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ช่ือหนังสือ  
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 10 (10 th 
RMUTNC)  

 
 
กลุ่มสาขา  วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 
เจ้าของลิขสิทธ์ิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
 

บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์ 
 
 
จ านวนหน้า 1389 หน้า  

 
 
เผยแพร่ สิงหาคม 2561 
 

 
ออกแบบโดย  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
  179 หมู่ 3 ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 
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คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คร้ังที ่10  
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ Session 3  วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

1. ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ดร.นันทชยั ชศิูลป์ 
2. ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ดร.พิทกัษ์ บุญนุน่ 
3. ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ดร.จินดา สามคัคี 
4. ผูช้ว่ยศาสตราจารย์วรพงษ์ บุญชว่ยแทน 
5. ดร.ชชัฎา หนูสาย 
6. ดร.ชยานิษฐ์  บุญสนิท 
7. ดร.ปฏิมากร จนัทร์พร้ิม 

 

2.ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
1. ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ดร.ลพ ภวภูตานนท์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2. ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
3. ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ดร.สิริพร โรจนนันต์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
4. ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ดร.สนติพีร์ เอมมณี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
5. รองศาสตราจารย์ดร.ปิยะพร คามภีรภาพพนัธ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
6. ดร.ทนงศกัด์ิ อ่ิมใจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
7. ดร.วนัโชค เครือหงษ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
8. ดร.สุชาติ ทองรัมภากลุ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
9. ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ดร.คมกริช ละวรรณวงษ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

10. ผูช้ว่ยศาสตราจารย์นิวฒัน์ มเูกม็ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
11. ผูช้ว่ยศาสตราจารย์เฉลิมพล คลา้ยนิล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
12. ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ดร.ชศูักด์ิ คีรีรัตน์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
13. ดร.จกัราวธุ ตนัสกลุ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
14. ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ดร.จิระพล กล่ินบุญ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
15. ผูช้ว่ยศาสตราจารย์วศิิษฐ์ ลีลาผาติกลุ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
16. ดร.โศภิดา สังข์สุนทร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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17. ดร.ณฐัวฒุิ สุวรรณภูม ิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
18. ดร.ฐกดั เบญจเลิศยานนท์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
19. ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ดร.ไกรฤกษ์ เชยชื่น มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
20. รองศาสตราจารย์ดร.พิชิต กติติสุวรรณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
21. อาจารย์ดิสพล ฉ ่าเฉียวกลุ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
22. อาจารย์ประพทัธ์ อานมณี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
23. ดร.ไชยณรงค์ กติติญาณปัญญา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
24. ดร.จกัรพงษ์ ตรีตรง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
25. ดร.ชยัพร ปานยินดี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
26. ดร.พีรัมพร จิรนันทนาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
27. ดร.ชยัพิชิต ค าพิมพ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
28. ดร.ปรัชญา มงคลไวย์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
29. ดร.บญัชา เหลือแดง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
30. อาจารย์อดิศกัด์ิ แข็งสาริกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
31. อาจารย์เรืองยศ เกตุรักษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
32. วา่ท่ี ร.ต. เจษฎาพร สถานทรัพย์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
33. ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ดร.พงศกร เกดิชา้ง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
34. ดร.พสักร สิงโต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
35. ดร.ปวณีา ชยัวนารมย์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
36. ดร.มนต์รว ี ทองเสนห์่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
37. ดร.ติณณภพ แพงผม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
38. ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.วรัิช อนุชานุรักษ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
39. ดร.พินิจ  ศรีธร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
40. ดร.อิทธิพล  วรพนัธ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
41. ดร.สุจิตรา  อุน่เรือน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
42. ดร.จารุพงษ์  บรรเทา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
43. ดร.นิรัติศกัด์ิ คงทน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
44. ดร.เชิดศกัด์ิ  สุขศิริพฒันพงศ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
45. ดร.ณฐัดนย์ พรรณเุจริญวงษ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
46. ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ดร.สุมามาลย์ บรรเทิง มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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47. ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ดร.องักศิ์ริ ทิพยารมณ์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
48. ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ดร.ศิวนิต อรรถวฒุิกลุ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
49. ดร.กฤติกา แกว้จ านง มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
50. ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.coe.psu.ac.th/script/staff/staff_detail.php?staff=60
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ค าน า 

 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั ไดรั้บมอบหมายให้เป็นเจา้ภาพการประช ุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ัง ท่ี 1 0 (10 th RMUTNC)  และ การประ ช ุมวิชาการระดับนานาชา ติ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 9 (9th RMUTIC) ระหวา่งวนัท่ี 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเ รือรัษฎา 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัตรัง เพื่อเป็นเวทีส าหรับนักวจิยัในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและมุมมองในด้านวิชาการ 
เทคโนโลยีสร้างสรรค์ รวมถึงการคน้พบนวตักรรมทางการศึกษาและการประยุกต์ใช ้เทคโนโลยี ซ่ึง เ ป็น องค์
ความรู้ท่ีมคีวามส าคญัในการสร้างประโยชน์แกสั่งคม โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจทั่วภูมิภาค
ของประเทศไทย ตามนโยบายรัฐบาล สูค่วามมัน่คง ม ัง่คัง่ และยั่ง ยืน  ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วชิยัรู้สึกเป็นเกยีรติอยา่งสูงท่ีไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชมุในปีน้ี  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยัขอขอบคณุทุกทา่นท่ีมสีว่นร่วมเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจ
และเวลาอนัมคีา่ เพื่อผลกัดนัให้เกดิการประชมุวชิาการคร้ังน้ีข้ึน และหวงัเ ป็นอยา่ง ย่ิงวา่พลังความร่วมมืออยา่ง
ตอ่เน่ืองจากการประชมุวชิาการของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แหง่  จะพัฒนาเ ติบโตตอ่เ น่ืองไปทุก
ปี จนกา้วสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัช ั้นน าของประเทศไทย 

ในการประชมุวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ัง ท่ี 10 (10 th RMUTNC)  และการ
ประชมุวชิาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ัง ท่ี 9 (9 th RMUTIC)  ประกอบไปด้วย
ปาฐกถาพิเศษ การน าเสนอผลงานวิจัยจากนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง  9 แห่ง  และนักวิจัย
นักวชิาการสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศและตา่งประเทศ โดยมีการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติจ านวน 4 82 
ผลงาน  ผลงานวจิยัระดบันานาชาติ 53 ผลงาน และส่ิงประดิษฐ์และนวตักรรมจ านวน  49 ผลงาน ตลอดจนการ
แสดงนิทรรศการผลงานวจิยัจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง่  

รายงานสืบเน่ืองจากการประชมุวชิาการ  (Proceeding) ฉบบัน้ี เ ป็นของกลุม่สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ รวมจ านวน 129 บทความ หวงั เ ป็นอยา่ง ย่ิงวา่จะเป็นประโยชน์แก ่
ผูส้นใจ เพื่อการน าไปแลกเปล่ียนความรู้ทางวชิาการในอนาคต  
 

 
                                  สถาบนัวจิยัและพฒันา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั 
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สารจากอธิการบดี 
 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลศรีวิช ัยได้เ ป็น เจ้าภาพการประ ช ุมวิชาการระดับชา ติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ัง ท่ี 1 0 (10 th RMUTNC)  และ การประ ช ุมวิชาการระดับนานาชา ติ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 9 (9th RMUTIC) ระหวา่งวนัท่ี 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเ รือรัษฎา 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัตรัง นั้น ดว้ยการวจิยัเป็นเคร่ืองมอืส าคญัในการศึกษาเ ร่ืองใดเ ร่ืองหน่ึงอยา่งละเ อียดลึกซ้ึง 
เพื่อให้ไดข้อ้มลูองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวตักรรม หรือผลงาน ซ่ึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง  9 แห่ง 
ไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการพฒันาการวจิยั และระบบสง่เสริมและสนับสนุนการแสวงหาองค์ความรู้จาก
การวจิยัในแตล่ะศาสตร์เพื่อพ ัฒนาวิชาการ ให้สามารถน าไปใช ้ประโยชน์ตอ่การพัฒนาคุณภ าพชีวิตของ
ประชาชน และในฐานะท่ีเป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเน้นทกัษะความเชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยี และสร้างนวตักรรม
เพื่อชมุชนสังคม ไดมุ้ง่พฒันางานวจิยัท่ีตอบโจทย์ความต้องการในการพฒันาช ุมชนทุกระดับอยา่งตอ่เน่ือง   

ดงันั้นการประชมุวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ัง ท่ี 10 (10 th RMUTNC)  และ
การประชมุวชิาการระดบันานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ัง ท่ี 9 (9 th RMUTIC)  ประจ าปี 2561 
ภายใตห้ัวขอ้ : ราชมงคลขับเคล่ือนนวัตกรรมก้าวไกล สู่ Thailand 4.0 ซ่ึง เ ป็นจุดสร้างเครือขา่ยความร่วมมือ
ระหวา่งมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง  9 แห่ง  และภาคีหน่วยงานท่ีสนับสนุนการวิจัยระดับประเทศ 
ประกอบดว้ย กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (สวก.) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ (สวทน. ) 
และสถาบนัอุดมศึกษาทัว่ประเทศ ท่ีจะน าเสนอผลงานวิจัยอันเ ป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนาสังคมไทยให้เกิด
ความเขม้แข็งและยัง่ยืน 
 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิช ัย ขอขอบคุณหน่วยงานท่ีให้ เกียรติเ ป็นเจ้าภาพร่วม และ
ขอขอบคุณท ่าน วิทยากรปาฐกถาพิเ ศษ  ผู ้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย ผู ้ร ่วมประช ุมและน า เสนอผลงานวิจัย 
คณะกรรมการด าเนินการจดัประชมุวชิาการฯ ทุกทา่น รวมทั้ง บุคลากรสังกดัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ทั้ง 9 แหง่ ท่ีมสีว่นรว่มให้การจดัประชมุวชิาการในคร้ังน้ี สัมฤทธ์ิผลตามความมุง่หมายทุกประการ  
 
                                ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม 

รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั 
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สารบัญ 
 
กลุ่มสาขา:  วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี      ภาคบรรยาย 

รหัส ชือ่เร่ือง ผูน้ าเสนอ หน้าที ่

NO3-001 
การจ าแนกสถานทีท่อ่งเทีย่วและจัดการเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวดัตราดด้วย เทคนิค 
Heuristic Solution 

มีนนภา  รกัษ์หิรญั 1 

NO3-002 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองทนุชมุชน กรณีศึกษา เคหะชมุชนเชยีงใหม่  ธีรภพ แสงศรี 13 
NO3-003 การพฒันาระบบสารสนเทศส าหรบัจัดเกบ็ขอ้มูลปะการงัในเขตจังหวดัภูเกต็ องัคณา สินน้อย 25 

NO3-004 
การพฒันาระบบฐานขอ้มูลผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ผูป่้วยโรคเอดส์ ดว้ยเคร่ืองระบตุ  าแหน่ง ส าหรับ
เทศบาลต  าบลแม่ทา่ชา้ง จังหวดัเชยีงใหม่ 

นรินทร์  จิวตินั 
 

37 

NO3-005 
การพฒันารูปแบบข ั้นตอนการถ่ายภาพ 360 องศา ส าหรบัการพ ัฒนาส่ือปฏิสัมพ ันธ์เสมือน
จริง กรณีศึกษา ส่ือประชาสมัพนัธ์วดัในเขตเมืองเกา่ จังหวดันครราชสีมา 

ภาณวุฒัน์ ศิริกนั 
 

47 

NO3-006 ระบบการเบกิจ่ายคา่ตอบแทนการประชาสมัพนัธ์ กรณีศึกษามหาวทิยาลยัเฉลิมกาญจนา ละออ ศรีสุมา 60 
NO3-007 ระบบเปิดปิดห้องเรียนผา่น Web server และ RFID แจ้งเตอืนผา่นแอพพลิเคช ัน่ไลน์ ศราวฑุ คงล าพนัธ์ 75 
NO3-008 ระบบสแกนใบหน้าเพื่อยืนยนัตวับคุคลเขา้ใชห้้องบนราสเบอร์ร่ีไพ  จินดา สามคัค ี 84 
NO3-009 การประชาสมัพนัธ์กลุ่มทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์เขาพญาบงัสา จังหวดัสตลู ผา่นส่ือออนไลน์  ศิรินันทร์ นาพอ 97 
NO3-010 การพฒันาแอพพลิเคช ัน่ประชาสมัพนัธ์และรบัสมคัรโควตาวทิยาลยัรตัภูมิผ่านสมาร์ทโฟน วนัประชา นวนสรอ้ย 106 
NO3-011 ระบบควบคมุการใชง้านคอมพิวเตอร์พรอ้มเคร่ืองจ าหน่ายเวลา กาญบญัชา  พานิชเจริญ 116 

NO3-012 
การออกแบบและพฒันาแอปพลิเคชนับนสมาร์ทโฟน ส าหรับแจ้งการเกิดอุบตัิเ หตุของ
รถจักรยานผา่นโซเชยีลมีเดีย 

นเรศ ขวญัทอง 
 

124 

NO3-013 
การพัฒนาส่ือการเ รียนรู้ เ ร่ืองส่วนประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยการประยุกต์ใ ช ้
เทคโนโลยีเสมือนจริง 

สิริรกัษ์  ขนัฒานุรกัษ์ 138 

NO3-014 
การพฒันาผลิตภณัฑ์คอนกรีตบล็อกและอิฐบล็อกประสานจากเถา้ปาล์มน ้ าม ันส าหรับชุมชน
ทอ้งถ่ิน 

อมเรศ  บกสุวรรณ 145 

NO3-015 การพฒันาผลิตภณัฑ์คอนกรีตบล็อกจากเศษหินไรโอไลต ์ ประชมุ  ค  าพุฒ 156 
NO3-016 คอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก จรูญ  เจริญเนตรกลุ 166 

NO3-017 
การวเิคราะห์เสถียรภาพของลาดคนัทาง: การเปรียบเทียบวิธีไฟไนต์อิลิเ มนต์ของการ
วเิคราะห์ลิมิตและวธีิสมดุลขีดจ ากดั 

กงกจิ ยิ่งเจริญกจิขจร 
 

183 

NO3-018 การศึกษาคอนกรีตบล็อกประสานปพูื้นผสมเถา้ไมย้างพารา ขวญัชวีา หยงสตาร์ 195 

NO3-022 
การออกแบบส าหรบัระบบจัดการงานส่ือส่ิงพิมพ์และโฆษณากรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วี
ดีไซน์ 

เพ็ญสุภา รตันบษุยาพร 204 

NO3-024 
อิทธิพลของตวัสรา้งกระแสการหมุนวนทีส่่งผลกระทบตอ่พฤติกรรมการเผาไหม้เ ชื้อเพลิง
กา๊ซคา่ความรอ้นต  า่ในหัวเผาวสัดุพรุน 

ตฤษฐพร แกว้สุก 
 

221 
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NO3-028 
การควบคมุความชืน้สบูจ่ากสมุนไพรใบพลูดว้ยตูค้วบคมุความชืน้อตัโนมตัิโดยใชไ้ฟฟ้าจาก
โซลาร์เซลล์ 

อาริษา โสภาจารย์ 235 

NO3-027 การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีไรส้ายส าหรบัเคร่ืองตรวจวดัความชืน้ในดิน  บญัชา  เหลือแดง 242 

NO3-029 
การหาผลไดแ้ละสภาวะทีเ่หมาะสมในการสกดัน ้ ามนัจากถั่วดาวอินคาด้วยวิธีการสกดัด้วย
ตวัท  าละลาย 

ศราวธุ  จิตตพ์ินิจ 252 

NO3-030 
การศึกษาเชงิทดสอบสมรรถนะการกลัน่เอทานอลดว้ยรงัสีอาทติย์โดยการใชค้ล่ืนอัลตราโซ
นิค 

จารุวฒัน์ เจริญจิต 265 

NO3-031 ไพโรไลซสิองคป์ระกอบตา่งๆ ของมะพรา้ว ยรรยง สุขคลา้ย 278 

NO3-032 ผลของการอบแห้งขา้วเปลือกความชืน้สูงโดยใชล้มรอ้นร่วมกบั การเป่าอากาศแวดลอ้ม 
เศรษฐวฒัน์ ถนิม

กาญจน์ 
288 

NO3-033 ระบบควบคมุอุณหภูมิและความชืน้สมัพทัธ์อตัโนมตัสิ าหรบัตูเ้กบ็ขา้วเปลือก ทนิวฒัน์ จังจริง 296 

NO3-035 
การศึกษาการปล่อยมลพิษทางอากาศจากการจราจรภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธญับรีุ 

ฐนียา  รงัสีสุริยะชยั 307 

NO3-036 การเพิ่มความเขม้ขน้ฟอสฟอรสัของน ้ าเสียบอ่เกรอะดว้ยกระบวนการกรองแบบผนักลบั ปิตพิร มโนคุน้ 315 
NO3-037 การลดของเสียในกระบวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพ กฤษณะ สุรินทร์ 322 
NO3-038 การพฒันาเคร่ืองวดัฝุ่นละอองในอากาศรายงานผลบนสมาร์ทโฟน อาทติย ยาวฑุฒิ 337 

NO3-039 
การวเิคราะห์ปริมาณโอโซนรวมในบรรยากาศทีภ่าคกลางของประเทศไทย ประเทศกมัพูชา 
และประเทศพม่า 

รุสมาดี สะบดิูง 
 

346 

NO3-040 การศึกษาอตัราส่วนทีเ่หมาะสมระหวา่งหญา้เนเปียร์กบัเศษอาหารในการผลิตก๊าซชวีภาพ  คฑาพล  ป่ินพฒันพงศ์ 357 

NO3-041 
การแกปั้ญหาโรครากเน่าของพืชไฮโดรโพนิคส์ทีเ่กดิจากอุณหภูมิ 
ดว้ยการควบคมุอุณหภูมิน ้ า 

อดิศกัด์ิ แข็งสาริกจิ 
 

365 

NO3-043 
การประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในส ารวจพื้นทีเ่พาะปลูกขา้วไร่ในสวนยางพารา 
ของจังหวดันครศรีธรรมราช 

กรสิริณฐั โรจนวรรณ์ 
 

371 

NO3-045 การปรบัปรุงประสิทธิภาพในการเบกิจ่ายสินคา้ในคลงัสินคา้ประเภทการจัดเกบ็เคร่ืองส าอาง วภิาวรรณ นิยมเวช 382 
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พีระพงษ์  เพ็ชรพนั 
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NO3-048 อิฐบล็อกผนังผสมกะลาปาล์มน ้ ามนั พรนรายณ์ บญุราศี 413 
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ผลกระทบของอุณหภูมิแวดลอ้มตอ่ถนนลาดยางมะตอยผสมส าเร็จ 
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NO3-052 การควบคมุอุณหภูมิและความชืน้สมัพทัธ์ โดยใชท้ฤษฏฟัีซซลีอจิก วฒุิชยั  ปวงมณี 458 

NO3-053 
การศึกษาปัจจัยของหอผึ่งเย็นแบบไหลสวนทางส าหรบัเคร่ืองกลัน่น ้ าม ันหอมระเหยขนาด 
100 ลิตร : กรณีศึกษาโรสแมร่ี 

นฤเบศร์  หนูใสเพ็ชร 473 

NO3-054 
การใชห้ลกัการลีนในการพฒันาระบบรบัสมคัรโควตาออนไลน์เพื่อลดข ั้นตอนกาท  างานและ
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบโดยใชก้ารพฒันาโปรแกรมแบบ Agile กรณีศึกษา มทร.ศรีวิชยั 
วทิยาลยัรตัภูมิ 

วนัประชา นวนสรอ้ย 480 

NO3-055 การจัดการสินคา้คงคลงั กรณีศึกษาแผนกวศิวกรรม โรงแรม WSP จารุวรรณ พรหมเงิน 489 
NO3-057 ชดุสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไรส้าย  กรภทัร เฉลิมวงศ์ 498 

NO3-058 
แบบจ าลองการตรวจ จับการรั่วไ หลข องก๊าซแอลพีจี   และ ต ัดระบบไฟ ฟ้ าผ่าน
โทรศพัทเ์คล่ือนที ่

วนัเฉลิม ช ัน้วฒันพงศ์ 510 

NO3-059 
การพฒันาแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดนัสูงส าหรบัเคร่ืองตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตในการเชื่อม
โลหะ 

สรายุทธ มณีงาม 519 

NO3-061 
วงจรขยายทรานส์คอนดคัแตนซผ์ลตา่งแบบซมีอสทีม่ีชว่งสวงิกวา้งไฟเล้ียงต  า่โดยใชเ้ทคนิค
การป้อนไปขา้งหน้า 

อภิรกัษ์ เสือเดช 529 

NO3-062 การเกบ็เกีย่วพลงังานไฟฟ้าจากการสัน่สะเทอืนดว้ยเพียโซอิเล็คทริค นิตพิฒัน์ จอมมงคล 543 
NO3-063 การพฒันาระบบประจุไฟฟ้าของแบตเตอร่ีและระบบขบัเคล่ือน ส าหรบัรถสามลอ้ไฟฟ้า นเรศ สุยะโรจน์ 553 

NO3-064 
กรณีศึกษา การเกบ็เ กี่ยวพลังงานไฟฟ้าจากปฏิกิริยารีดอกซ์เพื่อประกอบการตดัสินใจ
น าไปใชง้าน 

กฤดิกร แกว้วงศ์ศรี 563 

NO3-065 
การออกแบบสายอากาศจั ดเ รีย งกระแสแถวล าดับส าห รับ เก็บเ กี่ยวพลังง าน จาก
สถานีโทรทศัน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน 

คมกฤช บญุยิ่ง 577 

NO3-066 ชดุสาธิตการสงัเคราะห์ฟูเรียร์ดว้ยไมโครคอนโทรเลอร์และโปรแกรมแมทแลป ภเูบต แสงมะฮะหมดั 590 
NO3-068 สายอากาศไมโครสตริปแบบแผน่สามเหล่ียมส าหรบัประยุกตใ์ชก้บั การส่ือสารไรส้าย  เอกสิทธ์ิ นุกลูเจริญลาภ 605 

NO3-069 
ศึกษาสนามการไหลและประสิทธิภาพของกงัหันลมแนวแกนนอน 
จากอวสิตา้โปรไฟล์ในอุโมงคล์ม 

ตณิณภพ แพงผม 612 

NO3-070 การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการส่ือสารเชงิแสงดว้ยการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ช ัน่ ภูเบต แสงมะฮะหมดั 625 
NO3-071 การพฒันาส่ือส่ิงพิมพ์ความจริงเสริมคชลกัษณ์ชา้งส าคญัศูนย์คชศึกษาจังหวดัสุรินทร์ อุมาพร  ไชยสูง 636 
NO3-072 โครงข่ายตรวจสอบภูมิอากาศแบบไรส้ายส าหรบัระบบฟาร์มอจัฉริยะ บญุฤทธ์ิ คุม้เขต 647 
NO3-073 ระบบจัดการครุภณัฑ์บนอุปกรณ์แอนดรอยด์ ไพศาล สุธีบรรเจิด 662 
NO3-074 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิพื้นทีส่  าหรบัการส ารวจเชงิอุทกศาสตร์ ปรชัญา เปรมปราณีรชัต ์ 671 

NO3-075 
การพฒันาวธีิการท  าแผนทีภ่าพถ่ายทางอากาศ โดยประยุกต์ใชอ้ากาศยานไร้คนข ับแบบปีก
ยึด 

กิง่กาญจน์  ปวน
สุรินทร์ 

687 

NO3-076 การสรา้งแผนทีแ่ละระบบน าทางส าหรบัหุ่นยนตอ์ตัโนมตับินระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์ ศุภชยั มะเด่ือ 699 
NO3-077 เคร่ืองบรรจุอตัโนมตัสิ าหรบัผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ด คณิศร บญุรตัน์ 705 
NO3-078 เคร่ืองท  าเม็ดแป้งสาค ู พนม  อินทฤทธ์ิ 715 
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NO3-079 การพฒันารถตดัหญา้ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ สถาพร  ขุนเพชร 724 
NO3-080 ระบบเพาะขา้วกลอ้งงอกแบบอตัโนมตั ิ กฤษฎา พวงสุวรรณ 738 
NO3-081 แบบจ าลองระบบการตรวจสอบความปลอดภยัภายในบา้น นุชจิเรศ  แกว้สกลุ 750 
NO3-083 การพฒันาชดุการฝึกงานวดัละเอียด กฤษฎา  คงพูน 757 
NO3-084 การพฒันาเคร่ืองท  าความสะอาดและคดัขนาดเมล็ดพนัธ์ุขา้วโดยน ้ าหนัก สาคร อินทะชยั 771 
NO3-085 การพฒันาเคร่ืองตดัแบง่ขนาดเสน้ใบเตยหนามเพื่องานจักสาน  ธนะวทิย์ ทองวเิชยีร 780 
NO3-086 เคร่ืองอดัผงถ่านแบบกึ่งอตัโนมตั ิ จตพุร ใจด ารง 787 
NO3-087 รถหุ่นยนตข์นาดเล็กส าหรบัตรวจสอบสภาพแวดลอ้มผา่นคลาวด์ ไพฑรูย์ รกัเหลือ 800 
NO3-088 ตูร้บัจดหมายอจัฉริยะ ธีรโชต ิ โมทอง 813 
NO3-090 การศึกษามุมเอียงผวิหน้าดายทีม่ีอิทธิพลในการลากขึ้นรูปลึกถ้วยอลูมิเนียม เชษฐ  อุทธิยงั 820 

NO3-092 
การวเิคราะห์คณุลกัษณะของผูใ้ชโ้ทรศพัทม์ือถือโดยใชเ้ทคนิคการจ าแนกข ้อมูลและการหา
กฎความสมัพนัธ์ 

ชฎารตัน์  พิพฒันนันท ์ 833 

NO3-093 
การออกแบบและสร้างเ คร่ืองทดสอบค่าตา้นการล่ืนของรองเทา้นิรภ ัยตามมาตรฐาน 
ISO13287:2012 

วรพจน์  หมีงาม 848 

NO3-094 
คา่ตา้นการล่ืนเฉล่ียส าหรบัรองเทา้นิรภยัในประเทศไทย  โดยเคร่ืองทดสอบค่าตา้นการล่ืน
ตามมาตรฐาน ISO13287:2012 

วรพจน์  หมีงาม 
 

865 

NO3-096 
การวเิคราะห์โดยใชเ้ศรษฐศาสตร์วศิวกรรมและเทคนิคกระบวนการวเิคราะห์เชงิล าดับข ั้นใน
การตดัสินใจในการเปล่ียนและคดัเลือกเคร่ืองปรบัอากาศกรณีศึกษาโรงแรมระดบั 3 ดาวแห่ง
หน่ึงในอ าเภอเกาะลนัตา จังหวดักระบี ่

อนันต ์สนัตอิมรทตั 
 

877 

NO3-097 การลดอุบตัเิหตทุางจราจรในสถาบนัการศึกษา ดว้ยป้ายแจ้งความเร็วแบบไดนามิก พุทธพล ทองอินทร์ด า 891 
 

 

กลุ่มสาขา:  วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี       ภาคโปสเตอร์  
รหัส ชือ่เร่ือง ผูน้ าเสนอ หน้า 

NP3-001 
การประยุกตใ์ชต้วัแบบเกรย์เพื่อการพยากรณ์การใชพ้ลงังานไฟฟ้า กรณีศึกษาพื้นทีฝ่ั่ง
ตะวนัตกของจังหวดัตาก 

จักรกฤษณ์ เคลือบวงั 
 

900 

NP3-002 การออกแบบและพฒันาเคร่ืองอดัอิฐบล็อกประสานแบบกึ่งอตัโนมตั ิ วรกฤช ดอนค  าเพ็ง 909 
NP3-003 การสรา้งและออกแบบหุ่นยนต ์  ABU 2017 “ยุทธการจานร่อน สุประวทิย์  เมืองเจริญ 922 
NP3-004 การออกแบบและสรา้งหุ่นยนตต์อ่สู ้ สุประวทิย์  เมืองเจริญ 930 

NP3-005 
การพฒันาระบบฐานขอ้มูลรายงานวจิัยฉบบัสมบรูณ์ ส าหรบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

เมทกิา  พ่วงแสง 
 

940 

NP3-006 
การพฒันาฐานขอ้มูลความหลากหลายทางชวีภาพของพืชสมุนไพรพื้นเมืองน่าน และ
การแสดงผลขอ้มูลดว้ยระบบควิอาร์โคด้ 

พชัราภรณ์  หงส์สิบสอง 
 

949 

NP3-007 ระบบม่านพลางแสงอาทติย์อตัโนมตัสิ าหรบัโรงเรือนอจัฉริยะ  บญุญฤทธ์ิ วงังอน 959 
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NP3-008 
การจัดการความรูภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วม กลุ่มจักสานเตยปาหนัน บา้นดุหุน 
อ าเภอสิเกา จังหวดัตรงั ผา่นเวบ็แอพพลิเคช ัน่ 

ศวรรณรศัม์  อภยัพงค ์
 

968 

NP3-009 ระบบฐานขอ้มูลศิษย์เกา่สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเกต็ พิมพ์ใจ ธรรมอินทร์ 980 
NP3-010 การศึกษาการประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมอาดูโนส าหรับแจ้งเตอืนภยั  กติตศิกัด์ิ  ศรีสวสัด์ิ 989 
NP3-011 การวเิคราะห์เครือข่ายการทอ่งเทีย่วของกลุ่มจังหวดัภาคกลางในประเทศไทย  พรคดิ อั้นขาว 998 
NP3-012 AR Guide Book  5 สถานทีท่อ่งเทีย่วในต  าบลราไวย์ จังหวดัภูเกต็ จิรวฒัน์   จ าปาทอง 1011 
NP3-013 แอปพลิเคชนับญัชคีรวัเรือน มณฑาทพิย์ ศรีจันทร์ 1019 
NP3-014 อินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิงส าหรบัแอปพลิเคชนัฟาร์มผกั นพรตัน์ จันทร์สุวรรณ 1026 
NP3-016 การพฒันาแอปพลิเคชนัส าหรบัการ ซือ้-ขายสินคา้ ผลผลิตทางการเกษตร กรณีศึกษา

เกษตรกรจังหวดัภูเกต็ 
ธีรเมธ เสมพืช 

 
1033 

NP3-017 แอปพลิเคชนับริการรา้นซกัรีด   จีรพงศ์ พลเดช 1041 
NP3-018 การพฒันาระบบบริหารจัดการโรงเรียนกวดวิชาเอ็นฟีดส์ เซนเตอร์  สาขาพิษณโุลก ปฏกิมล  โพธิคามบ  ารุง 1054 
NP3-019 แอพพลิเคช ัน่การให้บริการรถโดยสารประจ าทางสาธารณะ (โพถอ้ง) ในเขตเมืองภูเกต็ วสนัต ์รอดคนื 1068 
NP3-020 การศึกษาและการคน้หาแบบทีม่ีประสิทธิภาพของระบบการตรวจเชค็และการ

ประมวลผลการเขา้ช ัน้เรียนอตัโนมตัโิดยใชร้หัสแทง่ เพื่อสรา้งเป็นระบบตน้แบบ 
ศิริลกัษณ์  อินทสโร 

 
1078 

NP3-021 วทิยาการขอ้มูล เพื่อการวเิคราะห์และคาดคะเนการเกดิอุบตัเิหตกุารจราจรทางบกใน
จังหวดัภูเกต็ 

พลวตั มณีสุรตัน์ 1092 

NP3-022 การสงัเคราะห์องคป์ระกอบของระบบบริหารจัดการส่ิงแวดลอ้มการเรียนรูเ้พื่อการจัด
การศึกษาบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

ฉนัทนา ปาปัดถา 
 

1101 

NP3-023 หนังสือการ์ตนูเสริมการเรียนเร่ืองระบบสุริยะ ฉนัทนา ปาปัดถา 1114 
NP3-024 ส่ืออินโฟกราฟิกเร่ืองการหักเหของแสงและการเกดิรุง้กนิน ้ า ฉนัทนา ปาปัดถา 1121 
NP3-025 การพฒันาระบบจัดการฐานขอ้มูลการขายสินคา้ กรณีศึกษารา้นนภสัเคร่ืองเขียน ต  าบล

บา้นกร่าง อ าเภอเมือง จังหวดัพิษณโุลก 
มรกต  ทองพรหม 

 
1128 

NP3-026 แนวทางการพฒันาการปรบัปรุงชดุดนัปลดชิน้งานโดยใชล้มในแม่พิมพ์ขึ้นรูป ธวชัชยั ชาตติ  านาญ 1140 
NP3-027 การผลิตและทดสอบผลิตภณัฑ์วสัดุผสมจากน ้ ายางธรรมชาติผสมกบัเสน้ใยทะลาย

ปาล์มและเศษยางรถยนตท์ีใ่ชแ้ลว้ 
สมพงษ์ พิริยายนต ์

 
1147 

NP3-028 ตูอ้บฆา่เชือ้ภาชนะเคร่ืองครวัดว้ยไอน ้ า กติตกิร  ขนัแกลว้ 1155 
NP3-029 ชดุท  าความเย็นโดยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ กติตศิกัด์ิ ทวสิีนโสภา 1169 
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การจําแนกสถานทท่ีองเทยีวและจัดการเส้นทางท่องเทยีวของจังหวดัตราด ด้วยเทคนิค Heur istic Solution 
Landmarks Classification and Travel Routing Management  in Trat Province Using Heur istic Solution   มีนนภา  รักษหิ์รัญ1* พลูศิริ ประคองภกัดิ  สุทธิพงศ ์คล่องดี  และ มนสันนัทน์ บุญปาลวงศ์  Meennapa  Rukhiran1*, Poonsiri Prakongpuk1, Suttipong Kongdee2 and Manassanan Bunplanwong2  บทคัดย่อ  

 การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงค ์1) เพอืรวบรวมและจดัทาํฐานขอ้มูลแหล่งท่องเทียวในจงัหวดัตรา  2) เพอืประยกุตใ์ช้ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์มาวิเคราะห์และนําเสนอแนะนาํแหล่งท่องเทียวและเส้นทางท่องเทียวโดยประยุกต์ใช ้Clarke & Wright 
saving เป็นพืนฐานในการจดักลุ่มเส้นทางและเลือกเส้นทางทีสันทีสุด จากการใชคู้่มือการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเทียวของกรมการท่องเทียว เพือประเมินความเหมาะสมของสถานทีตามองค์ประกอบทีแตกต่างกนัตามคู่มือของทงั 4 ประเภท โดยผูเ้ชียวชาญ 3 ท่านเป็นผูป้ระเมินจากสถานทีจริง พบวา่มีสถานทีผา่นเกณฑก์ารประเมิน 18 แห่ง  จากนนัคณะผูว้ิจยัไดท้าํการออกแบบแผนทีนาํทางท่องเทียวโดยสร้างจุดเชือมโยงของสถานทีกบัขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ ไดแ้ก่ ละติจูดและลองจิจูด เพือจดัทาํเส้นทางวิเคราะห์โครงข่ายเชือมโยงเส้นทางของสถานทีท่องเทียวทงัหมดดว้ยโปรแกรม Google Maps สามารถแบ่งเส้นทางตามระยะทางทีเหมาะสมได้ 3 เส้นทาง ได้แก่ 1) เส้นทางศึกษาธรรมชาติและนิเวศวิทยา 2) เส้นทางเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมและประวตัิศาสตร์ 3) เสน้ทางศึกษาธรรมชาติและเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ เพอืแนะนาํแหล่งท่องเทียวและเสน้ทางท่องเทียวของจงัหวดัตราดใหเ้ป็นทีรู้จกัแพร่หลายมากขึน 
 
คาํสําคญั : เสน้ทางทีเหมาะสม, แหล่งท่องเทียว, จงัหวดัตราด    สาขาวิยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยสีงัคม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก ตาํบลพลวง อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 22210 
1 Department of Computer Science, Faculty of Social Technology, Rajamangala University of Technology Tawan-OK, Chanthaburi Campus, Chanthaburi Province 22210, Thailand 
 สาขาโลจิสติกส์และการจดัการระบบขนส่ง คณะเทคโนโลยสีงัคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก ตาํบลพลวง อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 22210 

2 Department of Logistics and Transportation System Management, Faculty of Social Technology, Rajamangala University of Technology Tawan-OK, Chanthaburi Campus, Chanthaburi Province 22210, Thailand 
*ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : meennapa_ru@rmutto.ac.th 
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ABSTRACT  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 
 ในปัจจุบันระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) สามารถประยุกต์  กับงานได้หลากหลาย อาทิ การวางผงัเมือง การศึกษา เกียวกบัสิงแวดลอ้มและทรัพยากร การศึกษาและติดตาม ภยัพิบตัิ และดา้นการท่องเทียว GIS เป็นเครืองมือทีมีประสิทธิภาพใช้ในการจดัการ วิเคราะห์ และแสดงผลทงัในระดับชุมชนและระดบัภูมิภาค สามารถประยุกต์ GIS กับงานด้านการท่องเทียวได้หลากหลาย ได้แก่ การจดัทาํบัญชีรายชือสิงอาํนวยความสะดวกดา้นนันทนาการ การจดัการการเส้นทางท่องเทียวทางบก (ธัญญรัตน์ ไชยคราม, 2555, ชุติมา เจิมขุนทด, 2554) การประเมินผลกระทบของนักท่องเทียว ระบบการจดัการขอ้มูลการท่องเทียว (สุรงค์รัตน์ เชาวโ์คกสูง และจกัรกฤษณ์ เส่นห์, 2554, ณรงค ์พลีรักษ์, 2556) และระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการท่องเทียว ด้วยข้อจํากัดของเวลาทีใช้สําหรับการท่องเทียว นกัท่องเทียว บางส่วนตอ้งการเทียวชมแหล่งท่องเทียวต่าง ๆ ขอ้มูลของแหล่งท่องเทียวและการประเมินเส้นทางทีสนัทีสุดในการเดินทางจากทีพักไปยงัแหล่งท่องเทียวจึงมีความจาํเป็น เพือประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย ซึง GIS และการสํารวจระยะไกล (Remote Sensing: RS) เป็นเครืองมือทีใช้ในการแก้ปัญหาเหล่านีได้ GIS และ RS ช่วยทําให้นักท่องเทียวสามารถวางแผนและมองเห็นขอ้มูลเสน้ทางเชิงพนืทีสาํหรับใชเ้ดินทางไปยงัแหล่งท่องเทียวนนั ๆ ในระยะเวลา และระยะทางทีสันทีสุด 

แผนพฒันาจงัหวดัตราด พ.ศ. 2557 – 2560 จดัทาํขึนภายใตค้ณะกรรมการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการจงัหวดัตราด (ก.บ.จ.ตร.) โดยไดก้าํหนดและดาํเนินการบูรณาการกบัทุกภาคส่วนในการเชือมโยงแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference 3 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10       “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

กบัส่วนกลาง กลุ่มจงัหวดั จงัหวดั และทอ้งถิน ให้สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที 11 พ.ศ. 2555-2559 กรอบยทุธศาสตร์การพฒันาภาค กลุ่มจงัหวดั รวมทงัวิเคราะห์ปัญหาความตอ้งการของประชาชนแนวโนม้สถานการณ์ ศกัยภาพของจงัหวดั (SWOT) สภาพภูมิสังคมทีเป็นอตัลกัษณ์และวิถีชีวติของพืนที โดยในแผนพฒันาจงัหวดัตราดนัน ไดว้างแนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจ โดยพบว่าเกิดปัญหาดา้นการท่องเทียว ไดแ้ก่ การบริหารจัดการแหล่งท่องเทียวยงัไม่เป็นระบบ ขาดบุคลากรทีมีสมรรถนะ ดา้นการส่งเสริมการท่องเทียว มคัคุเทศก์ทอ้งถินยงัขาดความรู้ในภาพรวมของจงัหวดั และแหล่งท่องเทียวทีมีอยูเ่ดิมหลายแห่งมีความเสือมโทรม ไม่ไดรั้บการฟืนฟู ปรับปรุงและบาํรุงรักษา รวมทงัปัญหาการไม่ทราบถึงแหล่งท่องเทียวทีน่าสนใจอืน ๆ ภายในจงัหวดัตราด เนืองจากนักท่องเทียวให้ความสนใจในการท่องเทียวเฉพาะตามเกาะต่างๆ ของจงัหวดัตราด เช่น เกาะชา้ง เกาะหมาก และเกาะกูด เป็นตน้ อีกทงัเส้นทางการเดินทางไปท่าเรือเพือไปยงัเกาะนนัไม่ผ่านพืนทีส่วนใหญ่ของจงัหวดั ทาํให้นกัท่องเทียวทงัชาวไทยและชาวต่างชาติไม่มีโอกาสได้สัมผสัความสวยงามของแหล่งท่องเทียวอืน ๆ 
 ดงันันจากปัญหาการขาดการบริหารจดัการแหล่งท่องเทียว ปัญหาการขาดความรู้ และไม่ทราบถึงขอ้มูลแหล่งท่องเทียว นาํไปสู่การนําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาประยกุต์ใช้ร่วมกบัอลักอริทึมของ Clarke & Wright saving ให้เป็นประโยชน์ต่อการพฒันางานวิจยัในหัวขอ้การประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพือแนะนําแหล่งท่องเทียวในจงัหวดัตราด โดยคณะผูว้ิจยัคาดหวงัวา่จะสามารถจัดการแหล่งท่องเทียวของจงัหวดัตราดให้เป็นระบบ และช่วยเพิมช่องทางการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเทียวภายในจงัหวดัตราดมากขึน ทาํให้เกิดการพฒันารายไดข้องทอ้งถิน และการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 
ทฤษฏีและงานวจิยัทเีกยีวข้อง  แนวคิดของเทคนิคการคาํนวณเส้นทางของ Heuristic นัน คือ การแก้ปัญหา การเรียนรู้ และการค้นหาเส้นทางท่องเทียวทีดีทีสุดตามจุดมุ่งหมายทีแตกต่างกัน ซึงเทคนิคของ Heuristic นันสามารถนาํมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และคาํนวณหาเส้นทางทีสนัทีสุดเพอืการตดัสินใจ (Wikipedia, n.d.) องคป์ระกอบของการคาํนวณนนั (Girish Potdar และ R Thool, 2015) ประกอบดว้ย กราฟแบบไม่มีทิศทาง (Undirected graph) กาํหนดให้ G (V, E) โดยที V คือ จุด (Vertices) ไดแ้ก่ สถานที (Location) และ E คือ เส้นทางหรือดา้น (Edge) ทีใช้ในการเชือมแต่ละจุดเขา้ดว้ยกนั สําหรับจุดเริมตน้ของการคาํนวณนัน กาํหนดให ้
Vertex คือ V0 ซึงสามารถคาํนวณตาํแหน่งของสถานทีถดัไป จากจุดเริมตน้ (V0) ถึงจุดสินสุด (Vj) ทงันี อาจมีสถานทีท่องเทียวอืน ๆ แทนดว้ยสญัลกัษณ์ Vi โดยที i มากกวา่หรือเท่ากบั 1 (for i  ≥ 0) การคาํนวณระยะทางของเส้นทางไดจ้ากการกาํหนดให ้(V0 – Vi - V0 ) (Karel Jerabek, Peter Majercak, Katarinma Valaskova, and Tomas Kliestik, 2016) 

สูตรทีใชใ้นการคาํนวณเสน้ทางดว้ยสมการ (1), (2), (3) 
  C(Vi, Vj) ≥ 0  ---------------------------------------------------------- (1) 
  C(Vi, Vj)  =  C(Vi, Vj) ------------------------------------------------- (2) 
  C(Vi, Vj)  =  C(Vi, Vk) + C(Vk, Vj)  ----------------------------------- (3) 
  ดงันนั สามารถระบุไดว้า่ C(Vi, Vj) คือ ค่าใชจ่้ายของเส้นทาง (Vi, Vj) 
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 อลักอริทึม Clark and Wright ถูกพฒันาขึนตงัแต่ ปี พ.ศ. 2507 คืออลักอริทอีอกแบบเพือแก้ปัญหาเส้นทางเดนิรถ ถือว่าเป็นอัลกอริทึมทไีด้รับความนิยมสําหรับการประยุกต์ใช้แนวคิดของเทคนิคการคาํนวณเส้นทางของ Heuristic โดยทีระยะเวลาการเดินทางจะหมายถึง ค่าใชจ่้ายในการเดินทางเพอืเป็นการประหยดัคา่ใชจ่้ายใหไ้ดม้ากทีสุด (Emrana Hasan และ Md. Zaman, 2016) การคาํนวณเส้นทางเพือประหยดัค่าใชจ่้ายทีสุดนันมีคุณสมบติัดงันี แต่ละสถานทีตอ้งเขา้ถึงเพียงครังเดียว จุดเริมตน้และจุดสินสุดตอ้งเป็นจุดเดียวกนั โดยการหาคาํนวณนนัตอ้งเลือกกาํหนดและตงัค่าความเร็วของพาหนะใหมี้ค่าสูงสุดตามเสน้ทางเดินรถตามทีกฏหมายกาํหนด  สาํหรับการตดัสินเลือกเสน้ทางทีสนัทีสุดใชสู้ตร (4) นนัจะมีการกาํหนดค่าขอ้มูล และการตดัสินใจดงันี  กาํหนดใหข้อ้มูล ไดแ้ก่   C : ความเร็วของรถ     V : เซตของจุดหยดุพกั ดว้ย |V| = n     E : เซตของเสน้ทางระหวา่งจุดหยดุพกั     Cij : ค่าใชจ่้ายในการเดินทางจากจุด i ไป j     Sij : ถา้รถไปหยดุยงัจุดเริมตน้ที 1 จะกาํหนดให ้i = 0  ดงันนั tmax = ∑ xijki ∈ v   ∀i ∈ V, k = 1,…, n  ---------------------------- (4) คณะผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาพบวา่ มีหลายงานวจิยัไดน้าํระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเสน้ทางและแหล่งท่องเทียวทีเหมาะสม สาํหรับดา้นการแนะนาํเสน้ทางท่องเทียวนนั ธญัญรัตน์ ไชยคราม (2555) ไดน้าํเสนอเส้นทางการเขา้ถึงสถานทีท่องเทียวในจงัหวดัสุพรรณบุรี เพือให้เสียค่าใชจ่้ายในการเดินทางทีน้อยทีสุด โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพือแสดงจุดต่างๆ ของแหล่งท่องเทียว และใช้กระบวนการ Network Analyst วิเคราะห์ขอ้มูลโครงข่ายของเส้นทาง โดยแบ่งเส้นทางท่องเทียวเป็น 4 สาย มีการกาํหนดระยะทาง เวลาเดินทาง  และระยะเวลาทีใชใ้นการเขา้ชมสถานทีต่าง ๆ ซึงแต่ละเส้นทางจะประกอบด้วยสถานทีท่องเทียวมากกว่า 10 แห่งขึนไป อีกทังระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ยงัสามารถนาํมาใชใ้นการพฒันาระบบบริการขอ้มูลการท่องเทียวและกาํหนดการเดินทางท่องเทียว โดยสุรางค์รัตน์ เชาวโ์คกสูง และจกัรกฏษณ์ เสน่ห์ (2554) ไดท้าํการออกแบบและพฒันารูปแบบการท่องเทียวดว้ยการเชือมโยงเส้นทางและแหล่งวิสาหกิจการบริการภายในทอ้งถิน การจดัการกฎ (Rule Base) ไดถู้กนํามาใช้เพือการคาํนวณให้ค่านาํหนักความเหมาะสมของแต่ละสถานทีท่องเทียวและการบริการทีเกียวขอ้ง ระบบทีพัฒนาขึนนีรองรับการค้นหาและแจ้งผลการกาํหนดการเดินทางโดยระบบผูเ้ชียวชาญ (Expert System) ดา้นการแกปั้ญหาดว้ยเทคนิค Heuristic สาํหรับการจดัตารางรถบสันนั 
Emrana Hasan และ Md. Zaman (2016) ได้นําอัลกอริทึม Clark and Wright มาใช้ในการพัฒนาเส้นทางเดินรถบัส จากผลการทดสอบพบวา่ เสน้ทางทีพฒันาขึนเป็นเส้นทางแบบไดนามิก (Dynamic) และเป็นเสน้ทางทีเร็วทีสุด รองรับการ ใชง้านดว้ยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การพฒันาระบบสารสนเทศเพือรองรับการ Web GIS ถือเป็นการประยกุต์ใชค้วามรู้เรืองการจัดเส้นทางและระยะทางทีสันทีสุดเพือการสร้างระบบสารสนเทศสําหรับตอบสนองความสะดวกสบายแก่ผูใ้ชง้านAdzanil Putra, Fatwa Ramdani และ Retno Rokmawati (2017) ได้นําระบบ Web GIS มาประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาของระบบจดัการสารสนเทศเพอืรองรับขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ ของร้านแมคโดนลั (McDonald) ทีสามารถรองรับการแสดงผลระดบัการร้องเรียนดว้ยแผนที ทาํให้เจา้ของร้านสามารถตรวจสอบระดับขอร้องเรียนดว้ยการใช้สีที ๆ แตกต่างกนัเพือแสดงถึงพนืทีทีมกัถูกร้องเรียนทงับริการและอาหารเป็นประจาํ ดว้ยการจาํแนกเป็น 3 สี ไดแ้ก่ สีแดง หมายถึง พบขอ้ร้องเรียนมาก สีเหลือง หมายถึง พบขอ้ร้องเรียนปานกลาง สีเขียว หมายถึง ไม่พบขอ้เรียกเลย   
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วธิีดําเนินการวิจัย  คณะผูว้จิยั ไดท้าํการแบ่งขนัตอนการดาํเนินงานเป็น 3 ขนัตอนไดแ้ก่   1. การรวบรวมขอ้มูลพืนทีในจงัหวดัตราด    การรวบรวมขอ้มูลแหล่งท่องเทียวในจงัหวดัตราดจากการสาํรวจขอ้มูลเชิงพนืที กรมการท่องเทียวจงัหวดัตราด  และเวบ็ไซตต์่าง ๆ รวมทงัเอกสารทีเกียวขอ้ง จากนนัทาํการคดัเลือกแหล่งท่องเทียวโดยใชว้ธีิการคดัเลือกแบบเจาะจงตามความแตกต่างของพนืที   2. การเก็บขอ้มูลแหล่งท่องเทียว    การเก็บขอ้มูลแหล่งท่องเทียว ไดแ้ก่ ค่าพกิดั โดยใชร้ะบบกาํหนดตาํแหน่งบนโลก (Global Positioning System : GPS) ไดแ้ก่ ละติจูดและลองจิจูด รวมทงัการเก็บขอ้มูลเชิงพนืที โดยการลงพนืทีจริง และเสน้ทางทีมีการปรับปรุงดว้ย GPS และจากภาพถ่ายดาวเทียมและขอ้มูลตาํแหน่งเชิงภูมิศาสตร์   3. การประเมินมาตรฐานคุณภาพของแหล่งท่องเทียว    การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเทียวในชุมชน โดยใชคู้่มือการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเทียวของกรมการท่องเทียว แบ่งตามประเภทของสถานทีท่องเทียว 4 ประเภท ได้แก่ 1) คู่มือการประเมินแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศวทิยา 2) คู่มือการประเมินแหล่งท่องเทียวเชิงประวติัศาสตร์3) คู่มือการประเมินแหล่งท่องเทียวเชิงศิลปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 4) คู่มือการประเมินแหล่งท่องเทียวเชิงธรรมชาติ ค่าคะแนนแต่ละประเภทคิดเป็น 100 คะแนนเต็ม ใชวิ้ธีการลงพืนทีเพือสาํรวจโดยผูเ้ชียวชาญ 3 ท่าน ไดส้ถานทีท่องเทียวทีคดัเลือกในระดบัดีเป็นตน้ไปไดแ้หล่งท่องเทียวทงัหมด 18 จุด ดงัตารางที 1 ตารางท ี1 แหล่งท่องเทียวทีผา่นการคดัเลือกตามเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเทียวในชุมชน 
แหล่งท่องเทียว ละติจูด ลองจิจูด 

จุดชมววิแหลมงอบ 12.172169 102.39408 
ตลาดชายแดนบา้นหาดเล็ก 11.652005 102.90880700000001 
นาํตกสะพานหิน  12.101143 102.729214 
บา้นนาํเชียว 12.176022 102.450147 
โบราณสถานเรสิดงักมัปอร์ต  12.2419 102.513288 
ปรากฏการณ์เหยยีวแดงคอขาว 12.19986 102.53422 
ป่าชายเลนบา้นเปร็ดใน 12.210902 102.551676 
พระบรมราชานุเสาวรียรั์ชกาลที 5 11.1245 102.15 
พิพธิภณัฑสถานเมืองตราด 12.267450 102.423323 
วดับุปผาราม 12.249619 102.495124 
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 ผลการวจิัย การจัดทําฐานข้อมูเชิงพืนทีด้วยโปรแกรม Google Map เพือเชือมโยสถานทีทังหมด 18 แห่งและตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์ ภาพรูปที 1 แสดงภาพขยายของสถานทีท่องเทียวตามจุดต่าง ๆ ตามสีทีแตกต่างกนั  
1. แหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศวทิยา แทนดว้ยสญัลกัษณ์   
2.  แหล่งท่องเทียวเชิงประวติัศาสตร์ แทนดว้ยสญัลกัษณ์ 
3.  แหล่งท่องเทียวเชิงศิลปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี แทนดว้ยสญัลกัษณ์ 
4.  แหล่งท่องเทียวเชิงธรรมชาติ แทนดว้ยสญัลกัษณ์ 

วดัโยธานิมิต 12.244208 102.507963 
วดัสะพานหิน 12.103781 102.701397 
ศาลเจา้พอ่หลกัเมือง 12.243559 102.50862100000002 
ศูนยก์ารท่องเทียวเชิงธรรมชาติหาดทรายดาํและป่าชายเลน 12.167597 102.440332 
ศูนยร์าชการุณย ์สภากาชาดไทย เขาลา้น 11.9736031 102.7747395 
หาดบานชืน 11.892651 102.788593 
อ่าวตาลคู่  12.203819 102.27983999999999 
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 ภาพท ี1 แสดงภาพของสถานทีท่องเทียวทงัหมดของจงัหวดัตราด 
 จากนันวิเคราะห์เส้นทางทีสันทีสุด (Shortest Route) เพือจดัทาํเส้นทางวิเคราะห์โครงข่าย (Network Analyst Extension) เชือมโยงเสน้ทางของสถานทีท่องเทียวทงัหมด 18 แห่ง สามารถแบ่งเสน้ทางตามระยะทางทีเหมาะสมได ้3 เสน้ทางดงัภาพที 
2-4 
1. เสน้ทางศึกษาธรรมชาติและนิเวศวทิยา ประกอบดว้ยสถานทีท่องเทียว 5 จุด และ 4 เสน้ทาง ดงัภาพที 2 

 ภาพท ี2 แสดงเสน้ทางศึกษาธรรมชาติและนิเวศวทิยา 
  จากภาพที 2 แสดงเสน้ทางศึกษาธรรมชาติและนิเวศวทิยา สามารถแสดงตารางเปรียบเทียบระยะทางและเวลาเดินทางจากจดุเริมตน้ไปยงัจุดสินสุดดงัตารางที 2 
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ตารางท ี2 ตารางเปรียบเทียบเส้นทางศึกษาธรรมชาติและนิเวศวิทยา 
เสน้ทางที จุดเริมตน้ จุดสินสุด ระยะทาง (กม.) เวลา (นาที) 

1 จุดชมววิแหลมงอบ ศูนยก์ารท่องเทียวฯ 8.40 10 
2 ศูนยก์ารท่องเทียวฯ บา้นนาํเชียว 7.60 11 
3 บา้นนาํเชียว ปรากฏหารณ์เหยยีวฯ 15.90 22 
4 ปรากฏการณ์เหยยีวฯ ป่าชายเลนบา้นเปร็ดใน 5.60 8 

รวม 37.50 51 
ตารางที 2 แสดงเส้นทางศึกษาธรรมชาติและนิเวศวิทยาโดยเริมเดินทางจากจุดชมวิวแหลมงอบ เพือไปยงัป่าชายเลนบา้นเปร็ดใน รวมระยะทางทงัสิน 37.5 กิโลเมตร ใชร้ะยะเวลาการเดินทาง 51 นาที 
  2. เส้นทางเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ ประกอบดว้ยสถานทีท่องเทียว 6 จุด และ 5 เส้นทางดงัภาพที 3 

 ภาพท ี3 แสดงเสน้ทางเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ 
  จากภาพที 3 แสดงเส้นทางเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมและประวตัิศาสตร์ สามารถแสดงตารางเปรียบเทียบระยะทางและเวลาเดินทางจากจุดเริมตน้ไปยงัจุดสินสุดดงัตารางที 3 
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ตารางท ี3 ตารางเปรียบเทียบเส้นทางเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ 
เสน้ทางที จุดเริมตน้ จุดสินสุด ระยะทาง (กม.) เวลา (นาที) 

1 วดับุปผาราม วดัโยธานิมิตร 2.10 5 
2 วดัโยธานิมิตร ศาลเจา้พอ่หลกัเมือง 0.14 1 
3 ศาลเจา้พอ่หลกัเมือง โบราณสถานฯ 0.70 3 
4 โบราณสถานฯ พพิิธภณัฑสถานฯ 0.40 2 
5 พิพธิภณัฑสถานฯ พระบรมราชานุเสาวรีย ์ 0.45 2 

รวม 3.69 13 
ตารางที 3 แสดงเส้นทางเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมและประวติัศาสตร์โดยเริมเดินทางจากวดับุปผาราม เพือไปยงัพระบรมราชานุเสาวรียรั์ชกาลที 5 รวมระยะทางทงัสิน 3.69 กิโลเมตร ใชร้ะยะเวลาการเดินทาง 13 นาที 
  3. เสน้ทางศึกษาธรรมชาติและเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ ประกอบดว้ยสถานทีท่องเทียว 5 จุด และ 4 เสน้ทางดงัภาพที 4 

 ภาพท ี4 แสดงเสน้ทางศึกษาธรรมชาติและเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมและประวตัิศาสตร์ 
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  จากภาพที 4 แสดงเส้นทางศึกษาธรรมชาติและเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ สามารถแสดงตารางเปรียบเทียบระยะทางและเวลาเดินทางจากจุดเริมตน้ไปยงัจุดสินสุดดงัตารางที 4 
ตารางท ี4 ตารางเปรียบเทียบเส้นทางศึกษาธรรมชาติและเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมและประวตัิศาสตร์ 
เสน้ทางที จุดเริมตน้ จุดสินสุด ระยะทาง (กม.) เวลา (นาที) 

1 นาํตกสะพานหิน วดัสะพานหิน 1.30 3 
2 วดัสะพานหิน ศูนยร์าชการฯ 17.80 18 
3 ศูนยร์าชการฯ หาดบานชืน 13.20 14 
4 หาดบานชืน ตลาดชายแดนฯ 33.20 38 

รวม 65.60 73 
ตารางที 4 แสดงเส้นทางศึกษาธรรมชาติและเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมและประวติัศาสตร์โดยเริมเดินทางจากนาํตกสะพานหิน เพือไปยงัตลาดชายแดนบา้นเลก็ รวมระยะทางทงัสิน 65.60 กิโลเมตร ใชร้ะยะเวลาการเดินทาง 73 นาที 
  อย่างไรก็ตามเส้นทางทีออกแบบนันเป็นการจดักลุ่มเส้นทางจากการใชเ้ทคนิควิเคราะห์ระยะทางที สันทีสุด เนืองดว้ยจงัหวดัตราดเป็นจงัหวดัทีมีพืนทีขนาดเล็ก แต่ละเส้นทางทีออกแบบมีความยาวไม่เกินเส้นทางละ 2 ชวัโมง ทาํให้นักท่องเทียวหรือผูที้สนใจสามารถเลือกท่องเทียวทัง 3 เส้นทางครบภายในเวลา 1 วนั โดยเริมจากเส้นทางที 2 (เรียนรู้ศิลปวฒันธรรมและประวติัศาสตร์) ตามดว้ยเส้นทางที 1 (เรียนรู้ศิลปวฒันธรรมและประวติัศาสตร์) และ เสน้ทางที 3 (ศึกษาธรรมชาติและเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมและประวตัิศาสตร์) ตามลาํดบั หรืออาจจะเลือกกาํหนดเส้นทางท่องเทียวจากประเภทของสถานทีท่องเทียวตามความสนใจได ้
 อภิปรายผลการวิจัย  จากการสาํรวจขอ้มูลและออกแบบเส้นทางท่องเทียวของจงัหวดัตราดทีมีความเหมาะสมตามพืนที ทางภูมิศาสตร์ดว้ยการประยกุตใ์ชอ้ลักอริทึมของ Clarke & Wright saving เป็นพืนฐานในการจดักลุ่มเส้นทางและเลือกเส้นทางทีสันทีสุด สําหรับรูปแบบของการจัดกลุ่มเส้นทางนันสอดคล้องกับงานวิจัยของ Emrana Hasan และ Md. Zaman (2016) ทีได้ประยุกต์ใช้อลักอริทึมดงักล่าวในการคาํนวณหาเส้นทางสําหรับการจดัตารางรถบัสของโรงเรียน ทงันีคณะผูว้ิจัยพบว่า อลักอริทึมของ Clarke & Wright มีความยดืหยุน่เพอืรองรับการจดัระบบเสน้ทางทีหลากหลายทงัการเดินทางรถยนตแ์ละรถประจาํทาง ซึงขึนอยูก่บัจุดประสงคข์องการคาํนวณและการประยกุตใ์ชข้องผูว้จิยัในแต่ละสถานที คณะผูว้จิยัไดเ้ลือกใชก้ารแบ่งพนืทีตามคู่มือการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเทียวของกรมการท่องเทียว สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท ประกอบดว้ย เชิงนิเวศวทิยา ประวตัิศาสตร์ ศิลปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี และธรรมชาติสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณรงค ์พลีรักษ์ (2556) ทีไดท้าํการแบ่งประเภของเส้นทางท่องเทียวเป็น 4 ประเภทเช่นกนั อยา่งไรก็ตามรูปแบบการแบ่งเส้นทางการท่องเทียวของพนืทีแต่ละจงัหวดัยอ่มมีความแตกต่างกนัตามสถานทีท่องเทียว ลกัษณะของสภาพแวดลอ้มและความเป็นธรรมชาติ เช่น การแนะนาํเส้นทางท่องเทียวของจงัหวดัสุพรรณบุรี (ธญัญรัตน์ ไชยคราม, 2555) ไดท้าํการแบ่งพืนทีเป็น 4 ประเภท โดยมีการแบ่งแหล่งท่องเทียวทางการเกษตรเพมิเติมเขา้มาแทนแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติทีคณะผูว้จิยัไดท้าํการ
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แบ่งเสน้ทางท่องเทียวของจงัหวดัตราดไว ้รวมทงัคณะผูว้จิยัเชือวา่การใชสี้ทีแตกต่างกนัหรือการกาํหนดสญัลกัษณ์ในแผนทีจะช่วยใหน้กัท่องเทียวสามารถเขา้ใจแผนทีและเลือกตดัสินใจท่องเทียวไดง่้ายขึน  สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ  จากการลงพนืทีสาํรวจขอ้มูล และการศึกษาประวติัศาสตร์ของสถานทีต่าง ๆ  ในจงัหวดัตราดพบวา่  เป็นจงัหวดัทีมีความสาํคญัและเหมาะสมทงัทางยทุธศาสตร์ของการสงครามและสถานทีท่องเทียวทีมีความสวยงามดึงดูดใจ คณะผูว้ิจยัได้ทาํการจาํแนกสถานทีท่องเทียวเป็น 4 ประเภท ซึง 4 ประเภทดงักล่าวมีความหลากหลายและแตกต่างกนัเหมาะสําหรับการเดินทางมาท่องเทียวของทุกเพศและทุกวยั อยา่งไรก็ตามจากการสาํรวจความรับผิดชอบและการลงทุนของหน่วยงานต่าง ๆ ในการพฒันาสถานทีท่องเทียวจงัหวดัตราด พบว่า ส่วนใหญ่ยงัอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของรัฐบาลและองค์การการปกครองในระดับจงัหวดั ยงัไม่มีการลงทุนของเอกชน ยกเวน้การสร้างท่าเรือเพือขา้มไปยงัเกาะต่าง ๆ มากกว่า สําหรับขอ้เสนอแนะของงานวจิยันนัหลงัจากการประยกุต์ใช ้Heuristic Solution ในการวิเคราะห์เส้นทางเพือแนะนาํแหล่งท่องเทียวในจงัหวดัตราดนันยงัเป็นงานวิจยัในเชิงสํารวจและออกแบบเส้นทางเท่านนั ผูส้นใจสามารถนาํผลการออกแบบไปพฒันาต่อยอดเป็นระบบสารสนเทศในรูปแบบของเวบ็ไซตส์าํหรับรองรับการแนะนาํสถานทีท่องเทียวของจงัหวดัตราด เพือเป็นการประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเทียวของจงัหวดัตราดใหเ้ป็นทีรู้จกัมากขึน 
กิตติกรรมประกาศ  งานวิจยันีไดรั้บทุนสนับสนุนวิจยัภายใตโ้ครงการส่งเสริมการวิจยั ประจาํปีงบประมาณ 2559 จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก  เอกสารอ้างองิ ชุติมา เจิมขุนทด. (2554). การประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพือศึกษาระดบัการเขา้ถึในการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ: กรณีศึกษาเทศบาลนครราชสีมา. วทิยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี. ณรงค์ พลีรักษ์. (2556). ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพือจดัการการท่องเทียวชุมชนในจงัหวดัชลบุรี. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 36(2): 235-248. สุรางครั์ตน์ เชาวโ์คกสูง และ จกัรกฤษณ์ เสน่ห์. 2554. การพฒันาระบบบริการขอ้มูลการท่องเทียวและแนะนาํกาํหนดการท่องเทียวดว้ยการแสดงผลในลกัษณะระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. วารสารมนุษย์และสังคมศาสตร์ 2(1): 31-45. ธญัญรัตน์ ไชยคราม.  2555.  การประยกุตใ์ชก้ารวิเคราะห์โครงข่ายในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพือแนะนาํเส้นทางการท่ อ ง เที ยวใ น จังห วัด สุ พ ร ร ณ บุ รี . ใ น  ร าย ก าร ป ร ะชุ ม เค รื อข่ าย วิ ช าก าร บั ณ ฑิ ต แห่ ง ช าติ ค รั ง ที  1. มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ. Hasan, E. k. and Zaman, M. S. 2016. GIS based on Heuristic Solution of the Vehicle routing Problem to Optimize the School Bus Routing and Scheduling, pp.  56 – 60.  In 19th International Conference on Computer and Information Technology. Dhaka, Bangladesh. Jerabek, K. , Majercal, P. , Valaskov, K, Kliestik, T.  2016.  Application of Clark and Wright´s Savings Algor ithm Model to Solve Routing Problem in Supply Logistics. Nase more 63(3) : 115 - 119.  
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Potdar, G.  and Thool, R.  2014.  Optimal Solution for Shortest Path Problem Using Heuristic Search Technique. International J ournal of Advanced Research in Computer  Engineer ing & Technology (IJARCET) 3(9) : 3247 – 3256.  Putra, A.  R. , Ramdani, F. , and Rokhmawati, R.  I.  2017.  Development of Web-GIS Based Customer Complaint Management Information System, pp 48 - 54. In IEEE International Symposium on Geoinformatics 2017. Jalan Veteran Malang, Indonesia.  Wikipedia. n.d. Heur istic. Available Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Heuristic, March 2, 2018.   
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ระบบสารสนเทศเพือการบริหารจัดการกองทุนชุมชน : กรณีศึกษา เคหะชุมชนเชียงใหม่ Development of Information Management System for  Community Fund : Case Study of Community Housing Chiang Mai  ธีรภพ แสงศรี 1 และ อนญัญา  พกัเรือง 1 Theeraphop Saengsri 1 and  Ananya Pukreuang 1  บทคัดย่อ  การวจิยัในครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือพฒันาระบบสารสนเทศเพือการบริหารจดัการกองทุนชุมชน กรณีศึกษา เคหะชุมชนเชียงใหม่ และเพือศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชง้านทีมีต่อระบบสารสนเทศเพือการบริหารจดัการกองทุนชุมชน กรณีศึกษา เคหะชุมชนเชียงใหม่ ในการพฒันาระบบสารสนเทศใชว้ิธีการพฒันาแบบวงจรชีวิตของการพฒันาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle : SDLC) โดยใช้วิธีการพัฒนาแบบวอเทอร์ฟอล โมเดล (Waterfall Model) โดยใช้เครืองมือในการพฒันาคือ ไมโครซอฟทว์ชิวลสตูดิโอ  (Microsoft Visual Studio ) ใชภ้าษาซีชาร์ป (C#) เป็นภาษาในการเขียนโปรแกรม ร่วมกบัระบบฐานขอ้มูลไมโครซอฟท์เอสคิวแอลเซิฟร์เวอร์  (Microsoft SQL Server ) มีการวิเคราะห์และออกแบบฐานขอ้มูล ให้รองรับกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน โดยลกัษณะของระบบสารสนเทศเป็นในรูปแบบของโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการวินโดว ์สามารถแบ่งประเภทผูใ้ชง้านระบบเป็น  ประเภท ไดแ้ก่ . เจ้าหน้าทีกองทุน สามารถจดัการขอ้มูลสมาชิก ขอ้มูลเงินฝาก ขอ้มูลการกูเ้งินและการชาํระเงินกู ้ขอ้มูลหุ้นของสมาชิก รายรับรายจ่ายของกองทุน และ . ผูดู้แลระบบ สามารถจดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ ขอ้มูลอตัราดอกเบียเงินกูแ้ละอตัราเงินปันผลเงินฝาก คาํนวณผลกาํไร ณ สินปี และเรียกดูรายงานจากระบบ ประกอบไปดว้ยทงัหมด  รายงาน ไดแ้ก่ รายงานขอ้มูลการฝากเงิน รายงานการกูเ้งิน รายงานการชาํระเงินกู ้รายงานขอ้มูลการซือหุ้น และรายการอตัราปันผลหุ้นและเงินฝาก จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชง้านทีมีต่อระบบสารสนเทศเพอืการบริหารจดัการกองทุนชุมชน กรณีศึกษา เคหะชุมชนเชียงใหม่ ไดผ้ลสรุปภาพรวมความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .  และมีค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.615      คาํสําคญั: กองทุนชุมชน, ระบบสารสนเทศเพอืการบริหารจดัการ, โปรแกรมประยกุตบ์นระบบปฏิบติัการวนิโดว ์         
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ABSTRACT   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                   1 หลกัสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  ถ.ห้วยแกว้ อ.เมือง เชียงใหม่  โทรศพัท ์: -  ต่อ  E-mail: tees@rmutl.ac.th 1 Bachelor of Business Administration Program in Computer Information System, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna, 128 Huay Kaew Road Amphoe Muang Chiang-Mai 50300, Thailand 
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บทนํา กองทุนเคหะชุมชนเชียงใหม่ ได้ก่อตังเมือ พ.ศ.  ในรัฐบาลของนายกทักษิณ ชินวตัรได้มีนโยบายเพือแกปั้ญหาความยากจนของชุมชนทวัประเทศ โดยไดใ้ห้เงินลงทุนแก่ชุมชน ชุมชนละ , ,  บาท และให้จดัตงัเป็นกองชุมชนและโดยให้ลูกบา้นทีมีรายไดน้อ้ยไดม้ากูย้มืเงินไปประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการภายในชุมชนและทางกองทุนเคหะชุมชนเชียงใหม่นนัไดใ้หลู้กบา้นมากูย้มืเงินไปประกอบกิจการของลูกบา้นมาเป็นระยะเวลาหลายปีแลว้ จากการศึกษาระบบการทาํงานของกองทุนเคหะชุมชนเชียงใหม่ เดิมนนัทางกองทุนเคหะชุมชนเชียงใหม่ไดท้าํการจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ ดว้ยเอกสาร เช่น ขอ้มูลสมาชิก ขอ้มูลสินเงินฝาก ขอ้มูลหุ้นของสมาชิก ขอ้มูลการกูเ้งินและการชาํระเงินกู ้โดยขอ้มูลเหล่านีขาดการดูแลรักษาในดา้นของความปลอดภยัของขอ้มูล จึงเกิดก่อใหเ้กิดการกระจดักระจายของขอ้มูลและเกิดการสูญหายของขอ้มูลได ้รวมไปถึงปัญหาความซาํซ้อนของขอ้มูลและการจดัเก็บเอกสารหรือหลกัฐานต่างๆ และทางกองทุนเคหะชุมชนเชียงใหม่นันไม่มีการนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเก็บขอ้มูลต่างๆ ส่งผลให้การจัดเก็บขอ้มูลมีประสิทธิภาพไม่มากเท่าทีควร ดงันนัจากการทาํงานเดิมของทางกองทุนเองสามารถสรุปปัญหาทีเกิดขึนได ้คือ การคน้หาขอ้มูลเป็นไปอย่างลาํบากและล่าชา้ การจดัเก็บขอ้มูลดว้ยเอกสารทาํให้มีการเปลืองพืนทีหรือสถานทีในการจดัเก็บรักษาเอกสารนนัๆ และเอกสารมีโอกาสสูญหายได ้และทางกองทุนเงินลา้นยงัไม่มีนโยบายในการจดัสรรโปรแกรมสาํเร็จรูปทีจะนาํมาจดัเก็บขอ้มูลเหล่านี จากปัญหาดงักล่าวมาแลว้นัน ผูว้ิจยัไดค้ิดถึงแนวทางในการแกไ้ขปัญหา คือ ทาํการพฒันาโปรแกรมขึนมาเพือบริหารและจัดการขอ้มูลกองทุนเคหะชุมชนเชียงใหม่ขึน เพือใช้ในการแกปั้ญหาในการจดัเก็บขอ้มูลแบบเดิมและช่วยอาํนวยความสะดวกในการจดัการกบัขอ้มูลต่างๆ ทีกองทุนจะตอ้งทาํขึน โดยจะมีการจดัเก็บขอ้มูลลงไปในฐานขอ้มูลแทนการเขียนขอ้มูลลงในสมุด ซึงในการพฒันาโปรแกรมขึนมาครังนียงัสามารถช่วยเพมิประสิทธิภาพในการจดัการบริหารของกองทุนไดอี้ก   วธิีดําเนินการวิจัย การพฒันาระบบสารสนเทศเพือการบริหารจดัการกองทุนชุมชน กรณีศึกษา เคหะชุมชนเชียงใหม่ มีวธีิดาํเนินการวจิยั ดงันี 1. กาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรทีใชใ้นการวิจยั คือ เจา้หนา้ทีของกองทุนเคหะชุมชนเชียงใหม่ และกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั คือ เจา้หนา้ทีของกองทุนเคหะชุมชนเชียงใหม่โดยใชก้ารสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน 12 คน 2. เครืองมือทีใช ้ไดแ้ก่ ระบบสารสนเทศเพอืการบริหารจดัการกองทุนชุมชน กรณีศึกษา เคหะชุมชนเชียงใหม่ และแบบประเมินความพึงพอใจสําหรับผูใ้ชง้านทีมีต่อระบบสารสนเทศเพือการบริหารจดัการกองทุนชุมชน กรณีศึกษา เคหะชุมชนเชียงใหม่ 3. การสร้างและการตรวจคุณภาพเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั ประกอบไปดว้ย 2 ส่วน ดงันี 3.1 ระบบสารสนเทศเพือการบริหารจดัการกองทุนชุมชน กรณีศึกษา เคหะชุมชนเชียงใหม่ ไดมี้การพฒันาตามวงจรการพฒันาระบบโดยมีขนัตอนในการพฒันาดงันี 1) ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล (Study Problem) เป็นขนัตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือเขา้ใจการทาํงานของระบบงานในปัจจุบนั 2) วเิคราะห์ระบบงานเดิมและหาแนวทางแกไ้ขปัญหา (Analysis) มีการวเิคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ชง้าน เพือออกแบบและพฒันาระบบงานใหม่ ใหส้ามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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3) ออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) เป็นขนัตอนของการกาํหนดถึงลกัษณะของรูปแบบทีเกิดจากการทาํงานของระบบ ลกัษณะของการนําขอ้มูลเขา้สู่ระบบโดยการใช้ แผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram) เพือให้เห็นขนัตอนการทาํงานไดอ้ยา่งเป็นระบบมากขึน การออกแบบฐานขอ้มูลโดยกาํหนดวา่ในระบบตอ้งมีแฟ้มขอ้มูลทีจาํเป็นอะไรบ้างและแผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล (Entity Relationship Diagram หรือ ER Diagram) รวมไปถึงการออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface) 4) ออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) เป็นขนัตอนทีระบุถึงลกัษณะอุปกรณ์ทางกายภาพทีจะนาํมาใช ้เทคโนโลยีและเทคนิคทีสาํคญัต่างๆ ภาษาทีจะนาํมาเขียนโปรแกรมเพือใชเ้ขียนโปรแกรมตามลกัษณะการทาํงานของระบบทีไดอ้อกแบบและกาํหนดไว ้มีการเลือกใชฐ้านขอ้มูลทีเหมาะสมกบัระบบ 5) การพฒันาระบบ เป็นการนาํขอ้มูลทีไดจ้ากวเิคราะห์และออกแบบ มาพฒันาทีเครืองคอมพวิเตอร์ 6) การทดสอบและแกไ้ขระบบ 7) ติดตงัระบบบนเครืองคอมพวิเตอร์ของผูใ้ชง้านและจดัทาํคู่มือการใชง้าน 3.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน มีวธีิการสร้างดงันี 1) ศึกษาวธีิการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจในการใชง้านระบบ 2) สร้างแบบประเมินความพงึพอใจ เป็นแบบมาตรประเมินค่า  ระดบั ดงันี  หมายถึง ดีมาก  หมายถึง ดี  หมายถึง ปานกลาง  หมายถึง น้อย และ  หมายถึง น้อยมาก โดยสามารถแบ่งเนือหาการประเมินความพงึพอใจออกเป็น  ดา้น คือ ดา้นการทาํงานและดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบ 3) นาํแบบประเมินความพึงพอใจ ไปให้ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ โดยใชว้ิธีคาํนวณหาดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัเนือหา (IOC) และให้ค่าคะแนน ดงันี ค่าคะแนนเป็น  หมายถึง ใช้ได ้ค่าคะแนนเป็น  หมายถึง ไม่แน่ใจ และค่าคะแนนเป็น -  หมายถึง ใชไ้ม่ได ้จากนันคาํนวณหาดชันีความสอดคลอ้ง ซึงเกณฑก์ารตดัสินความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัเนือหา คือ ถา้ IOC > .  หมายถึง ข้อคาํถามนันสอดคลอ้งกับเนือหา ถา้ IOC <= .  หมายถึงข้อคาํถามนันไม่สอดคลอ้งกับเนือหา 4) ปรับปรุงแบบประเมินความพึงพอใจ ตามผูเ้ชียวชาญแนะนาํ 4. ขนัตอนและวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 4.1 แนะนาํการใชง้านระบบใหก้บัผูใ้ชง้าน 4.2 ใหผู้ใ้ชง้านทดลองใชง้าน 4.3 ใหผู้ใ้ชง้านประเมินความพึงพอใจ 4.4 เก็บรวบรวมขอ้มูลและประเมินผล 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 5.1 วเิคราะห์ความสอดคลอ้งของแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านทีมีต่อระบบ 5.2 วิเคราะห์ขอ้มูลทีไดม้าจากแบบประเมินความพึงพอใจทีมีต่อระบบโดยสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  ผลและวจิารณ์ผล ระบบสารสนเทศเพือการบริหารจดัการกองทุนชุมชน กรณีศึกษา เคหะชุมชนเชียงใหม่ แบ่งการทาํงานออกเป็น 2 ส่วน ตามผูใ้ชง้าน คือ 1. ผูดู้แลระบบ และ 2. เจา้หนา้ทีกองทุน สามารถแสดงแผนผงับริบท (Context Diagram) ดงัภาพที  
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 ภาพท ี  แสดงแผนภาพบริบท (Context Diagram)  
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 ภาพท ี2 แสดงแผนกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram)  จากภาพที  สามารถอธิบายแต่ละกระบวนการไดด้งันี กระบวนการที  เขา้สู่ระบบ เป็นกระบวนการสาํหรับผูดู้แลระบบ และเจา้หน้าที ตอ้งผา่นการตรวจสอบสิทธิของผูใ้ชก่้อน โดยจะเขา้สู่ระบบ โดยใชชื้อผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นก่อน เพอืเขา้ไปทาํรายการต่างๆ ภายในระบบ กระบวนการที  จัดการสิทธิผูใ้ช้ เป็นกระบวนการสําหรับผูดู้แลระบบ เขา้ระบบโดยชือผูใ้ช้และรหัสผ่านทีกาํหนด โดยมีหนา้ทีหลกัคือ สามารถเขา้มาเพือ เพิม แกไ้ข ลบ และคน้หาขอ้มูลของผูใ้ชง้าน และกาํหนดสิทธิของผูใ้ชง้านเองได ้ กระบวนการที  จดัการขอ้มูลค่าเริมตน้กองทุน เป็นกระบวนการสาํหรับผูดู้แลระบบ เขา้มาเพือกาํหนดค่าเริมตน้ใหก้บัระบบ สามารถทาํการคน้หา เพมิ ลบ และแกไ้ขขอ้มูลทวัไปของกองทุน ขอ้มูลประเภทบญัชีกองทุน และกาํหนดอตัรา
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ดอกเบียในแต่ละรายการของขอ้มูลประเภทการกู ้กาํหนดราคาต่อหุ้นในขอ้มูลหุ้น อตัราผลตอบแทนเงินฝาก และจดัการขอ้มูลประเภทรายรับ รายจ่าย   กระบวนการที  จดัการขอ้มูลกรรมการ เป็นกระบวนการสาํหรับผูดู้แลระบบเขา้มาเพือจดัการขอ้มูลคน้หา เพิม ลบ และแกไ้ขขอ้มูลกรรมการ กระบวนการที  จัดการข้อมูลสมาชิก เป็นกระบวนการสําหรับเจ้าหน้าทีกองทุน เขา้มาจัดการข้อมูลสมาชิก สามารถ คน้หา เพมิ ลบ และแกไ้ขขอ้มูลสมาชิก กระบวนการที  จัดการข้อมูลซือหุ้น เป็นกระบวนการสําหรับเจ้าหน้าที เข้ามาเพือเพิม จาํนวนหุ้นทีสมาชิกตอ้งการทาํรายการ บนัทึกขอ้มูลการซือ ของสมาชิก และออกใบเสร็จซือ ให้กบัสมาชิก สามารถคาํนวณเงินปันผลหุ้นในวนัสินปีได ้ กระบวนการที  จดัการขอ้มูลเงินฝาก เป็นกระบวนการสาํหรับเจา้หน้าทีกองทุน เขา้มาเพือจดัการขอ้มูลการเปิดบญัชีเงินฝากของสมาชิกทีตอ้งการฝากเงินกบักองทุน สามารถรับฝากเงิน ถอนเงินให้สมาชิกได ้สามารถคาํนวณอตัราตอบแทนเงินฝากได ้กระบวนการที  จดัการขอ้มูลเงินกู ้เป็นกระบวนการสาํหรับผูดู้แลระบบและเจา้หนา้ทีกองทุน เขา้มาจดัการขอ้มูลการกูเ้งินของสมาชิก คาํนวณค่างวดและดอกเบียตามประเภทการกู ้และออกใบสญัญาเงินกู ้ใหส้มาชิกเก็บไว ้กระบวนการที  จดัการขอ้มูลชาํระเงินกู ้เป็นกระบวนการสาํหรับเจา้หนา้ทีกองทุน เขา้มาเพือจดัการขอ้มูลชาํระเงินกู้คืนของสมาชิกสามารถคน้หา เลขทีสัญญาเงินกู้เพือชาํระเงินและคาํนวณอตัราค่าปรับตามประเภทการกู ้และออกใบเสร็จชาํระเงินคืนใหก้บัสมาชิก กระบวนการที  จดัการขอ้มูลบญัชีรายรับ รายจ่าย เป็นกระบวนการสําหรับเจา้หน้าทีกองทุน เขา้มาเพือจดัการขอ้มูลรายการในบญัชีรายรับ และ รายจ่ายของกองทุน และแสดงรายงานรายรับรายจ่ายหลงัจากบนัทึกรายการบญัชีรายรับ รายจ่าย กระบวนการที  จดัการขอ้มูลจดัสรรกาํไรสินปี เป็นกระบวนการสาํหรับผูดู้แลระบบ เขา้มาเพอืจดัการขอ้มูลเงินทีมีการจดัสรรไวแ้ต่ละปี เพือนาํมาคาํนวณตามรายการ สามารถเลือกวิธีคาํนวณได ้เมือบนัทึกขอ้มูลลงในระบบ สามารถเรียกดูรายงานการจดัสรรกาํไรแต่ละปีได ้กระบวนการที  แสดงรายงาน แสดงรายงานขอ้มูลทีไดผ้า่นการประมวลผล ใหก้บัผูดู้แลระบบ และเจา้หนา้ที  
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 ภาพท ี  แสดงแผนภาพความสมัพนัธ์ของขอ้มูล (E-R Diagram)   จากแผนภาพความสัมพนัธ์ของขอ้มูลของระบบสารสนเทศเพือการบริหารจดัการกองทุนชุมชน กรณีศึกษา เคหะชุมชนเชียงใหม่ สามารถแสดงรายละเอียดตารางขอ้มูลไดด้งัตารางที       
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ตารางท ี1 แสดงรายละเอียดของตารางขอ้มูล ลําดบัท ี ชือตาราง ประเภท รายละเอยีด 
1 userlogin Master เก็บขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 
2 sittingfund Master เก็บขอ้มูลกองทุน 
3 fundaccount Reference เก็บขอ้มูลประเภทบญัชีกองทุน 
4 loan_type Reference เก็บขอ้มูลประเภทการกูเ้งิน 
5 Income_type Reference เก็บขอ้มูลประเภทรายรับ รายจ่าย 
6 deposit_type Reference เก็บขอ้มูลประเภทการฝาก 
7 committiee Master เก็บขอ้มูลคณะกรรมการ 
8 member Master เก็บขอ้มูลสมาชิก 
9 buyshare Transaction เก็บขอ้มูลซือหุน้ 
10 dividend_share Transaction เก็บขอ้มูลเงินปันผลหุน้ 
11 chargeinterest Transaction เก็บขอ้มูลเงินตอบแทนเงินฝาก 
12 chargeinterest_detail Transaction เก็บขอ้มลูรายละเอียดตอบแทนเงินฝาก 
13 loan Transaction เก็บขอ้มูลการกู ้
14 schedule Transaction เก็บขอ้มูลรายละเอียดการกู ้
15 payment Transaction เก็บขอ้มูลการชาํระเงินกู ้
16 deposit_account Transaction เก็บขอ้มูลเงินฝาก 
17 deposit_movement Transaction เก็บขอ้มูลฝาก ถอนเงิน 
18 allocation_profits Transaction เก็บขอ้มูลจดัสรรกาํไรสินปี 
19 receipt_journal Transaction เก็บขอ้มูลรายรับ 
20 payment_journal Transaction เก็บขอ้มูลรายจ่าย 
21 allocation_profitsdetail Transaction เก็บขอ้มูลรายละเอียดจดัสรรกาํไรสินปี 
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 จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใชแ้ผนภาพบริบท แผนภาพกระแสขอ้มูล และแผนผงัความสมัพนัธ์ของขอ้มูล สามารถออกแบบหนา้จอโดยจะแสดงเฉพาะหนา้จอหลกัของผูดู้แลระบบไดด้งัภาพที  

 ภาพท ี4 แสดงหนา้จอหลกัของระบบงาน 
ตารางท ี2 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชง้านทีมีต่อระบบสารสนเทศเพอืการบริหารจดัการกองทุนชุมชน กรณีศึกษา เคหะชุมชนเชียงใหม ่

รายการประเมนิ x̄ S.D. ระดบั ความพงึพอใจ 
1.  ด้านการทํางาน 
1.1  ความถูกตอ้งในการจดัเก็บขอ้มูล 4.42 0.515 ดี 
1.2  ความถูกตอ้งจากการประมวลผลขอ้มูล 4.17 0.577 ดี 
1.3  ความถูกตอ้งของผลลพัธ์ในรูปแบบรายงาน 4.17 0.389 ดี 
1.4  ความง่ายต่อการใชง้านระบบ 3.67 0.778 ปานกลาง 
1.5  ประสิทธิภาพของระบบงาน 3.83 0.718 ปานกลาง 
1.6  การเพมิ ลบ แกไ้ข ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง 3.92 0.793 ปานกลาง 
2.  ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 
2.1  การกาํหนดรหสัผูใ้ช ้และรหสัผา่นในการตรวจสอบผูเ้ขา้ใช ้ 4.25 0.622 ดี 
2.2  ความเหมาะสมในการแสดงรายละเอียดขอ้มูลทีคน้หา 4.17 0.718 ดี 
2.3  ความปลอดภยัของขอ้มูล 4.00 0.426 ดี 
ค่าเฉลีย 4.06 0.615 ด ี
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จากตารางที 2 ระดบัความพึงพอใจทีมีต่อระบบสารสนเทศเพือการบริหารจดัการกองทุนชุมชน กรณีศึกษา เคหะชุมชนเชียงใหม่ จากผูใ้ชง้านทงัหมด 12 คนมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.06 และมีค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.615 สรุปได้วา่ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจต่อระบบอยูใ่นระดบัดี  สรุปผลการวจิัย การวิจยัเรือง ระบบสารสนเทศเพือการบริหารจดัการกองทุนชุมชน กรณีศึกษา เคหะชุมชนเชียงใหม่ ในครังนีผูจ้ ัดทําได้ศึกษาระบบการทาํงานและขอ้บกพร่องของกองทุนแลว้นํามาวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใชก้บัการทาํงาน ดว้ยการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลทีเชือมมีความโยงกนัจนส่งผลขอ้มูลมีความเป็นปัจจุบนั ซึงทาํให้ระบบทีจัดทาํขึนนีมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อการทาํงานของเจา้หนา้ที ผูดู้แลระบบ ลดความยุ่งยากซบัซอ้นในการทาํงาน ทาํใหส้ะดวกในการจดัการขอ้มูลเงินกู ้และจดัการขอ้มูลการชาํระเงินกู ้จดัการขอ้มูลและมีระบบการคาํนวณค่างวดการส่งเงินกู้ และการสืบค้นข้อมูลทีง่ายและทันสมยั ให้รองรับแก่เทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคต ตามวตัถุประสงคข์องการจดัทาํโครงการ การพฒันาระบบสารสนเทศเพอืการบริหารจดัการกองทุนเคหะชุมชนเชียงใหม่ ซึงการพฒันาระบบสารสนเทศเพอืการบริหารจดัการกองทุนชุมชน กรณีศึกษา เคหะชุมชนเชียงใหม่ ทาํการศึกษาความรู้พนืฐานทางดา้นภาษาทีใชใ้นการพฒันาระบบ คือ ภาษาซีชาร์ป (C#) และรวมไปถึง ดีเอ็กซ์เพลส (DevExpress) ทีใช้เครืองมือคอมโพเน้นในการจัดรูปแบบและการแสดงผลขอ้มูล รวมไปถึงศึกษาการใช้โปรแกรมทีใช้ในการพฒันาระบบ เช่น ไมโครซอฟท์ วิชวลสตูดิโอ  (Microsoft Visual Studio ) และ ไมโครซอฟ ออฟฟิซ (Microsoft Office) เป็นตน้ เมือไดท้าํการศึกษาความรู้พืนฐานในดา้นต่างๆ แลว้ จากนนัทาํการวิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบฐานขอ้มูล ออกแบบหน้าจอระบบในแต่ละหน้าจอ และทาํการพฒันาระบบไปพร้อมกบัการทดสอบการทาํงานในแต่ละส่วน ทงันีตอ้งทาํการทดสอบและปรับปรุงในตอนทา้ยหลงัจากทาํการพฒันาจนกระทงัพฒันาระบบเสร็จสิน ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชง้านทีมีต่อระบบ จาํนวน  คน มีค่าเฉลียเท่ากบั .  และมีค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .  สรุปไดว้า่ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจต่อระบบอยูใ่นระดบั ดี ผูใ้ช้งานมีความพึงพอใจในระดับ ดี โดยในเรืองความถูกตอ้งจากการประมวลผลขอ้มูลและความถูกตอ้งของผลลพัธ์ในรูปแบบรายงาน มีค่าเฉลียมากทีสุด คือ .  และในดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบ ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจในระดับ ดี โดยในเรืองการกาํหนดรหัสผูใ้ช ้และรหัสผ่านในการตรวจสอบผูเ้ขา้ใช ้มีค่าเฉลียมากทีสุด คือ 4.25 ดงันนัระบบสารสนเทศเพอืการบริหารจดัการกองทุนชุมชน กรณีศึกษา เคหะชุมชนเชียงใหม่ ทีผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึนสามารถบริหารจดัการกองทุนชุมชนของเคหะชุมชนเชียงใหม่และสามารถนาไปใชง้านเพือให้การดาํเนินงานในชุมชนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน งานวิจยันีสอดคลอ้งกบัผลงานของวีระชยั บุญปก ( ) ซึงไดจ้ดัทาํสารนิพนธ์เรืองระบบฐานข้อมูลกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง และสอดคลอ้งกบัผลงานของสิริลกัษณ์ ไชยวงศ์ ( ) ซึงไดจ้ดัทาํการคน้ควา้แบบอิสระเรืองการพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจดัการกองทุนหมู่บ้าน ป่าพร้าวนอก ตาํบลป่าแดด อาํเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ โดย  ผลงานนีมีค่าเฉลียของผลการประเมินของความพึงพอใจในการใชง้านระบบอยูใ่นระดบั ดี     
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กิตติกรรมประกาศ ขอขอบพระคุณเจา้หนา้ทีกองทุนเคหะชุมชนเชียงใหม่ทีใหค้วามไวว้างใจในการพฒันาระบบใหก้บัทางกองทุนและใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลทีจาํเป็นรวมถึงการเสียสละเวลาในการตอบขอ้สอบถามและรวบรวมขอ้มูล ซึงเป็นส่วนทีสาํคญัมากในการทาํวจิยัในครังนี  เอกสารอ้างองิ กิตติ  ภกัดีวฒันะกลุ. . ระบบฐานข้อมูล (Database Systems).  เคทีพี คอมพ ์แอนด ์คอนซลัท.์ กรุงเทพฯ. ชนิการ หลา้โน. . การพฒันาระบบสารสนเทศเพือการบริหารกองทุนหมู่บ้าน อาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม. ภาคนิพนธ์ สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพอืการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี ธนพล ฉนัจรัสวชิยั. . Crystal Repor t สร้างรายงานอย่างมืออาชีพ. ซีเอด็ยเูคชนั. กรุงเทพฯ. ยทุธนนัท ์กามออ้ย. . มาทาํความรู้จกักับภาษา C#. ภาษา C# - Programming. แหล่งทีมา: https://sites.google.com/site/programmingm42/phasa-c.  กมุภาพนัธ์  เยาวมาลย ์บุญปก. . ระบบสารสนเทศเพือบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต. สารนิพนธ์ สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ บณัฑิตวทิยาลยั. สถานบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. วรีะชยั บุญปก. . ระบบฐานข้อมูลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง. สารนิพนธ์ สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ บณัฑิตวทิยาลยั. สถานบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. สาํนกังานคณะกรรมการ กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ. . คู่มือสําหรับประชาชนเพือเตรียมการจดัตงัและดาํเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง. โรงพิมพคุ์รุสภา. กรุงเทพฯ. สิริลกัษณ์ ไชยวงศ.์ . การพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจดัการกองทุนหมู่บ้าน ป่าพร้าวนอก ตาํบลป่าแดด อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่. การคน้ควา้แบบอิสระ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ บณัฑิตวทิยาลยั. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. โอภาส เอียมสิริวงศ์. . การวิเคราะห์และออกแบบระบบ(System Analysis and Design). ซีเอด็ยเูคชนั. กรุงเทพฯ.   
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การพฒันาระบบสารสนเทศสําหรับจัดเกบ็ข้อมูลปะการังในเขตจังหวดัภูเกต็ The Development of Information System for  Coral Repository in Phuket   
องัคณา สินนอ้ย  และ ภูริทรัพย ์เดชพิพฒัน์ประชา * Angkana sinnoi1 and Bhurisub Dejpipatpracha1* 

 บทคัดย่อ    การพฒันาระบบสารสนเทศสาํหรับจดัเก็บขอ้มูลปะการังในเขตจงัหวดัภเูก็ต มีวตัถุประสงค ์ ) เพือพฒันาระบบสารสนเทศสาํหรับจดัเก็บขอ้มูลปะการังในเขตจงัหวดัภูเก็ต ) เพือศึกษาความพงึพอใจของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศสาํหรับจดัเก็บขอ้มูลปะการังในเขตจงัหวดัภูเก็ต  การศึกษาครังนีเป็นวจิยัเชิงพฒันา โดยมีประชากรกลุ่มตวัอยา่ง  คน เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถาม สถิติทีใชใ้นการวจิยั คือ ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน สาํหรับการพฒันาระบบไดมี้การใชร้ะบบจดัการฐานขอ้มูล MySQL พฒันาดว้ยภาษา PHP ผลการวจิยัพบวา่ ) ระบบสารสนเทศสามารถจดัเก็บขอ้มูลปะการังในเขตจงัหวดัภเูก็ตได ้ ) ความพงึพอใจของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศจดัเก็บขอ้มูลปะการังในเขตจงัหวดัภูเก็ตอยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั .   และ ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .   คาํสําคญั : 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 
 
  สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฎัภเูก็ต ตาํบลรัษฎา อาํเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต  
1 Department of Computer Science, Faculty of Science and Technology, Phuket Rajabhat University Sub-district Ratsada, District Muang, Province Phuket 83000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : bhurisub@pkru.ac.th 
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บทนํา ปัจจุบันนี เทคโนโลยีอิน เทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเจริญก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด เมือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเชือมโยงเครือข่ายทวัโลกให้สามารถติดต่อถึงกนัไดห้มดจนกลายเป็นเครือข่ายของโลก ดงันนัจึงมีผูใ้ชง้านบนเครือข่ายนีจาํนวนมาก การใชง้านเหล่านีเป็นสิงทีกาํลงัไดรั้บการกล่าวถึงกนัทวัไป เพราะการเชือมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทําให้โลกไร้พรมแดน ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สามารถสือสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว ตวัอย่างการใช้งานบนอินเทอร์เน็ตทีจะกล่าวต่อไปนีเป็นเพียงตวัอยา่งทีแพร่หลายและใชก้นัมามากเท่านนั ยงัมีการประยกุตง์านอืนทีไดรั้บการพฒันาขึนมาใหม่ตลอดเวลา เช่น การโอนยา้ยแฟ้มขอ้มูลระหวา่งกนั (File Transfer Protocol: FTP) การใชเ้ครืองคอมพิวเตอร์ในทีห่างไกล (Telnet) และ การเรียกคน้ขอ้มูลข่าวสาร (Search Engine)   เป็นตน้ ระบบสารสนเทศมีส่วนสาํคญัของการดาํเนินงานในทุกภาคส่วนไม่วา่จะเป็นภาครัฐและเอกชน เนืองจากระบบสารสนเทศเป็นระบบงานทีมีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยในการจดัเก็บขอ้มูล ประมวลผลเรียกดูขอ้มูลหรือจดัการเก็บขอ้มูลข่าวสารเพือให้เป็นสารสนเทศทีดีและสามารถนาํไปใช้ประกอบการตดัสินใจการทาํงานไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้งพร้อมยงัช่วยลดขนัตอนการทาํงานไดอ้ย่างดีดงันันหน่วยงานต่าง ๆ จึงมีการพฒันาระบบสารสนเทศเพอืมาเพมิประสิทธิภาพในการทาํงานขององคก์ร อยา่งระบบสารสนเทศจดัเก็บขอ้มูลชินส่วนปะการังทีใชใ้นการปลูกฟืนฟแูนวปะการังเสือมโทรมนนั เป็นระบบทีพัฒนาขึนเพือช่วยให้ผูใ้ช้สามารถนําขอ้มูลทีบันทึกจากภาคสนามเขา้สู่ระบบจัดเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็วกว่าการใช้โปรแกรมไมโครซอฟทเ์อกเซล เนืองจากมีการกาํหนดแบบฟอร์มการกรอกทีชดัเจน รวมทงัสามารถอพัโหลดขอ้มูลรูปภาพเพือดูประกอบกบัชุดขอ้มูลในแต่ละชุดไดง่้าย นอกจากนันยงัสะดวกต่อผูบ้ริหารจดัการโครงการ เนืองจากสามารถเปิดดูขอ้มูลปัจจุบนัและแกไ้ขจากพืนทีอืน ๆ ไดท้นัที ไม่ตอ้งส่งขอ้มูลผา่นอีเมล ขอ้มูลทีอยูใ่นระบบสารสนเทศนีจะถูกส่งต่อไปยงัหน่วยงานทีรับผิดชอบโครงการ คือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง การฟืนฟแูนวปะการังเสือมโทรมโดยวธีิการปลูกปะการัง จะใชชิ้นส่วนปะการังขนาดเล็กยึดติดกบัพืนวสัดุบนแนวปะการัง ในแต่ละพืนทีทีฟืนฟูแนวปะการังนนั ใชพื้นทีและจาํนวนชินส่วนปะการังจาํนวนมาก ในจงัหวดัภูเก็ตพืนทีฟืนฟูแนวปะการังเสือมโทรม ไดแ้ก่ พืนทีเกาะเฮ เกาะราชาใหญ่ และ เกาะไมท้่อน ยกตวัอยา่งการฟืนฟูแนวปะการัง เช่น ในพนืทีเกาะเฮ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝังไดก้าํหนดพืนทีแนวปะการังเพือฟืนฟูจาํนวน 20 ไร่ ตอ้งใชชิ้นส่วนปะการังจาํนวน 3,2000 ชิน (1600 ชิน/ไร่) จาํนวนชินส่วนปะการังเหล่านีประกอบดว้ยปะการังหลายชนิดและมีขนาดทีแตกต่างกนั นอกจากนนัในแต่ละชินส่วนตอ้งมีการติดเครืองหมายหรือหมายเลขเพอืติดตามอตัราการรอดและการเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต วตัถุประสงค์ของการวจิัย 1. เพอืพฒันาระบบสารสนเทศสาํหรับจดัเก็บขอ้มูลปะการังในเขตจงัหวดัภเูก็ต  2. เพอืศึกษาความพงึพอใจของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศสาํหรับจดัเก็บขอ้มูลปะการังในเขตจงัหวดัภเูก็ต ขอบเขตของงานวจิัย 1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  ประชากรในการวจิยั ไดแ้ก่ ผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศ พนกังานจากบริษทั รีฟเมเนจเมนท ์ จาํกดั ทีทาํการปลูกปะการังในเขตพนืทีจงัหวดัภูเก็ตจาํนวน  คน  2. ตวัแปรทศีึกษา     ตวัแปรตน้ คือ ระบบสารสนเทศสาํหรับจดัเกบ็ขอ้มูลปะการังในเขตจงัหวดัภูเก็ต   ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศสาํหรับจดัเก็บขอ้มูลปะการังในเขตจงัหวดัภูเก็ต 
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3. ขอบเขตเนือหา  การวจิยัพฒันาระบบสารสนเทศสาํหรับจดัเก็บขอ้มูลปะการังในเขตจงัหวดัภเูก็ต โดยระบบสารสนเทศมีการพฒันาเป็นลกัษณะเวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application) โดยมีขอบเขตของระบบงาน ไดแ้ก่ ผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศสามารถเพมิ แกไ้ข ลบ ขอ้มูลปะการัง ในเขตจงัหวดัภเูก็ต และตรวจสอบรายงานผลการจดัเก็บขอ้มูลปะการัง 
4. ขอบเขตพืนท ี พนืทีเกาะเฮ เกาะราชาใหญ่ และ เกาะไมท่้อน จงัหวดัภูเก็ต 

สิงทคีาดว่าจะได้รับ 
1. ระบบทีพฒันาขึนมาสามารถนาํไปใชง้านและเกิดประโยชน์ต่อผูใ้ชง้าน 2. ช่วยในการจดัเก็บขอ้มูลปะการังในเขตจงัหวดัภูเก็ตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถติดตามการเจริญเติบโตของปะการังทีจดัเกบ็  

วธิีดําเนินการวิจัย 1. ขนัตอนการดาํเนนิการ  การวจิยัครังนีเป็นการวจิยัและพฒันา (Research and Development) ซึงขนัตอนการดาํเนินการวจิยัเพอืพฒันาระบบสารสนเทศ ซึงจะมีรายละเอียดดงันี 
1.1 การวิเคราะห์ (Analysis) ผูวิ้จยัได้ศึกษาสภาพปัญหาของการจดัเก็บขอ้มูลปะการัง พบว่าการจัดเก็บขอ้มูลปะการังมีความล่าชา้ในการรวบรวมขอ้มูลจดัเก็บขอ้มูลอีกทงั ประสบกบัปัญหาต่าง ๆ เช่น การจดบนัทึกลงในกระดาษดว้ยตนเองและตอ้งกลบันาํมาลงในไมโครซอฟทเ์อกเซล ซึงมีความล่าชา้ในการทาํงานเป็นตน้ ดงันนัผูว้จิยัจึงศึกษาความเป็นไปได้ โดยการแก้ปัญหาด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับจัดเก็บข้อมูลปะการังในเขตจังหวดัภูเก็ต อีกทังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนัสามารถเขา้ถึงไดง่้ายและสะดวกต่อการใชง้านมากขึน 1.2 การออกแบบระบบ แบบจาํลองขนัตอนการทาํงานของระบบโดยใช้ context diagram แสดงการทํางานของระบบ โดยสามารถจาํลองไดด้ว้ยแผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram : DFD) ไดด้งันี  

 ภาพท ี1  แสดงขนัตอนการทาํงานของระบบ 
1.3 ขนัตอนในการออกแบบ (Design) ไดด้าํเนินการออกแบบโครงร่างจอภาพใหมี้ความง่ายเหมาะสมกบัผูใ้ชง้านทวัไป และออกแบบระบบสารสนเทศ 
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 ภาพท ี2 แผงผงัความสมัพนัธ์ระหวา่งตารางและขอ้มูล 
 

 ภาพท ี3 การออกแบบหนา้เขา้ใชง้านระบบ 
 

 ภาพท ี4 การออกแบบหนา้เพมิขอ้มูลปะการัง 
 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference 29 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10       “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 ภาพท ี5 การออกแบบหนา้แสดงขอ้มูลปะการัง 
1.4 ขนัตอนการพฒันา (Development) ระบบสารสนเทศทีพฒันาขึนสามารถทาํงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและจดัเก็บขอ้มูลลงฐานขอ้มูลจึงเลือกใชโ้ปรแกรมจดัการระบบฐานขอ้มูล MySQL และเขียนสคริปตด์ว้ยภาษา PHP หลงัจากได้การพฒันาระบบทดสอบติดตงัระบบฐานขอ้มูลบนเซิร์ฟเวอร์จาํลองบนเครืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช้บริการ (Client) เพือตรวจสอบดา้นขอ้มูลและดา้นการออกแบบระบบปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

 ภาพท ี6 การทาํงานร่วมกนัระหวา่งเครือง 
1.5 การทดลองใช ้ (Implementation)  ผูว้ิจยัไดน้ําระบบสารสนเทศทดลองใช้ หลงัจากการทดลองและได้นําระบบสารสนเทศไปใชง้านจาํเป็นตอ้งบาํรุงรักษาขอ้มูลใหมี้ความถูกตอ้งรวมทงัเพมิเติมฟังก์ชนัการทาํงานอืน ๆ 1.6 การประเมิน (Evaluation) ผูว้ิจยัศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และสรุปผลนาํมาคาํนวณโดยหาค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน 2. เครืองมือการวิจยั การวิจยัครังนีใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศสําหรับจดัเก็บขอ้มูลปะการังในเขตจั ง ห ว ัด ภู เ ก็ ต  โ ด ย ลั ก ษ ณ ะ คํ า ถ า ม แ บ บ ม า ต ร ส่ ว น ป ร ะ ม า ณ ค่ า  (Rating Scale)  ต า ม วิ ธี ลิ เคิ ร์ ท  ( Likert Scale)  โดยใหเ้กณฑร์ะดบั  คะแนน 
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ตารางท ี1 มาตรส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท 
ค่านําหนัก ระดบัความพงึพอใจ 

5 มากทีสุด 
4 มาก 
3 ปานกลาง 
2 นอ้ย 
1 นอ้ยทีสุด 

ทีมา: ธานินทร์( ) 
          โดยเครืองมือฉบบันีมีค่าความเทียงตรงเชิงเนือหา (IOC) อยูร่ะหวา่ง .  - .  และตรวจสอบดา้นความเชือมนั (Reliability) โดยใชสู้ตรสมัประสิทธิแอลฟา ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) ไดเ้ท่ากบั .  
การวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัครงันี โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  สาํหรับการวจิยั ไดแ้ก่ค่าความถีค่าร้อยละ ค่าเฉลียเลขคณิต และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

โดยแบบสอบถามมีประเด็นดงันี 
2.1 ดา้นความเหมาะสมดา้นการทาํงานของระบบ 2.2 ดา้นความถูกตอ้งในการทาํงานของระบบ 2.3 ดา้นความสะดวกและง่ายต่อการใชง้าน 2.4 ดา้นความสะดวกรวดเร็วในการทาํงานของระบบ 2.5 ดา้นการรักษาความปลอดภยั 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล จากนนัผูว้จิยัไดน้าํระบบสารสนเทศสาํหรับจดัเก็บขอ้มูลปะการังในเขตจงัหวดัภูเก็ตทีผูว้จิยัออกแบบใหผู้ใ้ชง้านระบบไดท้ดลองใชง้าน แจกแบบสอบถามความพึงพอใจให้กบัผูใ้ชง้านระบบทาํการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบแลว้นาํขอ้มูลไปวเิคราะห์ขอ้มูลหาความพงึพอใจตามขนัตอนการวจิยัจาํนวน 8 คน 

โดยมีวธีิสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดงันี 
ขนัที 1 ศึกษาจากเอกสาร ตาํรา งานวจิยัทีเกียวขอ้ง ปรึกษาผูเ้ชียวชาญในการสร้างแบบสอบถาม ขนัที 2 นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษามาประมวลผลและกาํหนดเป็นโครงสร้างของเครืองมือและขอบเขตของเนือหา ขนัที 3 สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตของเนือหา ขนัที 4 นาํแบบสอบถามทีผูว้จิยัสร้างขึนทดสอบกบัผูเ้ชียวชาญจาํนวน 5 ท่าน เพอืพฒันาความเทียงตรงดา้นเนือหา (Content validity) โดยนาํแบบสอบถามทีสร้างขึนเพอืตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence-IOC) 
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ขนัที 5 นาํแบบสอบถามทีไดไ้ปทาํการหาความเชือมนัของเครืองมือ (Reliability) โดยนาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มทดลองทีไม่ใชก้ลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัครงันี จาํนวน 8 คน ขนัที 6 ปรับปรุงแบบสอบถามอีกครัง เพอืใหไ้ดแ้บบสอบถามทีสมบูรณ์มากทีสุดแลว้จึงนาํแบบสอบถามทีสมบูรณ์ไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งทีแทจ้ริงต่อไป การวจิยัครังนี ไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามลาํดบั ดงันี 1.ขอ้มูลทุติยภูมิ การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมต่าง ๆ การวเิคราะห์เอกสาร (Documentation Analysis) เพอืศึกษาขอ้มูลจากแนวคิดและทฤษฎี .ขอ้มูลปฐมภูมิ ขอ้มูลทีไดรั้บจากการตอบแบบสอบถาม 4. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศสําหรับรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และมีกาํหนดเกณฑ์การแปลความหมายเพือจดัระดบัคะแนนเฉลียค่าความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศ 
ตารางท ี2 เกณฑค์วามพึงพอใจของผูใ้ชง้านต่อการพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลปะการังในเขตจงัหวดัภูเก็ต 

คะแนนเฉลีย ความหมาย 
4.50-5.00 
3.50-4.49 
2.50-3.49 
1.50-2.49 
1.00-1.49 

   ความพงึพอใจของผูใ้ชที้มีต่อระบบอยูใ่นระดบัดีมาก 
   ความพงึพอใจของผูใ้ชที้มีต่อระบบอยูใ่นระดบัดี 
   ความพงึพอใจของผูใ้ชที้มีต่อระบบอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   ความพงึพอใจของผูใ้ชที้มีต่อระบบอยูใ่นระดบัปรับปรุง 
   ความพงึพอใจของผูใ้ชที้มีต่อระบบอยูใ่นระดบัใชไ้ม่ได ้
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ผลการวจิัย 
ผลการพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลปะการังในเขตจงัหวดัภูเก็ตทีพฒันาขึนโดยผูว้จิยัสามารถนาํไปใชเ้ก็บปะการังได ้

 ภาพท ี  หนา้ Login 

 ภาพท ี  แสดงขอ้มูลปะการัง 
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ภาพท ี  แสดงขอ้มูลปะการัง 

 ภาพท ี  ตวัอยา่งปะการังและหมายเลขกิงพนัธุ์ติดตาม 
 
                       คาํย่อสถานท ี                                                                                                       ตัวเลขกิงปะการัง 
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ตารางท ี3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชที้มีต่อระบบสารสนเทศสาํหรับการจดัเก็บขอ้มูลปะการังในเขตจงัหวดัภูเก็ต 
รายการประเมนิ ค่าเฉลีย ค่าเบยีงเบนมาตรฐาน ระดบั 

ดา้นความเหมาะสมดา้นการทาํงานของระบบ 4.4 0.23 ดี 
ดา้นความถูกตอ้งในการทาํงานของระบบ 4.5 0.06 ดีมาก 
ดา้นความสะดวกและง่ายต่อการใชง้าน 5.0 0.17 ดีมาก 
ดา้นความสะดวกรวดเร็วในการทาํงานของระบบ 4.6 0.06 ดีมาก 
ดา้นการรักษาความปลอดภยั 4.4 0.06 ดี 
ความพงึพอใจโดยรวม 4.58 0.25 ดมีาก 
 

จากตารางที  ผลการศึกษาความพึงพอใจจากผูใ้ชง้านจาํนวน  คน ไดค้่าเฉลีย 4.58 และค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.25 ดงันนัสามารถสรุปผลการประเมินไดว้่าระบบสารสนเทศสําหรับจดัเก็บขอ้มูลปะการังในเขตจงัหวดัภูเก็ตทีพฒันาขึนมีความพงึพอใจในระดบัดีมาก 
 
 
 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference 35 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10       “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 ภาพท ี  กราฟแสดงผลความพึงพอใจของผูใ้ช ้
 
สรุปผลการวจิัย 

การวจิยัครังนีสรุปผลการวจิยัไดด้งันี  
1. การพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลปะการังในเขตจงัหวดัภูเก็ต ไดน้าํระบบสารสนเทศจดัเก็บขอ้มูลปะการัง งานวจิยันีไดน้าํเทคโนโลยมีาปรับใชใ้หเ้ป็นระบบทีอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชง้านระบบ 2. ความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบจดัเก็บขอ้มูลปะการัง โดยผลการประเมินความพึงพอใจทีมีต่อระบบจดัเก็บขอ้มูลปะการังในเขตจงัหวดัภูเก็ต โดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก  กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจยัเรืองการพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลปะการัง ในเขตจงัหวดัภูเก็ต สําเร็จไดเ้นืองจากความอนุเคราะห์จากบริษทั รีฟเมเนจเมนท์ จาํกัด  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง และอาจารยส์าขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัภูเก็ต ทีสนบัสนุนขอ้มูลในการจดัทาํระบบนีขึนมา 
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กราฟผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้

ค่าเฉลยี สว่นเบยีงเบนมาตรฐาน
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การพฒันาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ติดเชือเอชไอวี  ด้วยเครืองระบุตําแหน่ง สําหรับเทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง จังหวัดเชียงใหม่ The Development of Elder ly People, Disabled and HIV infected Database Management using GPS for  Mae Tha Chang Subdistr ict municipality, Chiang Mai Province  นรินทร์  จิวตินั * และ ชวาลินี อศัวะมณเฑียร   Narin  Jiwitan1* and Chawarinee Aussawamontien 1   
บทคัดย่อ  การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือพฒันาระบบฐานขอ้มูลผูสู้งอาย ุผูพิ้การ ผูต้ิดเชือเอชไอว ีสาํหรับเทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง จงัหวดัเชียงใหม่ เพือประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูใ้ชง้านทีมีต่อระบบ โดยดาํเนินตามหลกัการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) จากเดิมเทศบาลมีการเก็บข้อมูลผูสู้งอายุ ผูพิ้การ ผู ้ติดเชือเอชไอวีในกระดาษ ทําให้ยากต่อการจัดการขอ้มูล จึงพฒันาระบบให้สามารถทํางานได้ทังบนเว็บไซต์และอุปกรณ์เคลือนทีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพือให้ง่ายต่อการจัดการขอ้มูล การสรุปรายงานการจ่ายเบียยงัชีพ โครงการเพือส่งเสริมสวสัดิการสังคม สามารถระบุตาํแหน่งทีอยู่และการนําทางไปยงัทีพกัอาศยัได้อย่างถูกตอ้ง ใช้ภาษา PHP และฐานขอ้มูล MySQL ในการพฒันาเวบ็ไซต ์ใชโ้ปรแกรม Android Studio ในการพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์เคลือนที ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ โดยผูเ้ชียวชาญจาํนวน 10 ท่าน จากการตอบแบบสอบถามมาตราส่วนประเมิน 5 ระดบั ดว้ยวิธี Black Box Testing ซึงแบ่งเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสามารถตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ดา้นความถูกตอ้งในการทาํงาน ดา้นความสะดวกต่อการใชง้าน ดา้นความรวดเร็วในการทาํงาน และดา้นการรักษาความปลอดภยัของระบบ พบวา่ประสิทธิภาพของระบบโดยรวมอยู่ในระดับดี สําหรับการประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้ทีมีต่อระบบ โดยตอบแบบสอบถามจาก นายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล และเจา้หนา้ทีฝ่ายพฒันาชุมชนเทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง จากผลการประเมินพบว่า นายกเทศมนตรี และปลดัเทศบาลมีความพึงต่อใจโดยรวมในระดับมากทีสุด สําหรับเจา้หน้าทีฝ่ายพฒันาชุมชน มีความพึงต่อใจโดยรวมในระดับมาก จึงสรุปไดว้่าระบบทีพฒันาขึนตรงตามวตัถุประสงค์และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

คาํสําคญั : โปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์เคลือนทีจีพีเอส, ระบบฐานขอ้มูล, ผูสู้งอาย,ุ  ผูพิ้การ, ผูต้ิดเชือเอชไอว ี
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ABSTRACT  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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บทนํา  ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสําคัญในองค์กรทังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงสถาบนัการศึกษาในระดบัต่างๆ ไดมี้การนาํเทคโนโลยทีีทนัสมยัเขา้มาช่วยในการดาํเนินงานและกิจกรรม ส่งผลให้องคก์รต่างๆมีความกา้วหนา้ทนัสมยั สะดวก รวดเร็ว และทนัต่อสถานการณ์ของโลกยคุ ระบบ GPS "Global Positioning System" เป็นระบบระบุตาํแหน่ง โดยอาศยัการคาํนวณจากความถีสัญญาณนาฬิกาทีส่งมาจากดาวเทียมทีโคจรอยูร่อบโลกซึงทราบตาํแหน่ง[9] ทาํให้ระบบนีสามารถทีจะบอกตาํแหน่ง ณ จุดที สามารถรับสัญญาณได้ทัวโลกนันได้ ในปัจจุบันนอกจากฟังก์ชนัการนําทางพืนฐานแลว้ ยงัมีการเตือนทางโคง้ จุดด่านเก็บเงิน จุดทีมกัจะมีการตรวจจบัความเร็ว ตาํแหน่งกลอ้งตรวจจับการฝ่าฝืนกฎจราจร การกําหนดความเร็วในถนนแต่ละสาย ข้อมูลการท่องเทียวพร้อมรายละเอียดพร้อมภาพประกอบภาพเสมือนจริง ขอ้มูลจราจร TMC หรือ(Traffic Message Channel) การใช้ GPS ในการติดตามรถบรรทุก รถยนต์นัน รถแท็กซี รถพยาบาล รถตาํรวจ รถโรงเรียน รถขนส่งสาธารณะ ฯลฯ การแสดงสภาพการจราจรทีคาดว่าในอนาคตจะมี จุดทีตอ้งระวงัในการขบัขี เช่น โคง้อนัตราย เขตชุมชนลดความเร็ว เป็นตน้   แนวคิดเรืองการให้ความช่วยเหลือแก่ผูสู้งอายุ ผูพิ้การ และผูต้ิดเชือเอชไอวีเป็นเรืองทีรัฐบาลในทุกยคุนนัไดใ้ห้ความสําคญัมาเป็นลาํดบั เห็นไดจ้ากการจดักิจกรรม และบริการต่างๆ ทีเพิมขึนนนั เช่น การจดัตงัศูนยบ์ริการผูสู้งอายุ ผู ้พิการและผูติ้ดเชือเอชไอวี โครงการกองทุนส่งเสริมสวสัดิการผูสู้งอายุ ผูพิ้การและผูต้ิดเชือเอชไอวใีนชุมชน มีการกาํหนดนโยบายและแผนในทุกระดบัทีเกียวกบัเรืองการจดัสวสัดิการสําหรับผูสู้งอาย ุผูพ้ิการและผูติ้ดเชือเอชไอวีมากขึนตามลาํดบั เพือให้เพียงพอทวัถึง และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางสังคม ปัจจุบนัมีการจ่ายเบียยงัชีพผูสู้งอาย ุผูพิ้การและผูติ้ดเชือเอชไอวีแบบขนับันได[3] โดยมีหน่วยงานทีรับผิดชอบหลกัอยู่ 3 หน่วยงาน กล่าวคือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา โดยผูมี้สิทธิสามารถยืนคาํขอรับสิทธิไดที้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในพืนทีทีมีชืออยูใ่นทะเบียนบา้น[2] เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง มีเนือทีประมาณ 4.056 ตารางกิโลเมตร หรือ จาํนวนประมาณ 2,535 ไร่ มีจาํนวนหมู่บา้น ในเขตรับผิดชอบทงัหมด 6 หมู่บา้น คือ หมู่ที 1 บา้นทา้วคาํวงั หมู่ที 5 บา้นแม่ขกั หมู่ที 6 บา้นดงหลวง หมู่ที 7 บา้นป่าแป๋-โรงววั หมู่ที 8 บา้นกอง หมู่ที 9 บ้านดง ในปี 2560 มีจาํนวนประชากร เพศชาย จาํนวน 1,  คน เพศหญิง จาํนวน 1,  คน รวมจาํนวนประชากรทงัหมด 3,  คน[7] เนืองจากมีการส่งเสริมการจดับริการ และสวสัดิการสงัคมแก่ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ และผูติ้ดเชือเอชไอว ีทีตอ้งเก็บขอ้มูลต่างๆ ปัจจุบนัใชว้ธีิการจดบนัทึกทงัหมด ทาํให้เกิดการสินเปลืองพืนทีในการจดัเก็บเอกสารในแต่ละฝ่ายงาน การเพิมภาระงาน ขาดการรวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ทาํให้ยากต่อการคน้หาเอกสารเพือนาํขอ้มูลมาใช้งาน เมือตอ้งการใชง้านจะตอ้งใชก้ารนบัขอ้มูลจากสมุดบนัทึกหรือเอกสารทีเก็บไว ้หากมีฝ่ายงานทีตอ้งการขอ้มูลเพือทีจะใชง้านนนัจะไม่สามารถเรียกดูขอ้มูลไดท้นัที จะตอ้งขอจากฝ่ายงานทีรับผิดชอบ อาจเกิดความไม่สะดวกรวมถึงการล่าชา้ อีกทงัจาํนวนขอ้มูลผูสู้งอายทีุมี อาย ุ60 ปีบริบูรณ์ขึนไป และผูพิ้การและผูติ้ดเชือเอชไอวี เพิมจาํนวนขึนทุกปี ทาํให้ยากต่อการคน้หา เมือมีการจดักิจกรรม หรือโครงการทีเกียวกบัผูสู้งอาย ุผูพ้ิการและผูต้ิดเชือเอชไอวีทางเทศบาล ไม่สามารถ จาํแนกสถานะผูสู้งอาย ุผูพ้ิการและผูติ้ดเชือเอชไอว ีทีสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมได ้เป็นตน้ 
ดงันนั ในการวิจยันีเป็นการพฒันาระบบฐานขอ้มูลผูสู้งอาย ุผูพิ้การและผูติ้ดเชือเอชไอว ีเทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง อาํเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ โดยใชเ้ครืองระบุตาํแหน่ง หรือ GPS ทาํงานผ่านระบบเครือข่ายขอ้มูล (Internet) สามารถลดระยะเวลาภาระงานของบุคลากร ใชง้านไดส้ะดวก มีการเก็บขอ้มูลไวใ้นฐานขอ้มูล ทาํใหส้ามารถคน้หา รวบรวมขอ้มูลต่างๆ ไดส้ะดวก มีความรวดเร็ว มี พร้อมทงัมีการสรุปยอดรวมเป็นรายงานการจ่ายเบียในแต่ละ เดือน/ปีตามทีตอ้งการ สรุปผลวิเคราะห์การดําเนินงานโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ทีควรจัด เพือการส่งเสริมการจดับริการ และสวสัดิการสังคม แก่
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ผูสู้งอาย ุผูพิ้การและผูติ้ดเชือเอชไอวี และสามารถทราบทีอยูข่องผูสู้งอายุ ผูพิ้การและผูติ้ดเชือเอชไอวีโดยแผนทีปักหมุดตําแหน่ง เพือให้สามารถค้นหาได้ง่าย โดยจะทํางานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีความน่าเชือถือมากขึน รวมทังทําให้ประหยดัเวลา มีความสะดวกรวดเร็ว ลดขนัตอนการทาํงาน ขอ้มูลมีความถูกตอ้งและแม่นยาํอีกดว้ย 
วตัถุประสงค์การวิจยั 

1)  เพือพฒันาระบบฐานขอ้มูลผูสู้งอาย ุผูพ้ิการและผูต้ิดเชือเอชไอวี เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง อาํเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการจดัเก็บขอ้มูลดว้ยเครืองระบุตาํแหน่ง GPS 
2)  เพือประเมินการใชง้านระบบฐานขอ้มูลผูสู้งอายุ ผูพิ้การและผูติ้ดเชือเอชไอวี เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง อาํเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม ่

วธิีดําเนินการวจิัย 
ผูว้จิยัไดท้าํการออกแบบและพฒันาระบบโดยใชแ้บบจาํลองนาํตก (The Waterfall SDLC model) ซึงเป็นพืนฐานสาํหรับกระบวนการพฒันาระบบ ซึงมีขนัตอนหลกั ดงันี 
1) กําหนดความต้องการจากผู้ใช้ ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาความตอ้งการผูใ้ช้ โดยเขา้ไปสัมภาษณ์นายกเทศมนตรี เจา้หนา้ทีกรองคลงั เจา้หน้าทีฝ่ายพฒันาชุมชน หนา้หนา้ทีฝ่ายวิเคราะห์แผนนโยบาย และเจา้หนา้ทีกองคลงั จากนนัไดท้าํการจดบันทึกความตอ้งการมาจัดทาํเป็นเอกสารรายงานการระบุความตอ้งการของผูใ้ช ้และนําเอกสารรายงานดงักล่าวกลบัไปใหเ้ทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้งรับทราบความตอ้งการใหเ้ป็นแนวเดียวกนั 
2)  วเิคราะห์ระบบงานเดิม เป็นการวิเคราะห์ปัญหาจากการรวบรวมความตอ้งการของผูใ้ช ้ซึงปัญหาทีเกิดขึน คือ ตอ้งเก็บขอ้มูลต่างๆ โดยใชวิ้ธีการจดบนัทึกขอ้มูลทงัหมดลงในกระดาษ ทาํใหเ้กิดการสินเปลืองพนืทีในการจดัเก็บเอกสารในแต่ละฝ่ายงาน ขอ้มูลเกิดความขดัแยง้กนั เพิมภาระงาน ขาดการรวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ทาํให้ยากต่อการคน้หาเอกสาร หากมีฝ่ายงานทีตอ้งการข้อมูลเพือทีจะใช้งานนันจะไม่สามารถเรียกดูขอ้มูลได้ทันที จะตอ้งขอจากฝ่ายงานทีรับผิดชอบ อาจเกิดความไม่สะดวกรวมถึงการล่าชา้ 
3)  ออกแบบระบบงานใหม่ นาํผลลพัธ์ทีไดจ้ากการวิเคราะห์ มาทาํการงานออกแบบระบบงานใหม่ ประกอบดว้ยงานออกแบบสถาปัตยกรรมระบบทีเกียวขอ้งกบัฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ และระบบเครือข่าย เพอืให้แต่ละส่วนสามารถทาํงานร่วมกันได้ รวมไปถึงการออกแบบรายงาน การออกแบบหน้าจอรับข้อมูล การออกแบบผงังานระบบ การออกแบบฐานขอ้มูล และเพอืเตรียมเขียนโปรแกรมในขนัตอนต่อไป 
4) พัฒ นาโปรแกรม  ทีมงานผูว้ิจ ัยพัฒนาโปรแกรมตามทีวิเคราะห์ระบบไว ้การเขียนชุดคาํสังเพือสร้างเป็นระบบงานทางคอมพิวเตอร์ขึนมา โดยนาํเครืองมือเขา้มาช่วยในการพฒันาโปรแกรม ไดแ้ก่ Android Studio สาํหรับใชพ้ฒันาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลือนทีใช้โปรแกรม XAMPP เป็นชุดการติดตังโปรแกรมทีอํานวยความสะดวกแก่ผู ้พ ัฒ นาโปรแกรมในชุดโปรแกรมจะประกอบไปด้วยโปรแกรม ApacheWebServer, PHPScript Language, MySQL Database, PhpMyAdmin Database Manager และ Genymotion สาํหรับทดสอบโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลือนที [5] [8] 
5) ทาํการทดสอบระบบ โดยการทดสอบขอ้มูลเบืองตน้ก่อน ดว้ยการสร้างขอ้มูลจาํลองขึนมาเพือใชต้รวจสอบการทาํงานของระบบงาน หากพบขอ้ผิดพลาดปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง การทดสอบระบบจะมีการตรวจสอบไวยากรณ์ของภาษาเขียน และตรวจสอบวา่ระบบตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชห้รือไม ่
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6) การนําระบบไปใช้ เมือดาํเนินการทดสอบระบบจนมนัใจวา่ระบบทีไดรั้บการทดสอบนนัพร้อมทีจะนาํไปติดตงัเพือใชง้านบนสถานการณ์จริง พร้อมทงัจดัทาํเอกสารคู่มือการใชง้าน รวมถึงการฝึกอบรมการใชง้านให้แก่นายกเทศมนตรี เจา้หนา้ทีกองคลงั เจา้หนา้ทีฝ่ายพฒันาชุมชน หนา้หนา้ทีฝ่ายวเิคราะห์นโยบายและแผน และเจา้หนา้ทีกองคลงั 
7) ประเมินผลการใช้งานระบบ ผูว้ิจยัทาํการจดัเก็บขอ้มูลผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ และประเมินความพึงพอใจต่อการใชง้านโดยวิธีการสมัภาษณ์และแจกแบบสอบถามให้แก่ ผูเ้ชียวชาญ และ เจา้หนา้ทีฝ่ายต่าง ๆ หลงัจากเริมตน้ใชง้านประมาณ 1 สัปดาห์ โดยจดัเก็บขอ้มูลดา้นความสามารถตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ดา้นความถูกตอ้งในการทาํงาน ดา้นความสะดวกต่อการใชง้าน ดา้นความรวดเร็วในการทาํงาน และดา้นการรักษาความปลอดภยัของระบบ 
 ผลและวจิารณ์ผล 
1) ผลการวเิคราะห์ระบบงานเดิมและระบบงานใหม ่ผลการวเิคราะห์ระบบฐานขอ้มูลผูสู้งอาย ุผูพิ้การ ผูต้ิดเชือเอชไอว ีสาํหรับเทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถวเิคราะห์ความตอ้งการ แสดงดงัตารางที 1 

ตารางท ี  ตารางเปรียบเทียบระหวา่งระบบงานเดิมและระบบงานใหม ่
ชือส่วนงาน ส่วนงานเดมิ ส่วนงานใหม่ 

1. ส่วนสาํรวจขอ้มูลผูสู้งอาย ุ ผูพิ้การและผูติ้ดเชือเอชไอว ี1.1 จดัการขอ้มูลผูสู้งอาย ุผูพิ้การ ผูป่้วยโรคเอดส์ 1.2 ส ถ าน ะข อ งผู ้สู งอ ายุ  ผู ้พิการและผูป่้วยโรคเอดส์ 1.3 ทีอยู่ของผูสู้งอายุ ผูพิ้การและผูป่้วยโรคเอดส์ 1.4 ป รั บ ป รุ ง ข้ อ มู ล รายละเอียดและอายุของผูสู้งอาย ุผูพิ้การและผูป่้วยโรคเอดส์ 1.5 เพิมรูปภาพของผูสู้งอาย ุผู ้พิการและผูป่้วยโรคเอดส์  

1.1 ใชก้ระดาษ เพือบนัทึกขอ้ความในใบขอขึนทะเบียนผูสู้งอาย ุผูพิ้การแล ะผู ้ป่ วยโรค เอดส์  ส่ งให้ กับหน่วยงานทีเกียวขอ้งเพอืเก็บขอ้มูลไวเ้ป็นหลกัฐาน 1.2 ห ลังจากที ได้ข้อมูลผู ้สู งอายุ  ผู ้พิการและผู ้ป่วยโรคเอดส์ แล้วมีการกาํหนดสถานะผูสู้งอาย ุผูพิ้การและผูป่้วยโรคเอดส์ โดยแบ่งเป็น  ระยะ คือ ปกติ ติดเตียงและพิการ หลงัจากประเมินจะเก็บเอกสารการประเมินใส่ในแฟ้มเอกสารและเก็บไวที้หน่วยงานพฒันาชุมชน 1.3 ภายหลังจากการสํารวจหากมีการเขา้เยียมผูสู้งอาย ุผูพิ้การและผูป่้วยโรคเอดส์ ในแต่ละครัง ตอ้งมีแผนทีบ้านของผู ้สูงอายุ ผู ้พิการและผู ้ป่วยโรคเอดส์ เพือเดินทางเข้าเยียมชม และ เพื อ เป็ น ข ว ัญ แล ะ

1.1 นาํระบบฐานขอ้มูลเขา้มาใชง้าน เพือช่วยในการเก็บรวบรวมขอ้มูลของผูสู้งอาย ุผูพ้ิการและผูป่้วยโรคเอดส์ 
1.2 นาํระบบฐานขอ้มูลเขา้มาใชง้าน ช่วยในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือใช้ประกอบการวางแผนกิจกรรม 
1.3 นําระ บ บ เท ค โน โล ยีแ ผ น ทีสําหรับระบุตาํแหน่ง หรือ GPS เพือให้สามารถทราบทีอยู่โดยปั ด มุ ด ไ ว้พ ร้ อ ม ถ่ า ย ภ า พ กาํหนดข้อมูล เพือช่วยในการเก็บข้อมูลและการเดินทางเข้าเยียมผูสู้งอายุ ผูพ้ิการและผูติ้ดเชือเอชไอวตีามพิกดัทีระบุ 
1.4 การออกตรวจเยียม สามารถนํา
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ชือส่วนงาน ส่วนงานเดมิ ส่วนงานใหม่ 
กําลังใจ บันทึกข้อมูลโดยวาดรูปแผ น ที แ ล ะ เก็ บ ไว ้ที ห น่ วยงานพฒันาชุมชน 1.4 หลงัจากทีเริมบันทึกข้อมูลอายุในครังแรกแล้ว ต้องทําเอกสารใหม่เพือปรับเปลียนอายขุองผูสู้งอาย ุผู ้พิการและผูป่้วยโรคเอดส์ ในทุกๆปี การแบ่งตามจาํนวนหรือขนัการจัดสรรเบียยงัชีพผู ้สูงอายุ ผูพ้ิการและผู ้ป่วยโรคเอดส์ จะสามารถระบุจาํนวนไดจ้ากการคดัดู 

ระบบระบุตําแหน่ง หรือ GPS ช่วยนําทางไปยงัทีพักได้อย่างรวดเร็ว และสามารถปรับปรุงขอ้มูลต่าง ๆ ทนัที 
1.5 สามารถนํารูปภาพที เก็บ ในฐานข้อมูลมาใช้งานได้ทันที เมือมีการรายงานผลให้กับผู ้บงัคบับนัชาได ้
1.6 ระบบสามารถเตรียมการเพือจัดสรรงบประมาณ เบียยงัชีพให้แก่ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการและผูติ้ดเชือเอชไอว ีไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

 
ผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะห์ และออกแบบระบบงานใหม่ โดยใชเ้ครืองมือ ไดแ้ก่ แผนภูมิกา้งปลา (Fish Bone Diagram)  แผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram – DFD) การออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (E – R Model) แผนภาพแสดงการทาํงานของผูใ้ชร้ะบบ (Use Case Diagram) และ แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram) เป็นตน้  ภาพท ี1 แสดงการทาํงานของผูใ้ชร้ะบบ (Use Case Diagram) และ แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram) 

 Use Case Diagram 
 Activity Diagram 

2) ผลการพฒันาระบบสารสนเทศ หนา้จอรายงานขอ้มูลลูกบา้น สามารถทราบทีอยูลู่กบา้น ระบบจะแสดงรายละเอียด ชือ-นามสกุล ประเภทลูกบา้น ไดแ้ก่ ผูสู้งอาย ุผูพิ้การ ผูติ้ดเชือเอชไอว ีแยกตามหมู่บา้น ทีไดท้าํการบญัทึกขอ้มูลไวแ้ลว้ 
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ภาพท ี2 แสดงผลรายชือผูสู้งอาย ุผูพิ้การ ผูต้ิดเชือเอชไอว ีแยกตามหมู่บา้น 

 ภาพท ี3 แสดงตาํแหน่งแผนทีลูกบา้น จากการจดัเก็บตาํแหน่งทีอยูด่ว้ยเครืองระบุตาํแหน่ง GPS 

/  
ภาพท ี4 หนา้จอแสดงผลหนา้แรกของแอพพลิเคชนั สาํหรับผูใ้หญบ่า้น 

 

ภาพท ี5 หนา้จอจดัการขอ้มูลลูกบา้น แสดงส่วนทีตอ้งกรอกขอ้มูลลูกบา้น สาํหรับผูใ้หญบ่า้น 

 3) ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ การประเมินภาพโดยผูเ้ชียวชาญในดา้นเทคนิคทงั 10 คน ผูว้ิจยัไดใ้ชห้ลกัการคาํนวณทางสถิติมาใชใ้นการสรุปการประเมินระบบทีพฒันาขึน คือ ค่าเฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) มาทาํการประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ของระบบ ตามเกณฑม์าตรวดัอนัดบั (Rating Scale) 5 ระดบั และนาํค่าทีไดจ้ากการประเมินทงั 5 ดา้นมาคาํนวณหาค่าเฉลีย
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และส่วนเบียงเบนมาตรฐานพบว่าระบบฐานขอ้มูลผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ผูต้ิดเชือเอชไอวี สําหรับเทศบาลตาํบลแม่ท่าช้าง จงัหวดัเชียงใหม่ ทีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาขึนมีค่าเฉลียอยูที่ระดบั 4.40 และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน โดยรวมอยูที่ระดบั 0.57 แสดงวา่การประเมินผลประสิทธิภาพระบบอยูใ่นเกณฑม์าก 4) ผลการประเมินความพึงพอใจทีมีต่อการใชง้าน  ผลการประเมินความพึงพอใจทีมีต่อการใชง้าน จากแบบสอบถามมาตรส่วนประเมิน 5 ระดบั ดว้ยวธีิ Black Box 
Testing ซึงแบ่งเป็น 5 ดา้น ตามกลุ่มประเภทผูใ้ชง้านฟังกช์นั 
ตารางท ี2 การประเมินความพึงพอใจทีมีต่อการใชง้าน นายกเทศมนตรี และปลดัเทศบาล 

รายการ X  S.D. ระดบัความคดิเห็น 
ดา้นความสามารถตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ 4.25 0.46 มาก 
ดา้นความถูกตอ้งในการทาํงาน 4.75 0.52 มากทีสุด 
ดา้นความสะดวกต่อการใชง้าน  4.50 0.35 มากทีสุด 
ดา้นความรวดเร็วในการทาํงาน 4.75 0.50 มากทีสุด 
ดา้นการรักษาความปลอดภยัของระบบ 4.75 0.50 มากทีสุด 

โดยรวม 4.60 0.47 มากทสุีด 
 
ตารางท ี3 การประเมินความพึงพอใจทีมีต่อการใชง้าน เจา้หนา้ทีฝ่ายพฒันาชุมชน และเจา้หนา้ทีผูใ้ชง้านทวัไป 

รายการ X  S.D. ระดบัความคดิเห็น 
ดา้นความสามารถตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ 4.60 0.49 มากทีสุด 
ดา้นความถูกตอ้งในการทาํงาน 4.35 0.53 มาก 
ดา้นความสะดวกต่อการใชง้าน  4.25 0.52 มาก 
ดา้นความรวดเร็วในการทาํงาน 4.60 0.71 มากทีสุด 
ดา้นการรักษาความปลอดภยัของระบบ 4.55 0.35 มาก 

โดยรวม 4.47 0.52 มาก 
จากตารางที  2 พบว่า นายกเทศมนตรี และปลัด เทศบาลพึงพอใจทีมีต่อการใช้งาน  โดยรวมในระดับ มากทีสุด ( X  = 4.60 , S.D. = 0.47) และ จากตารางที 3 พบวา่เจา้หน้าทีฝ่ายพฒันาชุมชน และเจา้หนา้ทีผูใ้ชง้านทวัไปพึงพอใจทีมีต่อการใชง้าน โดยรวมในระดบัมาก ( X  = 4.47 , S.D. = 0.52) 
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สรุปผลการวจิัย 
 ผลการศึกษาพบว่าระบบฐานข้อมูลผูสู้งอายุ ผู ้พิการและผู ้ติดเชือเอชไอวี เทศบาลตาํบลแม่ท่าช้างได้ตรงตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา และตรงตามขอบเขตทีไดก้าํหนดไว ้เวบ็ไซตแ์ละแอพพลิเคชนับนอุปกรณ์เคลือนทีสามารถใช้งานไดจ้ริง ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยเป็นการเพมิช่องทางในการจ่ายเบียผูสู้งอาย ุผูพิ้การและผูป่้วยโรคเอดส์ โดยมีการทาํงานอย่างเป็นระบบ ทงัในส่วนนักพฒันาชุมชน ส่วนของผูใ้หญ่บา้น นายกเทศมนตรี เจา้หน้าทีวิเคราะห์แผนและนโยบาย และเจา้หนา้ทีฝ่ายกองคลงั มีการกาํหนดสิทธิตามกลุ่มของผูใ้ชเ้พอืใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลเป็นไปอยา่งมีระบบเพอืความปลอดภยัของขอ้มูล  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาหาความรู้และไดน้ําเครืองมือมาใชใ้นการศึกษาครังนี ไดใ้ชโ้ปรแกรม NetBeans ใชใ้นการเขียนโปรแกรม และระบบจดัการฐานขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Xampp ภาษาทีใชใ้นการพฒันาระบบคือ ภาษาพีเอสพี (PHP) ซึงเป็นภาษาทีผูจ้ ัดทําได้นํามาใช้ในการพฒันาเว็บไซต์ (Web site) และใช้โปรแกรม Android Studio สําหรับใช้ในการพฒันา Application ให้สามารถระบุตําแหน่งด้วย GPS และใช้โปรแกรมจําลองเครือง Genymotion สําหรับทดสอบ Mobile Application ใชภ้าษา Java ในการพฒันาแอพพลิเคชนั (Application) ในครังนี เมือมีความรู้เบืองตน้ประกอบกับการศึกษาจากตาํราเรียนต่างๆ ผูศึ้กษาไดท้าํการลงมือปฏิบตัิโดยสร้างส่วนต่างๆ ของระบบขึนมา ไดแ้ก่ การออกแบบฐานขอ้มูล การออกแบบหน้าจอของเวบ็ไซต์และแอพพลิเคชนั ซึงในระหว่างการจดัทาํระบบไดมี้ การทดสอบและปรับปรุงระบบอยา่งสมาํเสมอ นอกจากนนัยงัใชแ้บบประเมิน เพอืสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ชง้านอีกดว้ย 
 
กิตติกรรมประกาศ ขอขอบพระคุณ นายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล เจา้หนา้ทีพฒันาชุมชน ผูใ้หญบ่า้น เจา้หนา้ทีฝ่ายวเิคราะห์แผนและนโยบาย เจา้หนา้ทีฝ่ายกองคลงั เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง อาํเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ทีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์เอือเฟือ และอาํนวยความสะดวกในการเก็บขอ้มูลและ ประเมินผล เพอืจดัทาํ การพฒันาระบบฐานขอ้มูลผูสู้งอาย ุผูพิ้การและผูป่้วยโรคเอดส์  เอกสารอ้างองิ 
กมลทิพย ์พรมดี. ศัพท์เบืองต้นเกยีวกับ internet และ website. [online]. 2556. Available :   
  http://www.enjoyday.net/build-website-vocab.html. [24 กนัยายน 2559]. 
กระทรวงพฒันาสงัคม และความมนัคงของมนุษย.์ ความพกิาร. [online]. 2550. Available :   
  https://th.wikipedia.org/wiki/ความพิการ [24 กนัยายน 2559]. 
กระทรวงพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย.์ หลักเกณฑ์การขนึทะเบียนรับเบียยังชีพผู้สูงอาย ุ 
  คนพกิาร ผู้ป่วยเอดส์หรือโรคภูมคิุ้มกัน บกพร่องขึนทะเบียนรับเงนิเบยียังชีพผู้สูงอายุ.  
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การพฒันารูปแบบขนัตอนการถ่ายภาพ  องศา สําหรับการพัฒนาสือปฏิสัมพนัธ์เสมือนจริง  : กรณีศึกษา สือประชาสัมพนัธ์วัดในเขตเมืองเก่า จังหวดันครราชสีมา 
The Development of A 360-degree Photos Procedure for  Interactive Media of Vir tual Reality  

: Case Study for  Public Relations of Tour ism Temple in Ancient Nakhon Ratchasima Province 
 ภาณุวฒัน์ ศิริกนั * และ วลัลภ ศรีสาํราญ   Panuwat Sirikan1* and Wanlop Srisamran1  บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงค์เพือ 1) เพือพฒันารูปแบบขนัตอนการถ่ายภาพ 360 องศา สําหรับการพฒันาสือปฏิสัมพนัธ์เสมือนจริง 2) เพือศึกษาผลการถ่ายภาพ  องศา ตามรูปแบบขนัตอนการถ่ายภาพ  องศา สาํหรับการพฒันาสือปฏิสัมพนัธ์เสมือนจริง กรณีศึกษาวดัในเขตเมืองเก่า จงัหวดันครราชสีมา ซึงถือเป็นการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาประยกุต ์โดยการนาํแนวคิดทีจะนาํรูปแบบการถ่ายภาพ  องศา ดว้ยเทคนิคพิเศษ เพือใชก้บัสือปฏิสัมพนัธ์เสมือนจริง เพือการประชาสัมพนัธ์การท่องเทียวเชิงสร้างสรรค ์ของวดัในเขตเมืองเก่า จงัหวดันครราชสีมา ทีเป็นสถานทีสําคญัทางประวติัศาสตร์ เพือพฒันาสือรูปแบบใหม่ โดยใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ กบัเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูมี้ส่วนเกียวขอ้งหลกั กบัการประเมินคุณภาพจากผูเ้ชียวชาญ และผูท้รงคุณวฒิุแต่ละดา้น จากการศึกษาพบวา่ ) รูปแบบขนัตอนการถ่ายภาพ  องศา สําหรับการพฒันาสือปฏิสัมพนัธ์เสมือนจริง มีระดับคุณภาพดี ) ผลการถ่ายภาพ  องศา ตามรูปแบบขนัตอนการถ่ายภาพ  องศา สําหรับการพฒันาสือปฏิสัมพนัธ์เสมือนจริง กรณีศึกษาวดัในเขตเมืองเก่า จังหวดันครราชสีมา พบวา่ มีระดบัคุณภาพในระดบัดี คิดเป็นร้อยละ .    คาํสําคญั : ภาพถ่าย  องศา, สือความเป็นจริงเสมือน, สือปฏิสัมพนัธ์, วดัในเขตเมืองเก่า, นครราชสีมา           
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ABSTRACT  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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สาขาวิชาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย คณะศิลปกรรมและออกแบบอตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  
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บทนํา การท่องเทียวของประเทศไทยเป็นหวัใจสาํคญัในการนาํรายไดเ้ขา้สู่ประเทศ มีเมด็เงินจาํนวนมากไหลเขา้สู่ระบบของประเทศไทย และเป็นการส่งเสริมอาชีพทีเกียวกับการท่องเทียวมากมาย มีแนวโน้มของมูลค่าทีสูงต่ออนาคตการท่องเทียวไทย (กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา, 2560) ซึงสอดคลอ้งกบัวดัในเขตเมืองเก่าของจงัหวดันครราชสีมา ซึงเป็นส่วนหนึงทีจะประชาสัมพนัธ์การท่องเทียวของประเทศไทยทีมีลกัษณะการท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์บนพืนฐานของศิลปะ และวฒันธรรม ซึงวดัในเขตเมืองเก่าของจงัหวดันครราชสีมา มีเอกลกัษณ์ทีโดดเด่น ทางดา้นศิลปะ ประเพณี และวฒันธรรมมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน และมีความเก่าแก่ ไม่วา่จะเป็น เรืองราวความเป็น โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปะ และปูชนียบุคคล เป็นตน้ ซึงเป็นมรดกทีประเมินค่าไม่ไดต้่อประเทศไทย ตงัแต่ยุคพระนารายณ์มหาราช จนถึงไดรั้บพระราชทานเป็นพระอารามหลวงในปัจจุบนั (Richards, 2010) จากสภาพปัญหาในปัจจุบนั วดัในเขตเมืองเก่าของจงัหวดันครราชสีมา ไม่มีการประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบสือปฏิสัมพนัธ์เสมือนจริงทีเป็นรูปแบบใหม่ ไม่มีการเล่าเรืองราวความเป็นมาทีมีคุณค่า และการเปลียนแปลงสภาพสิงแวดลอ้มทีเกิดขึนตามกาลเวลา และการบูรณะ (นิคม บุญญานุสิทธิ, 2560) ไม่บรรลุเป้าหมายทีประชาสัมพนัธ์ ให้กบันักท่องเทียวประเภทเชิงสร้างสรรค์บนพืนฐานของศิลปะและวฒันธรรมให้กวา้งขวางผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ทงัยงัไม่เขา้ใจในเรืองราวความเป็นมาทีแทจ้ริงทีไม่มีภาพเสมือนจริงทีอธิบายความเป็นมาวดัในเขตเมืองเก่าของจงัหวดันครราชสีมาตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ทาํให้ไม่เกิดการประชาสัมพนัธ์การท่องเทียวเขา้ถึง หรือการศึกษาหาความรู้ทีเป็นการเดินตามรอยประวติัศาสตร์เกิดขึน (Richards and Raymond, 2000) จากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดทีจะพฒันารูปแบบขนัตอนการถ่ายภาพ  องศา เพือใชก้บัสือปฏิสัมพนัธ์เสมือนจริง เพือประชาสัมพนัธ์การท่องเทียว กรณีศึกษาวดัในเขตเมืองเก่าจังหวดันครราชสีมา ทีจะบอกเล่าเรืองราวประวติัศาสตร์ความเป็นมาผ่านกราฟิก และรูปภาพจากสถานทีจริง โดยการใช้เทคนิคการภาพถ่าย  องศา และการปรับแต่งโดรน(Drone) แบบพิเศษ ซึงจะทาํให้เห็นภาพจากสภาพสิงแวดลอ้มทีชดัเจน สามารถมองเห็นทุกมุมมอง ทุกมิติ เช่น มุมมองสายตานก มุมมองสูง และมุมมองตาํ เป็นตน้ ทุกมุมมองทีกล่าวมาจะเห็นองคป์ระกอบไดโ้ดยรอบ และมีความละเอียด ทงัยงัสามารถปรับเปลียนมุมมองภาพไดต้ามตอ้งการ หรือการเคลือนทีไปยงัจุดต่าง ๆ  เพือปรับเปลียนมุมมองใหม่ ทาํใหผู้ใ้ชง้านเหมือนเขา้ไปอยูใ่นสถานทีจริง วตัถุประสงค์ 1. เพือพฒันารูปแบบขนัตอนการถ่ายภาพ  องศา สาํหรับการพฒันาสือปฏิสัมพนัธ์เสมือนจริง 2. เพือศึกษาผลการถ่ายภาพ  องศา ตามรูปแบบขนัตอนการถ่ายภาพ 360 องศา สําหรับการพฒันาสือปฏิสัมพนัธ์เสมือนจริง กรณีศึกษาวดัในเขตเมืองเก่า จงัหวดันครราชสีมา เครืองมือทใีช้วจิยั 1. รูปแบบขนัตอนการถ่ายภาพ  องศา สาํหรับการพฒันาสือปฏิสัมพนัธ์เสมือนจริง 2. แบบประเมินคุณภาพสือปฎิสมัพนัธ์เสมือนจริงสาํหรับผูเ้ชียวชาญ 3. กลอ้ง  องศา 4. โดรน (Drone) ทีไดรั้บการปรับแต่งกบัตวักลอ้ง  องศา 5. สือปฏิสัมพนัธ์เสมือนจริง กรณีศึกษาวดัในเขตเมืองเก่า จงัหวดันครราชสีมา  
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วธิีการดําเนินการวจิัย 
ขนัตอนท ี  วเิคราะห์และเกบ็ข้อมูล  สามารถอธิบายในรายละเอียดได ้ดงันี 
1) ทาํการศึกษาคน้ควา้เอกสารทีเกียวขอ้งกบัวดัในเขตเมืองเก่า จงัหวดันครราชสีมา ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ ใบลาน และสมุดข่อย ทีไดรั้บการอนุญาตจากผูที้มีส่วนเกียวขอ้ง เพอืมาทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลในขนัต่อไป 
2) ทาํการศึกษาคน้ควา้เอกสาร และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการท่องเทียว และการประชาสัมพนัธ์ เพือนาํวิธีการใหม่ไปปรับใชก้บัตวัสือทีจะพฒันา 
3) ทาํการศึกษาคน้ควา้เอกสาร และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบันวตักรรม และเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ทีจะนาํมาประยกุตใ์ช้กบัสือทีจะพฒันา ไม่วา่จะเป็นสือความเป็นจริงเสมือน, สือปฏิสัมพนัธ์ และรูปแบบขนัตอนเทคนิคการถ่ายภาพ  องศา รวบรวม และเก็บขอ้มูลจากทีไดก้ล่าวขา้งตน้ เพือออกแบบ และพฒันาสือในขนัต่อไป 
4) วเิคราะห์ขอ้มูลจากขอบเขตเนือหา และกลุ่มเป้าหมาย 
5) ลงพืนทีโดยวิธีสัมภาษณ์ ซึงผูว้ิจ ัยตอ้งสัมภาษณ์ กลุ่มผูมี้ส่วนเกียวขอ้งหลกัทีให้ขอ้มูลวดัในเขตเมืองเก่า จงัหวดันครราชสีมา ประกอบดว้ย เจา้อาวาส พระลูกวดั กรรมการวดั และลูกศิษยว์ดั ซึงจะให้ขอ้มูลเชิงลึกเกียวกบัประวติัศาสตร์เรืองราวความเป็นมา โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปะ และปูชนียบุคคล และอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง  
6) ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบขอ้มูล 
ขันตอนท ี  การออกแบบ และพัฒนารูปแบบขันตอนการถ่ายภาพ  องศา เพือใชก้บัสือปฏิสัมพนัธ์เสมือนจริง เพือประชาสมัพนัธ์การท่องเทียว กรณีศึกษาวดัในเขตเมืองเก่า จงัหวดันครราชสีมา  
1) ขนัตอนก่อนการผลิต (Pre-Production)          . ) วิเคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากปัญหา เพือกาํหนดขอบเขตในการพฒันาสือ โดยการเลือกจุดสาํคญัทีเป็นเอกลกัษณ์ของวดั ไม่วา่จะเป็นพืนทีบริเวณวดั และบริเวณดา้นในอุโบสถ พร้อมทงัจุดมุมมองสายตานกทีตอ้งศึกษาจุดจากแผนทีเพือกาํหนดจุดทีสําคญั เนืองจากการถ่ายภาพทางอากาศจาํเป็นตอ้งวางแผนมากกว่าปกติ อนัเกิดปัญหาขีดจาํกัดของอุปกรณ์ จาํเป็นตอ้งวางแผนใหรั้ดกุม เพอืใหง่้ายต่อการลงพนืทีในการเก็บภาพถ่าย  องศา 
        . )  วางแผนจากขอบเขตงานทีไดว้ิเคราะห์มา โดยจะตอ้งเตรียมอุปกรณ์ทีจาํเป็น คือ โดรน กลอ้งถ่ายภาพ  องศา และแท็บเล็ต ซึงจะตอ้งปรับแต่งโดรน (Drone) ยึดกบัตวักลอ้ง  องศา แบบพิเศษให้ตรง หรือมุม  องศา ยึดใหแ้น่นเวลาถ่ายภาพกลอ้งจะไดต้งัตรง ไม่เอียง และเพอืป้องกนัความเสียหายจากการตก ตอ้งเวน้ระยะห่างจากตวักลอ้งทีมากบัโดรน (Drone) ดงัภาพที 1 เนืองจากภาพทีไดจ้ากตวักลอ้ง  องศามีคุณภาพ ราคาไม่สูงมาก และเป็นรูปแบบภาพแบบเดียวกนักบัภาพพนืดิน ในส่วนของแท็บเล็ตสามารถพกพาไปใชใ้นพืนทีเพือนาํไปใชต้รวจสอบภาพ  องศา และเพอืใชต้งัเวลานบัถอยหลงัในการถ่ายภาพ หากเป็นไปไดค้วรมีแท็บเล็ตอยา่งนอ้ย  เครือง เพอืแยกการทาํงาน 
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 ภาพท ี1 แสดงขนัตอนก่อนการผลิต โดยการปรับแตง่กลอ้ง  องศา กบัโดรน(Drone) 
              . )  ออกแบบ และจดัทาํแผนทีจาํลอง (แบบร่าง) จุดทีตอ้งไปถ่ายภาพ  องศา เพือกาํหนดพนืทีขอบเขตงานได้อย่างชัดเจน เนืองจากช่วยประหยดัเวลา และแสงดวงอาทิตยที์ใช้ถ่ายต้องมีแสงทีใกลเ้คียงกัน จะทาํให้ภาพมีคุณภาพ กลมกลืนกนั และการเชือมต่อภาพทีละจุด ในขนัตอนนี ตอ้งออกแบบหนา้ของสือปฏิสมัพนัธ์ เช่นกนั เพือให้ขนาดภาพถ่ายกบัหนา้สือมีองคป์ระกอบศิลป์ทีเหมาะสม และสวยงาม ดงัภาพที  

 ภาพท ี  แสดงการจดัทาํแผนทีจาํลอง (แบบร่าง) จุดทีตอ้งถ่ายภาพ  องศา และหนา้สือปฏิสัมพนัธ์ 
        . )  ผูเ้ชียวชาญตรวจตรวจสอบจุดทีไดว้างแผนไว ้เนืองจากจะตอ้งมีการบิน และการวางจุดทีสาํคญั สําหรับการถ่ายภาพ  องศา ทงัองค์ประกอบภาพจะตอ้งเหมาะสม และจะตอ้งคาํนึงถึงความเชือของชาวพุทธ และกฏการบิน อยา่งเคร่งครัด จึงจาํเป็นตอ้งตรวจสอบใหล้ะเอียด เพอืใหง่้ายต่อการเก็บขอ้มูลภาพ  องศา 
2) ขนัตอนการผลิต (Production)               . ) ตรวจสอบสภาพอากาศ แสง และสถานที พร้อมทังประสานงานในพืนที เนืองจากขณะปฏิบัติงานตอ้งมีวสิัยทศัน์ทีเหมาะสม มีความสวา่งทีเพียงพอ และประชาชนในพนืทีไม่หนาแน่นจนเกินไป จึงจาํเป็นตอ้งมีการประสานงานทีดี  และตอ้งทาํการขออนุญาตบินกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

              . ) การถ่ายภาพ  องศา ตามจุดสาํคญั คือ โดยใชโ้ดรน (Drone) ทีปรับแต่งกบักลอ้ง  องศา ทงันีตอ้งทาํการขออนุญาตตามกฏหมายก่อนบินเสียก่อน ในการทาํงานกลอ้ง  องศา จาํเป็นตอ้งตงัฉาก หรือทาํมุม  องศา กบัพืน ในการบินจะตอ้งไม่บินกลางวดั ตอ้งบินเยืองออกนอกวดัเล็กน้อย ไม่บินตาํหรือสูงมากเกินไป เพือมุมมองภาพจะได้เห็นองค์ประกอบทีชดัเจนของตวัวดัทงัหมด ในการบินจะตอ้งตงัเวลานบัถอยหลงัเพอืถ่ายภาพทุกครัง และมีการตรวจสอบภาพ
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ทุกครัง และภาพทีไดมี้การเชือมต่อกนั (Link) ในการบินทุกครังตอ้งคาํนึงถึง แสงสวา่ง แบตเตอรี และระยะเวลาในการถ่าย ภาพที  ซึงตอ้งดูแผนทีจาํลอง (แบบร่าง) ควบคู่ไปดว้ย 

 ภาพท ี  แสดงโดรน (Drone) ทีไดรั้บการปรับแต่งกบักลอ้ง  องศา พร้อมทงัสภาพอากาศที เหมาะสมกบัการบินถ่ายทาํ 
การถ่ายภาพทางภาคพืนดิน มีการถ่าย  แบบ พืนทีบริเวณวดั และบริเวณด้านในอุโบสถ จะตอ้งตงักลอ้ง  องศา ให้ตงัฉาก กบัพืนดิน ดงัภาพที  เนืองจากการทาํงานภาคพืนดิน จะตอ้งตงักลอ้งกบัพืนทีเรียบ ไม่เอียงไปมุมอืน ในระหวา่งการปฏิบติังานประชาชนในพืนทีจะตอ้งไม่บดบงัองค์ประกอบทีจะตอ้งเก็บภาพ ทงัภาพมีมุมมองสูง มุมมองตาํ มีมุมมองระยะใกล ้ไกล และอืน ๆ ทงัยงัในการตงักลอ้งภาคพนืดินจะตอ้งคาํนึงความเชือของชาวพทุธ ในขณะถ่ายภาพจะตอ้งดูแผนทีจาํลอง (แบบร่าง) ควบคู่ไปดว้ยเสมอ เมือถ่ายเสร็จตามแผนงาน จะตอ้งตรวจสอบคุณภาพงานทนัที เพือจะไดไ้ม่ตอ้งเสียเวลาเก็บขอ้มูลใหม่อีกครัง  

 ภาพท ี  แสดงการตงักลอ้งให้เหมาะสมกบัการถ่ายภาพในภาคพนืดิน 
              . ) นาํภาพถ่ายทีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลไปใหผู้เ้ชียวชาญตรวจสอบคุณภาพ และความเหมาะสม 
              . ) นาํภาพถ่ายทีผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ชียวชาญแลว้ มาทาํการตกแต่งโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการใช้โทนสีทีบอกลกัษณะของเอกลกัษณ์ของวดั เพิมแสงสวา่งของภาพใหใ้กลเ้คียงกนั ตกแต่งภาพดว้ยกราฟิกเสริม หากมีวตัถุทีหลีกเลียงไม่ได้ เช่น มีโดรน (Drone) ติดมากบัภาพ จาํเป็นตอ้งตกแต่งให้ภาพดูกลมกลืน พร้อมทงัสวยงาม เป็นต้น ในขนัตอนการทาํงานนี ควรจดักลุ่มรูปภาพใหเ้ป็นสัดส่วน ดงัภาพที  เนืองจากรูปแบบมีการเชือมต่อกนั (Link) 
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 ภาพท ี  แสดงการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพอืตกแต่งภาพถ่ายทีไดจ้ากการลงพนืทีการเก็บขอ้มูล 
              . ) นาํภาพทีตกแต่งแลว้ใหผู้เ้ชียวชาญตอ้งตรวจสอบคุณภาพ ความสวยงาม ความกลมกลืน และความเหมาะสม 

3) ขนัตอนหลงัการผลิต (Post-Production)               . ) สร้างสือปฏิสัมพนัธ์เพือรองรับภาพ  องศา จากแผนงาน และทีไดอ้อกแบบไว ้โดยตอ้งทาํการสร้างแบบออฟไลน์ก่อน เพอืความง่ายต่อการทาํงาน แลว้จึงทาํการทดสอบบนระบบอินเทอร์เน็ตในขนัต่อไป 
              . ) จดชือเวบ็ไซต์ และพืนที บนระบบอินเทอร์เน็ต เมือผูว้ิจัยไดรู้ปภาพทีสมบูรณ์แลว้ จึงทาํการเชือมต่อภาพสู่ภาพในโปรแกรม เพือให้ผูใ้ชง้านไดเ้ห็นภาพ  องศา ในมุมมองทีหลากหลาย ตามทีไดจ้ดักลุ่มรูปภาพเอาไว ้จากนนัทาํการประกอบภาพกราฟิก และเสียง แลว้จึงทาํการอพัโหลดขึนบนระบบอินเทอร์เน็ตเพือทาํการตรวจสอบขอ้ผิดพลาด ดงัภาพที 6 

 ภาพท ี  แสดงการตรวจสอบภาพบนอินเทอร์เน็ต 
              . ) นําสือปฏิสัมพันธ์เสมือนจริง เพือประชาสัมพันธ์การท่องเทียว กรณีศึกษาวดัในเขตเมืองเก่า จังหวดันครราชสีมา ใหผู้เ้ชียวชาญตรวจสอบก่อนนาํไปใช ้ขนัตอนนีสาํคญัมาก จะตอ้งตรวจสอบให้รัดกุม เพือป้องกนัปัญหาต่าง ๆ ตามมาในภายหลงั เพอืใหสื้อมีคุณภาพ และสามารถในไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ขนัตอนท ี  ขันตอนการวจิยั การจดักจิกรรม และการประเมนิผลการจัดกิจกรรม 
               ) ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เพือกาํหนดวนัในการนาํสือไปทดลองใช ้และจดักิจกรรม 
               ) ดาํเนินการจดักิจกรรมตามแนวทางการพฒันารูปแบบขนัตอนการถ่ายภาพ  องศา เพือใชก้บัสือปฏิสัมพนัธ์เสมือนจริง เพือประชาสัมพนัธ์การท่องเทียว กรณีศึกษาวดัในเขตเมืองเก่าจงัหวดันครราชสีมา โดยนําเสนอบนระบบอินเทอร์เน็ต 
               ) นาํเสนอแบบประเมินคุณภาพสาํหรับผูเ้ชียวชาญ และผูท้รงคุณวฒิุ โดยทงัหมดตรวจสอบความถูกตอ้ง  คุณภาพ และขอ้เสนอแนะ เพอืนาํ ไปปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
               ) นําผลการประเมินสือ และการจดักิจกรรมจากผูเ้กียวขอ้งทงัหมด มาวิเคราะห์ และประเมินผล โดยใชว้ธีิการประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative Evaluation) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Evaluation) ใหค้รอบคลุมวตัถุประสงค ์
               ) สรุปโครงการนาํเสนอผลทางการพฒันารูปแบบขนัตอนการถ่ายภาพ  องศา เพือใชก้บัสือปฏิสมัพนัธ์เสมือนจริง เพอืประชาสมัพนัธ์การท่องเทียว กรณีศึกษาวดัในเขตเมืองเก่า จงัหวดันครราชสีมาต่อไป 
ขนัตอนท ี  ขันตอนสรุปผล 

วิเคราะห์ผลทีเกิดจากการจดักิจกรรมการพฒันารูปแบบขนัตอนการถ่ายภาพ  องศา เพือใชก้บัสือปฏิสัมพนัธ์เสมือนจริง เพอืประชาสมัพนัธ์การท่องเทียว กรณีศึกษาวดัในเขตเมืองเก่า จงัหวดันครราชสีมา  
) นําผลงานทีเกิดจากการวิเคราะห์การพฒันารูปแบบขนัตอนการถ่ายภาพ  องศา มาปรับปรุง แก้ไข ตามขอ้เสนอแนะ เพอืพฒันางานใหมี้คุณภาพยงิขึน  
) นาํสือการพฒันารูปแบบขนัตอนการถ่ายภาพ  องศา เพอืใชก้บัสือปฏิสัมพนัธ์เสมือนจริง เพอืประชาสมัพนัธ์การท่องเทียว กรณีศึกษาวดัในเขตเมืองเก่า จงัหวดันครราชสีมา จากขอ้เสนอแนะมาพฒันาในการวจิยัครังต่อไป  
) ไดสื้อการพฒันารูปแบบขนัตอนการถ่ายภาพ  องศา เพอืใชก้บัสือปฏิสัมพนัธ์เสมือนจริง เพอืประชาสมัพนัธ์การท่องเทียว กรณีศึกษาวดัในเขตเมืองเก่า จงัหวดันครราชสีมา จากการจดักิจกรรม เพอืประชาสมัพนัธ์ 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
               ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินคุณภาพสือโดยผูเ้ชียวชาญ และผูท้รงคุณวฒิุ ทงัหมด  ท่าน มีดงัต่อไปนี ดงัตารางที  
ตารางท ี  แสดงผลการวเิคราะห์แบบประเมินคุณภาพ 
รายการประเมนิ เฉลยี ระดบัคุณภาพ 
ด้านเนือหา 

1. เนือหามีความถูกตอ้ง และชดัเจน 4.20 ดี 
2. ความสอดคลอ้งของเนือหากบัวตัถุประสงค ์ 4.20 ดี 
3. เนือหามีความเหมาะสมต่อผูใ้ชง้าน 4.20 ดี 
4. ลาํดบัขนัตอนในการนาํเสนอเนือหา 4.40 ดี 
5. ความสอดคลอ้งของเนือหาในแตล่ะหัวขอ้ 4.60 ดีมาก 
6. ความชดัเจนในการอธิบายเนือหา 4.00 ดี 
7. เนือหาสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้ 4.60 ดีมาก 

เฉลยี 4.31 ด ี
ด้านออกแบบ และเทคนิค 

1. ภาพ  องศา และมุมมอง  องศา มีความน่าสนใจ 4.20 ดี 
2. ความสวยงาม และคุณภาพของภาพ  องศา 4.40 ดี 
3. ความต่อเนืองของการปรับเปลียนมุมมองภาพ  องศา 4.20 ดี 
4. ความสอดคลอ้งของภาพ  องศา ทีมีต่อเนือหา 4.40 ดี 
5. ความเหมาะสมของภาพกราฟิกทีใชป้ระกอบ 4.00 ดี 
6. ความเหมาะสมของการใชสี้ 4.00 ดี 
7. ความเหมาะสมของตวัอกัษร และเมนู 4.20 ดี 
8. ความเหมาะสมของภาพ  องศา กบัสือปฏิสัมพนัธ์เสมือนจริง 4.60 ดีมาก 
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ด้านการนําไปใช้ 
1. ประโยชน์ในการนาํเสนอบนระบบอินเทอร์เน็ต 5.00 ดีมาก 
2. ประโยชน์ในการใชสื้อปฏิสัมพนัธ์เสมือนจริง 4.60 ดีมาก 
3. ความเหมาะสมในการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยมีาประยกุต ์ 4.60 ดีมาก 
4. ประโยชน์ต่อประชาสมัพนัธ์การท่องเทียว 4.40 ดี 
5. ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ดา้นศิลปะและวฒันธรรม 4.60 ดีมาก 
6. ประโยชน์ต่อการอนุรักษ ์ 4.20 ดี 

เฉลยี 4.57 ดมีาก 
เฉลยีรวม 4.36 ด ี

                จากตารางที  แสดงให้เห็นวา่ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมากในดา้นความสอดคลอ้งของเนือหา การนาํเนือหาไปใช้ประโยชน์ ความเหมาะสมของภาพ  องศากับสือปฏิสัมพนัธ์เสมือนจริง ประโยชน์ในการนําเสนอบนระบบอินเทอร์เน็ต ประโยชน์ในการใชสื้อปฏิสัมพนัธ์เสมือนจริง ความเหมาะสมในการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต ์และประโยชน์ต่อการเรียนรู้ดา้นศิลปะและวฒันธรรมผลสรุปจากตารางประเมินคุณภาพ พบวา่อยูใ่นระดบัคุณภาพดีซึงคิดเป็นร้อยละ .   สรุปผล 1. ศึกษาเพอืพฒันารูปแบบขนัตอนการถ่ายภาพ  องศา เพอืใชก้บัสือปฏิสัมพนัธ์เสมือนจริง เพอื ประชาสัมพนัธ์การท่องเทียว กรณีศึกษาวดัในเขตเมืองเก่า จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ การใชว้ธีิการรูปแบบใหม่ จะช่วยประหยดัเวลาในการดาํเนินงาน มีค่าใชจ่้ายไม่สูงเกียวกบัอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ และช่วยให้ภาพ  องศามีคุณภาพ พร้อมทงัเห็นสภาพแวดลอ้มทีชดัเจน สามารถมองเห็นทุกมิติ เห็นองคป์ระกอบไดโ้ดยรอบ และมีความละเอียด จากการศึกษาจากกลุ่มผูเ้ชียวชาญ และผูท้รงคุณวฒิุ อยูใ่นระดบัระดบัคุณภาพดี ซึงคิดเป็นร้อยละ .  
2. จากการศึกษาเพอืใชก้บัสือปฏิสมัพนัธ์เสมือนจริง เพอืประชาสมัพนัธ์การท่องเทียว กรณีศึกษาวดัใน เขตเมืองเก่า จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ ความเหมาะสมของภาพ  องศา กบัสือปฏิสัมพนัธ์เสมือนจริง มีระดบัคุณภาพดีมาก เป็นการนาํนวตักรรม และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ไดอ้ย่างดี จะเห็นไดว้่าระดบัคุณภาพดีมาก ทังนีจะช่วยให้การนาํเสนอเรืองราวประวตัิศาสตร์ ความเป็นมา ของวดัในเขตเมืองเก่า ทีมีการจดัแสดงหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ ไม่วา่จะเป็น พิพธิภณัฑ ์ศูนยก์ารเรียนรู้ โรงเรียน โบราณสถาน โบราณวตัถุ ปูชนียบุคคล ศิลปะ และวฒันธรรม เป็นตน้ ซึงมีจุดเด่น และเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เป็นการนาํรูปแบบใหม่ ใหท้นัต่อยคุสมยัทีเปลียนแปลง และยงัพบวา่การนาํเสนอบนระบบอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มาก ถา้นาํเทคโนโลยีสารสนเทศ กา้วไปสู่สายตาโลก จะช่วยในการประชาสัมพนัธ์การท่องเทียวไดเ้ป็นอยา่งดี และเป็นการอนุรักษศิ์ลปะ และวฒันธรรมในรูปแบบใหม่ 
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อภิปรายผล 
1. จากการศึกษาเกียวกบัแนวทางการพฒันารูปแบบขนัตอนการถ่ายภาพ  องศา เพือใชก้บัสือปฎิสัมพนัธ์เสมือนจริง เพือประชาสัมพนัธ์การท่องเทียว กรณีศึกษาวดัในเขตเมืองเก่า จงัหวดันครราชสีมา จากขนัตอนดา้นออกแบบ และเทคนิค เพือเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบใหม่ จากผลการประเมินจากผูเ้ชียวชาญ และผูท้รงคุณวุฒิ ซึงสอดคลอ้งกับแนวคิด Aznoora et al., ( ) ทีวา่ การนาํเทคนิคภาพพาโนราม่า(Panorama) มาปรับแต่ง และออกแบบ เป็นครังแรก เพือทดสอบใชก้บัสือความจริงเสมือน (Virtual Reality) ในรูปแบบสภาพแวดลอ้มดิจิทัลอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive Digital Environment) ทีสร้างจินตนาการให้กบัผูเ้ขา้มาใชง้านเสมือนอยูใ่นสถานทีจริง อีกทงัยงัเป็นเทคโนโลยีทีจะเกิดในอนาคต เป็นองค์ประกอบความเป็นจริงเสมือนเป็นการนาํทางเสมือนจริงของภูมิประเทศทีมีอยูใ่นโลกแห่งความจริง โดยการใช้ภาพถ่าย ภาพวดีิโอ และภาพพาโนราม่า มาประยกุตใ์ช ้เพือพฒันาแหล่งท่องเทียว เพือเป็นการนาํทางให้นกัท่องเทียวเขา้ใจขอ้มูลจากเทคนิคการใชเ้สียงบรรยาย ขอ้ความ และเสียงเพลงประกอบ ซึงเสมือนการพฒันาทัวร์การท่องเทียวจากโลกเสมือนจริง ทาํให้เพิมความน่าสนใจของตวัสือ และการท่องเทียว โดยทีจากการทดสอบในการใช้งานดา้นความพึงพอใจ และประสิทธิภาพของผู ้ใช้งาน ได้รับผลการตอบรับทีดี และผูเ้ข ้าร่วมประชุมทังหมดเห็นพ้องกันว่าสามารถดึงดูดนกัท่องเทียวให้เขา้ชมได ้และยงัสอดคลอ้งกบั Chelsea et al., ( ) ทีวา่ ความกา้วหนา้ และการพฒันาทีเกิดขึนใหม่อยา่งรวดเร็ว และเทคโนโลยคีวามเขา้ใจในเชิงลึกของผูใ้ชง้านปฏิสมัพนัธ์ และประสบการณ์เป็นสิงจาํเป็น เทคโนโลยีใหม่เหล่านีกาํลงันาํเสนอความทา้ทายใหม่ ๆ และโอกาสในการสร้างโลกเสมือน และประสบการณ์เสมือนจริง  ช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถกา้วกระโดดไดอ้ยา่งรวดเร็ว และทาํในสิงทีพวกเขาไม่สามารถทาํไดใ้นโลกปกติ โดยการนาํเนือหาของ วิดีโอ  องศามา มาใชก้บัความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) ทาํให้ ตลาดสนามบิน และทอ้งถิน มีความน่าสนใจขึนมา ซึงผลการวจิยั แสดงให้เห็นวา่ การตงัค่าส่วนตวัไม่เพียงพอ เพราะมีสิงรบกวนทีมีอยูใ่น สถานทีกึงสาธารณะ อีกแนวทางหนึง พบวา่ แนวทางทีเกียวขอ้งกบัองคป์ระกอบประสบการณ์ของ ดูวิดีโอ  องศา ทีสามารถช่วยนักออกแบบ และนักวจิยัในการสร้างเนือหาทีไม่ซาํกนัและนวนิยาย สร้างอารมณ์ การมีส่วนร่วมดึงดูดความสนใจของผูช้ม ส่งเสริมการสํารวจความเขา้ใจทีเหมาะสม บริบท และการหลีกเลียงข้อบกพร่องด้านเทคนิค และยงัสอดคล้องกับ จุฑาวรรณ ( ) ทีว่า การท่องเทียวเป็นอุตสาหกรรมทีมีบทบาทสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ ของหลายประเทศทวัโลก เพอืช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดท่องเทียวโลก ทาํใหป้ระเทศไทยตอ้งปรับทิศทางการส่งเสริมการท่องเทียวโดยใชอ้ตัลกัษณ์ของประเทศ มีการบอกเล่าเรืองราวในการพฒันาทางสงัคม และมนุษยผ์่านทางประวติัศาสตร์อนัเป็นผลเกียวเนืองกบัวฒันธรรม องคค์วามรู้ และการใหคุ้ณค่าของสงัคม โดยการศึกษาแนวทางการออกแบบ วิธีการนาํเสนอขอ้มูล และเทคนิคการปฏิสมัพนัธ์ ทีเกิดระหวา่งสือปฏิสมัพนัธ์(Interactive) กบัมนุษย ์เชือมโยงกบัเทคนิคต่าง ๆ สามารถส่งเสริมการท่องเทียวเชิงมรดกวฒันธรรม ให้ความรู้เชิงประวติัศาสตร์ ทาํให้นกัท่องเทียวมีความเขา้ใจวดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ไดอ้ย่างลึกซึง นักท่องเทียวสามารถศึกษาล่วงหน้ามาก่อน วางแผนการท่องเทียวไดด้ว้ยตนเอง ลดขนัตอนทีซบัซอ้นยุง่ยากในการเดินทาง และหัวใจสาํคญัทีสุด คือ สามารถสะทอ้นเอกลกัษณ์ทางมรดกวฒันธรรมอนัทรงคุณค่าของชาติ ทีมีความชดัเจน และโดดเด่นให้แก่ชาวโลกไดป้ระจกัษ ์และถือเป็นการสืบทอดทางวฒันธรรมทีมีมาชา้นานใหด้าํรงอยูต่่อไป 2. จากการศึกษาเกียวกบัแนวทางการพฒันารูปแบบขนัตอนการถ่ายภาพ  องศา เพือใชก้บัสือปฏิสัมพนัธ์เสมือนจริง เพือประชาสัมพนัธ์การท่องเทียว กรณีศึกษาวดัในเขตเมืองเก่า จังหวดันครราชสีมา จากขนัตอนด้านเนือหา และประโยชน์ในการนาํไปใช ้เพือเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบใหม่ จากผลการประเมินจากผูเ้ชียวชาญ และผูท้รงคุณวฒิุ ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด ธญัพร ( ) ทีวา่ การให้ขอ้มูลของสถานทีท่องเทียว เป็นวิธีการหนึงในการส่งเสริม และพฒันาแหล่งท่องเทียวเพอืตอบสนองตอ่ความตอ้งการของนกัท่องเทียว เนืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใหข้อ้มูลออนไลน์ในรูปแบบของเวบ็ไซต์ การจาํลองภาวะเสมือนจริงของสถานทีท่องเทียวเชิงวฒันธรรม โดยการจดัการขอ้มูล นําเสนอ
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เนือหา และประโยชน์ในการนาํไปใชง้าน จากกลุ่มนกัท่องเทียว และมคัคุเทศก์ มีประสิทธิภาพในการใช ้ยงัสอดคลอ้งกับ พงศธร ( ) ทีวา่ ในปัจจุบนัประเทศจีน เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียทีมีนกัท่องเทียวเดินทางมาท่องเทียวในประเทศไทยมากเป็นอนัดบัหนึง ทาํให้ตอ้งพฒันาสือทีสามารถตอบสนองต่อการใชง้านของนกัท่องเทียว พฤติกรรมการใชสื้อมลัติมีเดีย ทาํให้เกิดการสร้างสือบนปฏิสัมพันธ์บนโทรศัพท์มือถือ ได้รับความนิยมกว่าการสร้างสือแบบหลายแพลตฟอร์ม เพือส่งเสริมการท่องเทียว โดยการนาํขอ้มูล และเนือหาจากการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเทียวจีน พบว่านักท่องเทียวตอ้งการขอ้มูลการเดินทางทีชดัเจนของเวลา และราคาจากระบบโดยสารสาธารณะ ขอ้มูลสถานทีท่องเทียว และรูปภาพจากสถานทีจริง ซึงผลการประเมินความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก จากกลุ่มผูใ้ชง้านคือนกัท่องเทียวจีน การประเมินผลการออกแบบสือปฏิสัมพนัธ์จากผูเ้ชียวชาญอยูใ่นระดบัมากทีสุด  ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะจากกลุ่มผูเ้ชียวชาญ และผูท้รงคุณวฒิุ 

1. ในดา้นการรูปแบบขนัตอนการถ่ายภาพ  องศา ควรมีมุมมองตรงป้ายหนา้วดัทีชดัเจน หรือมี จุดทีสาํคญั หรืออาจจะเป็นภายในพระอุโบสถ 
2. ในดา้นออกแบบ และเทคนิค เพอืใชก้บัสือปฏิสัมพนัธ์เสมือนจริง ควรทาํการท่องเทียวเสมือนจริง  (Virtual Tours) ควรมีการกาํหนดการนาํทางโดยผูใ้ชง้าน เพอืใหผู้ใ้ชไ้ดป้ฏิสมัพนัธ์กบัสือได ้

ขอ้เสนอแนะทวัไป 
1. ปัญหาทางดา้นเครืองมือ และอุปกรณ์ทีใช ้มีขอ้จาํกดัในการถ่ายภาพ  องศา ทางอากาศ  เนืองจากภาพทีไดม้ามีภาพโดรน (Drone) ติดมากบัภาพ  องศา จาํเป็นตอ้งปรับแต่งอุปกรณ์ใหม่ หรือซืออุปกรณ์มาปรับแต่งเพมิ หรือเทคนิคในการแต่งโดรน (Drone) โดยเฉพาะ 
2. ปัญหาตวัอุปกรณ์กลอ้ง  องศา ทีปรับแตง่กบัโดรน (Drone) มีขอ้จาํกดั ไม่มีจอแสดงผล  (Monitor) ระยะการควบคุมทีสนั เกิดปัญหา ตอ้งตงัค่าอตัโนมติัใหก้ลอ้งถ่ายภาพเองบนอากาศ จึง จาํเป็นตอ้งใช้ความสามารถในการบิน และตอ้งเสียเวลาในการทาํงานพอสมควร 
3. ในการลงพนืทีไปเก็บภาพถ่าย  องศา ยงัพบปัญหาจากประชาชนทีหนาแน่น ทาํให้บดบงั สภาพแวดลอ้มความสวยงามของวดั ไม่วา่จะเป็น การก่อสร้าง การซ่อมแซมวดั การมาทาํบุญ การจดังานในวดั และการใช้พนืทีในการจอดรถยนตภ์ายในวดั เป็นตน้ จึงจาํเป็นตอ้งประสานงานทีดี 
4. ในการทาํงานบริเวณพืนทีวดัอยูใ่นเมือง มีคลืนรบกวนเป็นจาํนวนมาก จาํเป็นตอ้งมีอุปกรณ์ใน การใชบิ้นทีทนัสมยัพอสมควร เพอืช่วยใหง้านดาํเนินงานไปไดด้ว้ยดี 

ขอ้เสนอแนะในครังต่อไป 
1. ในการพฒันาเพอืต่อยอดในครังต่อไป โดยสามารถนาํไปพฒันาในการสร้างโมเดล  มิติ  (3D Model) ทีมีรูปทรง  องศา ไปสร้างโมเดล เช่น โมเดลจากสิงก่อสร้าง โมเดลจากวตัถุโบราณ และโมเดลจากสภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ เพอืพฒันาสือปฏิสมัพนัธ์ในรูปแบบความจริงเสริม(Augmented Reality) ในครังต่อไป เป็นการเพิมช่องทางการตลาดให้กบัการท่องเทียวในอีกรูปแบบ และเป็นการอาํนวยความสะดวกใหน้กัท่องเทียวเขา้ถึงไดง่้าย พร้อมทงั
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ยงัสามารถนาํโมเดล  มิติ ( D Model) ไปต่อยอดงานดา้นต่าง ๆ ได ้เช่น ดา้นแอนิเมชนั(Animation) ดา้นความจริงเสมือน (Virtual Reality) ดา้นเกม (Game)  และดา้นภูมิศาสตร์ (Geography) เป็นตน้ 
 เอกสารอ้างองิ 
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ระบบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพนัธ์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  Public Relations Compensation Payment System : A Case Study of Chalermkarnchana University   ละออ ศรีสุมา *  และ ฐิมาพร เพชรแกว้   Laor Srisuma1* and Thimaporn Phetkaew 2  
บทคัดย่อ 

 
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพนัธ์กรณีศึกษามหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนาเดิมจดัเก็บข้อมูลโดยไม่มีการเชือมโยงกบัฐานขอ้มูลการรับสมคัรนักศึกษาและระบบการเงิน ทาํให้ขนัตอนการเบิกจ่ายเกิดขอ้ผิดพลาดได้ง่ายและใช้เวลานาน จากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัจึงทาํการวิเคราะห์ ออกแบบ และพฒันาระบบใหม่ สาํหรับกลุ่มผูใ้ชง้าน  กลุ่ม ดงันี  ( ) ผูแ้นะนาํ สามารถตรวจสอบหลกัฐานการรับสมคัรและนาํส่งขอ้มูลให้ฝ่ายการเงินผ่านระบบได ้ ( ) ฝ่ายการเงิน สามารถตรวจสอบการส่งยอดผูส้มคัรใหม่จากผูแ้นะนาํ ทาํการสรุปขอ้มูลเพือขออนุมติัเบิกจ่าย และทาํการจ่ายค่าตอบแทนทีไดรั้บการอนุมตัิแลว้ให้แก่ผูแ้นะนาํได ้ ( ) หัวหน้าฝ่ายแนะแนวสามารถสรุปขอ้มูลจาํนวนผูส้มคัรทีผ่านกระบวนการรับสมคัรโดยสมบูรณ์แลว้ เพือวางแผนการแนะแนวและประชาสัมพนัธ์ได ้ ( ) ผูบ้ริหารสามารถกาํหนดเงือนไขการเบิกจ่ายและพิจารณารายการขออนุมัติเบิกจ่ายได้  รวมทังมีข้อมูลเพือนําไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนบริหารงานรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ได ้ จากผลการวิจัยพบวา่ ระบบใหม่ช่วยให้การกาํหนดเงือนไขการเบิกจ่ายค่าตอบแทนครอบคลุมหลกัเกณฑ์ตามทีผูบ้ริหารไดก้าํหนดไว ้ช่วยอาํนวยความสะดวกในการตรวจสอบและติดตามเอกสารการรับสมคัร  ช่วยให้การตรวจสอบรายการขออนุมติัเบิกสามารถไดอ้ตัโนมติัโดยเชือมโยงขอ้มูลจากระบบรับสมคัรและระบบการเงินทาํใหไ้ดข้อ้มูลรายการขออนุมัติเบิกจ่ายทีมีความถูกต้องและครบถ้วน สามารถแก้ปัญหาข้อมูลขออนุมัติเบิกผิดพลาดและแก้ปัญหาการได้รับค่าตอบแทนล่าช้า มีระบบแจ้งเตือนเมือได้รับการอนุมัติค่าตอบแทน มีการนําเสนอรายงานเปรียบเทียบข้อมูลทีเป็นประโยชน์ในการวางแผนบริหารงานรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ได ้ 

คาํสําคญั : ระบบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน, การเบิกจ่ายค่าตอบแทน, การรับนกัศึกษา 
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ABSTRACT  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          สาขาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ สาํนกัวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช  
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บทนํา มหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนาเป็นมหาวิทยาลยัเอกชนแห่งหนึงในประเทศไทย มีศูนยก์ารเรียนตงัอยู่ใน 5 จงัหวดั ผูบ้ริหารมีนโยบายให้ความสาํคญักบังานรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ เพือให้จาํนวนนกัศึกษาใหม่เป็นไปตามเป้าหมายทีได้กําหนดไว ้โดยให้บุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยสามารถประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้ และให้ค่าตอบแทนเมือมีนักศึกษาใหม่ทาํการสมคัรเรียน โดยเรียกค่าตอบแทนนีว่า "ค่าตอบแทนการประชาสัมพนัธ์การศึกษา"  หรือเรียกอยา่งยอ่วา่ "ค่าตอบแทน"  บุคคลากรทีประชาสมัพนัธ์จนมีผูส้นใจสมคัรเรียนไดเ้รียกวา่ "ผูแ้นะนาํ" ผูส้นใจสมคัรเรียนเรียกวา่  "ผูส้มคัรใหม่"  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสมัพนัธ์ เรียกอยา่งยอ่วา่ "การขออนุมติัเบิกจ่าย" การกาํหนดนโยบายการเบิกค่าตอบแทนการประชาสัมพนัธ์ในแต่ละปีการศึกษาอาจมีเงือนไขทีแตกต่างกนัขึนอยู่กับดุลยพินิจของผูบ้ริหาร มหาวทิยาลยัเฉลิมกาญจนามีส่วนงานพฒันาระบบสารสนเทศไดพ้ฒันาระบบบริหารการศึกษา (Education Management 
System) หรือเรียกชืออยา่งย่อว่า "EMS" หรือเรียกว่า "ระบบรับสมคัร" เป็นระบบทีพฒันาขึนมาเพือใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยั ซึงมีโมดูลงานหลกัดงันี  ( ) งานรับสมคัรนักศึกษา  ( ) งานการเงิน   ( ) งานวิชาการ  ( ) งานทะเบียนนกัศึกษา  (5) งานบุคคลากร 

ปัจจุบันไม่มีระบบฐานข้อมูลสําหรับจัดเก็บขอ้มูลต่างๆ ทีเกิดขึนในแต่ละกระบวนการของการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสมัพนัธ์ ซึงการจดัเก็บขอ้มูลแบบเดิมทาํโดยฝ่ายการเงินและจดัเก็บในรูปแบบไฟล ์Excel ซึงอาจทาํให้เกิดขอ้ผิดพลาดได ้ดงันี  ( ) ไฟล์ Excel สามารถทาํการแกไ้ขโดยไม่ไดรั้บการตรวจสอบได ้หากมีขอ้มูลไม่สอดคลอ้งกบัฐานขอ้มูลการรับสมคัรและการเงิน การตรวจสอบความถูกตอ้งทาํไดย้ากและใชเ้วลานาน  ( ) ฝ่ายการเงิน เป็นผูท้าํการสรุปขอ้มูล โดยพจิารณาจากขอ้มูลทีไดจ้ดัเตรียมไวจ้ากไฟล ์Excel กบัเงือนไขการเบิกจ่ายทีผูบ้ริหารไดก้าํหนดนโยบายไว ้อาจเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบเงือนไขได ้ส่งผลให้ผูแ้นะนําบางรายอาจไดรั้บเงินค่าตอบแทนไม่ครบถว้น หรือไดรั้บค่าตอบแทนซาํซ้อน หรือไม่ไดรั้บการส่งรายการเพือขออนุมติัเบิกจ่าย   และขนัตอนนีใช้เวลานานในการดาํเนินงาน  ( ) ผูบ้ริหาร เมือตอ้งการเรียกดูขอ้มูลสรุปเพือนาํไปวเิคราะห์ขอ้มูล ไม่สามารถทาํไดท้นัทีตอ้งรอการสรุปขอ้มูลจากฝ่ายการเงินของทุกศูนยแ์ละขอ้มูลทีไดมี้โอกาสเกิดความผิดพลาดไดด้งัทีอธิบายมาแลว้ขา้งตน้ 
จากปัญหาความล่าชา้และความผิดพลาดทีเกิดขึน ผูว้จิยัจึงเห็นควรวา่ตอ้งจดัทาํระบบเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสมัพนัธ์ทีเชือมโยงฐานขอ้มูลกบัโมดูลงานรับสมคัรจากระบบรับสมคัร เพืออาํนวยความสะดวกใหก้บัฝ่ายการเงินแต่ละศูนย ์และตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริหารเมือตอ้งการเรียกขอ้มูลรายงานจากระบบไดท้ันที รวมทังช่วยให้ผู ้แนะนาํสามารถทราบสถานะของการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสมัพนัธ์ของตนเองได ้

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 1. เพอืใหข้อ้มูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพนัธ์มีความถูกตอ้ง เป็นไปตามนโยบายของผูบ้ริหาร 
2. เพอืใหข้นัตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพนัธ์ทาํไดส้ะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบไดโ้ดยง่าย 
3. เพือให้การนําเสนอรายงานเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์ต่อผูบ้ริหารทําได้ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว
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วธิีดําเนินการวิจัย   1. วางแผนโครงการ (Project Planning Phase)  
เนืองจาก ขนัตอนการขออนุมติัเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพนัธ์ ทาํไดล้่าชา้ ตรวจสอบไดย้ากและใชเ้วลาในการจดัทาํนาน ผูบ้ริหารจึงไดก้าํหนดนโยบายให้พฒันาระบบเพิมเติม เพือแกปั้ญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงทาํการศึกษาปัญหาและความเป็นไปไดข้องโครงการเพอืนาํมาวางแผนดาํเนินงานพฒันาระบบใหม่ตามนโยบายของผูบ้ริหาร  

. วเิคราะห์ระบบ (Analysis Phase) 
2.1 การรวบรวมข้อมูล  
 ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการของกลุ่มผูใ้ชง้านทีเกียวขอ้งกบัระบบ เพอืนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์แลว้สรุปการวเิคราะห์ขอ้มูล ทาํให้ไดท้ราบถึงความตอ้งการของระบบใหม่ เพือนาํมาพฒันาระบบใหม่ให้สามารถแกไ้ขปัญหาและช่วยใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยใชว้ธีิการรวบรวมขอ้มูล  วธีิ ดงันี 

2.1.1 วธิีศึกษาจากแบบฟอร์มเอกสารและรายงานทใีช้อยู่ในปัจจุบัน  
เอกสารประกอบด้วย   ( )  เอกสารโครงสร้างสายงานและความรับผิดชอบ เพือให้เข้าใจถึงหน้าทีและความรับผิดชอบของบุคคลการฝ่ายต่างๆ ภายในองคก์ร  ( ) แบบฟอร์มใบรับสมคัรจากผูแ้นะนาํ แบบฟอร์มการส่งยอดผูส้มคัรใหม่ของฝ่ายการเงิน  แบบฟอร์มการขออนุมติัเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพนัธ์ของฝ่ายการเงิน และแบบฟอร์มการจ่ายค่าตอบแทน  รวมทงัรายงานสรุปจาํนวนผูส้มคัรใหม่ จากการศึกษาพบวา่ แบบฟอร์มและรายงานดงักล่าวจดัเก็บเป็นไฟล ์"Excel" มีการตรวจสอบขอ้มูลผูส้มคัรใหม่จากขอ้มูลงานรับสมคัรและตรวจสอบจาํนวนเงินค่าสมคัรจากขอ้มลูการเงิน ซึงสามารถทาํการตรวจสอบไดจ้ากระบบรับสมคัร เพอืใหเ้ขา้ใจถึงการเก็บขอ้มูลของระบบปัจจุบนั  
 . .  วิธีการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์ประเด็นสําคญัหลกั ดงันี ขนัตอนการดาํเนินงานปัจจุบนั  ความตอ้งการของระบบใหม่  การจดัเก็บขอ้มูล ความสะดวกในการใชง้าน ความถูกตอ้ง ความปลอดภยัของขอ้มูล การใชป้ระโยชน์จากระบบ  ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นอืนๆ จากการสัมภาษณ์ผูใ้ช้งานทังหมด  คน จากกลุ่มผูใ้ช้งาน  กลุ่มดังนี ( ) ผู ้บริหาร จํานวน  คน  ( ) ผู ้แนะนํา จํานวน  คน   ( ) ฝ่ายการเงิน จํานวน  คน  ( ) หัวหน้าฝ่ายแนะแนวและประชาสมัพนัธ์ จาํนวน  คน  ผลการสมัภาษณ์สรุปตามกลุ่มผูใ้ชง้าน ดงันี 
 )  ผูบ้ริหาร มีหน้าที ( . )  กาํหนดนโยบายและเงือนไขการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพนัธ์ โดยเงือนไขอาจแตกต่างกนัในแต่ละปีการศึกษา มีการกาํหนดจาํนวนงวดขออนุมติัเบิกจ่ายค่าตอบแทนไดห้ลายงวด และการกาํหนดค่าตอบแทนขึนอยูก่บัศูนย ์และสาขาทีผูส้มคัรใหม่เลือกเรียน รวมทงัพิจารณาจากสถานะของการออกรหัสนกัศึกษา  ( . ) ทาํการอนุมติัการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพนัธ์จากขอ้มูลการขออนุมติัเบิกจ่ายของฝ่ายการเงินในแต่ละศูนย ์และพิจารณาผลการอนุมติัต่อรายชือผูส้มคัรใหม่ทีขออนุมติัเบิกจ่าย ผลการอนุมติั ไดแ้ก่      (ก) อนุมติั รายการทีไดรั้บการอนุมติัจะถูกนาํไปทาํการจ่ายค่าตอบแทนต่อไป  (ข) ไม่อนุมติั รายการทีไม่ไดรั้บอนุมติัไม่สามารถทาํการจ่ายค่าตอบแทนได ้ ( . ) เรียกดูขอ้มูลสรุปยอดนาํส่งผูส้มคัรรายใหม่และติดตามจาํนวนผูส้มคัรรายใหม่วา่ไดท้าํการสมคัรครบถว้นหรือไม่ ไดท้าํการออกรหสันกัศึกษาแลว้หรือไม่ เพอืนาํขอ้มูลไปใชบ้ริหารงานรับสมคัรต่อไป   
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ผูบ้ริหารมกัประสบปัญหาการจ่ายเงินซาํซอ้น หรือจ่ายค่าตอบแทนไม่ครบถว้น เนืองจากขอ้มูลขออนุมติัเบิกจ่ายทีถูกส่งมารอการอนุมติัมีความผิดพลาด  
) ผูแ้นะนํา มีหน้าทีนําเอกสารการรับสมัครฉบับจริงส่งต่อให้กับฝ่ายการเงิน  และรอการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสมัพนัธ์จากฝ่ายการเงิน ซึงผูแ้นะนาํมกัประสบปัญหาการติดตามขอ้มูลขออนุมติัเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพนัธ์  โดยไม่สามารถติดตามรายละเอียดการขออนุมตัิเบิกจ่ายของตนเองไดแ้ละมกัเกิดความล่าชา้ในการจ่ายค่าตอบแทน หรือไดรั้บค่าตอบแทนไม่ถูกตอ้ง  
) ฝ่ายการเงิน มีหน้าที ดงันี ( . ) ตรวจสอบขอ้มูลเอกสารการรับสมคัรฉบบัจริงจากผูแ้นะนาํ และเตรียมไฟล ์Excel การขออนุมติัเบิกจ่าย โดยตรวจสอบขอ้มูลการรับสมคัรจากระบบรับสมคัร และเอกสารการรับสมคัรฉบบัจริง แลว้จึงบนัทึกขอ้มูลลงในไฟล ์Excel เมือตรวจสอบขอ้มูลเอกสารการรับสมคัรถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ( . ) ทาํการสรุปขอ้มูลจากไฟล์ Excel เพือขออนุมติัเบิกจ่ายจากผูบ้ริหาร โดยสรุปขอ้มูลรายการขออนุมตัิเบิกทีตรวจสอบตามเงือนไขการขออนุมตัิเบิกจ่ายทีกาํหนดไว ้ฝ่ายการเงินมกัประสบปัญหาการแกไ้ขและตรวจสอบขอ้มูลใหมี้ความถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัเงือนไขขนัตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนทาํไดล่้าชา้ใชเ้วลานานและเกิดความผิดพลาดได ้เช่น รายการขออนุมติัเบิกจ่ายไม่ครบถว้น หรือซาํซอ้น เนืองจากปัญหาของไฟล ์Excel  ดงัทีไดก้ล่าวไวใ้นบทนาํ 
) หัวหนา้ฝ่ายแนะแนวและประชาสัมพนัธ์ มีหนา้ทีสรุปขอ้มูลทียืนยนัจากฝ่ายการเงินเพือนาํมาใชว้เิคราะห์และปรับกลยทุธ์ในการประชาสัมพนัธ์งานรับสมคัรนักศึกษาใหม่ให้เป็นไปตามนโยบายของผูบ้ริหาร ซึงการสรุปขอ้มูลทาํได้ล่าชา้และขอ้มูลอาจไม่ถูกตอ้ง  

 สรุปขอ้แนะนําเพิมเติมของระบบใหม่ สามารถใชง้านผ่านระบบออนไลน์ เขา้ใช้งานหรือตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา  ใหมี้การแจง้เตือนผูเ้กียวขอ้งเมือมีขอ้มูลทีสัมพนัธ์กบัผูเ้กียวขอ้ง เช่น เมือผูบ้ริหารทาํการพิจารณาผลการอนุมติัรายการขออนุมติัเบิกแลว้นนัใหแ้จง้เตือนผูแ้นะนาํทราบขอ้มูลทางอีเมลไ์ด ้
. .  วิธีสังเกตการณ์ โดยไดส้ังเกตกระบวนการทาํงานของผูใ้ชง้าน ดงันี  ( ) กระบวนการรับสมคัร โดยผูแ้นะนาํทาํการประชาสัมพนัธ์และรับสมคัรผูส้มคัรใหม่ มีการบันทึกขอ้มูลการรับสมคัรลงฐานขอ้มูลระบบรับสมคัร พร้อมทังติดตามเอกสารการสมคัรและการชาํระเงินค่าสมคัรจากผูส้มคัรใหม่  ( ) กระบวนการส่งยอดผูส้มคัร โดยผูแ้นะนาํรวบรวมเอกสารการสมคัรส่งให้ฝ่ายการเงินตรวจสอบหากเอกสารครบถว้นและถูกตอ้ง ฝ่ายการเงินบนัทึกขอ้มูลการส่งยอดผูส้มคัรใหม่ลงในไฟล์ Excel ( ) กระบวนการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยฝ่ายการเงินทําการสรุปขอ้มูลผูส้มคัรใหม่ทีตรวจสอบเงือนไขการขออนุมติัเบิก นาํส่งขอ้มูลใหผู้บ้ริหารพิจารณาผลการอนุมติั และใหฝ่้ายการเงินทาํการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผูแ้นะนาํไดรั้บการอนุมตัิ  ( ) กระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยฝ่ายการเงินทาํการจ่ายค่าตอบแทนให้กบัผูแ้นะนาํตามรายชือผูไ้ดรั้บการอนุมติัเบิกจ่ายจากหวัขอ้ 3) 

2.1.4 วิธีศึกษาระบบงานทีเกียวข้อง ผูว้ิจยัได้ศึกษาระบบรับสมคัร ส่วนทีเกียวขอ้งกับกระบวนการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน พบว่ามีตารางข้อมูลสําคัญทีเกียวขอ้ง ดังนี ตารางข้อมูลรับสมัคร ตารางข้อมูลรับชาํระค่าสมัคร ตารางขอ้มูลพนักงานซึงเป็นขอ้มูลของผูแ้นะนาํ ตารางขอ้มูลนักศึกษากรณีทีผูส้มคัรออกรหัสนักศึกษาแลว้ รวมถึงขอ้มูลการกาํหนดสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูลของระบบรับสมคัร    
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.  การทาํงานของระบบปัจจุบัน  
 สามารถสรุปกระบวนทาํงานของระบบปัจจุบันได้ดังนี ( ) ผูแ้นะนําตรวจสอบเอกสารการรับสมคัร หากไม่ครบถว้นจะติดต่อกบัผูส้มคัรเพือขอเอกสารเพิมเติม หากครบถว้นทาํการรวบรวมเอกสารนาํส่งฝ่ายการเงิน ( ) ฝ่ายการเงินรับเอกสารจาก ขอ้ ( ) นํามาตรวจสอบขอ้มูลการรับสมคัรและการชาํระเงินค่าสมัครจากระบบรับสมคัร หากขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นทาํการแจ้งขอ้มูลกลบัไปทีผูแ้นะนําและส่งคืนเอกสารให้ผูแ้นะนํา เพือนาํไปติดตามขอ้มูลจากผูส้มคัรมาให้ครบถว้นอีกครัง หากเอกสารถูกตอ้งจะจดัเก็บขอ้มูลลงไฟล ์Excel  ( ) ฝ่ายการเงินสรุปขอ้มูลจากไฟล ์Excel ตามขอ้มูลทีได้จาก ขอ้ 2)  และตรวจสอบเงือนไขตามนโยบายขออนุมติัเบิกจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร หากเงือนไขเป็นไปตามทีไดก้าํหนดไวท้าํการสรุปขอ้มูลเพือนาํส่งให้ผูบ้ริหารพิจารณาอนุมตัิ   ( ) ผูบ้ริหารพิจารณาขอ้มูลขออนุมติัเบิกจ่าย โดยสรุปผลการพิจารณาส่งคืนฝ่ายการเงิน ผลการพิจารณาสรุปได้ ดงันี  รายการรายชือผูไ้ดรั้บการอนุมติั และรายการรายชือผูที้ไม่ไดรั้บการอนุมติั  ( ) ฝ่ายการเงินแจง้ผลการพิจารณาให้แก่ผูแ้นะนํารับทราบ ฝ่ายการเงินทาํการจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูแ้นะนาํทีไดรั้บอนุมติัแลว้ 

.  ปัญหาของระบบปัจจุบัน  
 เนืองจากระบบปัจจุบนัไม่มีระบบฐานขอ้มูลในการจดัเก็บขอ้มูลของการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายการเงินจดัเก็บขอ้มูลดว้ยไฟล ์Excel  ซึงอาจส่งผลให้เกิดขอ้ผิดพลาดไดด้งันี  (1) ขอ้มูลไม่ครบถว้น  (2) ขอ้มูลซาํซอ้น  (3) ใชเ้วลาดาํเนินการนาน  (4) การตรวจสอบขอ้ผิดพลาดทาํไดย้าก  (5) การตรวจสอบเงือนไขทาํโดยฝ่ายการเงินเป็นคนตดัสินใจ โดยพิจารณาขอ้มูลและเอกสารดงัทีไดก้ล่าวมาแลว้นนั  (6) การเรียกดูขอ้มูลสรุปต่างๆ ไม่สามารถทาํไดท้นัทีตอ้งรอการสรุปขอ้มูลจากฝ่ายการเงินของทุกศูนยแ์ละขอ้มูลทีไดมี้โอกาสเกิดความผิดพลาดอนัเกิดจากเหตุผลทีไดอ้ธิบายมาแลว้ขา้งตน้ สามารถสรุปปัญหา สาเหตุและทีมาของปัญหา ดงัแสดงในภาพที .  

  
ภาพท ี1. แผนภูมิกา้งปลาแสดงปัญหาและสาเหตขุองระบบเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสมัพนัธ ์
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.   การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้  
 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลการทาํงานของกลุ่มผูใ้ชง้านทงั  กลุ่ม สามารถสรุป Module การทาํงานของระบบใหม่ออกเป็น  Module ดงันี 
Module ท ี . กําหนดเงือนไขการเบิกจ่ายค่าตอบแทน  
เป็นฟังกช์นังานสาํหรับผูบ้ริหาร มีหนา้ทีกาํหนดเงือนไขการขออนุมติัเบิกจ่ายค่าตอบการประชาสมัพนัธ ์
Module ท ี . ตรวจสอบเอกสารการรับสมคัร  
เป็นฟังกช์นังานสาํหรับกลุ่มผูใ้ชง้าน ดงันี  
ก) ผูแ้นะนาํ ทาํหนา้ทีแนบไฟลเ์อกสารการรับสมคัร และยืนยนัสถานะการนาํส่งเอกสารการสมคัร  
ข) ฝ่ายการเงิน ทาํหน้าทีตรวจสอบเอกสารการสมคัรจากผูแ้นะนํา ผลการตรวจสอบเป็นได ้ ดังนี    (ข. )  หากเอกสารครบถว้นแลว้ ทาํการยืนยนัรับเอกสาร  (ข. )  หากเอกสารไม่ครบถว้น แจง้แนบไฟล์เอกสารใหม่แก่ผูแ้นะนาํผ่านระบบ และให้ผูแ้นะนาํทาํการแนบไฟลเ์อกสารใหม่หรือแนบไฟลเ์พิมเติมได ้ผูแ้นะนาํสามารถทาํการยนืยนัส่งเอกสารการสมคัรใหฝ่้ายการเงินตรวจสอบอีกครัง 
Module ท ี . ขออนุมตัเิบิกจ่ายค่าตอบแทน  
เป็นฟังก์ชันการทํางานของกลุ่มผูใ้ช้งาน  กลุ่ม ได้แก่  (ก)  ฝ่ายการเงิน ทําการสรุปขอ้มูลขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนทีไดจ้าก (ข. ) ของ Module ที . ระบบจะตรวจสอบเงือนไขการขออนุมตัิเบิกจ่ายค่าตอบแทนทีไดก้าํหนดไวจ้าก  

Module ที . และสรุปขอ้มูลขออนุมติัเบิกจ่ายทีเป็นไปตามเงือนไขการเบิกจ่ายทีไดก้าํหนดไว ้(ข)  ผูบ้ริหาร สามารถทาํการพิจารณาขอ้มูลขออนุมตัิเบิกจ่ายและให้ผลการพิจารณาอนุมติั ดงันี  (ข. ) อนุมติั ขอ้มูลทีไดรั้บการอนุมติัแลว้ฝ่ายการเงินนาํไปทาํการบนัทึกขอ้มูลการจ่ายค่าตอบแทน (ข. ) ไม่อนุมติั ขอ้มูลทีไม่ไดรั้บการอนุมติัจะไม่สามารถทาํการบนัทึกขอ้มูลจ่ายค่าตอบแทนได ้ 
เมือผูบ้ริหาร พิจารณาผลการขออนุมติัเบิกจ่ายแลว้ ระบบทาํการแจง้เตือนผลการพจิารณารายการขออนุมตัิเบิกแก่ผู ้แนะนาํทางอีเมล ์ 
Module ท ี . แสดงรายงาน  
เป็นฟังก์ชนัการทาํงานของกลุ่มผูใ้ชง้าน  กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ฝ่ายการเงิน ผูแ้นะนาํ และหัวหน้าฝ่ายแนะแนวและประชาสมัพนัธ์   
ก)  รายงานสาํหรับผูบ้ริหาร   
  ก. )  เรียกดูรายงานสรุปการส่งยอดผูส้มคัรรายใหม่ แสดงขอ้มูลแนวโน้มการเพิมขึนหรือลดลงของจาํนวนการส่งยอดผูส้มคัรใหม่ในแต่ละปีการศึกษา โดยให้แสดงไดท้งัแบบภาพรวมทุกศูนย ์หรือแยกตามศูนย ์ตามคณะ ตามสาขาได ้ 
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  ก.2)  เรียกดูรายงานการขออนุมตัิเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสมัพนัธ์   
  ก. )  เรียกดูรายงานการจ่ายค่าตอบแทนการประชาสมัพนัธ ์
  ก. )  เรียกดูรายงานขอ้มูลและแนวโนม้สถิติของจาํนวนผูส้มคัรใหม่เปรียบเทียบยอ้นหลงั  ปี ได ้ 
ข)  รายงานสาํหรับผูแ้นะนาํ  
  ข. )  ตรวจสอบสถานะและประวติัการดําเนินงานของข้อมูลผูส้มัครใหม่ของตนเองได้ว่าอยู่ในกระบวนการใด  
  ข. )  ตรวจสอบขอ้มูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของตนเองทีไดรั้บการอนุมติัเบิกจ่ายแลว้ได ้ 
ค) รายงานสาํหรับหวัหนา้ฝ่ายแนะแนวและประชาสมัพนัธ์   
  ค. )  เรียกดูขอ้มูลสรุปจาํนวนการส่งยอดผูส้มคัรใหม่ตามเงือนไขทีกาํหนดไวไ้ด ้โดยให้แสดงขอ้มูลได้ทงัแบบภาพรวมตามคณะ ตามสาขา และผูแ้นะนาํแต่ละราย  

3. ออกแบบระบบ (Design Phase) 
 หลงัจากวิเคราะห์ระบบเรียบร้อยแลว้ ผูวิ้จยัทาํการออกแบบระบบงานมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี  ( ) ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย  ( ) ออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้เมนูการใชง้าน แบบฟอร์มและรายงานต่างๆ ของระบบ  ( ) ออกแบบระบบฐานขอ้มูล ความเชือมโยงของขอ้มูล คุณสมบติัต่างๆ ของขอ้มูล  ( ) ออกแบบกระบวนการทาํงานของโปรแกรมเพอืเตรียมเขียนโปรแกรมในขนัตอนถดัไป .  สถาปัตยกรรมของระบบใหม่ ใช้สถาปัตยกรรม Web-based application ใชง้านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ Web 

Browser ในสภาพแวดลอ้มของระบบรับสมคัร ซึงเป็นระบบทีพฒันามาก่อนแลว้ เชือมต่อกบัฐานขอ้มูลของระบบรับสมคัร แบบออนไลน์มีเครืองแม่ข่ายให้บริการและประมวลผลขอ้มูลตลอดเวลา โดยเครืองลูกข่ายสามารถเขา้ถึงขอ้มูลและใชง้านระบบไดทุ้กทีทุกเวลาผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดงัแสดงขอ้มูลใน ภาพที . สถาปัตยกรรมของระบบใหม่  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที สถาปัตยกรรมของระบบใหม ่
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 3.2 การออกแบบกระบวนการ กระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสมัพนัธ์ของระบบใหม่สามารถอธิบายการทาํงานได ้ดงันี 
1) ผูบ้ริหาร (ก) กาํหนดขอ้มูลเงือนไขการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพนัธ์ (ข) พิจารณารายการขออนุมติัเบิกจ่ายผา่นระบบ โดยผูบ้ริหารสามารถเลือกสรุปผลการพิจารณาได ้  กรณี ดงันี กรณี "อนุมตัิ" รายการทีไดรั้บการอนุมติัจะถูกนําไปทาํการบนัทึกขอ้มูลการจ่ายชาํระค่าตอบแทนให้กบัผูแ้นะนาํโดยฝ่ายการเงินในขนัตอนต่อไป และกรณี "ไม่อนุมติั" รายการทีไม่ไดรั้บการอนุมติัไม่ถูกนาํไปบนัทึกขอ้มูลจ่ายชาํระค่าตอบแทนได ้เมือพิจาณาผลการอนุมติัแลว้ระบบทาํการแจง้เตือนขอ้มูลผลการอนุมติัของผูแ้นะนาํแต่ละรายทางอีเมล ์ 
2) ผูแ้นะนาํ แนบไฟล์เอกสารการรับสมคัรและยืนยนัการส่งยอดผูส้มคัรใหม่ผ่านระบบได ้การตรวจสอบขอ้มูลการรับสมคัรและยอดรับชาํระจากระบบรับสมคัร ระบบทาํโดยอตัโนมติั  
3) ฝ่ายการเงิน (ก) ทาํการตรวจสอบและยืนยนัรับเอกสารรับสมคัรรวมทงัแจง้ให้ผูแ้นะนาํแนบไฟลเ์อกสารการรับสมัครใหม่หากข้อมูลไม่ถูกต้องผ่านระบบได้ (ข) การสรุปข้อมูลขออนุมัติ เบิกจ่ายค่าตอบแทนระบบทําการประมวลผลจากขอ้มูลการส่งยอดผูส้มคัรใหม่เปรียบเทียบเงือนไขการเบิกจ่ายทีผูบ้ริหารไดก้าํหนดโดยอตัโนมตัิหลงัจากบนัทึกขอ้มูลทาํการแจง้เตือนผูแ้นะนาํทางอีเมลถึ์งขอ้มูลการขออนุมติัเบิกจ่ายของผูแ้นะนาํแต่ละคน  (ค) จดัเก็บขอ้มูลการจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูแ้นะนาํจากรายการขออนุมติัเบิกทีไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหาร 

) แสดงผลรายงาน โดยผูใ้ชง้านระบบสามารถกาํหนดเงือนไขรายงาน ระบบจะทาํการประมวลผลขอ้มูลแสดงรายงานออกทางหนา้จอ โดยผูใ้ชง้านระบบจะมีสิทธิเขา้ถึงรายงานไดต้ามสิทธิการเขา้ใชง้านของตนเอง 
ผูว้จิยัสรุปกระบวนการขออนุมติัเบิกจ่ายค่าตอบแทนของระบบใหม่ ดงัแสดงในภาพที .  
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ภาพท ี . ภาพแสดงกระบวนการขออนุมติัเบิกจ่ายค่าตอบแทนของระบบใหม ่

. ระยะการนําไปใช้งาน (Implement Phase) 
 เป็นระยะของการสร้างระบบ ทดสอบระบบ ติดตงัระบบ และประเมินผลการใชง้าน เพอืนาํไปปรับปรุงและแกไ้ขระบบให้ใชง้านไดส้ะดวก รวดเร็ว ขอ้มูลมีความถูกตอ้งและครบถว้น ระบบใหม่ช่วยให้ขนัตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนทาํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตวัอยา่งหนา้จอของระบบใหม่ มีดงันี  ( ) หนา้จอกาํหนดเงือนไขเบิกจ่ายค่าตอบแทน เป็นหน้าจอสําหรับผูบ้ริหาร ดงัแสดงในภาพที .  ( ) หน้าจอการตรวจสอบเอกสารรับสมคัร เป็นหน้าจอสําหรับผูแ้นะนาํ ดงัแสดงหนา้จอในภาพที .  หนา้จอยนืยนัส่งเอกสารรับสมคัร เป็นหนา้จอสาํหรับผูแ้นะนาํ ดงัแสดงหนา้จอในภาพที .  ( ) หนา้จอยืนยนัเอกสารรับสมคัรสําหรับฝ่ายการเงิน ดงัแสดงใน ภาพที .  ( ) หน้าจอขออนุมติัเบิก สําหรับฝ่ายการเงินทาํการสรุปขอ้มูลผ่านระบบมีการตรวจสอบรายการทียืนยนัรับเอกสารแลว้ผ่านระบบ ดงัแสดงหนา้จอในภาพที . โดยระบบทาํการประมวลผลอตัโนมติัจากขอ้มูลเงือนไขทีได้กําหนดไวด้ังแสดงหน้าจอในภาพที . ตวัอย่างรายงานรายงานสรุปขอ้มูลสาํหรับผูบ้ริหารแสดงจาํนวนผูส้มคัรใหม่ดงัแสดงรายงานในภาพที . และรายงานสาํหรับผูบ้ริหารแสดงจาํนวนผูส้มคัรของสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจศูนยน์ครศรีธรรมราชใหม่เปรียบเทียบ  ปี ดงัแสดงรายงานในภาพที .  
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 ภาพท ี . ภาพแสดงหนา้จอกาํหนดเงือนไขเบิกจ่ายค่าตอบแทน 

 ภาพท ี . ภาพแสดงหนา้จอรายชือผูส้มคัรใหม่ของผูแ้นะนาํเพอืการตรวจสอบเอกสารและแนบไฟล ์
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 ภาพท ี . ภาพแสดงหนา้จอแนบไฟลเ์อกสารการรับสมคัรและยนืยนัส่งเอกสารสาํหรับผูแ้นะนาํ 

 ภาพท ี . ภาพแสดงหนา้จอตรวจสอบเอกสารการรับสมคัรและยนืยนัรับเอกสารสาํหรับฝ่ายการเงิน 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  72 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

 ภาพท ี . ภาพแสดงหนา้จอพจิารณาผลอนุมติัเบิกจ่าย  

   ภาพท ี . ภาพแสดงหนา้จอรายงานสรุปขอ้มูลสาํหรบัผูบ้ริหารแสดงจาํนวนผูส้มคัรใหม ่ 

Dr ill Down Repor t เมือคลิกทีขอ้มูลของศูนย ์NST จากกราฟทางซา้ยมือระบบจะแ ส ด ง ข้อ มู ล เจ าะ ลึ ก ข อ งจาํนวนผูส้มคัรรวมของแต่ละสาขาทีเปิดสอนของศูนย ์NST 
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  ภาพท ี . ภาพแสดงหนา้จอรายงานสาํหรับผูบ้ริหารแสดงจาํนวนผูส้มคัรของสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(22) ศูนย์นครศรีธรรมราชใหม่เปรียบเทียบยอ้นหลงั  ปี  ผลและวจิารณ์ผล ระบบเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพนัธ์ กรณีศึกษามหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา ทีไดรั้บการพฒันาขึนใหม่มีการจดัเก็บขอ้มูลดว้ยระบบฐานขอ้มูลและเป็นส่วนหนึงของระบบรับสมคัร โดยระบบใหม่ช่วยให้การกาํหนดเงือนไขการเบิกจ่ายค่าตอบแทนครอบคลุมหลกัเกณฑ์ตามทีผูบ้ริหารไดก้าํหนดไว ้สามารถกาํหนดเงือนไขแยกตามศูนย ์และสาขาวิชาได ้รวมทงัสามารถกาํหนดจาํนวนงวดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนไดห้ลายงวด เมือฝ่ายการเงินทาํรายการสรุปขอ้มูลขออนุมติัเบิกเพอืเสนอต่อผูบ้ริหาร ระบบใหม่จะทาํการตรวจสอบรายการขออนุมตัิเบิกอตัโนมติั  จากเงือนไขการเบิกจ่ายค่าตอบแทนทีไดก้าํหนดไวแ้ละจากขอ้มูลทีไดเ้ชือมโยงจากระบบรับสมคัรและระบบการเงิน  ทาํให้ไดข้อ้มูลรายการขออนุมติัเบิกจ่ายทีมีความถูกตอ้งและครบถว้น สามารถแกปั้ญหารายชือขออนุมติัเบิกตกหล่น แกปั้ญหาการไม่ไดรั้บค่าตอบแทน แกปั้ญหาจ่ายค่าตอบแทนซาํซอ้น และแกปั้ญหาการไดรั้บค่าตอบแทนล่าชา้ เมือผูบ้ริหารทาํการพจิารณาผลการอนุมติัเบิกแลว้ระบบจะทาํการส่งอีเมล์แจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผูแ้นะนําได้รับทราบอัตโนมัติ ระบบใหม่สามารถช่วยให้กระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนทาํไดส้ะดวก  รวดเร็ว ขอ้มูลมีความถูกตอ้งและครบถว้น การตรวจสอบเอกสารรับสมคัรสามารถทาํรายการผ่านระบบ ทาํให้ผูแ้นะนาํสามารถติดตามขอ้มูลเอกสารการรับสมคัรจากผูส้มคัรใหม่ได ้ ลดการเกิดปัญหาเอกสารรับสมคัรสูญหาย ฝ่ายการเงินสามารถตรวจสอบเอกสารรับสมคัรผ่านระบบจากรายการเอกสารทีผูแ้นะนาํไดย้ืนยนัส่งเอกสารแลว้ การแจง้ผลการตรวจสอบเอกสารรับสมคัรทีไม่ครบถว้นฝ่ายการเงินสามารถแจ้งผ่านระบบได ้โดยระบบจะแสดงรายการทีฝ่ายการเงินแจง้ให้แนบไฟลใ์หม่ไปยงัผูแ้นะนาํ การนาํส่งเอกสารรับสมคัรผ่านระบบถูกนาํมาใชแ้ทนการส่งเอกสารรับสมคัรแบบเดิมทีผูแ้นะนาํจะตอ้งนาํส่งเอกสารฉบับจริงส่งให้แก่ฝ่ายการเงินด้วยตนเอง ระบบใหม่ช่วยลดขนัตอนการดาํเนินงานและช่วยจดัเก็บเอกสารรับสมคัร สามารถทาํการตรวจสอบขอ้มูลไดส้ะดวก และรวดเร็ว  การจดัเก็บขอ้มูลดว้ยระบบฐานขอ้มูลแทนการจดัเก็บดว้ยไฟล ์Excel นอกจากช่วยให้ขอ้มูลถูกตอ้ง ตรวจสอบได้แลว้ยงัช่วยอาํนวยความสะดวกให้กบัผูใ้ชง้านในการเรียกดูรายงานต่างๆ เช่น รายงานสรุปยอดผูส้มคัรใหม่ จากเดิมทีเมือผูบ้ริหารตอ้งการเรียกดูขอ้มูลจาํนวนผูส้มคัรใหมร่วมทุกศูนยต์อ้งใชเ้วลารวบรวมและสรุปขอ้มูลนานและขอ้มูลทีไดอ้าจเกิดความผิดพลาดได ้ระบบใหม่สามารถสรุปและประมวลผลขอ้มูลรวมทุกศูนยไ์ดท้นัที การแสดงผลขอ้มูลรายงานมีลกัษณะ Drill-Down สามารถเขา้ถึงขอ้มูลระดบัลึกไดห้ลายระดบั แสดงรายงานในเชิงเปรียบเทียบขอ้มูลยอ้นหลงัได ้ มีการนาํเสนอขอ้มูลรายงานดว้ยกราฟทีต่างชนิดกนัในการแต่ละส่วนทีสัมพนัธ์กนัตามความเหมาะสมของขอ้มูล การแสดงผลแบบกราฟสือถึงขอ้มูลในมุมมองการเปรียบเทียบขอ้มูลไดอ้ย่างชดัเจน สามารถคลิกดูรายละเอียดระดับลึกลงไปได้  เป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้งาน เช่น ช่วยผูบ้ริหารสามารถนําขอ้มูลรายงานทีได้ไปใช้ในการสนบัสนุนการตดัสินใจและวางแผนบริหารงานรับสมคัรนกัศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 สรุปผลการวจิัย  ระบบเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพนัธ์ กรณีศึกษามหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา เป็นระบบทีจัดเก็บขอ้มูลต่างๆ ของการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพนัธ์ โดยได้ดาํเนินงานเริมจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการทาํงานของระบบงานปัจจุบนัและความตอ้งการของระบบใหม่ รวมทงัศึกษาระบบงานทีเกียวขอ้ง เพือนาํมาวเิคราะห์ความตอ้งการของระบบใหม่ จากนันนําขอ้มูลทีได้มาออกแบบและพฒันาเป็นระบบใหม่ทีมีสถาปัตยกรรมแบบ Web-based application พัฒนาด้วยเครืองมือ Visual Studio 2017 และ DevExpress version 16.2 เลือกใช้ ASP.Net และภาษา C#  รวมทังใช ้Microsoft SQL Server 2014 Express Edition สําหรับจดัการฐานขอ้มูล โดยมีกลุ่มผูใ้ชง้านระบบ  กลุ่ม ดังนี ผูบ้ริหาร ผู ้แนะนาํ ฝ่ายการเงิน และหวัหนา้ฝ่ายแนะแนวและประชาสมัพนัธ์   ระบบใหม่แกส้ามารถปัญหาของระบบปัจจุบนัทีมีความล่าชา้และใชเ้วลาในการดาํเนินงานนาน รวมทงัเกิดความผิดพลาดของขอ้มูลขออนุมตัิเบิกจ่ายโดยขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น และซาํซ้อน โดยระบบใหม่มีการประมวลผลและตรวจสอบเงือนไขการเบิกขออนุมติัเบิกจ่ายทีกาํหนดไว ้ทาํให้ขอ้มูลรายการขออนุมติัเบิกทีไดมี้ความถูกตอ้ง ครบถว้น ฝ่ายการเงินสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถทาํการตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ ไดโ้ดยสะดวก  รวมทังช่วยให้ผูแ้นะนําตรวจสอบและติดตามขอ้มูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพนัธ์ของตนเองได้สะดวก นอกจากนีระบบมีรูปแบบการนาํเสนอรายงานทีช่วยให้ผูบ้ริหารได้มีขอ้มูลเพือนําไปใชป้ระโยชน์ในการสนับสนุนการตดัสินใจวางแผนบริหารงานรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ได ้  กิตติกรรมประกาศ ขอบคุณมหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนาทีให้ขอ้มูลสําหรับงานวิจยั ขอบคุณเพือนร่วมงานทุกท่านทีสนับสนุนการทาํงานวิจยัในครังนี ขอบคุณกาํลงัใจจากเพอืนๆ MIT รุ่น 20 ทุกท่าน และขอบคุณครอบครัวทีเป็นกาํลงัใจใหม้าโดยตลอด  เอกสารอ้างองิ คนึงศรี นิลดี. . การพฒันาระบบสารสนเทศงานสารบรรณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, มหาสารคาม. 
มนัสนันท์ บุญปาลวงศ์. . การพัฒ นาระบบสารสนเทศการฝึกงานภายนอก. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตจนัทบุรี, จนัทบุรี. 
นาํฝน อศัวเมฆิน. .  หลักการพืนฐานของวศิวรรมซอฟต์แวร์ ฉบับปรับปรุง. ซีเอด็ยเูคชนั, กรุงเทพฯ. 
สามิต สิงห์สุวรรณ. . ระบบอนุมตัทิํางานล่วงเวลาแบบออนไลน์. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร, กรุงเทพฯ. 
สุทธิวรรณ กมุกร. . การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือการจดัส่งข้อมูลกู้หนีสินเชือให้กับบริษัทภายนอกโดยใช้เทคโนโลยีเวบ็เซอร์วสิ. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, กรุงเทพฯ. 
โอภาส เอียมสิริวงศ์. .  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฉบับปรับปรุงเพมิเตมิ. ซีเอด็ยเูคชนั, กรุงเทพฯ. 
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 ระบบเปิดปิดห้องเรียนผ่าน Web server  และ RFID แจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชันไลน์ Access  Class Room Via Webserver  and RFID Monitor ing LINE Application  ศราวฑุ คงลาํพนัธ1์*  ธีระ มุ่งสุเพง็ และ อภิวตัร พานุรักษ์  Saravut Konglumphun1* ,Teera Mungsupeng1 and Apiwat panurak1   บทคัดย่อ   การใชห้อ้งเรียนในอาคาร  ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นนนั มีการใชห้้องเรียนเกือบเต็มทุกห้องตลอดวนัตงัแต่เวลา .  น – 21.00 น ของวนัจนัทร์-ศุกร์ และบางครังอาจจะมีการใชห้้องเรียนในวนัเสาร์-อาทิตยอี์กดว้ย ทาํให้บางครังนกัศึกษาเมือเรียนเสร็จไม่ทาํการปิดระบบไฟฟ้าต่างๆภายในห้องทีเรียนทาํให้สินเปลืองพลงังานอยา่งไร้ประโยชน์ และเมือจะทาํการตรวจสอบวา่นกัศึกษากลุ่มไหนทีเรียนเสร็จแลว้ไม่ทาํการปิดระบบไฟฟ้าก่อนออกจากหอ้งนนัเป็นเรืองทียากทีจะตรวจสอบ จากปัญหาดังกล่าวจึงได้พัฒนาระบบระบบเปิดปิดห้องเรียนผ่าน Web server และ RFID แจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชนัไลน์ ขึนมาเพือช่วยในการตรวจสอบว่าในเวลานนัอาจารยท่์านใดเขา้ใชห้อ้งเรียนและออกจากห้องเรียนเวลากีโมงซึงจะใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์(NODEMCU ESP )มาช่วยควบคุม สามารถระบุตวัตนไดด้ว้ยโมดูล(RFID:RC ) และ Webserver ซึงเมือมีการสังเปิดหรือปิด ก็จะมีการส่งสัญญาณไปที Node-mcu เพือระบุตวัตนส่งขอ้ความเขา้ไลน์ และNode-mcu ก็จะสังงานให้ Relay ตัดการทํางานของกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าเพือเปิดหรือปิดห้องเรียน เพือทีจะสามารถตรวจสอบการใชห้อ้งเรียนไดอ้ยา่งสะดวกมากขึน  คาํสําคญั : ปิดเปิดหอ้งเรียน,Line Application              สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  1 Department of Electronics and Telecommunication Faculty of Technical Education Rajamangala University of Tecnology Isan Khonkaen Campus, T.Naimaung, A.Maung, Khonkaen 40000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : saravut.ko@rmuti.ac.th 
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ABSTRACT   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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บทนํา  ความมาและความสําคญัของปัญหา การใชห้อ้งเรียนในอาคาร9 ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นนนั มีการใชห้้องเรียนเกือบเต็มทุกห้องตลอดวนัตงัแต่เวลา 08.00 น – 21.00 น ของวนัจนัทร์-ศุกร์ และบางครังอาจจะมีการใชห้้องเรียนในวนัเสาร์-อาทิตยอี์กดว้ย ทาํให้บางครังนกัศึกษาเมือเรียนเสร็จไม่ทาํการปิดระบบไฟฟ้าต่างๆภายในห้องทีเรียนทาํให้สินเปลืองพลงังานอยา่งไร้ประโยชน์ และเมือจะทาํการตรวจสอบวา่นกัศึกษากลุ่มไหนทีเรียนเสร็จแลว้ไม่ทาํการปิดระบบไฟฟ้าก่อนออกจากหอ้งนนัเป็นเรืองทียากทีจะตรวจสอบ จากปัญหาดังกล่าวจึงได้พัฒนาระบบระบบเปิดปิดห้องเรียนผ่าน Web server และ RFID แจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชนัไลน์ ขึนมาเพือช่วยในการตรวจสอบว่าในเวลานนัอาจารยท่์านใดเขา้ใชห้อ้งเรียนและออกจากห้องเรียนเวลากีโมงซึงจะใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์(NODEMCU ESP8266)มาช่วยควมคุม สามารถระบุตวัตนไดด้ว้ยโมดูล(RFID:RC522) และ Webserver ซึงเมือมีการสังเปิดหรือปิด ก็จะมีการส่งสัญญาณไปทีNodemcu เพือระบุตวัตนส่งขอ้ความเขา้ไลน์ และNodemcu ก็จะสงังานใหR้elay ตดัการทาํงานของกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าเพือเปิดหรือปิดห้องเรียน เพอืทีจะสามารถตรวจสอบการใชห้อ้งเรียนไดอ้ยา่งสะดวกมากขึน ทฤษฏีทเีกยีวข้อง nodemcu esp8266    Node-MCU คือ แพลตฟอร์มหนึงทีใช้ช่วยในการสร้างโปรเจค Internet of Things (IoT) ทีประกอบไปด้วย Development Kit (ตวับอร์ด) และ Firmware (Software บนบอร์ด) ทีเป็น open source สามารถเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา Lau ได ้ทาํให้ใชง้านไดง่้ายขึน มาพร้อมกบัโมดูล WiFi (ESP8266) ซึงเป็นหัวใจสาํคญัในการใชเ้ชือมต่อกบัอินเตอร์เน็ตนนัเอง ตวัโมดูลESP8266นนัมีอยูด่ว้ยกนัหลายรุ่นมาก ตงัแต่เวอร์ชนัแรกทีเป็น ESP-01   และปัจจุบนัมีถึง ESP-12 แลว้ และทีฝังอยูใ่นNode-MCU version แรกนนัก็เป็น ESP-12 แต่ใน version2 นนัจะใชเ้ป็น ESP-12E แทน ซึงการใชง้านโดยรวมก็ไม่แตกต่างกนัมากนกั Node-MCUนนัมีลกัษณะคลา้ยกบั Arduino ตรงทีมีพอร์ต Input Output  buil in มาในตวั  สามารถเขียนโปรแกรมคอนโทรลอุปกรณ์ I/O ไดโ้ดยไม่ตอ้งผา่นอุปกรณ์อนืๆ และเมือไม่นานมานีก็มีนกัพฒันาทีสามารถทาํให ้Arduino IDE ใช้งานร่วมกับ Node MCU ได้ จึงทําให้ใช้ภาษา C/C++ ในการเขียนโปรแกรมได้ ทําให้เราสามารถใช้งานมนัได้หลากหลายมากยิงขึน  Node-MCU ตวันีสามารถทาํอะไรไดห้ลายอยา่งมากโดยเฉพาะเรืองทีเกียวขอ้งกบั IoT ไม่วา่จะเป็นการทาํ Web Server ขนาดเลก็ การควบคุมการเปิดปิดไฟผา่น WiFi และอืนๆ 

  รูปที  Node-mcu ESP8266 พร้อม I/O    
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โมดูล RFID : RC522  RFID  (Radio frequency identification) เป็นเทคโนโลยีทีใชค้ลืนวทิย ุ(Radio frequency) ในการเก็บขอ้มูล เพอืใช้ระบุตวัตน เช่น นาํไปแปะกบัสิงของเพอืใชร้ะบุตวัสิงของ ใชก้บับตัรนกัเรียนเพอืระบุขอ้มูลนกัเรียน  เครืองอา่น เขียน RFID (RFID Reader) เป็นเครืองทีใชอ่้านขอ้มูล หรือเขียนขอ้มูลลงบตัร RFID ซึงเครืองทีใชอ้่าน/เขียนนีจะถูกแบ่งออกเป็นช่วงความถีทีรองรับ รวมถึงรวมถึงรองรับการอ่านเพียงอยา่งเดียว หรือรองรับการเขียนดว้ยบตัร RFID หรือ แท็ก RFID (RFID Tag) - ภายในจะประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือส่วนเก็บขอ้มูล และส่วนเสาร์อากาศ ตวัแท็กนีสามารถเก็บขอ้มูลไวไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งใชพ้ลงังาน เมือมีการส่งคลืนวิทยุเขา้มาทีตวัแท็ก ตวัแท็กก็จะส่งเป็นสัญญาณขอ้มูลกลบัไป แท็ก RFID จะถูกแบ่งออกเป็นช่วงความถีทีรองรับเช่นเดียวกบัเครืองอ่าน / เขียน และยงัแบ่งไดต้ามความจุของขอ้มูลอีกดว้ย บตัร RFID ไดถู้กใชง้านกบัอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั เช่น ใชใ้นบตัรนกัศึกษาเพือระบุตวัตนของนกัศึกษา ใช้เป็นบตัรเติมเงินในศูนยอ์าหาร หรือใชเ้ป็นบตัรเขา้ทีจอดรถ รวมถึงใชเ้พอืป้องกนัการขโมยสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้อีกดว้ย 

  รูปที 2 โมดูล RC522 Switching Power  Supply   ในปัจจุบัน ไดมี้การใชเ้ทคโนโลยีแหล่งจ่ายกาํลงัสวิตชิงกนัอย่างแพร่หลาย ซึง Switching Power Supply นนัถูกสร้างขึนมาเพือใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ เป็นแหล่งจ่ายไฟให้กบัอุปกรณ์ต่างๆ และสามารถเปลียนแรงดนัไฟจากไฟสลบัโวลต์สูงให้เป็นแรงดันไฟตรงโวลต์ตาํได้ ซึงองค์ประกอบพืนฐานนันโดยทัวไปจะคล้ายกันและสิงทีสําคญัทีสุดขององคป์ระกอบนีคือ คอนเวอร์เตอร์ Switching Power Supply จะประกอบดว้ย 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ  - วงจรฟิลเตอร์และเรกติไฟเออร์ ทาํหนา้ทีแปลงแรงดนัไฟสลบัเป็นไฟตรง - คอนเวอร์เตอร์ ทาํหนา้ทีแปลงไฟตรงเป็นไฟสลบัความถีสูง และแปลงกลบัเป็นไฟตรงโวลตต์าํ - วงจรควบคุม ทาํหนา้ทีควบคุมการทาํงานของคอนเวอร์เตอร์ เพอืใหไ้ดแ้รงดนัเอาตพ์ุตตามตอ้งการ 

  รูปที 3 Switching Power Supply    
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มดูล รีเลย์  เป็นอุปกรณ์ทีเปลียนพลงังานไฟฟ้าให้เป็นพลงังานแม่เหล็ก เพือใช้ในการดึงดูดหน้าสัมผสัของคอนแทคให้เปลียนสภาวะ โดยการป้อนกระแสไฟฟ้าให้กบัขดลวด เพือทาํการปิดหรือเปิดหนา้สัมผสัคลา้ยกบัสวติช์อิเล็กทรอนิกส์ ซึงเราสามารถนาํรีเลยไ์ปประยกุตใ์ช ้ในการควบคุมวงจรต่าง ๆ ในงานช่างอิเล็กทรอนิกส์มากมาย รีเลย ์ประกอบดว้ยส่วนสาํคญั 2 ส่วนหลกัก็คือ 1. ) ส่วนของขดลวด (coil) เหนียวนํากระแสตาํ ทาํหน้าทีสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าให้แกนโลหะไปกระทุ้งให้หนา้สมัผสัต่อกนั ทาํงานโดยการรับแรงดนัจากภายนอกต่อคร่อมทีขดลวดเหนียวนาํนี เมือขดลวดไดรั้บแรงดนั(ค่าแรงดนัทีรีเลยต์อ้งการขึนกบัชนิดและรุ่นตามทีผูผ้ลิตกาํหนด) จะเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทาํให้แกนโลหะดา้นในไปกระทุง้ให้แผ่นหนา้สมัผสัต่อกนั 2.)  ส่วนของหนา้สมัผสั (contact) ทาํหนา้ทีเหมือนสวติช์จ่ายกระแสไฟใหก้บัอุปกรณ์ทีเราตอ้งการนนัเอง จุดต่อใชง้านมาตรฐาน  โมดูล Step Down LM2596  อุปกรณ์ตวันีทาํหนา้ทีแปลงระดบัแรงดนัไฟฟ้าตรงลง โดยสามารถปรับค่าแรงดนั output ไดโ้ดย Potentiometer ทีมีอยูบ่นบอร์ด สามารถจ่ายกระแสไดถึ้ง 3 A และใชห้ลกัการแปลงโดยวงจร Buck Converter ความถี Swithching 150 kHz ทาํใหท้าํงานเงียบ และแรงดนัเรียบ - Input voltage: 4V-35V - Output voltage: 1.23V-30V - Input current: 3A(maximum) 

 รูปที 3 LM2596S Module (3A) กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า  ในทอ้งตลาดทวัไปมีขายอยูห่ลายแบบซึงแต่ละแบบใชง้านแตกต่างกนัออกไป  แบบแรกให้แรงดูดของแม่เหล็กในการดูดแผ่นเหล็กเรียกว่า กลอนไฟฟ้า (Magnetic Lock) แบบทีสองการทาํงานเป็นแบบสลกัล็อคเรียกว่า (Electric ◌ฺBolt) แบบทีสามเรียกว่า Electric Strike โดยทงัสามแบบตอ้งให้ไฟเลียงอุปกรณ์โดยไฟทีจ่ายให้นันมาจาก Power supply หรือ เครืองควบคุมการเปิด – ปิด ประตูอตัโนมติั (Access control)  สามารถนาํมาติดตงัทีประตู เพือดูดประตูไม่ให้สามารถเปิดออกไดโ้ดยง่ายและสามารถไปติดตงักบัประตูไดห้ลากหลายวสัดุ นาํไปใชง้านร่วมกบั เครืองทาบบตัร หรือ เครืองสแกนลายนิวมือ เป็นระบบควบคุมการเขา้ – ออกของหอ้ง หรือ อาคาร  กลอนแม่เหลก็ไฟฟ้ารุ่นใหม่มีเสียงเตือนในตวัไม่ตอ้งไปต่อกบั Buzzer ใหยุ้ง่ยาก ซึงง่ายต่อใชง้านเหมือน กลอนแม่เหลก็ไฟฟ้าทวัไป และ เมือประตูเปิดแลว้ไม่ปิดในเวลาทีกาํหนดจะมีเสียงดงัโดยเวลานนัสามารถตงัไดที้ตวั สามารถตงัไดต้งัแต่ 1 – 15 วนิาที  การดําเนินงาน  ในบทนีจะนาํเสนอขอ้มูลวธีิการสร้างระบบเปิดปิดหอ้งเรียนผา่น Web server และ RFID แจง้เตือนผา่นแอพพลิเคชนัไลน์ และการสร้างวงจรควบคุมการทาํงานในส่วนตา่งๆ มีลาํดบัขนัตอนการดาํเนินงานตามแผนผงัดงัรูปที .  การเก็บรวบรวมขอ้มูลของโครงการชุดนีไดอ้าศยัหลกัทฤษฎี และความรู้ทางดา้นวศิวกรรมทีเกียวขอ้ง เพือนาํมาช่วยในการ
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ออกแบบและลดขอ้ผดิพลาดในการดาํเนินงานทาํใหง้านดาํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากทีสุด จึงไดท้าํการเก็บรวบรวมหลกัการทฤษฎีที  

  รูปที  ทดลองอ่านค่า RF ID เกียวขอ้งดงัทีกล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ที  จากนนัไดน้าํทฤษฎีเหล่านีมาออกแบบโดยการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีใหไ้ดต้ามวตัถุประสงคที์ไดต้งัไว ้ เพอืใหโ้ครงการออกมาสมบูรณ์มากทีสุด การเก็บรวบรวมขอ้มูลจาํเป็นตอ้งคาํนึงขอ้ปฏิบติัจริง และตอ้งสามารถนาํมาใชง้านไดส้ะดวก หลงัจากนนัเป็นการออกแบบส่วนประกอบทีเกียวขอ้งต่างๆ ทีจะตอ้งนาํมาใชง้านตามวตัถุประสงคข์องโครงการโดยอาศยัแนวคิดจากแหล่งขอ้มูล          รูปที 5 การติดตงัชุดควบคุม  การทดลองเพือเก็บผล เมือทาํการออกแบบลายวงจรชุดควบคุมต่างๆ และทาํการออกแบบโปรแกรมทีใช้ควบคุมการเปิดปิดประตูเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในบทนีจะเป็นการทดสอบประสิทธิภาพการทาํงานจริงของระบบเปิดปิดห้องเรียนผ่าน Web server และ RFID แจง้เตือนผา่นแอพพลิเคชนัไลน์ วา่จะทาํงานไดจ้ริงตามขอบเขตทีตงัไวห้รือไม่จะวดัผลทดลองดงันี     
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  รูปที  ตาํแหน่งติดตงัตวัอ่าน RF ID ผลการทดสอบการเปิดปิดผ่านRFID และแจ้งเตือนเข้าไลน์  การทดสอบการเปิดปิดประตนูนัทดสอบทงัหมด30ครงั โดยมีบตัร RFID 4ใบ ทาํการแตะRFID ระยะเวลาห่างกนั 30 วนิาที สลบักนัไปมา         รูปที 8 แผนภมิูแสดงการเปิดปิดประต ูผลการทดสอบการเปิดปิดผ่าน Web Server  และแจ้งเตือนเข้าไลน์  การทดสอบการเปิดปิดประตนูนัทดสอบทงัหมด30ครงั โดยเขา้ IP ทีแจง้เตือนเขา้ไลน์ตอนเปิดเครือง        รูปที 9 แผนภมิูแสดงการแจง้เตือนการเปิดปิดประตหูอ้งเรียน ทาํการกดปุ่มในหนา้ Web Server ระยะเวลาห่างกนั 30 วนิาที สลบักนัไปมา  

0
10
20
30

ได้ ไม่ได้

ทดสอบการเปิดปิดประตหู้องเรียน

 -20
30

ได้ ไม่ได้

ทดสอบการแจง้เตือนการเปิดปิดประตูห้องเรียน



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  82 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

ผลการทดสอบการใช้กระแสไฟฟ้า  การทดสอบการใชก้ระแสไฟฟ้าเมือมีการเปิดปิดประตูวา่มีกระแสไฟฟ้าไหลเขา้ตูค้วบคุมเท่าไหร่โดยการทดสอบ  ทดสอบพร้อมกบัการเปิดปิดประตูผา่นRFID โดยที กลอนแม่เหล็กจะทาํงานก็ต่อเมือ ประตูอยูใ่นสภาวะปิด ผมการทดสอบค่ากระแสอ่านค่าไดด้งันี         รูปที 10 แผนภูมิแสดงการกินกระไสไฟฟ้า เมือทดลองเก็บค่ากระแสแลว้จะเห็นวา่ค่ากระแสจะอยูใ่นช่วง 127-134 mA ขณะทีหอ้งอยูใ่นสภาวะปิด และค่ากระแสอยู่ในช่วง 26-34 mA ขณะทีหอ้งอยูใ่นสภาวะเปิด  สรุปผล  สรุปผลการดําเนินงาน  ระบบเปิดปิดห้องเรียนผ่าน Web server และ RFID แจง้เตือนผา่นแอพพลิเคชนัไลน์ เป็นอุปกรณ์เพือให้มีการจดัระเบียบการเขา้ใชห้้องเรียนไดอ้ยา่งง่าย มีการระบุคคลเขา้ใชห้้องเรียนโดยแอพพลิเคชนัไลน์จะเป้นตวับนัทึกให้วา่ช่วงเวลานนัๆ มีบุคคลเขา้ใชห้้องเรียน การออกจากหอ้งเรียน ระบบเปิดปิดห้องเรียนผ่าน Web server และ RFID แจง้เตือนผ่านแอพพลิเคชนัไลน์ ช่วยในการตรวจสอบว่าในเวลานนัอาจารยท์่านใดเขา้ใชห้้องเรียนและออกจากห้องเรียนเวลากีโมงซึงจะใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ (NODEMCU ESP ) มาช่วยควบคุม สามารถระบุตวัตนไดด้ว้ยโมดูล (RFID:RC ) และ Web server ซึงเมือมีการสงัเปิดหรือปิด ก็จะมีการส่งสญัญาณไปที Node -mcu เพือระบุตัวตนส่งข้อความเข้าไลน์  และNode-mcu ก็จะสังงานให้  Relay ตัดการทํางานของกลอนแม่เหลก็ไฟฟ้าเพอืเปิดหรือปิดห้องเรียน เพอืทีจะสามารถตรวจสอบการใชห้อ้งเรียนไดอ้ยา่งสะดวกมากขึน  เอกสารอ้างองิ  การใชง้านโมดูลอ่าน RFID.[ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก https://www.ioxhop.com/article/37/การใช้งานโมดูลอ่าน-rfid-กบั-arduino-แบบง่ายๆ.(วนัทีคน้ขอ้มูล : 4 มกราคม 2561).    กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า [ออนไลน์] เขา้ถึงได ้http://www.autoslidedoor.com/อุปกรณ์ประตูอตัโนมตัิ/กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า/. (วนัทีคน้ขอ้มูล : 4 มกราคม 2561).  รู้จกักบั ESP8266 NodeMCU  [ออนไลน์]  เขา้ถึงได ้http://www.ayarafun.com/2015/08/introduction-arduino-esp8266-nodemcu/ (วนัทีคน้ขอ้มลู : 4 มกราคม 2561).  Internet of Things Global Standards Initiative  ITUวนัทีคน้ขอ้มูล http://www.itu.int/en/ITU-T/gsi/iot/Pages/default.aspx. (วนัทีคน้ขอ้มูล : 4 มกราคม 2561).  [ออนไลน์]  เขา้ถึงได ้https://hbr.org/resources/pdfs/comm/verizon/18980_HBR_Verizon_IoT_Nov_14.pdf 
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         (วนัทีคน้ขอ้มูล : 4 มกราคม 2561).  [ออนไลน์]  http://www.internet-of-things-research.eu/pdf/Converging_Technologies_for_Smart_Environments_and_Integrated_Ecosystems_IERC_Book_Open_Access_2013.pdf (วนัทีคน้ขอ้มูล : 4 มกราคม 2561).           The Supply Chain: Changing at the Speed of Technology [ออนไลน์]  เขา้ถึงได ้ http://connectedworld.com/the-supply-chain-changing-at-the-speed-of-technology/. เรียกขอ้มูลเมือ - - . (วนัทีคน้ขอ้มูล : 4 มกราคม 2561).  [ออนไลน์]  เขา้ถึงได ้ http://www.iotsworldcongress.com/ documents/4643185/0/IoT_IBSG_0411FINAL +Cisco.pdf. (วนัทีคน้ขอ้มูล : 4 มกราคม 2561).                             
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ระบบสแกนใบหน้าเพือยืนยันตัวบุคคลเข้าใช้ห้องบนราสเบอร์รีพาย  Face Scan System for  Identity Confirmation Accessing Room on Raspberry Pi  สาวติรี ทองมี   เทพทตั สุวรรณมณี และ จินดา สามคัคี *  Savitree Thongmee1 Theppatath Suwanmanee1 and Chinda Samakee1*  
บทคัดย่อ  

 
 ปัจจุบนัระบบรักษาความปลอดภยัดว้ยเทคโนโลยกีารประมวลภาพใบหนา้กาํลงัไดรั้บความนิยมและสนใจกนัมากเนืองจากมีความสะดวกและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะบุคคล บทความนีนาํเสนอระบบสแกนใบหนา้สําหรับยืนยนัตวับุคคลในการเขา้ใชห้อ้งโดยใชต้วัประมวลผลราสเบอร์รีพาย การออกแบบระบบแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การตรวจจบัใบหนา้และการรู้จาํใบหนา้โดยใชฟั้งก์ชนัโอเพนซีวีในการประมวลผล จากนนัจะรายงานผลการตรวจสอบภาพใบหนา้กบัฐานขอ้มูลเพอืยืนยนัตวับุคคลพร้อมการแจง้เตือนผ่านทางอีเมลไ์ปยงัผูดู้แลระบบวา่เป็นบุคคลทีไดรั้บหรือไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้ใชห้้อง จากการทดลองผลโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งทงัหมด 5 คน โดยมีเงือนไขแสงสวา่งสีขาว ระบบสามารถยนืยนัตวับุคคลท่าทางใบหนา้ตรงมีค่าความถูกตอ้ง 100% ประโยชน์ของระบบนีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชง้านดา้นรักษาความปลอดภยัไดห้ลากหลายรูปแบบและดา้นการควบคุมอุปกรณ์ตามความตอ้งการผูใ้ชเ้มือทราบผลการตรวจสอบใบหนา้  
 
คาํสําคญั : สแกนใบหนา้, การรู้จาํใบหนา้, การประมวลภาพ, ราสเบอร์รีพาย 
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ABSTRACT  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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 บทนํา 
ความปลอดภยัในการใชชี้วติและทรัพยสิ์นถือไดว้า่เป็นความสาํคญัทีตอ้งคาํนึงถึงเป็นสิงแรกของมนุษย ์ปัจจุบนัไดมี้การคิดคน้ระบบรักษาความปลอดภยัหลากหลายรูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบขึนอยูก่บัเหตุปัจจยัสภาพแวดลอ้มทีตอ้งการความปลอดภยั เช่น ภายในตวัอาคาร ธนาคาร บา้น พนืทีส่วนบุคคล เป็นตน้ และในการออกแบบแต่ละระบบนนัจะมีการใช้อุปกรณ์ทีมีความแตกต่างกนั  ปัจจุบนัไดมี้การนาํเทคโนโลยทีางดา้นการประมวลผลภาพมาใชอ้ยา่งแพร่หลายในดา้นรักษาความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น การตรวจจับความเร็วรถยนต์บนท้องถนน การตรวจจับการเคลือนไหวของมนุษย ์การประมวลผลภาพทางการแพทย ์เป็นตน้ ซึงมีการยอมรับในประสิทธิภาพสําหรับการใชง้านทีดี (กิตติ, 2549; อรฉัตร และคณะ, 2558) ในช่วงทีผา่นมาการประมวลผลสญัญาณภาพจาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์ทีมีความเร็วและหน่วยความจาํสูงสาํหรับประมวลผลทีทาํไดซ้บัซ้อนขึน ซึงในการนาํไปประยุกต์ใชก้บังานบางประเภท ขนาดของตวัอุปกรณ์อาจไม่มีความยืดหยุน่และเหมาะสมมากนกั ปัจจุบนัเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ไดมี้การพฒันาอุปกรณ์ประมวลผลทีมีประสิทธิภาพสูงและมีขนาดเลก็ลง คอมพิวเตอร์ทีมีขนาดเล็กชนิดหนึงคือราสเบอรรีพาย (Raspberrry Pi) กาํลงัไดรั้บความนิยมอยา่งมากในปัจจุบนั เนืองจากมีระบบการเชือมต่อฮาร์ดแวร์ของบอร์ดผ่านไลบารีและมีขนาดโครงสร้างเล็ก ทาํให้สามารถนําไปประยกุตใ์ชก้บังานต่างๆไดห้ลากหลายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ในช่วงทีผ่านมานีมีหลายๆงานวิจยัไดน้าํเทคนิคการมวลภาพมาใชส้ําหรับตรวจสอบใบหน้าเพือวตัถุประสงค์ทีตอ้งการตามผูใ้ชง้าน ดงัเช่น การตรวจจบัใบหนา้และติดตามบุคคลผา่นกลอ้งวงจรปิด ตูฝ้ากสมัภาระโดยใชเ้ทคนิคการรู้จาํใบหนา้ การเปิดปิดประตูอตัโนมติั และการสืบคน้ขอ้มูลทางการแพทยโ์ดยวธีิรู้จาํใบหนา้สาํหรับหุ่นยนตดู์แลผูป่้วย เป็นตน้ (กฤตกรณ์ และคณะ, 2560; จกัรี และคณะ, 2560; จตุรนต ์และอธิฐาน, 2560) นอกจากนียงัเริมมีรายงานศึกษาใชก้ารสร้างระบบสแกนใบหนา้ดว้ยราสเบอรรีพาย สาํหรับวตัถุประสงคต์ามความตอ้งการผูใ้ชง้านมากขึน เช่น การลงเวลา และยนืยนัตัวบุคคลเพือเข้าพักโรงแรม เป็นต้น (นวพล และคณะ, 2560; สุรเชษฐ์ และคณะ, 2560) ในบทความนีได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีการประมวลภาพสาํหรับใชร้ะบบรักษาความปลอดภยั และอุปกรณ์ประมวลผลทีมีความสะดวกต่อการใชง้าน จึงไดน้าํเสนอระบบสแกนใบหนา้เพอืยนืยนัตวับุคคลบนราสเบอรร์รีพายในการเขา้ใชห้้องโดยใชเ้ทคนิคการตรวจจบัและรู้จาํใบหนา้ดว้ยฟังกช์นัของโอเพนซีว ี(Open CV) พร้อมทงัมีการแจง้เตือนผลผ่านอีเมลไ์ปยงัผูดู้แลระบบ 

 ทฤษฎทีเีกยีวข้อง 
 การตรวจจบัใบหน้า 
 การตรวจจบัใบหน้า (Face detection) เป็นกระบวนการจบัภาพใบหน้าสําหรับใชเ้ป็นภาพตน้ฉบบัเพือเก็บเป็นฐานขอ้มูลสาํหรับนาํไปใช้ในประมวลผลเปรียบเทียบกบัภาพใบหน้าของเป้าหมายทีตรวจสอบโดยใช้หลกัการเรียนรู้จาํ วิธีการพืนฐานสําหรับการตรวจจับใบหน้าสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทประกอบด้วย วิธีแรกคือวิธีการเชิงความรู้ (Knowledge-based methods) เป็นวิธีทีใช้องคป์ระกอบส่วนทีสาํคญับนใบหน้า เช่น ดวงตา ปาก จมูก มีจาํนวนและแต่ละส่วนมีตาํแหน่งระยะอยา่งไร โดยจะนาํมาใชห้ากฎเกณฑ์เพือแยกแยะใบหนา้ ขอ้ดอ้ยของวิธีนีคือ กรณีทีกาํหนดกฎเกณฑ์มากเกินไปจะทําให้การตรวจจบัใบหน้าทาํไดย้าก แต่หากน้อยไปก็จะส่งผลให้การตรวจจบัใบหน้ามีความผิดพลาดได้เช่นเดียวกนั วิธีทีสองคือวิธีเชิงลกัษณะ (Feature invariant approaches) เป็นวิธีการใชดึ้งลกัษณะเด่นใบหน้าของปาก จมูก คิว ตา และเสน้ผม โดยใชก้ารคาํนวณหาเส้นขอบ (Edge detection) เพือนาํมาคาํนวณความสนัพนัธ์การตรวจจบัใบหนา้ วิธีนีมีขอ้ดอ้ยในเรืองสภาพแวดลอ้มีทีเปลียนแปลงไป เช่น สภาพแสงและสัญญาณรบกวนซึงส่งผลให้ไม่สามารถคาํนวณหา
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เส้นขอบได้ วิธีทีสามคือวิธีการจับคู่แม่แบบ (Template matching methods) วิธีนีถือได้ว่าง่ายไม่ยุ่งยาก ด้วยการใช้ภาพใบหนา้ตรงเป็นตน้ฉบบั จากนนัเมือรับภาพใบหนา้ทีตรวจจบัเขา้มาจะนาํมาหาค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation value) กบัภาพตน้ฉบบั อยา่งไรก็ตามวิธีนีประสิทธิภาพการตรวจจบัยงัไม่ดีมากนักเนืองจากรูปทรงใบหน้าและขนาดทีแตกต่างจากภาพตน้ฉบบั และวธีิทีสีคือวิธีเชิงรูปลกัษณ์ (Appearance-based methods) วธีิการนีจะใชแ้บบจาํลองทางคณิตศาสตร์ของรูปภาพตน้ฉบบัของใบหน้า และทีไม่ใช่ใบหน้าในการหาคุณลกัษณ์ความสัมพนัธ์โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติ และการเรียนรู้ของอลักอริธึมทีเขียนขึนเพือประมวลผล จากการตรวจสอบรายงานวิจยัพบวา่วิธีนีมีประสิทธิภาพดีกว่าทงัสามวิธีก่อนตามทีกล่าวมา โดยเฉพาะเทคนิคทีถูกนําเสนอโดย Viola และ Jones มีประสิทธิภาพทีดี และเป็นทีนิยมนําไปใช้ตรวจจบัใบหนา้ในหลายๆงานทีผา่นมา (รุสลี และวิไลพร, 2554) 
 เทคนิคการตรวจจบัใบหน้าของ Viola และ Jones ได้ถูกนําเสนอในปี ค.ศ.  ซึงเทคนิคนีมีขอ้เด่นในเรืองความเร็วและความถูกตอ้งการตรวจจบัสูง เป็นทีนิยมและยอมรับในหลายงานวิจยั ขนัตอนการทาํงานของนีสามารถแบ่งออกเป็น  ขนัตอน ไดแ้ก่  การคาํนวณรูปแบบการจาํลอง การคน้หารูปแบบการจาํลอง และการรวมตวัจาํแนกกลุ่มแบบต่อเรียง  การคาํนวณรูปแบบใชเ้ทคนิคการจาํลองแบบ Haar-like เป็นตวัตรวจจบัซึงเทคนิคนีตวัตรวจจบัจะมีการปรับขนาดทีแตกต่างกนัในการคน้หาภาพใบหนา้ทีนาํมาแบ่งออกเป็นภาพยอ่ย (Sub-window) ตน้ฉบบั วิธีการนีจะใชเ้วลาคงทีสาํหรับการตรวจจับใบหน้าในแต่ละรอบ การจาํลองรูปแบบ Haar-like ประกอบดว้ยพืนทีสีเหลียมทีมีแสงเงาและไม่มีแสงเงา ดงันนัการคาํนวณหาค่าการจาํลองแบบจะเป็นผลต่างของความเขม้ในบริเวณส่วนแสงเงาและไม่มีแสงเงา ซึงผลลพัธ์ทีไดจ้ะนํามาเปรียบเทียบกบัค่าเทรสโฮลด์ (Threshold) เพือกาํหนดเกณฑ์ตดัสินว่าเป็นภาพใบหน้าหรือไม่ ขนัตอนทีสองเป็นกระบวนการเรียนรู้ดว้ยอลักอริธึม Adaboost สําหรับการหาตวัจาํแนกแบบอ่อนแอ และการปรับค่าถ่วงนาํหนักเพือลดค่าความผิดพลาดใหน้อ้ยทีสุด และขนัตอนทีสามจะใชต้วัจาํแนกหลายๆตวัต่อเรียงลาํดบัเพอืลดเวลาการคาํนวณใหน้อ้ยลงและเพิมความถูกตอ้งในการตรวจจบั (Viola, P. and Jone M., 2004) 
 การรู้จาํใบหน้า 
 การรู้จาํใบหน้า (Face recognition) คือระบบการค้นหาใบหน้าจากอินพุททีตรวจจับเพือเปรียบเทียบกับภาพตน้ฉบบัในฐานขอ้มูลทีเก็บเอาไว ้โดยใชอ้ลักอริธึมในการแยกเอกลกัษณ์ใบหน้า ระบบรู้จาํใบหน้าประกอบดว้ยขนัตอนการทาํงาน 3 ส่วนคือ การคน้หาใบหนา้ การหาคุณลกัษณะต่างๆของใบหนา้ และการรู้จาํใบหนา้เป็นส่วนสุดทา้ย (Liu, S. S. et al., 2007; Zhao W. et al., 2003) ระบบการทาํงานทงั 3 ขนัตอนแสดงดังภาพที 1 ปัจจุบนัมีอลักอริธึมทีใช้ตรวจจับและการเรียนรู้จาํใบหนา้ดว้ย Open CV หรือ Open Source Computer Vision  
 
 

ภาพท ี1  ระบบการทาํงานของการรู้ใบหนา้ Library เป็นไลบารีทีมีการตรวจจับใบหน้าด้วยเทคนิคของ Viola และ Jones และมีโมดูลการรู้จาํใบหน้า ถูกพฒันาโดยบริษทัอินเทลสําหรับใชใ้นการประมวลผลภาพและงานทางดา้น Computer Vision ไลบารีทีพฒันาเป็นโอเพนซอร์ส ตวัไลบารีนีเขียนขึนดว้ยภาษา C และ C++ ซึงสามารถรันไดบ้นทงั Linux  Mac OSX และ Windows นอกจากนียงัสามารถเชือมต่อกับภาษาอืนๆ เช่น ไพทอน และเมทแลป เป็นต้น ตัวไลบารีมีความสามารถในการทํางานอย่างมี

การคน้หาใบหนา้ ภาพอินพทุ การหาคุณลกัษณะใบหนา้ การรู้จาํใบหนา้ รายงานผล 
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ประสิทธิภาพ และมีมากกว่า  ฟังก์ชนัสําหรับใช้ในการพัฒนางานทีมีความซับซ้อน ซึงปัจจุบันเป็นทีนิยมใช้กัน (Kaehler, A. and Bradski G., 2014) 
ใน Open CV มีไลบารีการรู้จําใบหน้าด้วยไอเกนเฟส (Eigenface) ซึงเป็นวิธีการทีมีประสิทธิภาพทีดีเมือเปรียบเทียบกบัหลายๆวิธีสาํหรับการรู้จาํใบหน้าและไดรั้บความนิยมใช้กนัมาก (Muge, C. and Ozen F., 2011) วิธีนีอาศยัหลกัการวเิคราะห์องคป์ระกอบหลกั (Principal component analysis) ในการลดขนาดของมิติภาพ วิธีการไอเกนเฟสเริมจากการหาค่าเฉลียของภาพใบหนา้จากสมการ (Tolba, A. S. et al., 2005) 

 
    

1
1 M

i
iM


       (1) 
เมือ   คือค่าเฉลียใบหนา้ M คือจาํนวนรูปภาพ และ i  คือเวกเตอร์ภาพใบหนา้ จากนนันาํเวกเตอร์ภาพใบหนา้ลบเฉลียใบหนา้ จากสมการ 

                         i i                    (2) 
เมือ i  คือเวกเตอร์ใบหน้าใหม่หรือค่าเบียงเบนมาตรฐาน แลว้นําเป็นเมตริกซ์ กําหนดให้เป็น  1 2 MA= , ,...,  จากนนัคาํนวณหาค่าความแปรปรวนร่วม (C) จาก  
    

1
1 M T Ti i

i
C AAM 
        (3) 

คาํนวณหาค่าไอเกนเวกเตอร์ (v) และค่าไอเกน (  ) ของเมตริกซ์ความแปรปรวนร่วมใน (3) จาก 
    T i iAA Av Av      (4) 
ทาํการเลือกใชค้่าไอเกนทีมีนัยสําคญัสําหรับใช้ในการเรียนรู้จาํโดยใชก้ารวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั นําภาพทีตอ้งการทดสอบรู้จาํมาคาํนวณหาค่านาํหนกั  ( k ) จาก 
    ( )Tk k         (5) 
เมือ 1,...,k M จะไดค้่านาํหนักในรูแบบเวกเตอร์แต่ละใบหน้าไอเกนคือ 1 2[ , , ..., ]T M     การทดสอบรู้จาํภาพใบหนา้สามารถพิจารณาไดจ้าก 
    k T        (6) 
เมือ k  คือระยะทางยคุลิด (Euclidean distance)   คือใบหนา้ไอเกน และ k  คือใบหนา้ทีทดสอบ ซึงถา้หากค่า k  ทีมีความแตกต่างนอ้ยทีสุดมีค่านอ้ยกวา่ค่า Threshold แสดงวา่เป็นใบหนา้บุคคลทีมีอยูใ่นฐานขอ้มูล 
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 การออกแบบและจดัสร้างอปุกรณ์ 
 การออกแบบ 
 การออกแบบระบบการทาํงานแบ่งเป็น 2 ส่วนหลกัประกอบดว้ย การตรวจจบัใบหน้าและการรู้จาํใบหน้า ตัวประมวลผลเลือกใชร้าสเบอร์รีพายสาม โมเดลบี และกลอ้งจบัภาพใชก้ลอ้งราสเบอร์รีเวอร์ชนั 2 การทาํงานของระบบเริมจากเมือมีผู ้ต ้องการผ่านเข้ามาระบบจะทําการตรวจจับใบหน้าด้วยกล้อง จากนันจะนําภาพทีได้มาทําการเรียนรู้จําเปรียบเทียบกบัภาพตน้ฉบับในฐานขอ้มูลวา่ตรงกนัหรือไม่ทงัสองขนัตอนจะใชฟั้งก์ชนัของ Open CV เมือระบบทาํการประมวลผลการรู้จาํใบหนา้เป็นการรวมชุดรูปภาพใบหนา้ทีจะใชใ้นการฝึกฝน (Training set) สาํหรับการทาํนายบุคคลกบัใบหน้าทีเก็บฐานขอ้มูลวา่ตรงกนัหรือไม่โดยใชค้่าไอเกนเฟสในการรู้จาํใบหน้าจากการรวมชุดภาพใบหน้า โดยบุคคลทีใกลเ้คียงมากทีสุดในจาํนวนชุดของภาพทีทาํการฝึกฝนแสดงวา่บุคคลนนัอยูใ่นฐานขอ้มูลจากนนักลอ้งจะถ่ายภาพบุคคลนนัเก็บไวแ้ละไฟแอลอีดีสีเขียวติดสว่าง พร้อมทงัมีการแจง้เตือนผ่านอีเมลดว้ยขอ้ความ “มีบุคคลเขา้ใชห้้อง” หากไม่มีค่าทีใกลเ้คียงกลอ้งจะทาํการถ่ายภาพเก็บเช่นเดียวกนัและไฟแอลอีดีสีแดงติดสวา่งพร้อมแจง้เตือนผ่านอีเมลดว้ยขอ้ความวา่ “มีบุคคลไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้ใชห้อ้ง” ซึงระบบทีไดอ้อกแบบสามารถเรียกดูภาพบุคคลทีทงัทีมีและไม่มีอยูใ่นฐานไดท้งันีเป็นการเก็บหลกัฐานสําหรับรักษาความปลอดภยั แผนผงัการทาํงานของโปรแกรมตรวจจบัและรู้จาํใบหนา้สามารถสรุปเป็นลาํดบัแสดงไดด้งัภาพที 2 สาํหรับการทาํงานโปรแกรมการถ่ายภาพเพือเก็บเป็นฐานขอ้มูลเริมจากเมือมีการตรวจจบัใบหนา้เจอแลว้ทาํการถ่ายภาพและแปลงภาพเป็นภาพระดบัเทาและบนัทึกลงในแฟ้มชือ training/positive 
 การจดัสร้างอุปกรณ์ 
 การออกแบบโครงสร้างตวัอุปกรณ์ของเครืองตรวจจบัและรู้จาํใบหน้าตวัโครงสร้างทาํจากแผ่นอะคริลิคสีใสมีความหนา 4 มิลลิเมตร โดยมีขนาดความกวา้ง 20 เซนติเมตร ยาว 14 เซนติเมตร และสูง 19 เซนติเมตร ติดตงัตวัอปุกรณ์ให้สูงจากพืนระยะ  เซนติเมตรสําหรับผูใ้ชง้านความสูงระหว่าง -  เซนติเมตร ลกัษณะโครงสร้างของอุปกรณ์ทีออกแบบแสดงดงัภาพที 3 และ 4 ตามลาํดบั  
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ภาพท ี2  แผนผงัการทาํงานโปรแกรมการตรวจจบัและรู้จาํใบหนา้ 

 
 
 
 
 
 

เริม 
โหลด

บนัทึกภาพใบหนา้ลงในแฟ้ม 

ตรวจจบัเจอ 

นาํภาพใบหนา้เปรียบเทียบกบัแฟ้ม LED สีเขียว LED สีแดง
บนัทึกภาพใบหนา้ลงในแฟ้ม บนัทึกภาพใบหนา้ลงในแฟ้ม 

แจง้เตือนทางอีเมลว์า่ 
มีบุคคลเขา้ใชห้้อง 

แจง้เตือนทางอีเมลว์า่ 
มีบุคคลไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้ใช้

จบการ

ไม่เจอ 

ไม่ใช่ ใช่ 
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ภาพท ี3  ตวัเครืองตรวจจบัและรู้จาํใบหนา้ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท ี4  โครงสร้างทางกายภาพโดยรวมของอุปกรณ์ 
 การทดสอบและวจิารณ์ผล 
 การตรวจจบัใบหน้า 
 การทดลองการตรวจจบัใบหนา้เพือบนัทึกภาพใบหนา้ลงในแฟ้มสาํหรับเป็นฐานขอ้มูล ผูจ้ดัทาํไดท้าํการทดลองในหอ้งเรียนชนั 10 อาคารศรีวิศววทิยา มีการทดลองทงัหมด 8 ลกัษณะท่าทางคือ หนา้ตรง กม้หน้า เงยหนา้ ปิดตา สวมหมวก ใส่แวน่ตา หนัซ้ายและหันขวา โดยใชบุ้คคลในการทดลองแต่ลกัษณะจาํนวน 5 คน คนละ 5 รูปโดยทีผูท้ดสอบยนืห่างจากตวัเครืองเป็นระยะ 80-100 เซนติเมตร เมือความสูงของผูใ้ช้งานอยู่ระหว่าง -  เซนติเมตร ภายใตแ้สงสว่างสีขาว ตวัอยา่งท่าทางของการทดสอบการตรวจจบัใบหนา้แสดงดงัภาพที 5  
 จากผลการทดสอบพบวา่ทงั 5 คนจาํนวนคนละ 5 ครัง ประสิทธิภาพของเครืองทีออกแบบมีความสามารถตรวจจบัใบหน้าท่าทางลกัษณะต่างๆมีความถูกตอ้งสรุปไดด้งัตารางที 1  จากตารางที 1 จะเห็นวา่วา่การตรวจจบัใบหนา้ท่าทางหนา้ตรงเครืองสแกนสามารถตรวจจบัไดทุ้กครัง ในภาพที 5 เป็นตวัอยา่งท่าทางต่างๆทีใชใ้นการทดสอบการตรวจจบัใบหนา้ทีเครืองสามารถตรวจจบัไดป้ระกอบดว้ยท่าทาง หนา้ตรง กม้หนา้ เงยหน้า ปิดตา สวมหมวก และใส่แวน่ตา สําหรับท่าทางหันซา้ยและหันขวาพบวา่เครืองสแกนไม่สามารถตรวจจบัได ้ทงันีเนืองจากในการตรวจจบัใบหนา้ดว้ยวิธีของ Viola และ 
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Jones นนั จะตอ้งตรวจพบความแตกต่างของบริเวณดวงตา แกม้และความแตกต่างระหวา่งบริเวณดวงตาสองขา้งและบริเวณจมูก ดงันนัจะไม่มีภาพแสดงไวใ้นภาพที 5 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 

ภาพท ี5  ภาพทีไดจ้ากการตรวจจบัใบหนา้ดว้ยลกัษณะท่าทางทีแตกต่างกนั 
ตารางท ี1 ผลการทดสอบตรวจจบัใบหนา้ดว้ยลกัษณะท่าทางทีแตกต่างกนั ท่าทางใบหนา้ ค่าความถูกตอ้ง หนา้ตรง 100% กม้หนา้ 84% เงยหนา้ 92% ปิดตา 52% สวมหมวก 32% ใส่แวน่ตา 72% หนัซา้ย 0% หนัขวา 0% การรู้จาํใบหน้า 
 การทดสอบการรู้จาํใบหนา้ของบุคคลเพอืใชใ้นการตรวจสอบสิทธิการเขา้ใชห้อ้ง ไดท้าํการทดสอบในห้องเดียวกบัทีใชใ้นการทดสอบการตรวจจบัใบหนา้โดยมีเงือนไขแสงสวา่งและลกัษณะท่าทางใบหน้า 8 ลกัษณะเช่นเดียวกนั โดยใช้บุคคลในการทดสอบแต่ลกัษณะเป็นบุคคลทีมีภาพใบหนา้ในฐานขอ้มูลจาํนวน  คน คนละ 3 ครัง ภาพที 6 แสดงตวัอยา่ง

 

 

 

 

 

  

หนา้ตรง 
กม้หนา้ 
เงยหนา้ 

ปิดตา 
สวมหมวก 

ใส่แวน่ตา 
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การทดสอบรู้จาํใบหนา้ ผลจากการทดสอบพบว่าการรู้จาํใบหนา้ในลกัษณะหนา้ตรงสามารถเปรียบเทียบใบหนา้ไดถู้กตอ้งทีสุดคิดเป็น 100% ส่วนในลกัษณะอืนๆ เช่น เงยหนา้ หนัซา้ย หนัขวา สวม 
                                                   (ก)                                                                    (ข) ภาพท ี6  ตวัอยา่งการทดสอบรู้จาํใบหนา้ดว้ยลกัษณะหนา้ตรง (ก) ลกัษณะการยนื (ข) ภาพทีแสดงหนา้จอ 
ตารางท ี2 ผลการทดสอบรู้จาํใบหนา้ดว้ยลกัษณะท่าทางทีแตกต่างกนั  

คนที 
 

ครังที 
ทดสอบ 

ลกัษณะท่าทาง 
หนา้ 
ตรง 

กม้ 
หนา้ 

เงย 
หนา้ 

ปิดตา หนั 
ซา้ย 

หนั 
ขวา 

สวม 
หมวก 

ใส่ 
แวน่ตา 

 
1 

1 ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ไม่ได ้
2 ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้
3 ได ้ ได ้ ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ได ้

 
2 

1 ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้
2 ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ไมไ่ด ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้
3 ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้

 
3 

1 ได ้ ได ้ ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้
2 ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้
3 ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้

 
4 

1 ได ้ ไม่ได ้ ไมไ่ด ้ ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้
2 ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้
3 ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้

 1 ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ไม่ได ้

  



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference 94 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

5 2 ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้
3 ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ไม่ได ้

จาํนวนครงัทีเปรียบเทียบได ้  
15 

 
12 

 
2 

 
10 

 
0 

 
0 

 
3 

 
1 

คิดเป็นร้อยละ 100% 80% 13.333% 66.667% 0% 0% 20% 6.667% 
 
หมวก และใส่แวน่ ไม่สามารถเปรียบเทียบใบหนา้ไดน้นัเกิดจากการตรวจจบัใบหนา้ไม่เจอเนืองจากระบบไม่สามารถตรวจพบความแตกต่างของบริเวณดวงตา แก้มและความแตกต่างระหว่างบริเวณดวงตาสองข้างและบริเวณจมูกทีชัดเจน รายละเอียดผลการทดสอบความสามารถของเครืองสามารถสรุปไดด้งัตารางที 2 
 การบนัทึกภาพจะทาํการแยกเป็นแฟ้มเพือทาํการเก็บรูปภาพเป็นหลกัฐานวา่มีบุคคลใดตอ้งการจะเขา้ใชห้้องโดยบนัทึกชือรูปเป็นวนัและเวลา แยกออกเป็น 3 แฟ้มประกอบดว้ยแฟ้มบนัทึกรูปบุคคลทงัหมดทีตอ้งการเขา้ใชห้้อง แฟ้มทีสองบนัทึกรูปภาพบุคคลทีอนุญาตใหเ้ขา้ใชห้อ้งได ้และแฟ้มทีบนัทึกรูปภาพผูที้ไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ใชห้้อง 
 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเรียนรู้จาํใบหน้ากับงานวิจัยอืนทีใช้วิธีไอเกนเฟสเหมือนกัน ในงานของ สุรเชษฐ ์และคณะ (2560) มีความถูกตอ้ง 100% งานของ จกัรี และคณะ (2560) มีความถูกตอ้ง 100% งานของ       จตุรนต ์และอธิฐาน (2560) มีความถูกต้อง 93.33% และ กฤตกรณ์ และคณะ (2560) ความถูกต้อง 83% ในตารางที 3 เป็นการเปรียบเทียบบางวิธีสําหรับใช้ในการเรียนรู้จ ําใบหน้าทีใช้จ ํานวนภาพในชุดการสอน (Training set) และvy9อัตราความสาํเร็จ (Success rate) ทีต่างกนั ตารางท ี3 เปรียบเทียบงานทีเกียวกบัการเรียนรู้จาํใบหนา้ (Muge, C. and Ozen, F., 2012) วธีิ จาํนวนภาพในการชุดการสอน   อตัราความสาํเร็จ 

Principal component analysis 400 79.65% Principal component analysis + Relevant component analysis 400 92.34% 
Independent component analysis 40 Gauss function 81.35% Hidden Markov model 200 84% Active shape model 100 78.12-92.05% Wavelet transform 100 80-91% Support vector machines - 85-92.1% Neural networks - 93.7% Eigenfaces 70 92-100%  
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การแจ้งผลผ่านทางอเีมล์ 
การทดสอบระบบการแจง้เตือนผ่านอีเมลเพือเป็นเตือนผูดู้แลระบบให้ทราบวา่ในขณะนีมีบุคคลทีไดรั้บอนุญาตหรือมีบุคคลไม่ไดรั้บอนุญาตกาํลงัมาเขา้ใชห้้อง หากเป็นผูที้ไดรั้บอนุญาตเขา้ใชห้้องจะมีการแจง้เตือนว่ามีบุคคลไดรั้บอนุญาตเขา้ใชห้้อง แต่ถา้เป็นบุคคลทีไม่ได้รับอนุญาตจะมีการแจง้เตือนวา่ดว้ยขอ้ความวา่มีบุคคลไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้ใช้หอ้ง โดยทาํการทดสอบจาํนวน 10 ครัง พบวา่สามารถแจง้เตือนไดทุ้กครัง ภาพที 7 แสดงตวัอยา่งการแจง้เตือนขอ้ความผ่านอีเมลเ์พอืเป็นการแจง้เตือนผูดู้แลระบบ  

 
 
 
 
 

ภาพท ี7  ขอ้ความแจง้เตือนทางอีเมล ์
สรุปผล 
 บทความนีนาํเสนอการระบบตรวจจบัและรู้จาํใบหน้าสําหรับยืนยนัตวับุคคลในการเขา้ใชห้้อง มุ่งประเด็นไปทีการนาํบนตวัประมวลผลราสเบอร์รีพายมาใชใ้นการประมวลผล การทดสอบผลการตรวจจบัและรู้จาํใบหนา้ประกอบดว้ย 8 ลกัษณะท่าทางคือ หนา้ตรง กม้หนา้ เงยหนา้ หันซา้ย หันขวา ปิดตา สวมหมวกและใส่แวน่ตา จากการทดสอบพบวา่ระบบสามารถทาํการตรวจจบัและรู้จาํใบหน้าแม่นยาํทีสุดค่าความถูกตอ้ง 100% ดว้ยท่าทางหน้าตรง การแจง้ขอ้ความผ่านทางอีเมล์สามารถทาํได้ทุกครัง การเก็บบันทึกภาพประวติัแยกไฟล์ทงัผูที้มีและไม่มีชืออยู่ในฐานสามารถทาํงานไดถู้กตอ้ง ระบบนีเมือมีการตรวจจบัและรู้จาํใบหนา้แลว้สามารถสร้างเงือนไขเอาทพ์ุททีไดไ้ปประยกุตส์าํหรับใชค้วบคุมอุปกรณ์อืนใดตามความตอ้งการผูใ้ชง้านเหมาะกบังานทีใช้ทรัพยากรไม่มากนัก เคลือนยา้ยสะดวก อย่างไรก็ตามกรณีทีงานมีความซบัซอ้นอาจมีขอ้จาํกดัในเรืองหน่วยความจาํและความเร็วในการประมวลผล 
กิตติกรรมประกาศ  ขอขอบพระคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ทีให้การสนบัสนุนทุนค่าใชจ่้ายสาํหรับการนาํเสนอผลงาน 
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การประชาสัมพนัธ์กลุ่มท่องเทยีวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา จังหวดัสตูล ผ่านสือออนไลน์ 
The public r elations of Kao Paya Bung Sa ecotur ism group on Online media 

 ศิรินนัทร์ นาพอ * ศวรรณรัศม ์อภยัพงค์  และ สุมนา ปาธะรัตน์   Sirinun Napor1* Sawannarat Apaipong1 and Sumana Patarat2  
บทคัดย่อ 

 
 กลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษเ์ขาพญาบงัสาจดัตงัขึน เพือให้เยาวชนรุ่นหลงัไดรั้บรู้ถึงประวติัความเป็นมา และรู้ค่าแก่การอนุรักษ ์ทงัในดา้น วถีิชีวิต ภูมิปัญญาทอ้งถินตลอดจนการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม ปัจจุบนัไดเ้ปิดให้บุคคลภายนอกทีสนใจในแหล่งท่องเทียว วถีิชีวติ และภูมิปัญญาทอ้งถินของคนในชุมชน ไดเ้ขา้เรียนรู้ถึงวถีิชีวติและภมิูปัญญามากขึน ซึงในขณะนีทางกลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบงัสาไดมี้รูปแบบการประชาสัมพนัธ์ในลกัษณะของเวบ็ไซต์อยูแ่ลว้ แต่เวบ็ไซต์ดงักล่าวเป็นเวบ็ไซตที์ตอบสนองทางเดียว ไม่มีการติดต่อกบัฐานขอ้มูล และไม่สามารถเก็บขอ้มูลได ้นอกจากนีทางกลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษเ์ขาพญาบงัสายงัเป็นทีรู้จกัไม่มากนัก ซึงนักท่องเทียวส่วนใหญ่จะรู้จกักลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบงัสาผ่านทางการบอกต่อแบบปากต่อปาก ดงันนัผูว้ิจัยจึงไดพ้ฒันาสือประชาสัมพนัธ์แบบออนไลน์ในรูปแบบของเวบ็ไซต ์เพอืจดัเก็บขอ้มูล ประชาสัมพนัธ์ และเผยแพร่กลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษเ์ขาพญาบงัสา เมือพฒันาเวบ็ไซตเ์รียบร้อยแลว้ไดมี้การนาํเวบ็ไซตใ์หผู้ที้เกียวขอ้งภายในกลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์ เขาพญาบงัสาทดลองใชง้าน ผลของความพึงพอใจทีมีต่อเว็บไซต์มีค่าเฉลียรวมอยู่ในระดบัมาก หลงัจากนันทําการจัดอนัดับ (Rank) ของเวบ็ไซต์ดว้ยเทคนิคด้วยเทคนิค Search Engine Optimization (SEO) ซึงเป็นเทคนิคในการปรับแต่งเว็บไซต์เพือให้เว็บไซต์อยู่ในอันดับต้นๆ ของการแสดงผลจากเสิร์ชเอนจิน โดยกําหนดคาํคน้ (Keyword) ทีใชใ้นการคน้หาบนเสิร์ชเอนจิน ผลทีไดจ้ากการทาํ SEO ของเวบ็ไซต ์ทาํให้การแสดงผลเวบ็ไซตจ์ากเสิร์ชเอนจินอยูใ่นอนัดบัทีสูงขึน เป็นผลให้กลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษเ์ขาพญาบงัสาเป็นทีรู้จกัมากยงิขึน 
คาํสําคญั : การท่องเทียวเชิงอนุรักษ,์ จงัหวดัสตูล, สือประชาสมัพนัธ์, เวบ็ไซต,์ เอสอีโอ 
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ABSTRACT 
 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 people-to-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 

อุตสาหกรรมการท่องเทียวนับเป็นอุตสาหกรรมทีมีบทบาทต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ เนืองจากอุตสาหกรรมการท่องเทียวก่อใหเ้กิดรายไดใ้ห้กบัประเทศชาติเป็นจาํนวนมหาศาล ในระยะเวลาหลายปีทีผา่นมาการท่องเทียวช่วยชูภาพลกัษณ์ประเทศไทยใหเ้ป็นดินแดนแห่งความรืนรมย ์(Happiness on Earth) เนืองจากประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเทียวทีหลากหลาย มีเอกลักษณ์ทางวฒันธรรมความเป็นไทย และด้วยเหตุนีทาํให้ปัจจุบันการท่องเทียวทีเนน้ความเป็นธรรมชาติ ไดเ้ห็นถึงวิถีชีวติ ความเป็นอยูข่องชาวบา้น เช่น การท่องเทียวเชิงนิเวศหรือเชิงอนุรักษ ์(ส่วนนันทนาการและสือความหมาย, ) การท่องเทียวเชิงบาเพญ็ประโยชน์ เป็นตน้ จึงเป็นการท่องเทียวทีไดรั้บความนิยมทงัชาวไทยเองและชาวตา่งชาติ 
ชุมชนตาํบลควนโพธิ อาํเภอเมือง จงัหวดัสตูล เป็นตาํบลหนึงทีมีการรวมตวักนัเพอืดาํเนินกิจกรรมการท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์โดยชุมชนไดมี้การจดัตงักลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษเ์ขาพญาบงัสาขึน ซึงมีวตัถุประสงคเ์พือให้เยาวชนรุ่นหลงัได้รับรู้ถึงประวติัความเป็นมา และรู้ค่าแก่การอนุรักษ ์ทงัในดา้น วิถีชีวิต ภูมิปัญญาทอ้งถินตลอดจนการอนุรักษ์สิงแวดลอ้ม รวมถึงหาแนวทางปรับปรุง อนุรักษ ์และสืบคน้ แหล่งท่องเทียวใหม่ๆ บริเวณเขาพญาบงัสา โดยให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม จนในปัจจุบนั ทางกลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษเ์ขาพญาบงัสา ไดเ้ปิดให้บุคคลภายนอกทีสนใจในแหล่งท่องเทียว วถีิชีวติ และภูมิปัญญาทอ้งถินของคนในชุมชน ไดเ้ขา้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญามากขึน ทาํให้ในปีหนึงๆ มีผูที้สนใจเขา้เยยีมชมกลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษ์นบัพนัคน ซึงในปี พ.ศ.  มีผูเ้ขา้เยียมชมกลุ่มท่องเทียวเขาพญาบงัสาถึง ,  คน ซึงสร้าง
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รายไดใ้หก้บัคนในชุมชนไดจ้าํนวนมาก แต่มาในปี พ.ศ.  ทีผา่นมา มีผูเ้ขา้เยยีมชมกลุ่มแค่ ,  คน เท่านนั (เครือข่ายการท่องเทียวโดยชุมชนจังหวดัสตูล, ) ทงันีอาจเกิดจากสภาพเศรษฐกิจทีถดถอย และยงัขาดการประชาสัมพนัธ์ทีดี ตรงกลุ่มเป้าหมาย ผู ้วิจ ัยเล็งเห็นถึงความสําคัญของสือประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์  ซึงจากผลการวิจัยพบว่าสือประชาสัมพนัธ์แบบออนไลน์ สามารถเขา้ถึงนักท่องเทียวไดม้ากทีสุด และสะดวกทีสุด (กนกพล, )  ผูว้ิจยัจึงการนาํเวบ็ไซตเ์ขา้มาช่วยประชาสมัพนัธ์กลุ่มท่องเทียวเขาพญาบงัสาใหเ้ป็นทีรู้จกัมากยงิขึน 
ดังนันผูจ้ ัดทําได้มีแนวความคิดในการใช้สือประชาสัมพนัธ์แบบออนไลน์ในรูปแบบของเว็บไซต์ ในการประชาสมัพนัธ์ และเผยแพร่กลุ่มท่องเทียวเขาพญาบงัสา โดยการรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ทงัสถานทีท่องเทียว ลกัษณะวถีิชีวิต ภูมิปัญญา รวมไปถึงกิจกรรมทีน่าสนใจภายในชุมชน แลว้ทาํการจดัอนัดบัของเวบ็ไซตใ์ห้อยูใ่นอนัดบัตน้ๆ ของเสิร์ชเอนจิน เพอืใหน้กัท่องเทียวทีสนใจสมามารถเขา้ถึงขอ้มูลกลุ่มท่องเทียวเขาพญาบงัสาไดง่้ายขึน 

วตัถุประสงค์การวิจยั 
1.1. เพือพฒันาเวบ็ไซตข์องกลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษเ์ขาพญาบงัสา จงัหวดัสตูล 1.2. เพือประชาสัมพนัธ์การท่องเทียวของกลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา จงัหวดัสตูล ให้เป็นทีรู้จักอย่างแพร่หลาย กรอบแนวคิดการวจิยั 

  ภาพรวมของระบบจะเป็นการนาํขอ้มูลต่างๆ ของกลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษเ์ขาพญาบงัสาโดยการเก็บขอ้มูลจริงจากคนในชุมชน แลว้นาํมาสร้างเวบ็ไซตป์ระชาสัมพนัธ์ โดยนาํขอ้มูลทีไดม้าเก็บลงในฐานขอ้มูล เมือผูใ้ชต้อ้งการดูขอ้มูล ก็สามารถดูไดผ้า่นทางเวบ็ไซตข์องกลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษเ์ขาพญาบงัสา ไดแ้สดงดงัภาพที  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท ี1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 
 

คาํคน้ 
ชุมชน พฒันาเวบ็ไซต ์

รวบรวมขอ้มูล 
อพัโหลดขอ้มูลและทาํ SEO 

Web Server 

ผูใ้ช ้

ผลการคน้หาเวบ็ไซต ์
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วธิีดําเนินการวิจัย 
การวิจยัครังนีได้พฒันาเวบ็ไซต์กลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา จงัหวดัสตูล ด้วยกระบวนการพฒันาทงัหมด     ขนัตอน ดงันี 

1.1.  การศึกษาและรวบรวมขอ้มูล รวบรวมขอ้มูลขอ้มูลของกลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษเ์ขาพญาบงัสา จงัหวดัสตูล โดยการลงพืนทีพูดคุยกบัประธานกลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษเ์ขาพญาบงัสา ผูที้ดูแลเวบ็ไซตเ์ก่า ผูน้าํชุมชน และบุคคลทีเกียวขอ้ง โดยเป็น 
- ขอ้มูลความรู้/ภูมิปัญญาพนืบา้นทีเกิดขึนจากภายในกลุ่ม  - ขอ้มูลร้านอาหารและโรงแรม ทีพกั บริเวณใกลเ้คียง - ขอ้มูลกิจกรรมการท่องเทียว - ขอ้มูลสถานทีใกลเ้คียง   ซึงขอ้มูลต่างๆเหล่านีมีทงัขอ้มูลทวัไป รูปภาพ และ ภาพเคลือนไหว เพือเป็นแนวทางในการลงพนืทีเก็บขอ้มูลในรายละเอียด 

1.2.   ขนัตอนการวเิคราะห์และออกแบบระบบ - ออกแบบโครงสร้างการทาํงานของเวบ็ไซต ์- ออกแบบฐานขอ้มูลทีใชเ้ก็บขอ้มูล รวมไปถึงหา และสร้างความสมัพนัธ์ของขอ้มูล - ออกแบบหนา้จอของเวบ็ไซต ์เรามกัเรียกกนัวา่ User Interface  (UI) เพือให้สามารถพฒันาระบบตามแบบทีออกแบบไวข้า้งตน้ 1.3.   การพฒันาเวบ็ไซต์กลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบงัสา จงัหวดัสตูล พฒันาขึนโดยใช้โปรแกรมเวิร์ดเพรส (Word Press) และไดส้ร้างฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ดว้ยโปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL) ตามโครงสร้างการทาํงานทีได้ออกแบบไวข้า้งตน้ และทาํการทดสอบความถูกตอ้งของการทาํงานและเนือหา  โดยเวบ็ไซต์จะถูกแบ่งออกเป็น  ส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ ส่วนของผูใ้ชท้วัไป ซึงผูใ้ชท้วัไปจะสามารถเขา้มาดูขอ้มูลต่างๆ ภายในเวบ็ไซตไ์ด ้และส่วนของผูดู้แลระบบ จะมีหนา้ทีจดัการขอ้มูลต่างๆ ภายในเวบ็ไซต ์.    เผยแพร่แอพพลิเคชนั โดยการอพัโหลดเวบ็ไซตขึ์น server และทาํการโปรโมทเวบ็ไซตด์ว้ยกระบวนการ Search Engine Optimization (SEO) ซึงเป็นการปรับแต่งเว็บไซต์ และปรับปรุงเนือหาและเพิมลิงค์ทีมีประสิทธิภาพมายงัเวบ็ไซต ์เพือให้เวบ็ไซต ์ติดอยูใ่นอนัดบัตน้ๆ ของ Google เมือคน้หาคียเ์วิร์ดทีตอ้งการผา่น Google ดงันนั จึงเน้นการทาํ SEO บน เวบ็ไซต ์Google เป็นหลกั ซึงการทาํ SEO แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
1.4.1 On-Page SEO เป็นสิงแรกทีจะช่วยให้มีโอกาสเจอไดม้ากขึนในการคน้หา ซึงการทาํ SEO แบบ   on-page จะประกอบดว้ยกนัหลายเครืองมือทีจะเอามาใช้ร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็น Google Keyword Planner (เครืองมือหาคีย์เวดิ), WordPress (เครืองมือจดัการเวบ็ไซต)์ และ Plugin สาํหรับการทาํ SEO  
1.4.2 Off-Page SEO คือการอาศยัปัจจยัภายนอกมาทาํให้อนัดบัของเวบ็เราดีขึน โดยการเพิม link จากเวบ็อืนๆ เช่น การลงข่าวสาร สินคา้ บริการ ในเวบ็ไซต์ PR ต่างๆ ทีมีเนือหาทีเกียวขอ้งกบัเวบ็ไซต ์ให้ link กลบัมาเวบ็ไซต์เรา โดยการทา SEO เพือให้ดูเป็นธรรมชาติ และป้องกนัการโดนปฏิเสธจาก Google จึงควรทาํอยา่งต่อเนือง ไม่ควรทาํครังละมากๆ (นนัทน์ภสั และคณะ, 2556) 
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ซึงในการวิจัยนีผูว้ิจ ัยจะใช้การทํา SEO แบบ on-page เป็นหลกั โดย SEO แบบ on-page จะมีขนัตอนหลกัๆ แสดงดงัภาพที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพท ี   ขนัตอนการทาํ SEO แบบ on-page 

1.4.   สาํรวจความพึงพอใจของนกัท่องเทียว โดยการแจกแบบสอบถามใหก้บันกัท่องเทียวทีติดตอ่กบัทางกลุ่มผา่นทางเวบ็ไซต ์   - การหาคุณภาพของเวบ็ไซต ์จากผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาเวบ็ไซต ์จาํนวน 3 คน - ประเมินความพึงพอใจของนกัท่องเทียวทีมีต่อเวบ็ไซต ์โดยการแจกแบบสอบถามนกัท่องเทียวทีติดต่อกบัทางกลุ่มผา่นทางเวบ็ไซต ์ จาํนวน 30 คน 1.5.   วิเคราะห์ขอ้มูล และสรุปผลการวจิยั โดยการประเมินผลความพงึพอใจจากผูใ้ช ้โดยวเิคราะห์ผลจากแบบประเมินคุณภาพของเวบ็ไซตแ์ละแบบประเมินความพึงพอใจ ซึงผูว้จิยัไดก้าํหนดเกณฑ์ตามวธีิของไลเคอร์ท (Likert) ซึงเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แลว้นาํมาหาค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน โดยมีหลกัเกณฑด์งันี 

วเิคราะหคี์ยเ์วร์ิด 

กระจายคียเ์วร์ิดมาเขียนเป็นบทความ  

ใชค้ียเ์วร์ิดในการตงัชือไฟล ์และตงัหัวเรือง  

Public บทความ 

ใช ้plugin เกียวกบั SEO ของ WordPress  
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กาํหนดค่าคะแนน  
  หมายถึง ความพึงพอใจมากทีสุด  
 4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก   

3 หมายถึง ความพงึพอใจปานกลาง   
 หมายถึง ความพึงพอใจนอ้ย  
 หมายถึง ความพึงพอใจนอ้ยทีสุด 

เกณฑก์ารแปลความหมายเพอืจดัระดบัคะแนน มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนในแต่ละระดบั ดงันี  
 ค่าเฉลีย . - .  หมายถึง ความพึงพอใจมากทีสุด  
 ค่าเฉลีย . - .  หมายถึง มีความพึงพอใจมาก  
 ค่าเฉลีย . - .  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง  
 ค่าเฉลีย . - .  หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ย  
 ค่าเฉลีย . - .  หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ยทีสุด 
 

ผลการวจิัย  
1.1.  การทดสอบการทาํงานของเวบ็ไซตก์ลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษเ์ขาพญาบงัสา จงัหวดัสตูล   เวบ็ไซตก์ลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษเ์ขาพญาบงัสา จงัหวดัสตูล ไดมี้การนาํเสนอขอ้มูลหลายรูปแบบ ทงัในรูปแบบของขอ้ความ รูปภาพ และวดิีโอ เป็นตน้ มีดงัต่อไปนี 

1.1.1. หนา้หลกั ประกอบดว้ยขอ้มูลเบืองตน้เกียวกบักลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษเ์ขาพญาบงัสา ทีตงัของกลุ่มทีแสดงในลกัษณะของแผนที และเมนูต่างๆ แสดงดงัภาพที   
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ภาพท ี   แสดงหนา้หลกัของเวบ็ไซต ์

1.1.2. หนา้ของผูดู้แลระบบ เป็นหนา้ทีผูดู้แลระบบจะใชใ้นการเพิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัเวบ็ไซต ์ ซึงแสดงดงัภาพที   

  
ภาพท ี   แสดงหนา้จอเมนูของผูดู้แลระบบ 
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1.2.   การประเมินผลของเวบ็ไซต ์      หลงัจากทาํการพฒันาเวบ็ไซต์และติดตงัให้ผูใ้ชใ้ชง้าน  ผูว้ิจยัไดว้ดัผล 2 ส่วนดว้ยกันคือ ประเมินคุณภาพของเวบ็ไซต ์จากผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาเวบ็ไซตจ์าํนวน  3 คน และประเมินความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อเวบ็ไซต ์จาํนวน 0 คน  ผลการประเมินทีไดแ้สดงดงัตารางที 1 และ ตารางที 2  
ตารางท ี1  ผลการประเมินคุณภาพของเวบ็ไซต ์จากผูเ้ชียวชาญ 

รายการประเมนิ  SD การแปลผล 
1. การออกแบบตวัเวบ็ไซต์ (ข้อความ สี เสียง รูปภาพ) 4.3 0.00 มาก 
2. ความถูกต้องของเนือหา 4.3 0.58 มาก 
3. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนือหา 3.7 0.58 มาก 
4. ความสะดวกต่อการนําไปใช้ 4.3 0.58 มาก 

ค่าเฉลีย 4.17 0.43 มาก 
 
      ผลการประเมินคุณภาพของเวบ็ไซต์ จากผูเ้ชียวชาญทงั 3 ท่านพบวา่คุณภาพของเวบ็ไซต์ มีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก โดยทีการออกแบบตวัเวบ็ไซต ์  ความถูกตอ้งของเนือหา และความสะดวกต่อการนาํไปใช ้มีค่าเฉลียอยูที่ 4.3 อยูใ่นระดบัมาก และรองลงมาคือ ความครบถว้นสมบูรณ์ของเนือหา มีค่าเฉลีย 3.7 อยูใ่นระดบัมาก 
ตารางท ี2  ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชง้านของกลุ่มผูใ้ช ้

รายการประเมนิ  SD การแปลผล 
1. ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล 4.02 0.77 มาก 
2. ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 3.96 0.67 มาก 
3. ความเป็นมติรกับผู้ใช้ 3.02 0.62 ปานกลาง 
4. การนําไปใช้ประโยชน์ 3.58 0.54 มาก 

ค่าเฉลีย 3.65 0.65 มาก 
        ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชง้านเวบ็ไซต ์ของกลุ่มผูใ้ช ้พบวา่ความพึงพอใจของผูใ้ช ้มีค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ ความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูล มีค่าเฉลีย 4.02 อยู่ในระดับมาก  รองลงมาคือ ความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล มีค่าเฉลีย 3.96 อยูใ่นระดบัมาก  ถดัมา คือ ความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล มีค่าเฉลีย 3.58 อยูใ่นระดบัมาก และอนัดบัทีมีค่าพึงพอใจนอ้ยทีสุดคือ ความเป็นมิตรกบัผูใ้ช ้มีค่าเฉลีย 3.02 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

X

X
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1.3.  มีการนาํขอ้มูลทงัหมดไปประชาสัมพนัธ์ผา่นเวบ็ไซต ์เวบ็ไซตที์ทางทีมวจิยัพฒันาขึนได ้ติดอนัดบัในหนา้แรกของกูเกิล ผลลพัธ์หนา้เวบ็ติดอนัดบัที Search Engine ของกเูกิลมีดงันี 1.3.1. คาํวา่ ท่องเทียวเชิงอนุรักษจ์งัหวดัสตูล มีผลการคน้หาอยูใ่นอนัดบัที  ของ Search Engine กูเกิล จากเวบ็ไซตที์กูเกิลคน้เจอประมาณ ,  รายการ 1.3.2. คาํวา่ ท่องเทียวเชิงเกษตรจงัหวดัสตูล มีผลการคน้หาอยูใ่นอนัดบัที  ของ Search Engine กูเกิล จากเวบ็ไซตที์กูเกิลคน้เจอประมาณ ,  รายการ 1.3.3. คาํวา่ ควนโพธิ มีผลการคน้หาอยูใ่นอนัดบัที  ของ Search Engine กูเกิล จากเวบ็ไซตที์กูเกิลคน้เจอประมาณ ,  รายการ  สรุปผลการวจิัย  
การพฒันาเวบ็ไซตถื์อเป็นการประชาสมัพนัธ์แบบออนไลน์รูปแบบหน่ง และเป็นช่องทางในการสือสาร 

ไปยงักลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว เนืองจากนักท่องเทียวนิยมใชสื้อออนไลน์ในการเขา้ถึงแหล่งท่องเทียว ทีพกั และ สถานทีอืนทีเกียวขอ้งกบัแหล่งท่องเทียว ดว้ยเหตุนีผูว้ิจยัจึงไดมี้การพฒันาเวบ็ไซต์ของกลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษเ์ขาพญาบงัสา จงัหวดัสตูล ขึน โดยทีความพงึพอใจของผูใ้ชที้มีต่อเวบ็ไซตนี์อยูใ่นระดบัมาก 
การตลาดด้วยวิธีการทาํอนัดบัของกูเกิล เพือทาํให้เขา้ถึงได้ง่ายจากการคน้หา การทําการตลาดออนไลน์    ทาํให้ผลการคน้หาจากคาํหลกัทีแสดงหน้าเวบ็เพจของหน่วยงานดา้นการท่องเทียวอยูใ่นอนัดบัสูงโดยมีวตัถุประสงคใ์นการเพิมจาํนวนการเขา้เยยีมชมเวบ็ไซต ์ 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจยัชินนีไดรั้บทุนสนบัสนุนจาก มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั งบประมาณเงินรายไดป้ระจาํปี  คณะผูว้จิยัขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี 
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การพฒันาแอพพลิเคชันประชาสัมพนัธ์และรับสมคัรโควตาวิทยาลัยรัตภูมิ ผ่านสมาร์ทโฟน The Development Application Public Relations and Admissions Quota via Smar tphone   วนัประชา นวนสร้อย1* สุภาวดี มากอน้1 และ พิเชฐ สุวรรณโณ1 Wanpracha Nuansoi1* , Suppawadee Mak-on 1 and Pichet Suwanno 1  
 บทคัดย่อ  

งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือพฒันาแอปพลิเคชนับนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์ ในการประชาสัมพนัธ์ และเพิมช่องทางในการสมคัรเขา้มาเป็นนกัศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาลยัรัตภูมิ โดยใช้โปรแกรม Android Studio ผลทีไดจ้ากการพฒันาแอปพลิเคชนัมีความสามารถดังนีคือ ในส่วนของการประชาสัมพนัธ์วทิยาลยัในรูปแบบขอ้ความ รูปภาพ และวิดีโอ และส่วนระบบรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ มีฟังกช์นัการใช้งานคือ การสมคัรเรียน การตรวจสอบสถานะ และการแกไ้ขขอ้มูลของผูส้มคัร     จากผลการประเมินการใช้แอปพลิเคชนัเป็นดงันี ผลการประเมินความพึงพอใจดา้นการนาํเสนอ มีค่าเฉลียอยู่ที .  อยู่ในระดบัดีมาก ค่าเบียงเบนมาตรฐานเป็น .  และผลการประเมินความพึงพอใจดา้นการใชง้านแอปพลิเคชนั มีค่าเฉลียอยู่ที .  อยู่ในระดบัดีมาก ค่าเบียงเบนมาตรฐานเป็น .    
 

คําสําคัญ : แอปพลิเคชนั, แอนดรอยสตูดิโอ, การออกแบบแมททีเรล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 วิทยาลยัรัตภูมิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ตาํบล ท่าชะมวง อาํเภอ รัตภูมิ จงัหวดั  1 Rattaphum College, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Thachamuang, Rattaphum, Songkhla, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : wanpracha.n@rmutsv.ac.
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ABSTRACT 
 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 เนืองจากในปัจจุบนัการใชโ้ทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนเป็นปัจจยัอยา่งหนึงทีเขา้มามีบทบาททงัใชใ้นการทาํงานและใชง้านแอปพลิเคชนัทวัไปแมแ้ต่มหาวิทยาลยัก็จาํเป็นทีจะตอ้งมีแอปพลิเคชนัทีช่วยในการประชาสัมพนัธ์ และแนะนาํมหาวิทยาลยัเพือให้ผูใ้ชส้มาร์ทโฟนสามารถทราบกิจกรรมต่าง ๆ ทีทางมหาวิทยาลยัไดจ้ดัขึนรวมถึงการสมคัรเขา้เรียนในมหาวิทยาลยัผ่านแอปพลิเคชนับนสมาร์ทโฟนส่งผลให้มหาวิทยาลยัมีความโดดเด่นและเป็นทีรู้จกัมากขึน ซึงปัญหาของวทิยาลยัรัตภมูิคือดา้นการประชาสมัพนัธ์ทีไม่เป็นทีรู้จกัเพราะเป็นสถานศึกษาใหม่ และประกอบกบัช่องทางการรับสมคัรมีจาํกดั ทาํให้นกัศึกษาใหม่มีจาํนวนไม่มาก หากมีช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ผ่านแอปพลิเคชนับนสมาร์ทโฟน ซึงเป็นทีนิยมของคนรุ่นใหม่ ทีสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชนัของ วทิยาลยัรัตภูมิ ผ่าน play store ได ้จะทาํให้การประชาสมัพนัธ์และการรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ไดอ้ยา่งกวา้งขวางมากยงิขึน ดงันนัจึงไดพ้ฒันาแอปพลิเคชนัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั วิทยาลยัรัตภูมิ บนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์จะช่วยอาํนวยความสะดวกและช่วยในการประชาสัมพนัธ์ถึงกิจกรรมต่าง ๆนอกจากนีนกัเรียนหรือนักศึกษาใหม่ ทีตอ้งการสมคัรเขา้เรียนภายในมหาวทิยาลยั ก็จะสามารถสมคัรผ่านแอปพลิเคชนัได ้  วธิีดําเนินการวิจัย 1. ทฤษฏีและหลักการ แอนดรอยด์ (Android) จากโครงสร้างของระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ จะ มีการแบ่งออกมาเป็นส่วน ๆ  โดยส่วนบนสุดจะเป็นส่วนทีผูใ้ชง้านทาํการติดต่อโดยตรงซึงก็คือ ส่วนของแอปพลิเคชนั จากนนัก็จะลาํดบัลงมาเป็นองคป์ระกอบอืน ๆ ตามลาํดบั และสุดท้ายจะเป็นส่วนทีติดต่อกับอุปกรณ์โดยผ่านทาง ลีนุกซ์เคอเนล (Linux Kernel) โครงสร้างของแอนดรอยด์ สามารถอธิบายได ้ดงันี (เบญจภคั จงหมืนไวย,์ 2558) แอปพลิเคชนั (Applications) ส่วนแอปพลิเคชนั หรือส่วนของโปรแกรม โดยผูใ้ชง้านสามารถเรียกใชโ้ปรแกรมไดโ้ดยตรง ซึงการทาํงานของแต่ละโปรแกรมจะเป็นไปตามทีผูพ้ฒันาโปรแกรมไดอ้อกแบบและเขียนโคด้โปรแกรมเอาไว ้
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เฟรมเวร์ิกของแอปพลิเคชนั (Application Framework) เป็นส่วนทีมีการพฒันาขึนเพอืใหน้กัพฒันาสามารถพฒันาโปรแกรมได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งพฒันาในส่วนทีมีความยุง่ยาก เพียงแค่ทาํการศึกษาถึงวธีิการเรียกใชง้าน เฟรมเวร์ิกของแอปพลิเคชนั (Application Framework) ในส่วนทีตอ้งการใชง้าน แลว้นาํมาใชง้าน  ไลบราลี (Libraries) เป็นส่วนของชุดคําสังทีพัฒนาด้วย C หรือ C++ โดยแบ่งชุดคําสังออกเป็นกลุ่ม ตามวตัถุประสงค์ของการใชง้าน เช่น Surface Manage จดัการเกียวกบัการแสดงผล Media Framework จดัการเกียวกบัการการแสดงภาพและเสียง Open GL | ES และ SGL จดัการเกียวกบัภาพ  มิติ และ  มิติ SQLlite จดัการเกียวกบัระบบฐานขอ้มูล เป็นตน้  แอนดรอยด์รันไทม ์(Android Runtime) จะมี Darvik Virtual Machine ทีถูกออกแบบมา เพอืใหท้าํงานบนอุปกรณ์ทีมีหน่วยความจาํ (Memmory) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) และพลงังาน (Battery) ทีจาํกัด ซึงการทาํงานของ Darvik Virtual Machine จะทาํการแปลงไฟล์ทีตอ้งการทาํงานไปเป็นไฟล์ .DEX ก่อนการทาํงาน เหตุผลก็เพือให้มีประสิทธิภาพเพิมขึนเมือใช้งานกบั หน่วยประมวลผลกลางทีมีความเร็วไม่มาก ส่วนต่อมาคือ Core Libraries ทีเป็นส่วนรวบรวมคาํสังและชุดคาํสงัสาํคญั โดยถูกเขียนดว้ยภาษาจาวา (Java Language)   2. การออกแบบโดยใช้ Mater ial Design  Material Design ไม่ใช่เป็นแค่ธีม (Theme) แต่ลงลึกไปถึงการวางโครงสร้างของวตัถุพนืฐานของ Material Design   จึงเป็นเหมือนกระดาษขาว ทีวตัถุหรือขอ้ความสามารถมาวางไวบ้นนนัได ้(มนสัวนิ แสนคาํ, 2558) หลกัการออกแบบ (Design Principle) ของ Material Design - ใชห้ลกัการเลียนแบบ "วสัดุ" (Material) เนน้การใชพื้นผิว (Surface) และขอบ (Edge)  ใชแ้สงเงา  - ภาพเคลือนไหวเหมือนกบัแสงเงา-การเคลือนไหวของวตัถุเชิงกายภาพ - เป็นการออกแบบที "ตงัใจนาํเสนอ" (Intentional) ใชว้ธีิการนาํเสนอแบบเดียวกบัสิงพมิพก์ระดาษ เช่น ฟอนต ์ทีวา่ง สีสนั ภาพประกอบ - แสดงการเคลือนไหว (Motion) เพอืบอกความหมาย (Meaning) ของการกระทาํ 3. โปรแกรม Android Studio   เป็นเครืองมือไวส้าํหรับพฒันาโปรแกรม Android (Muhammad,2017)โดยเฉพาะโดยวตัถุประสงคข์อง Android Studio คือตอ้งการพฒันาเครืองมือ IDE ทีสามารถพฒันา App บน Android ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน ทงัดา้นการออกแบบ GUI ทีช่วยให้สามารถ Preview ตวั App มุมมองทีแตกต่างกันบน Smart Phone แต่ละรุ่น สามารถแสดงผลบางอย่างได้ทนัทีโดยไม่ตอ้งทาํการรัน App บน Emulator รวมทงัยงัแกไ้ขปรับปรุงในเรืองของความเร็วของ Emulator ทียงัเจอปัญหากนัอยูใ่นปัจจุบนั 4. งานวจิยัทเีกยีวข้อง  โปรแกรมท่องเทียวในมือถือ (ณัฐพล และคณะ, 2558) เป็นการพฒันาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือทีใช้ระบบปฏิบัติการ Androids โดยเป็นแอปพลิเคชันทีช่วยนักเดินทางหรือนักท่องเทียว เพืออาํนวยความสะดวกในการเดินทางภายในจงัหวดัขอนแก่น โดยทีผูใ้ชส้ามารถจะคน้หางานเทศกาลต่าง ๆ  ภายในจงัหวดัขอนแก่น หรือสามารถอพัเดทเทศกาลไดด้ว้ยตวัเอง เมือผูใ้ชเ้ลือกสถานที ทีตอ้งการไปจะสามารถรับรู้เสน้ทางการเดินทางไปยงัสถานทีนนัผ่านทางแผนที ทีจะแสดงภายในแอปพลิเคชนั โครงการนีสามารถนาํมาใชใ้นการศึกษาการทาํงานของระบบแผนทีในการระบุตาํแหน่งบนมือถือไดเ้ป็นอยา่งดี โปรแกรมช่วยผูป้กครองติดตามตาํแหน่งของบุตรหลาน (พงศกร และคณะ, 255 ) เป็นโปรแกรมทีประยุกต์การใช้งานระหว่างโทรศัพท์เคลือนทีประเภทสมาร์ทโฟน โปรแกรมประยุกต์ผ่านเว็บไซต์ และเครืองมือรับสัญญาณจีพีเอส ในการสร้างโปรแกรมทีช่วยผูป้กครอง ในการติดตามดูแลบุตรหลาน ส่วนของโปรแกรมประยุกต์บน
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โทรศพัท์เคลือนที ผูใ้ชส้ามารถกาํหนดสถานทีและเวลาทีจะติดตาม และโปรแกรมมีการแจง้เตือนผูป้กครอง หากอุปกรณ์ของบุตรหลานออกจากพืนทีและเวลาทีกาํหนด ในส่วนของโปรแกรมประยุกต์ผ่านเวบ็ไซตเ์ป็นอีกทางเลือก ซึงให้ผูใ้ช้สามารถเพมิหรือลบอุปกรณ์ทีจะติดตาม, ติดตามตาํแหน่งของอุปกรณ์โดยผา่นทางแผนทีของกเูกิล (Google) และสามารถดูประวติัยอ้นหลงัของอุปกรณ์ทีติดตาม ซึงช่วยในการติดตามและดูแลพฤติกรรมของบุตรหลานในต่อไป ในงานวิจยัชินนีสามารถนําระบบการระบุตาํแหน่งบนแผนทีได้ดีกว่าวิจัยชินแรกในส่วนของการระบุตาํแหน่งของผูใ้ช้พร้อมทังบอกระยะทาง และเวลาทีใชใ้นการเดินทาง สามารถนาํมาศึกษาและประยกุตใ์ชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี ระบบจองหอ้งเรียนรู้กลุ่มยอ่ยผา่นมือถือ (นาํฝน และคณะ, ) เป็นการพฒันาแอปพลิเคชนับนโทรศพัท์มือถือระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ โดยเป็นการพฒันาต่อยอดจากโปรแกรมการจองห้องการเรียนรู้กลุ่มยอ่ยทีมีอยูเ่ดิมทีให้บริการจองห้องผ่านเวบ็ไซต์ ส่วนต่อประสานผูใ้ชที้ออกแบบเดิมเป็นการแสดงตารางขนาดใหญ่ ซึงยากต่อการดูบนโทรศพัทมื์อถือ และไม่สะดวกต่อผูใ้ชใ้นการบนัทึกขอ้มูล โปรแกรมทีพฒันาจะช่วยอาํนวยความสะดวกต่อกลุ่มผูใ้ชม้ากขึนในการจองห้อง ยกเลิกหรือเปลียนแปลงแกไ้ขการจองรวมไปถึงการปรับเปลียนขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ช ้โครงการชินนีสามารถนาํมาศึกษาการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเพือนาํมาประยกุตใ์ชก้บัระบบสมคัรเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 5. การออกแบบ User  Inter face  
การออกแบบ User  Interface เป็นการออกแบบเพือให้ผูใ้ช้สามารถใช้งานได้ง่ายและมีความทันสมัยและได้ใช้รูปแบบทีสอดคลอ้งกบัสีประจาํกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาลยัรัตภูมิ ประกอบดว้ย หน้าแรกของแอปพลิเคชนั หนา้ขอ้มูลทวัไปของแอปพลิเคชนั หนา้ขอ้มูลในการสมคัรเรียน หนา้ข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลยั  และหนา้แผนทีของมหาวทิยาลยั     

 

ภาพท ี1 แสดงการออกแบบ 
การออกแบบฐานข้อมูล 

E-R Diagram หรือ Entity Relationship Diagram (โอภาศ เอียมสิริวงศ,์ 2558) คือแผนผงัแสดงความสมัพนัธ์ระวา่ง Entity หรือกลุ่มขอ้มูล ซึงจะแสดงชนิดของความสมัพนัธ์วา่เป็นชนิดหนึงต่อหนึง (One to One), หนึงตอ่หลายสิง (One to Many), หรือ หลายสิงต่อหลายสิง (Many to Many) 
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ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 
- ผูส้มคัรเรียนหลายคนมีขอ้มูลทวัไปได ้1 ขอ้มูล  - ผูส้มคัรเรียนหลายคนเลือกโควตา้ได ้  โควตา้ 
- ผูส้มคัรเรียนหลายคนมีทีอยูปั่จจุบนัได ้1 ที  - ผูส้มคัรเรียนหลายคนมีทีอยูเ่ดิมได ้1 ที 
- ผูส้มคัรเรียนหลายคนสมคัรเรียนได ้1 สาขาวชิา  - ผูส้มคัรเรียนหลายคนมีขอ้มูลครอบครัว 1 ขอ้มูล 
- ผูส้มคัรเรียนหลายคนมีขอ้มูลการศึกษา 1 ขอ้มูล 
จากความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลสามารถออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ ER- Diagram ได้ดงันี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที 2 แสดง ER-Diagram 
การออกแบบขนัตอนส่วนการสมคัรเรียน 
1) ระบบรับสมคัรนักศึกษา เมือเริมใชง้านระบบในส่วนนี ผูส้มคัรจะตอ้งป้อนขอ้มูลของผูส้มคัรตามแบบฟอร์มในการลงทะเบียน เมือผูส้มคัรป้อนขอ้มูลเสร็จสิน ระบบจะทาํการตรวจสอบขอ้มูลทีจะตอ้งกรอก หากไม่กรอกขอ้มูลจะไม่สามารถบนัทึกขอ้มูลได ้

) ระบบตรวจสอบสถานะของผู้สมคัร 
เมือเริมใชง้านระบบในส่วนนี ผูส้มคัรจะตอ้งป้อนรหัสบตัรประจาํตวัประชาชน เมือป้อนรหัสแลว้ระบบจะตรวจสอบความถูกตอ้งในการเขา้ใชร้ะบบ ระบบก็จะแสดงสถานะของผูส้มคัรหากใส่รหสับตัรประชาชนไม่ถูกตอ้งระบบจะแสดงวา่ไม่พบขอ้มูลและใหก้รอกขอ้มูลใหม่อีกครัง 
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) ระบบแก้ไขข้อมูลของผู้สมคัร 
เมือเริมใชง้านระบบในส่วนนี ผูส้มคัรจะตอ้งป้อนรหสับตัรประจาํตวัประชาชน เมือป้อนรหสัแลว้ระบบจะตรวจสอบความถูกตอ้งในการเขา้ใชร้ะบบ หากใส่รหัสบตัรประชาชนไม่ถูกตอ้งระบบจะแสดงวา่ไม่พบขอ้มูล 
 ใหก้รอกขอ้มูลใหม่อีกครัง เมือผูส้มคัรใส่รหสัถูกตอ้งจะสามารถเพมิลบและแกไ้ขขอ้มูลของผูส้มคัรได ้
การพฒันาแอปพลเิคชัน 
 ขนัตอนแรกเริมพฒันาระบบ User Interface เช่น Action bar , เมนูต่าง ๆ ให้รองรับกบัขนาดของจอภาพโดยใช้การออกแบบดว้ย Material Design และพฒันาฟังก์ชนัการทาํงานให้สามารถใชง้านเมนู   ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จากนนัไดพ้ฒันาระบบรับสมคัรนกัศึกษาโดยการจาํลองฐานขอ้มูลบนคอมพิวเตอร์และจาํลองการส่งขอ้มูล การแสดงผลของขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม Android Studio นาํขอ้มูลจากเวบ็มาแสดงบนสมาร์ทโฟน และตรวจสอบการทาํงานต่าง ๆ ของระบบหากมีขอ้ผิดพลาด ผูจ้ดัทาํไดท้าํการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดตามขนัตอนเพือไม่ให้แอปพลิเคชนัเกิดปัญหาในระหวา่งการใชง้าน เมือตรวจสอบเสร็จแลว้  จึงไดท้ดลองคอมไพล์แอปพลิเคชนัให้อยูใ่นรูปแบบนามสกุลไฟล์ .apk ซึงเป็นไฟลที์ใช้ในการติดตงัแอปพลิเคชนัลงบนสมาร์ทโฟน 6. การทดสอบการใช้งาน 

ขนัตอนแรกทดสอบโดยการรันแอปพลิเคชนับน Emulator เพือดูการทาํงานของแอปพลิเคชนัผา่น API แต่ละเวอร์ชนั และตรวจสอบ Error ต่าง ๆ ทีอาจจะเกิดขึนใน Emulator จากนนัไดท้ดสอบการรันบนอปุกรณ์จริง โดยใชส้มาร์ทโฟนแอนดรอยดเ์วอร์ชนั 5.0 มีขนาดหนา้จอ .  นิว ความละเอียด x720 Pixels เมือทดสอบการใชง้านแลว้ผูจ้ดัทาํไดน้าํแอปพลิเคชนัเสนออาจารยที์ปรึกษาเพอืตรวจสอบความถูกตอ้งของงานและปรับปรุงแกไ้ขใหมี้คุณภาพในการใชง้าน 
7. การประเมนิการใช้งาน 

การประเมินความพึงพอใจของการใชง้านแอปพลิเคชนัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล   ศรีวชิยั วทิยาลยัรัตภูมิ ไดก้าํหนดเกณฑว์ธีิการประเมินแบบรวมค่า มาตราส่วนประมาณคา่  5 ระดบั และทาํการทดสอบการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน 30 คน โดยมีผูเ้กียวขอ้งดงันี 
1) นกัเรียนหรือนกัศึกษาทีมีคุณสมบติัเป็นนกัศึกษาใหม ่
2) ผูใ้ชง้านทวัไป 
ในการทดสอบประเมินการทดสอบการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน มีเกณฑก์ารประเมินค่าความคิดเห็นเกียวกบัความพึงพอใจของระบบ ซึงแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  มี 5 ระดบั เช่นกนั 
1) วิธีการทางสถิติ มีการใชส้ถิติแบบพรรณนา เพอืบรรยายลกัษณะของขอ้มูลไดแ้ก่  
ค่ามชัฌิมาเลขคณิต (Mean)  
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2) เกณฑ์การยอมรับประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบ พิจารณาจากคะแนนเฉลีย ของกลุ่มทดสอบโดยตอ้งมีคะแนนเฉลียอยูใ่นระดบัดีขึนไป จึงยอมรับวา่ระบบการเขา้ใช ้  มีประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการนาํไปใชง้านได้จริง  ผลและวจิารณ์ผล 1. หน้าแรกของแอปพลิเคชัน การออกแบบหนา้แรกของแอปพลิเคชนั เป็นการนาํรูปภาพมาแสดงเมือเปิดใชง้าน ซึงเมือไปยงัหนา้ถดัไปจะเป็นหนา้หลกัของแอปพลิเคชนัคือหนา้เมนู การออกแบบหนา้เมนูเป็นการแบ่งเมนูออกเป็นส่วน ๆ เช่น การกดปุ่มเมนูข่าวสารเพอืไปยงัหนา้ข่าวสาร หรือการกดปุ่ มเมนู   อืน ๆ เพอืเขา้ไปในหนา้หลกัของเมนูนนั ๆ 

              ภาพที 3   หนา้แรกของแอปพลิเคชนั 2. หน้าข่าวสารของมหาวทิยาลัย หน้าแสดงข่าวสารของมหาวิทยาลยัเป็นการนําขอ้มูลทีเป็นเว็บไซต์มาแสดงบนสมาร์ทโฟน โดยเรียกดูผ่าน webView ผลลพัธ์ของหนา้จอแสดงขอ้มูลเกียวกบัข่าวสารและกิจกรรมภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาลยัรัตภูมิ ขอ้มูลหนา้กิจกรรมเป็นขอ้มูลทีดึงมาจากเวบ็เมือคลิกหวัขอ้กิจกรรม หรือข่าวสาร จะลิงคไ์ปยงัเวบ็ของมหาวทิยาลยั 

 ภาพท ี4   หนา้ข่าวสารของมหาวทิยาลยั 
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3. หน้าแสดงรูปภาพของแต่ละสาขาวชิา 
ผลลพัธ์ของหนา้แสดงรูปภาพและผลงานต่าง ๆ ของแต่ละสาขาโดยแยกเป็น Gallery  สาขาวชิาละ  gallery เมือคลิกทีรูปภาพจะสามารถดูภาพทีขนาดใหญ่ขึน 

 ภาพที 5 หนา้รูปภาพของแต่ละสาขา 
4. ระบบรับสมคัรนักศึกษา 

ผลลพัธ์ของหนา้จอแสดงการสมคัรเขา้เรียนในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาลยัรัตภูมิ โดยมีฟอร์มให้กรอกขอ้มูลของนกัศึกษาทีตอ้งการจะศึกษาในมหาวทิยาลยั ตอ้งกรอกขอ้มูลใหค้รบตามฟอร์มทีบงัคบั ไม่สามารถเวน้ฟอร์มบงัคบัได ้เมือขอ้มูลถูกตอ้งและครบถว้นจะสามารถบนัทึกลงฐานขอ้มูลได ้

 ภาพท ี 6   หนา้ขอ้มูลในการสมคัรเรียน 
5. ผลการประเมนิความพงึพอใจของการใช้งาน 

การจดัทาํแบบประเมินเพอืประเมินความพึงพอใจการใชง้านแอปพลิเคชนัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั วทิยาลยัรัตภูมิ โดยใชว้ธีิเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ซึงเป็นผูใ้ชง้านทวัไปและนกัเรียนหรือนกัศึกษาทีมีคุณสมบติัเป็นนกัศึกษาใหม่ จาํนวน 30 คน 
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ตารางท ี1 ผลการประเมนิความพงึพอใจด้านการนําเสนอ  
รายการประเมิน ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน แปลค่า 
1 ความถูกตอ้งในการจดัเรียงเนือหาขอ้มูล 
2 ความถูกตอ้งในดว้ยการใชสื้อ หรือ รูปภาพในการแสดง 
3 สามารถเขา้ใจในการแสดงขอ้มลูของแอปพลิเคชนั 
4 ความเหมาะสมในการใชส้ญัลกัษณ์หรือรูปภาพในการสือความหมาย 

4.50 
4.73 
4.66 
4.60 

0.50 
0.44 
0.47 
0.49 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

รวม 4.62 0.48 ดีมาก 
ตารางท ี2 ผลการประเมนิความพงึพอใจด้านการใช้งานแอปพลเิคชัน 
รายการประเมิน ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน แปลค่า 
1 ความง่ายของการใชง้านแอปพลิเคชนั 
2 ความเหมาะสมในการเลือกใชช้นิดตวัอกัษร 
3 ความถูกตอ้งของขอ้มูลในการสมคัรเรียนผา่นแอปพลิเคชนั 
4 ความถูกตอ้งการในตรวจสอบขอ้มูลผา่นแอปพลิเคชนั 
5 ความถูกตอ้งในการแกไ้ขขอ้มูลผา่นแอปพลิเคชนั 
6 ความรวดเร็วในการใชง้านของแอปพลิเคชนั 

4.60 
4.26 
4.50 
4.60 
4.20 
4.80 

0.49 
0.44 
0.50 
0.49 
0.40 
0.40 

ดีมาก 
ดี 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดี 
ดีมาก 

รวม 4.49 0.50 ดีมาก 
 
สรุปผลการวจิัย งานวิจยันีมีวตัถุประสงค์เพือการพฒันาแอปพลิเคชนัและเพิมช่องทางในการรับสมคัรเขา้มาเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั วทิยาลยัรัตภมิู บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์โดยมีการดาํเนินงานประกอบดว้ย 6 ขนัตอนดงันี  1) ขนัตอนการศึกษาขอ้มูลของแอปพลิเคชนั โดยเริมศึกษาตงัแต่ทฤษฎีพืนฐานของระบบปฏิบติัการแอนดรอยดแ์ละศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์ 2) การออกแบบแอปพลิเคชนั เริมออกแบบ User Interface และฟังก์ชนัของแอปพลิเคชนั และการออกแบบฐานขอ้มูล  3) การพฒันาแอปพลิเคชนั โดยเริมพฒันาฟังกช์นัการทาํงานต่าง ๆ ของแอปพลิเคชนัใหมี้ประสิทธิภาพต่อการใชง้านและให้มีความง่ายต่อผูใ้ช ้รวมไปถึงการพฒันาฐานขอ้มูลให้สามารถใชเ้ป็นระบบรับสมคัรนักศึกษาใหม่ได ้4) ทดสอบการใชง้าน โดยเริมทดสอบการทาํงานของแอปพลิเคชนั และแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทีเกิดขึนระหวา่งการทดสอบแอปพลิเคชนั 5) ประเมินการใชง้าน ขนัตอนนีจะประเมินผูใ้ชที้เป็นนกัศึกษา
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ทีมีคุณสมบติัเป็นนกัศึกษาใหม่ และประเมินผูใ้ชท้วัไปเพือนาํผลประเมินมาปรับปรุงแกไ้ข  6) จดัทาํเอกสารและสรุปการทดลองเพือนาํเสนอแอปพลิเคชนั    ผลทดลองพฒันาแอปพลิเคชนัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาลยัรัตภูมิ บนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ โดยเริมตงัแต่การพฒันาแอปพลิเคชนัทีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลยั โดยใชก้ารออกแบบ Material Design ทาํให้แอปพลิเคชนัมีการทาํงานทีง่ายและรวดเร็วขึนต่อผูใ้ช้ และการพฒันาระบบรับสมคัรนักศึกษา ซึงในการดาํเนินงานไดมี้การเขียนโปรแกรมติดต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลยัเพือใชใ้นการรับสมคัรนกัศึกษา รวมไปถึงการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มูลของผูส้มคัร  กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณทุนสนบัสนุนการวิจยัจาก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วิทยาลยัรัตภูมิ และขอขอบคุณผูช่้วยนกัวจิยั นายธนพล ศรีวรรณ และนายกิตติศกัดิ เสรีทศันเสถียร  เอกสารอ้างองิ ณฐัพล สุวรรณนงั และ ศุภวชิญ ์ศรีสงคราม. 2558. การพฒันาโปรแกรมท่องเทียวในมือถือ. ภาควชิาวศิวกรรม      คอมพวิเตอร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น. นาํฝน จิตเยน็ และ วราลกัษณ์ ชยัโชติ. 255 . ระบบจองหอ้งเรียนรู้  กลุ่มยอ่ยผา่นมือถือ.  ภาควชิาวศิวกรรม คอมพวิเตอร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น. เบญจภคั จงหมืนไวย.์ 2558. มลัแวร์ในระบบปฎิบติัการมือถือบน iOS และ Android. วารสารชุมชนวจิยั มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา. พงศกร นามสร และ สุกฤษฎิวชิญ ์ธวชัวเิชียร. 255 . โปรแกรมช่วย ผูป้กครองติดตามตาํแหน่ง ของบุตรหลาน.  ภาควชิาวศิวกรรม  คอมพิวเตอร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น. มนสัวนิ แสนคาํ. 2558. Material Design. แหล่งทีมา : http://www.siamhttp.com/site/article/google-material-   design.html, 1 มิถุนายน 2560 โอภาศ เอยีมสิริวงศ์. 2558. ระบบฐานขอ้มูล. กรุงเทพฯ: ซีเอด็ ยเูคชนั.  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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ระบบควบคุมการใช้งานคอมพวิเตอร์พร้อมเครืองจําหน่ายเวลา System control computer  working including time seller  machine.  
ผไท  เทพแกว้1* และ กาญบญัชา  พานิชเจริญ1 Pathai  Thepkaew1* and Kanbuncha  Panichcharoen1  บทคัดย่อ  

บทความนีกล่าวถึงการนาํเสนอระบบควบคุมการใชง้านคอมพิวเตอร์ โดยการควบคุมเวลาในการใชง้าน ซึงมีการแบ่งผูใ้ชเ้ป็น  กรณี คือ ผูใ้ชบุ้คลากรภายในและผูใ้ชภ้ายนอก โดยทีผูใ้ชบุ้คลากรภายในจะกาํหนดให้มีเวลาในการใช้งานเป็นจาํนวน  ชม. ต่อเดือน ถา้เวลาใชง้านหมดตอ้งซือเวลาจากเครืองจาํหน่ายเวลาใชง้าน โดยมีอตัราการจาํหน่ายเวลาใชง้าน  ชวัโมงต่อจาํนวนเงิน  บาท ส่วนของผูใ้ชบุ้คลากรภายนอกจะตอ้งซือจากเครืองจาํหน่ายเวลาใช้งานเท่านนั โดยผูใ้ชต้อ้งใส่รหสั  ตวั และใส่จาํนวนเงินทีตอ้งการไม่เกิน  บาท ระบบจะแจกรหัส  หลกั ผูใ้ชส้ามารถ  นํารหัสมาใส่บ น ค อมพิ วเตอร์เพื อใช้งานได้เลยซึง บ ท ค วามนี มี เนื อห าเกียวกับ ค วามรู้การป ระยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ทีเป็นตวัหลกัในการควบคุมการทาํงานของระบบควบคุมการจาํกัดการใชง้านคอมพิวเตอร์ การจาํหน่ายเวลาการใชง้านคอมพิวเตอร์ เพือให้มหาวิทยาลยัสามารถควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะ และมีรายได้มากขึน ผูจ้ดัทาํหวงัวา่บทความฉบบันีจะเป็นประโยชน์กบัหลายๆ หน่วยงานทีเกียวขอ้ง และให้ความรู้แก่ผูศึ้กษาต่อไป 
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ABSTRACT  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             1สาขาวิชาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์,   96 หมู่ที 3 ถนนพทุธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล นครปฐม 73170. โทรศพัท:์ 0-2441-6000 ต่อ 2680 1 Department of Computer Engineering, Faculty of Engineer, Rajamangala University of Technology Rattanakosin,   
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บทนํา คอมพิวเตอร์สาธารณะ เป็นสิงทีจาํเป็นต่อการทาํงานและเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก โดยในแต่ละวนัจะมีปริมาณในการใชค้อมพวิเตอร์เพอืสืบคน้ขอ้มูลและทาํงานเป็นจาํนวนมาก โดยคอมพวิเตอร์สาธารณะส่วนมากยงัเป็นระบบเก็บเงินโดยมีผูดู้แลมาคอยสอดส่องดูแล และเวลาใชง้านผูใ้ชง้านจะตอ้งจ่ายเงินตอ้งจ่ายให้กับผูดู้แลระบบ ทาํให้ตอ้งมีผูดู้แลระบบตลอดเวลา ไม่สะดวกสบายต่อผูใ้ชง้าน และถา้หากผูใ้ชง้านคอมพิวเตอร์ทาํความผิดกฎหมายหรือทาํความเสือมเสียก็ไม่สามารถหาหลกัฐานมายนืยนัความผิดได ้เนืองจากไม่สามารถตรวจสอบไดว้า่ผูใ้ชง้านคอมพิวเตอร์คนไหนกระทาํความผิดและประกอบกบัปัจจุบนัไดมี้การนาํเทคโนโลยียนืยนัตวัตนจากรหัสผ่านเขา้มาช่วยในการบริหารงานมากขึน เพือความทนัสมยั ลดแรงงาน ตน้ทุนและยงัสามารถคน้หาขอ้มูลไดง่้าย ดงันนัการนาํเทคโนโลยียืนยนัตวัตนจากรหัสผ่านมาช่วยในการบริหารงานจึงมีบทบาทในการทาํงานเพือเพิมประสิทธิภาพมากขึน 
ดังนัน จึง มีค วามต้องการที จะพัฒ นาระบ บ  โดยใช้เท ค โน โลยีค อมพิวเตอร์กับ การป ระยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ เขา้มาช่วยในการบริหารการใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะ โดยการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจสอบสถานการณ์เขา้สู่ระบบและมีการเก็บเงิน จึงไดมี้การนาํเทคโนโลยตี่างๆ เขา้มามีบทบาทยงิขึน และยงัทาํให้มีความทนัสมยัอีกดว้ย 

วธิีดําเนินการวิจัย 
1. หลกัการทเีกยีวข้อง 
       1.1 การทาํงานเบืองต้นของอุปกรณ์ 
       Arduino Mega 2560 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ ใชง้านทีไฟเลียง 7 ถึง 12 โวลต์ แรงดนัทีจ่ายในระบบอยูที่ 5 โวลต ์ทาํหนา้ทีในการควบคุมการทาํงานอุปกรณ์ต่างๆ ผา่นขาสญัญาณแต่ละขา 
      ESP8266-01 โมดูลการสือสารไร้สาย ใช้งานทีไฟเลียง 3.3 โวลต์ ทําหน้าทีในรับข้อมูล และส่งข้อมูล จากไมโครคอนโทรลเลอร์ไปยงัเซิร์ฟเวอร์ หรือจากเซิร์ฟเวอร์มายงัไมโครคอนโทรลเลอร์ 
      เครืองหยอดเหรียญ เป็นอุปกรณ์สาํหรับรับเหรียญต่างๆ โดยจะตรวจสอบ ความหนา นาํหนกั เนือเหรียญ เสน้ผา่นศูนยก์ลาง ของเหรียญชนิดตา่งๆ 
        1.2 ภาษาทใีช้ในการพฒันาระบบ 
       ภาษา Visual Basic เป็นภาษาทีพฒันาโดย ไมโครซอฟท ์และเป็นภาษาทีสนบัสนุนการพฒันาโปรแกรม ในการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ และเป็นภาษาทีสามารถเรียนรู้ได้ง่านและรวดเร็ว เหมาะแก่การนําไปประยุกต์ใชใ้นการพฒันาโปรแกรม 
       ภาษา PHP เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ในลกัษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต ์โดยลิขสิทธิอยูใ่นลกัษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใชส้ําหรับจดัทําเวบ็ไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างคาํสังมาจากภาษา 
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ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซึง ภาษาพีเอชพี นันง่ายต่อการเรียนรู้ ซึงเป้าหมายหลกัของภาษานี คือให้นักพฒันาเวบ็ไซตส์ามารถเขียน เวบ็เพจ ทีมีความตอบโตไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว 
          ภาษา C เป็นภาษาทีนิยมใชก้นัมาก เนืองจากเป็นภาษาทีมีความเร็วในการทาํงานสูงใกลเ้คียงกบัภาษาเครือง มีโครงสร้างทีชดัเจน เขา้ใจง่าย สามารถเขียนโปรแกรมเพอืติดต่อกบัฮาร์ดแวร์ไดเ้ป็นอยา่งดี 
2. ขนัตอนการออกแบบระบบการทาํงาน 
          2.1 บล็อกไดอะแกรมของระบบ 

  
ภาพท ี1 บลอ็กไดอะแกรมของระบบควบคุมการใชง้านคอมพวิเตอร์ 

         จากภาพที 1 โครงสร้างการทาํงานของระบบ จะใชบ้อร์ด อาดูโน่เมกา้ 2560 (Arduino Mega 2560)เป็นตวัควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ในการทาํงาน โดยการใชข้าสัญญาณต่างๆ ในการรับและส่งค่าต่างๆ ภายในระบบ  ทงัโมดูลรีเลย ์(2 Channel 
Relay), เครืองหยอดเหรียญ (Coin Selector CL1006a), โมดูลสวติซ์ (4x4 Matrix Keypad) และสามารถแสดงผลผา่นทางจอแอลซีดีดว้ยโมดูลแสดงผล (16x2 LCD) เพือนาํไปเขา้ใชง้านคอมพิวเตอร์ และยงัสามารถดูขอ้มูลผ่านเวบ็แอปพลิเคชนับนเวบ็เบราวเ์ซอร์ และมีระบบจดัเก็บฐานขอ้มูล โดยการส่งขอ้มูลผา่นโมดูลการสือสารไร้สายโดยผา่นโมดูลไวไฟ (ESP8266) 
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2.2 การทาํงานของแอปพลิเคชันบนคอมพวิเตอร์ 

 ภาพท ี2  หนา้หลกัของแอปพลิเคชนั 
           จากภาพที 2 หนา้หลกัของแอปพลิเคชนั จะแสดงปุ่มสาํหรับกดเพอืเขา้ไปหนา้สาํหรับการลงชือเขา้ใชง้าน 

 ภาพท ี3 หนา้สาํหรับลงชือเขา้ใชง้าน 
                 จากภาพที 3 เป็นหนา้สาํหรับลงชือเขา้ใชง้าน เมือตอ้งการเขา้ใชง้านคอมพวิเตอร์ โดยจะมีการตรวจสอบขอ้มูล และเก็บขอ้มูลเมือลงชือเขา้ใชง้าน 
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 ภาพท ี4 แสดงการเขา้ใชง้านคอมพิวเตอร์ 
         จากภาพที 4 เมือลงชือเขา้ใชง้าน บุคลากรภายนอก หรือบุคลากรภายใน จะเขา้สู่หนา้นี           โดยจะแสดง ขอ้มูลต่างๆ เช่น เวลาในการใช้งาน และเวลาการใชง้านคงเหลือ เป็นตน้ เมนูขอ้มูลสถานะแบ่งเป็น        2 ส่วนคือ รายละเอียดเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ จะบอกรายละเอียดของ IP Address กับ Mac Address ของเครือข่าย และสถานะของผูใ้ชง้าน จะบอกเกียวกบัเวลาทีมี เวลาทีเขา้ใชง้าน และเวลาทีใชง้านในปัจจุบนั 
 2.3 การทาํงานของเวบ็แอปพลิเคชันสําหรับผู้ดูแล 

 ภาพท ี5 หนา้สาํหรับเขา้สู่ระบบ 
          จากภาพที 5 เป็นหนา้สาํหรับเขา้สู่ระบบ เมือตอ้งการเขา้ใชง้าน โดยจะมีการตรวจสอบขอ้มูล และบุคคลทีเขา้สู่ระบบ 
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 ภาพท ี6 หนา้สาํหรับดูสถานะ 
                      จากภาพที 6 แสดงสถานะของคอมพิวเตอร์แต่ละเครืองวา่มีการใชง้านอยู ่หรือไม่ และแสดงขอ้มูลต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ แสดงขอ้มูลของคอมพิวเตอร์แต่ละเครืองว่ามี Mac Address IP Address อะไร ผูใ้ชค้นไปเป็นคนใช้เครืองคอมพวิเตอร์นนัอยู ่บอกเวลาทีเขา้สู่ระบบล่าสุด และสามารถลบคอมพิวเตอร์เครืองนนัออกจากระบบได ้
ผลและวจิารณ์ผล   ระบบควบคุมการใชง้านคอมพิวเตอร์พร้อมเครืองจาํหน่ายเวลา สร้างขึนตามวตัถุประสงค์ โดยมีการควบคุมระบบปฏิบติัการผ่านการปิดใชง้านฟังก์ชนัของระบบปฏิบตัิการเช่น Task Manager Switch Application เป็นตน้ สามารถแสดงผลขอ้มูลทีจดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล ผ่านเวบ็แอปพลิเคชนัผูดู้แลระบบ วา่มีการซือเวลาจากเครืองจาํหน่ายเวลา การเขา้สู่ระบบผา่นแอปพลิเคชนับนคอมพวิเตอร์ ชือผูใ้ชบุ้คลากรภายใน เปลียนรหสัผ่านในกรณีลืมรหสัผ่าน สถานะของคอมพวิเตอร์แต่ละเครืองในระบบ  
สรุปผลการวจิัย 

บทความนีวจิยัเป็นการนาํเสนอถึงการควบคุมการใชง้านคอมพิวเตอร์ และสามารถยืนยนัตวับุคคลทีทาํการใชง้านได ้และสามารถเก็บค่าบริการในการใชง้านได ้ระบบนีไดชู้จุดเด่นในเรืองระบบอตัโนมติัซึงไม่จาํเป็นตอ้งมีผูแ้ลระบบ แต่ก็ยงัตอ้งมีผูดู้แลระบบเนืองจากระบบไม่สามารถป้องกนัการสูญหายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได ้ในการทดลองแสดงให้เห็นถึงการใชง้านคอมพิวเตอร์สาธารณะโดยไม่จาํเป็นตอ้งมีผูดู้แลระบบ โดยผูใ้ชส้ามารถมีอิสระในการใชง้าน และสามารถเปิดบริการไดต้ลอด 24 ชวัโมง ทงัยงัเป็นระบบอตัโนมติัจึงทาํให้สะดวก รวดเร็ว และประหยดัทรัพยากรบุคคล บทความนีแสดงถึงการนาํการใชง้านคอมพวิเตอร์สาธารณะและระบบอตัโนมติัมาใชง้านร่วมกนั เพอืใหไ้ดป้ระสิทธิภาพสูงสุด 
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การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน สําหรับแจ้งการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานผ่านโซเชียลมีเดีย The Design and Development of Smar tphone Application for  Bicycle Emergency Notification via Social Media   นเรศ ขวญัทอง1*  และ ศยมน พุทธมงคล1 Naras Kwanthong1* and Sayamon Buddhamongkol1 
 บทคัดย่อ  งานวิจยันีเป็นการนาํเสนอระบบตรวจจบัพฤติกรรมการเคลือนทีของรถจกัรยานและตรวจหารูปแบบลกัษณะการลม้ของรถจกัรยาน  เพอืแจง้เหตุการณ์การเกิดอบุติัเหตขุองนกัปันและสามารถเขา้ช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุไดท้นัก่อนทีอาจจะเกิดความสูญเสียแก่ชีวติได ้โดยผูว้ิจยัไดอ้อกแบบและพฒันาแอปพลิเคชนับนสมาร์ทโฟนสาํหรับติดตงับนรถจกัรยานเพือติดตามพฤติกรรมการปันรถจกัรยานและแจง้เตือนตาํแหน่งทีเกิดเหตุเพือขอความช่วยเหลือ โดยใชเ้ซนเซอร์ตรวจจบัการเคลือนไหวบนสมาร์ทโฟน ประกอบดว้ย เซนเซอร์ความเร่งและเซนเซอร์มุม ผ่านกระบวนการหาผลลพัธ์ของเวคเตอร์เพือใชใ้นการวเิคราะห์และตดัสินใจตรวจจบัพฤติกรรมการลม้ของรถจกัรยาน  จากนนัระบบสามารถส่งพกิดัทีเกิดอุบติัเหตุไปยงัเจา้หนา้ทีกูภ้ยัผา่นทางโซเชียลมีเดียดว้ยเซนเซอร์ระบุพิกดับนพนืโลก  ผลการทดสอบการทาํงานของระบบทงัหมดไดค้่าความถูกตอ้งเท่ากบั .  เปอร์เซ็นต ์

 
คาํสําคญั : พฤติกรรมของรถจกัรยาน, การลม้, สมาร์ทโฟน, โซเชียลมีเดีย 
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ABSTRACT   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                       สาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง ตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง  92150 
1 Department of Engineering, Faculty of Engineering and Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus, Maifad, Sikao, Trang, 92150, Thailand  
*ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : นเรศ ขวญัทอง, naras.k@rmutsv.ac.th 
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บทนํา  ในปัจจุบันผูค้นส่วนใหญ่หันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองมากขึน  การทานอาหารทีดีและการออกกาํลงักายทีพอเหมาะจึงเป็นสิงสําคญัต่อการรักษาสุขภาพให้ปราศจากโรคภยั การออกกาํลังกายในปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลายประเภททังแบบทีตอ้งใช้อุปกรณ์ เช่น การปันจกัรยาน เล่นฟิตเนต ฟุตบอล แบดมินตนั เป็นตน้ และแบบทีไม่ตอ้งใช้อุปกรณ์ เช่น การเดิน วิง ว่ายนาํ เป็นตน้ ซึงไม่วา่จะเป็นการออกกาํลงักายประเภทใดก็ยอ่มส่งผลดีต่อสุขภาพของผูอ้อกกาํลงักาย  แต่ไม่ว่าจะเป็นการออกกาํลงักายหรือกีฬาประเภทใดย่อมมีความเสียงทีจะเกิดการบาดเจ็บอนัเนืองมาจากอุบติัเหตุ  เช่น เกิดการฟกชาํของกลา้มเนือ  กระดูกหกั  เอ็นในส่วนของการเคลือนไหวเกิดการฉีกขาด  กรณีร้ายแรงอาจถึงขนัเสียชีวติได ้ ดงันนัการเฝ้าติดตามและระวงัเหตุการณ์ทีก่อใหเ้กิดอนัตรายจากการออกกาํลงักาย จึงมีความสาํคญัต่อบุคคลเป็นอยา่งมาก การปันจกัรยานเป็นกีฬาและการออกกาํลงักายทีไดรั้บความนิยมมากในปัจจุบนั ประเทศไทยไดมี้การรณรงคแ์ละจัดกิจกรรมทีเกียวข้องกับการปันจกัรยานอย่างหลากหลาย ทังชมรมหรือหน่วยงานภาครัฐก็มีการนํากิจกรรมการปันจกัรยานเขา้มาเพือกระชบัความสัมพนัธ์ในองคก์รและเพิมการปฏิสัมพนัธ์กับคนหลากหลายสังคม แต่การปันจกัรยานก็มีความเสียงทีจะเกิดการบาดเจ็บไดเ้หมือนกีฬาประเภทอืน  จากสถิติของหน่วยงานเฝ้าระวงัและสะทอ้นสถานการณ์ความปลอดภยับนทอ้งถนน (มูลนิธิไทยโรดส์, ) พบวา่ตงัแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2556 ทวัประเทศไทยมีผูป้ระสบอุบติัเหตุจากการปันจกัรยานประมาณ 35.79 เปอร์เซ็นตต์อ่ประชากร 100,000 คน โดยเกิดจากสาเหตุการลม้ การชนและรวมถึงการเบรกรถจักรยานอย่างกะทันหัน (สถานีสุขภาพ, ) ดังนันผูว้ิจยัจึงนําปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการปันจักรยานมาวเิคราะห์และพฒันาแอปพลิเคชนัแจง้เตือนการเกิดอุบติัเหตุในการปันจกัรยานบนทอ้งถนน เพือติดตามเฝ้าระวงัเหตุการณ์การเกิดอุบตัิเหตุเพอืให้เจา้หน้าทีหรือคนใกลชิ้ดของนกัปันไดรั้บทราบและเขา้ให้ความช่วยเหลือไดท้นัก่อนเกิดการสูญเสียทีเป็นอนัตรายแก่ชีวติ บทความของงานวจิัยทีเกียวขอ้ง (N.Watthanawisuth, 2012),(J.Iwasaki, 2015) ได้พฒันาระบบตรวจจบัการเกิดอุบัติเหตุของมอเตอร์ไซด์บนท้องถนนและการลม้ของมนุษย ์(พงษ์พันธ์ สมแพง )  จากการอ่านค่าความเร่งของเซนเซอร์ความเร่ง 3 แกน (x, y, z) จากนนันาํค่าความเร่งทงัหมดผ่านกระบวนการหาผลลพัธ์ของเวคเตอร์ (Signal Vector Magnitude) และนําค่าทีไดไ้ปเปรียบเทียบกับค่าคงทีในการตดัสินใจ (Threshold value) โดยใชก้ารเรียนรู้จาํแบบตน้ไม ้(Decision tree) เพือตรวจจบัลกัษณะการลม้และส่งขอ้ความขอความช่วยเหลือ (SMS) และพิกดั (GPS) ทีประสบเหตุไปยงัโรงพยาบาลหรือบุคคลทีเกียวขอ้งกบัผูป้ระสบภยั มีค่าความแม่นยาํเท่ากบั 82% บทความนี (F.Aloul, 2014)ไดพ้ฒันาระบบตรวจจบัการเกิดอุบติัเหตุของรถยนตผ์่านทางสมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์เพือวเิคราะห์หาลกัษณะการชนของรถยนต์ โดยใชว้ธีิการหาผลลพัธ์ของเวคเตอร์ร่วมกบัการเปรียบเทียบความต่างของความเร็วกับเวลา (Dynamic Time Warping) มีค่าความแม่นยาํ 98% บทความนี (S.Rihana, 2016)       ไดพ้ฒันาระบบตรวจจบัการลม้ของมนุษย ์โดยใชค้่าทีได้จากการหาผลลพัธ์ของเวคเตอร์เปรียบเทียบกบัค่าคงทีในการตดัสินใจร่วมกบัการใชค้่าความเร่ง 3 แกนมาวิเคราะห์หามุมทีเกิดขึนเพือเพิมความแม่นยาํในการวิเคราะห์การลม้ มีค่าความแม่นยาํ 87% ซึงจากบทความวิจัยทีกล่าวมาสามารถนําหลกัการดงักล่าวมาออกแบบและพฒันาระบบการตรวจจบัการเกิดอุบติัเหตุจากการปันจกัรยานทีสามารถแจง้เตือนการเกิดอุบัติเหตุแบบ real-time ได ้โดยการนาํเทคโนโลยี IoT เขา้มาใชใ้นการพฒันาระบบบนสมาร์ทโฟนเพิมเติมทาํให้ความแม่นยาํในการแจง้เตือนสูงถึง . %   



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference 127  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
  

วธิีดําเนินงานวจิัย  การพฒันาแอปพลิเคชนัแจง้เตือนการเกิดอุบตัิเหตุจากการปันรถจักรยาน ผูว้ิจยัพฒันาระบบให้ประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยดที์มีเซนเซอร์ตรวจจบัการเคลือนไหวอยูภ่ายใน ประกอบดว้ย  เซนเซอร์ความเร่ง (Accelerometer)  และเซนเซอร์มุม (Gyro sensor) โดยค่าทีอ่านไดจ้ากเซนเซอร์จะถูกนาํมาวเิคราะห์พฤติกรรมการปันจักรยานของบุคคลเพือตรวจจบัการลม้และระบบจะแจง้เหตุโดยการส่งพิกดัตาํแหน่งทีอยูข่องนักปันผ่านทางโซเชียลมีเดียไปยงัหน่วยกูภ้ยัหรือครอบครัวของนกัปันเขา้ไปดูแลผูป้ระสบเหต ุ1. เครืองมือทใีช้ในการออกแบบและพฒันา 1.1 สมาร์ทโฟน (Smar tphone)  งานวิจยันีผูว้ิจยัเลือกใชส้มาร์ทโฟนประมวลผลดว้ยระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ สาํหรับการวดัค่าความเร่งและความเร็วเชิงมุมเพือนําไปวิเคราะห์พฤติกรรมการปันรถจกัรยานของนักปัน โดยสมาร์ทโฟนทีใชใ้นทดสอบงานวิจัยมีเซนเซอร์ตรวจจบัการเคลือนไหวของวตัถุ (K6DS3TR)  ภายในประกอบดว้ย เซนเซอร์ความเร่งแบบ 3 แกน รองรับการวดัค่าความเร่งในช่วง ±2, ±4, ±6, ±8, ±16 และเซนเซอร์มุมแบบ  3 แกน รองรับการวดัค่ามุมในช่วง ±125, ±245, ±500, ±1000, ±2000 dps มีเซนเซอร์ตรวจจบัสนามแม่เหลก็และ GPS (Global Positioning System) ทีใชค้น้หาและระบุตาํแหน่งทีจกัรยานเกิดอุบติัเหต ุ

 ภาพท ี  ทิศทางแกนทงั  ของชุดเซนเซอร์ตรวจจบัการเคลือนไหว   การคาํนวณขอ้มูลจากเซนเซอร์ตรวจจบัการเคลือนไหวจาํเป็นตอ้งทราบทิศทางของแกนทงั  นนัคือ แกนX, Y, Z ซึงทงัเซนเซอร์ความเร่งและเซนเซอร์มุม แกนทงั  สามารถอา้งอิงแนวทิศทางของแกนเหมือนกนั ทาํให้สะดวกในการออกแบบและพฒันาระบบตรวจจบั แสดงดงัภาพที    1.2  โปรแกรม AppInventor   เป็นซอร์ฟแวร์สาํหรับพฒันาแอปพลิเคชนัสาํหรับติดตงับนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนทีใชร้ะบบปฏิบติัการ   แอนดรอย์ในการประมวลผล โดยอาศัยการพัฒนาทีคล้ายกับการต่อจิกซอว์หรือทีเรียกว่าการโปรแกรมแบบบล็อก (Blockly) นักพฒันาสามารถเชือมต่อคอมโพเนนท์ของแต่ละบล็อกชุดคาํสังเขา้ด้วยกันจนได้การทาํงานทีตอ้งการ และสามารถทดสอบการทาํงานของแอปพลิเคชนัทีออกแบบผ่านการทาํงานแบบเสมือน (Android Emulator) หรือเชือมต่อสมาร์ทโฟนแอนดรอยดโ์ดยตรง การใชง้านโปรแกรม AppInventor จะพฒันาผา่นทางเวบ็บราวเซอร์ทีเชือมต่อกบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยไม่ตอ้งติดตงัซอร์ฟแวร์บนเครืองคอมพวิเตอร์ทาํใหส้ะดวกต่อการใชง้าน 
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2. ภาพรวมของระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการเกิดอุบัตเิหตุของรถจกัรยาน  ในส่วนนีอธิบายภาพรวมของระบบการตรวจจบัพฤติกรรมการลม้ของนกัปันและเฝ้าระวงัการเกิดอุบติัเหตุของรถจกัรยานบนทอ้งถนน โดยแบ่งไดเ้ป็น  ส่วน คือ  แอปพลิเคชนัตรวจจบัพฤติกรรมการลม้ของรถจกัรยานและการส่งขอ้ความแจง้เตือนผา่นโซเชียลมีเดีย  แสดงดงัภาพที   

 ภาพท ี  ภาพรวมของระบบติดตามพฤติกรรมการลม้ของรถจกัรยานและแจง้เตือนการเกิดอบุติัเหต ุ  ภาพรวมระบบทีออกแบบและพฒันาดงัแสดงภาพที  แอปพลิเคชันถูกติดตงับนสมาร์ทโฟนซึงติดตงับริเวณกึงกลางของแฮนด์รถจกัรยาน เป็นตาํแหน่งทีให้ค่าความแม่นยาํสูงและสะดวกต่อการใชง้านของนักปันมากทีสุด  แอปพลิเคชนัจะรับค่าขอ้มูลของเซนเซอร์ตรวจจบัการเคลือนไหวมาประมวลผลเพือหาพฤติกรรมการเกิดอุบติัเหตุ หากตรวจพบจะแจง้เตือนไปยงัผูติ้ดต่อหรือสมาชิกในครอบครัวและโรงพยาบาลใกลเ้คียงทีนกัปันจกัรยานไดท้าํการบนัทึกขอ้มูลไว้ผา่นบริการไลน์โนทิไฟย ์( LINE Notify ) . ขันตอนและวธิีการตรวจจบัพฤติกรรมการล้มของนักปันจกัรยาน  การตรวจจบัพฤติกรรมการปันรถจกัรยาน  ระบบอ่านค่าการเคลือนทีของรถจกัรยานจากเซนเซอร์ตรวจจบัการเคลือนไหว ประกอบดว้ยค่าความเร่ง 3 แกน ( , , ) และค่าความเร็วเชิงมุม  3 แกน ( , , ) จากนนันาํค่าทีไดข้องแต่ละเซนเซอร์มาผา่นกระบวนการหาผลลพัธ์ของเวคเตอร์ ดงัสมการ (1) เพอืนาํไปใชใ้นการตดัสินใจแบ่งแยกพฤติกรรมการเคลือนที  
=  + +                                                   (1)  จากสมการ ( )  คือ สมการหาผลลพัธ์ของเวคเตอร์ความเร่งของรถจกัรยาน( ) เพราะเมือเกิดการลม้จะเกิดค่าความเร่งทีเพิมขึนอยา่งรวดเร็วและสูงกวา่ปกติ ซึงจากการทดลองพบว่าค่าความเร่งทีใชใ้นการตดัสินใจมีค่าเท่ากบั  m/s2 (อธิบายเพิมเติมในหัวขอ้ทดสอบผลงานวิจัย) แต่เนืองจากสมการหาผลลพัธ์ของเวคเตอร์ความเร่งไม่สามารถบอกทิศทางของการเคลือนทีได ้จึงทาํให้เกิดค่าความผิดพลาดในบางกรณี ดังนันผูว้ิจยัจึงนาํค่าความเร็วเชิงมุมมาใช้ในการตดัสินใจหาทิศทางของการเคลือนทีของรถจกัรยาน 
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 การหาทิศทางการเคลือนทีของรถจักรยานสามารถหาได้โดยใช้เซนเซอร์ความเร็วเชิงมุมอ้างอิง  แกน เช่นเดียวกบัค่าแกนของความเร่ง แต่โดยปกตินกัปันจะติดตงัสมาร์ทโฟนในลกัษณะหงายหนา้จอขึนดงัภาพที    

 ภาพที  ตาํแหน่งติดตงัสมาร์ทโฟนบนรถจกัรยาน จากการติดตงัสมาร์ทโฟนส่งผลให้แกน Z ใกลเ้คียงกบัการตงัฉากกบัพืนผิวโลกทาํให้ค่าความเร็วเชิงมุมของแกน  Z จะเกิดขึนเมือมีการเลียวของรถจักรยานแต่ไม่มีผลต่อการล้มของรถจกัรยาน และหากสังเกตจากพฤติกรรมการลม้ของจกัรยานการลม้จะเอียงไปทางดา้นซา้ยหรือดา้นขวาของนกัปันดงัแสดงในภาพที  ซึงส่งผลให้เกิดลกัษณะการหมุนรอบแกน Y และเกิดความเร็วเชิงมุมรอบแกน Y ส่วนแกน X จะมีผลในกรณีเมือแฮนด์ของรถจกัรยานหมุนพบัก่อนลม้จึงทาํใหเ้กิดความเร็วเชิงมุมรอบแกน X แสดงดงัภาพที   

 ภาพท ี  ลกัษณะการลม้ดา้นขา้งของรถจกัรยาน  
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 ภาพท ี5 ลกัษณะการลม้ดา้นขา้งของรถจกัรยานแต่แฮนดห์มุนพบัก่อนลม้  จากการวิเคราะห์ลกัษณะการลม้ของรถจกัรยาน ผูว้ิจยัคาํนวณหาผลลพัธ์ของเวคเตอร์ความเร็วเชิงมุม ( )  รอบแกน X และแกน Y เขา้มาใชใ้นการตดัสินใจเพอืหาทิศทางของการเคลือนทีดงัสมการ (2)  
=  +                                                           (2)  จากการทดลองของผูว้จิยัพบวา่ค่าผลลพัธ์ของเวคเตอร์ความเร็วเชิงมุมทีนาํมาใชใ้นการตดัสินใจมีค่าเท่ากบั  องศาต่อวินาที (อธิบายเพิมเติมในหัวขอ้ทดสอบผลงานวิจยั) เมือระบบตรวจจบัได้ว่านักปันเกิดอุบตัิเหตุลม้รถจกัรยาน  ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยงัโรงพยาบาลหรือผูที้สามารถติดต่อได้เพือเขา้ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ขนัตอนประมวลผลสรุปขนัตอนดงัผงังานในภาพที  

เริมตน้
อ่านค่าความเร่งและความเร็วเชิงมุมจากเซนเซอร์

ความเร่ง > 30 ?

ความเร็วเชิงมุม > 100 ?

ส่งขอ้ความไปยงัหน่วยกู้ภยั
ใช่

ใช่
ไม่ใช่ส่วนของการตรวจจับการล้มของจักรยาน

คาํนวนหาค่าผลลพัธ์ของเวคเตอร์

จบการทาํงาน

ไม่ใช่

 ภาพท ี  ผงังานการตรวจจบัพฤติกรรมการลม้ของนกัปันจกัรยาน  
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. การแจ้งเตือนการเกิดอุบัตเิหตผุ่านโซเชียลมเีดยี 
 โซเซียลมีเดีย (Social Media) เป็นเทคโนโลยกีารสือสารขอ้มูลทีใชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการส่งขอ้มูลเชือมต่อกนั มีลกัษณะการพูดคุยและมีการปฏิสัมพนัธ์กนัเสมือนพูดคุยกันผ่านสือทีติดตงับนอุปกรณ์สือสารอจัฉริยะ (Smart Device) สามารถส่งขอ้ความ รูปภาพ สือมลัติมีเดีย และรวมถึงการส่งพกิดัระบุตาํแหน่งดว้ยเซนเซอร์ GPS (Global Positioning System) ซึงเป็นอุปกรณ์ทีสามารถแจง้พกิดัตาํแหน่งทีอยูบ่นพนืโลก  ทาํใหส้ะดวกในการติดตามคน้หาตาํแหน่งทีอยูข่องอุปกรณ์  ผูวิ้จยัจึงไดพ้ฒันาประยุกต์นาํการแจ้งพิกดัตาํแหน่งบนพืนโลกมาใชใ้นการแจง้ตาํแหน่งทีเกิดอุบัติเหตุผ่านแอปพลิเคชนัไลน์  
LINE  ซึงเป็นหนึงในสือสังคมออนไลน์ทีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย  
 แอปพลิเคชนัไลน์ถือวา่เป็นสือสังคมออนไลน์ทีใชง่้าย สะดวก และไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก เพราะมีฟังก์ชนัการใชง้านทีตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชม้ากมาย และฟังก์ชนัทีผูว้ิจยันาํมาประยกุตใ์ชใ้นการแจง้เตือนพิกดัตาํแหน่งการเกิดอุบัติ เหตุของนักปันจักรยาน คือ ไลน์โนทิไฟย์  LINE Notify  ซึงเป็นลักษณะการส่งข้อความอัตโนมัติด้วยแอปพลิเคชนัทีพฒันาขึน  ลกัษณะการทาํงานของระบบการส่งขอ้ความแจง้การเกิดอุบติัเหตุผา่นโซเชียลมีเดีย แสดงดงัภาพที  

Authentication Code(Token)

Bicycle Monitor ing
Internet

 ภาพท ี  การส่งขอ้ความแจง้เตือนผา่นบริการ LINE Notify 
 การใชบ้ริการไลน์โนทิไฟยผ์ูใ้ชง้านหรือให้บริการเพือแจง้เตือนจาํเป็นตอ้งมีการสมคัรไอดีเพอืเขา้ใชง้านและตงักลุ่มสนทนาภายในแอปพลิเคชนัเพอืเชิญผูใ้ชที้ตอ้งการแจง้ใหท้ราบเขา้มาภายในกลุ่มสนทนา จากนนัตอ้งทาํการตงัค่ากลุ่มสนทนาเพอืขอใชบ้ริการไลน์โนทิไฟย ์  ผูที้ตงักลุ่มจะไดรั้บรหัสโทเคน (Token) ซึงเป็นรหัสทีบอกถึงกลุ่มทีตอ้งการใหส่้งขอ้ความไปหา โดยบริการไลน์โนทิไฟยจ์ะใช้เครืองแม่ข่ายของผูใ้ห้บริการ LINE เป็นสือกลางในการบริหารจัดการเส้นทางการส่งขอ้มูลอา้งอิงตามรหัสโทเคนทีไดรั้บผ่านทางโปรแกรม API (Application Programming Interface)  ของผู ้ใหบ้ริการ LINE  ผลการทดสอบงานวจิัย  ในส่วนนีนาํเสนอการทดสอบระบบทีพฒันาซึงผูว้จิยัแบ่งออกเป็น  ประเด็น ประกอบไปดว้ย ลกัษณะโปรแกรมทีพฒันาและทดสอบระบบ  การทดสอบการตรวจจบัพฤติกรรมการปันและลม้รถจกัรยาน  และการส่งขอ้ความแจง้เตือนไปยงัแอปพลิเคชนัไลน์ มีรายละเอียดการทดสอบดงันี  
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1. ลักษณะโปรแกรมทพีฒันาและทดสอบระบบ 

 ภาพท ี  ลกัษณะโปรแกรมทีพฒันาและทดสอบระบบ  จากการออกแบบและพฒันาโปรแกรมสําหรับติดตงัในสมาร์ทโฟน แสดงดังภาพที   ผูว้ิจ ัยได้พัฒนาตามหลกัการและวธีิทีไดน้าํเสนอในหัวขอ้วธีิดาํเนินงานวจิยั เมือติดตงัในสมาร์ทโฟนมีลกัษณะของโปรแกรมทีสามารถปิดหรือเปิดระบบการทํางาน  แสดงผลการตรวจจับค่าขอ้มูลจากเซนเซอร์  พิกัดตาํแหน่งทีอยู่  ความเร็วในการเคลือนทีของรถจกัรยาน และแสดงแผนทีติดตามของรถจกัรยาน 
. การทดสอบการตรวจจบัพฤตกิรรมการปันและล้มของรถจกัรยาน    ในส่วนนีผูว้ิจัยไดอ้อกแบบการทดสอบการตรวจจบัพฤติกรรมการปันรถจกัรยาน ซึงพฤติกรรมทีทดสอบแบ่งออกเป็น  รูปแบบ ประกอบดว้ยการทดสอบการปันและการลม้ของรถจกัรยานเพือให้ครอบคลุมพฤติกรรมทีสามารถเกิดขึนไดใ้นการปันจกัรยาน ซึงอธิบายผลการทดสอบในแต่ละประเภทไดด้งันี  .  การปันรถจกัรยานโดยไม่เกิดอบุัตเิหต ุ

 ภาพท ี  ผลลพัธ์ของเวคเตอร์ความเร็วเชิงมุมพฤติกรรมการปันรถจกัรยานโดยไม่เกิดอบุติัเหต ุ 
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 ภาพท ี  ผลลพัธ์ของเวคเตอร์ความเร่งพฤติกรรมการปันรถจกัรยานโดยไม่เกิดอบุตัิเหต ุจากภาพที  และภาพที 1  แสดงผลของการตรวจจบัพฤติกรรมการใชง้านจกัรยานกรณีทดสอบการปันจกัรยานบนพืนราบระยะทาง 100 เมตร การทดสอบประกอบดว้ยการปันรถจกัรยานเส้นทางตรง ปันรถจกัรยานขา้มถนนและหยดุจอดอย่างกะทันหันพบว่า  ค่าสูงสุดผลลพัธ์ของเวคเตอร์ความเร็วเชิงมุมเท่ากบั .  องศาต่อวินาที และผลลพัธ์ของเวคเตอร์ความเร่งเท่ากบั  m/s2    .  การเกดิอบัุตเิหตุล้มรถจักรยาน 

 ภาพท ี  ผลลพัธ์ของเวคเตอร์ความเร็วเชิงมุมพฤติกรรมการลม้รถจกัรยาน  
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 ภาพท ี  ผลลพัธ์ของเวคเตอร์ความเร่งพฤติกรรมการลม้รถจกัรยาน จากภาพที  และภาพที  แสดงผลของการตรวจจบัพฤติกรรมการใชง้านจกัรยานกรณีทดสอบการลม้ โดยการทดสอบนีทาํการทดสอบบนพนืราบระยะทาง  เมตร  มีการระบุตาํแหน่งใหผู้ท้ดสอบลม้ ผลการทดสอบระบบพบวา่ ทงัการลม้ทางดา้นขวาและดา้นซ้ายมีลกัษณะทีเหมือนกนัไม่สามารถแบ่งไดว้่าลม้ไปทางดา้นไหนของรถจักรยานและมีค่าขอ้มูลทีสามารถแบ่งแยกพฤติกรรมการลม้ไดอ้ยา่งชดัเจน จากการทดสอบทงัหมดนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์พบวา่  เมือพิจารณาค่าผลลพัธ์ของเวคเตอร์ความเร็วเชิงมุมของการปันโดยไม่เกิดอุบัติเหตุค่าสูงสุดไม่เกิน  องศาต่อวินาที และค่าผลลพัธ์ของเวคเตอร์ความเร่งของการปันโดยไม่เกิดอุบติัเหตุค่าสูงสุดไม่เกิน  m/s2 และเมือพิจารณาพฤติกรรมการลม้รถจกัรยานในช่วงทีเกิดการลม้ค่าผลลพัธ์ของเวคเตอร์ความเร็วเชิงมุมของการปันไม่ตาํกว่า  องศาต่อวินาที และค่าผลลพัธ์ของเวคเตอร์ความเร่งไม่ตาํกว่า  m/s2 จึงนาํมาสรุปเป็นค่าคงทีทีใชใ้นการออกแบบระบบการตดัสินใจการแจง้เตือนโดยการพิจารณาร่วมกนัทงั  ตวัแปร . การส่งข้อความแจ้งเตือนไปยงัแอปพลเิคชันไลน์  การแจง้เตือนการลม้ของนักปันผูว้ิจยัไดอ้อกแบบโดยใช้บริการไลน์โนติไฟยเ์ป็นเครืองมือในการส่งขอ้มูลชือของนกัปันและตาํแหน่งพกิดัทีเกิดอุบติัเหตุพบวา่ สามารถส่งขอ้ความแจง้เตือนไดแ้สดงดงัภาพที   
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 ภาพท ี  การแจง้เตือนอุบติัเหตขุองระบบ . การประเมนิประสิทธิภาพการทาํงานของระบบ 
ความถูกตอ้งในการทาํงานของระบบตรวจจบัพฤติกรรมของการปันรถจกัรยานในแต่ละส่วนสามารถสรุปได ้โดยคาํนวณจากสมการ ( ) 

ค่าเปอร์เซ็นความถูกตอ้ง (True Classification Rate) = จาํนวนครังทีตรวจจบัพฤติกรรมในแต่ละกรณีได ้จาํนวนครังทีทาํการทดสอบ ×100     (3) 
 ในการทดสอบระบบผูวิ้จยักาํหนดใหท้าํการทดสอบแต่ละกรณีอยา่งละ   ครัง กรณีทีใชใ้นการทดสอบประกอบดว้ยการปันและการลม้ของรถจกัรยาน สรุปผลการทดสอบแสดงในตารางที 1  
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ตารางท ี  ค่าความถูกต้องของการตรวจจบัการเคลือนทขีองจกัรยาน 
กรณีทใีช้ในการทดสอบ ค่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง (% ) 
การปันรถจกัรยานปกติ 98 

การลม้ทางซา้ย 99 
การลม้ทางขวา 98 

การแจง้เตือนการเกิดอุบติัเหต ุ 100 
ค่าเฉลียความถูกต้อง 98.75 

 
สรุปผลการทดสอบระบบ 
  ระบบตรวจจับพฤติกรรมการขับขีรถจักรยานทีพัฒนาขึนโดยใช้สมาร์ทโฟนทีมีเซนเซอร์ตรวจจับความเคลือนไหวของวตัถุ ประกอบดว้ย เซนเซอร์ความเร่งและเซนเซอร์มุม สามารถตรวจจบัพฤติกรรมทีสามารถเกิดขึนขณะทีรถจกัรยานเคลือนทีได ้โดยสามารถแบ่งแยกรูปแบบพฤติกรรมระหวา่งการปันรถจกัรยานแบบปกติและการเกิดอุบติัเหตุลม้รถจกัรยานและยงัสามารถแจง้การเกิดอุบัติเหตุไดอ้ยา่งแม่นยาํ โดยส่งขอ้ความระบุพิกดัการแจง้เตือนแก่โรงพยาบาลและครอบครัวของนกัปันผ่านบริการไลน์โนติไฟย ์สรุปการทาํงานของทงัระบบมีค่าความถูกตอ้งเท่ากบั . % ผูว้ิจยัหวงัวา่งานวิจยันีจะเป็นประโยชน์แก่นกัวจิยั นกัศึกษา และผูที้สนใจเรียนรู้ ทีจะนาํไปประยกุตใ์ชห้รือพฒันาต่อในอนาคต 
 กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง ทีให้การสนบัสนุนทุนและสถานทีในการทาํงานวจิยัจนสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์  เอกสารอ้างองิ มูลนิธิไทยโรดส์. 2556. “อตัราการบาดเจ็บของคนเดินเทา้และขจีกัรยาน ต่อ ประชากร 100,000 8o.” 2556. http://trso.thairoads.org/statistic/national/N-SPI-B/N-SPI-B5/N-SPI-B5-05. สถานีสุขภาพ. 2560. “ปลอดภยัหรือเสียชีวติขึนอยูก่บันาทีแรก.” 2560. https://www.pptvhd36.com/health-station/อุบติัเหตุ/18. Watthanawisuth, N., T. Lomas, and A. Tuantranont. 2012. “Wireless Black Box Using MEMS Accelerometer and GPS Tracking for Accidental Monitoring of Vehicles.” In Proceedings - IEEE-EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics: Global Grand Challenge of Health Informatics, BHI 2012, 847–50. https://doi.org/10.1109/BHI.2012.6211718. 
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การพฒันาสือการเรียนรู้ เรืองส่วนประกอบเครืองคอมพิวเตอร์ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยเีสมือนจริง Development of Learning Media in Topics of  Computer  Components  with Augmented Reality Technology   สิริรักษ ์ ขนัฒานุรักษ์ * และ พาสนา  เอกอุดมพงษ์   Sirirak  Khanthanurak1*and Passana  Ekudompong1  บทคัดย่อ   งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พอื 1) เพือพฒันาสือการเรียนรู้ เรืองส่วนประกอบของเครืองคอมพวิเตอร์ โดยการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) 2) เพือหาประสิทธิภาพของสือการเรียนรู้จากผูเ้ชียวชาญ 3) เพือประเมินคุณภาพของสือการเรียนรู้โดยผูเ้รียน กลุ่มตวัอยา่งทีใช้ในการศึกษาครังนีคือ  ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 5 คน  และผูเ้รียน จาํนวน 30 คน วิธีสุ่มตวัอย่างในการวิจัยครังนี ใช้วิธีสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง เครืองมือทีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และสือ ซึงเป็นการจาํลองโมเดลลกัษณะโครงสร้างของชินส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในรูปแบบแอนิเมชนัสามมิติ (3 dimension) ทีใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  สือการเรียนรู้นีพัฒนาด้วยโปรแกรม Autodesk 3ds max โปรแกรม Adobe Photoshop โปรแกรม Adobe Premiere Pro และโปรแกรม Unity 3D  ผลการพฒันาและทดสอบระบบด้วยการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนือหา (ค่า IOC) และประเมินคุณภาพของสือการเรียนรู้ด้วยแบบสอบถามจากผูเ้ชียวชาญพบวา่ ความสอดคลอ้งของเนือหามีคา่เฉลียเท่ากบั .  และผลประเมินคุณภาพของสือการเรียนรู้โดยผูเ้รียน มีค่าเท่ากบั 4.46 (จากคะแนนเตม็ 5.00) ซึงสามารถสรุปไดว้า่ คุณภาพโดยรวมของสือการเรียนรู้นีอยูใ่นระดบัดี      คาํสําคญั : สือการเรียนรู้, เทคโนโลยเีสมือนจริง, ส่วนประกอบเครืองคอมพวิเตอร์            
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ABSTRACT   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                  1 สาขาเทคโนโลยวิีศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง92150 1 Department of Engineering Technology, Faculty of Engineering and Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya,  Sub- Mai Fad Sub-district, Sikao District, Trang 92150, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : sirirak.k@rmutsv.ac.th



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference 140  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

บทนํา การเรียนการสอนจะใหมี้ประสิทธิภาพนนั นอกจากวธีิการสอนทีหลากหลาย ปัจจยัสาํคญัอีกประการหนึงคือจะทาํอยา่งไรให้นกัศึกษาเกิดความเขา้ใจ อีกทงัความกา้วหนา้ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนขณะนี กาํลงักา้วยา่งเขา้สู่ยคุขอ้มูลข่าวสารแบบไรพรมแดน อีกทงัในอนาคตอนัใกลจ้ะมีการเปิดเสรีทางการศึกษา ทาํให้รูปแบบการศึกษาของประเทศไทยทีมีอยูต่อ้งไดรั้บการพฒันาและปรับปรุงเปลียนแปลงอยา่งมาก เนืองจากในปัจจุบนัมีกระบวนการเรียนรู้ดว้ยวิธีการทีหลากหลาย ทาํให้เกิดระบบการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ขึนเนน้การเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วมของผูเ้รียน ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดทุ้กเวลาทุกสถานที โดยผูเ้รียนจะเปลียนบทบาทจากผูรั้บมาเป็นผูเ้รียนรู้ มีการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง โดยศึกษาจากแหล่งเรียนรู้  เช่น เอกสารการสอนและสือ นอกจากนีการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ยงัได้มุ่งเน้นการจัดการศึกษาทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั จึงทาํให้การจดัการศึกษาในปัจจุบนัตอ้งยดึหลกัทีวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนมีความสําคญัทีสุด และสอดรับนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย (Thailand . ) (สุวิทย ์เมษินทรีย,์ 2559) ซึงเป็นนโยบายพฒันาเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทย ทีเนน้การปรับเปลียนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือเศรษฐกิจทีขบัเคลือนดว้ยนวตักรรม โดยมีฐานคิด คือ เปลียนจากการผลิตสินคา้ “โภคภณัฑ”์ ไปสู่สินคา้เชิง “นวตักรรม” เปลียนจากการขบัเคลือนประเทศดว้ยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขบัเคลือนดว้ยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค ์และนวตักรรม โดยเฉพาะกลุ่มดิจิทลั ดงันนัผูว้จิยัมีความสนใจทีจะพฒันาสือการเรียนรู้เรืองส่วนประกอบเครืองคอมพวิเตอร์โดยการประยกุตใ์ช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (พนิดา ตนัศิริ, 2553) เพอืนาํผลการวจิยัไปพฒันาการเรียนการสอนต่อไป วตัถุประสงค์การวจิยั 1. เพือพฒันาสือการเรียนรู้ เรืองส่วนประกอบของเครืองคอมพิวเตอร์ โดยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) 2. เพอืหาประสิทธิภาพของสือการเรียนรู้จากผูเ้ชียวชาญ 3. เพอืประเมินคุณภาพของสือการเรียนรู้โดยผูเ้รียน  วธิีดําเนินการวิจัย 1. เครืองมือทใีช้ในการวิจยั  1.1 เทคโนโลยเีสมือนจริงทีแสดงถึงส่วนประกอบของเครืองคอมพวิเตอร์  1.2 แบบประเมินหาประสิทธิภาพสือโดยผูเ้ชียวชาญ  1.3 แบบสอบถามการประเมินคุณภาพสือโดยผูเ้รียน  2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยันี ไดแ้ก่ ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  คน และผูเ้รียนจาํนวน 30 คนไดจ้ากการเลือกอยา่งเจาะจง จากคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง  3. การออกแบบและพฒันาสือการเรียนรู้  การสร้างเทคโนโลยเีสมือนจริงทีแสดงถึงส่วนประกอบของเครืองคอมพิวเตอร์ (ววิฒัน์ มีสุวรรณ, 2554)  ผูว้จิยัดาํเนินงานครังนีโดยยึดหลกัการพฒันาสือเทคโนโลยีเสมือนจริงทีแสดงถึงส่วนประกอบเครืองคอมพิวเตอร์ตามหลกัการสร้าง Augmented Reality ซึงแบ่งการพฒันาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) การออกแบบและพฒันาโมเดลสามมิติ ซึงเป็นแบบจาํลองแสดงลกัษณะโครงสร้างของอุปกรณ์เครืองคอมพิวเตอร์ (2) การออกแบบและพฒันามาร์กเกอร์ และ (3) การ



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference 141  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

พฒันาแอพพลิเคชนัเพือให้แสดงผลโมเดลทีพฒันาขึนบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนทีใชร้ะบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์รายละเอียดการพฒันามีดงันี  3.1 การออกแบบและพฒันาโมเดลสามมติ ิ ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรม Autodesk 3ds max ในการออกแบบและพฒันาโมลเดลสามมิติทีเกียวกบัส่วนประกอบของเครืองคอมพวิเตอร์ 

  ภาพที 1 การออกแบบโมเดลสามมิติ  3.2 การออกแบบและพฒันา Target Image หรือ Marker  ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop ในการออกแบบและพฒันา Target Image หรือ Marker ซึงออกแบบตามชือยอ่ทีใชเ้รียกอุปกรณ์แต่ละส่วนของเครืองคอมพวิเตอร์ เพือสือความหมายใหผู้ใ้ชง้านเขา้ใจไดง่้ายตวัอยา่งแสดงดงัภาพที 2   

  ภาพท ี2 การออกแบบพฒันา Target Image หรือ Marker 3.3 การพฒันาแอพพลิเคชัน  การพฒันาแอพพลิเคชนัทีใชง้านบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์ โดยใชโ้ปรแกรม Unity 3D ร่วมกบั Vuforia เพอืเชือมโยง Target Image หรือ Marker ทีพฒันาในหวัขอ้ 3.1 และ 3.2 ใหแ้ท็บเลต็หรือสมาร์ทโฟนระบบปฏิบติัการแอนดรอยดส์ามารถอ่านค่ามาร์คเกอร์ผา่นกลอ้งแลว้แสดงผลโมเดลสามมิติทีตรงกนัได ้
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  ภาพท ี3 การใชง้าน Unity 3D ร่วมกบั Vuforia เพือเชือมโยง Target Image หรือ Marker ผลการพฒันาและทดสอบระบบ สือการเรียนรู้ เรืองส่วนประกอบเครืองคอมพิวเตอร์ ตวัอยา่งโมเดลเกียวกบัส่วนประกอบเครืองคอมพิวเตอร์ ดงัภาพที 4  และผลการทดสอบโดยการใชง้านแอพพลิเคชนั แสดงในภาพที 5        ภาพท ี4 โมเดลเกียวกบัส่วนประกอบเครืองคอมพวิเตอร์   

  ภาพท ี5 ผลการทดสอบโดยการใชง้านแอพพลิเคชนัโดยสมาร์ทโฟน  การประเมินประสิทธิภาพของสือการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ (1) การวเิคราะห์ความสอดคลอ้งของเนือหา (ค่า ICO) และ (2) การหาคุณภาพของสือการเรียนรู้จากผูเ้ชียวชาญ ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ความสอดคลอ้งของเนือหา (ค่า ICO : index of item-objective congruence) (มนตช์ยั เทียนทอง, 2548)  
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ICO = ∑R /N  โดยที ∑R คือ ผลรวมของคะแนนผูเ้ชียวชาญแต่ละคน และ N คือ จาํนวนผูเ้ชียวชาญทงัหมด ผูเ้ชียวชาญประกอบด้วยอาจารย์ประจําสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง จาํนวน 5 คน ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบดา้นเนือหา และสือ ประเมินความตรงของเนือหา วา่มีความเหมาะสมหรือไม่ ประเมินความเชือมนั วา่มีความเชือมนัเพียงไรตรวจสอบ ดา้นตวัสือดา้นการออกแบบคอมพิวเตอร์ ประเมินลกัษณะของสือ อกัษร ภาพ ภาพเคลือนไหว กราฟิกเนวเิกชนั และอืนๆ ผลการคาํนวนหาค่า ICO มีค่าเฉลียเท่ากบั 0.81 ซึงเป็นตวับ่งชีวา่โมเดลทีพฒันาขึนทงัหมดสามารถนาํไปใชง้านได ้การศึกษาคุณภาพของสือการเรียนรู้จากผูเ้รียน จาํนวน 30 คน แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) คุณภาพดา้นเนือหา (2) คุณภาพดา้นสือ และ (3) ความพึงพอใจในการใชง้าน เกณฑ์คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับตามมาตราส่วนประเมินค่าของลิเคอร์ท (Likert Scale) (มนตช์ยั เทียนทอง, 2548) ผลการประเมินพบวา่คุณภาพของสือการเรียนรู้อยูใ่นระดบัดี ดงัตารางที 1  ตารางท ี1 ผลการประเมินคุณภาพของสือการเรียนรู้โดยผูเ้รียน คุณภาพ ระดบัคะแนนเฉลีย การแปลผล ดา้นเนือหา 4.60 ระดบัดีมาก ดา้นสือ 4.60 ระดบัดีมาก ความพงึพอใจในการใชง้าน 4.20 ระดบัดี รวม 4.46 ระดบัดี  สรุปผลการวจิัย  จากผลการวิจยัพบว่า การพฒันาสือการเรียนรู้ เรือง ส่วนประกอบเครืองคอมพิวเตอร์ โดยผูเ้ชียวชาญตรวจสอบประสิทธิภาพดา้นเนือหา และสือ ประเมินความตรงของเนือหา วา่มีความเหมาะสมหรือไม่ ประเมินความเชือมนั วา่มีความเชือมนัเพียงไร ตรวจสอบดา้นตวัสือดา้นการออกแบบคอมพิวเตอร์ ประเมินลกัษณะของสือ อกัษร ภาพ ภาพเคลือนไหว กราฟิกเนวเิกชนั และอืนๆ ผลการคาํนวนหาค่า ICO มีค่าเฉลียเท่ากบั 0.81  ถือไดส้ามารถนาํไปใชง้านได ้และนาํงานวจิยัไปประเมินคุณภาพของสือการเรียนรู้โดยผูเ้รียน จาํนวน 30 คน มีค่าเท่ากบั 4.46 (คะแนนเต็ม 5) จึงสามารถสรุปไดว้า่ คุณภาพของสือการเรียนรู้อยูใ่นระดบัดี   กิตติกรรมประกาศ บทความนีเป็นส่วนหนึงของงานวจิยัเรือง  “การวเิคราะห์ปัจจยัดา้นการรับรู้ทีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยเีสมือนจ ริ งข อ ง ผู ้ ใช้ ง าน ก ลุ่ ม เจ เน อ เร ชัน ว าย”  โ ด ย งาน วิจัย นี ไ ด้ รั บ ทุ น ส นั บ ส นุ น จ าก ม ห าวิ ท ย าลัย เท ค โน โล ย ีราชมงคลศรีวชิยั งบประมาณปี 2560 คณะผูว้จิยัขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี      
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เอกสารอ้างองิ พนิดา ตนัศิริ. 2553. โลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality). วารสารนกับริหาร มหาวทิยาลยักรุงเทพ   30(2): 169-175. มนชยั เทียนทอง. 2548. สถิติและวธีิการวจิยัทางเทคโนโลยสีารสนเทศ. กรุงเทพฯ: สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ พระนครเหนือ. ววิฒัน์ มีสุวรรณ. 2554. การเรียนรู้ดว้ยการสร้างโลกเสมือนผสานโลกจริง. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั      นเรศวร 13(2): 119-127. สุวทิย ์เมษินทรีย.์  พฤษาคม . ไขรหสั "ประเทศไทย . " สร้างเศรษฐกิจใหม่ กา้วขา้มกบัดกัรายไดป้านกลาง.    ไทยรัฐออนไลน์. คน้เมือ  พฤษภาคม , จาก http://www.thairath.co.th/content/613903                                 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกและอิฐบล็อกประสานจากเถ้าปาล์มนํามันสําหรับชุมชนท้องถิน 
Pr oduct Development of Concr ete Block and Inter locking Block  fr om Oil Palm Ash for  Local Communities  อมเรศ  บกสุวรรณ  และ ประชุม  คาํพุฒ *  Amres  Boksuwan1 and Prachoom Khamput1*   บทคัดย่อ   งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาเปรียบเทียบการใชเ้ถา้ปาล์มนาํมนัสาํหรับพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์คอนกรีตบล็อกและอิฐบล็อกประสาน กาํหนดอตัราส่วนของคอนกรีตบล็อกและอิฐบล็อกประสาน ประกอบดว้ย ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ประเภท : เถา้ปาล์มนาํมนั: หินฝุ่ น เท่ากบั : : , 1: 0.2: 6.8, 1: 0.4: 6.6, 1: 0.6: 6.4, : . : .  และ : :  โดยนาํหนกั ใช้อตัราส่วนนาํต่อปูนซีเมนตข์องคอนกรีตบล็อก เท่ากบั .  โดยนาํหนกั และอิฐบล็อกประสาน เท่ากบั  โดยนาํหนกั ขึนรูปคอนกรีตบล็อก ขนาด  x 19 x  เซนติเมตร และอิฐบล็อกประสาน ขนาด .  x 25 x  เซนติเมตร ดว้ยเครืองอดั ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.  –  เรืองคอนกรีตบล็อกชนิดไม่รับนาํหนกั มาตรฐาน มผช.  –  เรืองอิฐบล็อกประสาน และมาตรฐาน ASTM C518 ผลการทดสอบ พบวา่ บลอ็กทีมีส่วนผสมเถา้ปาลม์นาํมนัทงั  ชนิดนนั เมือผสมเถา้ปาลม์นาํมนัในปริมาณมาก ส่งผลใหน้าํหนกั การดูดกลืนนาํ ความตา้นทานแรงอดั และสมัประสิทธิการนาํความร้อนตาํกวา่บลอ็กทีผสมเถา้ปาลม์นาํมนัในปริมาณนอ้ย ทงันีอตัราส่วนของคอนกรีตบลอ็กและอิฐบล็อกประสานทีเหมาะสมทีสุด คือ อตัราส่วน : . : .  ซึงสามารถผา่นตามทีมาตรฐานกาํหนด 
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ABSTRACT   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 เถา้ปาล์มนาํมนั เป็นวสัดุเหลือทิงจากการนาํกากของปาล์มนาํมนั ไดแ้ก่ เศษกะลา เส้นใย ทางใบ ใบ และทลายปาล์มเปล่าของผลปาล์ม เผาเป็นเชือเพลิงให้กับหมอ้กําเนิดไอนําเพือผลิตกระแสไฟฟ้า มีอุณหภูมิทีใช้ในการเผาไหม้ประมาณ -  องศาเซลเซียส (ชยั, 2553) เมือพิจารณาการนาํเถา้ปาล์มนาํมนัมาใชง้านในปัจจุบนัมุ่งเน้นดา้นการเป็นวสัดุปอซโซลานสาํหรับทดแทนปูนซีเมนตบ์างส่วน (วรีะชาติ และคณะ, 2546) ซึงตอ้งนาํมาทาํการบดยอ่ยใหล้ะเอียดขนาดเท่ากบัปูนซีเมนต ์ผา่นตะแกรงเบอร์ 325 จึงเสียค่าใชจ่้ายสูงมาก เมือมาทาํการผลิตในเชิงพาณิชยย์งัไม่คุม้ค่ากบัการลงทุนในระดบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม หรือวิสาหกิจชุมชน ซึงหากมีวิธีการนาํเถา้ปาลม์นาํมนัมาใชป้ระโยชน์โดยไม่ตอ้งบดยอ่ยได ้ก็จะเป็นการใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งคุม้ค่าเป็นอยา่งยงิ   คอนกรีตบล็อก และอิฐบล็อกประสาน เป็นวสัดุก่อผนงัทีผลิตจากปูนซีเมนต ์นาํ และมวลรวม ทงัทราย หินฝุ่ น ดินลูกรัง มีลกัษณะเป็นกอ้นสีเหลียม ขึนรูปไดท้งัเครืองจกัรขนาดใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือเครืองจกัรขนาดเล็กแบบวสิาหกิจชุมชน ผูผ้ลิตคอนกรีตบล็อกและอิฐบลอ็กประสานส่วนใหญเ่ป็นวสิาหกิจชุมชน ชาวบา้น และโรงงานขนาดเลก็ จึงมีความเหมาะสมหากนาํเถา้ปาล์มนาํมนัมาใชเ้ป็นวสัดุทีช่วยลดตน้ทุนในการผลิต โดยนาํมาออกแบบส่วนผสมให้มีความเหมาะสมกบัทงัคอนกรีตบล็อกและอิฐบล็อกประสาน โดยมุ่งเน้นให้มีคุณสมบตัิต่าง ๆ ผ่านตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก.58-2533 เรืองคอนกรีตบลอ็กไม่รับนาํหนกั (สมอ., 2533) และมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน มผช.602/2547 เรืองอิฐบล็อกประสาน (สมอ., 2547) ซึงงานวิจยันีเป็นการช่วยลดปริมาณเถา้ปาล์มนาํมนัทีเป็นปัญหาในการบริหารจดัการเป็นอยา่งมากในปัจจุบนั โดยการนาํวสัดุเหลือทิงเถา้ปาลม์นาํมนัมาใชป้ระโยชน์นนั ยงัสามารถพฒันาต่อเป็นวสัดุก่อสร้างประเภทอืน ๆ ไดใ้นอนาคตตอ่ไป    
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วธิีดําเนินการวิจัย 1. วสัดุและอปุกรณ์  1) ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ประเภท 1 
 2) เถา้ปาลม์นาํมนั จากโรงไฟฟ้าชีวมวล จงัหวดัชลบุรี (ภาพที 1ก)   3) หินฝุ่ น จากจงัหวดัสระบุรี ผา่นตะแกรงเบอร์ 4 (ภาพที 1ข)  4) นาํประปา 

 5) เครืองผสมคอนกรีต 
 6) เครืองอดัคอนกรีตบลอ็กแบบสนัเขยา่กึงอตัโนมติั พร้อมแบบอดัขนาด  x 19 x  เซนติเมตร 
 7) อุปกรณ์พลิกคอนกรีตบล็อก  
 8) เครืองอดัอิฐบลอ็กประสานแบบมือโยก ขนาด 12.5 x 25 x 10 เซนติเมตร  
 9) แบบหล่อแผน่คอนกรีต ขนาด 30 x 30 x 5 เซนติเมตร สาํหรับหล่อตวัอยา่งทดสอบสมัประสิทธ์การนาํความร้อน 
 10) เครืองชงันาํหนกัแบบดิจิตอล 
 11) เตาอบ  
 12) ชุดอุปกรณ์เครืองแกว้สาํหรับตวงส่วนผสม 
 13) ชุดอุปกรณ์ในการวเิคราะห์ขนาด (Sieve Analysis) 
 14) ชุดอุปกรณ์การทดสอบความหนาแน่นและการดูดซึมนาํ 
 15) ชุดคอมพวิเตอร์ประมวลผล 
 16) เครืองทดสอบสมัประสิทธิการนาํความร้อน 
 17) เครืองทดสอบอเนกประสงค ์(Universal Testing Machine) 

  ก.  เถา้ปาลม์นาํมนั ข.  หินฝุ่ น 
ภาพท ี1  ลกัษณะทวัไปของเถา้ปาลม์นาํมนัและหินฝุ่ น 
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2. การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตบล็อกและอฐิบลอ็กประสาน ออกแบบอัตราส่วนผสมทีใชใ้นการทาํวิจัย โดยการทดลองผสมอตัราส่วนของคอนกรีตบล็อกและอิฐบล็อกประสาน ทีมีจาํหน่ายตามทอ้งตลาด แลว้ทาํการปรับส่วนผสมให้เถา้ปาลม์นาํมนัไปแทนทีหินฝุ่ นทีละนอ้ย เพอืให้สามารถนาํไปทดสอบแลว้ไดแ้นวโนม้ผลการทดสอบสมบติัทางกลตามตอ้งการ และไม่แตกหกัง่าย ซึงสามารถสรุปอตัราส่วนผสมได ้ดงัตารางที 1 ตารางท ี1 อตัราส่วนผสมของคอนกรีตบล็อก (CPA) และอิฐบล็อกประสาน (IPA) สาํหรับการวจิยั (โดยนาํหนกั) สัญลกัษณ์ อตัราส่วน ปูนซีเมนตป์ระเภท 1 เถา้ปาลม์นาํมนั หินฝุ่ น 
PA1 1 : 0 : 7 1 0 7 
PA2 1 : 0.2 : 6.8 1 0.2 6.8 
PA3 1 : 0.4 : 6.6 1 0.4 6.6 
PA4 1 : 0.6 : 6.4 1 0.6 6.4 
PA5 1 : 0.8 : 6.2 1 0.8 6.2 
PA6 1 : 1 : 6 1 1 6 

หมายเหต ุ ปริมาณนาํของคอนกรีตบล็อกเท่ากบั 0.5 และอิฐบลอ็กประสานเท่ากบั 1.0   
3. การขนึรูปตวัอย่างทดสอบและการทดสอบสมบัต ิ ทาํการขึนรูปชินตวัอยา่งการทดสอบทงัหมด ทงัคอนกรีตบล็อกและอิฐบล็อกประสาน โดยผสมส่วนผสมให้เขา้กนัก่อน แลว้จึงค่อย ๆ เติมนาํลงไปดว้ยฝักบวัหรือหวัฉีดพ่นใหเ้ป็นละอองกวา้ง ขณะผสมควรหยดุเครืองเพอืเกลียส่วนผสมทีติดอยูข่า้งเครืองผสมออก เมือส่วนผสมเขา้กนัดีแลว้ให้นาํเขา้เครืองอดัคอนกรีตบล็อกและอิฐบล็อกประสานทนัที เพือป้องกนัการระเหยของนาํ นาํกอ้นตวัอยา่งออกจากแบบ (ภาพที 2) บ่มคอนกรีตบลอ็กและอิฐบล็อกประสานในสภาพอากาศปกติ โดยการพรมนาํและห่อดว้ยแผ่นพลาสติกป้องกนัการสูญเสียความชืน จากนนันาํมาทดสอบสมบติัต่าง ๆ ตามมาตรฐาน มอก.58-2533 เรืองคอนกรีตบล็อกไม่รับนําหนัก (สมอ., 2533) ทดสอบตามมาตรฐาน มผช.602-2547 เรืองอิฐบล็อกประสาน (สมอ., 2547) ประกอบด้วย การทดสอบความตา้นทานแรงอดัหรือกาํลงัอดั ทีอายุการบ่ม 7, 14, 21 และ 28 วนั การทดสอบปริมาณความชืน การทดสอบการดูดซึมนาํหรือการดูดกลืนนาํ การทดสอบการหดตวัแหง้ ทีอายกุารบ่ม 28 วนั หลงัจากนนัทาํการทดสอบสมัประสิทธิการนาํความร้อน ตามมาตรฐาน ASTM C518-15 (ASTM, 2015) ทีอายกุารบ่ม 28 วนั 
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  ก. คอนกรีตบล็อก ข. อิฐบลอ็กประสาน 
ภาพท ี2 คอนกรีตบล็อก (ซา้ยมือ) และอิฐบล็อกประสาน (ขวามือ)  ผลและวจิารณ์ผล . ความต้านทานแรงอดั  ผลการทดสอบความตา้นทานแรงอดัไดก้าํหนดสัญลกัษณ์ของคอนกรีตบล็อกเป็น CPA และอิฐบลอ็กประสานเป็น IPA โดยมีการเรียงลาํดบัอตัราส่วนผสมดงัตารางที 1 ไดผ้ลการทดสอบดงัภาพที 3 ต่อไปนี  

 ภาพท ี3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งความตา้นทานแรงอดัและอายกุารบ่มของคอนกรีตบล็อกและอิฐบลอ็กประสาน    ภาพที 3 แสดงใหเ้ห็นถึงความตา้นทานแรงอดัทีลดลงของทงัคอนกรีตบลอ็กและอิฐบล็อกประสาน เมือมีการผสมเถา้ปาล์มนํามันแทนทีหินฝุ่ นในปริมาณทีมากขึน เนืองจากเถา้ปาล์มนํามนัทีนํามาผสม แม้ว่าจะเป็นวสัดุปอซโซลาน 

ความต
า้นทาน

แรงอดั
 (กก./ต

ร.ซม.)

อายกุารบ่ม (วนั)

CPA1CPA2CPA3CPA4CPA5CPA6IPA1IPA2IPA3IPA4IPA5IPA6
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(Pozzolan) ทีมีปริมาณของซิลิกา้ (SiO2) มาก ซึงสามารถทาํปฏิกิริยากบัปูนซีเมนตแ์ละเพมิความตา้นทานแรงอดัได ้แต่เถา้ปาล์มนาํมนันียงัไม่ผ่านการบดให้มีขนาดเล็กกว่า 325 เมช จึงทาํให้ไม่สามารถทาํปฏิกิริยาดงักล่าวได ้(ปริญญา และชยั, ) เถา้ปาล์มนาํมันจึงเป็นเพียงวสัดุทีมีอนุภาคขนาดเล็ก และจากขนาดของอนุภาคทาํให้การเชือมประสานเถา้ปาล์มนาํมนักบัส่วนผสมอืนของคอนกรีตบล็อกหรืออิฐบลอ็กประสาน ตอ้งใชปู้นซีเมนตใ์นปริมาณทีมากกวา่วสัดุทีมีขนาดใหญ่กว่า เพราะเถา้ปาล์มนาํมนัจะหลุดร่อนไดง่้ายและบล็อกทงั 2 ชนิด มีความเปราะแตกหักไดง่้ายขึน โดยทีอตัราส่วนผสมเดียวกนัของบล็อกทงั 2 ชนิด พบวา่อิฐบล็อกประสานมีแนวโนม้ของความตา้นทานแรงอดัทีสูงกว่าคอนกรีตบล็อก ซึงเป็นผลมาจากรูปร่างลกัษณะของคอนกรีตบล็อกทีมีความสูง ตลอดจนช่องวา่งขนาดใหญ่กวา่อิฐบล็อกประสาน เมือเปรียบเทียบค่าความตา้นทานแรงอดัของคอนกรีตบลอ็กกบัมาตรฐาน มอก.58-2533 (สมอ., 2533) และอิฐบล็อกประสานกบัมาตรฐาน มอก.602-2547 (สมอ., 2547) พบว่า อัตราส่วน CPA6 และ IPA6 หรืออตัราส่วนทีมีปริมาณเถา้ปาล์มนํามนัตาํกว่านี สามารถผา่นตามทีมาตรฐานคอนกรีตบลอ็กและอิฐบล็อกประสานชนิดไม่รับนาํหนกักาํหนด คือ มีความตา้นทานแรงอดัสูงกว่า 25 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร หรือ 2.5 เมกะพาสคลั ทีอายุการบ่ม 28 วนั ซึงสามารถใช้งานก่อเป็นผนังเปลือกอาคารทวัไปได ้ 2. ปริมาณความชืนและความหนาแน่น  ปริมาณความชืนและความหนาแน่นของคอนกรีตบล็อกและอิฐบล็อกประสานทีมีส่วนผสมของเถา้ปาลม์นาํมนั แสดงผลเปรียบเทียบดงัภาพที 4 และภาพที 5  

  ภาพท ี4 ปริมาณความชืนของคอนกรีตบลอ็กและอิฐบล็อกประสานทีอาย ุ28 วนั  

ปริมาณ
ความชื

น (ร้อย
ละ)

ปริมาณเถา้ปาล์มนาํมนั  (กิโลกรัม)

CPAIPA
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  ภาพท ี5 ความหนาแน่นของคอนกรีตบลอ็กและอิฐบล็อกประสานทีอาย ุ28 วนั  ภาพที 4 พบวา่ปริมาณความชืนของบล็อกทงั 2 ชนิด มีค่าค่อนขา้งตาํและมีความใกลเ้คียงกนั ซึงปริมาณความชืนทีอยูภ่ายในบล็อกเป็นปริมาณนาํทีเหลือจากปฏิกิริยาของปูนซีเมนต ์รวมทงัความชืนบริเวณโดยรอบทีแทรกตวัเขา้ไปภายในบล็อก โดยเห็นไดว้า่ปริมาณของเถา้ปาลม์นาํมนัทีเพิมขึนส่งผลต่อแนวโนม้ของความชืนทีสูงขึนเล็กน้อย ทงันีก็เป็นผลมาจากเถา้ปาล์มนาํมนัทีนาํมาผสมเป็นวสัดุทีมีความพรุนค่อนขา้งสูง เนืองจากยงัไม่ผ่านการบดให้ละเอียดทาํให้การสะสมความชืนเกิดขึนไดม้าก อยา่งไรก็ตามความพรุนและลกัษณะของเถา้ปาลม์นาํมนักลบัส่งผลดีต่อนาํหนกัทีลดลงของบล็อกทงั 2 ชนิด โดยเห็นไดจ้ากผลการทดสอบความหนาแน่นในภาพที 5 ซึงพบว่า คอนกรีตบล็อกและอิฐบล็อกประสานทีไม่มีส่วนผสมของเถา้ปาลม์นาํมนัมีความหนาแน่นเท่ากบั 1,865 และ 1,885 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลาํดบั แต่เมือมีการแทนทีหินฝุ่ นดว้ยเถา้ปาล์มนาํมนัทาํให้ความหนาแน่นลดลงตาํทีสุดเป็น 1,692 และ 1,683 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทีปริมาณเถา้ปาลม์นาํมนั 1 กิโลกรัม   ตามลาํดบั ทงันีเป็นผลมาจากการแทนทีเถา้ปาลม์นาํมนัทีมีค่าความถ่วงจาํเพาะนอ้ยกวา่หินฝุ่ นทีมีค่าความถ่วงจาํเพาะเท่ากบั .  (ดนุพล, 2553)  3. การดูดซึมนาํและการหดตวัแห้ง  การดูดซึมนาํและการหดตวัแหง้ของคอนกรีตบล็อกและอิฐบล็อกประสานทีมีส่วนผสมของเถา้ปาล์มนาํมนั แสดงผลเปรียบเทียบดงัภาพที 4 และภาพที 5  

ความห
นาแน่น

 (กก./ล
บ.ม.)

ปริมาณเถา้ปาลม์นาํมนั  (กิโลกรัม)

CPAIPA
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   ภาพท ี6 การดูดซึมนาํของคอนกรีตบล็อกและอิฐบลอ็กประสานทีอาย ุ28 วนั  
 ภาพที 6 แสดงผลการทดสอบการดูดซึมนาํของคอนกรีตบล็อกและอิฐบล็อกประสานทีผสมเถา้ปาลม์นาํมนัทีอายุการบ่ม 28 วนั ซึงมีปริมาณการแทนทีหินฝุ่ นดว้ยเถา้ปาลม์นาํมนัต่าง ๆ พบวา่ ลกัษณะพรุนของเถา้ปาลม์นาํมนัทีไม่ผ่านการบดมีผลต่อค่าการดูดซึมนาํทีเพิมขึนของบล็อกทงั 2 ชนิด โดยบลอ็กทีไม่มีเถา้ปาลม์นาํมนั มีค่าการดูดซึมนาํตาํทีสุด คือ ร้อยละ 8.29 และ 8.18 ตามลาํดบั ในขณะทีอตัราส่วนทีมีปริมาณเถา้ปาลม์นาํมนัมากทีสุด มีค่าการดูดซึมนาํเพิมขึนเป็น ร้อยละ 
13.62 และ 12.68 ตามลาํดบั ทงันีเมือเปรียบเทียบกับค่าการดูดซึมนําของคอนกรีตบล็อกกบัมาตรฐาน มอก.58-2533 และอิฐบล็อกประสานกบัมาตรฐาน มผช.602-2547 สรุปไดว้า่ บล็อกทงัหมดมีค่าการดูดซึมผ่านตามมาตรฐานทงัหมด โดยคอนกรีตบล็อกตอ้งมีค่าการดูดซึมนาํ ไม่เกินกว่า ร้อยละ 25 ทีระดบัความชืนสัมพทัธ์ นอ้ยกวา่ 25 และมีค่าการหดตวัทางยาวมากกว่าร้อยละ 0.245 จึงสามารถนาํบล็อก ทงั 2 ชนิด จากงานวิจยัไปใชง้านก่อสร้างได ้โดยไม่มีปัญหาการแตกร้าวของปูนก่อ-ปูนฉาบ จากการดูดซึมนาํของบล็อก  

 ภาพท ี7 การหดตวัแหง้ของคอนกรีตบลอ็กและอิฐบล็อกประสานทีอาย ุ28 วนั 

การดูด
ซึมนาํ (

ร้อยละ
)

ปริมาณเถา้ปาล์มนาํมนั  (กิโลกรัม)

CPA
การหด

ตวัแหง้
 (ร้อยล

ะ)

ปริมาณเถา้ปาล์มนาํมนั  (กิโลกรัม)

CPAIPA
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 ภาพที 7 พบวา่การหดตวัแหง้ของบล็อกทงั 2 ชนิด มีแนวโนม้เปลียนแปลงไปโดยมีค่าลดลง เมือแทนทีหินฝุ่ นดว้ยเถา้ปาลม์นาํมนัในปริมาณทีสูงขึน ทงัหมดมีค่าอยูร่ะหวา่ง ร้อยละ 0.71 ถึง 1.4 ซึงถือวา่นอ้ยมากและไม่มีผลต่อการนาํบล็อกดงักล่าวไปใชง้านก่อผนังโดยทวัไป อีกทังมาตรฐานของคอนกรีตบล็อก (มอก.58-2533) และอิฐบล็อกประสาน (มผช.206-
2547) ไม่ไดมี้การกาํหนดวา่บล็อกดงักล่าวตอ้งมีการหดตวัแห้งไม่เกินเท่าใด เพียงแต่กาํหนดไวป้ระกอบการพิจารณาค่าการดูดซึมนาํเท่านนั (สมอ., 2533; สมอ., 2547) ซึงการเปลียนแปลงขนาดหรือการหดตวัดงักล่าวเป็นผลมาจากการสูญเสียความชืน ซึงหากวสัดุมีการสูญเสียความชืนมากหรือง่ายก็จะทาํให้เกิดการเปลียนแปลงความยาวหรือหดตวัมากขึนตามไปดว้ย (วินิต, 2527) 
4. สัมประสิทธิการนําความร้อน  ความเป็นฉนวนป้องกนัความร้อนเป็นสมบตัิหนึงทีส่งผลต่อการเลือกใชง้านคอนกรีตบล็อกและอิฐบลอ็กประสานแมว้า่จะไม่มีระบุไวใ้นมาตรฐาน เนืองจากบล็อกทีมีความเป็นฉนวนป้องกนัความร้อนดี สามารถช่วยลดการใชพ้ลงังานจากเครืองปรับอากาศได ้ซึงค่าสมัประสิทธิการนาํความร้อนเป็นผลการทดสอบทีสามารถแสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนของวสัดุได้ดี )ASTM, 2015  (จากภาพที 8 พบว่าการผสมเถา้ปาล์มนํามันในปริมาณทีมากขึนสามารถช่วยให้ค่าสมัประสิทธิการนาํความร้อนลดลง เนืองจากความพรุนของเถา้ปาลม์นาํมนัซึงทาํหนา้ทีเป็นฉนวนป้องกนัความร้อน )ประชุม และคณะ , 2558  (ทงันีเมือเทียบกบัคอนกรีต อิฐมอญ และคอนกรีตบลอ็กทวัไป ซึงมีค่าสมัประสิทธิการนาํความร้อน เท่ากบั 1.28 , 1.15 และ 0.519 วตัต์/เมตร-เคลวิน ตามลาํดบั ) Young, 1992  (พบวา่ คอนกรีตบล็อกและอิฐบลอ็กประสานผสมเถา้ปาลม์นาํมนัมีความเป็นฉนวนป้องกนัความร้อนทีดีมาก  

  ภาพท ี8 สัมประสิทธิการนาํความร้อนของคอนกรีตบล็อกและอิฐบล็อกประสานทีอาย ุ28 วนั     

สัมประ
สิทธิกา

รนาํคว
ามร้อน

 (วตัต/์
เมตร-เค

ลวิน)

ปริมาณเถา้ปาล์มนาํมนั  (กิโลกรัม)
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สรุปผลการวจิัย จากผลการพฒันาผลิตภณัฑ์คอนกรีตบล็อกและอิฐบล็อกประสานจากเถา้ปาล์มนํามนั สามารถสรุปผลได้ดงัต่อไปนี 
1. ขนัตอนในการผลิตคอนกรีตบล็อกและอิฐบล็อกประสานจากเถา้ปาล์มนํามนัไม่มีความแตกต่างจากการผลิตบล็อกทวัไปมากนกั เพียงแต่ปริมาณนาํทีใชผ้สมตอ้งเพมิปริมาณมากขึน เนืองจากเถา้ปาลม์นาํมนัเป็นวสัดุทีมีความพรุน ทาํให้เมือผสมกบัวสัดุอืนแลว้เกิดการดูดนาํเขา้ไปในเนือเถา้ปาลม์นาํมนัค่อนขา้งมาก จึงตอ้งทาํการเติมนาํมากขึนกวา่บล็อกทวัไป ทงัในกรณีของคอนกรีตบล็อกและอิฐบล็อกประสาน เพือให้นาํทีเติมสามารถเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัปูนซีเมนตอ์ยา่งเพียงพอ 
2. อตัราส่วนทีเหมาะสมและผ่านเกณฑ์มาตรฐานของคอนกรีตบล็อก ตามมาตรฐาน มอก.58-2533 คือ อตัราส่วนปูนซีเมนต์: เถา้ปาลม์นาํมนั: หินฝุ่ น เท่ากับ 1: 0.8: 6.2 โดยนาํหนัก และใชอ้ตัราส่วนนาํต่อปูนซีเมนต ์เท่ากบั 0.5 ส่วนของอิฐบล็อกประสาน ตามมาตรฐาน มผช.602-2547 คือ อตัราส่วนปูนซีเมนต์: เถา้ปาลม์นาํมนั: หินฝุ่ น เท่ากบั 1: 0.8: 6.2 โดยนาํหนัก และใชอ้ตัราส่วนนาํต่อปูนซีเมนต ์เท่ากบั 1.0  
3. ผลการทดสอบและเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางกล สัมประสิทธิการนําความร้อน ระหว่างคอนกรีตบล็อกและอิฐบลอ็กประสานจากเถา้ปาลม์นาํมนัพบวา่ สมบติัของบล็อก ทงั 2 ชนิด มีค่าใกลเ้คียง และมีแนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ การผสมเถา้ปาล์มนาํมนัในปริมาณทีมากขึนส่งผลต่อความตา้นทานแรงอดั ความหนาแน่น การหดตวัแห้ง และสัมประสิทธิการนาํความร้อน มีแนวโน้มลดลง ในขณะทีปริมาณความชืน และการดูดซึมนาํมีแนวโน้มสูงขึน แต่สมบติัทีแตกต่างกนั คือ ความตา้นทานแรงอดัของอิฐบล็อกประสานทีสูงกวา่คอนกรีตบล็อกเสมอ ซึงเป็นผลมาจากรูปร่างลกัษณะของอิฐบล็อกประสานทีรับแรงอดัไดดี้กวา่คอนกรีตบล็อก 
4. การนําบล็อกทัง 2 ชนิด คือ คอนกรีตบล็อกและอิฐบล็อกประสาน มาใช้งานจริง พบว่าสามารถใช้งานได้ดีเช่นเดียวกบัคอนกรีตบล็อกและอิฐบล็อกประสานทวัไป โดยไม่เห็นถึงความแตกต่างของบล็อกทีมีส่วนผสมของเถา้ปาลม์นาํมนัและบล็อกทวัไป ยกเวน้ แต่เรืองสีของบล็อกผสมเถา้ปาล์มนาํมนัทีดาํเขม้กวา่บลอ็กทวัไปเท่านนั ซึงไม่มีผลต่อการใช้งานเมือทาํเป็นผนงัก่ออิฐฉาบปูน  

 กิตติกรรมประกาศ ไดรั้บทุนอุดหนุนวิจยัประเภทงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี และ ความเห็นในรายงานผลการวิจยัเป็นของผูรั้บทุน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ไม่จาํเป็นตอ้งเห็นดว้ยเสมอไป     
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สาํนักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม. 2533. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.  เรืองวิธีชักตัวอย่างและการทดสอบวสัดุงานก่อซึงทาํด้วยคอนกรีต. กระทรวงอตุสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร. 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2547. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.602-2547) เรืองอิฐบล็อกประสาน. กระทรวงอตุสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร. 
ASTM C518-15. 2015. Standard Test Method for Steady-State Thermal Transmission Properties by Means of the Heat Flow Meter Apparatus. ASTM International. West Conshohocken, PA. Young, Hugh D. 1992. Hyper  Physics. University Physics. Addison Wesley. 
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 การพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกจากเศษหินไรโอไลต์  
Development of Concr ete Block Pr oduct fr om Rhyolite Fragment   ประชุม  คาํพฒุ * Prachoom Khamput1*  บทคัดย่อ   งานวิจยันี มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาการใชเ้ศษหินไรโอไลต์สาํหรับพฒันาเป็นผลิตภณัฑค์อนกรีตบล็อก กาํหนดอตัราส่วนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท : หินฝุ่ น: เศษหินไรโอไลต:์ เท่ากบั 1:10:0, 1:9:1, 1:8:2, 1:7:3, 1:6:4, 1:5:5 และ 1:4:6 โดยนาํหนัก ใชอ้ตัราส่วนนาํประปาต่อปูนซีเมนต์ (w/c) เท่ากบั .  โดยนาํหนกั ขึนรูปคอนกรีตบล็อก ขนาด  x 19 x  เซนติเมตร ดว้ยเครืองอดัคอนกรีตบล็อก ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.  –  เรืองคอนกรีตบล็อกชนิดไม่รับนาํหนกั ผลการทดสอบ พบวา่ นาํหนักต่อกอ้น กาํลงัอดั และสัมประสิทธิการนาํความร้อนของคอนกรีตบล็อกผสมเศษหินไรโอไลต์มีค่าสูงกว่าคอนกรีตบล็อกทวัไป และอตัราส่วนทีเหมาะสมของคอนกรีตบล็อกผสมเศษหินไรโอไลต์สามารถผ่านตามทีมาตรฐานกาํหนด รวมทงัใชเ้ป็นวสัดุสาํหรับก่อผนงัไดดี้เช่นเดียวกบัคอนกรีตบลอ็กทวัไป 

 
คาํสําคญั : เศษหินไรโอไลต,์ คอนกรีตบล็อก, วสัดุก่อสร้าง, ความตา้นทานแรงอดั 
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ABSTRACT   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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………  ภาควชิาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ตาํบลคลองหก  อาํเภอธญับุรี  จงัหวดัปทุมธานี  12110 
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Khonghok, Thanyaburi, Pathumtani 12110, Thailand 
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บทนํา หินไรโอไลต ์เป็นหินประเภท หินอคันีผุ เกิดจากหินลาวาขึนมาเยน็ตวับนพืนผิวโลก แร่ทีเป็นส่วนประกอบเกือบทงัหมดเป็นพวกซิลิกา ทีเป็นแร่ควอตซ์เม็ดเล็กละเอียด หรือส่วนทีเป็นแกว้ธรรมชาติ ลกัษณะเนือเป็นฟองและเบา มีเนือสีจาง เช่น สีขาว มีรูพรุนเล็ก ๆ เตม็ไปหมด จนบางครังสามารถลอยนาํได ้เนือไม่เนียน เพราะมีรูพรุน แต่อยา่งไรก็ตามเนือยงัเป็นแก้ว เพราะลาวาเย็นตวัเสียก่อนทีแร่จะตกผลึกได้ทัน ก๊าซทีมีปนอยู่ในเนือทําให้เกิดเป็นรูเล็ก ๆ ทังก้อน พบตามชายทะเล จงัหวดัระยอง ซึงลอยมาไดจ้ากทีอืน ประโยชน์ใชเ้ป็นหินถูตวั ใชท้าํวสัดุขดัถูภาชนะดี ทาํให้ผิวภาชนะเป็นเงาวาว บางก้อนถา้ตดัไดเ้ป็นแผ่น ใช้ทาํเป็นฉนวนในเครืองทาํความเยน็ หากนาํมาใชก้บัปูนซีเมนต ์และปูนพลาสเตอร์จะทาํให้นําหนักเบาขึน หินไรโอไลต์ส่วนในจังหวดัสระบุรี พบพืนทีศักยภาพบริเวณบ้านบ่อหิน ซึงชาวบ้านใช้ทําวตัถุดิบอุตสาหกรรมหินลบัมีด เป็นแหล่งทีมีชือเสียงพอกับหินลบัมีดทีทําจากหินชนิดเดียวกันจาก จังหวดัลพบุรี และราชบุรี ชาวบา้นยา่นบา้นบ่อหิน ตาํบลพุแค อาํเภอเมือง สกดัหินไรโอไลต์ จากพืนหินบริเวณใกล ้ๆ บา้นมาทาํหินลบัมีด ซึงเป็นกิจกรรมเลียงชีพทีทาํมานาน บริเวณนีจึงพบบ่อหินในบริเวณหินไรโอไลตม์ากมาย หินลบัมีดไรโอไลตที์มาจากบา้นบ่อหิน มีลกัษณะเนือทรายค่อนขา้งละเอียด สีเทาขาว ประดว้ยสีเหลืองและนาํตาลแดงของสนิมเหล็ก ส่วนพนืทีแหล่งหินไรโอไลต์เพืออุตสาหกรรมก่อสร้าง พบในเขตอาํเภอแก่งคอย เป็นพืนทีประทานบตัรทีเปิดการ 1 แปลง และอยูร่ะหวา่งขอต่ออาย ุ1 แปลง มีเนือทีรวม 0.1983 ตร.กม. ปริมาณสํารองทีมีศกัยภาพเป็นไปไดป้ระมาณ 19 ลา้นเมตริกตนั นอกจากนีแหล่งหินไรโอไลต ์ยงัพบร่วมกบัหินแอนดีไซต ์โดยพบตามขอบทีราบสูงโคราช เช่น นครราชสีมา สระบุรี เพชรบูรณ์ ลพบุรี นครนายก แพร่ และลาํปาง ทางด้านทิศตะวนัออก จังหวดัปราจีนบุรี และจงัหวดัตราด อีกด้วย ปัจจุบันมีเศษหินฝุ่ นทีเหลือทิงจากกระบวนการทาํเหมืองและบดยอ่ยแร่ไรโอไลตก์องอยูบ่ริเวณเหมืองหินเป็นจาํนวนมาก การใชป้ระโยชน์ส่วนใหญ่จะเป็นการนาํไปถมที ซึงมีราคาถูกมาก คอนกรีตบล็อก เป็นวสัดุก่อผนงัทีผลิตจากปูนซีเมนต ์มวลรวม และนาํ ซึงปกติมวลรวมในการผลิตคอนกรีตบล็อกจะใชหิ้นฝุ่ นหินปูนเป็นหลกั เนืองจากมีความแข็งแรงและขึนรูปไดง่้ายดว้ยเครืองอดัคอนกรีตบล็อก คอนกรีตบล็อกตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมมีทังชนิดรับนําหนักและไม่รับนําหนัก (สมอ., 2533) การนําเศษหินไรโอไลต์มาใช้ประโยชน์ในการเป็นมวลรวมทดแทนหินฝุ่ นหินปูนมีความเป็นไปไดใ้นการผลิตคอนกรีตบล็อก เนืองจากเป็นเศษหินทีเหลือทิงจากกระบวนการบดยอ่ยและคดัแยกขนาดหินภายในเหมืองหินเช่นเดียวกนั แต่เนืองจากหินไรโอไลต์เป็นหินภเูขาไฟซึงมีความแข็งแรงนอ้ยกวา่หินปูน (ประชุม และคณะ, 2558) จึงมุ่งเนน้การพฒันาส่วนผสมเป็นผลิตภณัฑค์อนกรีตบลอ็กชนิดไม่รับนาํหนักก่อนเป็นหลกั  ทงันีหากบรรลุตามเป้าทีตงัไวก้็จะไดผ้ลิตภณัฑค์อนกรีตบล็อกทีสามารถส่งเสริมให้เกิดเป็นวสิาหกิจชุมชนภายในพนืทีบริเวณเหมืองหินไรโอไลตไ์ด ้  วธิีดําเนินการวิจัย 1. วสัดุและอปุกรณ์  1) เศษหินไรโอไลต ์จากจงัหวดัสระบุรี (ภาพที 1ก)   2) หินฝุ่ นหินปูน จากจงัหวดัสระบุรี (ภาพที 1ข)  3) ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ ประเภทที 1  4) นาํประปา  5) เครืองชงันาํหนกั  6) แบบหล่อคอนกรีตบล็อกกลวงขนาด 7 x 19 x 39 ลูกบาศก์เซนติเมตร  7) เครืองผสมคอนกรีตแบบกระทะ (ภาพที 2ก) 
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 8) เครืองอดัคอนกรีตบล็อกแบบสนัเขยา่กึงอตัโนมติั  (ภาพที 2ข)  9) เครืองทดสอบเอนกประสงค ์(Universal Testing Machine)  10) เครืองทดสอบสมัประสิทธิการนาํความร้อน    

  ก. เศษหินไรโอไลต ์ ข. หินฝุ่ นหินปูน 
ภาพท ี1  ลกัษณะทวัไปของเศษหินไรโอไลตแ์ละหินฝุ่ นหินปูน  

  ก. เครืองผสมคอนกรีตแบบกระทะ ข. เครืองอดัคอนกรีตบลอ็กแบบสนัเขยา่ 
ภาพท ี2  เครืองผสมคอนกรีตและเครืองอดัคอนกรีตบล็อก  2. การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตบล็อก อตัราส่วนการผสมขึนรูปคอนกรีตบล็อกผสมเศษหินหินไรโอไลต์นนั ยึดตามส่วนผสมการผลิตคอนกรีตบล็อกโดยทวัไปทีจาํหน่ายตามทอ้งตลาดเป็นหลกั คือ อตัราส่วนปูนซีเมนตต์่อหินฝุ่ นหินปูน เท่ากบั 1: 10 แลว้ทาํการทดแทนหินฝุ่ นหินปูนดว้ยปริมาณเศษหินไรโอไลต์ไปเรือย ๆ ทีละ 1 ส่วน โดยนาํหนัก จาํนวน 6 อตัราส่วน กาํหนดปริมาณนาํคงทีเท่ากบั 0.65 เพอืลดตวัแปรในการดาํเนินงาน แลว้เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนทีไม่มีเศษหินไรโอไลต ์ (คอนกรีตบลอ็กปกติ) ซึงอตัราส่วนทงัหมดทีกาํหนดแสดงได ้ดงัตารางที   
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ตารางท ี1 อตัราส่วนผสมของคอนกรีตบล็อกผสมเศษหินไรโอไลตม์นัแทนทีหินฝุ่ นหินปูนบางส่วนโดยนาํหนกั อตัราส่วน ปูนซีเมนต ์ หินฝุ่ นหินปูน เศษหินไรโอไลต ์ นาํ 1:10:0 1 10 0 0.65 
1:9:1 1 9 1 0.65 
1:8:2 1 8 2 0.65 
1:7:3 1 7 3 0.65 
1:6:4 1 6 4 0.65 
1:5:5 1 5 5 0.65 
1:4:6 1 4 6 0.65 

 3. การขนึรูปตวัอย่างคอนกรีตบล็อกและการทดสอบสมบตั ิ ) หาโมดูลสัความละเอียด (Fineness Modulus, F.M.) และความถ่วง จาํเพาะ (Specific Gravity, S.G.) ของมวลรวมทงั 2 ชนิด คือ หินฝุ่ นหินปูน และเศษหินไรโอไลต ์
 ) ตวงส่วนผสมทงัหมดตามทีกาํหนดในตารางที 1 
 

 ภาพท ี3  การอดัขึนรูปตวัอยา่งคอนกรีตบล็อก  
 ) นาํปูนซีเมนตแ์ละเศษหินไรโอไลตเ์ทใส่เครืองผสมคอนกรีต เติมนาํประปาและผสมส่วนผสมให้เขา้กนั จนใช้มือกาํส่วนผสมให้ติดกนัได ้
 4) ขึนรูปคอนกรีตบล็อกดว้ยเครืองอดัขึนรูปกึงอตัโนมติัแบบสันเขยา่ ไดต้วัอยา่งคอนกรีตบล็อกขนาด 7 x 19 x 39 ลูกบาศก์เซนติเมตร เพอืทาํการทดสอบ (ภาพที 3) 
 5) บ่มคอนกรีตบล็อกในทีร่มตามอายทีุตอ้งการ 
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 6) ทดสอบสมบติัต่าง ๆ ของคอนกรีตบล็อก ตามมาตรฐาน มอก. -  (สมอ., 2533) ประกอบดว้ย การหดตวัทางยาว การดูดซึมนาํ ความตา้นทานแรงอดั (ภาพที 4) ทีอาย ุ7, 14, 21 และ 28 วนั ทดสอบสัมประสิทธิการนาํความร้อน ตามมาตรฐาน ASTM C518 (2015) ทีอายกุารบ่ม  วนั 
 

 ภาพท ี4 ทดสอบความตา้นทานแรงอดัของคอนกรีตบล็อก 
 ผลและวจิารณ์ผล . ลกัษณะทวัไป   จากการตรวจพินิจลกัษณะทวัไปของคอนกรีตบล็อกผสมเศษหินไรโอไลตท์งั 7 อตัราส่วน ตามตารางที 1 พบวา่คอนกรีตบล็อกทุกอตัราส่วน มีความแข็งแรง ปราศจากรอยแตกร้าว ยกเวน้อตัราส่วนทีผสมเศษหินไรโอไลตใ์นปริมาณ 6 ส่วน มีรอยแตกร้าวเลก็นอ้ยทีมกัเกิดขึนในกรรมวิธีผลิตตามปกติหรือรอยปริเล็กนอ้ยเนืองจากวิธีการเคลือนยา้ยหรือขนส่งอยา่งธรรมดา และทุกอตัราส่วนมีมิติทีไม่เปลียนแปลง มีเหลียมคมทีชดัเจน ไม่บิน ไม่หลุดร่อน หรือเสียหาย 2. โมดูลัสความละเอยีดและความถ่วงจาํเพาะของมวลรวม 

ตารางท ี2 โมดูลสัความละเอียด (F.M.) และความถ่วงจาํเพาะ (S.G.) ของมวลรวม  ประเภทของมวลรวม โมดูลสัความละเอียด (F.M.) ความถ่วงจาํเพาะ (S.G.) 
หินฝุ่ นหินปูน 5.46 2.71 

เศษหินไรโอไลต ์ 5.25 2.66 
  จากค่าโมดูลสัความละเอียดและความถ่วงจาํเพาะของมวลรวมในตารางที 2 พบวา่ เศษหินไรโอไลตที์นาํมาทดลองนนั เป็นหินทีมีขนาดและลกัษณะภายนอก ใกลเ้คียงกบัหินฝุ่ นหินปูนมาก แต่มีขนาดเล็กกวา่เล็กนอ้ย อีกทงัความถ่วงจาํเพาะก็มีค่าทีใกลเ้คียงกนั โดยตาํกว่าเล็กน้อย เมือนาํเศษหินไรโอไลต์มาใช้ทดแทนหินฝุ่ นหินปูน แลว้อดัขึนรูปเป็นคอนกรีตบล็อก จึงทาํให้คอนกรีตบล็อกทีไดจ้ากการวิจยัมีลกัษณะทีเหมือนกบัคอนกรีตปกติทวัไป โดยความถ่วงจาํเพาะของเศษหินไรโอไลต์ทีน้อยกว่าหินฝุ่ นหินปูนจะทาํให้นําหนักของคอนกรีตบล็อกผสมเศษหินไรโอไลต์เบาลงเล็กน้อย ในขณะทีค่า
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โมดูลสัความละเอียดตาํกว่าก็ส่งผลให้เนือของคอนกรีตบล็อกผสมเศษหินไรโอไลตมี์ความแน่นมากขึน ซึงจะส่งผลต่อค่าสัมประสิทธิการนาํความร้อนทีสูงขึนต่อไป 3. การหดตัวทางยาวของคอนกรีตบล็อก การหดตวัทางยาวของคอนกรีตบล็อกผสมเศษหินไรโอไลต์ในภาพที 5 พบว่า การผสมเศษหินไรโอไลต์ลงในคอนกรีตบล็อกในปริมาณทีเพิมขึนส่งผลต่อค่าการหดตวัทางยาวทีสูงขึน โดยคอนกรีตบล็อกผสมเศษหินไรโอไลตท์งัหมดมีค่าการหดตวัทางยาวอยู่ระหวา่ง ร้อยละ . 31 ถึง .059 ซึงพฤติกรรมการหดตวัทางยาวเป็นผลมาจากการสูญเสียความชืนของเนือคอนกรีต (ชัชวาลย,์ 2552) แสดงว่าการทดแทนหินฝุ่ นด้วยเศษหินไรโอไลต์ในปริมาณมากส่งผลต่อการสูญเสียความชืนของคอนกรีตบล็อกทีเพิมขึน การหดตวัก็สูงขึนตามไปดว้ย แต่จะมีผลต่อการแตกร้าวทีเพิมขึนของปูนฉาบหรือไม่นนั ตอ้งทาํการศึกษาเพมิเติมในโอกาสต่อไป  

 ภาพท ี5 การหดตวัทางยาวของคอนกรีตบล็อกผสมเศษหินไรโอไลตอ์ตัราส่วนต่าง ๆ ทีอาย ุ28 วนั  4. การดูดซึมนําของคอนกรีตบลอ็ก  จากภาพที 6 การดูดซึมนาํหรือการดูดกลืนนาํของคอนกรีตบล็อกผสมเศษหินไรโอไลต์ทดแทนหินฝุ่ นหินปูนทีอตัราส่วนต่าง ๆ พบวา่ เนือของคอนกรีตบล็อกผสมเศษหินไรโอไลตมี์แนวโนม้ของการดูดซึมนาํมากขึน เมือผสมเศษหินไรโอไลตใ์นปริมาณทีเพิมขึนตามลาํดบั ทงันีเนืองมาจากหินไรโอไลตเ์ป็นหินภูเขาไฟชนิดหนึง ทีเกิดจากการเยน็ตวัของหินหนืดเป็นหินอคันีผุ ถึงแมเ้นือหินจะมีความละเอียดมาก เนือแน่น ทึบ ลกัษณะผลึกมองดว้ยตาเปล่าไม่เห็นก็ตาม แต่ความทีพนืฐานเป็นหินภเูขาไฟ จึงมีรูพรุนเล็ก ๆ แทรกอยูภ่ายในเนือหิน ทาํใหดู้ดซึมนาํไดม้ากกวา่หินฝุ่ นหินปูน (ประชุม และคณะ, 2558)  จึงส่งผลให้เมือนาํเศษหินไรโอไลต์มาผสมเป็นมวลรวมในปริมาณทีมากก็ทาํให้การดูดซึมนาํของคอนกรีตบล็อกสูงขึนตามไปดว้ย และจากการเปรียบเทียบกบัค่าการดูดซึมนาํ ตามมาตรฐาน มอก. -  (เมือคอนกรีตบล็อกมีการหดตวัทางยาวมากกวา่ 0.045 และความชืนสมัพทัธ์รายปีเฉลียนอ้ยกวา่ร้อยละ ) [อา้งอิงจากสถานีกรมอุตุวทิยาจงัหวดัปทุมธานี] ซึงระบุให้ค่าการดูดซึมนาํไม่เกินร้อยละ  เมือส่งถึงสถานทีทีก่อสร้างนัน พบว่าคอนกรีตบล็อกผสมเศษหินไรโอไลต์ทงัหมดมีค่าการดูดซึมนาํเป็นไปตามเกณฑที์มาตรฐานกาํหนด  

การหด
ตวัทาง

ยาว (ร้อ
ยละ)

อตัราส่วน
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 ภาพท ี6 การดูดซึมนาํของคอนกรีตบล็อกผสมเศษหินไรโอไลตอ์ตัราส่วนต่าง ๆ ทีอาย ุ28 วนั  5. ความต้านทานแรงอดัของคอนกรีตบล็อก   เมือนาํคอนกรีตบลอ็กผสมเศษหินไรโอไลตอ์ตัราส่วนต่าง ๆ ทีอายกุารบ่ม 7 ,14 ,21 , และ 28 วนั ไปทดสอบความไดผ้ลการทดสอบตามภาพทีตา้นทานแรงอดั  7 พบวา่ เมืออายกุารบ่มเพิมขึนค่าความตา้นทานแรงอดัของคอนกรีตบล็อกก็เพิมขึนตามไปดว้ย ซึงเป็นไปตามทฤษฎีระยะเวลาการก่อตวัของคอนกรีต )ชชัวาลย์ , 2552  (เมือ พิจารณาทีอตัราส่วนผสมต่าง ๆ พบว่า ความตา้นทานแรงอดัของคอนกรีตบล็อกเมือผสมเศษหินไรโอไลต์ในปริมาณทีมากขึนส่งผลให้ค่าความตา้นทานแรงอดัมีแนวโน้มลดลงตามลาํดับ ทังนีเป็นผลมาจากความถ่วงจาํเพาะของเศษหินไรโอไลต์ทีน้อยกว่าหินฝุ่ นหินปูนจะทาํให้คอนกรีตบล็อกรับกาํลงัได้น้อยลง อีกทงัยิงเมือผสมลงในปริมาณทีเพิมขึนก็จะทาํให้ปริมาณปูนซีเมนต์นอ้ยลงส่งผลให้ซีเมนตเ์พสตที์ไปเคลือบผิวของเศษหินไรโอไลตมี์จาํนวนนอ้ยลงตามไปดว้ย ทาํให้ความสามารถในการยึดเหนียวของเนือคอนกรีตน้อยลง ส่งผลให้ความตา้นทานแรงอดัตาํลงตามไปดว้ย )ชชัวาล ย ์,2552  (และเมือเปรียบเทียบค่าความตา้นทานแรงอดัทีไดก้บัมาตรฐาน มอก.58-2533 ทีกาํหนดใหค้่าความตา้นทานแรงอดัของคอนกรีตบล็อกเฉลีย 5 กอ้น ทีอายกุารบ่ม 28 วนั ตอ้งไม่น้อยกวา่ 25 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร )สมอ ,. 2533  (พบวา่ทุกอตัราส่วนผา่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนด   
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ภาพท ี7 ความสมัพนัธ์ระหวา่งความตา้นทานแรงอดัและอายกุารบ่มของคอนกรีตบล็อกทีอตัราส่วนต่าง ๆ 
6. สัมประสิทธิการนําความร้อน  

 ภาพท ี8 สัมประสิทธิการนาํความร้อนของคอนกรีตบล็อกผสมเศษหินไรโอไลตอ์ตัราส่วนต่าง ๆ 
 จากผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิการนาํความร้อนของคอนกรีตบล็อกผสมเศษหินไรโอไลต์ทีอตัราส่วนต่าง ๆ ดงัภาพที 8 พบว่าเศษหินไรโอไลต์ทีผสมลงในคอนกรีตบล็อก ส่งผลทําให้ค่าสัมประสิทธิการนําความร้อนเพิมสูงขึนเล็กนอ้ยตามลาํดบัปริมาณการผสมทีเพิมขึน โดยเป็นผลมาจากเนือของคอนกรีตบล็อกผสมเศษหินไรโอไลตที์มีความแน่นมากขึนจากขนาดคละของมวลรวมทีดีขึน ถึงแมว้่าจะมีค่าการดูดซึมนํามากขึนจากพืนทีผิวของมวลรวมทีมากขึนก็ตาม ดงันันจึงทําให้การส่งผ่านความร้อนระหว่างก้อนคอนกรีตบล็อกเกิดขึนง่ายกว่าเมือผสมเศษหินไรโอไลต์ในปริมาณทีเพิมขึน ค่าสมัประสิทธิการนาํความร้อนจึงเพมิสูงขึนตามไปดว้ย สรุปผลการวจิัย  ผลการศึกษาการนําเศษหินไรโอไลต์มาเป็นมวลรวมทดแทนหินฝุ่ นหินปูนบางส่วนในการพฒันาผลิตภณัฑ์คอนกรีตบล็อก ตามมาตรฐาน มอก. -  เรืองคอนกรีตบล็อกไม่รับนาํหนกั สรุปไดว้า่เศษหินไรโอไลตส์ามารถนาํมาใช้เป็นมวลรวมสาํหรับผสมและขึนรูปเป็นคอนกรีตบล็อกทดแทนหินฝุ่ นหินปูนไดบ้างส่วน โดยใชอ้ตัราส่วนนาํต่อซีเมนต ์(w/c) เท่ากบั 0.65 โดยนาํหนัก ซึงทุกอตัราส่วนมีสมบัติผ่านมาตรฐานกาํหนด โดยเมือผสมเศษหินไรโอไลต์ในปริมาณทีเพิมขึนส่งผลให้ การหดตวัทางยาว การดูดซึมนาํ และสัมประสิทธิการนําความร้อนมีค่าสูงขึน ส่วนความตา้นทานแรงอดัตาํลง ดงันนัคอนกรีตบล็อกผสมเศษหินไรโอไลต์สามารถใชง้านก่อผนงัอาคารทวัไปไดดี้เหมือนกบัคอนกรีตบล็อกปกติ แต่ไม่ช่วยในการเป็นฉนวนป้องกนัความร้อนของอาคาร และในการวิจยัครังต่อไปควรศึกษาการนาํเศษหินไรโอไลต์ไปใช้ทดแทนหินฝุ่ นหินปูนทงัหมดเพือความคุม้ค่าในการดาํเนินงานและลดตน้ทุนในการผลิตใหม้ากยงิขึนได ้  
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กิตติกรรมประกาศ ไดรั้บทุนอุดหนุนวิจัยประเภทงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี   เอกสารอ้างองิ ชชัวาลย ์เศรษฐบุตร. 2552. ปูนซีเมนต์และการประยุกต์ใช้งาน. บจ.ปูนซีเมนตไ์ทยอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ. ประชุม คาํพุฒ, กิตติพงษ์ สุวีโร, นิรมล ปันลาย และธงเทพ ศิริโสดา. 2558. การใชเ้ศษหินภูเขาไฟในผลิตภณัฑ์คอนกรีตบล็อก. วารสารการพฒันาชุมชนและคุณภาพชีวติ (3) : 115-122.  ปริญญา จินดาประเสริฐ และ ชยั จาตุรพิทกัษ์กุล. 2555. ปูนซีเมนต์ ปอซโซลาน และคอนกรีต. พิมพ์ครังที 7.  กรุงเทพฯ: สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย. 381 หนา้. สํานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม. 2533. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.58 เรืองคอนกรีตบล็อกไม่รับนําหนัก. กระทรวงอตุสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร. 
ASTM C518-15. 2015. Standard Test Method for Steady-State Thermal Transmission Properties by Means of the Heat Flow Meter Apparatus. ASTM International. West Conshohocken, PA.                          
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 คอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก  Porous Concrete Mixed With Crumbs of Concrete  Block  
จรูญ  เจริญเนตรกลุ * และ นนัทชยั  ชูศิลป์  Charoon Charoennetkul1* and Nuntachai Chusilp1  

บทคดัย่อ 
 

 งานวิจัยนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาการนําเศษคอนกรีตบล็อก มาผสมเป็นมวลรวมหยาบในการผลิตคอนกรีตพรุน เปรียบเทียบคุณสมบติัดา้นต่าง ๆ ของคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อกในอตัราส่วนทีแตกต่างกนัโดยทาํการทดสอบกาํลงัรับแรงอดั การไหลผ่านของนาํ และการขดัสีของคอนกรีต โดยปรับเปลียนปริมาณของซีเมนตเ์พสต์ทีเป็นวสัดุเชือมประสานทีอตัราส่วนร้อยละ 40, 42, 44, 46 และ 48 ของนาํหนักเศษคอนกรีตบล็อก และเลือกอตัราส่วนทีเหมาะสมมาทดสอบการใชง้านจริงดว้ยการทาํทีจอดรถยนตส่์วนบุคคล 
  จากผลการทดสอบคุณสมบติัของคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก เป็นวสัดุมวลรวมหยาบ พบว่าเมือเพิมปริมาณของซีเมนตเ์พสตท์าํให้คอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบลอ็กมีกาํลงัรับแรงอดัเพมิขึน แต่การขดัสีของคอนกรีต การไหลผ่านของนํา มีค่าลดลง ซึงพบว่าที CB-48 ซึงเป็นอตัราส่วนทีผสมซีเมนต์เพสต์ร้อยละ 48 ของนาํหนักเศษคอนกรีตบล็อก สามารถรับกาํลงัอดัได้สูงสุดถึง 110.61 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร มีค่าการไหลผ่านของนาํอยูที่ 1.36 เซนติเมตรต่อวนิาที และการขดัสีของคอนกรีตเพียง 7 กรัม จากการทดลองใชง้านจริงโดยการนาํรถยนตส่์วนบุคคล มาจอดบริเวณพืนคอนกรีตพรุนนนัพบวา่สามารถรับนาํหนกับรรทุกไดโ้ดยไม่มีการแตกร้าวและยงัสามารถระบายนาํลงสู่พนืดินไดเ้ป็นอยา่งดี เมือเปรียบเทียบกบัพนืคอนกรีตทวัไป 
 
คาํสําคญั  :  คอนกรีตพรุน,  เศษคอนกรีตบล็อก,  การไหลผา่นของนาํ,  การขดัสีของคอนกรีต 
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ABSTRACT   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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สาขาวิศวกรรมโยธา  คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  

1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Srivijaya, 1 Rajadamnernnok Road, Bo Yang, Mueang, Songkhla 90000, Thailand 
*ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) :Charoon2515@gmail.com  
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บทนํา 
คอนกรีตพรุนเป็นคอนกรีตทีมีสมบัติแตกต่างจากคอนกรีต ทวัไปคือยอมให้นาํและอากาศไหลผ่านเขา้-ออกได ้คอนกรีตพรุนจะมีโพรงหรือช่องวา่งจาํนวนมากทีต่อเนืองกนั ภายในโครงสร้างมากกว่าคอนกรีตธรรมดาทวัไป  สามารถนาํมาประยกุต์ใชง้านเป็นวสัดุก่อสร้างทีลดผลกระทบทางด้านสิงแวดลอ้ม นอกจากนียงัมีสมบัติเป็นฉนวนกนัเสียงและความร้อน ถูกใชใ้นงานคอนกรีตทีรักษาสภาพแวดลอ้ม   
การนําคอนกรีตพรุนไปใชง้าน Chareerat (2009) พบวา่สามารถนาํไปประยุกตใ์ชง้านเป็นวสัดุชนัผิวทางและชนัรองผิวทางร่วมกบัการจดัการระบายนาํ ดงัภาพที 1 สามารถช่วยลดปัญหาการไหลนองของนาํฝน และลดขนาดของระบบระบายนาํลงได้ โดยนาํสามารถซึมลงสู่ชนัดินดา้นล่างทาํให้คุณภาพของนาํทีไหลลงสู่ระบบแม่นําดีขึน ใช้เป็นพืนทางบริเวณเขตเมืองร่วมกบัการปลูกตน้ไม ้เพอืเป็นพนืทีสีเขียว  

 
 

 
 
 
 

 
ภาพที 1 การนําคอนกรีตพรุนไปประยุกต์กบัการใช้งานต่าง  ๆทมีา Sata, V., Wongsa, A., and Chindaprasirt, P. (2013)   คอนกรีตบลอ็กหรือภาษาทางตลาดจะเรียกวา่ "อิฐบล็อก" โดยมีทงัชนิดรับนาํหนกัและไม่รับนาํหนกั ส่วนใหญ่จะมีลกัษณะกลวง  และเป็นทีนิยมใชม้ากเนืองจากมีราคาถูก สามารถหาซือไดง่้าย ไม่มีปัญหาในขนัตอนการก่อสร้าง อีกทงัยงัสามารถทาํงานไดร้วดเร็วเพราะมีขนาดกอ้นใหญ่ จากลกัษณะทีมีรูกลวงตรงกลางทาํให้ช่องอากาศภายในนนัเป็นฉนวนในการกนัความร้อนทีดี ปัจจุบนัมีการนาํคอนกรีตบล็อกมาเป็นผนังอาคารจาํนวนมาก ในระหว่างก่อสร้างจะมีเศษคอนกรีตบล็อกทีแตกเหลือใชจ้ากงานก่อ  อีกทงัในการทุบทิงของอาคารก็จะมีเศษคอนกรีตบล็อกเหลือทิงดงัภาพที 2 จึงมีแนวคิดทีจะนาํเศษคอนกรีตบล็อกทีเหลือทิงมาผสมกบัซีเมนต์เพสต์แลว้ผลิตเป็นคอนกรีตพรุน เพือนาํไปใชป้ระโยชน์ในงานพืนสาํหรับทีจอดรถยนตส่์วนบุคคล หรืองานถนนดงัภาพที 3 ซึงมีขอ้ดีคือสามารถระบายนาํได ้ลดนาํท่วมขงับนผิวถนน ช่วยลดอุบติัเหตุไดอี้กทางหนึงดว้ย 
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ภาพท ี2 เศษคอนกรีตบล็อกทีเหลือทิงจากงานก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 

ภาพท ี3 คอนกรีตพรุนทีใชก้บังานถนน 
วธิีดําเนินการวิจัย  การวจิยันีเป็นการศึกษาวิธีดาํเนินการผลิต ออกแบบส่วนผสม การทดสอบคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก โดยการนําเศษคอนกรีตบล็อกผสมกบัซีเมนตเ์พสตใ์นปริมาณร้อยละ 40, 42, 44, 46 และ48 โดยนาํหนักของเศษคอนกรีตบล็อก ควบคุมอตัราส่วนนาํต่อปูนซีเมนต ์(w/c) เท่ากบั 0.40 อดัขึนรูปโดยใชแ้บบหล่อทรงกระบอกขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร นําไปทดสอบกาํลังรับแรงอดัและการไหลผ่านของนําทีอายุ 28 วนัและแบบหล่อทรงลูกบาศก์ขนาด 15×15×15 เซนติเมตร นาํไปทดสอบการสูญเสียนาํหนกัจากการขดัสีของคอนกรีต โดยมีขนัตอนและวธีิการดาํเนินงานดงันี 
1. วสัดุอุปกรณ์และวธิีการทดสอบทใีช้ในการทดสอบ 
 1.1 วสัดุทใีช้ในการผลิตคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบลอ็ก 
 คอนกรีตบล็อกทีนาํมายอ่ยและร่อนผา่นตะแกรงเบอร์ 3/4 และคา้งบนตะแกรงเบอร์ 3/8   ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ประเภทที 1  นาํสะอาดโดยใชน้าํประปา 
1.2 อุปกรณ์และเครืองมือทใีช้ในการทดสอบ 
 1) เครืองทดสอบการขดัสีของคอนกรีตตามมาตรฐาน ASTM C 944-99 ดงัภาพที 4 
 2) เครืองทดสอบการไหลผ่านของนาํตามมาตรฐาน ISSN 1983-4195 ดงัภาพที 5 
 3) เครืองทดสอบกาํลงัอดัตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 409-2525 ดงัภาพที 6 

ถนนคอนกรีต
ถนนคอนกรีตทวัไป 
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 4) อุปกรอืนๆ เช่นเครืองชังนําหนักทีมีความละเอียด 0.01 กรัม เครืองมือวดัความยาวทีมีความละเอียด 0.01                    มิลิเมตร 
 
 
 
    
        ภาพท ี4 เครืองทดสอบการขดัสีของคอนกรีต       ภาพท ี5 เครืองทดสอบการไหลผา่นของนาํ 

 
 
 
 

 
 

ภาพท ี6 เครืองทดสอบกาํลงัอดั 
2. ขนัตอนการศึกษา 
 2.1 อตัราส่วนการผสมคอนกรีตพรุนทใีช้ในการทดสอบ 
 ใชป้ริมาณปูนซีเมนตร้์อยละ 40, 42, 44, 46 และ 48 ของนาํหนกัมวลรวมหยาบ(เศษคอนกรีตบล็อก) และควบคุมอตัราส่วนนาํต่อซีเมนต์ร้อยละ 0.40 อตัราส่วนผสมของคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก แสดงไดด้ัง ตารางที 1 และตารางที 2 
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ตารางท ี1 อตัราส่วนผสมคอนกรีตพรุนสาํหรับหล่อคอนกรีตรูปทรงกระบอก 
ส่วนผสม มวลรวมหยาบ (กรัม) ปูนซีเมนต ์(กรัม) นาํ (กรัม) 

CB-40 19,200 7,680 3,648 
CB-42 19,200 8,064 3,802 
CB-44 19,200 8,448 3,955 
CB-46 19,200 8,832 4,109 
CB-48 19,200 9,216 4,263 

 
ตารางท ี2 อตัราส่วนผสมคอนกรีตพรุนสาํหรับหล่อคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก ์

ส่วนผสม มวลรวมหยาบ (กรัม) ปูนซีเมนต ์(กรัม) นาํ (กรัม) 
CB-40 16,500 6,600 3,135 
CB-42 16,500 6,930 3,267 
CB-44 16,500 7,260 3,399 
CB-46 16,500 7,590 3,531 
CB-48 16,500 7,920 3,663 

หมายเหตุ  :   CB คือ คอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อกขนาดผา่นตะแกรงเบอร์ 3/4 คา้งบนตะแกรงเบอร์ 3/8   
  
2.2 การหล่อตวัอย่างคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก 
 การหล่อคอนกรีตพรุนโดยใชค้อนกรีตบล็อกทีนาํมายอ่ยและร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 3/4 คา้งบนตะแกรงเบอร์ 3/8 ใชปู้นซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที 1 เป็นวสัดุเชือมผสานตามอตัราส่วนทีออกแบบ เพือศึกษาคุณสมบติัเบืองตน้ในดา้นต่างๆ และหาอตัราส่วนผสมทีเหมาะสมและดีทีสุดเพอืนาํไปใชง้านจริง ซึงมีวธีิหล่อดงันี 

1) การนาํคอนกรีตบล็อกมาย่อยและร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 3/4 คา้งบนตะแกรงเบอร์ 3/8 เป็นมวลรวมหยาบ ปูนซีเมนต ์และนาํสะอาด ตามอตัราส่วนทีออกแบบ  
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ภาพท ี7 เศษคอนกรีตบล็อก                    ภาพท ี8 ปูนซีเมนต ์
  2) นาํเศษคอนกรีตบล็อก ปูนซีเมนต ์และนาํทีเตรียมไวต้ามอตัราส่วน มาผสมรวมกนัในภาชนะผสมแลว้คลุกเคลา้ใหผ้สมเป็นเนือเดียวกนัโดยใชเ้ครืองผสมคอนกรีต เทส่วนผสมจนเตม็แบบหล่อคอนกรีตแลว้ ใชเ้กรียงเหล็กแต่งผิวดา้นบนของตวัอย่างคอนกรีตพรุน เพือให้ขอบดา้นบนของตวัอย่างคอนกรีตพรุนเรียบสมาํเสมอกบัแบบหล่อคอนกรีตทิงไว ้24 ชวัโมง 

 
 

 
 

 
ภาพท ี9 เทคอนกรีตพรุนในแบบหล่อคอนกรีตทงัรูปทรงกระบอกและทรงลูกบาศก ์

 3) หลงัจากครบ 24 ชวัโมง ให้ถอดแบบหล่อคอนกรีตดา้นขา้งออกเพือนาํตวัอยา่งคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อกออกจากแบบหล่อนําแช่นําทิงไวเ้ป็นเวลา 7 วนั เพือรักษาความชืนของคอนกรีตพรุนให้มีความชืนมากพอทีจะทาํปฏิกิริยาไฮเดรชนักบัปูนซีเมนต ์
 4) เมือแช่นาํคอนกรีตพรุนครบ 7 วนัแลว้ นาํคอนกรีตพรุนมาห่อดว้ยฟิลม์ยืดเพือป้องกนัการสูญเสียความชืนในเนือคอนกรีต แลว้นาํมาบ่มทีอุณหภมิูหอ้งเป็นเวลา 7, 14 และ 28 วนั 

 
 
 
 
 

ภาพท ี10 คอนกรีตพรุนทีห่อดว้ยฟิลม์ 
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 2.3 การทดสอบคุณสมบัตต่ิาง  ๆ
 ตวัอย่างคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก นาํมาทดสอบกาํลงัอดั ค่าการไหลผ่านของนาํ และค่านาํหนักทีสูญเสียจากการขดัสี โดยมีรายละเอียดดงันี 
 1) การทดสอบกาํลงัรับแรงอดัของคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อกตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก. 409-2525  
 2) ทดสอบการไหลผา่นของนาํตามมาตรฐาน ISSN 1983-4195 ดงัภาพที 11 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพท ี11 แบบจาํลองเครืองทดสอบการไหลผา่นของนาํ 

 
                                      k = ( At

aL )ln( h2
h1 )                                            (1) 

 โดยที   k = ค่าการไหลผา่นของนาํ (เซนติเมตรต่อวินาที)   a  = พืนทีหนา้ตดัของท่อเครืองมือทดสอบ (ตารางเซนติเมตร)    A = พืนทีหนา้ตดัตวัอยา่ง (ตารางเซนติเมตร)   L = ความสูงตวัอยา่ง (เซนติเมตร)    t  = ระยะเวลาในการทดลอง (วินาที)             h1,h2 = ระดบันาํขนัตน้และขนัสุดทา้ย (เซนติเมตร) 
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3) ทดสอบการขดัสีของคอนกรีตตามมาตรฐาน ASTM C 944-99 โดยมีชุดทดสอบดงัภาพที 12 
 
  

 
 
 

ภาพท ี12 การติดตงัตวัอยา่งคอนกรีตพรุนเพอืทดสอบการขดัสี 
 

ผลและวจิารณ์ผล  ในการวิจยัครังนีเป็นการศึกษาเกียวกบัผลการดาํเนินการทีไดจ้ากวิธีการผลิต ออกแบบส่วนผสมการทดสอบของคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก เพือให้ไดต้ามจุดประสงค์ของโครงการทีกล่าวมาขนัตน้ ตลอดจนศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตพรุน โดยกาํหนดให้อตัราส่วนทีใชใ้นการทดสอบมี 5 อตัราส่วน คือ CB-40, CB-42, CB-44, CB-46 และ CB-48 โดยมีผลการทดสอบดงันี 
1. คุณสมบัตขิองคอนกรีตบล็อก 
 จากการทดสอบคุณสมบัติเบืองตน้ของคอนกรีตบล็อกทีจะนํามาผสมเป็นคอนกรีตพรุน มีผลการทดสอบดัง                ตารางที 3 
ตารางท ี3 คุณสมบติัของคอนกรีตบล็อก 

คุณสมบติั คอนกรีตบล็อก 
ขนาดของคอนกรีตบลอ็ก (เซนติเมตร) 18.06 × 39.32 × 6.48 
ความชืน (เปอร์เซ็นต)์ 2.25 
การดูดซึมนาํ (เปอร์เซ็นต)์ 6.82 
กาํลงัรับแรงอดั (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 40 
ความหนาแน่น (กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 1,734.28 
2. ผลการทดสอบคุณสมบัตคิอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบลอ็ก 
 จากการทดลองนาํเศษคอนกรีตบล็อกมาใชเ้ป็นมวลรวมหยาบแทนวสัดุธรรมชาติในการผลิตคอนกรีตพรุน และนาํคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก มาทดสอบคุณสมบติัเบืองตน้ มีผลการทดสอบดงันี  
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สีของค

อนกรีต
(กรัม)

 2.1 การทดสอบกําลังรับแรงอดั 
 จากผลการทดสอบกาํลงัรับแรงอดัของคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก ทีอาย ุ7, 14 และ 28 วนั นาํมาเขียนเป็นกราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งกาํลงัรับแรงอดัและปริมาณของซีเมนต ์ดงัภาพที 9 
 
 
 
 
 
 

ภาพท ี13 กาํลงัรับแรงอดัคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก 
 จากภาพที 9 พบว่าคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อกจะมีการพฒันากาํลงัอดัเพิมขึนเรือยๆ ตามอายุการบ่ม เพราะปฏิกิริยาไฮเดรชันจะเพิมขึนเรือยๆ)  การเพิมปริมาณของซีเมนต์เพสต์จะทําให้คอนกรีตมีกาํลังอัดทีสูงขึนด้วยสอดคลอ้งกบัการศึกษาของอาํพล วงศษ์า และคณะ (2556) 
 2.2 ผลการทดสอบการขัดสีของคอนกรีต 

จากผลการทดสอบการขดัสีของคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก ทีอาย ุ28 วนั ไดผ้ลดงัภาพที 14 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท ี14 การขดัสีของคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก 
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 จากภาพที 14 ผลการทดสอบการขดัสีของคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก มีค่าการสูญเสียนาํหนักจะแปรผนัตามปริมาณของซีเมนต์เพสต์ทีใช้เป็นวสัดุเชือมผสานคือ CB-40, CB-42, CB-44, CB-46 และ CB-48 มีค่านําหนักทีสูญเสียจากการขดัสีเท่ากับ 17.33, 13.67, 12.00, 10.33  และ 7.00 กรัม ตามลาํดบั  จะเห็นได้ว่าเมือมีการเพิมปริมาณของซีเมนตเ์พสตท์าํให้คอนกรีตพรุนมีค่าการสูญเสียนาํหนกัจากการขดัสีลดลง เนืองจากซีเมนตเ์พสตมี์ความแข็งกวา่คอนกรีตบล็อก 
 2.3 การไหลผ่านของนาํของคอนกรีตพรุน 

จากผลการทดสอบการไหลผ่านของนําของคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อกทีอายุ 28 วนั แสดงได ้              ดงัภาพที 15  
 
 
 
 
 
 

ภาพท ี15 ค่าการไหลผ่านของนาํของคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก 
 จากภาพที 15 ค่าการไหลผา่นของนาํจะแปรผนัตามปริมาณของซีเมนตเ์พสตคื์อเมือเพิมปริมาณซีเมนตม์ากขึนจะทาํใหค้อนกรีตพรุนมีค่าการไหลผ่านของนาํลดลงเนืองจากซีเมนตเ์พสตจ์ะทาํให้มีรูพรุนของคอนกรีตนอ้ยลง 
 2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากําลังอดัและค่าการขัดสีของคอนกรีตพรุนทีอาย ุ28 วนัดงัภาพที 16 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท ี16 ความสมัพนัธ์ระหวา่งกาํลงัรับแรงอดักบัค่าการขดัสีของคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก 
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 จากภาพที 16  พบว่าเมือกาํลังรับแรงอดัมีค่าเพิมขึนจะทําให้ค่านาํหนักทีสูญเสียจากการขัดสีของคอนกรีตมีปริมาณลดลงและมีค่าแปรผนัตามปริมาณของซีเมนตเ์พสต์ทีใชเ้ป็นวสัดุเชือมผสานคือเมือปริมาณซีเมนตเ์พสตเ์พิมมากขึนจะทาํใหค้่ากาํลงัรับแรงอดัเพมิมากขึนแต่ค่านาํหนกัทีสูญเสียจากการขดัสีจะมีค่าลดลงตามลาํดบั 
 2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างค่ากําลังรับแรงอัดของคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อกทีอาย ุ28 วนั และค่าการไหลผ่านของนาํคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อกทีอาย ุ28 วนั มีผลการทดสอบดงัภาพที 17 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท ี17 ความสมัพนัธ์ระหวา่งกาํลงัรับแรงอดัและค่าการไหลผา่นของนาํ 
 จากภาพที 17 พบวา่เมือกาํลงัรับแรงอดัมีค่าเพมิขึนจะทาํใหค้่าการไหลผา่นของนาํมีปริมาณลดลง และมีค่าแปรผนัตามปริมาณของซีเมนตเ์พสตที์ใชเ้ป็นวสัดุเชือมผสานคือ เมือปริมาณซีเมนตเ์พสตเ์พมิมากขึนจะทาํใหค้่ากาํลงัรับแรงอดัเพิมมากขึนแต่ค่าไหลผ่านของนาํจะมีค่าลดลง อตัราส่วนผสม CB-38 ให้ค่ากาํลงัอดัทีเหมาะทีสุดนาํไปใชเ้ป็นผิวถนนลานจอดรถยนตส่์วนบุคคล ในขณะทีการระบายนาํก็ยงัมีความสามารถในการระบายได ้จึงมีความเป็นไปไดม้ากทีสุดในการนาํไปใช้งานไดม้ากทีสุด 
3. วเิคราะห์ผลการทดสอบคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบลอ็ก 
 จากการศึกษาพบวา่กาํลงัรับแรงอดัของคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อกมีค่าแปรผนัตามสดัส่วนของซีเมนต์เพสตต์่อเศษคอนกรีตบล็อก กล่าวคือถา้มีปริมาณซีเมนตเ์พสตเ์พิมมากขึนจะทาํให้คอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อกมีค่ากาํลงัรับแรงอดัสูงขึนเพราะซีเมนตเ์พสตแ์ละเศษคอนกรีตบล็อกผสานกนัไดม้ากขึน  การขดัสีของคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก พบวา่นาํหนักทีสูญเสียจากการขดัสีของคอนกรีต จะมีค่าแปรผนัตามสัดส่วน ซีเมนตเ์พสตต์่อเศษคอนกรีตบล็อก กล่าวคือ ถา้มีปริมาณซีเมนตเ์พสตเ์พิมมากขึนจะทาํใหค้อนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบลอ็กมีค่าการสูญเสียนาํหนักจากการขัดสีลดลง  การไหลผ่านของนําของคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก พบว่าค่าการไหลผ่านของนําของคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก จะมีค่าแปรผนัตามสดัส่วนซีเมนตเ์พสตต์่อเศษคอนกรีตบลอ็ก กล่าวคือ ถา้มีปริมาณ
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ซีเมนต์เพสต์เพิมขึนจะทาํให้คอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก มีค่าการไหลผ่านของนาํลดลง เนืองจากซีเมนต์เพสต์และเศษคอนกรีตบล็อกผสานกนัมากขึน ทาํใหมี้ช่องวา่ระหวา่งเศษคอนกรีตบลอ็กลดนอ้ยลง 
 จากการเปรียบเทียบกาํลงัรับแรงอดัของคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก พบวา่ตวัอยา่งคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก  ทีอาย ุ28 วนั ตวัอยา่งการทดสอบที CB-48 สามารถรับกาํลงัอดัไดม้ากทีสุด 
 จากการเปรียบเทียบอตัราการสูญเสียนาํหนักจากการขดัสีของคอนกรีต พบว่าตวัอย่างคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก ตวัอยา่งการทดสอบที CB-48 มีอตัราการสูญเสียนาํหนกันอ้ยทีสุด 
 จากผลการทดลองคุณสมบติัเบืองตน้ของคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อกสรุปไดว้า่ คอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อกสามารถระบายนาํไดดี้ แต่รับกาํลงัอดัและตา้นทานการขดัสีคอนกรีตไดต้าํ จึงเหมาะทีจะนาํไปใชใ้นงานทีมีไม่ตอ้งการรับนาํหนกัมาก เช่น การทาํบล็อกทางเดินในสวน พืนทีสาํหรับจดัสวน กระถางตน้ไม ้พนืทีซกัลา้ง ทีจอดรถยนต์ส่วนบุคคล ชนัรองผิวทางร่วมกบัการจดัการระบายนาํเป็นตน้ สอดคลอ้งกบัการศึกษาการนาํคอนกรีตพรุนไปใช้งานของ Chareerat (2009) 
4. การนําไปใช้งานจริง 
 จากการทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อกขา้งตน้จึงนําผลการทดสอบมาพิจารณาอตัราส่วนทีเหมาะสมและนาํมาใชง้านจริงโดยทาํเป็นทีจอดรถรถยนตส่์วนบุคคล เพือทดสอบเปรียบเทียบการไหลผา่นของนาํ ระหวา่งคอนกรีตทวัไปและคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก  
 ก่อนทีจะทาํทีจอดรถได้มีการทาํการขุดสาํรวจดิน ลึก 50 เซนติเมตรและนาํเอาตวัอยา่งดินมาทดสอบเพือจาํแนกประเภทดิน   จากค่าความถ่วงจาํเพาะของดินเท่ากบั 2.69 จัดเป็นดินทรายปนตะกอนและจากการทาํ Sieve Analysis ไดค้่า Cu เท่ากบั 4.22 และค่า Cc เท่ากบั 0.30 ในการจาํแนกดินเม็ดหยาบระบบ USCS จดัไดว้่าเป็นดินประเภท SP (Poetry Graded Sand) มีการซึมนาํไดดี้และเกิดการทรุดตวันอ้ย ซึงเหมาะทีจะใชเ้ป็นพนืทีสาํหรับทดสอบใชง้านจริง 
 4.1 ขนัตอนการทาํทีจอดรถยนตส่์วนบุคคล มีดงันี 
 1) เตรียมเศษคอนกรีตบล็อกทีจะใชส้าํหรับทาํทีจอดรถยนตส่์วนบุคคล ซึงในทีนีจะใชเ้ศษคอนกรีตบล็อกทีไดจ้ากการทุบและร่อนผา่นตะแกรงเบอร์ 3/4 คา้งบนตะแกรงเบอร์ 3/8 เพือใชเ้ป็นมวลรวมหยาบ 
 2) ปรับระดบัดินเดิมใหต้าํกวา่ระดบัทีตอ้งการเทคอนกรีตประมาณ 15 เซนติเมตร 
 3) ติดตงัไม้แบบให้ได้ขนาดความกวา้งความยาว ตามทีต้องการและใช้ทรายหยาบรองพืนปรับระดับหนา 5 เซนติเมตร ใหท้วับริเวณทีจะเทคอนกรีต 
 4) ทาํการปูแผน่พลาสติกกนัชืนและวางเหลก็ตะแกรงลงในแบบหล่อดงัภาพที 18 
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ภาพท ี18 การปูแผน่พลาสติกกนัชืน 
 5) เทคอนลงในแบบหล่อใหมี้ความหนา 10 เซนติเมตรโดยทีคอนกรีตทวัไปจะใชส้ดัส่วน  
1 : 2 : 4 ส่วนคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อกจะใชสู้ตร CB-48 และแต่งหนา้คอนกรีตใหเ้รียบดงัภาพที 19 
 
 
 

ภาพท ี19 พนืคอนกรีตทวัไปและพนืคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก 
 4.2 ทดสอบใช้งานจริงและเปรียบเทยีบระหว่างคอนกรีตทวัไป และคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบลอ็ก 
 หลงัจากบ่มคอนกรีตครบ 28 วนั แลว้ทาํการทดลองใชง้านจริงโดยการจาํลองขงันาํบนพืนคอนกรีตทวัไปและพืนคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อกเพือดูการไหลผ่านของนาํดงัภาพที 20 
 

 
 
 

 
ภาพท ี20 ขงันาํทงัพนืคอนกรีตทวัไปและพนืคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก 

 จากภาพที 20 เทนาํปริมาณ 100 ลิตร และขงันาํทงัพืนคอนกรีตทวัไป และพืนคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก เพือดูความแตกต่างของการไหลผ่านของนาํ ซึงหลงัจากทาํการทดลองแลว้ในดา้นของพืนคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อกเมือเทนาํไปแลว้นาํไหลซึมผ่านทงัหมด ส่วนในดา้นของพืนคอนกรีตทวัไป นาํไม่สามารถไหลซึมผ่านได ้สรุปไดว้า่พืนคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก มีการไหลผ่านของนาํไดดี้กวา่ 
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ภาพท ี21 การจอดรถยนตส่์วนบุคคลบนพนืคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก 
 จากภาพที 21 ทาํการทดสอบใชง้านจริงดว้ยการนาํรถขึนมาจอดบนพืนคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก ซึงสามารถจอดรถยนตส่์วนบุคคลไดจ้ริงโดยทีพนืไม่พงัเสียหาย แสดงวา่พืนคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อกสามารถรับนาํหนกัของรถยนตส่์วนบุคคลได ้
 4.3 การวเิคราะห์ต้นทนุการผลิต 
 การวเิคราะห์ตน้ทุน โดยใชเ้หล็กเสริมทีมีปริมาณเท่ากนัทงัพนืคอนกรีตทวัไป และคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก ไม่คิดส่วนของกาํไรและค่าดาํเนินการ 
ตารางท ี4 การวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิต 

ตวัอยา่งพนืคอนกรีต ความหนา (เซนติเมตร) ราคา (บาท/ตารางเมตร) 
คอนกรีตทวัไป 10 250 
คอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก 10 350 
 จากตารางที 4 เปรียบเทียบราคาระหว่างการผลิตคอนกรีตทัวไปและคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก ซึงราคาในการผลิตคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อกจะมีราคาทีสูงกว่าราคาในการผลิตคอนกรีตทวัไป แต่คอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบลอ็กสามารถระบายนาํไดดี้กวา่คอนกรีตทวัไป 
 สรุปผลการวจิัย  จากการทดสอบคุณสมบตัิคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบลอ็ก เป็นวสัดุมวลรวมหยาบ โดยการนาํเศษคอนกรีตบล็อก มาผสมกับซีเมนต์เพสต์ในสัดส่วนร้อยละ 40, 42, 44, 46 และ 48 โดยนําหนักเศษคอนกรีตบล็อก ผลทีได้จากการทดสอบสามารถสรุปไดด้งันี 
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1. สรุปผลการทดสอบคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก 
 จากการศึกษาทดลองผลิตคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก สรุปไดด้งันี 
 1) เศษคอนกรีตบล็อก สามารถนาํมาใชเ้ป็นมวลรวมหยาบในการผลิตคอนกรีตพรุนได ้ทาํให้คอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก มีคุณสมบติัการไหลผา่นของนาํไดดี้ การตา้นทานการขดัสีของคอนกรีตและค่ากาํลงัรับแรงอดัตาํ เหมาะสาํหรับการนาํไปใชใ้นงานทีไม่ตอ้งการรับนาํหนกัมาก เช่น การทาํบล็อกทางเดิน การทาํกระถางตน้ไม ้เป็นตน้ 
 2) คอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก มีคุณสมบัติในการรับกาํลงัอดัได้น้อย เพราะเศษคอนกรีตบล็อก มีช่องว่างภายในมากและมีความสามารถในการรับกาํลงัอดัน้อย เมือนาํเศษคอนกรีตบล็อกมาใช้เป็นมวลหยาบในการผลิตคอนกรีตพรุนจึงทาํใหค้อนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อกรับกาํลงัอดัไดน้อ้ย  
 3) คอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก จะมีค่านาํหนักทีสูญเสียจากการขดัสีของคอนกรีตสูง ซึงค่านาํหนักทีสูญเสียจากการขดัสีของคอนกรีตจะมีค่าลดลงสัมพนัธ์กบัปริมาณซีเมนต์เพสต์ทีเพิมขึน เมือมีการเพิมปริมาณของซีเมนต์เพสต ์คอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก จะมีค่านาํหนกัทีสูญเสียจากการขดัสีคอนกรีตลดลงเพราะเมือมีการเพมิปริมาณซีเมนตเ์พสตท์าํใหช่้องวา่งระหวา่งเศษคอนกรีตบล็อกลดลงและซีเมนตเ์พสตผ์สานกบัเศษคอนกรีตบล็อกมากขึน 
 4) คอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก จะมีการไหลผ่านของนาํได้ ซึงค่าการไหลผ่านของนําจะมีค่าลดลงสัมพนัธ์กบัปริมาณซีเมนตเ์พสตที์เพิมขึนเพราะเมือมีการเพิมปริมาณของซีเมนต์เพสต์ทาํให้ช่องว่างระหว่างเศษคอนกรีตบล็อกลดลง 
2. ข้อเสนอแนะ 
 ควรทาํการศึกษาคุณสมบัติดา้นกาํลงัรับแรงอดัของคอนกรีตพรุนเพิมเติมเพือหาแนวโน้มในการพฒันากาํลงัรับแรงอดัของคอนกรีตพรุน 
 กิตติกรรมประกาศ  งานวิจัยนีไดรั้บทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ขอขอบคุณสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ในการเอือเฟือสถานทีทาํการวิจยัและอุปกรณ์ประกอบการวจิยั 
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การวเิคราะห์เสถียรภาพของลาดคันทาง: การเปรียบเทียบวธีิไฟไนต์อลิิเมนต์ของการวเิคราะห์ลิมิต และวธีิสมดุลขีดจํากัด Stability Analysis of Embankments: Compar ison of Finite Element Limit Analysis with Limit Equilibr ium Methods  กงกิจ ยงิเจริญกิจขจร1* วชัระ ปิโย1 และ สญัญา ดาํดุก1 Kongkit Yingchaloenkitkhajorn 1* , Watchara Piyo 1 and Sanya Damdook 1  บทคัดย่อ   บทความนีนาํเสนอการหาค่าเสถียรภาพของลาดคนัทาง โดยพิจารณาปัญหาเสถียรภาพของคนัทางทีมีลกัษณะพิเศษ คือลาดคนัทางทีมีดินทรายถมบนดินเหนียว ซึงไดใ้ชวิ้ธีไฟไนตอิ์ลิเมนตข์องการวเิคราะห์ลิมิตแบบระนาบความเครียดสองมิติถูกนาํมาใชว้เิคราะห์เสถียรภาพของปัญหานี ความสูงของลาดคนัดินถม (H), แฟกเตอร์ความลึก (d/H) และมุมเอียงของลาดคนัทาง () สาํหรับการวเิคราะห์ไฟไนตอิ์ลิเมนตข์องการวเิคราะห์ลิมิต สาํหรับดินทรายถูกจาํลองเป็นอิลิเมนตแ์บบปริมาตรทีมีคุณสมบติั ของวสัดุแบบมอร์-คูลอมบ์ในสภาพระบายนาํ และดินเหนียวถูกจาํลองเป็นอิลิเมนตแ์บบปริมาตรทีมีคุณสมบติัของวสัดุแบบเทรสกาในสภาพไม่ระบายนาํ โดยมีพารามิเตอร์คือ หน่วยนาํหนักของดิน (), กาํลงัรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายนาํ (su) และมุมเสียดทานภายใน () การศึกษาทางพารามิเตอร์ ประกอบดว้ยตวัแปรไร้มิติแฟกเตอร์ความลึก (d/H), มุมเสียดทานภายใน () และมุมเอียงของลาดคนัทาง () ผลทีไดถู้กสรุปในรูปของพารามิเตอร์ไร้มิติของตวัเลขเสถียรภาพ (su/H(FS)) พร้อมทงัไดน้าํเสนอกราฟช่วยออกแบบ และการประยุกต์ใชง้าน นอกจากนันได้เปรียบเทียบผลเฉลยของตวัเลขเสถียรภาพกบัวธีิสมดุลขีดจาํกดั และรูปแบบการวบิตัิไดถู้กนาํเสนอในบทความนีดว้ยเช่นกนั 
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ABSTRACT   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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บทนํา เสถียรภาพของลาดคนัทางโดยมากมกัพบในงานก่อสร้างถนนในโครงการต่าง ๆ การทาํนายเสถียรภาพของลาดคนัทางในทุกวนันี จึงเป็นบทบาทหนา้ที ๆ สาํคญัของวิศวกรโยธา โดยทวัไปแลว้อิทธิพลทีส่งผลต่อเสถียรภาพของลาดคนัทาง มีดว้ยกนัหลายประการ อาทิ เช่น คุณสมบตัิทางกายภาพของลาดดิน พารามิเตอร์กาํลงัของดิน และรูปร่างทางเรขาคณิตของลาดคนัทาง นอกจากนนักระบวนการก่อสร้างยงัส่งผลกระทบต่อลาดคนัทางดว้ยเช่นกนั โดยทัวไปแลว้ลาดคนัดินสามารถแบ่งประเภทออกเป็น ลาดคนัดินตามธรรมชาติ หรือ ลาดคนัดินตามกระบวนการก่อสร้าง โดยส่วนใหญ่ลาดคนัดินถมมกัพบเจอในงานก่อสร้างในลกัษณะของลาดคนัทาง (Indraratna et al., 1992 และ AI-Homoud et al., 1997) การวิเคราะห์ด้วยวิธีสมดุลขีดจาํกัด (Limit equilibrium method; LEM) เป็นหนึงในวิธีการแบบประเพณีนิยม (Conventional method) ทีมกัใชใ้นการประเมินเสถียรภาพของลาดดิน เนืองจากเป็นวิธีทีง่ายไม่ซับซ้อนมากนกั อยา่งไรก็ตามวิธีการดังกล่าวนีมีขอ้จาํกดัอยู ่เช่น สมมติฐานของแรงเฉือนทีเกิดขึนในการแบ่งชินส่วน และสมมติฐานของเส้นโคง้แนวการวบิติั โดยทวัไปแลว้วธีิสมดุลขีดจาํกดัจะใชห้ลกัการของโมเมนตแ์ละสมดุลของแรงเพอืประเมินเสถียรภาพของลาดดิน ซึงได้มีงานวิจัยทีสําคัญ ๆ เช่น Bishop (1955), Morgenstern and Price (1965), Spencer (1967), Fredlund and Krahn (1977) และ Leshchinsky and Huang (1992) ซึงงานวิจยัเหล่านีไดท้าํการวิเคราะห์ปัญหาเสถียรภาพของลาดดิน โดยใชวิ้ธีสมดุลขีดจาํกดั แต่จะเป็นการวิเคราะห์ในระบบ 2 มิติเท่านนั โดยการตงัสมมติฐานเส้นโคง้แนวการวิบตัิ แลว้ทาํการแบ่งชินส่วนของเส้นโคง้แนวการวิบติั ซึงจะตอ้งเป็นไปตามหลกัการของโมเมนตแ์ละสมดุลของแรง เพือให้อยู่บนหลกัการพนืฐานของวิธีสมดุลขีดจาํกดั ในการวเิคราะห์หาเสถียรภาพของลาดดิน โดยหลงัจากนนัตอ้งมีการตรวจสอบสมมติฐานทีงานวิจยัเหล่านีไดน้าํเสนอขึน เพอืใหแ้น่ใจวา่สมมติฐานดงักล่าวถูกตอ้ง และตอ้งเป็นไปตามหลกัการของวธีิสมดุลขีดจาํกดั วธีิวิเคราะห์ลิมิต (Limit analysis) สามารถนาํมาใชว้ิเคราะห์ปัญหาเสถียรภาพของลาดดินไดด้ว้ยเช่นกนั โดยการใชว้ธีิดงักล่าว ไดถู้กรวบรวมไวใ้นงานวิจยัของ Michalowski (1995), Donald and Chen (1997) และ     Chen et al., (2003, 2004) ตามลาํดบั และไดมี้งานวจิยับางส่วนไดห้าผลเฉลยสาํหรับกรณีทีลาดดินเป็นชนั ๆ (Layered soil slope) สาํหรับดินทีลกัษณะแบบเชือมแน่นและดินทีมีแรงเสียดทาน (Cohesive-frictional slope) เช่น งานวิจยั Kumar and Samui (2006) และ Lim et al., (2015) อยา่งไรก็ตามผลเฉลยทีไดจ้ากการวเิคราะห์ลาดคนัดินทีถมดว้ยดินทรายวางบนดินเหนียวดว้ยวิธีไฟไนต์อิลิเมนตข์องการวิเคราะห์ลิมิตยงัมีไม่มากนกั เพราะฉะนนัการวิจยัในหัวขอ้นีจึงมีความสาํคญัและมีการวจิยัเพิมเติมต่อไปอีก บทความนีนาํเสนอการหาค่าเสถียรภาพของลาดคนัทาง โดยพิจารณาปัญหาเสถียรภาพของลาดคนัทางทีมีลกัษณะพิเศษ คือลาดคนัทางทีถมดว้ยดินทรายวางบนดินเหนียว ดว้ยวธีิไฟไนตอิ์ลิเมนตข์องการวเิคราะห์ลิมิต (Finite element limit analysis) ทังขอบบนและขอบล่างบนระนาบความเครียด (2D Plane Stain) พร้อมทังเปรียบเทียบผลเฉลยของตัวเลขเสถียรภาพกบัวธีิสมดุลขีดจาํกดั และการประยกุตใ์ชง้าน วธิีการวเิคราะห์และแบบจาํลอง งานวิจยันีใช้โปรแกรมไฟไนต์อิลิเมนต์ของการวิเคราะห์ลิมิต (Finite Element Limit Analysis) OptumG  โดย Krabbenhoft et al., (2017) ในการจาํลองและวิเคราะห์หาผลเฉลยแบบขอบบน (Upper Bound, UB) และขอบล่าง (Lower Bound, LB) ซึงเป็นวิธีการวิเคราะห์ทีอาศัยหลักการของทฤษฎีลิมิตพลาสติก (Plastic Limit Theorem) ซึงให้ผลการวเิคราะห์ทีแม่นยาํและสามารถประยุกตใ์ชก้บัพารามิเตอร์ทวั ๆ ไปทางวิศวกรรมธรณีเทคนิคได ้การหาคาํตอบดว้ยทฤษฎีขอบเขตพลาสติก (Plastic Bound Theorems) โดยหลักการดังกล่าวคือ ถ้าเราสามารถจํากัดขอบเขตของคาํตอบให้อยู่ในช่วงๆ หนึงทีแน่นอนได้ และทาํการปรับปรุงแกไ้ขระบบการคาํนวณไปเรือยๆ จนกระทงัช่วงของคาํตอบนีเขา้ใกลก้นั
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มากทีสุด เราก็จะไดผ้ลเฉลยทีใกลเ้คียงกบัผลเฉลยแม่นตรง (Exact solution) มากทีสุด ทฤษฎีขอบเขตพลาสติกถูกแบงออกเป็นอีก 2 ทฤษฎีบท คือ ทฤษฎีบทขอบล่าง (Lower bound theorem) และทฤษฎีบทขอบบน (Upper bound theorem) ในการวจิยัครังนีจะถือวา่หน่วยนาํหนกัของดินทรายมีค่าเท่ากบัหน่วยนาํหนกัของดินเหนียว โดยรูปแบบสมการที 1 ไดถู้กคน้พบและยงัถือวา่เป็นการคน้พบทีสําคญัในการศึกษาของ Li et al., (2012) อยา่งไรก็ตามค่ามุมเสียดทานภายใน () ไม่ไดถู้กรวมอยูใ่นสมการที 1 ซึงสามารถแสดงไดโ้ดยผลเฉลยเชิงตวัเลขในรูปแบบกราฟเสถียรภาพ โดยการพิจารณาค่าความแตกต่างของค่า  ทีแปรเปลียนไป นอกจากนนัรูปแบบการวิบตัิทีพบจะมีลกัษณะของการวิบตัิเป็นส่วนโคง้ผ่านคนัดินทงัหมด (Base slide) ซึงการวิบตัิในลกัษณะนี จะเกิดขึนในชนัดินอ่อนทีวางอยูบ่นชนัดินแข็ง ดงันนัจะแสดงให้เห็นวา่ชนัดินทีเป็นดินเหนียว จะเกียวขอ้งกบัรูปแบบการวบิตัิของลาดคนัทางทีมีการถม  
N = s

 H (FS) (1)
 ความสูงของลาดคนัทางถม (H), แฟกเตอร์ความลึก (d/H) และมุมเอียงของลาดคนัทาง () สาํหรับการวิเคราะห์ไฟไนตอิ์ลิเมนตข์องการวเิคราะห์ลิมิต ดินทรายถมถูกจะถูกจาํลองใหเ้ป็นอิลิเมนตแ์บบปริมาตรทีมีคุณสมบตัิของวสัดุแบบมอร์-คูลอมบ์ (Mohr-Coulomb) ในสภาพระบายนาํ และดินเหนียวถูกจาํลองเป็นอิลิเมนต์แบบปริมาตรทีมีคุณสมบติัของวสัดุแบบเทรสกา (Tresca) ในสภาพไม่ระบายนาํ โดยมีพารามิเตอร์คือ หน่วยนาํหนกัของดิน (), กาํลงัรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายนาํ (su) และมุมเสียดทานภายใน () ดงัแสดงในภาพที 1 เงือนไขการเคลือนตวัทีขอบเขตของแบบจาํลองนี คือขอบล่างของแบบจาํลองไม่มีการเคลือนทีทงัแนวราบและแนวดิง (ux = uy = ) ขอบซา้ยและขอบขวาไม่สามารถเคลือนทีไดใ้นแนวราบ (ux = ) สาํหรับบนพนืผิว (Ground surface) ของแบบจาํลองเป็นแบบอิสระ ไม่มีการยดึในแนวแกนใด ๆ ทงัสิน โดยรายละเอียดแสดงอยใูนภาพที    

   ภาพท ี1 ปัญหาลาดคนัทางทีถมดว้ยดินทรายวางบนดินเหนียว  ภาพท ี2 เงือนไขขอบเขตและรูปแบบเรขาคณิต 
และค่าพารามิเตอร์ต่างๆทีใชใ้นการวเิคราะห์   ของแบบจาํลอง 

Soil in Region 1 
Soil in Region 2 
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แบบจาํลองเป็นแบบระนาบความเครียด (Plane strain) ชินส่วนดิน ของโครงข่ายไฟไนตอิ์ลิเมนตข์องขอบล่างเป็นชินส่วน (Element) รูปสามเหลียมแบบมี 3 จุดต่อของความเคน้ (Nodal unknown stresses) ส่วนขอบเขตบนมีชินส่วนรูปสามเหลียมแบบมี 6 จุดต่อการเคลือนตวั (Nodal unknown displacement node) ดงัทีแสดงในภาพที 3  

 ภาพท ี3 ชินส่วนสาํหรับการวเิคราะห์ขอบล่างและขอบบน 
 โดยผูว้ิจยัไดพิ้จารณาเลือกใชโ้ปรแกรม OptumG2 ซึงโปรแกรมดงักล่าวใชว้ธีิไฟไนตอิ์ลิเมนตข์องการวิเคราะห์ลิมิต นอกจากนียงัมีฟังก์ชนัพิเศษ คือการทีแบบจาํลองสามารถเพิมจาํนวนชินส่วนหรือพฒันาโครงข่าย (Adaptive mesh) ด้วยตวัเองได้ซึงสามารถทําให้ผลเฉลยของปัญหามีความเข้าใกลผ้ลเฉลยแม่นตรง (Exact solution) มากยิงขึน โดยได้กาํหนดให้แบบจาํลองพฒันาโครงข่าย ทงัหมด 5 รอบต่อการวิเคราะห์หาผลเฉลยของ 1 ปัญหา ฟังก์ชนันีจะเพิม จาํนวนชินส่วนในพืนทีมีการเปลียนเปลียนความเคน้และความเครียดสูง หรือเรียกอีกอย่างหนึงวา่พืนทีประสิทธิผล (Effective area) เช่น ตรงตาํแหน่งทีเกิดเส้นการวิบัติ (Slip-line field) เป็นตน้ ผลเฉลยทุกค่าใน งานวิจัยนีได้ถูกตงัค่าให้มีชินส่วนเริมต้นที 5,000 ชิน และแบบจําลองจะพฒันา โครงข่ายไปจาํนวนทังหมดทงัหมด 5 รอบ ซึงจะมีการเพิมจาํนวนของ ชินส่วนไปไดถึ้ง 30,000 ชินส่วนหลงัจากการพฒันาโครงข่ายครังสุดทา้ย พิจารณาค่ามุมเอียงของลาดคนัทาง  = 15, 22.5, 30และ 40 เพือใช้ในการวิเคราะห์ และพิจารณาค่ามุมเสียดทานภายใน = 25, 30, 35 และ 45 และกําหนดให้ค่า  =  เนืองจากตอ้งพิจารณาวิเคราะห์เสถียรภาพสาํหรับลาดดินทรายถมบนดินเหนียว ซึงเป็นคุณพลาสติกแบบสมบูรณ์ (Rigid-perfectly plastic) ร่วมกบักฎการไหลแบบสอดคล้อง (Associated flow rule) ค่าโมดูลสัแบบไม่ระบายนาํ (Eu/su= ) สําหรับกรณีค่าโมดูลสัแบบระบายนํา (E=2,800N) โดยอตัราส่วนของปัวซองแบบไม่ระบายนาํเท่ากบั (u) = 0.495 อตัราส่วนของปัวซองแบบระบายนาํของวสัดุถมแบบเสียดทานเท่ากบั () =0.35 รวมถึงค่า d/H ซึงจะมีค่าระหวา่ง 1.5, 2, 3, 4 และ 5 โดยเมือพิจารณาค่าแฟกเตอร์ความลึก d/H = 1 จะเท่ากบักรณีลาดคนัทางทีมีลกัษณะเป็นแบบเอกพนัธ์ (Homogeneous slope) ซึงผลเฉลยของตวัเลขเสถียรภาพในกรณีดงักล่าว จะตรงกบัผลเฉลยไดถู้กนาํเสนอโดย Taylor (1937) โดยผลเฉลยทีไดจ้ากวธีิไฟไนตอิ์ลิเมนตข์องการวเิคราะห์ลิมิตจะถูกสรุปในรูปของพารามิเตอร์ไร้มิติของตวัเลขเสถียรภาพ, su/H(FS) ดงัแสดงตามสมการที 1 สาํหรับการวเิคราะห์ดว้ยวธีิสมดุลขีดจาํกดัเพอืเปรียบเทียบผลเฉลยในงานวจิยัครังนี จะใชโ้ปรแกรม AutoSLOPE โดย Ukritchon (2002) ในการจาํลองและวิเคราะห์หาผลเฉลย โดยโปรแกรมดงักล่าว สามารถคน้หารูปแบบการวิบติัโดยอตัโนมติั (Self - Adaptive Failure Surface Generation, SAFEGEN) ซึงเป็นอลักอริทึม (Algorithm) ยอ่ยหนึงในโปรแกรม 
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AutoSLOPE นอกจากนนัยงัสามารถวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดคนัทางโดยใชห้ลกัการของวิธีสมดุล เพือหาอตัราส่วนความปลอดภยัไดด้ว้ยเช่นกนั ผลการวิเคราะห์ ภาพที 4 แสดงผลของการพฒันาโครงข่าย (Adaptive mesh) ครังสุดทา้ยของลาดคนัทางทีถมดว้ยดินทรายวางบนดินเหนียวบนระนาบความเครียดสองมิติ สําหรับกรณี   = 15,  = 25, d/H = 3 เปรียบเทียบระหวา่งผลเฉลยของเขตล่าง และขอบเขตบน หลงัจากการพฒันาโครงข่ายครังที 5 จาํนวนชินส่วน (Element) ของแบบจาํลองจะถูกเพิมจาํนวนในพนืทีประสิทธิผล (Effective area) หรือตรงส่วนทีเกิดการเปลียนแปลงของความเคน้เฉือนสูง โดยช่วงทีมีการเปลียนแปลงของความเคน้เฉือนสูงนนั จะมีลกัษณะเป็นส่วนโคง้ผา่นคนัดินทงัหมด (Base slide) ซึงตาํแหน่งและลกัษณะของการเกิดขึนของความเคน้เฉือนดงักล่าวนี จะเกิดขึนในกรณีทีชนัดินอ่อนวางอยูบ่นชนัดินแข็ง  ภาพที 5 แสดงตาํแหน่งทีมีการเพมิขึนของความเครียดเฉือน (Shear dissipation) ของลาดคนัทางทีถมดว้ยดินทรายวางบนดินเหนียว สาํหรับกรณี  = 15,  = 25, d/H = 3 เปรียบเทียบระหวา่งผลเฉลยของขอบล่าง และขอบบน และเมือเปรียบกบัรูปโครงข่ายในกรณีเดียวกนัจะเห็นไดว้า่มีการการเคลือนตวัรวมไปถึงความเครียดเฉือนในตาํแหน่งเดียวกนักบัภาพที 4 ภาพที 6, 7, 8 และ 9 แสดงผลการพฒันาโครงข่าย และการเพมิขึนของความเครียดเฉือนของลาดคนัทางทีถมดว้ยดินทรายวางบนดินเหนียว สําหรับกรณี  = 22.5,  = 30, d/H = 2 และสาํหรับกรณี  = 22.5,  = 35, d/H = 1.5 จะเห็นวา่มีลกัษณะเป็นส่วนโคง้ผ่านคนัดินทงัหมด โดยตาํแหน่งของลกัษณะของการเกิดขึนของโครงข่ายและความเคน้เฉือนดงักล่าวนี จะเกิดขึนในกรณีทีชนัดินอ่อนวางอยูบ่นชนัดินแข็ง เช่นเดียวกนักบัภาพที 4 และภาพที 5  

  (a)   (b) ภาพท ี4 การพฒันาโครงข่ายไฟไนตอิ์ลิเมนต ์สาํหรับกรณี  = 15,  = 25, d/H = 3, (a) LB, (b) UB  

  (a) (b) ภาพท ี5 รูปแบบการวบิตัิของการเพมิขึนของความเครียดเฉือน สาํหรับกรณี  = 15,  = 25, d/H = 3, (a) LB, (b) UB   
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  (a) (b) ภาพท ี6 การพฒันาโครงข่ายไฟไนตอิ์ลิเมนต ์สาํหรับกรณี  = 22.5,  = 30, d/H = 2, (a) LB, (b) UB 

  (a) (b) ภาพท ี7 รูปแบบการวบิตัิของการเพมิขึนของความเครียดเฉือน สาํหรับกรณี  = 22.5,  = 30, d/H = 2,                          (a) LB, (b) UB 

  (a) (b) ภาพท ี8 การพฒันาโครงข่ายไฟไนตอิ์ลิเมนต ์สาํหรับกรณี  = 22.5,  = 35, d/H = 1.5, (a) LB, (b) UB 

  (a) (b) ภาพท ี9 รูปแบบการวบิตัิของการเพมิขึนของความเครียดเฉือน สาํหรับกรณี  = 22.5,  = 35, d/H = 1.5,                  (a) LB, (b) UB ภาพที 10(a) และภาพที 10(b) แสดงผลเฉลยจากวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ของการวิเคราะห์ลิมิต ด้วยโปรแกรม OptumG  ผลเฉลยทีไดค้ือความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรไร้มิติของตวัเลขเสถียรภาพ, su/H(FS) กบัแฟกเตอร์ความลึก, d/H ตงัแต่ 1.5 ถึง 5 ซึงมีค่ามุมเอียงของลาดคนัทาง,  = 15และ 22.5 โดยกราฟในภาพจะแบ่งเป็นสองแบบคือแบบผลเฉลยของขอบล่างจะเป็นเส้นประ ส่วนผลเฉลยของขอบบนจะเป็นเสน้ทึบ จากภาพจะเห็นไดว้า่ผลเฉลยทีไดมี้ความสมัพนัธ์แบบไม่เชิงเส้น โดยทีขอบล่างและขอบบนมีความใกลเ้คียงกนัมากจนเกือบจะเป็นเส้นเดียวกนัซึงแสดงว่าผลเฉลยทีได้มีค่าใกลเ้คียงผลเฉลยแม่นตรงมาก เสน้ต่าง ๆ ในภาพที 10(a) และภาพที 10(b) มีค่ามุมเสียดทานภายใน,  แตกต่างกนัโดยเสน้บนสุดมีค่า  = 25 และเสน้ล่างสุดมีค่า  = 45 ซึงเสน้ล่างสุดเป็นกรณีทีค่ามุมเสียดทานภายในมีค่าสูงสุดทีสามารถทาํให้ลาดคนัทางยงัคงมีเสถียรภาพอยู่ได ้และเมือเปรียบเทียบกบัผลเฉลยจากวิธีสมดุลขีดจาํกัด พบว่าผลเฉลยมีแนวโน้มสอดคลอ้งกนั อยา่งไรก็ตามผลเฉลยทีไดว้ิธีสมดุลขีดจาํกดันนั มีทงัผลเฉลยทีมีค่านอ้ยกวา่ หรือมากกวา่ ขอบบนหรือขอบล่าง และไม่อยู่ในช่วงของเขตล่างและบนเลยก็มีบางกรณีดว้ยเช่นกนั ดงัแสดงภาพที 10(b) สาํหรับกรณี  = 22.5 และ = 25 อยา่งไรก็ตาม สาํหรับกรณีทีค่ามุมเอียงของลาดคนัทาง,  = 30 และ 40 ซึงเป็นลาดคนัทางทีมีความลาดเอียงสูง 
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จะมีค่ามุมเสียดทานภายในทียงัสามารถรักษาเสถียรภาพของลาดคนัทางให้คงอยูไ่ด ้(FS  1) ซึงจะมีค่าอยูช่่วงระหวา่ง  = 35 - 45 สาํหรับกรณี  = 30 และ  = 40 ดงัแสดงในภาพที 11(a) และภาพที 11(b) ตามลาํดบั ภาพที 11(a) และภาพที 11(b) แสดงผลเฉลยจากวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ของการวิเคราะห์ลิมิต ด้วยโปรแกรม OptumG  ผลเฉลยทีไดค้ือความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรไร้มิติของตวัเลขเสถียรภาพ, su/H(FS) กบัแฟกเตอร์ความลึก, d/H ตงัแต่ 1.5 ถึง 5 ซึงมีค่ามุมเอียงของลาดคนัทาง,  = 30 และ 40 โดยกราฟในภาพจะแบ่งเป็นสองแบบคือแบบผลเฉลยของขอบล่างจะเป็นเส้นประ ส่วนผลเฉลยของขอบบนจะเป็นเส้นทึบ จากรูปจะเห็นไดว้า่ผลเฉลยทีไดมี้ความสัมพนัธ์แบบไม่เชิงเส้น โดยทีขอบล่างและขอบบนมีความใกลเ้คียงกนัมากจนเกือบจะเป็นเส้นเดียวกนั ซึงแสดงว่าผลเฉลยทีไดมี้ค่าใกลเ้คียงผลเฉลยแม่นตรงมาก เสน้ต่าง ๆ ในภาพที 11(a) และภาพที 11(b) มีค่ามุมเสียดทานภายใน,  แตกต่างกนัโดยเสน้บนสุดมีค่า  = 35และเส้นล่างสุดมีค่า  = 45 ซึงเสน้ล่างสุดเป็นกรณีทีค่ามุมเสียดทานภายในมีค่าสูงสุดทีสามารถทาํให้ลาดคนัทางยงัคงมีเสถียรภาพอยู่ได ้และเมือเปรียบเทียบกบัผลเฉลยจากวิธีสมดุลขีดจาํกัด พบว่าผลเฉลยมีแนวโน้มสอดคลอ้งกนัเฉพาะ ในช่วง d/H เท่ากบั 3 ถึง 5 อยา่งไรก็ตามผลเฉลยทีไดว้ิธีสมดุลขีดจาํกดันัน ไม่อยู่ในช่วงของเขตล่างและบนเลยในช่วง d/H เท่ากบั 1.5 ถึง 3 ดงัแสดงใน            ภาพที 11(a) และภาพที 11(b) ภาพที 12(a) และภาพที 12(b) แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง su/H(FS) กบั d/H เช่นเดียวกนั แต่เส้นต่าง ๆ ในภาพแสดงค่า  ทีแตกต่างกนั โดยเส้นล่างสุดมีค่า  = 15 และเส้นบนสุดมีค่า  = 22.5 ซึงเส้นล่างสุดเป็นกรณีทีค่ามุมเอียงของลาดคนัทางตาํ ทาํให้ลาดคนัทางมีเสถียรภาพสูง และเมือเพมิค่ามุมเอียงของลาดคนัทางใหสู้งขึน เสถียรภาพของลาดคนัทางก็จะลดลง ซึงผลเฉลยทุกค่าในสองภาพนีจะเท่ากบั  = 25 และ  = 30 ตามลาํดบั และเมือเปรียบเทียบกบัผลเฉลยจากวิธีสมดุลขีดจาํกดั พบวา่ผลเฉลยไม่สอดคลอ้งกนัเฉพาะกรณี  = 22.5 โดยที       = 25 โดยผลเฉลยดงักล่าวไม่อยู่ในช่วงของเขตล่างและบนเลยในบางกรณี ดงัแสดงในภาพที 12(a)  ภาพที 13(a) แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง su/H(FS) กบั d/H เช่นเดียวกนักับภาพที 13(b) แต่เส้นต่าง ๆ ในภาพแสดงค่า  ทีแตกต่างกนั ดงันี  = 15, 22.5 และ 30 ผลเฉลยมีค่าใกลก้นัมากจนเกือบเป็นเสน้เดียวกนั โดยเสถียรภาพของลาดคันทางจะมีน้อยลงจากเส้นล่างสุดไปสู่เส้นบนสุด โดยผลเฉลยทุกค่าในภาพนีจะเท่ากับ  = 35 และเมือเปรียบเทียบกบัผลเฉลยจากวิธีสมดุลขีดจาํกดั พบวา่ผลเฉลยมีแนวโน้มสอดคลอ้งกนั อยา่งไรก็ตามผลเฉลยทีไดว้ิธีสมดุลขีดจาํกดันนั มีค่านอ้ยกวา่ หรือมากกวา่ ขอบบนหรือขอบล่าง และไม่อยูใ่นช่วงของเขตล่างและบนเลยในบางกรณี ดงัแสดงภาพที 13(a) สาํหรับกรณี  = 30 โดยที  = 35และดงัแสดงภาพที 13(b) สาํหรับกรณี           = 40 โดยที  = 45  

 (a) (b) 
ภาพท ี10 ผลเฉลยของ su/H(FS) ที (a)  = 15, (b)  = 22.5 
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 (a) (b) 
ภาพท ี11 ผลเฉลยของ su/H(FS) ที (a)  = 30, (b)  = 40 

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

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

 สาํหรับภาพที 13(b) แสดงความสมัพนัธ์เช่นเดียวกนักบัภาพที 13(a) แต่เสน้ต่าง ๆ ในรูปแสดงค่า  ทีแตกต่างกนั ดงันี  = 15, 22.5, 30และ 40 ผลเฉลยมีค่าใกลก้นัมากจนเกือบเป็นเส้นเดียวกนั โดยเสถียรภาพของลาดคนัทางจะมี
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นอ้ยลง จากเส้นล่างสุดไปสู่เส้นบนสุด โดยผลเฉลยทุกค่าในภาพนีจะเท่ากบั  = 45 และจะเห็นไดว้า่ตวัเลขเสถียรภาพจะเริมมีค่าคงทีเมือ d/H  3 จากความสมัพนัธ์ดงักล่าวตงัแต่ภาพที 10 ถึงภาพที 1  สามารถสรุปไดว้า่ผลเฉลยส่วนใหญ่ของตวัเลขเสถียรภาพ, su/H(FS) เมือพิจารณามุมเอียงของลาดคนัดิน  = 15 - 40 และค่าแฟกเตอร์ความลึก, d/H = 1.5 - 3 แสดงให้เห็นถึงค่า su/H(FS) มีแนวโนม้ลดลง ซึงหมายความวา่เมือมีการถมคนัทางดว้ยดินทรายให้มีความสูงเพิมขึน จากระดบัดินเดิม จะทาํให้เสถียรของลาดคนัทางลดลง และเมือพิจารณาค่า d/H โดยให้มีค่าอยู่ระหวา่งช่วง d/H = 4 - 5 พบวา่ค่า su/H(FS) มีการเปลียนแปลงเพียงเล็กนอ้ย และลาดคนัทางยงัคงมีเสถียรภาพ (FS > ) พร้อมทงัแสดงให้เห็นวา่ เมือมีการถมดว้ยดินทรายเพือนาํไปทาํการก่อสร้างลาดคนัทาง ทีมีค่า d/H  4 จะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรของลาดคนัทาง เมือเปรียบเทียบกบัผลเฉลยจากวิธีสมดุลขีดจาํกดักบัวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ของการวิเคราะห์ลิมิต พบว่าผลเฉลยมีแนวโนม้สอดคลอ้งกนั ในบางกรณี อยา่งไรก็ตามผลเฉลยทีไดจ้ากวิธีสมดุลขีดจาํกดันนั มีทงัผลเฉลยทีมีค่านอ้ยกวา่ หรือมากกวา่ ขอบบนหรือขอบล่าง และไม่อยูใ่นช่วงของเขตล่างและบนเลย ก็มีในบางกรณีดว้ยเช่นกนั  ตวัอย่างการประยุกต์ใช้งาน ตอ้งการออกแบบลาดคนัทางทีใชดิ้นทรายถม กรณีที 1 มีค่ามุมเอียงของลาดคนัทาง () เท่ากบั 15, ค่ามุมเสียดทานภายในของดินทรายถม () เท่ากบั 45, ค่ากาํลงัรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายนาํ (su) ของดินเหนียวใต้ดินทรายถม เท่ากบั 20 kPa, ค่าหน่วยนาํหนกัของดิน () เท่ากบั 18 kN/m3, ค่าความสูงของลาดทางถม (H) เท่ากบั 5 m และค่าแฟกเตอร์ความลึก (d/H) เท่ากับ 4 โดยนําค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวไปหาค่า su/H(FS) จากภาพที 10(a) su/H(FS) = 0.176 (LB), su/H(FS) = 0.173 (UB) ไดค้่า su/H(FS) = 0.175 (เฉลีย) หลงัจากนันนาํไปคาํนวณหาค่าอตัราส่วนความปลอดภยั (FS) จากสมการที 1 จะได ้FS = 1.27 สําหรับ กรณีที 2 มีค่ามุมเอียงของลาดคนัทาง () เท่ากบั 22.5, ค่ามุมเสียดทานภายในของดินทรายถม () เท่ากบั 35, ค่ากาํลงัรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายนาํ (su) ของดินเหนียวใตดิ้นทรายถม เท่ากบั 20 kPa, ค่าหน่วยนาํหนกัของดิน () เท่ากับ 18 kN/m3, ค่าความสูงของลาดทางถม (H) เท่ากับ 5 m และค่าแฟกเตอร์ความลึก (d/H) เท่ากับ 2 โดยนําค่าพารามิเตอร์ดงักล่าวไปหาค่า su/H(FS) จากภาพที 13(a) su/H(FS) = 0.171 (LB),          su/H(FS) = 0.169 (UB) ไดค้่า su/H(FS) = 0.170 (เฉลีย) หลงัจากนนันาํไปคาํนวณหาค่าอตัราส่วนความปลอดภยั (FS) จากสมการที 1 จะได ้FS = 1.31  สรุปผลการวจิัย บทความนีนาํเสนอการหาค่าเสถียรภาพของลาดคนัทาง โดยพิจารณาปัญหาเสถียรภาพของคนัทางทีมีลกัษณะพิเศษ คือลาดคันทางทีมีดินทรายถมบนดินเหนียว ซึงได้ใช้วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ของการวิเคราะห์ลิมิตแบบระนาบความเครียดสองมิติถูกนาํมาใชว้ิเคราะห์เสถียรภาพของปัญหานี ความสูงของลาดคนัดินถม (H), แฟกเตอร์ความลึก (d/H) และมุมเอียงของลาดคนัทาง () สาํหรับการวเิคราะห์วธีิไฟไนตอิ์ลิเมนตข์องการวิเคราะห์ลิมิต โดยมีพารามิเตอร์คือ หน่วยนาํหนักของดิน (), กาํลงัรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายนํา (su) และมุมเสียดทานภายใน () การศึกษาทางพารามิเตอร์ ประกอบดว้ยตวัแปรไร้มิติแฟกเตอร์ความลึก (d/H), มุมเสียดทานภายใน () และมุมเอียงของลาดคนัทาง () สาํหรับการวเิคราะห์ไฟไนตอิ์ลิเมนตข์องการวเิคราะห์ลิมิต สาํหรับดินทรายถูกจาํลองเป็นอิลิเมนตแ์บบปริมาตรทีมีคุณสมบติั ของวสัดุแบบมอร์-คูลอมบใ์นสภาพระบายนาํ และดินเหนียวถูกจาํลองเป็นอิลิเมนตแ์บบปริมาตรทีมีคุณสมบตัิของวสัดุแบบเทรสกา
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ในสภาพไม่ระบายนาํ โดยมีพารามิเตอร์คือ หน่วยนาํหนกัของดิน (), กาํลงัรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายนาํ (su) และมุมเสียดทานภายใน () การศึกษาทางพารามิเตอร์ ประกอบดว้ยตวัแปรไร้มิติแฟกเตอร์ความลึก (d/H), มุมเสียดทานภายใน () และมุมเอียงของลาดคนัทาง () ผลทีไดถู้กสรุปในรูปของพารามิเตอร์ไร้มิติของตวัเลขเสถียรภาพ (su/H(FS)) ซึงเป็นฟังกช์นัของตวัแปรไร้มิติป้อนเขา้ไป ผลเฉลยทีไดน้าํเสนอในรูปของรูปแบบการวบิติั (Failure mechanism) ทีประกอบไปดว้ยผลการพฒันาโครงข่าย การเพมิขึนของความเครียดเฉือน จากผลการวเิคราะห์พบวา่จาํนวนอิลิเมนตเ์พิมขึนอยา่งมากบริเวณทีเกิดความเครียดเฉือนสูง โดยมีลกัษณะเป็นส่วนโคง้ผ่านคนัดินทงัหมด (Base slide) ซึงลกัษณะของตาํแหน่งกล่าวมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Lim et al., (2015) กล่าวคือเสน้โคง้ของการวิบติัจะเกิดขึนในกรณีทีชนัดินอ่อนวางอยูบ่นชนัดินแข็ง และเมือ d/H = 1.5 - 3 แสดงใหเ้ห็นถึงค่า su/H(FS) มีแนวโนม้ลดลง (FS  ) ซึงหมายความวา่เมือมีการถมคนัทางดว้ยดินทรายใหมี้ความสูงเพิมขึน จากระดบัดินเดิม จะทาํให้เสถียรของลาดคนัทางลดลง และเมือค่า d/H อยู่ในช่วงระหว่าง d/H = 4 - 5 พบว่าค่า su/H(FS) มีการเปลียนแปลงเพียงเล็กน้อย และลาดคนัทางยงัมีเสถียรภาพ (FS >  ) ดงันนั เมือมีการถมดว้ยวสัดุถมแบบเสียดทาน เช่น ทรายถม กรวดเพอืนาํไปทาํการก่อสร้างลาดคนัทาง ทีมีค่า d/H  4 จะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรของลาดคนัทาง ค่าของผลเฉลยทีได้จะถูกแสดงในภาพกราฟความสัมพนัธ์ระหว่าง su/H(FS) กบั d/H ซึงจากการเปรียบเทียบพบวา่ค่า su/H(FS) จะมีค่าลดลงอยา่งเห็นไดช้ดัเมือค่า d/H = 1.5 – 3 เมือ  มีค่าเพิมขึน และ  มีค่าลดลง และเมือค่า d/H อยู่ในช่วงระหวา่ง d/H = 4 - 5 พบว่าค่า su/H(FS) มีการเปลียนแปลงเพียงเล็กน้อย และลาดคนัทางมีเสถียรภาพมากกว่า เมือเปรียบเทียบกบัในช่วง d/H = 1.5 – 3 เมือเปรียบเทียบกบัผลเฉลยจากวิธีสมดุลขีดจาํกดักบัวิธีไฟไนตอิ์ลิเมนตข์องการวิเคราะห์ลิมิต จากการวิเคราะห์หาค่า su/H(FS) ในปัญหาของลาดคนัทางทีดินทรายถมบนดินเหนียว พบวา่ผลเฉลยโดยส่วนใหญ่ เมือพิจารณามุมเอียงของลาดคันทาง () เท่ากับ 15- 40 และค่าแฟกเตอร์ความลึก (d/H) เท่ากับ 1.5 - 5 จะพบว่าค่า su/H(FS) มีแนวโน้มสอดคลอ้งกนัแต่สาํหรับในกรณีทีมุมเอียงของลาดคนัทาง () ทีสูงๆ และ d/H มากๆ ค่า su/H(FS) มีความแตกต่างอย่างเห็นไดช้ดั ซึงแสดงใหเ้ห็นวา่ เมือวเิคราะห์ปัญหาเสถียรภาพของลาดคนัทาง สาํหรับกรณีดินทรายถมบนดินเหนียว จะใชว้ิธีสมดุลขีดจาํกดัไดเ้พียงบางกรณีเท่านนั  เอกสารอ้างองิ AI-Homoud, A.S. Tal, A.B. and Taqieddin, S.A.  1997.  A comparative study of slope stability methods and mitigative design of a highway embankment landslide with a potential for deep seated sliding.  Engineer ing Geology, 47(1), pp. 157–173. Bishop, A.W.,  1955.  The use of the slip circle in the stability analysis of slopes. Géotechnique. 5(1), 7–17. Chen, J.  Yin, J.H.  and Lee, C.F.  2003.  Upper bound limit analysis of slope stability using rigid finite elements and nonlinear programming. Canadian Geotechnical J ournal, 40(4), pp. 742-752. Chen, J.  Yin, J. H.  and Lee, C. F.   2004.   Rigid finite element method for upper bound limit analysis of soil slopes subjected to pore water pressure. Journal of Engineer ing Mechanics (ASCE), 130(8), pp. 886-893. Donald, I. B.  and Chen, Z.   1997.  Slope stability analysis by the upper bound approach:  fundamentals and methods. Canadian Geotechnical J ournal, 34(6), pp. 853-862. 
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การศึกษาคอนกรีตบล็อกประสานปูพืนผสมเถ้าไม้ยางพารา A Study of Concrete Paving Block Mixed With Para - wood Ash  
ขวญัชีวา หยงสตาร์1* วชัระ ศรีสะกลู1 นุอนนัท ์คุระแกว้  ชาตรี  สามชุม    ณฐันนท ์ เพง้หลง้  และ ชูเกียรติ ชูสกุล   Khwanchiwa Yongsata1* Watchara Srisakul1 Nuanan Kurakaew1 Chatree  Samchum1  

Nattanon  Panglong1 and Chookiat Choosakul2 
 บทคัดย่อ  

  งานวิจยันีมีวตัถุประสงค ์เพือศึกษาคอนกรีตบล็อกประสานปูพนืผสมเถา้ไมย้างพาราโดยใชอ้ตัราส่วนของเถา้ไม้ยางพาราแทนทีปูนซีเมนตร้์อยละ 0, 20, 40 และ 60 โดยนาํหนกั ใชอ้ตัราส่วนปูนซีเมนต ์: ทราย :  หินฝุ่ น เท่ากบั  :  : 3 โดยนาํหนกั อตัราส่วนนาํต่อซีเมนต ์(W/C) เท่ากบั 0.60 ทดสอบกาํลงัรับแรงอดัคอนกรีตบล็อกประสานปูพนืทีอาย ุ7, 14, 21 และ 28 วนั และทดสอบค่าการดูดซึมนาํทีอาย ุ28 วนั พิจารณาคุณสมบตัิของคอนกรีตบล็อกประสานปูพืนผสมเถา้ไมย้างพาราเปรียบเทียบกบัมาตรฐานผลิตภณัฑค์อนกรีตบลอ็กประสานปูพนื มอก. 827-2531   จากการศึกษาพบว่า ค่าการดูดซึมนําของคอนกรีตบล็อกประสานปูพืนผสมเถา้ไมย้างพาราจะมีค่าเพิมขึนตามปริมาณทีเพิมขึนของเถา้ไมย้างพารา และค่ากาํลงัรับแรงอดัของคอนกรีตบล็อกประสานปูพืนผสมเถา้ไมย้างพารา ทุกอตัราส่วนการผสมไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภณัฑ์ของคอนกรีตบล็อกประสานปูพืน มอก. 827-2531 ในการศึกษาครังนี พบว่าอตัราส่วนการแทนทีปูนซีเมนต์ของเถ้าไมย้างพาราร้อยละ  เหมาะสมทีสุดซึงมีค่ากาํลงัรับแรงอดัทีอายุ 28 วนั เท่ากบั 174.34 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และมีค่าการดูดซึมนาํร้อยละ 8.53   
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2 สาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั ตาํบลทอ้งเนียน อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช 80210 
2 Department of civil engineering, College of Industrial Technology and Management, Rajamangala University of technology Srivijaya, Thongnian, Khanom, Nakhon Si Thammarat 80210, Thailand 
*ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : arjanpla@hotmail.com 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   196  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  
 

ABSTRACT   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   ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจสาํคญัทางภาคใตข้องประเทศไทย แต่เมือให้นาํยางเป็นเวลา 25 ปีตน้ยางพาราจะถูกตดั และไมย้างพาราทีไดน้อกจากจะนาํไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ยงัถูกนาํมาใชใ้นการผลิตไฟฟ้าพลงัความร้อน เถา้ไมย้างพารา (Parawoed or Rubberwood ; RWA) เป็นผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้ากการเผาเศษไม ้ปีกไม ้และขีเลือยไมย้างพาราทีเหลือทิงจากโรงเลือย โรงงานเฟอร์นิเจอร์ โดยทาํการเผาทีอุณหภูมิสูง (1,000 องศาเซลเซียส) เพือใชเ้ป็นเชือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า เถา้จากการเผาทีเกิดขึนเรียกว่า “เถา้ลอย (fly ash)” ซึงเกิดจากกระบวนการเผาไหมที้ไม่สมบูรณ์ และมีปริมาณสูงถึงร้อยละ 80-85 ของเถา้ทีเกิดขึนทงัหมด เถา้ชนิดนีมีนาํหนักเบาและมีขนาดเล็กประมาณ 1-200 ไมโครเมตร มีองค์ประกอบหลกัทางเคมีคลา้ยกบัปูนซีเมนต ์คือ ซิลิกอนออกไซด์ อลูมิเนียมออกไซด์ เฟอร์ริกออกไซด์ และแคลเซียมออกไซด์ หากนาํมาผสมกบัปูนซีเมนตแ์ละนาํจะเกิดปฏิกิริยาเคมีทาํให้เกิดคุณสมบติัในการช่วยเพิมการเชือมประสาน ทาํให้อิฐมีความแข็งแรงมากขึน (อาบีดีน และคณะ, 2554) และโรงไฟฟ้ามกัจะประสบปัญหาในการกาํจดัเถา้ไมย้างพาราทีมีปริมาณมาก แมว้า่เถา้สามารถใช้ประโยชน์เกียวกบัการปรับปรุงดิน การก่อสร้างทางหลวงหรือวสัดุเกียวกบัการก่อสร้าง เช่น อิฐ เป็นตน้ โดยในบางงานวิจยัไดมี้การนาํเถา้ไมย้างพารามาใชผ้สมเถา้ลอยผลิตปูนสอ (ดนุพลและจิรชาติ, 2543) ผลิตอิฐบล็อกประสาน (อาบีดีน และคณะ, 2558) ผลิตกระเบืองเซรามิกมวลเบา (เสาวภา และคณะ, 2556) และ (ดนุพล และคณะ, 2557)  ซึงผลการวเิคราะห์ปริมาณธาตุดว้ยเทคนิค SEM/EDX พบว่าเถา้ไมย้างพารามี CaO เป็นองคป์ระกอบหลกั มีปริมาณของ SiO2 Al2O3 และ Fe2O3 รวมกันร้อยละ 
2.15 (อาบีดีน และคณะ, 2554) ดงัแสดงในตารางที 1 และลกัษณะสัณฐานวิทยาของเถา้ไมย้างพาราพบวา่มีลกัษณะเป็นกลุ่มกอ้น มีผิวขรุขระ (กลัยา และคณะ, 2558)  ดงัแสดงในภาพที 1 ตารางท ี1 องคป์ระกอบทางเคมีของปูนซีเมนตแ์ละเถา้ไมย้างพารา (อาบีดีน และคณะ, 2554)  องคป์ระกอบทางเคมี SiO2 Al2O3 Fe2O3 SO3 CaO MaO K2O LOI เถา้ไมย้างพารา 1.08 0.31 0.76 1.65 33.93 1.77 13.06 21.34 ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ประเภทที 1 11.96 2.35 3.66 3.93 73.73 0.94 0.51 - 

 ภาพท ี1 ลกัษณะสณัฐานวทิยาของเถา้ไมย้างพารา (กลัยา และคณะ, 2558) 
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 คอนกรีตบล็อกประสานปูพืนเป็นพืนคอนกรีตสาํเร็จรูปทีใชใ้นการปูถนน ทางเดินหรือพืนโรงรถมีลกัษณะเป็นกอ้นเป็นกอ้นคอนกรีตหนามีรูปทรงและสีสนัต่างๆ เวลาปูพนืก็สามารถนาํอิฐทางเทา้คอนกรีตทีมีรูปทรงและสีสันต่างๆ มาไปเรียงสลบัหรือเรียงต่อกันให้เป็นลวดลายสลับสีอย่างสวยงามได้ โดยแต่ละก้อนจะวางเขา้มุมกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และการวางสามารถวางบนพืนดินหรือพืนทรายทีมีการปรับระดับและอดัแน่นแลว้ โดยไม่จาํเป็นตอ้งเทพืนคอนกรีตรองรับขา้งใต ้สามารถใชง้านในลกัษณะเดียวกนักบัพนืคอนกรีตเสริมเหลก็ชนิดเทหล่อกบัทีแลว้ คอนกรีตบล็อกประสานปูพืนมีขอ้ดีคือให้ความสวยงามโดยมีสีสันและลวดลายทีแปลกตาง่ายและสะดวกเพียงแต่ปรับพืนและวางบลอ็กปูพืนคอนกรีตลงไปเท่านัน สามารถเปลียนแปลงลวดลายได้เมือใชไ้ปนานปี  ซ่อมแซมได้สะดวกเมือเกิดการชาํรุด ส่วนขอ้เสียคือไม่มีความคงรูปเมือใชง้านไปสักระยะหนึงผิวพืนจะมีลกัษณะเป็นคลืนไม่ไดร้ะดบั เนืองจากนาํหนักทีกดทบัในแต่ละจุดจะไม่เท่ากนัยงิถา้มีการปรับพนืดา้นล่างไม่ดีในตอนแรกอาจมีลกัษณะเป็นหลุมเป็นบ่อ คอนกรีตบล็อกประสานปูพืนมกัจะให้ประโยชน์ในแง่ความสวยงามมากกวา่แต่จะตอ้งคอยติดตามดูแลรักษาในภายหลงั ขณะทีการทาํพืนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบหล่ออยู่กบัทีจะให้ความคงทนแข็งแรงและการใชส้อยทีสะดวกสบายมากกวา่สําหรับถนนภายในบา้นทีสร้างไวเ้พอืการเดินรถเขา้ - ออกบล็อกปูพืนก็ถือวา่เป็นวสัดุหนึงทีเรานิยมเลือกใช ้เพราะเป็นวสัดุทีมีความแขง็แรงทนทานสามารถรองรับนาํหนกัของรถทีวงิเขา้ - ออกไดค้อนกรีตบล็อกประสานปูพนืในปัจจุบนัก็มีหลากสีหลากหลายคุณสมบติัให้เลือกใชเ้พือให้เหมาะกบัวตัถุประสงค์ในการใชง้านและยงิถา้ออกแบบลายใหมี้ลูกเล่นสวยงามจะยงิทาํให้ถนนในบา้นสวยส่งเสริมบา้นให้ดูโดดเด่นน่ามองดงันนัหากอิฐทางเทา้ทีใชมี้นาํหนกัเบา แต่ยงัคงรักษาคุณภาพและสมบตัิทีดีให้คงอยูก่็จะช่วยใหมี้ความสะดวกในการขนส่ง ประหยดัแรงงาน และช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้างลงได ้  งานวิจยันีจึงมุ่งเนน้พฒันาการศึกษาคอนกรีตบล็อกประสานปูพนืผสมเถา้ไมย้างพาราตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. -  โดยใช้วสัดุทางธรรมชาติซึงได้แก่ เถา้ไมย้างพาราเป็นส่วนผสมและทาํการศึกษาการรับกําลงัอดัของคอนกรีตบล็อกประสานปูพืนทีมีขายตามทอ้งตลาดโดยทวัไป เพือเป็นการพฒันาคุณสมบติัคอนกรีตบล็อกประสานปูพืนผสมเถา้ไมย้างพาราให้เกิดประสิทธิภาพในการรับกาํลงัอดัไดแ้ละเป็นแนวทางในการประยุกตแ์ละพฒันาคอนกรีตบล็อกประสานปูพนืเพอืเพมิมูลค่าวสัดุทีเหลือใชต้่างๆ ใหมี้มูลค่าเพมิมากยงิขึน   
วธิีดําเนินการวิจัย วสัดุทใีช้ในการศึกษา  งานวิจยันีใชปู้นซีเมนต์ปอร์ตแลนดป์ระเภทที  ตราชา้งของบริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั ผลิตขึนโดยมีคุณสมบติัตามกาํหนดมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 15-2547 ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ประเภทที  และตามมาตรฐาน ASTM C-150 TYPE  เถา้ไมย้างพาราทีใชใ้นการดาํเนินการศึกษาจาก บริษทั นาเมืองเพชรพาราวูด้ จาํกดั ตาํบลนาเมืองเพชร อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง วสัดุผสมใชท้รายหยาบ หินฝุ่ นนาํมาร่อนผา่นตะแกรงเบอร์ 4 และใชน้าํประปาในการผสมคอนกรีตบล็อกประสานปูพนื     
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การเตรียมตวัอย่างและการทดสอบ  ออกแบบอตัราส่วนผสมของคอนกรีตบลอ็กประสานปูพืนประกอบดว้ย ปูนซีเมนต ์: ทราย : หินฝุ่ น เท่ากบั  :  :  โดยนาํหนัก ใชเ้ถา้ไมย้างพาราทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที 1 ในอตัราส่วนร้อยละ , 20,  และ  โดยนาํหนกัของปูนซีเมนต ์ใชอ้ตัราส่วนนาํต่อปูนซีเมนต ์(W/C) เท่ากบั .  รายละเอียดดงัแสดงในตารางที 2 
ตารางท ี2 อตัราส่วนผสมคอนกรีตบลอ็กประสานปูพนื 

หมายเหตุ OPC        = คอนกรีตบลอ็กประสานปูพนืทีไม่ผสมเถา้ไมย้างพารา 
   PWA20    =  ค อ น ก รี ต บ ล็ อ ก ป ร ะ ส าน ปู พื น ผ ส ม เถ้ าไ ม้ ย าง พ าร าท ด แ ท น ปู น ซี เม น ต์ ที ร้ อ ย ล ะ  20            การผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพืนตวัอย่างจะทาํการผสมตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก. -  แลว้ทาํการเทคอนกรีตลงในแบบหล่อมาตรฐานขนาด  .  × 9.5 × 6 เซนติเมตร อดัแหง้ดว้ยแรงคน ทิงไว ้24 ชวัโมง จึงถอดแบบและนําไปบ่มในนําตามอายุ 7, 14, 21 และ 28 วนั จนครบอายุวนั จึงนําไปทดสอบหาค่ากําลังรับแรงอัดและความหนาแน่นตาม มอก. -    ทดสอบค่าการดูดซึมนําทีอายุ 28 วนัตาม มอก. 378-  โดยศึกษาค่ากาํลงัรับแรงอัดเปรียบเทียบกบัมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม มอก. 827-2531        
ผลและวจิารณ์ผล ลักษณะทวัไปของคอนกรีตบลอ็กประสานปูพืนผสมเถ้าไม้ยางพารา ตารางท ี3  ผลการทดสอบลกัษณะทวัไปของคอนกรีตบล็อกประสานปูพนืผสมเถา้ไมย้างพารา 
ตวัอย่าง กว้าง (ซม.) ยาว (ซม.) สูง (ซม.) นําหนัก (กก.) ลักษณะทางกายภาพ ความหนาแน่น (กก./ม3.) 

OPC 9.7 9.5 5.8 1.40 ไดฉ้าก มีมุม ลกัษณะผิวหนา้ไม่คอ่ยเรียบ 2,619 
PWA20 9.7 9.6 6.1 1.40 ไดฉ้าก มีมุม ลกัษณะผิวหนา้ค่อนขา้งเรียบ 2,465 PWA40 9.6 9.5 5.8 1.39 ไดฉ้าก มีบางมุมแตก ลกัษณะผิวหนา้ค่อนขา้งเรียบ 2,428 
PWA60 9.5 9.8 5.9 1.31 ไม่ไดฉ้าก มุมแตก ลกัษณะผิวหนา้เรียบ 2,384   จากตารางที 3 ลกัษณะทวัไปและมิติของคอนกรีตบล็อกประสานปูพืนผสมเถา้ไมย้างพาราทดแทนปูนซีเมนตที์อาย ุ วนั โดยจากการสังเกตและวดัขนาดกอ้นตวัอย่างทีนาํไปทดสอบพบว่าตวัอย่างทดสอบมีขนาดเฉลียดงันี ความกวา้ง

Mix  Mix Proportion (kg) Cement RWA Sand Quarry Dust Water OPC PWA20 PWA40 PWA60 
5 4 3 2 

0 1 2 3 
10 10 10 10 

15 15 15 15 
3 3 3 3 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   200  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  
 

เท่ากบั .  เซนติเมตร ความยาวเท่ากับ .  เซนติเมตร ความสูง เท่ากับ .  เซนติเมตร เมือเพิมปริมาณเถา้ไม้ยางพาราทดแทนปูนซีเมนตพ์บวา่กอ้นคอนกรีตบล็อกประสานตวัอยา่งทดสอบจะมีความหนาแน่นลดลงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอาบีดีน และคณะ (2554) เนืองจากเถา้ไมย้างพารามีอนุภาคเล็ก นาํหนักเบา โดยกอ้นตวัอยา่งจะค่อยๆ มีสีเทาเขม้ขึน และมีฉาก เหลียมผิดรูปไม่สวยงามตามลาํดบั แสดงรายละเอียดดงัภาพที 2        

                                                                                             PWA40                                                 PWA60 ภาพท ี2  ตวัอยา่งคอนกรีตบลอ็กประสานปูพนืผสมเถา้ไมย้างพารา 
ผลการทดสอบค่ากําลังรับแรงอดั  ในตารางที 4 พบวา่ค่ากาํลงัรับแรงอดัของคอนกรีตบล็อกประสานปูพืน ทีระยะเวลาการบ่ม 7 14 21 และ 28 วนั ค่ากาํลงัรับแรงอดัของคอนกรีตบล็อกประสานปูพืนทีผสมเถา้ไมย้างพาราทดแทนปูนซีเมนต์จะมีค่าลดลงตามปริมาณการเพิมของเถา้ไมย้างพารา เนืองจากความพรุนและร้อยละของซิลิกอนไดออกไซดแ์ละอลูมิเนียมออกไซดข์องเถา้ไมย้างพารามีนอ้ย ทาํใหล้ดการเกิดปฏิกิริยาปอซโซลานซึงเป็นปฏิกิริยาทีสร้างความแขง็แรงให้คอนกรีต (อาบีดีน และคณะ, 2554)  และทีอาย ุ28 วนั เมือพิจารณาเปรียบเทียบกบั มอก. 827-2531 (ระบุกาํลงัรับแรงอดัทีกาํหนดสาํหรับคอนกรีตบลอ็กประสานปูพนืตอ้งมีค่าไม่นอ้ยกวา่ 350 กก./ซม.2) พบวา่ไม่ผ่านเกณฑท์ุกอตัราส่วนผสม โดยคอนกรีตบลอ็กประสานปูพืนผสมเถา้ไม้ยางพาราร้อยละ 20 มีค่ากาํลงัรับแรงอดัเหมาะสมทีสุด คือ 174 กก./ซม.2 ซึงมีค่าน้อยกว่าคอนกรีตบล็อกประสานปูพืนควบคุมประมาณร้อยละ 49        

                            OPC                                                                                                                              

                         PWA20 

  



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   201  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  
 

ตารางท ี4 ผลการทดสอบค่ากาํลงัรับแรงอดัของคอนกรีตบล็อกประสานปูพนื 
Mix Compressive str ength (kg/m2) (Normalized) (% ) 

7-d 14-d 21-d 28-d 
OPC 

PWA20 
PWA40 
PWA60 

213 (100) 
126 (59) 
73 (34) 
18 (8) 

262  (100) 
169 (65) 
83 (32) 
19 (7) 

 (100) 
  157 (48) 

89 (27) 
25 (8) 

342  (100) 
174 (51) 
93 (27) 
28 (8) 

 

 ภาพท ี3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งค่ากาํลงัรับแรงอดักบัอายขุองคอนกรีตบลอ็กประสานปูพนื 
จากกราฟในภาพที 3 ความสมัพนัธ์ของค่าเฉลียกาํลงัรับแรงอดัของคอนกรีตบล็อกประสานปูพืนกบัระยะเวลาในการบ่ม พบว่าความสามารถในกาํลงัรับแรงอดัของคอนกรีตบล็อกประสานปูพืนในแต่ละอตัราส่วนผสม มีแนวโน้มทีคลา้ยคลึงกนั คือ เมือระยะเวลาการบ่มทีมากขึนค่ากาํลงัรับแรงอดัของคอนกรีตบล็อกประสานปูพืนจะเพิมขึนไปดว้ย อนัเป็นผลเนืองมากจากเมือระยะเวลาการบ่มทียาวนานขึนทําให้ปฏิกิริยาไฮเดรชันของปูนซีเมนต์เกิดอย่างต่อเนือง เกิดแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตหรือซีเมนตเ์จลซึงมีคุณสมบติัเป็นวสัดุประสานเกิดเป็นโครงสร้างทีแขง็แรง (ชูเกียรติ, 2559)  ค่าการดูดซึมนําของคอนกรีตบล็อกประสานปูพืน จากภาพที 4  ผลจากการทดสอบการดูดซึมนําของคอนกรีตบล็อกประสานปูพืนผสมเถา้ไมย้างพาราทดแทนปูนซีเมนตที์อายคุรบ 28 วนั พบวา่การดูดซึมนาํของคอนกรีตบล็อกประสานปูพนืทีมีส่วนผสมของเถา้ไมย้างพาราทีร้อยละ  มีค่าการดูดซึมนาํตาํทีสุดคือร้อยละ 8.53 ซึงผา่นมาตรฐาน มอก. 378-2531 (ระบุค่าดูดซึมนาํเฉลียของกระเบืองคอนกรีต
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ปูพืนตอ้งไม่มากกว่าร้อยละ 10) โดยค่าการดูดซึมนาํของคอนกรีตบล็อกประสานปูพืนจะเพิมขึนตามปริมาณของเถา้ไม้ยางพาราทีเพิมขึน เนืองจากอนุภาคของเถา้ไมย้างพารามีผิวขรุขระ มีรูพรุน (Cellular) มีพนืทีผิวมากทาํใหก้กัเก็บนาํโดยการดูดซึมนาํเขา้ไปในอนุภาค และมีการดูดซึมนาํเนืองจากแรงตึงทีผิวของอนุภาค (อาบีดีน และคณะ, 2554) ซึงอตัราการดูดซึมนาํสามารถบอกถึงความหนาแน่นของคอนกรีตบลอ็คประสานปูพนื ถา้อตัราการดูดซึมนาํนอ้ยแสดงวา่คอนกรีตบลอ็คนนัมีความหนาแน่นมากกวา่สูงกว่าอตัราส่วนผสมทีมีค่าอตัราการดูดซึมนาํสูง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุดมวิทย ์และคณะ (2561) 

 ภาพท ี4  ผลการทดสอบการดูดซึมนาํของคอนกรีตบลอ็กประสานปูพนื 
 สรุปผลการวจิัย ผลการศึกษาของงานวจิยั สามารถสรุปไดด้งันี 

1) การใชเ้ถา้ไมย้างพาราทดแทนปูนซีเมนต์ในคอนกรีตบล็อกประสานปูพืนส่งผลให้หน่วยนาํหนกัและค่ากาํลงัรับแรงอดัลดลงตามอตัราส่วนของการเพมิขึนของเถา้ไมย้างพารา  
2) การใชเ้ถา้ไมย้างพาราทดแทนปูนซีเมนตใ์นคอนกรีตบล็อกประสานปูพืนส่งผลให้ค่าการดูดซึมนาํเพิมขึนตามปริมาณของเถา้ไมย้างพาราทีทดแทนปูนซีเมนต ์
3) สรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบค่ากาํลงัรับแรงอดักบัมาตรฐาน มอก. 827-2531 พบวา่ทุกอตัราส่วนการผสมไม่ผา่นเกณฑ ์ 
4) อตัราส่วนการทดแทนของเถา้ไมย้างพาราทีเหมาะสมทีสุดในการศึกษาครังนีคือ ทีอตัราส่วนร้อยละ 20 โดยทีอาย ุ28 วนั มีหน่วยนาํหนกัเท่ากบั ,  กก./ม.3  ค่าการดูดซึมนาํเท่ากบัร้อยละ 8.53 และมีค่ากาํลงัรับแรงอดัเท่ากบั 174 กก./ซม.2 ซึงตาํกวา่คอนกรีตบล็อกประสานควบคุมร้อยละ 49  
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กิตติกรรมประกาศ ผูว้ิจยัใคร่ขอขอบคุณ บริษทั นาเมืองเพชรพาราวูด้ จาํกดั ทีให้ความอนุเคราะห์เถา้ไมย้างพารา และแผนกวชิาช่างโยธา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้  วิทยาลยัเทคนิคตรัง ทีให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์และเครืองมือในการทดสอบกาํลงัรับแรงอดัของคอนกรีตบลอ็กประสานปูพนื  เอกสารอ้างองิ กลัยา พรสุขสมบูรณ์ สิริญญา จนัทรักษ ์และ แกว้ตา แกว้ตาทิพย.์ 2558. อิทธิพลของเถา้ไมย้างพาราต่อสมบตัิของโฟมแป้งดิบ. วารสารมหาวทิยาลัยทกัษณิ 18(3): 57-63. ชูเกียรติ  ชูสกุล.  .  คอนกรีตเทคโนโลย ีทฤษฎแีละปฏิบัติ.  บริษทั ทริปเปิลกรุ๊ป จาํกดั, กรุงเทพฯ. 
ดนุพล ตนันโยภาส และ จิรชาติ เจา้สินเจริญ. 2543.  ปูนสอผสมเถา้ลอยและเถา้ขีเลือยไมย้างพารา. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี22(4): 489-500. ดนุพล ตนันโยภาส กลัยาณี คุปตานนท์ หทยัทิพย ์พนัฤทธิดาํ และ สุชาติ จนัทรมณีย.์ 2557. กระเบืองเซรามิกมวลเบาชนิดใหม่ทาํจากหางแร่ดินขาวและเถา้ลอยไมย้างพารา. วารสารวชิาการคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฎลําปาง 7(1): 70-82. เสาวภา ชูศรี ดนุพล ตนันโยภาส และ สุชาติ จนัทรมณีย.์ 2556. การผลิตกระเบืองเซรามิกและกระเบืองมวลเบาจากหินฝุ่ นแอนดีไซตผ์สมเถา้ไมย้างพารา. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต 3(1): 70-83. สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม. 2531.  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระเบืองคอนกรีตปูพืน มอก. 378-2531. กระทรวงอตุสาหกรรม, กรุงเทพฯ. สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม. 2531.  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอนกรีตบลอ็กประสานปูพืน มอก. 827-2531. กระทรวงอตุสาหกรรม, กรุงเทพฯ. อาบีดีน ดะแซสาเมาะ จินดา มะมิง โนรีสะ ราแดง และ ยาเซ็ง อาแว. 2554. สมบติัทางกายภาพและสมบตัิทางกลของอิฐทีมีส่วนผสมของเถา้ไมย้างพารา. วารสารมหาวทิยาลัยราชภัฎยะลา 6(1): 25-35. อาบีดีน ดะแซสาเมาะ โพซี วาจิ พารีด๊ะ สาแล และ นูรีฮนั แนแซ. 2558. อิฐบลอ็กประสานทีมีส่วนผสมของเถา้ไมย้างพารา. วารสารมหาวทิยาลัยราชภัฎยะลา 10(1): 77-86. อุดมวทิย ์ไชยสกุลเกียรติ ทนง อิมใจ และ ฌิชาภา มินาบูลย.์ 2561. การศึกษาคุณสมบติัของบล็อกคอนกรีตผสมผงตะกรันเหลก็สาํหรับใชเ้ป็นวสัดุปูพนืภายนอก, น.MAT 44-MAT48. ใน รายงานการประชุมวชิาการคอนกรีตประจาํปี ครังท ี13. สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย, ชลบุรี.           
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การออกแบบสําหรับระบบจัดการงานสือสิงพมิพ์และโฆษณา : กรณศีึกษา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วดีีไซน์ System Design for  Pr inting Media and Adver tising Design                                                                                 : A Case Study of WeDesign Limited Par tner ship  
เพญ็สุภา รัตนบุษยาพร * และ ฐิมาพร เพชรแกว้  

Pensupa Rattanabussayaporn1* and Thimaporn Phetkaew2  
บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีนาํเสนอการออกแบบระบบจดัการงานสือสิงพิมพแ์ละโฆษณา กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจาํกดัวีดีไซน ์โดยมีวตัถุประสงค์ เพือลดปัญหาความผิดพลาดในการจดัเก็บขอ้มูล การคาํนวณค่าใชจ่้าย การติดตามการปฏิบติังาน และเพิมประสิทธิภาพในการสงัผลิตงานสือสิงพิมพ ์โดยผูว้ิจยัไดอ้อกแบบระบบให้มีขนัตอนการตรวจสอบประวติัการสังทาํชินงานของลูกคา้ก่อนรับคาํสังทาํชินงานใหม่ ทงัประวตัิการสังทาํชินงานการยกเลิกชินงาน และการชาํระเงิน เป็นตน้ ระบบทีออกแบบมีฟังก์ชนังาน ดังนี การรับคาํสังทาํชินงานการมอบหมายงาน การบันทึกผลการออกแบบชินงาน การตรวจสอบผลการออกแบบชินงานจากลูกคา้ การอนุมัติสังพิมพ์ชินงาน การสังพิมพชิ์นงาน การรับชําระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน การออกใบส่งของ การส่งชินงานและการออกรายงานผลการดําเนินงาน  เพือใช้ในการวางแผนการดาํเนินงาน มีการกาํหนดสิทธิการใช้งานตามกลุ่มผูใ้ช ้  กลุ่ม ได้แก่ ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ พนักงานฝ่ายขาย พนักงานฝ่ายปฏิบตัิการ พนกังานฝ่ายการเงิน ลูกคา้และผูดู้แลระบบ  
ผูว้ิจ ัยออกแบบระบบโดยใช้เครืองมือในการออกแบบ ได้แก่ Functional Decomposition Diagrams ใช้อธิบายโครงสร้างของกระบวนการทาํงาน Workflow Diagram ใชใ้นการอธิบายการทาํงานของระบบปัจจุบัน Cause and Effect Diagram ใช้เพือวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาทีเกิดขึนกบัระบบปัจจุบนั ER-Diagram ใชอ้อกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ ์และ Context Diagram และ Data Flow Diagram ใชอ้อกแบบกระบวนการทาํงานของระบบใหม่  

คาํสําคญั : ระบบจดัการงานสือสิงพมิพแ์ละโฆษณา, งานสือสิงพมิพแ์ละโฆษณา, การออกแบบระบบ 
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ABSTRACT   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            สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ ต ําบลไทยบุ รี อ ําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
1 Department of Management of Information Technology, School of Informatics, Walailak University, Tha Sala, Nakhon Si Thammarat, 80160, Thailand 
2 สาํนกัวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลกัษณ์ ตาํบลไทยบุรี อาํเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช   
2 School of Informatics, Walailak University, Tha Sala, Nakhon Si Thammarat, 80160, Thailand  * ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : pens.tak@gmail.com 
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บทนํา 
แนวคิดการออกแบบการจดัการงานสือสิงพิมพแ์ละโฆษณาในทางธุรกิจ ดว้ยระบบสารสนเทศ เป็นแนวทางทีเหมาะสม เนืองจากรูปแบบการจดัเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีจดบนัทึกลงสมุดและการเก็บเอกสารตา่งๆ ทาํให้การนาํขอ้มูลมาใชง้านค่อนขา้งยุง่ยาก อาจเกิดการสูญหายหรือใชเ้วลาในการคน้หามากเกินไป  มีความซาํซอ้นในการจดัเก็บขอ้มูลลูกคา้ เนืองจากไม่ไดจ้ดัเก็บเป็นทะเบียนลูกคา้ มีความผิดพลาดในการคาํนวณราคาชินงาน การติดตามสถานะการผลิตชินงานทาํไดล่้าช้า  การมอบหมายงานไม่ทวัถึง ไม่สามารถตรวจสอบตารางงานของพนกังานแต่ละคนได ้ทาํใหพ้นกังานบางคนมีภาระงานมากเกินไป การรับคาํสงัทาํชินงานไม่มีการจดัลาํดบัความเร่งด่วนในการผลิตชินงาน เกิดปัญหาผลิตชินงานไม่ทนักาํหนด หรือเกิดการตกหล่นของคาํสงัทาํชินงาน ทาํให้คาํสงัทาํชินงานของลูกคา้ไม่ไดรั้บการผลิต 
ดงันนั เพอืให้การดาํเนินงานมีความรวดเร็วและถูกตอ้ง เกิดความคล่องตวัในการทาํงาน และสามารถแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนได ้จึงเกิดแนวคิดในการออกแบบสาํหรับระบบจดัการงานสือสิงพิมพแ์ละโฆษณา กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั            วดีีไซน์ เพือจะไดน้าํไปพฒันาเป็นระบบสารสนเทศช่วยในการดาํเนินงานของร้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป  

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  . เพือเพิมประสิทธิภาพในการรับคาํสังทาํชินงาน การติดตามสถานะชินงาน การมอบหมายงานให้พนกังาน การคาํนวณราคาชินงาน การคาํนวณยอดเงินมดัจาํและรับชาํระเงิน การติดตามสถานะทางการเงิน และลดปัญหาความซับซอ้นในการจดัเก็บขอ้มูลลูกคา้ ใหพ้นกังาน . เพอือาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ ลูกคา้ พนกังาน และผูบ้ริหารในการติดตามสถานะงาน  . เพือความสะดวกในการจดัการการดาํเนินงาน และการประสานงานภายในองค์กร ให้แก่ ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ พนักงาน           ฝ่ายขาย พนกังานฝ่ายปฏิบติังาน และพนกังานฝ่ายการเงิน ทฤษฎทีเีกยีวข้อง ทฤษฎีทีใชใ้นการวิเคราะห์และออกแบบระบบ และเทคโนโลยีทีนาํมาใชเ้ป็นเครืองมือช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ประกอบดว้ย 
1. วงจรการพฒันาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) (โอภาส เอียมสิริวงศ์, 2555) 1.) การวางแผนโครงการ (Project Planning) เป็นการทาํความเขา้ใจปัญหา ความเป็นไปไดใ้นการพฒันาระบบใหม่ ความคุม้ค่าคุม้เวลา การกาํหนดคุณสมบติัและขอบเขตเบืองตน้ของระบบ โดยการกาํหนดปัญหา และกาํหนดเวลาโครงการ  2.) การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการศึกษาปัญหาทีเกิดขึนในระบบงานปัจจุบนั เพือความเขา้ใจปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหา รวบรวมขอ้มูล และความตอ้งการของระบบ เพอืวเิคราะห์และพฒันาระบบใหม่  3.) การออกแบบ (Design) เป็นการนาํขอ้มูลปัญหาและความตอ้งการของผูใ้ชม้าใชใ้นการออกแบบระบบใหม่ โดยการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ และโครงสร้างพืนฐานดา้นเครือข่ายทีนาํมาใชง้าน การออกแบบเอาต์พุตและส่วนติดต่อผูใ้ช้งาน การสร้างตน้แบบ และการออกแบบโปรแกรม เพือนําไปใช้ในการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์ในระยะการนาํไปใช ้ 
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4.) การนาํไปใช ้(Implementation) เป็นการเขียนโปรแกรม ทดสอบระบบ และการติดตงัระบบพร้อมทงัการจดัทาํเอกสารประกอบระบบ การฝึกอบรมและสนบัสนุนผูใ้ช ้ทบทวนและประเมินผลระบบหลงัการติดตงัเพอืการใชง้านตรงตามทีกาํหนดและแกไ้ขเพมิเติมส่วนทีตอ้งปรับ 5.) การบาํรุงรักษา (Maintenance) เป็นการดูแลรักษาการใชง้านระบบหลงัจากทาํการติดตงัระบบ โดยเพิมเติมคุณสมบติัใหม่เขา้ระบบเพือเพมิประสิทธิภาพในการทาํงานใหร้ะบบได ้ 2. แบบจาํลองกระบวนการ (Process Model) (โอภาส เอียมสิริวงศ์, 2555)  เป็นการสร้างแบบจาํลอง ให้สามารถมองเห็นภาพไดง่้ายขึน 3. แผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram: DFD) (โอภาส เอียมสิริวงศ,์ 2555)  เป็นเครืองมือแสดงทิศทางการไหลของขอ้มูลและการประมวลผลต่างๆในระบบ โดยแผนการไหลของขอ้มูลจะเป็นสือทีแสดงกระบวนการ แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งกระบวนการกบัขอ้มูล และมีกระบวนการใดบา้งทีเกิดขึนในระบบ 4. แบบจาํลอง E-R (The Entity-Relationship Diagram) (โอภาส เอียมสิริวงศ์, 2558)   เป็นเครืองมือจาํลองขอ้มูลของระบบ เพอืแสดงใหเ้ห็นขอ้มูลและความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทีเกิดขึนทงัหมดในระบบ  5. ผงังาน (Flowchart) (ณัฏฐพนัธ์ เขจรนันทน์, ) เป็นแผนภาพทีใชแ้สดงขนัตอนการทาํงานของระบบ โดยจะมีสัญลกัษณ์รูปภาพและลูกศรทีแสดงขนัตอนการทาํงานของระบบ ตงัแต่แรกจนไดผ้ลลพัธ์ตามทีตอ้งการ 6. แผนผงัสาเหตุและผล  หรือ แผนผงักา้งปลา (Cause and Effect Diagram) (กนิษฐา พิพิธภณัฑ์, 2558) เป็นแผนผงัทีแสดงความสัมพนัธ์ของปัญหาและสาเหตุของปัญหานนั โดยส่วนทีเป็นก้างปลาแสดงให้เห็นสาเหตุของปัญหาทีเกิดขึน กา้งยอ่ยเป็นสาเหตุของกา้งรอง และกา้งรองเป็นสาเหตุของกา้งหลกั ซึงรวบรวมปัจจยัสาํคญัทีเป็นสาเหตุของปัญหาทีเกิดขึน ส่วนหวัปลาเป็นผลกระทบทีเกิดขึน 7. พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เป็นเอกสารทีใช้อธิบายรายละเอียดโครงสร้างแฟ้มข้อมูล รายการข้อมูล                   ซึงประกอบดว้ย Relation, Attribute, Data Description (รายละเอียดขอ้มูล), Primary Key (คียห์ลกั), Foreign (คียที์ใช้เชือมโยงกบัตารางขอ้มูลหลกั) และชนิดขอ้มูล(Data Type) เป็นตน้ แต่รูปแบบการนาํเสนอพจนานุกรม สามารถแสดงรายละเอียดแตกต่างกนัได ้ วธิีดําเนินการวิจัย การวจิยันี ไดด้าํเนินการวจิยัตามวงจรการพฒันาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ดงันี 
1. การวางแผนโครงการ (Project Planning) เนืองจากผูบ้ริหารหา้งหุ้นส่วนจาํกดั วดีีไซน์ มีความพร้อมในการลงทุนและเห็นถึงความคุม้ค่าในการลงทุนนี จึงดาํเนินศึกษาระบบงานเดิม รวบรวมข้อมูล ขอบเขตของระบบ ทฤษฎีและเทคโนโลยีทีใชใ้นการพฒันาระบบ และวางแผนการออกแบบระบบ 2. การวิเคราะห์ (Analysis)  เป็นขนัตอนการศึกษาวิธีการดาํเนินงานของระบบงานทีมีอยู ่เพือความเขา้ใจ และตระหนกัถึงปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหา ดงันี 1.) ศึกษาโครงสร้างการบริหารงานในหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัระบบ ประกอบดว้ย  ฝ่าย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ ฝ่ายขาย ฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายการเงิน  2.) เทคนิคการรวบรวมขอ้มูล การเก็บรวบรวมขอ้มูลทีเกิดขึนสาํหรับใช ้มีอยูด่ว้ยกนั 2 วธีิ ดงันี 2.1) การศึกษาเอกสาร แบบฟอร์ม สิงพมิพ ์ซึงไดศึ้กษาจากเอกสารต่างๆ ไดแ้ก่ แบบฟอร์มการรับงานหรือใบรับคาํสงัทาํชินงาน ใบสงัทาํชินงาน ใบส่งของ/ใบวางบิล และใบเสร็จรับเงิน 
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2.2) การสมัภาษณ์ ซึงงานวจิยันีไดก้าํหนดกลุ่มเป้าหมายในการสมัภาษณ์ไวท้งัหมด 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร  คน  ผูจ้ดัการ  คน  ฝ่ายขาย  คน ฝ่ายปฏิบตัิการ  คน ฝ่ายการเงิน 1 คน และลูกคา้  คน โดยการสัมภาษณ์จะสอบถามขอ้มูลเพือศึกษากระบวนการทาํงานของระบบงานในปัจจุบนั ใชข้อ้มูลในการวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการดาํเนินงาน และใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบระบบสารสนเทศ 3.) กระบวนการทาํงานของระบบปัจจุบนั เป็นการศึกษากระบวนการทาํงานปัจจุบนั พบวา่ในการดาํเนินงานของร้านมีลกัษณะชินงานทีผลิต ไดแ้ก่ Card (บตัร), ป้ายไวนิล (Vinyl), งานพิมพรี์ดลงวสัดุอืน (Sticker Board) และสติกเกอร์ (Sticker)  สามารถแบ่งกระบวนการทาํงานได ้ดงันี ตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้ก่อนรับคาํสังทาํชินงาน ตรวจสอบประวตัิลูกคา้ บนัทึกขอ้มูลลูกคา้ใหม่ รับคาํสังทาํชินงาน มอบหมายงานให้พนักงาน การออกแบบชินงาน การตรวจสอบผลการออกแบบชินงานจากฝ่ายขาย การตรวจสอบผลการออกแบบชินงานจากผูจ้ดัการ    การตรวจสอบผลการออกแบบชินงานจากลูกคา้ อนุมติัการสงัผลิตชินงาน การผลิตชินงาน การออกใบส่งของ/ใบวางบิล การรับชาํระเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน และการส่งชินงาน ซึงแสดงไดต้ามโครงสร้างกระบวนการทาํงานตามลาํดบัชนั โดยใช ้FDD-Functional Decomposition Diagrams ดงัภาพที 1 และเขียนเป็นขนัตอน การปฏิบตัิงานทีแสดงอยูใ่นรูปแบบของ Workflow Diagram ดงัภาพที 2  

 ภาพท ี  โครงสร้างกระบวนการทาํงานของระบบปัจจุบนั 
 

4.) สาเหตุและปัญหาของระบบ จากการศึกษากระบวนการทาํงานของระบบปัจจุบนั สามารถวิเคราะห์และสรุปผลใหอ้ยูใ่นรูปของ Cause and Effect Diagram เพือแสดงใหเ้ห็นปัญหาและสาเหตุ ดงัภาพที  การวเิคราะห์ปัญหาของระบบปัจจุบนั สามารถสรุปรายละเอียดได ้ดงันี 
4.1) การติดตามสถานะชินงานใหลู้กคา้ไม่สามารถตรวจสอบผ่านระบบได ้เนืองจากยงัไม่มีเลขทีอา้งอิง ใหลู้กคา้ใชใ้นการติดตามสถานะชินงาน ตอ้งติดตามงานผา่นพนกังานทีรับผิดชอบงานนนั 4.2) การคาํนวณยอดเงิน คาํนวณราคาชินงาน และการคาํนวณค่ามดัจาํ ผิดพลาดบ่อยครัง  4.3) การรับคาํสังทาํชินงานและการสังผลิตชินงานไม่มีตารางขอ้มูลทีเรียงลาํดับความเร่งด่วนของงานทําให้บางครังมีชินงานทีเกินกาํหนดเวลา หรือชินงานตกหล่นไม่ไดท้าํการผลิต 4.4) การจดัเก็บขอ้มูลลูกคา้มีความซาํซอ้น ไม่มีทะเบียนขอ้มูลลูกคา้ทีสามารถตรวจสอบประวติัการสงัทาํชินงานได ้อีกทงัขอ้มูลลูกคา้ทีจดัเก็บมีขอ้มูลชือทีซาํกนั สะกดผิด ไม่มีสถานทีติดต่อ หรือเบอร์โทรศพัท ์ทาํใหก้ารคน้หาขอ้มูลลูกคา้ทาํไดล่้าชา้ ไม่สะดวกต่อการติดต่อลูกคา้ 
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4.5) การมอบหมายงานใหพ้นกังานไม่ทวัถึง ไม่มีการจดัเก็บตารางขอ้มูลภาระงานของพนกังานทาํใหไ้ม่สามารถตรวจสอบตารางงานของพนักงานได้ ทําให้กระจายงานไม่ทัวถึงหรือบางคนได้รับงานมากเกินไป              ไม่สามารถตรวจสอบไดว้า่พนกังานแต่ละคนมีงานทีรับผิดชอบอะไรบา้ง 4.6) เครืองจกัร อุปกรณ์ ในการผลิตสือสิงพิมพมี์ปัญหา หรือเกิดขดัขอ้งบ่อยครัง แต่ไม่มีการบนัทึกขอ้มูลปัญหาทีเกิดขึน ทาํใหไ้ม่ไดรั้บการบาํรุงรักษาเครืองจกัร อุปกรณ์ใหส้ามารถใชง้านไดดี้อยูเ่สมอ 5.) ความตอ้งการของระบบ จากการศึกษาระบบงานเดิม เอกสาร แบบฟอร์ม สิงพิมพ ์และการสัมภาษณ์ผูเ้กียวขอ้ง และวเิคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ชแ้ต่ละกลุ่ม ไดส้รุปความสามารถของระบบใหม ่ดงันี 5.1) ระบบการจดัการขอ้มูลพนืฐาน สามารถจดัเก็บขอ้มูลพนืฐาน ไดแ้ก่ ขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ ขอ้มูลสิทธิการเขา้ใชง้านระบบ ขอ้มูลพนกังาน ขอ้มูลลูกคา้ ขอ้มูลการรับคาํสงัทาํชินงาน ขอ้มูลทางการเงิน  
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 ภาพท ี  Workflow Diagram กระบวนการทาํงานของระบบปัจจุบนั 
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 ภาพท ี  Cause and Effect Diagram ของระบบการทาํงานปัจจุบนั 
 

5.2) การตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้ก่อนรับคาํสังทําชินงาน พนักงานฝ่ายขายรับขอ้มูลลูกคา้เขา้สู่ระบบสามารถตรวจสอบขอ้มูลการคา้งชาํระเงินของลูกคา้ และบนัทึกผลการรับชาํระหนีคา้งเขา้สู่ระบบ 5.3) การรับคาํสังทาํชินงาน พนักงานฝ่ายขายรับขอ้มูลลูกคา้เขา้สู่ระบบ สามารถบนัทึกรายละเอียดลูกคา้และรายละเอียดชินงานทีรับคาํสงัทาํ  5.4) การมอบหมายงานให้พนกังาน พนกังานฝ่ายขายสามารถตรวจสอบตารางงานของพนกังานผา่นระบบ แลว้บนัทึกผลการมอบหมายงานใหพ้นกังาน 5.5) การออกแบบชินงาน พนกังานฝ่ายปฏิบติัการทีออกแบบสามารถเรียกดูภาระงานทีตอ้งออกแบบจากระบบ และเมือออกแบบชินงานเสร็จแลว้สามารถบนัทึกไฟลชิ์นงานเขา้สู่ระบบได ้ 5.6) การตรวจสอบผลการออกแบบชินงานโดยพนักงานฝ่ายขาย ผูจ้ ัดการ ลูกค้า สามารถเรียกดูชินงานทีออกแบบเสร็จแลว้จากระบบ และบนัทึกผลการตรวจสอบผลการออกแบบชินงานได ้หากตรวจสอบไม่ผา่น พนกังานฝ่ายปฏิบติัการจะรับขอ้มูลรายละเอียดทีตอ้งแกไ้ข และนาํไปแกไ้ขชินงานต่อไปได ้5.7) การอนุมติัการสงัผลิตชินงาน ผูจ้ดัการสามารถเรียกดูชินงานทีออกแบบเสร็จสมบูรณ์แลว้จากระบบ  บนัทึกอนุมติัการสังผลิตชินงาน การสังผลิตชินงาน พนักงานฝ่ายปฏิบัติการเรียกดูตารางชินงานทีสังพิมพ์จากระบบ เมือสงัพมิพชิ์นงานเสร็จแลว้สามารถบนัทึกสถานะการผลิตชินงานเสร็จสมบูรณ์ 5.8) การออกใบส่งของ พนกังานฝ่ายขายเรียกดูชินงานทีมีสถานะเสร็จสมบูรณ์ไดจ้ากระบบ และบนัทึกยืนยนัการสงัพมิพใ์บส่งของ 5.9) การรับชาํระเงิน พนกังานฝ่ายขายเรียกดูขอ้มูลการออกใบส่งของของชินงานทีจะรับชาํระเงินไดจ้ากระบบ และบนัทึกรายละเอียดการรับชาํระเงิน และยืนยนัการสงัพมิพใ์บเสร็จรับเงิน 5.10) การติดตามสถานะชินงาน สามารถติดตามสถานะชินงานผา่นระบบโดยคน้หาจากเลขทีชินงาน 3. การออกแบบ (Design) การออกแบบสาํหรับระบบจดัการงานสือสิงพิมพแ์ละโฆษณา กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั         วดีีไซน์ มีการออกแบบ 4 องคป์ระกอบ ดงันี 1.) สถาปัตยกรรมของระบบใหม่ (System Architecture) ออกแบบโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ร่วมกับระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ในรูปแบบ Web-based application  ซึงช่วยให้
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สามารถใชง้านระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยระบบใหม่จะมีสถาปัตยกรรมของระบบ แสดงได ้ดงัภาพที           ภาพท ี  สถาปัตยกรรมของระบบสารสนเทศใหม่  สถาปัตยกรรมของระบบใหม่จาํเป็นตอ้งมีองค์ประกอบ ดงันี อุปกรณ์เครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เครืองคอมพวิเตอร์ลูกข่าย (Client) และระบบอินเตอร์เน็ต 
2.) การออกแบบกระบวนการ (Process Design) ในการออกแบบกระบวนการแสดงให้เห็นถึงขนัตอนในการดาํเนินงาน โดยใชแ้ผนภาพบริบท (Context Diagram) เพือแสดงให้เห็นภาพรวมของระบบ ดงัภาพที 5และใช้แผนผงักระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram) ในการอธิบายขนัตอนของกระบวนการทาํงานโดยผู้วิจ ัยออกแบบกระบวนการทาํงานหลกัในระบบ ซึงประกอบดว้ย  กระบวนการ ดงันี 2.1) กระบวนการที  กระบวนการตรวจสอบสิทธิการใชง้านระบบ เป็นการรักษาความปลอดภยัและ การเตรียมขอ้มูลทีจะตอ้งใชใ้นระบบ มี  กระบวนการยอ่ย ดงันี (1) จดัการขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ ผูดู้แลระบบเป็นผูน้าํเขา้ขอ้มูลของพนกังานทุกคนในร้าน โดยนาํเขา้ขอ้มูล ไดแ้ก่ ขอ้มูลรหัสพนกังาน  รหัสผ่าน  หมายเลขประชาชน ชือ-สกุล เบอร์โทรศพัท ์ อีเมล ์ทีอยู ่วนัเขา้ทาํงานของพนกังาน อีกทงั พนกังานแต่ละคนสามารถแกไ้ขขอ้มูลแกไ้ขขอ้มูลของตนเองใหเ้ป็นปัจจุบนัได ้ ไดแ้ก่ ขอ้มูลรหสัผา่น เบอร์โทรศพัท ์ อีเมล ์ทีอยู ่(2) ตรวจสอบสิทธิผูใ้ชง้านระบบ เป็นการรักษาความปลอดภยัของระบบ โดยผูใ้ชร้ะบบทุกคนจะตอ้งใส่ขอ้มูลรหัสผูใ้ชง้าน และรหัสผ่านทุกครังเมือตอ้งการเขา้ใชง้านระบบ เพือตรวจสอบสิทธิในการใชง้านระบบวา่สามารถใชง้านระบบส่วนใดไดบ้า้ง (3) กาํหนดสิทธิผูใ้ชง้าน ผูดู้แลระบบเป็นผูก้าํหนดสิทธิให้กับพนักงานผูใ้ช้งานระบบทุกคน และผูดู้แลระบบสามารถยกเลิกสิทธิการใชง้านระบบพนกังานผูใ้ชง้าน กรณีทีพนกังานคนนนัลาออก  2.2) กระบวนการที   กระบวนการจัดการข้อมูลพืนฐาน ผูดู้แลระบบสามารถบันทึก แก้ไข และลบข้อมูลพืนฐาน ไดแ้ก่ ขอ้มูลวสัดุ  ขอ้มูลสิทธิการใขง้าน ระบบ ขอ้มูลหน่วยนับ ข้อมูลบริษทัขอ้มูลเครืองพิมพ ์ขอ้มูลประเภทการสือสิงพมิพ ์และขอ้มูลหน่วยนบั มี  กระบวนการยอ่ย ดงันี (1) จดัการขอ้มูลวสัดุทีใชผ้ลิตสือสิงพิมพ ์ไดแ้ก่ ขอ้มูลเลขทีวสัดุ ชือวสัดุ ขนาด สี ราคา ประเภทการใชง้านวสัดุ ขอ้มูลหน่วยนบั ขอ้มูลประเภทสือสิงพมิพ ์ขอ้มูลเครืองพมิพ ์สถานะวสัดุ 
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(2) จดัการขอ้มูลเครืองพมิพ ์ไดแ้ก่ ขอ้มูลเลขทีเครืองพมิพ ์ชือเครืองพมิพ ์สถานะเครืองพมิพ ์(3) จดัการขอ้มูลหน่วยนบั ไดแ้ก่ เลขทีหน่วยนบั ชือหน่วยนบั สถานะหน่วยนบั (4) จดัการขอ้มูลบริษทั เป็นการจดัการขอ้มูลบริษทัให้เป็นปัจจุบนั ไดแ้ก่ เลขทีผูเ้สียภาษีบริษทั ชือบริษทั         ทีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์อีเมล ์เงือนไขการวางมดัจาํ  (5) จัดการข้อมูลประเภทสือสิงพิมพ์ ได้แก่ เลขทีประเภทสือสิงพิมพ์ ชือประเภทสือสิงพิมพ์ สถานะประเภทสือสิงพมิพ ์(6) จดัการขอ้มูลสิทธิการใชง้าน ไดแ้ก่ เลขทีสิทธิการใชง้าน ชือสิทธิการใชง้าน สถานะสิทธิการใชง้าน 2.3) กระบวนการที   กระบวนการรับคาํสงัทาํชินงาน จะเป็นลาํดบัขนัตอนในการรับคาํสงัทาํชินงานโดยลูกคา้เขา้มาสงัทาํชินงาน พนกังานฝ่ายขายรับคาํสงัทาํชินงานจากลูกคา้ ตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้ถา้ไม่เป็นลูกคา้ก็จะบันทึกขอ้มูลลูกคา้ใหม่ ถา้เป็นลูกคา้เดิมจะตรวจสอบประวติัการสังทาํชินงาน ก่อนรับคาํสังทาํชินงาน บนัทึกขอ้มูลคาํสังทาํชินงาน ออกใบรับคาํสังทาํชินงานให้ลูกคา้ และแจง้ขอ้มูลการรับคาํสังทาํชินงานให้ผูจ้ดัการทราบ มี  กระบวนการยอ่ย ดงันี (1) บนัทึกขอ้มูลลูกคา้ พนกังานฝ่ายขายจะเป็นการบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ใหม่ ไดแ้ก่ เลขทีลูกคา้ เลขประชาชน ชือ-สกลุ  ทีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์อีเมล ์ของลูกคา้ (2) ตรวจสอบประวติัการสงัทาํชินงาน พนกังานฝ่ายขายจะการตรวจสอบประวติัการสงัทาํชินงานของลูกคา้ ไดแ้ก่ ตรวจสอบประวติัการสังทาํชินงาน ตรวจสอบประวตัิการแกไ้ขคาํสงัทาํชินงาน ตรวจสอบประวตัิการยกเลิกการสงัทาํชินงาน  (3) รับคาํสังทําชินงาน พนักงานฝ่ายขายจะบันทึกขอ้มูลคาํสังทําชินงานทีลูกค้าตอ้งการ ได้แก่ ข้อมูลรายละเอียดชินงานทีลูกคา้สงัทาํ ขอ้มูลใบรับคาํสงัทาํชินงาน และบนัทึกขอ้มูลคาํสงัทาํชินงาน  2.4) กระบวนการที  กระบวนการผลิตชินงาน พนักงานฝ่ายขายเป็นผูม้อบหมายงานให้แก่พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ เพือดําเนินการผลิตชินงานและส่งชินงาน พนักงานฝ่ายขาย ผูจ้ ัดการ และลูกค้า จะเป็นผู ้ตรวจสอบผลการออกแบบชินงาน และตรวจสอบสถานะชินงาน มี  กระบวนการยอ่ย ดงันี (1) มอบหมายงาน พนกังานฝ่ายขายจะเรียกดูรายการชินงาน ดูตารางงานและมอบหมายงานให้พนักงานทีเหมาะสม ผูจ้ดัการสามารถดูตารางงานทงัหมด และขอ้มูลการมอบหมายงาน (2) บนัทึกผลการผลิตชินงาน พนกังานฝ่ายขายสามารถยกเลิกรายการชินงานทีลูกคา้สงัยกเลิกส่วนพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ สามารถดูรายการชินงานทีไดรั้บมอบหมาย บนัทึกผลการออกแบบชินงาน บนัทึกผลการผลิตชินงาน บนัทึกผลการส่งชินงาน (3) ตรวจสอบผลการผลิตชินงาน เมือพนักงานฝ่ายปฏิบัติผลิตชินงานเสร็จสมบูรณ์ พนักงานฝ่ายขายจะตรวจสอบผลการผลิตชินงานก่อนส่งให้ลูกค้าตรวจสอบผลการผลิตชินงาน และส่งให้ผู ้จัดการตรวจสอบผลการผลิตชินงาน และหากผลการตรวจสอบผลการผลิตชินงานไม่ผ่าน ก็จะส่งกลบัให้พนกังานฝ่ายปฏิบติัการแกไ้ขชินงาน (4)  ตรวจสอบสถานะชินงาน ลูกคา้ ผูจ้ดัการ พนกังานฝ่ายขาย พนกังานฝ่ายปฏิบตัิการ สามารถตรวจสอบสถานะชินงานโดยใชเ้ลขทีชินงาน เพอืดูวา่ชินงานอยูใ่นกระบวนการดาํเนินงานใด (5) ส่งชินงาน พนกังานฝ่ายขายจะดูรายการชินงานทีตอ้งส่ง และออกใบส่งของ แลว้ส่งต่อให้พนกังานฝ่ายปฏิบตัิการส่งชินงานใหลู้กคา้ จากนนัจึงจะบนัทึกผลการส่งชินงาน 
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ภาพท ี  แผนภาพบริบท (Context Diagram)  2.5) กระบวนการที  กระบวนการรับชําระเงิน พนักงานฝ่ายขายจะตรวจสอบข้อมูลหนีค้างของลูกค้า              ก่อนรับคาํสงัทาํชินงานและแจง้รายการทีลูกคา้ตอ้งชาํระเงิน พนกังานฝ่ายการเงินจะเป็นผูรั้บชาํระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน มี  กระบวนการยอ่ย ดงันี (1) ตรวจสอบหนีคา้ง พนกังานฝ่ายขายและพนักงานฝ่ายการเงินรับขอ้มูลลูกคา้ ตรวจสอบยอดคา้งชาํระ คาํนวณยอดเงินทีตอ้งชาํระ และแจง้ยอดเงินทีตอ้งชาํระใหลู้กคา้ทราบ (2) รับชําระเงิน พนักงานฝ่ายการเงินเลือกรายการชินงาน คํานวณยอดเงินทีต้องชําระ แจ้งยอดเงิน                ทีลูกคา้ตอ้งชาํระ รับชาํระเงิน และบนัทึกขอ้มูลการรับชาํระเงิน (3) ออกใบเสร็จรับเงิน เมือพนักงานฝ่ายการเงินรับชาํระเงิน จะรายการรายการชินงานทีรับชาํระเงิน คาํนวณยอดเงินคงเหลือ และออกใบเสร็จรับเงินใหแ้ก่ลูกคา้ 2.6) กระบวนการที  กระบวนการออกรายงาน จะแสดงรายงานต่างตามสิทธิการใชง้าน สามารถแสดงผลรายงาน ไดแ้ก่  รายงานปริมาณงาน รายงานสาเหตุ/ปัญหาในการดาํเนินงาน รายงานการมอบหมายงาน รายงานยอดการผลิตชินงาน รายงานหนีค้างชําระ รายงานผลการติดตามทวงหนี รายงานหนี                   ถึงกาํหนดชาํระ รายงานงานทีรับไดม้อบหมาย 
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การออกแบบฐานข้อมูล(Data Management Design) แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างและรายละเอียดของขอ้มูลทีใช้ในการวเิคราะห์และการออกแบบ มีการแสดงแบบจาํลองขอ้มูล (Data Model) โดยใชแ้ผนภาพแสดงโครงสร้างฐานขอ้มูลของระบบ (Entity Relationship Diagram) รวมทงัแสดงรายละเอียดของขอ้มูลโดยใชพ้จนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary)        ดงัภาพที  

 ภาพท ี6 แผนภาพแสดงโครงสร้างฐานขอ้มูลของระบบ และพจนานุกรมขอ้มูล  ผลและวจิารณ์ผลการวิจัย  การออกแบบสาํหรับระบบจดัการงานสือสิงพิมพแ์ละโฆษณา กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วดีีไซน์ เป็นระบบทีออกแบบเพอืการจดัการการผลิตงานสือสิงพมิพ ์โดยเก็บขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ ทีจาํเป็นและเกียวขอ้งกบัการจดัการงานสือสิงพิมพแ์ละโฆษณา ซึงทาํให้ขอ้มูลมีการจดัเก็บอยูที่เดียวกนั เป็นปัจจุบนั มีความถูกตอ้ง และทาํให้การประมวลผลทาํได้
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รวดเร็วขึน ในการพัฒนาระบบ ได้ออกแบบให้สามารถสนับสนุนการทํางานตามความต้องการของใช้แต่ละกลุ่ม                   โดยสามารถทาํงานไดท้งัในส่วนของการ การรับคาํสังทาํชินงาน การมอบหมายงาน การบนัทึกผลการออกแบบชินงาน การตรวจสอบผลการออกแบบชินงานจากลูกคา้ การอนุมติัสังผลิตชินงานการสงัผลิตชินงาน การรับชาํระเงิน การออกใบส่งของ การส่งชินงาน และการแสดงรายงานต่างๆ ตามสิทธิของผูใ้ช้งานแต่ละกลุ่มได้รับ หน้าแสดงผลการใช้งานระบบ                 ดงัภาพที  – 24 
 

  ภาพที  หนา้จอตรวจสอบสถานะ ภาพที  หนา้จอรับขอ้มูลลูกคา้ใหม ่

  ภาพท ี  หนา้ตรวจสอบขอ้มูลหนีคา้ง ภาพท ี  หนา้จอรับคาํสงัทาํชินงาน 

  ภาพท ี  หนา้จอรับรายละเอียดคาํสงัทาํชินงาน ภาพท ี  หนา้จอสรุปรายการสงัทาํชินงาน 
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  ภาพท ี  หนา้จอยนืยนัสงัทาํชินงาน ภาพท ี14 รายการชินงานแสดงตามสถานะ 

  ภาพท ี15 รายละเอียดชินงานก่อนมอบหมายงาน ภาพท ี16 ตารางงานของพนกังานก่อนมอบหมายงาน 

  ภาพท ี17 หนา้จอบนัทึกผลการผลิตชินงาน ภาพท ี  รายการชินงานทีรอตรวจสอบ 

  ภาพท ี  หนา้จอตรวจสอบผลการออกแบบชินงาน ภาพท ี  อนุมติัชินงานทีตรวจสอบผลการออกแบบ 
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  ภาพท ี21 แสดงการรับชาํระเงิน ภาพท ี  แสดงรายการออกรายงาน 

  
ภาพท ี  แสดงรายงานการมอบหมายงาน ภาพท ี  รายงานยอดการผลิตชินงาน 

 
สรุปผลการวจิัย 

การออกแบบสําหรับระบบจัดการงานสือสิงพิมพ์และโฆษณา กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วีดีไซต ์          แบ่งกลุ่มใชง้านออกเป็น  กลุ่มตามฟังก์ชันหรือการทาํงาน ซึงได้แก่ ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ พนักงานฝ่ายขายพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ พนักงานฝ่ายการเงิน ลูกค้า และผู ้ดูแลระบบ ช่วยให้การคน้หาข้อมูลทําได้อย่างรวดเร็วข้อมูลไม่สูญหาย                   การจดัเก็บขอ้มูลลูกคา้ไม่ซาํซ้อน และสืบคน้ประวตัิการสังทาํชินงานได ้การคาํนวณราคาชินงานถูกตอ้งและรวดเร็ว การติดตามสถานะการผลิตชินงานทาํไดส้ะดวกและรวดเร็ว  การมอบหมายงานสามารถตรวจสอบตารางงานของพนกังานแต่ละคนได ้ทาํให้พนกังานมีภาระงานเท่าๆ กนั สามารถจดัลาํดบัความเร่งด่วน  ในการผลิตชินงานได ้โดยความสามารถของระบบมีดงัต่อไปนี 
1. ผูบ้ริหาร สามารถเขา้สู่ระบบ เพือดูรายงานปริมาณงาน รายงานสาเหตุ/ปัญหาในการดาํเนินงานรายงานการมอบหมายงาน รายงานยอดการผลิตชินงาน รายงานหนีคา้งชาํระได ้
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2. ผูจ้ดัการ สามารถเขา้สู่ระบบ เพอืดูรายละเอียดขอ้มูลลูกคา้ ดูสถานะชินงานและความเร่งด่วนของงานดูรายงานสถานะหนีคา้งชาํระ ดูขอ้มูลรายละเอียดชินงาน ดูขอ้มูลผลการออกแบบชินงาน ดูขอ้มูลผลการประเมินการออกแบบจากลูกคา้ ดูผลการประเมินชินงาน ดูรายงานปริมาณงาน  ดูรายงานชินงานทีเสร็จสมบูรณ์  ดูรายงานผลการติดตามทวงหนีได ้3. พนกังานฝ่ายขาย สามารถเขา้สู่ระบบ เพือดูรายละเอียดขอ้มูลลูกคา้ ดูรายละเอียดการรับคาํสงัทาํชินงานดูรายละเอียดรูปแบบการชาํระเงิน ดูประวติัการสังทาํชินงานของลูกคา้ ดูขอ้มูลการมอบหมายงาน ดูขอ้มูลรายการหนีคา้งชาํระของลุกคา้ ดูขอ้มูลสถานะชินงาน ดูขอ้มูลชินงานทีตอ้งแกไ้ข ดูผลการประเมินชินงานดูรายงานหนีคา้งชาํระ ดูรายงานปริมาณชินงาน ดูรายงานการมอบหมายงาน ดูขอ้มูลใบส่งของ/ใบวางบิล 4. พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ สามารถเข้าสู่ระบบ โดยการป้อนชือผูใ้ช้และรหัสผ่าน เพือดูขอ้มูลรายการงานทีได้รับมอบหมาย ดูขอ้มูลรายละเอียดชินงาน ดูขอ้มูลการสงัพมิพชิ์นงาน ดูผลการประเมินชินงาน ดูรายงานชินงาน  ทีไดรั้บมอบหมาย 5. พนกังานฝ่ายการเงิน สามารถเขา้สู่ระบบ โดยการป้อนชือผูใ้ชแ้ละรหัสผ่าน เพือดูรายการคา้งชาํระ รับชาํระเงิน และออกใบเสร็จรับเงินใหลู้กคา้ 6. ลูกคา้ สามารถตรวจสอบสถานะชินงาน โดยการป้อนเลขทีชินงาน เพอืทาํการตรวจสอบสถานะของชินงานทีสงัทาํได ้7. ผูดู้แลระบบ สามารถเขา้สู่ระบบ เพือทาํการกาํหนดสิทธิการใช้งานให้กับผูใ้ช้ระบบ ซึงได้แก่ ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ พนกังานฝ่ายขาย พนกังานฝ่ายปฏิบติัการ พนกังานฝ่ายการเงิน สามารถนาํเขา้ขอ้มูลพนกังาน ขอ้มูลวสัดุ  ขอ้มูลสิทธิการใชง้านระบบ ขอ้มูลหน่วยนบั ขอ้มูลบริษทั ขอ้มูลเครืองพมิพ ์ขอ้มูลประเภทสือสิงพมิพ ์และขอ้มูลหน่วยนบั    
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณผูบ้ริหาร ผูจ้ ัดการ พนักงานฝ่ายขาย พนักงานฝ่ายปฏิบัติ พนักงานฝ่ายการเงิน และลูกคา้ของห้างหุ้นส่วนจาํกัด วีดีไซน์ ทีกรุณาอาํนวยความสะดวกในการเก็บขอ้มูล และให้ความร่วมมือเพือให้ได้มาซึงข้อมูลทีเป็นประโยชน์ยงิในการวจิยัครังนี  เอกสารอ้างองิ กนกรดา นิมละมูล.  .การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านขายหนังสือ BK BookStore. โครงงานปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต,สาขาวชิาระบบสารสนเทศคอมพวิเตอร์, มหาวทิยาลยัศรีปทุม ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์. 2551. พฤตกิรรมองค์การ. กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชนั วนิดา โรจนศิลปชัย. 2554. การพัฒ นาระบบสารสนเทศเพือการจัดการร้านชัยศิลา. โครงงานปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. รัชนี กลัยาวินัย และอจัฉรา ธารอุไรกุล. 2542. การวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่: Introduction to system analysis and design. กรุงเทพฯ : การศึกษาจาํกดั. สาวิตรี ใจลงักา. 2553. การพัฒนาระบบสารสนเทศสินค้าคงคลังสําหรับร้านค้าปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าร้านปงชัยการไฟฟ้า. โครงงานปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาการจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศ, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
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สุพรรษา แกว้แปง. .การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือการจัดการการขาย และสินค้าคงคลังร้านขวัญช็อป. โครงงานปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. อมรโรจน์ เอียมเจริญ. .เว็บไซต์การจัดการโรงพิมพ์ . โครงงานปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร โอภาส เอียมสิริวงศ.์ 2558. ระบบฐานข้อมูล Database Systems. กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชนั. โอภาส เอียมสิริวงศ.์ 2555. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ System Analysis and Design. กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชนั.                                   
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อทิธิพลของตัวสร้างกระแสการหมุนวนทส่ีงผลกระทบต่อพฤติกรรม การเผาไหม้เชือเพลิงก๊าซค่าความร้อนตําในหัวเผาวสัดุพรุน Influence of Swir ler  on Combustion Behavior s for   Fuel Having Low Calor ific Value in Pourous Media Burner   ตฤษฐพร แกว้สุก * Tritthaporn Kaewsook1*  บทคัดย่อ  
 

 บทความนีนาํเสนอการศึกษาอิทธิพลของตวัสร้างกระแสการหมุนวนทีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเผาไหม้ของเชือเพลิงก๊าซค่าความร้อนตาํในหัวเผาวสัดุพรุน โดยนาํก๊าซหุงตม้ผสมกบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพือเป็นเชือเพลิงตวัอย่างในการทดสอบภายใตมุ้มองศาของตวัสร้างกระแสการหมุนวน ที  องศา และ  องศา ทีย่านอตัราการไหล 
5 54.781 10 / 7.172 10 /kg s kg s    และ 59.652 10 /kg s  โดยใชป้ริมาณอากาศในการผสมก่อนการเผาไหมที้ 100% ของปริมาณอากาศทีใชใ้นการเผาไหมท้งัหมดและปริมาณเชือเพลิงสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนสมมูลที .  จากการศึกษาพบวา่ทีมุมองศาของตวัสร้างกระแสการหมุนวน  องศา การเผาไหมเ้กิดขึนอยา่งรุนแรงและเปลวไฟยงัมีลกัษณะทีสนัลงเนืองจากการไหลแบบหมุนวนนนัทาํให้เปลวไฟขยายตวัออกตามแนวรัศมี อีกทงัทาํให้การผสมระหวา่งเชือเพลิงกบัอากาศดีขึน ส่งผลใหป้ริมาณคาร์บอนมอนอกไซดมี์แนวโนม้ลดลง   
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ABSTRACT 
  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% 2CO  by volume) . The factors influenting performance of the pourous burner ; swirl blade angle of secondary air at o24 and o45 . The experiment were conducted at fuel flow rate of   -5 -5 -54.87 10 kg/s 7.172 10 kg/s and 9.652 10 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 o45 with shorter flame than those observed with o24 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  จากแผนพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานทางเลือกใน  ปี (พ.ศ - ) ของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน[1] ซึงมุ่งเป้าไปทีการใชพ้ลงังานจากชีวมวลจากผลผลิตทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ เนืองจากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรจึงทาํให้มีชีวมวลทีเป็นวสัดุเหลือใชจ้ากภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นจาํนวนมาก ในขณะทีภาคอุตสาหกรรมไดห้นัมานาํวสัดุชีวมวลมาเป็นเชือเพลิงมากขึน ในปัจจุบนัหัวเผาทีใชอ้ยูใ่นอุตสาหกรรมเป็นหวัเผาประเภทผสมกนัมาก่อน (Premixed burner) มีเปลวไฟค่อนขา้งยาวและเกิดเป็นเปลวไฟแบบแพร่ (Diffuse flame) ทีส่วนปลายของเปลวโดยเฉพาะในยา่นอตัราการไหลเชือเพลิงสูง เกิดจากเชือเพลิงทีเผาไหมไ้ม่หมด ทาํให้มีการกระจายอุณหภูมิภายในห้องเผาไหมไ้ม่สมาํเสมอ รวมถึงเป็นสาเหตุของการเกิดมลพิษ[3], [7-8] 

นอกจากนีการนําเชือเพลิงก๊าซค่าความร้อนตาํจากวัสดุชีวมวลมาเป็นเชือเพลิงนันพบว่าเกิดปัญหาความเสถียรภาพเกิดการหลุดลอยของเปลวไฟ การเผาไหมเ้กิดขึนไม่ต่อเนืองและเปลวไฟยาวลกัษณะของเปลว ซึงเปลวไฟทีดีนนัโดยทวัไปจะเป็นเปลวไฟทีไดจ้ากการเผาไหมที้สมบูรณ์ มีเสถียรภาพ และมีอุณหภูมิสูง อนุภาคของคาร์บอนหลงเหลือนอ้ยทีสุด โดยหากสังเกตลกัษณะทางกายภาพของเปลวไฟจะเห็นเปลวเปลวไฟสีฟ้า นอกจากนีเปลวไฟเกิดเผาไหมอ้ยูใ่นขอบเขตทีกาํหนดไว ้ทีผ่านมามีการนาํวสัดุพรุนมาใชร่้วมกบัการเผาไหมเ้ชือเพลิงแก๊ส โดยการเผาไหมน้นัเกิดขึนในโพรงของเนือของแข็งขณะเกิดการเผาไหมจ้ะมีการถ่ายเทความร้อนระหวา่งเนือก๊าซและเนือของแข็งทาํให้เกิดการเผาไหมใ้นลกัษณะทีมีการหมุนเวยีนความร้อนภายใน การอุ่นส่วนผสมดว้ยความร้อนจากก๊าซไอเสียก่อนการเผาไหมท้าํไดโ้ดยอาศยัโครงสร้างของวสัดุพรุนโดยไม่ตอ้งมีการติดตงัเครืองแลกเปลียนความร้อนเพิมเติม การเผาไหมที้เกิดขึนนนัมีประสิทธิภาพสูงเนืองจากมีการอุ่นอากาศและเชือเพลิงก่อนการเผาไหมด้ว้ยกลไกการถ่ายเทความร้อนในเนือวสัดุพรุน อุณหภูมิการเผา



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   223  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  
 

ไหมที้ได ้จึงมีค่าสูงกวา่อุณหภูมิการเผาไหมแ้อเดียแบติกทีสภาวะมาตรฐาน (Standard State Adiabatic flame temperature) ทาํให้สามารถเผาไหมส่้วนผสมทีเจือจางทีไม่สามารถเผาไหมไ้ดด้ว้ยหัวเผาบรรยากาศเปิดทวัไป ค่าการปลดปล่อยมลภาวะทงัไนโตรเจนออกไซดแ์ละคาร์บอนมอนอกไซดต์าํ โดยวสัดุพนืฐานทีไดรั้บการนิยมไปผลิตเป็นหวัเผาวสัดุพรุนในปัจจุบนัมี 3 ชนิด คือ ซิลิคอนคาร์ไบด ์(SiC) อะลูมินาออกไซด ์( 2 3Al O )และเซอร์โคเนียมออกไซด ์( 2ZrO ) [3], [7] 
จากการศึกษาทีผ่านมา พบวา่การเผาไหมโ้ดยการใชห้วัเผาวสัดุพรุนทาํจากวสัดุอะลูมินาออกไซด์  2 3A l O  ซึงทาํให้เกิดการเผาไหมอ้ย่างมีเสถียรภาพ การเผาไหมจ้ะเกิดขึนภายในโพรงวสัดุพรุน ทําให้ก๊าซไอเสียกระจายตัวอย่างสมาํเสมอ ซึงโครงสร้างและคุณสมบติัของวสัดุพรุนมีความสามารถในการถ่ายเทความร้อนไดดี้ซึงทาํให้การเผาไหมมี้การหมุนเวยีนความร้อนในตวัเองจึงทาํใหก้ารเผาไหมส้มบูรณ์ เพมิความเขม้ขน้ในการเผาไหมแ้ละขยายขอบเขตการเผาไหมใ้ห้สามารถใช้ในการเผาไหมเ้ชือเพลิงค่าความร้อนตาํได ้[7]  ในขณะทีปริมาณอากาศทีใช้ในการผสมก่อนการเผาไหมแ้ละอตัราส่วนเชือเพลิงและอากาศก็ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเผาไหมอ้ยา่งนยัสาํคญั [8 ] นอกจากนีการเพมิสมรรถนะการเผาไหมส้ําหรับการใชเ้ชือเพลิงก๊าซค่าความตาํมาใชเ้ป็นเชือเพลิงนนัยงัสามารถแกไ้ขไ้ด ้โดยการปรับปรุงพลศาสตร์ของอากาศ เพือเพิมประสิทธิภาพการผสมผสานระหว่างอากาศและเชือเพลิง โดยการใชต้วัสร้างกระแสหมุนวนซึงทาํให้การผสมผสานระหวา่งอากาศและเชือเพลิงดีขึน [4],[8] 
ขอ้ดีของการเผาไหมใ้นวสัดุพรุนโดยการใชต้วัสร้างกระแสของการหมุนวน (Swirler) ในงานวิจยัฉบับนีจึงได้ติดตงัตวัสร้างกระแสการหมุนวนในแนวรัศมี ภายใตก้ารสันนิษฐานวา่การเผาไหมจ้ะเกิดขึนอยา่งมีเสถียรภาพ เปลวไฟมีลกัษณะสนั เกิดการเผาไหมที้สมบูรณ์มากขึน การปลดปล่อยมลพิษตาํ ใหก้ารกระจายตวัอุณหภูมิก๊าซไอเสียในหอ้งเผาไหม้สมาํเสมอ 
 วธิีดําเนินการวิจัย . อุปกรณ์การทดลอง 

 ในการศึกษาพฤติกรรมการเผาไหมใ้นครังนีนนัไดท้าํการติดตงัตวัสร้างตวัสร้างกระแสการหมุนวนในแนวรัศมีในหวัเผาทีมีวสัดุพรุนมาประยกุตใ์ชใ้นการเผาไหมเ้ชือเพลิงค่าความร้อนตาํโดยใชก๊้าซหุงตม้ (LPG) เจือจางค่าความร้อนดว้ยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์ 2( )CO ในปริมาณ % LPG : 60% 2CO โดยปริมาตร เพอืตอ้งการลดขนัตอนในการวจิยั ซึงจะทาํใหค้่าความร้อนทีใกลเ้คียงกบัเชือเพลิงจากชีวมวล [2-3]  
 .  ชุดทดลอง (Unit Test) 
 ภาพที  แสดงไดอะแกรมชุดทดลองในการศึกษา สําหรับการทดลองมุ่งเน้นถึงพฤติกรรมการเผาไหมซึ้งเริมจากอากาศถูกป้อนเขา้ระบบผ่านอุปกรณ์วดัอตัราการไหล โดยจะแบ่งเป็น  ส่วน ในส่วนทีหนึงป้อนเขา้ผสมกบัเชือเพลิงในกล่องผสมทีทาํการติดตงัหัวฉีดเชือเพลิงอยู่ภายในและในส่วนทีสองนนัถูกป้อนเขา้ห้องเผาไหมท้างกล่องลาํเลียงอากาศส่วนทีสองมีลกัษณะเป็นทรงกระบอกขนาด .  เซนติเมตร สูง  เซนติเมตร ซึงภายในทาํการติดตงัแผ่นตาข่ายสาํหรับจดัเรียงการไหลของอากาศใหเ้ป็นระเบียบ เพอืทาํการผสมกบัส่วนผสมในส่วนทีหนึงภายในห้องเผาไหมโ้ดยอากาศในส่วน
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ทีสองจะไหลผ่านตวัสร้างกระแสการหมุนวนและไหลออกในแนวรัศมี โดยปริมาณอากาศส่วนทีหนึงจะคิดเป็นสดัส่วนจากปริมาณอากาศทีใช้ในการเผาไหม้ทังหมด ในขณะทีห้องเผาไหม้ในการทดลองนันเป็นแบบปิดมีลักษณะเป็นตวัถังทรงกระบอก เส้นผ่านศูนยก์ลาง  เซนติเมตร สูง  เซนติเมตร ภายในหุ้มฉนวนกนัความร้อนดว้ยเซรามิกส์ความหนา  นิว บริเวณดา้นบนเป็นทางออกของก๊าซไอเสีย ซึงเป็นรูปทรงกรวยโดยไอเสียจะไหลผ่านท่อขนาด  นิว ดา้นหน้าติดตงักระจกทนความร้อนเพือสังเกตลกัษณะของเปลวไฟ ดา้นล่างเป็นกล่องให้อากาศส่วนทีหนึงไหลเขา้มาผสมกบัเชือเพลิงก่อนการเผาไหม ้โดยอากาศจะถูกป้อนเขา้มาจากแหล่งผลิต (ปัมลม) ในการศึกษาจะบันทึกผลในส่วนของการกระจายอุณหภูมิโดยการกระจายตวัของอุณหภูมิทําการบันทึกตามระดับความสูง (z/D) จาํนวน  จุด ปริมาณก๊าซไอเสีย และลกัษณะเปลวไฟ 
.  หัวเผาวสัดุพรุน (Pourous Media Burner  

 ภาพที  แสดงหัวเผาวสัดุพรุน จากงานวิจยัทีไดท้าํการศึกษาสมรรถนะของการเผาไหมเ้ชือเพลิงค่าความร้อนตาํในหัวเผาวสัดุพรุนนันพบวา่การเผาไหมเ้กิดขึนอยา่งมีเสถียรภาพในวสัดุพรุนทีความหนาแน่น  ppi ค่าความพรุนที .  วสัดุพรุนทาํดว้ยอลูมินาร์ลกัษณะเนือเป็นโพรงตาข่าย และนาํมาตดัเป็นรูปทรงกระบอกเจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง .  เซนติเมตร สูง  เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางรูเจาะ  มิลลิเมตร ซึงจะถูกติดตงัไวบ้ริเวณทางออกของท่อลาํเลียงส่วนผสมเชือเพลิงดงัแสดงในภาพที  
 .  ตวัสร้างกระแสการหมุนวนเป็นเกลียว (Swir ler ) 

ตวัสร้างกระแสของการหมุนวนเป็นเกลียวดงัภาพที  มีลกัษณะการไหลออกของอากาศในแนวรัศมี ซึงทาํให้ให้อากาศไหลเฉือนเปลวไฟ ภายใตข้อ้สมมุติฐานเพือช่วยในการผสมของอากาศและส่วนผสมของเชือเพลิงและอากาศส่วนทีหนึงดีขึนรวมไปถึงช่วยทาํให้เปลวไฟมีความยาวทีสันลง โดยจะศึกษาที มุม 24 องศา และมุม   องศา ในการศึกษานีระดับการหมุนวนของกระแสการไหล แสดงในเชิงปริมาณเพืออธิบายความสัมพนัธ์โดยใช้ค่า Swirl number ( )NS  ซึงนิยามดงัสมการที  1 [5] 
                                                                    N N

GS RG                                                                            (1) 
โดยที G  โมเมนตมัในแนวรัศมี, NG  โมเมนตมัตามแนวแกน และ R คือรัศมีของตวัสร้างกระแสการหมุนวน ซึงค่าในแต่ละเทอมสามารถเขียนใหอ้ยูใ่นรูปของความเร็วเฉลียของการไหลและความเร็วเชิงมุมไดด้งันี 

       2
0

2 RG ur dr                        (2) 
     2

0
2 R

NG u rdr                                                                    (3)  
       tanu                                                                               (4) 
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      C
i

RR R            
(5) 

เมือ   คือความเร็วในแนวแกนของการไหลทีตาํแหน่งรัศมี (r) ใดๆ, u    คือ ความเร็วในแนวสมัผสัของการไหล ทีตาํแหน่งรัศมี (r) ใดๆ,     คือความหนาแน่น 
2. เงือนไขการทดลอง 

ในการทดลองมุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรมการเผาไหมเ้ชือเพลิงค่าความร้อนตาํในวสัดุพรุนโดยมีตวัสร้างกระแสการหมุนวนเป็นเกลียวในการเพมิการผสมผสานระหวา่งเชือเพลิงกบัอากาศ ซึงเชือเพลิงไดมี้การผสมกนั 
ตารางท ี  เงือนไขทีใชใ้นการทดลอง 

Q (kW)     (kg/s)  (kg/s) Swirl Number มุมของใบ Swirl %EA 
0.893 0.6   0.8 45  64.25 
1.339 0.6   0.8 45  64.25 
1.786 0.6   0.8 45  64.25 
0.893 0.6   0.3 24   64.25 
1.339 0.6   0.3 24  64.25 
1.786 0.6   0.3 24  64.25 

 

 fuelm a irm

54 .78 1 10x  45 .22 10x 

57 .1 72 10x  47 .83 10x 

59 .5 62 x 10  31 .0 4 10x 

54 .78 1 10x  45 .22 10x 

57 .1 72 10x  47 .83 10x 

59 .5 62 x 10  31 .0 4 10x 
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 ภาพท ี  ไดอะแกรมแสดงชุดทดลอง 
1. หวัฉีดเชือเพลิง    . ท่อผสม 
3. หวัเผา     . ช่องการไหลของอากาศส่วนที  

. อุปกรณ์สร้างกระการหมุนวนเป็นเกลียว 6. วสัดุพรุน 
7. เทอร์โมคปัเปิลและอปุกรณ์อ่านค่า     . จุดวดัก๊าซไอเสียและเครืองวดัก๊าซ 

 ภาพท ี  หวัเผาวสัดุพรุน 

 ภาพท ี  ก.) Swirler มุม =  องศา ข.) Swirler มุม =  องศา ก.                              ข. 
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อากาศบางส่วนก่อนการเผาไหมภ้ายใตก้ารควบคุมปริมาณอากาศในการเผาไหม ้ จากงานวจิยัทีผ่านมานนัการเผาไหมข้องเชือเพลิงค่าความร้อนตาํในหัวเผาวสัดุพรุนเปรียบเทียบกบัการเผาไหมเ้ชือเพลิงปิโตรเลียมเหลวจะมีเสถียรภาพและการปลดปล่อยมลพิษตาํทีเงือนไขอากาศต่อเชือเพลิงแบบบาง ทีอตัราส่วนสมมูล .  และปริมาณอากาศส่วนทีหนึงทีใชใ้นการผสมก่อนการเผาไหมที้ %  ของปริมาณอากาศทังหมด ซึงการเผาไหม้ของเชือเพลิงในวสัดุพรุนให้การกระจายตวัอุณหภมิูทีสมาํเสมอ ดงันนัจึงไดศึ้กษาทีเงือนไขนีเช่นเดียวกนัเพอืศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม ้เพอืบนัทึกผลการกระจายตวัของอุณหภูมิ ปริมาณไอเสียและลักษณะของเปลวไฟเพือศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้เชือเพลิงค่าความร้อนตาํโดยเปรียบเทียบกบัการเผาไหมเ้ชือเพลิงก๊าซค่าความร้อนตาํในกรณีทีไม่มีการติดตงัตวัสร้างกระแสการหมุนวนภายใตเ้งือนไขเดียวกนั  
 จากการศึกษางานวจิยัทีผา่นมานนั พบวา่ยา่นสาํหรับค่าระดบัความรุนแรงตาํ (Low Swirl) คือ .  < < .  และยา่นทีมีค่าระดบัความรุนแรงสูง (High Swirl) คือ .  <  < .   ในการศึกษาพบวา่ค่ะดบัความรุนแรงตาํที .  นนัใหเ้ปลวไฟของการเผาไหมเ้ชือเพลิงค่าความร้อนตาํทีดีในยา่นของการเผาไหมแ้บบส่วนผสมบาง จึงนาํมาอา้งอิงเป็นเงือนไขในการออกแบบอุปกรณ์สร้างการไหลหมุนวนเป็นเกลียว นอกจากนีสาํหรับเงือนไขสาํหรับการศึกษาสาํหรับค่าระดบัความรุนแรงสูง (Hight Swirl) จึงเลือก  = .  มาเป็นเงือนไขในการศึกษาและสาํหรับการออกแบบอปุกรณ์เช่นกนั[8] ซึงเงือนไขต่างๆและวตัถุประสงคใ์นการศึกษาแสดงดงัตารางที 1 
 ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

เมือทาํการติดตงัตวัสร้างกระแสการหมุนวนเพือศึกษาพฤติกรรมการเผาไหมข้องก๊าซเชือเพลิงค่าความร้อนตาํ ภายใตส้มมุติฐานทีวา่การไหลของอากาศแบบหมุนวนนนัจะทาํใหก้ารผสมกนัของอากาศและเชือเพลิงดีขึนส่งผลให้การเผาไหมมี้ประสิทธิภาพทีดีขึนและทาํให้เปลวไฟมีขนาดสนัลง ซึงพิจารณาทียา่นอตัราการไหลเชือเพลิงเดียวกนั โดยเงือนไขเชือเพลิงสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนสมมูล .   และปริมาณอากาศทีใชก้ารผสมก่อนการเผาไหม ้ % ของปริมาณอากาศทีใช้ในการเผาไหมท้งัหมด โดยใชต้วัสร้างกระแสการหมุนวนทีมุม  และ  องศา เมือนาํไปคาํนวณหาค่า Swirl Number จะไดเ้ท่ากบั .3 และ .  ตามลาํดบั  
. ผลการทดลอง 

.  ลกัษณะของเปลวไฟ 
ตารางที 2 แสดงลกัษณะของเปลวไฟในการเผาไหมเ้ชือเพลิงค่าความร้อนตาํในกรณีทาํการติดตงั Swirler ที  มุมองศา Swirl ที  องศา (Swirl Number = . ) และ  องศา (Swirl Number = . ) ตามลาํดับ โดยทาํการเปรียบเทียบกบัการเผาไหมใ้นกรณีทีไม่มีการติดตงั Swirler เมือสังเกตเปลวไฟทีมุมองศา Swirler เท่ากับ  องศาจะเห็นว่าเปลวไฟมีลกัษณะสันลงเมือเทียบกบัในกรณีทีไม่มีการติดตงั Swirler ทุกยา่นอตัราการไหลเชือเพลิง เปลวไฟมีลกัษณะมีเสถียรภาพโดยสังเกตจากเปลวไฟเกิดการแพร่กระจายภายในเนือโครงสร้างของวสัดุพรุนซึงสงัเกตไดจ้ากความสวา่งภายในโครงสร้างของวสัดุพรุน เนืองจากอากาศส่วนทีสองมีลกัษณะการไหลหมุนวนในแนวรัศมี เมือจ่ายเขา้สู่พืนทีการเผาไหมท้าํให้การผสมกนัของอากาศและส่วนผสมของเชือเพลิงคลุกเคลา้กนัดีขึน และทาํให้เกิดความร้อนแพร่กระจายในแนวรัศมีของห้อง
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เผาไหม ้และการหมุนวนของอากาศนนัยงัส่งผลให้เกิดการขยายตวัของเปลวไฟตามแนวรัศมีซึงดว้ยเหตุนีจึงทาํให้เปลวไฟสันลง ในขณะทีมุมองศา Swirler ที  องศา  เมือสังเกตลกัษณะของเปลวไฟดว้ยตาเปล่าพบว่าเปลวไฟมีการขยายตวัในแนวรัศมีเช่นกนัแต่มีความสนัลงเล็กนอ้ยเมือเทียบกบักรณีไม่มีการติดตงั Swirler  เนืองจากค่า Swirl Number ทีมีค่านอ้ยจึงอาจทาํใหเ้กิดกระแสของการหมุนวนทีตาํจึงทาํใหเ้ปลวไฟเกิดการเปลียนแปลงไปเพียงเล็กนอ้ย  
.  การกระจายของอุณหภูม ิ

ภาพที  เป็นการกระจายของอุณหภูมิซึงเป็นตาํแหน่งกึงกลางพนืทีดา้นบนหวัเผาวสัดุพรุน r/D =  จากระดบัของอุณหภูมิของการเผาไหมเ้ชือเพลิงค่าความร้อนตาํในกรณีทีมีการใส่ Swirler โดยมุมของใบ Swirler ที  องศา อตัราการไหลเชือเพลิง 59.652 10 /kg s   ทีตาํแหน่ง z/D =  พบวา่มีการเผาไหมอุ้ณหภูมิก๊าซไอเสียอุณหภูมิสูงถึง  องศาเซลเซียส ทีบริเวณผิวบนของวสัดุพรุนซึงสอดคลอ้งกบัทีตาํแหน่งของเทอร์โมคปัเปิล   และยงัมีอุณหภูมิสูงแผ่กระจายกวา้งกว่ากรณีทีไม่มีการติดตงั Swirler  เนืองจากเมือมุม Swirler ที  องศา ส่งผลให้โมเมนตมัเชิงมุมทีค่ามากขึน ทาํให้ ค่า Swirl Number มีค่าเท่ากับ .  ซึงอยู่ในย่าน Hight swirl โดย Swirl number เป็นฟังก์ชันของโมเมนตัมตามแนวแกนต่อโมเมนตมัเชิงมุม ส่งผลต่อการเกิดกระแสการหมุนวนทีรุนแรง ทาํให้การผสมกนัระหวา่งอากาศส่วนทีสองและส่วนผสมของเชือเพลิงกบัอากาศส่วนทีหนึง เกิดการคลุกเคลา้กนัส่งผลใหเ้กิดปฏิกิริยาทีรุนแรง  
ตารางท ี  ลกัษณะของเปลวไฟทีเกิดจาการเผาไหมเ้ชือเพลิงค่าความร้อนตาํ 

อตัราการไหลเชือเพลิง (kg/s) ไม่มี Swirler Swirler ทีมุม  24  Swirler ทีมุม 45  
 
 -54.781×10     
    

-57.172×10  
   

-59.562×10  
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ในขณะทีอตัราการไหลเชือเพลิงเพิมขึน สังเกตว่าอุณหภูมิของไอเสียไม่ไดเ้พิมขึนอย่างมีนัยสําคญั เนืองจากคุณสมบัติของวสัดุพรุนมีการหมุนเวียนความร้อนอยูภ่ายในและความร้อนส่วนหนึงถูกถ่ายเทให้กบัเชือเพลิงและอากาศบริเวณตน้ทาง  ดงันนัการทีสังเกตเห็นความแตกต่างของอุณหภูมิบริเวณเหนือหวัเผาซึงเป็นผลมาจากการเปลียนแปลงการสูญเสียความร้อนภายนอกวสัดุพรุนและทีวสัดุพรุนพรุนสูญเสียให้กบัสิงแวดลอ้มภายนอก ดังนันระดบัของอุณหภูมิทีแตกต่างกนัเพียงเล็กน้อยเป็นขอ้บ่งชีถึงการความสูญเสียความร้อนทีแตกต่างกนัไม่มากนัก ซึงเกิดขึนภายใตเ้งือนไขการทดลองทีทาํการศึกษาเท่านนั จากงานวิจยัของ Gao พิจารณาทีการเผาไหมที้เกิดในวสัดุพรุน[6] เมือสังเกตอณุหภูมิในวสัดุพรุนและเปลวไฟนนั บ่งชีไดว้า่การเผาไหมที้เกิดภายในวสัดุพรุนทาํให้เกิดการกกัเก็บความร้อนภายในวสัดุพรุนและมีการถ่ายเทความร้อนส่วนหนึงให้กับเชือเพลิงกบัอากาศบริเวณตน้ทาง จึงทาํให้ความร้อนทีถ่ายเททีถ่ายเทออกมาภายนอกบริเวณดา้นผิวดา้นบนวสัดุพรุนไม่มีค่าไม่แตกต่างกนั 
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    ภาพท ี  การกระจายตวัของอณุหภูมิการเผาไหมเ้ชือเพลิงทีมีคา่ความร้อนตาํในกรณีไม่มีการ  
                  ติดตงั Swirler และมีการติดตงั Swirler ทีมุม  ,  องศา ตามลาํดบั 
จากผลการวจิยัของ Ishak M. s. a และคณะ[4] ดงัแสดงในภาพที  ซึงเป็นการศึกษาผลกระทบของการไหลแบบหมุนควงของอากาศต่ออุณหภูมิและการเผาไหมใ้นหอ้งเผาไหมแ้บบทรงกระบอก พบวา่การจ่ายอากาศแบบหมุนควงโดยทีมีอตัราการหมุนควงสูงกวา่ จะมีความสามารถในการทาํใหเ้ปลวไฟสนัลงและการกระจายตวัของอุณหภูมิในหอ้งเผาไหมไ้ด้ดีกว่า เนืองจากการไหลแบบหมุนควงของอากาศจะทาํให้เกิดการพาความร้อนในแนวตงัฉากกับทิศทางการไหลของเชือเพลิงกระจายตวัไปสู่ดา้นผนงัของหอ้งเผาไหม ้เมือนาํผลการวิจยัของ Ishak M. s. a มาพิจารณาร่วมกบัผลการทดลองที
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ไดจ้ากงานวิจยัในหัวขอ้ที .  และ .  นัน สามารถวิเคราะห์ไดว้า่ อากาศส่วนทีสองซึงมีลกัษณะเป็นอากาศหมุนควงนัน เมือจ่ายเขา้สู่พืนทีการเผาไหม้จะทาํให้เกิดการพาความร้อนจากเปลวไฟ แพร่กระจายในแนวรัศมีของห้องเผาไหมแ้ละ อากาศหมุนควงนนัยงัส่งผลใหเ้กิดการขยายตวัของเปลวไฟตามแนวรัศมีซึงดว้ยเหตุนีจึงทาํใหเ้ปลวไฟสนัลง 

 
ภาพท ี  ผลกระทบของ swirl number ต่ออุณหภมิูไอเสียในหอ้งเผาไหม ้(หน่วย : เคลวนิ; K) [4]  

.  ปริมาณมลพิษ 
จากภาพที  ทาํการเปรียบเทียบปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ทีมาตรฐานออกซิเจนในก๊าซไอเสีย % จะพบวา่เมือมีการจ่ายอากาศส่วนทีสองแบบหมุนวน ส่งผลใหป้ริมาณคาร์บอนมอนอกไซดมี์แนวโนม้ลดลงเมือมีการติดตงั Swirler 
 จากการทดลองที Swirler ทีมุม  องศา มีปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนมอนนอกไซดต์าํสุด เนืองจากการจ่ายอากาศส่วนทีสองแบบหมุนวนนีจะทาํใหเ้กิดการผสมกนัระหวา่งอากาศส่วนทีสองและส่วนผสมระหวา่งเชือเพลิงกบัอากาศส่วนทีหนึงคลุกเคลา้กนัดีขึนและมีแนวโน้มเผาไหมไ้ดดี้ทีอตัราการไหลสูงเนืองจากเกิดการเผาไหมที้รุนแรง นอกจากนีอนุภาคทีเผาไหมไ้ม่หมดจะสามารถกลบัมาเผาไหมซ้าํเนืองจากกระแสการหมุนวนทีพอทาํใหป้ฏิกิริยาการเผาไหมส้มบูรณ์ขึน 
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                   ภาพท ี   ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซดเ์ปรียบเทียบการเผาไหมร้ะหวา่งกรณีทีมีการติดตงั 
         Swirler ทีมุม  องศา และ  องศา และกรณีการ เผาไหมที้ไมมี่การติดตงั Swirler 
ในงานวิจัยของ ศิวะ จันทร์เอียม[9] ซึงทําการศึกษาอิทธิพลของการปรับเปลียนมุม Swirl วิธีการจาํลองทางพลศาสตร์ของไหล (Computational Fluid Dynamics ; CFD) ดงัแสดงในภาพที  จากผลการจาํลองนนัพบว่า เมือมุมของ Swirler เพิมขึน สนามการไหลวนทีเกิดขึน หลงัหัวเผาจะมีขนาดกวา้งใหญ่ขึน เนืองจากมุม Swirler ทาํให้อากาศเกิดการหมุนวน และเกิดแรงเหวยีงหนีศูนยก์ลางตามแนวรัศมี  ส่งผลให้ความดนัตรงจุดศูนยก์ลางของไหลวน แตกต่างจากบริเวณรอบ ๆ อากาศจึงเกิดการยุบตวัและยกตวักลายเป็นสนามการไหลวนขึน โดย สนามการไหลวนดงักล่าว ทาํให้อากาศและเชือเพลิงสามารถผสมและแพร่กระจายออกไปรอบ ๆ ไดดี้ขึนและมีอุณหภูมิสูงสุด ดงันันมลพิษทีเกิดขึนจะลดน้อยลงดงัแสดงในรูปที  ผลทีไดจ้ากการจาํลองแสดงใหเ้ห็นวา่  ตาําแหน่งที ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์( CO) มีค่าสูงสุด คือตาํแหน่งที ก๊าซมีเทน ( 4CH ) ทาํปฏิกิริยากบัก๊าซออกซิเจน  2O  และเกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์( CO)  ตามสมการเคมี โดยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ( CO)   ทีเกิดขึนจะไหลวนตามสนามการไหลเขา้สู่ตรงกลางของ ห้องเผาไหมแ้ละในระหว่างทีไห ล ว น ก๊ าซ ค าร์บ อ น ม อ น อก ไซ ด์  ( CO)  จ ะ ทําป ฏิ กิ ริยาขัน ที   กับ ก๊ าซ อ อ ก ซิ เจ น   2O  ก ล าย เป็ น ก๊ าซคาร์บอนไดออกไซด์  2CO  ทาํให้ค่าสดัส่วนโดยมวลของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์ COM  บริเวณตรงกลางห้องเผาไหม้มีค่าลดลง นอกจากนีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)  ทีไม่ได้เปลียนเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  2CO  จะไหลวนตามสนามการไหลกลบัไปยงับริเวณทีมีการเผาไหมแ้ละทําปฏิกิริยากับก๊าซออกซิเจน  2O  กลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  2CO  เมือพิจารณา กรณีของมุม Swirler พบว่ามุม Swirler ทีเพิมขึน ทําให้สนามการไหลวนขยายตวัออกดา้นขา้ง ทาํให้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สามารถไหลวนตามสนามการไหลกลบัมาทาํปฏิกิริยากบัก๊าซ
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ออกซิเจน  2O  ไดดี้ขึน ดงันนัจากผลการทดลองของงานวิจยันีในหัวขอ้ที .  นนั ซึงสังเกตวา่ผลการทดลองทีไดน้นัมีความสอดคลอ้งกนั 

 ภาพท ี  ค่าสดัส่วนโดยมวลของ CO บนระนาบ YZ ทีหนา้ตดั A, B, C และ D ตามลาํดบั [9] 
สรุปผลการทดลอง 
 ในการทดลองไดท้าํการปรับเปลียน Swirler มีองศาของใบที  องศา และ  องศา ภายใตก้ารเผาไหมเ้ชือเพลิงค่าความร้อนตาํในหัวเผาวสัดุพรุน จากสมมติฐานเบืองตน้ว่าการนาํ Swirler มาใช้เพือวตัถุประสงค์ในการเพิมสมรรถนะการเผาไหมใ้นส่วนของการทาํหนา้ทีช่วยผสมอากาศส่วนทีสองและส่วนผสมของเชือเพลิงกบัอากาศส่วนทีหนึงดีขึนและทาํใหค้วามยาวของเปลวไฟสนัลง 
 จากการทดลองพบว่าทีมุมองศา Swirler  องศา การเผาไหมจ้ะเกิดขึนอย่างรุนแรงซึงสังเกตได้จากความสวา่งของวสัดุพรุน โดยอุณหภูมิของไอเสียสูงสุดทีเกิดขึนที ,  องศาเซลเซียส สาํหรับยา่นอตัราการไหล   เมือสงัเกตลกัษณะของเปลวไฟซึงพบวา่เปลวไฟมีลกัษณะสันลงทุกยา่นอตัราการไหล นนัหมายความวา่อากาศส่วนทีสองเกิดการไหลแบบหมุนวนมากพอในแนวรัศมีทาํใหก้ารผสมกนัระหวา่งอากาศส่วนทีสองและส่วนผสมระหวา่งเชือเพลิงกบัอากาศส่วนทีหนึงเกิดการคลุกเคลา้กนัไดดี้ ซึงสังเกตไดจ้ากเปลวไฟมีการขยายตวั ในขณะทีมุมองศาใบ Swirl เท่ากบั  องศา ซึงจะพบการเปลียนแปลงนอ้ยทงัความสนัของเปลวไฟและอุณหภูมิในการเผาไหม ้ 
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 เมือ พิ จารณ าป ริม าณ ม ล พิ ษ ที เกิด ขึ น พ บ ว่าเมื อ มีก ารจ่ ายอากาศส่ วน ที ส อ งแ บ บ ห มุ น วน  ป ริม าณคาร์บอนมอนอกไซดมี์แนวโนม้ลดลง เนืองจากการจ่ายอากาศส่วนทีสองแบบหมุนวนนีทาํให้เกิดการผสมและเกิดปฏิกิริยาการเผาไหมร้ะหวา่งอากาศทีดีขึน ทาํใหป้ฏิกิริยาการเผาไหมส้มบูรณ์ขึนจึงเกิดการปลดปล่อยมลพิษนอ้ยลง 
 กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณทุนจากแหล่งอุดหนุนการวจิยัจากสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิทีทาํใหง้านสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 เอกสารอ้างองิ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษณ์พลงังาน. . พลงังานชีวมวล. [Online]. Avalible: http://www.biomass.dede.go.th/biomass_web/index.html ทรงศกัดิ สนนา, ชวลิต กาฬภกัดี, จิตราภรณ์ วงศางาม และ จารุวตัร เจริญสุข. 2556. “การวเิคราะห์วฏัจกัรทางอุณหพลศาสตร์โดยวธีิออฟติไมเซชนัสาํหรับเครืองยนตก์งัหนัก๊าซขนาดเลก็เพอืการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชือเพลิงค่าความร้อนตาํ”. การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเครืองกลแห่งประเทศไทย ครงัที 27. จงัหวดัชลบุรี ตฤษฐพร แกว้สุก และ จารุวตัร เจริญสุข. . “การใชว้สัดุพรุนร่วมกบัหวัเผาอุตสาหกรรมในการเผาไหมเ้ชือเพลิงก๊าซทีมีค่าความร้อนตาํ”. การประชุมวชิาการเครือข่ายพลงังานแห่งประเทศไทย ครงัที . จงัหวดัชลบุรี ภรณ์เพญ็ ลภิรัตนากลู, 2560. การศึกษาสมรรถนะการเผาไหมข้องวสัดุพรุนทีประยกุตใ์ชก้บัหวัเผาแอลพีจีแบบผสมบางส่วนก่อนการเผาไหม.้ วทิยานิพนธ์ปริญญาวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบญัฑิต สาขาวศิวกรรมเครืองกล สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั. ยริูกะ มิคามิและคณะ, 2560. การศึกษาการเผาไหมแ้ละการปลดปล่อยมลพิษของหวัเผาวสัดุพรุนทรงกระบอกเจาะรูทีประยกุตใ์ชร่้วมกบัการป้อนอากาศแบบหมุนควง. ปริญญานิพนธ์วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวศิวกรรมเครืองกล สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั. ศิวะ จนัทร์เอียมม, 2555. การจาํลองการเผาไหมข้องหวัเผาไมโครแก๊สเทอร์ไบน์. วิทยานิพนธ์ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวศิวกรรมการบินและอวกาศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. Ishak M. s. a , Mohammad Nazri Mohd Jaafar , Wan Zaidi Wan Omar. 2015. “Numerical Analysis of Effect of Preheat and Swirl of Inlet Air on Temperature Profile in Canister Burner”. Faculty of Mechanical Engineering,Universiti Teknologi Malaysia.      Yehia A. Eldrainy. 2009. “Investigation of Radial Swirler Effect on Flow Pattern inside a Gas Turbine Combustor”. Modern Applied Science Vol.3, pp. 21-30. Gao H.B., Qu Z.G., Feng X.B. and Tao W.Q. “Methane/air combustion in two layer porous burner with different foam materials” Fuel. Vol.115, 2014,  pp.154-161.   
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การควบคุมความชืนสบู่จากสมุนไพรใบพลูด้วย ตู้ควบคุมความชืนอตัโนมัติโดยใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ Humidity Control of Piper Betle Soap with Automatic Desiccator  by Solar  Cell Power   อาริษา โสภาจารย์ * กฤษณพงค ์สงัขวาสี  ภูวนนท ์มูสิกเจริญ  และ วรีะพนัธ์ ปากพู  Arrisa Sopajarn1* Kritsanapong Saungkawasri1 Poowanon Moosikajaroen1 Weerapan Pakpoo1  บทคัดย่อ  
 การเก็บรักษาสบู่สมุนไพรในภาวะปกติจะก่อให้เกิดความชืนจากไอนาํในอากาศเกาะสบู่ งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาการควบคุมความชืนของสบู่จากสมุนไพรใบพลู โดยเปรียบเทียบระหวา่งการใชตู้ค้วบคุมความชืนอตัโนมติัโดยใชไ้ฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์กับการวางสบู่สมุนไพรใบพลูในสภาวะปกติ ในการทดลองจะใช้กลีเซอรีนเป็นวตัถุดิบหลกัในการทาํสบู่ โดยใช้อตัราส่วนของนาํสมุนไพรใบพลูร้อยละ 10 15 และ 20 และทาํการทดสอบการควบคุมความชืนด้วยตูค้วบคุมความชืนอตัโนมติัโดยอาศยัไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ ทีอุณหภูมิภายในตูค้วบคุมเท่ากบั 30 32 และ 34 องศาเซลเซียส โดยควบคุมความชืนเท่ากบั 65%RH เปรียบเทียบกับการวางสบู่ในสภาวะแวดลอ้มปกติ จากผลการควบคุมความชืนของสบู่สมุนไพรใบพลูดว้ยตูค้วบคุมความชืนดว้ยอุณหภูมิและค่าความชืนตามทีกาํหนด พบวา่ไม่มีไอนาํเกาะผิวสบู่สมุนไพรใบพลูทงั 3 อตัราส่วน ตลอดระยะเวลาในการทดลอง ส่วนสบู่สมุนไพรใบพลูทีวางในสภาวะปกตินัน พบว่าอตัราส่วนการเติมนาํสมุนไพรสามารถป้องกนัการเกิดไอนาํมาเกาะผิวสบู่ได ้ซึงอตัราส่วนนาํสมุนไพรใบพลูร้อยละ 20 จะไม่พบการเกาะตวัของไอนาํมากเท่ากบัอตัราส่วนนาํใบพลูร้อยละ 10 และ 15 
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ABSTRACT   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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บทนํา เนืองจากประเทศไทยอยู่ในแถบอากาศร้อนชืน สภาพอากาศโดยทวัไปมีความชืนตลอดปี กรมอุตุนิยมวิทยาได้แสดงสถิติของประทศไทยไวว้า่มีอุณหภูมิเฉลียเท่ากบั 27ºC ความชืนสัมพนัธ์ตลอดปีอยู่ทีระดับ 73-75 %RH ในช่วงฤดูร้อนจะลดเหลือ 64-69 %RH (แก้วกนก และ ยงิสวสัดิ, ) และในบริเวณทีใกลช้ายทะเลจะมีค่าความชืนสัมพนัธ์เฉลียตลอดปีอยูร่ะหวา่ง 77-80 %RH (กรมอุตุนิยมวทิยา, 2561)  ตูค้วบคุมความชืนเป็นอุปกรณ์ทีมีความสําคญัในกระบวนการเก็บรักษา เพือควบคุมคุณภาพของผลิตผลหรือผลิตภณัฑต์า่ง ๆ โดยเฉพาะผลิตภณัฑที์เกียวขอ้งกบัเกษตร อาหาร และยารักษาโรค นอกจากนีตูค้วบคุมความชืนยงัมีความนิยมแพร่หลายในศาสตร์ทีเกียวกบัการถ่ายภาพและเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์อีกดว้ย ดงันนัการออกแบบตูค้วบคุมความชืนใหมี้ความเหมาะสมกบัการใชง้านและราคาถูกก็เป็นสิงทีจาํเป็น โดยทวัไปตูค้วบคุมความชืนจะแบ่งเป็น  แบบหลกั ไดแ้ก่ แบบใชส้ารเคมี และไม่ใชส้ารเคมี ในการควบคุมความชืน สบู่สมุนไพร เป็นผลิตภณัฑที์มีความนิยมกวา้งขวางในประเทศไทย ซึงผลิตภณัฑที์เกียวขอ้งกบัสมุนไพรจาํนวนมากมีทงัยารักษาโรคภายในและภายนอก ซึงการรักษาอาการภายนอก ได้แก่ แผล แพ ้อกัเสบ แมลงกัดต่อย ระงับเชือแบคทีเรีย รักษาผิวหนังผืนคนั และให้ความชุ่มชืนแก่ผิวหนัง สมุนไพรหลายชนิดทีนิยมใชเ้ป็นส่วนผสมของสบู่ ไดแ้ก่ มงัคุด มะขาม แตงกวา ว่านหางจระเข ้ขมิน มะละกอ และส้ม (นงเยาว ์เทพยา, 2549) เนืองจาก พลู (Piper betle L.) เป็นสมุนไพรทีพบทวัไปในประเทศไทยอยูใ่นวงศพ์ริกไทย (Piperaceae) มีลกัษณะเป็นไมเ้ถาเนือแขง็ งอกรากทีขอ้สาํหรับเลือยเกาะ ใบเดียวเรียบสลบัรูปหัวใจ ปลายใบแหลม เป็นสมุนไพรทีมีกลินเฉพาะตวัหอมฉุนแรง ดอกช่อรูปทรงกระบอกยาวสีขาว ไม่มีกลีบเลียงและกลีบดอก มีการใชเ้พือการเคียวแพร่หลายในแถบเอเชีย ใบพลูมีคุณสมบัติทางยาหลายประการ ซึงสามารถทาทีผิวหนังเพือแก้ลมพิษ แก้โรคผิวหนัง แก้ฝี แก้บาดแผลสด ต้านเชือรา และมีฤทธิต่อต้านอนุมูลอิสระ  (Nabasree and Bratati, 2004; Sasmita and Bratati, 2011; อรัญญา, 2546) พลูจึงเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึงทีเหมาะกบัการใช้ทาํเป็นผลิตภณัฑเ์กียวกบัผิว เช่น สบู่สมุนไพรจากใบพลู เป็นตน้ ทฤษฎทีเีกยีวข้อง ความชืนสมัพทัธ์ในฤดูหนาวจะสูงกวา่ฤดูร้อน ความชืนสัมพทัธ์จะแปรผกผนักบัอุณหภูมิของอากาศ คือ บริเวณทีมีอุณหภูมิตาํจะมีความชืนสัมพทัธ์สูง เพราะเมืออุณหภูมิอากาศเพิมขึนจะทาํให้อากาศขยายตวั จึงสามารถรับมวลไอนําไดม้ากขึน ดงัภาพที   ในฤดูฝนมีความชืนสัมพทัธ์สูงทีสุด เพราะฤดูนีจะมีมวลไอนาํทีมีอยูจ่ริงในอากาศสูง จึงรับมวลไอนําทีมาจากแหล่งต่าง ๆ ได้น้อย ซึงสอดคล้องกับความสัมพนัธ์ในสมการการคาํนวณความชืนสัมพทัธ์ (ฤทัย, ) ความชืนสมัพทัธ์สามารถคาํนวณไดจ้าก สมการที (1)   
100* 2

2 
OH

OH
      (1) 

 เมือ    คือ ความชืนสมัพทัธ์ (%RH) 
OH 2  คือ มวลไอนาํทีมีอยูจ่ริงในอากาศ  

OH 2*  คือ มวลไอนาํทีอากาศรับไดม้ากทีสุด  
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 ภาพท ี  ความสมัพนัธ์ระหวา่งมวลไอนาํในอากาศทีรับไดก้บัอุณหภมิูอากาศ (ฤทยั, )      การเตรียมพืชสมุนไพร และอปุกรณ์ตู้อบ 
เตรียมสมุนไพรใบพลู โดยลา้งทาํความสะอาดใบพลูสดแลว้สะเด็ดนาํพกัไว ้นาํไปหันให้เป็นชินเล็ก ๆ นาํใบพลูมาสกัดเป็นนําสมุนไพรใบพลู โดยหันแลว้มาชงันําหนักให้ 500 กรัม ต่อนาํ 1 ลิตร ตม้ใบพลูเพือสกัดเอาสารจากใบพลู จากนนันาํนาํสมุนไพรสกดัจากใบพลูมาผสมกบักลีเซอรีนซึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตสบู่ตามสัดส่วนต่าง ๆ ไดแ้ก่ 10 15 และ 20 เปอร์เซ็นตข์องเนือสบู่ และทาํการทดลองการควบคุมความชืนของสบู่ดว้ยตูค้วบคุมความชืนอตัโนมตัิโดยใชไ้ฟฟ้าจากโซลาร์เซลลต์ามสภาวะทีกาํหนด 
  

 
(ก) 

 

 
(ข) 

ภาพท ี1 ใบพลูสด (ก) นาํสกดัจากใบพลูสด (ข) 
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 เตรียมตูค้วบคุมความชืนสบู่สมุนไพรใบพลูอตัโนมตัิโดยใชไ้ฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ โดยภายในตูค้วบคุมความชืนจะมีฮีตเตอร์อินฟราเรดขนาด  วตัต์ พดัลมระบายอากาศ  ตวั และเซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิและความชืน  ตวั ชุดผลิตพลงังานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล ์ประกอบดว้ยโซลาร์เซลลข์นาด 50 วตัต ์แบตเตอร์รี ขนาด  แอมแปร์ 12 โวลล ์เป็นแหล่งพลงังานซึงสามารถใชร่้วมกบัไฟฟ้าในบา้นได ้ วธิีการทดลอง 
 ในการทดลองควบคุมความชืนสบู่สมุนไพรใบพลูเมือผสมนาํสมุนไพรใบพลูสกดัร้อยละ 10 15 และ 20 เพือเปรียบเทียบผลการควบคุมความชืนสบู่ของตูค้วบคุมความชืนอตัโนมตัิโดยไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ สภาวะในตูค้วบคุมความชืนจะทดลองทีอุณหภูมิ 30 32 และ 34 องศาเซลเซียส โดยควบคุมสภาวะความชืนเท่ากบั 65%RH โดยเตรียมสบู่ 2 ชุด สําหรับใช้เป็นชุดควบคุมในตู ้1 ชุด และสําหรับวางทีสภาวะแวดลอ้มปกติเป็นชุดเปรียบเทียบ 1 ชุด จากนันใช้วธีิการสงัเกตลกัษณะการเกิดไอนาํบนผิวสบู่ ทุก ๆ 1 ชวัโมง เพอืบนัทึกผลการเปลียนแปลง  ในการควบคุมความชืนสบู่ภายในตูค้วบคุมความชืน จะติดตงัฮีตเตอร์อินฟราเรดขนาด 115 วตัต์ พดัลมระบายอากาศ 1 ตวั และเซ็นต์เซอร์วดัอุณหภูมิและความชืน 1 ตวั ชุดผลิตพลงังานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล ์ซึงชาร์จแบตเตอรีไวเ้ต็ม ดว้ยแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 50 วตัต์ ซึงแบตเตอรีทีใชมี้ขนาด 45   แอมแปร์ 12 โวลล์ เป็นแหล่งพลงังานในการควบคุมอุณหภูมิและความชืนภายในตู ้ตลอดระยะเวลาในการควบคุมความชืนเพือศึกษาระยะเวลาในการใชพ้ลงังานจากโซลาร์เซลล ์ ผลการวจิัย 
 จากผลการควบคุมความชืนของสบู่สมุนไพรใบพลูเมือผสมนาํสมุนไพรใบพลูสกดัร้อยละ 10 15 และ 20 ดว้ยตูค้วบคุมความชืนอตัโนมติัโดยใชไ้ฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ ทีอุณหภูมิ 30 32 และ 34 องศาเซลเซียส โดยควบคุมความชืนเท่ากับ 65%RH พบว่าสบู่ทุกสัดส่วนมีผลการควบคุมความชืนทีดี ไม่มีไอนําเกาะตลอดระยะเวลา 12 ชวัโมง ทีทาํการทดลอง ในขณะทีชุดสบู่ทีวางไวที้สภาวะแวดลอ้มปกติจะมีไอนาํเกาะผิดสบู่เมือเวลาผ่านไป 8 ชวัโมง โดยสบู่ทีผสมนาํสมุนไพรสกดัจากใบพลูร้อยละ 10 จะพบไอนาํเกาะทีผิวสบู่หนาแน่นทีสุด ขณะทีสบู่ทีผสมนาํสมุนไพรสกดัจากใบพลูร้อยละ 20 จะพบไอนาํเกาะผิวสบู่เบาบางทีสุด 

 (ก)   (ข) ภาพที  สบู่สมุนไพรผสมนาํใบพลูร้อยละ 10 ณ สภาวะควบคุมความชืน 65%RH อุณหภมิู  ºC (ก) สภาวะปกติ (ข) 
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 (ก)   (ข) ภาพท ี  สบู่สมุนไพรผสมนาํใบพลูร้อยละ 15 ณ สภาวะควบคุมความชืน 65%RH อุณหภมิู  ºC (ก) สภาวะปกติ (ข)  

 (ก)   (ข) ภาพท ี  สบู่สมุนไพรผสมนาํใบพลูร้อยละ 20 ณ สภาวะควบคุมความชืน 65%RH อุณหภมิู  ºC (ก) สภาวะปกติ (ข) การเกิดไอนาํของสบู่สมุนไพรใบพลูภายนอกตูค้วบคุมความชืนทีเป็นสภาวะปกติ เมือเวลาผา่นไป 24 ชวัโมง ไอนาํบนเนือสบู่สมุนไพรใบพลูทีผสมนาํใบพลูร้อย 10 15 และ 20 จะมีลกัษณะแห้งเหมือนกบัผงแป้งเกาะบนเนือสบู่ ซึงเมือเปรียบเทียบกันทงั 3 สัดส่วน พบว่าปริมาณเม็ดทีคล้ายผงแป้งทีการผสมนาํใบพลูสัดส่วนร้อยละ 20 จะน้อยทีสุดตามลกัษณะการเกิดไอนาํทีเกิดการเกาะของไอนาํนอ้ยสุดเมือเทียบกบัสดัส่วนร้อยละ 15 และ 10 ตามลาํดบั  

 (ก)    (ข)    (ค) ภาพท ี  สบู่สมุนไพรผสมนาํใบพลูร้อยละ (ก) (ข) และ 20(ค)  ณ สภาวะปกติ เมือเวลาผา่นไป 24 ชวัโมง 
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 จากผลการศึกษาระยะเวลาการใชพ้ลงังานจากแบตเตอรีซึงชาร์จดว้ยแผงโซลาร์เซลลข์นาด 50 วตัต ์ซึงแบตเตอรีทีใชมี้ขนาด 45 แอมแปร์ 12 โวลล ์เป็นแหล่งพลงังานในการควบคุมอุณหภูมิและความชืน พบวา่สาํหรับการควบคุมความชืนสบู่ภายในตูค้วบคุมความชืน ทีมีฮีตเตอร์อินฟราเรดขนาด 115 วตัต ์พดัลมระบายอากาศ 1 ตวั และเซนเซอร์วดัอุณหภูมิและความชืน 1 ตวั สามารถใชแ้หล่งพลงังานทดแทนนีไดน้านประมาณ 5 ชวัโมง 20 นาที ในทุกการทดลอง   สรุปผลการวจิัย 
 จากผลการควบคุมความชืนสบู่ผสมนาํสมุนไพรสกดัจากใบพลูทีสัดส่วนร้อยละ 10 15 และ 20 ทีอุณหภูมิภายในตูค้วบคุมความชืนเท่ากบั 30 32 และ 34 องศาเซลเซียส ควบคุมความชืนเท่ากบั 65%RH พบวา่ สบู่มีลกัษณะทีสวยงามไม่มีไอนาํเกาะเหมือนกนัทุก ๆ สภาวะ ขณะทีสบู่ทีไม่ไดรั้บการควบคุมความชืนภายในตูค้วบคุมความชืนจะมีไอนาํเกาะทีผิวสบู่ โดยสบู่ทีมีการผสมนาํสมุนไพรสกดัเพิมขึนก็จะเกิดไอนาํเกาะทีผิวสบู่ลดลง คือสบู่ทีผสมนาํสมุนไพรร้อยละ 20 จะมีไอนาํเกาะนอ้ยกวา่ทีผสมนาํสมุนไพรร้อยละ 15 และ 10 ตามลาํดบั และจากการใชพ้ลงังานจากโซลาร์เซลลด์ว้ยแบตเตอรีขนาด 45 แอมแปร์ 12 โวลล ์สามารถใชท้ดแทนไฟฟ้าในบา้นไดน้าน 5 ชวัโมง 20   นาที  กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาลยัรัตภูมิ ทีสนับสนุนอุปกรณ์และเครืองมือในการวจิยั  เอกสารอ้างองิ Nabasree Dasgupta and Bratati De. 2004. Antioxidant activity of Piper betle L. leaf extract in vitro. Food Chemistry 88: 219-224. Sasmita Das and Bratati De. 2011. Acetylcholinesterase inhibitory property of Piper Betle L. leave. Pharmacologyonline 1: 700-704 แกว้กนก สุดจริง และ ยงิสวสัดิ ไชยะกลุ. 2558. การควบคุมความชืนในอาคารโดยผนงัอาคาร. วารสารวชิาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11: 52-61. กรมอตุุนิยมวทิยา. 2561. ภูมิอากาศของประเทศไทย. แหล่งทีมา: https://www.tmd.go.th/info/climate_of_thailand-2524-2553.pdf, 27 เมษายน 2561. นงเยาว ์เทพยา. 2549. ความมหศัจรรยข์องสบู่สมุนไพร. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1:156-164. ฤทยั เพลงวฒันา.  ความชืนสมัพทัธ์กบัฤดูกาล. แหล่งทีมา: http://earthscience.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/ / / /สถิติความชืนสมัพทัธ์กบัฤดูกาล.pdf,  เมษายน . อรัญญา ศรีบุศราคมั. 2546. พลูกบัโรคผิวหนงัทีเกิดจากเชือรา. จุลสารข้อมูลสมุนไพร 20(3): 4-8.     
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยไีร้สายสําหรับเครืองตรวจวัดความชืนในดิน  Application of Wireless Technology for  Soil moisture Sensor    ชยัยา ชาญกิจกรรณ์  ศิริพร วงษน์อ้ย  ลกัขณา  บรรณวฒัน2์ สิทธิชยั เด่นตรี3  และ บญัชา  เหลือแดง * Chaiya Chankitkan1 Siriporn Wongnoi1 Lakkhana  Bannawat2 Sitthichai  Dentri3 and Bancha  Luadang1*  บทคัดย่อ   งานวิจัยนีนาํเสนอการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีไร้สายสําหรับเครืองตรวจวดัความชืนในดิน ประมวลผลสัญญาณดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ทีมีการเชือมต่อกบัอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย (Access Point) โดยแสดงผลผ่านจอ LCD ด้วยโปรแกรม LabVIEW ค่าความชืนในดินทีวดัได้ จะถูกแบ่งออกเป็น  สถานะด้วยกันคือ สีนําเงินแสดงถึงค่าความชืนมาก ค่าทีอ่านไดจ้ะมากกวา่ - .  Bar ต่อไปเป็นสีเขียวแสดงถึงค่าความชืนปานกลาง ค่าทีอ่านไดจ้ะอยูใ่นช่วง -0.20 Bar ถึง - .  Bar และสีเหลืองแสดงถึงค่าความชืนนอ้ย ค่าทีอ่านไดจ้ะมีค่ามากกวา่ - .  Bar นอกเหนือจากนีเพือให้ค่าทีไดจ้ากการวดัมีความถูกตอ้งแม่นยาํ เซนเซอร์ทุกตวัจะถูกสอบเทียบกบัเกจวดัทีเป็นมาตรฐาน โดยในการสอบเทียบจะปรับค่าความดนัไวที้  ระดบั คือ .  - .  และ - .  Bar จากนนัระบบทีออกแบบถูกนาํไปทดสอบในสวนพืชขนาดเล็ก โดยมีจุดติดตงัอุปกรณ์ทงัหมด  จุด ดว้ยกนัซึงแต่ละจุดห่างกนั  เมตร ผลทีไดจ้ากการวดัพบว่ามีความถูกตอ้งแม่นยาํ สอดคลอ้งกบัทีออกแบบไว ้         สาขาวิศวกรรมการวดัคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ประเทศไทย 1Department of Instrumentation Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Salaya, Phutthamonthon, Nakhon  Pathom, Thailand 
2สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ประเทศไทย 2Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Salaya, Phutthamonthon, Nakhon Pathom, Thailand 
3สาขาเทคโนโลยวิีศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 3Department of Electronics Engineering Technology, College of Industrial Technology, King Mongkut’ s University of Technology North Bangkok., Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : bancha.lua@rmutr.ac.th 
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ABSTRACT   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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บทนํา ในปัจจุบนัเทคโนโลยไีร้สายมีประโยชน์มากสาํหรับการถ่ายโอนขอ้มูลสารสนเทศระหวา่งจุดสองจุดหรือมากกวา่โดยไม่ไดเ้ชือมต่อกนัดว้ยตวันาํไฟฟ้า การสือสารไร้สายถูกใชก้นัทวัไปในงานอตุสาหกรรม เช่น การควบคุมระยะใกล ้การควบคุมระยะไกล ในการถ่ายโอนขอ้มูลโดยไม่ตอ้งใชส้าย ขอ้มูลจะถูกถ่ายโอนในรูปของสัญญาณคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า ทงัในระยะทางใกลแ้ละระยะทางไกล งานวจิยัทีนาํเสนอไดน้าํเทคโนโลยีไร้สายมาประยกุตใ์ชง้านกบัเครืองวดัความชืนในดิน [1-6] ซึงเครืองวดัความชืนในดิน จะวดัคุณสมบติับางประการของดินทีสัมพนัธ์กบัปริมาณนาํ เมือวดัดว้ยเครืองมือแลว้จึงนาํมาเทียบหาปริมาณนาํจากเส้นกราฟมาตรฐาน เครืองวดัความชืนในดินทีนิยมใชไ้ดแ้ก่ เทนซิโอมิเตอร์ แท่งวดัความชืนและเครืองวดัการกระจายของนิวตรอน เพอืใชก้าํหนดตารางการใหน้าํชลประทานแก่พืชความเครียดเมตริกของความชืนในดินเกิดจากการทีอนุภาคของดินดูดยึดความชืนไวที้ผิวของอนุภาค และในช่องวา่งขนาดเล็กในดิน จึงทาํให้ความชืนในดิน (ขณะทีดินยงัไม่อิมตวัดว้ยนาํ) อยูใ่นสภาวะทีไม่อิสระ ซึงจะมีผลถึงความยากง่ายในการทีรากพืชจะดูดนาํไปใชจ้ากดินทีระดบัความชืนนนัๆ นอกจากนี งานวิจยัทีนาํเสนอยงัศึกษาเกียวกบัเทคโนโลยีไร้สาย โดยการใชก้ารเชือมต่อแบบ Access Point มาทาํงานร่วมกบัเทนซิโอมิเตอร์ เซ็นเซอร์แรงดนัสุญญากาศ และการประยกุตใ์ชง้านเขา้ดว้ยกนั [7-10] งานวิจยันีนาํเสนอการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีไร้สายสําหรับเครืองตรวจวดัความชืนในดินประกอบดว้ย เซ็นเซอร์วดัแรงดันสุญญากาศ (Vacuum Pressure Sensor) อ่านค่าแรงดนัสุญญากาศจากเทนซิโอมิเตอร์ (Tensiometer) แลว้นําไปประมวลผลสัญญาณดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ทีมีการเชือมต่อ เทคโนโลยีไร้สายแบบ Access Point และจะแสดงผลออกทางจอ LCD มีไฟแสดงสถานะ  สี คือไฟสีนาํเงินหมายถึงดินมีความชืนมาก ไฟสีเขียวหมายถึงดินมีความชืนแต่นอ้ยกวา่ไฟสีนาํเงิน ไฟสีเหลืองหมายถึงดินไม่มีความชืนตอ้งการนาํ และจะแสดงผลดว้ยโปรแกรม LabVIEW  วธิีดําเนินการวิจัย 1. ทฎษฎทีเีกยีวข้อง 1.1  เทนซิโอมิเตอร์ เป็นเครืองมือวดัความเครียดเมตริก (Metric Suction) ของความชืนในดินเพือใช้กาํหนดตารางการให้นาํชลประทานแก่พืช ความเครียดเมตริกของความชืนในดิน เกิดจาการทีอนุภาคของดินดูดยึดความชืนไวที้ผิวของอนุภาคและในช่องวา่งขนาดเลก็ในดิน (Capillary Pores) จึงทาํใหค้วามชืนในดิน (ขณะทีดินยงัไม่อิมตวัดว้ยนาํ) อยูใ่นสภาวะทีไม่อิสระ ซึงจะมีผลถึงความยากง่ายในการทีรากพืชจะดูดนําไปใช้จากดินทีระดบัความชืนหนึงๆ เทนซิโอมิเตอร์เป็นเครืองมือทีใช้วดัแรงดึงความชืนของดินทีอยู่ในภาวะสมดุลกับนําในกระเปาะพรุน เมือรู้ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงดึงความชืนของดิน และจาํนวนความชืนในดินตรงบริเวณจุดทีตงั เทนซิโอมิเตอร์ก็จะทราบจาํนวนความชืนในดิน ณ จุดนัน เครืองมือชนิดนีประกอบดว้ยหลอดแกว้หรือท่อพลาสติกใสขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 15 ถึง 180 เซนติเมตร ขึนอยู่กบัความลึกของดินทีตอ้งการวดัความชืน ปลายท่อนล่างจะมีกระเปาะพรุนซึงมีขนาดเดียวกับหลอดแกว้ยาวประมาณ 6.5 เซนติเมตร สวมอยู่ ส่วนปลายท่อดา้นบนจะมีฝาเกลียวซึงเปิดได ้บริเวณใกล้ๆ ฝาเกลียวจะมีเกจสุญญากาศหรือหลอดแกว้รูปตวัยบูรรจุปรอท ซึงเรียกวา่ มาโนมิเตอร์เพอืใชว้ดัค่าสุญญากาศในหลอดแกว้ 
1.2  เซ็นเซอร์แรงดันสุญญากาศ แรงดนั (pressure) คือ ปริมาณแรงกระทาํทีทาํให้ของเหลวหรือก๊าซหยดุการขยายตวั และจดัอยูใ่นเทอมของแรงต่อหน่วยพนืที 
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 ภาพท ี1.1 เทอมของแรงต่อหน่วยพนืที [11] 
 

1.   ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 (Node MCU) คือ โมดูล WiFi จากจีนทีมีความพิเศษตรงทีสามารถโปรแกรมได ้ทาํใหส้ามารถนาํไปใชง้านแทนไมโครคอนโทรลเลอร์ไดเ้ลย และมีพนืทีโปรแกรมทีมากถึง  MB ทาํใหมี้พนืทีเหลือมากในการเขียนโปรแกรมใน ESP  ซึงเป็นชือของชิปไอซีของโมดูล ซึงไอซีนีไม่มีพนืทีโปรแกรม (flash memory) ในตวั ทาํให้ตอ้งใชไ้อซีภายนอก (external flash memory) ในการเก็บโปรแกรมทีใช ้  การเชือมต่อผ่านโปรโตคอล SPI ซึงสาเหตุนีเองทาํให้โมดูลนีมีพนืทีโปรแกรมมากกวา่ไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์อืนๆ 
 
 

 ภาพท ี1.2 Arduino ESP8266 (Node MCU) [12] 
 

1.  ทฤษฎีระบบสือสารไร้สาย ในการออกแบบระบบเครือข่ายจาํเป็นตอ้งใช้ความรู้หลายอย่างในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการใช้งาน ทังทฤษฎีต่างๆทีเกียวกับระบบเครือข่าย เทคโนโลยีทางเครือข่ายใหม่ๆทีมีมากมาย มาตรฐานของระบบเครือข่ายไร้สาย ปัญหาต่างๆทีมีผลกระทบต่อการทาํ งานของระบบเครือข่ายไร้สายรวมทงัทฤษฎีของอุปกรณ์แต่ละชินทีใชใ้นการติดตงั  
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 ภาพท ี1.3 ตวัอยา่งการเชือมโยงระบบเครือข่ายไร้สาย [13] 
 

1.  โปรแกรม LabVIEW เป็นโปรแกรมทีใช้ติดต่อสือสารกับเครืองมือต่างๆทีอยู่ภายนอกผ่านบอร์ด Data 
Acquisition ใชงา้นเป็น Monitoring หรือในการควบคุมการวดัค่าต่างๆเช่น Strain อุณหภูมิหรือสัญญาณอืนๆโดยมีตวัเซ็นเซอร์รับสัญญาณเขา้มา โดยเอาตพ์ุตทีไดจ้ากเซนเซอร์เหล่านีจะมีค่าเป็น         แรงดนัหรือกระแส ซึงLabVIEW สามารถอ่านค่าทีผ่านเขา้มาทาง DAQ Card แลว้บนัทึกค่าเป็นไฟลข์อ้มูล 
2. ขันตอนการดาํเนินงาน การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีไร้สายสาํหรับเครืองตรวจวดัความชืนในดิน โดยใชเ้ซ็นเซอร์วดัความดนัสูญกาศเป็นตวับ่งบอกค่าให้ทราบวา่พืนทีนนัๆมีความชืนมากนอ้ยเพียงใดมีการแสดงค่า 3 สถานะ คือ นาํเงิน สีเขียว และสีเหลือง เราจึงพฒันาชุดอุปกรณ์วดัความชืนในดินเป็นการประยกุตใ์ชง้านร่วมกบัระบบสือไร้สารแบบ Access point โดยชุดทาํงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนภาคส่ง (Transmitter) และ ส่วนภาครับ (Receiver) 
 

 ภาพท ี2.1 การออกแบบการควบคุมเครืองตรวจวดัความชืนในดิน 
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2.1 การออกแบบโครงสร้าง 
การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีไร้สายสาํหรับเครืองตรวจวดัความชืนในดินชุดทาํงานจะแบ่งออกเป็น  ส่วน คือ ส่วนภาคส่ง (Transmitter) และ ส่วนภาครับ (Receiver) โดยส่วนภาคส่งสัญญาณจะถูกออกแบบโครงสร้างดังถาพที 2.2 และส่วนภาครับสัญญาณจะถูกออกแบบโครงสร้างดงัภาพที 2.3 
 

  
ภาพท ี2.2 การออกแบบภาคส่งสญัญาณของเครืองวดัความชืนในดิน (Transmitter) 

 ภาพท ี2.3 การออกแบบภาครบัสญัญาณของเครืองวดัความชืนในดิน (Receiver) 
 

      การออกแบบส่วนภาคส่ง (Transmitter) การทาํงานในส่วนนีเทนซิโอมิเตอร์จะทาํงานร่วมกนัเซนเซอร์วดัความดนัสูญกาศ จากนนัจะส่งค่ามาให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 (Node MCU) ไมโครคอนโทรลเลอร์ตวันีจะมีคุณลกัษณะในการปล่อยสัญญาณ Wi-Fi และถึงจะทาํการส่งค่าความชืนไปยงัภาครับต่อไป จากภพที 2.3 การออกแบบส่วนภาครับ (Receiver) ในส่วนนีจะเป็นการรับสญัญาณของเครืองวดัความชืนในดิน และนาํมาประมวลผลขอ้มูลผ่านทางโปรแกรม LabVIEW 
 ผลและวจิารณ์ผล         ผลการทดลองของการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีไร้สายสาํหรับเครืองตรวจวดัความชืนในดิน จะเป็นการวดัวามชืนในดิน 3 ลกัษณะ คือ ดินทีมีลกัษณะมีความชืนมาก ดินทีมีลกัษณะมีความชืนนอ้ย และดินทีมีลกัษณะแห้งหรือไม่มีนาํ โดยใช้เซ็นเซอร์แรงดนัสุญญากาศ ในการวดัค่าความชืนในดินโดยมีอุปกรณ์ต่อพวงเขา้กบัไมโครคอนโทรลเลอร์ Node MCU ประมวลผลสัญญาณ โดยมีการแสดงค่าทีประมวณผลไดอ้อกมาทางหนา้จอ LCD 16x2 ไฟแสดงสถานะ LED 3 สี คือ สีนาํเงิน
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เป็นค่าความชืนมาก สีเขียวเป็นค่าความชืนน้อย และสีเหลืองเป็นค่าความชืนทีแห้งแลง้ และแสดงผลการทดลองด้วยโปรแกรม LabVIEW 
3. เก็บผลการทดลอง 
       การทดลองนีใน 1 วนัจะเก็บผลดว้ยกนั 3 ครังคือช่วงเวลาเชา้ กลางวนั และเยน็ โดยมีเซ็นเซอร์วดัความชืนในดินเป็นชุดจาํลอง 4 ชุด พนืทีนนัมีความสูง-ตาํของพนืทีไม่เท่ากนั 

ภาพท ี3-1 การวางตาํแหน่งอุปกรณ์ 
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 (ก) สถานะระดบัความชืนนอ้ยเท่ากบั -0.46 bar   
 

 (ข) สถานะระดบัความชืนปานกลางเท่ากบั - .31 bar  
 

 (ค) สถานะระดบัความชืนมากเท่ากบั - .  bar 
ภาพท ี3.2 สถานะระดบัความชืน (ก) สถานะระดบัความชืนนอ้ยเท่ากบั -0.46 bar  (ข) สถานะระดบัความชืนปานเท่ากบั - . 1 bar (ค) สถานะระดบัความชืนมากเท่ากบั - .  bar 
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 ภาพท ี3.3 ค่าความชืนทีวดัไดต้งัแต่ .  น.ถึง .  น. ในวนัที  ธนัวาคม  

 ภาพท ี3.4 ค่าความชืนทีวดัไดต้งัแต่ .  น.ถึง .  น. ในวนัที  มกราคม  
จากภาพ 3.3 เป็นการนําค่าความชืนทีเก็บในวนัที 31 ธันวาคม 60 ตงัแต่เวลา 8.03 น. ถึงเวลา 21.02 น. แสดงระดับความชืนของดินวา่มีการเปลียนแปลงไปตามสภาพอากาศ และจากการทดลองเราไดเ้ติมนาํลงไปในกระถางดินชวัโมงละ 1ครัง หลงัจากนนัจะเห็นไดว้า่ผลกระทบจากแสงแดดทาํให้นาํระเหยออกจากกระถางไปดว้ย จึงเกิดค่าความแตกต่างของความชืนในดิน จากภาพ 3.4 เป็นการนําค่าความชืนทีเก็บในวนัที 2 มกราคม 61 ตงัแต่เวลา 8.03 น. ถึงเวลา 21.02 น.แสดงระดับความชืนของดินว่ามีการเปลียนแปลงไปตามสภาพอากาศ และจากการทดลองเราไดเ้ติมนาํลงไปทีเดียวแลว้นาํกระถางไปวา่งไวที้กลางแจง้ เพอืใหน้าํในกระถางดินระเหยออกไป จึงเกิดค่าความแตกต่างของความชืนในดิน 
 สรุปผลการวจิัย งานวจิยันีนาํเสนอการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยไีร้สายสาํหรับเครืองตรวจวดัความชืนในดินมาประมวลผลสัญญาณดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ทีมีการเชือมต่อเทคโนโลยีไร้สายแบบ Access Point โดยแสดงผลผ่านจอ LCD และแสดงผลตอบสนองผา่นโปรแกรม LabVIEW โดยทีเครืองตรวจวดัความชืนในดินจะแสดงผลใน 3 สถานะ คือ สีนาํเงินจะแสดงเมือมีความชืนมากประมาณ >-0.20 Bar สีเขียวจะแสดงเมือมีความชืนระดบัปานกลางประมาณ -0.20 bar ถึง -0.39 bar และสีเหลืองจะแสดงเมือมีความชืนน้อยมากที > -0.40 Bar ซึงการทดลองจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั คือ 1) การทดลองหาค่าความแม่นยาํของเซ็นเซอร์ พบวา่เซ็นเซอร์วดัแรงดนัสูญกาศ มีการเปลืยนแปลงของค่าความคลาดเคลือนไปเล็กนอ้ยไม่เกิน 2 % เพราะพืนทีในการทดลองมีความชืนมาก ส่งผลให้เกิดความเปลียนแปลงค่าความชืนตามสภาพอากาศนนั และ 2) การเก็บผลการทดลองทีแสดงผลด้วยโปรแกรม LabVIEW พบว่าค่าทีอ่านได้จากเครืองวดัความชืนโดยใชเ้ซ็นเซอร์แรงดัน
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สุญญากาศ ณ จุดนนัๆ มีความเทียงตรงเมือเปรียบเทียบกบัเกจวดัแรงดนัสุญญากาศ จากการสงัเกตุเครืองวดัความชืนในดินโดยใชเ้ซ็นเซอร์แรงดนัสุญญากาศ พบวา่เครืองสามารถใชไ้ดดี้ มีความเทียงตรงและมีค่าความไม่แน่นอนทางสถิติทียอมรับได ้
 กิตติกรรมประกาศ งานวิจยันีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ทีไดเ้ออืเฟือเครืองมือและสถานทีในการทาํงานวจิยัครังนี  เอกสารอ้างองิ J. Hill, R. Szewcyk, A. Woo, D. Culler, S. Hollar, K. Pister, "System Architecture Directions for Networked  Sensors", Proc. of the 9th International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems (ASPLOS-IX), pp. 93-104, 2000. D. Lal, A. Manjeshwar, F. Herman, E. Uysal-Biyikoglu, A. Keshavarzian, "Measurement and Characterization of Link Quality Metrics in Energy Constrained Wireless Sensor Network", Proc. of IEEE 2003 Global Communications Conference, pp. 446-452, 2003. C. Shnayder, M. Hempstead, B. Chen, G. Helmer-Allen, M. Welsh, "Simulating the Power Consumption of Large-Scale Sensor Network Applications", Proc. of the 3rd International Conference on Embedded Networked Sensor Systems (SenSys 2004), pp. 188-200, 2004. O. Younis, S. Fahmy, "Distributed Clustering in Adhoc Sensor Network: A Hybrid Energy-Efficient Approach", Proc. of the 23rd Conference of the IEEE Communications Society (INFOCOM'04), pp. 629-640, 2004. Decagon Devices Inc. EC-20, EC-10, EC- Pullman Wash; 2008; p.23. American Society for Testing and Materials. Laboratory determination of water (moisture) content of soil, rock, and soilaggregate mixtures (ASTM-D-2216-80). Philadelphia, Pa., American Society for Testing and Materials, 1980; p.8. Delta-T Devices. May 2007. ThetaProbe Soil Moisture Sensor - ML2x., Digital Micro Devices (DMD). May 2007. Online available: http://www.dmd.es. A. Hensderson-Sellers, "Soil Moisture: A critical focus for global change studies", Global and Planetary Change,  vol. 13, pp. 3-9, June 1996. Y. H. Kerr, P. Waldteufel, J. P. Wigneron, J. Font, M. Berger, "Soil moisture retrieval from space: The Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS) mission", IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., vol. 39, pp. 1729-1735, August 2001. Online available: https://www.quora.com/What-is-the-relation-between-force-and-pressure Online available https: / / www. hackster. io/ PatelDarshil/ things-you-should-know-before-using-esp8266-wifi-module-784001  Online available: http://keartipong2202.blogspot.com/2013/09/blog-post_3547.html] 
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การหาผลได้และสภาวะทเีหมาะสมในการสกัดนํามันจากถัวดาวอนิคาด้วยวธิีการสกัดด้วยตัวทาํละลาย  Determination of oil yield and optimal condition of oil extraction from sacha inchi  by using solvent extraction   ศราวธุ  จิตตพิ์นิจ *  สมหมาย ตรัยไชยาพร  และ จุไรวลัย ์รัตนะพิสิฐ   Sarawut Jitpinit1* Sommai Trichaiyaporn1 and Juraivan Ratanapisit1  บทคัดย่อ   ปัจจุบันนํามนัจากถวัดาวอินคาไดรั้บความสนใจอย่างมากในอุตสาหกรรมอาหารและเภสัชกรรม เนืองจากมีไขมนัไม่อิมตวัสูง นาํมนัจากถวัดาวอินดาผลิตไดจ้ากหลายกระบวนการ เช่น การสกดัเยน็, สกดัดว้ยตวัทาํละลาย หรือสกดัดว้ย CO2 เหนือจุดวกิฤต งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาตวัแปร (เวลาทีใชใ้นการสกดั, ชนิดและปริมาตรเริมตน้ของตวัทาํละลาย) ทีมีผลต่อผลไดข้องนาํมนัจากถวัดาวอินคาโดยสกดัดว้ยตวัทาํละลาย ใชต้วัทาํละลายอินทรีย ์  ชนิดคือ เฮกเซน,                 เอทานอล, บิวทานอล และไอโซโพรพานอล โดยปริมาตรเริมตน้ของตวัทาํละลายเท่ากบั ,  และ  มล. ใชเ้วลา ,  และ  ชวัโมง   ผลการศึกษาพบวา่ผลไดข้องนาํมนัทีสกดัดว้ยบิวทานอลดีกวา่สกดัดว้ยเอทานอลและไอโซโพรพานอลอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั  % ค่าผลไดสู้งสุดเท่ากบั .  % เมือใชบิ้วทานอลเป็นตวัทาํละลายมีปริมาตรเริมตน้   มิลลิลิตรโดยใชเ้วลาในการสกดั  ชวัโมง      คาํสําคญั : ถวัดาวอินคา, การสกดัดว้ยตวัทาํละลาย, ผลไดน้าํมนั               
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ABSTRACT   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                     1ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวสัดุ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 12110 1Department of Chemical and Material Engineering Faculty of Engineering Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thanyaburi, Pathum Thani 12110, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : sarawut_j@rmutt.ac.th  
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บทนํา ถวัดาวอินคา(Sacha inchi , Inca peanut) มีชือทางวิทยาศาสตร์ว่า Plukentia volubilis L. เป็นพืชนาํมนัอยู่ในวงศ ์Euphorbiaceae มีถินกาํเนิดจากป่าฝนแถวภูมิภาคแอนเดียน แถบอเมริกาใต ้แถวประเทศเปรู โดยชนพืนเมืองไดป้ลูกและนาํมาใชป้ระโยชน์นบัพนัปีมาแลว้ โดยฝักมีสีนาํตาลเขม้เมือแก่เต็มที ฝักมกัจะมี -  แฉก ถวัดาวอินคาเป็นพืชทีให้ผลเร็ว ใช้เวลาปลูกไม่เกินหกเดือนก็สามารถให้ผลผลิตและสามารถให้ผลผลิตได้เป็นระยะเวลายาวนานถึง -  ปี โดยไม่จาํเป็นตอ้งทาํการปลูกซาํๆ   สาํหรับประเทศไทย อุดมวิทย ์และคณะรายงานวา่มีบริษทัเอกชนนาํถวัดาวอินคาเขา้มาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเมือไม่กีปีทีผ่านมา       โดยเริมปลูกทีจังหวดัหนองคาย เนืองจากมีทีตงั ภูมิศาสตร์เส้นทางคมนาคมทีเหมาะสม และสามารถเชือมโยงไปสู่กลุ่มประเทศอินโดจีนได ้นอกจากนีจากการศึกษาของนกัวชิาการมหาวทิยาลยัแม่โจ ้  พบวา่หลงัจากปลูกเพียง  ปี     ดาวอินคาสามารถเจริญเติบโตไดดี้ จึงไดน้าํไปส่งเสริมให้กบัเกษตรกรในหลายพืนทีปลูก    เช่น จงัหวดัเชียงใหม่, พะเยา, เชียงราย, ลาํปาง และกาํแพงเพชร เป็นตน้  สาํหรับในภาคอืนๆ   พบวา่มีหลายจงัหวดัทีมีการปลูกดาวอินคา เช่น ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบปลูกในจังหวดัขอนแก่น, ชัยภูมิ, และกาฬสินธ์ุ ภาคกลาง   พบปลูกในจังหวดัสุพรรณบุรี, ราชบุรี และกาญจนบุรี ส่วนภาคตะวนัออก พบปลูกในจงัหวดัปราจีนบุรี และสระแกว้ เป็นตน้ ซึงปัจจุบนัมีเกษตรกรนาํไปปลูกมากกวา่ ,  ไร่ 

         ภาพท ี1 ใบ, ผลและเมลด็ของถวัดาวอินคา (ทีมา : http://puechkaset.com/ถวัดาวอินคา/) ถวัดาวอินคาสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดเ้กือบทุกส่วน โดยยอดและใบอ่อนสามารถนาํไปประกอบอาหารเช่น นาํไปผดั ส่วนใบของตน้ถวัดาวอินคา โดยเฉพาะใบทียงัไม่แก่มากสามารถนาํไปผ่านกระบวนการผลิตและดืมเป็นนาํชาได ้ส่วนผลอ่อนสามาถนาํไปประกอบอาหารไดเ้ช่นเดียวกนั Triana และคณะไดว้ิเคราะห์องคป์ระกอบของเมล็ดถวัดาวอินคาพบวา่ประกอบดว้ยนาํมนัประมาณ 35 – 60 % และโปรตีนประมาณ 27 % นอกจากนี Gebauer และคณะไดวิ้เคราะห์นาํมนัจากถวัดาวอินคาไดข้อ้สรุปวา่มีกรดไขมนัทีทาํให้ตวันาํมนัมีคุณสมบติัพเิศษ คือ มีกรดไขมนัไม่อิมตวัสูงมาก(ประมาณ 93 %)  โดยในนาํมนัถวัดาวอินคามีกรดลิโนเลนิก(โอเมกา้-3) ประมาณ 45.2 % และมีกรดลิโนเลอิก(โอเมกา้-6) ประมาณ 36.8 % โดยกรดไขมนัทงั 2 ชนิดเป็นทีรู้กนัดีวา่เป็นกรดไขมนัทีจาํเป็นและมีประโยชน์กบัมนุษย ์ซึงมนุษยไ์ม่สามารถสร้างดว้ยตวัเองได ้จาํเป็นทีจะตอ้งไดรั้บจากอาหาร โดยในหลายงานวิจยั เช่นงานวิจยัของ Ramaprasad และคณะพบวา่การบริโภคกรดไขมนัจาํพวก โอเมกา้-  และ โอเมกา้-6 ทีเหมาะสมจะช่วยป้องกนัการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ,ความดนัโลหิตสูง และโรคคอเรสเตอรอลในเส้นลือดสูง เป็นตน้   ส่วนในงานวิจยัทีนําเสนอโดย Gebauer และคณะไดร้ายงานว่าควรบริโภค            โอเมกา้-  ประมาณวนัละ 2 กรัมหรือคิดเป็น 0.6 – 1.0 เปอร์เซ็นตข์องปริมาณพลงังานทงัหมดทีบริโภค ดงันนันาํมนัจากถวัดาอินคาสามารถนาํมาใชเ้ป็นแหล่งของกรดไขมนัทีมีประโยชน์สาํหรับในหมู่ประชากรทีไม่ไดบ้ริโภคกรดไขมนัจากแหล่งอาหารทะเลซึงมีกรดไขมนัสูงไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ปัจจุบนันาํมนัจากถวัดาวอินคาผลิตไดจ้ากหลายๆ กระบวนการ เช่น การสกดัเยน็ ซึงมีขอ้ดีคือกระบวนการสกดัง่าย เครืองมือทีใชมี้ราคาถูก ส่วนขอ้เสียไดแ้ก่นาํมนัทีไดจ้ะมีการปนเปือนของกากหรือของถวัดาวตอ้งผา่นกระบวนการทาํใหบ้ริสุทธิก่อนนาํไปบริโภค นอกจากนีหลายๆ งานวจิยัเช่น งานวจิยัของ Luis และคณะ ไดท้าํการศึกษาการสกดันาํมนัจากถวัดาวอินคาโดยมีการสกดัดว้ยคาร์บอนไดออกไซด์เหนือจุดวิกฤติ ซึงยงัอยูใ่นการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ ซึงมีขอ้ดีคือการสกดัทีอุณหภมิูตาํ(ประมาณ 40 oC – 60 oC) นอกจากนีวธีิการไดม้าของนาํมนัจากถวัดาวอินคาทีนิยมมากวธีิหนึงคือการสกดัดว้ยทาํละลาย โดยการใชต้วัทาํละลายอินทรียบ์างชนิด เช่น เฮกเซน หรือสารอินทรียก์ลุ่มแอลกอฮอล ์เป็นตน้  ในงานวจิยันีสนใจศึกษาการสกดันาํมนัจากถวัดาวอินคาโดยการสกดัดว้ยตวัทาํละลายโดยใชเ้ทคนิคการสกดัแบบซอกห์เลต โดยเลือกใชต้วัทาํละลาย 4 คือ  เฮกเซน, เอทานอล, บิวทานอล และไอโซโพรพานอล นอกจากนียงัสนใจถึงผลของเวลาทีใชใ้นการสกดัและปริมาตรเริมตน้ของตวัทาํลายแต่ละชนิด เพอืทีจะหาสภาวะทีเหมาะสมในการสกดันาํมนัจากถวัดาวอินคา โดยวเิคราะห์ค่าผลได(้Yield) ของนาํมนัจากถวัดาวอินคา วตัถุประสงคสุ์ดทา้ยของการศึกษาในครังนีคือการเปรียบเทียบผลไดข้องการสกดันาํมนัจากถวัดาวอินคาจากสมการทาํนายค่าผลไดก้บัการทดลอง  วธิีดําเนินการวิจัย 1. สารเคมแีละเครืองมือการทดลอง ตวัทาํละลายอินทรีย ์ 4 ชนิดประกอบดว้ยนอร์มอลเฮกเซน(AR grade) ความบริสุทธิ .  % จากบริษทั ACI Labscan, เอทานอล ความบริสุทธิ . % จากบริษทั Daejung, นอร์มอลบิวทานอล (HPLC grade) ความบริสุทธิ .5 % จากบริษทั Daejung และ ไอโซโพรพานอล ความบริสุทธิ . % จาก Ajax Finechem  เครืองมือการทดลองประกอบดว้ยชุดสกดัแบบซอกห์เลต, เครืองบดแบบใชใ้นครัวเรือนยหีอ้ Philips รุ่น HR , ชุดตะแกรงคดัขนาด และเครืองระเหยแบบหมุน (BUCHI Rota vapor R-200)   2. วธิีการทองลอง 2.1 การเตรียมวตัถุดบิ  ถวัดาวอินคาไดจ้ากพนืทีเพาะปลูกทางภาคกลางของประเทศไทย ถูกนาํมากะเทาะเปลือก ทาํความสะอาด จากนนันาํถวัดาวอินคาทีผา่นการกะเทาะเปลือกแลว้มาลดขนาด ดว้ยเครืองปันแบบใชใ้นครัวเรือน จนถวัดาวมีความละเอียด หลงัจากนนันาํถวัดาวทีบดละเอียดแลว้ไปร่อนคดัขนาดดว้ยตะแกรงทีมีเมชระหวา่ง 16 และ (0.71 mm < Dp < 1.0 mm) นาํถวัดาวอินคาทีผา่นการคดัขนาดมาชงัใหไ้ดน้าํหนกั 15 กรัม และบรรจุใส่ถุงดว้ยเครืองบรรจุสุญญากาศ และนาํไปเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ทีรักษาอุณหภมิูไวที้ 4 องศาเซลเซียล 2.2 การสกัดนํามนัจากถัวดาวอนิคาด้วยเครืองซอกห์เลต   ติดตงัเครืองสกดัแบบซอกห์เลตใหพ้ร้อมใชง้านหลงัจากนนันาํถวัดาวอินคา 15 กรัมทีเตรียมไวบ้รรจุใส่ในทิมเบิล ตวงตวัทาํละลายชนิดต่างๆ ให้ได้ปริมาตร 150, 300 และ 450 มิลลิลิตร ใส่ในภาชนะสกดั และทาํการสกดัโดยใช้เวลาในการสกดั 3, 6 และ 9 ชวัโมง โดยตงัอุณหภูมิทีเตาหลุมของชุดเครืองแบบซอกห์เลตใหค้งทีที 250 องศาเซลเซียส  2.3 การแยกตวัทาํละลายกบัผลิตภัณฑ์ นาํผลิตภณัฑ์ทีสกดัดว้ยเครืองสกดัแบบซอกห์เลตใส่ในขวดระเหย นาํไปชงันาํหนกับนัทึกผล แลว้นาํไประเหยดว้ยเครืองระเหยแบบหมุนให้ตวัทาํละลายทงัหมดแยกออกจากนาํมนั แลว้ทาํการชงันาํหนักขวดเก็บสาร หลงัจานันเก็บผลิตภณัฑน์าํมนับรรจุในขวดเก็บสารและทาํการชงันาํหนกั รวมทงัชงันาํหนกัของตวัทาํละลาย นาํผลิตภณัฑน์าํมนัทีไดไ้ปเก็บตูเ้ยน็ทีรักษาอุณหภูมิไวที้ 4 องศาเซลเซียส เพอืทาํการวเิคราะห์องคป์ระกอบของนาํมนัจากถวัดาวอินคาต่อไป  
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การวิเคราะห์ผล การวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ผลได้ของนาํมนัถัวดาวอนิคา  ค่าเปอร์เซ็นตผ์ลไดข้องนาํมนัคาํนวณไดจ้ากสมการที (1)  
                                            ค่าเปอร์เซ็นตผ์ลได ้= นาํหนกัของนาํมนัผลิตภณัฑ์นาํหนกัถวัดาวตอนเริมตน้   100                                            (1) การทดสอบความแตกต่างของค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของนํามนัจากถวัดาวอนิคา  การวิเคราะห์ความแตกตา่งของค่าเปอร์เซ็นตผ์ลไดข้องนาํมนัจากถวัดาวอินคาเมือใชต้วัทาํละลาย 4 ชนิด, ใชเ้วลาในการสกัด 3 ค่า และใช้ปริมาตรเริมต้นของตวัทําละลาย  ค่า จะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA) ทีระดบัความเชือมนั 95 เปอร์เซ็นต ์โดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติ SPSS เวอร์ชนั 16.0 เป็นเครืองมือในการวเิคราะห์ การหาสมการทาํนายค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของนํามนัจากถวัดาวอนิคา  ในการหาสมการทาํนายค่าเปอร์เซ็นต์ผลไดข้องนาํมนัจากถวัดาวอินคาเมือใช้ตวัทาํละลายชนิดต่างๆ เมือมีการเปลียนเวลาในการสกัดและเปลียนปริมาตรเริมตน้ของตวัทาํละลายจะใช้วิธีการออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล(Factorial experimental designs) โดยการตงัสมมติฐานให้ค่าเปอร์เซ็นต์ผลไดข้องนาํมนัจากถวัดาว   อินคาเมือใช้ตวัทาํละลายชนิดต่างๆ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับเวลาในการสกัดและปริมาตรเริมต้นของตัวทําละลาย โดยกําหนดให้มีความสัมพนัธ์ดงัสมการที (2)           Y = a + bt + cV         (2)  เมือ Y คือค่าเปอร์เซ็นตผ์ลไดข้องนาํมนัจากถวัดาวอินคา, t คือเวลาทีใชใ้นการสกดั(ชวัโมง), V คือปริมาตรเริมตน้ของตวัทาํละลาย(ลูกบาศก์เซนติเมตร) โดยมี a, b และ c เป็นค่าคงทีของสมการทาํนาย                   
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ผลและวจิารณ์ผล 1. ผลของชนิดของตวัทาํละลายต่อค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของนาํมนัจากถัวดาวอนิคา  จากการศึกษาผลของชนิดของตวัทาํลาย ซึงตวัทาํละลายทงั 4 ชนิดต่างเป็นสารอินทรีย ์โดยเฮกเซนจะอยูใ่นกลุ่มสารประกอบอลัเคน ส่วนทีเหลืออีก 3 ชนิดทีเหลืออยูใ่นกลุ่มแอลกอฮอล ์ซึงไดผ้ลการทดลองดงัตารางที 1  ตารางท ี1 ผลของชนิดของตวัทาํละลายต่อค่าเปอร์เซ็นตผ์ลไดข้องนาํมนัจากถวัดาวอินคา ตวัทาํละลาย เวลาทีใช้(ชวัโมง) ปริมาตรตวัทาํละลาย 
(มิลลิลิตร) 

เปอร์เซ็นต์ผลได ้ ตวัทาํละลาย เวลาทีใช้(ชวัโมง) ปริมาตรตวัทาํละลาย 
(มิลลิลิตร) 

เปอร์เซ็นต์ผลได ้
นอร์มอล 
บิวทานอล 

3 150 46.73 เอทานอล 3 150 4.03 
300 47.40 300 7.80 
450 51.80 450 12.67 

6 150 47.93 6 150 28.93 
300 50.40 300 31.47 
450 52.20 450 32.74 

9 150 49.20 9 150 40.40 
300 53.00 300 40.33 
450 53.87 450 44.07 

นอร์มอล 
เฮกเซน 

3 150 44.27 ไอโซ 
โพรพานอล 

3 150 32.93 
300 44.60 300 34.27 
450 45.07 450 37.40 

6 150 47.27 6 150 36.27 
300 47.93 300 40.47 
450 49.73 450 40.87 

9 150 48.40 9 150 40.27 
300 51.87 300 43.33 
450 52.67 450 44.73 
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จากตารางที 1 พบว่าเมือใช้บิวทานอลเป็นตวัสกัดจะได้ค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของนาํมนัจากถวัดาวอินคาดีกว่า             เมือใชต้วัทาํละลายอืนๆ ทุกชุดการทดลองซึงเป็นผลมาจากบิวทานอลมีจุดเดือดทีความดนับรรยากาศ(ความดนัทีใชใ้นการสกัด) สูงกว่าตัวทําละลายชนิดอืน(ทีความดันบรรยากาศบิวทานอลมีจุดเดือด 117.7 oC ในขณะทีไอโซโพรพานอล,             เอทานอล และเฮกเซนมีจุดเดือด 82.2 oC, 78.5 oC และ 68.7 oC ตามลาํดบั) จากจุดเดือดทีสูงกวา่ทาํให้ไอของบิวทานอลในชุดสกดัแบบซอกห์เลตมีอุณหภูมิสูงซึงสามารถไปละลายและดึงเอานาํมนัทีอยูใ่นเมล็ดถวัดาวอินคาไดม้ากทีสุด จึงทาํใหค้่าเปอร์เซ็นตผ์ลไดข้องนาํมนัจากถวัดาวอินคาสูงกวา่การใชต้วัทาํละลายอืนๆ สําหรับตวัทาํละลายทีให้ค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของการสกดัดีรองลงมาคือเฮกเซน ซึงถึงแมว้า่เฮกเซนจะมีจุดเดือดตาํทีสุด แต่เฮกเซนเป็นตวัทาํละลายทีไม่มีขวัสามารถทีจะละลายไดดี้ในนาํมนัซึงไม่มีขวัเช่นเดียวกนั จึงให้ผลการสกดัทีดีรองลงมาจากบิวทานอล แต่อยา่งไรก็ตามเนืองการสกดัดว้ยบิวทานอลเกิดทีอุณหภูมิประมาณ 117.7 oC ซึงสูงกว่าเมือใช้เฮกเซนเป็นตวัทาํละลาย(อุณหภูมิ 68.7 oC) มากอาจจะส่งผลต่อองคป์ระกอบของนาํมนัทีได ้จาํเป็นทีจะตอ้งวิเคราะห์องคป์ระกอบของนาํมนัทีไดจ้ากการสกดัโดยการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ของโอเมกา้-3 และโอเมกา้-6 ซึงเป็นสารทีมีประโยชน์ต่อร่างกายและเป็นองค์ประกอบหลกัของนาํมนัจากถวัดาวอินคา นอกจากนีตอ้งพิจารณาค่าความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของสารทงั 2 ชนิด        โดยค่าความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอทีจุดเดือดปกติของบิวทานอลและเฮกเซนเท่ากบั 43.29 kJ/mol และ 28.85 kJ/mol ตามลาํดับ ซึงค่าความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอจะมีผลต่อพลงังานทีใชใ้นการสกดั ทาํการทดสอบความแตกต่างของค่าเปอร์เซ็นตผ์ลไดข้องนาํมนัจากถวัดาวอินคา เมือใชต้วัทาํละลาย 4 ชนิด ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวทีระดบัความเชือมนั 95 เปอร์เซ็นต ์ไดผ้ลการทดลองดงัตารางที  ค่า Sig.<0.05 ซึงแสดงวา่ค่าเปอร์เซ็นตผ์ลไดข้องนาํมนัจากถวัดาวอินคา เมือใชต้วัทาํละลาย 4 ชนิดแตกต่าง ตารางท ี2 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเปอร์เซ็นตผ์ลไดข้องนาํมนัจากถวัดาวอินคาเมือใชต้วัทาํละลาย 4 ชนิดดว้ยวธีิวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว แหล่งความแปรปรวน องศาอิสระ ผลรวมกาํลงัสอง ผลรวมกาํลงัสองเฉลีย ค่าสถิติ 
F 

ค่า  
Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 3 3027.3 109.0 15.665 0.000* 
ภายในกลุ่ม 32 2061.1 64.4   
รวมทงัหมด 35 5088.2    

จึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบวา่ค่าเปอร์เซ็นตผ์ลไดข้องนาํมนัเมือใชเ้อทาทานอลเป็นตวัทาํละลายมีค่าตาํกวา่เมือใชต้วัทาํละลายอืนๆ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั  % และยงัพบวา่ค่าเปอร์เซ็นตผ์ลไดข้องนาํมนัจากถวัดาวอินคาเมือใชบิ้วทานอลเป็นตวัทาํละลาย มีค่าสูงกว่าเมือใช ้ไอโซโพรพานอลเป็นตวัทาํละลายอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั  % ส่วนคู่อืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 2. ผลของเวลาทใีช้ในการสกัดต่อค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของนาํมนัจากถวัดาวอนิคา จากการทดลองเมือทาํการสกดันาํมนัจากถวัดาวอินคาโดยใชเ้วลาในการสกดั ,  และ 9 ชวัโมงไดผ้ลการศึกษาดงัภาพที 1 
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             (ก) สกดัดว้ยบิวทานอล (ข) สกดัดว้ยเฮกเซน 

             (ค) สกดัดว้ยเอทานอล (ง) สกดัดว้ยไอโซโพรพานอล ภาพท ี1 ผลของเวลาทีใชใ้นการสกดัต่อค่าเปอร์เซ็นตผ์ลไดข้องนาํมนัจากถวัดาวอินคา  จากภาพที 1 พบวา่เมือเพิมเวลาในการสกดัทาํให้เปอร์เซ็นตผ์ลไดน้าํมนัจากถวัดาวอินคาสูงขึน แต่อตัราการเพิมของเปอร์เซ็นต์ผลไดน้าํมนัมีแนวโน้มลดลงเมือเวลาในการสกัดเพิมจาก 6 ชวัโมง เป็น 9 ชวัโมง โดยอตัราการเพิมของผลไดน้าํมนัลดลงจากเมือเพิมเวลาในการสกดัจาก 3 ชวัโมง เป็น  ชวัโมง อาจจะเนืองจากช่วงแรกของการสกดัในเมล็ดถวัดาวอินคายงัมีปริมาณนาํมนัอยูใ่นปริมาณมากแต่เมือผา่นการสกดัทาํให้ปริมาณนาํมนัทียงัคงเหลืออยูใ่นเมล็ดถวัดาวอินคานอ้ยลงทาํให้อตัราการเพมิของผลไดข้องนาํมนัจากถวัดาวอินคาลดลงเมือเพมิเวลาในการสกดั โดยเมือพิจารณาเปอร์เซ็นต์ผลไดข้องนาํมนัเมือใช้เอทานอลเป็นตวัทาํละลาย พบว่าในช่วง 3 ชวัโมงแรกของการสกดัสามารถสกดันาํมนัออกมาได้น้อยมากทีทุกปริมาตรเริมตน้ของตวัทาํละลาย โดยมีเปอร์เซ็นตผ์ลได้นาํมนัตาํสุดอยู่ที 4.03 % เมือใช้เวลาในการสกดั 3 ชวัโมงและใชป้ริมาตรเริมตน้ของเอทานอล 150 มิลลิลิตร จากการทดสอบความแตกต่างของค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของนํามนัจากถวัดาวอินคา เมือใช้เวลาในการสกัด 3                   ค่า ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวทีระดับความเชือมนั 95 เปอร์เซ็นต์  พบว่ามีค่า Sig.<0.05 ซึงแสดงว่าค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของนาํมนัจากถวัดาวอินคา เมือใช้เวลาในการสกัดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับความเชือมนั 95% ผลการวเิคราะห์แสดงดงัตารางที 3     
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ตารางที 3 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเปอร์เซ็นตผ์ลไดข้องนาํมนัจากถวัดาวอินคาเมือใชเ้วลาในการสกดัทีแตกต่างกนั 3 ค่าดว้ยวธีิวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
แหล่งความแปรปรวน องศาอิสระ ผลรวมกาํลงัสอง ผลรวมกาํลงัสองเฉลีย ค่าสถิติ 

F 
ค่า  
Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2 987.4 493.7 3.973 0.028* 
ภายในกลุ่ม 33 4200.8 124.3   
รวมทงัหมด 35 5088.2    

เมือทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบว่าค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของนาํมนัจากถวัดาวอินคาเมือใช้เวลาในการสกดั 3 ชวัโมงตาํกวา่เมือใชเ้วลาในการสกดั 9 ชวัโมง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั 95 %  ส่วนคู่อืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 3. ผลของปริมาตรเริมต้นของตัวทาํละลายต่อค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของนาํมนัจากถัวดาวอนิคา  เมือทาํการทดลองโดยการเปลียนปริมาตรเริมตน้ของตวัทาํละลายทงั 4 ชนิด จาก 150 มิลลิลิตร เป็น 300 มิลลิลิตรและ 450 มิลลิลิตร ไดผ้ลการทดลองดงัภาพที 2 

            (ก) สกดัดว้ยบิวทานอล                                             (ข) สกดัดว้ยเฮกเซน 

            (ค) สกดัดว้ยเอทานอล (ง) สกดัดว้ยไอโซโพรพานอล ภาพท ี2 ผลของปริมาตรเริมตน้ของตวัทาํละลายทีใชใ้นการสกดัตอ่ค่าเปอร์เซ็นตผ์ลไดข้องนาํมนัจากถวัดาวอินคา 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   261  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

จากภาพที 2 พบวา่เมือเพิมปริมาตรเริมตน้ของตวัทาํละลายจะทาํให้ค่าเปอร์เซ็นตผ์ลไดข้องนาํมนัจากถวัดาวอินคามีแนวโนม้สูงขึน เนืองจากเมือเพิมปริมาตรของเริมตน้ของตวัทาํละลายจะทาํให้ปริมาณของไอทีอยูใ่นเครืองสกดัแบบซอกห์เลตเพิมขึนดว้ย ทําให้อตัราส่วนของไอทีสัมผสักับของแข็ง(เมล็ดถวัดาวอินคา) เพิมสูงขึน ปริมาณไอทีมากขึนสามารถทีจะไปสกดัและละลายตวัถูกละลาย(นาํมนัในเมล็ดถวัดาวอินคา) ไดสู้งขึน แต่อยา่งไรก็ตามอตัราการเพิมของค่าเปอร์เซ็นตผ์ลไดข้องนาํมนัไม่มากนกัเมือเพมิปริมาตรตวัทาํละลาย การเพมิขึนของตวัทาํละลายจะส่งผลต่อค่าใชจ้่ายของตวัทาํละลายและค่าใชจ่้ายในการทาํใหน้าํมนับริสุทธิ  เมือทาํการทดสอบความแตกต่างของค่าเปอร์เซ็นตผ์ลไดข้องนาํมนัจากถวัดาวอินคา เมือใชป้ริมาตรเริมตน้ของตวัทาํละลาย 3 ค่า จากการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวทีระดบัความเชือมนั 95 เปอร์เซ็นต ์ไดผ้ลการทดลองดงัตารางที 4 ซึงจากตารางที  มีค่า Sig.> .  ซึงแสดงวา่ค่าเปอร์เซ็นตผ์ลไดข้องนาํมนัจากถวัดาวอินคา เมือใชป้ริมาตรเริมตน้ของตวัทาํละลายทงั 3 ค่า ไม่มีความแตกต่างทีระดบัความเชือมนั 95 เปอร์เซ็นต ์ตารางที 4 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเปอร์เซ็นตผ์ลไดข้องนาํมนัจากถวัดาวอินคาเมือใชป้ริมาตรเริมตน้ของตวัทาํละลายทีแตกต่างกนั 3 ค่าดว้ยวธีิวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว แหล่งความแปรปรวน องศาอิสระ ผลรวมกาํลงัสอง ผลรวมกาํลงัสองเฉลีย ค่าสถิติ 
F 

ค่า  
Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2 113.5 56.7 0.376 0.689* 
ภายในกลุ่ม 33 4974.7 105.7   
รวมทงัหมด 35 5088.2    

 4. การหาสมการทาํนายค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของนํามนัจากถวัดาวอนิคา  จากการใชว้ธีิการออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลโดยการตงัสมมติฐานวา่ค่าเปอร์เซ็นตผ์ลไดข้องนาํมนัจากถวัดาวอินคาของตวัทาํละลายชนิดต่างๆ มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกับเวลาทีใช้ในการสกดัและปริมาตรเริมตน้ของตวัทาํละลาย โดยทาํการวเิคราะห์และสร้างสมการทาํนายโดยใชวิ้ธีกาํลงัสองนอ้ยทีสุด(Least square method)  สมการทาํนายค่าเปอร์เซ็นต์ผลไดข้องนาํมนัจากถวัดาวอินคาเมือใชบิ้วทานอล, เฮกเซน, เอทานอล   และไอโซ               โพรพานอลเป็นตวัทาํละลาย แสดงดงัสมการที (3) ถึงสมการที (6) ตามลาํดบั         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)  จากการพิจารณาค่าคงทีของสมการทํานายเมือใช้ตัวทําละลายต่างๆ พบว่าแนวโน้มของค่าคงที(a, b และ c)                  เมือใชบิ้วทานอล, เฮกเซน และไอโซโพรพานอล ใกลเ้คียงกนั แต่ค่าคงทีหนา้ตวัแปรเวลา(ค่า b) ของสมการทาํนายเมือใช ้            เอทานอลเป็นตวัทาํละลายจะสูงกวา่เมือใชต้วัทาํละลายอืนๆ ประมาณ 5 เท่า ซึงแสดงว่าตวัแปรเวลาทีใชใ้นการสกดัเมือใช้เอทานอลเป็นตวัทาํละลายมีผลต่อค่าเปอร์เซ็นตผ์ลไดข้องนาํมนัจากถวัดาวอินคามากกวา่เมือใชต้วัทาํละลายชนิดอืนๆ   เมือนาํสมการทาํนายมาประมาณค่าเปอร์เซ็นต์ผลไดข้องนํามนัจากถวัดาวอินคาเมือใชต้วัทาํละลายชนิดต่างๆ เปรียบเทียบกบัผลทีไดจ้ากการทดลองไดผ้ลดงัภาพที 3 จากกราฟจะเห็นไดว้า่สมการทาํนายเมือใชบิ้วทานอลเป็นตวัสกดั
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ใหผ้ลการทาํนายทีใกลเ้คียงกบัค่าทีไดจ้ากผลการทดลองทุกค่าของเวลาทีใชใ้นการสกดั ส่วนสมการทาํนายเมือใชต้วัทาํลายอืนๆ พบวา่สมการทาํนายเมือใชเ้วลาในการสกดัเท่ากบั 3 ชวัโมงมีความคลาดเคลือนสูงกวา่ทีเวลาอืนๆ  

   (ก) สกดัดว้ยบิวทานอล          (ข) สกดัดว้ยเฮกเซน 

       (ค) สกดัดว้ยเอทานอล          (ง) สกดัดว้ยไอโซโพรพานอล ภาพท ี3 การเปรียบเทียบผลของค่าเปอร์เซ็นตผ์ลไดเ้มือสมการทาํนายกบัผลการทดลองเมือใชต้วัทาํละลายต่างๆ  จากการทดสอบความแม่นยาํของสมการในการทํานายค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของนํามันจากถัวดาวอินคา                   โดยการเปรียบเทียบค่าเปอร์เซ็นผลไดที้ไดจ้ากการทดลองกบัทีไดจ้ากการใชส้มการทาํนาย พบว่าค่าเฉลียของเปอร์เซ็นต์ความคลาดสัมบูรณ์(Average  of percentage absolute error) ของสมการทาํนายค่าเปอร์เซ็นตผ์ลไดข้องนาํมนัจากถวัดาวอินคาเมือใช ้บิวทานอล, เฮกเซน, เอทานอล และไอโซโพรพานอลเป็นตวัทาํละลาย มีค่าเท่ากบั 1.10%, 2.73%, 65.11% และ 4.59 % ตามลาํดบั    ซึงจะเห็นวา่สมการทาํนายค่าเปอร์เซ็นต์ผลไดข้องนาํมนัจากถวัดาวอินคาเมือใชบิ้วทานอล, เฮกเซน และไอโซโพรพานอลเป็นตวัทาํละลายภายใตส้มมติฐานทีวา่ค่าเปอร์เซ็นตผ์ลไดข้องนาํมนัมีความสมัพนัธ์เชิงเสน้กบัเวลาทีใชใ้นการสกัดและปริมาตรเริมตน้ของตวัทาํละลายมีค่าเฉลียของเปอร์เซ็นต์ความคลาดสัมบูรณ์น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต ์                ซึงแสดงใหเ้ห็นวา่สมการทาํนายเมือใชต้วัทาํลายทงั 3 ตวัดงักล่าวมีความแม่นยาํ   โดยสมการทาํนายค่าเปอร์เซ็นตผ์ลไดข้องนาํมนัจากถวัดาวอินคาเมือใชบิ้วทานอลเป็นตวัละลายมีความแม่นยาํมากทีสุดมีค่าเฉลียของเปอร์เซ็นตค์วามคลาดสัมบูรณ์เพียง 1.10 เปอร์เซ็นตเ์ท่านนั ในขณะทีสมการทาํนายค่าเปอร์เซ็นตผ์ลไดข้องนาํมนัจากถวัดาวอินคาเมือใชเ้อทานอลเป็นตวัทาํละลาย มีค่าเฉลียของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลือนสูงทีสุด ซึงแสดงว่าความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าเปอร์เซ็นต์ผลไดข้อง
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นาํมนัมีความไม่เป็นเชิงเส้นกบัเวลาทีใชใ้นการสกดัและปริมาตรเริมตน้ของตวัทาํละลายเหมือนกบัทีตงัสมมติฐานก่อนสร้างสมการทาํนาย   สรุปผลการวจิัย จากการศึกษาการสกดันาํมนัจากถวัดาวอินคาโดยการสกดัดว้ยตวัทาํละลายโดยใชเ้ทคนิคการสกดัแบบซอกห์เลต โดยเลือกใชต้วัทาํละลายอินทรีย ์4 ชนิด นอกจากนีไดท้าํการศึกษาเวลาทีใชใ้นการสกดัและปริมาตรเริมตน้ของตวัทาํลายทีแตกต่างกนั สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งันี 1. ตวัทาํละลายทีให้ค่าเปอร์เซ็นต์ผลไดสู้งสุดคือบิวทานอล รองลงมาคือเฮกเซน โดยค่าเปอร์เซ็นต์ผลไดข้องนาํมนัเมือสกดัดว้ยตวัทาํละลาย 2 ชนิดนีไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั 95 เปอร์เซ็นต ์ 2. เมือเพิมเวลาในการสกดัจะทาํให้เปอร์เซ็นต์ผลได้ของนาํมนัทีไดจ้ากถวัดาวอินคาสูงขึน โดยค่าเปอร์เซ็นต์ผลไดข้องนาํมนัเมือใชเ้วลาในการสกดั 9 ชวัโมงมีค่าสูงกว่าเมือใชเ้วลาในการสกดั 3 ชวัโมงอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั 95 เปอร์เซ็นต ์3. เมือเพิมปริมาตรของตวัทาํละลายตอนเริมตน้พบว่าเปอร์เซ็นต์ผลไดข้องนาํมนัทีไดจ้ากถวัดาวอินคาสูงขึน                    แต่ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั 95 เปอร์เซ็นต ์4. ค่าเปอร์เซ็นตผ์ลไดข้องนาํมนัจากถวัดาวอินคาเมือค่าสูงสุดเท่ากบั .  % เมือใชบิ้วทานอลเป็นตวัทาํละลายโดยมีปริมาตรเริมตน้   มิลลิลิตรและใชเ้วลาในการสกดั  ชวัโมง 5. สมการทาํนายค่าเปอร์เซ็นตผ์ลไดข้องนาํมนัทีไดจ้ากถวัดาวอินคาเมือใชบิ้วทานอล, เฮกเซน และไอโซโพรพานอลเป็นตวัทาํละลายภายใตส้มมติฐานวา่ค่าเปอร์เซ็นตผ์ลไดข้องนาํมนัมีความสมัพนัธ์เป็นเชิงเสน้กบัเวลาทีใชใ้นการสกดัและปริมาตรเริมตน้ของตวัทาํละลาย สามารถทํานายค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของนํามนัได้แม่นยาํโดยมีค่าเฉลียของความคลาดเคลือนสมับูรณ์นอ้ยกวา่ 5%   กิตติกรรมประกาศ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ(วช.) ทีพิจารณามอบทุนสนับสนุนงานวิจัยประจาํปีงบประมาณ 2560 นอกจากนีขอขอบคุณภาควชิาวศิวกรรมเคมีและวสัดุ ทีเอือเฟือสถานที รวมทงัระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และอนุญาตใหใ้ชเ้ครืองมือและอุปกรณ์สาํหรับการวจิยัในครังนี  เอกสารอ้างองิ อุดมวิทย ์ไวทยการ, กัญญรัตน์ จาํปาทอง และ เถลิกศักดิ วีระวุฒิ.  2557. ดาวอินคาพืชมหัศจรรยสุ์ดยอดโภชนาการ. จดหมายข่าวผลิใบ ก้าวใหม่การวิจัยและพัฒ นาการเกษตร. กรมวิชาการเกษตร.แหล่งทีมา: http://www. doa .go.th/pibai/pibai/in17/v_1-nov/rai.html, พฤศจิกายน 257.  Chiara F. , Laura D. , Francesco C. , Marco B. , Simone G. , Marina D. , Paola D.  and Luigi M.  2011.  Chemical Characterization of Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L.)  Oil. Journal of Agr icultural and Food Chemistry 59: 13043-13049.  Gebauer S.K., Psota T.L., Harris W.S and Kris-Etherton P.M. 2006. n-3 Fatty acid dietaryrecommendations and food sources to achieve essentiality and cardiovascular benefits, Am. Journal Clinical Nutr ition. 83:1526S–1535S. 
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การศึกษาเชิงทดสอบสมรรถนะการกลันเอทานอลด้วยรังสีอาทิตย์ โดยการใช้คลืนอลัตราโซนิค Exper imental Study on Performance of solar  ethanol distillation using ultrasonic waves  จารุวฒัน์ เจริญจิต * และ วสันต ์จีนธาดา1 Jaruwat Jareanjit* and Wasan Jeentada  บทคัดย่อ 
 

งานวิจยันีไดศึ้กษาเชิงทดสอบการใชค้ลืนอลัตราโซนิคในการกลนัสารละลายเอทานอล โดยทดสอบสมรรถนะจากผลของการใชค้ลืนอลัตราโซนิคความถี 0 kHz และ40 kHz ติดตงับริเวณท่อทางเขา้ถงักลนัเอทานอลในกระบวนการกลนัแบบไม่ต่อเนืองหรือแบบกะ (batch) โดยหมุนเวียนสารละลายเอทานอลความเขม้ขน้เริมตน้ 10, 40 และ70%v/v ปริมาตร 20 liter ผ่านหัวกระจายสารละลายเอทานอลทีติดตงัส่วนบนในถงักลนั เทียบกบัระบบปกติ (evap) จากการทดสอบ พบว่าการใช้คลืนอัลตราโซนิคทีย่านความถี 40 kHz มีประสิทธิภาพการแยกสูงสุด 47, 46 และ35% สามารถแยกเอทานอลออกจากสารละลายผ่านกระบวนการกลนัคิดเทียบเท่าปริมาณเอทานอลบริสุทธิทีกลนัไดต้่อกะ (batch) สูงกวา่ไม่ใชค้ลืนอลัตราโซนิคหรือ  kHz และระบบปกติ (evap) ตามลาํดบั  
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ABSTRACT 
 

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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บทนํา 
จากปัญหาการขาดแคลนพลังงาน และสิงแวดล้อมในปัจจุบัน แนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาวในระดับนานาชาติมุ่งเน้นไปทีการส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทนรูปแบบต่างๆ มากขึน สาํหรับในประเทศไทยกระทรวงพลงังานไดว้างแผนการพฒันาพลงังานทดแทน และพลงังานทางเลือกเพิมขึน 25% ใน 10 ปี (ปี 2555-2564) โดยหนึงในแผนทีใช้คือกาํหนดเป้าหมายการใชเ้อทานอลซึงมีแหล่งวตัถุดิบทางการเกษตรในประเทศ ดงันนัการพฒันากระบวนการผลิตเอทานอล จึงเป็นงานทีน่าสนใจและสอดคลอ้งกับนโยบายของกระทรวงพลังงาน โดยทัวไปการกลันแบบลาํดับส่วน (Fractional distillation) ในการเพิมความเขน้ขน้ของเอทานอลจาก 9-10 %v/v ไปเป็น 93-95 %v/v เพือนาํไปใชใ้นการผลิตเชือเพลิงทดแทนไดน้ัน ตอ้งใช้พลงังานความร้อนจาํนวนมาก ซึงทีผ่านมามีการศึกษาการนํารังสีอาทิตยซึ์งเป็นพลงังานหมุนเวียน และสะอาดมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการกลนัเอทานอลแบบไม่ต่อเนือง (Vorayos et al., 2006; Siangsukone et al. 2008; Jareanjit et al., 2009) และมีการพฒันาการใชถ้าดระเหย และหัวกระจายสารละลายในถงักลนัให้มีพืนทีระเหยในแนวดิงมากขึน (Jareanjit และBoonyanuwat, 2016; Jareanjit และBoonyanuwat, 2017) แต่กระบวนการกลนัดว้ยรังสีอาทิตยมี์อุณหภูมิตาํกวา่ความร้อนทีไดจ้ากการเผาไหมเ้ชือเพลิงฟอสซิลในอุตสาหกรรม ส่งผลให้ตอ้งทาํการกลนัซาํหลายครังจึงจะไดค้วามเขม้ขน้ทีตอ้งการ ดงันนัการเพมิความเขม้ขน้ในการกลนัแบบไม่ต่อเนือง โดยใชรั้งสีอาทิตยใ์ห้มีความเขม้ขน้สูงมากกวา่การกลนัดว้ยวธีิการปกติจึงเป็นสิงสาํคญั โดยคณะผูว้จิยัพบวา่เทคโนโลยคีลืนอลัตราโซนิคเป็นแนวทางหนึงทีน่าสนใจ ในการพฒันาระบบดงักล่าวได ้โดยงานวิจัยทีผ่านมา แสดงให้เห็นว่าการใช้คลืนอลัตราโซนิคสามารถประยุกต์ใช้ในลดการใช้พลงังานและการเพิมประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมต่างๆ (Leonelli และ Mason, 2010; Yao, 2010) ช่วงความถี 20 – 40 kHz ทาํให้ของเหลวเกิดการแตกตวัและเกิดฟองอากาศขึน จากปรากฏการณ์ Cavitation ซึงส่งผลต่อคุณสมบติัทางกล และทางเคมีของสสาร มีการประยกุตใ์ชง้านอย่างกวา้งขวางในการเพิมประสิทธิภาพการสกดัสารต่างๆ (Li et al., 2014) โดยเฉพาะการใชใ้นการผลิตเชือเพลิงทางเลือก (Badday et al., 2013; Ramachandran et al., 2013; Luo et al., 2014) สามารถช่วยลดระยะเวลาของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลผ่านปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชนั (Transesterification) โดยการเร่งความเร็วของตวัทาํละลายทาํใหพื้นทีแลกเปลียนระหวา่งตวัทาํละลายและตัวถูกละลายเพิมขึน (Colucci et al. 2005; Ren et al., 2010; Kumar et al., 2014) นอกจากนี Yasuda et al. (2014) ได้นํามาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการแยกเอทานอลจากสารละลายทีผสมนาํทีความเขม้ขน้ตาํ โดยใชไ้อฟองอากาศขนาดเล็ก (Micro-droplet) ทีเกิดจากอลัตราโซนิคอะตอมไมเซอร์ความถีสูง (Ultrasonic atomizer) ผลทีไดส้าระลายเอทานอลมีความเขม้ขน้เพิมขึน สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ Kirpalani และ Suzuki, (2011) ทีใช้เพิมความเขน้ขน้ของสารละลายเอทานอล โดยการควบแน่นละอองหมอกเอทานอล-นาํ ทีผลิตจากจากอลัตราโซนิคความถีสูง 2.4 MHz ในกระบวนการแยกเอทานอล-นาํแบบต่อเนือง ทีอุณหภมิูตาํ 10๐C, 24๐C จากปรากฏการณ์ Cavitation ตามลาํดบั  ดงันนังานวิจยันีจึงมีแนวคิดทีจะทดสอบการใชค้ลืนอลัตราโซนิคซึงติดตงับริเวณท่อทางเขา้ถงักลนัเอทานอล ผ่านหัวกระจายสารละลายเอทานอลทีติดตงัส่วนบนในถงักลนัทีพฒันา (Jareanjit และBoonyanuwat, 2017)  ในการเพิมสมรรถนะการกลนัเอทานอลดว้ยรังสีอาทิตยก์รณีไม่ใชค้ลืนอลัตราโซนิคหรือ 0 kHz และใชค้ลืนอลัตราโซนิคยา่นความถี 40 kHz เทียบกบัระบบปกติ (evap) ทีสภาวะเดียวกนั เพอืเป็นแนวทางในการพฒันาการกลนัเอทานอลดว้ยรังสีอาทิตยต์่อไป  
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วธิีดําเนินการวจิัย 
1. ชุดทดลอง  

ชุดทดลองประกอบดว้ยถงักลนัเอทานอลขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 45 cm สูง 160 cm ความจุ 40 liter โดยมีส่วนระเหยและควบแน่นอยูใ่นชุดเดียวกนั บริเวณส่วนกลางระหวา่งส่วนระเหยและควบแน่นจะติดตงักรวยรับของเหลวควบแน่นออกจากระบบ ถดัลงมาจะติดตงัหัวกระจายสารละลายเอทานอล สาํหรับเพมิพนืทีการทาํระเหยในแนวดิงใหม้ากขึน โดยไหลตกลงผ่านสู่ถงัเก็บด้านล่าง และหมุนวนสารทาํงานจากส่วนล่างของถงักลนัไปทีหัวกระจายสารละลายหมุนวนเป็นวฎัจกัร ติดตงัหัวปล่อยคลืนอลัตราโซนิค (Ultrasonic transducer) ขนาด 100 W จาํนวน 3 หัว บริเวณท่อทางเข้าถังกลนัเอทานอลหัวกระจายสารละลาย ขบัโดย Ultrasonic generator รุ่น AKHGZ – 38630 ติดตงัขดลวดไฟฟ้าขนาด 2000 W ซึงแช่ในสารละลายเอทานอลเป็นแหล่งความร้อน เพือจาํลองสถานการณ์ความร้อนจากรังสีอาทิตย ์ใชปั้มหมุนเวียนสารละลายเอทานอลความเขม้ขน้ต่างๆ เป็นสารทาํงานในระบบ ในกระบวนการกลนัแบบไม่ต่อเนือง (batch) ดงัแสดงรายละเอียดในภาพที 1 วดัค่าโดยโรตามิเตอร์ ตามลาํดบั โดยใชต้วัเก็บรังสีอาทิตยแ์บบแผ่นราบ (Flat Plate Solar Collector) ขนาดพืนทีรับรังสี 1.95 m2 ติดตงัหันหนา้ไปทางทิศใตเ้อียงทาํมุม 7 องศากบัแนวระดบั (ตามตาํแหน่งละติจูดทีติดตงั) เป็นแหล่งใหค้วามร้อนแก่สารละลาย กรณีทดสอบดว้ยรังสีอาทิตย ์  

                                                                                      ภาพท ี1 ท่อสาํหรับติดหวั Ultrasonic transducer ความถี 40 kHz ดา้น Size view และแนวคิดระบบกลนัเอทานอลดว้ยรังสีอาทิตย์ร่วมกบัคลืนอลัตราโซนิค (Jareanjit และBoonyanuwat, 2017)  2. วธีิการทดลอง 
งานวิจยันีได้ออกแบบการใช้คลืนอลัตราโซนิคซึงติดตงับริเวณท่อบริเวณก่อนเขา้หัวกระจายสารละลาย   เอทานอล ในการเพิมสมรรถนะการกลนัเอทานอลดว้ยรังสีอาทิตย ์เทียบกบัระบบปกติ (evap) ทีสภาวะเดียวกนั โดยหมุนวนสารละลายปริมาณ 20 liter ในถงักลนั ทีอตัราการไหล 9 lit/min ผา่นหัวกระจายสารละลายเอทานอลทีติดตงัส่วนบนในถงักลนั(Jareanjit และBoonyanuwat, 2017) ทีความเขม้ข้นเริมต้น 10, 40 และ70%v/v โดยพิจารณาสมรรถนะในส่วนของความเข้มข้น 
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ปริมาณการกลนั ประสิทธิภาพการแยกและค่าสมรรถนะ ตามลาํดบั ดาํเนินการทดสอบเปรียบเทียบทีสภาวะเดียวกนั โดยใช้ขดลวดไฟฟ้าขนาด 2000 W ทดแทนความร้อนรังสีอาทิตย ์โดยตงัอุณหภูมิ 70ºC ช่วงเวลาทีใช้ในการทดลอง 3hrs.โดยเปิดเครืองอลัตร้าโซนิคในชัวโมงที 2-3 ตามลําดับ วดัอุณหภูมิภายในระบบทีตาํแหน่งต่าง ๆ คือ อุณหภูมิสารละลาย (Ts) อุณหภูมิในถงักลนัตาํแหน่งที 1,2,3 (T1, T2,T3) อุณหภูมิสารละลายออกจากตวัเก็บรังสีอาทิตย ์(Tco) อุณหภูมิสารละลายเขา้ตวัเก็บรังสีอาทิตย ์(Tci) อุณหภูมินาํหล่อเยน็ (Tc) อุณหภูมินาํหล่อเยน็ในถงัขนาด 80 liter (Tw) และอุณหภูมิสิงแวดลอ้ม (Ta) ดว้ยเทอร์โมคปัเปิลชนิด K ซึงมีความละเอียด +/-0.5oC บนัทึกขอ้มูลอุณหภูมิการทดลอง ทุกๆ 1 min โดยใช ้Data logger (Yokogawa) 
Model MW 2000 วดัปริมาณการกลนั และความเขม้ขน้ทีช่วงเวลา 1 hr. ดว้ยกระบอกตวงและไฮโดรมิเตอร์ เพือนาํค่าทีไดม้าเปรียบเทียบสมรรถนะการกลนัทีความเขม้ขน้เริมตน้ต่างๆ 3 กรณี คือการหมุนวนสารละลายเอทานอลผ่านหวัปล่อยคลืนอลัตราโซนิคและหัวกระจายสารละลาย กรณีไม่ใชค้ลืนอลัตราโซนิคหรือ 0 kHz และใช้คลืนอลัตราโซนิคยา่นความถี 40 kHz เทียบกบัระบบปกติ (evap) ทีไอผสมระเหยจากผิวระเหยส่วนล่างของถงักลนั สาํหรับเป็นขอ้มูลอา้งอิงระบบอืนทีมีลกัษณะเหมือนกนัมากทีสุด ทีสภาวะเดียวกนั เพือหากรณีทีมีสมรรถนะสูงสุด ไปทดสอบดว้ยรังสีอาทิตยต์่อไป ซึงจะดาํเนินการทดสอบในช่วงเวลา (9:00–15: ) น. เป็นเวลา 6 hrs.โดยใชค้ลืนคลืนอลัตราโซนิคในช่วงเวลา 11.00–14.00 น. เป็นเวลา 3 hrs.ทาํการวดัค่ารังสีอาทิตยด์ว้ย Pyranometer (Kipp & Zonen) Model CM11B ความละเอียด +/-2 W/m2  

โดยทีประสิทธิภาพการแยก (Separation Efficiency) เป็นอตัราส่วนระหวา่งปริมาณเอทานอลบริสุทธิทีกลนัได้ (ml) เทียบกบัปริมาณปริมาณเอทานอลบริสุทธิเริมตน้ (ml) สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการ    
 

                                                            ( )
( )

e product
e initial

mSeparation m =                                                                                      
(1) 
 

โดยทีค่าสมรรถนะทีเพิมขึนของการกลนัเอทานอล (Performance) เป็นอตัราส่วนระหวา่งส่วนต่างของปริมาณเอทานอลบริสุทธิทีกลนัได้จากระบบใหม่กบัปริมาณปริมาณเอทานอลบริสุทธิทีกลนัได้จากระบบเดิม (ml) เทียบกบัปริมาณปริมาณเอทานอลบริสุทธิทีกลนัไดจ้ากระบบเดิม (ml) สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการ    
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 ภาพที 2 รายละเอียดตาํแหน่งวดัอณุหภูมิต่างๆ และหวักระจายสารละลาย ในระบบกลนัเอทานอลดว้ยรังสีอาทิตย์ร่วมกบัคลืนอลัตราโซนิค 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
การทดสอบสมรรถนะการกลนัสารละลายเอทานอลความเขม้ขน้เริมตน้ 10, 40 และ70%v/v ทีอตัราการไหล 9 lit/min เป็นค่าคงทีในการทดสอบปัจจยัของการใชค้ลืนอลัตราโซนิค 40 kHz และไม่ใช ้หรือ 0 kHz ต่อสมรรถนะการกลนัสารละลาย ทีอุณหภูมิสิงแวดลอ้ม 27-32oC ซึงพบวา่อุณหภูมิทีตาํแหน่งต่างๆ แปรผนัตามความร้อนจากขดลวดไฟฟ้าอยา่งชา้ๆ จากการสะสมความร้อนของสารละลายเอทานอล โดยอุณหภมิูสารละลายในถงั (Ts) อยูที่ประมาณ 68-70๐C ตามทีตงัอุณหภูมิไว ้โดยอุณหภูมินําหล่อเย็น (Tc) และอุณหภูมิถงัเก็บนํา (Tw) อยู่ที 28-40๐C ในช่วงเวลา 180 นาที เนืองจากรับความร้อนจากผิวควบแน่นในถงักลนั ตามลาํดบั  

 

Ta 
Tc 

Ts 

Tw 

Tci 

T1 
T2 
T3 
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 ภาพท ี3 ความเขม้ขน้และปริมาณสารละลายทีกลนัได ้ต่อความเขม้ขน้เริมตน้ ทีกรณีศึกษาต่าง ๆ 

 ภาพท ี4 ปริมาณเอทานอลทีกลนัไดแ้ละประสิทธิภาพการแยกต่อความเขม้ขน้เริมตน้ ทีกรณีศึกษาต่าง ๆ 
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จากภาพที 3 และ 4 พบวา่ความเขม้ขน้และปริมาณสารละลาย เอทานอลทีกลนัไดแ้ปรผนัตามความเขม้ขน้เริมตน้ โดยกราฟแสดงความชนัสูงทีค่าความเขม้ขน้เริมตน้ 40%v/v ในขณะทีปริมาณเอทานอลทีกลนัได ้เมือเปรียบเทียบทุกกรณี พบวา่ทียา่นความถี 40 kHz มีค่าความเขม้ขน้ของเอทานอลทีกลนัไดใ้กลเ้คียงกนั แต่มีปริมาณสารละลายทีกลนัไดสู้งกวา่ในทุกๆ ความเขม้ขน้เริมตน้ ส่งผลใหป้ริมาณเอทานอลทีกลนัไดสู้งกวา่แตกต่างอยา่งชดัเจน ในการกลนัเอทานอลความเขม้ขน้เริมตน้ 40%v/v ขึนไป โดยแปรผนัตามความถีทีเพิมขึน เมือเทียบกบัการกลนัเอทานอลความเขม้ขน้เริมตน้ 10%v/v ซึงไม่แสดงความแตกต่างอยา่งชดัเจน พิจารณาวา่การติดตงัหัวปล่อยคลืนอลัตราโซนิค (Ultrasonic transducer) บริเวณท่อทางเขา้ถงักลนัเอทานอลหัวกระจายสารละลาย เป็นปัจจยัของการเพิมสมรรถนะการกลนัสารละลายเอทานอลเทียบกบัระบบปกติกรณีไม่ใชค้ลืนอลัตราโซนิค  
จากภาพที 4 แนวโนม้ของประสิทธิภาพการแยก (Separation Efficiency) เทียบกบัความเขม้ขน้เริมตน้ โดยทีการกลนัเอทานอลร่วมคลืนอลัตราโซนิคเทียบกบัระบบปกติ มีแนวโน้มสูงกว่าชดัเจนทีความเขม้ขน้เริมตน้ ตาํกว่า 50%v/v ดังนันคลืนอลัตราโซนิคมีอิทธิพลต่อการแยกเอทานอลของจากสารผสม มากทีสุดในส่วนของความเขม้ขน้เริมตน้ตาํ 10%v/v และ

40%v/v แปรผนัตามค่าความถีทีเพิมขึน ตามลาํดบั หลงัจากนนัประสิทธิภาพการแยกมีค่าตาํลง โดยกรณีใชค้ลืนอลัตราโซนิคยา่นความถี 40 kHz มีประสิทธิภาพการแยกสูงสุดประมาณ 47, 46 และ 35% ตามมาดว้ยกรณีไม่ใชค้ลืนอลัตราโซนิคหรือ  
kHz มีประสิทธิภาพการแยกสูงสุดประมาณ 45, 41 และ 33% ในขณะทีระบบปกติ มีประสิทธิภาพการแยกประมาณ 18, 18 และ 
14% ทีความเขม้ขน้เริมตน้ 10, 40 และ70%v/v ตามลาํดบั นอกจากนีพิจารณาไดว้า่การติดตงัหวักระจายสารละลายเอทานอลทีติดตงัส่วนบนในถงักลนั สามารถเพิมพืนทีระเหยในแนวดิง โดยแปรผนัตามระยะห่างระหวา่งจุดกระจายสารละลายเอทานอล ส่วนบนสุดกบัผิวระเหยของสารละลายเอทานอลส่วนล่าง โดยมีความดนัตกคร่อมในระบบตาํกวา่ ซึงแนวทางดงักล่าวสามารถพัฒนาถังกลนัทีมีประสิทธิภาพ สําหรับระบบกลนัเมทานอลด้วยรังสีอาทิตย ์โดยใช้พลงังานหมุนเวียนเสริมกระบวนการผลิตต่อไป  
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ตารางท ี1 สมรรถนะการกลนั และค่าสมรรถนะทีเพิมขึน (Performance) กรณีศึกษาตา่ง ๆ 

 จากขอ้มูลในตารางที 1 พบวา่ระบบกลนักรณีศึกษาทีใชค้ลืนอลัตราโซนิคยา่นความถี 40 kHz มีค่าสมรรถนะการกลัน และค่าสมรรถนะทีเพิมขึน (Performance) สูงสุด ตามมาด้วยกรณีไม่ใช้คลืนอัลตราโซนิคหรือ ย่านความถี 0 kHz ตามลาํดบั ในทุกๆ ความเขม้ขน้เริมตน้ โดยค่าสมรรถนะทีเพิมขึน เมือเทียบกบัระบบปกติ (evap) พบวา่กรณีใชย้า่นความถี 
40 kHz มีค่าสมรรถนะทีเพิมขึนโดยเฉลียเท่ากบั 1.58, 1.55 และ1.54 เท่า ในขณะทีกรณีไม่ใชค้ลืนอลัตราโซนิคหรือ 0 kHz มีค่าสมรรถนะทีเพิมขึนใกลเ้คียงกนัคือเท่ากบั 1.46, 1.27 และ1.34 เท่า เมือเทียบกบัระบบปกติ (evap)ในถงักลนัทีไม่ไดป้รับปรุง ในการกลนัเอทานอลทีความเขม้ขน้เริมตน้ 10, 40 และ70%v/v ตามลาํดับ จึงพิจารณาไดว้า่ในการกลนัเอทานอลนอกเหนือจากอาศยัความแตกต่างของอุณหภูมิจุดเดือดทีต่างกนัของสารละลาย 2 ชนิด และการออกแบบถงักลนัทีเพิมพนืทีการระเหย สามารถใชค้ลืนอลัตราโซนิคความถีดงักล่าวทาํให้แรงยดึเหนียวอนุภาคตาํลง หรือช่วยเร่งการแยกพนัธะไฮโดรเจนของสารผสม เอทานอล-นาํ ประกอบกบัอุณหภมิูทีสูงขึนส่งผลความตึงผิวของสารละลายตาํลงสสารจึงระเหยไดม้ากขึน นอกจากนี (Cavitation) ส่งผลใหเ้กิดฟองอากาศขนาดเล็ก (Micro-droplet) ของเอทานอล และไอนาํ โดยเฉพาะเอทานอล ทีมีความดนัไอสูงกวา่ สามารถระเหยแยกตวัออกจากสารละลายเอทานอล-นาํอยา่งชดัเจน โดยเฉพาะทีความเขม้ขน้เริมตน้ตาํกวา่ 50%v/v ลงมา  

โดยเลือกความเขม้ขน้เริมตน้ 40%v/v เพือทดสอบสมรรถนะการกลนัสารละลายเอทานอลด้วยความร้อนรังสีอาทิตย ์เนืองจากสามารถเพิมความเขม้ขน้ไดสู้งกวา่ความเขม้ขน้เริมตน้ 10%v/v และ70%v/v มีความสะอาดเพียงพอทีจะใช้เป็นสารทาํงาน โดยไม่เกิดการอุดตนัในระบบเมือเทียบกบัความเขม้ขน้เริมตน้ 10%v/v ในทางปฏิบติัซึงเป็นนาํส่าทีเกิดจากการหมักวตัถุดิบทางการเกษตร ทดสอบกรณีใช้คลืนอัลตราโซนิคย่านความถี 40 kHz ทีค่าสมรรถนะ (Performance) 1.55 แสดงผลการทดลองดงันี 
 

initial (%v/v) product (%v/v) product vol. (ml) ethanol (ml) performance 10 43 855 368 -40 80 1812 1449 -70 86 2286 1955 -
initial (%v/v) product (%v/v) product vol. (ml) ethanol (ml) performance10 39 2348 904 1.4640 76 4332 3292 1.2770 84 5448 4576 1.34
initial (%v/v) product (%v/v) product vol. (ml) ethanol (ml) performance10 42 2283 947 1.5840 76 4857 3691 1.5570 85 5868 4958 1.54

case: evap

case: ultrasonic 0 kHz

case: ultrasonic 40 kHz
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 ภาพท ี5 ค่ารังสีอาทิตย ์และอุณหภมิูต่าง ๆ ในระบบกลนัสารละลายเอทานอลดว้ยความร้อนรังสีอาทิตย ์(40 kHz) 

 ภาพท ี6 ค่ารังสีอาทิตย ์และอุณหภมิูต่าง ๆ ในระบบกลนัสารละลายเอทานอลดว้ยความร้อนรังสีอาทิตย ์(40 kHz) 
จากภาพที 5 และ 6 พบวา่อุณหภูมิทีตาํแหน่งต่างๆ ทีอตัราการไหลสารทาํงาน 9 lit/min แปรผนัตามค่ารังสีอาทิตย์อย่างชา้ๆ จากการสะสมความร้อนของสารละลายเอทานอลเขม้ขน้เริมตน้ 40%v/v โดยอุณหภูมิสารละลายในถงั Ts อยู่ทีประมาณ 68-70๐C แปรผนัตามค่ารังสีอาทิตย ์โดยอุณหภูมินาํหล่อเยน็ (Tc) และอุณหภูมิถงัเก็บนาํ (Tw) อยู่ที 28-45๐C ในช่วงเวลา 6 hrs. เนืองจากรับความร้อนจากผิวควบแน่นในถงักลนั ในขณะทีในช่วงเวลา 11.00 – 14.00 น. เป็นเวลา 3 hrs. อุณหภูมิมีการเปลียนแปลงไปโดยลดลงประมาณ 20๐C คงที จากค่าทีควรจะวดัไดป้กติ พิจารณาวา่เป็นอิทธิพลของคลืนอลัตราโซนิคทีทาํงานในช่วงเวลาดังกล่าวส่งผลต่อระบบสายสัญญานทีต่อไปยงัเครืองวดัและบันทึกอุณหภูมิ อย่างไรก็ตามไม่ส่งผลกระทบต่อการวดัค่าปริมาณการกลนัในระบบกลนั 

ตารางท ี2 ความเขม้ขน้ของเอทานอลทีสามารถกลนัไดโ้ดยใชรั้งสีอาทิตยใ์นช่วงเวลาต่างๆของการทดลองในการทดลองผสมเอทานอล 40%v/v (40 kHz) 
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ในขณะทีตารางที 2  แสดงปริมาณสารละลายทีกลนัได ้และความเขม้ขน้ของเอทานอลทีกลนัได ้ในระบบกลนัสารละลายเอทานอลด้วยความร้อนรังสีอาทิตย ์พบว่าปริมาณสารละลายทีกลนัได้รายชวัโมง แปรผนัตามค่ารังสีอาทิตย ์ในขณะทีความเขม้ข้นของเอทานอลทีกลนัได้รายชัวโมงค่อนขา้งคงที และตาํลงตามปริมาณเอทานอลทีเหลืออยู่ในสารละลายเริมตน้ ซึงเป็นปรากฏการณ์ทีเกิดในกระบวนการกลนัแบบไม่ต่อเนือง (batch distillation) ตามลาํดบั โดยทีค่ารังสีอาทิตยด์งักล่าวระบบมีสมรรถนะในการกลนัสารละลายเอทานอลทงัสิน 4,415 ml หรือ 2,264 ml/m2 ทีความเขม้ขน้รวม 74%v/v ในช่วงเวลา 09:00-15:00 น. โดยปริมาณการกลนัแปรผนัตามค่ารังสีอาทิตย ์ สรุปผลการวจิัย การติดตงัหัวกระจายสารละลายเอทานอลในถงักลนั เป็นปัจจยัหลกัในการเพิมสมรรถนะการกลนัเอทานอล โดยระบบหมุนวนทีอตัราการไหล 9 lit/min  ผา่นหวักระจายสารละลายเอทานอล เมือเทียบกบัระบบปกติ (evap) ทีไอระเหยจากผิวสารละลายเอทานอล ตามลาํดบั ในขณะทีคลืนอลัตราโซนิค (Ultrasonic transducer) เป็นปัจจยัหลกัในการเพมิสมรรถนะการกลนัเอทานอลแบบไม่ต่อเนือง ในการสร้างปรากฏการณ์ Cavitation ผา่นหวักระจายสารละลายเอทานอล ในเร่งการแยกพนัธะไฮโดรเจนของสารผสมเอทานอล-นาํส่งผลให้ประสิทธิภาพการถ่ายเทมวลสาร (mass transfer) สูงขึน โดยความเขม้ขน้เฉลียของเอทานอล และปริมาณสารละลายทีกลนัไดสู้งกวา่ระบบปกติ (evap) ในทุกๆ ความเขม้ขน้เริมตน้ ส่งผลให้ปริมาณเอทานอลทีกลนัไดสู้งกวา่ โดยกรณีใชค้ลืนอลัตราโซนิคยา่นความถี 40 kHz มีประสิทธิภาพการแยกสูงสุดประมาณ 47, 46 และ 35% และกรณีไม่ใช้คลืนอลัตราโซนิคหรือ  kHz มีประสิทธิภาพการแยกสูงสุดประมาณ 45, 41 และ 33% ในขณะทีระบบปกติ (evap) มีประสิทธิภาพการแยกประมาณ 18, 18 และ 14% ทีความเขม้ขน้เริมตน้ 10, 40 และ70%v/v ตามลาํดบั  กรณีใชย้า่นความถี 40 kHz มีค่าสมรรถนะทีเพิมขึนโดยเฉลียเท่ากบั 1.58, 1.55 และ 1.54 เท่า ในขณะทีกรณีไม่ใช้คลืนอลัตราโซนิคหรือ 0 kHz มีค่าสมรรถนะทีเพิมขึนใกลเ้คียงกนัคือเท่ากบั 1.46, 1.27 และ1.34 เท่า เมือเทียบกบัระบบปกติ (evap)ในถงักลนัทีไม่ได้ปรับปรุง ในการกลนัเอทานอลทีความเขม้ขน้เริมต้น 10, 40 และ70%v/v ตามลาํดับ ซึงแนวทางดังกล่าวสามารถพฒันาถงักลนัทีมีประสิทธิภาพ สําหรับระบบกลนัเอทานอลด้วยรังสีอาทิตย ์โดยใชพ้ลงังานหมุนเวียนเสริมกระบวนการผลิตต่อไป โดยเลือกความเขม้ขน้เริมตน้ 40%v/v และใชค้ลืนอลัตราโซนิคยา่นความถี 40 kHz ติดตงับริเวณท่อบริเวณก่อนเขา้หัวกระจายสารละลายเอทานอล เพือนาํไปทดสอบสมรรถนะการกลนัสารละลายเอทานอล

Time Product (ml) Concentration (%v/v) Ethanol (ml)9:00-10:00 350 74.00 259.0010:00-11:00 976 79.00 771.0411:00-12:00 1269 76.00 964.4412:00-13:00 1029 74.00 761.4613:00-14:00 319 66.00 210.5414:00-15:00 472 68.00 320.964415 74.00 3267.10

(Electrical Energy = 1.7 kWh to 09:00-15:00)Ethanol 40%v/v (40 kHz)
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ดว้ยความร้อนรังสีอาทิตย ์เนืองจากสามารถเพิมความเขม้ขน้ไดสู้งกว่าความเขม้ขน้เริมตน้ 10%v/v และ70%v/v มีความสะอาดเพยีงพอทีจะใชเ้ป็นสารทาํงาน โดยไม่เกิดการอดุตนัในระบบเมือเทียบกบัความเขม้ขน้เริมตน้ 10%v/v ในทางปฏิบติัซึงเป็นนาํส่าทีเกิดจากการหมกัวตัถุดิบทางการเกษตร และทดแทนการกลนัในถงักลนัแบบลาํดบัส่วน เพือเพิมความเขม้ขน้ เนืองจากความดนัตกคร่อมในระบบตาํ  กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ สาขาวิศวกรรมเครืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั และทุนสนบัสนุนงานวจิยั จากโครงการวจิยัเงินรายได ้ประจาํปีงบประมาณ 61 
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ไพโรไลซิสองค์ประกอบต่าง  ๆของมะพร้าว Pyrolysis for  Var ious Par t of Coconut Tree  ยรรยง สุขคลา้ย1* Yanyong Sookklay1*  
 

บทคัดย่อ  
 

พลงังานคือปัจจยัสาํคญัในการตอบสนองความตอ้งการขนัพนืฐานของมนุษย ์เชือเพลิงฟอสซิลเป็นแหล่งพลงังานหลกัแต่มีปริมาณจาํกดั และก่อใหเ้กิดมลพิษเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ชีวมวลเป็นพลงังานหมุนเวยีนทีสาํคญัทีสามารถนาํมาทดแทนเชือเพลิงฟอสซิลได ้ประเทศไทยเป็นแหล่งเกษตรกรรมทีมีวตัถุดิบชีวมวลหลายชนิด หนึงในนนัคือชีวมวลจากมะพร้าว งานวิจยันีมีวตัถุประสงค์เพือเปรียบเทียบร้อยละผลได้ของผลิตภณัฑ์ทีได้จากการไพโรไลซิส วสัดุชีวมวลเหลือใชจ้ากองค์ประกอบต่างๆ ของมะพร้าว ไดแ้ก่ ทางมะพร้าว กะลามะพร้าว ขีเลือยมะพร้าว กากมะพร้าว และเปลือกมะพร้าว ศึกษาคุณสมบัติทางความร้อน โดยสร้างสมการทํานายค่าพลังงานความร้อนสูง (HHV)  จากองค์ประกอบโดยประมาณดว้ยค่าสารระเหย (VM) ความชืน (M) คาร์บอนคงตวั (FC) และเถา้   (Ash) ของวตัถุดิบองคป์ระกอบต่างๆ ของมะพร้าว การไพโรไลซิสใชเ้ตาเผาอุณหภมิูสูงแบบท่อ (Tube Furnace) อตัราการไหลของแก๊สไนโตรเจน  cm3/min อุณหภูมิ 
450 °C เวลา 2 ชวัโมง และอตัราการให้ความร้อน 10 °C/min จากการศึกษาพบวา่ คุณสมบติัเชือเพลิงก่อนไพโรไลซิสของวสัดุชีวมวลทางมะพร้าว ขีเลือยมะพร้าว และเปลือกมะพร้าว มีปริมาณคาร์บอนคงตวัและปริมาณสารระเหยทีใกลเ้คียงกันประมาณ 23 %โดยนาํหนัก  และ 65 %โดยนาํหนกัตามลาํดบั เหมาะแก่การนาํมาเป็นเชือเพลิงได ้และเมือพิจารณาทีปริมาณสารระเหยพบว่า กากมะพร้าวมีปริมาณมากทีสุดที 82.81 %โดยนําหนัก  เหมาะแก่การนํามาเป็นนาํมันชีวภาพ และเมือพิจารณาผลิตภณัฑ์หลงัจากการไพโรไลซิสพบว่า กะลามะพร้าวและกากมะพร้าวเหมาะแก่การนํามาผลิตถ่านชีวภาพ เนืองจากมีปริมาณคาร์บอนคงตวัสูงถึง 60 %โดยนาํหนัก  และมีปริมาณเถา้น้อยอยูใ่นช่วง 2-6 %โดยนาํหนัก  และในส่วนของการสร้างสมการทาํนายค่าความร้อนของวตัถุดิบจากองคป์ระกอบโดยประมาณขององคป์ระกอบต่างๆ ของมะพร้าว พบว่า สมการดงักล่าวมีคุณภาพ ในการทาํนายค่าความร้อนในระดบัทียอมรับไดโ้ดยไดรู้ปแบบสมการดงันี  HHV(Cal/g) = 6743.71 - 1.61(VM)(FC) - 1.88(M2)(Ash) + 155.81(Ash)       

 
คาํสําคญั : การไพโรไลซิส,  ถ่านชีวภาพ,  มะพร้าว,  ชีวมวล     
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ABSTRACT   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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บทนํา พลงังานเป็นปัจจยัทีสาํคญัในการตอบสนองความตอ้งการขนัพนืฐานของมนุษย ์   และเป็นปัจจยัการผลิตทีสาํคญัในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมดว้ย ดงันนัจึงตอ้งคาํนึงถึงการใชท้รัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั ใหมี้ประสิทธิภาพ มากทีสุดและตอ้งเลือกใชเ้ชือเพลิงทีมีราคาถูก ปริมาณเพียงพอ ดังนันจึงมีศึกษาเพือหาพลงังานทดแทนเป็นจาํนวนมาก ในปัจจุบันพลังงานจากชีวมวลเป็นทีน่าสนใจมากยิงขึน เนืองจากวสัดุชีวมวลเป็นพลงังานทีใช้ได้ไม่มีวนัหมด แหล่งพลงังานอยู่ภายในประเทศและมีผลกระทบต่อสภาวะแวดลอ้มน้อย วสัดุชีวมวลมีแหล่งทีมาต่างกัน อาทิเช่น พืชผลทางการเกษตร (agricultural crops) เศษวสัดุเหลือทิงการเกษตร (agricultural residues) ไมแ้ละเศษไม ้(wood and wood residues) หรือของเหลือจากจากอุตสาหกรรมและชุมชน การจดัทาํงานวิจยันีเพือเป็นการลดสภาวะโลกร้อนในอีกดา้นหนึงและทาํให้เกิดมูลค่าเพิมจากวตัถุดิบเหลือใชท้างการเกษตรดว้ย โดยงานวิจยันีสนใจวสัดุชีวมวลเหลือใชจ้ากองคป์ระกอบส่วนต่างๆ ของมะพร้าว ไดแ้ก่ ทางมะพร้าว กะลามะพร้าว  ขีเรือยมะพร้าว  กากมะพร้าว และเปลือกมะพร้าว ทีมีอยูม่ากในประเทศไทย วตัถุประสงคเ์พือเปรียบเทียบร้อยละผลไดข้องผลิตภณัฑที์ไดจ้ากการไพโรไลซิส 
กระบวนการผลิตไพโรไลซิส  (pyrolysis) คือ กระบวนการแตกตวัหรือสลายโมเลกลุของสารประกอบหรือวสัดุต่าง ๆ ในสภาวะ ปราศจากออกซิเจน ภายใตอุ้ณหภูมิสูงประมาณ 400– 800 °C ผลิตภณัฑห์ลกัทีเกิดขึนประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

1) ของแข็ง หรือ ถ่าน (char)  2) ของเหลวซึงมี ลกัษณะและสมบตัิคลา้ยนาํมนั และ 3) แก๊ส โดยถ่าน สามารถนาํไปใชเ้ป็นเชือเพลิงไดห้รือสามารถนาํไปกระตุน้เพือเป็นถ่านกมัมนัต ์(activated carbon) ซึงนาํไปใชง้านไดห้ลากหลาย เช่น ใชใ้นการดูดซับสารอนัตรายต่าง ๆ สําหรับนํามนัอาจนําไปใช้งานเป็นเชือเพลิงได้ทันทีหรือปรับปรุงสมบัติก่อนเพือการใช้งานทีเหมาะสมแก่เครืองยนตแ์ต่ละชนิด และสาํหรับแก๊สสามารถนาํมาเป็นเชือเพลิงได ้เช่นเดียวกบันาํมนัและถ่าน สัดส่วนและคุณภาพของ ผลิตภณัฑ์ทีไดแ้ต่ละชนิดไม่แน่นอน ทงันีขึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ เช่น องคป์ระกอบของวตัถุดิบเริมตน้ อตัราเร็วในการให ้ความร้อน อุณหภูมิความดนั เป็นตน้ [2] 
งานวิจยันีได้ศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติเชือเพลิงและหาสมการเพือทาํนายค่าพลงังานความร้อนสูง (HHV) จากองคป์ระกอบโดยประมาณ ปริมาณสารระเหย (VM) ปริมาณความชืน (M) ปริมาณเถา้ (Ash)  และปริมาณคาร์บอนคงตวั (FC) ของวตัถุดิบจากองคป์ระกอบต่างๆ ของมะพร้าว  
 วธิีดําเนินการวิจัย  .เตรียมวตัถุดบิ 

.  รวบรวมวตัถุดิบ  ชนิด จากส่วนต่างๆ ของมะพร้าว (จังหวดัปทุมธานี) ไดแ้ก่ ขีเลือยมะพร้าว ทางมะพร้าว เปลือกมะพร้าว กากมะพร้าว กะลามะพร้าว 

.  นาํวตัถุดิบมาตากแหง้ทิงไว ้  สปัดาห์ 
.  นาํวตัถุดิบทีผา่นการตากแหง้แลว้มาลดขนาดแบบหยาบดว้ยวธีีการสับดว้ยมีดใหมี้ขนาดเล็กประมาณไม่เกิน  เซ็นติเมตร 
.  นาํวตัถุดิบทีลดขนาดแลว้มาลดความชืน โดยการอบแหง้ทีอุณหภมิู  องศาเซลเซียส เป็นเวลา   ชวัโมง 
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.  นาํวตัถุดิบทีผา่นการอบแหง้แลว้มาบดละเอียดดว้ยเครืองบดแบบปันละเอียด 

.  ทาํการคดัขนาดเพอืหาขนาดเฉลียของวตัถุดิบแต่ละชนิดดว้ยเครืองร่อนแยกขนาดแบบตะแกรงร่อน 
2. ขนัตอนการวเิคราะห์คุณสมบัตเิชือเพลิงของวสัดุชีวมวลก่อนไพโรไลซิส 
 นําวสัดุชีวมวลทีผ่านขนัตอนการเตรียม วิเคราะห์หาคุณสมบัติเชือเพลิง คือ ค่าปริมาณความชืนในชีวมวล (Moisture) ตามมาตรฐาน ASTM D 3173 – 73 ค่าปริมาณสารระเหย (Volatile Matter) ตามมาตรฐาน ASTM D 3175 – 02  ค่าปริมาณเถา้ (Ash) ตามมาตรฐาน ASTM D 3174 – 02 และค่าปริมาณคาร์บอนคงตวั (Fixed Carbon) ตามมาตรฐาน ASTM D 3172-73 
3. ขนัตอนการไพโรไลซิส 
 .  นาํวตัถุดิบมาชงันาํหนักและจดบนัทึก บรรจุลงในท่อสแตนเลส พร้อมทานาํยากนัเกลียว-ตาย (Anti-Seize) ชงันาํหนกัชุดควบแน่นและจดบนัทึก 
 .  ทาํการติดตงัอุปกรณ์ในการทดลอง  
 .  ทาํการไพโรไลซิสทีอตัราการไหล N2 10 cm3/min อุณหภูมิในการไพโรไลซิสที 450 °C โดยเริมตน้ที 50 °C ทาํการเพิมอุณหภูมิครังละ 10 °C/min จนถึงอุณหภมิู 450 °C ตามลาํดบั และคงไวที้อุณหภมิูต่างๆ เป็นเวลา 2 ชวัโมง  
 3.4 แก๊สจะถูกควบแน่นด้วยนําหล่อเย็นทีท่อทางออก โดยของเหลวจะถูกเก็บในชุดควบแน่น ซึงถูกควบคุมอุณหภมิูดว้ยอา่งนาํแขง็ ซึงผลิตภณัฑที์ไดจ้ากการไพโรไลซิส คือ ถ่านชีวภาพและนาํมนัชีวภาพ 
 .  หลงัจากการไพโรไลซิสเรียบร้อยแลว้ ทาํการชงัถ่านชีวภาพทีไดแ้ละบนัทึกนาํหนักทีถูกเก็บในชุดควบแน่นและบนัทึกนาํหนกั 
 .  นาํถ่านชีวภาพทีไดม้าทาํการวเิคราะห์หาค่า  VM , MC , ASH , FC โดยใชว้ธีิเดียวกบัขอ้  

 
ผลและวจิารณ์ผล 
1. การวเิคราะห์คุณสมบัตเิชือเพลิงของวสัดุชีวมวลก่อนไพโรไลซิส  
 จากรูปที   ขีเลือยมะพร้าวจะมีปริมาณความชืนมากทีสุดอยูที่ .  %wt เนืองจากขีเลือยมะพร้าวมีลกัษณะทางกายภาพทีเป็นรูพรุนมาก    จึงทาํให้สามารถดูดซบัความชืนในอากาศไดม้ากทีสุด เมือพิจารณาทีปริมาณสารระเหย พบว่ากากมะพร้าวมีปริมาณสารระเหยมากทีสุดอยู่ที .  %wt เนืองจากกากมะพร้าวมีปริมาณสารไฮโดรคาร์บอนอยู่สูง เมือนาํไปผ่านกระบวนการไพโรไลซิส ทาํให้ไดน้าํมนัในปริมาณมาก และไดค้่าพลงังานความร้อนสูง เมือพิจารณาทีปริมาณคาร์บอนคงตวัและปริมาณเถา้ พบวา่ทางมะพร้าว ขีเลือยมะพร้าว และเปลือกมะพร้าว มีปริมาณคาร์บอนคงตวัอยู่ประมาณ 23 %wt และมีปริมาณเถา้อยู่ในช่วง -  %wt รองลงมาเป็นกะลามะพร้าวซึงมีปริมาณคาร์บอนคงตวัอยูที่ .  %wt และมีปริมาณเถา้อยูที่ .  %wt และสุดทา้ยเป็นกากมะพร้าว    ซึงมีปริมาณคาร์บอนคงตวัอยูที่  %wt และมีปริมาณเถา้อยูที่ .  %wt เห็นไดว้า่ทางมะพร้าว  ขีเลือยมะพร้าว และเปลือกมะพร้าวมีปริมาณคาร์บอนคงตวัอยูม่าก แต่มีปริมาณเถา้สูงจึงทาํให้ทางมะพร้าว ขีเลือยมะพร้าว และเปลือกมะพร้าว ไม่เหมาะทีจะนาํมาเป็นเชือเพลิง และเมือพิจารณาค่าพลงังานความร้อน 
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พบวา่ กากมะพร้าวมี ค่าพลงังานความร้อนสูงทีสุดที .  MJ/kg ส่วนทางมะพร้าว ขีเลือยมะพร้าว เปลือกมะพร้าว และกะลามะพร้าวมีค่าพลงังานความร้อนประมาณ  MJ/kg แต่สําหรับกะลามะพร้าวและกากมะพร้าวเหมาะต่อการนาํมาเป็นเชือเพลิงทีสุด เนืองจากกากมะพร้าวและกะลามะพร้าว มีปริมาณสารระเหยอยูม่าก และมีปริมาณเถา้อยูน่อ้ย 

                                                   M                       VM                             Ash                             FC 
ภาพที 1 แผนภูมิการวเิคราะห์คุณสมบตัิเชือเพลิงของวตัุดิบก่อนไพโรไลซิส 

2. การวเิคราะห์ร้อยละผลได้ของผลิตภัณฑ์ทไีด้จากการไพโรไลซิส 
 การทดลองไพโรไลซิสองคป์ระกอบต่างๆ ของมะพร้าว คือ กากมะพร้าว เปลือกมะพร้าว  ทางมะพร้าว  ขีเลือยมะพร้าว และกะลามะพร้าว ตามขนัตอนที  นาํผลิตภณัฑ์ทีไดจ้ากการไพโรไลซิสทงั 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส มาคาํนวณหาร้อยละผลได ้  ไดผ้ลดงัตารางที 1 
ตารางท ี  ผลร้อยละผลได้ของผลิตภัณฑ์ทไีด้จากการไพโรไลซิส 

วสัดุชีวมวล ร้อยละผลได ้(%) 
ของแขง็ ของเหลว แก๊ส 

กากมะพร้าว 16.58 7.70 75.72 
เปลือกมะพร้าว 44.15 2.10 53.75 

ทางมะพร้าว 41.61 7.90 50.50 
ขีเลือยมะพร้าว 34.54 4.87 60.59 
กะลามะพร้าว 40.51 6.79 52.70 
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จากตารางที 1 และภาพที  เมือทาํการทดลองทีสภาวะเดียวกนัทุกๆ การทดลอง พบวา่ กากมะพร้าวมีร้อยละผลไดข้องแก๊สมากทีสุดที 75.72 % เนืองจากมีปริมาณสารระเหยมาก รองลงมาเป็นเปลือกมะพร้าว ทางมะพร้าว  ขีเลือยมะพร้าว และกะลามะพร้าว โดยมีร้อยละผลได้ของแก๊สประมาณ 50 % เมือพิจารณาทีร้อยละผลไดข้องของเหลว พบว่ากากมะพร้าว ทางมะพร้าว และกะลามะพร้าว มีร้อยละผลไดป้ระมาณ % รองลงมาเป็นเปลือกมะพร้าว และขีเลือยมะพร้าวซึงมีร้อยละผลไดอ้ยู่ในช่วง -  % และเมือพิจารณาทีร้อยละของของแข็ง พบวา่เปลือกมะพร้าว ทางมะพร้าว ขีเลือยมะพร้าว และกะลามะพร้าวมีร้อยละผลได ้ประมาณ  % เนืองจากเปลือกมะพร้าว ทางมะพร้าว และขีเลือยมะพร้าวมีปริมาณคาร์บอนคงตัวมากและปริมาณเถา้มาก แต่กะลามะพร้าวมีปริมาณคาร์บอนคงตวัมากทีสุด   

  
. การวิเคราะห์สมบัตขิองผลิตภัณฑ์หลังการไพโรไลซิส 

 หลงัจากกระบวนการไพโรไลซิสทาํให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ 3 ส่วน คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส นําส่วนของของแข็งมาวเิคราะห์หาคุณสมบติัเชือเพลิง โดยทาํการทดลองทงัหมด 3 การทดลอง ในปริมาณ 1 กรัม โดยทาํการเฉลียผลการทดลอง ทงั 3 การทดลอง จากการทดลองแสดงในรูปที  พบว่า ขีเลือยมะพร้าวมีปริมาณความชืนมากทีสุดอยูที่ .  %wt เนืองจากขีเลือยมะพร้าวมีลกัษณะทางกายภาพทีเป็นรูพรุนมาก จึงทาํใหส้ามารถดูดซบัความชืนในอากาศไดดี้ เมือพิจารณาทีปริมาณสารระเหย พบวา่  กากมะพร้าว เปลือกมะพร้าว ทางมะพร้าว ขีเลือยมะพร้าว และกะลามะพร้าว  มีปริมาณสารระเหยอยูใ่นช่วง -  %wt  เมือพิจารณาทีปริมาณเถา้ พบวา่ ทางมะพร้าว    และขีเลือยมะพร้าวมีปริมาณเถา้มากซึงอยูใ่นช่วง -17 %wt รองลงมาเป็นเปลือกมะพร้าวและกากมะพร้าวมีปริมาณเถา้อยู่ในช่วง -  %wt และสุดท้ายเป็นกะลามะพร้าวมีปริมาณเถา้อยู่ที .  %wt เมือพิจารณาทีปริมาณคาร์บอนคงตวั พบวา่ กากมะพร้าวและกะลามะพร้าวมีปริมาณคาร์บอนคงตวัมากประมาณ   %wt รองลงมาเป็นเปลือกมะพร้าว ขีเลือยมะพร้าว และทางมะพร้าวซึงมีปริมาณคาร์บอนคงตวัอยู่ในช่วง -  %wt เมือพิจารณาผลิตภณัฑที์เป็นของแขง็ทีจะนาํไปใชเ้ป็นเชือเพลิง เห็นไดว้่า กะลามะพร้าวและกากมะพร้าว

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00

ของแขง็ ของเหลว แก๊ส
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ภาพที  2 แผนภูมิร้อยละผลไดข้องผลิตภณัฑห์ลงัไพโรไลซิส 
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มีความเหมาะสมมากทีสุด เนืองจากกะลามะพร้าวและกากมะพร้าวมีปริมาณคาร์บอนคงตวัมากและมีปริมาณเถา้น้อย จึงเหมาะต่อการนาํไปใชเ้ป็นเชือเพลิง 

                                                     M                               VM                                 Ash                                  FC 
ภาพที  3 แผนภูมิแสดงการวเิคราะห์คุณสมบติัของของแขง็หลงัไพโรไลซิส 

. การวิเคราะห์ค่าพลังงานความร้อนโดยใช้สมการถดถอย  
จากการทดลองหาค่าคุณสมบตัิเชือเพลิงก่อนไพโรไลซิส นาํค่าปริมาณสารระเหยปริมาณคาร์บอนคงตวั, ปริมาณความชืน และปริมาณเถา้ มาสร้างเป็นสมการทาํนายหาค่าพลงังานความร้อน (Heating Value) ไดด้งัสมการที  [4] และ 2 [5] 

HHV = -0.7742(FC) - 0.3389(VM) + 58.8127                                                           (1) 
HHV = 6743.71 - 1.61(VM)(FC) – 1.88(M2)(Ash) + 155.81(Ash)                            (2) 

  เมือ     HHV    คือ ค่าความร้อนสูง (MJ/kg สมการ( ) และ Cal/g สมการ( )) 
VM     คือ ปริมาณสารระเหย (เปอร์เซ็นต)์  FC     คือ ปริมาณคาร์บอนคงตวั (เปอร์เซ็นต)์  M      คือ ปริมาณความชืน (เปอร์เซ็นต)์  Ash    คือ ปริมาณเถา้ (เปอร์เซ็นต)์ 
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นาํสมการที ( )  และ ( ) มาคาํนวณหาค่าพลงังานความร้อน (Heating Value) ก่อนไพโรไลซิสและเปรียบเทียบกบัค่าพลงังานความร้อนทีไดจ้ากการทดลองดว้ยเครืองบอมแคลอริมิเตอร์ สามารถพล็อตกราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าพลงังานความร้อนทีไดจ้ากการทดลองและค่าพลงังานความร้อนจากสมการ ( ) และ ( ) ไดด้งัตารางที  และ  และ ภาพที  และ  ตามลาํดบั 
ตารางท ี2 เปรียบเทียบค่าพลงังานความร้อนทีไดจ้ากการทดลองดว้ยเครืองบอมแคลอริมิเตอร์กบัสมการทาํนายที (1) 

วตัถุชีวมวล HHV (MJ/kg) FC (wt%) VM (wt%) HHV* 
(MJ/kg) ERROR (%) 

กากมะพร้าว 24.7565 7.0000 84.8100 24.6512 0.43 
เปลือกมะพร้าว 18.5636 23.3300 63.8400 19.1152 2.97 

ทางมะพร้าว 19.2874 23.7000 66.1500 18.0459 6.44 
ขีเลือยมะพร้าว 16.9331 23.6600 68.0200 17.4432 3.01 
กะลามะพร้าว 19.2165 18.3300 74.0900 19.5125 1.54 

 * HHV = -0.7742(FC) - 0.3389(VM) + 58.8127                            
ตารางท ี3 เปรียบเทียบค่าพลงังานความร้อนทีไดจ้ากการทดลองดว้ยเครืองบอมแคลอริมิเตอร์กบั 
สมการทาํนายที (2) 

วสัดุชีวมวล HHV (MJ/kg) M (wt%) VM (wt%) Ash (wt%) FC (wt%) HHV* (MJ/kg) Error (%) กากมะพร้าว 24.7565 6.52 84.81 1.67 7.00 24.7468 0.0392 เปลือกมะพร้าว 18.5636 8.83 63.84 4.00 23.33 18.3373 1.2191 ทางมะพร้าว 19.2874 7.85 66.15 9.67 23.70 19.2716 0.0819 ขีเลือยมะพร้าว 16.9331 9.65 68.02 5.00 23.66 16.9772 0.2604 กะลามะพร้าว 19.2165 6.91 74.09 0.67 18.33 19.2498 0.1733  * HHV = 6743.71 - 1.61(VM)(FC) - 1.88(M2)(Ash) + 155.81(Ash)       
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เมือเปรียบเทียบค่าความร้อนทีไดจ้ากการคาํนวณ และค่าความร้อน ทีไดจ้ากการทดลอง พบว่า สมการค่าความร้อนที ( ) และ (2) มีค่า The coefficient of multiple determination (R2) เท่ากับ 93.68 เปอร์เซ็นต์ และ 99.86 เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดบั ซึงสมการที (2)  มีค่า The coefficient of multiple determination (R2) มากกวา่สมการที (1) ดงันนัการเลือกใชส้มการที 2 สามารถยืนยนัถึงคุณภาพของสมการความสัมพนัธ์ และมีแนวโน้มทีจะสามารถนาํไปทาํนายค่าพลงังานความร้อนไดดี้กวา่ โดยโครงสร้างสมการที ( ) นนัเป็นโครงสร้างเดียวกนักบังานวจิยัอา้งอิงที [5] ของ ปฐม ทีเป็นสมการทาํนายค่าความร้อนและองคป์ระกอบของเชือเพลิงเปลือกทุเรียน โดยมีค่าคงทีและสมัประสิทธิทีแตกต่างกนั  สรุปผลการวจิัย . ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของวตัถุดิบก่อนการไพโรไลซิส พบว่าทางมะพร้าว ขีเลือยมะพร้าว และเปลือกมะพร้าว   มีปริมาณคาร์บอนคงตวัและปริมาณสารระเหย  ทีใกลเ้คียงกนัประมาณ 23 %wt  และ 65 %wt ตามลาํดบั เหมาะแก่การนาํมาเป็นเชือเพลิงได ้และเมือพิจารณาทีปริมาณสารระเหยพบวา่กากมะพร้าวมีปริมาณมากทีสุดอยู่ที 82.81 %wt เหมาะแก่การนาํมาเป็นนาํมนัชีวภาพได ้ . หลงักระบวนการไพโรไลซิสทาํให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ทงัหมด 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส  พบว่าผลิตภณัฑ ์ ทีมีร้อยละผลไดข้องแก๊สมากทีสุด คือ กากมะพร้าว มีร้อยละผลไดอ้ยู ่75.72 % เนืองจากในกากมะพร้าวมีปริมาณสารระเหยมาก ส่วนผลิตภณัฑที์มีร้อยละของของเหลวใกลเ้คียงกนั คือ กากมะพร้าว ทางมะพร้าว และกะลามะพร้าว มีร้อย

ภาพท ี4 กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าความร้อนจากสมการที (1) และค่าความร้อนจากการทดลอง 
 

ภาพท5ี กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าความร้อนจากสมการที ( ) และค่าความร้อนจากการทดลอง 
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ละผลไดป้ระมาณ 7 % และผลิตภณัฑที์เป็นของแข็งมี     ร้อยละผลไดม้าก คือ เปลือกมะพร้าว ทางมะพร้าว ขีเลือยมะพร้าว และกะลามะพร้าว มีร้อยละผลไดป้ระมาณ 40 % 
. ผลการวิเคราะห์คุณสมบตัิเชือเพลิงของผลิตภณัฑ์ของของแข็งหลงัการไพโรไลซิส พบว่า กะลามะพร้าวและกากมะพร้าวเหมาะแก่การนาํมาผลิตถ่านชีวภาพ เนืองจากมีปริมาณคาร์บอนคงตวัประมาณ 60 %wt  และมีปริมาณเถา้นอ้ย โดยอยูใ่นช่วง 2-6 %wt 
. ผลจากการวิเคราะห์คุณสมบัติเชิอเพลิงของวสัดุชีวมวลก่อนการไพโรไลซิส สามารถนําปริมาณสารระเหย ปริมาณคาร์บอนคงตวั ปริมาณความชืน ปริมาณเถา้ และค่าพลงังานความร้อน มาสร้างสมการทาํนายค่าพลงังานความร้อนดว้ยวิธีสมการถดถอย (Regression) ไดส้มการทีนาํไปทาํนายค่าพลงังานความร้อนไดอ้ยา่งแม่นยาํโดยมีค่า R²  = 0.9986 โดยมีรูปแบบสมการดงันี 

HHV = 6743.71 - 1.61(VM)(FC) - 1.88(M2)(Ash) +  155.81(Ash) 
 กิตติกรรมประกาศ ขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ทีสนับสนุนงบประมาณและอนุเคราะห์อุปกรณ์ทดลองต่างๆ รวมถึงสถานทีทดลองดว้ย คณะผูจ้ดัจึงขอขอบคุณมา ณ ทีนี 
 
เอกสารอ้างองิ นิลวรรณ ไพรขจรเดช และ เสาวลกัษณ์ สุรโรจนกุล.  (ม.ป.ป.).  ถ่านชาร์และนํามนัชีวภาพจากกะลามะพร้าว ไม้ไผ่ และกากชานอ้อย.  ภาควชิาวศิวกรรมเคมี. คณะวศิวกรรม ศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พรรณศิริ  สุดจิตร์ , วรารัตน์  ทองพุ่มและอสมา  เต็มรัก.  .  การไพโรไลซิสนํามนัเครืองใช้แล้วโดยใช้ซีโอไลต์เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา.  ภาควชิาวศิวกรรมเคมีและวสัดุ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี สมการทดถอย.  [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก: https://http://home.dsd.go.th/kamphaengphet/km/information/RESECARCH/014Regression.pdf (17 มีนาคม 2561) 
Daya Ram Nhuchhen and Muhammad T.  Afza.   2017.   HHV Predicting Corr elations for  Torr efied Biomass Using Proximate and Ultimate 

Analyses.  Mechanical Engineering Department, University of New Brunswick, Fredericton, NB E3B 5A3, Canada, 7 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมศก วิไลพล.  2552.  ค่าความร้อนและองค์ประกอบของเชือ เพ ลิงเปลือกทุเรียน .  คณะวศิวกรรมศาสตร์.  มหาวทิยาลยันเรศวร  .      
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ผลของการอบแห้งข้าวเปลือกความชืนสูงโดยใช้ลมร้อนร่วมกับการเป่าอากาศแวดล้อม Effect of High Moisture Paddy Using Hot Air  Drying Combined with Ambient Air  Aeration  เศรษฐวฒัน์ ถนิมกาญจน์1* ชโลธร ศกัดิมาศ1 นศพร ธรรมโชติ  และจิราพร ศรีภิญโญวณิชย ์จงยงิเจริญ   Setthawat Thanimkarn1* Chalotron Sakmas1 Nasaporn Thammachot1 and Jiraporn Sripinyowanich Jongyingcharoen2  บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีเป็นการศึกษาผลกระทบของการอบแห้งขา้วเปลือกทีมีความชืนสูงโดยการใชล้มร้อนร่วมกบัการเป่าอากาศแวดลอ้ม อตัราการไหลของอากาศ .  m3 / min – ตนัของขา้วเปลือก ความเร็วลม  m/s ทีความชืนเริมตน้  . % จนกระทงัความชืนสุดทา้ย 14% ฐานเปียก โดยทดสอบการอบแห้งทีอุณหภูมิ ,  และ  oC สลบักบัเป่าอากาศแวดลอ้ม พบวา่เวลาทีใชใ้นการอบแห้งเท่ากนัทุกเงือนไขการอบแหง้คือ ,  และ  hr ตามลาํดบั ผลการทดสอบดา้นคุณภาพพบว่าการอบแหง้โดยใชล้มร้อน สลบักบัการเป่าอากาศแวดลอ้มทุก ๆ min ใหร้้อยละปริมาณขา้วตน้ และดชันีความขาวของขา้วมากทีสุด โดยมีอตัราการสินเปลืองพลงังานจาํเพาะอยูใ่นช่วง 1.464 – 2.520 MJ/kg 
 
คาํสําคญั : ขา้วเปลือกความชืนสูง, อากาศแวดลอ้ม, การอบแหง้ดว้ยลมร้อน 
 

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 320.28% 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  
 
1 สาขาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์.มหาวทิยาลยัวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วิทยาเขตนครศรีธรรมราชตาํบลถาํใหญ่ อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช  2 ภาควิชาวศิวกรรมเกษตร คณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั   จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10520 * ผู ้ นิ พ น ธ์ ป ร ะ ส า น ง า น ไ ป ร ษ ณี ย์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( Corresponding author, e-mail)  :  satthawat23@hotmail. com.
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บทนํา  จงัหวดัพทัลุงมีการปลูกขา้วเป็นจาํนวนมากและสายพนัธ์ุทีเกษตรกรนิยมปลูกคือ “ขา้วสังข์หยด” ซึงไดรั้บการรับรองให้เป็นสินคา้บ่งชีทางภูมิศาสตร์ (Geographic Indication: GI) นอกจากนันยงัมีลกัษณะโดดเด่นทงัทางด้านรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการโดยเฉพาะอยา่งยงิเป็นพนัธุ์ขา้วทีมีสารสีของกลุ่มแอนโทไซยานิน (Anthocyanin)  (ศิรสิทธิ, ) ในจงัหวดัพทัลุงพนืทีการปลูกขา้วสังขห์ยดในปีเพาะปลูก 2560 ประมาณ 12,513 ไร่ ผลผลิตทีเก็บเกียวได ้ ,  ตนั พนืทีเสียหาย  ไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560) เนืองจากขา้วสังขห์ยดจะเริมตน้การปลูกประมาณเดือนสิงหาคม และเก็บเกียวในเดือน กุมภาพนัธ์ (วฒิุไกร มีพฒัน์, ) ซึงมีโอกาสไดรั้บความชืนจากฝนทีตกในระหว่างเก็บเกียว หรือการเก็บรักษาทีไม่ดีพอ และความร้อนทีเกิดขึนจากการหายใจของเมล็ดพืชชืนก็เป็นสาเหตุทีทาํทาํใหคุ้ณภาพของขา้วตาํลง (อรรถพร, ) 
 การอบแหง้ดว้ยลมร้อน ถูกนาํมาใชแ้ทนการตากขา้วเปลือกดว้ยแสงแดดกนัอยา่งแพร่หลาย เนืองจากใชง้านไดง้่าย สามารถประยกุตใ์ชก้บัวธีิการอบแห้งแบบอืนไดดี้ (Chen, ) หลกัการของวธีิการอบแห้งดว้ยวธีินี จะอาศยัคุณสมบตัิและความสามารถในการถ่ายเทมวลของอากาศร้อนทีใชเ้ป็นตวักลาง อตัราการอบแห้งจะขึนอยูก่บัอุณหภูมิและความดนัในการดูดซึมความชืนของอากาศและคุณสมบติัของวสัดุอบแห้ง (จุลพงศ์ พฤกษะศรี, ) แมว้า่การอบแห้งดว้ยลมร้อนจะนิยมนาํมาใชก้บัการอบแหง้ขา้วเปลือก แต่ก็มีขอ้ดอ้ยในดา้นคุณภาพหลงัจากการสี เนืองจากการใชอุ้ณหภูมิและความเร็วอากาศทีสูงทําให้ปริมาณข้าวเต็มเมล็ดทีได้ลดลงมาก ซึงเกิดจากความเค้นทีกระทํากับเมล็ด (Zhang et al, 2003; Aquerreta et al, 2007) แนวทางทีสามารถปฏิบัติเพือลดปัญหาดังกล่าวได้คือ การสลับด้วยการพักโดยการเป่าอากาศแวดลอ้ม ในระหว่างพกัความชืนจะมีระยะเวลาในการแพร่จากภายในมาสู่ผิวเมล็ด ซึงหากมีระยะเวลาพกัทีนานเพียงพอ ความชันของความชืน (moisture gradient) จะลดลงไดม้าก ส่งผลให้ความเคน้ทีกระทาํกบัขา้วเปลือกลดลง ดังนนัเมือผ่านเขา้สู่การอบในช่วงถดัมา ความเคน้ภายในเมล็ดทีเกิดขึนจึงไม่สูงเท่ากบัการอบแห้งอยา่งต่อเนือง ซึงจากการทดลองอบแหง้ขา้วเปลือกพนัธุ์ ชยันาท  ความชืนประมาณ % ฐานเปียก ดว้ยเครืองอบแห้งแบบหล่นอิสระ ทีอุณหภูมิต่างๆกนัพบว่า การพกัขา้วเปลือกทาํให้ปริมาณขา้วตน้ทีไดม้ากกวา่การอบแห้งแบบให้ความร้อนต่อเนือง และค่าความขาวอยูใ่นเกณฑที์ยอมรับไดเ้มือเปรียบเทียบกบัตวัอยา่งอา้งอิง (สุพิชฌาย ์และ ทวชิ, 2552) งานวิจยันีจึงมุ่งศึกษาเพือหาผลของการอบแห้งขา้วเปลือกความชืนสูงดว้ยลมร้อนสลบักบัการเป่าอากาศแวดลอ้ม โดยพิจารณาลกัษณะการอบแหง้ และคุณภาพหลงัการขดัสี 
วธิีดําเนินการวิจัย 1. การเตรียมตัวอย่างข้าวเปลือกความชืนสูง ขา้วเปลือกทีใชเ้ป็นขา้วพนัธ์ุสังข์หยด โดยซือจากเกษตรกรพืนทีอาํเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง ทาํการคดัแยกสิงเจือปนดว้ยเครืองคดัแยก และนาํมาหาค่าความชืนเริมตน้ด้วยตูอ้บลมร้อน (Memmert Model 500/108I) ทีอุณหภูมิ  105 oC เป็นเวลา 24 ชัวโมง (AOAC, 2005) จากนันนําไปปรับความชืน ซึงขา้วเปลือกทีใชท้าํการทดลองจะมีความชืนเริมตน้หลงัการปรับความชืนเฉลีย 32±0.28%  ฐานเปียก  . อุปกรณ์ทีใช้ทดลองอบแห้ง โรงเรือนอบแห้งขา้วเปลือกขนาด  m ×3 m  × 4 m (กวา้ง×ยาว×สูง) ผนงัโรงเรือนอบแห้งบุดว้ยฉนวนกนัความร้อนโพลีเอทธีลีน ภายในมีชนัวางและถาดอบแห้งเพือวางขา้วเปลือกจาํนวน  ถาด สามารถอบแห้งขา้วเปลือกไดค้รังละ ,000 kg โครงสร้างและวสัดุประกอบโรงเรือนทงัหมดทาํจากอลูมิเนียมเกรด A ใชข้ดลวดความร้อนแบบครีบ (Fin-coil heater) เป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนจาํนวน  ชุด กาํลงัไฟฟ้าชุดละ  kW และใชพ้ดัลมแบบแกนนอนขนาด .  hp ความเร็วรอบ ,000 rpm เพือเป่าอากาศร้อนและอากาศแวดลอ้ม โดยใชร้ะบบควบคุมแบบป้อนกลบั (PID controller) เพือควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอบแหง้ 
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. การทดลองอบแห้ง นําขา้วเปลือกทีผ่านการปรับความชืนตามทีตอ้งการวางบนถาดอบแห้งถาดละ  kg จาํนวน  ถาด ทาํการทดลองอบแห้งทีอุณหภูมิ ,  และ oC สลบักบัการเป่าอากาศแวดลอ้มทุกๆ  และ  min อตัราการไห ลของอากาศ .  m3 / min – ตันของข้าวเปลือก ค่าความเร็วลมคงที   m/s (Anemometer Vane Type; Wilh. Lambrecht GmbH, Götingen, Germany) ความละเอียด 0.1 m/s และทาํการสุ่มตวัอยา่งในระหวา่งการทดลองอบแห้งถาดละ  จุด ทุกๆ  hr เพือนาํไปคาํนวณหาค่าความชืนจากสมการที  ทาํการทดลองจนความชืนสุดทา้ยเท่ากบั %  ฐานเปียก 
                       % 100×= sMwMwbMC                             (1) 

เมือ % MCwb คือ ความชืนฐานเปียก                        Mw คือ มวลของนาํในวสัดุ, kg                        Ms คือ มวลแหง้ของวสัดุ, kg 
. การวิเคราะห์คุณภาพ การวิเคราะห์ร้อยละขา้วตน้ จะใชก้ารเก็บตวัอยา่งขา้วเปลือกหลงัการอบแห้งจาํนวน 1 kg ปล่อยพกัในอุณหภูมิหอ้ง 1 ชวัโมง เพอืให้อุณหภูมิขา้วเปลือกลดลง ความชืนสมาํเสมอทวัเมล็ดขา้ว จากนนัจึงนาํไปขดัสีให้เป็นขา้วสารเพือทดสอบหาปริมาณขา้วตน้และความขาวของขา้วสารทีได ้การขดัสีใช้เครืองกะเทาะเปลือก เครืองขดัขาว และเครืองคดัแยกปลายขา้วของห้างหุ้นส่วนจาํกดั เง็กเซ่งฮวด โดยใชข้า้วเปลือกนาํหนัก 100 กรัม กะเทาะเปลือกในเครืองกะเทาะเปลือกทีระยะห่างลูกยางประมาณ 1 มิลลิเมตร จากนนันาํขา้วกลอ้งทีไดไ้ปขดัขาวในเครืองขดัขาว 20 s นาํขา้วขาวทีไดไ้ปคดัแยกขา้วตน้ดว้ยเครืองคดัแยกปลายขา้ว ชงันาํหนกัขา้วตน้ทีได ้หาร้อยละขา้วตน้ (%ชัวโ มงY) ดงัสมการที  

                 100×= วเปลือกนาํหนักข้า วต้นนาํหนักข้า%HRY                (2) 
 ทําการวดัความขาวของข้าวสารด้วยเครืองspectrocolorimeter (ColorFlex, Hunter Associates Laboratory, Inc., Reston,VA) โดยใชม้าตรฐานสี    L* (สวา่ง/ความมืด), a* (redness/greenness) และb* (yellowness/blueness) และใชค้่าดชันีความขาว (whiteness index, WI) เป็นตวัชีวดั ซึงคาํนวณไดจ้ากสมการที   
                 ( ) *+2*+2*-100100= baL-WI                (3) 
 5. ความสินเปลืองพลังงานจาํเพาะ (Specific Energy Consumption, SEC) คือพลงังานทีใชต้่อปริมาณนาํทีระเหย ซึงสามารถคาํนวณหาไดจ้ากสมการที  
                               fMiM ePSEC -×3.6=                  (4) 

เมือ Mi คือ มวลวสัดุก่อนการอบแหง้, kg                Mf  คือ มวลวสัดุหลงัการอบแหง้, kg         Pe   คือ พลงังานไฟฟ้าทีใช,้ kWh 
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. แผนการทดลองและการคาํนวณทางสถิต ิการศึกษาลกัษณะการอบแหง้และคุณภาพของขา้วเปลือกความชืนสูงทีผา่นกระบวนการอบแหง้ดว้ยลมร้อนสลบักบัการเป่าอากาศแวดลอ้ม เป็นการทดลองดว้ยโรงเรือนอบแหง้ขนาดชุมชน ซึงในงานวิจยันีไดเ้ลือกแผนการทดลองเป็นแบบ Completely Randomized Design (CRD) ทาํการวิเคราะห์คุณภาพโดยใชว้ิธี ANOVA และทาํการวิเคราะห์ เปรียบเทียบเชิงพหุคูณด้วยวิธี Duncan’s new multiple range (DMRT) ทีระดบัความเชือมนั 95%   ผลและการวจิัย . ลกัษณะการอบแห้ง ขา้วเปลือกทีใชใ้นการทดลองมีความชืนเริมตน้เท่ากบั  . % ฐานเปียก ทาํการอบแหง้จนมีความชืนสุดทา้ยเท่ากบั % ฐานเปียก จากภาพที  และ  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปลียนแปลงความชืน (Moisture Content, MC) ของขา้วเปลือกกบัเวลาทีใชใ้นการอบแหง้ขา้วเปลือกจนกระทงัความชืนเท่ากบั  %  ฐานเปียก ทีอุณหภมิู ,  และ oC สลบักบัการเป่าอากาศแวดลอ้มที  และ  min มีค่าเท่ากนัทงัสองแบบ คือ ,  และ  ชวัโมง ตามลาํดบั ทีระดบัอุณหภูมิ oC ซึงเป็นระดบัทีมีความร้อนสูงสุดในการทดลองจะใชเ้วลาในการอบแหง้นอ้ยทีสุด เนืองจากระดบัพลงังานความร้อนทีอุณหภูมิสูงจะสามารถเพมิความแตกต่างของความดนัไอนาํระหวา่งวสัดุกบัอากาศส่งผลใหน้าํสามารถเคลือนทีมายงัผิวไดเ้พมิขึน เวลาทีใชส้าํหรับการสลบัดว้ยการเป่าอากาศแวดลอ้มไม่ส่งผลต่อระยะเวลาในการอบแหง้เนืองจากความแตกต่างระหวา่งเวลาทีใชใ้นการเป่าอากาศแวดลอ้มมีค่าไม่สูงมาก จึงทาํใหย้งัคงรักษาอุณหภูมิของอากาศร้อนภายในห้องอบแหง้ไวไ้ด ้ในช่วงการทดลอง -  ชัวโมงแรก อิทธิพลของการสลับด้วยการเป่าอากาศแวดล้อมมีผลต่อการลดลงของความชืนนอ้ยกวา่การอบดว้ยลมร้อนในทุกๆเงือนไขการอบแห้ง เนืองจากในช่วงเวลาเริมตน้ของการอบแหง้ บริเวณผิวของวสัดุอิมตวัไปด้วยนาํ อุณหภูมิของลมร้อนซึงสูงกว่าอากาศแวดล้อมจะเร่งให้เกิดเกิดการถ่ายเทความชืนจากวสัดุสู่ห้องอบแห้งอยา่งรวดเร็ว และเมือระยะเวลาอบแห้งยาวนานนานขึนคือตงัแต่  ชวัโมง จนถึงสินสุดการอบแห้ง ความชืนของขา้วเปลือกลดตาํลง  อตัราการถ่ายเทมวลของนาํจากขา้วเปลือกไปยงัอากาศแวดลอ้มก็ลดนอ้ยลง ดงันนัการสลบัดว้ยการเป่าอากาศแวดลอ้ม จึงทาํใหอ้ตัราการลดลงของความชืนเมือเปรียบเทียบกบัการอบดว้ยลมร้อนใกลเ้คียงกนั                                                                   
 
 
 
 
 
 
 ภาพท ี1 ความสมัพนัธ์ของค่าความชืนกบัเวลาอบแหง้เมือสลบักบัการเป่าอากาศแวดลอ้ม  min  
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 ภาพท ี2 ความสมัพนัธ์ของค่าความชืนกบัเวลาอบแหง้เมือสลบักบัการเป่าอากาศแวดลอ้ม  min  

2. เปอร์เซ็นต์ข้าวต้น (% HRY) ผลการทดสอบพบวา่ไม่มีอิทธิพลร่วมของปัจจยัระหวา่งอุณหภูมิลมร้อนและเวลาในการเปิด-ปิดลมร้อน ( = 0.05) จากภาพที  และ   แสดงร้อยละปริมาณขา้วตน้มีค่าแตกต่างกนั เท่ากบั . , .  และ . %  ทีอุณหภมิูอบแหง้ ,  และ oC ตามลาํดบั สาํหรับร้อยละปริมาณขา้วตน้จากการอบแหง้ดว้ยวธีิเปิดลมร้อนสลบักบัการเป่าอากาศแวดลอ้ม พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัซึงมีค่าเท่ากบั .  และ . %  ทีเวลาการเปิด – ปิดลมร้อน  และ  min ตามลาํดบั แต่การอบแห้งดว้ยการเปิดลมร้อนแบบต่อเนืองจะทาํให้ค่าร้อยละปริมาณขา้วตน้ลดลงเท่ากับ . %  เนืองจากการเป่าอากาศแวดลอ้มเป็นการพกัการอบแห้ง ขา้วเปลือกมีระยะเวลาในการแพร่กระจายความชืนจากภายในเมลด็มาสู่ทีผิวเมล็ด ซึงเป็นการช่วยลดความเคน้ทีเกิดขึนภายในเมล็ด หากไม่มีการพกัจะทาํให้ความชันความชืนภายในเมล็ดสูง ส่งผลให้เกิดความเคน้กด (compressive stress) ทีบริเวณแกนกลางเมล็ดและความเคน้ดึง (tensile stress) ทีบริเวณใกลผิ้วของเมล็ด ซึงนาํไปสู่รอยร้าวในขา้วเปลือก (fissure) และการแตกหกัของขา้วสารขณะขดัสีได ้(Aquerreta et al. 2007; Dong  et al. 2009) ในขณะทีปัจจยัของเวลาในการเปิด – ปิด ลมร้อนไม่ส่งผลต่อร้อยละปริมาณขา้วตน้ เมือเปรียบเทียบกบัอณุหภูมิทีใชใ้นการอบแหง้                                           
 
 
 
 

 
ภาพท ี3 ร้อยละปริมาณขา้วตน้ทีอุณหภมิูอบแหง้ต่างกนั 
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ภาพท ี4ร้อยละปริมาณขา้วตน้ทีเวลาในการเปิด – ปิดลมร้อนต่างกนั 
3. ความขาวข้าวสาร (whiteness) ผลการทดสอบพบว่าไม่มีอิทธิพลร่วมของปัจจยัระหว่างอุณหภูมิลมร้อนและเวลาในการเปิด-ปิดลมร้อน ( = . ) จากภาพที 5 และ  แสดงค่าดชันีความขาวของขา้วสาร (whiteness index, WI) ทีได้จากการอบแหง้ดว้ยลมร้อน พบวา่ค่าดชันีความขาวทีอุณหภมิูอบแหง้ oC สูงทีสุดเท่ากบั .  ในขณะทีค่าดชันีความขาวของขา้วสารไม่แตกต่างกันทีอุณหภูมิลมร้อน  และ oC โดยมีค่าเท่ากบั .  และ .  ตามลาํดบั สําหรับวิธีการอบแห้งดว้ยลมร้อนสลบักบัการเป่าอากาศแวดลอ้มทุกๆ  และ  min มีค่าดชันีความขาวไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติโดยมีค่าเท่ากับ .  และ .   ซึงผลทีไดใ้กลเ้คียงกบัผลการทดลอง และตวัอย่างอา้งอิงของ สุพิชฌาย ์และ ทวิชย ์( ) ในขณะทีการอบแห้งด้วยลมร้อนเพียงอย่างเดียวอย่างต่อเนืองมีค่าดัชนีความขาวเพียง .  เนืองจากขา้วเปลือกมีโอกาสได้พกัด้วยการเป่าอากาศแวดลอ้ม จึงทําให้ไม่มีการสะสมความร้อนภายในเมล็ด จึงทาํให้อุณหภูมิขา้วเปลือกไม่สูงมากนัก จึงไม่เกิดปฏิกิริยาการเกิดสีนาํตาลแบบทีไม่มีเอ็นไซมเ์กียวขอ้ง (nonenzymic browning reaction) เพราะปฏิกิริยาดงักล่าวตอ้งการความร้อนเพอืทาํให้ขา้วสารมีสีเหลือง (สมชาติ, ) 

                                          
 
 
 

ภาพท ี5 ค่าดชันีความขาวทีอุณหภมิูอบแหง้ต่างกนั 
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ภาพท ี6 ค่าดชันีความขาวทีเวลาในการเปิด – ปิดลมร้อนต่างกนั 
4. ความสินเปลืองพ ลังงานจําเพ าะ (Specific Energy Consumption, SEC) ความสินเปลืองพลังงานจําเพาะสําหรับงานวิจยันีพิจารณาจากพลงังานทีให้กับพดัลมเป่าอากาศ (Blower) และขดลวดความร้อน (Heater) ซึงทาํการวดัค่าปริมาณพลงังานไฟฟ้าดว้ยมิเตอร์ไฟฟ้า (Watt-Hour-Meter) พบวา่การสลบัการอบแห้งทีอุณหภูมิ °C สลบักบัการเป่าอากาศแวดลอ้มทุกๆ  min มีค่า SEC นอ้ยทีสุด คือ .  MJ/kg และเท่ากบั . , .  MJ/kg ที  และ °C ตามลาํดบั สาํหรับการสลบักบัการเป่าอากาศแวดลอ้มทุกๆ  min มีค่า SEC เท่ากบั 1.991, 1.93 และ .  MJ/kg ทีอุณหภูมิอบแห้ง ,  และ °C ตามลาํดบั ซึงทงัสองเงือนไขมีค่าSEC น้อยกว่าเมือเปรียบเทียบกบัการอบแห้งดว้ยลมร้อนอยา่งต่อเนืองซึงมีค่าเท่ากบั 2.52, 2.16 และ .  

MJ/kgอุณหภมิูอบแหง้ ,  และ °C ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางที  
ตารางท ี  ความสินเปลืองพลงังานจาํเพาะ (SEC) 

อุณหภมิู (°C) ความสินเปลืองพลงังานจาํเพาะ (MJ/kg) 
สลบัลมร้อน 

30 min 
สลบัลมร้อน 

60 min 
ลมร้อนต่อเนือง 

40 1.78±0.03  1.99±0.02 2.52±0.02 

50 1.72±0.02  1.93±0.03 2.16±0.03 
60 1.46±0.02 1.67±0.02 2.00±0.02 

  สรุปผลการวจิัย   ผลการศึกษาของการอบแห้งขา้วเปลือกความชืนสูงโดยใชล้มร้อนร่วมกบัการเป่าอากาศแวดลอ้มทีระดบัอุณหภูมิ ,  และ oC สลบักบัการเป่าอากาศแวดลอ้มทุกๆ  และ  min อตัราการไหลของอากาศ .  m3 / min – ตนัของข้าวเปลือก ค่าความเร็วลมคงที  m/s โดยเวลาทีใช้ในการอบแห้งจากความชืนเริมต้น ทีความชืนเริมต้น  .  จนกระทงัความชืนสุดทา้ย 14% ฐานเปียก ใชเ้วลาในการอบแห้งเท่ากนัทุกเงือนไขการอบแห้งคือ ,  และ  ชวัโมง ทีอุณหภูมิ 40, 50, และ     oC ตามลาํดับ ด้านคุณภาพของขา้วสารพบว่า การสลบัจากการใช้ลมร้อนเป็นการเป่าอากาศแวดลอ้มมีผลต่อคุณภาพเมือเปรียบเทียบกบัการอบดว้ยลมร้อนแบบต่อเนืองเพียงอยา่งเดียวทีทุกอุณหภูมิอบแห้ง แต่รอบของเวลาในการสลบัเพอืเป่าอากาศแวดลอ้มไม่มีผลในดา้นคุณภาพ ในขณะทีค่าการอบแหง้ทีอุณหภูมิ °C สลบักบัการเป่า
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อากาศแวดลอ้มทุกๆ  min มีค่า SEC นอ้ยทีสุด คือ .  MJ/kg ดงันนัแสดงให้เห็นวา่วิธีการอบแหง้ทีอุณหภูมิ °C สลบักบัการเป่าอากาศแวดลอ้มทุกๆ  min เหมาะสมทีสุดเนืองจากได ้%HRY และ WI สูงทีสุด แต่ค่า SEC นอ้ยทีสุด   กิตติกรรมประกาศ ผูว้ิจยัขอขอบคุณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั และสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชมงคลศรีวชิยั ทีใหทุ้นสนบัสนุนงานวจิยังบประมาณแผน่ดินประปี   เอกสารอ้างองิ จุลพงศ์ พฤกษะศรี และ ประสันต์  ชุ่มใจหาญ. ( ). ผลกระทบของอุณหภูมิต่อการเปลียนแปลงคุณภาพสีของเหง้าขมินชนัแผ่นในระหว่างการอบแห้งดว้ยลมร้อน. รายงานการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครังที , -  เมษายน , ประจวบคีรีขนัธ.์ รายงานขอ้มูลภาวการณ์ผลิตพชืระดบัตาํบล (รต.) /  . ( ). กรมส่งเสริมการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ศิรสิทธิ ศรีนวลปาน และ พรรณี อศัวตรีรัตนกุล. . ผลของไคโตซานต่อปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระและการตา้นทานโรคใบใหมใ้นขา้วสงัขห์ยดพทัลุง. วารสารวชิาการและวจิยั มทร.พระนคร,  ( ): 149–158. 
สมชาติ โสภณรณฤทธิ. 2540. การอบแห้งเมล็ดพืชและอาหารบางประเภท. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  กรุงเทพฯ. 
สุพิชฌาย ์มีสุขเจา้สําราญ และ ทวิช จิตรสมบูรณ์. 2552. เครืองอบแห้งแบบหล่นอิสระ : เงือนไขการอบแห้งทีให้คุณภาพขา้วสารทีดี. รายงานการประชุมทางวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเครืองกลแห่งประเทศไทย ครังท ี23. เชียงใหม่. 
อรรถพร อภิวฒันานุกูล, สมชาติ โสภณรณฤทธิ, ทิพาพร อยูว่ิทยา และอดิศกัดิ นาถกรณกุล. . การชะลอความเสียหายของกองขา้วเปลือกชืนโดยการระบายอากาศ. วารสารเกษตรศาสตร์ (วทิย.). : - . AOAC. 2005. Official Methods of Analysis (18th ed.). Association of Official Analytical Chemists, Washington DC., USA. Aquerreta, J., Iguaz, A., Arroqui, C. and Virseda, P. 2007. Effect of high temperature intermittent drying and tempering on rough rice quality. J ournal of Food Engineer ing, 80: 611-618. Chen,  Q., Li, Z., Bi, J., Zhou, L., Yi. J., Wu, X., 2017. Effect of hybrid drying methods on physicochemical, nutritional and antioxidant properties of dried black mulberry. LWT-Food Science and Technology. 80: 178-184. Dong, R., Lu, Z., Liu, A., Nishiyama, Y. and Cao, W. 2009. Moisture distribution in a rice kernel during tempering drying. Journal of Food 

Engineer ing. 91: 126-132. 
Zhang, Q., Yang, W. and Jia, C. 2003. Preservation of head rice yield under high-temperature tempering as explained by the glass transition of rice kernels. Cereal Chemistry. 80: 684-688.     
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ระบบควบคุมอณุหภูมิและความชืนสัมพทัธ์อตัโนมัติสําหรับตู้ เกบ็ข้าวเปลือก Automatic Temperature and Relative Humidity Control System for  Paddy Storage Chamber   ทินวฒัน์ จงัจริง * นิสิต  ภูครองตา  บุญฤทธิ  คุม้เขต1 ภูเบต แสงมะฮะหมดั1  พทุธิพร เทียมสินสงัวร2 และ วนัเฉลิม ชนัวฒันพงศ1์ Thinnawat Jangjing1 NIsit Pukrongta1 Boonyarit Kumkhet1 Pubet Sangmahamad1  Puttiporn Thiamsinsangwon2 and Wanchalerm Chanwattanapong1  
บทคัดย่อ 

งานวิจยันีนาํเสนอระบบควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์อตัโนมติัสําหรับตูเ้ก็บขา้วเปลือก โดยมีปริมาตรความจุ 22,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึงระบบสามารตรวจจบัและส่งค่าดว้ยอุปกรณ์เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์รุ่น DHT21 และประมวลผลดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิด Node MCU ESP8266 รวมถึงสามารถจดัเก็บขอ้มูลบนคลาวด์ผา่นระบบสือสารไร้สายทีความถี 2.4 GHz ระบบถูกออกแบบภายใตเ้ทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ตทุกสรรพสิงเพอืประยกุตใ์ชง้านร่วมกบัภาคการเกษตรขนาดเลก็ ตูเ้ก็บขา้วเปลือกสามารถควบคุมอุณหภมิูใหอ้ยู่ระหวา่ง 40 – 50°C และกาํหนดใหส้ามารถควบคุมความชืนสัมพทัธ์ระหว่าง 10 – 15% ได้อย่างอตัโนมตัิ โดยหลกัการออกแบบจะใช้เซ็นเซอร์ DHT21 ตรวจจับอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์ ร่วมกับ Node MCU ESP8266 ในการควบคุมอุปกรณ์ทําความร้อนและชุดระบายอากาศเพือให้อุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์มีค่าคงทีภายใตข้อบเขตทีทาํการออกแบบ จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าตูเ้ก็บขา้วเปลือกสามารถควบคุมความชืนสัมพทัธ์ให้เขา้สู่ขอบเขตทีกาํหนดดว้ยอตัราเฉลียร้อยละ 0.007 ต่อวนิาที และจากการวดัประสิทธิภาพของอุปกรณ์เซ็นเซอร์มีค่าความผิดพลาดของอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์เฉลียร้อยละ 1.258 และ 6.1 ตามลาํดบั 
 
คาํสําคญั : อุณหภมิู, ความชืนสมัพทัธ์, อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิง, ชุดระบายอากาศ, ตูเ้ก็บขา้วเปลือก 
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ABSTRACT  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 เป็นอาชีพทีประชากรในประเทศไทยประกอบอาชีพนี สูงถึงร้อยละ 29.3 เปอร์เซ็นต ์จากการสํารวจกลุ่มอาชีพทงัประเทศของประชากรอาย ุ15 ปีขึนไปทีมีงานทาํ จาํแนกตามอุตสาหกรรม และเขตการปกครอง พ.ศ. 2559 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (“วารสารสถิติรายไตรมาส ปีที 64 ไตรมาสที 3 พ.ศ. 2559.” 2559 : 16) ซึงเป็นตวัผลกัดนัให้เศรษฐกิจของชาติมีการเจริญเติบโต เพมิขีดความสามารถในการแข่งขนักบันานาชาติ แต่ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในยุคก่อน ตงัแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจของชาติ โมเดลประเทศไทย 1.0 ทีเน้นภาคการเกษตร แต่ยงัพบปัญหาในเรืองของความยงัยืน ในปัจจุบนัจึงได้มีนโยบายโมเดล “ประเทศไทย 4.0” เพือการพฒันาสู่ “ความมนัคง มงัคงั และยงัยืน” ดว้ยการขบัเคลือนเศรษฐกิจด้วยนวตักรรม ซึงกลุ่มเทคโนโลยีการเกษตร เป็นหนึงกลุ่มทีอยู่ในกลุ่มเป้าหมายหลกัในการพฒันาเทคโนโลยีมุ่งเนน้ใชง้านร่วมกบัการเกษตร เพอืใหเ้กษตรกรมีคุณภาพชีวติทีดี มีอาชีพมนัคง มีรายไดเ้พียงพอต่อการเลียงชีพ ควบคู่ไปกบัการให้ความสําคญัในการพฒันาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคา้เกษตรและความมนัคงด้านอาหาร ส่งเสริมการผลิตพืชอาหารและพืชพลงังานทดแทนให้มีความเหมาะสม โดยกาํหนดเป้าหมาย สู่ความเป็น Smart Farmer ซึงเป็นการจดัการฟาร์มทีแบบมืออาชีพ ทีจะพฒันาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ให้เกษตรกรมีความสามารถพึงพาตนเองได ้มีภมิูคุม้กนัพร้อมรับความเสียงดา้นการผลิต การตลาด และมีการกระจายรายไดที้ทวัถึง มีความสามารถใน การผลิตและการตลาด ส่งเสริมการทาํงานร่วมกนัระหวา่งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และพลงังานสู่เกษตรกรรมทียงัยนืสืบไป 
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ขา้วเป็นพืชเศรษฐกิจทีทาํรายไดจ้ากการส่งออกเป็นอนัดบัหนึงของประเทศไทย แต่ปัจจุบนัการจดัการขา้วเปลือกหลงัการเก็บเกียวยงัประสบปัญหาดา้นการรักษาคุณภาพ ในการเก็บรักษาขา้วเปลือกก่อนนาํไปบริโภคหรือเพอืพาณิชย ์สิงทีตอ้งคาํนึงถึงคือคุณภาพของขา้วเปลือกหลงัการสี ซึงตวัแปรทีมีผลต่อคุณภาพขา้วทีสําคญั คือ ความเหลืองของขา้วและเปอร์เซ็นต์ขา้วตน้ โดยพบวา่ขา้วทีมีความเหลืองน้อยและเปอร์เซ็นต์ขา้วตน้สูงจะสามารถขายไดร้าคาดีกวา่ขา้วทีมีความเหลืองมากและมีเปอร์เซ็นต์ขา้วตน้ตาํ สาเหตุการเสือมคุณภาพของขา้วเปลือกคือความชืนทีสูงซึงมีผลมาจากความร้อนภายในกองข้าวเปลือกชืนทีอับอากาศ ความร้อนซึงเกิดจากการหายใจของเมล็ดพืชเองและเกิดจากจุลินทรียต์่างๆ ทีเจริญเติบโตได้ดีในช่วงความชืนสูงนี ซึงขา้วความชืนสูงดังกล่าวหากไม่ไดรั้บการจัดการทีเหมาะสมอาจเกิดการเสือมคุณภาพได ้
โดยทวัไปขา้วเปลือกชืนหลงัการเก็บเกียวจะมีความชืนอยูใ่นช่วง . %- % มาตรฐานเปียก ซึงความชืนระดบันีขา้วเปลือกจะเสียหายไดง่้ายเนืองจากความร้อนภายในกองขา้วเปลือกซึงเกิดจากเชือจุลินทรียต์่างๆ โดยเฉพาะเชือราและจากการหายใจของเมลด็พืชโดยการเผาผลาญแป้งกบัออกซิเจนทาํใหเ้กิดคาร์บอนไดออกไซด์ นาํ และความร้อน ซึงความร้อนทีเกิดขึนเป็นสาเหตุทีทาํให้คุณภาพขา้วลดลง ระดบัความชืนของขา้วเปลือกทีเหมาะสาํหรับการเก็บรักษาหรือก่อนนาํไปสีอยู่ในช่วง . % - . % มาตรฐานเปียก จากการศึกษาของ (ไมตรี ปรีชา, )  ในการชะลอการเสือมคุณภาพของขา้วเปลือกความชืนสูงโดยการไหลเวียนขา้ว และการออกแบบและทดสอบระบบระบายอากาศเพอืชะลอความเสียหายของขา้วเปลือกชืนของ (สมชาติ โสภณรณฤทธิ,  : - ) พบวา่การลดความชืนทีใชก้นัอยูมี่  วิธีคือ การตากแดด และการใช้เครืองอบแห้ง ซึงทงัสองวิธีสามารถช่วยลดความชืนของขา้วลงไดแ้ต่ก็ไม่สามารถควบคุมให้ความชืนอยูใ่นระดบัทีจะรักษาขา้วไวไ้ด้นาน และยงัพบว่าสถานทีในการเก็บขา้วเปลือกก็เป็นปัจจยัหนึงทีทําให้ขา้วเกิดความชืนได้ง่าย จึงตอ้งมีการควบคุมอณุหภูมิและความชืนสมัพนัธ์ของสถานทีทีใชใ้นการจดัเก็บขา้วอีกดว้ย 
ดงันันในงานวิจัยนีจึงนําเสนอการออกแบบและสร้างแบบจาํลองระบบควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์อตัโนมติัสําหรับตูเ้ก็บขา้วเปลือกโดยออกแบบให้ตูเ้ก็บขา้วเปลือกสามารถตรวจรู้อุณหภูมิ ความชืนสัมพทัธ์ ของบริเวณภายในตูเ้ก็บขา้วเปลือก เมืออุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์มีระดบัทีไม่เหมาะสมตามความตอ้งการ ระบบจะทาํการปรับให้อตัโนมติัโดยทนัที เพอืควบคุมระดบัอุณหภูมิและความชืนสมัพทัธ์ใหเ้หมาะสมต่อขา้วเปลือก โดยใชเ้ทคโนโลยีในยคุดิจิทลัมาประยุกต์ใช้กับโรงเก็บนี โดยประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวอัจฉริยะ (Embedded System) ร่วมกับเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิง (Internet of things : IoT) เพือควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์ รวมถึงระบบระบายอากาศ สําหรับระบบควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์อัตโนมติัสําหรับตูเ้ก็บขา้วเปลือก สามารถส่งอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์ไปยงัระบบคลาวด ์เพอืทาํการรายงานผลแบบเรียลไทม ์และสามารถดูขอ้มูลยอ้นหลงัได ้

วธิีดําเนินการวิจัย 
องคป์ระกอบของระบบควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์อตัโนมติัสาํหรับตูเ้ก็บขา้วเปลือก แสดงดงัภาพที 1 โดยมีไมโครคอนโทรเลอร์ MCU Node ทาํหนา้ทีเป็นหน่วยประมวลผล ในการประมวลผลค่าอุณหภูมิและความชืนสมัพทัธ์ และควบคุมให้อยูใ่นสภาวะทีเหมาะสม โดยการสงัให้ชุดขดลวดความร้อน และชุดพดัลมระบายอากาศ พร้อมทงัแสดงผลทางจอแสดงผลแบบ LCD รวมถึงส่งขอ้มูลอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์ผ่านเครือข่ายไร้สายไปยงัระบบคลาวด์อีกดว้ย 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  299 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

สาํหรับแผนการดาํเนินงานระบบควบคุมอุณหภูมิและความชืนสมัพทัธ์อตัโนมติัสาํหรับตูเ้ก็บขา้วเปลือกไดแ้บ่งขนัตอนการดาํเนินงานไวเ้ป็นหวัขอ้ดงัต่อไปนี 

MCUNODE

TEMPSENSOR
RELAY

HUMIDITY SENSOR

POWER SUBPLY

HEATER

FAN

CLOUD INTERNET LCD

220V   
ภาพท ี1 ระบบควบคุมอณุหภูมิและความชืนสมัพทัธ์อตัโนมตัิสาํหรับตูเ้ก็บขา้วเปลือก 

. การวางแผนการดําเนินงาน  
ขนัตอนการวางแผนการดาํเนินงานเป็นการวางโครงสร้างหลกัการทาํงานต่างๆ ศึกษาขอ้มูลเกียวกับหลกัการทาํงานของตวัตรวจจบัอุณหภูมิและความชืนสัมพนัธ์, ระบบระบายอากาศ, ระบบสมองกลฝังตวัอจัฉริยะ  อีกทงัในส่วนของโปรแกรมศึกษาการใช ้Node MCU ESP8266 ซึงเป็นตวัประมวลผลและควบคุมการทาํงานของระบบควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์อตัโนมติั รวมถึงการจดัเก็บขอ้มูลของกลุ่มเมฆ เพือกาํหนดขอบเขตของการทาํงาน กาํหนดช่วงเวลาของการปฏิบติังานอยา่งเป็นขนัตอน  

2. ออกแบบและตดิตงัระบบ  
การออกแบบและติดตงัระบบ เพือใช้ในระบบควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์อตัโนมัติสําหรับตูเ้ก็บขา้วเปลือก เริมตน้จากรูปแบบและโครงสร้างของอุปกรณ์ต่างๆ ทีเหมาะกบัการใชง้าน และทาํการออกแบบตูเ้ก็บขา้วเปลือก โดยแบ่งเป็น  ส่วนดงันี 
2.1 ตัวตรวจรู้อุณหภูมิและความชืน โมดูลวดัอุณหภูมิและความชืน จะใชโ้มดูล DHT 21 เป็นตวัวดัอุณหภูมิและความชืน ยา่นวดัความชืน 0 -100% RH โดยมีค่าความแม่นยาํ +- 5% RH ความละเอียดในการวดั 1 % แสดงผลแบบ 8 บิต สามารถวดัอุณหภูมิได ้-40 - 80 องศาเซลเซียส โดยมีค่าความแม่นยาํ +- 0.5 องศาเซลเซียส แสดงผลแบบ 8 บิต ใชก้ระแส 0.5 - 2.5 mA (ขณะทําการวดัค่า) ทีระดับแรงดัน 3 - 5.5 VDC อุปกรณ์ตรวจรู้จะทําการติดตงัในตาํแหน่ง ตรงกลางตู ้ขา้วเปลือกเพอืวดัอุณหภูมิและความชืน ช่วงอุณหภูมิและความชืนทีขา้วเปลือกตอ้งการควบคุมคือ ความชืนระหวา่ง 10-15% อุณหภมิูระหวา่ง 40-50 องศาเซลเซียส อุปกรณ์ตรวจรู้จะทาํการส่งขอ้มูลทีวดัไดส่้งไปทีส่วนควบคุมประมวลผล 
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2.2 ส่วนควบคุมและประมวลผล จะใช้ Node MCU ESP8266 ซึงเป็นบอร์ดประมวลผลทีมีการทาํงานคลา้ยกับ Arduino แต่มีการปรับแต่งเพิมเติมโดยการเพิมโมดูล ESP-12E เขา้ไปในบอร์ดเป็นลกัษณะฝังติดกบัตวับอร์ดหลกัจึงทาํให้บอร์ดนีมีความสามารถในดา้นการสือสารไร้สายในยา่นความถี .  GHz กระบวนการทาํงานของระบบประมวลผลดงัภาพที 2 
 

Start

Read T1 & T2

Read H1 & H2

Average TEMP & HUMIDITY

H > 15

T < 50

HEATER  ONFAN  ON

H <= 15

HEATER  OFFFAN  OFF

END

HEATER  OFFFAN  ON

NO

NO

YES
NO

YES

YES

  
ภาพท ี2 บลอ็กไดอะแกรมการประมวลผลการทาํงาน 
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ภาพท ี3 โครงสร้างบอร์ดและจุดต่อใชง้านของบอร์ด Node MCU ESP8266 

2.3 ระบบไล่ความชืนของตู้ข้าว ประกอบดว้ยชุดขดลวดความร้อน (Heater) ขนาด 1000 W จาํนวน 2 ตวั ติดตงัไว้ส่วนดา้นล่างของตู ้และชุดพดัลมระบายอากาศ 2 ชุด โดยชุดแรกถูกติดตงัไวก้บัขดลวดความร้อน ทาํหนา้ทีเป่าลมร้อนทีเกิดจากขดลวดความร้อนเขา้ไปยงัภายในตู ้ในขณะทีชุดที 2 ถูกติดตงัไวด้า้นบนของตู ้(ดงัภาพที 4) เพือถ่ายเทอากาศร้อนภายในตู ้ซึงกระบวนการดงักล่าวเป็นการลดความชืนในขา้วโดยใชล้มร้อน 

ชุดขดลวดความร้อนและพดัลม

พัดลมดูดความร้อน

 ภาพท ี4 โครงสร้างตูเ้ก็บขา้วเปลือกและตาํแหน่งการติดตงัขดลวดความร้อนและพดัลม 
2.4 ส่วนจัดเก็บข้อมูล ระบบจดัเก็บขอ้มูลแบบคลาวด์ (Cloud storage) เป็นรูปแบบของเครือข่ายการจดัเก็บขอ้มูล ซึงไม่เพียงแต่จดัเก็บขอ้มูลของคอมพิวเตอร์จากผูใ้ชง้านต่างๆแลว้ ยงัเป็นศูนยร์วมการจดัเก็บขอ้มูลในลกัษณะ Virtual Pool ซึงหมายถึงแนวทางทีใหอุ้ปกรณ์จดัเก็บขอ้มูลขนาดใหญ ่ถูกมองเป็นอปุกรณ์ Hard disk ของผูใ้ชง้านแต่ละคน ดงันนัในศูนย์

Credit by 
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จดัเก็บขอ้มูลทีประกอบดว้ย Storage Array มีการแบ่งเนือทีจัดเก็บขอ้มูลของผูใ้ชง้านแต่ละคน เสมือนหนึงว่าแต่ละคนมี Hard Drive ของตนเอง (แต่ใชว้ิธีการแบ่งเนือทีใน Hard Drive) โดยศูนยจ์ดัเก็บขอ้มูลนี อาจเป็นผูบ้ริการรายใดรายหนึงทีมี Data Center ก็ได ้และผูใ้ชง้านจะตอ้งเช่าใชเ้นือทีของ Hard Disk เพือจดัเก็บขอ้มูลของเขาก็ได ้ขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการอาจถูกจัดเก็บไวใ้น Hard Drive ตวัเดียวกัน หรือหลายตวั ในหลาย Server ก็ได ้และความปลอดภยัของขอ้มูลข่าวสารขึนอยู่กับประสิทธิภาพและความน่าเชือถือของการใหบ้ริการ 

  
ภาพท ี5  ระบบจดัเก็บขอ้มูลแบบคลาวด์ (Cloud storage) 

ผลและวจิารณ์ผล 1. การทดสอบหาค่าความผดิพลาดของตัวตรวจรู้อุณหภูมแิละความชืน ทาํการทดสอบหาค่าความผิดพลาดของตวัตรวจรู้อุณหภูมิและความชืนโดยการวดัทดสอบเทียบกบัเครืองมือวดัมาตรฐาน VICTOR VC330 จาํนวน 5 ครังและหาค่าความผิดพลาดเฉลีย  

        ภาพท ี6 อุณหภมิูจากตวัตรวจรู้อณุหภูมิและความชืน เทียบกบัเครืองมือวดัมาตรฐาน VICTOR VC330 1) การหาค่าความผิดพลาดของตวัตรวจรู้อุณหภูมิ ทดสอบทังหมด 5 ครัง ทีอุณหภูมิระหว่าง 30 – 50 องศาเซลเซียส พบวา่มีค่าความผิดพลาดของค่าทีวดัไดโ้ดยเฉลียร้อยละ 1.258 ดงัแสดงตารางที  1      
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ตารางท ี1 ผลการบนัทึกอุณหภูมิของขา้วเปลือกเทียบกบัเครืองมือมาตรฐาน  
อุณหภมิู (°C) เครืองมือมาตรฐาน (°C) ค่าความผิดพลาด 

(%Error) 
30.2 30.1 0.33 
35 34.2 2.34 
40 40 0 
45 44.3 1.58 
50 49 2.04 

ค่าความผิดพลาดเฉลียรวม 1.258 
 2) การหาค่าความผิดพลาดของตวัตรวจรู้ความชืนสัมพทัธ์ ทดสอบทงัหมด 5 ครัง ทีความชืนสัมพทัธ์ร้อยละ 60 – 10 พบวา่มีค่าความผิดพลาดทีเกิดขึนโดยเฉลียร้อยละ 6.1 ดงัแสดงตารางที  2 ตารางท ี2 ผลการบนัทึกความชืนสมัพทัธ์ของขา้วเปลือกเทียบกบัเครืองมือมาตรฐาน  

ความชืนสมัพทัธ์ (%) เครืองมือมาตรฐาน (%) ค่าความผิดพลาด (%Error) 
60.45 61 0.9 
25.5 26 1.92 
20 21 4.76 
15 16 6.25 
10 12 16.67 

ค่าความผิดพลาดเฉลียรวม 6.1 
2. การทดสอบระบบควบคุมอณุหภูมิและความชืนสัมพทัธ์ผ่านระบบคลาวด์ ในการทดสอบการทาํงานของระบบควบคุมอุณหภมิูและความชืนสมัพทัธ์ทาํการทดสอบโดยใชข้า้วเปลือกจาํนวน  กิโลกรัม บนัทึกอุณหภูมิ ความชืนสัมพทัธ์ของขา้วเปลือกทุก 2 นาที จาํนวน 40 ครัง พร้อมทงัส่งขอ้มูลไปยงัระบบคลาวด์และบนัทึกผล แสดงการทดสอบดงัภาพที 7 
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 ภาพท ี7 การทดสอบขา้วเปลือก  จากผลการทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์อตัโนมตัิสําหรับตูเ้ก็บขา้วเปลือก ในเรืองอุณหภูมิทีไดจ้ากระบบคลาวด์ทีมีการจดัเก็บขอ้มูลทุกๆ 2 นาที พบว่า อุณหภูมิเริมตน้ภายในตูมี้ค่าประมาณ 30 องศา   เซลเซียล จากนันระบบจะทาํการปรับอุณหภูมิภายในตูใ้ห้เขา้สู่อุณหภูมิทีคงทีประมาณ 45 องศาเซลเซียล ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที โดยเฉลียอุณหภูมิเพิมขึน 0.5 องศาเซลเซียลต่อนาที หรือ 0.008 องศาเซลเซียลต่อวินาที (0.008oC/sec) แสดงผลการทดสอบดงัภาพที 8 

 ภาพท ี8 กราฟบนัทึกอุณหภูมิถายในตูเ้ก็บขา้วเปลือก   จากผลการทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์อตัโนมตัิสําหรับตูเ้ก็บขา้วเปลือก ในเรืองความชืนสมัพทัธ์ทีไดจ้ากระบบคลาวดที์มีการจดัเก็บขอ้มูลทุกๆ 2 นาที พบวา่ ความชืนสมัพทัธ์เริมตน้ภายในตูมี้ค่าประมาณ 35 เปอร์เซ็นต ์จากนนัระบบจะทาํการปรับความชืนสัมพทัธ์ภายในตูใ้ห้เขา้สู่ความชืนสัมพทัธ์ทีกาํหนดไวที้ 10 เปอร์เซ็นต ์
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ใช้เวลาประมาณ 60 นาที โดยเฉลียความชืนสัมพัทธ์ลดลง 0.42 เปอร์เซ็นต์ต่อนาที หรือ 0.007 เปอร์เซ็นต์ต่อวินาที (0.007%/sec) แสดงผลการทดสอบดงัภาพที 9 

 ภาพท ี9 กราฟบนัทึกความชืนสมัพทัธ์ของขา้วเปลือก  
สรุปผลการวจิัย 

งานวิจัยนีได้ทําการออกแบบและสร้างระบบควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์อัตโนมัติสําหรับตู ้เก็บขา้วเปลือก โดยตูเ้ก็บขา้วเปลือกมีปริมาตรความจุที ,  ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึงระบบสามารถจดัเก็บขอ้มูลอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์ไปยงัระบบคลาวด์ผ่านระบบสือสารไร้สายโดยมีวตัถุประสงคเ์พือประยกุตใ์ชง้านร่วมกบัภาคการเกษตรขนาดเล็ก ตูเ้ก็บขา้วเปลือกสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง  – 50°C และกาํหนดให้สามารถควบคุมความชืนสัมพทัธ์ระหวา่ง 10 – 15% ไดอ้ยา่งอตัโนมติั จากผลการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์เซ็นเซอร์มีค่าความผิดพลาดของอุณหภมิูและความชืนสมัพทัธ์เฉลียร้อยละ 1.258 และ 6.1 ตามลาํดบั และจากผลการทดสอบทีไดจ้ากระบบคลาวดข์องระบบควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์อตัโนมติัสําหรับตูเ้ก็บขา้วเปลือกทีนาํเสนอ ระบบตูเ้ก็บขา้วเปลือกสามารถควบคุมความชืนสมัพทัธ์ใหเ้ขา้สู่ขอบเขตทีกาํหนดดว้ยอตัราเฉลียร้อยละ 0.007 ต่อวนิาที 
 กิตติกรรมประกาศ 

โครงการวจิยัระบบควบคุมอุณหภูมิและความชืนสมัพทัธอ์ตัโนมติัสาํหรับตูเ้ก็บขา้วเปลือกนี สาํเร็จลุล่วงเนืองจากไดรั้บการสนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวิจยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในทุนวิจยัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  (เพมิเติม) 
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เอกสารอ้างองิ อรรถพล นุ่มหอม. 2540. การใช้เทคโนโลยกัีบการพฒันาคุณภาพข้าว. ในรายงานสัมมนามาตรฐานขา้วไทยสู่ความเป็นหนึง. นครราชสีมา : กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย.์ สมชาติ โสภณรณฤทธิ. . การออกแบบและทดสอบระบบระบายอากาศเพือชะลอความเสียหายของข้าวเปลือกชืน. วารสารเทคโนโลย ี19(1) : 4-6.  ไมตรี ปรีชา. 2544. การศึกษาการชะลอการเสือมคุณภาพของข้าวเปลือกความชืนสูงโดยการไหลเวียนข้าว. วิทยานิพนธ์ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเครืองจกัรกลเกษตร บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น S.G. Galande, Dr. G.H. Agrawal, M.S. Anap. (July 2015) A Parameter  Monitor ing And Control Of Grain Storage By Embedded System. International Journal of Informative & Futuristic Research Volume 2 Issue 11. Hemanth Kumar G, Manjunathlakkannavar. The Design of Granary Environmental Monitor ing and Control System Based On ARM9 and ZIGBEE. 25-29 Xuedong Zhang, Xiujuan Li, Jie Zhang. HDesign and Implementation of Embedded Monitor ing System for  Grain Storage. Ma Jun, Cao Zhi-Yan. 2009. Design on Intelligent Node of Industr ial Ethernet Based on ARM. Second International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation. icicta vol. 3, 123-125.  
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การศึกษาการปล่อยมลพิษทางอากาศจากการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี A Study of Air  Emission from Traffic within Rajamangala University of Technology Thanyabur i  ฐนียา  รังษีสุริยะชยั * กุลยา  สาริชีวนิ  คฑาพล  ปินพฒันพงศ์  และ สมพิศ  ตนัตวรนาท  Thaneeya Rangseesuriyachai1* Kullaya Saricheewin1 Khatapon Pinpatthanapong1 and Sompit Tantavoranart1  
บทคัดย่อ 

 
งานวิจยันีเป็นการศึกษาการปล่อยมลพิษทางอากาศจากการจราจรภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ซึงมีนักศึกษาและบุคลากรจาํนวนมากเทียบเคียงไดก้ับชุมชนขนาดเล็กทีมีการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ทีก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ แต่กิจกรรมหลกัทีคาดว่าจะเป็นกิจกรรมหลกั คือ การคมนาคมขนส่งภายในมหาวิทยาลยั โดยงานวิจยันีไดท้าํการเก็บขอ้มูลปริมาณจราจรภายในมหาวิทยาลยัทงัหมด  จุดเก็บ รอบมหาวิทยาลยัในระหวา่งเปิดภาคการศึกษา แลว้นาํมาทาํการประเมินปริมาณการระบายมลพิษโดยการคาํนวณดว้ยการใชต้วัคูณมลพิษ (Emission factor) จากการทบทวนวรรณกรรม และใชแ้บบสอบถามในการประมาณระยะทางและการใชเ้ชือเพลิงของยานพาหนะ ผลการทดลองการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยแสดงผลในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 equivalent: CO2e)  โดยกาํหนดขอบเขตและรูปแบบกิจกรรมทีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจราจรเพียงอยา่งเดียว  จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจราจรทงัหมดภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีค่าเท่ากับ 3,780,100 kg CO2e/year โดยยานพาหนะทีมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากทีสุดมาจากรถจักรยานยนต์ มีค่าเท่ากับ 1,659,728 kg CO2e/year คิดเป็นร้อยละ .  ของการปลดปล่อยก๊าซทงัหมด ผลการศึกษาในครังนีสามารถนําไปใชเ้พือประกอบการพิจารณาคดัเลือกแนวทางทีเหมาะสมเพือใชล้ดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมหาวิทยาลยัเพือกา้วสู่มหาวทิยาลยัสีเขียว (Green university) ตามยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัต่อไป  
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ABSTRACT  
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 in-campus-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: CO2e) 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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บทนํา การเปลียนแปลงสภาพอากาศจากปรากฎการณ์ก๊าซเรือนกระจกเป็นปัญหาทีเป็นวกิฤติระดบัโลก ดงัจะเห็นไดจ้ากมาตรการหรือความร่วมมือต่างๆ ทีเกิดขึนเพือสร้างใหเ้กิดความร่วมมือในการลดปัญหาและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกระดับทุกภาคส่วน โดยก๊าซเรือนกระจกเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์แทบทุกกิจกรรมและในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอยา่งยิงในดา้นการคมนาคมขนส่ง (ยคุนัต์ทิวตัถ์  กมลาสน์กุล, ) ดังนนัจึงทาํให้หลายประเทศตืนตวัและตระหนักในการมีส่วนร่วมเพือลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึน มีการกาํหนดเป็นยุทธศาสตร์ นโยบายและม าต รก าร เพื อ ป้ อ ง กัน แ ล ะ แ ก้ไข ไว้อ ย่าง ชัด เจ น  โด ยป ระเท ศ ไท ยก็ ต ระ ห นัก ใน เรือ งดังก ล่ าวเช่น กัน โด ยคณะกรรมการนโยบายการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติได้เห็นชอบต่อแผนแม่บทแห่งชาติด้านการจดัการการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ช่วงปี พ.ศ.  – 2593 ตามทีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการลดก๊าซเรือนกระจก ผลักดันการจัดทําแผนดําเนินงานอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วนและทุกระดบั ส่งเสริมการพฒันาอย่างยงัยืนของประเทศไทย และส่งเสริมให้ไทยเป็นสังคมคาร์บอนตาํ (Low Carbon Society) ภายใตบ้ริบทการพฒันาประเทศแบบเศรษฐกิจพอเพียง (องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน), )  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรีก็ไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัของปัญหาดงักล่าวและตระหนักว่าการสร้างสิงแวดลอ้มทีดีจะมีส่วนช่วยให้เกิดบรรยากาศทีดีทงัในเรืองของการเรียนการสอนและรวมถึงการอนุรักษ์พลงังานและสิงแวดลอ้มเป็นส่วนช่วยลดการเกิดมลภาวะทางอากาศนีดว้ย การส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลยัมีจิตสํานึกในการรักษาสิงแวดลอ้มจึงเป็นหนึงในยุทธศาสตร์สําคญัของมหาวิทยาลยัตามกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยัทีมุ่งเน้นการพฒันาดว้ยทรัพยากรทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มและพฒันามหาวิทยาลยัเป็น “Green University”  ปัจจยัหลกัทีทาํใหเ้กิดปัญหามลพิษทางอากาศทีเกิดขึนในสถานศึกษาเกิดจากการขนส่ง    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีเนือทีประมาณ  ไร่ มีจาํนวนนักศึกษา 25,192 คน และอาจารย/์เจา้หนา้ทีจาํนวน 2,109 คน รวมจาํนวนบุคลากรทงัสินประมาณ 7,301 คน (ขอ้มูล ณ วนัที 1 มิถุนายน 2560) (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี, 2561) ซึงมีจาํนวนมากเทียบเคียงไดก้บัชุมชนขนาดเล็กทีมีการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ทีก่อใหเ้กิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ แต่กิจกรรมหลกัทีคาดวา่จะเป็นกิจกรรมหลกั คือ การคมนาคมขนส่งภายในมหาวทิยาลยั  ดงันนังานวจิยันีจึงมีจุดมุ่งหมายในการจดัทาํสถิติปริมาณจราจรภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรีเพอืทาํการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีเกิดขึนจากการคมนาคมขนส่งภายในมหาวิทยาลยัโดยใช้ช่วงทีมีการจราจรสูง (ระหว่างภาคการศึกษา) ซึงสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนและกาํหนดแนวทางในการดาํเนินการกิจกรรมเพือลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมหาวิทยาลยัเพือกา้วสู่มหาวิทยาลยัสีเขียว (Green university) ตามยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัต่อไป   วธิีดําเนินการวิจัย 1. เครืองมือการศึกษา  ) แบบเก็บขอ้มูลปริมาณจราจร  ) แบบสอบถาม โดยการคาํนวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธีของ Yamane (1967) คาํนวณจากจาํนวนนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรีเป็นประชากรทงัหมด ซึงคาํนวณไดจ้าํนวนตวัอยา่ง  ตวัอยา่ง   
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2. ขนัตอนการดาํเนินงาน  2.1 สาํรวจพนืทีภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี   2.2 กาํหนดจุดเพือทาํการศึกษา โดยทาํการศึกษาปริมาณจราจร ณ บริเวณทางเขา้-ออก  จุดทางแยก  และบริเวณอาคารต่างๆ ตามตารางที 1 ตารางท ี1 จุดทีทาํการตรวจวดั 
จุดที จุดเก็บขอ้มูล บริเวณทีเก็บตวัอยา่ง 
1 ป้อมยาม ประตู 1 
2 ป้อมยาม ประตู 2 
3 สีแยก อาคารเรียนรวมคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
4 สีแยก ใกลก้บัคณะบริหารธุรกิจ 
5 สีแยก โรงอาหารกลาง 
6 ป้อมยาม ประตูที 4 
7 สีแยก ใกลก้บัคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
8 สีแยก บา้นพกัอาจารย ์
9 ดา้นหนา้ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 .  ทาํการเก็บขอ้มูลปริมาณจราจรในแต่ละช่วงเวลา โดยแยกตามประเภทของยานพาหนะ ไดแ้ก่ รถยนตน์งั 4 ลอ้ รถจกัรยานยนต ์รถโดยสารประจาํทาง รถตู ้รถบรรทุก 6 ลอ้ขึนไป และรถปิคอพั 4 ลอ้ โดยใชค้นนบัจาํนวนดว้ยเครืองกดนบัจาํนวนทงัรถทีผา่นเขา้และออกจากจุดทีกาํหนด ตามแบบฟอร์มบนัทึกขอ้มูลจาํนวนยวดยานแยกประเภท โดยในการเก็บขอ้มูลจะเริมทาํการเก็บในช่วงเวลา 07.00 – 18.00 น.โดยบนัทึกจาํนวนรถทุกๆ ชวัโมง ช่วงเวลาทีทาํการเก็บขอ้มูลจะเป็นระหวา่งภาคการศึกษาทีมีการเรียนการสอนปกติรวมถึงวนัหยดุราชการ จาํนวนทงัสิน 14 วนั  
 2.4 ทาํแบบสอบถาม (Questionnaire) เพอืเป็นขอ้มูลในการกาํหนดระยะทางและการประมาณการใชเ้ชือเพลิงของยานพาหนะ โดยสามารถคาํนวณขนาดตวัอยา่งไดจ้ากสมการที (1) (Yamane, 1967) 
 

21
Nn Ne   (1) 

โดยที n = ขนาดตวัอยา่งทีคาํนวณได ้
 N = จาํนวนประชากรทีทราบค่า 
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 e = ค่าความคลาดเคลือนทียอมรับได ้
 2.5 คาํนวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขอ้มูลปริมาณจราจรทีสํารวจไดโ้ดยคูณกบัตวัคูณมลพิษ (Emission factor) (ดงัแสดงในสมการที (2) 
  ปริมาณการระบายมลพิษ = ขอ้มูลการใชร้ถยนต ์x ตวัคูณมลพิษ (Emission Factors) (2) 
โดยที  ขอ้มูลการใชร้ถยนต ์ =  ระยะทางเฉลียของการใชง้านของรถยนตแ์ต่ละประเภทต่อปี  
    (หน่วยกิโลเมตรต่อปี)  

 ตวัคูณมลพิษ  =  ค่าการระบายมลพิษของรถยนต์แต่ละประเภทและการใช้ เชือเพลิงแต่ละชนิด (หน่วยนาํหนกัต่อกิโลเมตร) 
ผลและวจิารณ์ผล  การศึกษาการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจราจรทงัหมดภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีได้ทาํการสาํรวจขอ้มูลปริมาณจราจร การทาํแบบสอบถามเพือให้ทราบขอ้มูลปฐมภูมิเรืองระยะทาง ชนิดของเชือเพลิงสาํหรับยานพาหนะ และการวเิคราะห์ขอ้มูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากยานพาหนะของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี เพือใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมการลดมลพิษทางอากาศของมหาวิทยาลยัเพือการมุ่งสู่มหาวิทยาลยัสีเขียว โดยทาํการนบัปริมาณจราจรภายในมหาวิทยาลยัทงัหมด  จุด แสดงผลเปรียบเทียบจาํนวนยานพาหนะแต่ละประเภทแต่ละประตูเขา้-ออกของมหาวทิยาลยัดงัแสดงในรูปที    จากรูปที  จะเห็นได้ว่ายานพาหนะทีมีจาํนวนมากทีสุดทุกประตูของมหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ จกัรยานยนต์ โดยมีการจราจรหนาแน่นทีสุดทีประตูที  ซึงมีจาํนวนรถจกัรยานยนต์ทงัสิน 4,287 คนั เนืองจากเป็นเส้นทางทีใกลก้บัหอพกันกัศึกษามากทีสุดเนืองจากผูที้ใชร้ถจกัรยานยนตส่์วนใหญ่คือนกัศึกษา รองลงมาไดแ้ก่ รถยนตน์งั 4 ลอ้ ซึงพบมากทีสุดทีประตูที 1 ของมหาวิทยาลยั ซึงสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้รถ เนืองจากผูใ้ช้รถยนต์นังส่วนใหญ่เป็นอาจารยแ์ละเจา้หนา้ทีซึงอาศยัอยูภ่ายนอกและเดินทางเขา้สู่มหาวทิยาลยัจากถนนรังสิต-นครนายก เป็นจาํนวนมาก โดยรถแต่ละประเภทมีอตัราการสินเปลืองพลังงานทีแตกต่างกนั ในงานวิจยันีจึงได้ทาํการศึกษาประเภทของเชือเพลิงของยานพาหนะแต่ละประเภทดว้ยดงัแสดงผลการวจิยัเปอร์เซ็นตข์องเชือเพลิงแต่ละประเภทในรูปที 2  
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  ภาพท ี   จาํนวนยานพาหนะแต่ละประเภทแต่ละประตูเขา้-ออก มหาวทิยาลยั   

  ภาพท ี  เปอร์เซ็นตเ์ชือเพลิงแยกตามประเภทเชือเพลิงของการจราจรภายในมหาวทิยาลยั   ผลการคาํนวณสดัส่วนอตัราสินเปลืองเชือเพลิงแยกตามประเภทเชือเพลิงของการจราจรภายในมหาวทิยาลยัจากรูปที  แสดงให้เห็นวา่เชือเพลิงทีมีอตัราสินเปลืองมากทีสุด คือ นาํมนัดีเซล  รองลงมาไดแ้ก่ แก๊สโซฮอล ์  (LPG) และแก๊สโซฮอล์ E20 ตามลาํดบั โดยนาํมนัดีเซลมีสัดส่วนอตัราสินเปลืองเชือเพลิงมากถึงร้อยละ  ของการใช้เชือเพลิงทังหมด เนืองจากภายในมหาวิทยาลยัมีรถประจาํทางทีให้บริการนกัศึกษาวงิวนัละหลายคนัและหลายเทียวต่อวนั รวมถึงจาํนวนของรถปิคอพั  ลอ้ มีจาํนวนมากเป็นอนัดบัทีสามของจาํนวนยานพาหนะทงัหมด นอกจากนีในมหาวิทยาลยัมีรถบรรทุก  ลอ้ขึนไปทีวงิเขา้ออกเนืองจากการก่อสร้างดว้ย จึงทาํให้เกิดปริมาณอตัราสินเปลืองของนาํมนัดีเซลสูงทีสุด 

แก๊ซโซฮอล ์E208%
แก๊สโซฮอล ์91 (LPG)12%

ดีเซล80%
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เมือนาํขอ้มูลต่างๆ จากแบบสอบถามซึงไดส้มัภาษณ์ผูใ้ชย้านพาหนะชนิดต่างๆ ภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี โดยแบบสอบถามไดถ้ามรายละเอียดของยานพาหนะทีใช ้ระยะทีใช้โดยเฉลียในแต่ละวนั เส้นทางทีเดินทาง และชนิดของเชือเพลิงทีใช ้ดงัทีกล่าวมา รวมถึงปริมาณจราจรทีได ้สามารถนาํมาคาํนวณหาการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากยานพาหนะแต่ละประเภทไดด้งัสมการที (2) ซึงแสดงผลการคาํนวณตวัคูณมลพิษ (Emission factor) และปริมาณการระบายมลพิษหรือการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเชือเพลิง (Emission GHG, fuel) ในตารางที 2 ตารางท ี  ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีปล่อยจากนาํมนัเชือเพลิงของยานพาหนะแต่ละประเภท 
ชนิดยานพาหนะ จาํนวน (คนั) Emission factor (kgCO2e/unit) Emissions GHG,fuel 

(kgCO2e/year) 
รถยนตน์งั 4 ลอ้ 3,795 2.17 1,172,274 
รถจกัรยานยนต ์ 10,150 2.24 1,659,728 
รถโดยสารประจาํทาง 3 2.74 6,001 
รถตู ้ 156 3.19 65,390 
รถบรรทุก 6 ลอ้ขึนไป 34 2.74 42,504 
รถปิคอพั 4 ลอ้ 1,324 2.74 834,203 
รวม 3,780,100 
  สําหรับงานวิจัยนีได้เลือกค่า emission factor และค่าอตัราการสินเปลืองของยานพาหนะจากรายงานวิจัยของมหาวทิยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (อิสรี รอดทศันา, ) มาใชใ้นการคาํนวณ โดยการวเิคราะห์การปล่อยมลพิษอยูบ่นสมมติฐานของการเดินทางภายในมหาวทิยาลยัและการใชเ้ชือเพลิงใน 1 วนั เพอืนาํมาเป็นตวัแทนของค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน 1 ปี ซึงจากผลการวิจยัในตารางที 3 พบว่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจราจรทังหมดภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีประจาํปี 2560 มีค่าเท่ากบั ,780,100 kg CO2e/year หรือ 3,780 tons CO2e/year โดยยานพาหนะทีปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากทีสุด ไดแ้ก่ จักรยานยนต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.9 และรองลงมา ไดแ้ก่ รถยนตน์งั 4 ลอ้ รถปิคอพั 4 ลอ้ รถตู ้รถบรรทุก 6 ลอ้ขึนไป และรถโดยสารประจาํทาง ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 31.0, 22.0, 1.73, 1.12 และ 0.16 ตามลาํดบั เมือเปรียบเทียบกบังานวิจยัของการวิเคราะห์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางและขนส่งทีเกิดจากกิจกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัพบว่ามีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเท่ากบั 10,675.40 tons CO2e/year (ยคุนัตทิ์วตัถ ์ กมลาสน์กุล, ) โดยขอ้มูลทีไดส้ามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบเพือหาแนวทางในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจราจรของมหาวิทยาลยัเพือให้สองคลอ้งกับยทุธศาสตร์การมุ่งสู่มหาวทิยาลยัสีเขียวต่อไป    
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สรุปผลการวจิัย  จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจราจรทังหมดภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีมีค่าเท่ากบั ,780,100 kg CO2e/year โดยยานพาหนะทีมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากทีสุดมาจากรถจกัรยานยนต์ มีค่าเท่ากบั ,659,728 kg CO2e/year คิดเป็นร้อยละ .  ของการปลดปล่อยก๊าซทงัหมด โดยจุดทีปลดปล่อยมลพิษจากรถจกัรยานยนตม์ากทีสุดมาจากประตูที 4 และนาํมนัเชือเพลิงทีก่อให้เกิดอตัราการสินเปลืองมากทีสุดไดแ้ก่ นาํมนัดีเซล  กิตติกรรมประกาศ คณะผูว้ิจยัขอขอบพระคุณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีทีไดใ้ห้โอกาสและให้ทุนสนับสนุนงานวิจยัจากเงินกองทุนส่งเสริมงานวจิยั ประจาํปี  (ทุนวจิยัสถาบนั) ทาํใหง้านวจิยัสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  เอกสารอ้างองิ กรมควบคุมมลพษิ. 2561. การคาดประมาณการปลดปล่อยมลพษิจากแหล่งกาํเนิดประเภทรถยนต์. แหล่งทีมา:  http://prtr.pcd.go.th/upload/20150727073925_Mobilesource%20estimation.pdf   มีนาคม 60. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. 2561. รายงานจาํนวนบุคลากรมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ  วนัท ี1 มิถุนายน 2560. กองบริหารงานบุคคล. แหล่งทีมา:http://www.ped.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=1079 1  มิถุนายน 2560 ยคุนัตทิ์วตัถ ์ กมลาสน์กลุ. . การวเิคราะห์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางและขนส่งทีเกิดจาก  กิจกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. วทิยานิพนธ์ปริญญาวศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต,   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน). 2561. สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก / การลดก๊าซเรือน  กระจกในประเทศไทย. สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก.  แหล่งทีมา:http://www.tgo.or.th/2015/thai/content.php?s1=11&s2=36 18 เมษายน . อิสรี  รอดทศันา. . การประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.   รายงานวจิยั, มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Yamane, T., 1967. Statistics, An introductory analysis. Harper and Row, New York.             
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การเพมิความเข้มข้นฟอสฟอรัสของนําเสียบ่อเกรอะด้วยกระบวนการกรองแบบผันกลับ 
Increase of Phosphorus Concentr ation from Septage Wastewater  by Applying Reverse Osmosis   ปิติพร มโนคุน้ * ฐนียา รังษีสุริยะชยั  และ วมิลมาศ บุญยงัยนื   Pitiporn Manokhoon1* Thaneeya Rangseesuriyachai2 and Wimonmas Boonyungyuen3  

บทคัดย่อ  
 

การศึกษานีเป็นการศึกษาการเพมิความเขม้ขน้ฟอสฟอรัสของนาํเสียบ่อเกรอะดว้ยกระบวนการกรองแบบผนักลบัโดยผ่านเยอืเมมเบรน เพือให้กระบวนการกาํจัดฟอสฟอรัสในขนัตอนต่อไปง่ายมากขึน และเป็นการนาํฟอสฟอรัสไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ทงัยงัช่วยลดค่าใชจ่้ายในการกาํจดัฟอสฟอรัส นาํเสียทีใชใ้นการศึกษานีเป็นนาํเสียทีไดจ้ากส่วนนาํใสของบ่อเกรอะ ภายในอาคารเรียนรวม คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ทีผา่นการกรองดว้ยทรายหยาบและกรวดละเอียดก่อนเขา้สู่กระบวนการกรองแบบผนักลบั โดยความเขม้ขน้ฟอสฟอรัสทีเขา้ระบบมีค่าเฉลียเท่ากบั .  มิลลิกรัมต่อลิตร ความเขม้ขน้ฟอสฟอรัสของนาํออก เพอร์มิเอทมีค่าเฉลียเท่ากบั .  มิลลิกรัมต่อลิตร และรีเทนเททมีค่าเฉลียเท่ากบั .  มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณความเขม้ขน้ฟอสฟอรัสทีเพิมขึนคิดเป็น % Recovery เฉลียเท่ากบั .  กระบวนการกรองแบบผนักลบันีสามารถผลิตนําบริสุทธิไดด้ว้ยการแยกนาํออกจากไอออนเกลือและสารปนเปือนอืนๆไม่ใหผ้า่นรูเมมเบรนไปได ้สารทีผา่นไปไม่ไดจึ้งมีความเขม้ขน้ของสารอินทรียเ์พมิมากขึน ทาํใหค้่าความเขม้ขน้ฟอสฟอรัสมีความเขม้ขน้มากกวา่เดิม 
  
 

คาํสําคญั : การเพมิความเขม้ขน้ฟอสฟอรัส, นาํเสียบ่อเกรอะ, การกรองแบบผนักลบั 
 สาขาวิชาวศิวกรรมสิงแวดลอ้ม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ตาํบลสวนใหญ่ อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี  1 Department of Environmental Engineering, Faculty of Engineering and Architecture, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Suanyai Sub-District, Muang District, Nonthaburi Province 11000, Thailand  ภาควิชาโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ตาํบลคลองหก อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี  

2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi. , Klong 6 Sub-district, Thanyaburi  District, Pathum Thani Province 12110, Thailand  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  ตาํบลลุ่มสุ่ม อาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี  71150 
3 Department of Engineering, Faculty of Engineering, Mahidol University (Kanchanaburi Campus), Lum Sum Sub-district, Sai Yok District, Kanchanaburi Province 71150, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : pitiporn.envieng@gmail.com 
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ABSTRACT   
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.  
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บทนํา ปัจจุบนัจาํนวนประชากรมีการเพิมขึนอยา่งรวดเร็วส่งผลให้ความตอ้งการทางดา้นอุปโภคและบริโภคเพมิขึนดว้ย ประเทศไทยซึงเป็นประเทศเกษตรกรรมประชาชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรประมาณ (  ลา้นคน) คิดเป็นร้อยละ .  ของประชากรทงัประเทศ ในการทาํเกษตรกรรมนันตอ้งใช้นาํและแร่ธาตุในการเพาะปลูก ฟอสฟอรัสเป็นแร่ธาตุหนึงทีพืชมีความต้องการนําไปใช้ในการเจริญเติบโต จากขอ้มูลของสํานักงานสํารวจธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกา ระบุว่าเราจะมีฟอสเฟตใช้ถึงปี ค.ศ.  หรือในอีก  ปีขา้งหน้าแหล่งฟอสฟอรัสกาลงัจะหมดไป ดินส่วนใหญ่บนโลกมีปริมาณฟอสฟอรัสตาํเกษตรกรจึงมีความจาํเป็น ทีตอ้งใชปุ้๋ ยฟอสเฟตเพอืชดเชยแร่ธาตุฟอสฟอรัสทีขาดไป ฟอสฟอรัสในธรรมชาติมีอยูท่วัไปทงัทีอยูใ่นรูปแบบของของแขง็ และของเหลว โดยแหล่งฟอสฟอรัสหลกัอยูรู่ปของหินฟอสเฟตและมีฟอสฟอรัสจากการขบัถ่ายของสิงมีชีวิต โดยฟอสฟอรัสทีพบในแหล่งน้าธรรมชาติและน้าเสียส่วนใหญ่จะอยู่ในรูป ออโธฟอสเฟต (Orthophosphate) ซึงสามารถละลายนําได้ดี ส่วนฟอสฟอรัสทีพบในนําเสียจากบ้านเรือนหรือโรงงานจะอยู่ในรูปโพลีฟอสเฟต (Poly phosphate) ซึงเป็นรูปของฟอสฟอรัสพบร่างกายมนุษย ์คิดเป็นร้อยละ -  ของฟอสฟอรัสทีพบในร่างกายทงัหมด ซึงฟอสฟอรัสเหล่านีจะถูกขบัถ่ายออกมาในรูปอุจจาระและปัสสาวะโดยทัวไปของเสียเหล่านีจะถูกทิงลงในชกัโครกและกกัเก็บอยู่ในบ่อเกรอะจนกระทงัมีปริมาณมากขึนจึงจะมีการสูบทิง (ปฐมพงษ์ แสงวิไลและรวินศกัดิ ภูมิธนนิเวศน,์ 2015) นาํเสียจากบ่อเกรอะเป็นนาํทีผสมกนัระหวา่งปัสสาวะ นาํชะลา้ง และอุจจาระบางส่วน ทาํให้นาํนนัมีความเจือจางอาจทําให้สินเปลืองสารเคมีหรือมีค่าใชจ่้ายสูงในการนาํไปบาํบัดหรือการนํากลบัมาใชใ้หม่ดังนนัก่อนทีจะนํานาํในบ่อเกรอะไปใช้ควรทําให้นํานันมีความเข้มข้นเพิมมากขึน กระบวนการในการทําให้ความเข้มข้นเพิมมากขึนมีหลาย
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กระบวนการ เช่น การหมุนเหวยีง กระบวนการเมมเบรน  เป็นตน้ กระบวนการเมมเบรนเป็นการอาศยัเยอื เมมเบรน ในการแยกสารเจือปนทีละลายออกจากนาํ ซึงในปัจจุบนัเป็นกระบวนการทีไดค้วามนิยมเป็นอยา่งมากเนืองจากมีประสิทธิภาพสูง ในระบบเมมเบรนมีกระบวนการสําคญั  แบบ คือ Electro dialysis (ED), Reverse osmosis (RO) และ Ultrafiltration (UF) กระบวนการ Electro dialysis ใชค้วามต่างศกัยไ์ฟฟ้าเป็นแรงขบัดนั ให้เกิดการแยกสารเจือปนทีแตกตวัเป็นอิออนไดอ้อกจากนํา แต่ไม่สามารถแยกสารอินทรียไ์ด้ RO และ UF ใชแ้รงดนัแยกสารต่างๆ ออกจากนาํ RO สามารถแยกสารอินทรีย์ขนาดใหญ่และสารอนินทรียไ์ดเ้กือบทุกชนิด แต่ UF มีความดอ้ยกว่า RO เพราะสามารถแยกไดเ้ฉพาะสารอินทรียข์นาดใหญ่เท่านนั ดงันนัเพือให้กระบวนการกาจดัฟอสฟอรัสในขนัตอนต่อไปง่ายมากขึนเพือนาํฟอสฟอรัสไปใชป้ระโยชน์ทางการเกษตรและช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายจึงมีแนวคิดในการนาํกระบวนการกรองแบบผนักลบั ซึงมีความสามารถมากกวา่เมมเบรนประเภทอืนมาใชใ้นการเพมิความเขม้ขน้ของฟอสฟอรัสในนาํเสียจากบ่อเกรอะ   วธิีดําเนินการวิจัย 1. ระบบจําลองและการเดินระบบ  ในการศึกษาวจิยันีใชเ้ยอืกรองรุ่น TW30-1812-100 ทาํจากโพลีเอไมด์ (Polyamide Thin-Film Composite) มีพืนทีผิว .  ตารางเซนติเมตร คุณสมบตัิของเยือกรอง (เมมเบรน) ดงัตารางที  และรายละเอียดผงัการทดลองดงัรูปที  ทาํการเดินระบบชุดทดลองศึกษาหาอตัราส่วนเพอร์มิเอท:รีเทนเทททีเหมาะสมเพือนาํไปใชใ้นการเดินระบบจริง  และควบคุมความดนัใหค้งทีตลอดระยะเวลาการเดินระบบ ระยะเวลาทีใชใ้นการเดินระบบ  นาที  ตารางท ี1  รายละเอียดของเมมเบรนออสโมซิสผนักลบัทีใชใ้นการทดลอง  
ลกัษณะของเมมเบรนออสโมซิส คุณสมบติั อตัราการไหล 100 Gal/Day(380L/D) การกาํจดัเกลือตาํสุด 90% อุณหภมิูในการทาํงานสูงสุด 113 ºF (45ºC) แรงดนัในการทาํงานสูงสุด 300 psig (21 bar) อตัราการไหลสูงสุดทีเขา้ระบบ 2.0 gpm (7.6 Ipm) ช่วง pH การดาํเนินงาน อยา่งต่อเนือง 2-11          รูปท ี  ระบบการกรองแบบผนักลบั 
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2. ลกัษณะนําเสียทใีช้ในการทดลองและการวเิคราะห์คุณภาพนํา .  นําเสียทีใช้ในการทดลองเป็นนําเสียจริงทีได้จากส่วนนําใสของบ่อเกรอะ ภายในอาคารเรียนรวม คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  
2.2 วธีิการวเิคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่างๆในการทดลองนี ดงัตารางที   
ตารางท ี  การวเิคราะห์พารามิเตอร์ พารามิเตอร์ วธีิการวเิคราะห์ เครืองมือ DO (มิลลิกรัม/ลิตร) DO meter Sensodirect 150 อุณหภมิู (องศาเซลเซียส) Temperature meter Sensodirect 150 พีเอช pH meter Sensodirect 150 ของแขง็แขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร) การวเิคราะห์ของแขง็แขวนลอยทงัหมด - สี (การดูดกลืนแสง) Spectrophotometry method - ของแขง็ละลายนาํทงัหมด (มิลลิกรัม/ลิตร) Total solids dried at 103-105 Cº Sensodirect 150 

การนาํไฟฟ้า (โมโครซีเมนส์) Conductivity meter Sensodirect 150 แอมโมเนีย (มิลลิกรัม/ลิตร) การกลนัและไตเตรท - ซีโอดี (มิลลิกรัม/ลิตร) รีฟลกัซ์แบบปิด - บีโอดี (มิลลิกรัม/ลิตร) 5 Day incubation และ Azide modification - ปริมาณฟอสฟอรัสทงัหมด (มิลลิกรัม/ลิตร) แอสคอร์บิคแอซิค - 
 ผลและวจิารณ์ผล 1. การศึกษาการแปรผนัสัดส่วนเพอร์มเิอทต่อรีเทนเทททเีหมาะสม การศึกษาสัดส่วนเพอร์มิเอทต่อรีเทนเทททีใช้ในการทดลองนี ศึกษาโดยใชอ้ตัราการที 31.4 35.0 และ 36.6 ลิตร/ชวัโมง ซึงจะไดอ้ตัราส่วนของเพอร์มิเอทต่อรีเทนเทท 3 อตัราส่วนคือ 20:80 25:75 และ 30:70 ตามลาํดบั พบวา่อตัราการไหลทีเหมาะสมในการเดินระบบคือ อตัราการไหล 35 ลิตร/ชวัโมง จะได้อตัราส่วนเพอร์มิเอทต่อรี เทนเททประมาณ 25:75 ความดนั .  บาร์ ซึงเป็นอตัราส่วนทีเหมาะสมในการเดินระบบทีจะนาํไปทดลองเดินระบบจริงนาํเสียจากบ่อเกรอะ 2. การศึกษาคุณลักษณะนาํและประสิทธิภาพการกําจดั จากรศึกษาประสิทธิภาพการกาํจัดมลพิษนําเสียบ่อเกรอะทีผ่านระบบการกรองผนักลบัแสดงดงัภาพที 1 พบวา่มีประสิทธิภาพการกาํจดัสีร้อยละ .  ซึงจากงานวิจยัการประยุกตใ์ชก้ระบวนการกรองผ่านเยอืกรองสําหรับการนํานาํทิงชุมชนกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ นาํนาํผิวดินจากอ่างเก็บนาํสุระมาผ่านระบบกรองมีประสิทธิภาพการกาํจดัสีร้อยละ .  (บุญชยั วิจิตรเสถียร, ) ประสิทธิภาพการกาํจดั TDS คิดเป็นร้อยละ  .  โดยค่า TDS เฉลียอยู่ที .  มิลลิกรัม/ลิตร จากมาตรฐานนาํประปา กาํหนดไวไ้ม่เกิน .  มิลลิกรัม/ลิตร ซึงมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน (มาตรฐานคุณภาพนาํประปาของประปานครหลวง) ประสิทธิภาพในการกาํจดั ซีโอดีของระบบคิดเป็นร้อยละ .  ซึงจากงานวจิยัอิทธิพลของการบาํบดัขนัตน้ต่อการอุดตนับนเยอืกรองออสโมซิสผนักลบัในการบาํบดันาํชะมูลฝอยหลงัจากทีกรองดว้ยการกรองของเยือกรองทีมีขนาดช่องเปิดต่างๆเยือกรอง  kDa มีประสิทธิภาพในการกาํจดัร้อยละ .  (เบญญาภา ขนันไทย.  ) 
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ประสิทธิภาพการกาํจดับีโอดีของระบบคิดเป็นร้อยละ .  ประสิทธิภาพการกาํจดัแอมโมเนียของระบบคิดเป็นร้อยละ 74  และประสิทธิภาพการกําจัดฟอสฟอรัสคิดเป็นร้อยละ .  ซึงประสิทธิภาพในการกาํจัดฟอสฟอรัสดีทีสุดเมือเทียบกับพารามิเตอร์ตวัอืนๆ ประสิทธิภาพในการกาํจดัฟอสฟอรัสแสดงในภาพที 1 ซึงจากการศึกษาอิทธิพลของการบาํบดัขนัตน้ต่อการอุดตันบนเยือกรองออสโมซิสผนักลบัในการบําบัดนําชะมูลฝอยกรองด้วยเยือกรองขนาดช่องเปิด .  ไมครอน มีประสิทธิภาพในการกาํจดัร้อยละ .  (เบญญาภา ขนนัไทย.  )  

  ภาพท ี1 แสดงร้อยละประสิทธิภาพการกาํจดัมลพิษนาํ 3. การศึกษาการเพมิความเข้มข้นฟอสฟอรัส การศึกษาการเพมิความเขม้ขน้ฟอสฟอรัสของนาํเสียบ่อเกรอะ ทีผา่นการกรองดว้ยทรายหยาบและ กรวดละเอียดก่อนเขา้สู่ระบบ นาํเสียบ่อเกรอะผา่นกระบวนการกรองแบบผนักลบัมาวเิคราะห์ หาค่าความเขม้ขน้ฟอสฟอรัสของนาํออก เพอร์มิเอทและนาํออกรีเทนเทท เพือศึกษาหาปริมาณความเขม้ขน้ฟอสฟอรัสทีเพิมขึนคิดเป็น % Recovery เฉลียเท่ากบั 89.2 ดงัแสดงในตารางที 1 และ ภาพที 2 แสดงใหเ้ห็นวา่การกรองผนักลบัสามารถเพมิความเขม้ขน้ฟอสฟอรัสจากเดิมได ้
ตารางท ี1 ตารางสรุปค่าความเขม้ขน้ฟอสฟอรัสของนาํเขา้ระบบและนาํออกจากระบบ  

 ความเขม้ขน้ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม/ลิตร) ความเขม้ขน้ฟอสฟอรัสทีเพิมขึน (ร้อยละ) ค่าเฉลีย ค่าสูงสุด ค่าตาํสุด ค่าเฉลีย ค่าสูงสุด ค่าตาํสุด นาํเขา้ระบบทีผา่นการกรอง 56.9±15.8 80.6 15.8 - - - 
นาํออกเพอร์มิเอท 2.3±1.3 6.7 0.6 - - - นาํออกรีเทนเทท 63.5±16.8 95.9 16.8 89.2±6.6 99.9 74.8  
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  ภาพท ี2 ความเขม้ขน้ฟอสฟอรัสทีเพิมขึน จากภาพที 2 เมือนาํจากบ่อเกรอะผา่นกระบวนการกรองแบบผนักลบัจะไดน้าํรีเทนเททซึงเป็นนาํ ทีไม่สามารถผ่านรูของเมมเบรนไปได ้ซึงค่าความเขม้ขน้ฟอสฟอรัส ก่อนเขา้ระบบจะมีค่านอ้ยกวา่ เนืองจาก กระบวนการออสโมซิสผนักลบัสามารถผลิตนาํบริสุทธิไดด้ว้ยการแยกนาํออกจากไอออนเกลือและสารปนเปือนอืนๆไม่ให้ผ่านรูเมมเบรนไปได ้สารทีผา่นไปไม่ไดจึ้งมีความเขม้ขน้ของสารอินทรียเ์พมิมากขึนค่าความเขม้ขน้ฟอสฟอรัสจึงเขม้ขน้มากกวา่เดิม  
  ฟอสฟอรัสในนาํบ่อเกรอะโดยส่วนใหญ่อยู่ในรูปของโพลีฟอสเฟต (Polyphosphate) ซึง เป็นสารทีพบมากในนาํเสียจากบา้นเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม (ขอ้มูลออนไลน์จาก Siamchemi.com.  ม.ป.ป.  ฟอสฟอรัส) สามารถกาํจดัไดด้ว้ยการกรองแบบผนักลบั เนืองจากนาํบ่อเกรอะผ่านกระบวนการกรองแบบผนักลบัรูของเมมเบรนออสโมซิสผนักลบัมีขนาดเล็กมากยอมให้โมเลกุลนาํผ่านได้เท่านันเมมเบรนออสโมซิสผนักลบัจึงสามารถกนัโมเลกุลของแบคทีเรีย นาํตาล โปรตีน ของแข็งแขวนลอย สียอ้ม ไออนเกลือ และองคป์ระกอบอืนๆทีมีนาํหนกัโมเลกุลมากกวา่ (ขนัทอง สุนทราภา, ) ดงันนัฟอสฟอรัสในรูปของโพลีฟอสเฟตในนาํบ่อเกรอะจึงไม่สามารถผ่านรูของเมมแบรนออสโมซิสผนักลบัได ้จึงทาํให้ความเขม้ขน้ฟอสฟอรัสในนาํเพอร์มิเอทลดน้อยลง และนอกจากนีพีเอชของนาํเป็นปัจจยัทีมีผลต่อรูปของออโธฟอสเฟตทีอยู่ในนําเสียบ่อเกรอะด้วย โดยช่วงพีเอชของนําเสียบ่อเกรอะทีทําการศึกษามีค่าอยู่ในช่วง 7-8 ซึงจะพบฟอสฟอรัสในรูป H2PO-4 , HPO2-4 รูปของฟอสฟอรัสทีสามารถพบไดใ้นพีเอชช่วงนี เป็นรูปทีสามารถในการนาํฟอสฟอรัสไปใชป้ระโยชน์ต่อไปโดยการตกตะกอนกบั Ca2+ หรือ Mg2+  (Wenhai et al., 2016)  สรุปผลการวจิัย กระบวนการกรองผนักลบัมีประสิทธิภาพในการกาํจดัฟอสฟอรัสของนาํออกจากระบบเพอร์มิเอท ร้อยละ 94.7 โดยการกรองแบบผนักลบัสามารถเพิมความเขม้ขน้ฟอสฟอรัสไดคิ้ดเป็น % Recovery เท่ากบั 89.2 ซึงจะพบฟอสฟอรัสในรูป H2PO-4, HPO2-4 รูปของฟอสฟอรัสทีสามารถพบไดใ้นช่วงพเีอชพีเอชของนาํเสียบ่อเกรอะทีทาํการศึกษามีค่าอยูใ่นช่วง 7-8 เป็นรูปทีสามารถในการนาํฟอสฟอรัสไปใชป้ระโยชน์ต่อไปโดยการตกตะกอนกบั Ca2+ หรือ Mg2+    
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กิตติกรรมประกาศ สาขาวชิาวศิวกรรมสิงแวดลอ้ม ภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช มงคลธญับุรี ทีเอือเฟือสถานทีและหอ้งปฏิบติัการรวมทงัเครืองมือและอุปกรณ์ทีใชใ้นการวเิคราะห์  เอกสารอ้างองิ ขนัทอง สุนทราภา.  .  เทคโนโลยกีารแยกดว้ยเมมเบรน (memdrane Separtion Technology).  กรุงเทพฯ :  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. บุญชยั วจิิตรเสถียร.  2555, “การประยกุตใ์ชก้ระบวนการกรองผา่นเยอืกรองสาํหรับการนาํนาํทิงชุมชนกลบัมาใช ้ประโยชน์ใหม่” ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวศิวกรรมสิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ีสุรนารี. เบญญาภา ขนนัไทย.  2554, “อิทธิพลของการบาํบดัขนัตน้ต่อการอดุตนับนเยอืกรองออสโมซิสผนักลบัในการ บาํบดันาํชะมูลฝอย” ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวศิวกรรมสิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ ปฐมพงษ ์แสงวไิล และ รวนิศกัดิ ภูมิธนนิเวศน์.  .  วกิฤตฟอสฟอรัส วกิฤตโลก(Phosphorus Crisis–World  Crisis).  [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.sc.mahidol.ac.th/urs/?p=  (  สิงหาคม ) มาตรฐานคุณภาพนาํประปาของประปานครหลวง.  ม.ป.ป.  มาตรฐานคุณภาพนาํประปาของประปานครหลวง.   [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.mwa.co.th/download/prd01/tws/       who2011.pdf (  สิงหาคม  2558) Siamchemi.com. ม.ป.ป.  ฟอสฟอรัส.  [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก  : HTTP://WWW.SIAMCHEMI. COM/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA/ (  สิงหาคม ) Wenhai, L. Faisal, I. H. William, E. P. Wenshan, G. Hao, H. N. Kazuo, Y. and Long, D. N. 2016. Phosphorus and water recovery by a novel osmotic membrane bioreactor–reverse osmosis system. Bioresource Technology. 200 : 297–304.            
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การลดของเสียในกระบวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพ Waste Reducing of Lens Manufactur ing    กฤษณะ สุรินทร์ * และ ศุภรัชชยั วรรัตน์   Kritsana Surin1* and Suparatchi Vorarat1  บทคัดย่อ   งานวิจยันีมีวตัถุประสงค์เพือลดของเสียทีมีผลกระทบมากทีสุดต่อกระบวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพของโรงงานกรณีศึกษาลงได้ไม่ตาํกว่า  % โดยใชเ้ครืองมือควบคุมคุณภาพ (7 QC Tools) ในการคน้หาสาเหตุเพือทาํการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิต ซึงงานวิจัยนีได้ใช้ใบตรวจสอบ (Check sheet) มาทําการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือทําการตรวจสอบถึงจาํนวนของเสียทีเกิดขึนในกระบวนการผลิต หลงัจากนนัไดท้าํการแจกแจงความสาํคญัและแสดงความถีของปัญหาโดยใชแ้ผนภูมิพาเรโต (Pareto – Diagram) ในการเลือกแกไ้ขส่วนของปัญหาทีมีของเสียมากทีสุดดว้ยกฎของพาเรโต :  ในการเลือกแกไ้ขส่วนทีมีของเสียมากทีสุด แลว้จึงนาํขอ้มูลทีไดม้าวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาดว้ยแผนภูมิกา้งปลา (Fish – Bone diagram) เพอืวางมาตรการในการดาํเนินการแกไ้ขโดยอาศยัหลกัการ PDCA หรือ Deming Cycle    จากการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขในการลดของเสียทีเกิดขึนในกระบวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพ พบว่า ก่อนการดาํเนินการปรับปรุงนันมีจาํนวนของเสียทีมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพคิดเป็น . %จากจาํนวนของเสียทังหมด และหลงัจากทีดาํเนินการปรับปรุงแลว้จาํนวนของเสียทีมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพคิดเป็น . % จากจาํนวนของเสียทงัหมด ซึงลดลงจากก่อนการดาํเนินการปรับปรุงถึง . % ส่งผลให้สามารถลดค่าใชจ่้ายลงไดป้ระมาณ , ,  บาทต่อปี  คําสําคัญ : เลนส์ถ่ายภาพ,ของเสีย, 7 QC Tools, PDCA หรือ Deming Cycle             สาขา การจดัการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์อาํเภอ หลกัสี จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  1 Department of Engineering Management Faculty of Engineering Dhurakij Pundit University, Lak Si, Bangkok 10210, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Kritsana.es@gmail.com 
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ABSTRACT  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   ปัจจุบนัโรงงานกรณีศึกษามีการผลิตเลนส์ถ่ายภาพหลากหลายชนิด (โมเดล) ให้มีคุณภาพถูกตอ้งตามมาตรฐานทีได้กําหนดไวเ้พือให้เกิดประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องของลูกค้าในการนําไปใช้งานได้อย่างสูงสุด โดยมีกระบวนการผลิตทีไดม้าตรฐานและคาํนึงถึงความเหมาะสมในการนาํไปใชง้านควบคู่ไปกบัการประกนัคุณภาพทีเขม้งวดก่อนทีจะส่งสินคา้ไปสู่มือของลูกคา้ เพอืใหลู้กคา้ทีนาํเลนส์ไปใชง้านนนัเกิดความพึงพอใจอยา่งสูงสุดในคุณภาพของเลนส์และเป็นทียอมรับในวงกวา้งจากลูกคา้ทุกระดบัต่อๆ ไป หากเลนส์ถ่ายภาพทีโรงงานกรณีศึกษาผลิตไดน้นั เกิดความผิดปกติไม่ผ่านการประกนัคุณภาพหรือไม่ถูกตอ้งตามมาตรฐานทีไดก้าํหนดไว ้เลนส์ถ่ายภาพเหล่านนัจะถูกคดัแยกและจดัเก็บไว้เพือไม่ใหไ้ปปะปนกบังานทีผา่นการประกนัคุณภาพทีถูกตอ้งตามมาตรฐานแลว้ เพอืทาํการวิเคราะห์หาสาเหตุต่างๆ ทีส่งผลทาํใหง้านเกิดความผิดปกติแลว้จึงหาแนวทางแกไ้ขปรับปรุงซ่อมแซมงานใหถู้กตอ้งและไดม้าตรฐานตามทีไดก้าํหนดไวเ้พอืส่งไปตรวจสอบและประกนัคุณภาพก่อนส่งต่อไปสู่ลูกคา้ โดยปัจจุบนัมีเลนส์ถ่ายภาพทีเกิดความผิดปกติไม่ไดม้าตรฐานทีเป็นของเสียตอ้งรอทาํการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขปรับปรุงหรือซ่อมแซมอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ดงันนัจึงมีความจาํเป็นทีจะลดปริมาณเลนส์ถ่ายภาพทีเป็นของเสียทีเกิดขึนและทําให้เลนส์ถ่ายภาพทีผลิตได้นันมีคุณภาพถูกตอ้งตามมาตรฐานทีไดก้าํหนดไว ้จากการศึกษาการผลิตเลนส์ถ่ายภาพทงัหมด 10 โมเดล พบปัญหาว่า มีเลนส์ถ่ายภาพทีเป็นของเสียเกิดขึนจากกระบวนการผลิต และจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลการตรวจสอบจาํนวนเลนส์ถ่ายภาพทีผลิตไดใ้นปี 2559 นนัมี รวมทงัสิน 1,500,450 เซต แสดงดงัตารางที 1  ปรากฏวา่มีเลนส์ถ่ายภาพทีมีขอ้บกพร่องทีถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ทียอมรับไดร้วม 25,523 เซต รวมคิดเป็นเงิน 765,690,000 บาทต่อปี หากลดปริมาณของเสียทีเกิดขึนลงไดจ้ะทาํให้เกิดผลดีต่อโรงงานกรณีศึกษาคือจะทาํให้มีเลนส์ถ่ายภาพทีผ่านเกณฑม์าตรฐานเพมิมากขึนและส่งผลต่อค่าใชจ่้ายในส่วนทีเป็นของเสียนนัสามารถลดลงไปดว้ย ตารางท ี1 จาํนวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพและจาํนวนของเสียทีเกิดขึนในปี 2559 

เดือนทผีลิตในปี 2559 จํานวนเลนส์ถ่ายภาพทีผลิตได้(เซต) 
เลนส์ถ่ายภาพ   ทผ่ีานมาตรฐาน (เซต) 

เลนส์ถ่ายภาพ ทเีป็นของเสีย (เซต) มกราคม 125,000 123,218.00 1,782 กุมภาพนัธ์ 125,400 123,387.00 2,013 มีนาคม 125,460 123,204.00 2,256 เมษายน 125,500 123,108.00 2,392 พฤษภาคม 125,670 123,413.00 2,257 มิถุนายน 124,419 122,316.00 2,103 กรกฎาคม 124,071 121,923.00 2,148 สิงหาคม 125,450 123,354.00 2,096 
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 วตัถุประสงค์ 1. เพือลดจาํนวนเลนส์ถ่ายภาพของโมเดลทีเกิดของเสียทีมีผลกระทบมากทีสุดลงไดไ้มต่าํกวา่  % ทฤษฎทีเีกยีวข้อง 1. ความสูญเสีย  ประการ ดร.วิทยา อินทร์สอน,นางสาวปัทมาพร ท่อชู และ นายภาณุเมศวร์ สุขศรีศิริวชัร. 2558.  ความสูญเสีย (Wastes) คือ การสูญเสียทรัพยากรการผลิตทีส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุน คุณภาพ และการส่งมอบ ซึงเป็นแนวคิดทีคิดค้นโดย Mr.Shigeo Shing และ Mr.Taiichi Ohno คือระบบการผลิตแบบโตโยตา้ (Toyota Production System) ความสูญเปล่าทงั  ประการ แมว้า่แนวคิดนีจะเกิดจากแวดวงอุตสาหกรรมการผลิตแต่ในภาคบริการ หรืองานสนบัสนุนก็สามารถนาํหลกัการดงักล่าวไปพฒันาประยกุตใ์ชไ้ด ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พือขจดัความสูญเสีย  ประการ คือ ความสูญเสียเนืองจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction),ความสูญเสียเนืองจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory),ความสูญเสียเนืองจากการขนส่ง (Transportation),ความสูญเสียเนืองจากการเคลือนไหว (Motion),ความสูญเสียเนืองจากกระบวนการผลิต (Processing),ความสูญเสียเนืองจากการรอคอย (Delay),ความสูญเสียเนืองจากงานเสีย (Defect) 2. การศึกษาการทาํงาน ธีทตั ตรีศิริโชติ. 2557. การศึกษาการทาํงานงาน (Work study) หรือทีรู้จกักนัในชือเดิมวา่ การศึกษาการเคลือนไหวและ เวลา (Motion and Time Study) , Methods Engineering, Work Design, หรือ Jobs/Methods Design หมายถึง เทคนิคในการวิเคราะห์ขนัตอนของการปฏิบติังานเพือขจดังานทีไม่จาํเป็นออกและสรรหาวธีิการทาํงานซึงดีทีสุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบติังานนนั ๆ ทงันีรวมถึงการปรับปรุงมาตรฐานของวิธีการทาํงาน สภาพการทาํงาน เครืองมือต่าง ๆ และการฝึกคนงานให้ทาํงานดว้ยวิธีทีถูกตอ้ง รวมทงัการกาํหนดเวลามาตรฐานของ งานและการบริหารแผนการจ่ายเงินจูงใจระบบต่าง ๆ มีวตัถุประสงค์ดงันี 1. พฒันาวิธีการและระบบทีดีทีสุดในการทาํงาน 2. จดัตงัระบบและวิธีการทาํงานทีเป็นมาตรฐาน 3. หาเวลามาตรฐานในการทาํงาน 4. ช่วยในการฝึกอบรมพนกังานใหท้าํงานดว้ยวธีิทีถูกตอ้ง 3. Seven QC Tools Dr. Pongmetee Chaiseeha. 2557. เป็นเครืองมือทีใชใ้นการแกปั้ญหาทางดา้นคุณภาพในกระบวนการทาํงาน ซึงช่วยศึกษาสภาพทวัไปของปัญหา การเลือกปัญหา การสาํรวจสภาพปัจจุบนัของปัญหา การคน้หาและวิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหา ทีแทจ้ริงเพือการแกไ้ขไดถู้กตอ้งตลอดจนช่วยในการจดัทาํมาตรฐานและควบคุมติดตามผลอยา่งต่อเนือง เครืองมือคุณภาพ  ชนิดนี สามารถแจกแจงได้ดงันี ใบตรวจสอบ (check sheet),ฮีสโตแกรม (Histogram),แผนภูมิพาเรโต (Pareto diagram),ผงัก้างปลา (Fish – bone diagram) หรือผงัเหตุและผล (Cause - Effect diagram),กราฟ (Graph),แผนภูมิกระจาย (scatter diagram),แผนภมิูควบคุม (Control chart) 

กนัยายน 125,450 123,231.00 2,219 ตุลาคม 125,550 123,459.00 2,091 พฤศจิกายน 124,980 122,949.00 2,031 ธนัวาคม 123,500 121,365.00 2,135 รวม 1,500,450 1,474,927.00 25,523 เปอร์เซ็นตเ์ฉลีย 100% 98.30% 1.70% 
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4. “PDCA หรือ Deming Cycle”   สุธาสินี โพธิจนัทร์. 2558. PDCA เป็นแนวคิดหนึง ทีไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัเพียงแค่การวางแผน แต่แนวคิดนีเนน้ให้การดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพฒันาอยา่งต่อเนือง แนวคิด PDCA ไดรั้บการพฒันาขึนเป็นครังแรกโดย Walter Shewhart ซึงถือเป็นผูบุ้กเบิกการใชส้ถิติสําหรับวงการอุตสาหกรรม และต่อมาวงจร PDCA ไดเ้ป็นทีรู้จักอย่างแพร่หลาย มากขึน เมือปรมาจารยด์้านการบริหารคุณภาพ อย่าง W.Edwards Deming ได้นํามาเผยแพร่ให้เป็นเครืองมือสําหรับการปรับปรุงกระบวนการวงจรนีจึงมีอีกชือหนึงวา่ “Deming Cycle”โครงสร้างของ PDCA ประกอบดว้ย Plan คือ การวางแผน,DO คือ การปฏิบัติตามแผน, Check คือ การตรวจสอบ,Act คือ การปรับปรุงการดําเนินการอย่างเหมาะสม หรือ การจดัทาํมาตรฐานใหม่ ซึงถือเป็นพนืฐานของการยกระดบัคุณภาพ  วธิีดําเนินการวิจัย จากการศึกษากระบวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพของโรงงานกรณีศึกษา พบวา่  โรงงานกรณีศึกษามีหนา้ทีในการผลิตเลนส์ถ่ายภาพเท่านนัโดยส่วนประกอบบางชินนนัมีการผลิตมาจากโรงงานอืนเพอืนาํมาประกอบในขนัตอนต่างๆต่อไป โดยมีกระบวนการผลิตประกอบไปดว้ยกระบวนการผลิตหลกัๆทีแบ่งเป็น  ส่วนประกอบไปดว้ย  . กระบวนการผลิตกรุ๊ปเลนส์ต่างๆ (Group Lens Assemble)  . กระบวนการผลิตส่วนประกอบยอ่ยต่างๆ (Sub-Mater ial Assemble)  . กระบวนการประกอบหลกั (Total Assemble)   . กระบวนการปรับตงัค่า (Adjustment)  . กระบวนการตรวจสอบ/และซ่อมแซม (Final Inspection and Repair  process ) ผูว้ิจยัจึงทาํการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลในปีการผลิต  เกียวกบัจาํนวนของเสียทีเกิดขึนของทงัโรงงานและในกระบวนการผลิตต่างๆ เพือนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมเพือทาํให้จาํนวนของเสียทีเกิดขึนมีจาํนวนลดลง ในปีการผลิต  ทางโรงงานกรณีศึกษามียอดการผลิตเลนส์ถ่ายภาพ , ,  เซต และมีจาํนวนของเสียโดยรวมทังโรงงาน ,  เซต เมือผูว้ิจัยได้ทาํการศึกษาเก็บข้อมูลการผลิตเลนส์ถ่ายภาพของแต่ละโมเดลทีโรงงานกรณีศึกษาไดท้าํการผลิตและไดท้าํการวเิคราะห์จาํนวนของเสียในแต่ละโมเดลดว้ยแผนภูมิพาเรโตพบวา่ โมเดล D มีจาํนวนของเสียทีมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพมากทีสุดคิดเป็น . % จากจาํนวนของเสียทงัหมด ดงัภาพที 1 
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                  ภาพท ี1  แผนภูมิพาเรโตแสดงความสาํคญัของของจาํนวนของเสียในแต่ละโมเดลทีมีการผลิตในปี   หลังจากนันจึงทําการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะข้อบกพร่องและจํานวนของเสียทีเกิดขึนในกระบวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ในปีการผลิต  โดยลกัษณะขอ้บกพร่องทีเป็นของเสียมีอยู ่  ลกัษณะ คือ  .กลุ่มเลนส์มีรอยขีดข่วน .กลุ่มเลนส์มีคราบสกปรก .พนืผิวของวสัดุภายนอกมีรอยขีดข่วน .ส่วนประกอบไม่ไดม้าตรฐาน .ส่วนประกอบบางส่วนไดรั้บความเสียหาย เมือทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยแผนภูมิพาเรโต ดงัภาพที2 พบวา่ ลกัษณะขอ้บกพร่องกลุ่มเลนส์มีรอยขีดข่วน จะเกิดของเสียทีมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D มากทีสุดคิดเป็น  . % จากจาํนวน ของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ทีผลิตไดใ้นปี   รองลงมาคือลกัษณะขอ้บกพร่องกลุ่มเลนส์มีคราบสกปรกคิดเป็น  . % จากจาํนวนของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ทีผลิตไดใ้นปี   และลกัษณะขอ้บกพร่องพนืผิวของวสัดุภายนอกมีรอยขีดข่วนคิดเป็น  . % จากจาํนวนของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ทีผลิตไดใ้นปี  ตามลาํดบั  
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ภาพที 2  แผนภูมิพาเรโตแสดงความสาํคญัของลกัษณะขอ้บกพร่องและจาํนวนของเสียทีเกิดขึนในกระบวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ในปีการผลิต  ผูว้ิจยัจึงเลือกศึกษาและเก็บขอ้มูล  ลกัษณะขอ้บกพร่องนีเพือนาํมาวเิคราะห์และหาแนวทางแกไ้ข เพราะหากทาํการลดของเสียทงั  ลกัษณะขอ้บกพร่องนีลงไดจ้ะสามารถลดของเสียลงไดถึ้ง . % จากของเสียทงัหมดทีเกิดขึนในกระบวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ในปีการผลิต  โดยสามารถแสดงภาพตวัอยา่งของทงั  ลกัษณะขอ้บกพร่องไดด้งัภาพที 3  ถึง ภาพที 5      ภาพท ี3 กลุ่มเลนส์ทีมีรอยขีดข่วน        ภาพท ี4 กลุ่มเลนส์มีคราบสกปรก       ภาพท ี5 พนืผิวมีรอยขีดข่วน  จากนนัไดท้าํการศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูลลกัษณะขอ้บกพร่อง ทงั  ลกัษณะ ทีเกิดขึนในแต่ละขนัตอนการผลิตต่างๆของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ซึงประกอบดว้ย  . กระบวนการผลิตกรุ๊ปเลนส์ต่างๆ (Group Lens Assemble)  . กระบวนการผลิตส่วนประกอบยอ่ยต่างๆ (Sub-Mater ial Assemble)  . กระบวนการประกอบหลกั (Total Assemble)   . กระบวนการปรับตงัค่า (Adjustment)  . กระบวนการตรวจสอบและซ่อมแซม (Final Inspection and Repair  process) 
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การวิเคราะห์ข้อมูลของลักษณะข้อบกพร่องกลุ่มเลนส์มีรอยขีดข่วนด้วยแผนภูมิพาเรโตดังภาพที6  พบว่า กระบวนการตรวจสอบและซ่อมแซม มีจาํนวนของเสียทีมีผลกระทบต่อลกัษณะขอ้บกพร่องกลุ่มเลนส์มีรอยขีดข่วนทีมีผลกระทบต่อเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D มากทีสุดคิดเป็น  . % จากจาํนวนของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ทีผลิตไดใ้นปี   รองลงมาคือกระบวนการผลิตกรุ๊ปเลนส์ต่างๆคิดเป็น . % จากจาํนวนของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ทีผลิตไดใ้นปี  และกระบวนการประกอบหลกัคิดเป็น . % จากจาํนวนของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ทีผลิตไดใ้นปี  ผลิตทีมีผลกระทบต่อเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ในปีการผลิต 2559 

ภาพที 6 แผนภูมิพาเรโตแสดงความสําคญัของลกัษณะขอ้บกพร่องกลุ่มเลนส์มีรอยขีดข่วนทีเกิดจากกระบวนการผลิตทีมีผลกระทบต่อเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ในปีการผลิต 2559 การวิเคราะห์ขอ้มูลของลักษณะขอ้บกพร่องกลุ่มเลนส์มีคราบสกปรกด้วยแผนภูมิพาเรโต ดังภาพที 7 พบว่า กระบวนการผลิตกรุ๊ปเลนส์ต่างๆ มีจาํนวนของเสียทีมีผลกระทบต่อลกัษณะขอ้บกพร่องกลุ่มเลนส์มีคราบสกปรกทีมีผลกระทบต่อเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D มากทีสุดคิดเป็น  . % จากจาํนวนของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D  ทีผลิตไดใ้นปี   รองลงมาคือกระบวนการตรวจสอบและซ่อมแซม คิดเป็น . % จากจาํนวนของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ทีผลิตไดใ้นปี  และกระบวนการประกอบหลกัคิดเป็น . % จากจาํนวนของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ทีผลิตไดใ้นปี 2559 
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 ภาพท ี7 แผนภูมิพาเรโตแสดงความสาํคญัของลกัษณะขอ้บกพร่องกลุ่มเลนส์มีคราบสกปรกทีเกิดจากกระบวนการผลิตทีมีผลกระทบต่อเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ในปีการผลิต  การวิเคราะห์ขอ้มูลของลกัษณะขอ้บกพร่องพืนผิวของวสัดุภายนอกมีรอยขีดข่วนดว้ยแผนภูมิพาเรโต ดงัภาพที 8 พบวา่ กระบวนการตรวจสอบและซ่อมแซม มีจาํนวนของเสียทีมีผลกระทบต่อลกัษณะขอ้บกพร่องพนืผิวของวสัดุภายนอกมีรอยขีดข่วนทีมีผลกระทบต่อเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D มากทีสุดคิดเป็น  . % จากจาํนวนของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ทีผลิตไดใ้นปี   รองลงมาคือกระบวนการผลิตกรุ๊ปเลนส์ต่างๆคิดเป็น . % จากจาํนวนของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ทีผลิตไดใ้นปี  และกระบวนการประกอบหลกัคิดเป็น . % จากจาํนวนของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ทีผลิตไดใ้นปี 2559 ภาพท ี8 แผนภูมิพาเรโตแสดงความสาํคญัของลกัษณะขอ้บกพร่องพนืผิวของวสัดุภายนอกมีรอยขีดข่วนทีเกิดจาก

กระบวนการผลิตทีมีผลกระทบต่อเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ในปีการผลิต   
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 ดงันนัผูว้ิจยัจึงเลือกศึกษาและวิเคราะห์หาสาเหตุทีทาํใหเ้กิดลกัษณะขอ้บกพร่องกลุ่มเลนส์มีรอยขีดข่วน,ลกัษณะขอ้บกพร่องกลุ่มเลนส์มีคราบสกปรก,ลกัษณะขอ้บกพร่องพืนผิวของวสัดุภายนอกมีรอยขีดข่วน ทีเกิดขึนในแต่ละขนัตอนการผลิตของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D คือ กระบวนการตรวจสอบและซ่อมแซม,กระบวนการผลิตกรุ๊ปเลนส์ต่างๆและกระบวนการประกอบหลกั โดยไดใ้ชแ้ผนภูมิกา้งปลาในการศึกษาปัจจยัต่างๆทีเกียวขอ้งและมีผลต่อการเกิดปัญหาลกัษณะขอ้บกพร่องทัง  ลกัษณะทีเกิดขึนในแต่ละขนัตอนการผลิตของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D โดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่  เครืองจกัร คนงาน วธีิการ และการตรวจวดั ดงัภาพที 9 

ภาพท ี9 ตวัอยา่งการใชแ้ผนภูมิกา้งปลาในการศึกษาปัจจยัต่างๆทีเกียวขอ้ง เมือทราบถึงสาเหตุต่างๆทีส่งผลทาํให้เกิดลกัษณะขอ้บกพร่องกลุ่มเลนส์มีรอยขีดข่วน,ลกัษณะขอ้บกพร่องกลุ่มเลนส์มีคราบสกปรก,ลกัษณะขอ้บกพร่องพืนผิวของวสัดุภายนอกมีรอยขีดข่วน  ผูว้ิจยัจึงไดด้าํเนินการแกไ้ขปรับปรุงโดยนาํหลักการ “PDCA หรือ Deming Cycle”   มาใช้เป็นเครืองมือในการจัดทํามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทีเกิดขึน โครงสร้างของ PDCA ประกอบดว้ย ) Plan คือ การวางแผน ) DO คือ การปฏิบติัตามแผน ) Check คือ การตรวจสอบ ) Act คือ การปรับปรุงการดาํเนินการอยา่งเหมาะสม หรือ การจดัทาํมาตรฐานใหม่ ซึงถือเป็นพนืฐานของการยกระดบัคุณภาพ โดยไดด้าํเนินการแกไ้ขและปรับปรุงในทุกปัญหาทีเกิดจากปัจจยั เครืองจกัร คนงาน วธีิการ และการตรวจวดั  สาํหรับปัญหาต่างๆทีมีสาเหตุมาจาก คน นนั ไดด้าํเนินการปรับปรุงแกไ้ขโดยการกาํหนดให้พนกังานใหม่ในทุกระดบั รวมทงันักศึกษาฝึกงานในระดบัอาชีวศึกษา จะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมงานในทุกขนัตอนทีมีความจาํเป็นต่อการทาํงานในสายการผลิต ดงัภาพที 10  และหลงัจากทีไดรั้บการฝึกอบรมแลว้จะตอ้งไดรั้บการทดสอบใหผ้า่นเกณฑทุ์กครังทงัภาคปฏิบติัและทฤษฎีก่อนเริมงานจริง เพือเป็นการฝึกฝนให้พนักงานใหม่และนักศึกษาฝึกงานได้คุน้เคยกบัวิธีการผลิต สภาพแวดลอ้มการทาํงานทีเสมือนจริง และพนักงานในสายการผลิตทุกระดบัจะมีการจดัการอบรมให้แก่พนกังานทุกครังเป็นเวลาไม่เกินครึงชัวโมง ก่อนเริมปฏิบัติงานเพือเป็นการปลูกฝังความคิดด้านคุณภาพและชีแจงถึงเหตุผลทีมีการเปลียนแปลงวิธีการทาํงานใหม่ให้พนกังานเกิดความเขา้ใจและตระหนกัมากขึน มีการอธิบายและตกัเตือนให้พนกังานเกิดความเขา้ใจมากขึนในการปฏิบัติตาม Work Instruction อย่างเคร่งครัด ในส่วนของพนักงานบางคนทีมีภาระงานทีมาก
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จนเกินไป เนืองจากการปรับเปลียนงานโดยหัวหนา้งานและไม่ไดม้ีการประชุมร่วมกนักบัระดบัวิศวกร ซึงเป็นการจดังานแบบเอาตามความถนดัของพนกังานคนนนัๆ ทางวศิวกรไดท้าํ การอบรมหัวหน้างานและตกัเตือนให้ปฏิบติัตามแบบแผนทีไดมี้การจดัและออกแบบการทาํงานมาไวใ้ห้ตามทีวิศวกรไดท้าํการจบัเวลาและแบ่งขนัตอนการทาํงานไวอ้ย่างเหมาะสมแลว้ นอกจากการจดัการอบรมให้กบัพนักงานในสายการผลิต พนักงานใหม่และนักศึกษาฝึกงานทีจะตอ้งปฏิบติังานในสายการผลิตแลว้ ไดมี้การดาํเนินการอบรมให้กับพนกังานและส่วนการผลิตอืนๆทีมีส่วนเกียวขอ้งดว้ย          ภาพท ี10 ตวัอยา่งการฝึกอบรมพนกังาน สาํหรับปัญหาต่างๆทีมีสาเหตุมาจาก เครืองมือและอุปกรณ์ ไดด้าํเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยกาํหนดให้ทุกครังก่อนเริมปฏิบตัิงานนนั พนกังานสายการผลิตจะตอ้งทาํการตรวจสอบเครืองมือและอุปกรณ์ทีจะตอ้งนาํไปใชง้านทีสถานีงานของตนเองเพือเป็นการตรวจสอบเครืองมือและอุปกรณ์วา่มีความพร้อมใชง้านหรือไม่ตามเวลาทีไดก้าํหนดไว ้โดยทาํการตรวจสอบดูวา่เครืองมือและอุปกรณ์มีความชาํรุดเกิดขึนหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบความสะอาดของเครืองมือและอุปกรณ์ดว้ย ดงัภาพที 11 หลงัจากทีพนักงานสายการผลิตไดท้าํการตรวจสอบเครืองมือและอุปกรณ์เรียบร้อยแลว้จะตอ้งทาํการบนัทึกลงในเอกสารทีจดัทาํขึนเพือเป็นการยืนยนัวา่ไดท้าํการตรวจสอบแลว้จริง  โดยหัวหนา้งานจะเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้งเพอืเป็นการยนืยนัอีกครังหนึง หากพบวา่พนกังานสายการผลิตคนใดไม่ไดท้าํการตรวจสอบก่อนเริมปฏิบตัิจะตอ้งทาํการตกัเตือนและลงบนัทึกการกระทาํผิดเอาไว ้และทุกครังก่อนเริมปฏิบตัิงานนันฝ่ายช่างเทคนิคจะตอ้งทาํการตรวจสอบเครืองมือและอุปกรณ์ทีจะตอ้งนําไปใช้งานในแต่ละสถานีงานก่อนทีพนักงานฝ่ายผลิตจะเริมปฏิบัติงาน เพือเป็นการตรวจสอบเครืองมือและอุปกรณ์วา่มีความพร้อมใชง้านหรือไม่ โดยทาํการตรวจสอบดูวา่เครืองมือและอุปกรณ์มีความชาํรุดเกิดขึนหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบความสะอาดของเครืองมือและอุปกรณ์ดว้ย หากพบวา่เครืองมือและอุปกรณ์เกิดความชาํรุดจะตอ้งทาํการแกไ้ขทนัที สําหรับเครืองมือและอุปกรณ์บางชนิดควรมีการกาํหนดระยะเวลาในการเปลียนบางชินส่วนของเครืองมือและอุปกรณ์ทีใชง้าน เพือการป้องกนัในกรณีทีเครืองมือและอุปกรณ์เกิดการชาํรุดเมือใช้เป็นระยะเวลานานเกินไป  โดยทางทีมงานทีเกียวขอ้งไดท้าํการปรึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล จึงไดท้าํการกาํหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเพือทาํการเปลียนเครืองมือและอุปกรณ์คือ ในทุกๆ  เดือนโดยทีมวศิวกรจะเป็นผูท้าํการตรวจสอบ หากเครืองมือและอุปกรณ์นนัๆสามารถใชง้านไดอ้ยูจ่ะไม่ทาํการเปลียนใหม่ สาํหรับเครืองมือและอุปกรณ์สาํรองทีควรมีไวใ้น กรณีเมือมีเครืองมือและอุปกรณ์ทีใชง้านอยู่ในปัจจุบนัเกิดการชาํรุด ทางทีมวิศวกรและส่วนงานต่างๆทีเกียวขอ้งไดท้าํการปรึกษาและลงความเห็นวา่ เครืองมือและอุปกรณ์ทีมีความจาํเป็นและกระทบต่อกระบวนการผลิตเมือมีการชาํรุดบางชนิดเท่านนัทีควรมีสาํรองไวใ้นยามฉุกเฉิน เนืองจากเครืองมือและอุปกรณ์บางอยา่งนนัมีราคาแพงเกิดความไม่คุม้ค่ากบัการสังซือปริมาณน้อยในระดบัทีเพียงพอกบัความตอ้งการ ดงันนั เครืองมือและอุปกรณ์บางอยา่งทีเกิดการชาํรุดจึงจาํเป็นที
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จะตอ้งทาํการซ่อมแซมแกไ้ขและจดัทาํเครืองมือและอุปกรณ์ทดแทนขึนมาใชง้านชวัคราว แทนการสังซือมาใหม่เพือเป็นการลดตน้ทุนการผลิตลง เพราะค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจากการซ่อมแซมและการจดัทาํเครืองมือและอุปกรณ์ทดแทนบางชนิดนนัมีค่าใชจ่้ายทีถูกกวา่การสงัซือเครืองมือและอุปกรณ์ใหม่         ภาพท ี11 ตวัอยา่งการตรวจสอบอุปกรณ์ นอกจากนนัไดท้าํการเปลียนชนิดของ Tweezers จาก Tweezers ปลายแหลม ไปเป็น Tweezers ESD ดงัภาพที 12 เพราะ Tweezers ปลายแหลม นนัทาํมาจากอลูมิเนียมทีมีความแขง็แรงเมือไปกระทบถูกชินส่วนหรือเลนส์ทีมีความแข็งแรงนอ้ยกวา่จะทาํใหเ้กิดรอยขีดข่วนไดง่้าย โดยทาํการทดลองก่อนนาํมาใชจ้ริงแลว้รวมถึงทาํการวเิคราะห์ตน้ทุนในการเปลียนมาใช ้Tweezers  ESD พบว่ามีตน้ทุนเท่ากบั ,  บาท โดยคิดเปรียบเทียบกบัเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D จาํนวน    เลนส์ สามารถเพิมรายไดใ้ห้กบับริษทัประมาณ ,  บาท  ทาํให้จุดคุม้ทุนของการเปลียนมาใช ้Tweezers  ESD ในครังนีมีค่าเท่ากบั , / ,  คิดเป็น .  ปี และไดมี้การทาํทีเก็บ Screw Driver  เมือพนกังานสายการผลิตใชง้าน Screw Driver  เสร็จเรียบร้อยแลว้จะตอ้งทาํการเก็บ Screw Driver  ไวใ้นทีเก็บนีทุกครัง เพือเป็นการป้องกนัความเสียงทีส่วนปลายมีความแหลมคมอาจไปสัมผสัถูกดา้นหน้าเลนส์หรือชินส่วนต่างๆจนทาํให้เกิดลกัษณะขอ้บกพร่องขึนได ้โดยอุปกรณ์ทีนาํมาใช้ดดัแปลงทาํมาจากสายยางท่อลมทีเหลือจากการใชง้านทาํใหไ้ม่เกิดค่าใชจ่้ายในการจดัทาํขึนมา      ภาพท ี12 ตวัอยา่ง Tweezers  ESD สาํหรับปัญหาต่างๆทีมีสาเหตุมาจาก การตรวจวดั ไดด้าํเนินการปรับปรุงแกไ้ขโดยทาํการอบรมพนกังานทงัหมดทีมีส่วนเกียวข้อง เกียวกับความสําคญัของการตรวจสอบและปัญหาทีจะเกิดขึนหากขาดความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบ สําหรับนักศึกษาฝึกงานและพนักงานใหม่จะไดรั้บติดตามและตรวจสอบอยู่เป็นประจาํเมือเริมเขา้มาประจาํทีสถานีงานในสายการผลิต และสําหรับสถานีงานทีมีนกัศึกษาฝึกงานและพนกังานใหม่เขา้มาเริมปฏิบตัิงานในระยะเวลา  เดือนแรก จะมีการติดป้าย “New Operator” เป็นการบ่งบอกวา่สถานีงานใดบา้งทีมีนกัศึกษาฝึกงานและพนกังานใหม่เขา้มาปฏิบัติงาน เพือหัวหน้าจะได้ทําการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงานและพนักงานใหม่อย่างสมาํเสมอ ดงัภาพที 13 สาํหรับหวัหนา้เองจะตอ้งเพิมความเคร่งครัดและความละเอียดรอบคอบให้มากยงิขึนในการกวดขนัพนกังานสายการผลิตให้ปฏิบติังานไดต้ามแผนงานและมีประสิทธิภาพมากทีสุด ในขนัตอนสุดทา้ยของกระบวนการผลิตหัวหนา้งานจะตอ้งเป็นผูต้รวจสอบเลนส์ถ่ายภาพทงัหมดทีผลิตไดอ้ยา่งละเอียดรอบคอบเพือเป็นการยืนยนัมาตรฐานของเลนส์ถ่ายภาพทีมีคุณภาพและไม่เกิดลกัษณะขอ้บกพร่องก่อนจะส่งต่อไปสู่ฝ่ายประกนัคุณภาพต่อไป 
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           ภาพท ี13 ตวัอยา่งหัวหนา้งานทาํการตรวจสอบและติดตามนกัศึกษาฝึกงานและพนกังานใหม ่สาํหรับปัญหาต่างๆทีมีสาเหตุมาจาก วิธีการผลิต ไดด้าํเนินการปรับปรุงแกไ้ขโดยไดท้าํการกาํหนดขนัตอนการเปลียนแปลงวิธีการผลิตและเอกสารทีเกียวขอ้งขึนใหม่ เพือนาํไปใชเ้ป็นแบบแผนทีเป็นมาตรฐานต่อไป นอกจากนนัไดมี้การกาํหนดวธีิการทาํความสะอาดเลนส์ทีเป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพอืใหพ้นกังานในสายการผลิตสามารถนาํไปใช้เป็นแบบแผนทีเป็นมาตรฐานต่อไปได ้ และสาํหรับกระบวนการตรวจสอบและซ่อมแซมทีบางขนัตอนมีความจาํเป็นทีตอ้งใช ้Tweezers ปลายแหลมในการปฏิบติังาน เนืองจากการยึดติดของชินส่วนบางจุดนันมีความแน่นและแข็งแรงจึงตอ้งใช ้Tweezers ปลายแหลม ทีมีความแข็งแรงในการแยกส่วนประกอบออกจากกนั สาํหรับพนกังานประจาํและพนกังานใหม่ทีจะเขา้มาปฏิบติังานทีสถานีงานตรวจสอบและ ซ่อมแซม จะไดรั้บการ Training เกียวกบัวิธีการปฏิบตัิงานและขนัตอนต่างๆใหม่อีกครัง โดยช่างเทคนิคทีมีความชาํนาญก่อนการเริมปฏิบตัิงานซึงจะอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของวศิวกรผูรั้บผิดชอบ ดงัภาพที 14           ภาพท ี14 ตวัอยา่งการเทรนนิงในส่วนของสถานีงานตรวจสอบและซ่อมแซมโดยช่างเทคนิคทีชาํนาญ       
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ผลและวจิารณ์ผล หลงัจากทาํการปรับปรุงแกไ้ข พบวา่ ก่อนการดาํเนินการปรับปรุงนนัเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D มีจาํนวนของเสียทีมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพคิดเป็น 29.39% จากจาํนวนของเสียทงัหมด และหลงัจากทีดาํเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแลว้ พบว่า เลนส์ถ่ายภาพโมเดล D มีจาํนวนของเสียทีมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพคิดเป็น 11.88% จากจาํนวนของเสียทงัหมด ซึงลดลงจากก่อนการดาํเนินการปรับปรุงถึง 17.41%   แสดงดงัภาพที 15       
 
  
ภาพท ี15 แสดงผลเปรียบเทียบก่อนและหลงัการปรับปรุงของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ทีเทียบกบัจาํนวนของเสียทงัหมดทีเกิดขึน  สรุปผลการวจิัย งานวิจยัครังนีทางโรงงานกรณีศึกษาได้ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานต่างๆทีไดผ้ลสําเร็จออกมาตามวตัถุประสงคที์ไดต้งัไว ้ซึงสามารถนาํไปใชเ้ป็นมาตรฐานในการทาํงานครังต่อไป โดยเมือเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายทีเป็นของเสียทงัก่อนและหลงัปรับปรุงแลว้นนั สามารถแสดงรายละเอียดแสดงได้ดงัต่อไปนี 
 ก่อนการปรับปรุง พบวา่ จาํนวนของเสียเกิดขึนทีเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D มีจาํนวน 7,500 เซต คิดเป็นเงินประมาณ  637,500,000 บาทต่อปี 
 หลงัจากการปรับปรุง พบว่า จาํนวนของเสียเกิดขึนทีเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D มีจาํนวน 2,351 เซต คิดเป็นเงินประมาณ  199,835,000  บาทต่อปี ดงันนั หลงัจากทาํการปรับปรุงแลว้ส่งผลให้โรงงานกรณีศึกษาสามารถลดค่าใชจ่้ายลงไดป้ระมาณ 437,665,000 บาทต่อปี     
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กิตติกรรมประกาศ กราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศุภรัชชยั วรรัตน์ ทีให้ความกรุณาในการเป็นทีปรึกษาให้แก่ผูว้ิจยั  ซึงให้คาํแนะนาํและขอ้มูลความรู้ต่างๆทีเป็นประโยชน์รวมถึงทฤษฎีทีมีความจาํเป็นต่องานวิจยัและยงัติดตามให้คาํแนะนาํทีดีงานวิจยัในการตรวจสอบแกไ้ขเนือหาในทุกส่วนของงานวิจยั เพือให้เกิดความถูกตอ้งเหมาะสมอยา่งต่อเนือง อีกทงัยงัสละเวลาในการใหค้าํปรึกษาตลอดจนใหก้าํลงัใจแก่ผูว้จิยั  ผูว้จิยัขอขอบพระคุณทางโรงงานกรณีศึกษาทีเอือเฟือสถานทีและขอ้มูลทุกอยา่งทีมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานครังนี รวมทงัคาํแนะนาํทีดีจากหัวหนา้งานและวิศวกรผูค้วบคุมงานรวมถึงส่วนงานต่างๆทีเกียวขอ้งทีช่วยให้ความสะดวกและความรู้แก่การดาํเนินงานวจิยัในครังนี   กราบขอบพระคุณครัวครอบทีเลียงดู ใหค้าํปรึกษา ให้กาํลงัใจและไดอ้บรมสงัสอนให้ผูว้ิจยัเติบโตและไดรั้บการศึกษาทีดีมาจนถึงทุกวนันี  เอกสารอ้างองิ จาํลกัษณ์ ขนุพลแกว้. 2548. หลกัการเพมิผลผลิต. สถาบนัเพมิผลผลิตแห่งชาติ,กรุงเทพฯ.  ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ และคณะ. 2546. กลยทุธ์การสร้างองคก์ารคุณภาพ. ธรรกมลการพมิพ,์กรุงเทพฯ. ภูธรา อินม่วง. 2555. การลดผลิตภณัฑ์บกพร่องในกระบวนการผลิตยางรูปพรรณตามแนวทางของคิวซีสตอรี. บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ กรุงเทพฯ.  ภาณุ บูรณจารุกร. 2556. เครืองมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools). แหล่งทีมา: http://www.nubi.nu.ac.th, 3 กนัยายน 2556 วนัรัตน์  จันทกิจ. 17 เครืองมือนักคิด, พิมพ์ครังที 5,199 หน้า: ภาพประกอบ. ศิ ริพล ไพบูลย์, สุกัญญา ติรวุฒิพร,บรรณาธิการ.  วรีะพล บดีรัฐ. 2543. PDCA วงจรสู่ความสาํเร็จ, ประชาชน จาํกดั. สถาบนัเพมิผลผลิตแห่งชาติ,กรุงเทพฯ.  โสภิดา ท้วมมี. 2550. การลดของเสียในกระบวนการผลิตพลาสติกแผ่น โดยการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง กรณีศึกษา บริษัทในอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ.              
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การพฒันาเครืองวดัฝุ่ นละอองในอากาศรายงานผลบนสมาร์ทโฟน Development of Airborne Par ticulate Matter  Detector  Repor ted on Smar tphone 
สมศกัดิ วรรณชยั1 กิจจา  ไชยทนุ1 พิสิษฐ์ วมิลธนสิทธิ1 กิงกาญจน์ ปวนสุรินทร์2 และ อาทิตย ยาวฑุฒิ*1 Somsak Wannachai1 Kitchar Chaithanu1 Pisit Wimonthanasit1 Kingkan Puasurin2 and Artit Yawootti*1 

บทคัดย่อ 
บทความนีนําเสนอการสร้างเครืองวดัฝุ่ นละอองในอากาศด้วยเซ็นเซอร์หลกัการทางแสง PlanTower โมเดล PMS5  ทีสามารถตรวจวัดฝุ่ น PM1.0, PM .  และ PM  ในอากาศได้ สัญญาณจากเซ็นเซอร์ถูกประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Node MCU มีการรายงานผลการวดัทีจอแสดงผลและส่งขอ้มูลการวดัขึนระบบคลาวด์ของบลิงค ์ผ่านระบบไร้สายไวไฟ สามารถดูผลการวดัด้วยสมาร์ทโฟนได้ ขอ้มูลการวดัถูกบันทึกลงในหน่วยความจําแบบความละเอียดสูง ผลการวดัฝุ่ นต่อเนืองเปรียบเทียบกบัเครืองวดัฝุ่ นสําเร็จรูป AirCasting พบวา่มีความสอดคลอ้งกนัมากโดยค่าสหสมัพนัธ์ (R ) ของฝุ่ น PM .  รายชวัโมงมีค่าสูงถึงระดบั . 471 

คาํสําคญั : เครืองวดัฝุ่ 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         มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 128 ห้วยแกว้ ต.ชา้งเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ 50300 ประเทศไทย 1 Rajamangala University of Technology Lanna, 128 HoyKeaw, ChangPeak, Moung, Chiang Mai, Thailand, 50300, Thailand 2 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงราย  หมู่  ตาํบลทรายขาว อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย  ประเทศไทย 2 Rajamangala University of Technology Lanna Chiangrai : 99 Sai Khao, Pan, Chiang Rai, Thailand, 57120, Thailand * ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ Corresponding author, yartit@rmutl.ac.th 
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บทนํา  ฝุ่ นละอองในอากาศเป็นปัญหาทีส่งผลกระทบโดยตรงกบัโรคระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (Particulate Matter; PM) PM2.5 ทีสามารถทะลุผ่านกลไกการกรองเบืองตน้ของร่างกายเขา้ไปยงัเซลล์ปอด อนัเป็นสาเหตุหลกัของโรคมะเร็ง [Vinitketkumnuen et al., 2007] แหล่งทีมาของฝุ่ นละอองในอากาศ มีหลายประเภท ทงัการเผาเศษพืชทางการเกษตร ไฟป่า และกิจกรรมการใชพ้ลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมหรือเครืองยนตใ์นยานพาหนะเป็นตน้ ไดมี้การยอมรับจากองคก์ารอนามยัโลกเมือปี 2552 วา่ไอเสียจากเครืองยนตเ์ป็นสารก่อมะเร็ง [WHO, 2016] การแกปั้ญหาฝุ่ นละอองในอากาศจาํเป็นตอ้งมีเครืองมือวดัทีมีความถูกตอ้งสูง รายงานผลไดอ้ยา่งรวดเร็วและราคาไม่แพง เพอืโอกาสในการขยายจุดทีติดตงัและเฝ้าสังเกตปริมาณฝุ่ นละอองในอากาศในสถานทีทีเป็นแหล่งกาํเนิดมลพิษ หรือชุมชนทีอยูอ่าศยั เครืองมือวดัฝุ่ นตามทีองค์การพิทักษ์สิงแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ United States Environmental Protection Agency (US EPA) กําหนดให้ใช้ตาม Code of Federal Regulations (CFR) ในหัวข้อ 40 Protection of Environment สามารถแบ่งออกเป็นเครืองมือวดัวิธีอ้างอิง (Federal Reference Method) และเครืองมือวัดวิธีเทียบเคียง (Federal Equivalent Method) โดยเครืองมือวดัแบบเทียบเคียงยงัแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม (Class) ตามความคลา้ยของขันตอน (Procedure) การตรวจวดั โดยเครืองมือวดัฝุ่ นละอองในอากาศกลุ่มทีสาม (Class III) ไดแ้ก่เครืองแบบเทเปอร์ อีลีเมนต ์ออนซิลเลติง ไมโครบาลานซ์ หรือ ทีออม (Tapered Element Oscillating Microbalance; TEOM) และเครืองแบบเบต้าเรย ์(Beta Attenuation หรือ Beta Ray) ตามทีกรมควบคุมมลพิษประกาศใหใ้ช ้[US EPA, 1998; US GPO, 2016; PCD 2016] ขอ้จาํกดัของเครืองมือวดัฝุ่ นละอองในอากาศแบบทีออมและเบตา้เรยคื์อมีราคาแพงตอ้งนําเขา้เครืองมือจากต่างประเทศ อีกทงัตอ้งติดตงัระบบการวดัในสถานีทีควบคุมอณุหภูมิคงที ทาํใหเ้กิดขอ้จาํกดัในการเพมิจาํนวนจุดตรวจวดัฝุ่ นละอองในอากาศ เครืองมือวดัฝุ่ นละอองในอากาศทีใชเ้ทคนิคการกระเจิงแสง (Light Scattering) ถูกพฒันาและนาํมาใชใ้นการวดั PM1.0 PM2.5 และ PM10 ไดพ้ร้อมกนั เช่นเครือง EDM180 ของบริษัท GRIMM ทีได้รับการรับรองจาก US EPA หรือเครือง DustTRAK ของบริษทั TSI ทีถูกนําไปใชใ้นงานวิจยัอนุภาคละอองลอยอยา่งแพร่หลาย และเครืองวดัของ AirViual ทีมีการพฒันาระบบ Internet of Things (ioT) ทีผูใ้ช้สามารถใชง้านไดง่้ายขึน [GRIMM, 2015; TSI, 2016] ปัจจุบนัเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เทคนิคการกระเจิงแสงมีการพฒันามากขึนและราคาถูกลง การนําเซ็นเซอร์เทคนิคการกระเจิงแสงมาประยกุต์ใชใ้นการวดัฝุ่ นละอองในอากาศ PM1.0 PM2.5 และ PM10 ทีสามารถรายงานผลบนสมาร์ทโฟน จึงเป็นการแกปั้ญหาขอ้จาํกดัเรืองเครืองมือราคาแพงและสามารถขยายจาํนวนจุดวดัเพอืนาํขอ้มูลไปใชว้างแผน แกปั้ญหาฝุ่ นละอองในอากาศไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ  วธิีการดําเนินการวจิัย 1. เซ็นเซอร์หลกัการทางแสง เซ็นเซอร์เทคนิคการกระเจิงแสงทีขายเชิงพาณิชยมี์ทงักลุ่มทีใชต้วัตา้นทานทาํให้เกิดกระแสอากาศร้อนดูดฝุ่ นทีต้องการตรวจวดัเข้ามาทีส่วนตัวตรวจวดัฝุ่ น (ไม่มีพัดลม) ได้แก่โมเดล GP2Y1010AU0F ของบริษัท Sharp โมเดล DSM501A ของบริษัท Samyoung และโมเดล PPD ของบริษัท Shinyei เป็นต้น และกลุ่มทีใช้พัดลมดูดฝุ่ นเขา้มา ได้แก่โมเดล SDS ของบริษทั NOVA Fitness โมเดล HPMA ของบริษทั Honeywell และโมเดล PMS ของบริษทั Plantower เป็นตน้ ในบทความวิจยันีเป็นการพฒันาเครืองวดัฝุ่ นทีชือวา่ PMDmobile โดยเลือกใชเ้ซ็นเซอร์เทคนิคการกระเจิงแสงโมเดล PMS5003 ของบริษทั Plantower ดงัแสดงในรูปที 1 ซึงมีความสามารถในการตรวจวดัฝุ่ น PM1.0 PM2.5 และ PM10 ไดพ้ร้อมกนั โดยมีคุณสมบติัต่าง ๆ ตามตารางที 1 
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2. ระบบและการทาํงานของเครืองวดัฝุ่ นละอองในอากาศ การทาํงานตรวจวดัฝุ่ นภายในตวัเซ็นเซอร์แสดงให้เห็นตามแผนภาพในรูปที 2 โดยเริมจากพดัลมดูดอากาศนาํฝุ่ นภายนอกเขา้มาทีโพรงของ Air Channel แสงอินฟาเรดจากแหล่งกาํเนิดส่องมาทีอนุภาคฝุ่ นแลว้เกิดการกระเจิงแสงไปยงั Photo Diode ทําให้ได้สัญญาณไฟฟ้า (Electric Signal) ส่งต่อไปยงัภาคขยายทีมีวงจรกรองสัญญาณอยู่ภายใน (Filter Amplifier Circuit) สัญญาณเอาพุตส่วนนีถูกส่งไปทีไมโครคอนโทรลเลอร์เพือแปลงเป็นปริมาณความเขม้ขน้เชิงมวลของฝุ่ นในรูปแบบการสือสารอนุกรม สญัญาณทีไดส้ามารถนีใช ้Node MCU ทาํการอา่นค่าและประมวลผลต่อไปดงัแสดงในรูปที 3 เครืองวดัฝุ่ นทีพฒันาขึนในบทความนี จะนาํขอ้มูลฝุ่ น PM1.0 PM2.5 และ PM10 บนัทึกลงในการ์ดขอ้มูลความละเอียดสูง (SD Card) ดว้ยโมดูล SD Card โดยมีฐานเวลาจริงทีไดม้าจากโมดูล Real Time Clock นอกจากนียงัมีการตรวจวดัอุณหภูมิและความชืนไดด้ว้ยเซ็นเซอร์ DHT11 ผลการวดัทงัหมดสามารถแสดงให้เห็นทีจอแสดงผล Liquid Crystal Display (LCD) นอกจากนีขอ้มูลทงัหมดยงัส่งไปทีระบบคลาวด์ของ Blynk ซึงสามารถใชส้มาร์ทโฟน (Smart Phone) ในการเรียกดูค่าการวดัในรูปแบบของตวัเวลาและกราฟได ้การวดัฝุ่ นละอองในอากาศดว้ยเซ็นเซอร์ทีพฒันาขึนมีการเปรียบเทียบผลกบัเครืองวดัฝุ่ น AirCasting  ทีมีขายเชิงพาณิชย ์โดยมีการส่งขอ้มูลการวดัของเครือง AirCasting ไปยงัแอพลิเคชนั AirCast บนสมาร์ทโฟน [AirCasting] 
3. การดาํเนินการวดัฝุ่ นละอองในอากาศภาคสนาม ทาํการตงัเครืองวดัฝุ่ นทีพฒันาขึนกบัเครืองวดัฝุ่ น AirCasting ณ อาคารวศิวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เชียงราย นอกจากนียงัมีการเปรียบเทียบผลการวดักบัเครืองวดัฝุ่ น PM10 สถานี PCD57T และ PCD73T ของกรมควบคุมมลพิษ ระหว่างเวลา 17:00 น. ของวนัที 2 กุมภาพันธ์ ถึงเวลา 17:00 น. ของวนัที 3 กุมภาพนัธ์ 2561 เพือดูแนวโน้มการเปลียนแปลงของฝุ่ นในจงัหวดัเชียงราย ซึงตาํแหน่งเครืองวดัฝุ่ นของกรมควบคุมมลพิษกบัอาคารวิศวกรรมโยธา มีระยะห่างประมาณ 30 กิโลเมตร ดงัแสดงบนแผนทีในรูปที 4  

 รูปท ี1 ลกัษณะของเซ็นเซอร์วดัฝุ่ นเทคนิคการกระเจิงแสง Plantower PMS5003          
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ตารางท ี1 คุณลกัษณะของเซ็นเซอร์ PMS5003 บริษทั 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. 
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 รูปท ี2 แผนภาพการทาํงานของเซ็นเซอร์ Plantower PMS5003 
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 รูปท ี3 แผนภาพการทาํงานของ PMDmobile  
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PCD73TPCD57T

PMDmobile

 รูปท ี4 ตาํแหน่งติดตงัเครืองวดัฝุ่ น PMDmobile  ผลการทดลองและวจิารณ์ผล 
 รูปที 5 เป็นลกัษณะการแสดงผลการวดัฝุ่ นทีสมาร์ทโฟน ส่วนรูปที 6 แสดงผลการวดัฝุ่ น PM2.5 รายวินาทีดว้ยเครืองวดั PMDmobile  ทีพฒันาขึนกบัเครือง AirCasting ระหว่างเวลา 17:00 น. ของวนัที 2 กุมภาพนัธ์ ถึงเวลา 17:00 น. ของวนัที 3 กุมภาพนัธ์ 2561 พบวา่มีความคลา้ยกนัมากโดยค่าฝุ่ น PM2.5 จากเครืองมือวดัทงัสองมีการเพิมขึนในเวลา 19:00 น. และมีการลดลงเพียงเลก็นอ้ยอยา่งต่อเนืองลงมา จนในเวลาประมาณ 11:00 น. ของวนัที 3 กุมภาพนัธ์ 2561 มีการเพมิขึนจากค่าประมาณ 70 µg/m3 เป็น 90 µg/m3 ทีเวลาประมาณ 12:00 น. เมือนาํขอ้มูลฝุ่ นทงั PM1.0 PM2.5 และ PM10 มาแสดงเป็นค่าเฉลียรายชัวโมงในรูปที 7 ทําให้เห็นการเปลียนแปลงตามช่วงเวลาต่าง ๆ ทีสอดคลอ้งกัน โดยค่าเฉลียทังหมดของ PM2.5/PM10 คิดเป็นร้อยละ 92.26 ส่วนค่าเฉลียทังหมดของ PM1.0/PM2.5 คิดเป็นร้อยละ 63.98 สอดคลอ้งกับงานวิจัยการสาํรวจปริมาณฝุ่ นในอากาศภายในจงัหวดัเชียงใหม่และลาํพนู [Sopajaree  et al., 2007] และเมือพิจารณาร่วมกบัค่าเฉลียรายชวัโมงของ PM10 จากสถานี PCD57T และ PCD73T ของกรมควบคุมมลพิษ ทีติดตงัในตวัเมือง ห่างจากจุดทีติดตงัเครืองวดัฝุ่ น PMDmobile และ AirCasting เป็นระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร พบวา่มีความเขม้ขน้เชิงมวลนอ้ยกวา่ แต่ยงัคงเห็นการเปลียนแปลงทีคลา้ยกบัในช่วงเวลาทีเปรียบเทียบโดยฝุ่ นมีค่าเพิมขึนในช่วงเวลาประมาณ 19:00 น. และลดลงต่อเนืองแลว้กลบัมาเพิมสูงขึนในเวลาประมาณ 8:00 น.ดังแสดงในรูปที 8 เมือนําค่าเฉลียรายชัวโมงของฝุ่ น PM2.5 จากเครืองวดัฝุ่ น PMDmobile และ AirCasting มาหาค่าสหสมัพนัธ์ พบวา่มีการถดถอยเชิงเส้นแบบ RMA (Reduced Major Axis) สูงโดยมี R2 = 0.8471 ดงัแสดงในรูปที 9 ซึงแสดงวา่เครืองวดัฝุ่ นทงัสอง สามารถวดัฝุ่ นไดส้อดคลอ้งกนัมาก  
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รูปท ี5 ลกัษณะของการแสดงผลการวดับนสมาร์ทโฟน 

 รูปท ี6 ผลการวดัฝุ่ น PM2.5 รายวนิาที  
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 รูปท ี7 การเปรียบเทียบค่าเฉลียรายชวัโมงของฝุ่ น PM1.0 PM2.5 และ PM10 ของ PMDmobile  

 รูปท ี8 การเปรียบเทียบค่าเฉลียรายชวัโมงของฝุ่ น PM2.5 และ PM10  



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  344 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

 รูปท ี9 สหสมัพนัธ์ของฝุ่ น PM2.5 รายชวัโมง สรุปผลการวจิัย บทความนีเป็นการนาํเสนอวิธีการวดัฝุ่ นละอองในอากาศ PM1.0 PM2.5 และ PM10 ดว้ยเซ็นเซอร์เทคนิคการกระเจิงแสงทีมีขายเชิงพาณิชย ์มีการรายงานผลทีจอแสดงผล LCD บนัทึกค่าการวดัลงในหน่วยความจาํ SD Card และส่งขอ้มูลขึนระบบคลาวด์ Blynk มีการเปรียบเทียบผลการวดักบัเครืองวดัฝุ่ น AirCasting ทีมีขายเชิงพาณิชย ์ซึงพบว่ามีความสอดคลอ้งกันมาก โดยมีค่าสหสัมพันธ์ทีสูงในระดับ R2 = 0.8471 และผลการวดัฝุ่ นในช่วงเวลาเปรียบเทียบกันยงัสอดคลอ้งการค่าเฉลียรายชวัโมงของฝุ่ น PM10 จากเครืองวดัฝุ่ นมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ การทดสอบทเบืองตน้แสดงให้เห็นว่าเครืองวดัฝุ่ น PMDmobile ทีพฒันาขึนนีมีความเหมาะสมต่อการนาํไปวดัฝุ่ นละอองในอากาศ  กิตติกรรมประกาศ ขอขอบพระคุณ ศูนยแ์มคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา และ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงราย          



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  345 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

เอกสารอ้างองิ Grimm Company, GRIMM180, “Environmental Dust Monitor User Manual”, Aerosol Technik GmbH & Co. KG, Dorfstrasse 9, D-83404 Ainring, Germany, Available Source: www.grimm-aerosol.com, April 12, 2015. PCD, “Pollution Control Department”, Ministry of National Resources and Environment, Available Source: http://www.pcd.go.th, March 27, 2016. Sopajaree, K., and Pengchai, P., “Dust survey in the air of Chiang Mai and Lamphun”, Final Report, Thailand Research Found, March 2007. TSI Company, “DUSTTRAKTM DRX Aerosol Monitor Theory of Operation”, Application Note Expmn-002, Available Source:  www.tsi.com, March 16, 2016. US EPA, “Guidance for using Continuous Monitors in PM2.5 Monitoring Network”, Available Source:  www.epa.gov/ttnamti1/pmpolgud.html, March 3, 1998. US GPO, “Code of Federal Regulation; CFR (Annual Edition)”, U.S. Government Publishing Office (GPO), Available Source:  https://www.gpo.gov, March 9, 2016. Vinitketkumnuen, U., Chevonarin, T., Taneyhill, K., and Chunram, N., “Oxidative damage to DNA from alveolar lung Cell Lines by Air-borne Particulate Matter PM 2.5 & PM 10 extractable from Chiang Mai and Lumphun”, Final Report, Thailand Research Found, July 2007. WHO, “World Health Organization”, Available Source: Website: www.who.int/topics/air_pollution/en, August 12, 2016.                    



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  346 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

การวเิคราะห์ปริมาณโอโซนรวมในบรรยากาศทภีาคกลางของประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และประเทศพม่า Analysis of Total Ozone in Atmosphere at Central region of Thailand, Cambodia and Myanmar   รุสมาดี สะบูดิง1* สมกรณ์ ชยัวรากรณ์1 และ ฮูเซ็ง ชายดานา  Rusmadee Sabooding1*, Sommkorn Chaiwarakorn1 and Huseng Chaidana1  บทคัดย่อ  ในงานวจิยันี ผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาปริมาณโอโซนในบรรยากาศทีกรุงเทพมหานครของประเทศไทย กรุงพนมเปญสําหรับประเทศกัมพูชา และย่างกุ้งในประเทศพม่า ในกรณีรายวนั และรายวนัเฉลียต่อเดือน โดยใช้ข้อมูลดาวเทียม                        ทีตําแหน่ง 3 แห่ง คือกรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร (13.67oN 100.62oE) กรุงพนมเปญ (11.56oN 104.93oE) และกรุงย่างกุ้ง (16.87oN 96.15oE) จากนันผูว้ิจัยได้รวบรวมขอ้มูลปริมาณโอโซนในช่วงระยะเวลา 11 ปี (2007-2017) จากดาวเทียม Aura/OMI ผลการวิเคราะห์พบวา่ลกัษณะการเปลียนแปลงตามฤดูกาลในรอบปีของปริมาณโอโซนของทงั 3 แห่ง มีลกัษณะคลา้ยกนั กล่าวคือปริมาณโอโซนจะมีค่าตาํสุดในช่วงตน้ปีและปลายปี นอกจากนีมีค่าสูงสุดในช่วงกลางปี   คาํสําคญั : ปริมาณโอโซน, ขอ้มูลดาวเทียม, ปริมาณโอโซนในบรรยากาศ  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       1 สาขาฟิสิกส์. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ตาํบลสะเตง อาํเภอเมือง จงัหวดัยะลา 95000 1 Department of Physics, Faculty of Science technology and agriculture, Yala rajabhat University, Sateng, Muang, Yala 95000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Sabooding081@gmail.com 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  347 
 

 การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

บทนํา โอโซนเป็นองคป์ระกอบทีสาํคญัของบรรยากาศของโลก ทงันีเพราะเป็นก๊าซทีช่วยดูดกลืนรังสีอลัตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย ์ให้มีปริมาณทีพอเหมาะกับการดํารงชีวิตของสิงมีชีวิตบนโลก โดยทัวไปปริมาณของก๊าซโอโซนในบรรยากาศจะเปลียนแปลงตามความสูงจากพนืผิวโลก โดยมีความหนาแน่นสูงสุดทีประมาณ 20-30 กิโลเมตรจากพนืผิวโลก หรือทีเรียกกนัวา่ชนับรรยากาศของโอโซน (ozone layer) ซึงอยูใ่นบรรยากาศชนัสตราโตสเฟียร์ (stratosphere) นอกจากนียงัมีก๊าซโอโซนจานวนเล็กน้อยในบรรยากาศชนัโทรโพสเฟียร์ (troposphere) ซึงเป็นบรรยากาศทีห่อหุ้มจากพืนผิวโลกถึงความสูงประมาณ 10 กิโลเมตร ปริมาณโอโซนทังหมดในชันบรรยากาศจะเรียกว่า ปริมาณโอโซนรวม (total ozone)               ก๊าซโอโซนทงัหมดในบรรยากาศจะทาํหนา้ทีป้องกนัไม่ให้รังสีอลัตราไวโอเลตบี (UV-B) ซึงเป็นรังสีทีมีอนัตรายผ่านเขา้มาถึงพืนโลกมากเกินไป แต่ในช่วง 15 ปีทีผ่านมา นกัวิทยาศาสตร์คน้พบว่าโอโซนในบรรยากาศของโลกมีปริมาณลดลง Farman และคณะ ไดท้าํการสํารวจโอโซนในบริเวณขวัโลกใตแ้ละพบว่าโอโซนเหนืออ่าว Halley ในทวีปแอนตาร์กติกมีการลดลงในช่วง 1 ทศวรรษถึง 40 % ต่อมามีการพบวา่การลดลงของโอโซนมิไดมี้เฉพาะในบริเวณขวัโลกใตเ้ท่านนั แต่พบทีบริเวณขวัโลกเหนือและบริเวณอืนๆ ของโลกดว้ย โดยในบริเวณละติจูดกลาง (mid–latitude) ระหวา่งปี ค.ศ.1979–1991 มีการลดลงของโอโซน 3–5% และทีละติจูดสูง (high–latitude) ลดลง 6–8% นอกจากนียงัพบวา่ในปี ค.ศ.1992 โอโซนทวัโลกมีการลดลงอยา่งมากเมือเปรียบเทียบกบัการเปลียนแปลงตามปกติ โดยเฉพาะอยา่งยงิในช่วงละติจูด 10oS–20oS และ 10oN–60oN ซึงครอบคลุมพืนทีของประเทศไทยด้วย การลดลงของโอโซนสอดคล้องกับการเพิมขึนของปริมาณรังสีอลัตราไวโอเลต และสอดคลอ้งกบัขอ้มูลทางการแพทย ์ซึงพบวา่อตัราการป่วยเป็นโรคมะเร็งผิวหนงัของประชากรในทวีปอเมริกาเหนือ และออสเตรเลียเพมิขึนตามการเพมิขึนของรังสีอลัตราไวโอเลตดว้ย  อลัตราไวโอเลตยงัมีจากผลการศึกษาของ UNEP ไดค้าดการณ์วา่ถา้ปริมาณโอโซนในบรรยากาศลดลง 10% จะมีคนตาบอดเพิมขึนใหม่ทัวโลกอีกประมาณ 1 ล้านรายต่อปี เนืองจากผลของรังสีอัลตราไวโอเลตทีมีปริมาณเพิมขึน นอกจากนียงัคาดว่าการลดลงของปริมาณโอโซนเพียง 1% ในระยะยาว อาจทาํให้อตัราการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังเพิมขึน              2–3% นอกจากนีการเพมิขึนของรังสีอลัตราไวโอเลตยงัมีผลกระทบในเชิงลบต่อ micro–organism ทงับนบกและในทะเล ซึงส่งผลกระทบระยะยาวต่อระบบนิเวศน์ รวมทงัห่วงโซ่อาหารโดยส่วนรวมดว้ย จากความสาํคญัของการคน้พบดงักล่าว องคก์ารสหประชาชาติจึงไดจ้ดัให้มีการประชุมนานาชาติเพือหยดุยงัการสูญเสียบรรยากาศชนัโอโซนทีเมือง Montreal ประเทศแคนาดา เมือปี ค.ศ. 1987 และ ค.ศ. 1991 และออกข้อกาํหนดทีเรียกว่า Montreal Protocol ซึงประเทศไทยไดร่้วมลงนามดว้ย ตามขอ้กาํหนดดงักล่าวประเทศสมาชิกทีลงนามตอ้งดาํเนินมาตรการระงบัการใชส้ารเคมีทีทาํลายบรรยากาศชนัโอโซน ภายในปี ค.ศ. 2010 นอกจากนีในบทความที 6 ของ Montreal Protocol ยงักาํหนดให้ทาํการประเมิน อีกทงัยงัติดตามการตรวจวดัสภาวะโอโซน และปริมาณรังสีอลัตราไวโอเลต ในประเทศต่างๆ ดว้ย ถึงแมว้า่จะมีการหยดุยงัการทาํลายบรรยากาศชนัโอโซนตามขอ้กาํหนดดงักล่าว แต่ก็จะตอ้งใชเ้วลาอีกประมาณ 50 ปี บรรยากาศชนัโอโซนจึงจะฟืนตวักลบัมามีสภาพเดิมก่อนถูกทาํลาย ดังนันผลกระทบจากการลดลงของโอโซนยงัคงมีต่อไป จากปัญหาดังกล่าวจึงมีการศึกษาวิจัยเพือหาค่าปริมาณโอโซน อาทิเช่น M. Anton และคณะ (2010) ได้ทาํการวิเคราะห์ปริมาณโอโซน จากเครืองวดัภาคพืนดิน (Brewer spectrophotometer) ทีเมือง Madrid ของประเทศสเปน ผลการทดลองพบวา่ ฤดูกาลของ 4 ฤดู คือ ปริมาณโอโซนรายเดือน ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ และฤดูร้อนมีค่าสูงกวา่ฤดูใบไมร่้วง และฤดูหนาว ต่อมา Hartogh และคณะ (2011) ทาํการวดัโอโซนทีระดบัความสูง 40 และ 60 km โดยใชเ้ทคนิคทางไมโครเวฟทีเมือง Lindau ประเทศเยอรมนั ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ความหนาแน่นของโอโซนทีส่วนบนของชนัสตราโตสเฟียร์ทีระดบัความสูง 40 km มีค่าลดลงอยา่งมาก ขณะทีระดบัความสูง 60 km โอโซนมีความหนาแน่นลดลงเพียงเล็กนอ้ย นอกจากนี Ma 
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และคณะ (2011) ไดท้าํการตรวจวดัโปรไฟลข์องโอโซนในชนัโทรโพสเฟียร์ตอนล่าง ในช่วงฤดูใบไมร่้วงปี 2008 ทีสถานี Nanjiao และสถานี Shangdianzi ในกรุงปักกิง ผลจากการตรวจวดั พบวา่ความเขม้ขน้โอโซนสูงสุดทีพืนผิวเกิดจากอิทธิพลของกระแสลม กล่าวคือกระแสลมตะวนัตกเฉียงใตท้าํให้เกิดการแพร่กระจายของมลพิษรอบกรุงปักกิง ในขณะทีกระแสลมตะวนัตกเฉียงใตจ้ะพดัพามวลอากาศทีมีความเขม้ขน้โอโซนสูงเขา้มายงักรุงปักกิง อยา่งไรก็ตามยงัพบวา่ความแตกต่างของชนิดลมเฉือน (ความเร็วลมและทิศทางลม) ยงัเป็นเหตุให้เกิดการสะสมโอโซน และการลดลงของโอโซน wind shear layer อีกดว้ย  สาํหรับ Solomon และคณะ (2016) พบวา่รูรัวโอโซนในทวปีแอนตาร์กติกในช่วงฤดูใบไมผ้ลิมีการฟืนตวัขึนตงัแต่ปี 2000 โดยจากผลการตรวจวดัและจากแบบจาํลอง พบวา่แนวโน้มการลดลงของโอโซน ในช่วงปี 2000-2014 มีค่าตาํลง โดยพืนทีบริเวณทีเกิด ozone hole ลดลงเหลือเพียง 7.49.4  million km2 แสดงให้เห็นการฟืนตัวของชันโอโซนในบ รรย าก าศ  รวม ทัง  Sheng Bo Chen แ ล ะ ค ณ ะ  (2017) ไ ด้ทํ าก าร ศึ ก ษ าป ริม าณ โอ โซ น  จาก เค รื อ งวัด  Brewer spectrophotometer รวมทงั Pandora spectrophotometer ขององค์การ NASA และขอ้มูลดาวเทียม Aura/OMI ซึงอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม 2012 ถึงธนัวาคม 2014 ในประเทศเกาหลีใต ้  ดงันนัในงานวจิยันีผูว้ิจยัจึงเสนอทีจะนาํการศึกษาปริมาณโอโซนในบริเวณกรุงเทพมหานครสาํหรับประเทศไทย กรุงพนมเปญในประเทศกมัพูชา และกรุงย่างกุง้ของประเทศพม่า เพือให้ทราบธรรมชาติของปริมาณโอโซนในบริเวณนีต่อไป  วธิีดําเนินการวิจัย ข้อมูลปริมาณโอโซนจากดาวเทียม   การวดัโอโซนดว้ยดาวเทียมเป็นการวดัดว้ยเซนเซอร์ระยะไกลเหนือชนับรรยากาศโลก ประโยชน์ของการตรวจวดัดว้ยดาวเทียม คือให้ขอ้มูลเชิงพืนทีทีดี และช่วยให้ทราบการเปลียนแปลงทีเกิดขึน ดาวเทียมอุตุนิยมแบบ Polar orbiting satellite ทีวดัปริมาณโอโซนขององคก์าร NASA ทีทาํการวดัโอโซนต่อเนืองกนัตามปีต่างๆ กล่าวคือ ดาวเทียม Aura เริมดาํเนินการตรวจวดัครังแรกเมือปี 2004 และยงัคงถูกใช้งานจนถึงปัจจุบันดาวเทียม Aura                ไดติ้ดตงัหัววดัชือวา่ OMI (Ozone Monitoring Instrument) เพอืใชส้าํหรับวดัปริมาณโอโซนรวมรายวนัทวัโลก  หลกัการทาํงานของหัววดั OMI เป็นหวัวดัทีมีมุมมองกวา้ง สามารถวดัการกระเจิงของรังสีอาทิตยข์ณะใดๆ (solar backscattered irradiance) ได้เป็นระยะทางตามแนวนอน 2,600 km มี spatial resolution เท่ากับ 1 องศาละติจูด x 1 องศาลองจิจูด หัววดัมีลกัษณะเป็นกลอ้งโทรทรรศน์ทีมี across-track 115O อีกทงัยงัมีเซนเซอร์ภายในเป็นแบบ CCD (Charge Couple Device) ทาํหน้าทีรับแสงแลว้แปลงเป็นสัญญาณอนาล็อก (analog) รังสีอาทิตยที์หัววดัรับไดมี้ช่วงความยาวคลืนทีกวา้ง ก็คือหัววดั OMI จะแบ่งช่องสัญญาณรับรังสีอาทิตย์เป็น 3 ช่องสัญญาณ ได้แก่ ช่อง UV-1 (264-311 nm) UV-2               (307-383 nm) และ VIS (349-504 nm) มีการทาํงานทีแตกต่างกัน 3 โหมด อาทิ Global mode, Spatial zoom-in mode และ Spectral zoom-in mode  การวิเคราะห์ข้อมูล  - ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ต่อมาเขียนกราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าปริมาณโอโซนในรายเดือน  - ทาํการเปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของกรุงเทพมหานคร (13.67oN 100.62oE) ของประเทศไทย รวมทงักรุงพนมเปญ (11.56oN 104.93oE) ในประเทศกมัพชูา และกรุงยา่งกุง้ (16.87oN 96.15oE) สาํหรับประเทศพม่า 
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ผลและวจิารณ์ผล ในงานนี ผูว้ิจัยจะนาํขอ้มูลปริมาณโอโซนทีไดจ้ากดาวเทียม Aura/OMI ขององค์การ NASA ทีระหว่างปี 2007-2017 มาวิเคราะห์การเปลียนแปลงปริมาณโอโซนทีกรุงเทพมหานครสําหรับประเทศไทย กรุงพนมเปญในประเทศกมัพูชา และกรุงยา่งกุง้ของประเทศพม่า  การเปลียนแปลงปริมาณโอโซนตามฤดูกาลในรอบปีสาํหรับกรุงเทพมหานคร พนมเปญ และกรุงยา่งกุง้ จะแสดงไวภ้าพที 1-11 และภาพที 12 จะแสดงการเปรียบเทียบผลของทงั 3 สถานี 

 ภาพท ี1 แสดงการเปลียนแปลงปริมาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2007 ทีกรุงเทพมหานคร 

 ภาพท ี2 แสดงการเปลียนแปลงปริมาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2008 ทีกรุงเทพมหานคร     
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 ภาพท ี3 แสดงการเปลียนแปลงปริมาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2009 ทีกรุงเทพมหานคร 

 ภาพท ี4 แสดงการเปลียนแปลงปริมาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2010 ทีกรุงเทพมหานคร     
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 ภาพท ี5 แสดงการเปลียนแปลงปริมาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2011 ทีกรุงเทพมหานคร 

 ภาพท ี6 แสดงการเปลียนแปลงปริมาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2012 ทีกรุงเทพมหานคร     
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 ภาพท ี7 แสดงการเปลียนแปลงปริมาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2013 ทีกรุงเทพมหานคร 

 ภาพท ี8 แสดงการเปลียนแปลงปริมาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2014 ทีกรุงเทพมหานคร     
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 ภาพท ี9 แสดงการเปลียนแปลงปริมาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2015 ทีกรุงเทพมหานคร 

 ภาพท ี8 แสดงการเปลียนแปลงปริมาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2016 ทีกรุงเทพมหานคร     
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 ภาพท ี9 แสดงการเปลียนแปลงปริมาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2017 ทีกรุงเทพมหานคร 

 ภาพท ี10 แสดงการเปลียนแปลงปริมาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปีทีพนมเปญ (2007-2017)     
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 ภาพท ี11 แสดงการเปลียนแปลงปริมาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปีทีกรุงยา่งกุง้ (2007-2017) 

 ภาพท ี12 แสดงการเปรียบเทียบผลปริมาณโอโซนรวม (TO) ทงั 3 สถานี  สรุปผลการวจิัย ปริมาณโอโซนในบรรยากาศตามเวลารอบปีจะเห็นวา่ทงั 3 แห่ง คือกรุงเทพมหานครของประเทศไทย พนมเปญในประเทศกมัพชูา และกรุงยา่งกุง้สาํหรับประเทศพม่า ปริมาณโอโซนรวมจะมีค่าตาํในช่วงตน้ปี (มกราคม-กุมภาพนัธ์) และจะค่อยๆ เพิมสูงขึนจนถึงค่าสูงสุดในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม จากนันค่าจะค่อยๆ ลดตาํลงจนถึงค่าตาํสุดในเดือนธนัวาคม   แมว้่าในปัจจุบันจะมีการวดัขอ้มูลปริมาณโอโซนจากดาวเทียม แต่ค่าทีได้มีความละเอียดเชิงพืนทีค่อนขา้งตาํ          และการวดัจากขอ้มูลดาวเทียมยงัคงตอ้งใช้สถานีวดัภาคพืนดินในการตรวจสอบความถูกตอ้ง ดังนนัจึงควรตงัสถานีวดัโอโซนในประเทศเพมิเติมโดยเฉพาะภมิูภาคหลกัของประเทศไทย ประเทศกมัพชูา และประเทศพม่า ทงันีเพือนาํขอ้มูลทีได้
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ไปใชใ้นการศึกษาการเปลียนแปลงของโอโซนในประเทศทงั 3 สาํหรับใชเ้ผยแพร่สู่สาธารณชน เพือเพิมความตระหนกัต่อการปกป้องชนัโอโซน โดยการหลีกเลียงสารเคมีทีทาํลายบรรยากาศชนัโอโซน อยา่งไรก็ตามการกระจายตามพนืที และตามความสูงของโอโซนยงัเป็นขอ้มูลพืนฐานทีสําคญัของการจําลองแบบสภาวะบรรยากาศ รวมทงัภูมิอากาศของประเทศดงักล่าว  เอกสารอ้างองิ Hartogh, P., Somnermann, G.R., Grygalashvyly, M., Jarchow, Ch., (2011). Ozone trends in the mid-latitude stratopause region based on microwave measurements at Lindau, the ozone reference model and model calculations. Advance in Space Research 47, 1937-1948.  M. Anton, D. Bortoli, M.J. Costa, P.S. Kulkarni, A.F. Domingues, D. Barriopedro, A. Serrano and A.M. Silva (2010). Temporal and spatial variabilities of total ozone column over Portugal. Remote Sensing of Environment 115: 855–863. Ma, Z., Zhang, X., Xu, J., Zhao, X., Meng, W. (2011). Characteristics of ozone vertical profile observed in the boundary layer around Beijing in autumn, Journal of Environmental Science 23, 1316-13424.  Sheng Bo Chen, Liang Zhao*, Yu Long Tao (2017). Stratospheric ozone change over the Tibetan Plateau. Atmospheric Pollution Research 8:528-534. Solomon, S., Ivy, D.J., Kinnison, D., Mills, M.J., Neely III, R.R., and Schmidt, A., ( 2016) . Emergence of healing in Antarctic ozone layer. Science, doi: 10.1126/science.aae0061.                
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การศึกษาอตัราส่วนทเีหมาะสมระหว่างหญ้าเนเปียร์กับเศษอาหารในการผลิตก๊าซชีวภาพ The 10th Rajamangala University of Technology National Conference A Study of Optimal r atio between Napier  Grass and Food Waste for  Biogas Production  คฑาพล  ปินพฒันพงศ์ * ฐนียา  รังษีสุริยะชยั  อจัฉราวดี ขาวโสม  เฉลิมชยั สงัขสุ์วรรณ์  และ ศกัดา คงจนัทร์   Khathapon Pinpatthanapong1* Thaneeya Rangseesuriyachai1 Ascharawadee Kaowsom1  Chalermchai Sungsuwan1 and Sakda Khongchan1  บทคัดย่อ    งานวจิยันีมีวตัถุประสงคเ์พอืหาปริมาณก๊าซชีวภาพทีเกิดขึนในการหมกัร่วมระหวา่งหญา้เนเปียร์และเศษอาหารและเพือหาอตัราส่วนทีเหมาะสมของหญา้เนเปียร์และเศษอาหารในการหมกัก๊าซชีวภาพ โดยใช้ถงัปฏิกรณ์แบบไร้อากาศขนาด 20 ลิตร ทาํการเติมวสัดุหมกัเพียงครังเดียวระยะเวลาทาํการทดลอง 62 วนั โดยผสมวสัดุหมกัระหวา่งหญา้เนเปียร์และเศษอาหารทีอตัราส่วน 100:0, 75:25, 50:50 และ 25:75 เมือสินสุดระยะเวลาการทดลองทาํการวดัปริมาณก๊าซชีวภาพ พบวา่ในถงัทีผสมวสัดุหมกัดว้ยอตัราส่วน 100:0, 75:25, 50:50 และ 25:75 มีปริมาณก๊าซชีวภาพสะสมเกิดขึนสูงสุดเท่ากบั 9.9, 10.2, 9.0  และ20.6 ลิตร ตามลาํดบั จากผลการทดลองถงัทีผสมวสัดุหมกัระหวา่งหญา้เนเปียร์และเศษอาหารทีอตัราส่วน 25:75 มีปริมาณก๊าซชีวภาพสูงทีสุด ดังนนัการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมกัร่วมกนัระหวา่งหญา้เนเปียร์และเศษอาหารทีอตัราส่วน 25:75 จึงเป็นอตัราส่วนทีเหมาะสมทีสุด  คาํสําคญั : ก๊าซชีวภาพ เศษอาหาร หญา้เนเปียร์ กระบวนการยอ่ยสลายแบบไร้อากาศ  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    ภาควชิาวิศวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ตาํบลคลองหก อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี  1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Klong 6, Thanyaburi, Pathum Thani 12110, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : khathapon_p@rmutt.ac.th โทร. 0 2549 3410 
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บทนํา การพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศไทยไดด้าํเนินมาในช่วงหลายสิบปี จนกระทงัปัจจุบนัภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยอยูใ่นยคุทีสาม หรือทีเรียกกนัวา่ ไทยแลนด ์3.0 เป็นยคุของอุตสาหกรรมหนกั แต่หลายปีทีผา่นมาเห็นวา่ ไทยแลนด์ 3.0 นนัไม่สามารถขบัเคลือนเศรษฐกิจของไทยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอีกต่อไป ดว้ยเหตุนีการกาํหนดยทุธศาสตร์สาํคญั ภายใตจุ้ดมุ่งหมาย “ความมนัคง มงัคงั และยงัยืน” พฒันาสู่ โมเดลเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0 หัวใจหลกัของ นโยบายโมเดลเศรษฐกิจ ไทยแลนด ์4.0 นี คือการปรับเปลียนโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิม ไปสู่เศรษฐกิจทีขบัเคลือนดว้ยนวตักรรม ความคิดสร้างสรรค ์และผลิตแรงงานทีมีความรู้ จากเดิมทีประเทศไทยเนน้ผลิตสินคา้ และบริการทีเนน้ดา้นปริมาณเป็นหลกั ซึงหนึงในหัวขอ้การพฒันาทีสาํคญัไดแ้ก่ พลงังานจากธรรมชาติ (Dr.borwon, 2560; Admission Premium, 2560)   ความตอ้งการ การใชพ้ลงังานเพมิขึนอยา่งมากตามจาํนวนประชากรทีเติบโตขึนอยา่งรวดเร็ว ส่งผลใหเ้กิดปัญหาดา้นพลงังานตามมา พลงังานธรรมชาติทีมีอยูอ่ยา่งจาํกดักาํลงัจะหมดไปเพราะความตอ้งการใชพ้ลงังานทีไม่มีทีสินสุดของมนุษย ์พลงังานชนิดหนึงทีมีความสาํคญั คือ ก๊าซธรรมชาติ โดยก๊าซธรรมชาติถูกใชป้ระโยชน์อยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั เช่น ใช้ผลิตไฟฟ้า ใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม ใชส้าํหรับเป็นเชือเพลิงขบัเคลือนรถยนต ์รวมถึงใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ภายในครัวเรือนสาํหรับการประกอบอาหารและกิจกรรมต่างๆ ดว้ยความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีและความตอ้งการแกไ้ขปัญหาในดา้นพลงังานของมนุษย ์จึงไดมี้การคิดคน้การผลิตพลงังานทดแทนขึน พลงังานทดแทนทีใชก้นัอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนัชนิดหนึง คือ ก๊าซชีวภาพ (ปริพฒัน์ จึงชยัชนะ และ สุภวฒัน์ วิวรรธ์ภทัรกิจ, 2555) ก๊าซชีวภาพมีคุณสมบติัคลา้ยคลึงกบัก๊าซหุงตม้ คือติดไฟไดดี้และผลิตไดจ้ากวตัถุดิบทีมีอยูใ่นครัวเรือน กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพมีหลายรูปแบบเป็นการหมกัแบบไร้อากาศ ซึงมีขอ้ดีคือไม่เกิดกลินทีไม่พงึประสงค ์ช่วยลดปัญหาเรืองกลินทีจะเกิดขึนกบัผูอ้าศยับริเวณโดยรอบ โดยการนาํของเสียและวสัดุต่างๆ จากภาคเกษตรกรรมอยูท่วัไป เช่น มูลสตัว ์หรือพืชชนิดต่างๆซึงมีสารอาหารเหมาะสมต่อการเติบโตของจุลินทรีย ์ดงันนัการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสีย หรือวสัดุทางทางการเกษตรเหล่านีจึงถือเป็นการลดปริมาณ และนาํของเสียกลบัมาใชใ้หม่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด หญา้เนเปียร์พนัธุ์ไตห้วนั เป็นพืชทีเจริญเติบโตเร็ว ทนต่อสภาวะต่างๆไดดี้ มีผลผลิตค่อนขา้งสูง แรกเริมประเทศไทยนําหญา้เนเปียร์มาใช้ประโยชน์ในงานดา้นปศุสัตว ์เพราะปลูกครังเดียวสามารถอยู่ได้หลายปีตน้ทุนจึงตาํ อีกทังในหญา้เนเปียร์ยงัมีธาตุอาหารทีเหมาะสมสาํหรับใชเ้ป็นอาหารสตัว ์มีโปรตีนหยาบร้อยละ 18.46 และไขมนัร้อยละ 1.74 (สุพล บ่อคุ ้ม, 2557) ภายหลังกระทรวงพลังงานได้ผลักดันให้มีการนําหญ้าเนเปียร์มาผลิตเป็นพลังงานทดแทน เพราะมีองคป์ระกอบทางเคมีทีสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได ้และมีตน้ทุนถูกทีสุดสําหรับการผลิตไฟฟ้าสําหรับชุมชนขนาด 1 เมกะวตัต ์เมือเทียบกบัของเสียทางการเกษตรอืนๆ เช่น ฟาง ตน้และเหงา้มนัสาํปะหลงั โดยหญา้เนเปียร์มีตน้ทุนวตัถุดิบอยูที่ 1.38 บาทต่อกิโลวตัต์ (นิลวรรณ ไชยทนุ และคณะ, 2559) ของเสียอีกชนิดทีนิยมนํามาหมกัร่วมเพือผลิตก๊าซชีวภาพคือ เศษอาหาร เนืองจากมนุษยต์อ้งทานอาหารทุกวนั วนัละหลายครังสิงทีตามมาคือในแต่ละวนัจะเกิดเศษอาหารจาํนวนมาก เกิดเป็นปัญหาสิงแวดลอ้ม ในรูปของขยะอินทรีย ์เศษอาหารจึงเป็นวตัถุดิบทีควรจะนาํมาผลิตก๊าซชีวภาพ เพราะนอกจากจะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยแลว้ เศษอาหารยงัมีส่วนประกอบทีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์ซึงได้แก่ คาร์บอน ไนโตรเจน ไฮโดรเจน ซัลเฟอร์ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแคลเซียม (จิฑาภรณ์ ปัญญาเป็ง และ พชัรี อินธนู, 2559)  สอดคลอ้งกบัแนวคิดในการนาํสิงทีไม่ใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่  จากทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นวา่การหมกัก๊าซชีวภาพจากหญา้เนเปียร์ถือเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดา้นการใชพ้ลงังานอยา่งยงัยนื อีกทงัยงัเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มดว้ย และการใชว้สัดุหมกัร่วมคือเศษอาหารยงัเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในชุมชน ซึงเป็นตน้เหตุของปัญหาสิงแวดล้อมในด้านต่างๆโครงงานนีจึงได้ทําการศึกษาหาอตัราส่วนท
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เหมาะสมของการหมกัก๊าซชีวภาพดว้ยหญา้เนเปียร์ร่วมกบัเศษอาหาร เพือวิเคราะห์หาอตัราส่วนทีดีทีสุด และเป็นแนวทางในการศึกษาพฒันาเพอืเพมิประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญา้เนเปียร์ต่อไป  วธิีดําเนินการวิจัย 1. เครืองมือและวัตถุดบิ  .  ถงัปฏิกรณ์แบบไร้อากาศ (anaerobic reactor)        ประกอบดว้ยสองส่วน ส่วนแรกคือ ส่วนทีเป็นถงัใส่วสัดุหมกั และส่วนทีสองคือส่วนทีเป็นถงัวดัปริมาณก๊าซชีวภาพ ในส่วนทีเป็นถงัใส่วสัดุหมกัใชถ้งัพลาสติกขนาดความจุ 20 ลิตร ใชแ้ผ่นอะครีริคใสเป็นฝาถงั เจาะรูบนแผ่นอะครีริคเพือติดตังวาว์ลต่างๆ ได้แก่ บอลวาล์วสําหรับใส่วสัดุหมักขนาด 2½ นิว บอลวาล์วทองเหลืองสําหรับตรวจวดัองคป์ระกอบก๊าซขนาด ¼ นิว และรูสาํหรับส่งก๊าซชีวภาพไปยงัถงัวดัปริมาณก๊าซ ใชท่้อพีวซีีขนาด ¾ นิว ดงัภาพที 1  

  ภาพท ี   ถงัปฏิกรณ์แบบไร้อากาศ 1.2 วตัถุดิบ                      1) เศษอาหาร เศษอาหารทีใชใ้นการทดลองนี รวบรวมมาจากร้านอาหาร โดยนาํมาทาํการคดัแยกกระดูก กระดาษชาํระ และวสัดุอืนๆทียอ่ยสลายยากออกก่อนทาํการหมกั                      2) หญา้เนเปียร์ เป็นหญา้เนเปียร์สายพนัธุ์ไตห้วนั จากอาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี อาย ุ2 เดือน นาํมาผา่นการโม่แลว้ใหไ้ดข้นาด 2-3 มิลลิเมตร . ขันตอนการทดลอง  2.1 ถงัปฏิกรณ์แบบไร้อากาศ จดัทาํชุดถงัปฏิกรณ์สาํหรับการหมกัแบบไร้อากาศแสดงดงัรูปที  และก่อนทาํการหมกัก๊าซชีวภาพทาํการตรวจสอบรอยรัวในจุดต่างๆ โดยการใชน้าํสบู่ทีตีฟองแลว้ทาในส่วนทีเป็นส่วนของขอ้ต่อวาวล์ต่างๆ ฝาถงัหมกั หรือในจุดอืนๆทีคาดวา่จะมีการรัวซึม จากนนัอดัอากาศเขา้ไปในถงัหมกั หากมีรอยรัวฟองของนาํสบู่ทีทาไวจ้ะขยายตวั    2.2 รวบรวมวสัดุหมกั เศษอาหาร ทาํการคดัแยกส่วนทียอ่ยสลายยากออกก่อนและคลุกเคลา้ให้เขา้กนักบัหญา้เนเปียร์ ทีผา่นการโม่จากผูจ้าํหน่ายตามขนาดทีตอ้งการ  2.3 ทาํการทดลองหาค่าพารามิเตอร์เบืองตน้ของวสัดุทีใชใ้นการหมกัโดยการวิเคราะห์หาค่าความชืน ปริมาณของแข็งทงัหมด (Total Solids, TS) และปริมาณของแข็งระเหยได ้(Volatile Solids, VS) 
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2.4 หญา้เนเปียร์นาํมาวเิคราะห์พารามิเตอร์เพิมเติม ไดแ้ก่ ปริมาณลิกนิน (วเิคราะห์โดยวิธีมาตรฐาน TAPPI T222 om-98) ปริมาณเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส (วเิคราะห์โดยวธีิมาตรฐาน TAPPI 203 on-88)  2.5 ผสมวสัดุหมกัระหว่างหญา้เนเปียร์ และเศษอาหารในอตัราส่วนต่างๆ ได้แก่ 100:0, 75:25, 50:50 และ 25:75 โดยใชเ้ป็นอตัราส่วนแบบนาํหนกั ใหว้สัดุหมกัในแต่ละถงัมีนาํหนกัสุทธิที 5 กิโลกรัม ในการเติมวสัดุหมกัจะเติมเพียงครังเดียวเท่านนั นาํหนกัของเศษอาหารและหญา้เนเปียร์ทีใชผ้สมในถงัต่างๆ แสดงไดด้งัตารางที 1 ตารางท ี1 นาํหนกัของเศษอาหารและหญา้เนเปียร์ทีอตัราส่วนต่างๆ 
ถงัที อตัราส่วน นาํหนกัของวสัดุหมกัทีใส่ (กิโลกรัม) หญา้เนเปียร์ 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   2.6 นาํวสัดุหมกัทีผสมกนัตามอตัราส่วนต่างๆ แลว้มาคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั แลว้นาํไปวิเคราะห์ค่าความชืน, VS และ TS  2.7 นาํวสัดุหมกัไปใส่ในถงัปฏิกรณ์และปิดวาลว์เติมวสัดุหมกั หมกัทิงเป็นเวลา 62 วนั โดยทาํการวดัปริมาณก๊าซชีวภาพและวดัอุณหภูมิในถงัปฏิกรณ์เวลา 12.00 น. ของทุกวนั  2.8 เมือครบระยะเวลาการหมกั 62 วนั จึงเปิดฝาถงัปฏิกรณ์เพือนาํวสัดุหมกัมาวดัองคป์ระกอบทางเคมี ไดแ้ก่ ค่าความชืน, VS และ TS   2.9 นาํขอ้มูลทงัหมดมาวเิคราะห์ เปรียบเทียบ และสรุปผลการทดลอง  ผลและวจิารณ์ผล 1. ผลการทดลองคณุลักษณะของวัสดุหมักก่อนและหลังสินสุดการหมกัก๊าซชีวภาพ  จากการทดลองไดท้าํการแปรเปลียนอตัราส่วนระหวา่งหญา้เนเปียร์และเศษอาหาร โดยมีอตัราส่วนต่าง ๆกนัไดแ้ก่ 100:0, 75:25, 50:50 และ 25:75 ตามลาํดับ ก่อนการนําวสัดุหมกัตามอตัราส่วนต่าง ๆเหล่านีไปทาํการหมกัเพือผลิตก๊าซชีวภาพ โดยไดท้าํการตรวจวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีของวสัดุหมกัตามอตัราส่วนต่าง ๆก่อนการหมกัและหลงัสินสุดการหมกัทีระยะเวลา 62 วนั ดงัแสดงผลการวเิคราะห์ในตารางที 2          
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ตารางท ี2 คุณลกัษณะของวสัดุหมกัก่อนและหลงัสินสุดระยะเวลาการหมกัก๊าซชีวภาพ 62 วนั  พารามิเตอร์ วสัดุหมกัตามอตัราส่วน (หญา้เนเปียร์ : เศษอาหาร)  100 : 0 75 : 25 50 : 50 25 : 75 ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน  หลงั ก่อน หลงั ความชืน (ร้อยละ) 64.26 79.13 71.99 68.58 61.29 62.10 68.79 79.94 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.9 4.5 5.2 3.8 6.6 4.1 7.1 3.8 ของแข็งทงัหมด  (ร้อยละ) 77.0 66.8 66.3 54.1 73.3 55.7 78.6 53.2 
ของแขง็ระเหยไดท้งัหมด (ร้อยละ) 37.1 35.6 59.5 45.0 53.3 45.7 58.6 44.1 

จากตารางที  พบวา่ความชืนมีค่าเพิมขึนทุกถงัหมกั เนืองจากเกิดการหมกั และยอ่ยสลายของจุลินทรียภ์ายในระบบ และทาํให้ค่า pH ลดตาํลงอยา่งมาก วสัดุหมกัทุกอตัราส่วนมีสภาพเป็นกรดหลงัจากสินสุดระยะเวลาการหมกั เนืองจากการทาํงานของจุลินทรียก์ลุ่มทีสร้างกรดในขนัตอน Acidogenesis และ Acetogenesis ทาํให้กรดอินทรียร์ะเหยง่ายในระบบมีปริมาณเพิมขึน ค่า pH จึงลดตาํลง ทาํให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะทีเหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรียก์ลุ่ม Methanogen (ทาํงานไดดี้ในช่วง 6.5-7.2) (Appels et al., 2008) ในการผลิตก๊าซชีวภาพ ปริมาณของแข็งทงัหมด (TS) ในถงัทีหมกัดว้ยอตัราส่วน 100:0, 75:25, 50:50 และ 25:75 มีค่าลดลงจากร้อยละ 77.0, 66.3, 73.3  และ .  เหลือเพยีงร้อยละ .8, 54.1, 55.7 และ 53.2 ตามลาํดบั เมือสินสุดการหมกั เนืองจากการเปลียนสภาพไปเป็นของเหลวของวสัดุหมกั โดยเฉพาะในถงัทีมีสดัส่วนของเศษอาหารมากลกัษณะของวสัดุหมกัจะมีสภาพเป็นของเหลวมากกวา่ในถงัทีมีสัดส่วนของเศษอาหารนอ้ย ส่วนปริมาณของแข็งระเหยได ้(VS) มีค่าลดลงเช่นเดียวกนั ในถงัทีหมกัดว้ยอตัราส่วน 100:0, 75:25, 50:50 และ 25:75 มีค่าลดลงจากร้อยละ 37.1, 59.5, 53.3 และ 58.6 เหลือเพยีง 35.6, 45.0, 45.7 และ 44.1 ตามลาํดบัเมือสินสุดการหมกั จากผลการทดลองปริมาณของแข็งระเหยไดข้องถงัทีผสมวสัดุหมกัดว้ยอตัราส่วน 75:25 และ 25:75 ลดลงมากกวา่ถงัทีผสมวสัดุหมกัดว้ยอตัราส่วนอืนๆ  . อุณหภูมใินถังหมักก๊าซชีวภาพ จากภาพที  อุณหภูมิในแต่ละถงัหมกัมีค่าใกลเ้คียงกนัอยู่ในช่วง 20-30 องศาเซลเซียส ซึงอยูใ่นช่วงอุณหภูมิของสภาวะมีโซฟีลิก ทาํให้แบคทีเรียกลุ่มมีโซฟิลิกเป็นกลุ่มหลกัทีสามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ด ้ในช่วงวนัที 24-27, 32-34 และ 48-52 ของการหมกัมีการลดลงของอุณหภูมิตามความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ โดยในวนัที 21 ของการหมกัลดตาํลงถึง 21.6 องศาเซลเซียส แต่ยงัคงอยูใ่นช่วงอุณหภูมิของสภาวะมีโซฟิลิก ระบบจึงยงัสามารถทาํงานต่อไปได ้ในช่วงทีอุณหภูมิลดลงส่งผลกระทบให้ประสิทธิภาพในการยอ่ยสลายของจุลินทรียภ์ายในระบบลดลง สงัเกตไดจ้ากสดัส่วนปริมาณก๊าซมีเทนทีวดัได้มีค่าลดลง แสดงให้เห็นว่าจุลินทรียมี์ความอ่อนไหวต่อผลกระทบจากอุณหภูมิอย่างมาก แมมี้การเปลียนแปลงของอุณหภมิูเพียงเล็กนอ้ย ดงันนัการควบคุมอุณหภมิูภายในระบบจึงมีความสาํคญัอยา่งมาก  
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  ภาพท ี 2  อุณหภมิูในถงัหมกัก๊าซชีวภาพทีอตัราส่วนต่าง ๆ . ปริมาณก๊าซชีวภาพสะสม ปริมาณก๊าซชีวภาพสะสมทีผลิตไดจ้ากการหมกัหญา้เนเปียร์กบัเศษอาหารดว้ยอตัราส่วน 100:0, 75:25, 50:50 และ 25:75 โดยพบวา่ทีอตัราส่วน :  มีปริมาณก๊าซชีวภาพเกิดขึนก่อนหลงัจากระยะเวลาผา่นไป 7 วนั เท่ากบั 0.2 ลิตร และในวนัที 8 ของการหมกั ถงัทีหมกัดว้ยอตัราส่วน 100:0, 75:25 และ 50:50 เริมเกิดก๊าซชีวภาพโดยมีปริมาณเท่ากบั 0.3, 0.4 และ 0.2 ลิตร ตามลาํดบั ปริมาณก๊าซชีวภาพสะสมมีค่ามากขึนเรือย ๆตามระยะเวลาการหมกั โดยถงัทีหมกัดว้ยอตัราส่วน 25:75 นนัมีปริมาณก๊าซชีวภาพสะสมสูงทีสุด ทีระยะเวลา 62 วนั มีปริมาณก๊าซชีวภาพสะสม 20.6 ลิตร ส่วนปริมาณก๊าซสะสมในถงัหมกัอตัราส่วนอืน ๆมีค่าใกลเ้คียงกนัเท่ากับ 9.9, 10.2 และ 9.0 ลิตร สําหรับถงัทีหมกัดว้ยอตัราส่วน100:0, 75:25 และ 50:50 ตามลําดับ โดยสาเหตุส่วนหนึงเนืองจากองต์ประกอบของหญ้าเนปียร์ มีลิกโนเซลลูโลสค่อนข้างสูง ซึงเป็นสารอินทรียป์ระเภททียอ่ยสลายไดย้าก ก็จะเหลือเป็นกากตะกอนอินทรียที์ยงัจาํเป็นตอ้งรอระยะเวลาในการยอ่ยสลายต่อไปจากจุลินทรีย ์ทาํให้ปริมาณก๊าซชีวภาพทีเกิดขึนมีปริมาณทีตาํเมือเทียบกบัถงัทีใชห้ญา้เนเปียร์ในอตัราส่วนทีนอ้ย ดงัแสดงตามภาพที     

 ภาพท ี 3  ปริมาณก๊าซชีวภาพสะสมทีผลิตไดใ้นแต่ละอตัราส่วน  
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สรุปผลการวจิัย การทดลองนีมีวตัถุประสงค์เพือหาอตัราส่วนทีเหมาะสมระหว่างหญ้าเนเปียร์และเศษอาหารในการผลิตก๊าซชีวภาพ และหาปริมาณก๊าซชีวภาพทีเกิดขึน พบว่าอุณหภูมิขณะทาํการทดลองอยูใ่นช่วง 21.6-29.7 องศาเซลเซียส ซึงเป็นสภาวะแบบมีโซฟิลิก ในการทดลองไดม้ีการวิเคราะห์ปริมาณของแข็งระเหยทงัหมด (TS) และของแข็งระเหยได ้(VS) ของวสัดุหมกั ทงัก่อนทาํการทดลองและหลงัครบระยะเวลาทาํการทดลอง 62 วนั เมือเปรียบเทียบกนัพบวา่ของแข็งทงัหมดและของแข็งระเหยไดมี้ปริมาณลดลงในทุกอตัราส่วน ปริมาณของแขง็ทงัหมดและปริมาณของแขง็ระเหยไดที้ลดลงในถงัทีผสมวสัดุหมกัดว้ยอตัราส่วน 100:0, 75:25, 50:50 และ 25:75 มีปริมาณของแขง็ทงัหมดเท่ากบัร้อยละ 10.2, 12.2, 17.6 และ 25.4 ตามลาํดบั และมีปริมาณของแข็งระเหยไดเ้ท่ากบัร้อยละ 1.50, 14.5, 7.6 และ 14.5 ตามลาํดบั จะเห็นไดว้า่ถงัทีผสมวสัดุหมกัดว้ยอตัราส่วน 25:75 ปริมาณของแข็งทงัหมดและของแข็งระเหยไดล้ดลงมากกวา่ถงัอืน ๆ ปริมาณของแข็งทงัหมดและของแข็งระเหยไดที้ลดลงแสดงถึงความสามารถในการยอ่ยสลายสารอินทรียข์องจุลินทรีย ์และปริมาณก๊าซชีวภาพสะสมในถงัทีผสมวสัดุหมกัระหวา่งหญา้เนเปียร์และเศษอาหารดว้ยอตัราส่วน 100:0, 75:25, 50:50 และ 25:75 มีค่าเท่ากบั 9.9, 10.2, 9.0 และ .  ลิตร ตามลาํดบั ซึงถงัอตัราส่วนที 25:75 มีปริมาณก๊าซชีวภาพสะสมสูงทีสุด แสดงให้เห็นวา่สามารถผลิตก๊าซชีวภาพไดมี้ประสิทธิภาพมากทีสุด ทวา่ภายในระบบ จุลินทรียที์สัมพนัธ์กบัการยอ่ยสลายมีการเจริญเติบโตค่อนขา้งชา้ ทาํให้การเริมต้นของระบบ (start up) เกิดขึนได้ช้าตาม รวมทังประสิทธิภาพภายในระบบตาํ ดังนันควรจะมีการศึกษากระบวนการเพิมประสิทธิภาพ เช่น กระบวนการปรับสภาพหญา้เนเปียร์เพือขจดัลิกโนเซลลูโลสทีเป็นตน้เหตุของการยอ่ยสลายได้ยาก การใช้ตวัเร่งปฏิกิริยาคะตะไลติก (catalytic) เพิมเติม เป็นตน้ เพือลดระยะเวลาในการเกิดก๊าซชีวภาพและจุลินทรียส์ามารถทาํงานไดดี้ยงิขึน  กิตติกรรมประกาศ คณะผูว้จิยัขอขอบพระคุณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรีทีไดใ้หก้ารสนบัสนุนเครืองมืออปุกรณ์และสถานทีทาํการทดลอง ทาํใหง้านวจิยัประสบผลสาํเร็จลุล่วง  เอกสารอ้างองิ Dr.borworn.  2560.  ประเทศไทย 4.0 โมเดลพฒันาเศรษฐกจิใหม่.  แหล่งทีมา: http://www.drborworn.com/                articledetail.asp?id=16223, 8 กุมภาพนัธ์ 2560. Admission Premium.  2560.  ประเทศไทย 4.0 Thailand 4.0 คือ.  แหล่งทีมา: http://www.admissionpremium.com/                  news/1377, 10 กุมภาพนัธ์ 2560. ปริพฒัน ์จึงชยัชนะ และ สุภวฒัน์ ววิรรธ์ภทัรกิจ.  2555.  ประเมินศกัยภาพการผลิตไฟฟ้าดว้ย Biogas จากขยะ                 กรณีศึกษาตลาดไท.  วารสารวิจยัพลงังาน 1(1): 73-83. สุพล บ่อคุม้.  2557.  อตัราภาระบรรทุกสารอินทรียข์องการหมกัแบบไร้อากาศสองขนัตอนทีกวนผสมกึงต่อเนืองใน                การผลิตก๊าซชีวภาพจากหญา้เนเปียร์ปากช่อง 1.  วทิยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต,                  มหาวทิยาลยัขอนแก่น. นิลวรรณ ไชยทนุ, ร่มไทร มุกเมืองทอง, วรุฒ ชมเจริญ และ อนุพนัธ์ วรรณภิระ.  2559.  ศกัยภาพการผลิตก๊าซมีเทน                ของหญา้เนเปียร์พนัธุ์แคระภายใตก้ารปรับสภาพเบืองตน้ดว้ยสารละลายด่าง.  วารสารวศิวรรมศาสตร์                มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 1(1): 32-36. 
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จิฑาภรณ์ ปัญญาเป็ง และ พชัรี อินธนู.  2559.  การผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารดว้ยกระบวนการหมกัแบบกวน                ต่อเนือง.  วทิยานิพนธ์ปริญญาวทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัแม่โจ.้ Appels, L., Baeyens, J., Degreve, J. and Dewil, R.  2008.  Principles and potential of the anaerobic digestion of                 waste-activated sludge.  Progress in Energy and Combustion Science 34(1): 755-781.                                 
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การแก้ปัญหาโรครากเน่าของพืชไฮโดรโพนิคส์ทเีกิดจากอุณหภูมิ ด้วยการควบคุมอุณหภูมินํา Overcoming Root Rot Problem in Hydroponic System Caused by Water  Temperature Using Water  Temperature Control  อดิศกัดิ แขง็สาริกิจ *  และ ฟศูกัดิ ชีวสุวทิย์   Adisak Khaengsarigid  and Fusak Cheevasuwit  บทคดัย่อ  บทความนีนาํเสนอการแกปั้ญหาโรครากเน่าสาํหรับการปลูกพืชไฮโดรโพนิคส์ทีเกิดจากอุณหภูมินาํสูงขึนดว้ยการควบคุมอณุหภูมินาํ โครงงานประกอบดว้ย ตวัควบคุมพีไอดี พดัลม หมอ้นาํรถยนต ์ อุปกรณ์ตรวจวดัอุณหภมิู ปัมนาํและวาลว์ควบคุม การทดลองกระทาํในแบบลูปปิดโดยมีตวัควบคุมพีไอดีควบคุมความเร็วของพดัลม โดยทีปัมนาํจะดูดนาํจากถงันาํดิบและส่งนาํเขา้หมอ้นาํรถยนตที์มีพดัลมทาํงานระบายความร้อน ส่วนสญัญาณป้อนกลบัใชอุ้ปกรณ์ตรวจวดัอุณหภูมิใหก้บัตวัควบคุมพีไอดี ผลการทดลองไดเ้ปรียบเทียบค่าอณุหภูมิของนาํผสมสารอาหารกบันาํทีผา่นการควบคุมอุณหภูมิ ซึงผลการทดลองสามารถควบคุมอณุหภูมินาํใหอ้ยูร่ะหวา่ง -  องศาเซลเซียส ส่งผลใหช่้วงหนา้ร้อนพืชไฮโดรโพนิคส์ไม่เป็นโรครากเน่า สามารถเจริญเติบโตไดต้ามปกติ   คาํสําคญั : ไฮโดรโพนิคส์, โรครากเน่า, อุณหภมิูนาํ, การควบคุมอุณหภูมิ, ตวัควบคุมพีไอดี  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     สาขาวิศวกรรมการวดัคุม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ .มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  ตาํบลศาลายา อาํเภอพตุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม   *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : adisak.kha@rmutr.ac.th 
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บทนํา ปัจจุบันการปลูกพืชไร้ดินหรือปลูกพืชไฮโดรโพนิคส์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ขอ้ดีคือประหยดัพืนที ประหยดัเวลา และค่าใช้จ่าย ปัจจัยทีมีผลต่อการเจริญเติบโตการปลูกพืชไฮโดรโพนิคส์มีอยู่ด้วยกันหลายปัจจัย เช่น พนัธุกรรม ความชืน ค่าความเป็นกรด-ด่างในนาํ ธาตุอาหารและสารละลายธาตุอาหาร ออกซิเจน ปริมาณออกซิเจนในนาํ แสงแดด และอุณหภูมิของนาํ โดยทวัไปการปลูกพืชไฮโดรโพนิคส์จะใชน้ําเป็นตวันาํพาธาตุอาหารให้กบัพืช แต่ทว่าการปลูกพืชไฮโดรโพนิคส์มกัทาํให้ผูป้ลูกเกิดทอ้ เพราะว่าปัญหาเรืองโรครากเน่า[1-3] ในช่วงหนา้ร้อนหรือช่วงทีมีอากาศร้อน ซึงเกิดจากนาํมีอุณหภูมิสูงขึน ส่งผลทาํให้ปริมาณออกซิเจนทีละลายในนําลดลง จนเป็นเหตุให้รากพืชอ่อนแอ ไม่สามารถดูดสารอาหารได้เต็มที ทาํให้พืชขาดสารอาหาร แสดงอาการเป็นโรครากเน่า อาการดังกล่าวพืชจะไม่แสดงอาการออกมา ในช่วงเวลา -  วนั แต่จะแสดงอาการหลงัจากวนัที  แลว้ กล่าวคือใบของพืชจะเหลือง และตายในทีสุด จนไม่สามารถเยยีวยาได ้บทความนีนําเสนอการแก้ปัญหาโรครากเน่าของการปลูกพืชไฮโดรโพนิคส์ทีเกิดจากอุณหภูมิสูงขึนด้วยการควบคุมอุณหภูมินํา โครงงานวิจยันีใชต้วัควบคุมพีไอดี[6,9-11]ควบคุมความเร็วพดัลม ทีระบายความร้อนให้กบัหมอ้นาํรถยนต ์โดยมีอุปกรณ์ตรวจวดัอุณหภูมิทาํหน้าทีส่งสัญญาณป้อนกลบัให้ตวัควบคุม[6] ซึงทาํงานร่วมกบัปัมนาํและวาล์วควบคุม การทดลองกระทาํในแบบลูปปิดโดยทีปัมนาํจะส่งนาํจากถงันาํดิบให้กับหมอ้นาํรถยนตที์มีพดัลมทาํงานระบายความร้อน ส่วนนําทียอ้นกลบัมาจากแปลงจะส่งไปทีถงันาํดิบ ผลการทดลองเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิของนําดิบกับค่าอุณหภมิูทีผา่นการควบคุมอุณหภมูิ ซึงผลการทดลองสามารถควบคุมอุณหภมูินาํไดต้ามทีตอ้งการ การปลูกพืชไฮโดรโพนิคส์ 1. การออกแบบแปลงปลูก แปลงปลูกพืชไฮโดรโพนิคส์[1-5]ประกอบดว้ยอุปกรณ์ถงันาํดิบ ถงันาํผสม ถงันาํ สารอาหารเขม้ขน้ ชุดทาํความเยน็ของนาํ ถงัพกั และแปลงปลูกพืชไฮโดรโพนิคส์ดงัภาพที  สามารถแบ่งการทาํงานไดด้งันี .ถงัเตรียมนาํดิบ นาํดิบมาเก็บไวที้ถงัเก็บ เพอืตกตะกอนและถูกติดตงัอุปกรณ์ตรวจวดัค่า pH ไว ้(pH = 6.5-7.5) .ถงัสารอาหารการทดลองใชปุ้๋ ยสูตรนาํ โดยส่วนใหญ่สารอาหารหลกัของพืชมีค่าความเป็นกลาง NPK ซึงสารอาหารแต่ละชนิดจะมีการดูดซึมไม่เหมือนกนัเช่น N ใชส้ําหรับบาํรุงยอด ใบ กิง และลาํตน้ P ใชส้ําหรับบาํรุงราก ดอก ผล สร้างยีน เยอืผนงัเซลล ์และเอนไซม์ P ใชส้ําหรับกระบวนการสร้างแป้ง และนาํตาลในลาํตน้ ใบ ผลหรือเมล็ด เร่งการดูดซับไนโตรเจน และการสังเคราะห์แสง .ถงัผสมสารอาหาร คือถงัผสมสารอาหารกบันาํดิบ โดยมีการติดตงัมอเตอร์กวนดว้ยใบพดั เพือใหส้ารอาหารละลายไปกบันาํดิบได ้.ชุดทาํความเยน็ การทาํงานในขนัตอนนี จะใชม้อเตอร์ปัมนาํดูดนาํทีผสมสารอาหารแลว้จากถงัผสมสารอาหาร ส่งไปยงัชุดทาํความเยน็ในโครงงานนีใชห้มอ้นาํรถยนต ์และใชพ้ดัลมเป่าลมระบายความร้อน ซึงในชุดนีถูกติดตงัตวัควบคุมแบบ PID ส่งสัญญาณควบคุมความเร็วของพดัลม ให้มีค่าอุณหภูมิเป้าหมายเท่ากบั 25 องศาเซนเซียส ถา้ค่าอุณหภูมิสูงกว่า 25 องศาเซนเซียส นาํทีผสมสารอาหารจะถูกดนักลบัไปยงัถงัผสมสารอาหาร แต่ถา้ในทางกลบักนัอุณหภูมิเท่ากบั 25 องศาเซนเซียสตวัควบคุมจะส่งสญัญาณสงัใหโ้ซลินอยดท์าํงาน เพอืเปิดใหข้องเหลวไหลไปยงัถงัพกัสารอาหาร 
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ภาพท ี1 แผนผงัการปลูกพืชไร้ดิน . ถงัพกัสารอาหารในส่วนนีจะมี 2 ถงั ทาํหน้าทีพกัสารอาหาร และไล่ฟองอากาศออก . ปัมสารอาหาร ส่งไปให้กบัแปลงปลูกพืชไฮโดรโพนิคส์  และ .ถังพกัสารอาหารเหลือ นําทีผสมสารอาหารทีเหลือจากแปลงปลูก จะไหลมายงัถังพักสารอาหาร เพอืรอการปัมสารอาหารเหลือกลบัไปยงัถงัผสมต่อไป 

2. การออกแบบตัวควบคุม การออกแบบตวัควบคุมอณุหภูมิสามารถแบ่งออกเป็น  ส่วนคือ .การกาํหนดแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ของพดัลม(Identification of electrical fan)[7-8] และตวัควบคุมอุณหภูมิ(Temperature Controller) โดยกาํหนดใหเ้อาพตุของตวัควบคุมสามารถควบคุมความเร็วพดัลมและโซลินอยด์วาลว์ได ้  ขนัตอนการออกแบบตวัควบคุม เริมจากการกาํหนดแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ของพดัลม  
Input Signal Output Signal

Timer TickSystem   ภาพท ี  แสดงบล๊อกไดอะแกรมการหาพารามิเตอร์แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ จากการศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองของอณุหภูมิ และสามารถกาํหนดแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ไดเ้ท่ากบัอนุพนัธ์อนัดบัหนึง[ -12] ฉะนนัการทดลองการหาพารามิเตอร์ของระบบ กระทาํโดยการป้อนสญัญาณอินพตุใหก้บัระบบและเก็บผลตอบสนองของระบบดงัภาพที  
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จากนนันาํผลตอบสนองมาพลอ๊ตกราฟดงัภาพที 3  เพือคาํนวณหาค่าพารามิเตอร์ทางดา้นเวลา และอตัราการขยายของตวัควบคุม   

  ภาพท ี  กราฟแสดงการหาพารามิเตอร์ของระบบทีจะควบคุม ตวัควบคุมทีไดอ้อกแบบถูกกาํหนดเป็นตวัควบคุมแบบ PID ดงัสมการที  ค่าทีนาํไปใชใ้นการคาํนวณเป็นค่าความผิดพลาดทีหามาจากความแตกต่างของตวัแปรในกระบวนการและค่าทีตอ้งการ ซึงตวัควบคุมจะประมวณผลเพือพยายามลดค่าผิดพลาดใหเ้หลือนอ้ยทีสุด และภาพที   แผนภาพบลอ็กของการควบคุมแบบพไีอดีทีใชใ้นการทดลอง u(t) = kpe(t) + ki e(t) dt + kd de(t)dt                                      (1) โดยที   ( ) เท่ากบัสัญญาณควบคุม  ( ) เท่ากบัค่าความแตกต่างของอุณหภูมิระหวา่งค่าอุณหภูมิเป้าหมายกบัค่าอุณหภูมิจริง   เท่ากบัอตัราการขยายแบบสดัส่วน (Proportional gain)   เท่ากบัสัญญาณควบคุมแบบปริพนัธ์(Integral gain)    เท่ากบัสัญญาณควบคุมแบบอนุพนัธ์(Derivative gain) 

 ภาพท ี   แผนภาพบลอ็กของการควบคุมแบบพีไอดี 
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ผลการวจิัย  การทดลองควบคุมอุณหภูมินาํทีมีสารอาหาร ทาํการทดลองตลอดทงัปี โดยปัญหาทีเกิดกบัการปลูกพืชแบบนีคือช่วงฤดูร้อนของเมืองไทยตงัแต่ช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ถึงมิถุนายน อุณหภูมิของนาํสูงขึน จนทาํใหก้ารปลูกพืชไฮโดรโพนิคส์เจริญเติบโตไม่เต็มที จนถึงเป็นโรครากเน่าและตายในทีสุด อุณหภมิูของนาํสูงกวา่  องศาเซนเซียส ต่างกบัช่วงฤดูฝน อุณหภมิูของนาํมีค่าประมาณ -  องศาเซนเซียส และช่วงฤดูหนาว -  องศาเซนเซียส ในการทดลองอุปกรณ์ทีใชใ้นการทดลองประกอบดว้ย ตวัควบคุมพีไอดีควบคุมความเร็วพดัลม หมอ้นาํรถยนต ์ อปุกรณ์ตรวจวดัอุณหภูมิชนิด K ปัมนาํและวาลว์ควบคุม  โดยทีค่า   เท่ากบั .    เท่ากบั .  และ  เท่ากบั .   

 รูปที  แสดงค่าอณุหภูมิของนาํก่อนและหลงัการควบคุม ผลการทดลองเปรียบเทียบเป็นกราฟแสดงผลตอบสนองของการควบคุมอุณหภูมิในช่วงหน้าร้อนดังภาพที  กล่าวคือแสดงค่าอุณหภูมิของนาํก่อนการควบคุมและหลงัการควบคุม พบวา่ผลตอบสนองปรับตวัเขา้สู่ค่าเป้าหมาย และตวัควบคุมสามารถควบคุมอุณหภูมิของนาํใหอ้ยูใ่นสภาวะทีพืชไฮโดรโพนิคส์เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตได ้ สรุปผลการวจิัย บทความนีนาํเสนอการแกปั้ญหาโรครากเน่าสาํหรับการปลูกพืชไฮโดรโพนิคส์ อนัเกิดจากอุณหภมิูของนาํทีสูงขึน ในช่วงฤดูร้อนดว้ยการควบคุมอณุหภูมินาํ กล่าวคือฤดูร้อนของเมืองไทยอุณหภูมิจะอยูร่ะหวา่ง -  องศาช่วงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึงส่งผลให้อณุหภูมิของนาํสูงขึนจนทาํใหอ้อกซิเจนในนาํลดลงเป็นผลใหเ้กิดโรครากเน่า จากการทดลองพารามิเตอร์ทีมีผลการเจริญเติบโตมี 4 ปัจจยัคือแสงแดด อุณหภูมิของนาํ ค่าความนาํไฟฟ้า และค่าความเป็นกรดด่างของนาํ พืชไฮโดรโพนิคส์จะอาศยัแสงแดดเป็นพารามิเตอร์หลกัในการสงัเคราะห์แสง และอีกปัจจยัหนึงคืออุณหภมิูของนาํ อุณหภมิูทีเหมาะสมคือ 24-26 องศาเซนเซียส(แนะนาํใช ้ 25 องศาเซนเซียส) ฉะนนัการออกแบบระบบควบคุมอณุหภูมิจึงออกแบบเป็นตวัควบคุมแบบ PID โดยส่งสญัญาณควบคุมความเร็วพดัลม ดว้ยการเป่าชุดระบายความร้อนไปทีหมอ้นาํ ผลการทดลองทีไดท้าํใหน้าํสารอาหารทีผา่นการควบคุมมีค่าอุณหภูมิทีตอ้งการ  ส่งผลใหพ้ชืสงัเคราะห์แสงอยา่งต่อเนือง และเจริญเติบโตเร็วขึน   
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เอกสารอ้างองิ อภิชาต ศรีสะอาด พชัรี สาํโรงเยน็,.”ผกัไฮโดรโปนิกส์ (ฉบบัชาวบา้น)” สาํนกัพิมพน์าคา อินเตอร์มีเดีย.2016 อภิชาติ ศรีสะอาด อมัพา คาํวงษา, “แนวทางการผลิตและลงทุน ผกัไฮโดรโปนิกส์ เพอืทาํเงินผกัไฮโดรโปนิกส์แบบ ตน้ทุนตาํ และแบบเศรษฐกิจพอเพียง” สาํนกัพิมพน์าคา อินเตอร์มีเดีย.2010 อิทธิสุนทร นนัทกิจ. “การออกแบบและจดัการระบบปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้นแบบ NFT”, ภาควชิาปฐพีวทิยา.คณะ เทคโนโลยีการเกษตร.สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั. 2551 ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร. วฒันา เสถียรสวสัดิ, สารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชนฯ เล่มที27 โครงการสารานุกรมไทย สาํหรับเยาวชนโดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  สนามเสือป่า กรุงเทพฯ  อานชั ตนัโช การปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้น Trio Advertising & Media Co., Ltd., เชียงใหม่, 2548  ผศ. ดร.วรพงศ ์ตงัศรีรัตน์”,เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ : ทฤษฎีและการประยกุตใ์ชใ้นระบบการวดัและระบบ ควบคุม”,สาํนกัพิมพส์มาคมส่งเสริมเทคโนโลยไีทย ญีปุ่น Rolf Johansson, “System Modeling and Identification”, Prentice Hall, International Editions Lennart Ljung, “System Identification: Theory for the User”, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, New   Jersey  K.Ogata, “Discrete-Time Control Systems”, Prentice Hall, 1987 K.J.Astrom, B.Wittenmark, “Computer Controlled Systems”, Prentice Hall, 1984 Bruno Siciliano, Lorenzo Sciavicco, Luigi Villani, and Giuseppe Oriolo, “Modelling, Planning and Control”,  Springer, Feb 11, 2554  Lorenzo Sciavicco, Bruno Siciliano, “Modelling and Control of Robot Manipulators”, Springer, Feb 17, 2544                   
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในสํารวจพืนทเีพาะปลูกข้าวไร่ 
ในสวนยางพารา ของจังหวดันครศรีธรรมราช 

Application of Geographic Information System Upland Rice Plantin  Rubber  Ar ea of  Nakhon Si Thammarat  Province  กรสิริณฐั โรจนวรรณ์ * ชชัฎา หนูสาย  สราญพงศ ์หนูยมิซา้ย  วสิาลกัข ์คุณธนรุ่งโรจน์  และดวงทิพย ์ฤคนีย์    Kornsirinut Rothjanawan1* Chutchada Nusai2 Saranpong Nooyimsai3  Visaluk Kuntanarungrot4 and Duangthip Rukanee5  
บทคัดย่อ  

 บทความนีนาํเสนอการประยกุต์ใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในสํารวจพืนทีเพาะปลูกขา้วไร่ในสวนยางพารา ของจงัหวดันครศรีธรรมราช  โดยไดท้าํการสาํรวจและเก็บขอ้มูลพืนทีเพาะปลูกและจาํหน่ายขา้วไร่ ในสวนยางพาราของจงัหวดันครศรีธรรมราช ซึงมีวตัถุประสงค์เพือเก็บขอ้มูลพืนทีเพาะปลูกและจาํหน่ายขา้วไร่ ในสวนยางพาราของจงัหวดันครศรีธรรมราช  ระบบถูกพฒันาโดยนาํขอ้มูลและแผนที มาทําการซ้อนทับกับชนัข้อมูลเชิงพืนที ตาํบล ของอาํเภอในจังหวดันครศรีธรรมราช ทําให้เห็นถึงภาพรวมของพืนทีเพาะปลูกและจาํหน่ายข้าวไร่ ในสวนยางพาราของจังหวดันครศรีธรรมราช ขอ้มูลทงัหมดจะถูกเก็บในฐานขอ้มูลภมิูสารสนเทศ และจะแสดงผลลพัธ์ออกมาในรูปแบบจุด เสน้ พืนที และตวัอกัษร พร้อมอธิบายลกัษณะของสิงทีปรากฏดว้ยสี สัญลกัษณ์และขอ้ความบรรยาย และนาํมาพฒันาเป็นแอปพลิเคชนับนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์ เพือใหห้น่วยงานทีเกียวขอ้งไดน้าํแผนทีแสดงขอ้มูลพนืทีเพาะปลูกและจาํหน่ายขา้วไร่ ในสวนยางพารา เพอืเป็นความรู้ใหก้บัเกษตรกรทีสนใจ และเพิมมูลค่าผลผลิตให้กบัเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวติทีดีขึน  จากการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในสํารวจพืนทีเพาะปลูกขา้วไร่ในสวนยางพารา ของจงัหวดันครศรีธรรมราช พบวา่ อยูใ่นเกณฑที์ดี ใชง้านง่ายและสะดวกตอ่การใชง้าน  
คาํสําคญั : ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์, ขา้วไร่, สวนยางพารา,จงัหวดันครศรีธรรมราช, ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์
, , ,  สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ตาํบลถ้าใหญ่ อาํเภอทุ่งสล จงัหวดันครศรีธรรมราช  

1 ,2 ,3 ,4   Department of Computer Science, Faculty of Science and Technology, University Rajamangala University of Technology Srivijaya. , Thamyai Sub-district, Thungsong District, Nakhon Si Thammarat Province 80110, Thailand  สาขาเทคโนโลยีเครืองจกัรกลเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ       ตาํบลหนัตรา อาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
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ABSTRACT   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 ขา้วไร่ (Upland Rice) เป็นหนึงในพนัธุ์ขา้วทีปลูกไดใ้นสภาพพืนทีทงับนทีราบและทีลาดชนั นิยมปลูกกนัมากในบริเวณทีราบสูง ปลูกในสภาพพืนทีทีไม่มีคนักนันาํและไม่มีนาํขงั หรือพืนทีทีมีการเพาะปลูกพืชไร่และสวนยางทีเพิงเริมปลูกในปีแรก ๆ ลกัษณะเด่นของขา้วไร่คือการทนแล้ง ใช้ปริมาณนําน้อยในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต [5] พืนทีเพาะปลูกขา้วไร่มีกระจายอยูทุ่กภาคของประเทศไทย จากขอ้มูลของศูนยว์จิยัขา้วทวัประเทศพบวา่ขณะนีมีพนืทีปลูกขา้วไร่รวม 668,486 ไร่ อยูใ่นภาคเหนือ 343,461 ไร่ ภาคตะวนัตก 202,383 ไร่ ภาคตะวนัออก 41,979 ไร่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 42,293 ไร่ และภาคใต ้38,370 ไร่ ซึงพนืทีปลูกขา้วไร่มีแนวโนม้ลดลงอยา่งมาก [2] ในอดีตพนัธุ์ขา้วไร่ในภาคใตมี้กวา่  พนัธุ์ แต่ปัจจุบนัมีเหลือไม่มาก ซึงกรมการขา้วไดรั้บรองพนัธุ์แลว้มี  พนัธุ์ โดยพนัธ์ุทีนิยมปลูก ไดแ้ก่ พนัธุ์ดอกพะยอม เป็นขา้วเจา้ผลผลิตเฉลีย  กก./ไร่เหมาะสมกบัพนืทีขา้วไร่ภาคใต ้ขา้วพนัธุ์กูเ้มืองหลวง เป็นขา้วเจา้ ผลผลิตเฉลีย  กก./ไร่ พืนทีแนะนาํเหมาะสมในพืนทีขา้วไร่ภาคใตแ้ละปลูกเป็นพืชแซมยางพารา พนัธุ์ช่อลุง  เป็นขา้วเจา้ ผลผลิตเฉลีย  กก./ไร่ เหมาะสาํหรับปลูกในสภาพนานาํฝนทีดอนและสภาพไร่ พนัธุ์เหนียวดาํช่อไมไ้ผ ่  เป็นขา้วเหนียว ผลผลิตเฉลีย  กก./ไร่ เหมาะสมกบัพนืทีนาดอนและสภาพไร่ในภาคใต ้[1] กรมการขา้วจึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรในพืนทีภาคใต้หันมาปลูกข้าวไร่เพิมขึน เพือให้ได้ผลผลิตสําหรับการบริโภคในครัวเรือนอย่างเพียงพอตลอดทังปี เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซือข้าวมาบริโภค โดยสามารถปลูกข้าวไร่แซมในสวน
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ยางพารา และปาลม์นาํมนัได ้เนืองจากพนืทีมีความเหมาะสมในการปลูกขา้วไร่เพราะเป็นทีดอนบริเวณไหล่เขา ไม่ตอ้งมีนาํขงัเหมือนนาขา้วทวัไป ขา้วไร่จะอาศยัเพียงนําคา้ง นาํฝนและความชืนในดินก็สามารถเจริญเติบโตให้ผลผลิตได ้อีกทังภาคใตมี้เกษตรกรปลูกยางพาราจาํนวนมาก ซึงจะเป็นปัญหาสําหรับเกษตรกรทีเริมปลูกยางพารามาก เพราะกว่าจะได้ผลผลิตจากยางพารา ตอ้งใชเ้วลาไม่ตาํกวา่  ปี จึงทาํใหเ้กษตรกรชาวสวนยางขาดรายได ้ การปลูกพืชทีก่อให้เกิดรายไดจึ้งมีความจาํเป็น ซึงพืชทีนิยมปลูก เช่น ขา้วไร่, พริก, พืชตระกูลถวั และกลว้ยหอม เป็นตน้ แต่งานวิจยันี มุ่งเนน้การขา้วไร่ในสวนยางพารา และพืนทีจาํหน่ายขา้วไร่ ซึงการปลูกขา้วไร่เสริมในสวนยางพาราจะทาํให้เกษตรกรมีขา้วไวส้ําหรับกินในครอบครัว  ยงัสามารถจาํหน่ายไดอี้กดว้ย  เพอืเป็นการเพมิรายไดใ้หก้บัเกษตรกรก่อนจะตดัยางพาราได ้อีกทงัเป็นฐานขอ้มูลใหก้บัเกษตรจงัหวดั เพอืส่งเสริมการปลูกขา้วไร่ ใหก้บัเกษตรกร แต่ทางหน่วยงานทีเกียวขอ้งควรจะทราบถึงพนืทีการปลูก และจาํหน่ายข้าวไร่ และจาํเป็นตอ้งมีการคดัเลือกขา้วไร่ทีมีศักยภาพผลผลิตสูง คุณภาพหุงต้มดี และมีลกัษณะเด่นทีมีประโยชน์ต่อการเกษตรมาส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูก เพือสร้างความมนัคงทางอาหาร อนัจะเป็นแนวทางการอนุรักษ์ขา้วไร่ทียงัยนื เพอืใหก้ารปลูกขา้วไร่ยงัคงอยูก่บัประเทศไทยต่อไป  ดงันนัจากแนวคิดและประสิทธิภาพของ GIS ทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ การวิจยันีจึงมีจุดมุ่งหมาย เพือสร้างและพฒันาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เก็บขอ้มูลเพาะปลูกขา้วไร่ ในสวนยาพาราของจงัหวดันครศรีธรรมราช  เพือเป็นขอ้มูลให้ภาครัฐและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ไดมี้การส่งเสริมและพฒันาการปลูกขา้วไร่ เพอืเป็นความรู้ใหก้บัเกษตรกรทีสนใจ และเพิมมูลค่าผลผลิตใหก้บัเกษตรกรใหมี้คุณภาพชีวติทีดีขึน 
ทฤษฎแีละงานวจิัยทเีกยีวข้อง 

.  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
จังหว ัดนค รศรีธรรมราช แบ่งเขตการปกครองตามลักษณ ะพืนทีออกเป็น  23 อําเภอ  165 ตําบล จังห วัดนครศรีธรรมราช มีเนือทีทงัหมด 6,214,064 ไร่ พนืทีถือครองเพอืการเกษตร 3,059,412.75 ไร่คิดเป็นร้อยละ 49.23 ของพนืทีจงัหวดั โดยพืนทีทงัจงัหวดัแยกเป็นทีอยูอ่าศัย 230,845 ไร่ ซึงพืนทียางพารา 1,468,559 ไร่ ทีนา 379,156.75 ไร่พืชไร่ 63,644 ไร่ ตงัอยูท่างภาคใตต้อนกลาง ระหว่างเส้นรุ้งที 8-10 องศาเหนือ เส้นแวงที 99 องศา 15 ลิปดา-100 องศา 5 ลิปดาตะวนัออก ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยเส้นทางรถไฟ 816 กิโลเมตร โดยรถยนต ์860 กิโลเมตร จงัหวดันครศรีธรรมราชซึงทิศเหนือ ติดต่อกบัจงัหวดัสุราษฎร์ธานี, ทิศใต ้ติดต่อกับ จงัหวดัตรัง พทัลุง และจงัหวดัสงขลา, ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั อ่าวไทย และทิศตะวนัตก ติดต่อกบั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และจงัหวดักระบี 
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ภาพท ี1 แผนทีจงัหวดันครศรีธรรมราช 

. ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ (Geographic Information System: GIS) 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) คือ กระบวนการทาํงานเกียวกบัขอ้มูลในเชิงพืนทีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทีใช้กําหนดข้อมูลและสารสนเทศ ทีมีความสัมพันธ์กับตาํแหน่งในเชิงพืนที เช่น ทีอยู ่บา้นเลขที สมัพนัธ์กบัตาํแหน่งในแผนที ตาํแหน่ง เสน้รุ้ง เสน้แวง ขอ้มูลและแผนทีใน GIS เป็นระบบขอ้มูลสารสนเทศทีอยู่ในรูปของตารางขอ้มูล และฐานขอ้มูลทีมีส่วนสัมพนัธ์กบัขอ้มูลเชิงพืนที (Spatial Data) ซึงรูปแบบและความสัมพนัธ์ของขอ้มูลเชิงพืนทีทงัหลาย จะสามารถนาํมาวิเคราะห์ดว้ย GIS และทาํใหสื้อความหมายในเรืองการเปลียนแปลงทีสัมพนัธ์กบัเวลาได ้เช่น การแพร่ขยายของโรคระบาด การเคลือนยา้ยถินฐานการบุกรุกทาํลาย การเปลียนแปลงของการใชพื้นที ฯลฯ ขอ้มูลเหล่านี เมือปรากฏบนแผนทีทาํใหส้ามารถแปลและสือความหมาย ใชง้านไดง่้าย          ภาพท ี2 องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์ 

1) การนาํเขา้ขอ้มูล (Input) ก่อนทีขอ้มูลทางภูมิศาสตร์จะถูกใชง้านไดใ้นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ขอ้มูลจะตอ้งได้รับการแปลง ให้มาอยู่ในรูปแบบของขอ้มูลเชิงตัวเลข (Digital Format) เสียก่อน เช่น จากแผนทีกระดาษไปสู่ขอ้มูลใน รูปแบบดิจิตอลหรือแฟ้มขอ้มูลบนเครืองคอมพวิเตอร์อุปกรณ์ทีใชใ้นการนาํเขา้เช่น Digitizer Scanner หรือ Keyboard เป็นตน้ 
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2) การปรับแต่งขอ้มูล (Manipulation) ขอ้มูลทีไดรั้บเขา้สู่ระบบบางอยา่งจาํเป็นตอ้งไดรั้บการปรับแต่งให้เหมาะสมกบังาน เช่น ขอ้มูลบางอย่างมีขนาด หรือสเกล (Scale) ทีแตกต่างกนั หรือใชร้ะบบพิกดัแผนทีทีแตกต่างกนั ขอ้มูลเหล่านีจะตอ้งไดรั้บการปรับให้อยูใ่น ระดบัเดียวกนัเสียก่อน  
 3) การบริหารขอ้มูล (Management) ระบบจดัการฐานขอ้มูลหรือ DBMS จะถูกนาํมาใชใ้นการบริหารขอ้มูลเพือการทาํงานทีมีประสิทธิภาพในระบบ GIS DBMS ทีไดรั้บการเชือถือและนิยมใชก้นัอยา่งกวา้งขวางทีสุดคือ DBMS แบบ Relational หรือระบบจดัการฐานขอ้มูลแบบสัมพทัธ์ (DBMS) ซึงมีหลกัการทาํงานพนืฐานดงันีคือ ขอ้มูลจะถูกจดัเก็บ ในรูปของตารางหลาย ๆ ตาราง  4) การเรียกค้นและวิเคราะห์ขอ้มูล (Query and Analysis) เมือระบบ GIS มีความพร้อมในเรืองของข้อมูลแล้ว ขนัตอนต่อไป คือ การนาํขอ้มูลเหล่านีมาใชใ้ห้เกิด ประโยชน์ หรือ ตอ้งมีการสอบถามอยา่งง่าย ๆ เช่น ชีเมาส์ไปในบริเวณทีตอ้งการแลว้เลือก (point and click) เพือสอบถามหรือเรียกคน้ขอ้มูล นอกจากนีระบบ GIS ยงัมีเครืองมือในการวิเคราะห์ เช่น การวเิคราะห์เชิงประมาณค่า (Proximity หรือ Buffer) การวเิคราะห์เชิงซอ้น (Overlay Analysis) เป็นตน้ หรือ ตอ้งมีการสอบถามอย่างง่าย ๆ เช่น ชีเมาส์ไปในบริเวณทีต้องการแล้วเลือก (point and click) เพือสอบถามหรือเรียกค้นข้อมูล นอกจากนีระบบ GIS ยงัมีเครืองมือในการวิเคราะห์ เช่น การวเิคราะห์เชิงประมาณค่า (Proximity หรือ Buffer) การวเิคราะห์เชิงซอ้น (Overlay Analysis) เป็นตน้  5) การนาํเสนอขอ้มูล (Visualization) จากการดาํเนินการเรียกคน้และวิเคราะห์ขอ้มูล ผลลพัธ์ทีไดจ้ะอยูใ่นรูปของตวัเลขหรือตวัอกัษร ซึงยากต่อการตีความหมายหรือทาํความเขา้ใจ การนาํเสนอขอ้มูลทีดี เช่น การแสดงชาร์ต (chart) แบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ รูปภาพจากสถานทีจริง ภาพเคลือนไหว แผนที หรือแมก้ระทงัระบบมลัติมีเดียสือต่าง ๆ เหล่านีจะทาํให้ผูใ้ช้เขา้ใจความหมายและมองภาพของผลลพัธ์ทีกาํลงันาํเสนอไดดี้ยงิขึน อีก ทงัเป็นการดึงดูดความสนใจ 3. ข้าวไร่ (Upland r ice)  เป็นขา้วทีปลูกไดท้งับนทีราบและทีลาดชนั นิยมปลูกกนัมากในบริเวณทีราบสูงโดยไม่ตอ้งใชน้าํ มากตามไหล่เขาทางภาคเหนือ ภาคใต ้ภาคตะวนัออกและภาตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ เนือทีเพาะปลูกทงัประเทศไม่มากนกั แค่ร้อยละ 10 ของพนืทีปลูกทวัประเทศเท่านนั ทีภาษาองักฤษเรียกวา่ upland rice ก็เพราะปลูกในทีราบสูงของพนืทีนนั 4. แอฟฟลเิคชันแอนดรอยส์  ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ เป็นระบบทีมีพืนฐานอยูบ่นลินุกซ์  ซึงถูกออกแบบมาสาํหรับอุปกรณ์ทีใชจ้อสัมผสั เช่น สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต แต่ยงัสามารถใชไ้ดก้บัโทรทศัน์ เครืองเล่นวดีิโอเกม กลอ้งดิจิทลั และอุปกรณ์อิเลค็โทรนิกส์อืน ๆ เพราะเป็นระบบเปิดทาํใหพ้ฒันาสิงใหม่ ๆ เขา้ไปไดต้ลอดเวลา   
5. งานวจิยัทเีกยีวข้อง กิตติพิชญ์ [3] เป็นการพฒันาระบบสารสนเทศเพือหาปริมาณการใช้นําในพืนทีลุ่มนําห้วยกระบอก เพือเป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารจดัการนาํในพืนทีลุ่มนาํ ปัจจยัทีนํามาศึกษาประกอบดว้ย ลกัษณะภูมิประเทศ การใช้ประโยชน์ทีดิน ปริมาณนาํฝน นาํท่า ปริมาณความตอ้งการใชน้าํของคน พืชและสัตวเ์ลียงโดยวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยหลกัการซอ้นทบัดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ณิชชนนัทร์ [6] การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาความเหมาะสมการวางแนวท่อส่งนาํ ในพนืทีชลประทาน โครงการแควนอ้ย อนัเนืองมาจากพระราชดาํริ   เพอืตอ้งการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์มาช่วยในการแกไ้ขปัญหา ในการศึกษาการวางระบบท่อส่งนาํในโครงการชลประทานเขือนแควนอ้ย ทงันีเพือให้ไดรั้บความรวดเร็ว 
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แม่นยาํของขอ้มูลทีไดแ้ละสามารถมองเห็นลกัษณะของพืนทีจริงดว้ยโปรแกรมสามมิติ  ไดมี้การลงพนืทีและเก็บขอ้มูล ค่าพิกดั จุดตาํแหน่งทีสาํคญัทีอยูใ่นพนืทีโครงการชลประทานเขือนแควนอ้ย เพือทีจะนา้มาเขา้สู่โปรแกรมArcview  GIS 3.3 และ 
Mapper Global มาวเิคราะห์ถึงความเหมาะสมในการวางแนวท่อส่งนาํ 

ไกรรพ [4] การศึกษาการบุกรุกพนืทีตน้นาํของลุ่มนาํสาขาทะเลสาบสงขลาโดยใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นการนาํระบบสารสนเทศภูมิสาสตร์ มาใชใ้นการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางกายภาพกบัลกัษณะการใชที้ดิน เพือประเมินหาพนืทีเสียงต่อการบุกรุกพืนทีตน้นาํ พร้อมทงัวิเคราะห์หาปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมทีมีอิทธิพลต่อการบุกรุกพนืทีตน้นาํ เพอืประโยชน์ในการนาํขอ้มูลพนืฐานเหล่านีมาเป็นแนวทางในการวางแผนการใชที้ดินให้เหมาะสม เพือใหมี้ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มนอ้ยทีสุดและมีการพฒันาอยา่งยงัยนื 
 วธิีดําเนินการวิจัย สาํหรับระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์เก็บขอ้มูลเพาะปลูกขา้วไร่ ในสวนยาพาราของจงัหวดันครศรีธรรมราช เพือจัดทําแผนทีพืนทีเพาะปลูกขา้วไร่ และพืนทีจาํหน่ายข้าวไร่ ในจังหวดันครศรีธรรมราช เป็นข้อมูลให้ภาครัฐและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ไดมี้การส่งเสริมและพฒันาการปลูกขา้วไร่ เพือเป็นความรู้ให้กบัเกษตรกรทีสนใจ และเพิมมูลค่าผลผลิตใหก้บัเกษตรกรใหมี้คุณภาพชีวติทีดีขึน ไดก้าํหนดวธีิการดาํเนินการวจิยั ดงันี 

. เครืองมือทใีช้ในงานวจิยั 
.   คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
.   เครืองกาํหนดตาํแหน่งภูมิศาสตร์ 
.  โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
.  โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

. พืนทศีึกษาและวธีิการดาํเนินการวิจยั 
.  พนืทีศึกษา จงัหวดันครศรีธรรมราช ซึงทงัหมด  อาํเภอ ตามภาพที  

 
 
 

 
 
 

ภาพท ี3  แผนทีจงัหวนัครศรีธรรมราช 
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2.2 วิธีการดาํเนินการวจิยั 
 1. ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล พนืทีปลูกขา้วไร่ ในสวนยางพารา ของแต่ละอาํเภอ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช และพืนทีจาํหน่ายขา้วไร่ 
 . เก็บรวมรวบขอ้มูล ลงพืนทีสํารวจและเก็บพิกดั พืนทีปลูกขา้วไร่ ในสวนยางพารา ของแต่ละอาํเภอ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช และพืนทีจาํหน่ายขา้วไร่ โดยมีการสมัภาษณ์เกษตรกรของพนืทีทีศึกษา  
 . การนาํขอ้มูลเขา้ นาํขอ้มูลมาแปลงให้อยูใ่นรูปของแบบ ของโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามภาพที   
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท ี4  ตวัอยา่งขอ้มูลทีถูกเก็บในฐานขอ้มูลภมิูสารสนเทศของพนืทีปลูกขา้วไร่ . การนาํขอ้มูลออก นาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบแผนที  
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   ภาพท ี5  กรอบแนวคิดงานวจิยั  ผลและวจิารณ์ผล 
จากการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เก็บข้อมูลเพาะปลูกข้าวไร่ ในสวนยาพาราของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึงประกอบดว้ย  อาํเภอ ของจงัหวดันครศรีธรรมราช โดยผูว้ิจยัไดล้งพืนทีสาํรวจและเก็บขอ้มูล ดว้ยการสมัภาษณ์เกษตรกร ซึงพนืทีส่วนใหญ่ของจงัหวดันครศรีธรรมราชจะปลูกยางพาราเป็นหลกั แต่กวา่จะเก็บนาํยางได ้ตอ้งใชร้ะยะเวลา -  ปี ทาํให้ขาดรายได ้เกษตรกรบางรายมีการปลูกพชืระยะสนั แลว้หมุนเวียนปลูก ทาํใหส้ามารถเก็บผลผลิตระหว่างรอตน้ยางให้นาํยางได ้สาํหรับพืชทีปลูกในสวนยางพารา เช่น พืชตระกูลถวั, กลว้ย, พริกขีหนู, ฟักทอง, ฟักเขียว และขา้วไร่ เป็นตน้  งานวิจยันี มุ่งเนน้พนืทีปลูกขา้วไร่ ในสวนยางพารา ของจงัหวดันครศรีธรรมราช ซึงไดล้งพนืทีสาํรวจและเก็บพิกดัตาํแหน่งพนืทีปลูกและจาํหน่ายขา้วไร่ พบวา่อาํเภอทีปลูกขา้วไร่ส่วนใหญ่  คือ อาํเภอทุ่งสง, อาํเภอทุ่งใหญ่, อาํเภอบางขนั, อาํเภอนาบอน, อาํเภอชา้งกลาง, อาํเภอฉวาง, อาํเภอพปิูน และอาํเภอถาํพรรณรา ส่วนในอาํเภออืนๆ จะปลูกพืชชนิดอืน หรือไม่ปลูกพืชเสริม ซึงขอ้มูลทีสอบถามจากเกษตรกร จะเป็นขอ้มูลเบืองตน้ ตามภาพที  กรอบแนวคิดงานวิจยั จากนนัขอ้มูลทีเก็บรวบรวมและสาํรวจมา พฒันาระบบโดยนาํขอ้มูลและแผนที มาทาํการซอ้นทบักบัชนัขอ้มูลเชิงพืนที ตาํบล ของอาํเภอในจังหวดันครศรีธรรมราช ตามภาพที   ทําให้เห็นถึงภาพรวมของพืนทีเพาะปลูกและจาํหน่ายข้าวไร่ ในสวน

  ศึกษาและรวบรวมตาํแหน่งพืนทีปลูกขา้วไร่
ลงพืนทีเกบ็รวมรวมขอ้มูล

พืนทีปลูกขา้วไร่
-   เกษตรกรผูเ้พาะปลูก-   พนัธุ์ขา้ว-   ขนาดพืนทีเพาะปลูก-   พิกดัตาํแหน่งพนืทีเพาะปลูก- ปริมาณขา้ว

แผนทีแสดงพืนทีปลูกและจาํหน่ายขา้วไร่จงัหวดันครศรีธรรมราช

พืนทีจาํหน่ายขา้วไร่
-   ผูจ้าํหน่าย-   พนัธุข์า้ว-   พิกดัตาํแหน่งพนืทีขาย

     ให้ความรู้และส่งเสริมพฒันาให้แก่เกษตรกร
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ยางพาราของจงัหวดันครศรีธรรมราช ขอ้มูลทงัหมดจะถูกเก็บในฐานขอ้มูลภูมิสารสนเทศ และจะแสดงผลลพัธ์ออกมาในรูปแบบจุด เส้น พืนที และตวัอกัษร พร้อมอธิบายลกัษณะของสิงทีปรากฏดว้ยสี สญัลกัษณ์และขอ้ความบรรยาย จากนนันาํรูปออกจากโปรแกรมภมิูศาสตร์สาสนเทศ มาพฒันาเป็นแอปพลิเคชนับนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์  เพือให้หน่วยงานทีเกียวขอ้งไดน้าํแผนทีแสดงขอ้มูลพืนทีเพาะปลูกและจาํหน่ายขา้วไร่ ในสวนยางพารา ตามภาพที   เพือเป็นความรู้ให้กบัเกษตรกรทีสนใจ และเพิมมูลค่าผลผลิตให้กบัเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตทีดีขึน  จากการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในสาํรวจพืนทีเพาะปลูกขา้วไร่ในสวนยางพารา ของจงัหวดันครศรีธรรมราช พบวา่ อยูใ่นเกณฑที์ดี ใชง้านง่ายและสะดวกต่อการใชง้าน  

  ภาพท ี6  ขนัตอนการทาํงานของระบบ     
           ภาพท ี7  หนา้ต่างโปรแกรม 
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สรุปผลการวจิัย งานวิจยันี นาํเสนอการประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ในสาํรวจพืนทีเพาะปลูกขา้วไร่ในสวนยางพารา ของจงัหวดันครศรีธรรมราช  ซึงมีวตัถุประสงค์เพือเก็บขอ้มูลพืนทีเพาะปลูกและจาํหน่ายขา้วไร่ ในสวนยางพาราของจงัหวดันครศรีธรรมราช  ระบบถูกพฒันาโดยนาํขอ้มูลและแผนที มาทาํการซอ้นทบักบัชนัขอ้มูลเชิงพนืที ตาํบล ของอาํเภอในจังหวดันครศรีธรรมราช ทาํให้เห็นถึงภาพรวมของพืนทีเพาะปลูกและจาํหน่ายขา้วไร่ ในสวนยางพาราของจังหวดันครศรีธรรมราช ขอ้มูลทงัหมดจะถูกเก็บในฐานขอ้มูลภมิูสารสนเทศ และจะแสดงผลลพัธ์ออกมาในรูปแบบจุด เสน้ พืนที และตวัอกัษร พร้อมอธิบายลกัษณะของสิงทีปรากฏดว้ยสี สัญลกัษณ์และขอ้ความบรรยาย และนาํมาพฒันาเป็นแอปพลิเคชนับนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์ เพือใหห้น่วยงานทีเกียวขอ้งไดน้าํแผนทีแสดงขอ้มูลพนืทีเพาะปลูกและจาํหน่ายขา้วไร่ ในสวนยางพารา เพือเป็นความรู้ให้กบัเกษตรกรทีสนใจ และเพมิมูลค่าผลผลิตให้กบัเกษตรกรใหมี้คุณภาพชีวติทีดีขึน  ไดมี้การนาํแอปพลิเคชนัระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ใน สาํรวจพืนทีเพาะปลูกขา้วไร่ในสวนยางพารา ของจงัหวดันครศรีธรรมราช ไปให้กลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรของพืนทีใน อาํเภอทุ่งสง จาํนวน  คน ใชง้านและประเมินความพึงพอใจ พบวา่ อยูใ่นเกณฑที์ดี ใชง้านง่ายและสะดวกต่อการใชง้าน  กิตติกรรมประกาศ งานวิจยันีไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัจากสํานักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ประจาํปี  และไดรั้บความอนุเคราะห์ขอ้มูลจาก ศูนยว์ิจัยขา้วจงัหวดันครศรีธรรมราชและสํานักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) ทีสนับสนุนข้อมูลให้งานวิจัยสําเร็จลุล่วงมาได้ด้วยดี คุณจาํเนียร ไชยรัตน์ ทีให้คาํแนะนํา ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จึงทาํใหง้านวจิยันี สาํเร็จไปไดด้ว้ยดี ขอขอบพระขอบคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ทีนี 
 เอกสารอ้างองิ กรมการขา้ว. รายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี ของกรมการขา้ว พ.ศ. 2556, 2556. 

กรมส่งเสริมการเกษตร. 2556. ทะเบียนเกษตรกร 2554/2555 - 2555/2556. (ระบบออนไลน)์. แหล่ ง ที ม า :  
               http://farmer.doae.go.th/. (15 ธนัวาคม 2559) 
กิตติพิชญ ์ศรีเหรา.  2552. การประยกุตร์ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพอืการวางแผนการจดัการนาํในพนืที   

ลุ่มนาํหว้ยกระบอกตาํบลไทยสามคัคี อาํเภอวงันาํเขียว จงัหวดันครราชสีมา. วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต                  
  (การใชที้ดินและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยงัยนื). มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
ไกรรพ พงศพิ์บูลเกียรติ. 2549. การศึกษาการบุกรุกพนืทีตน้นาํของลุ่มนาํสาขาทะเลสาบสงขลาโดยใชร้ะบบ 
              สารสนเทศภูมิศาสตร์. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต(วนศาสตร์)มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
ฐานขอ้มูลพนัธ์ุขา้วรับรองของไทย. (2557). ภาพลกัษณะพนัธุ์ขา้ว. (ออนไลน์). แหล่งทีมา :                  http://www.brrd.in.th/rvdb/. 2 พฤศจิกายน 2559. ณิชชนนัทร์ มูลเอกและคณะ. 2554. การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ในการศึกษาความเหมาะ 
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              สมการวางแนวท่อส่งนาํ ในพืนทีชลประทาน โครงการแควนอ้ย อนัเนืองมาจากพระราชดาํริ. วทิยาลยัการ              ชลประทานสถาบนัสมทบมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์กลุ่มงานวางโครงการที 1 สาํนกับริหารโครงการ                         (กรมชลประทาน ).                                       
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การปรับปรุงประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายสินค้าในคลงัสินค้า ประเภทการจัดเก็บเครืองสําอาง Improving Efficiency in the Warehouse Type Store Cosmetics  วภิาวรรณ นิยมเวช1 ,อนุชา วฒันาภา2* ,วศิิษฏ์ศรี วยิะรัตน์3 
Wipawan Niyomwad1 , Anucha Watanapa2*, Wisitsree Wiyaratn3  บทคัดย่อ  งานวิจัยนีมีวตัถุประสงค์ เพือศึกษาปัญหาทีเกิดขึนจากการทํางานของพนักงานและวิธีการทีจะช่วยเพิมประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานภายในคลงัสินคา้ประเภทการจดัเก็บเครืองสาํอาง โดยอาศยัวธีิการแผนภูมิพาเรโตในการเก็บขอ้มูลปัญหาทีเกิดขึนภายในคลงัสินคา้รวมถึงความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสินคา้ เพือแสดงให้เห็นขนาดของปัญหาทีเกิดขึน จากการวเิคราะห์พบวา่ปัญหาคือ พนกังานเรียนรู้วธีิการทาํงานในการเบิกจ่ายสินคา้แบบการสอนงานกนัเอง ซึงไม่มีหัวหนา้งานหรือบุคคลใดๆใหค้าํแนะนาํทีถูกตอ้งในการเบิกจ่ายสินคา้ การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาดว้ยการระดมสมอง  แผนภูมิกา้งปลาและแผนภูมิพาเรโตนัน พบว่าสาเหตุเกิดจากการทีพนักงานไม่ไดรั้บการอบรมทีถูกตอ้งก่อนการทาํงาน การแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนนีผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวธีิการทาํงานในส่วนงานของการเบิกจ่ายสินคา้และการติดสติกเกอร์ลงบนตวัของสินคา้ ซึงใน 2 ส่วนงานนีใช้พนักงานกลุ่มเดียวกันในการทํางาน หลงัจากการเก็บขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํคู่มือการปฏิบติังานการเบิกจ่ายสินคา้และการติดสติกเกอร์ และจดัการอบรมให้ความรู้ในการทาํงานประกอบกบัคู่มือการปฏิบติังาน รวมถึงการวดัความรู้ก่อนและหลงั ( one – group pretest – posttest design ) ผลจากการศึกษา พบวา่ ผลของแบบทดสอบก่อนการอบรมมีค่าเฉลียเท่ากบั 12.07 คิดเป็นร้อยละ 120.7 และหลงัการอบรมมีค่าเฉลียเท่ากับ 17 คิดเป็นร้อยละ 170  โดยพบว่าหลงัการอบรมมีค่าสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ 0.01 และความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสินคา้ทีแสดงในแผนภมิูพาเรโตนนั ก่อนการอบรมมีจาํนวนของความผิดพลาดอยูที่ 594 ครัง / 2 เดือน และหลงัการอบรม 415 ครัง / 2 เดือน โดยลดลง 179 ครัง   

 
คาํสําคญั:   การจดัการคลงัสินคา้, เครืองสาํอาง,แผนภูมิพาเรโต,แผนภูมิกา้งปลา 
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ABSTRACT  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 pretest-posttest 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. 
      1 สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ถนนประชาอทิุศ  แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จงัหวดักรุงเทพ 10140 1 Department of Production Technology Education, Faculty of Industrial Education and Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Road : Pracha Uthit, District : Bang Mog, Area : Thungkru, Province : Bangkok 10140, Thailand 2 สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ถนนประชาอทิุศ  แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จงัหวดักรุงเทพ  2 Department of Production Technology Education, Faculty of Industrial Education and Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Road : Pracha Uthit, District : Bang Mog, Area : Thungkru, Province : Bangkok 10140, Thailand  3 สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ถนนประชาอุทิศ  แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จงัหวดักรุงเทพ   3 Department of Production Technology Education, Faculty of Industrial Education and Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Road : Pracha Uthit, District : Bang Mog, Area : Thungkru, Province : Bangkok 10140, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : wipawanfang@hotmail.com 
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บทนํา 
        ปัจจุบนัธุรกิจทางอุตสาหกรรมและการขนส่งนนั เกือบจะทุกองคก์รทีจะตอ้งมีคลงัสินคา้ไวเ้ก็บหรือกกัตุนสินคา้ขององคก์ร เพือทีจะรอการจดัจาํหน่ายออกสู่ทอ้งตลาด กล่าวไดว้า่ถา้คลงัใดมีการจดัการและการจดัเก็บทีดี ก็จะช่วยให้การจดัจาํหน่ายสินคา้ไม่เกิดการติดขดั และล่าช้า ถึงผูรั้บได้ทันท่วงที รวมถึงตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ(SimilanTechnology, 2015)  ในยคุปัจจุบนัอุตสาหกรรมเครืองสําอาง (Cosmetics industry) เป็นอุตสาหกรรมหนึงทีมีอตัราการเจริญเติบโตและขยายตวัอยา่งต่อเนือง มีทงัผูบ้ริโภคเพศชาย เพศหญิง ในทุกๆช่วงวยัต่างให้ความสนใจและใส่ใจในการดูแลตวัเอง ทงัความงามและผิวพรรณ ตลาดเครืองสําอางจึงมีแนวโน้มการเติบโตทีดี ทงัยงัมีกลยุทธ์การปรับตวัทีน่าสนใจมาก(Data warehousing industry, 2016)  จากทีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้นนั ผูว้จิยัเล็งเห็นความสาํคญัของการจดัการคลงัสินคา้ทีดี และอุตสาหกรรมเครืองสาํอางวา่มีความสาํคญักบัธุรกิจขององคก์รทีเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายเป็นอยา่งมาก ซึงผูว้ิจยัเลือกทีจะศึกษาปัญหาภายในคลงัสินคา้ประเภทการจดัเก็บเครืองสําอาง จากการสํารวจขอ้มูลเบืองตน้พบว่า พืนทีใช้สอยภายในคลงัสินคา้ประเภทการจดัเก็บเครืองสาํอางมีอยูอ่ยา่งจาํกดั แต่ปริมาณของสินคา้มีจาํนวนมาก ทาํให้พืนทีในการทาํงานดูคบัแคบ และอาจทาํให้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน ทีไม่เกิดความสะดวก รวดเร็ว ทาํให้ขนัตอนในการทาํงานเกิดการติดขดั เคลือนตวัไดช้า้ รวมถึงปัญหาของการทาํงานทีเร่งรีบ เพือรับสินคา้เขา้ ส่งสินคา้ออก ดว้ยพืนที และเวลาในการทาํงาน ทาํให้เกิดช่องวา่งในการทาํงาน บางวนัมีปริมาณหรือระยะเวลาในการทาํงานมากเกินไป บางวนัก็วา่งงาน ทาํให้ไม่เกิดความสมดุลในการทาํงาน หรือการจดัสรรเวลาในการทาํงานทีดี พนกังานเกิดการเหนือยลา้จากการทาํงานเกินวนัละ  ชวัโมง และในบางวนัทีวา่งงานก็ทาํให้พนกังานเกิดความเฉือยชาในการทาํงาน และไม่เกิดความกระตือรือร้นเมือมีงานเขา้มาให้ทาํ ทาํให้ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานโดยตรง มีทงัการติดสติกเกอร์หรือ สคบ. บนตวัของสินคา้ไม่ครบ , เบิกจ่ายสินคา้ไม่ครบตามจาํนวนของใบสงัซือ , บรรจุสินคา้ไม่ครบ ผิดรายการบา้ง ส่งออกไปแลว้ โดนคอมเมน้จากลูกคา้กลบัมาหรือจากพนกังานขายสินคา้ของหน้าร้านบ่อยครัง รวมถึงการจดัเก็บของสินคา้ทีมีหลายรายการหลายรหัสและเดือนปีทีผลิต ( Batch ) ทาํให้การเบิกจ่ายสินคา้ในบางครังหยิบสินคา้ทีเป็นสินคา้ใหม่ ไปจ่ายก่อนสินคา้เก่า จึงทาํให้มีสินคา้เก่าคา้งอยูภ่ายในคลงัสินคา้ และถา้ไม่มีการเบิกจ่ายสุดทา้ยแลว้สินคา้ทีเป็นสินคา้รอบการผลิตเก่าก็จะหมดอาย ุและก็เก็บไวเ้พือรอการทําลายสินคา้อย่างเดียว ทําให้ภาพลกัษณ์ในส่วนของการทํางานของคลงัสินค้าเกิดการติดลบ ดังนันการศึกษาของผูว้จิยัในครังนีก็เพอืทีจะรู้ทีมาของปัญหาภายในคลงัสินคา้ และวธีิทีจะช่วยลดปัญหาภายในคลงัสินคา้ เพอืช่วยใหเ้กิดประสิทธิภาพในการทาํงานมากยงิขึน เป็นตน้ วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพือศึกษาปัญหาทีเกิดขึนจากการทาํงานของพนกังานในการเบิกจ่ายสินคา้ 
2. เพือศึกษาวธีิการทีจะช่วยเพมิประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานในการเบิกจ่ายสินคา้  
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วธิีการดําเนินงานวิจัย 
การศึกษาสภาพปัจจุบัน    จากการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพือมาวิเคราะห์ปัญหาของการทาํงานภายในคลงัสินคา้ประเภทการจดัเก็บเครืองสาํอางก่อนการปรับปรุง ซึงขอ้มูลทีไดเ้ป็นการเก็บขอ้มูลความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสินคา้ โดยอาศยัวิธีการแผนภมิูพาเรโตในการเก็บขอ้มูลปัญหาทีเกิดขึน(ฮิโตชิ และ วีรพงศ์, ) จากการวิเคราะห์ความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสินคา้ของขอ้มูลทีเก็บรวบรวมพบว่าเกิดจากการทีพนักงานไม่ไดรั้บการสอนงานหรือการอบรมก่อนการปฏิบตัิงานอย่างถูกตอ้งและถูกวิธี การทาํงานของพนกังานภายในคลงัสินคา้นนั เป็นการใหพ้นกังานสอนงานกนัเอง ซึงความรู้และวธีิการทาํงานนนั ก็มีทงัขอ้มูลทีถูกและผิด การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการก่อนปรับปรุงเป็นการเก็บขอ้มูลความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสินคา้เป็นเวลา 2 เดือน ผลการวเิคราะห์จาํนวนของความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสินคา้ก่อนการปรับปรุงแสดงดงัตารางที 1 และรูปที 1 

ตารางท ี1 รายงานความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสินคา้ก่อนการปรับปรุง 

                                             

ความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสินคา้ก่อนการปรับปรุง 
ความผิดพลาดในการ เบิกจ่ายสินคา้ จาํนวน ครัง / เดือน % ความผิดพลาด % สะสม  สินคา้เกิน 194 32.65 32.65  สินคา้ขาด 190 31.98 64.63  สินคา้ผิดรุ่น 156 26.26 90.89  สินคา้ชาํรุด 25 4.20 95.09  สินคา้ขาย , แถม , Tester ปนกนั 29 4.88 99.97 Total 594 99.97   



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  386 
 

 การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

รูปท ี1 แผนภมิูความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสินคา้ก่อนการปรบัปรุง 
จากรูปที 1 แสดงถึงจาํนวนของความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสินคา้ดว้ยแผนภูมิ พบวา่ก่อนการปรับปรุงมีจาํนวนของความผิดพลาดทีจะสามารถยืนยนัไดไ้ม่ชดัเจนพอ ผูว้ิจยัจึงทาํการระดมสมองเพือหาสาเหตุของปัญหาสาํหรับความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสินคา้ต่อไป 
ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทีทําให้เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสินค้าภายในคลังสินค้าประเภทการจัดเก็บเครืองสาํอาง พบวา่ปัญหาทีทาํให้เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสินคา้เกิดจากการทีพนกังานไม่ไดรั้บการอบรมก่อนการปฏิบติังานและการให้ความรู้อยา่งถูกตอ้ง เป็นการเรียนรู้วิธีการทาํงานจากเพือนร่วมงานแบบสอนกนัเอง เช่น การอ่านบิล , การสังเกตบิลทีทาํการเบิกจ่ายสินคา้ วา่อกัษรย่อต่างๆ คาํจาํกดัความต่างๆทีระบุอยูใ่นบิลเบิกจ่ายสินคา้คืออะไร เป็นสินคา้ขาย , สินคา้ทดลอง หรือสินคา้แถม ดงันนัผูว้จิยัจึงไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิธีการเบิกจ่ายสินคา้และวิธีการติดสติกเกอร์หรือ สคบ. ลงบนตวัของสินคา้ มาจดัทาํเป็นคู่มือการปฏิบติังานพนืฐานในการเบิกจ่ายสินคา้และการติดสติกเกอร์หรือ สคบ. และได้จดัทาํแบบทดสอบในเรืองการเบิกจ่ายสินคา้และการติดสติกเกอร์ลงบนตวัของสินคา้จาํนวน 20 ขอ้ เพือเป็นการทดสอบความรู้ของพนกังานก่อนการอบรม สาเหตุทีผูว้จิยั จะตอ้งรวบรวมขอ้มูลและจดัทาํคู่มือการปฏิบติังานทงั 2 ฟังชนัค์การทาํงานนนั เพราะกลุ่มของพนกังานรายวนัถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดว้ยกนั กลุ่มละ 7 คน เป็นการสลบัฟังชนัคง์านกนัทาํในทุกๆวนั ตวัอยา่งเช่น    
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 สนิคา้เกนิ  สนิคา้ขาด  สนิคา้ผดิรุน่  สนิคา้ชํารดุ  สนิคา้ขาย , แถม , Tester ปนกัน
จํานวนครงั / เดอืน % สะสม
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               ช่วงเวลา 07.30 น. – 12.00 น. พนกังานกลุ่มที 1 ทาํการเบิกจ่ายสินคา้                ช่วงเวลา 07.30 น. – 12.00 น. พนกังานกลุ่มที 2 ทาํการติดสติกเกอร์หรือ สคบ. ลงบนตวัของสินคา้                ช่วงเวลา 13.00 น. – 16.30 น. พนกังานกลุ่มที 1 ทาํการติดสติกเกอร์หรือ สคบ. ลงบนตวัของสินคา้                ช่วงเวลา 13.00 น. – 16.30 น. พนกังานกลุ่มที 2 ทาํการเบิกจ่ายสินคา้  ดงันนัผูว้ิจยัจึงตอ้งทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการทาํงานทงั 2 ฟังชนัค์การทาํงาน เพือทีจะให้พนักงานได้รับความรู้พนืฐานของการทาํงานทงั 2 ฟังชนัค ์ทีพนกังาน2 กลุ่มนีจะตอ้งสลบัการทาํงานกนัอยูใ่นทุกๆวนั และในส่วนของคะแนนจากแบบทดสอบจาํนวน 20 ขอ้ ก่อนการอบรมนนั แสดงดงัรูปที 2 ดงันี  

  
รูปท ี2 กราฟแสดงคะแนนก่อนการอบรมของพนกังานกลุ่มที 1 และ กลุ่มที 2 

ผลการวเิคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหา        จากการศึกษาสภาพปัญหาของความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสินคา้ไม่วา่จะเป็นการเบิกจ่ายสินคา้เกินจาํนวนหรือขาด หยบิของทีชาํรุด หยบิสินคา้ขายสินคา้แถมปนกนั ความผิดพลาดทีเกิดขึนเหล่านียอ่มมีสาเหตุมาจากความผิดปกติบางอยา่ง ผูว้จิยัจึงอยากทีจะคน้หาสาเหตขุองปัญหา ไดแ้ก่ พนกังาน ขนัตอนการทาํงาน ระบบควบคุมสินคา้คงคลงั และพนืทีในการใชส้อย ซึงปัญหาจะถูกระบุไวที้หวัปลาและการวเิคราะห์ปัญหาของความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสินคา้มีขนัตอนในการวเิคราะห์ทงัหมด 6 ขนัตอน ดงันี 
1. กาํหนดประโยคปัญหาทีหวัปลา 
2. กาํหนดกลุ่มปัจจยัทีจะทาํใหเ้กิดปัญหานนัๆ  
3. ระดมสมองเพอืหาสาเหตุในแต่ละปัจจยั 

พนักงาน 

คะแนน
ก่อนกา

รอบรม
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4. หาสาเหตุหลกัของปัญหา 
5. จดัลาํดบัความสาํคญัของสาเหต ุ
6. ใชแ้นวทางการปรับปรุงทีจาํเป็น 
 
โดยสาเหตุรากเหงา้ของปัญหาทีไดจ้ากการระดมสมองนนั แสดงดงัแผนภาพเหตุและผล(วนัรัตน์, ) ดงัรูปที 3  

 
รูปท ี3 สาเหตุรากเหงา้ของปัญหาในการเบิกจ่ายสินคา้ 

ผลการวิเคราะห์ความสามารถกระบวนการหลังการปรับปรุง 
จากการดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสินคา้ ผูว้จิยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลทีทาํการปรับปรุงแกไ้ข ไดผ้ลดงัตารางที 2 รายงานความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสินคา้หลงัการปรบัปรุง และรูปที 5 แผนภูมิความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสินคา้หลงัการปรับปรุง   
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ตารางท ี2 รายงานความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสินคา้หลงัการปรับปรุง 

 

 รูปท ี4 แผนภมิูความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสินคา้หลงัการปรับปรุง และผลจากการศึกษา พบวา่ ผลของแบบทดสอบก่อนการอบรมมีค่าเฉลียเท่ากบั 12.07 คิดเป็นร้อยละ 120.7 และหลงัการอบรมมีค่าเฉลียเท่ากบั 17 คิดเป็นร้อยละ 170  โดยพบวา่หลงัการอบรมมีค่าสูงกวา่ก่อนการอบรม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01(รุจเรขา, ) ไดผ้ลดงัรูปที 5 แผนภูมิแสดงคะแนนหลงัการอบรมของพนกังานกลุ่มที 1 และกลุ่มที 2  

ความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสินคา้หลงัการปรับปรุง  
ความผิดพลาด ในการจดัสินคา้ จาํนวน ครัง / เดือน % ความผิดพลาด % สะสม  สินคา้เกิน 101 24.33 24.33  สินคา้ขาด 140 33.73 58.06  สินคา้ผิดรุ่น 117 28.19 86.25  สินคา้ชาํรุด 39 9.39 95.64  สินคา้ขาย , แถม , Tester ปนกนั 18 4.33 99.97 Total 415 99.97   
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 สนิค้าเกิน  สนิค้าขาด  สินค้าผิดรุ่น  สนิค้าชํารุด  สนิค้าขาย , แถม , Tester ปนกนั
จํานวนครัง / เดือน % สะสม
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รูปท ี5 แผนภูมิแสดงคะแนนหลงัการอบรมของพนกังานกลุ่มที 1 และ กลุ่มที 2 

 
สรุปผลการวจิัย จากการศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสินคา้และแนวทางการเพิมประสิทธิภาพภายในคลงัสินคา้ประเภทการจดัเก็บเครืองสาํอางโดยอาศยัวธีิการแผนภมิูพาเรโตในการเก็บขอ้มูลปัญหาทีเกิดขึนภายในคลงัสินคา้รวมถึงความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสินคา้ เพือแสดงให้เห็นขนาดของปัญหาทีเกิดขึน จากการวิเคราะห์พบวา่ปัญหาคือ พนกังานเรียนรู้วธีิการทาํงานในการเบิกจ่ายสินคา้แบบการสอนงานกนัเอง ซึงไม่มีหวัหนา้งานหรือบุคคลใดๆใหค้าํแนะนาํทีถูกตอ้งในการเบิกจ่ายสินคา้ การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาดว้ยการระดมสมอง  แผนภูมิกา้งปลาและแผนภูมิพาเรโตนนั พบวา่สาเหตุเกิดจากการทีพนกังานไม่ไดรั้บการอบรมทีถูกตอ้งก่อนการทาํงาน การแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนนีผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิธีการทาํงานในส่วนงานของการเบิกจ่ายสินคา้และการติดสติกเกอร์ลงบนตวัของสินคา้ ซึงใน 2 ส่วนงานนีใชพ้นักงานกลุ่มเดียวกนัในการทาํงาน หลงัจากการเก็บขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ผูว้จิยัไดจ้ดัทาํคู่มือการปฏิบติังานการเบิกจ่ายสินคา้และการติดสติกเกอร์ และจดัการอบรมให้ความรู้ในการทาํงานประกอบกบัคู่มือการปฏิบติังาน รวมถึงการวดัความรู้ก่อนและหลงั ( one – group pretest – posttest design ) ผลจากการศึกษา พบวา่ ผลของแบบทดสอบก่อนการอบรมมีค่าเฉลียเท่ากับ 12.07 คิดเป็นร้อยละ 120.7 และหลงัการอบรมมีค่าเฉลียเท่ากบั 17 คิดเป็นร้อยละ 170  โดยพบว่าหลงัการอบรมมีค่าสูงกวา่ก่อนการอบรม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสินคา้ทีแสดงในแผนภูมิพาเรโตนนั ก่อนการอบรมมีจาํนวนของความผิดพลาดอยูที่ 594 ครัง / 2 เดือน และหลงัการอบรม 415 ครัง / 2 เดือน โดยลดลง 179 ครัง    
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การปรับปรุงประสิทธิภาพการอ่านเบอร์แบบพมิพ์ของโรงงานบรรจุภัณฑ์แก้ว  Readability Improvement of Mold Number  Reader  in Glass Container  Manufactur ing   วาเศรษฐ ศรขวญั  เตือนใจ สมบูรณ์ววิฒัน์   Wacest Sornkwan1 Tuanjai Somboonwiwat2  บทคัดย่อ   งานวจิยัฉบบันีไดศึ้กษากระบวนการการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ในบริษทับรรจุภณัฑแ์กว้แห่งหนึง จากการศึกษาประวติัปัญหาลูกคา้ร้องเรียนเนืองจากสินคา้ผิดขอ้กาํหนดในปี 2559 พบวา่ เป็นสินคา้ผิดขอ้กาํหนดทีสามารถตรวจสอบและทาํการกาํจดัไดโ้ดยการอ่านเบอร์แบบพมิพข์องบรรจุภณัฑค์ิดเป็นร้อยละ  ของขอ้ร้องเรียนทงัหมด จากนนันาํหลกัการใช้แผนภูมิกา้งปลา ในการหาสาเหตุของปัญหา พบวา่ปัญหาหลกัคือประสิทธิภาพในการอ่านเบอร์แบบพิมพน์นัมีประสิทธิภาพเฉลียอยูที่ร้อยละ  ซึงหมายความว่ามีโอกาสทีสินคา้ผิดขอ้กาํหนดหลุดไปหาลูกคา้อยูสู่งถึงร้อยละ  จากการตงักาํจดัของเสียโดยการอ่านเบอร์แบบพิมพ ์จากขอ้มูลประสิทธิภาพการอ่านเบอร์แบบพมิพจ์ากผูผ้ลิตเครืองอ่านเบอร์แบบพิมพน์นัระบุไวที้ร้อยละ  จึงตงัเป้าหมายของโครงการนีไวที้ค่าดงักล่าว จากนนันาํหลกัการคิวซีสตอรีและเครืองมือทางสถิติมาใชใ้นการแกปั้ญหา จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัทีส่งผลต่อประสิทธิภาพการอ่านเบอร์แบบพิมพมี์อยู ่  ส่วนคือ ทีตวัแบบพิมพ ์และทีเครืองอ่านเบอร์แบบพิมพ์ ทีตวัแบบพิมพ์กล่าวคือ ได้ทําการทดลองหาความสัมพนัธ์ระหว่างโคด้ของแบบพิมพ์กับสัญญาณทีได ้พบว่าหากความสูงของโคด้แตกต่างกันเกิน .  มิลลิเมตรจะส่งผลให้ระดับสัญญาณลดลง และระยะห่างระหวา่งโคด้มีผลต่อประสิทธิภาพอ่านอ่านเบอร์แบบพมิพ ์จากผลทาํใหน้าํไปสู่การทดลองทาํความสะอาดแบบพมิพโ์ดยไม่ขดับริเวณโคด้แบบพิมพเ์พือลดโอกาสทีขนาดของโคด้จะเปลียนแปลงแตกต่างกนั โดยประสิทธิภาพการอ่านเบอร์แบบพิมพเ์มือขดับริเวณโคด้ มีประสิทธิภาพการอ่านอยูที่ร้อยละ  ส่วนประสิทธิภาพการอ่านเบอร์แบบพิมพเ์มือไม่ขดับริเวณโค้ดอยู่ทีร้อยละ .  ซึงถือว่าสูงกว่าเป้าหมายทีตงัไว ้จากนันทาํการศึกษาทีตวัเครืองอ่านเบอร์แบบพิมพ์พบว่าการสันสะเทือนของบรรจุภัณฑ์มีผลต่อการอ่านเบอร์แบบพิมพ์ จึงทําอุปกรณ์ยึดจับเพือให้ตัวบรรจุภัณฑ์นิงยิงขึนทําให้ประสิทธิภาพการอ่านจากเดิมทีร้อยละ .  เพมิขึนเป็นร้อยละ .  มากกวา่เป้าหมายทีตงัไว ้ คาํสําคญั : บรรจุภณัฑแ์กว้, เครืองอา่นเบอร์แบบพิมพ,์ เครืองมือทางสถิติ          
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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         สาขา วิศวกรรมอตุสาหการและระบบการผลิต คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ถนนประชาอทิุศ    แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ  
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บทนํา ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑถื์อว่ามีความสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจในระดบัโลก เห็นไดจ้ากสินคา้อุปโภคบริโภคต่างๆ ลว้นตอ้งมีการบรรจุลงบรรจุภณัฑท์งัสิน การเติบโตของธุรกิจบรรจุภณัฑจ์ะแปรผนั ตามการเติบโตของตลาดทีมีปริมาณการใช้งานทีเพิมขึน บรรจุภณัฑ์แกว้นับเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทหนึงทีนิยมนาํมาผลิตเป็นบรรจุภณัฑ์สําหรับเครืองดืมในหลากหลายรูปแบบ ทงันีเนืองจากปัจจุบนัอุตสาหกรรมเครืองดืมมีอตัราการเติบโตเพิมขึนประมาณร้อยละ 14 ในปี 2559 ส่งผลใหมี้ปริมาณความตอ้งการการใชบ้รรจุภณัฑแ์กว้เพมิมากขึน ส่งผลให้บริษทัผูผ้ลิตพยายามสรรหากลยทุธ์ในการผลิตสินคา้ เพือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เพอืใหผู้ผ้ลิตสินคา้นนัมีความไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนั ดว้ยเหตุนีทางผูว้ิจยัตอ้งการปรับปรุงประสิทธิภาพของการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ เพือลดความเสียงทีจะมีสินคา้ผิดขอ้กาํหนดถูกส่งไปยงัลูกคา้ และลดผลกระทบทางดา้นตน้ทุนเนืองมาจากความผิดพลาดของกระบวนการตรวจสอบ จากการศึกษาขอ้มูลของทางบริษทักรณีศึกษา พบว่าในปัจจุบันยงัมีสินคา้ผิดขอ้กาํหนดบางประเภททีเครืองตรวจสอบคุณภาพไม่สามารถตรวจสอบได ้แต่ใชว้ธีิการกาํจดัโดยการอ่านเบอร์ของแบบพิมพ ์(Mold number reader) ปัญหาคือหากเครืองอ่านเบอร์แบบพิมพ์ไม่สามารถอ่านไดอ้ย่างแม่นยาํ จะส่งผลให้มีความเสียงทีจะมีสินคา้ผิดขอ้กาํหนดหลุดไปหาลูกคา้ได ้อีกทงัมีโอกาสทีจะกาํจดัเบอร์ขวดทีไม่ไดต้อ้งการกาํจดั ซึงส่งผลต่อประสิทธิภาพและตน้ทุนการผลิต ดงันนัผูว้จิยัจึงมุ่งเนน้ทีจะศึกษาเกียวกบัการปรังปรุงประสิทธิภาพการอ่านเบอร์แบบพมิพใ์นกระบวนการผลิตบรรจุภณัฑแ์กว้ 
 วธิีดําเนินการวิจัย ทาํการนิยามหวัขอ้ปัญหาและทาํความเขา้ใจกบัสถานการณ์ รวมทงัตงัเป้าหมายและการวางแผนกิจกรรมแกไ้ขปัญหา จากนนัทาํการวเิคราะห์สาเหตุรากเหงา้ และเลือกปัจจยัในการปรับปรุง 1. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑด์ว้ยเครืองตรวจสอบ งานวิจัยนีได้ทําการศึกษากระบวนการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์แก้วด้วยเครืองตรวจสอบ โดยกระบวนการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภณัฑแ์กว้นนัมีกระบวนการหลกั 4 กระบวนการตรวจสอบและมีขอ้จาํกดัดงันี 1.1) เครืองตรวจสอบลาํตวัขวด (Sidewall inspection machine) – มีขอ้จาํกดัคือไม่สามารถตรวจลาํตวัได ้360 องศา  1.2)  เครืองตรวจสอบปากและกน้ขวด (Finish and base inspection machine) – มีขอ้จาํกดัในการตรวจสอบของเสียบางชนิด 1.3)  เครืองตรวจสอบรอยร้าว และเครืองอ่านเบอร์แบบพิมพ์ (Check & mould number reader inspection machine) – มีขอ้จาํกดัในเรืองพนืทีการตรวจสอบ 1.4) เครืองตรวจหนาบาง (Thickness inspection machine) – มีขอ้จาํกดัในเรืองตาํแหน่งการตรวจสอบไม่ครอบคลุม 2. การนิยามหวัขอ้ปัญหา จากการตรวจสอบประวตัิปัญหาลูกคา้ร้องเรียนยอ้นหลงัในปี 2559 และการตอบ CAR ของบริษทักรณีศึกษามีพบสัดส่วนผลิตภณัฑที์ไม่ตรงตามตามขอ้กาํหนดกวา่ 2 ลา้นขวด เป็นของเสียทีเป็นขอ้จาํกดัของเครืองตรวจสอบถึงร้อยละ 75 และเป็นของเสียทีสามารถตรวจสอบไดด้ว้ยเครืองอ่านเบอร์แบบพมิพค์ิดเป็นร้อยละ 74 หรือคิดเป็นกวา่ 1.5 ลา้นขวด 
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ดังนันงานวิจัยฉบับนีจะทาํการศึกษาและสาเหตุรากเหง้าของปัญหาของประสิทธิภาพการอ่านเบอร์แบบพิมพ์ เพือให้สามารถลดปริมาณสดัส่วนผลิตภณัฑที์ไม่ตรงตามขอ้กาํหนดหลุดไปถึงลูกคา้  

    ภาพท ี  ปริมาณสดัส่วนผลิตภณัฑที์ไม่ตรงตามขอ้กาํหนดของลูกคา้   3. การทาํความเขา้ใจกบัสถานการณ์และตงัเป้าหมาย เมือไดห้วัขอ้ทีตอ้งการศึกษา จึงไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลเพอืหาสาเหตุของปัญหาดงันี  ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพการอ่านเบอร์แบบพิมพ์ พบว่ามีความแม่นยาํอยู่ทีร้อยละ 95 ซึงหมายความว่า หากมีของเสียทีตอ้งทาํการตรวจสอบโดยเครืองอ่านเบอร์แบบพิมพ์ จะมีโอกาสทีจะมีสินคา้ผิดขอ้กาํหนดหลุดไปหาลูกคา้ รวมถึงมีโอกาสทีจะกาํจดัสินคา้ดีออกไปดว้ย 4.การวเิคราะห์สาเหตุรากเหงา้  4.1 ปัจจยัทีกระทบต่อความแม่นยาํของเครืองอา่นเบอร์แบบพมิพ ์เมือพิจารณาจากกระบวนการอ่านเบอร์แบบพิมพข์องเครืองอ่านแบบพิมพบ์รรจุภณัฑแ์กว้ พบวา่ ปัจจยัทีน่าจะส่งผลต่อปัญหาความแม่นยาํในการอ่านเบอร์แบบพิมพน์นั สามารถนาํมาสร้างแผนภาพสาเหตุและผล ไดด้งัรูป  

 รูปที  แผนภมิูกา้งปลาปัจจยัทีมีผลต่อปัญหาความแม่นยาํในการอ่านเบอร์แบบพิมพ ์

74%
1%

25%

สัดส่วนของประเภทการ Claim

X (ตรวจสอบได้ด้วย MNR)
Y (ไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วย MNR)
Z (Packing claim)
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          4.1.1 ปัจจยัเรืองเครืองจกัร            เครืองอา่นเบอร์แบบพิมพน์นัจะถูกตดิตงับนเครืองดงัภาพที  โดยหวัอ่านจะถูกปรบัทิศทางไปยงับริเวณ code ของบรรจุภณัฑ ์ จากรูปจะเห็นวา่ตวับรรจุภณัฑจ์ะถูกหมนุโดยมีตวัขบัจากภายนอกเป็นแรงกระทาํ ซึงในจุดนีหามีแรงสนัสะเทือนมาก จะทาํให้สญัญาณไฟฟ้าทีอ่านไดไ้ม่แน่นอน ดงันนัปัจจยันีจึงเป็นปัจจยัทีส่งผลต่อปัญหาความแม่นยาํของเครืองอา่นเบอร์แบบพิมพ ์

 ภาพท ี  การปรับตงัเครืองอา่นเบอร์แบบพมิพ ์           4.1.2 ปัจจยัเรืองพนกังาน             การปรับตงัระยะหัวอ่านให้ไดค้วามชดัเจนนนัมีผลต่อความแม่นยาํในการอ่าน ซึงพนกังานทุกคนสามารถปรับตงัหัวอ่านจะมีการสอนถึงการเช็คระยะห่างระหวา่งวตัถุกบัหัวอ่านโดยมีระยะบุทีชดัเจน ดงันนัปัจจยันีจึงเป็นปัจจยัทีไม่ไดส่้งผลต่อปัญหาความแม่นยาํของเครืองอา่นเบอร์แบบพมิพ ์      รูปที  การปรับตงัระยะหวัอ่านเบอร์แบบพิมพ ์                        4.1.3 ปัจจยัเรืองแบบพิมพ ์ในการตรวจรับแบบพิมพจ์ะมีมาตรฐานในการตรวจรับ และมีพนกังานทีทาํหนา้ทีตรวจสอบก่อนขึนใช้งาน ดงันนัปัจจยันีจึงเป็นปัจจยัทีไม่ไดส่้งผลต่อปัญหาความแม่นยาํของเครืองอา่นเบอร์แบบพมิพ ์                       4.1.4 ปัจจยัเรืองวธีิการดูแลแบบพิมพ ์โดยปกติแบบพิมพจ์ะมีอายกุารใชง้านก่อนนาํลงมาซ่อมบาํรุง ซึงวธีิการซ่อมบาํรุงคือ การทาํความสะอาดแบบพมิพด์ว้ยวธีิการขดัแบบพมิพ ์ซึงอาจมีผลทาํใหข้นาดของ dot code เปลียน ดงันนัปัจจยันีจึงเป็นปัจจยัทีส่งผลต่อปัญหาความแม่นยาํของเครืองอา่นเบอร์แบบพิมพ ์
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   4.2 การพสูิจน์สาเหตุรากเหงา้  จากนนัทาํการพสูิจน์สาเหตุรากเหงา้ของปัญหาความแม่นยาํในการอ่านเบอร์แบบพิมพ ์ โดยใชเ้ครืองมือทางสถิติทาํการวเิคราะห ์4.2.1 ปัจจยัเรืองการสนัของเครืองจกัร การทดสอบปัจจยัเรืองการสันของเครืองจกัรจะทาํการปรับความเร็วของมอเตอร์ทีขบัทีหมุนขวดเป็น 3 ระดับ กล่าวคือ 1.5 รอบต่อขวด 1.8 รอบต่อขวด และ 2.0 รอบต่อขวด ซึงปัจจัยที 1.8 รอบเป็นมาตรฐานทีทางผูผ้ลิตเครืองจักรแนะนํา แต่ 2.0 รอบเป็นสิงทีพนักงานหน้างานปรับใช้งานเป็นประจาํ เนืองจากคิดว่าการหมุน 2 รอบต่อการตรวจสอบ 1 ครัง จะใหผ้ลการตรวจสอบทีแน่นอนกวา่ โดยทาํการเก็บขอ้มูลจากการใชข้วดตวัอยา่งในสายการผลิต 10 เบอร์ ปล่อยผา่นเครืองอา่นเบอร์แบบพมิพเ์บอร์ละ 10 ครัง โดยมีสมมติฐานการทดลองดงันี  H0: ค่าเฉลียความแม่นยาํในการอา่นเบอร์แบบพิมพข์องแต่ละความเร็วมอเตอร์โรเตชนัเท่ากนั  H1: ค่าเฉลียความแม่นยาํในการอา่นเบอร์แบบพิมพข์องแต่ละความเร็วมอเตอร์แตกต่างกนั หรืออยา่งนอ้ย หนึงคู่แตกต่างกนั  จากนนัทดสอบสมมติฐานโดยการใช ้One-way ANOVA และประมวลผลการทดลองโดยใชโ้ปรแกรม Minitab16 พบวา่ค่า P-Value มีค่าเป็น 0.000 ซึงนอ้ยกวา่ระดบัความมีนยัลาํคญัที 0.05 จึงปฏิเสธการยอมรับ H0 จึงสามารถสรุปไดว้า่ ความเร็วของมอเตอร์โรเตชนั มีผลต่อความแม่นยาํในการอา่นเบอร์แบบพิมพ ์โดยแสดงขอ้มูลดงัตารางที 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 
Rotation speed   2  0.3647  0.182333    32.82    0.000 
Error           27  0.1500  0.005556 
Total           29  0.5147 

และไดท้าํการทดสอบค่าเฉลียเพอืมาค่าความเร็วมอเตอร์ทีใหผ้ลดีทีสุดดงัตาราง 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  398 
 

 การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

Compar isons for  Readability  
Tukey Pairwise Compar isons: 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 
1.8       10  0.85      B 
2.0       10  0.71         C 

จากการทดสอบจะเห็นไดว้า่ ทีความเร็วของมอเตอร์โรเตชนั 1.5 รอบต่อขวด ส่งผลใหค้วามแม่นยาํในการเบอร์แบบพมิพสู์งทีสุดซึงขดักบัทางผูผ้ลิต และพนกังานทีอยูห่นา้งาน ดงันนัจึงสามารถสรุปไดว้า่ควรปรับระดบัความเร็วมอเตอร์โรเตชนัที 1.5 รอบต่อขวด หลงัจากนนัทาํอุปกรณ์ยดึจบัโรเตชนัใหมี้การสนันอ้ยลงดงัรูป แลว้จึงเปรียบเทียบขอ้มูลก่อนและหลงัติดตงัอุปกรณ์ โดยเริมจบัขอ้มูลประสิทธิภาพการอ่านเบอร์แบบพิมพก่์อนติดตงัอปุกรณ์ตงัแต่วนัที  เมษายน  ถึง  พฤษภาคม โดยเก็บขอ้มูลทุกช่วงโมง และขอ้มูลประสิทธิภาพหลงัติดตงัอุปกรณ์ตงัแต่  พฤษภาคม  ถึง  มิถุนายน  โดยตงัสมมติฐานดงันี  H0: การใส่อุปกรณ์ยดึจบั ไม่มีผลต่อความแม่นยาํในการอ่านเบอร์แบบพิมพ ์ H1: การใส่อุปกรณ์ยดึจบั มีผลต่อความแม่นยาํในการอ่านเบอร์แบบพมิพ ์

 รูปท ี  ติดตงัอปุกรณ์ลดการสนัสะเทือนของเครืองอ่านเบอร์แบบพมิพ ์จากนนัทดสอบสมมติฐานโดยการใช ้Pair-T test และประมวลผลการทดลองโดยใชโ้ปรแกรม Minitab16 พบวา่ค่า P-Value มีค่าเป็น 0.000 ซึงนอ้ยกวา่ระดบัความมีนยัลาํคญัที 0.05 จึงปฏิเสธการยอมรับ H0 จึงสามารถสรุปไดว้า่ อุปกรณ์ยดึจบัมีผลต่อความแม่นยาํในการอ่านเบอร์แบบพิมพ ์
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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 ปัจจยัเรืองขนาดของ Dot code  เนืองจากขนาดของ Dot code มีระบุใน drawing แต่ทว่าหน้างานทางส่วนงานควบคุมคุณภาพมกัจะมีการแจง้ฝ่ายผลิตวา่ขนาดของ Dot code จางหรือตืนทาํให้มองไม่เห็นไดช้ัดดว้ยตา ทางฝ่ายผลิตจึงทาํการตอก Dot code ให้ลึกเพิมขึนเป็นปกติ จากการศึกษาทางผูว้ิจยัสันนิษฐานลกัษณะของ dot code ทีเปลียนจะส่งผลต่อสัญญาณทีใช้ในการอ่านเบอร์แบบพิมพ ์ตวัอยา่งดงัภาพ  

  ภาพท ี   สญัญาณทางไฟฟ้าของ Dot code  จึงทดสอบปัจจยัหาความสัมพนัธ์ระหว่าง dimension ของ dot code ต่อสัญญาณทีอ่านได้ดว้ยเครืองอ่านเบอร์แบบพิมพ์ โดยทาํใชข้วดทงัหมด 10 เบอร์ นํามาวดั dimension ทงัหมดสามพารามิเตอร์คือ ความสูง และเส้นผ่านศูนยก์ลาง จากนนันาํเขา้เครืองอ่านเบอร์แบบพิมพแ์ละบนัทึกค่าสัญญาณ(แรงดนัไฟฟ้า) เพือหาความสัมพนัธ์ระหวา่งโคด้และสญัญาณ โดยมีสมมติฐานการทดลองดงันี H0: ความสูงของโคด้ไม่มีผลต่อสัญญาณของเครืองอ่านเบอร์แบบพมิพ ์H1: ความสูงของโคด้มีผลต่อสญัญาณของเครืองอ่านเบอร์แบบพมิพ ์H0: เสน้ผา่นศูนยก์ลางของโคด้ไม่มีผลต่อสญัญาณของเครืองอา่นเบอร์แบบพิมพ ์H1: เสน้ผา่นศูนยก์ลางของโคด้มีผลต่อสญัญาณของเครืองอา่นเบอร์แบบพมิพ ์  
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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       87  21.0274   0.2417 
Total       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       87  58.3290  0.67045 
Total       89  60.5312 

 จากนันทําการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ regression และประมวลผลการทดลองโดยใช้โปรแกรม minitab16 พบวา่ค่า P-Value มีค่าเป็น 0.000 ซึงนอ้ยกวา่ระดบัความมีนยัสําคญัที 0.05 จึงปฏิเสธการยอมรับ H0 จึงสามารถสรุปไดว้า่ขนาดของโคด้มีผลต่อสญัญาณของเครืองอา่นเบอร์แบบพิมพ ์โดยจากผลดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ความแรงของสญัญาณเพมิขึนหรือลดลงตามความสูงของ Dot code ซึงทีดีทีสุดอยูที่ความสูงเท่ากบั 0.3-0.35 มิลลิเมตร จากผลการทดลองนาํไปสู่การทาํความสะอาดแบบพมิพโ์ดยไม่ให้ทาํการขดับริเวณ Dot code เพือใหค้วามสูงของ dot code เปลียนแปลงนอ้ยทีสุด 4.2.3 ปัจจยัเรืองการทาํความสะอาดแบบพิมพ ์จากผลการทดลองทีวา่ความสูงของ Dot code มีผลต่อสญัญาณและความแม่นยาํในการเบอร์แบบพมิพ ์จึงทาํการทดสอบปัจจยัเรืองการทาํสะอาดแบบพิมพเ์พอืเปลียนเทียบการเปลียนแปลงของ Dot code เทียบกนัระหวา่งการทาํความ
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สะอาดแบบปกติ และการทาํความสะอาดโดยไม่ขดับริเวณ Dot code โดยวดัขนาดของ Dot code ในแบบพิมพต์งัแต่เริมใช้จนหมดอาย ุทงัสองรูปแบบ แลว้จึงเปรียบเทียบโดยมีสมมติฐานดงันี H0: การขดัแบบพมิพบ์ริเวณ Dot code และไม่ขดั ทาํให ้Dot code เปลียนแปลงไม่ต่างกนั H1: การขดัแบบพมิพบ์ริเวณ Dot code และไม่ขดั ทาํให ้Dot code เปลียนแปลงตา่งกนั จากนนัทาํการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้Proportions test และประมวลผลการทดลองโดยใชโ้ปรแกรม Minitab16 พบวา่ค่า P-Value มีค่าเป็น 0.005 ซึงนอ้ยกวา่ระดบัความมีนยัลาํคญัที 0.05 จึงปฏิเสธการยอมรับ H0 จึงสามารถสรุปไดว้า่การขดัแบบพิมพบ์ริเวณ Dot code และ ไม่ขดั ทาํให ้Dot code เปลียนแปลงต่างกนั 5 แนวทางการปรับปรุง จากการดาํเนินงานสามารถพจิารณาไดว้า่สาเหตุทีทาํใหค้วามแม่นยาํในการอ่านเบอร์แบบพิมพข์องเครืองอา่นเบอร์แบบพิมพบ์รรจุภณัฑแ์กว้นอ้ยกวา่ร้อยละ 99 เกิดจากสองสาเหตุคือ การสนัของเครืองจกัร และขนาดของ Dot code ทีเปลียนแปลงโดยไม่มีการควบคุม ดงันนัจึงดาํเนินการปรับปรุงทงั 2 สาเหตุดงันี  5.1 ค่าความเร็วของมอเตอร์โรเตชนั จะทาํการกาํหนดความเร็วมอเตอร์โรเตชนัที 1.5 รอบต่อขวด 5.2 ลดการสนัของเครืองจกัร จะทาํการติดตงัอุปกรณ์เพอืลดการสนัสะเทือนของโรเตชนั 5.3 การทาํความสะอาดแบบพมิพ ์จะทาํการทาํความสะอาดแบบพิมพโ์ดยไม่ขดับริเวณ Dot code  ผลและวจิารณ์ผล  จากการเปรียบเทียบความแม่นยาํในการอา่นเบอร์แบบพิมพข์องเครืองอา่นเบอร์แบบพมิพบ์รรจุภณัฑแ์กว้ หลงัจากทีมีการกาํหนด Speed ของมอเตอร์โรเตชนั ใส่อุปกรณ์เพือลดการสันสะเทือน และการทาํความสะอาดแบบพิมพโ์ดยไม่ขดับริเวณ dot code จากนนัไดท้าํการทดลอง โดยการเก็บขอ้มูลแบ่งเป็นสองช่วงเป็นเวลา 15 วนั และ 15 วนั โดยมีสมมติฐานวา่ H0: ความแม่นยาํของเครืองอ่านเบอร์แบบพมิพห์ลงัปรับปรุงไม่มากกวา่ก่อนปรับปรุง H1: ความแม่นยาํของเครืองอ่านเบอร์แบบพมิพห์ลงัปรับปรุงมากกวา่ก่อนปรับปรุง จากนนัทาํการคาํนวณดว้ย General factorial และทาํการยืนยนัผลโดยการทาํ T-Test พบวา่ค่า P-Value เป็น0.005 ซึงน้อยกว่าระดบัความมีนัยสําคญัที 0.05 จึงสามารถสรุปไดว้า่การปรับปรุงทาํให้ความแม่นยาํในการอ่านเบอร์แบบพิมพ์ของเครืองอา่นเบอร์แบบพมิพบ์รรจุภณัฑแ์กว้เพมิขึน  สรุปผลการวจิัย  งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือเพมิประสิทธิภาพในการอา่นเบอร์แบบพมิพข์องเครืองอา่นเบอร์แบบพิมพบ์รรจุภณัฑ์แก้ว จากการดําเนินงานพบว่าสาเหตุรากเหง้าทีทําให้ประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามต้องการเกิดจาก  2 ปัจจัยคือการสนัสะเทือนของชุดหมุนขวด และขนาดทีเปลียนไปของ dot code จากนนัทาํการแกปั้ญหาโดยปรับระดบัปัจจยัของความเร็วมอเตอร์โรเตชนัเป็นค่า 1.5 รอบต่อขวด ติดอุปกรณ์ลดการสันสะเทือน และทาํความสะอาดแบบพิมพโ์ดยไม่ขดับริเวณ dot 
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code ซึงผลการดาํเนินงานสามารถพิจารณาไดว้า่ประสิทธิภาพการอ่านเบอร์แบบพิมพห์ลงัการปรับปรุงเพิมขึนจากร้อยละ 95.82 เป็น 99.48 และ 99.67 ตามลาํดบั ซึงเพมิขึนมากกวา่เป้าหมายทีตงัไว ้  กิตติกรรมประกาศ ในการดาํเนินการคน้ควา้อิสระฉบบันีจะสําเร็จดว้ยดี ผูว้ิจยักราบขอบพระคุณ รศ.ดร.เตือนใจ สมบูรณ์วิวฒัน์ ซึงเป็นอาจารยที์ปรึกษาและผูค้วบคุมการทาํวิจยัทีกรุณาให้แนวคิดและคาํแนะนาํในการดาํเนินการวิจยั ตลอดจนแกปั้ญหาต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่องานวจิยัรวมไปถึงคณาจารยส์าขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิตทุกท่านทีให้คาํแนะนาํต่างๆ แก่ผูว้จิยัในการดาํเนินการคน้ควา้อิสระฉบบันีจนสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ทางผูวิ้จยัตอ้งกราบขอบพระคุณ ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตรวมทงัพนักงานในบริษทักรณีศึกษาทุกท่านทีให้การเอือเฟือขอ้มูล อาํนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี พร้อมทงักราบขอบพระคุณ ผศ.ฐิตยา ศรขวญั ผูเ้ป็นมารดาของผูว้ิจยัทีให้กาํลงัใจในทุกโอกาสและให้การสนบัสนุนในทุกเรืองตลอดมา รวมทงัผูเ้กียวขอ้งทีมิไดก้ล่าวถึงในทีนีทุกท่าน ทีทาํใหก้ารดาํเนินงานการคน้ควา้อิสระฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี   เอกสารอ้างองิ Matthias Frei, 1991.  Method for the application and reading of, and bottle with optically readable code marks, U.S. Patent documents. Richard I. Ashcoft, David Kaktovics, Anthony E.P. Monsin, David M. Weeks, 1979.  Apparatus for indentifyind production codes on articles, U.S. Patent documents. SGCC, 2007.  Digital MNR sensor with diodes, Saint-Gobain Cinematique et controle. SGCC, 1990.  Bead Engraving (body) SGCC Mould Number, Saint-Gobain Cinematique et controle. Douglas C. Montgomery, Design and analysis of experiments, 8th Edition.   กิติศักดิ  พลอยพานิชเจริญ , 2548. สถิติสําหรับงานวิศวกรรม เล่ม , พิมพ์ครังที , สํานักพิมพ์ ส.ส.ท , สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ( ไทย-ญีปุ่น ) , กรุงเทพฯ 
            



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  403 
 

 การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

การพฒันาคุณสมบัติการต้านทานกําลังอดัของคอนกรีตมวลเบา 
ผสมเส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม โดยวธิีการบ่มไอนํา Development of compressive strength of aerated concrete. Blend of palm fiber  By steam cur ing.  พีระพงษ ์ เพช็รพนั * Phiraphong Phatpun1*  บทคัดย่อ   งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พอืศึกษาคุณสมบติัการตา้นทานกาํลงัอดัของคอนกรีตมวลเบา บ่มไอนาํ เพอืการนาํมาใช้ในงานโครงสร้างอาคารได ้โดยมีการใชเ้สน้ใยทะลายปาลม์เป็นส่วนผสมแทนทีทราย  ในอตัราส่วนร้อยละ , 1, 2,  และ  ตามลาํดบั และใชหิ้นเทียมทีมีนาํหนกัเบา แทนทีหินจากธรรมชาติ ในการบ่มคอนกรีตแบ่งออกเป็นวิธีบ่มปกติและวิธีบ่มไอนาํ ทดสอบหาค่าตา้นทานกาํลงัอดัที อาย ุ  วนั  วนั  วนั  วนั และ  วนั อา้งอิงมาตรฐานการทดสอบ BS 1881: PART 3 การศึกษาพบวา่ คอนกรีตมวลเบาทีใชเ้ส้นใยทะลายปาลม์ เป็นส่วนผสมแทนทีทรายในอตัราส่วนร้อยละ  ส่งผลให้ตา้นทานกาํลงัอดัสูงทีสุด ทีอาย ุ  วนั และเมือใชเ้ส้นใยทะลายปาลม์แทนทีทรายในอตัราส่วนร้อยละทีเพิมขึนจะส่งผลใหค้่าการตา้นทานกาํลงัอดัลดลงตามลาํดบั ลดลงในอตัราส่วนร้อยละ  ของค่าตา้นทานกาํลงัอดั เมือใส่เสน้ใยทะลายปาลม์ ร้อยละ  ของนาํหนักทราย  เมือเปรียบเทียบการเพิมขึนของค่าตา้นทานกาํลงัอดัโดยวิธีการบ่มคอนกรีต ทงัแบบบ่มปกติ และแบบบ่มไอนาํ พบวา่การบ่มแบบไอนาํส่งผลให้ค่าการตา้นทานกาํลงัอดัเพมิมากขึน กวา่การบ่มแบบปกติ ในอตัราส่วนร้อยละ -  จากผลการเปรียบเทียบชนัคุณภาพและชนิดของคอนกรีตมวลเบา แบ่งตาม มอก. -  พบวา่ คอนกรีตมวลเบาอยู่ในชนัคุณภาพที  และยงัสามารถจดัให้เป็นคอนกรีตมวลเบาชนิดทาํเป็นโครงสร้างได ้โดยมีค่าตา้นทานกาํลงัอดั ไม่นอ้ยกว่า  ksc. และมีค่าหน่วยนาํหนักตงัแต่ ,  ถึง ,800 kg/m  ซึงจากการศึกษาพบวา่คอนกรีตมวลเบาทีใช้เส้นใยทะลายปาลม์ เป็นส่วนผสมแทนทีทรายในอตัราส่วนร้อยละ  มีค่าตา้นทานกาํลงัอดันอ้ยทีสุด ทีอาย ุ  วนั คือ   ksc.      คาํสําคญั : เสน้ใยทะลายเปล่าปาลม์, คอนกรีตมวลเบา, บ่มไอนาํ, คุณสมบติัการตา้นทานกาํลงัอดั        
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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.            1 สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พนืทีศาลายา ตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม  1 Department of Civil Faculty of Engineering, University Engineering, Sub-district Salaya, District Phutthamonthon, Province Nakhon Pathom 73170, Thailand (Corresponding author, e-mail) : Phiraphong.Phat@rmutr.ac.th , aui_08@live.com 
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บทนํา ในงานวิจยันีกล่าวถึงคอนกรีตทีมีส่วนผสมของเส้นใยทะลายปาลม์ซึงเป็นหนึงในวสัดุทางเลือกสาํหรับอาคารพกัอาศยัปัจจุบนั งานก่อสร้างอาคาร ตึก บา้นเรือน มีมากขึนเรือย ๆ คอนกรีตมวลเบาเป็นทางเลือกหนึงทีบรรดาผูก่้อสร้างส่วนใหญ่ เล็งเห็นความสาํคญัของคอนกรีตมวลเบา แต่ดว้ยคอนกรีตมวลเบายงัมีตน้ทุนในการผลิตสูงบริษทัรับก่อสร้างขนาดเลก็รวมถึงประชาชนทวัไป มกัเลือกใชค้อนกรีตบลอ็กหรืออิฐมอญทีมีราคาถูกในการก่อสร้างมากกวา่จะเลือกใชค้อนกรีตมวลเบา คอนกรีตมวลเบาทีมีการใชง้านในปัจจุบนัพบวา่ มีการเลือกใชว้ิธีการพฒันาคุณสมบตัิทางวิศวกรรมของคอนกรีตมวลเบาหลายรูปแบบ เช่น การอบดว้ยไอนาํความดนัสูงในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพือทาํตวัมวลของคอนกรีต ฟองอากาศ มีนาํหนกัเบา ช่วยลดนาํหนกัของโครงสร้าง ช่วยลดราคาในการก่อสร้างและยงัใหป้ระโยชน์ในการเป็นฉนวนกนัความร้อน ประเทศไทยมีการปลูกปาล์มนาํมนัมาตงัแต่ปี พ.ศ.  ทาํให้การปลูกปาล์มในประเทศไทยได้ขยายไปอย่างรวดเร็วใน พ.ศ.  มีเนือทีปลูกปาล์มนาํมนั ,  ไร่และแนวโน้มการปลูกปาล์มเพิมขึนทุกปีแมว้่ามีราคาจาํหน่ายกะลาปาลม์อยูที่ -  บาทต่อตนั เนืองจากปาลมนาํมนัเป็นพืชทีใหผ้ลผลิตนาํมนัต่อหน่วยพนืทีมากกวา่หน่วยนาํมนัอืน ๆ ทุกชนิด และสามารถปลูกไดเ้ฉพาะในพืนทีเขตร้อนชืนเท่านนั ซึงมีเพียง  ประเทศจาก  ประเทศทวัโลกสามารถปลูกได ้แต่มีเพียงไม่กีประเทศเท่านนัทีสามารถปลูกปาลม์ไดผ้ลดี เช่น มาเลเชีย อินโดนิเชีย โคลมัเบีย และไทย สาํหรับประเทศไทย ปาล์มนาํมนัไดถู้กนาํเขา้มาปลูกในภาคใตเ้มือประมาณ  ปีทีผ่านมาและมีการขยายพืนทีการเพาะปลูกจนในปัจจุบนั จากขอ้มูลแผนพฒันาอุตสาหกรรมปาล์มนาํมนัและนาํมนัปาลม์ปี -  ในกรรมวิธีและขนัตอนการผลิตนาํมนัปาลม์จะเริมจากทีเกษตรกรเก็บผลผลิตแลว้ ทะลายปาลม์จะถูกคดัแยกตามคุณภาพ ผลปาล์มทีผ่านการคดัแยก แลว้ลาํเลียงเขา้สู่เครืองแยกเมล็ดออกจากทะลาย เพือแยกเนือเยือปาลม์กบัเมล็ดออกจากกนั แลว้จึงผ่านส่วนของเนือเยอืปาลม์เขา้สู่เครืองบีบนาํมนั ส่วนทะลายเปล่า (Effb) จะถูกนาํไปใชป้ระโยชน์เป็นเชือเพลิงในการผลิตอีกครัง นาํมนัทีไดเ้รียกวา่ Crude Palm Oil (CPO) จากนนันาํมนัทีไดจ้ะถูกส่งเขา้สู่ถงัเก็บ ส่วน กาก (Fiber) จะถูกส่งไปใชป้ระโยชน์อยา่งอืน เช่น นาํไปผลิตเป็นเสน้ใย หรือเชือเพลิง เป็นตน้ ส่วนเมล็ด จะถูกส่งเขา้สู่เครืองกะเทาะเปลือก แลว้เมล็ดดา้นในจะถูกนาํไปบีบนาํมนัอีกครังไดน้าํมนัทีเรียกว่า Kernel Palm Oil (KPO)สําหรับกะลา (Shell) จะให้ความร้อนสูงเมือเผาไหม ้ดังนนั จึงถูกนาํกลบัไปเป็นเชือเพลิงภายในโรงงาน ส่วนนาํมนัทีได ้จะถูกนาํไปรวมกบันาํมนัทีไดจ้ากเนือเยอื ผลปาลม์ แลว้จึงนาํไปสู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ ก่อนส่งเขา้สู่ถงัเก็บ เพือนาํส่งไปยงัโรงกลนันาํมนัปาลม์บริสุทธิต่อไป  ขณะทีการขาดแคลนทีอยูอ่าศยัยงัมีอยูท่วัโลกและทวคีวามรุนแรงในประเทศกาํลงัพฒันาเนืองจากค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างราคาถีบตวัสูงดงันนัการนาํเอาของเหลือใช้จากกระบวนการผลิตนาํมนัปาล์มมาพฒันาทดแทนวสัดุก่อสร้างทวัไปได้ก็ช่วยบรรเทาและยงัเป็นแนวทางกาํจดัของเสียอยา่งยงัยนือีกดว้ย การใช้เส้นใยจากพืช มาเป็นส่วนผสมเพือเสริมกาํลงัให้กบัวสัดุก่อสร้าง เส้นใยธรรมชาติจึงถูกสนใจนาํมาใชใ้นการผลิตคอนกรีตมวลเบา เนืองจากเส้นใยธรรมชาติมีศกัยภาพในการนาํมาพฒันาต่อให้เป็นผลิตภณัฑที์สามารถใชง้านไดดี้ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดลอ้มและมีกระบวนการผลิตทีไม่ซับซ้อนมากนัก สาเหตุทีเลือกใชว้สัดุพวกเส้นใยปาล์มนาํมนัเพราะมีผลศึกษาพบวา่เสน้ใยจากปาลม์เป็นเสน้ใยทีแขง็แรง สามารถเสริมกาํลงั     
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ให้คอนกรีตมวลเบา และเสน้ใยจากปาลม์นาํมนั จดัไดว้า่เป็นส่วนผสมประเภทนาํหนกัเบาดว้ยคุณสมบติัของเส้นใยพืชทีเป็นลกัษณะเฉพาะ ไม่เหมือนเส้นใยประเภทอืนๆ คือ มีความแข็งแรงดา้นกาํลงั โดยเฉพาะการรับแรงดึง ทาํให้เพิมความแขง็แรงในการรับแรงดึงกบัคอนกรีตซึงมีคุณสมบติัดา้นนีนอ้ย และมีคุณสมบติัในการเป็นฉนวน เส้นใยธรรมชาติ โดยเฉพาะเส้นใยจากพืช จดัไดว้า่เป็นส่วนผสมประเภทนาํหนักเบา (Light weight Aggregate) ทีสามารถผสมกบัปูนซีเมนตแ์ละนาํไดโ้ดยไม่เกิดปฏิกิริยาขา้งเคียงดว้ยคุณสมบติัของเสน้ใยพืชทีเป็นลกัษณะเฉพาะไม่เหมือนเส้นใยประเภทอืน ๆ (Olesen &Plackett, 1999) คือ  - มีความแขง็แรงในดา้นกาํลงั โดยเฉพาะกาํลงัรับแรงดึง (Tensile Strength) ทาํใหเ้พิมความแขง็แรงในการรับแรงดึงใหก้บัคอนกรีตซึงมีคุณสมบติัในดา้นนีนอ้ย ดงันนัผูท้าํการวิจยัมีความคิดทีจะทาํโครงการวิจยัเรือง “การพฒันาคุณสมบติัการตา้นทานกาํลงัอดัของคอนกรีตมวลเบาผสมเส้นใยทะลายปาลม์ โดยวิธีการบ่มไอนาํ” เพือประโยชน์ทีไดรั้บคือทาํให้พบแนวทางการเพิมมูลค่าให้กบัวสัดุเหลือใชจ้ากการกระบวนการผลิตนาํมนัปาล์ม ในการทาํมาทาํให้เกิดประโยชน์ทางดา้นวิศวกรรมในการผลิตคอนกรีตมวลเบา นอกจากนียงัใชเ้ทคโนโลยีในการผลิตตาํลดปริมาณการใชซี้เมนตแ์ละทรายซึงเป็นวตัถุดิบทีสร้างและทดแทนไดย้าก ไม่ตอ้งพงึพาเทคโนโลยจีากต่างชาติและยงัช่วยเกษตรกรไทยทีปลูกปาลม์นาํมนัมีรายไดเ้พมิขึน  ทฤษฎแีละงานวจิัยทเีกยีวข้อง . คุณสมบัตแิละการใช้งานของเส้นใยทะลายปาล์ม เส้นใยทะลายปาล์ม มีลักษณะและคุณสมบัติใกล้เคียงกับเส้นใยมะพร้าวมาก[2] เป็นเส้นใยทีเหนียว  อากาศสามารถไหลเวียนผ่านได้ดี คุณสมบัติ เบืองต้นของเส้นใยทีนํามาใช้ ความถ่วงจําเพาะ (Specific Gravity 0.94) การดูดซึมนํา (Absorption 0.08%) หน่วยนาํหนกั (Unit Weight 201 kg/m3 ) ขนาดความยาวเฉลีย .  – 5 cm.        ภาพท ี1 ลกัษณะเสน้ใยทะลายปาลม์ 
. คอนกรีตมวลเบา 

การใช้คอนกรีตมวลรวมเบาสามารถลดต้นทุนในงานก่อสร้างได้ ไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตบล็อกมวลเบา หรือคอนกรีตมวลเบาในงานโครงสร้าง ในขณะทีคอนกรีตมวลเบาในงานโครงสร้างอาจมีราคาต่อลูกบาศกที์สูงกวา่ คอนกรีตธรรมดาทัวไป แต่อาจทําให้โครงสร้างมีราคาน้อยกว่า โดยสามารถลดนําหนักบรรทุกตายตัวและประหยดัราคาค่าก่อสร้างฐานรากของอาคาร ซึงเป็นเหตุผลพืนฐานสําหรับการพิจารณาการใช้คอนกรีตมวลเบาในงานก่อสร้าง    
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2. การจาํแนกชนิดของคอนกรีตมวลเบา 2.1  คอนกรีตมวลเบาชนิดทาํเป็นฉนวนมีค่าหน่วยนาํหนักตงัแต่ 315 ถึง 1,100 kg/m3 และมีค่ากาํลงัอดัทีอาย ุ28 วนั ระหวา่ง 7 ถึง 70 ksc. 2.2  คอนกรีตมวลเบาชนิดทาํเป็นโครงสร้าง มีค่าหน่วยนาํหนักตงัแต่ 1,400 ถึง 1,800 kg/m3 และมีค่ากาํลงัอดัทีอาย ุ28 วนั ไม่ตาํกวา่ 170 ksc. 2.3  คอนกรีตชนิดกึงมวลเบา มีค่าหน่วยนาํหนกัตงัแต่ 1,800 ถึง 2,050 kg/m3 และมีค่ากาํลงัอดัไม่ตาํกวา่ 220 ksc. โดยส่วนใหญ่จะนาํมาทาํเป็นคอนกรีตบลอ็กสาํหรับกาํแพงรัว และใชเ้ป็นวสัดุทนไฟ . ส่วนผสมต่างทใีช้ในคอนกรีตมวลเบา 3.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที  เหมาะสาํหรับงานก่อสร้างทวัไป ส่วนใหญ่จะนาํไปใชก้บังานคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น งานโครงสร้างอาคาร ทาํผิวถนน สะพาน ท่อระบายนาํ เป็นตน้ ปูนซีเมนตป์ระเภทนีมีขอ้เสียคือ ไม่ทนต่อสารทีเป็นด่าง จึงไม่เหมาะสมกบังานทีตอ้งสมัผสักบัด่างจากดินหรือนาํ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมเคมี 3.2 ทรายแม่นํา ทรายชนิดนีมีอยูท่วั ๆ ไปในทีราบลุ่มของแม่นาํ ทรายชนิดนีเกิดจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ โดยกระแสนาํไดพ้ดัพาทรายจากทีต่าง ๆ มาตกตะกอนรวมกนัในแหล่งทีราบลุ่มทีเป็นทีรวมของทราย ในการก่อสร้างทวั ๆ ไป .  นํา  เป็นปัจจยัทีสําคญัยงิในการทาํคอนกรีต ปริมาณและคุณภาพของนํามีอิทธิพลอยา่งมากต่อกาํลงัอดัของคอนกรีต นํารวมเข้ากับปูนซีเมนต์ทําให้เกิดปฏิกิริยา เกิดการก่อตัว และแข็งตัวตามลาํดับ นําทีมีคุณภาพดีจะทําให้เกิดปฏิกิริยากบัปูนซีเมนต์ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ นาํทีใชผ้สมคอนกรีตตอ้งสะอาด มีความขุ่นไม่เกิน 2,000 ppm. ปราศจากกรด ด่าง นาํมนั และสารอินทรียอื์นๆ  3.4 สารลดนําจํานวนมาก (High Range Water -Reducers) เป็นนํายาลดประเภทพิเศษซึงมักจะเรียกว่า Super plastic cyzers หรือ HRWRs ซึงมีทงัฐานลิกโนซัลโฟเนตและโพลีคาร์บอกซิลิกเอสเตอร์ สารลดนาํจาํนวนมากนีสามารถลดนาํทีใชใ้นส่วนผสมคอนกรีตลงไดถึ้ง -  % โดยมากมกัใชเ้พือเพิมกาํลงัอดัของคอนกรีตและใชล้ดการซึมผ่านของนาํในคอนกรีต สารลดนําจ ํานวนมากทีใช้ในงานคอนกรีตเทียบเท่ามาตรฐาน ASTM C 494 Specification for Chemical Admixtures for Concrete ป ระเภ ท  F แ ล ะ  G แล ะ ป ระ เภ ท   แล ะ  ใน  ASTM C 1017  Specification for Chemical Admixtures for Use in Producing Flowing Concrete. 3.5 หินสังเคราะห์หรืออะคริลิก หินสังเคราะห์เกรดอะคริลิก 100%  (100% Acrylic Solid Surface) เป็นหินสังเคราะห์เกรดดีทีสุด ผลิตขึนมาจากวสัดุจากธรรมชาติ วสัดุสังเคราะห์และสารเติมแต่ง โดยวสัดุทีมาจากธรรมชาติคืออะลูมินัมไตรไฮเดรต (Aluminum Trihydrateh, ATH) ส่วนวสัดุสังเคราะห์เป็นวสัดุจาํพวกโพลิเมอร์ เช่น อะคริลิก (Poly methyl methacrylate, PMMA)   หินสงัเคราะห์เกรดอะคริลิก 100% จะรวมคุณสมบตัิของ ATH คือ ไม่ลามไฟ, ยบัยงัการเกิดควนั และคุณสมบติัอะคริลิกคือเหนียว แวววาว ดดัโคง้ได ้ทนทานต่อแสงแดดและสภาวะ อากาศภายนอก สามารถรีไซเคิลได ้นอกจากนียงัมีสารเติมแต่งอืนๆ ทีช่วยเสริมคุณสมบตัิของหินให้ดียิงขึนเช่น สารยบัยงัเชือรา สารป้องกนัรังสียวู ี    
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       ภาพท ี2 หินทียมหรือหินอะคริลิก การบ่มคอนกรีต . การบ่มโดยการป้องกันการสูญเสียนาํ             ในการเทคอนกรีตตอ้งป้องกนัการสูญเสียนาํของคอนกรีต  ซึงทาํโดยการนาํคอนกรีตไปแช่นาํสะอาด  ตามมาตรฐาน  BS   เพอืป้องกนัการระเหยของนาํออกจากคอนกรีตก่อนนาํไปทดสอบ . การบ่มไอนําความดนัตาํ           การพฒันากาํลงัของคอนกรีตสามารถเร่งไดโ้ดยใชค้วามร้อน  การให้ความร้อนต่อคอนกรีตทีนิยมใชก้นั  ไดแ้ก่ การบ่มไอนาํ (Steam Curing)  หรือเรียกอีกอยา่งหนึงวา่ การบ่มไอนาํความดนัตาํ (Low Pressure Steam Curing) เป็นการบ่มไอนาํทีความดนัปกติทีความร้อนไม่เกิน  องศาเซลเซียส  ซึงไอนาํทีความดนัปกตินีจะชืนและใชบ่้มคอนกรีตไดเ้ช่นเดียวกบัการบ่มปกติ การให้ความร้อนแก่คอนกรีตจะเริมบ่มคอนกรีตทีอุณหภูมิปกติประมาณ  ถึง  ชวัโมง  หลงัจากเทคอนกรีตเขา้แบบเพือให้เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชนัเบืองตน้ก่อนทีจะมีการบ่มไอนาํ การเพิมอุณหภูมิ อุณหภูมิทีเลือกใชใ้นการบ่มไอนาํความดนัตาํอยูใ่นช่วง  ถึง  องศาเซลเซียส  ทงันีเนืองจากตอ้งการร่นระยะในการบ่มคอนกรีตเป็นสาํคญั                    ภาพท ี3 นาํตวัอยา่งคอนกรีตไปทาํการบ่มในตูบ่้มไอนาํ      
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วธิีดําเนินการวิจัย .ศึกษาคุณสมบตัิในการรับกาํลงัอดัของคอนกรีตมวลเบาทีนาํเสน้ใยปาลม์นาํมนัแทนทีทรายในอตัราส่วนร้อยละ 0, 1, 2,  และ  โดยนาํหนกั โดยวธีิการบ่มปกติเปรียบเทียบกบัวธีิการบ่มไอนาํ 2.ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพเบืองตน้ของมวลรวม โดยคุณสมบติัทีทาํการทดสอบไดแ้ก่ ความถ่วงจาํเพาะปูนซีเมนต์, ความถ่วงจาํเพาะความดูดซึมของมวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบ, การวิเคราะห์ส่วนคละของมวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบและหน่วยนาํหนกัของมวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบ  .ออกแบบส่วนผสมคอนกรีตตามขนัตอนการออกแบบวธีิของ ACI ที  ksc. อาย ุ  วนั 
 4.ทาํการผสมคอนกรีตตามอตัราส่วนทีออกแบบไว ้และนาํเสน้ใยปาลม์นาํมนัแทนทีทรายในอตัราส่วนร้อยละ ,1,2,  และ  โดยนาํหนกั 
 .บ่มคอนกรีตโดยแยกเป็นการบ่ม  ลกัษณะ คือ )บ่มแบบปกติโดยใชก้ารแช่นาํ  )บ่มแบบไอนาํโดยใชตู้บ่้มไอนาํบ่มคอนกรีตทีอุณหภมิู  องศาเซลเซียส โดยรักษาความชืนสมัพทัธ์ -  %  
 .ทดสอบหาค่าความตา้นทานกาํลงัอดัของคอนกรีตทีอายคุอนกรีต , 7, 14,  และ  วนั  ผลและวจิารณ์ผล . คุณสมบตัิทางกายภาพเบืองตน้ของมวลรวม ตารางท ี  แสดงคุณสมบตัิทางกายภาพเบืองตน้ของมวลรวม Type of Material Specific Gravity Absorption % Fineness Modulus Unit Weight kg/m3 Cement 3.12 - - 3,120 Sand 2.54 0.40 2.80 1,707 Coarse Aggregate 1.03 0 - 634 Palm  Fiber 0.94 0.08 - 201  ตารางท ี  แสดงค่าตา้นทานกาํลงัอดัของคอนกรีตในอตัราส่วนการแทนทีทรายดว้ยเสน้ใยทะลายปาลม์    ในรูปแบบการบ่มคอนกรีตแบบปกติ Type of Material Compressive Strength (kg/cm2) 3 (Day) 7 (Day) 14 (Day) 21 (Day) 28 (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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 ภาพท ี  แสดงการพฒันาความตา้นทานกาํลงัอดัของคอนกรีตในอตัราส่วนการแทนทีทรายดว้ยเสน้ใยทะลายปาลม์               ในรูปแบบการบ่มคอนกรีตแบบปกต ิตารางท ี  แสดงค่าตา้นทานกาํลงัอดัของคอนกรีตในอตัราส่วนการแทนทีทรายดว้ยเสน้ใยทะลายปาลม์    ในรูปแบบการบ่มคอนกรีตแบบไอนาํ Type of Material Compressive Strength (kg/cm2) 3 (Day) 7 (Day) 14 (Day) 21 (Day) 28 (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  
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สรุปผลการวจิัย การศึกษาวจิยัการพฒันากาํลงัอดัคอนกรีตมวลเบาผสมเส้นใยทะลายปาลม์และหินเทียมโดยนาํเสน้ใยปาลม์แทนทีทรายในอตัราส่วนร้อยละ 0, 1, 2, 3 และ 4 โดยนาํหนกั และบ่มคอนกรีตดว้ยนาํปกติเปรียบเทียบกบับ่มไอนาํทีอายกุารบ่ม 3, 7, 14, 21 และ 28 วนั โดยสรุปผลการศึกษาไดด้งันี . กาํลงัอดัคอนกรีตมวลเบาเมือมีการนาํเสน้ใยปาลม์แทนทีทรายในอตัราส่วนร้อยละ 0, 1,  2,  3 และ 4 โดยวธีิการบ่มแบบปกติ มีค่ากาํลงัอดัเพมิขึนและลดลงเป็นลาํดบัจากการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตโดยวธีิ ACI ทีอาย ุ  วนั ที  ksc. โดยมีค่าดงันี   % มีแนวโนม้ค่ากาํลงัอดัสูงกวา่การออกแบบส่วนผสม 16.22% % มีแนวโนม้ค่ากาํลงัอดัสูงกวา่การออกแบบส่วนผสม  . % % มีแนวโนม้ค่ากาํลงัอดัสูงกวา่การออกแบบส่วนผสม . % % มีแนวโนม้ค่ากาํลงัอดัตาํกวา่การออกแบบส่วนผสม . % % มีแนวโนม้ค่ากาํลงัอดัตาํกวา่การออกแบบส่วนผสม . % จากผลดงักล่าวจะสงัเกตไดว้า่กาํลงัอดัของคอนกรีตมวลเบาเมือมีการนาํเสน้ใยทะลายปาลม์แทนทีทรายในอตัราส่วนร้อยละ 0, 1, และ 2 มีค่ากาํลงัอดัทีเพิมขึนจากค่าทีออกแบบไว ้  ksc. แต่เมือมีการเพมิอตัราส่วนเส้นใยปาลม์แทนทีทราย เป็นร้อยละ  และ  ค่ากาํลงัอดัคอนกรีตมวลเบามีการลดลงเป็นลาํดบั . กาํลงัอดัคอนกรีตมวลเบาเมือมีการนาํเส้นใยปาลม์แทนทีทรายในอตัราส่วนร้อยละ 0, 1, 2,  3 และ 4 โดยวิธีการบ่มแบบไอนาํ มีค่ากาํลงัอดัเพมิขึนเป็นลาํดบัจากการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตโดยวธีิ ACI ทีอาย ุ  วนั   ที  ksc. โดยมีค่าดงันี   % มีแนวโนม้ค่ากาํลงัอดัสูงกวา่การออกแบบส่วนผสม 34.44% % มีแนวโนม้ค่ากาํลงัอดัสูงกวา่การออกแบบส่วนผสม . % % มีแนวโนม้ค่ากาํลงัอดัสูงกวา่การออกแบบส่วนผสม . % % มีแนวโนม้ค่ากาํลงัอดัสูงกวา่การออกแบบส่วนผสม . % % มีแนวโนม้ค่ากาํลงัอดัสูงกวา่การออกแบบส่วนผสม . % จากผลดงักล่าวจะสงัเกตไดว้า่กาํลงัอดัของคอนกรีตมวลเบาเมือมีการนาํเสน้ใยทะลายปาลม์แทนทีทรายในอตัราส่วนร้อยละ 0, 1,  2,  3 และ 4  โดยใชว้ธีิการบ่มแบบไอนาํจะส่งผลให้ค่ากาํลงัอดัเพมิขึนจากค่าทีออกแบบไว ้ . การพฒันาค่ากาํลงัอดัของคอนกรีตมวลเบาทงัสองวธีิการบ่มคอนกรีต การบ่มคอนกรีตแบบปกติจะมีการพฒันาค่ากาํลงัเพิมมากขึนในอตัราส่วนทีค่อนขา้งคงที การบ่มคอนกรีตแบบไอนาํจะมีการพฒันากาํลงัอดัคอนกรีตในช่วง  วนัแรกเป็นอยา่งมาก และจะค่อนขา้งพฒันากาํลงัอดัในลกัษณะคงทีเมือคอนกรีตเริมมีอายมุากกวา่  วนัขึนไป . จากการศึกษาเปรียบเทียบถึงวธีิการบ่มคอนกรีตทงัสองวธีิการบ่มคอนกรีต วธีิการบ่มคอนกรีตแบบไอนาํจะส่งผลใหค้่ากาํลงัมีการพฒันาเพมิมากขึน และมากวา่การบ่มแบบปกติในอตัราส่วนร้อยละ  – 24  . จาการศึกษาคอนกรีตมวลเบาผสมเสน้ใยปาลม์และหินเทียมโดยนาํเสน้ใยปาลม์แทนทีทรายในอตัราส่วนร้อยละต่างๆ บ่มคอนกรีตโดยวธีิปกติและวิธีบ่มไอนาํ คอนกรีตมวลเบามีค่าหน่วยนาํหนกัอยูใ่นเกณฑ ์                         1,400 – 1,800 kg/m3 และมีค่าตา้นทานกาํลงัอดัไมน่อ้ยกวา่  ksc. ซึงจดัเป็นคอนกรีตมวลเบาชนิดทาํเป็นโครงสร้างได ้  
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กิตติกรรมประกาศ ขอขอบพระคุณ สาํนกังานวจิยัแห่งชาติทีพิจารณาอนุมติัการจดัทาํโครงการวจิยั และขอขอบพระคุณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินท์ ทีให้การสนบัสนุนงบประมาณในการทาํวจิยั ร่วมถึงสาํนกังานวจิยัและพฒันาและไดรั้บการอาํนวยความสะดวกในดา้นสถานทีและอุปกรณ์ในการจดัทาํวจิยัจาก                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  
สุดทา้ยนี ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา เพอืน ๆ ของขา้พเจา้ ทีใหก้าํลงัใจและทาํใหโ้ครงการวจิยันีเสร็จสมบูรณ์  เอกสารอ้างองิ ปริญญา จินดาประเสริฐ และชัยจาตุรพิทักษ์กุล.  2547. ปูนซี เมนต์ ปอซโซลาน และคอนกรีต. กรุงเทพมหานคร: สมาคมคอนกรีตไทย. ชยั จาตุพทิกัษก์ลุ.  2547.  ปูนซีเมนต์ปอร์ตโซลาน และ คอนกรีต. สมาคมคอนกรีตไทย บริษทัไนท ์เฟอร์นิช จาํกดั. เป็นตวัแทนจาํหน่าย ติดตงัหินสงัเคราะห์ จากประเทศเกาหลี. ธีรพงษ์ จันทร์หอม. 2551. กระบวนการไร่ของเสียในอุตสาหกรรมการสกัดนํามันปาล์ม . บทความวิชาการวารสาร หาดใหญ่วชิาการ ปีที 6 ฉบบัที 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2551. ภูษิต เลิศวฒันารักษ ์และอญัชิสา สนัติจิต.  . คุณสมบัตขิองวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาตจิากเส้นใย มะพร้าวและเส้นใยปาล์มเพือผลติวสัดุก่อสร้าง บทความวิชาการคุณสมบติัวสัดุปูนซีเมนตจ์ากวสัดุธรรมชาติ. หน้า  113-124. สิทธิชัย แสงอาทิตย์.  2543. เอกสารประกอบการสอนวิชาทดสอบวัสดุ . สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยสุีรนารี. ชชัวาล เศรษฐบุตร. . คอนกรีตเทคโนโลย  ีพิมพค์รังที . บริษทั ผลิตภณัฑแ์ละวสัดุก่อสร้าง จาํกดั  กรุงเทพมหานคร. บริษทัปูนซีเมนตไ์ทยอตุสาหกรรม จาํกดั. 2548. ปูนซีเมนต์และการประยุกต์ใช้งาน พิมพค์รังที 2. กรุงเทพมหานคร ปูนซีเมนตไ์ทยอตุสาหกรรม. Jan E.G. van Dam. 2010. Process for  production of high-density/high-performance cabined less boards from whole coconut husk Par t 1 :  Lignin as intrinsic thermosetting binder resin.  1  st Intl.  Conf.  on Sustainable Energy & Green Architecture. American Society for Testing and Materials.  2 0 0 1 .  ASTM C1 5 0 -0 0 :  Standard Specification for  Por tland Cement Annual Book of ASTM Standard. Vol. 04 Philadelphia. 109-138.        
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อฐิบล็อกผนังผสมกะลาปาล์มนํามัน 
Block Walls Der ived from Oil Palm Shell  พรนรายณ์ บุญราศรี * นนัทชยั ชูศิลป์2 และ สรรเพชร  ผ่าพลู3 Pornarai Boonrasi1*, Nuntachai Chusilp 2 and Sanpatch Paplu 3  บทคัดย่อ 

 
การทดสอบคุณสมบติัทางวศิวกรรมของมอร์ตา้ทรงลูกบาศก์และอิฐบล็อกผนงั ผสมกะลาปาลม์นาํมนั ในการวจิยันีใชอ้ตัราส่วนผสมซีเมนตต์่อวสัดุผสม 1:4 นาํกะลาปาลม์นาํมนัผ่านตะแกรง 1 นิว คา้งตะแกรงเบอร์  มาแทนทีทรายในอตัราส่วนผสมร้อยละ    และ  ของปริมาตรมวลรวม ไดอ้ตัราส่วนนาํต่อซีเมนต์ 0.500 0.533 0.567 และ 0.600 ตามลาํดบั โดยทดสอบมอร์ตา้ทรงลูกบาศกข์นาด 10×10×10 เซนติเมตร ความหนาแน่น การดูดซึมนาํ และกาํลงัรับแรงอดั ทีอายบุ่ม 7 14 และ 28 วนั และอิฐบล็อกผนงัขนาด 20×60×7.5 เซนติเมตร ทดสอบความหนาแน่น กาํลงัรับแรงอดั และกาํลงัตา้นทานแรงดดั ทดสอบทีอายุบ่ม 28 วนั ผลการทดสอบการดูดซึมนาํมอร์ตา้ทรงลูกบาศก์ พบว่ามีค่าเพิมขึนตามอตัราส่วนผสม และ มอร์ตา้ทรงลูกบาศก์และอิฐบล็อกผนงั เมือปริมาณกะลาปาลม์นาํมนัเพิมขึนส่งผลให้กาํลงัรับแรงอดั ความหนาแน่น นาํหนกั และกาํลงัตา้นทานแรงดดัลดลง อิฐบล็อกผนังอตัราส่วนผสมของกะปาลม์นาํมนัแทนทีทรายร้อยละ 20 40 และ 60 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนบล็อกก่อไม่รับนําหนัก มผช.779/2548 และอิฐบล็อกทีอตัราส่วนกะลาปาลม์นาํมนัแทนทรายร้อยละ 40 มีความเหมาะสมทีสุด ลดตน้ทุนวสัดุ นาํหนกัเบา และรับกาํลงัไดต้ามเกณฑ์มาตรฐาน ทีสาํคญัสามารถขนหรือเคลือนยา้ยไดส้ะดวกตอ่การก่อสร้าง  คําสําคัญ : อิฐบล็อกผนงั, กะลาปาลม์นาํมนั, กาํลงัรับแรงอดั, กาํลงัตา้นทานแรงดดั     

 
 
 
 
 
 
1,2,3 สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา  
1,2,3 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Ratchadamnoen Nok, Bo Yang, Muang, Songkhla 90000, Thailand 
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ABSTRACT  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 

สถานการณ์ขยะของประเทศไทยตามรายงานของกรมควบคุมมลพิษระบุวา่ มีขยะเหลือทิงจากภาคอุตสาหกรรมการเกษตร ซึงทางภาคใตข้องประเทศไทยมีการเกษตรทีสาํคญั ไดแ้ก่ ยางพารา ปาลม์นาํมนั มะพร้าว และขา้ว จากขอ้มูลของสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีพืนทีปลูกปาลม์นาํมนัประมาณ 3.68 ลา้นไร่ และมีผลผลิตประมาณ .  ลา้นตนัต่อปี ทาํให้มีวสัดุทีเหลือทิงจากกระบวนการผลิตนาํมนัปาล์ม ไดแ้ก่ ทะลายปาล์ม ใยจากเปลือก และกะลาหุ้มเนือ ประมาณ .  ลา้นตนัต่อปี ไดมี้ผูว้ิจยัหาแนวทางกาํจดัโดยการนาํกะลาปาลม์นาํมนัมาทาํเป็นมวลรวมหยาบผสมคอนกรีต ในงานก่อสร้างหรือผลิตภณัฑค์่อนขา้งนอ้ย 
 คณะผูว้ิจยัมีแนวคิดว่าทีจะลดปัญหาดงักล่าว จึงนาํกะลาปาล์มนาํมนัทีเหลือทิงจากภาคอุตสาหกรรม ชุมชน มาพัฒนาเป็นอิฐบล็อกมวลเบาสําหรับใช้ทําผนัง เพือศึกษาการรับกําลังอัด ความหนาแน่น และค่าการดูดซึมนํา ศึกษาคุณสมบตัิทางกายภาพ ทีเหมาะสมในการทาํผนงั ผลทีไดคื้อผลิตภณัฑอิ์ฐบล็อกมวลเบา ทางดา้นสิงแวดลอ้มช่วยลดปริมาณขยะ ลดปัญหาสิงแวดลอ้มทีจะตามมา ทางดา้นเศรษฐศาสตร์เพิมมูลค่าของ กะลาปาล์มนํามนั อิฐบล็อกมวลเบาและลดตน้ทุนวสัดุก่อสร้าง ทางดา้นวิศวกรรมมีขอ้ดีทาํให้คอนกรีตมีค่าหน่วยนาํหนักลดลง สะดวกในการก่อสร้าง ผนังช่วยลดอุณหภมิูภายในอาคาร 
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. วตัถุประสงค์ 
1)   เพือศึกษาการรับกาํลงัอดัและพฒันาอิฐบล็อกผนงัผสมกะลาปาลม์นาํมนั 
2)  เพือศึกษาดา้นคุณสมบตัิทางกายภาพของอิฐบลอ็กผนงั ไดแ้ก่ มิติ รูปร่าง ความหนาแน่น และค่าการดูดซึมนาํ เป็นตน้ 

. ขอบเขตของงานวจิยั  
1)  ศึกษาคุณสมบติัเบืองตน้และหาขนาดของกะลาปาลม์นาํมนัทีเหมาะสมในการผลิตอิฐบล็อกผนงั โดยใชก้ะลาปาลม์นาํมนัทีเหลือจากการผลิตนาํมนัปาลม์จาก บริษทั ปาลม์ไทยพฒันา จาํกดั  ตาํบลอุไดเจริญ อาํเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล นาํมาร่อนผา่นตะแกรง 1 นิว คา้งเบอร์ 4  
2)  ผลิตอิฐบล็อกผนงัผสมกะลาปาลม์นาํมนั มีขนาด สูง 20 ซม. ยาว 60 ซม.และหนา 7.5 ซม. 
3)  ทดสอบคุณสมบติัทางกายภาพของอิฐบล็อกผนงัผสมกะลาปาลม์นาํมนั ไดแ้ก่ มิติ รูปร่าง ความหนาแน่น และค่าการดูดซึมนาํ เป็นตน้ 
4) มาตรฐานทีใชค้วบคุมทดสอบคุณสมบติัทางกายภาพและเชิงกลของกอ้นตวัอยา่งทรงลูกบาศกข์นาด 10×10×10 ซม. อายบุ่ม 7 14 และ 28 วนั ทดสอบหาค่าการดูดซึมนาํ ตามมาตรฐาน ASTM C1403 และกาํลงัรับแรงอดั ตามมาตรฐาน ASTM C109 
5)มาตรฐานทีใชค้วบคุมทดสอบคุณสมบติัเชิงกลของอิฐบลอ็กผนงัผสมกะลาปาลม์นาํมนั อายบุ่ม 28 วนั โดยวธีิดดัแปลง การทดสอบหาค่าความหนาแน่น ตามมาตรฐาน ASTM C596  กาํลงัรับแรงอดั ตามมาตรฐาน ASTM C109 และกาํลงัตา้นทานแรงดดั ตามมาตรฐาน ASTM C78 
6) ผลิตอิฐบล็อกตามมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนบลอ็กก่อไม่รับนาํหนกั มผช.779/2548 (กาํลงัรับแรงอดัไม่นอ้ยกวา่ 

20.39 กก./ตร.ซม.) 
ทฤษฎแีละงานวิจยัทเีกยีวข้อง 

. อฐิบล็อก 
อิฐบล็อก ทาํจากซีเมนต์ผสมกบัมวลรวม ทีมีขนาดพอดี เช่น ทราย กรวด หินย่อย และผสมกบันาํสร้างเป็นแบบต่างๆ ใชส้าํหรับสร้างผนงัหรือทาํโครงสร้างอืน มีคุณลกัษณะความคงทนถาวรดี มีรูปร่างเป็นเหลียมมุมไดฉ้ากกนัตลอด หนา้เรียบไม่แอ่นหรือบิด การผลิตจากโรงงานกาํหนดเป็นมาตรฐานคือแบบบล็อกตนัและกลวง บล็อกชนิดหนัก และบล็อกนาํหนักเบา จะพิเศษตรงทีสามารถป้องกนัความร้อน หรือภูมิอากาศหนาวเยน็ไดดี้  ในการใชก่้อเป็นผนังเพราะช่องกลวงมีอากาศเป็นตวักันและยงัมีลักษณะทีจะเชือมประสานกับโครงสร้างอืนไดแ้น่นหนาแข็งแรงด้วย ซึงงานวิจยันีเน้นทีบล็อกนาํหนักเบา และขนาดคอนกรีตบล็อก ตามมาตรฐานทีโรงงานผูผ้ลิตจาํหน่าย จะทาํตามขนาดปกติ เช่น ( / )  7(5/8)  ( / ) นิว (พิภพ , 2542) 
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. ปาล์มนาํมนั 
ปาล์มนาํมนัเป็นพืชตระกูลปาลม์ทีมีถินกาํเนิดอยูใ่นทวีปแอฟริกา เป็นพืชทีให้ผลผลิตนาํมนัต่อหน่วยพนืทีสูงกวา่พืชนํามันทุกชนิด  -  กิโลกรัมนาํมันต่อพืนทีปลูก 1 ไร่ ประเทศไทยมีอนัดับการผลิตอยู่อันดับที 4 ของโลก แต่มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 2 เท่านนั ดงันนัการเลือกใช้พนัธ์ุมีความสําคญัมาก ต่อการผลิตนาํมนัปาล์มและแปรรูปปาลม์นาํมนั ซึงสามารถแบ่งแบบพนัธ์ุปาล์มได้ 3 ลกัษณะ ซึงไดแ้ก่ ความหนาของกะลา ปริมาณเนือของผลปาล์ม และเส้นใยรอบกะลาปาลม์ (ธีระพงศ ์, 2550, ) ดงันี 
1)  พนัธุ์ดูรา เป็นปาลม์ทีมีกะลาหนา (2-8 มม.) มีปริมาณของเนือปาลม์นอ้ย (ร้อยละ 30-70) ไม่มีเสน้ใยรอบกะลา ตามภาพที  (ก) พนัธุ์นีจะใชใ้นการเป็นแม่พนัธุ์เพือผลิตลูกผสมทางการคา้ 
2)  พนัธุ์พิสิเฟอรา เป็นปาลม์ทีมีกะลาบางมากหรือไม่มีกะลา มีเสน้ใยสีนาํตาลรอบกะลาหรือในเนือเมล็ด ผลส่วนใหญ่มีเนือปาลม์มากกวา่ร้อยละ  ตามภาพที  (ข) พนัธุ์นีจะใชเ้ป็นพอ่พนัธ์ุในการผลิตลูกผสมทางการคา้ 

                              (ก) พนัธ์ุดูรา                        (ข) พนัธ์ุพิสิเฟอรา                   (ค) พนัธุ์เทเนอรา            (ง) กะลาปาลม์นาํมนั 
ภาพท ี  ลกัษณะเมลด็พนัธุ์ปาลม์นาํมนัและกะลาปาลม์นาํมนั 

3)  พนัธุ์เทเนอรา เป็นลูกผสมทีเกิดจากพนัธุ์ดูรากบัพนัธ์ุพิสิเฟอรา จะไดพ้นัธุ์เทเนอราอาจเรียกอีกอยา่งวา่ DP พนัธุ์นีจะมีลกัษณะกะลาบาง (หนา 0.5-4.0 มม.) มีเนือปาลม์ (ร้อยละ - ) มากกวา่พนัธ์ุดูรา และมีเสน้ใยรอบกะลา ตามภาพที  (ค) 
 ลกัษณะทางกายภาพของกะลาปาลม์นาํมนั จากการสังเกตดว้ยสายตา ตามภาพที  (ง) จะเห็นวา่มีลกัษณะภายนอกโดยทวัไปผิวขรุขระ และค่อนขา้งมีนาํหนกั แต่เมือสังเกตอยา่งละเอียดจะมีเสน้ใยอยูร่อบๆ กะลาปาลม์นาํมนั 
3. มวลรวม  มวลรวม (Aggregate) คือ วสัดุแทรกในคอนกรีต เช่น หิน กรวด และทรายทีเป็นส่วนผสมทีสําคญัของคอนกรีต เนืองจากมวลรวมมีปริมาตรมากถึงร้อยละ -  ของปริมาณคอนกรีตทงัหมด ซึงมวลรวมมีความสาํคญั คือ มวลรวมมีราคาถูกกวา่ปูนซีเมนต์ ช่วยให้คอนกรีตมีความคงทนและปริมาตรไม่เปลียนแปลงมาก คุณภาพของมวลรวมจึงมีผลกระทบต่อสมบัติของคอนกรีตอย่างมากมวลรวมแบ่งตามแหล่งกําเนิด ออกเป็น  กลุ่ม คือมวลรวมทีเกิดจากธรรมชาติจากกระบวนการกดักร่อนและเสียดสีตามธรรมชาติ และมวลรวมทีมนุษยท์าํขึน เช่น มวลรวมนาํหนกัเบาทีไดจ้ากเศษวสัดุเหลือใช ้   
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. ทบทวนวรรณกรรม 
ดนุพล ตนันโยภาส และ อภิชาติ พว่งพี (2550)ไดท้ดสอบสมบติัทางกายภาพของมวลรวมกะลาปาลม์นาํมนั พบวา่มีรูปทรงแบบไม่สมาํเสมอผิวมีทงัโคง้เวา้และนูน ค่อนขา้งเรียบมีเส้นใยติดหลงเหลืออยู่บา้ง มีความหนาในช่วง 2.3-3.0 มม. เฉลีย 2.8 มม. ขอบรอยแตกแหลมและคมขึนการแตกตอนหีบผลปาล์ม ค่าความถ่วงจาํเพาะมีค่า 1.45-1.46 การดูดซึมนําค่อนขา้งมากมีค่าร้อยละ 22.60-22.86 ค่ากระแทกของกะลาปาลม์นาํมนัทีสดมีค่านอ้ยกวา่ทีแห้งถึงร้อยละ 60 จดัเป็นมวลรวมประเภทแขง็มาก ค่าการสึกหรอแบบลอสแองเจลีส มีค่านอ้ยมากเช่นกนั มีค่า 4.64-4.76 และค่าตวัประกอบภาวะเอกรูป (UF) มีค่า 0.19-0.20 ค่าความหนาแน่นแบบหลวมและแบบแน่นมีค่าเท่ากบั 580 และ 648 กก/ลบ.ม. ตามลาํดบั 
นันทชยั  ชูศิลป์, พรนรายณ์  บุญราศรี และอมัพร  หมัดแสละ (2555) งานวิจัยการนํากะลาปาล์มนํามนัผสมในคอนกรีตเพอืผลิตเป็นคอนกรีตมวลเบา โดยใชก้ะลาปาลม์นาํมนัขนาดตงัแต่ .  ถึง .  มม. ผสมคอนกรีตในอตัราร้อยละ     และ  โดยนาํหนกัของมวลรวม หลงัจากหล่อคอนกรีตตวัอยา่งเป็นรูปทรงกระบอก ทาํการทดสอบกาํลงัรับแรงอดัและหน่วยนาํหนักของคอนกรีตผสมกะลาปาลม์นาํมนัที อาย ุ        และ  วนั เปรียบเทียบผลการทดสอบกบัคอนกรีตควบคุมทีไดอ้อกแบบกาํลงัอดัทีอาย ุ  วนั เท่ากบั  กก./ตร.ซม. จากการทดสอบพบว่าคอนกรีตควบคุมมีกาํลงัรับแรงอดัทีอาย ุ  วนั เท่ากบั  กก./ตร.ซม. เมือนาํกะลาปาล์มนาํมนัผสมคอนกรีตในอตัราร้อยละ     และ  โดยนําหนักของมวลรวม กาํลงัรับแรงอดัลดลง คิดเป็นร้อยละ     และ  ของคอนกรีตควบคุมตามลาํดบั สาํหรับหน่วยนาํหนักของคอนกรีต มีค่าเท่ากบั ,  กก./ลบ.ม. เมือนาํกะลาปาลม์นาํมนัผสมคอนกรีตในอตัราร้อยละ     และ  โดยนาํหนักของมวลรวม ส่งผลให้หน่วยนาํหนักมีค่าลดลงโดยคิดเป็นร้อยละ     และ  ของคอนกรีตควบคุมตามลาํดบั งานวิจยันีพบวา่คอนกรีตผสมกะลาปาลม์นาํมนัสามารถใชผ้ลิตเป็นคอนกรีตมวลเบาเพอืใชใ้นงานก่อสร้างได ้โดยการออกแบบตอ้งคาํนึงถึงความสามารถในการรับกาํลงัอดัของคอนกรีตทีมีค่าลดลงดว้ย  วธิีดําเนินการวจิัย . การเตรียมตวัอย่าง 
.  วสัดุทใีช้ในการทดสอบ  ไดแ้ก่     1) กะลาปาล์มนาํมนั ใชส่้วนทีผ่านตะแกรง 1 นิว คา้งเบอร์  จากนันลา้งทาํความสะอาด และอบจนแห้ง ตามภาพที  

   2) ทราย ทีมีจาํหน่ายทวัไป นาํมาลา้งใหส้ะอาด เพอืเอาเศษฝุ่ นและดินออก แลว้นาํมาอบแห้งทีอุณหภูมิ  
±  องศาเซลเซียส เป็นเวลา  ชวัโมง แลว้ร่อนผา่นตะแกรงเบอร์  คา้งเบอร์     
 3) ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ประเภทที  ตามภาพที 3 
   4) นาํทีใชใ้นการทดสอบเป็นนาํสะอาด 

.  เครืองมือและอปุกรณ์ทใีช้ในการทดสอบ ไดแ้ก่ 
   1) เครืองทดสอบกาํลงัรับแรงอดั ขนาด ,000 กิโลนิวตนั ตามภาพที 4 
   2) เครืองทดสอบอเนกประสงค ์ขนาด ,000 กิโลนิวตนั ตามภาพที  
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   3) แบบหล่อมอร์ต้าทรงลูกบาศก์ สําหรับตัวอย่างทดสอบตามมาตรฐานอังกฤษ ขนาด  × 10 × 10 เซนติเมตร และเหลก็กระทุง้ ตามภาพที 6 
   4) แบบหล่ออิฐบล็อก ขนาด  × 60 × .  เซนติเมตร จาํนวน 14 ช่อง ตามภาพที 7 

                                          
                        ภาพท ี   ลกัษณะกะลาปาลม์นาํมนั                  ภาพท ี3 ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ประเภทที  

                                     ภาพท ี   เครืองทดสอบกาํลงัรับแรงอดั                        ภาพท ี   เครืองทดสอบอเนกประสงค ์        

                                 ภาพท ี   แบบหล่อทรงลูกบาศก ์                                       ภาพท ี   แบบหล่ออิฐบล็อก 
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   5) เครืองผสมคอนกรีต ขนาด .  ลิตร 
   6) เครืองชงันาํหนกัระบบอเิล็กทรอนิกส์ ขนาด  กก. ความละเอียด .  ก. 
   7) เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ขนาด  มม. อ่านละเอียด .  มม. 
   8) ตะแกรงมาตรฐาน ขนาด  นิว และเบอร์  
   9) ตูอ้บควบคุมอุณหภมิู 
2. การออกแบบส่วนผสม 
 ออกแบบส่วนผสมโดยใช้อตัราส่วนผสม :4 (ซีเมนต์ : มวลรวม) และกะลาปาล์มนํามนัแทนทีทรายในอตัราส่วนผสมร้อยละ    และ  โดยปริมาตรมวลรวม ทาํการทดลองหล่อตวัอยา่งในแต่ละอตัราส่วน พิจารณาจากการคงรูปร่างและกาํลงัรับแรงอดั  ไดผ้ลการออกแบบส่วนผสมดงันี  
ตารางท ี 1  อตัราส่วนผสมของตวัอยา่งและปริมาณของวสัดุทีใชใ้นการผลิตกอ้นตวัอยา่ง ต่อ  ลบ.ม. 

   ส่วนผสม ร้อยละ W/C ซีเมนต ์(กก.) ทราย (กก.) กะลาปาลม์นาํมนั (กก.) นาํ (กก.) 
PS-20 0.500 205.4 1034.9 131.2 102.7 
PS-40 0.533 205.4 776.2 262.4 109.5 
PS-60 0.567 205.4 517.4 393.6 116.5 
PS-80 0.600 205.4 258.7 524.8 123.2 หมายเหตุ : PS-xx  หมายถึง มอร์ตา้ผสมกะลาปาลม์นาํมนัร้อยละ xx และทรายร้อยละ 100-xx โดยปริมาตรมวลรวม 

      QPS  หมายถึง มอร์ตา้ผสมกะลาปาลม์นาํมนัทรงลูกบาศก ์
      BPS    หมายถึง มอร์ตา้ผสมกะลาปาลม์นาํมนัอิฐบล็อกผนงั 

.  การเตรียมและวธีิการทดสอบตวัอย่าง 
 .  การเตรียมตวัอย่างทดสอบทรงลูกบาศก์ 
 1)  ประกอบแบบหล่อตวัอยา่งทดสอบ (ภาพที ) ชุบนาํมนับางๆ ภายในแบบหล่อตวัอยา่ง  2)  นาํวสัดุทีเตรียมไวต้ามตารางที 1 ผสมให้เขา้กนัในเครืองผสม โดยผสมนาํกบัซีเมนตใ์ชเ้วลาผสม 1 นาที เติมทรายใชเ้วลาผสม 1 นาที สุดทา้ยเติมกะลาปาลม์นาํมนัใชเ้วลาผสม  นาที (เวลาโดยประมาณ)   3)  กรอกมอร์ตา้ลงในแบบหล่อตวัอยา่ง โดยแบ่งใส่ชนัเป็น 2 ชนั ในแต่ละชนัจะมีปริมาตร 1/2 ของปริมาตรมอร์ตา้ทงัหมด กระทุง้ 25 ครังในแต่ละชนั โดยกระทุง้ให้ทวัพืนทีหนา้ตดัของมอร์ตา้ ชนับนใส่มอร์ตา้ให้สูงกวา่ขอบแบบหล่อตวัอยา่ง  หลงัจากนนัปาดผิวใหเ้รียบ ควรใชม้อร์ตา้ใหห้มดภายใน 10 นาที ปล่อยทิงไวใ้นแบบหล่อ 12 ชวัโมง  4)  ทาํการถอดตวัอยา่งออกจากแบบหล่อตวัอยา่งทดสอบ นาํกอ้นตวัอยา่งห่อแผ่นพลาสติกใส ตามภาพที  (ก) เพือป้องกนัการเสียนาํจากเนือมอร์ตา้ เป็นเวลา 7 14 และ 28 วนั  
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 3.2 การเตรียมตวัอย่างทดสอบอฐิบล็อก 
 1)  ประกอบแบบหล่อตวัอยา่ง ตามภาพที  ชุบนาํมนับางๆ ภายในแบบหล่อตวัอยา่ง   2)  นาํวสัดุทีเตรียมไวโ้ดยตวงวดัหน่วยเป็นนาํหนกัตามตารางที  วธีิการผสมเช่นเดียวกบัหวัขอ้ .  ขอ้ยอ่ย )  3)  เมือผสมเขา้กนัดี นาํวสัดุทีไดก้รอกลงในแบบหล่ออิฐบล็อกตามภาพที 8 (ก) โดยแบ่งใส่ชนัเป็น 3 ชนั ในแต่ละชันจะมีปริมาตร 1/3 ของปริมาตรมอร์ต้าทังหมด กระทุ ้ง 60 ครังในแต่ละชันตามภาพที 8 (ข) โดยกระทุ้งให้ทัวพนืทีหนา้ตดัของมอร์ตา้ ชนับนใส่มอร์ตา้ให้สูงกวา่ขอบแบบหล่ออิฐบล็อก ควรใชม้อร์ตา้ให้หมดภายใน 10 นาที หลงัจากนนัแต่งผิวใหเ้รียบ ตามภาพที  (ค) ปล่อยทิงไวใ้นแบบ 12 ชวัโมง และ 24 ชวัโมง สาํหรับ BPS-80   4)  ทาํการถอดอิฐบลอ็กออกจากแบบหล่อ นาํอิฐบล็อกห่อแผน่พลาสติกใสตามภาพที  (ข) จนอายคุรบ 28 วนั   .  การทดสอบก้อนตวัอย่างทรงลูกบาศก์ 
 การทดสอบคุณสมบตัิทางกายภาพและเชิงกลของกอ้นตวัอยา่งทรงลูกบาศกต์ามหวัขอ้ขอบเขตงานวจิยัขอ้ยอ่ย 4)   .  การทดสอบหาความหนาแน่นของอฐิบล็อก 
 1)  วดัขนาด โดยการวดัความกวา้ง ความยาว และความหนาของกอ้นตวัอย่าง ตามภาพที 10 ทีอายุบ่ม  7 14 และ 28 วนั   2)  นาํกอ้นตวัอยา่งมาทาํการชงันาํหนกั นาํผลทีไดค้าํนวณหาค่าความหนาแน่น  

                   (ก) กรอกมอร์ตา้ลงในแบบ                      (ข) กระทุง้มอร์ตา้                                  (ค) แต่งผิวมอร์ตา้ 
ภาพท ี   การหล่ออิฐบลอ็กผนงั 

                                                                            (ก) ทรงลูกบาศก์                                                          (ข) อิฐบล็อกผนงั 
ภาพท ี   การบ่มกอ้นตวัอยา่ง 
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              (ก) วดัความกวา้ง 20 ซม.                      (ข) วดัความยาว 60 ซม.                      (ค) วดัความหนา 7.5 ซม. 
ภาพท ี10  การวดัขนาดของกอ้นตวัอยา่งอิฐบล็อก 

 .  การทดสอบกําลังรับแรงอดัของอฐิบล็อก   1)  นาํตวัอยา่งทดสอบมาชงันาํหนกั และเขียนรหสัของแต่ละกอ้นตวัอยา่ง   2)  วดัขนาดของตวัอยา่ง การวดัเช่นเดียวกบัหวัขอ้ .  ขอ้ยอ่ย )  3)  เคลือบผิวกอ้นตวัอยา่งดา้นบนและดา้นล่างดว้ยปูนปลาสเตอร์ตามภาพที  (ก) ให้หน้าเรียบ แลว้ทิงไวใ้ห้แหง้   4)  วางกอ้นตวัอยา่งในเครืองทดสอบวสัดุตามภาพที  (ข) กดตวัอยา่งจนเกิดการวบิติั บนัทึกค่าทีได ้  5)  นาํค่านาํหนกัและพืนทีหนา้ตดัทีไดค้าํนวณหาค่ากาํลงัอดั  3.6 การทดสอบกําลังต้านทานแรงดัดของอฐิบล็อก 
  1)  นาํตวัอยา่งทดสอบมาชงันาํหนกั และเขียนกาํหนดหมายเลขของแต่ละกอ้นตวัอยา่ง   2)  วดัขนาดของตวัอยา่ง การวดัเช่นเดียวกบัหวัขอ้ .  ขอ้ยอ่ย )  3)  เคลือบผิวดา้นบนและดา้นล่างหนา้ เช่นเดียวกบัหวัขอ้ 3.5 ขอ้ยอ่ย 3)  4)  วางก้อนตัวอย่างในเครืองทดสอบวสัดุตามภาพที  (ค) กดตวัอย่างโดยใช้แรงกดหนึงจุดทีกลางก้อนตวัอยา่งจนเกิดการวบิตัิ บนัทึกค่าทีได ้  5)  นาํค่าทีไดค้าํนวณหากาํลงัตา้นทานแรงดดั   
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ผลและวจิารณ์ผล 
1. คุณสมบัตขิองมวลรวม  ผลการทดสอบหาขนาดคละของทราย มีค่าโมดูลสัความละเอียดเท่ากบั 2.53 อยูใ่นช่วงตามมาตรฐาน 2.3-3.2 ทรายมีขนาดคละทีดี ค่าความถ่วงจาํเพาะและการดูดซึมนาํเท่ากบั 2.66 และ 1.95 ตามลาํดบั  ผลการทดสอบหาขนาดคละของกะลาปาลม์นาํมนั มีค่าโมดูลสัความละเอียดเท่ากบั 1.96 เนืองจากการคดัแยกโดยผ่านตะแกรง 1 นิว (2.54 มิลลิเมตร) และคา้งตะแกรงเบอร์ 4 (4.76 มิลลิเมตร) สามารถนํามาผสมในมอร์ต้าได้ ค่าความถ่วงจาํเพาะและการดูดซึมนาํเท่ากบั 1.45 และ 22.6 ตามลาํดบั ซึงมีค่าใกลเ้คียงกบังานวิจยัของดนุพล และ อภิชาติ (2550) และมีความตา้นทานต่อการสึกกร่อน ร้อยละ 9.44 ของนาํหนกักะลาปาลม์นาํมนั   

            (ก) ลกัษณะการเคลือบผิว               (ข) การทดสอบกาํลงัรับแรงอดั       (ค) การทดสอบกาํลงัตา้นทานแรงดดั 
ภาพท ี11  การเคลือบผิวและการทดสอบกาํลงัของอิฐบลอ็ก 

2. ลกัษณะทางกายภาพผวิของมอร์ต้าผสมกะลาปาล์มนาํมนัทรงลูกบาศก์  ลกัษณะทางกายภาพผิวของมอร์ตา้ผสมกะลาปาลม์นาํมนัในแต่ละอตัราส่วนผสม จะเห็นไดว้า่เมือมีการผสมกะลาปาลม์นาํมนัในอตัราส่วนทีเพิมขึน ตามอตัราส่วนผสมร้อยละ 20 40 60 และ 80 สังเกตดว้ยสายตาจะเห็นวา่ทีอตัราส่วนผสมต่างๆจะมีผิวทีหยาบขึนเห็นกะปาลม์นาํมนัทีผิว ตามภาพที 12 (ก) ถึง 12 (ง) ตามปริมาณกะลาปาลม์นาํมนัทีผสมลงในมอร์ตา้ เนืองจากการเรียงตวั ขนาดคละของกะลาปาลม์นาํมนัทีเป็นเม็ดโคง้เวา้ทาํให้เกิดช่องวา่งภายในเนือมอร์ตา้จะส่งผลให้มีช่องวา่งมากขึน คือจากผิวเรียบก็เริมหยาบขึนตามปริมาณกะลาปาลม์นาํมนัทีผสมลงไปในมอร์ตา้ ซึงกะลาปาลม์นาํมนัและปริมาณกะลาปาลม์นาํมนัเป็นตวัแปรทีทาํให้ลกัษณะทางกายภาพต่างๆ ของมอร์ตา้เปลียนแปลง เช่น ลกัษณะพืนผิวหยาบขรุขระ และขนาดคละของกะลาปาลม์นาํมนัทีเป็นเมด็โคง้เวา้ทาํใหเ้กิดช่องวา่งภายในมอร์ตา้ 3. อทิธิพลของปริมาณกะลาปาล์มนาํมนัต่อการดูดซึมนําของมอร์ต้าผสมกะลาปาล์มนาํมนัทรงลูกบาศก์  ผลการทดสอบการดูดซึมนําของมอร์ต้าผสมกะลาปาล์มนํามันตามภาพที 1  จะเห็นได้ว่าเมือมีการแทนทีอตัราส่วนกะลาปาลม์นาํมนัมากขึนก็จะทาํให้การดูดซึมนาํมีแนวโน้มมากขึนตามปริมาณกะลาปาล์มนาํมนัเนืองจากอตัราส่วนผสมทีมีกะลาปาล์มนาํมนัเพิมขึนจะทาํให้เกิดช่องวา่งในตวัอย่างทดสอบเพิมมากขึนตามไปดว้ยซึงจะส่งผลให้การดูดซึมนาํในแต่ละอตัราส่วนผสมเพมิขึนทงั 1/2 ชวัโมง และ 24 ชวัโมง เมือเปรียบเทียบการดูดซึมนาํแต่ละอตัราส่วนจากเวลา 1/2 ชวัโมง ถึง 24 ชวัโมงของอตัราส่วนผสมร้อยละ 20 40 60 และ 80 จะมีการดูดซึมนาํร้อยละ 10.2 10.4 8.5 และ 3.8 ตามลาํดบั 
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                                       (ก) QPS-20              (ข) QPS-40                                  (ค) QPS-60                             

            (ง) QPS-80 ภาพท ี 2  ลกัษณะผิวของมอร์ตา้ผสมกะลาปาลม์นาํมนั 
 

 ภาพท ี13  อิทธิพลของปริมาณกะลาปาลม์นาํมนัต่อการดูดซึมนาํของทรงลูกบาศก์ 4. อทิธิพลของปริมาณกะลาปาล์มนาํมันต่อกําลังรับแรงอดัของทรงลูกบาศก์  ผลการทดสอบค่ากาํลงัรับแรงอดัของมอร์ตา้ผสมกะลาปาลม์นาํมนัในแต่ละอตัราส่วนผสมร้อยละ 20 40 60 และ 80 ทีอาย ุ28 วนัมีค่ากาํลงัรับแรงอดัเท่ากบั 72.64 55.29 46.66 และ 27.90 ตามลาํดบั ดงัแสดงในภาพที  พบวา่มีการพฒันากาํลงัรับแรงอดัเพิมขึนตามอายุบ่ม เมือผสมกะลาปาล์มนาํมนัไปแทนทีทรายในอตัราส่วนทีเพิมมากขึนจะส่งผลทาํให้ค่ากาํลงัรับแรงอดัของมอร์ตา้ผสมกะลาปาลม์นาํมนัลดลงตามอตัราส่วนร้อยละการแทนที เนืองจากความสามารถในการรับแรงของกะลาปาลม์นาํมนันอ้ยกวา่ทราย เมือนาํมาเปรียบเทียบกนัระหวา่งอตัราส่วนผสมทีมีกะลาปาลม์นาํมนัมากกบัอตัราส่วนผสมทีมีกะลาปาลม์นาํมนันอ้ย และพบวา่แต่ละอตัราส่วนทีผสมกะลาปาลม์นาํมนัเมือมีระยะเวลาบ่มเพิมขึนทาํให้ความสามารถในการรับกาํลงัเพมิขึนเช่นกนั 
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5. อทิธิพลของปริมาณกะลาปาล์มนาํมนัต่อความหนาแน่นของอฐิบล็อกผนัง  ผลการทดสอบหาค่าความหนาแน่นตามภาพที  จะเห็นวา่มอร์ตา้จะมีความหนาแน่นลดลง เมือมีการผสมกะลาปาลม์นาํมนัลงไปแทนทีทรายในอตัราส่วนร้อยละการแทนทีเพิมขึน จะส่งผลให้ค่าความหนาแน่นมีแนวโนม้ทีลดน้อยลงตามไปดว้ย เนืองจากความถ่วงจาํเพาะของกะลาปาลม์นาํมนัมีค่าเท่ากบั .  นอ้ยกวา่ทรายทีมีความถ่วงจาํเพาะเท่ากบั .   

 ภาพท ี1   ความสมัพนัธ์ระหวา่งอายบุ่มกบักาํลงัรับแรงอดัของทรงลูกบาศก ์

 ภาพท ี15  ความสมัพนัธ์ระหวา่งอายบุ่มกบัความหนาแน่นของอิฐบลอ็กผนงั 6. อทิธิพลของปริมาณกะลาปาล์มนาํมนัต่อกําลังรับแรงอดัของอฐิบล็อกผนัง  ผลการทดสอบค่ากาํลงัรับแรงอดัของอิฐบล็อกผนังภาพที 1  พบว่าการผสมกะลาปาล์มนาํมนัแทนทีทรายในอตัราส่วนทีเพิมมากขึนจะส่งผลทาํให้ค่ากาํลงัรับแรงอดัของอิฐบล็อกผนงัลดลงตามอตัราส่วนร้อยละการแทนที เนืองจากความสามารถในการรับแรงของกะลาปาลม์นาํมนันอ้ยกวา่ทราย   เมือนาํมาเปรียบเทียบกบัมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน มผช.779/2548 บล็อกก่อไม่รับนาํหนัก ซึงมีเกณฑ์กาํลงัรับแรงอดั ต้องไม่น้อยกว่า 20.39 กก./ตร.ซม.(2 MPa) อตัราส่วนทีผ่านเกณฑ์คือ ร้อยละ 20 40 และ 60 สูงกว่าเกณฑ์ 13.59 10.77 และ 4.63 กก./ตร.ซม. ตามลาํดบั ซึงทุกอตัราส่วนผสมของอิฐบลอ็กผนงัจะมีกาํลงัรับแรงอดันอ้ยกวา่รูปทรงลูกบาศก์เนืองจากอิฐบลอ็กมีรูปทรงและมิติทีมีความชะลูดกวา่ทรงลูกบาศก ์
และจากภาพที 1  เขียนสมการจากความสมัพนัธ์ เพือคาํนวณหาค่ากาํลงัรับแรงอดัของอิฐบล็อกผนงั ทีอายบุ่ม 28 วนั ไดต้ามตอ้งการ จากอตัราส่วนผสมในแต่ละอตัราส่วนตามสมการที  
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PB   =   -0.9617x2 - 0.4937x + 35.578    R²   =   0.9973 (1) 
เมือ     PB  คือ ค่ากาํลงัรับแรงอดัของอิฐบล็อกผนงั ทีอายบุ่ม 28 วนั (กก./ตร.ซม.)             x   คือ อตัราส่วนผสมอยูร่ะหวา่งร้อยละ 20-80 7. อทิธิพลของปริมาณกะลาปาล์มนาํมนัต่อกําลังต้านทานแรงดดัของอฐิบล็อกผนัง ผลการทดสอบและจากภาพที 1  พบวา่การผสมกะลาปาล์มนาํมนัแทนทีทรายในอตัราส่วนทีเพมิมากขึนจะส่งผลทาํให้ค่ากาํลงัตา้นทานแรงดดัของอิฐบล็อกลดลงตามอตัราส่วนร้อยละการแทนที เนืองจากความสามารถในการเป็นวสัดุประสานของกะลาปาลม์นาํมนันอ้ยกวา่ทราย และพบวา่อิฐบลอ็กผนงัผสมกะลาปาลม์นาํมนัมีความสมารถรับกาํลงัตา้นทานแรงดดัไดน้อ้ย  และจากภาพที 1  เขียนสมการจากความสัมพนัธ์เพือคาํนวณหาค่ากาํลงัตา้นทานแรงดดัของอิฐบล็อกผนัง ทีอายุบ่ม 28 วนั ไดต้ามตอ้งการ จากอตัราส่วนผสมในแต่ละอตัราส่วนตามสมการที 2 BB    =   0.0933x2 - 0.7833x + 1.7917    R²    =   0.9917 (2) 
เมือ     BB คือ ค่ากาํลงัตา้นทานแรงดดัของอิฐบล็อกผนงั ทีอายบุ่ม 28 วนั (กก./ตร.ซม.) 

 ภาพท ี1   ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนผสมกบักาํลงัรับแรงอดัของอิฐบล็อกผนงั  

 ภาพท ี   ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนผสมกบักาํลงัตา้นทานแรงดดัของอิฐบล็อกผนงั 
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8. อทิธิพลของความหนาแน่นกับกําลงัรับแรงอดัของอฐิบล็อกผนัง  จากการทดสอบเบืองตน้ของอิฐบล็อกผสมกะลาปาลม์นาํมนั ความหนาแน่นของอิฐบลอ็กจะมีผลต่อการรับกาํลงัรับแรงอดัของอิฐบล็อกโดยตรง เมือเปรียบเทียบระหวา่งความหนาแน่นกบักาํลงัรับแรงอดัดงัภาพที  พบวา่ เมือความหนาแน่นลดลงกาํลงัรับแรงอดัก็ลดลงตามลาํดบัในทุกอตัราส่วนผสม ซึงกะลาปาลม์นาํมนัเป็นตวัแปรสาํคญัทีจะทาํให้เกิดช่องวา่งมากขึน ทาํให้ความหนาแน่นลดลง มีนาํหนักเบาและกาํลงัรับแรงอดัลดลงตามไปดว้ย และพบว่าสูตรส่วนผสมทีร้อยละ  และ  มีกาํลงัรับแรงอดัทีสูงไม่เป็นไปตามแนวโน้มเนืองจากมีปริมาณกะลาปาลม์นอ้ยปริมาณการดูดซึมนาํก็นอ้ยตามไปดว้ย และสามารถเขียนสมการความสมัพนัธ์เพอืหาค่าความหนาแน่น กบักาํลงัรับแรงอดัของอิฐบล็อก ทีอายบุ่ม 28 วนัไดเ้มือรู้ค่าใดค่าหนึง ตามสมการที  PB   =   5.6657e0.001DB     R²   = 0.9707 (3) 
เมือ    DB คือ ค่าความหนาแน่นของอิฐบล็อกผนงั ทีอายบุ่ม 28 วนั (กก./ลบ.ม.) 

 ภาพท ี   ความสมัพนัธ์ระหวา่งความหนาแน่นกบักาํลงัรับแรงอดัของอิฐบล็อกผนงั 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 คุณสมบติัทางวศิวกรรมของมอร์ตา้ผสมกะลาปาลม์นาํมนัทรงลูกบาศกแ์ละอิฐบลอ็กผนงักะลาปาลม์นาํมนั ในการวจิยันีใชอ้ตัราส่วนผสมซีเมนต์ต่อวสัดุผสม 1:4 นาํกะลาปาลม์นาํมนัผา่นตะแกรง 1 นิว คา้งตะแกรงเบอร์  มาแทนทีทรายในอตัราส่วนผสมร้อยละ    และ  ของปริมาตรมวลรวม ได้อตัราส่วนนาํต่อซีเมนต์ .  .  .  และ .  ตามลาํดบั และทดสอบทรงลูกบาศกที์อายบุ่ม 7 14 และ 28 วนั ส่วนอิฐบล็อกทดสอบทีอายบุ่ม 28 วนั 
1. สรุปผลการวจิยั 
 1)   ลกัษณะของกะลาปาล์มนาํมนัทีนาํมาผสมในมอร์ตา้ มีลกัษณะแข็ง ผิวขรุขระ ขนาดคละของกะลาปาล์มนาํมนัเท่ากบั .  และส่งผลใหเ้กิดช่องวา่งมากขึนตามปริมาณกะลาปาลม์นาํมนัทีเพิมขึนตามอตัราส่วน  2)   การดูดซึมนาํของรูปทรงลูกบาศก์ ผลทดสอบการดูดซึมนาํทีเวลา 24 ชวัโมง ค่าการดูดซึมนาํ ร้อยละ 14.0 17.0 19.2 และ .  ตามลาํดบั เนืองจากกะลาปาลม์นาํมนัมีการดูดซึมนาํมากกวา่ทราย และทาํใหเ้กิดช่องวา่ง  
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 3)  กาํลงัรับแรงอดัของรูปทรงลูกบาศก์ และอิฐบล็อก ทีอายุบ่ม  วนั มีค่ากาํลงัรับแรงอดัมีค่าเท่ากบั 72.64 55.29 46.66 และ 27.90 กก./ตร.ซม. และมีค่าเท่ากบั .  31.16 25.02 และ 18.36 กก./ตร.ซม. ตามลาํดบั  4) กาํลังรับแรงอัดของอิฐบล็อกทีอัตราส่วนกะลาปาล์มนํามันแทนทรายร้อยละ 20 40 และ60 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนบลอ็กก่อไม่รับนาํหนกั มผช.779/2548   5)  กาํลงัตา้นทานแรงดดัของอิฐบล็อก มีค่าเท่ากบั 1.09 0.64 .  และ 0.17 กก./ตร.ซม. ตามลาํดบั  สรุป การผสมกะลาปาลม์นาํมนัแทนทีทรายในอตัราส่วนทีเพิมขึน จะส่งผลต่อกาํลงัรับแรงอดัและกาํลงัตา้นทานแรงดดัใหล้ดลงตามปริมาณกะลาปาลม์นาํมนัทีมากขึนตามอตัราส่วนอิฐบล็อกผนงัทีอตัราส่วนกะลาปาลม์นาํมนัแทนทรายร้อยละ 40 มีความเหมาะสมทีสุด ลดตน้ทุนวสัดุ นาํหนกัเบา และรับกาํลงัไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน ทีสาํคญัสามารถขนหรือเคลือนยา้ยไดส้ะดวกต่อการก่อสร้าง 
2. ข้อเสนอแนะ 
 อิฐบลอ็กผนงักะลาปาลม์นาํมนัทีอตัราส่วนร้อยละ  และ  ควรระมดัระวงัในการเคลือนยา้ย เนืองจากจะมีความเปราะและแตกหลุดง่าย 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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การศึกษาเบืองต้นเพือผลิตอิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุ้มโฟม Preliminary Study on Production of Foam Cement Mortar   วบูิลย ์ จนัทรมณี1* และ พรพรต อริยะนนทกลุ2 Wiboon  Juntaramanee1* and Pornprot  Ariyanontakul2 
 บทคัดย่อ  งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือผลิตอิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุ้มโฟมมาใชแ้ทนอิฐมวลเบา โดยการหาคุณสมบตัิเพือเป็นฉนวนป้องกนัความร้อน และคุณสมบติัการรับแรง เพือนาํไปเปรียบเทียบกบัอิฐมวลเบามาตรฐาน การผลิตอิฐซีเมนตม์อร์ตาร์หุ้มโฟมเป็นการนาํเอาโฟมทีเหลือใชม้าตดัแต่งใหไ้ดต้ามขนาด x58x  ซม. แลว้นาํมาขึนรูปดว้ยแบบหล่อ เพือให้ได้อิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุ้มโฟมขนาด  x 60 x .  ซม. โดยผ่านการทดสอบ  ส่วน คือทดสอบวดัค่าอุณหภูมิความร้อน และทดสอบความแข็งแรง เพือนาํไปเปรียบเทียบกบัอิฐมวลเบามาตรฐาน ผลการทดสอบพบวา่ผลการหาค่าอุณหภูมิความร้อนอิฐซีเมนตม์อร์ตาร์หุ้มโฟม สามารถกนัความร้อนไดดี้กวา่อิฐมวลเบาเฉลียร้อยละ .  และผลการหาค่ากาํลงัอดัอิฐมวลเบาตามมาตรฐาน มอก. ( - ) มีค่ากาํลงัอดัเฉลียทีใกลเ้คียงกบัอิฐมวลเบามาตรฐาน โดยมีค่ากาํลงัอดัเฉลีย .  ksc. เมือเปรียบเทียบราคา และตน้ทุนการผลิตอิฐซีเมนตม์อร์ตาร์หุม้โฟม มีราคา  บาทต่อกอ้น ซึงจะมีราคาทีถูกกวา่อิฐมวลเบาร้อยละ .   คาํสําคญั:  ซีเมนตม์อร์ตาร์, โฟม, ฉนวนความร้อน              1.2 สาขาเทคโนโลยก่ีอสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยันอร์ท-เชียงใหม่  อาํเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 50230 1.2 Department of Construction Technology, Faculty of Engineering and Technology, North-Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand 50230 *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : wiboon@northcm.ac.th 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference 429 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

ABSTRACT   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 งานผนงันนัจดัไดว้า่เป็นส่วนประกอบหลกัทีมีความสาํคญัต่ออาคาร ซึงสามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 ส่วน คืองานผนงัภายนอกอาคาร และงานผนงัภายในอาคาร โดยจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คืองานผนังสําหรับรับนาํหนัก และงานผนงัชนิดทีไม่รับนาํหนัก โดยทวัไปงานผนงันิยมใชว้สัดุจาํพวกอิฐมาใชใ้นงานก่อสร้าง ปัจจุบนัไดม้ีการพฒันารูปแบบไปมาก และยงัมีอยูห่ลากหลายประเภท เช่น อิฐมวลเบา หรือคอนกรีตมวลเบา ซึงวสัดุในการก่อผนงัแต่ละชนิดมีกระบวนการในการผลิต และการใชง้านทีแตกต่างกนั ดงันนัในการเลือกใชสิ้นคา้ จึงตอ้งศึกษาและเลือกใชใ้หเ้หมาะสม คอนกรีตมวลเบาหรืออิฐมวลเบา (Concrete Block) เป็นวสัดุก่อสร้างทีไดรั้บความนิยมใชก้นัอย่างเป็นแพร่หลายในประเทศโดยมีลกัษณะทีเป็นกอ้นขนาดโดยประมาณ 20x60 ซม. หนาระหวา่ง 7.5 - 25.0 ซม. คอนกรีตมวลเบาทีทาํการผลิตนนัสามารถทีจะเลือกใช้ไดท้งั 2 ประเภทคือคอนกรีตมวลเบาชนิดทีรับนาํหนกัและไม่รับนาํหนกั  ปัจจุบันการใช้โฟมเป็นปัญ ห าอย่างยิงสําหรับประชากรทัวโลก เนืองจากโฟมเป็นวัสดุ เห ลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมและในครัวเรือน ทียากแก่การกาํจัดหรือเป็นวสัดุสังเคราะห์และเป็นสิงทีย่อยสลายไดย้าก อาจใชร้ะยะเวลานานมากกวา่ 10 ปี จึงจะเกิดการยอ่ยสลาย   กระบวนการกาํจดัโฟมจะก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึงเป็นตวัการสาํคญัของการเกิดภาวะโลกร้อน และก่อให้เกิดมลพิษหลายอยา่ง อีกทงัการใช้โฟมในการบรรจุอาหารบางชนิดทาํให้เกิดสารก่อมะเร็งอีกดว้ย เดิมการผลิตพลาสติกโฟมนนัจะใชเ้ป็นสาร Freons หรือ Chlorofluorocarbons (CFC) เป็นสารทีช่วยในการขยายตวัของพลาสติก (Blowing Agent) แต่ต่อมาพบวา่ CFC ทาํให้เกิดการทาํลายของโอโซนและในชนัสตราโทสเฟีย (Stratosphere) ดงันนัในปัจจุบนัจึงมีการใช ้Propane หรือ Carbondioxide เป็นสารทีช่วยในการขยายตวัของพลาสติกทดแทน ปัญหานีจึงลดลงแต่ขยะทีเกิดจากโฟม ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิงแวดลอ้ม และเกิดปัญหาขยะชุมชน(ไตรทศ  และภาคภูมิ, )  ในการศึกษาวจิยันีจึงนาํเอาโฟมทีเหลือใชม้าตดัแต่งใหไ้ดต้ามขนาด x58x  ซม.แลว้เทซีเมนตม์อร์ตาร์หุ้มโดยรอบ ขึนรูปด้วยแบบหล่อเพือให้ได้อิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุ้มโฟม ขนาด x60x .  ซม. โดยใช้ในอัตราส่วนผสม :3 ได้แก่ปูนซีเมนต ์ทรายหยาบและนาํในปริมาณทีเหมาะสม โดยมีวตัถุประสงคเ์พือผลิตอิฐซีเมนตม์อร์ตาร์หุ้มโฟมมาใชแ้ทนอิฐมวลเบา โดยการหาคุณสมบติัเพือเป็นฉนวนป้องกนัความร้อน และคุณสมบตัิการรับแรง เพือนาํไปเปรียบเทียบกบัอิฐมวลเบามาตรฐานและเป็นแนวทางในการพฒันาต่อยอดองคค์วามรู้ในอิฐซีเมนตม์อร์ตาร์หุม้โฟมต่อไป  
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วธิีดําเนินการวิจัย            ในการดาํเนินการผลิตอิฐซีเมนตม์อร์ตาร์หุ้มโฟมในครังนีโดยใชโ้ฟมจากวสัดุทีเหลือใชม้าเป็นส่วนประกอบโดยใช้อตัราส่วนผสม :3 ระหวา่งปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ประเภทที  ทรายหยาบ และนาํ  .ขันตอนการดําเนินการผลิตอฐิซีเมนต์มอร์ตาร์หุ้มโฟม 1.1 ออกแบบและสร้างแบบเหลก็ ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. เพอืเป็นแบบหล่อชินงานขึนรูปดงัแสดงในภาพที 1      

              ภาพท ี  ประกอบแบบหล่ออิฐซีเมนตม์อร์ตาร์หุม้โฟม ขนาด  x 60 x 7.5 ซม. 
1.2 ตดัแต่งใชโ้ฟมทีเหลือใชใ้หไ้ด ้ขนาด 18 x 58 x 5 ซม. (กวา้งxยาวxหนา) เพอืไวเ้ป็นส่วนประกอบอยูด่า้นในห่อหุม้เสริมดว้ยตะแกรงลวดขนาด 1 มม. ตาห่าง 1x1 ซม. เพือป้องกนัการแตกร้าวและเพิมความแข็งแรงห่อหุ้มรอบแผ่นโฟม ดงัแสดงในภาพที 2      

             ภาพท ี   ตะแกรงลวดขนาด  มม. ตาห่าง x1 ซม. ห่อหุม้รอบแผน่โฟม ขนาด 18 x 58 x 5 ซม. 1.3 นําปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที  อตัราส่วนผสม  ส่วน ทรายหยาบ  ส่วนทีผ่านการร่อนด้วยตะแกรงมาตรฐานเบอร์  และตกคา้งตะแกรงมาตรฐานเบอร์   และนาํสะอาดในปริมาณ .  ลิตรต่ออตัราส่วนผสม โดยผสมเขา้กนัดว้ยอตัราส่วน 1:3 (ปูนซีเมนต:์ทรายหยาบ และนาํ)  ผสมคลุกเคลา้เขา้ดว้ยกนัแลว้เทลงในแบบ  ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. จากนนันาํโฟมทีไดต้ดัแต่ง ขนาด 18 x 58 x 5 ซม. พร้อมห่อหุ้มเสริมดว้ยตะแกรงลวดขนาด  มม. ตาห่าง x1 ซม. ห่อหุ้มรอบแผน่โฟมทีเตรียมไว ้นาํลงในแบบ และเทส่วนผสมทีคลุกเคลา้เขา้ดว้ยกนัเทลงในช่องวา่ง  จนเตม็แบบโดยมีปูนซีเมนต์มอร์ตาร์ หนา 1 ซม. หุ้มโดยรอบ พร้อมปาดแต่งให้เรียบร้อย พกัทิงไว ้24 ชวัโมง หลงัจากนนัทาํการถอดแหล่ออิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุ้มโฟมออก นาํไปทาํการบ่มตามระยะเวลาทีกาํหนดไวไ้ดแ้ก่  วนั 14 วนั 21 วนั 28 วนั แต่ละครังผลิตอิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุม้โฟมชุดละ 5 กอ้น ดงัแสดงในภาพที 3 และภาพที 4           



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference 431 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

          ภาพท ี  เทส่วนผสมลงแบบหล่ออิฐซีเมนตม์อร์ตหุ์ม้โฟม             

      ภาพท ี  อิฐซีเมนตม์อร์ตาร์หุม้โฟมทีนาํออกจากแบบ . การทดสอบ         .  เพอืทดสอบความสามารถการเป็นฉนวนป้องกนัความร้อนโดยใชส้ปอร์ตไลทข์นาด  w ส่องผา่นอิฐซีเมนตม์อร์ตาร์หุ้มโฟม และอิฐมวลเบาทวัไปทีไดม้าตรฐาน แลว้นาํทงั  แบบ มาวดัหาค่าเปรียบเทียบความร้อนดว้ยเครืองวดัอุณหภูมิแบบดิจิตอล Multimeter  และ Thermocouple เพือวดัหาค่าความตา้นทานอุณหภูมิความร้อนทงัภายนอกและภายในของแต่ละกอ้น สาํหรับการทดสอบไดเ้ตรียมอิฐซีเมนตม์อร์ตาร์หุม้โฟมขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. จาํนวน  ชุด ชุดละ  กอ้นจากนนันาํผลทดสอบทีไดม้าเปรียบเทียบกนัระหวา่งอิฐซีเมนตม์อร์ตาร์หุ้มโฟมกบัอิฐมวลเบาทวัไปทีไดม้าตรฐาน ดงัแสดงในภาพที  และภาพที   

 ภาพท ี   เครืองวดัอุณหภูมิ Multimeter ทีใชใ้นการทดสอบ        
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 ภาพท ี   การใชส้ปอร์ทไลท์ในการส่องหาค่าอุณหภูมิ          .  ทดสอบหาค่ากาํลงัรับแรงอดั (ASTM C109) ของอิฐซีเมนตม์อร์ตาร์หุม้โฟมและอิฐมวลเบาทีไดม้าตรฐานโดยการชงันาํหนกั และวดัขนาด  ทดสอบหาค่ากาํลงัอดัพร้อมจดบนัทึกคา่ทีไดน้าํผลทดสอบทีไดม้าเปรียบเทียบกนัระหวา่งอิฐมอร์ตาร์หุม้โฟมกบัอิฐมวลเบาทวัไปทีไดม้าตรฐาน ดงัแสดงในภาพที  หน่วยแรงอดัประลัย  จากผลการทดสอบแรงอดัของตวัอยา่งคอนกรีตมวลเบา โดยใชเ้ครืองทดสอบแรงอดัสามารถหาหน่วยแรงอดัประลยัของคอนกรีตมวลเบาไดจ้ากสมการที 1      
              =                                                                             (1) 

โดยที Fc    =  หน่วยแรงอดัประลยัของคอนกรีตมวลเบา, กก./ซม.   Pmax =  แรงอดัสูงสุด, กก.  A = พนืทีรับแรงอดั, กก. 

 ภาพท ี  การนาํอิฐซีเมนตม์อร์ตาร์หุม้โฟมมาชงันาํหนกัและทดสอบค่ากาํลงัรับแรงอดั 
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ผลและวจิารณ์ผล             การทดสอบการเปรียบเทียบอิฐซีเมนตม์อร์ตาร์หุม้โฟม กบัอิฐมวลเบาทีไดม้าตรฐาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พอืศึกษาหาคุณสมบัติของอิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุ้มโฟมสําหรับเป็นฉนวนกันความร้อนของผนังอาคารทีไม่รับแรงและเพือศึกษาหาคุณสมบตัิความแข็งแรงของอิฐซีเมนตม์อร์ตาร์หุ้มโฟม เมือเทียบกบัอิฐมวลเบาทีไดม้าตรฐาน ผลการทดสอบมีรายละเอียดดงันี ในการทดสอบเปรียบเทียบฉนวนกนัความร้อนอิฐซีเมนตม์อร์ตาร์หุม้โฟม ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. กบัอิฐมวลเบาทีไดม้าตรฐานโดยเปรียบเทียบกบัอุณหภูมิแวดลอ้มภายนอก และเปรียบเทียบกบัอุณหภูมิในทีทดสอบอิฐซีเมนตม์อร์ตาร์หุม้โฟม เปรียบเทียบกบัอิฐมวลเบาทีไดม้าตรฐานในการทดสอบโดยใชร้ะยะการบ่มที  วนั มาทาํการทดสอบ  พบวา่ผลการหาค่าอุณหภูมิความร้อนอิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุ้มโฟม สามารถเป็นฉนวนกนัความร้อนไดดี้กว่าอิฐมวลเบา เฉลียร้อยละ .   ดงัแสดงในตารางที    ตารางท ี   ผลการทดสอบระหวา่งอิฐซีเมนตม์อร์ตาร์หุม้โฟม และ อิฐมวลเบาทีไดม้าตรฐาน  
ลาํดบัที 

อุณหภมิูแวดลอ้มภายนอก(°C) 
อุณหภมิู อิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุม้โฟม(°C) 

อุณหภมิู อิฐมวลเบา (°C) 
เปอร์เซ็นตค์วามร้อนทีลดลง ความต่างอณุหภูมิระหวา่งอิฐซีเมนตม์อร์ตาร์หุม้โฟม และอิฐมวลเบา อิฐซีเมนตม์อร์ตาร์หุม้โฟม อิฐมวลเบา 

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  ในการทดสอบหาค่ากาํลงัอดัของอิฐซีเมนตม์อร์ตาร์หุ้มโฟม เพือเปรียบเทียบกบัอิฐมวลเบามาตรฐานสาํหรับการทดสอบไดเ้ตรียมอิฐซีเมนตม์อร์ตาร์หุ้มโฟม ขนาด 20x60x7.5 ซม. จาํนวน  ชุด ชุดละ  กอ้นโดยทาํการบ่มตามระยะเวลาทีกําหนด   วนั  วนั  วนั  วนั นํามาชังนําหนัก แล้วนํามาทดสอบหาค่าแรงกดตามระยะเวลาทีกําหนด พบว่าผลทดสอบค่าแรงกดอิฐซีเมนตม์อร์ตาร์หุม้โฟม มีค่ากาํลงัแรงอดัเฉลียทีใกลเ้คียงกบัอิฐมวลเบามาตรฐานมอก. ( - )  30 ksc. โดยมีค่ากาํลงัอดัเฉลีย .  ksc.  ดงัแสดงในตารางที         
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ตารางท ี2  ผลการทดสอบการรับแรงอดัอิฐซีเมนตม์อร์ตาร์หุม้โฟม แรงกดมาตรฐาน มอก. (1505-2541) อิฐมวลเบาไม่รับนาํหนกั ค่ากาํลงัอดัเฉลียไม่นอ้ยกวา่ 30 ksc. โดยมีนาํหนกัต่อกอ้นอยูที่ 5.58 kg 

รายการ ระยะเวลาทดสอบ นาํหนกั (กก.) กวา้ง*ยาว*สูง (มม.) พนืทีหนา้กด (ตร.มม.) 
นาํหนกัประลยันิวตนั (N) 

กาํลงัอดัประลยั (MPa) 
กาํลงัอดัประลยั (ksc) 

อิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุม้โฟมชุดที   วนั 9.25 78x603x205 47,034.00 110,593.40 2.35 23.96 
อิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุม้โฟมชุดที   วนั 9.47 78x603x205 47,034.00 139,561.00 2.97 30.27 
อิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุม้โฟมชุดที   วนั 9.06 78x602x205 46,956.00 136,318.00 2.90 29.57 
อิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุม้โฟมชุดที   วนั 9.29 78x603x205 47,034.60 136,578.20 2.90 29.57 
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สรุปผลการวจิัย           การศึกษาวิจยัครังนี เนน้การศึกษาเพือหาคุณสมบติัของอิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุ้มโฟมเพือเป็นฉนวนกันความร้อนของผนงัไม่รับแรง และศึกษาหาคุณสมบตัิการรับแรงของอิฐซีเมนตม์อร์ตาร์หุม้โฟม เพือเปรียบเทียบกบัอิฐมวลเบามาตรฐาน การทดสอบวดัค่าอณุหภูมิความร้อน และทดสอบความแขง็แรง เพอืนาํไปเปรียบเทียบกบัอิฐมวลเบามาตรฐาน ผลการทดสอบพบวา่ผลการหาค่าอุณหภูมิความร้อนอิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุ้มโฟม สามารถเป็นฉนวนกนัความร้อนไดดี้กวา่อิฐมวลเบาเฉลียร้อยละ .  และผลการหาค่ากาํลงัอดัของอิฐมวลเบาตามมาตรฐาน มอก. ( - ) มีค่ากาํลงัอดัเฉลียทีใกลเ้คียงกับอิฐมวลเบามาตรฐาน (  ksc.) โดยมีค่ากาํลงัอดัเฉลีย .  ksc. ซึงใช้ค่าระยะเวลาการบ่มที  วนั นํามาทดสอบ  และเมือพิจารณาเปรียบเทียบดา้นราคา และตน้ทุนการผลิตอิฐซีเมนตม์อร์ตาร์หุม้โฟม ซึงมีราคา  บาท/กอ้น และอิฐมวลเบามาตรฐานราคา  บาท/กอ้น (U-Con) ซึงเมือเปรียบเทียบราคาอิฐซีเมนตม์อร์ตาร์หุ้มโฟม จะมีราคาทีถูกกวา่อิฐมวลเบาตามมาตรฐาน   บาท หรือ ร้อยละ .  ซึงเหตุผลราคาทีถูกกวา่เนืองจากอิฐซีเมนตม์อร์ตาร์หุ้มโฟมใชปู้นซีเมนต์และทรายปริมาณทีนอ้ยกวา่ซึงภายในกอ้นมีเนือโฟมทดแทนอยูภ่ายใน กิตติกรรมประกาศ            การศึกษาวิจยัครังนี คณะผูว้ิจยัใคร่ขอขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่ สาํหรับการอนุเคราะห์เครืองมือ อุปกรณ์ และสถานที  เอกสารอ้างองิ ไตรทศ ขาํสุวรรณ และ ภาคภูมิ มงคลสังข.์ . ประสิทธิภาพทางกลสมบติัของมอร์ตา้ผสมเม็ดโฟม. ใ น การ      ประชุมทางวชิาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาต ิ ครังท ี2  (สาขาวิศวกรรมโยธา). มหาวทิยาลยัสยาม, กรุงเทพฯ. ตฤณ  ทีงาม และ คชัรินทร์ เวชชากลุ. . การศึกษาสมบัตทิางกายภาพของอฐิบล็อกผสมโฟม. มหาวทิยาลยัอุบล             ราชธานี, อุบลราชธานี. ภทัร์  สุขแสน, พชัภรณ์  สาธุการ, ณฐั คุณชมพ ูและดวงกมล  แซต้งั. . การพฒันาคอนกรีตเบาจากวสัดุเหลือทิง             ทางการเกษตร.ใน การประชุมทางวชิาการวศิวกรรมโยธาแห่งชาต ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล             รัตนโกสินทร์ครังท ี . มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตราชวงัสนามจนัทร์, นครปฐม. รัตน์รพ ี ซือศิริสวสัดิ และ เด่นพงษ ์ สุดภกัดี. . การศึกษาคุณสมบติัทางความร้อนของคอนกรีตทีใชเ้ศษโฟม             เป็นมวลรวมเบา. การประชุมทางวชิาการวศิวกรรมโยธาแห่งชาต ิครังท ี . มหาวทิยาลยัขอนแก่น,     ขอนแก่น. ASTM C109. Standard Test Method of Compressive Strength of Hydrualic Cement Mortars (using 2-in. or 50             mm. cube speciments). Annual Book of ASTM Standard. 2002; Vol.04.02.     
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อทิธิพลของอตัราส่วน Na2SiO3:NaOH ต่อกาํลังอดัของดินลูกรังทไีม่ผ่านมาตรฐานปรับปรุงด้วยเถ้าหนัก  จีโอโพลีเมอร์ Effect of Na2SiO3:NaOH ratios on Compressive Str ength of Marginal Later itic Soil Stabilized with Bottom Ash Geopolymer  
 เชิดศกัดิ สุขศิริพฒันพงศ์ * นิติ ตนัทวทุธ  ณฐิัญา วงละคร2 วรพล อารีย2์ หฤทยั มาศโคง้3 และ วศิิษฏศ์กัดิ ทบัยงั4  Cherdsak Suksiripattanapong1*, Niti Tuntawoot1, Nattiya Wonglakorn2, Worapon Arree2,  Haruetai Maskong3 and  Wisitsak Tabyang4  บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีศึกษาอิทธิพลของอตัราส่วน Na2SiO3:NaOH ต่อกาํลงัอดัของดินลูกรังทีไม่ผ่านมาตรฐานปรับปรุงดว้ยเถา้หนกั จีโอโพลีเมอร์ ดินลูกรังทีไม่ผา่นมาตรฐานไดจ้ากบ่อยืมแห่งหนึงในจงัหวดัชยัภมิู เถา้หนกัไดจ้ากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จงัหวดัลาํปาง งานวจิยันีใช ้อตัราส่วนผสมดินลูกรังต่อเถา้หนกัเท่ากบั 70:30, 50:50 และ :70 และอตัราส่วนผสมโซเดียมซิลิเกตและโซเดียมไฮดรอกไซค์เท่ากับ 0:100, 10:90, 30:70, 50:50, 70:30 และ 80:20 ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าอตัราส่วน Na2SiO3:NaOH ไม่มีผลต่อหน่วยนาํหนักแห้งของดินลูกรังทีไม่ผ่านมาตรฐานปรับปรุงดว้ยเถา้หนัก จีโอโพลีเมอร์ กาํลงัอดัทีอายบุ่ม 7 วนัของดินลูกรังทีไม่ผา่นมาตรฐานปรับปรุงดว้ยเถา้หนกั จีโอโพลีเมอร์มีค่าเพมิขึนตามการเพมิขึนของอตัราส่วน Na2SiO3:NaOH (ปริมาณ Na2SiO3 สูงขึน) เนืองจากซิลิกา้ในสารละลาย Na2SiO3 ทาํปฏิกิริยากบัซิลิกา้ และอลูมิน่าออกไซดจ์ากเถา้หนกั และเกิดเป็นจีโอโพลีเมอร์เจล หรือโซเดียมอลูมิโนซิลิเกตไฮเดรต (N-A-S-H)  คาํสําคญั : ดินลูกรังทีไม่ผา่นมาตรฐาน, เถา้หนกั, จีโอโพลีเมอร์ 

 สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน ตาํบลเมือง อาํเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา 30000 
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4 สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90000 
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ABSTRACT   
      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 Na2SiO3:NaOH ratio (higher Na2SiO3 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 ปัจจุบนัประเทศไทยมีแผนการพฒันาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพืนฐานต่าง ๆมากมายโดยเฉพาะการพฒันาระบบขนส่ง การก่อสร้างและการปรับปรุงถนน และการพฒันาแหล่งนาํ โดยภาพรวมทวัทงัประเทศ ทาํให้มีความตอ้งการในการใชว้สัดุหลกั เช่น หิน ดิน ทราย และซีเมนต ์เพอืใชเ้ป็นวสัดุในการก่อสร้าง เช่น พนืทาง และรองพนืทางของงานถนน งานเขือน งานคลองส่งนาํ เป็นตน้ โดยเฉพาะวสัดุหลกัประเภทดิน ซึงเป็นวสัดุก่อสร้างพนืฐานในงานวศิวกรรมโยธา ใชเ้ป็นวสัดุถมในงานก่อสร้างต่างๆ เช่น งานถม เพอืยกระดบับริเวณอาคาร ถนน เขือน หรือใชเ้ป็นวสัดุผสมสาํหรับทาํอิฐ เป็นตน้โดยขณะทีดิน เป็นวสัดุทีมีอยูแ่ละหาไดเ้กือบทุกพืนทีในบริเวณงานก่อสร้าง แต่จะมีคุณสมบติัทางวิศวกรรมทีแตกต่างกนัไปตามสภาพพืนที โดยบางพืนทีวสัดุดินทีหาไดมี้คุณสมบตัิทางวิศวกรรมไม่เหมาะสมกบังานก่อสร้างนนัๆ ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนวสัดุ ดงันันเพือให้วสัดุดินทีหาได้ในบริเวณก่อสร้างทีมีคุณภาพและเหมาะสมกบัการก่อสร้าง จึงมีความจาํเป็นตอ้งนาํวสัดุทีมีอยูม่าปรับปรุงคุณภาพให้เหมาะสมเสียก่อน ดว้ยวิธีทางเคมี เช่น การปรับปรุงดิน ดว้ยการใช้ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หรือสารผสมเพิมต่างๆ ผสมลงในดิน เป็นตน้ เพือให้ดินมีคุณสมบติัเหมาะสําหรับนําไปใชเ้ป็นวสัดุก่อสร้างได ้ซึงนบัเป็นอีกทางเลือกหนึง ทีสามารถจะแกปั้ญหาการขาดแคลนวสัดุก่อสร้าง แต่ในกระบวนการปรับปรุงดินดังกล่าวมีความจําเป็นต้องใช้ ปูนซีเมนต์หรือปูนขาวจํานวนมาก ซึงการใช้ปูนซีเมนต์หรือปูนขาวใช้เป็นต้องใช้ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนตเ์ริมตน้ดว้ยการระเบิดภูเขาหินปูนเป็นอนัดบัแรก ซึงในขนันีไดก่้อให้เกิดปัญหาเรืองมลภาวะทางอากาศ ปัญหาฝุ่ นควนั และการทาํลายสิงแวดลอ้ม จากนนักอ้นหินขนาดใหญ่ทีเกิดจากการระเบิดจะถูกนาํไปยอ่ยให้เล็กลงและนําไป เผ าใน เตาเผาเพื อ เข้าขัน ตอ น ก ารผลิ ตปู นซี เมน ต์ต่อไป  ในขัน นี เองที ได้มีการปลด ป ล่ อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ออกมาจาํนวนมาก เนืองจากหินปูนส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ยแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ซึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี เองที เป็นต้นกําเนิดของการเกิดภาวะเรือนกระจก ได้มีการประเมินค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ออกมาเป็นตัวเลขง่ายๆว่า การผลิตปูนซีเมนต์ 1 ตันจะ
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ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา 1 ตนัเช่นกนั (เชิดศกัดิ สุขศิริพฒันพงศ ์และคณะ, 2559; เชิดศกัดิ สุขศิริพฒันพงศ์ และคณะ, 2557) งานวิจยันีไดศึ้กษาการใช้วสัดุเถา้หนกัจีโอโพลีเมอร์ (Geopolymer) เพือปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังทีไม่ผา่นมาตรฐาน งานวิจยันีผูว้จิยัไดเ้ลือกใชเ้ถา้หนักหรือเถา้กน้เตา (Bottom Ash) เนืองจากเถา้หนกัทีไดจ้ากกระบวนการผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวดัลาํปาง เถา้หนักทีเพิมขึนทุกปีมีปริมาณเหลือทิงประมาณ 50 ล้านตนั และมีปริมาณเพิมขึนประมาณ 1.5 ลา้นตนัต่อปี ซึงเป็นภาระของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ในการจดัเก็บหรือฝังกลบ ในปัจจุบนัมีงานวิจยัหลายบทความไดป้ระยกุตใ์ชเ้ถา้หนกัแทนทีการใชปู้นซีเมนต ์องคป์ระกอบหลกัทางเคมีของเถา้หนกัคือซิลิกา้หรือ Q (Quartz) ซึงใกลเ้คียงกบัเถา้ถ่านหิน (Fly ash) (Chindaprasirt et al., 2009) แมจ้ะมีความละเอียดทีแตกต่างกนัแต่องคป์ระกอบทางเคมีไม่แตกต่างกนั (Sata et al., 2009) อยา่งไรก็ตาม Sathonsaowapark et al., (2009) ไดศึ้กษาความสามารถทาํงานไดแ้ละกาํลงัอดัของจีโอโพลีเมอร์มอร์ตา้ร์ดว้ยการใชเ้ถา้หนกับดละเอียด 3 ขนาด โดยแต่ละขนาดร่อนผา่นตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 325 ร้อยละ 3, 18 และ 33 โดยนาํหนัก จีโอโพลีเมอร์มอร์ตา้ร์มีกาํลงัลดลงตามขนาดอนุภาคของเถา้หนักทีเพิมขึน เนืองจากขนาดอนุภาคทีละเอียดสามารถแทรกตวัเขา้ไปโพรงของมอร์ตา้ร์ ส่งผลให้ตวัอยา่งแน่นมากขึน และพืนทีผิวจาํเพาะทีมากขึนของเถา้หนกับดละเอียดทาํใหเ้กิดปฏิกิริยาไดเ้ร็ว  งานวิจยันีจึงไดศึ้กษากาํลงัอดัของวสัดุดินลูกรังไม่ผ่านมาตรฐานปรับปรุงดว้ยเถา้หนักจีโอโพลีเมอร์ เพือใชเ้ป็นวสัดุลูกรังชนิดทําผิวจราจร โดยใชส้ารกระตุน้ (Liquid alkaline activator) ทีเป็นส่วนผสมของสารละลายโซเดียมซิลิเกต (Sodium silicate, Na2SiO3) และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide solution, NaOH) ประโยชน์ของงานวิจยันีคือการประยกุตใ์ชเ้ถา้หนกัซึงเป็นผลพลอยไดจ้ากภาคอุตสาหกรรมเพอืทดแทนการใชปู้นซีเมนต ์ . วธิีดําเนินการวจิัย 2.1. ดนิลูกรังทไีม่ผ่านมาตรฐาน (Marginal later itic soil) ดินลูกรังทีไม่ผา่นมาตรฐาน (Marginal lateritic soil, MLS) ไดจ้ากบ่อยืม โครงการอ่างเก็บนาํโปร่งขุนเพชร อาํเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ ซึงมีค่าความถ่วงจาํเพาะเท่ากบั 2.43 และจดัเป็นวสัดุไม่มีพลาสติก MLS สามารถจาํแนกเป็นทรายขนาดคละสมาํเสมอ (Poorly graded sand, SP) ตามระบบเอกภาพ (Unified Soil Classification System, USCS) หน่วยนาํหนกัแหง้สูงสุดทีพลงังานบดอดัสูงกวา่มาตรฐานมีค่าเท่ากบั 20.84 kN/m  ความชืนทีเหมาะสม (OMC) เท่ากบัร้อยละ 8.03 ค่า CBR ของ MLS ทีร้อยละ 95 ทีความแน่นสูงสุดมีค่าเท่ากบัร้อยละ 29 เมือเปรียบเทียบคุณสมบตัิตามเกณฑ์มาตรฐานทางหลวงชนบท มาตรฐานวสัดุลูกรังชนิดทาํผิวจราจร มทช.206-2524 ซึงระบุค่า CBR ตอ้งมากกวา่ร้อยละ  และค่าดชันีความเป็นพลาสติก (Plasticity index, PI) อยู่ระหว่าง 4-11 จะพบว่าดินลูกรังชนิดนีไม่ผ่านมาตรฐาน องค์ประกอบทางเคมีของ MLS แสดงในตารางที 1 การกระจายขนาดของ MLS แสดงในรูปที 1   
2.2. เถ้าหนัก (Bottom Ash, BA)  เถา้หนักไดจ้ากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จงัหวดัลาํปาง องคป์ระกอบทางเคมีของเถา้หนกัแสดงในตารางที  จะพบวา่ผลรวมของปริมาณธาตุ SiO2, Al2O  และ Fe2O  เท่ากบัร้อยละ 65.69 และ ปริมาณ CaO เท่ากบัร้อยละ 21.76 BA จาํแนกเป็นทรายปนตะกอน (Silty sand, SM) ตามมาตรฐาน USCS ค่าความถ่วงจาํเพาะของ BA เท่ากบั 1.82 หน่วยนาํหนกัแหง้สูงสุดทีพลงังานบดอดัสูงกวา่มาตรฐานมีค่าเท่ากบั 15.48 kN/m  ปริมาณความชืนทีเหมาะสม (OMC) เท่ากบัร้อยละ 24.30 ค่า CBR ทีร้อยละ 95 ทีความแน่นสูงสุดมีค่าเท่ากบั 10.84 การกระจายขนาดของ BA แสดงในภาพที 1 
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 ภาพท ี1 การกระจายขนาดคละของ MSL และ BA 
2.3. สารกระตุ้น (Liquid alkaline activator , L)  ปริมาณสารกระตุน้ซึงเป็นส่วนผสมของโซเดียมซิลิเกต (Na2SiO ) และโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ทีความเขม้ขน้เท่ากบั 5 โมลาร์ อตัราส่วนของ Na2SiO3:NaOH เท่ากบั 0:100, 10:90, 30:70 และ 50:50 
2.4. การเตรียมตวัอย่าง  การเตรียมตวัอย่างวสัดุดินลูกรังทีไม่ผ่านมาตรฐาน-เถา้หนกั จีโอโพลีเมอร์ (MLS-BA Geopolymer) โดยแปรผนัของส่วนผสม MLS:BA จาํนวน 3 ค่า คือ 70:30, 50:50 และ 30:70 และ อตัราส่วนของ Na2SiO3:NaOH เท่ากบั 0:100, 10:90, 30:70, 50:50, 70:30 และ 80:20 โดยนําหนัก นํา MLS-BA Geopolymer ทีอตัราส่วนผสมขา้งต้นผสมให้เป็นเนือเดียวกัน จากนนัผสม Na2SiO3:NaOH ในตวัอย่างโดยใชเ้วลาประมาณ 10 นาที แลว้ทาํการบดอดัตามการทดสอบความแน่นแบบสูงกว่ามาตรฐาน (Modified Proctor compaction test) มทช.(ท) 501.2-2545 เมือได้ปริมาณสารกระตุน้ทีเหมาะสม (Optimum liquid alkaline content, OLC) เตรียมตวัอยา่ง MLS-BA Geopolymer ที 0.8OLC, OLC และ 1.2OLC แลว้ห่อดว้ยถุงพลาสติกใสทีอุณหภูมิห้อง เมือได้อายุบ่ม 7 วนัแล้วจึงนําตัวอย่างไปแช่นํา 2 ชัวโมง ก่อนทดสอบกําลังรับแรงอัดแกนเดียว(Unconfined compressive strength, UCS) ซึงแต่ละส่วนผสมจะเก็บกอ้นตวัอยา่งจาํนวน 3 ตวัอยา่ง ของส่วนผสมนนั ๆ           
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ตารางท ี1 องคป์ระกอบทางเคมีของ MLS และ BA 
องคป์ระกอบทางเคมี MLS BA SiO2 56.60 36.33 Al2O3  25.20 13.71 Fe2O3 13.30 15.65  CaO  2.90 21.76 SO3  N.D. 10.15 K2O  N.D. 1.50 TiO2 1.40 0.54 MnO2 0.30 0.16 SrO N.D. 0.16 SiO2 56.60 36.33  . ผลการทดสอบและวจิารณ์ผล ภาพที 2 แสดงผลการทดสอบการบดอดั (Modified Proctor test) ตวัอยา่งดินลูกรังทีไม่ผา่นมาตรฐาน-เถา้หนกั จีโอโพลีเมอร์ที อตัราส่วน MLS:BA เท่ากับ 70:30, 50:50 และ 30:70 อตัราส่วน Na2SiO3:NaOH เท่ากับ 0:100, 10:90, 30:70, 50:50, 70:30 และ 80:20 ผลการทดสอบแสดงใหเ้ห็นวา่หน่วยนาํหนกัแห้งของดินลูกรังทีไม่ผา่นมาตรฐาน-เถา้หนกั จีโอโพลีเมอร์มีค่าเพิมขึนตามปริมาณสารกระตุน้ จนถึงค่าทีเหมาะสม หลงัจากนันหน่วยนาํหนกัแห้งมีค่าลดลงเมือมีการเพิมขึนของสารกระตุ ้นสําหรับทุกอตัราส่วน Na2SiO3:NaOH และอตัราส่วนดินลูกรังทีไม่ผ่านมาตรฐานต่อเถา้หนัก ค่าหน่วยนาํหนักแห้งสูงสุด (Maximum unit weight, dmax) ของดินลูกรังทีไม่ผ่านมาตรฐาน เถา้หนัก จีโอโพลีเมอร์มีค่าลดลงตามปริมาณ BA ทีเพิมขึนสําหรับทุกอัตราส่วน Na2SiO3:NaOH ค่าหน่วยนําหนักแห้งทีลดลงนีเนืองจาก BA มีค่าความถ่วงจาํเพาะ (Gs) ตาํ 
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 ภาพท ี2  กราฟการบดอดัดินลูกรังทีไม่ผา่นมาตรฐาน-เถา้หนกั จีโอโพลีเมอร์ ภาพที 3-5 แสดงกาํลงัอดัของดินลูกรังทีไม่ผ่านมาตรฐาน-เถา้หนัก จีโอโพลีเมอร์ทีปริมาณสารกระตุน้เท่ากบั 0.8OLC, 1.0OLC และ 1.2OLC และอตัราส่วน MLS:BA  เท่ากบั 70:30, 50:50 และ 30:70 ตามลาํดบั จากรูปดงักล่าวพบว่าการปริมาณสารกระตุน้ที 1.0OLC ให้กาํลงัสูงสุดในทุกอตัราส่วน Na2SiO3:NaOH ผลการทดสอบแสดงให้เห็นวา่กาํลงัรับแรงอดัแกนเดียวแบบแช่นาํ (Soaked) ทีอายบุ่ม 7 วนัของดินลูกรังทีไม่ผา่นมาตรฐาน-เถา้หนกั จีโอโพลีเมอร์มีค่าเพมิขึนตามอตัราส่วน Na2SiO3:NaOH ทีเพิมขึน สาํหรับทุกอตัราส่วน MLS:BA และปริมาณสารกระตุน้ กาํลงัอดัสูงสุดของตวัอยา่งดินลูกรังไม่ผ่านมาตรฐาน-เถา้หนกั จีโอโพลีเมอร์พบทีอตัราส่วน MLS:BA เท่ากบั 50:50 ปริมาณสารกระตุน้เท่ากบั OLC และอตัราส่วน Na2SiO3:NaOH เท่ากบั 80:20  ซึงให้กาํลงัอดัเท่ากบั 2,672 kPa เมือเปรียบเทียบกบัมาตรฐานพืนทางดินซีเมนต ์(Soil cement base) ทล.204/2556 และมาตรฐานรองพืนทางดินซีเมนต ์(Soil cement subbase) ทล.206/2532 ซึงระบุกาํลงัอดัตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1,724 และ 689 kPa จะพบวา่อตัราส่วนผสมทีเหมาะสมของดินลูกรังทีไม่ผา่นมาตรฐาน-เถา้หนกั จีโอโพลีเมอร์ทีผ่านเกณฑ์มาตรฐานพืนทางดินซีเมนต์ (Soil cement base) คือ อัตราส่วน MLS:BA เท่ากับ 50:50, อัตราส่วน Na2SiO3:NaOH เท่ากบั 10:90 ปริมาณสารกระตุน้ทีเหมาะสมเท่ากบั 1OCL และความเขม้ขน้ของ NaOH เท่ากบั 5 M ซึงได้ค่ากาํลงัอดัแกนเดียวเท่ากบั 2,037 kPa (มีค่าสูงกวา่ค่ามาตรฐานประมาณ 1.2 เท่า) และอตัราส่วนผสมทีเหมาะสมของดินลูกรังทีไม่ผ่านมาตรฐาน-เถา้หนัก จีโอโพลีเมอร์ทีผ่านเกณฑ์มาตรฐานรองพืนทางดินซีเมนต์ (Soil cement subbase) คืออตัราส่วน MLS:BA เท่ากบั 30:70, อตัราส่วน Na2SiO3:NaOH เท่ากบั 0:100 ปริมาณสารกระตุน้ทีเหมาะสมเท่ากบั 1OCL และความเขม้ขน้ของ NaOH เท่ากบั 5 M ซึงไดค้่ากาํลงัอดัแกนเดียวเท่ากบั 1,202 kPa (มีค่าสูงกวา่ค่ามาตรฐานประมาณ 1.7 เท่า) 
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 ภาพท ี3  กาํลงัอดัของดินลูกรังทีไม่ผา่นมาตรฐาน-เถา้หนกั จีโอโพลีเมอร์ทีอตัราส่วน MLS:BA  เท่ากบั 70:30 ทีอายกุารบ่ม 7 วนั 

 ภาพท ี4  กาํลงัอดัของดินลูกรังทีไม่ผา่นมาตรฐาน-เถา้หนกั จีโอโพลีเมอร์ทีอตัราส่วน MLS:BA  เท่ากบั 50:50 ทีอายกุารบ่ม 7 วนั 
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 ภาพท ี5  กาํลงัอดัของดินลูกรังทีไม่ผา่นมาตรฐาน-เถา้หนกั จีโอโพลีเมอร์ทีอตัราส่วน MLS:BA  เท่ากบั 30:70 ทีอายกุารบ่ม 7 วนั  . สรุปผลการวจิัย งานวิจัยนีศึกษาความเป็นไปไดใ้นการนาํเถา้หนัก จีโอโพลีเมอร์มาใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพของดินลูกรังทีไม่ผ่านมาตรฐาน และเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานของกรมทางหลวง โดยศึกษากาํลงัอดัของตวัอย่างดินลูกรังทีไม่ผ่านมาตรฐาน-เถา้หนกั จีโอโพลีเมอร์ ผลการศึกษาสามารถสรุปไดด้งันี 1) หน่วยนาํหนกัแห้งของดินลูกรังทีไม่ผ่านมาตรฐาน-เถา้หนกั จีโอโพลีเมอร์มีค่าเพิมขึนตามปริมาณสารกระตุน้ จนถึงค่าทีเหมาะสม หลังจากนันหน่วยนําหนักแห้งมีค่าลดลงกับการเพิมขึนของสารกระตุ ้นสําหรับทุกอัตราส่วน Na2SiO3:NaOH และอตัราส่วนดินลูกรังทีไม่ผ่านมาตรฐานต่อเถา้หนกั ค่าหน่วยนาํหนกัแห้งสูงสุด (d,max) ของดินลูกรังทีไม่ผา่นมาตรฐาน เถา้หนกั จีโอโพลีเมอร์มีค่าลดลงตามปริมาณ BA ทีเพิมขึนสาํหรับทุกอตัราส่วน Na2SiO3:NaOH ค่าหน่วยนาํหนกัแหง้ทีลดลงนีเนืองจากค่าความถ่วงจาํเพาะของ BA ตาํกวา่ค่าความถ่วงจาํเพาะของดินลูกรังทีไม่ผา่นมาตรฐาน  2) อตัราส่วนผสมทีเหมาะสมของดินลูกรังทีไม่ผ่านมาตรฐาน-เถา้หนัก จีโอโพลีเมอร์ทีผ่านเกณฑ์มาตรฐานพืนทางดินซีเมนต์ คือ อัตราส่วน MLS:BA เท่ากับ 50:50, อัตราส่วน Na2SiO3:NaOH เท่ากับ 10:90 ปริมาณสารกระตุ ้นทีเหมาะสมเท่ากบั 1OCL และความเขม้ขน้ของ NaOH เท่ากบั 5 M ซึงได้ค่ากาํลงัอดัแกนเดียวเท่ากบั 2,037 kPa (มีค่าสูงกวา่ค่ามาตรฐานประมาณ 1.2 เท่า) 3) อตัราส่วนผสมทีเหมาะสมของดินลูกรังทีไม่ผ่านมาตรฐาน-เถา้หนกั จีโอโพลีเมอร์ทีผ่านเกณฑ์มาตรฐานรองพืนทางดินซีเมนต์ คือ อตัราส่วน MLS:BA เท่ากบั 30:70, อตัราส่วน Na2SiO3:NaOH เท่ากบั 0:100 ปริมาณสารกระตุน้ทีเหมาะสมเท่ากบั 1OCL และความเขม้ขน้ของ NaOH เท่ากบั 5 M ซึงไดค้่ากาํลงัอดัแกนเดียวเท่ากบั 1,202 kPa (สูงกว่าค่ามาตรฐานประมาณ 1.7 เท่า)  
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ผลกระทบของอณุหภูมิแวดล้อมต่อถนนลาดยางมะตอยผสมสําเร็จ 
ด้วยเครืองวดัค่าการยุบตัวจากตุ้มกระแทกแบบเบา 

Effect of Ambient Temperature on Premix Asphalt Road  Using Light Weight Deflectometer     ประกาศ ทองประไพ  และ พทุธพล ทองอินทร์ดาํ * Prakard Thongprapai1 and Puttapon Thongindam2*   บทคดัย่อ  คุณสมบติัดา้นความแขง็แรงของแอสฟัลตซึ์งเป็นวสัดุหลกัทีชนัผิวทางบนสุดของถนนลาดยางมีความแปรผนัอยา่งมากต่ออุณหภูมิแวดลอ้ม ส่งผลทาํใหก้ารทดสอบความแขง็แรงของโครงสร้างทางตาํแหน่งเดียวกนัทีช่วงเวลาต่างกนัไดผ้ลการทดสอบทีไม่เท่ากนั นาํไปสู่การประเมินผลทีผิดพลาดได ้งานวจิยันีมุ่งศึกษาอิทธิพลของอุณหภมิูแวดลอ้มกบัผลทดสอบทีไดจ้ากเครืองวดัค่าการยบุตวัจากตุม้กระแทกแบบเบา บนโครงสร้างถนนแอสฟัลตที์ใชย้างมะตอยผสมสาํเร็จ โดยทาํการทดสอบในแปลงทดสอบทุกชวัโมงของวนั และนาํเสนอแบบจาํลองในการปรับแกค้่าการยบุตวัโดยสมการความสัมพนัธ์แบบเอกซ์โพเนนเชียลทีนาํเสนอให้ค่าสัมประสิทธิความเชือมนั (R2) เท่ากบั .  ซึงอยูใ่นเกณฑ์ดีทีสามารถใชป้รับแกค้่ายบุตวัเขา้สู่อุณหภูมิมาตรฐาน   
คาํสําคญั : อุณหภมิูแวดลอ้ม, แอสฟัลตค์อนกรีต, เครืองวดัการยบุตวัจากตุม้กระแทกแบบเบา 
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ABSTRACT  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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บทนํา 
การประเมินกาํลงัรับนาํหนักของถนนสามารถกระทําไดโ้ดยวิธีการทดสอบวดัค่าการยุบตัวทีผิวทาง (Surface deflection test) ดว้ยเครืองมือทีหลากหลาย รวมไปถึงเครืองวดัค่าการยบุตวัจากตุม้กระแทก (Falling Weight Deflectometer, FWD) ซึงมีทงัขนาดมาตรฐานทีสามารถจาํลองขนาดนาํหนกัและความถีในระดบัเดียวกบันาํหนกัเพลารถบรรทุกมาตรฐาน (Standard axle load) ได ้[Thongindam, 2009] เช่น ทีนาํหนักลงลอ้ขนาด  ตนั เป็นตน้ ซึงตวัเครืองมีขนาดใหญ่และตอ้งใช้รถยนตใ์นการเคลือนยา้ยหรือลากจูงจากจุดทดสอบหนึงไปยงัจุดทดสอบต่อไป ซึงเครืองมือดงักล่าวอาจไม่เหมาะสมกบัถนนทีออกแบบและก่อสร้างมาเพอืรองรับนาํหนกับรรทุกขนาดเล็ก เช่น ถนนในชุมชน ทางจกัรยาน ลานจอดรถยนตข์นาดเล็ก เป็นตน้ ซึงในปัจจุบันมีการหันมาใชว้สัดุแอสฟัลต์แบบผสมสําเร็จในการก่อสร้างและซ่อมแซมโครงสร้างประเภทดงักล่าวมากขึน 
ในขณะทีเครืองวดัค่าการยบุตวัจากตุม้กระแทกขนาดเลก็ (Light Weight Deflectometer, LWD)  ดงัแสดงในภาพที  ซึงไดถู้กพฒันาขึนให้มีความคล่องตวัในการทดสอบสูง สามารถทดสอบและเคลือนยา้ยไดด้ว้ยผูป้ฏิบติังานเพียง  คน จึงมีขนาดเล็กกวา่ ทาํให้มีขอ้ดอ้ยทีสร้างแรงกระแทกไดน้้อยกวา่ เนืองจากตุม้นาํหนกัมีขนาดสูงสุดไม่เกิน  กิโลกรัม ดงันนัจึงเหมาะสาํหรับการทดสอบชนัโครงสร้างทีอยูลึ่กลงไปจากผิวถนน เช่น ชนัพืนทาง หรือรองพนืทาง ซึงค่าหน่วยแรงขณะรับนาํหนกัรถบรรทุกไดถู้กกระจายออกและลดค่าลงไปมากแลว้ หรือใชส้าํหรับทดสอบโครงสร้างถนนทีออกแบบมาเพือรองรับปริมาณจราจรทีมีจาํนวนนอ้ยและจาํกดันาํหนกัยานพาหนะ เช่น ถนนในชุมชน ลานจอดรถยนตข์นาดเล็ก ทางเดินเทา้ ทางจกัรยาน เป็นตน้ 

 
 
 
 
 

 
ภาพท ี   เครืองวดัค่าการยบุตวัจากตุม้กระแทกแบบเบา 

โดยผลจากการทดสอบในลกัษณะนีจะสามารถใชเ้ป็นดัชนีพืนฐานในการระบุความแข็งแรงสัมพทัธ์ระหว่างตาํแหน่งทดสอบไดอ้ยา่งรวดเร็ว เนืองจากตามหลกัการตามธรรมชาติจะพบวา่หากทดสอบดว้ยการกระแทกบนผิวถนนดว้ยแรงกระแทกขนาดเดียวกนั โครงสร้างถนนทีมีความแข็งแรงกว่าจะยบุตวัน้อยกว่า และในทางกลบักนัตาํแหน่งทีมีความแข็งแรงนอ้ยกวา่จะมีค่ายบุตวัสูงกวา่นนัเอง และถึงแมว้า่พฤติกรรมการเสียหายโดยส่วนใหญ่ของถนนลาดยาง เช่น การเกิดรอยร้าวทีผิวถนน (Cracking) หรือการยุบตัวตามแนวร่องล้อ (Rutting) จะเป็นความเสียหายแบบสะสม (Cumulative damage) ทีเกิดจากพฤติกรรมความลา้ (Fatigue) เป็นหลกั ซึงจะแปรผนัตามจาํนวนครังของการกดทบัจากปริมาณจราจร แต่
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ในเบืองตน้ขนาดของค่าการยบุตวันีสามารถนาํไปสู่การสร้างเกณฑม์าตรฐานของความแขง็แรงของโครงสร้างถนนทวัไปได ้เช่น การกาํหนดค่าการยบุตวัทียอมรับได ้เป็นตน้  
ทงันีพบวา่ค่าการยบุตวัทีผิวทางของถนนลาดยางมะตอยทีไดจ้ากผลจากการทดสอบโดยใชแ้รงกระแทกนีจะแปรผนักบัอุณหภูมิแวดลอ้มเป็นอย่างมาก เนืองจากวสัดุแอสฟัลตซึ์งมีบิทูเมน (Bitumen) เป็นส่วนผสมหลกัในการยดึเกาะมวลรวมเอาไวด้้วยกันนัน สามารถเปลียนแปลงสถานะจากของแข็ง (Solid) ทีอุณหภูมิห้องหรือตาํกว่ากลายเป็นของเหลว (Liquid) หรือสถานะหนืด (Viscous) ทีอุณหภมิูสูงได ้และแนวโนม้ในการเปลียนแปลงสถานะนีเป็นสาเหตุทาํให้กาํลงัความแข็งแรงของวสัดุแอสฟัลต์บนผิวถนนลดลงไดอ้ย่างมาก หรือกล่าวอีกอย่างหนึงคือผลการทดสอบการยบุตวับนผิวถนนทีตาํแหน่งเดียวกนัในช่วงเวลาต่างกนัมีแนวโนม้ทีจะไดค้่าทดสอบทีไม่เท่ากนั หากอุณหภูมิแวดลอ้มในขณะทดสอบทงัสองครังต่างกนัมาก ทาํให้เกิดปัญหาความแม่นยาํในการแปรผลการทดสอบและนาํไปสู่ความคลาดเคลือนในการประเมินความแข็งแรงของถนนได้ และถึงแมว้่าจะมีการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความแข็งแรงของแอสฟัลต์กับอุณหภูมิแวดลอ้มค่อนขา้งมากในต่างประเทศ แต่ผลการศึกษาดงักล่าวอาจไม่เหมาะสมกบัการนาํมาประยกุตใ์ชโ้ดยตรงในประเทศไทย ดว้ยองคป์ระกอบของความแตกต่างทงัในดา้นคุณสมบติัของวสัดุ ดา้นสภาพภูมิอากาศ เป็นตน้ 
ดว้ยปัญหาดงัทีกล่าวมาขา้งตน้ งานวจิยันีจึงมุ่งศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิแวดลอ้มทีมีต่อโครงสร้างถนนแบบยดืหยุน่หรือถนนลาดยางมะตอยต่อการทดสอบวดัค่าการยบุตวัทีไดจ้ากเครืองมือวดัค่าการยบุตวัจากตุม้กระแทกแบบเบา ซึงจะสามารถนําเสนอรูปแบบหรือแนวทางทีเหมาะสมในการจัดการกับค่าทดสอบทีได้จากภาคสนามให้ได้ค่าปรับแก้ทีเหมาะสมและมีมาตรฐาน นาํไปสู่การประเมินความแขง็แรงและกาํลงัรับนาํหนกัของถนนทีถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

1. การทบทวนวรรณกรรมทเีกยีวข้อง ในช่วงตน้ของปี ค.ศ. 1885 Boussinesq ไดเ้สนอชุดสมการสาํหรับวิเคราะห์ค่าการทรุดตวัของโครงสร้างฐานดินแบบกึงอนนัต ์(Half-space theory) ภายใตก้ารรับนาํหนกักระทาํแบบจุด โดยมีสมมติฐานวา่วสัดุดงักล่าวมีคุณสมบติัเป็นเนือเดียวกัน (Homogeneous) มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกทิศทาง (Isotropic) มีความยืดหยุ่นแบบเชิงเส้น (Linear elastic) และแนวราบแผ่ไปดา้นขา้งในพนืทีกวา้งและลึกลงไปไม่สินสุด ซึงภายใตแ้กนอา้งอิงเชิงขวัจะวเิคราะห์ชินส่วน (Element) ขนาดหนึงส่วนทีตาํแหน่งใตแ้นวกระทาํดว้ยสมการที   
                                            2

(1 + )PW = (3 - 2 )2 R E
                                                                (1) 

 
โดยที W คือค่าทรุดตวัทีผิวทาง, V คือ อตัราส่วนปัวซ์ซอง, P คือ แรงกระทาํ,  R ระยะจากแรงกระทาํถึงตาํแหน่งพิจารณา และ E คือ ค่าโมดูลสัยืดหยุน่ 
จากสมการที 1 ซึงเป็นหัวใจหลกัทางกลศาสตร์ของการทดสอบในลกัษณะนี โดยจะสงัเกตไดว้า่ค่าการยบุตวัทีผิวทางจะแปรผกผนักบัค่าโมดูลสัยืดหยุน่ของโครงสร้างทาง ดงันันในทางกลบักนัหากทราบแรงกระทาํ P และค่าอตัราส่วนปัวซ์ซอง รวมเขา้กบัผลการยบุตวัจากการทดสอบ จะทาํให้สามารถคาํนวณหาค่าโมดูลสัยืดหยุน่ของโครงสร้างทางจากค่า
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ยบุตวัได ้ จึงเรียกค่าดงักล่าววา่ค่าโมดูลสัผิวทาง (Surface modulus) ซึงทาํให้มีการพฒันาทฤษฎีวิเคราะห์โครงสร้างชนัทางยดืหยุน่ (Layered elastic theory) โดย Burmister ในเวลาต่อมา 
จากปัญหาความแปรผนัของอุณหภูมิทีส่งผลกระทบ ต่อความแข็งแรงของโครงสร้างถนนของถนนชนิดยืดหยุน่ทีเกิดขึนนี ทาํใหมี้ความพยายามทีจะศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งเพือหาทางออกทีดีทีสุดในการรับมือกบัปัญหาเหล่านี โดยในปี พ.ศ. 2539 ไดมี้การศึกษาและจดัทาํแผนภูมิแกไ้ขค่าแอ่นตวัเนืองจากอุณหภูมิของถนน [ประสิทธิ และแสงชยั, 2539] โดยใชเ้ครืองวดัค่าแอ่นตวัของกรมทางหลวง ณ ขณะนนัคือ เครืองมือเบนเคลแมนบีม (Benkelman Beam) ทาํการทดลองให้นําหนักกระทําต่อโครงสร้างผิวทางโดยใช้รถบรรทุก โดยเลือกทดลองถนนทีมีผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 -12  เซนติเมตร โดยทาํการวดัค่าการยบุตวัตามวธีิการวดัของกรมทางหลวง พร้อมกบัวดัค่าอณุหภูมิทีความลึกผิวทางประมาณ 3-4 เซนติเมตร ทุก ๆ ชวัโมง ตงัแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. ของแต่ละวนั ซึงทาํการทดสอบในตาํแหน่งร่องลอ้ นาํค่าการแอ่นตวัทีทดสอบไดม้าสร้างความสัมพนัธ์กบัค่าอุณหภูมิทีเปลียนแปลงไปของถนน ซึงจากผลการศึกษาทาํให้ไดค้่าสัมประสิทธิหรือแผนภูมิ โดยแยกตามความหนาของผิวทางแอสฟัลตค์อนกรีต 5.0, 8.0, และ 8.5-12.0 เซนติเมตร เพือใชส้ําหรับนาํไปแก้ไขค่าแอ่นตวัของถนนทีวดัได้ทีอุณหภูมิต่าง ๆ ไปเป็นค่าแอ่นตวัของถนนทีอุณหภูมิทีตอ้งการทราบ หรืออุณหภูมิมาตรฐาน (Standard temperature)  
แต่เนืองจากขณะนันกรมทางหลวง ประเทศไทย ยงัไม่มีหลกัเกณฑ์ของอุณหภูมิทีใชเ้ป็นอุณหภูมิอา้งอิง ในปีเดียวกนันนั [ประสิทธิ, 2539] ไดมี้การศึกษาวิจยัต่อเนืองเพือประเมินอุณหภูมิของถนนขณะทีรองรับการจราจรส่วนใหญ่ เพือกาํหนดเป็นค่าอุณหภูมิมาตรฐานของกรมทางหลวงขึนมาโดยไดส้รุปผลการประเมินวา่อุณหภูมิถนนของกรมทางหลวงทีอยู่ในภาคต่างๆจะรองรับการจราจรส่วนใหญ่ขณะทีอุณหภูมิ 37.8 ๐C หรืออนุโลมให้เป็น 38 ๐C ในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการศึกษาถึงลกัษณะอุณหภูมิของผิวทางแอสฟัลตค์อนกรีต เมือไดป้ระโยชน์แก่การประเมินความแขง็แรงของถนนลาดยาง [นวพลและคณะ, 2556] โดยเลือกแปลงทดสอบถนนลาดยางทีประเทศไทย ทีมีความหนาผิวทางแอสฟัลตค์อนกรีต 3.2-19.8 ซม. ทาํการเก็บขอ้มูลระหวา่งปี พ.ศ.2553 - 2554 โดยทาํการตรวจวดัอุณหภูมิของผิวทางแอสฟัลตค์อนกรีต 4 ระดบัความลึกคือ ผิวบน (Surface), ทีความลึก 1/3 ของความหนาผิวทาง (One-third Depth), กึงกลางความหนา (Mid-depth) และทีผิวล่างของผิวทาง (Bottom) จากผลการศึกษาพบวา่รูปแบบการเปลียนแปลงอุณหภูมิตลอด 24 ชวัโมงในทุกๆวนัจะมีลกัษณะเป็นวงจร โดยกราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิกลบัเวลาเป็นรูป SINE CURVE ทุกๆความหนาผิวทางทีทาํการทดสอบและลกัษณะการกระจายตวัของอุณหภูมิในผิวทางมีลกัษณะการแผ่จากผิวบนลงสู่ดา้นล่าง โดยอุณหภูมิผิวทางดา้นบนจะมีช่วงการเปลียนแปลงทีกวา้งกวา่ผิวทางดา้นล่างโดยกราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งความอุณหภูมิกบัความลึกมีลกัษณะเป็นรูปกรวย ซึงจากการศึกษาของ ประสิทธิซึงไดเ้สนออุณหภูมิมาตรฐานเฉลีย 38 ๐C นัน [ประสิทธิ, 2539] อาจมีความคลาดเคลือนเนืองจากตาํแหน่งทดสอบทีใชเ้ป็นตวัแทนวดัอุณหภูมิผิวทางทีไม่ไดค้าํนึงถึงลกัษณะการกระจายตวัของอุณหภูมิ ซึงจากผลการศึกษาของ นวพลและคณะ พบวา่ อุณหภูมิทีควรเลือกใชเ้ป็นตวัแทนอุณหภูมิผิวทางคือ คืออณุหภูมิทีตาํแหน่งกึงกลางผิวทางแอสฟัลตค์อนกรีต 
ในต่อมาไดมี้การศึกษาผลของการเปลียนแปลงอุณหภูมิทีมีต่อค่าโมดูลสัของผิวทางแอสฟัลตค์อนกรีต [ธนศกัดิ และ สมคัร, 2541] โดยทาํการทดสอบในสนาม เป็นระยะทาง 100 เมตร ทุกๆ 25 เมตร 4 สายทาง เป็นสายทางทีก่อสร้างบนคนัทางดินเดิม 2 สายทางและเป็นทางก่อสร้างใหม่ 2 สายทางโดยทาํการวดัอุณหภูมิผิวทาง และวดัค่าการแอ่นตวัของผิวทาง
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ทีอุณหภูมิต่างๆด้วยเครืองมือ FWD ทุกๆ 1 ชวัโมง ตงัแต่เวลา 06.00 น. – 18.00 น. โดยวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของโมดูลสัของแอสฟัลต์คอนกรีต ดว้ยโปรแกรม ELMOD 3 ใน 2 ลกัษณะ คือ วิเคราะห์เป็นโครงสร้างทาง 3 ชนั และ 4 ชนั โดยผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ทีไดเ้ป็นไปในทาํนองเดียวกนั ดงัสมการที 2 และ 3 ตามลาํดบั  
 กรณีวเิคราะห์เป็นโครงสร้างทาง 4 ชนั         24.8024 4757.78 12661E T T =    (2) 
 กรณีวเิคราะห์เป็นโครงสร้างทาง 3 ชนั         450.63 12514E T 2= 4.8024T  (3) 

ในต่อมาไดมี้การศึกษาการปรับแก้ผลกระทบของอุณหภูมิผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตทีมีต่อการประเมินความแขง็แรงของถนนลาดยาง [นวพลและคณะ, 2557] โดยทาํการเก็บขอ้มูลอุณหภูมิผิวทาง และขอ้มูลการทดสอบความแขง็แรงของผิวทางดว้ยเครืองมือวดัค่าการยบุตวัจากตุม้กระแทก (FWD) โดยมีตาํแหน่งการทดสอบกระจายทวัประเทศไทย ในช่วงเวลาระหวา่งปี 2553 -2554 และไดว้ิเคราะห์แบบจาํลองการปรับแกค้่าการแอ่นตวัแสดงไดส้มการที 4 โดยมีค่าสัมประสิทธิความเชือมนั ( R2) เท่ากบั 0.538 และจะไดค้่าการแอ่นตวัทีอุณหภมิูอา้งอิงดงัสมการที 5 ตามลาํดบั 
     1.145) (35 )z TDCF -4(4.089x10= 10                            (4) 
                                                                                                                (5)  

โดยที DCF = ค่าปรับแกผ้ลของอุณหภูมิต่อค่าการแอ่นตวั (Deflection Correction Factor) ให้เป็นค่าการแอ่นตวัของผิวทางทีอุณหภูมิมาตรฐานที 35 ๐C, Dref คือ ค่าการแอ่นตวัทีอุณหภูมิมาตรฐาน, DT ค่าการแอ่นตวัทีอุณหภมิูใดๆ, T คือ อุณหภมิูทดสอบใดๆ ทีกึงกลางผิวทาง, Z คือ ความหนาชนัผิวทาง  
  ทงันีไดก้ล่าวอธิบายไวเ้บืองตน้แลว้วา่ผลการศึกษาทงัหมดขา้งตน้นีไดม้ากจากการทดสอบดว้ยเครือง FWD ขนาดปกติ ซึงเป็นเครืองมือทีมีประสิทธิภาพสูง แต่ก็มีขอ้จาํกดัในดา้นราคาทีค่อนขา้งสูง ดา้นความยุง่ยากในการทดสอบเนืองจากมีขนาดใหญ่ ดงันนัในการวิจยันีจึงมุ่งทดสอบดว้ยเครือง LWD ซึงมีขนาดเล็กกวา่ และคุณสมบตัิอีกหลายประการดงัทีได้อธิบายไวข้า้งตน้แลว้     

วธิีดําเนินการวิจัย 
โครงการวิจัยนีได้กําหนดพืนทีสร้างแปลงทดสอบไวบ้ริเวณพืนทีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี เพอืความสะดวกสาํหรับนกัวจิยัในการปฏิบติังานและติดตามเก็บขอ้มูล โดยกาํหนดขนาดและรายละเอียดดังแสดงในภาพที 2 โดยแปลงทดสอบมีขนาด .  m x 2.00 m ทาํการขุดจากผิวดินเดิมลึก  ซม. และปรับระดบัเพือก่อสร้างชนัพืนทางดินซีเมนตห์นา  ซม. และชนัแอสฟัลตจ์ากยางมะตอยผสมสําเร็จหนา 10 ซม. เพือจาํลองโครงสร้างถนนลาดยางรับนาํหนกัเบา สาํหรับวธีิการดาํเนินการวจิยัมีขนัตอนต่าง ดงันี 

ref TD DCF D= x
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 ภาพท ี2  ภาพตดัแสดงรายละเอียดแปลงทดสอบในโครงการวจิยันี 
  1) ทดสอบคุณสมบตัิของดินซีเมนต์ทีจะใชท้าํพืนทางแบบปรับปรุงคุณภาพในแปลงทดสอบตามมาตรฐานที ทล. – ม. 204/2556 (กรมทางหลวง, 2546) 
  ) จดัเตรียมพนืทีแปลงทดสอบตามทีกาํหนดไว ้และทดสอบความแขง็แรงของชนัดินเดิมดว้ยเครืองมือ LWD โดยเลือกใชแ้ผน่เหลก็กระจายแรงกระแทกขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 300 มม. 
  3) เทชนัพืนทางดินซีเมนต์ และบดอดัให้แน่นสมาํเสมอตลอดทงัแปลง โดยใชเ้ครืองตบดินนาํหนักกดทับ 7 ตนั จากความถีการสนัสะเทือน 5600 รอบต่อนาที ใหไ้ดค้วามหนาดินซีเมนตห์ลงับดอดั .  ม.  
  4) เมือพืนทางดินซีเมนต์อายคุรบ 15 วนั ตามมาตรฐาน ๖กรมทางหลวง, 2546) ทาํการเทผิวทางดว้ยยางมะตอยผสมสาํเร็จ พร้อมบดอดั ดงัภาพที 3 
  5) ทาํการวดัอุณหภูมิผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยในงานวิจยันีจะใช้อุณหภูมิผิวทางทีความลึกกึงกลางเป็นตวัแทนค่าอุณหภูมิของชนัแอสฟัลตท์งัหมด ดงัภาพที  
  6) ทาํการทดสอบการยุบตวั ดงัภาพที  ทีตาํแหน่งเดิมของผิวแอสฟัลตก์ลางแปลงทดสอบ ดว้ยเครืองมือ LWD จาํนวน  ชุด/ชวัโมง จนครบ  ชวัโมง โดยทาํการตรวจวดัค่าอณุหภูมิของแอสฟัลตใ์นทุกชวัโมงของการทดสอบ 
  7) ทาํการวเิคราะห์ผลทดสอบเพอืนาํเสนอแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ในการปรับแกค้่าการยบุตวัทีผิวทาง และค่าโมดูลสัยดืหยุน่ผิวทางทีเหมาะสม 
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  )  ทาํการทดสอบวดัค่าการยบุตวับนถนนทีใชง้านจริงในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ในช่วงเวลาทีอุณหภมิูต่างกนั เพอืใชเ้ป็นขอ้มูลยนืยนัประสิทธิภาพของแบบจาํลอง ทาํการวเิคราะห์และสรุปผล 
 

 ภาพท ี3  การบดอดัชนัผิวทางแอสฟัลตค์อนกรีต 

 ภาพท ี4  การวดัอุณหภูมิตาํแหน่งผิวบนและกึงกลางผิวทางแอสฟัลต ์

 ภาพท ี5  การทดสอบวดัค่าการยบุตวัในแปลงทดสอบ 
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ผลและวจิารณ์ผล 
.  ผลการทดสอบวสัดุชันดนิเดมิและพืนทาง 

ทีระดบัความลึกของชนัดินเดิมทีขุดลึกลงไป  ซม. นนั ไดท้าํการทดสอบความแข็งแรงดว้ยเครืองมือ LWD ซึงจากขอ้มูลทีระบุในคู่มือจากโรงงานผูผ้ลิตในประเทศญีปุ่นมีขอ้แนะนาํให้เลือกใชค้่าโมดูลสัยดืหยุน่ทีสอดคลอ้งกบัค่าการทรุดตวัทีสัมพนัธ์กบัขนาดแผ่นเหล็ก กรณีแผ่นเหล็กกระจายแรงกระแทกขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง  มม. แนะนาํใหใ้ชค้่ายบุตวั .  มม. ซึงไดท้าํการทดสอบหลายระดบัแรงและไดผ้ลการวเิคราะห์การถดถอย และไดค้่าโมดูลสัยดืหยุน่ของชนัดินเดิมเท่ากบั 18 MPa ดงัภาพที  
ในส่วนของชนัพนืทางของแปลงทดสอบทีถูกออกแบบใหเ้ป็นชนัพนืทางปรับปรุงคุณภาพแบบดินซีเมนต ์โดยผลการทดสอบคุณสมบติัของดินลูกรังทีคดัเลือกมาพบวา่มีค่าพิกดัเหลวร้อยละ .  ค่าดชันีพลาสติกร้อยละ .   และผลการทดสอบการร่อนผา่นตะแกรงผา่นเกณฑม์าตรฐานของกรมทางหลวง โดยการทดสอบโดยวธีิ Modified Proctor Compaction Test ไดป้ริมาณความชืนทีเหมาะสมร้อยละ .  ซึงจะนาํไปใชใ้นการผสมดินกบัซีเมนตป์อร์ตแลนด์ ประเภทที  ต่อไป 

 ภาพท ี6  ผลการวเิคราะห์การถดถอยหาค่าโมดูลสัยดืหยุน่ของชนัดินเดิม 
 ผลการสร้างแบบจาํลองการปรับแก้ค่าการยุบตัว 
ผลการทดสอบค่าการยบุตวัทีไดจ้ากเครืองมือ LWD 
 ทีตาํแหน่งเดิมในแปลงทดสอบ ตลอดระยะเวลา  ชวัโมง เทียบกบัอุณหภูมิทีกึงกลางความหนาชนัแอสฟัลต์แสดงไดด้งัภาพที  ซึงพบวา่ค่าการยบุตวัมีค่าเพิมมากขึนอยา่งชดัเจน ซึงเมือวิเคราะห์การถดถอยหาความสัมพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิและค่าการยุบตวัให้ไดค้วามสัมพนัธ์แบบเอกซ์โพเนนเชียลเพือให้สอดคลอ้งกบัการศึกษาทีผ่านมา ไดค้่าความเชือมนั R2 เท่ากบั 0.72 ซึงอยูใ่นเกณฑดี์  
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 ภาพท ี7  ความแปรผนัของค่าการยบุตวัของผวิแอสฟัลตจ์ากการทดสอบ LWD เทียบกบัอุณหภูมิ 
ค่าความสัมพันธ์ทีได้จากการวิเคราะห์การถดถอยค่าการยุบตัวทีแสดงในภาพที  สามารถนํามาสร้างเป็นแบบจาํลองปรับแกค้่าการยุบตวั โดยเลือกกาํหนดให้อุณหภูมิ  ๐C เป็นอุณหภูมิมาตรฐานของผิวทางในประเทศไทย เพือให้เป็นแนวทางเดียวกนักบังานวิจยัทีผ่านมา [นวพล และคณะ, 2557] ซึงทาํให้สามารถนําเสนอค่าปรับแกก้ารยุบตวั (Deflection Correction Factor) ของถนนลาดยางมะตอยแบบผสมสําเร็จไดด้งัสมการที  โดยแนวทางการใชง้านค่าปรับแก้ในสมการที  ยงัคงเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัสมการที 4 คือใชคู้่กบัสมการที  5  เพือหาค่าการยบุตวัทีอุณหภูมิมาตรฐาน  

๐C   
                                 ) (35 )z TDCF -5(3.6x10= 10                                            (6) 

ทงันีเพือเป็นการยนืยนัความถูกตอ้งเหมาะสมและตรวจสอบประสิทธิภาพของแบบจาํลองทีไดจ้ากการศึกษาครังนี จึงได้ทําการเลือกถนนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีเกณฑ์สําคัญในการคัดเลือกคือ เป็น ถนนลาดยางมะตอยทีออกแบบและก่อสร้างเพือรองรับปริมาณจราจรขนาดเล็ก และมีความหนาไม่มาก สอดคลอ้งกบัแปลงทดสอบและขนาดของเครืองมือ LWD    โดยทาํการทดสอบทีตาํแหน่งเดิม  ในช่วงเชา้เวลา .  น. / ช่วงบ่ายเวลา .  น. / และช่วงคาํเวลา .  น. เพือใหไ้ดค้่าอุณหภูมิแอสฟัลตที์แตกต่างกนั ซึงจะทาํใหไ้ดค้่าการยุบตวัทีแตกต่างกนัดว้ย โดยผลการทดสอบพบวา่ช่วงอุณหภมิูทีกึงกลางผิวทางระหวา่ง .  – 28.5 ๐C ซึงค่อนขา้งตาํกวา่อุณหภูมิมาตรฐาน  ๐C โดยผลการปรับแกค้่าการยบุตวัจากแบบจาํลองทีเสนอในงานวิจยันีคือ สมการที  เปรียบเทียบกับสมการที  งานวิจยัก่อนหน้า ๖นวพล และคณะ, 2557])ไดผ้ลดงัแสดงในภาพที  
 

 y = 0.1696e0.0077x
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 ภาพท ี8  ผลการปรับเทียบค่าการยบุตวัจากถนนจริงจาก  แบบจาํลอง 
จากผลการปรับแกค้่าการยบุตวัในภาพที  พบวา่ค่าการยุบตวัภายหลงัการปรับแกด้ว้ยแบบจาํลองทีนาํเสนอจากการศึกษานี สามารถปรับแกใ้หค้่าการยบุตวัทีอุณหภูมิต่างกนักลบัมามีค่าในระดบัใกลเ้คียงกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าความต่างนอ้ยกวา่กรณีการใชแ้บบจาํลองจากสมการที 4 นอกจากนนัยงัมีขอ้สังเกตทีชดัเจนวา่แบบจาํลองจากการศึกษานีให้ค่าการยบุตวัทีสูงกวา่ค่าปรับแกจ้ากสมการที 4 ซึงเป็นไปไดว้า่เนืองจากสมการนีถูกพฒันาขึนมาจากขอ้มูลทีไดจ้ากการทดสอบถนนของกรมทางหลวง ซึงมีความแข็งแรงกวา่มาก ในขณะทีสมการที  ถูกพฒันาจากผิวทางยางมะตอยแบบผสมสาํเร็จโดยตรง จึงประยกุต์ใชง้านกบัผลทดสอบในกรณีนีไดเ้หมาะสมกวา่  และในลกัษณะของงานอืนๆ ทีเป็นในลกัษณะของงานเฉพาะทีตอ้งการให้แอสฟัลตมี์ความหนาสูง อาจส่งผลให้การกระจายตวัของอุณหภูมิมีค่าตาํกว่า หรืออาจแต่กต่างไปจากงานวิจัยในครังนีมาก ดังนันจึงควรจัดทําแปลงทดสอบเช่นเดียวกัน เพือศึกษาค่าการยุบตัวของแอสฟัลต์จากผลกระทบของอุณหภูมิแวดลอ้มต่อไป 

 
สรุปผลการวจิัย 
  การศึกษาประเมินกาํลงัรับนาํหนกัถนนทีผ่านมาโดยส่วนใหญ่มุ่งเนน้ทีถนนสายหลกัซึงแน่นอนวา่มีความสาํคญักบัหลายภาคส่วนอยา่งมาก ซึงอาจเป็นเหตุผลหลกัทีทาํให้มีรายงานการวิจยัจาํนวนน้อยมากทีศึกษาเกียวกบัการประเมินความแข็งแรงเกียวกบัโครงสร้างถนนทีรับนาํหนกัขนาดเล็ก ทาํให้ภาพความเสียหายของผิวทางของถนนในชุมชน รวมทงัทางจกัรยาน ทางเดินเทา้ ลานจอดรถยนตข์นาดเล็ก กลายเป็นสภาพชินตาในสงัคมไทย 

งานวิจยัฉบบันีมุ่งศึกษาแนวทางการประเมินความแขง็แรงของโครงสร้างดงักล่าว เพือสร้างแบบจาํลองปรับแกค้่าผลทดสอบทีไดจ้ากการวดัค่าการยบุตวัทีอุณหภูมิต่างกนั ซึงเป็นปัญหาทีตอ้งเผชิญโดยตลอดในการปฏิบัติงานจริง โดยทดสอบกบัแปลงทดสอบทีสร้างขึนภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี บนชนัดินเดิมทีมีพนืทางเป็นดินซีเมนต์และผิวทางเป็นยางมะตอยผสมสําเร็จ ซึงผลการทดสอบวดัค่าการยบุตวัทีผิวทางดว้ยเครืองมือ LWD ตลอด  ชวัโมง ทีตาํแหน่งเดิมแสดงความแปรผนัอยา่งมากเมือเทียบกบัอุณหภูมิแอสฟัลตข์ณะทดสอบ ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัทีผ่านมาทงัในและต่างประเทศ 
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ผลจากการศึกษาไดน้าํเสนอแบบจาํลองปรับแกค้่าการยบุตวั ซึงมีค่าสัมประสิทธิการตดัสินใจทีเทียบกบัขอ้มูลพืนฐานในระดบัดี ผลการนาํไปประยุกต์ใชก้ับการทดสอบจากโครงสร้างถนนทีรับนาํหนักขนาดเล็กซึงใชง้านอยูจ่ริงในพืนทีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่าแบบจาํลองทีนาํเสนอสามารถปรับแกใ้ห้ค่าผลทดสอบการยุบตวัทีอุณหภูมิต่างกัน มีค่าเข้าสู่การยุบตัวทีอุณหภูมิมาตรฐาน 35 ๐C ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าความต่างน้อยกว่าแบบจาํลองจากงานวจิยัทีผา่นมาซึงน่าจะเหมาะกบัโครงสร้างถนนทางหลวงมากกวา่ ผลจากการศึกษาครังนีจะเป็นแนวทางทีสาํคญัในการศึกษาวจิยัต่อเนืองเพอืพฒันาระบบการประเมินความแขง็แรงโครงข่ายถนนในชุมชนต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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 การควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์ โดยใช้ทฤษฏีฟัซซีลอจิก  
Temperature and Relative Humidity Control using Fuzzy Logic 

 วฒิุชยั  ปวงมณี *  ฐิติ กนัทาปัน  และ มารุต  คงเพชร์   Wutichai Phongmanee1* Thiti Kantapan1  Marut Khongpech2   บทคัดย่อ 
 บทความนีนําเสนอการออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์ โดยใช้ทฤษฏีฟัซซีลอจิกในการตดัสินใจ กรณีศึกษาการปลูกสตรอเบอร์รีพันธุ์พระราชทาน  โดยใช้อุปกรณ์ตรวจวดัอุณหภูมิและอุปกรณ์ตรวจวดัความชืนสัมพทัธ์  มาทาํการวดัค่าอุณหภูมิและความชืนภายในโรงเรือน ทีใชร้ะบบการระเหยของนาํช่วยในการทาํความเยน็ (Evaporative cooling system) และใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมและเชือมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพือส่งขอ้มูลอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์ไปยงัเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สําหรับบนัทึกขอ้มูลและแสดงผลบนเวบ็ไซต ์จากผลการทดลอง โดยใช้วิธีดีฟัซซีฟิเคชนั (Defuzzifcation) แบบหาจุดศูนยถ์่วง (Center Of Gravity) สามารถควบคุมอุณหภูมิในช่วง  -   องศาเซลเซียสและความชืนสมัพทัธ์ในช่วง -  %RH โดยอุปกรณ์ทีออกแบบ มีค่าความผิดพลาดเฉลียรวมในการวดัอุณหภูมิไม่เกิน  .  องศาเซลเซียสและค่าความผิดพลาดเฉลียรวมในการวดัความชืนสมัพทัธ์ไม่เกิน . %RH 
 
คาํสําคญั : ฟัซซีลอจิก, ฟัซซีเซต, Evaporative cooling system, แผน่รังผึง 
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ABSTRACT 
 
 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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บทนํา 
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์ มีการนาํมาใชใ้นภาคการเกษตรในปัจจุบนัมากขึน ธนากร นาํหอมจนัทร์ และอติกร เสรีพฒันานนท ์( ) ไดพ้ฒันาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชืนสมัพทัธ์ในโรงเรือน 

เพาะปลูกพืชไร้ดิน ศุภวุฒิ ผากา และคณะ ( ) ได้พัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชืนทีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ด และ T. Kaewwiset and P. Yodkhad ( ) ไดพ้ฒันาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชืนอตัโนมติัโดยใช ้Fuzzy Logic ในขนัตอนวธีิการเพาะเห็ด ซึงโดยส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรทีปลูกพืชเศรษฐกิจทีมีมูลค่าสูงและตอ้งปลูกภายในโรงเรือนระบบปิด เพราะตอ้งมีการควบคุมการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต ตลอดจนการป้องกนัจากแมลงทีเป็นศตัรูของพืช ซึงจะมีตน้ทุนในการออกแบบติดตงัอุปกรณ์สูงมาก อีกทงัหากเป็นพืชทีตอ้งเจริญเติบโตโดยมีการควบคุมอุณหภูมิ ความชืนหรือตอ้งปลูกตามช่วงฤดูกาล ซึงจะมีปัญหาในดา้นพืนทีๆ ทาํการเพาะปลูกทีไม่เหมาะสม ซึง คมกฤช รามนฏัและคณะ (2550)ไดใ้ชท้ฤษฎีฟัซซีลอจิกสาํหรับการควบคุมอุณหภูมิของกระบวนการเตาอบ  ยงยทุธ์ พฒันพงศ ์และ ชชัวาล พรพฒัน์กุล ( ) มีการประยกุตใ์ชต้วัควบคุมฟัซซีลอจิกร่วมกบัตวัควบคุมอินทิกรัลแบบปรับตวัไดส้ําหรับระบบควบคุมกระบวนการอุณหภูมิแบบการพา โดยส่วนใหญ่วิธีการทีนํามาใช้สําหรับการควบคุมการตดัสินใจในการทํางานจะใช้ฟัซซีลอจิกซึง L. Novickis and A. Jurenoks ( ) ก็มีการนํามาใช้สําหรับระบบควบคุมความร้อน โดยการศึกษาในครังนีมีแนวความคิดทีสร้างโรงเรือนทีสามารถควบคุมสภาพแวดลอ้มทีเหมาะสมและสามารถดูแลไดท้วัถึง โดยกรณีศึกษาการปลูก       สตรอเบอร์รีพนัธุ์พระราชทาน  ซึงจะตอ้งมีการควบคุมอุณหภูมิและความชืน รวมถึงปริมาณการรดนําทีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นสตรอเบอร์รี เพือให้ตน้สตรอเบอร์รีเจริญเติบโตตามสภาพอากาศในขณะนนัและสามารถใหด้อกและผลได ้
จากเหตุผลขา้งตน้จึงไดมี้แนวคิดในการออกแบบอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและความชืนภายในโรงเรือนทีใชร้ะบบทาํความเยน็แบบทีใชก้ารระเหยของนาํช่วยในการทาํความเยน็ (Evaporative cooling system) ไดใ้ชท้ฤษฎีฟัซซีลอจิกในการตดัสินใจสาํหรับการควบคุมอุณหภูมิและความชืนทีเหมาะสม สําหรับตน้สตรอเบอร์รีพนัธ์ุพระราชทาน  ทีปลูกไดง่้าย  ทนทานต่อศตัรูพืชและเป็นสตรอเบอร์รีทีทนต่อสภาพอากาศหนาวเยน็และติดดอกออกผลไดง่้ายเมืออยู่ในสภาพอากาศทีเหมาะสม ในรูปแบบของกล่องอุปกรณ์ควบคุมและมีการแสดงค่าอุณหภูมิ ความชืนบนเวบ็ไซต์สาํหรับจดัเก็บเป็นขอ้มูลเพือทีจะนาํไปศึกษาต่อไป  วธิีดําเนินการวจิัย ขนัตอนการดาํเนินงานทีจะกล่าวถึงโดยมีการศึกษาและออกแบบ การควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์ โดยใช้ทฤษฏีฟัซซีลอจิก กรณีศึกษาการปลูกสตรอเบอร์รีพันธ์ุพระราชทาน  โดยสถานทีในการทดลองและทดสอบ มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่  หมู่  ตาํบลหนองแก๋ว อาํเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ และเพือให้การดาํเนินงานในครังนีสาํเร็จผลเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตตามทีไดก้าํหนดไว ้มีขนัตอนการดาํเนินงานตามลาํดบัดงัต่อไปนี  
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1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเลือกอุปกรณ์ 
ศึกษาขอ้มูลทฤษฏีฟัซซีลอจิกและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง ตลอดจนแนวทางในการออกแบบโรงเรือนสําหรับปลูกสตรอเบอร์รีและนาํขอ้มูลทีไดม้าวิเคราะห์หาจุดอ่อน และปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึน โดยไดท้าํการศึกษาหาขอ้มูลต่างๆ และอุปกรณ์ทีนาํมาใช ้ดงัต่อไปนี 
1.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของสตรอเบอร์รี     มนตรี แสนสุข. (2559) กล่าวว่าสตรอเบอร์รีจัดอยู่ในตระกูล Rosaceae สกุล Fragaria มีจํานวนโครโมโซมพืนฐาน n = 7 การเจริญเติบโตเป็นไมล้ม้ลุกอายุหลายปีขนาดเล็กทีมีลาํตน้สนัและหนาจนดูเหมือนว่าไม่มีลาํตน้ทรงพุม่กวา้ง 20–30 เซนติเมตร สูง 15 – 20 เซนติเมตร ความสูงและทรงพุม่แตกต่างไปตามพนัธ์ุ                              

 . .  ส่วนประกอบต่างๆ ของสตรอเบอร์รี ลาํตน้จะแตกกอเป็นพุม่เตีย 6-  นิว ทรงพุม่กวา้ง -  นิว สูง -  นิวขึนอยูก่บัสายพนัธุ์และฤดูปลูกและจะมีใบเป็นแบบกลุ่มประกอบดว้ยใบยอ่ย 3 ใบ ขอบใบมีกา้นใบยาวแต่ละตน้จะมีใบมากกกวา่ 10 เจริญสลบักนัแต่ละใบจะมีชีวิตอยูน่าน 1-3 เดือน และเป็นพืชทีมีระบบรากตืนเมือยา้ยมาปลูกจะสร้างรากทีแข็งแรง (Peg Root) ซึงจะมีอายปุระมาณ 3-4 อาทิตย ์หลงัจากนนัรากทีเจริญขึนมาใหม่อาจเป็นแบบกึงถาวรมีอายนุานกวา่หนึงฤดูปลูกหรืออาจเป็นรากชวัคราว (อาย ุ1-7 วนั) ซึงจะเจริญในระดบัความลึก 3-4 นิว หรืออาจจะลึก 12 นิวในดินทีร่วนซุย ดงันนัรากจะเจริญสูงขึนเหนือระดบัดินตามอาย ุในส่วนของตาดอกจะ เจริญจากตายอดซึงเกิดจากเหงา้ทีเจริญขึนมาใหม่เมือไดอุ้ณหภมิูตาํกวา่ 15 องศาเซลเซียส ช่วงแสงสนั (ตาํกวา่ 10 ชวัโมงต่อวนั) ชกันาํให้เกิดการเจริญของดอกโดยแต่ละตน้มีช่อดอก 4-7 ช่อและแต่ละช่อจะมีดอก 5-10 ดอกๆ จะมีกลีบเลียง 5 กลีบ และกลีบดอก 5 กลีบ แต่ในดอกขนาดใหญ่อาจจะมีมากกวา่นีในอุณหภมิูกลางวนัสูงกวา่ 22.2 องศาเซลเซียสต่ออุณหภูมิกลางคืน 21.1 องศาเซลเซียส แสดงตวัอยา่งตน้สตรอเบอร์รีพนัธุ์พระราชทาน 80 ดงัภาพที  
  
 
 
                         (ก)                                                             (ข)                                                           (ค) 

ภาพที 1 สตรอเบอร์รีพนัธุ์พระราชทาน 80  (ก) ลาํตน้และใบไม ้ (ข) ดอกสตรอเบอร์รี  (ค) ผลสตรอเบอร์รี 
 1.1.2 การใหน้าํของสตรอเบอร์รีส่วนใหญ่ใชแ้บบระบบนาํหยดเพราะทาํใหส้ตรอเบอร์รีแข็งแรงไม่เป็นโรคง่ายและแปลงปลูกไม่แฉะชืน มีวชัพืชนอ้ยและทีสาํคญัทาํใหผ้ลผลิตมีคุณภาพดีและประหยดันาํ ถา้เป็นระบบนําหยดจะให้นาํนานประมาณ -  นาทีต่อครัง แต่ถา้วนัไหนแดดจดัจะให้นํา  ครัง สภาพแวดลอ้มทีเหมาะสมซึงอุณหภูมิเป็นตัวการทีมีผลต่อการเจริญเติบโตของสตรอเบอร์รี คือ อุณหภูมิช่วงกลางวัน              
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องศาเซลเซียส ช่วงกลางคืน  องศาเซลเซียส หรืออุณหภูมิเฉลียอยู่ที -27 องศาเซลเซียส โดย ณรงค์ชยั พิพฒัน์ธนวงศ.์( ) สรุปดงัตารางที  
ตารางท ี1 อุณหภมิูและการเจริญเติบโตของสตรอเบอร์รี 

 ในสภาพแวดลอ้มทีมีอุณหภูมิตาํช่วงแสงสนัหรือปลายเดือนกนัยายนจนถึงตุลาคมเนือเยอืจะเปลียนจากตาใบเป็นตาดอก โดยจะเริมเมือมีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียสและอุณหภูมิทีเหมาะสมคือ  องศาเซลเซียส และเมือช่วงแสงตาํกวา่  ชวัโมงต่อวนัจะกระตุน้การพฒันาตาดอก ช่วงแสงทีเหมาะสมคือ  ชวัโมงต่อวนั 
1.2 ฟัซซีเซต (Fuzzy Set)  ไพโรจน์ เยยีระยง .(2559, น. 42 - 44) กล่าววา่ เซต (Set) เป็นวชิาแขนงหนึงของวชิาคณิตศาสตร์ 

ทีนักวิชาการทัวๆ ไปจะรู้จักวิชานีในลกัษณะทีเป็นการศึกษาการรวมกลุ่มของสิงของ (Collections) โดยพิจารณาการรวมกลุ่มของสิงของเช่น จุด เส้น สมการและจาํนวนจริง ซึงถูกพฒันาในประเทศและต่างประเทศจนเกิดความกา้วหนา้เป็นแขนงวิชาทีมีความสาํคญัในวิชาคณิตศาสตร์สาขาต่างๆ  การดาํเนินการเชิงตรรกะของฟัซซีลอจิกจะมีลกัษณะเช่นเดียวกบัทฤษฎีเซตแบบดงัเดิม โดยการดาํเนินการพืนฐานทีสาํคญัไดแ้ก่ ยเูนียน (Union) อินเตอร์เซกชนั (Intersection) และคอมพลีเมนต์ (Complement) ซึงการอนุมานฟัซซีมีอยู่ 2 วิธี คือ Mamdani และ Sugeno ซึงในการศึกษาครังนีจะใช้งานแบบ Mamdani โดยมีรายละเอียดดงันี 
 1.2.1 การอนุมานฟัซซีแบบ Mamdani  
  เ ป็ น ก า ร อ นุ ม า น ที นิ ย ม ใ ช้ กั น ม า ก  เ ส น อ เ ป็ น ค รั ง แ ร ก ใ น ปี  ค .ศ .  1975 โ ด ย   Ebrahim Mamdani ขบวนการอนุมานแบบ Mamdani จะมี 4 ขนัตอนประกอบดว้ย การทาํฟัซซี (Fuzzification) การประเมินค่ากฎของฟัซซี (Fuzzy Rule Evaluation) การรวมกฎ (Rule aggregation) และการทําดีฟัซซี (Defuzzification) ซึงเป็นขนัตอนสุดทา้ยจะทาํการหาค่าเฉลียจากเซตผลรวมจากขนัตอนทีผา่นมา และมีหลายวิธีส่วนใหญ่อยูบ่นพืนฐานของการหาค่าเฉลียของผลรวมทีไดจ้ากผลลพัธ์ของทุกๆ กฎ และการศึกษาในครังนีเลือกใชว้ธีิหาจุดศูนยถ่์วง (Center of gravity:  COG) โดยมีรูปแบบดงัสมการที  

ลับดบั การเจริญเติบโตของสตรอเบอร์รี อุณหภูม/ิองศาเซลเซียส เวลา/เดือน 
1 อุณหภมิูทีตาํสูงสาํหรับการพฒันาตาดอก 24 °C 

ช่วง 
เดือนกนัยายน – 

เดือนตุลาคม 

2 ช่วงแสงสารอาหารไม่มีผลต่อการพฒันาตาดอก 12 °C 
3 อุณหภูมิทีเหมาะสม ช่วงกลางวนั 25 °C 

ช่วงกลางคืน 18 °C 
4 ช่วงแสงสารอาหารมีผลต่อการพฒันาตาดอก 18 °C 
5 อุณหภูมิสูงสุดสาํหรับการพฒันาของดอก 22-24 °C 
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COG  = ∑
∑        (1) 

 กาํหนดให ้ 
 COG คือ เอาท์พตุของระบบควบคุม 
  ny    คือ เอาทพ์ตุทีไดข้องแต่ละกฎ (จุดศูนยถ่์วง) 
 n   คือ ค่าความเป็นสมาชิกแต่ละเอาทพ์ตุ 
 จากสมการที  1 เมือแทนค่า  x (u) และ y (u) จะได ้

Control Signal (u) =   
                                    (2) 

1.3 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 ทีสามารถใชง้านร่วมกบั Ethernet Shield W5100 เพือทีจะเชือมต่อกบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านทางสายแลน ซึงปัญหาการเชือมต่อจะน้อยกวา่เมือเทียบกบัการเชือมต่อกบัโมดูลไร้สาย (Wireless) อีกทงัการตรวจสอบและแกไ้ขทาํไดง่้ายกวา่ 
.  โมดูล DHT22 ซึงสามารถทําการวดัอุณหภูมิและความชืนได้ในอุปกรณ์เพียง  ตัวเท่านัน ในการอ่านค่าอุณหภูมิและความชืน ประกอบดว้ยขอ้มูลขนาด  บิต แบ่งออกเป็นขอ้มูลความชืน  บิต ขอ้มูลอุณหภูมิ  บิต และอีก  บิต ใชส้าํหรับตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลดว้ยวธีิ Checksum 
.  อุปกรณ์ตรวจวดัความชืนในดิน Soil Moisture Sensor FC-28  ใช้สําหรับวดัความชืนในดิน กันนําได้โดยสามารถปรับระดับความชืนได้โดยหมุน Potentiometer บนบอร์ด โดยจะได้เอาท์พุตเป็น HIGH (1) หรือ LOW (0) เมือความชืนสูงกวา่หรือตาํกวา่ Potentiometer ทีตงัไว ้
.  แผน่รังผึง (Cooling Pad) มีขนาดมาตรฐานอยู ่3 ชนิด คือ แผน่รังผงึ  แผ่นรังผงึ  และ แผน่รังผงึ  โดยในการดาํเนินงานครังนีเลือกใชแ้บบ แผ่นรังผึง  ขนาดร่องอากาศไม่เกิน  มิลลิเมตร มีมุมตดั a=45°, b=45° พืนทีผิวสัมผสัต่อ  ลูกบาศก์เมตรต่อ  ตารางเมตรและมีค่าประสิทธิภาพในการระเหยนาํ  %RH แสดงตวัอยา่งของแผ่นรังผึงดงัภาพที  

                                      (ก)                                               (ข)                                              (ค) 
ภาพท ี  แผน่รังผงึ (Cooling Pad) (ก) แผน่รังผงึ  (ข) แผน่รังผงึ  (ค) แผน่รังผงึ  
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.  ระบบทาํความเยน็แบบทีใชก้ารระเหยของนาํช่วยในการทาํความเยน็ (Evaporative cooling system) 
อาศยัหลกัการดึงความร้อนจากอากาศไประเหยนาํทาํให้อากาศเยน็ตวัลง โดยปกติแลว้จะใช ้วสัดุผิวเปียก (Wetted Media) ช่วยให้การเพิมพืนทีสัมผสัของนํากับอากาศ ทําให้การระเหยของนําเร็วขึน โดยทัวไประบบ Evaporative Cooling จะแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ Direct Evaporative Cooling และ Indirect Evaporative Cooling กล่าวโดย C.R.Patil et al.( )โดยเลือกใชว้ิธีแบบ Direct ซึงมีประสิทธิภาพมีในการทาํงานมากกวา่เพราะวิธีแบบ Indirect/Direct จะมีความชืนสมัพทัธ์สูงกวา่ เนืองจากตน้สตรอเบอร์รีไม่สามารถอยูใ่นสภาวะทีมีความชืนสูงได ้

. การออกแบบโรงเรือนและหลกัการทาํงาน 
การออกแบบโรงเรือนคาํนึงถึงพนืทีๆ เหมาะสมสาํหรับการทดลองและทดสอบในการปลูกสตรอเบอร์รี ตลอดจนงบประมาณในการดาํเนินงาน โดยมีการออกแบบส่วนต่างๆ ดงันี 

.  ในการออกแบบโรงเรือนโดยนาํขอ้มูลพืนฐานของสตรอเบอร์รีมาใช้ในการออกแบบ ในการศึกษาครังนีได้กาํหนดตน้สตรอเบอร์รีจาํนวน   ตน้ แต่ละตน้มีระยะห่างประมาณ ×  เซนติเมตร ซึงขนาดตน้สตรอเบอร์รีทีมีตน้ทรงพุม่กวา้งขนาด -   เซนติเมตร ดงัภาพที  

 ภาพท ี  ขนาดระยะห่างการปลูกสตรอเบอร์รี 
.  การออกแบบการติดตงัอุปกรณ์ตรวจวดัอุณหภูมิและความชืนโดยใชท้งัหมดจาํนวน 5 ตวั โดยติดตงัไวภ้ายในและภายนอกของโรงเรือน โดยจะติดตงัไวด้า้นซา้ยจาํนวน  ตวั ดา้นขวาจาํนวน  ตวัและดา้นบนของโรงเรือนจาํนวน  ตวั ทีระดบัความสูง  เซนติเมตร โดยมีระยะห่างของอุปกรณ์ประมาณ  เซนติเมตร แสดงดงัภาพที 4 

 

1                  2                   3                  4 

8                  7                   6                  5 
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 ภาพท ี4 ตาํแหน่งและระยะห่างการติดตงัอุปกรณ์ตรวจวดัอุณหภูมิและความชืนดา้นบนภายในโรงเรือน 
.  การออกแบบโรงเรือนจากขอ้มูลขา้งตน้ไดข้นาดของโรงเรือนที 70×100×100 เซนติเมตร   

แสดงดงัภาพที 5 

     (ก)                                                                                        (ข) 
ภาพท ี5 (ก) ภาพรวมการออกแบบโรงเรือนและตาํแหน่งการติดตงัอุปกรณ์ (ข) ดา้นบนภายในโรงเรือน 
ในการออกแบบและการติดตงัอุปกรณ์ดงัภาพที  ประกอบดว้ย จุดที 1 แผน่รังผงึ จุดที 2 ท่อนาํ จุดที 3 รางรับนาํของแผน่รังผึง จุดที 4 ตาํแหน่งของอุปกรณ์ตรวจจบัอุณหภูมิและความชืน จุดที 5 พดัลมดูดอากาศ  จุดที 6 แผน่รองนาํ จุดที 7 ตาํแหน่งตน้สตรอเบอร์รี  จุดที 8 ปัมนาํ   ตวั ตวัที  ขนาด 900 ลิตรต่อชวัโมง กาํลงัไฟ 20-23 วตัต ์สาํหรับปัมนาํไปจุดที  สําหรับแผ่นรังผึงและตวัที  สําหรับรดนําแบบหยดให้กับตน้สตรอเบอร์รี  จุดที 9 ถงัใส่นําและใช้พลาสติกใสคลุมโรงเรือน (Poly Ethylene : PE) หนา .  มิลลิเมตร UV 3% 

 5 

 

   

 6 4 

9 7 8 
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 .  ภาพรวมการทาํงานของระบบดงัภาพที  ประกอบดว้ย ส่วนการทาํงานของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ทีเชือมต่อกบัอุปกรณ์ตรวจวดัต่างๆ ทีติดตงักบัโรงเรือนซึงสามารถเชือมต่อกบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและส่งขอ้มูลไปยงัเว็บโฮสติง (Hosting) สาํหรับการบนัทึกและจดัเก็บขอ้มูลเพอืนาํมาแสดงผลการทาํงานและแสดงผลขอ้มูลค่าอุณหภูมิ ความชืนสัมพทัธ์และความชืนในดินในการทาํงานของระบบทีไดท้าํการออกแบบไวใ้นขณะนนั 
 
 
 
 

ภาพท ี  ภาพรวมการทาํงานทงัหมดของระบบ 
3. การออกแบบ Rules Based Fuzzy Logic  
 ในการกาํหนดกฎการควบคุมดว้ยฟัซซีทีมีความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรค่าอุณหภูมิและค่าความชืน การทาํงานของปัมนาํและพดัลมดูดอากาศมีทงัหมด  กฏ โดยแสดงวธีิการหากฎของรูปแบบทวัไปดงัตวัอยา่งต่อไปนี  
 กฎที 1    อุณหภมิูสูง และความชืนตาํ แลว้ ปัมทาํงาน และพดัลมทาํงาน 
 กฎที 2  อุณหภมิูตาํ และความชืนสูง แลว้ ปัมไม่ทาํงาน และพดัลมทาํงาน 
 กฎที 3  อุณหภมิูสูง และความชืนกลาง แลว้ ปัมทาํงาน และพดัลมทาํงาน 
 กฎที 4  อุณหภมิูกลาง และความชืนตาํ แลว้ ปัมทาํงาน และพดัลมทาํงาน 
 กฎที 5  อุณหภมิูกลาง และความชืนสูง แลว้ ปัมทาํงาน และพดัลมทาํงาน 
 กฎที 6  อุณหภมิูกลาง และความชืนกลาง แลว้ ปัมทาํงาน และพดัลมทาํงาน 
 กฎที 7  อุณหภมิูตาํ และความชืนกลาง แลว้ ปัมไม่ทาํงาน และพดัลมทาํงาน 
 กฎที 8  อุณหภมิูตาํ และความชืนสูง แลว้ ปัมไม่ทาํงาน และพดัลมทาํงาน 
 กฎที 9  อุณหภมิูตาํ และความชืนตาํ แลว้ ปัมทาํงาน และพดัลมทาํงาน 
 3.1 Membership Function 
 ฟัซซีเซตของอุณหภูมิในโรงเรือน ไดแ้ก่ อุณหภูมิตาํ อุณหภูมิกลาง และอุณหภูมิสูง โดยทีค่าอุณหภูมิทีถือว่าต ํา กลาง ห รือ สูง นันจะใช้กราฟความสัมพันธ์  (Membership Function) ซึงมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 (Degree Of Membership : DOM หรือ DOF) เป็นตวักาํหนดความสัมพนัธ์ของค่าอุณหภูมิ โดยไดก้าํหนดตวัแปร NB = อุณหภูมิตาํ Z = 

Arduino Mega 2560 Sensor 
Ethernet Shield  

W5100 

Microcontroller 

Monitoring 
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อุณหภูมิกลาง    PB = อุณหภูมิสูง ดงัภาพที  (ก) และกราฟความสัมพนัธ์ของค่าความชืนสัมพทัธ์ โดยไดก้าํหนดตวัแปลดงันี NB = ความชืน ตาํ   Z = ความชืน กลาง PB = ความชืน สูง ดงัภาพที  (ข) 

   (ก)                                                                            (ข) ภาพท ี  (ก) แสดง Membership function ค่าอณุหภูมิ (ข) แสดง Membership function ค่าความชืนสมัพทัธ ์
การหา (Fuzzy Inference System : FIS) เพือหาขอ้สรุปของผลลพัธ์ โดยใชก้ระบวนการทางฟัซซีลอจิกของการทาํงานพดัลมดูดอากาศในกรณีทีมีการเปลียนแปลงของอุณหภูมิ แสดงดงัภาพที  

 (ก)                                                    (ข)                                                      (ค) ภาพท ี  (ก) ค่าอณุหภูมิ (Temperature) (ข) ค่าความชืนสมัพทัธ์ (Humidity) (ค) การทาํงานของพดัลมดูดอากาศ โดยตารางกฎการควบคุมแสดงไดด้งัตารางที  ตารางท ี  กฎการควบคุมของตวัควบคุมฟัซซีลอจิกของพดัลม        จากค่าขอ้มูลอุณหภูมิในภาพที 8 (ก) ค่าเท่ากบั .  คาํนวณหาค่า COG ของค่าอณุหภูมิไดด้งันี        Control Signal (u) =   
   = .  = 23.5  และค่าความชืนสมัพทัธใ์นภาพที  (ข) มีค่าเท่ากบั .  คาํนวณหาค่า COG จากการดีฟัซซีของค่าความชืนสัมพทัธ์ไดด้งันี 

Temperature               Humidity NB Z PB 
NB NB NB Z Z Z Z Z PB PB PB PB 
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Control Signal (u) =   
   = .  = 64.7    จากนนัทาํการหาผลสรุปการทาํดีฟัซซีในรูปแบบ Mamdani จากการดีฟัซซีทีมีค่าอุณหภูมิกบัค่าความชืนสัมพทัธ์ทีเป็นอินพุตทงั 2 ค่า โดยการนาํมาหาค่าเอาตพ์ตุทีจะนาํไปใช ้ไดด้งันี  64.7 - 23.5 = 41.2  ผลและวจิารณ์ผล . การทดลองควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์ โดยตาํแหน่งของอุปกรณ์ตรวจวดัอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์ภายในโรงเรือนจาํนวน  ตวัและภายนอกโรงเรือนจาํนวน  ตวั อุณหภูมิของนาํในถงัสาํหรับการทาํระบบ EVAP (Temp.Water) และค่าความชืนในดินของสตรอเบอร์รีทีปลูกจาํนวน  ตน้  แสดงดงัตารางที 2  ตารางท ี  ผลการทดลองการควบคุมอุณหภูมิและความชืนภายในโรงเรือน 

วนัท-ีเวลา 
อุณหภูม ิ(°C) Temp. Water  (°C) 

ความชืนสัมพทัธ์ (% RH) 
ความชืนในดนิของถุงปลูกสตรอเบอร์รี (%RH) ภายในโรงเรือน 

ภายนอกโรงเรือน 
ภายในโรงเรือน 

ภายนอกโรงเรือน 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 2017-11-16 15:55 25 27 26 28 29 23 83 73 83 67 70 80 91 90 95 92 91 91 82 
2017-11-16 15:56 25 27 26 28 29 23 83 73 82 76 70 84 90 95 86 88 95 90 80 
2017-11-16 15:57 25 28 26 28 27 23 83 75 83 76 70 95 85 83 90 92 81 83 81 
2017-11-16 15:58 22 25 23 27 26 15 81 78 86 72 77 90 80 79 86 80 90 79 91 
2017-11-16 15:59 22 24 22 27 26 14 81 78 86 72 77 85 96 90 85 89 86 81 80 
2017-11-16 16:00 22 24 23 27 28 14 80 78 86 72 76 87 80 82 92 85 95 90 86 
2017-11-16 16:01 25 24 26 28 29 23 83 73 84 68 69 80 81 78 88 95 83 86 83 
2017-11-16 16:02 25 28 26 28 29 23 84 75 84 68 71 80 91 90 88 92 80 81 81 
2017-11- 25 27 26 28 29 23 84 73 84 68 71 84 92 90 89 89 81 91 90 
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จากขอ้มูลตารางที  เป็นตวัอยา่งขอ้มูล ในวนัที  พฤศจิกายน  ตงัแต่เวลา .  – 16.04 วนิาที รวมแลว้เป็นระยะเวลา  วินาที ซึงจะเห็นวา่ในแต่ละช่วงเวลาค่าทีแสดงจะมีการปรับเปลียน ซึงส่วนหนึงมาจากค่าความผิดพลาดของอุปกรณ์ตรวจวดัทีนาํมาใช ้โดยภาพรวมของโรงเรือนทีไดอ้อกแบบและทาํการสร้างสาํหรับการทดลองแสดงดงัภาพที   

        (ก)                                          (ข)                                                                (ค) ภาพท ี  (ก) ติดตงัแผงรังผึง (Cooling pad)  (ข) ตาํแหน่งติดตงัพดัลมและกล่องควบคุม  (ค) ตาํแหน่งการติดตงั 
อุปกรณ์ตรวจวดัอุณหภูมิและความชืนสมัพทัธ์ ความชืนในดิน 
 การทดลองวดัเพือปรับเทียบความแม่นยาํในการวดัโดยใช้เครืองวดัอุณหภูมิ (Thermometer) และเครืองวดัความชืนสัมพทัธ์ (Hygrometer) กบัอุปกรณ์ทีไดท้าํการออกแบบ แสดงดงัตารางที  โดยการวดัแต่ละครังในการทดลองกาํหนดระยะเวลาห่างกนั 1 นาที 
ตารางท ี  ผลการทดลองการควบคุมอุณหภูมิและความชืนภายในโรงเรือน 
ลําดบั เครืองวดั อุปกรณ์ทอีอกแบบ ค่าความผดิพลาด 

ค่าอุณหภูม ิ(°C) ค่าความชืนสัมพทัธ์ (% RH) ค่าอุณหภูม ิ(°C) ค่าความชืนสัมพทัธ์ (% RH) ค่าอุณหภูม ิ(°C) ค่าความชืนสัมพทัธ์ (% RH) 
1 28.4 54.4 31.3 57.2 2.9 2.8 
2 29.5 56.3 29.4 62.4 0.1 6.1 
3 29.2 48.2 29.4 63.3 0.2 15.1 
4 29.3 47.4 29.4 64.5 0.1 17.1 

16 16:03 2017-11-16 16:04 25 27 26 28 28 23 84 73 84 68 70 93 84 80 90 96 91 80 86 
ค่าเฉลีย 24 26 25 28 28 20 83 75 84 71 72 86 87 86 89 90 87 85 84 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  470   

 การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

5 29.4 47.4 29.4 65.1 0 17.7 
6 28.2 48.2 31.5 63.6 3.3 15.4 
7 27.2 48.7 30.2 63.7 3 15 
8 26.4 47.6 29.2 64.1 2.8 16.5 
9 26.4 52.3 29.2 61.8 2.8 9.5 
10 27.2 52.3 29.2 61.8 2 9.5 

ค่าผิดพลาดเฉลียรวม 1.7 12.47 
 จากผลการทดลองวดัเพือปรับเทียบความแม่นยาํในการวดัดังตารางที  พบว่าอุปกรณ์เครืองวดัอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์ทีทาํการออกแบบและสร้างขึนมีค่าความผิดพลาดในการวดัอุณหภูมิแต่ละครังไม่เกิน  ±  3.3°C และค่าความผิดพลาดในการวดัความชืนสัมพทัธ์แต่ละครังไม่เกิน ± 17.7%RH โดยมีค่าความผิดพลาดเฉลียรวมในการวดัอุณหภูมิอยูที่ . °C และค่าความผิดพลาดเฉลียรวมในการวดัความชืนสมัพทัธ์อยูที่ 12.4%RH 

. ผลการแสดงในส่วนของการทาํงานบนเวบ็ไซต์ทีออกแบบแสดง ดงัภาพที  โดยแสดงกราฟขอ้มูลอุณหภูมิทีได้จากอุปกรณ์ตรวจวดัอณุหภูมิ ทีส่งมาจากกล่องควบคุมโดยค่าอณุหภูมิแสดงในแกนแนวตงัและแกนแนวนอนแสดงเวลาทีขอ้มูลถูกส่งเขา้มายงัเครืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย 

 ภาพท ี   กราฟแสดงค่าอุณหภูมิทุกตาํแหน่งของโรงเรือน 
 ภาพที  แสดงรูปแบบกราฟค่าความชืนในดินทีไดจ้ากวดัความชืนในดินทีถูกส่งไปยงัเครืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย โดยค่าความชืนในแกนแนวตงั และแกนแนวนอนแสดงช่วงเวลา 
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ภาพท ี   ค่าความชืนในดินถุงปลูกสตรอเบอร์รี 

สรุปผลการวจิัย  
 ผลการทดลองควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์กรณีศึกษาการปลูกสตรอเบอร์รีพนัธุ์พระราชทาน  โดยใช้ทฤษฏีฟัซซีลอจิก ในช่วงเวลา  เดือน ตงัแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ.  โดยนาํตน้กลา้มาจาก อาํเภอสะเมิง จังหวดัเชียงใหม่ โดยวิธีการรดนําใช้วิธีแบบหยดสามารถกําหนดเวลาได้เอง (Manual) และใช้วิธีแบบอัติโนมัติ (Automatic) เพราะการรดนาํจะเป็นการให้นาํแบบพร้อมกนัทงัหมด  ตน้ ซึงตน้ที  และตน้ที  จะมีความชืนเฉลียสูงกล่าวตน้อืนๆ เพราะอยูใ่กลก้บัแผงแผ่นรังผึงเมือระบบ EVAP ทาํงานและตน้ที  กบัตน้ที  จะมีความชืนเฉลียตาํกว่าเพราะอยู่ใกลก้บัพดัลมระบายอากาศ ในโรงเรือนไดติ้ดตงัอุปกรณ์ตรวจวดัค่าอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์ไวท้งัหมด 5 ตวั พบว่าอุปกรณ์วดัค่าอุณหภูมิมีค่าความผิดพลาดในการวดัอุณหภูมิไม่เกิน ± 3.3°C มีค่าผิดพลาดเฉลียไม่เกิน 1.7°C  และค่าความผิดพลาดในการวดัความชืนสัมพทัธ์ไม่เกิน ± 17.7%RH ค่าความผิดพลาดเฉลียรวมในการวดัความชืนสัมพัทธ์ไม่เกิน 12.4%RH สามารถทาํการส่งขอ้มูลไปยงัคอมพวิเตอร์แม่ข่ายไดต้ามขอบเขตทีกาํหนดไว ้โดยอุณหภูมิอยูใ่นช่วง 20-27 องศาเซลเซียสและความชืนใหอ้ยูใ่นช่วง 70-80 %RH  กิตติกรรมประกาศ  ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่ทีไดส้นบัสนุนการดาํเนินงาน ตลอดจนสถานทีในการทดลองจนแลว้เสร็จ           
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เอกสารอ้างองิ คมกฤช รามนฏั  อาํนาจ กาศกัดิ  สิทธิชยั บุญปิยทศัน์  เสถียร ธญัญศรีรัตน์และ เทียนชยั สุขศรี. 2550. การควบคุม อณุหภูมิของกระบวนการเตาอบดว้ยตวัควบคุมฟัซซีลอจิค, น. 686-690.ใน รายงานการประชุมวชิาการ เครือข่ายวิศวกรรมเครืองกลแห่งประเทศไทย ครังท ี21 (Dynamic System, Robotics and Control).โรงเรียนนาเรืออากาศ, กรุงเทพฯ. 
ธนากร นาํหอมจนัทร์ และ อติกร เสรีพฒันานนท.์ 2557. ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชืนสมัพทัธ์ในโรงเรือน 

เพาะปลูกพืชไร้ดินแบบทาํความเยน็ดว้ยวธีิการระเหยของนาํร่วมกบัการสเปรยล์ะอองนาํ แบบอตัโนมติั 
โดยใชร้ะบบควบคุมเชิงตรรกะแบบโปรแกรมได.้ วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอีสเทร์ินเอเชีย ( ): 98-111. 

ไพโรจน์  เยียระยง. . ตรรกศาสตร์และทฤษฎีเซต (Logic And Set Theory).กรุงเทพฯ, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
มนตรี แสนสุข. . สตรอเบอร์รีพนัธุ์พระราชทาน . นานาสาํนกัพิมพ,์ กรุงเทพฯ.  
ยงยทุธ์ พฒันพงศ ์และ ชชัวาล พรพฒัน์กลุ. 2559. การประยกุตใ์ชต้วัควบคุมฟัซซีลอจิกร่วมกบัตวัควบคุมอนิทิกรัล 

แบบปรับตวัไดส้าํหรับระบบควบคุมกระบวนการอุณหภูมิแบบการพา. วารสารวชิาการปทุมวนั สถาบัน 
เทคโนโลยปีทุมวนั  6(16): 45-57. 

ศุภวฒิุ ผากา สนัติ วงศใ์หญ่ และ อดิศร ถมยา. 2557. การพฒันาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชืนทีเหมาะสมต่อ การเจริญเติบโตของเห็ด ในโรงเพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้น ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตรจังหวดัลําปาง.วารสารวชิาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย ราชภัฏลําปาง 7(1): 58-68. C.R.Patil, K.G.Hirde P.R.M.I.T. & R., Badnera. 2013. The Concept of Indirect Evaporative cooling.  
International Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT) 2(5): 392-393. 

L. Novickis and A. Jurenoks. 2017. Intelligent heating system temperature control method using fuzzy logic,      
pp.  1-4.  In International Scientific Conference on Power  and Electr ical Engineer ing of Riga Technical University (RTUCON). 

T. Kaewwiset and P. Yodkhad. 2017. Automatic temperature and humidity control system by using Fuzzy Logic  algorithm for mushroom nursery, pp. 396-399. In International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT).     
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การศึกษาปัจจัยของหอผึงเย็นแบบไหลสวนทางสําหรับเครืองกลัน 
นํามันหอมระเหยขนาด 100 ลิตร : กรณศีึกษาโรสแมรี 

Study a Factor  of Counter flow Cooling Tower  for  a 100 Liter  
 Essential Oil Distillery : Rosemary Case Study 

 นฤเบศร์  หนูใสเพช็ร1*  พิเชษฐ์ ทานิล2  นิติพฒัน์ จอมมงคล3 และ วบิูลย ์ จนัทรมณี4 Narubet  Nusipetch1*  Phiched  Thanin2  Nitipat Jommongkol3  and Wiboon  Jantaramanee4  บทคัดย่อ   การวิจยันีมีวตัถุประสงค์เพือทดสอบหอทาํนาํเยน็แบบไหลสวนทาง   สําหรับนําไปใชก้ับเครืองกลนันาํมนัหอมระเหย  โดยทาํการทดสอบการกลนันาํมนัหอมระเหยจากตน้และใบของโรสแมรีซึงเป็นพืชทีมีความตอ้งการสูงและราคาแพง   ควบคุมปัจจยัหลกั  2 ปัจจยัของหอทาํนาํเยน็ คือ  อตัราการไหลของนาํ  และอตัราการไหลของอากาศ  จากการทดสอบอตัราการไหลของนาํโดยเฉลีย 4 ระดบั คือ   550   450   350  และ 250 ลิตรต่อชวัโมง  และอตัราการไหลของอากาศทีช่องทางดูดของหอผึงเยน็ 4 ระดับ คือ 7.5  10.0  12.5  และ 15.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที   พบวา่อตัราการไหลของนาํโดยเฉลีย 350 ลิตรต่อชวัโมง  และอตัราการไหลของอากาศ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวนิาที   ให้ผลการทดสอบเหมาะสมทีสุด    เนืองจากให้ปริมาณนาํมนัหอมระเหยทีสูงกว่าระดบัอืนๆ  ทงันีเนืองมาจากหอทาํนาํเยน็สามารถทาํนาํเยน็ไดอุ้ณหภูมิความต่างของทางเขา้และทางออกมากกวา่จุดอืนๆ    ทาํใหก้ารแลกเปลียนความร้อนทีชุดหอกลนัทาํงานไดสู้งสุด   สามารถลดเวลาในการกลนัจาก 7.5 ชวัโมง เหลือเพียง 3.5  ชวัโมง ของรอบการกลนั   และคืนทุนไดภ้ายใน  18   ครัง  ของการกลนั 
 

คาํสําคญั:  หอผงึเยน็, เครืองกลนันาํมนัหอมระเหย, โรสแมรี 
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ABSTRACT                      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               ประเทศไทยมีความหลากหลายทางดา้นพืชสมุนไพร  มีการนาํมาแปรรูปเป็นยาพืนบา้น  เครืองสาํอาง ยากาํจดัศตัรูพืช นาํหอมเพือการส่งออก สิงเหล่านีลว้นมีส่วนผสมของนาํมนัหอมระเหยจากสมุนไพรและดอกไม ้ นาํมนัหอมระเหยยงัสามารถบาํบดัอาการต่างๆ เช่น ความวิตกกงัวล ความซึมเศร้า ความเครียด หรือความเจ็บปวดและความเหนือยลา้ได(้คมสัน, 2551)  ปัจจุบนัความตอ้งการนาํมนัหอมระเหยมีจาํนวนมากขึน   จึงจาํเป็นตอ้งพฒันาและปรับปรุงเครืองกลนันาํมนัหอมระเหยให้มีสมรรถนะทีสูง  เพือทีจะสามารถนาํไปถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม   เพือเป็นการเพิมมูลค่าของผลิตภณัฑ์พืชสมุนไพร  หรือผูที้สนใจเครืองกลนัสมุนไพร  เพือสร้างรายไดใ้ห้เป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลกัในอนาคต  และสามารถพฒันาต่อยอดในระดบัอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางได ้ พืชสมุนไพรและดอกไม ้ซึงเป็นพืชทีพบมากในทุกพืนทีของประเทศไทย    จากการศึกษาและทดสอบเครืองแบบเดิมซึงมีการแลกเปลียนความร้อนของไอระเหยกบันาํเยน็ในหอกลนั   พบว่าเมือกลนัไประยะเวลาหนึง  นาํทีเขา้มาแลกเปลียนความร้อนจะมีอุณหภูมิสูงขึน  ซึงเป็นสาเหตุให้สมรรถนะในการกลนัลดลง(นฤเบศร์ และอุดม, 2555)  หากใชภ้าชนะในการบรรจุนาํทีใหญ่ขึนก็เป็นการสินเปลืองทังค่าวสัดุอุปกรณ์และปริมาณนํา  จึงเป็นการไม่คุม้ค่าในการลงทุน  จึงไดมี้แนวความคิดในการใชห้อทาํนาํเย็นในการระบายความร้อน  โดยการแลกเปลียนความร้อนกับอากาศก่อนทีจะนาํมาสูบเขา้ไปแลกเปลียนกบัไอระเหยอีกครังภายในหอกลนั   ซึงเป็นทีมาของหัวขอ้วิจยั 
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วธิีดําเนินการวจิัย       เครืองกลนันาํมนัหอมระเหยแบบทรงกรวยทีไดอ้อกแบบสร้างขึนขนาดบรรจุ 100 ลิตร  ใชข้ดลวด ไฟฟ้าขนาด 2  กิโลวตัต ์   เป็นแหล่งให้ความร้อน (ภาพที 1)  ควบคุมอุณหภูมิให้อยูใ่นช่วง 80-100 องศาเซลเซียส  และใช้ถงัขนาด 200 ลิตร  บรรจุนาํเพอืใชใ้นการแลกเปลียนความร้อน  โดยปัมเขา้ไปทีชุดแลกเปลียนความร้อนทีหอกลนัทรงกรวย  ปัญหาทีพบ คือ  เมือใชไ้ประยะเวลาหนึงอุณหภูมิของนาํจะเพิมขึนอยา่งรวดเร็ว  ทาํให้ความสามารถในการการกลนัลดลง  ใชเ้วลากลนัโดยเฉลีย 7.5 ชวัโมง   และไดป้ริมาณนาํมนัหอมระเหยเพียงร้อยละ 0.2  โดยปริมาตรต่อนาํหนกั  

                                              ภาพท ี1  การทดสอบการกลนัแบบเดิม                จึงไดพ้ฒันามาเป็นชุดแลกเปลียนความร้อนแบบใชห้อนาํเยน็ (ภาพที 2)        การออกแบบหอนาํเยน็ได้จากการศึกษางานวจิยัและเอกสารทีเกียวขอ้งมาทาํการออกแบบ  เพือให้สอดคลอ้งกบัการใชง้าน  โดยหอนาํเยน็ทีไดอ้อกแบบและสร้างขึนเป็นแบบบงัคบัไหลสวนทาง  ซึงหมายถึงการบงัคบัให้อากาศเคลือนทีจากดา้นล่างขึนขา้งบนโดยสวนทางกบันําทีตกลงมาจากดา้นบนนนัเอง  จากการศึกษางานวิจยัของ (Yuanshen Lu.,2014)  และ (Sergey Fisenko, 2002)  ก็ไดแ้นวทางในการออกแบบเกียวกบัการป้อนนาํและแนวทางทดสอบ  อีกทงั (สันติกร และคณะ, 2555)  ไดก้ล่าวถึงผลการประหยดัพลงังานทีเกียวเนืองมาจากการปรับมุมใบพดัของพดัลมดูดอากาศ  ซึงสอดคลอ้งกบัการออกแบบในการติดตงัสําหรับติดตงัพดัลม  เพือทีจะป้องกนัการกระเซ็นของนาํทีตกจากหอนาํเยน็  จากงานทีเกียวขอ้งดงักล่าวจึงไดอ้อกแบบให้เครืองทาํนาํเยน็หรือหอนาํเยน็มีขนาดตามทีตอ้งการ  เพือทีจะสามารถแลกเปลียนความร้อนกับไอนาํทีพานํามันหอมระเหยออกมาได้   โดยภายในถังกลนัถูกควบคุมไวที้อุณหภมิูเฉลีย  85-90 องศาเซลเซียสและหอนาํเยน็ทาํนาํเยน็ไดไ้ม่เกิน 30 องศาเซลเซียส  โดยตวัหอนาํเยน็ทีทาํการออกแบบเน้นใชว้สัดุทีหาง่าย  ตน้ทุนไม่สูงมาก  และทีสําคญัผูใ้ชง้านสามารถซ่อมบํารุงดว้ยตวัเองได ้ โดยตวัโครงใชเ้หล็กฉาก  และตวัถงัใชถ้งัแบบพลาสติกหนามาตดัแยกออกเป็นสองส่วน  คือตวัถงัทีตอ้งติดตงัอุปกรณ์ส่วนใหญ่  เช่น แผ่นลูกฟูก พดัลม   และท่อทางต่างๆ  รวมถึงอุปกรณ์ตรวจวดั  อีกส่วนเป็นส่วนทีรองรับนาํเยน็และส่งต่อไปยงัหอกลนั  เพือทาํการแลกเปลียนความร้อน  โดยใชปั้มแบบแรงเหวียงขบัโดยมอเตอร์ขนาด 150 วตัต ์และพดัลมดูดอากาศขนาดใบพดั 12 นิว ใชม้อเตอร์ขนาด 200 วตัตเ์ป็นตน้กาํลงั  เครืองกลนัทีนาํมาทดสอบกบัหอนาํเยน็นีเป็นแบบทรงกรวยขนาด 100 ลิตร  ซึงผูอ้อกแบบไดใ้ชน้าํเยน็ไหลเขา้ไปในห้องลูกลอยทีหอกลนั  ในลกัษณะเป็นฟิลม์นาํเพือทาํการแลกเปลียนความร้อน  เครืองกลนัแบบนีมีขนาดกะทดัรัด  สามารถเคลือนยา้ยได้ง่าย      
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 ภาพท ี2  การทดสอบการกลนัแบบใชห้อนาํเยน็  

   ภาพท ี3  วตัถุดิบทีบรรจุลงถงักลนั  และผลผลิตนาํมนัหอมระเหยทีได ้ ผลและวจิารณ์ผล 
           ได้ทาํการทดสอบทีปัจจยัหลกั 2 ปัจจยั  คือ  อตัราการไหลของนําเยน็  และอตัราการไหลของอากาศทีถูกดูดเขา้ไปแลกเปลียนความร้อนภายในหอนาํเยน็    

  
ภาพท ี4  ความสมัพนัธ์ของอตัราการไหลของนาํหล่อเยน็กบัปริมาณนาํมนัหอมระเหย 

% v/m
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 ภาพท ี5  ความสมัพนัธ์ของอตัราการไหลของอากาศกบัปริมาณนาํมนัหอมระเหย 
               จากการทดสอบการกลนันาํมนัหอมระเหยจากตน้และใบโรสแมรี(ภาพที 3)   โดยทดสอบการกลนัทีอตัราการป้อนนาํเขา้ไปแลกเปลียนความร้อน  4 ระดับ  คือ  550  450   350  และ  250 ลิตรต่อชวัโมง(ภาพที 4)  ทาํการทดสอบระดบัละ 3 ซํา  แลว้หาค่าเฉลีย  โดยใช้ตวัอย่างวตัถุดิบ ครังละ 4 กิโลกรัม  ตลอดการทดสอบ  พบวา่ทีอตัราการป้อนนาํเยน็โดยเฉลีย  350  ลิตรต่อชวัโมง  ใหค้่าชีผลคือปริมาณของนาํมนัหอมระเหยมากทีสุด คือร้อยละ 0.52 ส่วนที 250 ลิตรต่อชวัโมง  ถึงแมว้า่จะได้ปริมาณนํามันหอมระเหยใกล้เคียงกัน  แต่เกิดการปิดทางออกของปัมนํามากเกินไป   ทําให้ปัมนําทํางานได้ไม่เต็มความสามารถ   ส่งผลให้เกิดการเสียหายแก่ปัมนาํได ้   และจากการทดสอบอตัราการไหลของอากาศ  4  ระดบั  คือ  7.5   10.0  
12.5  และ 15.0  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(ภาพที 5)   พบว่าทีอตัราการไหลของอากาศ  10.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ให้ผลการทดสอบทีเหมาะสมทีสุด  โดยใหป้ริมาณนาํมนัหอมระเหยร้อยละ 0.55   ทงันีเนืองจากทงัสองปัจจยัมีความสัมพนัธ์กนัทาํให้การแลกเปลียนความร้อนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ   ส่งผลให้ไดป้ระมาณนาํมนัหอมระเหยสูงสุดทีจุดดงักล่าว  ส่วนที 7.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวนิาที  ถึงแมว้า่จะไดป้ริมาณนาํมนัหอมระเหยมากใกลเ้คียงกนั  แต่การดูดอากาศของพดัลมทีผ่านช่องทางทีแคบทาํให้เกิดเสียงดงัและเกิดการสันของโครงสร้างหอผึงเยน็   ขณะเดียวกนัทีอตัราการไหลของอากาศทีเพิมมากขึนในระดับ  12.5  และ  15  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  มีผลทาํให้เวลาในการแลกเปลียนความร้อนน้อยเกินไป  ทาํให้นําเยน็ทีไดมี้อุณหภมิูทีสูงกวา่จุดอืนๆ   ส่งผลให้การควบแน่นของไอนาํในหอกลนัมีประสิทธิภาพตาํลง 

จุดคุ้มทุน       ตน้ทุนราคาเครืองกลนัรวมชุดหอนาํเยน็  ราคา  60,000   บาท       วตัถุดิบโรสแมรี   ในการกลนัแต่ละครัง  50 กิโลกรัม x 50  บาท  เท่ากบั  2,500  บาท       กาํลงัไฟฟ้าของขดลวดใหค้วามร้อน  2  กิโลวตัต ์      ค่าไฟฟ้าหน่วยละ  3  บาท  โดยเฉลีย       เวลาทีใชใ้นการกลนั 3.5  ชวัโมง 

% v/m
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      กาํลงัไฟฟ้าทีใชใ้นการปัมนาํเยน็  150 วตัต ์      กาํลงัไฟฟ้าของพดัลมดูดอากาศทีหอนาํเยน็  200  วตัต ์      เวลาทีใชใ้นการเปิดหอนาํเยน็ 3 ชวัโมง (หลงัตม้นาํจนกระทงัเดือด 0.5 ชวัโมง) รวมกาํลงัไฟฟ้าทีใชท้งัหมด (2x3.5) + (0.15x3) + (0.2x3) = 8.05 กิโลวตัต-์ชวัโมง ค่าไฟฟ้าในการกลนัแต่ละครัง  8.05 x  3  =  24.15  บาท                ในการกลนัแต่ละครังจึงมีตน้ทุน(ไม่รวมค่าแรงงาน) เท่ากบั 2,500  +  24.15 =  2,524.15  บาท ราคาขายนาํมนัหอมระเหย  24,000  บาท ต่อลิตร   ในการกลนัแต่ละครังจะไดน้าํมนัหอมระเหย  0.25 ลิตร  จึงคิดเป็นเงินเท่ากบั  6,000  บาท ดงันนัการกลนัแต่ละครังจึงคิดเป็นผลกาํไร =  6,000 – 2,524.15    =   3,475.85      บาท เมือคิดเป็นจาํนวนครังในการกลนั = 60,000/3,475.85  =  17.26  ครัง   หรือประมาณ  18  ครัง  จึงคืนทุน  สรุปผล                 จากการทดสอบการกลนัในมนัหอมระเหย  โดยใชชุ้ดหอนาํเยน็เป็นตวัทาํนาํเยน็เพือแลกเปลียนความร้อนเพอืให้เกิดการควบแน่นไอนาํทีหอกลนั  ทดแทนการใชน้าํเยน็จากถงัขนาด 200 ลิตรแบบเดิม  ทีมีปัญหาของนาํทีอุณหภูมิสูงขึนอยา่งรวดเร็วขณะทาํการกลนั  ทาํให้ประสิทธิภาพของการกลนัลดลงอยา่งมาก  ซึงความแตกต่างของ อุณหภูมินาํทีทางเขา้และออกของการใชน้าํจากถงัแบบเดิมเพียง  1-2 องศาเซลเซียสเท่านนั  ในขณะทีการใชห้อนาํเยน็แบบใหม่ทาํไดถึ้ง  7 -13 องศาเซลเซียส   ขึนอยูก่บัอตัราการไหลของนาํและอากาศ  ซึงส่งผลใหก้ารกลนัมีประสิทธิภาพมากขึน  จากการทดสอบการกลนันาํมนัหอมระเหยจากตน้และใบของโรสแมรี  พบวา่ทีอตัราการป้อนนาํเยน็โดยเฉลีย  350  ลิตรต่อชวัโมง  ใหค้่าชีผลคือปริมาณของนาํมนัหอมระเหยมากทีสุด คือร้อยละ 0.52   และจากการทดสอบหาอตัราการไหลอากาศทีเหมาะสม  พบว่าอตัราการไหลของอากาศ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ให้ผลการทดสอบทีเหมาะสมทีสุด  โดยให้ปริมาณนาํมนัหอมระเหยร้อยละ 0.55   และเมือคาํนวณหาจุดคุม้ทุนเมือทาํการทดสอบจริงโดยบรรจุวตัถุดิบตน้และใบของโรสแมรีเตม็ถงักลนั  ที 50 กิโลกรัม  พบวา่สามารถคืนทุนไดภ้ายใน  18 ครังของการกลนั  และเมือเปรียบเทียบกบัการกลนัแบบเดิมทีใชน้าํจากถงัหมุนวนในการแลกเปลียนความร้อนซึงไดป้ริมาณนาํมนัหอมระเหยเพียงร้อยละ 0.2  ปริมาตรต่อนาํหนกั   ซึงการกลนัแบบใหม่ทีใชน้าํจากหอนาํเยน็แลกเปลียนความร้อนนีสามารถใหป้ริมาณนาํมนัหอมเพมิขึนร้อยละ  63    กิตติกรรมประกาศ               ขอขอบคุณสาํนกัวจิยัและบริการวชิาการ    มหาวทิยาลยันอร์ท-เชียงใหม่   ทีสนบัสนุนทุนวจิยั  ในครังนี        
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เอกสารอ้างองิ คมสนั  หุตะแพทย.์ 2551.  การสกัดนํามนัหอมระเหย  การใช้ประโยชน์และการทาํผลิตภัณฑ์นาํมนัหอมระเหย.     
           กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพ ์เกษตรกรรมธรรมชาติ.  
นฤเบศร์  หนูใสเพช็ร  และอดุม  รินคาํ. 2555.  การทดสอบและประเมินผลเครืองกลนันาํมนัหอมระเหยขนาดเล็ก 
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การใช้หลักการลีนในการพฒันาระบบรับสมคัรโควตาออนไลน์เพือลดขนัตอนการทาํงานและเพมิประสิทธิภาพของระบบโดยใช้การพัฒนาโปรแกรมแบบ Agile กรณีศึกษา มทร.ศรีวชัิย วทิยาลัยรัตภูม ิ
Utilization of LEAN Pr inciple 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   วนัประชา นวนสร้อย1  อาซนั วงคห์มดัทอง1  และ โฆษิต รัตนบูรินทร์1 Wanpracha  Nuansoi 1* Asun Wongmadton1  and Kosit Rattanaburin 1  

บทคดัย่อ 
 

งานวจิยันีนาํเสนอการใชห้ลกัการลีนในการพฒันาระบบรับสมคัรโควตาออนไลน์เพือลดขนัตอนการทาํงานและเพิมประสิทธิภาพของระบบโดยใชก้ารพฒันาโปรแกรมแบบอไจล์ ในการดาํเนินงานไดใ้ชว้งจรการพฒันาระบบดังนี ) ศึกษาขอ้มูลการรับนกัศึกษาโควตา ) วิเคราะห์ขอ้มูลระบบ ) ออกแบบระบบ ) พฒันาระบบ ) ทดสอบระบบ ) การประเมินระบบ  ในส่วนการวเิคราะห์ขอ้มูลไดใ้ช ้  Data Flow Diagram (DFD) วเิคราะห์การไหลของขอ้มูลในระบบ ในส่วนการออกแบบฐานขอ้มูลไดใ้ช ้Entity Relationship (ER) Diagram ในส่วนการพฒันาโปรแกรมไดใ้ชก้ารพฒันาโปรแกรมแบบอไจลโ์ดยใชว้ธีิ Extreme Programming (XP) ผลการดาํเนินงานวจิยัสามารถสรุปผลไดด้งันี การสมคัรเรียนในระบบโควตาเพิมขึนร้อยละ .  และการสมคัรเรียนผ่านระบบออนไลน์ร้อยละ  ผลการจากการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ มีความพึงพอใจร้อยละ .  เมือใชห้ลกัการลีนสามารถลดขนัตอนการดาํเนินงานไดจ้าก  ขนัตอนเหลือ  ขนัตอน ลดเวลาลงจาก  นาที เหลือ  นาที และประสิทธิภาพของระบบก่อนใชห้ลกัการลีนเป็นร้อยละ .  ประสิทธิภาพระบบหลงัใชห้ลกัการลีนเป็นร้อยละ .   
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ABSTRACT   
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 

ระบบรับสมคัรนักศึกษาโควตา้ของวิทยาลยัรัตภูมิเดิมเป็นการรับสมคัรดว้ยเอกสาร นักศึกษาตอ้งเดินทางมายงัวทิยาลยัเพือสมคัร ทาํให้ไม่สะดวกในการรับสมคัร และมีปัญหากบัการเก็บเอกสารรับสมคัรเกิดการสูญหายของขอ้มูลอีกดว้ยดงัรูปที  ทางทีมงานผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัทาํระบบสารสนเทศรับสมคัรโควตา้ออนไลน์ เพือลดขนัตอนการรับสมคัร สะดวกรวดเร็ว และทาํงานผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ปัจจุบันการพฒันาระบบต่าง ๆ ต้องการความรวดเร็วในการพฒันา และหากการพฒันาระบบนันสามารถลดขนัตอนการปฏิบตัิงานลงก็จะยิงสามารถเพมิประสิทธิภาพในงานนนั ๆ ไดม้ากยงิขึน หลกัการลดขนัตอนการทาํงานทีไดรั้บการยอมรับและเป็นทีรู้จกัคือ หลกัการลีน ซึง เป็นหลกัการทีลดขนัตอนการทาํงานทีไม่สาํคญัลง เพือใหเ้วลาและขนัตอนในการกระบวนการลดลง เป็นเครืองมือในการเพิมประสิทธิภาพในกระบวนการทาํงานขององคก์ร โดยมุ่งเนน้ความคุม้ค่าและหลีกเลียงความสูญเสียในการทาํงาน โดยวธีิการจดัทาํลีนมีดงันี 
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 ภาพท ี1  แผนภูมิกา้งปลาระบบรับสมคัรโควตาทีไม่มีประสิทธิภาพ 
ขนัตอนท ี   เขียนกระบวนการทาํงานปัจจุบนัตงัแต่เริมตน้จนสินสุดกระบวนการทาํงานอยา่งละเอียด เรียกวา่ Pre-Lean 
ขันตอนที  จับเวลาในแต่ละกระบวนการทํางาน รวมไปถึงระยะทางระหว่างขนัตอน และช่วงเวลาทีตอ้งรอในแต่ละขนัตอน 
ขนัตอนท ี  วิเคราะห์กิจกรรมทีเกิดขึนวา่กิจกรรมใดมีความจาํเป็นหรือไม่มีความจาํเป็นทีตอ้งทาํ หรือไม่มีความจาํเป็นแต่ตอ้งทาํ โดยกาํหนดเป็นสญัลกัษณ์ดงันี 
                 จาํเป็นตอ้งทาํ  
                  ไม่จาํเป็นตอ้งทาํ  
                   ไม่จาํเป็นตอ้งทาํแต่ตอ้งทาํ  
ขนัตอนท ี  คาํนวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการทาํงาน Pre-Lean โดยใชสู้ตร  
ประสิทธิภาพ = ผลรวมของเวลาทีเป็นคุณค่าเวลาทงัหมด  X 100  
ขนัตอนที  นาํเสนอแนวทางดาํเนินงานแบบใหม่ (Post-Lean) โดยตดักระบวนการทีไม่จาํเป็นตอ้งทาํออก (Waste) และตดักระบวนการทีไม่จาํเป็นตอ้งทาํแต่ตอ้งทาํ (Necessary non value) ออกหรือใหเ้หลือนอ้ยทีสุดพร้อมดาํเนินการเก็บขอ้มูลจริง ตามวธีิการใหม่เพอืหาประสิทธิภาพ 
ขนัตอนท ี  คาํนวณหาประสิทธิภาพตามกระบวนการทาํงานใหม่หรือ Post-Lean ทีจะมีแต่สิงทีไม่จาํเป็นตอ้งทาํแต่ตอ้งทาํ และสิงทีจาํเป็นตอ้งทาํ 
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วธิีดําเนินการวิจัย 
ในการวิจยัทีมงานผูว้จิยัไดท้าํการลดขนัตอนการทาํงาน โดยลดขนัตอนทีไม่จาํเป็น  และขนัตอนทีไม่จาํเป็นตอ้งทาํแต่ตอ้งทาํลง และเสนอวิธีการใหม่ทีลดขนัตอนการทาํงานลง การพฒันาระบบสารสนเทศนนัจาํเป็นจะตอ้งใชว้งจรการพฒันาระบบในการพฒันา (SDLC) ซึง ประกอบดว้ยขนัตอนหลกัๆ คือ การวางแผน การวิเคราะห์ขอ้มูล การออกแบบ และการพฒันา เป็นวงลอ้ในการพฒันาระบบ โดยจะนําเสนอภายรวมของระบบ ในส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูล จะมีการวิเคราะห์ส่วนของการไหลของขอ้มูลในระบบไดเ้ลือกใช ้ Data Flow Diagram ในส่วนการออกแบบ หากเป็นการออกแบบในส่วนของฐานขอ้มูลไดใ้ช ้Entity Relationship (ER) Diagram ทีเป็นทีรู้จกัและเขา้ใจไดง่้าย จากนนัไดท้าํการออกแบบในส่วนของส่วนติดต่อผูใ้ชง้าน (User Interface) ในการส่วนการพฒันาซอฟตแ์วร์ทีเนน้ความรวดเร็วในการพฒันาและความพึงพอใจของผูใ้ชง้านจึงเลือกใชว้ิธีการพฒันาซอฟตแ์วร์แบบ agile ในส่วนการประเมินความพงึพอใจไดใ้ชเ้กณฑต์ามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) เป็นวธีิการประเมินแบบรวมค่ามาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ระดบั 

Pre-Lean 

 ภาพท ี2 ขนัตอนการรับสมคัรโควตาแบบเดิม (Pre-Lean) 
ขนัตอนการสมคัรเรียนในระบบโควตา 
1. ดูประกาศรับสมคัรเรียนในระบบโควตา   นาที 2. เดินทางมายงั วทิยาลยัรัตภูมิ 30 นาที 3. ติดต่อขอใบสมคัรเรียน   นาที 4. กรอกรายละเอียดใบสมคัรเรียน  นาที 5. เดินทางกลบั  30 นาที ประสิทธิภาพ  =  x 100 
                        = 19.73 
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Data Flow Diagram (DFD) 
ใน DFD ระดับสูงสุดเป็นมุมมองของระบบที เรียกว่า Context diagram ห รือที รู้จักกันคือ DFD ระดับ   ประกอบดว้ยระบบทีสมบูรณ์แลว้ทีมีการปฏิสัมพนัธ์กบัเอนทิตีต่างๆ ในระบบ ส่วน DFD ในระดบัถดัไปเป็นรายละเอียดของระบบทีเพิมขึน โดยการประมวลผลหลักของระบบ มีการไหลของขอ้มูลและการเก็บขอ้มูลทีละเอียดขึน DFD ในระดบัชนัทีสูงกวา่จะเป็นรายละเอียดของระดบัชนัทีตาํกวา่ สัญลกัษณ์ของ DFD มี 4 สญัลกัษณ์คือ 1 process เป็นการกระทาํ หรือ หน้าทีจะปฏิบัติในระบบ  2 data flow เป็นชินส่วนของข้อมูลหรือ การรวบรวมทางตรรกะของหลายส่วนของสารสนเทศ 3 Data store เป็นทีเก็บรวบรวมขอ้มูล 4 External entity เป็น บุคคล องค์กร หรือ ระบบ ภายนอกทีติดต่อกับระบบ 

 ภาพท ี4   Context Diagram 
 
  Context Diagram เป็นภาพรวมของระบบ ประกอบดว้ย 3 External Entity ทีติดต่อกบัระบบคือ Staff, User, Admin ซึงมีสิทธิการใชง้านระบบทีแตกต่างกนัไป ในส่วนนีจะเห็นเพียงแค่แต่ละ External Entity มีฟังก์ชนัใชง้านอะไรบา้ง ซึงทุกฟังกช์นัการใชง้านจะมีรายงานการใชง้านตอบกลบัมาเสมอ 
E-R Diagram 
  ดาตาเบสเป็นส่วนหนึงของระบบสารสนเทศทีมีการเก็บขอ้มูล การออกแบบดาตาเบสตอ้งออกแบบไดอาแกรมทีเรียกวา่ Entity Relationship (ER) Diagram (Humasak and other) ซึงขึนกบักระบวนการทางธุรกิจของผูใ้ชง้าน E-R Diagram อธิบายทุกๆ entity หรือ object ที เกียวกับระบบ จากนัน ER Diagram ถูกเปลียนเป็น Conceptual Data Model (CDM) แนวคิดรูปแบบของข้อมูล และสุดท้ายเปลียนเป็น Physical Data Model รูปแบบขอ้มูลทีใช้งานจริง ทุกๆ ส่วนของ E-R Diagram จะเปลียนเป็น table, attributes, data type,primary key and foreign key 
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1) ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูล 
- ผูส้มคัรเรียน 1 คนมีขอ้มูลทวัไปได ้1 ขอ้มูล 
- ผูส้มคัรเรียน 1 คนเลือกโควตา้ได ้  โควตา้ 
- ผูส้มคัรเรียน 1 คนมีทีอยูปั่จจุบนัได ้1 ที 
- ผูส้มคัรเรียน 1 คนมีทีอยูเ่ดิมได ้1 ที 
- ผูส้มคัรเรียน 1 คนสมคัรเรียนได ้  สาขาวชิา 
- ผูส้มคัรเรียน 1 คนมีขอ้มูลครอบครัว 1 ขอ้มูล 
- ผูส้มคัรเรียน 1 คนมีขอ้มูลการศึกษา 1 ขอ้มูล 
 

 ภาพท ี6 E-R Diagram  
รูปแบบการพฒันาโปรแกรม 
  วิธีการพฒันาซอฟต์แวร์แบบ agile (Sheetal and other), (กรัณรัตน์และคณะ) เป็นการพฒันาแบบซาํ ๆ ตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน และส่งมอบซอฟตแ์วร์ตน้แบบเป็นระยะให้ผูใ้ชง้านประเมินการใชง้าน ทาํให้ผูใ้ชง้านเกิดความพอใจ
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สูงสุด วธีิการทีนาํหลกัการนีไปใชที้ประสบความสาํเร็จมากทีสุดคือ Extreme Programming (XP) เป็นการพฒันาซอฟต์แวร์ทีใช้การเขียนโปรแกรมแบบ pair programming คือ มีผูเ้ขียนโปรแกรมร่วมกัน  คน คนหนึงเขียนโคด้ อีกคนเป็นคนตรวจสอบ ทงัสองสามารถสลบักนัทาํหนา้ทีไดต้ลอดเวลา  
  การพฒันาโปรแกรมไดใ้ชรู้ปแบบการพฒันาโปรแกรมแบบ Agile โดยเลือกใชว้ธีิ Extreme Programming (XP) ซึงทีมผูว้ิจยัไดเ้ขียนโปรแกรมแบบ pair  programming เขียนร่วมกนั 2 คน โดยคนหนึงเขียนโปรแกรม อีกคนหนึงคอยตรวจสอบการเขียน และสลบักนัทาํงาน ทาํให้ไดโ้ปรแกรมทีสมบูรณ์มากยิงขึน เนืองจากมีการตรวจสอบการทาํงาน และเมือเขียนเสร็จในแต่ละระยะจะนาํซอฟต์แวร์ให้ผูใ้ชง้านทดลองใชง้าน ทาํให้ผูใ้ชง้านเกิดความพึงพอใจและไดซ้อฟตแ์วร์ตามตอ้งการ  ผลการวจิัย 
Post-Lean 

 
 
 

 
1.ดูประกาศรับสมคัรเรียนในระบบโควตา 1 นาที 
2.เขา้สู่ระบบสมคัรเรียนโควตาออนไลน ์0.015 นาที 
3 กรอกรายละเอียดใบสมคัรเรียนในระบบโควตา  นาที 

ประสิทธิภาพ = .
.  X 100 

           = 88.37 
ตารางท ี1 การเปรียบเทียบการทาํงานระหวา่ง Pre-Lean และ Post-Lean 

กิจกรรม Pre-Lean Post-Lean ขนัตอน 5 3 ระยะเวลา (นาที) 76 6.015 ประสิทธิภาพ (%) 19.73 88.37  
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จากผลการเปรียบเทียบการทาํงานระหวา่ง Pre-Lean และ Post-Lean พบวา่ ช่วยลดขนัตอนการทาํงานลง 2 ขนัตอน จาก 5 ขนัตอนเหลือ 3 ขนัตอน ลดระยะเวลาลง 69.075 นาที จาก 76 นาที เหลือ 6.015 วนิาที เพมิประสิทธิภาพของระบบขึนร้อยละ 68.64 จากร้อยละ 19.73 เพิมเป็นร้อยละ 88.37 
ระบบรับสมคัรโควตาออนไลน์ 

 รูปท ี8 หนา้หลกั 

 ภาพท ี9 หนา้สมคัรโควตา 
 
สรุปผลการวจิัย 

จากปัญหาการรับสมคัรโควตาแบบเดิมทีใชก้ระดาษในการสมคัร มีหลายขนัตอน ล่าชา้ ไม่มีระบบคน้หาขอ้มูล และขอ้มูลสูญหาย ทีมผูว้จิยัไดใ้ชห้ลกัการลีนในการลดขนัตอนการดาํเนินงานโดยไดพ้ฒันาระบบสมคัรโควตาออนไลน์ ในการพฒันาระบบไดใ้ชว้งจรการพฒันาระบบ (SDLC) ในส่วนการวเิคราะห์ขอ้มูลไดใ้ช ้DFD วเิคราะห์การไหลของขอ้มูลในระบบ ในส่วนการออกแบบฐานขอ้มูลไดใ้ช้ ER-Diagram ในส่วนการพฒันาซอฟต์แวร์ไดใ้ช้การพฒันาโปรแกรมแบบ Agile โดยใช้วิธี XP โดยการพฒันาระบบยงัไดใ้ชห้ลกัการลีน เพือลดขนัตอนการทาํงานและเพิมประสิทธิภาพของระบบ  
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ซึงระบบมีความสามารถดงันี คือ รับสมคัรนกัศึกษาในระบบโควตาออนไลน์ แกไ้ขขอ้มูลผูส้มคัรผ่านหน้าระบบ พิมพใ์บสมคัรเรียนผา่นหนา้ระบบ ประกาศข่าวประชาสมัพนัธ์ และมีช่องทางการติดต่อสอบถาม  
ผลการดาํเนินงานวิจยัสามารถสรุปผลไดด้งันี การสมคัรเรียนในระบบโควตาเพิมขึนร้อยละ 73.34 และการสมคัรเรียนผ่านระบบออนไลน์ร้อยละ 80 ผลการจากการประเมินความพึงพอใจการใชง้านระบบ มีความพึงพอใจร้อยละ .  เมือใชห้ลกัการลีนสามารถลดขนัตอนการดาํเนินงานไดจ้าก  ขนัตอนเหลือ  ขนัตอน ลดเวลาลงจาก  นาที เหลือ  นาที และประสิทธิภาพของระบบก่อนใชห้ลกัการลีนเป็นร้อยละ .  ประสิทธิภาพระบบหลงัใชห้ลกัการลีนเป็นร้อยละ .  

 กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณทุนสนบัสนุนการวจิยัจาก มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั วทิยาลยัรัตภูมิ  เอกสารอ้างองิ 
Mary Poppendieck, “Lean Software Development”, 29th International Conference on Software Engineering (ICSE’07 Companion), IEEE, 2007 เพ็ญวิสาข์ เอกกะยอ และวชัรวลี ตงัคุปตานนท์, “การใชห้ลกัการลีนเพือเพิมประสิทธิภาพในการจดัการเก็บเอกสาร และออกเลขหนงัสือดว้ยซอฟตแ์วร์เสรี กรณีศึกษา สาํนกังานโรงพยาบาลสงขลานครินทร์”, Graduate Reseach Conference, 2555 เพญ็พกัตร แกลวันงค,์ พรเพญ็ จนัทรา และภทัราภรณ์ เพช็รจาํรัส, “การประยกุตใ์ชแ้นวทางการบริหารจดัการแบบลีนเพือเพิมประสิทธิภาพสาํหรับการแจง้เตือนกิจกรรมดว้ย Google Calendar กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั”, วารสารสาระคาม: ปีที 4 ฉบบัที 2 ก.ค. - ธ.ค. 2556, หนา้ 98-108 Rosziati Ibrahim and Siow Yen Yen, “A Formal Model for Data Flow Diagram Rules”, ARPN Journal of Systems and Software, Volume 1 No. 2, MAY 2011 Humasak Simanjuntak,“Proposed Framework for Automatic Grading System of ER Diagram”, 7th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE), Chiang Mai, Thailand, 2015 Sheetal Sharma Darothi Sarkar and Divya Gupta, “Agile Processes and Methodologies: A Conceptual Study”, International Journal on Computer Science and Engineering (IJCSE), Vol. 4 No.05 May 2012, pp. 892-898 กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์, “ผลการศึกษาการใช้กระบวนการอไจล์ในวิชาโครงงานกรณีศึกษาหลกัสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์”, วารสารเทคโนโลยสีารสนเทศ: ปีที 12 ฉบบัที 2 ก.ค. - ธ.ค. 2559, หนา้ 75-81  
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การจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาแผนกวิศวกรรม โรงแรม WSP 
Inventory Management : Case Study WSP Hotel 

 
จารุวรรณ พรหมเงิน * นิตยา ดว้งดาํ2 และ อธิวฒัน์ รักช่วย  Jaruwan Promngurn1* Nittaya Duangdam 2 Atiwat Rukchuey 2  

บทคัดย่อ   การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงค ์เพอืศึกษากระบวนการเบิกจ่ายอะไหล่สาํรองในแผนกวศิวกรรม  เสนอแนวทางและปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายสินคา้คงคลงั โดยการนาํเครืองมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด มาใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพอืนาํมาวเิคราะห์หาสาเหตุทีส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้ในกระบวนการเบิกจ่ายอะไหล่สาํรอง จากนนันาํเครืองมือการวเิคราะห์จดักลุ่มดว้ยระบบ ABC มาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา และการจดัทาํใบบนัทึกรายการสินคา้ (Stock card) และใบเบิกของจากคงคลงั มาช่วยในการควบคุมคลงัสินคา้  จากผลการศึกษา พบวา่ การนาํขอ้มูลทีรวบรวมไดม้าวเิคราะห์หาสาเหตุของการเกิด ความล่าชา้ ในกระบวนการเบิกจ่ายสินคา้คงคลงัดว้ยแผนภาพพาเรโต พบวา่สาเหตุเกิดจาก การจดัเรียงสินคา้ไม่เป็นหมวดหมู่ ผูว้จิยัจึงนาํการวเิคราะห์จดักลุ่มดว้ยระบบ ABC มาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา โดยการจดัหมวดหมู่สินคา้ตามลาํดบัความสาํคญั และนาํเครืองมือ Stock Card พร้อมออกแบบใบเบิกจ่ายสินคา้คงคลงั มาช่วยในการควบคุมคลงัสินคา้ ในระยะเวลา 3 เดือน พบวา่ เวลาทีใชใ้นการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่ลดนอ้ยลง จากเดิมใชเ้วลาในกระบวนการเบิกจ่ายอปุกรณ์และอะไหล่ 8 นาที/ครัง ปัจจุบนัใชเ้วลาในการเบิกจ่ายอปุกรณ์และอะไหล่ 3 นาที /ครัง เวลาลดลง  คิดเป็น .  เปอร์เซ็นต ์
 
คาํสําคญั : การจดัการสินค้าคงคลัง, เครืองมือควคุมคุณภาพ  ชนิด, การวเิคราะห์จดักลุ่มด้วยระบบ ABC 
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ABSTRACT   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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บทนํา 
 การจดัการสินคา้คงคลงัเป็นปัจจยัสาํคญัในการประกอบธุรกิจเนืองจากเป็นส่วนประกอบของตน้ทุน  จึงตอ้งมีการบริหารจดัการอยา่งรอบคอบสาํหรับธุรกิจอตุสาหกรรม (นิมิต , ) นอกจากการจดัการแลว้ องคก์รทุกองคก์รตอ้งมีการควบคุมสินคา้คงคลงั ซึงผูบ้ริหารหรือเจา้ของกิจการตอ้งเอาใจใส่ ติดตามและนาํมาพจิารณาในการดาํเนินธุรกิจ เนืองจากการถือครองสินคา้คงคลงันนัทาํให้กิจการตอ้งแบกรับตน้ทุนทีเพิมขึน  (กรณ์วษิญ ์และกอ้งภ,ู 2559) ธุรกิจบริการก็เช่นเดียวกนั การบริหารธุรกิจใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ ไม่ใช่เพียงแต่การทีลูกคา้ไดรั้บความสะดวกสบายในการใชบ้ริการเท่านนั แต่เมือลูกคา้เกิดความไม่พึงพอใจ เช่น ในธรุกิจโรงแรม หากมีเครืองใชใ้นหอ้งพกัเกิดการชาํรุดหรือเสียหาย แผนกหนึงทีอยูเ่บืองหลงัแต่มีความสาํคญัต่อความพึงพอใจของลูกคา้ นนัคือ แผนกวศิวกรรม เป็นแผนกทีมีหนา้ทีหลกัในการซ่อมบาํรุงใหเ้ครืองอาํนวยความสะดวกใหห้้องพกั สามารถใชง้านไดอ้ยา่งปกติหรือมีปัญหานอ้ยทีสุด นอกจากมีการบาํรุงรักษาทีดีแลว้ การมีอปุกรณ์หรืออะไหล่สาํรองในคลงัสินคา้ทีเพียงพอต่อความตอ้งการก็มีความสาํคญัเช่นเดียวกนั ดงันนัการจดัการสินคา้คงคลงัของแผนกวศิวกรรม ตอ้งมีการจดัการทีดี จะตอ้งมีการสาํรองอุปกรณ์ในคงคลงัใหเ้พียงพอต่อ การใชง้าน เพอืใหก้ารแกไ้ขหนา้งานทีไม่มีเหตุขดัขอ้ง ส่งผลให้การแกไ้ขเหตขุดัขอ้งเสร็จทนัเวลาทีกาํหนด และสามารถสร้างความพึงพอใจกบัลูกคา้ทีมาใชบ้ริการได ้จากการศึกษาคน้ควา้กระบวนการจดัการสินคา้คงคลงั แผนกวศิวกรรมของโรงแรม WSP พบวา่ ปัญหา ในแต่ละวนั คือ เกิดความล่าชา้ในกระบวนการเบิกจ่ายอปุกรณ์และอะไหล่สาํรองในส่วนของสโตร์ช่าง โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก การจดัสินคา้ไม่ตรงหมวดหมู่ ส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้ในการคน้หาอปุกรณ์ ไม่มีการตรวจนบัสินคา้และไม่ทาํการจดบนัทึกใหช้ดัเจน ทาํใหไ้ม่ทราบวา่มีรายการสินคา้เหลืออยูจ่าํนวนเท่าใด  จาํนวนจริงกบัจาํนวนในระบบไม่ตรงกนั เมือตอ้งการจะใชง้านทาํให้สินคา้ขาดมือ ตอ้งทาํการสงัซืออุปกรณ์และรอจนกวา่อุปกรณ์จะมา เกิดความล่าชา้ในการรอ ส่งผลใหก้ระบวนการเกิดความล่าชา้ สร้างความเสียหายใหก้บัโรงแรม สร้างความไม่พอใจแก่ลูกคา้ทีมาใชบ้ริการได ้การควบคุมสินคา้คงคลงัทีดี โดยให้มีสินคา้คงคลงัอยูใ่นระดบัทีเหมาะสมทีสุด ดงันนัในการควบคุมสินคา้คงคลงัทีดียอ่มส่งผลดีทงัในดา้นการเพมิประสิทธิภาพและการลดตน้ทุนในการดาํเนินงาน วธีิการหนึงทีช่วยในการจาํแนกประเภทของสินคา้คงคลงั คือการวเิคราะห์จดักลุ่มดว้ยระบบ ABC เพือเลือกวางสินคา้ตามความถีและปริมาณและเพอืลดเวลาในการเดินทางไปหยบิสินคา้ ผลทีไดส้ามารถลดเวลาในการเดินทางไปหยบิสินคา้ (วรธน , 2554) ดงันนัผูว้จิยัจึงเห็นความสาํคญัของกระบวนการการเบิกจ่ายสินคา้คงคลงั สนใจศึกษากระบวนการเบิกจ่ายอปุกรณ์และอะไหล่สาํรอง โดยใชเ้ครืองมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools) ในการเก็บขอ้มูลเพอืนาํมาวเิคราะห์ปัญหาทีเกิดขึน รวมทงัใช้การวเิคราะห์จดักลุ่มดว้ยระบบ ABC ทีนิยมใชก้นัมากทีสุดในการจดัการผลิตและการควบคุมสินคา้คงคลงั (คาํนาย, 2553) ในการแบ่งประเภทสินคา้คงคลงั เพอืจาํแนกสินคา้กลุ่มสาํคญัจากมากไปนอ้ย ใช ้Stock Card เพือควบคุมสินคา้คงคลงั และผูว้จิยัคาดวา่ หลงัจากการปรับปรุงการจดัการสินคา้คงคลงัในแผนกวศิวกรรมทาํให้ลดความล่าชา้ใกระบวนการเบิกจ่ายได ้
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วธิีดําเนินการวิจัย งานวิจยันีเป็นการศึกษาการจัดการคลังสินคา้แผนกวิศวกรรมของโรงแรม WSP มีขนัตอนในการดาํเนินงานวิจยัมีรายละเอียดดงันี  1. กรอบแนวคดิของงานวจิัย  การวจิยัครังนีมีวธีิการดาํเนินการวจิยั และขนัตอนในการดาํเนินการวจิยัทงัการศึกษาขอ้มูล คน้หาปัญหาและเสนอแนวทางการลดความล่าชา้ของกระบวนการเบิกจ่ายอปุกรณ์และอะไหล่สาํรอง นาํไปสู่กรอบแนวคิดของงานวจิยั ทีแสดงให้เห็นขอ้มูลนาํเขา้ กระบวนการ และขอ้มูลทีได ้ แสดงไดด้งัภาพที  
 
 
 
     

ภาพท ี  กรอบแนวคิดของงานวจิยั 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล    
          การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลของงานวจิยัมาจาก 2 แหล่ง คือ 
         1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นแหล่งขอ้มูลทีไดรั้บการรวบรวมและสังเกตเกียวกบัปัญหาทีเกิดขึนในขนัตอนการทาํงานในแผนกวศิวกรรมโดยใชข้อ้มูลยอ้นหลงั 2 เดือน ไดแ้ก่ ขอ้มูลการตรวจนบัสินคา้คงคลงัและขอ้มูลการสงัซือ ปริมาณการใชอุ้ปกรณ์และอะไหล่สาํรอง เกียวกบัอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์เครืองปรับอากาศ และอุปกรณ์ประปา ประจาํเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2560 
          2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลการเบิกจ่าย การจดัซือ จดัหา อุปกรณ์และอะไหล่สํารองของโรงแรมทีเก็บรวบรวมไวแ้ลว้ และจากแหล่งค้นควา้ต่างๆ ได้แก่ เอกสาร วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัยและเวบ็ไซตต่์างๆ ทีเกียวขอ้ง 
3. เครืองมือทใีช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล            การวจิยัครังนีผูว้จิยัไดน้าํเครืองมือมาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี 

) เครืองมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools) โดยใชแ้ผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) ในการเก็บขอ้มูล และใชห้าสาเหตุในการปฏิบติังานทีส่งผลใหก้ระบวนการเบิกจ่ายเกิดความล่าชา้ 

ขอ้มูลนาํเขา้ 
) ขอ้มูลการตรวจนบัสินคา้คงคลงั 

2) ขอ้มูลการสงัซือ 
) ขอ้มูลปริมาณการใช้อุปกรณ์และอะไหล่สาํรอง 

เครืองมือทีใช ้
) เครืองมือควบคุมคุณภาพ  ประการ 

2) เครืองมือการวิเคราะห์จดักลุ่มดว้ยระบบ ABC  
3) Stock Card  

ขอ้มูลทีได ้
) แนวทางการแกไ้ขปัญหาในกระบวนการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่สาํรอง 
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2) การจาํแนกสินคา้คงคลงัออกเป็นแต่ละประเภทตามการวเิคราะห์จดักลุ่มดว้ยระบบ ABC เพือจาํแนกสินคา้คงคลงัโ ด ย พิ จ า ร ณ า ป ริ ม าณ แ ล ะ มู ล ค่ า ข อ ง สิ น ค้ า ค ง ค ลั ง แ ล ะ ร า ย ก า ร เป็ น เก ณ ฑ์  เพื อ ล ด ภ า ร ะ ใ น ก า ร ดู แ ล  ตรวจนบั และควบคุมสินคา้ทีอยูใ่นคงคลงั 
3) การตรวจนบัสินคา้ โดยการจดัทาํใบบนัทึกและใบเบิกรายการสินคา้ และใช ้Stock Card เพอืควบคุมสินคา้คงคลงัและช่วยลดการสงัซือซาํซอ้น 

4. ขันตอนในการดาํเนินงานวจิยั                 เพือใหก้ารศึกษาวจิยัเรืองนีบรรลุตามวตัถุประสงค ์ผูว้จิยัไดท้าํการกาํหนดขนัตอน การดาํเนินงานวจิยั ดงันี 
1) ศึกษาสภาพทัวไปของแผนกวิศวกรรมโรงแรม WSP ในกระบวนการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่สํารองในคลงัสินคา้ จากนนัทาํการออกแบบ Check sheet เพือสาํรวจปัจจยัทีส่งผลใหเ้กิดการเบิกจ่ายอปุกรณ์และอะไหล่สาํรองเกิดความล่าชา้ และนาํขอ้มูลทีไดม้าวเิคราะห์ดว้ยแผนภาพพาเรโต (Pareto) เพอืหาความถีของขอ้มูล และหาขอ้สรุปทีชดัเจนวา่ปัญหาทีสาํคญั ทีส่งใหก้ารเบิกจ่ายอปุกรณ์และอะไหล่สาํรองเกิดความล่าชา้ 

) วิเคราะห์ข้อมูลและค้นหาปัญหาทีเกิดขึน โดยใช้การวิเคราะห์จัดกลุ่มด้วยระบบ ABC มาใช้ควบคุม สินคงคลงัและพิจารณาถึงความเหมาะสมของอปุกรณ์และอะไหล่สาํรองแต่ละประเภท โดยแบ่งประเภททีมีความสาํคญัมากแ ล ะ น้ อ ย ร อ ง ล ง ม า ไ ป ต า ม ลํ า ดั บ  โ ด ย พิ จ า ร ณ า ป ริ ม า ณ แ ล ะ มู ล ค่ า ข อ ง สิ น ค้ า ค ง ค ลั ง แ ต่ ล ะ ร า ย ก า ร เป็นเกณฑ ์ 
) เสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการเบิกจ่ายล่าชา้ และสรุปผลการวเิคราะห์  ผลและวจิารณ์ผล ) ผลทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลกระบวนการเบิกจ่ายอปุกรณ์และอะไหล่สาํรอง โดยเริมจากการรับ ออเดอร์การซ่อมบาํรุงทีแจง้โดยแผนกแม่บา้น จากนนัทาํการตรวจสอบอุปกรณ์หรืออะไหล่ ในกรณีทีอะไหล่พร้อมซ่อม สามารถซ่อมไดเ้ลย แต่กรณีไม่มีอะไหล่หรืออปุกรณ์ตอ้งทาํการสงัซือ ซึงการแกไ้ขปัญหานีเบืองตน้ คือตอ้งเปลียนหอ้งพกัใหก้บัแขกผูเ้ขา้พกั เพอืรอการซ่อมบาํรุง โดยผูว้จิยัทาํการจบัเวลาของกระบวนการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่ ตงัแต่รบัคาํสงัในการเบิกสินคา้คงคลงั จนกระทงัไดรั้บอุปกรณ์หรืออะไหล่ โดยจบัเวลาจากพนกังานประจาํคลงัสินคา้ จาํนวน  คน ทีทาํหนา้ทีเบิกจ่าย โดยการหาจาํนวนรอบในการจบัเวลาทีเพียงพอและเหมาะสม เพอืใหไ้ดค้่ามาตรฐานทีมีความน่าเชือถือต่อการนาํใชง้านดว้ยความมนัใจ โดยการหาจาํนวนขอ้มูลทีเหมาะสมในการเก็บขอ้มูล  ผูว้จิยัทาํการจบัเวลาเบืองตน้ ซึงการจบัเวลาเพียงครังเดียวยอ่มไม่เพียงพอทีจะใชเ้ป็นฐานในการคาํนวณเวลาทีมีความน่าเชือถือ การคาํนวณหาจาํนวนครังทีเหมาะสมนนั ตอ้งอาศยัขอ้มูล เบืองตน้จาํนวนหนึงในการ หาค่าประมาณการของค่าตวัแทน หนึงในวธีิการหาจาํนวนครังทีเหมาะสม คือ ทฤษฏี Maytag สาํหรับการหาค่าจากวธีิการพิสยั ทีระดบัความเชือมนั % คา่ผดิพลาด ±5% (ลดัดาวลัย ์กิจสาลีรุ่ง, 2561) ผูว้จิยัจบัเวลารอบแรก จาํนวน  ซาํ ตามวธีิของ Maytag เนืองจากรอบเวลาแต่ละรอบมากกวา่  นาที และนาํมาหาค่าพสิยั ไดเ้ท่ากบั 2.2 ค่าเฉลียไดเ้ท่ากบั 8.0 หลงัจากทาํการหารค่าพสิยัและค่าเฉลีย จะไดเ้ท่ากบั 0.3 นาํค่าทีไดเ้ปิดตาราง Maytag ค่าทีได ้คือ รอบในการจบัเวลาเท่ากบั  รอบ ดงันนัผูว้จิยั จึงทาํการจบัเวลาเพมิอีก  รอบ จากขอ้มูลการจบัเวลาทงัหมด  รอบ ค่าเฉลียเท่ากบั .  นาที ดงันนั ใน
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กระบวนการเบิกจ่ายก่อนการปรับปรุงงาน จะไดเ้ท่ากบั  นาที ซึงเป็นเวลาทีค่อนขา้งล่าชา้ ส่งผลให้กระบวนการการซ่อมหรืองานทีทาํต่อไปล่าชา้อีกดว้ย ) ผลการวเิคราะห์สาเหตขุองความล่าชา้ทีเกิดขึนในกระบวนการจ่ายอปุกรณ์และอะไหล่สาํรอง ในการซ่อมบาํรุง โดยผูว้จิยัทาํการออกแบบใบตรวจสอบ เพอืสาํรวจปัจจยัทีส่งผลใหเ้กิดการเบิกจ่ายอปุกรณ์ในคงคลงั ทีล่าชา้ และนาํปัจจยัต่างๆ มาวเิคราะห์ โดยการเรียงลาํดบัของสาเหตุจากจาํนวนสาเหตทีุเกิดขึนมากไปจนถึงสาเหตุทีเกิดขึนนอ้ย โดยใชแ้ผนภูมิพาเรโต ดงัแสดงในภาพที  

 ภาพท ี  สาเหตทุาํใหเ้กิดความล่าชา้ในกระบวนการการเบิกจ่ายอปุกรณ์และอะไหล่สาํรอง 
จากภาพที 2 แสดงสาเหตุทีทาํให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่สํารอง พบว่ามีสาเหตุทีมีความถีมากทีสุด คือ การจัดสินคา้ไม่ตรงหมวดหมู่  จาํนวนสินคา้จริงกบัในระบบไม่ตรงกนั และขาดการวางแผนการจดัซือ มีเปอร์เซ็นตส์ะสม . % โดยผูว้จิยัมุ่งไปยงั  ประเด็นทีทาํให้เกิดปัญหาการเบิกจ่ายล่าชา้ และเมือพิจารณาสภาพคลงัสินคา้ก่อนการปรับปรุง แสดงดงัภาพที  

    
ภาพท ี  สภาพคลงัสินคา้ในแผนกวศิวกรรมก่อนการปรับปรุง 

จากภาพที 3 แสดงการวางอุปกรณ์และอะไหล่สาํรองก่อนการปรับปรุง จะเห็นไดว้า่การจดัวางอุปกรณ์และอะไหล่สาํรองบนชนัวางไม่เป็นระบบ มีความยากต่อการเขา้ไปคน้หาอุปกรณ์ เพราะทางเดินแคบ มีกล่องอะไหล่กองตงัอยูบ่นพืนเป็นจาํนวนมาก ใชเ้วลาในการคน้หาอุปกรณ์นาน และอุปกรณ์วางไม่เป็นหมวดหมู่  
) แนวทางการแก้ไขความล่าช้าในกระบวนการการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่สํารองในคลังสินค้า  เสนอแนวทางการแบ่งกลุ่มสินคา้คงคลงั โดยใชก้ารวเิคราะห์จดักลุ่มดว้ยระบบ ABC ในการแบ่งประเภทสินคา้ พบวา่ 

40 69.5 88.5 96 100

020406080100

020406080100
จาํนวน
ร้อยละสะสม
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กลุ่ม A เป็นกลุ่มทีมีการควบคุมอย่างเข้มงวด ด้วยการลงบัญชีทุกครังทีมีการเบิกจ่าย และใช้ระบบสินค้า ค งค ลังอ ย่างต่ อ เนื อ ง คื อ  มี ตรวจ นับ จําน วน จริง 4 ค รังต่อ  1 เดื อน  เพื อ เป รียบ เที ยบ กับ จําน วน ใน ระบ บ อ ยู ่ มีการควบคุมคือการทําใบเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่สํารองและต้องเก็บอุปกรณ์ไว ้อย่างปลอดภัย เพือป้องกัน ความชาํรุดเสียหายต่ออุปกรณ์หรืออะไหล่ มีจาํนวน  รายการ อาทิเช่น คอมเพรสเซอร์  BTU มอเตอร์แอร์ คอยลเ์ยน็ และ Key Card Holder เป็นตน้ 
กลุ่ม B เป็นกลุ่มทีมีการควบคุมแบบปานกลาง ด้วยการลงบัญชีคุมยอดบันทึกเสมอเหมือนมีการเบิกจ่ายเช่นเดียวกับ กลุ่ม A และใช้ระบบสินค้าคงคลังอย่างต่อเนือง แต่ เข้มงวดน้อยกว่ากลุ่ม A คือ มีตรวจนับ 2 ครังต่อ  

1 เดือน มีการควบคุมคือการทาํใบเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่สํารอง มีจาํนวน  รายการ อาทิเช่น นาํยาประสานท่อ   กรัม คาปาซิเตอร์  MFD และ ชุดปุ๋ มกดโมเกน้ SPE19N/  เป็นตน้ 
กลุ่ม C มีการจดบนัทึกพียงเล็กน้อย สินคา้ประเภทนีจะวางให้หยิบใชอ้ย่างสะดวก เนืองจากเป็นของทีมีราคาถูกแ ล ะ ป ริ ม าณ ม าก  ก าร ต ร ว จ นั บ  ก ลุ่ ม  C จ ะ ใช้ร ะ บ บ ค งค ลัง แ บ บ สิ น ง วด  คื อ  เว ้น สั ก ร ะ ย ะ จ ะ ม าต ร ว จ นั บ เพือดูปริมาณการใชแ้ละสงัของเขา้มาเติมเต็ม มีจาํนวน  รายการ อาทิเช่น ไสก้รอง Black Carbon หลอด BEC LED MR 16 12V 5W และ หลอดไฟติดฝาพนงั Daylight 220V Z5 – 508 เป็นตน้ 
เมือพิจารณาการแบ่งกลุ่มสินคา้โดยใชก้ารวิเคราะห์จดักลุ่มด้วยระบบ ABC แลว้ ผูว้ิจยัจึงเริมจดัเรียงลาํดบัตามค วามสําคัญ แ ละแบ่ งอุป กรณ์ และอะไห ล่สํารองให้ เป็ นห มวดห มู่  พร้อมติดป้ ายแสดงชือรายการ ตามกลุ่ม ของ ABC เพือความสะดวกในการคน้หาและรวดเร็วในการนาํมาใชง้านในเวลาทีตอ้งการใชง้าน และทาํให้งานเสร็จภายในเวลาทีกาํหนด ดงัแสดงในภาพที  

   
ภาพท ี4 สภาพคลงัสินคา้ในแผนกวศิวกรรมหลงัการปรับปรุง 

จากภาพที 4 แสดงสภาพคลงัสินคา้ในแผนกวิศวกรรมหลงัการปรับปรุง และการจดัระบบการวางอุปกรณ์หรือ   อะไหล่ใหม่ โดยการนาํการวเิคราะห์จดักลุ่มดว้ยระบบ ABC มาช่วยในการจดัระบบในการวางอุปกรณ์และอะไหล่สาํรองให้วางเป็นหมวดหมู่  ผูว้ิจยัจึงทาํการนบัและจดัวางอุปกรณ์และอะไหล่ให้เป็นหมวดหมู่แลว้ จดบนัทึกทุกครังทีมีการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่ และจดัทาํใบบนัทึกรายการสินคา้ หรือ Stock Card เพือให้รู้สถานะของสินคา้คงคลงั (ปฐมพงษ,์ 2557) ดงัแสดงในภาพที  
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ภาพท ี  ใบบนัทึกรายการสินคา้ หรือ Stock Card 

จากภาพที  แสดงใบบนัทึกรายการสินคา้ หรือ Stock Card เพือใหท้ราบวา่มี รายการสินคา้แต่ละรายการเหลืออยู่จาํนวนเท่าไหร่ มีสินคา้ชนิดใด รายการใดทีไดมี้การเบิกไปใชแ้ลว้บา้งเพอืสะดวกในการตรวจนบัรายการสินคา้ทีมีอยู ่ณ คลงัสินคา้ (ปฐมพงษ,์ 2557) เพือใหจ้าํนวนสินคา้จริงและในระบบมีความตรงกนั และเชือถือได ้ส่งผลใหมี้การสงัซือซาํลดนอ้ยลง สินคา้ไม่ขาดมือ ส่งผลใหใ้ชเ้วลาในการเบิกจ่ายอปุกรณ์และอะไหล่สาํรองลดนอ้ยลง จากเดิมใชเ้วลาในกระบวนการเบิกจ่ายอปุกรณ์และอะไหล่ 8 นาที/ครัง ปัจจุบนัหลงัจากปรัปปรุงแลว้ใชเ้วลาในการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่สาํรองลดลงเหลือ 3 นาที /ครัง  
 สรุปผลการวจิัย การศึกษาวิจยัครังนี เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุทีเกิดขึนในการจดัการสินคา้คงคลงัของแผนกวิศวกรรม โรงแรม 
WSP โดยการใช้เครืองมือ 7 QC Tools มาใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์หาสาเหตุทีส่งผลให้ กระบวนการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่สาํรองมีความล่าชา้ จากการนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์พบวา่ สาเหตุทีส่งผลในกระบวนการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่สาํรองมากทีสุดคือ การจดัสินคา้ไม่ตรงหมวดหมู่ ปัญหานีจะส่งผลให้ใชเ้วลานานในการหาอุปกรณ์ทีนาํมาใชง้าน ทาํให้ไม่ทราบจาํนวนสินคา้ทีเหลืออยู่ จาํนวนเท่าไหร่ มีสินคา้ชนิดใดบา้ง เกิดการสังซือทีซาํซาก ส่งผลให้สินคา้ขาดมือและเกิดความเสียหายตามมา  
 จากการนําเค รืองมือข้างต้นจากของงานวิจัยนี  มาวิเคราะห์  แก้ไข และควบคุม ส่งผลให้ เวลาทีใช้ใน การเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่สํารองลดน้อยลง จากเดิมใชเ้วลาในกระบวนการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่ 8 นาที/ครัง ปัจจุบนัใชเ้วลาในการเบิกจ่ายอปุกรณ์และอะไหล่สาํรองเหลือเพียง 3 นาที /ครัง คิดเป็น ลดลงคิดเป็น 62.5 เปอร์เซ็นต ์
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กิตติกรรมประกาศ               วิจัยฉบับนีสําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก โรงแรม WSP  ผู ้จ ัดการแผนกการจัดการทรัพยากรบุคคล  ทีให้โอกาสคณะผูว้ิจยั ได้เขา้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และขอขอบคุณผูบ้ริหารงานวิศวกรรม และผูที้เกียวขอ้งในแ ผ น ก วิ ศ ว ก ร ร ม  ที ค่ อ ย ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ ล ะ ค ว า ม อ นุ เค ร า ะ ห์ ก า ร เก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ใ น ก า ร ทํ าวิ จั ย ค รั ง นี  ซึงมีส่วนทาํให้วจิยัเรืองนีเสร็จสมบูรณ์  เอกสารอ้างองิ กรณ์วิษญ์ วิสิฐสกุลชยั และกอ้งภู นิมานันท์. 2559. การจดัการสินคา้คงคลงัของห้างหุ้นส่วนจาํกดั วิสิฐก่อสร้าง (๑๙๙๔).วารสารบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2(3): 62-80  คาํนาย อภิปรัชญาสกุล. 2553. การจัดการสินค้าคงคลงั. กรุงเทพมหานคร: โฟกสัมีเดีย แอนด ์พบัลิชชิง. นิมิต เนินแสง.  2553. การจาํลองสถานการณ์เพอืปรับปรุงการใชพ้นืทีและวางผงัคลงัสินคา้: กรณีศึกษาคลงัสินคา้สนบัสนุนการผลิตรถยนต.์ แหล่งทีมา: http://logisticscorner.com , 28 ตุลาคม 2560 ปฐมพงษ ์หอมศรี และจกัรพรรณ คงธนะ .2557. การพฒันาระบบการจดัการสินคา้คงคลงั. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง (2): 42-56 ลดัดาวลัย ์กิจสาลีรุ่ง และ อรรถกร เก่งพล. 2561. การออกแบบโปรแกรมฐานขอ้มูลเพือลดระยะเวลาในการคน้หาประวติัรวมถึงรายละเอียดของการซ่อมบาํรุงและดูแลรักษาตูค้อนเทนเนอร์: กรณีศึกษาบริษทัขนส่งและกระจายสินคา้. วารสารวชิาการพระจอมเกลา้พระนครเหนือ (2): 1-8 วรธน  แสงศักดา.  2554. การจัดสรรพืนทีการจัดวางสินค้าภายในคลังสินค้าโดยใช้แบบจําลองสถานการณ์: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง. แหล่งทีมา: http://logisticscorner.com , 28 ตุลาคม 2560                    
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ชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย 
The Demo Wireless Nurse Calling Voice System 

 กรภทัร เฉลิมวงศ ์ กระว ีอนนตรี และ สมพงษ ์แกว้หวงั Korrapat Chalermwong  Kravee Anontree and Sompong Kaewwang  บทคัดย่อ  
 งานวิจยัเชิงสิงประดิษฐชิ์นนีมีวตัถุประสงคเ์พือสร้างชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย ทีควบคุมการทาํงานดว้ยไมโครคอลโทรลเลอร์ สามารถส่งขอ้มูลหมายเลขห้องและสัญญาณเสียงบอกหมายเลขห้องไปแสดงผลบนหนา้จอเครืองรับทีโตะ๊พยาบาล ซึงระบบจะไม่หยดุการแสดงผล จนกวา่จะมีการตอบรับจากพยาบาล โดยระบบจะประกอบไปดว้ยปุ่ มกดเรียกพยาบาล ทีเชือมต่อกบัไมโครคอลโทรลเลอร์ และชุดรับ-ส่ง RS232 ทีติดตงัอยูใ่นหอ้งผูป่้วยและมีตวัรับ-ส่ง 
RS232 อีกตวัทีโตะ๊พยาบาลเป็นตวัแสดงหมายเลขห้องและสัญญาณเสียงบอกหมายเลขห้อง พร้อมทงัปุ่มตอบรับของพยาบาล จากทีไดส้าธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย   ในโรงพยาบาล พร้อมทงัไดใ้ห้บุคลากร และผูป่้วยห้องพิเศษทาํแบบสอบถามความพึงพอใจผลทีไดคื้อ สิงประดิษฐชิ์นนีเป็นทีน่าพอใจกบัผูที้ตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งมาก   คาํสําคญั : ระบบเรียกพยาบาล, ไมโครคอลโทรลเลอร์, ตวัรับ-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   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชมงคลศรีวิชยั ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  90000   Faculty of Industrial Education and Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Boryang, Muang, Songkhla 90000,      Thailand
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บทนํา  ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆการเอาใจใส่ดูแลผูป่้วยอย่างใกลชิ้ดช่วยสร้างความอุ่นใจและความไวว้างใจให้ผูป่้วยเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในยามฉุกเฉินทีผูป่้วยต้องการรักษาอย่างเร่งด่วนระบบการติดต่อเรียกเจ้าหน้าทีทีมีประสิทธิภาพจะช่วยใหผู้ป่้วยตลอดจนคนใกลชิ้ดมนัใจวา่จะไดรั้บการดูแลอย่างทนัท่วงทีในยามทีเกิดเหตุการณ์ทีไม่คาดคิดทีอาจเกิดขึนได้ตลอดเวลาในระหว่างทีพกัรักษาตวัอยู่ในสถานพยาบาลระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงหรือทีเรียกกนัว่า        Nurse call จึงมีความจาํเป็นอยา่งมากสาํหรับสถานพยาบาลซึงในปัจจุบนัเครืองช่วยเรียกพยาบาลฉุกเฉินตามโรงพยาบาลทีใชอ้ยูท่วัไปนนัจะมีราคาค่อนขา้งสูงบางครังตอ้งสงัมาจากต่างประเทศ  ในการทาํงานส่วนใหญ่ของระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียง ผูป่้วยจะตอ้งกดสวิตช์ทีขา้งเตียงผูป่้วยและจะมีการแสดงผลสัญญาณทีห้องพกัของพยาบาลหรือห้องพกัของแพทย์โดยมีลกัษณะเป็นไฟ  สีแดงกระพริบให้สัญญาณและมีเสียงสัญญาณดงัขึนซึงในการแสดงผลดงัทีกล่าวมาในบางครังหมอหรือพยาบาลอาจจะตรวจคนไขที้ห้องอืนหรืออยูบ่ริเวณใกลเ้คียงเมือไดย้ินเสียงสัญญาณตอ้งใชเ้วลาเดินมาดูวา่ไฟสัญญาณและเสียงสัญญาณซึงมีขนาดทีไม่ค่อยจะชดัเจนมากนกั วา่ดงัมาจากห้องผูป่้วยหรือเตียงผูป่้วยใด ส่งผลให้การเขา้ช่วยเหลือผูป่้วยล่าชา้  ดงันนัผูจ้ดัทาํจึงมีแนวคิดทีจะสร้างชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงพูดบอกหมายเลขห้องของผูป่้วยทีกดสวิตช์เพือแกไ้ขปัญหาดงักล่าวซึงเดิมทีนนัมีการทาํปริญญานิพนธ์ทีเป็น    เครืองเรียกพยาบาลฉุกเฉินแบบมีเสียงลกัษณะนีอยูแ่ลว้ซึงเครืองเรียกพยาบาลฉุกเฉินแบบมีเสียงเดิมนีสามารถนาํไปใชใ้นสถานพยาบาลไดเ้ป็นอยา่งดีโดยการเชือมต่อสายจากห้องผูป่้วยไปยงัโต๊ะพยาบาลถา้พิจารณาถึงขอ้เสียของเครืองเรียกพยาบาลฉุกเฉินแบบมีเสียงแบบเดิมนนัมีความยุง่ยากในการเดินสาย มีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งมากสาํหรับสถานพยาบาลทีมีหอ้งผูป่้วยหลายหอ้งและหากมีการใชไ้ปนานๆสายอาจขาดในได ้ ดงันนัโครงงานนีจึงนาํเสนอวธีิการแบบใหม่โดยการติดตงัชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สายขึนมาเพือแทนแบบเดิมซึงจะสะดวกต่อการติดตงัและไม่มีการเดินสายเกิดขึนทีเครืองส่งและเครืองรับ (ไม่ตอ้งยุ่งยากในการเดินสาย) ชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สายนีสามารถใชง้านไดโ้ดยเมือมีผูป่้วยกดปุ่มเรียกพยาบาลก็จะมีเสียงสัญญาณดังขึนด้านนอกทีโต๊ะพยาบาลและมีไฟแสดงสถานะซึงเสียงสัญญาณทีออกมาเป็นการส่งสัญญาณแบบWireless และสามารถกาํหนดความถีของสัญญาณโดยการป้อนรหัสเขา้ทีไมโครคอนโทรลเลอร์ให้กบัแต่ละแผนกให้รับสัญญาณไดต้ามทีกาํหนดไว ้ 
วธิีดําเนินการวิจัย 
 ในการปฏิบติังานให้สาํเร็จได้ตามเป้าหมายและภายในเวลาทีกาํหนดนนั จาํเป็นตอ้งมีการวางแผนโครงงานก่อน เพือให้ทราบแนวทางและขนัตอนในการปฏิบัติงานทีถูกตอ้ง ซึงชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สายมีขนัตอนและวธีิดาํเนินการดงัต่อไปนี 
  การศึกษาขอ้มูล  
 แผนการทาํงานของชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย 
  การออกแบบกล่องและการติดตงั 
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 ขนัตอนการประกอบชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย 
 การศึกษาข้อมูล 
 ขนัตอนในการศึกษาขอ้มูล เป็นขนัตอนแรกทีจาํเป็นตอ้งหาขอ้มูลโดยการศึกษาในรายละเอียดต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัตวัโครงงาน เพอืใหไ้ดแ้นวคิดเบืองตน้ของตวัโครงงาน และแนวทางในการสร้างตวัโครงงานขึน 
 จากการศึกษาขอ้มูลทีเกียวขอ้งทาํให้ผูจ้ดัทาํไดแ้นวคิดในการออกแบบโดยอาศยัหลกัการของเครืองเรียกพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆทีใชอ้ยูเ่ดิมซึงใชห้ลกัการให้ผูป่้วยกดสวิตซ์แลว้จะมีเสียงสัญญาณเตือน มีไฟแสดงทีห้องพกัพยาบาล ผูจ้ดัทาํไดน้าํแนวคิดดงักล่าวเอามาพฒันาให้มีขอ้ดีกวา่ระบบทีใชอ้ยู่ทวัๆไปคือ สามารถบอกหมายเลขห้องผูป่้วยได ้โดยมีไฟและมีการแสดงหมายเลขห้องทีจอ 7 segment เพือความชดัเจนมากขึนและแสดงออกเป็นเสียงพดูโดยการแสดงผลนีผา่นกระบวนการเขียนโปรแกรม และใชส้ญัญาณ Wireless ส่งแบบไร้สาย โดยพยาบาลจะรับขอ้มูลหมายเลขหอ้งโดยการดูทีหนา้จอของ 7 segment และเมือพยาบาลทราบแลว้สามารถกดปุ่มเพือให้ไฟทีติดอยูด่บัไป เพือแสดงให้รู้ว่ามีพยาบาลรับทราบแลว้ว่ามีการเรียกของผูป่้วย ซึงมีลกัษณะคลา้ยคอมพิวเตอร์ สามารถแยกแยะในส่วนการทาํงานของชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย ออกไดเ้ป็นส่วนประกอบสาํคญัตามบลอ็กไดอะแกรม ไดด้งัภาพที 1 

 
ภาพท ี1  บลอ็กไดอะแกรมการทาํงานของชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย 

 จากภาพที 2.1 บล็อกไดอะแกรมการทาํงานของชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สายอธิบายการทาํงานไดด้งันีปุ่มกดเรียกพยาบาลทาํหนา้ทีไวก้ดเรียกพยาบาลจากห้องผูป่้วยในเวลาฉุกเฉิน ในทีนีมีตน้แบบของงานอยูส่ามหอ้ง  
 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทาํหนา้ทีในส่วนรับคาํสงัโปรแกรมเพอืไปทาํการประมวลผลของโปรแกรม ในขณะเดียวกนัเมือมีสวติซ์กดเรียกมาคอนโทรลเลอร์ก็จะทาํการรับค่าของสวติซ์วา่มีการเรียกของผูป่้วยมาแลว้ จากหอ้งผูป่้วย จากนนัก็ทาํการส่งต่อในขอ้มูลถดัไป  
 7 segment ทาํหนา้ทีแสดงผลหมายเลขหอ้งของผูป่้วย 
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เริมตน้ 

 ลาํโพง ทาํหนา้ทีแสดงผลเป็นเสียงบอกหมายเลขหอ้งวา่หอ้งไหนเป็นผูเ้รียก 
 ชุดรับ–ส่ง (หอ้งผูป่้วย) เป็นอุปกรณ์ทีส่งสัญญาณไร้สายจะทาํการเซ็ตค่าของสัญญาณซึงทงัหมดจะทาํการส่งผลการทาํงานแบบไร้สายโดยมีคอนโทรลเลอร์ควบคุมการทาํงานโดยการเขียนโปรแกรม 
 ชุดรับ–ส่ง (ห้องพยาบาล) เป็นอุปกรณ์ทีส่งสัญญาณไร้สายเชือมต่อการทาํงานกนัระหว่างสวิตซ์เรียกฉุกเฉินกับไมโครคอนโทรลเลอร์ของทงัหมดในหอ้งพยาบาล 
 ปุ่มตอบรับ  ทาํหนา้ที  ส่งสญัญาณตอบรับไปยงัหอ้งผูป่้วย เพอืใหผู้ป่้วยรับทราบวา่พยาบาลรับรู้แลว้ 
 สัญญาณไฟฉุกเฉิน  จะเกิดขึนก็ต่อเมือผูป่้วยกดปุ่ มกดเรียกพยาบาล 
 สัญญาณไฟตอบรับ  จะเกิดขึนก็ต่อเมือพยาบาลดกปุ่ มตอบรับทีโตะ๊พยาบาล  หลงัจากทีผูป่้วยกดปุ่ มกดเรียกพยาบาล 
 แผนการทํางานของชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมเีสียงชนิดไร้สาย 
 ในการทาํงานของชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สายนี จะอาศยัโปรแกรม PIC C Compiler เป็นตวัสร้างระบบขึนมา โดยใช ้RS232 to RF-Wireless ( RF2.4GHz ) CONVERTER รุ่น ET-RF 24 G V .  เป็นตวัรับ – ส่งสัญญาณแบบ Wireless เนืองจากชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย การใชง้านโดยหลกัแลว้จะเป็นการกดปุ่ มกดเรียกพยาบาลจากห้องผูป่้วยเพือส่งสัญญาณไปยงัตวัรับทีโต๊ะพยาบาล แบบมีเสียงชนิดไร้สาย เพือให้พยาบาลรับทราบโดยทนัที ทาํให้การช่วยเหลือผูป่้วยไดท้นัทีดงัภาพที 2 
 
 
 
 
                                                                           ปุ่ มกดเรียกพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yes 

NO 

แสดงสญัญาณไฟฉุกเฉินทีเครืองส่ง (หอ้งผูป่้วย) 
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จบ 

  
 
 
 
 
                                                                               ปุ่มตอบรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปุ่ม Clear  
                                                                                  
 
 
 

ภาพท ี2 เป็นการแสดงแผนผงัการทาํงานของชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย 
เริมการทาํงานโดยการกดปุ่มเรียกพยาบาลทีเครืองส่งจากหอ้งผูป่้วย เครืองส่งแสดงสถานะสญัญาณไฟฉุกเฉิน  เพือใหผู้ป่้วยทราบว่าเครืองส่งทาํการส่งสัญญาณไปทีโต๊ะพยาบาลแลว้ ส่วนเครืองรับทีโต๊ะพยาบาลจะแสดงหมายเลขห้องของผูป่้วยพร้อมกับเสียงบอกหมายเลขห้องวนซาํเรือยๆ จนกว่าจะมีพยาบาลมากดปุ่มตอบรับ และเมือพยาบาลกดปุ่ มตอบรับทีเครืองรับเสียงสัญญาณและไฟแสดงหมายเลขจะหยดุการแสดงผล และเครืองส่งทีห้องผูป่้วยจะเปลียนสัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นสญัญาณไฟตอบรับ  เพอืใหผู้ป่้วยทราบวา่พยาบาลกาํลงัมาทีหอ้ง เมือพยาบาลมาถึงห้องผูป่้วยพยาบาลก็จะทาํการกดปุ่ มเคลียร์ทีเครืองส่งเพอืเริมระบบใหม่ และทาํการช่วยเหลือผูป่้วยทนัที 

NO 

NO 

เครืองรับทีโตะ๊พยาบาลแสดงหมายเลขหอ้ง พร้อมเสียงบอกหมายเลขหอ้ง 

Yes 
เครืองรับอยูใ่นสภาวะพร้อมใชง้าน 
แสดงสญัญาณไฟตอบรับทีเครืองส่ง (หอ้งผูป่้วย) 

Yes 
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 จะเห็นไดว้า่ทุกขนัตอนการทาํงานของชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย  จะมีการแสดงสญัญาณอยู่ทุกขนัตอน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงสัญญาณไฟ แสดงหมายเลขห้อง และแสดงสัญญาณเสียง เพือตอ้งการให้ผูป่้วยและพยาบาลรับทราบดว้ยกนัทนัที 
 การออกแบบกล่องและการตดิตงั 
 ในการออกแบบกล่องตวัรับนนัไดอ้อกแบบโดยให้มีลกัษณะเป็นกล่องสีเหลียมทีมีจอแสดงผลของหมายเลขหอ้ง ทีใช ้7 Segment พร้อมทงัสญัญาณเสียงและสัญญาณไฟ ในการแสดงผล วสัดุทีใชห้าซือไดท้วัไปประหยดัค่าใชจ่้ายกล่องทาํดว้ยแผน่อะคริลิคดงัรูปที 3 
 

 ภาพท ี3 การออกแบบกล่องตวัรับ 
 ในส่วนของกล่องทีเป็นปุ่ มกดเรียกพยาบาลนนัออกแบบโดยการให้มีลกัษณะทีเป็นรูปแบบสากลง่ายต่อการใชง้านและมีไฟแสดงสถานะการใชง้าน วสัดุทีใชห้าซือไดท้วัไปประหยดัค่าใชจ่้ายกล่องทาํดว้ยแผน่อะคริลิคดงัภาพที 3 

 

 ภาพท ี4 การออกแบบกล่องตวัส่ง 
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ขนัตอนการประกอบชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมเีสียงชนิดไร้สาย 
 การทดลองระบบดว้ยชุดไมโครคอลโทรลเลอร์ ในขนัตอนนีไดท้าํการทดลองเขียนโปรแกรมลงในชุดภาครับ – ส่ง และประกอบชินงานทดสอบใชง้านพร้อมแสดงผลทีชุดไมโครคอลโทรลเลอร์ 
การทดสอบชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดสาธิตฯพร้อมใชง้าน                                              ทดสอบระบบหอ้งที1 
 
 
 
 
                         

ทดสอบระบบหอ้งที 2                                                ทดสอบระบบหอ้งที 3 
ภาพท ี5 ขนัตอนการทดสอบชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย 

ผลและวจิารณ์ผล 
การทดสอบการทาํงานของชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมเีสียงชนิดไร้สาย 
 ผลของโครงงานในชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย สามารถนาํชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สายนีไปทดสอบการใชง้านไดจ้ริง และสามารถสรุปขนัตอนไดด้งันี 
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ภาพท ี6 ชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย 

 ชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย เริมตงัแต่ขนัตอนการคิดคน้จนถึงขนัตอนการสาธิต สรุปผลของโครงงานไดด้งันี 
  สามารถควบคุมการทาํงานดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
  สามารถส่งขอ้มูลหมายเลขหอ้งและสญัญาณเรียกฉุกเฉินไปแสดงผลบนหนา้จอเครืองรับ 
  ระบบจะแสดงหมายเลขห้องจนกวา่จะมีการตอบรับจากพยาบาล 
  ชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สายจะทาํการสาธิตระบบทงัหมด 3 หอ้ง 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการทํางานของชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย ทางผู ้จ ัดทําได้ทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการใชง้านชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นพยาบาล ผูช่้วยพยาบาล และผูป่้วยหอ้งพเิศษ จาํนวน 20 คน 

                                           
 

ภาพท ี7 ผูต้อบแบบสอบถาม เป็นพยาบาล ผูช่้วยพยาบาล และผูป่้วยห้องพิเศษ จาํนวน 20 คน 
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ไดป้ระเมินความพึงพอใจในการใชง้านชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย แลว้จึงนาํผลทีไดจ้ากการแจกแบบสอบถาม มาหาค่าร้อยละ โดยแบบสอบถามมีรูปแบบและรายละเอียดหัวขอ้ประเมินดงันี 
ตารางท ี1 รายการทีประเมินแบบสอบถาม 
ลาํดบัที รายการทีประเมิน ระดบัความพึงพอใจ มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยมาก 1 การทาํงานของชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย      2 ความง่ายต่อการใชง้าน      3 ความปลอดภยัของชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย      4 ผลกระทบนอ้ยลงและสามารถช่วยเหลือผูป่้วยไดท้นัท่วงที      5 ความทนัสมยัของชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย      6 แนวคิด/และความน่าสนใจ      7 ประโยชน์การใชง้าน      8 ภาพรวมของชุดชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย       
ตารางท ี2 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามตาํแหน่ง 

ตาํแหน่ง เพศชาย เพศหญิง จํานวนรวมทงัหมด ร้อยละทงัหมด จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ พยาบาล - - 7 35 7 35 ผูช่้วยพยาบาล 5 25 3 15 8 40 ผูป่้วยหอ้งพเิศษ 3 15 2 10 5 25 รวม 20 100  
 ผู ้จ ัดทําได้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นแบบสอบถามความความพึงพอใจของพยาบาล ผูช่้วยพยาบาล และผูป่้วยห้องพิเศษโดยการหาค่าเฉลีย(  )และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายของขอ้มูลค่าเฉลีย (  )ไดก้าํหนดเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉลียคะแนนออกเป็น 5 ระดบัดงันี 
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ตารางท ี3 กาํหนดเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉลีย 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที 4 สรุปค่าคะแนนเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจในการใชง้านชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย 
ท ี ความพงึพอใจ  S.D. ระดบั 1 การทาํงานของชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย 4.45 0.51 มากทีสุด 2 ความง่ายต่อการใชง้าน 4.45 0.51 มากทีสุด 3 ความปลอดภยัของชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย  4.05 0.76 มาก 
4 ผลกระทบต่อการใชง้าน 4.15 0.67 มาก 5 ความทนัสมยัของชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย 4.20 0.70 มาก 
6 แนวคิด/และความน่าสนใจ 4.45 0.51 มากทีสุด 7 ประโยชน์การใชง้าน 4.35 0.49 มากทีสุด 8 ภาพรวมของชุดชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย 4.05 0.51 มาก 

เฉลยี 4.26 0.65 มากทสุีด  
 จากตารางที 4 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามความพงึพอใจในการใชง้านชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย เมือพิจารณาค่าเฉลียรวมของทุกรายการ พบวา่ อยู่ในระดบัมากทีสุด  (  = 4.26 ) และเมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในมากทีสุดเพียงบางขอ้ ไดแ้ก่ การทาํงานของชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย  ความง่ายต่อการใชง้านแนวคิด/และความน่าสนใจ  และประโยชน์การใชง้านโดยขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือการทาํงานของชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย ความง่ายต่อการใชง้าน  และแนวคิด/และความน่าสนใจ (  = 4.45 ) และดา้นทีมีค่าเฉลียตาํสุด คือ ความปลอดภยัของชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบ   มีเสียงชนิดไร้สาย และภาพรวมของชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิด  ไร้สาย (  = 4.05) 

ค่าเฉลีย ระดบัความพงึพอใจของของพยาบาลผู้ช่วยพยาบาล และผู้ป่วยห้องพเิศษ 4.21 - 5.00 มากทีสุด 3.41 – 4.20 มาก 2.61 – 3.40 ปานกลาง 1.81 – 2.60 นอ้ย 1.00 – 1.80 นอ้ยทีสุด 
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สรุปผลการวิจัย 
 ชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สายมีวตัถุปะสงค ์เพือสร้างชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย จึงตอ้งมีการพฒันาและปรับปรุงระบบทีใช้อยูใ่นปัจจุบนัให้ทนัสมยัมากยิงขึน และใชง้านให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงตอ้งนําเทคโนโลยีไร้สายเขา้มาใชง้าน เพือทีจะทาํให้ชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สายเป็นไปตามเป้าประสงคที์กล่าวไวข้า้งตน้  
 ในเครืองเรียกพยาบาลแบบเก่านนัมีขอ้จาํกดัอยูม่าก คือ จะเป็นในลกัษณะของการใชส้ายในการวางระบบ ไม่มีการบอกหมายเลขห้อง และไม่สามารถทราบไดว้า่พยาบาลรับรู้หรือไม่ จึงทาํให้เกิดการล่าชา้ เสียเวลา ทาํให้การช่วยเหลือไม่ทนัท่วงที ซึงอาจจะก่อให้เกิดเหตุการณ์ทีไม่คาดคิดได ้   เพือช่วยลดความยุง่ยากทงัหลายทางผูจ้ดัทาํจึงคิดคน้ระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สายขึน  
 ชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย มีขอ้ดีตรงทีประหยดังบประมาณในการวางระบบในจุดทีตอ้งใช้สาย ซึงทงัยากและสินเปลืองวสัดุในการเดินสาย ชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สายยงัเพมิความสะดวกและความทนัสมยั พร้อมทงัมีความแม่นยาํในการขอความช่วยเหลือจากพยาบาล 
  สรุปผลการวจิยั 
 4.1.1 สามารถควบคุมการทาํงานดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

4.1.2 สามารถส่งขอ้มูลหมายเลขห้องและสัญญาณเรียกฉุกเฉินไปแสดงผลบนหน้าจอเครืองรับซึงมี 7 Sigment และลาํโพงเป็นตวัแสดงผล 
4.1.3 หากยงัไม่มีการตอบรับจากพยาบาลระบบจะแสดงหมายเลขหอ้งจนกวา่จะมีการตอบรับจากพยาบาล 
4.1.4 ชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สายจะทาํการสาธิตระบบทงัหมด3 หอ้ง 

 ข้อเสนอแนะ 
 4.2.1 เครืองส่ง ควรจะมีขนาดทีเล็กกะทดัรัด เพอืไม่ใหเ้กะกะพนืที ขนาดทีเหมาะสมคือ 
 เท่ากบัโทรศพัทมื์อถือ 
 4.2.2 ควรมีการแสดงผลทีดีกวา่นี เช่น การแจง้ให้ทราบทนัทีวา่เกิดเหตุการณ์อะไรขึน 

          4.2.3 ในกรณีทีตอ้งการติดตงัมากกวา่ 3 หอ้งและเป็นตวัเลขหอ้งทีเป็น 2 หลกัควรเพมิจาํนวนชุดแสดงผลเป็นสองถึงสามหลกัเพอืรองรับห้องทีเพิมขึน     
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แบบจําลองการตรวจจับการรัวไหลของก๊าซแอลพจีีและตัดระบบไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์เคลือนที 
L.P.G. Gas leakage Detection and Electr ic Power  Cut-Off Model Using Mobile Phone   วนัเฉลิม ชนัวฒันพงศ1์*  เกรียงศกัดิ เหลือประเสริฐ1 และ ไพฑูรย ์รักเหลือ1  Wanchalerm Chanwattanapong1*  Kriangsak Lhueprasert1  Paitoon Rakluea1  บทคดัย่อ   งานวิจยันีนาํเสนอแบบจาํลองการตรวจจบัและแจง้เตือนการรัวไหลของก๊าซแอลพีจีและอุณหภูมิภายในหอ้ง ควบคุมดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตวัประมวลผลกลาง ทาํงานร่วมเซนเซอร์ก๊าซแอลพีจี MQ-6 ทาํหน้าทีตรวจจบัการรัวไหลของก๊าซ และ เซนเซอร์ DHT-22 ทาํหน้าทีตรวจวดัอุณหภูมิ โดยเมือเกิดการรัวไหลของก๊าซแอลพีจีเซนเซอร์จะตรวจจับความเขม้ก๊าซแอลพีจีและส่งไปยงัไมโครคอนโทรลเลอร์เพอืทาํการประมวลผล หากวา่ความเขม้ขน้ของก๊าซแอลพีจีมีค่าเกินกว่า 600 PPM หรืออุณหภูมิในห้องมีค่าเกิน 50 องศาเซลเซียสไมโครคอนโทรลเลอร์จะทาํการส่งขอ้ความเตือนไปยงัโทรศพัทเ์คลือนทีและสามารถใชโ้ทรศพัทเ์คลือนทีควบคุมการตดัระบบไฟฟ้าและระบบก๊าซแอลพีจี หากความเขม้ก๊าซและอุณหภูมิมีค่าเกินไมโครคอนโทรลเลอร์จะส่งขอ้ความไปยงัโทรศพัท์เคลือนทีและสังตดัระบบไฟฟ้าและระบบก๊าซโดยอตัโนมติั  

คาํสําคญั : ระบบแจง้เตือน, 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  
1 ภาควชิาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ตาํบลคลองหก อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 12110 
1Department of Electronics and Telecommunication Engineering, Faculty of Engineer, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Klong 6, Thanyaburi, Pathumthani 12110, Thailand 
*ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : wanchalerm_c@rmutt.ac.th 
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บทนํา  ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือแอลพีจี (Liquefied Petroleum Gas) จดัเป็นเชือเพลิงอีกชนิดหนึงทีมาจากซากดึกดาํบรรพ์เป็นผลิตภัณฑ์ทีได้จากการแยกนํามันดิบในโรงกลันนํามันหรือการแยกก๊าซธรรมชาติในโรงแยกก๊าซธรรมชาติซึงประกอบดว้ยส่วนผสมของไฮโดรคาร์บอน 2 ชนิด คือ โพรเพนและบิวเทน ก๊าซแอลพีจีเป็นก๊าซทีไม่มีกลินไม่มีสี เบากวา่นาํแต่หนกักวา่อากาศเป็นเชือเพลิงทีมีความไวไฟสูง เมือเกิดการรัวไหลจะเกิดการสะสมตามพนืดา้นล่าง ซึงช่วงการติดไฟของก๊าซแอลพีจีอยูใ่นช่วงประมาณ 2–15 % ของปริมาตรก๊าซในอากาศ ปริมาณของก๊าซแอลพีจีตงัแต่ % ขึนไปสามารถทีจะติดไฟได ้ส่วนอุณหภูมิทีทาํให้ก๊าซแอลพีจีเกิดการลุกไหมไดเ้องคือประมาณ 400 องศาเซลเซียส ก๊าซแอลพีจี สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ไดอ้ยา่งมากมายไม่วา่จะเป็นในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมแกว้ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเชือม หรือการนาํมาใชใ้นครัวเรือนในการประกอบอาหารทีรู้จกัทวัไปในชือก๊าซหุงต้ม เนืองจากก๊าซแอลพีจเีป็นก๊าซทไีม่มีสีและไม่มีกลิน เมือมีการนาํมาใชใ้นเชิงพาณิชยจึ์งมีขอ้กาํหนดให้เติมสารมีกลิน เพือเป็นการเตือนภยัหากเกิดการรัวไหลขึนแต่หากเมือเกิดการรัวไหลในขณะทีผูใ้ชไ้ม่ทราบและเกิดประกายไฟอาจทาํใหเ้กิดอนัตรายแก่ทรัพยสิ์นได ้
 จากความอนัตรายของการใชง้านก๊าซแอลพีจีทางคณะผูว้จิยัจึงสร้างแบบจาํลองการตรวจจบัการรัวไหลของก๊าซแอลพีจีและตดัระบบไฟฟ้าผา่นโทรศพัทเ์คลือนทีขึนเพอืใหส้ามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นครัวเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม โดยแบบจาํลองนีสามารถตรวจจบัก๊าซ อุณหภูมิและสังตดัระบบไฟฟ้า ปิดระบบการจ่ายก๊าซ ผา่นโทรศพัทเ์คลือนทีได ้โดยเมือเกิดการรัวไหลของก๊าซแอลพีจีเซนเซอร์จะตรวจจบัความเขม้ก๊าซแอลพีจีและส่งไปยงัไมโครคอนโทรลเลอร์เพือทาํการประมวลผล หากว่าความเขม้ขน้ของก๊าซแอลพีจีมีค่าเกินกว่า 600 PPM หรืออุณหภูมิในห้องมีค่าเกิน 50 องศาเซลเซียสไมโครคอนโทรลเลอร์จะทาํการส่งขอ้ความเตือนไปยงัโทรศพัท์เคลือนทีและผูใ้ชง้านสามารถใชโ้ทรศพัท์เคลือนทีควบคุมการตดัระบบไฟฟ้าและระบบก๊าซแอลพีจี หากความเขม้ของก๊าซและอุณหภูมิมีค่าเกินกวา่ค่าทีกาํหนดไมโครคอนโทรลเลอร์จะส่งขอ้ความไปยงัโทรศพัทเ์คลือนทีและสงัตดัระบบไฟฟ้าและระบบก๊าซโดยอตัโนมตัิ 
ทฤษฎทีเีกยีวข้อง 
.ก๊าซ แอลพจี ี

ก๊าซแอลพี จี (Liquefied Petroleum Gas) มีชือเรียกว่า ก๊าซปริโตรเลียมเหลว หรือ ก๊าซหุงต้ม ประกอบด้วยส่วนผสมของไฮโดรคาร์บอน  ชนิด โพรเพนและบิวเทนในอตัราส่วนเท่าใดก็ได ้โดยอาจเป็นโพรเพนบริสุทธิ % หรือบิวเทนบริสุทธิ % ก็ไดโ้ดยทวัไปก๊าซหุงตม้ส่วนใหญ่ไดจ้ากโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติ โดยใชอ้ตัราส่วนผสมของโพรเพนและบิวเทนประมาณ 70:30 ก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีสภาพเป็นก๊าซทีอุณหภูมิและความดนับรรยากาศโดยมีนาํหนักประมาณ 1.5-2 เท่าของอากาศ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจะถูกอดัให้อยูใ่นสภาพของเหลวภายใตค้วามดนัเพือสะดวกต่อการเก็บและการขนส่ง เมือลดความดนัก๊าซเหลวนีจะกลายเป็นไอ สามารถนาํไปใชง้านได ้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชือเพลิงทีมีความสาํคญัในปัจจุบนั ใชก้นัอย่างแพร่หลายทงัในครัวเรือน อุตสาหกรรม และในภาคการขนส่ง เนืองจากเป็นเชือเพลิงทีขนส่งสะดวกไม่เปลืองทีเก็บ และทีสาํคญัคือ เผาไหมแ้ลว้เกิดเขม่านอ้ยกวา่เชือเพลิงชนิดอืน .โมดูลเซนเซอร์ก๊าซแอลพจี ีMQ-06 MQ-6 เป็นเซนเซอร์ตรวจจบัปริมาณแก๊สแอลพีจีในอากาศโดยเมือเมือเราเริมจ่ายพลงังานให้กบัเซนเซอร์ ทาํให้เกิดความร้อนขึนทีขดลวดภายในตวัเซ็นเซอร์เมือก๊าซแอลพีจี เขา้มาทาํปฏิกิริยาจะทาํให้ค่าความตา้นทานค่าความตา้นทาน
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ภายในของเซนเซอร์มีการเปลียนแปลงตามปริมาณของก๊าซแอลพีจีทีเซ็นเซอร์ไดรั้บ คือเมือปริมาณของก๊าซทีไดรั้บมีค่ามากขึนค่าความตา้นทานภายใน (RS) จะมีค่าลดลง หรือ ค่าความตา้นทานภายในของเซ็นเซอร์แปรผกผนักบัปริมาณของก๊าซแอลพีจี       
ภาพท ี1  เซนเซอร์ก๊าซแอลพีจี MQ-6     

 
 
 

ภาพท ี2  วงจรสมมูลเซ็นเซอร์ก๊าซแอลพีจี MQ-6 ภาพที 1 แสดงเซ็นเซอร์ก๊าซแอลพีจี MQ-6 และภาพที 2 แสดงวงจรสมมูลชุดวงจรเซ็นเซอร์ก๊าซแอลพีจีจากวงจรจะเห็นวา่ภายในเซนเซอร์ เปรียบเสมือนมีตวัตา้นทานต่ออยู ่การต่อใชง้านตอ้งจ่ายแรงดนัไฟเลียง 5 V และต่อตวัตา้นทาน RL อนุกรม ดงันนัจึงสามารถหาค่าของแรงดนั Vo ทีตกคร่อมความตา้นทาน RLไดจ้ากสมการที   
                                    =        

 
จากหลกัการทาํงานของเซ็นเซอร์ เมือปริมาณของก๊าซแอลพจีีไดรั้บเขา้มามากขึนแรงดนัเอาตพ์ตุ Vo จะมีค่าเพมิมากขึนซึงแรงดนัเอาตพ์ุตทีไดจ้ะถูกส่งใหก้บัไมโครคอนโทรลเลอร์ใชใ้นการประมวลผลต่อไป 

.โมดูลวดัอุณหภูม ิDHT22 เซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์ DHT22 เป็นเซ็นเซอร์ซึงมีราคาถูก ใหค้่าเป็นแบบดิจิทลั ใชข้าสญัญาณดิจิทลัเพียงเส้นเดียวในการเชือมต่อแบบบิตอนุกรมสองทิศทาง (serial data, bi-directional) โดยมีความเทียงตรงในการวา่ค่าความชืนสัมพัทธ์ +- 5%.  ย่านอุณหภูมิตรวจวดัได้อยู่ที -40 ถึง 80 องศาเซลเซียส ในการอ่านข้อมูลจากไอซีนัน จะใช้ขาสัญญาณเพียงเส้นเดียวคือ DATA (หรือ SDA) แบบสองทิศทาง และในสถานะปรกติสัญญาณ DATA จะมีสถานะเป็น 
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HIGH ในการอ่านขอ้มูลแต่ละครัง ไมโครคอนโทรลเลอร์จะตอ้งกาํหนดใหข้า DATA เป็นเอาตพ์ตุ และสร้างบิต START ซึงจะตอ้งมีสถานะเป็น LOW อยา่งนอ้ย 800 μsec จากนนัจึงใหเ้ป็นสถานะ HIGH อยา่งนอ้ย 20 μsec จากนนัเป็นขนัตอนการรอการตอบกลบั (response) และจากไอซี โดยขา DATA จะถูกตอ้งเปลียนเป็นอินพุต เริมตน้ของการตอบกลบัไอซี จะดึงสัญญาณลงเป็น LOW และปล่อยให้เป็น HIGH ช่วงละ 80 μsec โดยประมาณ (เรียกวา่ Response Bit) จากนนัจึงจะเป็นการส่งขอ้มูลทีละบิต รวม 40 บิต โดยขอ้มูล 2 ไบตแ์รกจะแทนขอ้มูลความชืนสัมพทัธ์ 2 ไบตถ์ดัมาจะแทนอุณหภูมิและไบต์สุดทา้ยเป็น cheksum 
 

 ภาพท ี   ลาํดบัของขอ้มูลบิตในการอ่านค่าจากไอซี DHT22  
  
 
 
 

ภาพท ี4  การจาํแนกขอ้มูลบิตของไอซี DHT22 4.โมดูลจเีอสเอม็ Sim808 โมดูล SIM808 เป็นโมดูลการสือสารแบบ Quad-Band GSM/GPRS ซึงไดร้วมเทคโนโลยี GPS สําหรับดาวเทียมนาํทางและมีการการออกแบบทีกะทดัรัดซึงไดร้วมการสือสารในแบบ GPRS และ GPS ไวใ้นแพคเกจเดียวทาํให้ผูพ้ฒันาประหยดัทงัเวลาและค่าใชจ่้ายในการพฒันา 
 
 
 
 
 
 

ภาพท ี5  โมดูลจีเอสเอม็ Sim808  
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5.Arduino Arduino เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ทีมีการพฒันาแบบ Open Source คือมีการเปิดเผยขอ้มูลทงัดา้น Hardware และ Software ตวั บอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาใหใ้ชง้านไดง่้าย ดงันนัจึงเหมาะสาํหรับผูเ้ริมตน้ศึกษา ทงันีผูใ้ชง้านยงัสามารถดดัแปลง เพิมเติม พฒันาต่อยอดทงัตวับอร์ด หรือโปรแกรมต่อไดอี้กดว้ยArduino IDE คือ เครืองมือสําหรับใช้พฒันาระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) มีภาษามาตรฐานสําหรับการเขียนโปรแกรม โดยจะใช้ตัวควบคุมหรือชิพไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ทีมีขนาดเลก็เพอืให้มีความเหมาะสมกบังานขนาดเลก็อยา่ง Atmega328  ซึง Arduino มีจุดเด่นในเรืองของความง่ายต่อการเรียนรู้และใชง้าน เนืองจากมีการออกแบบคาํสงัต่างๆ ขึนมาสนบัสนุนการใชง้านดว้ยรูปแบบทีง่าย ภาษาทีใชใ้นการเขียนโปรแกรมลงบน Arduino นนั จะใชภ้าษา C++ ซึงเป็นรูปแบบของโปรแกรมภาษาซีประยกุตแ์บบหนึงทีมีโครงสร้างของตวัภาษาโดยรวมใกลเ้คียงกนักบัภาษาซีมาตรฐาน (ANSI-C) อืนๆ เพียงแต่ไดมี้การปรับปรุงรูปแบบในการเขียนโปรแกรมบางส่วนทีแตกต่างไปจาก ANSI-C*เลก็นอ้ยเพอืช่วยลดความยุง่ยากในการเขียนโปรแกรมและใหผู้เ้ขียนโปรแกรมสามารถเขียนโปรแกรมไดง่้ายและสะดวกมากขึนกวา่การเขียนภาษาซีตามแบบมาตรฐานของ ANSI-C โดยตรง ซึง Arduino IDE จะมีลกัษณะการทาํงานเช่นเดียวกันกบั Text Editor โดยจะเลือกใช้ C- Compiler ของ “GNU AVR-GCC Toolchain” ร่วมกบั Library Function ของ “avr-libc” ส่วน Utility ทีใชใ้นการ Upload Code ให้กบั AVR นัน ก็จะใช้ของ “AVRDude”  ซึงคุณ สมบัติของ Arduino UNO R3 ทีใช้ในงานวิจัยนีจะประกอบไปด้วยชิพไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmel ATmega32     แรงดนัไฟฟ้าทีใชง้าน 5 โวลท์    หน่วยความจาํ 32 KB  และความเร็วสัญญาณนาฬิกา 16 MHz 
 
 
 
 

 
ภาพท ี5  Arduino UNO R3 การออกแบบจาํลองการตรวจจบัการรัวไหลของก๊าซแอลพจีีและตดัระบบไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์เคลือนท ีการทาํงานของแบบจาํลองการตรวจจบัการรัวไหลของก๊าซแอลพีจีและตดัระบบไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์เคลือนที เซนเซอร์ MQ-6 ทําการตรวจจบัความเข้มของก๊าซแอลพีจีทีรัวไหลออกมาและเซ็นเซอร์ DHT22 จะทําการวดัอุณหภูมิภายในแบบจําลองจากนันเซ็นเซอร์ทัง 2 จะส่งค่ามาที Arduino UNO R3 โดย Arduino UNO R3 จะประมวลผลและแสดงผลไปยงั LCD display เมือมีความเข้มก๊าซเกินกว่า 600 ppm Arduino UNO R3 จะสังให้ โมดูล GSM SIM808 ส่งขอ้ความไปเตือนทีโทรศพัท์เคลือนทีดว้ยขอ้ความ “ LPG Gas is Overdue” เมืออุณภูมิเกิน 50 องศาเซลเซียส Arduino UNO R3 จะสงัให ้โมดูล GSM SIM808 ส่งขอ้ความไปเตือนทีมือถือดว้ย ขอ้ความ “Temperature is Overdue ” และเมือมีความเขม้ก๊าซแอลพีจีเกิน 600 ppm และ อุณภูมิเกิน 50 องศาเซลเซียส Arduino UNO R3 จะสังให้ โมดูล GSM SIM808 ส่งขอ้ความไปเตือนทีมือถือดว้ยขอ้ความ “Temperature &LPG Gas are Overdue” ขอ้ความเตือนทีถูกส่งจะส่งไปยงัมือถือ 2 หมายเลข
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และเมือ มีขอ้ความเขา้มายงั โมดูล GSM SIM808 ดว้ยขอ้ความ “off” Arduino UNO R3 จะสงัให้ โมดูรีเลย ์ทาํงานเพือตดัระบบไฟฟ้าและระบบการจ่ายก๊าซแอลพีจี 
 
 
  

 
 
 
 
 

ภาพท ี6  Flowchart การทาํงานของแบบจาํลองการตรวจจบัการรัวไหลของก๊าซแอลพีจีและตดัระบบไฟฟ้าผา่นโทรศพัทเ์คลือนที  
 
 
 
 
 

 ภาพท ี7  แสดงการเชือมต่อเซ็นเซอร์ของแบบจาํลองการตรวจจบัการรัวไหลของก๊าซแอลพีจีและตดัระบบไฟฟ้าผา่นโทรศพัทเ์คลือนที 
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ผลการทดลองและสรุปผล 
.การทดสอบเซ็นเซอร์ก๊าซแอลพีจ ี

ในการทดสอบการทํางานของแบบจําลองการตรวจจับการรัวไหลของก๊าซแอลพีจีและตัดระบบไฟฟ้าผ่านโทรศพัทเ์คลือนทีโดยทาํการวดัค่าเปรียบเทียบกบัเครืองวดัแก๊สรัวมาตรฐาน AZ รุ่น 7291 กบัเซ็นเซอร์ตรวจจบัแก๊ส MQ-06 ไวใ้นพนืทีจาํลองขนาด 30x20x30 เซนติเมตร และทาํการแพร่กระจายแก๊สในปริมาณทีเท่ากนัเพอืเปรียบเทียบปริมาณแก๊สทีสามารถวดัได ้ตารางท ี1 ผลการทดสอบการตรวจจบัก๊าซ        
 
 
 
 
 
 
 
 

.การทดสอบเซ็นเซอร์อุณหภูมิ DHT22 
ในการทดสอบการทํางานของแบบจําลองการตรวจจับการรัวไหลของก๊าซแอลพีจีและตัดระบบไฟฟ้าผ่านโทรศพัท์เคลือนทีโดยทาํการวดัค่าเปรียบเทียบกบัเครืองทาํการติดตงัหัววดัอุณหภูมิของเครืองดิจิตอลมลัติมิเตอร์ APPA 99II กบัเซ็นเซอร์ DHT22 ลงในแบบจาํลองขนาด 30x20x30 เซนติเมตรและทาํการ ลดอุณหภูมิลงจาก 50 องศาเซลเซียส ไปจนถึง 20 องศาองศาเซลเซียส ดว้ยตวัทาํความเยน็ในแบบจาํลองผลทีไดแ้สดงในตารางที 2 
 
 
 
 
 

ครังทีวดั 
ค่าความเข้มแก๊สจากเครืองวดัแก๊สรัวมาตรฐาน AZ รุ่น 7291 (ppm)  40 Vout 80 Vout 160 Vout 320 Vout 640 Vout 1 42 0.17 73 0.29 245 0.97 520 2.07 713 2.83 2 42 0.17 92 0.37 279 1.11 500 1.99 764 3.04 3 35 0.14 90 0.35 268 1.06 515 2.05 842 3.35 4 44 0.17 81 0.32 236 0.94 602 2.39 940 3.73 5 49 0.19 95 0.38 213 0.85 572 2.27 937 3.72 6 51 0.20 93 0.37 229 0.91 687 2.73 942 3.74 7 59 0.23 93 0.37 234 0.93 583 2.31 802 3.19 8 47 0.19 75 0.30 255 1.01 524 2.08 825 3.28 9 44 0.17 97 0.39 265 1.05 538 2.14 927 3.68 ค่าเฉลีย 45.90 0.18 87.67 0.35 247.11 0.98 560.11 2.23 854.6 3.40 
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ตารางท ี2 ผลการทดสอบวดัอุณหภูมิ   
 
 
 
 
 
 
 

.การทดสอบการทาํงานของแบบจาํลองการตรวจจบัการรัวไหลของก๊าซแอลพจีแีละตดัระบบไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์เคลือนท ี
ทาํการทดสอบโดยปล่อยก๊าซเขา้ไปในแบบจาํลองโดยผ่านวาล์วควบคุมก๊าซจนถึง 600 ppm เพือทดสอบการทาํงานของแบบจาํลอง จากผลการทดลองปรากฏวา่แบบจาํลองสามารถตรวจจบัการรัวของก๊าซและทาํการส่ง SMS ไปยงัโทรศพัทเ์คลือนทีและสามารถทาํการตดัระบบไฟฟ้าและระบบการจ่ายกก๊าซไดทุ้กครัง 
 
 
 
  
 
 

ภาพท ี7  แสดง SMS จากแบบจาํลอง  
สรุปผลการวจิัย  

งานวิจัยนีนําเสนอการพัฒนาแบบจําลองการตรวจจับการรัวไหลของก๊าซแอลพีจีและตัดระบบไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์เคลือนทีซึงไดน้ําเสนอการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีเซ็นเซอร์แบบดิจิตอลรุ่น DHT22 สําหรับตรวจจับอุณหภูมิ  ความชืนสัมพัทธ์ และ เซ็นเซอร์ MQ-6 สําหรับตรวจจับก๊าซแอลพีจี โดยทําการแจ้งเตือนและสังตัดการทํางานผ่านโทรศัพท์เคลือนที รวมทังการประยุกต์ใช้ไมโครคอลโทรลเลอร์Arduino จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์เซ็นเซอร์มีความไวในการตรวจจบัทีดีและมีเสถียรภาพในการทาํงาน โดยมีความเทียงตรงในการวา่ค่าความชืนสัมพทัธ์ +- 

อุณหภมิูทีวดัไดจ้ากเครืองดิจิตอลมลัติมิเตอร์ APPA 99II อุณหภมิูทีวดัได ้(°C) %ความคาดเคลือน 
20 19.70 1.50 25 24.70 1.20 30 29.50 1.67 35 34.60 1.14 40 39.60 1.00 45 44.60 0.89 50 49.60 0.80 
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5%.  และมียา่นอุณหภูมิทีสามารถตรวจจบัไดอ้ยูที่ -40 ถึง 80 องศาเซลเซียส  และเซ็นเซอร์ตรวจการรัวไหลของก๊าซแอลพีจีสามารถทาํการตรวจจบัการรัวไหลของก๊าซไดค้่อนขา้งแม่นยาํและแบบจาํลองสามารถทาํการแจง้เตือนและสงัตดัการทาํงานของระบบการจ่ายก๊าซและระบบการจ่ายพลงังานไฟฟ้าไดอ้ยา่งแม่นยาํ  กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ทีสนบัสนุนเครืองมือทีใชส้าํหรับทดสอบในงานวิจยันี  
 เอกสารอ้างองิ ดอนสนั ปงผาบ. 2558. ภาษาซีและ Arduino. ส.ส.ท.  จกักรี รัศมีฉาย.  2558. ทดลองและใชง้าน Adrduino Uno R3 ดว้ยโปรแกรม NI labView. ทริปเพลิ กรุ๊ป กรุงเทพฯ. แพรวพรรณ  พุ่มพฤกษ ์และ จงกลนี  ราชสุข. ระบบเตือนแก๊สรัวไร้สายผ่านสมาร์ทโฟน. วิทยานิพนธ์ปริญญาตรี ภาควิชาวศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ธญับุรี. 
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การพฒันาแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงสําหรับเครืองตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตในการเชือมโลหะ Development of a High Voltage DC power  Supply for  Electrostatic Precipitator  in Welding Process   สรายทุธ มณีงาม * จามิกร ไต่วลัย์  Sarayuth Maneengam1* Jamikorn Taiwan1  บทคดัย่อ  บทความนีนาํเสนอเรืองการออกแบบและสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูงขนาด kV และ kV สาํหรับเครืองตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตแบบแผน่เพลทโดยใช ้ IC UC  มาทาํหนา้ทีสร้างสญัญาณ Pulse-width modulation (PWM) ในการควบคุมการทาํงานของ Power Mosfet  ตวั ซึงทาํงานแบบ half bridge converter และเพมิแรงดนัใหสู้งขึนดว้ยวงจรทวแีรงดนัแบบ Cockcroft-Walton เมือนาํแรงดนัไฟฟ้าทีไดม้าจ่ายใหก้บัแผน่เพลทจะทาํใหอ้นุภาคแขวนลอยในอากาศทีมีขนาดเลก็กวา่  ไมครอน มาเกาะตวัทีแผน่เพลท ซึงจากการทดลองไดพ้บวา่มีประสิทธิภาพการตกตะกอนสูงถึงร้อยละ  ทาํใหส้ามารถดกัจบัฝุ่ นละอองรวมทงัควนัและไอละเหยจากการเชือมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  คาํสําคญั : การตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต , แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูง  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  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน สถาบันนวตักรรมเทคโนดลยีไทย-ฝรังเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ               1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ กรุงเทพมหานคร 10800  1 Technology Electrical and Energy Department Thai-French Innovation Institute King 1 Mongkut's University of Technology North Bankok 1518 Pracharat 1 Road,Wongsawang, Bangsue, Bangkok Thailand 10800 
*ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : sarayut.m@kmutnb.ac.th 
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 บทนํา 
ปัจจุบนัการเชือมโลหะนนันบัวา่มีความสาํคญัเป็นกระบวนการอยา่งหนึงในอุตสาหกรรม ในการสร้างผลิตภณัฑ์ชินหนึงอาจจะตอ้งมีการประกอบงานขึนจากชินส่วนโลหะยอ่ยๆหลายร้อยชิน ซึงการประกอบงานนนั หากวา่ไม่มีการเชือมโลหะแลว้อาจทาํให้ตน้ทุนการผลิตสูงขึนไดม้ากทีเดียว และเมือใดทีมีการเชือมโลหะ จะสังเกตพบวา่จะตอ้งมีควนัเกิดขึนทุกครัง และควนัทีเกิดขึนนนัเป็นอนัตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ซึงช่างเชือมทีเชือมโลหะในบางประเภท เช่น การเชือมสแตนเลส เหลก็เคลือบสงักะสี หรือท่อเหล็กเคลือบสังกะสี หรือการเชือมชินงานทีผ่านการชุบเคลือบผิวมาแลว้ บุคคลเหล่านีมกัจะมีอตัราเสียง   ต่อการเกิดโรคร้ายสูง 
ในการเชือมโลหะจะมีไอระเหย (Fumes) เกิดขึนจากการทีโลหะไดรั้บความร้อนสูงจนกระทงัหลอมละลายและเกิดไอระเหยของโลหะ เมือไอระเหยถูกควบแน่น (Condense) จะอยูใ่นรูปอนุภาคของแขง็ทีละเอียดมาก (Solid fine particle) ซึงมีขนาดเล็กกวา่  ไมครอน ไอระเหยนีจะมีส่วนประกอบสองส่วน คือ  ไอระเหยทีมองเห็นได ้ซึงจะเห็นในลกัษณะเปลวควนัและอยูใ่นรูปของออกไซด์ของโลหะ และไอระเหยทีมอง ไม่เห็นซึงเป็นส่วนประกอบของแก็ส เรียกว่าไอระเหยของแก็ส ซึงมาจากแก็สทีใชใ้นการเชือมหรืออาจจะ มาจากการสลายตวัของฟลกัซ์เนืองจากความร้อนในการเชือม ดงัแสดงในภาพที  

 ภาพท ี  เปลวควนัทีเกิดจากการหลอมละลายของโลหะเมือไดรั้บความร้อนสูง [1] 
ควนัและไอระเหยทีเกิดจากงานเชือมโลหะเป็นแหล่งก่อให้เกิดมลพิษ จึงตอ้งหาวธีิกาํจดัไอระเหยเหล่านนั เพอืให้อากาศบริเวณทีทาํการเชือมปราศจากไอระเหยทีเป็นมลพิษ โดยใช้วิธีการกําจดัควนัและไอระเหยเหล่านันด้วยวิธีการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต ซึงเป็นวิธีหนึงทีอาศยัแรงทางไฟฟ้าสถิตทีเกิดขึนภายใตส้นามไฟฟ้ามาจบัอนุภาคแขวนลอยในอากาศ โดยในงานเชือมขนัจะมีไอระเหยอยู ่  แบบคือควนัทีเกิดจากการเผาไหมข้องเหล็ก และไอระเหยของสารเคมีจากธูปเชือม ซึงมีขนาดเล็กกวา่ 5 ไมครอน จึงตอ้งใชแ้รงดนัขนาด kV และ kV เพอืใหส้ามารถดกัจบัฝุ่ นละอองรวมทงัควนัและไอระเหยจากการเชือมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจึงเป็นทีมาของงานวจิยันี 
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   ระบบการทาํงานของเครืองตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต 
   1. เทคโนโลยคีวบคุมมลพษิอากาศชนิดอนุภาค 

เครืองตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitators; ESP) เป็นอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคทีใชแ้รงไฟฟ้าในการแยกอนุภาคออกจากกระแสของอากาศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูง โครงสร้างรูปแบบง่ายๆ ของเครืองตกตะกอนไฟฟ้าสถิต ดงัแสดงในภาพที  ซึงโดยทวัไปใน ESP จะมีขวัไฟฟ้า (electrode) อยู ่  ชนิด คือ ) ขวัปล่อยประจุ (discharge or corona electrode) ซึงทาํจากวสัดุทีมีหนา้ตดัเล็กๆ เช่น เส้นลวด (wire) หรือเป็นแผ่นบางๆ (flat plate) เป็นตน้ ซึงโดยปกติขวัปล่อยประจุนีจะเป็นขวัลบ และ ) ขวัเก็บ (collection electrode) ซึงปกติจะต่อสายดินและออกแบบขวัเก็บให้มีพืนผิวกวา้งในรูปของแผ่น (plate) หรือท่อ (tube) สําหรับหลักการทํางานของ ESP คือการปล่อยให้อากาศไหลผ่านขวัไฟฟ้า เพือใส่ประจุไฟฟ้าให้กบัอนุภาคทีเจือปนอยูใ่นอากาศก่อนทีจะผ่านอนุภาคทีมีประจุไฟฟ้าเขา้ไปในสนามไฟฟ้าสถิต ทาํใหอ้นุภาคเคลือนทีเขา้หาและถูกเก็บกกัทีพืนผิวของขวัเก็บทีมีศกัยไ์ฟฟ้าตรงกนัขา้มกบัประจุของอนุภาค จะเห็นได้วา่กลไกทีสาํคญัทีใชใ้นการเก็บกกัอนุภาคของ ESP คือ กลไกการดึงดูดโดยแรงไฟฟ้าสถิต 

 ภาพท ี  การสครับเบอร์โดยวธีิการสเปรย ์[ ] 
เครือง ESP ถูกนํามาประยุกต์ใช้ในการควบคุมอนุภาคอย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกับโรงไฟฟ้า เนืองจากเครือง ESP มีประสิทธิภาพในการเก็บกกัสูงประมาณ  ถึง % สําหรับอนุภาคทีมีขนาดเล็กกว่า  ไมโครเมตรลงไป และยงัมีประสิทธิภาพในการเก็บกกัอนุภาคทีมีขนาดเล็กกวา่  ไมโครเมตรไดอี้กดว้ย 
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. กลไกในการดกัจบัอนุภาค 
อุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคทุกประเภทจาํเป็นตอ้งอาศัยกลไกในการดักจับหรือเก็บกักอนุภาค (particles collection mechanisms) ไวใ้นอุปกรณ์ดังกล่าว ซึงกลไกหรือแรงทีกระทําต่ออนุภาคเพือแยกอนุภาคออกจากกระแสก๊าซ (gas stream) หรือกระแสอากาศ มีกลไกหรือแรงทีใชใ้นการดกัจบัอนุภาคทีสาํคญัอยู ่  ชนิด ซึงในงานวิจยันีใช้หลกัการดึงดูดโดยแรงไฟฟ้าสถิต (electrostatic attraction) กลไกนีจะเกิดขึนเมืออนุภาคทีมีประจุไฟฟ้าเคลือนทีผ่านวตัถุเป้าหมายทีมีประจุไฟฟ้าชนิดตรงกนัขา้ม ทาํให้อนุภาคเคลือนทีเขา้หาวตัถุเป้าหมายและถูกดกัจบัไว ้ดงัแสดงในภาพที  

 ภาพท ี  การดึงดูดโดยแรงไฟฟ้าสถิต [ ] 
ในการดกัจบัอนุภาคในอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศประเภทต่างๆ จะอาศยักลไกดงักล่าวเพียงหนึงกลไก หรือหลายกลไกรวมกนัขึนอยูก่บัประเภทของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศและขนาดของอนุภาคเป็นสาํคญั 

. ค่าประสิทธิภาพการเก็บกักรวม และค่าการผ่านของอนุภาค ประสิทธิภาพการเก็บกักอนุภาค (particle collection efficiency) ของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคประเภทต่างๆ สามารถคาํนวณไดโ้ดยการตรวจวดัหรือเก็บตวัอยา่งอนุภาคทงัหมด ในอากาศก่อนเขา้ (input) อุปกรณ์ควบคุมมลพิษและในอากาศทีออก (output) จากอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ แลว้นํามาคาํนวณประสิทธิภาพการเก็บกักรวม (Overall Collection Efficiency or Overall Removal Efficiency; E ) ไดจ้ากสมการ ดงันี 
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พารามิเตอร์ ค่าประสิทธิภาพการเก็บกักรวม E  จะใช้เป็นตวัวดัสมรรถนะของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษฯ ทีสําคญัพารามิเตอร์หนึง ซึงนอกจากค่า E  แลว้ยงัมีพารามิเตอร์ทีบ่งบอกสมรรถนะของอุปกรณ์ทีสําคญัอีกค่าหนึงคือ ค่าการผ่านของอนุภาค (penetration) ซึงคาํนวณไดจ้ากสมการ ดงันี 
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C
CEP  1       (2)  

จะเห็นไดว้า่ อุปกรณ์ควบคุมมลพิษฯ ทีมีสมรรถนะของอุปกรณ์ฯ สูงจะมีค่าประสิทธิภาพในการเก็บกกัรวม E  สูง และมีค่าการผ่านของอนุภาค P  ตาํ   
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. สนามไฟฟ้าและการเกดิโคโรนาดสิชาร์จ  สนามไฟฟ้าเป็นปริมาณสาํหรับใชอ้ธิบายการทีประจุไฟฟ้าทาํใหเ้กิดแรงกระทาํกบัอนุภาคมีประจุภายในบริเวณโดยรอบ หน่วยของสนามไฟฟ้าคือ นิวตนัต่อคูลอมบ ์หรือโวลตต์่อเมตรมีค่าเท่ากนั สนามไฟฟ้านนัประกอบขึนจากโฟตอนและมีพลงังานไฟฟ้าเก็บอยู ่ซึงขนาดของความหนาแน่นของพลงังานขึนกบักาํลงัสองของความหนาแน่นของสนาม ในกรณีของไฟฟ้าสถิต สนามไฟฟ้าประกอบขึนจากการแลกเปลียนโฟตอนเสมือนระหว่างอนุภาคมีประจุ ส่วนในกรณีคลืนแม่เหล็กไฟฟ้านัน สนามไฟฟ้าเปลียนแปลงไปพร้อมกบัสนามแม่เหล็ก โดยมีการไหลของพลงังานจริง และประกอบขึนจากโฟตอนจริง สนามไฟฟ้าสาํหรับเครืองตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตเกิดจากการจ่ายไฟแรงดนัสูงให้กบัขวัอิเล็กโทรดทาํให้เกิดประจุคา้งของไอออนและมีประจุอยูใ่นช่องระหวา่งขวัอิเล็กโทรดสามารถคาํนวณค่าความเขม้ของสนามไฟฟ้า (electric field strength) ไดจ้ากสมการ [4]  
   21 rrrIn

VE r              (3)  
เมือจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงให้กับขัวดิสชาร์จและให้ขัวตกตะกอนเป็นกราวด์จะทําให้เกิดสนามไฟฟ้าภายในตัวตกตะกอนหรือเรียกวา่ปรากฎการณ์โคโรน่าดิสชาร์จ (corona discharge) ขึนโดยรอบๆ ขวัดิสชาร์จ สามารถคาํนวณไดจ้าก 

 10 rAEE s             (4)  
 การคาํนวณหาค่าแรงดนัไฟฟ้าเริมเกิดโคโรน่า 

 12100 rrInrEV            (5)  
และกระแสไฟฟ้าทีไหลผ่านพืนทีผิวของขวัอิเล็กโทรดดา้นนอกเป็นฟังก์ชนัของแรงดนัไฟฟ้าทีขวัดิสชารจ์สามารถคาํนวณไดจ้าก 

  12
2

2
008

rrInr
VVVZI i                   (6) 

การอดัประจุอนุภาคในกรณีทีไม่มีสนามไฟฟ้าใดๆ ปรากฏ อนุภาคจะถูกอดัประจุแบบแพร่กระจาย (diffusion charging) ดงันนั ค่าประจุเฉลีย np ของการอดัประจุแบบแพร่กระจายสามารถหาไดจ้าก [5] 
                (7) 

การคาํนวณหาค่าความเขม้ขน้ของไอออนในการอดัประจุ ( )   
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                   (8) 
การคาํนวณหาสนามไฟฟ้าปรากฏภายในตวัตกตะกอนอนุภาคจะไดรั้บการอดัประจุดว้ยสนามไฟฟ้า 

               (9) 
การเคลือนทีของอนุภาค (particle motion) ในเครืองตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตประกอบด้วยแรงโมเมนตัม (momentum force)  

                 (10) 
แรงทางไฟฟ้า (electrical force)  

            (11) 
แรงเสียดลาก (drag force)  

         (12) 
โดยผลรวมของแรงทีกระทาํบนอนุภาคทงัหมดจะเท่ากบัศูนย ์

            (13) 
จากกฎของนิวตนั (Newton’slaw) ดงันนัจะไดส้มการเชิงอนุพนัธ์ของการเคลือนทีของอนุภาคคือ [ ]  

        (14) 
ดงันนัสามารถคาํนวณหาค่าความเร็วของอนุภาคทีเคลือนทีไปยงัขวัตกตะกอนไดจ้าก 

                  (15) 
การหาประสิทธิภาพการตกตะกอนของอนุภาค (collection efficiency; ) ของเครืองตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต คือ สัดส่วนของความแตกต่างระหวา่งมวลของอนุภาค (particle mass) ทีทางเขา้ และทางออก ของตวัตกตะกอนต่อมวลของอนุภาคทีทางเข้าของตวัตกตะกอน ถา้สมมุติให้อนุภาคมีการกระจายตวัอย่างสมาํเสมอ (uniform) ตลอดทางเขา้ของตวัตกตะกอนจะสามารถคาํนวณไดจ้ากสมการของ Deutsch ดงันี [4] 
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             (16) 
. แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดนัสูง 

การออกแบบวงจรสวิตชิงเพาเวอร์ซัพพลายสําหรับใชก้บัแหล่งจ่ายไฟฟ้าเครืองตกตะกอน จะประกอบไปดว้ยอุปกรณ์ทีสําคญั คือ ตวัเหนียวนําความถีสูง  อุปกรณ์ทีทําหน้าทีสวิตช์  ตวัเก็บประจุทางด้านเอาต์พุต วงจรกาํลงัตอ้งมีความสามารถทาํงานไดป้กติทีขนาดพิกดักระแส แรงดนัทีใชง้าน และความถีทีใชใ้นงานวิจยัมีค่า  kHz ซึงเป็นความถีในการสวติช์ของอุปกรณ์สวติช์ชิง และเนืองจากแรงดนัเอาตพ์ตุทีไดจ้ากวงจรทบแรงดนัแต่ละตวัยงัมีส่วนของแรงดนักระเพอืมอยูด่งันนัจึงตอ้งผ่านวงจรกรองแรงดนั (FILTER) เพือลดแรงดนักระเพือม ดงันันการเลือกอุปกรณ์สวิตชิงผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้อุปกรณ์สร้างสัญญาณความถีด้วย IC เบอร์ UC  ซึงทําหน้าทีสร้างสัญญาณ Pulse-width modulation (PWM) แบบอนาลอก มาควบคุมการทํางานของ Power Mosfet  ตัว ซึงทํางานแบบ half bridge converter และใช้วงจรทวีแรงดัน Cockcroft-Walton เพือสร้างแรงดนัขนาด kV และ kV ดงัแสดงใน   ภาพที  

 ภาพท ี  วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดนัสูง 
    ผลการทดลอง ในการทําการวิจัยการพฒันาแหล่งจ่ายไฟฟ้าสําหรับเครืองตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตในการเชือมโลหะ มีห้องสําหรับวิจยัตงัอยู่ทีอาคาร สถาบนันวตักรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรังเศส ชนั 4 ผูว้ิจยัไดท้าํการทดลองในส่วนของภาควงจรสวติซ์ชิงซบัพลายดงัแสดงในภาพที โดยใชแ้หล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบัแรงสูงความถีสูง เพือป้อนไฟฟ้ากระแสสลบั 220V 50 Hz ผา่นวงจรเร็กติไฟร์เออร์และขดลวดขนาด ,8mH เพือทาํหนา้ทีเป็นฟิลเตอร์ และต่อตวัตา้นทานเพือลดกระแสให้กบั




 Q
wAcexp1
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วงจร ทาํให้ได้แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง V เพือนาํไปจ่ายให้กบัดา้นอินพุตของวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ ซึงมีไอซีเบอร์ UC3844 เป็นวงจรสร้างสญัญาณควบคุมแบบฟันเลือยใหก้บัเพาเวอร์มอสเฟตในวงจรคอนเวอร์เตอร์   

 
ภาพท ี   การทดลองในส่วนของภาควงจรสวติซ์ชิงซบัพลาย 

วงจรทวแีรงดนัแบบ Cockcroft-Walton สาํหรับแบ่งแรงดนัออกเป็น  ส่วน คือในส่วน kV ใชก้ารทวแีรงดนัแบบ  เท่าเพือเพิมแรงดนัจากหมอ้แปลงแรงดนัชนิด :10 โดยในวงจรประกอบดว้ยวงจรแคลมป์ C  และ D  ซึงจะให้เอาตพ์ุตเป็นแรงดนัไฟสลบัทีมีค่าสูงสุดเท่ากบัค่าแรงดนั จากยอดถึงยอดของสัญญาณ อินพุตและวงจรดีเท็กซ์ค่าแรงดนัยอด D2 และ C2 ซึงจะให้เอาตพ์ุตเป็นแรงดนัไฟตรงทีมีค่าเท่ากบัแรงดนัสูงสุด ของแรงดนัอินพุตที D2 และใชว้งจรทวีแรงดนั  เท่าอีกครัง โดยใช ้C3 และ D3 กบั C4 และ D4  เพือเพมิแรงดนัเป็น kV ดงัแสดงในภาพที  

 
ภาพท ี  วงจรทวแีรงดนัขนาด  kV และ  KV 
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ผลการทดลองวงจรทวีแรงดนัแบบ Cockcroft-Walton ในงานวจิยันีผูว้จิยัตอ้งการแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดนัสูง ขนาด 5 kV และ  KV ซึงผลการทดลองนีไดแ้รงดนัไฟฟ้าตามทีผูว้จิยัตอ้งการดงัแสดในภาพที  

 ภาพท ี   ผลการทดลองแรงดนัขนาด  kV และ  kV 
 ผูว้จิยัทาํการทดลองโดยใชก้ระดาษกรองจาํนวน  แผ่น โดยจะแบ่งการทดลองออกเป็น  ส่วนคือ ส่วนที  จะเป็นการทดลองโดยไม่เปิดใช้งานชุดดกัจบัอนุภาคด้วยไฟฟ้าสถิต และส่วนที  จะเป็นการทดลองโดยเปิดใช้งานชุดดักจับอนุภาคดว้ยไฟฟ้าสถิต โดยการทดลองจะใชว้สัดุเป็น เหลก็จาํนวน  ชิน ธูปเชือม จาํนวน -7 ดอก ต่อกระดาษกรอง  แผ่น ซึงผลจากการทดลองจะแสดงให้เห็นวา่เมือเปิดการใชง้านชุดดกัจบัอนุภาคฝุ่ นและควนัทีเกิดจากการเผาไหมข้องโลหะและธูปเชือมมาติดทีกระดาษกรองนอ้ยมากดงัแสดงในภาพที  

 
ภาพท ี -   ผลการทดลองเปรียบเทียบระหวา่งการใชง้านชุดดกัจบัอนุภาคและไม่ไดใ้ชง้าน 

ไมใ่ช้งานเครือง    ธูป  ดอก        ธูป  ดอก     ธูป  ดอก    ธูป  ดอก      ธูป  ดอก       ธูป  ดอก 

ใช้งานเครือง        ธูป  ดอก        ธูป 2 ดอก     ธูป 3 ดอก        ธูป 4 ดอก     ธูป 5 ดอก      ธูป 6 ดอก 
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 ดงันนัแสดงใหเ้ห็นวา่เครืองดกัจบัอนุภาคทีผูว้จิยัไดท้าํการทดลองนนัมีความสามารถในการดกัจบัฝุ่ นละอองและควนัธูปไดโ้ดยปริมาณทีดกัจบัไดเ้ป็นอตัราส่วน :6 คิดเป็นร้อยละ  
  สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

การกําจัดไอละเหยด้วยวิธีการตกตะก่อนเชิงไฟฟ้าสถิต เป็นวิธีทีอาศัยแรงทางไฟฟ้าสถิตทีเกิดขึนภายใต้สนามไฟฟ้ามาจบัอนุภาคแขวนลอยในอากาศทีมีขนาดเลก็ว่า .  ไมครอน ไปจนถึง  ไมครอน ซึงผูว้จิยัไดท้าํการพฒันาในส่วนของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดนัสูง โดยการสร้างสญัญาณ Pulse-width modulation (PWM) มาควบคุมสัญญาณใหส้วติชิงแรงดนัไฟฟ้า แบบ half bridge converter จากนนัเพิมกาํลงัไฟฟ้าโดยใชม้อสเฟตกาํลงัเป็นสวิตซ์สาํหรับควบคุมการทาํงาน นาํแรงไดที้ไดผ้่านหมอ้แปลงความถีสูง ขนาดจากนันใช้วงจรทวีแรงดันเพิมแรงดนัเป็น kV และ kV  เพือให้มีความเหมาะสมในการใชง้านกบัการเชือมไฟฟ้า และการออกแบบชุด Filter ให้มีความเหมาะสมกบัไอระเหยทีเกิดจากการเชือมไฟฟ้า ซึงผลการทดลองทีไดมี้ประสิทธิภาพการตกตะกอนไดร้้อยละ  จากการทดลองทีไม่เป็นไปตามทฤษฏี เนืองจากแรงดนัไฟฟ้าตกเพราะจากโครงสร้างของชุด Fliter มีขนาดทีใหญ่และผูว้จิยัใชแ้ผน่อลูมิเนียมทีมีความหนามากเกินไปทาํให้ประสิทธิภาพในการดกัจบัอนุภาคลดลง  
  กิตติกรรมประกาศ  งานวิจัยชินนีได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ตามสัญญาเลขที KMUTNB-NEW-58-xx  เอกสารอ้างองิ The article "Health Effects of Welding" was published in the journal of Critical Reviews in Toxicology, 33(1):61-103 (2003) Noel De Nevers. Air Pollution Control Engineering. 2nd ed. New York: McGraw-Hill Inc., 2000. John C. Mycock John D. Mekenna and Louis Theodore. Hand book of Air Pollution Control Engineering and Technology. New York: CRC Press, Inc., 1995. Chang, J., Kelly, A.J., and Crowley, J.M.,1995, “Handbook of Electrostatic Processes”,Marcel Dekker, Inc., New York. Hinds, W.C., 1999, “Aerosol Technology”,John Wiley and Sons, New York. 3. Intra, P., 2010, “Electrostatic.     Intra, P., Limueadphai, P. and Tippayawong, N., 2010, “Particulate Emission Reduction from Biomass Burning in Small Combustion Systems with a Multiple Tubular Electrostatic Precipitator”, Particulate Science and Technology, Vol. 28, No. 6, pp. 547 – 565.  
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วงจรขยายทรานส์คอนดัคแตนซ์ผลต่างแบบซีมอสทมีีช่วงสวิงกว้างไฟเลยีงตํา โดยใช้เทคนิคการป้อนไปข้างหน้า A Low Voltage Rail-to-Rail CMOS Pseudo Differential OTA  Using Feed-forward Technique   อภิรักษ ์เสือเดช1* เสนอ สะอาด1 ดรุณี ชายทอง1 รุ่งลาวลัย ์ชูสวสัดิ1 และ วรากร เกษมสุวรรณ2  Apirak Suadet1* Saner Sa-ad1 Darunee Chaythong1 Runglawan Chusawat1 and Varakorn Kasemsuwan2  
บทคัดย่อ   บทความนีนาํเสนอวงจรขยายทรานส์คอนดคัแตนซ์ผลต่างแบบซีมอสทีมีช่วงสวิงกวา้งไฟเลียงตาํโดยใชเ้ทคนิคการป้อนไปข้างหน้า สําหรับเทคนิคการป้อนไปข้างหน้าถูกนํามาใช้เพือให้อัตราขยายโหมดร่วมของวงจรมีค่าลดลง ขณะเดียวกนัเทคนิคการป้อนกลบัแบบบวกถูกนาํมาใชเ้พอืเพมิอตัราขยายโหมดผลต่าง วงจรทีนาํเสนออาศยัการขบัสญัญาณดว้ยขาบลัคแ์ละทรานซิสเตอร์เสมือนเกตลอย เพือให้วงจรสามารถทาํงานไดที้ไฟเลียงตาํ วงจรไดรั้บการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีซีมอสทีมีขนาดเท่ากบั .  ไมโครเมตร และทาํงานโดยใชแ้หล่งจ่ายแรงดนัเท่ากบั .  โวลต ์ผลการจาํลองการทาํงานของวงจรทีนาํเสนอแสดงใหเ้ห็นว่าอินพตุและเอาตพ์ตุมีช่วงสวงิกวา้ง อตัราขยายโหมดร่วมมีค่าตาํ โดยทีเอาตพ์ตุสวิงของวงจรมีค่าเท่ากบั .  โวลต ์ขณะทีอตัราขยายโหมดร่วมและอตัราขยายโหมดผลต่างมีค่าเท่ากบั -  เดซิเบล และ  เดซิเบล ตามลาํดบั วงจรทีนาํเสนอมีกาํลงังานสูญเสียเท่ากบั  ไมโครวตัต ์  

คาํสําคญั : วงจรขยายทรานส์คอนดคัแตนซ์ผลต่างเสมือน, เทคนิคการป้อนไปขา้งหนา้, การขบัสญัญาณดว้ยขาบลัค,์                   ทรานซิสเตอร์เสมือนเกตลอย, การป้อนกลบัแบบบวก 
 
 
 1 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั สงขลา เลขที  ถนนราชดาํเนินนอก ตาํบลบ่อยาง   อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  1 Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Srivijaya, 1 Ratchadamnoen Nok  Road, Bo Yang Sub-district, Muang District, Songkhla 90000, Thailand  ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั เลขที  ซอยฉลองกรุง        ถ.ฉลองกรุง แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร  
2 Department of Electronics, Faculty of Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, 1 Soi Chalong Krung 1, Chalong Krung Road, Ladkrabang Sub-district, Ladkrabang District, Bangkok 10520, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : apirak.su@rmutsv.ac.th  



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  530 
 

 การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

ABSTRACT  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 common-mode 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  ปัจจุบนัเทคโนโลยีทรานซิสเตอร์แบบซีมอสทีใชใ้นกระบวนการผลิตวงจรรวมหรือไอซีมีการพฒันาอยา่งกา้วหนา้และมีขนาดเล็กลงอย่างต่อเนือง ในขณะเดียวกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สายและแบบพกพาทีอาศยัพลงังานจากแบตเตอรีไดเ้ขา้มามีบทบาทอย่างมากในชีวติประจาํวนั ซึงอุปกรณ์เหล่านีจาํเป็นตอ้งอาศยัวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทีมีขนาดเล็กและกินกาํลงังานไฟฟ้าตาํ โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางดา้นการผลิตวงจรรวมแบบชิพเดียว (System-on-Chip, SoC) ซึงเป็นระบบทีมีทงัวงจรดิจิทลัและแอนะล็อกอยูภ่ายในไอซีตวัเดียวกนัและทาํงานภายใตไ้ฟเลียงตาํไดถู้กนาํมาใชม้ากขึน เป็นทีทราบกนัดีวา่การลดแรงดนัไฟเลียงใหต้าํลงส่งผลดีต่อวงจรรวมประเภทดิจิทลัทงัความเร็วทีสูงขึนและกาํลงังานสูญเสียตาํ แต่อยา่งไรก็ตาม การลดแรงดนัไฟเลียงส่งผลกระทบอยา่งมากต่อการออกแบบวงจรรวมทางดา้นแอนะล็อก เนืองจากคุณสมบตัิหลายประการของวงจรแอนะล็อกดอ้ยประสิทธิภาพลง อาทิเช่น อตัราขยาย แบนด์วิดธ์ และความเป็นเชิงเส้น เป็นตน้ ดงันันจึงเป็นสิงทา้ทายต่อนกัออกแบบวงจรในการหาแนวทางใหม่สาํหรับการออกแบบและพฒันาวงจรรวมทางดา้นแอนะล็อกให้สามารถทาํงานภายใตไ้ฟเลียงตาํ ขณะทีวงจรยงัคงทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทีดี  
 วงจรขยายทรานส์คอนดัคแตนซ์หรือโอทีเอเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พืนฐานทีมีการนํามาประยุกต์ใช้งานทางดา้นแอนะล็อกหลากหลาย ตวัอยา่งเช่น วงจรขยายเชิงปฏิบติัการ วงจรกรองความถีแบบไวงาน วงจรกาํเนิดความถี และวงจรแปลงผนัขอ้มูล เป็นตน้ [1-5] โครงสร้างทวัไปของวงจรขยายทรานส์คอนดคัแตนซ์สามารถแบ่งไดเ้ป็นสองชนิดไดแ้ก่โครงสร้างขยายผลต่างแบบเต็มที (Fully Differential, FD) และโครงสร้างขยายผลต่างเสมือน (Pseudo Differential, PD) สําหรับโครงสร้างแบบ FD โดยทัวไปประกอบด้วยวงจรคู่ผลต่างต่ออยู่กับแหล่งจ่ายกระแสไบอสั ส่วนโครงสร้างแบบ PD นันประกอบดว้ยวงจรขยายกลบัเฟสสองตวัทีแยกอิสระกนัโดยปราศจากแหล่งจ่ายกระแสไบอสั ซึงสามารถหลีกเลียงแรงดนัทีตกคร่อมแหล่งจ่ายกระแสไบอสัได ้ทาํให้วงจรสามารถมีช่วงสวงิของสญัญาณอินพตุและเอาตพ์ตุทีกวา้งกวา่ เหมาะสาํหรับการใช้งานทีแรงดันตาํ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างแบบ PD จาํเป็นตอ้งมีวงจรป้อนกลบัสัญญาณโหมดร่วม (Common-Mode 
Feedback, CMFB) เพิมเติมเพอืใชก้าํจดัสัญญาณโหมดร่วม แต่การทาํงานของวงจรขยายผลต่างเสมือนอาจดอ้ยประสิทธิภาพลง เนืองจากการเพิมวงจร CMFB เปรียบเสมือนเป็นโหลดใหก้บัวงจรขยาย นอกจากนนั ในการออกแบบวงจร CMFB จาํเป็นตอ้ง
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ระมดัระวงัปัญหาเนืองจากความไม่มีเสถียรภาพของระบบอนัมีผลมาจากความซับซ้อนของวงจรและจาํนวนของวงจรทีเพิมขึน นอกจากนี การบริโภคกาํลงังานก็สูงขึนด้วย อีกหนึงทางเลือกคือการใชเ้ทคนิคการป้อนสัญญาณโหมดร่วมไปขา้งหนา้ดงัทีนาํเสนอในบทความ [6-8] แมว้่าวงจรป้อนสญัญาณโหมดร่วมไปขา้งหนา้ไม่สามารถแกปั้ญหาเรืองการกาํหนดแรงดันไฟตรงทีเอาต์พุตได ้[9] แต่แรงดนัไฟตรงทีเอาต์พุตยงัคงสามารถกาํหนดได้โดยอาศยัวงจรขยาย ทรานส์คอนดัคแตนซ์ทีต่อในลกัษณะคาสเคดกนั ตวัอยา่งเช่น วงจรกรองความถี เป็นตน้ แรงดนัไฟตรงทีเอาตพ์ุตถูกกาํหนดไดด้ว้ยแรงดนัอินพตุโหมดร่วมของวงจรในภาคถดัไป สําหรับบทความ [10] นาํเสนอเทคนิคการป้อนสัญญาณไปขา้งหนา้เช่นเดียวกนั ซึงเทคนิคนีสามารถทาํให้อตัราขยายโหมดผลต่างเพิมขึนและในขณะทีอตัราขยายโหมดร่วมก็มีค่าลดลง อยา่งไรก็ตาม วงจรดงักล่าวมีช่วงแรงดนัอินพตุโหมดร่วมทีจาํกดัและความถีคทัออฟตาํเนืองจากวงจรทาํงานในยา่นวคีอินเวอร์ชนั  
 ปัจจุบันมีหลายวิธีการในการออกแบบวงจรขยายทรานส์คอนดัคแตนซ์ทีมีช่วงสวิงกวา้งได้ถูกนาํเสนอขึน ในบทความ [11] ใชว้งจรขยายคู่ผลต่างชนิดเอ็นและพีทาํงานสลบักนั อยา่งไรก็ตาม วธีิการนีมีขอ้จาํกดัเนืองจากตอ้งการไฟเลียงสูงโดยตอ้งมากกวา่แรงดนัขีดเริมของมอสเฟตถึง  เท่า ในบทความ [12] ไดน้าํเสนอเทคนิคของวงจรทรานส์คอนดคัแตนซ์ทีใชก้ารต่อสัญญาณอินพุตผ่านตวัตา้นทาน แมว้า่วงจรมีช่วงสวิงแรงดนัอินพุตกวา้ง แต่ความตา้นทานทางดา้นอินพุตของวงจรมีค่าค่อนขา้งตาํและขึนอยูก่บัค่าของตวัตา้นทานทีใชง้าน มีหลายงานวจิยัทีใชม้อสทรานซิสเตอร์โดยการป้อนสัญญาณอินพุตเขา้ขาบลัค์ (Bulk-Driven, BD) ไดถู้กนาํเสนอขึน ซึงเป็นอีกทางเลือกสําหรับการออกแบบวงจรขยายทีสามารถทาํงานดว้ยไฟเลียงตาํและมีค่าใกลเ้คียงกบัแรงดนัขีดเริมของมอสเฟต ดงัเสนอในบทความ [13-18]  วธีิการนีแรงดนัขีดเริมของมอสเฟตไม่มีผลกระทบต่อทางผ่านของสัญญาณอินพุตและสามารถทาํงานไดโ้ดยมีช่วงสวิงของสัญญาณกวา้ง อย่างไรก็ตามขอ้เสียของวิธีการป้อนอินพุตเขา้ทีขาบลัค ์คือ ทรานส์คอนดคัแตนซ์ของบลัค ์(gmb) มีค่านอ้ยกวา่ทรานส์คอนดคัแตนซ์ของเกต (gm) อยูป่ระมาณ -  เท่า เป็นผลให้วงจรมีอตัราขยายค่อนขา้งตาํ และทาํให้สัญญาณรบกวนทีถูกอา้งอิงมาทีอินพุตมีค่าสูงด้วยดงัอธิบายในบทความ [19] นอกจากนีทรานซิสเตอร์แบบเกตลอยเสมือน (Quasi-Floating-Gate, QFG) ถูกนํามาใชเ้พือออกแบบวงจรขยายเช่นเดียวกัน โดยเทคนิคนีสัญญาณอินพุตไดเ้ชือมต่อกับขาเกตของทรานซิสเตอร์ผ่านตวัเก็บประจุ ในขณะทีแรงดนัไบอสัไดรั้บการต่อกบัขาเกตผ่านทางตวัตา้นทานทีมีค่าสูงมาก เป็นผลให้แรงดนัไฟตรงระหวา่งขาเกต-ซอร์ส ถูกกาํหนดได้จากแรงดนัไฟเลียงของวงจรโดยตรง ทาํให้วงจรทีใชท้รานซิสเตอร์แบบเกตลอยเสมือนนีสามารถทาํงานภายใตแ้รงดนัไฟเลียงตาํดงัในบทความ [20-23] 

 บทความนีนาํเสนอวงจรขยายทรานส์คอนดคัแตนซ์ผลต่างเสมือนแบบซีมอสทีใชแ้รงดนัไฟเลียงตาํ โดยใชก้ารขบัสัญญาณด้วยขาบัลค์และทรานซิสเตอร์แบบเกตลอยเสมือน (BD-QFG) [24] วงจรทาํงานโดยอาศัยเทคนิคการป้อนไปขา้งหนา้แบบใหม่เพอืใชก้าํจดัสัญญาณโหมดร่วมและในขณะเดียวกนัก็ใชเ้พอืเพิมสญัญาณโหมดผลต่างดว้ย นอกจากนีการป้อนกลบัแบบบวกถูกนํามาใชเ้พือเพิมความตา้นทานเอาต์พุต ผลการทาํงานของวงจรทีนําเสนอสามารถแสดงให้เห็นว่าวงจรมีช่วงสวงิอินพตุและเอาตพ์ตุกวา้งทาํงานภายใตไ้ฟเลียงตาํ      
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วงจรขยายทรานส์คอนดคัแตนซ์แบบผลต่างเสมือนทนีําเสนอ 
.  หลกัการวงจรขยายทรานส์คอนดคัแตนซ์ผลต่างเสมือนแบบพืนฐาน 

 ภาพท ี1  โครงสร้างวงจรขยายทรานส์คอนดคัแตนซ์ผลต่างเสมือนแบบพนืฐาน โครงสร้างวงจรขยายทรานส์คอนดคัแตนซ์ผลต่างเสมือนแบบพืนฐาน ดงัภาพที  เราเห็นไดว้า่ อตัราขยายทรานส์คอนดคัแตนซ์โหมดผลต่างมีค่าเท่ากบัอตัราขยายทรานส์คอนดคัแตนซ์โหมดร่วม (Gdm= Gcm) ทาํให้โครงสร้างนีไม่สามารถกาํจดัสัญญาณโหมดร่วมและสัญญาณรบกวนจากแหล่งจ่ายไฟได ้ดงันนัในบทความ [24] มีการนาํเสนอวงจรทีไดรั้บการพฒันาขึนโดยอาศยัเทคนิคการป้อนไปขา้งหนา้ เพือวตัถุประสงคใ์นการจาํกดัผลการตอบสนองของสัญญาณโหมดร่วม ดงัเสนอในภาพที  สาํหรับโครงสร้างของวงจรทีถูกนาํเสนอประกอบดว้ย วงจรทรานส์คอนดคัเตอร์อินพตุ (GmiA และ GmiB) สองวงจรทีแยกอิสระกนั วงจรขยายแรงดนัแบบกลบัเฟส (-α) และวงจรทรานส์คอนดคัแตนซ์แบบป้อนไปขา้งหน้า (GmffA และ 
GmffB) ซึงทาํหนา้ทีสองวตัถุประสงคด์ว้ยกนั คือ ) เพือกาํจดัสัญญาณโหมดร่วมทีโหนดเอาตพ์ุต (vo1 และ vo2) และ ) เพอืเพิมค่าอตัราขยายทรานส์คอนดคัแตนซ์ผลต่าง (Gdm) ของวงจร 
 การทาํงานของวงจรสามารถอธิบายไดด้งันี ในกรณีทีอินพุตเป็นสัญญาณโหมดร่วม (vi1,2=vicm) วงจรขยายแรงดนัแบบกลบัเฟสจะทาํการขยายสัญญาณอินพุต (vi1,2) ดว้ยอตัราขยายเท่ากบั α ป้อนไปยงัโหนด A และ B และส่งสัญญาณแบบกลบัเฟสดังกล่าวผ่านทรานส์คอนดัคเตอร์แบบป้อนไปขา้งหน้า (GmffA และ GmffB) แต่เนืองจากสัญญาณทีป้อนเขา้ทรานส์คอนดคัเตอร์อินพุตและสัญญาณทีถูกขยายผ่านทรานส์คอนดคัเตอร์แบบป้อนไปขา้งหนา้มีเฟสตรงกนัขา้ม ดงันนัจึงทาํให้เกิดการหักลา้งกนัของกระแสเอาต์พุตโหมดร่วม และเมือพิจารณาในกรณีของสัญญาณโหมดผลต่าง (vi1=vi2) สัญญาณทีป้อนเขา้ทรานส์คอนดคัเตอร์อินพุตและสัญญาณทีถูกขยายผ่านทรานส์คอนดคัเตอร์แบบป้อนไปขา้งหน้ามีเฟสเดียวกัน ดงันนัจึงเป็นการเพมิกระแสเอาตพ์ตุและค่าทรานส์คอนดคัแตนซ์โหมดผลต่าง (Gdm)  
 เมือทาํการวเิคราะห์วงจรเสมือนสัญญาณขนาดเล็ก ทรานส์คอนดคัแตนซ์โหมดผลต่าง (Gdm) และทรานส์คอนดคัแตนซ์โหมดร่วม (Gcm) สามารถแสดงไดด้งันี 

                                                          (1) 
                                                          (2) 

จากสมการ (1) และ (2) ถา้อตัราส่วน α ถูกออกแบบให้มีค่าเท่ากบั GmiA(B)/GmffA(B) เราจะไดว้า่ Gdm เท่ากบั2GmiA(B) และ 
Gcm เท่ากบัศูนย ์ตามลาํดบั 

( ) ( )dm miA B mffA BG G G  
( ) ( )cm miA B mffA BG G G  
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 ภาพท ี  โครงสร้างวงจรขยายทรานส์คอนดคัแตนซ์ผลต่างเสมือนโดยใชเ้ทคนิคการป้อนไปขา้งหนา้ [24] .  หลกัการวงจรขยายทรานส์คอนดคัแตนซ์ผลต่างเสมือนทนีําเสนอ 
วงจรขยายทรานส์คอนดัคแตนซ์ผลต่างเสมือนทีได้รับการนําเสนอก่อนหน้านีมีข้อด้อยเนืองจากอตัราขยาย ทรานส์คอนดคัแตนซ์โหมดผลต่างมีค่าค่อนขา้งตาํ โดยทีค่าทรานส์คอนดคัแตนซ์ทีมีค่านอ้ยส่งผลให้สัญญาณรบกวนทีถูกอา้งอิงมาทีอินพุตมีค่ามากและขณะเดียวกนัก็ทาํให้อตัราขยายโหมดผลต่างมีค่าตาํดว้ยเช่นกนั โครงสร้างใหม่ทีนาํเสนอดงัแสดงในภาพที  ไดถู้กพฒันาขึนเพือแกปั้ญหาดงักล่าว โดยจะเห็นไดว้า่ โครงสร้างนีมีความคลา้ยคลึงกบัในภาพที  แต่มีขอ้แตกต่างกล่าวคือเพิมส่วนของวงจรเพิมอตัราขยายเขา้มาโดยการทาํงานของวงจรอาศยัหลกัการป้อนกลบัแบบบวกเพือเพิมความตา้นทานทีโหนด A และ B ให้สูงขึน และเพิมส่วนของวงจรป้อนกลบัสัญญาณโหมดร่วม (CMFB) เพือใช้ในการกาํหนดแรงดนัไฟตรงทีเอาตพ์ตุของวงจรขยาย 
 การทาํงานของวงจรสามารถอธิบายไดด้งันี ถา้สมมุติให้สัญญาณอินพุตเป็นแรงดนัโหมดผลต่าง (vi1= vi2=vi) ถูกป้อนเขา้มาและแปลงไปเป็นกระแสผ่านทรานส์คอนดคัเตอร์อินพุตไดแ้ก่ GmiA และ GmiB ขณะเดียวกนัสัญญาณแรงดนัอินพุต (vi1 และ vi2) ได้ถูกป้อนไปยงัทรานส์คอนดัคเตอร์อีกชุดหนึงได้แก่ Gmf1A และ Gmf1B ด้วย ซึงทําหน้าทีแปลงแรงดันไปเป็นกระแสและนาํกระแสเอาตพ์ตุทีไดแ้ปลงกลบัไปเป็นสญัญาณแรงดนัทีมีขนาดเพมิขึน ดว้ยเหตุผลทีวา่ความตา้นทานทีโหนด 

A และ B มีค่าสูงขึน ดงันันค่าความตา้นทานทีโหนดนีจึงเป็นตวักาํหนดอตัราขยายของระบบและควรออกแบบให้มีค่าทีเหมาะสม กลไกการทาํงานของระบบป้อนกลบัแบบบวกสามารถอธิบายไดก้ล่าวคือ ถา้สมมุติให้สัญญาณโหมดผลต่างถูกป้อนไปยงัโหนด A และ B สัญญาณแรงดนัถูกแปลงไปเป็นกระแสผ่านทรานส์คอนดคัเตอร์ Gmf2A,3A และ Gmf2B,3B เมือกระแสเอาตพ์ุตของทรานส์คอนดคัเตอร์ Gmf2A(2B) และ Gmf3B(3A) มีเฟสตรงกนัขา้ม ดงันนัเกิดการหกัลา้งกนัของกระแสทีโหนด A และ B ทาํให้กระแสมีค่านอ้ยเสมือนวา่ความตา้นทานทีโหนด A และ B มีค่าสูงมากนนัเอง โดยทีหากทรานคอนดคัเตอร์ Gmf2A(2B) และ 
Gmf3B(3A) มีค่าใกลเ้คียงกนั ดงันนักระแสรวมทีโหนด A และ B เกือบมีค่าเป็นศูนยแ์ละทาํให้ความตา้นทานมีค่าสูงมาก 

เมือพิจารณาในกรณีแรงดนัอินพตุเป็นสัญญาณโหมดร่วม (vi1,2 = vicm) แรงดนัอินพุตถูกแปลงไปเป็นกระแสผ่านทรานส์คอนดคัเตอร์อินพตุไดแ้ก่ GmiA และ GmiB นอกจากนนัสัญญาณอินพตุ (vicm) ไดถู้กป้อนไปยงัทรานส์คอนดคัแตนซแ์บบป้อนไปหน้า Gmf1A และ Gmf1B อีกชุดหนึง ซึงทาํหนา้ทีแปลงแรงดนัไปเป็นกระแส และกระแสเอาตพ์ุตนีจะถูกแปลงไปเป็นสัญญาณแรงดนัผา่นความตา้นทานทีโหนด A และ B โดยสามารถอธิบายการทาํงานไดด้งันี ถา้สมมุติให้สัญญาณโหมดร่วมป้อนไปยงัโหนด A และ B และถูกแปลงไปเป็นกระแสผา่นทรานส์คอนดคัเตอร์ Gmf2A,3A และ Gmf2B,3B โดยเมือกระแสเอาตพ์ตุของ Gmf2A(2B) และ Gmf3B(3A) มีเฟสเดียวกนั ดงันนัเกิดการรวมกนัของกระแสทีโหนด A และ B มีค่าเพิมขึน จึงเป็นผลให้ความตา้นทานทีโหนด A และ B มีค่าลดลง ส่งผลใหเ้กิดการเปลียนแปลงของแรงดนัทีโหนด A และ B นอ้ยลง และดงันนักระแส
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เอาต์พุตโหมดร่วมจึงมีค่าลดลงดว้ย สาํหรับคุณสมบตัิของวงจรขยายทรานส์คอนดคัแตนซ์ผลต่างเสมือนทีไดน้าํเสนอนนัสามารถสรุปไดว้า่ วงจรสามารถทาํให้ไดก้ระแสเอาตพ์ตุโหมดผลต่างมีค่ามาก แต่ขณะเดียวกนัทาํใหก้ระแสเอาต์พุตโหมดร่วมมีค่าลดนอ้ยลง และดงันนัจึงส่งผลทาํใหอ้ตัราการขจดัสญัญาณโหมดร่วม หรือทีเรียกวา่ CMRR มีค่าสูง 

 ภาพท ี   โครงสร้างทรานส์คอนดคัแตนซ์ผลต่างเสมือนทีนาํเสนอ เราสามารถวเิคราะห์หาทรานส์คอนดคัแตนซ์โหมดผลต่าง (Gdm) และทรานส์คอนดคัแตนซ์โหมดร่วม (Gcm) ไดด้งัสมการ  
                                          (3) 
                                          (4) 

จากการเปรียบเทียบสมการที ( )-( ) พบวา่สมการมีลกัษณะคลา้ยกนั ต่างกนัตรงเทอมทีสองซึงเป็นผลคูณอยูก่บัค่าของ GmffA(B) ในสมการที ( ) และ ( ) โดยที  จากสมการ (1) และ (2) ถูกแทนด้วย Gmf1A(B)/(Gmf2A(B)-Gmf3A(B)) และ Gmf1A(B)/(Gmf2A(B)+Gmf3A(B)) ตามลาํดบั  เป็นทีน่าสังเกตวา่ การเพิมอตัราส่วน  จะทาํให้ทรานส์คอนดคัแตนซ์โหมดผลต่าง (Gdm) เพิมขึน โดยขึนอยูก่บัการออกแบบค่าทรานส์คอนดัคแตนซ์ Gmf2A(B) และ Gmf3A(B) ที เหมาะสม ซึงสามารถทําได้โดยการกําหนดขนาดของทรานซิสเตอร์และกระแสไบอสั ขณะเดียวกนัเมือเราเปรียบเทียบสมการที (2) และ (4) ทรานส์คอนดคัแตนซ์โหมดร่วม (Gcm) สามารถทาํให้มีค่าใกลเ้คียงกนัโดยขึนอยูก่บัการกาํหนดขนาดทรานซิสเตอร์และกระแสไบอสัเช่นเดียวกนั ดงันนัจะเห็นไดว้า่ถา้ออกแบบใหว้งจรมีทรานส์คอนดคัแตนซ์โหมดผลต่าง (Gdm) สูงและทรานส์คอนดคัแตนซ์โหมดร่วม (Gcm) ตาํ ทาํใหไ้ดอ้ตัราการขจดัสญัญาณโหมดร่วม (CMRR) มีค่าสูง    

1 ( )
( ) ( )

2 ( ) 3 ( )
. mf A B

dm miA B mffA B
mf A B mf A B

GG G G G G  
1 ( )

( ) ( )
2 ( ) 3 ( )

. mf fA B
cm miA B mffA B

mf A B mf A B

GG G G G G  
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.  วงจรขยายทรานส์คอนดคัแตนซ์ผลต่างเสมือนทไีด้รับการออกแบบ 
การออกแบบวงจรจากโครงสร้างวงจรขยายผลต่างทีนาํเสนอในภาพที  แสดงดงัในภาพที  เราสามารถอธิบายส่วนประกอบของวงจรเมือเปรียบเทียบกบัโครงสร้างทีนาํเสนอไดด้งันี ทรานส์คอนดคัเตอร์อินพตุ (GmiA และ GmiB) ถูกแทนด้วยทรานซิสเตอร์ M1PA และ M1PB นอกจากนันทรานส์คอนดัคเตอร์ป้อนไปข้างหน้า (GmffA และ GmffB) ยงัถูกแทนด้วยทรานซิสเตอร์ M1PA(NA) และ M1PB(NB) เช่นเดียวกนั ส่วนของวงจรเพิมอตัราขยายถูกแทนดว้ยทรานซิสเตอร์สองตวัทีต่อแบบไขวก้นัไดแ้ก่ M2NA และ M2NB ซึงใชห้ลกัการป้อนกลบัแบบบวกสาํหรับเพิมความตา้นทานทีโหนด A และ B ส่วนต่อมาเป็นชุดทรานส์คอนดคัเตอร์ Gmf1A และ Gmf1B ถูกแทนดว้ยทรานซิสเตอร์ M2PA และ M2PB และขณะเดียวกนัทรานซิสเตอร์ M2PA และ M2PB ยงัทาํหน้าทีเป็นทรานส์คอนดคัเตอร์ Gmf2A และ Gmf2B  ดว้ยเช่นเดียวกนั เป็นทีน่าสังเกตวา่ในการออกแบบวงจรจากโครงสร้างทีนาํเสนอนีไดก้าํหนดให้ทรานซิสเตอร์ M1PA(B) ทาํหนา้ทีเป็นไดท้งั ทรานส์คอนดคัเตอร์ GmiA(B) และ GmffA(B) ขณะทีทรานซิสเตอร์ MP2A(B) ก็สามารถทาํหนา้ทีเป็นไดท้งัทรานส์คอนดคัเตอร์ Gmf1A(B) และ Gmf2A(B) จึงทาํให้วงจรทีนาํเสนอค่อนขา้งง่าย ไม่ซับซ้อน และมีกาํลงังานสูญเสียตาํ อีกประการหนึงซึงมีความสําคญัเช่นเดียวกนัคือการเลือกใชอุ้ปกรณ์ทีอาศยัการป้อนสัญญาณเขา้ขาบลัคแ์ละทรานซิสเตอร์แบบเกตลอยเสมือน (BD-QFG) เพือใหว้งจรสามารถทาํไดที้แรงดนัไฟเลียงตาํ โดยการเชือมต่อสญัญาณผา่นขาบลัคแ์ละตวัเก็บประจุผา่นขาเกตของมอสเฟตและไบอสัแรงดนัไฟตรงให้กบัขาเกตผา่นทางตวัตา้นทานทีมีค่าความตา้นทานสูงมากซึงถูกสร้างดว้ยมอสเฟตทีทาํงานในยา่นคทัออฟ สาํหรับตวัตา้นทาน (RG1-RG2) และตวัเก็บประจุ (CG1-CG2) ในภาพที  ก) ทาํหน้าทีเป็นวงจรกรองความถีสูงผ่าน โดยทีมีค่าความถีคทัออฟตาํมากประมาณเท่ากบั  เฮิรตซ์ [24] เมือเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างและวงจรทีได้ออกแบบดงัภาพที  และ  เราสามารถเขียนสมการ ทรานส์คอนดคัแตนซ์ของชุดทรานส์คอนดคัเตอร์อินพตุ (GmiA และ GmiB) ทรานส์คอนดคัแตนซ์ของชุดทรานส์คอนดคัเตอร์ป้อนไปขา้งหน้า (Gmf1A(B), Gmf2A(B), GmffA, และ GmffB) และทรานส์คอนดัคแตนซ์ของชุดทรานส์คอนดัคเตอร์ป้อนกลับแบบบวก (Gmf3A(B)) ไดด้งันี                                                                   (5) 

                                                               (6) 
                           (7) 

                                                   (8)                            (9) 
จากการแทนทีสมการ ( )-( ) ในสมการ ( ) และ ( ) ดงันนัทรานส์คอนดคัแตนซ์โหมดผลต่าง (Gdm ) และ ทรานส์คอนดคัแตนซ์โหมดร่วม (Gcm) สามารถเขียนไดเ้ป็น  

                (10) 
                         (11) 

เมือ RAB คือตวัตา้นทานภายนอกต่อระหวา่งโหนด A และ B โดยมีค่าเท่ากบั RA+RB 
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 (ก) 

 (ข) 
ภาพท ี   วงจรทีนาํเสนอ (ก) วงจรขยายทรานส์คอนดคัแตนซ์ผลต่างเสมือน (ข) วงจรป้อนกลบัสญัญาณโหมดร่วม 

จากสมการที ( ) และ ( ) ถา้ออกแบบให้เทอมของ gm2PA(B)gm2NA(B) มีค่าเท่ากบัเทอมของ  (RAB)-1 และเทอมของ gm1PA(B)+gm1NA(B) มีค่าเท่ากบัเทอมของ gm2PA(B)+gm2NA(B) ดงันนัทรานส์คอนดคัแตนซ์โหมดผลต่างและโหมดร่วมจะมีค่าเป็นอนนัตแ์ละเป็นศูนยต์ามลาํดบั ในทางปฏิบติัเราไดอ้อกแบบเทอมของ gm2NA(B)gm2PA(B) ให้มีค่าตาํกวา่เทอมของ (RAB)-1 เพียงเลก็นอ้ย เพือรักษาเสถียรภาพของระบบไม่ใหเ้กิดการออสซิลเลต สามารถทาํไดโ้ดยการกาํหนดค่าของตวัตา้นทาน RAB ทีเหมาะสม สาํหรับแรงดนั VCM ถูกใชเ้พอืกาํหนดแรงดนัไฟตรงทีโหนด A และ B  นอกจากนีถึงแมว้่าวงจรทีนาํเสนอในภาพที  ก) สามารถกาํจดัสัญญาณโหมดร่วมไดโ้ดยใชเ้ทคนิคการป้อนไปขา้งหนา้ แต่อยา่งไรก็ตาม แรงดนัเอาตพ์ุตไฟตรงโหมดร่วมยงัคงไม่สามารถกาํหนดได ้ปัญหาดงักล่าวแกไ้ขไดโ้ดยใชว้งจรป้อนกลบัสญัญาณโหมดร่วม (CMFB) ดงัแสดงในภาพที  ข) วงจร CMFB ประกอบดว้ย ) วงจรตรวจจบัสัญญาณโหมดร่วมไดแ้ก่ทรานซิสเตอร์ M3PA,B ตวัตา้นทาน RC และกระแสไบอสั  IB ซึงวงจรทาํงานในลกัษณะป้อนกลบัแบบลบถูกใชเ้พอืกาํหนดแรงดนัไฟตรงเอาต์พุตโหมดร่วม และ ) วงจรเพิมความตา้นทานเอาต์พุตไดแ้ก่ ทรานซิสเตอร์ M4PA และ M4PB ซึงทาํงานในลกัษณะการป้อนกลบัแบบบวกโดยทีอินพุตขาบลัคข์อง M4PA และ M4PB ต่อแบบไขวก้นัทาํให้ความตา้นทานเอาตพ์ตุเพิมขึน และดงันนัจึงทาํใหอ้ตัราขยายแรงดนัวงรอบเปิดของวงจรเพมิขึนดว้ย สาํหรับความตา้นทานเอาตพ์ตุโหมดผลต่าง (Zdm) และ
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ความตา้นทานเอาต์พุตโหมดร่วม (Zcm) ของวงจรขยายทรานส์คอนดคัแตนซ์ผลต่างเสมือนทีนาํเสนอสามารถวิเคราะห์ได้ดงันี 
                                             (12) 

                                                       (13) 
โดยที RO เท่ากบั rO1NA(B)//rO1PA(B)//rO3NA(B)//rO3PA(B)//rO4PA(B) คือความตา้นทานแฝงรวมของทรานซิสเตอร์ทีเอาตพ์ตุ เมือนาํสมการ ( )-( ) และ ( )-( ) มาเขียนใหม่เพือหาอตัราขยายแรงดนัโหมดผลต่าง (Adm) และอตัราขยายแรงดนัโหมดร่วม (Acm) สามารถแสดงไดเ้ป็น 

        (14) 
                      (15) 

จากสมการ (1 ) และ (15) ค่าอตัราการขจดัสัญญาณโหมดร่วม (CMRR) สามารถแสดงไดเ้ป็น  
          (16) 

ผลการทดลองและวจิารณ์ผล เพือเป็นการทดสอบคุณลกัษณะสมบตัิการทาํงานของวงจรทีนาํเสนอ เราไดใ้ชโ้ปรแกรม Cadence ในการจาํลองการทาํงานของวงจร โดยใชเ้ทคโนโลยีซีมอสแบบมาตรฐานขนาดเท่ากบั .  ไมโครเมตร วงจรทาํงานภายใตไ้ฟเลียงเท่ากบั .  โวลต ์สาํหรับขนาดของทรานซิสเตอร์ทีไดรั้บการออกแบบทุกตวัแสดงดงัในตารางที   
 ภาพที  แสดงการตอบสนองความถีของวงจรขยายทรานส์คอนดคัแตนซ์ผลต่างเสมือนทีนาํเสนอ ในกรณีของสัญญาณอินพุตเป็นโหมดผลต่าง อตัราขยายแรงดนัโหมดผลต่าง (Adm) มีค่าเท่ากบั  เดซิเบล ในขณะทีความถีคทัออฟที -  เดซิเบล และความถีตดัผา่นศูนย ์มีค่าเท่ากบั  กิโลเฮิรตซ์ และ  เมกกะเฮิรตซ์ ตามลาํดบั โดยทีเฟสมาร์จินของวงจรมีค่าเท่ากบั  องศา  
 ภาพที  แสดงการตอบสนองความถีของอตัราขยายโหมดร่วม (Acm) ซึงเราไดท้าํการเปรียบเทียบผลการจาํลองการทาํงานเป็น  กรณี ไดแ้ก่ ) วงจรขยายผลต่างเสมือนกรณีไม่มีวงจรขยายแบบป้อนไปขา้งหน้า (ดงัเส้นจุด) 2) วงจรขยายผลต่างเสมือนกรณีทีมีวงจรขยายแบบป้อนไปขา้งหน้า (ดงัเส้นประ) และ ) วงจรขยายผลต่างเสมือนกรณีทีมีวงจรขยายแบบป้อนไปขา้งหนา้และวงจรป้อนกลบัสัญญาณโหมดร่วม (ดงัเส้นทึบ) เราพบวา่อตัราขยายโหมดร่วมมีค่าเท่ากบั  เดซิเบล -  เดซิเบล และ -  เดซิเบล ตามลาํดบั  
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 ภาพที  แสดงการตอบสนองทางเวลาของแรงดนัเอาต์พุตทงัโหมดผลต่าง (vo1 และ vo2) และโหมดร่วม (voc) เมือป้อนสัญญาณอินพุตเป็นรูปคลืนซายน์ทังกรณีโหมดผลต่างและโหมดร่วมมีขนาดเท่ากับ  มิลลิโวลต์ ทีความถี  กิโลเฮิรตซ์ เราพบวา่ช่วงสวิงของแรงดันเอาต์พุตโหมดผลต่างอ่านค่าไดเ้ท่ากับ .  โวลต์ ในขณะทีแรงดนัเอาต์พุตโหมดร่วมทีปรากฏมีค่าเปลียนแปลงนอ้ยมากเพียง  มิลลิโวลต ์สาํหรับวงจรทีนาํเสนอมีกาํลงังานสูญเสียเท่ากบั  ไมโครวตัต ์
ตารางท ี1 ขนาดของทรานซิสเตอร์ ทรานซิสเตอร์ ขนาดความกวา้ง (W) (ไมโครเมตร) ขนาดความยาว (L) (ไมโครเมตร) M1NA(B) 10.4 0.5 M1PA(B) 38 0.5 M2NA(B) 10.4 0.5 M2PA(B) 38 0.5 M3NA(B) 2.4 0.5 M3PA(B) 14.8 0.5 M4PA(B) 23.1 0.5  

  
ภาพท ี5  อตัราขยายโหมดผลต่างและเฟสของวงจรทีนาํเสนอ 
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 ภาพท ี6  เปรียบเทียบผลตอบสนองความถีของอตัราขยายโหมดร่วมทงั 3 กรณี  

 ภาพท ี7  ผลตอบสนองทางเวลาของแรงดนัเอาตพ์ตุโหมดผลต่างและโหมดร่วม      
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สรุปผลการวจิัย บทความนีนาํเสนอวงจรขยายทรานส์คอนดคัแตนซ์ผลต่างแบบซีมอสทีมีช่วงสวิงกวา้งไฟเลียงตาํโดยใชเ้ทคนิคการป้อนไปขา้งหนา้ วงจรใชก้ารขบัสญัญาณดว้ยขาบลัคแ์ละทรานซิสเตอร์เสมือนเกตลอยทาํให้วงจรสามารถทาํงานภายใต้ไฟเลียงตาํ เทคนิคการป้อนไปขา้งหน้าถูกนาํมาใช้เพือแกปั้ญหาในการลดผลตอบสนองต่อสัญญาณโหมดร่วมและการป้อนกลบัแบบบวกถูกนาํมาใช้เพือเพิมความตา้นทานเอาต์พุตให้กบัวงจรขยาย วงจรทีนาํเสนอไดรั้บการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีซีมอสแบบมาตรฐานขนาดเท่ากบั 0.18 ไมโครเมตร ผลการจาํลองการทาํงานแสดงใหเ้ห็นวา่ วงจรสามารถทาํงานไดโ้ดยมีช่วงสวงิของสญัญาณกวา้ง วงจรมีอตัราขยายโหมดผลต่างเพมิขึน ในขณะทีอตัราขยายโหมดร่วมมีค่าลดลง 
 เอกสารอ้างองิ Roman Sotner, Jan Jerabek, Norbert Herencsar, Kamil Vrba, Tomas Dostal, “ Features of multi-loop structures with OTAs and adjustable current amplifier  for  second-order  multiphase/ quadrature oscillators,”  AEU- International Journal of Electronics and Communications, vol. 69, no. 5, pp. 814-822, May. 2015. Shashank Dwivedi and A.  K. Gogoi, “ A 0 .8  V CMOS OTA and Its Application in Realizing a Neural Recording Amplifier ,” Journal of Medical and Bioengineering, vol. 4, no. 3, pp. 227-234, June. 2015. A.  Ismail; I.  Mostafa, “ A Process-Tolerant Low-Voltage Inver ter -Based OTA for  Continuous-Time Σ-Δ ADC,” IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, vol. 24, no. 9, pp. 2911-2917, Sept. 2016. Yong-an Li, “On the systematic synthesis of OTA-based Wien oscillators,” AEU-International Journal of Electronics and Communications, vol. 67, no. 9, pp. 754-760, Sep. 2013. Yong-an Li, “NAM expansion method for  systematic synthesis of OTA-based floating gyrators,” AEU-International Journal of Electronics and Communications, vol. 67, no. 4, pp. 289-294, April. 2013. B. Calvo, S. Celma, M. T. Sanz, J. P. Alegre, and F. Aznar, “Low-voltage linear ly tunable CMOS transconductor  with common-mode feedforward,” IEEE Trans. Circuits Syst. I, Reg. Papers, vol. 55, no. 3,  pp. 715-721, Apr. 2008. Ming-Kai Fu,  Miin-Shyue Shiau,  Hong-Chong Wu and Don-Gey Liu, “A novel ultra-low voltage and low power  OTA with common-mode feed-forward,” Int. Symp. Integrated Circuits (ISIC), pp. 574-577, Dec. 2009. Soumya Ranjan Ghosh, Kamran Khan, “ A low power  adaptive bias fully differential operational amplifier ,”  IEEE International Conference on Advanced Communications, Control and Computing Technologies (ICACCCT), pp. 473 – 477, May. 2014. A.N. Mohieldin, E. Sanchez-Sinencio and J. Silva-Martinez, “A fully balanced pseudo-differential OTA with common-mode feed-forward and inherent common-mode feedback detector ,”  IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 38, no. 4, pp. 663-668, Apr. 2003. P.  Khumsat and A.  Worapishet, “ Two-Stage Feedforward Class-AB CMOS OTA for   Low-Voltage Filter ing Applications,” IEICE Transaction on Electronics, vol. E90-C, no. 12, pp. 2293-2296, Dec. 2007. 
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Apirak Suadet, Thawatchai Thongleam, Varakorn Kasemsuwan, Kasin Vichienchom, “A 0.5 V volt rail-to-rail CMOS pseudo-differential OTA using simple feed-forward technique” , International Conference on Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON’11), pp. 106-109, 2011.                               .     
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การเก็บเกียวพลังงานไฟฟ้าจากการสันสะเทือนด้วยเพยีโซอเิล็คทริค Electr ical Energy Harvesting from Vibration Using Piezoelectr ic  นิติพฒัน์ จอมมงคล * พิเชษฐ์ ทานิล   อนุพงษ ์ศรีมูล  และ ชาคริต คาํเรือน4 Nitipat Jommongkol1* Phiched  Thanin2  Anupong Srimoon3 and Chakkrit khamruean4  บทคัดย่อ   การวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือออกแบบและทดสอบระบบการเก็บเกียวพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานการสนัสะเทือนโดยใชเ้พียโซอิเล็คทริค โดยการใชปั้มลมไฟฟ้าขนาด  โวลต ์เป็นตวัสร้างการสนัสะเทือน การทดสอบแรกโดยการใชเ้พียโซอิเล็คทริครุ่น MCFT-36T จาํนวน  แผง เป็นตวัสร้างพลงังานไฟฟ้า และทําการทดสอบหาพลงังานไฟฟ้าสูงสุดทีได้จากเพียโซอิเล็คทริกโดยการนาํค่าตวัตา้นทานมาต่อในวงจร การทดสอบที  นาํวงจรชาร์ตประจุแบบเรียงกระแสเต็มคลืนเขา้แบตเตอรี  การทดสอบที  เป็นการทดสอบการใช้พลงังานไฟฟ้าจากแบตเตอรีกับภาระไฟฟ้า ผลการทดสอบพบว่าแรงดนัไฟฟ้าทีไดจ้ากเพียโซอิเลค็ทริค เป็นไฟฟ้ากระแสสลบัรูปคลืนไซน์เวฟพลงังานไฟฟ้าสูงสุดทีได ้ .  ไมโครวตัต ์สามารถประจุแรงดนัไฟฟ้าให้กบัแบตเตอรีขนาด . 0 โวลต ์  มิลลิแอมป์-ชวัโมงไดเ้ตม็ในเวลา .  ชวัโมง  ซึงสามารถใชง้านกบัหลอดไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) ขนาด .  วตัต ์ไดป้ระมาณ  นาที      คาํสําคญั : การเก็บเกียวพลงังาน, การสนัสะเทือน, เพยีโซอิเลค็ทริค  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 สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยันอร์ท-เชียงใหม่  อาํเภอหางดง  จ.เชียงใหม ่50230 1.2,3,4Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering and  Technology, North-Chiang mai University, Chiang mai Thailand, 50230  *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : nitipat@northcm.ac.th, aekapoj@gmail.com  
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บทนํา ดว้ยปัจจุบนัมีการคิดคน้พฒันาทงัอุปกรณ์ เทคโนโลยีและวิธีการทีจะสามารถก่อให้เกิดพลงังานในรูปแบบใหม่ทีสามารถนาํมาเป็นแหล่งพลงังานทดแทนให้กบัพลงังานจากฟอสซิล ซึงเป็นแหล่งพลงังานทีกาํลงัจะหมดลงในอนาคตอนัใกล ้ พลงังานการกดหรือการสันสะเทือนเป็นหนึงในแหล่งพลังงานทดแทนทีได้รับความสนใจและมีการศึกษาอย่างกวา้งขวาง เนืองจากเป็นวิธีการก่อเกิดพลงังานทีง่ายไม่ซบัซอ้น สามารถใชแ้หล่งตน้กาํเนิดพลงังานไดห้ลากหลายและเป็นพลงังานทีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง โดยทวัไปแลว้การเก็บเกียวพลงังานจากการสันสะเทือนมีอยู ่  วิธี  วิธีแรกคือไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Charges) เกิดจากการทีปริมาณประจุไฟฟ้าขวับวกและขวัลบบนผิววสัดุมีไม่เท่ากนัทาํให้เกิดแรงดึงดูดเมือวตัถุทัง  ชินมีประจุต่างชนิดกนั วิธีทีสองคือแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnets) เป็นอาํนาจแม่เหล็กทีทาํให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในวตัถุตวันาํ ซึงเกิดจากการตดัผ่านหรือการสนัของตวันาํในสนามแม่เหล็กในแนวตงัฉาก ทาํใหเ้กิดกระแสไฟฟ้าไหลในตวันํานัน  และวิธีทีสามคือเพียโซอิเล็คทริก (Piezoelectric) เป็นเซรามิกประเภทหนึงซึงเหมาะสมสาํหรับการเก็บเกียวพลงังานจากการสนัสะเทือนเพราะมีประสิทธิภาพทีสามารถแปลงความเครียดเชิงกลทีใหพ้ลงังานไฟฟ้าไดไ้ม่มีสินสุด และใชโ้ครงสร้างทีเรียบง่าย ในทางกลบักันเมือเพียโซอิเล็คทริก ได้รับกระแสไฟฟ้าก็จะสามารถกาํเนิดพลงังานกลได ้(ดอน และคณะ,2556) พลงังานไฟฟ้าทีไดจ้ากเพียโซอิเลค็ทริกเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั เพอืใหเ้หมาะสมในการนําพลังงานไปใช้งานจึงต้องแปลงให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง ซึงวงจรเก็บเกียวพลังงานและวงจรแปลง AC-DC ทีมีประสิทธิภาพจะขึนอยูก่บัลกัษณะการสนัสะเทือน ความถีและความเร่งของแหล่งกาํเนิดการสนัสะเทือนดว้ย (Y C shu and I C Lien,2006) หลกัการทาํงานของการเก็บเกียวพลงังานจากการสนัสะเทือนดงัแสดงในภาพที 1  

 ภาพท ี1  หลกัการทาํงานของการเก็บเกียวพลงังานจากการสนัสะเทือน ทีมา: Y C shu and I C Lien, (2006)    ขนาดและรูปทรงของเพียโซอิเล็คทริกสําหรับการนาํไปเก็บเกียวพลงังานของแหล่งพลงังานเป็นปัจจยัทีสําคญัอย่างหนึง เช่น การหาขนาดทีเหมาะสมของเพียโซอิเล็คทริกในการนาํมาเก็บเกียวพลงังานจากการเคลือนไหวของมนุษย ์ โดยใชก้ารผลกัของแม่เหลก็บนแผน่เหล็กซึงอยูบ่นโลหะวงกลมหมุนไปตดัผา่นแม่เหลก็บนแผ่นเพียโซอิเล็คทริกเพอืใหเ้กิดการเคลือนทีและเกิดพลงังานไฟฟ้าขึน การเก็บเกียวพลงังานจากการสันสะเทือนของเครืองจกัร เช่นปัมลมขนาดเล็ก ซึงพลงังานไฟฟ้าทีไดจ้ะมีปริมาณทีนอ้ยไม่สามารถนาํไปใชง้านไดโ้ดยตรง จึงตอ้งนาํวงจรการประจุไฟฟ้ามาใชใ้นการประจุไฟฟ้าจากเพียโซอิเล็คทริกเขา้กบัแบตเตอรี เสร็จแลว้จึงนาํแบตเตอรีไปใชง้านต่ออีกทีหนึง  วงจรทีทาํหน้าทีประจุไฟฟ้าจะตอ้งมีความเหมาะสมกบัพลงังานทีไดด้ว้ย (ดอน, 2556)  การเก็บเกียวพลงังานของวสัดุเพียโซอิเล็คทริคสามารถนาํไปติดตงักับเครืองจักรทีมีการสันในขณะทํางาน ( Sodano et al, )   ทําการศึกษาพลังงานจากการสันสะเทือนของเครืองยนต์และเปรียบเทียบการเก็บเกียวพลงังานระหว่างตวัเก็บประจุกบัแบบเตอรี พบวา่การเก็บพลงังานในตวัเก็บประจุจาํเป็นตอ้งมีสวิตช์เปิดและปิดในขณะประจุและปล่อยพลงังานเนืองจากตัวเก็บประจุมีการประจุและการคายพลงังานทีรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกนัพบวา่แบตเตอรีสามารถประจุพลงังานไดม้ากกวา่ ( ธีรพงษ ์และ กาลิมิง, ) ไดอ้อกแบบและ
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พฒันาแหล่งกาํเนิดไฟฟ้าดว้ยเพียโซอิเล็คทริกในยางป้องกันการสนัสะเทือนโดยอาศยัการแลกเปลียนพลงังานจากแรงสันของเครืองจกัรให้เป็นพลงังานไฟฟ้าดว้ยวสัดุเพียโซอิเล็คทริก โดยอาศยัการหมุนเหวยีงของมอเตอร์แบบไม่สมดุลสาํหรับสร้างแรงกด  ผลการทดลองพบวา่ชุดอุปกรณ์สามารถผลิตแรงดนัไฟฟ้าไดสู้งสุดเมือเกิดแรงสันสะเทือนทีความถี  Hz และระดบัแรงทีกระทาํจากการสันทาํใหชุ้ดอุปกรณ์ผลิตกาํลงัไฟฟ้าไดใ้นลกัษณะเชิงเส้น จากการศึกษางานวิจยัทีผา่นมางานวจิยันีจึงทาํการออกแบบและสร้างชุดตน้แบบการเก็บเกียวพลงังานจากการสนัสะเทือนจากเครืองจกัรโดยใชเ้พียโซอิเล็คทริกแบบบซัเซอร์ การวเิคราะห์พลงังานไฟฟ้าทีไดจ้ากเพยีโซอิเล็คทริกโดยการอดัประจุไฟฟ้าให้กบัแบตเตอรี และทดสอบการนาํพลงังานไฟฟ้าจากแบตเตอรีไปใชง้านกบัภาระไฟฟ้า เพอืเป็นตน้แบบในการศึกษาและพฒันาการเก็บเกียวพลงังานจาการสนัสะเทือนต่อไปในอนาคต   วธิีดําเนินการวิจัย งานวิจยันีทาํการออกแบบและทดสอบการเก็บเกียวพลงังานจากการสันสะเทือนโดยใชเ้พียโซอิเล็คทริกแบบบซัเซอร์ ซึงมีคุณสมบติัให้พลงังานไฟฟ้าออกมาเมือมีแรงกดหรือการสัน แหล่งพลงังานการสันสะเทือนทีใชใ้นการทดลองคือเครืองปัมลมไฟฟ้าขนาดเล็ก และมีการใชว้งจรเรียงกระแสแบบเต็มคลืนเพืออดัประจุไฟฟ้าทีไดจ้ากเพียโซอิเล็กทริกให้กบัแบตเตอรีแบบทุติยภูมิ เพือเป็นแหล่งพลงังานให้กบัหลอดไฟฟ้าแบบไดโอดเปล่งแสง (LED) ทีนาํมาทดสอบเป็นภาระทางไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดของแต่ละขนัตอนดงันี . ออกแบบระบบการเก็บเกยีวพลังงานจากการสันสะเทือน งานวิจัยนี เลือกใช้แผ่นเพียโซอิ เล็คทริคแบบบัซเซอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทองแดง .  เซนติ เมตรเส้นผ่าศูนยก์ลางเซรามิค .  เซนติเมตร ดังแสดงในภาพที 2 และเพือให้มีความเหมาะสมกบัการรับแรงสันสะเทือนจากเครืองปัมลมไฟฟ้าทีมีฐานของเครืองเป็นลกัษณะขาตงั  ขา จึงออกแบบใชแ้ผน่เพียโซอิเลค็ทริคแบบบซัเซอร์จาํนวน  แผน่ต่อขนานกนั และใชแ้ผ่นพลาสติกแข็งใสประกบยึดแผ่นเพียโซอิเล็คทริคไวไ้ม่ให้เคลือนทีโดยมีระยะห่างระหว่างแถว  เซนติเมตร และระยะห่างระหวา่งแผ่นเพียโซอิเลค็ทริคในแถว  เซนติเมตร พร้อมทงัต่อสายไฟออกมาเพือเชือมต่อกบัวงจรประจุไฟฟ้า ดงัแสดงในภาพที 3  

  
ภาพท ี2  แผน่เพียโซอิเลค็ทริคแบบบซัเซอร์  



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  546 
 

 การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

 ภาพท ี3  การต่อแผน่เพียโซอิเลค็ทริคจาํนวน  แผน่ต่อขนานกนั    แหล่งกาํเนิดการสนัสะเทือนเลือกใชเ้ครืองปัมลมไฟฟ้าขนาดเล็ก  โดยนาํแผ่นเพียโซอิเลค็ทริกทีออกแบบไวม้าวางใตฐ้านของเครืองปัมลมเพอืรองรับการสนัสะเทือน ดงัแสดงในภาพที 4 

   
 

ภาพท ี4  การต่อแผน่เพียโซอิเลค็ทริค 
2.ทดสอบหาประสิทธิภาพของระบบเกบ็เกียวพลงังานจากการสันสะเทือน 2.1 ทดสอบหาสภาวะภาระทางไฟฟ้าทเีหมาะสมกบัเพียโซอเิลค็ทริก 

โดยการทดลองสุ่มขนาดตวัตา้นทานหลากหลายขนาดต่อขนานกบัเพียโซอิเล็กทริคดงัแสดงในภาพที 5 และวดัหาค่าประสิทธิผลของแรงดนัไฟฟ้าในหน่วยค่าเฉลียกาํลงัสอง และคาํนวณหากระแสไฟฟ้าจากการต่อตวัตา้นทานแต่ละค่า จากสมการที 1 และสมการที 2 เพือนาํค่าแรงดนัและกระแสไปคาํนวณหากาํลงัไฟฟ้าเฉลียดงัในสมการที 3  
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ภาพท ี5  การต่อตวัตา้นทานขนานแผน่เพียโซอิเล็คทริค 
          

                                                                                                                                              (1) 
                                                                                                                                              (2) 
                                                                                                                                                  (3) 

 
โดย 

    คือค่าความต่างศกัยสู์งสุด หน่วย โวลต(์V) 
   คือค่าความต่างศกัยเ์ฉลียของรากทีสอง หน่วย โวลต(์V) 
  คือค่ากระแสเฉลียของรากกาํลงัสอง หน่วย แอมป์(A) 

    คือค่าความตา้นทาน หน่วย โอห์ม(Ω) 
  คือกาํลงัไฟฟ้าเฉลีย หน่วย วตัต(์W) 
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2.2 ทดสอบการอดัประจุไฟฟ้าจากเพยีโซอเิล็คทริกให้แบตเตอรี 
เมือเกิดพลงังานไฟฟ้าออกจากเพียโซอิเล็คทริคแลว้ จึงติดตงัวงจรการอดัประจุแบตเตอรีโดยใชว้งจรเรียงกระแสแบบเตม็คลืนผา่นตวัเก็บประจุส่งพลงังานไฟฟ้าจากเพียโซอิเล็คทริคไปยงัแบตเตอรีทีมีขนาดความจุ 70 มิลลิแอมป์-ชวัโมง วงจรการอดัประจุดงัแสดงในภาพที 6 

 

  
ภาพท ี5  การต่อวงจรอดัประจุแบตเตอรีเขา้กบัแผ่นเพียโซอิเลค็ทริค 

2.3 ทดสอบการคายประจุแบตเตอรี เพือทดสอบการนาํไฟฟ้าทีไดจ้ากเพียโซอิเลค็ทริกทีประจุไวใ้นแบตเตอรีไปใชก้บัภาระไฟฟ้า จึงทดสอบกบัหลอดไฟฟ้าแบบไดโอดเปล่งแสง (LED) ขนาด .  วตัต ์จาํนวน  หลอด เพือหาความสมัพนัธ์ความสามารถในการอดัประจุและคายประจุของแบตเตอรี วงจรการทดสอบดงัแสดงในภาพที 7 
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 ภาพท ี7  การทดสอบการคายพลงังานไฟฟ้าจากแบตเตอรี 
 
ผลและวจิารณ์ผลการวิจัย เมือสร้างชุดการเก็บเกียวพลงังานจากการสนัสะเทือนตามทีออกแบบแลว้ จึงทดสอบรูปคลืนไฟฟ้าทีได ้โดยการใช้เครืองมือวดัออสซิลโลสโคปวดัรูปคลืนไฟฟ้า ผลทีไดจ้ากเพียโซอิเลค็ทริก พบวา่มีรูปคลืนไฟฟ้าเป็นรูปไซน์ซึงแสดงวา่เพียโซอิเล็คทริกใหแ้รงดนัไฟฟ้าออกมาเป็นกระแสสลบัดงัสมมติฐานทีตงัไว ้ ดงัแสดงในภาพที 8   

  ภาพท ี 8   แรงดนัไฟฟ้าจากเพียโซอิเลค็ทริค จากนนัจึงทาํการนาํตวัตา้นทานมาต่อกบัวงจรของเพียโซอิเล็คทริก เพือวดัหาค่าประสิทธิผลของแรงดนัไฟฟ้าในหน่วยค่าเฉลียกาํลงัสอง และคาํนวณหากระแสไฟฟ้า และกาํลงัไฟฟ้าเฉลียทีเกิดขึนไดค้่าดงัแสดงในตารางที 1 ตารางท ี1 ผลค่าแรงดนั กระแสของรากกาํลงัสอง และกาํลงัเฉลียเมือเปลียนค่าความตา้นทาน     1 0.38 380 144.4 5 0.74 148 109.52 10 1.21 121 146.41 33 3.54 107.27 397.74 50 4.01 80.2 321.60 75 4.52 60.27 272.405 

( )R k  rmsV V  rmsI A  avg WP 
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เมือนําค่าจากการทดลองมาสร้างกราฟความสัมพนัธ์ระหว่างความต้านทาน แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกาํลงัไฟฟ้า พบว่าทีค่าความตา้นทาน 33 โอห์ม ไดค้่ากาํลงัไฟฟ้าสูงทีสุด ซึงเป็นไปตามกฎของการส่งผ่านพลงังานสูงสุด หมายความว่าค่าของตวัตา้นทานทีจะนาํมาใส่ในวงจรอดัประจุให้กบัแบตเตอรีเพือให้ไดพ้ลงังานไฟฟ้าสูงสุดจากเพียโซอิเล็คทริกส่งผ่านไปยงัภาระไฟฟ้าในการทดลองของงานวิจัยนี จากภาพจะเห็นวา่เมือเริมการทดลองทีค่าความตา้นทาน  โอห์ม ค่ากระแสมีค่าสูงแต่แรงดนัตาํกาํลงัฟ้าทีไดจึ้งไม่สูงตาม เมือทาํการปรับเปลียนค่าความตา้นทานให้สูงขึนกระแสจึงลดลงแต่แรงดนัเพิมสูงขึนกาํลงัไฟฟ้าก็ปรับสูงขึนตามแรงดนั และกาํลงัไฟฟ้าทีไดมี้ค่าสูงสุดที  โอห์ม ดงัแสดงในภาพที 9 

 ภาพท ี9  ความสมัพนัธ์ระหวา่งความตา้นทาน แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกาํลงัไฟฟ้า ทาํการทดลองนาํเครืองประจุแบบเรียงกระแสเตม็คลืนทีมีการต่อตวัประจุไฟฟ้าและตวัตา้นทานตามทีไดท้ดสอบมาแลว้ มาต่อกบัเพียโซอิเล็คทริกเพือทาํการประจุไฟฟ้าให้กบัแบตเตอรีขนาด 70 มิลลิแอมป์-ชวัโมง ผลการทดสอบพบวา่สามารถประจุให้แบตเตอรีเต็มในเวลาประมาณ 9.25 ชวัโมง กราฟแสดงความสัมพนัธ์ของแรงดนักบัระยะเวลาการประจุแสดงในภาพที 10 

 ภาพท ี10  ความสมัพนัธ์ของแรงดนักบัระยะเวลาการประจ ุ เพือทดสอบการนาํพลงังานไฟฟ้าทีไดจ้ากพลงังานการสนัสะเทือน ไปใชก้บัอุปกรณ์ไฟฟ้าจึงนาํหลอดไฟฟ้าแบบไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) มาต่อเพือเป็นภาระทางไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี ซึงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
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แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้ากบัเวลาดงัแสดงในภาพที  11 จากภาพจะเห็นการคายประจุของแบตเตอรีเมือนาํโหลดไฟฟ้ามาต่อ กระแสจะค่อยๆลดลง และกระแสไฟฟ้าเริมหมดลงทีเวลา  นาที ในขณะทีแรงดนัไฟฟ้าจะเริมคงทีทีแรงดนั .  โวลต์เมือกระแสในแบตเตอรีหมด 

  ภาพท ี11 ความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้ากบัเวลา  สรุปผลการวจิัย การเก็บเกียวพลงังานไฟฟ้าจากการสนัสะเทือนโดยใชเ้พียโซอิเล็คทริคแบบบซัเซอร์จาํนวน 4 แผน่  และประจุเขา้กบัแบตเตอรีผา่นวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลืน ผลการทดสอบพบวา่สามารถสร้างพลงังานไฟฟ้าขึนทีตวัเพียโซอิเล็คทริคไดโ้ดยการสันสะเทือนและเก็บเกียวพลงังานไฟฟ้าไวใ้นแบตเตอรี ซึงพลงังานไฟฟ้าทีไดส้ามารถนาํไปเป็นแหล่งพลงังานให้กบัภาระทางไฟฟ้าได ้ พลงังานไฟฟ้าทีไดจ้ากเพียโซอิเล็คทริกแบบบซัเซอร์มีปริมาณทีนอ้ย แต่สามารถเพิมปริมาณให้มากขึนได้เมือเพิมจาํนวนแผ่นเพียโซอิเล็คทริกให้มีปริมาณมากขึน แต่ต้องให้มีความเหมาะสมกับแหล่งกําเนิดการสันสะเทือน รวมถึงอุปกรณ์ถ่ายเทพลงังานไฟฟ้าทีเกิดขึนไปให้กบัตวัเก็บเกียวพลงังานหรือภาระทางไฟฟ้า ในส่วนของประสิทธิภาพการนําพลงังานไฟฟ้าไปอดัประจุให้กับแบตเตอรีเนืองจากจาํนวนและปริมาณกระแสไฟฟ้าทีไดจ้ากเพียโซอิเล็คทริกมีปริมาณน้อยจึงทาํให้มีระยะเวลาการประจุทีใช้เวลานาน การทดสอบนาํแบตเตอรีไปใช้งานกบัภาระไฟฟ้าคือหลอดไดโอดเปล่งแสง สามารถใช้งานไดดี้สามารถประยกุต์นําไปเป็นแหล่งพลงังานไฟฟ้าให้กบัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาํหรับอปุกรณ์หรือระบบควบคุมขนาดเล็กได ้          
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เอกสารอ้างองิ ดอน อิศรากร และคณะ. 2546. การเก็บเกียวพลงังานจากการกระแทกโดยใชเ้พียโซบซัเซอร์เพือติดตามสภาพเครืองจกัร, AE033.  ใ น การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครังท ี , สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั กรุงเทพฯ ดอน อิศรากร และคณะ.  2546. อุปกรณ์เก็บเกียวพลังงานขนาดย่อส่วนจากการเคลือนทีของมนุษย,์ AE015 ใ น การ                                                                                         ประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครังที 9, สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั กรุงเทพฯ ธงชยั โชติวฒันกานตก์ลุ และคณะ. 2545. เพยีโซอิเลก็ทริกในระบบเก็บเกียวพลงังานสาํหรับเซนเซอร์โนดไร้สาย,              น. - .ใน รายงานการประชุมทางวชิาการผลงานวจิัยบัณฑิตศึกษา , มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  ธีรพงษ์ ฉิมเพชร และคณะ. 2545. การออกแบบและพฒันาแหล่งกาํเนิดพลงังานไฟฟ้าดว้ยเปียโซอิเล็คทริกในยางป้องกนัการสันสะเทือน, น.195-201.ใ นรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ครังที 13 ,  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน. Alper Erturk, Daniel J. 2011 , Piezoelectr ic Energy Harvesting :John Willey & Sons Ltd, West Sussex, United Kingdom Y C Shu1  and I C Lien.  2006.  Analysis of power output for piezoelectric energy harvesting systems, Smart Mater . Struct  15 (2006) 1499–1512 Henry A. Sodano and Daniel J. Inman. 2004. Estimation of Electric Charge output for Piezoelectric Energy Harvesting, Strain J ournal 40(2), 49-58 Henry A. Sodano and Daniel J.  Inman. 2005. Comparison of Piezoelectric Energy Harvesting Devices for Recharging Batteries,  Journal of Intelligent Mater ial Systems and Structures 16(10), 799-807 Sutrisno W. Ibrahim, and Wahied G. Ali. 2012. Power Enhancement for Piezoelectric Energy Harvester, Proceedings of the World Congress on Engineer ing 2012 Vol. II London, U.K.                  
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การพฒันาระบบประจุไฟฟ้าของแบตเตอรีและระบบขับเคลือน สําหรับรถสามล้อไฟฟ้า Development of Battery Charging System and Dr ive System for  Electr ical Tr icycle  นเรศ สุยะโรจน์ * สุริยา   วรรณะทา1 รัชกร   อุตตเสน1 กุญชร  สารวงษ2์ Naret Suyaroj1* Suriya  Wannata1 Radchakorn  Uttasen1 Kunchorn Sarawong2  บทคัดย่อ  งานวิจยันีไดท้าํการพฒันาระบบประจุไฟฟ้าของแบตเตอรีและระบบขบัเคลือนสาํหรับรถสามลอ้ไฟฟ้า โดยการพฒันาระบบประจุไฟฟ้าจะทาํการทดสอบการประจุแบตเตอรีแบบชา้และแบบเร็ว มีหลกัการประจุแบบกระแสคงทีและแรงดนัไฟฟ้าคงที (Constant Current Constant Voltage charging, CCCV) และใชว้งจรลดทอนแรงดนัแบบบคัร่วมกบัอินเวอร์เตอร์ในการควบคุมการประจุ เพือทดสอบการประจุแบตเตอรี นอกจากนีไดน้าํเอาแบตเตอรีทีไดจ้ากการประจุโดยวิธีการดงักล่าวมาใช้กบัรถสามลอ้ไฟฟ้า สําหรับการพฒันาระบบขบัเคลือน ได้ทาํการปรับปรุงระบบขบัเคลือนโดยปรับปรุงการควบคุมความเร็วมอเตอร์ดว้ยชุดควบคุม จากผลการทดสอบพบวา่ ระบบประจุไฟฟ้า เมือเปรียบเทียบเวลาทีใชใ้นการประจุแบตเตอรีจนเต็ม พบวา่การประจุแบบเร็วใชเ้วลาสนักวา่การประจุแบบชา้ประมาณ  ชวัโมง ในการต่อแบตเตอรีแบบเดียว และ การต่อแบตเตอรีแบบขนานการประจุแบบเร็วใชเ้วลาสนักวา่การประจุแบบชา้ประมาณ  ชวัโมง เมือนาํแบตเตอรีมาใชใ้นการขบัเคลือนรถสามลอ้ไฟฟ้าพบว่าสามารถใชง้านได้อยา่งต่อเนือง  ชวัโมง ดว้ยความเร็วเฉลีย  กิโลเมตรต่อชวัโมง โดยบรรจุคนขบั  คนซึงมีนาํหนกั  กิโลกรัมในระหวา่งการขบัเคลือน ระบบขบัเคลือนรถสามลอ้ไฟฟ้าสามารถทาํความเร็วเฉลียสูงสุด  กิโลเมตรต่อชวัโมง นาน  นาที หลงัจากนันความเร็วจะค่อยๆลดลงเหลือประมาณ -  กิโลเมตรต่อชวัโมง รถสามลอ้ไฟฟ้าสามารถขึนทางชนัในช่วง -  องศา ความเร็วเฉลีย  กิโลเมตรต่อชวัโมง ไดใ้นระยะทาง .  เมตร ใชเ้วลา  วนิาที 
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ABSTRACT  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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บทนํา จากแนวโนม้การใชแ้หล่งพลงังานขบัเคลือนในยานยนตที์เปลียนจากการใชน้าํมนัไปเป็นแหลง่พลงังานอืน ทงัในแง่ของราคาทีถูกกวา่ การจดัหาทาํไดง่้ายกวา่ เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มทีมากกวา่ หนึงในตวัเลือกนนัคือการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการขบัเคลือน ยานยนตห์ลากหลายขนาดถูกนาํมาติดตงัระบบขบัเคลือนดว้ยพลงังานไฟฟ้า ตงัแต่รถจกัรยานคนัเล็ก จนกระทงัพฒันาติดตงักบัรถบรรทุกขนาดใหญ่ รถสามลอ้ถีบทีมีอยูเ่ดิมในสถานศึกษาถูกนาํมาติดตงัระบบขบัเคลือนไฟฟ้าเพือจุดประสงคใ์นการนาํเทียวเชิงอนุรักษ ์[1] ซึงสามารถใชง้านไดดี้ แตข่าดความสมบูรณ์กระบวนการประจุไฟฟ้า ดงันนัจึงมีการปรับปรุงกระบวนการประจุไฟฟ้าเขา้สู่แบตเตอรีใหมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึน โดยปัจจุบนัไดมี้การนาํเทคนิคในการประจุไฟฟ้าเขา้สู่แบตเตอรีหลายรูปแบบ ซึงหลกัการประจุแบบกระแสคงทีและแรงดนัไฟฟ้าคงทีถูกนาํมาใชท้งัในส่วนการประจุจากพลงังานเซลลแ์สงอาทิตย ์ ทาํใหร้ะยะเวลาในการประจุนอ้ยลง [2] ดงันนัจึงพิจารณานาํหลกัการประจุแบบกระแสคงทีและแรงดนัไฟฟ้าคงทีนีมาปรับปรุงในการประจุแบตเตอรีของรถสามลอ้ไฟฟ้าทีมีอยู ่ โดยเบืองตน้จะรับการประจุจากระบบจ่ายไฟหลกัและทาํการเปรียบเทียบผลการทดลองในรูปแบบต่างๆ การออกแบบและจดัสร้าง 1. ระบบการขบัเคลือนของรถสามล้อไฟฟ้า รถสามลอ้ไฟฟ้าขบัเคลือนดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด  วตัต ์  โวลต ์ ร่วมกบัแบตเตอรีตะกวักรด ขนาด  โวลต ์  Ah จาํนวน  ลูก วางไวใ้ตเ้บาะนงัผูโ้ดยสาร ส่งกาํลงัแบบโซ่และเฟือง สามารถควบคุมความเร็วของรถโดยการบิดคนัเร่งของผูข้บัขีผา่นวงจรควบคุมความเร็วแบบ Pulse Width Modulation (PWM) 2. ระบบการประจุแบตเตอรี หลกัการทวัไปในการประจุแบตเตอรี ไดจ้ากการนาํสัญญาณคลืนไซน์ ขนาด 220 Vac ความถี 50 Hz ผ่านการลดระดบัแรงดนัให้ตาํลงซึงยงัคงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัอยู ่ดังนนัจึงตอ้งผ่านวงจรเรียงกระแส (Rectifier) เพือเปลียนให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง จากนนัจะผ่านวงจรกรองทีภายในคือวงจรเรียงกระแสเพือให้สัญญาณมีความเรียบมากขึน จากนนัจึงผา่นเขา้วงจรประจุแบตเตอรี (Charger) ซึงในจะมีวงจรรักษาระดบัแรงดนั (Voltage Regulator) เพือรักษาระดบัแรงดนัไฟตรงให้คงที โดยมีเทคนิคในการประจุทีแตกต่างกนัออกไป 

 ภาพท ี1  บล็อกไดอะแกรมวงจรประจุแบตเตอรี  การประจุแบตเตอรี สามารถแบ่งไดเ้ป็น  วิธี คือ การประจุดว้ยแรงดนัไฟฟ้าคงที (Constant Voltage Charging)  การประจุด้วยกระแสคงที (Constant Current Charging) และการประจุด้วยกระแสไฟฟ้าตรงคงทีและแรงดันไฟฟ้าคงที (Constant Current – Constant Voltage Charging: CCCV) โดยทวัไปจะเป็นการประจุดว้ยแรงดนัไฟฟ้าคงที ใชเ้วลาในการประจุนาน จึงมีการประจุดว้ยกระแสคงทีซึงทาํการประจุไดเ้ร็วขึนแตก่ระแสทีใชป้ระจุจะถูกจาํกดั ดงันนัจึงมีการรวมทงัสองวธีิเป็นการประจุดว้ย CCCV โดยช่วงแรกจะทาํการประจุดว้ยกระแสคงทีเต็มพิกดัในขณะทีแรงดนัค่อยๆเพิมขึน จนกระทงัเขา้สู่ช่วงทีสองจะทาํการประจุดว้ยแรงดนัคงทีเตม็พิกดัในขณะทีกระแสในการประจุค่อยๆ ลดลง 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  556 
 

 การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

  ภาพท ี2  กราฟการประจุแบตเตอรีแบบกระแสไฟฟ้าตรงคงทีและแรงดนัไฟฟ้าคงที ในการทดสอบจะแยกการประจุออกเป็น  แบบคือการประจุแบตเตอรีแบบชา้หรือแบบกระแสตาํ โดยใชว้งจรประจุดว้ยกระแสไฟฟ้าคงทีไม่เกิน  A ตามขอ้จาํกดักระแสสูงสุดของวงจร  และการประจุแบตเตอรีแบบเร็วหรือแบบกระแสสูง โดยใชว้งจรประจุดว้ยกระแสไฟฟ้าตรงคงทีและแรงดนัไฟฟ้าคงที 3. การทดสอบระบบประจุแบตเตอรี  การทดสอบระบบประจุแบตเตอรีจะทดสอบการประจุแบตเตอรีแบบชา้ และการประจุแบตเตอรีแบบเร็ว โดยแต่ละแบบจะทาํการทดสอบกบัแบตเตอรีลูกเดียว และทดสอบกบัแบตเตอรี  ลูกทีต่อแบบขนานกนั ดงัภาพที แลว้ทาํการเก็บค่ากระแสและแรงดนัทีเขา้ไปยงัแบตเตอรีทุก ๆ ชวัโมง เพอืสังเกตพฤติกรรมการประจุไฟฟ้าของวงจรทีออกแบบมา  

             (a)                                                                             (b) 
ภาพท ี3  การต่อวงจรเพอืทดสอบประจุแบตเตอรีในแต่ละแบบ (a) ต่อกบัแบตเตอรีลูกเดียว (b) ต่อแบตเตอรี  ลูก                   (a)                                                                                             (b) 

ภาพท ี4  (a) รถสามลอ้ไฟฟ้าทีทาํการปรับปรุง และ (b) การประจุไฟฟ้ากบัแบตเตอรี 
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ผลและวจิารณ์ผล . การทดสอบการประจุแบตเตอรี  จากการทดสอบระบบประจุแบตเตอรีดงักล่าวไวข้า้งตน้ จะทาํใหไ้ดผ้ลการทดสอบ ดงันี 

 ภาพท ี5  การเพมิขึนของแรงดนัในการประจุแบตเตอรีแบบชา้และประจเุร็วโดยต่อกบัแบตเตอรีลูกเดียว 

 ภาพท ี6  การเปลียนแปลงของกระแสทีประจุแบตเตอรีแบบชา้และประจเุร็วโดยต่อกบัแบตเตอรีลูกเดียว จากภาพกราฟผลการทดสอบที  พบวา่ แรงดนัของการประจุแบตเตอรีแบบเร็วจะมีค่าสูงกวา่การประจุแบตเตอรีแบบชา้ เนืองจากชุดประจุแบตเตอรีแบบเร็วนีถูกตงัแรงดนัไวที้  โวลต ์เมือเวลาชาร์จประจุแบตเตอรีนานขึนแรงดนัก็จะเพิมขึนจนถึงเกือบ  โวลต์ ส่วนการประจุแบตเตอรีแบบชา้นนัเมือเวลาชาร์จนานขึนแรงดนัการประจุแบตเตอรีจะค่อยๆเพิมขึนจนแรงดนัชาร์จประจุแบตเตอรีคงทีประมาณ .  โวลต ์ จากภาพกราฟผลการทดสอบที  พบวา่การประจุแบตเตอรีแบบเร็วนันจะพบวา่เมือเวลาผ่านไปกระแสในการประจุแบตเตอรีจะค่อยๆลดลงเหลือระหว่าง -  แอมป์ ส่วนชุดประจุแบตเตอรีแบบชา้นันจะคลา้ยกบัชุดประจุแบตเตอรีแบบเร็วคือเมือเวลาผ่านไปกระแสในการนนัจะลดลงเหลือประมาณ .  แอมป์ ซึงเวลาทีใชใ้นการประจุแบตเตอรีเป็นดงันี การประจุแบตเตอรีแบบเร็วใชเ้วลาในการประจุที  ชวัโมง ส่วนการประจุแบตเตอรีแบบชา้นนัใช้เวลาอยูที่  ชวัโมงจนแบตเตอรีเตม็ มีความแตกต่างทางเวลาประมาณ  ชวัโมง 
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 ภาพท ี7  การเพมิขึนของแรงดนัในการประจุแบตเตอรีแบบชา้และประจเุร็วโดยต่อกบัแบตเตอรี  ลูกขนานกนั  

 ภาพท ี8  การเปลียนแปลงของกระแสทีประจุแบตเตอรีแบบชา้และประจเุร็วโดยต่อกบัแบตเตอรี  ลูกขนานกนั จากภาพกราฟผลการทดสอบที  ซึงเป็นการประจุแบตเตอรีแบบชา้และประจุเร็วซึงต่อกบัแบตเตอรี  ลูกขนานกนั พบวา่มีลกัษณะคลา้ยกบัการต่อแบตเตอรีแบบลูกเดียว โดยการประจุแบบเร็ว แรงดนัจะเพมิขึนจนกระทงัคงทีทีเกือบ  โวลต์ ส่วนการประจุแบบชา้จะมีลกัษณะค่อยๆ เพิมขึนจนแรงดันเขา้ใกล ้  โวลต์เช่นกัน แต่หยดุคงทีทีประมาณ .  โวลต ์ จากภาพกราฟผลการทดสอบที  เป็นการเปลียนแปลงของกระแสทีประจุแบตเตอรีแบบชา้และประจุเร็วโดยต่อกบัแบตเตอรี  ลูกขนานกนั พบวา่มีลกัษณะแนวโนม้ของค่ากระแสไฟฟ้าคลา้ยกบัการต่อแบตเตอรีแบบลูกเดียวเช่นกนั แต่เนืองจากการต่อขนานกนัของแบตเตอรีจาํนวน  ลูกทาํให้ใชเ้วลาในการประจุทงัสองแบบนานขึน โดยการประจุแบตเตอรีแบบเร็วจะใชเ้วลาในการประจุที  ชวัโมง ส่วนการประจุแบตเตอรีแบบชา้นนัใชเ้วลาอยูที่  ชวัโมง จนแบตเตอรีเตม็ 
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หากนาํผลการทดสอบวงจรประจุกระแสแบบเร็วทีเป็นวงจรใชห้ลกัการกระแสไฟฟ้าตรงคงทีและแรงดนัไฟฟ้าคงที มาพลอ็ตกราฟรวมกนัของกระแสและแรงดนัทีใชป้ระจุ ดงัภาพที  พบวา่ช่วงแรกจะทาํการประจุดว้ยกระแสประมาณ .   แอมป์ ในขณะทีแรงดนัค่อยๆเพิมขึนจาก   โวลต ์จนกระทงัเขา้สู่ช่วงทีสองจะทาํการประจุดว้ยแรงดนัคงทีประมาณ .  โวลตใ์นขณะทีกระแสในการประจุค่อยๆ ลดลง          
 
ภาพท ี9  กราฟการประจุแบตเตอรีแบบกระแสไฟฟ้าตรงคงทีและแรงดนัไฟฟ้าคงทีของวงจรประจุแบบเร็วต่อกบัแบตเตอรี  ลูกขนานกนั  . การทดสอบระบบขับเคลือนในทางราบ  เพือเป็นการทดสอบระบบขบัเคลือนให้ทราบถึงคุณสมบัติของรถสามลอ้ไฟฟ้าทีใช้งานจริงจึงมีการทดสอบเพิมเติม คือการหาความเร็วเฉลียในทางราบ โดยจะเริมทาํการขบัเคลือนรถสามลอ้ไฟฟ้าจนรถเริมออกตวัผ่านระยะทาง  เมตรเพือให้ไดค้วามเร็วรอบสูงสุดจึงจะเริมจบัเวลา โดยจะทาํการทดลองในระยะทาง  ระดบั คือ  เมตร  เมตร และ  เมตร นาํมาคาํนวณหาความเร็วเฉลียทีรถสามลอ้ไฟฟ้าสามารถวงิได ้ จากนันทาํการเพิมโหลด  คน  คน และ  คน ตามลาํดบั ซึงมีค่าต่าง ๆ ดงันี นาํหนกัรถสามลอ้ไฟฟ้า  กิโลกรัม นาํหนกัแบตเตอรี   กิโลกรัม - การทดลองโหลด  คน นาํหนกัโหลด  กิโลกรัม นาํหนกัรวมประมาณ  กิโลกรัม - การทดลองโหลด  คน นาํหนกัโหลดคนแรก  กิโลกรัม นาํหนกัโหลดคนทีสอง  กิโลกรัม นาํหนกัรวมประมาณ  กิโลกรัม - การทดลองโหลด  คน นาํหนกัโหลดคนแรก  กิโลกรัม นาํหนกัโหลดคนทีสอง  กิโลกรัม   นาํหนกัโหลดคนทีสาม  กิโลกรัม นาํหนกัรวมประมาณ  กิโลกรัม 

เวลา (ชวัโมง) 

กระแส
 (A) 
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 ภาพท ี10 ตาํแหน่งโหลดของรถสามลอ้ไฟฟ้าโดยคนขบั  ตาํแหน่งและผูโ้ดยสาร  ตาํแหน่ง  จากการทดสอบทาํใหท้ราบถึงความเร็วเฉลียของรถสามลอ้ไฟฟ้าทีสามารถทาํไดที้โหลดนาํหนกัทีตา่งๆกนัดงักราฟแท่งในภาพที  

 ภาพท ี11 ความเร็วเฉลียของสามลอ้ไฟฟ้าทีโหลดนาํหนกัต่างๆ ทีการทดสอบระยะทาง ,  และ  เมตร  . การทดสอบระบบขับเคลือนในทางชัน  ในการทดสอบการขบัขีในทางชนันนัจะเริมทาํการออกตวัรถก่อนถึงระยะทางจริงในระยะทาง  เมตรเพอืให้ได้ความเร็วทีกาํหนดไว ้เป็นการนาํรถสามลอ้ไฟฟ้ามาทดสอบการขบัขีทีมีลกัษณะพืนโดยทวัไปเป็นทางชนัประมาณ  องศา เพือจาํลองสถานการณ์จริงเมือตอ้งขบัรถขึนทางชนั โดยจะกาํหนดความเร็ว  กิโลเมตรต่อชวัโมง (ความเร็วสูงสุดทีทาํได้จากการทดสอบในทางราบ) โดยความเร็วทีทาํการทดลองนนัจะดูไดจ้ากอุปกรณ์ตรวจวดัความเร็ว เพอืทาํการทดสอบหาค่าความหน่วง ซึงโหลดในการทดสอบการขึนทางชนัของรถสามลอ้ไฟฟ้า ไดแ้ก่ นาํหนักรถรวมแบตเตอรี พร้อมโหลด  คน  นาํหนกัรวมประมาณ  กิโลกรัม     

18.18 18.18 17.44

13.88
12.42

11.1511.2 11.43
9.84

ระยะ 100 เมตร ระยะ 200 เมตร ระยะ 300 เมตร

โหลด 1 คน โหลด 2 คน โหลด 3 คน
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ตารางท ี1 ผลการทดสอบใชง้านจริงในทางชนั 
ช่วงความชัน ความเร็ว (km/hr) ระยะทางทขีนึได้ เวลา ความหน่วง (m/s²) 

0-10 องศา 5 22.8 เมตร 25 วนิาที 0.055 10 24 เมตร 16 วนิาที 0.174 18 25.9 เมตร 12 วนิาที 0.416   สรุปผลการวจิัย จากการพัฒนาระบบประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี โดยใช้หลกัการประจุแบบกระแสคงทีและแรงดันไฟฟ้าคงที (Constant Current Constant Voltage charging, CCCV) ในการประจุไฟฟ้าแบบเร็วเปรียบเทียบกับการใช้วงจรประจุแบบช้า โดยมีจุดมุ่งหมายในการนาํมาประยกุตใ์ชก้บัรถสามลอ้ไฟฟ้าทีแต่เดิมใชเ้พอืการท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์จากการทดสอบทงัแบบการประจุกบัแบตเตอรีลูกเดียวกบัการประจุกบัแบตเตอรีสามลูกทีพว่งกนัแบบขนาน พบวา่การประจุแบบเร็วทีใชห้ลกัการ CCCV สามารถประจุไฟฟ้าได้เร็วกว่าที  ชวัโมงและ  ชัวโมงตามลาํดับ และสําหรับการทดสอบระบบขบัเคลือนซึงทําการทดสอบวิงทงัทางราบและทางชัน พบว่ารถสามลอ้ไฟฟ้าสามารถทาํความเร็วเฉลียไดสู้งสุด  กิโลเมตรต่อชวัโมง และสามารถขบัขึนทางชนัไม่เกิน  องศา ทีความเร็วเริมตน้สูงสุดคือ  กิโลเมตรต่อชวัโมง ไดใ้นระยะทาง .  เมตร โดยใช้เวลา  วนิาที 
ชุดประจุแบตเตอรีนีสามารถพฒันาต่อยอดให้มีคุณภาพมากขึน และสะดวกมากขึนโดยอาจเพิมการประจุจากแหล่งพลงังานจากแสงอาทิตยที์ติดตงัไดบ้ริเวณหลงัคาของรถสามลอ้ไฟฟ้า  กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณคณะวศิวกรรมศาสตร์, สถาบนัวจิยั มหาวทิยาลยันอร์ท-เชียงใหม่ ทีใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงานและจดัสรรทุนวจิยัในครังนี  เอกสารอ้างองิ จิรวฒิุ หินแปง, สุพงษ ์จิตสุข, นิพิฐพนธ์ ยะโสภาและ จิรวฒิุ เยาวธ์านี.  2551.  รถตน้แบบสามลอ้ไฟฟ้าเพอืการท่องเทียวเชิงอนุรักษ.์  สถาบนัวจิยั, มหาวทิยาลยันอร์ท-เชียงใหม่. มณฑล นาวงศ.์ . การออกแบบวงจรดีซูทูดีซีคอนเวอร์เตอร์เพอืการประจุแบตเตอรีโดยใชพ้ลงังานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย.์ รายงานผลการวจิยั. มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ บุญเรือง วงัศิลาบตัร.  2558.  อเิล็กทรอนิกส์วศิวกรรมและการออกแบบวงจร. ซีเอด็ยเูคชนั , กรุงเทพฯ. พนัธ์ศกัดิ พฒิุมานิตพงศ.์ 2553. อเิล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม, ซีเอด็ยเูคชนั , กรุงเทพฯ. สุพจน์ กนกการ. . วงจรไฟฟ้า ., สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น), กรุงเทพฯ. 
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Gianfranco Pistoia, 2009. Battery Operated Devices and Systems: From Por table Electronics to Industr ial Products. Marcel Dekker, Inc.. H.A. Kiehne, 2009. Chapter 1 Electrochemical Energy Storage by D. Berndt, Battery Technology Handbook. 2nd ed., Elsevier. M. Ehsani, Y.Gao, S. E. Gay and A. Emadi, 2004. Modern Electr ic, Hybr id Electr ic and Fuel Cell Vehicles., CRC Press.                                    
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กรณีศึกษา การเก็บเกียวพลังงานไฟฟ้าจากปฏิกิริยารีดอกซ์ เพือประกอบการตัดสินใจนําไปใช้งาน Study case of Electr icity Generation by Redox for  Decision Suppor t  กฤดิกร แกว้วงศ์ศรี1* และ ขนิษฐา พรหมสกลุ1 Kriddikorn Kaewwongsri 1*and Kanittha Promsakul 1  บทคัดย่อ   งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือเก็บขอ้มูลของการเกิดกาํลงัไฟฟ้าโดยปฏิกิริยารีดอกซ์ เพือนาํขอ้มูลไปประกอบการพิจารณาในการเก็บเกียวพลงังานไฟฟ้าจากปฏิกิริยาดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ เครืองมือทีใช้ในการทดลองประกอบดว้ย ตวันําไฟฟ้าขัวบวก ได้แก่ ทองแดง เหล็ก และแมกนีเซียม ตัวนําไฟฟ้าขวัลบ ได้แก่ สังกะสีและอลูมิเนียม มีเส้นผ่านศูนยก์ลาง ¾ นิว ขนาดความยาว  เซนติเมตร ตวักลางในการถ่ายเทประจุ ไดแ้ก่ นาํทะเลและนาํประปา เครืองมือทีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล คือ ดิจิทลัมลัติมิเตอร์ รุ่น GDM 354A  ขนัตอนการวิจยัประกอบดว้ยการวดัค่าแรงดนั ค่ากระแสไฟฟ้า และค่ากําลังไฟฟ้า โดยทําการวดัทุก ๆ  นาที เป็นเวลา 1 ชัวโมง จากนันนําผลของระบบมาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าความสัมพนัธ์ตามสมการ P = V x I ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ ระบบของนาํทะเล/ทองแดง/สังกะสี โดยให้กาํลงัไฟฟ้าทีสูงแต่ตอ้งปรับปรุงในเรืองความเสถียรของกระแสไฟฟ้า  คาํสําคญั : ไฟฟ้ากระแสตรง, การเก็บเกียวพลงังานไฟฟ้า, ปฏิกิริยารีดอกซ,์ ปฏิกิริยาออกซิเดชนั-รีดกัชนั  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   1 สาขาเทคโนโลยวิีศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ต.ไมฝ้าด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 1 Department of Engineer Technology, Faculty of Engineer and Technology Rajamangala University of Technology Srivijaya, Mai Fat, Si-Kao, Trang 92150, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Kriddikorn.k@rmutsv.ac.th 
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บทนํา โดยปกติแลว้การเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ (Redox) หรือปฏิกิริยาออกซิเดชนั-รีดกัชนั (Oxidation-Reduction) นนัมีการเกิดขึนอยูทุ่กทีทุกหนแห่ง อยา่งเช่น โลหะทีเป็นสนิม ซึงเกิดขึนจากการทีอะตอมของโลหะทีถูกออกซิไดซ์ (Oxidize) แลว้รวมตวักบัออกซิเจนในอากาศเกิดเป็นออกไซด์ของโลหะ หรือ การผุกร่อนของโลหะทีแช่อยู่ในนํา ซึงเกิดขึนจากการทีโลหะแตกตวัเป็นอิออน (ธาตุหรือหมู่ธาตุทีมีประจุไฟฟ้า) ซึงการเกิดสนิมนันมีกระบวนการทีซับซ้อนหลายสาเหตุและมีลกัษณะเฉพาะตวั หนึงในปฏิกิริยาเคมีทีทาํให้เกิดการผุกร่อนเป็นสนิมนนัก็คือปฏิกิริยารีดอกซ์ซึงจะแบ่งเป็นสองส่วนคือโลหะทีเกิดปฏิกิริยาให้อิเล็กตรอน (Oxidation) หรือ มีการแตกตวัเป็นอิออนไดดี้กวา่ และ อีกส่วนคือ การเกิดปฏิกิริยาภาวะแวดลอ้มเป็นฝ่ายรับอิเล็กตรอน (Reduction) หรือ มีการแตกตวัเป็นนอิออนไดน้อ้ยกวา่ เมือสองปฏิกิริยานีเกิดขึนพร้อมกนัจะทาํใหเ้กิดการถ่ายเทประจุขึน ซึงนนัทาํให้เกิดเป็นความต่างศกัดิทางไฟฟ้าและเกิดกระแสไฟฟ้าขึนมา ซึงในงานวิจยันีจะทาํการวดัและเก็บขอ้มูลพลงังานไฟฟ้าทีเกิดขึนจากปฏิกิริยาดงักล่าวนี เพือนาํไปใชใ้นการประกอบการพิจารณา การไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ต่อไป  หลักการพืนฐาน 1. เซลล์ไฟฟ้าเคม ีเซลล์ไฟฟ้าเคมี (Electrochemical cell) คือปฏิกิริยาทางเคมีทีเกิดจากการเปลียนแปลงพลังงานเคมีเป็นพลงังานไฟฟ้า หรือไฟฟ้าเป็นเคมี ซึงแบ่งออกไดเ้ป็น  ประเภท ไดแ้ก่ เซลลก์ลัวานิก (Galvanic cell) หรือ เซลล์โวลตต์าอิก (Voltaic cell) และ เซลลอิ์เล็กโทรไลต ์(Electrolytic cell) เซลลก์ลัป์วานิก คือ เซลลไ์ฟฟ้าเคมีทีเปลียนพลงังานเคมีเป็นพลงังานไฟฟ้าเกิดจากปฏิกิริยาการถ่ายโอนอิเล็กตรอนจากสารหนึงไปอีกสารหนึง (ปฏิกิริยารีดอกซ์) โดยทีสารตงัตน้ไม่ไดส้ัมผสักันโดยตรง ทาํให้การไหลของอิเล็กตรอนผ่านตวันาํอย่างต่อเนือง แลว้เกิดกระแสไฟฟ้า เช่น ถ่านไฟฉาย เซลล์แอลคาไลน์ เซลลป์รอท เซลลเ์งิน แบตเตอรี เป็นตน้ เซลลก์ลัวานิกประกอบดว้ยสองครึงเซลล ์ แต่ละครึงเซลลจ์ะประกอบดว้ยขวัไฟฟ้าทีจุ่มลงไปในสารละลายซึงเรียกวา่อิเล็กโทรด (Electrode) ดงัภาพที  ซึงในการทดลองนีจะเป็นเซลป์ระเภทนี เซลลอิ์เล็กโทรไลต์ คือ เซลล์ไฟฟ้าเคมีทีเปลียนพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานเคมี เกิดจาก การผ่านกระแสไฟฟ้าเขา้ไปในเซลล์ แลว้เกิดปฏิกิริยาเคมีขึน เช่น เซลล์แยกนาํดว้ยไฟฟ้า การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า เซลล์อิเล็กโทรไลต์ประกอบดว้ยภาชนะทีบรรจุสารเคมีทีจะเกิดปฏิกิริยา และมีขวัไฟฟ้าซึงต่ออยู่กับแหล่งไฟฟ้ากระแสตรง โดยทวัไปมกัเป็นขวัเฉือยทีไม่มีส่วนร่วมกบัปฏิกิริยา ดงัภาพที    

 ภาพท ี  เซลลก์ลัวานิก หรือ เซลลโ์วลตต์าอิก (ทีมาของภาพ https://th.wikipedia.org/wiki/เซลลก์ลัวานี) 
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ภาพท ี  เซลลอิ์เล็กโทรไลต ์(ทีมาของภาพ http://www.thaigoodview.com/node/17983) 

2. ส่วนประกอบของเซลล์ไฟฟ้าเคม ีในเซลล์ไฟฟ้าเคมีประกอบด้วย 3 อย่าง ได้แก่ 1) ขวัแอโนด (Anode) คือขวัทีเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน หรือ ปฏิกิริยาทีสารมีการเสียอิเล็กตรอนหรือใหอิ้เลก็ตรอน 2) ขวัแคโทด (Cathode) คือ ขวัทีเกิดปฏิกิริยารีดกัชนั หรือ ปฏิกิริยาทีสารมีการรับอิเล็กตรอน 3) สารละลายอิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte) คือ วสัดุนาํไฟฟ้าไดโ้ดยการเคลือนทีของไอออนทีเป็นองค์ประกอบ นําไฟฟ้าได้ เพราะมีไอออนเคลือนทีไปมาอยู่ในสารละลายสารละลายอิเล็กโทรไลต์ มี 2 ชนิดคือ สารประกอบไอออนิกหลอมเหลว เช่น สารละลาย NaCl และ สารละลายอิเล็กโทรไลต ์เช่น สารละลายกรด เบส เกลือ ซึงในการทดลองนีใชส้ารละลายชนิดอิเลก็โทรไลต ์. ปฏิกริิยารีดอกซ์   ปฏิกิริยาเคมีทีมีการแลกเปลียนอิเล็กตรอนระหวา่งสารตงัตน้ทาํให้เลขออกซิเดชนัมีการเปลียนแปลงไป ซึงจะทาํให้มีอะตอมของธาตุบางตวัสูญเสียหรือไดรั้บอิเล็กตรอน จะเรียกปฏิกิริยาที เกิดการเสียอิเล็กตรอนว่า ปฏิกิริยาออกซิเดชนั และเรียกปฏิกิริยาทีมีการรับอิเลก็ตรอน วา่ปฏิกิริยารีดกัชนั 4. การนําไฟฟ้าในนํา (Electr ical Conductivity in Water)   การนําไฟฟ้าในนาํ คือ ความสามารถของนําทีจะให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน การนําไฟฟ้าของนําขึนอยู่กับการปนเปือนจากแร่ธาตุหรือสารเคมีอืน ๆ ในนาํ เช่น คลอไรด์ ไนเตรต ซัลเฟต และ แอนไอออนฟอสเฟต (ไอออนทีนาํประจุลบ) หรือ โซเดียมแมกนีเซียมแคลเซียม เหล็ก อลูมิเนียมและไพเพอร์ (ไอโอนิกทีนาํประจุบวก) นอกจากนันการนาํไฟฟ้ายงังขึนอยู่กับอุณหภูมิ คือ นาํทีอุณหภูมิสูงกว่าสามารถนําไฟฟ้าได้ดีกว่านําทีมีอุณหภูมิตาํกว่า โดยปกติแลว้การวดัและทดสอบการนาํไฟฟ้าของนาํจะวดัที 25 องศาเซลเซียส ดงันัน การนาํไฟฟ้าในแหล่งนาํธรรมชาติเช่นทะเล เมือเทียบกับนาํบริสุทธิ นาํทะเลจะมีการนาํไฟฟ้าทีมากกวา่ ในทางกลบักนันาํบริสุทธิจะไม่มีความสามารถนาํไฟฟ้า วสัดุและอปุกรณ์ในการทดลอง   ในการทดลองนีไดใ้ช ้ตวันําทีเป็นขวัไฟฟ้า ทีมีเส้นผ่านศูนยก์ลาง ¾ นิว มีขนาดความยาว  เซนติเมตรโดยใช ้ทองแดง เหล็ก และแมกนีเซียม เป็นขวับวก สังกะสีและอลูมิเนียม เป็นขวัลบ ใชน้าํทะเลและใชน้าํประปา เป็นตวักดักร่อน เพือให้เกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ขึน โดยไดท้าํการเก็บค่า PH ก่อนทดลอง และเพือป้องกนัปฏิกิริยารีดอกซ์จากภายนอกจึงใชตู้ ้กระจกซึงเป็นฉนวนไฟฟ้าและมีความทนทานต่อการกดักร่อนสูงเป็นภาชนะในการบรรจุการทดลอง ตามทีออกแบบไวด้งัภาพที 4 แลว้ทาํการวดัค่าแรงดนั ค่ากระแสไฟฟ้า ดว้ยมลัติมิเตอร์ รุ่น GDM 354A และทาํการวดัค่าความเป็นกรด-เบส ดว้ยเครืองวดั PH รุ่น ID 1000 ดงัภาพที 4 
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  ภาพท ี3 วสัดุทีนาํมาใชเ้ป็นเป็นขวัไฟฟ้าในการทดลอง 

 ภาพท ี4 การออบแบบภาชนะและการต่อเซลลที์ใชใ้นการทดลอง  

   ภาพท ี  อุปกรณ์ทีใชใ้นการเก็บขอ้มูล มลัติมิเตอร์ รุ่น GDM 354A (ซา้ย) และ เครืองวดั PH รุ่น ID1000 (ขวา) 
วธิีการทดลองและเกบ็ข้อมูล  วธีิทาํการทดลอง คือ ทาํการเก็บตวัอยา่งนาํประปาและนาํทะเลจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง  และใส่ตวันําขวับวกและขวัลบลงในตวัอย่างนําทีเก็บมาขา้งตน้ แลว้นํามาต่อกันแบบอนุกรมเพือทาํการวดัค่าแรงดนั กระแส และค่าความเป็นกรด-เบส ดงัภาพที  โดยการจบัคู่ขวับวกและขวัลบจะแบ่งออกเป็น  แบบ ไดแ้ก่ ทองแดงกบัสังกะสี ทองแดงกบัอลูมิเนียม เหล็กกบัสังกะสี เหล็กกบัอลูมิเนียม แมกนีเซียมกบัสังกะสี และแมกนีเซียมกบัอลูมิเนียม และ ทงั  แบบทําการทดลองโดยใชน้ําประปาและนาํทะเล ทาํให้มีรูปแบบการทดลองทงัหมด  รูปแบบ ดงัแสดงในตารางที  แลว้ทาํการวดัค่าความเป็นกรด-เบสของนาํ และทาํการวดัค่าแรงดนัและค่ากระแสไฟฟ้าทุก ๆ  นาที เป็นเวลา 1 ชวัโมง โดยการวดัค่ากระแสไฟฟ้าจะทาํการวดัแบบไม่มีภาระ (No load) หรือแบบลดัวงจร (Short Circuit Current)  
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ตารางท ี  รูปแบบระบบทีใชใ้นการทดลอง 
ขวับวก ขวัลบ ตวักลางในการถ่ายเทประจ ุ
ทองแดง สังกะสี นาํประปา 
ทองแดง อลูมิเนียม นาํประปา 
เหลก็ สังกะสี นาํประปา 
เหลก็ อลูมิเนียม นาํประปา 
แมกนีเซียม สังกะสี นาํประปา 
แมกนีเซียม อลูมิเนียม นาํประปา 
ทองแดง สังกะสี นาํทะเล 
ทองแดง อลูมิเนียม นาํทะเล 
เหลก็ สังกะสี นาํทะเล 
เหลก็ อลูมิเนียม นาํทะเล 
แมกนีเซียม สังกะสี นาํทะเล 
แมกนีเซียม อลูมิเนียม นาํทะเล 
 

 ภาพท ี  รูปการณ์ต่อเซลลไ์ฟฟ้าทีใชใ้นการทดลอง 
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ผลการทดลอง  ก่อนทาํการทดลองไดท้าํการวดัค่า PH ของนาํประปาและนาํทะเล อยูที่ 9.3 และ 8.3 ตามลาํดบั ภาพที  ถึงภาพที 18 แสดงให้เห็นถึงผลการทดลองค่าแรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกาํลงัไฟฟ้า ทีไดจ้ากการทดลองทงั 12 ระบบ ในช่วงระยะเวลา 1 ชวัโมง    จากการเปรียบเทียบขอ้มูลทีไดม้าจากการทดลองขา้งตน้พบวา่ วสัดุทีนาํมาใชท้าํเซลลไ์ฟฟ้าต่างชนิดกนัจะให้ค่าความดนัไฟฟ้าไม่เท่ากนั นาํประปา/ทองแดง/สังกะสี และ นาํทะเล/ทองแดง/สังกะสี ให้แรงดนัไฟฟ้าสูงสุดตามลาํดบั โดยให้แรงดันอยู่ในช่วง 4.025 – 3.90V ซึงหากคิดเฉลียต่อหนึงเซลล์อยู่ที 0.56V และ 0.51V ตามลําดับ แต่ในส่วนของ นาํประปา/ทองแดง/สังกะสีนนัใหแ้รงดนัไดค้งทีมากกวา่นาํทะเล/ทองแดง/สังกะสี ดงัแสดงใหเ้ห็นในภาพที  ถึงภาพที  และตามตารางที 2 ทีแสดงใหเ้ห็นถึงแรงดนัไฟฟ้าเฉลียต่อหนึงเซลล ์ของทงั 12 ระบบ ในเรืองของกระแสไฟฟ้านนัในระบบของ นาํทะเล/ทองแดง/สังกะสี ใหก้ระแสสูงมากทีสุด และ เมือคาํนวณกาํลงัไฟฟ้าทีไดจ้ากการทดลอง ตามสมการ P = V x I พบวา่ ระบบ นาํทะเล/ทองแดง/สังกะสี ใหก้าํลงัไฟฟ้าสูงทีสุด ดงัแสดงใหเ้ห็นในภาพที  และภาพที   

 ภาพท ี  ปริมาณของ แรงดนั กระแส และ กาํลงัไฟฟ้า ทีไดจ้ากการทดลองจากระบบ นาํประปา/ทองแดง/สงักะสี 

 ภาพท ี  ปริมาณของ แรงดนั กระแส และ กาํลงัไฟฟ้า ทีไดจ้ากการทดลองจากระบบ นาํประปา/ทองแดง/อลูมิเนียม  

4.025 4.015 4 3.98 3.925 3.915 3.9
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นาํปร ะปา ทอง แด ง  สัง กะสี 
แรงดนั V
กระแส  mA
กาํลงั  mW
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แรงดนั V
กระแส mA
กาํลงั mW
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 ภาพท ี  ปริมาณของ แรงดนั กระแส และ กาํลงัไฟฟ้า ทีไดจ้ากการทดลองจากระบบ นาํประปา/เหล็ก/สงักะสี  

 ภาพท ี  ปริมาณของ แรงดนั กระแส และ กาํลงัไฟฟ้า ทีไดจ้ากการทดลองจากระบบ นาํประปา/เหล็ก/อลูมิเนียม 

 ภาพท ี  ปริมาณของ แรงดนั กระแส และ กาํลงัไฟฟ้า ทีไดจ้ากการทดลองจากระบบ นาํประปา/แมกนีเซียม/สงักะสี  
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นาํปร ะปา เ หล็ก  สัง กะสี
แรงดนั Vกระแส mAกําลงั mW
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นาํปร ะปา เ หล็ก  อลูมิ เ นี ย ม
แรงดนั Vกระแส mAกําลงั mW

2.71 2.6 2.565 2.56 2.56 2.52 2.465

0.7 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2
0

1.897 1.3 1.026 0.768 0.768 0.504

00
1
2
3

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0

ปริมาณ

เวลา (นาที)
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แรงดนั Vกระแส mAกําลงั mW
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 ภาพท ี  ปริมาณของ แรงดนั กระแส และ กาํลงัไฟฟ้า ทีไดจ้ากการทดลองจากระบบ นาํประปา/แมกนีเซียม/อลูมิเนียม  

 ภาพท ี  ปริมาณของ แรงดนั กระแส และ กาํลงัไฟฟ้า ทีไดจ้ากการทดลองจากระบบ นาํทะเล/ทองแดง/สงักะสี  

 ภาพท ี  ปริมาณของ แรงดนั กระแส และ กาํลงัไฟฟ้า ทีไดจ้ากการทดลองจากระบบ นาํทะเล/ทองแดง/อลูมิเนียม 

3.55 4.27
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นําประปา แม กนี เ ซี ย ม  อะลูมิ เนี ย ม
แรงดนั V
กระแส mA
กาํลงั mW

3.13 3.6 3.745 3.75 3.575 3.66 3.64
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นําทะเ ล ทอง แด ง สัง กะสี

แรงดนั V
กระแส mA
กาํลงั mW

2.68 2.675 2.62 2.645 2.64 2.66 2.625
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แรงดนั V
กระแส mA
กาํลงั mW
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 ภาพท ี  ปริมาณของ แรงดนั กระแส และ กาํลงัไฟฟ้า ทีไดจ้ากการทดลองจากระบบ นาํทะเล/เหลก็/สงักะสี  

 ภาพท ี  ปริมาณของ แรงดนั กระแส และ กาํลงัไฟฟ้า ทีไดจ้ากการทดลองจากระบบ นาํทะเล/เหลก็/อลูมิเนียม  

 ภาพท ี  ปริมาณของ แรงดนั กระแส และ กาํลงัไฟฟ้า ทีไดจ้ากการทดลองจากระบบ นาํทะเล/แมกนีเซียม/สงักะสี  
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นําทะเ ล เ หล็ก สัง กะสี
แรงดนั V
กระแส mA
กาํลงั mW
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แรงดนั V
กระแส mA
กาํลงั mW
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 ภาพท ี  ปริมาณของ แรงดนั กระแส และ กาํลงัไฟฟ้า ทีไดจ้ากการทดลองจากระบบ นาํทะเล/แมกนีเซียม/อลูมิเนียม ตารางท ี2 แรงดนัไฟฟ้าทีไดจ้ากการทดลอง เฉลียต่อหนึงเซลล ์ทีใชว้สัดุและชนิดนาํทีต่างกนั 
ประเภท นําประปา นําทะเล ทองแดง/สังกะสี 0.56V 0.51V ทองแดง/อลูมิเนียม 0.36V 0.37V เหลก็/สังกะสี 0.32V 0.23V เหลก็/อลูมเินียม 0.05V 0.09V แมกนีเซียม/สังกะสี 0.36V 0.43V แมกนีเซียม/อลูมเินียม 0.53V 0.51V  

 ภาพท ี  กราฟการเปรียบเทียบแรงดนัทีวดัไดจ้ากการทดลองโดยใชน้าํประปา 
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แรงดนั V
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กาํลงั mW
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แรง ดันไฟ ฟ้ าทีได้ จ ากการ ทด สอบจ ากนําประปา
ประปา ทองแดง สงักะสี ประปา ทองแดง อลูมิเนียม ประปา เหล็ก สงักะสีประปา เหล็ก อลูมิเนียม ประปา แมกนิเซียม สงักะสี ประปา แมกนิเซียม อะลูมิเนียม
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 ภาพท ี  กราฟการเปรียบเทียบแรงดนัทีวดัไดจ้ากการทดลองโดยใชน้าํทะเล  

 ภาพท ี  กราฟการเปรียบเทียบกระแสไฟฟ้า ทีวดัไดจ้ากการทดลองโดยใชน้าํประปา 
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แรง ดันไฟ ฟ้ าทีได้ จ ากการ ทด สอบจ ากนําทะเ ล
นาํทะเล ทองแดง สงักะสี นาํทะเล ทองแดง อลูมิเนียม นาํทะเล เหล็ก สงักะสีนาํทะเล เหล็ก อลูมิเนียม นาํทะเล แมก็นีเซียม สงักะสี นาํทะเล แมก็นีเซียม อลูมิเนียม
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กระแสไฟ ฟ้ า ทีได้ จ ากการ ทด สอบจ ากนําประปา
ประปา ทองแดง สงักะสี ประปา ทองแดง อลูมิเนียม ประปา เหล็ก สงักะสีประปา เหล็ก อลูมิเนียม ประปา แมกนิเซียม สงักะสี ประปา แมกนิเซียม อะลูมิเนียม
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 ภาพท ี  กราฟการเปรียบเทียบกระแสไฟฟ้า ทีวดัไดจ้ากการทดลองโดยใชน้าํทะเล  

 ภาพท ี  กราฟการเปรียบเทียบกาํลงัไฟฟ้า ทีวดัไดจ้ากการทดลองโดยใชป้ระปา 
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กระแสไฟ ฟ้ า ทีได้ จ ากการ ทด สอบจ ากนําทะเ ล
นาํทะเล ทองแดง สงักะสี นาํทะเล ทองแดง อลูมิเนียม นาํทะเล เหล็ก สงักะสีนาํทะเล เหล็ก อลูมิเนียม นาํทะเล แมก็นีเซียม สงักะสี นาํทะเล แมก็นีเซียม อลูมิเนียม
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กําลัง ไฟ ฟ้ าทีได้ จ ากการ ทด สอบจ ากนําประปา
ประปา ทองแดง สงักะสี ประปา ทองแดง อลูมิเนียม ประปา เหล็ก สงักะสีประปา เหล็ก อลูมิเนียม ประปา แมกนิเซียม สงักะสี ประปา แมกนิเซียม อะลูมิเนียม



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  575 
 

 การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

 ภาพท ี  กราฟการเปรียบเทียบกาํลงัไฟฟ้า ทีวดัไดจ้ากการทดลองโดยใชน้าํทะเล   สรุปผลการทดลอง   จากการทดลองพบว่าการเก็บเกียวพลงังานไฟฟ้าจากปฏิกิริยารีดอกซ์นนัมีความเป็นไปไดที้จะนาํไปใชง้าน เมือเทียบกาํลงัไฟฟ้าทีไดจ้ากผลการทดลอง แต่ตอ้งพฒันาต่อในเรืองของความเสถียรของกาํลงัไฟฟ้าทีได ้และเนืองจากเป็นปฏิกิริยาทางเคมีทีวสัดุตอ้งแตกตวัเป็นอิออน จึงตอ้งแลกกบัการกดักร่อนของแท่งโลหะทีเป็นตวันาํ ดงันนัจึงไม่เหมาะกบัการใชใ้นระยะยาวเหมาะแก่งานเฉพาะมากกว่า เช่นการชาจน์แบตเตอรีแบบฉุกเฉินของอุปกรณ์ทีใช้กาํลงัไฟฟ้าไม่เกิน 1 วตัต ์ถึงกระนนัการชาร์ตอาจจะตอ้งใชเ้วลานาน และจากการทดลองยงัพบว่านาํประปาและนาํทะเลไม่ไดเ้ป็นตวัแปรหลกัของกาํลงัไฟฟ้าทีได ้ตวัแปรหลกัอยูที่การจบัคู่วสัดุทีนาํมาเป็นขวัไฟฟ้า ถึงแมว้า่ใชน้าํทะเลแลว้จะเกิดการกดักร่อนทีเร็วกวา่นาํประปาก็ตาม (โดยปกติแลว้เมือเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัจะเกิดการกดักร่อนเกิดขึน) แต่การกดักร่อนนันไม่ไดม้าจากปฏิกิริยาออกซิเดชนัอยา่งเดียว จึงสรุปไดว้า่การกดักร่อนทีรวดเร็วไม่จาํเป็นตอ้งไดอิ้เลก็ตรอนมากเสมอไป เพราะอาจจะถูกกดักร่อนโดยปฏิกิริยาอืนทีไม่ใช่ออกซิเดชนั ในงานวิจยัถดัไปผูว้จิยัมีแผนพฒันาต่อในเรืองของความเสถียรของกาํลงัไฟฟ้าทีไดเ้พอืนาํไปชาร์ตแบตเตอรีขนาดเลก็ เพอืใหง้านวจิยัเกิดประโยชน์ใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมมากขึน          

0
20
40
60
80

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0

วตัต์

เวลา (นาที)
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การออกแบบสายอากาศจัดเรียงกระแสแถวลําดับสําหรับเก็บเกยีวพลังงานจากสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพืนดิน 
Design of Ar ray Rectenna for  Energy Harvesting from DTV-T Stations  คมกฤช บุญยงิ* สิทธิโชติ ผจญทรพรรค และศราวธุ พูสุวรรณ Komkris Boonying* Sitthichot Phajontorapak and Sarawut Poosuwan  บทคัดย่อ  บทความนีได้นําเสนอการออกแบบสายอากาศจัดเรียงกระแสแถวลําดับสําหรับเก็บเกียวพลังงานจากสถานีโทรทศัน์ดิจิตอลภาคพืนดินในประเทศไทย (470-790 MHz) สายอากาศทีไดน้าํเสนอถูกออกแบบให้เป็นสายอากาศแ ถ ว ลําดับ ได โพ ล ล็ อ ก พิ ริอ อ ดิ ค จําน วน  9 อ งค์ป ระ ก อ บ  แ ล ะ ถู ก ส ร้ างขึ น บ น แ ผ่น วงจ รพิ ม พ์ด้วยค่ าค งที ไดอิเลก็ตริกเท่ากบั 4.5 ผลจากการทดสอบสายอากาศแถวลาํดบัไดโพลล็อกพิริออดิคทีไดน้าํเสนอสามารถครอบคลุมความถีตงัแต่ 470-870MHz อัตราขยายสายอากาศมากกว่า 5dBi มีลาํคลืนชนิดเจาะจงทิศทางและมีการแพร่กระจายคลืนเป็นโพลาไรซ์เชิงเส้นแนวนอน วงจรจดัเรียงกระแสทีไดน้าํเสนออาศยัไดโอดเบอร์ SMS-7630 และสามารถแปลงกาํลงังานให้เป็นแรงดนัไฟตรงขาออกสูงสุดเท่ากบั 1.97V ดว้ยค่าความตา้นทานเท่ากบั 100kΩ และป้อนกาํลงังานทางดา้นขาเขา้เท่ากบั 1 mW ดว้ยเครืองกาํเนิดสญัญาณ การรวมกนัของสายอากาศจดัเรียงกระแส 13 ตวั สามารถแปลงกาํลงังานใหเ้ป็นแรงดนัและกระแสไฟตรงมากทีสุดเท่ากับ 1.2V และ 25mA ทีระยะทาง 27km ระหว่างตึกใบหยก 2 กับอาคารวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์   

คาํสําคัญ :  โทรทศัน์ดิจิตอล, การเก็บเกียวกาํลงังาน, สายอากาศแถวลาํดบัไดโพลล็อกพิริออดิค, สายอากาศจดัเรียงกระแสแถวลาํดบั, วงจรจดัเรียงกระแส 
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ABSTRACT  
 This paper presents the design of rectenna array for energy harvesting from DTV-T stations in Thailand (510-790MHz). 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 

ปัจจุบนัการแพร่ภาพโทรทศัน์ภาคพืนดินไดเ้ปลียนระบบอนาลอกเขา้สู่ระบบดิจิตอล ทีมีคุณภาพและระดบัความชัดสูง (High Definition: HD) มีสัญญาณรบกวนน้อย มีความคงทน ความยืดหยุ่นต่อการใช้งาน และสามารถรองรับช่องสัญญาณไดม้ากขึนกว่าระบบเดิม แต่อย่างไรก็ตามระบบโทรทศัน์ดิจิตอลมีหลากหลายมาตรฐาน เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเกาหลีใชม้าตรฐาน Advance Television System Committee in USA (ATSC) ญีปุ่นบราซิลและกลุ่มประเทศอเมริกาใต้ใช้มาตรฐาน Integrated Services Digital Broadcasting (ISDB) ประเทศจีนใช้มาตรฐาน Digital Multimedia Broadcasting (DMB-T) และกลุ่มประเทศยโุรป เอเชีย รวมถึงประเทศไทยใชม้าตรฐาน Digital Video Broadcasting (DVB) เป็นตน้ โดยมาตรฐาน DVB-T ไดถู้กพฒันาเป็นรุ่นที 2 ซึงมีขอ้ไดเ้ปรียบหลายประการคือ ราคาของเครืองรับสัญญาณ (Set Top Box) ถูกกวา่หลายเท่าตวั มีพืนทีครอบคลุมกวา้งกวา่เมือใชก้าํลงังานส่งเท่ากนั มีประสิทธิภาพการรับสัญญาณทีดีกว่าเมือเจอปรากฎการณ์จางหายหลายวิถี (Multipath Fading) รวมถึงปรากฎการณ์การแทรกสอดทางสัญญาณ (Interference) มีความสามารถในการรับชมไดอ้ย่างต่อเนืองเมือเกิดระดบัสัญญาณต่างกนั สามารถรับชมในขณะขบัรถหรือเคลือนทีดว้ยความเร็วสูง และมีระบบเตือนภยัฉุกเฉิน (Service Information) เป็นตน้ สาํหรับระบบโทรทศันดิ์จิตอลภาคพนืดินในประเทศไทยจะถูกกาํหนดย่านความถีโดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแ ห่ ง ช าติ  (ก ส ท ช ) จําน ว น  2 ย่ าน ค ว าม ถี ด้ ว ย กัน คื อ  ย่ าน ค ว าม ถี ไ อ วี  (Band IV) มี ช่ ว ง ก ว ้างค วาม ถี ตั งแ ต่  470-582 MHz และยา่นความถีว ี(Band V) มีช่วงกวา้งความถีตงัแต่ 582-790 MHz  
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ระบบโทรทัศน์ดิจิตอลประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ภาคส่งมีสถานีฐาน (Base Station) ตงัอยู่บนยอดตึกใบหยก 2 แพร่กระจายครอบคลุมบริเวณเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (เฉพาะเขตพืนทีนําเสนอ) และภาครับประกอบดว้ย สายอากาศรับ และเครืองรับสัญญาณหรือเครืองโทรทศัน์ดิจิตอล โดยสายอากาศรับโทรทัศน์ดิจิตอลเป็นกุญแจสําคญัของระบบดงักล่าว คุณภาพของสัญญาณทีได้จะแปรผนัตามคุณสมบัติทางไฟฟ้าของสายอากาศเช่นกนั จากการศึกษาพบว่า สถานีฐานมีการปล่อยคลืนความถีแบบต่อเนืองและตลอดเวลา ซึงตรงกันข้ามกับระบบโทรศัพท์เคลือนทีและระบบโครงข่ายไร้สายทอ้งถิน จากสาเหตุดงักล่าวจึงเกิดงานวจิยัเพอืตอ้งการแหล่งพลงังานทดแทนและเก็บเกียวพลงังานหรือกาํลงังานคลืนความถีวิทยุจากสถานีฐานโทรทศัน์ดิจิตอลแปลงให้เป็นแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง (DC Voltage) สําหรับงานวิจยัสายอากาศจ ัด เรียงกระ แ ส (Rectifying antenna: Rectenna) เ ป็ น ก ารส่งผ ่าน กําล งังาน ไร้สาย  (Wireless Power Transmission: WPT) สายอากาศประเภทนีทาํหน้าทีแปลงกาํลงังานของคลืนความถีวิทยุให้กลายเป็นแรงดันไฟตรงปราศจากสายนาํสัญญาณ นอกจากนีแรงดันไฟตรงทีได้จะถูกนาํไปเป็นแบตเตอรีหรือเป็นเครืองสาํรองไฟขนาดเล็ก เทคโนโลยีการส่งผ่านกาํลงังานไร้สายเกิดขึนครังแรกในปี ค.ศ.  และหลงัจากปี ค.ศ.  นิโคลา เทสลา ได้ทาํการแปลงคลืนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าให้กลายแรงดันไฟตรงได้สาํเร็จครังแรกของโลก และปัจจุบันได้พฒันาใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น การส่งผ่านพลงังานแสงอาทิตยบ์นสถานีฐานอวกาศ เฮลิคอปเตอร์ปราศจากแบตเตอรีรวมไปถึงเทคโนโลยีการระบุตวัตน (Radio Frequency Identification :RFID) เป็นตน้ โดยทวัไปสายอากาศจดัเรียงกระแส (Rectanna) ประกอบไปด้วยสายอากาศ (Antenna) และวงจรจัดเรียงกระแส (Rectifying Circuit) สาํหรับวงจรจัดเรียงกระแสดังกล่าวประกอบไปด้วย ตวัเก็บประจุเชือมต่อ (coupling capacitor) วงจรแมตชิง (matching circuit) ไดโอดจัดเรียงกระแส (rectifying circuit) วงจรกรองความถีตาํ (low pass filter) และตวัตา้นทาน (load resistor) ตามลาํดับ สาํหรับการเพิมประสิทธิภาพการแปลงกาํลงังานสามารถทาํได้หลากหลายเทคนิควิธี อาทิเช่น การต่อวงจรจัดเรียงกระแสให้มีหลายวงจร การเพิมกาํลงังานความถีวิทยุทางด้านขาเขา้ การแทรกวงจรตัดฮาโมนิคเขา้ไปยงัวงจรจัดเรียงกระแส และการเลือกประเภทไดโอด เป็นตน้ 
บทความวิจัยฉบับนีได้นาํเสนอ การออกแบบสายอากาศจดัเรียงกระแสแถวลาํดบัจาํนวน 13 ตวัใชส้ําหรับเก็บเกียวพลงังานจากสถานีโทรทศัน์ดิจิตอลภาคพนืดินในประเทศไทย โดยส่วนแรก เป็นการออกแบบสายอากาศแถวลาํดบัไดโพลล็อกพิริออดิคจาํนวน 9 องคป์ระกอบ ดงัรูปที 1 มีอตัราขยายสายอากาศมากกวา่ 5dBi มีลาํคลืนชนิดเจาะจงทิศทางและมีการแพร่กระจายคลืนเป็นโพลาไรซ์เชิงเสน้แนวนอน ส่วนทีสอง เป็นการออกแบบวงจรจดัเรียงกระแสประกอบดว้ยไดโอดเบอร์ SMS-7630-006 ตวัเก็บประจุเชือมต่อ ตวัเก็บประจุกรองความถีตาํและความตา้นทาน ตามลาํดับ และส่วนสุดท้ายเป็นการนาํเอาสายอากาศรวมเขา้กับวงจรจัดเรียงกระแส และจัดแถวลาํดับจะได้สายอากาศจัดเรียงกระแสแถวลาํดับจาํนวน 13 ตวั ทีได้นาํเสนอดังรูปที 2 (ก) ผลการทดสอบพบว่า สามารถในการแปลงกาํลงังานใหเ้ป็นแรงดนัและกระแสไฟตรงมากทีสุดเท่ ากับ  1.2V และมีกระแสเท่ ากับ  25mA ด้วยระยะทาง 27km ระหว่างตึกใบหยก 2 และอาคารวศิวกรรมศาสตร์ (ศาลายา) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ดงัรูปที 2 (ข) 
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 รูปท ี1 โครงสร้างสายอากาศไดโพลล็อกพิริออดิคจดัเรียงกระแสจาํนวน 1 ตวั 

                       (ก) รูปแบบการจดัวางสายอากาศแถวลาํดบั              (ข) แผนทีและระยะทางบนแอพพลิเคชนั DTV Service  
รูปท ี2  การทดสอบ สายอากาศสายอากาศแถวลาํดบัไดโพลล็อกพิริออดิคจดัเรียงกระแสจาํนวน 13 ตวั  

สายอากาศแถวลําดบัไดโพลล็อกพิริออดคิจาํนวน 9 องค์ประกอบ  
 สายอากาศทีได้นําเสนอถูกออกแบบให้เป็นสายอากาศแถวลาํดับไดโพลล็อคพิริออดิคใชง้านบนย่านความถีโทรทัศน์ดิจิตอลประเทศไทยตงัแต่ 470-790 MHz โดยมีลักษณะการแพร่กระจายคลืนเป็นโพลาไรซ์เชิงเส้นแนวนอน (Horizontally Polarized Radiation) ทีถูกสร้างขึนบนแผ่นวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board: PCB) มีค่าคงทีไดอิเล็กตริกเท่ากบั 4.5 และความหนาของวสัดุฐานรองแผ่นวงจรพมิพเ์ท่ากบั 1.6mm โดยมีความกวา้ง (WBoom) ของสายนาํสญัญาณหรือสายส่งไมโครสตริปเท่ากบั 1.429mm และมีความยาว (lBoom) ของสายนาํสญัญาณเท่ากบั 331.75mm ดงัรูปที 3  
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ตารางท ี1 พารามิเตอร์สายอากาศแถวลาํดบัไดโพลล็อกพิริออดิคจาํนวน 9 องคป์ระกอบ พารา มิเตอร์ ขนาด (mm) พารา มิเตอร์ ขนาด (mm) พารา มิเตอร์ ขนาด (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 สาํหรับความกวา้ง (w1, w2 , w3 , w4 , w5 , w6 , w7 , w8  และ w9 ) ความยาว (l1 , l2 , l3 , l4 , l5 , l6 , l7 , l8  และ l9 ) และระยะห่าง (d1 , d2 , d3 , d4 , d5 , d6 , d7 , d8  และ d9 ) ของแขนไดโพลแต่ละองค์ประกอบ สามารถคาํนวณและมีค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ดงัตารางที 1 จากผลการจาํลองและผลการทดสอบพบวา่สายอากาศแถวลาํดบัไดโพลล็อคพิริออดิคตวัตน้แบบมีค่าสัมประสิทธิการสะท้อน |S11| ครอบคลุมย่านความถีโทรทัศน์ตังแต่ 470-870 MHz ดังรูปที 4 (ก) และจากรูปที 4 (ข) คือผลการทดสอบอตัราขยายของสายอากาศตวัตน้แบบพบว่า มีอตัราขยายสูงเท่ากับ 7.35dBi ทีความถี 590 MHz และมีอตัราตาํสุดเท่ากับ 5.15dBi ทีความถี 470 MHz นอกจากนีพบว่าสายอากาศตวัตน้แบบมีอตัราขยายเฉลียตลอดย่านความถีโทรทัศน์ดิจิตอลเท่ากบั 6.7dBi 

 รูปท ี3โครงสร้างสายอากาศแถวลาํดบัไดโพลล็อกพิริออดิคจาํนวน 9 องคป์ระกอบ 
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                     (ก) ค่าสมัประสิทธิการสะทอ้น |S11|                                          (ข) ค่าอตัราขยายสายอากาศ 
รูปท ี4 ผลจาํลองและผลทดสอบสายอากาศแถวลาํดบัไดโพลล็อกพิริออดิคจาํนวน 9 องคป์ระกอบทีไดน้าํเสนอ 

 จากรูปที 5 คือผลจาํลองและผลทดสอบรูปแบบการแพร่กระจายคลืนในระนาบ x-z ของสายอากาศแถวลาํดบัไดโพลล็อกพิริออดิคจาํนวน 9 องคป์ระกอบ ตวัตน้แบบ ทีความถี 470 MHz ผลทดสอบพบว่า มีความกวา้งครึงลาํคลืนเท่ากบั 71.6 องศา ระดบักาํลงังานพดูา้นหลงัเท่ากบั -11.8dB ดงัรูปที 5 (ก) ทีความถี 670 MHz ผลทดสอบพบวา่ มีความกวา้งครึงลาํคลืนเท่ากบั 78.2 องศา ระดบักาํลงังานพูดา้นหลงัเท่ากบั -19.2dB ดงัรูปที 5 (ข) และทีความถี 870 MHz ผลทดสอบพบวา่ มีความกวา้งครึงลาํคลืนเท่ากบั 87.4 องศา ระดบักาํลงังานพดูา้นหลงัเท่ากบั -23.4dB ดงัรูปที 5 (ค) ตามลาํดบั 
 

 

                 (ก) ความถี 470 MHz                           (ข) ความถี 670 MHz                            (ค) ความถี 870 MHz 
รูปท ี5 ผลจาํลองและผลทดสอบรูปแบบการแพร่กระจายคลืนในระนาบ x-z ของสายอากาศทีไดน้าํเสนอ 
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                 (ก) ความถี 470 MHz                           (ข) ความถี 670 MHz                            (ค) ความถี 870 MHz 
 

รูปท ี6 ผลจาํลองและผลทดสอบรูปแบบการแพร่กระจายคลืนในระนาบ x-y ของสายอากาศทีไดน้าํเสนอ 
 จากรูปที 6 คือผลจาํลองและผลทดสอบรูปแบบการแพร่กระจายคลืนในระนาบ x-y ของสายอากาศแถวลาํดบัไดโพลล็อกพิริออดิคจาํนวน 9 องคป์ระกอบตวัตน้แบบ ทีความถี 470 MHz ผลทดสอบพบว่า มีความกวา้งครึงลาํคลืนเท่ากับ 85.2 องศา ระดบักาํลงังานพดูา้นหลงัเท่ากบั -8.15dB ดงัรูปที 6 (ก) ทีความถี 670 MHz ผลทดสอบพบวา่ มีความกวา้งครึงลาํคลืนเท่ากบั 91.4 องศา ระดบักาํลงังานพูดา้นหลงัเท่ากบั -20.2dB ดงัรูปที 6 (ข) และทีความถี 870 MHz ผลทดสอบพบวา่ มีความกวา้งครึงลาํคลืนเท่ากบั 92.4 องศา ระดบักาํลงังานพดูา้นหลงัเท่ากบั -17.8dB ดงัรูปที 6 (ค) ตามลาํดบั  
วงจรจัดเรียงกระแส  
 วงจรจัดเรียงกระแสไฟฟ้าทีได้นําเสนอประกอบ 4 ส่วนหลัก ๆ ด้วยกัน คือ ตัวเก็บประจุเชือมต่อ (Coupling capacitor) ทาํการป้องกันแรงดันไฟตรงไหลออกจากวงจรและไหลเขา้ไปรบกวนไดโอดแบบช็อคกี มีค่าเท่ากับ 00pF สาํหรับตวักรองเก็บประจุ (Filter capacitor) ทาํหนา้ทีลดการกระเพือมของแรงดนัไฟตรงมีค่าเท่ากบั 68pF และตวัตา้นทานทาํหนา้ทีเพมิ/ลด ระดบัแรงดนัไฟตรงให้กบัวงจรจดัเรียงกระแสซึงใชค้่าความตา้นทานเท่ากบั 100KΩ ในส่วนของไดโอดแบบช็อคกี (Schottky diode) เลือกใชเ้บอร์ SMS7630-006 บริษทั Skyworks โดยจุดเด่นของไดโอดช็อคกีดงักล่าวมีความไว (Sensitivity) ทีสูงและสามารถตรวจสอบ (Detector) กาํลงังานระดับตาํได้ดีกว่าไดโอดช็อคกีเบอร์อืน ๆ ในรูปแบบของตวัถงัทีเหมือนกนั สาํหรับค่าพารามิเตอร์ของแผ่นวงจรพิมพที์ใชอ้อกแบบวงจรจดัเรียงกระแส มีค่าวสัดุฐานรองไดอิเลก็ตริก (ɛr2) เท่ากบั 4.5 ค่าสูญเสียจากแผ่นวงจรพิมพ ์(Tan δ2) เท่ากับ 0.15 และความสูงของแผ่นวงจรพิมพ์ (hd) เท่ากบั 1.6mm ตามลาํดบัแสดงดงัรูปที 7 (ก) โดยออกแบบใหส้ายนาํสญัญาณทีความถีกลาง 670 MHz มีความกวา้ง (wt) เท่ากบั 2.73mm ดงัรูปที 7 (ข) 
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                           (ก) โครงสร้างวงจรทีไดน้าํเสนอ                                             (ข) วงจรตวัตน้แบบ 
รูปท ี7 วงจรจดัเรียงกระแสตวัตน้แบบทีไดน้าํเสนอ 

 จากรูปที 8 (ก) เป็นผลการจาํลองและทาํการปรับเปลียนค่าความตา้นทานตงัแต่ 50-250KΩ นอกจากนียงัไดท้าํการปรับเปลียนกาํลงังานทางดา้นขาเขา้ตงัแต่ -30 ถึง 10dBm จากผลการจาํลองพบวา่ ไดโอดแบบช๊อคกีมีความไวในการจดัเรียงกระแสตงัแต่กาํลงังาน -24.5 จนถึง 10dBm และให้แรงดันไฟมากทีสุดเท่ากบั 1.92V  ทีระดับกาํลงังานดา้นขาเขา้เท่ากบั 10dBm นอกจากนีจากการสังเกตพบว่า ค่าความตา้นทาน 50KΩ จะให้แรงดนัไฟนอ้ยทีสุดทุกระดบักาํลงังาน และค่าความตา้นทานตงัแต่ 100-250KΩ จะใหแ้รงดนัไฟใกลเ้คียงกนัมาก  
 

                 (ก) ผลจาํลองการปรับเปลียนค่าความตา้นทาน                          (ข) ผลจาํลองการปรบัเปลียนความถี 
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 (ค) ผลการจาํลองและผลการทดสอบทีความถี 670 MHz 
รูปท ี8 ผลการจาํลองและผลการทดสอบวงจรจดัเรียงกระแสตวัตน้แบบ 

 ดงันันงานวิจยันีจึงเลือกค่าความตา้นทานที 100KΩ  สําหรับรูปที 8 (ข) คือผลจาํลอง ค่าความตา้นทานเท่ากับ 100KΩ และปรับเปลียนความถี 470 670 และ 870 MHz พบวา่ เมือความถีสูงขึนจะใหแ้รงดนัไฟตรงเพมิมาขึนในช่วงกาํลงังานทางดา้นขาเขา้ตงัแต่ -20 ถึง 5 dBm และในทางตรงกนัขา้มทีความถี 470 MHz จะให้แรงดนัไฟนอ้ยทีสุด จากรูปที 8 (ค) เป็นผลจาํลองและผลการทดสอบของวงจรจดัเรียงกระแสตวัตน้แบบทีความถี 670 MHz และผลการทดสอบพบว่า วงจรดงักล่าวมีความไวในการจดัเรียงกระแสทีกาํลงังานเท่ากบั -26dBm จะให้แรงดนัเท่ากบั 0.02V และให้แรงดนัไฟมากทีสุดเท่ากบั 1.83V ทีกาํลงังานทางดา้นขาเขา้เท่ากบั 10 dBm  
การทดสอบสายอากาศสายอากาศแถวลําดบัไดโพลล็อกพริิออดิคจดัเรียงกระแสแถวลําดบั 13 ตวั 
 สายอากาศจดัเรียงกระแสไฟฟ้าทีไดน้าํเสนอเป็นการนาํเอาสายอากาศแถวลาํดบัไดโพลล๊อคพิริออดิครวมเขา้กบัวงจรจดัเรียงกระแสไฟฟ้า และออกแบบให้สายอากาศจดัเรียงกระแสต่อแถวลาํดบัจาํนวน 13 ตวั ดงัรูปที 2 (ก) และรูปที 10 (ข) สําหรับการทดสอบได้แบ่งออกเป็น 2 กรณี กรณีแรกเป็นการทดสอบสภาวะแวดลอ้มการใชง้านจริง โดยได้ทาํการปรับเปลียนระยะทางและระบุพิกดัตาํแหน่งการทดสอบดงัรูปที 9 (ก) และกรณีที 2 เป็นการทดสอบภายในชนั 1-9 และชนัที 10 คือชันดาดฟ้า ของอาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ดังรูปที 10 (ก) โดยการทดสอบทงั 2 กรณี จะเป็นการรับสญัญาณโทรทศัน์ดิจิตอลทีถูกปล่อยออกมาจากตึกใบหยก 2   
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 (ก) ตาํแหน่งพิกดัการทดสอบ แตล่ะจุดห่างกนั 3km 

                    (ก) ตาํแหน่งพิกดัการทดสอบ                                               (ข) แรงดนัไฟตรงทีไดจ้ากทดสอบ 
 รูปท ี9 การทดสอบสายอากาศสายอากาศแถวลาํดบัไดโพลล็อกพิริออดิคจดัเรียงกระแส ตามจุดพกิดัทีไดก้าํหนด 
สําหรับการทดสอบกรณีแรก กําหนดให้อาคารวิศวกรรมศาสตร์เป็นจุดศูนย์กลางมีพิกัดคือ13.776,100.381 และได้ปรับเปลียนระยะทางตงัแต่ 3 6 9 และ 12km จาํนวน 4 ทิศทาง ดงัรูปที 9 (ก) ในส่วนของทางดา้นขาออกของวงจรจดัเรียงก 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 เ ก็ บ ผ ล ท ด ส อ บ ดั ง รู ป ที  9 (ข ) พ บ ว่ า  ทิศตะวนัออก (East) ทีจุดพิกดั 13.784,100.354 ตงัอยูบ่ริเวณโล่งปราศจากสิงบดบงัสัญญาณ และมีระยะทางห่างจากตึกใบหยก 2 ประมาณ 21.2 km ทาํให้สามารถแปลงแรงดนัไฟตรงสูงทีสุดเท่ากบั 0.312V และในทางตรงกนัขา้ม เมือสายอากาศทีได้นําเสนอเขา้ใกล้แหล่งพลังงาน (ตึกใบหยก 2) แรงดันไฟตรงจะถูกลดระดับลง อนัเนืองมาจากบริเวณรอบ ๆ แหล่งพลงังานดงักล่าว มีอาคารและตึกสูงจาํนวนมาก รวมไปถึงปรากฎการณ์การจางหายหลายวิถี (Multipath fading) ของระบบการสือสารไร้สาย สาํหรับทิศใต ้(South) เป็นทิศทางทีใหแ้รงดนันอ้ยทีสุดไม่เกิน 0.05V ตลอดระยะทางทีทดสอบ 
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 (ก) แบบอาคารวศิวกรรมศาสตร์ มทร. รัตนโกสินทร์              (ข) สายอากาศจดัเรียงกระแสตงัอยูภ่ายในอาคาร 
รูปท ี10 การทดสอบสายอากาศสายอากาศแถวลาํดบัไดโพลล็อกพิริออดิคจดัเรียงกระแสลาํดบัแถว 13 ตวั บนอาคารวศิวกรรมศาสตร์ มทร. รัตนโกสินทร์  

 รูปท ี11 ผลการทดสอบสายอากาศสายอากาศแถวลาํดบัไดโพลล็อกพริิออดิคจดัเรียงกระแสทีไดน้าํเสนอ บนอาคารวศิวกรรมศาสตร์ มทร. รัตนโกสินทร์ 
 

 ส่วนกรณีที 2 เป็นการทดสอบภายในและภายนอกของอาคารวิศวกรรมศาสตร์ตงัแต่ชนั 1-10 จากการสังเกตและการทดสอบตงัแต่ชนัที 1-9 พบวา่ แรงดนัไฟตรงและกระแสจะเพิมขึนตามจาํนวนชนัทีสูงขึน อาทิเช่น ชนั 9 เมือทาํการต่อวงจรจดัเรียงกระแสแบบอนุกรมและขนาน จะไดแ้รงดันและกระแสตรงเท่ากบั 0.905V (0.03 mA) และ 0.048V (0.3 mA) และทดสอบชนัที 10 (ดาดฟ้าอาคารวิศวกรรมศาสตร์) จะเป็นแนวระดบัสายตา (Line of Sight: LOS) ของสัญญาณทีมาจากตึกใบหยก 2 โดยตรงมีระยะทางประมาณ 27 km จากการต่อวงจรแบบอนุกรม พบวา่ มีแรงดนัและกระแสเท่ากบั 16.66V และ 1mA และในทางกลบักนั เมือต่อวงจรแบบขนานจะให้แรงดนัและกระแสเท่ากบั 1.2 V และ 25 mA ดงัรูปที 11  
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สรุปผลการวจิยั 
 สายอากาศสายอากาศแถวลาํดบัไดโพลล็อกพิริออดิคจดัเรียงกระแสแถวลาํดบัจาํนวน 13 ตวั ไดท้าํการทดสอบรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลทีถูกปล่อยออกมาจากตึกใบหยก 2 จากผลการทดสอบในสภาพแวดลอ้มจริงทีไดป้รับเปลียนระยะทางตงัแต่ 0-12 กม. และทางดา้นขาออกของวงจรจดัเรียงกระแสจะถูกต่อแบบอนุกรมกนัทงัหมด พบวา่ ทิศตะวนัออกให้แรงดันไฟตรงมากทีสุดเท่ากับ 0.312V และมีระยะทางห่างจากตึกใบหยก 2 ประมาณ 21.2 km ส่วนของทิศใตจ้ะให้แรงดันน้อยทีสุดไม่เกิน 0.05V ตลอดระยะทางทีใช้ในการทดสอบ สําหรับผลการทดสอบบนอาคารวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ตงัแต่ชนั 1-10 ผลการทดสอบพบวา่ ชนัที 10 (ดาดฟ้า) ในกรณีต่อวงจรแบบอนุกรม จะให้แรงดนัและกระแสตรงเท่ากบั 16.66 V และ 1 mA และจะในกรณีต่อวงจรแบบขนานจะให้แรงดนัและกระแสเท่ากบั 1.2V และ 25 mA สามารถนําไปชาร์จแบตเตอรีขนาด AA และเป็นแหล่งพลงังานสํารองขนาดเล็กได ้รวมไปถึงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทีตอ้งการไฟเลียงขนาดตาํ เช่น บอร์ดซิกบี (Xeebee Board) ไดเ้ช่นกนั 
 กิตติกรรมประกาศ  ผูวิ้จยัและคณะขอขอบพระคุณ ทุนพฒันาศกัยภาพในการทาํงานวิจยัของอาจารยรุ่์นใหม่ปี 2560 ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) และโครงการสนับสนุนเร่งการเติบโตของธุรกิจนวตักรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใตโ้ครงการพฒันาธุรกิจนวตักรรมเกิดใหม่ทีเติบโตสูง (Innovative Startup) Research Gap Fund 2560 ของสาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) รวมไปถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิทร์ ทีคอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนบทความวิจยัฉบบันีสาํเร็จลุล่วงได้ดว้ยดี  เอกสารอ้างองิ กิตติ วงศถ์าวราวฒัน.์ การเตรียมความพร้อมการรับชมทวีดีจิติอล แหล่งทีมา:  https://broadcast.nbtc.go.th/data/document/tv/file/appendix1.pdf Cataldo, S.V. and Karmakar, N.C.  2014. Wireless battery design for clock and DC motor. Proceeding of the  Asia-Pacific Microwave Conference. Sendai Japan. pp. 1-4. Marincic, A.S.  1982. Nikola tesla and the wireless transmission of energy. IEEE Trans. Power  Apparatus Syst.  PAS-101. pp. 4064-4068. Brown, W.C.  1984. The history of power transmission by radio wave. IEEE Trans. Microwave Theory Tech. MTT. pp. 1230-1242. Brown, W.C.  1991. An experimental low power density rectenna. IEEE International Microwave Symp. Digest. pp. 197-200.  Osepchuk, J. M.  2002. Microwave power application. Trans. Micrwave Theory Tech. pp. 975-985. Giovanni, A. C. Paolo, M. Giuseppe, M. and Giorgio, M. 2013. Design of a printed log-periodic dipole array for  ultra-wideband applications. Progress In Electromagnetics Research C. pp. 15-26. 
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Schottky diode,.  2015. SMS 7630 ser ies Datasheet.  2015. Available Source: http://www.skyworksinc.com.  
Falkenstein, E. Roberg, M. and Popovic, Z.  2010. Low-power wireless power delivery. IEEE Trans.  Microwave Theory Tech. pp. 2277-2286. Phongcharoenpanich, C. and Boonying, K.  2016. A 2.4-GHz Dual Polarized Suspended Square Plate Rectenna with  Inserted Annular Rectangular Ring Slot. International J ournal of RF and Microwave Computer -Aided  Engineer ing. pp. 164-173 
Phongcharoenpanich, C. Boonying, K. and Kosulvit.  2013. Dual-polarized flat rectenna for 2.45 GHz. IEEE-APS Topical  Conference on Antennas and Propagation in Wireless Communication. pp. 1433-1436. 
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ชุดสาธิตการสังเคราะห์ฟูเรียร์ด้วยไมโครคอนโทรเลอร์และโปรแกรมแมทแลป Demonstration of Four ier  Synthesis based on Microcontroller  and MATLAB  ภูเบต แสงมะฮะหมดั1* ทินวฒัน์ จงัจริง1 บุญฤทธิ  คุม้เขต1 ไพฑูรย ์รักเหลือ1 นรกมล  วงษศิ์ลป์1  และ อคัรเดช รัตนพงษเ์พียร1 Pubet Sangmahamad1* Thinnawat Jangjing1 Boonyarit Kumkhet1 Paitoon Rakluea1   Norakamon Wongsin1 and Akaradej Ratanapongpien1   บทคัดย่อ  งานวิจัยนีนําเสนอการออกแบบและสร้างชุดสาธิตการสังเคราะห์ฟูเรียร์ทีใช้ต้นทุนตาํ โดยการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ร่วมกบัโปรแกรมแมทแลป (MATLAB) โดยมีวตัถุประสงคพื์อใชเ้ป็นเครืองมือในการเรียนรู้และทาํความเขา้ใจการสังเคราะห์ฟูเรียร์ รวมถึงเขา้ใจองคป์ระกอบของสัญญาณทางไฟฟ้า ซึงชุดสาธิตการสังเคราะห์ฟูเรียร์ทีออกแบบ ประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบหลกั คือ องคป์ระกอบสาํหรับรับสญัญาณขาเขา้แบบอนาล็อกและแบบดิจิตอลทงัหมด 4 ชุด ทาํหนา้ทีในการกาํหนดให้ชุดสาธิตสร้างสัญญาณไซน์หรือสัญญาณโคไซน์ ทีมีความถีระหว่าง 1 - 10kHz และระดบัแรงดนัระหวา่ง 0 - 5Vp ในขณะทีองคป์ระกอบถดัมา คือ หน่วยประมวลผลโดยใชบ้อร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino MEGA 2560 R3 ทําหน้าทีในการแปลงสัญญาณขาเข้าจากส่วนรับสัญญาณเพือส่งไปยงัคอมพิวเตอร์ และองค์ประกอบสุดท้าย คือ คอมพิวเตอร์และโปรแกรมแมทแลป ใชส้าํหรับประมวลผลสัญญาณจากชุดไมโครคอนโทรเลอร์และแสดงผลรูปสัญญาณทงัขนาดและความถีของทัง 4 ชุดช่องสัญญาณ พร้อมทังแสดงผลสัญญาณทีได้จากการสังเคราะห์ฟูเรียร์ ออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ในลกัษณะเวลาจริง (Real-time) จากนนัทาํการทดสอบชุดสาธิตในการสังเคราะห์ฟเูรียร์สญัญาณตวัอยา่งไดแ้ก่ สัญญาณสีเหลียม สัญญาณสามเหลียม และ สัญญาณฟันเลือย จากผลการทดสอบชุดสาธิตการสังเคราะห์ฟูเรียร์ทีออกแบบปรากฏว่าสัญญาณมีความผิดพลาดทางความถี และขนาดแรงดันของการสังเคราะห์ฟูเรียร์ สัญญาณสีเหลียม สัญญาณสามเหลียม และ สญัญาณฟันเลือย ประมาณร้อยละ 1.5 , 3.7 และ 2.5 ตามลาํดบั  
คาํสําคญั : การสงัเคราะห์ฟเูรียร์, ไมโครคอนโทรเลอร์, สัญญาณสีเหลียม, สญัญาณสามเหลียม, สญัญาณฟันเลือย 
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ABSTRACT  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 องค์ความรู้พืนฐานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไม่ว่าจะทางทฤษฏีหรือทางปฏิบัติการ ก็คือ ความเขา้ใจถึงสัญญาณทางไฟฟ้ารูปแบบต่างๆ รวมถึงองค์ประกอบของสัญญาณทางไฟฟ้าอีกดว้ย นอกจากนีความเขา้ใจดงักล่าว ยงัเป็นพนืฐานของการเรียนการสอนในสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและสาขาใกลเ้คียง โดยเฉพาะอย่างยิงในรายวิชาปฏิบติัการนนั จาํเป็นอย่างยิงทีนักศึกษาตอ้งทาํความเขา้ใจ รวมทงัสร้างองค์ความรู้ จากการลงมือปฏิบติังาน ทดลองงาน ผา่นใบงานการทดลอง ในหวัขอ้เรืองต่างๆ รวมถึงการใชเ้ครืองมือวดัวเิคราะห์ หรือผ่านการจาํลองสญัญาณและระบบดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์  ทงันีนกัศึกษาจาํเป็นตอ้งนาํผลการทดลองทีไดม้าทาํการสรุปผล เปรียบเทียบกับผลทางทฤษฏี หรือเปรียบเทียบผลทีได้จากการจาํลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยสิงทีมีความสาํคญัอยา่งยงิส่วนหนึงสาํหรับการปฏิบติัการ นนัก็คือ ชุดทดลองหรือชุดสาธิตการทาํงาน ในหวัขอ้การทดลองนนัๆ   

อนุกรมฟูเรียร์ (Fourier Series) คือผลบวกของฟังก์ชนัไซน์ และฟังก์ชนัโคไซน์ใชส้าํหรับประมาณฟังก์ชนัทีเป็นรายคาบ (Periodic function)  ซึงอนุกรมฟูเรียร์เป็นเครืองมือหนึงทางคณิตศาสตร์ทีมีความจาํเป็นอย่างยิงในการศึกษาทาง คณิคศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมถึงทางวิศวกรรมอีกดว้ย โดยเฉพาะวิศวกรรมโทรคมนาคม โดยสมการพืนฐานของการอนุกรมฟูเรียร์แสดงดงัสมการที (1)  โดยสมมุติให ้  เป็นสญัญาณรายคาบทีมีคาบเป็น   และ  ( )f x 2  ,  1,2,3...,n N
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     (1) 
เมือ  คือองคป์ระกอบดีซี (DC Component) ของ  สามารถหาไดจ้ากสมการ (2) 
 

      (2) 
 

ขณะที  และ  คือค่าสมัประสิทธิ แทนขนาดของเทอม ไซน์ และ โคไซน์ตามลาํดบั สามารถหาไดจ้ากสมการ (3) และ 
(4) ตามลาํดบั 

 
     (3) 

 
     (4) 

 
ซึงอนุกรมฟเูรียร์ มีเนือหาทีค่อนขา้งยากในการทาํความเขา้ใจของนกัศึกษา อาจทาํใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดของความเขา้ใจได ้จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิงในการออกแบบและสร้างเครืองมือในการเพิมความง่ายสาํหรับสร้างความเขา้ใจใหก้บัผูศึ้กษาในเรืองฟูเรียร์ จึงไดมี้การสาธิตอนุกรมฟูเรียร์ในรูปแบบของภาพเคลือนไหวหรืออนิเมชนั (Animation) เป็นตน้ ซึงอนุกรมฟูเรียร์เป็นการวิเคราะห์สัญญาณแบบรายคาบเพือหาองค์ประกอบของสัญญาณไซน์หรือสัญญาณโคไซน์รวมถึงองค์ประกอบทางความถีของสัญญาณดว้ย  แต่ในขณะทีการสังเคราะห์ฟูเรียร์เป็นการนาํองคป์ระกอบทางความถีและทางขนาดของสัญญาณไซน์และโคไซน์ทีเหมาะสมมารวมกนัเพอืใหเ้กิดสญัญาณทางไฟฟ้าตามรูปแบบทีตอ้งการ 

เพือให้ผูศึ้กษาเกิดความเขา้ใจในลกัษณะและองคป์ระกอบของสัญญาณ จึงไดมี้งานวิจัยทีนาํเสนอการออกแบบการสาธิตการสังเคราะห์ฟูเรียร์ขึน โดยในงานวิจยัของ ( สําคญั รัตนบุรี, 2557) นําเสนอการสังเคราะห์อนุกรมฟูเรียร์ดว้ยโปรแกรม Visual Basic ได้ทาํการสังเคราะห์อนุกรมฟูเรียร์ 3 ฟังก์ชันด้วยกัน คือ ฟังชันขนับันได ฟังก์ชันพาราโบลาและฟังก์ชันเอกโปเนนเชียลเพือใช้สําหรับเป็นเครืองมือในการเรียนการสอน  นอกจากนียงัมีงานวิจัยทีมีการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino ร่วมกบัโปรแกรม MATLAB ในหลายๆ ดา้น เช่นงานทางดา้นอุตสาหกรรม ดงัเช่นในงานของ (Zulkifli, Hussin, & Saad, 2014)  ได้ทาํการออกแบบ MATLAB ร่วมกบั Arduino เพือใชส้ําหรับงานอินเวอร์เตอร์ 3 เฟส ในขณะที (Issa, Aqel, Albelbeisi, Elaila, & Mortaja, ) ประยุกต์ใช้ในงานด้านหุ่นยนต์ นอกจากนียงัมีการประยุกต์ใช้ในงานด้านสิงประดิษฐเ์ช่นในงานของ (Sangmahamad, ) ไดท้าํการออกแบบและสร้างเครืองรบกวนสัญญาณโทรศพัทเ์คลือนที 

 0
1

( ) cos sinn n
n

f x a a nx b nx


  

0a ( )f x

0
1 ( )2a f x dx



 
 

na nb

 1 ( )cosna f x nx dx


 
 

 1 ( )sinnb f x nx dx
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จากความสําคญัในงานวิจยัขา้งตน้ ในงานวิจยันีจึงนําเสนอกการประยุกต์ใชไ้มโครคอนโทรเลอร์ Arduino และโปรแกรม MATLAB ออกแบบและสร้างชุดสาธิตการสังเคราะห์ฟูเรียร์ทีใชต้น้ทุนตาํ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือใชเ้ป็นเครืองมือในการเรียนรู้และทาํความเขา้ใจการสังเคราะห์ฟูเรียร์รวมถึงเขา้ใจองค์ประกอบของสัญญาณทางไฟฟ้า นอกจากนียงัเป็นการบูรณาการความรู้ดา้นไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino ร่วมกบัการออกโปรแกรม MATLAB สาํหรับการสังเคราะห์ฟูเรียร์ เพือนาํมาพฒันาการเรียนการสอนใหก้บันกัศึกษาให้สามารถเขา้ใจสิงทีเป็นนามธรรมไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมมากยงิขึน  วธิีดําเนินการวจิัย . ขันตอนการดาํเนินงาน 
ในขนัตอนการดาํเนินงาน การออกแบบและสร้างชุดสาธิตการสังเคราะห์ฟูเรียร์นัน สามารถแบ่งขนัตอนการดาํเนินงานออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ เริมจากการสังเคราะห์ฟูเรียร์จากสมการอนุกรมฟูเรียร์ในสมการ (1) โดยแบ่งการสังเคราะห์ฟูเรียร์ออกเป็น 3 สัญญาณตัวอย่าง คือ สัญญาณสีเหลียม (Square Wave) สัญญาณสามเหลียม (Triangle Wave) และ สัญญาณฟันเลือย (Sawtooth Wave) จากนันทําการออกแบบออกแบบวงจรควบคุม Arduino ประกอบไปด้วยการควบคุมองค์ประกอบทางขนาดแรงดนัและทางความถีของสัญญาณไซน์หรือสัญญาณโคไซน์ทงัหมด 4 ชุดควบคุม เพือให้สมารถทาํการสังเคราะห์ฟูเรียร์ทงั 3 สัญญาณตวัอย่างได ้ และขนัสุดทา้ยคือ การออกแบบโปรแกรม MATLAB ในการทาํการประมวลผลพร้อมแสดงผลสัญญาณจากการสังเคราะห์ฟูเรียร์ออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยการรับขอ้มูลจาก Arduino ผ่านสาย USB ซึงเป็นการสือสารแบบพอร์ตอนุกรม (serial communication port) โดยแต่ละขนัตอนอธิบายไดด้งัต่อไปนี 

. การสังเคราะห์ฟูเรียร์ (Four ier  Synthesis) 
การสังเคราะห์ฟูเรียร์เป็นกระบวนการในการสร้างสัญญาณทางไฟฟ้า ให้มีรูปแบบสัญญาณตามตอ้งการ และเป็นรูปแบบเฉพาะ การสร้างทาํไดโ้ดยการรวมองคป์ระกอบสญัญาณคลืนไซน์ หรือคลืนโคไซน์ ในสดัส่วนของขนาด (Amplitude) และความถี (Frequency) ของสัญญาณ ทีเหมาะสมเพือทาํให้เกิดสัญญาณทางไฟฟ้าในรูปแบบทีตอ้งการ ซึงในการสงัเคราะห์ฟูเรียร์ มีความจาํเป็นทีเราจะตอ้งทราบถึงค่าสัมประสิทธิของ ,  และ  ในสมการอนุกรมฟูเรียร์ ที (1) ซึงค่าสัมประสิทธิเหล่านีเป็นตวักาํหนดให้ขนาดและความถีของสัญญาณคลืนไซน์ หรือคลืนโคไซน์ ทีเหมาะสมสําหรับการสร้างสัญญาณในรูปแบบทีตอ้งการได้ โดยในการสังเคราะห์สัญญาณ สัญญาณทีไดจ้ะเขา้ใกล้สู่สัญญาณในรูปแบบทีต้องการมากยิงขึนนัน ขึนอยู่กับจาํนวนของค่า  ซึง  นันหมายถึงจาํนวนพจน์ของสัญญาณคลืนไซน์และคลืนโคไซน์มีจาํนวนเพิมมากขึนนนัเอง โดยทวัไปแลว้นนัการสังเคราะห์ฟูเรียร์ถูกนาํไปใชใ้นงานดา้นดนตรีอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการสร้างรูปคลืนทีเลียนแบบเสียงของเครืองดนตรี นอกจากนียงัถูกนาํไปใชใ้นเครืองมือภายในห้องปฏิบัติการทีเรียกว่าเครืองกําเนิดสัญญาณไฟฟ้า หรือ Function generator สําหรับใช้ในการทดสอบระบบอิเลก็ทรอนิกส์ รวมถึงระบบการสือสารโทรคมนาคมอีกดว้ย 
ในการสังเคราะห์ฟูเรียร์ในงานวิจัยนี ได้ทําการวิเคราะห์สัญญาณรายคาบทังหมด 3 สัญญาณได้แก่สัญญาณสีเหลียม สญัญาณสามเหลียม และ สญัญาณฟันเลือย เพอืหาองคป์ระกอบทางขนาดและความถีของสญัญาณ ไซน์และโคไซน์ เพือนาํไปออกแบบและทดสอบประสิทธิภาพการสงัเคราะห์สญัญาณรายคาบทงั 3 สัญญาณของชุดสาธิต โดยสามารถอธิบายไดด้งัต่อไปนี  

0a  1 2, ,...,n Na a a a  1 2, ,...,n Nb b b b

N N
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2.1 สัญญาณสีเหลยีม (Square Wave) 
สัญญาณสีเหลียม หรือ Square wave แสดงรูปสัญญาณดังภาพที 1 สําหรับนํามาวิเคราะห์อนุกรมฟูเรียร์เพือหาสัมประสิทธิองคป์ระกอบทางขนาดและความถี ของสัญญาณสีเหลียมทีตอ้งการ เพือนาํองคป์ระกอบสมัประสิทธิทีได ้ไปใชใ้นการสังเคราะห์ฟูเรียร์ โดยเมือทาํการวิเคราะห์รูปสัญญาณสีเหลียมดงัภาพที 1 แลว้นัน จะไดอ้งคป์ระกอบทางขนาดและความถีของสัญญาณคลืนไซน์ ทงั 4 พจน์ แสดงดังตารางที 1 โดยทงั 4 พจน์คลืนไซน์นนัมีขนาด 5, 1.6667, 1 และ 0.7Vp ตามลาํดบั ในขณะทีความถีของทงั 4 พจน์สญัญาณคลืนไซน์มีค่า 1, 3, 5 และ 7kHz ตามลาํดบั 

 ภาพท ี1  รูปสญัญาณสีเหลียม (Square Wave) 
ตารางท ี1 องคป์ระกอบทางขนาดและความถีของรูปสญัญาณสีเหลียม 
 

ช่องสัญญาณท ี
1 2 3 4 

สัญญาณ sine sine sine sine 
แรงดนั (Vp) 5 1.6667 1 0.7 

ความถี (kHz) 1 3 5 7 
 

2.2 สัญญาณสามเหลยีม (Triangle Wave) 
สัญญาณสามเหลียม หรือ Triangle wave แสดงรูปสัญญาณดงัภาพที 2 สําหรับนํามาวิเคราะห์อนุกรมฟูเรียร์เพือหาสัมประสิทธิองคป์ระกอบทางขนาดและความถี ของสญัญาณสามเหลียมทีตอ้งการ เพอืนาํองคป์ระกอบสมัประสิทธิทีได ้ไปใชใ้นการสังเคราะห์ฟเูรียร์ โดยเมือทาํการวิเคราะห์รูปสัญญาณสามเหลียมดงัภาพที 2 แลว้นนั จะไดอ้งคป์ระกอบทางขนาดและความถีของสัญญาณคลืนโคไซน์ ทงั 4 พจน์ แสดงดังตารางที 2 โดยทงั 4 พจน์คลืนโคไซน์นนัมีขนาด 5, 1.6667, 1 และ 

0.7Vp ตามลาํดบั ในขณะทีความถีของทงั 4 สัญญาณคลืนไซน์มีค่า 1, 3, 5 และ 7kHz ตามลาํดบั 
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 ภาพท ี2  รูปสญัญาณสามเหลียม (Triangle Wave) 
ตารางท ี2 องคป์ระกอบทางขนาดและความถีของรูปสญัญาณสามเหลียม 

 
ช่องสัญญาณท ี

1 2 3 4 
สัญญาณ cosine cosine cosine cosine 

แรงดนั (Vp) 5 1.6667 1 0.7 
ความถี (kHz) 1 3 5 7 

2.3 สัญญาณฟันเลือย (Sawtooth Wave) 
สัญญาณฟันเลือย หรือ Sawtooth wave แสดงรูปสัญญาณดังภาพที 3 สําหรับนํามาวิเคราะห์อนุกรมฟูเรียร์เพือหาสัมประสิทธิองคป์ระกอบทางขนาดและความถี ของสญัญาณฟันเลือยทีตอ้งการ เพอืนาํองคป์ระกอบสมัประสิทธิทีได ้ไปใช้ในการสังเคราะห์ฟูเรียร์ โดยเมือทาํการวิเคราะห์รูปสัญญาณฟันเลือย ดงัภาพที 3 แลว้นนั จะไดอ้งคป์ระกอบทางขนาดและความถีของสัญญาณคลืนไซน์ ทงั 4 พจน์ แสดงดงัตารางที 3 โดยทงั 4 พจน์คลืนไซน์นนัมีขนาด 4, 1, 0.7 และ 0.5Vp ตามลาํดบั ในขณะทีความถีของทงั 4 สัญญาณคลืนไซน์มีค่า 2, 4, 6 และ 8kHz ตามลาํดบั 
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 ภาพท ี3  รูปสญัญาณฟันเลือย (Sawtooth Wave) 
ตารางท ี3 องคป์ระกอบทางขนาดและความถีของรูปสญัญาณฟันเลือย 

 
ช่องสัญญาณท ี

1 2 3 4 
รูปสัญญาณ sine sine sine sine 
แรงดนั (Vp) 4 1 0.7 0.5 

ความถี (kHz) 2 4 6 8 
 
3. ออกแบบวงจรควบคุม Arduino 
 ในการออกแบบวงจรสาํหรับการควบคุมขนาด (Amplitude) ความถี (Frequency) และควบคุมการเลือกระหวา่งสัญญาณคลืนไซน์หรือสัญญาณโคไซน์ โดยใชไ้มโครคอนโทรเลอร์ Arduino นนั จะทาํการออกแบบการควบคุมในส่วนองคป์ระกอบทางขนาดแรงดนัขององคป์ระกอบไซน์หรือโคไซน์ โดยใชข้าอนาล็อกอินพุต (Analog input Pin) A0 ถึง A7 ทีทาํการรับค่าระดบัแรงดนัระหวา่ง 0 - 5Vdc โดยทาํการต่อตวัตา้นทานแบบปรบัคา่ได ้(Variable Resistor : VR) ขนาดค่าความตา้นทาน 10k ทงัหมด 8 ตวั สาํหรับการปรับองคป์ระกอบทางขนาดแรงดนั 4 ตวั และ สาํหรับการปรับองคป์ระกอบทางความถี 4 ตวั นอกจากนียงัมีสวิตซ์ทงัหมด 4 ตวัต่อไปยงั Arduino ขาดิจิตอลอินพุต (Digital Input Pin) D38 ถึง D41 สําหรับเป็นการเลือกระหวา่งสัญญาณคลืนไซน์หรือโคไซน์ โดยเมือขาดิจิตอลอินพุต ไดรั้บระดบัแรงดนั 5V หรือ ลอจิก “1” (Logic “1”) จะเป็นการเลือกองค์ประกอบสัญญาณไซน์ ในทางกลับกัน เมือขาดิจิตอลอินพุต ได้รับระดับแรงดัน 0V หรือ ลอจิก “0” (Logic “0”) จะเป็นการเลือกองค์ประกอบสัญญาณโคไซน์ โดยแต่ละสวิตซ์ทาํการต่อดว้ยตวัตา้นทาน Pull Up ขนาด 10k  จากนนั Arduino ทีเชือมต่อเขา้สู่คอมพิวเตอร์ทีมีโปแกรม MATLAB ด้วยสาย USB เพือทาํการประมวลผลพร้อมแสดงผลการวิเคราะห์ฟูเรียร์ออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ แสดงส่วนประกอบของชุดสาธิตการสงัเคราะห์ฟเูรียร์ดว้ยไมโครคอนโทรเลอร์และโปรแกรมแมทแลปดงั
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ภาพที 4 พร้อมทงัแสดงตาํแหน่งขาของไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino สําหรับการต่ออินพุตแบบอนาล็อกและอินพุตแบบดิจิตอลดงัตารางที 4 

  
ภาพท ี4 ส่วนประกอบของชุดสาธิตการสงัเคราะห์ฟเูรียร์ดว้ยไมโครคอนโทรเลอร์และโปรแกรมแมทแลป 

ตารางที 4 ตาํแหน่งขาของ Arduino สําหรับการควบคุม ขนาด ความถี และลกัษณะขององค์ประกอบสัญญาณไซน์และโคไซน์ การควบคุม Arduino Pin ระดบัแรงดนัของช่องสญัญาณที 1 A0 ความถีของช่องสญัญาณที 1 A1 ระดบัแรงดนัของช่องสญัญาณที 2 A2 ความถีของช่องสญัญาณที 2 A3 ระดบัแรงดนัของช่องสญัญาณที 3 A4 ความถีของช่องสญัญาณที 3 A5 ระดบัแรงดนัของช่องสัญญาณที 4 A6 ความถีของช่องสญัญาณที 4 A7 เลือกสญัญาณไซน์และโคไซน์ ช่องสญัญาณที 1 D38 เลือกสญัญาณไซน์และโคไซน์ ช่องสญัญาณที 2 D39 เลือกสญัญาณไซน์และโคไซน์ ช่องสญัญาณที 3 D40 เลือกสญัญาณไซน์และโคไซน์ ช่องสญัญาณที 4 D41 เลือกสญัญาณไซน์และโคไซน์ ช่องสญัญาณที 3 D40 เลือกสญัญาณไซน์และโคไซน์ ช่องสญัญาณที 4 D41 

Arduino mega Computer with MATLAB

8 Analog inputs

4 Digital inputs

Pins A0 – A7

Pins D38 – D41

USB cable
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4. โปรแกรม MATLAB สําหรับการสังเคราะห์ฟูเรียร์ 
ในส่วนของการออกแบบโปรแกรม MATLAB สําหรับการประมวลผลสัญญาณและแสดงผลสัญญาณไซน์หรือโคไซน์ทัง 4 องค์ประกอบสัญญาณ พร้อมทงัแสดงผลการวิเคราะห์ฟูเรียร์ออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ สําหรับการใช้โปรแกรม MATLAB ร่วมกบัไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino นนั ในส่วนของโปรแกรม MATLAB จาํเป็นตอ้งมี MATLAB Support 

Package for Arduino Hardware ดว้ย โดยโปรแกรมประมวลผลของ MATLAB แสดงดงัตารางที 5 โดยเริมจากโปรแกรม MATLAB ทาํการสังให้ Arduino อ่านค่าอนาล็อก A0 (Analog Read A0) จากนันทาํการแปลงค่าอนาล็อกทีไดรั้บเป็นค่าองคป์ระกอบทางขนาดของสัญญาณพจน์ที 1 (Amp 1) ถดัมา Arduino อ่านค่าสัญญาณอนาล็อก A1 (Analog Read A1) จากนันทําการแปลงค่าอนาล็อกทีได้รับเป็นค่าองค์ประกอบทางความถีของสัญญาณพจน์ที 1 (Freq 1) โดยสัญญาณอนาล็อกทีอ่านไดจ้ากขา A0 และ A1 เป็นแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง 0 - 5Vdc จากการปรับตวัตานทา้นปรับค่าได ้10k  หลงัจากนนัสังให้ Arduino ทาํการอ่านค่าดิจิตอลจากสวิตซ์ (Digital Read D3) เพือตรวจสอบสถานะและทาํการกาํหนดให้สัญญาณพจน์ที 1 (out1) เป็นสัญญาณไซน์หรือโคไซน์ โดยเมือมีสถานะเป็นลอจิก “1” จะเป็นการเลือกสัญญาณไซน์ ในทางกลบักัน เมือมีสถานะเป็นลอจิก “0” จะเป็นการเลือกสัญญาณโคไซน์ เพอืทาํการพลอ็ตรูปสญัญาณยอ่ยที 1 ไปยงัตาํแหน่งทีตอ้งการ (subplot out1) โดยทาํการออกแบบตาํแหน่งการพล๊อตดงัภาพที 5 จากนนัทาํการประมวลผลของสญัญาณพจน์ที 2,3 และ 4 ตามลาํดบั สุดทา้ยทาํการนาํสัญญาณทีไดท้งั 4 มารวมกบั (Summing) เพือสร้างสญัญาณทีไดจ้ากการสงัเคราะห์ฟเูรียร์ 
 

 ภาพท ี5 ตาํแหน่งของหนา้จอการแสดงผลของรูปสญัญาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปสัญญาณที 1 รูปสัญญาณที 2
รูปสัญญาณที 3 รูปสัญญาณที 4

รูปสัญญาณทีไดจ้ากการสังเคราะห์ฟูเรียร์
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ตารางท ี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:   Conver t analog value to amplitude of 1st signal (amp1) 4:   Read Analog input (A1) for setting 1st Frequency (freq1) 5:   Conver t 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:   Conver t analog value to amplitude of 2nd signal (amp2) 14:   Read Analog input (A3) for setting 2nd Frequency (freq2) 15:   Conver t 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:   Conver t analog value to amplitude of 3rd signal (amp3) 24:   Read Analog input (A5) for setting 3rd Frequency (freq3) 25:   Conver t 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);  
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ตารางท ี5  โปรแกรมประมวลผลของ MATLAB (ต่อ) 
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:   Conver t analog value to amplitude of 4th signal (amp4) 34:   Read Analog input (A7) for setting 4th Frequency (freq4) 35:   Conver t 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  
ผลและวจิารณ์ผล 

ชุดสาธิตการสงัเคราะห์ฟเูรียร์ดว้ยไมโครคอนโทรเลอร์และโปรแกรมแมทแลปทีไดท้าํการออกแบบและการต่อใช้งานแสดงดังภาพที 6 จากการทดสอบในการสังเคราะห์สัญญาณทางไฟฟ้าทัง 3 สัญญาณตวัอย่าง คือ สัญญาณสีเหลียม สัญญาณสามเหลียม และ สัญญาณฟันเลือย ผลปรากฏวา่รูปสัญญาณทงั 3 สัญญาณตวัอย่าง ทีสังเคราะห์ไดน้นั มีลกัษณะคลา้ยรูปสัญญาณทางทฤษฏีทีคาดหวงัแต่เนืองจากจาํนวนองคป์ระกอบของสัญญาณไซน์หรือโคไซน์มีจาํนวนน้อยเพียง 4 สัญญาณ หรือ 4 พจน์ จึงทาํให้สัญญาณทีไดน้นัยงัไม่เป็นไปตามรูปสัญญาณตามทฤษฏีอยา่งเห็นไดช้ดั เนืองจากชุดสาธิตนีเป็นเพียงตน้แบบ จึงทาํการทดสอบการรับสัญญาณเพียง 4 ช่องสัญญาณ ซึงในอนาคตสามารถทาํการพฒันาให้ชุดสาธิตมีจาํนวนองคป์ระกอบสัญญาณมากขึนได ้เนืองจากไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino MEGA 2560 R3 ทีเลือกใชน้นั มีจาํนวนขาตอ่ใช้งานค่อนขา้งมาก โดยในการเพิมจาํนวนองคป์ระกอบสญัญาณนนั จะทาํใหชุ้ดสาธิตการสังเคราะห์ฟเูรียร์ไดส้ัญญาณทีผ่านการสงัเคราะห์ฟเูรียร์มีความสมบูรณ์ โดยมีลกัษณะสญัญาณเป็นไปตามทฤษฏีมากยงิขึน 
ผลทีไดจ้ากการสังเคราะห์ฟูเรียร์ดว้ยชุดสาธิตจากการประมวลผลและแสดงผลของโปรแกรม MATLAB ของรูปสัญญาณสีเหลียม รูปสัญญาณสามเหลียม และ รูปสัญญาณฟันเลือย แสดงดงัภาพที 7, 8 และ 9 ตามลาํดบั โดยผลทีไดจ้ากการทดสอบเกิดความผิดพลาดของการปรับขนาดและความถีทงั 4 ช่อง ของทงั 3 สัญญาณตวัอยา่ง แสดงดงัตารางที 6 โดยทาํการทดสอบโดยการปรับขนาดแรงดนัและความถีของทงั 4 ช่อง ของการสังเคราะห์ฟูเรียร์ทงั 3 สัญญาณทงัหมด 10 ครังแลว้ทาํการหาค่าเฉลียค่าผิดพลาดของขนาดและความถีของแต่ละช่อง ของแต่ละสัญญาณ ปรากฏวา่มีความผิดพลาดเฉลียของรูปสัญญาณสีเหลียม รูปสญัญาณสามเหลียม และ รูปสญัญาณฟันเลือย เท่ากบั . %, 3.7525% และ 2.50875% ตามลาํดบั 
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     ภาพท ี6  ชุดสาธิตการสงัเคราะห์ฟเูรียร์ดว้ยไมโครคอนโทรเลอร์และโปรแกรมแมทแลปและการต่อใชง้าน 
ตารางท ี6  ค่าความผิดพลาดของขนาดและความถีของสญัญาณ 
 สัญญาณสีเหลียม (%) สัญญาณสามเหลียม (%) สัญญาณฟันเลือย (%) ขนาดช่องที 1 0.82 0.49 1.54 ขนาดช่องที 2 0.58 0.59 4.59 ขนาดช่องที 3 1.66 3.14 2.95 ขนาดช่องที 4 3.34 12.41 6.12 ความถีช่องที 1 3.62 2.64 1.66 ความถีช่องที 2 0.29 5.25 0.93 ความถีช่องที 3 0.48 2.44 1.50 ความถีช่องที 4 1.38 3.06 0.78 ความผิดพลาดเฉลีย 1.52125% 3.7525% 2.50875%  
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 ภาพท ี7 รูปสญัญาณสีเหลียมทีไดจ้ากการสงัเคราะห์ฟเูรียร์ดว้ยชุดสาธิต 

 ภาพท ี8  รูปสญัญาณสามเหลียมทีไดจ้ากการสงัเคราะห์ฟเูรียร์ดว้ยชุดสาธิต 
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 ภาพท ี9  รูปสญัญาณฟันเลือยทีไดจ้ากการสงัเคราะห์ฟเูรียร์ดว้ยชุดสาธิต 
 
สรุปผลการวจิัย 

ในงานวิจัยนีนําเสนอการออกแบบและสร้างชุดสาธิตการสังเคราะห์ฟูเรียร์ทีใชต้น้ทุนตาํ โดยการประยุกต์การทาํงานร่วมกนัระหวา่งไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino และโปรแกรม MATLAB โดยมีวตัถุประสงคเ์พือบูรณาการการเรียนการสอนจากเดิมทีใชโ้ปรแกรมควบคุมตวัแปรต่างๆ ผ่านหนา้จอคอมพิวเตอร์เพียงอยา่งเดียว นัน มาพฒันาการเรียนการสอนโดยใช้เครืองมือหรือชุดสาธิตสําหรับการเรียนรู้และทาํความเขา้ใจการสังเคราะห์ฟูเรียร์รวมถึงเข้าใจองค์ประกอบของสัญญาณทางไฟฟ้า ซึงชุดสาธิตนีสามารถให้ผุใ้ชส้ามารถใชเ้ครืองมือวดัทางสัญญาณและแรงดนัไฟฟ้าเพือฝึกปฏิบติัในการวดัวิเคราะห์สัญญาณและแรงดนัขาเข้าได ้นอกจากนียงัเป็นการบูรณาการความรู้ดา้น Arduino ร่วมกบัการออกโปรแกรม 
MATLAB เพือนํามาพฒันาการเรียนการสอนให้กบันักศึกษาให้สามารถเขา้ใจสิงทีเป็นนามธรรมไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมมากยงิขึน โดยชุดสาธิตสามารถแสดงผลสัญญาณทีไดจ้ากการสงัเคราะห์ฟเูรียร์ ออกทางหนา้จอคอมพวิเตอร์ในลกัษณะเวลาจริง โดยทาํการทดสอบการสังเคราะห์ฟูเรียร์ของสัญญาณสีเหลียม สัญญาณสามเหลียม และ สัญญาณฟันเลือย จากผลการทดสอบปรากฏวา่รูปสญัญาณทงั  สญัญาณทีสังเคราะห์ไดน้นั มีลกัษณะคลา้ยรูปสัญญาณทางทฤษฏีทีคาดหวงัแต่เนืองจากจาํนวนองค์ประกอบของสัญญาณไซน์หรือโคไซน์มีจาํนวนนอ้ยเพียง 4 ช่องสญัญาณจึงทาํให้สญัญาณทีไดน้นัยงัไม่เป็นไปตามรูปสญัญาณตามทฤษฏีอยา่งเห็นไดช้ดั เนืองจากชุดสาธิตนีเป็นเพียงตน้แบบ จึงทาํการทดสอบการสังเคราะห์ฟเูรียร์เพียง 
4 ช่ององค์ประกอบสัญญาณ ซึงในอนาคตสามารถทาํการพฒันาให้ชุดสาธิตมีจาํนวนองค์ประกอบสัญญาณมากขึนได ้เพือให้ชุดสาธิตแสดงสัญญาณทีผ่านการสังเคราะห์ฟูเรียร์ให้มีลกัษณะสัญญาณเป็นไปตามทฤษฏีมากยิงขึน และจากการทดสอบความผิดพลาดของสัญญาณทางความถี และขนาดแรงดนัของการสังเคราะห์สัญญาณสีเหลียม สัญญาณสามเหลียม และ สญัญาณฟันเลือย มีค่าประมาณร้อยละ 1.5 , 3.7 และ 2.5 ตามลาํดบั  
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สายอากาศไมโครสตริปแบบแผ่นสามเหลยีมสําหรับประยุกต์ใช้กับการสือสารไร้สาย 
Tr iangular  Microstr ip Patch Antenna for  Wireless Communication Applications  เอกสิทธิ นุกลูเจริญลาภ1 Ekasit Nugoolcharoenlap1  บทคัดย่อ   บทความนีนาํเสนอการออกแบบและสร้างสายอากาศไมโครสตริปแบบแผน่สามเหลียมสาํหรับประยกุตใ์ชก้บัการสือสารไร้สาย สายอากาศทีนาํเสนอนีใชห้ลกัการออกแบบให้ใชง้านทีความถี  .  กิกะเฮิรตซ์ โดยสายอากาศไมโครสตริปแผน่สามเหลียมนีถูกสร้างดว้ยแผน่วงจรพิมพ ์FR-4 มีความหนาของแผ่นวงจรพมิพเ์ท่ากบั 1.6 มิลลิเมตร ซึงเป็นวสัดุทีมีราคาถูกและนาํหนักเบา  สายอากาศนีได้ทาํการจาํลองดว้ยโปรแกรมจาํลองทางแม่เหล็กไฟฟ้าเพือทดสอบประสิทธิภาพของสายอากาศไดใ้กลเ้คียงกบัผลการวดัทดสอบ สายอากาศทีสร้างเสร็จสมบูรณ์สามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการสือสารไร้สายโดยการใชโ้มดูลไร้สาย (Wireless USB Adapter) ในการรับสญัญาณอินเตอร์เน็ตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ      คําสําคัญ : สายอากาศไมโครสตริป, สายอากาศรูปทรงสามเหลียม, สายอากาศไมโครสตริปแถวลาํดบั 
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ABSTRACT 
 

 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 
ในปัจจุบนัการเทคโนโลยีสือสารอิเล็กทรอนิกส์นนัมีความสาํคญัอยา่งมากในการติดต่อสือสารกนัระหวา่งพนืทีทีห่างไกลโดยเฉพาะอย่างยิงระบบการสือสารแบบไร้สาย (Wireless Communication System) ทีใช้สายอากาศเป็นอุปกรณ์สือกลางในการรับและส่งสัญญาณในระยะทีไกล ซึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิงสําหรับการสือสารระยะทางไกล  เช่น สายอากาศปากแตร สายอากาศไดโพล  และสายอากาศไมโครสตริป  เป็นตน้ สายอากาศไมโครสตริป  เป็นสายอากาศประเภทหนึงทีมีส่วนสําคญัในการพฒันาเทคโนโลยีการสือสารแบบไร้สายในการรับ-ส่งขอ้มูลข่าวสารต่างๆสามารถนาํไปใชก้บัอุปกรณ์สือสารเพอืใหมี้ขนาดเลก็และสามารถพกพาได ้เช่น เครืองเล่นวิทยุขนาดเล็ก (Small Radio) แลนแบบไร้สาย (Wireless LAN) โทรศัพท์เคลือนที (Mobile Phone) เป็นต้น โดยทัวไปแล้ว สายอากาศไมโครสตริปแบบมาตรฐานจะมีลกัษณะเป็นรูปสีเหลียมจะมีลกัษณะเป็นสีเหลียมคือแผ่นรับ-ส่งสัญญาณของสายอากาศ เรียกวา่ สายอากาศแบบแผ่นไมโครสตริป (Microstrip Patch Antenna) และซึงเป็นสายอากาศแบบแผ่นโดยมีขอ้ดี คือ มีขนาดทีเล็ก นาํหนกัเบา สร้างและออกแบบง่ายดว้ยวธีิการทางเคมี แต่มีขอ้จาํกดัทีเสียพืนทีใชง้านมากเมือนาํมาจดัเรียงกนั ดังนัน สายอากาศไมโครสตริปแบบแผ่นสามเหลียมด้านเท่า เมือนํามาจัดเรียงกันนันจะทําให้สามารถลดช่องว่างบนแผน่วงจรพิมพไ์ดดี้กวา่แบบสีเหลียม  หรือเป็นการลดช่องวา่งทีไม่ไดใ้ชง้าน เพอืให้มีขนาดทีเล็กลงและรักษาประสิทธิภาพของสายอากาศได ้ จากเหตุผลดงักล่าวจึงมีแนวคิดในการออกแบบและสร้างสายอากาศโครงสร้างไมโครสตริปแบบแผ่นสามเหลียมขึนมา เพือประยุกต์ใชก้บัเทคโนโลยีการสือสารแบบไร้สายในความถี .  กิกะเฮิรตซ์ ในบทความนีไดมี้การนาํเสนอ แนวทางการออกแบบ ผลการวดัทดสอบสายอากาศ การเปรียบเทียบระหวา่งผลการจาํลองการทาํงานและผลการวดัทดสอบ และสรุปผล  

การออกแบบสายอากาศ 
ในการออกแบบสายอากาศไมโครสตริปแผ่นสามเหลียมใหท้าํงานในช่วงความถีที 2.45 GHz ดว้ยแผ่นวงจรพิมพ ์สองหน้าทีมีโครงสร้างแบบไมโครสตริปซึงทาํจากวสัดุ FR-4 ทีมีค่าคงทีไดอิเล็คตริก = 4.7 และค่าความสูงสับสเตรทของวสัดุ = 1.6 mm ทีใช้สําหรับออกแบบสายอากาศไมโครสตริปแผ่นสามเหลียม โดยมีลักษณะโครงสร้างของสายอากาศดงัแสดงในรูปที 1 

r
h



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  607 
 

 การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

 ภาพที  ลกัษณะโครงสร้างสายอากาศไมโครสตริปแบบแผน่สามเหลียมดา้นเท่า 
สายอากาศทีแสดงในภาพที 1 ได้ถูกออกแบบโดยใช้การคาํนวณจากทฤษฎีสมการการคาํนวณออกแบบแผ่นแพร่กระจายคลืนแบบสามเหลียมโดยมีขนาดโครงสร้างสายอากาศ a = 39.31 mm l = 16.925 mm W = 3.11 mm h = 1.6 mm g/4 = 

16.925 mm ซึงนาํไปใชเ้ป็นสายอากาศตวัตน้แบบ 
จากสายอากาศไมโครสตริปแบบแผน่สามเหลียมดา้นเท่าจาํนวน 1 ตวัทีไดท้าํการออกแบบ  สามารถนาํไปใชเ้ป็นสายอากาศตน้แบบเพอืใชใ้นการออกแบบเพมิจาํนวนสายอากาศแบบแผน่สามเหลียมดา้นเท่าเป็นจาํนวน 4 แผน่ เพอืเป็นการเพิมประสิทธิภาพของสายอากาศด้วยเทคนิคการวางสายอากาศแบบแถวลาํดบั (Antenna array technique) โดยมีลกัษณะโครงสร้างของสายอากาศทีมีการออกแบบนีแสดงดงัรูปที 2 

 ภาพที  ลกัษณะโครงสร้างสายอากาศไมโครสตริปแบบแผน่สามเหลียมดา้นเท่าทาํการอาร์เรย ์  แผน่ 
โดยสายอากาศทีแสดงในรูปที 2 ไดอ้อกแบบดว้ยการคาํนวณจากสมการการคาํนวณออกแบบแผ่นแพร่กระจายค ลื น แ ผ่ น ส า ม เ ห 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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ผลการวัดและผลการเปรียบเทียบ 
ในหัวขอ้นีเป็นการกล่าวถึงการวดัทดสอบค่าสัมประสิทธิการสะทอ้นกลบัทางอินพุต ( ) ของสายอากาศ เพือนาํค่าทีวดัไดม้าเปรียบเทียบกบัผลทีไดจ้ากการจาํลองการทาํงานดว้ยโปรแกรมจาํลองทางแม่เหล็กไฟฟ้า ในการทดสอบวดัค่าค่าสัมประสิทธิการสะทอ้นกลบัทางอินพุต ( )  นีจะใชเ้ครืองวิเคราะห์โครงข่าย (Network Analyzer) ยหี้อ Agilent  รุ่น N5230Aทาํการวดัทีย่านความถีตงัแต่ .  – 3.5 กิกะเฮิรตซ์ (GHz)  นําเอาสายอากาศทีสร้างเสร็จมาทาํการต่อเขา้กับเครืองวดั  โดยจะต่อเขา้กบัปลายสายทีพอร์ต  ของเครืองวเิคราะห์โครงขา่ย เพอืดูผลการตอบสนองทางความถี  ในยา่นความถีใชง้าน ดงัแสดงในรูปที 3  

  ภาพท ี3 ภาพถ่ายการทดสอบสายอากาศไมโครสตริปทีสร้างเสร็จสมบูรณ์ดว้ยเครืองวเิคราะห์โครงข่าย 

 ภาพท ี4 ผลเปรียบเทียบของการตอบสนองความถี ( )ระหวา่งผลการจาํลองและผลการวดัทดสอบของสายอากาศไมโครสตริปแบบแผน่สามเหลียมดา้นเท่าทาํการอาร์เรย ์  แผน่  
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จากรูปที   แสดงผลการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิการสะท้อนกลับทางอินพุต ( ) ของสายอากาศ ไมโครสตริปรูปทรงสามเหลียม โดยผลการวดัจากเครืองวิเคราะห์โครงข่ายแสดงทีความถี 2.45 กิกะเฮิรตซ์ อ่านค่าได้ -24.286  dB ซึงต่างจากผลการจาํลองประมาณ -3.849 dB และมีแบนด์วิดท์ประมาณ 2.61 เปอร์เซ็นต์ โดยทีแบนด์วิดท์ครอบคลุมช่วงความถีทีใชง้านวดัทีตาํแหน่ง -10 dB คือ ตงัแต่ 2.42 – 2.48 กิกะเฮิรตซ์ ดงัแสดงในรูปที   

                  (ก)           (ข) ภาพท ี5 ลกัษณะการทดสอบการแพร่กระจายคลืนของสายอากาศแบบแผน่สามเหลียมดา้นเท่าทาํการอาร์เรย ์  แผน่ (ก) ระนาบสนามไฟฟ้า (ข) ระนาบสนามแม่เหลก็  

              (ก)      (ข) ภาพที 6 ผลการจาํลองเปรียบเทียบกับผลการวดัรูปการแพร่กระจายคลืนใน (ก) ระนาบสนามไฟฟ้า(E-plane) (ข) ระนาบสนามแม่เหลก็ (H-plane) 
 
 
 

11S



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  610 
 

 การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

การว ัดทดสอบคุณสมบัติการแพร่กระจายคลืนของสายอากาศวางบนระนาบสนามไฟฟ้า(E-plane) และสนามแม่เหลก็ (H-plane) แสดงในรูปที 5 โดยลกัษณะการแพร่กระจายคลืนของสายอากาศไมโครสตริปรูปทรงสามเหลียมวางเรียงกนั 4 แผน่ทาํการทดสอบทียา่นความถี .  กิกะเฮิรตซ์ บนระนาบสนามไฟฟ้า (E-plane) แสดงในรูปที 6(ก) จะมีค่าความแตกต่างระหว่างโคโพราไรเซชนั (Co-Polarization) เมือเทียบกบั ของครอสโพลาไรเซชนั (Cross-polarization) ตาํสุดทีประมาณ 6 
dB และทดสอบบนระนาบสนามแม่เหล็ก (H-Plane) แสดงในรูปที 6(ข) ของโคโพราไรเซชนั (Co-Polarization) เมือเทียบกบั ของครอสโพลาไรเซชนั (Cross-Polarization) ตาํสุดทีประมาณ 10 dB ซึงผลการจาํลองและผลการวดัทดสอบจริงมีความใกลเ้คียงกนั จากผลการทดสอบทีไดแ้สดงถึงคุณสมบัติการขจดัการรับสัญญาณดา้นตรงขา้มไดค้่อนขา้งดี มีการแพร่กระจายคลืนแบบทิศทางเดียว (Directional radiation) ซึงแสดงถึงคุณสมบติัของสายอากาศทีมีอตัราขยายสูงกวา่แบบรูปการแพร่กระจายคลืนแบบรอบทิศทาง 

 สรุปผลการวจิัย 
สายอากาศไมโครสตริปทีนําเสนอได้ใช้วิธีการใหม่ในการสร้างและออกแบบโดยสายอากาศให้มีลักษณะโครงสร้างเป็นรูปทรงสามเหลียมดา้นเท่าซึงจะมีอตัราขยายทีสูงเนืองจากสายอากาศไมโครสตริปรูปทรงสามเหลียม ตวัแผ่นแพร่กระจายคลืน (Patch Antenna) แบบสามเหลียมจะมีการรวมพลงังานทีสูงสุดไวที้ปลายของสามเหลียม จึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบของสายอากาศชนิดนี  และแผน่กระจายคลืนแบบสามเหลียมมีขนาดเลก็กวา่แผน่กระจายคลืนแบบเหลียมถึง  เท่า และผลทีไดจ้ากการวดัทดสอบและการจาํลองผลมีค่าทีสอดคลอ้งกนัทางดา้นการตอบสนองความถีของ  และผลทีทดสอบตรงตามทีไดอ้อกแบบไว ้ จึงสามารถนาํสายอากาศไมโครสตริปรูปทรงสามเหลียมไปประยกุตใ์ชก้บัการสือสารไร้สายได ้

 กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณกลุ่มวิจยัสือสารไร้สาย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ทีให้ความอนุเคราะห์ใช้โปรแกรมจาํลองทางแม่เหลก็ไฟฟ้าทีนาํเสนอในบทความนี 
 เอกสารอ้างองิ 
โมไนย  ไกรฤกษ.์ 2535. ทฤษฎสีายอากาศ. หจก.สาํนกัพิมพฟิ์สิกส์เช็นเตอร์. กรุงเทพ.      
บณัฑิต  โรจน์อารยานนท.์ 2537. วศิวกรรมสายอากาศ พิมพ์ครังท ี . จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. กรุงเทพ.  
Mahesh C P, P M Hadalgi.  2015.  Design and Development of Proximity Coupled Equilateral Triangular Microstrip Antenana for Quad Band Operation and Enhancement of Bandwidth. Gulbarga University India.  
Swati, Tarun kumar, Amul Kr.  Aggarwal.  2012.  Dual band Equilateral Triangular Patch Antenan.  ABESE Engineer ing College India 
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ศึกษาสนามการไหลและประสิทธิภาพของกงัหันลมแนวแกนนอน จากอวสิต้าโปรไฟล์ในอโุมงค์ลม Study on Flow Field and Performance of Hor izontal Axis Wind Turbine  (HAWT) from Avista Profile in Wind Tunnel  ติณณภพ แพงผม * วทิยา แกว้สุริยวงค์  และ เดชา อินทร์โท่โล่   Tinnapob Phengpom1* Wittaya Kaewsuriyawong1 Decha Intholo2  บทคัดย่อ  จุดประสงคห์ลกัของงานวจิยันีคือพยายามทีจะศึกษาลกัษณะสนามการไหลและประสิทธิภาพของกงัหนัลมทีทาํจากอวิสตา้โปรไฟล์โดยเนน้เฉพาะอยา่งยิงเกียวกบัอิทธิพลของความเร็วลพัธ์  มิติในบริเวณใกลเ้คียงพืนผิวใบพดั ชนิดของกงัหันลมทีทาํการศึกษาเป็นชนิดกงัหันลมแนวแกนนอน การวดัความเร็วลพัธ์  มิติจะทาํการวดัในอุโมงคล์ม ความเร็วลพัธ์  มิติถูกวดัดว้ยเครืองมือทีชือว่า Laser Doppler Velocimetry (LDV) ทุกการทดลองในงานวิจยันีทาํการทดลองทีสภาวะกงัหันลมหมุนในช่วงอตัราส่วนความเร็วปลายใบทีให้สัมประสิทธิกาํลงังานสูงสุด (Optimum Tip Speed Ratio) ใบพดัทีทดลองทาํจากอวสิตา้โปรไฟลท์งัหมด และกงัหนัลมแนวแกนนอนเป็นชนิดแบบ  ใบพดัโดยมีรัศมี .  เมตร สมัประสิทธิกาํลงังานสูงสุดทีไดจ้ากกงัหันลมตวันีคือ .  ณ ความเร็วปลายใบ .  ความเร็วลพัธ์  มิติในงานวิจยันีจะแสดงในรูปแบบ สนามการไหลของความเร็วในแนวชยา และระดบัสีของความเร็วในแนวกางใบ ในแต่ละภาคตดัขวางใบพดั ผลลพัธ์จากการทดลองแสดงถึงสนามการไหลของความเร็วในแนวชยามีอิทธิพลสูงบริเวณใกลโ้คนใบพดั บริเวณปลายของใบพดัจะมีการมว้นตวัของอากาศทีปลายปีก (Tip vortex) เนืองจากอิทธิพลของความเร็วในแนวกางใบ (Span-wise velocity) การมว้นตวัของอากาศทีปลายปีกจะไหลผา่นไปดา้นหลงัใบพดั (Downstream side) และจะค่อยๆออกจากแนวรัศมีของใบพดั ( Radially outward)    
 

คาํสําคญั : กงัหันลมแนวแกนนอน, พลงังานลม, ความเร็วในแนวกางใบ         
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ABSTRACT  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 three-dimensional 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 three-dimensional 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 วิทยาลยัพลงังานและสิงแวดลอ้มอยา่งยงัยนืรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ตาํบลศาลายา อาํเภอพทุธมณฑล       จงัหวดันครปฐม 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 สาขาวิศวกรรมเครืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ตาํบลรังสิต อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 12110 2 Department of Mechanical, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Ransit Sub-district, Thanyaburi    District, Pathum Thani Province 12110, Thailand 
 * ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Tinnapob.phe@rmutr.ac.t
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บทนํา  ตวัขบัเคลือนเศรษฐกิจทีสาํคญัสาํหรับการดาํรงชีวติของมนุษยก็์คือพลงังาน ปัจจุบนัรัฐบาลไทยไดมี้นโยบายให้มีการนําพลงังานทดแทนมาใชป้ระโยชน์มากขึน สําหรับแผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี พ.ศ. 2551-2565 ประเทศไทยมีเป้าหมายการใชพ้ลงังานขนัสุดทา้ยโดยการเพิมพลงังานทดแทนให้ถึง 20% ภายในปี พ.ศ. 2565โดยมีเป้าหมายของการผลิตพลงังานทดแทนดงันีเรียงตามสําดบัความสําคญั (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน, 2560) ดงันี 1. ชีวมวล 3,700 เมกะวตัต์ 2. ลม 800 เมกะวตัต์ 3. แสงอาทิตย ์500 เมกกะวตัต์ 4. ไฮโดร 324 เมกะวตัต์ 5. MSW 160 เมกกะวตัต์ 6. ก๊าซชีวภาพ 120 เมกะวตัตแ์ละอืน ๆ 3.5 เมกะวตัต ์สาํหรับงานวจิยันีมุ่งเนน้ในการพฒันาประสิทธิภาพของ “กงัหนัลม” เพือใชใ้นการเปลียนพลงังานจลน์จากลมมาเป็นพลงังานกลเพือผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคต โดยมีความคิดทีจะพฒันารูปร่างใบพดักงัหันลมแนวแกนนอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึนโดยใบพดัทีออกแบบสามารถมีสัมประสิทธิกาํลงังานใกลเ้คียงกบัทฤษฎี โดยปกติกงัหนัลมสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  ประเภทใหญ่ๆ จากการวางตวัของแนวแกนหมุนคือ กงัหนัลมแนวแกนนอน (Horizontal Axis Wind Turbine, HAWT) และกงัหันลมแนวแกนตงั (Vertical Axis Wind Turbine, VAWT) สําหรับกงัหันลมแนวแกนนอนเหมาะสมกบังานผลิตพลงังานขนาดใหญ่ (Large scale) เหมาะกบัการติดตงัในภูมิประเทศทีมีพืนทีราบลุ่มหรือในพืนทีเป็นภูเขา (Saad, et al., ) ในขณะทีกงัหันลมแนวแกนตงัเหมาะสมกับงานผลิตพลงังานขนาดเล็ก (Small scale) และเหมาะสมกบัการติดตงัในพนืทีเมือง สาํหรับในการวจิยันีไดท้าํการศึกษากงัหนัลมแนวแกนนอน   การศึกษาเกียวกบัพลงังานลมไดมี้นกัวจิยัศึกษาแพร่หลายกนัทวัโลก สาํหรับในประเทศไทยไดมี้การศึกษาเกียวกบัพลงังานลมอยา่งจริงจงัเช่นกนั โดยเฉพาะศูนยว์ิจยัและบริการดา้นพลงังาน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีไดท้าํการวจิยั “โครงการศึกษา วจิยัพฒันา สาธิตตน้แบบเทคโนโลยีกงัหันลมผลิตไฟฟ้าความเร็วตาํ” สําหรับผลการวิจยัสามารถทาํให้ประเทศไทยได้ตน้แบบกังหันลมแนวแกนนอนในการผลิตไฟฟ้าขนาด  กิโลวตัต์ทีเหมาะสมกบัการผลิตไฟฟ้าทีความเร็วลมเฉลีย -  เมตรต่อวนิาที (วริชยั โรยนรินทร์, ) และ “โครงการวจิยัเพอืพฒันากงัหันลมผลิตไฟฟ้าแบบขนาด  กิโลวตัต์” โดยการทดลองครังนีมีวตัถุประสงค์ในการออกแบบกังหันลมแนวแกนนอนให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ทีความเร็วตาํและเหมาะสมกบัประเทศไทย การทดสองพบวา่กงัหันลมเริมผลิตไฟฟ้าทีความเร็วลม .  เมตรต่อวนิาทีและได้กาํลงัไฟฟ้าสูงสุด  กิโลวตัตที์ความเร็วลม .  เมตรต่อวนิาที ซึงจะไดก้งัหนัลมทีมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าได ้  เปอร์เซ็นตข์องกาํลงัสูงสุดสาํหรับลมเฉลียในประเทศไทย (วริชยั โรยนรินทร์, 2552)  สาํหรับในต่างประเทศมีงานวจิยัทีโดดเด่นในการศึกษากงัหันลมแนวแกนนอนดงันี ไดมี้ความพยายามทีจะศึกษาเกียวกับพฤติกรรมการไหลของอากาศผ่านพืนผิวใบพดัด้วยการใช้อุปกรณ์ทีเรียกว่า LDV (Laser Doppler velocimetry) (Phengpom et al., 2015a ; Phengpom et al., 2015b ; Phengpom et al., 2016) จากการศึกษาการไหลของอากาศผ่านพืนผิวของกงัหนัลมแนวแกนนอนขนาดโรเตอร์เสน้ผา่นศูนยก์ลาง .  เมตร ซึงใบพดัประกอบไปดว้ยแพนอากาศ DU91-W2-250, DU93 W-210, NACA -  และ NACA -  จาํนวน  ใบพบวา่กระแสลมทีกระทาํกบัพืนผิวใบพดัประกอบไปด้วยส่วนประกอบความเร็ว 3 ส่วนคือ Axial velocity , Tangential velocity, และ Span-wise velocity ในการศึกษาพิจารณาสนามการไหลของอากาศบนภาคตดัขวางใบพดั (Blade section) โดยเมือพิจารณาบริเวณโคนใบ (Inboard)  สนามการไหลของอากาศจะรุนแรงบริเวณชายปีกหนา้ (Leading edge) ส่วนบริเวณปลายใบ (Outboard) จะมีลกัษณะคลา้ยกนัแต่สนามการไหลของอากาศจะมีความรุนแรงนอ้ยกวา่ นอกจากนีการทดลองยงัพบวา่ ความเร็วในแนวกางใบ หรือ Span-wise velocity เกิดขึนจากแรงหนีศูนยก์ลาง ขณะทีใบพดักงัหันลมหมุน  อยา่งไรก็ตามไดมี้นักวิจัยพยายามทีจะพฒันาโรเตอร์ของกงัหันลมโดยการศึกษาอิทธิพลของการเปลียนแปลงกระแสลม (Wind speed profile) เปรียบเทียบกบัการคาํนวณทางดา้นตวัเลขโดยการใชท้ฤษฎี Blade Element Momentum (BEM) จากผลการทดสอบและการคาํนวณทางดา้นตวัเลขมีความแตกต่างกนัเนืองจาก
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ความซับซ้อนของความเร็วลพัธ์  มิติ (Three-dimensional velocity) ทีเกิดจากการหมุนของใบพดั (Rotational effect) ในสภาพการปฏิบติังาน (Operating condition) (Rezenn et al, 2009)   วธิีดําเนินการวิจัย . ใบพัดต้นแบบ  กงัหนัลมตน้แบบเป็นกงัหนัลมชนิดแนวแกนนอน (HAWT) ชนิด  ใบพดั โรเตอร์ของกงัหันลมมีรัศมี .  เมตร ภาพที  แสดงลกัษณะรูปร่างของอวิสตา้โปรไฟล์ ใบพดัทัง  ใบ ของกังหันลมตน้แบบทําจากรุปร่างของ  อวิสตา้โปรไฟล์ทงัหมด ใบพดัทีออกแบบโครงสร้างทาํจากโพลียรีูเทน รูปร่างมีการบิด (Twisted blade) และเรียวทีละนิดจนถึงปลายใบ (Tapered 
blade) เหมือนกงัหนัลมทีขายในเชิงพาณิชย ์การออกแบบใชท้ฤษฎี Blade Element Momentum (BEM) 

                            ภาพท ี  อวสิตา้โปรไฟล ์                          ภาพท ี2 การกระจายมุมบิดและความยาวคอร์ด 
 ภาพที 2 แสดงลกัษณะการกระจายมุมบิดและความยาวคอร์ดของใบพดั ลกัษณะของใบพดัทีใกลโ้คนจะมีมุมบิดมากและมีขนาดความยาวคอร์ดมากเช่นกนัหลงัจากนนัมุมบิดของใบพดัจะค่อยๆ ลดลงพร้อมกบัการลดความยาวคอร์ดลงทาํใหใ้บพดัมีลกัษณะเรียวปลาย  

. อุโมงค์ลม  ภาพที  แสดงภาพของอุโมงค์ลมทีใช้ในการทดลองในครังนีอยูที่ ภาควิชาเครืองกล มหาวิทยาลยัมิเอะ ประเทศญีปุ่น ชนิดของอุโมงคล์มเป็นแบบเกิททิงเงิน ( Göttingen wind tunnel) ภาพที  แสดงภาพภายในพนืทีทดลองในอุโมงคล์ม ลักษณะพืนทีทดลองเป็นพืนทีเปิดโล่ง (Open test section) ช่องลมออก (Outlet) มีลักษณะเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง .  เมตร อุโมงคล์มเกิดอากาศหมุนวนไดจ้ากโบเวอร์ขนาด  กิโลวตัต ์ซึง         โบเวอร์สามารถสร้างกระแสลมหลกั (Mainstream velocity, U0) ไดใ้นช่วง -  เมตรต่อวนิาที ท่อปิโตตที์ติดตงัไวบ้ริเวณทางออกของอากาศใชใ้นการตรวจวดัความเร็วลม การทดลองไดท้าํการศึกษาความเร็วของกระแสลมหลกัในช่วง  – 10 เมตรต่อวินาที ส่วนในงานวิจยัฉบบันีจะแสดงผลเฉพาะในการศึกษากระแสลมหลกัคงที  เมตรต่อวนิาที การหมุนของใบพดักงัหนัลมบงัคบัดว้ยเซอร์โวมอเตอร์ เครืองวดัแรงบิดและเซนเซอร์วดัความเร็วในการหมุนทาํการติดตงัไวที้แกนหมุนของโรเตอร์เพือใชใ้นการศึกษากาํลงัทางกลทีเกิดจากการหมุนของใบพดักงัหนัลม 
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         ภาพท ี  อุโมงคล์มชนิดแบบเกิททิงเงิน                               ภาพท ี  การติดตงักงัหนัลมตน้แบบในอโุมงคล์ม 
. เทคนคิการวดั   สําหรับเครืองมือทีใช้ในการวดัความเร็วลมในอุโมงค์ลมเรียกว่า Laser Doppler Velocimetry หรือ LDV เป็นเครืองมือทีสามารถใชใ้นการวดัความเร็วของลมหรือแก๊สได้ ซึงหลกัการวดัใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์ธรรมชาติทีเรียกว่าปรากฏการณ์ “ดอปเพลอร์ (Doppler effect)” ข้อได้เปรียบของวิธีนีก็คือสร้างปริมาตรทีใช้ในการวดัความเร็ว (Measuring volume) โดยการตัดกันของเลเซอร์สองเส้นทีความยาวคลืนเท่ากัน (Pair of laser beams) ทีตําแหน่งโฟกัส (Focal length) ระบบ LDV จะไม่มีการรบกวนการไหลในปริมาตรของ Measuring volume ในขณะทีวดั ไม่สามารถส่งผลกระทบต่อการวดัดว้ยวิธี LDV ภาพที  แสดงการสร้างปริมาตรวดัความเร็วหรือ Measuring volume จากการตดักันของเลเซอร์สองเส้นทีความยาวคลืนเท่ากนัทีระยะโฟกสัของเลเซอร์ ภาพที  แสดงพืนทีของปริมาตรวดัความเร็ว จะมีลกัษณะเป็นพนืผิววงรี พืนผิวของวงรีเรียกวา่ปริมาตรทีใชใ้นการวดัความเร็ว (Measuring volume) สาํหรับระบบ LDV จะทาํการวดัได้เมือปล่อยละอองควนั (Seeding particle) ไปพร้อมกับกระแสลม เมือละอองควนักระทบกับปริมาตรทีใช้ในการวดัความเร็วจะเกิดการสะทอ้นของแสงเลเซอร์ (Reflected light) ความถีทีไดจ้ากการสะทอ้นแสง ระบบ LDV จะประมวลผลเป็นค่าความเร็ว ปริมาตรทีใชใ้นการวดัความเร็ว 1 ปริมาตรจะสามารถวดัความเร็วลมไดเ้พยีง  ทิศทางเท่านนั ดงันนัในการทีจะสามารถวดัความเร็วลม  ทิศทางเพือหาความเร็วลพัธ์  มิติ จาํเป็นตอ้งทาํปริมาตรทีใช้ในการวดัความเร็ว  ปริมาตร ตดักนัทาํใหเ้กิด จุดวดัความเร็ว (Measuring point) เพอืใชว้ดัความเร็วใน  ทิศทางในครังเดียว  

  
 
ภาพท ี  การสร้างปริมาตรวดัความเร็ว                       ภาพท ี6 ปริมาตรทีใชใ้นการวดัความเร็ว (Measuring volume) 

ในการวิจยัครังนีสนใจจะวดัส่วนประกอบความเร็ว (Velocity components) ในแกน X, Y และ Z ตามระบบพิกดัคาร์ทีเซียน  มิติ สาํหรับการวดัจะติดตงั หัวเลเซอร์ LDV (LDV Probe) 2 หัว ในแนวแกนนอนและแนวแกนตงัดงัภาพที  หวัเลเซอร์ LDV 2 หัว จะสร้างคู่ของแสงเลเซอร์ 3 คู่ ไดแ้ก่ สีเขียวกบัสีนาํเงินทีปล่อยมาจากหวัเลเซอร์ A และสีม่วงทีปล่อยมาจากหัวเลเซอร์ B ปริมาตรทีใชใ้นการวดัความเร็ว (Measuring volume) แต่ละคู่เลเซอร์จะตดักันจนเกิดจุดวดัความเร็ว (Measuring point)  
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 ภาพที 7 เป็นลกัษณะการวางหัวเลเซอร์ LDV ทงั  ตวั แกน X, แกน Y, และ แกน Z แสดงถึงแกนในระบบพิกดัคาร์ทีเซียน  มิติ จุดวดัความเร็ว (Measuring point) เกิดจากการตดักนัของปริมาตรทีใชใ้นการวดัความเร็ว (Measuring volume)  ปริมาตร มีขนาดรูปร่างเป็นปริมาตรทรงรีซึงมองในระนาบ Y-Z จะมีขนาด .  เมตร x 0.14 เมตร ณ ตาํแหน่งมุมหมุนของโรเตอร์ หรือมุมอะซิมุท (Azimuth angle, Ψ) เท่ากบั 270∘ จุดวดัความเร็วสามารถเปลียนตาํแหน่งในแกน X และ Z ในการวดัส่วนประกอบความเร็วค่ามุมอะซิมุทสามารถตรวจวดัองศาไดอ้ย่างแม่นยาํโดยใช ้Single reset pulse ส่วนประกอบความเร็วทีวดัไดจ้ากจุดวดัความเร็วจะเป็นส่วนประกอบความเร็วในแนวแกนของ LDV coordinate (ส่วนประกอบความเร็ว u1, u2, และ u3) ซึงใช้วิธีการคาํนวณเวกเตอร์ในการแปลงส่วนประกอบความเร็วเขา้สู่แกน X, Y, และ Z (ส่วนประกอบความเร็ว u, v และ w) ภาพที 8 แสดงรูปดา้นขา้ง ดา้นบน และดา้นบนของตาํแหน่งการวางหัวเลเซอร์ทงั  หัว สําหรับหัวเลเซอร์ A วางไวใ้นแนวแกนนอนทีตาํแหน่งความสูงของแกนโรเตอร์และปรับหัวเลเซอร์เอียงทาํมุม θ3 = 10∘ เพือป้องกนัการรบกวนการวดัความเร็ว จากการหมุนของใบพดั ระยะโฟกสัของหวัเลเซอร์ A เท่ากบั .  เมตร หวัเลเซอร์ A สามารถวดัส่วนประกอบความเร็ว u1 และ u2 โดยมีทิศทางของส่วนประกอบความเร็วทาํมุมเอียง θ1 = 45∘ และ θ2 = -45∘ กบัแกนของโรเตอร์  การวดัวางตาํแหน่งหัวเลเซอร์ B จะวางไวใ้นตาํแหน่งแนวแกนตงัและเอียงทาํมุม θ4 = 70∘ ระยะโฟกัสของหัวเลเซอร์ B เท่ากบั .6 เมตร หัวเลเซอร์ B สามารถวดัส่วนประกอบความเร็ว u3 ในทิศทางแกน z ในการเปลียน ส่วนประกอบความเร็ว u1, u2 และ u  เขา้สู่ระบบแกนคาร์ทีเซียน  มิติ ไดด้งัสมการที    
 

                                                         (1) 
จาก θ1 = 45∘, θ2 = -45∘ และ θ3 = 10∘  

                                                                     (2)        
 
 ส่วนผสมของส่วนประกอบความเร็วทีได้รับจากการวดัสามารถแตกเวกเตอร์เขา้สู่แนวแกน X, Y และ Z  จากคุณสมบติัของเมทริกซ์ผกผนั ดงันนัส่วนประกอบความเร็ว u, v และ w   
 

    
    

                    

u uu vu w
1 1 3 1 1 3
2 2 3 2 2 3
3

cos cos sin cos sin= cos cos sin cos sin0 0 1
                    

u uu vu w
1
2
3

0.696 0.707 0.123= 0.696 -0.707 0.1230 0 1
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                                                                   (3) 
 ส่วนประกอบความเร็ว u1, u2 และ u  กบัส่วนประกอบความเร็ว u, v และ w มีความสมัพนัธ์กนัดงันี  
 

                                                                             (4)   
                                     

                                                                                             (5)                          
                                    

                                                                                                                   (6)   
 
 

  
ภาพท ี7 กงัหนัลมและตาํแหน่งการวางหวัเลเซอร์ 

 

                    

u uv uw u
1
2
3

0.718 0.718 -0.177= 0.707 -0.707 00 0 1

u u u u1 2 3=0.718 +0.718 -0.177
v u u1 2=0.707 -0.707
w u3=

R = 0.8 m 

Ψ = 0∘ 
Rotational direction 
Z X 

Y 
X Z 

Laser Measuring point Y 
Radial position r/R 

Laser 
U0 

Probe A  (Focus length 1.0 m) 

Probe B  (Focus length 1.6 m) 

u v w 
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         (ก) ภาพดา้นขา้ง                                           (ข) ภาพดา้นบน                        (ค) ภาพดา้นหนา้ 
ภาพท ี8 ตาํแหน่งการวางหัวเลเซอร์ A และหวัเลเซอร์ B  

ค่าประสิทธิภาพของกงัหนัลมแสดงในรูปแบบค่าสมัประสิทธ์กาํลงังาน Cp ซึงสามารถคาํนวณไดจ้ากสมการดงัต่อไปนี  
                                                                          (7)                   

เมือ  Q = แรงบิด (นิวตนัเมตร) 
 R = รัศมีของใบพดั (=1,200) (เมตร) 
  = ความหนาแน่นของอากาศ (กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
 Ad = พนืทีกวาดของใบพดั (เมตร) 
 U0 = กระแสลมจากอุโมงคล์ม (=7) (เมตร)  
 P = กาํลงังาน (วตัต)์ 
 

ความเร็วปลายใบสามารถคาํนวณไดจ้าก 
 

                                                                                                    (8) 

 
Q R PC A A Up 3 3d 0 d 0= =0.5 U 0.5

 Q RU 0=

Y 
Z X 

Z 
Y X 

X 
Y 

Z 
Inclined angle for avoid interference in experiment 

Radial position Rotational  direction 
1.6 m 1.0 m 

u1 
u2 

u3 
θ4= 70∘ 

θ3= 10∘ 

θ1= 45∘ 
θ2= -45∘ 
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 การกระจายความเร็วลมบนผิวใบพดัในรูปแบบความเร็วลพัธ์  มิติ (Three-dimensional velocity) สามารถคาํนวณไดจ้ากความสมัพนัธ์ของส่วนประกอบความเร็ว u, v และ w   
 

                                                                         (9) 
 
เมือ ω = ความเร็วเชิงมุมของใบพดั (เรเดียนต่อวนิาที) 
 u = ส่วนประกอบความเร็วในแนวแกน X (เมตรต่อวนิาที) 
 v = ส่วนประกอบความเร็วในแนวแกน Y (เมตรต่อวนิาที) 
 w = ส่วนประกอบความเร็วในแนวแกน Z (เมตรต่อวนิาที) 
 r = รัศมีของใบพดัทีระยะใดๆ (เมตร)  
 
 ความเร็วลพัธ์จะแสดงในรูปตวัแปรไร้มิติ ซึงในการวิจยันีจะแสดงในรูปตวัแปรไร้มิติโดยการเทียบกบัความเร็วสัมพทัธ์ทีไหลเขา้ (Geometrical inflow velocity) ซึงคาํนวณไดจ้ากสมการต่อไปนี 
 

                                                  (10) 
 
 โดย a และ a' สามารถหาค่าไดจ้ากทฤษฎี BEM  ผลและวจิารณ์ผล  ดงัแสดงในภาพที  จะสงัเกตไดว้า่ในสภาวะทีความเร็วปลายใบสูงมากไปจะไดค้่าสมัประสิทธิกาํลงังานตาํเช่นกนัเนืองจากเมือกงัหันลมหมุนเร็วมากไปจะทาํตวัเหมือนกาํแพงขนาดใหญ่ (Solid wall) เมือกระแสลมไหลมากระทบจะเกิดการปิดกนัทาํให้ประสิทธิภาพตกลง จุดทีค่าสัมประสิทธิกาํลงังานทีดีทีสุด คือจุด “Optimum point” ซึงกงัหนัลมตวันีมีจุดทีค่าสมัประสิทธิกาํลงังานทีดีทีสุดคือทีอตัราส่วนความเร็วปลายใบ .  จะใหค้่าสมัประสิทธิของกาํลงังาน .       

2 2 2 3DU = u +(-v r ) w

 U U a r a2 2ref 0= [ (1 - )] + [ (1 + )]
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ภาพท ี  ประสิทธิภาพของกงัหนัลมแนวแกนนอน 
 ภาพที  แสดงสนามการไหลของความเร็วลพัธ์  มิติ บนผิวของใบพดัทีระยะ r/R = 0.  ในสภาวะกงัหันตน้แบบหมุนทาํงานประสิทธิภาพดีทีสุด (λ = . ) โดยภาพแสดงในรูปแบบภาคตดัขวางของแพนอากาศ ความเขม้ขน้ของความเร็วลพัธ์  มิตินีจะระบุเป็นระดบัสี ระยะคอร์ดของภาคตดัขวางใบพดั y/c ใชอ้า้งอิงถึงตาํแหน่งความเขม้ขน้ของความเร็วลพัธ์  มิติ จากภาพที  จะสงัเกตไดว้า่ ระยะคอร์ด 0.05 < y/c <  0.  แสดงความเขม้ขน้ของความเร็วลพัธ์  มิติสูงสุดอยูใ่นช่วง .  < 
U3D/Uref <  .  ความเร็วลพัธ์  มิติ จะค่อยๆ ลดลงเรือยๆ อยา่งชา้ๆ จนตาํสุดทีชายปีกหลงั (Trailing edge) เนืองจากการฟืนตวัคืนของความดัน (Pressure recovery) ภาพที  แสดงทิศทางของความเร็วลัพธ์  มิติ บนผิวของใบพดัทีระยะ r/R = .  ในสภาวะกงัหนัลมตน้แบบหมุนทาํงานประสิทธิภาพดีทีสุด (λ = . ) จะสังเกตเห็นวา่บริเวณความเขม้ขน้ของความเร็วลพัธ์  มิติจะมีลกัษณะเหมือนกับกรณี บนผิวของใบพดัทีระยะ r/R = 0.  แต่จะมีความเขม้ข้นตาํกว่า ดังนันสามารถสรุปได้ว่าความเร็วลพัธ์  มิติจะกระทาํกับพืนผิวใบพดับริเวณปลายใบน้อยกว่าบริเวณใกลโ้คนใบ เหตุผลในกรณี r/R =1.  ความเขม้ขน้ของความเร็วลพัท ์3 มิติ มีค่านอ้ยกวา่กรณี r/R = 0.6 เพราะตามธรรมชาติของกงัหนัลมในขณะทีหมุน บริเวณใกลโ้คนใบจะมีความเร็วในแนวแกนสูงทงัในแกน X Y และ Z หลงัจากนนัจะค่อยๆลดความรุนแรงของกระแสลมลงเมือใกลป้ลายใบพดั ดงันนัการออกแบบกงัหันลมแนวแกนนอนจึงสามารถออกแบบบริเวณปลายใบให้มีลกัษณะบางและระยะคอร์ดสนัได ้ส่วนในบริเวณใกลโ้คนใบตอ้งมีการออกแบบใหมี้ความหนาและระยะคอร์ดยาวเพอืใหส้ามารถรับกระแสลมทีรุนแรงได ้
 

                             ภาพท ี  สนามการไหลของความเร็วลพัธ์  มิติ (r/R = 0.6, λ = 6.0) 

0.8   0.9   1.0   1.1   1.2   1.3   1.4 U3D/Uref = 

0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9 y/c = 

[m/s] 
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             ภาพท ี11 สนามการไหลของความเร็วลพัธ์  มิติ (r/R = 1.0, λ = 6.0)  ภาพที  – 14 เป็นการศึกษาการเกิดการมว้นตวัของอากาศทีปลายปีกหรือเรียกวา่ “Tip vortex” โดยภาพทีแสดงจะเป็นภาพทีแสดงเมือกงัหนัลมหมุนในมุมอะซิมุท (Azimuth angle) Ψ = 275∘, 315∘, และ 335∘ การศึกษาไดท้าํการศึกษาทีความเร็วปลายใบ .  วงกลมสีแดงในภาพแสดงถึงการประมาณตาํแหน่งโดยประมาณของ Tip vortex ขนาดและเวกเตอร์ของความเร็วรอบๆใบพดัสามารถคาํนวณไดจ้ากส่วนประกอบความเร็ว u และ w ในแกน X และ แกน Z ตามลาํดบั ภาพที  แสดงการสปินของเวกเตอร์ความเร็วซึงแกนหมุนวน (Vortex core) ของ Tip vortex สามารถสงัเกต ณ ตาํแหน่ง r/R ≈ 1.00 และ x/R ≈ 0.00 ขนาดของเวกเตอร์ความเร็วทีตาํแหน่ง r/R= 1.00 จะมีขนาดยาวกวา่ขนาดของเวกเตอร์ความเร็วทีตาํแหน่ง r/R =  1.0  ซึงอธิบายว่า Tip vortex ไดเ้กิดการสร้างตวัทีปลายใบพดัเมือผ่านตาํแหน่งการหมุนในมุมอะซิมุท (Azimuth angle) Ψ = 275∘ เมือพิจารณาภาพที  และ  ประกอบจะเห็นได้ว่ากรณีมุม azimuth มีการเปลียนแปลงจะมีผลต่อตาํแหน่งของ trip vortex คือ ลกัษณะการเคลือนทีของ Tip vortex จะไหลผ่านไปดา้นหลงัใบพดั (Downstream side) และจะค่อยๆออกจากแนวรัศมีของใบพดั ( Radially outward)               ภาพท ี  การเกิด Tip vortex ทีปลายใบพดั (λ = 6.0,Ψ= 275∘)  

0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9 
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        ภาพที 3 การเกิด Tip vortex ทีปลายใบพดั (λ = 6.0,Ψ= 315∘)          ภาพท ี 4 การเกิด Tip vortex ทีปลายใบพดั (λ = 6.0,Ψ= 335∘)  สรุปผลการวจิัย  จากการวเิคราะห์ขอ้มูลจากผลการทดลองในอโุมงคล์มพบวา่ใบพดัตน้แบบใหผ้ลสรุปดงันี 
1. สมรรถนะของกงัหนัลมตน้แบบโดยการวเิคราะห์ค่าสมัประสิทธิกาํลงังานสามารถใหค้่าสูงสุด 0.42 ทีความเร็วปลายใบ 6.0 (กระแสลมคงที 8 เมตรต่อวนิาที) 2. เมือพิจารณาภาคตดัขวางของใบพดัพบว่าสนามการไหลของกระแสลมจะมีความเขม้ขน้มากบริเวณชายปีกหนา้และจะค่อยๆลดลงเมืออากาศไหลไปยงัชายปีกหลงัเนืองจากการพนืฟคูวามดนับนผิวใบพดั 3. เมือพิจารณาสนามการไหลของกระแสลมเทียบระหวา่งบริเวณโคนใบและปลายใบพบวา่มีพฤติกรรมการไหลคลา้ยกนัแต่บริเวณใกลโ้คนใบจะมีความเขม้ขน้กวา่ 4. การเกิดการมว้นตวัของอากาศทีปลายปีกเนืองจากอิทธิพลของความเร็วในแนวกางใบ การมว้นตวัของอากาศจะไหลผา่นไปดา้นหลงัใบพดัและจะค่อยๆออกจากแนวรัศมีของใบพดั 
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การเพมิประสิทธิภาพของระบบการสือสารเชิงแสงด้วยการชดเชย โครมาติกดิสเพอร์ชัน 
An Improvement of Optical Communications System with  

Chromatic Dispersion Compensation 
 วสิิทธิ ลอ้ธรรมจกัร1  ภูเบต แสงมะฮะหมดั1* และ ไพฑูรย ์รักเหลือ1 Wisit Loedhammacakra1 Pubet Sangmahamad1* and Paitoon Rakluea1  

บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีทาํการศึกษาการเพิมประสิทธิภาพของระบบการสือสารเชิงแสงโดยการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชนั (Chromatic Dispersion : CD) ด้วย Dispersion Compensating Fiber (DCF) ร่วมกับการชดเชยการลดทอนของสัญญาณ (Attenuation) ดว้ยอุปกรณ์ขยายสญัญาณแสง (Optical Amplifier : OA) พร้อมทงัวเิคราะห์ผลในเรืองอตัราความผิดพลาดของบิต (Bit Error Rate : BER) ดว้ยโปรแกรม OptiSystem ในย่านความยาวคลืน 1550nm อตัราบิตขอ้มูล (Bit rate) 10Gbps และกาํลงังานส่ง (Transmit power) 0dBm, 

3dBm และ 5dBm ร่วมกบัการวดัทดสอบดิสเพอร์ชนัดว้ยเครืองมือวดั Chromatic Dispersion Analyzer (CDA) พร้อมทงัเปรียบเทียบประสิทธิภาพกบัระบบทีไม่ไดรั้บการชดเชยและไดรั้บการชดเชยเฉพาะ DCF หรือเฉพาะ OA ผลการวิจยัปรากฏวา่ระบบทีไดรั้บการชดเชยดว้ย DCF ร่วมกบัชดเชยดว้ย OA มีประสิทธิภาพสูงทีสุด โดยระบบทีไดรั้บการชดเชยเฉพาะ DCF หรือไดรั้บการชดเชยเฉพาะ OA จะมีค่า BER นอ้ยกวา่ 10-9 เมือระยะทางการสือสารนอ้ยกวา่ 100km ในขณะทีระบบทีมีการชดเชยดว้ย DCF ร่วมกบัการชดเชยดว้ย OA มีระยะทางการสือสารมากถึง 200km นอกจากนีเมือระบบมีระยะทางการสือสารเท่ากนัแต่ไม่เกิน 
100km ระบบทีทาํการชดเชยเฉพาะ DCF มีประสิทธิภาพสูงกวา่ระบบทีทาํการชดเชยเฉพาะ OA 
 
คาํสําคญั : ดีซีเอฟ, โคมาร์ติกดิสเปอร์ชนั, อตัราความผิดพลาดบิต 
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ABSTRACT  
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 

ระบบการสือสารเชิงแสงหรือระบบการสือสารผา่นใยแกว้นาํแสงมีขอ้ดีหลายประการเช่น ปริมาณขอ้มูลส่งไดสู้ง (High bit rate) สามารถสือสารไดร้ะยะทางไกล (Long haul communication) มีอตัราการลดทอนสัญญาณตาํ (Low attenuation) เป็นตน้ แต่ถึงอยา่งไรการสือสารเชิงแสงยงัมีขอ้เสียในเรืองการเกิดดิสเพอร์ชนั (Dispersion) อนัเกิดจากการทีพลัส์แสงเดินทางไปในเสน้ใยแกว้นาํแสงทีระยะไกลมากขึน ทาํใหส้ัญญาณพลัส์ขอ้มูลมีการขยายออกทางเวลาส่งผลใหเ้กิดการซอ้นทบักนัระหวา่งพลัส์ขอ้มูลขา้งเคียงเกิดการแทรกสอดระหวา่งกนั (Inter Symbol Interference : ISI) เป็นผลทาํใหอ้ตัราความผิดพลาดบิตขอ้มูล (Bit Error Rate : BER) สูงขึนดว้ย จึงเป็นขอ้จาํกดัในการเพิมอตัราส่งขอ้มูลทีสูงขึน โดยดิสเพอร์ชนัสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 1) โมดอลดิสเพอร์ชัน (Modal dispersion) และ 2) โครมาติกดิสเพอร์ชัน (Chromatic Dispersion : CD) โดย MD เกิดจากความเป็นหลายโหมดของเส้นใยแกว้นําแสงจะเกิดเฉพาะใยแกว้นาํแสงแบบหลายโหมด (Multi-mode Fiber) ในขณะทีเส้นใยแกว้แบบโหมดเดียวจะเกิดเฉพาะโครมาติกดิสเพอร์ชนั จึงมีงานวิจยัจาํนวนมากทาํการศึกษาและนาํเสนอการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชนัในระบบการสือสารเชิงแสงในรูปแบบต่างๆ โดยในงานวิจยัของ (Mohamed, AliKarar, & Landolosi, 2017) และงานวิจยั (Killey, Watts, Glick, & Bayvel, ) ได้นําเสนอชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชันในรูปแบบทางสัญญาณไฟฟ้า โดยการใช้การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (Digital Signal Processing : DSP) ในขณะทีงานวิจยั (Ng, Loedhammacakra, Cryan, & Ghassemlooy, ) และ (Loedhammacakra, Ng, & Cryan, ) นาํเสนอการออกแบบตวักรองความถีแสงผ่านหมด (Optical All Pass Filter : OAPF) เพือชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชนั นอกจากนีไดมี้การออกแบบการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชนัในรูปแบบเชิงแสงดงัในงานของ (Talha, Zaman, & Salam, ) และ (Liu, Guo, Chang, & Sun, ) โดยในงานของ (Talha et al., ) นาํเสนอการวเิคราะห์รูปแบบ
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สัญญาณขอ้มูลส่งของระบบการสือสารเชิงแสง 2 รูปแบบ คือ รูปแบบสัญญาณไม่กลบัคืนศูนย ์(Non-return to Zero : NRZ) และรูปแบบสัญญาณกลบัคืนศูนย ์(Return to Zero : RZ) ร่วมกบัการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชนัดว้ยอุปกรณ์แบบพาสซีฟ (Passive device) ด้วย Fiber Brag Grating (FBG) ขณะทีงานวิจัย (Liu et al., ) นาํเสนอการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชนัโดยใชอุ้ปกรณ์แบบพาสซีฟ FBG และ DCF เพือทาํการเปรียบเทียบประสิทธิภาพทงั  ระบบในเรือง Q-factor  
นอกจากปัญหาในเรืองโครมาติกดิสเพอร์ชนัในระบบการสือสารเชิงแสงระยะไกล ดงักล่าวแลว้ ระบบการสือสารเชิงแสงระยะไกลยงัมีปัญหาในเรืองการลดทอนสัญญาณ (Attenuation) ซึงเกิดจากความยาวของเส้นใยแกว้นาํแสง ทีมีระยะทางการสือสารทีไกลอีกดว้ย โดยปัญญาดงักล่าวส่งผลเสียต่อการสือสารเชิงแสงระยะไกล ซึงส่งผลทาํใหอ้ตัราส่วนสญัญาณแสงต่อสัญญาณรบกวนมีค่าตาํ (Optical Signal to Noise Ratio : OSNR) เป็นผลทาํให้ระบบมีอตัราความผิดพลาดบิตสูงดว้ย ดงันนัเพือให้ระบบยงัคงมีประสิทธิภาพการสือสารขอ้มูลด้วยระบบการสือสารเชิงแสงระยะไกลนันจาํเป็นตอ้งทาํการชดเชยปัญหาด้านโครมาติกดิสเพอร์ชัน และปัญหาด้านการลดทอนสัญญาณแสง ดังนันในงานวิจัยนีจึงทําการศึกษาและเปรียบเทียบการเพิมประสิทธิภาพของระบบการสือสารเชิงแสงโดยการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชนัดว้ย DCF ร่วมกบัการชดเชยการลดทอนของสัญญาณด้วย OA โดยทาํการจาํลองระบบผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมทังวิเคราะห์ผลและเปรียบเทียบในเรืองอตัราความผิดพลาดบิต 
 วธิีดําเนินการวจิัย 

. วางแผนการดาํเนินงาน 
ในการงานแผนการดาํเนินงานวจิยัเริมจากทาํการออกแบบระบบการสือสารเชิงแสงทีมีการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชนัร่วมกบัการชดเชยการลดทอนของสัญญาณแสง จากนนัทาํการทดสอบโครมาติกดิสเพอร์ชนัของเส้นใยแกว้นาํแสงดว้ยเครืองมือวดัวเิคราะห์ CD analyzer พร้อมนาํค่าโครมาติกดิสเพอร์ชนัทีได ้มาใชใ้นการทดสอบระบบดว้ยการจาํลองการทาํงานดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ เพอืทาํการเปรียบเทียบและวเิคราะห์ผลกบัระบบทีไม่มีการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชนัในเรืองอตัราความผิดพลาดของบิต 

. ระบบทนีําเสนอ 
องคป์ระกอบของระบบการสือสารเชิงแสงประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ภาคส่ง (Transmitter ) ช่องสญัญาณ (Channel) ในทีนีคือใยแกว้นาํแสงแบบโหมดเดียว (Conventional Single mode Fiber  : CSF) และส่วนสุดทา้ยคือภาครับ (Receiver ) แสดงดงัภาพที 1 โดยในงานวจิยันีนาํเสนอการเพมิประสิทธิภาพของระบบการสือสารเชิงแสงโดยการชดเชยในเรืองโครมาติกดิสเพอร์ชนัและการลดทอนของสญัญาณ ดงันนัในงานวจิยันีจึงมุ่งเนน้การวเิคราะห์ไปยงัส่วนของช่องสญัญาณ โดยทาํการแบ่งการออกแบบระบบออกเป็น 3 รูปแบบคือ 1) ระบบทีไม่ไดรั้บการชดเชย 2) ระบบทีไดรั้บการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชนัดว้ย DCF และ 3) ระบบทีไดรั้บการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชนัดว้ย DCF และการชดเชยการลดทอนของสญัญาณแสงดว้ย OA  จากนนัทาํการเปรียบเทียบระบบดงักล่าว ในเรืองอตัราความผิดผลาดของบิต  
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ภาพที 1 องคป์ระกอบของระบบสือสารเชิงแสง 

.  ระบบทไีม่ได้รับการชดเชย (Without Compensation system)   

 (ก) 

 
(ข) 

ภาพที 2 ระบบทีไม่ไดรั้บการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชนั (ก) บล็อกไดอะแกรมของระบบ (ข) จาํลองดว้ยโปรแกรม บล็อกไดอะแกรมของระบบการสือสารเชิงแสงพนืฐานทีไม่ไดรั้บการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชนัแสดงดงัภาพที 2 (ก) โดยประกอบไปดว้ย 3 ส่วนหลกั คือภาคส่งสัญญาณแสงโดยสัญญาณขอ้มูลทางไฟฟ้ามีรูปแบบ NRZ ประกอบไปดว้ยแหล่งกาํเนินแสงแบบเลเซอร์ (Laser source) แหล่งกาํเนิดขอ้มูลไฟฟ้าแบบสุ่ม (PRBS) และตวัมอดูเลตระหวา่งสัญญาณเชิงแสงและสัญญาณไฟฟ้า ชนิด Mach-Zehnder (Mach-Zehnder Modulator) ส่วนที 2 คือ CSF ทาํหน้าทีเป็นช่องทางการสือสารเชิงแสง ซึงเป็นชนิดโหมดเดียว โดยมีขนาดของแกนกลาง (Core) เป็น 9µm ขนาดของตวัหุ้ม (Cladding) เท่ากบั 125µm มีอตัราการลดทอน

Optical Modulator Optical Demodulator

Laser source

Electrical data input
Electrical data output

Transmitter Channel Receiver

CSF

Mach-Zehnder Modulator Photodetector

Bit Error Rate analyzer (BERT) 

Laser source CSF
PRBS gen. NRZ pulse gen.

LPF
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สัญญาณแสงเป็น  และมีโครมาติกดิสเพอร์ชนัเป็น  ในส่วนสุดทา้ยคือ ภาครับสัญญาณแสงทาํหนา้ทีในการแปลงสญัญาณเชิงแสงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า ประกอบไปดว้ยตวัแปลงสญัญาณแสงเป็นสญัญาณไฟฟ้า (Photodetector) และอุปกรณ์กรองสัญญาณไฟฟ้าความถีตาํผ่าน (Low Pass Filter : LPF) จากนันทําการวดัทดสอบระบบด้วยเครืองมือวดัวิเคราะห์ความผิดพลาดของบิต (Bit Error Rate Analyzer : BERT) โดยภาพที 2 (ข) แสดงระบบทีทาํการออกแบบและจาํลองการทาํงานดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
2.2 ระบบทไีด้รับการชดเชยโครมาติกดสิเพอร์ชัน (With CDF Compensation system) 
 

 (ก) 

 (ข) 
ภาพที 3 ระบบทีได้รับการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชันด้วย DCF (ก) บล็อกไดอะแกรมของระบบ (ข) การจําลองด้วยโปรแกรม ระบบทีไดรั้บการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชนัแสดงบล็อกไดอะแกรมของระบบดงัภาพที 3 (ก) โดยมีองคป์ระกอบเหมือนกบัระบบทีไม่ไดรั้บการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชนัในหัวขอ้ที 2.1 แตกต่างกนัในส่วนองคป์ระกอบของช่องทางการสือสาร โดยในกรณีนีทาํการเพิม DCF ระหว่าง CSF และภาครับสัญญาณแสง โดยความยาวของ DCF จะสัมพนัธ์กบัความยาว

 0.2 / dB km 1 6.9668 /  ps nm km

Mach-Zehnder Modulator

Photodetector Bit Error Rate analyzer (BERT) 

Laser source CSF
PRBS gen. NRZ pulse gen.

LPF

DCF
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ของ CSF เป็นไปตามสมการที (1) เพือทําการชดเชยค่าดิสเพอร์ชัน ซึง DCF มีอัตราการลดทอนสัญญาณแสงเท่ากับ  และมีโครมาติกดิสเพอร์ชนัเป็น  โดยภาพที 3 (ข) แสดงระบบทีทาํการออกแบบและจาํลองการทาํงานดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
2.3 ระบบทีได้รับการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชันและได้รับการชดเชยการลดทอนสัญญาณ (With CDF and Attenuation 

Compensation system) 
 

 (ก) 

 (ข) 
ภาพที 4 ระบบทีไดรั้บการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชนัและการลดทอนสัญญาณ (ก) บล็อกไดอะแกรมของระบบ (ข) การจาํลองดว้ยโปรแกรม 
ระบบทีได้รับการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชันด้วย DCF และชดเชยการลดทอนสัญญาณด้วย OA นัน มีองค์ประกอบไม่แตกต่างจาก 2 ระบบขา้งตน้ แตกต่างกนัเพียงในส่วนของช่องทางการสือสาร นอกจากมีการเพิม DCF เพือช่วยในการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชนัแลว้นนั ในระบบนียงัมีการเพิมอุปกรณ์ขยายสัญญาณแสง (Optical Amplifier : OA) จาํนวน 2 ตวั แสดงบล็อกไดอะแกรมของระบบดงัภาพที 4 (ก) เพือช่วยในการชดเชยในเรืองการลดทอนสัญญาณแสงจาก CSF และ DCF โดยกาํหนดให้อตัราการขยายของ OA มีความสัมพนัธ์กบัอตัราการลดทอนของ SCF และ DCF ตามลาํดบั ในขณะทีกรอบเสน้ประ

 0.5 / dB km  178.348 /  ps nm km 

Mach-Zehnder Modulator

Photodetector Bit Error Rate analyzer (BERT) 

Laser source CSF
PRBS gen. NRZ pulse gen.

LPFDCF

Optical amp 1

Optical amp 2
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สีแดงในภาพที 4 (ก) แสดงถึงส่วนทีทาํการตดัออกกรณีทาํการจาํลองระบบทีทาํการชดเชยเฉพาะการลดทอนสัญญาณแสงดว้ย OA ในขณะทีภาพที 4 (ข) แสดงระบบทีทาํการออกแบบและจาํลองการทาํงานดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
3. วดัทดสอบค่าดิสเพอร์ชันของ SCF และ DCF (SCF and DCF Dispersion Measurement) 

 เพือให้ระบบทีออกแบบมีความถูกตอ้งในการทดสอบสูงสุด จึงทาํการวดัค่าดิสเพอร์ชนัของ SCF และ DCF ดว้ยเครืองมือวดั  EXFO FTB-5800-CDA  แสดงดังภาพที 5 เพือนําค่าดิสเพอร์ชันทีได้จากการวดั ไปใช้สําหรับการทดสอบประสิทธิภาพของระบบต่อไป โดยผลจากการวดัแสดงดงัภาพที 6 จากภาพที 6 (บน) แสดงผลจากวดัค่าดิสเพอร์ชันด้วยเครืองมือวดัวิเคราะห์ CD analyzer ทีความยาว CSF แตกต่างกนัคือ 50, 60, 70, 90 และ 110km ตามลาํดบั เพือทาํการวดัทดสอบหาค่าดิสเพอร์ชนัของ CSF จากการวดัจะเห็นไดว้า่เมือความยาวคลืนมีค่าสูงขึนส่งผลให้ดิสเพอร์ชนัมีค่าสูงขึนดว้ย โดยแสดงค่าดิสเพอร์ชนัเฉลียของ CSF (CSF average) ในแต่ละความยาวคลืน  โดยมีค่าค่าดิสเพอร์ชนัตาํสุดและสูงสุดเท่ากบั  และ  ตามลาํดบั ขณะทีความยาวคลืน  ดิสเพอร์ชนัเฉลียของ CSF ทีไดจ้ากการวดัทดสอบมีค่าเท่ากบั  
จากภาพที 6 (ล่าง) แสดงกราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งความยาวคลืนทีมีผลต่อดิสเพอร์ชนัของ DCF ทีไดจ้ากการวดั ทีความยาวคลืน  ผลจากการวดัแสดงให้เห็นวา่ดิสเพอร์ชนัของ DCF มีค่าเป็นลบ (Negative Dispersion) ซึงมีค่าดิสเพอร์ชนัอยูร่ะหวา่ง  และ  โดยเมือความยาวคลืนมีค่าสูงขึนดิสเพอร์ชนัของ DCF จะมีค่าตาํลง ทีความยาวคลืน  ค่าดิสเพอร์ชนัของ DCF มีค่าเท่ากบั  
 

  
ภาพที 5 การวดัทดสอบค่าดิสเพอร์ชนัของ SCF และ DCF ดว้ยเครืองมือวดัวเิคราะห์ CD analyzer EXFO FTB-5800-CDA   

 

  1548.5 –  1551nm nm
16.8722 /  ps nm km 1 7.0254 /  ps nm km 1 550nm

1 6.9668 /  ps nm km

1 548.5 –  1551nm nm
 175.039 /  ps nm km   180.549 /  ps nm km 

1 550nm  178.348 /  ps nm km 
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ภาพที 6 ความสมัพนัธ์ระหวา่งความยาวคลืนทีส่งผลต่อดิสเพอร์ชนัของเสน้ใยแกว้นาํแสง CSF (บน) และ DCF (ล่าง) 
4. การจาํลองระบบทนีําเสนอ 
 ในการทดสอบการทาํงานของระบบทีนาํเสนอเพอืเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบในเรืองอตัราความผิดพลาดขอ้มูล ทงัหมด 3 ระบบคือ 1) ระบบทีไม่ไดรั้บการชดเชย 2) ระบบทีไดรั้บการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชนั  และ 3) ระบบทีไดรั้บการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชนัและไดรั้บการชดเชยการลดทอนสัญญาณ จากหัวขอ้ที 2.1, 2.2 และ 2.3 ตามลาํดบั โดยทาํการทดสอบจาํลองการทาํงานของระบบดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ OptiSystem และทาํการกาํหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ทีสาํคญัดงัตารางที 1  

 ตารางที 1 แสดงค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ทีไดจ้ากการวดัและออกแบบเพือใชส้าํหรับการจาํลองการทาํงานของระบบทีนาํเสนอ โดยความสัมพนัธ์ระหวา่งความยาวของ SCF และของ DCF เป็นไปตามสมการที (1) โดยความยาวของ SCF และ DCF แทนดว้ย  และ  ตามลาํดบั ในขณะทีอตัราขยายของ OA ตวัที 1 และ 2 มีความสัมพนัธ์กบัความยาวของ CSF และ 
DCF โดย  และ  เมือ  และ  คืออตัราขยายของ OA ตวัที 1 และตวัที 2 ตามลาํดบั 

        (1)   

CSFL DCFL
 1 0.2 CSFG L  2 0.5 DCFG L 1G 2G

/10.5116DCF CSFL L
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ตารางท ี1 พารามิเตอร์ทีสาํคญัสาํหรับการทดลอง 
พารามเิตอร์ ค่าทใีช้ในการทดสอบ ความยาวคลืน  อตัราบิตขอ้มูล  กาํลงัส่ง ,  และ  ดิสเพอร์ชนัของ CSF  อตัราการลดทอนของ CSF  ดิสเพอร์ชนัของ DCF   อตัราการลดทอนของ DCF   

ผลและวจิารณ์ผล 
การวดัและทดสอบผลของระบบทีนาํเสนอเป็นการวดัประสิทธิภาพของระบบในเรือง BER โดยในภาพที 7 แสดงกราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งความยาวของใยแกว้นาํแสงและประสิทธิภาพของระบบในเรือง BER ของระบบทีไม่ไดรั้บการชดเชย (Without CDF) และระบบทีไดรั้บการชดเชย (With CDF) โดยทาํการทดสอบด้วยพารามิเตอร์ในตารางที 1 พร้อมปรับระยะทางการสือสาร (Distance) ระหวา่ง 50km ถึง 100km และกาํลงังานส่ง ,  และ จากการทดสอบปรากฏวา่เมือกาํลงังานส่งสูงขึนประสิทธิภาพของระบบมีค่าสูงขึนดว้ย และขณะทีระยะทางการสือสารของระบบมีค่าไม่เกิน 90km ระบบ with CDF มีประสิทธิภาพสูง (BER ตาํ) กวา่ระบบ without DCF ขณะทีระยะการสือสารมากกวา่ 90km ประสิทธิภาพของทงัสองระบบมีค่าตาํและใกลเ้คียงกนั โดยกาํลงังานส่ง  ของระบบ with DCF มีประสิทธิภาพสูงสุดเมือระยะทางไม่เกิน 90km 

 

 ภาพที 7 ความสมัพนัธ์ของระยะทาง CSF ทีส่งผลต่อ BER ของระบบทีไม่ไดรั้บและไดรั้บการชดเชยดว้ย DCF 

1 550nm
1 0Gbps

 0dBm  3dBm  5dBm
1 6.9668 /  ps nm km

 0.2 / dB km
 178.348 /  ps nm km 

 0.5 / dB km

 0dBm  3dBm  5dBm

 5dBm
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 ภาพที 8 ความสมัพนัธ์ระหวา่งระยะทาง CSF ทีส่งผลต่ออตัราความผิดพลาดบิต ของระบบทีไดรั้บการชดเชยดว้ย DCF และ OA  ภาพที 8 แสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบทีไดรั้บการชดเชยดว้ย OA (With OA) ระบบทีไดรั้บการชดเชยดว้ย DCF (With DCF) และระบบทีไดรั้บการชดเชยดว้ย DCF และ OA (With DCF&OA) ทาํการทดสอบดว้ยพารามิเตอร์ตามตารางที 1 ด้วยกําลังงานส่ง  จากผลการทดสอบปรากฏว่าระบบ With DCF&OA ให้ประสิทธิภาพของระบบสูงสุด เมือระยะทางการสือสารน้อยกว่า 230km และมีประสิทธิภาพเทียบเท่าระบบ With OA เมือระยะทางการสือสารสูงกว่า 230km โดย ระบบ With OA และระบบ with DCF มีค่า BER นอ้ยกวา่ 10-9 เมือระยะทางการสือสารไม่เกิน 100km ในขณะทีระบบ with DCF&OA ระยะทางการสือสารไม่เกิน 200km และขณะทีระบบมีระยะทางการสือสารเท่ากนัและไม่เกิน 100km ระบบทีทาํการชดเชยเฉพาะ DCF มีประสิทธิภาพสูงกวา่ระบบทีทาํการชดเชยเฉพาะ OA  สรุปผลการวจิัย ในงานวิจัยนีได้ทาํการศึกษาและนําเสนอรูปแบบการเพิมประสิทธิภาพของระบบการสือสารเชิงแสงโดยการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชันด้วย Dispersion Compensating Fiber (DCF) ร่วมกับการชดเชยการลดทอนของสัญญาณด้วย Optical 
Amplifier (OA) พร้อมทงัวเิคราะห์ผลในเรืองอตัราความผิดพลาดบิต (Bit Error Rate : BER) โดยระบบทีไดรั้บการชดเชยดว้ย DCF ร่วมกบัการชดเชยดว้ย OA จะมีประสิทธิภาพสูงกวา่ระบบทีไม่มีการชดเชยหรือระบบทีมีการชดเชยเฉพาะ DCF หรือเฉพาะ 
OA โดยระบบทีไดรั้บการชดเชยเฉพาะ DCF หรือไดรั้บการชดเชยเฉพาะ OA จะมีค่า BER นอ้ยกวา่ 10-9 เมือระยะทางการสือสารนอ้ยกวา่ 100km ในขณะทีระบบทีมีการชดเชยดว้ย DCF ร่วมกบัการชดเชยดว้ย OA สามารถมีระยะทางการสือสารสูงถึง 200km นอกจากนีเมือระบบมีระยะทางการสือสารเท่ากนัแต่ไม่เกิน 100km ระบบทีทาํการชดเชยเฉพาะ DCF จะมีประสิทธิภาพสูงกวา่ระบบทีทาํการชดเชยเฉพาะ OA 
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การพฒันาสือดิจิทลัความจริงเสริมคชลักษณ์ช้างสําคัญ ศูนย์คชศึกษาจังหวดัสุรินทร์ 
The Realistic Digital Media Development For  The Elephant Morphology At Elephant Study Centr e In Sur in Province 

 
ศรินยา มีบุญญา1  อุมาพร ไชยสูง2* ปฏิวตัิ ยะสะกะ2 Sarinya Mibunya1, Umaporn Chaisoong2* and Patiwat Yasaka2  บทคัดย่อ   การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์เพอืพฒันาสือดิจิทลัความจริงเสริมคชลกัษณ์ชา้งสาํคญั และประเมินความพึงพอใจของสือดิจิทลัความจริงเสริมคชลกัษณ์ชา้งสาํคญั ศูนยค์ชศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ ดว้ยแนวคิดการสร้างสือของ ADDIE MODEL และแนวคิดพฒันาระบบงานแบบรวดเร็ว (RAD) โดยสามารถนําเสนอสือผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์และระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและการสมัภาษณ์เชิงลึก องคค์วามรู้ในดา้นคชลกัษณ์ชา้งสาํคญัจากหมอชา้ง ควาญช้าง นักวิชาการทีเกียวข้องและผู ้เชียวชาญด้านเทคนิคการผลิตสือและนําเสนอผ่านเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) ผลการวิจยัพบวา่ การพฒันาสือฯ โดยการประเมินประสิทธิภาพของผูเ้ชียวชาญดา้นเทคนิคการผลิตสือฯ มีค่า IOC เท่ากบั .  ทุกขอ้ และกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการใชสื้อโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = . ) วเิคราะห์และแปลผลมีความเทียงตรงสามารถนาํไปใชไ้ด ้

 คาํสําคญั : คชลกัษณ์, ชา้งสาํคญั, สือความจริงเสริม 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  1 นกัศึกษาสาขาวชิาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยกีารจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 32000 1 Department of Information System Faculty Management of Technology Rajamangala University of Technology Isan Surin  2-3 อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยกีารจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 32000 2-3 Lecturer of Information System Department, Rajamangala University of Technology Isan Surin Campus *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : peekhem@hotmail.com 
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บทนํา ชา้งเป็นสัตวเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองของชาวไทยมาชา้นานและมีลกัษณะโดดเด่นเป็นสง่ามากกวา่สัตวช์นิดอืนๆ รวมไปถึงความสัมพนัธ์ระหว่างคนไทยกับช้างในแต่ละยุคสมยัมีความเกียวขอ้งเชือมโยงกันมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะยามศึกสงคราม ใชช้า้งศึกในการต่อสู้ปกป้องอธิปไตยกบัอริราชศตัรู หรือยามแผ่นดินสงบสุขก็ใชช้า้ง ชกัลากสิงของแทนแรงงานมนุษย ์ เพราะรูปร่างอนัใหญ่โตทรงพลงัมหาศาลทีสาํคญัชา้งเป็นสัญลกัษณ์แห่งอาํนาจและบารมีของพระมหากษตัริยห์รือผูป้กครองไพร่ฟ้าประชาชน และขณะเดียวกนัก็เป็นพาหนะสาํคญัทีสมยัโบราณขาดไม่ได ้ดงันนัชา้งจึงเป็นเครืองชีบอกอีกอยา่งวา่กษตัริยพ์ระองคใ์ดจะมีบารมีกวา้งใหญ่ไพศาลแค่ไหน (ศูนยค์ชศึกษา, 2550) ทงัยงัแสดงถึงความมงัคงัและความอุดมสมบรูณ์ของประเทศ มีเหตุการณ์สาํคญัเหตุการณ์หนึงในปี พ.ศ.  มีสงครามระหวา่งกษตัริย ์พม่าตอ้งการชา้งตน้จาํนวน  ชา้ง ซึงเป็นของพระมหาจกัรพรรดิแห่งกรุงศรีอยธุยา ผูซึ้งไดรั้บการยกย่องเป็นเทพเจา้แห่งชา้งเผือก ซึงชา้งเผือกเคยอยูใ่นธงประจาํชาติไทยจนถึงปี พ.ศ.  และปัจจุบันช้างเผือกยงัเป็นธงประจาํกองทัพเรือไทย ช้างเผือกจะตอ้งได้รับการพิจารณาตรวจคชลกัษณ์จากผูช้าํนาญของสาํนกัพระราชวงัโดยใชก้ฎในสมยัโบราณ แบ่งชา้งเป็น  วรรณะ ซึงแต่ละวรรณะจะมีบา้นในป่าหิมะพาน โดยใชล้กัษณะและหลกัเกณฑท์งัเจ็ดอยา่ง (ศูนยอ์นุรักษณ์ชา้งไทย, 2561)   
ศูนยค์ชศึกษา หรือ หมู่บา้นชา้งจงัหวดัสุรินทร์ บา้นตากลาง ตาํบลกระโพ อาํเภอท่าตูม เป็นศูนยเ์ลียงชา้งทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในประเทศไทย และทีสุดในโลก (วิกิพีเดีย, ) ชาวบา้นตากลางดงัเดิมเป็นชาวกูย หรือกวย มีความชาํนาญในการคลอ้งช้างป่า ฝึกหัดช้างและเลียงช้าง ส่วนมากเดินทางไปคลอ้งช้างบริเวณชายแดนต่อเขตประเทศกัมพูชา ปัจจุบันชาวบา้นยงัคงเลียงชา้ง และฝึกชา้งเพอืไปร่วมการแสดงในงานชา้งของทุกจงัหวดัทุกปี ชา้งทีนีถูกเลียงไวเ้ป็นเพอืน นอนร่วมชายคาเดียวกบัเจา้ของ เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัว นอกจากนีทางจงัหวดัไดเ้ห็นถึงความสาํคญั จดัสร้างพิพิธภณัฑ์ชา้งขึนภายในหมู่บา้น เพือรวบรวมประวตัิความเป็นมาเกียวกบัชา้ง อุปกรณ์ต่างๆ ทีใชใ้นการคลอ้งชา้ง และให้ความรู้ในเรืองขอ้มูลเกียวกบัชา้ง จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการบอกเล่าของหมอชา้ง ชาวบา้นและผูที้เกียวขอ้ง “คชลกัษณ์” หรือรูปพรรณสัณฐานของชา้งทงัดีและไม่ดี ยงัคงเป็นคาํถามยอดนิยมของนกัท่องเทียวและผูส้นใจทวัไปทีหลงัไหลมาเยียมชมวถีิชีวติของคนกบั 
วกิฤติชา้งไทยเป็นปัญหาสําคญัทีสะทอ้นให้เห็นภาพความเสือมถอยดา้นบทบาทและหน้าทีของชา้งไทย จากเดิมทีเป็นสตัวคู์่บา้นคู่เมืองและเป็นความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างทีหยงัลึกลงไปในจิตวิญาณของสงัคมชนชาวสยามจนยากทีจะหาสัตวอื์นใดมาทดแทนได ้จากความยงิใหญ่ในอดีตเหลือไวแ้ต่เพียงสถานะของสตัวใ์หญ่ประเภทหนึงทีอยูท่่ามกลางความรักความห่วงใยทียงัขาดพลงัร่วมในการบริหารจดัการด้านสวสัดิภาพ (Animal welfare) คุณภาพชีวิตทีดีของช้างไทยอย่างเป็นระบบและครบวงจร ในอีกดา้นหนึงของสังคมไทย ชา้งป่ากลายเป็นคู่กรณีของชาวบา้นทีประกอบอาชีพเกษตรกรรมแถบชายป่าในแต่ละภูมิภาคของราชอาณาจกัรไทย เป็นเหตุให้ชา้งไทยตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ นานัปการและเสียงต่อการสูญพนัธุ์ในอนาคตกาลทีไม่มีผูใ้ดสามารถคาดคะเนไดอ้ย่างถูกตอ้ง (ชายนาํ ภาววิมล, ) และเมือกระแสการพฒันาทางการเศรษฐกิจและสงัคมไดรุ้กคืบเขา้มาในพนืทีชุมชน ความตอ้งการพืนทีเพือปลูกพืชเศรษฐกิจก็มีมากขึนตามลาํดบั ส่งผลให้มีการบุกรุกพืนทีป่าไมใ้นบริเวณตาํบลกระโพหลายแห่ง ซึงแต่เดิมพืนทีป่าไมใ้นบริเวณนีมีความอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยพืชอาหารชา้ง และสมุนไพรรักษาชา้ง ส่งผลให้พืชอาหารชา้งในพืนทีลดลงไม่เพียงพอต่อการเลียงชา้งทีมีอยู่เป็นจาํนวนมาก ประกอบเจา้ของชา้งไม่มีอาชีพอืนทีมนัคงนอกจากการเลียงชา้ง จึงจาํเป็นตอ้งนาํชา้งไปรับจา้งอยูต่ามปางชา้งหรือสวนสนุก และส่วนหนึงไดน้าํชา้งออกตระเวนเร่ร่อนขายของทีระลึกและอาหารชา้งตามชุมชนเมืองทงัในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 
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และจงัหวดัทีเป็นแหล่งท่องเทียว เพือการเลียงชีพและครอบครัว ซึงก่อให้เกิดปัญหาภาพลกัษณ์ของชา้ง ปัญหาดา้นสุขภาพชา้ง ปัญหาทางดา้นสงัคม ปัญหาการจราจร และครอบครัวของเจา้ของชา้งทีตอ้งทิงถินฐานไปเป็นเวลานาน (ศูนยค์ชศึกษา, 
2550) 

 เมือพิจารณาจากภูมิหลงัและเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้เพือนาํเสนอเรืองราวของชา้งเผือก (White Elephant) หรือชา้งสําคัญ ซึงเป็นข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม และ “เรืองเล่า” หรือ “ประวติัศาสตร์บอกเล่า” (Oral History) จากประสบการณ์และความทรงจาํร่วมของชุมชนคนเลียงชา้งจากรุ่นสู่รุ่น ให้สอดคลอ้งกบัประวติัศาสตร์ จารีตประเพณี การดูแลและคุม้ครองชา้งไทย กอปรกบัผูว้ิจยัคน้พบวา่ มีงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัคชลกัษณ์ชา้งสาํคญัอยูน่้อยหรือมาก จึงมีความสนใจทีจะทาํการวิจยัในเรืองนี เพือให้คนไทยทุกคนไดร่้วมกนัรําลึกและตระหนกัถึงความสาํคญัของชา้ง และพร้อมใจกนัอนุรักษ์ช้างให้คงอยู่คู่กบัชาติไทยตลอดไป เผยแพร่ให้เป็นชุดความรู้ท้องถินอย่างเป็นระบบผ่านอุปกรณ์ Smart Device สาํหรับ Smart Life ตอบโจทยข์องคนในยคุไทยแลนด์ 4.0  วธิีดําเนินการวิจัย 
. วตัถุประสงค์ 

1.1 เพือพฒันาสือดิจิทลัความจริงเสริมเสริมคชลกัษณ์ชา้งสาํคญั ศูนยค์ชศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ 
1.2 เพือประเมินประสิทธิภาพของสือดิจิทลัความจริงเสริมคชลกัษณ์ชา้งสาํคญั ศูนยค์ชศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ 
1.3 เพือศึกษาความพงึพอใจการสือดิจิทลัความจริงเสริมคชลกัษณ์ชา้งสาํคญั ศูนยค์ชศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ 

2. ขอบเขตและขนัตอนการดาํเนนิงานวจิยั 
2.1 ใช้ระเบียบวธีิวจิัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) โดยมีผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัคือ หมอชา้งหรือควาญชา้ง นกัวชิาการหรือบุคคลทีเกียวขอ้งในศูนยค์ชศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ จาํนวน 6 คน ซึงเป็นผูที้มีองคค์วามรู้ในดา้นคชลกัษณ์ชา้งสาํคญั ประกอบดว้ย 
2.1.1 หมอชา้ง ประกอบดว้ย 

1) นายมา ศาลางาม ตาํแหน่ง หมอจา 2) นายบุญมา แสนดี ตาํแหน่ง หมอสะเดียง 3) นายอินทร์ ศาลางาม ตาํแหน่ง หมอสะเดียง 2.1.2 เจา้หนา้ทีประจาํศูนยค์ชศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ 
1) นายรุ่งเพชร ศาลางาม และ 2) นายสมชาย มาดี  

2.1.3 นกัวิชาการ มทร.อีสาน วทิยาเขตสุรินทร์ 
1) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐัพงษ ์พร้อมจิตร  

สารสนเทศทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เรืองคชลกัษณ์
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ชา้งสาํคญั 4 ลกัษณะ (ศูนยค์ชศึกษา, ) มีรายละเอียดดงันี 
  ลกัษณะที 1 ชา้งเผือก คือมีลกัษณะมงคลทงัหมด 7 ประการ มีมงคลลกัษณะครบถว้นตามตาํราคชลกัษณ์หรือชา้งมงคล ไดแ้ก่ ตาขาว เพดานปากขาว เล็บขาว ขนขาว พนืหลงัขาว หางขาว และ อณัฑโกสขาว 
  ลกัษณะที 2 ชา้งประหลาดหรือชา้งสีประหลาด มีมงคลลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึงหรือหลายอยา่งแต่ไม่ครบ ๗ ประการตามลกัษณะมงคลตามตาํราคชศาสตร์ ลกัษณะของชา้งสีประหลาดจะคลา้ยกบัชา้งเผือก แต่แตกต่างตรงผิวหนังอาจจะไม่ไดข้าวไปทงัตวั มีรอยด่างตามร่างกาย ขนหรือเล็บอาจจะไม่ขาว 
  ลกัษณะที 3 ชา้งเนียม เป็นชา้งทีมีลกัษณะ ๓ ประการ มีลกัษณะ พืนหนงัดาํ งามีลกัษณะดงัรูปปลีกลว้ย และเล็บดํา ซึงช้างทัง 3 ประเภทนี ถือเป็นช้างคู่บารมีของพระมหากษัตริย์เท่านัน ผูค้รอบครองจะต้องนําช้างขึนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เพอืเป็นชา้งทรงตามราชประเพณีทีปฏิบติักนัมา 
  ลกัษณะที 4 ชา้งสามญั เป็นชา้งเลียง สามารถพบไดท้วัไปในปัจจุบนั  

2.2 พืนทเีกบ็รวบรวมข้อมูล คือ ศูนยค์ชศึกษา บา้นตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 
2.3 สมมติฐานการวจิัย  

สือดิจิทลัความจริงเสริมคชลกัษณ์ชา้งสาํคญั ทีพฒันาขึนมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมากขึนไป 
2.4 ตวัแปรทใีช้ในงานวจิยั 

2.4.  ตวัแปรตน้ คือ สือดิจิทลัจริงเสริมคชลกัษณ์ชา้งสาํคญั ศูนยค์ชศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ 2.4.  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลความตอ้งการสือ ประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อสือดิจิทลัฯ กรอบแนวคดิการวจิยั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท ี  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

การพฒันาสือดจิิทลัความจริงเสริมคชลกัษณ์ช้างสําคญั ศนูย์คชศกึษาจงัหวดัสริุนทร์

ผลจากความต้องการพฒันาสือฯ 
ประสิทธิภาพ

ความพงึพอใจ
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2.5 เครืองมือทีใช้ในการวิจัย  คณะผู ้วิจัยได้รวบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และจัดสร้างเครืองมือขึนเอง โดยไดรั้บคาํแนะนาํและปรับแกต้ามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ ซึงมีขนัตอนในรายละเอียดดงันี 
1) ศึกษาเอกสารตาํรา งานวจิยัทีเกียวขอ้ง เพอืเป็นขอ้มูลในการสร้างเครืองมือ 2) สัมภาษณ์เชิงลึก ควาญชา้ง และผูที้เกียวขอ้ง เพอืเป็นขอ้มูลในการสร้างเครืองมือ 3) ร่างแบบสอบถามประสิทธิภาพของสือฯ เสนอผูเ้ชียวชาญเพอืตรวจสอบ แกไ้ข แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะเป็นเบืองตน้ 4) ตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือวิจัย (Questionnaire) โดยผูเ้ชียวชาญเพือปรับปรุงแก้ไขเพิมเติมถูกสมบูรณ์แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ 5) เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัครังนีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ทีสร้างขึนจากการคน้ควา้และดดัแปลงจากเอกสารและงานวิจยัต่างๆทีเกียวขอ้ง และมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีทีใชใ้นการวิจยั แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที 1 ขอ้มูลทวัไป แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อาชีพ และ รายได ้ 

ตอนที 2 ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพสือดิจิทลั (ผูเ้ชียวชาญ) และ ความความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งต่อสือดิจิทลั (กลุ่มตวัอยา่ง) แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ สือดิจิทลั ตวัอกัษร โทนสี และองคป์ระกอบสือดิจิทลั  
ตอนที 3 ขอ้เสนอแนะ เป็นคาํถามปลายเปิด 

เกณฑ์การให้คะแนนเพือการวิเคราะห์ จากตาํตอบตอนที 2 ดา้นรูปแบบและองค์ประกอบสือดิจิทลั ให้ค่าคะแนนดงัต่อไปนี (Likert,1961) 
5 หมายถึง  มีประสิทธิภาพ  อยูใ่นระดบัมากทีสุด 
4 หมายถึง  มีประสิทธิภาพ  อยูใ่นระดบัมาก 
3 หมายถึง  มีประสิทธิภาพ  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง  มีประสิทธิภาพ  อยูใ่นระดบันอ้ย 
1 หมายถึง  มีประสิทธิภาพ  อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

เกณฑก์ารแปลความหมายดงันี (ชชัวาลย ์เรืองประพนัธ์, 2539) 
1.00-1.80  มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด   
1.81-2.60  มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบันอ้ย 
2.61-3.40  มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
3.41-4.20  มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมาก 
4.21-5.00  มีความพึงพอใจ  อยูใ่นระดบัมากทีสุด 
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2.6 ตรวจสอบความเทียงตรง ด้านเทคนิคการผลิตสือและระบบ โดยผูเ้ชียวชาญ การเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จาํนวน 3 ท่าน รายละเอียดดงันี 

1) ผศ.ดร.ปรมาพร อ่อนจนัทร์  ประจาํสาขาวชิาระบบสารสนเทศ 
2) อาจารยน์วฒักร โพธิสาร   ประจาํสาขาวชิาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย 
3) อาจารยจ์กัรกฤช ใจรัศมี   ประจาํสาขาวชิาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย 

2.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะผูว้ิจยัไดอ้อกแบบขนัตอนการเก็บรวบรวมการพฒันาสือสิงพิมพค์วามจริงเสริมเสริมคชลกัษณ์ชา้งสาํคญั ศูนยค์ชศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ กบักลุ่มนกัท่องเทียว ระหวา่งเดือน พฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561 รวมระยะเวลา 3 เดือน ซึงเป็นฤดูกาลท่องเทียวและช่วงเวลาดงักล่าวจะมีนกัท่องเทียวเขา้มาเยยีมชมศูนยค์ชศึกษาจงัหวดัสุรินทร์เป็นจาํนวนมาก 

.  ขันตอนการพัฒนาสือดิจทิัล โดยใชแ้นวคิดของ ADDIE MODEL คือ การเขียนผงังานและแผนการดาํเนินเรือง เพือการนาํเสนอเนือหาและกระบวนการ (Kent Gustafson & Rober Maribe, 2002) ดงัภาพที 2 และ  
 
 

 
              

 
ภาพท ี  ผงัการดาํเนินงานพฒันาสือดิจิทลั ภาพท ี  ผงัการใชง้านสือดิจิทลั 

Yes 

No 

START 

Marker/Printing  

Layar Application 

Digital Media 
STOP 

Marker Database 

Web cam/Smart 
ADDIE Model 

START 

Requirement 
Gathering 

Literature reviews 

Implement/Evaluatio 

Content Validity / Efficiency 

Handbook/Report 
STOP 

No 

Yes 
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2.9 สถิตทิใีช้ในงานวจิยั  
งานวิจยัในครังนีใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ค่าสถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถี (N) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( ) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) แปลผลโดยใชแ้บบมาตราส่วนประมาณค่า  ระดบั (Rating 

Scale) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์, 2542) 
 สรุปผลการวจิัย ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง ดงันี 
ตารางท ี  ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

จากตารางที  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และเพศชาย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อย .  มีสถานภาพ สมรส จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ หยา่ จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และโสด จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 ส่วนมากมีอายุระหว่าง -  ปี จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา อายุ -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  อายตุาํกวา่  ปี จาํนวน  คน  คิดเป็นร้อยละ .  อายุ  ปีขึนไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  อาย ุ -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   อายุ -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่มีรายได้ ระหว่าง 10,001 -20,000 บาท จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 รองลงมา มีรายได้น้อยกว่า ,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รายไดร้ะหว่าง ,  บาทขึนไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และมีรายไดร้ะหวา่ง , - ,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั  

ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํนวน (คน) ร้อยละ . เพศ   ชาย 13 39.4 หญิง 20 60.6 . สถานภาพ    โสด 3 13.6  สมรส 19 56.4  หยา่ 11 33.3 . อาย ุ   ตาํกวา่  ปี 3 9.09 -  ปี 2 6.06 -  ปี 17 51.1 -  ปี 3 9.09 -  ปี 4 12.12 ปีขึนไป 3 9.09 . รายได ้   นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 5 22.7 ระหวา่ง 10,001 - 20,000 บาท 25 63.6 ระหวา่ง 20,001 - 40,000 บาท 1 4.5 ระหวา่ง ,001 ขึนไป 2 9.1 รวม 33 100 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  643 
 

 การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

ตารางท ี  ประเมินความพึงพอใจต่อสือสิงพมิพ ์(แผน่พบั/Marker) 

จากตารางที 2 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจดัองคป์ระกอบดา้นแผ่นพบัแบบไม่เป็นทางการ (Informal) จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อตวัอกัษรหัวเรือง แบบ SuperspaceBold  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการเลือกโทนสีแบบเยือกเยน็ (cool) จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 36.  ตามลาํดบั 
ตารางท ี  ความพงึพอใจต่อองคป์ระกอบดา้นวดีีทศัน ์องค์ประกอบด้านวีดีทศัน์ ระดบัความพงึพอใจ    S.D ระดบั การลาํดบัภาพ 3.95 0.62 มาก ความคมชดัของระบบภาพ 3.82 0.66 มาก ความชดัเจนของระบบเสียง 3.74 0.68 มาก การใชสี้สันและเทคนิคทีเหมาะสม 4.02 0.73 มาก รวม 3.88 0.68 มาก จากตารางที  พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อองคป์ระกอบดา้นวีดีทศัน์ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = . ) เมือพิจารณาค่าเฉลียรายขอ้ พบวา่การใชสี้สนัและเทคนิคทีเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (  = . ) รองลงมาคือ การลาํดบัภาพ อยูใ่นระดบัมาก (  = . ) ความคมชดัของระบบภาพ อยูใ่นระดบัมาก (  = . ) และความชดัเจนของระบบเสียงอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.74) ตามลาํดบั 
 

ประเมินความพงึพอใจ จํานวน ร้อยละ . ความพึงพอใจต่อการจดัองคป์ระกอบของแผน่พบั   แบบเป็นทางการ (Formal) 3 9.1 แบบกึงทางการ (Semiformal) 11 33.3 แบบไม่เป็นทางการ (Informal) 19 57.6 . ความพึงพอใจต่อรูปแบบตวัอกัษรหวัเรือง   แบบ TH sarabunPSK 1 3.0 แบบ SuperspaceBold       19 57.6 แบบ TH charm of AU   2 6.1 แบบ Cordia new 2 6.1 แบบ DSN freehand 9 27.3 . ความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบโทนสีกบัโปสเตอร์และแผน่พบั   โทนสีผูห้ญิง (feminine) 9 27.3 โทนสีเยน็ (cool) 12 36.4 โทนสีธรรมชาติ (tasty) 4 12.1 โทนสีสดชืน (Fresh) 5 15.2 โทนสีคลาสิค (classic) 1 3.0 รวม 33 100 
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ตารางท ี  ความพงึพอใจต่อคุณลกัษณะของแบบปฏิสมัพนัธ์ดว้ย AR 
จากตารางที  พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะของแบบปฏิสัมพนัธ์ดว้ย AR ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = . ) เมือพิจารณาค่าเฉลียรายขอ้ พบวา่สามารถเชือมต่อและแสดงผลในวีดีทศัน์ไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (  = . ) การปฏิสัมพนัธ์ผ่านระบบ Android ไดอ้ยู่ในระดบัมาก (  = . ) การปฏิสัมพนัธ์ผ่านระบบ IOS ได ้อยูใ่นระดบัมาก (  = . ) สามารถควบคุมลกัษณะการเชือมโยงไปยงัโซเชียลเน็ทเวิร์คอืนไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (  = . ) และระยะเวลาในการประมวลผลอยูใ่นระดบัมาก (  = . ) ตามลาํดบั 

 อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 
จากการวิจยัครังนีตามวตัถุประสงคป์ระเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งต่อสือดิจิทลัความจริงเสริมคชลกัษณ์ชา้งสาํคญั ศูนยค์ชศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มนักท่องเทียว ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561 รวมเวลา 3 เดือน โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) จาํนวน  คน ตรวจสอบความเทียงตรงของเครืองมือและประสิทธิภาพสือฯ โดยผูเ้ชียวชาญ (IOC = . ) จาํนวน  ท่าน นาํเสนอดว้ยสถิตเชิงพรรณนา ผลการวิจยัพบวา่ นกัท่องเทียวส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใชสื้อฯ ผ่านแผ่นพับแบบไม่เป็นทางการ (informal) ลักษณะตัวอักษรแบบ  SuperspaceBold ใช้โทนสีทีให้ความเยือกเย็น (Cool) โดยมีองค์ประกอบของสือเป็นวีดีทัศน์และให้ความสําคญัในการใชสี้สันและเทคนิคทีเหมาะสม (  = 4.01) และตอ้งการเห็นความสามารถในการเชือมต่อเครือข่ายและการแสดงผลอย่างต่อเนืองผ่านระบบ Android Platform (  = 4.14)  ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ประทีป วิจิตรศรีไพบูลย,์ ) ดา้นองคป์ระกอบศิลป์ ทาํให้ผลงานเนือหาทีดี การจดัวางอยา่งเป็นระเบียบ ง่ายต่อการใชง้าน มีความสวยงาม ทงั สีสัน และรูปแบบการจดัวาง การใชค้ลุมโทนของสีและฉาก เหมาะสาํหรับผูใ้ชทุ้กเพศทุกวยั และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (มานพ สวา่งจิต, ) และ (มงคล หลา้ดวงดี, ) ดว้ยเทคโนโลยีผสานความ

การปฎิสัมพนัธ์ ระดบัความพงึพอใจ 
 S.D ระดบั 

การปฏิสมัพนัธ์ผา่นระบบ Android ได ้ 4.14 0.68 มาก 
การปฏิสมัพนัธ์ผา่นระบบ IOS ได ้ 3.97 0.71 มาก 
สามารถควบคุมลกัษณะการเชือมโยงไปยงัโซเชียลเน็ทเวร์ิคอืนได ้ 3.95 0.75 มาก 
สามารถเชือต่อและแสดงผลในวดีีทศัน์ได ้ 4.18 0.79 มาก 
ระยะเวลาในการประมวลผล 3.85 0.70 มาก 

รวม 4.01 0.73 มาก 
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จริงเสริม (Augmented Reality) ผ่านอุปกรณ์ Smart Device เพือให้คนไทยทุกคนไดร่้วมกนัรําลึกและตระหนกัถึงความสาํคญัของชา้งและพร้อมใจกนัอนุรักษช์า้งใหค้งอยูคู่่กบัชาติไทย ตอบโจทยใ์นยคุไทยแลนด ์4.0 
ข้อเสนอแนะ 

พฒันาสือในรูปแบบ 3D เช่น การจาํลองสถานการณ์ อตัลกัษณ์ชา้งสาํคญั และนาํไปใชใ้นงานอนุรักษด์า้นอืน ๆ  
 กิตติกรรมประกาศ การวิจยัครังนี สําเร็จลุล่วงดว้ยความอนุเคราะห์อยา่งสูงจากผูที้มีส่วนเกียวขอ้ง จากศูนยค์ชศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ คณาจารยส์าขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผูเ้ชียวชาญและครอบครัวทีน่ารักทีทาํใหก้ารวิจยัในครังนีสาํเร็จดว้ยดี   เอกสารอ้างองิ Clayton P. Alderfer.  )1969 .( An Empirical Test of a New Theory of Human Needs.  -- : Organization Behavior and Human Performance. L. Kent Gustafson, และ Branch Rober Maribe.  )2002 .( Survey of Instructional Development Models. Washington DC: ERIC Publications. Rensis A. Likert.  )1961 .( New Patterns of Management. New York: McGraw-Hill Book Company Inc. กิดานนัท ์มลิทอง ) .2543 .( เทคโนโ ลยีการศึกษาและนวตักรรม. กรุงเทพมหานคร  :อรุณการพมิพ์.  ชชัวาลย ์เรืองประพนัธ์ ) .2539 .( สถิติพืนฐาน. ขอนแก่น  :โรงพมิพค์ลงันานาวทิยา.  ชายนาํ ภาววมิล ) .8 มีนาคม 2559). วิกฤติช้างไทย  :เส้นทางสู่ความมืดมนหรือแสงสว่างทีปลายอุโ มงค์.  เรียกใชเ้มือ 2 กุมภาพนัธ์ 2561 ย มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยัจาก สาํนกังานคณบดี บณัฑิตวทิยาลั :http://www.phd.mbu.ac.th ณฐัพล ชูลิกรณ์ ) .- - 2552 .( หลกัการเบืองต้นของสือดิจิทัล. เรียกใชเ้มือ 8 กรกฎาคม 2560 จาก http://olearning.siam.edu/images/stories/HANDOUT/2_2554/nitade/digital/h144201_1.pdf ธญัญช์ลิตา สิทธิภูรินทก์ลุ ) .2559 .( การศึกษาความต้องการสือเพือการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้รุ่งอรุณของเล่นพืนบ้าน เขตทวีวฒันา. กรุงเทพฯ  :มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสินทร์ .  นวลมีศรี สุมิตรา ) .2558 .( การพัฒนาระบบสือเสมือนจริงสาํหรับชุดไทยพระราชนิยม. กรุงเทพ  :ม รภ.สวนสุนนัทา. บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ ) .2542 .( เทคนิคการสร้างเครืองมือรวบรวมข้อมูลสาํหรับการวิจัย. กรุงเทพฯ :B&B Publishing. ประทีป วจิิตรศรีไพบูลย์ ) .2559 .(การพฒันาสือเสมือนจริงโดยใช้ (AR) เพอืการประชาสมัพนัธ์การท่องเทียว  .--.  มงคล หลา้ดวงดี ) .2559 .( ระบบสารสนเทศด้านการท่องเทียวด้วยความเป็นจริงเสริมบนโ ทรศัพท์เคลือนที. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  :บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.  มานพ สวา่งจิต ) .2559 .(การพฒันาสือความจริงเสมือน วชิาวทิยาศาสตร์ โรงเรียนทีมีผลสมัฤทธ ◌ิ◌์ตาํากวา่เกณฑม์าตรฐาน สพป.นครนายก  .วารสารเทคโ นโ ลยีการศึกษาและมีเดียคอนเวอร์เจนซ์ , 87-95. วกิิพีเดีย ) .30 มกราคม 2018). ศูนย์คชศึกษา  .เขา้ถึงไดจ้าก วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี : https://th.wikipedia.org/ ศูนยค์ชศึกษา ) .30 มกราคม 2550). ลาํดับศักดิของช้างสาํคัญ  .เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.elephantworldsurin.com 
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ศูนยอ์นุรักษณ์ชา้งไทย ) .25 มกราคม  2561 ). ศูนย์อนุรักษณ์ช้างไทย. เรียกใชเ้มือ 25 มกราคม 2561 จาก สถาบนัคชบาลแห่งชาติในพระอปุถมัภฯ์ องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม้  : http://www.thailandelephant.org/ สมชาย มาดี ) .7 กุมภาพนัธ์ 2561). การเรียงลาํดบัตาํแหน่งหรือยศของหมอชา้ง ) .ศรินยา มีบุญญา , ผูส้มัภาษณ์( โอภาส เอียมสิริวงศ์. (2548). การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ. กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชนั.                                
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 โครงข่ายตรวจสอบภูมิอากาศแบบไร้สายสําหรับระบบฟาร์มอจัฉริยะ 
Wireless Weather  Sensor  Network for  Smar t Farm  บุญฤทธิ คุม้เขต *  ทินวฒัน์ จงัจริง  ภูเบต แสงมะฮะหมดั  อุทยั แหนกลาง  และ ไพฑูรย ์รักเหลือ  Boonyarit Kumkhet1*  Thinnawat Jangjing1 Pubet Sangmahamad1 Uthai Naeklang1 Paitoon Rakluea1  

บทคดัย่อ 
 งานวิจยันีนาํเสนอโครงข่ายการตรวจสอบภูมิอากาศแบบไร้สายพร้อมทงัจดัเก็บขอ้มูลของภูมิอากาศ โดยการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์, อุปกรณ์ตรวจรู้, อุปกรณ์สือสารไร้สาย และระบบจดัเก็บขอ้มูลแบบคลาวด ์มาทาํงานร่วมกนั เพอืใช้ตรวจสอบและเก็บขอ้มูลบริเวณพนืทีเกษตรกรรมและนาํไปใชใ้นการวเิคราะห์และวางแผนการทาํการเกษตรเพอืเพมิจาํนวนผลผลิตและคุณภาพให้มากขึน การดําเนินการส่วนแรกคือทําการออกแบบสถานีทีใช้ในตรวจสอบภูมิอากาศ ซึงประกอบด้วยอุปกรณ์ Node MCU ESP8266 ซึงมีโมดูลการสือสารไร้สายย่าน 2.4 GHz, ตัวตรวจรู้DHT11 สามารถวดัอุณหภูมิได ้0-50 องศาเซลเซียส และความชืน - % RH, อุปกรณ์ตรวจรู้ทิศทาง, อุปกรณ์ตรวจรู้ความเร็วลมแบบ  ถว้ย และอุปกรณ์ตรวจรู้ปริมาณนาํฝน ส่วนทีสองเขียนโปรแกรมเพอืควบคุมการทาํงานดว้ยโปรแกรม Arduino IDE และจดัเก็บขอ้มูลบนไฟร์เบสคลาวด์ พร้อมทงัติตตงัระบบพลงังานแสงอาทิตยภ์ายในสถานีตรวจสอบเพือง่ายต่อการติดตงัในพืนทีห่างไกลไฟฟ้า จากนนัทาํการทดสอบทาํงานของสถานีตรวจสอบภูมิอากาศ ในพืนทีโล่งแจง้เพือทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยเก็บผลเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และทําการเปรียบเทียบระหว่างสถานีตรวจสอบภูมิอากาศแบบไร้สายตน้แบบกบัเครืองมือวดัมาตรฐาน ผลการดาํเนินงานจากตน้แบบระบบโครงข่ายตรวจสอบภูมิอากาศแบบไร้สายทีออกแบบ พบวา่ค่าทีไดจ้ากอุปกรณ์ตรวจรู้ทีนาํมาต่อร่วมกบัไมโครคอนโทรลเลอร์นนัมีค่าผิดพลาดเกิดขึนเมือนาํมาเทียบกบัอุปกรณ์ตรวจรู้มาตรฐาน ซึงการวดัปริมาณนาํฝนมีค่าผิดพลาดเฉลีย 3%, การวดัความเร็วลมมีค่าผิดพลาดเฉลีย 5%, การวดัอุณหภูมิมีค่าผิดพลาดเฉลีย 7%, และการวดัความชืนมีค่าผิดพลาดเฉลีย 1% ซึงค่าดงักล่าวสามารถนาํมาวเิคราะห์เพือใชเ้พมิประสิทธิภาพดา้นเกษตรกรรมไดแ้ต่ยงัคงตอ้งมีการปรับปรุงเพอืลดค่าผดิพลาดลง 
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ABSTRACT  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 เป็นอาชีพทีประชากรในประเทศไทยประกอบอาชีพนี สูงถึงร้อยละ 29.3 เปอร์เซ็นต ์จากการสาํรวจกลุ่มอาชีพทงัประเทศของประชากรอาย ุ15 ปีขึนไปทีมีงานทาํ จาํแนกตามอุตสาหกรรม และเขตการปกครอง พ.ศ. 2559 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (“วารสารสถิติรายไตรมาส ปีที 64 ไตรมาสที 3 พ.ศ. 2559.” 2559 : 16) ซึงเป็นตวัผลกัดนัให้เศรษฐกิจของชาติมีการเจริญเติบโต เพมิขีดความสามารถในการแข่งขนักบันานาชาติ แต่ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในยุคก่อน ตงัแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจของชาติ โมเดลประเทศไทย 1.0 ทีเน้นภาคการเกษตร แต่ยงัพบปัญหาในเรืองของความยงัยืน ในปัจจุบนัจึงได้มีนโยบายโมเดล “ประเทศไทย 4.0” เพือการพฒันาสู่ “ความมนัคง มงัคงั และยงัยืน” ดว้ยการขบัเคลือนเศรษฐกิจด้วยนวตักรรม ซึงกลุ่มเทคโนโลยีการเกษตร เป็นหนึงกลุ่มทีอยู่ในกลุ่มเป้าหมายหลกัในการพฒันาเทคโนโลยีมุ่งเนน้ใชง้านร่วมกบัการเกษตร เพอืใหเ้กษตรกรมีคุณภาพชีวติทีดี มีอาชีพมนัคง มีรายไดเ้พียงพอต่อการเลียงชีพ 
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ควบคู่ไปกบัการให้ความสําคญัในการพฒันาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคา้เกษตรและความมนัคงด้านอาหาร ส่งเสริมการผลิตพืชอาหารและพืชพลงังานทดแทนให้มีความเหมาะสม โดยกาํหนดเป้าหมาย สู่ความเป็น Smart Farmer ซึงเป็นการจดัการฟาร์มทีแบบมืออาชีพ ทีจะพฒันาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ให้เกษตรกรมีความสามารถพึงพาตนเองได ้มีภมิูคุม้กนัพร้อมรับความเสียงดา้นการผลิต การตลาด และมีการกระจายรายไดที้ทวัถึง มีความสามารถใน การผลิตและการตลาด ส่งเสริมการทาํงานร่วมกนัระหวา่งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และพลงังานสู่เกษตรกรรมทียงัยนืสืบไป 
ภูมิอากาศเป็นปัจจยัหลกัทีมีผลต่อการผลิตทางการเกษตร เช่น การวางแผนการเพาะปลูก การคดัเลือกพนัธุ์ การวางแผนการปราบศัตรูพืช หรือการวางแผนการใช้ทีดิน อาจกล่าวได้ว่าขอ้มูลภูมิอากาศ เกือบทังหมดมีประโยชน์ต่อการเกษตรทงัสิน เช่น อุณหภูมิ ความชืนสัมพทัธ์ ฝน การระเหยของนาํ ความเขม้ของแสงและ ความยาวนานของแสงแดด และลม ซึงหากนาํขอ้มูลทางภูมิอากาศมาทาํการวิเคราะห์และวางแผนก่อนทาํการเกษตรจะสามารถช่วยให้เพิมศกัยภาพในการผลิตและลดอตัราความเสียงลงได ้(“สรุปสาระสาํคญั แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัทีสิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564.” 2560 : 1-22) 
ดงันนัในงานวิจยันีจึงนาํเสนอวิธีการตรวจสอบภูมิอากาศแบบไร้สายพร้อมทงัการเก็บขอ้มูลภูมิอากาศเพือเป็นแนวทางในวางแผนการทาํการเกษตร โดยสถานีตรวจสอบภูมิอากาศจะทาํการตรวจรู้อุณหภูมิ ความชืน ความเขม้แสง ทิศทางและความเร็วลม และมีการเก็บผลการตรวจสอบในรูปแบบคลาวด์ ทงันีในการออกแบบสถานีตรวจสอบภูมิอากาศนนัจะประยุกตใ์ชห้ลกัการและเทคนิคต่างๆ เพือสร้างตวัตรวจรู้ในราคาทีไม่สูงและให้ประสิทธิภาพในการตรวจรู้ขอ้มูลภูมิอากาศทีสามารถนําวิเคราะห์เพือวางแผนการเพาะปลูกและเลือกพนัธุ์พืชทีเหมาะสมกบัภูมิอากาศได ้(Pineres-Espitia, G., Cama-Pinto, A., De La Rora Morron, D., Estevez, F.and Cama-Pinto, D. 2017 : 13) ซึงสถานีตรวจสอบภมิูอากาศจะถูกต่อร่วมเขา้กับระบบโครงข่ายตรวจสอบภูมิอากาศแบบไร้สายซึงเป็นการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลด้านการสือสารมาประยุกต์ใช้กับการเกษตร (Farhat, M., Abdul-Niby, M., Abdullah, M. and Nazzal, A. 2017 : 1615-1618) พร้อมทังยงัใช้ระบบสมองกลอจัฉริยะ (Embedded System) และคอนโทรลเลอร์ (Controller) ร่วมกบัเทคโนโลยี Internet of things (IoT) (Yawut, C. and Kilaso, S. 2010 : 155-159) ทีมีการเก็บขอ้มูลในลักษณะฐานข้อมูลหรือระบบจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด ์(Roneel, V.S. 2014 : 233-240), (Kodali, R.K. and Mandal, S. 2016 : 680-683) เพือเป็นประโยชน์ในการพยากรณ์ภมิูอากาศและเตรียมความพร้อมพนืทีการเกษตรเพอืการเพาะปลูกได ้
 

วธิีดําเนินการวิจัย 
สาํหรับแผนการดาํเนินงานโครงข่ายตรวจสอบภูมิอากาศแบบไร้สายสาํหรับระบบฟาร์มอจัฉริยะแบ่งระยะเวลาการทางานออกดงันี 

. วางแผนการดาํเนินงาน  
ขนัตอนการวางแผนการดาํเนินงานเป็นการวางโครงสร้างหลกัการทาํงานต่างๆ ศึกษาขอ้มูลเกียวกบัคุณสมบติัของโซล่าเซลล์, กังหันลม, ตวัวดัอุณหภูมิ, ตวัวดัปริมาณนาํฝนและความชืน อีกทงัในส่วนของโปรแกรมศึกษาการใช้ Node 
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MCU ESP8266 ซึงเป็นตวัประมวลผลและควบคุมการทาํงานของสถานีตรวจสอบภูมิอากาศ รวมถึงการจดัเก็บขอ้มูลของกลุ่มเมฆ เพอืกาํหนดขอบเขตของการทาํงาน กาํหนดช่วงเวลาของการปฏิบติังานอยา่งเป็นขนัตอน  
2. ออกแบบและสร้างสถานีตรวจสอบภูมอิากาศ  

การออกแบบและสร้างสถานีตรวจสอบภูมิอากาศ เพือใช้ในโครงข่ายตรวจสอบภูมิอากาศแบบไร้สายสําหรับระบบฟาร์มอจัฉริยะ เริมตน้จากรูปแบบและโครงสร้างของอุปกรณ์ต่างๆ ทีเหมาะกับการใชง้านกลางแจง้ทีตอ้งโดนแดด, ฝน, ลม, พาย ุฯลฯ และทาํการออกแบบสถานีตรวจสอบภูมิอากาศโดยแบ่งเป็น  ส่วนดงันี 
2.1 ส่วนควบคุมและประมวลผล จะใช้ Node MCU ESP8266 ซึงเป็นบอร์ดประมวลผลทีมีการทาํงานคลา้ยกับ Arduino แต่มีการปรับแต่งเพิมเติมโดยการเพิมโมดูล ESP-12E เขา้ไปในบอร์ดเป็นลกัษณะฝังติดกบัตวับอร์ดหลกัจึงทาํให้บอร์ดนีมีความสามารถในดา้นการสือสารไร้สายในยา่นความถี .  GHz 

 ภาพท ี1 โครงสร้างบอร์ดและจุดต่อใชง้านของบอร์ด Node MCU ESP8266 
2.2 ส่วนตวัตรวจรู้อุปกรณ์ตรวจรู้ทีใชใ้นสถานีตรวจสอบภูมิอากาศตน้แบบนนั ประกอบดว้ยอุปกรณ์  ประเภทดงันี 

2.2.1 ตวัตรวจรู้ปริมาณนาํฝน จะใช้เพือตรวจรู้ปริมาณนาํฝนทีตก ณ เวลานัน โดยใช้หลกัการของไม้กระดกและไมโครสวติซ์ (Micro Switch) เพือใชน้บัจาํนวนการกระดกและคาํนวณออกมาเป็นปริมาณของนาํฝน ซึงตวัตรวจรู้ปริมาณนาํฝนจะประกอบดว้ย 2 ส่วนดว้ยกนั ส่วนที 1 (ภาพที 2 และ ) อุปกรณ์รับนาํฝนมีลกัษณะเป็นรูปทรงกระบอกมีเส้นผ่าศูนยก์ลางของปากถงัรับนาํฝน 8 นิว (150 มิลลิเมตร) สูง 7.5 นิว (190 มิลลิเมตร) ลกัษณะดา้นในของถงัรับนาํฝนมีลกัษณะเป็นกรวยเพอืรวมนาํฝนทีตกลงสู่ภาชนะรองรับนาํฝน 

 ภาพท ี2 โครงสร้างของถงัรองรับนาํฝน 

Credit by 
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 ภาพท ี3 โครงสร้างของฐานรองถงัรองรับนาํฝน 
ส่วนที 2 (ภาพที 4) ภาชนะรองรับนาํฝนหรือเรียกวา่ภาชนะกระดก (Tipping Bucket) ทาํหนา้ทีเปลียนสัญญาณอนาล็อกไปเป็นดิจิตอล คือเปลียนปริมาตรนาํทีไหลผ่านลงกรวยอยา่งต่อเนืองไปเป็นจาํนวนครังของภาชนะทีกระดกไปมา โดยการเคลือนไหวของภาชนะกระดกนีจะถูกจบัดว้ยไมโครสวติซ ์ซึงสวิตซ์จะนาํสัญญาณจาํนวนครังทีไดไ้ปเขา้สู่ MCU node เพือทาํการประมวลผล 

 

 ภาพท ี4 โครงสร้างของถงัรองรับนาํฝน 
  2.2.2 ตวัตรวจรู้ทิศทางลม นนัจะใชศ้รยาว มีลกัษณะทีคลา้ยกบัเครืองบิน มีแพนหางตงัตรงเป็นตวับงัคบัให้ปลายศรลมชีไปในทิศทางทีลมพดัเข้ามา โดยทีแกนของศรลมหมุนได้รอบ (0-360 องศา) ใช้ไฟอินพุต 7-24 โวลต ์สัญญาณเอาต์พุต 4-20 มิลลิแอมป์ และสามารถอ่านค่าทิศทางลมได้โดยต่อเขา้กับวงจรไฟฟ้า และจะนําไปติดตงัไวฝั้งเดียวกนักบัตวัตรวจรู้ความเร็วลม สายตวัตรวจรู้ทิศทางลม ใชห้วัต่อคอนเนคเตอร์ชนิด X12K4P ใชส้ายเคเบิลแบบสามแกนทองแดง สายสีนาํตาลคือไฟบวก สายสีดาํคือไปลบ สายสีนาํเงินคือสญัญาณ 

 

Micro switch 
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 ภาพท ี5 อุปกรณ์ตรวจรู้ทิศทางลมแบบลูกศรและการติดตงั 
 2.2.3 ตวัตรวจรู้ความเร็วลมแบบสามถว้ย ประกอบดว้ยถว้ยโลหะ  ใบ ทีติดอยูก่บัปลายแขนของเครือง ทาํจากอลูมิเนียมอลัลอยทีมีความทนต่อสภาพออากาศ เมือลมพดัจะทาํให้ถว้ยทงัหมดหมุนรอบกา้น และจะคาํนวณกลบัมาเป็นค่าความเร็วลม เป็นอุปกรณ์ตรวจรู้ความเร็วลมทีให้ Output เป็นแบบ analog 0 - 5 VDC และ  -  mA สามารถวดัความลมไดต้งัแต่  -  m/s ความละเอียดในการวดั .  m/s ใชไ้ฟเลียง  -  VDC สามารถทาํงานไดที้อุณหภูมิ -  องศาเซลเซียส ถึง  องศาเซลเซียส โดยจะนําไปติดตงัไวด้า้นขา้งตรงแขนทีของสถานีตรวจสอบภูมิอากาศ และใชข้วัต่อชนิด X14K4P สายเคเบิลแบบสามแกนทองแดง เหมาะสาํหรับเครืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ขนาดเล็ก สามารถใชก้บัอุณหภมิูทีสูงไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส สายสีแดงคือไฟบวก สายสีเหลืองคือไฟลบ สายสีดาํคือสญัญาณ 

 

 ภาพท ี6 อุปกรณ์ตรวจรู้ความเร็วลมแบบสามถว้ยและการติดตงั 
จากตารางที  แสดงการวดัค่าแรงดนัเอาท์พุตของตวัตรวจรู้ความเร็วลมโดยวดัเมือมีลมกระทาํกบัแกนรูปถว้ยและเกิดการหมุนของแกนและจ่ายแรงดนัเอาท์พุทดงัในตารางเราจะนาํค่าแรงดันทีไดม้าเขา้สูตรคาํนวณเพือหาค่าความเร็วของลม ดว้ยสูตร  

V×6 = U  
เมือ  V = แรงดนัเอาท์พทุ 
 U = ความเร็วลม (เมตรต่อวนิาที) 
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ตารางท ี1 ค่าเอาทพ์ทุของตวัตรวจรู้ความเร็วลม 

 2.2.4 ตวัตรวจรู้อุณหภูมิและความชืน โมดูลวดัอุณหภูมิและความชืน จะใชโ้มดูล DHT 11 เป็นตวัวดัอุณหภูมิและความชืน ยา่นวดัความชืน 20 - 90% RH โดยมีค่าความแม่นยาํ +- 5% RH ความละเอียดในการวดั 1 % แสดงผลแบบ 8 บิต สามารถวดัอุณหภูมิได ้0 - 50 องศาเซลเซียส โดยมีค่าความแม่นยาํ +- 2 องศาเซลเซียสแสดงผลแบบ 8 บิต ใช้กระแส 0.5 - 2.5 mA (ขณะทาํการวดัค่า) ทีระดบัแรงดนั 3 - 5.5 VDC แลว้จะนาํไปใสในกล่องพลาสติกทีมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 

 ภาพท ี7 อุปกรณ์ตรวจรู้อุณหภูมิและความชืนสมัพทัธ ์

(m/s) (Km/Hr)1 3.6 0.172 7.2 0.333 10.8 0.54 14.4 0.675 18 0.836 21.6 17 25.2 1.178 28.8 1.339 32.4 1.510 36 1.6711 39.6 1.8312 43.2 213 46.8 2.1714 50.4 2.3315 54 2.5

Wind speed Voltage Output 0-5 V.
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2.3 ส่วนจดัเก็บขอ้มูล ระบบจดัเก็บขอ้มูลแบบคลาวด์ (Cloud storage) เป็นรูปแบบของเครือข่ายการจดัเก็บขอ้มูล ซึงไม่เพียงแต่จดัเก็บขอ้มูลของคอมพิวเตอร์จากผูใ้ชง้านต่างๆแลว้ ยงัเป็นศูนยร์วมการจดัเก็บขอ้มูลในลกัษณะ Virtual Pool ซึงหมายถึงแนวทางทีใหอุ้ปกรณ์จดัเก็บขอ้มลูขนาดใหญ ่ถูกมองเป็นอปุกรณ์ Hard disk ของผูใ้ชง้านแต่ละคน ดงันนัในศูนย์จดัเก็บขอ้มูลทีประกอบดว้ย Storage Array มีการแบ่งเนือทีจัดเก็บขอ้มูลของผูใ้ชง้านแต่ละคน เสมือนหนึงว่าแต่ละคนมี Hard Drive ของตนเอง (แต่ใชว้ิธีการแบ่งเนือทีใน Hard Drive) โดยศูนยจ์ดัเก็บขอ้มูลนี อาจเป็นผูบ้ริการรายใดรายหนึงทีมี Data Center ก็ได ้และผูใ้ชง้านจะตอ้งเช่าใชเ้นือทีของ Hard Disk เพือจดัเก็บขอ้มูลของเขาก็ได ้ขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการอาจถูกจัดเก็บไวใ้น Hard Drive ตัวเดียวกัน หรือหลายตัว ในหลาย Server ก็ และความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารขึนอยู่กับประสิทธิภาพและความน่าเชือถือของการใหบ้ริการ 

 ภาพท ี8 ระบบจดัเก็บขอ้มูลแบบคลาวด ์(Cloud storage) 
2.4 ส่วนพลงังาน ใชโ้ซล่าเซลลข์นาด  W เป็นตวัรับพลงังานแสงจากดวงอาทิตยแ์ลว้เปลียนเป็นพลงังานไฟฟ้าโดยไม่ตอ้งอาศยัแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอก ควบคุมการชาร์จดว้ยชาร์จเจอร์เพือชาร์จไฟเขา้ทีแบตเตอร์รี เมือแบตเตอร์รีเต็มชาร์จเจอร์ก็จะทาํการตดัไฟจากโซล่าเซลล ์โดยจะทาํการติดตงัโซล่า เซลลไ์วส่้วนบนสุดของของสถานีตรวจสอบภูมิอากาศ 

  ภาพท ี9 แบบรูปการต่อใชง้านโซล่าเซลลแ์ละแผงโซล่าเซลล ์
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 ภาพท ี10 บลอ็กไดอะแกรมของสถานีตรวจสอบภูมิอากาศ 
จากภาพที 10 แสดงโครงสร้างและขนัตอนการทาํงานของสถานีตรวจสอบภูมิอากาศ ซึงจะแบ่งเป็นภาคการทาํงานกนัอยา่งชดัเจน โดยเริมจากส่วนของอุปกรณ์ตรวจรู้ซึงทาํหนา้ทีเก็บขอ้มูลต่างๆ เกียวกบัสภาพแววดลอ้มโดยรอบของพืนทีและนาํส่งขอ้มูลมายงั MCU Node ซึงเป็นคอนโทรลเลอร์ คอนโทรลเลอร์ทาํการประมวลตามโปรแกรมทีตงัไวแ้ละทาํการส่งขอ้มูลไปยงั Fire Base Storage ซึงทาํหน้าทีเก็บขอ้มูลในรูปแบบคลาวด์ โดยผ่านโมดูลสือสารไร้สายย่านความถี 2.4 GHz ซึงข้อดีของระบบคลาวด์อย่างหนึงคือการเข้าถึงข้อมูลได้ทุกทีทีสามาถรถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ โดยผ่าน Web Browser  และในส่วนของพลงังานของสถานีตรวจสอบภูมิอากาศ เราจะติดตงัระบบพลงังานแสงอาทิตยซึ์งประกอบดว้ย แผงพลงังานแสงอาทิตย ์แบตเตอร์รี และวงจรชาร์จไฟฟ้า เพือเพิมความสามารถให้กับสถานีตรวจสอบภูมิอากาศ ให้สามารถติดตงัในสถานทีที ไม่มีไฟฟ้า 

3. วเิคราะห์ประสิทธิภาพของสถานีตรวจสอบภูมอิากาศ 
 การวเิคราะห์ประสิทธิภาพของสถานีตรวจสอบภมิูอากาศตน้แบบ โดยการนาํผลจากอุปกรณ์ตรวจรู้ประเภทต่างๆ ทีติดตงัอยูใ่นสถานีตรวจสอบภูมิอากาศ มาเปรียบเทียบค่าต่างๆ กบัเครืองมือวดัมาตรฐานและหาเปอร์เซ็นตค์วามผิดพลาด เพือวเิคราะห์วา่เครืองตรวจสอบภูมิอากาศตน้แบบนนัมีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด และนาํขอ้มูลทีไดจ้ากการตรวจสอบภูมิอากาศ ไปเก็บไวใ้นระบบจดัเก็บขอ้มูลแบบคลาวด์เพือนาํขอ้มูลทีไดใ้นแต่ละวนัมาวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศของพืนทีนนัๆ เพอืประยกุตใ์ชก้บัการเกษตร 
4. สรุปผล 
 ในส่วนนีจะดูวา่สถานีตรวจสอบภูมิอากาศทีสร้างขึนมานนัประสบผลสาํเร็จมากน้อยเพียงใด สามารถเก็บขอ้มูลเกียวกบัภูมิอากาศไดถู้กตอ้งหรือไม่ มีขอ้ผิดพลาดอยา่งไรบา้งและสาเหตุมาจากอะไร และสถานีตรวจสอบภูมิอากาศทีสร้างขึนมานนัมีจุดเด่นจุดดอ้ยอยา่งไร สามารถนาํมาประยกุตใ์ชง้านในดา้นไหนไดบ้า้ง 
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ผลและวจิารณ์ผล . การทดสอบตวัตรวจรู้ปริมาณนาํฝน  เราใชไ้ซริงคพ์ลาสติกทีมีระดบัการวดัปริมาตรนาํในการทดสอบเนืองจากอปุกรณ์ตรวจรู้ปริมาณนาํฝนทีเราสร้างขึนเองอาจจะมีความไม่เทียงตรง เราจึงใชก้ารวดัปริมาตรนาํโดยใชไ้ซริงคพ์ลาสติกแลว้หยดนาํลงไปในถงัรองรับนาํฝนแลว้เราก็ไปดูค่าทีอ่านไดจ้าก MCU node ค่าทีไดคื้อจาํนวนครังทีภาชนะกระดกกระทบไมโครสวติซ์ของตวัตรวจรู้ปริมาณนาํฝนทีวดัไดม้าทาํการคาํนวณเพอืหาปริมาณนาํฝน 

 ภาพท ี11 แสดงการทดสอบตวัตรวจรู้ปริมาณนาํฝนและการแสดงค่าบนคลาวด ์
ตารางท ี2 ผลการทดสอบตวัตรวจรู้ปริมาณนาํฝน 

 

ปริมาณนําฝน 1 2 3 4 5 6 75 5 5 5 5 5 5 5 5 010 10 10 10 10 10 10 10 10 015 15 14 14 15 14 13 14 14.14 5.7320 20 19 19 18 19 20 19 19.14 4.325 24 24 25 25 24 24 23 24.24 3.0430 30 29 29 29 29 29 28 29 3.3335 35 35 34 34 34 33 34 34.14 2.4540 40 39 39 37 38 38 38 38.42 3.9545 45 45 44 44 43 44 45 44.28 1.650 50 49 49 49 50 49 48 49.14 1.7255 55 54 54 55 54 53 53 54 1.8160 59 60 59 60 59 59 58 59.14 1.4365 65 64 64 63 63 64 64 63.85 1.76

จํานวนครัง ค่าเฉลยี Er ror%
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จากตารางที 2 แสดงผลการทดสอบตัวตรวจรู้ปริมาณนําฝน โดยการกําหนดปริมาณนําฝนขึนตังแต่ 5 – 65 มิลลิลิตร และทาํการวดัผลในแต่ละช่วงปริมาณนาํฝน 7 ครัง ซึงค่าเฉลียของค่าผิดพลาดของตวัตรวจรู้ปริมาณนาํฝนอยู่ที 2.39% แมว้า่ตวัตรวจรู้ปริมาณนาํฝนตน้แบบจะมีค่าผิดพลาดอยูแ่ต่ค่าผิดพลาดทีเกิดขึนก็ยงัอยูใ่นช่วงทีรับได ้
2. การทดสอบตวัตรวจรู้ความเร็วลม จะนาํตวัตรวจรู้ความเร็วลมทีเราทาํขึนมาไปทาํการทดสอบกบัตวัตรวจรู้ความเร็วลมแบบมาตรฐาน โดยจะนาํไปทดสอบกบัพดัลมทีสามารถปรับระดบัความแรงของลมได ้โดยจะนาํเอาตวัตรวจรู้ความเร็วลมทีสร้างขึนและตวัตรวจรู้ความเร็วแบบมาตรฐานไปวางไวที้หนา้พดัลมแลว้นาํค่าทีวดัไดม้าเปรียบเทียบกนั  

 ภาพท ี12 แสดงการทดสอบตวัตรวจรู้ความเร็วลมและการแสดงคา่บนคลาวด ์
ตารางท ี3 การทดสอบตวัตรวจรู้ความเร็วลม 

 

ค่าทีวัดได้จากเครือง ค่าทีวัดได้จากเครืองทีจัดทําขึนมาตรฐาน (กโิลเมตรต่อชัวโมง)(กโิลเมตรต่อชัวโมง) กโิลเมตรต่อชัวโมง %  Error1 15.1 14.4 0.7 4.632 14.5 14.4 0.01 0.683 13.6 10.8 2.8 20.584 23.7 21.6 2.1 8.865 24.2 21.6 2.6 10.746 20.5 21.6 1.1 5.367 21.9 21.6 0.3 1.368 24.7 25.2 0.5 2.029 23.7 25.2 1.5 6.3210 22.6 21.6 1 4.426.49

ครังที ค่าความผิดพลาด

เฉลีย
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จากตารางที 3 เป็นการทดสอบประสิทธิภาพตวัตรวจรู้ความเร็วลมทีสร้างขึนเปรียบเทียบกบัตวัตรวจรู้ความเร็วลมมาตรฐาน จะเห็นวา่ค่าผิดพลาดเฉลียอยูที่ 6.49% เป็นค่าผิดพลาดค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะการทดสอบครังที 3 มีค่าผิดพลาดสูงถึง 20.58% ซึงอาจจะเกิดจากความผนัผวนของลมในช่วงเวลาทีกาํลงัทดสอบจึงทาํใหค้่าทีไดมี้ความผิดพลาดทีสูงขึน 
3. การทดสอบตวัตรวจรู้อุณหภูมแิละความชืน 
จะทาํการทดสอบโดยจะนาํตวัตรวจรู้มาตรฐานมาทาํการสอบเทียบอุณหภูมิและความชืน ณ บริเวณเดียวกนัวนัและเวลาเดียวกันระหว่างตวัตรวจรู้อุณหภูมิและความชืนทีเราสร้างขึนกับตวัตรวจรู้แบบมาตรฐานค่าทีวดัไดจ้ะเท่ากันหรือไม่ แลว้นาํค่าทีวดัไดม้าทาํการเปรียบเทียบกนั นอกจากนีค่าความชืนจะมีความสัมพนัธ์กบัค่าอุณหภูมิซึงเราสามารถคาํนวณหาค่าความชืนไดจ้ากค่าของอณุหภูมิ 

 ภาพท ี13 แสดงการทดสอบตวัตรวจรู้อุณหภูมิกบัความชืนและการแสดงค่าบนคลาวด ์
ตารางท ี4 การทดสอบตวัตรวจรู้อุณหภูมิ 

 

ค่าทีวัดได้จากเครือง ค่าทีวัดได้จากเครืองทีจัดทําขนึมาตรฐาน (องศาเซลเซียส)(องศาเซลเซียส) องศาเซลเซียส Error %1 31 29 2 6.452 31.2 29 2.2 7.053 31.4 29 2.4 7.644 31.5 29 2.5 7.935 31.5 29 2.5 7.936 31.6 29 2.6 8.227 31.6 29 2.6 8.228 31.7 29 2.7 8.519 31.6 29 1.6 8.2210 31.6 29 1.6 8.227.83

ครังที ค่าความผิดพลาด

เฉลีย
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ตารางท ี5 การทดสอบตวัตรวจรู้ความชืน 

 จากตารางที 4 และ ตารางที 5 เป็นการวดัค่าทีได้จากตัวตรวจรู้DHT11 แต่เนืองจากการติดตงัภายในสถานีตรวจสอบภูมิอากาศตน้แบบเรานาํตวัตรวจรู้DHT11 ไปใสในกล่องพลาสติกทีมีอากาศถ่ายเท จึงอาจจะเป็นปัจจยัในการเกิดค่าผิดพลาดของค่าขอ้มูลทีวดัไดจ้ากตวัตรวจรู้DHT11 ซึงจะเห็นวา่ในการวดัอุณหภูมิมีค่าผิดพลาดเฉลียอยูที่ 7.83% ซึงเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดทีค่อนขา้งสูงและในการวดัค่าความชืนจะมีค่าผิดพลาดอยู่ที 1.11% อีกปัจจัยทีงานวิจยันีมีความผิดพลาดเนืองจากการทดสอบอุปกรณ์ตรวจรู้ทงัหมดทีกล่าวมาไม่ไดท้าํการทดสอบในพนืทีทีมีการแปรผนัทางอณุหภูมิหรือจาํลองสถานทีทีมีอุณหภูมิแตกต่างกนั จึงอาจจะทาํใหผ้ลการเปรียบเทียบและการทดสอบอาจจะไดผ้ลทีไม่หลากหลายและครอบคลุมในบางภมิูอากาศ 
 

สรุปผลการวจิัย 
จากการทดสอบสถานีตรวจสอบภูมิอากาศและสร้างเป็นโครงข่ายตรวจสอบภูมิอากาศ ดงักล่าวมาแลว้นนั อุปกรณ์ตรวจรู้ทีทาํการประดิษฐข์ึน เช่น ตวัตรวจรู้ปริมาณนาํฝน ตวัตรวจรู้ความเร็วลม และอุปกรณ์ตรวจรู้ทีสาํเร็จรูป เช่น ตวัตรวจรู้ทิศทางลม ตวัตรวจรู้อุณหภูมิและความชืน โดยทงัหมดนีสามารถส่งขอ้มูลไปยงั MCU Node เพือทาํการคาํนวณค่าปริมาณต่างๆ ซึงเป็นกระบวนการประมวลผล ทีสามารถทาํการประมวลผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และจะส่งขอ้มูลทงัหมดไปเก็บไวที้ระบบจดัเก็บขอ้มูลแบบคลาวด ์
 

ค่าทีวัดได้จากเครือง ค่าทีวัดได้จากเครืองทีจัดทําขนึมาตรฐาน (%)(%) % Error % 1 90 89 1 1.112 90 89 1 1.113 90 89 1 1.114 90 89 1 1.115 90 89 1 1.116 90 89 1 1.117 90 89 1 1.118 90 89 1 1.119 90 89 1 1.1110 90 89 1 1.111.11

ครังที ค่าความผิดพลาด

เฉลีย
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 ภาพท ี14 สถานีตรวจสอบภมิูอากาศตน้แบบ 
 ในตวัตรวจรู้ปริมาณนาํฝนนีทาํการสร้างขึน โดยใชห้ลกัการของคานกระดกนาํ ซึงมีลกัษณะการกระดกไปมา ในการกระดกของคานแต่ละครังจะเป็นปริมานของนาํฝน ในส่วนของเซนเซอร์ชุดวดัปริมาณนาํฝนจะใชส้วติซ์ (Micro Switch) ส่งสญัญาณในการกระดกแต่ละครังไปยงัชุดประมวลเพอืทาํการคาํนวณ 
 ในตวัตรวจรู้ความเร็วลมจะใช้หลักการของ Rotary Encoder คือส่วนของเอาต์พุตจะสร้างการทาํงานคลา้ยกับ Rotary Encoder จะเป็นสญัญาณพลัส์ เมือถว้ยรับลมหมุนจะทาํให้ Rotary Encoder สร้างสัญญาณพลัส์แลว้จะส่งขอ้มูลไปยงัชุดประมวลผลเพอืทาํการคาํนวณ 
 ตวัตรวจรู้ทิศทางลมมีลกัษณะเป็นลูกศรยาวปลายแหลมจะใชศ้รลมเป็นตวัชีบอกทิศทางลมแกนของศรลมสามารถหมุนไปไดโ้ดยรอบ (  องศา) ปลายลูกศรจะชีไปทางทีมีลมพดัเขา้มา และจะส่งขอ้มูลไปยงัชุดประมวลผลเพือทาํการคาํนวณ 
 ในตวัตรวจรู้อุณหภูมิและความชืนจะใช้โมดูล DHT  ทีสามารถวดัค่าอุณหภูมิและความชืนไดต้วัถงัเดียวกัน จากนนัสร้างกล่องนาํโมดูล DHT  ใส่ไวภ้ายในเพือให้การวดัค่าอุณหภูมิและความชืนไม่เกินค่าความเป็นจริง ต่อมาชุดประมวลผลจะทาํการเรียกอ่านค่าจากโมดูล DHT  นาํไปคาํนวณตามสมการ 
 ทงันีการทดสอบสถานีตรวจสอบภูมิอากาศและโครงข่ายตรวจสอบภูมิอากาศอาจจะมีตวัอยา่งทดลองหรือสถานทีทดลองไม่หลากหลายนกั จึงทาํให้ค่าทีไดใ้นการทดลองนนัอาจจะไม่ครอบคลุม ภูมิอากาศทงัหมดทีสามารถเกิดขึนได ้ในอนาคตหากมีการเก็บขอ้มูลเพิมเติมในสถานทีหรือรูปแบบการทดลองทีหลากหลายขึนอาจจะทาํให้ประสิทธิภาพของการวเิคราะห์ขอ้มูลของโครงข่ายตรวจสอบภูมิอากาศมีประสิทธิภาพมากขึน 
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กิตติกรรมประกาศ โครงการวจิยัโครงข่ายตรวจสอบภูมิอากาศแบบไร้สายสําหรับระบบฟาร์มอจัฉริยะนี สาํเร็จลุล่วงเนืองจากไดรั้บการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวิจยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในทุนวิจยัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  (เพมิเติม)  เอกสารอ้างองิ สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีและการสือสาร.  2559.  วารสารสถิติรายไตรมาส ปีที 64 ไตรมาสที 3 พ.ศ. 2559.  แ ห ล่ ง ที ม า :  http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/pubs/e-book/e09-12-59/files/assets/basic-html/index.html#1: 16 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.).  2560.  สรุปสาระสาํคญัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัทีสิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564.  แหล่งทีมา: http://www.nesdb.go.th/ ewt_news.php?nid=6420# Yawut, C. and Kilaso, S.  2010.  A Wireless Sensor Network for Weather and Disaster Alarm Systems, International Conference on Information and Electronics Engineering IPCSIT vol.6 (2011): pp. 155-159. Roneel, V.S.  2014.  Development of a Remote Automatic Weather Station with a PC- based Data Logger, International Journal of Hybrid Information Technology vol.7, No.1 (2014): pp. 233-240. Farhat, M., Abdul-Niby, M., Abdullah, M. and Nazzal, A.  2017.  A Low Cost Automated Weather Station for Real Time Local Measurements, Engineering, Technology & Applied Science Research Vol. 7, No. 3: pp. 1615-1618. Pineres-Espitia, G.; Cama-Pinto; A., De La Rora Morron; D., Estevez; F.and Cama-Pinto, D.  2017.  Design of a low cost weather station for detecting environmental changes, ISSN 0798 1015, Vol. 38 (Nº 59) Year 2017. pp. 13. Kodali, R.K. and Mandal, S.  2016.  IoT Based Weather Station, International Conference on Control, Instrumentation, Communication and Computational Technologies (ICCICCT): pp. 680-683.  
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ระบบจัดการครุภัณฑ์บนอุปกรณ์แอนดรอยด์ 
Durable Ar ticles Management System on Android Device  วโิรจน์ เลิศธีระชาญชยั  และ ไพศาล สุธีบรรเจิด * Wirote Lerttheerachanchai1 and Phaisarn Sutheebanjard1*   บทคัดย่อ  บทความนีนาํเสนอระบบการจดัการครุภณัฑบ์นอุปกรณ์แอนดรอยด์ ระบบประกอบไปดว้ยสองแอพ แอพ แรกคือ 

AdminApp ใช้โดยผูดู้แลระบบ แอพสามารถทาํการ เพิม, แกไ้ข, อพัเดต รายการครุภณัฑ์ และสร้างคิวอาร์โค๊ดสําหรับแต่ละครุภณัฑไ์ด ้แอพทีสองคือ VerifyApp ใชโ้ดยผูใ้ชที้มีหนา้ทีตรวจสอบครุภณัฑ์ แอพสามารถสแกนคิวอาร์โคด๊เพือระบุรายการครุภณัฑ์ได ้และสามารถปรับเปลียนสถานะของครุภณัฑ์ได ้เช่น ปกติ เสีย อยูร่ะหว่างซ่อม และแทงจาํหน่ายได ้ระบบทีพฒันาขึนใชไ้ฟร์เบส และเทคโนโลยีคิวอาร์โค๊ด โดยใชไ้ฟร์เบสเป็นฐานขอ้มูลแบบเรียลไทม ์สามารถจดัเก็บขอ้มูลและตรวจสอบขอ้มูลทีจดัเก็บบนระบบคลาวด์ไดท้นัที ทาํให้อุปกรณ์แอนดรอยด์ทีติดตงัแอพจะไดรั้บการอพัเดตขอ้มูลสถานะของครุภณัฑ์ล่าสุดโดยอตัโนมติั ระบบนีติดคิวอาร์โคด้ทีครุภณัฑ์ทาํให้การตรวจสอบรายการครุภณัฑท์าํไดง่้ายโดยใชแ้อพสแกนทีคิวอาร์โค๊ด จากนนัจะปรากฏรายละเอียดและสถานะของครุภณัฑข์ึนมา  การพฒันาระบบนีใชภ้าษาจาวาในการพฒันาบนแอนดรอยดส์ตูดิโอ เวอร์ชนั . .  ร่วมกบั Firebase SDK เพือเชือมต่อแอพเขา้กบัเซอร์เวอร์ไฟร์เบส และใชไ้ลบรารีโอเพนซอร์สชือ ZXing เพือสร้างและสแกนคิวอาร์โคด้ การประเมินความพึงพอใจโดยผูใ้ชท้วัไปมีคะแนนเฉลีย .  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน .  ดงันันจึงสรุปไดว้า่ระบบการจดัการครุภณัฑบ์นอุปกรณ์แอนดรอยดนี์สามารถนาํมาใชใ้นการจดัการครุภณัฑไ์ด ้
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ABSTRACT  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 
บทนาํ การตรวจสอบสถานะของครุภณัฑ์ในแต่ละปี เป็นงานทีตอ้งใชค้วามละเอียดรอบครอบของผูต้รวจสอบในการจดบนัทึกสถานะของครุภณัฑเ์ป็นอยา่งมาก ซึงแต่เดิมครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจดัทาํในรูปแบบของเอกสาร ทาํให้การจดัการขอ้มูลเป็นไปอย่างล่าชา้และขอ้มูลอาจเกิดการผิดพลาดไดง่้าย ดงันนังานวจิยันีจึงมีแนวความคิดทีจะใชอุ้ปกรณ์แอนดรอยด์มาช่วยในการจดัการครุภณัฑ์ร่วมกบั Firebase (Firebase, 2561) ซึงเป็นฐานขอ้มูลแบบเรียลไทม์ทีทํางานอยู่บนระบบคลาวด์ของ Google ทําให้ข้อมูลสถานะของครุภัณฑ์บนอุปกรณ์แอนดรอยด์ทุกเครืองตรงกนั ช่วยลดโอกาสทีขอ้มูลอาจเกิดการผิดพลาดลงได้ และมีการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค๊ดในการป้อนอินพุทให้กับอุปกรณ์แอนดรอยดเ์พอืความรวดเร็วและลดขอ้ผิดพลาดจากการระบุครุภณัฑผิ์ดรายการได ้
ทฤษฎีและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง คิวอาร์โคด๊ (QR Code) เป็นสญัลกัษณ์สองมิติคิดคน้โดยบริษทัเดนโซ (History of QR Code, 2561) ในปีพ.ศ. 2537 (ค.ศ. ) และในปัจจุบนัมีไลบรารีทีเกียวขอ้งกบัคิวอาร์โคด๊ใหใ้ชง้านอยูเ่ป็นจาํนวนมาก เช่น libqrencode และ ZXing ทาํใหก้ารนาํคิวอาร์โคด๊มาใชง้านทาํไดโ้ดยสะดวก เช่น การสร้างคิวอาร์โคด๊ผา่นทางหนา้เวบ็ไซค ์ (P. Sutheebanjard และ W. Premchaiswadi. 2010) ทาํใหปั้จจุบนัมีการนาํคิวอาร์โคด๊มาประยกุตใ์ชง้านอยา่งแพร่หลาย เช่น การนาํคิวอาร์โคด๊มาประยกุตใ์ชใ้นการบนัทึกขอ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรรมเพอืสาํเร็จการศึกษา (นฤเทพ สุวรรณธาดา, สมคิด แซ่หลี และ สรเดช ครุฑจอ้น. 2556)  การนาํคิวอาร์โคด๊มาใชร้ะบุพิกดั โดยการนาํเขา้พิกดัจากกูเกิล แมปส์ เอพไีอ (อนิรุทธ์ เรืองรัตน์ และ ชยั
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ณรงค ์ เยน็ศิริ. 2555) การนาํคิวอาร์โคด๊มาใชต้รวจสอบสินคา้ในพพิิธภณัฑผ์า้ (ณฐัวดี หงษบ์ุญมี และ สิทธิพล ปราจนัทร์. 2560) และการนาํคิวอาร์โคด๊มาใชใ้นระบบจดัการครุภณัฑ ์(จุฑารัตน์ โถชยั และ ณฐัว ีอุตกฤษฏ.์ 2558) เป็นตน้ 
วธีิดาํเนินการวจิยั งานวิจยันีทาํการจดัเก็บข้อมูลดว้ย Firebase โดยการใชง้านผ่าน Firebase SDK และทาํการพฒันาแอพสําหรับผูดู้แลระบบ และแอพสําหรับผูที้มีหน้าทีตรวจสอบครุภณัฑ์ ดว้ยภาษาจาวาบนแอนดรอยด์สตูดิโอ เวอร์ชนั . .  และมีการใช้ไลบรารี ZXing เพือสร้างและสแกนคิวอาร์โคด้ 
ผลและวจิารณ์ผล ผลการพฒันาระบบจดัการครุภณัฑบ์นอุปกรณ์แอนดรอยดป์ระกอบดว้ยส่วนจดัเก็บขอ้มูล ไดจ้ดัเก็บไวที้ Firebase ดงัแสดงในภาพที  ส่วนของแอพ AdminApp ใชโ้ดยผูดู้แลระบบ และส่วนของแอพ VerifyApp ใชโ้ดยผูใ้ชที้มีหนา้ทีตรวจสอบครุภณัฑ ์ 

 ภาพท ี1  ขอ้มูลทีจดัเกบ็ใน Firebase  เมือผูใ้ชเ้ปิดแอพ AdminApp ขึนมาครังแรก แอพจะแสดงหนา้จอแทบ Home ดงัแสดงในภาพที  ซึงแสดงจาํนวนครุภณัฑว์า่มีทงัหมดกีรายการ มีปุ่ม IMPORT สาํหรบัการนาํขอ้มูลครุภณัฑเ์ขา้จากไฟล ์ csv ดงัแสดงในภาพที  และปุ่ม EXPORT สาํหรับการนาํขอ้มูลครุภณัฑอ์อกเป็นไฟล ์csv  
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  ภาพท ี   หนา้จอแทบ Home ของแอพ AdminApp ภาพท ี3  การเลือกไฟล ์csv เพือนาํขอ้มูลครุภณัฑเ์ขา้ การจดัเก็บขอ้มูลครุภณัฑใ์นไฟล ์csv  มีการจดัเก็บ หมายเลขประจาํครุภณัฑ ์รายการ (ยหีอ้ ชนิด แบบ ลกัษณะ) หมายเลขทะเบียน ราคาต่อหน่วย หมายเหตุ และสถานะ ดงัแสดงในภาพที  

 ภาพท ี   ตวัอยา่งขอ้มูลครุภณัฑที์จดัเก็บในไฟล ์csv แอพ AdminApp หนา้จอแทบ Durable Articles แสดงในภาพที 5 ซึงแสดงรายการครุภณัฑใ์นลกัษณะลิสต ์และมีกล่องคน้หาหมายเลขครุภณัฑ ์เพอืช่วยใหก้ารคน้หาครุภณัฑที์ตอ้งการทาํไดโ้ดยสะดวก ดงัแสดงตวัอยา่งในภาพที   
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  ภาพท ี5  หนา้จอแทบ Durable Articles ภาพท ี6  การคน้หาครุภณัฑด์ว้ยหมายเลขครุภณัฑ ์ทีรายการครุภณัฑใ์นหนา้จอแทบ Durable Articles มีป็อบอพัเมนูให้เลือกส่งออกภาพ QR Code และสามารถลบรายการครุภณัฑไ์ด ้ดว้ยการกดคา้งทีรายการทีตอ้งการ ดงัแสดงในภาพที  และภาพที   

  ภาพท ี   ป็อบอพัเมนู ภาพท ี   ป็อบอพัเมนู เมือกดคา้งทีรายการครุภณัฑที์ตอ้งการ และเลือกเมนู Share QR Code … จะปรากฏหนา้จอใหเ้ลือกวธีิการส่งออก QR Code ดงัแสดงในภาพที  และเมือเลือกยวธีิส่งออกเป็น Gmail จะปรากฏหนา้จอสาํหรับส่งเมล ดงัแสดงในภาพที   
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  ภาพท ี9  หนา้จอใหเ้ลือกวธีิการส่งออก QR Code ภาพท ี10 หนา้จอสาํหรับส่งออก QR Code ทาง Gmail เมือกดคา้งทีรายการครุภณัฑที์ตอ้งการ และเลือกเมนู Delete จะปรากฏหนา้จอยนืยนัการลบรายการครุภณัฑ ์ เช่นในภาพที  ใหย้นืยนัวา่ตอ้งการลบครุภณัฑร์หสั 7110-005-0003/977 ใช่หรือไม่ ถา้ตอบใช่ รายการครุภณัฑร์หสั 7110-005-0003/977 ก็จะหายไปจากรายการครุภณัฑ ์ดงัแสดงในภาพที  

  ภาพท ี11 หนา้จอยนืยนัการลบครุภณัฑ ์ ภาพท ี12 หนา้จอแสดงรายการครุภณัฑห์ลงัจากลบครุภณัฑ์รหสั 7110-005-0003/977  การดูรายละเอียดของครุภณัฑ์ทีตอ้งการสามารถทาํไดด้้วยการกดเลือกรายการครุภณัฑ์ทีตอ้งการ จากนนัแอพ AdminApp จะแสดงหน้าจอรายละเอียดของครุภณัฑ์ทีถูกเลือกนีดังแสดงในภาพที  นอกจากนียงัสามารถปรับเปลียนสถานะของครุภณัฑไ์ด ้โดยสามารถปรับเปลียนไดสี้สถานะคือ ปกติ เสีย อยูร่ะหวา่งซ่อม และแทงจาํหน่าย ดงัแสดงในภาพที   
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  ภาพท ี1  หนา้จอแสดงรายละเอียดของครุภณัฑ ์ ภาพท ี1  สามารถปรับเปลียนสถานะของครุภณัฑไ์ด ้ผูใ้ชที้มีหนา้ทีตรวจสอบครุภณัฑส์ามารถใชแ้อพ VerifyApp ในการตรวจสอบครุภณัฑไ์ดโ้ดยง่าย โดยการเปิดแอพขึนมา และนาํอุปกรณ์แอนดรอยดเ์ขา้ใกล ้QR Code ของครุภณัฑด์งัแสดงในภาพที  และเมือแอพอา่นรหัส QR Code จะไดห้มายเลขประจาํตวั (ID) ของครุภณัฑนี์ แอพจะนาํหมายเลขประจาํตวั (ID) ไปคน้หาขอ้มูลของครุภณัฑที์จดัเก็บอยูใ่น Firebase จากนนัแอพจะนาํขอ้มูลของครุภณัฑที์ไดจ้าก Firebase มาแสดงทีแอพ ดงัแสดงในภาพที   

  ภาพท ี15 ภาพหนา้จอของแอพ VerifyApp ภาพท ี16 แอพ VerifyApp แสดงขอ้มูลของครุภณัฑ ์ผูต้รวจสอบครุภณัฑส์ามารถใชแ้อพ VerifyApp ปรบัเปลียนสถานะของครุภณัฑไ์ด ้ โดยสามารถปรับเปลียนไดสี้สถานะคือ ปกติ เสีย อยูร่ะหวา่งซ่อม และแทงจาํหน่าย ดงัแสดงในภาพที  
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 ภาพท ี1  แอพ VerifyApp สามารถปรับเปลียนสถานะของครุภณัฑไ์ด ้ผลจากการประเมินความพึงพอใจการใชง้านแอพ VerifyApp ในการตรวจสอบครุภณัฑโ์ดยผูใ้ชง้านทวัไป จาํนวน  คน แสดงในตารางที  ซึงมีคะแนนเฉลีย .  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน .  ตารางท ี1 ผลการประเมินความพงึพอใจของผูใ้ชง้านทวัไป 
รายการประเมิน ระดบัความพึงพอใจ ค่าเฉลีย S.D. แปลผล . ความสะดวกในการใชง้าน 4.5 0.2 ดีมาก 

. ความรวดเร็วในการทาํงาน 4.2 0.3 ดี 

. ความถูกตอ้งในการทาํงาน 4.6 0.3 ดีมาก 

. ความปลอดภยัของระบบ 4.3 0.4 ดี 

. ความพึงพอใจในภาพรวมของระบบ 4.4 0.3 ดี 
ค่าเฉลีย 4.4 0.3 ดี 
 
สรุปผลการวจิยั งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือพฒันาระบบจดัการครุภณัฑบ์นอปุกรณ์แอนดรอยด์ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ โดยการพฒันาระบบใชเ้ครืองมือช่วยในการพฒันาโปรแกรมคือ Android Studio และภาษาทีใชใ้นการพฒันาคือภาษาจาวา (Java) มีการใช้ระบบฐานขอ้มูลแบบ NoSQL ผ่านไฟร์เบส และมีการเรียกใช้ไลบรารี Zxing เพือใชใ้นการอ่านและการสร้างคิวอาร์โคด๊ 
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ผลการพฒันาระบบแบ่งออกเป็น  แอพ คือแอพสาํหรับแอดมิน AdminApp ซึงสามารถเพมิรายการครุภณัฑ ์แกไ้ขรายการครุภณัฑ์ และลบรายการครุภณัฑไ์ด ้นอกจากนียงัสามารถดูรายงานผลการตรวจสอบครุภณัฑ์แยกตามสถานะของครุภณัฑ์ได้ เช่น ใชไ้ดป้กติ เสีย อยูร่ะหว่างซ่อม และแทงจาํหน่ายได ้และแอพสําหรับผูต้รวจสอบครุภณัฑ์ VerifyApp ซึงสามารถใชง้านไดโ้ดยการสแกนไปทีคิวอาร์โค๊ดทีติดอยูบ่นครุภณัฑ์ แอพจะทาํการตรวจสอบหมายเลขครุภณัฑที์สแกนมาได้ และแสดงรายละเอียดของครุภณัฑ์ดังกล่าวนี และผูใ้ช้งานแอพสามารถปรับเปลียนสถานะของครุภณัฑ์ได้ ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบโดยผูใ้ชง้านทวัไปจาํนวน  คน พบวา่ค่าเฉลียของผลการประเมินเท่ากบั .  และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.  ซึงแสดงว่าระบบมีคุณภาพการใช้งานอยู่ในระดับดี สามารถสรุปได้ว่าระบบนีมีประสิทธิภาพสามารภนาํไปใชใ้นการตรวจสอบครุภณัฑไ์ด ้โดยมีเรืองทีแนะนาให้มาปรับปรุงคือในส่วนของแอพ AdminApp ควรจะสามารถค้นหาครุภัณฑ์ได้จากรายละเอียดของครุภณัฑ ์และการส่งออกรหสั QR Code ควรจะส่งออกมาไดค้รังละมากกวา่หนึง QR Code 
เอกสารอ้างองิ จุฑารัตน์ โถชยั และ ณฐัว ีอุตกฤษฏ์. 2558.  ระบบจดัการครุภณัฑด์ว้ยเทคโนโลยีคิวอาร์โคด้บนแอนดรอยด์โฟน น. -. ใน The Eleventh National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT2015) . ณฐัวดี หงษบุ์ญมี และ สิทธิพล ปราจนัทร์. 2560. ระบบตรวจสอบสินคา้ในพพิิธภณัฑผ์า้ดว้ยสมาร์ทโฟนโดยประยกุตใ์ช้เทคโนโลยีคิวอาร์โคด้ น. - . ใน The Thir teenth National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT2017). นฤเทพ สุวรรณธาดา, สมคิด แซ่หลี และ สรเดช ครุฑจอ้น. 2556. การประยกุตใ์ชคิ้วอาร์โคด้ในการบนัทึกขอ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรรมเพอืสาํเร็จการศึกษา โดยนาํเขา้ขอ้มลูผา่นระบบเก็บขอ้มูลออนไลน์ น. - . ใน The 9th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT2013). อนิรุทธ์ เรืองรัตน์ และ ชยัณรงค ์เยน็ศิริ. 2555. เวบ็ไซตส์ร้างคิวอาร์โคด้เพอืระบุพกิดั โดยการนาํเขา้พิกดัจากกูเกิล แมปส์ เอพีไอ น. -  ใน The Eighth National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT2012). Firebase. https://firebase.google.com/, สืบคน้  เมษายน . History of QR Code. http://www.qrcode.com/en/history/, สืบคน้  เมษายน . libqrencode, https://fukuchi.org/works/qrencode/, สืบคน้  เมษายน . P. Sutheebanjard and W. Premchaiswadi. 2010. QR-Code Generator. 2010 Eighth International Conference on ICT and Knowledge Engineer ing: 89-92. ZXing, https://github.com/zxing/zxing, สืบคน้  เมษายน .       
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การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพืนทสํีาหรับการสํารวจเชิงอุทกศาสตร์ Spatial data analysis for  hydrographical survey  ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์ * และ อารีย ์ รักษธ์ญัการ  Pradya Prempraneerach* and Aree Rakthanyakarn  บทคัดย่อ   งานวิจยันีไดท้าํการศึกษาการสร้างพืนผิวแบบสามมิติและประเมินควารมลาดชนัและหน้าตดัของคลองและสระเก็บนําจากขอ้มูลทีได้จากการสํารวจทางอุทกศาสตร์ด้วยเรือทีติดตงัเซนเซอร์วดัความลึกนําด้วยคลืนเสียงและเลเซอร์สแกนเนอร์ทีใชว้ดัความสูงของตลิงและนาํขอ้มูลทีไดม้าบูรณาการเขา้กบัตาํแหน่งจากเซนเซอร์จีพีเอสในระบบพิกดัฉากยทีูเอ็ม (UTM) และ ในการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบกลุ่มจุดทีได้จากการสํารวจพืนทีเพือคาํนวณหาพืนผิวของความสูง โดยจะประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการประมาณค่าในช่วง (interpolation) ของพนืผิวแบบสามมิติ  เทคนิค ดว้ยโปรแกรม ArcGIS/ArcMap คือ ) Inverse Distance Weighted (IDW) 2) Natural Neighbors (NN) และ ) Kriging ผลลพัธ์พืนผิวแบบสามมิติของแต่ละวธีิจะบ่งบอกระดบัความสูง ณ ตาํแหน่งทีขาดขอ้มูลแบบกลุ่มจุดจากการสาํรวจทีต่างกนัออกไป ซึงสามารถช่วยหาความลาดชนัของตลิงของคอลง โดยความแม่นยาํของความลาดชนัจากเทคนิค Kriging จะดีกวา่อีกสองเทคนิค และ การวเิคราะห์แบบสามมิติ ( D Analyze) ดว้ยโปรแกรม ArcGIS ของพนืผิวสามารถแสดงภาพตดัขวาง (Profile) เพอืหาพืนทีหนา้ตดัของคลองตามแนวเส้นหนา้ตดัทีกาํหนด นอกจากนนัแลว้พืนทีผิวการประมาณค่าในช่วงของพืนผิวใตน้าํสามารถใชช่้วยคาํนวณหาปริมาตรความจุของนาํในสระนาํทีสาํรวจ โดยเริมจากการสร้างพืนผิวในรูปแบบ Triangular Irregular Network (TIN) ด้วยโปรแกรม ArcMap แลว้จึงคาํนวณหาพืนทีแบบสองมิติของสระและสามารถทีเปรียบเทียบความแม่นยาํของพืนทีกบัพืนทีแบบสองมิติทีวดัไดจ้าก Google Earth และ คาํนวณหาปริมาตรความจุของสระนาํได ้  คาํสําคญั : พนืผิวแบบสามมิติ, ขอ้มูลกลุ่มจุด, การประมาณค่าในช่วงของพนืผิว, ความลาดชนั, พนืทีหนา้ตดัคลอง           ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับึรี ตาํบลคลอง  อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี  Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Klong 6, Thanyaburi, Pathumthani 12110, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : pradya.p@en.rmutt.ac.th 
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ABSTRACT  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 three-dimensional 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 แม่นาํและลาํคลองถือเป็นทรัพยากรนาํทีสาํคญัต่อการดาํรงชีวติของสิงมีชีวิตไม่วา่จะเป็นคน สัตว ์หรือพืช รวมไปถึงมีความเกียวเนืองกนักบัภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือแมก้ระทงัด้านการท่องเทียว แต่ทงันีปัจจุบนัยงัขาดขอ้มูลทีเป็นปัจจุบนัทีบ่งบอกถึงค่าความลึกและปริมาตรความจุและค่าความชนัของตลิงของแม่นาํ ลาํคลอง ทีสามารถนาํมาช่วยในการบริหารจดันาํในช่วงภยัพิบติัและช่วยสร้างมาตรการป้องกนัการพงัทลายของผิวดินทีเกิดขึนในอนาคต นอกจากนนัแลว้ยงัขาดเครืองมือและอุปกรณ์ทีใชใ้นการตรวจวดัขอ้มูลดงักล่าวทีราคาไม่แพงและผูเ้ชียวชาญทีมีความรู้เรืองการใชเ้ครืองมือเก็บขอ้มูลนนัมีจาํนวนไม่เพียงพอเช่นกนั เพือช่วยสร้างฐานขอ้มูลทางนาํและผิวดินทีเป็นปัจจุบนั ผูว้จิยัจึงมีแนวคิดในการพฒันาเครืองมือทีใชใ้นการตรวจวดัและเก็บขอ้มูลของพืนผิว ความลึก ทีสามารถนาํมาใชใ้นการประมาณค่า ความจุของลาํนาํ และ ความลาดชนัของตลิง โดยการคาํนวณการประมาณค่าต่าง ๆ ดว้ยโปรแกรม ArcGIS เพือใชวิ้เคราะห์ขอ้มูลทีเก็บมาได้จากเครืองมือวดัอีกดว้ย 
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Yingchun Fuและคณะ ไดศึ้กษาถึงเรืองการทาํนายเชิงพืนทีของการละลายคาร์บอนอินทรียใ์นแม่นาํโดยใชแ้บบจาํลอง 
GIS และ ANN ไดก้ล่าววา่ ความสัมพนัธ์ของการทาํนายขอ้ผิดพลาดและขอบเขตพืนทีการกาํหนดหน่วยตอบสนองทางอุทกวทิยา (HRUs) สามารถให้ขอ้มูลทีเป็นประโยชน์เพอืเพมิประสิทธิภาพการออกแบบของเครือข่ายการตรวจสอบกระแสขอ้มูล ชีให้เห็นวา่ขอ้ไดเ้ปรียบทีเป็นไปไดข้องแบบจาํลอง Artificial Neural Network (ANN) สําหรับลุ่มนาํและการประเมินผลกระทบของแม่นาํปากแม่นาํสามารถทาํไดโ้ดยการคาดการณ์เชิงพืนทีไดอ้ยา่งแม่นยาํและการวิเคราะห์ปัจจยัทีสาํคญั โดยขอบเขตทีทีศึกษาจะเป็นลุ่มนาํตงเจียงทีตงัอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของแม่นาํเพิร์ลทางใตข้องประเทศจีน 

ชนิดา และคณะ ไดศึ้กษาการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบกริดโดยประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กบัสมการสมดุลนาํประกอบดว้ยสมการทีมีตวัแปรสาํคญัต่าง ๆโดยใช ้ .)การประมาณค่าพนืทีขอ้มูลนาํฝนและการระเหยรายสปัดาห์ทีใชว้ิธี 
Kriging ทีมีขนาดกริด  x  ตารางเมตรและ .) การศึกษาปริมาณนําท่าโดยใชว้ิธี SCS-CN ซึงวิเคราะห์จากชนิดดินและประเภทการใชป้ระโยชน์ทีดิน แลว้นาํมาคาํนวณในสมการตามลาํดบั จะพบวา่ปริมาณนาํฝนและปริมาณการระเหยเฉลียโดยการประมาณค่าเชิงพืนทีดว้ยวิธีการ Kriging จากสถานีพืนทีตรวจวดัทัง สถานี ทาํให้ทราบค่าปริมาณนําฝนเฉลีย/ปีและปริมาณการระเหยเฉลียโดยประมาณค่าเชิงพนืทีของแตล่ะทีโดยทีปริมาณนาํฝนจะแบ่งเป็น  ระดบั สูง ปกติ ตาํ ตามกาํหนดช่วงชนัขอ้มูลโดยแบ่งช่วงเท่ากนั 

Tang และ Bian ไดศึ้กษาถึงการประเมินพืนทีป่าโดยใช ้GIS และวิธีคริกิง (kriging) โดยการนาํฐานขอ้มูลป่าไมเ้ขา้ไปยงัโปรแกรม ArcGIS แลว้แปลงเป็น shapefile จากนันใช้วิธีแวริโอกรม (Variogram) สร้างพืนทีป่าโดยใชฐ้านขอ้มูลตน้ Chinese fir และพฒันาแผนทีพืนทีป่าไมโ้ดยใชเ้ครืองมือ Kriging, วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลจะใชค้่าเฉลีย, ค่าสูงสุด ค่าตาํสุด ค่ากึงกลาง ค่าความแปรปรวน ค่าเบียงเบนมาตรฐาน เป็นตน้มาคาํนวณให้ได้ผลลพัธ์ออกมา โดยจาํแนกตามความสูงของตน้ไม ้ใชว้ิธี 
variogram เพือคาํนวณจาํนวณของตน้ไมแ้ละแบ่งแยกตามความสูงของตน้ไม ้และใช้คริกิงเพือแสดงผลและเปรียบเทียบคาํนวณหาerror ของผลทีได.้  

พรชยั เอกศิริพงษ ์และสุเพชร จิรขจรกุล ไดป้ระยกุตร์ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพือวิเคราะห์พืนทีเสียงภยันาํท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พอืศึกษาและเปรียบเทียบขอบเขตพนืทีนาํท่วมปี พ.ศ.  และ  โดยเปรียบเทียบระดบัความสูงจากขอ้มูลแบบจาํลองความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model หรือ DEM) จากขอ้มูลรังวดัความสูงภูมิประเทศ ดว้ยเซนเซอร์เลเซอร์ทีติดตงับนอากาศยาน (LIght Detection And Ranging หรือ LIDAR) ทีสามารถวดัความต่างของระดบัขอ้มูลไดม้ากกวา่  เซนติเมตร สําหรับนาํมาใชว้ิเคราะห์ในพืนทีราบและขอ้มูลคราบนาํท่วมจากหลกัวดัระดบันาํท่วม ปี พ.ศ.  จาํนวน  จุด แลว้นาํมาประมวลผลดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการประมาณค่าระดบัของผิวนาํท่วมดว้ยเทคนิคการประมาณค่าในช่วง (interpolation) ดว้ยเทคนิค Inverse Distance Weighted (หรือ IDW) แลว้นาํขอ้มูลดงักล่าวมาคาํนวณหาระดับนําท่วมด้วยวิธิการวิเคราะห์การซ้อนทับข้อมูล (overlay analysis) เพือแสดงผลพืนทีเสียงภัยนําท่วม และวิเคราะห์ผลกระทบอาคารทีพกัอาศยัทีอยูใ่นบริเวณพืนทีเสียงภยันําท่วม พบว่าในพืนทีีเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีระดบันําท่วมสูงสุดถึง .  เมตร และตาํสุดเป็น .  เมตร และบริเวณพืนทีนาํท่วมซาํซาก มีการกระจายตวัของชุมชนโดยเฉพาะอาคารทีพกัอาศยัทียงัคงมีประชาชนเฉลีย  คนต่อหลงัคาเรือนอาศยัอยู ่กรณีมีการแจง้เตือนภยัล่วงหน้า โดยมีอาคารทีพกัอาศยัทีีไดรั้บผลกระทบ จากระดบันาํทีท่วมสูงสุด -  เมตร พบจา นวน  หลงันาํท่วมปานกลาง . -  เมตร พบ ,  หลง ัและ 
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นาํท่วมตาํกว่า .  เมตร พบ ,  หลงั ซึงหน่วยงานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่สามารถนําไปใชช่้วยในการวางแผน และบริหารจดัการช่วยเหลือประชาชนในเขตพนืทีเสียงภยันาํท่วมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 เพือทาํการศึกษาถึงการประมาณค่าของความลึกและพนืทีหนา้ตดัของคลอง และ รวมถึงความลาดชนัของขอบตลิง โดยไดป้ระยกุตใ์ชชุ้ดเซนเซอร์ทีติดตงัไวบ้นเรือ ทีใชใ้นการวดัและเก็บขอ้มูลในลาํนาํ จากนนัจึงใชโ้ปรแกรม MATLAB ในการประมวลผลขอ้มูลจากเซนเซอร์หลายๆชนิดเขา้ดว้ยกนั ใหอ้ยูใ่นระบบพิกดั UTM แลว้จึงใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ดว้ยโปรแกรม ArcGIS/ArcMap ในการวิเคราะห์ขอ้มูลความลึก พืนทีหนา้ตดัและความลาดชนัของตลิง  โดยในหัวขอ้แรกจะกล่าวถึงพืนทีๆทาํการศึกษาและการเก็บขอ้มูลทางอุทกศาสตร์ในคลอง และ อธิบายอุปกรณ์ทีใช้ในการสาํรวจ ส่วนในหัวข้อทีสองจะอธิบายถึงการประมวลผลข้อมูลในระบบพิกัด UTM เพือให้สามารถประเมินผลในคลองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในขนัถัดไปได้โดยง่าย และ ในหัวข้อสุดท้ายจะทําการเปรียบเทียบการประมาณค่าในช่วงทัง 3 รูปแบบ พร้อมกบัการประเมินความลาดชนัของตลิงและหนา้ตดัของลาํนาํดว้ยโปรแกรม ArcGIS/ArcMap  วธิีดําเนินการวิจัย 1. พืนทกีารศึกษา งานวิจยันีไดท้าํการเก็บขอ้มูลจากการสาํรวจเก็บขอ้มูลทางอุทกศาสตร์ดว้ยเรือสาํรวจแบบสองทุ่น ใน พนืทีบริเวณคลอง  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ตงัอยู่ที ละติจูดที  องศา  ลิปดา  ฟิลิปดาเหนือ และ ลองจิจูดที  องศา  ลิปดา  ฟิลิปดาตะวนัออก ดงัแสดงในภาพที   โดยเซนเซอร์ทีใชใ้นการเก็บขอ้มูลการสาํรวจในคลอง จะประกอบไปดว้ยอีก  เซนเซอร์ ไดแ้ก่ . เซนเซอร์จีพีเอส (GPS) เพอืใชใ้นการบอกตาํแหน่งของเรือแบบสองทุ่นทีใชเ้ก็บขอ้มูลในแต่ละขณะ และ . เซนเซอร์เข็มทิศ เพือใช้บอกองศาการหันเหของหัวเรือและองศาการโคลงของตัวเรือ และ 3. เซนเซอร์เลเซอร์สแกนเนอร์ (laser scanner) เพือใช้เก็บข้อมูลความสูงของตลิงทังสองขา้ง และ . เซนเซอร์วดัความลึกดว้ยคลืนเสียง (echo 

sounder) เพอืใชว้ดัความลึกของลาํนาํ  

  ภาพท ี  พนืทีๆใชใ้นการศึกษา คือ คลอง  จ. พระนครศรีอยธุยา (ซา้ย) และ เรือแบบสองทุ่นทีใชใ้นการสาํรวจลาํนาํดว้ยชุดเซนเซอร์เพอืเกบ็ค่าขอ้มูลทางอุทกศาสตร์ (ขวา) 
2. การแปลงพกัิดภูมศิาสตร์เป็นพกัิดฉาก UTM การแปลงตาํแหน่งในระบบพิกดัภูมิศาสตร์ ทีระบุตาํแหน่งดว้ย (ละติจูด,ลองจิจูด) ทีมีสัญลกัษณ์เป็น (ϕ,λ) ซึงมีหน่วยเป็นองศา ใหเ้ป็นตาํแหน่งในระบบพิกดัฉาก UTM (E,N) ทีใชพื้นหลกัฐานทรงรีชือ World Geodetic System 1984 (หรือ WGS84) มีหน่วย
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ความยาวเป็นเมตรโดยระบบพกิดัฉาก UTM ของโลกนนัจะแบ่งออกเป็นโซน โดยพนืทีของประเทศไทยจะครอบคลุม  โซน คือ โซนที  และ  ซึงในงานวิจัยนีจะยึดโซน  การแปลงพิกัดภูมิศาสตร์เป็นพิกัดฉาก UTM จะมีขนัตอน ดงันี โดยเริมแรกจะนาํค่าพกิดัภมิูศาสตร์ทีไดจ้ากการสาํรวจดว้ยเซนเซอร์ GPS จากในพนืทีศึกษาในรูปแบบของ ละติจูด, ลองจิจูด ทีมีหน่วยเป็นองศา แลว้มาทาํการแปลงใหเ้ป็นตาํแหน่งในระบบพิกดัฉาก UTM โดยใชว้ธีิการคาํนวณแปลงพกิดัใน [1] เมือไดค้่าตาํแหน่งในรูปแบบของระบบพิกดัฉาก X,Y,Z ในหน่วยเมตร แลว้ผูว้ิจยัจะนาํขอ้มูลของความลึกของลาํนาํทีไดจ้ากเซนเซอร์วดัความลึก (echo sounder) มารวมกันกับข้อมูลระยะทางถึงขอบตลิงทังสองข้างทีได้จากเลเซอร์สแกนเนอร์ด้วยการใช้โปรแกรม MATLAB เพือง่ายต่อการเขียนสูตรต่อไป  ในการบูรณาการขอ้มูลทีได้จากลเซอร์สแกนเนอร์นันจะตอ้งทาํการแปลงขอ้มูลระยะทางในแนวรัศมีของแสงเลเซอร์ใหจุ้ดศูนยก์ลางของขอ้มูลในแนวรัศมี ยา้ยมาอยูที่ตาํแหน่งของเสาเลเซอร์และให้ทิศทางการหันเหของขอ้มูลระยะทางแนวรัศมีนนัมีทิศทางเดียวกนักบัการเคลือนที ของหัวเรือโดยใชมุ้มออยเ์ลอร์ (Euler angle หรือ θ, β, α [5]) จากเข็มทิศมาใชร่้วมกบัเมตริกซ์การหมุน (rotation matrix หรือ [5]) เช่นเดียวกนัขอ้มูลความลึกใตผ้ิวนาํนนัก็จะตอ้งทาํการแปลงให้มาอยูที่ตาํแหน่งกึงกลางเรือ พร้อมกนักบัใชเ้มตริกซ์การหมุนให้มีทิศทางการวดัความลึกทีถูกตอ้ง เมือไดข้อ้มูลทงัหมดทีบูรณาการเขา้ดว้ยกนัแลว้ในระบบพิกดัฉาก UTM (หรือ X,Y,Z) แลว้จึงทาํการแปลงกลบัไปใหอ้ยูใ่นระบพิกดัภูมิศาสตร์อีกครัง เป็น Latitude, Longitude, Altitude จากนนัจะส่งออกขอ้มูลจากโปรแกรม MATLAB และ บนัทึกขอ้มูลทงัหมดในไฟล ์.txt เพือนาํขอ้มูลเขา้ไปในโปรแกรม ArcGIS/ArcMap ทีจะช่วยประมาณค่าขอ้มูลหนา้ตดัลาํนาํ, ความชนัของตลิง ต่อไป  

 ภาพท ี  การแสดงผลของขอ้มูลหลงัจากทีทาํการบรูรณาการขอ้มลูทงัหมดเขา้ดว้ยกนัในระบบพิกดัฉาก UTM ในโปรแกรม 
MATLAB โดยทีจุดสีดาํและสีเขียวแสดงขอ้มูลขา้งตลิงทีไดจ้ากเลเซอร์สแกนเนอร์และจุดสีนาํเงินแสดงขอ้มูลความลึกในคลองทีไดจ้ากเซนเซอร์วดัความลึกลาํนาํ และ เสน้สีแดงแดสงขอ้มลูเส้นทางเรือทีแล่นในคลองทีไดจ้ากเซนเซอร์จีพเีอส 

จากนนัจะทาํการนาํเขา้ขอ้มูลไฟล์ .txt เขา้ไปในโปรแกรม ArcMap เพือแสดงผลขอ้มูลในลกัษณะจุด (point) และ ทาํการแปลงให้เป็นชนัขอ้มูล (หรือ shapefile ทีมี นามสกุลไฟลเ์ป็น .shp) โดยทีคลิกขวาทีชนัขอ้มูล .txt จากนนัจึงทาํการ Export 
data ก็จะไดช้นัขอ้มูล ทีสามารถแสดงในโปรแกรม ArcMap ได ้กระบวนการบูรณาการขอ้มูลจากเซนเซอร์ทงัหมดเขา้ดว้ยกนัในระบบพกิดัฉาก UTM ทีกระทาํดว้ยโปรแกรม MATLAB และ การแปลงขอ้มูลทงัหมดหลงัจากการบรูณาการเขา้ดว้ยกนัแลว้ในระบบพิกดัภูมิศาสตร์ ก่อนนาํเขา้ไปสู่โปรแกรม ArcMap นนัแสดงในภาพที   

t
eR
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  ภาพท ี  ขอ้มูลกลุมจุดทีไดบ้รูณาการขอ้มูลเขา้ดว้ยกนัในระบบพกิดัฉาก UTM  เมือตดัขอ้มูลของสะพานดา้นบนในภาพที   ออกไป เมือแสดงผลในโปรแกรม MATLAB (ดา้นซา้ย) ขอบตลิงทงัสองดา้นของคลอง  และเสน้ทางการเคลือนทีของเรือ ทีแสดงผลในชนัขอ้มูลในโปรแกรม ArcMap (ดา้นขวา) 

 ภาพท ี  กรอบแนวคิดและกระบวนการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยทีเริมจากจากเก็บผลขอ้มูลสาํรวจทีไดจ้ากเซนเซอร์ GPS ทีมีตาํแหน่งอยูใ่นระบบพกิดัภูมิศาสตร์ (ละติจูด ลองจิจูด) ใหเ้ป็นตาํแหน่งนระบบพิกดัฉาก UTM  และการบรูณาการขอ้มูลจากเลเซอร์สแกนเนอร์ดา้นซา้ย (L) และ ดา้นขวา (R) เขา้ ร่วมกบัขอ้มลูความลึก (Depth) จากเซนเซอร์วดัความลึกและมุมการหนัเหของเรือ (Euler angle) ทีแสดงกราฟในโปรแกรม MATLAB จากนนัส่งออกขอ้มูลเป็นไฟลน์ามสกลุ  .txt และนาํเขา้ขอ้มูลนีเขา้ไปในโปรแกรม ArcGIS/ArcMap เพอืแสดงขอ้มูลจุด และ การประมาณค่าในช่วง (interpolation) เพอืประมาณผลความลึกและภาพตดัขวางของพนืทีศึกษา  
3. การประมาณค่าในช่วง (Interpolation) ด้วยโปรแกรม ArcGIS/ArcMap การประมาณค่าในช่วงจะสามารถช่วยสร้างขอ้มูลพืนผิว(Surface) คือ ขอ้มูลต่อเนืองขึนมาจากขอ้มูลจุดทงัหมดจากจุดทีไดจ้ากการสํารวจทีบูรณาการเขา้ดว้ยกนั ดงัทีกล่าวไปแลว้ในหัวขอ้ที .  ทีกระจายตวัในบริเวณพืนทีการศึกษา โดยอาศยัจุดขอ้มูลทีทราบค่ามาทาํนายค่าความลึกในตาํแหน่งทีขาดขอ้มูลไปดว้ยการใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ เพราะพืนผิวแบบต่อเนืองนนัจะประกอบขึนมาจากจุดจาํนวนมากในระบบกริด ซึงในทางปฏิบตัิการสาํรวจขอ้มูล จะไม่สามารถวดัและ
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เก็บค่าความลึกในแนวดิงหรือในแนวแกน Z ไดไ้ม่ครบทุกตาํแหน่งตามแนวแกน X, Y ดงันนัแบบจาํลองพนืผิว (Surface Model) ทีไดจ้ากการประมาณค่าในช่วงจะช่วยสร้างและเติมเต็มรายละเอียดของพนืผิวระหวา่งจุดขอ้มูลจากการ ในการสร้างพืนผิวขึนมาไดข้ากขอ้มูลแบบจุดนนั มีดว้ยกนัหลายวิธี เช่น วธีิการประมาณค่าแบบ Inverse Distance Weighted (หรือ ทีเรียกยอ่วา่ IDW) และ แบบ Natural Neighbors (หรือ ทีเรียกยอ่วา่ NN) และ แบบ Kriging เพือสร้างพนืผิวทีมีความต่อเนืองในระบบพิกดั (X,Y,Z) 
3.1 วิธีการประมาณค่าในช่วงแบบ Inverse Distance Weighting (หรือ IDW) เป็นวิธีการประมาณค่าในช่วงโดยคาํนวณค่าความลึกตามแนวแกน Z จากค่าความลึกของจุดขอ้มูลทีไดจ้ากการสาํรวจ โดยค่าความลึกของแต่ละจุดทีตอ้งการประมาณค่าในช่วง นนัจะสมัพนัธ์กบัระยะทางจากจุดทีตอ้งการและจุดขอ้มูลทีไดจ้ากการสาํรวจในบริเวณใกลเ้คียง ถา้จุดขอ้มูลทีสาํรวจไดน้นัอยูใ่กลจุ้ดทีตอ้งการประมาณค่าในช่วงก็จะมีนาํหนกัหรือผลกระทบต่อค่าความลึกทีคาํนวณไดม้าก แต่ถา้จุดขอ้มูลทีสาํรวจไดอ้ยูไ่กลออกไปก็จะมีค่านาํหนักหรือผลกระทบต่อค่าความลึกทีคาํนวณไดน้อ้ยลง ดงันนัจุดขอ้มูลทีสาํรวจไดที้อยู่ใกลก้บัจุดทีตอ้งการประมาณค่าในช่วงจะมีนาํหนักมากกว่าจุดทีอยูไ่กลออกไป โดยวิธีการเรียกใชค้าํสังนนัทาํไดด้งันี คือ ทาํการเลือก ArcToolbox แลว้จึงเลือกคาํสัง D Analyst Tools > Raster Interpolation > IDW > เลือกชนัขอ้มูล [ ] ผลลพัธ์จะแสดงข้อมูลค่าความลึกของจุดแบบไฟลรู์ปภาพแบบราสเตอร์ หรือ Raster ซึงทุก ๆ จุดในรูปจะมีค่าความลึก แสดงตามแถบสี ทีอยูใ่นฝัง Table of contents ดา้นซ้ายมือ [6] ดังในภาพที   ในการวิเคราะห์ผลค่าความลึก จะเห็นได้ว่าจะแบ่งออกตามกลุ่มสีเป็น  ระดบั เริมจากสีเขียวเขม้คือระดบัทีลึกทีสุดประมาณ .  เมตร จะเป็นความลึกของพนืผิวคลองในพนืทีของการศึกษา ไล่ไปจนถึงระดับความสูงทีสูงทีสุดประมาณ .  เมตร โดยคาดว่าจุดทีสูงสุดนีจะเป็นเสาไฟฟ้าริมตลิงในบริเวณพืนทีสาํรวจนนัเอง 

 ภาพท ี  ระดบัความลึกในบริเวณพนืทีศึกษาของจดุขอ้มูลรูปภาพแบบ raster ทีแยกตามแถบสี ทีไดจ้ากการประมาณค่าในช่วงดว้ยเทคนิค IDW ดว้ยโปรแกรม ArcMap ในการวเิคราะห์ผลคา่ความลึก จะเห็นไดว้า่จะแบ่งออกตามกลุ่มสีเป็น  ระดบั เริมจากสีเขียวเขม้คือระดบัทีลึกทีสุดประมาณ .  เมตร ไล่ไปจนถึงระดบัความสูงจากผิวนาํมากสุดประมาณ .  เมตร 
3.2 วิธีการประมาณค่าในช่วงแบบ Natural Neighbors (หรือ NN) เทคนิคการประมาณค่าแบบทีสองนีจะคลา้ยกนักับเทคนิคการประมาณค่าแบบ IDW ในการเพมิค่าความลึกในจุดหรือตาํแหน่งทีตอ้งการในรูปแบบกริดนี นนัตอ้งอาศยัการเฉลียนาํหนกัของขอ้มูลค่าความลึกของจุดทีไดจ้ากการสาํรวจ โดยใชข้อ้มูลค่าความลึกจากจุดทุกจุด แลว้ใหน้าํหนกัของค่าความลึกไล่ระดบักนัไป ซึงวธีิการประมาณค่าในช่วงแบบ Natural Neighbors จะสร้างรูปสามเหลียมทีเรียกวา่ Delauney จากค่าความลึกของจุดทีไดจ้ากการสาํรวจ และ จะเลือกมาเฉพาะจุดทีอยูใ่กลก้บัจุดเชือมของสามเหลียมของขอบรอบบริเวณทีตอ้งการทาํ
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การแทรกค่า โดยวิธีการเรียกใช้คําสังนันทําได้ดังนี คือ ทําการเลือก ArcToolbox แล้วเลือกคําสัง D Analyst Tools > Raster 
Interpolation >  Natural Neighbors >  เลือกชันข้อมูล [ ] ดงัในภาพที   ผลลพัธ์จะแสดงขอ้มูลค่าความลึกของจุดแบบไฟลรู์ปภาพแบบราสเตอร์ หรือ Raster ซึงทุกๆตาํแหน่งหรือเซลล์ของรูปภาพจะมีค่าค่าความลึก แสดงตามแถบสี ทีอยู่ในฝัง Table of 
contents ดา้นซา้ยมือ [6] ในการวิเคราะห์ผลค่าความลึก จะเห็นไดว้า่จะแบ่งออกตามกลุ่มสีเป็น  ระดบั เริมจากสีเขียวเขม้คือระดบัทีลึกทีสุดประมาณ .  เมตร จะเป็นความลึกของพนืผิวคลองในพนืทีของการศึกษา ไล่ไปจนถึงระดบัความสูงทีสูงทีสุดประมาณ .  เมตร โดยคาดว่าจุดนีจะเป็นเสาไฟฟ้าทีอยูริ่มตลิงทีสูงขึนจากพืนผิวนาํเป็นระยะ .  เมตร จากภาพที   จะเห็นไดว้า่รูปภาพของการประมาณค่าระดบัความสูงดว้ยเทคนิค NN นี จะมีความต่อเนืองและมีลกัษณะเป็นเส้นโคง้มนมากกวา่แบบรูปภาพของการประมาณค่าระดบัความสูงดว้ยเทคนิค IDW 

  ภาพท ี   ระดบัความลึกในบริเวณพนืทีศึกษาของจุดขอ้มูลรูปภาพแบบ raster ทีแยกตามแถบสี ทีไดจ้ากการประมาณค่าในช่วงดว้ยเทคนิค Natural Neighbors ดว้ยโปรแกรม ArcMap ในการวเิคราะห์ผลค่าความลึก จะเห็นไดว้า่จะแบ่งออกตามกลุ่มสีเป็น  ระดบั เริมจากสีเขียวเขม้คือระดบัทีลึกทีสุดประมาณ .  เมตร ไล่ไปจนถึงระดบัความสูงจากผิวนาํมากสุดประมาณ .  เมตร 3.3 วิธีการประมาณค่าในช่วงแบบคริกิง (Kriging) เทคนิคการประมาณค่าในช่วงแบบคริกิง เป็นวิธีการประมาณค่าทีสันนิษฐานจากระยะทางและทิศทางระหวา่งจุดทีไดจ้ากการสาํรวจแต่ละจุดโดยการใชก้ารกระจายแบบใจกลาง (kernel) โดยจะสะทอ้นถึงความสัมพนัธ์ทางสถิติของขอ้มูลทีไดจ้ากการสํารวจ แลว้จึงนาํค่านาํหนกัทางสถิติมาช่วยในการคาํนวณหาค่าเฉลียของค่าความลึกทีตาํแหน่งทีตอ้งการประมาณค่าในพืนทีๆศึกษา นอกจากนันแล้วยงัสามารถคาํนวณค่าความแปรปรวนของพืนผิวทีไดจ้ากการประมาณค่าในช่วงไดด้ว้ย ซึงเป็นขอ้ดีในการช่วยบ่งบอกถึงความน่าเชือถือของระดับความสูงจากขอ้มูลแบบจาํลองความสูงเชิงเลข โดยวิธีการเรียกใชค้าํสังนันทาํไดด้งันี คือ ทาํการเลือก ArcToolbox แลว้เลือกคาํสัง D Analyst Tools > Raster Interpolation >  Kriging > เลือกชันขอ้มูล [ ] ผลลพัธ์จะแสดงขอ้มูลค่าความลึกของจุดแบบไฟล์รูปภาพแบบราสเตอร์ หรือ Raster เช่นเดียวกนักบัเทคนิคแบบ IDW และ NN ซึงทุก ๆ จุดในรูปจะมีค่าความลึก แสดงตามแถบสี ทีอยูใ่นฝัง Table of contents ดา้นซา้ยมือ [6] ดงัในภาพที   ในการวเิคราะห์ผลค่าความลึก จะเห็นไดว้า่จะแบ่งออกตามกลุ่มสีเป็น  ระดับ เริมจากสีเขียวเข้มคือระดับทีลึกทีสุดประมาณ .  เมตร จะเป็นความลึกของพืนผิวคลองในพืนทีของการศึกษา ไล่ไปจนถึงระดบัความสูงทีสูงทีสุดประมาณ .  เมตร จากภาพที  7 จะเห็นไดว้า่รูปภาพของการประมาณค่าระดับความสูงดว้ยเทคนิค Kriging นี จะมีลกัษณะพืนผิวของขอ้มูลแบบจาํลองความสูงเชิงเลขทีเป็นพืนทีผิวแบบแนวยาวคลา้ยกนักบัรูปภาพของการประมาณค่าระดบัความสูงดว้ยเทคนิค IDW 
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 ภาพท ี  ระดบัความลึกในบริเวณพนืทีศึกษาของจุดขอ้มูลรูปภาพแบบ raster ทีแยกตามแถบสี ทีไดจ้ากการประมาณค่าในช่วงดว้ยเทคนิค Kriging ดว้ยโปรแกรม ArcMap ในการวเิคราะห์ผลค่าความลึก จะเห็นไดว้า่จะแบ่งออกตามกลุ่มสีเป็น  ระดบั เริมจากสีเขียวเขม้คือระดบัทีลึกทีสุดประมาณ .  เมตรไล่ไปจนถึงระดบัความสูงจากผิวนาํมากสุดประมาณ .  เมตร  ผลและวจิารณ์ผล 3.1 การวิเคราะห์การมองเห็น (Line of Sight) และ การแสดงภาพตัดขวาง (Profile) ของลํานํา การวิเคราะห์การมองเห็น (Line of Sight) ใชส้ําหรับวิเคราะห์แนวการมองเห็นของพืนผิวจากตาํแหน่งต่าง ๆ ทีกาํหนดระหวา่งจุดสองจุดทีตอ้งการ ซึงจะสามารถนาํไปมาประยกุตใ์ชก้บังานวิจยัได ้เช่น การประเมินระยะห่างระหวา่งชายฝังคลองจากอีกฝังหนึงไปยงัฝังอีกดา้นหนึง เมือกาํหนดสองจุดทีอยูบ่นตลิงคนละฝังคลอง ส่วนการแสดงภาพตดัขวาง (Profile) เป็นการแสดงระดบัความสูงของพืนผิวตามแนวเส้นทีกาํหนด โดยทีวิจยันีใชว้ิธีนีในการประเมินพืนทีหน้าตดัของคลอง รวมไปถึงความลึกสูงสุดของลาํนาํในแต่ละหน้าตดัของคลอง โดยวิธีการเรียกใชค้าํสงันนัทาํไดด้งันี คือ เปิดโปรแกรม ArcMap ในหนา้ต่างทีไดท้าํการทาํสร้างรูปภาพแบบราสเตอร์ (raster) จากการประมาณค่าในช่วง (interpolation) หนึงในสามเทคนิคทีกล่าวมา จากนันคลิกปุ่ม Create Line of Sight บนแถบเครืองมือ D Analyst คลิกบนพืนผิวของชันขอ้มูลทีได้จากเทคนิค IDW ณ ตาํแหน่งของจุดมุมมองหรือจุดสังเกตทีตอ้ง แลว้ลากเส้นไปในทิศทางทีตอ้งการมอง และคลิกตาํแหน่งเป้าหมายทีตอ้งการมองไปถึง เส้นผลลพัธ์จาก Line of Sight สามารถนาํไปใชแ้สดงเป็นภาพตดัขวาง (Profile) โดยสามารถสร้างภาพขึนไดด้งันี เลือกเส้นผลลัพธ์จาก Line of Sight และคลิกปุ่ม Create Profile Graph เพือเปิดหน้าต่างแสดงกราฟ ทําวิธีการแสดงภาพตดัขวาง (Profile) แบบเดียวกนันีกบัทงั  ชนัขอ้มูลทีไดจ้ากการประมาณค่าในช่วงดว้ยเทคนิค IDW, NN และ Kriging เพือนาํผลลพัธ์ของภาพตดัขวาง (Profile) ทีไดม้าเปรียบเทียบกนั ดงัในภาพที   ถึง  ทีช่วยแสดงถึงความลึกของคลองและความสูงของพนืทีดา้นขา้ง 

                                  (ก)                                                                            (ข) 
ภาพท ี  แนวเส้นทีตดัขวางคลอง  ทงั  แนว จากพนืผิวทีประมาณค่าในช่วงของพนืผิวดว้ยเทคนิค IDW   
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                                          (ก)                                                                          (ข) 
ภาพท ี  ความลึกของคลองและหนา้ตดัแนวขวางคลองทงั  แนว จากพนืผิวทีประมาณค่าในช่วงดว้ยเทคนิค IDW 

                                   (ก)                                                                            (ข) 
ภาพท ี  แนวเส้นทีตดัขวางคลอง  ทงั  แนว จากพนืผิวทีประมาณค่าในช่วงของพนืผิวดว้ยเทคนิค NN 

                                          (ก)                                                                          (ข) 
ภาพท ี  ความลึกของคลองและหนา้ตดัแนวขวางคลองทงั  แนว จากพนืผิวทีประมาณค่าในช่วงดว้ยเทคนิค NN 
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                                   (ก)                                                                            (ข) 
ภาพท ี  แนวเส้นทีตดัขวางคลอง  ทงั  แนว จากพนืผิวทีประมาณค่าในช่วงของพนืผิวดว้ยเทคนิค Kriging 

                                          (ก)                                                                          (ข) 
ภาพท ี  ความลึกของคลองและหนา้ตดัแนวขวางคลองทงั  แนว จากพนืผิวทีประมาณค่าในช่วงดว้ยเทคนิค Kriging 

3.  ความลาดชัน (Slope) การวิเคราะห์ความลาดชนันนัคาํนวณไดจ้ากการเปลียนแปลงของระดบัความสูงของพืนผิวระนาบสมัผสัทีไดจ้ากพนืทีจาํลองดว้ยระดบัความสูงจากขอ้มูลแบบจาํลองความสูงเชิงเลข (DEM) ณ จุดต่างในรธปแบบกริด ความลาดชนัและทิศทางลาดเอียงเป็นขอ้มูลทีสามารถนํามาใช้งานในวตัถุประสงค์ต่าง ๆ หลายอย่าง เช่น คาํนวณหาทิศทางการไหลของนาํ หรือ มวลดินทีอุม้นาํเมือเกิดการเคลือนตวั ค่าความชันมักจะวดัเป็นหน่วยเปอร์เซ็นหรือองศา ส่วนทิศทางลาดเอียงจะวดัเป็นองศา และ ความโคง้เวา้จะวดัเป็นองศาต่อหน่วยระยะทาง ภาพที   แสดงถึงความแตกต่างของความลาดชนัสาํหรับระดบัความสูงจาก DEM ทีไดจ้ากการประมาณค่าในช่วงดว้ยเทคนิค IDW, NN และ Kriging ซึงจะเห็นไดว้า่ค่าความลาดชนัของพืนผิวทีไดจ้ากเทคนิค IDW และ Kriging จะค่อนขา้งคลา้ยกนัและสามารถทาํการประมาณขอบตลิงได้ดีกวา่ค่าความลาดชนัของพนืผิวทีไดจ้ากเทคนิค NN 
.  การคาํนวณหาพืนทแีละปริมาตรความจุ (Sur face Area and Volume) of Pond 
. .  การคาํนวณหาพืนทโีดยใช้โปรแกรม Google Ear th 

จากพืนทีศึกษาทีเลือกมาเป็นในหัวขอ้นีจะเป็นสระนาํ ทีแสดงใน Google Earth ดงัในภาพที   ในขนัแรกจะทาํการคาํนวณหาเส้นรอบสระนาํ และ พืนทีในระนาบสองมิติของสระนาํนี โดยเริมจากการวาดกรอบบริเวณขอบของสระนาํเพือกําหนดขอบเขตพืนทีศึกษาและหาค่าพิกัดของขอบสระนําอีกด้วย เมือได้สร้างเป็นพืนทีด้วย polygon แล้วจะสามารถคาํนวณหาระยะทางรอบขอบสระ (perimeter) และ พนืทีในระนาบสองมิติ (area) ไดด้งัในภาพที   ดว้ยโปรแกรม Google Earth 
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(ก)            

(ข)       

(ค)          
ภาพท ี  การคาํนวณความลาดชนั (หรือ Slope) สาํหรับระดบัความสูงจากขอ้มูลแบบจาํลองความสูงเชิงเลข ทีไดจ้ากการประมาณค่าในช่วงดว้ยเทคนิค IDW, NN และ Kriging ทีแบ่งชนัความสูงดว้ยลาํดบัของสีทีชดัเจน  

 

    ภาพท ี   ภาพถ่ายทางดาวเทียมจาก Google Earth ในการหาพนืทีในระนาบสองมิติ ของพนืทีศึกษา 
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. .  การคาํนวณหาพืนทแีละปริมาตรความจุโดยใช้โปรแกรม ArcMap 
ก่อนทีจะทําการประเมินความจุของสระนําในหัวข้อทีแล้วนัน จะเริมจากการสร้างพืนผิวสามมิติแบบ TIN ในโปรแกรม ArcMap ดว้ยการนาํขอ้มูลทีไดจ้ากการสํารวจในรูปแบบจุดพิกดัทีไดจ้ากเซนเซอร์จีพีเอส (GPS) และ เซนเซอร์วดัความลึกแหล่งนาํ ทีเป็นไฟล์ .txt เขา้มาใน ArcMap แลว้สร้างเป็นชนัขอ้มูลแบบ shapefile และไปทีเครืองมือ ArcToolbox แลว้จึงเลือกคาํสงั Create TIN จะไดผ้ลลพัธ์ออกมาเป็นพืนผิวสามมิติแบบ TIN ทีแบ่งสีตามชนัของระดบัความสูงอยา่งชดัเจนและทีมีแถบสีแสดงการแบ่งระดบัความสูงทางดา้นซ้ายมือ ดงัในภาพที   จากนันจึงทาํการคาํนวณหาปริมาตรความจุของนาํในสระ โดยใน ArcToolbox ใหเ้ลือก Functional Surface และใชเ้ครืองมือ Surface Volume โดยใส่ค่าของชนัขอ้มูลพนืผิวสามมิติแบบ TIN จะสามารถคาํนวณพืนแบบสองมิติ และ ปริมาตรความจุแบบสามมิติออกมาเป็น .txt file ทีสามารถนํามาเปรียบเทียบว่ากบัพนืทีในระนาบสองมิติทีประเมิน ดว้ยโปรแกรม Google Earth  

          ภาพท ี   พนืผิวสามมิติแบบ TIN ของสระนาํทีแบ่งระดบัความสูงตามแถบสี โดยมีหน่วยเป็นเมตร ก่อนทีจะหาปริมาตรความจุของของนาํในสระดว้ยคาํสงั Surface Volume 
พนืทีในระนาบ D ทีคาํนวณไดจ้ากโปรแกรม Google Earth เท่ากบั 21,543.26 ตารางเมตร ส่วนพืนทีในระนาบ D ทีคาํนวณได้จากโปรแกรม ArcMap จะไดเ้ท่ากบั , .  ตารางเมตร จะเห็นไดว้า่พืนทีทงัสองนนัมีค่าแตกต่างกนัไม่มากนกั จากนนัจึงทาํการคาํนวณหาค่าความลาดชนั (Slope) โดยจากขอ้มูลจุดจีพีเอศและค่าความลึกในสระนาํทีไดจ้ากการสาํรวจมาไดท้าํการสร้างพืนผิวแบสามมิติจากการประมาณค่าในช่วงดว้ยเทคนิค IDW จากนันไปที ArcToolbox และ เลือกเครืองมือ Slope จะได้ผลลพัธ์ดงัในภาพที   พร้อมกนันนัไดแ้สดงความลึกของสระนาํและหนา้ตดัของพนืทีทงัสองแนวทีตดัขวางสระนาํดว้ย 

      ภาพท ี  ค่าความลาดชนั (Slope) ภายในสระนาํ ทีแบ่งชนัตามระดบัความสูงดว้ยแถบสีทีชดัเจน มีหน่วยเป็นองศา 
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 ภาพท ี  พนืผิวแบสามมิติทีไดจ้ากการประมาณค่าในช่วงดว้ยเทคนิค IDW (ซา้ย) และ แนวเสน้การเปรียบเทียบความลึกของสระนาํและหนา้ตดัของพนืทีทงัสองแนวทีตดัขวางสระนาํ (ขวา)   สรุปผลการวจิัย ในการศึกษาถึงความลึกของคลองโดยคลอง  ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ทีเลือกมาจากพนืทีๆศึกษาในการวจิยันี ไดท้าํการเก็บขอ้มูลตาํแหน่ง การหันเหของหัวเรือ ความลึกลาํนาํ และ ความสูงของตลิง ดว้ยเซนเซอร์จีพีเอศ เข็มทิศแบบดิจิตอล คลืนเสียงวดัความลึกนํา และ เลเซอร์สแกนเนอร์ตามลาํดบั ทีติดตงัไปบนเรือแบบสองทุ่น ทีสามารถบังคบัดว้ยรีโมทคอนโทรล์ผ่านคลืนวิทยุ หลงัจากนันจึงนําผลสํารวจทงัหมดมาบรูณาการเขา้ดว้ยกนัในระบบพิกัดฉาก UTM ด้วยโปรแกรม MATLAB แลว้จึงทําการ plot รูปภาพกลุ่มจุดข้อมูลแบบสามมิติเพือตรวจสอบความถูกตอ้งก่อน จะทําการส่งออกขอ้มูลเป็นไฟลแ์บบ .txt เพือทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยโปรแกรม ArcGIS/ArcMap และใช้วิธีการการประมาณค่าในช่วง (Raster Interpolation) เพือช่วยสร้างพืนผิวแบบสามมิติขึนมา โดยใช้สามเทคนิคดว้ยกนั คือ ) เทคนิค Inverse Distance Weighting (หรือ IDW) พบวา่วธีินีแสดงความลึกของปริมาณนาํในคลองตงัแต่ระดบัสูงสุด .  เมตร และระดบัตาํทีสุดเป็น .   เมตร ) เทคนิค Natural Neighbors (หรือ NN) แสดงระดบัทีลึกทีสุดคือ 6.848 เมตร และเพิมขึนจนถึงระดับสูงทีสุดคือ 15.941 เมตร ) เทคนิค Kriging ผลลพัธ์ทีไดจ้ากการสร้างผิวแบบสามมิติดว้ยการประมาณค่าในช่วงแบบ Kriging จะให้ขอ้มูลทีแม่นยาํมากกวา่เทคนิคอืน และ สามารถกรองขอ้มูลจุดขอ้มูลแบบโดดๆทีมาจากสัญญาณรบกวนออกไปได้ เนืองจากใชเ้ทคนิคการคาํนวณทางสถิติ ซึงแตกต่างจากการประมาณค่าในช่วงดว้ยเทคนิคอืน เช่น IDW และ NN ทีเป็นเทคนิคการประมาณค่าในช่วงโดยใช้ขอ้มูลจากรอบจุดขอ้มูลทีไดจ้ากการสาํรวจโดยตรง ผลลพัธ์ทีไดจึ้งมีความเรียบกวา่ ดงันนัเมือใชเ้ทคนิค Kriging จะไดผ้ลลพัธ์ทีมาจากการวิเคราะห์ทีแน่นอนและมี ความถูกตอ้งสูง ส่วนการวิเคราะห์เส้นแนวการมองเห็น (Line of Sight) และ การสร้างภาพตดัขวาง (Profile) จะเห็นไดจ้ากภาพหนา้ตดัของลาํคลองทีตาํแหน่งเดียวกนันนั ผลลพัธ์ค่าความสูง-ตาํของหนา้ตดัลาํคลองในแต่ละเทคนิคสร้างพนืผิวทงั  วิธี จะไม่เท่ากนัโดยสามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพือแยกแยะความแตกต่างจากกราฟแสดงผลขอ้มูลความสูงของ  แนวเส้น จะเห็นไดว้า่เทคนิค IDW นนัมีความไวต่อสญัญาณรบกวนจากขอ้มูลทีไดจ้ากการสาํรวจมากทีสุด และ เทคนิค NN จะใหค้่าความราบเรียบของพนืทีหนา้ตดัมากทีสุด ขนัต่อมาเป็นการหาความลาดชนั (Slope) โดยใชช้นัขอ้มูลการประมาณค่าในช่วง (Interpolation) ทงั  รูปแบบ มาวิเคราะห์ค่าความลาดชนั จากผลลพัธ์จะเห็นวา่ลกัษณะความลาดชนัของพืนผิวจากการประมาณค่าในช่วงดว้ยเทคนิค IDW และ Kriging จะมีความต่อเนืองทีดีกวา่พืนผิวทีประมาณค่าไดจ้ากเทคนิค NN แต่ทว่าผูใ้ช้งานระบบ GIS ส่วนใหญ่จะเลือกใช้วิธีการประมาณค่าในช่วงแบบ IDW แลว้จึงการวิเคราะห์ค่าความลาดชัน 
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เนืองจากประมวลผลทีใช้เวลาน้อยและรวดเร็วกว่าอีกทงั  เทคนิคและนิยมใชก้นัมากกว่านันเอง ต่อมาเป็นเรืองของการคาํนวณหาพืนทีของสระนาํ  จากจอ้มูลทีไดจ้ากการสาํรวจตาํแหน่ง และ ความลึกนาํ ดว้ยเซนเซอร์ GPS และ echo sounder ตามลาํดบั จากนนัขอ้มูลทงัหมดเขา้มาแปลงให้อยูใ่นระบบพิกดัฉาก UTM จากนนัจึงทาํการบรูณาการขอ้มูลจุดเขา้ดว้ยกนัและส่งต่อไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม ArcMap ด้วยเครืองมือ 3D Analyst tools เพือคํานวณหาพืนทีแบบ D โดยใช้โปรแกรม Google Earth จะได้พืนทีๆศึกษาเท่ากบั 21,543.26 ตารางเมตร ส่วนพืนทีแบบ D ทีคาํนวณไดจ้ากโปรแกรม ArcMap จะไดเ้ท่ากบั , .  ตารางเมตร จะเห็นไดว้า่โปรแกรมทงัสองใหค้่าทีไม่แตกต่างกนัมากนกั ในการศึกษาของงานวจิยันี สามารถนาํเทคนิคการประมาณค่าความลาดชนัของบริเวณพนืทีการศึกษาและค่าปริมาตรความจุของนาํในสระ ดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือโปรแกรม ArcGIS ไปประยกุตใ์ชใ้นการวิเคราะห์ประเมินความลาดชนัและปริมาณของมวลดินของพืนทีเสียงภยัดินถล่มไดอี้กดว้ย สาํหรับขอ้มูลความกวา้ง ความสูงและความจุของระดบันาํในสระนาํสามารถนาํไปคาํนวณร่วมกบัปริมาณนาํฝนทีตกลงมาเพือวิเคราะห์หาความสามารถในการกกัเก็บนาํของสระนาํนนัได ้และ ช่วยวเิคราะห์พนืทีเสียงภยันาํท่วมในอนาคต ดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS 
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การพฒันาวธีิการทาํแผนทภีาพถ่ายทางอากาศ โดยประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับแบบปีกยึด Development of Aer ial Photogrammetr ic Mapping Technique  Using Fixed Wing Unmanned Aer ial Vehicle  ศราวธุ  เรือนศรี1*  กิงกาญจน์  ปวนสุรินทร์2  อมาพร  ปวงรังษี  มนตช์ยั  ปัญญาทอง  และ พิเชษฐ  กนัทะวงั    Saravoot  Ruensee1*  Kingkan Puansurin2  Amaporn Pongrungsie3 Monchai Panyatong1 and Pichet  Kuntawang4  บทคัดย่อ  การทาํแผนทีด้วยภาพถ่ายทางอากาศ (Photogrammetry) สามารถทาํครอบคลุมพืนทีสํารวจขนาดใหญ่และมีค่าความผิดพลาดตาํ แต่มีขอ้จาํกดัในเรืองของความเป็นปัจจุบันของแผนที เนืองจากตอ้งการงบประมาณสูงในการทาํงาน อ า ก า ศ ย า น ไ ร้ ค น ขั บ  (Unmanned Aerial Vehicle; UAV)  ห ม า ย ถึ ง อ า ก า ศ ย า น ที ไ ร้ นั ก บิ น ป ร ะ จํ า เค รื อ ง  แต่สามารถถูกควบคุมไดจ้ากระยะไกล ความสามารถของ UAV ถูกพฒันาขึนอยา่งรวดเร็ว เนืองจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทีสาํคญัทีใชใ้นการควบคุมการบินอตัโนมติัมีความสามารถทีสูงขึนในขณะทีราคาถูกลงจนสามารถนาํมาใชใ้นงานทาํแผนทีภาพถ่ายทางอากาศทีความสูงระดับตาํ (Low altitude level) ซึงจะทําให้การทําแผนทีภูมิประเทศ (Topographic map) แบบเดิม มีทางเลือกทีสะดวกและรวดเร็วขึน วตัถุประสงคข์องการศึกษาคือการพฒันาวิธีการทาํแผนทีภาพถ่ายทางอากาศโดยประยกุตใ์ชอ้ากาศยานไร้คนขบัแบบปีกยึด พืนทีศึกษาคือสนามบินเครืองบินเล็กโทกหัวชา้ง จงัหวดัลาํปาง ขนาดพืนที 20 ไร่ โดยกําหนดสภาพบินถ่ายดังนี ระดับความสูง  เมตร, ส่วนซ้อนและส่วนเกย % , ระยะบนพืนดิน 3.59 เซนติเมตร/พิกเซล, ความเร็วการบิน 14 เมตร/วินาที, เวลาบิน 6.5 นาที, และกาํหนดแนวบินถ่ายสองแบบ คือ แบบธรรมดา และแบบกริด วางหมุดควบคุมภาคพนื (Ground Control Point; GCP) จาํนวน 4 จุดครอบคลุมพืนทีศึกษา ผลการศึกษาพบว่าแนวบินถ่ายภาพแบบกริด มีค่าความคลาดเคลือน GCP (Root Mean Square Error; RMSE) ในแนวแกน X = 0.099 เมตร, Y = 0.203 เมตร, และ Z = 0.144 เมตร ขณะทีแนวบินถ่ายภาพแบบธรรมดามีความคลาดเคลือนสูงกว่า คือ ในแนวแกน X = 0.101 เมตร, Y = 0.250 เมตร, และ Z = 0.238 เมตร  
 

คาํสําคญั : เครืองอากาศยานไร้คนขบั, เครืองอากาศยานไร้คนขบัแบบปีกยึด, เทคนิคการทาํแผนทีภาพถ่ายดว้ยเครืองอากาศยานไร้คนขบั, แผนทีภาพถ่ายทางอากาศดว้ยเครืองอากาศยานไร้คนขบัทีความสูงระดบัตาํ 
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ABSTRACT   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  
 
 สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ตาํบลทรายขาว อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย 57120  
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บทนํา 
การทําแผนทีด้วยภาพถ่ายทางอากาศ (Photogrammetry) มีความถูกตอ้งสะดวกรวดเร็วครอบคลุมพืนทีสํารวจขนาดใหญ่ และมีค่าความผิดพลาดตาํ แต่มีขอ้จาํกดัในเรืองของความเป็นปัจจุบนัของแผนที เนืองจากตอ้งการงบประมาณสูงในการบินถ่ายในแต่ละครัง ซึงเป็นภารกิจหลกัของกรมแผนทีทหาร 
อากาศยานไร้คนขบั (Unmanned Aerial Vehicle; UAV) หมายถึงอากาศยานทีไร้นักบินประจาํเครือง แต่สามารถถูกควบคุมได้จากระยะไกลได้สองแบบคือ การบังคบัโดยคนและใช้ระบบการบินด้วยตนเอง ซึงตอ้งอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ UAV แบ่งออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ แบบใบพดั (Multi Rotor) ซึงเป็นเครืองทีไม่ตอ้งการใชท้างวงิในการขึนบินและสามารถจอดอยูนิ่งบนอากาศได ้แต่มีขอ้จาํกดัเชิงพืนทีในการทาํงาน คือสามารถทาํงานไดเ้พียง 50-70ไร่/เทียวบิน, ระยะทางในการบินประมาณ 1-2 กิโลเมตร, ทีความสูงจาํกดั 120-150 เมตร ในขณะทีอากาศยานไร้คนขบัแบบปีกยดึ (Fixed Wing) มีความสามารถในการทาํงานเชิงพืนทีทีกวา้งกวา่ คือทาํงานไดถึ้ง 300-500ไร่/เทียวบิน, ระยะทางในการบินประมาณ 3-6 กิโลเมตร, ทีความสูงถึง 600 เมตร ดงันนัในการศึกษานีเราไดป้ระยกุตใ์ชเ้ครืองแบบปีกยึดมาทาํการสาํรวจเพอืทาํแผนทีภาพถ่ายทางอากาศ 
อย่างไรก็ตามเครืองแบบปีกยึดยงัตอ้งการทางวิงเพือขึนลงและไม่สามารถหยุดนิงอยู่บนอากาศ อีกทงัยงัตอ้งใช้อุปกรณ์ควบคุมทีซบัซอ้นกวา่เครืองแบบใบพดั ความสามารถของ UAV, Fixed Wing ถูกพฒันาขึนอยา่งรวดเร็ว เนืองจากอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ทีสาํคญัทีใชใ้นการควบคุมการบินอตัโนมติัมีความสามารถทีสูงขึน ในขณะทีราคาถูกลง จนสามารถนาํมาใชใ้นงานทาํแผนทีภาพถ่ายทางอากาศทีความสูงระดบัตาํ (Low altitude level) ซึงจะทําให้การทาํแผนทีภูมิประเทศ (Topographic map) แบบเดิมโดยใชก้ลอ้งสํารวจทีตอ้งการแรงงานและเวลาทีมากกวา่ มีทางเลือกทีสะดวกและรวดเร็วขึน ซึงจะทาํใหก้ารทาํแผนทีภูมิประเทศ มีความคล่องตวัมากขึน 
การศึกษานีมีวตัถุประสงคค์ือพฒันาวิธีการทาํแผนทีภาพถ่ายทางอากาศ โดยประยกุตใ์ชอ้ากาศยานไร้คนขบัแบบปีกยึด สนามบินเครืองบินเล็กโทกหัวชา้ง ขนาดพืนที 20 ไร่ จงัหวดัลาํปาง ถูกเลือกเป็นพืนทีดาํเนินการ โดยกาํหนดสภาพบินถ่ายดงันี ระดบัความสูง (Altitude) 140 เมตร, ส่วนซ้อนและส่วนเกย (Head Overlap and Side Overlap) 60%, ระยะบนพนืดิน (Ground Sample Distance) 3.59 เซนติเมตร/พิกเซล, ความเร็วการบิน (Flying speed) 14 เมตร/วนิาที, เวลาบิน (Flight time) 6.5 นาที โดยกาํหนดแนวบินถ่ายสองแบบ คือ แบบธรรมดา และแบบกริด วางหมุดควบคุมภาคพนื (Ground Control Point) จาํนวน 4 จุดครอบคลุมพนืทีศึกษา 

 
วธิีดําเนินการ วิธีการดาํเนินการศึกษาเริมจากการติดตงัอุปกรณ์, การกาํหนดแนวการบินและสภาพการบินให้ครอบคลุมพืนทีศึกษา แล้วจึงนําเครืองขึนบินเพือถ่ายภาพตามแนวบินทีวางไว,้ ทําการกําหนดหมุดควบคุมภาคพืนดินเพือใช้ทําการประมวลผลภาพถ่าย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี   
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2.1 การติดตงัอุปกรณ์ ส่วนตวัเครืองอากาศยานไร้คนขบัแบบปีกยดึ มีส่วนประกอบหลกัสามส่วนคือ ส่วนลาํตวั, ส่วนชุดอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ประกอบเพอืบงัคบัการบิน, ส่วนรับส่งสญัญาณควบคุมการบิน ภาพที  แสดงการติดตงัอุปกรณ์ทีใชใ้นการทาํงาน  

       ภาพท ี1 การติดตงัอปุกรณ์ทีใชใ้นการทาํงาน  2.1.1 ส่วนลําตวั เครืองมีความยาว 0.95 เมตร ปีกแบบ High-Wing Configuration กวา้ง 1.20 เมตร สูงจากพืน 0.20 เมตร โดยมีนําหนักรวม 1.20 กิโลกรัม ประกอบด้วยชินส่วนสําคัญคือ ใบพัดแบบขับด้านหน้า (Tractor) และส่วนแพนบังคบัซึงประกอบด้วยส่วนควบคุมการยกหัวเครืองขึนหรือลง (Elevator) ส่วนควบคุมอาการเอียงของเครือง (Aileron) และส่วนบงัคบัทิศทางหนัซา้ยหรือขวา (Rudder) ภาพที  แสดงรายละเอียดส่วนตวัเครืองอากาศยาน 

  
 

  ภาพท ี2 รายละเอียดส่วนตวัเครืองอากาศยาน (UAV, Fixed Wing) 
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2.1.2 ชุดอปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ประกอบเพือบังคับการบิน 
ชุดอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ประกอบเพือบังคับการบิน (Autopilot) มีหน้าทีควบคุมเครืองให้บินไปตาม แนวบินและความสูงทีกาํหนดไวใ้นค่าพิกัด (X,Y,Z) ล่วงหน้าได้ ในการศึกษานี ArduPilot Mega 2.6 (หมายเลข 5) ถูกเลือกใช้เป็น Autopilot ซึงประกอบด้วย Barometer และ Inertial Measurement Unit ; IMU ไวภ้ายใน เพือใช้ในการระบุความสูงและบอกทิศทางและการเอียงตวัของเครืองตามลาํดบั, Speed control (หมายเลข 3) เพือประมวลผลความเร็ว, GPS (หมายเลข 6) เพือระบุตาํแหน่งเทียบกบัพืนโลก, Motor (หมายเลข 4) เพือควบคุมความเร็วของเครือง, ESC (หมายเลข 2) ควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้มอเตอร์, Telemetry (หมายเลข 7) รับส่งสัญญาณผ่านคอมพิวเตอร์, Receiver (หมายเลข 8) รับสัญญาณวิทย,ุ Aileron, Elevator, Rudder Servo (หมายเลข 10) ใชส้ําหรับปรับความเอียง, ความสูง และทิศทางในการบินของตวัเครืองตามลาํดบั ดงัแสดงรายละเอียดใน ภาพที  

 
 

  
 

ภาพท ี3 ชุดอปุกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ประกอบเพอืบงัคบัการบิน 
 2.1.3 ส่วนรับส่งสัญญาณควบคุมการบิน 
การควบคุมการบินสามารถทาํได้โดยการรับส่งสัญญาณควบคุมการบินระหว่างเครือง UAV กบัสถานีควบคุมภาคพนืดิน โดยในการศึกษานีเลือกใช ้2 ช่องทางหลกั คือ 
1) โหมดการบินอตัโนมตัิ (Waypoint Mode) ผ่าน Telemetry แสดงใน ภาพที  (ข) ส่งขอ้มูลสภาพการบินจากตัวเครืองมาแสดงผลในโปรแกรม Mission Planer แสดงสภาพการบินในขณะนัน ภาพที  แสดงสภาพการบินผ่านโปรแกรม Mission Planer  

(1) 
Battery 

(2) ESC 

(3) Speed 
control 

(4) Motor 

(5) Board 
controller 

(6) GPS 

(7) 
Telemetry 

(8) Receiver 

(9) Digital 
camera 

(10) Servo 
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 ภาพท ี4 แสดงสภาพการบินผา่นโปรแกรม Mission Planer 
2) โหมดบังคับมือ (Manual Mode) ผ่านวิทยุบังคับ (Remote Control) ใช้ในการนําเครืองขึนและลงเป็นหลัก รวมถึงหากเกิดกรณีฉุกเฉินทีเครืองและระบบควบคุมการบินอตัโนมติัไม่สามารถใช้ได้ ภาพที 5 (ก) แสดงอุปกรณ์วิทยุบงัคบั 

 

             (ก)      (ข) 
(ก) โหมดบงัคบัมือ (Manual Mode) ผา่นวทิยบุงัคบั (Remote Control) 

(ข) ผา่น Telemetry ในโหมดการบินอตัโนมตัิ (Automatic Waypoint Mode) 
ภาพท ี5 ระบบรับ-ส่งสญัญาณควบคุมการบินกบัสถานีควบคุมภาคพนืดิน  

2.1.4 ระบบการบันทึกภาพ 
หลกัการสาํคญัของการเลือกระบบบนัทึกภาพคือ ตอ้งมีความเร็วชตัเตอร์ทีสอดคลอ้งกบัความเร็วของเครือง UAV จึงสามารถบนัทึกภาพทีจุดควบคุมในเวลาทีกาํหนด ทาํใหท้ราบค่าพกิดัและสภาพการบินต่างๆของ UAV ได ้ในการทดสอบนีไดเ้ลือกใช้กลอ้ง Canon Power Shot IXUS 160 รายละเอียดแสดงใน ภาพที  โดยมีคุณสมบติัดังต่อไปนี ความละเอียดภาพสูงสุด (Max resolution) 1280x720, 20 Megapixel, สัดส่วนภาพ (Image ratio) 4:3, เซลลรั์บภาพ (Image sensor) 1/2.3”, CCD ความไวแสง (ISO rating) Auto, 100-1600, รูรับแสง f/3.2 - f/9.0 (W), f/6.9 - f/20.0 (T), ความเร็วชัตเตอร์ (Shutter speed) 1-1/2000 วนิาที, ระยะโฟกสั 1 – 50cm (W) (0.4in. – 1.6ft. (W) 
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  ภาพท ี6 กลอ้งดิจิตอล Canon Power Shot IXUS 160   
 2.2 การกําหนดแนวการบินและสภาพการบิน การกาํหนดแนวการบินและสภาพการบิน ถูกตงัค่าโดยใชโ้ปรแกรม Mission planer โดยทีกาํหนดแนวการบินไว้สองแบบคือ แบบธรรมดา และแบบกริด ซึงแนวการบินทงัสองแบบมีสภาพการบินทีเหมือนกนั คือมี 1) ระดบัความสูง 140 เมตร, 2) มีค่าส่วนซอ้น (Head Overlap) และ ส่วนเกย (Side Overlap) เท่ากนัที 60% , 3) ความเร็วการบิน (Flying speed) 14 เมตร/วินาที, 5) เวลาบิน (Flight time) 6.5 นาที และ 6) ระยะบนพืนดิน (Ground Sample Distance; GSD) 3.59 เซนติเมตร/พิกเซล การกาํหนดแนวการบินแบบธรรมดาและแนวการบิน แบบกริดในสภาพการบินตามแผน โดยใชโ้ปรแกรม Mission Planer แสดงใน ภาพที  และ ภาพที  ตามลาํดบั  

 ภาพท ี7 การกาํหนดแนวการบินแบบธรรมดาและสภาพการบินโดยใชโ้ปรแกรม Mission Planer  

 ภาพท ี8 การกาํหนดแนวการบินแบบกริดและสภาพการบินโดยใชโ้ปรแกรม Mission Planer 
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2.3 การกําหนดพกิดัของหมุดควบคุมภาคพืนดนิ ในการประมวลผลภาพถ่ายเพือให้ได้แผนทีภาพถ่ายทางอากาศ จาํเป็นตอ้งทราบค่าพิกัดทีจุดควบคุม Ground Control Point; GCP ใ น ก า ร ศึ ก ษ า นี เร าไ ด้ กํ า ห น ด  GCP ไ ว ้ทั ง ห ม ด   จุ ด ด้ ว ย กั น คื อ  GCP01 – GCP04 แ ล ะ ใช้วิ ธีการสํารวจแบบวงรอบปิด เพือกําหนดค่าพิกัดลงในแต่ละหมุดควบคุม ดังแสดงในภ าพ ที 9 และมีค่าพิกัด ดงัแสดงใน ตารางที 1  

      

 ภาพท ี9 แสดงกาํหนดค่าพกิดัของจุดควบคุมในพนืทีศึกษาและการทาํสาํรวจแบบวงรอบปิด 
ตารางท ี1 ค่าพกิดัของหมุดควบคุม GCP01 - GCP04 ทีกาํหนดโดยวงรอบปิด 

Ground Control Point X (m) Y (m) Z (m) ตาํแหน่งอ้างองิ GCP01 2028118.319 555897.541 399.640 ขอบถนนทางเขา้สนามบิน GCP02 2028141.203 555964.501 400.571 ขอบสนามบินฝังทิศใต ้GCP03 2028296.570 555970.941 400.074 ขอบสนามบินฝังทิศเหนือ (บน) GCP04 2028295.453 555980.913 400.126 ขอบสนามบินฝังทิศเหนือ (ล่าง)  2.4 การประมวลผลภาพถ่ายทไีด้จากการบิน การประมวลผลภาพถ่ายทีไดจ้ากการบิน คือการนาํภาพทีไดจ้ากการบินถ่าย (Log files) มาทาํการต่อภาพ โดยการกําหนดค่าพิกัด (Geo-Referencing) ทีทราบค่าจากการทําสํารวจแบบวงรอบปิด เพือทําการประกอบภาพถ่ายทีมีการกํ าห น ด ค่ าพิ กัด ใ น แ น ว แ ก น ร าบ  (X,Y) แ ล ะ ใ น แ น ว แ ก น ดิ ง  (Z) ข อ ง  GCP01 ถึ ง  GCP04 ใน ก าร ต รึ ง ภ าพ  
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ในการศึกษานี เราได้ใช้โปรแกรม Pix4D ซึงเป็นโปรแกรม Open source โดยนํา Log files มาทําการประมวลผล  ดงัแสดงใน ภาพที   

 ภาพท ี10 แสดงการประมวลผลภาพถ่ายในโปรแกรม Pix4D ซึง Log files จากแนวการบินแบบกริด มีจาํนวน 76 ภาพ ในขณะที Log files จากแนวการบินแบบธรรมดา มีจาํนวน 41 ภาพ ผลลพัธ์ทีไดจ้ากการประมวลผลภาพถ่ายโดยวิธีการตรึงค่าพิกดั มีสองชนิดดว้ยกนั คือ 1) ภาพถ่ายทางอากาศทีประมวลผลแ 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)  ในกรณีแนวการบินแบบกริดแสดงใน ภาพที  11 (ก) และ ภาพที 11 (ข) ส่วนแนวการบินแบบธรรมดาแสดงใน  ภาพที 12 (ก) และ ภาพที 12 (ข) ตามลาํดบั 
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 (ก)                (ข) 
ภาพท ี11 (ก) Orthomosaic (ข) Digital Surface Model (DSM) ของแนวบินแบบกริด 

 

 (ก)                (ข) 
ภาพท ี12 (ก) Orthomosaic (ข) Digital Surface Model (DSM) ของแนวบินแบบธรรมดา 
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ผลการดาํเนินงาน 
ภาพทีไดจ้ากการบินถ่าย (Log files) จากแนวการบินแบบกริดมีจาํนวน 76 ภาพ ในขณะที Log files จากแนวการบิ น แ บ บ ธ ร ร ม ด า มี จํ า น ว น  41 ภ า พ  ห ลั ง จ า ก นํ า ไ ป ป ร ะ ม ว ล ผ ล โ ด ย วิ ธี ต รึ ง ค่ าพิ กั ด  (Geo-Referencing)  ในโปรแกรม Pix4D จะไดภ้าพถ่ายทางอากาศทีประมวลผลแลว้ (Orthomosaic) พร้อมค่าพิกดัใหม่จากการประมวลผลในแ 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 ค่าพกิดัใหม่จากการประมวลผลในแนวแกนดิง (Z) 
ขนัตอนต่อมาคือการหาค่าความคลาดเคลือนของการตรึงค่าพิกดั โดยการหาค่าความแตกต่างระหวา่งค่าพิกดัใหม่ไดจ้ากการทาํ Geo –Referencing กบัค่าพิกดัเดิมจากการทาํสาํรวจวงรอบปิดของหมุดควบคุม Ground Control Point ทงัสีตวั GCP01 - GCP04 และค่า Root Mean Square Error ; RMSE แยกตามแนวแกน X, Y, Z ดงัแสดงรายละเอียดใน ตารางที 2  

ตารางท ี2 ค่าความแตกต่างระหว่างพิกดัเดิมบนหมุด GCP จากการทาํสาํรวจวงรอบปิด กบัค่าพิกดัใหม่ทีไดจ้ากการทาํ Geo –Referencing บนหมุด GCP ของแนวบินแบบธรรมดาและแบบกริด และค่า Root Mean Square Error (RMSE) แยกตามแนวแกน (X,Y,Z)  
GCP แนวการบินแบบธรรมดา แนวการบินแบบกริด Er ror  X (m) Er ror  Y (m) Er ror  Z (m) Er ror  X (m) Er ror  Y (m) Er ror  Z (m) GCP01 0.000 0.022 -0.090 -0.005 0.094 -0.163 GCP02 0.107 -0.043 0.094 0.124 -0.088 0.144 GCP03 -0.171 -0.384 -0.457 -0.025 -0.258 -0.188 GCP04 -0.014 0.317 -0.017 -0.151 0.286 0.016 Mean (m) -0.020 -0.022 -0.11 -0.015 0.009 -0.048 Sigma (m) 0.099 0.249 0.207 0.098 0.203 0.136 RMS Error (m) 0.101 0.250 0.238 0.099 0.203 0.144  

สรุป 
จากการศึกษานีเราสามารถพฒันาเทคนิคการสร้างแผนทีภาพถ่ายทางอากาศโดยใชอ้ากาศยานแบบปีกยดึ โดยได้กาํหนดแนวบินถ่ายไวส้องแบบ คือแบบธรรมดาและแบบกริด และกาํหนดสภาพบินถ่ายดงันี ระดบัความสูง 140 เมตร, ส่วนซอ้นและส่วนเกย 60% , ระยะบนพืนดิน 3.59 เซนติเมตร/พิกเซล, ความเร็วการบิน 14 เมตร/วินาที, เวลาบิน 6.5 นาที, วางหมุดควบคุมภาคพนื (Ground Control Point; GCP) จาํนวน 4 จุดครอบคลุมพนืทีศึกษา 
จากผลการศึกษาพบว่า ภาพถ่ายทางอากาศทีได้จากแนวบินถ่ายภาพแบบกริด มีค่ าความคลาดเคลือน  Root Mean Square Error ; (RMSE) ข อ งห มุด ค วบ คุ ม  GCP ใน แน วแก น  X =  0.099 เม ต ร, Y =  0.203 เม ต ร , แ ล ะ  Z = 0.144 เมตร ขณะทีภาพถ่ายทางอากาศทีได้จากแนวบินถ่ายภาพแบบธรรมดามีความคลาดเคลือนสูงกว่า คือ  ในแนวแกน X = 0.101 เมตร, Y = 0.250 เมตร, และ Z = 0.238 เมตร 
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ข้อเสนอแนะและการศึกษาต่อไป 
แมว้า่การสร้างแผนทีภาพถ่ายทางอากาศโดยใชอ้ากาศยานไร้คนขบัแบบปีกยึดสามารถทาํไดจ้ากการศึกษานี แต่อยา่งไรก็ตามเป้าหมายหลกัของการพฒันา คือตอ้งการความถูกตอ้งของแผนทีให้อยูใ่นเกณฑช์นังานทางวิศวกรรมสํารวจ ซึงการปรับปรุงความถูกตอ้งดงักล่าวตอ้งการความรู้หลายดา้นและการพฒันาอีกหลายขนัตอน 
ดงันนัในการศึกษาครังต่อไปเพือให้เป็นไปตามเกณฑ์ของงานสํารวจ ควรเพิมจาํนวนจุดพิกดัทีทราบค่า (Check points) เพือใชก้ารควบคุมความถูกตอ้งของแผนที และควรพฒันาองค์ความรู้เกียวกบัการออกแบบลกัษณะทางกายภาพทีเหมาะสมกบังานบินถ่ายภาพของตวัเครืองอากาศยานไร้คนขบัแบบปีกยดึ  กิตติกรรมประกาศ การศึกษาครังนีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความร่วมมือของคณะทาํงานวิจยัและนักศึกษาของสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงราย.   เอกสารอ้างองิ ชยัวฒัน์  พรมทอง. 2551. การประเมินความละเอียดถูกตอ้งเชิงตาํแหน่งของผลผลิตภาพถ่ายออร์โธจากภาพถ่ายทาง  อากาศ ในสนามทดสอบ. วิทยานิพนธ์ปริญญาวทิยาศาสตมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต. วาสุกรี  แช่เตีย, ชวนิ  กนัยาวรารักษ,์ ปิยมาลย ์ ศรีสมพร และ สุรเจตส์  บุญญาอรุณเนตร. การพฒันาอากาศยานไร้  นกับิน (UAV) เพอืการสาํรวจและจดัทาํแผนทีภาพถ่ายทางอากาศเพอืติดตามและประเมินสถานการณ์  นาํท่วมในภาคตะวนัออกของประเทศไทย ปี 2556, น.2974-2980. ใน รายการการประชุมวชิาการ  วศิวกรรมโยธาแห่งชาต ิครังท ี19. ขอนแก่น. ศรัณยพงศ ์ พราหมณ์เสน่ห์ และ กิตติศกัดิ  ศรีกลาง. 2533. การประเมินความละเอียดถูกตอ้งเชิงตาํแหน่งของ ผลผลิตภาพออร์โธจากาภาพดาวเทียมธีออส ระดบั 1A ในสนามทดสอบ, น.C2-5 #1-2. ใน รายงานการ ประชุมวชิาการ เทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศแห่งชาต.ิ กรุงเทพฯ. 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. Ser ies: Ear th and Environmental Science.  18(2014): 1-7. 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  699 
 

 การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

การสร้างแผนทีและระบบนําทางสําหรับหุ่นยนต์อตัโนมัติบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Map Creation and Navigation System for  Automation Robotics with Android OS  ศุภชยั มะเดือ1*  สุภาวดี มากอน้2 วนัประชา นวนสร้อย3 ศิวดล นวลนภดล4 ยซุูฟ บุญเหม5 และ อลิษา ปินลุข6 Suppachai Maduea1* Suppawadee Mak-on 2 Wanpracha Nuansoi3 Sivadol Nuannoppadol4 Yusuf Boonhem5  and Alisa Pinsuk6  บทคัดย่อ   งานวิจัยนีเป็นการสร้างแอพพลิเคชนัระบบนําทางสําหรับหุ่นยนต์อตัโนมตัิโดยใช้จีพีเอสบนสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์เพือระบุตาํแหน่งของตวัหุ่นยนต ์การทาํงานของแอพพลิเคชนัจะแบ่งออกเป็น  ส่วนคือ ส่วนของการสร้างแผนทีกบัส่วนของระบบนาํทาง สาํหรับการสร้างแผนทีจะใชว้ธีิการทาํ marker บน Google Map APIs และในส่วนของระบบนาํทางจะใชว้ิธีการโหลดแผนทีทีตอ้งการให้หุ่นยนต์เคลือนที จากนนัตวัแอพพลิเคชนัจะทาํการตรวจสอบตาํแหน่งปัจจุบนัของตวัหุ่นยนต ์ และทาํการคาํนวณหาเส้นทางในการเคลือน และส่งผลลพัธ์ทีไดไ้ปควบคุมการเคลือนทีของหุ่นยนตผ์่านทางสญัญาณบลูทูธ.  คาํสําคญั : ระบบนาํทาง, หุ่นยนตอ์ตัโนมติั, 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 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาลยัรัตภูมิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ตาํบลท่าชะมวง อาํเภอรัตภมิู จงัหวดัสงขลา 90180 1 Department of Computer Engineering., Faculty of Rattaphum College, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Tha Chamuang Sub-district, Rattaphum District, Songkhla Province 90180, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : suppachai.m@rmutsv.ac.th 
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บทนํา ในปัจจุบันหุ่นยนต์อัตโนมัติได้เข ้ามามีบทบาทและถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานตามบา้นเรือน การใชง้านในภาคการเกษตรหรือภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นตน้ ซึงในการเคลือนทีของหุ่นยนตอ์ตัโนมติันนัจาํเป็นตอ้งมีระบบในการนาํทางเพือทีจะให้หุ่นยนตส์ามารถเดินทางไปยงัตาํแหน่งเป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นยาํ ซึงอุปกรณ์ทีนิยมนาํมาใชใ้นระบบนาํทางของหุ่นยนตอ์ตัโนมติัในพนืทีโล่งแจง้คือ จีพีเอส ในงานวจิยันีจึงไดน้าํเอาความสามารถของสมาร์ทโฟนทีมีทงัอุปกรณ์ จีพีเอส หน่วยประมวลผลกลาง ตวัเชือมต่อสัญญาณบลูทูธ ประกอบกบัสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ทีมีใช้งานอยู่ทวัไป ราคาไม่แพง มาประยุกต์ใชง้านโดยการสร้างแอพพลิเคชนัทีใช้ในการสร้างแผนทีและระบบนําทางการเคลือนทีของหุ่นยนต์อตัโนมติั ซึงตวัแอพพลิเคชันดังกล่าวสามารถนาํมาประยกุตใ์ชง้านอยา่งอืนไดอี้กดว้ยเช่น การสร้างแผน่ทีสาํหรับสถานทีหรือเสน้ทางต่าง ๆทียงัไม่ไดร้ะบุไวใ้น Google Map จากนนัก็ทาํการบนัทึกแผนที แลว้นาํแผนทีดงักล่าวส่งต่อไปยงัผูที้ตอ้งการจะเดินทางไปยงัสถานทีนนั ๆได ้ทฤษฎทีเีกยีวข้อง 1. Google Maps API เป็นชุด API ของ Google สาํหรับพฒันา  web application และ mobile application (Android, iOS)ไวส้าํหรับเรียกใชแ้ผนทีและชุด service ต่าง ๆ ของ Google เพือพฒันา Application ไดเ้หมือนกบัที Google โดยแผนทียงั features ต่าง ๆ มากมายใหเ้รียกใช ้เช่น  การปรับแต่งแผนที (Styled Map)  ชุดควบคุมแผนที (Map Control)  ชุดเครืองมือวาดภาพบนแผนที (Drawing),  การนาํทางจากจุดหนึงไปยงัอีกจุดหนึง (Directions Service), การคาํนวณความสูงของจุดพิกัด (Elevation Service),  การแปลงทีอยู่เป็นพิกัด Lattitude เเละ Longtitude (GeoCoding Service),  การดึงข้อมูล POI (Point of Interest) คือข้อมูลสถานทีต่าง ๆ ที Google รวบรวมไวใ้ห้ เช่น โรงแรม ห้างสรรพสินคา้ โรงเรียน – สถานทีราชการต่าง ๆเเละอืน ๆ อีกมากมาย (Places API) มาใชง้านใน   application, Street View 2. GPS (Global Positioning System) คือ ระบบระบุตาํแหน่งบนพืนโลก ซึงทาํงานร่วมกบัดาวเทียมบอกตาํแหน่งทงัหมด  ดวง ดาวเทียมGPS เป็นดาวเทียมทีมีวงโคจรระดบักลาง (Medium Earth Orbit) ทีระดบัความสูงประมาณ ,  กิโลเมตร จากพืนผิวโลก โดยทีแนวคิดในการพัฒนาระบบGPS เริมต้นตังแต่ปี ค.ศ.  เมือนักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา แลว้ในปี ค.ศ.  ก็เริมทดสอบใชง้านกนัจริง ๆในกองทพัเรือสหรัฐอเมริกา แต่สาเหตุทีทาํให้เรามี GPS ใช้กนัอยา่งแพร่หลายจนถึงทุกวนันีเกิดจากเหตุการณ์ในปี ค.ศ.  ทีเครืองบินโคเรียนแอร์ไลน์ เทียวบินที  ของเกาหลีใต ้บินพลดัหลงเขา้ไปในน่านฟ้าของสหภาพโซเวยีต และถูกยิงตก ผูโ้ดยสาร  คนเสียชีวติทงัหมด ประธานาธิบดีโรนัลด ์เรแกนไดป้ระกาศวา่ เมือพฒันาระบบจีพีเอสแลว้เสร็จ จะอนุญาตให้ประชาชนทวัไปใชง้านได ้ทาํให้ GPS ไดถู้กพฒันาในเชิงพาณิชยน์อกจากทีจะใชใ้นการทหารเพียงอยา่งเดียวเท่านนั งานวจิยัทเีกยีวข้อง 1 .  GPS-based Navigated Autonomous Robot [ ]   ข อ ง  Mohammed Z.  Al-Faiz, Ghufran E.  Mahameda  ทาํการศึกษาขนัตอนการคน้หาเสน้ทางโดยใชอ้ลักอริทึม ระหวา่งจุดเริมตน้ไปยงัเป้าหมายโดยใชภ้าพถ่ายทางดาวเทียม ซึงเส้นทางทีถูกเลือกเป็นเส้นทางทีสภาพแวดลอ้มโล่ง แจ้ง ระบบจะระบุจุดตาํแหน่งพิกดัของเส้นทางนันไวแ้ละส่งไปยงัหุ่นยนตอ์ตัโนมติัผ่าน Wi-Fi  หุ่นยนตจ์ะใชมื้อถือทีมีระบบ GPS และเข็มทิศดิจิตอล เพือระบุพิกดัตาํแหน่งและทิศทางเพือใช้ในการนาํทาง จะใชต้วัเซ็นเซอร์ IR เพือตรวจสอบและหลีกเลียงอุปสรรคสิงกีดขวางต่าง ๆ บนเส้นทางและจะใชต้วัควบคุม PID เพือควบคุมความเร็วของหุ่นยนตแ์ละให้หุ่นยนต์เดินไดต้รงไปตามเส้นทางทีระบุไว ้จากการทดลองเมือไม่ใช้ตวัควบคุม PID ความเบียงเบนทีหุ่นยนตอ์อกนอกเส้นทางมากกวา่  เมตร จากเส้นทางทีกาํหนด แต่เมือใชต้วัควบคุม PID สามรถลดความเบียงเบนไดน้อ้ยลงกวา่  เมตร ในส่วนนีจะชดเชยขอ้ผิดพลาดทีเกิดกบัความแม่นยาํของระบบ GPS  
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2. GPS Based Navigation of an Autonomous Mobile Vehicle[ ] ของ Harald Loose Marcin Zasepa, Przemyslaw Pierzchala, Robert Ritter  สร้างระบบนาํทางอตัโนมติัให้กบัหุ่นยนตใ์นราคาถูกโดยใชร้ะบบจีพีเอส เซ็นเซอร์อลัตร้าโซนิก เซ็นเซอร์อินฟราเรด โดยจีพีเอสจะคน้หาแผนทีโดยใชก้ารคาํนวณเส้นทางผ่าน PDA และส่งสัญญาณไปยงัหุ่นยนต ์เพือให้หุ่นยนตเ์คลือนทีไปยงัตาํแหน่งทีไดร้ะบุไว ้โดยหุ่นยนตจ์ะปฏิบตัิงานสาํเร็จนนัหุ่นยนตจ์ะตอ้งทราบวา่จุดเริมตน้คือทีไหนและทีทีมนัจะไปคือจุดใดใชเ้วลาในการเดินทางเท่าไร สามารถควบคุมการเคลือนไหวให้หลีกเลียงการปะทะระหวา่งสิงกีดขวางได ้และยงัสามารถเปรียบเทียบระหวา่งแผนทีทีเขียนขึนกบัแผนทีของ Google map เพือเพมิความแม่นยาํยงิขึน  3. High Precision GPS Guidance of Mobile Robots[ ] ของ  Richard Willgoss สร้างระบบนาํทางสาํหรับหุ่นยนต์อตัโนมติับนมือถือโดยใช้ระบบ GPS ในการค้นหาสถานที ตาํแหน่ง ทีระบุไวเ้พือขนส่งสินค้าทางการเกษตรไปวางยงัตาํแหน่งนนัไดถู้กตอ้ง จะใช ้DGPS ทีสามารถระบุตาํแหน่งไดอ้ยา่งถูกตอ้งภายในหนึงเมตร มีค่าความผิดพลาด แค่ ±  ซ.ม. จากการทดลองโดยการสร้างแผนทีเป็นรูปตงัฉากระหวา่งจุด A ไปยงัจุด B เพือทดสอบวา่หุ่นยนตส์ามารถเลียวไปยงัจุดทีกาํหนดไดห้รือไม่เมือเจอเส้นทางทีตงัฉาก สรุปผลการทดลอง หุ่นยนต์สามารถเดินทางไปยงัตาํแหน่งทีวางไวไ้ด้อย่างแม่นยาํ 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 สร้างแผนทีทางดาวเทียมและเส้นทางเดินให้กบัหุ่นยนตแ์บบออฟไลน์ใช ้RTK GPS โดยจะใหผู้ใ้ชง้านระบุจุดตาํแหน่งเริมตน้และจุดตาํแหน่งสุดทา้ยเพือสร้างเสน้ทางเดินให้กับหุ่นยนต์ ในขันตอนนีระบบจะใช้ข้อมูล IMUในการคาํนวณ มุม ตาํแหน่งปัจจุบันและตาํแหน่งทีมันจะไปโดยอตัโนมตัิ และใชต้วัเซ็นเซอร์สแกนทีติดตงับนตวัหุ่นยนตเ์พือตรวจสอบสิงกีดขวางบนทางเดินเพือหลบหลีกและกลบัเขา้สู่เสน้ทางเดิม อุปกรณ์และเครืองมือทใีช้ .  ซอฟตแ์วร์ทีใชใ้นการพฒันาแอพพลิเคชนั Android Studio version 2.3.3 .  อุปกรณ์ทีใช ้สมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบตัิการ Android 6.0  การออกแบบและพฒันาระบบ ในการออกแบบการทาํงานของแอพพลิเคชนันนัการทาํงานของแอพพลิเคชนัเริมตน้จากหน้าแรกจะแสดงโลโก้ของแอพพลิเคชนัประมาณ  วนิาที หลงัจากนนัจะนาํพาไปยงัหนา้ List Map ซึงจะประกอบไปดว้ยรายชือของแผนที ๆได้ทาํการบนัทึกไวแ้ละปุ่ มเพมิแผนที ดงัแสดงในภาพที   

 ภาพท ี1  แผนภาพการออกแบบการทาํงานของแอพพลิเคชนั 
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เมือคลิกปุ่มเพิมแผนที แอพพลิเคชนัจะนําพาไปยงัหน้า Add Map ในหน้า Add Map จะประกอบไปด้วย แถบแสดงชือของแผนที แถบแสดงเวลา(จะดึงเวลาปัจจุบนัของโทรศพัท์มาแสดง) แถบแสดงระยะทาง Fragment ทีทาํหนา้ทีแสดงแผนที ปุ่ ม Star t(เริม) เมือคลิกปุ่ ม Star t ตวัแอพพลิเคชนัจะทาํการเพิม Marker ณ ตาํแหน่งปัจจุบันทุก ๆ 3 วินาที (Mark เมือมีการเคลือนไหวเท่านนั จะไม่ Mark ในตาํแหน่งเดิม) ปุ่ม Stop (หยดุ) เมือกดระบบจะทาํการหยดุใชง้าน GPS และทําการคาํนวณหาระยะทางจากจุดเริมตน้จนถึงจุดสุดท้าย ปุ่ ม Refresh (หาตาํแหน่งปัจจุบัน) จะยา้ยหน้าจอไปยงัตาํแหน่งปัจจุบนั ปุ่ม Save (บนัทึก) ระบบจะบนัทึกพกิดัลงฐานขอ้มูลและนาํไปแสดงในหนา้ List Map ดงัแสดงในภาพที 2  

 ภาพท ี2  การออกแบบการหนา้ Add Map เมือผูใ้ชท้าํการเลือกแผนทีในหนา้ List Map ระบบจะแสดงแผนที พร้อมทงัรายละเอียดทีไดบ้นัทึกไว ้ ซึงในหนา้นีผูใ้ชส้ามารถทาํการลบและแกไ้ขได ้พร้อมทงัใหแ้อพพลิเคชนันาํทางการเคลือนทีได ้ดงัแสดงในภาพที   

 ภาพท ี3  การออกแบบการหนา้ Detail Map 
ผลการทดลอง ผลการทดลองการสร้างแผนท ีการทดลองในหนา้ Add Map ในหนา้นีจะเป็นส่วนของการสร้างแผนทีซึงประกอบไปดว้ย แถบแสดงชือของแผนที (ใหก้รอกลงไป), วนัเดือนปี (ดึงค่าปัจจุบนัจากโทรศพัท)์, ระยะทาง (จะคาํนวณเมือคลิก Stop) เมือทาํการกรอกชือของแผนทีแลว้ ใหค้ลิกปุ่ม Refresh หนึงครังเพอืทาํการยา้ยหนา้จอมายงัตาํแหน่งปัจจุบนัดงัแสดงในภาพที .  จากนนัใหค้ลิกปุ่ม Start เพือเริมสร้างแผนทีระบบจะดึง Location ทุกสามวนิาที หากมีการเคลือนไหว ระบบจะทาํการ Marker ในตาํแหน่ง
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นนั และระบบจะไมท่าํการ Marker ในตาํแหน่งเดิม(เมือหยดุอยูก่บัทีจะไม่มีการ Marker)  เมือถึงจุดหมายปลายทางทีตอ้งการแลว้ ใหค้ลิกปุ่ม Stop เพอืหยดุการดึง Location และคาํนวณระยะทางทงัหมดดงัแสดงในภาพที .   หากตอ้งการเก็บแผนทีไว ้ ให ้ กดปุ่ ม Save ระบบจะบนัทึกและนาํไปแสดงรายชือแผนทีทงัหมดทีไดท้าํการบนัทึกไวใ้นหนา้ List Map ดงัแสดงในภาพที .   และเมือผูใ้ชท้าํการคลิกเลือกแผนที ๆ ไดท้าํการบนัทึกไวแ้ลว้ ตวัแอพพลิเคชนัก็จะทาํการแสดงรายละเอียดของแผนทีนนัขึนมาดงัแสดงในภาพที .  ซึงผูใ้ชส้ามารถเลือกใหต้วัแอพพลิเคชนัทาํการนาํทางได ้  

 
4.1 หนา้ Add Map                4.2 การวาดเสน้ทางดว้ย Maker 

 

 
4.3 รายชือแผนที ๆ ไดบ้นัทึกไว ้        4.4 รายละเอียดของแผนที 

ภาพท ี4  ผลลพัธ์การทาํงานแอพพลิเคชนั 
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ผลการทดลองระบบนําทาง ในส่วนของการนาํทางจะเริมตน้การการเลือกแผนทีในหนา้ List Map ดงัแสดงในรูปที .  จากนนัตวัระบบจะทาํการดึงขอ้มูลแผนทีทีบนัทึกไวม้าแสดงรายละเอียดของเสน้ทาง พร้อมทงัตาํแหน่งปัจจุบนัของหุ่นยนตด์งัแสดงในรูปที .  เมือตอ้งการใหหุ่้นยนตเ์คลือนที ก็ทาํการกดปุ่ ม Start ระบบก็จะทาํการคาํนวณทิศทางในการเคลือนทีโดยการเทียบตาํแหน่งปัจจุบนักบั Fragment เริมตน้ในแผนที เมือหุ่นยนตเ์คลือนทีถึงจุด Fragment ใด ๆ ระบบก็จะทาํการคาํนวณทิศทางจากตาํแหน่งปัจจุบนัไปยงัตาํแหน่ง Fragment ถดัไปเรือย ๆ จนสินสุดเสน้ทาง   โดยในแต่ละครังทีทาํการคาํนวณเสน้ทาง จะทาํการส่งผลลพัธ์ทีไดไ้ปควบคุมหุ่นยนตอ์ตัโนมติัผ่านทางสญัญาณบลูทูธ   สรุปผลการวจิัย จากผลการทดลองพบวา่ตวัแอพพลิเคชนั สามารถสร้างแผน่ทีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และแผนที ๆ สร้างขึนสามารถนาํไปใชง้านในดา้นอืนได ้ เช่น การสร้างแผน่ทีสาํหรับสถานทีหรือเสน้ทางทียงัไม่มีการระบุไวใ้นGoogle map ซึงแอพพลิเคชนัอนันีสามารถใชใ้นการนาํทางไปได ้ ในการวจิยันียงัไม่ไดมี้การทดลองนาํไปใชก้บัหุ่นยนตจ์ริง ซึงถา้หากตอ้งการนาํไปใชก้บัหุ่นยนตจ์ริงผูว้จิยัเลง็เห็นวา่แอพพลิเคชนันี ยงัคงมีปัญหาในเรืองความแมน่ยาํของจีพเีอส ซึงจากการทดลองอ่านค่าจีพีเอสทีจุดเดียวกนัในช่วงวนัและเวลาทีแตกต่างกนัพบวา่ จีพีเอสยงัคงมีค่าความคลาดเคลือนอยูที่ประมาณ -  เมตร ดงันนัในการนาํแอพพลิเคชนัไปประยกุตใ์ชง้านกบัหุ่นยนตอ์ตัโนมติัจริงจาํเป็นตอ้งมีระบบอยา่งอืนเขา้ร่วมดว้ยเช่น ระบบเซนเซอร์ตรวจสอบสิงกีดขวาง ระบบการมองเห็นของหุ่นยนต ์เป็นตน้  เอกสารอ้างองิ 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.   
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 เครืองบรรจุผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ดแบบอตัโนมัติ 
Automatic Packing Machine for  Seed Type of Agr icultural Products  สราวฒิุ รักชู  และ คณิศร บุญรัตน์ * Sarawut Rakchoo1and Kanitsorn Boonrat1*   

บทคดัย่อ 
 

บทความนีเสนอการออกแบบสร้างเครืองบรรจุผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ดแบบอตัโนมติั มีวตัถุประสงคเ์พือสร้างความเป็นมาตรฐานในการบรรจุผลิตผลทางการเกษตรและเพอืใหผู้จ้าํหน่ายและผูบ้ริโภคไดป้ริมาณสินคา้ถูกตอ้งตามทีตอ้งการ ทาํการออกแบบโดยสร้างเป็นไซโลสาํหรับบรรจุผลิตผล ใชก้ลไกไฟฟ้าในการบรรจุผลิตผลลงบรรจุภณัฑ ์ใชโ้หลดเซลล์แบบสเตรนเกจในการตรวจจับนําหนักและควบคุมให้ทํางานแบบอัตโนมัติโดยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์            การทดสอบใชผ้ลิตผลทางการเกษตรทีมีลกัษณะเป็นเมล็ด 4 ชนิด คือ ขา้วสาร ถวัเขียว ถวัแดง และถวัเหลืองซีก ซึงกาํหนดช่วงนาํหนักทดสอบที 1,000 - 10,000 กรัม โดยเทียบกบัเครืองชงัมาตรฐาน ผลทีไดคื้อ เครืองบรรจุผลผลิตทางการเกษตรชนิดเมล็ดแบบอตัโนมติัทีออกแบบสร้างสามารถโปรแกรมกาํหนดนาํหนักสาํหรับการบรรจุแต่ละครังได ้โดยนาํหนักทีได้จากการบรรจุของเครืองมีค่าผิดพลาดสูงสุดเพียง 0.77% อีกทงัยงัสามารถโปรแกรมให้คาํนวณราคาสุทธิของสินคา้ไดต้ามทีผูใ้ชง้านตอ้งการ 
 

คาํสําคญั : เครืองบรรจุ , ผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมลด็ , สเตรนเกจ 
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ABSTRACT   
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 รัฐบาลภายใตก้ารนาํของ พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา  มีนโยบายส่งเสริมประเทศไทยสู่ยคุไทยแลนด์ 4.0 ดว้ยกนั 5 กลุ่มเทคโนโลยี โดยในทีนีกลุ่มที 1 คือ เกษตรและอาหาร ใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพ มีวสิัยทศัน์เพอืผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางของผลิตผลการเกษตรและอาหารระดับพรีเมียม เป็นผูส่้งออกเทคโนโลยีด้านการเกษตร เมล็ดพนัธ์ุ วคัซีน              สร้างฐานเศรษฐกิจทีมนัคงจากความหลากหลายทาง ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม โดยปัจจุบนัคนไทยมกัจะไดย้ินคาํว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) ซึงมีจุดเริมตน้มาจากแนวคิดทีตอ้งการให้คนไทยมีความรอบรู้ หรือทาํอาชีพดา้นเกษตรกรรม มีความภูมิใจในวิชาชีพ และเมือกาลเวลาผนัเปลียนเขา้สู่ยคุดิจิตอล การทาํเกษตรกรรมจึงอาจดูเหมือนเป็นอาชีพทีหลายคนมองขา้มหรือขาดความภูมิใจ เพราะดูเก่าเกินยุคสมยั แต่จริงๆ แล้วเกษตรกรไทยสามารถปรับเปลียนให้เป็นเกษตรกรแห่งยุคสมัยใหม่ได้ ด้วยการสนับสนุนของภาครัฐตามแนวคิดของสมาร์ทฟาร์มเมอร์                       โดยครอบคลุมด้านความรู้ในการเกษตร สามารถบริหารจัดการ ทังการผลิต การตลาด รวมถึงวิเคราะห์ความเชือมโยง                โดยคาํนึงถึงคุณภาพและความปลอดภยัของผูบ้ริโภค สงัคม รวมถึงสิงแวดลอ้ม นอกจากนีในสมาร์ทฟาร์มเมอร์ส่วนใหญ่จะมีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปใช้งานร่วมกบัภาคการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการนําอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ มาตรวจจบัหรือควบคุมหรือมีการส่งค่าการแสดงผลต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต  ซึงลว้นแต่เป็น การนาํความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์นนัเอง  
เทคโนโลยีดิจิตอลถือเป็นเทคโนโลยีทีทนัสมยัและมีบทบาทสําคญัในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม เครืองชังแบบดิจิตอลก็ถือเป็นเครืองมือสําคัญเมือต้องการทราบนําหนักของวตัถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์นันๆ เนืองจากเทคโนโลยีดิจิตอลนนัมีความสะดวกต่อการใชง้านและมีความแม่นยาํสูง [3] ซึงกรมการคา้ภายในเองก็มียทุธศาสตร์ในการดาํเนินการสําหรับยกระดับมาตรฐานการชงัตวงวดัไทยสู่มาตรฐานสากล โดยยุทธศาสตร์ที 4 ในกลยุทธ์ที 4.1 เป็นการยกระดบัและพฒันามาตรฐานการชงัตวงวดัของประเทศไทย ใหท้นัสมยั สอดคลอ้งกบัมาตรฐานชงัตวงวดัในระดบัสากล [4] ทาํให้เครืองมือชงัตวงวดัในปัจจุบนัมีการเปลียนแปลงจากอนาล็อกไปสู่ดิจิตอลเกือบทงัสิน ในเครืองชงัแบบดิจิตอลจะมีโหลดเซลล์เป็นองค์ประกอบหลักทีทําหน้าทีเป็นเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ซึงมีหลกัการทํางานโดยการอาศัยการ
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เปลียนแปลงของความเครียดของโหลดเซลล์ทีเกิดขึนจากนําหนักชัง สเตรนเกจ และวงจรวีตสโตนบริดจ์ทําหน้าทีเปลียนแปลงความเครียดเป็นค่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้า ซึงโหลดเซลลส์ามารถนาํมาประยกุต ์ใชไ้ดก้บัเครืองชงัสาํหรับชงัวตัถุทีมีนาํหนกัเบาไปจนถึงชงัวตัถุทีมีนาํหนกัมากได ้ ปัจจุบนัการสร้างความมนัใจให้กบัผูบ้ริโภคหรือกลุ่มลูกคา้ในธุรกิจหรือกิจการใดทีเกียวขอ้งกบัการชงั การตวงการวดั เช่น การบรรจุสินคา้ใส่บรรจุภณัฑต์่างๆ ก็ตอ้งการความเทียงตรงและแม่นยาํของปริมาณและนาํหนกัสินคา้เพือให้ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้มีความเชือถือไดน้นัตอ้งไดม้าจากเครืองมือทีไดม้าตรฐาน มีการแสดงผลเป็นตวัเลขหรือดิจิตอล การชงัสินคา้หรือผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ด เช่น ขา้วสาร ขา้วเปลือก เมล็ดธัญพืชชนิดต่างๆ ปัจจุบันมีการชังโดยการประมาณหรือทาํการชงับนเครืองชงัแบบอนาล็อก ซึงอาจมีความผิดพลาดจากของเครืองชงัในระดบัเดียวกบัสายตา หรือใช้เครืองชงัเก่าทีไม่มีความถูกตอ้งจากการลา้ของเครืองชงั ซึงอาจทาํให้กลุ่มลูกคา้หรือผูบ้ริโภคหรือแมแ้ต่ผูข้ายไดน้าํหนักสินคา้ไม่ถูกตอ้ง จากปัญหาดงักล่าว บทความนีจึงเสนอเครืองบรรจุผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ดทีมีการทาํงานแบบอตัโนมติั มีความถูกตอ้งเชือถือไดเ้พอืนาํเทคโนโลยมีาปรับใชก้บัภาคเกษตรกรรมในยคุไทยแลนด ์4.0 ทฤษฎเีบืองต้น โหลดเซลล ์ โหลดเซลล ์คือ เซ็นเซอร์ (Sensor) สาํหรับตรวจวดันาํหนกั แรงกระทาํทางกล หรือปริมาณของ Load ทีตอ้งการทราบค่า อุปกรณ์ทีใชใ้นการเปลียนจากแรงหรือนาํหนกัทีกระทาํต่อตวัโหลดเซลล ์เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า ซึงถูกสร้างมาจาก Strain Gauge ทีจัดเรียงวงจรในรูปแบบวงจรวีทสโตน บริดจ์ (Wheatstone Bridge) โดยสามารถแปลงค่าแรงกด หรือแรงดึง ให้เป็นสญัญาณไฟฟ้า โหลดเซลลส์ามารถนาํไปประยกุตใ์นเครืองชงัตวงวดัในอุตสาหกรรมได ้เช่น วดัแรงกด หรือใชท้ดสอบวสัดุเช่นการทดสอบแรงดึง การทดสอบความแข็งแรงของชินงาน การทดสอบการเขา้รูปชินงาน ใชส้าํหรับงานทางดา้นวสัดุ โลหะ ทดสอบโลหะ ชินส่วนรถยนต ์วศิวกรรมโยธา ทดสอบคอนกรีต ทดสอบไม ้ฯลฯ ซึงมีความจาํเป็นอยา่งมากงานภาคอุตสาหกรรมตวัอยา่งโหลดเซลลด์งัภาพที 1 
 

  ภาพท ี1 โหลดเซลลพิ์กดั 20 กิโลกรัม  โหลดเซลลมี์หลากหลายประเภท  แต่ละประเภทมีการออกแบบสาํหรับการใชง้านทีแตกต่างกนัไป ดงันนัการเลือกประเภทของโหลดเซลล์จึงมีความสําคญั เพราะหากเลือกใชง้านผิดประเภท อาจจะทาํให้ทังงานและอุปกรณ์โหลดเซลล์เสียหายได ้วิธีการออกแบบทีดีสาํหรับเครืองชงัแบบดิจิตอลโดยใชโ้หลดเซลล ์คือการเลือกขนาดพิกดัของโหลดเซลล์ให้ถูกตอ้ง ถา้เลือกพิกดันอ้ยเกินไปเมือมีนาํหนกัเกินจะสร้างความเสียหายแก่โหลดเซลลไ์ด ้และถา้เลือกพิกดัมากเกินไปก็จะทาํ
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ให้ความละเอียดในการชงัน้อยลง และค่านาํหนักมีผิดพลาดสูงขึน ดงันนัในการออกแบบติดตงัโหลดเซลล์จึงควรศึกษาขอ้มูลของโหลดเซลลอ์ยา่งละเอียดเพอืทีจะไดเ้ลือกใชง้านโหลดเซลลไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  วธิีดําเนินการวิจัย หลกัการทาํงานเบืองตน้ การออกแบบสร้างเครืองบรรจุผลิตผลทางการเกษตร มุ่งเน้นให้ใชก้บัผลิตผลทางการเกษตรทีเป็นเมล็ดเท่านัน โดยมีองค์ประกอบโครงสร้างคือ 1) ไซโลสําหรับบรรจุผลิตผลทางการเกษตร 2) โหลดเซลล์แบบสเตรนเกจ 3) ภาชนะสําหรับบรรจุผลิตผลทางการเกษตร 4) ชุดควบคุมไมโครคอลโทรลเลอร์ 5) เซอร์โวมอเตอร์สําหรับควบคุมการบรรจุ                  7) ชุดป้อนอินพุตเพือกาํหนดค่าต่างๆ  8) จอแสดงผล ออกแบบสร้างเป็นไซโล (Silo) สาํหรับบรรจุผลผลิตทางการเกษตรชนิดเมล็ด ใชโ้หลดเซลลแ์บบสเตรนเกจเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจบันาํหนักของผลิตผลทีปล่อยออกมาจากไซโลซึงถูกควบคุมการปล่อยผลิตผลโดยเซอร์โวมอเตอร์ ค่าแรงดนัทีไดจ้ากสเตรนเกจจะขึนอยูก่บันาํหนกักดของผลิตผลทีออกมาจากไซโล และถูกขยายสัญญาณโดยวงจรขยายแรงดันเพือป้อนเข้าสู่บอร์ดควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ บอร์ดควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ทาํหนา้ทีรับสัญญาณจากโหลดเซลลแ์ละชุดอินพุตกาํหนดค่าต่างๆ เพือประมวลผลและสังงานเซอร์โวมอเตอร์ พร้อมทังแสดงผลในหน้าจอแสดงผล ไดอะแกรมการทํางานของเครืองบรรจุอัตโนมตัิสําหรับผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ดแสดงในภาพที 2 

 ภาพท ี2ไดอะแกรมการทาํงานของเครืองบรรจุอตัโนมติัสาํหรับผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมลด็ 
การออกแบบโครงสร้าง 
 โครงสร้างของไซโล (Silo) บรรจุผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ด ทาํการออกแบบใหมี้ลกัษณะทรงกระบอกกรวยทีขนาดบรรจุไม่นอ้ยกว่า 15 กิโลกรัม โดยใชว้สัดุอลูมีเนียมและกาํหนดให้มีมิติต่างๆ ของไซโลและองคป์ระกอบต่างๆ ของเครืองบรรจุผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมลด็แสดงดงัภาพที 3 และภาพที 4  
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    ภาพท ี3 มิติต่างๆ ของไซโลสาํหรับบรรจุผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ด 

    ภาพท ี4 องคป์ระกอบต่างๆ ของเครืองบรรจผุลิตผลทางการเกษตรชนิดเมลด็ 
 

   ภาพท ี5 ชุดควบคุมการทาํงานของเครืองบรรจุผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมลด็ 
 เมือประกอบชินส่วนต่างๆ เขา้ดว้ยกนัแลว้ ก็ติดตงัชุดควบคุมดงัแสดงในภาพที 5 และทาํการปรับค่าต่างๆ ของเครืองบรรจุอัตโนมัติ (Calibrate) ให้ได้นําหนักตามมาตรฐาน โดยการนําเครืองชังมาตรฐานแบบดิจิตอลมาชังนําหนักเพือเปรียบเทียบนาํหนกัทีชงัไดข้นาด 1,000 กรัม  เพอืแสดงใหเ้ห็นวา่เครืองบรรจุทีออกแบบสร้างกบัเครืองชงัมาตรฐานมีความใกลเ้คียงกนัและให้สามารถมนัใจไดว้า่นาํหนกัทีไดมี้มาตรฐานเดียวกนั 
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การทดสอบ 
 การทดสอบการทาํงาน ของเครืองบรรจุผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ดจะทาํการทดสอบโดยเลือกผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ด  4 ชนิด เพือทดสอบสมรรถนะของเครือง ได้แก่  ขา้วสาร ถวัเขียว ถวัแดง และถวัเหลืองซีก            ดงัแสดงในภาพที 6 โดยกาํหนดนาํหนกัในการทดสอบในช่วง 1,000-10,000 กรัม 

 

               ก) ขา้วสาร     ข) ถวัเขียว 

           ค) ถวัแดง    ง) ถวัเหลืองซีก 
ภาพท ี6 ผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ด  ผลและวจิารณ์ผล ผลการทดสอบ การทดสอบการทาํงานของเครืองบรรจุผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ด ทาํการทดสอบโดยเลือกผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ด 4 ชนิด มาทําการทดสอบสมรรถนะของเครือง ได้แก่  ข้าวสาร ถัวเขียว ถวัแดง และถัวเหลืองซีก                     โดยกาํหนดนาํหนกัในการทดสอบในช่วง 1,000-10,000 กรัม ผลการทดสอบเป็นดงัแสดงในตารางที 1 – ตารางที 4 
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ตารางท ี1 ผลการทดสอบการบรรจุนาํหนกัของขา้วสารโดยใชเ้ครืองบรรจุอตัโนมติั 
ลาํดบัที นาํหนกั (กรัม) 

เครืองชงัมาตรฐาน (กรัม) 
เครืองบรรจุอตัโนมติั (กรัม) ค่าความผิดพลาด (%) ครังที 1 ครังที 2 ครังที 3 เฉลีย 1 1,000 1,000 1001 1002 1002 1001.67 0.17 

2 2,000 2,000 2003 2002 2001 2002.00 0.10 
3 3,000 3,000 3002 3003 3002 3002.33 0.08 
4 4,000 4,000 4003 4002 4002 4002.33 0.06 
5 5,000 5,000 5003 5002 5003 5002.67 0.05 
6 6,000 6,000 6002 6002 6003 6002.33 0.04 
7 7,000 7,000 7003 7003 7002 7002.67 0.04 
8 8,000 8,000 8002 8003 8003 8002.67 0.03 
9 9,000 9,000 9002 9002 9003 9002.33 0.03 
10 10,000 10,000 10004 10003 10003 10003.33 0.03 

  จากผลผลการทดสอบในตารางที 1 ซึงเป็นผลการทดสอบการบรรจุนําหนักของข้าวสาร ทําการทดสอบ            โดยกาํหนดนาํหนักตงัแต่ 1,000 – 10,000 กรัม จาํนวน 3 ครัง พบว่าการบรรจุนําหนักของขา้วสารแต่ละครังมีค่าความผิดพลาดสูงสุดเท่ากบั 0.17% ทีนาํหนกั 1,000 กรัม  ตารางท ี2 ผลการทดสอบการบรรจุนาํหนกัของถวัเขียวโดยใชเ้ครืองบรรจุอตัโนมติั 
ลาํดบัที นาํหนกั (กรัม) 

เครืองชงัมาตรฐาน (กรัม) 
เครืองบรรจุอตัโนมติั (กรัม) ค่าความผิดพลาด (%) ครังที 1 ครังที 2 ครังที 3 เฉลีย 1 1,000 1,000 1,004 1,006 1,003 1,004.33 0.43 

2 2,000 2,000 2,007 2,004 2,005 2,005.33 0.27 
3 3,000 3,000 3,006 3,009 3,006 3,007.00 0.23 
4 4,000 4,000 4,007 4,010 4,003 4,006.67 0.17 
5 5,000 5,000 5,008 5,006 5,008 5,007.33 0.15 
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6 6,000 6,000 6,003 6,009 6,006 6,006.00 0.10 
7 7,000 7,000 7,006 7,004 7,005 7,005.00 0.07 
8 8,000 8,000 8,005 8,004 8,005 8,004.67 0.06 
9 9,000 9,000 9,005 9,006 9,005 9,005.33 0.06 
10 10,000 10,000 10,004 10,007 10,006 10,005.67 0.06 

 จากผลผลการทดสอบในตารางที 2 ซึงเป็นผลการทดสอบการบรรจุนําหนักของถวัเขียว ทาํการทดสอบ โดยกาํหนดนาํหนกัตงัแต่ 1,000 – 10,000 กรัม จาํนวน 3 ครัง พบวา่การบรรจุนาํหนกัของถวัเขียวแต่ละครังมีค่าความผิดพลาดสูงสุดเท่ากบั 0.43% ทีนาํหนกั 1,000 กรัม ตารางท ี3 ผลการทดสอบการบรรจุนาํหนกัของถวัแดงโดยใชเ้ครืองบรรจุอตัโนมติั 
ลาํดบัที นาํหนกั (กรัม) 

เครืองชงัมาตรฐาน (กรัม) 
เครืองบรรจุอตัโนมติั (กรัม) ค่าความผิดพลาด (%) ครังที 1 ครังที 2 ครังที 3 เฉลีย 1 1,000 1,000 1,009 1,008 1,006 1,007.67 0.77 

2 2,000 2,000 2,008 2,007 2,008 2,007.67 0.38 
3 3,000 3,000 3,010 3,009 3,008 3,009.00 0.30 
4 4,000 4,000 4,008 4,007 4,010 4,008.33 0.21 
5 5,000 5,000 5,009 5,007 5,008 5,008.00 0.16 
6 6,000 6,000 6,007 6,006 6,009 6,007.33 0.12 
7 7,000 7,000 7,008 7,009 7,009 7,008.67 0.12 
8 8,000 8,000 8,010 8,007 8,009 8,008.67 0.11 
9 9,000 9,000 9,009 9,011 9,008 9,009.33 0.10 
10 10,000 10,000 10,008 10,009 10,008 10,008.33 0.08 

จากผลผลการทดสอบในตารางที 3 ซึงเป็นผลการทดสอบการบรรจุนาํหนกัของถวัแดง ทาํการทดสอบโดยกาํหนดนาํหนักตงัแต่ 1,000 – 10,000 กรัม จาํนวน 3 ครัง พบว่าการบรรจุนาํหนักของถวัแดงแต่ละครังมีค่าความผิดพลาดสูงสุดเท่ากบั 0.77% ทีนาํหนกั 1,000 กรัม   
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ตารางท ี4 ผลการทดสอบการบรรจุนาํหนกัของถวัเหลืองซีกโดยใชเ้ครืองบรรจุอตัโนมติั 
ลาํดบัที นาํหนกั (กรัม) 

เครืองชงัมาตรฐาน (กรัม) 
เครืองบรรจุอตัโนมติั (กรัม) ค่าความผิดพลาด (%) ครังที 1 ครังที 2 ครังที 3 เฉลีย 1 1,000 1,000 1,005 1,004 1,006 1,005.00 0.50 

2 2,000 2,000 2,006 2,005 2,006 2,005.67 0.28 
3 3,000 3,000 3,005 3,006 3,007 3,006.00 0.20 
4 4,000 4,000 4,007 4,005 4,005 4,005.67 0.14 
5 5,000 5,000 5,004 5,006 5,005 5,005.00 0.10 
6 6,000 6,000 6,005 6,007 6,006 6,006.00 0.10 
7 7,000 7,000 7,006 7,005 7,007 7,006.00 0.09 
8 8,000 8,000 8,005 8,006 8,007 8,006.00 0.08 
9 9,000 9,000 9,007 9,004 9,006 9,005.67 0.06 
10 10,000 10,000 10,006 10,005 10,006 10,005.67 0.06 

 จากผลผลการทดสอบในตารางที 4 ซึงเป็นผลการทดสอบการบรรจุนาํหนกัของถวัเหลืองซีก ทาํการทดสอบโดยกาํหนดนําหนักตงัแต่ 1,000 – 10,000 กรัม จาํนวน 3 ครัง พบว่าการบรรจุนําหนักของถวัเหลืองซีกแต่ละครังมีค่าความผิดพลาดสูงสุดเท่ากบั 0.50% ทีนาํหนกั 1,000 กรัม วจิารณ์ผล  จากผลการทดสอบการบรรจุผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมลด็ในตารางที 1 ถึง ตารางที 4 จะเห็นวา่ปริมาณผลิตผลทีบรรจุโดยเครืองบรรจุทีออกแบบสร้างมีปริมาณทีเกินกวา่ปริมาณจากเครืองชงัมาตรฐาน โดยขา้วสารมีปริมาณส่วนเกินเฉลียเท่ากบั 2.43 กรัม ถวัเขียวมีปริมาณส่วนเกินเฉลียเท่ากบั 5.73 กรัม ถวัแดงมีปริมาณส่วนเกินเฉลียเท่ากบั 8.30 กรัม และถวัเหลืองซีกมีปริมาณส่วนเกินเฉลียเท่ากบั 5.67 กรัม เมือคิดค่าความผิดพลาดทีเกิดขึนพบวา่ถวัแดงจะมีความผิดพลาดเฉลียสูงทีสุดคือ 0.77% ส่วนข้าวสารจะมีความผิดพลาดเฉลียน้อยทีสุดคือ 0.17% ปัจจัยทีมีผลต่อค่าความผิดพลาด ได้แก่               ความผิดพลาดจากความแม่นยาํในการเปิด-ปิดลินควบคุมการปล่อยผลิตผลของไซโลซึงเมือนาํหนักของผลิตผลถึงระดับนาํหนักทีตงัไว ้ชุดคอนโทรลเลอร์จะสงังานปิดลินไซโลทนัทีซึงขณะทีลินไซโลปิดนนัจะยงัมีผลิตผลบางส่วนตกลงมายงัภาชนะบรรจุอีกทาํใหไ้ดป้ริมาณทีสูงกวา่ทีตงัไวเ้ล็กนอ้ย ส่วนและขนาดของเมด็ผลิตผลทีนาํมาทาํการบรรจุ โดยผลิตผลทีมีขนาดใหญ่จะทาํใหค้วามผิดพลาดสูงกวา่ผลิตผลทีมีขนาดเลก็โดยสงัเกตยนืยนัไดจ้ากผลการทดลอบบรรจุผลิตผลทงั 4 ชนิด    
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สรุปผลการวจิัย  การออกแบบสร้างเครืองบรรจุอตัโนมติัสาํหรับผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ด ทีสามารถใชง้านไดจ้ริงมีความแม่นยาํในการบรรจุผลิตผลทางการเกษตร โดยมีความแม่นยาํในการกาํหนดนาํหนกับรรจุไม่นอ้ยกวา่ 99% ซึงมีชุดควบคุมการทาํงานดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ทีทาํงานอตัโนมติั พร้อมจอแสดงผลทีสามารถกาํหนดนาํหนกัของการบรรจุไดต้ามตอ้งการ อีกทังยงัมีฟังก์ชนัทีสามารถกาํหนดราคาเพือคาํนวณราคาและแสดงผลได้ด้วย แต่อย่างไรก็ตามเครืองบรรจุอตัโนมติัสาํหรับผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ดทีออกแบบสร้างนียงัเป็นเพยีงตน้แบบทียงัตอ้งมีการพฒันาให้มีโครงสร้างหรือฟังกช์นัการทาํงานทีดีขึนและใหส้ามารถผลิตใชง้านในเชิงพาณิชยต์่อไป กิตติกรรมประกาศ  บทความนีได้รับคาํแนะนําและให้คาํปรึกษาในการออกแบบ การสร้าง และการควบคุมการทํางาน รวมถึงขอ้เสนอแนะดีๆ ตงัแต่เริมตน้จนเสร็จสมบูรณ์ จากคณาจารยป์ระจาํคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี  เอกสารอ้างองิ 
กรมการค้าภายใน กระทรวงพ าณิชย์ . ยุทธศาสตร์ที 4 การยกระดับมาตรฐานการชังตวงวัดไทยสู่มาตรฐานสากล ,แผนปฏิบัต ิ ราชการ วิสัยทัศ น์  พันธกิจ และยุทธศ าสตร์. ค้นเมือวันที  1 กุมภ าพันธ์ 2560. จาก http://www. dit.go.th/Content.  aspx?m=85&c=7131 กองบริหารงานวจิยัและประกนัคุณภาพการศึกษา. Thailand 4.0 โมเดลขบัเคลือนประเทศไทยสู่ความมงัคงั มนัคง และยงัยนื, พฤศจิกายน 2559. 
เน็ตประชารัฐ. Smar t Farmer  เกษตรกรไทยยุคใหม่ 4.0 ค้นเมือวนัท ี9 สิงหาคม 2560. จาก http://netpracharat.com.  
บริษัท วีนัส ซัพพลาย จาํกัด. วิธีการใ ช้งาน Load Cell กับ HX711 Amplifier Module. ค้นเมือวันที 1 กุมภาพันธ์ 2560. จาก  https://thaieasyelec.com/ar ticle-wiki/review-product-ar ticle/how-to-use-load-cell-and-hx711-amplifier -module.  html. คเณศ ไวทย์างกูร และ ธาํรงค ์พทุธาพิทกัษผ์ล. (2556). การศึกษาการออกแบบโหลดเซลลแ์บบคาน ดว้ยวธีิไฟไนตเ์อลิเมนต.์ วศิวกรรมสาร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ฉบบัที 84 ปีที 26 เมษายน - มิถุนายน 2556, หนา้  69-78 Joo, J.W, K.S. Na and Kang D.I.. 2002. Design and evaluation of a six-component load cell. International Journal of measurement 2002 (32): 125-133. Thailand factomart. ประเภทของ Load Cell แบบสเตรนเกจ. คน้เมือวนัที 1 กุมภาพนัธ์ 2560. จากhttps://www. factomart. com/th/ factomartblog/type-of-load-cell/.  
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เครืองทาํเม็ดแป้งสาคู Machine for  Sago Star ch Granule Production   พนม  อินทฤทธิ * และ ประเสริฐ  คงแกว้1   Panom Intharit1* and Prasert  Khongkeaw1   บทคัดย่อ  
 

 การทาํเม็ดแป้งสาคูของเกษตรกรในปัจจุบนั ยงัใชว้ิธีการแบบดงัเดิมคือการนาํแป้งสาคูทีชืนพอหมาด ใส่ถาดและร่อนไปมา เพือให้แป้งจบัตวักนัเป็นเม็ด ขนาดของเม็ดสาคูทีไดไ้ม่สมาํเสมอ  จึงตอ้งนาํมาคดัแยกขนาดเมด็สาคูอีกครังหนึง ส่งผลให้ใชร้ะยะเวลานานและไดป้ริมาณผลผลิตน้อย  จึงมีแนวคิดทีจะประดิษฐเ์ครืองทาํเม็ดแป้งสาคูทีเป็นนวตักรรมและเทคโนโลยขีองชุมชนทีสามารถใชง้านไดง่้ายและการดูแลรักษาเครืองไม่ยุง่ยากซบัซอ้น การทาํงานของเครืองใชม้อเตอร์ไฟฟ้าเป็นตน้กาํลงัของชุดถงัร่อนแป้งให้เป็นเม็ดและชุดคดัแยกขนาดอยูใ่นเครืองเดียวกนั ทาํใหไ้ดผ้ลผลิตมากกวา่วธีิดงัเดิมถึง 5 เท่า ขนาดของเม็ดมีความสมาํเสมอเท่ากนัและสะอาดถูกสุขอนามยั โดยมีกาํลงัการผลิต 30 กิโลกรัมต่อชวัโมง ความชืนของแป้งทีเหมาะสมคือร้อยละ 30 สามารถผลิตเม็ดสาคูไดข้นาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 3, 4, 5 และใหญ่กวา่ 5 มิลลิเมตร คิดเป็นร้อยละ 
5.55, 21.55, 68.88 และ 3.99  ตามลาํดบั เมือเพิมความชืนของแป้งให้สูงขึนจะไดเ้ม็ดสาคูทีมีขนาดเล็กลง  ผลการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด 4.51 
 คําสําคัญ : แป้งสาคู, เมด็สาคู, เครืองทาํเมด็แป้งสาคู 
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ABSTRACT    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) เป็นพืชในตระกลูปาลม์ ชอบขึนในทีลุ่ม ชืนแฉะและมีนาํขงัตลอดปี หรือทีเรียกวา่ป่าพรุพบไดม้ากในภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวดันครศรีธรรมราชและตรัง (นิพนธ์, 2551) สาคูเป็นพืชทีมีความสําคญัต่อชีวิตประจาํวนัของคนชนบททางภาคใตเ้ป็นอย่างมาก สามารถนาํมาใช้ประโยชน์ไดท้ังตน้ ตน้สาคูเป็นไมที้ขึนตามธรรมชาติ ไม่ตอ้งใส่ปุ๋ยและสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช  แป้งสาคูจึงเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตทีสาํคญัและปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค แป้งสาคูใชป้ระกอบอาหารหรือทาํขนมไดห้ลายชนิด การศึกษาความสมัพนัธ์ของสมบติัทางกายภาพและเคมีต่อลกัษณะเนือสมัผสัและสีของเมด็สาคูทงัขนาดเล็กและใหญ่ โดยศึกษาสมบัติทางกายภาพ ไดแ้ก่ ความกลม ความเป็นทรงกลม และความหนาแน่น สมบตัิทางเคมี ไดแ้ก่ ความชืน ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณเถา้และปริมาณเจลาติไนซ์ และทดสอบความสัมพนัธ์ของสมบตัิทางกายภาพและเคมีทีมีต่อเนือสัมผสัและสีของเม็ดสาคู พบว่าสาคูเม็ดใหญ่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีแตกต่างจากสาคูเม็ดเล็กทีมาจากแหล่งเดียวกนั เม็ดสาคูทีมีปริมาณเจลาติไนซ์สูงจะให้สมบติัความหนืดตาํ การศึกษาความสัมพนัธ์ทีมีต่อลกัษณะเนือสัมผสัและสี พบว่าสาคูเม็ดใหญ่มีระดับความสัมพนัธ์สหสัมพนัธ์ทีสูงกว่าสาคูเม็ดเล็ก และปริมาณเจลาติไนซ์ทีเพิมขึนมีผลให้ความยืดหยุน่ ความสามารถในการยึดเกาะและค่าความสว่างของเม็ดสาคูตาํลง แต่ทาํให้ค่าความแข็งของเม็ดสาคูสูงขึน (อมัพวนั, 
2545)  ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรผลิตแป้งสาคูชนิดผงแห้งจําหน่ายในราคากิโลกรัมละ 80 บาท  แต่เมือทําให้เป็นเม็ดสาคูจะจาํหน่ายไดกิ้โลกรัมละ 100 บาท จึงเป็นการเพิมมูลค่าของผลผลิตให้กบัชุมชน แต่ปริมาณการผลิตยงัไม่เพียงพอกับความตอ้งการของตลาด เนืองจากกลุ่มเกษตรกรยงัใชว้ิธีการผลิตเม็ดสาคูแบบดงัเดิม โดยการใชถ้าดร่อนแป้งผงในขณะทียงัชืนเพอืให้แป้งจบัตวักนัเป็นเมด็ ไดเ้ป็นเมด็สาคูขนาดเล็กบา้งใหญ่บา้ง ขนาดทีไดไ้ม่สมาํเสมอ จึงตอ้งนาํมาคดัแยกขนาดเม็ดสาคูอีกครังหนึง ทาํให้ล่าชา้เสียเวลาและไดผ้ลผลิตนอ้ย  วตัถุประสงคข์องการวิจยันีเพือสร้างสิงประดิษฐ์เครืองทาํเม็ดแป้งสาคูและคดัแยกขนาดไดใ้นเครืองเดียวกนั เพอืเป็นนวตักรรมและเทคโนโลยขีองชุมชน การใชง้านและการดูแลรักษาเครืองไดง่้ายไม่ซบัซอ้น เพอืเพมิประสิทธิภาพในการผลิต และประเมินความพงึพอใจของเกษตรกรในภาพรวมของการใชง้านเครืองทาํเม็ดแป้งสาคู 
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วธิีดําเนินการวิจัย 
 การดาํเนินการสร้างสิงประดิษฐเ์ครืองผลิตเม็ดแป้งสาคู เพอืสร้างเครืองมือการผลิตทีมีประสิทธิภาพในการทาํงาน เหมาะสมกบัผูใ้ชง้าน กลุ่มเป้าหมายทีเป็นเกษตรกรผูผ้ลิตแป้งสาคู กลุ่มอนุรักษแ์ละแปรรูปสาคูบา้นกะโสม   หมู่ที 4 ตาํบลกะปาง อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช  โดยมีขนัตอนการดาํเนินงาน ดงันี 

1. ศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลทีเกียวขอ้งของเครืองและผูใ้ช ้2. ออกแบบลกัษณะโครงสร้างของเครือง 3. จดัหาวสัดุและอปุกรณ์ในการสร้าง 4. ดาํเนินการสร้างและประกอบเครืองมือ 5. ทดสอบประสิทธิภาพการทาํงานของเครือง ถา้ไม่ผา่นปรับปรุงแกไ้ขใหม ่6. เก็บรวบรวมขอ้มูลและสรุปผล  จากการศึกษาขอ้มูลของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเม็ดแป้งสาคูโดยใชเ้ครืองมือแบบดงัเดิม เมือนํามาวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบชินส่วนและลักษณะโครงสร้างของเครืองผลิตเม็ดแป้งสาคู โดยแยกออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนโครงสร้างของเครือง  ชุดร่อนปันเม็ดแป้ง และชุดแยกขนาดเม็ดแป้ง โดยมีแนวคิดของการออกแบบและองคป์ระกอบของเครืองผลิตเมด็แป้งสาคู ดงัภาพที 1              ภาพท ี1 แนวคิดองคป์ระกอบของเครืองผลิตเมด็แป้งสาคู    โครงสร้างของเครืองผลิตเมด็แป้งสาคูทาํดว้ยเหล็กปลอดสนิม มีมอเตอร์เป็นตน้กาํลงั ชุดร่อนแป้งมีถงัใส่ผงแป้งสาคู ควบคุมดว้ยระบบไฟฟ้า 220 โวลต ์โดยใชส้วิตซ์ 2 ตวั มีมอเตอร์ขบัเคลือนถงัร่อนแป้งให้ขยบัไปมาตามแนวนอนจนแป้งจบัตวักันเป็นเม็ด จากนนัปล่อยลงสู่ชุดแยกขนาดเม็ดแป้งทีมีตะแกรงขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 3, 4, 5 มิลลิเมตร โดยมีมอเตอร์สันเป็นตน้กาํลงัในการขบัเคลือน จากนันปล่อยเม็ดแป้งลงสู่ภาชนะรองรับ  จะไดเ้ม็ดสาคูตามตอ้งการ แบบร่างเครืองตน้แบบแสดงองคป์ระกอบชินส่วนและอุปกรณ์ของเครืองผลิตเมด็แป้งสาคู ดงัภาพที 2 

ออกแบบและสร้างเครือง 
ชุดร่อนปันเมด็แป้ง ชุดแยกขนาดเมด็แป้ง โครงสร้างของเครือง 

-ถงัร่อนแป้ง -แขนโยกถงัร่อน -ชุดเพลาเยอืงศูนย ์
-ชุดตะแกรงแยกเมด็แป้ง -สปริงรองขา -มอเตอร์สนั 

-ชุดควบคุมไฟฟ้า -หนา้แปลนเหวียง -มอเตอร์และชุดเกียร์ทด 
เครืองผลิตเมด็แป้งสาคู 
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 ภาพท ี2 แบบร่างเครืองตน้แบบแสดงองคป์ระกอบชินส่วนและอปุกรณ์ของเครืองผลิตเม็ดแป้งสาคู  ผลและวจิารณ์ผล 
 1. รายละเอียดการพัฒ นาประดิษฐกรรม โครงสร้างของเครืองผลิตเม็ดแป้งสาคู มีองค์ประกอบ  ส่วน คือ โครงสร้างของเครือง ชุดถงัร่อนแป้ง และชุดแยกขนาดเม็ดแป้ง โครงสร้างทุกชินส่วนทาํดว้ยเหล็กสแตนเลส ขนาดของเครืองมีความกวา้ง  เซนติเมตร ยาว 140 เซนติเมตรและสูง 74 เซนติเมตร เพือให้รองรับชินส่วนอุปกรณ์ไดอ้ยา่งแขง็แรงและกะทดัรัด  มีโครงฐานยึดมอเตอร์ทีเป็นตน้กาํลงัในการผลิต โดยใชม้อเตอร์ขนาด ½ แรงมา้ทีติดเกียร์ทดเพือลดความยุง่ยากในการส่งกาํลงัและการออกแบบโครงสร้างดว้ย  และมีหนา้แปลนเหวยีงควบคุมระยะชกั โดยมียอย (Coupling) ขนาดเกียร์ทดอตัรา  :  ส่งกาํลงัไปยงัเครืองชุดถงัร่อนแป้ง  รอบต่อนาที ระยะชกัในการโยกของถงัรวม  เซนติเมตร เพือให้เกิดการโยกไปมาของถงัร่อนแป้งให้จบัตวักนัเป็นเม็ด ติดตงัชุดประกอบแยกขนาดเม็ดแป้งทีทาํดว้ยตะแกรงขนาดของรูต่างกนั  ขนาดคือ ตะแกรงตวับนขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง  มิลลิเมตร ตวักลาง  มิลลิเมตร และตวัล่าง  มิลลิเมตร เพือแยกเม็ดแป้งสาคูทีลงจากถงัร่อนแป้งใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ในการคดัแยกเม็ดแป้งเป็นขนาดต่างๆ มีการติดตงัมอเตอร์สนัไวใ้ตถ้าดรองรับเมด็แป้งเป็นมอเตอร์สนั แรงเขยา่สูงสุด  กิโลกรัม ความเร็ว ,  รอบต่อนาที โดยชนัตงัตะแกรงจะติดยดึกบัโครงเครืองทีมีสปริงเป็นฐานรองเพอืใหเ้กิดการยดืหยุน่ในการสนัสะเทือน โดยสริงมีค่า k  เท่ากบั 1.2 x 105  N/m เมือติดตงัโครงสร้างและอุปกรณ์สําคญัเสร็จแลว้ จึงใชแ้ผ่นสแตนเลสปิดหุ้มทุกส่วนของโครงสร้าง เพือปกป้องชินส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ ใหเ้กิดความปลอดภยัต่อการใชง้าน การติดตงัชุดควบคุมระบบไฟฟ้าใชไ้ฟฟ้ากระแสสลบัขนาด 220 โวลต ์มีระบบเบรกเกอร์เป็นตวัควบคุมการเปิดปิด มีสวิตซ์เปิดปิด แยกกนั  ตวั สาํหรับชุดถงัร่อนแป้งและชุดแยกขนาดเมด็แป้ง  เครืองผลิตเมด็แป้งสาคูทีสร้างเสร็จแลว้มีรูปลกัษณ์ ดงัภาพที 3 
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 ภาพท ี3  เครืองผลิตเมด็แป้งสาคู  วธิีการใช้งานของเครืองผลติเม็ดแป้งสาคู  โดยเตรียมแป้งสาคูใหมี้ความชืนประมาณร้อยละ 30  ใส่แป้งสาคูลงในถงัร่อน แลว้เปิดสวติซ์ชุดถงัร่อน ให้เครืองโยกไปมา ใชเ้วลาประมาณ 2-3 นาทีหรือจนแป้งจบัตวัเป็นเม็ด  ปิดสวติซ์ถงัร่อนแป้ง ดึงฝาล่างของถงัร่อนออก เพอืให้เม็ดแป้งสาคู ตกลงสู่ตะแกรงแยกขนาด  เปิดสวิตซ์ชุดตะแกรงแยกขนาด ตะแกรงจะสนั เม็ดสาคูหล่นลงสู่เบืองล่าง เกิดการคดัขนาด นาํเม็ดแป้งสาคูทีได ้ไปตากใหแ้หง้ และบรรจุถุง พร้อมทีจะนาํไปประกอบอาหารได ้
 2. แบบชินส่วนทางกลจาํลองการเคลือนทขีองกลไกหลกั เครืองผลิตเมด็แป้งสาคู มีหลกัการทาํงานทางกล ดงันี 
 ขนัที 1 ระยะเริมตน้ทาํงาน อุปกรณ์ทุกชินส่วนพร้อมเริมทาํงาน โดยมอเตอร์ส่งกาํลงัไปยงัหนา้แปลนเหวยีงทีต่ออยูก่บัแขนโยกถงัร่อนแป้งเพอืใหเ้กิดการหมุน แบบจาํลองการทาํงานขนัที 1  ดงัภาพที 4  

 ภาพท ี4  ขนัที 1  ระยะเริมตน้ทาํงานของเครืองผลิตเมด็แป้งสาคู   ขนัที 2 ระยะส่งและดึง แขนโยกส่งดนัถงัร่อนแป้งใหล้อ้หมนุเคลือนไปตามรางและดึงกลบัมา ทาํงานสมัพนัธ์กนัโดยการเคลือนทีกลบัไปกลบัมาตามแนวระดบั  แบบจาํลองการทาํงานขนัที 2  ดงัภาพที 5 
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      ภาพท ี5  ขนัที 2 ระยะส่งและดึง  ขนัที 3 ระยะสินสุด ปิดสวติซ์ควบคุมการทาํงานของมอเตอร์ ถงัร่อนแป้งหยดุการเคลือนที เปิดประตูวาลว์ถงัร่อนแป้ง ใหเ้มด็แป้งไหลลงสู่ตะแกรงทีมีมอเตอร์สนัเพอืคดัแยกขนาดต่อไป แบบจาํลองการทาํงานขนัที 3  ดงัภาพที 6 

 ภาพท ี6  ขนัที 3 ระยะสินสุด 3. รายละเอียดระบบไฟฟ้า ใชไ้ฟฟ้ากระแสสลบัขนาด 220 โวลต์ มีระบบเบรกเกอร์เป็นตวัควบคุมการเปิดปิด  สวิตซ์แยกกนั  ตวั สาํหรับชุดถงัร่อนแป้งและชุดแยกขนาดเมด็แป้ง ระบบวงจรไฟฟ้าเครืองผลิตเมด็แป้งสาคู ดงัภาพที 7 

 ภาพท ี7 ระบบวงจรไฟฟ้าเครืองผลิตเมด็แป้งสาคู  4. การทดสอบการทาํงานของเครือง  
    4.1 การทดลองผลิตเม็ดแป้งสาคู โดยใชแ้ป้งสาคูทีมีปริมาณความชืนแตกต่างกนั ใส่ในเครืองผลิตเม็ดแป้งสาคู จะไดเ้มด็แป้งแต่ละขนาดในปริมาณทีแตกต่างกนั โดยใชเ้วลาไม่เท่ากนั ผลการทดลองดงัตารางที 1  
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ตารางท ี1 ปริมาณเมด็แป้งสาคูทีไดที้ปริมาณความชืนของแป้งสาคูทีแตกต่างกนั  
ปริมาณความชืน ของแป้งสาคู  ( ร้อยละโดยนาํหนกั : % ) 

ปริมาณเมด็แป้งสาคูทีได ้( ร้อยละโดยนาํหนกั : % ) เวลาทีใช ้(นาที) ขนาดเลก็     3 มิลลิเมตร ขนาดกลาง   4 มิลลิเมตร ขนาดใหญ่    5 มิลลิเมตร ขนาดใหญ่กวา่ 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  ผลการทดลองการใช้เครืองผลิตเม็ดแป้งสาคูโดยใช้แป้งสาคูนําหนัก 1,500 กรัม ทีมีปริมาณความชืนแตกต่างกัน พบวา่ ลกัษณะของเม็ดสาคูทีไดมี้ความสมาํเสมอเท่ากนัและสะอาดถูกสุขอนามยั โดยทีทุกปริมาณความชืนของแป้งสาคูจะผลิตได้เม็ดแป้งสาคูขนาดใหญ่ 5 มิลลิเมตร ในปริมาณสูงสุด ขนาดกลาง 4 มิลลิเมตรได้ปริมาณรองลงมา และขนาดเล็ก 3 มิลลิเมตร ไดป้ริมาณนอ้ยทีสุด และมีเมด็แป้งทีมีขนาดใหญ่กวา่ตะแกรงขนาด 5 มิลลิเมตร ติดอยูบ่นตะแกรงตวับนสุดเล็กนอ้ย โดยแป้งสาคูทีมีความชืนร้อยละ 28 จะผลิตไดเ้ม็ดแป้งสาคูขนาดใหญ่ 5 มิลลิเมตร ในปริมาณสูงสุด รองลงมาคือ แป้งสาคูทีมีความชืนร้อยละ 30, 32 และ 34 ตามลําดับ ปริมาณเม็ดแป้งสาคูขนาดใหญ่ทีได้ คิดเป็นร้อยละ 88.33, 68.88, 62.88 และ 53.44 ตามลาํดับ และใชเ้วลาในการผลิตเฉลีย 2-3 นาทีต่อครังการผลิต จะเห็นว่าทีปริมาณความชืนร้อยละ 30 และ 32 จะให้ผลดา้นขนาดและเวลาใกลเ้คียงกนั แต่ถา้มีความชืนตาํกวา่ จะสามารถทาํให้เม็ดสาคูแห้งได้เร็วกว่า  ดงันีนจึงแนะนาํให้ใชค้วามชืนของแป้งทีร้อยละ 30 เพอืเป็นการประหยดัเวลาและพลงังานในการทาํใหเ้มด็สาคูแหง้ 
     4.2 การทดลองเปรียบเทียบการผลิต ระหวา่งการผลิตดว้ยเครืองผลิตเม็ดแป้งสาคูกบัการผลิตแบบวธีิดงัเดิมโดยใชแ้ป้งสาคูทีความชืนร้อยละ 30 ผลการทดลอง ดงัตารางที 2 
ตารางท ี2 ปริมาณเมด็แป้งสาคูทีไดร้ะหวา่งเครืองผลิตเมด็แป้งสาคูกบัการผลิตแบบดงัเดิม 

 วธีิการผลิต  นาํหนกัแป้ง ทีผลิตไดต้่อครัง (กรัม) 
ปริมาณความชืน ของแป้งสาคู (ร้อยละโดยนาํหนกั) 

ปริมาณเมด็แป้งสาคูทีได ้ (ร้อยละโดยนาํหนกั) 
 เวลาทีใช ้(นาที) เมด็แป้งที ไดข้นาด เมด็แป้งทีไม่ไดข้นาด เครืองผลิตเมด็แป้งสาคู 1,500  32-34  94 6 2-3 วธีิดงัเดิม 500 30  70 30 4-5  

 จากผลการทดลองผลิตเมด็แป้งสาคูใน พบว่า การผลิตเมด็แป้งสาคูโดยใชเ้ครืองผลิตเม็ดแป้งสาคูทีความชืนของแป้งสาคูร้อยละ 30 สามารถผลิตแป้งสาคูไดน้าํหนกั 1,500 กรัมต่อครังการผลิต ใชเ้วลาในการผลิตเฉลีย 2 – 3 นาที มีกาํลงัการผลิต 30 กิโลกรัมต่อชวัโมง  ปริมาณเม็ดแป้งสาคูทีไดค้ดัแยกไดเ้ป็น 3 ขนาด คิดเป็นร้อยละ  94  และเม็ดแป้งสาคูทีไม่ไดข้นาดคิดเป็นร้อยละ 6  ส่วนการผลิตเม็ดแป้งสาคูโดยใชว้ิธีดงัเดิมโดยการใชมื้อร่อนแป้งไปมา ใชแ้ป้งสาคูนาํหนกั 500 กรัมต่อครังการผลิต ใชเ้วลาเฉลีย 4–5 นาที มีกาํลงัการผลิตประมาณ 6 กิโลกรัมต่อชวัโมง  ปริมาณเม็ดแป้งสาคูทีไดข้นาดคิดเป็นร้อยละ 70 และ
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ปริมาณเม็ดแป้งสาคูทีไม่ไดข้นาดคิดเป็นร้อยละ 30  จะเห็นวา่ ถา้ผลิตเม็ดแป้งสาคูในปริมาณทีเท่ากนั เครืองผลิตเม็ดแป้งสาคูจะมีประสิทธิภาพสูงกวา่การผลิตแบบวิธีดงัเดิมถึง 5 เท่า โดยปริมาณแป้งทีไม่ไดข้นาดมีเพียงร้อยละ 6 เท่านนั ซึงนอ้ยกวา่การผลิตแบบวิธีดงัเดิมทีมีปริมาณแป้งทีไม่ไดข้นาดถึงร้อยละ 30  สาํหรับแป้งทีไม่ไดข้นาดนนั ยงัสามารถนาํกลบัไปเริมตน้ผลิตเป็นเมด็ไดอี้ก  
     4.3 ค่าพลงังานไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าสาํหรับมอเตอร์ขนาด ½ แรงมา้ หรือเท่ากบั 373 วตัต ์คิดเป็นชวัโมงละ 0.373 หน่วย ถา้ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4 บาท จะเสียค่าไฟฟ้าเพียง 1.50 บาทต่อชวัโมงเท่านนั 
     4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้งาน โดยการฝึกอบรมการใช้งานเครืองผลิตเม็ดสาคูให้กับกลุ่มเกษตรกร จาํนวน 4 กลุ่ม ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ตรังและพทัลุง กลุ่มที 1 กลุ่มสมาชิกชมรมอนุรักษป่์าสาคูอาํเภอนาโยง ต.โคกสะบา้ อ.นาโยง จ.ตรัง จาํนวน 60 คน กลุ่มที 2  กลุ่มชุมชนท่าสาํเภาเหนือและชุมชนบา้นพรุ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พทัลุง จาํนวน 20 คน กลุ่มที 3 กลุ่มอนุรักษ์แปรรูปสาคูบา้นกะโสม ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จาํนวน  คน และกลุ่มที4 กลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตแป้งสาคูองค์การบริหารส่วนตาํบลนาโพธิ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จาํนวน  คน ดงัตารางที 3 
ตารางท ี3  ค่าเฉลีย (  )  ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านในการฝึกอบรม 
       การใชง้านเครืองผลิตเม็ดสาคู 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน    S.D. ระดบั ความคิดเห็น ความพงึพอใจในการฝึกอบรมการใชง้านเครืองผลิตเม็ดสาคู กลุ่มที 1  4.46 0.67 มาก ความพงึพอใจในการฝึกอบรมการใชง้านเครืองผลิตเม็ดสาคู กลุ่มที 2 4.80 0.41 มากทีสุด ความพงึพอใจในการฝึกอบรมการใชง้านเครืองผลิตเม็ดสาคู กลุ่มที 3 4.72 0.52 มากทีสุด ความพงึพอใจในการฝึกอบรมการใชง้านเครืองผลิตเม็ดสาคู กลุ่มที 4 4.08 0.50 มาก ค่าเฉลีย  4.51   โดยภาพรวมผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมการใชง้านเครืองผลิตเมด็สาคูทงั 4 กลุ่ม เมือไดท้ดสอบการใชง้านแลว้มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( = 4.51)  
สรุปผลการวจิัย 
 สิงประดิษฐ์เครืองผลิตเม็ดแป้งสาคู เป็นนวตักรรมและเทคโนโลยีของชุมชนทีสามารถใช้งานไดง่้ายและการดูแลรักษาเครืองไม่ยุ่งยากซับซ้อน การทาํงานของเครืองโดยใชม้อเตอร์ไฟฟ้าเป็นตน้กาํลงั สามารถทาํให้เป็นเม็ดและคดัแยกขนาดไดใ้นเครืองเดียวกนั ขนาดของเม็ดสาคูทีไดมี้ความสมาํเสมอเท่ากนัและสะอาดถูกสุขอนามยั โดยมีกาํลงัการผลิต 30 กิโลกรัมต่อชวัโมง ความชืนของแป้งทีเหมาะสมคือร้อยละ30 ผลการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด  
 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  723 
 

 การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี ได้รับงบประมาณการสนับสนุนด้านการพฒันาเทคโนโลยี ประจาํปีงบประมาณ 8 จากสํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  สํานกังานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความร่วมมือกบัสถาบนัไทย-เยอรมัน และได้รับทุนอุดหนุนการทํากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวจิยัและนวตักรรม จากสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) ประจาํปีงบประมาณ   เอกสารอ้างองิ นิพนธ์   ใจปลืม.  2551.  การจัดการป่าปาล์มสาคูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน, น. 1-10. ใ น รายงานการประชุมทาง วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครังที 46 (สาขาศึกษาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,  กรุงเทพฯ.  พนม  อินทฤทธิ และประเสริฐ คงแกว้.  2557.  รายงานฉบับสมบูรณ์เรืองโครงการพฒันาเครืองผลิตแป้ง  สาคูสู่ชุมชน.  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั นครศรีธรรมราช.  สมบัติย์ มงคลชัยชน ะ. 2556. การพัฒ น าชุด เค รืองปั น เม็ด ปุ๋ ยชีวภาพสําห รับค รัวเรือน. วารสารวิทย าศ าสต ร์   มหาวทิยาลัยขอนแก่น. 41(2) น. 488-496. 
อัมพวนั ตนัสกุล. 2545. ความสัมพันธ์ของสมบัติทางกายภาพและทางเคมีต่อลักษณะเนือสัมผัสและสีของเม็ดสาคู.  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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การพฒันารถตัดหญ้าไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ Format  Dev elopment  of  Photovoltaic  Mower  
 สถาพร  ขนุเพชร1* , อริษา โสภาจารย ์1, มูฮาํหมดั สะอะ 1  Sathaporn  Khunpetch1* , Arrisa Sopajarn1 , Muhammad Sa-a1   บทคัดย่อ   การวิจยัเรืองการพฒันารถตดัหญ้าไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์    มีวตัถุประสงค์เพือออกแบบและพฒันารถตดัหญา้ไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตยแ์บบเดินตาม  และเพอืทดสอบหาสมรรถนะของรถตดัหญา้ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ซึงจะช่วยทาํให้ลดเสียงดงัจากเครืองยนตใ์นขณะใชง้าน  ลดมลพิษทางอากาศจากการทาํงานของเครืองยนต์ของรถตดัหญา้แบบเดิม  เนืองจากพลงังานจากแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานทีสะอาด  

จากผลการทดลองการชาร์จแบตเตอร์รีโดยใชแ้บตเตอรีขนาดแรงดนั 12 โวลต ์ต่ออนุกรมกนัไดแ้รงดนัขนาด 24 โวลต์ โดยเริมตน้ทีแรงดนัแบตเตอร์รี 16 โวลต ์ เมือปรับแผ่นโซล่าเซลลข์นาด 40 วตัต์ ให้ทาํมุม 30 องศากบัพืนดิน ทาํการทดลองชาร์จแบตเตอร์รีในช่วงเวลา 08.00 - 17.00 น. จะพบว่าในช่วงเวลาทีมีการชาร์จทีให้กาํลงัไฟฟ้าสูงสุดของวนัอยูใ่นช่วงเวลา 13.30 น. การเพิมของกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดคือ 5.35 วตัต ์และตาํสุดเป็นช่วงเวลา 15.00 น. กาํลงัชาร์จไฟฟ้าคือ 1.73 วตัต ์ สรุปไดว้า่ในช่วงทีทาํการชาร์จแบตเตอรีทีไดป้ระสิทธิภาพสูงสุดคือช่วงเวลา 13.30 น. 
การทดสอบการทาํงานของรถตดัหญา้ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ พบวา่ลกัษณะการขาดของหญา้ทีตดัดว้ยรถตดัหญา้ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ และทีตดัดว้ยรถตดัหญา้ทีใชเ้ครืองยนตเ์บนซินไม่มีความแตกต่างกนั  และเมือเปรียบเทียบเวลาทีใชใ้นการตดั รถตดัหญา้ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์มีสมรรถนะ  76.18 % ของรถตดัหญา้ทีใชเ้ครืองยนตเ์บนซิน ขนาด 

6.5 แรงมา้  
   
คาํสําคญั : รถตดัหญา้ , แบตเตอรี , พลงังานแสงอาทิตย ์     

 สาขาอุตสาหกรรม  วิทยาลยัรัตภูมิ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  ตาํบลท่าชะมวง  อาํเภอรัตภูมิ  จงัหวดัสงขลา   Department of Industrial , Rattaphum College, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Tachamoung, Rattaphum,  Songkhla 90180, Thailand. *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : sathaporn.k2514@gmail.com 
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ABSTRACT 
    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 

 ประเทศไทยเป็นประเทศอยูใ่นเขตร้อนชืน  พนืดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทาํเกษตรกรรม ขณะทีมีการเพาะปลูกพืชจะมีวชัพืชขึนมาปกคลุม เช่น หญา้ประเภทต่างๆ ซึงหญา้มีส่วนทาํใหพื้นดินมีความชุ่มชืน  ส่วนในสนามหญา้ตอ้งการใหมี้หญา้ทีมีความอุดมสมบูรณ์  แต่ตอ้งมีการควบคุมใหอ้ยูใ่นระดบัทีพอเหมาะกบัสนาม เช่น สนามฟุตบอล  สนามเด็กเล่น ฯลฯ หรือสนามพกัผ่อนบริเวณบา้นพกัอาศยั ซึงเมือดูแลว้จะทาํให้เกิดความเยน็ตาสบายใจ  ในส่วนของหญา้ถา้ปล่อยทิงไวน้านวนัก็จะขนึมามีความยาว  จึงจาํเป็นตอ้งมีการควบคุมให้หญา้นนัมีความพอดีพอเหมาะกบัสนาม คือตอ้งมีการตดัแต่งอาจจะใชก้รรไกร  มีด  หรือรถตดัหญา้  ในปัจจุบนัการตดัหญา้ในสนามฟตุบอล  สนามเด็กเล่น และบริเวณบา้นมกัจะใชร้ถตดัหญา้ 
 เครืองยนตเ์ป็นเครืองจกัรกลหรือเครืองมือกลหนึงทีสามารถเปลียนพลงังานความร้อนมาเป็นพลงังานกล  เครืองยนตเ์ป็นหนึงในเครืองตน้กาํลงัทีสาํคญัซึงนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายเกือบทุกวงการในปัจจบุนั เนืองจากสามารถจดัส่งกาํลงัใหก้บัส่วนประกอบและอุปกรณ์เครืองทุ่นแรงต่างๆไดเ้พอืใหเ้กิดการขบัเคลือนหรือทาํงานไดจึ้งถือไดว้า่เครืองยนตเ์ป็นสิงทีสามารถทาํประโยชน์ใหก้บัมนุษยไ์ดอ้ยา่งมหาศาล ( ประณต 2542 ) 
 ปัจจุบนัการใชน้าํมนัเชือเพลิงมีปริมาณการใชง้านทีมากและมีแนวโนม้ราคาของนาํมนัจะปรับตวัสูงขึนซึงหลายหน่วยงานทงัภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาคมโลกมีการรณรงคใ์หมี้การลดการใชน้าํมนัเชือเพลิงลงและหนัไปใชพ้ลงังานทางเลือกอืนๆทดแทนและอีกทงัในปัจจบุนัปัญหามลพิษทางอากาศซึงเกิดจากการการเผาไหมข้องเชือเพลิงจากเครืองยนตก์็เริมมีความรุนแรงมากขึนจึงเป็นทีมาของการคิดทีจะใชพ้ลงังานอืนๆมาทดแทนในเครืองจกัรกลเกษตรและเครืองทุ่นแรง
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ฟาร์ม  ซึงรถตดัหญา้แบบเดินตามปกติจะใชเ้ครืองยนตเ์บนซินขนาด 5 แรงมา้ เป็นตน้กาํลงัในการทาํงานของชุดใบมีดตดัหญา้ 
 ดงันนัคณะผูท้าํวจิยัจึงมีแนวคิดทีจะพฒันาเครืองจกัรกลเกษตรโดยการนาํพลงังานแสงอาทิตยม์าประยกุตใ์ชใ้นรถตดัหญา้แบบเดินตามเพอืช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศทีเกิดจากการใชเ้ครืองจกัรกลทางการเกษตรและช่วยลดค่าใชจ่้ายจากการใชพ้ลงังานนาํมนัเชือเพลิงลดค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและการบาํรุงรักษาเครืองยนตข์องรถตดัหญา้และการใช้พลงังานแสงอาทิตยก์บัเครืองจกัรกลเกษตรทีมีการเคลือนทียงัมีตวัแปรเรืองการชาร์จในช่วงเวลาทีแตกต่างกนัซึงส่งผลต่อสรรถนะการทาํงานของเครืองจกัรกลเกษตรนนัๆคณะผูว้จิยัจึงไดคิ้ดทีจะพฒันารถตดัหญา้ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์ึน  เพือช่วยใหเ้กษตรกรมีคุณภาพชีวิติทีดีขึนในอนาคต 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย วตัถุประสงคข์องการพฒันารถตดัหญา้ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์คือ 
  เพือออกแบบและสร้างรถตดัหญา้ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
 เพือทดสอบหาสมรรถนะของรถตดัหญา้ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
ขอบเขตของงานวจิัย 
  ออกแบบและสร้างรถตดัหญา้แบบเขน็ 2 ลอ้ โดยใชก้าํลงัขบัจากมอเตอร์ไฟฟ้าแทนเครืองยนตเ์ล็ก  และใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากแบตเตอรี  ซึงมีระบบการชาร์จแบตเตอรีโดยใชแ้ผงโซล่าเซลล ์ 
  รถตดัหญา้สามารถตดัหญา้ในสนามและระหวา่งแถวของแปลงปลูกพืชได ้   โดยระดบัความสูงของหญา้เฉลีย 5 เซนติเมตร 10 เซนติเมตร และ 15 เซนติเมตร 
ทฤษฎทีเีกยีวข้อง 
 เครืองตดัหญ้า 
 เครืองตดัหญา้ทีนิยมใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนัสามารแบ่งไดเ้ป็น  ประเภท 
  เครืองตดัหญา้แบบสะพายบ่า 
 เป็นเครืองตดัหญา้ทีใชต้น้กาํลงัจากเครืองยนตข์นาดเลก็โดยทวัไปเป็นเครืองยนตแ์ก๊สโซลีนประเภทสูบเดียวส่วนใหญ่ลกัษณะของการใชง้านของเครืองตดัหญา้แบบสะพายบ่า เป็นการทาํงานลกัษณะพนืทีแคบๆสามารถตดัหญา้ไดส้ะดวก 
   เครืองตดัหญา้แบบเดินตาม 
 มีแบบใชแ้รงคนและแบบใชเ้ครืองยนต ์ แบบใชแ้รงคนในปัจจุบนัไม่เป็นทีนิยมใชก้นัเพราะตอ้งใชแ้รงคนขบัเคลือนเสียเวลามากคุณภาพงานไม่เรียบร้อย เพราะแรงคนไม่สามารควบคุมความสมาํเสมอการหมุนของใบมีดได ้
              เครืองตดัหญา้แบบนงัขบั 
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 เครืองตดัหญา้แบบนงัขบัทีใชเ้ครืองยนตข์บัเคลือนโดยนาํมนั จะมีขนาดใบมีดตดั 30 ถึง 48 นิว เครืองตดัหญา้แบบใบมีดหมุนเหวยีงนี จะมีใบจานกลมหมุน ดว้ยความเร็วรอบสูงถึง 3,000 รอบต่อนาที จะตอ้งอาศยักาํลงัจากเพลาส่งกาํลงัของรถแทรกเตอร์ ซึงจะตอ้งมีการทดรอบการหมุนของเพลาส่งกาํลงัผ่านชุดเฟืองเสียก่อน เพอืเป็นการเปลียนแปลงกาํลงัใหแ้ก่ใบมีด การเปลียนแปลงความเร็วรอบของการหมุนของใบมีดนี สามารถทาํการเพมิโดยการเปลียนชุดเฟืองทีหอ้งเกียร์ สามารถทาํงานไดร้วดเร็วกวา่ และประสิทธิภาพในการทาํงานสูง  
  ระบบโซล่าเซลล์ 

  ชนิดของเซลลแ์สงอาทิตย ์แบ่งตามวสัดุทีใชเ้ป็น  ชนิดหลกัๆ คือ   เซลล์แสงอาทิตย์ทีทําจากซิลิคอนชนิดผลึกเดียว (Single Crystalline Silicon Solar Cell) หรือทีรู้จักกันในชือ Mono 
crystalline Silicon Solar Cell และชนิดผลึกรวม (Polycrystalline Silicon Solar Cell) ลกัษณะเป็นแผ่นซิลิคอนแข็งและบางมาก (สิริชยั , 
2548)      
     ภาพท ี1  Single Crystalline Silicon Solar Cell ทีมา : http://www.leonics.co.th    เซลลแ์สงอาทิตยที์ทาํจากอะมอร์ฟัสซิลิคอน ( Amorphous Silicon Solar Cell ) ลกัษณะเป็นฟิลม์บางเพียง 0.5 ไมครอน (0.0005 มิลลิเมตร) นาํหนกัเบามากและประสิทธิภาพเพียง 5-10 %       ภาพท ี2 Amorphous Silicon Solar Cell ทีมา : http://www.leonics.co.th  
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  เซลล์แสงอาทิตยที์ทําจากสารกึงตวันําอืนๆเช่น แกลเลียมอาร์เซไนด์, แคดเมียม เทลเลอไรด์ และคอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด ์เป็นตน้ มีทงัชนิดผลึกเดียว(Single Crystalline) และผลึกรวม (Polycrystalline)เซลลแ์สงอาทิตยที์ทาํจากแกลเลียม อาร์เซไนดจ์ะใหป้ระสิทธิภาพสูงถึง 20-25 % (สิริชยั 2548) 
     ภาพท ี3  Polycrystalline Silicon Solar Cell ทีมา : http://www.leonics.co.th หลกัการทาํงานทวัไปของเซลลแ์สงอาทิตย ์       

รูปท ี4  การตกกระทบเซลลแ์สงอาทิตย ์                                                      ทีมา : http://www.leonics.co.th  เมือมีแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดการสร้างพาหะนําไฟฟ้าประจุลบและบวกขึนได้แก่ อิเล็กตรอน และโฮลโครงสร้างรอยต่อพีเอ็นจะทําหน้าทีสร้างสนามไฟฟ้าภายในเซลล์เพือแยกพาหะนําไฟฟ้าชนิดอิเล็กตรอนไปทีขวัลบและพาหะนาํไฟฟ้าชนิดโฮลไปทีขวับวก (ปกติทีฐานจะใชส้ารกึงตวันาํชนิดพี ขวัไฟฟ้าดา้นหลงัจึงเป็นขวับวกส่วนด้านรับแสงใช้สารกึงตวันําชนิดเอ็นขวัไฟฟ้าจึงเป็นขวัลบ) ทาํให้เกิดแรงดันไฟฟ้าแบบกระแสตรงทีขวัไฟฟ้าทงัสองเมือต่อใหค้รบวงจรไฟฟ้าจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหล   อุปกรณ์สาํคญัของระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตย ์เซลลแ์สงอาทิตยผ์ลิตไฟฟ้ากระแสตรงจึงนาํกระแสไฟฟ้าไปใชไ้ดเ้ฉพาะกบัอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรงเท่านนัหากตอ้งการนาํไปใชก้บัอุปกรณ์ไฟฟ้าทีใชไ้ฟฟ้ากระแสสลบัหรือเก็บสะสมพลงังานไวใ้ชต้่อไปจะตอ้งใชร่้วมกบัอุปกรณ์อืนๆ อีกโดยรวมเขา้เป็นระบบทีผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตย ์อปุกรณ์สาํคญัๆ มีดงันี  
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       รูปท ี5 อุปกรณ์ของระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า ทีมา : http://www.spower.co.th    แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์(Solar Module)  ทาํหนา้ทีเปลียนพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้เป็นพลงังานไฟฟ้าซึงเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและมีหน่วยเป็นวตัต ์(Watt) มีการนาํแผงเซลล์แสงอาทิตยห์ลายๆ เซลล์มาต่อกนัเป็นแถวหรือเป็นชุด (Solar Array) เพือให้ไดพ้ลงังานไฟฟ้าใช้งานตามทีตอ้งการโดยการต่อกนัแบบอนุกรมจะเพิมแรงดนัไฟฟ้า และการต่อกนัแบบขนานจะเพิมพลงังานไฟฟ้าหากสถานทีตงัทางภูมิศาสตร์แตกต่างกนั ก็จะมีผลให้ปริมาณของค่าเฉลียพลงังานสูงสุดในหนึงวนัไม่เท่ากนัดว้ย รวมถึงอุณหภูมิก็มีผลต่อการผลิตพลงังานไฟฟ้า หากอุณหภูมิสูงขึน การผลิตพลงังานไฟฟ้าจะลดลง   เครืองควบคุมการประจุ (Charge Controller)  ทาํหนา้ทีประจุกระแสไฟฟ้าทีผลิตไดจ้ากแผงเซลลแ์สงอาทิตยเ์ขา้สู่แบตเตอรีและควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าให้มีปริมาณเหมาะสมกบัแบตเตอรีเพือยืดอายกุารใชง้านของแบตเตอรีรวมถึงการจ่ายกระแสไฟฟ้าออกจากแบตเตอรีดว้ย ดงันนั การทาํงานของเครืองควบคุมการประจุ คือ เมือประจุกระแสไฟฟ้าเขา้สู่แบตเตอรีจนเต็มแลว้จะหยดุหรือลดการประจุกระแสไฟฟ้า (และมกัจะมีคุณสมบติัในการตดัการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัอุปกรณ์ไฟฟ้า กรณีแรงดนัของแบตเตอรีลดลงดว้ย)ระบบพลงังานแสงอาทิตยจ์ะใชเ้ครืองควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าในกรณีทีมีการเก็บพลงังานไฟฟ้าไวใ้นแบตเตอรีเท่านนั  แบตเตอรี  (Battery)  ทาํหนา้ทีเป็นตวัเก็บพลงังานไฟฟ้าทีผลิตไดจ้ากแผงเซลลแ์สงอาทิตยไ์วใ้ชเ้วลาทีตอ้งการเช่น เวลาทีไม่มีแสงอาทิตยเ์วลากลางคืนหรือนาํไปประยุกต์ใชง้านอืนๆ แบตเตอรีมีหลายชนิดและหลายขนาดให้เลือกใชง้านตามความเหมาะสม         
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วธิีดําเนินการวิจัย 
  การออกแบบ การสร้าง และตดิตงัอุปกรณ์รถตดัหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์   การออกแบบระบบและอุปกรณ์พลงังานแสงอาทิตย ์   มอเตอร์ไฟฟ้า โดยเลือกใชม้อเตอร์ ระบบ DC ขนาด 500 วตัต ์ความเร็วรอบอยูที่ 2500 รอบ/นาที               แบตเตอรี แบตเตอรีโดยเลือกใชแ้บตเตอรีขนาด 45 แอมแปร์ จาํนวน 2 ลูก ต่อแบบอนุกรม เพอืให้ไดโ้วลตเ์พมิขึน  ทาํใหส้ามารถใชง้านติดต่อกนัไดน้านไม่นอ้ยกวา่ 3 ชวัโมง                แผงโซล่าเซลล ์แผงโซล่าเซลลเ์ลือกใชแ้ผงโซล่าเซลลข์นาด 40 วตัต ์จาํนวน 2 แผง และขนาด 80 วตัต ์จาํนวน 1 แผง      การออกแบบตวัรถตดัหญา้ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์  โครงสร้างของตวัรถตดัหญา้ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ออกแบบโดยตวัรถมีความกวา้ง 500 mm. ความยาว  
1,600 mm. และความสูง 1,900 mm.โดยมีลอ้ขบัเคลือน 2 ลอ้ โครงสร้างของตวัรถทาํจากเหล็กฉาก เหลก็กล่อง และเหล็กแผน่ ดงัแสดงรายละเอียดของแบบในภาพที 6  
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ภาพท ี6  รายละเอียดแบบของตวัรถตดัหญา้ 

 โดยตวัรถตดัหญา้ออกแบบใหส้ามารถติดตงัแผงโซล่าเซลลข์นาด 80 วตัต ์ จาํนวน 1 แผง ติดไวด้า้นบนเหนือศรีษะของผูใ้ชง้าน  โดยทาํโครงขึนไปเพอืติดตงัแผงโซล่าเซลลด์งักล่าว  และแผงโซล่าเซลลข์นาด 40 วตัต ์จาํนวน 
 2 แผง ติดตงัอยูที่โครงสร้างของตวัรถ ซึงแผงโซล่าเซลลข์นาด 40 วตัต ์สามารถปรับองศาของแผงดงักล่าวได ้ 
  วธิีการทดลอง 
 การทดลองแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
  หาสมรรถนะการชาร์จแบตเตอรีในแต่ละช่วงเวลาของวนั และการใชพ้ลงัไฟฟ้าในการตดัหญา้ โดยใชพื้นทีในการทดสอบ 30 ตารางเมตร และความสูงของหญา้เฉลีย 5 cm , 10 cm. และ 15 cm  
  หาสมรรถนะของรถตดัหญา้ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยโ์ดยเปรียบเทียบเวลาทีใชใ้นการตดั รถตดัหญา้ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยก์บัรถตดัหญา้ทีใชเ้ครืองยนตเ์บนซิน ขนาด 6.5 แรงมา้  
 
 
 

แผงโซลาเซลล ์ขนาด 80 W  

แผงโซลาเซลล ์ขนาด 40 W  เครืองควบคุมการประจุ 

มอเตอร์ไฟฟ้า 
แบตเตอรี ชุดใบมีดตดัหญา้ 
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       ภาพท ี7  เครืองตดัหญา้ทีใชใ้นการทดสอบจริง 
 
 ผลและวจิารณ์ผล   ผลการทดลอง               ผลการทดลองการชาร์จแบตเตอรี เมือปรบัแผงโซล่าเซลลท์าํมุม 30 องศา กบัพนืดินในแนว 
ทิศตะวนัออกทงั 2 แผง 
 ตารางท ี1 ผลการชาร์จแบตเตอรีในช่วงเวลาต่างๆ 

 เวลาชาร์จ  
อุณหภูมิ (˚C) ความต่างศกัย ์(V) กระแส (A) กาํลงัไฟฟ้า (W) การเพมิของกาํลงัไฟฟ้า (W) 8:00 น. 28.90 16.00 0.54 8.64  8:30 น. 29.70 18.50 0.58 10.78 2.14 9:00 น. 31.50 22.50 0.60 13.50 2.72 9:30 น. 32.60 23.80 0.78 17.85 4.35 10:00 น. 33.70 24.00 0.85 20.40 2.55 10:30 น. 34.10 16.00 0.57 9.12  11:00 น. 34.00 19.50 0.58 11.31 2.19 11:30 น. 35.10 22.65 0.72 16.30 4.99 12:00 น. 35.20 24.00 0.85 20.40 4.10 
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12:30 น. 35.10 16.00 0.54 8.64  13:00 น. 34.20 19.50 0.60 11.70 3.06 13:30 น. 34.00 22.71 0.74 17.03 5.33 14:00 น. 34.10 24.00 0.85 20.16 3.13 14:30 น. 33.20 16.00 0.55 8.80  15:00 น. 32.30 18.20 0.58 10.55 1.75 15:30 น. 30.20 20.20 0.62 12.52 1.97 16:00 น. 30.10 22.50 0.64 14.40 1.88 16:30 น. 29.00 23.40 0.74 17.31 2.91 17:00 น. 29.00 24.00 0.84 20.16 2.85 
  ผลการชาร์จแบตเตอรีเริมตงัแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. พบวา่ช่วงเวลาทีมีกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดจะอยูใ่นช่วงเวลา 13.30 น. การเพมิกาํลงัไฟฟ้าคือ 5.33 วตัต ์และตาํสุดเป็นช่วงเวลา 15.00 น. กาํลงัไฟฟ้าทีไดคื้อ 1.75 วตัต ์ซึงการเพมิกาํลงัไฟฟ้าสมัพนัธ์กบัเวลา 

                     
              ภาพท ี8  แสดงการชาร์จแบตเตอรี    ภาพท ี9  แสดงการชาร์จแบตเตอรี                   ช่วงเวลา 08.00 – 10.00 น.                                                              ช่วงเวลา 10.30 – 12.00 น.                                                             ภาพท ี10  แสดงการชาร์จแบตเตอรี                                       ภาพท ี11  แสดงการชาร์จแบตเตอรี 
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                          ช่วงเวลา 12.30 – 14.00 น.                                                      ช่วงเวลา 14.30 – 17.00 น.  ผลการทดลองการตดัหญา้ของตวัรถตดัหญา้ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์ทียบกบัรถตดัหญา้ทีใชเ้ครืองยนตเ์บนซิน ขนาด 6.5 แรงมา้ โดยการทดลองตดัหญา้ 3 ระดบัคือความสูงของหญา้เฉลีย 5 เซนติเมตร , 10 เซนติเมตร และ 15  เซนติเมตร โดยใชพื้นทีทดลองขนาด 30 ตารางเมตร  การทดลองตดัหญา้กบัรถตดัหญา้ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ตารางท ี2  ผลการทดลองความสูงของหญา้ เฉลีย 5 เซนติเมตร โดยใชร้ถตดัหญา้ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ความยาวหญา้ เฉลีย 
 ครังที ก่อนตดั หลงัตดั เวลาทีใช้ในการตดัหญา้ (นาที) 

 ความเร็วรอบใบมีดก่อนตดั (รอบต่อนาที) 
ความเร็วรอบใบมีดหลงัตดั (รอบต่อนาที) ความต่างศกัย ์ (V) กระแส (A) ความต่างศกัย ์ (V) กระแส (A) 

 <5 (cm) 
1 24.50 0.86 23.10 0.67 4.30 452.80 233.10 2 24.30 0.85 23.05 0.65 4.14 441.70 232.00 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  ตารางท ี3  ผลทดลองความสูงของหญา้ เฉลีย 10 เซนติเมตร โดยใชร้ถตดัหญา้ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ความยาวหญา้ เฉลีย 

 ครังที ก่อนตดั หลงัตดั เวลาทีใช้ในการตดัหญา้ (นาที) 
 ความเร็วรอบใบมีดก่อนตดั (รอบต่อนาที) 

ความเร็วใบมีดรอบหลงัตดั (รอบต่อนาที) ความต่างศกัย ์ (V) กระแส (A) ความต่างศกัย ์ (V) กระแส (A) 
<10  (cm) 

1 24.50 0.85 23.07 0.65 5.50 452.30 233.00 2 24.30 0.84 23.04 0.63 5.30 441.50 231.20 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 ตารางท ี4  ผลทดลองความสูงของหญา้ เฉลีย 15 เซนติเมตร โดยใชร้ถตดัหญา้ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ความยาวหญา้ เฉลีย 

 ครังที ก่อนตดั หลงัตดั เวลาทีใช้ในการตดั หญา้ (นาที) 
ความเร็วรอบใบมีดก่อนตดั (รอบ ต่อนาที) 

ความเร็วใบมีดรอบหลงัตดั (รอบต่อนาที) ความต่างศกัย ์ (V) กระแส  (A)                                                                                                                            ความต่างศกัย ์ (V) กระแส (A) 
 >15 (cm) 

1 24.50 0.85 22.15 0.62 6.55 452.20 222.50 2 24.30 0.84 22.09 0.61 6.35 441.60 221.50 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      การทดลองตดัหญา้กบัรถตดัหญา้ทีใชเ้ครืองยนตเ์บนซิน ขนาด 6.5 แรงมา้  
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ตารางท ี5  ผลทดลองความสูงของหญา้ เฉลีย 5 เซนติเมตร โดยใชร้ถตดัหญา้ทีใชเ้ครืองยนตเ์บนซิน ความยาวหญา้ เฉลีย  ครังที  เวลาทีใชใ้นการตดัหญา้ (นาที) <5 (cm)  
1 3.55 2 3.48 3 3.42  เฉลีย 3.48 ตารางท ี6 ผลทดลองความสูงของหญา้ เฉลีย 10 เซนติเมตร โดยใชร้ถตดัหญา้ทีใชเ้ครืองยนตเ์บนซิน ความยาวหญา้ เฉลีย  ครังที  เวลาทีใชใ้นการตดัหญา้ (นาที) <10 (cm)  
1 4.27 2 4.31 3 4.36  เฉลีย 3.31 ตารางท ี7 ผลทดลองความสูงของหญา้ เฉลีย 15 เซนติเมตร โดยใชร้ถตดัหญา้ทีใชเ้ครืองยนตเ์บนซิน ความยาวหญา้ เฉลีย  ครังที  เวลาทีใชใ้นการตดัหญา้ (นาที) <15 (cm)  
1 5.21 2 5.32 3 5.41  เฉลีย 5.31       วจิารณ์และสรุปผล   จากการทาํงานของรถตดัหญา้แบบเดิมทีใชเ้ครืองยนตเ์ป็นตน้กาํลงัในการขบัเคลือน จะประสบปัญหาเรืองเสียงดงัและมลพิษทางอากาศ และจากการพฒันารถตดัหญา้ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยนี์ขึนมา ทาํใหล้ดเสียงดงัลง และลดมลพษิทางอากาศลงดว้ย   ผลการชาร์จของแบตเตอรี  จากผลการชาร์จของแบตเตอรี 24 โวลต ์ทีมีแรงดนัเริมตน้ 16 โวลต ์เมือปรับแผงโซล่าเซลลข์นาด 40 วตัต ์ใหท้าํมุม 30 องศากบัพนืดิน  โดยทาํงานทดลองการชาร์จแบตเตอรี ในช่วงเวลา 8.00 – 17.00 น. พบวา่ในช่วงเวลาทีชาร์จแบตเตอรี  ทีใหก้าํลงัไฟฟ้าสูงสุดของวนัจะอยูใ่นช่วงเวลา 13.30 น. การเพมิของกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด คือ 5.53 วตัต ์และตาํสุดเป็นช่วงเวลา 15.00 น. กาํลงัไฟฟ้าคือ 1.73 วตัต ์   จึงสรุปไดว้า่ช่วงเวลาทีทาํการชาร์จแบตเตอรีทีไดป้ระสิทธิภาพสูงสุดคือช่วงเวลา  13.30 น.  
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   ผลการทดสอบสมรรถนะของรถตดัหญา้ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ โดยทดลองตดัหญา้ 3 ระดบัไดแ้ก่ระดบั 5 เซนติเมตร , 10 เซนติเมตร และ 15 เซนติเมตร ในพนืที 30 ตารางเมตร พบวา่ใชเ้วลาในการตดัหญา้ทีแตกต่างกนั โดยหญา้ทีมีความสูงเฉลีย 15 เซนติเมตร จะใชเ้วลาในการตดัมากกวา่หญา้ทีมีความสูงเฉลีย 5 เซนติเมตร และ 10 เซนติเมตร  เมือเปรียบเทียบการตดัหญา้กบัรถตดัหญา้ทีใชเ้ครืองยนตเ์บนซิน ขนาด 6.5 แรงมา้ เป็นตน้กาํลงั พบวา่ลกัษณะการขาดของหญา้ทีตดัไม่แตกต่างกนั และเมือเปรียบเทียบเวลาทีใชใ้นการตดัหญา้ของรถตดัหญา้ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยก์บัรถตดัหญา้ทีใช้เครืองยนตเ์บนซิน ขนาด 6.5 แรงมา้ รถตดัหญา้ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์มีสมรรถนะ 76.17 %   ข้อเสนอแนะ  1.ควรมีการเพิมชุดควบคุมแผงโซล่าเซลลใ์หส้ามารถเคลือนทีไดต้ามมุมต่างๆของดวงอาทิตยเ์พือใหไ้ด้พลงังานไฟฟ้าจากโซล่าเซลลสู์ง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  2.ควรเพิมขนาดของแผงโซล่าเซลลใ์หเ้พียงพอต่อการชาร์จเพอืใหใ้ชเ้วลาในการชาร์จนอ้ยลง  กิตติกรรมประกาศ  คณะผูว้จิยัขอขอบคุณคณาจารย ์ เจา้หนา้ที และนกัศึกษา สาขาอตุสาหกรรม วทิยาลยัรัตภูมิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั ทุกท่านทีไดใ้หก้ารสนบัสนุน ส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินการวจิยั และให้คาํแนะนาํช่วยเหลือใหง้านวจิยัครังนีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี และขอขอบคุณศูนยส์าธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง  มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย  อ.รัตภูมิ จ.สงขลา  ทีอนุเคราะห์ใหใ้ชส้นามหญา้ในการทดลอง    เอกสารอ้างองิ กาํลงัไฟฟ้าและพลงังานไฟฟ้า.(2558). [ออนไลน]์ เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.kroo-suchat.com/ (วนัทีสืบคน้: 12 กรกฎาคม 2558). 
การผลิตไฟฟ้าโดยเซลลแ์สงอาทิตย ์(2558). [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.eppo.go.th (วนัทีสืบคน้: 12 สิงหาคม 2558). ความเขม้ของแสงอาทิตย.์(2558). [ออนไลน์]  เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.eppo.go.th/power/powerN/PICP/ (วนัทีสืบคน้: 12 กรกฎาคม 2558). จิรภทัร ขาํญาติ (2545). โครงการนาํร่องผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยบ์นหลงัคาโรงงาน  อุตสาหกรรม . วศิวกรรมสาร55 (10). บริษทั ส.พลงัแสงอาทิตย ์จาํกดั.(2560). [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก :  http://www.spower.co.th (วนัทีสืบคน้ : 19 มกราคม 2560 ). ประณต กุลประสูติ (2542).ทฤษฎีเครืองยนตเ์ล็ก .สาํนกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  กรุงเทพฯ. สมคิด วริิยประสิทธิชยั , สมบูรณ์ มาลานนท ์(2548). แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงแบบเชิงเส้น .สาํนกัพมิพฟิ์สิกส์ เซ็นเตอร์ . กรุงเพทฯ สิริชยั ปัญญาสมาธิ (2548). การปรับปรุงประสิทธิภาพของโซล่าเซลล ์วทิยานิพนธ์วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต. 
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 กรุงเทพฯ.มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้ธนบุรี. LEONICS (2560).ความรู้เกียวกบัเซลลแ์สงอาทิตย)์.[ออนไลน์ ] เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.leonics.co.th   (วนัทีสืบคน้ : 12 กรกฎาคม 2560 ).                               
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ระบบเพาะข้าวกล้องงอกแบบอตัโนมัติ 
Automatic Germinated Brown Rice (GBR) Cultivation Systems  กฤษฎา พวงสุวรรณ * สหพงศ ์สมวงค์  วทิวสั สกุลทอง  และ ศิริวฒัน์ เสนากสัป์1 Kritsada Puangsuwan1* Sahapong Somwong1 Wittawat Sakunthong1 Siriwat Sanakas1  บทคัดย่อ   งานวิจยันีพฒันาระบบเพาะขา้วกลอ้งงอกแบบอตัโนมติัเพือลดกระบวนการเพาะขา้วกลอ้งงอกแบบวิสาหกิจชุมชนทีอาศยัมนุษยใ์นการเฝ้าดูแลและเพิมคุณภาพผลผลิต  ระบบแบบอตัโนมตัินีมีการเติมนาํ การแช่ การบ่ม การชะลา้ง และควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์ในสภาวะทีเหมาะสมกว่าแบบวิสาหกิจชุมชน  โดยอากาศทีไหลเวียนในระบบเพาะมีความสมาํเสมอ และผ่านการตรวจวดัอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์ในสภาวะต่างๆ ทีเหมาะสมกบัขา้วกลอ้งงอก ในงานวิจยันีใชข้า้วกลอ้งหอมมะลิ 105 ปริมาณ 3 กิโลกรัม ในการทดสอบเพอืศึกษาเปอร์เซ็นตก์ารงอก ความยาวจมูกขา้วกลอ้ง อุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์ทีเหมาะสาํหรับการเพาะขา้วกลอ้งงอก จากการทดลองควบคุมอุณหภูมิที 35 ºC และความชืนสัมพทัธ์ช่วง 45 - 60%RH ช่วงเวลา 24 และ 48 ชวัโมง  การเพาะดว้ยระยะเวลา 48 ชวัโมง มีการงอก 80±7.07% และความยาวจมูกข้าวกลอ้ง 0.71±0.06 มิลลิเมตร ดีกว่าช่วงเวลา 24 ชวัโมง  ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์มีค่าเบียงเบนมาตราฐานไม่เกิน 0.79 ºC และ 3.01%RH ตามลาํดบั  นอกจากนี มีการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของระบบตน้แบบ ระบบใช้ปริมาณไฟฟ้าประมาณ 1,413 บาทต่อเดือน มีกาํไร 6,537 บาทต่อเดือน และระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 เดือน จึงเหมาะสมแก่การลงทุน  

คาํสําคญั : ขา้วกลอ้งงอก, การงอก, ความยาวจมูกขา้ว, ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชืนสมัพทัธ ์
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ABSTRACT   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 

ประชากรโลกมากกวา่ครึงบริโภคขา้วเป็นอาหารหลกัและการบริโภค 90 % เป็นชาวเอเชีย  ปัจจุบนันวตักรรมหนึงทีได้รับความสนใจในกลุ่มผู ้รักสุขภาพของไทยเป็นอย่างมากคือ ข้าวกล้องงอก (Germinated Brown Rice; GBR) กระบวนการเพาะขา้วกล้องงอกเริมจากนําขา้วกลอ้งแช่นําให้จมูกขา้ว (Germ) มีการงอก ซึงบริเวณนีอุดมด้วยปริมาณสารอาหารมากมาย อาทิ ใยอาหาร กรดไฟติก วติามินซี วติามินอี และสารกาบา (Gamma Amino Butyric Acid; GABA) ช่วยป้องกนัโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน และยงัช่วยควบคุมนาํหนัก เป็นตน้ (Komatsuzaki et al., 2003)  ทวัไปการเพาะขา้วกลอ้งแบบวิสาหกิจชุมชนตอ้งแช่นาํและเปลียนถ่ายนาํทุก 4 ชวัโมง ให้เกิดการงอกของจมูกขา้วเพือป้องกนัไม่ให้เกิดการบูดเน่า (สุนัน และจตุรงค์, 2556; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2555)  ปัจจัยทีส่งผลต่อการงอกของจมูกข้าวประกอบด้วยอุณหภูมิ (Temperature; T) และความชืนสัมพทัธ์ (Relative Humidity; RH) ของขา้วกล้อง  อย่างไรก็ดี การเพาะดว้ยวิธีนีอาจพบปัญหาคือ ผูที้ทาํการเพาะตอ้งคอยเฝ้าเปลียนถ่ายนาํขา้วกลอ้งตลอดเวลาและขาดการควบคุมสภาวะอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์ให้เหมาะสม จึงมีผลกระทบต่อการงอก การเน่าเสีย สี และกลินของขา้วกลอ้งงอก  มีนกัวิจยัหลายท่านพฒันาเครืองเพาะขา้วกลอ้งงอกและขา้วเปลือกงอกทีควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์ทีเหมาะสม  แต่มีขอ้เสียเรืองการชะลา้งขา้วกลอ้งแบบอตัโนมติัและตน้ทุนการผลิตสูง (ชาญวิทย ์และคณะ 2552; วรนุช 2552; ชยัวฒัน์ และ
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เอกราช 2554)  นอกจากนี  มีงานวจิยัทีพฒันาระบบเพาะขา้วกลอ้งงอกแบบวิสาหกิจชุมชนทีมีการถ่ายไหลเวยีนอากาศทีดี มีกระบวนการเติมนาํ การแช่ การบ่ม และการชะลา้งแบบอตัโนมติั แต่ระบบดงักล่าวยงัขาดการควบคุมสภาวะอุณหภูมิและความชืนสมัพทัธ์ในตูเ้พาะทีเหมาะสม (สุนนั และจตุรงค,์ 2556) จากปัญหาดังกล่าวงานวิจัยนีได้เล็งเห็นความสําคญัในการพฒันาระบบเพาะขา้วกลอ้งงอกแบบอตัโนมัติทีมีกระบวนการเติมนํา การแช่ การบ่ม การชะลา้ง และควบคุมสภาวะอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์ให้เหมาะสมสําหรับทดแทนระบบการเพาะแบบวิสาหกิจชุมชน โดยวเิคราะห์พารามิเตอร์ทีสาํคญั ไดแ้ก่ เปอร์เซ็นต์การงอก และความยาวของจมูกขา้วกลอ้งในสภาวะทีควบคุมระบบเพาะ  นอกจากนี มีการวเิคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์การเพาะของระบบ 
การออกแบบและการทาํงานระบบเพาะข้าวกล้องงอกแบบอตัโนมตั ิ
1.ระบบเพาะข้าวกล้องงอกแบบอตัโนมตั ิตูเ้พาะมีความกวา้ง 50 เซนติเมตร ความยาว 80 เซนติเมตร และความสูง 137 เซนติเมตร ใชแ้ผ่นอะลูมิเนียมติดกบัโครงสร้างทงัดา้นในและดา้นนอกจะมีฉนวนกนัความร้อนกนัระหวา่งกลางอะลูมิเนียมทงัสองสาํหรับรักษาระดบัอุณหภูมิในตู ้ มีถาดตะแกรงเพาะขา้วกลอ้งงอกร่วมกับถาดบรรจุนําใช้วสัดุสแตนเลสความกวา้ง 32.5 เซนติเมตร ความยาว 45 เซนติเมตร และความสูง 6 เซนติเมตร  สาํหรับแช่นาํ บ่ม และชะลา้งขา้วกลอ้งจาํนวน 3 ชนั  การพฒันาระบบเพาะขา้วกลอ้งงอกแบบอตัโนมติัดงัภาพที 1 มีระบบควบคุมสภาวะภายในตูเ้พาะขา้วกลอ้งงอกผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ 6 ส่วน คือ 1) ระบบควบคุมการถ่ายเทนาํตลอดระยะเวลาการเพาะโดยเริมตน้เติมนาํในปริมาณเหมาะสมท่วมสูงขา้วกลอ้ง 1 เซนติเมตร ผา่นโซลินอยดว์าลว์แช่ไว ้4 ชวัโมง และถ่ายนาํออกดว้ยปัมนาํ  หลงัจากนนัทุกๆ 4 ชวัโมง จะฉีดสเปรยน์าํสะอาดระยะเวลา 2 วินาที เพือเพิมปริมาณความชืนให้เมลด็ขา้วกลอ้ง     2) ระบบดูดอากาศออกจากระบบเพาะจะเปิดพดัลมดูดเมือเซนเซอร์ตรวจวดัอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์เกินมาตรฐานทีกาํหนดไวใ้นระบบเพาะ  3) ระบบควบคุมแหล่งผลิตความร้อนทาํงานเมือเซนเซอร์ตรวจวดัอุณหภูมิตาํกว่ามาตรฐาน  4) ระบบควบคุมแหล่งผลิตความชืนทาํงานเมือเซนเซอร์ตรวจวดัความชืนสัมพทัธ์ตาํกว่ามาตรฐาน  5) ระบบควบคุมการไหลเวียนอากาศในระบบทาํงานตามระยะเวลาทีระบุบไวเ้ป็นช่วงๆ เพือให้อากาศทวัถึงภายในระบบ และ 6) ระบบตรวจวดัอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ ์              
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ภาพท ี1  ระบบเพาะขา้วกลอ้งงอกแบบอตัโนมตั ิ

2. การทาํงานของระบบควบคุมเครืองเพาะข้าวกล้องงอกแบบอตัโนมตั ิการควบคุมระบบเพาะข้าวกลอ้งงอกแบบอตัโนมตัิใช้การประมวลผลการทํางานผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 สามารถระบุค่าอณุหภูมิ ความชืนสัมพทัธ์ และระยะเวลาเพาะขา้วกลอ้งไดต้ามตอ้งการผูใ้ชง้าน มีการควบคุมอุณหภูมิผ่านเซนเซอร์ตรวจวดัอุณหภูมิ เบอร์ DS18B20 และความชืนสัมพัทธ์ด้วยเซนเซอร์ตรวจวดัความชืนสัมพทัธ์ เบอร์ AM2301 ในระบบเพาะแบบอตัโนมตัิและแสดงผลผ่านจอแสดงผล นาํค่าวดัจริงของอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์กบัค่าอา้งอิงไปประมวลผล          ภาพท ี2 หลกัการทาํงานของระบบควบคุม 

ระบบผลิตความร้อน ถังกักเกบ็นํา 

ชุดควบคุมระบบ 
เซนเซอร์วดัความชืนสัมพทัธ์ 
เซนเซอร์วดัอุณหภูม ิ

ระบบผลิตความชืน 

ท่อนาํเข้า 
ท่อนาํทงิ 

ถาดบรรจุนํา 
ถาดเพาะข้าวกล้อง 

แรงดนัไฟฟา้กระแสสลบั 220 
สวิตชิงเพาเวอร์ซพัพลาย 12 Vdc 
วงจรรักษาระดบัแรงดนัไฟฟา้

 ไมโครคอนโทรลเลอร์  หน่วยประมวลผล

เซนเซอร์ตรวจวดัเซนเซอร์ตรวจวดัปุ่ มกดคย์ีฐานเวลา 

ภาคอินพุต 
 

พดัลมสาํหรับพน่ฮีตเตอร์ พดัลมระบายจอแสดงผล 

บซัเซอร์ 
ปัมนํา โซลินอยด์เครืองพน่ชดุบนัทกึ

ภาคเอาต์พุต 
 

 
แหล่งจ่ายไฟ 
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ภาพที 2 อธิบายหลกัการทาํงานระบบควบคุมมีส่วนประกอบสาํคญั 4 ส่วน คือ ส่วนแรกแหล่งจ่ายไฟแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 220 โวลต์ ผ่านสวิตชิงเพาเวอร์ซัพพลายแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ 10 แอมแปร์ แลว้นํามาผ่านวงจรรักษาระดบัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง 9 โวลต ์2 แอมแปร์ เป็นแหล่งจ่ายใหไ้มโครคอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์อินพตุและอุปกรณ์เอาตพ์ตุ  ส่วนทีสองหน่วยประมวลผลใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 เป็นส่วนควบคุมการทาํงานของระบบเพาะทงัหมด  ส่วนทีสามภาคอินพุตทาํหน้าทีส่งสัญญาณมายงัไมโครคอนโทรลเลอร์และประมวลผลสัญญาณอินพุตไปควบคุมอปุกรณ์ภาคเอาตพ์ตุ  ส่วนสุดทา้ยภาคเอาตพ์ตุอุปกรณ์จะทาํงานเมือไดรั้บคาํสงัการจากไมโครคอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 1. การทดสอบระบบเพาะข้าวกล้องงอกแบบอตัโนมตั ิ1.1 การสอบเทยีบเซนเซอร์ตรวจวดัอุณหภูม ิการสอบเทียบเซนเซอร์ตรวจวดัอุณหภูมิ เบอร์ DS18B20 เทียบเคียงเซนเซอร์ตรวจวดัอุณหภูมิแบบ RTD: PT100 ผ่านเครืองสอบเทียบอุณหภูมิ Fluke 6102 ช่วงอุณหภูมิ 30 ถึง 50 °C ครอบคลุมอุณหภูมิเพาะที 35 °C เป็นอุณหภูมิทีเหมาะสมต่อการงอกของจมูกขา้วกลอ้ง (Patil and Khan, 2011;สุนนั และจตุรงค,์ 2556) เพือตรวจสอบประสิทธิภาพความแม่นยาํระหวา่งเซนเซอร์ตรวจวดัอุณหภูมิทงั 2 แบบ 1.2 การทดสอบระบบควบคุมอณุหภูมแิละความชืนสัมพทัธ์ในตู้เพาะ  การทดสอบสภาวะไร้นาํและบรรจุนาํในภาชนะเพาะขา้วกลอ้งสาํหรับวิเคราะห์การทาํงานของระบบเพาะแบบอตัโนมติัสามารถควบคุมอุณหภูมิเพาะ 35 °C และความชืนสัมพทัธ์ในระบบ 45 - 60%RH มีการบันทึกค่าทุกๆ 10 นาที ตลอดระยะเวลา 1 ชวัโมง 2. การทดลองและเกบ็ข้อมูลของข้าวกล้องงอกทผ่ีานระบบเพาะต้นแบบ 
การทดลองและเก็บขอ้มูลลกัษณะเชิงกายภาพของขา้วกลอ้งงอกทีผ่านกระบวนการเพาะดว้ยระบบแบบอตัโนมติั ไดแ้ก่ เปอร์เซ็นตก์ารงอก ความยาวของจมูกขา้วกลอ้ง และค่าอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์ภายในตู ้ณ เวลาเพาะแตกต่างกนั  ส่วนการใชพ้ลงังานของระบบเพาะนําไปวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ให้ทราบถึงความคุม้ทุนวา่เหมาะสมแก่การลงทุนจดัสร้างระบบเพาะแบบอตัโนมติั 
2.1 เตรียมตวัอย่าง 
การทดลองใชต้วัอยา่งขา้วกลอ้งหอมมะลิ 105 ปริมาณ 3 กิโลกรัม นาํมาเพาะเป็นขา้วกลอ้งงอก โดยขา้วสายพนัธุ์นีให้ปริมาณสาร GABA สูงกวา่ขา้วสายพนัธุ์อืนๆ และเลือกขา้วกลอ้งทีกะเทาะเปลือกไม่เกิน 2 สัปดาห์ (สุนนั และจตุรงค,์ 2556; พชัรี ,2560)  กระบวนการเพาะนาํตวัอย่างทีเตรียมตวงและชงันาํหนักดว้ยเครืองชงัแบบดิจิตอลถาดละ 1 กิโลกรัม จาํนวน 3 ถาด  ระบบเพาะตน้แบบมีการควบคุมการทาํงานดว้ยระบบอตัโนมติั ตงัแต่การเติมนาํ การแช่ การบ่ม การชะลา้ง และควบคุมสภาวะอุณหภูมิระบบ 35 °C และความชืนสัมพทัธ์ 45 - 60 %RH  จนกระทงัสินสุดกระบวนการ  ขนัตอนการเติมนาํเขา้ไปในภาชนะเพาะจนท่วมเมล็ดขา้วทุกเมล็ดและแช่ไวเ้ป็นเวลา 4 ชวัโมง  หลงัจากนนั ระบบมีการถ่ายเทนาํออกแลว้ทาํการสเปรยล์ะอองนาํทุก 4 ชวัโมง จนครบ 20 และ 44 ชวัโมง  หลงัเสร็จสินกระบวนการใชเ้วลา 24 ชวัโมง (การแช่นาํ 4 ชวัโมง รวมกบัการบ่ม 20 ชวัโมง) และช่วงเวลาเพาะ 48 ชวัโมง (การแช่นาํ 4 ชวัโมง รวมกบัการบ่ม 44 ชวัโมง) มีการบนัทึกค่าอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์ทุกๆ 30 นาที แต่ละการทดลองทาํ 3 ซาํ สาํหรับหาค่าเฉลีย (Mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.) 2.2 การวเิคราะห์ลกัษณะเชิงกายภาพข้าวกล้องงอก 
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หลงัเพาะขา้วกลอ้งงอกเสร็จสินจะทาํการสุ่มหยิบเมล็ดขา้วกลอ้งงอกในแต่ละถาด 5 ตาํแหน่ง ดงัภาพที 2 แต่ละตาํแหน่งสุ่มหยบิจาํนวน 20 เมล็ด ทาํเช่นนีทุกถาดและเลือกจาํนวนเมล็ดขา้วกลอ้งทีงอกเพอืวเิคราะห์หาเปอร์เซ็นตก์ารงอก (Percentage of germination; G(%)) ดงัสมการที (1) (ดวงเดือน  และประสิทธิ, 2553)  หลงัจากนนั วดัปริมาณความยาวของจมูกขา้วกลอ้งโดยเลือกเมล็ดทีงอกจากการสุ่มหยิบ 20 เมล็ด จาํนวน 5 เมลด็ ในถาดเพาะแต่ละตาํแหน่งใชเ้ครืองมือวดัเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์แบบดิจิตอล รุ่น 101-2601 ทีสุ่มทงัหมด                                                                     (1) 
เมือ x คือ จาํนวนเมลด็ขา้วกลอ้งทีงอก 

n คือ จาํนวนเมลด็ขา้วกลอ้งทีสุ่มหยบิทงัหมด 
 

 
       ภาพที 2 ตาํแหน่งการสุ่มหยิบเมลด็ขา้วกลอ้ง  ผลและวจิารณ์ผล 

1. ผลทดสอบระบบเพาะข้าวกล้องงอกแบบอตัโนมตั ิ
1.1 ผลสอบเทียบเซนเซอร์ตรวจวดัอณุหภูมิ  
ในการทดสอบเซนเซอร์ตรวจวดัอุณหภูมิช่วง 30 -50 °C ผ่านเครืองสอบเทียบอุณหภูมิมาตรฐาน Fluke 6102 พบว่าเซนเซอร์ตรวจวดัอุณหภูมิ เบอร์ DS18B20 มีค่าความแม่นยาํและค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลือน (%Error) ตาํใกล้เคียงเซนเซอร์ตรวจวดัอุณหภูมิแบบ RTD: PT100 ดงัภาพที 3  โดยอุณหภูมิเพาะในระบบ 35 °C เซนเซอร์ตรวจวดัอุณหภูมิ เบอร์ DS18B20 สามารถตรวจวดัอุณหภูมิ 34.94 °C มีค่า %Error เท่ากบั 0.17  ส่วนเซนเซอร์ตรวจวดัอุณหภูมิแบบ RTD: PT100 สามารถตรวจวดัอุณหภูมิ 34.99 °C มีค่า %Error เท่ากบั 0.03  ดงัตารางที 1 สรุปไดว้า่เซนเซอร์ตรวจวดัอุณหภมิูเบอร์ DS18B20 จึงสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นงานระบบตน้แบบเพาะขา้วกลอ้งงอกได ้
 

100×nx=G(%)

Point 4 
Point 3 

Point 2 
Point 1 

Point 5 
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 ภาพท ี3 การสอบเทียบเซนเซอร์ตรวจวดัอุณหภมิู เบอร์ DS18B20  ตารางท ี1 ผลสอบเทียบเซนเซอร์ตรวจวดัอุณหภมิูทีใชใ้นระบบเพาะ ผลสอบเทียบอุณหภูม ิ(°C) เครือง Fluke 6102 DS18B20 % Er ror RTD: PT100 % Er ror 30 29.82 0.60 29.99 0.03 35 34.94 0.17 34.99 0.03 40 39.81 0.48 39.99 0.03 45 44.63 0.82 44.99 0.02 50 49.81 0.380 49.99 0.020 1.2 ผลทดสอบควบคุมอณุหภูมแิละความชืนสัมพทัธ์ในระบบเพาะต้นแบบ 
ผลทดสอบมีการพิจารณาระบบเพาะขา้วกลอ้งงอกแบบอตัโนมตัิ 2 สภาวะคือ สภาวะไร้นําในระบบเพาะ และบรรจุนาํในระบบเพาะในระยะเวลา 1 ชวัโมง เพือควบคุมสภาวะอุณหภูมิระบบ 35 °C และความชืนสัมพทัธ์อยู่ช่วง 45 - 60%RH ดงัภาพที 4 

 ภาพที 4 การควบคุมอุณหภูมิ 35°C ในระบบเพาะ ณ สภาวะต่างๆ 
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ภาพที 4 เริมตน้ทดสอบสภาวะระบบทงั 2 กรณี สังเกตวา่สภาวะไร้นาํในระบบใชเ้วลา 10 นาที ควบคุมอุณหภูมิเริมต้น 30 °C ไปสู่อุณหภูมิเป้าหมาย 35 °C  ค่าเฉลียอุณหภูมิต้นแบบระบบเพาะตลอดระยะเวลา 1 ชัวโมง ประมาณ 34.62±0.16 °C  ส่วนค่าความชืนสัมพทัธ์เริมตน้ 72 %RH ใช้เวลา 7 นาที ในการให้ปริมาณความชืนสัมพทัธ์อยู่ช่วง 45 - 60%RH เป็นเวลา 53 นาที มีค่าเฉลียความชืนสัมพทัธ์ระบบ 58.56±0.58 %RH  อีกกรณีสภาวะบรรจุนาํในระบบใชเ้วลา 15 นาที ควบคุมอุณหภูมิเริมตน้ไปสู่อุณหภูมิเป้าหมาย และค่าเฉลียอุณหภูมิระบบเพาะตลอดระยะเวลา 1 ชวัโมง ประมาณ 35.67±0.38 °C  ส่วนความชืนสัมพทัธ์เริมตน้ 76%RH ใชเ้วลา 9 นาที เพือให้อยู่ช่วงความชืนสัมพทัธ์เป้าหมาย และตลอดระยะเวลา 1 ชวัโมง มีค่าเฉลียความชืนสัมพทัธ์ระบบ 53.17±2.36 %RH  สรุปไดว้่า ระบบเพาะตน้แบบสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์ในระบบไดต้ามเป้าหมาย และสภาวะบรรจุนาํในระบบทีใชใ้นการแช่ การบ่ม และชะลา้งขา้วกลอ้งงอกมีผลต่อการควบคุมอุณหภูมิและความชืนสมัพทัธ์เป้าหมายนานกวา่สภาวะไร้นาํในระบบ 2. ผลทดลองเพาะข้าวกล้องงอกแบบอตัโนมตั ิ
การทดลองเพาะขา้วกลอ้งมีการควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์ในระบบตลอดช่วงเวลาเพาะ และวิเคราะห์เปอร์เซ็นตก์ารงอก ความยาวของจมูกขา้วกลอ้ง และค่าอณุหภูมิและความชืนสมัพทัธ์ในระบบขณะทดลอง  2.1 เปอร์เซ็นต์การงอก การทดลองหาเปอร์เซ็นตก์ารงอกของจมูกขา้วกลอ้งสามารถวิเคราะห์ดงัสมการที (1)  ระบบเพาะจะมีการควบคุมสภาวะอุณหภูมิ 35 °C และความชืนสมัพทัธ์ 45 - 60%RH เทียบเคียงระยะเวลาเพาะ 24 และ 48 ชวัโมง         ภาพท ี5 เปอร์เซ็นตก์ารงอกของจมูกขา้วกลอ้ง ณ เวลาเพาะ 24 และ 48 ชวัโมง ตารางท ี2 เปอร์เซ็นตเ์ฉลียการงอกของจมูกขา้วกลอ้ง ณ เวลาเพาะต่างกนั 

ตาํแหน่งสุ่มหยิบ 24 ชัวโมง 48 ชัวโมง เมล็ดสมบูรณ์ เปอร์เซ็นต์การงอก เมล็ดสมบูรณ์ เปอร์เซ็นต์การงอก 1 13 65 14 70 2 13 65 15 75 3 14 70 17 85 4 15 75 17 85 5 14 70 17 85 Mean 13.80 69 16 80 S.D. ±0.84 ±4.18 ±1.41 ±7.07 

เมล็ดสมบูรณ์ เมล็ดไม่มคีุณภาพ 
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 ภาพที 5 แสดงลกัษณะเชิงกายภาพของการงอกเมือผ่านระบบเพาะแบบอตัโนมตัิทีควบคุมอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์ โดยสุ่มหยบิเมล็ดขา้วกลอ้งแต่ละตาํแหน่งในถาดเพาะปริมาณ 20 เมล็ด ดา้นซา้ยแสดงถึงจาํนวนเมลด็ขา้วกลอ้งทีงอกสมบูรณ์ และดา้นขวาเป็นจาํนวนเมล็ดทีไม่มีคุณภาพ เช่น ไม่มีการงอก เมล็ดหัก และเมล็ดแตก เพือวิเคราะห์เปอร์เซ็นตเ์ฉลียการงอกทีปริมาณขา้วกลอ้งงอกในแต่ละถาด ณ ช่วงเวลาเพาะแตกต่างกนั  ผลพบวา่ช่วงเวลาเพาะ 48 ชวัโมง ใหเ้ปอร์เซ็นตเ์ฉลียการงอกของจมูกขา้วกลอ้ง 80±7.07% สูงกวา่ช่วงเวลาเพาะ 24 ชวัโมง มีเปอร์เซ็นตเ์ฉลียการงอกของจมูกขา้วกลอ้ง 69±4.18%  สามารถสรุปไดว้า่ช่วงเวลาเพาะมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การงอกของจมูกขา้วกลอ้งทีสูงขึน โดยมีงานวิจยัหลายฉบบัไดศึ้กษาปริมาณสาร GABA ทีเทียบเคียงกรณีไม่ผ่านการเพาะและผ่านการเพาะเวลาทีแตกต่างกนั พบว่าขา้วกลอ้งทีไม่ผ่านการเพาะให้ปริมาณสาร GABA ไม่เกิน 6.04 มิลลิกรัม แต่เมือผ่านกระบวนการเพาะในช่วงเวลาทีนานขึนจะใหป้ริมาณสาร GABA สูงขึนอยา่งมีนยัสาํคญั (Patil and Khan, 2011; ภนิดา  และเสาวลกัษณ์, 2550)  แต่ขอ้เสียของการเพาะทีนานขึนจะทาํให้ปริมาณขา้วกลอ้งงอกมีกลินเหม็นเน่าทีเกิดจากการเจริญเติบโตของจุลินทรียไ์ด ้หากไม่มีการควบคุมสภาวะแวดลอ้มในระบบเพาะทีดี 2.2 ความยาวของจมูกข้าวกล้อง การวิเคราะห์ความยาวของจมูกขา้วกลอ้งจะนาํเมล็ดขา้วกลอ้งทีงอกสมบูรณ์แต่ละตาํแหน่งในถาดเพาะจาํนวน 5 เมล็ด มาวดัความยาวของจมูกขา้วกลอ้งดว้ยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์  โดยความยาวการงอกของจมูกขา้วกลอ้งทีเหมาะสม 0.5 ถึง 1 มิลลิเมตร จะให้ปริมาณสาร GABA สูงสุด (สํานักงานมาตรฐานสินค้าและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2555; Komatsuzaki et al., 2003; Patil and Khan, 2011) 
ตารางท ี3 ความยาวเฉลียจมูกขา้วกลอ้งจาํนวน 5 เมล็ด แต่ละตาํแหน่ง 

ตาํแหน่งสุ่มหยิบ ความยาวของจมูกข้าวกล้อง (มลิลเิมตร) 24 ชัวโมง 48 ชัวโมง 1 0.60 0.77 2 0.58 0.68 3 0.63 0.64 4 0.50 0.79 5 0.53 0.67 Mean 0.57 0.71 S.D. ±0.05 ±0.06  
ตารางที 3 แสดงความยาวเฉลียของจมูกข้าวกลอ้งทุกตาํแหน่งทีควบคุมสภาวะอุณหภูมิ 35 °C และความชืนสัมพทัธ์ 45 - 60%RH ทีช่วงเวลาเพาะต่างกนั  ผลทดลองพบวา่ช่วงเวลาเพาะ 48 ชวัโมง มีปริมาณความยาวเฉลียของจมูกขา้วกลอ้ง 0.71±0.06 มิลลิเมตร มีการงอกทียาวกว่าช่วงเวลาเพาะ 24 ชวัโมง ทีให้ปริมาณความยาวเฉลียของจมูกขา้วกลอ้ง 0.57±0.05 มิลลิเมตร  ซึงถือไดว้า่ระบบเพาะแบบอตัโนมติัใหข้นาดความยาวของจมูกขา้วกลอ้งทีงอกเหมาะสม     
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2.3 การควบคุมสภาวะอณุหภูมแิละความชืนสัมพทัธ์ในตู้เพาะ ในกระบวนการเพาะขา้วกลอ้งงอกแต่ละครังระบบเพาะตน้แบบจะมีการบนัทึกค่าอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์ทุกครังและบนัทึกค่าทุกๆ 30 นาที ตลอดช่วงเวลาเพาะทีผูใ้ชร้ะบุบ  ส่วนการตรวจวดัอุณหภูมิและความชืนสมัพทัธ์ในระบบเพาะ 3 ตาํแหน่งในตูเ้พาะนาํมาเฉลีย เพอืสังเกตเสถียรภาพในการควบคุมสภาวะของระบบเพาะแบบอตัโนมตัิดงัภาพที 7 

 (ก) 

 (ข) ภาพท ี7 การควบคุมอุณหภมิูและความชืนสมัพทัธ์ในตูเ้พาะ ณ ช่วงเวลา (ก) 24 ชวัโมง และ (ข) 48 ชวัโมง ภาพที 7 แสดงความสัมพนัธ์ในการควบคุมสภาวะของระบบเพาะขา้วกลอ้งงอกแบบอตัโนมตัิ ณ ช่วงเวลาเพาะแตกต่างกนั โดยระบบควบคุมอุณหภูมิ 35 °C และความชืนสัมพทัธ์ 45 - 60%RH  สังเกตพบว่าช่วงเวลาเพาะ 24 ชวัโมง ระบบสามารถควบคุมค่าเฉลียอุณหภูมิ 35.06±0.79 °C และความชืนสัมพัทธ์ 53.52±3.01%RH  ส่วนช่วงเวลาเพาะ 48 ชวัโมง ระบบสามารถควบคุมค่าเฉลียอุณหภูมิ 35.31±0.63 °C และความชืนสัมพทัธ์ 53.06±2.43%RH  กล่าวไดว้่าระบบ
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ตน้แบบมีการควบคุมสภาวะในการเพาะขา้วกลอ้งงอกทีความแม่นยาํและความคลาดเคลือนตาํ และความชืนสัมพทัธ์ทีเหมาะสมในการเพาะอยูป่ระมาณ 53%RH 2.4 ผลวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ การวเิคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาวา่ระบบเพาะขา้วกลอ้งงอกแบบอตัโนมติัมีความคุม้ทุนในการลงทุนหรือไม่   ตารางท ี4 ผลการวเิคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ระบบเพาะขา้วกลอ้งงอกแบบอตัโนมตั ิตน้ทุนระบบเพาะขา้วกลอ้งงอกแบบอตัโนมตัิ (บาท) 17,400 ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน) 9,000 ค่าไฟฟ้า (บาทต่อเดือน) 1,413 รายได ้(บาทต่อเดือน) 7,587 ตน้ทุนขา้วกลอ้ง (บาทต่อเดือน) 1,050 กาํไรขา้วกลอ้งงอก (บาทต่อเดือน) 6,537 ระยะเวลาคืนทุนระบบเพาะ (เดือน) 2.66 ตารางที 4 กระบวนการเพาะผ่านระบบต้นแบบได้ปริมาณข้าวกล้องงอก 3 กิโลกรัม ถาดละ 1 กิโลกรัม ได้ค่าตอบแทน 9,000 บาทต่อเดือน  โดยตน้ทุนพฒันาระบบเพาะขา้วกลอ้งงอกแบบอตัโนมติั 17,400 บาท และใชก้าํลงัไฟฟ้า 1,254 วตัต์ ระบบทาํงาน 16 ชวัโมงต่อวนั ค่าไฟฟ้า 2.348 บาท (อตัราค่าไฟฟ้าประเภทต่าง การไฟฟ้านครหลวง, WWW, 2559) ระบบใชป้ริมาณค่าไฟฟ้า 1,413 บาทต่อเดือน มีรายได้ 7,587 บาทต่อเดือน  คิดกาํไรเมือเพาะขา้วกลอ้งงอกทีผ่านระบบเพาะแบบอตัโนมติั 6,537 บาทต่อเดือน และระยะเวลาคืนทุนระบบประมาณ 3 เดือน  จึงเป็นระบบทีเหมาะสมในการลงทุนมาก  สรุปผลการวจิัย งานวจิยันีไดพ้ฒันาระบบเพาะขา้วกลอ้งงอกแบบอตัโนมติัทีมีขนาดกาํลงัการเพาะเหมาะสมสาํหรับแบบวิสาหกิจชุมชนทีสามารถควบคุมปัจจยัทีมีผลต่อการงอกของจมูกขา้วกลอ้ง  ระบบประกอบดว้ยระบบผลิตความร้อน ระบบผลิตความชืน ถาดใส่นาํ ถาดใส่ขา้วกลอ้ง และถงักกัเก็บนาํ สามารถดาํเนินการเพาะต่อเนือง 3 กิโลกรัมต่อวนั มีการเติมนาํ การแช่ การบ่ม การชะลา้ง และควบคุมสภาวะอุณหภมิูและความชืนสัมพทัธ์ใหเ้หมาะสม  การทดลองมีการควบคุมอุณหภูมิ 35 °C และความชืนสมัพทัธ์ช่วง 45 ถึง 60%RH ทีช่วงเวลาเพาะ 24 และ 48 ชวัโมง  ผลการวิเคราะห์ขา้วกลอ้งทีผ่านระบบเพาะตน้แบบทีควบคุมสภาวะในระบบเพาะทีเวลา 48 ชวัโมง มีเปอร์เซ็นต์การงอกถึง 80±7.07% และความยาวของจมูกขา้วกลอ้ง 0.71±0.06  มิลลิเมตร สูงกว่ากรณีระยะเวลา       24 ชวัโมง  สรุปช่วงเวลาเพาะทีนานมีผลต่อเปอร์เซ็นตก์ารงอกและความยาวของจมูกขา้วกลอ้งทีสูงขึน  ระบบตน้แบบมีการควบคุมอุณหภูมิและความชืนสมัพทัธ์ขณะเพาะทีมีประสิทธิภาพสูง  นอกจากนี ดา้นเชิงเศรษฐศาสตร์ของการเพาะแบบอตัโนมตัิใชป้ริมาณค่าไฟฟ้า 1,413 บาทต่อเดือน มีกาํไร 6,537 บาทต่อเดือน และระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 เดือน จึงเหมาะสมแก่การลงทุนและยกระดบักระบวนการผลิตขา้วกลอ้งงอก 
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กิตติกรรมประกาศ 
ผูว้จิยัใคร่ขอขอบคุณทุนสนบัสนุนขอ้เสนอโครงงาน สิงประดิษฐคิ์ดคน้และนวตักรรมระดบัอดุมศึกษา 2561 ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั และขอขอบคุณคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ทีใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเดินทาง  เอกสารอ้างองิ ชยัวฒัน์ ทองวนัชยั และเอกราช ตากกระโทก. 2554.  การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ผลิตขา้วเปลือกงอกทีให้สาร GABA สูง. วทิยานิพนธ์วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต, สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี, มหาวทิยาลยัขอนแก่น. ชาญวิทย ์ศรีเพ็ญชัย อภิชาต อาจนาเสียว และทินกร คาํแสน. 2552.  เครืองผลิตขา้วเปลือกงอก, ใ น การประชุมวิชาการเครือข่ายวศิวกรรมเครืองกลแห่งประเทศไทย ครังท ี23. มหาวทิยาลยัขอนแก่น, เชียงใหม่. ดวงเดือน สตีเฟน และประสิทธิ. 2553. การกระตุน้การงอกของเมลด็ไมต้น้หายากบางชนิดเพือการฟืนฟูป่าในภาคเหนือของประเทศไทย.  วารสารวทิยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. พชัรี. 2560.  การใช้ประโยชน์จากคัพภะข้าว และข้าวกล้องงอกเป็นอาหารสุขภาพเพือเพมิมูลค่า. สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่งมหาลยัเกษตรศาสตร์, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ ภนิดา นาคเกลียง และเสาวลักษณ์ หีมใบ. 2550.  ข้าวกล้องงอกและแนวทางการใช้ประโยชน์ (Proper ties and application of 

Germinated Brown Rice). รายงานวิจยัฉบับสมบูรณ์, สนับสนุนโครงการโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการทาํวิจยั (สกว.) สาํนกังานภาค. ว ร นุ ช  ศ รี เจ ษ ฎ ารั ก ข์ . 2552.  เปิ ด ค ว าม ลั บ ทํ า ข้ าว ก ล้ อ ง ง อ ก  อ ร่ อ ย  แถ ม ได้  GABA สู ง กั บ  ม ข . แ ห ล่ ง ที ม า : 
http://onknow.blogspot.com/2009/04/gaba.html,1 มิถุนายน 2560.  สุนันท์ ปานสาคร และจตุรงค ์ลงักาพินธุ์. 2556.  ข้าวกล้องงอกทาํง่าย ได้ประโยชน์สูง. สถาบนัวิจยัและพฒันา, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี, กรุงเทพฯ. สํานักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2555.  การปฏิบัติทีดีสําหรับข้าวกล้องงอก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ. อตัราค่าไฟฟ้าประเภทต่าง การไฟฟ้านครหลวง, แหล่งทีมา: http://www.mea.or.th/profile/index.php?tid=3&mid=111&pid=109,1 มิถุนายน 2560.  Komatsuzaki, N., Tsukahara, K., Toyoshima, H., Suzuki, T., Shimizu, N., and Kimura, T. 2003. Effect of soaking and gaseous phase sprout processing on the GABA content of pre-germinated brown rice. Retr ieved from:  The American Society of Agr icultur al and Biological Engineer . Paper number: 036073. 

Patil, SB and Khan, MK. 2011. Germinated brown rice as a value added rice product: A review. Journal of Food Science and Technology 48(6): 661-
667. 
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แบบจําลองระบบการตรวจสอบความปลอดภัยภายในบ้าน The Smar t Home Monitor ing System Model   นุชจิเรศ  แกว้สกุล1 วรีวฒิุ  ขนัรัตน2์ และกรภทัร  เฉลิมวงค3์    Nutjired  Kheowsakul1 , Weerawut  Khanrat 2 and Korrapat chaleamvongt 3  บทคัดย่อ  บา้นอจัฉริยะไดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัเป็นอยา่งมาก ในการดาํเนินชีวติประจาํวนัของมนุษย ์โดยการใชเ้ทคโนโลย ีมาทาํการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบา้น เช่น ระบบรักษาความปลอดภยัอตัโนมติัภายในบา้น เพืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูอ้ยู่อาศยั ระบบรักษาความปลอดภยัสามารถสรุปผลไดว้า่ แบบจาํลองระบบการตรวจสอบความปลอดภยัภายในบา้น ประกอบไปดว้ย  ส่วน ) ส่วนฮาร์ดแวร์ และ ) ส่วนซอฟแวร์ โดยในส่วนของฮาร์ดแวร์ ไดมี้การสร้างโมเดลบา้นขนาดขนาดกวา้ง  เซนติเมตร ยาว  เซนติเมตร สูง  เซนติเมตร โดยใชชุ้ดควบคุม ประกอบดว้ยคียแ์พดสําหรับกดรหัส หนา้จอแอลซีดีแสดงสถานะการทาํงานของระบบ รีเลยที์ควบคุมการทาํงานของระบบ เซนเซอร์ตรวจจบัการเคลือนไหวและกลอ้งเวบ็แคมจบัภาพ ในส่วนของซอฟแวร์ ใชโ้ปรแกรมของกลอ้งเวบ็แคม ในการควบคุมการจบัภาพ โดยโปรแกรมของกลอ้งเวบ็แคม จะรับคาํสงัควบคุมการทาํงานของระบบจากโปรแกรม Arduino  และแสดงผลทีหนา้จอคอมพวิเตอร์  ผลการทดลองการทาํงานของระบบ ซึงมีการควบคุม  แบบ คือ ) การควบคุมทิศทางการหมุนของกลอ้ง ) ควบคุมระยะการตอบสนองของเซนเซอร์ในการจบัการเคลือนไหว ซึงผลจากการทดลองสรุปไดว้า่ การควบคุมทิศทางการหมุนของกลอ้ง คิดเป็นร้อยละ  และการควบคุมระยะการตอบสนองของเซนเซอร์ในการจบัการเคลือนไหว เซนเซอร์ตอบสนองดีทีสุดอยูที่ -  เซนติเมตรและรองลงมา คือ ระยะ -  เซนติเมตร และสุดทา้ยคือระยะ -  เซนติเมตร  คาํสําคญั : ระบบตรวจสอบบา้นอจัฉริยะ,เซนเซอร์ตรวจจบัความเคลือนไหว         1,3 หลกัสูตรสาขาวชิาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 2/1 ถนนราชดาํเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
1,3 Program in Electronics and Telecommunication Engineering,Faculty of Industrial Education and Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya., 2/1 Ratchadamnoen Nok, Bo Yang, Muang, Songkhla 900000, Thailand 2ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 128 ถ.ห้วยแกว้ ต.ชา้งเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 2 Faculty of Engineering : 128 Huay Kaew Road, Muang, Chiang Mai, Thailand, 50300, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : nut2222@hotmail.com 
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ABSTRACT   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 หรือบา้นอจัฉริยะไดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญั เป็นอยา่งมากในการดาํเนินชีวติประจาํวนั ของมนุษย ์โดยการใชเ้ทคโนโลยี มาทาํการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบา้น เพืออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูอ้ยูอ่าศยั มีระบบการจดัการต่างๆ มากมายหลายระบบ รวมทงัระบบรักษาความปลอดภยัอตัโนมติัภายใน ซึงถือวา่เป็นระบบทีมีความสาํคญัและมีความจาํเป็นอยา่งมาก ในปัจจุบันโดยทวัไประบบรักษาความปลอดภยั มีอยู่หลายรูปแบบ แต่มีจุดอ่อน ซึงไม่สามารถทาํงานได้ครอบคลุม ต่อการรักษาความปลอดภยัในบ้าน ส่งผลให้เกิดการโจรกรรมโดยทีมิจฉาชีพ อาจใชข้อ้ดอ้ยของระบบรักษาความปลอดภยั ใชเ้ป็นจุดทีจะเขา้ไปโจรกรรม ทีทาํใหเ้กิดความเสียหาย คณะผูว้ิจยั จึงไดเ้ห็นถึงความสาํคญัและนาํเสนอการพฒันา การออกแบบและตรวจสอบความปลอดภยัภายในบา้น เพือเพิมประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภยั ให้มีความครอบคลุมสูงสุดให้ระบบการรักษาความปลอดภยัในบ้าน ซึงประกอบด้วย ชุดกลอ้ง ชุดเซนเซอร์ตรวจจบัอุณหภูมิ ชุดArduino โดยมีลกัษณะการทาํงานคือ เมือเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภมิูไดจ้ะส่งสญัญาณไปยงักลอ้งใหจ้บัภาพตามการเคลือนไหว จากนนัจะส่งภาพเคลือนไหวไปแสดงผล       
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วธิีดําเนินการวิจัย 
1.ส่วนโครงสร้างของโมเดล 

ศึกษาการกาํหนดปริมาตรของโมเดลพอไดป้ริมาตรทีเหมาะสม แลว้ก็ศึกษาวสัดุทีใชใ้นการสร้างโมเดลต่อไป 

 รูปท ี1 โมเดลทีออกแบบไว ้
2.  ส่วนควบคุม (โปรแกรม Arduino) 

 รูปท ี2 ขนัตอนการตงัรหสัผา่นควบคุมโมเดล 
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 รูปท ี3 ขนัตอนการศึกษาการเขียนโคด้ใหก้บัมอเตอร์เซอร์โว 
 

ผลและวจิารณ์ผล . ด้านฮาร์ดแวร์ แบบจาํลองระบบการตรวจสอบความปลอดภยัภายในบา้นประกอบดว้ย 

 รูปท ี4  ฮาร์ดแวร์แบบจาํลองระบบการตรวจสอบความปลอดภยัภายในบา้น 
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. ด้านซอฟแวร์  
แบบจาํลองระบบการตรวจสอบความปลอดภยัภายในบา้น ในการควบคุมการทาํงานของระบบ ซึงโปรแกรมของกลอ้ง C   ประกอบดว้ย ส่วนแสดงผลทีใชเ้ชือมต่อกบัหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยรับคาํสงัการทาํงานมาจาก Arduino  ดงัรูปที 5 

       รูปท ี5  ส่วนแสดงผลทีใชเ้ชือมต่อกบัหนา้จอคอมพวิเตอร์ 
ตารางท ี1 ผลการทดลองการควบคุมทิศทางการหมนุของกลอ้ง 

 
จาํนวนครัง 

หมุนขวา หมุนซา้ย 
หมุน ไม่หมุน หมุน ไม่หมุน 

1       
2       
3       
4       
5       
6      
7       
8       
9       
10       
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ตารางท ี2 การคิดเทียบทิศทางการหมุนของกลอ้ง 
การหมุนของกล้องทศิทางขวา 

การหมุนของกล้องทศิทางซ้าย 
10 ครัง เทียบ 100 เปอร์เซ็นต ์ 10 ครัง เทียบ 100 เปอร์เซ็นต ์
5 ครัง   เทียบ  50  เปอร์เซ็นต ์ 9   ครัง เทียบ 90   เปอร์เซ็นต ์

ตารางท ี  การควบคุมการตอบสนองของเซนเซอร์ 
 

 
 
          สรุปผลการวจิัย  ผลการทดลองการทาํงานของระบบ ซึงมีการควบคุม 2 แบบ คือ 1) การควบคุมทิศทางการหมุนของกลอ้ง 2) ควบคุมระยะการตอบสนองของเซนเซอร์ในการจบัการเคลือนไหวซึงผลจากการทดลองสรุปไดว้า่ การควบคุมทิศทางการหมุนของกลอ้ง คิดเป็นร้อยละ50 และการควบคุมระยะการตอบสนองของเซนเซอร์ในการจบัการเคลือนไหว เซนเซอร์ตอบสนองดีทีสุดอยู่ทีระยะ 80-200 เซนติเมตร รองลงมา คือ ระยะ 40-70  เซนติเมตร และสุดท้าย คือ ระยะ 10-30  เซนติเมตร   กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณบิดามารดา นอ้งสเนล ผูเ้ป็นแรงใจในการทาํงาน และเป็นตวัอยา่งของการขยนัตอ่การทาํงานเสมอมา    

ระยะทาง (เซนติเมตร) 
การตอบสนอง 

ดมีาก ด ี ปานกลาง น้อย ปรับปรุง 
10 cm       
30 cm       
50 cm       
70 cm       
90 cm       
200 cm       
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เอกสารอ้างองิ จอ LCD Character 20x4 (EDPM ). มปป. แหลง่ทีมา : https://www.arduinoall.com/product/459/2004-lcd,   มีนาคม . Relay Module(EFDV ). มปป. แหล่งทีมา http://www.thaieasyelec.com/article-wiki/review-product-article,   มีนาคม   Keypad 4x4 (EMSW ). มปป. แหล่งทีมา http://www.thaieasyelec.com/article-wiki/review-product-article,   มีนาคม   Buzzer Module (EADN ). มปป. แหล่งทีมา https://www.arduinoall.com/product/536/active-buzzer-module-3-3-5v,   มีนาคม   LED Module (EADN ) . มปป. แหล่งทีมา http://www.alllightsshop.com/ไฟ-LED-Module- ,  มีนาคม        PIR Motion Sensor Getting Started(ESEN ). มปป. แหล่งทีมา http://www.thaieasyelec.com/article-wiki/review-product,   มีนาคม   Arduino Mega 2560 R .มปป. แหล่งทีมา https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega ,  มีนาคม   กลอ้งWebcam C  . ออนไลน]์ มปป. แหล่งทีมา https://www.logitech.com/th-th/product/webcam-c ,  มีนาคม                        
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การพฒันาชุดการฝึกงานวัดละเอยีด The Developing An Instructional on Fine Measurement  ทวชิาติ  เยน็วเิศษ *,จรัญ  ธรรมใจ2 และ กฤษฎา  คงพนู3 Tawichart Yenwiset 1* , Jaran Tamjai 2 and Kritsada Kongphoon 3  บทคัดย่อ   การวิจยัครังนี คณะผูจ้ดัทาํไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาในการเรียนวชิาเครืองมือวดัและมาตรวทิยา เนืองจากสือทีมีอยูใ่นปัจจุบันยงัไม่เพียงพอทีจะทาํให้ผูเ้รียน มีความรู้ความเขา้ใจในเนือหาบทเรียนและเขา้ใจหลกัการปฏิบัติงานก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง ดงันนัการมีชุดการสอนทีจะเป็นสือช่วยในการเรียนการสอนจึงเป็นอีกปัจจยัทีจะทาํให้ผูเ้รียนไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในเนือหาไดดี้และเร็วมากยงิขึน เนืองจากสือมีส่วนช่วยในการดึงดูดความสนใจจนนาํไปสู่การเกิดความเขา้ใจในเนือหาทีเรียน ซึงชุดการสอนประกอบไปดว้ย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใบเนือหา แบบฝึกหัดใบปฏิบัติการวดัและตรวจสอบ และชินงานวดัละเอียด วธีิการดาํเนินการจดัทาํชุดการสอน วิชาเครืองมือวดัและมาตรวทิยา เรืองเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ และไมโครมิเตอร์ ได้มีการทดลองใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและนาํชินงานไปใชใ้นการประกอบ การเรียนการสอนกบัผูเ้รียน กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาครังนีคือนกัศึกษาทีกาํลงัศึกษาอยูร่ะดบัปริญญาตรี ชนัปีที  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ จํานวน  คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงเครืองมือทีใช้คือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน แบบประเมินคุณภาพสือแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึงสรุปผลการศึกษาไดด้งันี ผลสัมฤทธิทางการเรียนของชุดการสอน พบวา่คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนผลการประเมินคุณภาพสือโดยผูเ้ชียวชาญพบวา่โดยรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี ความพึงพอใจทีมีต่อชุดการสอนพบวา่โดยรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี 
 
คาํสําคญั : ชุดการสอน ,งานวดัละเอียด ,เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์,ไมโครมิเตอร์ ,สือการสอน CAI 
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ABSTRACT  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 123สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมืองจงัหวดัสงขลา  1 23Department of Industrial Engineering Faculty of Industrial Education and Technology, Rajamagala University of Technology Srivijaya,  2/1 Rachadamnoennork Rd., Boryang, Muang, Songkhla 90000, Thailand 
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บทนํา 1.1 ความสําคญัและทมีาของหัวข้อวจิัย  การศึกษาเป็นหัวใจสาํคญัของการพฒันาประเทศและเป็นปัจจยัทีสาํคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยเฉพาะอย่างยิง การศึกษาในด้านอาชีวศึกษา ซึงเป็นรากฐานอนัสําคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม เพราะความเจริญของประเทศขึนอยู่กับทรัพยากรมนุษย์ทีมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมทงัรู้จกัการนาํเอาเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช ้การทีประเทศไทยจะแข่งขนักบัประเทศอืนๆ ไดน้นั การให้การศึกษาในดา้นการอาชีวศึกษา จึงถือเป็นเครืองมือทีสาํคญัในการพฒันาประเทศไทยเขา้สู่การแข่งขนัในโลกยุคคลืนแห่งความรู้ หรือยคุแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจดัการเรียนการสอนในรายวิชาดา้นอาชีวศึกษา เป็นส่วนหนึงของกระบวนการผลิตกาํลงัคนเขา้สู่การทาํงานในสายอาชีพ ซึงเป็นผลโดยตรงต่อการพฒันาประเทศ เพือใหก้ารพฒันาอุตสาหกรรมบรรลุวตัถุประสงคต์ามทีตงัไว ้ปัจจยัหนึงทีตอ้งคาํนึงถึง ไดแ้ก่การผลิตกาํลงัคนทีจะเป็นแรงงานสาํคญัในการทาํงานภาคอุตสาหกรรมให้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และตอ้งมีจาํนวนทีเพียงพอกับความตอ้งการของอุตสาหกรรมในแต่ละสาขาวิชาชีพ ซึงผูส้ําเร็จในการศึกษาสายวิชาชีพ จาํเป็นจะตอ้งมีความรู้ความสามารถในงานสายงานของตวัเองเป็นหลกั สามารถนาํความรู้นนัไปปฏิบติัในการทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยงิ นักศึกษาทีกาํลงัศึกษาในหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต ซึงภายหลงัจากจบการศึกษาแลว้ จะตอ้งเป็นผูถ้่ายทอดความรู้ทางด้านวิศวกรรม และทักษะทางด้านงานช่าง ให้แก่นักเรียนในสถาบันอาชีวศึกษา ตลอดจนในโรงงานอุตสาหกรรม ในอดีตการจดัการดา้นการเรียนการสอนอาจารยผ์ูส้อนจะใชว้ิธีการบรรยาย ส่งผลให้ผูเ้รียนขาดการมีส่วนร่วม หรือมีกิจกรรมร่วมในระหว่างการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิงวิชาทีเป็นทักษะทางด้านวิชาชีพหรือทางเทคนิค ซึงผูเ้รียนจะตอ้งไดเ้ห็นจริงและลงมือปฏิบติัจริง เพอืทีผูเ้รียนจะไดเ้ขา้ใจในหลกัการและเหตุผลอยา่งลึกซึง จนสามารถนาํไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาอีกอย่างหนึงของการจัดการเรียนการสอนในสาขาทางด้านวิชาชีพอุตสาหกรรม ซึงจะส่งผลโดยตรงต่อการผลิตแรงงานโดยเฉพาะช่างเทคนิคทีมีคุณภาพ คือการการขาดแคลนเครืองมือเครืองจกัร และชุดฝึก ซึงมีราคาทีค่อนขา้งจะแพง ยุง่ยากต่อการจดัซือจดัจา้ง แต่อุปกรณ์ช่วยสอนก็เป็นปัจจยัหลกัทีจะช่วยให้ผูเ้รียนไดมี้ความรู้ความเขา้ใจจากการลงมือปฏิบติัและไดส้ัมผสักบังานจริง เพราะการทีจะเป็นช่างเทคนิคทีมีคุณภาพได้นนั จะตอ้งผ่านการฝึกฝนจนเกิดความชาํนาญ สามารถรวมองคค์วามรู้ทงัในดา้นทฤษฎีและปฏิบติัมาประยกุตใ์ชใ้ห้งานนนัเกิดผลสมัฤทธิได ้ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นทีมาของโครงการวิจัยนี โดยมีวตัถุประสงค์เพือสร้างพัฒนาชุดการสอน แบบฝึกหัด ไวใ้ชส้ําหรับกลุ่มวิชาดา้นการผลิต และให้มีความหลากหลายของตวัอยา่งชินทดสอบ มากกวา่ทีจะสังซือของสาํเร็จรูปซึงมีราคาสูงอีกทงัเป็นการบูรณาการเครืองมือเครืองจกัรทีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุดและเพอืศึกษาผลสัมฤทธิและความพงึพอใจของนกัศึกษา ทีมีต่อชุดการสอน        
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วธิีการดําเนินการวจิัย .  ทฤษฎทีเีกยีวข้อง  2.1.1 ทฤษฎีงานวดัละเอียด  งานวดัละเอียด เป็นงานทีเกียวกับการใช้เครืองมือวดัชนิดต่างๆ ทาํการตรวจสอบขนาดของชินงานทีผลิตจากเครืองมือกล โดยสามารถอ่านค่าทีทาํการวดัตรวจสอบจากขีดสเกลของเครืองมือวดัซึงเป็นค่าของหน่วยมาตรฐานหรือการวดัชินงาน ในบางครังเป็นการใชเ้ครืองมือวดัและอุปกรณ์ช่วยในการวดัทีมีค่าความละเอียดเทียงตรงสูงทาํการวดัตรวจสอบชินงานเพอืใหไ้ดค้่าทีถูกตอ้งยงิขึน  
การวดัตรวจสอบขนาดของชินงาน สามารถทีจะใชเ้ครืองมือตรวจสอบขนาดของชินงานดว้ยเครืองมือวดัทีมีค่าความละเอียดเทียงตรงตาํไปจนถึงเครืองมือวดัทีมีค่าความละเอียดเทียงตรงสูง เครืองมือวดัทีไม่สามารถอ่านค่าไดใ้นตวัเอง (เครืองมือวดัถ่ายทอดขนาด) เครืองมือวดัขนาดดว้ยการเปรียบเทียบ เช่น นาฬิกาวดั และเครืองมือวดัทีสามารถอ่านค่าไดใ้นตวัเอง เช่น เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ และเครืองมือวดัอืนๆ เป็นตน้  

 2.1.2 แนวคิดหลกัการและทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัชุดการสอน 
 ทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล ชุดการสอนเป็นสือและกิจกรรมการเรียนทีจดัขึนเพอืตอบสนองความสามารถ ความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นสําคญัทฤษฎีทีวา่ดว้ยความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงนาํมาใช้เป็นทฤษฎีพืนฐานในการทาํและการใชชุ้ดการสอนหลกัเกียวกบัสือผสม จากความหมายของชุดการสอนซึงหมายถึงการใช้สือหลาย ๆ อยา่งทีเสริมซึงกนัและกนัอยา่งมีระบบ มาใชเ้ป็นแนวทางการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนทาํใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากสือ ซึงบทเรียนสําเร็จรูปเป็นสือการเรียนการสอนทีสร้างโดยอาศัยหลกัแนวคิดทฤษฎีหลากหลาย อาทิ เช่น ทฤษฎีความสมัพนัธ์เชือมโยงของ (S-R Bond Theory or Connectionism Theory) ของธอร์นไดค์ (Edward Lee Thormdike)             ซึงกล่าววา่การเรียนรู้จะเกิดจากปฏิกิริยา ตอบสนอง 
 กฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ (Law of Learning) ธอร์นไดค(์Edward Lee Thorndike) ไดเ้สนอกฎการเรียนรู้ไว ้3 ขอ้ คือกฎแห่งผล (Law of Effect) กฎแห่งการฝึกหดั (Law of Exercise) และกฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness)                   โดยมีรายละเอียดดงันี 
 1. กฎแห่งผล (Law of Effect) จากการจดัสิงเร้าใหผู้เ้รียนไดต้อบสนอง 
 2. กฎแห่งการฝึกหดั (Law of Exercise) เมือผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จะมีการเชือมโยงกนัระหวา่งสิงเร้ากบัการตอบสนอง นนัคือยงิไดท้าํแบบฝึกหดัมากเท่าใด การเรียนรู้ยงิจะมนัคงยงิขึน 
 3. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) เมือร่างกายพร้อมทีจะแสดงพฤติกรรมใดๆ ออกมา  

4. ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) ของสกินเนอร์ (B.K.Skinner)ซึงอธิบายวา่ การเสริมแรงทางบวกจะทาํให้ผูเ้รียนไดต้อบสนองต่อสิงเร้าอยา่งถูกตอ้ง 
 5. ทฤษฎีสิงเร้าและการตอบสนอง (S-R Theory) ของสกินเนอร์ซึงกล่าวไวว้่ากระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ประกอบดว้ยขนัตอนยอ่ย ๆ ต่อเนืองกนัไป 3 ขนัตอน คือ ขนัตอนการเสนอสิงเร้า ขนัตอนการตอบสนอง และขนัตอนการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั ต่อเนืองกนัไป 
 6. กฎการเรียนรู้เพือรู้แจง้ (Mastery Learning) ของบลูม (Benjamin S.Bloom) ซึงกล่าววา่ คนเราทุกคนสามารถเรียนรู้แจง้ได ้ก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาได ้80% ขึนไป 
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 . .  ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) หรือ ซีเอไอ (CAI) จัดเป็นสือการสอนทีสามารถสนองต่อความแตกต่างในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี ซึงมีนกัวจิยัและนกัการศึกษาทีมีความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้สรุปความหมายไวไ้ดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหมายถึง สือการเรียน การสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึงซึงใชค้วามสามารถของคอมพิวเตอร์ในการนาํสือประสมอนัไดแ้ก่ ขอ้ความภาพนิง กราฟฟิก แผนภูมิ เพือถ่ายทอดเนือหาบทเรียนหรือองคค์วามรู้ในลกัษณะทีใกลเ้คียงกบัการสอนจริงในห้องเรียนมากทีสุด เพือดึงดูดความสนใจและกระตุน้ผูเ้รียนให้เกิดความตอ้งการทีจะเรียนรู้ ผูเ้รียนเรียนรู้จากการมีปฏิสมัพนัธ์ หรือการโตต้อบพร้อมทงัการไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบั และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหมายถึงวิถีทางการสอนรายบุคคล โดยอาศยัความสามารถของเครืองคอมพิวเตอร์ทีจะจดัหาประสบการณ์ทีมีความสัมพนัธ์มีการแสดงเนือหาตามลําดับทีต่างกันด้วยบทเรียนโปรแกรมทีเตรียมไวอ้ย่างเหมาะสม นอกจากนี Stolurow (  : ) ได้กล่าวถึงคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวว้า่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นวิธีการของการสอนรายบุคคลโดยอาศยัความสามารถของเครืองคอมพิวเตอร์ทีจดัหาประสบการณ์ทีมีความสัมพนัธ์กนั มีการแสดงเนือหาตามลาํดบัต่างกนัดว้ยบทเรียนโปรแกรมทีเตรียมไวอ้ยา่งเหมาะสมมีการใชสื้อต่างๆซึงเป็นการสอนรายบุคคลอยา่งแทจ้ริง  ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเขา้มามีบทบาทในการเรียนการสอนมากขึน เพราะความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆ ไดแ้ก่เทคโนโลยีมลัติมีเดีย เทคโนโลยีดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการติดต่อสือสารขอ้มูลทาํให้สามารถผลิตคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและทาํการเผยแพร่บทเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิงขึน ซึงแนวโน้มอนาคตต่อไปในอนัใกลนี้เราอาจพบเห็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนาํเสนอผา่นทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมากขึน ซึงเรียกวา่ CAI on web 2.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง . .  เลือกตวัอยา่งประชากร  ตวัอยา่งประชากรทีใชใ้นการวิจยันี เป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปีที  ของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ในภาคเรียนที  ปีการศึกษา  จาํนวน 2  คน ใชเ้ป็นกลุ่มทดลอง 0 คน และกลุ่มควบคุม 0 คน  . .  การเลือกกลุ่มตวัอยา่งประชากร ดาํเนินการตามขนัตอนดงันี  ) ทดสอบนกัศึกษาทงัหมดดว้ยแบบทดสอบก่อนเรียน ภาคทฤษฎีแลว้หาค่าเฉลียคะแนนนกัศึกษา         ) ทดสอบหาค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลียของนกัศึกษาดว้ยสถิติ F-Test ทีระดบันยัสาํคญั = 0.05  2.3 รูปแบบการวจิยั   การวจิยัครังนีเป็นการวจิยัและพฒันา (Research and Development)  ผูวิ้จยัไดก้าํหนดรูปแบบการวจิยัแบบ One Group Pretest-Posttest Design (ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ 2538:249) คือ การออกแบบและพฒันาการเรียนการสอนโดยมีการทดสอบก่อนเรียน (Pre test) จากนนัใหน้กัเรียนเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แลว้ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน (Post test) ดงัแสดงในตารางที  ตารางท ี  ตารางการดาํเนินงาน 
กลุ่ม ทดสอบ ก่อนเรียน ทดลองเรียนดว้ยบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ทดสอบ หลงัเรียน ความคงทน ในการจาํ ความพงึพอใจ 

E T1 X T2 XQ XP    
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เมือ  E แทนกลุ่มตวัอยา่งทีไดท้ดลองเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  T1 แทนการทดสอบก่อนเรียน เมือเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรืองเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ สาํหรับนกัศึกษาชนัปีที 1  X แทนการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรืองเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ สาํหรับนกัศึกษาชนัปีที 1  T2 แทนการทดสอบหลงัเรียน เมือเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรืองเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ สาํหรับนกัศึกษาชนัปีที 1  XQ แทนความคงทนในการจําจากการเรียนด้วย เรืองเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ สําหรับนกัศึกษาชนัปีที 1  XP แทนความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ย เรืองเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ สาํหรับนกัศึกษาชนัปีที 1 2.4  เครืองมือในการวจิยั  เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัครังนีมีดงันี  2.4.1 แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง       การสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพือใชใ้นการสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหาและดา้นการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ศึกษาและวเิคราะห์เอกสาร   2.4.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรืองเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ สาํหรับนกัศึกษาชนัปีที 1   2.4.3การสร้างชินงานสาํหรับการฝึกปฏิบติังานวดัละเอียดสาํหรับนกัศึกษาชนัปีที 1   2.4.4 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน เรืองเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ สําหรับนักศึกษา            ชนัปีที 1  2.4.5 แบบประเมินคุณภาพสือ บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เรืองเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ สาํหรับนกัศึกษาชนัปีที 1  2.4.6 แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรืองเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ สาํหรับนกัศึกษาชนัปีที 1 .  การสร้างและพฒันาเครืองมือทใีช้ในการวิจยั  การสร้างและพฒันาของเครืองมือทีใชใ้นการวจิยัครังนี ผูวิ้จยัไดท้าํโดยมีรายละเอียดดงันี  . .  การสร้างและพฒันาแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างใช้สําหรับสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหาและการออกแบบบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน มีขนัตอนการสร้างและพฒันาดงันี   . ศึกษาเอกสารทีเกียวข้องกับการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพือนํามาสร้างประเด็นสัมภาษณ์สอบถาม 2 ดา้น ไดแ้ก่    1) ด้านเนือหาของรายวิชาเครืองมือวัดและมาตรวิทยาเรืองเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ ระดบัปริญญาตรี ชนัปีที 1            2) ดา้นการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน       2.วเิคราะห์โครงสร้างรูปแบบสาระสาํคญัทงัสองดา้นแลว้นาํผลการวเิคราะห์ไปสร้างแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพอืสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ชียวชาญ        
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  3.นาํแบบสัมภาษณ์ไปให้ผูเ้ชียวชาญดา้นการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและอาจารยที์ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องความเหมาะสมและครอบคลุมเนือหาของแบบสัมภาษณ์ ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) ความชัดเจนความถูกตอ้งเหมาะสมของภาษาทีใช้และสอดคลอ้งด้วยดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency หรือ IOC) โดยกาํหนดการเกณฑเ์อาพจิารณาคือ    เห็นวา่สอดคลอ้งเหมาะสม  ใหค้ะแนน +1    เห็นวา่ไม่แน่ใจ   ใหค้ะแนน 0    เห็นวา่ไม่สอดคลอ้งเหมาะสม ใหค้ะแนน -1  การวเิคราะห์ขอ้มูลความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง IOC คาํนวณค่าตามสูตรต่อไปนี     IOC = ∑   ------------- (1)   เมือ ∑  แทนผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ    N แทนจาํนวนผูเ้ชียวชาญ  เมือบันทึกผลการพิจารณาความเห็นของผูเ้ชียวชาญแต่ละคนในแต่ละขอ้แลว้นําไปหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจุดประสงคที์ตอ้งการวดัเมือเลือกขอ้สอบทีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกับจุดประสงค์ทีตอ้งการวดัตงัแต่ 0.5 ขึนไปแลว้นาํแบบทดสอบทีผูเ้ชียวชาญตรวจพิจารณาแลว้นาํไปแกไ้ขและปรับปรุง  2.5.2 การสร้างและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์สําหรับนกัศึกษาชนัปีที 1 สาํหรับการวิจยัครังนีไดส้ร้างและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองเวอร์เนียร์   คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ สําหรับนักศึกษาชันปีที 1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2559 ทีผูว้ิจยัสร้างขึนเป็นรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพือการสอนเนือหามีลกัษณะบทเรียนเป็นแบบเส้นตรงโดยวางแผนและกาํหนดขนัตอนการสร้างและพฒันาดงันี 1. ศึกษาขอ้มูลทีไดจ้ากผูเ้ชียวชาญในดา้นเนือหาและดา้นการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    2. เขียนสตอรีบอร์ด (storyboard) เพือกาํหนดรูปแบบและลาํดบัของการนาํเสนอบทเรียนแต่ละหน่วยการเรียนตามกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้คือการทดสอบก่อนเรียนการนาํเขา้สู่เนือหาบทเรียนการนาํเสนอเนือหาสาระของบทเรียนการเสริมความเขา้ใจในเนือหาการสรุปเนือหาและการทดสอบหลงัเรียน   3. นาํเนือหาทีไดเ้ขียนเป็น สตอรีบอร์ด (storyboard) ไปให้ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหาจาํนวน 3 ท่าน และดา้นการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจาํนวน 3 ท่าน เพอืตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตอ้งจากนนันาํขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญดา้นแต่ละดา้นมาดาํเนินการปรับปรุงเพอืสร้างและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อไป4. เลือกซอฟต์แวร์ทีใชใ้นการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยเลือกซอฟต์แวร์หลกัในการสร้างบทเรียนและใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการสร้างกราฟิก ซอฟตแ์วร์ในการสร้างภาพเคลือนไหวและซอฟตแ์วร์ดา้นเสียงเพอืสร้างและปรับเสียงประกอบ    5.จัดเตรียมทรัพยากรทีตอ้งการใช้ได้แก่ขอ้ความภาพนิงภาพเคลือนไหวและเสียงประกอบต่างๆทีตอ้งใช้ในบทเรียนใหพ้ร้อมทีจะใชป้ระกอบลงในโปรแกรม       6. สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองเวอร์เนียร์คาลิเปอร์และไมโครมิเตอร์ โดยสร้างตาม สตอรีบอร์ด (storyboard) ทีผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้งจากผูเ้ชียวชาญแลว้   7. นาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีสร้างเรียบร้อยแลว้ไปให้ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหาทีสอนวิชาเครืองมือวดัและมาตรวิทยา จาํนวน  3  ท่าน และผูเ้ชียวชาญทางด้านการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจาํนวน 3 ท่าน รวมทังสิน 6 ท่าน ตรวจสอบและประเมินสือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรืองเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ โดยผูวิ้จยัไดน้าํแบบประเมิน
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คุณภาพสือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของกรมวชิาการกระทรวงศึกษาธิการมาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทาํแบบประเมินสือนีเพอืหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึงลักษณะของแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5ระดับ                         โดยกาํหนดค่าความคิดเห็นคือ ระดบัดีมาก,ระดบัดี,ระดบัปานกลาง,ระดบัพอใชแ้ละระดบัควรปรับปรุง ลกัษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาเครืองมือวดัและมาตรวิทยา เรืองเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ โดยมีลกัษณะของโปรแกรมดงัภาพที 1-7       ภาพท ี1 หนา้ปกของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                            ภาพท ี2 หนา้ลงชือเขา้สู่บทเรียน                     ภาพท ี3 หนา้เมนูหลกั       ภาพท ี4 หนา้เขา้สู่บทเรียน                ภาพท ี5 หนา้แบบทดสอบก่อนเรียน                     ภาพท ี6 ตวัอยา่งขอ้สอบแบบทดสอบก่อนเรียน             ภาพท ี7 หนา้ผลทดสอบก่อนเรียน  
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 2.4.3 การสร้างชินงานสาํหรับการฝึกปฏิบติังานวดัละเอียดสาํหรับการวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดส้ร้างและพฒันาชินงานเพือใช้ในการฝึกปฏิบัติงานวดัละเอียดและวดัผลจากการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรืองเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ สําหรับนักศึกษาชันปีที 1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ภาคเรียนที  2 ปีการศึกษา 2559 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้างและออกแบบชินงานสาํหรับฝึกปฏิบติั ออกเป็น 2 แบบดงันี  1. ชินงานฝึกปฏิบติั วดัความโตนอก  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างชินงานสาํหรับฝึกปฏิบตัิงานวดัละเอียด โดยสาํหรับการวดัขนาดความโตนอกของชินงานโดยใชเ้วอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ ซึงไดก้ลึงขึนรูปชินงาน สาํหรับฝึกปฏิบตัิการวดัละเอียดทงัหมด  แบบ แบบละ  ชิน ดงัแสดงในภาพที 8-9  

                                  ภาพท ี8 แบบชินงานวดัความโตนอก แบบที 1   ภาพท ี9 แบบชินงานวดัความโตนอก แบบที  จากรูปร่างชินงานทงั  แบบ ทีมีความแตกต่างกนัเนืองจากผูว้ิจยัตอ้งการให้ผูฝึ้กปฏิบติัมีชินงานทีใชใ้นการฝึกทีหลากหลาย ซึงเมือผูฝึ้กปฏิบัติงานได้ฝึกปฏิบติัแลว้ จะทาํให้สามารถมีความชาํนาญเพิมมากขึน นอกจากนีผูว้ิจัยไดเ้ลือกเหล็กกลา้ไร้สนิม มาใชใ้นการขึนรูปชินงานเนืองจากเหล็กกลา้ไร้สนิม เป็นวสัดุทีสามารถป้องกันการกดักร่อนไดแ้ละไม่เกิดสนิมไดง่้ายเมือเทียบกบัเหลก็เหนียวซึงส่งผลต่อการวดัขนาดชินงานโดยตรงและยากต่อการบาํรุงรักษาชินงาน 2. ชินงานฝึกปฏิบติั วดัความโตใน ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้างชินงานสาํหรับฝึกปฏิบตัิงานวดัละเอียด โดยสาํหรับการวดัขนาดความโตในของชินงานโดยใชเ้วอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ ซึงไดก้ดัขึนรูปชินงาน สาํหรับฝึกปฏิบติัการวดัทงัหมด  แบบ แบบละ  ชิน ดงัแสดงในภาพที 10-11  

                               ภาพท ี10 แบบชินงานวดัความโตใน แบบที  ภาพท ี11 แบบชินงานวดัความโตใน แบบที  จากรูปร่างชินงานทงั  ชิน เป็นชินงานสาํหรับการฝึกวดัความโตใน โดยทีชินงานมี  แบบ แบบละ  ชิน ซึงวสัดุทีใช้ในการขึนรูปชินงานได้แก่อะครีลิค เนืองจากชินงานมีขนาดค่อนขา้งทีจะใหญ่ หากใชว้สัดุทีเป็นเหล็กเหนียวหรือเหลก็กลา้ไร้สนิมจะส่งผลให้ชินงานมีนาํหนกัมากซึงยากแก่การเคลือนยา้ย และจบัชินงานขณะทาํการวดั  2.5.4 การสร้างและพฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนเรืองเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ แบบทดสอบผลสมัฤทธิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน เป็นเครืองมือทีใชว้ดัผลสมัฤทธิทางการเรียนรายวชิาเครืองมือ
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วดัและมาตรวิทยา จากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ และไมโครมิเตอร์ สําหรับนกัศึกษาชนัปีที 1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2559 ซึงมีลกัษณะเป็นแบบทดสอบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก มีเกณฑก์ารให้คะแนนคือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบให ้0 คะแนน    1.ศึกษาเนือหาของรายวิชาเครืองมือวดัและมาตรวิทยาเรืองเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ สาํหรับนกัศึกษาชนัปีที 1 สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2559 จากหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ และศึกษาแนวทางการประเมินผลจากคู่มือการวดัผลประเมินผล   2.ศึกษาแนวทางและเทคนิคการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนทีดีและจากหนงัสือการวจิยัเบืองตน้ของ บุญชม  ศรีสะอาด (2538 : 155-179) รวมทงัศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง   3. วิเคราะห์เนือหา และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของบทเรียนทีใช้ในการทดสอบเพือสร้างตารางวเิคราะห์แบบทดสอบใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาและจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม   4. สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมทีตงัไว ้ซึงมีลกัษณะเป็นแบบสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 60 ขอ้ (สร้างขอ้สอบเกินตามจาํนวนทีระบุไว ้คือ 30 ขอ้ เพือทีจะนาํไปตดัเลือก โดยทดสอบค่า IOC )   5. นาํแบบทดสอบทีสร้างขึนใหผู้เ้ชียวชาญทางดา้นวดัและประเมินผล ดา้นเนือหา จาํนวน 3 ท่าน    6.นําแบบทดสอบทีสร้างไปวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนโดยทดสอบกับนักศึกษาชันปีที 1 สาขาวิชาวศิวกรรมอุตสาหการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั จาํนวน 30 คน ทีเคยเรียนเรืองเรืองเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์มาแลว้ ตรวจใหค้ะแนนโดยขอ้ทีตอบถูกให ้1 คะแนน ขอ้ทีตอบผิดหรือไม่ตอบให ้0 คะแนน   7. นาํผลทีไดจ้ากการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบเป็นรายขอ้ (r) ทาํการคดัเลือกขอ้สอบ   8. นาํขอ้สอบทีผา่นเกณฑ์ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งของนกัศึกษาชนัปีที 1 สาขาวิชาวศิวกรรมอุตสาหการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัเพือนาํไปเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียน  2.5.5การสร้างและพฒันาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ สาํหรับนกัศึกษาชนัปีที 1 สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2559   1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ จากเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง เพือกาํหนดเป็นแนวทางการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   2.สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรืองเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ สําหรับนักศึกษาชันปีที 1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา2559มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likertอา้งถึงใน จรีพรรณ ปิยพกัต์สุณทรา2545:59) โดยกาํหนดเกณฑก์ารประเมินดงันี  



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  767 
 

 การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

  ระดบั 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากทีสุด   ระดบั 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก   ระดบั 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง   ระดบั 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ย   ระดบั 1  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ยทีสุด  สาํหรับการแปรความหมายของค่าทีวดัได ้ผูว้จิยัไดก้าํหนดเกณฑที์ใชใ้นการใหค้วามหมาย โดยการใชค้่าเฉลียเป็นรายช่วงและรายขอ้ ดงันี   4.51 – 5.00 หมายความวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด   3.51 – 4.50 หมายความวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก   2.51 – 3.50 หมายความวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง   1.51 – 2.50 หมายความวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย   1.00 – 1.50 หมายความวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด   3. นาํแบบสอบถามความพึงพอใจไปให้ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม เพือหาค่าความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity) ตรวจสอบภาษาทีใช้และการประเมินทีถูกต้อง และนํามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเครืองมือ (IOC) โดยกาํหนดเกณฑก์ารพจิารณา คือ    +1 แน่ใจวา่สอดคลอ้ง/ตรงกบัจุดประสงค ์  0 ไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้ง/ไม่สอดคลอ้งหรือตรงกบัจุดประสงค ์  -1 แน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้ง/ไม่ตรงกบัจุดประสงค ์ นําข้อมูลทีได้รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญมาคาํนวณเพือหาค่า IOC โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของผูเ้ชียวชาญมาคาํนวณ แลเ้ลือกค่าดชันีมีความสอดคลอ้งตงัแต่ 0.50 ขึนไป ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00    4.นาํแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองใช้กบันักศึกษาชนัปีที 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั จาํนวน 10 คน ทีไม่ใช่นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งเพือตรวจสอบความเหมาะสมในดา้นการใชภ้าษา 5. นาํแบบสอบถามความพึงพอใจทีปรับปรุงแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งเพอืหาประสิทธิภาพของ บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 2.6 สถิตทิใีช้ในการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิทางการเรียน       การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนของกลุ่มตวัอยา่งเป็นการเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลงัของกลุ่มตวัอยา่งทีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดว้ยวิธีทางสถิติ t-test แบบDependent(ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. 2538: 104-105)      สูตร t = ∑
∑ (∑ )  ------------- (2) 

   เมือ D  คือค่าแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่        n คือ จาํนวนคู ่        กาํหนดให ้ Df= n-1และα= .05  
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ผลและวจิารณ์ผล 3.1 ผลการสร้างและการประเมนิบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)โดยผู้เชียวชาญ  จากผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรืองเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ โดยผูเ้ชียวชาญ  คนโดยรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี ( = 4.19 ,S.D = 0.92) และเมือพิจารณาคุณภาพแต่ละดา้นปรากฏว่า ดา้นส่วนนํา อยู่ในระดบัคุณภาพดี ( = 4.33 S.D = 0.29),ดา้นเนือหา อยูใ่นคุณภาพระดับดี ( = 4.20 S.D = 0.26),ดา้นส่วนสรุป อยู่ในคุณภาพระดับดี ( = 4.22 S.D = 0.00),ด้านกราฟิกและการออกแบบ อยู่ในคุณภาพระดบัดี ( = 4.00 S.D = 0.26)และดา้นเทคนิค อยูใ่นคุณภาพระดบัดี ( = 4.20 S.D = 0.33) 3.2 ผลการการประเมนิและผลการนําชุดการสอนไปใช้กบักลุ่มตวัอย่าง  ผลการประเมินและนาํขอ้สอบไปใชก้บั นกัศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวิชาวศิวกรรมอุตสาหการ ชนัปีที  จาํนวน  0 คนพบวา่ความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อชุดการสอน โดยมีระดบัคุณภาพรวมเฉลียอยูใ่นระดบัดี ( = 4.45 ,S.D = 0.62 )  3.3 ผลการนําข้อสอบไปใช้กับนักเรียน  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลผลสัมฤทธิทางการเรียน โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรืองเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ จากการทาํขอ้สอบก่อนเรียนและหลงัเรียน จาํนวน 20 คน พบวา่ก่อนไดรั้บความรู้จากชุดการสอน ผูเ้รียนมีความรู้ความความเขา้ใจในบทเรียนนี คิดเป็นร้อยละ  และเมือผูเ้รียนไดท้าํการเรียนรู้ดว้ยชุดการสอนแลว้ พบวา่ผูเ้รียนมีความเขา้ใจในบทเรียนนี คิดเป็นร้อยละ .  ดงันนัพบวา่ คะแนนเฉลียก่อนเรียนทีใชท้าํแบบทดสอบเปรียบเทียบกบัส่วนคะแนนหลงัเรียนนนัคิดเป็นค่าเฉลียเพมิขึนร้อยละ .   
3.4 อภิปรายผลการทดลอง 
 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลผลสัมฤทธิทางการเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกหัดใบปฏิบติังานชินงานวดัละเอียด พบว่าก่อนไดรั้บการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเรืองเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์คิดเป็นร้อยละ 38 เมือผูเ้รียนไดท้าํการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแลว้ พบวา่ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในเรืองเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ คิดเป็นร้อยละ .  แปลผลสูงขึน และเรืองไมโครมิเตอร์คิดเป็นร้อยละ 39.57 เมือผูเ้รียนไดท้าํการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนแลว้ พบวา่ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในเรืองไมโครมิเตอร์คิดเป็นร้อยละ 58.62 แปลผลสูงขึนดงันันจึงสรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใบเนือหา และใบปฏิบัติงาน อยู่ในระดับคุณภาพดี สามารถนาํไปใชไ้ปการเรียนการสอนได ้ สรุปผลการวจิัย .  สรุปผลการทดลอง วตัถุประสงคข์องการวจิยัครังนี เพอืสร้างและพฒันาชุดการสอนวิชาเครืองมือวดัละเอียดและมาตรวทิยาเรืองเวอร์เนียคาลิปเปอร์ (Vernier Caliper) ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) เพือใชใ้นการประกอบการสอนในรายวชิา เครืองมือวดัและมาตรวทิยา โดยผลการศึกษาไดด้งันี  จากการประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยผูเ้ชียวชาญ 3 คน พบว่า ดา้นส่วนนาํอยูใ่นระดบัคุณภาพดี ดา้นเนือหาอยู่ในระดบัคุณภาพดี ดา้นส่วนสรุปอยูใ่นระดบัคุณภาพดี ดา้นกราฟิกและการออกแบบอยู่ในระดบัคุณภาพดี ดา้นเทคนิคอยูใ่นระดบัคุณภาพดี จากการประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยผูเ้รียนจาํนวน 20 คน พบวา่ชุดการ
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สอนทาํใหผู้เ้รียนสนุกสนานในการเรียนรู้อยูใ่นระดบัคุณภาพดี ชุดการสอนส่งเสริมใหมี้การปฏิบติักิจกรรมอยา่งเตม็ทีอยูใ่นระดับคุณภาพดี วตัถุประสงค์ของชุดการสอนมีความชัดเจนอยู่ในระดับคุณภาพดี สาระสําคัญของเนือหาครอบคลุมวตัถุประสงคอ์ยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก การนาํเสนอเนือหามีลาํดบัขนัตอนอยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก ความเหมาะสมของชุดการสอนกบัเวลาทีกาํหนดอยูใ่นระดบัคุณภาพดี การเรียนดว้ยชุดการสอน ทาํใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ในเนือหา มากยงิขึนอยู่ในระดบัคุณภาพดีมาก ชุดการสอน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดรั้บการฝึกฝนทกัษะในรายวิชาเครืองมือวดัและมาตรวิทยาอยูใ่นระดบัคุณภาพดี นกัเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึน เมือเรียนดว้ยชุดการสอนอยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก ผูเ้รียนไดรั้บความรู้และประโยชน์จากการเรียนดว้ยชุดการสอนอยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก ส่วนผลการวเิคราะห์ขอ้มูลผลสมัฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนจาํนวน 20 คน โดยการใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรืองเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์นนั สามารถแปลผลไดคื้อ ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียนในเรืองเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์อยูใ่นระดบัคุณภาพปานกลาง 11 คนระดบัคุณภาพดี 8 คนและดีมาก 1 คน เรืองไมโครมิเตอร์อยูใ่นระดบัคุณภาพปานกลาง 15 คน อยูใ่นระดบัคุณภาพดี 5 คน และการประเมินเกียวกบัใบเนือหาและใบปฏิบติังานโดยผูเ้ชียวชาญ 3 คน พบวา่ ใบเนือหาอยู่ในระดบัคุณภาพดี และใบปฏิบตัิงานอยูใ่นระดบัคุณภาพดี 4.2 ข้อเสนอแนะ ควรมีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีครบทุกหน่วยการเรียน  และควรใช้โปรแกรม adobe flash player แทนโปรแกรม adobe captivate ในการสร้างบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เนืองจากโปรแกรม adobe captivate เป็นโปรแกรมทีไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ เมือนาํเขา้เสียงหรือวดีิโอทีมีความยาวมากกวา่ความยาวของslide ตอ้งตรวจสอบตาํแหน่งวตัถุก่อนนาํเขา้ และปรับใหเ้หมาะสมก่อนเสมอ ถา้ไฟลง์านใหญ่เกินไปอาจทาํให้โปรแกรมเปิดใชง้านไม่ได ้
 กิตติกรรมประกาศ งานวจิยันีไดรั้บการสนบัสนุนจากกองทุนอุดหนุนการวจิยัประเภทเงินอุดหนุนทวัไป มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ประจาํปีงบประมาณ  คณะผูว้ิจยัขอขอบคุณสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ทีให้ความอนุเคราะห์ในการใชเ้ครืองมืออุปกรณ์และสถานทีในการศึกษาการทาํวจิยั และขอขอบคุณรองศาสตราจารยสุ์ชาติ เยน็วเิศษ และผูช่้วยศาสตราจารยปิ์ยวทิย ์สุวรรณ ทีใหข้อ้เสนอแนะแนวทางการวจิยัจนสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  เอกสารอ้างองิ การวดัดว้ยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์. 2559. แหล่งทีมา: www.tl.ac.th/document/ narong/unit4.pdf, 1  ธนัวาคม .          
กัลยา แม้นมิน: การจัดการศึกษารูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา (2550 : 76).คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา. 
ไชยนัต์ วลัไชย. 2548. การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพือฝึกทกัษะการวดัและอ่านค่าเรืองเครืองมือวดัละเอียด สํ าห รั บ นั ก ศึก ษ าระ ดับ ป ระ ก าศ นี ยบัต รวิช า ชีพ . วิท ยานิ พ น ธ์ป ริญ ญ าศึ ก ษ าศ าส ต รม ห าบัณ ฑิ ต , มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. ทิศนา แขมมณี. 2556. ศาสตร์การสอน. สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. กรุงเทพฯ. 
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ปิยวทิย ์สุวรรณ. 2544. งานวดัละเอียด, น. 1-10. สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตภาคใต.้    
วารินทร์ รัศมีพรหม. 2559. ทฤษฏีการเรียนรู้:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ตัวอย่างแบบประเมิน. (ม.ป.ป.) แหล่งทีมา:  https://www.slideshare.net/NaphacholAon/ss-29054789, 1 มีนาคม .           
วรัิตน์ รืนเริง. 2556. วจิยัการใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เรืองหลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการ งานอาชีพและเทคโนโลย.ี มหาวทิยาลยัหาดใหญ่. 
ศิริพร  แกมขุนทด. 2552. วิจยัพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรืองการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพือพฒันาความสามารถในการสะกดคาํของนกัเรียนทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้. มหาวทิยาลยัศิลปากร. 
อาํพนั เมธนาวนิ. 2553. วดัละเอียด. ซีเอด็ยเูคชนั. กรุงเทพฯ    
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การพฒันาเครืองทาํความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพนัธ์ุข้าวโดยนําหนัก Development of Cleaner  and Separator  Rice Seeds Gravimetr ic   ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ   ศรศกัดิ ฤทธิมนตรี   ศรลกัษณ์ พวงใบดี    สุวพิงษ ์เหมะธุลิน    ธฏษธรรมช์ ลาโสภา     และ สาคร อินทะชยั *   Preechasart Meekor1 Sornsak Ritmontree1 Sornluck Puangbaidee1 Suwipong Hemathulin1 Thitsatham Lasopa1 and Sakorn Intachai1*    บทคัดย่อ  
 การพฒันาเครืองทาํความสะอาดและคดัขนาดเมล็ดพนัธ์ุขา้วโดยนาํหนกัสร้างขึนเพือลดตน้ทุนการผลิตขา้ว และแกไ้ขปัญหาขนัตอนการทาํความสะอาดและคดัขนาดเมล็ดพนัธุ์ขา้วทีไม่สมบูรณ์ออกจากเมล็ดพนัธ์ุขา้วทีสมบูรณ์ในระดบัชุมชน เครืองประกอบดว้ย โครงสร้างเครืองถงัปล่อยเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ตะแกรง 2 ชนั ห้องคดัขนาดเมล็ดพนัธ์ุขา้วโดยนาํหนักและชุดส่งกาํลงัดว้ยมอเตอร์ หลกัการทาํงานของเครืองเริมจากนาํขา้วทีมีความชืนเมล็ดพนัธ์ุขา้วอยูใ่นช่วง  % w.b. ใส่ในถงัปล่อยเมล็ดพนัธุ์ขา้ว แลว้ปล่อยลงสู่ตะแกรง  ชนั จะใชต้ะแกรงทีมีขนาดรูตะแกรงเหมาะสมกบัขนาดของเมลด็พนัธุ์ขา้วทีสมบูรณ์ และการคดัขนาดเมล็ดพนัธุ์ขา้ว จะใชพ้ดัลมกาํเนิดกระแสอากาศทีเหมาะสมสาํหรับคดัแยกเมล็ดพนัธ์ุขา้วทีไม่สมบูรณ์ออกจากเมล็ดพนัธุ์ขา้วทีสมบูรณ์ จากการทดสอบความเร็วอากาศ  ระดบัคือ  m/s 8 m/s และ  m/s  พบวา่ ความเร็วอากาศ  m/s และ  m/s มีความบริสุทธิของเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 98 % และ 99% ตามลาํดบั ซึงอยูใ่นเกณฑที์กรมการขา้วกาํหนดในมาตรฐานเมลด็พนัธุข์า้ว  คือ  % 
 
คาํสําคญั : ความสะอาดเมล็ดพนัธุ์ขา้ว, คดัขนาดเมล็ดพนัธุ์ขา้วโดยนาํหนกั, เมลด็พนัธุ์ขา้ว          สาขาวิชาเครืองกลและอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ต. ธาตุเชิงชุม อาํเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร 47000 
1Department of Mechanical and Industrial, Faculty of Industrial Technology, Sakon Nakhon Rajabhat University ., That Choeng Chum Sub-District, Muang District, Sakon Nakhon Province 47000, Thailand 
*ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : sakorn@snru.ac.th 
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ABSTRACT   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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บทนํา   ปัญหาทีสําคญัของชาวนาไทยในปัจจุบัน คือการมีตน้ทุนการผลิตทีค่อนขา้งสูง ทังค่าเช่าทีดิน ค่าจา้งแรงงาน ดอกเบีย และปัจจัยการผลิต อันได้แก่ ปุ๋ ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช และเมล็ดพันธุ์ ขณะทีผลผลิตไม่แน่นอนขึนอยู่กับสภาพแวดลอ้มและสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนราคาผลผลิตไม่แน่นอน ทําให้ชาวนาส่วนใหญ่มีกําไรจากการผลิตน้อย บางครังขาดทุน ส่งผลให้ชาวนาส่วนใหญ่มีหนีสินจาํนวนมาก ตน้ทุนการผลิตทีสําคญัของชาวนา คือปัจจยัการผลิตทางการเกษตร หากชาวนาไทยสามารถลดตน้ทุนการผลิตส่วนนีได ้ก็จะส่งผลให้ชาวนามีกาํไรเพิมขึน แต่ปัจจุบนัชาวนาไทย ส่วนใหญ่ไม่สามารถพึงพาตนเองทางดา้นการจดัหาปัจจยัการผลิตทางการเกษตรได ้เนืองจากการพฒันาวิถีการทาํนาไทยทีผา่นมาตงัแต่ยคุปฏิวติัเขียว มุ่งใหช้าวนาผลิตเพอืขาย ผลิตตามความตอ้งการของตลาด พงึพาเทคโนโลยีจากภายนอกเพอืเพิมผลผลิต และเร่งระยะเวลาในการผลิต ทาํใหภ้มิูปัญญาในการผลิตแบบพงึตนเองไดน้นัลดความสาํคญัลงไป 
  เมล็ดพนัธุ์ขา้วถือวา่เป็นปัจจยัการผลิตทีสาํคญัมากของชาวนา เนืองจากสามารถกาํหนดปริมาณผลผลิต และวธีิการผลิต ซึงแปรผนัไปตามระบบนิเวศเกษตรไดใ้นระดบัหนึง แต่ปัจจุบนั เมล็ดพนัธุ์ขา้วส่วนใหญ่อยูใ่นมือของภาคธุรกิจเอกชน ชาวนาส่วนใหญ่ไม่นิยมพฒันาและเก็บเมล็ดพนัธ์ุไวใ้ชเ้อง จึงทาํให้ชาวนาไทย ส่วนใหญ่ตอ้งพึงพาเมล็ดพนัธุ์ขา้วจากผูอื้นเป็นการเพิมตน้ทุนในการผลิต การแก้ไขปัญหาเพือลดตน้ทุนการผลิตของชาวนาไทย โดยเฉพาะตน้ทุนด้านเมล็ดพนัธ์ุ นอกจากจะลดตน้ทุนการผลิตลงไดส่้วนหนึงแลว้ยงัสามารถสร้างความมนัคงทางดา้นเมล็ดพนัธุ์ขา้วใหส้ังคมเกษตรไทยในระยะยาวไดต้่อไป การแกไ้ขปัญหาดงักล่าวชาวนาตอ้งตระหนักในการพึงพาตนเองและพึงพากันและกนั จึงมีความสาํคญัเนืองจากจะทาํให้ชาวนาลดการพงึพาเมล็ดพนัธ์ุขา้วจากธุรกิจภาคเอกชน มีเมล็ดพนัธ์ุทีมีคุณภาพมาตรฐาน ราคายติุธรรม ซึงจะส่งผลใหล้ดตน้ทุนการผลิต และมีกาํไรเพมิขึนจากการทาํนา 
  การใชเ้มล็ดพนัธุ์ดีมีคุณภาพจะลดตน้ทุนของเกษตรกรไทยโดยตรง เนืองจากการใชเ้มล็ดพนัธ์ุดีจะลดปริมาณการใช้เมล็ดพนัธุ์ต่อไร่ลง ผลผลิตต่อไร่เพิมขึน และจากขอ้มูลของ(สํานักเมล็ดพนัธุ์ขา้ว. ) พบว่า หากเกษตรกรใชเ้มล็ดพนัธุ์ขา้วพนัธุ์ดี อตัราการใชเ้มล็ดพนัธุ์ขา้วต่อไร่ลดลงถึงร้อยละ 50 จากทีเคยใชแ้ต่เดิม ผลผลิตเพิมขึนร้อยละ 10 จะเห็นวา่การส่งเสริมให้เกษตรกรใชเ้มล็ดพนัธ์ุดีและมีคุณภาพไดม้าตรฐานจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยตรงและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในการเพิมผลผลิตต่อไร่และลดตน้ทุนให้กบัเกษตรกร เพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของเกษตรกรและลดผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 รวมทงัเพิมความมนัคงดา้นอาหารของประเทศ  
  ปัจจุบนัการผลิตเมล็ดพนัธุ์ขา้วในระดบัชุมชนทวัไปจะทาํความสะอาดและคดัขนาดเมล็ดพนัธ์ุขา้วโดยการใชค้นปล่อยเมล็ดพนัธ์ุขา้วให้ไหลตงัฉากกบัทิศทางการไหลของกระแสอากาศทีกาํเนิดมาจากพดัลม ซึงกระแสอากาศจะสามารถแยกสิงเจือปนทีมีนาํหนักเบากว่าเมล็ดพนัธุ์ขา้วให้ลอยไปตามทิศทางการไหลของกระแสอากาศ ส่วนเมล็ดพนัธ์ุขา้วทีมีนาํหนักมากกวา่สิงเจือปนจะไหลตงัฉากผ่านกระแสอากาศไปได ้แต่อยา่งไรก็ตามขนัตอนการทาํความสะอาดและคดัขนาดเมล็ดพนัธุ์ขา้วในระดบัชุมชนทวัไปก็ยงัพบปัญหาวา่ สามารถทาํความสะอาดและคดัแยกไดเ้ฉพาะสิงเจือปนทีมีนาํหนกัเบา เช่น ฟางขา้ว ขา้วลีบ และฝุ่ นละอองเท่านนั ส่วนเมล็ดพนัธ์ุขา้วทีไม่สมบูรณ์ เช่น เมลด็ทีไม่ไดข้นาด เมล็ดแตกหกั เมล็ดไม่สมบูรณ์ และเมล็ดทีถูกแมลงทําลายจนมีนําหนักเบา ไม่สามารถทําความสะอาดและคดัแยกได้ ทําให้เมล็ดพนัธุ์ขา้วทีสมบูรณ์ผสมกบัเมลด็พนัธุ์ขา้วทีไม่สมบูรณ์ และส่งผลให้เมล็ดพนัธ์ุขา้วทีจาํหน่ายให้กบัชาวนานาํไปเพาะปลูกมีคุณภาพตาํ เช่น ความงอก และความแขง็แรงของเมล็ดพนัธุ์  
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  จากปัญหาขนัตอนการทาํความสะอาดและคดัขนาดเมล็ดพนัธุ์ขา้วของการผลิตเมล็ดพนัธุ์ขา้วในระดบัชุมชนไม่สามารถทาํความสะอาดและคดัแยกเมล็ดพนัธ์ุขา้วทีไม่สมบูรณ์ออกจากเมล็ดพนัธุ์ขา้วทีสมบูรณ์ได ้สาเหตุจะมาจากพดัลมกาํเนิดกระแสอากาศทีไม่เหมาะสมสาํหรับคดัแยกเมล็ดพนัธ์ุขา้วทีไม่สมบูรณ์ออกจากเมล็ดพนัธุ์ขา้วทีสมบูรณ์ ส่งผลทาํให้เมล็ดพนัธุ์ขา้วทีไม่สมบูรณ์ผสมกบัเมล็ดพนัธุ์ขา้วทีสมบูรณ์ และเมือนาํไปเพาะปลูกจะทาํใหเ้มลด็พนัธ์ุขา้วมีคุณภาพตาํกวา่มาตรฐานของเมล็ดพนัธุ์ขา้ว 
 การแกไ้ขปัญหาของชุมชนทีเกิดขึนโดยการซือเครืองทาํความสะอาดและคดัขนาดเมล็ดพนัธ์ุขา้วทีมีจาํหน่ายตามทอ้งตลาดมาใช ้เนืองจากเครืองดงักล่าวสามารถปรับกระแสอากาศให้เหมาะสมสาํหรับคดัแยกเมล็ดพนัธุ์ขา้วทีไม่สมบูรณ์ออกจากเมล็ดพนัธุ์ขา้วทีสมบูรณ์ได ้แต่เครืองทาํความสะอาดและคดัขนาดเมล็ดพนัธ์ุขา้วทีมีจาํหน่ายตามทอ้งตลาดจะมีราคาแพง และมีกาํลงัการผลิตทีสูงกว่าความตอ้งการของการผลิตเมล็ดพนัธุ์ขา้วในระดบัชุมชน ผูว้ิจยัจึงมีความตอ้งการออกแบบและสร้างเครืองทาํความสะอาดและคดัขนาดเมล็ดพนัธุ์ขา้วโดยนาํหนกัใหใ้หม่โดยการออกแบบใหม้ีกาํลงัการผลิตและเทคโนโลยทีีเหมาะสมกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วในระดบัชุมชนทวัไปเพือแกไ้ขปัญหาขนัตอนการทาํความสะอาดและคดัขนาดเมล็ดพนัธุ์ขา้วทีไม่สมบูรณ์ออกจากเมลด็พนัธ์ุขา้วทีสมบูรณ์ไดร้ะดบัชุมชน และทาํให้เมล็ดพนัธุ์ขา้วทีผลิตออกมาจากชุมชนต่างๆ มีคุณภาพสูง 

 วธิีดําเนินการวิจัย 1. การออกแบบเครืองทาํความสะอาดและคดัขนาดเมล็ดพนัธ์ุข้าวโดยนําหนัก   .  ลกัษณะของเครืองทาํความสะอาดและคดัขนาดเมล็ดพนัธุ์ขา้วโดยนาํหนกัในระดบัชุมชน จะประกอบดว้ย ชุดทาํความสะอาดเมล็ดพนัธุ์ขา้ว และชุดคดัขนาดเมลด็พนัธ์ุขา้วโดยนาํหนกั ซึงมีรายละเอียดต่อไปนี   . .  ชุดทาํความสะอาดเมล็ดพนัธุ์ขา้ว มีส่วนประกอบทีสาํคญัไดแ้ก่  โครงภายนอก   ถงัปล่อยเมล็ดพนัธุ์ขา้วทีผสมกบัสิงเจือปน ใบเปิดปิด ตะแกรง  ชนั และชุดขบั  . .  ชุดคดัขนาดเมลด็พนัธุ์ขา้วโดยนาํหนกั มีส่วนประกอบทีสาํคญัไดแ้ก่ โครงภายนอก หอ้งคดัขนาดเมล็ดพนัธุ์ขา้วโดยนาํหนกั ถงัปล่อยเมล็ดพนัธ์ุขา้วทีสมบูรณ์ทีผสมกบัเมล็ดพนัธุ์ขา้วทีไม่สมบูรณ์และใบเปิดปิด แผน่กระจายอากาศ ท่อลาํเลียงเมล็ดพนัธุ์ขา้ว ท่ออากาศ และพดัลม  .  เครืองทาํความสะอาดและคดัขนาดเมลด็พนัธ์ุขา้วโดยนาํหนกัทีพฒันาขึน จะใชง้านในระดบัชุมชนดงัแสดงในภาพที          
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                 1. ถงัพกัขา้วเปลือก 2. ตะแกรงบนและล่าง 3. ทางออกสิงเจือปน 4. กล่องคดัแยกขา้วเปลือกโดยนาํหนกั 
5. ทางออกขา้วเปลือกทีผา่นการทาํความสะอาด 6. พดัลมดูดเมลด็พนัธ์ุขา้วทีไม่สมบูรณ์ 
7. ชุดส่งกาํลงั 8. โครงสร้าง 

ภาพท ี  ลกัษณะของเครืองทาํความสะอาดและคดัขนาดเมลด็พนัธ์ุขา้วโดยนาํหนกัทีออกแบบ      
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ภาพท ี  เครืองทาํความสะอาดและคดัขนาดเมลด็พนัธ์ุขา้วโดยนาํหนกัทีสร้าง   หลกัการของเครืองทาํความสะอาดและคดัขนาดเมล็ดพนัธุ์ขา้วโดยนาํหนักถูกออกแบบให้มีขนัตอนสําคญัสองขนัตอน คือ การทาํความสะอาด และการคดัแยกเมลด็ทีไม่สมบูรณ์ โดยใชเ้ครืองมือขนาดเลก็และมีความสามารถในการผลิตไม่สูงนกัเพือให้เกษตรกรสามารถเป็นเจา้ของได ้และสามารถผลิตเมล็ดพนัธ์ุเพือใชเ้อง และจาํหน่ายให้กบัเกษตรกรเพือนบา้นในชุมชนเพือเพิมรายไดแ้ละเพิมความคุม้ค่าในการใชเ้ครืองจกัร การทาํความสะอาดเป็นการคดัแยกเอาสิงเจือปนทีมีขนาด และนาํหนกัทีแตกต่างกนัออกจากกนั เช่น เศษใบ ฟางท่อน เมล็ดลีบ เมล็ดวชัพืช ฝุ่ นละออง กอ้นดิน และเศษกรวด ทีปนอยู่ในเมล็ดขา้วเปลือกออกไป ดังนันเครืองมือทาํความสะอาดทีเลือกใช้จึงตอ้งประกอบดว้ยตะแกรง 2 ชนั เพือแยกสิงเจือปนทีมีขนาดเล็ก และใหญ่ เช่น เศษใบ ฟางท่อน เมลด็วชัพชื กอ้นดิน และเศษกรวด ออกจากเมล็ดขา้วเปลือก และพดัลม เพอืคดัแยกสิงเจือปนทีมีนาํหนกัเบากวา่เมล็ดขา้วเช่น ฝุ่ นละออง และเมล็ดลีบ ออกไป ไดข้า้วเปลือกทีมีความบริสุทธิสูง ปราศจากสิงเจือปน โดยเฉพาะเมล็ดวชัพืช แต่เมล็ดขา้วเปลือกทีไดย้งัคงมีเมล็ดทีไม่สมบูรณ์ทีมีขนาดใกลเ้คียงกบัเมล็ดขา้วเปลือกทีสมบูรณ์แลว้แต่มีนาํหนกัแตกต่างกบัเมล็ดทีสมบูรณ์และยงัปนอยูก่บัเมล็ดทีสมบูรณ์แลว้ ส่งผลใหเ้มล็ดพนัธุ์มีคุณภาพไม่สมาํเสมอจึงตอ้งคดัแยกเมล็ดทีไม่สมบูรณ์ออกจากเมล็ดทีสมบูรณ์โดยใช้การคดัแยกโดยนําหนักจาํเพาะทีแตกต่างกนั เครืองคดัแยกเมล็ดทีไม่สมบูรณ์ไดโ้ดยใช้กล่องคดัแยกขา้วเปลือกโดยนาํหนักเคลือนทีในแนวราบตงัฉากกับความเอียงของชุดแยก เมล็ดขา้วเปลือกสมบูรณ์ซึงมีนาํหนักจาํเพาะมากกวา่จะไหลลงตามความเอียงแยกออกทางดา้นล่าง ส่วนเมล็ดขา้วเปลือกทีไม่สมบูรณ์ซึงมีนาํหนักจาํเพาะนอ้ยกวา่จะถูกพดัลมดูดออกขึนแยกออกทางดา้นขา้งเมลด็สมบูรณ์ทีแยกไดจึ้งเป็นเมลด็พนัธ์ุขา้วทีปราศจากสิงเจือปนมีความบริสุทธิ   
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. เมล็ดพนัธ์ุข้าวทใีช้ในการวิจยั 
 .  ความชืนของเมล็ดพนัธุ์ขา้วขาวดอกมะลิ 105 อยูร่ะหวา่ง  -  % มาตรฐานเปียก 
 .  เมล็ดพนัธุ์ขา้วขาวดอกมะลิ 105 ใชใ้นการทดลอง นาํมาจากพนืทีจงัหวดัสกลนคร และจงัหวดักาฬสินธ์ุ 

. ขันตอนการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1 ทาํการทดลองตามเงือนไขทีกาํหนด โดยมีเงือนไขการทาํความสะอาดและคดัขนาดเมล็ดพนัธุ์ขา้ว คือ . ขนาดกาํลงัการผลิตของเครืองทาํความสะอาดและคดัขนาดเมล็ดพนัธุ์ขา้วโดยนาํหนกั กิโลกรัมต่อชวัโมง  

. ระดบัแรงลมของชุดดูดเมลด็พนัธุ์ขา้ว คือ   และ  เมตรต่อวนิาที (จากการศึกษาการทาํงานทีเหมาะสมของเครือง) 
 3.2 นาํเมลด็ขา้วทีผา่นการทาํความสะอาด  มาตรวจสอบความบริสุทธิของเมล็ดพนัธุ ์
 3.3 การตรวจสอบความบริสุทธิของเมล็ดพนัธุ์ขา้ว(สาํนกัเมลด็พนัธุ์ขา้ว. ) 
 3.3.1 นาํหนกัของตวัอยา่งทีใชใ้นการตรวจสอบจะตอ้ง  ไม่นอ้ยกวา่ทีกาํหนดไว ้100  กรัม แต่อาจมีนาํหนกัมากกวา่ ทีกาํหนดไวเ้ล็กนอ้ย โดยทาํการตรวจสอบ 1 ซาํ หรืออาจตรวจสอบ 2 ซาํ และรายงานผลจากค่าเฉลีย         ทงั 2 ซาํ 
 3.3.2  ชงันาํหนกัตวัอยา่งทีใชต้รวจสอบให้ไดน้าํหนกัทีแน่นอนเป็นกรัม โดยมีตวัเลขทงัสิน รวมจุดทศนิยม 4  หลกั  เพอืใชค้าํนวณเป็นเปอร์เซ็นต ์ใหมี้จุดทศนิยม 1  ตาํแหน่ง 
        นอ้ยกวา่  1  กรัม     ชงัใหมี้จุดทศนิยม  4  ตาํแหน่ง 
         1-9.999 กรัม                 ชงัใหมี้จุดทศนิยม  3  ตาํแหน่ง 
         10-99.999  กรัม   ชงัใหมี้จุดทศนิยม  2  ตาํแหน่ง 
         100 หรือ มากกวา่     ชงัใหมี้จุดทศนิยม  1  ตาํแหน่ง 
 3.3.3 คดัแยกตวัอยา่งเมล็ดพนัธุ์ทีใชต้รวจสอบออกเป็นองคป์ระกอบต่างๆ ดงันี 
  1. เมล็ดพนัธุ์บริสุทธิ  หมายถึง  เมลด็พนัธุ์ใดๆทีทาํการตรวจสอบ 
  2. เมล็ดพืชอืน   หมายถึง   เมล็ดพืชชนิดอืนๆ ทีไม่ใช่เมล็ดพนัธุ์บริสุทธิ 
  3.สิงเจือปน คือ  สิงทีพบในตวัอยา่งทีตรวจสอบทีไม่ใช่เมล็ดพืชรวมถึงเมล็ดพืชทีแตกหกัและมีขนาดเลก็กวา่ครึงหนึงของขนาดเมล็ดเดิม 
  4. ชงันาํหนกัแต่ละส่วน โดยมีจุดทศนิยมตามทีกาํหนดไวข้า้งตน้ แลว้คาํนวณเป็นเปอร์เซ็นตจ์ากนาํหนกัรวมขององคป์ระกอบทีตรวจพบ  และนาํหนกัทีเพิมขึนหรือลดลงมากกวา่  5 เปอร์เซ็นต ์ของนาํหนกัตวัอยา่งทีใชต้รวจสอบ 
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  5. เปอร์เซ็นต์ขององค์ประกอบทัง 3 ส่วน  รวมกันต้องเท่ากับ 100  องค์ประกอบใดทีน้อยกว่า  0.05  เปอร์เซ็นต์  ให้รายงานว่า  เล็กน้อย  และแสดงว่าในองค์ประกอบนันเป็น 0.0 และเมือผลรวมของทงั 3  องค์ประกอบไม่เท่ากบั  100  เปอร์เซ็นต ์ ให้นาํส่วนทีเกินหรือขาดไปบวกเพิมหรือหักออกจากองคป์ระกอบทีมีค่าสูงสุดซึงก็คือส่วนของเมล็ดพนัธุ์บริสุทธิ(สาํนกัวจิยัและพฒันาขา้ว. )  
 
                                               P = (1 – q ) / W                                                                      (1)                                                 P = ความบริสุทธิของขา้วเปลือก(เปอร์เซ็นต)์                                                q = นาํหนกัของสิงเจือปน(กรัม)                                               W = นาํหนกัของขา้วเปลือก(กรัม) 
 ผลและวจิารณ์ผลการวิจัย  1. ผลของแรงลมดูดต่อกําลงัการผลิตและความบริสุทธขิองเมล็ดพนัธ์ุข้าว   ผลของแรงลมดูดต่อกาํลงัการผลิตและความบริสุทธิของเมล็ดพนัธุ์ขา้ว ในการทดลองโดยการทาํความสะอาดและคดัขนาดพนัธุ์เมลด็ขา้ว พนัธ์ุขา้วขาวดอกมะลิ 105 ทีความชืนของเมลด็พนัธ์ุขา้ว -  % มาตรฐานเปียก จะศึกษากาํลงัการผลิต ตามระดบัแรงลมของชุดดูดเมล็ดพนัธุ์ขา้ว ในการทาํความสะอาดและคดัขนาดเมล็ดพนัธุ์ขา้ว จากตารางที 1  
ตารางท ี1 ความบริสุทธิของเมล็ดพนัธุ์ขา้วของเครืองทาํความสะอาดและคดัขนาดเมล็ดพนัธุ์ขา้วโดยนาํหนกั 

ระดบัท ี ความเร็วของการดูด 
เมล็ดพนัธ์ุข้าว (m/s) 

อตัราการทาํงาน 
  (kg/ hr) ความบริสุทธิของเมล็ดพนัธ์ุข้าว (% ) 

1. 6.0 60 97 
2. 8.0 59.7 98 
3. 10.0 59.5 99 

 
  จากตารางพบว่า ความเร็วของการดูดเมล็ดพนัธุ์ขา้ว มีผลต่อกาํลงัการผลิตเมล็ดพนัธุ์ขา้วเพียงเล็กนอ้ย แต่จะส่งผลต่อความบริสุทธิของเมล็ดขา้ว ทีความเร็วของการดูดเมล็ดพนัธุ์ขา้ว 6 m/s ความบริสุทธิของเมล็ดพนัธุ์ขา้ว ตาํกวา่เกณฑ์ทีมาตรฐานกาํหนดไว ้คือ  %  ทีความเร็วของการดูดเมล็ดพนัธุ์ขา้ว 8 m/s และ 10 m/s มีความบริสุทธิของเมล็ดพนัธุ์ขา้ว  % และ 9 % ตามลาํดบั อยูใ่นเกณฑที์มาตรฐานกาํหนดไว ้คือ  % 
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 . วจิารณ์ผล 
 2.1 ความเร็วของการดูดเมล็ดพนัธุ์ข้าวมีผลต่อกาํลังการผลิตเมล็ดพนัธุ์ขา้วเล็กน้อย แต่จะส่งผลต่อความบริสุทธิของเมล็ดขา้ว คือ แรงลมดูดเบา ขา้วลีบและสิงเจือปนจะคดัแยกออกไดน้อ้ย แต่ถา้ปรับแรงลมดูดแรงขึนขา้วลีบและสิงเจือปนจะคดัแยกออกไดเ้พมิขึนส่งผลทาํใหเ้ปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียของเมล็ดพนัธุ์ขา้วจะสูงไปดว้ย 
 2.2 แรงลมดูดมีผลต่อความบริสุทธิของเมล็ดข้าว คือ ความเร็วของการดูดเมล็ดพันธ์ุข้าวตาํ ข้าวลีบและสิงเจือปนจะคัดแยกออกได้น้อย และมีเมล็ดข้าวดีปนออกมาน้อย ความเร็วของการดูดเมล็ดพนัธ์ุข้าวสูง ข้าวลีบและสิงเจือปนจะคดัแยกออกไดม้ากขึน และมีเมล็ดขา้วดีปนออกมามากดว้ยเปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียของเมล็ดพนัธ์ุขา้วจะสูงไปดว้ยเช่นกนั   
 สรุปผลการวจิัย  เครืองทาํความสะอาดและคดัขนาดเมล็ดพนัธุ์ขา้วโดยนาํหนกัทีพฒันาในครังนี ประกอบดว้ยส่วนทีสาํคญั ไดแ้ก่ ชุดทาํความสะอาดเมล็ดพนัธุ์ขา้ว ซึงมีส่วนประกอบ ไดแ้ก่ โครงภายนอกถงัปล่อยเมล็ดพนัธ์ุขา้วทีผสมกบัสิงเจือปนและใบชกั ตะแกรง  ชนั และชุดขบั ส่วนชุดคดัขนาดเมล็ดพนัธุ์ขา้วโดยนาํหนัก มีส่วนประกอบ ไดแ้ก่ โครงภายนอก ห้องคดัขนาดเมล็ดพนัธุ์ขา้วโดยนาํหนัก  ถงัปล่อยเมล็ดพนัธ์ุขา้วทีสมบูรณ์ทีผสมกบัเมล็ดพนัธุ์ขา้วทีไม่สมบูรณ์และใบชกั  แผ่นกระจายอากาศ ท่อลาํเลียงเมล็ดพนัธุ์ขา้ว ท่ออากาศ และพดัลม เมือทาํการศึกษาพบว่า ความเร็วของการดูดเมล็ดพนัธ์ุขา้วทีเพิมสูงขึนจะส่งผลทาํให้ความบริสุทธิของเมล็ดพนัธ์ุขา้วมีแนวโนม้เพิมขึน และกาํลงัการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วไม่แตกต่างกนั สําหรับเงือนไขการทาํงานทีเหมาะสมของเครืองทาํความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพนัธุ์ขา้วโดยนําหนัก ประกอบดว้ย ความชืนเริมตน้ของเมล็ดพนัธ์ุขา้วอยูใ่นช่วง -  %w.b.  และความเร็วของการดูดเมล็ดพนัธุ์ขา้ว  และ  m/s จะทาํให้มีความบริสุทธิของเมล็ดพนัธุ์ขา้วอยู่ในเกณฑที์มาตรฐานกาํหนดไว ้(  % โดยนาํหนัก) ของกรมการขา้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย (วไิล ปาละวสุิทธิ, 2549)  กิตติกรรมประกาศ  งานวิจยันีไดรั้บทุนสนบัสนุนการวิจยัสาํหรับบุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได ้ ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  และ ขอขอบคุณสาขาเครืองกลและอุตสาหการ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม  มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ทีใหค้วามอนุเคราะห์ อุปกรณ์และเครืองมือต่างๆ ในการจดัดาํเนินการวจิยัในครังนี  เอกสารอ้างองิ วไิล  ปาละวสุิทธิ.  2541. เทคโนโลยกีารผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วเชิงพานิชย.์ พิมพค์รังที 2. ศูนยว์จิยัขา้วพิษณุโลก    สถาบนัวจิยัขา้ว  กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 117 หนา้ สาํนกังานวจิยัและพฒันาขา้ว. . หลกัการปฏิบติัการเกษตรทีดีสาํหรับการผลิตเมลด็พนัธุ์ขา้ว. กรมการขา้ว    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สาํนกัเมลด็พนัธุ์ขา้ว. . การผลิตเมล็ดพนัธุ์ขา้ว. กรมการขา้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สาํนกัวจิยัและพฒันาขา้ว. . คู่มือการตรวจสอบคุณภาพเมลด็พนัธุข์า้ว. กรมการขา้ว กระทรวงเกษตรและ  สหกรณ์. 
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การพฒันาเครืองตัดแบ่งขนาดเส้นใบเตยหนามเพืองานจักสาน Development of Pandanus Leave Cutting Machine for  Basketry  ธนะวทิย ์ทองวเิชียร * ภาณุมาศ สุยบางดาํ  อาริษา โสภาจารย์  Tanawit Thongwichean1*, Panumas suybangdum1 and Arrisa Sopajarn2  บทคัดย่อ   งานวิจยันีเป็นการพฒันาเครืองตดัแบ่งใบเตยหนามเพอืงานจกัสาน มีวตัถุประสงคเ์พอืลดขนัตอน เวลา และแรงานคนในการเตรียมเสน้ใบเตยหนามโดยการออกแบบชุดใบมีดใหม่ ซึงชุดใบมีดทีมีใชอ้ยูเ่ดิมจะตอ้งตดัแยกหนามดา้นขา้งและสันตรงกลางของใบเตยออกก่อนเขา้เครืองตดัแบ่งโดยใชแ้รงงานคน จากการทดลองตดัแบ่งใบเตยหนามโดยไม่แยกหนามดา้นขา้งและดา้นบนออกทีขนาดความยาว  เซนติเมตร และใบเตยหนามทีนาํมาทดลองนนัจะตอ้งตดัเตรียมไวไ้ม่เกิน  ชวัโมง พบวา่ ทีความเร็วรอบของชุดใบมีด , .  และ  รอบต่อนาที ใชเ้วลาในการตดัแบ่งเสน้ใบเตยหนาม . , .   และ .  นาที ไดจ้าํนวนเสน้ทีสมบูรณ์สามารถนาํมาจกัสานได ้ . , .  และ .  เปอร์เซ็นต์ เมือนาํมาเปรียบเทียบกบัเครืองเดิม ทีความเร็วรอบ  รอบต่อนาที พบวา่ใชเ้วลาในการตดันอ้ยกวา่ .  นาที และมีเส้นใบเตยหนามทีสมบูรณ์นาํมาจกัสานไดม้ากกวา่ .  เปอร์เซ็นต ์ คาํสําคญั : เครืองตดั, ใบเตยหนาม, งานจกัสาน  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  1 สาขาวิชาวศิวกรรมเครืองจกัรกลเกษตร สาขาอุตสาหกรรม วิทยาลยัรัตภูมิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั เลขที  ตาํบลท่าชะมวง อาํเภอรัตภมิู จงัหวดัสงขลา    
1 Agricultural Machinery Engineering, Department of Industrial, Rattaphum College, Rajamangala University of Technology Srivijaya, 414 Tachamuang Subdistrict, Rattaphum District, Songkhla 90180, Thailand     *ผูนิ้พนธ์ประสานงาน ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail): tanawit.t@rmutsv.ac.th 
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บทนํา การทาํเครืองจกัรสานของมนุษยส์มยัก่อนประวติัศาสตร์ในประเทศไทยใชว้ตัถุดิบทีแปรรูปดว้ยเครืองโลหะ เช่น มีดพร้า จกัหรือเหลาวตัถุดิบใหเ้ป็นเส้นตอก มีคุณสมบติัทีเหมาะสมทีจะใชท้าํเครืองจกัสานแต่ละชนิด อาจนาํหวายหรือไม้ไผ่มาจกัให้เป็นเส้นก่อนนํามาจกัสานเป็นภาชนะแทนทีจะใชใ้บไม ้เถาวลัย ์มาสานเป็นภาชนะโดยตรง เพราะร่องรอยทีปรากฎบนภาชนะดินเผานนัแสดงวา่เป็นภาชนะจกัสานทีสานดว้ยตอกทีจกัเป็นเสน้อยา่งทีใชส้านเครืองจกัรสานในปัจจุบนั (วบิูลย ์ลีสุวรรณ, ) ตน้เตยถือวา่เป็นพืชทีขึนอยูใ่นแถบภาคใต ้ทาํใหค้นสมยัก่อนคิดคน้นาํใบเตยมาสานเป็นเสือสาํหรับปูนอนในบา้น บางครังมีการนาํเสือทีใชส้านกนันีเป็นสินสอดอีกดว้ย การสานเสือใบเตยนนัเป็นอาชีพทีนิยมกนัมากในหมู่สตรีทางภาคใต ้ไม่ว่าเด็กหรือผูใ้หญ่ก็สามารถสานได้กันแทบทุกครัวเรือน แต่เดิมนันมกัสานเสือไวส้ําหรับรองนังหรือปูนอนเท่านัน ชาวบา้นเรียกกนัว่า “สาดอ่อนหรือสาดปาหนัน”  สาดปาหนันหรือเสือใบเตยในอดีตมีความประณีตงดงามมากคือ “ยอดสาด” ซึงเป็นเสือผืนสุดทา้ยหรือผืนบนสุดทีสานพิเศษสําหรับใชใ้นงานพิธีแต่งงานโดยคู่บ่าวสาวช่วยกนัสานเสือไวใ้ชปู้นอนอยา่งนอ้ย  ผืน จาํนวนของเสือขึนอยูก่บัฐานะของคู่บ่าวสาว เมือสานเสือเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแลว้จะนาํมาวางซอ้นกนัแทนทีนอน เสือผืนบนสุดหรือสาดยอดนนัจะสานให้ประณีตสวยงามเป็นพิเศษและประดบัดว้ยกระจก ทาํให้สาดยอดเป็นเสือทีสวยงามเป็นพิเศษ ต่อมามีคนนิยมทาํการจกัสานในรูปแบบต่าง ๆ หลากหลายชนิด  เช่น หมวก เสือ ปลอกหมอน และกระเป๋า เป็นตน้ (ภูมิปัญญาทอ้งถิน, ) จากทีไดก้ล่าวมาทงัหมดนนัจะเห็นไดว้า่ในกระบวนการจกัสานขนัตอนทีสาํคญัคือการคดัสรรและจดัเตรียมวสัดุเพือให้ไดว้สัดุทีเหนียว และคงทนมากทีสุด ในการจกัสานในเตยนนัการเตรียมเสน้ตอก คือการกรีดใบเตยให้เป็นเส้น ๆ ซึงเกษตรกรตอ้งใชเ้วลานานมากในการกรีดเส้นเตยหนามให้ไดข้นาดความกวา้งประมาณ  เซนติเมตรเป็นจาํนวนมากเพอืใช้ในงานจกัสานขึนแบบผลิตภณัฑช์นิดต่าง ๆ เครืองมือทีเกษตรกรนาํมาใชเ้ตรียมวตัถุดิบในการทาํงานจะเป็นมีดทีมีใชอ้ยูใ่นครัวเรือน จึงทาํให้การเตรียมวตัถุดิบล่าชา้ หากมีเครืองมือทีสามารถตดัแบ่งขนาดเส้นใบเตยหนามไดค้ราวละมาก ๆ ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระในการจดัเตรียมเส้นตอกช่วยใหเ้กษตรกรมีเวลาในการคิดประดิษฐชิ์นงานไดม้ากขึน สาํหรับงานวจิยันีได้เล็งเห็นถึงความสําคญั เกียวกบัการตดัแบ่งขนาดเส้นใบเตยหนามเพือแกไ้ขปัญหาให้กบัเกษตรกรและกลุ่มอาชีพจกัสาน (ธงชยั หนูดวง และคณะ, ) จึงมีแนวคิดพฒันาเครืองตดัแบ่งขนาดเส้นใบเตยหนามออกเป็นเส้น ๆ แต่ละเส้นมีขนาดกวา้ง    เซนติเมตรไดภ้ายในขนัตอนเดียว  ทฤษฎ ี ลกัษณะของคมมีดตดัทีใชใ้นการตดัเฉือน โดยทวัไปแลว้จะมีหลายลกัษณะขึนอยูก่บัประเภท หรือลกัษณะการใช้งานจะตดัเฉือนวสัดุทีมีความแขง็มากหรือนอ้ยเพียงใด เป็นโลหะหรือไม่ใช่โลหะ ซึงวสัดุทีจะนาํมาทาํใบมีดตดัเฉือนควรเป็นวสัดุบางและมีคม มีความแขง็แรง สึกหรอไดอ้ยา่งไม่เป็นสนิม ซึงทนต่อการกดักร่อนไดดี้ความจริงแลว้เหลก็กลา้ไร้สนิม มีมากมายหลายประเภท โดยทวัไปจะขึนอยูก่บัปริมาณโครเมียมและขนึอยูก่บัโครงสร้างในซึงสามารถแยกประเภทเหลก็ เหล็กกลา้ไร้สนิม โดยอาศยัลกัษณะแตกต่างของโครงสร้าง 1. เหล็กเฟอร์ริติก สแตนเลสเป็นเหล็กทีมีโครงสร้างแบบเฟอร์ไรท ์สามารถทนต่อการเป็นสนิมไดดี้ในบรรยากาศทวัไป ยกเวน้ในทะเลและในบรรยากาศอุตสาหกรรมบางประเภทโดยเฉพาะทีเป็นกรด การใชง้านโดยทวัไปจะใชท้าํพวกอ่างนาํในห้องครัว ทาํมีด ชอ้นสอ้มและชินงานประเภทตกแต่ง 2. เหลก็มาร์เทนซิติค สแตนเลส มีโครงสร้างแบบมาร์เทนไซท์ ซึงมีคุณสมบติัแข็งทนต่อการกดักร่อน การใชง้านโดยทวัไปจะใชท้าํพวกอุปกรณ์ผา่ตดัในโรงพยาบาลและมีดตดัทวั ๆ ไปในอุตสาหกรรมทวั ชินส่วนเครืองจกัรกล 
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3. เหล็กออสเตนซิติค สแตนเลส เป็นเหล็กผสมชนิดเดียวทีสามารถทนต่อการกดักร่อนในบรรยากาศทวั ๆ ไปไดดี้ แมบ้รรยากาศอยูใ่กลท้ะเล การใชง้านโดยทวัไปจะใชท้าํพวกอ่างและภาชนะต่าง ๆ (ศราวธุ จนัทร์กลาง, ) ความเร็วตดัเป็นมาตรฐานทีกาํหนดมาใหต้ามลกัษณะของมีดตดัชนิดของวสัดุ ความลึกในการป้อนกินวสัดุทาํมีดตดั ความเร็วตดั หมายถึง ความเร็วทีคมมีดตดัปาดผิวงานออก เมือชินงานหรือมีดตดัหมุนไปครบ  รอบ มีหน่วยวดัเป็นเมตรต่อนาที (เมตร/นาที : m/min) หรือ ฟุตต่อนาที (ฟตุ/นาที : f/min) ความเร็วตดัทีมีใบมีดตดัอยใูนแนวเสน้รอบวงของตวัตดั จะขึนอยูก่บัขนาดของความยาวเสน้รอบวงและความเร็วในการหมุน ความเร็วตดัหาไดจ้ากสมการที ( ) 
     (1) 

เมือ    คือ ความเร็วตดั (เมตร/นาที : m/min) 
   คือ เสน้ผา่นศูนยก์ลางของใบมีด (มิลลิเมตร : mm)    คือ ความเร็วรอบในการหมุนตดั (ต่อนาที : /min)  ความเร็วรอบ หมายถึง ความเร็วทีชิน งานหรือใบมีดตดัหมุนรอบต่อหนึงหน่วยเวลามีหน่วยวดัเป็นรอบต่อนาที (RPM = Revolutions Per Minute) ความเร็วรอบหาไดจ้ากสมการที ( ) 

     (1) 
เมือ    คือ ความเร็วรอบมอเตอร์ (รอบ/นาที : RPM) 
   คือ ความเร็วรอบใบมีด (รอบ/นาที : RPM) 
   คือ พลูเล่ยข์บั (มิลลิเมตร : mm)    คือ พลูเล่ยต์าม (มิลลิเมตร : mm)  วสัดุอุปกรณ์และวธิีการทดลอง 
 เตย (Pandanas)  เตยหรือใบเตย (Pandanas) หมายถึง ชือไมพุ้่มหรือไมต้น้หลายชนิดในวงศ ์Pandanaceae ขึนเป็นกอหรือโดดเดียว ใบแคบยาวเรียงสลบัเวยีนเป็นเกลียวขึนไปจนถึงยอด ดอกแยกเพศอยูต่่างตน้ เช่น เตยสานเสือ (Pandanas kaidus Kurz)เตยหอม (Pandanas amaryllifolius Roxb.) ซึงใบเตย คือใบส่วนทีนาํมาลนไฟหรือตม้ กรีดกระดูกแกนกลางออก ใชไ้มไ้ผค่รูดหรือรีด กรีดหรือเลียดเป็นเส้นตามขนาดทีตอ้งการ นาํไปแช่นาํทาํใหแ้หง้ แลว้ใชไ้มไ้ผค่รูดเสน้ใหมี้ผิวมนัและนุ่ม อาจมีการป้องกนัเชือรา ฟอกสีหรือยอมสีเพอืความสวยงาม (มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน, )   
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 เครืองตดัแบ่งเส้นขนาดใบเตย เครืองตดัแบ่งเส้นขนาดใบเตยสาํหรับงานวจิยันีมีขนาดความกวา้ง  เซนติเมตร ยาว  เซนติเมตรและสูง  เซนติเมตร ใชม้อเตอร์ขนาด  แรงมา้ ไฟฟ้า  เฟส  โวลต ์เป็นตน้กาํลงัในการทาํงาน มีส่วนประกอบหลกั  ส่วนคือ ชุดลูกกลิงบด  ชุดและชุใบมีดตดั  ชุด ดงัภาพที   ชุดใบมีดจะทาํหนา้ทีตดัและดึงใบเตยหนามเขา้สู่กระบวนการบด โดยการตดันนัจะแยกหนามของใบเตยออกดว้ย ซึงเส้นใบเตยหนามทีตดัออกมานนัจะกาํหนดให้มีขนาดความกวา้ง  เซนติเมตร 

 ภาพท ี1 แสดงเครืองตดัแบ่งเสน้ขนาดใบเตย 
 ขันตอนการทดลอง ในการทดลองตดัแบ่งเสน้ขนาดใบเตยหนามเพอืงานจกัสาน โดยนาํใบเตยหนามทีเตรียมไวไ้ม่เกิน  วนัมาตดัตรงปลายยอดใบออกให้เหลือใบเตยทีมีขนาดความยาว  เซนติเมตร จากนนัป้อนเขา้สู่เครืองซึงเครืองก็จะทาํการกรีดใบเตยหนามออกมาเป็นเส้นๆ โดยแต่ละเส้นจะมีขนาดความกวา้งไม่เกิน  เซนติเมตร สําหรับเงือนไขในการทดลองนนัจะใช้ความเร็วรอบในการกรีดใบเตยหนาม  ความเร็วรอบ คือ , .  และ  รอบต่อนาที ตามลาํดบั ใชใ้บเตยหนามในแต่ละครังจาํนวน  ชิน กวา้ง  เซนติเมตร ยาว  เซนติเมตร โดยการทดลองแต่ละเงือนไขจะทาํซาํกนั 3 ครัง    อภิปรายผลการทดลอง 
ในการทดลองหาความสามารถในการทาํงานของเครืองตดัแบ่งขนาดเส้นใบเตยหนามเพืองานจกัสานตามจะทาํการควบคุมความเร็วรอบของใบมีดกรีดใบเตยหนาม ทีความเร็วรอบ 50, 66.5 และ 106 รอบต่อนาที ผลการทดลองทีความเร็วรอบต่าง ๆ แสดงดงัในตารางที 1 ถึงตารางที 3 ตามลาํดบั      

ชุดใบมีด 
มอเตอร์ เกียร์ทด 

ชุดลูกบด 
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ตารางท ี1 ผลการทดลองทีความเร็วรอบ 50 รอบต่อนาที 
ครังที จาํนวนเสน้ใบเตยหนาม (ชิน) เวลา 

(นาที) เสน้ใบเตยหนามทีดี (เส้น) เสน้ใบเตยหนามทีไม่ดี(เสน้) เปอร์เซ็นต์(ดี) 
เปอร์เซ็นต์(เสีย) 

1 5 1.02 16 4 80 20 
2 5 1.11 18 2 90 10 
3 5 1.19 19 1 95 5 

ค่าเฉลีย 1.11 17.67 2.33 88.33 11.67 
 
ตารางท ี  ผลการทดลองทีความเร็วรอบ .  รอบต่อนาที 
ครังที จาํนวนเสน้ใบเตยหนาม (ชิน) เวลา 

(นาที) เสน้ใบเตยหนามทีดี (เส้น) เสน้ใบเตยหนามทีไม่ดี(เสน้) เปอร์เซ็นต์(ดี) 
เปอร์เซ็นต์(เสีย) 

1 5 0.47 17 3 85 15 
2 5 0.49 18 2 90 10 
3 5 0.52 20 0 100 0 

ค่าเฉลีย 0.49 18.33 1.67 91.67 8.33 
ตารางท ี  ผลการทดลองทีความเร็วรอบ  รอบต่อนาที 
ครังที จาํนวนเสน้ใบเตยหนาม (ชิน) เวลา 

(นาที) เสน้ใบเตยหนามทีดี (เส้น) เสน้ใบเตยหนามทีไม่ดี(เสน้) เปอร์เซ็นต์(ดี) 
เปอร์เซ็นต์(เสีย) 

1 5 0.31 19 1 95 5 
2 5 0.34 20 0 100 0 
3 5 0.35 20 0 100 0 

ค่าเฉลีย 0.33 19.67 0.33 98.33 1.67 
จากขอ้มูลผลการทดลองทีความเร็วรอบ  รอบต่อนาที ดงัแสดงในตารางที  พบวา่การตดัแบ่งเส้นขนาดใบเตยหนามจาํนวน  ชินใชเ้วลาในการตดัแบ่งเฉลีย .  นาทีจาํนวนเสน้ใบเตยหนามทีดดัแบ่งไดข้นาดตามทีตอ้งการเฉลีย .  
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เสน้ คิดเป็น .  % ในส่วนเสน้ทีไม่ไดข้นาดมีจาํนวนเฉลีย .  เสน้ คิดเป็น .  % ในขณะทีเครืองกาํลงัทาํงานนนัจากการสังเกตพบว่าเครืองมีการติดขดัเล็กน้อยและเครืองทาํงานได้ไม่สมาํเสมอ ทีความเร็วรอบ .  รอบต่อนาที ผลการทดลองทีแสดลงในตารางที  พบวา่การตดัแบ่งเส้นขนาดใบเตยหนามจาํนวน  ชินใชเ้วลาในการตดัแบ่งเฉลีย .  นาทีจาํนวนเสน้ใบเตยหนามทีดดัแบ่งไดข้นาดตามทีตอ้งการเฉลีย .  เสน้ คิดเป็น .  % ในส่วนเสน้ทีไม่ไดข้นาดมีจาํนวนเฉลีย .  เส้น คิดเป็น .  % ซึงเครืองมีอาการติดขดับา้งเลก็นอ้ยและใชเ้วลาในการกรีดทีนอ้ยกวา่ความเร็วรอบ  รอบต่อนาที ผลการทดลองทีแสดลงในตารางที  พบว่าการตดัแบ่งเส้นขนาดใบเตยหนามจาํนวน  ชินใชเ้วลาในการตดัแบ่งเฉลีย .  นาทีจาํนวนเส้นใบเตยหนามทีดดัแบ่งไดข้นาดตามทีตอ้งการเฉลีย .  เส้น คิดเป็น .  % ในส่วนเส้นทีไม่ไดข้นาดมีจาํนวนเฉลีย .  เส้น คิดเป็น .  % ซึงเครืองแทบจะไม่มีอาการติดขดัและใชเ้วลาในการกรีดทีน้อยกว่าความเร็วรอบทีผา่นมาทงัหมด ในการทดลองทีความเร็วความเร็วรอบของใบมีดกรีดใบเตยหนามทงั  ความเร็วรอบ ที , .  และ  รอบต่อนาที จะเห็นไดว้า่ทีความเร็วรอบ  รอบต่อนาทีเป็นความเร็วรอบทีดีทีสุดทีเครืองนีสามารถกรีดใบเตยหนามได ้ขอ้มูลทีแสดงในตารางที  และตารางที  เป็นการเปรียบเทียบกบัเครืองเดิมทีมีอยู ่ตารางท ี4 เปรียบเทียบผลการทดลองค่าเฉลียทีดีทีสุดของเครืองทีพฒันากบัเครืองเดิม 

แบบเครือง ความเร็วรอบ 
(รอบต่อนาที) 

เสน้ใบเตยทีผา่นการกรีดเฉลีย เวลา 
(นาที) เสน้ใบเตยหนามทีดี (เปอร์เซ็นต)์ เสน้ใบเตยหนามทีไม่ดี(เปอร์เซ็นต)์ 

เครืองเดิม 63.88 82.42 17.58 1.34 
เครืองทีพฒันา 106 98.33 1.67 0.33 

ผลต่าง 42.12 15.91 15.91 1.01 
ตารางท ี  เปรียบเทียบผลการทดลองค่าเฉลียทีใกลเ้คียงกนัของเครืองทีพฒันากบัเครืองเดิม 

แบบเครือง ความเร็วรอบ 
(รอบต่อนาที) 

เสน้ใบเตยทีผา่นการกรีดเฉลีย เวลา 
(นาที) เสน้ใบเตยหนามทีดี (เปอร์เซ็นต)์ เสน้ใบเตยหนามทีไม่ดี(เปอร์เซ็นต)์ 

เครืองเดิม 63.88 82.42 17.58 1.34 
เครืองทีพฒันา 50 88.33 11.67 1.11 

ผลต่าง 18.88 5.91 5.91 0.23 
 เมือนาํผลการทดลองทีดีทีสุดมาเปรียบเทียบกับผลการทดลองของเครืองแบบเดิมดงัแสดงในตารางที  พบว่าเครืองทีไดพ้ฒันาขึนนนัมีความสามารถทีดีกวา่แบบเดิมโดยทีจาํนวนเสน้ในเตยหนามทีผา่นการกรีดมีจาํนวนเสน้ทีสมบูรณ์
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สามารถนาํมาจกัสานไดม้ากกวา่ .  % และใชเ้วลาในการกรีดทีนอ้ยกวา่ .  นาที และเมือนาํผลการทดลองทีความเร็วรอบ  รอบต่อนาทีมาเปรียบเทียบกบัเครืองเดิมทีมีค่าทีดีทีสุด ดังแสดงในตารางที  พบวา่มีค่าทีใกลเ้คียง โดยเครืองทีพฒันาขึนนันสามารถกรีดใบเตยหนามไดส้มบูรณ์ .  % ใชเ้วลาในการกรีด .  นาที เครืองเดิมสามารถกรีดใบเตยหนามไดส้มบูรณ์ .  % ใชเ้วลาในการกรีด .  นาที ซึงจะเห็นไดว้า่เครืองทีพฒันาขึนนนัมีความสามารถทีดีกวา่โดยมีเสน้ใบเตยหนามทีสมบูรณ์มากกวา่ .  %  สรุปผลการทดลอง ในการพฒันาเครืองตดัแบ่งขนาดเส้นใบเตยหนามออกเป็นเส้น ๆ ให้แต่ละเส้นมีขนาดกวา้ง    เซนติเมตรได้ภายในขนัตอนเดียวนนั จากการทดลองความเร็วรอบทีเหมาะสมทีสุดในการกรีดใบหนามเตย คือ  รอบต่อนาที สามารถกรีดใบเตยหนาม  ชินใชเ้วลาเฉลีย .  นาที ไดเ้ส้นใบเตยหนามทีสมบูรณ์เฉลีย .  % ส่วนเสน้ทีไม่ไดข้นาดเฉลีย 1.67 % เมือเปรียบเทียบกบัเครืองเดิมทีมีค่าทีดีทีสุดกรีดใบเตยหนาม  ชิน ใชเ้วลาเฉลีย .  นาที ไดจ้าํนวนเส้นใบเตยหนามทีสมบูรณ์เฉลีย .  % และใบเตยหนามทีไม่สมบูรณ์เฉลีย .  % จะเห็นไดว้า่เครืองตดัแบ่งขนาดเส้นใบเตยหนามทีพฒันาขึนมานีใชเ้วลาในการตดันอ้ยกวา่เฉลีย .  นาที และมีเสน้ใบเตยหนามทีสมบูรณ์สามารถนาํมาจกัสานไดม้ากกวา่ถึง .  เปอร์เซ็นต ์ กิตติกรรมประกาศ ผูว้จิยัใคร่ขอขอบคุณ วทิยาลยัรัตภูมิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ทีใหค้วามอนุเคราะห์สถานที อุปกรณ์ และเครืองต่าง ๆ สนบัสนุนงานวจิยัเป็นอยา่งดีตลอดมา และนกัศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร ไดแ้ก่ นายอุหมาด  หีมโป๊ะหมอ นายอลัวาซาดดั  ขนุแผน และนายผดุงเกียรติ  สงัขแ์กว้ ทีใหค้วามช่วยเหลือในการทาํวจิยัในครังนี  เอกสารอ้างองิ วบูิลย ์ลีสุวรรณ. . เรืองท ี  เครืองจักสาน. สารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชนฯ . เล่ม ๒๒. แหล่งทีมา http:// http://www.kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=22&chap=3&page=t22-3-infodetail07.html, 9 สิงหาคม  ภูมิปัญญาทอ้งถิน. . กรณศีึกษาการผลิตเครืองจักสานใบเตย บ้านโต๊ะบัน อ.สิเกา จ.ตรัง. แหล่งทีมา http://  www.gotoknow.org/posts/168649, 24 สิงหาคม . ธงชยั หนูดวง, วนิยั ทุย้อน้, อาํนาจ นวลทอง. 2558. เครืองตดัแบ่งขนาดเสน้ใบเตยหนามเพอืงานจกัสาน. ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั. ศราวธุ จนัทร์กลาง. . การออกแบบและทดสอบเครืองยอ่ยขวดพลาสติกเพอืเพมิประสิทธิภาพการจดัการขยะ ภายในชุมชนเทศบาลเมืองขลุง จงัหวดัจนัทบุรี.วทิยานิพนธ์วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยั  ราชภฎัรําไพพรรณ. มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน . 2559. ผลิตภณัฑจ์ากใบเตย. สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม, กระทรวง อุตสาหกรรม. 
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เครืองอดัผงถ่านแบบกึงอตัโนมัต ิThe Semi-automatic Charcoal Powder  Extruder  Machine 
 

จตุพร ใจดาํรงค1์* ธนาวฒัน์ ทบันิล2 สมเกียรติ สุทธิชาติ3 สุทธิชยั หนูสุข4 ปิยวทิย ์สุวรรณ5 และ บรรเลง คาํเกต6ุ Jatuporn Jaidumrong1* Thanawat Thabnin2 Somkiat Suttichard3 Suttichai Nusook4 Piyavit Suwan5 and Bunleng Kumket6  บทคัดย่อ  งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือการออกแบบและสร้างเครืองอดัผงถ่านแบบกึงอตัโนมติั  เพือลดการใชแ้รงงานคนและเวลาในการผลิต การทาํงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วนสําคญัหลกัๆ คือ ชุดบดเศษผงถ่านทาํการบดเศษผงถ่านให้ละเอียดโดยผงถ่านทีไดจ้ะถูกลาํเลียงมายงัชุดถงัผสมผงถ่าน ทาํการผสมโดยใชใ้บกวนเป็นตวัผสมระหว่างผงถ่าน แป้งมนัสําปะหลงั และนาํเขา้ดว้ยกนั ส่วนผสมทีไดจ้ะถูกลาํเลียงไปยงัชุดอดัผงถ่านโดยใชชุ้ดเกลียวอดัเป็นตวัอดัถ่านแท่ง การทดลองอดัถ่านแท่งโดยการนาํเอาเศษผงถ่าน แป้งมนัสาํปะหลงัและนาํเปล่าสะอาดมาผสมตามอตัราส่วนทีกาํหนด พบวา่ชุดเกลียวอดัของเครืองอดัผงถ่านแบบกึงอตัโนมติัสามารถอดัถ่านแท่งทีมีรูปทรงและขนาดตามบล็อกเป็นแท่งยาวทรงกระบอกหรือหกเหลียม มีผิวเรียบ การทดสอบความแข็งโดยการปล่อยจากทีสูงลงสู่ทีตาํพบว่าการแตกของถ่านอดัแท่งจะแตกต่างกันตามส่วนผสม 
 คาํสําคญั: เครืองอดัถ่าน ชุดบด  ชุดผสม  ชุดเกลียวอดั   

 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   1,2,3,4,5 สาขาวิศวกรรมอตุสหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90000 1,2,3,4,5 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Sivijaya, Songkhla, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : jatuporn1974@gmail.com 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   788  

 การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

บทนํา  เนืองจากปัจจุบนัมีการตระหนกัถึงการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพมากทีสุด  โดยมีการนาํเอาทรัพยากรทีเหลือใชก้ลบัมาแปรสภาพเพือให้เกิดประโยชน์สูดสุด  ประกอบกบัประเทศไทยมีการผลิตสินคา้ทีมีส่วนประกอบจากวตัถุดิบไม้เป็นจาํนวนมาก  ทาํให้เกิดเศษขีเลือยจากเศษไมที้เกิดจากการผลิตเป็นจาํนวนมากและเพือเป็นการเพิมมูลค่าของเศษขีเลือยไมด้ังกล่าว  จึงมีการนาํเอาเศษขีเลือยไมช้นิดต่าง ๆ  นันมาแปรสภาพโดยเขา้กระบวนการอดัแท่งเพือเป็นถ่านอดัแท่งใช้ประโยชน์ต่างๆ ตามลกัษณะการใชง้าน เช่น การใช้เป็นเชือเพลิงตามร้านอาหารต่าง ๆ  หรือนาํมาใชภ้ายในบ้านพกัอาศัยและตามโรงงานต่าง ๆ  ถ่านอดัแท่งเป็นผลิตภณัฑที์สามารถทดแทนถ่านจากป่าไมธ้รรมชาติทีกาํลงัจะหมดไปไดอ้ยา่งสมบูรณ์  เพอืเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  ซึงเป็นการนําเอาวสัดุทีเหลือใช้ทางการเกษตรมาใชอ้ยา่งคุม้ค่า  แต่ปัญหาเชือเพลิงในปัจจุบนัเป็นสาเหตุสาํคญัทีทาํให้เศรษฐกิจของประเทศตกตาํลง  จึงมีความจาํเป็นทีตอ้งการหาวสัดุทีสามารถใช้เป็นเชือเพลิงโดยเฉพาะการใช้เชือเพลิงในการหุงตม้  ปิง  ย่าง  ของครัวเรือนและร้านอาหารต่าง ๆ  ในอดีตจะใชไ้มเ้ป็นเชือเพลิงอาจจะอยูใ่นรูปของไมฟื้นหรือถ่านไม ้แต่ในปัจจุบนัปริมาณไมมี้ปริมาณไม่มากนัก  จึงทาํให้มีความสนใจในการนาํวตัถุดิบหรือวสัดุทางการเกษตร  ไดแ้ก่  เศษผงถ่านกะลามะพร้าว  เศษผงถ่านไม้ยางพารา  เศษผงถ่านกะลาปาลม์  และเศษผงถ่านไมต้่าง ๆ  เพือนาํมาผลิตเป็นเชือเพลิง  กระบวนการผลิตเชือเพลิงเป็นการเผาแลว้นาํมาอดัเพือให้อยู่ในรูปแบบของถ่านอดัแท่งหรือถ่านอดัเป็นกอ้น  เนืองจากใชส้ะดวก เผาไหมไ้ดน้านและราคาไม่สูงมากนกัเมือเทียบกบัเชือเพลิงอืน ๆ  เป็นตน้  [1]  รุ่งโรจน์  พทุธีสกุล  (2553)  [3]  การวจิยันีมีจุดมุง่หมายเพอืนาํวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรมาใชป้ระโยชน์  โดยศึกษาการผลิตถ่านอดัแท่งจากถ่านกะลามะพร้าวและถ่านเหงา้มนัสาํปะหลงั โดยทาํการทดสอบสมรรถนะทางความร้อนตามเกณฑม์าตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชุน  (มผช.238/2547)   มลภาวะ  ตน้ทุนต่อหน่วยและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์จากการผลิตถ่านอดัแท่ง  ผูว้จิยัไดท้าํการทดลองนาํวสัดุทงั  2  ชนิดดงักล่าวมาผสมกนั  5  อตัราส่วน  ลกัษณะถ่านอดัแท่งเป็นรูปทรงกระบอกขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง  5  เซนติเมตร  มีครีบโดยรอบจาํนวน  5  ครีบและมีรูกลวงขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง  1.5  เซนติเมตร  ความยาว  10  เซนติเมตร  แรงอดั  33   กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร  และมีปริมาณความชืนไม่เกินร้อยละ  8  ของนาํหนกั  ทาํการทดสอบโดยการเผาไหมเ้พือวดัผลในหอ้งปฏิบติัการทดสอบ  เพอืส่งใหผู้เ้ชียวชาญประเมินความเหมาะสมของสมรรถนะทางความร้อนและมลภาวะ  ผลทางดา้นสมรรถนะทางความร้อนสรุปไดว้า่  ถ่านอดัแท่งทีมีส่วนผสมระหวา่งถ่านกะลามะพร้าวและถ่านเหงา้มนัสําปะหลังในอัตราส่วน  9 : 1  โดยมีค่าอตัราส่วนทีให้ค่าความร้อนสูงสุดเท่ากับ  6,518.10  กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม  และอตัราส่วน  1 : 9  เป็นอตัราส่วนทีให้ค่าความร้อนตาํสุดเท่ากบั  4,514.13  กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม  ผลการทดสอบมลภาวะจากการเผาไหมถ่้านอดัแท่ง   พบว่า  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีปริมาณเท่ากบั  195  ppm  ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เท่ากบั  26   
ppm  คาร์บอนไดออกไซด์  9.11  ppm  และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์มีปริมาณมากกวา่  4,000  ppm  มีการเปลียนแปลงโดยมีค่าลดลง  สัมพนัธ์กบัปริมาณคงเหลือของวสัดุหลงัการเผาไหม ้ ซึงในดา้นสมรรถนะเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชุน  (มผช. 238/2547) 
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 ศราวฒิุ อินทฤทธิ และสินีนาถ ศรีสาํราญ (2553) [4] ปริญญานิพนธ์นีมีวตัถุประสงคใ์นการพฒันาถ่านอดัแท่งชีวมวลจากเปลือกทุเรียน โดยใชน้าํแป้งเป็นตวัประสานและปรับปรุงอุปกรณ์อดัถ่านแท่งชีวมวลโดยใชเ้ทคนิคการอดัสกรูแบบอดัเยน็ ไดถ่้านอดัแท่งทีมีทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางในและนอกเท่ากบั 12 และ 52 มิลลิเมตรตามลาํดบั และมีความยาวแท่งถ่านประมาณ 60 มิลลิเมตร ทดลองทาํการอดัถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนโดยมีอตัราส่วนผสมระหวา่งผงถ่านกบัตวัประสานทีอตัราส่วน  70 : 30,  72.5 : 27.5 และ 75 : 25 พบว่าทีอตัราส่วน 75 : 25 ให้ค่าความร้อนสูงสุด คือประมาณ 5,832.95 แคลอรีต่อกรัมและลดลงเมือมีปริมาณตัวประสานเพิมขึน ความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 0.251 ถึง 0.277 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ลกัษณะการติดไฟของถ่านอดัแท่งเปลือกทุเรียนติดไฟไดป้ระมาณ 2 ชวัโมง และมีความคลา้ยคลึงกบัถ่านทางการคา้อีกทังยงัมีปริมาณขีเถา้ทีน้อยกว่าจึงเหมาะสมสําหรับการนําไปใช้เป็นพลงังานความร้อนทางเลือกสําหรับภาคครัวเรือน เครืองอดัผงถ่าน  เครืองอดัผงถ่านแบบกึงอตัโนมตัิจะมีลกัษณะเป็นแนวตงั  มีความกวา้งประมาณ  1.50 เมตร ความยาวประมาณ 1.50 เมตร และความสูงประมาณ 1.50 เมตร ประกอบด้วย ชุดบดเศษผงถ่าน ชุดถังผสมผงถ่าน ชุดอัดผงถ่าน ถังผสมนําตัวประสาน และชุดใบตดัผลิตภณัฑ ์  ซึงเป็นส่วนประกอบทีสาํคญัในการผลิตถ่านอดัแท่ง ดงัแสดงรูปที 1   

  รูปท ี1 เครืองอดัผงถ่านแบบกึงอตัโนมตั ิ ชุดบดเศษผงถ่านเป็นขนัตอนแรกของเครืองอดัผงถ่านแบบกึงอตัโนมตัิ ประกอบไปดว้ย ชุดแกนเพลาบดเศษผงถ่าน ตะแกรงเหล็ก และชุดฝาครอบแกนเพลาบดเศษผงถ่าน ดงัแสดงรูปที 2  
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  รูปท ี2 ชุดบดเศษผงถ่าน  ชุดผสมเศษผงถ่านเป็นขนัตอนทีสองของเครืองอดัผงถ่านแบบกึงอตัโนมติัผลิตขึนจากสเตนเลสเพอืป้องกนัการเกิดสนิมและเพิมความแข็งแรงของถงัผสม ประกอบไปดว้ยตวัถังผสมและใบกวนผสมผงถ่าน ใชม้อเตอร์ขนาด 1/2 แรงมา้ ไฟฟ้า 220 โวลตเ์ป็นตน้กาํลงัในการผสมผงถ่าน โดยมีชุดเกียร์ทดขนาด 1 : 50 เป็นตวัส่งกาํลงัในการผสมผงถ่าน ดงัแสดงรูปที 3  

  รูปท ี3 ชุดถงัผสมและใบกวนผงถ่าน  ชุดอดัผงถ่าน ดงัแสดงรูปที 4 เป็นขนัตอนสุดทา้ยของเครืองอดัผงถ่านแบบกิงอตัโนมติั ประกอบไปดว้ย มอเตอร์ขนาด 1 แรงมา้ ไฟฟ้า 220 โวลตเ์ป็นตน้กาํลงั โดยส่งไปยงัเกียร์ทดขนาด 1 : 40 เป็นตวัส่งกาํลงัในการอดัผงถ่านดว้ยชุดเกลียวอดั ดงัแสดงรูปที 5 ทีอยูภ่ายในชุดอดัโดยจะเป็นตวัลาํเลียงผงถ่านทีผ่านการผสมมาแลว้จะถูกส่งไปยงับล็อกอดั ผงถ่านทีผ่านการอดัจะมีลกัษณะหนา้ตดัเป็นหกเหลียมหรือทรงกลมซึงสามารถถอดเปลียนไดต้ามความตอ้งการ บล็อกจะยดึติดอยู่กบัหนา้แปลนของชุดอดัผงถ่านโดยมีขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 50  150 มิลลิเมตร 
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  รูปท ี4 ชุดอดัผงถ่าน  

  รูปท ี5 ชุดเกลียวอดั  ถงันาํตวัประสานของเครืองอดัผงถ่านแบบกิงอตัโนมติั จะออกแบบตวัถงัทีมีฝาปิดมีลกัษณะเป็นสเกลบอกจาํนวนระดบันาํตวัประสาน มีหน่วยเป็นลิตร ท่อลาํเลียงนาํตวัประสารของเครืองอดัผงถ่านแบบต่อเนือง จะออกแบบลกัษณะเป็นท่อตรงและมีเจาะรูขนาด 4.00 มิลลิเมตร จาํนวน 10 รู ซึงท่อลาํเลียงนาํตวัประสานจะติดตงัร่วมกบัถงันาํตวัประสาน โดยทีนาํตวัประสานจะไหลลงมากกัเก็บไวย้งัท่อลาํเลียงเพอืทีจะทาํการปล่อยไปยงัถงัผสมผงถ่านอีกทอดหนึง ดงัแสดงรูปที 6  
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  รูปท ี6 ท่อลาํเลียงนาํ  ลกัษณะถ่านทีออกมาจากบล็อกจะมีรูปทรงตามแบบของบล็อกทีใช ้ดงัแสดงรูปที 7 โดยผงถ่านทีออกมาจากบลอ็กจะมีความร้อนเลก็นอ้ยทีเกิดขึนจากการเสียดสีในกระบวนการอดัผงถ่าน   

  รูปท ี7 ลกัษณะถ่านทีผา่นการอดั  ผลิตภณัฑ์ถ่านทีไดจ้ากกระบวนการอดัของเครืองอดัผงถ่านแบบกึงอตัโนมติั จะมีลกัษณะของผลิตภณัฑ์ทีไดเ้ป็นทรงกลมและหกเหลียม หรือรูปทรงต่าง ๆ ตามความตอ้งการของผูผ้ลิตถ่านอดัแท่ง ดงัแสดงรูปที 8 ขนัตอนสุดทา้ยนาํชินผลิตภณัฑถ่์านอดัแท่งไปผึงแดด เพอืลดความชืนของถ่านและใหถ่้านมีความแขง็ตวัลดการแตกหกัเหมาะแก่การบรรจุภณัฑ ์ 
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  รูปท ี8 ผลิตภณัฑถ่์านทีไดจ้ากขบวนการอดัของเครืองอดัผงถ่านแบบกึงอตัโนมตั ิขนัตอนการทดลองผลิตผงถ่านอดัแท่ง 
 ขนัตอนการผลิตถ่านอดัแท่งโดยใชว้ธีิการผลิตดงัต่อไปนี 
 1. บดเศษถ่านใหล้ะเอียด  2. นาํแป้งมนัสาํปะหลงักบันาํสะอาดมาผสมให้เขา้กนัลงในถงันาํประสาน  3. ทาํการผสมใหเ้ขา้กนัระหวา่งผงถ่านทีผา่นกระบวนการบดมาแลว้กบันาํตวัประสาน  4. ลาํเลียงผงถ่านทีผา่นกระบวนการผสมมาแลว้ลงในชุดอดั  5. ทาํการอดัถ่านแท่ง  6. นาํถ่านอดัแท่งไปผึงแดดประมาณ 1 – 2 วนั  7. บรรจุถ่านอดัแท่งลงในกระสอบ การทดลองและผล  เครืองอัดผงถ่านแบบกึงอัตโนมัติเป็นการนําเศษผงถ่านมาอัดเป็นถ่านอัดแท่ง  ด้วยกระบวนการบดเศษถ่านต่อจากนนัเป็นการผสมผงถ่านและทาํการอดัแน่นผงถ่าน โดยเป็นการนาํกระบวนการทาํงานทงัสามใหม้าอยูใ่นสายการผลิตเดียวกนั ซึงมีรายละเอียดของขนัตอนการทดลองดงัต่อไปนี  การทดลองการอดัถ่านแท่งโดยการนาํเอาเศษผงถ่าน (กิโลกรัม)  แป้งมนัสาํปะหลงั  (กิโลกรัม)  และนาํเปล่าสะอาด (ลิตร) มาผสมตามอตัราส่วน  10 : 05 : 3.5,  10 : 1 : 3.5,  10 : 1.5 : 3.5  แลว้ทาํการบดเศษถ่าน การผสมผงถ่านและการอดัผงถ่าน 3 ครัง สังเกตลกัษณะถ่านอดัแท่งวา่ลกัษณะทางกายภาพของถ่านอดัแท่งสมบูรณ์หรือไม่  และทาํการทดสอบความแข็งโดยการปล่อยจากทีสูงลงสู่ทีตาํแลว้ทาํการบนัทึกผล ดงัตารางแสดงผลที 1-4      
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ตารางท ี 1  ผลการทดลองเวลาในการผลิต 25 นาทีต่อรอบจาํนวนถ่าน 55 กอ้น 
ครังท ี อตัราส่วนผสมถ่านอดัแท่ง (ก.ก.) (ผงถ่าน : แป้งมนั : นํา) ลักษณะถ่านอดัแท่ง 

1 10 : 0.5 : 3.5 มีรูพรุน 

 

2 10 : 1 : 3.5 มีรูพรุนเล็กนอ้ย 

 

3 10 : 1.5 : 3.5 ไม่มีรูพรุน 
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ตารางท ี 2 ผลการทดลองถ่านอดัแท่งส่วนผสม 10 : 0.5 : 3.5 
ครังท ี ความสูง (เมตร) 

ความยาว ถ่านอดัแท่ง (เซนติเมตร) 
ลักษณะถ่านอดัแท่งทดสอบการตกกระแทก 

1 1.00   10 แตกเลก็นอ้ย 

 

2 1.50 10 แตก 

 

3 2.00 10 แตก 
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ตารางท ี 3  ผลการทดลองถ่านอดัแท่งส่วนผสม 10 : 1 : 3.5 
ครังท ี ความสูง (เมตร) 

ความยาว ถ่านอดัแท่ง (เซนติเมตร) 
ลักษณะถ่านอดัแท่งทดสอบการตกกระแทก 

1 1.00   10 ไม่แตก 

 

2 1.50 10 แตกเลก็นอ้ย 

 

3 2.00 10 แตกเลก็นอ้ย 
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ตารางท ี 4  ผลการทดลองถ่านอดัแท่งส่วนผสม 10 : 1.5 : 3.5   
ครังท ี ความสูง (เมตร) 

ความยาว ถ่านอดัแท่ง (เซนติเมตร) 
ลักษณะถ่านอดัแท่งทดสอบการตกกระแทก 

1 1.00   10 ไม่แตก 

 

2 1.50 10 ไม่แตก 

 

3 2.00 10 ไม่แตก 
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สรุปผลการวจิัย  การพฒันาและการสร้างเครืองอดัผงถ่านแบบกึงอตัโนมติั มีลกัษณะการทาํงานอยู ่3 ส่วนหลกัๆ คือ การบดเศษผงถ่าน การผสมเศษผงถ่านและการอดัเศษผงถ่าน ซึงกระบวนการทงั 3 อยา่งนีจะมีลกัษณะการทาํงานทีแตกต่างกนัออกไปดงันี  ขนัตอนการบดเศษผงถ่านเป็นการบดเศษผงถ่านโดยใชม้อเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัทีมีกาํลงั  1  แรงมา้ ดว้ยความเร็วรอบ 1,440  รอบต่อนาที โดยทีกาํลงัของมอเตอร์จะถูกส่งไปยงัพูลเลยแ์ละสายพานเพือใชใ้นการขบัชุดเพลาแกนบด ในการบดแต่ละครังสามารถบดเศษผงถ่านไดไ้ม่จาํกดัเพราะชุดเพลาแกนบดไดท้าํการออกแบบลกัษณะรูปทรงทีแขง็แรงทนต่อแรงกระแทกและการเสียดสีของเศษผงถ่านไดดี้ ความเร็วรอบทีใชใ้นกระบวนการบดเศษผงถ่าน คือ  410 รอบต่อนาที เวลาทีใช้ในกระบวนการบดเศษผงถ่านประมาณ 3 – 5 นาที ต่อการบดเศษผงถ่าน 10 – 15 กิโลกรัม   ขนัตอนการผสมผงถ่านเป็นการผสมผงถ่านโดยใชม้อเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัทีมีกาํลงั  1/2 แรงมา้  ดว้ยความเร็วรอบ 
1,430  รอบต่อนาที โดยทีกาํลงัของมอเตอร์จะถูกส่งไปยงัเกียร์ทดทีมีการปรับเปลียนรอบ 1 : 50 รอบต่อนาที  ใชข้บัเพลากวนในการผสมผงถ่านกบันาํตวัประสาน การผสมแต่ละครังสามารถผสมได ้10 – 15 กิโลกรัม  ความเร็วรอบทีใชใ้นกระบวนการผสมระหวา่งผงถ่านกบันาํตวัตวัประสาน คือ 29 รอบต่อนาที เวลาทีใชใ้นการผสมประมาณ 5 นาที ต่อเศษผงถ่าน 10 กิโลกรัม แป้งมนัสาํปะหลงั 1.5 กิโลกรัม และนาํสะอาด 3.5 ลิตร  ขนัตอนการอดัผงถ่านเป็นกระบวนการอดัผงถ่านโดยใชม้อเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัทีมีกาํลงั 1 แรงมา้ ดว้ยความเร็วรอบ 1,440 รอบต่อนาที โดยทีกาํลงัของมอเตอร์จะถูกส่งไปยงัเกียร์ทดทีมีการปรับเปลียนรอบ 1 : 40  รอบต่อนาที ใชใ้นการขบัชุดเพลาเกลียวอดั  ซึงค่อยทาํหนา้ทีลาํเลียงผงถ่านทีผ่านกระบวนการผสมมาแลว้เขา้สู่บล็อกอดัแบบอตัโนมติั  ความเร็วรอบทีใชใ้นกระบวนการอดัเศษผงถ่าน คือ 36 รอบต่อนาที เวลาทีใชใ้นกระบวนการอดัผงถ่านประมาณ 25 นาที     ผลการดาํเนินงานขา้งตน้จึงเปรียบเทียบการอดัผงถ่านหนึงรอบการผลิตทีส่วนผสม 15 กิโลกรัม ใชเ้วลาผสม 5 นาที สามารถอดัผงถ่านได ้55 กอ้น โดยใชเ้วลาในการอดัเฉลียต่อครัง 25 นาที ซึงจะไดถ่้านอดัแท่ง 55 กอ้น  ซึงมีนาํหนักเฉลีย 0.2  กิโลกรัมต่อกอ้น ใชเ้วลาเฉลีย  25  นาทีต่อรอบการผลิต ดงันนัการอดัผงถ่าน  110  กอ้นต่อชวัโมงคิดเป็นการทาํงานต่อวนั เมือกาํหนดใหก้ารทาํงานหนึงวนัเท่ากบั  ชวัโมง   การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานขา้งตน้จึงสรุปได้ว่าการอดัผงถ่าน  ชัวโมงสามารถอดัผงถ่านได้ 110 ก้อนต่อชวัโมงดงันนัการอดั  วนัจะไดถ่้านอดัแท่ง 880 กอ้นต่อวนั ทงันีขึนอยูก่บัขนาดของบล็อกและความยาวของผลิตภณัฑถ่์านอดัแท่ง  กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณสาขาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั สงขลา สาํหรับสถานทีในการดาํเนินงาน ตลอดจนบุคคลทีแนะนาํและช่วยเหลือในการดาํเนินงานวจิยั       
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 (วนัทีคน้ขอ้มูล  9  กนัยายน  2554). ข้อมูลฟืนและถ่าน.  [ออนไลน์].  เขา้ถึงไดจ้าก : http://guru.sanook.com/search/ฟืน-ถ่าน   
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รถหุ่นยนต์ขนาดเลก็สําหรับตรวจสอบสภาพแวดล้อมผ่านคลาวด์ 
Robot Car  Kit for  Detection Environment to Cloud    ไพฑูรย ์รักเหลือ1 และ วนัเฉลิม ชนัวฒันพงศ1์ Paitoon Rakluea1  and  Wanchalerm  Chanwattanapong1   บทคัดย่อ  บทความนีนาํเสนอการพฒันารถหุ่นยนตข์นาดเล็กสําหรับตรวจสอบสภาพแวดลอ้มผ่านคลาวด์ ซึงไดน้าํเสนอการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิง รถหุ่นยนตใ์ชร้ะบบอจัฉริยะเพือตอบสนองเพือให้ตอบสนองต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ได้อย่างรวดเร็ว เซ็นเซอร์แบบดิจิตอลรุ่น AM2302/DHT22 ถูกใช้สําหรับเซ็นเซอร์วดัความชืนสัมพทัธ์และอุณหภูมิ  โดยมีความเทียงตรงในการว่าค่าความชืนสัมพัทธ์ +- 5%.  ย่านอุณหภูมิตรวจวดัได้อยู่ที -40 C to 80 C.  และเซ็นเซอร์วดัแสงแวดลอ้มสามารถตรวจจบัความส่องควา่งไดย้า่นกวา้ง รถหุ่นยนต์สามารถควบคุมไดภ้ายในระยะทาง 45 เมตร ผา่นอุปกรณ์สมาร์ทโฟนกบัโมดูลบลูทูธ  ซึงสญัญาณวทิยขุองโมดูลบลูทูธจะหลีกเลียงการแทรกสอดของสญัญาณจากความถีอืนได้โดยวิธีการเปลียนความถีหลงัจากทีส่งหรือรับแพ็คเก็จขอ้มูล  ระบบแอนดรอยด์ถูกจดัเตรียมไวส้ําหรับเป็นซอฟตแ์วร์ในการควบคุมรถหุ่นยนต ์ และมีอาดุยโน่ถูกเชือมต่อเพือควบคุมฮาร์ดแวร์ของรถหุ่นยนต์ NodeMCU/ESP8266 ถูกใช้สําหรับการอัพโหลดข้อมูลสภาพแวดล้อมไปยงักูเกิลชีทในคลาวด์ผ่านระบบไวไฟ และแสดงผลเป็นกราฟที Thingspeak.co  
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Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   801  

 การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

ABSTRACT  
  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 ในปัจจุบนัโลกของเราไดมี้เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึนไดใ้นทุกๆ วนั เช่น ภยัพิบติั อุบติัเหตุ และเหตุการณ์ไม่คาดคิดอีกมากมาย เมือมีการทาํงานในบริเวณทีมนุษยไ์ม่สามารถเขา้ปฏิบัติการได ้หรืออาจมีเหตุการณ์อนัตรายในกรณีทีมีการสํารวจในบริเวณทีประสบภยั (Khushwant et al., 2013) ดงันันรถสํารวจจึงมีความสําคญัและมีบทบาทในการทาํงาน เพือช่วยให้ผูใ้ชง้านลดความเสียงในดา้นต่างๆ ในกรณีทีตอ้งเขา้ไปสาํรวจในพืนทีเสียงภยั  หุ่นยนตน์นัมีความสามารถในการทาํงานทีสูงและมีประสิทธิภาพ  การออกแบบและการพฒันาหุ่นยนตใ์นงานวจิยันีมุ่งเนน้ไปทีการตรวจสภาพแวดลอ้มในพืนที ทีมนุษยไ์ม่สามารถเขา้ไปถึงหรือพืนทีเสียงอนัตราย โดยประยกุตใ์ชง้านร่วมกบัเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตทุกสรรพสิง (Internet of Thing; IOT) และเก็บขอ้มูลผ่านระบบคลาวด ์ การนาํเอาเทคโนโลยี IOTและคลาวดม์าใชง้านทาํใหส้ามารถส่งขอ้มูลปริมาณทีเยอะจากเซ็นเซอร์ และขอ้มูลอืน ๆ เขา้สู่ศูนยข์อ้มูล (Data Center) บนระบบคลาวด์ ซึงจะมีการวเิคราะห์ขอ้มูลทึเขา้มาแบบเรียลไทมโ์ดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสตรีม (Stream Analytics) แน่นอนวา่การใชง้านบนคลาวด์ จะตอ้งมีระบบป้องกนัข้อมูลทีมีความเสถียรภาพและสามารถทํางานได้อย่างต่อเนือง การผนวกเอาเทคโนโลยี IOT และคลาวด์เพือเพิมความสามารถของหุ่นยนต์และเป็นการยกระดบัความสามารถของหุ่นยนต์ในอีกระดบัหนึง  และในปัจจุบันการพฒันาหุ่นยนตจ์ะประยกุตใ์ชส้มาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด ์(Android) มาควบคุมการเคลือนทีของหุ่นยนต ์ซึงระบบแอนดรอยด์นีจะเป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส  มีขอ้ดีคือตน้ทุนตาํ สามารถปรับปรุงโปรแกรมได้ด้วยตนเองโดยไม่ติดลิขสิทธิ และซอฟตแ์วร์สามารถทาํงานร่วมกบัการบอร์ดไมโครคอลโทรลเลอร์แบบต่าง ๆ ไดอ้ยา่งง่ายดาย 

งานวิจัยนีนําเสนอการพฒันารถหุ่นยนต์ขนาดเล็กสําหรับตรวจสอบสภาพแวดล้อมผ่านระบบคลาวด์ ซึงได้นาํเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิงประยุกต์ร่วมกับเซ็นเซอร์แบบดิจิตอลรุ่น AM2302/DHT22 
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สาํหรับตรวจจบัอุณหภูมิ  ความชืนสัมพทัธ์ และ เซ็นเซอร์ BH1750 สาํหรับตรวจจบัความเขม้ของแสง โดยทาํการควบคุมรถหุ่นยนต์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ (Android) (Nolan et al., 2012)รวมทงัประยุกต์ใชไ้มโครคอลโทรลเลอร์แบบอาดุยโน่นาโน(Arduino Nano) และ NodeMCU/ESP8266 เพือควบคุมการเคลือนทีของรถหุ่นยนต์และจัดเก็บขอ้มูลสภาพแวดลอ้มไปยงักเูกิลชีทผา่นระบบคลาวด ์พร้อมทงัแสดงผลเป็นกราฟที Thingspeak.com 
หลกัการออกแบบรถหุ่นยนต์ขนาดเล็กสําหรับตรวจสอบสภาพแวดล้อมผ่านคลาวด์ 

. บล๊อกไดอะแกรมการทาํงานรถหุ่นยนต์ขนาดเลก็ 
บล็อกไดแกรมการทํางานของรถหุ่นยนต์ขนาดเล็กสําหรับตรวจสอบสภาพแวดล้อมผ่านคลาวด์ ประกอบ ประกอบไปดว้ย เซนเซอร์ตรวจวดัอุณหภูมิ เซ็นเซอร์ตรวจวดัความชืน และเซ็นเซอร์ตรวจวดัความเขม้แสง ทาํหนา้ทีเป็นอินพุตเพือตรวจวดัสภาพแวดลอ้ม ค่าทีเซนเซอร์ทาํการตรวจจบัไดจ้ะถูกประมวลผลดว้ยบอร์ด ESP8266 NodeMCU และส่งขอ้มูลสภาพแวดลอ้มจดัเก็บไปยงักเูกิลชีทในคลาวดผ์า่นระบบไวไฟ และแสดงผลเป็นกราฟที Thingspeak.com  

 สาํหรับการควบคุมรถหุ่นยนตข์นาดเล็ก จะใชแ้อพพลิเคชนัของอุปกรณ์สมาร์ทโฟนควบคุมรถหุ่นยนตผ์า่นระบบแอนดรอยด ์โดยมีโมดูลบลูทูธ HC-06 ต่อเขา้ทีพอร์ตอินพุต TX  และ พอร์ตอินพุต  RX      ของบอร์ด    อาดูโน่นาโน  ในส่วนของการขบัเคลือนจะใชโ้มดูล Driver Motor L298N  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท ี1 บล๊อกไดอะแกรมการทาํงานรถหุ่นยนตข์นาดเลก็ 
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2. การออกแบบทางด้านฮาร์ดแวร์ของรถหุ่นยนต์ขนาดเล็ก 
                            
 
 
 
 
 
 

ภาพท ี2 การต่อเซ็นเซอร์กบับอร์ด ESP8266 NodeMCU 
          จากภาพที 2 แสดงการเชือมต่อเซ็นเซอร์ในการตรวจจับสภาพแวดล้อม ประกอบไปด้วย เซนเซอร์ตรวจวดัอุณหภูมิ เซ็นเซอร์ตรวจวดัความชืน และเซ็นเซอร์ตรวจวดัความเขม้แสง ทาํหน้าทีเป็นอินพุตเพือตรวจวดัสภาพแวดลอ้ม ค่าทีเซนเซอร์ทาํการตรวจจบัไดจ้ะถูกประมวลผลดว้ยบอร์ด ESP8266 NodeMCU 

เซนเซอร์ตรวจวดัความเขม้แสง BH1750 คืออุปกรณ์ตรวจจบัการเปลียนแปลงของปริมาณแสง สามารถตรวจจบัความส่องควา่งไดย้่านกวา้ง ให้ค่าเป็นดิจิทลั ความละเอียดสูงถึง 16 บิต เชือมต่อแบบ I2C bus ความเร็วสาํหรับบสัขอ้มูล 400 KHz ทาํให้ประหยดัจาํนวนสัญญาณเชือมต่อ  ใชแ้รงดนัไฟเลียงในช่วง 2.4 – 3.6 โวลท ์ให้ค่าในการวดัเป็นหน่วย Lux ("ลกัซ์") ซึงเป็นหน่วยการวดัแบบ SI สาํหรับความสวา่ง (illuminance) = 1 lumen per square meter   ระยะเวลาในการวดัแต่ละครัง: ประมาณ 120 msec (สาํหรับ 0.5 Lux หรือ 1 Lux), 16 msec (สาํหรับ 4 Lux) ขึนอยูก่บัโหมดการวดัทีเลือก 
เซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์ DHT22 เป็นเซ็นเซอร์ซึงมีราคาถูก ใหค้่าเป็นแบบดิจิทลั ใชข้าสญัญาณดิจิทลัเพียงเส้นเดียวในการเชือมต่อแบบบิตอนุกรมสองทิศทาง (serial data, bi-directional) โดยมีความเทียงตรงในการวา่ค่าความชืนสัมพทัธ์ +- 5%.  ยา่นอุณหภูมิตรวจวดัไดอ้ยู่ที -40 C to 80 C. โดยจะใชข้าสัญญาณเพียงเส้นเดียวคือ DATA (หรือ SDA) แ บ บ ส อ ง ทิ ศ ท าง  แ ล ะ ใ น ส ถ าน ะ ป ร ก ติ สั ญ ญ าณ  DATA จ ะ เป็ น  HIGH ใน ก าร อ่ าน ข้อ มู ล แ ต่ ล ะ ค รั ง ไมโครคอนโทรลเลอร์จะตอ้งกาํหนดให้ขา DATA เป็นเอาตพ์ุต และสร้างบิต START ซึงจะตอ้งเป็น LOW อยา่งนอ้ย 800 µsec จากนันจึงให้เป็น HIGH อยา่งนอ้ย 20 µsec หลงัจากนนัเป็นการรอการตอบกลบั (response) และจากไอซี ขา DATA จะตอ้งถูกเปลียนเป็นอินพุตเริมตน้ของการตอบกลบัไอซี จะดึงสัญญาณลงเป็น LOW และปล่อยให้เป็น HIGH ช่วงละ 80 µsec โดยประมาณ (เรียกว่า Response Bit) จากนันจึงจะเป็นการส่งขอ้มูลทีละบิต รวม 40 บิต (ช่วง LOW ตามด้วยช่วง HIGH) ช่วง LOW ของแต่ละบิต จะกวา้งเท่ากนั แต่จะต่างกนัในช่วง HIGH สําหรับบิตทีมีค่าเป็น 0 หรือ 1 (ใชค้วามกวา้งช่วง HIGH ในการจาํแนกค่าของบิต) โดยแสดงลกัษณะสัญญาณแบบบิตขอ้มูลดงัภาพที 3 ซึงแสดงวา่สองไบตแ์รกสาํหรับความชืน สองไบตต์่อมาสาํหรับอุณหภูมิ และไบตสุ์ดทา้ยเป็น checksum หรือ parity bits 
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ภาพท ี3 สญัญาณบิตขอ้มูลของเซ็นเซอร์ DHT 22 
ESP8266 NodeMCU  คือ แพลตฟอร์มหนึงทีใช้ช่วยในการสร้างนวตักรรมอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิง Internet of Things (IoT) ทีประกอบไปด้วย Development Kit (ตวับอร์ด) และ Firmware (ซอฟต์แวร์บนบอร์ด) ทีเป็นโอเพ่นซอร์ส  สามารถเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา Lau ได ้ทาํใหใ้ชง้านไดง่้ายขึน มาพร้อมกบัโมดูลไวไฟ(ESP ) ซึงเป็นหัวใจสาํคญัในการใช้เชือมต่อกบัอินเตอร์เน็ตนนัเอง ตวัโมดูลESP นนัมีอยู่ดว้ยกนัหลายรุ่น ตงัแต่เวอร์ชนัแรกทีเป็น ESP-  ไปจนปัจจุบนัมีถึง ESP-  แลว้ และทีฝังอยูใ่น NodeMCU version แรกนนัก็เป็น ESP-  แต่ใน version  นนัจะใชเ้ป็น ESP-12E แทน ซึงการใชง้านโดยรวมก็ไม่แตกต่างกนัมากนกั NodeMCU นนัมีลกัษณะคลา้ยกบั Arduino*ตรงทีมีพอร์ต Input Output  buil in มาในตวั  สามารถเขียนโปรแกรมคอนโทรลอุปกรณ์ I/O ไดโ้ดยไม่ตอ้งผ่านอุปกรณ์อืนๆ และเมือไม่นานมานีก็มีนกัพฒันาทีสามารถทาํให้ Arduino IDE ใชง้านร่วมกบั Node MCU ได ้จึงทาํให้ใชภ้าษา C/C++ ในการเขียนโปรแกรมได ้ทาํใหส้ามารถใชง้านไดห้ลากหลายมากยงิขึน  NodeMCU ตวันีสามารถทาํอะไรไดห้ลายอยา่งมากโดยเฉพาะเรืองทีเกียวขอ้งกบั IoT ไม่วา่จะเป็นการทาํ Web Server ขนาดเลก็ การควบคุมการเปิดปิดไฟผา่น WiFi และอืนๆ อีกมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท ี4 การเชือมต่อภาคจ่ายไฟ ภาคควบคุมรถ และโมดูลบลทููธ กบับอร์ดอาดูโน่นาโน 
จากภาพที 4 แสดงการเชือต่อภาคจ่ายไฟ ภาคควบคุมรถ และโมดูลบลูทูธ กบับอร์ดอาดูโน่นาโน โดย การควบคุมรถหุ่นยนตข์นาดเล็กสาํหรับตรวจสอบสภาพแวดลอ้มผา่นคลาวดจ์ะควบคุมผา่นระบบ Android โดยใชแ้อพพลิเคชนัจากสมาร์ทโฟนในการควบคุมการเคลือนทีของรถหุ่นยนต ์โดยมีโมดูลบลูทูธ HC-06 ต่อเขา้ทีพอร์ตอินพตุ TX  และ RX  ของบอร์ดอาดูโน่นาโน  ซึงสญัญาณวิทยขุองโมดูลบลทููธจะหลีกเลียงการแทรกสอดของสญัญาณจากความถีอืนไดโ้ดยวธีิการเปลียนความถีหลงัจากทีส่งหรือรับแพค็เก็จขอ้มูล (Mohammed et al., 2014) ในส่วนของการเชือมตอ่กบั Driver Motor 
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L298N ทาํหนา้ทีในการขบัเคลือนมอเตอร์ให้ทาํงาน โดยต่อพอร์ต 2-5 และ พอร์ต 10-11 ของบอร์ดอาดูโน่เขา้กบับอร์ดขบัมอเตอร์ L298N โดยพอร์ต  ต่อเขา้ IN  และพอร์ต  ต่อเขา้ IN  ของสาํหรับการเคลือนทีเลียวซา้ย  ส่วนพอร์ต  ต่อเขา้ IN  และพอร์ต  ต่อเขา้ IN  สาํหรบัการเคลือนทีใหเ้ลียวขวาโดยทีพอร์ต 10 จะเป็นการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ดา้นซา้ย (PWM SPEED LEFT) และพอร์ต  จะเป็นการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ดา้นขวา (PWM SPEED RIGHT)   โดยมีองคป์ระกอบของวสัดุทีใชใ้นการเชือมต่อรถหุ่นยนต ์ดงันี 
 อาดูโน่นาโน คือ เครืองมือสําหรับใช้พฒันาระบบสมองกลฝังตวั (Embedded System) มีภาษามาตรฐานสําหรับการเขียนโปรแกรม โดยจะใชต้วัควบคุมหรือชิพไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ทีมีขนาดเล็กเพือให้มีความเหมาะสมกับงานขนาดเล็กอย่าง Atmega328  ซึงอาดูโน่มีจุดเด่นในเรืองของความง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน เนืองจากมีการออกแบบคาํสงัต่างๆ ขึนมาสนบัสนุนการใชง้านดว้ยรูปแบบทีง่าย ภาษาทีใชใ้นการเขียนโปรแกรมลงบนบอร์ดอาดูโน่ นนั จะใชภ้าษา C++ ซึงเป็นรูปแบบของโปรแกรมภาษาซีประยกุตแ์บบหนึงทีมีโครงสร้างของตวัภาษาโดยรวมใกลเ้คียงกนักบัภาษาซีมาตรฐาน (ANSI-C) อืนๆ เพียงแต่ไดมี้การปรับปรุงรูปแบบในการเขียนโปรแกรมบางส่วนทีผิดเพยีนไปจาก ANSI-C*เลก็นอ้ยเพอืช่วยลดความยุง่ยากในการเขียนโปรแกรมและให้ผูเ้ขียนโปรแกรมสามารถเขียนโปรแกรมไดง่้ายและสะดวกมากขึนกวา่การเขียนภาษาซีตามแบบมาตรฐานของ ANSI-C โดยตรง ซึงอาดูโน่จะมีลกัษณะการทาํงานเช่นเดียวกนักบั Text Editor โดยจะเลือกใช้ C- Compiler ของ “GNU AVR-GCC Toolchain” ร่วมกับ Library Function ของ “avr-libc” ส่วน Utility ทีใชใ้นการ Upload Code ให้กบั AVR นนัก็จะใช้ของ “AVRDude”  ซึงคุณสมบตัิของอาดูโน่นาโนจะประกอบไปดว้ยชิพไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmel ATmega328    แรงดนัไฟฟ้าทีใชง้าน 5 โวลท์    หน่วยความจาํ 32 KB  และความเร็วสัญญาณนาฬิกา 16 MHz 
 ชุดขบัมอเตอร์ L298N (Motor Driver L298N) เป็นบอร์ดขบัเคลือนหลกัให้กับหุ่นยนต์เพือควบคุมชุดไดรฟ์มอเตอร์ (Motor Driver) เป็นชุดขับมอเตอร์ชนิด H-Bridge ซึงจะถูกนําไปใช้ในการควบคุมทิศทาง และความเร็วของมอเตอร์ (Aruna et al., 2017) โดยสามารถควบคุมมอเตอร์ไดท้งัหมด 2 ชุดสัญญาณ คือวงจร H-Bridge ของ L298N*จะขบักระแสเขา้มอเตอร์ตามขวัทีกาํหนดดว้ยลอจิกเพือควบคุมทิศทาง  ส่วนความเร็วของมอเตอร์นนัจะถูกควบคุมดว้ยสัญญาณ (PWM Pulse Width Modulation)   โมดูลบลูทูธ HC-06 (Bluetooth HC- ) เป็นแบบ 4 ขา ใชแ้รงดนัไฟเลียง 3.3 VDC และระยะการรับส่งประมาณ 30 ฟตุ มี LED แสดงสถานะการทาํงานใชก้ระแสประมาณ 150 mA  แบตเตอรีลิเธียม - โพลิเมอร์ (Lithium – Polymer Battery) ในส่วนของแรงดนัทีเหมาะสมสําหรับหุ่นยนต์ คือ ขนาด  เซลล ์หรือ .  V โดยต่อดงัภาพที 5 เนืองจากสามารถใชไ้ดท้งัมอเตอร์ไฟตรงและเซอร์โวมอเตอร์  ไม่ควรใชง้านแบตเตอรีทีแรงดนัมากกวา่นี เนืองจากถา้จ่ายไฟไปยงัวงจรขบัมอเตอร์เป็นเวลานาน วงจรขบัมอเตอร์จะเสียหายได ้    
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ภาพท ี5 การเชือมต่อเซลลแ์บตเตอรีสาํหรับนาํไปใชก้บัรถหุ่นยนตข์นาดเล็ก 
.  การประกอบรถหุ่นยนต์ขนาดเล็กสําหรับการตรวจสภาพแวดล้อมผ่านคลาวด์   

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท ี6 สัดส่วนในมุมบนของรถหุ่นยนตใ์นดา้นกวา้งกบัยาวและตาํแหน่งในการติดตงัอปุกรณ์ 
 

 
 
 
 
 
                 (ก) ชนัล่าง                                            (ข) ชนักลาง                                               (ค) ชนับน 
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 (ง) รถหุ่นยนตข์นาดเลก็ทีประกอบเสร็จสมบูรณ์ 

ภาพท ี7 วธีิการประกอบรถหุ่นยนตข์นาดเลก็สาํหรับการตรวจสภาพแวดลอ้มผา่นคลาวด ์
หลักในการออกแบบและการประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นรถหุ่นยนต์ขนาดเล็กถูกแสดงดังภาพที 6-7 โดยการประกอบนนัจะแบ่งเป็นทงัหมด 3 ชนั คือ   

 ชนัล่าง จะนาํมอเตอร์กระแสตรงทงัสีตวัต่อเขา้กบัชุดขบัมอเตอร์ L298N เขา้กบับอร์ดอาดูโน่ นาโน เพือใชใ้นการขบัเคลือนมอเตอร์ในการเคลือนที พร้อมทงัเชือมต่อกบัโมดูลบลูทูธ HC-06 เพือการเชือมต่อกบัโทรศพัทส์มาร์ทโฟนในการควบคุมการเคลือนทีของรถ    สําหรับชนักลางจะประกอบโมดูลเซนเซอร์วดัอุณหภูมิและความชืน DHT22 และโมดูลเซนเซอร์ตรวจจบัแสง BH  ต่อเขา้กบับอร์ด ESP8266 NodeMCU เพือใชใ้นการส่งค่าผ่านสภาพแวดลอ้มไปยงัระบบคลาวด ์ และชนับนสุดนนั จะเป็นโมดูลวดัไฟแจง้เตือนแบตเตอร์รี และสวติซ์เปิดปิดการทาํงานของรถ (Saurav et al., 2015) 
3. การออกแบบทางด้านซอฟต์แวร์ของรถหุ่นยนต์ขนาดเล็ก  
 ในบทความนีจะนําเสนออลักอริทึมการออกแบบทางดา้นซอฟต์แวร์ของรถหุ่นยนต์ขนาดเล็ก โดยใชโ้ปรแกรม Arduino IDE โดยจะแบ่งอัลกอริทึมใน 3 ส่วนหลัก ๆ (Sudhakar et al., 2016)  คือ โปรแกรมควบคุมรถหุ่นยนต์ และโปรแกรมตรวจจบัสภาพแวดลอ้ม และโปรแกรมสาํหรับการเก็บขอ้มูลผา่นระบบคลาวด ์ดงัตารางที 1           
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ตารางท ี  ตวัอยา่งโคด้อลักอริทึมของรถหุ่นยนตข์นาดเลก็ ตวัอยา่งโคด้อลักอริทึม                   การควบคุมรถหุ่นยนต ์ ตวัอยา่งโคด้อลักอริทึม               การตรวจจบัสภาพแวดลอ้ม ตวัอยา่งโคด้อลักอริทึม                         การเก็บขอ้มูลผา่นระบบคลาวด ์
void loop()                       { 
  String input=""; 
  while(Serial.available()){ 
    input+=(char)Serial.read(); 
    delay(5);                      } 
  if(input=="n")                  { 
    stp();                            } 
  else if(input=="F")            { 
    fwd();                            } 
  else if(input=="R")            { 
    rev();                            } 
  else if(input.indexOf("TL")>-1){ 
    lft();                                 } 
  else if(input.indexOf("TR")>-1){ 
    rght();                               } 
  else if(input!="")                    { 
    motorSpeed=input.toInt();   } 
                                           } 

void loop() { 
  float h = dht.readHumidity(); 
  float t = dht.readTemperature(); 
  uint16_t lux = lightMeter.readLightLevel(); 
  Serial.print("hum : "); 
  Serial.println(h); 
  Serial.print("temp : "); 
  Serial.println(t); 
  Serial.print("Light: "); 
  Serial.print(lux); 
  Serial.println(" lx"); 
  String hum = (String)h;  
  String temp = (String)t;  
  String Light = (String)lux; 
  String data = "field1=" + temp + "&field2=" + hum+"&field3=" + Light;  

  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("X-THINGSPEAKAPIKEY: " + 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);           }} 

4. ผลการทดสอบรถหุ่นยนต์ขนาดเล็กสําหรับตรวจสอบสภาพแวดล้อมผ่านระบบคลาวด์ 
ในการทดสอบรถหุ่นยนต์ขนาดเล็กสําหรับตรวจสอบสภาพแวดลอ้มในระยะทาง 45 เมตร จะทดสอบโดยการตรวจจบัอุณหภูมิความชืน และความเขม้แสง และนาํขอ้มูลไปจดัเก็บในกเูกิลชีทในเวบ็ไซตข์องระบบคลาวด์ ดงัภาพที 8-9 รวมทงัสามารถแสดงผลเป็นกราฟที Thingspeak.com  และขอ้มูลทีถูกจดัเก็บสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลยอ้นหลงัได ้ 
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ภาพท ี8 เวบ็ไซตที์ทาํการเก็บขอ้มูลสภาพแวดลอ้มผา่นระบบคลาวด ์
 
 
 
 
 
 

ภาพท ี9 ตวัอยา่งกราฟการแสดงผลการวดัความชืนที Thingspeak.com  ของรถหุ่นยนตข์นาดเล็ก 
การทดสอบความเทียงตรงและเสถียรภาพของการตรวจจบัอุณหภูมิ ความชืน และความเขม้แสง จากรถหุ่นยนต์ขนาดเลก็สาํหรับตรวจสอบสภาพแวดลอ้มผา่นคลาวด ์จะทาํการทดสอบทงัหมดอยู ่3 สถานที คือ  

    ) จุดทดสอบในพนืทีโล่ง กลางแจง้ ณ สนามกีฬากลางมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ทดสอบวนัที  กุมภาพนัธ์ พ.ศ.25  เวลา 16.00 น.  ดงัภาพที 10 (ก) 
2) จุดทดสอบพืนทีมีสิงกีดขวาง กลางแจ้ง บริเวณลานอนันต์รังสรรค์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทดสอบวนัที  กุมภาพนัธ์ พ.ศ.25   เวลา .  น. ดงัภาพที 10 (ข) 

           3) จุดทดสอบพนืทีมีสิงกีดขวาง ในทีร่ม ภายในโรงยมิเนเซียมราชมงคลธญับุรี ทดสอบวนัที  กุมภาพนัธ์ พ.ศ.25  เวลา .  น. ดงัภาพที 10 (ค) 
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 (ก)   ทีโล่ง กลางแจง้                  (ข) พนืทีมีสิงกีดขวาง กลางแจง้            (ค) พนืทีมีสิงกีดขวาง ในทีร่ม 
ภาพท ี10 การทดสอบความเทียงตรงและเสถียรภาพของการตรวจจบัอุณหภูมิ ความชืน และความเขม้แสง จากรถหุ่นยนต์ขนาดเลก็สาํหรับตรวจสอบสภาพแวดลอ้มผา่นคลาวด ์
ตารางท ี2 ผลการทดสอบความเทียงตรงและเสถียรภาพของการตรวจจบัสภาพแวดลอ้ม 

ระยะทาง (เมตร) 

DHT22 SENSOR BH1750 SENSOR 
TEMPERATURE (°C) HUMIDITY (%) LIGHT (lux)  

ทีโล่ง กลางแจง้ 
พนืทีมีสิงกีดขวาง กลางแจง้            

พนืทีมีสิงกีดขวาง ในทีร่ม        
ทีโล่ง กลางแจง้ 

พนืทีมีสิงกีดขวาง กลางแจง้            
พนืทีมีสิงกีดขวาง ในทีร่ม        

ทีโล่ง กลางแจง้ 
พนืทีมีสิงกีดขวาง กลางแจง้            

พนืทีมีสิงกีดขวาง ในทีร่ม        
0 35.90 33.90 33.10 55.60 54.70 57.40 28556 7256 24 
5 36.20 33.80 33.10 55.00 55.40 57.60 28823 3866 25 
10 36.60 33.80 33.10 55.00 54.70 57.20 38550 4531 54 
15 36.90 33.90 33.00 54.40 54.90 57.60 37460 3820 65 
20 37.30 33.90 32.90 50.80 54.60 58.10 18866 4619 27 
25 37.30 34.00 32.90 54.80 54.80 58.30 19028 4747 29 
30 36.90 34.00 32.90 48.60 54.80 58.80 38660 5440 55 
35 37.30 34.10 32.90 50.40 53.60 58.40 38194 5337 54 
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40 38.60 33.90 32.90 49.30 54.40 58.40 48849 3163 24 
45 39.10 33.70 32.90 46.70 54.60 58.50 41125 2812 27 

จากตารางที 2 แสดงผลการทดสอบความเทียงตรงและเสถียรภาพของการตรวจจบัสภาพแวดลอ้มของรถหุ่นยนต์ขนาดเล็กสําหรับตรวจสอบสภาพแวดลอ้มผ่านคลาวด์  จากผลทีได้แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์เซ็นเซอร์มีความไวในการตรวจจบัทีดีและมีเสถียรภาพในการทาํงาน โดยมีความเทียงตรงในการวา่ค่าความชืนสัมพทัธ์ +- 5%.  ยา่นอุณหภูมิตรวจวดัได้อยู่ที -40 C to 80 C.  และเซ็นเซอร์วดัแสงแวดลอ้มสามารถตรวจจบัความส่องคว่างไดย้่านกวา้ง รถหุ่นยนต์สามารถควบคุมไดภ้ายในระยะทาง 45 เมตร และสามารถจดัเก็บขอ้มูลผ่านระบบคลาวดไ์ดแ้บบเรียลไทม ์(real time) 
 
 
 
 
 
                          (ก) เดินหนา้                                                                                  (ข) ถอยหลงั    
 
 
 
 
 
 
                          (ค) เลียวซา้ย                                                                                  (ง) เลียวขวา    

ภาพท ี11 สญัญาณ PWM จากออสซิลโลสโคปทีพอร์ตต่าง ๆ ของบอร์ดอาดูโน่นาโน 
ภาพที 11 แสดงผลการวดัทดสอบสัญญาณ PWM ทีวดัได้จากออสซิลโลสโคป เมือให้มีการเคลือนทีของรถหุ่นยนตข์นาดเล็ก ที 4 สถานะ คือ เดินหนา้ ถอยหลงั เลียวซา้ย เลียวขวา  โดยให้ความเร็วของมอเตอร์อยูที่ 50 เปอร์เซ็นของความความเร็วสูงสูด ซึงแสดงให้เห็นว่าเมือมีการควบคุมรถผ่านสมาร์ทโฟนและบอร์ดอาดูโน่ทาํการร่วมกับบอร์ดการขบัเคลือนมอเตอร์ L980N ในการขบัเคลือนรถหุ่นยนต ์ทาํให้การขบัเคลือนมีเสถียรภาพและสัญญาณวทิยขุองโมดูลบลูทูธจะไม่มีการแทรกสอดของสญัญาณจากความถีขา้งเคียง (Annu et al., 2017)  
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สรุปผลการวจิัย  
งานวิจัยนีนําเสนอการพฒันารถหุ่นยนต์ขนาดเล็กสําหรับตรวจสอบสภาพแวดล้อมผ่านระบบคลาวด์ ซึงได้นาํเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิงประยุกต์ร่วมกับเซ็นเซอร์แบบดิจิตอลรุ่น AM2302/DHT22 สาํหรับตรวจจบัอุณหภูมิ  ความชืนสัมพทัธ์ และ เซ็นเซอร์ BH1750 สาํหรับตรวจจบัความเขม้ของแสง โดยทาํการควบคุมรถหุ่นยนตผ์า่นอุปกรณ์สมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด ์(Android) รวมทงัประยกุตใ์ชไ้มโครคอลโทรลเลอร์แบบอาดุยโน่นาโน(Arduino Nano) และ NodeMCU/ESP8266 เพือควบคุมการเคลือนทีของรถหุ่นยนตแ์ละจดัเก็บขอ้มูลสภาพแวดลอ้มไปยงักูเกิลชีทผ่านระบบคลาวด์ พร้อมทงัแสดงผลเป็นกราฟที Thingspeak.com  จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นวา่อุปกรณ์เซ็นเซอร์มีความไวในการตรวจจบัทีดีและมีเสถียรภาพในการทาํงาน โดยมีความเทียงตรงในการวา่ค่าความชืนสัมพทัธ์ +- 5%.  และมีย่านอุณหภูมิทีสามารถตรวจจบัได้อยู่ที -40 C to 80 C.  และเซ็นเซอร์วดัแสงแวดลอ้มสามารถตรวจจบัความส่องควา่งไดย้า่นกวา้ง รถหุ่นยนตส์ามารถควบคุมไดภ้ายในระยะทาง 45 เมตร และสามารถจดัเก็บขอ้มูลผ่านระบบคลาวดไ์ด้แบบเรียลไทม ์(real time)  กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ทีสนบัสนุนเครืองมือทีใชส้าํหรับทดสอบในงานวจิยันี   เอกสารอ้างองิ Mohammed, S. M., Sabrina, T., Tuton, C. and Ariful, I.B. 2014. Dual Mode (Android OS) Autonomous Robotic    Car.  1st National Conference on Electrical & Communication Engineering and Renewable Energy,                Chittagong, Bangladesh. November 27, 2014, pp.61-65 Khushwant, J. and Vemu, S. 2013.  Design and Development of Smart Robot Car for Border Security.   International Journal of Computer Applications. Vol 76.  pp. 23-29 Sudhakar, E., Praveen, E. K. and Thiyagarajan, S.  2016.  Border Security and Multi Access Robot using           Embedded System.  Indian Journal of Science and Technology.  Vol 9.  pp. 1-5 Annu, M. A., Merin, E. J., Rinsily, K.S., Sinsee, B. and Sony, S. 2017.  Android Based Intelligent Robot for               Border Security.  International Research Journal of Engineering and Technology.  Vol 4.  pp. 2041-2043  Saurav, B., Umaima, R. and Asoke, N.  2015.  A New Approach to Control a Robot using Android Phone and  Colour Detection Technique.  International Journal of Computer Science and Information Technology.   Vol 6. pp. 2985-2989 Aruna, Y. V., Vidya, S. and Sahaja, R.  2017.  DTMF Controlled Enemy Detecting Robot for Border Security                 with Live Video Transmission.  International Journal of Engineering Science and Computer.  Vol 7.      pp.12955 - 12959 
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ตู้รับจดหมายอจัฉริยะ Intelligent Mailboxes  ธีรโชติ โมทอง สิริลกัษณ์ เกือวงค1์ และ กฤษณ์  ทองขนุดาํ2 Teerachot Motong  Sirilak Kuawong1 Grit Tongkhundam2 
 บทคัดย่อ   ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพฒันาไปอย่างรวดเร็วและทันสมยั เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของคนส่วนใหญ่มากขึน ทงัการนาํเอานวตักรรมมาประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัทางดา้นต่าง ๆ เช่น การเปิด-ปิดไฟดว้ยโทรศพัท์  ดงันนัผูพ้ฒันาเห็นวา่การพฒันาตูรั้บจดหมายอจัฉริยะก็เป็นการนาํเทคโนโลยีทีทนัสมยัและนาํนวตักรรมมาประยกุตใ์ชใ้นรูปแบบของ Internet of thing ซึงเขา้มามีบทบาทในปัจจุบนั โดยการรับจดหมายในอดีตนนั ถา้หากทีอยูป่ลายทางไม่มีผูรั้บ แลว้มีจดหมายมาส่งอาจจะทาํให้จดหมายของผูรั้บหายได ้หรือบางทีผูรั้บ ก็ไม่สามารถทราบไดว้า่มีจดหมายมาส่ง ดงันนัผูพ้ฒันาจึงพฒันาตูรั้บจดหมายอจัฉริยะ ทีสามารถรู้ได้วา่มีจดหมายมาส่งหรือไม่ แมว้า่ปลายทางจะไม่มีผูรั้บก็จะมีขอ้ความแจง้เตือนทางไลน์วา่มีจดหมายมาส่งจาํนวนกีฉบบั เป็นการสร้างความสะดวก สบายให้แก่ผูใ้ชง้านเป็นอยา่งมาก เหมาะสาํหรับผูที้ทาํงานนอกบา้นหรือผูที้ตอ้งเดินทางออกนอกบา้นบ่อย ๆ ทาํให้สามารถรับรู้ไดต้ลอดเวลา และเมือมีการเปิดตูรั้บจดหมายเพือทาํการเอาจดหมายออก จะมีขอ้ความแจง้เตือนวา่ไดเ้อาจดหมายออกแลว้ หลงัจากนนัตูรั้บจดหมายจะเริมนบัจดหมายใหม่อีกครังหลงัจากปิดตู ้ผลการวจิยัพบวา่ตูรั้บจดหมายอจัฉริยะมีการแจง้เตือนเมือมีจดหมายใส่เขา้ตู ้จาํนวนกีฉบบัโดยจะแจง้เตือนผ่านทางไลน์ และจะมีการแจง้เตือนอีกครังเมือมีการเปิดตู ้ซึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องผูพ้ฒันา          นิสิตสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ ตาํบลบา้นพร้าว อาํเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลุง 93210 
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ABSTRACT   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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บทนํา ในปัจจุบันการบริการรับส่งจดหมายหรือพสัดุภายในประเทศไทยนันโดยผูค้นส่วนใหญ่มกัจะใช้บริการของไปรษณียไ์ทยซึงเป็นหน่วยงานราชการ หรือ Kerry Express หน่วยงานของเอกชน ในบางกรณีทีการส่งจดหมายนัน ผูรั้บปลายทางไม่ไดอ้ยูบ่า้นหรือติดธุระขา้งนอกบา้นทาํให้ผูรั้บไม่สามารถทราบไดว้า่มีจดหมายมาส่งหรือไม่ หรือจดหมายทีกาํลงัรออยู่นนัไดมี้การจดัส่งแลว้หรือยงั ทาํให้เป็นปัญหาของผูรั้บทีตอ้งการจะทราบว่าจดหมายทีตนเองรอนนัมาถึงแลว้หรือไม่ในขณะทีตนเองนนัติดธุระหรือทาํธุระอยูน่อกบา้น ซึงยงัเป็นขอ้เสียและปัญหาใหญ่สาํหรับการรับส่งจดหมายในยคุปัจจุบัน และจากโครงงานตูรั้บจดหมายอจัฉริยะ ได้จดัทาํโครงงานทีเกียวกบัตูรั้บจดหมายโดยการสร้างตูรั้บจดหมายทีสามารถจดัเก็บและพสัดุไดม้ากขึนและยงัมีสีสันสวยงาม งานวิจยัตูรั้บจดหมายแจง้เตือนอตัโนมติั ไดส้ร้างตูรั้บจดหมายสาํหรับการแจง้เตือนผา่นขอ้ความ SMS ทาํใหส้ามารถทราบไดว้า่มีจดหมายมาส่งในกรณีทีผูใ้ชง้านไม่อยูบ่า้น แต่มีขอ้จาํกดัในดา้นของการเสียค่าบริการ SMS ตูรั้บจดหมายไฮเทค  ไดท้าํการสร้างตูรั้บจดหมายโดยมีการแจง้เตือนดว้ยการส่งเสียงและมีการจบัความเคลือนไหวบริเวณหน้าตูรั้บจดหมายแต่ไม่สามารถแจง้เตือนให้ผูใ้ชท้ราบไดใ้นกรณีทีมีจดหมายมาส่งแลว้ผูใ้ชง้านอยูข่า้งนอกบา้น นอกจากนันยงัมี Mr. Postman  ตูจ้ดหมายทีสามารถเตือนให้เจา้ของบา้นรู้ไดท้นัทีเมือมีจดหมายหรือพสัดุมาส่ง โดยจะมีแผนแผงโซล่าร์เซลลเ์อาไวรั้บแสงอาทิตยม์าสร้างเป็นพลงังานไฟฟ้า, ระบบล็อคอตัโนมติั ระบบ Wi-Fi ซึงทงัหมดนีควบคุมโดย Rasberry Pi ในตวัทีเป็นตน้แบบ และสามรถเช็คสถานะของตูจ้ดหมายไดท้นัที สามารถสงัลอ็คตูจ้ากระยะไกลในกรณีทีมีพสัดุสําคญัมา นอกจากนีมนัยงัฉลาดเรียนรู้เวลาส่งของบุรุษไปรษณียว์า่ปกติจะมาส่งช่วงไหน โดยมนัจะปลดล็อคตูก่้อนไปรษณียม์า  นาที พอของเขา้ตูปั้บก็จะล็อคให้ทนัที แต่มีขอ้เสียในเรืองพลงังานในกรณีทีมีฝนตกทุกวนั ตูไ้ม่สามารถรับแสงอาทิตยไ์ดท้าํใหพ้ลงังานในการใชง้านเหลือนอ้ยหรือหมดได ้โปรเจค็ Postifier  แอพพลิเคชนับนสมาร์ทโฟน ซึงแอพฯตวันีสามารถทาํการแจง้เตือนไดว้่าเมือไหร่ทีมีคนมาใส่จดหมาย แอพฯก็สามารถส่งขอ้ความแจ้งเตือนคุณผ่านสมาร์ทโฟนดว้ยอุปกรณ์ Bluetooth และสามารถเชือมต่อกบัอุปกรณ์ต่าง ๆ ดว้ยระยะห่าง  ฟุต  และ มีแบตเตอรีซึงเก็บพลงังานใชย้าวนาน -  เดือน  (low-energy Bluetooth)  อีกทงัแอพพลิเคชนั Postifier สามารถรองรับการทาํงานไดท้งั iOS และ Android แต่มีขอ้จาํกดัในเรืองของระยะทางการส่งสัญญาณของ Bluetooth ทีค่อนขา้งจะสัน และ iot mailbox จะเป็นการส่งอีเมลแจง้เตือนวา่มีจดหมายใหม่และเวลาทีจดัส่งจดหมายจะมีไฟติดทีหนา้ดา้นมุมบนของตูรั้บจดหมายเพือเป็นการแจง้เตือนวา่มีจกหมาย มีขอ้จาํกดัในเรืองของอีเมล ผูใ้ชง้านจะสามารถเห็นอีเมลแจง้เตือนก็ต่อเมือเขา้ระบบอีเมลเท่านนั ในกรณีไม่ไดเ้ขา้ระบบอีเมลไวผู้ใ้ชง้านไม่สามารถรับรู้ได ้ดงันันผูพ้ฒันาจึงไดพ้ฒันาตูรั้บจดหมายอจัฉริยะทีมีการแจง้เตือนผ่านทางไลน์ทุกครังทีมีจดหมายมาส่ง ทาํให้ผูใ้ชง้านรับสามารถทราบไดว้า่มีจดหมายมาส่งในกรณีทีไม่อยูบ่า้นหรือติดธุระขา้งนอกบา้น โดยจะมีการแจง้เตือนผา่นทางไลน์วา่จดหมายมาส่งจาํนวนกีฉบบั และทุกครังทีทาํการเปิดตูรั้บจดหมายจะมีขอ้ความแจง้เตือนทางไลน์ทุกครังทีมีการเปิดตูรั้บจดหมาย และหลงัจากรับตูรั้บจดหมายจะเริมนบัจดหมายฉบบัใหม่ทุกครังหลงัจากเปิดตู ้ซึงเป็นการสร้างความสะดวกใหแ้ก่ผูที้ติดธุระนอกบา้นหรือตอ้งเดินทางออกนอกบา้นบ่อย ๆ      
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วธิีดําเนินการวิจัย 1. ออกแบบฮาร์ดแวร์  ในการออกแบบฮาร์ดแวร์จะใชบ้อร์ด Wemos D1 Mini ในการควบคุม โมดูล LDR สาํหรับวดัความเขม้ของแสงโดยจะใชเ้ลเซอร์ 5 โวลตส์าํหรับ Arduino ทีความยาวคลืน 650 นาโนเมตร ในรูปเลเซอร์แบบจดุ ซึงจะใชเ้ลเซอร์สาํหรับส่องแสงไปทีโมดูล LDR โดยที Buzzer ไวส่้งเสียงเวลามีการใส่ซองจดหมายและใช ้Limit Switch ในการบอกถึงสถานะของการเปิดประตู ดงัภาพที 1 

 หลงัจากทีไดท้าํการออกแบบฮาร์ดแวร์ภายในคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแลว้ต่อมาจะเป็นการติดตงัอุปกรณ์ภายในตูรั้บจดหมาย ดงัภาพที 2 – 4 

          

ภาพท ี1 การออกแบบฮาร์ดแวร์ 

ภาพท ี2 ติดตงั Limit Switch  
ทีประตูของตูรั้บจดหมาย 

ภาพท ี3 ติดตงัให้แสงของเลเซอร์ตรงกบั LDR ภาพท ี4 ติดตงับอร์ด Wemos D1 Mini กบั Buzzer เขา้ไว้ดว้ยกนั พร้อมกบัต่อวงจรทงัหมด 
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2.การทาํงานระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  

 จากภาพที 5 สามารถอธิบายการทาํงานไดว้า่  เมือบุรุษไปรษณียม์าส่งเอกสารหรือจดหมายทีตูรั้บจดหมาย เมือมีเอกสารเขา้มาตดัระหวา่งแสงเลเซอร์กบั LDR ทีอยูภ่ายในตูรั้บจดหมาย LDR จะส่งขอ้มูลเป็นอนาล็อกไปยงับอร์ด Wemos D1 Mini แลว้ทาํการประมวลผล เพอืส่งขอ้ความผา่นทางไลน์วา่มี “ คุณมีจดหมายเขา้กีฉบบั ”ไปยงัระบบอินเตอร์เน็ต จนถึงผูรั้บ เมือผูรั้บไดรั้บขอ้ความทีส่งไปทางไลน์แลว้ ผูรั้บก็มารับเอกสารจากตูรั้บจดหมายในกรณีผูรั้บไดท้าํการไขหรือเปิดประตูตูรั้บจดหมายทาํให ้ Limit Switch ทาํงานหรือถูกกดลงไป  Limit Switch ก็จะส่งขอ้มูลไปยงับอร์ด Wemos D1 Mini เพือทีจะส่งขอ้ความแจง้เตือนวา่ “ รับจดหมายแลว้ครับ ” และทุกครังทีมีการเปิดตูรั้บจดหมายจะมีการนบัใหมทุ่กครังเสมอ  ผลและวจิารณ์ผล ส่วนของตูรั้บจดหมายอจัฉริยะ เมือทาํการอพัโหลดโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแลว้ จะมีการทาํงานดงันี . เมือมีจดหมายการหยอ่ยจดหมายทีตูรั้บจดหมาย จะมีขอ้ความการแจง้เตือนไปยงัผูรั้บ จะทาํการแจง้เตือนผา่นทางไลน์ โดยจะแสดงขอ้ความ “ คุณมีจดหมายเขา้ (จาํนวนจดหมาย) ฉบบั ” ดงัภาพที 6 

 

ภาพท ี5 การทาํงานระหวา่งฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ 

ภาพท ี6 แจง้เตือนมีการหยอ่นจดหมายทีตูรั้บจดหมาย 
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2. เมือผูรั้บไดรั้บการแจง้เตือนทางไลน์เสร็จเรียบร้อยแลว้ เมือผูรั้บทาํการเปิดตูรั้บจดหมายเพอืเอาจดหมายออกก็จะมีขอ้ความแจง้เตือนทางไลน์อีกครัง โดยจะแสดงขอ้ความ “รับจดหมายแลว้ครับ” หลงัจากนนัก็จะทาํการเริมนบัจดหมายใหม่อีกครงั ดงัภาพที 7  กรณีทีมีการใส่จดหมายครังละหลายฉบบัแบบวางซอ้นกนั ระบบไม่สามารถตรวจสอบไดว้า่มีการใส่จดหมายจาํนวนกีฉบบั และระบบจะนบัเป็นแค่หนึงฉบบัเท่านนั 

   และกรณีทีสองค่าทีไดจ้ากเลเซอร์ในขณะทีมีการใส่จดหมายจะอ่านค่าเป็น 1 และในขณะทีไม่ไดมี้การใส่จดหมายจะอ่านค่าเป็น 0 เพราะเมือมีการตดัของแสงเลเซอร์จะอ่านค่าเป็น 1 ทนัที  สรุปผลการวจิัย ในยคุปัจจุบนัทีเทคโนโลยมีีความทนัสมยัและมีความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ไปอยา่งรวดเร็ว และมีเทคโนโลยีใหม่ ๆทีสามารถสร้างความสะดวกสบายใหก้ารใชชี้วิตประจาํวนัของผูค้น ดงันนัเพอืความสะดวกสบายมากยงิขึนผูพ้ฒันาจึงไดท้าํการพฒันาตูรั้บจดหมายอจัฉริยะ ทีมีการแจง้เตือนผา่นทางไลน์มีจดหมายมาส่งในกรณีทีผูรั้บไม่อยู่บา้นหรือทาํธุระขา้งนอกบา้น และจะมีการแจง้เตือนเมือมีการเปิดตูจ้ดหมายเพอืเอาจดหมายออกทุกครังเสมอ หลงัจากนนัตูจ้ดหมายก็จะทาํการเริมนบัจดหมายใหม่อีกครัง เป็นการสร้างความสะดวกสบายใหแ้ก่ผูใ้ชง้านและเหมาะสาํหรับผูใ้ชง้านทีตอ้งเดินทางออกนอกบา้นบ่อยเป็นอยา่งยงิ ทาํใหผู้ใ้ชง้านทราบไดว้า่มีจดหมายมาส่งไม่วา่ผูใ้ชง้านจะทีอยูที่ไหนก็ตาม จากการประเมินพบวา่ตูรั้บจดหมายอจัฉริยะสามารถทาํงานไดดี้ตามวตัถุประสงคที์ตอ้งการ มีการแจง้เตอืนเมือมีจดหมายมาส่ง และจะมีการแจง้เตือนอีกครังเมือทาํการเปิดรับจดหมาย หลงัจากนนัจะเริมนบัจดใหม่อีกครัง       

ภาพท ี7 แจง้เตือนมีการหยอ่นจดหมายทีตูรั้บจดหมาย 
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กิตติกรรมประกาศ การวจิยัเรืองตูรั้บจดหมายอจัฉริยะจะสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดีไม่ได ้ หากไม่ไดรั้บความช่วยเหลือและความกรุณาจากบุคคลหลาย ๆ ท่าน ขา้พเจา้ขอขอบคุณบุคคลดงัต่อไปนีทีขา้พเจา้จะเอ่อนาม เป็นอยา่งยงิในการช่วยเหลือใหค้าํแนะนาํ ให้คาํปรึกษาและถึงตลอดการช่วยแกไ้ขปัญหาต่าง ๆทีสามารถทาํใหง้านวจิยัฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ซึงไดแ้ก่ บิดามารดา ทีใหก้ารสนบัสนุนในดา้นของค่าใชจ่้ายตา่ง ๆมาโดยตลอด อาจารยก์ฤษณ์ ทองขนุดาํ อาจารยที์ปรึกษาทีคอยใหค้าํแนะนาํในการทาํตูรั้บจดหมายอจัฉริยะครังนี และยงัรวมถึงเพือน ๆทีใหค้วามช่วยเหลือ  เอกสารอ้างองิ ชยัณรงค ์อุ่งเกษ, ณฐัพล บุญมาสร้อย, ยทุธพงค ์นนทโ์คตร, พีรวชิญ ์คาํฟ ูและ ศิวะ ไชยวรรณ์. 2553. โครงงานตู้รับ จดหมายอจัฉริยะ. แหล่งทีมา:http// jackchinmai.blogspot.com, 13 กนัยายน 2553 ดาววติรี  บุญแสน, วชิชากร โฆษิตพนัธวงศ ์และ กฤษณ์ ทองขนุดาํ.  2558. ตูรั้บจดหมายแจง้เตือนอตัโนมตัิ, น. 1-4.  ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ, มหาวทิยาลยัทกัษิณ, พทัลุง. ธนชั  เทพแสง, เกียรติศกัดิ มะโนปลืม และ วฒิุพร อรุณสวสัดิ.  2558.  ตูรั้บจดหมายไฮเทค, น. 2-6. ใน แบบ รายงานการวจิยัสิงประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม่ประเภทท ี1 สิงประดษิฐ์ด้านพฒันาคุณภาพชีวติ.วทิยาลยัเทคนิคปัตตานี, อาชีวศึกษาจงัหวดัปัตตานี, สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ. จงัหวดัปัตตานี. Manuel Masri, Pablo Masri, Christy Masri, Alicia Guzman. 2014. Mr. Postman.  Available Source: https://www.kickstarter.com/projects/1033096239/mr-postman-the-smart-secure-wi- fi-enabled-mailbox, Aug, 2014. Matt Luba. 2013. POSTIFIER - Bluetooth POSTbox notIFIER. Available Source:  https://www.indiegogo.com/projects/postifier-bluetooth-postbox-notifier, December, 2013. Sam. 2016. IOT MAILBOX. Available Source: https://core-electronics.com.au/projects/iot-mailbox,  28 July, 2016.              
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การศึกษามุมเอียงผวิหน้าดายทมีีอทิธิพลในการลากขนึรูปลึกถ้วยอลูมิเนียม The Study of Die Sur faces Angle the Influential in Deep Drawing Aluminum Cup  เชษฐ  อุทธิยงั1* สุวชิ  มาเทศน1์ ไกรวชิญ ์ ใจบุญเรือง1 จตุพร ใจดาํรงค2์ และ บรรเลง คาํเกตุ2 Chet  Utthiyoung1*, Suwich  Mated 1 , Kraiwit  Jaibunruang 1 Jatuporn Jaidumrong2 and Bunleng Kumket2  บทคัดย่อ   การศึกษามุมเอียงผิวหนา้ดายทีมีอิทธิพลในการลากขึนรูปลึกถว้ยอลูมิเนียม โดยใชรั้ศมีพชัน์ 8 มิลลิเมตร รัศมีดาย 3 มิลลิเมตร และมุมเอียงผิวหนา้ดาย 0˚, 2.5˚, 5˚, 10˚ และ15˚ มีวตัถุประสงคเ์พอืหาแรงในการลากขึนรูป ขีดจาํกดัอตัราส่วนการลากขึนรูป และขนาดความหนาของชินงานทีผ่านการลากขึนรูปลึก โดยใช้สารหล่อลืน 7 ชนิด DRAW359H, DRAW756A, TDN81, MZA30, นาํมนัตดักลึง, นาํมนัมะพร้าว และถุงดาํ รวมถึงไม่ใชส้ารหล่อลืนในการทดลอง ใชว้สัดุอลูมิเนียม เกรด AA1100H14 ขนาดความหนา 1 มิลลิเมตร ผลการทดลองพบวา่ มมุเอียงผิวหนา้ดาย 0˚ ใชแ้รง 0.72 กิโลนิวตนั ไดขี้ดจาํกดัอตัราส่วนการลากขึนรูปเท่ากบั 1.8   เมือใชส้ารหล่อลืน MZA30 ทีมุมเอียงผิวหนา้ดาย 2.5˚ ใชแ้รง 0.88 กิโลนิวตนั ไดขี้ดจาํกดัอตัราส่วนการลากขึนรูปเท่ากบั 2.0 เมือทาํการวดัความหนาชินงาน ส่วนทีบางทีสุด คือ ส่วนผนงัก่อนถึงรัศมีกน้ถว้ย เกิดจากความเคน้แรงดึงสูงทีบริเวณนี เมือพิจารณาโดยทงัหมดนีแสดงใหเ้ห็นวา่สารหล่อลืนและมุมเอียงผิวหนา้ดายมีอิทธิพลต่อการลากขึนรูป  คาํสําคญั : การลากขึนรูปลึก, สารหล่อลืน, มุมเอียงผิวหนา้ดาย, แรงในการลากขึนรูป, ขีดจาํกดัอตัราส่วนการลากขึนรูป      
     1สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาํบลชา้งเผือก อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50300 1 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of  Technology Lanna, Changpuek, Muang, Chiangmai, 50300, Thailand 2 สาขาวิศวกรรมอตุสหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90000 
2 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Sivijaya, Songkhla, Thailand 
*ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail): chet_tde@hotmail.com 
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ABSTRACT    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 แม่พิมพล์ากขึนรูปโลหะ มีความสาํคญัในอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในการผลิตขึนรูปชินส่วนต่าง ๆ เช่น ชินส่วนยานยนต ์ภาชนะในครัวเรือน ไดมี้ผูว้จิยัจาํนวนมากไดท้าํการวจิยัในหวัขอ้ต่าง ๆทีเกียวขอ้งกบัการขึนรูปงานโลหะ เช่นการหาค่าความสมัพนัธ์ของค่าอตัราส่วนในการลากขึนรูป เป็นตน้ ในการลากขึนรูป มีตวัแปรทีมีผลต่อการได้ชินงานสําเร็จ หลายตวัแปร เช่น มุมเอียงของผิวหนา้ดาย รัศมีดายและพนัช์ แรงกดบนแผ่นจบัยึดงาน ขนาดของแผ่นเปล่าวสัดุแผน่งาน การงอและการทาํใหต้รง ความเสียดทาน การอดั เป็นตน้ 
 ในการลากขึนรูปถว้ยกลมจะใชแ้รงกดจากพนัช์ ทาํให้เกิดการดัดตามรัศมีของพนัช์และรัศมีของดาย เมือพนัช์เคลือนทีลงลึกทาํให้เกิดผนงัของถว้ยกลม จึงเกิดความเคน้ดึงในแนวแกนมีโอกาสทีจะทาํให้แผ่นโลหะมีความหนาลดลง ทีปีกถว้ยจะเกิดความเคน้อดัตามเส้นรอบวง มีโอกาสทาํให้แผ่นโลหะบริเวณนีมีความหนามากขึน ในการลากขึนรูปลึกตวัแปรหนึงทีมีผล คือการดดังอซึงเกิดขึนทีมุมเอียงผิวหน้าดายค่ามุมเอียงของผิวหน้าดายซึงมนัจะส่งผลต่อบริเวณขอบมุมโดยตรง ค่ามุมเอียงมีค่าองศาทีมากหรือนอ้ยเกินไปก็ส่งผลต่อการลากขึนรูปชินงาน เพอืใหไ้ดชิ้นงานสาํเร็จ จึงมีแนวคิดทีจะสร้างแม่พิมพล์ากขึนรูป เพอืจะศึกษามุมเอียงผิวหนา้ดายในชุดแม่พิมพล์ากขึนรูป และทดสอบความสามารถในการลากขึนรูปของชินงาน และเปลียนขนาดขององศาผิวหนา้ดาย เพอืทาํการลากขึนรูปโดยทีขนาดองศาผิวหนา้ดาย ทีแตกต่างกนัวา่จะสามารถขึนรูปไดห้รือไม่ 
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วธิีดําเนินการวิจัย 1. วสัดุชินงาน  การศึกษาจะใชอ้ะลูมิเนียม เกรด A1100H14 ความหนา  มิลลิเมตร ความแขง็แรงดึง (Ultimate strength) 120 นิวตัน/ม.ม. โดยเตรียมชินงานเป็นแผ่นกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45, 47.5, 50, 52.5 และ 55 มิลลิเมตร ด้วยกระบวนการปัมตดัแผน่โลหะ แผน่ชินงานทีไดด้งัรูปภาพที 1       ภาพท ี  แผน่เปล่าอะลูมิเนียม   2. สารหล่อลืน                                                                                                                                            สารหล่อลืนทีใชใ้นการทดลองมี 7 ชนิดคือ MZA30, Draw 756A, TDN 81, Draw 359H, นาํมนัมะพร้าว นาํมนัตดักลึง, ถุงดาํพลาสติก และไม่ใชส้ารหล่อลืน รวมเป็น 8 การทดลอง ตามตารางที 1 ตารางท ี  สารหล่อลืนทีใชใ้นการทดลอง ชนิดสารหล่อลืน ลกัษณะ การใชง้าน TDN 81 สีเหลืองออ่น เหมาะสาํหรับลากขนึรูปเหลก็กลา้เมือใชง้านขึนรูปไม่มีรอยขีดข่วน Draw359H สีนาํตาลเหลือง เหมาะสาํหรับงานลากขึนรูปประเภทเหล็กกลา้ Draw756A สีขาวขน้ เหมาะสาํหรับงานลากขึนรูปเหลก็กลา้ไร้สนิมและอะลูมิเนียม MZA30 สีเหลืองใส เหมาะสาํหรับงานดึงท่องานขึนรูปโลหะงานลากขึนรูปอยา่งง่าย Coolant สีเหลืองใส เหมาะสาํหรับระบายความร้อนลกแรงเสียดทานขณะตดัเฉือนโลหะ Coconut oil สีใส เหมาะสาํหรับงานลากขึนรูปอยา่งง่ายและหล่อลืนชินส่วน  Plastic black bag ถุงดาํพลาสติก ผิวของถุงดาํมีความมนัและยดืหยุน่ในขณะดึง สาํหรับการลากขึนรูป ตารางท ี2 ค่าสมัประสิทธิความเสียดทานสารหล่อลืนทีใชใ้นการทดลอง สารหล่อลืน สัมประสิทธิความเสียดทาน 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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ตารางท ี3 สมบติัสารหล่อลืน  TDN 81 Draw359H Draw756A MZA30 Coolant Coconut oil ความหนืดที40 ˚ C (cSt) 164.35 598.64 - 141.15 - 40.61 
ความหนืดที100˚ C (cSt) 

10.80 30.62 - 12.63 - 8.20 
ดชันีความหนืด 6 74 - 76 - 182 
จุดวาบไฟ (˚F) - 204 - 240 - - 
สี เหลืองอ่อน นาํตาลเหลือง ขาวขน้ เหลืองใส เหลืองใส ใส ตวัเลขความเป็นกลาง 0.1699 5.2865 - 0.1373 - 10.1172 

3. ชุดแม่พมิพ์  วสัดุทีใชท้าํแม่พิมพใ์นส่วนของพนัช์และดายเป็นเหลก็กลา้เครืองมือ SKD11 ทาํการชุบแขง็ -  HRC และ ส่วนประกอบอืนๆ ใชเ้หล็กชนิดต่างๆ ตามความเหมาะสม รัศมีพนัช ์ขนาด  มิลลิเมตร และรัศมีดาย ขนาด  มิลลิเมตร ช่องวา่งระหวา่งพนัช์กบัดาย .  มิลลิเมตรมุมเอียงผิวหนา้ดาย มีค่าเท่ากบั ˚, 2.5˚, 5˚, 10˚ และ15˚ ลกัษณะของดาย ดงัรูปภาพที 2   
                                                                                     ภาพท ี  ลกัษณะของดาย   
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 4. เครืองมือและอุปกรณ์อืน  ๆทใีช้ในการทดลอง               ทาํการลากขึนรูปลึกชินงานโดยใชส้ารหล่อลืนแต่ละชนิด มุมเอียงผิวหนา้ดายแต่ละขนาด และวสัดุชินงานทาํการทดลองซาํ 7 ครัง และเก็บผลการทดลองจนครบ โดยติดตงัชุดแม่พิมพล์ากขึนรูปและอุปกรณ์วดัแรงกบัระยะทาง เขา้กบัเครืองเพรสไฮดรอลิกขนาด 30 ตนั ดงัภาพที 4 ทาํการลากขึนรูปถว้ยกลมใหไ้ดชิ้นงานสาํเร็จไม่มีรอยยน่หรือฉีกขาด บนัทึกผลของแรงในการลากขึนรูป ขีดจาํกดัอตัราส่วนการลากขึนรูป ตรวจสอบขนาดความหนาชินงานดว้ยเวอร์เนียร์ดิจิตอลความละเอียด .  มิลลิเมตร โดยทาํการวดัความหนาทีตาํแหน่งต่างๆ ดงัภาพที  
 
 
 
     

            
   ภาพท ี  แม่พิมพล์ากขึนรูปลึก                  ภาพท ี4 ติดตงัแม่พิมพล์ากขึนรูปและอปุกรณ์วดัแรงกบัระยะทาง 

                                                                                             บนเครืองเพรส 
 
 
 
 
                                               
 
                                                                         ภาพท ี5 จุดวดัความหนา 
การกาํหนดจุดวดัชินงาน โดยจุดที  วดัจากขอบปากถว้ยลงมาไม่เกิน  มิลลิเมตร จุดวดัที  วดัจากขอบเหนือรัศมีขึนไปไม่เกิน  มิลลิเมตร จุดวดัที 3 วดัจากจุดกึงกลางรัศมีถว้ย จุดวดัที 4 วดัจากขอบรัศมีกน้ถว้ยไปไม่เกิน 3 มิลลิเมตร จุดที 5 วดัทีเสน้ผา่นศูนยก์ลางถว้ยกลม   
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 ผลและวจิารณ์ผล 1. ผลการทดลองขีดจาํกดัอตัราส่วนการลากขึนรูป            การทดลองลากขึนรูปถว้ยกลมซึงใชว้สัดุอะลูมิเนียม โดยใชมุ้มเอียงผิวหนา้ดายทงั 5 ระดบั และใชส้ารหล่อลืนทงั 7 ชนิด กบัไม่ใชส้ารหล่อลืน ชินงานทีไดไ้ม่เกิดรอยแตกและรอยยน่ จะไดข้ีดจาํกดัอตัราส่วนการลากขึนรูปทีแตกต่างกนั ในกรณีไม่ใชส้ารหล่อลืนมุมเอียงผิวหนา้ดาย 0˚, 2.5˚ และ 5˚ สามารถลากขึนรูปไดขี้ดจาํกดัอตัราส่วนการลากขึนรูปเท่ากบั 1.8 เมือมุมเอียงผิวหนา้ดาย 10˚ และ15˚ จะไม่สามารถลากขึนรูปได ้โดยตวัอยา่งชินงานจากการทดลองลากขึนรูป ดงัตารางที 4 เมือใช้สารหล่อลืนจะได้ขีดจาํกัดอตัราส่วนการลากขึนรูปเท่ากับ .  ทีมุมเอียงผิวหน้าดาย 2.5˚, 5˚และ10˚ ส่วนมุมเอียงผิวหนา้ดาย 0˚ จะไดขี้ดจาํกดัอตัราส่วนการลากขึนรูปเท่ากบั 1.9  เมือใชมุ้มเอียงผิวหนา้ดาย 15˚ จะไดขี้ดจาํกดัอตัราส่วนการลากขึนรูปเท่ากบั 1.8 โดยตวัอยา่งชินงานจากการทดลองลากขึนรูป เมือใชมุ้มเอียงผิวหนา้ดายและสารหล่อลืนทีแตกต่างกนั ดงัตารางที 5 ตารางที  และตารางที   ตารางท ี  ตวัอยา่งชินงานในการลากขึนรูปลึกถว้ยกลมอะลูมิเนียม ลกัษณะชินงาน อตัราส่วนการลากขึนรูป (Drawing Ratio)     
อตัราส่วนการลากขึนรูป 1.8 มุมเอียงผิวหนา้ดาย 0˚ 

    
อตัราส่วนการลากขึนรูป 1.8 มุมเอียงผิวหนา้ดาย 2.5˚ 

    
อตัราส่วนการลากขึนรูป 1.8 มุมเอียงผิวหนา้ดาย ˚ 
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 ตารางท ี  ตวัอยา่งชินงานในการลากขึนรูปโดยใชมุ้มเอียงผิวหนา้ดาย 2.5˚ และสารหล่อลืนชนิดต่างๆ ลกัษณะชินงาน อตัราส่วนการลากขึนรูป (Drawing Ratio)     
อตัราส่วนการลากขึนรูป 2.0 สารหล่อลืน TDN81         

อตัราส่วนการลากขึนรูป 2.0 สารหล่อลืน MZA30     อตัราส่วนการลากขึนรูป 2.0 สารหล่อลืน Draw756A        
อตัราส่วนการลากขึนรูป 2.0 สารหล่อลืน Coconut oil 

ตารางท ี6 ตวัอยา่งชินงานในการลากขึนรูปโดยใชมุ้มเอียงผิวหนา้ดาย 5˚ และสารหล่อลืนชนิดต่างๆ ลกัษณะชินงาน อตัราส่วนการลากขึนรูป (Drawing Ratio)     
อตัราส่วนการลากขึนรูป 2.0 สารหล่อลืน MZA30 

    
อตัราส่วนการลากขึนรูป 2.0 สารหล่อลืน Draw756A 

    
อตัราส่วนการลากขึนรูป 2.0 สารหล่อลืน Draw359H 
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 อตัราส่วนการลากขึนรูป 2.0 สารหล่อลืน Coconut oil   
    

อตัราส่วนการลากขึนรูป 2.0 สารหล่อลืน ถุงดาํพลาสติก 

ตารางท ี7 ตวัอยา่งชินงานในการลากขึนรูปโดยใชมุ้มเอียงผิวหนา้ดาย 10˚ และสารหล่อลืนชนิดต่างๆ ลกัษณะชินงาน อตัราส่วนการลากขึนรูป (Drawing Ratio)     
อตัราส่วนการลากขึนรูป 2.0 สารหล่อลืน Draw756A 

ตารางท ี8 ผลการทดลองอตัราส่วนการลากขึนรูปเมือใชมุ้มเอียงผวิหนา้ดายกบัสารหล่อลืน  มุมเอียงผิวหนา้ดาย 0 ˚ มุมเอียงผิวหนา้ดาย 2.5 ˚ มุมเอียงผิวหนา้ดาย 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  มุมเอียงผิวหนา้ดาย 10 ˚ มุมเอียงผิวหนา้ดาย 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 หมายเหต:ุ  x คือไม่สามารถขึนรูป  / คือ ขึนรูปได ้
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เมือทาํการทดลองมุมเอียงผิวหนา้ดายทีมีค่าต่างกนักบัสารหล่อลืนชนิดต่างๆ  จะไดอ้ตัราส่วนการลากขึนรูป ดงัตารางที 8 เมือพิจารณาขีดจาํกดัอตัราส่วนการลากขึนรูปเมือใชมุ้มเอียงผิวหนา้ดายทีมีค่าต่างกนั ดงัภาพที 6 จะพบวา่ มุมเอียงผิวหน้าดาย 0 ˚ ไดขี้ดจาํกดัอตัราส่วนการลากขึนรูปเท่ากบั .  มุมเอียงผิวหนา้ดาย 2.5 ˚ 5 ˚ และ10 ˚ ไดขี้ดจาํกดัอตัราส่วนการลากขึนรูปเท่ากบั .  และมุมเอียงผิวหนา้ดาย 15 ˚ ไดขี้ดจาํกดัอตัราส่วนการลากขึนรูปเท่ากบั .                ภาพท ี6 ขีดจาํกดัอตัราส่วนการลากขึนรูปทีมุมเอียงผิวหนา้ดายแตกต่างกนั มุมเอียงผิวหนา้ดายทีเกิดขึนจะลดการสัมผสัของผิวหนา้ดาย ผิวหนา้แผน่จบัยดึชินงานและผิวแผ่นเปล่าทาํใหล้ดการเกาะติดของผิวหน้าขณะทาํการลากขึนรูป ความลาดเอียงไปสู่รัศมีดายขณะทาํการลากขึนรูปสารหล่อลืนจะไหลตามการเคลือนทีของปีกถว้ยทาํให้สารหล่อลืนไหลไปยงัรัศมีดายช่วยลดความเสียดทาน มีโอกาสลากขึนรูปสาํเร็จไดม้าก จากการทดลองเมือมุมเอียงผิวหนา้ดายเพมิขึนทาํใหอ้ตัราส่วนการลากขึนรูปสูงขึน จนไดถึ้งขีดจดัอตัราส่วนการลากขึนรูปเท่ากบั .  ทีมุมเอียงผิวหน้าดาย 2.5 ˚ 5 ˚ และ10 ˚ เมือใชมุ้มเอียงผิวหน้าดาย 15 ˚ จะได้ขีดจาํกัดอตัราส่วนการลากขึนรูปลดลงมีค่าเท่ากบั .  เนืองจากวา่การดดัและดดังอของแผน่เปล่าทีมีขนาดความโตขึนจะเกิดรอยยน่ทีปากทางเขา้รัศมีดาย ส่วนมุมเอียงผิวหนา้ดายทีไดขี้ดจาํกัดอตัราส่วนการลากขึนรูปสูงสุดเนืองจากความเคน้ดึงในแนวรัศมีลดลงแต่ความเคน้อดัตามแนวเส้นรอบวงเพิมขึนและการลากขึนรูปผา่นแรงเสียดทานทาํใหแ้ผ่นชินงานถูกลากไปในดายง่ายขึน 2. มุมเอยีงผวิหน้าดายและสารหล่อลืนทมีีอทิธิพลต่อแรงในการลากขนึรูป           ในการทดลองจะไดชิ้นงานทีใหอ้ตัราส่วนการลากขึนรูปแตกต่างกนั แรงในการลากขึนรูปเป็นผลรวมจาก แรงในการเอาชนะวสัดุในการเปลียนรูป แรงจากการดดับริเวณรัศมีดาย แรงเสียดทานทีดายกบัปีกถว้ยกบัแผ่นจบัยึดชินงาน และแรงเสียดทานทีผิวรัศมีดาย ดงันนัแรงสูงสุดในการลากขึนรูปเมือใชมุ้มเอียงผิวหน้าดายทีแตกต่างกัน กบัสารหล่อลืนต่างๆ ทีอตัราส่วนการลากขึนรูปเท่ากบั .  ดงัภาพที  ซึงจะใชแ้รงในการลากขึนรูปแตกต่างกนัไม่มากมีค่าอยูใ่นระหวา่ง .  ถึง .  กิโลนิวตัน ซึงขณะทาํการลากขึนรูปแรงทีทาํให้วสัดุเปลียนรูปและแรงแรงจากการดัดบริเวณรัศมีดายจะมีค่าคงที เนืองจากขนาดแผ่นเปล่าคงทีและใชว้สัดุชนิดเดียวกนัคืออะลูมิเนียมกบัสารหล่อลืนชนิดต่างๆ แต่ถา้มีมุมเอียงผิวหนา้ดายทีมากเกินไปและใชแ้ผ่นเปล่าทีโตขึนทาํใหเ้กิดการพบัของปีกถว้ยกลายเป็นรอยยน่ทีปีกถว้ย จะไม่สามารถลากขึนรูปได ้ 
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              ภาพท ี7 แรงในการลากขึนรูปสูงสุดเมือทาํการลากขึนรูปมุมเอียงผวิหนา้ดายแตกต่างกนักบัสารหล่อลืนต่างๆ              ภาพท ี8 แรงในการลากขึนรูปสูงสุดเมือทาํการลากขึนรูปมุมเอียงผวิหนา้ดาย .  องศากบัสารหล่อลืนต่างๆ เมือพิจารณาแรงในการลากขึนรูปมุมเอียงผิวหนา้ดาย 2.5 ˚ กบัสารหล่อลืนต่างๆ ดงัภาพที 8 เมืออตัราส่วนการลากขึนรูปมีค่าสูงขึนจะใช ้แรงในการลากขึนรูปมากขึน ซึงเป็นผลมาจากการใชแ้ผน่เปล่ามีขนาดเพิมมากขึน      
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           ภาพท ี9 แรงในการลากขึนรูปเมือมมุเอียงผิวหนา้ดายกบัสารหล่อลืนทีขีดจาํกดัอตัราส่วนการลากขึนรูปเท่ากบั .                จากภาพที  แรงในการลากขึนรูปเมือใช้มุมเอียงผิวหน้าดาย 2.5˚ 5˚ และ 10˚ ทีขีดจาํกดัอตัราส่วนการลากขึนรูปเท่ากบั .  จะพบวา่สารหล่อลืน MZA30 ทีมุมเอียงผิวหนา้ดาย 2.5˚ สามารถใชแ้รงในการลากขึนรูปนอ้ยทีสุดมีค่าเท่ากบั .  กิโลนิวตนั  3. มุมเอยีงผวิหน้าดายและสารหล่อลืนทมีีอทิธิพลต่อความหนาของชินงาน               การตรวจวดัขนาดความหนาชินงานถว้ยกลมอะลูมิเนียมโดยใชเ้วอร์เนียร์คาลิปเปอร์ดิจิตอล ทาํการวดัตามจุดทีกาํหนดดงัภาพที 5 มุมเอียงผิวหนา้ดายทงัห้าค่า จะไดค้วามหนาในแต่ละจุดไปในทิศทางเดียวกนั          ภาพท ี  ความหนาชินงานเมือใชมุ้มเอียงผิวหนา้ดาย 2.5˚ ทีอตัราส่วนการลากขึนรูป .                 จากภาพที  เมือใชมุ้มเอียงผิวหนา้ดาย 2.5˚ กบัสารหล่อลืนชนิดตา่งๆ ทีอตัราส่วนการลากขึนรูปเท่ากบั .   ความหนาชินงานทีทาํการวดัขนาดในแต่ละจุดทีกาํหนด พบวา่ จุดทีสอง ซึงเป็นส่วนทีบางทีสุด คือ ส่วนผนงัก่อนถึงรัศมีกน้ถว้ย เกิดจากความเคน้แรงดึงสูงทีบริเวณนี จุดทีหนึงผนังขอบปากถว้ยชินงานจะหนากว่าความหนาแผ่นเปล่าเริมตน้ เกิดจากบริเวณนีมีความเคน้กดทีเสน้รอบวงทีปีกถว้ย    
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  ภาพท ี11 ความหนาชินงานของขีดจาํกดัอตัราส่วนการลากขึนรูปสูงสุด               จากภาพที 11 ค่าความหนาเฉลียของชินงานทีขีดจาํกดัอตัราส่วนการลากขึนรูปเท่ากบั .  ซึงเป็นค่าสูงสุดทีไดจ้ากการทดลอง เมือใช้มุมเอียงผิวหน้าดาย 2.5˚ 5˚ และ 10˚ กบัสารหล่อลืน ทีจะสามารถคงขนาดความหนาใกลเ้คียงกบัความหนาของแผน่เปล่าก่อนการลากขึนรูป ซึงก็คือสารหล่อลืน TDN81 มุมเอียงผิวหนา้ดาย 2.5˚  สรุปผลการวจิัย 1. มุมเอียงผิวหนา้ดาย 0˚, 2.5˚ และ 5˚ สามารถลากขึนรูปไดขี้ดจาํกดัอตัราส่วนการลากขึนรูปเท่ากบั 1.8 มุม 10˚      และ 15˚ ไม่สามารถลากขึนรูปได ้ในกรณีไม่ใชส้ารหล่อลืน 2. มุมเอียงผิวหนา้ดาย 15˚ เมือใชส้ารหล่อลืนไดขี้ดจาํกดัอตัราส่วนการลากขึนรูปเท่ากบั 1.8 3. มุมเอียงผิวหนา้ดาย 10˚ ใชส้ารหล่อลืน Draw756A ไดขี้ดจาํกดัอตัราส่วนการลากขึนรูปเท่ากบั 2.0  4. มุมเอียงผิวหนา้ดาย 5˚ ใชส้ารหล่อลืน ถุงดาํพลาสติก นาํมนัมะพร้าว Draw359H Draw756A และMZA30ได ้    ขีดจาํกดัอตัราส่วนการลากขึนรูปเท่ากบั 2.0 5. มุมเอียงผิวหนา้ดาย 2.5˚ ใชส้ารหล่อลืน นาํมนัมะพร้าว Draw756A MZA30 และTDN 81 ไดขี้ดจาํกดัอตัราส่วน     การลากขึนรูปเท่ากบั 2.0 6. มุมเอียงผิวหนา้ดาย 0˚ เมือใชส้ารหล่อลืนไดขี้ดจาํกดัอตัราส่วนการลากขึนรูปเท่ากบั 1.9 7. มุมเอียงผิวหนา้ดาย ทีใชจ้นถึงมุม 10˚ อตัราส่วนการลากขึนรูปสูงขึนจะใชแ้รงในการขึนรูปมากขึน แต่แรงในการ     ขึนรูปมีความแตกต่างกนัเพียงเล็กนอ้ย 8. ความหนาของชินงานส่วนทีบางทีสุด คือส่วนผนงัก่อนถึงรัศมีถว้ย ซึงเกิดจากการดึงในบริเวณนี โดยมุมเอียงผิว     หนา้ดาย 2.5˚ กบัสารหล่อลืน TDN81จะรักษาขนาดความหนาทีใกลเ้คียงกบัความหนาของแผน่เปล่า    

ความห
นาชินง

าน (มลิ
ลิเมตร)

จุดวดัความหนาชินงาน

 2.5 องศา TDN81
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กิตตกิรรมประกาศ งานวิจยันีไดรั้บความร่วมมือจาก นายไกรวชิญ ์ ใจบุญเรือง และนายณฏัฐ์ ปวงจกัรทา นกัศึกษาหลกัสูตรวศิวกรรมแม่พิมพ ์คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ทีช่วยทาํการทดลองและบนัทึกผล และขอขอบคุณอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรวศิวกรรมวศิวกรรมแม่พมิพที์ช่วยใหค้าํแนะนาํการใชอุ้ปกรณ์ในการทดลอง  เอกสารอ้างองิ จุลศิริ ศรีงามผอ่ง. . วศิวกรรมงานแม่พมิพ์ขนึรูปโลหะแผ่นเบืองต้น. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี. ชาญชยั ทรัพยากร และคณะ. . การออกแบบแม่พิมพ์. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย(ีไทย-ญีปุ่น), กรุงเทพฯ. ชนะชัย วลิตวรางค์กรู และชยัวฒัน์ ทองหลี. . การศึกษาตัวแปรในการลากขึนรูปโลหะแผ่น. วิทยานิพนธ์ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเครืองมือและวสัดุ คณะวศิวกรรมศาสตร์, มหาวทิยาลยัเทคโน โลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี. เชษฐ  อุทธิยงั. . การศึกษาเพือเพมิประสิทธิภาพของกระบวนการลากขนึรูปลึกโดยใช้สารหล่อลืน. วทิยานิพนธ์ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารขึนรูปโลหะ คณะวศิวกรรมศาสตร์, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี. วารุณี เปรมานนท ์และพงศพ์นัธ์  แกว้ตาทิพย.์ . แม่พมิพ์โลหะแผ่น. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย(ีไทย-ญีปุ่น), กรุงเทพฯ. Chandorkar, K. 1997. Deep Drawing of Rectangular Pans from Aluminum Alloy. Journal of Mater ials  
Processing Technology, Vol. 63, pp. 27-34. 

Karem M, Y. 2014. Effect of Blank Holder Inclination Angle on Deep Drawing Round Mild Steel Cup WITH Flange. Eng. & Tech. Journal,Vol32,Part(A),No.7, Vedat, T. 2016. Experimental study on effects of die geometry and temperature on limit drawing ratio. International Conference on Engineering Natural Sciences.  
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การวเิคราะห์คุณลักษณะของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ โดยใช้เทคนิคการจําแนกข้อมูลและการหากฎความสัมพันธ์ Analysis of Mobile User  Character istics Using Data Classification and Association Rule Techniques.  ชฎารัตน์  พิพฒันนนัท ์และ สิริธร เจริญรัตน์   Chadarat  PhiPathananunth  and  Sirithorn  Jalearnrat2  บทคัดย่อ  งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาการวิเคราะห์คุณลกัษณะของผูใ้ชโ้ทรศพัท์มือถือ ใชข้อ้มูลของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย โดยการทาํเหมืองขอ้มูลใชเ้ทคนิคการจาํแนกขอ้มูลและการหากฎความสัมพนัธ์ ดว้ยกระบวนการ Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) มีขนัตอนหลกัคือ เริมตงัแต่การกําหนดและเข้าใจวตัถุประสงค์ การศึกษารวบรวมขอ้มูลการใชโ้ทรศพัท์เคลือนทีซึงขอ้มูลที จากนนัทาํการเตรียมขอ้มูลโดยแปลงให้เป็นขอ้มูลทีสามารถนาํไปวเิคราะห์ได ้หลงัจากนนัทาํการสร้างแบบจาํลอง การตรวจสอบแบบจาํลอง และการนาํแบบจาํลองไปใชง้าน โดยในขนัตอนการสร้างแบบจาํลองนนัไดท้าํการจาํแนกขอ้มูลใชเ้ทคนิคตน้ไมก้ารตดัสินใจ (Decision Tree) พิจารณาจากค่าความถูกตอ้ง ค่าความแม่นยาํ ค่าความระลึก  และใช้เทคนิคในการหากฎความสัมพนัธ์ด้วยอลักอริทึม Apriori โดยพิจารณาจากค่าสนับสนุนตาํสุด (Minimum support) ค่าความมนัใจตาํสุด (Minimum Confidence) และค่าลิฟท์ (Lift) ในการจาํแนกขอ้มูล และหากฎความสัมพนัธ์ของแอตทริบิวต์ทีเกียวขอ้งกบัผูใ้ช้ในการเลือกใช้โทรศัพท์มือถือ ผลสรุปทีได้คือ ผูใ้ช้โทรศพัท์ iPhone มีความตอ้งการโทรศพัท์ทีเพิมหน่วยความจาํ มีความชอบระบบปฏิบติัการ iOS   ผูใ้ช้โทรศพัท์ทงัเพศชาย และเพศหญิง มีความตอ้งการโทรศพัท์ทีเพิมหน่วยความจาํได ้ ดว้ยค่าสนับสนุนขนัตาํคือ 30% และความเชือมนัขนัตาํคือ 
50%  สาเหตุการใชโ้ทรศพัท์มือถือจาํแนกตามยหีอ้คือผูใ้ชเ้ลือกใช ้ iPhone  จากสาเหตุหลกัคือตอ้งการกลอ้งทีมีความละเอียด วสัดุโครงสร้างของโทรศัพท์ การใชง้านในออฟฟิศ   ส่วนผูใ้ชที้เลือกใช ้Samsung เนืองจากสาเหตุหลกัคือความกวา้งของหนา้จอ และความจุของแบตเตอรี ดว้ยค่าความถูกตอ้งคือ 47.50 %    
คาํสําคญั :  เหมืองขอ้มูล, ตน้ไมก้ารตดัสินใจ, กฎความสมัพนัธ์   
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ABSTRACT   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 ในปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารมีการเจริญกา้วหนา้และมีบทบาทในการชีวิตประจาํวนัอยา่งมาก  เช่น การใชค้อมพิวเตอร์ในการทาํงาน ใชอิ้นเทอร์เน็ตสืบคน้ขอ้มูล หรือการติดต่อสือสารขอ้มูลระหวา่งกนั โดยอุปกรณ์ทีนิยมแพร่หลายและเขา้ถึงไดง่้ายคือโทรศพัท์เคลือนทีหรือโทรศพัทมื์อถือซึงอาจกล่าวไดว้า่โทรศพัท์มือถือเป็นส่วนหนึงในชีวิตประจาํวนัของทุกคน เนืองจากเป็นเสมือนคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กทีสามารถพกพาได ้รวมถึงสามารถลงแอปพลิเคชนัเพิมเติมทาํให้มีความสามารถหลากหลาย  จากข่าวรายงานของสาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ข่าว กสทช., 2560) เปิดเผยว่าจากการใช้งานโทรศัพท์มือถือในปี พ.ศ. 2560 มีโทรศพัท์มือถือใชง้านอยูจ่าํนวนทงัสิน 121.53 ลา้นเลขหมาย และจากขอ้มูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (สาํนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม, 2560) ไดเ้ปิดเผยผลการสํารวจการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560 พบวา่ ในจาํนวนประชากรกลุ่มวยัรุ่นประมาณ .  ลา้นคน มีผูใ้ชโ้ทรศพัท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟนมากถึง 31.7 ลา้นคน โดยมีอตัราการใชเ้พมิขึนอยา่งต่อเนืองนบัตงัแต่ ปี พ.ศ. 2555 ทีมีเพียง  ลา้นคน  จากขอ้มูลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการวิเคราะห์คุณลกัษณะของผูใ้ชโ้ทรศพัท์มือถือของกลุ่มผูใ้ชที้เป็นกลุ่มวยัรุ่นนนัคือนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย โดยการทาํเหมืองขอ้มูลใชเ้ทคนิคการจาํแนกขอ้มูลและการหากฎความสัมพนัธ์ ดว้ยกระบวนการ Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM)  เพือศึกษาและวิเคราะห์คุณลกัษณะของผูใ้ชโ้ทรศัพท์มือถือในกลุ่มของนักศึกษาซึงจดัอยู่ในกลุ่มวยัรุ่น โดยมีขนัตอนหลกัคือ เริมตงัแต่การกาํหนดและเขา้ใจวตัถุประสงค์ การศึกษารวบรวมขอ้มูลการใชโ้ทรศพัท์เคลือนทีซึงขอ้มูล  และทาํการจดัเตรียมขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบทีใชป้ระมวลผลได ้จากนนัทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูล ในทีนีผูว้จิยัเลือกใช้วธีิการหากฎความสัมพนัธ์ (Association Rules)  และใชเ้ทคนิคการจาํแนกประเภทขอ้มูล (Classification) ดว้ยวิธีตน้ไมก้ารตดัสินใจ (Decision Tree) จากนันทาํการประเมินประสิทธิภาพของผลลพัธ์ทีได้วา่น่าเชือถือเพียงใด ซึงในขนัตอนนีอาจยอ้นกลบัไปก่อนหน้าเพือให้ได้ผลลพัธ์ทีตอ้งการได้ จากนันคือการเขียนสรุปผลในรูปแบบทีให้เข้าใจได้ง่าย เพือเป็นประโยชน์แก่ผูที้สนใจ     วธิีดําเนินการวิจัย 
ผูว้จิยัทาํการดาํเนินการวิจยัโดยใช ้กระบวนการ CRISP-DM เพือสกดัเอาองคค์วามรู้ทีไดจ้ากการทาํเหมืองขอ้มูล นีจะประกอบดว้ย 6 ขนัตอน คือ  (1)  การทาํความเขา้ใจในเรืองธุรกิจ (Business Understanding) (2)  การทาํความเขา้ใจในขอ้มูล (Data Understanding) (3) การเตรียมขอ้มูล (Data Preparation) (4)  การสร้างโมเดล (Modeling) (5) การประเมินผล (Evaluation) (6) การนําไปใชง้าน (Deployment) (เอกสิทธิ พชัรวงศ์ศักดา (2557) และ Tan P, et al. (2015)) โดยแต่ละขนัตอนอาจจะยอ้นกลบัไปยงัขนัตอนก่อนหนา้เพอืเปลียนแปลงแกไ้ขเพอืใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตามทีตอ้งการได ้โดยขนัตอนในกระบวนการ CRISP-DM มีดงันี 

(1) การทาํความเขา้ใจในเรืองธุรกิจ 
เป็นขนัตอนแรกในกระบวนการ CRISP-DM ซึงเน้นไปทีการเขา้ใจปัญหา วตัถุประสงคก์ารดาํเนินการ และแปลงปัญหาทีไดใ้หอ้ยูใ่นรูปแบบของการวเิคราะห์ขอ้มูลทางการทาํเหมืองขอ้มูล พร้อมทงัวางแผนในการดาํเนินการคร่าวๆ  เนืองดว้ยปัจจุบนัโทรศพัท์มือถือมีระบบปฏิบติัการหลกั  แบบ คือระบบปฏิบติัการ iOS และ Android  และมียีห้อทีเป็นทีรู้จกักนัทางตลาด ได้แก่ iPhone, Samsung  จากปัญหาในการตอ้งการทราบว่าสาเหตุใดผูซื้อจึงเลือกใชโ้ทรศพัท์ยีห้อนนัๆ เนืองดว้ย
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ระบบปฏิบัติการ ไลฟ์สไตล ์หรือคุณลกัษณะต่างๆ ของโทรศพัท์มือถือ   ผูวิ้จยัจึงมีวตัถุประสงค์เพือวิเคราะห์คุณลกัษณะของผูใ้ชโ้ทรศพัท์มือถือ โดยใชเ้ทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูล  และไดท้าํการวางแผนการดาํเนินการคร่าวๆ ตามกระบวนการ 
CRISP-DM ไดแ้ก่ การศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้ง การจดัทาํแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้เทคนิคการจาํแนกขอ้มูลและการหากฎความสัมพนัธ์ ใช้ซอฟตแ์วร์ช่วยในการวิเคราะห์คือ Rapid Miner Studio 7.0  จากนันทาํการวิเคราะห์ผลการวิจยัทีไดว้า่ตรงกบัวตัถุประสงค์ทีตงัไวห้รือไม่  และการทาํสรุปผลการวิจยัในรูปแบบเพือให้ผูบ้ริหารหรือนกัการตลาดเขา้ใจไดง่้าย โดยงานวจิยัทีเกียวขอ้งมีดงัต่อไปนี 

เสาวนีย ์ขจรเทวาวงศ์ (2558) ไดศึ้กษาปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจซือสมาร์ทโฟนตราสินคา้ของผูบ้ริโภคคนไทย ซึงกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีทีมีรายได้เฉลียต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,000 – 30,000 บาทต่อเดือน  กิจกรรมใชง้านผา่นสมาร์ทโฟนตราสินคา้จีนมากทีสุดใน 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เล่นโซเซียลมีเดีย รับสายโทรเขา้และโทรออก และลาํดบัสุดทา้ยคือถ่ายรูปโดยสมาร์ทโฟน ตราสินคา้จีนทีกลุ่มตวัอยา่งเลือกซือมากทีสุดคือตราสินคา้ Oppo รองลงมาไดแ้ก่ 
Xiaomi และลาํดบัสุดทา้ยคือ Huawei 

สมพงษ์ งามธรณกิจ และ นิตยา เจรียงประเสริฐ (2558) ได้ทําการเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์โทรศพัท์เคลือนทีแบบสมาร์ทโฟนยีห้อแอปเปิลและซมัซุงทีมีผลต่อการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงซึงมีอายรุะหว่าง 15 – 24 ปี โดยส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนักศึกษา ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามตัดสินใจเลือกซือโทรศัพท์เคลือนทีแบบสมาร์ทโฟนยีห้อแอปเปิลหรือซมัซุง โดยใชปั้จจยัในการตดัสินใจเลือกซือทีแตกต่างกนั 4 ปัจจยัซึงเป็นปัจจยัดา้นคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์คือปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นระดบัคุณภาพผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นการออกแบบ และปัจจยัดา้นตราสินคา้ ส่วนทีเหลืออีก 4 ปัจจยั คือปัจจยัดา้นการบรรจุภณัฑ ์ปัจจยัการรับรู้วา่มี ประโยชน์ ปัจจยัการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน และปัจจัยการรับรู้ถึงความเพลิดเพลินในการใช้งาน ไม่มีความ แตกต่างกัน ผลการคน้หาความสัมพนัธ์ของตวัแปรกับแนวโน้มในการตดัสินใจซือ พบว่าปัจจัยทีส่งผลต่อแนวโน้ม ในการตดัสินใจซือมีเพียงปัจจัยเดียวคือปัจจัยด้านระดับคุณภาพผลิตภณัฑ ์
(2) การทาํความเขา้ใจในขอ้มูล 

ขนัตอนนีผูว้จิยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรคือนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั หอการคา้ไทย ด้วยการแจกแบบสอบถามใช้การสุ่มตวัอย่างวิธี Random Sampling  จาํนวนตวัอย่าง 400 คน และทาํการตรวจสอบขอ้มูลทีไดท้าํการรวบรวมมาไดเ้พือดูความถูกตอ้งของขอ้มูล และพิจารณาวา่จะใชข้อ้มูลทงัหมดหรือจาํเป็นตอ้งเลือกขอ้มูลบางส่วนมาใชใ้นการวเิคราะห์ โดยประเด็นทีสอบถามในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 
1. ขอ้มูลส่วนตวั เช่น เพศ ชนัปี สาขา  รายไดเ้ฉลียต่อเดือน ขอ้มูลการใชกิ้จกรรมยามวา่งของนกัศึกษา 2. ขอ้มูลเกียวกบัโทรศพัทมื์อถือ เช่น สาเหตุการเลือกของโทรศพัทม์ือถือ ขอ้มูลแอปพลิเคชนัการทีใชใ้นโทรศพัทมื์อถือ ขอ้มูลยหีอ้โทรศพัทมื์อถือทีใชใ้นปัจจบุนั ราคาโทรศพัทมื์อถือทียอมรับได ้ ระบบปฏิบติัการของโทรศพัทมื์อถือทีชืนชอบ ราคาโทรศพัทมื์อถือ เป็นตน้ 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  837 
 

 การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

จากนนัผูว้ิจยัทาํการพจิารณาวา่ขอ้มูลทงัหมดทีรวบรวมมาไดม้าดูความถูกตอ้งของขอ้มูล และพิจารณาวา่ขอ้มูลดงักล่าวมีความจาํเป็นทีตอ้งใชใ้นการวเิคราะห์ทงัหมดหรือแคบ่างส่วน โดยทาํการคดักรองและเลือกขอ้มูลมาบางส่วนมาทาํการวเิคราะห์ ดงัแสดงในตารางที 1 
ตารางที 1  ตวัอยา่งขอ้มูลทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง 

ID เพศ รายได้เฉลียต่อเดือน 
กิจกรรมยามวา่งในชีวติประจาํว ัน 

ยหีอ้โทรศพัทที์ใช ้
สาเหตุการเลือกใช้โทรศพัทมื์อถือ 

ตอ้งการเพิมหน่วยความจาํได ้

แอปพลิเคชนัการทีใช ้
… ระบบปฏิบตัิการของโทรศพัทมื์อถือทีชืนชอบ 1 ชาย 10,000 - 15,000 เดินหา้ง เลือกซือของ  

iPhone ความกวา้งของหนา้จอ ตอ้งการ twitter  IOS 

2 ชาย 10,000 - 15,000 ออกกาํลงักายเล่นกีฬา  
Huawei  วสัดุโครงสร้างของโทรศพัท ์

ตอ้งการ facebook  Android 

3 หญิง 5,000-10,000 เล่นเกมผา่นการออนไลน์ทวัไป  

Samsung ความจุของแบตเตอรี ไม่ตอ้งการ twitter  Android 

4 … … … … … … … … …  
 (3) การเตรียมขอ้มูล 

ขนัตอนนีเป็นขนัตอนทีทาํการแปลงขอ้มูลทีไดท้าํการเก็บรวบรวมมา (raw data) ใหก้ลายเป็นขอ้มูลทีสามารถนาํไปวเิคราะห์ในขนัถดัไปได ้ โดยการแปลงขอ้มูลนีอาจจะตอ้งมีการทาํขอ้มูลใหถู้กตอ้ง (data cleaning) เช่น การแปลงขอ้มูลใหอ้ยู่ในรูปแบบทีสามารถนาํไปวเิคราะห์ได ้  การเติมขอ้มูลทีขาดหายไป  และการขจดั Outlierซึงหมายถึงการขจดัค่าทีมีความแปลกแยกออกไป การทาํขอ้มูลใหถู้กตอ้ง (data cleaning) ผูวิ้จยัไดท้าํการแปลงขอ้มูลทีขาดหายไปรวบถึงแปลงขอ้มูลทีผิดพลาดจากการจดัเก็บ เช่น การแปลงค่าทีผิดพลาดจากการป้อนขอ้มูล จาก ค่า Sumsang เป็น Samsung เป็นตน้ 
 สาํหรับการแปลงขอ้มูลในรูปแบบทีสามารถนาํไปวเิคราะห์ได ้ ผูวิ้จยัไดท้าํการแปลงขอ้มูลจากอกัขระ (character 

data) เป็นรูปแบบของตวัเลข (numerical)  และทาํการแปลงขอ้มูลจากตวัเลขแบบแจกแจงแบบทวนิาม (binomial distribution) ไดแ้ก่ เช่น เพศชายคือ  เพศหญิงคือ   การเลือกใชร้ะบบปฏิบติัการ iOS เป็น  และไม่เลือกใชร้ะบบปฏิบตัิการ iOS เป็น  เป็นตน้  เพือใหส้ามารถใชใ้นการวเิคราะห์ในเทคนิคการเรียนรู้แบบไม่มีผูส้อน (unsupervised learning)   ดว้ยวธีิการหากฎความสมัพนัธ์ โดยมีการกาํหนดรหสัในการแทนค่าในการเลือก Item นนัใชค้่าแทนดว้ย 1 และการไม่เลือก Item ดงักล่าวใชแ้ทนดว้ย 0 ซึงมีรายละเอียดขอ้มูลทีใชใ้นงานวจิยันีดงัตารางที 2 
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ตารางท ี2 แสดงรายละเอียดขอ้มูลทีใชภ้ายในงานวจิยั 
ชือ Item ความหมาย Male เพศชาย  Female เพศหญิง  Memory need ความตอ้งการโทรศพัทที์เพิมหน่วยความจาํได ้Phone_iPhone การใชย้หีอ้โทรศพัท ์iPhone Phone_Samsung การใชย้หีอ้โทรศพัท ์Samsung Phone_Other การใชย้หีอ้โทรศพัทย์หีอ้อนืๆ ไดแ้ก่  Acer, Oppo, Huawei, Nokia, Vivo, Asus OS_Like_iOS ชืนชอบระบบปฏิบติัการ iOS OS_Like_ Android ชืนชอบระบบปฏิบตัิการ Android (4) การสร้างโมเดล 

ในขนัตอนนีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคทางการทาํเหมืองขอ้มูลโดยผูว้จิยัใชก้าร  เทคนิคในการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ  
1. เทคนิคการเรียนรู้แบบไม่มีผูส้อน (unsupervised learning) โดยผูว้จิยัเลือกใชว้ธีิการหากฎความสมัพนัธ ์2. เทคนิคการเรียนรู้แบบมีผูส้อน (supervised learning) โดยผูว้จิยัเลือกใชเ้ทคนิคการจาํแนกประเภทขอ้มูล ดว้ยวธีิตน้ไมก้ารตดัสินใจ  

ขนัตอนการวเิคราะห์ข้อมูลเพือหากฎความสัมพนัธ์ โดยใช้เทคนิคการหากฎความสัมพนัธ์   
ผูว้จิยัใชเ้ทคนิค Apriori เพือหาความสมัพนัธ์ระหวา่ง item ต่างๆ ไดแ้ก่ เพศ  ยหีอ้โทรศพัทมื์อถือ ระบบปฏิบติัการทีชืนชอบ ความตอ้งการโทรศพัทมื์อถือทีสามารถเพมิหน่วยความจาํได ้โดยมีส่วนทีอยูด่า้นซา้ย LHS (Left Hand Side) ซึงเรียกวา่ขอ้อา้ง (premise)  และส่วนทีอยูด่า้นขวา RHS (Right Hand Side) ซึงเรียกวา่ขอ้สรุป (conclusion)  โดยการเขียนกฎความสมัพนัธ์สามารถเขียนไดล้กัษณะ LHS => RHS ความหมายคือถา้เกิด LHS แลว้จะเกิด RHS ร่วมไปดว้ย โดยผูว้จิยัทาํการกาํหนดตวัวดัประสิทธิภาพคือ  
1. ค่าสนบัสนุน (support) หมายถึงค่า frequent itemset หรือการหารูปแบบของขอ้มูลทีเกิดขึนร่วมกนับ่อยๆในคลาสของขอ้มูล  
2. ค่าความเชือมนั (Confidence) แสดงความเชือมนัของกฎความสมัพนัธ์วา่เกิดขึนดว้ยจาํนวนกีเปอร์เซ็นต ์ดงัแสดงในสมการที (1) 
Confidence (LHS => RHS) =  ( , )

( )            (1) 
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3. ค่าลิฟท ์ (Lift) คือค่าทีบ่งบอกวา่การเกิดรูปแบบ LHS และ RHS มีความสมัพนัธ์กนัแค่ไหน โดยถา้ค่า lift เป็น 1 แสดงวา่รูปแบบ LHS และ RHS ไม่ขึนต่อกนั แต่ถา้มีค่าเกิน 1 มากๆ แสดงวา่ รูปแบบทงัสองมีความสมัพนัธ์กนัโดยไม่ไดเ้กิดจากการสุ่ม ดงัแสดงในสมการที (2) 
Lift (LHS => RHS) = ( , )

( )∗ ( )           (2) 
ผูว้จิยัทาํการหารูปแบบ item ทีเกิดขึนร่วมกนับ่อย โดยการกาํหนดค่าสนบัสนุนขนัตาํ (minimum support)  และค่าความมนัใจขนัตาํ (minimum confidence) จากนนัทาํการปรับค่าทีไดเ้พอืหาค่าทีทาํใหเ้กิดกฎความสมัพนัธ์ และทาํการวเิคราะห์กฎความสมัพนัธ์ทีได ้ ทีเกิดขึนจากค่าสนบัสนุน  ค่าความเชือมนั และค่าลิฟท ์   

ขนัตอนการวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการจาํแนกประเภทข้อมลูด้วยวธิีต้นไม้การตดัสินใจ 
 ในขนัตอนนีผูว้ิจยัเลือกใชว้ธีิตน้ไมก้ารตดัสินใจเนืองจาก มีหลกัการทีเขา้ใจง่าย ตวัแบบถูกสร้างและเรียนรู้ไดเ้ร็วเหมาะกบัขอ้มูลแบบมีโครงสร้าง (structured data) และเลือกใชว้ิธี Split Test เพือทาํการทดสอบโมเดล เนืองจากลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวนไม่มากคือ 400 ตวัอยา่ง ในกรณีทีใชว้ธีิอืน เช่น Cross-validation-Test จะทาํให้ขอ้มูลในแต่ละส่วนมีจาํนวนน้อยเกินไปในการทดสอบโมเดลได ้ เมือทาํการเลือกวิธีการทดสอบโมเดลดว้ย วิธี Split Test แลว้ผูว้จิยัทาํการแบ่งขอ้มูลเพือทาํการทดสอบ โดยแบ่งขอ้มูลจาํนวน 70% ใชใ้นการสร้างโมเดล  และขอ้มูลจาํนวน 30% เป็นขอ้มูลสาํหรับทดสอบโมเดลทีสร้างขึน  โดยขนัตอนการสร้างโมเดลตน้ไมก้ารตดัสินใจใช้วิธีการคาํนวณค่าสารสนเทศทีไดเ้พิม (information gain) ของแต่ละโหนดเทียบกบัคลาสเพอืหาโหนดทีใหค้่าสารสนเทศทีไดเ้พมิมากทีสุดมาเป็น root ของตน้ไมก้ารตดัสินใจ   และใชค้่าอตัราส่วนทีไดเ้พิม (Gain Ratio) เพือแกไ้ขปัญหาเรืองความไม่ยุติธรรมในการเปรียบเทียบตวัแปรเพือการแบ่งโหนดของค่าสารสนเทศทีไดเ้พิม โดยการปรับค่าสารสนเทศทีไดเ้พิมด้วยการหารค่าสารสนเทศสาํหรับการแบ่งโหนด (SplitINFO) ซึงสามารถคาํนวณไดด้ังสมการที (3) ซึงเมือนําค่าสารสนเทศสําหรับการแบ่งโหนดมาหารออกจากค่าสารสนเทศทีได้เพิมก็สามารถคาํนวณค่าอตัราส่วนทีไดเ้พิมดงัแสดงในสมการที (4)  สาํหรับตวัวดัประสิทธิภาพของโมเดล ผูว้จิยัใชค้่าในการวดัค่าความถูกตอ้งในการวดัความถูกตอ้งของโมเดลโดยพิจารณารวมทุกคลาส และใชค้่าความแม่นยาํของโมเดลรวมถึงค่าความระลึกวดัความถูกตอ้งของโมเดลโดยพิจารณาแยกทีละคลาส 

SplitINFO =  − ∑  log                                              (3) 
เมือ ni  คือจาํนวนตวัอยา่งทีโหนดลูกที i 
และ n คือจาํนวนตวัอยา่งทีโหนดแม่ (parent node)  
 

GainRATIOsplit =  GAINsplit
SplitINFO                                                (4) 

(5) การประเมินผล  
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ในขนัตอนนีผูว้ิจยัจะไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคทางการทาํเหมืองขอ้มูลแลว้แต่ก่อนทีจะนาํผลลพัธ์ทีได้ไปใชง้านต่อไปจะตอ้งมีการวดัประสิทธิภาพของผลลพัธ์ทีไดว้า่มีความน่าเชือถือมากนอ้ยเพียงใด โดยผูว้จิยัพิจารณาจากค่าความเชือมนั ค่าความถูกตอ้ง และค่าสนับสนุน ซึงอาจจะยอ้นกลบัไปยงัขนัตอนก่อนหน้าเพือเปลียนแปลงแกไ้ขเพือให้ไดผ้ลลพัธ์ตามทีตอ้งการได ้ สาํหรับกฎความสมัพนัธ์ค่าความมนัใจขนัตาํทีไดค้ือ 50% และค่าสนบัสนุนขนัตาํคือ 30% และสาํหรับการสร้างโมเดลดว้ยเทคนิคการจาํแนกประเภทขอ้มูล ไดค้่าความถูกตอ้งของโมเดลในการทาํนายระบบปฏิบติัการทีชืนชอบเท่ากบั  76.67 %  และไดค้่าความถูกตอ้งคือ 90% ในการทาํนายยหีอ้โทรศพัท์ทีใช ้ 
(6) การนาํไปใชง้าน 

ผลลพัธ์ทีไดใ้นการวจิยัครังนีแสดงถึงองคค์วามรู้ทีมีประโยชน์ต่อนกัวจิยั ผูบ้ริหาร หรือนกัการตลาดเขา้ใจไดง่้ายและสามารถนาํไปออกโปรโมชนั เกียวกบัโทรศพัท์มือถือได ้ 
 ผลและวจิารณ์ผล ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคทางการทาํเหมืองขอ้มูลสาํหรับการหากฎความสมัพนัธ์ ผูว้จิยัวดัผลกฎความสมัพนัธ์ทีสร้างจากค่าความเชือมนั ค่าสนบัสนุน และค่าลิฟท ์โดยผูว้จิยัทาํการคดักรองกฎความสัมพนัธ์ทีเกิดจากความมนัใจขนัตาํในทุกโมเดล เท่ากบั 50% และค่าสนบัสนุนขนัตาํคือ 30% แสดงไดด้งัภาพที 1  

 
ภาพท ี1 หนา้จอแสดงผลค่าสนบัสนุน ค่าความเชือมนั และค่าลิฟท ์

จากผลกฎความสมัพนัธ์ (Association Rules) ทีได ้สามารถอธิบายไดด้งันี  
ผูใ้ชโ้ทรศพัท ์iPhone => มีความตอ้งการโทรศพัทที์เพิมหน่วยความจาํได ้
ผูใ้ชโ้ทรศพัท ์iPhone  => ความชอบระบบปฏิบตัิการ iOS  
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ผูใ้ชเ้พศชาย => มีความตอ้งการโทรศพัทที์เพิมหน่วยความจาํได ้
เมือมีความชอบระบบปฏิบติัการ iOS => การเลือกยหีอ้โทรศพัท ์iPhone 
ผูใ้ชเ้พศหญิง => มีความตอ้งการโทรศพัทที์เพิมหน่วยความจาํได ้
เมือมีความชอบระบบปฏิบติัการ IOS=> มีความตอ้งการโทรศพัทที์เพมิหน่วยความจาํได ้

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคทางการทาํเหมืองขอ้มูลสาํหรับการสร้างตน้ไมก้ารตดัสินใจ   ผูวิ้จยัใชก้ารคาํนวณค่านาํหนกัดว้ยอตัราส่วนทีไดเ้พมิ (Gain Ratio) และใชค้่าความเชือมนัตงัแต่ 50% โดยมีชือของ Node ทีนาํมาสร้างตน้ไม้การตดัสินใจสามารถอธิบายไดด้งัตารางที 3 และตวัอยา่งของตน้ไมต้ดัสินใจทีไดแ้สดงในภาพที 2  
ตารางท ี3  ชือและความหมายของโหนดทีใชใ้นการสร้างตน้ไมก้ารตดัสินใจ 
ชือ  Node ความหมาย sex เพศ income รายไดเ้ฉลียต่อเดือน reason เหตผุลในการเลือกใชง้านโทรศพัท ์LifeStyle กิจกรรมยามวา่ง   Phone_Like ระบบปฏิบตัิการทีชืนชอบ Social ขอ้มูลแอปพลิเคชนัการทีใชบ้่อยทีสุด 

 
ภาพท ี2 ตน้ไมก้ารตดัสินใจของสาเหตุการใชโ้ทรศพัทมื์อถือ 
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จากภาพที 2 สามารถสรุปเป็นชุดของกฎ if-thenไดด้งันี    
if reason = กลอ้งทีมีความละเอียด then iPhone   if reason = กลอ้งมีความละเอียดและคมชดัเทียบเท่ากลอ้งโปร then iPhone   if reason = ขนาดความจาํของตวัเครือง then Oppo   if reason = ความกวา้งของหนา้จอ then Samsung   if reason = ความจุของแบตเตอรี then Samsung   if reason = วสัดุโครงสร้างของโทรศพัท ์then iPhone   if reason = เนน้การใชง้านภายในออฟฟิศ then iPhone    สาํหรับการสรุปประสิทธิผลของโมเดลตน้ไมก้ารตดัสินใจในภาพที 2 ไดค้่าความถูกตอ้งคือ 47.50 %  

ผูว้จิยัเลือกทียอมรับค่าดงักล่าวเนืองจากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คือ iPhone และ Samsung และค่าความแม่นยาํ และ ค่าความระลึกของกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวอยูใ่นอตัราทียอมรับได ้ โดยค่าความแม่นยาํของแต่ละโมเดลโดยพิจารณาแยกทีละคลาสไดค้่ามากทีสุดคือ Samsung คิดเป็น 58.06%  iPhone คิดเป็น 44.87% Oppo คิดเป็น 33.36 % ตามลาํดบั และค่าความระลึกวดัความถูกตอ้งของแต่ละโมเดลโดยพิจารณาแยกทีละคลาส ไดค้่ามากทีสุดคือ iPhone คิดเป็น  68.63%  Oppo คิดเป็น 44.44% และ Samsung  คิดเป็น 
43.90% ตามลาํดบั ดงัแสดงในภาพที 3 การวดัประสิทธิผลของโมเดล  

 ภาพท ี3 หนา้จอแสดงการวดัประสิทธิผลของโมเดลตน้ไมก้ารตดัสินใจดว้ยค่าความถูกตอ้ง ค่าความแม่นยาํ และค่าความระลึก 
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ผูว้จิยัทาํการสร้างตน้ไมก้ารตดัสินใจเพมิเติมโดยใช ้node อืนๆ ไดแ้ก่ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน เหตผุลในการเลือกใชง้านโทรศพัท ์กิจกรรมยามวา่ง ระบบปฏิบตัิการทีชืนชอบ ขอ้มูลแอปพลิเคชนัการทีใชบ้่อยทีสุด เพือหาผลสรุปทีไดเ้พมิเติม ดงั

แสดงในภาพที 4 แสดงตวัอยา่งของตน้ไมก้ารตดัสินใจ 
ภาพท ี4 แสดงส่วนหนึงของตน้ไมก้ารตดัสินใจ  

เมือผูว้จิยัพิจารณากฎทีเกิดขึนจากการสร้างตน้ไมก้ารตดัสินใจ โดยเลือกกฎทีมีกลุ่มตวัอยา่งในกฎนนัมากกวา่กฎอืนๆ   จากนนัทาํการจาํแนกกฎทีไดต้ามยหีอ้ของโทรศพัทมื์อถือสามารถสรุปไดด้งัตารางที 4  
ตารางท ี4  ตวัอยา่งกฎ if-then และเมือพิจารณากฎจาํแนกตามยหีอ้ของโทรศพัทมื์อถือ 

ยหีอ้ของโทรศพัทมื์อถือ กฎ if-then 
iPhone if LifeStyle = หาขอ้มูลหรือข่าวสาร and reason = กลอ้งทีมีความละเอียด then iPhone   if income = 20,000 ขึนไป and reason = กลอ้งทีมีความละเอียด then iPhone   if LifeStyle = ออกกาํลงักายเล่นกีฬา and Social = twitter then iPhone   if income = 10,000 - 15,000 and reason = เนน้การใชง้านภายในออฟฟิศ and sex = ชาย and LifeStyle = เล่นเกมผา่นการออนไลน์ทวัไป then iPhone   Samsung  if LifeStyle = ใชเ้วลากบันอนพกัผอ่นร่างกายอยูบ่า้น and reason = ความจุของแบตเตอรี then Samsung  if LifeStyle = เล่นเกมผ่านการออนไลน์ทวัไป and Social = Facebook then Samsung   
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if income = 10,000 - 15,000 and reason = ความกวา้งของหนา้จอ and LifeStyle = ใชเ้วลากบันอนพกัผอ่นร่างกายอยูบ่า้น then Samsung   if LifeStyle = ใชเ้วลากบันอนพกัผอ่นร่างกายอยูบ่า้น and reason = ความกวา้งของหนา้จอ then Samsung   Oppo  if LifeStyle = ใชเ้วลากบันอนพกัผอ่นร่างกายอยูบ่า้น and reason = ขนาดความจาํของตวัเครือง then Oppo   if income = 10,000 - 15,000 and reason = ขนาดความจาํของตวัเครือง and Social = facebook then Oppo   Acer  if LifeStyle = เดินห้าง เลือกซือของ and reason = กลอ้งทีมีความละเอียด and Social = twitter then Acer   if income = 15,000 - 20,000 and LifeStyle = เดินห้าง เลือกซือของ and sex = หญิง and reason = กลอ้งทีมีความละเอียด then Acer   Huawei if income = 20,000 ขึนไป and reason = เนน้การใชง้านภายในออฟฟิศ and LifeStyle = ติดตามหรือดูหนงัทีเขา้ใหม ่then Huawei    
สําหรับการแบ่งข้อมูลเพือใชใ้นการวดัประสิทธิภาพของโมเดลการจาํแนกประเภทขอ้มูล โดยทาํการทดสอบโมเดลโดยใช้วิธี Split Test โดยแบ่งขอ้มูลจาํนวน % ใช้ในการสร้างโมเดลและขอ้มูลจาํนวน % เป็นขอ้มูลสําหรับทดสอบโมเดลทีสร้างขึน เพือทาํนายระบบปฏิบติัการทีชืนชอบของโทรศพัท์มือถือ ดงัแสดงไดใ้นภาพที 5 ซึงแสดงขอ้มูลของ Test Set จาํนวน 120 เรคอร์ด ดงัแสดงในภาพที 5 และผลสรุปของประสิทธิผลของโมเดลไดค้่าความถูกตอ้งคือ 76.67% มีค่าความแม่นยาํและค่าความระลึกดงัแสดงในภาพที 6 โดยผูใ้ช้โทรศพัท์มือถือทีมีคุณลกัษณะต่างๆ คือ เพศ รายได ้ยหี้อโทรศพัทเ์หตุผลทีเลือกใชโ้ทรศพัท์กิจกรรมยามวา่ง ขอ้มูลแอปพลิเคชนัทีใช ้ผลการทาํนายไดค้ือระบบปฏิบติัการทีชืนชอบทาํนายวา่เป็นระบบปฏิบติัการ Android ดว้ยค่าความแม่นยาํเท่ากบั 84.06%  และค่าความระลึกเท่ากบั 77.33%  รองลงมาคือทาํนายวา่ชืนชอบระบบปฏิบติัการ iOS ดว้ยค่าความแม่นยาํเท่ากบั 66.67 % และค่าความระลึกเท่ากบั 75.56 % 

 ภาพที 5 ขอ้มูลของ Test Set จาํนวน และผลสรุปของประสิทธิผลของโมเดล  
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 ภาพท ี6 ผลสรุปการวเิคราะห์ประสิทธิผลของโมเดล ในการทาํนายความชืนชอบระบบปฏิบตัิการ                 สาํหรับการทาํนายยีห้อโทรศพัท์มือถือทีใช้จากผูใ้ชโ้ทรศพัท์มือถือทีมีคุณลกัษณะต่างๆ คือ เพศ รายได ้เหตุผลทีเลือกใชโ้ทรศัพท์ กิจกรรมยามวา่ง ขอ้มูลแอปพลิเคชนัทีใช้ โดยใชข้อ้มูลของ Test Set จาํนวน 120 เรคอร์ด  ผลสรุปของประสิทธิผลของโมเดลโดยไดค้่าความถูกตอ้งคือ 90% ผลทีทาํนายไดค้ือยหี้อโทรศพัท์ทีใชว้า่เป็น iPhone มากทีสุดดว้ยค่าความแม่นยาํเท่ากับ 94.12 % และค่าความระลึกเท่ากับ 94.12 % รองลงมาคือทายว่าเป็น Samsung  ด้วยค่าความแม่นยาํเท่ากบั 90%  และค่าความระลึกเท่ากบั  87.80 % ดงัแสดงในภาพที 7 

 
ภาพท ี7 ผลสรุปการวเิคราะห์ประสิทธิผลของโมเดล ในการทาํนายยหีอ้โทรศพัท ์
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สาํหรับการวิจารณ์ผลในการวจิยัครังนีผลการวิจยัการหากฎความสมัพนัธ์ยงัไม่เกิดองคค์วามรู้เท่าทีควร เนืองจากแบบสอบถามทีเก็บขอ้มูลไม่สอดคลอ้งกบัโมเดลการวเิคราะห์ โดยควรปรับปรุงขอ้คาํถามใหอ้ยูใ่นรูปแบบเดียวกบั transaction ในการซือขายสินค้า เช่น การเก็บขอ้มูลจากรายการสินคา้ในการซือขายจากร้านขายโทรศัพท์มือถือ จะทําให้สามารถวเิคราะห์ผลไดม้ากขึน 
  สรุปผลการวจิัย ในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มูลเพือหากฎความสัมพนัธ์โดยใชเ้ทคนิคการหากฎความสัมพนัธ์สามารถสรุปได ้คือผูใ้ชโ้ทรศพัท์ iPhone มีความตอ้งการโทรศพัทที์เพมิหน่วยความจาํได ้ ผูใ้ชโ้ทรศพัท์ iPhone  มีความชอบระบบปฏิบตัิการ iOS   ซึงผูใ้ชโ้ทรศพัท์ทงัเพศชายและเพศหญิงมีความตอ้งการโทรศพัท์ทีเพิมหน่วยความจาํได ้ ดว้ยค่าสนับสนุนขนัตาํคือ 30% และความเชือมนัขนัตาํคือ 50% 

ในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิคการจาํแนกประเภทขอ้มูลดว้ยวิธีตน้ไมก้ารตดัสินใจ ผูใ้ชโ้ทรศพัท์ส่วนใหญ่เลือกใชโ้ทรศพัทย์หีอ้ iPhone และ Samsung สาเหตุการใชโ้ทรศพัท์มือถือจาํแนกตามยหีอ้ผลสรุปดว้ยค่าความถูกตอ้งคือ 47.50%  ผูใ้ชเ้ลือกใช ้ iPhone  จากสาเหตุหลกัคือตอ้งการกลอ้งทีมีความละเอียด วสัดุโครงสร้างของโทรศพัท์ การใชง้านในออฟฟิศ ส่วนผูใ้ชที้เลือก Samsung เนืองจากสาเหตุหลกัคือความกวา้งของหนา้จอ และความจุของแบตเตอรี 
การวิเคราะห์ขอ้มูลทีได้จากต้นไมต้ัดสินใจ จากกฎ If –Then มีลกัษณะทีสอดคลอ้งกับผลสรุปขนัต้น ได้แก่ if 

LifeStyle = หาขอ้มูลหรือข่าวสาร and reason = กลอ้งทีมีความละเอียด then iPhone  และกฎ if income = 10,000 - 15,000 and reason = เนน้การใชง้านภายในออฟฟิศ and sex = ชาย and LifeStyle = เล่นเกมผา่นการออนไลน์ทวัไป then Iphone   และ if LifeStyle = ใชเ้วลากบันอนพักผ่อนร่างกายอยู่บ้าน  and reason = ความจุของแบตเตอรี then Samsung  และกฎ if LifeStyle = ใช้เวลากับนอนพักผ่อนร่างกายอยูบ่า้น and reason = ความกวา้งของหนา้จอ then Samsung เป็นตน้  
สําหรับการแบ่งข้อมูลเพือใชใ้นการวดัประสิทธิภาพของโมเดลการจาํแนกประเภทขอ้มูล โดยทาํการทดสอบโมเดลโดยใช้วิธี Split Test โดยแบ่งข้อมูลจาํนวน % ใช้ในการสร้างโมเดลและข้อมูลจาํนวน % เป็นข้อมูลสําหรับทดสอบโมเดลทีสร้างขึน สาํหรับการทาํนายยหี้อโทรศพัท์มือถือทีใชจ้ากผูใ้ชโ้ทรศพัท์มือถือทีมีคุณลกัษณะต่างๆ คือ เพศ รายได ้เหตุผลทีเลือกใชโ้ทรศพัท ์กิจกรรมยามวา่ง ขอ้มูลแอปพลิเคชนัทีใช ้ไดค้่าความถูกตอ้งคือ . %  ผลทีทาํนายไดคื้อยหีอ้โทรศพัท์ทีใชว้า่เป็น iPhone มากทีสุด  ดว้ยค่าความแม่นยาํเท่ากบั . % และค่าความระลึกเท่ากบั . % รองลงมาคือทายวา่เป็น Samsung  ดว้ยค่าความแม่นยาํเท่ากบั % และค่าความระลึกเท่ากบั  . % 
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เอกสารอ้างองิ กสทช. เผยสถิติการใชมื้อถือไทย ปี 2560 ใชเ้น็ตมือถือกระหนาํ 3 ลา้นเทราไบต.์ 2561. แหล่งทีมา https://www.it24hrs.com/2018/smartphone-thailand-3g-4g-static-data, 27 เมษายน 2561.      สมพงษ ์งามธรณกิจ และนิตยา เจรียงประเสริฐ. 2558.  การเปรียบเทียบคุณสมบตัิของผลิตภณัฑโ์ทรศพัทเ์คลือนที แบบสมาร์ทโฟนยหีอ้แอปเปิลและซมัซุงทีมีผลต่อ การตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมืองเชียงใหม่.   Veridian E-Journal, Slipakorn University 8(3): 848-863. สาํนกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทลัเพอืเศรษฐกิจและสงัคม. 2560. การสาํรวจการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ การสือสารในครัวเรือน พ.ศ.2560. แหล่งทีมา http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib /ดา้นICT/เทคโนโลยใีนครัวเรือน/ /FullReportICT_60.pdf, 27 เมษายน 2561.      เสาวนีย ์ขจรเทวาวงศ.์ 2558.   ปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจซือสมาร์ทโฟนตราสินคา้จีนของผูบ้ริโภคคนไทย. การ คน้ควา้อิสระบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. เอกสิทธิ พชัรวงศ์ศกัดา. 2557 Data Mining Trend. แหล่งทีมา:  http://dataminingtrend.com/2014/data-mining- techniques/crisp-dm-example, 27 เมษายน 2561.      Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, Vipin Kumar. 2015. Introduction to Data Mining, Pearson Addison Wesley.                      
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การออกแบบและสร้างเครืองทดสอบค่าต้านการลืนของรองเท้านิรภัย ตามมาตรฐาน ISO13287:2012 Design and Construct of Slip r esistance tester  of safety footwear  according to ISO 13287:2012  วรพจน์  หมีงาม *และ เฉลิมเกียรติ  ศรีศิลา2 Worapoch  Hme-Ngam1*and Chalearmkiet  Srisila2  
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนีมีวตัถุประสงค์เพือพฒันาและสร้างเครืองทดสอบค่าต้านการลืนของรองเท้านิรภัยตามมาตรฐาน ISO13287:2012 สําหรับเป็นเครืองทดสอบประจาํศูนยท์ดสอบของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา การดําเนินงานเริมจากการศึกษาข้อกําหนดของการทดสอบ เครืองทดสอบทีมีในปัจจุบันและปัญหา จากนันทําการสังเคราะห์แนวความคิดและออกแบบเครือง สุดทา้ยจึงทาํการสร้างเครือง เครืองทดสอบค่าตา้นการลืนของรองเทา้นิรภยัทีออกแบบและสร้างนีจะควบคุมการทาํงานดว้ยระบบไฟฟ้าขนาด 220 โวลท ์50 เฮิร์ทซ์ ประกอบดว้ยส่วนสาํคญั 3 ส่วนคือส่วนทีหนึงทาํหนา้ทีเป็นส่วนสร้างแรงกดแนวตงัขนาด 500 ± 50 นิวตนั ประกอบดว้ยกอ้นนาํหนกัรวม 50 กิโลกรัมวางบนฐานทีสวมอยูก่บัแกนเพลาแนวตงั 3 แกน เคลือนทีขึนลงดว้ยแรงจากมอเตอร์กระแสตรงขนาด 150 วตัตแ์ละมีหัววดัแรงติดกบัฐาน ส่วนทีสองทาํหนา้ทีควบคุมการเคลือนทีของพนืทดสอบในแนวนอน ประกอบดว้ยฐานวางพนืทดสอบตงัอยูบ่นรางเลือนซึงตงัอยูบ่นฐานของโครงเครือง ดา้นล่างของฐานจะมีลอ้ลูกปืน 4 ชุดต่อโดยตรงกบัมอเตอร์และชุดเฟืองเพือเป็นตน้กาํลงัในการขบัเคลือนพืนทดสอบแนวนอน และส่วนสุดทา้ยเป็นชุดติดตงัรองเทา้หรือยางทดสอบทีประกอบดว้ย ตวัยึดหุ่นรองเท้าติดตงักับหัววดัแรงแนวนอนทีเคลือนทีขึนลงในแนวตงัอย่างอิสระและต่อเชือมกับชุดสร้างแรงกดทีอยู่ด้านบน เครืองทีสร้างจะมีค่าความคลาดเคลือนของระบบวดัรวมไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์เป็นดรรชนีชีวดั ผลการทดสอบของเครืองพบว่าเมือใชต้วัอย่างยางทดสอบมาตรฐาน Slider 96 มาทดสอบบนพืนสแตนเลส และใช้สารละลายกลีเซอรอลเป็นสารปนเปือนจาํนวน 30 รอบไดค้่าเฉลีย CTV (Calibration Test Value) เท่ากบั 0.129 และเมือทาํการหาค่าความคลาดเคลือนของระบบเครืองรวมไดค้่าเท่ากบั 1.55 เปอเซ็นต ์ 
คาํสําคญั : ค่าตา้นการลืนของรองเทา้นิรภยั , ค่าสมัประสิทธิความเสียดทาน, การสะดุด ลืน และหกลม้ 
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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 
 อุบตัิเหตุทีเกิดขึนจากการทาํงานก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต และทรัพยสิ์นต่อผูป้ระสบเหตุผูป้ระกอบการ และประเทศชาติอยา่งมากมายทงัทางตรงและทางออ้ม อุบติัเหตุทีเกิดจากการลืนลม้ หกลม้ และตกจากทีสูงจากการทาํงานเป็นปัญหาทีเกิดขึนและพบเห็นไดเ้สมอ จากสถิติของสํานักงานประกนัสังคม (กองทุนเงินทดแทน, 2559) พบวา่ตลอดปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีสถิติการประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยเนืองจากการทาํงานที 
มีสาเหตุมาจากการหกลม้ ลืนลม้ และตกจากทีสูง ทงัหมด 11,058 ราย ในจาํนวนนีเป็นผูเ้สียชีวติ 114 ราย ทุพพลภาพ 2 ราย สูญเสียอวยัวะบางส่วน 42 ราย และหยุดงานเกินกวา่  วนั 4,377 ราย สูงเป็นอนัดบัที 2 รองจากอุบติัเหตุจากยานพาหนะ สถิติจากสํานักงานสถิติผูใ้ช้แรงงาน (Bureau of Labor Statistics,2016) รายงานว่าในปี 2016สหรัฐอเมริกามีผูเ้สียชีวิตจากอุบตัิเหตุการหกลม้ ลืนลม้ และตกจากทีสูงขณะปฏิบติังาน 849 ราย มากเป็นอนัดบั ของสาเหตุการตายจากอุบตัิเหตุทีเกิดขึนทงัหมด องค์กรด้านความปลอดภยัในการทาํงานของออสเตรเลีย(Safe work Australia,2015) รายงานว่ามีผูเ้สียชีวิตจากสาเหตุหกลม้ ลืนลม้ และตกจากทีสูง 26 ราย จากสถิติของการบาดเจ็บ ทีมาจากการลืนและสะดุด พบวา่  เปอร์เซ็นตม์าจากการลืนและสะดุด (Slip and Trip,1996) การลืนและสะดุดมากกว่า  เปอร์เซ็นต ์จะทาํให้เกิดการลืนลม้ (Fall) ดงันัน 
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อุบัติเหตุทีเกิดขึนจากการทาํงานทีนําไปสู่ความเสียหายจะมาจากการลืน การลืนจึงเป็นปัญหาใหญ่และสําคญั ควรนาํมาพิจารณาเพอืหาสาเหตุและแนวทางการแกไ้ข 
 เมือศึกษาสาเหตุของการลืนล้มจะพบว่า การลืนล้มมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลกั  ประการ(ยุทธชัย,2003) ได้แก่ ลกัษณะของพืนเดิน (Walking Surface)  สภาวะของพืนเดิน (Condition) พืนรองเทา้ทีใส่ (Shoe Soles) และพฤติกรรมการเดิน (Walking Behavior)  ค่าทีสาํคญัในการวดัการลืนคือ ค่าสมัประสิทธิความเสียดทาน ค่านีจะไดม้าจากการวดัของเครืองทีมีต่อพืนเดินและพืนรองเท้า หากค่าของสัมประสิทธิความเสียดทานสูงการลืนจะไม่เกิดในทํานองกลับกันหากค่าสัมประสิทธิความเสียดทานตาํจะทาํให้เกิดการลืนขึน ทีผ่านมามีความพยามยามทีพฒนาสร้างเครืองมือค่าวดัสัมประสิทธิความเสียดทาน ทีมีความถูกตอ้งน่าเชือถือเป็นทียอมรับของสากล ตงัอย่างเช่น เครืองทดสอบความตา้นทานการลืนแบบลูกตุม้นาฬิกา (Sigler, P.A., Geib, M.N. and Boone, T.H, ) เครืองบิกฟุต (Andres และ Chaffin, ) เครืองสลิปโปมิเตอร์ เครืองฟิโด และเครืองทอร์ทัส (Andres และ Chaffin, 1985) เครืองซาตร้า (Wilson and George, ) เครืองวดัค่าสัมประสิทธิแรงเสียดทานควบคุมดว้ยระบบไฮดรอลิค (Gronqvist et al., ) เครืองพีอาร์เอสที (Redfern and Bidanda, 1994) เค รืองทดสอบของ James (Wfk-Cleaning Technology Research Institute, 2000)  สําห รับประเทศไทย ได้แก่ เครืองวดัค่าสัมประสิทธิแรงเสียดทานแบบควบคุมดว้ยระบบลม (เธียรศกัดิ, )  เครืองทดสอบค่าสัมประสิทธิแรงเสียดทานตามมาตรฐาน ISO 13287:2007 (เฉลิมเกียรติ ศรีศิลา, 2555)  จะพบวา่เครืองวดัค่าสมัประสิทธิความเสียดทานทีสร้างจะมีความหลากหลายของรูปแบบและวิธีการวดั เพราะหลายประเทศ เช่น อเมริการ องักฤษ เยอรมนั ฯลฯ มีการกาํหนดมาตรฐานและวิธีการวดัค่าทีแตกต่างกนั ทาํให้สาํนักงานมาตรฐานนานาชาติตอ้งเขา้มามีบทบาทตงัเป็นวิธีการและการวดักลางสาํหรับการวดัสมัประสิทธิความเสียดทานของพนืรองเทา้นิรภยัคือ ISO 13287:200   ปัจจุบนัไดป้รับปรุงพฒันาเพอืให้ถูกตอ้งเป็นทียอมรับ คือมาตรฐาน ISO 13287:20  ผูว้จิยัไดเ้คยเป็นผูช่้วยวจิยัของเฉลิมเกียรติ ศรีศิลา และไดเ้คยทดลองใช้เครืองทีสร้างขึนตามมาตรฐาน ISO 13287:2007 ทาํใหท้ราบถึงขอ้จาํกดัของเครืองหากนาํมาใช ้ประกอบดว้ย .เครืองมีเสียงดงัขณะใชง้าน .มีขนาดใหญ่ นาํหนกัมาก เคลือนยา้ยลาํบาก .ใชร้ะบบลมร่วมกบัไฟฟ้า ทาํให้อุปกรณ์มีราคาแพงและไม่สะดวกในการใชง้านนอกสถานที .ระบบการวดัมีนอ้ยจุดทาํใหเ้กิดค่าคลาดเคลือนไดง่้าย และ . มีการเปลียนมาตรฐาน จาก ISO 13287:2007 เป็น ISO13287:2012 ทาํใหต้อ้งปรับเปลียนเงือนไขในการทดสอบ     เพือเป็นการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวและเกิดการกระตุน้หน่วยงานผูรั้บผิดชอบให้เล็งเห็นประโยชน์ของผูบ้ริโภคในการกาํหนดค่าตา้นการลืนของรองเทา้นิรภยักบัผูผ้ลิตซึงปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่ไดก้าํหนดค่ามาตรฐานของค่าตา้นการลืนไว ้ดงันนัผูว้ิจยั จึงเสนอโครงงานวิจยัออกแบบ พฒันา และสร้างเครืองทดสอบหาค่าสมัประสิทธิแรงเสียดทานหรือค่าตา้นการลืนของรองเท้านิรภยั ตามมาตรฐานISO13287:2012 โดยมีขอบเขตดาํเนินงานคือ เครืองทดสอบตอ้งสามารถหาค่าสัมประสิทธิแรงเสียดทานหรือค่าตา้นการลืนของพนืรองเทา้นิรภยัไดต้รงตามมาตรฐานการทดสอบ ISO13287:2012 โดยมีค่าของความคลาดเคลือนของระบบการวดัไม่เกิน 2 เปอร์เซนต ์เป็นดรรชนีชีวดั ทฤษฎแีละงานวจิยัทเีกยีวข้อง 
              2.1  การลืนระหว่างการเดนิ  
    การลืน หมายถึง การเสียการทรงตวัของเทา้ในทนัทีเป็นผลมาจากสิงทีไม่ไดค้าดหวงัและไม่สามารถควบคุมการไถลของเท้าได้ การลืนมักจะทําให้ เกิดอุบัติ เหตุและผลร้ายอืนๆ ตามมาห ากผู ้ลืนไม่สามารถทําการทรงตัวได ้(Manning,1983) 
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              .   ค่าสัมประสิทธิความเสียดทาน (Coefficient of Fr iction ) 
    ในทางกลศาสตร์แลว้แรงจะมีความสมัพนัธ์กบัการลืน จะเห็นวา่ในขณะทีเทา้สมัผสักบัพนืเดินจะทาํให้เกิดกระทาํ  แนวแรงดว้ยกนั (Perkins, 1978) คือ แรงในแนวดิง (FV) แรงในแนวราบ (FH) และ แรงกดของเทา้ทีกระทาํต่อพนื (FL) 
              2.2.1 การหาค่าสัมประสิทธิความเสียดทานในขณะทีเดิน Meglan et al., (1994) สรุปว่าขณะทีมนุษยมี์การเคลือนไหว แรงทีควบคุมโดยระบบกลา้มเนือจะกระทาํต่อพืนเดินจากเทา้ในขณะเดียวกันย่อมมีแรงปฏิกิริยากระทาํต่อเท้าเช่นกัน การเดินเป็นการสัมผสัพืนเพียงเท้าเดียว ดังนันแรงปฏิกิริยาทีกระทาํต่อเท้าเดียวมีผลต่อการเคลือนไหวของจุดศูนยก์ลางมวลของร่างกาย แรงปฏิกิริยาจากพืนแบ่งเป็นแรงปฏิกิริยาแนวดิง (Vertical Force-FV) ในทิศขึน  และแรงเฉือนแนวระนาบ  แรง (ระนาบหนา้/หลงั  และระนาบซา้ย/ขวา) Perkins ( ) ไดท้าํการวดัแรงกระทาํทีเกิดขึนระหวา่งพืนเดินกบัเทา้ช่วงเวลาการเดินปกติ พบวา่แรงจะมีความสมัพนัธ์กบัมุมระหวา่งขาและเสน้ในแนวดิง () ดงัแสดงในภาพที 1  
  จากภาพที 1 แสดงให้เห็นเส้นแนวแรง (FH, FV, FL) เมือมีการปรับเทา้ระหว่างส้นเทา้สัมผสัในการเดินปกติ โดยที FL คือแรงทีเมือเทา้ลงสู่พืนสามารถแตกออกเป็น  แนวแรงตามมุมทีแสดงในภาพที 1 จะสามารถหาแรงทีเกิดขึนในแนวดิง (FV) และแรงทีเกิดขึนในแนวระนาบ (FH) ไดด้งัสมการที ( ) และสมการที ( ) 
 ค่าสัมประสิทธิความเสียดทาน (Coefficient of Friction, COF) คือ แรงในแนวระนาบทีมีการเคลือนไหวหารดว้ยแรงในแนวดิง ดงันนัค่าสมัประสิทธิความเสียดทาน สามารถหาไดจ้ากสมการที ( ) 
 

  
ภาพท ี1  แสดงเวคเตอร์ของแรงทีกระทาํระหวา่งพนืเมือส้นเทา้สมัผสักบัพนืเดิน (Perkins,1978) 
                        FV  =  FL  cos                                                                                            (1) 

                   FH  =  FL  sin               (2) 
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              เมือ    
                 FL    คือ  แรงกดของเทา้ทีกระทาํต่อพนื (นิวตนั) 
                 FV    คือ แรงในแนวดิงของเทา้ทีกระทาํต่อพนื (นิวตนั) 
                 FH    คือ แรงในแนวระนาบของเทา้ทีกระทาํต่อพนื (นิวตนั) 
  

   Coefficient of Friction (COF)      =  FH  /  FV    
                                                        =  FL  sin   /  FL  cos   
                                                        =  tan   (3) 
 

 หากค่าสัมประสิทธิความเสียดทานทีเกิดขึนขณะทีเดินมีค่ามากกวา่ ค่าสมัประสิทธิระหวา่งพืนเดินกบัพืนรองเทา้จะเกิดการลืนลม้ 
 . .  ค่าสัมประสิทธิความเสียดทานทีทาํให้เกิดความปลอดภยั งานวจิยัหลายชินไดส้รุปความเกียวขอ้งของการลืนลม้กบัค่าสัมประสิทธิความเสียดทาน ไดแ้ก่ Strandberg & Lanshammar ( ) กล่าววา่ ในระหวา่งทีเดินถา้จะให้ปลอดภยัจากการลืนลม้ ค่าสัมประสิทธิความเสียดทานควรจะมีค่ามากกว่า .  หน่วยงานดา้นความปลอดภยัและสุขภาพในการทาํงาน (Occupational Safety and Health Administration,2008) ไดส้รุปและแนะนาํวา่ ค่าสมัประสิทธิความเสียดทานในระหวา่งการเดิน ควรมีค่าไม่น้อยกว่า .  นอกจากนีคณะกรรมการดูแลสิงอาํนวยความสะดวกและปัญหาดา้นสถาปัตยกรรมและการขนส่งของสหราชอาณาจกัร (The Architectural and Transportation Barriers Compliance Board,2008) ได้วิจัยและสรุปว่า ค่าสัมประสิทธิความเสียดทานระหว่างพืนเดินกบัพืนรองเทา้ ควรมีค่าไม่นอ้ยกว่า .  สาํหรับทางเดินทวัไป และมีค่าอยา่งนอ้ย .  สาํหรับทางเดินทีเป็นบนัไดหรือทางลาดชนั 
2.3 มาตรฐาน ISO 13287:2012 สําหรับทดสอบค่าสัมประสิทธิความเสียดทานของรองเท้านิรภัย 

 ในมาตรฐาน ISO13287:2007 และ มาตรฐาน ISO 13287:2012 ไดก้าํหนดคุณสมบติัทีสาํคญัของเครืองทดสอบค่าตา้นการลืนไวด้งันี 
2.3.1 ค่าแรงกดทดสอบของรองเทา้นิรภยัคือ 500 ± 25 นิวตนั 
2.3.2 ความเร็วในการลืนไถลของพืนรองเทา้หรือยางทดสอบ 0.3 ± 0.03 เมตรตอ่วนิาที 
2.3.3 พนืเดินทดสอบเป็นเหลก็กลา้ไร้สนิมมีค่าความหยาบเฉลีย (RZ) อยูร่ะหวา่ง 1.6 - 2.5 ไมโครเมตร 
2.3.4 การทดสอบแบบส้นรองเทา้ลืนไถลไปขา้งหน้า (Forward Heel Slip) กําหนดให้มีมุมระหว่างส้นของรองเทา้นิรภยัหรือยางทดสอบกบัพนืเดินทดสอบมีค่า 7 ± 0.5 องศา 
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2.3.5 เวลาในการเพมิของแรงกดจากแรงเริมตน้ 50 นิวตนั ไปจนถึงแรงกดทดสอบ 500 นิวตนัตอ้งมีค่าเวลาไม่เกิน 1 วินาที และพืนเดินทดสอบตอ้งเคลือนทีในเวลาไม่เกิน 0.3 วินาที หลงัจากได้รับแรงกดทดสอบทีกาํหนด ซึงใน ISO13287:2007 ไม่ไดก้าํหนดไว ้
2.3.6 ค่าแรงเสียดทานหรือค่าตา้นการลืนเฉลียจะถูกวดัและคาํนวนระหวา่งช่วงเวลา 0.3 - 0.6 วนิาที หลงัจากทีมีแรงเสียดทานหรือมีการลืนไถล โดยกาํหนดใหแ้สดงผลเฉลียของค่าตา้นการลืนดว้ยทศนิยม  ตาํแหน่ง 
2.3.7 สารทีใชเ้ป็นสิงสกปรกทีพนืเดินตอ้งมีความหนาอยา่งนอ้ย 1 มิลลิเมตร 
2.3.8 ระบบวดัค่าแรงของเครืองทดสอบจะตอ้งมีค่าผิดพลาดไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต ์
2.3.9 มาตรฐาน ISO 13287:2012 จะใชก้ารทดสอบความถูกตอ้งของเครืองทดสอบดว้ยยางทดสอบมาตรฐาน Slider 96 แทนการคาํนวณค่าความไม่แน่นอนในการวดั ทีเคยใชใ้นมาตรฐาน ISO13287:2007 โดยกาํหนดให้ค่าทีไดจ้ากการทดสอบมีค่าตามตารางที  

ตารางท ี   ค่าตา้นการลืนมาตรฐานของของรองเทา้นิรภยัในการทดสอบดว้ยลกัษณะต่างๆ 
แบบ ลักษณะทดสอบ พืนทดสอบ สานปนเปือน ค่าต้านการลืน A Forward Heel Slip เซอรามิค สารละลายผงฟอง ≥ 0.28 B Forward Flat Slip ≥ 0.32 C Forward Heel Slip สแตนเลส สารละลายกลีเซอรอล ≥ 0.13 D Forward Flat Slip ≥ 0.18  

2.  กาํลงัมอเตอร์ 
 กาํลงัของมอเตอร์โดยทวัไปจะใชก้ารหาจากสมการที (4) และสมการที (5) 

 
τ = F x r                       (4) 
 
P = τ x 2 x π x n60                       (5) 
 
 

เมือ    
                 τ   คือ  ค่าแรงบิด มีหน่วยเป็น นิวตนั-เมตร 
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                              F  คือ  ค่าแรงหรือภาระทีมอเตอร์ตอ้งกระทาํ มีหน่วยเป็น นิวตนั  
                              r   คือ  ค่ารัศมีของเพลามอเตอร์หรือขนาดเฟือง มีหน่วยเป็นเมตร  
                              P  คือ  ค่ากาํลงัของมอเตอร์ มีหน่วยเป็น วตัต ์
                      n   คือ  ค่าความเร็วรอบ มีหน่วยเป็น รอบต่อนาท 
                             π  คือ  ค่าคงที มีค่าเท่ากบั 3.1416 

2.4 การหาค่าผดิพลาดในระบบวดัและค่าคลาดเคลือนของเครืองทดสอบ 
  เครืองทดสอบทีสร้างเสร็จจะถูกตอ้งหาค่าความผิดพลาดของระบบวดัตามสมการที (6) 
 
                                ค่าผิดพลาดของระบบวดั          = √FV2+FH12 +FH22                                  (6) 

2.5 งานวจิยัทเีกยีวข้อง 
 2.6.1 Perkins (1978) ไดท้าํการศึกษาแรง และแสดงใหท้ราบถึงจุดทีเกิดของแรง เขาอธิบายวา่แรงในแนวนอนหารดว้ยแรงในแนวดิงในขณะทีส้นของเทา้หรือรองเทา้สมัผสัพนืเดินนนัจะมีค่าเท่ากบั .  สาํหรับการกา้วเดินปกติ ดงันนัค่าสมัประสิทธิความเสียดทาน (Coefficient of Friction) ทีตอ้งการเพอืความปลอดภยัจากการลืนไดมี้การแนะนาํค่าไวที้ .  เป็นอยา่งตาํทีสุด  . .  เธียรศกัดิ ( 543) ไดท้าํการทดลองวดัสัมประสิทธิความเสียดทานโดยให้ผูท้ดสอบทดลองเดินบนพนืเดิน  อยา่ง คือ พืนสแตนเลส พืนหินอ่อน และพืนซีเมนต์ ในสภาพพืนเดิน  สภาพ  คือ แห้ง เปียกนาํ เปียกนาํสบู่ และชโลมนาํมนัเครือง ใชร้องเทา้ทดสอบ  ชนิด คือพีวซีีและยาง ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนชีให้เห็นวา่ปัจจยัทงัหมด ไดแ้ก่ ค่าทีตงัของเครืองทดสอบ รองเทา้ พืน และสภาพพืนเดิน มีผลกระทบต่อสัมประสิทธิความเสียดทานอย่างมีนัยสําคญั (p = 0.05) และไดส้รุปวา่ ในกรณีทีสภาพพนืแหง้ ทงัรองเทา้พนืพีวซีีและพนืยางใหค้่าสัมประสิทธิความเสียดทานสูง โดยรองเทา้พืนยางจะให้ค่าสัมประสิทธิความเสียดทานสูงกว่าสําหรับทุกๆ พืนเดิน และกรณีสภาพพืนเปียกนาํรองเท้าพีวีซีให้ค่าสัมประสิทธิความเสียดทานทีตาํแต่รองเทา้พืนยางยงัคงใหค้่าทีสูง และในสภาพพืนเดินทีชโลมนาํมนั จะไม่มีรองเทา้ชนิดใดทีใหค้่าสมัประสิทธิความเสียดทานทีปลอดภยัในการเดิน 
2.6.3 นิธิพงศ์ (2549)  ไดว้ดัค่าสัมประสิทธิความเสียดทานระหว่างพืนเดินและพืนรองเท้าในสภาวะของพืนผิวทีแตกต่างกนั โดยเก็บขอ้มูลผ่านแบบสํารวจจากโรงงานอุตสาหกรรม พบวา่ พืนรองเท้าทีนิยมใชม้ากทีสุด 3 ประเภท คือ พืนยางอ่อน พืนยางแข็งและพืนพีวีซี และพืนเดินทีนิยมใช้มากทีสุด 3 ประเภท คือ พืนปูนขัด พืนหินขัด และ พืนกระเบือง ผลการทดลองสรุปไดว้า่ พืนเดินปูนขดั ถา้สภาวะแห้ง รองเท้าพืนยางแข็งให้ค่าสัมประสิทธิความเสียดทานสูงสุด  หากสภาวะเปียกนาํ รองเทา้พืนยางอ่อนให้ค่าสัมประสิทธิความเสียดทานสูงสุด และสภาวะเปือนนาํมนั รองเทา้พืนพีวีซีจะให้ค่าสัมประสิทธิความเสียดทานสูงสุด ถา้พืนเดินหินขดั ถา้สภาวะแห้ง รองเท้าพืนยางแข็งให้ค่าสัมประสิทธิความเสียดทานสูงสุด แต่ถา้สภาวะเปียกนาํ รองเทา้พืนพีวซีีให้ค่าสัมประสิทธิความเสียดทานสูงสุด และในสภาวะเปือนนาํมนัรองเทา้พืนพีวีซี
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จะให้ค่าของสัมประสิทธิความเสียดทานสูงสุด และพืนเดินกระเบือง กรณีทีสภาวะแห้ง รองเท้าพืนยางอ่อนจะให้ค่าสัมประสิทธิความเสียดทานสูงสุด แต่ถา้สภาวะเปียกนาํ รองเทา้พืนยางอ่อนให้ค่าสัมประสิทธิความเสียดทานสูงสุด และถา้สภาวะเปือนนาํมนัรองเทา้พนืพีวซีีจะใหค้่าของสัมประสิทธิความเสียดทานสูงสุด  
2.6.4 Kurt et al., ( ) ไดศึ้กษาพารามิเตอร์ของการลืนไดแ้ก่ ความเร็ว แรง และมุมเท้าโดยใชก้ลีเซรอลเป็นสภาวะพืน พบวา่ ความเร็ว แรง  และมุมเทา้ มีผลทาํให้ COF ลดลง เมือทงัสามอยา่งเพิมขึน การทดรองใชร้องเทา้ทีผลิตจากพอลิไวนิลคลอไรด์ และการทดสอบจะใชหุ่้นยนตท์างดา้นอุตสาหกรรมทีให้นาํหนกัทีแนวดิงทีสูงและมีความเร็วค่อนขา้งสูงแรงปฏิกิริยาถูกวดัดว้ย Load  
2.6.5  Finnish institute of Occupational Health (2008) ได้เผยแพร่ข้อมูลการทดสอบของรองเท้าของลูกค้าโดยมาตรฐานนานาชาติ ISO 13287:2007 ผลการทดสอบไดค้่าสัมประสิทธิความตา้นทานเท่ากบั .  เมือใช้วิธีการทดสอบแบบ SRA และเมือใชว้ธีิการทดสอบแบบ SRB ไดค้่าสมัประสิทธิความตา้นทานเท่ากบั .  
2.6.6 Daniel et al., ( ) ไดท้าํการศึกษาการลืนระหวา่งการเดินในสภาวะพนืต่างกนั พบวา่ หวัรองเทา้ทีใหญ่และการลงสน้ทีเบาคือกลยทุธ์ทีเหมาะสมสาํหรับพนืผิวทีลืน                      วธิีดําเนินการวิจัย 3.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา 

 ประเทศไทยมีงานคน้ควา้และวิจยัเกียวกบัการทดสอบค่าสัมประสิทธิความเสียดทานของรองเทา้นิรภยัและมีการสร้างเครืองทดสอบหาค่าสัมประสิทธิความเสียดทานของรองเทา้นิรภยัหรือวสัดุทีใชท้าํพืนรองเทา้นิรภยั โดยมีการพฒันาอยา่งจริงจงั คือครังแรกในปี 2543 โดยเธียรศกัดิ(เธียรศกัดิ,2543) เมือมีมาตรฐาน ISO 13287 สําหรับทดสอบรองเทา้นิรภยั ไดมี้การพฒันาเครืองโดยนิธิพงศ ์(นิธิพงศ,์2549) และล่าสุดไดมี้การพฒันาเพอืใหส้ามารถใชก้บั มาตรฐาน ISO 13287:2007 (เฉลิมเกียรติ,2555) แต่ปัจจุบนัมาตรฐานไดพ้ฒันาไปจนถึง มาตรฐานISO 13287:2012 ผูว้ิจยัไดเ้ขา้ศึกษาเครืองทีมีอยูเ่ดิมของเฉลิมเกียรติ ศรีศิลา ทีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือดงัภาพที 2 พบปัญหาทีเกิดขึนในขณะใชง้านประกอบดว้ย 
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ภาพท ี   เครืองทดสอบค่าต้านการลืนของเฉลิมเกยีรต ิ
. .  เครืองทดสอบนีไม่สามารถใชท้ดสอบรองเทา้นิรภยัไดใ้ชท้ดสอบไดเ้ฉพาะชินงานทดสอบเท่านนั 

3.1.2 ขณะทดสอบชุดนาํหนกักด 500 นิวตนัจะกดลงบนชินงานทดสอบผ่าน loadcell แนวตงัโดยไม่มีอุปกรณ์ยดึจึงมีการโยกไปมาของชุดนาํหนกั ค่าแรงกดจึงไม่คงที 
3.1.3 เครืองทดสอบใชก้ระบอกลมในการดนัพืนทดสอบให้เคลือนทีจึงมีเสียงดงัเมือกระบอกลมเคลือนทีจนสุดหรือขณะกระบอกลมถูกดึงกลบับางครังทาํให้ตวัเครืองมีการขยบัจากจุดวางเครืองเดิม และเมือทดสอบไปสักระยะ ปัมลมจะทาํงานเสียงจะดงัเพมิขึน 
3.1.4 ขณะพืนเดินเคลือนที สังเกตเห็นว่า ชุดยึดชินงานทดสอบมีการขยบัไปทางซ้ายหรือขวาได ้ดงันนัแรงแนวนอนทีวดัดว้ย Loadcell แนวนอน จึงมีค่าคลาดเคลือน 
3.1.5 เมือใชเ้ครืองทดสอบเป็นเวลานานๆ จะตอ้งตรวจสอบจุดต่อต่างๆของอลูมิเนียมโปรไฟลเ์นืองจากมีการหลวมของอปุกรณ์ยดึ 
3.1.6 ระบบมีทงัไฟฟ้าและลม ผูใ้ชต้อ้งมีการตรวจสอบหลายขนัตอน ทาํให้เกิดความสบัสนได ้
3.1.7 ระบบการวดัไม่เสถียร จาํเป็นตอ้งปรับค่าเมือวดัเสร็จ ทาํใหเ้กิดความคลาดเคลือนในการวดั 

รอกไฟฟ้า 

ตุ้มนําหนัก 

ตัวประครอง 

ชนิงานทดสอบ 

โครงเครือง 

โหลดเซลแนวตงั 

โหลดเซลแนวนอน 

พืนทดสอบ 

กระบอกลม 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  857 
 

 การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

.  ศึกษาทฤษฎแีละเงือนไขการออกแบบ และสร้างเครืองทดสอบตามมาตรฐาน ISO 13287:2012การศึกษาประกอบดว้ยเงือนไขการออกแบบ ทฤษฎีการออกแบบ และการทดสอบประเมินความผิดพลาดของเครือง 

.  การออกแบบและสร้างเครือง 
              จากปัญหาทีพบในเครืองของเฉลิมเกียรติ ผูว้ิจยัจึงไดอ้อกแบบเครืองให้เป็นระบบทีใชไ้ฟฟ้าเพียงอย่างเดียว และกาํหนดใหมี้รายละเอียด คือ 

. .  ส่วนโครงสร้างของเครืองเลือกใชอ้ลูมิเนียมโปไฟล ์ขนาด 45×90 มิลลิเมตร จากเดิมทีมีขนาด40×80 มิลลิเมตร เพือใหโ้ครงสร้างเครืองมีความแขง็แรงขึน   

. .  ส่วนสร้างแรงกดแนวตงั โดยใชก้อ้นนาํหนกัวางบนฐานเหล็กทีมีบุชลูกปืน 3 ชุดบงัคบัใหเ้คลือนทีขึนลงเฉพาะแนวตงัเท่านนั ชุดนาํหนักนีจะสร้างแรงกดผ่านหัววดัแรงแนวตงัทีติดอยูที่ฐานเป็นแรงไปกดชุดยดึรองเทา้ทดสอบทีอยูด่า้นหนา้ ซึงติดอยูห่ัววดัแรงแนวนอน 2 ตวัเพือป้องกนัการขยบัไปซา้ยหรือขวาของรองเทา้ทดสอบ นาํหนกัรวมทงัหมดจะถูกสอบเทียบและะปรับค่าเพอืใหไ้ดแ้รงกด 500 นิวตนั ชุดรองเทา้ทดสอบนีจะเคลือนทีขึนลงอยา่งอิสระดว้ยไกดล์ูกปืนทีติดอยูท่งั 2 ดา้นตามรูปที 3  

 ภาพท ี3 ชุดแรงกด กบัชุดยดึรองเทา้ พร้อมหวัวดัแรงแนวตงัและแนวนอน 
 
  ชุดแรงกดแนวตงัและชุดรองเทา้จะถูกยกและวางดว้ยมอเตอร์ดีซีและสกรูลูกปืน โดยมอเตอร์มีการคาํนวนตามสมการที 4 หาค่าแรงบิด ( ) 

τ = F x r 
 

บชุลกูปืน 

หวัวดัแรงแนวตงั 

ไกด์ลกูปืน 

หวัวดัแรงแนวนอน 

ชดุแรงกด 
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เมือ   F คือ แรงทีกระทาํมีค่าเท่ากบั 500 นิวตนั 
 r คือ รัศมีของเพลามอเตอร์มีค่าเท่ากบั 0.005 เมตร 
 
แทนค่าในสมการที 4    τ   =  500 X .005 

                  =  2.5 N-m 
และจากสมการที 5 หาค่ากาํลงัของมอเตอร์ (P) 
   
        P = τ x 2 x π x n60  
 
 เมือ τ คือค่าแรงบิดทีคาํนวณไดจ้ากสมการที 4 
  n คือความเร็วมอเตอร์ทีจะใชง้าน มีค่าเท่ากบั 130 รอบต่อนาที 
 
 แทนค่าในสมการที 5                           P  = 2.5 x 2 x 3.1416 x 13060  
 
                = 34.034 วตัต ์ 
  
 ดงันนัจากสมการที (4) และ (5) จะตอ้งใชม้อเตอร์ทีมีกาํลงัขบัอยา่งนอ้ย 34.034 วตัต ์ซึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชม้อเตอร์ดีซีขนาด 120 วตัตที์มีขายทวัไป 

. .  ระบบการเคลือนทีพนืทดสอบแนวนอน ความเร็ว 0.3 ± 0.03 เมตรต่อวนิาที ประกอบดว้ย  
   1. มอเตอร์ดีซีทีคาํนวนค่าแบบเดียวกับมอเตอร์ของชุดยกแรงกดทดสอบ แต่ให้มีแกนมอเตอร์อยู่ในแนวตงัฉาก และมีความเร็วรอบ 110 รอบต่อนาที 
   2. เฟืองขบัและเฟืองสะพานส่งกาํลงัของพนืทดสอบทาํหนา้ทีเปลียนความเร็วเชิงมุมจากมอเตอร์ 
เป็นความเร็วเชิงเสน้ โดยเฟืองสะพานจะติดอยูใ่ตพ้นืทดสอบ ทีวางอยูบ่นบล็อกลูกปืนและรางลือนตามภาพที 4 และมีวงจรควบคุมความเร็วปรับความเร็วของมอเตอร์ใหพื้นทดสอบไดค้วามเร็วเชิงเส้น 0.3 เมตรต่อวนิาที 
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ภาพท ี 4 ส่วนขบัเคลือนพนืทดสอบความเร็ว 300 ± 30 มิลลิเมตรต่อวนิาที 

3.3.4 ส่วนวดัค่าแรง และประมวลผล จะประกอบดว้ย หวัวดัแรงกดทดสอบแนวตงั จาํนวน 1 หวัวดั และหัววดัแรงเสียดทานแนวนอน จาํนวน 2 หวัวดั ต่อกบัเครืองขยายสญัญาณของหัววดัแรงทงั 3 หวัวดั โดยระบบวดัค่าแรงและเครืองขยายสญัญานดงัภาพที 5 จะทาํหนา้ทีวดัค่าแรงกดและแรงเสียดทานทีเกิดขึนขณะทดสอบและส่งตอ่ใหชุ้ดประมวลผลคาํนวนค่าตา้นการลืนจากสมการที 3 

 ภาพท ี5 ส่วนวดัและประมวลผลค่าแรงของเครืองทดสอบค่าตา้นการลืน 
 3.3.5 ส่วนควบคุมเครืองทดสอบ จะประกอบดว้ยวงจร 2 ส่วน คือส่วนควบคุม (Control side) และส่วนไฟฟ้ากาํลงั (Power side) บรรจุภายในกล่องควบคุมซึงกาํหนดขนัตอนการทาํงานของส่วนควบคุมเครืองทดสอบค่าตา้นการลืนดงันี 
  -  เปิดสวทิชจ่์ายไฟเขา้เครือง 
 -  บิดสวทิช์โหมดมาทีตาํแหน่ง TEST สงัเกตุไฟสีเขียวจะติด 
 -  กดปุ่ มสีเขียวมอเตอร์จะเริมหมนุ ชุดแรงกดทดสอบจะเคลือนทีมากดรองเทา้ 
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 -  เมือส้นรองเทา้แตะพนืทดสอบ พนืทดสอบจะเคลือนทีจนสุดพร้อมกบันาํหนกักดทดสอบจะหยดุ 
 -  บิดสวทิช์โหมดมาทีตาํแหน่ง SET สงัเกตุไฟสีแดงจะติด 
 -  กดปุ่ มสีแดงมอเตอร์จะเริมหมนุ ชุดนาํหนกักดทดสอบจะเคลือนทีขึนจนสุด 
 -  เมือนาํหนกักดทดสอบเคลือนทีขึนจนสุดพนืทดสอบจะเคลือนทีกลบัทีเดิม 
 -  เมือพนืทดสอบเคลือนทีกลบัทีเดิมจนสุด พนืทดสอบจะหยดุเคลือนที  
 -  บิดสวทิช์โหมดมาทีจุดกึงกลางจบการทาํงาน 
 เครืองทดสอบค่าตา้นการลืนทีออกแบบเรียบร้อยจะมีลกัษณะตามภาพที 6 และเครืองทีสร้างเสร็จจะมีลกัษณะตามภาพที 7 

 
 

ภาพท ี6 เครืองทดสอบค่าตา้นการลืนทีออกแบบเรียบร้อย 
 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  861 
 

 การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

 ภาพท ี7 เครืองทดสอบค่าตา้นการลืนทีสร้างเสร็จ 
วธิีการทดลอง 
 เมือสร้างเครืองเสร็จ ผูว้จิยักาํหนดใหท้าํการทดลอง ดงันี 
               4.1 ทําการสอบเทียบหัววดัแรงพร้อมชุดขยายสัญญาณทัง  ตัว คือแนวตัง  ตัว และแนวนอน  ตัว โดยหอ้งปฏิบตัิการสอบเทียบ ทีไดรั้บการรับรองไดผ้ลการสอบเทียบตามตารางที 2  
 ตารางท ี2 ผลการสอบเทียบหวัวดัแรงพร้อมอุปกรณ์ขยายสญัญาณ 

หวัวดัแรง FV FH1 FH2 ค่าผิดพลาด (%) 0.17 0.22 0.22  นาํค่าผดิพลาดทีไดจ้ากการสอบเทียบในตารางที 2 ไปคาํนวณหาค่าความผิดพลาดรวมของระบบวดัแรงตามสมการที ( )  
                                ค่าผิดพลาดของระบบวดั          = √FV2+FH12 +FH22                                   
 เมือ      Fv       ค่าผิดพลาดของหวัวดัแรงแนวตงั 
             FH1    ค่าผิดพลาดของหวัวดัแรงแนวนอนตวัที 1 
             FH2    ค่าผิดพลาดของหวัวดัแรงแนวนอนตวัที 2 
 
                                ค่าผิดพลาดของระบบวดั          = √0.172+0.222 +0.222                                   
                                                                            = 0.35 เปอร์เซนต ์
 

กลอ่งควบคมุ 
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              4.2 ทดสอบประสิทธิภาพของเครืองดว้ยยางมาตรฐาน Slider 96 เพือหาค่าประสิทธิภาพของเครือง โดยกาํหนดเงือนไขการทดสอบตามวิธี Forward Heel Slip พืนเดินสแตนเลส สารปนเปือน สารละลายกลีเซอรอล วิธีการทดสอบตามหวัขอ้ที . .  ทาํการทดสอบซาํจาํนวน 30 รอบ บนัทึกค่าในตารางที 3 
 ผลการทดลองและวเิคราะห์ผล 
              .  ผลการทดสอบเครืองดว้ยยางมาตรฐาน Slider 96 ปรากฏดงัตารางที  
ตารางท ี3 ผลการทดสอบค่าตา้นการลืนของยางมาตรฐาน 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 ค่าเฉลียของการวดั (X) 0.130 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (σ) 0.001  จากตารางที 3 พบวา่ค่าตา้นการลืนของยางมาตรฐาน Slider 96 ทีนาํมาทดสอบ 30 รอบตามตารางที 2 เมือคาํนวณค่าเฉลียจะไดผ้ลของค่าเฉลียเท่ากบั 0.130   
 เครืองทดสอบค่าตา้นการลืนของรองเทา้นิรภยัทีสร้างขึนนีมีตน้ทุนในการสร้างทงัสิน 172,600 บาทตามขอ้มูลในตารางที 4 ขณะทีเครืองทีมีวางจาํหน่ายทวัไปจะมีมูลค่าประมาณ 45,000 – 50,000 ดอลล่าสหรัฐ (ประมาณ 1,600,000 บาท)  
ตารางท ี4 ค่าใชจ่้ายทงัหมดในการสร้างเครืองทดสอบ 

รายการ จาํนวน ราคา 
อลูมิเนียมโปรไฟล ์45X 90 มิลลิเมตร ยาว 4 เมตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด 7,500 
อุปกรณ์วดัและควบคุมทางไฟฟ้า 1 ชุด 128,000 
อุปกรณ์ควบคุมทางกล 1 ชุด 16,600 
ยางทดสอบมาตรฐาน Slider 96 1 ชุด 10,500 
ค่าดาํเนินการประกอบเครือง 1 ชุด 20,000 

มูลค่ารวม (บาท)   172,600 
สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 
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1. เครืองทดสอบค่าตา้นการลืนทีสร้างขึนสามารถทดสอบไดต้รงตามมาตรฐาน ISO 13287:2012 
2. ค่าผิดพลาดของระบบวดัแรงทีคาํนวณไดคื้อ  0.35 เปอร์เซ็นต ์นอ้ยกวา่ 2 เปอร์เซ็นตที์เป็นดรรชนีชีวดั 
3. ในการทดสอบหาค่าความคลาดเคลือนของเครืองดว้ยยาง slider 96 จาํนวน30 ครังไดค้่าเฉลียเท่ากบั 0.13 ตรงตามมาตรฐานและมีค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .001  
4. เครืองทดสอบนีสามารถนาํไปใชท้ดสอบหาค่าตา้นการลืนของรองเทา้ประเภทอืนๆไดเ้ช่น รองเทา้กีฬา รองเทา้สาํหรับผูป่้วย เป็นตน้  กิตติกรรมประกาศ  ขอขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมเกียรติ  ศรีศิลาทีให้คาํแนะนาํและให้คาํปรึกษาทีเป็นประโยชน์ตลอดการทํางานวิจัยนี ขอขอบคุณ บริษัทอินโทรเอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกัดทีสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัย และขอขอบคุณ เจา้หนา้ทีของหอ้งปฏิบติัการดา้นแรง บริษทั อินโทร ที เอส ซี จาํกดั ทีไดส้นบัสนุนดา้นการสอบเทียบอุปกรณ์วดัค่าแรงของเครืองทดสอบค่าตา้นการลืน  เอกสารอ้างองิ เฉลิมเกียรติ ศรีศิลา การออกแบบและสร้างเครืองวดัสมัประสิทธิความเสียดทานตามมาตรฐาน ISO 13287:2007   และการวิเคราะห์หาวสัดุพืนรองเทา้ทีมีค่าสัมประสิทธิความเสียดทานสูงขึน วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 2554 เธียรศกัดิ ชูชีพ.  การพฒันาและประยกุตใ์ชเ้ครืองวดัสมัประสิทธิความเสียดทาน.วทิยานิพนธ์วศิวกรรมศาสตร  มหาบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม  ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ บณัฑิตวทิยาลยั    สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2543. นิธิพงศ ์ วลิยัพนัธ์ 2549 การศึกษาสมัประสิทธิความเสียดทานระหวา่งพนืเดินและพืนรองเทา้ ภายใตส้ภาวะพนืผิว ทีแตกต่างกนั วทิยานิพนธ์วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม           ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ บณัฑิตวทิยาลยั  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ รายงานผลการดาํเนินงานกองทุนเงินทดแทน. 2559 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม. กรุงเทพฯ Andres, R.O. and Chaffin, D.B. 1985 “Ergonomic analysis of slip-resistance measurement devices.”Journal of    Ergonomics. Fong,D.T,Mao, D.W, Li, J.X, Hong, Y “Workplace Injury and Illness Summary”.Bureau of Labor Statistics, 2016 Gronvist, R., et al.1989 “An apparatus and a method for determining the slip resistance of shoes and floors by    simulation of human foot motions.” Journal of Ergonomics. : 32 ISO 13287:2012 Personal protective equipment footwear–Test method for slip resistance. 
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Lex hoy, Safe work australia annual report 2015 Occupational Safety and Health Administration. Report Annual.  2008 Redfern, M.S. and Bidanda, B. 1994 “Slip Resistance of the Shoe Floor Interface under Biomechanically Relevant    Conditions.” Journal of Ergonomics. : 37 Sigler, P.A., Geib, M.N. and Boone, T.H. 1948 “Measurement of the slipperiness of walkway surfaces.”Journal   of Research of the National Bureau of Standards. : 40  Slip and Trips: Summary guidance for the catering industry “ Catering Information Sheet No. 6” . Health and safety indication, 1996 Strandberg L.and Lanshammar H.1981“The Dynamics of Slipping Accidents.” Journal of Occupational Accidents Strandberg, L.1983 “Ergonomics applied to slipping accidents.” Ergonomics of Workstation Design Butter-worth,   London The Architectural and Transportation Barriers Compliance Board, Annual Report–Statistics. 2008  Wfk-Cleaning Technology Research Institute 2000 Wilson, M.P. and George, M.1988 “Slip resistance footwear.”Journal of Satra Bulletin.                     
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ค่าต้านการลืนเฉลยีสําหรับรองเท้านิรภัยในประเทศไทย โดยเครืองทดสอบค่าต้านการลืนตามมาตรฐาน ISO13287:2012 Average of Slip Resistance Value for  Safety footwear  in Thailand By Slip Resistance Tester  According to ISO13287:2012  วรพจน์  หมีงาม และ เฉลิมเกียรติ  ศรีศิลา2 Worapoch  Hme-Ngam1and Chalearmkiet  Srisila2  
บทคัดย่อ  งานวิจยันีมีวตัถุประสงค์ทีจะหาค่าตา้นการลืนเฉลียของรองเทา้นิรภยัทีมีจาํหน่ายอยู่ในประเทศไทยดว้ยเครืองทดสอบค่าตา้นการลืนตามมาตรฐาน ISO13287:2012 ทีได้สร้างขึน เพือใช้เป็นค่ามาตรฐานของรองเท้านิรภยัเพือความปลอดภยัในการทาํงาน ขนัตอนการดาํเนินงานเริมจากการศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหา การเลือกรองเทา้นิรภยัทีจะนาํมาทดสอบ และทดสอบหาค่าตา้นการลืน จากขอ้มูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบวา่มีโรงงานผลิตรองเทา้ หรือชินส่วนของรองเท้าทังสิน 430 โรง แต่เป็นโรงงานทีผลิตเฉพาะรองเท้านิรภัยเพียงอย่างเดียว 12 โรงงาน และจากการทําแบบสอบถามไปยงัโรงงานทีมีการซือรองเทา้นิรภยัใหผู้ป้ฏิบตัิงานใชพ้บวา่ระดบัราคาของรองเทา้นิรภยัทีโรงงานจะซืออยูที่ไม่เกิน 900 บาท และเมือสืบคน้ขอ้มูลจาก websiteในหมวดรองเทา้นิรภยัทีมีราคาไม่เกิน 900 บาททงัทีผลิตในประเทศและนาํเขา้จะมีทงัหมด 35 รุ่นแต่เมือดูลกัษณะของพืนรองเทา้จะมีความแตกต่างกนัอยู ่18 รูปแบบเนืองจากรองเทา้นิรภยัทีผลิตจากโรงงานเดียวกนัในระดบัราคาใกลเ้คียงกนัจะพบวา่มีการใชพื้นรองเทา้เหมือนกนั ดงันนัผูว้ิจยัจึงทาํการเลือกรองเทา้ในระดับราคาทีกําหนดคือไม่เกิน 900 บาท ซึงสามารถหาได้ทังหมด 13 แบบมาทดสอบด้วยวิธี Forward heel slip ตามมาตรฐาน ISO 13287:2012 คือทดสอบส้นรองเทา้บนพืนเหล็กสแตนเลส และใชส้ารละลายกลีเซอรอลเป็นสารปนเปือน และเปรียบเทียบผลกบัค่าทดสอบมาตรฐานของรองเทา้นิรภยัทีทดสอบในประเทศแถบยโุรปคือตอ้งมีค่าตา้นการลืน ≥0.13 เป็นดรรชนีชีวดั ผลการทดสอบพบวา่ ค่าตา้นการลืนของรองเทา้นิรภยัทีมีจาํหน่ายอยูใ่นประเทศไทยนนัมีค่าตา้นการลืนทีเท่ากบัหรือสูงกว่าพิกัดมาตรฐาน 7 คู่ หรือคิดเป็น 54 เปอร์เซ็นต์ และตาํกว่าพิกัดอยู่ 6 คู่หรือคิดเป็น 46 เปอร์เซ็นต์ โดยรองเทา้ทดสอบมีค่าตา้นการลืนตาํสุดคือ 0.08 และรองเทา้ทดสอบมีค่าตา้นการลืนสูงสุดคือ 0.17   คําสําคัญ : ค่าตา้นการลืน, ISO 13287:2012, ค่าสมัประสิทธิความเสียดทาน, รองเทา้นิรภยั  
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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 
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*ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : worapoch1@gmail.com บทนํา 
 ในแต่ละปีจะมีประชากรเสียชีวิตจากอุบติัเหตุหกลม้ ลืนลม้และตกจากทีสูงกวา่ 424,000 ราย (WHO, 2016) หรือใน 1 วนัจะมีผูเ้สียชีวิตจากการลืนลม้และตกจากทีสูง 1,162 ราย จาํนวนผูบ้าดเจ็บจากสาเหตุดงักล่าว 37.3ลา้นรายต่อปี หรือวนัละ 102,191ราย สูงเป็นอนัดบัสองรองจากอุบติัเหตุจากยานพาหนะ และจากขอ้มูลสถิติเฉลียยอ้นหลงั 5 ปีของอุบติัเหตุจากการลืนลม้ หกลม้ และตกจากทีสูงในสถานทีทาํงาน สาํนกังานสถิติผูใ้ชแ้รงงานสหรัฐอเมริกา (BLS,2016) รายงานว่ามีผูบ้าดเจ็บ 232,410 ราย เสียชีวิต 15 ราย องค์กรกาํกับดูแลด้านความปลอดภยัในการทาํงาน (Safe Work Australia,2016) ของออสเตรเลียรายงานว่ามีผูเ้สียชีวิต 26 ราย จากผูบ้าดเจ็บทังหมด 213 ราย หน่วยงานดา้นสุขภาพและความปลอดภัย สหราชอาณาจกัร (RIDDOR,2016) รายงานวา่มีอุบติัเหตุเฉลีย 32,578 ราย เสียชีวติ 23 ราย สําหรับประเทศไทย (กองทุนเงินทดแทน,2559) สาํนกังานกองทุนเงินทดแทน กระทรวงแรงงาน รายงานวา่มีอุบติัเหตุของการตกจากทีสูง หกลม้ ลืนลม้เฉลีย 12,106 ราย เสียชีวติ 99 ราย ทุพพลภาพ 3 ราย สูญเสียอวยัวะบางส่วน 54 ราย หยดุงานเกินกวา่ 3 วนั 4,676 ราย และหยดุงานไม่เกิน 3 วนั 7,275 ราย และเมือมองจากสถิติทีรายงานชีให้เห็นวา่การลืนลม้ หกลม้ และการตกจากทีสูง เป็นปัญหาใหญ่เกิดขึนทวัโลกก่อให้เกิดความสูญเสียทีประเมินค่าไม่ไดค้วรหาวิธีป้องกนั Perkin (1978) ไดส้ร้างสมการหาค่าสัมประสิทธิความเสียดทาน (Coefficient of Friction, CoF) โดยนาํค่าของแรงทีเกิดขึนในแนวนอนหารดว้ยค่าของแรงทีเกิดขึนในแนวตงั และอธิบายต่อ วา่หากค่าสัมประสิทธิความเสียดทานทีเกิดขึนในขณะทีเดินมีค่าใกลเ้คียงกบัค่าสัมประสิทธิความเสียดทานระหวา่งพนืรองเทา้กบัพนืเดิน จะเกิดการลืนลม้ จากงานวจิยัไดส้รุปสาเหตุของอุบติัเหตุลืนลม้ หกลม้ และตกจากทีสูงมาจากค่าตา้นการลืน (Slip resistance) หรือค่าสัมประสิทธิความเสียดทานระหว่าง พืนเดินกบัพืนรองเท้าไม่เหมาะสมหรือมีค่าสัมประสิทธิความเสียดทานตาํเกินไป นักวิจยัหลายท่านในอดีตพยายามหาขอ้สรุปว่า ค่าสัมประสิทธิความเสียดทานทีปลอดภยัควรจะมีค่าเท่าใด เช่น  Leamon (1992), Gronqvist et al.,(1995), ยุทธชยั บนัเทิงจิตร (2002)  วิธีการและมาตรฐานในการทดสอบมีความแตกต่างกันทาํให้ยากต่อการนําไปใชง้านและอา้งอิง  จากการพิจารณาในเชิงปฏิบตัิงานอุปกรณ์ทีเกียวข้องกับการป้องกันการลืน คือรองเท้านิรภัย ดังนันองค์กรมาตรฐานนานาชาติ (International Organization of Standardization, ISO) ไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาทีเกิดขึนจึงไดก้าํหนดใหมี้มาตรฐานการทดสอบรองเทา้นิรภยัทีเป็นมาตรฐาน คือ ISO 13287:2006 ปัจจุบนัพฒันาเป็น ISO 13287:2012 สาํหรับประเทศไทยมีขอ้กาํหนดเกียวกบัมาตรฐานของรองเทา้นิรภยัทีใชใ้นสถานประกอบการคือ มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก.523 ทีประกาศใชต้งัแต่ปี พ.ศ. 2528 (ค.ศ.1985) และมาเปลียนเป็น มอก.523:2554 (ค.ศ. 2011) เพือควบคุมคุณภาพของรองเทา้นิรภยั แต่มาตรฐานนียงัไม่กาํหนดการทดสอบค่าตา้นการลืนหรือค่าสัมประสิทธิความเสียดทานของพืนรองเทา้ ทาํให้สูญเสียประโยชน์ขอต่อผูบ้ริโภคไม่เป็นทียอมรับจากนานาชาติ ผูว้ิจัยเห็นว่า เครืองทดสอบค่าสัมประสิทธิความเสียดทานตามมาตรฐาน ISO13287:2012 ไดถู้กสร้างไวแ้ลว้ทีศูนย์ทดสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา และเพือให้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการกําหนดค่าสัมประสิทธิความเสียดทานสําหรับรองเทา้นิรภยัในอนาคต ดังนันจึงนําเสนองานวิจยัการศึกษาค่าตา้นทานการลืนของรองเทา้นิรภยัในประเทศไทย 
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ทฤษฎแีละงานวจิยัทเีกยีวข้อง 
การลืนระหว่างการเดนิ   การลืน หมายถึง การเสียการทรงตวัของเทา้ในทนัทีเป็นผลมาจากสิงทีไม่ไดค้าดหวงัและไม่สามารถควบคุมการไถลของเทา้ได ้การลืนมกัจะทาํให้เกิดอุบตัิเหตุและผลร้ายอืนๆ ตามมาหากผูลื้นไม่สามารถรักการทรงตวัได ้(Manning, 1983) มาตรฐาน ISO 13287:2012 สําหรับทดสอบค่าสัมประสิทธิความเสียดทานของรองเท้านิรภัย  ในมาตรฐาน ISO13287:2007 และ มาตรฐาน ISO 13287:2012 ไดก้าํหนดคุณสมบติัทีสาํคญัของเครืองทดสอบค่าตา้นการลืนไวด้งันี 1 ค่าแรงกดทดสอบของรองเทา้นิรภยัคือ 500 ± 25 นิวตนั 2 ความเร็วในการลืนไถลของพนืรองเทา้หรือยางทดสอบ 0.3 ± 0.03 เมตรต่อวนิาที 3 พนืเดินทดสอบเป็นเหลก็กลา้ไร้สนิมมีค่าความหยาบเฉลีย (RZ) อยูร่ะหวา่ง 1.6 - 2.5 ไมโครเมตร 4 การทดสอบแบบสน้รองเทา้ลืนไถลไปขา้งหนา้ (Forward Heel Slip) กาํหนดให้มีมุมระหวา่งส้นของรองเทา้นิรภยัหรือยางทดสอบกบัพนืเดินทดสอบมีค่า 7 ± 0.5 องศา 5 เวลาในการเพิมของแรงกดจากแรงเริมตน้ 50 นิวตนั ไปจนถึงแรงกดทดสอบ 500 นิวตนัตอ้งมีค่าเวลาไม่เกิน 1 วินาที และพืนเดินทดสอบต้องเคลือนทีในเวลาไม่เกิน 0.3 วินาที หลังจากได้รับแรงกดทดสอบทีกําหนด ซึงใน ISO13287:2007 ไม่ไดก้าํหนดไว ้6 ค่าแรงเสียดทานหรือค่าตา้นการลืนเฉลียจะถูกวดัและคาํนวนระหวา่งช่วงเวลา 0.3 - 0.6 วินาที หลงัจากทีมีแรงเสียดทานหรือมีการลืนไถล โดยกาํหนดใหแ้สดงผลเฉลียของค่าตา้นการลืนดว้ยทศนิยม  ตาํแหน่ง 7 สารทีใชเ้ป็นสิงสกปรกทีพนืเดินตอ้งมีความหนาอยา่งนอ้ย 1 มิลลิเมตร   มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมรองเท้าหนังนิรภัย  (Leather  Safety Footwear)   1  ความหมายของรองเทา้หนังนิรภยั สํานกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม ( 549) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของรองเทา้นิรภยัหมายถึง รองเทา้หนังทีมีเหล็กบวัหัว (Steel Toecap) สาํหรับป้องกนัอุบติัเหตุทีจะเกิดขึนกบันิวเทา้ของผู ้สวม อาจมีแผน่โลหะรองพนืสาํหรับกนัการแทงทะลุของของแหลมหรือของมีคมดว้ยก็ได ้              รูปร่างและชนิดของรองเทา้หนงันิรภยั รองเทา้หนงันิรภยั สามารถจาํแนกได ้  ลกัษณะคือ รองเทา้หนงันิรภยัแบบหุ้มสน้ (Shoes) และรองเทา้หนงันิรภยัแบบทรงสูง (Boots) ดงัแสดงในภาพที  และภาพที    รองเทา้หนงันิรภยัแบบหุ้มส้น จะมีความสูงของส่วนหนงัหุม้สน้นอ้ยกวา่  มิลลิเมตรเมือวดัจากพืนชนัใน (Insole) สุดสน้และแบบทรงสูง มีความสูงของส่วนหนงัหุม้ส้นตงัแต่  มิลลิเมตรขึนไปเมือวดัจากพนืชนัในสุดสน้           ขนาดและเกณฑค์วามคลาดเคลือนของรองเทา้หนงันิรภยั   ขนาดของรองเทา้หนังนิรภยัแบ่งไดเ้ป็น  ระบบ ไดแ้ก่ ระบบองักฤษ ระบบอเมริกา และระบบฝรังเศส โดยเทียบจากความยาวของหุ่นทีใชส้วมรองเทา้วดัจากปลายนิวถึงสน้เทา้    
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  ภาพที  ลกัษณะของรองเทา้นิรภยัแบบหุม้สน้ (สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม, 2549)  

  ภาพที   ลกัษณะของรองเทา้นิรภยัแบบทรงสูง (สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม, 2549)  
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งานวจิยัทเีกยีวข้อง 
นิธิพงศ์ (2549)  ไดว้ดัค่าสัมประสิทธิความเสียดทานระหวา่งพืนเดินและพืนรองเทา้ในสภาวะของพืนผิวทีแตกต่างกนั โดยเก็บขอ้มูลผ่านแบบสํารวจจากโรงงานอุตสาหกรรม พบวา่ พืนรองเทา้ทีนิยมใชม้ากทีสุด 3 ประเภท คือ พืนยางอ่อน พืนยางแข็งและพืนพีวีซี และพืนเดินทีนิยมใชม้ากทีสุด 3 ประเภท คือ พืนปูนขดั พืนหินขดั และ พืนกระเบือง ผลการทดลองสรุปไดว้า่ พนืเดินปูนขดั ถา้สภาวะแห้ง รองเทา้พืนยางแขง็ให้ค่าสัมประสิทธิความเสียดทานสูงสุด  หากสภาวะเปียกนาํ รองเทา้พืนยางอ่อนให้ค่าสัมประสิทธิความเสียดทานสูงสุด และสภาวะเปือนนาํมนั รองเทา้พืนพีวีซีจะให้ค่าสัมประสิทธิความเสียดทานสูงสุด ถา้พืนเดินหินขดั ถา้สภาวะแห้ง รองเทา้พืนยางแข็งให้ค่าสัมประสิทธิความเสียดทานสูงสุด แต่ถา้สภาวะเปียกนํา รองเท้าพืนพีวีซีให้ค่าสัมประสิทธิความเสียดทานสูงสุด และในสภาวะเปือนนํามันรองเท้าพืนพีวีซีจะให้ค่าของสัมประสิทธิความเสียดทานสูงสุด และพืนเดินกระเบือง กรณีทีสภาวะแห้ง รองเทา้พืนยางอ่อนจะให้ค่าสัมประสิทธิความเสียดทานสูงสุด แต่ถา้สภาวะเปียกนาํ รองเทา้พืนยางอ่อนให้ค่าสัมประสิทธิความเสียดทานสูงสุด และถา้สภาวะเปือนนาํมนัรองเท้าพนืพีวซีีจะใหค้่าของสัมประสิทธิความเสียดทานสูงสุด  
Kurt et al., ( ) ไดศึ้กษาพารามิเตอร์ของการลืนไดแ้ก่ ความเร็ว แรง และมุมเทา้โดยใชก้ลีเซรอลเป็นสภาวะพนื พบวา่ ความเร็ว แรง  และมุมเทา้ มีผลทาํให้ COF ลดลง เมือทงัสามอยา่งเพมิขึน การทดลองใชร้องเทา้ทีผลิตจากพอลิไวนิลคลอไรด์ และการทดสอบจะใชหุ่้นยนตท์างดา้นอุตสาหกรรมทีให้นาํหนกัทีแนวดิงทีสูงและมีความเร็วค่อนขา้งสูงแรงปฏิกิริยาถูกวดัดว้ย Load  
Finnish institute of Occupational Health (2008) ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลการทดสอบของรองเทา้ของลูกคา้โดยมาตรฐานนานาชาติ ISO 13287:2007 ผลการทดสอบไดค้่าสัมประสิทธิความตา้นทานเท่ากบั .  เมือใช้วิธีการทดสอบแบบ SRA และเมือใชว้ธีิการทดสอบแบบ SRB ไดค้่าสมัประสิทธิความตา้นทานเท่ากบั .  

 
 วธิีการดําเนินงาน 

. ศึกษาทฤษฎีทเีกยีวข้อง 
การศึกษาครอบคลุมถึงการออกแบบสอบถาม และรูปแบบของรองเทา้นิรภยัแบบต่างๆ 

. ศึกษามาตรฐานการทดสอบรองเท้านิรภัยตามมาตรฐาน ISO 13287:2012 
เครืองทดสอบค่าตา้นการลืนเป็นเครืองมือทีใชห้าค่าตา้นการลืนของรองเทา้ทีใชใ้นการปฏิบติังานเพอืความปลอดภยั ซึงมาตรฐานนีจะใชต้ามขอ้กาํหนดของมาตรฐาน ISO 20344:2011 ขอ้ 5.11 ทีไดก้าํหนดค่าการทดสอบมาตรฐานดงัตารางที 1 
 
 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  871 
 

 การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

ตารางท ี   ค่าตา้นการลืนมาตรฐานของของรองเทา้นิรภยัในการทดสอบดว้ยลกัษณะต่างๆ 
แบบ ลกัษณะทดสอบ พนืทดสอบ สานปนเปือน ค่าตา้นการลืน 

A Forward Heel Slip เซอรามิค สารละลายผงฟอง ≥ 0.28 
B Forward Flat Slip ≥ 0.32 
C Forward Heel Slip สแตนเลส สารละลายกลีเซอรอล ≥ 0.13 
D Forward Flat Slip ≥ 0.18 
3. ศึกษาการใช้เครืองทดสอบ 

 เครืองทดสอบค่าตา้นการลืนดงัภาพที 3 มีวธีิการใชง้านเพือการทดสอบดงันี 

 ภาพท ี3 เครืองทดสอบค่าตา้นการลืนทีใชท้ดสอบรองเทา้นิรภยั 
 วธีิใชง้านเครืองทดสอบ 
   -  เปิดสวทิชจ่์ายไฟเขา้เครือง 
   -  บิดสวทิช์โหมดมาทีตาํแหน่ง TEST สงัเกตุไฟสีเขียวจะติด 
   -  กดปุ่ มสีเขียวมอเตอร์จะเริมหมนุ ชุดแรงกดทดสอบจะเคลือนทีมากดรองเทา้ 
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   -  เมือรองเทา้แตะพนืทดสอบจนไดค้่าแรงทีกาํหนด พนืทดสอบจะเคลือนทีจนสุดพร้อมกบั 
      นาํหนกักดทดสอบจะหยดุ 
   -  บิดสวทิช์โหมดมาทีตาํแหน่ง SET สงัเกตุไฟสีแดงจะติด 
   -  กดปุ่ มสีแดงมอเตอร์จะเริมหมนุ ชุดนาํหนกักดทดสอบจะเคลือนทีขึนจนสุด 
   -  เมือนาํหนกักดทดสอบเคลือนทีขึนจนสุดพนืทดสอบจะเคลือนทีกลบัทีเดิม 
   -  เมือพนืทดสอบเคลือนทีกลบัทีเดิมจนสุด พนืทดสอบจะหยดุเคลือนที  
   -  บิดสวทิช์โหมดมาทีจุดกึงกลางจบการทาํงาน 

. การเลือกรองเท้านิรภัยในตลาดประเทศไทยเพือทดสอบ 
 ขอ้มูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบวา่มีโรงงานทีลงทะเบียนประกอบการผลิตรองเทา้นิรภยัทงัสิน 12 โรงงาน และประเทศไทยมีการนาํเขา้และจดัจาํหน่ายรองเทา้นิรภยัจากต่างประเทศอีกบางส่วน จากการออกแบบสอบถามสํารวจขอ้มูลบริษทัทีมีการแจกจ่ายรองเทา้นิรภยัใหก้บัผูป้ฏิบตัิงานในโรงงานและไดผ้ลสรุปดงันี 
 - จาํนวนโรงงานทีตอบแบบสอบถาม 190 โรงงาน 
 - ชนิดของรองเทา้นิรภยัทีใช ้  20 ชนิด 
 - ปริมาณรองเทา้ทีใชท้งัปีรวม               105,205 คู่ 
  - รองเทา้นิรภยัทีนิยมใชม้ากทีสุด                    Pangolin 
 - ช่วงราคาของรองเทา้นิรภยัทีใช ้           400 – 900 บาท 
 ผูว้ิจยัได้ทําการจัดซือรองเท้าทีมีในท้องตลาดตามเงือนไขจากแบบสอบถามและสามารถจัดหารองเท้ามาได้ทงัหมด 13 คู่คิดเป็น 65 เปอร์เซ็นต ์โดยรองเทา้ทงั 13 คู่มีรายละเอียดดงัตารางที 2 
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ตารางท ี2 ลกัษณะรองเทา้ทีทาํการทดสอบ 
คู่ท ี ยห้ึอ รุ่น 
1 PANGOLIN PG951 
2 BESTSAFE New Sport Black 
3 TAKUMI TSH-115 
4 BESTSAFE H-01-TPU-ST 
5 PANGOLIN PG811 
6 PREU R-X1-PU 
7 A-TAP V-01 
8 SAFE SAVE MG81 
9 HERO R007 

10 HAMMER R009S 
11 MR.D.I.Y. LB-6 
12 SUPER SAFETY Sport 
13 PRO-TX PW106 

 
. ทาํการทดสอบรองเท้านิรภัยเพือหาค่าต้านการลืน 

ผูว้จิยัไดท้าํการทดสอบรองเทา้นิรภยัตามขนัตอนดงันี 
1. เตรียมเครืองทดสอบ พนืทดสอบ สารปนเปือน 

  2. กาํหนดหมายเลขทีรองเทา้เพอืสุ่มทดสอบแบบไม่เรียงลาํดบั 
3.ติดยดึรองเทา้ทดสอบเขา้กบัเครืองตามรูปที 4 
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 ภาพท ี4 การยดึรองเทา้นิรภยัเพือทดสอบตามวธีิแบบ C  4. เลือกวธีิทดสอบแบบ C คือ ทดสอบค่าตา้นการลืนแบบสน้รองเทา้เคลือนไปดา้นหนา้ (Forward Heel Slip Test) เนืองจากมีค่าตา้นการลืนนอ้ยทีสุดคือ 0.13  . ทดสอบรองเทา้นิรภยัคู่ละ 5 รอบ  . คาํนวณค่าตา้นการลืนและบนัทึกผลลงในตารางที 4  ผลการทดลองและวเิคราะห์ผล  ขอ้มูลการทดสอบในหวัขอ้ที 3 ไดค่้าตา้นการลืนของรองเทา้นิรภยัทงั 13 คู่ตามลาํดบัหมายเลขทีไดสุ่้มไว ้ไดผ้ลตามตารางที 3 ตารางที 3 ผลการทดสอบค่าตา้นการลืนของรองเทา้นิรภยั รองเท้าคู่ท ี ค่าต้านการลืน รองเท้าคู่ท ี ค่าต้านการลืน 
1 0.16 8 0.06 
2 0.11 9 0.13 
3 0.16 10 0.10 
4 0.08 11 0.15 
5 0.21 12 0.13 
6 0.17 13 0.08 
7 0.13   



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  875 
 

 การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

 ภาพท ี5 กราฟแสดงค่าตา้นการลืนของการทดสอบรองเทา้นิรภยั 
 จากผลการทดสอบหาค่าตา้นการลืนของรองเทา้นิรภยัทีมีจาํหน่ายอยูใ่นปัจจุบนัพบวา่มีรองเทา้อยู ่5 คู่ทีมีค่าตา้นการลืนตาํกวา่เกณฑม์าตรฐานคือ ตอ้งมีค่า ≥ 0.13   สรุปผลการทดสอบ ผลการทดสอบพบว่า ค่าตา้นการลืนของรองเทา้นิรภยัทีมีจาํหน่ายอยูใ่นประเทศไทยนนัมีค่าตา้นการลืนทีเท่ากบัหรือสูงกว่าพิกดัมาตรฐาน 7 คู่ หรือคิดเป็น 54 เปอร์เซ็นต์ และตาํกวา่พิกดัอยู ่6 คู่หรือคิดเป็น 46 เปอร์เซ็นต์ โดยรองเท้าทดสอบมีค่าตา้นการลืนตาํสุดคือ 0.08 และรองเทา้ทดสอบมีค่าตา้นการลืนสูงสุดคือ 0.17   กิตติกรรมประกาศ  ขอขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมเกียรติ  ศรีศิลาทีให้คาํแนะนาํและใหค้าํปรึกษาทีเป็นประโยชน์ตลอดการทาํงานวิจยันี ขอขอบคุณ บริษทัอินโทรเอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดัทีสนบัสนุนทุนในการทาํวจิยัให้สาํเร็จไปดว้ยดี 
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เอกสารอ้างองิ  2559 รายงานประจาํปี 2559 สาํนกังานกองทุนเงินทดแทน สาํนกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน. กรุงเทพฯ มอก.523:2554 มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม รองเทา้นิรภยั 
เฉลิมเกียรติ  ศรีศิลา, 2556 ขอ้มูลสรุปผลการสาํรวจการใชร้องเทา้นิรภยัในโรงงานอุตสาหกรรม 
นิธิพงศ ์ วลิยัพนัธ์ 2549 การศึกษาสมัประสิทธิความเสียดทานระหวา่งพนืเดินและพืนรองเทา้ ภายใตส้ภาวะพนืผิว 

ทีแตกต่างกนั วทิยานิพนธ์วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม   
ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ บณัฑิตวทิยาลยั  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

Bunterngchit, Y. “Occupational Slipping Accidents in Thailand: Main Causes and   Prevention.”In Proceeding of the XVI Annual International Occupational   Ergonomics and safety Conference. Bangkok, 2002 : 20-24. Fong, D.T, Mao, D.W, Li,J.X, Hong,Y, 2016“Workplace Injury and Illness Summary”.Bureau of Labor Statistics,  
 for the guide. International journal of industrial ergonomics,10, 29-34.    

Grönqvist, R. (1995). Mechanisms of friction and assessment of slip resistance of new  
 and used footwear soles on contaminated floors. Ergonomics, 38(2), 224–241. 
ISO 20344:2011 Personal protective equipment - Test methods for footwear Clause 5.11 
ISO 13287:2006(E): Personal protective equipment footwear–Test method for slip resistance. Leamon,T.B. (1992) The reduction of slip and fall injuries: Part-II – The scientific basis  
Michelle Baxter, Safe Work Australia ,2016 Annual Report  
Perkins, P.J.“Measurement of slip between the shoe and ground during walking, walkway surfaces.”Measurement   of slip resistance ASTM STP 649.Edited by Carl Anderson and John Senne.American society of testing and materials, 1978. RIDDOR 2016 - Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations 
World Health Organization-WHO, Reviewed September 2016, Fact sheet of Falls  
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การวเิคราะห์โดยใช้เศรษฐศาสตร์วศิวกรรมและเทคนิคกระบวนการวเิคราะห์เชิงลําดับขนัในการตัดสินใจการเปลียนและคัดเลือกเครืองปรับอากาศกรณีศึกษาโรงแรมระดับ 3 ดาวแห่งหนึง 
ในอาํเภอเกาะลันตา จังหวดักระบ ี

Analyzing by using Engineer ing Economics and  Analysis Hierarchy Process Technical in order  to Decide on the r eplacement and selection of suitable air  conditioner s.Case study of a 3 star  hotel in Koh Lanta. Krabi   อนนัต ์สนัติอมรทตั *  จิรวฒัน์ ทองเฝือ2 และรังสรรคพ์ลสมคัร 2 Anan Suntiamontut1* , Jirawat Tongfeur 2 and Rangsan Ponsamak 2   บทคัดย่อ   งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พอืตดัสินใจในการเปลียนเครืองปรับอากาศทีมีอายกุารใชง้านมากกวา่  ปี และคดัเลือกเครืองปรับอากาศใหม่ทีเหมาะสมเพือติดตงัในห้องพกัของโรงแรมจํานวน ห้อง โดยใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและเทคนิคกระบวนการวิเคราะห์เชิงลาํดบัขนั (Analysis Hierarchy Process) จากการศึกษาโดยทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบระหวา่งเครืองปรับอากาศเดิม(A) กบัเครืองปรับอากาศยีห้อใหม่  ยหี้อคือ B และ C พบวา่ อตัราค่าไฟต่อปีต่อหอ้ง เครืองปรับอากาศยีหอ้ A (12,264.48 บาท) มีค่าสูงกว่ายีห้อ B (11,196 บาท) และ C (10,829.53บาท) ตามลาํดบั ประสิทธิภาพในการประหยดัพลงังาน ERR เครืองปรับอากาศยหีอ้ C มีค่าสูงกวา่ B และ  A คือ .  , 11.83 และ .  ตามลาํดบั    เมือพิจารณาทางเลือกในการคัดเลือกเครืองปรับอากาศใหม่ทีเหมาะสมเพือติดตงัในห้องพกัจาํนวน ห้อง ทางเลือกที  เครืองปรับอากาศยหีอ้ B ลงทุน , ,  บาท อตัราประหยดัไฟต่อปี ,  บาท/ปี ระยะเวลาคืนทุน .  เดือนอตัราค่าใชจ้่ายของตน้ทุนต่อปี (A/P,7%,10) 191, .  บาท อตัรา b/c มีค่าเท่ากบั .  ทางเลือกที   เครืองปรับอากาศยหีอ้ C ลงทุน 1,400,000 บาท อตัราประหยดัไฟต่อปี 929,847.6 บาท ระยะเวลาคืนทุน 18.06 เดือน  อตัราค่าใชจ้่ายของตน้ทุนต่อปี (A/P,7% ,10) 199 ,  บาทอัตรา b/c มีค่าเท่ากับ 4.65  จากการวิเคราะห์โดยเทคนิค AHP  พบว่า ค่านําหนักทางเลือก เครืองปรับอากาศยีห้อใหม่ C มีค่าสูงกวา่ B และเครืองปรับอากาศเดิม (A) เท่ากบั . , .  และ .  ตามลาํดบั ดงันนัควรตัดสินใจเลือกทางเลือกที 2 เนืองด้วยอัตรา b/c ทีสูงกว่าทางเลือกที 1 และสอดคล้องกับการคํานวณด้วยเทคนิคกระบวนการวเิคราะห์เชิงลาํดบัขนั (Analysis Hierarchy Process)   คาํสําคญั : เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม, เทคนิคกระบวนการวเิคราะห์เชิงลาํดบัขนั, เครืองปรับอากาศ  
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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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บทนํา 
เนืองจากในปัจจุบนัโรงแรม NKLB Resort@lanta Krabi  มีจาํนวนเครืองปรับอากาศจาํนวนมากใชง้านเกิน  ปีขึนไปจาํนวน  เครืองจากจาํนวนห้องพกัทงัหมด  ห้อง  ส่งผลให้ทางโรงแรมมีค่าใชจ่้ายภาระในการบาํรุงรักษาและค่าไฟทีเพิมขึน อนัเป็นผลสืบเนืองจากประสิทธิภาพของเครืองปรับอากาสลดลงเนืองจากมีอายุการใชง้านมากกว่า  ปีทาํให้เครืองปรับอากาศใชพ้ลงังานไฟฟ้ามาก ขึนส่งผลให้ทางโรงแรมมีภาระตน้ทุนทีสูงขึน สูญเสียงบประมาณค่าใชจ่้ายในส่วนนีเพิมมากขึน ทาํให้เกิดตน้ทุนค่าเสียโอกาสในการทีจะนาํงบประมาณส่วนนีไปใชเ้พอืพฒันาปรับปรุงโรงแรมในส่วนอืนๆ เช่น หอ้งพกั สระวา่ยนาํ หรือส่วนอาํนวยความสะดวกอืนแก่ลูกคา้ทีเขา้มาพกัผอ่นในบริเวณโรงแรม  รวมถึงอาจสร้างความไม่พอพึงใจแก่ลูกคา้ทีเขา้พกัในกรณีทีเครืองปรับอากาศเสียหรือชาํรุดหรือมีเสียงดงัอนัเนืองมาจากอายุการใชง้าน อนัจะส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์การบริการและการแข่งขนัของโรงแรมเองซึงอยูใ่นสภาวการณ์แข่งขนัสูง ณ ปัจจุบนัในเกาะลนัตาซึงมีโรงแรมเป็นจาํนวนมาก  ดงันันผูว้ิจยัจึงไดน้ําหลกัการทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและและเทคนิคกระบวนการวิเคราะห์เชิงลาํดบัขนั ( Analysis Hierarchy Process) มาใชใ้นการวิเคราะห์และตดัสินใจในการเปลียนและเลือกเครืองปรับอากาศใหม่มาติดตงัในหอ้งพกัของโรงแรม NKLB Resort@lanta Krabi  ทงันีโดยทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบระหวา่งเครืองปรับอากาศเดิม(A) กบัเครืองปรับอากาศยีห้อใหม่  ยีห้อคือยหี้อ B และ C  ถึงความคุมค่าของการเปลียนเครืองปรับอากาศเดิมทีมีอายเุกิน  ปี และใชเ้ครืองมือวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วศิวกรรมนาํการนาํมาวเิคราะห์ตน้ทุน จุดคุม้ทุน ระยะคืนทุน ผลประโยชน์ของโครงการ รวมถึงการใช ้เทคนิคกระบวนการวิเคราะห์เชิงลาํดบัขนั ( Analysis Hierarchy Process)   ในการวิเคราะห์ค่านาํหนกัทางเลือก เครืองปรับอากาศยหีอ้ใหม่ C , B และเครืองปรับอากาศเดิม(A)มาใชป้ระกอบเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจทีดีและเหมาะสมทีสุดในการเลือกเครืองปรับอากาศยีห้อใหม่เทียบกับยีห้อเดิมต่อโรงแรม NKLB Resort@lanta Krabi  เพือใหเ้กิดประโยชน์และคุม้ค่ารวมถึงไดป้ระโยชน์เชิงตน้ทุนในการแข่งขนัของโรงแรม  

วธิีดาํเนินการวจิยั 
  งานวิจยันีเป็นการวิเคราะห์โดยใช้เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและเทคนิคกระบวนการวิเคราะห์เชิงลาํดบัขนัในการตดัสินใจในการเปลียนและคดัเลือกเครืองปรับอากาศกรณีศึกษาโรงแรมระดบั 3 ดาวแห่งหนึงในอาํเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี โดยมีขนัตอนในการดาํเนินงานวจิยัรายละเอียดดงันี  
1.ขันตอนในการดาํเนินงานวิจยั  เพือใหก้ารศึกษาวจิยัเรืองนีบรรลุตามวตัถุประสงค ์ผูว้จิยัไดท้าํการกาํหนดขนัตอน การดาํเนินงานวจิยั ดงันี 

1) สาํรวจเก็บขอ้มูลค่าพลงังานไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้า เพาเวอร์เฟคเตอร์ ของเครืองปรับอากาศทีมีอายุการใชง้านเกิน  ปีทีติดตงัตามหอ้งพกัจาํนวน  ห้อง แลว้นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการสาํรวจไปดาํเนินการวเิคราะห์อตัราค่าไฟ ประสิทธิภาพการประหยดัพลงังานของเครืองปรับอากาศ 
) ศึกษาและเปรียบเทียบการใช้พลงังานไฟฟ้า ระหว่างเครืองปรับอากาศเก่าและใหม่ รวมถึงทําการวิเคราะห์ตน้ทุน ความคุม้ค่าของระยะคืนทุน อตัราการประหยดัพลงังาน วเิคราะห์ความคุม้ค่าผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนในการเปลียนเครืองปรับอากาศยหีอ้ใหม่สองยหีอ้ 
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= /  
 ) เก็บข้อมูลปัจจัยทีส่งผลในการตัดสินใจเลือกซือเครืองปรับอากาศมาติดตังในห้องพักโดยใช้แบบสอบถาม ทงันีกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาการการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง( Purposive Sampling ) คือผูที้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจระดับผูบ้ริหารในตาํแหน่งหัวหน้าช่างหรือตาํแหน่งทีเกียวขอ้ง จาํนวน  คน  โดยรายละเอียดปัจจยัทีใชใ้นการวเิคราะห์เชิงลาํดบัขนั ประกอบดว้ยปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ คุณภาพ เวลา ตน้ทุน และปัจจยัรอง ไดแ้ก่ ในดา้นคุณภาพ คือ ดา้นประสิทธิภาพ ความปลอดภยั  ในดา้นเวลา คือ ดา้นการบริการหลงัการขาย ดา้นอายกุารใชง้าน และในดา้นตน้ทุน คือ ราคา ค่าใชจ่้าย 

) เสนอแนวทางต่อผูบ้ริหารในการตดัสินใจในการเปลียนเครืองปรับอากาศทีมีอายกุารใชง้านมากกวา่  ปี และคดัเลือกเครืองปรับอากาศใหม่ทีเหมาะสมเพอืติดตงัในห้องพกัของโรงแรม 2. เครืองมือทใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล            การวจิยัครังนีผูว้จิยัไดน้าํเครืองมือมาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี 
) เครืองมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools) โดยใชแ้ผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) ในการเก็บขอ้มูล  แผนภาพพาเรโต ใช้ในการวเิคราะห์ลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัการทีส่งผลในการตดัสินใจเลือกซือเครืองปรับอากาศมาติดตงัในห้องพกั 

2) เทคนิคกระบวนการวเิคราะห์เชิงลาํดบัขนั ( Analysis Hierarchy Process , AHP ) 
3) เครืองมือวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ได้แก่ การวิเคราะห์ผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน(B/C)  ระยะเวลาคืนทุน 

/  =  
 

ผลการศึกษาและวจิารณ์ผล 

ภาพท ี1  กาํลงัไฟฟ้าจาํแนกตามยหีอ้เครืองปรับอากาศ   
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 ภาพท ี2  ค่าไฟฟ้าต่อปีจาํแนกตามยหีอ้เครืองปรับอากาศ  

 ภาพท ี3  Energy Effective Ration (ERR) จาํแนกตามยหีอ้เครืองปรับอากาศ 

 ภาพท ี4  ประสิทธิภาพในการประหยดํพลงังานไฟฟ้าจาํแนกตามยหีอ้เครืองปรับอากาศ    
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 ภาพท ี5  งบลงทุนในการติดตงัจาํแนกตามยหีอ้เครืองปรับอากาศ  

 ภาพท ี6  อตัราการประหยดัไฟฟ้าต่อปีจาํแนกตามยหีอ้เครืองปรับอากาศ  

 ภาพท ี7  ระยะเวลาคืนทุนจาํแนกตามยหีอ้เครืองปรับอากาศ       
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 ภาพท ี8 ค่าใชจ่้ายของตน้ทุนต่อปี(A/P,7%,10)จาํแนกตามยหีอ้เครืองปรับอากาศ  

  ภาพท ี9  อตัราส่วนผลประโยชน์ (B/C) จาํแนกตามยหีอ้เครืองปรับอากาศ  ในการส่วนของการประเมินปัจจยัทีส่งผลในการตดัสินใจเลือกซือเครืองปรับอากาศมาดาํเนินการติดตงัในหอ้งพกั โดยใชแ้บบสอบถามสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง  คน แสดงผลการประเมินตามตารางที  
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ตารางท ี1 การประเมินปัจจยัหลกั ปัจจยัทีส่งผลในการตดัสินใจเลือกซือเครืองปรับอากาศมาดาํเนินการติดตงัในหอ้งพกั คนที  คนที  คนที  คนที  คนที  ผลรวม 
ดา้นราคา/ดา้นตน้ทุน/ดา้นค่าใชจ่้าย 5 5 5 5 5 25 ดา้นคุณภาพ 3 3 3 3 3 15 ดา้นระยะเวลาในการติดตงั 3 3 3 3 2 14 ดา้นประสิทธิภาพ 5 5 5 4 4 23 ดา้นบริการหลงัการขาย  5 5 5 3 5 24 
ปัจจยัทีส่งผลในการตดัสินใจเลือกซือเครืองปรับอากาศมาดาํเนินการติดตงัในหอ้งพกั คนที  คนที  คนที  คนที  คนที  ผลรวม 
ดา้นการรับประกนั 4 3 3 4 3 17 ดา้นอายกุารใชง้าน 5 5 4 4 5 23 ดา้นการบาํรุงรักษา 3 5 5 4 4 21 ดา้นระบบความปลอดภยั 5 5 5 4 5 24    
เมือนาํขอ้มูลดงักล่าวมาวเิคราห์ดว้ยแบบแผนภูมิพาเรโตไดผ้ลดงัภาพที  

  ภาพท ี10 ปัจจยัทีส่งผลการเลือกซือระบบนาํร้อน   จากแผนภาพพาเรโตจะเห็นไดว้า่ ปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซือเครืองปรับอากาศเพือมาติดตงัในหอ้งพกั มีปัจจยัตอ้งนาํมาพิจารณา  ปัจจยัดงันี .ดา้นราคา/ตน้ทุน/ราคา .ดา้นบริการหลงัการขาย  .ดา้นระบบความปลอดภยั .ดา้นประสิทธิภาพ .ดา้นอายกุารใชง้าน .ดา้นการบาํรุงรักษา 
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 ภาพท ี11 การตดัสินใจเลือกซือเครืองปรับอากาศเพอืมาติดตงัในหอ้งพกั 
 
ตารางท ี2 ตารางเมตริกซ์แสดงการเปรียบเทียบเกณฑที์ใชใ้นการตดัสินใจเป็นรายคู ่

เกณฑ์ การบํารุงรักษา ประสิทธิภาพ อายุการใช้งาน ความปลอดภัย ราคา บริการหลังการขาย การบํารุงรักษา 1.000 1.000 5.000 8.000 9.000 9.000 ประสิทธิภาพ  1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 อายุการใช้งาน   1.000 2.000 5.000 8.000 ความปลอดภัย    1.000 2.000 3.000 
ราคา     1.000 2.000 บริการหลังการขาย      1.000 

  การเปรียบเทียบเกณฑที์ใชใ้นการตดัสินใจเป็นรายคู่ แสดงดงัตารางที ในพืนทีสีขาวเป็นค่าทีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง สําหรับพืนทีสีเทาผูว้ิจยัจะทาํการคาํนวณค่าเอง โดยค่าจะเป็นส่วนกลบัของเกณฑ์ทีจับคู่เหมือนกัน โดยค่าตวัเลขต่างจะประกอบดว้ย 1. ในเส้นทแยงมุมประกอบดว้ยตวัเลข 1 เท่านนั เนืองจากเป็นจุดทีเกณฑเ์ปรียบเทียบกบัตวัเอง และ .พืนทีทีอยูเ่หนือและล่างเส้นทแยงมุมจะเป็นตวัเปรียบเทียบระหวา่งเกณฑ ์2 เกณฑ ์
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ตารางท ี2 ผลรวมแต่ละคอลมัน์ของตารางเมตริกซ ์
เกณฑ์ การบํารุงรักษา ประสิทธิภาพ อายุการใช้งาน ความปลอดภัย ราคา บริการหลังการขาย การบาํรุงรักษา 1.000 1.000 5.000 8.000 9.000 9.000 ประสิทธิภาพ 1.000 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 อายกุารใชง้าน 1/5  1/3 1.000 2.000 5.000 8.000 

ความปลอดภยั 1/8 1/5 1/2 1.000 2.000 3.000 ราคา 1/9 1/7 1/7 1/2 1.000 2.000 บริการหลงัการขาย 1/9 1/9 1/9 1/3 1/2 1.000 
ผลรวมแนวตงั 2.547 2.787 9.825 16.833 24.500 32.000  

การตรวจสอบความสอดคลอ้งกบัเหตุผล(Consistency Ratio : C.R.)  
  1. นาํ [A] x [B] = [C] 
                                 [A]                               [B]  [C] 

       x            =      

   
2. หารตวัเลขแต่ละตวัในเวคเตอร์ [C] ดว้ยเวคเตอร์ [B] จะไดเ้วคเตอร์ [D] จะได ้

 
[D]  =   

             =   
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 3. หาค่าเฉลียในเวคเตอร์ [D] จะได ้                  
          =   0.569 

4. หาค่า C..I. จะได ้
    C..I. = 0.114 
  5. หาค่า R.I เมือ N = 6 จะได ้R.I. = 1.24 
  6. หาค่าอตัราส่วนความสอดคลอ้ง C.R. จะได ้ 

           C.R. = 0.092 
สรุปค่า C.R. = .  ซึง < 0.1 ดงันนัความสอดคลอ้งของการเปรียบเทียบอยูใ่นค่าทียอมรับได ้

ตารางท ี4  เมตริกซ์การเปรียบเทียบทางเลือก 
ทางเลือก B C A 

B 1.000 1/2 3.000 C 2.000 1.000 5.000 A 1/3 1/5 1.000 ผลรวมแนวตงั 3.333 1.700 9.000  
การตรวจสอบความสอดคลอ้งกบัเหตุผล(Consistency Ratio : C.R.) 
      1). นาํ [A] x [B] = [C] 

   [A]                          [B]     [C]   
1 1/5 3
2 1 5

1/3 1/5 1
          ×      0.3090.5810.110     = 0.9251.7470.329

    
[D] =  9.011 

 =  3.004     
C.I. = 0.002 
C.R. = 0.003 

 
สรุปค่า C.R. = .  ซึง < 0.1 ดงันนัความสอดคลอ้งของการเปรียบเทียบอยูใ่นค่าทียอมรับได ้



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  888 
 

 การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

การใหค้่านาํหนกัความสมัพนัธ์ทางเลือกเครืองปรับอากาศยหี้อ C เครืองปรับอากาศยหีอ้B และเครืองปรับอากาศ A   ภายใตเ้กณฑก์ารบาํรงรักษา,ประสิทธิภาพ,อายกุารใชง้าน,ความปลอดภยั, ราคา และบริการหลงัการขาย 
ตารางท ี3 การใหค้่านาํหนกัความสมัพนัธ์ทางเลือก 

ทางเลือก การบํารุงรักษา ประสิทธิภาพ อายุการใช้งาน ความปลอดภัย ราคา บริการหลังการขาย นาํหนกัเกณฑ ์ 0.954 0.768 0.349 0.163 0.099 0.067 B 0.300 0.294 0.333 0.927 0.309 0.875 C 0.600 0.588 0.556 0.313 0.581 0.014 A 0.100 0.118 0.111 0.329 0.110 0.143  
จะไดค้่านาํหนกัสาํคญัทางเลือก 

เครืองปรับอากาศยหีอ้B 0.869 เครืองปรับอากาศยหีอ้C 1.328 เครืองปรับอากาศ A 0.299 
 
สรุปผลการวจิัย 
   จากการศึกษาโดยโดยใชห้ลกัการทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและเทคนิคกระบวนการวิเคราะห์เชิงลาํดับขนั ( 
Analysis Hierarchy Process)เพือตัดสินใจในการเปลียนเครืองปรับอากาศทีมีอายุการใช้งานมากกว่า  ปี  และคัด เลือกเครืองปรับอากาศใหม่ทีเหมาะสมเพอืติดตงัในหอ้งพกัของโรงแรมจาํนวน หอ้ง โดยไดท้าํการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบระหว่างเครืองปรับอากาศเดิม(A) กับเครืองปรับอากาศยีห้อใหม่  ยีห้อคือ B และ C พบว่า อัตราค่าไฟต่อปีต่อห้อง เครืองปรับอากาศยีห้อ A (12,264.48 บาท) มีค่าสูงกว่ายีห้อ B (11,196 บาท) และ C (10,829.53บาท) ตามลาํดบั ประสิทธิภาพในการประหยดัพลงังาน ERR เครืองปรับอากาศยหีอ้ C มีค่าสูงกวา่ B และ  A คือ .  , 11.83 และ .  ตามลาํดบั  
  เมือพิจารณาทางเลือกในการคัดเลือกเครืองปรับอากาศใหม่ทีเหมาะสมเพือติดตงัในห้องพกัจาํนวน ห้อง ทางเลือกที  เครืองปรับอากาศยหีอ้ B ลงทุน , ,  บาท อตัราประหยดัไฟต่อปี ,  บาท/ปี ระยะเวลาคืนทุน .  เดือนอตัราค่าใชจ้่ายของตน้ทุนต่อปี (A/P,7%,10) 191, .  บาท อตัรา b/c มีค่าเท่ากบั .  ทางเลือกที   เครืองปรับอากาศยหีอ้ C ลงทุน 1,400,000 บาท อตัราประหยดัไฟต่อปี 929,847.6 บาท ระยะเวลาคืนทุน 18.06 เดือน  อตัราค่าใชจ่้ายของตน้ทุนต่อปี (A/P,7% ,10) 199 ,  บาทอัตรา b/c มีค่าเท่ากับ 4.65  จากการวิเคราะห์โดยเทคนิค AHP  พบว่า ค่านําหนักทางเลือก เครืองปรับอากาศยหีอ้ใหม ่C มีค่าสูงกวา่ B และเครืองปรับอากาศเดิม(A)เท่ากบั . , .  และ .  ตามลาํดบั ดงันนัควรตดัสินใจเลือกทางเลือกที 2 เนืองดว้ยอตัรา b/c ทีสูงกวา่ทางเลือกที 1 และสอดคลอ้งกบัการคาํนวณดว้ยเทคนิคกระบวนการวเิคราะห์เชิงลาํดบัขนั ( Analysis Hierarchy Process)  
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กิตติกรรมประกาศ 
วจิยัฉบบันีสาํเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาจากคณะผูบ้ริหารโรงแรม NKLB Resort@lanta Krabi    ผูจ้ดัการแผนกการจัดการทรัพยากรบุคคล และขอขอบคุณผูบ้ริหารงานวิศวกรรม ผูช่้วยผูบ้ริหารงานวิศวกรรม และผูที้เกียวขอ้งในแผนกวศิวกรรม ทีให้ความอนุเคราะห์การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการทาํวิจยัครังนี ซึงมีส่วนทาํให้วิจยัฉบบันีเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงหลกัสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต ในการสนับสนุนเวลาและงบประมาณในการลงทาํวจิยัในพนืทีในการศึกษาครังนี  

เอกสารอ้างองิ 
กิตศกัดิ พลอยพานิชเจริญ . . เครืองมือคุณภาพ  ประการคน้เมือ มกราคม 15, จาก  http://www.research-system.siam.edu/images/IE/Thachanon/57-3-Wiladda/07_ch2.pdf จิระวฒัน์ เอมโกษา. การประยุกต์ใช้กระบวนการลําตับชันเชิงวิเคราะห์สําหรับการตดัสินใจเลือกผูผ้ลิตชินส่วน     กรณีศึกษาโรงงานประกอบรถยนต์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขา วศิวกรรมอุตสาหการ     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, . จุฑาภรณ์ เชือทอง. การประยุกต์ใช้กระบวนการ AHP เพือเลือกผู้แทนจําหน่ายคอมพวิเตอร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี, . ประจวบ  อินระวงศ ์และคณะ. วเิคราะห์ความคุ้มค่าการเปลยีนเคริองปรับอากาศทใีช้งานเกิน  ปี, น. -    .  ใน รายงานการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย  ครังท ี    .  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์, นครปฐม.  ไพบูลย ์ แยม้เผอืน  .  .  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม. ซีเอด็ยเูคชนั, กรุงเทพฯ. สุรกฤษฎ์ นาทธราดล. การประยุกต์ใช้กระบวนการลําตบัชันเชิงวเิคราะห์ความคลุมเครือในการคัดเลือกผูส่้งมอบ    ของอุตสาหกรรมยานยนต์และอเิล็กทรอนิกส์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, . สุริยา สนทรารชุน. การศึกษาเกณฑ์การตดัสินใจเลือกผู้ให้บริการจ้างงานเทคโนโลยีสารสนเทศภายนอกโดยใช้    เทคนิคการวเิคราะห์เชิงลําดบัชัน กรณีศึกษาบริษทั ฟูจติสึ ซีส เตม็ บีสซีเนส (ประเทศไทย) จํากัด     วทิยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวทิยาการจดัการ คณะ บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, . ศศินา จนัทร์เชย. การเลือกทาํเลทตีงัคลังสินค้าโดยใช้กระบวนการลําดบัชันเชิงวเิคราะห์ กรณีศึกษาบริษัทจดั    จําหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลืน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาการจดัการ โลจิสติกส์ คณะวทิยาศาสตร์     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, . อธิยตุ  จงใจ. การศึกษาทางเลือกเพือใช้เครืองปรับอากาศของใหม่และของเดมิโดยใช้วธิีคาํนวณต้นทุนวงจร 
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  อายุ( Life Cycle Cost,LCC).  วิทยานิพนธ์ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์       2555.   Damjan Malettic, “An Application of Analytic Hierarchy Process (AHP) and SensitivityAnalysis for  Maintenance Policy Selection” University of Mar ibor , Faculty of Organizational Sciences, 2014, Vol 47, pp.177-181. F.T.S.Chan , H.K.Chan, M.H.Chan and P.K.Humphreys. An integrated fuzzy approachFor  The selection of manufactur ing technologies. Master’s Thesis. Department of Industrial and Manufacturing Systems Engineering, University of Hong Kong, 2005.  Victor B.Kreng. strategic justification of advanced manufactur ing technology using anextended AHP model. Master’s Thesis. Graduate School of Information Management, National Chen-kung, University of Taiwan Republic of China, 2005.                      
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การลดอุบัติเหตุทางจราจรในสถาบันการศึกษา ด้วยป้ายแจ้งความเร็วแบบไดนามิก Reducing Traffic Accidents in Academic Institute Using Dynamic Speed Display Sign  พทุธพล ทองอินทร์ดาํ *   Puttapon Thongindam1*  บทคัดย่อ 
 

ประเทศไทยมีผูเ้สียชีวติจากอุบติัเหตุบนถนนเป็นอนัดบัสองของโลกตามสถิติขององคก์รอนามยัโลก โดยมีสาเหตุหลกัคือการใชค้วามเร็วเกินกาํหนด และยงัพบว่าสถานทีของการเกิดอุบติัเหตุครอบคลุมถึงสถาบนัการศึกษา ซึงนักศึกษาและบุคคลากรจาํนวนมากนิยมใชจ้ักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง งานวิจยันีมุ่งศึกษาแนวทางการประยกุต์ใชป้้ายแจง้ความเร็วแบบไดนามิก (DSDS) แบบแสดงตวัเลขความเร็วจริงของการขบัขีทีพฒันาขึน เพอืลดจาํนวนอุบติัเหตุบนถนนโดยรอบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ผลจากการวิจยัพบวา่กรณีไม่ติดตงัป้าย DSDS ผูใ้ชท้างจาํนวนมากฝ่าฝืนความเร็วเกิน 0 กิโลเมตร/ชวัโมง ทีกาํหนดไว ้ในขณะทีการติดตงัป้าย DSDS ช่วยลดความเร็วเฉลีย ความเร็วที 85 เปอร์เซ็นไทล ์และลดอตัราร้อยละของผูฝ่้าฝืนความเร็วก่อนถึงจุดเสียงไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั  คาํสําคญั : ป้ายแจง้ความเร็วแบบไดนามิก, การลดการชน, อุบตัิเหตุในสถาบนัการศึกษา  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 
 สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ตาํบลคลองหก อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี  

1 Department of Civil Engineering Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Klong Hok, Thanyaburi, Pathumthani 12110, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : puttapon.t@en.rmutt.ac.th 
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 บทนํา 
รายงาน Global Status Report on Road Safety  ขององค์การอนามัยโลกประจาํปี ค.ศ. 2015 ได้มีการรายงานว่าประเทศไทยเป็นประเทศทีมีอตัราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอนัดับสองของโลก [WHO, 2015] เป็นรองประเทศมาลาวีเท่านัน โดยมีอตัราการเสียชีวิต 36.2 คนต่อประชาการหนึงแสนคน  และเมือพิจารณาจากตวัเลขจาํนวนผูบ้าดเจ็บและผูเ้สียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2558 ทีเก็บรวบรวมโดยสํานักงานตาํรวจแห่งชาติพบวา่ยอด  ดงักล่าว ยงัไม่ไดต้ามเป้าหมายทีรัฐบาลไทยไดป้ระกาศให้ช่วงปี พ.ศ.  – 2563 เป็น “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน”  (Decade of Action for Road Safety 2011 – 2020) โดยทีจาํนวนผู ้เสียชีวิตและผูไ้ด้รับบาดเจ็บจากอุบตัิเหตุการจราจรทางถนนจะตอ้งลดลงร้อยละ 50 ภายในปี ค.ศ.  [องคก์ารอนามยัโลก, 2558]  ทงันีพบวา่ในสถาบนัการศึกษา เช่น โรงเรียน หรือมหาวทิยาลยั ก็มีจาํนวนอุบตัิเหตุเกิดขึนอยูต่ลอดเวลา เนืองจากมีความหนาแน่ของประชากรค่อนขา้งมากและมีจาํนวนเทียวการเดินทาง (trip) ต่อวนัค่อนขา้งสูง เช่น การเดินทางระหว่างอาคาร โดยเฉพาะชวัโมงเร่งด่วนในช่วงเชา้ และช่วงพกักลางวนั จะมีความสุ่มเสียงในการเกิดอุบติัเหตุบริเวณทางร่วมทางแยกมากเป็นพิเศษ และสาเหตุทีสาํคญัอีกประการของการเกิดอุบติัเหตุในสถาบนัการศึกษาทีแตกต่างจากการจราจรบนถนนหลวงทวัไป คือ ขาดเจา้หนา้ที ทีมีอาํนาจเด็ดขาดในการควบคุมการใชท้างใหเ้ป็นไปตามกฎจราจรอยา่งเคร่งครัด  เครืองแจง้เตือนความเร็วแบบไดนามิก (DSDS) เป็นทีนิยมมากขึน และแสดงให้เห็นชดัว่ามีอิทธิพลต่อความเร็วของยานพาหนะ  เครือง DSDS เป็นป้ายสัญญาณแจง้เตือนแบบโตต้อบ ทีแสดงขอ้มูลเกียวกบัความเร็วของยานพาหนะ เพือวตัถุประสงคใ์ห้ผูข้บัขีตระหนกัถึงความเร็วปัจจุบนัของพวกเขา [T. Gehlert et al., 2012]  การนาํ DSDS มาใชง้าน ส่วนใหญ่ติดตงับริเวณพืนที ทีมีความสําคญัหรือเสียงเกิดอุบติัเหตุ เช่น โรงเรียน [Lee, Lee, Choi and Oh, 2006] เขตอุตสาหกรรม [Ullman and Rose, 2005] ทางแยก หรือบริเวณทีผูข้บัขีไม่สามารถปรับความเร็วได้อย่างเหมาะสม [Cruzado & Donnell, 2009]  ซึงผลการทดสอบในสถานการณ์ต่างๆ จากงานวจิยัต่างประเทศ ผลปรากฏวา่ผูใ้ชท้าง มีความตระหนกัถึงความเร็วในการขบัขีมากขึนในบริเวณทีมีการติดตงัเครือง DSDS  จากปัญหาทีกล่าวขา้งตน้ จึงเป็นทีมาของงานวิจยันีทีมุ่งศึกษาการประยุกตใ์ชป้้ายแจง้ความเร็วแบบไดนามิกดงัแสดงในภาพที 1  เพือศึกษาถึงพฤติกรรมการใชค้วามเร็วในมหาวิทยาลยัและพืนทีโดยรอบ รวมทงัวิเคราะห์หาแนวทางทีเหมาะสมในการใชเ้ครืองมือดงักล่าว เพอืลดจาํนวนอบุติัเหตุในสถาบนัการศึกษา โดยเลือกใชพื้นทีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีเป็นกรณีศึกษาในระยะเริมตน้นี   

 ภาพท ี1 ป้ายแจง้เตือนความเร็วแบบไดนามิก  
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 ทฤษฏีและงานวจิยัทเีกยีวข้อง 
เทคโนโลยีปัจจุบนัช่วยให้แสดงสัญญาณความเร็วแบบไดนามิกทีทนัสมยั โดยสามารถปรับแต่งเพอืวตัถุประสงค์เฉพาะลกัษณะถนนและสถานการณ์ [Conrad L. Dudek, 2004]  เครืองแจง้เตือนความเร็วหรือ DSDS เป็นเครืองมือสําหรับเพิมความปลอดภยัให้แก่ผูใ้ชท้าง ซึงถูกนาํมาใชอ้ยา่งแพร่หลาย  โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในแถบยโุรป เครือง DSDS จะทาํหนา้ทีโนม้นา้วให้ผูข้บัขีใชค้วามเร็วตาํลงซึงเป็นเป้าหมายสาํคญั [A. Ardeshiri, M. Jeihani, 2014; E. Schechtman et al.,2016; V. Truelove et al., 2017] ทงันีมีผลการศึกษาทีระบุวา่ วา่ผูที้ใชค้วามเร็วในการขบัขีตาํจะช่วยลดความถีของการเกิดอุบติัเหตุทางถนนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยในทุกๆความเร็วเฉลีย 1.6 กม./ชม. ทีลดลงจะทาํใหล้ดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้มากถึงร้อยละ 7 [Taylor et al., 2000] โดยลักษณะการทํางานของเครือง DSDS จะทําการแจ้งความเร็วต่อผูข้บัขีทีกาํลงัเคลือนทีเขา้หาป้ายแบบทนัที โดยใชค้ลืนเรดาร์คอปเลอร์แบบตอ่เนือง (Continuous Wave Doppler Radar) ในบางรุ่นสามารถแสดงผลในรูปแบบอืนๆเพิมเติมในลกัษณะแตกต่างกนัไป เช่น การแสดงสีหนา้และอารมณ์ หรือการแสดงตวัเลขสีแดงเมือขบัเร็วเกินไป และสีเขียวเมือความเร็วอยูใ่นระดบัทีน่าพอใจ  โดยต่อมาไดมี้การนาํเครือง DSDS  มาใชศึ้กษาลดความเร็วของผูข้บัขีในสายทางทีลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนั [Rose and Ullmann, 2003]  ไดแ้ก่ เขตโรงเรียน บริเวณก่อนถึงทางแยก และทางโคง้ โดยทีมีการติดตงัป้ายแสดงขีดจาํกดัความเร็ว และป้ายเตือนอืนๆร่วมดว้ย ผลทีไดจ้ากการศึกษาพบวา่เครือง DSDS มีประสิทธิภาพในการลดความเร็วเฉลียและความเร็วที  เปอร์เซ็นไทลไ์ด้แตกต่างกนัออกไปในแต่ละตาํแหน่งทดสอบ สามารถช่วยลดสัดส่วนผูใ้ชค้วามเร็วเกินค่าขีดจาํกดัความเร็วไดม้ากถึงร้อยละ 60 และยงัพบวา่ในบางตาํแหน่งทดสอบส่งอิทธิพลต่อผูข้บัขีทงัช่วงเวลากลางวนัและเวลากลางคืน ในขณะทีต่อมามีการศึกษาเกียวกบัการศึกษาประสิทธิภาพของเครือง DSDS ไดมี้การเลือกพิจารณาตาํแหน่งทีเหมาะสมสาํหรับติดตงัเครือง DSDS [Walter and Knowles, 2008] โดยพิจารณาจากลกัษณะทางกายภาพอืนๆทีเกียวขอ้งกบัการใชค้วามเร็วไดแ้ก่ 

 ช่วงทางตรงของถนนทีเอือต่อการใชค้วามเร็วสูง 
 ห่างจากทางแยก 
 ห่างจากทางขา้ม 
 บริเวณจุดทีมีการเปลียนแปลงขีดจาํกดัความเร็ว 
 บริเวณทีมีหลกัฐานหรือปัญหาจากการใชค้วามเร็ว 
 บริเวณทีมีประวติัการเกิดอุบตัิเหตุทางถนนสูง 
 ก่อนถึงโรงเรียน / โรงพยาบาล ดงันนัแนวทางในการเลือกพืนทีเสียงภยัทางจราจรควรในสถาบนัการศึกษาครังนี จะเลือกเก็บขอ้มูลทดสอบจากบริเวณทีมีความสอดคล้องกับงานศึกษาเดิม [Walter and Knowles, 2008] เป็นหลกั และการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ความเร็ว สามารถแสดงในรูปแบบของตวัแปรทางดา้นวศิวกรรมการจราจร เช่น ค่าความเร็วเฉลียเลขคณิต (arithmetic mean speed) ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าความเร็วฐานนิยม (mode or modal speed) และความเร็วที 85 เปอร์เซ็นไทล ์เป็นตน้    
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วธิีการดําเนินการวจิัย 
ป้ายแจง้เตือนความเร็วทีใชใ้นการศึกษาวจิยันี คือ ป้ายแจง้เตือนความเร็วรุ่น TEMPODIS 350  ซึงทีมวจิยัไดมี้การพฒันาใหเ้ป็นแบบติดตงับนหลงัคาของรถยนตส่์วนบุคคลทวัไป ดงัแสดงในภาพที 2 เพือใหส้ะดวกต่อการเคลือนยา้ยจุดเก็บขอ้มูล โดยเครืองมือดงักล่าวสามารถแจง้เตือนความเร็วไดท้งั 2 ทิศทาง คือ ยานพาหนะเคลือนทีเขา้หาป้าย และรถยนตใ์นทิศทางตรงกนัขา้มทีเคลือนทีออกจากป้าย และสามารถตรวจวดัยานพาหนะทีมีความเร็วตงัแต่ 5-199 กิโลเมตร/ชวัโมง มีหน่วยความจาํ 2 กิกะไบต ์(gigabyte) ซึงเก็บบนัทึกขอ้มูลยานพาหนะไดม้ากถึง 40 ลา้นคนั โดยเครืองแจง้เตือนความเร็วจะแสดงผลเป็นตวัเลขสีเขียวแบบนิงเมือความเร็วของยานพาหนะตาํกว่าค่าสูงสุดทีกาํหนด  และจะแสดงผลเป็นตวัเลขสีแดงแบบกระพริบเมือความเร็วของยานพาหนะสูงกวา่ค่าทีกาํหนดไว ้ โดยขนัตอนในการศึกษาวิจยัสามารถสรุปไดโ้ดยสังเขป ดงันี 

1. ทาํการเลือกพนืทีวจิยัในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ทีเป็นพนืทีเสียงภยัจราจร โดยไดเ้ลือกถนนชยัคุณา ซึงมีลกัษณะเป็นทางตรงยาวเชือมต่อกบัสีแยกหลกั ดงัแสดงในภาพที 3 ซึงเป็นถนนภายในมหาวิทยาลยัทีมีประวตัิการเกิดอุบติัเหตุทางจราจรจากการใชค้วามเร็วสูง  2. เลือกตาํแหน่งพิกดัของ DSDS ทีสอดคลอ้งกบังานวจิยัก่อนหนา้ [Walter and Knowles, 2008] 3. ทาํการทดสอบความน่าเชือถือผลขอ้มูลการวดัความเร็วและปริมาณจราจรของ DSDS เทียบกบัยานพาหนะทีวงิดว้ยความเร็วตามกาํหนด และผลการนบัปริมาณจราจรโดยใชแ้รงงานคน 4. เก็บขอ้มูลการใชค้วามเร็วของพนืทีเป้าหมาย ตลอดช่วงเวลา 24 ชวัโมง โดยไม่แสดงการทาํงานผา่นจอของ DSDS เพือใหไ้ดพ้ฤติกรรมการใชค้วามเร็วทีแทจ้ริงของผูใ้ชท้าง 5. วเิคราะห์ค่าตวัแปรทีเกียวขอ้งพฤติกรรมการใชค้วามเร็วของผูใ้ชท้าง 6. เก็บขอ้มูลการใชค้วามเร็วของพนืทีเป้าหมาย โดยแสดงการทาํงานผา่นจอของ DSDS เพือศึกษาอิทธิพลของ DSDS ต่อพฤติกรรมการใชค้วามเร็วของผูใ้ชท้าง 7. วเิคราะห์ผลทดสอบและสรุปผล  

 ภาพท ี2  ป้ายแจง้เตือนความเร็วแบบไดนามิกแบบเคลือนทีของศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นโครงสร้างพนืฐานและเทคโนโลยที่าอากาศยาน (CEIA) ของ มทร.ธญับุรี  
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 ภาพท ี3  ตาํแหน่งพนืทีทาํการทดสอบตรวจวดัการใชค้วามเร็วในมหาวทิยาลยั 
  
ผลการทดสอบและวจิารณ์ผล 

1  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครืองแจ้งเตือนความเร็ว 
จากการทดสอบการทาํงานของเครือง DSDS ภายในพืนทีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใน 2 รูปแบบ พบว่าจากการทดสอบแบบปิดพืนทีจราจร เครือง DSDS สามารถนับจาํนวนยานพาหนะในทิศทางขาเขา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  ในขณะทีทิศทางขาออกมีความคลาดเคลือนร้อยละ 27  เมือเปรียบเทียบกบัการนบัดว้ยแรงงานคน และกรณีการทดสอบแบบเปิดพนืทีการจราจร เครือง DSDS ยงัคงนบัจาํนวนยานพาหนะในทิศทางขาเขา้ไดแ้ม่นยาํ แต่มีความคลาดเคลือนดา้นขาออกน้อยกวา่การนับด้วยคน  คนั ดงัแสดงในภาพที 4 เพราะฉะนนัการนาํเครือง DSDS ไปใชใ้นการทดสอบในสายทางควรเลือกพิจารณาเฉพาะในทิศทางจราจรพุ่งเขา้หาจอแสดงผลของเครือง DSDS เพือความถูกตอ้งแม่นยาํในการนับจาํนวนยานพาหนะ 

 (ก) รูปแบบปิดพืนทีจราจร 
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 (ข) รูปแบบเปิดพนืทีจราจร ภาพท ี4 ผลเปรียบเทียบขอ้มูลจาํนวนของยานพาหนะจากการนบัดว้ยเครือง DSDS และนบัดว้ยแรงงานคน 
             2 ผลทดสอบพฤตกิรรมการใช้ความเร็วจากเครือง DSDS กรณีไม่แสดงผลผ่านจอแสดงผล 
 การเก็บขอ้มูลปริมาณจราจรของพืนทีเป้าหมายในช่วงเวลา 24 ชวัโมง ดว้ยป้ายแจง้ความเร็วแบบไดนามิก ไดผ้ลทดสอบดงัแสดงในภาพที 5 ซึงพบวา่มีรูปแบบทีชดัเจน คือ มีช่วงเวลาปริมาณจราจรสูงสุดช่วงเชา้ระหวา่งเวลา 8.00-9.00 น. ซึงเป็นช่วงเวลาก่อนเริมคาบเรียนแรกส่วนใหญ่ของทุกคณะฯ ในมหาวทิยาลยั และปริมาณจราจรจะพุง่สูงขึนอีกครังในช่วงเยน็ระหวา่งเวลา 17.00-18.00 น. ซึงเป็นเวลาเลิกงานและเดินทางกลบับา้นของนกัศึกษาและบุคคลากรในมหาวทิยาลยั โดยพบวา่ช่วงของเสน้ทางทีศึกษามีปริมาณจราจรโดยประมาณ 624 คนั/วนั  

 ภาพท ี5 ขอ้มูลปริมาณจราจรในพืนทีเป้าหมายในช่วงเวลา 24 ชวัโมง 
ทงันีจากการเก็บขอ้มูลด้วย DSDS ในช่วงเวลา 1 ชวัโมง คือ ตงัแต่เวลา 15.00-16.00 น. ซึงเป็นเวลาทีมีสภาพการจราจรนอ้ย เอือใหผู้ใ้ชท้างใชค้วามเร็วไดม้าก และการเก็บขอ้มูลแบบไม่แสดงผลผา่นจอทาํใหพ้ฤติกรรมการใชค้วามเร็วเป็นไปตามปกติ ทาํให้ไดผ้ลดงัแสดงในภาพที 6 ซึงเป็นการแยกระดบัความเร็วของผูใ้ชท้าง เมือเปรียบเทียบกบัขอ้กาํหนดการใชค้วามเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. (Speed limit zone) ในเขตมหาวทิยาลยั พบว่าผูใ้ชท้างมากกวา่ร้อยละ 95 ใชค้วามเร็วเกินกวา่ทีกาํหนด และมีการใชค้วามเร็วทีระดบั 85 เปอร์เซ็นไทลสู์งถึง 64 กม./ชม. ดงัแสดงในภาพที 7  
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 ภาพท ี6  การแบ่งแยกช่วงการใชค้วามเร็วในช่วงเวลา 15.00-16.00 น. เทียบกบัการจาํกดัความเร็ว 30 กม./ชม. 

 ภาพท ี7  พฤติกรรมการใชค้วามเร็วที 85 เปอร์เซ็นไทลใ์นช่วงเวลา 15.00-16.00 น. 
 ทงันีเมือทาํการทดสอบเก็บขอ้มูลในช่วงเวลาเดียวกนั แต่ปรับรูปแบบให้เครือง DSDS แสดงผลการแจง้ความเร็วให้กบัรถทุกคนัทีพุง่เขา้หาป้าย และแสดงดว้ยตวัเลขสีเขียวแบบนิงเมือความเร็วตาํกวา่ 30 กม./ชม. ในทางกลบักนัจะแสดงตวัเลขสีแดงกระพริบแจง้เตือน  เมือมีการใชค้วามเร็วเกินกวา่ 30 กม./ชม. พบวา่ป้าย DSDS มีอิทธิพลกบัผูใ้ชท้างอยา่งเห็นไดช้ดัดงัแสดงในตารางที 1 ซึงพบว่าค่าความเร็วเฉลียลดลงมากกวา่ 15 กม./ชม. ในขณะทีค่าความเร็วที 85 เปอร์เซ็นไทล์ลดลงเหลือแค่เพียง 43.6 กม./ชม. ซึงการเปิดใชง้านป้าย DSDS แบบแสดงผล (active screen) นนัสามารถทาํให้ผูใ้ชท้างลดความเร็วลงก่อนถึงทางแยกไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญันนั ยอ่มแสดงถึงการเพมิความตระหนกั และระมดัระวงั และทาํให้ความเสียงในการเกิดอบุติัเหตุทางจราจรนนัลดลงไดใ้นลกัษณะแปรผนัตามกนั 
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ตารางท ี1 อิทธิพลของป้าย DSDS ต่อการใชค้วามเร็วของผูใ้ชท้างในช่วงเวลา 15.00-16.00 น. 
Traffic characteristics Inactive screen Active screen unit 
Traffic volume 42 56 veh./hr. 
Arithmetic mean speed 52.38 36.52 km/hr. 
Modal speed 45 – 50 35 – 40 km/hr. 
85th-percentile speed 64.0 43.6 km/hr. 
  สรุปผลการวจิัย 
 การศึกษาหาแนวทางการประยุกต์ใช้ป้ายแจง้ความเร็วแบบไดนามิก หรือป้าย DSDS เพือลดแนวโน้มการเกิดอุบตัิเหตุในพนืทีสถาบนัการศึกษาครังนี สามารถสรุปประเด็นสาํคญัไดด้งันี 

 ป้าย DSDS มีความแม่นยาํและถูกตอ้งในการเก็บขอ้มูลกบัยานพาหนะทีพุ่งเขา้ป้าย แต่มีความคลาดเคลือนอยูบ่า้งสาํหรับการเก็บขอ้มูลยานพาหนะในทิศทางตรงกนัขา้ม 
 ลักษณะปริมาณการจราจรในสถาบันการศึกษามีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับกิจกรรมของนักศึกษาและ บุคคลากร เช่น การจดัตารางการเรียนการสอน และช่วงเวลาพกัระหวา่งวนั เป็นตน้ 
 ในช่วงเวลาทีการจราจรไม่คบัคงั และลกัษณะทางเอือต่อการใชค้วามเร็ว ในกรณีศึกษานีพบวา่ผูใ้ชท้างไม่มีความตระหนกัถึงการจาํกดัความเร็ว 30 กม./ชม. โดยผูใ้ชท้างมากกวา่ร้อยละ 95 ใชค้วามเร็วสูงกวา่กาํหนด 
 การติดตงัให้ป้าย DSDS แจง้ความเร็วผ่านจอแสดงผล มีอิทธิพลกบัการลดความเร็วของผูใ้ชท้างอยา่งมีนยัสําคญั ซึงจะช่วยเพมิความตระหนกัรู้ และลดปริมาณและความรุนแรงของอุบติัเหตุทีอาจจะเกิดขึนไดบ้ริเวณทางร่วมหรือทางแยกในสถาบนัการศึกษา โดยประเด็นต่างๆ ขา้งตน้นีเป็นเพียงขอ้สรุปจากผลการเก็บและศึกษาขอ้มูลเบืองตน้เท่านนั การศึกษาอิทธิพลของป้าย DSDS ต่อพฤติกรรมการใช้ความเร็วของผูใ้ช้ทางในสถาบันการศึกษา ยงัจาํเป็นต้องมีการเก็บขอ้มูลเพิมเติมของสถานการณ์และช่วงเวลาทีแตกต่างกนัไปให้ครบสมบูรณ์ เช่น ช่วงระยะเวลาเปิดหรือปิดภาคการศึกษา ช่วงระยะเวลามีเหตุการณ์สําคญัของสถาบนั เช่น กีฬาสถาบนั เป็นตน้ รวมทงัการศึกษาถึงระยะเวลาทีเหมาะสมในการสลบัสถานีติดตงัป้าย DSDS เพือให้ผูใ้ช้ทางไม่เกิดความเคยชิน และกลบัไปใช้ความเร็วทีเกินกําหนดเหมือนเดิม โดยประเด็นต่างๆ เหล่านีคณะผูว้จิยัจะดาํเนินการศึกษาต่อไปในอนาคต 
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กิตติกรรมประกาศ ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีทีสนบัสนุนงบประมาณเงินรายไดป้ระจาํปี พ.ศ.  ในการดาํเนินโครงการวิจยัครังนี และขอขอบคุณทีมนักวิจยัและนักศึกษาในศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นโครงสร้างพืนฐานและเทคโนโลยที่าอากาศยาน (Center of Excellence of Infrastructure & Airport Technology, CEIA) คณะวศิวกรรมศาสตร์ มทร.ธญับุรี ทุกท่านทีร่วมแรงร่วมใจดาํเนินงานวจิยัจนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี  เอกสารอ้างองิ World Health Organization (WHO). 2015. Global Status Repor t on Road Safety 2015, Italy,                องคก์ารอนามยัโลก, “รายงานสถานการณ์โลกดา้นความปลอดภยัทางถนน พ.ศ. 2558,” WHO/NMH/NVI/15.6, 2558. A. Ardeshiri and M. Jeihani. 2014. A speed limit compliance model for dynamic speed display sign. Journal Safety Research, vol. 51, pp. 33-40. Cruzado, I., & Donnell, E. T. 2009. Evaluating effectiveness of dynamic speed display signs in transition zones of two-lane. rural highways in Pennsylvania, Transportation Research Record, 1–8. Dudek, C. L. 2004. Changeable message sign operation and messaging handbook. report: FHWA-OP-03-070. FHWA, U.S. Department of Transportation, Washington, DC. E. Schechtman, H. Bar-Gera, and O. Musicant.  2 0 1 6 .  Driver views on speed and enforcement.  Accident Analysis and Prevention, vol. 89, pp. 9-21. Lee, C., Lee, S., Choi, B., & Oh, Y. 2 0 0 6 . Effectiveness of speed-monitoring displays in speed reduction in school zones. Transportation Research Record, 27–35 Rose, E. R. and Ullman, G. L. 2 0 0 3 . Evaluation of Dynamic Speed Display Signs (DSDS).  Report No. FHWA/TX-04/0-4475-1, Federal Highway Administration. Taylor, M.C., Lynam, D.A. and Baruya, A. 2000. the Effects of Drivers’ Speed on the Frequency of Road Accidents. TRL Report 421, Transport Research Laboratory. T. Gehlert, C. Schulze, and B. Schlag. 2 0 1 2 . Evaluation of different types of dynamic speed display signs. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, vol. 15, pp. 667-675. Ullman, G. L., & Rose, E. R. 2005. Evaluation of dynamic speed display signs. Transportation Research Record, 92–97. V. Truelove, J. Freeman, E. Szogi, S. Kaye, J. Davey, and K. Armstrong. 2017. Beyond the threat of legal sanctions: What deters speeding behaviours?.  Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, vol. 50, pp. 128-136. Walter, L.K. and Knowles, J. 2008. Effectiveness of Speed Indicator  Devices on Reducing Vehicle Speeds in London. PPR 314, Transport Research Laboratory.   
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การประยุกต์ใช้ตัวแบบเกรย์เพือการพยากรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้า : กรณีศึกษาพืนทฝีังตะวนัตกของจังหวดัตาก Application of Grey Model to Forecast Electr icity Consumption : A Case Study of West of Tak Province  จกัรกฤษณ์   เคลือบวงั1* Jukkrit   Kluabwang1*   บทคัดย่อ   รัฐบาลไทยไดก้าํหนดแผนแม่บทพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษทงัประเทศ ระยะที  จาํนวน  พืนที เพือรองรับการจดัตงัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทีมีกาํหนดเสร็จสินตงัแต่ปี พ.ศ.  เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดจงัหวดัตากเป็นหนึงในแผนแม่บทดงักล่าว พลงังานไฟฟ้ามีบทบาทสาํคญัในการขบัเคลือนแผนพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้สาํเร็จ บทความวิจยัฉบบันีจึงนาํเสนอผลการศึกษาเรืองการพยากรณ์การใชพ้ลงังานไฟฟ้าสาํหรับพืนทีเขตเศรษฐกิจแม่สอดและพนืทีใกลเ้คียงหรือฝังตะวนัตกของจงัหวดัตาก ดว้ยตวัแบบถดถอยเชิงเส้น (LR) จาํนวน  ชนิด คือ ตวัแบบถดถอยเชิงเส้นผ่านจุดกาํเนิด (LRo) กับ ตวัแบบถดถอยเชิงเส้นไม่ผ่านจุดกาํเนิด (LRn) และตวัแบบพยากรณ์เกรย ์GM(1,1) ทีได้รับความนิยมในการประยกุตใ์ชง้านเพอืการพยากรณ์สาํหรับกรณีทีมีขอ้มูลตวัอยา่งจาํนวนจาํกดั งานวจิยันีอาศยัขอ้มูลการใชพ้ลงังานไฟฟ้ารายปีจากรายงานของสถานีไฟฟ้าแม่สอดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระหวา่งปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ.  สาํหรับการทาํตวัแบบและขอ้มูลระหว่างปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ.  สําหรับการทดสอบตวัแบบ หลงัจากสร้างเสร็จจะถูกใชพ้ยากรณ์ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าอีกห้าปีขา้งหน้า การประเมินคุณภาพตวัแบบ  ตัวชีวดั คือ ค่าร้อยละความคลาดเคลือน (Percentage Error, PE) และค่าเฉลียสัมบูรณ์ร้อยละความคลาดเคลือน (Mean Absolute Percentage Error, MAPE) ผลการคาํนวณเพือสร้างตวัแบบ พบวา่ค่าร้อยละความคลาดเคลือนสูงสุดของ LRo LRn และ GM(1,1) เป็น - .  - .  และ - .  ตามลาํดบั ส่วนค่า MAPE เป็น .  .  และ .  ตามลาํดบั เมือทดสอบตวัแบบพบวา่ค่า MAPE ของ LRo LRn และของ GM(1,1) เป็น .  .  และ .  ตามลาํดบั แสดงวา่ตวัแบบพยากรณ์เกรยมี์ความเหมาะสมทีสุดเนืองจากมีค่า MAPE ตาํทีสุด เมือนาํมาใชเ้พือการพยากรณ์ในปี พ.ศ.  จะมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าประมาณ  กิกะวตัตช์งัโมง     คาํสําคญั : การใชพ้ลงังานไฟฟ้า, การถดถอยเชิงเสน้, ตวัแบบพยากรณ์เกรย ์     1 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาํบลไมง้าม อาํเภอเมือง จงัหวดัตาก 63000 1 Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna Tak,    Mai-Ngarm Sub-district, Muang District, Tak Province 63000, Thailand  * ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) :  jukkrit_k@rmut
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ABSTRACT   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 SEZ-Maesot, 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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บทนํา พลงังานเป็นปัจจยัสําคญัต่อการขบัเคลือนและการเติบโตของระบบเศรษฐกิจของชาติ เช่นพลงังานเชือเพลิงถูกใช้มากสาํหรับระบบขนส่งสินคา้ทงัทางนาํ ทางบก และทางอากาศ ส่วนพลงังานไฟฟ้าถูกใชส้าํหรับภาคการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมตลอดจนภาคการท่องเทียวและภาคทีพกัอาศยัของเมืองใหญ่ในประเทศ รัฐบาลไทยตระหนกัถึงความสาํคญัของการพัฒนาเขตประเทศบนฐานการพัฒนาเศรษฐกิจทียงัยืนและความมันคงด้านพลังงานของชาติ (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ) นอกจากนียงัไดว้างยุทธศาสตร์เพือรองรับความร่วมมือกลุ่มประเทศแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรือ อาเซียน (Association of Southeast Asia Nations) โดยมีนโยบายให้กาํหนดเขตเศรษฐกิจพเิศษระยะที ๑ ทีมีชายแดนติดต่อกบัประเทศเพือนบา้น จาํนวน ๕ พนืที (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ) ไดแ้ก่เขตพฒันาเศรษฐกิจสงขลาติดกบัประเทศมาเลเซีย เขตพฒันาเศรษฐกิจสระแก้วติดกบัประเทศกมัพูชา เขตพฒันาเศรษฐกิจมุกดาหารติดกบัประเทศลาว เขตพฒันาเศรษฐกิจสระแกว้ติดกบัประเทศกมัพูชา เขตพฒันาเศรษฐกิจตราดติดกับประเทศกัมพูชา และเขตพฒันาเศรษฐกิจตากติดกบัประเทศพม่า (สํานักงานจงัหวดัตาก, )  ดังนันเพือศึกษาพฤติกรรมการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของพนืทีฝังตะวนัตกของจงัหวดัตากซึงถูกเลือกใชจ้ดัตงัเขตเศรษฐกิจตากหรือเขตเศรษฐกิจแม่สอด ทังนีเพือให้เห็นแนวโน้มหรือทิศทางการเติบโตด้านความตอ้งการใช้พลงังานไฟฟ้าก่อนทีจะมีการจัดตงัเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ผูว้ิจยัเสนอวิธีการพยาการณ์การใชพ้ลงังานไฟฟ้าดว้ยตวัแบบเกรย ์(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 Lee-Ing, 2011; Kluabwang, 2018) ดว้ยเหตุผลของจาํนวนขอ้มูลทีมีอยูจ่าํกดั คือ  ชุด (พ.ศ. - ) สาํหรับการสร้างตวัแบบ (modelling) และ อีก  ชุด (พ.ศ. - ) สาํหรับการทดสอบตวัแบบ (testing) เพือเปรียบเทียสมรรถนะของการพยากรณ์ งานวิจยันียงัไดส้ร้างตวัแบบอีก  ชนิด ไดแ้ก่ตวัแบบถดถอยเชิงเส้นชนิดผ่านจุดกาํเนิด (LRo) กบัตวัแบบถดถอยเชิงเส้นชนิดไม่ผ่านจุดกาํเนิด (LRn) สําหรับตวัแบบถดถอยเชิงเส้นเป็นตวัแบบดงัเดิมทีมีลกัษณะการใช้งานง่าย โครงสร้างไม่ซับซ้อน นักวิจัยบางแห่งยงัคงใช้พยากรณ์การใช้พลงังานไฟฟ้าของประเทศอิตาลีเมือ ปี ค.ศ.  (Bianco, Manca and Nardini, 2013)   วธิีดําเนินการวิจัย ขอ้มูลการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสาํหรับงานวจิยัชินนีคือพืนทีฝังตะวนัตกของจงัหวดัตากหรือดา้นซา้ยมือของภาพที 1 ซึงเป็นพืนทีตามพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก สายส่งกาํลงัไฟฟ้าหลกัทีเชือมต่อกบัโครงข่ายกาํลงัไฟฟ้าประเทศ ส่งผ่านกาํลงัไฟฟ้าด้วยระดับแรงดัน 22 กิโลโวลต์ และ ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ เริมจ่ายกระแสไฟฟ้าเขา้ระบบเมือเดือนกนัยายน พ.ศ.  แนวสายส่งกาํลงัไฟฟ้ามาตามทางหลวงหมายเลข  ตาก-แม่สอด   ตวัแบบพยากรณ์เกรย์ (grey prediction model)          ตัวแบบพยากรณ์ เกรย์ สําหรับงานวิจัยนี เลือกใช้ตัวแบบเกรย์ดังเดิม (Deng, 1982, 1989) หรือ GM(1,1)                 ซึงหมายเลข 1 ซา้ยมือแสดงถึงตวัแบบเป็นสมการอนุพนัธ์อนัดบัหนึง ส่วนหมายเลข 1 ขวามือ คือจาํนวนตวัแปรหนึงตวั  
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 ภาพท ี1 พนืทีอาณาเขตของจงัหวดัตาก (สาํนกัแรงงานจงัหวดัตาก, )               
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 ตวัชีวดัสมรรถนะของตวัแบบ (performance index)         ตวัชีวดัสมรรถนะของตวัแบบการพยากรณ์สําหรับงานวิจยันี เลือกใช ้  ตวัชีวดั ไดแ้ก่ ร้อยละของความคลาดเคลือน (Percentage Error หรือ PE) กับ ค่าเฉลียค่าสัมบูรณ์ร้อยละของความคลาดเคลือน (Mean Average Percentage Error หรือ MAPE) (Lewis, 1982) แสดงดงัสมการที ( ) และ (2) ตามลาํดบั   = ( − ′) × 100/                                                                  (1)     = ∑ | |                                                                         (2)          เมือตวัแปร y คือพลงังานไฟฟ้าจริงทีใช้ มีหน่วยเป็น ลา้นหน่วย หรือ จิกกะวตัตช์วัโมง (GWh) ส่วน y’  คือพลงังานไฟฟ้าทีไดจ้ากตวัแบบ หรือจากการพยากรณ์ มีหน่วยเป็น ลา้นหน่วย เช่นเดียวกนั n คือจาํนวนขอ้มูลทงัหมด  ผลและวจิารณ์ผล การสร้างตวัแบบถดถอยเชิงเส้นแบบผ่านจุดกาํเนิด (Linear Regression model หรือ LRo) กบัตวัแบบถดถอยเชิงเส้นแบบไม่ผ่านจุดกาํเนิด (Linear Regression model หรือ LRn) โดยอาศัยขอ้มูลการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเขตฝังตะวนัตกของจงัหวดัตากระหวา่งปี พ.ศ.  ถึง  แทนลงในสมการเชิงเสน้ ดงัสมการที ( )    = +                                                                  (3)          เมือตวัแปร y คือพลงังานไฟฟ้า มีหน่วยเป็น ลา้นหน่วย ปกติ หนีงหน่วย มีค่า หนึงกิโลวตัตช์วัโมง (kWh) ตวัแปร x คือเวลา มีหน่วยเป็นปี ส่วนพารามิเตอร์ a และ b ทีได้จากการสร้างตัวแบบ LR แบบผ่านจุดกําเนิด คือ 14.753  และ 0 ตามลาํดบั ส่วนกรณีตวัแบบ LR แบบไม่ผา่นจุดกาํเนิด ไดค้่าพารามิเตอร์ a = 16.1611 และ b = -26.2711 ตามลาํดบั เมือแทนตวัแปร x ตงัแต่ 16 ถึง 28 เทียบไดก้บัช่วงเวลา พ.ศ.2553 ถึง 2565           ตวัแบบ GM(1,1)  ทีไดแ้สดงดงัสมการที ( ) เมือตวัแปร w คือพลงังานไฟฟ้า มีหน่วยเป็น ลา้นหน่วย ตวัแปร k คือเวลา มีหน่วยเป็นปี โดยเริมจาก k =  1 จนถึง 12 ส่วนพารามิเตอร์ c และ d ทีไดจ้ากการสร้างตวัแบบ GM(1,1) คือ     -0.0709 และ 214.4601 ตามลาํดบั ค่า w(1) เป็นค่าแรกกาํหนดใหเ้ป็นค่า 244.673 ลา้นหน่วย  
( + 1) = (1) − [( )| ∗( )|−( )| ∗( )|]                                  (4)          เมือแทนค่าเวลาและพารามิเตอร์ของแต่ละตวัแบบลงในสมการที ( ) และ ( ) จะไดผ้ลลพัธ์ดงัแสดงในตารางที 1 โดยคอลมัน์ที , 5 และ 6 เป็นของตวัแบบ LRo แบบผ่านจุดกาํเนิด,  ตวัแบบ LRn แบบไม่ผา่นจุดกาํเนิด และ ตวัแบบ GM(1,1)  ตามลาํดบั    
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ตารางท ี1 ผลการประเมินทงั  ตวัแบบ ดว้ยค่า PE และ MAPE ปี พ.ศ. พ ลั ง ง า นไฟฟ้า (ลา้นหน่วย) 
ตวัแบบ LRo ผา่นจุดกาํเนิด PE ตวัแบบ LRn       ไม่ผา่นจุดกาํเนิด PE ตวัแบบ GM(1,1) PE 

2553 244.673 236.049 3.52 232.307 5.05 244.673 0 2554 233.763 250.802 -7.29 248.468 -6.29 240.223 -2.76 2555 263.675 265.555 -0.71 264.629 -0.36  257.873 2.20 2556 283.943 280.308 1.28 280.790 1.11 276.820 2.51 2557 290.555 295.061 -1.55 296.951 -2.20 297.159 -2.27 2558 319.676 309.814 3.08 313.112 2.05 318.993 0.21 MAPE   2.90  2.84  1.65 2559 394.443 324.567 17.72 329.274 16.52 342.431 13.19 2560 365.191 339.320 7.08 345.435 5.41 367.591 -0.66 MAPE   12.4  10.96  6.92 2561   354.074  361.596  394.599  2562   368.827  377.757  423.592  2563  383.580  393.918  454.715  2564  398.333  410.079  488.125  2565  413.086  426.240  523.990   

 ภาพท ี2  กราฟการพยากรณ์ค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า กรณีศึกษาฝังตะวนัตกของจงัหวดัตาก  
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กราฟเปรียบเทียบการพยากรณ์ค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของพนืทีฝังตะวนัตกจงัหวดัตาก ของทงั  ตวัแบบ คือ LRo (สีส้ม) LRn (สีเทา) และ GM(1,1) (สีเหลือง) ส่วนค่าพลงังานไฟฟ้าทีใชจ้ริงแทนดว้ยสีนาํเงิน ดงัแสดงในรูปที  เนืองจากการวิเคราะห์สําหรับงานวิจยัชินนียงัไม่ไดค้าํนึงถึงปัจจยัดา้นอืนนอกจากเวลา ประกอบกบัจาํนวนขอ้มูลทีใช้สาํหรับการวิเคราะห์มีอยู่ไม่มาก สังเกตว่าระหว่างช่วงเวลาทีใช้ทําตวัแบบ คือ พ.ศ.2553 ถึง พ.ศ.2558  ทัง  ตัวแบบ ค่อนขา้งจะพยากรณ์ไดใ้กลเ้คียงกบัค่าจริง แต่พอช่วงทดสอบ คือ พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ.2560 ค่าจริงมีการเปลียนแปลงอยา่งกระทนัหันอาจเกิดจากปัจจยัดา้นเศรษฐกิจหรือนโยบายรัฐบาลทาํให้ตวัแบบถดถอยทงัสองคือ LRo และ LRn ตอบสนองไม่ทนัส่งผลให้เกิดความคลาดเคลือนค่อนขา้งมาก ส่วนตวัแบบ GM(1,1) สามารถตอบสนองไดอ้ยา่งน่าพอใจ โดยเฉพาะปี พ.ศ.  ให้ร้อยละค่าคลาดเคลือนเพียง - . % เมือเทียบกับค่าจริง  นับถึงปัจจุบันก็ยงัไม่มีความชัดเจนเรืองการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตาก ดงันนัปัจจยัทีมีผลกระทบต่อการบริโภคพลงังานไฟฟ้าส่วนใหญ่จึง ยงัคงอยู่ในส่วนของกลุ่มผูบ้ริโภคเดิมและส่วนเพิมเติมจากผลการเติบโตทางเศรษฐกิจปกติ ดว้ยความเทียงตรงทีปรากฎ จึงใชต้วัแบบ GM(1,1) พยากรณ์ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจะพบวา่ อีก  ปี คือ พ.ศ.  จะสูงถึง  ลา้นหน่วย อ้างถึงข้อเสนอแนะการตีความค่า MAPE ของ Lewis [14] กล่าวว่า หากค่า MAPE ไม่เกิน 10% ถือว่าความเทียงตรงสูงมาก ค่า MAPE อยูร่ะหวา่ง 10% ถึง % ถือวา่ความเทียงตรงดี ค่า MAPE อยูร่ะหวา่ง 20% ถึง % ถือวา่ความเทียงตรงพอยอมรับได้ นอกเหนือจากนี ถือว่าตวัแบบไม่ดี จากตารางที 1 พิจารณาค่า MAPE ของการทาํตวัแบบทงัสาม พบวา่ ค่าของตวัแบบ GM(1,1) น้อยทีสุด คือ 1.65%  ถดัไปมีค่าใกลเ้คียงกนั คือของตวัแบบ LRn 2.85% และ LRo 2.90% ตามลาํดับ หากพิจารณาค่า MAPE ของการทดสอบตวัแบบทงัสาม พบวา่ ค่าของตวัแบบ GM(1,1) ยงัคงน้อยทีสุดและมีความเทียงตรงสูงสุด คือ 6.92%  ถดัไปมีค่าความเทียงตรงอยู่ในเกณฑ์ดี คือของตวัแบบ LRn 10.96% และ LRo 12.40% ตามลาํดบั เมือพิจารณาค่า MAPE เฉลียของทงัของการทาํตวัแบบและการทดสอบ พบว่า ของตวัแบบ GM(1,1) ยงัคงให้ความเทียงตรงสูงสุด คือ . % ถดัไป เป็นของตวัแบบ LRn . % และ LRo . % ตามลาํดบั   สรุปผลการวจิัยและงานวิจัยในอนาคต บทความนีนาํเสนอผลการประยกุตใ์ชต้วัแบบพยากรณ์เกรยด์งัเดิม หรือ GM(1,1) และ ตวัแบบถดถอยเชิงเส้น อีก  ชนิด ไดแ้ก่ ตวัแบบถดถอยเชิงเส้นชนิดผ่านจุดกาํเนิด หรือ LRo และ ตวัแบบถดถอยเชิงเส้นชนิดไม่ผ่านจุดกาํเนิด หรือ LRn เพือพยากรณ์ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอีกห้าปีขา้งหนา้ของเขตพืนทีฝังตะวนัตกของจงัหวดัตากซึงครอบคลุมเขตพฒันาเศรษฐกิจตาก อาศยัขอ้มูลปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทงัปี ตงัแต่ ปี พ.ศ.  ถึง ปี พ.ศ.  เพอืสร้างตวัแบบและทดสอบตวัแบบ โดยประเมินสมรรถนะตวัแบบดว้ย  ตวัชีวดั คือ ค่าร้อยละของความคลาดเคลือน หรือ PE กบั ค่าเฉลียค่าสัมบูรณ์ร้อยละของความคลาดเคลือน หรือ MAPE ผลการคาํนวณพบวา่ ค่า PE สูงสุด ของตวัแบบ GM(1,1)  ตาํกวา่ของตวัแบบถดถอยทงัคู่ นอกจากนี ค่า MAPE ของตวัแบบ GM(1,1) ยงันอ้ยทีสุด ดงันนั จึงสามารถกล่าวไดว้า่   ตวัแบบพยากรณ์เกรย ์GM(1,1) เหมาะสมทีสุดสาํหรับปัญหานี เมือเทียบกบัตวัแบบถดถอยเชิงเสน้ทงัสองแบบ ขอ้เสนอแนะ ถา้สามารถเพิมเติมจาํนวนขอ้มูลทีใชเ้พือการวิจยัให้มากขึนกวา่เดิมทีมีเพียง 8 ชุด ก็น่าจะใหผ้ลการพยากรณ์ทีแม่นตรงยงิขึน  นอกจากนีการลองทดสอบดว้ยตวัแบบใหม่ทีไดรั้บการปรับปรุงและเพิมเติมกลไกให้ตวัแบบพยากรณ์เกรย ์ในชือตวัแบบพยากรณ์เกรยแ์บบหมุน หรือ Rolling Grey Prediction Model หรือ RGM(1,1) [15] ทีมีหลกัการทีสาํคญั คือ การนาํค่าทีจากการพยากรณ์ล่าสุดมาร่วมเป็นขอ้มูลสาํหรับสร้างตวัแบบ GM(1,1) ถดัไป ทาํซาํเช่นนีไปเรือย ๆ จนดูเป็นลกัษณะการหมุนหรือ rolling ขอ้มูลจึงดูมีปฏิสัมพนัธ์กบัค่าจริงอยูเ่สมอ ดงันนัปัญหาบางชนิด ตวัแบบ RGM(1,1) จึงเหมาะสมกวา่ตวัแบบ GM(1,1) ทงันีทงันนัควรไดรั้บการทดสอบกบัขอ้มูลชุดเดียวกนัเสียก่อน สาํหรับงานวจิยัในอนาคตเนืองดว้ยตวัแบบพยากรณ์แบบเกรยมี์จุดเด่นเรืองของความสมรรถนะภายใตข้อ้จาํกดัของจาํนวนขอ้มูลทีใชใ้นการวเิคราะห์ 
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จึงไดค้วามนิยมในการประยกุตใ์ชใ้นหลายศาสตร์ แต่ถึงกระนนัตวัแบบเกรยย์งัคงตอ้งไดรั้บการพฒันาใหมี้ขีดความสามารถใหสู้งยงิขึนไป นกัวจิยัหลายแห่งพยายามปรับปรุงสมรรถนะของตวัแบบเกรยด์ว้ยการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคเชิงสาํนึก (heuristic technique) เช่น การโปรแกรมเชิงวิวฒันาการ (evolution programming) จิเนติกอลักอริธึม (genetic algorithm) และ การหาค่าเหมาะทีสุดแบบฝูงอนุภาค (particle swarm optimization) เป็นตน้ เพือหาค่าพารามิเตอร์ของตวัแบบเกรยที์เหมาะสมกบัแต่ละปัญหา ดังนันผูเ้ขียนจึงมีแนวคิดจะประยุกต์ใช้เทคนิคการคน้หาแบบท้องถิน (local search) (Dholvitayakhun and Kluabwang, 2016) ซึงเป็นเทคนิคการคน้หาเชิงสาํนึกอีกชนิดหนึง เพอืปรับปรุงสมรรถนะของตวัแบบพยากรณ์เกรยส์าํหรับการแกปั้ญหาการพยากรณ์ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าร่วมกบัปัจจยัภายนอกอย่างเช่นนโยบายของภาครัฐและผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)  กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก สําหรับสถานทีทาํวิจยัทีพร้อมด้วยการเขา้ถึงแหล่งสืบคน้ขอ้มูลระดบันานาชาติไดอ้ย่างสมบูรณ์ และขอขอบคุณ คุณธนากรณ์ พุ่มแตง ตลอดจนสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่สอด จงัหวดัตาก ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสาํหรับการเอือเฟือขอ้มูลทีมีค่าอยา่งยงิสาํหรับงานวิจยัชินนี  เอกสารอ้างองิ สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2560. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เข้าถึงเมือ             (  เมษายน ). เข้าถึงได้จาก (http://www.nesdb.go.th/download/plan12/สรุปสาระ สําคัญแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที .pdf) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. 2558. โครงการจดัตงันิคมอุตสาหกรรมในพืนทีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ. เขา้ถึง เมือ (  เมษายน ). เขา้ถึงไดจ้าก (http://ieat.go.th/sez) สํ านั ก แ ร งง าน จังห วัด ต าก . 2561 . ข้อ มู ล ภ าพ ร วม จัง ห วัด . เข้า ถึ ง เมื อ  (25  มิ ถุ น ายน  2 561). เข้า ถึ งไ ด้จ าก   (http://tak.mol.go.th/node/69) Chen, Z. and Wang, X. 1982. Applying the Grey Forecasting Model to the Energy Supply Management  Engineering. In  Proceedings of the International Symposium on Emergency Management.   Desheng Dash Wu, eds. pp.179-184.  Beijing:Procedia Systems Engineering. Deng, J. 1982. Control Problems of Grey Systems. Systems and Control Letters, Vol. 1. No.5.pp.288-294. Deng, J. 1989. Introduction to grey system theory. The Journal of Grey System, Vol. 1. No. 1 pp.1-24. Ziren, N. and Quanxin, S. 2016. Study of Railway Passenger Volume Forecast based on Grey    Forecasting Model. The  2016 International Conference on Logistics, Informatics and Service   Sciences (LISS). Sydney Australia, 24-27  July 2016. Hsu, C.C. and Chen, C.Y. 2003. Application of improved grey prediction model for power demand  forecasting. Energy  Conversion and Management. Vol. 44. No. 14. pp.2241-2249. 
Huiru, Z., Haoran, Z.  and Sen, G.  2016.  Using GM( 1,1)  optimized by MFO with rolling mechanism to  forecast  the  electricity consumption of Inner Mongolia. Applied Science. Vol. 6. No. 20. 20  pages. 
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การออกแบบและพฒันาเครืองอดัอฐิบล็อกประสานแบบกึงอตัโนมัติ Design and Development of Semi-Automatic Br ick Block Machine   วรกฤช  ดอนคาํเพง็1*   Worakrit  Doncomephang1*   บทคัดย่อ   งานวจิยัเป็นการศึกษาการออกแบบและพฒันาเครืองอดัอิฐบลอ็กประสานแบบกึงอตัโนมติั  เพือใชใ้นการผลิตอิฐบล็อกประสาน ซึงประสบกบัปัญหาในขนัตอนการผลิตอิฐบล็อกประสานทีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด เนืองจากยงัใชว้ธีิการผลิตดว้ยแรงงานคน  ผูจ้ดัทาํจึงออกแบบและสร้างเครืองอดัอิฐบล็อกทีมีขนาดของเครืองดงันี ความกวา้ง 75 เซนติเมตร ความยาวยาว 81 เซนติเมตร ความสูง 175 เซนติเมตร และใช้มอเตอร์ขนาด 2 แรงม้าเป็นตน้กาํลงั โดยได้กาํลงัแรงอัดสูงสุดอยู่ที 80 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ซึงตามมาตรฐานสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มาตรฐานแรงอดัตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 70 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร   ผลการทดลองจากการนําดินแดง (วงัทอง) และดินลูกรังมาทําการทดลอง โดยใช้อตัราส่วนผสม 1:2:4 ดังปริมาตรต่อไปนี คือ ปูนซีเมนต์  1 ส่วน ต่อ ดินแดง (วงัทอง) หรือดินลูกรัง 2 ส่วนและทรายละเอียดอีก 4 ส่วน ผลการทดสอบความแข็ง มีค่าทนแรงอดัดังนี อิฐบล็อกประสานจากงานวิจัย (ดินวงัทอง) มีค่าเฉลียที 12.4 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร อิฐบล็อกประสานจากงานวจิยั (ดินลูกรัง) มีค่าเฉลียที 16.27 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และอิฐบล็อกประสานจากสถานประกอบการในจงัหวดัพิษณุโลก นาํมาทดสอบดว้ยมีค่าเฉลียที 19.65 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร      คาํสําคญั : อิฐบลอ็กประสาน , เครืองอดั , ดินแดง(วงัทอง) , ดินลูกรัง         
 
 
1 สาขา เครืองจกัรกลเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ตาํบลบา้นกร่างอาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 65130 1 Department of Agricultural Machinery, Faculty of Agricultural Science and Technology, University Rajamangala University of Technology Lanna Phitsanulok, Sub-district Ban- Krang, District Amphoe Mueang Phitsanulok, Province Phitsanulok 65000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : sdoncome@hotmail.com 
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ABSTRACT  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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บทนํา  ในสภาพปัจจุบนั อุตสาหกรรมก่อสร้างมีการพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว ทาํให้มีการใชว้ตัถุดิบในกระบวนการผลิตมากขึนตามมาเพือเป็นวสัดุหลักในงานก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ อิฐมอญ อิฐบล็อก อิฐบล็อกประสาน โดยเฉพาะ                        อิฐประสานเป็นวสัดุก่อสร้างชนิดหนึงทีกาํลงัไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก โดยเนน้การใชว้ตัถุดิบในทอ้งถิน ทีนาํมาผลิต เช่น ดินลูกรัง หินฝุ่ น ทรายละเอียด หรือวสัดุเหลือทิงต่างๆ ทีมีความเหมาะสม ผสมกบัปูนซีเมนตใ์นสัดส่วนทีเหมาะสม เช่น ปูนซีเมนต ์1 ส่วน และดินลูกรัง ทราย 6 ส่วน นาํสะอาด แลว้นาํมาอดัขึนรูปดว้ยเครืองอดัแห้งบ่มดว้ยความชืนไม่น้อยกวา่  วนั ให้บล็อกแข็งตวั จะได้บล็อกประสานทีมีความแข็งแรงสามารถนาํมาใชใ้นการก่อสร้างอาคารในระบบผนังรับนาํหนักหรือไม่รับนําหนัก ขอ้ดีของอาคารทีสร้างด้วยอิฐบล็อกประสานใช้วสัดุจากธรรมชาติ มีความแข็งแรง ทนทาน ก่อสร้างง่าย รวดเร็ว โดยไม่ตอ้งใชท้งัเสา ไมแ้บบและการฉาบปูน เพราะเนืองจากเป็นโครงสร้างผนงัรับแรงประหยดัราคาในการก่อสร้างเนืองจากใชเ้หล็กเสริมนอ้ย และยงัสามารถใชแ้รงงานช่างในทอ้งถินทวัไปมีความสวยงามตามธรรมชาติ ไม่ตอ้งทาสีมีคุณสมบตัิในการฉาบปูนหรือติดกระเบืองไดเ้ช่นเดียวกบัผนงัก่ออิฐทวัไป อิฐประสานดินซีเมนตเ์ป็นผลิตภณัฑที์ได้มี การวิจัยและพัฒนา โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นระยะเวลาอนัยาวนานและได้รับการพฒันาอย่างต่อเนืองจนถึงในปัจจุบันทีรู้จักและยอมรับกันอย่างแพร่หลายจากหน่วยงานต่าง ๆ อิฐประสานดินซีเมนตส์ามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการก่อสร้างอาคารไดห้ลากหลาย  เช่น บา้นทีอยู ่อาศยั  โรงเรียน  วดั  โบสถ ์ มสัยดิ  โรงงาน  บา้นจดัสรร  อาคารทีทาํการ  รีสอร์ท  รวมทงัการก่อสร้างถงัเก็บนาํ  ทีสามารถจุนาํไดเ้ป็นจาํนวนมากในราคาประหยดันอกจากนี ระบบการก่อสร้างผนงัรับแรงดว้ยบล็อกประสานมีตน้ทุนของบา้นทงัหลงัตาํกวา่ระบบเสาและคานทีใชอิ้ฐมอญเป็นผนงั  กระบวนการผลิตอิฐประสานนาํดินลูกรังทรายปูนซีเมนต ์ผสมตามสัดส่วนพรมนาํให้ทวันาํมาอดัดว้ย เครืองอดัด้วยแรงคน นาํมาตากในทีร่ม พรมนาํใหชื้นตลอด 3 วนั จนอิฐมีอายคุรบ 7 วนั แลว้เก็บผลิตภณัฑไ์ด ้บล็อกมีความแขง็แกร่งจึงนาํมาก่อสร้างหรือจาํหน่ายได ้ อิฐประสาน กบัอิฐมอญและอิฐคอนกรีตบล็อก ลกัษณะการใช้งานจะต่างกนั อิฐมอญและคอนกรีตบล็อกจะใชง้านเป็นวสัดุกนัห้อง แต่ไม่สามารถนํามาใชใ้นงานโครงสร้างไดค้รับ แต่บล็อกประสาน มีความแขง็แรงทีมากกวา่ สามารถนาํมาก่อสร้างแลว้ใชเ้ป็นโครงสร้างไดด้ว้ย ในระบบผนังรับนาํหนักคือเมือสร้างบ้านด้วยอิฐประสาน เมือก่อผนังเสร็จก็เท่ากับตวับ้านทังหมดเสร็จแลว้ก็เหลือส่วนประดับตกแต่ง หลงัคา แต่ถา้อิฐทัวๆ ไปตอ้งมีงานโครงสร้างมาก่อน เช่น เสา คาน พืน แลว้ก็อิฐกนัผนังเป็นห้อง ๆ เรืองความทนทานของอิฐบล็อกประสาน เนืองจากในกอ้นอิฐประสานมีปูนซีเมนตเ์ป็นส่วนผสม ดงันนัอายกุารใชง้านจริงก็คงไม่นอ้ยกวา่บา้นก่ออิฐฉาบปูนทวั ๆ ไป เรืองราคาถา้ก่อสร้างตามระบบของอิฐประสานทงัหมด ราคาจะถูกกวา่บา้นเสาคาน ก่ออิฐฉาบปูนทวัๆ ไป แต่ถา้เรานาํไปก่อผนงัอยา่งเดียว แต่เป็นบา้นทียงัใชเ้สาคานอยู่ราคาจะไม่ประหยดั หรืออาจจะมีราคาทีแพงกวา่อิฐบล็อกธรรมดา  ปัจจุบนัเครืองจกัรทีนาํมาผลิตอิฐประสานเป็นเครืองอดัขึนรูปแบบมือโยกกาํลงัการผลิตตาํ 450-500  กอ้นต่อวนั  แต่อาจตอ้งใช้แรงงานในการผลิตอิฐประสาน จาํนวนคนงาน ถึง 6  คน ทาํให้สินเปลืองในอตัราการว่าจ้างแรงงานในการผลิตอิฐประสานและปัจจุบนัอาจมีเครืองอดัอิฐบลอ็กประสานดว้ยระบบไฮดรอลิก แต่ก็ยงัผลิตไดช้า้        ด้ วย เห ตุ ผ ล ที ก ล่ าว ม าข้ างต้ น ค ณ ะ ผู ้ จั ด ทํ า จึ ง มี แ น ว คิ ด ที จ ะ อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ส ร้ า ง เค รื อ ง อั ด อิฐบล็อกประสานแบบกึงอตัโนมติั ทีสามารถอดัอิฐบลอ็กประสานใหไ้ดข้นาดตามทีตอ้งการมีกลไกทีเหมาะสมสะดวกต่อการใชง้าน ปลอดภยักบัผูป้ฏิบติังาน ทงันีเพือเป็นการลดค่าตน้ทุนในการจา้งแรงงานไม่ตอ้งใชแ้รงงานจาํนานมาก สามารถเพิมอตัราการผลิตใหไ้ดเ้พียงพอต่อความตอ้งการมากขึน    
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วตัถุประสงค์        1. เพือศึกษาพฒันาเครืองอดัอิฐบลอ็กประสานแบบกึงอตัโนมติั        2. เพือสร้างเครืองอดัอิฐบลอ็กประสานแบบกึงอตัโนมติั        3. เพอืทดสอบหาสมรรถนะเครืองอดัอิฐบลอ็กประสานแบบกึงอตัโนมติั ขอบเขตของงานวจิัย        1. เครืองอดัอิฐบลอ็กประสานแบบกึงอตัโนมติัใชม้อเตอร์ 2 แรงมา้ใชก้ระแสไฟฟ้าขนาด   380 โวลท ์ปรับขนาด เพือใชเ้ป็นตน้กาํลงัในการอดัขึนรูปอิฐประสาน        2. เครืองอดัอิฐบลอ็กประสานแบบกึงอตัโนมติั ใชว้ตัถุดิบมีส่วนผสม ดินลูกรังแดง ซีเมนต ์ทราย นาํสะอาด          3. เครืองอดัอิฐบล็อกประสานแบบกึงอตัโนมติัสร้างขึนสามารถอดักอ้นอิฐประสานไดข้นาดความกวา้ง 12.5 เซนติเมตร ความยาว 25 เซนติเมตร ความสูง 10 เซนติเมตร   4. เครืองอดัอิฐบลอ็กประสานแบบกึงอตัโนมติัมีค่าแรงอดัไม่นอ้ยกวา่ 70 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร  5. เพือทดลองดินแดง(วงัทอง)กบัดินลูกรัง  6. เพือทดสอบความแขง็ของอิฐบล็อกจากการทดลองอดั  วธิีดําเนินการวิจัย  1. ลาํดบัขนัตอนงานวจิยั  2. การออกแบบและจดัทาํโครงสร้าง  3. วธีิการทดลอง และเก็บขอ้มูล  4. การวเิคราะห์ขอ้มูล  5. สรุปผลการวจิยั 1. ลําดบัขนัตอนงานวจิยั  การจดัทาํโครงการนีเป็นการศึกษาเกียวกบัแนวทางการการออกแบบและจดัสร้างเครืองอดัอิฐบล็อกประสานแบบอตัโนมติั มีลาํดบัขนัตอนการดาํเนินโครงการสามารถเขียนอธิบายเป็นผงังานโปรแกรม (Program Flowchart) การเขียนผงัโปรแกรมจะประกอบไปด้วยการใช้สัญลกัษณ์มาตรฐานต่าง ๆ ทีเรียกว่าสัญลกัษณ์ ANSI (American National Standards Institute) ในการสร้างแผนผงัเพือเป็นไปตามขนัตอนการทาํงานอยา่งเป็นระบบ ก่อนการเริมปฏิบตัิงานจะมีการดาํเนินงานดงัต่อไปนี           
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                                                                                                                                                                                                                                              ภาพท ี1  ลาํดบัขนัตอนการจดัทาํโครงการ     

เริมตน้ 
ศึกษาคน้ควา้หาความรู้ขอ้มูลเกียวกบัโครงการ 

ออกแบบและสร้าง 
ทดสอบ ปรับปรุงแกไ้ข 

เก็บขอ้มูล 
วเิคราะห์ขอ้มูล 
สรุปผลขอ้มูล 
จดัทาํรูปเล่ม 

สอบ 

สินสุด 

ปรับปรุงแกไ้ข 

    สอบหวัขอ้ ปรับปรุงแกไ้ข ไม่ผา่น 

ไม่ผา่น 

ไม่ผา่น 
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2. การออกแบบ และจดัทาํโครงสร้าง   2.1 การออกแบบโครงสร้างเครืองอดัอิฐบล็อกประสานแบบอตัโนมติั การออกแบบโครงสร้างเครืองอดัอิฐบล็อกประสานแบบกึงอตัโนมติัไดท้าํการออกแบบ เครืองอดัอิฐบล็อกประสานแบบกึงอตัโนมติั มีขนาดกวา้ง 700 มิลลิเมตร ความยาว 848 มิลลิเมตร ความสูง 1,930 มิลลิเมตร ใชม้อเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2 แรง ไฟ 3 เฟส เป็นตวัส่งถ่ายกาํลงัไปยงัปัมไฮดรอลิก ทาํให้กระบอกไฮดรอลิกและส่งกาํลงัอดัไปยงัแม่พิมพอ์ดัอิฐบล็อกประสาน ดงัภาพที 2  

 ภาพท ี2 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครืองอดัอิฐบล็อกประสานแบบกึงอตัโนมติั 1) โครงเครือง      10) ชุดอดัชินงาน 2) เสาเครือง      11) ถงัใส่ดิน 3) ชุดเลือนพิมพบ์น     12) มอเตอร์ 4) ชุดเลือนพิมพล่์าง     13) ตูค้อบคุมไฟ 5) ถงันาํมนัไฮดรอลิก     14) นาฬิกาวดัแรงดนั      6) กล่องปันดิน     15) โซลินอยวาลว์ 7) แท่นรองรับบลอ็ค     16) ลิมิตสวติซ์ 8) กล่องเลือนดิน     17) ปัมไฮดรอลิก 9) กระบอกไฮดรอลิก     18) บูช  2.2 ขนัตอนการสร้างเครืองอดัอิฐบลอ็กประสานแบบกึงอตัโนมติั  - เตรียมวสัดุอุปกรณ์ และเครืองมือทีใชใ้นการสร้างเครืองอดัอิฐบลอ็กประสาน   - เริมทาํการสร้างโครงสร้างของเครืองโดยการใช้เลือยสายพานตดัเหล็กเหล็กกล่องขนาดกวา้ง 50 x 50 มิลลิเมตร หนา 2.3 มิลลิเมตร ยาว 700 มิลลิเมตร จาํนวน 2 เส้น และ ยาว 800 มิลลิเมตร จาํนวน 2 เส้น และตดัเหล็กราง
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ขนาด วา้ง 125 มิลลิเมตร สูง 65 มิลลิเมตร หนา     8 มิลลิเมตร ยาว 720 มิลลิเมตร จาํนวน 1 เส้น และยาว 400 มิลลิเมตร จาํนวน 2 เสน้ ใชส้าํหรับทาํโครงเครือง จากนนันาํชินงานมาเชือมขึนโครงสร้างของฐานเครือง ดงัภาพที 3  

    ภาพท ี3 ประกอบโครงสร้างเครือง   - ติดตงัตูค้วบคุมไฟฟ้าเปิดปิดควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับมอเตอร์กระแสสลบัเขา้กบัเครืองอดัอิฐบลอ็กประสาน ดงัภาพที   

    ภาพท ี  ติดตงัตูค้วบคุมไฟฟ้า   วธิีการทดสอบและเกบ็ข้อมูล  การทดสอบและเก็บขอ้มูลของเครืองอดัอิฐบล็อกประสานเพือหาสมรรถนะของเครืองอดัอิฐประสาน ทําการทดสอบโดยใชส่้วนผสมวตัถุดิบทีใช้เป็นส่วนผสมของกอ้นอิฐประสาน 4 ชนิดซึงประกอบด้วย ดินแดงปูนซีเมนต์ ทรายละเอียด และนาํสะอาด ทดสอบผลิตทีอตัราส่วนผสมระหวา่งปูนซีเมนตต์่อมวลรวมประมาณ 1:6 โดยอา้งอิงสูตรผสมจากสถาบนัวจิยั นาํหนกัทงันีขึนอยูก่บัคุณภาพของมวลรวมเป็นหลกัแต่อาจปรับส่วนดว้ยตนเอง   1. วิธีการอดัอิฐบล็อกประสาน     - การเตรียมวตัถุดิบในการผลิตอิฐบล็อกประสานนาํดินแดง ปูนซีเมนต ์นาํสะอาดทรายละเอียด โดยนาํวตัถุดิบทีเตรียมมาทาํการทดลอง และเก็บขอ้มูลนนัดงัภาพที5 
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      ภาพท ี5 การเตรียมวตัถุดิบปูนซีเมนตก์บัดินแดง ทรายละเอียดและนาํ     - การผสมวตัถุดิบในการผลิตอิฐบล็อกประสาน อตัราส่วนทีใช ้1:6 ทาํการชงันาํหนักโดยใชส่้วนผสมดงันี ปูนซีเมนต ์1 กิโลกรัม ต่อ ดินแดง 2 กิโลกรัม และทรายละเอียด 4 กิโลกรัมและนาํ ต่อการทดลองหนึงครังดงัภาพที6 

                                                       ก) ปูนซีเมนต ์                             ข) ดินแดง                                      ค) ทราย  ภาพท ี6 การชงันาํหนกัวตัถุดิบ   - นาํวตัถุดิบทีชงันาํหนกัเรียบร้อยแลว้โดยทาํการเทปูนซีเมนต ์และทรายละเอียดทาํการผสมคุกเคลา้ให้เขา้กนั และทาํการเทดินแดง ลงไปอีกครังทาํการผสมจนไดแ้ละใชน้าํสะอาดหวัฉีดเป็นฝอยจะมีขอ้ดีคือสะดวกรวดเร็วความชืนกระจายทวัถึง นาํทีใชผ้สมมีหนา้ทีหลกัคือเป็นตวัทาํใหเ้กิดปฏิกิริยาทางเคมีกบัปูนซีเมนตน์อกจากนนัหนา้ทีหลกัทีสาํคญัอีกอยา่งหนึงคือนาํจะเป็นเสมือนสารหล่อลืนทาํให้แรงเสียดทานระหวา่งเมด็ดินลดลงทาํให้การบดอดัดินลงในเครืองอดัทาํได้ง่ายขึนหลงัจากนนัจึงทาํการผสมให้เขา้กนั ดงัภาพที 7 
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                                ก) ก่อนผสม                           ข) ผสมเสร็จแลว้ ภาพท ี7 การผสมวตัถุดิบ   - นาํส่วนผสมของอิฐประสานทีทาํการประสมเสร็จแลว้ไปทาํการอดักบัเครืองอดัอิฐประสานโดยเครืองอดัอิฐบล็อกประสานจะมี ลิมิตสวิทช์เป็นตวักาํหนดระยะความหนาของกอ้นอิฐ ให้อิฐบล็อกประสานไดข้นาดความกวา้ง 125 มิลลิเมตร ขนาดความยาว  มิลลิเมตร ขนาดความสูง 10 มิลลิเมตร ดงัภาพที 8  

  ภาพท ี8 กอ้นอิฐทีอดักบัเครืองอดัอิฐบล็อกประสาน    2. วิธีการทดสอบความแข็งของอิฐบล็อกประสาน โดยหาค่าทนแรงอัดจากเครืองทดสอบแรงอัดคอนกรีต (ดงัภาพที9) ด้วยการเปรียบเทียบระหว่างอิฐบล็อกประสานจากสถานประกอบการและอิฐบล็อกประสานจากงานวิจยั        
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            ก) เครืองทดสอบแรงอดั                     ข) การอดัทดสอบ                                  ค) หนา้จอแสดงผล  ภาพท ี9 เครืองทดสอบแรงอดัคอนกรีต  การทดสอบการทาํงานของเครืองอดัอฐิบลอ็กประสานแบบกึงอตัโนมตั ิ 4.1 ค่าแรงอดัสูงสุดของเครืองอดัอิฐบล็อกประสานแบบกึงอตัโนมตัิ คือ 80 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ผ่านมาตรฐานแรงอดัทีสถาบนัวิจยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย(วว.) ไดก้าํหนดไวต้อ้งไม่นอ้ยกวา่ 70 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร  4.2 เวลาทีเสียไปในการอดัอิฐบลอ็กประสาน 1 กอ้น โดยสรุปดงัตารางที 1  ตารางท ี1 ตารางผลการจบัเวลาการทาํงานของเครืองอดัอิฐบล็อกแบบกึงอตัโนมตั ิ       จากตารางผลการจับเวลาการทํางานของเครืองอัดอิฐบล็อกประสานดังนี ล ําดับที 1 (ST1) การเลือนลงของพิมพผต์วัล่างใชเ้วลาไป 2 วินาที ลาํดบัที 2 (ST2) กล่องดินเลือนมาขา้งใชเ้วลาไป    3 วนิาที ลาํดบัที 3 (ST3) กล่องดินเลือนกลบัหลงัใชเ้วลาไป 2 วินาที ลาํดบัที 4 (ST4) พิมพต์วับนหรือตวัอดัเลือนลงมาขา้งล่างใชเ้วลาไป 8 วินาที ลาํดบัที 5 (ST5) พิมพต์วับนเลือนทีขึนใชเ้วลาไป    7 วนิาทีและลาํดบัที 6 (ST6) พิมพต์วัล่างเลือนดนัปลดชินงานใชเ้วลาไป 3 วนิาที 4.2 ผลการทดลองอดัอิฐบล็อกประสาน 4.2.1 ผลการอดัอิฐบล็อกประสานจากงานวิจยั (ดินลูกรัง) อตัราส่วนผสมระหวา่งปูนซีเมนต์ 1 กิโลกรัม ต่อดินลูกรัง 2 กิโลกรัมและทรายละเอียด 4 กิโลกรัม มองดว้ยตาปล่าวผิวเนียนสวยแต่ผิวสีไม่แดง  

ขนัตอนการทาํงานของไฮดรอลิก ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 รวม เวลาทีใช ้(วนิาที) 2 3 2 8 7 3 25 
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  ภาพท ี10 อิฐบล็อกประสาน (ดินลูกรัง)  4.2.2 ผลการอดัอิฐบลอ็กประสานจากงานวจิยั (ดินแดงวงัทอง) อตัราส่วนผสมระหวา่งปูนซีเมนต ์1 กิโลกรัม ต่อดินแดงวงัทอง 2 กิโลกรัมและทรายละเอียด 4 กิโลกรัม มองดว้ยตาปล่าวผวิเนียนสวยและผิวสีแดง  

 ภาพท ี11 อิฐบล็อกประสาน (ดินแดงวงัทอง)         
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 4.2.3 ผลการทดสอบความแขง็ของอิฐบล็อกประสาน โดยใชเ้ครืองทดสอบแรงอดัคอนกรีต โดยไดท้นแรงอดัคอนกรีตดงัตารางที  ตารางท ี2  ตารางผลการทดสอบค่าทนแรงอดัของอิฐจากสถานประกอบการกบัอิฐจากงานวิจยั 

  จากตารางผลการทดสอบค่าทนแรงอดัของอิฐบล็อกประสานจากแหล่งต่างๆ โดยสุ่มมาอยา่งละ 5 กอ้น โดยสรุปจากอิฐบลอ็กประสานทีมีค่าทนแรงอดันอ้ยทีสุดไปหาอิฐบล็อกประสานทีมีค่าทนแรงอดัมากทีสุด ดงัต่อไปนี   1 ) อิฐบล็อกประสานจากงานวิจยั (ดินแดงวงัทอง) ค่าทนแรงอดัน้อยทีสุดคือ 11.10 kg/cm² มากทีสุดคือ 13.99 kg/cm² และมีค่าเฉลียคือ 12.40 kg/cm²   2 ) อิฐบล็อกประสานจากงานวิจยั (ดินลูกรัง) ค่าทนแรงอดันอ้ยทีสุดคือ 13.99 kg/cm² มากทีสุดคือ 17.50 kg/cm² และมีค่าเฉลียคือ 16.27 kg/cm²  3 ) อิฐบล็อกประสานจากสถานประกอบการในจงัหวดัพิษณุโลก ค่าทนแรงอดัน้อยทีสุดคือ 17.50 kg/cm² มากทีสุดคือ 20.88 kg/cm² และมีค่าเฉลียคือ 19.65 kg/cm² 

กราฟท ี  ค่าผลการทดสอบ   

 กอ้นที ค่าทนแรงอดั (kg/cm²) กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร อิฐสถานประกอบการ อิฐงานวิจยั(ดินวงัทอง) อิฐงานวจิยั(ดินลูกรัง) 1 17.50 13.99 17.50 2 19.51 11.25 13.99 3 20.88 13.73 16.17 4 19.51 11.91 17.50 5 20.88 11.10 16..17 ค่าเฉลีย 19.65 12.40 16.27 
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สรุปผลการวจิัย ผลการอดัอิฐบลอ็กประสานจากงานวจิยั (ดินลูกรัง) อตัราส่วนผสมระหวา่งปูนซีเมนต ์ 1 กิโลกรัม ต่อดินลูกรัง 2 กิโลกรัมและทรายละเอียด 4 กิโลกรัม ผลการอดัอิฐบลอ็กประสานจากงานวจิยั (ดินแดงวงัทอง) อตัราส่วนผสมระหวา่งปูนซีเมนต ์1 กิโลกรัม ต่อดินแดงวงัทอง2 กิโลกรัมและทรายละเอยีด 4 กิโลกรัม ผลการทดสอบค่าทนแรงอดัจะเห็นไดว้า่อิฐงานวิจยั(ดินวงัทอง) เสน้กราฟสีแดง ลกัษณะของดินเป็นสีแดงเขม้ขน้มากแตเ่ป็นดินร่วนปนดินเหนียว จึงทาํใหไ้ดค้่าทนแรงอดันอ้ยทีสุดค่าเฉลียคือ 12.40 kg/cm² อิฐงานวจิยั(ดินลูกรัง) เสน้กราฟสีเขียว ลกัษณะของดินเป็นสีสม้แต่เป็นดินปนกรวดหรือเศษหิน จึงทาํให้มีค่าทนแรงอดัมากกวา่ดินจากวงัทองค่าเฉลียอยูที่ 16.27 kg/cm² และอิฐจากสถานประกอบการ เสน้กราฟสีฟ้ามีค่าทนแรงอดัมากทีสุดอยูที่ 19.65 kg/cm²  กิตติกรรมประกาศ ขอกราบขอบพระคุณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  คณะผูบ้ริหาร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พษิณุโลก อาจารยส์าขาวชิา ครุศาสตร์อุตสาหการ และอาจารยส์าขาวชิา เครืองจกัรกลเกษตร ทีสนบัสนุนงบประมาณการดาํเนินงานครังนี และสนบัสนุนใหบุ้คลากรใหก้ารดาํเนินงานจนสาํเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคทุ์กประการ  เอกสารอ้างองิ จเร  สวา่งวงค์  และคณะ การออกแบบและพฒันาเครืองอดัอิฐประสานดว้ยระบบไฮดรอลิกมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช มงคลพิษณุโลก :2554 เดชฤทธิ  มณีธรรม คมัภีร์ระบบนิวแมติกส์ (PNEUMATICS SYSTEM) กรุงเทพมหานคร: ซีเอด็ ยเูคชนั จาํกดั,  . วริทธิ  อึงภากรณ์ และชาญ  ถนดังาน.  การออกแบบชินส่วนเครืองจกัรกล .  กรุงเทพมหานคร : ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั,  1. วริทธิ  อึงภากรณ์ และชาญ  ถนดังาน.  การออกแบบชินส่วนเครืองจกัรกล .  กรุงเทพมหานคร:  ซีเอด็ ยเูคชนั จาํกดั,  . สมยศ  จนัเกษมและคิโยคตัสึ ซึงะ. การออกแบบชินส่วนเครืองกล.  พิมพค์รังที 3. กรุงเทพมหานคร: ดวงกมล, 2546. ภาณุพงษ ์ปัตติสิงห์. Autodesk Inventor Professional 2016.  พิมพค์รังที 1. ซีเอด็ ยเูคชนั จาํกดั  กรุงเทพมหานคร: 2558. นครศรีโฮมการ์เดน้ทดี์ไซด ์(2552) รายงานวา่ความเป็นมาของอิฐประสานทีไดพ้ฒันาขึน http://www.gotoknow.org/blogs/p  osts/300377 (สืบคน้วนัที 20 มกราคม 2556) 
อลิสรา คูประสิทธิ การผลิตบล็อกประสานให้ไดคุ้ณภาพ (2554)  http://www.tistr.or.th/tistrblog/?p=1042 (สืบคน้เมือวนัที  20 มกราคม 2556) วุฒิชัย กกกาํแหง และ พิชิต เจนบรรจง. ม.ป.ป. เอกสารประกอบการอบรมการผลิตบล็อกประสาน วว. การผลิตบล็อก ประสานให้ไดคุ้ณภาพ ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบท สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่ง ประเทศ ไทย (วว.), กรุงเทพฯ.       
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การสร้างและออกแบบหุ่นยนต์  ABU 2017 “ยุทธการจานร่อน”    Create and design  Robot  ABU 2017 “The Landing Disc”  สุประวทิย ์ เมืองเจริญ *และ  ภูสิทฐ บวรวฒันดิลก1 Supavit Muangjaroen1* and Pusit Bovornwatanadilog1   บทคัดย่อ งานวิจัยครังนีมีจุดมุ่งหมายเพือสร้างหุ่นยนต์ให้สามารถทําภาระกิจ  “ยุทธการจานร่อน”    โดยการประยกุต์ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ในควบคุมระบบกลไกของหุ่นยนต์โดยการรับสัญญาณอินพุตจาก Joy Stick play station PS2 wireless for Arduino  เพือส่งสญัญาณไปควบคุมชุดขบัเคลือนมอเตอร์และชุดควบคุมระบบนิวเมติก   ภาระกิจทีหุ่นยนตต์อ้งปฏิบติัคือเคลือนทีจากจุดเริมตน้โดยโหลดจานร่อน (Disc) จาํนวน 50 ลูกแลว้โยนจานร่อน (Disc) ไปชนลูกบอลชายหาด (Beach Ball) บนแท่นกลม (Spot) ให้หล่นลงมาและโยนจานร่อนไปวางบนแท่นกลม (Spot) ทีตงัอยูบ่นเสาสูงจากพนื 3 ระดบัคือ  0.5, 1 และ 1.5 เมตร  ใหไ้ดค้รบทงั 7 บนแท่นกลม (Spot) ภายในเวลา  นาที    คาํสําคญั: ไมโครคอนโทรลเลอร์ ,หุ่นยนต,์ 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       สาขาวิชาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมิู      450 หมู่ที  ต. ยา่นยาว  อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุรี   1Department 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 *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author.E-mail): Supavitjack@gmail.com  
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บทนํา            การแข่งขนัหุ่นยนต์เอบียูโรบอตคอนเทสต์ มีพืนฐานมาจากการแข่งขนัหุ่นยนต์ เอ็นเอชเค โรโบคอน (NHK Robocon) ของประเทศญีปุ่น ซึงในตอนแรกได้จัดให้มีการแข่งขนัเฉพาะนักเรียน นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาในประเทศญีปุ่นเท่านนั ต่อมาไดข้ยายขอบเขตให้เป็นการแข่งขนัในระดบันานาชาติ ทาํให้สมาชิกของเอบียูเริมเล็งเห็นความสาํคญั และมีแนวคิดทีจะขยายขอบเขตของการแข่งขนัใหเ้ป็นทีรู้จกัของคนทวัไป  จึงไดเ้ริมจดัการแข่งขนัเอบียูโรบอตคอนเทสต์ ครังแรกขึนในปี พ.ศ. 2545 โดยให้ประเทศญีปุ่นเป็นเจ้าภาพ และมีการกาํหนดวา่ สมาชิกของเอบียจูะหมุนเวยีนผลดัเปลียนกนัเป็นเจา้ภาพทุกๆ ปี[6-7]  การแข่งขนัหุ่นยนตใ์นประเทศไทย เริมขึนโดยบริษทั อสมท. จาํกดั (มหาชน)เป็นผูด้าํเนินการจดัการแข่งขนั และใชชื้อการแข่งขนัวา่ "การแข่งขนัหุ่นยนตเ์อบียชิูงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ABU Robot Contest Thailand Championship)" ซึงก็ยงัคงใช้กติกาการแข่งขนัแบบเดียวกนักบั เอบียโูรบอตคอนเทสต์ ทุกประการ จนถึงปัจจุบนั การแข่งขนัของประเทศไทยมีการดาํเนินไปอยา่งต่อเนือง[8-11]เพอืรองรับนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยแลนด ์ .  (โมเดลขบัเคลือนประเทศไทยสู่ความมงัคงั มนัคง และยงัยนื)ใหเ้กิดผลจริงตอ้งมีการพฒันาวทิยาการ ความคิดสร้างสรรค ์ แลว้ต่อยอดในกลุ่มเครืองมือ  อุปกรณ์อจัฉริยะ หุ่นยนต ์และระบบเครืองกลทีใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมเช่น เทคโนโลยหุ่ีนยนต์   ซึงในปีนีเป็นการแข่งขันครังที    (ABU  ) ชือ “ยุทธการ จานร่อน” หรือ “Landing Disc” โดยทางประเทศญีปุ่นเป็นผูอ้อกแบบเกมการแข่งขนัในฐานะเจา้ภาพ  ซึงประเทศไทยไม่ใช่เป้นตน้กาํเนิดทางดา้นเทคโนโลยีหุ่นยนต ์แต่ดว้ยการศึกษาหาความรู้ของเยาวชนไทยทีไม่ดอ้ยกว่าเยาวชนชาติอืนใดทาํให้เยาวชนไทยสามารถชนะการแข่งขนัระดบัการแข่งขนัหลายรายการสามารถชนะทีมจากประเทศผูคิ้ดคน้เทคโนโลยแีละครองแชมป์หลายปีอยา่งต่อเนือง    ความสาํเร็จนีส่วนหนึงเกิดจากการสนบัสนุนอยา่งดียงิทงัจากภาครัฐและภาคเอกชนและตอ้งพฒันาตวัเองภูมิปัญญาไทยให้กา้วสู่การเป็นผูคิ้ดคน้ทางดา้นเทคโนโลยีเพือเพิมผลผลิตอุตสาหกรรม ดงันนัการพฒันาหุนยนตใ์นประเทศก็มีหลายสถาบนัทีให้ความสนใจในการอกแบบสร้างหุ่นยนตใ์นรูปแบบต่างเช่น สหพล และคณะ  . การพฒันาระบบควบคุมการเคลือนทีของหุ่นยนต ์,กฤษดา  และยศวฒัน์ 2559. การพฒันาหุ่นยนตส์ารวจแบบกึงอตัโนมติับนโยโยแพลทฟอร์ม, ธนพงศ์  ทองโชติ .การควบคุมระดบัความลึกของหุ่นยนตืดาํนาํแบบอตัโนมติั   และสถาศึกษาอุดมศึกษาร่วมกบัอาชีวะศึกษา จดัการแข่งขนัในประเภทต่างๆเพอืหาตวัแทนประเทศไทย  จากอดีตทีผา่นมาทางสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไดเ้ขา้ร่วมแข่งขนัในปี พ.ศ.   สร้างหุ่นยนตเ์ขา้แข่งขนั ABU 2013 ชือ “หุ่นยนตพ์ิทกัษ ์รักโลกสีเขียว”ประเทศเวยีมนามเป็นผูอ้อกแบบเกมการแข่งขนัในฐานะเจา้ภาพ ,ในปี พ.ศ.   สร้างหุ่นยนต์เขา้แข่งขนั ABU 2014 ชือ “อุ่นไอรัก” โดยประเทศอินเดียเป็นผูอ้อกแบบเกมการแข่งขนัในฐานะเจ้าภาพ, ในปี พ.ศ.   สร้างหุ่นยนต์เขา้แข่งขนั ABU 2015 ชือ “หุ่นยนต์แบตมินตนั” โดยประเทศอินโดนีเซียเป็นผูอ้อกแบบเกมการแข่งขนัในฐานะเจา้ภาพและในปี พ.ศ.   สร้างหุ่นยนต์เขา้แข่งขนั ABU 201  ชือ “พลงังานบริสุทธิจุดประกายโลก”ประเทศไทยเป็นผูอ้อกแบบเกมการแข่งขนัในฐานะเจา้ภาพ  จึงจาํเป็นตอ้งอาศยัความรู้  ความเขา้ใจรวมถึงความ เหมาะสม เพือใหหุ่้นยนตส์ามารถทาํงานไดต้ามเงือนไข  จากความเป็นมาและความสาํคญัดงักล่าวจึงทาํใหผู้ว้จิยัและทีมงาน(นกัศึกษาสาขาวชิาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมชนัปีที  รุ่น TET5 ) จึงมีความสนใจทีออกแบบวงจรควบคุมและสร้างหุ่นยนตโ์ดยมีวตัถุประสงคใ์นการวจิยัคือ  
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.เพอืศึกษาการออกแบบโครงสร้างหุ่นยนตA์BU 2017  .ศึกษาการเชือมต่อวงจรบอร์ดต่างๆกบับอร์ด Arduino .เพอืศึกษาการเขียนคาํสงัเพอืควบคุมคอนโทรลการทาํงานในส่วนต่างๆ ดงันนัเป็นการพฒันาองคค์วามรู้และศกัยภาพของผูว้จิยั ใหมี้ความชาํนาญและสามารถสร้างหุ่นยนต ์“ยทุธการจานร่อน”  ทฤษฎีทเีกยีวข้อง         การทาํงานของหุ่นยนต์โดยทวัไป จะใชอุ้ปกรณ์พืนฐานในการควบคุมกลไกการทาํงาน ซึงจะประกอบไปดว้ย ส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทีใช้ในการควบคุมและการประมวลผล  ดงันนับอร์ด Arduino MEGA จึงเขา้มาเกียวขอ้ง เพือรองรับกับความต้องการ นําไปควบคุมระบบทีความสามารถทีเราต้องการโดยให้ภาพแบบการเขียนโปรแกรมภาษา ต่าง ๆ ตามความถนดั จึงตอ้งอาศยัความรู้ต่างๆ โดยสามารถสรุปไดด้งันี  2.1  การควบคุมของมอเตอร์กระแสตรงและความเร็ว การใชบ้อร์ดสังงานใหเ้ป็นตวัควบคุมการหมุน และทิศทางของมอเตอร์กระแสตรงนนั เราจะตอ้งมีส่วนของวงจร ทีเรียกวา่วงจรขบัมอเตอร์ (Driver) ส่วนของวงจรกลบัทิศทางของมอเตอร์ และเพือกลบัทิศทางของมอเตอร์ไดห้รืออาจใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทสารกึงตวันําทีเป็นวงจรขบัเช่น ทรานซิสเตอร์มอสเฟตแลว้แต่วิธีทีเราจะเลือกใช้งานการควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสตรงมีหลายวธีิดว้ยกนั ซึงอาจจะใชว้ธีิการควบคุมแบบพนืฐานทวัไปเช่นการควบคุมดว้ยวธีิการใชต้วัตา้นทานปรับค่าโดยต่ออนุกรมกบัมอเตอร์หรือใชว้ิธีการการควบคุมโดยการเปลียนค่าของระดบัแรงดนัทีป้อนให้กบัมอเตอร์      แต่การควบคุมในวิธีดงักล่าวถึงแมว้า่จะควบคุมความเร็วมอเตอร์ให้คงทีไดแ้ต่ทีความเร็วตาํจะส่งผลให้แรงบิดตาํไปดว้ย ดงันนัเราจึงเลือกใชว้ิธีการควบคุมโดยการจ่ายกระแสไฟให้กบัมอเตอร์เป็นช่วงๆ โดยอาศยักระแสไฟทีป้อนใหก้บัมอเตอร์ดงัภาพที              ภาพท ี  บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ต่อกบับอร์ด ไดรฟ์มอเตอร์และ DC มอเตอร์  2.2  การควบคุมโซลินอยด์วาล์วลม การใชบ้อร์ดไมโครคอนโทรเลอร์เป็นตวัควบคุมโซลินอยด์วาลว์เพราะอุปกรณ์นีเป็นแบบสวิตชโ์ดยอาศยัหลกัการทาํงานของแม่เหล็กไฟฟ้าทาํงานโดยใชก้ารป้อนไฟเป็นตวักาํหนดเงือนไขในการทาํงานควบคุมให้ลินกลไกปิดหรือเปิดดงันนัเราจึงเลือกใชอุ้ปกรณ์นีในการใชโ้ซลีนอยดว์าลว์ควบคุมกระบอกลมในการยงิ  Disc  ดงัภาพที       
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        ภาพท ี   การใชง้านโดยการสงัใหโ้ซลินอยดว์าลว์ทาํงาน  2.3  ภาษาและโปรแกรมทใีช้  ภาษาเครือง (Machine Language) เป็นภาษาทีอยู่ในภาพแบบของรหัสเลขฐานสองไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถเขา้ใจภาษานีไดท้นัที[1-3] โดยไม่ตอ้งผ่านกระบวนการแปล  แต่เป็นภาษาทียากต่อการเรียนรู้ เพราะอยูใ่นภาพแบบของเลขฐานสอง และผูใ้ชต้อ้งมีความรู้เกียวกบัฮาร์ดแวร์เป็นอยา่งดี แต่ขอ้ดีของภาษานี คือ มีขนาดเล็ก ทาํงานไดร้วดเร็วและสามารถติดต่อกบัฮาร์ดแวร์ไดโ้ดยตรงภาษา Assembly สร้างขึนมาเพือให้การเขียนโปรแกรมง่ายขึน ภาษา assembly ใช้คาํสงัเป็นภาษาองักฤษแทนรหัสเลขฐานสอง ในการสังเครืองให้ทาํงาน ดงันนัในการใชง้าน จะตอ้งผา่นการแปลจากภาษา Assembly เป็นภาษาเครืองก่อน ตวัแปลภาษา เรียกว่า Assemblerโปรแกรมทีเขียนโดยภาษา assembly จะทาํงานเร็วและมีขนาดเลก็ เพราะวา่มนัสามารถเขา้ถึง Hardware ไดโ้ดยตรงเช่นเดียวกบัภาษาเครือง แต่ทงันีขึนอยูก่บัวธีิการเขียนของผูเ้ขียนดว้ย และCompiler คือ ภาษาระดบัสูงซึงทาํหน้าทีแปลโปรแกรมทีเขียนขึนมาทงัหมดให้เป็นภาษาเครือง จากนันจึงนาํเอาโปรแกรมทีแปลเสร็จแลว้เขา้ไปเก็บในหน่วยความจาํหลงัจากนนัจึงสงัใหไ้มโครคอนโทรลเลอร์ปฏิบติัตามคาํสงันนั  ๆทาํให้การทาํงานไดเ้ร็วขึน ตวัอยา่งเช่น ภาษา C  [5] เป็นตน้ดงัภาพที          ภาพท ี  การเขียนคาํสงัโปรแกรม  .   ภาระกิจของหุ่นยนต์ การทาํภาระกิจประกอบดว้ย    เริมจากการควบคุมระบบหุ่นยนต์โดยเริมตน้จากจุดสตาร์ทแลว้ควบคุมหุ่นยนต์เคลือนทีไปถึงจุดโหลดจานร่อน( Disc) จาํนวน  ลูกแลว้เคลือนทีต่อไปยงัจุด แท่นกลม Spotที  ให้หุ่นยนตโ์ยนจานร่อน (Disc) ไปชนลูกบอลชายหาด (Beach Ball) บนแท่นกลม (Spot) ให้หล่นลงมาก่อนแลว้จากนันโยนจานร่อนไปวางแทนทีบนแท่นกลม (Spot) ทีตงัอยูบ่นเสาสูงจากพืน  เมตร จากนนัปรับระดบัการยิงแท่นกลม Spotที   ให้หุ่นยนตโ์ยนจานร่อน 
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(Disc) ไปชนลูกบอลชายหาด (Beach Ball) บนแท่นกลม (Spot) ให้หล่นลงมาก่อนแลว้จากนันโยนจานร่อนไปวางแทนทีบนแท่นกลม (Spot) ทีตงัอยูบ่นเสาสูงจากพนื .  เมตรจากนนัปรับระดบัการยงิแท่นกลม Spotที และ  ใหหุ่้นยนตโ์ยนจานร่อน (Disc) ไปชนลูกบอลชายหาด (Beach Ball) บนแท่นกลม (Spot) ให้หล่นลงมาก่อนแลว้จากนันโยนจานร่อนไปวางแทนทีบนแท่นกลม (Spot) ทีตงัอยู่บนเสาสูงจากพืน  เมตรจากนนัปรับระดับการยิงแท่นกลม Spotที และ  ให้หุ่นยนต์โยนจานร่อน (Disc) ไปชนลูกบอลชายหาด (Beach Ball) บนแท่นกลม (Spot) ให้หล่นลงมาก่อนแลว้จากนนัโยนจานร่อนไปวางแทนทีบนแท่นกลม (Spot) ทีตงัอยูบ่นเสาสูงจากพืน .  เมตรจากนนัปรับระดบัการยิงแท่นกลมสุดทา้ย Spotที  ให้หุ่นยนต์โยนจานร่อน (Disc) ไปชนลูกบอลชายหาด (Beach Ball) บนแท่นกลม (Spot) ให้หล่นลงมาก่อนแลว้จากนนัโยนจานร่อนไปวางแทนทีบนแท่นกลม (Spot) ทีตงัอยูบ่นเสาสูงจากพนื  เมตร  การควบคุมหุ่นยนตแ์ละโยนจานร่อนไปวางบนแท่นกลมทงั  Spot              ภาพท ี4  สนามปฏิบติัภาระกิจ ABU 2017  วธิีการดําเนินงาน การออกแบบสําหรับหุ่นยนต ์ABU 2017 โดยการทาํโครงสร้างเพือทาํการเคลือนทีและการออกแบบวงจรเพือใช้ในส่วนของการควบคุมการทํางานด้านต่างๆ ของตวัหุ่นยนต์ เพือให้หุ่นยนต์สามารถทาํงานตามขอบเขตและเงือนไขทีกาํหนดไวไ้ด ้ซึงจะมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 3.1 การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต ์        ภาพท ี5 จาํลองโครงสร้างของหุ่นยนต ์ABU 2017 
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 ภาพท ี   หุ่นยนต ์ABU 2017  3.2 การออกแบบวงจรและชุดควบคุม  การออกแบบวงจรเพอืใหหุ่้นยนตเ์คลือนทีไดด้ว้ยการบงัคบัดว้ยรีโมทก็จะตอ้งมีการสงังานโดยใชว้งจรต่างๆ เพือเป็นชุดควบคุมโดยในตวัหุ่นยนตมี์ชุดวงจรหลกัๆ อยูด่งันี  . . . บล็อกไดอะแกรมของหุ่นยนต ์            จากบล็อกไดอะแกรมของหุ่นยนต์ รีโมทควบคุมรับคาํสังการกดปุ่ มและส่งขอ้มูลไปทีตวัรับ ทีตวัรับจะมีหัวต่อแปลงขอ้มูลของจอย PS2 ใหเ้ป็นขอ้มูลของ Arduino ต่อไปยงับอร์ด Arduino เพือประมวลผลตามคาํสงัทีไดเ้ขียนไวส่้งออกเอาตพ์ตุ   ในส่วนเอาตพ์ตุของ Arduino  จะมี    ส่วนคือ   . . . . ส่วนทีเขา้อินพุตของบอร์ดไดร์มอเตอร์ บอร์ไดร์มอเตอร์จะทาํการควบคุมการหมุนของมอเตอร์จาํนวน  ชุด คือมอเตอร์เคลือนที มอเตอร์ปรับมุมยงิ   . . . . ส่วนทีเข้าชุดควบคุมควบคุมโซลินอยด์วาล์วการยิงของDiscด้วยการใช้บอร์ดรีเลย์ในการควบคุมแรงดนัไฟฟ้าใหจ่้ายไปทีโซลินอยดว์าลว์ 3.3 การโปรแกรมเขียนคาํสงัเพอืควบคุมการทาํงาน   
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        ภาพท ี  แสดงตวัอยา่งการต่อวงจรทงัหมดของหุ่นยนต ์   จากภาพที  แสดงการเชือมต่อวงจรของหุ่นยนต์  โดยให้ส่งสัญญาณ Joy Stick play station PS2 wireless for Arduino  เป็นรีโมทควบคุมส่งสัญญาณไปทีตวัรับสัญญาณจากรีโมทแล้วแปลงของมูลส่งผ่านไปยงัพอร์ตของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ซึงเป็นหน่วยประมวลผลหลกั จากนันส่งสัญญาณไปยงัระบบกลไกของหุ่นยนต์โดยสัญญาณนนัจะไปควบคุมชุดขบัเคลือนมอเตอร์และชุดควบคุมระบบนิวเมติก   ผลการวจิัย การทดสอบการทาํงานของหุ่นยนต์ 1 ตวั คือ สามารถบงัคบัดว้ยมือ สนามทดสอบเป็นภาพสีเหลียมผืนผา้ขนาด 14.15x15.05 เมตร หุ่นยนตจ์ะตอ้งโยนจานร่อน (Disc) ไปชนลูกบอลชายหาด (Beach Ball) บนแท่นกลม (Spot) ให้หล่นลงมาและโยนจานร่อนไปวางบนแท่นกลม (Spot) ทีตงัอยูบ่นเสาสูงจากพนื 3 ระดบัคือ 0.5, 1, 1.5 เมตร ใหไ้ดค้รบทงั7 จุด เวลาตอ้งไม่เกิน 3 นาที ทาํเหมือนกนัทุกครังจาํนวน  ครังดงัตารางที   ตารางท ี . ผลการทดสอบโยน Disc ของหุ่นยนต ์จาํนวนครงัทดสอบ จาํนวนจานร่อน)Disc (ทีทาํการโหลด 
จาํนวนจานร่อนที อยูบ่นแทน Spot 

คะแนนทีได ้ จาํนวนบนแท่ง Spotทีจานร่อนวางได ้
เวลาในการทาํภาระกิจ )ตอ้งไม่เกิน นาที3(  1 20  ลูก  8 ลูก  8 2 Spot 3.00 นาที  2 30  ลูก  11 ลูก 11 4 Spot 3.00 นาที  3 40  ลูก  19 ลูก 20 5 Spot 2. 59 นาที 4 50  ลูก  20 ลูก 20 6 Spot 2.58 นาที  5 50  ลูก  21 ลูก 25 หรือ Appare 7 Spot 2.57นาที  จากการทดสอบทงั  ครังการโหลดจานร่อน(Disc) จาํนวน  ลูก การทดสอบครังที  ดีทีสุดใชเ้วลา .  นาที สามารถโยนจานร่อนวา่งแทนลูกบอลทีอยูบ่นแท่นได ้  ลูกไดค้ะแนน คะแนน หรือ Appare ครบทงั  แท่น (Spot )โดยไม่เกินเวลา  นาทีส่วนการทดสอบครังแรกจาํนวน  ลูกเวลาทีใช้เกินเวลา .  นาที สามารถโยนจานร่อนวา่งแทนลูกบอลทีอยู่บนแท่นได้  ลูกได้คะแนน  คะแนน(อาจจะเกิดจากการปรับระยะโยนจานร่อน)จากตารางมีการพฒันาการควบคุมหุ่นยนตม์ากขึนตามลาํดบั 
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สรุปผลการวจิัย การออกแบบและจดัสร้างหุ่นยนต ์ABU 201   ในครังนี มีการใชอุ้ปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino MEGA              เขา้มาเป็นหน่วยประมวลผลควบคุมการทาํงานตามคาํสงัรีโมททีมีการส่งขอ้มูลมาทีไมโคคอนโทรลเลอร์ Arduino MEGA เขา้มาประมวลผลตามคาํสงัในการ การควบคุมระบบหุ่นยนต ์  แบบบงัคบัดว้ยมือ แข่งขนักนัในสนามการแข่งขนัในเวลา 3 นาที   หุ่นยนตจ์ะตอ้งโยนจานร่อน (Disc) ไปชนลูกบอลชายหาด (Beach Ball) บนแท่นกลม (Spot) ให้หล่นลงมาและโยนจานร่อนไปวางบนแท่นกลม (Spot) ทีตงัอยู่บนเสาสูงจากพืน 3 ระดบัคือ  0.5เมตร, 1 เมตรและ 1.5 เมตร  ให้ไดค้รบทงั7 จุด   ซึงวธีิการควบคุมจะควบคุมโดยการเขียนโปรแกรมในภาษาภาษาซี (C) และรันโปรแกรมลงใน บอร์ด  Arduino MEGA  ผลการทดสอบครังที  ดีทีสุดใชเ้วลา .  นาที สามารถโยนจานร่อนวา่งแทนลูกบอลทีอยูบ่นแท่นได ้  ลูกไดค้ะแนน คะแนน หรือ Appare ครบทงั  แท่น (Spot )โดยไม่เกินเวลา  นาที  กิตติกรรมประกาศ  การสร้างหุ่นยนต์เขา้ร่วมแข่งขนั ABU 201  สําเร็จลงไดด้ว้ยดีจากความช่วยเหลือจากนักศึกษาธีรพงศ์ แซ่ลี,คีรีรัตน์  ศรีวฒัน์,ภาคภูมิ  แกว้ทอง,สรวิทย ์นาํทิพย,์สมชัชา พลเสนและพรตชนะ  อยูน่อน ซึงเป็นนกัศึกษาชนัปีที 3 (TET5 ) สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมศูนยสุ์พรรณบุรีในการสร้างหุ่นยนต์และเขา้ร่วมแข่งขนัจนสาํเร็จเป็นไปดว้ยดีและขอบคุณอาจารยส์าขาวชิาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมทุกท่านอยา่งยงิทีได้ใหค้าํปรึกษาการสร้างหุ่นยนตแ์ละทดสอบทีไดใ้หค้าํแนะนาํขอ้คิดต่างๆโดยตลอดตงัแต่ตน้จนสาํเร็จเรียบร้อยจึงขอบคุณไว ้ ณ โอกาสนี  เอกสารอ้างองิ ดอนสัน  ปงผาบ. .ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC และการประยุกต์ใช้งาน.กรุงเทพฯ,สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี (ไทย-ญีปุ่น). โอภาส เอียมสิริวงศ.์ 2552. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C (Programming with C).กรุงเทพฯ. ซีเอด็ ยเูคชนั. โอภาส ศิริครรชิตถาวร. 2552. เปิดโลก  บิต กับ STM32-Discovery. กรุงเทพฯ .ว ีเจ พรินติง.   นครและชัยวัฒน์ .2552.ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์  ARM Cor tex-M3 กับSTM32. กรุงเทพฯ.อินโนเวตีฟ  เอก็เพอริเมนต.์ บุญสืบ โพธิศรี และคณะ. 2555. งานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์เบืองต้น.  กรุงเทพมหานคร .ว ีพรินท ์ Wikipedia. หุ่นยนต์. แหล่งทีมา: http://th.wikipedia.org/wiki/หุ่นยนต.์ [2016, May  6]. Wikipedia. เอบียูโรบอตคอนเทสต์.แหล่งทีมา: http://th.wikipedia.org/wiki/เอบียโูรบอตคอนเทสต.์ [2016,July 10]. สหพล และคณะ. .  การพัฒนาระบบควบคุมการเคลือนทีของหุ่นยนต์. วารสารคณิตศาสตร์ MJ-MATh 61(688) Jan–Apr, 2016 . กฤษดา  และยศวัฒน์ . 2559. การพัฒ นาหุ่นยนต์สารวจแบบกึงอัตโนมัติบนโยโยแพ ลทฟ อร์ม . วารสารวิชาการ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค ์ปีที 8 ฉบบัที 8 มกราคม 2559-ธนัวาคม 2559. ธนพ งศ์   ท องโชติ . .การค วบคุม ระดับความ ลึกข องหุ่ น ยน ตื ดํานํ าแบบอัต โน มัติ .  วิท ยานิพ นธ์ป ริญ ญ า   วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี.  
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การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ต่อสู้  Design and Create a Fight Robot  สุประวทิย ์ เมืองเจริญ * และ  ภูสิทฐ บวรวฒันดิลก  Supavit Muangjaroen1* and  Pusit  Bovornwatanadilog1  บทคัดย่อ   งานวิจยันีสร้างและออกแบบระบบควบคุมการเคลือนทีของหุ่นยนต์ต่อสู้ ซึงทาํการออกแบบการควบคุมกลไกหุ่นยนต ์  แบบคือ .การออกแบบโดยใชบ้อร์ดรีเลยใ์นการควบคุมมอเตอร์ .การออกแบบโดยใชบ้อร์ดขบัดีซีมอเตอร์ในการควบคุมมอเตอร์     สาํหรับขอ้มูลการเคลือนทีของหุ่นยนตจ์ะทาํการส่งผา่นอุปกรณ์ Joy Stick play station PS2 wireless for Arduino  ไปยงัภาครับสญัญาณทีเชือมต่อบอร์ด Arduinoจากนนั บอร์ด Arduinoจะทาํการประมวลผลขอ้มูลทีไดรั้บแลว้ทาํการส่งสญัญาณไปยงับอร์ดควบคุมมอเตอร์เพอืใหค้วบคุมทิศทางการเคลือนทีของหุ่นยนต ์ ผลการทดลองการทาํงานของระบบควบคุมการเคลือนทีของหุ่นยนตต์่อสู้ ทงั  แบบ  การควบคุมแบบแรกมีการตอบสนองจากการรับคาํสงัขอ้มูลชา้กวา่การควบคุมแบบสองเนืองจากบอร์ดรีเลยมี์อาการทาํงานผิดจงัหวะถา้มีการเปลียนคาํสังเร็วเกินไปแต่ก็สามารถควบคุมหุ่นยนตเ์คลือนทีไดเ้หมือนกนัส่วนการทดลองระยะทางการควบคุมของหุ่นยนตไ์ดไ้กลสุดทีระยะ  เมตรแต่ในกรณีมีสิงกีดขวางในการส่งสัญญาณการควบคุมแบบแรกอยูที่ระยะ  เมตรส่วนการควบคุมแบบสองอยูที่ระยะ  เมตรดงันนัการออกแบบโดยใชบ้อร์ดขบัดีซีมอเตอร์เหมาะสมในการควบคุมหุ่นยนตต์่อสู ้ คาํสําคญั : หุ่นยนต,์ มอเตอร์,ไมโครคอนโทรลเลอร์          
 
 สาขาวิชาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมิู      450 หมู่ที  ต. ยา่นยาว  อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุรี  1Department 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 *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author.E-mail): Supavitjack@gmail.com* 
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ABSTRACT   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              หุ่นยนต ์คือ หุ่นทีมีเครืองกลไกอยูภ่ายใน สามารถเคลือนไหวและทาํงานหลายอยา่งแทนมนุษยไ์ด ้โดยสามารถแบ่งออกเป็น  ประเภท ดงันี คือ .หุ่นยนต์ชนิดติดตงัอยู่กบัที และ .หุ่นยนตช์นิดเคลือนทีได ้ซึงหุ่นยนตช์นิดติดตงัอยู่กับทีนิยมใชใ้นโรงงาน     ส่วนหุ่นยนตช์นิดเคลือนได ้อาจเคลือนทีไปดว้ยตวัเองหรือมีการควบคุมดว้ยมนุษยนิ์ยมสร้างกนัมากในปัจจุบนัทงันีการพฒันาหุ่นยนตข์องประเทศไทยมีการดาํเนินไปอยา่งต่อเนืองโดยมีทงัการออกแบบ สร้างและการควบคุมการทาํงานของหุ่นยนต ์ทาํใหก้ารแข่งขนัหุ่นยนตภ์ายในประเทศพฒันาไดเ้ท่าเทียมกบัการแข่งขนัในระดบัโลก    เพอืรองรับนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยแลนด์ .  (โมเดลขบัเคลือนประเทศไทยสู่ความมงัคงั มนัคง และยงัยืน)                ให้เกิดผลจริงตอ้งมีการพฒันาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค ์ แลว้ต่อยอดในกลุ่มเครืองมือ  อุปกรณ์อจัฉริยะ หุ่นยนต ์และระบบเครืองกลทีใชร้ะบบอิเลก็ทรอนิกส์ควบคุมเช่น เทคโนโลยหุ่ีนยนต ์ การออกแบบสร้างหุ่นยนตช์นิดเคลือนทีไดน้นัตอ้งขึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการใชง้านนนัๆ เช่นงานทีอนัตรายสูง   งานพืนทีสกปรก  และงานสํารวจ จึงมีการออกแบบโครงสร้างและการควบคุมหุ่นยนต์ให้ตอบโจทยภ์าระกิจทีตอ้งดาํเนินการซึงในหุ่นยนต์  ตวัประกอบดว้ยอุปกรณ์และชินส่วนต่างมากมาย  อุปกรณ์แต่ละชนิดมีหน้าทีแตกต่างกนัตามลกัษณะและวตัถุประสงค์ของการใชง้าน    การเลือกใช้อุปกรณ์และชินส่วนต่างๆจึงจาํเป็นตอ้งอาศัยความรู้  ความเขา้ใจ รวมถึงความเหมาะสม เพอืใหหุ่้นยนตส์ามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ปัจจุบนัประเทศไทยมีการศึกษาหาความรู้ดา้นหุนยนตห์ลายๆประเภทซึงเยาวชนไทยก็ไม่ดอ้ยกวา่เยาวชนชาติอืนใดและสามารถเขา้ร่วมการแข่งขนัในหลายระดบัในหลายรายการก็สามารถชนะทีมจากประเทศผูคิ้ดคน้เทคโนโลยแีละครองแชมป์หลายปี   ซึงความสาํเร็จนีส่วนหนึงเกิดจากการสนบัสนุนอยา่งดียงิทงัจากภาครัฐและภาคเอกชนและกา้วสู่การเป็นผู ้คิดคน้ทางดา้นเทคโนโลยหุ่ีนยนต ์ดงันนัการพฒันาหุนยนตใ์นประเทศก็มีหลายสถาบนัทีใหค้วามสนใจในการอกแบบสร้างหุ่นยนต์ในรูปแบบต่างเช่น      สหพล และคณะ  . การพฒันาระบบควบคุมการเคลือนทีของหุ่นยนต์ ,กฤษดา  และยศวฒัน์ 2559. การพฒันาหุ่นยนตส์ารวจแบบกึงอตัโนมติับนโยโยแพลทฟอร์ม, ธนพงศ์  ทองโชติ .การควบคุมระดบั



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference 932 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

ความลึกของหุ่นยนตด์าํนาํแบบอตัโนมติั   และสถาศึกษาอุดมศึกษาร่วมกบัอาชีวะศึกษา จดัการแข่งขนัในประเภทต่างๆเพือหาตวัแทนประเทศไทย จากความเป็นมาและความสาํคญัดงักล่าวจึงทาํใหผู้ว้จิยัและทีมงาน(นกัศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยโีทรคมนาคมชนัปีที 1 รุ่น ITT59) จึงมีความสนใจทีสร้างหุ่นยนต์ต่อสู้    โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจัยคือ .เพือศึกษาการออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์ต่อสู้  .ศึกษาการเชือมต่อวงจรบอร์ดต่างๆกับบอร์ด Arduino MEGA 2560 R3 .เพือศึกษาการเขียนคาํสังเพือควบคุมคอนโทรลการทาํงานในส่วนต่างๆ  ดังนันเป็นการพฒันาความรู้ความเขา้ใจการเลือกใช้อุปกรณ์และชินส่วนต่างๆ รวมถึงความเหมาะสมและให้มีความชาํนาญสามารถสร้างหุ่นยนตไ์ด ้ทฤษฎทีเีกยีวข้อง         การทํางานของหุ่นยนต์โดยทัวไป จะใช้อุปกรณ์พืนฐานในการควบคุมกลไกการทํางาน ซึงจะประกอบไปด้วย            ส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทีใชใ้นการควบคุมและการประมวลผลดงันนัไมโครคอนโทรลเลอร์จึงเขา้มาเกียวขอ้ง เพือรองรับกบัความตอ้งการ นาํไปควบคุมระบบทีความสามารถทีเราตอ้งการโดยให้มีขนาดเล็กทีสุด แต่มิใช่เพียงแต่ขนาดเล็กเท่านัน มนัยงัสามารถป้อนชุดคาํสังให้สามารถทาํงานไดอ้ย่างอตัโนมติั ด้วยภาพแบบการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆ ตามความถนดัจึงตอ้งอาศยัความรู้ต่าง ๆ โดยสามารถสรุปไดด้งันี 2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์  Arduino  Arduino เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ทีนิยมใชก้นัมากในปัจจุบนัในการควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึงขอ้แตกต่างสาํหรับบอร์ด Arduino กบับอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ทวัๆไปในเรืองของ Open Source คือมีการเปิดเผยขอ้มูลการเชือมต่อวงจรบอร์ดต่างๆทงัในส่วนของ Hardware และในส่วน Soflware  ทีเป็นเครืองมือทีจะใชใ้นการเขียนคาํสงัต่างๆลงบนบอร์ดภายในดว้ยฟังก์ชนัภาษาซีสาํหรับติดต่อกบั Hardwareใหเ้ป็นจาํนวนมากซึงทาํใหส้ามารถเขียนโปรแกรมสงังานไดง่้าย        ภาพท ี  บอร์ด Arduino MEGA 2560 R3 .  ภาษา C ภาษา C เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เพือวตัถุประสงค์ทวัไป เป็นภาษาทีมีความจาํเป็นมาก มนัสนับสนุนการเขียนโปรแกรมทีมีโครงสร้าง การกาํหนดขอบเขตของตวัแปร และการเรียกใชต้วัเอง (recusion) และมนัเป็นภาษาทีอยูใ่นระดบั low level นนัคือ มนัเป็นภาษาทีสามารถทาํงานไดดี้ในระดบัของฮาร์ดแวร์ ภาษา C เป็นสามารถทีออกแบบมาให้สามารถทีจะทาํงานกบัคาํสงัพืนฐานของคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนนัมนัจึงถูกพบบ่อยในการใชส้ร้างแอพพลิเคชันในสมัยก่อนทีเขียนโดยภาษาแอสเซมบลี รวมถึงระบบประฏิบัติการ เช่นเดียวกันกับซอฟต์แวร์ประยุกต์สําหรับคอมพวิเตอร์ ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ และระบบฝังตวัประวติัของภาษา C  
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 ภาพท ี  การเขียนคาํสงัโปรแกรม    .  มอเตอร์ไฟฟ้า (Motor) หลกัการของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ( Dc Motor) เมือเป็นแรงดนักระแสไฟฟ้าตรงเขา้ไปในมอเตอร์ ส่วนหนึงจะแปรงถ่านผา่นคอมมิวเตเตอร์เขา้ไปในขดลวดอาร์มาเจอร์สร้างสนามแม่เหลก็ขึนและกระแสไฟฟ้าอีกส่วนหนึงจะไหลเขา้ไปในขดลวดสนามแม่เหลก็สร้างขวัเหนือ-ใตขึ้นจะเกิดสนามแม่เหลก็  สนาม ในขณะเดียว กนั ตามคุณสมบตัิของเสน้แรงแม่เหลก็จะไม่ตดักนัทิศทางตรงขา้มจะหกัลา้งกนัและทิศทางเดียวจะเสริมแรงกนัทาํใหเ้กิดแรงบิดในตวัอาร์มาเจอร์ซึงวางแกนเพลาและแกนเพลานี สวมอยูก่บัตลบัลุกปืนของมอเตอร์ทาํใหอ้าร์มาเจอร์นีหมุนได้ขณะทีตวัอาร์มาเจอร์ทาํหนา้ทีหมนุไดนี้เรียกวา่ โรเตอร์ ซึงหมายความวา่ตวัหมุนการทีอาํนาจเสน้แรงแม่เหลก็ทงัสองมีปฏิกิริยาต่อกนัทาํใหข้ดลวดอาร์มาเจอร์หรือ โรเตอร์หมุนไปนนัเป็นไปตามกฎซา้ยของเฟลมมิง       ภาพท ี3  DC Motor   .  บอร์ดขับดซีีมอเตอร์ บอร์ดขับดีซีมอเตอร์ TLP250 IRF3205 IRF4905 H-Bridge 10-30Vdc  โดยใช้เพาเวอร์มอสเฟตเบอร์ IRF3205, IRF4905 เป็นบอร์ดขบัดีซีมอเตอร์แบบเฮชบริดจ์สามารถควบคุมมอเตอร์หมุนกลบัทางไดร้องรับแรงดนัทางเอาต์พุต 10-30Vdc อินพุต 3.3-5Vdc สามารถเชือมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ทังแบบ 3.3V, 5V  กระแสสูงสุด 40A มีออปโตค้ัปเปลอร์ สาํหรับแยกกราวด์ทางดา้นอินพุต ออกจากทางดา้นเอาตพ์ตุ ใชเ้พาเวอร์มอสเฟตเบอร์จาํนวน 4 ตวั  ทีมีสเปคแรงดนัสูงสุดถึง 55V 110A  พร้อมติดตงัแผ่นระบายความร้อนคุณภาพสูงทุกตวั เหมาะสําหรับนาํไปใช้งานในการควบคุมระบบขบัเคลือนหุ่นยนต ์หรือควบคุมสายพานต่างๆ การควบคุมและใชง้าน จุดต่อควบคุมทางดา้นอินพตุ (3.3-12Vdc)   

 ภาพท ี  บอร์ดขบัดีซีมอเตอร์ TLP250 IRF3205 IRF4905 H-Bridge 10-30Vdc  



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference 934 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

2.5 Joy Stick play station PS2 wireless for Arduino แบบไร้สาย เป็นคอนโทรเลอร์สําหรับเครือง PS2 ซึงจับเอาระบบสันมารวมกับเทคโนโลยี SIXAXIS ตวัจอย PS2  นีจะมีนาํหนกัมากกวา่จอย SIXAXIS เล็กนอ้ย ส่วนระบบสันของ PS2 นีไดถู้กปรับปรุงขึนมาใหม่ ทีจริงแลว้เอาไวใ้ชเ้ล่นเกมส์กบัเครืองเล่นเกมส์ playstation 2 แต่จอยสามารถส่งขอ้มูลหรือควบคุมผ่านสัญญาณไร้สาย ได้เช่นกัน จึงเลือกใช้ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์ รถบงัคบั แบบไร้สาย มี library ให้ใชง้าน สามารถสังให้ joystick สันได ้ ใชค้ลืนความถี 2.4GHz       ภาพท ี  JoyStick playstation PS2 wireless for Arduino แบบไร้สาย .  รีเลย ์(Relay)   รีเลย ์(Relay) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึง ซึงทาํหนา้ทีตดัต่อวงจรแบบเดียวกบัสวิตช์ โดยควบคุมการทาํงานดว้ยไฟฟ้า Relay มีหลายประเภท ตงัแต่ Relay ขนาดเล็กทีใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ทวัไป จนถึง Relay ขนาดใหญ่ทีใชใ้นงานไฟฟ้าแรงสูง โดยมีภาพร่างหน้าตาแตกต่างกนัออกไป แต่มีหลกัการทาํงานทีคลา้ยคลึงกนั สาํหรับการนาํ Relay ไปใชง้าน จะใชใ้นการตดัต่อวงจร ทงันี Relay ยงัสามารถเลือกใชง้านไดห้ลากหลายภาพแบบ       ภาพท ี   บอร์ดรีเลย ์(Relay)  วธิีการดําเนินงาน การออกแบบสาํหรับหุ่นยนตต์่อสู ้โดยการทาํโครงสร้างเพือทาํป้องกนัการโจมตีและอุปกรณ์ภายในการออกแบบวงจรเพือใช้ในส่วนของการควบคุมการทํางานด้านต่างๆ ของตวัหุ่นยนต์ เพือให้หุ่นยนต์สามารถทาํงานตามเงือนไขทีกาํหนดไวไ้ด ้ซึงจะมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 3.1 การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต ์และการกาํหนดตาํแหน่งอุปกรณ์ภายในหุ่นยนต ์                 ภาพท ี   การออกแบบโครงสร้าง                                                   ภาพท ี   กาํหนดตาํแหน่งอุปกรณ์ภายใน 
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3.2 บล็อกไดอะแกรมของหุ่นยนต ์       ภาพท ี   บล็อกไดอะแกรมของหุ่นยนต ์ จากบล็อกไดอะแกรมของหุ่นยนต์รีโมทควบคุมรับคาํสังการกดปุ่ มและส่งขอ้มูลไปทีตวัรับ ทีตวัรับจะมีหัวต่อแปลงขอ้มูลของจอย PS2 ใหเ้ป็นขอ้มูลของ Arduino ต่อไปยงับอร์ด Arduino เพือประมวลผลตามคาํสงัทีไดเ้ขียนไวส่้งออกเอาตพ์ตุ ในส่วนเอาตพ์ตุของ Arduino  ส่วนทีเขา้อินพุตของบอร์ดไดร์มอเตอร์ บอร์ไดร์มอเตอร์จะทาํการควบคุมการหมุนของมอเตอร์จาํนวน  ชุด มอเตอร์เคลือนทีและมอเตอร์อาวธุโจมตี  ชุด  .  การทดลองเชือมต่อรีโมทบงัคบัหุ่นยนตแ์ละการทดลองเชือมต่อบอร์ดขบัดีซีมอเตอร์              ภาพท ี   การเชือมต่อรีโมท                                                      ภาพที  การเชือมต่อกบับอร์ด Drive Motor    .  การโปรแกรมเขียนคาํสงัเพอืควบคุมการทาํงานวงจรของหุ่นยนต ์ในการออกแบบการควบคุมของหุ่นยนตท์งัหมดแบ่งออกเป็น  แบบคือ  . .  การออกแบบโดยใช้บอร์ดรีเลยใ์นการควบคุมมอเตอร์ทงัหมด  การทํางานวงจรควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้บอร์ด รีเลย ์(Relay)เป็นการใชรี้เลยต์่อวงจร สวติซ์เพอืกลบัทิศทางของขวัไฟกระแสตรง ในการควบคุมการหมุนและทิศทางของมอเตอร์กระแสตรงนนั        
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          ภาพท ี   การต่อวงจรทงัหมดของหุ่นยนตโ์ดยใชบ้อร์ดรีเลย ์ . .  การออกแบบโดยใช้บอร์ดขับดีซีมอเตอร์ในการควบคุมมอเตอร์ทังหมด ซึงจะประกอบไปด้วยทรานซิสเตอร์กาํลงั 4 ตวัทีทาํหนา้ทีขบั และควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์ ถา้หากกาํหนดให้ทรานซิสเตอร์ Q1 และ Q4 อยูใ่นสภาวะทาํงาน (Active) ทาํให้มอเตอร์หมุนไปทางขวา ในทาํนองเดียวกนัถา้หากเราทาํให้ทรานซิสเตอร์ Q2 และ Q3 อยูใ่นสภาวะทาํงาน (Active) ซึงจะส่งผลใหม้อเตอร์กลบัทิศทางการหมุนจากทางขวาไปทางซา้ย  

  ภาพท ี 2 การต่อวงจรทงัหมดของหุ่นยนตโ์ดยใชบ้อร์ดขบัดีซีมอเตอร์ ผลการทดลอง การบังคับหุ่นยนต์ จะใช้จอยสติกไร้สายสังงานผ่านบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino MEGA 2560             เพือควบคุมหุ่นยนตที์จะคาํสงัใหม้อเตอร์สามารถเดินหนา้-ถอยหลงั,เลียวซา้ย-ขวา,ยกแขนขึน-ลง ตามปุ่มทีกด ดงัภาพที 3       
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         ภาพท ี  ตาํแหน่งปุ่ มควบคุมการทาํงานต่างๆ  ตารางท ี1 ผลการทดลองปุ่มควบคุมการทาํงานทงัหมดของหุ่นยนต ์
ปุ่มที การทาํงาน ควบคุมดว้ย บอร์ดรีเลย ์ ควบคุมดว้ยบอร์ดขบั Motor 

1 เดินหนา้     
2 ถอยหลงั     
3 เลียวซา้ย     
4 เลียวขวา     
5 ยกแขนกลขึน     
6 กดแขนกลลง     
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ตารางท ี  ผลการทดลองระยะทางการควบคุมของหุ่นยนตท์งัแบบมีสัญญาณรบกวนและไม่มีสญัญาณรบกวน 
ระยะการควบคุมไม่มีสัญญาณรบกวน ควบคุมMotorดว้ย บอร์ดรีเลย ์

ควบคุม Motor ดว้ยบอร์ดขบั Motor 
ระยะการควบคุมมีสัญญาณรบกวน ควบคุมMotorดว้ย บอร์ดรีเลย ์

ควบคุม Motor ดว้ยบอร์ดขบั Motor 
 เมตร      เมตร     
 เมตร      เมตร การส่งสญัญาณไม่เสถียร   
 เมตร      เมตร สัญญาณขาด การส่งสญัญาณไม่เสถียร 
 เมตร      เมตร สัญญาณขาด สัญญาณขาด 
 เมตร การส่งสญัญาณไม่เสถียร การส่งสญัญาณไม่เสถียร  เมตร สัญญาณขาด สัญญาณขาด 
 เมตร สญัญาณขาด สญัญาณขาด  เมตร สัญญาณขาด สัญญาณขาด 

   จากการออกแบบการควบคุมของหุ่นยนต์ทัง  แบบ โดยทดลองระบบขบัเคลือนการทํางานของตวัหุ่นยนต ์             โดยการทดลองการเคลือนทีในทิศทางต่างๆรวมทงัการทดลองชุดอาวธุโจมตี ผลการทดลองปุ่มควบคุมการทาํงานทงัหมดของหุ่นยนตท์งั แบบสามารถควบคุมทิศทางไดแ้ต่ในการใชบ้อร์ดรีเลยมี์การรับคาํสงัขอ้มูลชา้กวา่การใชบ้อร์คขบัมอเตอร์แต่สามารถควบคุมหุ่นยนต์ไดเ้หมือนกนัส่วนการทดลองระยะทางการควบคุมของหุ่นยนตท์งั  แบบไดไ้กลสุดทีระยะ  เมตรแต่ถา้มีสิงกีดขวางในการส่งสัญญาณการใชบ้อร์ดรีเลยไ์ดร้ะยะทางน้อยกว่าอยูที่ระยะ  เมตรส่วนการใชบ้อร์คขับมอเตอร์อยูที่ระยะ  เมตร  สรุปผลการวจิัย จากการออกแบบโครงสร้างหุ่นยนตต์่อสู้และกลไกเคลือนทีของหุ่นยนตมี์ภาพแบบต่างๆเช่นการเดินหนา้ การถอยหลงั การเลียวขวา การเลียวซ้าย และการโจมตี      จากนันได้เขียนคาํสังเพือควบคุมคอนโทรลการทาํงานในส่วนต่างๆ              ดว้ยการออกแบบการควบคุมของหุ่นยนตท์งัหมดแบ่งออกเป็น  แบบคือ .การออกแบบโดยใชบ้อร์ดรีเลยใ์นการควบคุมมอเตอร์ .การออกแบบโดยใชบ้อร์ดขบัดีซีมอเตอร์ในการควบคุมมอเตอร์ ผลการทดลองการทาํงานทงัหมดสามารถควบคุมทิศทางทงั  แบบไดแ้ต่ในการใชบ้อร์ดรีเลยมี์การรับคาํสงัขอ้มูลชา้กวา่การใชบ้อร์คขบัมอเตอร์เล็กนอ้ยแต่ก็สามารถควบคุมหุ่นยนตไ์ดเ้หมือนกนัส่วนการทดลองระยะทางการควบคุมของหุ่นยนตไ์ดไ้กลสุดทีระยะ  เมตรแต่ถา้มีสิงกีดขวางในการส่งสัญญาณการใชบ้อร์ดรีเลยอ์ยูที่ระยะ  เมตรส่วนการใชบ้อร์คขบัมอเตอร์อยู่ทีระยะ  เมตรดงันนัการออกแบบโดยใช้บอร์ดขบัดีซีมอเตอร์เหมาะสมกวา่โดยใชบ้อร์ดรีเลยใ์นการควบคุมมอเตอร์  
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กิตติกรรมประกาศ   การสร้างหุ่นยนต์ต่อสู้  สําเร็จลงได้ด้วยดีจากความช่วยเหลือจากนักศึกษาวันชัย ศรีวงศ์,รัฐเขต อําไพ, หัฏฐากิจ นวลบริบูรณ์,ธนากร แก้งประชาและศรัณ ู เรือนรืนซึงเป็นนักศึกษาชันปีที 2 (ITT59) สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนยสุ์พรรณบุรี ในการสร้างหุ่นยนต์และขอบคุณอาจารยส์าขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมทุกท่านอยา่งยงิทีไดใ้ห้คาํปรึกษาการสร้างหุ่นยนตแ์ละการทดลองทีไดใ้ห้คาํแนะนาํขอ้คิดต่างๆโดยตลอดตงัแต่ตน้จนสาํเร็จเรียบร้อยจึงขอบคุณไว ้ ณ โอกาสนี  เอกสารอ้างองิ ดอนสัน  ปงผาบ. .ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC และการประยุกต์ใช้งาน.กรุงเทพฯ.สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่น). โอภาส เอียมสิริวงศ์. 2552. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C (Programming with C).กรุงเทพฯ.ซีเอด็ ยเูคชนั. โอภาส ศิริครรชิตถาวร. 2552. เปิดโลก  บิต กับ STM32-Discovery. กรุงเทพฯ.ว ีเจ พรินติง. นครและชยัวฒัน์.2552.ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM Cor tex-M3 กับSTM32. กรุงเทพฯ .อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต.์ บุญสืบ โพธิศรี และคณะ. 2555. งานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์เบืองต้น.  กรุงเทพมหานคร . ว ีพรินท ์. Wikipedia. หุ่นยนต์. แหล่งทีมา: http://th.wikipedia.org/wiki/หุ่นยนต.์[2016, May  6]. Wikipedia. บอร์ดอาดูโน่. แหล่งทีมา: https://www.arduitronics.com. [2016, May  8]. สห พลและคณ ะ.  . การพัฒ น าระบบควบคุม การ เค ลือน ทีข องหุ่ น ย น ต์ .วารสารค ณิ ตศาสตร์  MJ-MATh   61(688) Jan–Apr, 2016 . กฤษดา  และยศวัฒน์ . 2559. การพัฒ นาหุ่นยนต์สารวจแบบกึงอัตโนมัติบนโยโยแพ ลทฟ อร์ม . วารสารวิชาการ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค ์ปีที 8 ฉบบัที 8 มกราคม -ธนัวาคม2559. สุประวิทย์  เมืองเจริญ.(2560). การศึกษาและประยุกต์ใช้บอร์ดไม โครคอนโทรลเลอร์แบบ Arduino  MEGA ใน การควบคุมหุ่นยนต์  ABU .การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ  ครังที 2 ,วนัที 31  มีนาคม 2560,หนา้ (322 – 329).  Supavit Muangjaroen.(2017 ).A Study of using Arduino for  ABU 2015 Robot Control. The 6th International   Symposium on the Fusion of Science and Technologies (ISFT2017),Jeju,S.KOREA17 - 21July, 2017.pp.(25). ธนพ งศ์   ท องโชติ  . .การค วบคุม ระดับความ ลึกข องหุ่ น ยน ตื ดํานํ าแบบอัต โน มัติ .  วิท ยานิพ นธ์ป ริญ ญ า วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี.         
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การพฒันาระบบฐานข้อมูลรายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์  สําหรับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร The Development of Full-Text Research Database for  Rajamangala University  of Technology Phra Nakhon  เมทิกา  พว่งแสง *  ปิยวฒัน์ เจริญทรัพย1์ วสุิตา วรรณหว้ย1 และ หญิง มทันงั1 Maythika Puangsang1*  Piyawat Jaroensup1  Wisuta Wannahuay1 and  Ying Muttanang1  บทคัดย่อ   การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือพฒันาระบบฐานขอ้มูลรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ สาํหรับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและศึกษาความพึงพอใจประสิทธิภาพระบบฐานขอ้มูลรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ สําหรับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ บุคลากรสังกดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จาํนวน  คน รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงพฒันา (Research and Development) ประกอบด้วย การศึกษาและวเิคราะห์ปัญหา การออกแบบและพฒันาระบบ การทดลองใชง้านระบบ และการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบ สาํหรับความพึงพอใจศึกษาโดยใชแ้บบประเมิน สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ( ̅) และ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษาสรุปไดด้งันี . พฒันาระบบฐานขอ้มูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สําหรับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยใช้โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) และภาษาพี เอชพี  (PHP) โดยฐานข้อมูลทีพัฒนาขึนมีความสามารถในการบนัทึก แกไ้ข ลบขอ้มูล การเพมิเติม และการสืบคน้ขอ้มูลได ้. ระบบฐานขอ้มูลรายงานวิจยัฉบับสมบูรณ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัดี ค่าเฉลียเท่ากบั .  และ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .      คาํสําคญั : การพฒันาระบบฐานขอ้มูล , มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร      
 
 
 
 กลุ่มวิจยั สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุกงเทพฯ   1 Department of research, Institute of Research and Development, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Sub-district Vachira Phayaban, District Dusit, Bangkok 10300, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author.E-mail): maythika.p@rmutp.ac.th 
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ABSTRACT    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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บทนํา ในปัจจุบนัโลกเปลียนแปลงเขา้สู่ยคุของดิจิทลั (Digital Transformation) การเขา้ถึงสือสารสนเทศสามารถเขา้ถึงได้อยา่งง่าย ขอ้มูลต่าง ๆ ทีตอ้งการสามารถคน้หาไดง่้ายกวา่ในอดีต การเปลียนผ่านประเทศไทยจากเวอร์ชนั 3.0 เป็นเวอร์ชนั 4.0 หรือจากประเทศทีขบัเคลือนดว้ยการผลิต "เชิงอุตสาหกรรมหนกั" ไปสู่การขบัเคลือนดว้ย "เทคโนโลยีและนวตักรรม" เปลียนจากการขบัเคลือนประเทศดว้ยอุตสาหกรรมไปสู่การขบัเคลือนดว้ยเทคโนโลย ีความคิดสร้างสรรค ์และนวตักรรม ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีเป็นไปอยา่งรวดเร็ว และเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของทุกคน จนอาจกล่าวได้วา่เป็นส่วนหนึงของชีวิตอย่างหลีกเลียงไม่ได ้เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอยา่งมาก ทีจะให้ขอ้มูลทีทนัต่อเหตุการณ์ และมีความสามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครืองมือ ประเภทหนึงทีสามารถคํานวณ เก็บและประมวลผล ขอ้มูลดว้ยความถูกตอ้งรวดเร็ว ทาํให้เพิมประสิทธิภาพ การทาํงานของมนุษยสู์งขึน (ครรชิต มาลยัวงศ,์ ) ในแวดวงธุรกิจ รวมถึงองค์กรทวัไปในยุคปัจจุบัน ล้วนมีความใกลชิ้ดกับระบบสารสนเทศโดยทงัสิน เนืองจากระบบสารสนเทศ สามารถนาํมาใชเ้ป็นเครืองมือสนบัสนุนกระบวนการธุรกิจขององคก์รในทุกระดบั ทุกภาคส่วน เพือเสริมสร้างประสิทธิภาพให้แก่องคก์ร ไม่วา่จะเป็นการเพิมความคล่องตวัในการดาํเนินงาน การเพิมผลผลิต ลดตน้ทุน ช่วยตดัสินใจให้กบัผูบ้ริหาร และสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนัในระดบัภูมิภาคและระดบัโลก(โอภาส เอียวสิริวงศ,์ ) สําหรับประเทศไทยไดมี้การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อยา่งแพร่หลาย และเพิมขึนอยา่งรวดเร็ว ทงัในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  จากความกา้วหน้าและการเปลียนแปลงทีเขา้มามีอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัของการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ และมุ่งสร้างสรรคส์ร้างองคค์วามรู้และพฒันาสู่การเป็นมหาวิทยาลยัแห่งโลกดิจิทลั โดยเฉพาะการบริหารจดัการขอ้มูลในดา้นการวิจัยของมหาวิทยาลยั ซึงเป็นภารกิจสําคญัของสถาบันการศึกษามีความจาํเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งนําระบบเทคโนโลยีมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารงาน ปัจจุบนังานวจิยัของมหาวิทยาลยัมีแนวโนม้เพมิขึนทุกปี ทาํใหมี้ขอ้มูลต่าง ๆ เพมิขึนมากมาย การจดัการขอ้มูลในรูปแบบเอกสารจึงทาํให้สินเปลืองงบประมาณ พืนทีในการจัดเก็บเอกสาร และการเรียกใชข้อ้มูลทีจัดเก็บในรูปแบบเอกสารสามารถทาํได้ช้า ผูว้ิจ ัยจึงสนใจศึกษา “การพฒันาระบบฐานขอ้มูลรายงานวิจยัฉบับสมบูรณ์ สาํหรับมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร” โดยมีวตัถุประสงค ์ดงันี . เพอืพฒันาระบบฐานขอ้มูลรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ สาํหรับมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  . เพือศึกษาความพึงพอใจประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วธิีดําเนินการวิจัย การพฒันาระบบฐานขอ้มูลรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ สําหรับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผูว้ิจยัมีการดาํเนินการ  ระยะ ดงันี  ระยะท ี . การพฒันาระบบฐานข้อมูล ผู้วจิยัดาํเนินการตามขนัตอนวิจยัและพฒันา ประกอบด้วย  ขนัตอน ดงันี . การวางแผนงาน เป็นขนัตอนแรกในการพฒันาระบบงาน โดยเริมจากการศึกษาความเป็นไปได้(Feasibility Study) ในการพฒันาระบบฐานขอ้มูลซึงจะตอ้งสนบัสนุนและรองรับการบริหารจดัการขอ้มูลรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และสามารถลดภยัคุกคามจากภายนอกได ้โดยตอ้งคาํนึงถึงในการศึกษาความเป็นไปได ้คือ ระบบทีจะพฒันาขึนรองรับกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้อย่างไร มีบุคลากรสนบัสนุนใหเ้กิดผลสาํเร็จไดห้รือไม่ ระบบมีประโยชน์ในการบริหารจดัการอยา่งไร 
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. ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ กําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา การพัฒนาระบบฐานขอ้มูลเพือเป็นแหล่งจดัเก็บขอ้มูลรายงานวิจยัฉบบสมบูรณ์ของหน่วยงาน และศึกษาระบบสารสนเทศจดัการฐานขอ้มูลงานวิจยัจากทีต่าง ๆ ทีจะนาํมาสนบัสนุนในการทาํงาน เพอืนาํไปเป็นขอ้มูลสาํหรับการออกแบบและพฒันาระบบฐานขอ้มูลรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ สาํหรับมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร . การพิจารณารายละเอียดของการออกแบบและการประยุกต์ใช้งาน ในทางปฏิบัติ การออกแบบฐานขอ้มูลเป็นส่วนหนึงของการพฒันาระบบงาน ซึงมีผลกระทบต่อการออกแบบฐานขอ้มูล ขนัตอนนีมีวตัถุประสงคเ์พอืให้ไดข้อ้มูลและความสมัพนัธ์ (Relationships) ของขอ้มูลทีจะตอ้งมีในระบบ หรือตามความตอ้งการใชง้านดา้นต่าง ๆ . การเลือกระบบจดัการฐานขอ้มูล ขนัตอนนีมีความสําคญัซึงจะต้องทาํการประเมินข้อดี ขอ้เสียของระบบด้วย สําหรับการออกแบบพฒันาระบบฐานขอ้มูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ดาํเนินการออกแบบโครงร่างหน้าจอทีเหมาะสม ออกแบบระบบการนาํเขา้และจดัเก็บขอ้มูล ดว้ยโปแกรมจดัการระบบฐานขอ้มูล MySQL โดยใชภ้าษา PHP  . การทดสอบระบบและการนาํไปใช ้ขนัตอนนีเป็นการทดสอบระบบและการนาํระบบฐานขอ้มูลไปใช้หลงัการพฒันาระบบและติดตงัระบบฐานขอ้มูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์บนเซิร์ฟเวอร์ ผูว้ิจัยดาํเนินการทดสอบเพือตรวจสอบคุณภาพของระบบในดา้นต่าง ๆ  และปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง พร้อมติดตงัระบบฐานขอ้มูลรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ ผา่นเวบ็ไซต ์ระบบบริหารงานวจิยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร หรือ “ระบบ RPM” . การบํารุงรักษา ขันตอนนีมีความสําคัญเช่นกัน เป็นขันตอนทีไม่เกียวข้องกับการพัฒนาระบบ สารสนเทศ เนืองจากเป็นการดาํเนินการเมือมีการนําระบบไปใชง้านจริงแลว้ เมือระบบได้เริมดาํเนินการ จะต้องมีการเตรียมการบาํรุงรักษาฐานขอ้มูล โดยการสํารองขอ้มูล (Data Backup) และการกู้คืนระบบ (Data Recovery) ในกรณีเกิดเหตุการณ์ทีทาํให้ระบบไม่สามารถทาํงานต่อไปไดน้อกจากนี ตอ้งมีการปรับปรุงระบบ เพือแกไ้ขระบบให้ถูกตอ้ง สามารถคืนสู่สภาวะ ปกติไดโ้ดยเร็ว ฯลฯ ซึงเป็นขนัตอนทีเกิดขึนระหวา่งการใชง้านระบบฐานขอ้มูลจริง เพือบาํรุงรักษาให้ระบบฐานขอ้มูลทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทงัเป็น ขนัตอนของการแกไ้ข และปรับปรุงระบบฐานขอ้มูล ในกรณีทีมีการเพิม หรือเปลียนแปลงความตอ้งการของผูใ้ชที้ส่งผลกระทบต่อระบบฐานขอ้มูล  ระยะที  การศึกษาความพึงพอใจทีมีต่อระบบฐานข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ผู้วจิยัดาํเนินการตามขันตอนดงัน ี   . ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง     ประชากร สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่   - เจา้หนา้กลุ่มวจิยั สถาบนัวจิยัและพฒันา จาํนวน  คน   - บุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ทีเขา้ใชง้านระบบระหวา่งเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560  กลุ่มตวัอยา่ง สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่    - เจา้หนา้กลุ่มวจิยั สถาบนัวิจยัและพฒันา จาํนวน  คน คดัเลือกจากเจา้หนา้ทีทีดูแลระบบ จาํนวน  คน และนกัวจิยั จาํนวน  คน    - ผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มูล จาํนวน 30 คน เดือนตุลาคม – ธนัวาคม  โดยเป็นบุคลากรสงักดัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผูว้จิยัดาํเนินการส่งลิงกแ์บบประเมินผ่านอีเมลข์องบุคลากร    
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. เครืองมือทใีช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครืองมือทีใช ้คือ แบบสอบถามความพึงพอใจทีมีต่อประสิทธิภาพระบบฐานขอ้มูล โดยสร้างขอ้คาํถามให้ครอบคลุมสิงทีตอ้งการวดัแต่ละดา้น หาคุณภาพแบบประเมินและวิเคราะห์ความเชือมนัดว้ยค่าสัมประสิทธิแอลฟาของ Cronbach มีค่าเท่ากบั .  โดยแบบประเมินแบ่งเป็น  ตอน ไดแ้ก่     ตอนที แบบสอบถามเกียวกบัขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบประเมินมีลกัษณะเป็นแบบสํารวจรายการ (Check list)     ตอนที  ความพึงพอใจในการทาํงานของระบบฐานขอ้มูล จาํนวน  ดา้น โดยขอ้คาํถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตรฐานประมาณค่า  ระดบั (Rating Scale) ประกอบดว้ย       1) ดา้นประสิทธิภาพ   จาํนวน  ขอ้        2) ดา้นการออกแบบ   จาํนวน  ขอ้       3) ดา้นการใชง้าน    จาํนวน  ขอ้       4) ดา้นประโยชน์ของระบบ   จาํนวน 4 ขอ้        ตอนที  เป็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพมิเติมทีตอ้งการใหพ้ฒันาปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์เป็นลกัษณะคาํถามปลายเปิด   . การเก็บรวบรวมข้อมูล     ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างทีเขา้ใชง้านระบบ ระหว่างเดือนตุลาคม–ธันวาคม  เพอืประเมินประสิทธิภาพระบบฐานขอ้มูลทีพฒันาขึน และนาํแบบประเมินทีไดรั้บคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และเตรียมการวเิคราะห์ขอ้มูล . สถิตกิารใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล   1. ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติพืนฐานในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ค่าความถี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย ( ̅) และ ส่วนเบียงเบน มาตรฐาน (S.D.) โดยมีการแปลผล ดงันี    ค่าเฉลียเท่ากบั 4.51 – 5.00 หมายความวา่ ระดบัดีมาก    ค่าเฉลียเท่ากบั 3.51 – 4.50 หมายความวา่ ระดบัดี      ค่าเฉลียเท่ากบั 2.51 – 3.50 หมายความวา่ ระดบัปานกลาง    ค่าเฉลียเท่ากบั 1.51 – 2.50 หมายความวา่ ระดบันอ้ย     ค่าเฉลียเท่ากบั 1.00 – 1.50 หมายความวา่ ระดบันอ้ยมาก  2. ขอ้มูลเสนอแนะซึงเป็นคาํถามปลายเปิดใชก้ารวเิคราะห์เนือหาสังเคราะห์สรุปเขียนพรรณนาเป็นความเรียงเกียวกบัผลการพฒันา ประสิทธิภาพของระบบฐานขอ้มูลรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ ประกอบการอภิปรายผล  ผลและวจิารณ์ผล . ผลการศึกษา .  การพฒันาระบบฐานขอ้มูลรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ สาํหรับมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมการจดัการฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล (MySQL) และภาษาพีเอชพี (PHP) ในการจดัทาํฐานขอ้มูล หลงัจากนนัออกแบบหน้าจอโดย ใชโ้ปรแกรมสร้างเวบ็เพจ Macromedia Dreamweaver ซึงใชง้านภายใตร้ะบบปฏิบติัการ Windows             ทีผูว้จิยัพฒันาขึนสามารถเขา้ถึงไดจ้ากตาํแหน่ง https://rpm.rmutp.ac.th ดงัภาพที  และภาพที   
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  ภาพท ี  หนา้จอการเขา้สู่ระบบ RPM                            ภาพท ี  ตวัอยา่งหนา้อพัโหลดรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์   
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.  การศึกษาความพึงพอใจทีมีต่อประสิทธิภาพระบบฐานขอ้มูลรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ สาํหรับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดงัแสดงในตารางที  ตารางท ี  ผลการศึกษาความพงึพอใจระบบฐานขอ้มูลรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร         
รายงาน ( ̅) S.D. แปลผล 1.ดา้นประสิทธิภาพของระบบ 4.42 0.37 ดี . ดา้นการออกแบบระบบ 3.94 0.48 ดี . ดา้นการใชง้านระบบ 4.27 0.34 ดี . ดา้นประโยชน์ของระบบ 4.65 0.23 ดีมาก รวม 4.32 0.21 ดี   จากตารางที  พบวา่ ผูใ้ชง้านระบบมีความพึงพอใจต่อระบบฐานขอ้มูลรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ สาํหรับมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ( ̅  = 4.32, S.D. = 0. ) และเมือพจิารณารายดา้น พบวา่ ดา้นทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ดา้นประโยชน์ของระบบ ( ̅  = 4.65, S.D. = 0. ) รองลงมา คือ ดา้น ประสิทธิภาพของระบบ ( ̅  = 4.42, S.D. = 0. ) และ ดา้นการใชง้านระบบ ( ̅  = 4.27, S.D. = 0. ) สาํหรับดา้นทีมีค่าเฉลียตาํสุด คือ ดา้นการออกแบบระบบ  ( ̅  = 3.94, S.D. = 0.48)   อภิปรายผล การพฒันาระบบฐานขอ้มูลรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ สาํหรับมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร โดยผูว้ิจยัโดยใช้โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) และภาษาพีเอชพี (PHP) ในการจัดทําฐานขอ้มูล หลังจากนันออกแบบหนา้จอโดย ใชโ้ปรแกรมสร้างเวบ็เพจ Macromedia Dreamweaver ซึงใชง้านภายใตร้ะบบปฏิบติัการ Windows ทีผูว้ิจยัพฒันาขึนสามารถเขา้ถึงไดจ้ากตาํแหน่ง http://rmutp.ac.th และ ผูใ้ชง้านระบบฐานขอ้มูลสามารถดาํเนินการตามขนัตอนต่าง ๆ เพือนาํเขา้ขอ้มูลรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ โดยฐานขอ้มูลทีพฒันาขึนมีความสามารถในการบนัทึก แกไ้ข ลบขอ้มูล การเพิมเติม และการสืบคน้ขอ้มูลได ้ สําหรับการประเมินความพึงพอใจทีมีต่อประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ค่าเฉลียเท่ากับ .  และ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .  โดยดา้นทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ดา้นประโยชน์ของระบบ ทงันี อาจเนืองมาจากในปัจจุบนัหากสามารถนาํประโยชน์ของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุต์ใชง้านจะทาํให้เกิดประโยชน์แก่นกัวิจยั เช่น สามารถลดการใชก้ระดาษในการทาํเล่มรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ ลดระยะเวลาและขนัตอนในการจดัส่ง เพราะนกัวิจยัสามารถอพัโหลดขอ้มูลจากทีไหนก็ได ้เป็นตน้ สาํหรับดา้นทีมีค่าเฉลียตาํสุด คือ ดา้นการออกแบบระบบ ทงันี อาจเนืองมาจากยงัไม่ไดมี้การพฒันาปรับปรุงหน้าเวบ็ไซตร์ะบบ RPM ใหมี้สีสันและทนัสมยั ซึง กิตติวรรธน์ กิตติวรรธนา ( ) ไดพ้ฒันาระบบฐานขอ้มูลวจิยัโรงเรียนนายสิบทหารบก ผลการวิจยัพบว่าการพฒันาฐานขอ้มูลวิจยัโรงเรียนนายสิบทหารบกมีความเหมาะสมอยูใ่นระดับมากทีสุด ค่าเฉลีย .  มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ค่าเฉลีย .  และ รัตนาภรณ์ กาศโอสถ และ ปรัชญนันท์ นิลสุข ( ) ไดพ้ฒันาระบบฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ฉบบัเตม็ สาํหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวทิยาลยัรังสิตผลการวจิยัพบวา่ความพึงพอใจของผูใ้ชที้มีต่อระบบฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์ฉบบัเต็มสาํหรับหอ้งสมุด อิเล็กทรอนิกส์ มหาวทิยาลยัรังสิต โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ .  รวมถึง ภานุวฒัน์ ขนัจา ( ) ได้พฒันาระบบฐานขอ้มูลงานวิจัยแบบสร้างเครือข่ายงานวิจัยมีชีวิต สําหรับมหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์จดัเก็บขอ้มูลโดยใชร้ะบบสารสนเทศ เป็นสือกลางรวบรวมขอ้มูลร่วมกบัสถาบนัวิจยัและพฒันา 
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พัฒนาระบบด้วยโปรแกรมภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL สร้างระบบเชือมโยงข้อมูลนักวิจัย งานวิจัย แหล่งทุน และข่าวสาร เพือสร้างศูนยก์ลางขอ้มูลงานวิจัยแบบสร้างเครือข่ายงานวิจยัมีชีวิต ผลการพฒันาระบบฐานขอ้มูลงานวิจยัแบบสร้างเครือข่ายงานวิจยัมีชีวิต สามารถจาํแนกได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ระบบฐานขอ้มูลงานวิจัย ระบบฐานขอ้มูลนักวิจยั และระบบสารสนเทศงานวจิยั มีผลการพฒันาระบบฐานขอ้มูลโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย 4.80   สรุปผลการวจิัย . สรุปผลการวจิยั การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  สําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                        เป็นรูปแบบการวิจยัเชิงพฒันา (Research and Development) ประกอบดว้ย การศึกษา วเิคราะห์ปัญหา การออกแบบและพฒันาระบบ การทดลองใชง้านระบบ และการประเมินความพงึพอใจของผูใ้ชง้านระบบ ผลการศึกษาสรุปไดด้งันี . พฒันาระบบฐานขอ้มูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สําหรับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยใช้โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) และภาษาพี เอชพี  (PHP) โดยฐานข้อมูลทีพัฒนาขึนมีความสามารถในการบนัทึก แกไ้ข ลบขอ้มูล การเพมิเติม และการสืบคน้ขอ้มูลได ้. ผูใ้ชง้านระบบฐานขอ้มูลรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความพึงพอใจต่อระบบอยูใ่นระดบัดี ค่าเฉลียเท่ากบั .  และ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .   . ข้อเสนอแนะ 1. ควรพฒันาระบบฐานขอ้มูลทีหลากหลายหรือครอบคลุมทุกกระบวนการของการวิจยั และควรปรังปรุง ขอ้มูลในระบบใหส้มบูรณ์ ครบถว้น และเป็นปัจจุบนั อยูเ่สมอ เพอืประโยชน์สูงสุดในการใชง้านดา้นสถิติและการบริหารงานวจิยัของหน่วยงาน 2. ควรพฒันารูปแบบหน้าเว็บไซต์ให้มีความทันสมยั เขา้กับสถานการณ์และนโยบายของหน่วยงานทีจะเป็น Digital University  . รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ทีนาํเขา้ระบบควรเป็นรูปแบบเดียวกนั จึงควรมีพฒันารูปแบบการจดัทาํรายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ์ใหเ้ป็นมาตรฐานและรูปแบบเดียวกนัทงัหน่วยงาน  กิตติกรรมประกาศ การวิจัยครังนีสําเร็จลุล่วงดว้ยดี โดยไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได ้ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และความร่วมมือในการพฒันาระบบฐานขอ้มูลจากสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ผูว้จิยัขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี        
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เอกสารอ้างองิ กิตติวรรธน์ กิตติวรรธนา. . การพฒันาระบบฐานข้อมูลวจิยัโรงเรียนนายสิบทหารบก.  ประจวบคีรีขนัธ,์ โรงเรียนนายสิบทหารบก. ครรชิต มาลยัวงศ.์ . ขา้ราชการกบัไอที: เส้นทางทจีะต้องเลือกเดนิ. ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพวิเตอร์แห่งชาติ, กรุงเทพฯ. ภานุวฒัน์ ขนัจา และคณะ. 2555. การพฒันาระบบฐานข้อมูลงานวจิยัแบบสร้างเครือข่ายงานวจิยัมชีีวติ สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์. อุตรดิตถ,์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ.์ รัตนาภรณ์ กาศโอสถ และ ปรัชญนนัท ์นิลสุข. 2552. การพฒันาระบบฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์ฉบบัเตม็ สาํหรับ หอ้งสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวทิยาลยัรังสิต. วารสารรังสิตสารสนเทศ ( ) : 1-30. โอภาส เอียวสิริวงศ.์ . ระบบสารสนเทศเพือการจดัการ. ซีเอด็ยเูคชนั, กรุงเทพฯ.                       
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การพฒันาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพร พืนเมืองน่าน เพือการแสดงผลข้อมูลด้วยระบบคิวอาร์โค้ด Development of Indigenous Medicinal Plants Nan  Biodiversity Database  and Display  With  The  QR Code.  พชัราภรณ์  หงส์สิบสอง   ศศิวมิล  วงคท์า  และ  ทศพล  เต๋จะกาศ   Patcharaporn  Hongsibsong1  Sasiwimon  Wongta 1 and  Thodsapon  Taojagaat 1  บทคัดย่อ   การพฒันาฐานขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรพนืเมืองน่าน เพือการแสดงผลขอ้มูลดว้ยระบบคิวอาร์โคด้ มีวตัถุประสงค ์เพือ 1)พฒันาฐานขอ้มูลพืชสมุนไพรพืนเมืองน่าน )เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ฐานขอ้มูลพืชสมุนไพรพืนเมืองน่าน ให้เป็นทีรู้จกัผ่านระบบคิวอาร์โคด้ จดัเก็บขอ้มูลทีผา่นการสาํรวจ รวบรวมองคค์วามรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถินดา้นต่างๆ ดงัเช่น  นายอินปัน ทาคาํสม ปราชญ์ชาวบา้นดา้นการเกษตรกรรมและการแพทยแ์ผนไทยจากบ้านดู่ใต ้อาํเภอเมืองน่าน  นายอาหลาํ มูลหลา้  ปราชญ์ชาวบา้นดา้นหมอพืนบา้นและหมอสู่ขวญัจากบา้นม่วงตึด อาํเภอภูเพียง และนายสังเวียน  โนเสน  ปราชญ์ชาวบ้านด้านหมอพืนบ้านและหมอสู่ขวญัจากบ้านนาเหลือง อาํเภอเวียงสา จังหวดัน่าน  สรุปผลการพฒันาระบบ พบวา่ผูใ้ชม้ีประสิทธิภาพในการใชง้านระบบมากทีสุด (X  = 4.60) สามารถมองเห็นรายละเอียดตามหลกัพฤกษศาสตร์ไดอ้ย่างชดัเจนและรอบดา้น โดยมีจาํนวนขอ้มูลมากกว่า 100 ชนิด  ทงันีระบบมีส่วนในการคน้หาขอ้มูลพืชสมุนไพรทีมีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย สามารถเชือมต่อระบบฐานขอ้มูลฯ อย่างมีคุณภาพในระดับมากทีสุด                 (X  = 4.61)  คาํสําคญั : ฐานขอ้มูลสมุนไพร, สมุนไพรพนืเมืองน่าน, พืชสมุนไพรน่าน            มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน ตาํบลฝายแกว้ อาํเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน  1Rajamangala University of Technology Lanna Nan, Faikaew Sub-district, Pupiang District, Nan Province 55000, Thailand 
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ABSTRACT    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 จงัหวดัน่านเป็นจงัหวดัทีมีความหลากหลายทางชีวภาพต่อหน่วยพืนทีสูง มีความรํารวย อุดมสมบูรณ์ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพมาแต่อดีตจวบจนปัจจุบนั ปรากฏในหลากหลายรูปแบบหนึงในนนัคือเรืองพชืสมุนไพรพนืเมืองน่านทงัทีใชรั้กษาโรคภยัไข้เจ็บและใชบ้ํารุงรักษาสุขภาพอนามยั อย่างไรก็ดีการใชป้ระโยชน์และพึงพาทรัพยากรทีมีอยู่ในธรรมชาติเป็นการบริโภคทรัพยากรอยา่งฟุ่ มเฟือย โดยไม่คาํนึงถึงขีดจาํกดัและศกัยภาพในการฟืนตวัของทรัพยากรดงักล่าว ส่งผลกระทบต่อเอกลกัษณ์และความสําคัญของพืชสมุนไพรพืนเมืองในจงัหวดัน่าน จึงเป็นปัญหาเร่งด่วนทีจะตอ้งวางแนวทางทีชดัเจนอย่างเป็นรูปธรรม ในการดาํเนินงาน เพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ดงันนัจึงจาํเป็นตอ้งมีการวิจยั พฒันาองค์ความรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์โดยนาํเทคโนโลยีทีเกียวขอ้ง เพอืทีจะช่วยใหท้อ้งถินสามารถธาํรงรักษาขุมทรัพยอ์นัทรงคุณคา่มหาศาลจากความหลากหลายทางชีวภาพไดอ้ยา่งมนัคงและยงัยนื วตัถุประสงค์    1. เพือพฒันาฐานขอ้มูลพืชสมุนไพรพนืเมืองน่าน   2. เพือเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ฐานขอ้มูลพืชสมุนไพรพนืเมืองน่าน ใหเ้ป็นทีรู้จกัในวงกวา้งผา่น ระบบคิวอาร์โคด้ ทฤษฎทีเีกยีวข้อง  ภราดร  สุรีย์พงษ์ และคณะ ( )  ได้จดัทาํโครงการวิจยัรวบรวมองค์ความรู้และพฒันาผลิตภณัฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทอ้งถินบนพืนทีสูง : โครงการยอ่ยที 11 การพฒันาฐานขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทอ้งถินบนพืนทีสูง (Highland E-Herbarium) มีวตัถุประสงคเ์พือพฒันา เผยแพร่ และประชาสัมพนัธ์ฐานขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถินบนพืนทีสูง ให้มีความน่าสนใจและเป็นทีรู้จักในวงกวา้ง รวมทงัเป็นแหล่งขอ้มูลและศูนยก์ลางการแลกเปลียนขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทอ้งถินบนพืนทีสูง โดยให้บริการขอ้มูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาทอ้งถินบนพืนทีสูง ซึงเป็นผลจากการสาํรวจและรวบรวมองคค์วามรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถิน โดยจดัเป็นขอ้มูลพนืฐานในการจดัทาํระบบขอ้มูล MySQL เพือพฒันาเป็น E-herbarium ซึงเป็นระบบทีผูใ้ชส้ามารถสามารถมองเห็นรายละเอียดตามหลกัพฤกษศาสตร์ไดอ้ย่างชัดเจนและรอบด้าน (360 องศา) ให้มีจาํนวน
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ฐานขอ้มูลเพิมขึนจากเดิม 30 ชนิด เป็น 100 ชนิด โดยการใชง้านระบบ Highland   e-herbarium จะมีประสิทธิภาพมากขึนโดยผูใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้มูลและสามารถไดรั้บผลลพัธ์ตรงตามความตอ้งการและสามารถนาํไปใชไ้ดม้ากกวา่เดิม  พนัธวฒัน์ จตุพร ( 557) ได้ทําการศึกษาเรืองพืชสมุนไพรไทยสําหรับงานสาธารณสุขมูลฐานบนเวบ็ไซต์ผลการศึกษาผูใ้ชฐ้านขอ้มูลพืชสมุนไพรไทยสาํหรับงานสาธารณสุขมูลฐานบนเวบ็ไซต ์ พบวา่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ซึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ดา้นคือ 1) การออกแบบและการจดัรูปแบบหนา้โฮมเพจ 2) การจดัเตรียมเนือหา 3)ประโยชน์ของฐานขอ้มูล และ 4) การเขา้ถึงฐานขอ้มูล จึงสรุปไดว้า่การพฒันาระบบฐานขอ้มูลบนเวบ็ไซตใ์นครังนี มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อผูใ้ชใ้นการเขา้ถึงและเป็นประโยชน์ต่อผูที้จะเขา้มาทาํการสืบคน้พืชสมุนไพรไทยสาํหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน   ประวติัชีวิตและผลงานนายอินปัน  ทาคาํสม ผูเ้ชียวชาญดา้นการเกษตรกรรมและการแพทยแ์ผนไทย เกิดวนัที25 ธนัวาคม พ.ศ. 2477 เชือชาติไทย สัญชาติไทย ภูมิลาํเนา บา้นเลขที 170/3 ตาํบลดู่ใต ้อาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน โทรศพัท ์054-741119, 089-2650359  ประธานชมรมแพทยพื์นบา้น จบชนัประถมศึกษาปีที 4 โรงเรียนบา้นนาํลดัสบแก่น หมู่ที 5 ตาํบลนาปัง อาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน และศึกษาต่อนกัธรรมตรีทีวดันาปัง จบการศึกษาเมือปี พ.ศ. 2493 ชีวิตวยัเด็ก เมือขา้พเจา้ยงัเป็นเด็กก็ไดช่้วยพอ่หาพชืสมุนไพรมาทาํยา และติดตามพอ่ไปดูคนป่วยตามหมู่บา้นและตาํบลใกลเ้คียงเสมอ และรู้จกัตน้พืชสมุนไพรเป็นอยา่งดี หลงัจากทีพอ่เสียชีวติ ขา้พเจา้ไดสื้บสานเจตนารมณ์ของพอ่โดยการเป็นหมอพนืบา้นทีดี  ผลงานทีริเริมสร้างสรรค์ขา้พเจา้เป็นหมอทีไม่เห็นแก่ตวัและไม่เคยเรียกร้องเงินทองจากคนป่วย จนได้รับเลือกให้เป็นประธานชมรมแพทยพื์นบา้น และช่วยเหลือค่าอาหาร ค่ารถ แก่เพือนสมาชิกในวงการเดียวกนัเสมอมา ผลงานซึงเป็นทียอมรับในสังคมขา้พเจา้เป็นหมอพืนบา้นไดรั้บการยอมรับจากชาวบา้น ทาํให้ไดรั้บโล่ดีเด่นจากทางกระทรวงศึกษาธิการจงัหวดั ไดเ้กียรติบตัรจากผูว้่าราชการจงัหวดัน่าน และไดเ้กียรติบตัรจากอธิการบดีกรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก เนืองในการร่วมจดักิจกรรมลานวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิน ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครังที 6 ณ ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุม   อิมแพคเมืองทองธานี   ประวติัชีวิตและผลงานนายอาหลาํ มูลหลา้  ผูเ้ชียวชาญดา้นหมอพืนบา้นและหมอสู่ขวญั   เชือชาติไทย สัญชาติไทย ภูมิลาํเนาบา้นเลขที  ตาํบลม่วงตึด อาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน โทรศพัท์ - จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั หอ้งเรียน วดัพระธาตุแช่แหง้   ประวติัชีวิตและผลงานนายสังเวียน  โนเสน  ผูเ้ชียวชาญดา้นหมอพืนบา้นและหมอสู่ขวญัเชือชาติ ไทย สัญชาติไทย ภูมิลาํเนา บา้นเลขที 39 ตาํบลนาเหลือง อาํเภอเวียงสา จงัหวดัน่าน จบการศึกษาชนัประถมศึกษาปีที 4 โรงเรียนบา้นนาเหลืองไชยราม หมู่ที 4 ตาํบลนาเหลือง อาํเภอเวียงสา จงัหวดัน่าน ขอบเขตการวจิยั ขอบเขตการสร้างฐานขอ้มูล จดัเก็บรายละเอียดผูใ้ชง้านดงัต่อไปนี  1. ขอ้มูลผูดู้แลระบบ  2. ขอ้มูลผูใ้ชท้วัไป ขอบเขตการพฒันาฐานขอ้มูล   1. สร้างฐานข้อมูลพืชสมุนไพรพืนเมืองน่านและสร้างเว็บไซต์ทีสามารถเพิม ลบ แก้ไข คน้หาขอ้มูลทีแสดงรายละเอียดตามหลกัพฤกษศาสตร์ไดอ้ยา่งชดัเจนและรอบดา้น โดยมีจาํนวนขอ้มูลมากกวา่ 100 ชนิด   2. เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ฐานขอ้มูลพชืสมุนไพรพนืเมืองน่าน ให้เป็นทีรู้จกัในวงกวา้งผ่านระบบคิวอาร์โคด้ โดยใหบ้ริการขอ้มูลพืชสมุนไพรพนืเมืองน่าน 
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วธิีดําเนินการวิจัย  . ศึกษาคน้ควา้และเก็บขอ้มูลพืชสมุนไพรพืนเมืองน่าน  คณะผูว้ิจยัไดท้าํการลงพืนทีเพือหาขอ้มูลจากปราชญ์ชาวบา้น ผูเ้ชียวชาญดา้นการแพทยแ์ผนไทย และหมอพืนบา้นหรือหมอสู่ขวญัซึงบุคคลเหล่านีเป็นผูที้อุดมไปดว้ย     ภูมิความรู้เป็นอย่างดี ดงัเช่นนายอินปัน  ทาคาํสม ปราชญ์ชาวบา้นดา้นการเกษตรกรรมและการแพทยแ์ผนไทยจากบา้นดู่ใต ้อาํเภอเมืองน่าน  นายอาหลาํ มูลหลา้  ปราชญ์ชาวบา้นดา้นหมอพืนบา้นและหมอสู่ขวญัจากบา้นม่วงตึด อาํเภอภูเพียง และนายสงัเวยีน  โนเสน  ปราชญช์าวบา้นดา้นหมอพืนบา้นและหมอสู่ขวญัจากบา้นนาเหลือง อาํเภอเวียงสา จงัหวดัน่าน โดยได้กาํหนดระยะเวลาในการลงพนืทีเพือเก็บขอ้มูลเป็นระยะเวลา 3 เดือน 2. วเิคราะห์ออกแบบระบบขอ้มูลพืชสมุนไพรพนืเมืองน่าน                            ภาพท ี  Context Diagram ระบบฐานขอ้มูลพืชสมุนไพรพืนเมืองน่าน 
ผู้ใช้งาน 

ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรพืนเมืองน่าน 

 
 

ผู้ดูแลระบบ/ผู้ให้ข้อมูล 

- รายงานขอ้มูลสมุนไพร 
- รายงานประวติัผูใ้หข้อ้มูล 
- คน้หาขอ้มูลสมุนไพร 

    -รายงานขอ้มูลสมุนไพร  
-รายงานประวติัผูใ้หข้อ้มูล  

 

- ตรวจสอบ, เพิม, ลบ, แกไ้ขขอ้มูล 
- ประวติัผูใ้หข้อ้มูล/ผูดู้แลระบบ 
- ขอ้มูลสมุนไพร 
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                         ภาพท ี2 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลของระบบฐานขอ้มูลพชืสมุนไพรพนืเมือง  3. พฒันาระบบฐานขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้าํการออกแบบให้มีตารางเก็บขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม MySQL ในการสร้างฐานขอ้มูล ชือวา่ E-Herb แบ่งออกเป็น 4 ตาราง ซึงมีชือตารางและหนา้ที ดงัตารางที 1 ตารางท ี1 ชือและหนา้ทีของตารางในฐานขอ้มูล ลาํดบัที ชือตาราง รายละเอียด 1 Herb เก็บขอ้มูลพืชสมุนไพร 2 TypeHerb เก็บขอ้มูลประเภทหรือส่วนทีใชเ้ป็นยาของสมุนไพร 3 User_list เก็บขอ้มูล Username และ Password 4 PrintCard เก็บขอ้มูลการพมิพบ์ตัรสมุนไพร 4. ติดตงัและทดลองใชง้าน โดยนาํระบบใหแ้ก่ปราชญช์าวบา้นทงั 3 ท่านไดท้าํการทดลองใชง้าน และนาํระบบไปตดิตงัใหแ้ก่ผูใ้ชง้านระบบ . สร้างเวบ็ไซตแ์ละระบบคิวอาร์โคด้ เพือเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ฐานขอ้มูลพืชสมุนไพรพนืเมืองน่าน  
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ผลการวจิัยและวจิารณ์ผล การออกแบบหนา้จอหลกั คือ การกาํหนดสิทธิการใชง้าน มีอยู ่2 ระดบั  1. ผูดู้แลระบบ  2. ผูใ้ชง้านทวัไป            ภาพท ี3 แสดงหนา้จอสาํหรับการเขา้ใชง้านระบบฐานขอ้มูลพืชสมุนไพรพนืเมืองน่าน              ภาพท ี4  แสดงหนา้จอเมนูหลกัการเขา้ใชง้านระบบฐานขอ้มูลพืชสมุนไพรพนืเมืองน่าน เมือเขา้สู่ระบบลงทะเบียนจะสามารถลงรายการ บนัทึก แกไ้ข และลบขอ้มูลต่างๆ ไดด้งัภาพ      
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ภาพท ี5 แสดงหนา้จอลงทะเบียนระบบฐานขอ้มูลพืชสมุนไพรพืนเมืองน่าน                 ภาพท ี6 แสดงหนา้จอรายงานขอ้มูลพืชสมุนไพรพืนเมืองน่าน        
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ระบบสามารถคน้หาขอ้มูลตามรหสัสมุนไพร ภาษาถิน ภาษากลาง ชือทางวทิยาศาสตร์ ชิอวงศ ์และสรรพคุณ                      ภาพท ี7 แสดงหนา้จอการสืบคน้ขอ้มูลพืชสมุนไพรพนืเมืองน่าน  สร้างเวบ็ไซตแ์ละระบบสืบคน้ขอ้มูลพืชสมุนไพรพนืเมืองน่านผา่นเทคโนโลยคิีวอาร์โคด้     

 
ภาพท ี8 แสดงผลขอ้มูลดว้ยระบบคิวอาร์โคด้ 
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วจิารณ์ผล  การพฒันาฐานขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพของพชืสมุนไพรพนืเมืองน่าน ผา่นการแสดงผลขอ้มูลดว้ยระบบคิวอาร์โคด้  ผลการวิจยัพบวา่ระบบสามารถอาํนวยความสะดวกในการจดัเก็บขอ้มูลสมุนไพรไดจ้ริง ระบบใชง้านง่าย ไม่ยุง่ยาก สามารถจดัการขอ้มูลสมุนไพร สามารถจดัเก็บสมุนไพร ระบบมีความสามารถคน้หาขอ้มูลตามรหัสสมุนไพร ภาษาถิน ภาษากลาง ชือทางวิทยาศาสตร์ ชิอวงศ์ และสรรพคุณของสมุนไพร มีระบบรักษาความปลอดภยัก่อนเขา้ใชง้าน และระบบสามารถกาํหนดสิทธิของผูใ้ช้งานได้อย่างชดัเจน โดยนําโปรแกรม  MySQL ใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลทีผูใ้ชส้ามารถมองเห็นรายละเอียดตามหลกัพฤกษศาสตร์ไดอ้ยา่งชดัเจนและรอบดา้น โดยมีจาํนวนขอ้มูลมากกวา่ 100 ชนิด ผูใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้มูลและไดรั้บผลลพัธ์ตรงตามความตอ้งการ และสามารถนาํขอ้มูลไปใช้ประโยชน์ได ้ และผลการประเมินจากผูใ้ชง้านซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพนัธวฒัน์ จตุพร ( 557) ทีไดก้ล่าวสรุปไวว้า่การพฒันาระบบฐานขอ้มูลบนเวบ็ไซตใ์นครังนี มีประสิทธิภาพเพยีงพอต่อผูใ้ชใ้นการเขา้ถึงและเป็นประโยชน์ต่อผูที้จะเขา้มาทาํการสืบคน้พืชสมุนไพรไทยสาํหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน ส่วนปัญหาทีพบในการใชง้านระบบ คือ กลุ่มผูใ้ชง้านระบบมีความรู้ความเขา้ใจในเรืองการใชง้านคอมพวิเตอร์นอ้ย ทาํใหเ้มือทดลองใชง้านระบบแลว้จะมีปัญหาบา้ง ดงันนัควรมีการฝึกอบรมการใชง้านใหแ้ก่ผูใ้ชง้านระบบก่อนจะนาํระบบไปใชง้านจริง ดา้นการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ฐานขอ้มูลพืชสมุนไพรพนืเมืองน่าน ให้เป็นทีรู้จกัในวงกวา้งผ่านระบบคิวอาร์โคด้ พบวา่กลุ่มผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อการนาํเทคโนโลยีคิวอาร์โคด้มาให้บริการดา้นขอ้มูลข่าวสารในระดบัดีมาก ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของภราดร  สุรียพ์งษ ์และคณะ ( ) ทีไดส้รุปไวว้า่จากการทดสอบระบบ E-Herbarium ทีถูกพฒันาขึนในงานวิจัยครังนีพบว่า ระบบสามารถทํางานได้ตรงตามความต้องการของผูใ้ช้ตามทีได้ออกแบบไวใ้นแผนการวจิยั และใหผ้ลเป็นทีน่าพอใจ อยา่งไรก็ตามการประเมินผลโดยรวมของระบบควรจะมีการจดัทาํขึน เมือระบบไดถู้กนาํไปใชง้านเป็นระยะเวลาหนึง ทงันีเพือให้ผูใ้ชไ้ดมี้ความคุน้เคยกบัการเปลียนแปลง (Change) จากระบบเดิมซึงเป็นรูปแบบของฐานข้อมูล (Database) มาสู่ห้องสมุดพืชเสมือนจริงระบบอิเล็คทรอนิคส์ (E-Herbarium Virtual Library)    สรุปผลการวจิัย   จากผลการดาํเนินการผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ เก็บขอ้มูล วิเคราะห์ออกแบบ พฒันาระบบฐานขอ้มูล ทดลองใช้งานระบบ และสร้างเวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นขนัตอน ตามวงจรการพฒันาระบบ ซึงผลจากการพฒันาระบบ สามารถสรุปไดด้งันี  1. ระบบสามารถแสดงผลขอ้มูลทางกายภาพของพืชสมุนไพรพืนเมืองน่าน โดยมีรายละเอียดแต่ละส่วนของพืช เช่น ดอก ใบ ลาํตน้ ราก ผล และนิเวศ ของพชืจาํนวน 100 ชนิด และยงัสามารถถ่ายทอดความรู้เกียวกบัประโยชน์และวธีิการใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม  2. ระบบมีส่วนคน้หาขอ้มูลพืชสมุนไพรทีมีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการคน้หา สามารถเชือมต่อระบบฐานขอ้มูลฯ อยา่งมีประสิทธิภาพต่อการใชง้าน โดยแบ่งวธีิการคน้หาออกเป็น 4 ประเภทคือ การคน้หาจากรหสัสมุนไพร ชือภาษาถิน ชือภาษากลาง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ ์และสรรพคุณของพืช ซึงจะเป็นประโยชนต์่อนกัวจิยัและผูใ้ชโ้ดยตรง  3. สร้างเวบ็ไซตแ์ละใชร้ะบบคิวอาร์โคด้ มีการจดัวางรูปแบบในเวบ็ไซตง่์ายต่อการอา่นและการใชง้าน เพือเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ฐานขอ้มูลพืชสมุนไพรพนืเมืองน่าน   กิตติกรรมประกาศ  งานวิจยันีไดรั้บการสนับสนุนทุนวิจัยจากโครงการยกระดบัปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจยัตีพิมพ์และงานบริการวชิาการสู่ชุมชน โดยสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
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เอกสารอ้างองิ กานดา  แสนมณี.  ม.ป.ป.  ขิงสมุนไพรอาหารเป็นยาได้ทงัต้น.  แหล่งทีมา: https://www.gotoknow.org/posts/511971,   10 พฤษภาคม . ฐานขอ้มูลสมุนไพร คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี.  ม.ป.ป.  ค้นหาสมุนไพร.  แหล่งทีมา :   http://www.phargarden.com/main.php?action=search-advance, 1 มีนาคม . พนัธวฒัน์  จตุพร.  2557.  พืชสมุนไพรไทยสําหรับงานสาธารณสุขมูลฐานบนเวบ็ไซต์.  สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ  ทางการเกษตร.  ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คณะเกษตรกาํแพงแสน.  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.  ภราดร  สุรียพ์งษ ์และคณะ.  .  โครงการพฒันาระบบจดัการฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิน  บนพืนทสูีงผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์. แหล่งทีมา:  https://mis.hrdi.or.th/highlandi/Source/ProResearch/viewresearchGen.aspx?ResearchId=0000000203,    11 พฤษภาคม . รุ้งรัตน์  เหลืองนทีเทพ.  2540.  พืชเครืองเทศและสมุนไพร.  กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พรินติงเฮา้ส์. ลว้นสมุนไพร (ดอยฮาง ลาํปาง).  ม.ป.ป.  วตัถุดบิสมุนไพร.  แหลง่ทีมา : http://www.luansamunpri.com/catalog,   11 พฤษภาคม . วรุตทิ  มาปิงและปิยะพงษ ์ เชียงจนัทร์.  2554.  ระบบจดัการฐานข้อมูลนักเรียนกรณีศึกษาโรงเรียนสามคัควีทิยาคาร  (เทศบาลบ้านพระเนตร).  น่าน : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน. เวบ็เพอืพืชเกษตรไทย.  2557.  พืชผกั/สมุนไพร.  แหล่งทีมา : http://puechkaset.com/vegetable/, 1 พฤษภาคม . อุทยานธรรมชาติวทิยาสิรีรุกขชาติ.  .  สํานักงานข้อมูลสมนุไพร.  แหล่งทีมา :                 http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/siri/=searchdetail&medicinal_id=90, 1 พฤษภาคม . SUWIT  MANASTHAISONG.  2558.  มหัศจรรย์แห่งสมุนไพรไทย.  แหล่งทีมา :   http://thaiherb-tip108.blogspot.com/, 1 พฤษภาคม . Thaiherbal.org.  2557.  สมุนไพร.  แหล่งทีมา : http://thaiherbal.org/, 1 พฤษภาคม .               
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ระบบม่านพรางแสงอาทติย์อตัโนมัติสําหรับโรงเรือนอจัฉริยะ Automatic Solar  Cur tain Systems for  Smar t Farm  บุญญฤทธิ วงังอน *  Bunyarit Wangngon1*   บทคัดย่อ   เนืองจากปัจจุบันประเทศไทยเขา้สู่เกษตรยุคใหม่ไทยแลนด์ .   การนําเอานวตักรรมและเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาททางดา้นการเกษตร  ส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดแรงงาน ลดตน้ทุนและสามารถเพิมผลผลิตได ้ ประเทศไทยตงัอยู่บนพืนทีเขตร้อนชืนตอนกลางวนัสภาพอากาศร้อนอุณหภูมิสูง  ทําให้พืชผกับางชนิดเสียหาย  ปัญหาทีพบในโรงเรือนเพาะปลูกพืชผกัไม่สามารถทนต่อแสงแดดร้อนจดัและอุณหภูมิสูงทาํให้พืชผกัใบและยอดไหมเ้สียหาย  งานวิจยันีออกแบบระบบม่านพรางแสงอาทิตยอ์ตัโนมติัสําหรับโรงเรือนอจัฉริยะ  เพือเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น เมล่อน สลดั และตน้อ่อนของพืชผกัต่างๆ    พืนทีโรงเรือนทีใชใ้นการทดสอบม่านพรางแสงอาทิตยอ์ตัโนมติัขนาด  x  เมตร โรงเรือนเป็นระบบกึงปิดหลงัคามุงดว้ยพลาสติกดา้นขา้งใชมุ้ง้กนัแมลงอากาศสามารถถ่ายเทได ้ ใชม้อเตอร์ขนาด  วตัต ์เป็นตน้กาํลงัในการดึงลวดสลิงเพือเปิด-ปิดม่านพรางแสง  การทาํงานของระบบม่านพรางแสงอาทิตยมี์  ระบบ คือ กึงอตัโนมติัและอตัโนมติั  การทาํงานแบบอตัโนมติัมีเซนเซอร์วดัค่าแสงแดดและอุณหภูมิส่งขอ้มูลประมวลผลยงัชุดควบคุมเพือสังการทาํงานของมอเตอร์ เมือแสงแดดหรืออุณหภูมิเพมิสูงขึนระบบควบคุมจะสงัมอเตอร์ปิดม่านพรางแสง  เมือแสงแดดหรืออุณหภูมิลดลงระบบควบคุมก็จะสังมอเตอร์เปิดม่านพรางแสงอาทิตยอ์อก  ผลจากการทดสอบม่านพรางแสงพบว่าสามารถทาํงานตามเงือนไขทีตงัไวใ้นโปรแกรมและสามารถลดอุณหภูมิลงได ้1-3 องศาเซลเซียส  คาํสําคญั : ม่านพรางแสง, โรงเรือนอจัฉริยะ, เซนเซอร์, ไมโครคอนโทรลเลอร์   
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ABSTRACT   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 เกษตรกรรมเป็นอาชีพหนึงทีมีมาตงัแต่แรกเริมของประเทศไทย  เนืองจากประเทศไทยตงัอยูบ่นภูมิประเทศและภูมิอากาศทีเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช  เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัต้องพึงพาอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก เช่น ปริมาณฝน  แสงแดดและฤดูกาลซึงมกัจะแปรปรวนไม่สามารถควบคุมสภาพอากาศให้เหมาะสมกบัพืชแต่ละชนิดได ้ พืชเศรษฐกิจบางชนิดตลาดมีความต้องการสูง  มีความตอ้งการสภาวะสําหรับการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตทีแตกต่างกันไป  ดังนันเกษตรกรจึงประสบปัญหาทางดา้นคุณภาพและปริมาณอยู่เสมอ  แนวทางการแกไ้ขปัญหาดังกล่าวเกษตรกรจะสามารถควบคุมทงัคุณภาพและปริมาณไดต้อ้งทาํให้สภาวะทีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชสามารถควบคุมไดโ้ดยต่างประเทศได้แกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยใชโ้รงเรือนเพาะปลูกพืช  โรงเรือนเพาะปลูกในยคุแรกเริม  มีวตัถุประสงคเ์พือปกป้องพืชจากสภาพอากาศและสภาแวดลอ้มทีไม่เหมาะสมในบางช่วงเวลาสาํหบัการเพาะปลูก  จึงทาํให้เกิดการศึกษาคน้ควา้และวจิยัเกียวกบัการปลูกพืชในโรงเรือนเพาะปลูกมากขึนทาํให้มีการออกแบบและใชป้ระโยชน์โรงเรือนอีกหลายดา้น ไดแ้ก่  การปกป้องรักษาพืชจากสภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสม  การควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  การควบคุมการดดัแปลงพนัธุกรรมของพืช  และการขยายช่วงเวลาการเพาะปลูกได้ยาวนานขึน  โรงเรือนเพาะปลูกมีแพร่หลายในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศทีมีสภาพภูมิอากาศร้อนจดัและหนาวจดัซึงส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช  ปัจจุบนัประเทศไทยนิยมการปลูกพืชในโรงเรือนเพิมมากขึน  เนืองจากสามารถแกปั้ญหาเรืองคุณภาพและปริมาณผลผลิตดังกล่าว  อาทิเช่น ปริมาณนํา แสงแดด อุณหภูมิความชืน สามารถควบคุมและเร่งการเจริญเติบโตของพืชไดอ้ยา่งเหมาะสม  ผลจากการวิจยัของสํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  หลงัคาพลาสติกสําหรับโรงเรือนช่วยเพิมประสิทธิภาพดา้นคุณภาพและผลผลิตของพืช  พลาสติกทีมีส่วนผสมของโพลีเอธิลีนทีผสมสีต่างๆ เช่น สีขาว เหลือง แดง เขียว ส่งผลให้ความยาวคลืนแสงทีส่องผ่านหลงัคามายงัพืชมีคุณสมบัติแตกต่างกัน 
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ยกตวัอย่างเช่น  สีขาวทาํให้เมล่อนหรือพืชตระกูลแตงมีผลทีแก่เร็ว มีนาํหนกัดีและความหวานเพิมขึน สีเหลืองและสีแดงส่งผลใหม้ะเขือเทศมีผลทีโตกวา่สีอืนเป็นตน้  

   ภาพท ี1 แสงแดดและอุณหภูมิทีร้อนจดัส่งผลใหพื้ชในโรงเรือนเกิดใบไหมท้าํใหผ้ลผลิตเสียหาย  ณ โรงเรือนตน้แบบ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก   การติดตงัชุดควบคุมอัตโนมัติรักษาความชืนในดิน  สําหรับการปลูกผกักาดหอมในโรงเรือน สามารถรักษาความชืนและอุณหภูมิไดดี้กวา่การปลูกแบบกลางแจง้ ทงัจาํนวนใบ ความสูงและนาํหนกั [6] สุทธิจิตต ์และคณะฯ ไดศึ้กษาการผลิตผกัปลอดสารพิษ พบว่าผกัสลดั (Green Wave) ทีปลูกภายในโรงเรือน มีความสูงและเส้นผ่านศูนยก์ลางทรงพุ่มมากกวา่การปลูกแบบภายนอกโรงเรือน และมีอตัราการรอดสูงถึง 80 – 90 เปอร์เซ็นต ์บทความวิจยันีเล็งเห็นความสําคญักับการออกแบบและทดสอบเกียวกบัม่านพรางแสงอาทิตยอ์ตัโนมตัิสําหรับโรงเรือนอัจฉริยะทีสามารถปิด-เปิดม่าน ตามปริมาณแสงแดดทีส่งผลต่อพืชบางชนิด โดยเฉพาะเมล่อนทีกาํลงัประสบปัญหาใบและยอดไหมต้น้พืชหยุดการเจริญเติบโตส่งผลเสียต่อคุณภาพและผลผลิต  การเลือกพลาสติกซึงมีคุณสมบัติควบคุมสัดส่วนช่วงแสงทีส่องผ่านเขา้ไปในโรงเรือน ช่วยตดัช่วงแสงทีเป็นอนัตรายต่อพืช เช่น รังสีอลัตราไวโอเลตและอินฟราเรด เพิมการกระจายแสงใหค้รอบคลุมในโรงเรือน และใชร้ะยะเวลาปลูกสนัลง แต่ไดผ้ลผลิตทีมีคุณภาพมากขึน  วธิีดําเนินการวิจัย 1. ทฤษฎกีารการกระจายอณุหภูมขิองอากาศ  การไหลเวียนของอากาศและพฤติกรรมการไหลของอุณหภูมิ  ทีเกิดขึนในปริเวณทีถูกปิดกนัหรือในโรงเรือนเพาะปลูกสามารถทาํนายพฤติกรรมของการไหลเวียนของอณุหภูมิไดโ้ดยอาศยัทฤษฎีสมการ  นาเวยีร์ – สโตกส์ ไดด้งันี 
+ ( ) + ( ) = 0     (1)  เมือ        คือ  ค่าความหนาแน่น (Mass  Density)        คือ  ค่าเวลา 

               และ       คือ  ค่าความเร็วของไหลในแกน   และ    และสมการการอนุรักษพ์ลงังานไดด้งันี 
+ v = ρq + +   (2) 
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เมือ        คือ  ค่าความหนาแน่น (Mass  Density)       คือ  ค่าพลงังานภายในต่อมวลหนึงหน่วย       คือ  ค่าสมัประสิทธิการนาํความร้อน       คือ  ค่าปริมาณความร้อน  สมการนาเวยีร์และสมการการอนุรักษพ์ลงังานมีความเกียวเนืองกบัค่าอุณหภูมิในโรงเรือนเนืองจาก  หากค่าปริมาณความร้อน  และค่าสมัประสิทธิการนาํความร้อน เพมิมากขึนจะส่งผลทาํใหค้่าอณุหภูมิโดยเฉลียภายในโรงเรือนเพิมขึน  หากลดค่าปริมาณความร้อนลงไดจ้ากการพรางแสงก็จะส่งผลใหอ้ณุหภูมิภายในโรงเรือนลดลง 2. การออกแบบและสร้างโรงเรือน  การออกแบบโรงเรือนปลูกพืชเบืองตน้ตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัชนิดพืชและพืนทีปลูก  ปัญหาทีเกิดจากการเพาะปลูกพืชในโรงเรือนประเทศไทย คือ การนาํเทคโนโลยจีากต่างประเทศเขา้มาใชใ้นประเทศไทย  โดยไม่คาํนึงถึงความแตกต่างสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศซึงประเทศไทยตงัอยู่ในเขตร้อนชืน  ทาํให้เกิดความร้อนสะสมขึนภายในโรงเรือน หากมีการจาํลองการไหลเวยีนของอากาศก็สามารถจะออกแบบและสร้างโรงเรือนเพาะปลูกไดอ้ยา่งเหมาะสม  การสร้างโรงเรือนแบบกึงปิดสร้างบนพืนทีกลางแจง้ทีไม่มีนาํท่วมขงัสามารถระบายนาํไดดี้  พืนทีในโรงเรือนมีขนาด (กวา้ง x ยาว x สูง) 6 x 12 x 2.5 เมตร โครงสร้างทาํจากเหล็กท่อขนาด  นิว หลงัคาแบบหน้าจวั ทาํมุมเอียง  องศา  ผนังดา้นขา้งของโรงเรือนใช้มุง้ลวดกันแมลงเบอร์  สามารถกันแมลงไดแ้ละถ่ายเทอากาศได้ดีกว่าพลาสติกแบบปิด  หลงัคาใชโ้พลิเอทิลีนหนา้  ไมโครเมตร เพอืป้องกนัฝนและรังสียวีูไดบ้างส่วน ฐานดา้นขา้งผนงัใชอิ้ฐบลอ็กก่อขึนมาประมาน  ก้อนเพือกันนําจากด้านนอกเมือมีฝนตกและเหล็กโครงสร้างจากการผุกร่อน บริเวณพืนโรงเรือนใช้ทรายปูพืนประมาณ -  เซนติเมตร แลว้เททบัดว้ยหินคลุกเพอืการระบายนาํไดดี้ ไม่ก่อใหเ้กิดเชือราและโรคทีมาทาํลายตน้พืชได ้ 

    ภาพท ี2  โรงเรือนแบบกึงปิดขนาด  x  เมตร   
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3. ระบบม่านพรางแสงอาทติย์อตัโนมัต ิระบบควบคุมม่านพรางแสงอาทิตยอ์ตัโนมตัิทีใชใ้นงานวจิยันี  ใชชุ้ดควบคุมม่านพรางแสงอตัโนมตัิประกอบดว้ยอุปกรณ์หลักๆ ดังนี 1). มอเตอร์สําหรับม่านพรางแสงทําหน้าทีในการปิด-เปิดม่านแสงอาทิตย ์ ).เซนเซอร์ (Sensor) ตรวจวดัแสงอาทิตยท์าํหนา้ทีรับค่าแสงอาทิตยโ์ดยเฉลีย และเซนเซอร์ตรวจวดัอุณหภูมิโดยเฉลียในแต่ละช่วงของวนัและส่งค่าไปยงัชุดประมวลผล  3). ชุดประมวลผลโปรแกรมทาํหน้าทีประมวลชุดคาํสังค่าแสงอาทิตยที์เป็นอนัตรายต่อพืช โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ทีนํามาใช้เป็นตระกูลอาดูโน่ (Arduino) สามารถหาซือไดง่้ายอีกทงัราคาไม่แพงและภาษาทีเขียนโปรแกรมง่าย 4). ชุดควบคุมม่านพรางแสงอาทิตยส์ังการทาํงานไปยงัมอเตอร์ม่านพรางแสงเพือให้มอเตอร์ทาํงานตามเงือนไขทีโปรแกรมไว ้ ตูค้วบคุมชุดพรางแสงอาทิตยส์ามารถทาํงานได ้2 ระบบ  คือ ระบบอตัโนมตัิและระบบกึงอตัโนมติั ประกอบดว้ย  ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์  รีเลยไ์ฟฟ้า และสัญญาณไฟแสดงการทาํงาน  ลกัษณะเป็นตูเ้หล็กกนันาํสามารถติดตงัทีโล่งแจง้และมีความแขง็แรงอายกุารใชง้านทียาวนาน ดงัภาพที 3  ตารางท ี1 วสัดุและอุปกรณ์ทีใชใ้นระบบม่านพรางแสงอาทิตยอ์ตัโนมติั ส่วนประกอบ  จาํนวน 1. ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ อาดูโน่ 1 ชุด  2. เซนเซอร์ตรวจวดัอุณหภมู ิ 8 ตวั 3. เซนเซอร์ตรวจวดัค่าแสง 4 ตวั 4. รีเลยไ์ฟฟ้า  1 ชุด 5. มอเตอร์ความเร็วรอบตาํสาํหรับม่านพรางแสงขนาด 350 วตัต ์ 1 ชุด 6. ตูเ้หลก็กนันาํ 1 ใบ 7. ชุดรอกและม่านพรางแสง  1 ชุด  

 ภาพท ี3  ส่วนประกอบหลกัของระบบม่านพรางแสงอาทิตยแ์บบอตัโนมตั ิ  โปรแกรมทีใชม้าควบคุมระบบม่านพรางแสงอตัโนมตัิ  ใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลอาดูโน่ซึงปัจจุบนัส่วนใหญ่นิยมนาํมาเขียนโปรแกรมควบคุมมากขึนอีกทงัราคาไม่แพง หลกัการออกแบบชุดคาํสงัโปรแกรมเขียนโปรแกรมลงบน
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บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์  โดยมีขนัตอนดงันี ระบบม่านพรางแสงอาทิตยอ์ตัโนมติัมีการรับค่าจากเซนเซอร์วดัอุณหภูมิและเซนเซอร์วดัค่าแสงโดยเฉลียจากบริเวณในโรงเรือนซึงเป็นอินพุต ส่งไปยงัชุดไมโครคอนโทรลเลอร์เพือประมวลผล โดยอาศยัค่าอุณหภูมิและค่าแสงอาทิตยเ์ป็นเงือนไขในการปิด – เปิดม่านพรางแสง หากค่าอุณหภูมิและค่าแสงทีวดัไดไ้ม่ถึงค่าทีตงัไวร้ะบบม่านพรางแสงจะเปิดแบบอตัโนมติั เมือระบบทาํงานจะมีการเก็บบนัทึกค่าต่างๆ เพือนาํค่ามาวิเคราะห์ผลและพฒันาระบบต่อไป ดงัภาพที  -  

 ภาพท ี4  ไดอะแกรมการทาํงานไมโครคอนโทรลเลอร์ของระบบม่านพรางแสงอาทิตยแ์บบอตัโนมติั  

   ภาพท ี5  ระบบม่านพรางแสงอาทิตยแ์บบอตัโนมติั ระบบม่านพรางแสงอาทิตยใ์ชพ้ลาสติกสีดาํ (สแลน) ทีสามารถกรองแสง 60 เปอร์เซ็นต ์ซึงให้แสงทีเพียงพอกบัพืชทดลองปลูกเมล่อน  พนืทีของม่านพรางแสงอาทิตยข์นาด  กวา้ง 6 เมตร ยาว 12 เมตร แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงละ 4 เมตร  ใชเ้ชือกเอ็นในการช่วยดึงม่านปิด – เปิด และใชส้ลึงยึด หัว – ทา้ย ของแต่ละช่วงของม่านพรางแสงเชือมต่อไปยงัมอเตอร์ม่านพรางแสงอาทิตย ์ดงัภาพที   
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   ภาพท ี6  ม่านพรางแสงอาทิตยแ์บบอตัโนมติั  ผลและวจิารณ์ผล  จากการทดลองเก็บขอ้มูลอุณหภูมิโดยเฉลียเดือน กุมภาพนัธ์ – มิถุนายน 2560 ซึงเป็นช่วงค่าเฉลียความเขม้แสงรายเดือนมีค่าสูงทีสุดในรอบปี ณ สถานีวดัความเขม้รังสีดวงอาทิตย ์จงัหวดัพษิณุโลก  ค่าแสงโดยเฉลียทีวดัไดจ้ากเซนเซอร์จาํนวน  ตวั วดัค่าแสงในโรงเรือนซึงมีผลต่อการทาํงานของระบบม่านพรางแสงเช่นเดียวกนักบัอณุหภูมิ  เนืองจากค่าแสงทีมากเกินไปส่งผลเสียต่อตน้เมล่อน  โดยใชเ้ซนเซอร์วดัอุณหภูมิจาํนวน 8 จุด  ติดตงัภายนอกโรงเรือนจาํนวน 4 จุด และภายในโรงเรือนระดบัเดียวกบัตน้เมล่อนจาํนวน 4 จุด ติดตงัเฉลียบริเวณในโรงเรือน  จากภาพที  พบวา่อุณหภูมิภายนอกโรงเรือนมีค่าสูงกวา่อุณหภูมิภายในโรงเรือนตลอดเวลาทงัวนั  เนืองจากภายในโรงเรือนมีหลงัคาพลาสติกโพลีเอธิลีนทีผสมสีขาว ช่วยในการกรองแสงและสะท้อนแสงออกไปบางส่วนจึงทําให้อุณหภูมิภายในโรงเรือนตาํกว่าอุณหภูมิภายนอกโรงเรือน  

 ภาพท ี7 เปรียบเทียบอุณหภูมิโดยเฉลียภายนอกโรงเรือนและอุณหภูมิภายในโรงเรือน  จากภาพที  การเปรียบเทียบอุณหภูมิภายนอกโรงเรือนกบัอุณหภูมิภายในภายในม่านพรางแสงอาทิตย ์ พบว่า  เมือม่านพรางแสงอาทิตยท์าํงานทีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส (สามารถตงัค่าโปรแกรมทีเหมาสมกบัพืชบางชนิดได)้ หากอุณหภมิูถึงค่าทีตงัโปรแกรมไวจ้ะส่งค่าไปยงัโปรแกรมและสงัมอเตอร์ม่านพรางแสงทาํงานปิดม่าน  จะส่งผลทาํใหอ้ณุหภูมิภายในโรงเรือนทีมีม่านพรางแสงโดยเฉลียลดลง   
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  ภาพท ี8 เปรียบเทียบอุณหภมิูโดยเฉลียภายนอกโรงเรือนกบัอุณหภูมิภายในภายในม่านพรางแสงอาทิตย ์  จากภาพที  การเปรียบเทียบอุณหภูมิโดยเฉลียภายในโรงเรือนกบัอุณหภูมิภายในม่านพรางแสงอาทิตย ์ พบว่า อุณหภูมิภายในช่วงทีก่อนถึง 30 องศาเซลเซียส เท่ากบัอุณหภูมิภายภายในโรงเรือน  เนืองจากมอเตอร์ม่านพรางแสงยงัไม่ทาํงานจะเริมทาํงานก็ต่อเมืออุณหภูมิสูงกวา่ 30 องศาเซลเซียสขึนไป   วงกลมสีแดง คือ ช่วงทีการทาํงานของมอเตอร์ม่านพรางแสงอาทิตยอ์ยูใ่นสถานะเปิดม่าน เนืองจากค่าอุณหภูมิและค่าแสงยงัไม่ถึงค่าทีตงัไวใ้นโปรแกรม   

  ภาพท ี9 เปรียบเทียบอุณหภูมิโดยเฉลียภายในโรงเรือนกบัอุณหภมิูภายในม่านพรางแสงอาทิตย ์    
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สรุปผลการวจิัย  ผลการทดลองทีนาํเสนอคือ กราฟทีไดเ้ก็บขอ้มูลโดยเฉลียช่วงเดือน กุมภาพนัธ์ – มิถุนายน  ซึงผลการทดลองในบางวนั  ระบบม่านพรางแสงอาทิตยอ์ยูส่ถานะเปิดม่านทงัวนั  อนัเนืองมาจากฝนตก ทอ้งฟ้าปิด เมฆหมอก  ส่งผลทาํให้อุณหภูมิและค่าแสงไม่ไดต้ามเงือนไขโปรแกรมทีสังระบบการทาํงาน  การออกแบบและสร้างระบบม่านพรางแสงอาทิตย์อตัโนมตัิสาํหรับโรงเรือนอจัฉริยะ  สามารถช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนเพาะปลูกลงได ้อุณหภูมิเฉลียภายในม่านพรางแสงอาทิตยเ์ปรียบเทียบกบัภายนอกโรงเรือนลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ระบบม่านพรางแสงสามารถทาํงานอตัโนมติัตามอุณหภมิูทีตงั โดยสามารถประยกุตใ์ชง้านกบัพืชชนิดอืน  และเปลียนชนิดม่านพรางแสงตามความเหมาะสม    กิตติกรรมประกาศ บทความวิจยัฉบบันีสาํเร็จลุล่วงโดย “ไดรั้บทุนอุดหนุนวิจยัจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาภายใต้โครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษากบัการนําวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมไปพฒันาและยกระดบัผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชนในพืนทีภาคเหนือ  จงัหวดั” และการสนับสนุนทางดา้นวสัดุอุปกรณ์การวิจัย สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ทุกท่านทีให้ความช่วยเหลืออาํนวยความสะดวกในการดาํเนินการจดัทาํวจิยัให้ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  เอกสารอ้างองิ พรรณวภิา อรุณจิตต,์ นาว ีโกรธกลา้ และ ปิจิราวชุ เวยีงจนัดา. . โรงเรือนควบคุมและมอนิเตอร์อตัโนมติัผ่านระบบเครือข่าย  การประชุมวชิาการสมาคมวศิวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดบัชาติครังที  ประจาํปี  และระดบันานาชาติ ครังที  หนา้  -  ดอนสนั ปงผาบ. 2549. ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยกุตใ์ชง้าน, พิมพค์รังที1, กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพ ์สสท. คณะกรรมการความปลอดภยัทางชีวภาพดา้นการเกษตร กรมวชิาการเกษตร. คู่มือการขออนุญาต นาํเขา้และศึกษาทดลองพชืดดัแปลงพนัธุกรรม. 64 หนา้. รองศาสตราจารย ์ดร.เฉลิม จนัทร์ฉาย รังสีอาทิตย์ Solar  Radiation ภาควชิาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ธรรมศกัดิ ทองเกตุ. 2550. การปลูกผกัในโรงเรือน, กรุงเทพฯ : โครงการหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ดา้นการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั Huth Alex and Cebula Jame. 2011. The basics of Cloud Computing, www.us-cert.gov access on 14/3/2017 เพญ็ลภสั ยม้เสมอจิต และพงษพ์นัธ์ุ ฤกษข์ุมทรัพย.์ . การศึกษาระบบระบายอากาศสาํหรับโรงเรือนจาํลองแบบปิดดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์วารสารวชิาการปทุมวนั ปีที  ฉบบัที  หนา้ -  พีรศิษย ์บุญมงคลรักษา และคณะ. . การจาํลองการไหลเวียนและการกระจายอณุหภูมิในโรงเรือนพริกหวาน. การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเครืองกลแห่งประเทศไทยครังที  เล่มที  หนา้ -     
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การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถินแบบมีส่วนร่วม กลุ่มจักสาน   เตยปาหนัน บ้านดุหุน อาํเภอสิเกา จังหวัดตรัง ผ่านเวบ็แอปพลิเคชัน Local Wisdom Knowledge Management by Par ticipatory of  Toei Panan Basketry Group, Ban Du Ngun, Sikao Distr ict,  Trang Province on Web Application  ศวรรณรัศม ์ อภยัพงค์ *   ศิรินนัทร์ นาพอ1  และ จิราภรณ์  แกว้โชติ1 Sawannarat Apaipong1*    Sirinan Napor1  and  Jiraporn Keawchod1  บทคัดย่อ  การวิจัยนีมีวตัถุประสงค์เพือ 1) เพือศึกษากระบวนการทําจักสานเตยปาหนัน บ้านดุหุน อําเภอสิเกา จังหวัด ตรัง 2)  เพือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของระบบจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถินของกลุ่มจักสานเตยปาหนัน บ้าน ดุหุน อาํเภอสิเกา จังหวดัตรัง  และ 3) เพือศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้ทีมีต่อระบบจดัการความรู้ของกลุ่มจักสานเตยปาหนนั บา้นดุหุน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง การวจิยันีใชแ้นวคิดโมเดล SECI ในการสกดัความรู้ชนิดฝังลึกในการทาํจกัสานเตยปาหนัน จากผูเ้ชียวชาญ มาจดัทาํเป็นความรู้ทีชดัแจง้ในรูปแบบทีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ภาพนิง วิดีทศัน์ และเวบ็ไซต ์พฒันาระบบการจดัการความรู้ โดยใชภ้าษาสคริปต ์PHP และ ฐานขอ้มูล MySQLในรูปแบบของเวบ็แอปพลิเคชนั  สถิติทีใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉลีย และ ค่าเบียงเบนมาตรฐาน   ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของระบบ ซึงได้จากผูเ้ชียวชาญด้านการผลิตสือ จาํนวน 3 ท่าน มีค่าเฉลียรวมเท่ากบั 4.59 ซึงอยู่ในระดบัมากทีสุด และผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชที้มีต่อระบบทีพฒันาขึน จากผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 5 คน และผูใ้ชท้วัไป จาํนวน 30 คน รวม 35 คน มีค่าเฉลียรวมเท่ากบั 4.47 ซึงอยูใ่นระดบัมาก  คาํสําคญั : การจดัการความรู้, ภูมิปัญญาทอ้งถิน, เตยปาหนนั, การจกัสาน       
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ABSTRACT  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 ภูมิปัญญาทอ้งถิน เป็นสิงทีเกิดจากการสืบทอดองคค์วามรู้ทีมีอยูเ่ดิมของบรรพบุรุษในทอ้งถินนนั ๆ แลว้พฒันา เลือกสรร ปรับปรุงองคค์วามรู้เหล่านนั จนเกิดเป็นทกัษะความชาํนาญ แลว้สืบทอดให้คนในทอ้งถินซึงเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานไดป้ฏิบัติสืบต่อกนัมาเพือประโยชน์ในการดาํรงชีวิต ภูมิปัญญาในแต่ละทอ้งถินจะมีลกัษณะเฉพาะทอ้งถิน เฉพาะพืนที             ซึงจะสะทอ้นให้เห็นถึงวถีิชีวิตความเป็นอยูที่เกียวขอ้งกบัสิงแวดลอ้มรอบขา้ง เป็นการประยกุตใ์ชท้รัพยากรธรรมชาติรอบกายมาประกอบรวบรวมเป็นเครืองมือเครืองใชต้่าง ๆ ก่อใหเ้กิดอาชีพขึนมาในทอ้งถินนนัๆ  กลุ่มจกัสานเตยปาหนัน บา้นดุหุน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง เกิดจากการรวมกลุ่มกนัของชาวบา้นในหมู่บา้นเพือพฒันาผลิตภณัฑจ์กัสานจากเตยปาหนัน ซึงเป็นการผลิตเพอืเพมิรายไดใ้หแ้ก่ครอบครัว ซึงมีหน่วยงานต่างๆเขา้มาใหค้วามรู้ ในการพฒันาผลิตภณัฑ ์จนทาํให้ผลิตภณัฑเ์กิดเป็นสินคา้ OTOP ขึนมาซึงไดร้างวลัจากหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบักลุ่มชาวบา้นไดไ้ม่น้อย สําหรับวตัถุดิบทีนาํมาใช้ คือ ตน้เตยปาหนัน จะมีขึนในพืนทีชายทะเล คุณสมบตัิมีความเหนียวนุ่ม ทนทาน ไม่ทาํลายสภาพแวดลอ้ม เป็นพืชทีขึนอยูใ่นบริเวณหมู่บา้น สามารถหาไดง่้าย จกัสานเตยปาหนนั ถือเป็นภูมิปัญญาของชาวบา้น บา้นดุหุน ซึงสร้างขึนดว้ยฝีมือเชิงศิลปะ ทีแสดงออกมาอยา่งปราณีต สวยงาม ซึงทกัษะเหล่านีถือเป็นความชาํนาญเฉพาะตวัของคนนนั ๆ ใครทีจะสนใจอยากจะทาํเป็น จะตอ้งมีการเรียนรู้ ฝึกปฏิบติัจากผูเ้ชียวชาญเหล่านี ไม่วา่จะเป็นในเรืองของการเลือกสรรวตัถุดิบ วสัดุทีใช ้ขนัตอน กระบวนการทาํ ซึงอาจจะตอ้งไปเรียนรู้แบบตวัต่อตวั ซึงอาจจะเกิดปัญหาในการเรียนรู้ขึน เช่น ผูเ้ชียวชาญไม่วา่งสอน ระยะทางห่างไกลกนัยากแก่การเดินทาง  ปัญหาต่างๆเหล่านีถือเป็นอุปสรรคในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถินให้คงอยู่ เพือขจดัปัญหาดังกล่าว ผูว้ิจัยไดเ้ล็งเห็นถึงการนําทฤษฏีการจดัการความรู้มาใชส้ําหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถิน เพือให้ผูที้สนใจสามารถนําไปปฏิบตัิตามได ้และสืบทอดภมิูปัญญาทอ้งถินอนัทรงคุณค่านีใหค้งอยูสื่บไป จากปัญหาทีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดในการวิจยัเกียวกบัการจดัการความรู้ของกลุ่มจกัสานเตยปาหนัน บา้นดุหุน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ขึนมา โดยเก็บรวบรวมความรู้ต่าง ๆ ไวใ้นฐานขอ้มูล อยูใ่นรูปแบบของเวบ็แอปพลิเคชนั ซึงใชง้านผ่านอินเทอร์เน็ต โดยขอ้มูลต่าง ๆ  ทีไดม้าผูว้ิจัยไดท้าํการสนทนา พูดคุย กลบักลุ่มผูเ้ชียวชาญในการทาํผลิตภณัฑ์จกั
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สานจากเตยปาหนัน ทาํให้ไดข้อ้มูลทีมีความถูกตอ้ง ละเอียด ครบถว้น ถือเป็นประโยชน์หากผูส้นใจ สนใจทีจะทาํจกัสานจากเตยปาหนัน สามารถนาํไปปฏิบติัตาม ใชป้ระกอบเป็นอาชีพเสริมไดเ้ป็นอยา่งดี จากการทีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาระบบจดัการความรู้ขึนมานี มีขอ้ดีคือ ทาํให้สามารถทีจะเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วและง่ายยงิขึน ทาํให้ผูที้สนใจสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวก อีกทงัวิจยันียงัตอบสนองนโยบายและยทุธศาสตร์การวจิยัของชาติ ฉบบัที 8 (พ.ศ. 2555-2559) ในเรืองของการพฒันาองคค์วามรู้และต่อยอดภมิูปัญญาทอ้งถินใหเ้กิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะเพือเป็นพนืฐานในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนอยา่งยงัยนื (สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 2555-2559) อีกดว้ย วตัถุประสงค์ของงานวจิยั   1. เพอืศึกษากระบวนการทาํจกัสานเตยปาหนนั บา้นดุหุน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง   2. เพอืพฒันาและหาประสิทธิภาพของระบบจดัการความรู้ภมิูปัญญาทอ้งถินของกลุ่มจกัสานเตยปาหนนั บา้นดุหุน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง   3. เพือศึกษาความพงึพอใจของผูใ้ชที้มีต่อระบบจดัการความรู้ของกลุ่มจกัสานเตยปาหนนั บา้นดุหุน  อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ขอบเขตการวจิัย 1. ขอบเขตดา้นเนือหา   ทาํการศึกษา เนือหา รวบรวมขอ้มูล องคค์วามรู้ในการจดัทาํจกัสานเตยปาหนัน จากกลุ่มจกัสานเตยปาหนัน บ้านดุหุน อาํเภอสิเกา จังหวดัตรัง โดยเนือหาจะเป็นการบอกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ระบบจะนําเสนอข้อมูลประวตัิ ผลิตภณัฑ ์กระบวนการทาํ วสัดุอุปกรณ์ การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ สมาชิกกลุ่ม เวบ็บอร์ด และติดต่อเรา    2. ขอบเขตของระบบ        ระบบฐานขอ้มูลจดัการความรู้กลุ่มจกัสานเตยปาหนนัอยูใ่นรูปแบบของเวบ็แอปพลิเคชนั ซึงจะแบ่งการทาํงานของระบบออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผูดู้แลระบบ (Admin) และส่วนของผูใ้ช้งานทัวไป (User)  ในส่วนของผูดู้แลระบบ (Admin) สามารถบริหารจัดการขอ้มูลต่างๆ เช่น เพิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูล ส่วนผูใ้ชง้านทวัไป (User)  สามารถเขา้มาดูขอ้มูลต่างๆไดแ้ละสามารถใชเ้วบ็บอร์ดในการแลกเปลียนหรือแบ่งปันความรู้ระหวา่งกนัได ้  3.  เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั   - ระบบจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิน กลุ่มจกัสานเตยปาหนนั บา้นดุหุน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรังฝฝฝพฒันาโดย ใชภ้าษา PHP และ ฐานขอ้มูล MySQL    - แบบประเมินประสิทธิภาพการใชง้านของระบบจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิน กลุ่มจกัสานเตยปาหนัน บ้านดุหุน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง   - แบบประเมินความพงึพอใจของผูใ้ชที้มีต่อระบบจดัการความรู้ของกลุ่มจกัสานเตยปาหนนั บา้นดุหุน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง  วธิีดําเนินการวิจัย               งานวิจยันีใชว้ธีิวจิยัเชิงคุณภาพและการวจิยัเชิงพฒันา ดงันี 1. วจิยัเชิงคุณภาพ   เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ภมิูปัญญาทอ้งถินของกลุ่มจกัสานเตยปาหนนั จากผูเ้ชียวชาญในการทาํผลิตภณัฑ์จากเตยปาหนัน การเก็บรวมรวมขอ้มูลโดยใชว้ิธีการสนทนา สัมภาษณ์ และจดบนัทึกขอ้มูลไวใ้นสมุดบนัทึกอยา่งไม่เป็นทางการ รวมไปถึงการใช้กล้องถ่ายภาพและบันทึกเสียง จากนันจึงนําข้อมูลทีจัดเก็บได้ครบถ้วนแล้วมาเรียบเรียงจัด
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หมวดหมู่ให้เป็นระเบียบ แลว้ส่งให้ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลอีกครังก่อนทีจะนาํขอ้มูลนนัไปจดัเก็บในฐานขอ้มูลเพือเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซต ์ผูว้ิจยัไดใ้ช ้SECI  Model ในการนาํเสนอการแลกเปลียนความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถินของกลุ่มจกัสานเตยปาหนนั ซึงประกอบดว้ย 4 กระบวนการ ดงันี   1) Socialization : การแบ่งปันและการสร้างความรู้โดยนยั (Tacit  knowledge) จากการติดต่อสือสารระหวา่งกนัโดยการแลกเปลียนประสบการณ์ตรง โดยการสมัภาษณ์ สนทนา พูดคุย  เรืองของวธีิการทาํผลิตภณัฑจ์กัสานจากเตยปาหนนั จากผูเ้ชียวชาญ จนไดรั้บความรู้เพอืมาทดลองทาํเอง   2) Externalization : การสร้างและแบ่งปันความรู้โดยนยั (Tacit  knowledge) และเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Explicit knowledge) โดยการนาํความรู้เรืองวธีิการทาํผลิตภณัฑจ์กัสานจากเตยปาหนนั ทีไดจ้ากผูเ้ชียวชาญมาบนัทึกเป็นลายลกัษณ์ตวัอกัษร ภาพนิง และภาพเคลือนไหว   3) Combination : เป็นการรวบรวมความรู้ทีเรียนรู้มาสร้างเป็นความรู้ประเภท Explicit ใหม่ ๆ แล้วถ่าย ทอดผา่นเวบ็ไซตร์ะบบจดัการความรู้   4) Internationalization : เป็นการแปลงความรู้ทีชัดแจ้ง (Explicit knowledge) มาเป็นความรู้โดยนัย (Tacit  knowledge) เป็นการนําความรู้ทีเรียนรู้มาไปปฏิบัติจนทาํให้เกิดทักษะและความชาํนาญจนกลายเป็นความรู้โดยนัยของตนเองในทีสุด และเมือเกิดความรู้แลว้ก็เกิดการแลกเปลียนกบัคนอืนๆ ต่อไปก็จะเกิดกระบวนการทีเรียกวา่ Socialization ขึน ซึงเป็นกระบวนการทีหมุนเวยีนไปเรือยๆ แสดงกระบวนการไดด้งัภาพที 1            ภาพท ี1  โมเดลเกลียวความรู้ SECI  2. วจิยัเชิงพฒันา  เมือทาํการรรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มจกัสานเตยปาหนันแลว้ จะนาํขอ้มูลมาจดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล ซึงพฒันาเป็นระบบจดัการความรู้ เพอืสามารถทีจะเผยแพร่ความรู้นนัผา่นทางเวบ็ไซตไ์ด ้ซึงมีกระบวนการในการพฒันาระบบ ดงันี  2.1  การวเิคราะห์และออกแบบระบบ  เป็นขนัตอนในการศึกษาถึงความตอ้งการของระบบจากผูใ้ชร้ะบบ จากนันนาํขอ้มูลทีไดม้าวิเคราะห์และออกแบบ โดยออกแบบระบบออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนโครงสร้างเวบ็ไซตแ์ละส่วนหน้าจอการแสดงผล ซึงโครงสร้างเว็บไซต์จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามลกัษณะการใช้งาน คือ ส่วนของผูดู้แลระบบและส่วนของผูใ้ชง้านทวัไป แสดงโครงสร้างของระบบดงัภาพที 2  
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         ภาพท ี2  โครงสร้างของระบบการจดัการความรู้กลุ่มจกัสานเตยปาหนนั บา้นดุหุน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง   2.2  พฒันาระบบและติดตงัระบบ เมือไดอ้อกแบบระบบเสร็จสินแลว้จะเป็นในส่วนของการพฒันาระบบนีพฒันาโดยใชฐ้านขอ้มูล MySQL และภาษา PHP ในการเขียนโปรแกรม  2.3  เผยแพร่ข้อมูล  หลังจากเขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ทําการทดสอบโปรแกรม เพือตรวจสอบหาขอ้ผิดพลาดของโปรแกรมทีพฒันาขึน จากนนัทาํการอพัโหลดระบบขึน server เพือเผยแพร่ขอ้มูล   2.4  ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลทงัหมดไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยใชส้ถิติดงัต่อไปนี                            - การประเมินประสิทธิภาพของระบบจดัการความรู้ จากผูเ้ชียวชาญด้านการประเมินสือ ในทีนีจะเป็นอาจารยที์สอนเกียวกับการพฒันาเว็บไซต์ การออกแบบสือ หรือผูช้าํนาญการด้านสือจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยใช้สถิติ ค่าเฉลีย ( X )  ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลโดยใชเ้กณฑ์ตามวิธีของไลเคอร์ท  (Likert) ซึงเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดบั   - การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ทีมีต่อระบบจดัการความรู้ โดยใชส้ถิติ ค่าเฉลีย ( X )  และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลโดยใช้เกณฑ์ตามวิธีของไลเคอร์ท  (Likert) ซึงเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดบั  ผลการทดลอง    1. กระบวนการทาํจกัสานเตยปาหนนั บา้นดุหุน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง   ศึกษากระบวนการทําจักสานเตยปาหนัน บ้านดุหุน อาํเภอสิเกา จังหวดัตรัง  ซึงใช้กระบวนการจัดการความรู้                โดยการสัมภาษณ์จากสมาชิกของกลุ่ม ซึงสามารถแบ่งกระบวนการทาํออกเป็น 3 ประเด็นดว้ยกนั คือ วสัดุอุปกรณ์ทีใช ้             การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ และกระบวนการทาํ  1.1  วสัดุอุปกรณ์ทีใช ้  - เสน้ตอกตากแหง้ เสน้ตอกตากแหง้มาจากใบเตยปาหนนัทีผา่นขนัตอน การทาํเป็นวสัดุพร้อม ทีจะเป็นเสือ และผลิตภณัฑรู์ปแบบต่าง ๆ   - สียอ้ม ใชส้าํหรับยอ้มเสน้ตอกเตยใหเ้ป็นสีต่าง ๆ ตามตอ้งการ   - เล็บแมวดึงเสน้ ใชส้าํหรับกรีดใบเตยดิบให้เป็นเสน้ตอก ตามขนาดทีตอ้งการหรือเรียกวา่ยา่หงาดหรือเล็บแมว   - รีดเสน้ ใชส้าํหรับขดูรีดเสน้ตอกขณะกาํลงันงัสานใหเ้รียบนิม 
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  - ดึงเสน้ ใชส้าํหรับเหยยีบทบัเสน้ตอกขณะนงัสานเป็นผืนเสือ ใหผื้นเสือตรงและสานได ้ง่ายขึน   - มีด ใชส้าํหรับตดัหนามหลงัของใบเตยดิบใหเ้ป็น 2 ซีก   1.2  การเตรียมวสัดุอุปกรณ์   - การคดัเลือกตน้เตย ตน้เตยทีจะนํามาทาํตอกเตยนัน เรียกว่าเตยปาหนัน มีลักษณะคลา้ยเตยหอมแต่มีขนาดใหญ่กวา่ ใบหนากวา่และมีหนามทีใบ ส่วนใหญ่ชาวบา้นจะเขา้ไปตดัในป่าทีลึกเขา้ไป จะไม่เอาตน้เตยทีอยูด่า้นนอก ๆ เพราะตน้เตยในป่าลึกจะมีความอดุมสมบูรณ์มากกวา่ จากนนัก็คดัเลือกเอาตน้เตยทีมีใบบาง ๆ ยาว ๆ เพือเอามาทาํเป็นตอก เตยและสมบูรณ์มากกวา่ จะไม่เอาใบทีผอม ๆ เพราะเมือกรีดแลว้จะไดต้อกจาํนวนนอ้ยเสน้  - การตดัใบเตย เริมแรกตดัจะใชมี้ดพร้าทีมีความคม ฟันวชัพืชรก ๆ รอบ ๆ ตน้เตยออก เพือความสะดวกในการเขา้ไปตดั ซึงการทีไดใ้บเตยทีพอเหมาะนนัผูต้ดัจะเลือกใบเตยทีตงัแต่ประมาณชนัใบที 4 นบัจากโคนตน้ขึนไปและไม่เอาใบยอดทียงัอ่อน ๆ 2-3 ชนัใบนบัจากขา้งบน จากนนัจึงฟันมีดพร้าลงไปเฉียง ๆ ใหติ้ดหัวออ่น การไม่ตดัทีโคนตน้นนั  ไม่เพียงใหไ้ดใ้บทีเหมาะเท่านนั แต่ยงัเพือใหห้วัอ่อนแตกหน่อภายหลงั   - ตดัหนามใบเตยและยา่งใบเตย การยา่งใบเตยมีประโยชนค์ือ ทาํใหใ้บเตยนิมสะดวกในการรีดและไม่กรอบหกัเมือสาน ทงัยงักนัขึนราไดอี้กดว้ย ก่อนทีจะนาํใบเตยมายา่งไฟนนั จะตอ้งใชมี้ดริดหนามดา้นหลงักลางใบออกเสียก่อน โดยจะริดจากโคนไปหาปลายใบตามยาว จากนนัจึงเอามาทดัรวมกนัประมาณ 10-15 ใบ สาํหรับไฟทีเหมาะสมในการยา่งใบเตยนนั จะตอ้งเป็นไฟถ่านและไม่มีควนั เพราะไฟทีลุกและมีควนัจะทาํใหใ้บเตยไม่เป็นสีขาวตามตอ้งการ การยา่ง ใบเตยจะยา่งสุก สงัเกตไดโ้ดย เมือใบเตยมีสีเขียวเขม้ขึนเป็นเงาก็เป็นอนัวา่ใชไ้ด ้   - การกรีดใบเตย นาํใบเตยทียา่งไฟแลว้มากรีดดว้ยอุปกรณ์ทีเรียกวา่เล็บแมวโดยเวน้ระยะจากโคนใบไว ้เพือสะดวกในการหยบิและการขดูดว้ยไมไ้ผ ่ หลงัจากการกรีดแลว้ก็ฉีกเอาเสน้ทีเป็นหนามทงั 2 ขา้งของใบออก และ เสน้ตรงกลางทีเป็นรอยกรีดเอาหนามออกทิงไป ใบเตยหนึงใบกรีดแลว้ไดเ้สน้ตอก ประมาณ 3-6 เสน้   - การแช่นาํ เพอืใหต้อกเตยเปลียนจากสีเขียวเป็นสีขาวถา้ตอ้งการใหข้าวมากยงิขึนก็ใหเ้ติมนาํสม้สายชูลงไปประมาณ 2-3 ชอ้นโตะ๊ แช่ 2 วนั 2 คืน หลงัผา่นคืนที 1 ไป ตอ้งเปลียนนาํ 1 ครงั ในการแช่ตอ้งเอาของหนกั เช่น กอ้นหิน ใส่ถุงพลาสติกทบัตอกเอาไวเ้พอืใหต้อกจมนาํหมดทุกเสน้   - การตากตอกเตย ถา้แดดจดั วนัเดียวก็ใชไ้ด ้  - การยอ้มสีตอกเตย ชาวบา้นจะแยกตอกเตยส่วนหนึงจากตอกเตยทีตากแหง้และขดูดว้ยไมไ้ผแ่ลว้มายอ้มสี เพอืใหไ้ดผ้ลิตภณัฑที์มีลวดลายทีสวยงาม สีทีใชย้อ้มเป็นสีเคมี ส่วนใหญ่จะใชสี้แดง สีนาํเงิน สีเหลือง สีสม้ การยอ้มสีตอกเตยจะเริมตน้โดยการตม้นาํประมาณครึงกะละมงัใหเ้ดือดแลว้ใส่เกลือแกงลงไปประมาณ 1 กาํมือเพอืจะช่วยป้องกนัตอกเตยสีตก และใส่หวันาํสม้ประมาณ 3 หยด จะช่วยใหต้อกเตยลืนยงิขึน จากนนัเอาสีทีตอ้งการยอ้มประมาณ 1 ชอ้นโตะ๊ใส่ลงไปใชไ้มพ้ายคนใหเ้ขา้กนั ตอ้งรอใหน้าํเดือดจึงเอาตอกเตยซึงชุบนาํใหเ้ปียกก่อนใส่ลงไปได ้  1.3  กระบวนการทาํ   - การขึนรูปเริมตน้จากการทาํกน้กระเป๋า โดยสานดว้ยลายขดัหรือเรียกวา่ลายหนึงตามขนาดกระเป๋าทีตอ้งการผลิตสานกน้กระเป๋าจนเตม็พนืทีของหุ่นแลว้ขึนส่วนขอบล่างเพอืขึนรูปทรงของกระเป๋าต่อไปแลว้สอดสีดว้ยตอกเตยสีต่างๆ เพือเพมิความสวยงาม   - การขึนรูป โดยใชต้อกสีทีตอ้งการสานขึนต่อจากขอบล่างในแนวเฉียงทแยงมุมซา้ยขวาจนถึงของ ดา้นบน   - ขนัเก็บความเรียบร้อยของผลิตภณัฑห์ลงัจากการสานตวักระเป๋าเสร็จแลว้ก็จะมีการเก็บความเรียบร้อยของผลิตภณัฑโ์ดยการสานพบัลงดา้นล่าง   - ขนัเกบ็และรักษาผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑใ์บเตยจะมีความทนทานตอ่สภาพแวดลอ้มจึงไม่ตอ้งกงัวลเรือง
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ความชืนหรือการขึนราสามารถเกบ็รักษาไดใ้นทุกที หากตอ้งการผลิตภณัฑที์มีสีสนัสวยงาม จะตอ้งนาํเสน้ตอกเตยมายอ้มสี ดว้ยสีเคมี จะไดเ้สน้ตอกเตยทีมีสีต่าง ๆ ตามทีตอ้งการ ดว้ยวธีิการดงัต่อไปนี   - นาํสีเคมีทีจะยอ้มมาผสมกบันาํละลายในอตัราส่วนทีตอ้งการสาํหรับการยอ้มใส่ในกระทะสาํหรับยอ้มสี   - นาํกะทะไปตงัไฟตม้นาํให้เดือด   - นาํเสน้ตอกเตยแหง้มดัเป็นกาํ ไปแช่นาํใหเ้ปียกทวัทุกเส้นและเพือชาํระสิงสกปรกอนัจะเป็นอุปสรรคต่อการยอ้มสีได ้แลว้ผงึใหน้าํสะเดด็แหง้พอหมาด   - นาํตอกเตยทีแหง้พอหมาด ๆ ใส่ในกะทะยอ้มสี คนใหเ้สน้ตอกเตยติดสีใหท้วัทุกเสน้ ประมาณ 3-5 นาที   - นาํใบเตยทีผา่นการยอ้มแลว้ไปแช่ดว้ยนาํเยน็ ชาํระลา้ง 2-3 ครัง ใหน้าํสีออกหมดเป็นนาํใสสะอาด แลว้จึงนาํไปผึงตากแดดใหแ้หง้ ประมาณ 1 วนัจะไดเ้สน้ตอกใบเตยทีผา่นการยอ้มสี เป็นสีต่าง ๆ ตามทีตอ้งการ ทีพร้อมจะใชง้าน สานเป็นเสือหรือสิงต่างๆ ทีตอ้งการ   2.  ระบบจดัการความรู้ภมิูปัญญาทอ้งถินของกลุ่มจกัสานเตยปาหนนั บา้นดุหุน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง   การพฒันาระบบการจดัการความรู้กลุ่มจกัสานเตยปาหนันอยูใ่นรูปแบบของเวบ็แอปพลิเคชนั ซึงจะแบ่งการทาํงานของระบบออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของ Admin และส่วนของ User  ระบบจะนําเสนอขอ้มูลประวตัิ ผลิตภณัฑ ์กระบวนการทาํ วสัดุอุปกรณ์ การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ สมาชิกกลุ่ม เวบ็บอร์ด และติดต่อเรา   2.1 ส่วนของผูดู้แลระบบ (Admin)  จะทาํหนา้ทีในการบริหารจดัการกบัขอ้มูลต่าง ๆ ซึงแสดงตวัอยา่งหนา้จอการทาํงานดงัภาพที 3 - ภาพที 4           ภาพท ี3  หนา้จดัการกบัขอ้มูลประเภทผลิตภณัฑ ์        
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         ภาพท ี4  หนา้จดัการกบัขอ้มูลผลิตภณัฑ ์  2.2  ส่วนของผูใ้ชง้านทวัไป  (User)  ผูใ้ชส้ามารถเขา้มาศึกษาขอ้มลูต่าง ๆ ภายในเวบ็ไซต ์ซึงแสดงตวัอยา่งหนา้จอการทาํงานดงัภาพที 5 - ภาพที 7           ภาพท ี5  หนา้จอหลกัของเวบ็ไซต ์           ภาพท ี6  หนา้จอแสดงผลิตภณัฑ ์
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         ภาพท ี7  หนา้จอแสดงวสัดุอุปกรณ์  3.  ประสิทธิภาพของระบบจดัการความรู้ภมิูปัญญาทอ้งถินของกลุ่มจกัสานเตยปาหนนั บา้นดุหุน  อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง แสดงรายการประเมินดงัตารางที 1 ตารางท ี1  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถินของกลุ่มจกัสานเตยปาหนนั  บา้นดุหุน     อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง   
รายการประเมิน ค่าเฉลีย ( X ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลผล 

1. ดา้นเนือหา     1.1 ขอ้มูลมีความถูกตอ้ง น่าเชือถือ 4.33 1.15 มาก     1.2 ความครบถว้นสมบูรณ์ของเนือหา 4.00 0.00 มาก     1.3 เนือหามีความทนัสมยั 4.67 0.58 มากทีสุด ค่าเฉลียรวม 4.33 0.58 มาก 2. ดา้นการออกแบบ     2.1 การใชสี้มีความเหมาะสม สวยงาม 4.67 0.58 มากทีสุด     2.2 ใชรู้ปแบบ ขนาดตวัอกัษร ทีเหมาะสม อ่านง่าย 4.33 0.58 มาก     2.3 ระบบนาํทางอยูใ่นตาํแหน่งทีเหมาะสม หาง่าย 5.00 0.00 มากทีสุด     2.4 รูปภาพมีจาํนวน ขนาด คุณภาพ ทีเหมาะสม 4.33 0.58 มาก     2.5 มีการจดัเรียงขอ้มูลเป็นหมวดหมู ่ 4.67 0.58 มากทีสุด ค่าเฉลียรวม 4.60 0.46 มากทีสุด 3. ดา้นความสามารถในการใชง้าน     3.1 สามารถใชง้านเวบ็ไซตไ์ดโ้ดยสะดวกและใชง้านง่าย 5.00 0.00 มากทีสุด     3.2 การแสดงผลมีความรวดเร็ว 4.67 0.58 มากทีสุด ค่าเฉลียรวม 4.83 0.29 มากทีสุด ค่าเฉลียรวมทงัหมด 4.59 0.44 มากทีสุด  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถินของกลุ่มจักสานเตยปาหนัน             จากผูเ้ชียวชาญดา้นการประเมินสือ จากอาจารยม์หาวทิยาลยั  จาํนวน 3 ท่าน พบวา่ประสิทธิภาพของสือดา้นความสามารถในการใช้งาน  และด้านการออกแบบโดยรวมมีค่าเฉลียอยู่ในระดับมากทีสุด ( X  =4.83, S.D. = 0.29 และ X  =4.60, S.D. = 0.46 
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ตามลาํดบั) ส่วนดา้นเนือหาโดยรวมมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก ( X  =4.33, S.D. = 0.58)  ซึงมีค่าเฉลียรวมทงัหมดอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X  =4.59, S.D. = 0.44)   4. ความพงึพอใจของผูใ้ชที้มีต่อระบบจดัการความรู้ของกลุ่มจกัสานเตยปาหนนั บา้นดุหุน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง แสดงรายการประเมินดงัตารางที 2 ตารางที 2  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ทีมีต่อระบบจัดการความรู้ของกลุ่มจักสานเตยปาหนัน บ้านดุหุน                อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 
รายการประเมิน ค่าเฉลีย ( X ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลผล 

1. ดา้นเนือหา     1.1 ขอ้มูลมีความถูกตอ้ง น่าเชือถือ 4.60 0.50 มากทีสุด     1.2 ความครบถว้นสมบูรณ์ของเนือหา 4.11 0.63 มาก     1.3 เนือหามีความทนัสมยั 4.17 0.79 มาก ค่าเฉลียรวม 4.30 0.64 มาก 2. ดา้นการออกแบบ     2.1 การใชสี้มีความเหมาะสม สวยงาม 4.57 0.50 มากทีสุด     2.2 ใชรู้ปแบบ ขนาดตวัอกัษร ทีเหมาะสม อ่านง่าย 4.49 0.70 มาก     2.3 ระบบนาํทางอยูใ่นตาํแหน่งทีเหมาะสม หาง่าย 4.69 0.47 มากทีสุด     2.4 รูปภาพมีจาํนวน ขนาด คุณภาพ ทีเหมาะสม 4.29 0.75 มาก     2.5 มีการจดัเรียงขอ้มูลเป็นหมวดหมู ่ 4.66 0.48 มากทีสุด ค่าเฉลียรวม 4.54 0.58 มากทีสุด 3. ดา้นความสามารถในการใชง้าน     3.1 สามารถใชง้านเวบ็ไซตไ์ดโ้ดยสะดวกและใชง้านง่าย 4.63 0.49 มากทีสุด     3.2 การแสดงผลมีความรวดเร็ว 4.54 0.51 มากทีสุด ค่าเฉลียรวม 4.59 0.50 มากทีสุด 4. ดา้นความเป็นประโยชน ์    4.1  เวบ็ไซตส์ามารถใหแ้หล่งขอ้มูลทีเป็นประโยชน์  4.40 0.69 มาก     4.2  ระบบช่วยแกปั้ญหาดา้นบุคลากรในการถ่ายทอด            ความรู้ 4.46 0.66 มาก 
    4.3  ความรู้ในระบบเอือต่อการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่ม 4.51 0.70 มากทีสุด 
ค่าเฉลียรวม 4.46 0.68 มาก 
ค่าเฉลียรวมทงัหมด 4.47 0.60 มาก 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชที้มีต่อระบบจดัการความรู้ของกลุ่มจกัสานเตยปาหนนั จากผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 5 คน และผูใ้ชง้านทวัไป จาํนวน 30 คน  รวม 35 คน พบวา่ความพึงพอใจดา้นความสามารถในการใชง้าน และดา้นการออกแบบ โดยรวมมีค่าเฉลียอยู่ในระดบัมากทีสุด ( X  =4.59, S.D. = 0.50 และ X  =4.54, S.D. = 0.58 ตามลาํดับ)  ส่วน
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ดา้นความเป็นประโยชน์และดา้นเนือหา โดยรวมมีค่าเฉลียอยู่ในระดบัมาก ( X  =4.46, S.D. = 0.68 และ X  =4.30, S.D. = 0.64 ตามลาํดบั) ซึงมีค่าเฉลียรวมทงัหมดอยูใ่นระดบัมาก ( X  =4.47, S.D. = 0.60)  สรุปและอภิปรายผล  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบมีค่าเฉลียรวมทงัหมดอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X  =4.59, S.D. = 0.44) และผลการประเมินความพงึพอใจของผูใ้ชที้มีต่อระบบผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชที้มีต่อระบบมีค่าเฉลียรวมทงัหมดอยู่ในระดบัมาก ( X  =4.47, S.D. = 0.60)  ระบบการจดัการความรู้กลุ่มจกัสานเตยปาหนนั บา้นดุหุน อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ทีพฒันาขึน สามารถใชบ้นัทึก จดัเก็บ ถ่ายทอด และแบ่งปันความรู้ให้กบักลุ่มผูส้นใจได ้ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนกัวจิยัหลายท่าน เช่น ศิรประภา โคบายาชิ  (2555) ไดศึ้กษาเรืองการจดัการองคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถินดา้นการจกัสานผลิตภณัฑ์จากผกัตบชวา ของกลุ่มแม่บ้านหมู่บา้นต๋อมดง ตาํบลบา้นต๋อม อาํเมือง จังหวดัพะเยา พบว่าเมือนํากระบวนการจดัการความรู้มาใช้ก่อให้เกิดผลดีหลายประการเช่น สามารถเผยแพร่ความรู้ให้กบัผูที้สนใจได้ มีเครือข่ายการแลกเปลียนความรู้เพิมขึน มีสมาชิกในกลุ่มเพิมขึน  กนกพร ฉิมพลี (2555) ได้ศึกษาเรืองรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถินด้ายหตัถกรรมเครืองจกัสาน : กรณีศึกษาวสิาหกิจชุมชน จงัหวดันครราชสีมา  พบวา่การจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถินเป็นการนาํความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทีบรรพบุรุษไดส้ร้างสรรคแ์ละถ่ายทอดสืบต่อกนัมา ทาํให้กลายเป็นองคค์วามรู้ประจาํทอ้งถินและสามารถปลูกฝังวธีิคิดการดาํเนินชีวติประจาํวนัให้แก่ลูกหลานได ้ ทศัวรรณ ธิมาคาํ (2553)  ไดศึ้กษาเรืองการจดัการความรู้ภูมิปัญญาพืนบา้นลา้นนา เรืองการทอผา้ยกลาํพนู โดยประยกุตใ์ชแ้นวคิดโมเดล SECI ในการสกดัความรู้ชนิดฝังลึกจากผูเ้ชียวชาญ มาทาํเป็นความรู้ทีชัดแจ้งในรูปแบบทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรภาพนิงวิดีทัศน์ และเวบ็ไซต์ ซึงสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยงัผูที้สนใจไดเ้ป็นอยา่งดี  ลทัธวฒัน์ สอนศรีนุสรณ์ (2552) ไดศึ้กษาการจดัการความรู้ ภูมิปัญญาพนืบา้นลา้นนาเรืองกลองสะบดัชยั พบวา่การจดัการความรู้ผา่นระบบเวบ็ไซต ์ทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงความรู้ชนิดฝังลึกเป็นความรู้ชนิดชดัแจง้ เผยแพร่บนเวบ็ไซต ์อนัเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจทวัไป และระบบยงัสนับสนุนการแลกเปลียนความรู้ ทาํใหมี้ความรู้ไหลเวยีนในระบบและผูช้มสามารถนาํไปฝึกปฏิบตัิจนเกิดเป็นความชาํนาญได ้สิริกร กรมโพธิ (2550) ไดศึ้กษาการใชร้ะบบ การจดัการความรู้สาํหรับการเรียนการสอน โดยใชรู้ปแบบโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็พบวา่ระบบการจัดการความรู้สําหรับการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบโปรแกรม ประยุกต์บนเว็บไซต์ สามารถใช้บันทึกและถ่ายทอดความรู้ได ้นอกจากนียงัช่วยให้ผูเ้รียนได้แลกเปลียน และเชือมโยงความรู้ ประสบการณ์ของตนทีไดเ้รียนรู้มาผ่านระบบเวบ็ไซต ์ก่อใหเ้กิดสงัคมแห่งการเรียนรู้ได ้และภาคภูมิ รัตนาววิฒัน์พงศ ์(2548) ไดศึ้กษาการออกแบบและ จดัทาํคลงัความรู้ผ่านระบบอินทราเน็ต กรณีศึกษาฝ่ายปฏิบติัการเขตนครหลวง, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. พบว่าการพฒันาคลงัความรู้เพือสนับสนุน การจัดการความรู้ผ่านระบบอินทราเน็ต ทาํให้ผูร่้วมงาน สามารถถ่ายทอด แบ่งปัน ความรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและทวัถึง   กิตติกรรมประกาศ งานวิจยัชินนีไดรั้บทุนสนับสนุนจาก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั งบประมาณเงินรายไดป้ระจาํปี 2560 คณะผูว้จิยัขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี      
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เอกสารอ้างองิ กนกพร ฉิมพลี. 2555. รูปแบบการจัดการความ รู้ภูมิ ปัญ ญ าท้องถินด้านหัต ถกรรม เครืองจักสาน : กรณีศึ กษา   วิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาพัฒนาสังคมและการจัดการสิงแวดล้อม     คณะพฒันาสงัคมและสิงแวดลอ้ม  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. ทัศวรรณ ธิมาคํา รัตนา ณ ลาํพูน และ ทรงศักดิ ปรางค์วฒันากุล. 2553. การจัดการ ความรู้ภูมิปัญญาพืนบ้านล้านนา    เรืองการทอผ้ายกลําพูน . วารสารสารสนเทศศาสตร์. ปีที  28  ฉบับที 2. พฤษภาคม - สิงหาคม 2553. หน้า    17-28. ภาค ภู มิ  รัตน าวิว ัฒ น์ พ งศ์ . 2548. การออกแบบ และ จัด ทํ าค ลังค วาม รู้ ผ่ าน ระบบอิน ทรา เน็ ต  กรณี ศึ กษ าฝ่ าย   ปฏิบัติการเข ตนครหลวง, การไฟ ฟ้ าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ ไทย . วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร   มหาบณัฑิต, สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. ลัทธวัฒน์  สอนศรีนุสรณ์. 2552. การจัดการความ รู้ ภูมิปัญ ญ าพืนบ้านล้านนาเรือง กลอง สะบัดชัย . วิทยานิพนธ ์  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. ศิรประภา โคบายาชิ. 2555. การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถินด้านการจักสาน  ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ของ    กลุ่มแม่บ้านหมู่ บ้านต๋อมดง ตําบลบ้านต๋อม อําเมือง จังหวัดพะเยา. วารสารเพือการพัฒนาเชิงพืนที. ปีที 4    ฉบบัที 4. มีนาคม - เมษายน 2555. หนา้ 21-35. สิริกร กรมโพธิ. 2550. การศึกษาการใช้ระบบ การจัดการความรู้สําหรับการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบโปรแกรม   ประยุกต์ บนเว็บ (รายงานผลการวิจัย). นครราชสีมา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย    ราชภฏันครราชสีมา. สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ ฉบับท ี8  (พ.ศ. 2555-2559).                  
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ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวทิยาการคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏภูเก็ต Alumni Database System in Computer  Science Phuket Rajabhat Univer sity  พิมพใ์จ ธรรมอินทร์ * Pimjai Thammain1*  บทคัดย่อ  การวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเพือออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูก็ต มีวตัถุประสงค ์เพือสร้างระบบฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต โดยมีประชากรกลุ่มตวัอย่างศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จาํนวน 256 คน เครืองมือทีใชใ้นการทาํวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติทีใชใ้นการวจิยั คือค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน สําหรับการพฒันาระบบไดมี้การใชร้ะบบจดัการฐานขอ้มูล MySQL พฒันาดว้ยภาษา PHP ผลการประเมินความพึงพอใจพบวา่ 1) ระบบสามารถจดัเก็บขอ้มูลศิษยเ์ก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ตได ้2) ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่าสาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูก็ต อยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.95 และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.17  คาํสําคญั :  ศิษยเ์ก่า, ฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่า, สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์  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    สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต ตาํบลรัษฎา อาํเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ต 83000 1 Department of Computer Science, Faculty of Science and Technology, Phuket Rajabhat University, Sub-district Ratsada, District Muang, Province Phuket 83000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : pimjai.thammain@gmail.com 
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บทนํา           ปัจจุบนันีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเจริญกา้วหน้าอยา่งกา้วกระโดดหรือกล่าวไดว้า่เป็นเทคโนโลยีไร้พรมแดนทีทาํให้ทัวโลกสามารถสือสารกันได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถสือสารผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทีไม่จาํกดัเรือง เวลาและสถานที ยงัส่งผลให้การเผยแพร่สารสนเทศไปยงัผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์ ดังนัน หน่วยงานต่าง ๆ จึงเล็งเห็นความสําคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศและได้มีการประยุกต์เพือให้เกิดประโยชน์ในดา้นการทาํงาน ระบบสารสนเทศมีส่วนสาํคญัของการดาํเนินงานในทุกภาคส่วนไม่วา่จะเป็นภาครัฐและเอกชน เนืองจากระบบสารสนเทศเป็นระบบงานทีมีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจดัเก็บขอ้มูล ประมวลผล เรียกดูขอ้มูล (โอภาส  2549)             สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต  เป็นหน่วยงานทีมีความตอ้งการในการนาํเอาเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชง้าน เพือเพิมประสิทธิภาพในการทาํงาน ในดา้นต่าง ๆ ของสาขาวิชา อีกหนึงกิจกรรมทีสาขาได ้ดาํเนินการมาอยา่งต่อเนืองนนัคือ การจดักิจกรรม สร้างสรรคก่์อใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจอนัดีระหว่างศิษยเ์ก่ากบัสาขา ซึงมีดว้ยกันหลายกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมพิธีไหวค้รู กิจกรรมร่วมแสดงความยินดีกบัผูส้ําเร็จการศึกษาของสาขา กิจกรรมการจัดงานเลียงรุ่นศิษยเ์ก่าสาขา แเพือให้ศิษยเ์ก่าได้พบปะสังสรรค์ และแลกเปลียนความ คิดเห็นซึงกนัและกนั การจดังานทุนศิษยเ์ก่าเพือนําทุนทีไดม้าพฒันาสาขาให้มีความทนัสมยัและน่าสนใจต่อผูที้กาํลงัจะตดัสินใจเขา้มาศึกษาต่อไป แต่จากการวิเคราะห์และสังเกตพบวา่ มีศิษยเ์ก่าหลายคนทีตอ้งพลาดโอกาสอนัดีในการเขา้ร่วมเป็นส่วนหนึงในกิจกรรมทีสาขาจดัขึน ทงันี สามารถวเิคราะห์สาเหตุไดห้ลายประการดงันี (อุดม 2558)      1. ศิษยเ์ก่ามีการรวมตวักนัเป็นกลุ่ม ๆ ตาม Facebook แต่ไม่ไดม้ีการรวมตวักนัเป็นกลุ่มสาขาอยา่งเป็นระบบ ยงัไม่เป็นแบบแผน อยา่งเป็นทางการ        2. ไม่มีสือกลางในการติดต่อประสานงานระหวา่งศิษยเ์ก่ากบัสาขาและระหวา่งศิษยเ์ก่าดว้ยกนัเอง        3. ความไม่สะดวกในการแจง้แกไ้ขขอ้มูลของศิษยเ์ก่า กรณีทีมีการโยกยา้ยทีอยูห่รือเปลียนสถานทีทาํงานบ่อยครัง   จากปัญหาทีกล่าวมาข้างต้น ผู ้วิจ ัยจึงมีแนวคิดทีจะทําวิจัยเรืองระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต ทงันีเพือ แกปั้ญหาทีเกิดขึนและเพือเป็นการสนบัสนุนการใช ้เทคโนโลยใีห้เกิดประโยชน์สูงสุด (ณฐัวฒิุ 2558)               เนืองจากปัจจุบนัฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่าของนกัศึกษายงัไม่มีการจดัเก็บเป็นฐานขอ้มูลเพอืใหไ้ดข้อ้มูลทีเป็นสารสนเทศศิษยเ์ก่าของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต ทางผูจ้ดัทาํโครงการจึงไดมี้แนวคิดในการพฒันาระบบการบริหารจดัการซึงมีกระบวนการในการทาํงานทีเป็นระบบมากยงิขึน สามารถแบ่งส่วนการทาํงานออกเป็นสองส่วนใหญ่ ๆ คือ การทาํงานในส่วนของผูดู้แลระบบและการทาํงานในส่วนของผูใ้ชง้าน ระบบนีสามารถทาํการลอ็กอิน ล็อกเอาท ์จดัการขอ้มูลศิษยเ์ก่าไดเ้ป็นตน้ ซึงจะช่วยอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูที้เขา้มาใชง้านและระบบมีความสะดวกรวดเร็วมีความถูกตอ้งมากยงิขึน  วธิีดําเนินการวจิัย        1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนี คือ ศิษยเ์ก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และอาจารย ์โดยการสัมภาษณ์ เพอืใหท้ราบถึงความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ          กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการศึกษาครังนี คือประชาชนศิษยเ์ก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทงัหมด จาํนวน 711 คน โดยมีขนัตอน ดงันีการกาํหนดขนาด กลุ่มตวัอยา่งคาํนวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967 อา้งถึงใน ธานินทร์, 2549,) ทีระดบัความเชือมนั 95 % โดยใชค้วามคลาดเคลือนในการสุ่ม 5% ดงันี 
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= 1 +                                                                                                                                                                 เมือ n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง                                                                              N = ขนาดประชากร                                                                              e = ความคลาดเคลือนทีเกิดขึนจากการสุ่มตัวอย่างโดยกําหนดเป็น .05 สามารถ คาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งได ้ดงันี                                                                           = ∗ .                                                                                    n = 256 คน            การศึกษาครังนีประชากรกลุ่มเป้าหมายทีเป็นประชาชนศิษยเ์ก่าสาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ทงัหมด จาํนวน 711 คน ไดจ้าํนวน กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษา จาํนวน 256 คน       2. วธิีการดาํเนินงาน            1. ศึกษาหลกัการ ทฤษฎี เอกสาร งานวิจยัทีเกียวขอ้ง เพือนาํมาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างเครืองมือการ วิจยัเพือศึกษาปัญหาและความตอ้งการในการพฒันาระบบ            2. สัมภาษณ์อาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยสัมภาษณ์เกียวกับข้อมูลพืนฐาน ความต้องการและการดาํเนินงานภายในคลินิกรวมทงัเก็บรวบรวมขอ้มูล จากแบบฟอร์มขอ้มูลต่าง ๆ ภายในสาขา            3. วเิคราะห์แปลผลขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เพอืออกแบบและพฒันาระบบ             4. ออกแบบและพฒันาระบบฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต มีดาํเนินการตามวงจรการพฒันาระบบแบบ SDLC (System Development Life Cycle) (โอภาส, 2549) ทาํการออกแบบระบบโดยใช้แผนภาพกระแสขอ้มูล (DFD: Data Flow Diagram) พฒันาส่วนติดต่อผูใ้ชด้ว้ยภาษา PHP และใช ้MySQL เป็นระบบการจดัการฐานขอ้มูล            5. ทดสอบระบบฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่ากบัทางสาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์เพอืตรวจสอบความถูกตอ้งของการทาํงาน            6. ทาํการแกไ้ขและปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์            7. ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบโดยใชร้ะบบโดยใชแ้บบสอบถามเพอืถามความคิดเห็นดา้นความพึงพอใจ ซึงแบ่ง แบบสอบถามเป็น 3 ดา้น ใชเ้กณฑ์การแปลความหมายตามแนวคิดของบุญชม (2545) จาํนวน 11 ขอ้ ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน             8. สถิติทีใชใ้นการวิจยัและการวิเคราะห์คือ ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน เพือวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง ทีมีต่อระบบฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต โดยนาํค่าเฉลียไปเทียบกบัเกณฑด์งันี                      ค่าอยูร่ะหวา่ง 4.50 ถึง 5.00 หมายถึง ดีมาก                     ค่าอยูร่ะหวา่ง 3.50 ถึง 4.49 หมายถึง ดี                      ค่าอยูร่ะหวา่ง 2.50 ถึง 3.49 หมายถึง ปานกลาง                      ค่าอยูร่ะหวา่ง 1.50 ถึง 2.49 หมายถึง นอ้ย                     ค่าอยูร่ะหวา่ง 1.00 ถึง 1.49 หมายถึง นอ้ยทีสุด              9. จดัทาํเอกสารรายงานการวจิยั 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล             1. ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลด้วยตนเองโดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างทีเป็นศิษยเ์ก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จาํนวน 256 ชุด ตามจาํนวนของกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาทีคาํนวณได ้             2. ผูว้ิจยัตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ของการตอบในแบบสอบถาม จากการ รวบรวมขอ้มูลในครังนีทีมีการตอบอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ทงัหมด จาํนวน 256 ชุด คิดเป็น 100% ของแบบสอบถามทงัหมด              3. นาํขอ้มูลทีไดใ้นการตอบแบบสอบถามทีถูกตอ้งมาลงรหัสเพอืประมวลผลขอ้มูล โดยโปรแกรมสาํเร็จรูป หลงัจากนนันาํผลทีไดม้าวเิคราะห์และสรุปผล  ผลและวจิารณ์ผลการวจิัย        1. ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม จากการรวบรวมขอ้มูลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเกียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต จาํนวน 2 ดา้น โดยขอ้มูล เชิงสรุปปรากฏวา่             - ดา้น Function Requirement Test ปรากฏวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการโดยภาพรวมใน ระดบัดี โดยอนัดบัสูงสุดของความตอ้งการดา้น Function Requirement Test คือ ระบบสามารถแสดงผล ขอ้มูลต่าง ๆได้ถูกตอ้ง ช่วยในการจดัเก็บขอ้มูลไดดี้และถูกตอ้งและผลลพัธ์ทีไดจ้ากการสืบคน้ขอ้มูลมีความ ถูกตอ้ง เช่น สืบคน้หาจาก รหัสนกัศึกษาหรือชือนกัศึกษาทีเป็นศิษยเ์ก่าได ้             - ด้าน Usability Test โดยภาพรวมในระดับดี อนัดับแรกของความคิดเห็นด้าน Usability Test ทีมี ค่าเฉลียความคิดเห็นมาก ไดแ้ก่ คาํอธิบายมีความง่ายต่อความเขา้ใจของผูใ้ชง้าน แบบอกัษรทีใชอ้่านง่ายและ เหมาะสม มีคาํอธิบายในการใชง้านอยา่งชดัเจน ใชง้านระบบไดง่้าย และมีความรวดเร็วในการทาํงาน         2. ผลการวเิคราะห์และออกแบบระบบฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่าสาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต               2.1 กระบวนการของระบบการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีการออกแบบระบบ โดยใช้แบบแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทาง SDLC (System Development Life Cycle) (โอภาส, 2549) ดงัแสดง (ภาพที 1, และ 2)  

  ภาพท ี1 Context Diagram  
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มีขนัตอนการทาํงานของระบบตามภาพทีแสดงดงันี 1. ผูดู้แลระบบทาํการ login เขา้ระบบทาํการสมคัรสมาชิกใหผู้ใ้ชง้านและนาํรหสัใหผู้ใ้ชง้าน 2. ผูใ้ชง้านทาํการ login เขา้สู่ระบบ 3. ผูใ้ชง้านสามารถดูขอ้มูลศิษยเ์ก่าขอ้มลู และข่าวสาร 4. ผูใ้ชง้านสามารถเพมิขอ้มูลข่าวสารได ้5. ผูดู้แลระบบสามารถตรวจสอบผลการป้อนขอ้มูลข่าวสารได ้6. ผูใ้ชง้าน logout ออกจากระบบ 7. ขอ้มูลจะถูกจดัเก็บในฐานขอ้มูล  

 ภาพท ี2  Data Relation        ระบบฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่าสาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต จะประกอบดว้ยกระบวนการทาํงานดงันี           - การจัดการขอ้มูลศิษยเ์ก่า กระบวนการนีประกอบไปดว้ย การเพิม ลบ แกไ้ข แสดงขอ้มูลศิษยเ์ก่า รวมทงัสามารถ คน้หาขอ้มูลศิษยเ์ก่าจากชือรหสันกัศึกษา ชือศิษยเ์ก่าได ้            - การจดัการขอ้มูลข่าวสาร กระบวนการนีจะประกอบไปดว้ย การเพิม ลบ แกไ้ข คน้หา ขอ้มูลการข่าวสารและแสดงข่าวสาร         2.2 การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชเ้พือสนบัสนุนการทาํงานของผูใ้ชร้ะบบ สามารถแสดงได ้ ภาพที 3 - ภาพที 5  
 

ภาพท ี3 หนา้ Login 

ระบบฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่าสาขาวิทยากาคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

Username 
Password 

 
 

Login 
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ภาพท ี4 หนา้แรกของระบบ   
 รหสันกัศึกษา ชือสกลุ แสดงขอ้มูล             

ภาพท ี5 หนา้จอรายชือศิษยเ์ก่า  ผลการวจิัย     1.ผลการพฒันาระบบฐานข้อมูลศิษยเ์ก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต ทีพฒันาขึนโดยผูว้ิจัย สามารถนาํไปใชเ้ก็บฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่าไดจ้ริง 

                      ภาพท ี6 แสดงหนา้ Login                                             ภาพท ี7 แสดงการเพมิขอ้มูลศิษยเ์ก่า      

 ระบบฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่าสาขาวิทยากาคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

                       ข่าวประชาสมัพนัธ์ 
                      ข่าวรับสมคัรงาน 
                       ข่าวทุนการศึกษา 

เมนู 

 ระบบฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่าสาขาวิทยากาคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
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                                      ภาพท ี8 แสดงรายชือศิษยเ์ก่า                                          ภาพท ี9 ฟอร์มแกไ้ขขอ้มูลนิสิต                                             

                       ภาพท ี10 รายละเอียดขอ้มูลของนิสิต             จากภาพที 6-10 ระบบฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูก็ต ทีพฒันาขึน ส่วนประกอบสําหรับการใชง้าน 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนหน้าบ้าน (Front end) เป็นส่วนสําหรับให้ผูใ้ช้งานได้ท่องเวบ็เพือศึกษาขอ้มูลหรือข่าวสารต่าง ๆ และส่วนที 2 เป็นส่วนหลงับา้น (Back end) สําหรับผูดู้แลระบบ จะดาํเนินการปรับปรุงขอ้มูล เพือแกไ้ขรายการต่าง ๆ ใหเ้ป็นปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ผลการศึกษาความพงึพอใจ                ผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายทีมีต่อระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูก็ต ผูว้จิยัให้กลุ่มเป้าหมายทดลองใช ้และดาํเนินการวดัความพึงพอใจ ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงภาพที 11 และ ตารางที 1  



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference    987 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

 ภาพท ี9   ผลการประเมินความพึงพอใจต่อเวบ็ไซต ์ระบบศิษยเ์ก่าสาขาวทิยาการคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต  ตารางที 1 ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจทีมีต่อการใชง้านระบบฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่าสาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

           จากตารางที 1 พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการระบบฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่าสาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต อยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉลียโดยรวมอยูที่ 3.95 ซึงดา้นทีมีค่าเฉลียสูงสุดไดแ้ก่ ดา้นระดบัความพึงพอใจโดย ภาพรวม มีค่าเฉลียอยู่ที 4.27 รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพเนือหา มีค่าเฉลียอยูที่ 4.01 ส่วนดา้นทีมี ค่าเฉลียตาํสุดไดแ้ก่ ดา้นการออกแบบและการจดัรูปแบบ มีค่าเฉลียอยูที่ 3.82   

0.000.501.001.502.002.503.003.504.004.505.00

 ผลการประเมินความพงึพอใจตอ่เว็บไซต์ ระบบศิษย์เก่าสาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต

X̅ SD.
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สรุปผลการวจิัย             ผลจากการศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต               โดยสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี   การศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต                   จากการศึกษาทฤษฎี เอกสารงานวิจยัทีเกียวขอ้ง สํารวจขอ้มูลแบบฟอร์มต่าง ๆ ทีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ไดใ้ชเ้ก็บขอ้มูล จากนันนาํขอ้มูลทีไดจ้าก การศึกษาขา้งตน้มาทาํการวิเคราะห์และพฒันาระบบเพือช่วยในการลดความ ยุง่ยากในการคน้หาขอ้มูลศิษยเ์ก่า ขอ้มูลข่าวสาร ช่วยลดส่วนของเอกสารทีใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลไดเ้พราะว่าบางครังขอ้มูลอาจมีความสูญหายจากการฉีกขาดของเอกสาร หลงัจากไดน้าํระบบไปทาํการประเมินผลแลว้ ระบบงานสามารถนาํไปใชจ้ริง สะดวกสาํหรับการใชง้าน ทาํใหเ้กิดความรวดเร็วสามารถตรวจสอบขอ้มูลประมาณไดง่้ายขึนกวา่เดิมเมือมีระบบงานนีเพิมขึนมา ซึงระบบงานทีพฒันาออกมานนัโดยมีการจดัการทาํงานดงัต่อไปนีผูดู้แลระบบสามารถจดัการในส่วนของขอ้มูลศิษยเ์ก่า ขอ้มูลข่าวสาร  ทุกส่วนสามารถ เพมิ ลบ แกไ้ขคน้หาขอ้มูลต่าง ๆ ไดร้วมทงัแสดงขอ้มูลรายละเอียดศิษยเ์ก่า     ข้อเสนอแนะ ขอ้มูลศิษยเ์ก่าสาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูก็ต เป็นระบบฐานขอ้มูลทีพฒันาขึนมาในระยะที 1 หากจะนําไปใชง้านควรมีการพฒันาเพิมให้สามารถใชง้านไดค้รอบคลุมมากกว่านี เช่น การสํารวจความพึงพอใจหรือสภาวะการมีงานทาํผา่นเวบ็ไซตไ์ด ้เป็นตน้   กิตติกรรมประกาศ        โครงการวิจยัฉบับนีสาํเร็จลุล่วงไดอ้ย่างดี ดว้ยคาํแนะนาํการให้คาํปรึกษาให้กาํลงัใจและคอยกาํกบั ดูแล จากหลาย ๆ ฝ่ายด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิง ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย ์หลกัสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูก็ต ทุก ๆ ท่านทีไดป้ระสิทธิประสาทวชิาให้แก่ผูจ้ดัทาํขอขอบคุณพ ีๆ เพือน ๆ ในห้องปฏิบติัการและในหลกัสูตรทีคอยให้คาํแนะนําและเป็นกาํลงัใจเสมอมาในการทาํงานและสร้างความคึกครืนบา้งบางครังบางคราว และตอ้งขอขอบคุณบุคคลทีสาํคญัทีสุดในชีวติคือ บิดา มารดาและบุคคลในครอบครัว อนัเป็นทีเคารพรัก ซึงไดเ้ลียงดูคอยสังสอนผูจ้ดัทาํมาเป็นอย่างดีพร้อมทงัให้โอกาสในการศึกษาอยา่งเต็มทีและยงัให้กาํลงัใจความรักเสมอมาผูจ้ดัทาํขอกราบขอบพระคุณมา ณ ทีนีดว้ย สุดทา้ยนีคุณค่าและประโยชน์ทีไดม้าจากโครงการวิจยั ฉบบันีผูว้จิยัขอมอบแด่ผู ้มีพระคุณทุกท่าน  เอกสารอ้างองิ ณฐัวฒิุ เหล่าแสงศรี. . ระบบฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่า. [บทสัมภาษณ์].  กุมภาพนัธ์ . บุญชม ศรีสะอาด. 2545. การวิจยัเบืองต้น. สุวริียาสาส์น, กรุงเทพฯ.  อุดม วงคสุ์ภา. 2558. ประวติัและความเป็นมาของสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ. [บทสมัภาษณ์]. 8 กุมภาพนัธ์ 2558 โอภาส เอียวสิริวงศ์. 2549. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) ฉบบัปรับปรุงเพิมเติม.  ซีเอ็ด ยเูคชนั, กรุงเทพฯ.     
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การศึกษาการประยุกต์ใช้โปรแกรมอาดูโนสําหรับแจ้งเตือนภัย Study to apply Adruino Program for  Alarm Application  กิตติศกัดิ  ศรีสวสัดิ1* วริศ  จิตตธ์รรม1 และ อภิสิทธิ  ทองดี1 Kittisak Srisawas 1*  Varis  Jittum 1 and Apisit  Thongdee1  บทคัดย่อ   ผูวิ้จยัได้ศึกษาการสร้างชุดเตือนภยัควบคุมดว้ยโปรแกรมอาดูโนดว้ยระบบไร้สายผ่านแอพลิเคชนัไลน์เพือนาํมาใชเ้ตือนการเขา้-ออกบริเวณบนัไดหนีไฟของอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร ลา้นนา พิษณุโลก ซึงปัจจุบันนักศึกษาสามารถเขา้-ออกในช่วงนอกเวลาราชการไดอ้ยา่งอิสระหรือมีการลืมเปิดขา้งไวท้าํให้ระดบัการรักษาความปลอดภยันอ้ยลง ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการประยุกต์ใชโ้ปรแกรมอาดูโนมาปรับใชใ้นการสร้าระบบแจ้งเตือน โดยการศึกษาไดแ้บ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน จากผลการทดลองสมรรถนะทีได ้ส่วนที 1 พบวา่การส่งสัญญาณสามารถแจง้เตือนสาํเร็จในระดบัมากกวา่ร้อยละ 80 โดยมีขอ้จาํกดัในดา้นเสถียรภาพของระบบอินเตอร์เน็ต ส่วนที 2 มีการทดสอบสมรรถนะจากตวัอยา่งจาํนวน 50 คน เพือหาความสัมพนัธ์ระหวา่งความสูงและระยะการตรวจจบั ผลทีไดพ้บวา่ กลุ่มตวัอยา่งทีมีความสูงตาํกวา่ 164 ซม. มีระยะตรวจจบัระหว่าง 36-40 ซม. กลุ่มทีมีความสูงระหว่าง 165-169 ซม. มีระยะตรวจจบัระหวา่ง 31-35 ซม. กลุ่มทีมีความสูงระหว่าง 170-174 ซม. มีระยะตรวจจบัระหว่าง 26-30 ซม. กลุ่มทีมีความสูงระหว่าง 175-179 ซม. มีระยะตรวจจับระหว่าง 21-25 ซม. และกลุ่มทีมีความสูงตงัแต่ 180 ซม. ขึนไปมีระยะตรวจจบัระหวา่ง 16-20 ซม. จากผลการทดสอบทงัหมดสามารถสรุปใหเ้ห็นวา่ชุดเตือนภยัควบคุมดว้ยโปรแกรมอาดูโนมีสมรรถนะอยูใ่นเกณฑย์อมรับได ้และการความสูงมีผลต่อระยะการตรวจจบั  คาํสําคญั : อาดูโน่, แอพพลิเคชนั, ตรวจจบั              
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ABSTRACT   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                   สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาํบลบา้นกร่าง อาํเภอเมืองพิษณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 65000 1 Department of Industrial Education and Technology, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna, Bankrang, Muang Phitsanulok, Phitsanulok 65000, Thailand 
*ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : kittisakd_s@rmutl.ac.th 
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 บทนํา  ความปลอดภยั เป็นสิงทีมนุษยทุ์กคนตอ้งการนอกเหนือไปจากความตอ้งการทางดา้นปัจจยัสี ความปลอดภยัทีมนุษย์ตอ้งการอาจมีความแตกต่างกนัออกไป บา้งกงัวลในความปลอดภยัดา้นสุขภาพและชีวติ ในขณะทีมนุษยบ์างคนอาจกงัวลถึงความปลอดภยัในด้านทรัพยสิ์น แต่สิงทีมนุษยส่์วนใหญ่เห็นพอ้งตอ้งกันและยอมรับว่าเป็นความมนัคงปลอดภยัพืนฐานทีมนุษยทุ์กคนตอ้งการนนัก็คือความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ทรัพยสิ์นอาจจะมีหลายประเภทแตกต่างกนัออกไป แต่หนึงในบรรดาทรัพยสิ์นทีอาจถือไดว้า่มีค่าทีสุดและผกูพนักบัชีวติความเป็นอยูข่องแต่ละคนในครอบครัวก็คือบา้นและทรัพยสิ์นต่างๆภายในบ้าน เนืองจากสภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคมปัจจุบัน มีความกดดนัทางดา้นเศรษฐกิจและสภาวะความเป็นอยู่สูง ปัญหาทางดา้นสังคมและภยัอนัตรายจากโจรผูร้้ายจึงมีสูงตามไปดว้ย ผูค้นจาํนวนมากจึงเริมให้ความสําคญัและหาทางป้องกนั หรือหลีกเลียงต่อภยัอนัตรายดงักล่าว ดว้ยเหตุนีเอง สัญญาณกนัขโมยจึงเริมเขา้มามีบทบาทในการปกป้องชีวติและทรัพยสิ์นของผูอ้ยู่อาศยัในบา้นจากบรรดาโจรผูร้้ายหรืออย่างน้อย ก็เพิมความอบอุ่นใจให้แก่ผูใ้ชไ้ด ้เพราะถึงแมว้า่การติดตงัสัญญาณกนัขโมย จะไม่สามารถรับประกนัความปลอดภยัไดเ้ตม็ทีแต่ก็สามารถทีจะทาํให้โจรผูร้้าย ตอ้งใชค้วามพยายามมากขึนและลดความเสียงไดร้ะดบัหนึง ชุดเตือนภยั เป็นอุปกรณ์ป้องกนัภยัทีจะส่งสัญญาณในรูปแบบของเสียงหรือรูปแบบแบบอืนๆเมือมีผูบุ้กรุก สามารถแบ่งชนิดตามระบบของการทาํงานออกได้เป็น 2 ระบบ คือระบบใชส้ายไฟและระบบไร้สาย เป็นสิงประดิษฐที์สร้างขึนเพือเป็นอุปกรณ์สาํหรับการตรวจจบัสิงผิดปกติ ทีเกิดขึนในรูปแบบต่างๆ และส่งสัญญาณไปยงั เครืองรับสัญญาณหรือเครืองควบคุม เพือทาํการเตือนภยัโดยมีอุปกรณ์พืนฐาน ทีนิยมใชก้นัทวัไป ไดแ้ก่ สวิตช์แม่เหล็กซึงจะติดตงับริเวณประตูหรือหน้าต่าง เมือเวลาประตูหรือหน้าต่างถูกงดัหรือเปิดออกสัญญาณก็จะดงัขึน อุปกรณ์ป้องกนัการทุบกระจก ซึงจะติดตงักับกระจกประตูหรือหนา้ต่าง การทาํงานจะอาศยัการตรวจจบัความสันสะเทือนเมือมีการทุบหรือกรีดกระจกสัญญาณก็จะดงัขึน เครืองตรวจจบัดว้ยแสงอินฟราเรดซึงจะติดตงัในบริเวณห้อง การทาํงานจะอาศยัการตรวจจบัการเคลือนไหวทีตดัผ่านลาํแสงทีเกิดขึนในบริเวณห้องนนั นอกจากอุปกรณ์ตรวจจบัสัญญาณพืนฐานดงักล่าวแลว้ ยงัมีการนาํเอาอุปกรณ์ตรวจจบัสัญญาณชนิดอืน เขา้มาใช้ร่วมดว้ยเพอืเพิมความปลอดภยัในดา้นอืน  ๆซึงขึนอยูก่บัความตอ้งการ การศึกษานีเป็นการนาํความรู้และเทคโนโลยกีารใชอ้าดูโน่เขา้มาปรับใชก้บัการการสร้างเครืองตรวจจบัการเขา้-ออกของผูใ้ชป้ระตูทางหนีไฟของของอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึงปัจจุบันสามารถเปิดเขา้-ออกไดอ้ย่างอิสระทาํให้การรักษาความปลอดภยัด้านทรัพยสิ์นค่อนขา้งจาํกัดในช่วงนอกเวลาราชการ ผูว้ิจยัจึงเสนอแนวคิดในการสร้างชุดเตือนภยัเพือนาํมาติดตงั ณ บริเวณดงักล่าวโดยแสดงผลการแจง้เตือนผา่นระบบแอพลิเคชนัไลน์  ระบบเตือนภยัแบบใชส้ายไฟโดยทวัไป ใชพื้นทีในการติดตงัมาก มีความยุง่ยากในการดูแลรักษา ไม่สามารถแจง้เตือนผา่นโทรศพัท์มือถือได ้ไม่ตอบโจทยค์วามทนัสมยัในยคุปัจจุบนั จากปัญหาดงักล่าวผูจ้ดัทาํปริญญานิพนธ์ไดจึ้งพฒันาชุดเตือนภัยควบคุมโดยนําโปรแกรมอาดูโนเข้ามาเพือแก้ปัญหายุ่งยากและซับซ้อนในการเดินสายไฟเชือมต่อ ประหยดัพืนทีการติดตัง บํารุงรักษาได้ง่าย สามารถแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือและมีความแม่นยาํในการแจ้งเตือนสูง จากการศึกษางานวิจัยหรือวรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบัการศึกษาและวิจยันีพบวา่  สมเกียรติ บุญรอดดิษฐแ์ละคณะ ไดน้าํเสนอระบบสญัญาณกนัขโมยทีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัส่วนใหญเ่ป็นการส่งเสียงดงั เตือนเมือมีผูบุ้กรุก แต่ดว้ยสังคมทีวุน่วายในปัจจุบนัทาํให้เสียงของสัญญาณกนัขโมยไม่มีความน่าสนใจหรือบางครัง เจา้ของรถยนต์อาจจะไม่ไดย้นิเสียงของสญัญาณทีดงัขึนเนืองจากจอดรถไวไ้กล  ทาํใหมิ้จฉาชีพใชโ้อกาสดงักล่าวในการ โจรกรรมรถยนตไ์ด้สําเร็จ ประกอบกับเทคโนโลยีการส่งข้อความของโทรศัพท์มือถือนัน  มีค่าใช้จ่ายถูกลงและมีการใชง้านกนัมากในชีวิตประจาํวนัของคนทวัไป จึงไดเ้กิดเป็นการพฒันาระบบเตือนภยัการโจรกรรมรถยนต์ผ่าน โทรศพัท์มือถือดว้ยขอ้ความสนัขึนเพือช่วยเพิมประสิทธิภาพของระบบเตือนภยัของรถยนตโ์ดยระบบฯ นีสามารถส่ง ขอ้ความสันไปยงัโทรศพัท์มือถือของ
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เจา้ของรถยนต์ไดใ้นทนัที โดยทีอุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจจบัความเคลือนไหวทีติด ตงัอยูใ่นภายในรถสามารถตรวจจบัการโจรกรรมหรือการบุกรุกรถยนตไ์ด ้ผลการทดสอบวิธีการบุกรุกต่างๆ เช่น การทุบกระจก การเปิดประตูรถยนต ์การเอือมมือเขา้ไปในรถหรือการเขา้ไปภายในส่วนหนา้ของรถยนต ์ระบบสามารถตรวจจบัไดท้งัหมด โดยจะส่งขอ้ความไปยงัโทรศพัท์ของเจา้ของรถยนต ์ อภิไธย และคณะไดน้าํเสนอการพฒันาระบบเตือนภยัภายในทีพกัอาศยั ซึงมีอุปกรณ์การทาํงานของระบบเตือนภยัทีไดอ้อกแบบและสร้างขึนแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนเครืองตรวจจบัทีใชต้วัตรวจจบัการเคลือนไหวแบบพาสซีฟอินฟราเรด จะทาํการตรวจจบัค่าอุณหภูมิของรังสีอินฟราเรดทีแตกต่างกนัเมือมีการเคลือนทีของสิงมีชีวิต และส่งขอ้มูลทางรีโมทคอนโทรล ส่วนเครืองควบคุมใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ MCS-1 ทาํหนา้ทีคอยตรวจรับขอ้มูลจากรีโมทคอนโทรล ทาํงานแจง้เหตุผา่นทางโทรศพัท์และหน่วงเวลาเสียงเตือนภยั ตามโปรแกรมทีบรรจุไว ้การหาสมรรถนะโดยการทดลองการทาํงานของชุดอุปกรณ์ระบบเตือนภยัภายในทีพกัอาศัย พบว่าสามารถตรวจจบัการเคลือนไหว แนวนอน ความกวา้งของมุม 110 องศา ได้ระยะการตรวจจับสูงสุด 10 เมตร การตรวจจบัการเคลือนไหว แนวตงั ความกวา้งของมุม 93 องศา ไดร้ะยะการตรวจจบัสูงสุด 10 เมตร สมรรถนะการทาํงานของระบบเตือนภยัทีปรับระยะติดตงัระหวา่งเครืองตรวจจบักบัเครืองควบคุมไดทุ้กระยะ 1 – 15 เมตร กาํหนดระยะเวลาหน่วงของเสียงเตือนภยัทุกระยะ 1 – 15 นาที การแจง้เหตุผ่านทางโทรศพัท์เมือมีผูบุ้กรุก การประเมินลกัษณะทางกายภาพของระบบเตือนภยัภายในทีพกัอาศยั โดยผูเ้ชียวชาญจาํนวน 5 คน ในดา้นลกัษณะการติดตงัอุปกรณ์ระบบเตือนภยัภายในทีพกัอาศยั อยู่ในระดบัดี ดา้นลกัษณะการใช้งานระบบเตือนภยัภายในทีพกัอาศยั อยู่ในระดบัดี ดา้นลกัษณะการพรางตาระบบเตือนภยัภายในทีพกัอาศยั อยู่ในระดับดี และด้านลกัษณะการบาํรุงรักษาระบบเตือนภยัภายในทีพกัอาศัย อยู่ในระดบัดี ลกัษณะทางกายภาพในภาพรวม อยูใ่นระดบัดี  เดโช เพง็เหลง็  และคณะ ไดน้าํเสนอการสร้างระบบรักษาความปลอดภยับา้นพกัอาศยัดว้ยการติดตงัชุดตรวจจบัการเคลือนทีของวตัถุตามจุดทีเหมาะสม เพือแจง้เตือนการบุกรุกให้ทราบผ่านระบบเครือข่ายไปยงัสถานีตาํรวจ หรือปลายทางเป้าหมาย ซึงเป็นศูนยรั์กษาความปลอดภยั ทีเก็บรายละเอียดขอ้มูลโดยการสมคัรสมาชิกบา้นพกัอาศยัไวใ้นระบบฐานขอ้มูล แลว้แสดงผลเป็นแผนทีตงัตาํแหน่งบา้นเวลาเกิดเหต ุ  กนัตภณ ได้นําเสนอระบบป้องกันการบุกรุกภายในอาคารทีควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมแสดง สถานการณ์ทาํงานแต่ละจุดนีเป็นสิงทีช่วยพิทกัษรั์กษาความปลอดภยัของทรัพยสิ์น และผูอ้ยูอ่าศยั ภายบา้นหรือภายในอาคารสถานทีนนั การทีจะให้คนหรือญาติมาอยูเ่ฝ้าบา้นดูแลให้นนั บางครังคนเราอาจมีการเหนือยลา้เกิดขึนไดแ้ละอีกอยา่งเราตอ้งจา้งคนทีไวใ้จให้มาเฝ้าในราคาทีสูงแต่ถา้ เมือนาํเอาระบบนีมาใชจ้ะเป็นประโยชน์และเพิมความสะดวกในการตรวจสอบผูบุ้กรุกให้เรามากยิงขึน เพราะสามารถตรวจ สอบผูบุ้กรุกไดต้ลอด 24 ชวัโมง พร้อมทงัตรวจสอบไดว้า่สาย สญัญาณใดมีปัญหาเกิดขึนทีใดบา้ง  ผลทีไดจ้ากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดในการรายงานผลผ่านระบบเครือข่ายโดยแสดงเป็นขอ้ความแจง้เตือนไปยงั Application ในมือถือ ซึงมีความเหมาะสมต่อการใชง้านสําหรับอาจารยที์มีหน้าทีรับผิดชอบดูแลหรือพกัอาศยัอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกบัอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือหน่วยงานรักษาความปลอดภยัทีจะสามารถเขา้มาดูแลและเขา้ถึงตาํแหน่งทีเกิดเหตุในช่วงนอกเวลาราชการไดอ้ยา่งรวดเร็ว  วธิีดําเนินการวิจัย . การศึกษาและการออกแบบ  ขนัตอนในการศึกษาขอ้มูลเป็นขนัตอนแรกทีจาํเป็นตอ้งกระทาํโดยการศึกษาในรายละเอียดต่างๆทีเกียวขอ้งกบัตวังานวิจยัเพือให้ได้แนวคิดเบืองตน้ของตวังานวิจยัและแนวทางในการสร้างตวัชินงานขึน ซึงจะขอกล่าวถึงลาํดับขนัตอนการศึกษาและออกแบบงานวจิยั ดงันี 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  993 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

 1) การเลือกใช้ Node MCU  เลือกใช้รุ่น Node MCU V2 ESP8266 เนืองจากมีช่องเสียบ Input และช่อง Output เพียงพอต่อการใชง้าน  คุณลกัษณะ   - ไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่น NodeMCU V2 ESP8266   - แรงดนัไฟฟ้าใชง้าน 3.3V   - ดิจิตอล    I/O Pins54    - ช่องเสียบอนาลอ็ค  Pins16   - แรงดนัไฟฟ้าต่อ   I/O Pin40 mA   - แรงดนัไฟฟ้า   for 3.3 V Pin50 mA   - หน่วยความจาํ   Flash ความจุ 32 Mbits   - ความเร็ว    4 Mbytes        ภาพท ี1 ตวัอยา่งรุ่น Node MCU V2 ESP8266  2) การเลือกใช้ Switching Power Supply เลือกแหล่งจ่ายไฟ ฉ แปลงไฟจาก 220 V เป็น 5 V ให้กระแส 600 mA 3 W ขนาดกะทดัรัด มีขาสาํหรับบดักรีติดแผน่ลายวงจร คุณลกัษณะ   - ยหีอ้    Hi-Link   - พิกดัไฟฟ้า  100-240 VAC / 6 A    - แรงดนัไฟฟ้าเอา้พตุ 5 VDC   - ขนาด    34×20×15 mm         ภาพท ี2 Switching Power Supply 
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2.  ออกแบบลักษณะต่าง ขๆองชุดเตือนภัยควบคุมด้วยโปรแกรมอาดูโน   1) การเลือกใช ้Node MCU   เลือกใชรุ่้น Node MCU V2 ESP8266 เนืองจากมีช่องเสียบ Input และช่อง Output เพียงพอต่อการใชง้าน  

                                                             ภาพท ี3 ชุดควบคุม(1) และจบัสญัญาณ(2)  3.  Flowchar t Diagram การสังงานของโปรแกรม Arduino  

  ภาพท ี4 ลาํดบัขนัตอนการสงังานของโปรแกรม  

  ภาพท ี5 ชุดควบคุม และจบัสญัญาณทีใชใ้นการทดลอง   
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  ภาพท ี6 ตวัอยา่งการเขียนโปรแกรมคาํสงั  4 ขนัตอนการดาํเนินการสร้างชุดเตือนภัยควบคุมด้วยโปรแกรมอาดูโน  1) เตรียมอุปกรณ์เพอืสร้างชุดเตือนภยัควบคุมดว้ยโปรแกรมอาดูโน  2) จดัทาํโครงสร้างและทาํการติดตงัอุปกรณ์  3) เขียนโปรแกรมคาํสงับอร์ดอาดูโนเพอืใชใ้นการควบคุมชุดเตือนภยั  4) ทําการทดลองชุดเตือนภัยควบคุมด้วยโปรแกรมอาดูโนให้เตือนภัยได้อย่างถูกตอ้งและแม่นยาํ หากยงัไม่สามารถทาํงานไดดี้ตอ้งมีการปรับปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมควบคุม  5) ประกอบชุดเตือนภยัควบคุมดว้ยโปรแกรมอาดูโน จากนันทดลองเก็บผล ซึงได้มีรวบรวมผลการทดลองส่วนประสิทธิภาพของโคมไฟ  6) บนัทึกผลการทดลองและจดัทาํเล่มปริญญานิพนธ์ใหค้รบถว้นสมบูรณ์ 5 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   ประชากร กลุ่มตวัอยา่งเพอืการศึกษา คือนกัศึกษาจาํนวน 50 คน โดยมีส่วนสูงคละกนั  กลุ่มตวัอยา่ง การทดลองแบ่งตามสวนสูงของกลุ่มประชากร ดาํเนินการทดสอบดว้ยชุดทดลองทีสร้างขึนเพอืทดสอบหาสมรรถนะของชุดทดลอง โดยพิจารณาดา้นระยะการตรวจจบั เวลาในการตรวจจบั และการแสดงผลแจง้เตือนผา่นระบบ Application Line 6 สมการทใีช้ในการศึกษา  ร้อยละผลการทดสอบ  
ร้อยละผลการทดสอบ(ผา่น)  = จาํนวนผูเ้ขา้ทดสอบทงัหมด-จาํนวนผูไ้ม่ผา่นการทดสอบจาํนวนผูเ้ขา้ทดสอบทงัหมด ×100% 
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ผลและวจิารณ์ผล   ผลการศึกษาจะพิจารณาสมรรถนะหรือความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่าง ไดแ้ก่ ระยะการตรวจจบั ความเร็วในการตรวจจบั ความแม่นยาํในการส่งสญัญาณเตือน ตารางท ี1 จาํนวนตวัอยา่งการทดลอง ลาํดบัที ความสูงของตวัอยา่งทดสอบ (cm) จาํนวนทีทาํการทดสอบ (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  ตารางท ี2 การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งความสูงและระยะการตรวจจบั ลาํดบัที ความสูงของตวัอยา่งทดสอบ (cm) ระยะการตรวจจบั (cm) ค่าเฉลียระยะการตรวจจบั (cm) 1 163 37 37 2 165 35 35 3 166 34 34 4 168 32 32 5 170 30 30 6 172 28 28 7 175 25 25 8 176 24 24 9 178 22 22 10 180 20 20   จากตารางแสดงใหเ้ห็นผลการทดสอบหาความสมัพนัธ์ระหวา่งระยะตรวจจบักบัความสูงของกลุ่มบุคคลทีถูกนาํมาทดสอบ โดยตวัอยา่งทีถูกนาํมาทดสอบมีความสูงมากจะแปรผนัแบบผกผนักบัระยะการตรวจจบั ในทางกลบักนั    
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ตารางท ี3 การทดสอบสมรรถนะในการตรวจจบั ลาํดบัที ความสูงของตวัอยา่งทดสอบ  จาํนวนทีทาํการทดสอบ  ร้อยละผลการทดสอบ  (cm) (คน) ผา่น ไม่ผา่น 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  จากผลการทดสอบสมรรถนะการตรวจจบัพบว่าชุดการทดสอบผ่านทีร้อยละ 92 และมีความผอดพลาดเนืองจากแสงสว่างไม่เพียงพอในระหว่างการตรวจจบัจาํนวน 2 ครัง และการขดัขอ้งเนืองจากสัญญาณอินเตอร์เน็ตจาํนวน 2 ครัง ส่งผลใหท้ดสอบไม่ผา่นจาํนวน 4 ครัง คิดเป็นร้อยละ 8  สรุปผลการวจิัย จากผลการทดลองทีไดพ้บว่าชุดทดลองเตือนภยัควบคุมดว้ยโปรแกรมอาดูโนดว้ยระบบไร้สายผ่านแอพลิเคชนัไลน์ทีสร้างสามารถใช้งานได ้ความสามารถในการตรวจจบัวตัถุมีลกัษณะแปรผนัแบบผกผนักบัขนาดของวตัถุ การทาํงานในระหว่างการทดสอบมีสมรรถนะในการตรวจจับเฉลียอยู่ทีระดับ ร้อยละ 92 โดยสามารถตรวจจับความสูงในช่วง 163-180 cm                จากกลุ่มตวัอยา่ง 50 คน   กิตติกรรมประกาศ คณะผูว้ิจยัขอขอบคุณคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลกทีสนับสนุนดา้นเครืองมือและเครืองวดั รวมถึงพนืทีในการใชศึ้กษาและทดลอง  เอกสารอ้างองิ สมเกียรติ บุญรอดดิษฐ ์และ สมคิด สุขสวสัดิ.  2556.  ระบบเตือนภยัการโจรกรรมรถยนตผ์า่นโทรศพัทมื์อถือดว้ย ขอ้ความสนั. วารสารวชิาการและวจิยั มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ ครังท ี5: 612-618.   อธิไธย สงวนรัษฎ ์และคณะ.  2550.  การพฒันาระบบเตือนภัยภายในทพีักอาศัย. วารสารวชิาการอุตสาหกรรมศึกษา  1(1) : 101-107 เดโช  เพง็เหลง็, ปรรีชา  สมหวงัและยทุธพงศ ์ ทพัผดุง. ระบบเตือนภัยอจัฉริยะสําหรับบ้านพักอาศัย. บณัฑิตวทิยาลยั.  แหล่งทีมา: http:// http://gsc.nmc.ac.th/th/article_details.php?id=8BCAG5, 1 มกราคม 2560.  
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การวเิคราะห์เครือข่ายการท่องเทยีวของกลุ่มจังหวดัภาคกลางในประเทศไทย Analysis of Tour ism Network of Centr al Provinces in Thailand   พรคิด อนัขาว * Pornkid Unkaw1*  บทคัดย่อ  การศึกษาวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาวเิคราะห์เครือข่ายการท่องเทียวของกลุ่มจงัหวดัภาคกลางในประเทศไทย โดยใชโ้ปรแกรม Gephi พบวา่การเดินทางดว้ยรถยนตห์รือรถบสันาํเทียวทีมีเส้นทางเชือมต่อกนัของแต่ละจงัหวดัในกลุ่มภาคกลาง ทงั  จงัหวดั เมือนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Gephi ซึงมี Nodes : 22, Edges : 43 และเป็นกราฟชนิด Undirected Graph ไดผ้ลการวิเคราะห์สรุปโดยรวมว่าจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและจงัหวดันครสวรรค์เป็นจงัหวดัทีมีค่าความสัมพนัธ์ทีมีอิทธิพลกบัจงัหวดัใกลเ้คียงมากทีสุด มีเสน้ทางเชือมต่อเดินทางไปสถานทีท่องเทียวต่าง ๆ ไดห้ลายจงัหวดั จึงทาํให้สามารถเดินทางท่องเทียวไปไดห้ลายจงัหวดั และเมือทาํการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลสถานทีท่องเทียวทีมีโปรแกรมทัวร์เกียวขอ้งกนัของแต่ละจงัหวดัในกลุ่มภาคกลาง ทัง  จงัหวดั เมือนํามาวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรม Gephi ซึงมี Nodes : 122, Edges : 145 และเป็นกราฟชนิด Undirected Graph ไดผ้ลการวเิคราะห์สรุปโดยรวมวา่จงัหวดักรุงเทพมหานครเป็นจงัหวดัทีมีค่าความสัมพนัธ์ทีมีอิทธิพลกบัสถานทีท่องเทียวใกลเ้คียงมากทีสุด ซึงเป็นจงัหวดัทีนกัท่องเทียวนิยมเลือกเป็นสถานทีท่องเทียวตน้ๆ ของโปรแกรมทวัร์ เพราะมีสถานทีท่องเทียวทีเป็นทีสนใจของนกัท่องเทียว และเป็นศูนยก์ลางทีสามารถเดินทางท่องเทียวไปไดห้ลายจงัหวดั จึงสามารถนาํขอ้มูลทีไดจ้ากการวเิคราะห์ไปจดัทาํแผนการพฒันาการท่องเทียวของแต่ละจงัหวดัในกลุ่มภาคกลางได ้          คาํสําคญั : เครือข่ายการท่องเทียว, การท่องเทียว                
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ABSTRACT  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                     สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร  1 Department of Information System, Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Bangkok    10300 *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : pornkid.u@rmutp.ac.th  
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บทนํา    ในยคุปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือสารมีความสาํคญัเป็นอยา่งยงิและเป็นส่วนประกอบทีสาํคญัของการดาํเนินงานทงัภาครัฐ และเอกชน ซึงมีหลายโครงการทีภาครัฐบาลไดใ้ห้การสนับสนุนเพือจดัทาํเป็นโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพือผลกัดนั และสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐมีการให้บริการต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือบริการผ่านเวบ็ไซต์เพือให้สามารถบริการประชาชนไดอ้ยา่งทวัถึง โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เป็นเครืองมือในการขบัเคลือน เพือสร้างความโปร่งใสในการให้บริการแก่ประชาชนและภาคธุรกิจดว้ยความเสมอภาค ภาครัฐไดจ้ดัให้มีการบริการขอ้มูล Online แก่สาธารณะ ทงันีหากนาํมาประยกุตใ์ชช่้วยในการประกอบการตดัสินใจในการเลือกสถานทีท่องเทียวของนักท่องเทียวเพือให้เกิดความคุม้ค่า และไดรั้บผลประโยชน์สูงสุดในแต่ละดา้น ทงัดา้นนกัท่องเทียว สถานทีท่องเทียว สถานประกอบการ ชุมชนในแต่ละพืนที ทีให้บริการกบันกัท่องเทียว ฯลฯ เพือนาํมาวเิคราะห์รูปแบบเครือข่ายการท่องเทียวของประเทศไทย เพือสามารถใชเ้ป็นแนวทางทีจะให้ภาครัฐนาํมาพฒันาแต่ละสถานทีท่องเทียวให้มีความพร้อม สามารถให้บริการรองรับนกัท่องเทียวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นทีประทบัใจของนกัท่องเทียวต่างๆ ทงัภายในและภายนอกประเทศ เพราะในปัจจุบนันกัท่องเทียวไดรั้บขอ้มูลจากผูใ้ห้บริการนาํเทียวเพียงดา้นเดียว เนืองจากบริษทันาํเทียวมีเครือข่ายนาํเทียวเฉพาะกลุ่มของแต่ละบริษทั หากมีสถานทีท่องเทียวใหม่ๆ เกิดขึน ก็จะสามารถดึงดูดนกัท่องเทียวให้เขา้มาท่องเทียว ในขณะเดียวกนัทงัภาครัฐและเอกชน จะไดร่้วมกนัพฒันาแหล่งท่องเทียวไดต้รงกบัความตอ้งการของนกัท่องเทียวมากทีสุด        จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาและวิเคราะห์เครือข่ายการท่องเทียวของกลุ่มจงัหวดัภาคกลางในประเทศไทย ซึงขอ้มูลทีไดนี้สามารถใชเ้ป็นแนวทางใหก้บัหน่วยงานทงัภาครัฐและเอกชน รวมทงัชุมชนในบริเวณสถานทีท่องเทียว ซึงมีเนือหาสอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนในรายวชิาระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต วชิาการสือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพือเป็นการพฒันาการเรียน การสอน และความรู้ของนักศึกษา ทาํให้เกิดการพฒันาแนวความคิดให้ประยกุตว์ธีิการทางดา้นเครือข่าย โดยนาํไปใชก้บัระบบงานจริง วตัถุประสงค์  เพือศึกษาและวเิคราะห์เครือข่ายการท่องเทียวของกลุ่มจงัหวดัภาคกลางในประเทศไทย  ทฤษฏี กรอบแนวคดิการวิจยั และงานวจิัยทเีกยีวข้อง   การหาค่าความสัมพนัธ์ ค่าความสําคัญของสิงทีมีความสัมพนัธ์ต่าง ๆ ด้วยทฤษฏีกราฟ (Graph Theory) เป็นแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ (เกษม, 2548) ซึงใชส้ําหรับจาํลองปัญหาดว้ยแผนภาพทีประกอบดว้ยโหนด และเส้นทีเชือมระหวา่งโหนด  โหนด โดยกราฟมีอยู ่  ชนิด คือ 1 . Directed Graph เป็นกราฟทีมีการระบุทิศทาง คือ กราฟทีมีทิศทางการเชือมต่อจากจุดหนึงไปยงัอีกจุดหนึง อยา่งเช่น A->B คือ A จะเชือมต่อไปยงั B ไดเ้ท่านนัแต่ B จะเชือมต่อไปยงั A ไม่ได ้แสดงดงัภาพที     2 . Undirected Graph เป็นกราฟทีไม่มีการระบุทิศทาง คือ กราฟทีไม่มีทิศทางการเชือมต่อจากจุดหนึงไปยงัอีกจุดหนึง อยา่งเช่น A-B คือ A จะเชือมต่อไปยงั B ได ้และ B จะเชือมต่อไปยงั A ได ้(Boccaletti et al., 2006) แสดงดงัภาพที      
       ภาพท ี  กราฟแบบ Directed Graph  
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    ภาพท ี2 กราฟแบบ Undirected Graph  การวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดน้าํทฤษฏีกราฟร่วมกบัการวิเคราะห์เครือข่ายสังคม )Social Network Analysis : SNA) มาประยกุตใ์ช้เพือทาํใหท้ราบถึงลกัษณะของเครือข่ายการท่องเทียวของกลุ่มจงัหวดัภาคกลางในประเทศไทยวา่อยู่ลกัษณะรูปแบบใด โดยใชท้ฤษฏีดงัต่อไปนี 1. Betweenness Centrality คือ การวดัผลรวมของจาํนวนเส้นทางทีสันทีสุดของแต่ละคู่ของสมาชิกยอ่ย  ) Pair of Nodes) ในเครือข่ายทีเชือมต่อ (Cahalane et al., 2011) สมาชิกใดมีค่านีสูงแสดงว่ามีความสําคญัมากในการเป็นตวัเชือมโยงระหว่างสมาชิกยอ่ยต่างๆ  2. Degree Centrality คือ การวดัจาํนวน tie ของสมาชิก สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี กรณีที  เป็นความสัมพนัธ์แบบไม่มีทิศทาง degree คือ จาํนวน path ทงัหมดทีเกียวขอ้งกบัสมาชิกยอ่ยหนึง ส่วนกรณีที   เป็นความสมัพนัธ์แบบมีทิศทางโดยจะแบ่งออกเป็น in-degree และ out-degree   3 .Closeness Centrality คือ การวดัความใกลชิ้ดของสมาชิกทีเชือมต่อกบัสมาชิกอืนในเครือข่าย หากมีความสัมพนัธ์แบบมีทิศทางจะสามารถแบ่งค่านีเป็น in-closeness และ out-closeness ถ้าสมาชิกใดมีค่าเข้าใกล ้ 1 แสดงว่า สมาชิกนันมีความใกลชิ้ดกบัสมาชิกยอ่ยอืนในเครือข่ายมาก  4. Authority คือ การพจิารณาค่าความสมัพนัธ์ทีมีอิทธิพลของแต่ละสมาชิก  . กรอบแนวคดิการวจิัย  โดยนาํตวัแปรต่างๆ มาประยุกตใ์ชใ้ห้เขา้กบักรอบแนวคิดของงานวิจยันี จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งกับแบบจาํลองดา้นการวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ของขอ้มูลสถานทีท่องเทียว พบตวัแปรต่างๆ ทีสามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บังานวจิยั ดงันี   - การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceive Ease of Use) หมายถึง ระดับความเชือของผูใ้ช้ทีคาดหวงัต่อระบบสารสนเทศทีมีการพฒันาขึนและเป็นเป้าหมายจะใช ้ตอ้งมีความง่ายในการเรียนรู้ทีจะใชง้านและไม่ตอ้งใชค้วามพยายามมาก (Davis, 1989) การรับรู้ความง่ายในการใชง้านมีอิทธิพลทางตรงต่อการใชร้ะบบและมีอิทธิพลทางออ้มต่อการใชร้ะบบโดยส่งผา่นการรับรู้ประโยชน์ (Davis et al., 1989)   - การรับรู้ประโยชน์ (Perceive Usefulness) หมายถึง การทีบุคคลรับรู้วา่ระบบสารสนเทศทีนาํมาใชน้นัก่อให้เกิดประโยชน์ และถา้หากมีการใชร้ะบบสารสนเทศทีมีการพฒันาขึนใหม่จะทาํให้การทาํงานมีประสิทธิภาพดีขึน ซึงการรับรู้ประโยชน์มีอิทธิพลโดยตรงต่อความตงัใจใชร้ะบบสารสนเทศ (Jackson et al., 1997)   - อิทธิพลของสังคม (Social Influence) หมายถึง การกระทําโดยคนหนึงหรือหลายคนเพือทีจะเปลียนแปลงพฤติกรรมหรือความคิดหรือความรู้สึกของคนอืน (Fishbein and Ajzen, 1975)  - ทศันคติทีมีต่อการใช ้(Attitude toward use) หมายถึง ทศันคติของผูใ้ช ้เป็นเจตนาทีเกิดขึนจากการรับรู้ถึงความง่ายในการใชร้ะบบ ซึงหากผูใ้ชร้ะบบรับรู้วา่เทคโนโลยีนนัมีประโยชน์หรือสามารถใชง้านไดง่้าย ก็จะทาํใหผู้ใ้ชเ้กิดทศันคติทีดีต่อระบบของเทคโนโลยนีนั จึงส่งผลใหที้จะใชเ้ทคโนโลยนีนั (Ajjan and Fishbein, 1980)   - ความตงัใจใช ้(Intention to use) หมายถึงความตงัใจทีผูใ้ชจ้ะพยายามใชง้าน และความเป็นไปไดที้ผูใ้ช ้จะยอมรับ และมีท่าทีทีจะใชง้านต่อไปในอนาคต  
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จากกรอบงานวจิยั จะวเิคราะห์เกียวกบัรายละเอียดงัต่อไปนี การบริหารและการจดัการการท่องเทียวเพอืรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน     1. การศึกษาและวิเคราะห์เพือจัดทาํขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายต่อการเตรียมความพร้อมในการ เปิดตลาดการคา้และการลงทุน          1.1 การวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงมหภาค การวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบและการตงัรับ เพือการ พฒันาอุตสาหกรรมการท่องเทียวไทย          1.2 การสร้างความเชือมนัใหแ้ก่นกัท่องเทียวทีเดินทางมาท่องเทียวในประเทศไทย          1.3 การนาํแนวคิดและแนวทางการพฒันาไปสู่การปฏิบติัเพอืส่งเสริมการท่องเทียวรูปแบบ ต่างๆ ในพนืทีทีมีศกัยภาพ      2. การเตรียมความพร้อมของทรัพยากรมนุษยแ์ก่ภาคส่วนทีเกียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการท่องเทียว        3. ระบบห่วงโซ่อุปทานของการท่องเทียวระหวา่งประเทศในอาเซียน           3.1 การวางแผนยทุธศาสตร์และการบริหารและการจดัการการท่องเทียวเชิงพนืที ในขอบเขตดา้นพนืทีทีสนบัสนุน           3.2 การวเิคราะห์ทิศทางการไหลของนักท่องเทียว อุปสงคแ์ละพฤติกรรมของนกัท่องเทียว ในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพอืการพฒันาอปุทานทางการท่องเทียว           3.3 การเพิมประสิทธิภาพการแข่งขนัดว้ยห่วงโซ่อุปทานการท่องเทียวเพือรองรับการ รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  2. งานวจิยัทเีกยีวข้อง บุษรา (2556) กล่าวถึงการศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการยอมรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนกัศึกษา และความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ ทีมีอิทธิพลต่อการยอมรับเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนกัศึกษา โดยใชแ้บบจาํลองการยอมรับเทคโนโลย ี(TAM) การวิจยันีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพจาํนวน 400 คน ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชนัตามคณะ ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน การรับรู้ประโยชน์ และอิทธิพลของสังคม มีอิทธิพลต่อทศันคติทีมีต่อการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ และทศันคติทีมีต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ทีระดับนัยสาคัญ 0.01 จากผลการวิจัย สถาบนัการศึกษาสามารถนาํเครือข่ายสังคมออนไลน์ไปใชป้ระโยชน์ในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ไดส้ะดวก รวดเร็ว นอกจากนีอาจารยผ์ูส้อนจะสามารถใชเ้ป็นช่องทางในการติดต่อสือสารกบันกัศึกษาไดง่้ายขึน ศิริเรือง และณัฐชุดา )2014 (ไดท้าํการศึกษาโดยใชท้ฤษฎี กราฟและการวิเคราะห์ลกัษณะโครงสร้างของเครือข่ายโครงการสหกิจ โดยใชโ้ปรแกรม Pajek เป็นเครืองมือในการศึกษา โดยสามารถแสดงค่าไดด้งันี 1 ( ค่า Degree centrality (DC) ทีมากทีสุดอยู่ทีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี DC = 72.0000 2 ( ค่า Betweenness centrality (BC) โดยมีค่าสูงสุดอยู่ทีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี BC = 0.3586 3 ( ค่า Closeness centrality (CC)โดยมีค่าสูงสุดอยู่ทีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะวศิวกรรมศาสตร์ CC = 0.6159 และ CC = 0.5602 สุภาพร และคณะ )2014) งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาพฤติกรรมการเชือมต่อของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาวทิยาลยัพณิชยการธนบุรี เพอืดูความสัมพนัธ์ระหวา่งเครืองคอมพิวเตอร์ โดยใชก้ารวเิคราะห์คุณสมบตัิเครือข่ายดว้ยทฤษฎีกราฟ )Graph Theory) เช่น Degree Centrality (DC) และ Betweenness Centrality (BC) ในการสร้างแบบจาํลองเครือข่ายและวเิคราะห์เครือข่าย ผลการวิเคราะห์แสดงใหเ้ห็นวา่หอ้งควบคุมระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ อาคาร 7 และหอ้งปฎิบติัการอาคาร 8 เป็นจุดเชือมต่อทีสาํคญัโดยพจิารณาจากหอ้งควบคุมระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์อาคาร 7 มีค่า DC = 89 และค่า BC = 0.7974 ห้องปฎิบติัการคอมพิวเตอร์อาคาร 8 มีค่า DC = 202 และค่า BC = 0.6107 ดงันนั อาคาร 7 และอาคาร 8 จึงเป็นจุดเชือมต่อทีสาํคญัทีสุด เนืองจากเป็นจุดศูนยก์ลางและจุดเชือม   
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วธิีดําเนินงาน   ในการศึกษางานวิจยัมีความมุ่งหมายเพอืทาํการวิเคราะห์เครือข่ายการท่องเทียวของกลุ่มจงัหวดัภาคกลางในประเทศไทย ได้กาํหนดขอ้มูลในการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนทีหนึงคือ ขอ้มูลจาํนวนสถานทีท่องเทียวของแต่ละจงัหวดัในกลุ่มภาคกลาง ส่วนทีสองคือขอ้มูลการเชือมโยงระหวา่งแต่ละสถานทีท่องเทียวของแต่ละจงัหวดัในกลุ่มภาคกลาง โดยมีขนัตอนในการวจิยัดงันี . ข้อมูลจาํนวนสถานทท่ีองเทยีวของแต่ละจงัหวดัในกลุ่มภาคกลางทใีช้ในการวิจยั   ขอ้มูลจาํนวนสถานทีท่องเทียวของแต่ละจงัหวดัในกลุ่มภาคกลางทีใชใ้นการวจิยัไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ของกลุ่มบริษทัทีจัดทัวร์ท่องเทียวภายในประเทศไทย ขอ้มูลแนะนําสถานทีท่องเทียวจากเว็บไซต์ต่าง ๆ และเอกสารแผ่นพบั โบวช์ัวร์ทีมีเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตทงัในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และในรูปแบบกระดาษทีมีแจกให้ฟรีสําหรับนกัท่องเทียวโดยทวัไป ซึงมีขอ้มูลสถานทีท่องเทียวในกลุ่มจงัหวดัภาคกลางในประเทศไทย ทงัหมดรวม  จงัหวดั  . ขันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและวธีิการวเิคราะห์ข้อมูลการวิจยั  

  ภาพท ี  แสดงขนัตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยั 
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(1) 

 เมือไดข้้อมูลสถานทีท่องเทียวทงัหมดในกลุ่มจงัหวดัภาคกลางจึงนาํขอ้มูลสถานทีท่องเทียวมาทาํการคดัเลือกสถานทีท่องเทียวทีมีการท่องเทียวในรูปแบบทีมีโปรแกรมทวัร์ในลกัษณะทวัร์ แบบ  วนั คือทวัร์แบบไปเชา้-เยน็กลบั หรือทวัร์แบบ  วนั  คืน หรือทัวร์แบบ  วนั  คืน ทีเป็นสถานทีท่องเทียวในกลุ่มจงัหวดัภาคกลางเท่านัน ทีมีเผยแพร่บนอิ น เท อ ร์ เน็ ต  แ ผ่น พับ  โบ ว์ชัว ร์  แ ล ะจ าก เว็บ ไซ ต์ต่ างๆ  ดังนี  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/ ซึงเป็นเว็บไซต์ทีได้รับความนิยมจากนักท่องเทียวทังในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทงักาํหนดรหัสสถานทีท่องเทียวเพือใชส้าํหรับในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์แบบกราฟ มีขนัตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิธีการวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยัแสดงดงัภาพที    . เครืองมือทใีช้ในการวิจยั  โปรแกรม Gephi เป็นซอฟต์แวร์ทีใชส้าํหรับแสดงผลความเชือมโยงของขอ้มูลแบบกราฟ )Graph Network) เป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส (Open Source) สาํหรับการวเิคราะห์เครือข่ายสังคม )Social Network Analysis : SNA) ซึงไดพ้ฒันาโด ย 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 การนาํโปรแกรม Gephi มาใชใ้นการวิเคราะห์ ทาํให้สามารถวิเคราะห์ความเชือมโยงของขอ้มูลตามทีตอ้งการได ้)Graph Network Analysis) โดยโปรแกรม Gephi มีความยืดหยุน่ตรงทีมีการสนบัสนุน Plugin และสามารถแสดงผลรูปแบบ Graph หรือ Layout ออกมาไดแ้ตกต่างกนั ทาํให้เขา้ใจการวิเคราะห์ขอ้มูลนนัๆ ไดม้ากยิงขึน เช่น จากเดิมขอ้มูลการเชือมต่อของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบ LAN หรือ WLAN เป็นแบบขอ้ความ ทาํให้ไม่สามารถมองเห็นภาพการเชือมต่อไดช้ดัเจน แต่หากสังเกตุดูขอ้มูลการเชือมต่อเครือข่ายเหล่านนั จะพบวา่เป็นการเชือมต่อแบบ Graph ถา้ทาํการแปลงการแสดงผลจาก Raw Data ซึงเป็น Text มาแสดงผลแบบกราฟิก หรือ Visualization แล้ว จะทําให้สามารถมองภาพรวมของระบบได้ชัดเจนมากยิงขึน )Data Visualization) และยงัสามารถนาํเอาขอ้มูลการเชือมต่อของ Social Network มาวิเคราะห์ได ้เช่น Facebook หรือ Line เป็นตน้ ทาํให้สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลของสมาชิกหรือลูกคา้ทีเป็นกลุ่มเป้าหมายของสินคา้ หรือทราบขอ้มูลทีตอ้งการได ้เช่น ขอ้มูลการสงัซือ ขอ้มูลการผลิต ขอ้มูลการขาย ในรูปแบบ Visualization เพือสนบัสนุนการตดัสินใจของฝ่ายการตลาด ทาํให้ผูบ้ริหารสามารถทาํความเขา้ใจในขอ้มูลเหล่านันได้รวดเร็วยิงขึน โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีความรู้ทางดา้นเทคนิค จึงนับเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจเป็นอยา่งมาก      4. การวเิคราะห์ข้อมูล ทาํการวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ของขอ้มูลสถานทีท่องเทียว ตามค่าดงัต่อไปนี  1. ค่า Betweenness Centrality คือ การคน้หาสมาชิกทีเชือมไปยงัสมาชิกอืนๆ ในการวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ของขอ้มูลสถานทีท่องเทียว (Durland and Fredericks, 2005) จะเป็นการพิจารณาจากสถานทีท่องเทียวหนึงไปยงัอีกสถานทีท่องเทียวหนึง ดงัสมการที ( )     
( ) =  

,
 

 โดยที    คือจาํนวนเสน้ทางทีสนัทีสุดจาก node j ไปยงั node k (โดย j, k ≠ i) และ  คือ คือจาํนวนเสน้ทางทีสนัทีสุดจาก node j ไปยงั node k ทีตอ้งผา่น node i     2. ค่า Degree Centrality คือ การคน้หาค่าจากจาํนวนหรือปริมาณสมาชิก โดยจะพิจารณาสมาชิกใดบา้งทีเป็นจุดศูนยก์ลางทีมีการเชือมต่อกนัมากทีสุด (Hanneman and Riddle, 2005) ในการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลสถานที
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(2) 

(3) 

ท่องเทียว จะเป็นการพิจารณาจากสถานทีท่องเทียวทีมีการเชือมต่อไปยงัสถานทีท่องเทียวต่างๆ มากทีสุด สถานทีท่องเทียวนีจึงมีความสาํคญั สามารถท่องเทียวไดต้ลอดทงัปี ทุกฤดูกาล หากสถานทีท่องเทียวนีมีการปิดปรับปรุง งดให้บริการ หรือไม่ไดอ้ยูใ่นช่วงเทศการ เช่น วนัสาํคญัทางศาสนา  จะส่งผลให้ไม่สามารถเดินทางไปสถานทีต่างๆ ทีเชือมต่อกนั หรืออาจจะส่งผลกระทบต่อโปรแกรมการท่องเทียวทาํให้มีความไม่น่าสนใจ ส่งผลให้นกัท่องเทียวไม่ไปท่องเทียวในสถานทีใกลเ้คียง ดงัสมการที ( ) 
( ) =  

 โดยที  = 1 ถา้มีการเชือมต่อระหวา่ง node i และ node j หรือ  = 0 ถา้ไม่มีการเชือมต่อระหวา่ง node i และ node j   3. .  ค่า Closeness Centrality คือ การคน้หาสมาชิกใดบา้งทีมีตาํแหน่งเป็นจุดศูนยก์ลาง มีความใกลชิ้ดกบัสมาชิกอืนๆ และใชร้ะยะทางทีสันทีสุดในการเขา้ถึง (Hanneman and Riddle, 2005) ในการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลสถานทีท่องเทียว จะเป็นการพจิารณาจากสถานทีท่องเทียวทีมีตาํแหน่งเป็นจุดศูนยก์ลาง มีความใกลชิ้ดกบัสถานทีท่องเทียวอืนๆ และใชร้ะยะทางทีสนัทีสุดในการเขา้ถึง ดงัสมการที ( )  
( ) =   

 โดยที ( , ) คือระยะห่างระหวา่งจุด x และ y   4. ค่า Authority คือ การพจิารณาค่าความสมัพนัธ์ทีมีอิทธิพลของแต่ละสมาชิก   ผลการวเิคราะห์ข้อมูล   จากการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเกียวกบัสถานทีท่องเทียวของกลุ่มจงัหวดัในภาคกลาง เพือมาทาํการวิเคราะห์เครือข่ายการท่องเทียวของกลุ่มจงัหวดัภาคกลางในประเทศไทย โดยใชโ้ปรแกรม Gephi มาทาํการวเิคราะห์   . ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเส้นทางการเดนิทางของแต่ละจังหวดั  ขอ้มูลเสน้ทางการเดินทางดว้ยรถยนตห์รือรถบสันาํเทียวทีมีเสน้ทางเชือมต่อกนัของแต่ละจงัหวดัในกลุ่มภาคกลาง ทงั 22 จงัหวดั เมือนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Gephi ซึงมี Nodes : 22, Edges : 43 และเป็นกราฟชนิด Undirected Graph แสดงดงัภาพที  ถึงภาพที  จะไดผ้ลการวเิคราะห์ดงันี  
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 ภาพท ี  การวเิคราะห์แบบ Authority ตารางท ี1 แสดงค่าการวเิคราะห์แบบ Authority จาํนวน 3 อนัดบัแรกสูงทีสุด  Ranking Id Name Value 1 pny จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 0.346065 2 nkw จงัหวดันครสวรรค ์ 0.346050 3 spr จงัหวดัสุพรรณบุรี 0.340466   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที 1 จังหวดัพระนครศรีอยุธยาและจังหวดันครสวรรค์เป็นจังหวดัทีมีค่าความสัมพนัธ์ทีมีอิทธิพลกบัจงัหวดัใกลเ้คียงมากทีสุด สามารถเดินทางไปได้หลายจังหวดั จะสามารถเดินทางท่องเทียวเชือมต่อกนัไดห้ลายสถานที  

 ภาพท ี  การวเิคราะห์แบบ Betweenness Centrality 
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ตารางท ี2 แสดงค่าการวเิคราะห์แบบ Betweenness Centrality จาํนวน 3 อนัดบัแรกสูงทีสุด  Ranking Id Name Value 1 pny จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 63.474242 2 lbr จงัหวดัลพบุรี 55.881818 3 nkw จงัหวดันครสวรรค ์ 50.651515   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากตารางที 2 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเป็นจงัหวดัทีมีค่าการวดัสดัส่วนผลรวมของจาํนวนงมีค่าการวดัสูงทีสุด จึงมีความสําคญัมากในการเป็นตวัเชือมโยงเส้นทางทีสันทีสุดของแต่ละคู่ของเส้นทางการเดินทาง ซึระหวา่งแต่ละจงัหวดั  
 

 ภาพท ี  การวเิคราะห์แบบ Closeness Centrality   ตารางท ี3 แสดงค่าการวเิคราะห์แบบ Closeness Centrality จาํนวน 3 อนัดบัแรกสูงทีสุด  Ranking Id Name Value 1 pny จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 0.500000 2 lbr จงัหวดัลพบุรี 0.477273 3 spr จงัหวดัสุพรรณบุรี 0.456522 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากตารางที 3 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเป็นจงัหวดัทีมีค่าการวดัความใกลชิ้ดของเส้นทางการเดินทางทีสนใจกับเส้นทางอืนในเครือข่าย ค่าของเส้นทางมีค่าใกลเ้คียง 1 มากทีสุด จึงมีเส้นทางทีมีความใกลชิ้ดกับสถานทีท่องเทียวอืนๆ ในเครือข่ายมากทีสุด    2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานทท่ีองเทยีว ขอ้มูลสถานทีท่องเทียวทีมีโปรแกรมทวัร์เกียวขอ้งกนัของแต่ละจงัหวดัในกลุ่มภาคกลาง ทงั 22 จงัหวดั เมือนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Gephi ซึงมี Nodes : 122, Edges : 145 และเป็นกราฟชนิด Undirected Graph แสดงดงัภาพที  ถึงภาพที  จะไดผ้ลการวเิคราะห์ดงันี  
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 ภาพท ี  การวเิคราะห์แบบ Authority ตารางท ี4 แสดงค่าการวเิคราะห์แบบ Authority จาํนวน 3 อนัดบัแรกสูงทีสุด  Ranking Id Name Value 1 bkk  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 0.653666 2 spr จงัหวดัสุพรรณบุรี 0.223564 3 pny จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 0.199944  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที 4 จังหวดักรุงเทพมหานครเป็นจังหวดัทีมีค่าความสัมพนัธ์ทีมีอิทธิพลกับสถานทีท่องเทียวใกลเ้คียงมากทีสุด มีสถานทีท่องเทียวเยอะ สามารถเดินทางท่องเทียวไปได้หลายสถานทีท่องเทียวทังภายในจงัหวดั และจงัหวดัใกลเ้คียง 
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 ภาพท ี  การวเิคราะห์แบบ Betweenness Centrality ตารางท ี  แสดงค่าการวเิคราะห์ Betweenness Centrality จาํนวน 3 อนัดบัแรกสูงทีสุด  Ranking Id Name Value 1 bkk  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 6382.00 2 pny จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 1765.00 3 atg จงัหวดัอ่างทอง 1145.50   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากตารางที  จงัหวดักรุงเทพมหานครเป็นจงัหวดัทีมีค่าการวดัสัดส่วนผลรวมของจาํนวนสถานทีท่องเทียวทีมีระยะทางสนัทีสุดของแต่ละคู่ของสถานทีท่องเทียว ซึงมีค่าการวดัสูงทีสุด จึงมีความสาํคญัมากในการเป็นตวัเชือมโยงระหวา่งแต่ละสถานทีท่องเทียว     สรุปผลการวจิัย    จากการศึกษาวิเคราะห์เครือข่ายการท่องเทียวของกลุ่มจงัหวดัภาคกลางในประเทศไทย โดยใชโ้ปรแกรม Gephi พบวา่การเดินทางด้วยรถยนต์หรือรถบัสนาํเทียวทีมีเส้นทางเชือมต่อกนัของแต่ละจงัหวดัในกลุ่มภาคกลาง ทงั  จงัหวดั ได้ผลการวิเคราะห์สรุปโดยรวมว่าจังหวดัพระนครศรีอยุธยาและจงัหวดันครสวรรค์เป็นจงัหวดัทีมีค่าความสัมพนัธ์ทีมีอิทธิพลกบัจงัหวดัใกลเ้คียงมากทีสุด มีเสน้ทางเชือมต่อเดินทางไปสถานทีท่องเทียวต่างๆ ไดห้ลายจงัหวดั จึงทาํให้สามารถเดินทางท่องเทียวไปไดห้ลายจงัหวดั และเมือทาํการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลสถานทีท่องเทียวทีมีโปรแกรมทวัร์เกียวขอ้งกนั
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ของแต่ละจังหวดัในกลุ่มภาคกลาง ได้ผลการวิเคราะห์สรุปโดยรวมว่าจังหวดักรุงเทพมหานครเป็นจังหวดัทีมีค่าความสัมพนัธ์ทีมีอิทธิพลกับสถานทีท่องเทียวใกลเ้คียงมากทีสุด ซึงเป็นจังหวดัทีนักท่องเทียวนิยมเลือกเป็นสถานทีท่องเทียวตน้ๆ ของโปรแกรมทัวร์ เพราะมีสถานทีท่องเทียวทีเป็นทีสนใจของนักท่องเทียว และเป็นศูนยก์ลางทีสามารถเดินทางท่องเทียวไปไดห้ลายจงัหวดั  กิตติกรรมประกาศ  งานวิจยันีไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนทุนวิจยัจาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผูว้จิยัรู้สึกซาบซึงในความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ ทีนี     เอกสารอ้างองิ  เกษม นครเขตต.์ . แนวคิดและทฤษฎีเครือข่ายทางสังคม. นนทบุรี : โครงสร้างพนัธมิตรการสร้างสุขภาพ. กระทรวง สาธารณสุข ร่วมกบัสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. บุษรา ประกอบธรรม. 2556. “การศึกษาการยอมรับเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนกัศึกษา: กรณีศึกษา มหาวทิยาลยักรุงเทพ”  ศิริเรือง พฒัน์ช่วย, ณฐัชุดา มงคลชาติ. 2014. การศึกษาการใชท้ฤษฏีกราฟจาํลองเครือข่ายโครงการสหกิจศึกษา. การประชุม หาดใหญ่วชิาการระดบัชาติและนานาชาติ. ครังที 5, หนา้ 641- 650 สุภาพร เกิดกิจ, ลวณักร สร้อยมาต, สุนนัฑา สดสี. 2014. การวิเคราะห์การเชือมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยทฤษฎี กราฟ กรณีศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุ รี. The Tenth National Conference on Computing and Information  Technology. Ajjan, H., & Fishbein, M. 1980. Understanding attitudes and predicting behavior Englewood  Cliffs, NJ: Prentice Hall. Boccaletti, S., Latora, V., Moreno, Y., Chavez, M., Hwang, D. U. 2006.  Complex networks: Structure and dynamics,  Physics Reports 424 (4-5) 175–308. Cahalane, D. J., Clancy, B., Kingsbury, M. A., Graf, E., Sporns, O., Finlay, B. L. 2011.  Network  structure implied by  initial axon outgrowth in rodent cortex: Empirical measurement and  models, PLoS ONE 6 (1) e16113. Davis, F. D. 1989. “Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of  information technology” MIS  Quarterly, 13(3). pp.319-339  Davis, F. D., Bagozzi, R., & Warshaw, P.  1989.  “User acceptance of computer technology A  comparision of two  theoretical models” Management Science, 35. pp.982-1003  Durland, M. M., and K. Fredericks (eds). 2005. New Directions For Evaluation: Social Network Analysis in Program  Evaluation, 107. San Francisco: Jossey-Bass.  Fishbein, M. & Ajzen, I.  1975.  Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research, MA:  Addison-Wesley, Reading.  Hanneman, R. A., and Riddle, M. 2005. Introduction to social network methods. Riverside, CA: University of California,  Riverside (published in digital form at http://faculty.ucr.edu/~hanneman/).  Jackson, C., Chow, S., & Leitch, R. 1997. Toward an understanding of the behavioral intention to use an  information  system. Decision Sciences, 28. pp. 357- 389  
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AR Guide Book  5 สถานทท่ีองเทยีวในตําบลราไวย์ จังหวดัภูเกต็ AR Guide Book 5 Attr action at Rawai Phuket  จิรวฒัน์   จาํปาทอง * Jirawat   Jumpathong1*  บทคัดย่อ    โครงงานนีมีวตัถุประสงค ์ ) เพือพฒันาเทคโนโลยีเสมือนจริงส่งเสริมการท่องเทียวในตาํบลราไวย ์ )เพือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชนัปีที  มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต ทีมีต่อเทคโนโลยีเสมือนจริง ส่งเสริมการท่องเทียวในตาํบลราไวย ์กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครังนีคือนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชนัปีที  มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต จาํนวน  คน เครืองมือทีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย 1) สือเทคโนโลยีเสมือนจริงส่งเสริมการท่องเทียวตาํบลราไวย ์ 2) แบบประเมินความพึงพอใจสถิติทีใชค้ือค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานผลการศึกษาพบวา่ 1. การพฒันาสือเทคโนโลยีเสมือนจริงส่งเสริมการท่องเทียวตาํบลราไวย ์ไดผ้ลลพัธ์ 3 อยา่ง คือ 1) Maker กงัหันลมแหลมพรหมเทพ จาํนวน  แบบคือ กงัหนัลมยกัษ ์กงัหนัลมเล็ก กงัหนัลม  ใบพดั 2) โมเดล หาดราไวย ์จาํนวน  ไดแ้ก่ง  เรือหางยาว สะพานราไวย ์ ซุม้ตลาดปลา และอืนๆ 3) แอพพลิเคชนั AR Guide Book รูปแบบไฟล.์apk ปัจจุบนั AR (Augmented Reality) คือ เทคโนโลยใีหม่ ทีผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง (Real) เขา้กบัโลกเสมือน (Virtual) ซึงจะทาํใหภ้าพทีเห็นเป็นวตัถุ 3 มิติลอยอยูเ่หนือพนืผิวจริง มีมุมมองถึง360องศา เป็นการเปิดโลกกวา้ง สร้างสรรค์จินตนาการ โดยผ่านทางอุปกรณ์ , กลอ้งมือถือ ,Computer ร่วมกับการใช ้software ต่างๆ ซึงจะทาํให้ภาพทีเห็นในจอภาพนนัเป็น object (คน,สัตว,์สิงของ,สัตวป์ระหลาด,ยานอวกาศ) โดยเจา้ตวั AR นนัสามารถอยูไ่ดทุ้กทีหรือสิงต่างก็สามารถเติม AR เข้าไปได้โดยเป็นสัญลกัษณ์ทีแปะอยู่ตามวตัถุต่างๆเมือแสกนก็จะมี 3D Model, VDO, Web View แสดงออกมายงัจอภาพเพอืแสดงขอ้มูลเพมิเติมเป็นการง่ายต่อการโฆษณา และสะดวกต่อผูใ้ชง้านอีกดว้ย ซึงสามารถนาํมาโปรโมท สถานทีท่องเทียวต่างๆทีน่าสนใจ โดยในจังหวดัภูเก็ตนันมีสถานทีท่องเทียวมากมายทีมีชือเสียง โดยเฉพาะแหลมพรหมเทพ                 ในตาํบลราไวย ์นอกจากนีในตาํบลราไวยย์งัมีสถานทีท่องเทียวทีน่าสนใจอีกหลายที ทีนักท่องเทียวอาจจะยงัไม่รู้ โดยหนงัสือหรือเวบ็ไซตน์นัอาจมีขอ้มูลไดไ้ม่ครบถว้นหรือไม่ทาํให้เห็นภาพทีน่าสนใจนกั ส่วนใหญ่เป็นเพียงขอ้ความและมีภาพประกอบบางส่วนเท่านนั ดงันนัจึงไดน้ําระบบ AR มาประยคุใช้กับการทาํสือโฆษณา เช่น โปรชวัร์ ใบปลิว เป็นตน้                 เพือสร้างความน่าสนใจกบันกัท่องเทียว และเขา้กบันโยบาย Thailand .  ทาํใหสื้อสิงพมิพมี์ลูกเล่นและคุณค่าเพมิมากขึน  คาํสําคญั : ระบบ AR (Augmented Reality) ,นโยบาย Thailand 4.0 อินเตอร์เน็ตออฟธิง  , 3D Model   
  สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัภเูก็ต ตาํบลรัษฎา อาํเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ต 83000 1 Department of Computer Science, Faculty of Science & Technology, Phuket Rajabhat University, Radsada Sub-district , Muang District, Phuket Province 83000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) :  extraqq11@gmail.com 
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ABSTRACT  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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บทนํา เทคโนโลยีเสมือนจริง( Augmented Reality หรือ AR)ถูกพฒันามาตงัแต่ปี ค.ศ. 2004 ซึงจดัเป็นแขนงหนึงของงานวิจยัดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์วา่ดว้ยการเพิมภาพเสมือนของโมเดล3 มิติทีสร้างจากคอมพิวเตอร์ลงไปในภาพทีถ่ายมาจากกลอ้งวดีิโอ เวบ็แคม หรือกลอ้งในโทรศพัทมื์อถือ แบบเฟรมต่อเฟรมดว้ยเทคนิคทางดา้นคอมพวิเตอร์กราฟิกเทคโนโลยีเสมือนจริงถูกนํามาประยุกต์ใชก้บัธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นอุตสาหกรรมการแพทยก์ารตลาด การบนัเทิง การสือสาร โดยใชเ้ทคโนโลยีความจริงเสมือนมาผนวกเขา้กบัเทคโนโลยีภาพผ่านซอฟตแ์วร์และอุปกรณ์เชือมต่อต่างๆ และแสดงผลผา่นหนา้จอคอมพิวเตอร์หรือบนหนา้จอโทรศพัท์มือถือ ทาํให้ผูใ้ชส้ามารถนาํเทคโนโลยีเสมือนจริงมาใชก้บัการทาํงานได้หลากหลายรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริงเป็นเทคโนโลยใีหม่ทีมีบทบาทสาํคญัในวงการการศึกษาใน เช่น การนาํมาใชใ้นการสอนคาํศพัทภ์าษาองักฤษโดยเทคโนโลยีเสมือนจริงช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้ความเขา้ใจในคาํศพัทภ์าษาองักฤษมากยงิขึน เพิมความน่าสนใจใหก้บัผูเ้รียนในรูปแบบ 3 มิติ ดึงดูดความสนใจผูเ้รียนใหเ้กิดการอยากเรียนรู้และช่วยให้จดจาํไดง่้ายขึน ปัจจุบนั AR (Augmented Reality) คือ เทคโนโลยใีหม่ ทีผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง (Real) เขา้กบัโลกเสมือน (Virtual) ซึงจะทาํใหภ้าพทีเห็นเป็นวตัถุ 3 มิติลอยอยูเ่หนือพนืผิวจริง มีมุมมองถึง360องศา เป็นการเปิดโลกกวา่ง สร้างสรรค์จินตนาการ โดยผ่านทางอุปกรณ์ , กล่องมือถือ ,Computer รวมกบัการใช ้software ต่างๆ ซึงจะทาํใหภ้าพทีเห็นในจอภาพจะเป็น object (คน,สัตว,์สิงของ,สัตวป์ระหลาด,ยานอวกาศ) หลกัการของมนัจะประกอบด้วย  1. ตวั Marker (บางคนเรียกว่า Markup)  2. กลอ้ง webcam , มือถือ หรือตวัจับ sensor อืนๆ  3. ส่วนแสดงผล อาจเป็นจอภาพทางคอมพิวเตอร์หรือมือถือ หรืออืนๆ   4. ส่วนประมวลผลเพอืสร้าง object 3D เช่น software  โดยเจา้ตวั AR นนัสามารถอยูไ่ดทุ้กทีหรือทุกสิงก็สามารถเติม AR เขา้ไปได้โดยเป็นสัญลกัษณ์ทีแปะอยุ่ตามวตัถุต่างเมือแสกนก็จะมี 3D Model, VDO, Web View แสดงออกมายงัจอภาพเพือแสดงขอ้มูลเพิมเติมเป็นการง่ายต่อการโฆษณา และสะดวกต่อผูใ้ชง้านอีกดว้ย ซึงสามารถนาํมาโปรโมทสถานทีท่องเทียวต่างๆทีน่าสนใจ โดยในจงัหวดัภูเก็ตนนัมีสถานทีท่องเทียวมากมายทีมีชือเสียง โดยเฉพาะแหลมพรหมเทพ ในตาํบลราไวย ์นอกจากนีในตาํบลราไวยย์งัมีสถานทีท่องเทียวทีน่าสนใจอีกหลากหลายที ทีดึงดูดนกัท่องเทียวให้เดินทางแวะเวียนมาชืนชมความงามในจงัหวดัภูเก็ต โดยหนงัสือหรือเวบ็ไซตน์นัอาจมีขอ้มูลไดไ้ม่ครบถว้นหรือไม่ทาํให้ไดเ้ห็นภาพทีน่าสนใจนัก สวนใหญ่เป็นเพียงขอ้ความและมีภาพประกอบบางส่วนเท่านนั ในตาํบลราไวยน์ันมีแหล่งสถานทีท่องเทียวทีนกัท่องเทียวหลายคนยงัไม่รู้หากเป็นนกัท่องเทียวทีไม่ไดต้งัใจมายงัราไวยแ์ลว้ก็อาจจะไม่รู้เลยวา่ยงัมีสถานทีท่องเทียวทีวา่นีอยู ่โดยส่วนใหญ่แหล่งทะเลของตาํบลราไวยน์นัเป็นพนืทีทาํมาหากินของชาวบา้น แต่ก็มีความสวยงามซอ้นอยู ่ ด้วยเหตุนี ผูว้ิจัยจึงต้องการจัดทํา AR Guide Book  เพือนําเสนอ 5 สถานทีท่องเทียวในตาํบลราไวย ์จังหวดัภูเก็ต ประกอบไปดว้ย แหลมพรหมเทพ, หาดราไวย,์ หาดในหาน, แหลมกาใหญ่ – นอ้ย และหาดยะนุย้ ในรูปแบบ 3 มิติ เพอืเพิมความน่าสนใจ และเป็นการนาํเสนอในรูปแบบใหม่ทีกาํลงัเป็นทีน่าสนใจ วตัถุประสงค์ของโครงการวิจยั . เพอืนาํเสนอ 5 สถานทีท่องเทียวในตาํบลราไวย ์จงัหวดัภูเก็ต ในรูปแบบ AR Guide Book . เสริมสร้างความน่าสนใจใหก้บัการเรียนรู้ โดยการนาํเทคโนโลยี Augmented Reality เขา้มาผสมผสาน โลกแห่งจินตนาการ เขา้กบัโลกแห่งความเป็นจริง . เพอืสร้างความแตกต่างและความน่าสนใจของสือสิงพมิพ ์ขอบเขตของการวจิยั 1. เนือหาการวจิยั : AR Guide Book  5 สถานทีท่องเทียวในตาํบล ราไวย ์จงัหวดั ภูเก็ต 2. พนืทีการวจิยั : แหลมพรหมเทพ, หาดราไวย,์ หาดในหาน, แหลมกาใหญ่ - นอ้ย และหาดยะนุย้  
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สิงทคีาดว่าจะได้รับ  . ช่วยโปรโมทสถานทีท่องเทียวใหน่้าสนใจยงิขึน  . เพิมมูลค่าของสือสิงพมิพใ์หมี้คุณค่ามากยงิขึน  . มีผูน้าํเทคโนโลยนีีไปต่อยอดกบัสิงต่างๆไดห้ลากหลายยงิขึน  วธิีดําเนินการวิจัย เครืองมือทใีช้ (Hardware / Software ) Hardware - กลอ้งVDO กลอ้งWebcam กลอ้งโทรศพัทมื์อถือ หรือตวัจบัSensor  อืนๆ - ส่วนแสดงผล อาจเป็นจอภาพคอมพวิเตอร์ หรือจอภาพโทรศพัทมื์อถือ หรืออืนๆ - เครืองปรินทีใชใ้นการสร้างตวั Maker  (หรือทีเรียกวา่ Markup) - เครืองคอมพวิเตอร์ Software - โปรแกรม Unity 3D - โปรแกรม Autodesk Maya 2015 - Vufor ia Developer Par tal  กระบวนการทาํงาน  

 จากภาพ เป็นกระบวนการทาํงานของระบบ AR   -การวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis) เป็นขนัตอนการคน้หา Marker   จากภาพทีได้จากกลอ้งแลว้สืบคน้จากฐานขอ้มูล (Maker  Database) ทีมีการเก็บขอ้มูลขนาดและรูปแบบของ Marker  
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- การคาํนวณค่าตาํแหน่งเชิง  มิติ (Pose Estimation) ของ Maker  เพือนาํมาวเิคราะห์รูปแบบของ Marker เทียบกบักลอ้ง - กระบวนการสร้างภาพ  มิติ จากโมเดล  มิติ ( D Rendering) เป็นการเพมิขอ้มูลเขา้ไปในภาพ โดยใช้ค่าตําแหน่งเชิง  มิติ ทีคํานวณได้จนได้ภาพเสมือนจริง ดังแสดงในภาพ  Hardware (เครืองคอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือ เครืองปริน ) ตวัอยา่งการออกแบบ  )ออกแบบ Marker  

  ภาพท ี . การออกแบบ Mock up ของ Marker กงักนัลมแหลมพรหมเทพ )จดัทาํ Marker ตาม Mock up ทีไดอ้อกแบบไว ้ 

  ภาพที . Marker กงัหนัลม  ) ผูศึ้กษาทาํการ Generator  Marker  สถานทีท่องเทียวในรูปแบบ มิติ  

  ภาพท ี . โมเดลกงัหนัลมแหลมพรหมเทพ 
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. .  การขียนโปรแกรม  ) เขียนโปรแกรมโดยใช ้Vufor ia ในการพฒันา  2) Impor t โมเดลเขา้โปรแกรม Unity  3) Export Progam ชือ AR GUIDE BOOK 5 ATTRACTION AT RAWAI PHUKET ออกมาอยูใ่นรูปแบบไฟล ์.apk เพือนาํไปใชง้านกบัระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์ 

  ภาพท ี . ภาพแอพพริเคชนั .apk ทีติดตงัแลว้บนมือถือ  ผลการดําเนินงาน 1.1 ผลจากการพฒันาเทคโนโลยีเสมือนจริงส่งเสริมการท่องเทียวตาํบลราไวย ์ พบวา่สามารถแสดง Maker กงัหนัลมแหลมพรหมเทพ จาํนวน  แบบคือ กงัหนัลมยกัษ ์ กงัหันลมเลก็ กงัหนัลม  ใบพดั 2) โมเดล หาดราไวย ์ จาํนวน                ไดแ้ก่ง  เรือหางยาว สะพานราไวย ์ ซุม้ตลาดปลา และอืนๆ  1.2 แอพพลิเคชนั AR GUIDE BOOK 5 ATTRACTION AT RAWAI PHUKET สามารถมองเห็นโมเดล จาก Marker ในรูปแบบโมเดล 3 มิติ   2. ผลการประเมินความพึงพอใจสือเทคโนโลยีเสมือนจริง ส่งเสริมการท่องเทียวตําบลราไวย์ ในรูปแบบแอพพลิเคชนั AR GUIDE BOOK 5 ATTRACTION AT RAWAI PHUKET จากนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชนัปีที 1ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 25  จาํนวน 30 คน มีระดบัความพึงพอใจในระดบัมากทีสุด (  X = 4.77, S.D.=0.41)         
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ตาราง 1. ผลการประเมินความพึงพอใจเทคโนโลยเีสมือนจริงส่งเสริมการท่องเทียวตาํบลราไวย ์ หวัขอ้ประเมิน  
ผลการประเมิน 

X  S.D. การแปลความหมาย 
1 Applicationทาํงานไดถู้กตอ้ง 4.73 0.52 เหมาะสมมากทีสุด 2 Marker สือความหมายได ้ 4.63 0.56 เหมาะสมมากทีสุด 3 Marker มีความสวยงาม 4.87 0.35 เหมาะสมมากทีสุด 4 Model 3 มิติ มีความสวยงาม 4.83 0.38 เหมาะสมมากทีสุด 5 Model 3 มิติ มีความน่าสนใจ 4.80 0.48 เหมาะสมมากทีสุด 6 Texture ทีใชมี้ความสมจริง 4.70 0.53 เหมาะสมมากทีสุด 7 Model 3 มิติ สือความหมายตามMarker 4.80 0.41 เหมาะสมมากทีสุด 8 Application มีความเหมาะสมกบังาน 4.77 0.43 เหมาะสมมากทีสุด 9 Marker มีความเหมาะสม 4.77 0.50 เหมาะสมมากทีสุด 10 ท่านมีความประทบัใจสือเทคโนโลยเีสมือนจริงส่งเสริมการท่องเทียวตาํบลราไวย ์ 4.77 0.43 เหมาะสมมากทีสุด 
 รวม 4.77 0.46 เหมาะสมมากทีสุด  สรุปผลการวจิัย จากการทดลองสร้าง โมเดลแลว้นาํมาทดสอบ การทาํงานของแอพพลิเคชนัมีการทาํงานไดเ้ป็นอย่างดี สามารถแสดงโมเดลสามมิติออกมาไดต้ามทีตอ้งการ ส่วนใหญ่อุปกรณ์ทีใชใ้นการทดสอบคือ โทรศพัท์มือถือทีมีเซ็นเซอร์ครบถว้น กรณีใชโ้ทรศพัท์มือถือทีมี สเป็คตาํอาจเกิดปัญหาได ้ทงันีคุณภาพของชินงานก็ขึนอยูก่บัการสร้างโมเดล D เป็นหลกัผลการประเมินความพึงพอใจสือเทคโนโลยีเสมือนจริง ส่งเสริมการท่องเทียวตาํบลราไวย ์ในรูปแบบแอพพลิเคชนั AR GUIDE BOOK 5 ATTRACTION AT RAWAI PHUKET จ ากนัก ศึกษ าสาข าวิชาวิท ยาการค อมพิวเตอร์  ชัน ปี ที  1                     ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 25  จาํนวน 30 คน มีระดบัความพึงพอใจในระดบัมากทีสุด (  X = 4.77, S.D.=0.41)  กิตติกรรมประกาศ งานวิจยัฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี เนืองจากผูว้ิจยัไดรั้บความช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากหลายๆฝ่ายโดยเฉพาะอาจารย์ทีปรึกษา คือ อาจารย์ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงเกียรติ ภาวดี  ในการแนะนํา ตรวจแก้ไข ให้ขอ้เสนอแนะ ติดตามความกา้วหน้าในการดาํเนินการวิจยั ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซึงในความกรุณาของอาจารยเ์ป็นอยา่งยงิ และขอขาบคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี ขอขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ผุสดี พรผล ทีไดก้รุณาให้ขอ้เสนอแนะ แกไ้ข ตกัเตือน และให้แนวคิดต่างๆทีเป็นประโยชน์ ขอขอบคุณ คณะอาจารย ์นักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต ทีไดใ้ห้คาํแนะนาํ ให้ความช่วยเหลือในการทาํงานวิจยันี นอกจากนีผูว้ิจัยยงัไดรั้บการช่วยเหลือและกาํลงัใจจากคุณพ่อ คุณแม่ พีน้องและเพือนๆ ตลอดจนบุคคลต่างๆทีให้ความช่วยเหลืออีกมากมาย ทีผูว้จิยัไม่สามารถกล่าวนามไดห้มดในทีนี ผูวิ้จยัรู้สึกซาบซึงในความกรุณาและความปรารถนาดีของทุกท่านเป็นอยา่งยงิ จึงกราบขอบพระคุณและขอบคุณไวในโอกาสนี 
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เอกสารอ้างองิ การทาํ AR โดย vufor ia ใน Unity http://tadininternship.blogspot.com/2016/06/ar -vufor ia-unity.html กฤษณณฐั หนุนชู . สอนทาํ AR (Augmented Reality)ใน Unity ขนัพนืฐาน โดย อ.นทั https://www.youtube  .com/watch?v=br JYge6lBfs ช น ม์ช น ก   วงศ์พัฒ น กุล  AUGMENTED REALITY http: //msmisthammasat.blogspot.com/2011/01 /augmented- reality.html Patcharapon Jantana . Unity + Vuforia  :ทาํ AR app ขนัพนืฐาน [ Android , ios ] https://www.youtube.com/watch?  v=aT0amFIBr2M&t=492s                             
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แอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือน Household Account Application  มณฑาทิพย ์ศรีจนัทร์ * และ นพรัตน์ จนัทร์สุวรรณ1 Monthathip Srichan1* and Noppharat Jansuwan1  บทคัดย่อ   การจดัทาํระบบงานบญัชีครัวเรือนบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยดนี์ ถูกพฒันาขึนเพราะปัญหาการใชจ่้ายเกินตวัของคนในปัจจุบนั ทาํใหเ้กิดการกูย้มืเงินอยา่งมากมาย และเมือศึกษาถึงปัญหาดงักล่าวจะพบวา่ คนส่วนใหญ่ไม่มีการจดัทาํบญัชีครัวเรือนทงัๆที การจดัทาํบญัชีครัวเรือนถือเป็นสิงจาํเป็น เพราะสามารถทาํให้ทราบถึงรายรับ รายจ่ายของแต่ละคนหรือครัวเรือนได ้แต่คนส่วนใหญ่ก็ละเลยทีจะจดัทาํเนืองดว้ย เวลาทีเร่งรีบ ภาระงานอืนๆทีตอ้งรับผิดชอบ หรือยุง่ยากในการใช้งาน ซึงจากปัญหาทีกล่าวมาขา้งตน้ ผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาและพบว่าปัจจุบนัประชาชนส่วนใหญ่มีการใชมื้อถือ เนืองดว้ยราคาทีถูกลง และ ระบบการสือสารเข้าถึงเกือบทุกพืนทีอยู่อาศัย ดังนันแนวคิดในการพัฒนาระบบบัญชีครัวเรือนบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์จึงไดเ้กิดขึน ภายใตท้ฤษฏีวงจรชีวิตการพฒันาระบบสารสนเทศ และฟังก์ชนัการทาํงานของระบบนีครอบคลุมทฤษฏีบญัชีครัวเรือน และทีสาํคญันอกจากนนัคือเป็นระบบงานทีง่ายต่อการใชง้านของผูใ้ช ้ คาํสําคญั : ระบบบญัชีครัวเรือน,  ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด,์ การพฒันาระบบสารสนเทศ,  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     สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัภเูก็ต ตาํบลรัษฎา อาํเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ต 83000 1 Department of Computer Science, Faculty of Science & Technology, Phuket Rajabhat University, Radsada Sub-district , Muang District, Phuket Province 83000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) :  monthathippung@gmail.com  
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บทนํา แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 เป็นโมเดลทีช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้มันคง มังคัง และยงัยืนโดยใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาสนบัสนุนการพฒันาประเทศ เพอืใหผ้ลลพัธ์ทีไดจ้ากการทาํมาก-ไดน้อ้ย ให้ปรับเปลียนมาเป็นทาํน้อย-ได้มาก โดยมีการอาศัยเทคโนโลยีในด้านต่างๆเข้ามาช่วย เช่น ด้านการสือสาร ด้านการบริหารจัดการ เข้ามาปรับเปลียนให้เขา้กบันวตักรรมและธุรกิจของตนเอง ซึงจะตอ้งมีการศึกษาการใชง้านเทคโนโลยีให้สามารถประยกุต์กับธุรกิจของตนเองได ้อีกทังในปัจจุบันมีเทคโนโลยีเกิดขึนมามากมายทีอาํนวยความสะดวกให้มนุษยใ์ช้ในการดาํรงชีวิตประจําวนั โดยทัวไประบบปฏิบัติการนัน ไม่ได้มีแต่เฉพาะในคอมพิวเตอร์เท่านัน แต่มีอยู่ในอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ โดยเฉพาะโทรศพัท์เคลือนที ซึงมี กลุ่มของระบบปฏิบติัการบนมือถือทีไดก้ารตอบรับ และมีการพฒันาบน สมาร์ทโฟน ในปัจจุบนั 2 ระบบปฏิบัติการ คือ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เป็นหลกั และรองลงมาเป็นระบบปฏิบติัการไอโอเอส ส่วนใหญ่แลว้ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์มีการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว และมีส่วนแบ่งตลาดของอุปกรณ์แอนดรอยด์อยา่งแพร่หลายทาํใหก้ลุ่มผูใ้ชง้านและกลุ่มนกัพฒันาโปรแกรมใหค้วามสาํคญักบัระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์เพมิมากขึนเนืองจากง่ายต่อการพฒันาและกลุ่มของผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงไดง่้าย  อยา่งงานวิจยันีจึงนาํความสามารถของมือถือ ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์เพือนาํมาพฒันาแอปพลิเคชนั เพือตอบโจทยก์ลุ่มของผูใ้ชง้านโดยเห็นไดว้า่เหมาะสมแก่การพฒันาระบบบญัชีครัวเรือนบนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้ในการจัดการระบบบัญชีครัวเรือน ภายใตท้ฤษฏีของการพฒันาระบบสารสนเทศ มีการพฒันาระบบงานทีครอบคลุม การบนัทึกขอ้มูลรายรับรายจ่าย การให้คาํแนะนาํในการวางแผนการใชเ้งิน โดยผูใ้ชง้านสามารถติดตงัระบบงานบนมือถือทีใชร้ะบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ไดใ้หบ้ริหารสะดวกมากขึน ไม่ทาํใหยุ้ง่ยากอีกดว้ย วตัถุประสงค์ 1. เพืออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชบ้ริการในการจดัการบญัชีครัวเรือน 2. เพือสร้างแอปพลิเคชนับญัชีครัวเรือนบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์ขอบเขตของงานวจิัย 1. แอปพลิเคชนันีรองรับบนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์2. กลุ่มผูใ้ชว้ยัทาํงาน สิงทคีาดว่าจะได้รับ 1. ระบบทีพฒันาขึนมาสามารถนาํไปใชง้านและเกิดประโยชน์ต่อผูใ้ชไ้ดจ้ริง 2. สามารถช่วยในการจดัการบญัชีครัวเรือนของผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ วธิีดาํเนินการวจิัย 1. เครืองมือทีใช ้ เครืองมือทีใชใ้นการพฒันาระบบสารสนเทศบญัชีครัวเรือนบนแอปพลิเคชนัมือถือ ประกอบไปดว้ยเครืองมือดงัต่อไปนี 1.1 MIT App inventor  เป็นเครืองมือทีใชส้าํหรับสร้างแอปพลิเคชนัสาํหรับมือถือทีเป็นระบบปฏิบติัการ Android 1.2 คาํสงั MySQL 1.3 คอมพวิเตอร์ ,มือถือ   
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2. การออกแบบแอปพลิเคชนั แบบจาํลองขนัตอนการทาํงานของระบบโดยใช ้context diagram แสดงการทาํงานของระบบ โดยสามารถจาํลองไดด้ว้ยแผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram: DFD) ไดด้งันี 

ภาพท ี   ขนัตอนการทาํงานของแอปพลิเคชนั มีขนัตอนการทาํงานของแอปพลิเคชนัตามภาพทีแสดงดงันี  1. ผูใ้ชง้านแอปพลิเคชนัจะเพมิขอ้มูลผูใ้ชง้านใหม่ โดยทีขอ้มูลทงัหมดทีเขา้สู่แอปพลิเคชนัจะอพัโหลดเก็บขอ้มูลไวบ้นคลาวด์ ทงัหมด  2. ผูใ้ชง้านทาํการ ล๊อกอินเขา้สู่ระบบ   3. ผูใ้ชง้านทาํการเพมิขอ้มูลรายรับ-รายจ่ายในแต่ละวนั  4. ผูใ้ชง้านเรียกดูรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายของแต่ละวนัได ้2.1 ขนัตอนการทาํงานของระบบบญัชีครัวเรือน 

 ภาพท ี  ขนัตอนการทาํงานของระบบ ขนัตอนการทาํงานของระบบบญัชีครัวเรือนสามารถแบ่งออกได ้  ส่วนการทาํงานหลกัดว้ยกนัประกอบดว้ย . การรับขอ้มูลเขา้แอปพลิเคชนั    .  กรณีทีผูใ้ชย้งัไม่เคยใชแ้อปพลิเคชนั  - ผูใ้ชจ้ะตอ้งมีการสมคัรเขา้ใชง้านแอปพลิเคชนั แลว้ระบบจะใหก้รอกขอ้มูลส่วนตวั    .  กรณีทีผูใ้ชเ้คยใชแ้อปพลิเคชนั  - ผูใ้ชป้้อน ชือผูใ้ช ้และ รหสัผา่น 
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   .  มีการเลือกรายการทีตอ้งการทาํ เช่น การขอดูขอ้มูลสรุปรายรับ – รายจ่าย ,การเพมิขอ้มูลรายรับ – รายจ่าย ,การแกไ้ข ลบขอ้มูล เป็นตน้  . การประมวลผล     .  ระบบจะมีการตรวจสอบสมาชิก และประมวลผลตามรายการทีผูใ้ชต้อ้งการ . การแสดงผล     .  ผูใ้ชจ้ะไดท้ราบสรุปรายรับ – รายจ่าย ยอดเงินคงเหลือ . การจดัเก็บขอ้มูล     .  จากการทาํรายการทงัหมดของผูใ้ช ้ขอ้มูลจะถูกส่งไปยงัเซิฟเวอร์ โดยใชภ้าษา PHP เป็นตวักลางในการติดต่อระหวา่งแอปพลิเคชนัและฐานขอ้มูลบนเซิฟเวอร์ 3. การพฒันาแอปพลิเคชนั แอปพลิเคชันนี ถูกพัฒนาโดยใช้ MIT App Inventor เป็นเครืองมือทีใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันที เป็นระบบปฏิบติัการแอนด์ดรอย ซึงใชภ้าษา PHP เป็นตวักลางในการติดต่อระหวา่งแอปพลิเคชันและฐานขอ้มูลบนเซิฟเวอร์  ผลและวจิารณ์ผล 

   ภาพท ี  หนา้จอแรกเมือเปิดแอปพลิเคชนั ภาพท ี  หนา้เมนูเลือกการเขา้ใชง้าน จากภาพที  เป็นหนา้เมนูเลือกการใชง้าน โดยจะมีลกัษณะการใชง้านอยู ่  กรณีดงัต่อไปนี - กรณีทีผูใ้ชไ้ม่เคยสมคัรสมาชิก ก็เลือกปุ่ ม “ลงทะเบียนผูเ้ขา้ใชใ้หม”่  - กรณีทีผูใ้ชเ้คยสมคัรสมาชิก ก็เลือกปุ่ ม “ลงชือเขา้ใช”้  
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   ภาพท ี  หนา้ลอ๊กอินการเขา้ใชง้านแอปพลิเคชนัในกรณีทีผูใ้ชเ้คยสมคัรสมาชิกไวแ้ลว้ ภาพท ี  หนา้ลงทะเบียนผูใ้ชใ้หมใ่นกรณีทีผูใ้ช้ไม่เคยสมคัรสมาชิก   

   ภาพที  หน้าจอหลักของแอปพลิเคชนั ทีผูใ้ช้สามารถทํารายการต่างๆ โดยมีรายการให้เลือกทํารายการ คือ การเพิม แกไ้ขและลบขอ้มูล รายรับ,รายจ่าย,การแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช ้และรวมไปถึงการออกจากระบบ 
ภาพท ี  หนา้จอในการทาํรายการรายรับของผูใ้ช ้
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   ภาพท ี  หนา้จอในการทาํรายการรายจ่ายของผูใ้ช ้ ภาพที  หน้าจอในการทาํรายการดูสรุปรายรับ – รายจ่าย และยอดคงเหลือของผูใ้ช ้                                                                  

                                                                                          ภาพท ี  หนา้จอในการทาํรายการแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ช ้    
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   ภาพท ี  ลกัษณะการเชือมต่อกนัระหวา่ง  แต่ละหนา้จอของแอปพลิเคชนั  สรุปผลการวจิัย  จากการทดลองใชง้านแอปพลิเคชนัการจดัการบญัชีครัวเรือนบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ ปรากฏวา่แอปพลิเคชนัสามารถอาํนวยความสะดวกให้กบัผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในเรืองการจดัการกบับญัชีครัวเรือนสามารถทาํให้ทราบถึงรายรับ รายจ่ายของแต่ละคนหรือครัวเรือนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นยาํ  กิตติกรรมประกาศ  วิจัยนีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ผุสดี พรผล อาจารยที์ปรึกษาวิจัยทีคอยให้คาํแนะนํา ขอ้เสนอแนะเพิมเติม ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ทังทางด้านการเขียนโปรแกรม และด้านการจัดทําบทความ จนวิจยันีเสร็จสมบูรณ์ ผูท้าํวจิยัจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ขอกราบขอบพระคุณคุณพอ่ คุณแม่ และคุณยา่ ทีคอยช่วยเหลือในส่วนของงบประมาณเพมิเติม  ทา้ยทีสุดนี หากมีขอ้ผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องประการใด ทางผูจ้ดัทาํวจิยัขออภยัเป็นอยา่งสูงในขอ้ผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องนนั และทางผูว้จิยัหวงัวา่วจิยันีคงมีประโยชน์ไม่มากก็นอ้ย  เอกสารอ้างองิ ภัทรา เรืองสิน ภิญ ญ า.  2550.  ความห มายของบัญ ชีครัวเรือนและประโยชน์ของบัญ ชีครัวเรือน  แห ล่งทีมา:  http://ms.pbru.ac.th/homeaccounting/homeaccounting_book_all.pdf วนัทีสืบคน้ขอ้มูล : 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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อนิเตอร์เน็ตของสรรพสิงสําหรับแอปพลิเคชันฟาร์มผัก Vegetable Far m Application Through IoT   นพรัตน์ จนัทร์สุวรรณ  และ มณฑาทิพย ์ศรีจนัทร์1* Noppharat Jansuwan1 and Monthathip Srichan1*  บทคัดย่อ  จากการเติบโตของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และเครืองมือสือสารแบบอจัฉริยะในปัจจุบนัทาํให้ การปรับเปลียน           วิถีชีวิต  และ การประกอบอาชีพมีการเปลียนแปลงไป  อินเตอร์เน็ตออฟธิง  หรือ อินเตอร์เน็ตของสรรพสิง (Internet of Things) เป็นอีกแนวคิดถึงทีไดเ้ขา้มามีบทบาทกบัการใชชี้วิต และการทาํงานในปัจจุบนันี เนืองดว้ยอินเตอร์เน็ตออฟธิง เป็นแนวคิดในการนาํอุปกรณ์ต่างๆมาเชือมโยงกนัผ่านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต โดยให้สามารถควบคุมการทาํงานต่างๆได ้เช่น การเปิดปิดอุปกรณ์เครืองใชไ้ฟฟ้าผ่านมือถือ การเปิดปิดอุปกรณ์ หรือ ควบคุมอุณหภูมิ และนาํในการปลูกผกัผ่านระบบมือถือ เป็นตน้ ในปัจจุบนันโยบาย Thailand 4.0 ทีรัฐบาลกาํหนดขึนเพือสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจโดยทีใชเ้ทคโนโลยีในการขบัเคลือน การทาํเกษตรกรรมแนวใหม่ภายใตเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่จึงไดเ้กิดเป็นแนวคิดในการทาํงานวิจยันี โดยการนาํอินเตอร์เน็ตออฟธิงมาจดัทาํการปลูกผกัในระบบแบบฟาร์มเปิดแบบอจัฉริยะ โดยมีการเขียนโปรแกรมควบคุมการทาํงานของการปลูกผกันีผ่านระบบมือถือในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในการควบคุมการปลูกผกัในฟาร์มระบบเปิดเช่น ความชืน ค่าอณุหภูมิ แสง เป็นตน้ ซึงระบบงานนีสามารถทาํให้ลดความเสียงทีจะเกิดขึนจากการปลูกผกัได ้ตามแนวคิดทีวา่ พนืทีนอ้ย ผลผลิตสูงและแน่นอน ซึงปัจจยัหลกัของเกษตรกรในการปลูกผกัในปัจจุบนัคือขึนอยูก่บัธรรมชาติ ซึงระบบงานทีพฒันาขึนนีเป็นอีกระบบงานหนึงทีสามารถลดความเสียงในการปลูกผกัใหก้บัเกษตรกรได ้ คาํสําคญั : นโยบาย Thailand 4.0, อินเตอร์เน็ตออฟธิง,  อินเตอร์เน็ตของสรรพสิง,  ระบบการปลูกผกัในระบบเปิด            สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัภเูก็ต ตาํบลรัษฎา อาํเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ต 83000 1 Department of Computer Science, Faculty of Science & Technology, Phuket Rajabhat University, Radsada Sub-district , Muang District, Phuket Province 83000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) :  monthathippung@gmail.com  
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ABSTRACT  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 ในปัจจุบนั โลกของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมีการเติบโตทีสูงมาก มีการพฒันาจนสามารถติดต่อสือสารกนัไดอ้ยา่งสะดวก สามารถติดตามข่าวสารหรือขอ้มูลต่างๆไดอ้ยา่งรวดเร็ว อีกทงัทางดา้นเครืองมือสือสารนนั มีการพฒันาทีรวดเร็วเช่นกนั จนเขา้มามีบทบาทและกลายเป็นสิงจาํเป็นต่อการใชชี้วติประจาํวนั เครืองมือสือสารในปัจจุบนัเป็นเครืองมือสือสารแบบอจัฉริยะ สามารถทาํงานไดเ้ปรียบเสมือนเป็นคอมพิวเตอร์เครืองหนึง  อินเตอร์เน็ตออฟธิง หรือ อินเตอร์เน็ตของสรรพสิง (Internet of Things) เป็นหนึงในเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ซึงเป็นแนวคิดทีนาํอุปกรณ์ต่างๆ มาเชือมต่อเขา้ดว้ยกนัผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยสามารถตรวจสอบสถานะการทาํงานของอุปกรณ์ ควบคุมการทาํงานของอุปกรณ์ เช่น ควบคุมการเปิดปิดเครืองใช้ไฟฟ้า ควบคุมการเปิดปิดนํา เป็นต้น ซึงสามารถใชโ้ทรศพัทมื์อถือในการควบคุมหรือตรวจสอบได ้โดยมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นสือกลางในการสือสาร นโยบาย Thailand .  เป็นนโยบายทีรัฐบาลกาํหนดขึนเพือสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจ จากทาํมาก-ไดน้อ้ย ให้กลายเป็นทาํนอ้ย-ไดม้าก โดยนาํเทคโนโลยีเขา้มาช่วยสนบัสนุนการพฒันา โดยเฉพาะดา้นอุตสาหกรรม ดา้นการท่องเทียว และดา้นเกษตรกรรม ในดา้นของเกษตรกรรม ไดน้าํเทคโนโลยเีขา้มาประยกุตใ์ช ้จนเกิดเป็นการทาํเกษตรกรรมแนวใหม่ทีอยูภ่ายใตเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ จึงเกิดเป็นแนวคิดในการทาํวิจยันีขึนมา โดยนาํแนวคิดอินเตอร์เน็ตออฟธิง เขา้มาประยกุตใ์ช้ในการปลูกผกัในฟาร์มแบบเปิด ซึงสามารถควบคุมการเปิดปิดนาํ การให้ปุ๋ยแบบนาํ การตรวจสอบสภาพแวดลอ้มในแปลงผกั ผ่านทางโทรศพัท์มือถือทีใชร้ะบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ ซึงจะช่วยลดความเสียงในการปลูกผกั เช่น การเหียวเฉา การเจริญเติบโตทีไม่เตม็ทีของผกั เป็นตน้ ช่วยลดเวลาในการจดัการใหน้าํและปุ๋ ย และช่วยเพมิคุณภาพใหก้บัผลผลิต  ในการพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับวิจัยนีจะใช้ MIT App Inventor เป็นเครืองมือในการพัฒนา ซึง MIT App Inventor ไม่ไดเ้ป็นการพฒันาแอปพลิเคชนัในรูปแบบการเขียนโปรแกรมทีเป็นบรรทดั แต่จะเป็นการเขียนโปรแกรมในรูปแบบการวาง Block โดยในแต่ละ Block จะมีคาํสงัของโปรแกรมอยูภ่ายใน ทาํให้สามารถพฒันาแอปพลิเคชนัไดง่้ายขึน การส่งขอ้มูลควบคุมอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์จากแอปพลิเคชนัจะส่งขอ้มูลผ่าน REST API ซึงเป็นการส่งขอ้มูลไปพร้อมกบั URL (Uniform Resource Locator) ในรูปแบบทีกาํหนดไวข้อง NETPIE (NETPIE เป็นบริการทีใชเ้ชือมต่อขอ้มูล รับส่งขอ้มูลระหวา่งอุปกรณ์ โดยมีอินเตอร์เน็ตเป็นสือกลางในการสือสาร) 
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วตัถุประสงค์  1. เพอืลดความเสียงทีเกิดขึนภายในแปลงผกั เช่น การเหียวเฉา การเจริญเติบโตทีไม่เตม็ทีของผกั เป็นตน้  2. เพอืเพมิความสะดวกในการจดัการระบบนาํและปุ๋ ย ขอบเขตของการวจิยั  1. พนืทีการทาํเกษตรกรรมทีเป็นสวนผกั  2. จดัทาํในส่วนของระบบนาํและการใหปุ้๋ ย  3. แอปพลิเคชนันีรองรับการทาํงานบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์สิงทคีาดว่าจะได้รับ  1. ระบบนีสามารถทาํงานไดจ้ริง  2. สามารถช่วยเพมิความสะดวกและลดเวลาในการจดัการระบบนาํและปุ๋ ย  3. สามารถลดความเสียงทีเกิดขึนในแปลงผกัได ้ วธิีดําเนินการวจิัย 1. เครืองมือทใีช้ เครืองมือทีใชใ้นการพฒันาแอปพลิเคชนั ประกอบดว้ยซอฟตแ์วร์ และฮาร์ดแวร์ดงันี .  ซอฟตแ์วร์ 1. MIT App Inventor เป็นเครืองมือทีใชใ้นการพฒันาแอปพลิเคชนัสาํหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ทีใช้ระบบปฏิบตัิการ Android 2. Arduino IDE เป็นเครืองมือทีใชเ้ขียนโปรแกรมลงบน Arduino Nano และ NodeMCU ESP8266 3. NETPIE เป็นบริการทีใชเ้ชือมต่อขอ้มูล รับส่งขอ้มูลระหวา่งอปุกรณ์ โดยมีอินเตอร์เน็ตเป็นสือกลางในการสือสาร 4. ThingSpeak เป็นบริการ Cloud ทีสามารถเก็บค่าต่างๆทีเป็นตวัเลข และแสดงผลเป็นกราฟ .  ฮาร์ดแวร์ 1. Arduino Nano เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ทีมีขนาดเล็ก สามารถเขียนโปรแกรมใหท้าํงานตามทีตอ้งการได ้2. NodeMCU ESP8266 เป็นอุปกรณ์ประเภทเดียวกบัไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึงมีความสามารถเหมือนกนั แตจ่ะรองรับการทาํงานแบบ Internet of Things (IoT)  . เซนเซอร์ต่างๆ เป็นส่วนทีทาํหนา้ทีในการรับค่าต่างๆ เช่น ความชืน อุณหภูมิ เป็นตน้ ของสภาพแวดลอ้มแลว้ส่งใหก้บัอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพือนาํไปประมวลผล ซึงเซนเซอร์ทีใชใ้นวจิยันีประกอบดว้ย เซนเซอร์วดัความชืนดิน เซนเซอร์วดัความชืนอากาศ เซนเซอร์วดัอุณหภูมิดิน เซนเซอร์วดัอุณหภูมิอากาศ เซนเซอร์วดัค่าความสวา่งของแสง เซนเซอร์วดัอตัราการไหลของนาํ เซนเซอร์วดัแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า . คอมพวิเตอร์ . โทรศพัทมื์อถือ   
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2. กระบวนการทาํงาน  

 ภาพท ี1 แผนผงัการทาํงานของระบบ จากภาพที 1 แสดงการทาํงานของระบบโดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนไดด้งันี  1. การส่งขอ้มูลจากไมโครคอนโทรลเลอร์ไปทีโทรศพัทมื์อถือ   1. เซนเซอร์ต่างๆจะรับค่าเขา้มาแลว้ส่งไปที NodeMCU ESP8266   2. NodeMCU ESP8266 ส่งค่าสภาพแวดลอ้มต่างๆ ขึน Thingspeak   3. โทรศพัทมื์อถือรับค่าจาก Thingspeak ผา่นแอปพลิเคชนั 2. การส่งคาํสงัควบคุมจากโทรศพัทมื์อถือไปทีไมโครคอนโทรลเลอร์   1. ส่งคาํสงัควบคุมการปิดเปิดนาํหรือปุ๋ยจากโทรศพัทมื์อถือไปที Netpie   2. ค่าตา่งๆทีส่งไปที Netpie จะถูกส่งไปที NodeMCU ESP8266   3. คาํสงัควบคุมปิดเปิดนาํหรือปุ๋ยจะถูกส่งจาก NodeMCU ESP8266 ไปที Arduino Nano   4. Arduino Nano จะทาํการปิดเปิดชุด Relay ตามคาํสงัทีไดรั้บมา             
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ผลและวจิารณ์ผล  

 ภาพท ี2 เมนู จากภาพที 2 แสดงถึงหนา้ของเมนู ซึงจะแบ่งออกเป็น 3 เมนู ดงันี  1.Controller คือ ส่วนทีใชใ้นการควบคุมชุดอปุกรณ์ไมโครคอนโทลเลอร์ใหเ้ปิดหรือปิดวาลว์นาํ 2.Environmental Value คือ ส่วนทีใชใ้นการแสดงค่าของสภาพแวดลอ้มต่างๆในพนืทีเพาะปลูก เช่น ค่าอุณหภมิู ค่าความชืน เป็นตน้ 3.Power System คือ ส่วนทีใชใ้นการแสดงค่าทางไฟฟ้า เช่น ค่าแรงดนัไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า เป็นตน้ ทีใชช้าร์จแบตเตอร์รี และทีอปุกรณ์นาํไปใช ้

   ภาพท ี3 การควบคุมโหมด Auto   ภาพท ี4 การควบคุมโหมด Manual   
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จากภาพที 3 และภาพที  แสดงถึงหนา้เมนู Controller ซึงจะแบ่งการควบคุมออกเป็น 2 โหมด คือ 1.Auto Mode เป็นโหมดการควบคุมอุปกรณ์แบบอตัโนมติั ซึงหากเลือกโหมดนี ผูใ้ชจ้ะตอ้งทาํการตงัค่าวา่ เมือมีความชืน หรืออุณหภูมิเท่าไรจึงจะเปิดหรือปิดวาลว์นาํ 2.Manual Mode เป็นโหมดการควบคุมอุปกรณ์แบบธรรมดา โดยจะไม่มีการตงัค่าใดๆ แตผู่ใ้ชส้ามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตนเองวา่จะเปิดหรือปิดนาํ  

   ภาพท ี5 ขอ้มูลของสภาพแวดลอ้ม     ภาพท ี6 ขอ้มูลของระบบไฟฟ้า จากภาพที  แสดงถึงหนา้เมนู Environmental Value ซึงจะแสดงรายละเอียดต่างๆของสภาพแวดลอ้มในพนืทีทีทาํการเพาะปลูก โดยมีรายละเอียดดงันี  1.Temperature Soil คือ ค่าอณุหภมิูของดิน  2.Humidity Soil คือ ค่าความชืนของดิน  3.Temperature Air คือ ค่าอณุหภูมิของอากาศ  4.Humidity Air คือ ค่าความชืนในอากาศ 5.Light คือ ค่าความสวา่งของแสงจากดวงอาทิตย ์6.Water Rate คือ ค่าอตัราการไหลของนาํ จากภาพที  แสดงถึงหนา้เมนู Power System ซึงแสดงรายละเอียดของค่าทางไฟฟ้า เช่น ค่าแรงดนัไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าทีใชใ้นการชาร์จแบตเตอร์รีจากแผงโซล่าเซลล ์ค่าแรงดนัไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าทีแบตเตอร์รีและทีอุปกรณ์นาํไปใชง้าน  สรุปผลการวจิัย จากการทดลองใชแ้อปพลิเคชนั และชุดอุปกรณ์ควบคุมทีจดัทาํขึนมาในสวนผกั ปรากฏว่าสามารถช่วยอาํนวยความสะดวกไดอ้ยา่งมาก ช่วยลดระยะเวลาในการจดัการระบบนาํและปุ๋ ยในสวนผกั อีกทงัยงัช่วยลดความเสียงและความเสียหายในสวนผกัระดบัหนึง ซึงปัจจยัความเสียหายในสวนผกัจะขึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มในแต่ละวนั   
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กิตติกรรมประกาศ งานวิจยันีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทรงเกียรติ ภาวดี และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ผุสดี พรผล อาจารยที์ปรึกษาวิจยัทีคอยให้คาํแนะนาํ ขอ้เสนอแนะเพิมเติม ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ทงัทางดา้นการเขียนโปรแกรม และดา้นการจดัทาํบทความ จนวจิยันีเสร็จสมบูรณ์ ผูท้าํวจิยัจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ์อุไรรัตน์ มากจนัทร์ ทีคอยช่วยดูแลในเรืองการของบประมาณในการจดัทาํวจิยันี ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และคุณยา่ ทีคอยช่วยเหลือในส่วนของงบประมาณเพิมเติม และช่วยแนะนาํ ใหค้าํปรึกษาในเรืองการปลูกผกั ทา้ยทีสุดนี หากมีขอ้ผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องประการใด ทางผูจ้ดัทาํวจิยัขออภยัเป็นอยา่งสูงในขอ้ผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องนนั และทางผูว้จิยัหวงัวา่วจิยันีคงมีประโยชน์ไม่มากก็นอ้ย  เอกสารอ้างองิ ไกรสร สืบบุญ. . บทความ Arduino. แหล่งทีมา: https://www.arduinoall.com/article (30 พฤศจิกายน ). พนิตา พงษไ์พบูรณ์, ชาวร์ี อิสริยภทัร์, กลุชาติ มีทรัพยห์ลาก, เอมอชันา นิรันตสุขรัตน์, เปรมฤดี เอยีมสุภคักลุ,อนนัท ์ปัญญา, ชยัวทิย ์แสนทวสุีข. 2560. คู่มือการใช้งาน NETPIE.   แหล่งทีมาhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B9jvOTVzGjXJdFZfV3ZvcjhsUjg (30 พฤศจิกายน ). Mintkhwan. 2560. [IoT] ส่งข้อมูลจาก NodeMCU (ESP8266) ไปยงั ThingSpeak. แหล่งทีมา: https://medium.com/ @mintkhwan/iot-ส่งขอ้มูลจาก-nodemcu-esp8266-ไปยงั-thingspeak-951348531c5f  (3 ธนัวาคม )                    
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 การพฒันาแอปพลเิคชันสําหรับการ ซือ-ขายสินค้า ผลผลิตทางการเกษตร  (กรณีศึกษาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต) Development of applications for  Buying and Selling Agr icultur al Products (Case study of Phuket Farmers)  ธีรเมธ เสมพืช * และ อุไรรัตน์ มากจนัทร์    Teeramait  Semphuet1* and  Urairat Makchan1   บทคัดย่อ    การพฒันาแอปพลิเคชันสําหรับการ ซือ-ขายสินคา้ ผลผลิตทางการเกษตร (กรณีศึกษาเกษตรกรจังหวดัภูเก็ต) เนืองจากปัจจุบนัคนส่วนใหญ่ในจงัหวดัภูเก็ตทาํอาหารรับประทานเองเพราะอาหารสาํเร็จรูปมีราคาแพง การซือวตัถุดิบในการทําอาหารก็มาจากตลาดนัดหรือห้างสรรพสินคา้ ซึงมีราคาแพงเช่นกนั ส่วนเกษตรกรทีมีการผลิตพืชผลทางเกษตร                 ก็มกัจะนาํผลผลิตทีไดม้าขายผา่นพอ่คา้คนกลางซึงอาจมีการกดราคาและขายผลผลิตไดใ้นราคาถูก   จากเหตุผลดงักล่าว ผูจ้ดัทาํไดพ้ฒันาแอปพลิเคชนัสาํหรับการ ซือ-ขาย สินคา้ผลผลิตทางการเกษตร  (กรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ต) โดยมีวตัถุประสงค ์ ) เพือพฒันาแอปพลิเคชนัสาํหรับการ ซือ-ขาย สินคา้ผลผลิตทางการเกษตร ) เพือเพิมช่องทางในการซือ-ขายสินคา้ ผลผลิตทางการเกษตรให้กบัเกษตรกรและผูซื้อในจงัหวดัภูเก็ต เป็นการเพิมรายไดใ้ห้กับเกษตรกรเพิมมากขึน และผูซื้อก็สามารถเลือกชือสินคา้ไดต้ามความตอ้งการผ่านแอปพลิเคชนั เครืองมือทีใชใ้นการพฒันาระบบไดแ้ก่ Android Studio สําหรับใชพ้ฒันา โปรแกรม Appserv สําหรับการจาํลองเครืองแม่ข่าย และภาษาจาวาในการพฒันาแอพพลิเคชนัร่วมกบัฐานขอ้มูล MySQL     คาํสําคญั : เกษตรกร,  แอปพลิเคชนั , สินคา้ทางการเกษตร             สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต  ตาํบลรัษฎา อาํเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต   1 Department of Computer Science, Faculty of Science and Technology, Phuket Rajabhat University, Rachada, Muang, Phuket, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) :  : s5710886108@pkru.ac.th 
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ABSTRACT   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 สังคมในยุคปัจจุบนัมีความเจริญกา้วหน้าอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอยา่งยงิความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีทีมีแนวโน้มทีจะถูกพัฒนาอย่างต่อเนือง การสร้างแอปพลิเคชันสําหรับระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟนก็เป็นอีกหนึงเทคโนโลยทีีกาํลงัถูกจบัตามองและมีการพฒันาอยา่งกวา้งขวางกบัการทาํงานทางดา้นต่าง ๆ เนืองจากมีประโยชน์ในการใช้งานครอบคลุมในทุกความตอ้งการ มีขนาดเล็กกระทัดรัด สามารถพกพาได้สะดวก มีการสือสารกันไดต้ลอดเวลา จากคุณสมบติั ทีตอบรับทุกความตอ้งการจึงเป็นทีตอ้งการของบุคคลในสงัคมยคุใหม่ ประชากรส่วนหนึงของจงัหวดัภูเก็ตมีอาชีพทาํการเกษตรมีการปลูกพืช ทีสามารถแยกเป็นพืชเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ยางพารา ปาลม์นาํมนั มะพร้าว สับปะรด สะตอ พืชผกั หรือผลไมต้่าง ๆ  ซึงในส่วนทีเป็นพืชผกั หรือผลไม ้เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีการขายใหก้บัพอ่คา้คนกลาง ทาํใหไ้ดร้าคาตาํ      เกษตรกรผูซึ้งผลิตสินคา้ทางการเกษตร เพือนาํไปผลิตเป็นอาหารให้กบัผูบ้ริโภคไดทุ้กเอารัดเอาเปรียบเรืองของราคาจากพ่อคา้คนกลางมาตลอดระยะเวลา ไดร้าคาขายผลผลิตทีตาํหรือบางครังมีราคาทีตาํกวา่ตน้ทุน ตอ้งแบกภาระการขาดทุนทาํใหเ้กิดมีหนีสิน ในขณะเดียวผูบ้ริโภคก็ใช่วา่จะไดซื้อสินคา้ในราคาทีถูก เมือผา่นพอ่คา้คนกลางหลายๆ คน   จากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดทีตอ้งการให้เกษตรกรเป็นผูก้าํหนดราคาผลผลิตของเกษตรกรเองและขายสินคา้ให้ผูบ้ริโภคโดยไม่ตอ้งผ่านพ่อคา้คนกลาง ทาํให้ผูบ้ริโภคซือสินคา้ทีมีความคุณภาพและราคาไม่แพง โดยการพฒันาแอพพลิชนัสาํหรับการซือ-ขายสินคา้ผลผลิตทางการเกษตร ซึงเป็นการนาํเทคโนโลยมีาสนบัสนุนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด วตัถุประสงค์ของการวจิัย  1. เพือพฒันาแอพพลิเคชนัสาํหรับการ ซือ-ขายสินคา้ผลผลิตทางการเกษตร 2. เพือเพมิช่องทางในการซือ-ขายสินคา้ผลผลิตทางการเกษตร   
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ขอบเขตของงานวจิัย 1. แอปพลิเคชนันีรองรับบนระบบปฏิบตัิการแอนดรอย 2. กลุ่มผูง้านทวัไป และเกษตรกรในจงัหวดัภูเก็ต สิงทคีาดว่าจะได้รับ 1. ระบบทีพฒันาขึนมาสามารถนาํไปใชง้านและเกิดประโยชน์ต่อผูใ้ชไ้ดจ้ริง 2. สามารถช่วยเพมิรายไดใ้หเ้กษตรกรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  วธิีดําเนินการวิจัย  การพฒันาแอปพลิเคชนัสาํหรับการ ซือ-ขายสินคา้ ผลผลิตทางการเกษตร (กรณีศึกษาเกษตรกรจงัหวดัภูเก็ต) มีขนัตอนการดาํเนินการวจิยัดงันี  ขนัตอนที 1 ศึกษาปัญหาและรวบรวมขอ้มูลพนืฐานเกียวกบัทาํการเกษตรและการขายสินคา้ผลผลิตของเกษตรกรในจงัหวดัภเูก็ต ขนัตอนที 2 วเิคราะห์และออกแบบการทาํงานของแอพพลิเคชนั ซึงไดท้าํการจาํลองขนัตอนการทาํงานของระบบดว้ยแผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram : DFD) ดงัภาพที 1  - ภาพที 2  

 ภาพท ี1 แบบจาํลองขนัตอนการทาํงานส่วนของผูใ้ชง้าน  

 ภาพท ี2 แบบจาํลองขนัตอนการทาํงานส่วนของผูข้ายสินคา้  
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จากภาพสามารถอธิบายมีขนัตอนการทาํงานของแอปพลิเคชนัดงันี 1) ผูใ้ชง้านแอปพลิเคชนัจะเพมิขอ้มูลผูใ้ชง้านใหม่ โดยทีขอ้มูลทงัหมดทีเขา้สู่แอปพลิเคชนัจะอพัโหลดเก็บขอ้มูลไวบ้น Server ทงัหมด 2) ผูใ้ชง้านทาํการ Login เขา้สู่ระบบ 3) ผูใ้ชง้านฝังทางดา้นผูใ้ชท้วัไปทาํการเลือกซือสินคา้ทีตอ้งการ จากนนัติดต่อกบัผูข้าย 4) ผูใ้ชง้านฝังทางดา้นผูข้ายสินคา้ทาํการเพมิขอ้มูลรายการสินคา้ 5) ผูใ้ชง้านฝังทางดา้นผูข้ายสินคา้ทาํการแกไ้ข หรือลบ รายการสินคา้ 6) ผูใ้ชง้านทงัสองฝังเรียกดูรายงานการสงัซือสินคา้ในแต่ละวนัได ้7) ผูใ้ชง้านทงัสองฝัง Log out ออกจากแอปพลิเคชนั  กระบวนการทํางาน             ภาพท ี3 ขนัตอนการทาํงานของแอปพลิเคชนั จากภาพขนัตอนการทาํงานของแอปพลิเคชนัสาํหรับการ ซือ-ขายสินคา้ ผลผลิตทางการเกษตร(กรณีศึกษาเกษตรการจงัหวดัภเูก็ต) สามารถแบ่งออกได ้  ส่วนการทาํงานหลกัดว้ยกนัประกอบดว้ย 1) การรับขอ้มูลเขา้แอปพลิเคชนั - กรณีผูใ้ชย้งัไม่เคยใชแ้อปพลิเคชนั  ผูใ้ชจ้ะตอ้งมีการสมคัรเขา้ใชผ้า่นแอปพลิเคชนั และระบบจะใหก้รอกขอ้มูลส่วนตวั - กรณีทีผูใ้ชเ้คยใชแ้อปพลิเคชนั - ผูใ้ชป้้อน ชือผูใ้ช ้และ รหสัผ่าน - มีการเลือกรายการทีตอ้งการทาํ 
 ฝังดา้นผูใ้ชท้วัไป เช่น การเลือกซือสินคา้ การติดต่อผูข้าย 
 ฝังดา้นผูข้าย เช่น การวางสินคา้ในการขาย จดัการรายการสินคา้ทีวางขาย   

ลกูค้าทวัไป 

ผู้ขาย 
ทําการสมคัร และ Login 

เลอืกสนิค้า ติดตอ่ผู้ขาย 

วางขายสนิค้า 
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2) การประมวลผล -  ระบบจะมีการตรวจสอบสมาชิก และประมวลผลตามรายการทีผูใ้ชต้อ้งการ 3) การแสดงผล - ผูใ้ชจ้ะไดท้ราบรายการสินคา้ทีสงั 4) การจดัเก็บขอ้มูล - จากการทาํรายการทงัหมดของผูใ้ช ้ขอ้มูลจะถูกส่งไปยงั Server โดยใชภ้าษา PHP เป็นตวักลางในการติดต่อระหวา่งแอปพลิเคชนัและฐานขอ้มูลบน Server ขนัตอนที 3  เครืองมือทีใชก้ารพฒันาแอปพลิเคชนั สาํหรับเครืองมือทีใชใ้นการพฒันาแอปพลิเคชนั ประกอบไปดว้ย 1) Android Studio เป็นเครืองมือทีใชส้าํหรับสร้างแอปพลิเคชนัสาํหรับสมาร์ทโฟนระบบปฏิบติัการ Android 2) คาํสงั MySQL 3) เครืองคอมพวิเตอร์, สมาร์ทโฟน ขนัตอนที 4  พฒันาแอปพลิเคชนั ขนัตอนที 5 ทดลองใชแ้ละปรับปรุงแกไ้ข  ผลและวจิารณ์ผล                     

ภาพท ี  หนา้ลอ็กอินการเขา้ใชง้านแอปพลิเคชนั กรณีทีผูใ้ชเ้คยสมคัรสมาชิกไวแ้ลว้  
ภาพท ี  หนา้ล็อกอินการเขา้ใชง้านแอปพลิเคชนั กรณีทีผูใ้ชไ้ม่เคยสมคัรสมาชิก  
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             ภาพท ี5 หนา้หลกัของแอปพลิเคชนั                    ภาพท ี6 เพิมสินคา้ในการขาย                         

ภาพท ี  หนา้แสดงรายละเอียดผูใ้ชง้าน ภาพท ี  หนา้แสดงรายละเอียดผูข้ายสินคา้ 

ภาพท ี  จดัการรายการสินคา้ทีวางขาย 
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                                 ภาพท ี  ลกัษณะการเชือมต่อกนัระหวา่ง แต่ละหนา้จอของแอปพลิเคชนั 
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จากผลการพัฒ นาจะเห็นได้ว่าเมือลูกค้าเข้ามาสู่แอปพลิเคชันสําหรับการ ซือ-ขายสินค้า ผลผลิตทาง  การเกษตร (กรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ต)   ลูกคา้สามารถทีจะชมสินคา้หลาย ๆ แบบทีทางร้านมี และถา้สนใจสินคา้แบบไหนก็สามารถทีจะสงัซือไดท้นัที โดยลูกคา้จะตอ้งสมคัร สมาชิก เพอืเป็นการยนืยนัทีอยู ่และใหร้ะบบจดัการในส่วนของขนัตอนการซือขาย ซึงระบบตะกร้า ทาํให้ลูกคา้สะดวกในการเลือกสินคา้หลาย ๆ แบบในการซือสินคา้แต่ละรายการ ในส่วนของผูข้าย สามารถทีจะดูไดว้า่ มีลูกคา้มาซือสินคา้จาํนวนเท่าไหร่ ซือแค่ไหน และโอนเงินแลว้หรือยงั รวมไปถึง การจดัการหลงัร้าน ระบบจดัการสมาชิกผูข้ายสามารถแกไ้ขหรือลบขอ้มูลลูกคา้ทีอยูใ่นระบบได ้ระบบจดัการเนือหาผูข้ายสามารถทีจะแกไ้ขหัวขอ้และเนือหาได ้ระบบจดัการสินคา้ผูข้ายสามารถที จะเพิม ลบ หรือแกไ้ขสินคา้ในแต่ละแบบได ้ระบบรายงานผูข้ายสามารถทีจะดูไดว้า่ขายสินคา้แบบใดไปบา้งใครเป็นผูซื้อและเป็นจาํนวนเงินเท่าไหร่ โดยกาํหนดเป็นช่วงเวลาได ้ สรุปผลการวจิัย  แอปพลิเคชนัสาํหรับการ ซือ-ขายสินคา้ ผลผลิตทางการเกษตร (กรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ต) ทาํให้ลูกคา้สามารถเลือกดูสินคา้ผ่านหนา้แอพพลิเคชนัได ้โดย ทีลูกคา้ไม่จาํเป็นจะตอ้งเดินทางมาเลือกสินคา้ดว้ยตวัเอง ทาํให้อาํนวยความสะดวกประหยดัค่าใชจ่้าย และเวลาในการเดินทาง ในส่วนของผูข้ายก็ไม่จาํเป็นจะตอ้งมีหนา้ร้านประหยดัค่าใชจ่้ายในการลงทุน และสามารถขายสินคา้ไดต้ลอด 24 ชวัโมง  กิตติกรรมประกาศ  วจิยันีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจาก อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรวทิยาการคอมพิวเตอร์ทุกท่าน ทีคอยใหค้าํปรึกษา คาํแนะนํา ขอ้เสนอแนะเพิมเติม ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ทังทางด้านการเขียนโปรแกรม และด้านการจัดทําบทความ จนวิจยันีเสร็จสมบูรณ์ ผูท้าํวิจยัจึงขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ และคุณแม่ ทีคอยช่วยเหลือในส่วนของงบประมาณและเป็นกาํลงัใจให้ตลอดมา ทา้ยทีสุดนี หากมีขอ้ผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องประการใด ทางผูจ้ดัทาํวจิยัขออภยัมา ณ ทีนีดว้ยและหวงัวา่วจิยันีคงมีประโยชน์ไม่มากก็นอ้ย  เอกสารอ้างองิ วิว ัฒ น์  มี สุวรรณ์ .  2550.  การพัฒนาแอปพลิเคชัน เพือการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  แหล่งทีมา:  https://gsbooks.gs.kku.ac.th/57/grc15/files/hmo31.pdf . 2017  สุรพันธ์ ทัดแก้ว.  .  การศึกษาพฤติกรรมผู ้ใช้งาน iOS, Android, Windows Mobile, BlackBerry OS แหล่งทีมา:  http://eprints.utcc.ac.th/2730/2/2730fulltext.pdf . 2011       
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แอปพลิเคชันบริการร้านซักรีด Laundry Service Application    จีรพงศ ์พลเดช *  และ  อุไรรัตน์ มากจนัทร์ 1 Jeraapong Paldate 1* and  Urairat Makchan 1  บทคัดย่อ   ธุรกิจร้านซักรีดเป็นหนึงในธุรกิจทีไดรั้บความนิยมอย่างมากในสังคมเมืองยคุปัจจุบนั จึงเป็นธุรกิจทีตอ้งมีการแข่งขนักนัมากเช่นกนั การปรับกลยทุธ์และวิธีการ การให้บริการก็เป็นอีกทางเลือกหนึงของผูป้ระกอบธุรกิจเพือเพิมลูกคา้และรายไดใ้ห้กบัทางร้าน  การจดัทาํแอปพลิเคชนับริการร้านซกัรีดพฒันาขึนเพือเพิมช่องทางการใหบ้ริการเกียวกบัการซกัรีดทงัในส่วนของเจา้ของร้านและเพอืความสะดวกสบายใหก้บัผูใ้ชบ้ริการร้านซกัรีด ผูจ้ดัทาํจึงไดศึ้กษาขอ้มูล การใหบ้ริการของร้านซกัรีดในจงัหวดัภูเก็ต และพฤติกรรมการซกัผา้ของให้บริการร้านซกัรีด พบวา่ส่วนใหญ่ร้านซกัรีดตอ้งรอให้ลูกคา้นาํผา้มาซกัเองกบัทางร้าน  และผูใ้ชบ้ริการซกัรีดส่วนใหญ่ก็ทาํงานนอกบ้าน ไม่ค่อยมีเวลาจึงส่งผา้ซักร้านซกัรีดทีตนเองสะดวกและไวว้างใจ  จากขอ้มูลดงักล่าวมาขา้งตน้ ผูจ้ดัทาํจึงมีแนวคิดในการพฒันาแอปพลิเคชนับริการร้านซกัรีดทีสามารถนาํไปใช้กบัร้านซักรีดทีเจ้าของร้านสามารถดูขอ้มูลในการส่งผา้ซักของผูใ้ชบ้ริการ การทาํโปรโมชนั และเป็นการอาํนวยความสะดวกต่อลูกคา้แจง้รายการซกัผา้  ค่าใชจ่้ายในการซกัผา้ โดยผา่นอุปกรณ์สมาร์ทโฟน  ซึงใชห้ลกัทฤษฎีในการพฒันาระบบสารสนเทศสําหรับการพัฒนาระบบ เครืองมือทีใช้ในการพัฒนาได้แก่  โปรแกรม Android Studio โปรแกรมจัดการฐานขอ้มูล SQL   คาํสําคญั : ร้านซกัรีด, แอปพลิเคชนั,ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์                   
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ABSTRACT   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                   สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูก็ต  ตาํบลรัษฎา อาํเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ต   1 Department of Computer Science, Faculty of Science and Technology, Phuket Rajabhat University,Rachada, Muang, Phuket, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์(Corresponding author, e-mail) :   jeraapong080poldate@gmail.com       
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บทนํา ปัจจุบนัมีคาํพดู คาํหนึงทีทุกคนตอ้งเคยไดย้นิ คือคาํวา่ สตาร์ทอพั (Starup)   ซึงมีความหมายวา่ ธุรกิจทีเกิดขึนใหม่เพือรองรับธุรกิจด้านไอที เป็นธุรกิจทีสร้างรายได้จ ํานวนมาก เป็นธุรกิจทีเกิดขึนเพือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวนั                  โดยส่วนใหญ่ก็เป็นการพฒันาแอปพลิเคชนัเขา้มาสนบัสนุนในการทาํธุรกิจ และธุรกิจ Starup เป็นหนึงในนโยบายสาํคญัทีรัฐบาลตงัหวงัทีจะผลกัดนัใหเ้ป็นกลไกในการขบัเคลือนเศรษฐกิจประเทศ ส่งเสริมใหป้ระชาชนทาํธุรกิจเพอืการมีรายไดที้เพิมขึน   ภูเก็ตเป็นจงัหวดัหนึงทีมีชือเสียงทางดา้นการท่องเทียว มีคนเขา้มาในจงัหวดัมากมายทงัมาท่องเทียว มาทาํงานร่วมทงัมาประกอบธุรกิจ ดงันนัธุรกิจหนึงทีน่าสนใจ คือร้านซกัรีด  ปัจจุบนัธุรกิจร้านซกัรีดไดเ้กิดขึนมากมายในจงัหวดัภูเก็ต              จึงมีการแข่งขนักนัสูง การปรับกลยทุธ์และวิธีการ การให้บริการผา่นแอพพลิเคชนัก็เป็นสิงทีน่าสนใจ อีกทงัคนส่วนใหญ่ก็มือการใชอุ้ปกรณ์สือสารทีสามารถรองรับแอพพลิเคชนัต่างๆ อยูแ่ลว้   ดงันนัผูจ้ดัจึงมีแนวคิดในการพฒันาแอปพลิเคชนั บริการร้านซกัรีดเพือเป็นช่องทางการใหบ้ริการเกียวกบัการซักรีดทังในส่วนของเจ้าของร้านทีเป็นการเพิมรายได้ และส่งเสริมการขายอีกรูปแบบหนึง ในส่วนผูใ้ช้บริการร้านซักรีด               ก็มีความสะดวกสบายในการส่งผา้ซกัรีด วตัถุประสงค์ 1. เพือพฒันาแอปพลิเคชนัสาํหรับการบริการร้านซกัรีด 2. เพือเพมิช่องทางในการสร้างรายไดใ้ห้ร้านซกัรีด ขอบเขตของงานวจิัย 1. แอปพลิเคชนันีรองรับบนระบบปฏิบตัิการแอนดรอย 2. กลุ่มผูใ้ชท้วัไป สิงทคีดิว่าจะได้รับ 1. ระบบทีพฒันาขึนมาสามารถนาํไปใชง้านและเกิดประโยชน์ต่อผูใ้ชไ้ดจ้ริง 2. สามารถเพมิรายไดแ้ละช่องทางในการหาลูกคา้เพมิใหร้้านซกัรีด งานวจิยัทเีกยีวข้อง .แอพพลิเคชนัรับรู้และแสดงตาํแหน่งสถานทีท่องเทียวจงัหวดัเพชรบุรี ตามการจาํแนกกลุ่มของผูใ้ชด้ว้ยกูเกิลแมพเอพไีอ บนมือถือระบบปฏิบติัการ แอนดรอยด ์ปานจิตร์  และ สุรสีห์  (2559)  ไดจ้ดัทาํโครงการแอพพลิเคชนัรับรู้และ แสดงตาํแหน่งสถานทีท่องเทียวจงัหวดัเพชรบุรี ตามการจาํแนกกลุ่มของผูใ้ชด้ว้ยกูเกิลแมพเอพไีอ บนมือถือระบบปฏิบตัิการ แอนดรอยด์ โดยใชส้ถานทีท่องเทียว อาํเภอ เมือง จงัหวดัเพชรบุรี เป็นกรณีศึกษา และ ประเมินการยอมรับแอพพลิเคชนั  กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัท่องเทียวที เดินทางมาท่องเทียวภายในจงัหวดัเพชรบุรี และใชโ้ทรศพัท์มือถือระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ จาํนวน  คน เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แอพพลิเคชนัรับรู้และแสดงตาํแหน่งสถานทีท่องเทียวตามการจาํแนกกลุ่มของผูใ้ช ้ดว้ยกเูกิลแมพเอพีไอ บนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และแบบสอบถามการยอมรับจากผูใ้ช้  สถิติทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน           .โครงการมคคุัเทศก์เสมือนบนโทรศพัทมื์อถือ(The Virtual Tour Guide on A Mobile Phone)  นายจิตรพฒัน์ องัสาชน (2554) นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ได้จดัทาํ โครงการมคคุัเทศก์เสมือนบนโทรศัพท์มือถือ ซึงเน้นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทีใช้งานบนโทรศัพท์มือถือและนําเอาพฤติกรรมของผู ้ใช้โทรศพัท์มือถือทีชืนชอบในการถ่ายภาพและนําภาพถ่ายไปเผยแพร่บนสือสังคมออนไลน์มาประยุกต์เขา้กับเทคนิคการ
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ประมวลผลภาพ  (Image Processing) เพือช่วยในการวางแผนการท่องเทียว (Travel Planning) และสนับสนุนการกระจายขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัสถานทีท่องเทียวระบบงานจะแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ1) ส่วนวางแผนการ ท่องเทียวทีให้ผลลพัธ์ตรงตามความตอ้งการของนักท่องเทียวทีมีราคาประหยดัและคุม้ค่ามากทีสุด 2) ส่วนมคัคุเทศก์เสมือน โดยระบบสามารถอธิบายรายละเอียดของสถานทีท่องเทียวไดเ้พียงแค่ ถ่ายรูปจากโทรศพั ท์มือถือ เปรียบเสมือนมีมคัคุเทศน์ตามไปดว้ยทุกที และ            3) ส่วนประชาสมัพนัธ์ สถานทีท่องเทียวโดยระบบสามารถทีจะกระจายข่าวสารผา่น Facebook API  วธิีดําเนินการวิจัย  งานวิจยัการพฒันาแอปพลิเคชนับริการร้านซกัรีด เป็นงานวจิยัเชิงพฒันา มีขนัตอนการพฒันาไดแ้ก่  1. ศึกษาและกําหนดปัญหา โดยผูว้ิจยัไดท้าํการสังเกตการให้บริการร่วมถึงการใช้บริการร้านซักรีดของคนส่วนใหญ่ พบวา่ผูใ้หบ้ริการมีการเช่าหนา้ร้านเพือเปิดเป็นร้านซกัรีดเพอืใหผู้ค้นเห็นแลว้เขา้มาใชบ้ริการตามความชอบ ส่วนผูใ้ชบ้ริการก็เอาความสะดวกคือใชบ้ริการของร้านทีอยูใ่นพนืทีใกล ้เคียงๆ กบัทีอยูอ่าศยั 2. การวิเคราะห์และออกแบบ เป็นการวิเคราะห์ของความไปไดข้องระบบงานใหม่ จากการวิเคราะห์และหาความสมัพนัธ์ของระบบ ซึงไดมี้การสร้างแบบจาํลองขนัตอนการทาํงานของระบบโดยใช ้context diagram แสดงการทาํงานของระบบ สามารถจาํลองดว้ยแผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram: DFD) ไดเ้ป็น  ส่วนดงันี  ส่วนของลูกค้าทวัไป         ภาพท ี1 แสดงขนัตอนการทางานของแอปพลิเคชนัส่วนของลูกคา้ทวัไป  ภาพท ี  ขนัตอนการทาํงานของแอปพลิเคชนั  มีขนัตอนการทาํงานของแอปพลิเคชนัตามภาพทีแสดงดงันี 1) ผูใ้ชง้านแอปพลิเคชนัจะเพมิขอ้มูลผูใ้ชง้านใหม่ โดยทีขอ้มูลทงัหมดทีเขา้สู่แอพลิเคชนัจะอพัโหลดเก็บขอ้มูลไว้บน Cloud ทงัหมด 2) ผูใ้ชง้านทาํการ Login เขา้สู่ระบบ  3) ผูใ้ชง้านทาํการเลือกใชบ้ริการร้านซกัรีด  4) ผูใ้ชง้านทาํการแกไ้ขขอ้มูลทีอยู ่5) ผูใ้ชง้านสามารถดูยอดชาํระได ้6) ผูใ้ชง้าน Log out ออกจากแอปพลิเคชนั   
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ส่วนของผู้ประกอบการ 

 ภาพท ี2 แสดงขนัตอนการทาํงานของแอปพลิเคชนัส่วนของผูป้ระกอบการ  มีขนัตอนการทาํงานของแอปพลิเคชนัตามภาพทีแสดงดงันี 1) ผูใ้ช้งานแอปพลิเคชันจะเพิมขอ้มูลผูใ้ชง้านใหม่ โดยทีขอ้มูลทงัหมดทีเขา้สู่แอปพลิเคชันจะอพัโหลดเก็บขอ้มูลไวบ้น Server ทงัหมด 2) ผูใ้ชง้านทาํการ Login เขา้สู่ระบบ  3) ผูใ้ชง้านไดรั้บรายการการส่งซกั 4) ผูใ้ชง้านทาํการดูขอ้มูลของลูกคา้ 5) ผูใ้ชง้าน Log out ออกจากแอปพลิเคชนั และสามารถสรุปขนัตอนการทาํงานของแอปพลิเคชนับริการร้านซกัรีด ไดด้งัภาพที 3  

 ภาพท ี3 แสดงขนัตอนการทาํงานของระบบ  
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จากภาพที 3 ขนัตอนการทาํงานของแอปพลิเคชนับริการร้านซักรีด แบ่งออกได้  ส่วนการทาํงานหลกัดว้ยกันประกอบดว้ย  1. การรับข้อมูลเข้าแอปพลิเคชัน - กรณีทีผูใ้ชย้งัไม่เคยใชแ้อปพลิเคชนั  : ผูใ้ชจ้ะตอ้งมีการสมคัรเขา้ใชง้านแอปพลิเคชนั แลว้ระบบจะใหก้รอกขอ้มูลส่วนตวั - กรณีทีผูใ้ชเ้คยใชแ้อปพลิเคชนั :  ผูใ้ชป้้อน ชือผูใ้ช ้และ รหสัผ่าน - มีการเลือกรายการทีตอ้งการทาํ เช่น การเลือกรูปแบบของผูใ้ชง้าน, เลือกบริการร้านซกัรีดทีตอ้งการจะใช้บริการเพมิแกไ้ขขอ้มูลทีอยู ่เป็นตน้ 2. การประมวลผล - ระบบจะมีการตรวจสอบสมาชิก และประมวลผลตามรายการทีผูใ้ชต้อ้งการ 3. การแสดงผล - ผูป้ระกอบการจะสามารถเช็คขอ้มูลการส่งซกัและขอ้มูลของลูกคา้ได ้ 4. การจดัเก็บข้อมูล  - จากการทาํรายการทงัหมดของผูใ้ช ้ขอ้มูลจะถูกส่งไปยงั SERVER โดยใชภ้าษา PHP เป็นตวักลางในการติดต่อระหวา่งแอปพลิเคชนัและฐานขอ้มูลบน SERVER  3. เครืองมือทใีช้ เครืองมือทีใชใ้นการพฒันาแอปพลิเคชนับริการร้านซกัรีดประกอบไปดว้ยเครืองมือดงัต่อไปนี  3.1 Android Studio เป็นเครืองมือทีใชส้าํหรับสร้างแอปพลิเคชนัสาํหรับสมาร์ทโฟนทีเป็นระบบปฏิบติัการ Android 3.2  คาํสงั MySQL 3.3  คอมพิวเตอร์, สมาร์ตโฟน 4. การพฒันาแอปพลิเคชัน แอป พลิ เคชัน นี ถูกพัฒ นาโดยใช้ Android Studio เป็ นเครืองมือทีใช้ในการพัฒ นาแอปพ ลิเค ชันที เป็ นระบบปฏิบติัการ Android ซึงใชภ้าษา PHP เป็นตวักลางในการติดต่อระหวา่งแอปพลิเคชนัและฐานขอ้มูลบน SERVER             
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ผลและวจิารณ์ผล ลูกคา้ทวัไป 

                                                                          ภาพท ี4  หนา้จอแรกของแอปพลิเคชนั  ภาพท ี5  หนา้ลอ๊กอินการเขา้ใชง้านแอปพลิเคชนั   

           ภาพท ี6  หนา้จอการลงทะเบียนผูใ้ชใ้หม ่ ภาพท ี7  หนา้จอเลือกรูปแบบการเขา้ใชง้านของ                                                                                                              ผูใ้ช ้  จากภาพที  เป็นหนา้เมนูเลือกลกัษณะการเขา้ใชง้าน โดยจะมีลกัษณะการเขา้ใชง้านอยู ่  กรณีดงัตอ่ไปนี - ผูใ้ชง้านทวัไปจะเลือกการเขา้ใชง้านไดแ้ค่ในรูปแบบลูกคา้ทวัไป - ส่วนของผูป้ระกอบการจะเขา้ไดท้งั  รูปแบบ คือ รูปแบบของร้านซกัรีด เพือเขา้ดูขอ้มูลรายการทีลูกคา้ทาํการส่งซกั และ รูปแบบลูกคา้ทวัไป เพือเขา้ไปดูรูปแบบหนา้ตาของร้าน   
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     ภาพท ี8  หนา้จอหลกัของแอปพลิเคชนั ทีผูใ้ชส้ามารถทาํ   ภาพท ี9  หนา้จอเลือกลกัษณะการใชบ้ริการ รายการต่างๆ โดยมีรายการให้เลือกทาํรายการ คือ เลือกใช ้  การซกับริการร้านบริการซกัรีด   

     ภาพท ี   หนา้จอระบุจาํนวนของผา้ทีทาํการส่งซกั         ภาพท ี   หนา้จอการกรอกขอ้มูลทีอยูข่องลูกคา้      
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                         ภาพท ี   หนา้จอสรุปรายการการส่งซกั           ภาพท ี  หนา้จอเลือกการชาํระเงิน    

             ภาพท ี   หนา้จอยนืยนัการชาํระเงิน ภาพท ี15  หนา้จอเมือทาํการชาํระเงินเรียบร้อยแลว้                             จากภาพที  เป็นหนา้ทีเมือทาํการชาํระเงินเรียบร้อยแลว้ลูกคา้สามารถบนัทึกรูปเพอืทาํการเก็บไวย้นืยนัวา่ทาํการชาํระเงินเรียบร้อยแลว้         
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หนา้ของเจา้ของกิจการร้านซกัรีด  

              ภาพท ี16  หนา้จอของแอปพลิเคชนั                  ภาพท ี17  หนา้ล๊อกอินการเขา้ใชง้านแอปพลิเคชนั                                                                                                         

    ภาพท ี18 หนา้จอเลือกรูปแบบการเขา้ใชง้านของ  ภาพท ี19 หนา้จอหลกัของแอปพลิเคชนัเป็นหนา้ที                 ผูใ้ช ้      ไวบ้อกขอ้มูลรายการส่งซกัทีลูกคา้ทาํการ         ส่งซกัเขา้มา  จากภาพที  เป็นหนา้เมนูเลือกลกัษณะการเขา้ใชง้าน โดยจะมีลกัษณะการเขา้ใชง้านอยู ่  กรณีดงัตอ่ไปนี  - ผูใ้ชง้านทวัไปจะเลือกการเขา้ใชง้านไดแ้ค่ในรูปแบบลูกคา้ทวัไป  - ส่วนของผูป้ระกอบการจะเขา้ไดท้งั  รูปแบบ คือ รูปแบบของร้านซกัรีด เพือเขา้ดูขอ้มูลรายการทีลูกคา้ทาํการส่งซกั และ รูปแบบลูกคา้ทวัไป เพือเขา้ไปดูรูปแบบหนา้ตาของร้าน   
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     ภาพท ี   หนา้จอบอกขอ้มูลรายการการส่งซกัของ                      ภาพท ี21 หนา้จอบอกรายการจาํนวนประเภทผา้                   ลูกคา้                                                                          ทีลูกคา้ทาํการส่งซกั    

    ภาพท ี22  หนา้จอบอกจาํนวนประเภทผา้ทีส่งซกั             ภาพท ี23  หนา้จอเมือกดยอ้นกลบัจะมายงัหนา้                รายการทีลูกคา้ส่งซกั               
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    ภาพท ี24 หนา้จอเลือกรูปแบบการเขา้ใชง้านของ  ภาพท ี25  หนา้จอต่อสญัญาการเช่าพนืทีบริการ                 ของผูใ้ช ้                                         บนแอปพลิเคชนั                                                                                                   

    ภาพท ี26  หนา้จอ เลือกจาํนวนวนัการเช่าพนืที  ภาพท ี27 หนา้จอเลือกการชาํระเงิน                  บนแอปพลิเคชนั                                           
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                ภาพท ี28 หนา้จอยนืยนัการชาํระเงิน ภาพท ี   หนา้จอเมือทาํการชาํระเงินเรียบร้อยแลว้                             จากภาพที  เป็นหนา้ทีเมือทาํการชาํระเงินเรียบร้อยแลว้ลูกคา้สามารถบนัทึกรูปเพอืทาํการเก็บไวย้นืยนัวา่ทาํการชาํระเงินเรียบร้อยแลว้  สรุปผลการวจิัย  จากการทดลองใช้งานแอปพลิเคชันบริการร้านซักรีดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย ปรากฏว่าแอปพลิเคชันสามารถอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและยงัเพมิรายไดแ้ละลูกคา้ให้ร้านซกัรีดจากเดิมไดจ้ริง  กิตติกรรมประกาศ  วิจัยนีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา อาจารยทุ์กท่านจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีคอยให้คาํปรึกษา แนะนํา ข้อเสนอแนะ ด้วยดีตลอดมา จนวิจัยนีเสร็จสมบูรณ์ ผูจ้ ัดทําวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง  ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ่ คุณแม่ ทีคอยเป็นกาํลงัใจและทุนสนบัสนุนในการเรียน   หากวจิยัในครังนีมีขอ้ผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องประการใด ทางผูจ้ดัทาํวจิยัขออภยัเป็นอยา่งสูงในขอ้ผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องและทางผูว้จิยัหวงัวา่วจิยันีคงมีประโยชน์ไม่มากก็นอ้ย  เอกสารอ้างองิ สถาบัน รับ รองมาตรฐานไอเอสโอ. ( ). ASTM WK  มาตรฐ าน การซักรีด . สืบ ค้น จาก แห ล่งที มา: http://intelligence.masci.or.th/intelligence_news_details_th.php?id=886 กลัยา ตรีสุชน ,อิทธิกร ขาํเดช. ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซกั อบ รีดของคนทาํงานทีพกัใน คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร สืบคน้จาก แหล่งทีมา: http://thaiejournal.com/journal/2554volumes1/kanlaya.pdf กันตพงศ์ฤทธิ วีระเดช. . แผนธุรกิจร้านบริการซักรีด สืบค้นจาก แหล่งทีมา: http://dspace.bu.ac.th/bitstream/ 123456789/2197/1/kantapong_ritv.pdf  
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การพฒันาระบบบริหารจัดการโรงเรียนกวดวชิาเอน็ฟีดส์เซนเตอร์  สาขาพิษณุโลก Development of Management System for  Enfeeds Center  Tutor ial School of Phitsanulok Branch  ปฏิกมล โพธิคามบาํรุง1* โสภณา สาํราญ2 มรกต ทองพรหม1 ปวรัีฐ ภกัดีณรงค1์ และ พีรเชษ วรสิทธิ1 Patikamol Potikhambumrung1*  Sophana Somran2  Morakot Thongporm1  Paveerat Pakdeenarong1 and   Peeraches Worasit1  บทคัดย่อ  การพฒันาระบบบริหารจดัการโรงเรียนกวดวิชาเอ็นฟีดส์เซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก มีวตัถุประสงค ์ ) เพือพฒันาระบบบริหารจดัการโรงเรียนกวดวิชาเอ็นฟีดส์เซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก และ ) เพือศึกษาความพึงพอใจของระบบบริหารจดัการโรงเรียนกวดวิชาเอ็นฟีดส์เซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก ซึงพฒันาระบบดว้ยภาษา PHP โดยใชโ้ปรแกรม Dreamweaver และระบบฐานขอ้มูลใชโ้ปรแกรม MySQL การพฒันาระบบประกอบดว้ย  ส่วน คือ  ส่วนของผูดู้แลระบบและส่วนของผูใ้ชง้าน โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  คน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร บุคลากร นกัเรียน  และผูป้กครอง เครืองมือในการจดัทาํวิจยั คือ แบบสอบถามออนไลน ์  ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพงึพอใจต่อระบบบริหารจดัการโรงเรียนกวดวชิาเอ็นฟีดส์เซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉลีย .  มีส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 0.65 เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ การออกแบบเวบ็ไซต ์มีค่าประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉลีย 4.29 ดา้นการประมวลผลและสืบคน้ขอ้มูล มีค่าประเมินความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉลีย 4.50 และดา้นการแสดงผล  มีค่าประเมินความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉลีย 4.48  คาํสําคญั : การพฒันา, ระบบบริหารจดัการ, โรงเรียนกวดวชิา    
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ABSTRACT  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               สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ตาํบลบา้นกร่าง อาํเภอเมืองพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก  1 Department of Business Administration, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna, Phitsanulok, BankrangSub-district, Muong District, PhitsanulokProvince 65000, Thailand  สาขาวทิยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ตาํบลบา้นกร่าง อาํเภอเมืองพิษณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก  2 Department of Science, Faculty of Science and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna, Phitsanulok, BankrangSub-district, Muong District, Phitsanulok Province 65000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : patikamol@hotmail.com 
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บทนํา  โรงเรียนกวดวิชาเอ็นฟีดส์เซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก เป็นสถาบนัสอนภาษา ซึงเปิดสอนจาํนวน  หลกัสูตร ดงันี                1) Early I, 2)  Early II, 3) Early III, 4)  Early IV, 5) Smart, 6) Premium I, 7) Premium II, 8) Chinese Conversation แ ล ะ              9) Private Class โดยทุกคอร์สเรียนจะประกอบไปด้วย 6 กิจกรรม คือ Listening, Speaking, Quiz, Grammar, Structure              และ Flashcard โรงเรียนกวดวิชาเอ็นฟีดส์ เซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก มีการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนทุกวัน                          โดยกระบวนการรับสมคัรจะทาํการตรวจสอบคุณสมบติัของนกัเรียนเพือเขา้เรียนในระดบัทีเหมาะสม จากนนัจึงกรอกใบสมคัร เจา้หนา้ทีจะทาํการคาํนวณระยะเวลาการเริมเรียนและระยะเวลาสินสุดการเรียน และทาํการคิดค่าใชจ่้ายทงัหมด แลว้จึงบนัทึกขอ้มูล หลงัจากนนัเจา้หนา้ทีจะทาํการเขียนใบเสร็จรับเงินใหก้บัผูป้กครองหรือผูเ้รียน จากกระบวนการดงักล่าวได้มีปัญหาเกิดขึน และมีขอ้ผิดพลาดจากการคาํนวณระยะเวลาเรียนและค่าใชจ่้าย รวมถึงปัญหาการคน้หาขอ้มูลการเรียนทาํได้ล่าชา้ เมือผูป้กครองตอ้งการทราบวา่บุตรหลานไดเ้ขา้เรียนแลว้จาํนวนกีครัง เหลือระยะเวลาเรียนเท่าไร จบคอร์สเรียนตอนไหน ชาํระเงินอีกครังเมือไร ซึงทางโรงเรียนเก็บขอ้มูลในการรับสมคัรและเอกสารอยูใ่นรูปของเอกสาร ทาํให้การจดัเก็บ การดูแลรักษา การสืบคน้และการแกไ้ขปรับปรุงขอ้มูล การแสดงรายงานสรุปขอ้มูลผูเ้รียน เป็นไปไดด้ว้ยความยากลาํบาก และบางครังขอ้มูลทีไดม้าไม่ถูกตอ้ง ผูป้กครองตอ้งคอยติดต่อสอบถามในเรืองของเวลาเรียน หรือคะแนนทีผูเ้รียนทาํไดใ้นแต่ละครัง ทางโรงเรียนจะตอ้งทาํการหาเอกสารคะแนนจากแฟ้มเอกสาร จึงเสียเวลาอยา่งมาก   ด้วยปัญหาทังหมดทีได้กล่าวมา จึงได้นําระบบคอมพิวเตอร์ซึงมีคุณสมบัติในการจัดเก็บ ประมวลผล                       แสดงผลลพัธ์ รวมถึงวิเคราะห์และออกแบบระบบเพือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยศึกษาปัญหาทีเกิดขึนในโรงเรียนกวดวิชาเอ็นฟีดส์เซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก ทาํให้กระบวนการรับสมคัร ตรวจสอบการเขา้เรียน ระยะเวลาเรียน ผลการเรียน รายงานใบเสร็จรับเงินหรือการแสดงรายงานต่าง ๆ เพือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบติังานของเจา้หน้าที ดงันนัผูว้ิจยัจึงไดพ้ฒันาระบบบริหารจดัการโรงเรียนกวดวชิาเอน็ส์ฟีดเซนเตอร์ สาขาพษิณุโลก  วธิีดําเนินการวิจัย 1. ขอบเขตด้านการวจิยั  1.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ  - ผูบ้ริหาร สามารถเพิม ลบ แกไ้ขขอ้มูลต่าง ๆ ภายในระบบได ้กาํหนดสิทธิผูใ้ช้งานให้กับระบบสามารถตรวจสอบขอ้มูลผูส้มคัร ดูรายงานสถิติการรับสมคัรนักเรียนและรายงานสถิตินักเรียนใหม่ ปรับปรุงขอ้มูลระบบการเงิน               ดูรายงานผลการเรียนของนกัเรียนทีเรียนในแต่ละหลกัสูตร  - บุคลากร สามารถเพิม ลบ แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ภายในระบบได้ทําหน้าทีในการเรียกดูข้อมูลการสมัคร  สืบคน้ขอ้มูลการสมคัรและเอกสารหลกัฐานการสมคัร แจง้การชาํระเงินค่าธรรมเนียมการสมคัร สืบคน้ขอ้มูลคอร์สเรียนและเวลาเรียนของผูเ้รียนเมือเขา้สู่ระบบแลว้สามารถเรียกดูรายงานสถิติการรับสมคัรนกัเรียนและรายงานสถิตินกัเรียนใหม่ รายงานการวเิคราะห์ขอ้มูลการรับสมคัรนกัเรียนสามารถเรียกดูขอ้มูลผลการเรียน เวลาเรียนใน แต่ละหลกัสูตร และบนัทึกขอ้มูลทุกอยา่งภายในโรงเรียนกวดวชิา  1.2 ส่วนของผู้ใช้งาน   - นกัเรียนและผูป้กครอง สามารถทีจะเรียกดูขอ้มูลเวลาเรียนทีเหลือของนกัเรียน และสามารถเรียกดูผลการเรียนในแต่ละครังทีไดท้าํการประเมินผล   
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2. ขอบเขตด้านประชากร  2.1 ประชากร  คือ ผู ้บ ริหาร บุคลากร นักเรียนและผู ้ปกครองของโรงเรียนกวดวิชาเอ็นฟีดส์เซนเตอร์                         สาขาพษิณุโลก   2.2 กลุ่มตัวอย่าง จาํนวน  คน ไดแ้ก่ ผูดู้แลระบบ จาํนวน  คน, นักเรียน จาํนวน  คน โดยจะเลือกผูเ้รียนทีมีคุณสมบตัิในการพดู ฟัง อ่าน เขียน และคิดวเิคราะห์ ซึงผูเ้รียนทีมีคุณสมบติัดงักล่าวจะอยูใ่นระดบัหลกัสูตรตงัแต่ Premium I ขึนไป และผูป้กครองของนกัเรียนผูน้นั จาํนวน  คน 3. ทฤษฎทีเีกยีวข้องและการทบทวนวรรณกรรม  3.1 ทฤษฎทีเีกยีวข้อง   - โปรแกรม Dreamweaver (พนัจนัทร์, 2558) เป็นโปรแกรมสาํหรับออกแบบและพฒันาเวบ็ไซตส์ามารถใช้งานไดง่้าย มีคุณสมบตัิต่าง ๆ ทีมีประสิทธิภาพและเอือประโยชน์สาํหรับผูท้าํเวบ็    - โปรแกรม AppServ (ภาณุ พงศ์ , 2558) เป็น ชุดโป รแกรมในการสร้างเว็บ เซิ ร์ฟ เวอร์สําเร็จ รูปบ นระบบปฏิบตัิการไมโครซอฟท์วนิโดวส์ และเป็นโปรแกรมประเภท Open Source ทีประกอบไปดว้ย 4 โปรแกรมหลกั ดงันี 1) MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์,2) phpMyAdmin เป็นWeb-Based  Administrator Tools สําหรับ MySQL Server, 3) Apache คือ Web Server โดยจะทําหน้าทีในการจัดเก็บ Homepage และส่ง Homepage ไปยงั Browser             ทีมีการเรียกเขา้ยงั Web Server ทีเก็บ Homepage นนั และ 4) PHP เป็นการเขียนคาํสังหรือโคด้โปรแกรมทีเก็บและทาํงานบนฝังเซิร์ฟเวอร์   - โปรแกรม Adobe Photoshop (ธันยพฒัน์, 2556) เป็นโปรแกรมทีใช้ในการตกแต่งภาพ หรือการใส่เอฟเฟ็กต์ใหก้บัรูป    - การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (กิตติ และพนิดา, 2556) เป็นวิธีการทีใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศขึนมาใหม่ และช่วยในการแกไ้ขปัญหาของระบบสารสนเทศเดิมทีมีอยูแ่ลว้ใหดี้ขึนดว้ย การวิเคราะห์ระบบคือ การหาความตอ้งการ (Requirements) ของระบบสารสนเทศวา่คืออะไร หรือตอ้งการเพมิเติมอะไรเขา้มาในระบบ    - ระบบฐานขอ้มูล (โอภาส, 2558) เป็นกลุ่มของขอ้มูลทีมีความสัมพนัธ์กนั โดยอาจเก็บขอ้มูลไวใ้นแฟ้มขอ้มูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลายแฟ้มข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลมีข้อดีดังนีคือ 1) มีการใช้ข้อมูลร่วมกัน,                 2) ลดความซาํซ้อนของขอ้มูล, 3) ขอ้มูลมีความถูกตอ้งมากขึน, 4) เพิมความปลอดภยัให้กบัขอ้มูลและ 5) มีความเป็นอิสระของขอ้มูล    - ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ (อาณติั, 2558) เป็นการเชือมต่อคอมพิวเตอร์ตงัแต่ 2 เครืองขึนไปเขา้ดว้ยกนัดว้ยสายเคเบิลหรือสืออืน ๆ ทาํใหค้อมพิวเตอร์สามารถรับส่งขอ้มูลแก่กนัและกนัได ้  .  การทบทวนวรรณกรรม  (นพพล, 2552) ได้ศึกษาถึงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจัดการลงทะเบียนโรงเรียนสอนพิเศษขนัพนืฐานการศึกษา เนืองจากงานวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พอืพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจดัการลงทะเบียนโรงเรียนสอนพิเศษขนัพืนฐานการศึกษา ขนัตอนในการพฒันาระบบแบ่งออกเป็นการศึกษาปัญหาของระบบงานเดิม การวิเคราะห์ระบบงานใหม่  การออกแบบ การพัฒนา และการทดสอบระบบ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครังนี  ได้แก่ ผู ้บ ริหารสถาบนัการศึกษาโรงเรียนสอนพิเศษขนัพืนฐานการศึกษา จาํนวน  คน และเจา้หนา้ทีผูป้ฏิบตัิงาน จาํนวน  คน โปรแกรมทีใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือการจัดการลงทะเบียนโรงเรียนสอนพิ เศษขันพืนฐานการศึกษา ได้แก่ ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows XP โปรแกรมเวบ็เซอร์เวอร์ (Web Server)  โปรแกรม Macromedia Dream Weaver โปรแกรมฐานขอ้มูล MS SQL และโปรแกรม Web Browser ส่วนเครืองมือทีใช ้ไดแ้ก่ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบ
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สารสนเทศเพอืการจดัการลงทะเบียนโรงเรียนสอนพิเศษขนัพนืฐานการศึกษา ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี คือ ระบบสารสนเทศเพือการจดัการลงทะเบียนโรงเรียนสอนพิเศษขนัพืนฐานการศึกษาทีพฒันาขึนครอบคลุมทงัในดา้นการนําขอ้มูลเขา้ การประมวลผล การแสดงผล รวมทงัสามารถนําไปประยุกต์ใชเ้พือสนับสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร และสนับสนุนการทาํงานของเจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังาน  สาํหรับความพึงพอใจของผูบ้ริหารและเจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังานต่อระบบสารสนเทศเพอืการจดัการลงทะเบียนโรงเรียนสอนพิเศษขนัพนืฐานการศึกษา จดัอยูใ่นระดบัดี  (อาํนวยพร, 2552) ไดศึ้กษาถึงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลการรับสมคัรนักเรียนสําหรับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั มีวตัถุประสงค์ คือ ) เพือพฒันาระบบฐานขอ้มูลการรับสมคัรนักเรียนสําหรับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั ) เพือศึกษาความพึงพอใจของระบบฐานขอ้มูลการรับสมคัรนกัเรียนสาํหรับโรงเรียนปรินส์   รอยแยลส์วิทยาลยั เนืองจากกระบวนการรับสมคัรประกอบดว้ยหลายขนัตอน ทาํใหเ้กิดความล่าชา้ และเกิดความผิดพลาดทางกระบวนการการจดัเก็บ ดูแลรักษา สืบคน้และแกไ้ขปรับปรุงขอ้มูลต่าง ๆ เป็นไปดว้ยความยากลาํบาก ผูศึ้กษาจึงได้แก้ไขปัญหาดงักล่าว            โดยศึกษาระบบการรับสมคัรนกัเรียนออนไลน์ผา่นเวบ็แอพพลิเคชนั โดยระบบจะทาํงานผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพอืเพิมประสิทธิภาพในการรับสมคัรนกัเรียนและตอบสนองความตอ้งการดา้นสารสนเทศใหก้บัผูที้เกียวขอ้ง ไดแ้ก่ แผนกทะเบียนและวดัผล แผนกการเงิน ผูบ้ริหาร ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายต่าง ๆ โดยพฒันาเริมตน้ตงัแต่การเตรียมการรับสมคัรนักเรียน             การรับสมคัรนกัเรียน การบนัทึกผลการคดัเลือกนักเรียน ตลอดจนการออกรายงาน สรุปขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัการรับสมคัร และแผนภูมิเปรียบเทียบขอ้มูลต่าง ๆ ซึงสามารถใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนการรับสมคัรนักเรียนในปีต่อไปได ้              โดยระบบฐานข้อมูลการรับสมัครนักเรียนสําหรับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พัฒนาขึนโดยใช้ภาษาพีเอชพี                 และระบบจดัการฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล ในการพฒันาไดแ้บ่งงานออกเป็น 9 ส่วนดว้ยกนัคือ ระบบตรวจสอบผูใ้ชง้านระบบ ระบบการจดัการขอ้มูลพนืฐาน ระบบการรับสมคัร ระบบทะเบียนนกัศึกษาใหม่ ระบบสรุปผลรายงาน และระบบให้ความช่วยเหลือ การประเมินผลระบบไดใ้ชแ้บบสอบถามกบัผูใ้ช ้จาํนวน 11 คน ไดแ้ก่ ผูดู้แลระบบจาํนวน 1 คน, ผูบ้ริหาร  จาํนวน 1 คน, เจา้หนา้ทีการเงิน จาํนวน 1 คน, เจา้หนา้ทีทะเบียนและวดัผล จาํนวน 3 คน และผูส้มคัรจาํนวน 5 คน  ผลจากการประเมินพบวา่ผูใ้ชมี้ความพึงพอใจในการทาํงานของระบบในระดบัเป็นทีน่าพอใจ                



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  1059 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

. การวิเคราะห์ระบบ   4.1 Context  Diagram 

 ภาพท ี  Context Diagram 
  

- แสดงขอ้มูลหลกัสูตร 
- แสดงขอ้มูลรายชือหนงัสือเรียน 
- แสดงขอ้มูลการชาํระเงิน 
- แสดงขอ้มูลการเรียน 

 
- ขอ้มูลหลกัสูตร 
- ขอ้มูลรายชือหนงัสือเรียน 
- ขอ้มูลนกัเรียน 
- ขอ้มูลบุคลากร 
- ขอ้มูลผูป้กครอง 

0  
ระบบบริหารจดัการโรงเรียนกวดวิชาเอ็นส์ฟีดเซนเตอร์  สาขาพิษณุโลก 

ผูดู้แลระบบ นกัเรียน/ผูป้กครอง 

- เรียกดูขอ้มูลหลกัสูตร 
- เรียกดูขอ้มูลรายชือหนงัสือเรียน 
- เรียกดูขอ้มูลการเรียน 
- เรียกดูขอ้มูลการชาํระเงิน 
- เรียกดูขอ้มูลคะแนนผลการเรียน 

- จดัการขอ้มูลหลกัสูตร 
- จดัการขอ้มูลรายชือหนงัสือเรียน 
- จดัการขอ้มูลนกัเรียน 
- จดัการขอ้มูลบุคลากร 
- จดัการขอ้มูลผูป้กครอง 
- จดัการขอ้มูลผลคะแนนการเรียน 
- จดัการขอ้มูลการชาํระเงิน 
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  4.2 Data  Flow  Diagram 

 ภาพท ี  Data Flow Diagram    
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5. เครืองมือทใีช้ในการวิจยัและการวเิคราะห์ข้อมูล การวจิยันีจะใชแ้บบสอบถามออนไลน์ในการประเมินผลขอ้มูล ซึงแบบสอบถามมีทงัหมด  ส่วน คือ - ส่วนที  ขอ้มูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และตาํแหน่งในการใชง้านระบบ โดยวิเคราะห์หาจาํนวนและค่าร้อยละ - ส่วนที  ขอ้มูลความพึงพอใจทีมีต่อระบบบริหารจดัการโรงเรียนกวดวชิาเอ็นฟีดส์เซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก ในดา้นการออกแบบเวบ็ไซต์ ดา้นการประมวลผลและสืบคน้ขอ้มูล และดา้นการแสดงผล มีระดบัความพึงพอใจให้เลือก              5 ระดบั (บุญใจ, 2550) โดยวเิคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน - ส่วนที  ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันาระบบ การแปลความหมายจะได้จากผลคะแนนทีได้คาํนวณคะแนนเฉลียและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูใ้ชง้านทีมีต่อระบบบริหารจดัการโรงเรียนกวดวชิาเอน็ฟีดส์เซนเตอร์ สาขาพษิณุโลก มาแปลความหมายตามเกณฑ ์ดงันี - คะแนนเฉลีย 4.21–5.00 หมายถึง ผูใ้ชง้านมีระดบัความพงึพอใจในเรืองดงักล่าวอยูใ่นระดบั ดีมาก - คะแนนเฉลีย 3.41–4.20 หมายถึง ผูใ้ชง้านมีระดบัความพงึพอใจในเรืองดงักล่าวอยูใ่นระดบั ดี  - คะแนนเฉลีย 2.61–3.40 หมายถึง ผูใ้ชง้านมีระดบัความพงึพอใจในเรืองดงักล่าวอยูใ่นระดบัปานกลาง - คะแนนเฉลีย 1.81–2.60 หมายถึง ผูใ้ชง้านมีระดบัความพึงพอใจในเรืองดงักล่าวอยูใ่นระดบันอ้ย - คะแนนเฉลีย 1.00–1.80 หมายถึง ผูใ้ชง้านมีระดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยมาก  ผลและวจิารณ์ผล  การพฒันาระบบบริหารจดัการโรงเรียนกวดวชิาเอ็นฟีดส์เซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก แบ่งการพฒันาระบบออกเป็น        2 ส่วน ดงันี  1) ระบบสาํหรับผูใ้ชร้ะบบ (นกัเรียน/ผูป้กครอง) มีเมนูการใชง้านทงัหมด 6 เมนู ดงันี (ภาพที 3-5)   - เมนูหนา้แรก แสดงชือหลกัสูตรและข่าวสารประชาสัมพนัธ์ของโรงเรียนกวดวิชา โดยมีการนาํเสนอดว้ยเนือหาและรูปภาพ   - เมนูหลกัสูตรทีเปิดสอน แสดงถึงรายละเอียดของหลกัสูตร โดยมีการนาํเสนอดว้ยเนือหา   - เมนูขอ้มูลหนังสือเรียน แสดงถึงรายละเอียดของหนงัสือประกอบการเรียน โดยมีการนาํเสนอดว้ยรูปภาพและเนือหา   - เมนูข่าวประชาสัมพนัธ์ แสดงถึงข่าวประชาสัมพนัธ์ของโรงเรียนกวดวิชา โดยมีการนาํเสนอด้วยรูปภาพและเนือหา   - เมนูบุคลากร แสดงรหสับุคลากร ชือ–นามสกลุ ตาํแหน่ง และเบอร์โทรศพัทข์องบุคลากรของโรงเรียนกวดวชิา โดยมีการนาํเสนอดว้ยรูปภาพและเนือหา   - เมนูขอ้มูลการเรียน แสดงถึงขอ้มูลคะแนนเรียน การเขา้เรียน และการเรียนชดเชยของนกัเรียน  
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         ภาพท ี3 เมนูหนา้แรก    ภาพท ี  เมนูหลกัสูตรทีเปิดสอน           ภาพท ี  เมนูการเรียน   2) ระบบสาํหรับผูดู้แลระบบ มีเมนูการใชง้านทงัหมด 9 เมนู ดงันี (ภาพที 6-11)   - เมนูหน้าแรก แสดงหลกัสูตรและข่าวสารประชาสัมพนัธ์ของโรงเรียนกวดวิชา โดยมีการนําเสนอดว้ยเนือหาและรูปภาพ   - เมนูขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ สามารถเพมิ ลบ แกไ้ข ขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ    - เมนูขอ้มูลหนงัสือเรียนสามารถเพมิ ลบ แกไ้ข ขอ้มูลหนงัสือประกอบการเรียน   - เมนูหลกัสูตรทีเปิดสอนสามารถเพมิ ลบ แกไ้ข ขอ้มูลหลกัสูตร   - เมนูทะเบียนนกัเรียน สามารถเพิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลทะเบียนนกัเรียน   - เมนูการชาํระเงิน สามารถ ลบ แกไ้ข ขอ้มูลการชาํระเงิน    - เมนูขอ้มูลการเรียน สามารถเพิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลการเรียน   - เมนูข่าวประชาสมัพนัธ์ สามารถเพมิ ลบ แกไ้ข ข่าวประชาสมัพนัธ์    - เมนูรายงาน สามารถดูรายงานต่าง ๆ ในรูปแบบกราฟ  ซึงประกอบไปด้วยกราฟแสดงจาํนวนนักเรียน รายชือนกัเรียนแต่ละระดบัชนั และรายงานสรุปการชาํระเงิน 
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         ภาพท ี6 การจดัการเมนูขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ                             ภาพท ี  การจดัการเมนูขอ้มูลหลกัสูตร  

        ภาพท ี  การจดัการเมนูทะเบียนนกัเรียน                            ภาพท ี  การจดัการเมนูการชาํระเงิน  

          ภาพท ี10 การจดัการเมนูขอ้มลูการเรียน                         ภาพท ี  เมนูรายงาน   
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จากผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน  คน ไดผ้ลการวจิยัดงันี 
- ขอ้มูลส่วนบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 62.75 และเป็นเพศชาย จาํนวน                19 คน คิดเป็นร้อยละ 37.25 และส่วนใหญ่มีอาย ุ25 ปีขึนไป จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 47.06 รองลงมามีอายใุนช่วง 13-18 ปี จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ส่วนระดับการศึกษานันผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษา จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 47.06 รองลงมาสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 31.37 และมีเพียง  คนทีสาํเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
- ขอ้มูลความพงึพอใจของผูใ้ชง้านระบบ ตารางท ี1 ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามทีมีต่อระบบงาน 
รายการประเมิน ระดบัความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

ความหมาย ของความ พึงพอใจ ดี มาก ดี ปานกลาง นอ้ย นอ้ย มาก 1.  ดา้นการออกแบบเวบ็ไซต ์1.1 การออกแบบหนา้จอมีความสวยงาม 45.10 50.98 3.92 - - 4.41 0.57 ดีมาก 
1.2 ภาษาทีใชส้ามารถเขา้ใจโดยง่าย 39.22 47.06 13.73 - - 4.25 0.69 ดีมาก 
1.3 การแสดงขอ้ความมีความชดัเจน 50.98 45.10 3.92 - - 4.47 0.58 ดีมาก 
1.  รูปแบบและขนาดของตวัอกัษรทีใชมี้ความเหมาะสม 41.18 49.02 9.80 - - 4.31 0.65 ดีมาก 

ภาพรวมดา้นการออกแบบเวบ็ไซต ์ 4.29 0.66 ดีมาก 2.  ดา้นการประมวลผลและสืบคน้ขอ้มูล 2.1 ความรวดเร็วในการประมวลผล 50.98 39.22 9.80 - - 4.41 0.67 ดีมาก 
2.2 การประมวลผลมีความถูกตอ้ง 52.94 43.14 3.92 - - 4.49 0.58 ดีมาก 
2.3  ความสะดวกของการสืบคน้ขอ้มูล 64.71 23.53 11.76 - - 4.53 0.70 ดีมาก 
2.4 การสืบคน้ขอ้มูลไดป้รากฏขอ้มูลทีถูกตอ้ง 58.82 39.22 1.96 - - 4.57 0.54 ดีมาก 

ภาพรวมดา้นการประมวลและสืบคน้ขอ้มูล 4.50 0.62 ดีมาก    
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ตารางท ี1(ต่อ) 
รายการประเมิน ระดบัความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

ความหมาย ของความ พึงพอใจ ดี มาก ดี ปานกลาง นอ้ย นอ้ย มาก 3.  ดา้นการแสดงผล 3.1  การแสดงผลขอ้ความมีความถูกตอ้ง 56.86 37.25 5.88 - - 4.51 0.62 ดีมาก 
3.2  ความสมบูรณ์ครบถว้นของการแสดงผลขอ้มูล 60.78 21.57 15.69 1.96 - 4.41 0.82 ดีมาก 
3.3  ผลการนาํเสนอไดข้อ้มูลตรงตามความตอ้งการ 54.90 43.14 1.96 - - 4.53 0.54 ดีมาก 

ภาพรวมดา้นการแสดงผล 4.48 0.66 ดีมาก ภาพรวมทงัหมด 4.53 0.65 ดีมาก จากตารางที  พบว่า ภาพรวมทังหมดของผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดับ                 ดีมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.53 และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65 โดยพิจารณาแต่ละดา้นไดด้งันี ด้านการออกแบบเว็บไซต์ ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมของด้านนีอยู่ในระดับ                 ดีมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.29 และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.66 ซึงมีรายการประเมินดงันี คือ การออกแบบหนา้จอมีความสวยงาม, ภาษาทีใชส้ามารถเขา้ใจโดยง่าย, การแสดงขอ้ความมีความชดัเจน และรูปแบบและขนาดของตวัอกัษรทีใช้มีความเหมาะสม ซึงผูใ้ชง้านระบบมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดีมากทุกรายการประเมิน   ดา้นการประมวลผลและสืบคน้ขอ้มูล ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมของดา้นนีอยูใ่นระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.5  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.62 ซึงมีรายการประเมินดงันี คือ ความรวดเร็วในการประมวลผล, การประมวลผลมีความถูกตอ้ง, ความสะดวกของการสืบคน้ขอ้มูล และการสืบคน้ขอ้มูลไดป้รากฏขอ้มูลทีถูกตอ้งซึงผูใ้ชง้านระบบมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดีมากทุกรายการประเมิน  ดา้นการแสดงผล ผูต้อบแบบสอบถามมีความพงึพอใจในภาพรวมของดา้นนีอยูใ่นระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.48 และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.66 ซึงมีรายการประเมินดงันี คือ การแสดงผลขอ้ความมีความถูกตอ้ง, ความสมบูรณ์ครบถว้นของการแสดงผลขอ้มูล และหัวขอ้ผลการนาํเสนอไดข้อ้มูลตรงตามความตอ้งการซึงผูใ้ชง้านระบบมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัดีมากทุกรายการประเมิน 
- ข้อเสนอแนะ ผู ้ใช้ระบบบริหารจัดการโรงเรียนกวดวิชาเอ็นฟีดส์เซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า                       ควรพฒันาระบบให้นกัเรียนและผูป้กครอง กบัโรงเรียนกวดวิชาเอ็นฟีดส์เซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก สามารถโตต้อบกนัได้โดยผา่นระบบเครือข่าย       
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สรุปผลการวจิัย   สรุปผลด้านการพัฒนาระบบ  ผูเ้รียนและผูป้กครอง  สามารถรับทราบขอ้มูลของโรงเรียนกวดวิชาเอ็นฟีดส์เซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก  ซึงไดแ้ก่  ขอ้มูลหลกัสูตร หนังสือประกอบการเรียน ขอ้มูลผูส้อน ข้อมูลการเรียน  รวมถึงข่าวสารประชาสัมพนัธ์ของโรงเรียน               กวดวชิา   ผูดู้แลระบบ  สามารถจัดการกับข้อมูลทีเกียวข้องกับการบริหารจัดการโรงเรียนกวดวิชาเอ็นฟีดส์เซนเตอร์                สาขาพิษณุโลก ซึงได้แก่  การจัดการข้อมูลผูใ้ช้ระบบ หลกัสูตรทีเปิดสอน ข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูลการชาํระเงิน               ขอ้มูลการเรียน และรายงานทีนาํเสนอดว้ยรูปแบบกราฟ รวมทงัจดัการข่าวสารประชาสัมพนัธ์ของโรงเรียนกวดวชิา   สรุปผลด้านการวจิยั  1) ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชง้านระบบบริหารจดัการโรงเรียนกวดวชิา    จากผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่ผูใ้ช้ระบบเป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 25 ปีขึนไป และสําเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษา   2)  ความพงึพอใจทีมีต่อระบบบริหารจดัการโรงเรียนกวดวชิา   ผูใ้ช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบงานในภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยแบ่งความพึงพอใจต่อการใชร้ะบบออกเป็น  ดา้น คือ ดา้นการออกแบบเวบ็ไซต,์ ดา้นประมวลผลและสืบคน้ขอ้มูล และดา้นแสดงผล โดยที  2.1)  ดา้นการออกแบบเวบ็ไซต ์มีผลความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใชร้ะบบดา้นดงักล่าวอยูใ่นระดบัดีมาก โดยหวัขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือ การแสดงขอ้ความมีความชดัเจน   2.2) ดา้นการประมวลผลและสืบคน้ขอ้มูล มีผลความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใชร้ะบบดา้นดงักล่าวอยูใ่นระดบัดีมาก โดยหวัขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือ การสืบคน้ขอ้มูลไดป้รากฏขอ้มูลทีถูกตอ้ง 2.3)  ด้านการแสดงผล มีผลความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้ระบบด้านดังกล่าวอยู่ในระดับดีมาก                       โดยหวัขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือ ผลการนาํเสนอไดข้อ้มูลตรงตามความตอ้งการ  กิตติกรรมประกาศ  การพฒันาระบบบริหารจัดการโรงเรียนกวดวิชาเอ็นฟีดส์เซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก เป็นโครงการวิจัยทีได้รับทุนอุดหนุนการวิจยัจากงบประมาณ โครงการยกระดบัปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจยัตีพิมพ ์งานสร้างสรรค ์และงานบริการวิชาการสู่ชุมชน ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณต่อบุคคลทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัความสาํเร็จของการวิจยัเป็นอยา่งยิงไดแ้ก่ คุณกุลิสรา ฉนัทวรางค ์ผูบ้ริหารโรงเรียนกวดวชิาเอน็ฟีดส์เซนเตอร์ สาขาพษิณุโลก และบุคลากรภายในโรงเรียนกวดวชิา ทีอนุเคราะห์ใหข้อ้มูลในการจดัทาํระบบงาน รวมถึงผูใ้ชร้ะบบทุกท่านทีใหค้วามร่วมมือในการใชร้ะบบและตอบแบบสอบถาม    
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เอกสารอ้างองิ กิตติ ภกัดีวฒันะกุล และ พนิดา พานิชกุล. 2556. การวเิคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพมหานคร: บริษทั เคทีพีคอมพ ์แอนด ์คอนซลัท ์จาํกดั. ธนัยพฒัน์ วงศรั์ตน์. 2556. คู่มือการใช้งาน Photoshop CS6. กรุงเทพมหานคร: บริษทั สวสัดี ไอที จาํกดั. นพพล  หงส์โพธิพนัธุ์. 2552. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือการจัดการลงทะเบียนโรงเรียนสอนพิเศษขันพืนฐานการศึกษา. [วทิยานิพนธ์].  กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี. บุญใจ ศรีสถิตนรากรู. . ระเบียบวธิีการวจิยั, กรุงเทพฯ: บริษทั ย ูแอนด ์ไอ จาํกดั. พนัจนัทร์ ธนวษันเสถีย. 2558. ออกแบบและสร้างเว็บสวยด้วย Dreamweaver  CS6 ฉบับสมบูรณ์. เชียงใหม่: สาํนกัพิมพซิ์มพลิฟาย. ภาณุพงศ ์ปัญญาดี. . AppServ. สืบคน้เมือ 20 กรกฎาคม 8, จากเวบ็ไซต ์http://www. appservnetwork. com/. อาณัติ รัตนถิรกุล. 2558. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร. กรุงเทพมหานคร: บริษทั ซีเอ็ดยูเคชนั จาํกัด (มหาชน). อาํนวยพร มงคลดี. .  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับสมัครนักเรียนสําหรับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย. [วทิยานิพนธ]์. จงัหวดัเชียงใหม:่ มหาวทิยาลยัเชียงใหม.่ โอภาส เอียมศิริวงศ์. 2558. ระบบฐานข้อมูล (Database Systems) ฉบับปรับปรุงเพิมเติม. กรุงเทพมหานคร: บริษทั ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั (มหาชน).              
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แอพพลิเคชันการให้บริการรถโดยสารประจําทางสาธารณะ (โพถ้อง) ในเขตเมืองภูเก็ต Public Bus Service (Phothong) Application in Phuket Town   วสนัต ์รอดคืน *  และ อุไรรัตน์ มากจนัทร์1  Wassan Rodken 1* and Urairat Makchan 1  บทคัดย่อ   งานวจิยันีมีวตัถุประสงคเ์พือส่งเสริมให้นกัท่องเทียวและประชากรในจงัหวดัภูเก็ตหันมาใชร้ถโดยสารสาธารณะ(โพถอ้ง)ในการสญัจร เพอืลดปัญหาการจารจรทีติดขดัและเป็นการโปรโมทรถ(โพถอ้ง)ทีเป็นหนึงในสญัลกัษณ์ของจงัหวดัภูเก็ต โดยผา่นแอพพลิเคชนับนมือถือ   ผูจ้ดัทาํจึงมีแนวคิดในการพฒันาแอพพลิเคชนัการใหบ้ริการรถโดยสารประจาํทางสาธารณะ (โพถอ้ง) ในเขตเมืองภูเก็ต โดยมีวตัถุประสงคเ์พอืพฒันาแอพพลิเคชนัใหผู้ใ้ชบ้ริการรถประจาํทางสาธารณะไวต้รวจสอบขอ้มูล เส้นทางการเดินรถสถานะของรถวา่อยู่ ณ จุดใด และอตัราค่าบริการ  โดยผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน  ซึงใชห้ลกัทฤษฎีในการพฒันาระบบสารสนเทศสําหรับการพัฒนาระบบ เครืองมือทีใช้ในการพฒันา ได้แก่ Android Studio   ภาษา PHP และระบบจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ MySQL จากการทดสอบการใช้งานแอพพลิเคชันส่งผลให้เกิดความสะดวกสบายต่อการใช้งาน                  สร้างความสะดวกสบายรวดเร็วประหยดัทงัเวลาและ เป็นทีพึงพอใจต่อผูใ้ชบ้ริการมาก  คาํสําคญั :  การบริการรถโดยสารประจาํทางสาธารณะ, แอพพลิเคชนั,ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์           
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ABSTRACT  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                        สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูก็ต  ตาํบลรัษฎา อาํเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ต   1 Department of Computer Science, Faculty of Science and Technology, Phuket Rajabhat University,Rachada, Muang, Phuket, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์(Corresponding author, e-mail) :   s5710886120@pkru.ac.th 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  1070 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

บทนํา จงัหวดัภูเก็ตเป็นจงัหวดัทีมีชือเสียงระดบัโลกทางดา้นการท่องเทียว ทาํใหม้ีความเจริญเติบโตในดา้นต่าง ๆ เป็นไป อยา่งรวดเร็ว จึงมีคนเขา้มาอาศยัและท่องเทียวเป็นจาํนวนมาก ส่งผลกระทบต่อการเดินทางทาํให้เกิดปัญหาการจราจรติดขดั มีอุบติัเหตุบนทอ้งถนนเพิมมากขึน และมลพิษเพิมขึน  ผูที้มาอาศยัอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ตส่วนใหญ่ก็มีการใชร้ถส่วนบุคล  หรือหากมีการใช้รถบริการก็เป็นการบริการโดยเอกชนทาํให้มีค่าบริการทีค่อยขา้งแพง หน่วยงานโดยองค์กรปกครองส่วนจงัหวดั (อบจ.) ไดพ้ฒันาระบบการบริการรถโดยสารประจาํทางสาธารณะในเขตเมืองภูเก็ต (หรือทีคนภูเก็ตเรียกวา่รถโพถอ้ง) ในราคาถูกไวใ้หบ้ริการแต่ก็ยงัไม่ค่อยไดรั้บความนิยมในการใชบ้ริการมากนกั เนืองจากผูใ้ชบ้ริการไม่มีขอ้มูลเกียวกบัเสน้ทางเดินรถ จุดบริการ  ดงันนัทีกล่าวมาขา้งตน้การพฒันาแอพพลิเคชนั สําหรับตรวจสอบค่าโดยสารและตรวจสอบเส้นทางเดินรถจากจุดเริมตน้ไปยงัจุดหมายปลายทาง  โดยใชแ้อพพลิเคชนับนมือถือ ผ่านระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์อาศัยการตรวจสอบตาํแหน่งพิกัดบนผิวโลกด้วยการรับสัญญาณจากระบบดาวเทียว GPS ซึงผูใ้ช้จะสามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถ ตรวจสอบค่าบริการแต่ละป้ายและตรวจสอบแบบเรียลไทม์ได้ว่ารถโดยสารสาธารณะ(โพถ้อง ) อยู่ ณ ตาํแหน่งใด                  เพือตรวจสอบเวลาในการเดินทางไดอ้ยา่งชดัเจน สร้างความสะดวกสบายแก่ผูใ้ชง้านเป็นประจาํและนกัท่องเทียวมากขึนทาํใหส้อดคลอ้งต่อนโยบายประเทศไทยกา้วเขา้สู่ยคุ 4.0 เพือสร้างภาพลกัษณะทีดีทนัสมยัต่อเมืองท่องเทียวของไทยนนัเอง วตัถุประสงค์ของการวจิัย 1. เพือพฒันาแอพพลิเคชนัใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชร้ถสาธารณะ(โพถอ้ง) ดา้นความสะดวกสบายและรวดเร็ว 2. เพือส่งเสริมภาพลกัษณะทางการท่องเทียวใหท้นัสมยัเขา้สู่ยคุ 4.0  ประโยชน์ของการวิจยั    1. ทาํใหผู้ใ้ชง้านสะดวกสบายและรวดเร็วประหยดัเวลารอรถมากขึน  2. สร้างภาพลกัษณ์ทีทนัสมยัต่อการขนส่งมวลชนทอ้งถินของจงัหวดัภเูก็ต 3. ผูใ้ชบ้ริการสามารถใช ้แอพพลิเคชนัตรวจสอบค่าโดยสารรถโพถอ้งไดต้ลอดเวลาสามารถคาํนวณหาค่าอตัราค่าโดยสารแบบออนไลน์ เรียลไทม ์หลงัจากถึงจุดหมายปลายทางและตรวจสอบเสน้ทางการวิงของรถโพถอ้งเพือใหท้ราบวา่ตรงกบัเสน้ทางทีผูใ้ชบ้ริการหรือไม่ ขอบเขตของการวจิยั   เสน้ทางการเดินรถโดยสารสาธารณะ (รถโพถอ้ง) ในเขตอาํเภอเมืองภูเก็ต  วธิีดําเนินการวิจัย การพฒันาแอพพลิเคชนัการให้บริการรถโดยสารประจาํทางสาธารณะ (โพถอ้ง) ในเขตเมืองภเูก็ตมีขนัตอนวธีิการดาํเนินการวจิยัดงัขนัตอนดงันี  1. รวบรวมและศึกษาขอ้มูลเกียวกบัการทาํงานของระบบ GPS และ การพฒันา Application 2. รวบรวมและศึกษาขอ้มูลเกียวกบัการใหบ้ริการของรถโดยสารสาธารณะ (โพถอ้ง) ประกอบดว้ยค่าบริการ เสน้ทางการเดินรถ ดงัภาพที 1    
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 ภาพท ี  แผนทีเสน้ทางการใหบ้ริการรถโพถอ้ง ทมีา:การบริการรถโดยสารประจาํทางสาธารณะในเขตเมืองภูเก็ต (สุเมธี เจริญธรรม)  3. ออกแบบโครงสร้างของระบบซึงแสดงดงัภาพที 2  

    ภาพท ี  โครงสร้างการทาํงานของแอพพลิเคชนั  จากภาพที 2  มีขนัตอนการทาํงานของแอพพลิเคชนัตามภาพดงันี 3.1 ผูใ้ชต้อ้งทาํการ Login เขา้สู่ระบบ 3.2 ผูใ้ชส้ามารถเลือกตรวจสอบตาํแหน่งรถ  3.3 ผูใ้ชส้ามารถเลือกตรวจสอบค่าบริการ 3.4 ผูใ้ชส้ามารถเลือกตรวจสอบเสน้ทาง 3.5 ผูใ้ชท้าํการ Logout ออกจากระบบ  4. ดาํเนินการพัฒนาแอพพลเิคชัน โดยใชเ้ครืองมือในการพฒันา ไดแ้ก่  4.1 Hardware 1) โทรศพัทมื์อถือ smartphone 2) ตวัเครือง GPS Tracking 3) เครืองคอมพวิเตอร์ 
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4.2 Software 1) Android Studio     2) ภาษา PHP    3) โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล SQL    4) Google map 5. ตรวจสอบการทาํงานของแอพพลิเคชนัการใชบ้ริการรถโดยสารประจาํทางสาธารณะ (โพถอ้ง) ในเขตเมืองภูเก็ต และปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาด กระบวนการทาํงาน 

 ภาพท ี3 แสดงขนัตอนการทาํงานของระบบ จากภาพที 3  มีขนัตอนการทาํงานของระบบตามภาพดงันี 3.1 ผูใ้ชท้าํการทาํการเรียกใชแ้อพพลิเคชนัผา่น Smartphone  3.2 Smartphone ทาํการรับขอ้มูล และส่งต่อไปยงั Server 3.3 เมือ Server ทาํการบนัทึกขอ้มูลจะส่งต่อไปยงัเสารับสญัญาณ 3.4 เสารับสัญญาณจะทาํการส่งสัญญาณไปยงั ตวั GPS และส่งค่าไปยงัดาวเทียมเพือระบุพิกดับนผิวโลก 3.5 เมือทาํการประมวลค่าต่างๆแลว้จะส่งขอ้มูลกลบัมายงั Smartphone ตามแผนภาพ  ผลและวจิารณ์ผล จากการทดสอบการใชง้านแอพพลิเคชนัส่งผลให้เกิดความสะดวกสบายต่อการใชง้านเบืองตน้ อาทิ เส้นทางการเดินรถในแต่ละสายของรถโดยสารสาธารณะ(โพถอ้ง) และเวลาทีจะถึงจุดเริมตน้-ปลายทาง ทาํใหท้ราบเวลาโดยคาดคะเนวา่รถโดยสารจะมาถึงเวลาใดและทราบราคาค่าโดยสารในแต่ละจุด สร้างความสะดวกสบายรวดเร็วประหยดัทงัเวลาและ             ค่าโดยสารเป็นทีพึงพอใจต่อผูใ้ชบ้ริการมากขึน ส่งผลทีดีต่อภาพลกัษณะของแหล่งท่องเทียวในจงัหวดัมากขึนและใหปั้ญหาการจราจรทีติดขดัลดลงแสดงหนา้จอดงัภาพที 4 – ภาพที 9 
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                                 ภาพท ี4 หนา้แรกของแอพพลิเคชนัผูใ้ชส้ามารถเลือกภาษาในการใชง้านแอพพลิเคชนั   

 ภาพท ี5 หนา้ลอ็กอินสาํหรบัเขา้ใชง้านแอพพลิเคชนั     
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      ภาพท ี6 หนา้จอ Menu สาํหรับเลือกรายการทีตอ้งการ   

 ภาพท ี7 หนา้จอสาํหรับใหผู้ใ้ชเ้ลือกเสน้ทางแต่ละสาย (สาย - )    
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 ภาพท ี8 หนา้จอสาํหรับใหผู้ใ้ชต้รวจสอบสถานีตน้ทาง-ปลายทางและค่าบริการ   

 ภาพท ี9  หนา้จอตรวจสอบสถานะรถวา่อยูต่าํแหน่งใด ระยะทางเท่าไหร่  
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 ภาพท ี10  หนา้จอประเมินความพงึพอใจต่อแอพพลิเคชนั  สรุปผลการวจิัย การพฒันาแอพพลิเคชนัเส้นทางการเดินรถ “โพถอ้ง” เพือการท่องเทียวและเศรษฐกิจ จงัหวดัภูเก็ต (กรณีศึกษา จงัหวดัภูเก็ต) ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการทงันกัท่องเทียวและประชาชนในจงัหวดัภเูก็ตสามารถสาํรวจเสน้ทางการใชง้านรถแต่ละสายและทราบเวลาทีแน่นอนในการขึนรถส่งผลให้ประหยดัเวลาในการรอรถและสามารถเลือกดูผ่านหน้าแอพพลิเคชนัได ้       โดยทีผูใ้ชบ้ริการไม่จาํเป็นจะตอ้งเดินทางมานังรอรถตามจุดต่างๆ ด้วยตวัเองก่อนเวลา และสามารถใชแ้อพพลิเคชนัได้ตลอดเวลาทีรถใหบ้ริการ ข้อเสนอแนะในการวิจยัครังต่อไป  1. คาดว่าในอนาคตแอพพลิเคชันจะสามารถรองรับระบบปฏิบัติการ IOS เพือเพิมทางเลือกให้แก่ผูใ้ช้บริการ              มากขึน  2. ในอนาคตแอพพลิเคชนัอาจจะสามารถแนะนาํสถานทีท่องเทียวบนเสน้ทางทีรถสาธารณะ(โพถอ้ง)สญัจรผา่น  กิตติกรรมประกาศ  การวิจยัเรืองแอพพลิเคชนัการให้บริการรถโดยสารประจาํทางสาธารณะ (โพถอ้ง) ในเขตเมืองภูเก็ตสาํเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์จากอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกท่าน ทีให้คาํปรึกษาในการพฒันาแอพพลิเคชัน            นีขึนมา    
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เอกสารอ้างองิ สุเมธี เจริญธรรม, (2559) ,การบริการของรถโดยสารประจาํทางสาธารณะในเขตเมืองภูเก็ต วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขา วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์,การบริการของรถโดยสารประจาํทางสาธารณะในเขตเมืองภูเก็ต  แหล่งทีมา: http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11244/1/416867.pdf  กองกิจการขนส่งขงัหวดัภูเก็ต, ขอ้มูลรถโพถอ้ง แหล่งทีมา:https://sites.google.com/site/phothongphuket/timetable พร้อมเลิศ หล่อวจิิตร, คู่มือเขียนแอพ Android ดว้ย Android Studio ,สาํนกัพิมพ ์,โปรวชินั เลขเรียกหนงัสือ, 005.26 .พ79คม  GPS tracker , แหล่งทีมา:  http://wayroute.com/manual-tk102/  
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การศึกษาและการค้นหาแบบทมีีประสิทธิภาพของระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชันเรียนอตัโนมัติโดยใช้รหัสแท่ง เพือสร้างเป็นระบบต้นแบบ The Studying and Finding Efficiency Model of The Automatics Checking and Processing of Class-Study System by Barcode for  Prototyping  ศิริลกัษณ์  อินทสโร * และ วนัวสิาข ์ เพช็รรัตน์มุณี         Sirilak Intasaro1*   and   Wanwisa Petcharatmunee2  บทคัดย่อ   งานวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาและหาแนวทางการออกแบบวธีิการตรวจเช็คและการประมวลผลการเขา้ชนัเรียนอตัโนมติัของนักศึกษาทีมีประสิทธิภาพในดา้นการทาํงาน การประมวลผล และการจดัเก็บขอ้มูล และหารูปแบบทีเหมาะสมทีสุดของระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเขา้ชนัเรียนโดยใชร้หัสแท่ง และนาํมาจดัทาํเป็นโมเดลระบบตน้แบบ รูปแบบการวิจยัคือผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งทีกาํหนด โดยใชว้ิธีการตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์ แลว้ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจากอาจารยจ์าํนวน  คน และนาํขอ้มูลทีไดไ้ปวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้การหาค่าร้อยละ  และทําการเปรียบเทียบองค์ประกอบและส่วนการทํางานของระบบต้นแบบ และจากการศึกษาการวิธีการจัดเก็บและการประมวลผลของระบบตรวจเช็คจากเครืองอ่านบาร์โค้ด พบว่ามีการจัดเก็บลงในฐานขอ้มูลของระบบการตรวจเช็คการเขา้ชนัเรียน โดยจะมีโปรแกรมในการประมวลผลจากเครืองอา่นบาร์โคด้และแสดงผลออกมาเป็นรูปแบบของรายงาน  จากผลการวจิยัพบวา่รูปแบบทีเหมาะสมทีสุด คือการนาํรูปแบบทีมีประสิทธิภาพมาสร้างเป็นระบบตน้แบบ พบวา่ส่วนของการทาํงานทีมีความจาํเป็นต่อโมเดลระบบตน้แบบ ประกอบดว้ย  ส่วน คือ ) ส่วนนาํเขา้ขอ้มูล ) ส่วนของการแสดงผล ) กระบวนการทํางาน  ซึงในส่วนของกระบวนการทํางานมีทังหมด  กระบวนการ คือ ) บันทึกข้อมูล                            ) ตรวจสอบ  ) ส่งขอ้มูล ) ออกรายงาน   ผลจากการสํารวจตารางทีใช้ในฐานขอ้มูลทีมีความจาํเป็นของระบบตน้แบบ ประกอบดว้ยตารางขอ้มูลนกัศึกษา  ตารางขอ้มูลรายวชิา ตารางขอ้มูลหน่วยการเรียน และตารางขอ้มูลการเขา้เรียน  และในส่วนการทาํงานทีมีความสาํคญัมากทีสุดและมาก พบวา่มีการเขา้สู่ระบบ  การจดัการสาํรองขอ้มูล  การลงทะเบียนเรียน  การแสดงขอ้มูลวิชาทีสอน  การประเมินผลการเรียน  การปรับแต่งรูปแบบการแสดงผล  การจดัการขอ้มูลส่วนตวั  การคน้หาขอ้มูล และการสงัพมิพ ์    คาํสําคญั : การตรวจเช็คการเขา้ชนัเรียนอตัโนมตัิ,  การประมวลผลการเขา้ชนัเรียน, รหสัแท่ง, โมเดลระบบตน้แบบ      
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ABSTRACT   The purpose of this research was to study the method design to checking and processing for automatic class-study 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            สาขาวิทยาศาสตร์คอมพวิเตอร์   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั   ตาํบลทุ่งใหญ่   อาํเภอทุ่งใหญ่              จงัหวดันครศรีธรรมราช  1 Department of Computer Science  Faculty of Science and Technology , Rajamangala University of Technology Srivijaya, Thung Yai Sub-   district, Thung Yai District, Nakhon Si Thammarat Province 80240, Thailand  สาขาศึกษาทวัไป  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  ตาํบลทุ่งใหญ่  อาํเภอทุ่งใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช  2 Department of General Study   Faculty of Science and Technology , Rajamangala University of Technology Srivijaya,  Thung Yai Sub-   district, Thung Yai District, Nakhon Si Thammarat Province 80240, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : siintasaro@hotmail.com 
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บทนํา การตรวจเช็คการเขา้ชนัเรียนทีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั ส่วนใหญ่จะเป็นการเช็คจากใบรายชือของนักศึกษา ปัญหาทีเกิดขึนคือมีความผิดพลาดในการเช็คชือของนักศึกษา  ซึงอาจเกิดจากการผิดพลาดจากการเช็คชือลงในช่องทีผิด                 หรือบางครังผูส้อนลืมนาํใบรายชือทาํให้ไม่สามารถทาํการเช็คชือนกัศึกษาได ้หรือไม่มีเวลาทีจะเช็คชือในชนัเรียนปัญหาทีเกิดรวมถึงการรวมคะแนนหรือการประมวลผลคะแนนการเขา้ชนัเรียนทาํใหมี้ความล่าชา้ ซึงขอ้มูลทีไดอ้าจมีความผิดพลาดทางดา้นขอ้มูลได ้ถา้ใบเช็ครายชือเขา้ชนัเรียนเกิดสูญหาย ทาํให้ไม่สามารถไดรั้บขอ้มูลทีตอ้งการได ้จากปัญหาทีเกิดขึนเหล่านีจึงไดห้าวิธีต่าง ๆ ทีจะนาํมาเสริมเขา้กบัการตรวจเช็คและการประมวลผลการเขา้ชนัเรียนอตัโนมตัิ  เพือให้สามารถปฏิบตัิการตรวจเช็คและการประมวลผลการเขา้ชนัเรียนอตัโนมตัิไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยงิขึน  ผูว้ิจยัจึงมีแนวความคิดในการศึกษาและการหาแบบทีเหมาะสมทีสุดของระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเขา้ชนัเรียนอตัโนมตัิโดยใช้รหัสแท่ง เพือสร้างเป็นระบบตน้แบบ โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาและหาแนวทางการออกแบบวิธีการตรวจเช็คและการประมวลการเขา้ชนัเรียนอตัโนมติัของนักศึกษาทีมีประสิทธิภาพในดา้นการทาํงาน การประมวลผล และการจดัเก็บขอ้มูล  เพือหารูปแบบทีเหมาะสมทีสุดของระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเขา้ชนัเรียนโดยใชร้หัสแท่ง  และเพือนาํมาจดัทาํเป็นโมเดลระบบตน้แบบของระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเขา้ชนัเรียนอตัโนมตัิโดยใช้รหัสแท่ง  ดังนนัการวิจยัครังนีจะพิจารณาถึงการตรวจเช็คและการประมวลผลการเขา้ชนัเรียนของนกัศึกษาเป็นหลกั เพือหาแบบทีดีทีสุดมาเป็นระบบตน้แบบในการสร้างระบบตรวจเช็คและการประมวลผลการเขา้ชนัเรียนอตัโนมติัทีสมบูรณ์ในอนาคตและสามารถนาํระบบตน้แบบไปพฒันาเพอืสามารถนาํใชง้านในทุกระดบัการศึกษาในโอกาสต่อไป     วธิีดําเนินการวิจัย การวจิยัครังนีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ ซึงมีรูปแบบและรายละเอียดวธีิดาํเนินการวจิยั ดงัต่อไปนี .  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง .  ประชากร ประชากรทีใชศึ้กษาวจิยัครังนีเป็นอาจารย ์ระดบัอุดมศึกษา  .  กลุ่มตัวอย่าง ทีใชศึ้กษาวิจยัครังนี คือ อาจารย ์ระดบัอุดมศึกษา  โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งจากอาจารยที์สอนเกียวกบัคอมพวิเตอร์  จาํนวน  คน  .   เครืองมือทใีช้ในการวิจยั .  แบบสอบถามและการสัมภาษณ์  ผูว้จิยัดาํเนินการออกแบบและสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เพอืการวิจยั ในการสาํรวจความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบในการตรวจเช็คและการประมวลผลการเขา้ชนัเรียนอตัโนมตัิโดยใชร้หัสแท่ง โดยมีวตัถุประสงค ์เพือสร้างเป็นโมเดลของระบบตน้แบบ .  เครืองคอมพวิเตอร์ใชใ้นการเก็บขอ้มูลและประมวลผล .  อาจารยก์ลุ่มทดลอง จาํนวน 50 คน .  การดาํเนินการวจิยั 3.1 ศึกษาหลักการทาํงานของระบบ   . .  ศึกษาเทคโนโลยีรหัสแท่งหรือบาร์โคด้ (Barcode)         . .  ศึกษารหสับาร์โคด้  ประกอบดว้ย  ส่วน คือ                   ส่วนที  ส่วนลายเส้นซึงเป็นลายเส้นสีขาว (โปร่งใส) และสีดํา มีขนาดความกวา้งของลายเส้นตามมาตรฐานแต่ละชนิดของบาร์โคด้   
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                  ส่วนที  ส่วนขอ้มูลตวัอกัษรเป็นส่วนทีแสดงความหมายของขอ้มูลลายเสน้                     ส่วนที  ส่วนสุดท้ายแถบว่าง (Quiet Zone) เป็นส่วนทีเครืองอ่านบาร์โคด้ใช้กาํหนดขอบเขตของบาร์โคด้และกาํหนดค่าให้กบัสีขาว  โดยแต่ละเส้นจะมีความยาวเท่ากนัเรียงตามลาํดบัในแนวนอนจากซา้ยไปขวา ซึงเป็นประโยชน์ต่อเครืองอา่นบาร์โคด้ (Barcode Scanner) ในการอ่านขอ้มูลทีบนัทึกไว ้  รหัสบาร์โค้ดทใีช้ในการศึกษา เป็นบาร์โค้ดทสีามารถใช้ตวัเลขและตวัอกัษร  - โคด้  (Code )  รูปสญัลกัษณ์ของรหสัแท่งประเภทนีถูกพฒันาขึนมา จากความตอ้งการทีจะนาํเอาขอ้มูลทีเป็นตวัอกัษรเขา้ไปในรหสัแท่งดว้ย ความยาวของรูปสญัลกัษณ์แบบโคด้  นีค่อนขา้งยาวและอาจจะไม่เหมาะสมมีพนืทีจาํกดั ดงัภาพที  

 ภาพท ี  แสดงรหสัแท่งหรือรหสับาร์โคด้แบบ code 39   - โคด้  (Code )  เนืองจากโคด้  เก็บขอ้มูลทีเป็นตวัอกัษรไดค้่อนขา้งจาํกดั ดงันนัจึงไดมี้การพฒันาโคด้  ขนึมาใชง้าน เพราะรหสัแท่งแบบโคด้  นีจะกะทดัรัด และดูแน่นกวา่โคด้  ดงัภาพที  

 ภาพท ี  แสดงรหสัแท่งหรือรหสับาร์โคด้แบบ code 128   . .   ศึกษากระบวนการอา่น   . .  ศึกษาเครืองอ่านบาร์โคด้ สามารถแบ่งไดเ้ป็น  ประเภท  1) เครืองอา่นบาร์โคด้แบบ   2) เครืองอา่นบาร์โคด้แบบเลเซอร์     ) เครืองอา่นแบบ CCD   ) เครืองอา่นแบบกลอ้ง มีกลอ้งขนาดเล็กทีซ่อนอยูใ่นเครืองอา่น   3.1.5 ศึกษาการอ่านรหัสแท่ง     . .  ศึกษาโปรแกรมระบบจดัการขอ้มูลโดยใชร้หสัแท่ง    . .  ศึกษาการพิมพร์หสัแท่ง    .  ศึกษาการจดัเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลของการตรวจเช็คจากใบรายชือ  การจดัเก็บของการตรวจเช็คการเขา้ชนัเรียนจากใบรายชือ จะเป็นการจดัเก็บในรูปแบบของเอกสาร โดยมีการจดัทาํเป็นสมุดการตรวจเช็คการเขา้ชนัเรียนในแต่ละรายวชิา ซึงในใบรายชือจะประกอบดว้ยรายละเอียดของขอ้มูลดงันี  คือ  รหัสรายวชิา   รหัสนกัศึกษา   อาจารยผ์ูส้อน  สรุปวนัทีขาดเรียน  ชือรายวิชา   ชือนกัศึกษา กลุ่มเรียน  วนัทีเรียน   สรุปวนัลา  สรุปวนัทีเขา้เรียนสาย  และคะแนนเขา้ชนัเรียน   
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 3.3 ศึกษาในเรืองการจดัเกบ็ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลของระบบตรวจเช็คจากเครืองอ่านบาร์โค้ด    การจัดเก็บขอ้มูลของระบบตรวจเช็คเครืองอ่านบาร์โคด้ จะจดัเก็บลงในฐานขอ้มูลของระบบการจดัการขอ้มูลการตรวจเช็คการเขา้ชนัเรียน โดยโปรแกรมจะทาํการประมวลผลจากเครืองอ่านบาร์โคด้ และแสดงผลออกมาเป็นรูปแบบของรายงาน . วเิคราะห์ระบบงานเดมิและการศึกษาความเป็นไปได้  .  การวเิคราะห์ระบบงานเดมิ       ศึกษาการตรวจเช็คและการประมวลผลการเขา้ชนัเรียนจากใบรายชือซึงเป็นระบบงานเดิม และวิเคราะห์ถึงขอ้ดี-ขอ้เสียและศึกษาความเป็นไปไดใ้นแง่ต่าง ๆ เพอืจะนาํไปพฒันาต่อไป .  การศึกษาความเป็นไปได้        . .  ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการตรวจเช็คและการประมวลผลการเขา้ชนัเรียนของระบบการตรวจเช็ค และการประมวลผลการเขา้ชนัเรียนอตัโนมตัิโดยใชร้หสัแท่ง เพอืสร้างเป็นระบบตน้แบบ     . .  ศึกษาและการคน้หาแบบทีมีประสิทธิภาพของการตรวจเช็คและการประมวลผลการเขา้ชนัเรียน 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล .  เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยดาํเนินการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามทีใช้กับกลุ่มทดลอง และดาํเนินการเก็บขอ้มูลจากการสมัภาษณ์กบักลุ่มทดลอง .  ผู้วจิยัดําเนินการวจิยัและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขันตอนดงัน ี      . .  เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งทีกาํหนด โดยใชเ้ครืองมือสาํหรับเก็บขอ้มูลการวจิยั             . .  จดัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามและแบบสมัภาษณ์จากกลุ่มทดลองทีเป็นนกัศึกษา 6. การวิเคราะห์ข้อมูล    การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชห้ลกัสถิติร่วมในการวเิคราะห์  ขอ้มูลทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล จะถูกนาํมาใชใ้นการพิจารณาคน้หาแบบทีมีประสิทธิภาพของระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเขา้ชนัเรียนอตัโนมติัโดยใชร้หัสแท่ง การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยนาํขอ้มูลจากแบบประเมินคุณภาพทีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งมาวเิคราะห์ค่าร้อยละ . หารูปแบบทเีหมาะสมทสุีดของระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชันเรียนอตัโนมตัโิดยใช้รหัสแท่ง    การศึกษาความเป็นไปไดเ้พือหารูปแบบทีเหมาะสมทีสุดระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเขา้ชนัเรียนอตัโนมติัโดยใชร้หสัแท่ง มีดงันีคือ  Input / Output Specification  และ   Functional Specification 8. การจดัทาํเป็นโมเดลระบบต้นแบบ  ผูว้ิจัยไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามทีใช้สํารวจความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบในการตรวจเช็คและการประมวลผลการเขา้ชันเรียนอตัโนมติัโดยใช้รหัสแท่ง และได้ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์ เรียบร้อยแลว้ เพือนํามาหารูปแบบทีเหมาะสมทีสุดและนํามาจดัทาํเป็นโมเดลระบบตน้แบบของระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเขา้ชนัเรียนอตัโนมตัิโดยใชร้หสัแท่ง  ผลการวจิัย . ผลจากการศึกษาหลักการทาํงานของระบบการตรวจเช็คการเข้าชันเรียนโดยใช้รหัสแท่ง จากการศึกษาพบวา่ การทาํงานของระบบการตรวจเช็คการเขา้ชนัเรียนโดยใชร้หัสแท่งนนั จะตอ้งประกอบดว้ยหลกัการทาํงานของ 
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 .  สัญลักษณ์ของรหัสแท่ง  บาร์โคด้ทีใชใ้นการศึกษาสาํหรับงานวิจยันี เป็นรหัสบาร์โคด้ทีสามารถใชไ้ดท้งัตวัเลขและตวัอกัษร มี  ชนิด คือ Code-39  และ  Code-128 โดยแต่ละเส้นจะมีความยาวเท่ากนั  เรียงตามลาํดบัจากซา้ยไปขวารหสัแท่งหรือรหัสบาร์โคด้ มี  ส่วน ดงันี   ส่วนลายเสน้สีขาวและสีดาํ   ส่วนขอ้มูลตวัอกัษร และส่วนแถบวา่งสุดทา้ย   .  เครืองอ่านบาร์โค้ด  . .  รหสัแท่งถูกอ่านโดยการฉายแสงเลเซอร์พาดไปยงัรูปสญัลกัษณ์ ดงัภาพที  

 ภาพท ี  แสดงการฉายแสงเลเซอร์พาดไปยงัรูปสญัลกัษณ์                    . .   ถา้แสงเลเซอร์ฉายออกนอกขอบเขตของรูปสญัลกัษณ์รหสัแท่งแลว้จะไม่สามารถอ่านรหสัแท่งได ้                  1.2.3 กระบวนการอ่านรหัสแท่งเริมจากส่วนทีเป็นสีขาว รูปแท่งสีดาํ และส่วนสีขาวหลงัจากรูปแท่งสีดาํแท่งสุดทา้ย ดงัแสดงในภาพที                        กระบวนการอ่านรหัสแท่ง                       ภาพท ี  แสดงกระบวนการอ่านรหัสแท่ง    .   การจดัพมิพ์รหัสแท่งและโปรแกรมระบบจดัการข้อมูลโดยใช้รหัสแท่ง                       การพมิพร์หสัแท่ง สามารถใชไ้ดก้บัเครืองพมิพแ์บบเขม็ แบบความร้อน และแบบเลเซอร์ ซึงสามารถสรุปได้ดงันี  . .  เครืองพมิพแ์บบเขม็ ใชพิ้มพร์หสัแท่งจาํนวนนอ้ยๆ   . .  เครืองพมิพแ์บบความร้อน เหมาะสาํหรับการพิมพบ์นฉลากทีเป็นมว้นๆ   ใชก้บัการพิมพร์หสัแท่งจาํนวนมากๆ   และพิมพไ์ดเ้ร็วและมีคุณภาพดี  1.3.3 เครืองพมิพเ์ลเซอร์ ใชใ้นการพิมพร์หสัแท่งจาํนวนมากๆต่อครัง  และมีคุณภาพดีและชดัเจน  . ผลจากการศึกษาการจดัเก็บและการประมวลผลข้อมูลของการตรวจเช็คจากใบรายชือ   .   ผลจากการศึกษาการจดัเก็บข้อมูลจากใบรายชือ                      ผลจากการศึกษาการจดัเก็บขอ้มูลจากใบรายชือเป็นการจดัเก็บในรูปแบบของเอกสาร โดยมีการจดัทาํเป็นใบรายชือหรือสมุดตรวจเช็คการเขา้ชนัเรียนในแต่ละรายวชิา  ซึงใบรายชือจะประกอบดว้ยรายละเอียดของขอ้มูลดงัตวัอยา่งในภาพที    

ส่วนทเีป็นสีขาว  
(Quiet zone) 

รูปแท่งสีดาํ 
 แท่งแรก 

ส่วนสีขาวหลังจากรูปแท่งสีดาํ 
แท่งสุดท้าย 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รหสัรายวิชา...................................ชือรายวชิา........................................................ กลุ่มเรียน................... ผูส้อน...................................................................... รหสันกัศึกษา ชือนกัศึกษา วนัทีเรียน .../..../..... วนัทีเรียน .../..../..... วนัทีเรียน .../..../..... สาย ขาด ลา คะแนนเขา้ชนัเรียน                                              ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ภาพท ี  ตวัอยา่งการจดัเก็บในรูปแบบของใบรายชือ   .   ผลจากการศึกษาการประมวลผลจากใบรายชือ เป็นการประมวลผลโดยใชเ้ครืองคิดเลข หรือเป็นการคาํนวณดว้ยมือ  และจากการประมวลผลดว้ยมือจะทาํใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดในการคาํนวณไดง่้าย เนืองจากขอ้มูลไม่ชดัเจน หรือลาํดบัของการคาํนวณผิดพลาด     . ผลทไีด้จากศึกษาการจดัเกบ็และการประมวลผลของระบบตรวจเช็คจากเครืองอ่านบาร์โค้ด    การจดัเก็บขอ้มูลของระบบตรวจเช็คเครืองอ่านบาร์โคด้ จะจดัเก็บลงในฐานขอ้มูลของระบบการตรวจเช็คการเขา้ชนัเรียน โดยโปรแกรมจะทาํการประมวลผลจากเครืองอา่นบาร์โคด้ และแสดงผลออกมาเป็นรูปแบบของรายงาน . ผลจากการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  .  ขอ้มูลทวัไปของอาจารยผ์ูต้อบแบบสอบถาม ดงัแสดงในภาพที  

 ภาพท ี  ขอ้มูลทวัไปของอาจารยผ์ูต้อบแบบสอบถาม 
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 .  ความคิดเห็นของท่านต่อการนาํเอารูปแบบทีมีประสิทธิภาพของระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเขา้ชนัเรียนอตัโนมตัิโดยใชร้หสัแท่ง  เพอืสร้างเป็นระบบตน้แบบ ดงัแสดงในภาพที  

 ภาพท ี  จาํนวนร้อยละของความคิดเห็นต่อการนาํเอารูปแบบทีมีประสิทธิภาพของระบบ   .  ผลการออกแบบของระบบตน้แบบ  ดงัแสดงในตารางที  ตารางท ี  ผลการสาํรวจร้อยละของการออกแบบระบบตน้แบบ ส่วนของการทาํงาน ผลสาํรวจร้อยละ มี ไมมี Input Specification   
 ขอ้มูลนกัศึกษาจากฐานขอ้มูลฝ่ายทะเบียน 96 4 
 ขอ้มูลรหสัแท่งของแต่ละบุคคลจากเครืองสแกนบาร์โคด้ 100 0 
 ขอ้มูลวชิาเรียน 100 0 
 ขอ้มูลเกณฑค์ะแนนเขา้เรียน 100 0 Output Specification   
 ขอ้มูลนกัศึกษาทีเขา้เรียน 100 0 
 แจง้เวลาการเขา้เรียน 100 0 
 แจง้วนัทีเขา้เรียน 100 0 Process   
 Process : บนัทึกขอ้มูล 100 0 
 ขอ้มูลนกัศึกษา 100 0 
 ขอ้มูลรหสัแท่ง 100 0 
 ขอ้มูลวชิาเรียน 100 0 
 ขอ้มูลจากเครืองสแกนรหัสแท่ง 100 0 
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 Process : ตรวจสอบ 100 0 
 รายชือนกัศึกษา 100 0 
 เวลามาเรียน 100 0 
 วนัทีมาเรียน 100 0 

 Process : ส่งขอ้มูล 100 0 
 ส่งขอ้มูลจากเครืองสแกนรหัสแท่งไปยงั Flash Drive 64 36 
 ส่งขอ้มูลจากเครืองสแกนรหัสแท่งเขา้คอมพิวเตอร์ 100 0 

 Process : ออกรายงาน 100 0 
 รายงานขอ้มูลนกัศึกษาทีมาเรียน 100 0 
 รายงานขอ้มูลการเขา้เรียน 100 0 
 รายงานสถิติการเขา้เรียน 80 20   .  ตารางทีจาํเป็นของระบบตน้แบบ จากจาํนวนอาจารย ์  คน ดงัแสดงในตารางที  ตารางท ี  ผลร้อยละของการสาํรวจเกียวกบัตารางทีใชข้องระบบตน้แบบ 

ลาํดบั ตารางทีตอ้งใชใ้นฐานขอ้มูล ผลร้อยละ 5 (มากทีสุด) 4 (มาก) 3 (ปานกลาง) 2 (นอ้ย) 1 (ไม่มีการมาใช)้ 1 ขอ้มูลนกัศึกษา 100 0 0 0 0 2 ขอ้มูลรายวชิา 100 0 0 0 0 3 ขอ้มูลหน่วยการเรียน 64 20 16 0 0 4 ขอ้มูลอาจารยผ์ูส้อน 100 0 0 0 0 5 ขอ้มูลลงทะเบียนรายวชิา 0 60 20 20 0 6 ขอ้มูลลงทะเบียนหน่วยการเรียน 0 0 0 24 76 
7 ขอ้มูลการเขา้เรียน 100 0 0 0 0 8 ขอ้มูลตารางเรียน 40 50 10 0 0           
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 .  ความคิดเห็นของอาจารยต์่อความสาํคญัเกียวกบัส่วนการทาํงานของระบบตน้แบบ  ตารางท ี   ผลร้อยละของความคิดเห็นของอาจารยต์่อความสาํคญัเกียวกบัส่วนการทาํงานของระบบตน้แบบ  
ลาํดบั ส่วนการทาํงาน ผลร้อยละของความสาํคญั มากทีสุด (5) มาก (4) ปานกลาง  (3) นอ้ย (2) ไม่ตอ้งการ (1) 1 การเขา้สู่ระบบ 94 6 0 0 0 2 การจดัการสาํรองขอ้มูล 0 56 24 20 0 3 การติดต่อดว้ย E-mail 0 0 0 80 20 4 การสือสารกระดานสนทนา 0 0 0 0 100 5 การลงทะเบียนเรียน 0 80 20 0 0 6 การแสดงขอ้มูลวชิาทีสอน 100 0 0 0 0 7 การประเมินผลการเรียน 100 0 0 0 0 8 การปรับแต่งรูปแบบการแสดงผล 0 60 20 20 0 9 การจดัการขอ้มูลส่วนตวั 0 86 7 0 0 10 การคน้หาขอ้มูล 96 4 0 0 0 11 ระบบช่วยเหลือ 0 0 0 0 100 12 การรวมลิงค ์ 0 0 0 0 100 13 การสงัพมิพ ์ 100 0 0 0 0 14 การสือสารกล่องจดหมาย 0 0 56 40 4 15 การสือสารสนทนาออนไลน ์ 0 0 0 44 56 16 การแสดงผูใ้ชที้ออนไลน ์ 0 0 0 0 100 17  การใหแ้สดงความคิดเห็น 0 0 0 0 100 18 การประกาศข่าวสาร 0 0 0 0 100              
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. โมเดลระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชันเรียนอตัโนมตัโิดยใช้รหัสแท่ง          .  โมเดลระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเขา้ชนัเรียนอตัโนมตัิโดยใชร้หสัแท่ง แสดงไดด้งันี    Input Specification 
 ขอ้มูลนกัศึกษาจากฐานขอ้มูลฝ่ายทะเบียน 
 ขอ้มูลรหสัแท่งของแต่ละบุคคลจากเครืองสแกนบาร์โคด้ 
 ขอ้มูลวชิาเรียน 
 ขอ้มูลเกณฑค์ะแนนเขา้เรียน   Output Specification 
 ขอ้มูลนกัศึกษาทีเขา้เรียน 
 แจง้เวลาการเขา้เรียน 
 แจง้วนัทีเขา้เรียน   Process 
  บันทกึข้อมูล สามารถบันทกึข้อมูลได้ดงัน ี- ขอ้มูลนกัศึกษา - ขอ้มูลรหสัแท่ง - ขอ้มูลวชิาเรียน - ขอ้มูลจากเครืองสแกนรหสัแท่ง 
  ตรวจสอบ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ดงัน ี- รายชือนกัศึกษา - เวลามาเรียน - วนัทีมาเรียน 
  ส่งข้อมูล สามารถส่งข้อมูลได้ดงันี - ส่งขอ้มูลจากเครืองสแกนรหัสแท่งไปยงั Flash Drive - ส่งขอ้มูลจากเครืองสแกนรหัสแท่งเขา้คอมพิวเตอร์ 
  ออกรายงาน สามารถออกรายงานได้ดงัน ี- รายงานขอ้มูลนกัศึกษาทีมาเรียน - รายงานขอ้มูลการเขา้เรียน - รายงานสถิติการเขา้เรียน  ภาพท ี   โมเดลระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเขา้ชนัเรียนอตัโนมตัิโดยใชร้หสัแท่ง   
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.  แผนผงัแสดงกระบวนการทาํงานของระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเขา้ชนัเรียนอตัโนมตัิโดยใช้รหสัแท่ง ดงัภาพที   

 ภาพท ี   กระบวนการทาํงานของระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเขา้ชนัเรียนอตัโนมตัิโดยใชร้หสัแท่ง  วจิารณ์ผลการวจิัย  การวิจยัเรืองการศึกษาและการคน้หาแบบทีมีประสิทธิภาพของระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเขา้ชนัเรียนอตัโนมตัิโดยใชร้หสัแท่ง เพอืสร้างเป็นระบบตน้แบบ สามารถวจิารณ์ผลไดด้งันี . จากการพิจารณาข้อมูลทัวไปและความคิดเห็นทวัไปของอาจารย์ พบวา่ส่วนมากเป็นอาจารยที์สอนทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารยส่์วนใหญ่จะอยูใ่นกลุ่มอาย ุ -  ปี ซึงในกลุ่มอายดุงักล่าวจะเป็นอาจารยที์มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโท ส่วนอาจารยที์มีวฒิุปริญญาเอกจะมีจาํนวนนอ้ย . จากการพิจารณาผลของร้อยละของความคิดเห็นของอาจารย์ต่อการนําเอารูปแบบทีมีประสิทธิภาพของระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชันเรียนอัตโนมัติโดยใช้รหัสแท่ง  เพือสร้างเป็นระบบต้นแบบ พบวา่ส่วนใหญ่จะเห็นดว้ยมากทีจะมีการนาํระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเขา้ชนัเรียนอตัโนมติัโดยใชร้หสัแท่ง มาพฒันาเพอืสามารถใชง้านจริง . จากการพิจารณาผลทไีด้จากการสํารวจเกียวกับการออกแบบของระบบต้นแบบ พบวา่ระบบตน้แบบจะตอ้งมีในส่วนของการทาํงาน Input / Output Specification  และส่วนของ Process  . จากการพจิารณาผลทีได้จากการสํารวจตารางทมีีความจําเป็นของระบบต้นแบบ พบวา่ ตารางทีตอ้งใชใ้นฐานขอ้มูลทีได้จากการวิจยัมีทงัหมด  ตาราง คือ ตารางขอ้มูลนกัศึกษา ตารางขอ้มูลรายวิชา ตารางขอ้มูลหน่วยการเรียน และตารางขอ้มูลการเขา้เรียน  . จากการพิจารณาผลทีได้จากความคิดเห็นของอาจารย์ ต่อความสําคัญ เกียวกับส่วนการทํางานของระบบต้นแบบ                  พบว่าระบบตน้แบบตอ้งมีการเข้าสู่ระบบ  การจัดการสํารองขอ้มูล  การลงทะเบียนเรียน  การแสดงข้อมูลวิชาทีสอน             การประเมินผลการเรียน  การปรับแต่งรูปแบบการแสดงผล  การจดัการขอ้มูลส่วนตวั  การคน้หาขอ้มูล และการสงัพมิพ ์  
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สรุปผลการวจิัย 1. ผลการวิจยัด้านรูปแบบการทํางานของระบบ   ผลการวจิยัครังนีพบวา่ รูปแบบของสญัลกัษณ์รหสัแท่งหรือรหสับาร์โคด้ มี 3 ส่วน คือส่วนลายเส้นสีขาวและสีดาํ   ส่วนข้อมูลตัวอักษร และส่วนแถบว่างสุดท้าย  โดยแต่ละเส้นจะมีความยาวเท่ากัน  เรียงตามลําดับจากซ้ายไปขวา                 รหสับาร์โคด้สามารถใชไ้ดท้งัตวัเลขและตวัอกัษร มี 2 ชนิด คือ Code-39  และ Code-128 2.  ผลวจิยัทไีด้จากศึกษาการจดัเกบ็และการประมวลผลของระบบตรวจเช็คจากเครืองอ่านบาร์โค้ด   การจดัเก็บขอ้มูลของระบบตรวจเช็คเครืองอ่านบาร์โคด้ จะจดัเก็บลงในฐานขอ้มูลของระบบการตรวจเช็คการเขา้ชนัเรียน โดยโปรแกรมจะทาํการประมวลผลจากเครืองอา่นบาร์โคด้ และแสดงผลออกมาเป็นรูปแบบของรายงาน 3. ผลการวิจยัทไีด้จากวเิคราะห์ข้อมูล พบว่า  3.1 อาจารยที์ตอบแบบสอบถามและสมัภาษณ์ พบวา่สอนวิชาทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 36 อนัดบัทีสองคือวิทยาการคอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 24  ส่วนอาย ุกลุ่มอายทีุมีจาํนวนอาจารยอ์ยูม่ากทีสุด คือกลุ่มอาย ุ31-40 ปี จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40 อนัดบัสองคือกลุ่มอายุ 41-50 ปี  จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30  ส่วนวุฒิการศึกษาสูงสุดอนัดบัหนึงคือ ปริญญาโท จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 90 อนัดบัสองคือ ปริญญาเอก จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10   3.2 ผลทีไดจ้ากความคิดเห็นของอาจารยต์่อการนาํเอารูปแบบทีมีประสิทธิภาพของระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเขา้ชนัเรียนอตัโนมตัิโดยใชร้หสัแท่ง เพือสร้างเป็นระบบตน้แบบ พบวา่ อนัดบัหนึงคือ เห็นดว้ยมาก คิดเป็นร้อยละ 52 อนัดบัสองคือ เห็นดว้ยมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 20   3.3 ผลทีได้จากการสํารวจเกียวกับการออกแบบของระบบตน้แบบพบว่า ส่วนของการทํางาน Input / Output  Specification และส่วนของ Process สรุปวา่มีความจาํเป็นต่อระบบตน้แบบโดยดูจากร้อยละทีเกินกวา่ 50 ของทุกส่วนการทาํงาน  3.4 ผลทีได้จากการสํารวจตารางทีมีความจาํเป็นของระบบต้นแบบ พบว่า ตารางทีต้องใช้ในฐานข้อมูลคือ ตารางขอ้มูลนกัศึกษา ตารางขอ้มูลรายวิชา ตารางขอ้มูลหน่วยการเรียน และตารางขอ้มูลการเขา้เรียน โดยสรุปจากจาํนวนทีไดม้ากทีสุดจากการตอบแบบสอบถาม ทีมีจาํนวนร้อยละเกิน 50   3.5 ผลทีได้จากความคิดเห็นของอาจารยต์่อความสําคัญเกียวกับส่วนการทาํงานของระบบต้นแบบ ทีมีระดับความสาํคญัมากทีสุดและมาก ทีมีผลร้อยละเกิน 50 พบวา่มีการเขา้สู่ระบบ การจดัการสาํรองขอ้มูล การลงทะเบียนเรียน การแสดงขอ้มูลวิชาทีสอน การประเมินผลการเรียน การปรับแต่งรูปแบบการแสดงผล การจดัการขอ้มูลส่วนตวั การคน้หาขอ้มูล และการสงัพมิพ ์   กิตติกรรมประกาศ  งานวจิยัฉบบันีสาํเร็จไดด้ว้ยดี ผูว้จิยัขอขอบพระคุณรองอธิการบดีประจาํวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และขอขอบคุณคณบดีและผูช่้วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีให้การสนบัสนุนในการทาํวิจยัในครังนี ขอขอบคุณคณาจารยใ์นสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศทุกท่านทีได้สละเวลาอนัมีค่าใหค้าํปรึกษา แนะนาํวธีิการทาํวจิยั และขอขอบคุณคณาจารยใ์นระดบัอุดมศึกษาทีใหค้วามร่วมมือในการทาํวจิยัในครังนีใหป้ระสบผลสาํเร็จดว้ยดี     
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เอกสารอ้างองิ กลัยาณี บรรจงจิตร, ทวฤีทธิ มานวกลุ และ วณิชย ์วชิญเศรณี.  .  โปรแกรมเช็คชือนิสิตด้วยลายนิวมือ. ธวชัชยั สารวงษ์.  2547.  การพัฒนาโปรแกรมทะเบียนและวัดผลโดยใช้บาร์โค้ดและวิธีบันทึกผลการเรียนแบบไขว้ด้วย วธิีการกําหนดความสําคญั.  วทิยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลย ี คอมพิวเตอร์ .  บณัฑิตวทิยาลยั สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ. พงศกร เสืองาม, ศราวฒิุ ลือจินดา และสุชิน วงัชิน.  .  การจดัการห้องสมุดด้วยบาร์โค้ด.  พรรณี  ลีกิจวฒันะ.รองศาสตราจารย์ ดร.  2550. วิธีวิจ ัยทางการศึกษา. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหาร ลาดกระบงั. วีรชน  นามโคตร.  2553.  การพัฒ นาระบบสารสนเทศของโรงเรียนวัดอินทาราม .  การค้นควา้อิสระวิทยาศาสตร มหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ. บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. ววิฒัน์ชยั นิลวรรณ.  2546.  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาโดยใช้ระบบบาร์โค้ด.   สารนิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ  บณัฑิตวทิยาลยั สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม เกลา้พระนครเหนือ. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สถาบนัรหสัสากล.  . มาตรฐานบาร์โค้ด. สมจิตร  อาจอินทร์ และงามนิจ  อาจอินทร์.  2549.  หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล. ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ขอนแก่นการพิมพ.์  โอภาส   เอียมสิริวงศ์.  .  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ . กรุงเทพมหานคร :บริษทั เอช.เอ็น. กรุ๊ป  จาํกดั. 258 หนา้.  http://www.youtube.com. ระบบสายรัดข้อมือบาร์โค้ด สําหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําปีการศึกษา 2554.  มหาวทิยาลยับูรพา. คน้เมือ  กรกฎาคม .                 
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วทิยาการข้อมูลเพือการวเิคราะห์และคาดคะเนการเกิดอุบัติเหตุการจราจรทางบกในจังหวดัภูเก็ต Data Science Analyze and Predict Traffic Accidents in Phuket.  พลวตั มณีสุรัตน์ * และ อรรถพล ปิลไลย1์ Ponlawat Maneesurat1*and Attapon Pillai 1  บทคัดย่อ   ปัจจุบนั Data Science หรือ วทิยาการขอ้มูล คือ การนาํขอ้มูลเก่าทีมีอยูแ่ลว้มาใชม้าใชป้ระโยชน์ เพอืคน้หาสิงทีเราไม่รู้หรืออยากจะรู้ วิทยาการขอ้มูล เป็นขนัตอนในการนาํขอ้มูลมาใชป้ระโยชน์ เช่น เหมืองขอ้มูลคือ การเอาขอ้มูลในอดีตมาคน้หาแบบแผน เพอืนาํไปใชท้าํนายผล ตวัอย่าง ก็คือ การนาํขอ้มูลเก่าในอดีตทีตอ้งการจะรู้ขอ้มูลในอนาคต มาทาํนายวา่อนาคตขอ้มูลจะเปลียนแปลงไปอย่างไรในทิศทางใด ซึงสามารถนํามาประยุกต์ใช้กบัเรืองอืนไดอี้กหลากหลาย ในทีนีนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์และคาดคะเนเกียวกบัอุบติัเหตุการจราจรทางบกในจงัหวดัภูเก็ตเพอืทีจะไดรู้้วา่ในอนาคตขา้งหนา้จะมีอุบติัเหตุจราจรทางบกเกิดขึนมากนอ้ยเพยีงใดและมีสาเหตุใดทีทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุจราจรทางบกในจงัหวดัภเูก็ต  โดยการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เพือใช้อัลกอริธึมอนุกรมเวลา (time series)ของวิชาเหมืองข้อมูล               (Data mining) มาทาํการวิเคราะห์และคาดคะเนขอ้มูลเกียวกบัอุบติัเหตุการจราจรทางบกในจงัหวดัภูเก็ต และแสดงขอ้มูลทีไดจ้ากการวิเคราะห์คาดคะเนออกมากราฟ เพือทีจะไดน้าํขอ้มูลนันไปใชใ้นการแก้ไขหรือระวงัอุบตัิเหตุเพือลดอุบติัเหตุการจราจรทางบกในจงัหวดัภเูก็ต  คาํสําคญั : วทิยาการขอ้มูล (Data science) , เหมืองขอ้มูล (Data mining) , อนุกรมเวลา (Time Series) , ภาษา Python                
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ABSTRACT   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                     สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต  ตาํบลรัษฎา อาํเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ต   1 Department of Computer Science, Faculty of Science and Technology, Phuket Rajabhat University,Rachada, Muang, Phuket, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์(Corresponding author, e-mail) :  : sunbritezz@gmail.com บทนํา 
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ปัจจุบนั Data Science หรือ วทิยาการขอ้มูล คือ การนาํขอ้มูลเก่าทีมีอยูแ่ลว้มาใชม้าใชป้ระโยชน์ เพอืคน้หาสิงทีเราไม่รู้หรืออยากจะรู้ วิทยาการขอ้มูล เป็นขนัตอนในการนาํขอ้มูลมาใชป้ระโยชน์ เช่น เหมืองขอ้มูลคือ การเอาขอ้มูลในอดีตมาคน้หาแบบแผน (Pattern) เพือนําไปใช้ทาํนายผล (Predict) โดยหลกัการแลว้ วิทยากรขอ้มูล นันเกิดประกอบขึนจาก                  3 ศาสตร์หลกัๆ คือ สกิลเกียวกบั โปรแกรมมิง,ฐานขอ้มูล,เหมืองขอ้มูล,สถิติ,คณิตศาสตร์  วทิยาการขอ้มูล คือการนาํความรู้เดิมทีมีอยู่มารวมและประยุกต์เขา้ด้วยกนั ผลลพัธ์ไดจ้ากการทาํวิทยาการขอ้มูล ก็เช่น คน้พบสิงทีเราไม่เคยรู้มาก่อนจากขอ้มูลสร้าง, Model สําหรับการพยากรณ์ จากข้อมูลเก่า และนําสิงทีได้ไปใช้งานไห้เกิดประโยชน์ สร้าง ข้อมูลใหม่ๆ                  ทีสามารถความมนัใจในและสามารถตดัสินใจได้ดีขึน ในทีนีนํามาใช้ในการวิเคราะห์และคาดคะเนเกียวกับอุบัติเหตุการจราจรทางบกในจงัหวดัภูเก็ตเพือทีจะไดรู้้วา่ใอนาคตขา้งหน้าจะมีอุบติัเหตุจราจรทางบกเกิดขึนมากนอ้ยเพียงใดและมีสาเหตุใดทีทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุจราจรทางบกในจงัหวดัภเูก็ต  โดยการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา Python เพือใชอ้ลักอริธึมอนุกรมเวลา (time series) ของ วชิาเหมืองขอ้มูล (Data mining) ทาํนายผล (Predict) ในอนาคต วา่ จะมีอุบัติเหตุจราจรทางบกเกิดขึนมากน้อยเพียงใดและมีสาเหตุใดทีทาํให้เกิดอุบตัิเหตุจราจรทางบกในจงัหวดัภูเก็ต  วตัถุประสงค์ของโครงการวิจยั . นาํขอ้มูลเก่ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ . ทาํนายขอ้มูลในอนาคตวา่อุบติัเหตุการจราจรทางบกในจงัหวดัภูเก็ตจะเป็นอยา่งไร . เพอืทีจะไดน้าํขอ้มูลทีทาํนายไดม้าปรับปรุงแกไ้ขและป้องกนัเกียวกบัอุบตัิเหตุการจราจรทางบกในจงัหวดัภเูก็ต ขอบเขตของการวจิยั  ในการวจิยัครังนีเป็นการพยากรณ์การเกิดอุบตัิเหตุการจราจรทางบกในจงัหวดัภเูก็ตโดยใชข้อ้มูลทุติยภมิูจากสาํนกังานสถิติแห่งชาติ และขอ้มลูมีลกัษณะเป็นรายปี ระดบัจงัหวดั แหล่งทีมาของขอ้มูลคือสถิติคดีอุบติัเหตุการจราจรทางบก จาํแนกตามประเถทรถทีเกิดอบุติัเหตุ พ.ศ.  - โดยปัจจยัทีนาํมาศึกษาเบืองตน้มีดงันี 1. รถจกัรยาน     . รถโดยสารขนาดเล็ก (รถตู)้ 2. รถสามลอ้     . รถบรรทุกขนาดเลก็ (ปิคอพั) 3. รถจกัรยานยนต ์    . รถโดยสารขนาดใหญ ่4. รถสามลอ้เครือง    . รถบรรทุก  ลอ้ และมากกวา่ 5. รถยนตน์งั     .แท็กซี โดยใชเ้ทคนิคทฤษฏีทางสถิติหาจาํนวนการเกิดอุบติัเหตุการจราจรทางบกในจงัหวดัภูเก็ต คือ ค่าแนวโนม้โดยใช ้Least Square Method สิงทคีาดว่าจะได้รับ  . ไดข้อ้มูลทีนาํมาช่วยแกไ้ขและป้องกนัอุบตัิเหตุการจราจรทางบกในจงัหวดัภเูก็ต  . นาํขอ้มูลเก่ามาประยคุใชไ้หเ้กิดประโยชน ์      
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วธิีดําเนินการวิจัย 1. เครืองมือทีใช ้เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัการการเกิดอุบติัเหตุการจราจรทางบกในจงัหวดัภูเก็ตประกอบดว้ยเครืองมือดงัต่อไปนี 1.1 ANACONDA (Jupyter) เป็นโปรแกรมหรือซอฟตแ์วร์ทีรองรับการเขียนภาษา python ใชส้าํหรับเขียนโปรแกรม 1.2 ภาษา Python 1.3 คอมพวิเตอร์, Laptop 2. ทฤษฏีหรือสมการทีใชใ้นการพยากรณ์การเกิดอุบติัเหตุการจราจรทางบกในจงัหวดัภูเก็ตมีดงัต่อไปนี 2.1 Least Square Method  = +  (1) โดย  คือ ค่าอนุกรมเวลาทีตอ้งการประมาณ  คือ ระยะตดัแกน   คือ ความชนัของเสน้ตรง  คือ แทนเวลาทีเก็บ ในการคาํนวณค่า  ตอ้งกาํหนดค่า  โดยมีขอ้แมว้า่ 2.1.1ถา้จาํนวนขอ้มูลเป็นเลขคี ใหใ้ชปี้ทีอยูกึ่งกลางของขอ้มูล มีคา่  = 0 สาํหรับปีทีอยูก่่อนปีกึงกลางใหมี้ค่า  เป็น -1, -2, -3,…ส่วนปีทีอยูห่ลงัปีกึงกลางให้มีค่า  เป็น 1, 2, 3,…ตามลาํดบั 2.1.2ถา้จาํนวนขอ้มูลเป็นเลขคู่ ใหก้าํหนดปีทีอยูกึ่งกลางมีค่า  = 1 และ  = -1 ปีทีอยูก่่อนจดุพเริมตน้ใหมี้ค่า   เป็น -3, -5, -7,… ส่วนปีทีอยูห่ลงัจุดเริมตน้ใหมี้ค่า  เป็น 3, 5, 7,… ตามลาํดบั หลงัจากทาํการกาํหนดค่า  เรียบร้อยแลว้ก็คาํนวณค่า  และ  จากสูตร  
=            (2) 

 
=  √

√  (3)  ผลและวจิารณ์ผล - ขอ้มูลเดิม : ปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ.  - ขอ้มูลทีทาํการพยากรณ์ : ปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ.  - หน่วย : การเกิดอุบติัเหตเุป็นครัง แยกตามประเภทไดด้งันี 
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 ภาพท ี   ขอ้มูลทีไดจ้ากการพยากรณ์ประเภทรถจกัรยาน ปี พ.ศ.  ถึง ปี  

 ภาพท ี2 ขอ้มูลทีไดจ้ากการพยากรณ์ประเภทรถสามลอ้ ปี พ.ศ.  ถึง ปี  

 ภาพท ี  ขอ้มูลทีไดจ้ากการพยากรณ์ประเภทรถจกัรยานยนต ์ปี พ.ศ.  ถึง ปี  
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 ภาพท ี  ขอ้มูลทีไดจ้ากการพยากรณ์ประเภทรถสามลอ้เครืองปี พ.ศ.  ถึง ปี  

 ภาพท ี  ขอ้มูลทีไดจ้ากการพยากรณ์ประเภทรถยนตน์งัปี พ.ศ.  ถึง ปี  

 ภาพท ี  ขอ้มูลทีไดจ้ากการพยากรณ์ประเภทรถโดยสารขนาดเล็ก (รถตู)้ปี พ.ศ.  ถึง ปี  
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 ภาพท ี  ขอ้มูลทีไดจ้ากการพยากรณ์ประเภทรถบรรทุกขนาดเลก็ (ปิคอพั)ปี พ.ศ.  ถึง ปี  

 ภาพท ี  ขอ้มูลทีไดจ้ากการพยากรณ์ประเภทรถโดยสารขนาดใหญ่(ปิคอพั)ปี พ.ศ.  ถึง ปี  

 ภาพท ี  ขอ้มูลทีไดจ้ากการพยากรณ์ประเภทรถบรรทุก  ลอ้ และมากกวา่ปี พ.ศ.  ถึง ปี  
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 ภาพท ี  ขอ้มูลทีไดจ้ากการพยากรณ์ประเภทแท็กซีปี พ.ศ.  ถึง ปี   สรุปผลการวจิัย จากการทีไดท้าํการพยากรณ์ขอ้มูลจาํนวนการเกิดอุบติัเหตุการจราจรทางบกในจงัหวดัภูเก็ต ปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ.  จาํแนกตามประเภทรถ คือ รถจกัรยาน,รถสามลอ้,รถจกัรยานยนต,์รถสามลอ้เครือง,รถยนตน์ัง,รถโดยสารขนาดเล็ก (รถตู)้,รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอพั),รถโดยสารขนาดใหญ่,รถบรรทุก  ลอ้ และมากกว่า,แท็กซี ไดผ้ลออกมาดงัตารางต่อไปนี ตารางที  การพยากรณ์การเกิดอุบติัเหตุการจราจรทางบกในจงัหวดัภเูก็ต ปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ.  Year Bicycle Tricycle Motorcycle Tuk tuk Private car Van Pickup truck Bus Heavy 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 งานวิจัยฉบับนีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนืองจากผูว้ิจ ัยไดรั้บความช่วยเหลือ จากหลายๆฝ่ายโดยเฉพาะอาจารยที์ปรึกษา คือ อาจารย ์อรรถพล ปิลไลย ์ในการแนะนํา ตรวจแก้ไข ให้ขอ้เสนอแนะ ผูว้ิจัยรู้สึกซาบซึงในความกรุณาของอาจารยเ์ป็นอยา่งยงิ และขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี ขอขอบคุณ คณะอาจารย ์นักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต ทีไดใ้ห้คาํแนะนาํ ให้ความช่วยเหลือในการทาํงานวิจยันี และยงัได้รับการช่วยเหลือและกาํลงัใจจากคุณพ่อ คุณแม่ และเพือนๆ ตลอดจนบุคคลต่างๆทีให้ความช่วยเหลืออีกมากมาย ทีผูว้จิยัไม่สามารถกล่าวนามไดห้มด จึงขอขอบคุณในความกรุณาและความปรารถนาดีของทุกท่านเป็นอยา่งยงิ    
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เอกสารอ้างองิ รศ.ดร. ประเสริฐ คณาวฒันไชย,(2018), สอน Python สําหรับ Data science , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, แหล่งทีมา :  https://www.youtube.com/playlist?list=PLoTScYm9O0GGsOHPCeufxCLt-uGU5Rsuj อาจารยพ์ฤกษ ์ จิรสัตยาภรณ์ ,(2016), การวิเคราะห์อนุกรมเวลา , 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 Ser ies Forecast (with Codes in Python) ,  Available Source: https://www.analyticsvidhya.com/blog/2016/02/time-series-forecasting-codes-python                         
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การสังเคราะห์องค์ประกอบของระบบบริหารจัดการสิงแวดล้อมการเรียนรู้เพือการจัดการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ The Synthesis of Elements of the Learning Environmental Management System for  Education Management on Online Social Network  ฉนัทนา ปาปัดถา 1* และ สรญา เปรียวประสิทธิ 2 Chantana Papattha 1* and Sorraya Priaoprasit 2  บทคัดย่อ   การวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์เพือสังเคราะห์องค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการสิงแวดลอ้มการเรียนรู้                เพือการจดัการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน ์เป็นการวจิยัคุณภาพดว้ยการวเิคราะห์ สังเคราะห์ จากแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้ง และทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 12 คน ทีมีความเชียวชาญดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสารสนเทศเพือการศึกษา เพือประเมินความเหมาะสมของระบบ สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า องคป์ระกอบของระบบการบริหารจดัการสิงแวดลอ้มการเรียนรู้เพือการจดัการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ มี 2 องค์ประกอบหลกั ได้แก่ (1) ระบบบริหารจดัการสิงแวดลอ้มการเรียนรู้ ประกอบดว้ย                  4 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน แนวคิดเบืองตน้เกียวกบัการออกแบบ กระบวนการออกแบบ และการนาํเสนอผลงาน และ (2) ขนัตอนระบบบริหารจดัการสิงแวดลอ้มการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 6 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ สร้างความสนใจ สํารวจและคน้หา อธิบายและสรุปผล ขยายความรู้ ประเมินผล และนําเสนอบนเครือข่ายสังคมออนไลน์  คาํสําคญั :  การสังเคราะห์องคป์ระกอบ, ระบบบริหารจดัการสิงแวดลอ้มการเรียนรู้, เครือข่ายสงัคมออนไลน ์           
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ABSTRACT   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                      สาขาวิชาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย คณะเทคโนโลยสืีอสารมวลชน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ  2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วทิยาลยัพณิชยการธนบุรี แขวงคูหาสวรรค ์เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  * ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-Mail) : chantana.p@rmutp.ac.th 
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บทนํา ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของคนรุ่นใหม่ ซึงเห็นโดยทวัไป เช่น การสือสารผ่าน MSN การแลกเปลียนขอ้มูลและความคิดเห็นผ่าน Social Network การคน้หาขอ้มูลใน Google และ Wikipedia การประกาศข่าวสารผ่าน Twitter และการดูวิดีโอคลิปผ่าน YouTube เป็นตน้ (ธนากร หวงัพิพฒัน์วงศ์, 2553) โดยทีประเทศไทยได้ประกาศใช้กรอบนโยบายสารสนเทศฉบับแรกเมือปี 2539 (IT2000) ต่อมาไดจ้ัดทาํกรอบนโยบาย IT2010 (พ.ศ. 2544-2553) เพือเป็นเข็มทิศชีนําการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในช่วงทศวรรษแรกของศตวรรษที 21               โดยเน้น 5e’s ได้แก่ e-Government, e-Industry, e-Commerce, e-Education และ e-Society เพือยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตประชาชนไทย และนาํพาประเทศไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ (Knowledge-based Economy and Society) และในปัจจุบนัประเทศไทยใชก้รอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร พ.ศ. 2554-2563 หรือทีเรียกวา่ ICT 2020 กาํหนดวิสัยทัศน์ไวว้่า ICT เป็นพลงัขบัเคลือนสําคญัในการนําพาคนไทยสู่ความรู้และปัญญาเศรษฐกิจไทยสู่การเติบโตอยา่งยงัยืน สังคมไทยสู่ความเสมอภาค (Smart Thailand 2020) (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร, 2554) ดังนัน กระทรวงศึกษาธิการ (2554) จึงนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือการศึกษาซึงเป็นเครืองมือทีมีประสิทธิภาพ สําหรับสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ทางการศึกษามาใช ้และเพือให้บรรลุวตัถุประสงค์การพฒันาเศรษฐกิจดว้ยสังคมแห่งภูมิปัญญาจาํเป็นตอ้งมีการประยุกต์ใช้ ICT ทัวทังสังคม โดยอาศัยการศึกษาและโครงสร้างพืนฐานด้าน ICT             ทีประชาชนทุกคนสามารถเขา้ถึงได ้ประกอบกบัภาครัฐจะตอ้งดาํเนินการนาํ ICT มาใชใ้นระบบการศึกษา ซึงจะเป็นปัจจยัสาํคญัทีเอือต่อการสร้างธรรมชาติทีมีวฒันธรรมการใช ้ICT อยา่งรู้เท่าทนัและมีธรรมาภิบาล  เมือพิจารณาทิศทางการศึกษาในศตวรรษที 21 หรือ 21st Century Skills จุดเน้นเพือพฒันาทักษะดา้นต่างๆ ของผูเ้รียน ไดแ้ก่ ทกัษะชีวติและอาชีพ ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 4Cs ไดแ้ก่ การคิดวิเคราะห์  (Critical Thinking) การสือสาร (Communication) การร่วมมือ (Collaboration) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) (Partnership for 21st Century Skills: 2011) ส่วนประเทศไทยไดก้าํหนดกรอบแนวคิด ในการจดัการศึกษาภายใตบ้ริบทการสอนผูเ้รียนต้องเรียนรู้ทักษะทีจาํเป็นเพือให้ประสบความสําเร็จในโลกทุกวนันีได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแกปั้ญหา การคิดสร้างสรรค ์การสือสารและการร่วมมือ โดยเน้นการพฒันาทกัษะการดาํเนินชีวิตในศตวรรษที 21 ทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม ทักษะสารสนเทศ สือและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ รวมถึงระบบการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที 21 เพือการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนัน การจัดการศึกษาทีมีคุณภาพเป็นสิงจาํเป็นทีทุกประเทศจะตอ้งให้ความสาํคญั เนืองจากการศึกษาเป็นพืนฐานทีจะนาํไปสู่การพฒันาประเทศในหลายๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาดา้นสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมไปถึงการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยี ดงันัน เมือประเทศไทยดาํเนินการปฏิรูปการศึกษา ซึงประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ ์(2554) กล่าววา่ การปฏิรูปการศึกษาทีแทจ้ริงควรปฏิรูปกระบวนทศัน์ดว้ย จากกระบวนทัศน์เดิมทีครูเป็นผู ้มอบความรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาในสถาบันต่างๆ เปลียนเป็นช่วยกันออกแบบกระบวนการเรียนรู้รวมกนัระหวา่งครูกบัเด็กและเยาวชนทุกคนในสงัคม นนัคือ “กระบวนการเรียนรู้สาํคญักวา่ความรู้” และ “ครูมิใชผู้ม้อบความรู้” แต่เป็น “ผูอ้อกแบบกระบวนการเรียนรู้ โดยเรียนรู้ไปพร้อมๆ กนักบัเด็กและเยาวชน” ซึงเป้าหมายของการเรียนรู้ จะมิใช่ตวัความรู้อีกต่อไป เพราะตวัความรู้นนัมีมากมายมหาศาลเกินกวา่ทีจะมอบให้นกัเรียนแต่ละชนัปีได ้อีกทงันกัเรียนในศตวรรษใหม่มีหนทางคน้หาความรู้ดว้ยตนเองจากทุกหนทุกแห่ง ทงัในสิงแวดลอ้ม และในอินเทอร์เน็ต ดงันนั กระบวนทศัน์ใหม่ทีจะพฒันาเด็กและเยาวชนให้เป็นผูใ้ฝ่รู้ตลอดชีวิต เด็กและเยาวชนจะเรียนรู้อะไรบา้งขึนอยูก่บับริบทของแต่ละคน แต่ทีทุกคนควรมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดเวลา ตลอดชีวติพฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง  ดงันนัในการจดัการเรียนการสอนจะตอ้งถือว่า “ผูเ้รียนมีความสําคญัทีสุด” การศึกษาจะต้องมุ่งหมายเพือสร้างและพฒันาผูเ้รียน                “ให้เป็นคนทีมีคุณธรรมและปัญญา” มีการเปลียนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) ไปในทิศทางทีดี ทงัในดา้นกาย วาจา 
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และใจ หรือเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข (พีระ พนาสุภณ, 2553) ซึงการออกแบบรูปแบบเพือพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน นักออกแบบจะตอ้งพิจารณาลกัษณะของกลุ่มนักเรียนเป้าหมาย สิงแวดลอ้มการเรียนรู้ ความจาํเป็นทีตอ้งมีการเรียน บทเรียน สือ และงานการเรียนรู้ (ณมน จีรังสุวรรณ, 2555) และ สภาพแวดลอ้มทีสนบัสนุนการสอนและการเรียนรู้คิด คือทีซึงมีการทาํกิจกรรมการเรียนรู้ทีตอ้งใช้กระบวนการคิดเป็นประจาํ และผูเ้รียนกบัครูทาํกิจกรรมสะท้อนความคิด หรืออภิปรายเกียวกบัความคิดของตน ครูสามารถจดัชนัเรียนใหมี้สภาพแวดลอ้มดงักล่าว โดยให้ความสนใจกบัการจดัชนัเรียน การใชสื้อการเรียนการสอน และกิจกรรมและการปฏิสัมพนัธ์ในชนัเรียน (ชนาธิป พรกลุ, 2554)  ดงันนั ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาเกียวกบัการบริหารจดัการสิงแวดลอ้มการเรียนรู้ในการจดัการศึกษาบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เพือหาแนวทางการจดัการศึกษาทีเหมาะสมกบัยุคดิจิทลั โดยนาํเครือข่ายสังคมออนไลน์มาเป็นเครืองมือสําหรับผูเ้รียนในระดบัอาชีวศึกษาและระดบัอุดมศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และผลทีไดส้ามารถนาํไปใชจ้ริงในการจดัการศึกษาทีจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีการสร้างความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง ในขณะทีผูส้อนสามารถติดตามผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดห้ลายช่องทาง และตรวจสอบความก้าวหน้าของผูเ้รียนไดอ้ย่างเป็นระบบ นอกจากนียงัส่งผลให้เกิดการนําเทคโนโลยสีารสารเทศและการสือสารผ่านช่องทางต่างๆ มาใชใ้นการบริหารจดัการสิงแวดลอ้มการเรียนรู้ในการจดัการศึกษาทีเหมาะสม และนาํไปสู่การพฒันานวตักรรม (Innovation)  ทางการศึกษา   วธิีดําเนินการวิจัย  การวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพทีเน้นกระบวนการการวิเคราะห์ สังเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฎี                         ทีเกียวขอ้ง เพือหาองค์ประกอบของระบบ และทาํการประเมินความเหมาะสมของระบบ โดยผูท้รงคุณวฒิุจาํนวน 12 คน ดงันนั คณะผูว้ิจัยจึงพิจารณาคดัเลือกแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัการวิจยั รวมถึงเหมาะสมต่อการนาํไปพฒันาระบบ ไดแ้ก่  1. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการบริหารจดัการและการจดัการศึกษาในยคุดิจิทลั เพอืวเิคราะห์และสังเคราะห์หาองค์ประกอบการจดัการศึกษาทีเหมาะสมในยุคดิจิทัล มาใช้เป็นกระบวนการในการจัดการศึกษาทีมีความยืดหยุ่นและประยกุตใ์ชไ้ดก้บัทุกรายวชิา 2. การใชง้านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เพอืวเิคราะห์และสังเคราะห์หาองคป์ระกอบประเภทเครืองมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ทีมีความเหมาะสมต่อการจดัการศึกษา และสามารถใชง้านไดห้ลากหลาย ครอบคลุมทุกกระบวนการจดัการศึกษา สามารถเลือกประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสม และไม่เป็นการเพมิตน้ทุนหรือมีปัญหาดา้นลิขสิทธิโปรแกรมดว้ย 3. การจดัการสิงแวดลอ้มการเรียนรู้ เพอืวเิคราะห์และสงัเคราะห์องคป์ระกอบต่างๆ ทีจะใชใ้นการกาํหนดบริบทหรือลาํดบัเหตุการณ์ทีเป็นสิงแวดลอ้มเพือการเรียนรู้เสมือนทีมีอยูใ่นระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ และครูผูส้อนสามารถนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งง่ายดาย 4. กระบวนการจดัการเรียนรู้เพือวิเคราะห์และสังเคราะห์กระบวนการเรียนให้เหมาะสมกบักิจกรรมต่างๆ ทีจะนาํไปออกแบบการเรียนการสอน และเหมาะสมกบัรูปแบบบริหารจดัการสิงแวดลอ้มการเรียนรู้ได ้และจากการสังเคราะห์คณะผูว้ิจ ัยได้เลือกกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เนืองจากมีความเหมาะสมกับระบบทีพฒันาทีสุด                  ทงัเป็นกระบวนการเรียนการสอนทีผูส้อนเป็นผูส้ร้างสถานการณ์ทีน่าสนใจ และทา้ทาย เพือให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากปัญหาและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีการสืบสวนสอบสวนจากข้อมูลทีมีอยู่ ซึงจะนําไปสู่การสังเกต การอธิบาย               การพยากรณ์ และการนาํไปใชใ้นการแกปั้ญหา   5. การพฒันาความคิดสร้างสรรคเ์พอืวิเคราะห์และสงัเคราะห์หากระบวนการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ ทีนาํไปประยกุตใ์ชก้บักระบวนการจดัการเรียนการสอนและเครืองมือต่างๆ บนสือสังคมออนไลน์ 
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 เมือไดอ้งค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการสิงแวดลอ้มการเรียนรู้ในการจดัการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทาํการออกแบบรูปแบบของระบบการบริหารจดัการสิงแวดลอ้มการเรียนรู้ในการจดัการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ และนําไปประเมินความเหมาะสมจากผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 12 คน ทีมีความเชียวชาญด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพอืการศึกษาเพือประเมินความเหมาะสมของระบบ และทาํการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุดว้ยการหาค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  ผลและวจิารณ์ผล  จากการสังเคราะห์องคป์ระกอบของระบบการบริหารจดัการสิงแวดลอ้มการเรียนรู้ในการจดัการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ สามารถนาํเสนอระบบบริหารจดัการสิงแวดลอ้มการเรียนรู้ในการจดัการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ฉบบัร่าง ก่อนนาํไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุจาํนวน 12 คน ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ดงันี 

 ภาพท ี1 ระบบบริหารจดัการสิงแวดลอ้มการเรียนรู้ในการจดัการศึกษาบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ฉบบัร่าง    
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 จากการส่งระบบบริหารจดัการสิงแวดลอ้มการเรียนรู้ในการจดัการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ฉบับร่าง พร้อมคาํอธิบายระบบฯ ให้ผูท้รงคุณวุฒิทงั 12 ท่านประเมินความเหมาะสม พร้อมขอ้เสนอแนะต่างๆเพือนาํมาออกแบบระบบฯ ใหมี้ความสมบูรณ์ทีสุดก่อนนาํไปพฒันาเป็นระบบจริง ดงันนั คณะผูว้จิยัจึงไดท้าํการปรับปรุงระบบฯใหม่ ดงันี 

 
ภาพท ี2 ระบบบริหารจดัการสิงแวดลอ้มการเรียนรู้ในการจดัการศึกษาบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ฉบบัปรับปรุง   จากภาพที 2 ระบบบริหารจัดการสิงแวดล้อมการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์                       ฉบบัปรับปรุง มีคาํอธิบายระบบบริหารจดัการสิงแวดลอ้มการเรียนรู้ในการจดัการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการพฒันารูปแบบระบบบริหารจดัการสิงแวดลอ้มการเรียนรู้ในการจดัการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry Process) ซึงวฒันาพร ระงบัทุกข ์(2545: 42-43) ไดร้ะบุขนัตอนกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry Process) และสามารถนาํมาออกแบบเป็นระบบบริหารจดัการสิงแวดลอ้มการเรียนรู้ในการจดัการศึกษา บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ดงันี  
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 1.  สร้างความสนใจ   1.1 จดัสถานการณ์หรือเรืองราวทีน่าสนใจเพอืกระตุน้ใหผู้เ้รียน สงัเกต สงสยัในเหตุการณ์หรือเรืองราว   1.2  กระตุน้ใหผู้เ้รียนสร้างคาํถาม กาํหนดประเด็นทีจะศึกษา  2.  สํารวจและค้นหา   2.1  ผู ้เรียนวางแผน กําห นดแนวทางการสํารวจตรวจสอบตังสมมติฐาน  และกําห นดทางเลือกที เป็นไปได ้  2.2  ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัเพือเก็บรวบรวมขอ้มูลขอ้สนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ โดยมีกระบวนการทาํงานออกแบบ ดงันี    2.2.1  วิเคราะห์โจทย์ทีมีมาให้แก้ไข (Program Analysis) จุดเริมต้นของงานออกแบบ คือ ปัญหา                เมือมีปัญหา มีโจทย์ จึงมีการออกแบบแก้ไข ซึงโจทย์ทีว่านันมีความยากง่ายต่างกันแล้วแต่ชนิดของงาน แต่โจทย ์ไม่มีทางออกแบบไดถ้า้ปราศจากการวเิคราะห์หลกัๆ สาํหรับโจทยง์านกราฟิกมกัจะเป็นดงันี     - What เราจะทํางานอะไร? กําหนดเป้าหมายของงานทีจะทํา ซึงเป็นเรืองเบืองต้นในการออกแบบทีเราจะต้องรู้ก่อนว่า จะกําหนดให้งานของเราบอกอะไร (Inform) เช่น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บอกทฤษฎี                หรือหลกัการ และเพอืความบนัเทิง เป็นตน้     - Where งานของเราจะนาํไปใชที้ไหน? เช่น งานออกแบบผนังร้านหนังสือทีสยามสแควร์ทีเต็มไปดว้ยร้านคา้ แหล่งวยัรุ่น คงตอ้งมีสีสันฉูดฉาดสะดุดตามากกวา่ร้านแถวสีลม ซึงเป็นสถานทีในเขตคนทาํงานซึงมีอายมุากขึน     - Who ใครคือคนทีมาใช้งาน? หรือกลุ่มผูใ้ชง้านเป้าหมาย (User Target Group) เป็นเรืองสําคญัทีสุดในการวิเคราะห์โจทยเ์พอืการออกแบบ เพราะผูใ้ชง้านเป้าหมายอาจเป็นตวักาํหนดแนวความคิดและรูปลกัษณ์ของงานออกแบบ เช่น งานออกแบบโปสเตอร์สาํหรับผูใ้หญ่ เราตอ้งออกแบบโดยใชสี้จาํนวนไม่มากไม่ฉูดฉาด และตอ้งใชต้วัอกัษรทีมีขนาดใหญ่ รวมถึงการจดัวางอยา่งเรียบง่ายมากกวา่ผูใ้ชใ้นวยัอืนๆ     - How แลว้จะทาํงานชินนีอยา่งไร? การคิดวเิคราะห์ในขนัสุดทา้ยนีอาจจะยากสักหน่อย แต่เป็นการคิดทีรวบรวมการวเิคราะห์ทีมีมาทงัหมดกลนัออกมาเป็นแนวทาง    2.2.2  สร้างแนวคิดหลักในการออกแบบให้ได้ (Conceptual Design) งานทีดีต้องมีแนวความคิด (Concept) แต่ไม่ไดห้มายความวา่งานทีไม่มีแนวความคิดจะเป็นงานทีไม่ดีเสมอไป งานบางงานไม่ไดมี้แนวความคิด แต่เป็นงานออกแบบทีตอบสนองต่อกฎเกณฑก์ารออกแบบ (Design Criteria) ทีมีอยูก็่เป็นงานทีดีไดเ้ช่นกนั เพียงแต่ถา้ลองเอางานทีดีมาว่างเทียบกัน 2 ชิน อาจจะไม่ รู้สึกถึงความแตกต่างอะไรมากมายนักในตอนแรก แต่เมือเรารู้ว่างานชินทีหนึงมีแนวความคิดทีดี ในขณะทีอีกชินหนึงไม่มี งานชินทีมีแนวความคิดจะดูมีคุณค่าสูงขึนจนเราเกิดความรู้สึกแตกต่าง   2.2.3  ศึกษางานหรือกรณีตวัอย่างทีมีอยู่แลว้ (Case Study) การศึกษากรณีตวัอย่าง เป็นการวิเคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียของงานทีมีอยูแ่ลว้ เพือนาํมาประยกุตใ์ชอ้อกแบบในงานต่อไป ดงันนัการทาํกรณีศึกษานบัเป็นเรืองสาํคญัมากทีเดียวในงานออกแบบ เพราะเปรียบเสมือนตวัชีแนะหนทางในการออกแบบ หรือแกไ้ขปัญหาทีอาจจะเกิดขึนไดต้่อไป แต่จงระวงัว่าอย่าไปติดกับรูปแบบทีชืนชอบมาก เพราะอาจจะทาํให้ติดกบักรอบความคิดติดกับภาพทีเห็น จนบางครังไม่สามารถสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ออกมาได้ ซึงการติดรูปแบบหรือภาพมากเกินไปนีเอง อาจจะซึมซับมาสู่งานต่อไป                       จนกลายเป็นการตบแบบหรือลอกแบบชาวบา้นนนัเอง  3. อธิบายและสรุปผล  3.1  ผูเ้รียนนาํขอ้มูลขอ้สนเทศทีไดม้าวเิคราะห์ แปลผล สรุปผล และนาํเสนอผลในรูปแบบต่างๆ  
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 3.2  การคน้พบในขนันีอาจสนบัสนุนหรือโตแ้ยง้กบัสมมติฐานทีตงัไว ้หรือไม่เกียวขอ้งกบัประเด็นทีตงัไว ้แต่ไม่วา่ผลจะอยู่ในรูปใดก็สามารถสร้างความรู้ และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได ้ซึงสามารถนาํเสนอออกมาได ้ตามขนัตอนดงันี   3.2.1 งานออกแบบร่าง (Preliminary Design) การออกแบบร่างเป็นเรืองสําคญัทีหลายคนมกัมองขา้ม การออกแบบร่าง คือ การออกแบบร่างเอาแนวความคิดทีมีออกมาตีความเป็นแบบ ซึงส่วนใหญ่เวลาทาํงานมกัจะตอ้งสเก็ตซ์งานดว้ยมือออกมาเป็นแบบร่างก่อน เพราะการสเก็ตซ์จากมือ คือการถ่ายทอดสิงทีอยูใ่นสมองใหเ้ห็นจากสิงทีเป็นนามธรรมออกมาแบบเป็นรูปธรรม ความคิดออกมาจากสมองกลายเป็นสิงทีเห็นไดจ้บัตอ้งไดบ้นกระดาษ การสเก็ตซด์ว้ยมืออาจไม่ได้สวยอะไรมาก แต่ทาํให้สามารถเขา้ใจไดค้นเดียว หรือเพอืนที ร่วมงานเขา้ใจร่วมกนัได ้ซึงสิงทีสเก็ตซ์นีถือวา่เป็นแบบร่างทีจะนาํไปทาํต่อไป มีวธีิการอยู ่  ขนัตอนดงันี 1) แส วงห าข้อบกพ ร่อง (Mess Finding) ห ลังจากที ได้ทําการออกแ บบ ร่างจากข้อมูลแนวความคิดทีไดศึ้กษาคน้ควา้มาแลว้นนั ตอ้งทาํการหาขอ้บกพร่องหรือจุดทีไม่ดีของแบบร่าง เพอืดาํเนินการหาขอ้มูลและทาํการปรับปรุงแกไ้ข 2) รวบรวมข้อมูล (Data Finding) เมือหาจุดบกพร่องของแบบร่างพบแล้วนัน ให้ดําเนินการรวบรวมขอ้มูล จากแหล่งขอ้มูลอา้งอิงต่างๆ เพือนาํขอ้มูลทีคน้พบทีมีความเชือมโยงเพือนาํมาปรับแกแ้บบร่างในส่วนทีมีความบกพร่องของแบบร่างเกิดขึนนนัให้งานออกมาสมบูรณ์ เหมาะสมกบัประเด็นหวัขอ้ทีทาํการออกแบบ 3) มองปัญหาทุกด้าน (Problem Finding) ตงัประเด็นคาํถามจากแบบร่างและข้อบกพร่องทีคน้พบเพอืหาคาํตอบทีเชือมโยงไปยงัความคิดทีหลากหลายในประเด็นขอ้แสวงหาความคิดทีหลากหลาย 4) แสวงหาความคิดทีหลากหลาย (Idea Finding) เมือมองปัญหาทุกดา้นเชือมโยงมายงัความคิดทีหลากหลายเพือให้ไดป้ระเด็นคาํตอบของปัญหานนัๆ แลว้เขียนเป็นประเด็นของความคิดทีคน้พบเพือเชือมโยงไปยงัการหาคาํตอบของปัญหาทีเป็นขอ้คน้พบ 5) หาคําตอบทีรอบด้าน (Solution Finding) แสวงหาความคิดทีหลากหลายเป็นข้อมูลทีจะสนบัสนุนในการเลือกคาํตอบทีถูกตอ้ง และตอบประเด็นของปัญหานนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์และมีคุณภาพ 6) หาข้อสรุปทีเหมาะสม (Acceptance Finding) เมือได้คาํตอบหลายประเด็นต้องทําการหาขอ้สรุปของคาํตอบทีถูกตอ้งเหมาะสมทีสุด สําหรับการสรุปประเด็นของการออกแบบร่างงานกราฟิกต่างๆ เพือนาํขอ้สรุปนนัๆ ปรับแกใ้นแบบร่าง และดาํเนินการออกแบบจริงต่อไป   3.2.2  ออกแบบจริง (Design) การออกแบบจริงนนัเป็นการพฒันาจากแบบร่างทีมีอยู ่ทีผา่นการคดัเลือกแลว้ทีจะนาํไปผลิตต่อไป แลว้แต่ความถนดัของคนออกแบบแต่ละคน อาจจะเป็นการใช ้Freehand หรือนาํไปออกแบบในโปรแกรมทีตนถนดั ไม่วา่จะเป็น Photoshop, IIIustrator, Coreldraw ฯลฯ 4.  ขยายความรู้   ผูเ้รียนนาํความรู้ทีสร้างขึนไปเชือมโยงกบัความรู้เดิมหรือแนวคิดทีไดค้น้ควา้เพิมเติม หรือนาํขอ้สรุปทีไดไ้ปอธิบายเหตุการณ์อืนๆ โดยมีกระบวนการขนัตอนในการขยายความรู้เพือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ซึงหมายถึงความคิดเชือมโยงทีพยายามหาทางออกหลายๆ ทาง ใชค้วามคิดทีหลากหลาย แสวงหาความเป็นไปไดใ้หม่ๆ และคิดนอกกรอบ คดัสรรหาทางเลือกใหม่ๆ และพยายามปรับปรุงใหดี้ขึนเรือยๆ  5. ประเมนิผล   เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนต่างๆ ว่าผู ้เรียนมีความรู้อะไร อย่างไร และมากน้อยเพียงใด                     ผูป้ระเมิน ได้แก่ เพือน และครู โดยจะประเมินจากการนําเสนองานทีได้ทาํการออกแบบจริง ซึงขนัตอนการสร้างงาน
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นาํเสนอขอ้มูล หากตอ้งการสร้างงานนาํเสนอขอ้มูลให้ได้ดีนัน ขึนอยูก่บัองค์ประกอบหลายส่วน เริมตงัแต่ขอ้มูลทีจะใช้บรรยาย ลาํดับการนําเสนอ วิธีการนําเสนอ บรรยากาศในขณะบรรยาย ฯลฯ ปัจจัยต่างๆ เหล่านี บางอย่างก็ควบคุมได ้บางอยา่งก็ไม่สามารถควบคุมได ้แต่การเตรียมพร้อมในการบรรยายไวก่้อนจะเป็นการดีทีสุด เพอืทีจะไดแ้กปั้ญหาทีอาจจะเกิดขึนได ้ขนัตอนในการสร้างงานนาํเสนอขอ้มูล เพอืนาํเสนอผลงาน มีดงัต่อไปนี   1) การวางแผน ผูเ้รียนจะตอ้งทราบก่อนวา่การนาํเสนอครังนีมีจุดประสงคห์ลกัเพืออะไร ตอ้งการให้อะไรกบัผูฟั้งบา้ง และทีสาํคญัทีสุดคือผูฟั้งเป็นใคร เพือจะได้ใชเ้ตรียมการเรืองขอ้มูล และรูปแบบการนาํเสนอไดเ้หมาะสมกบัผูฟั้ง   2) การจดัเตรียมการนาํเสนอ เป็นการลาํดบัขนัตอนการจดัทาํสไลด ์ทาํไดห้ลายแบบ บางท่านเริมจากสร้างสไลด์ก่อนแลว้ค่อยเรียงลาํดบัสไลดภ์ายหลงั บางท่านวางโครงร่างดว้ยขอ้ความก่อน ดงันนัจะขอสรุปถึงขนัตอนดงักล่าวได ้8 ขนัตอนดงันี    2.1) เตรียมขอ้มูลในสไลด์ เป็นการหาขอ้มูลทีจะตอ้งใชส้าํหรับการนาํเสนอ ควรเนน้เฉพาะขอ้มูลทีเห็นวา่จาํเป็นจริงๆ และเหมาะกบัผูฟั้งกลุ่มเป้าหมายทีวางไว ้วธีินีจะช่วยในการวางกรอบของขอ้มูลทีจะนาํเสนอ   2.2) กาํหนดหัวขอ้หลกัทีใชเ้ป็นจุดขายสาํคญั เมือไดข้อ้มูลทีตอ้งการครบแลว้ ก็กาํหนดหัวขอ้ทีสําคญั โดยเลือกสิงทีน่าจะตอ้งตาตอ้งใจผูฟั้ง เพราะเป็นขนัตอนแรกของความสาํเร็จในงานนาํเสนอ    2.3) วางโครงร่าง เรียงลาํดบัหัวขอ้วา่จะนาํเสนอหัวขอ้ใดก่อนหลงั จะกล่าวรายละเอียดหรือกล่าวอยา่งคร่าวๆ การวางโครงร่างเป็นสิงทีสําคญัทาํให้สามารถรวมความคิดทงัหมดทีใชใ้นการนาํเสนอ และมีลาํดบัการนาํเสนอทีถูกตอ้ง   2.4) ตกแต่งเพือให้น่าสนใจ หลงัจากไดห้ัวขอ้ทีจะใส่ในแต่ละสไลดแ์ลว้ ตอนนีก็ถึงเวลาทีจะทาํใหส้ไลด์ดูเป็นมืออาชีพ และน่าสนใจยงิขึนดว้ยการตกแต่งสไลดใ์หดู้สวยงาม โดยการใชสี้สนั ใส่รูปภาพ ใส่กราฟ ตาราง และลูกเล่นในการเปลียนสไลดห์รือแสดงขอ้ความ    2.5) เตรียมขอ้มูลเกียวกบัการตอบคาํถาม ควรคาดเดาไวด้ว้ยวา่ผูฟั้งจะถามสิงใดบา้ง เพือเตรียมสไลด์ไว ้ในส่วนนี   2.6) การเตรียมเวลาสําหรับการแสดงสไลด์ และคาํถามจากผูฟั้ง การควบคุมเวลาเป็นสิงสําคญัในการนาํเสนอ ตอ้งทราบก่อนวา่มีเวลาเท่าไร สาํหรับการบรรยายทงัหมด และควรเผือเวลาสาํหรับการตอบคาํถามดว้ย   2.7) ระบบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และความผิดพลาดในสไลด์ ก่อนนําเสนอทุกครัง                 ควรตรวจสอบใหถี้ถว้นอีกครัง ไม่วา่จะเป็นการตรวจสอบตวัสะกด ลาํดบัสไลด ์การอา้งอิงขอ้มูล หรือวนัทีสาํหรับนาํเสนอ สิงเหล่านีไม่ควรผิดพลาด จะทาํใหดู้ไม่เป็นมืออาชีพ    2.8) เอกสารทีใชป้ระกอบการบรรยาย สิงสุดท้ายทีสําคญัและขาดไม่ได ้คือเอกสารประกอบการบรรยาย เพราะเอกสารเหล่านีเป็นตวัดึงให้ผูฟั้งจดจ่ออยู่กับการบรรยาย และยงัสามารถจดโน้ต หรือคาํถามทีสงสัยไวไ้ด้ เราควรเตรียมเอกสารไวแ้จกใหเ้พียงพอกบัผูเ้ขา้ฟังการบรรยาย  3) การซักซ้อมก่อนการนําเสนอ เมือสร้างงานนําเสนอเสร็จเรียบร้อยแลว้ สิงทีควรกระทําต่อไปคือการซกัซอ้มเตรียมการก่อนการนาํเสนอ เพือให้เกิดความชดัเจนในขอ้มูล และเขา้ใจอย่างถ่องแท ้มีลาํดบัการนาํเสนอทีถูกตอ้ง และยงัทาํใหเ้กิดความมนัใจมากขึน   4) การนาํเสนอจริง ในขณะบรรยายควรสร้างบรรยากาศทีดีเป็นกนัเองกบัผูฟั้ง ตอ้งใชน้าํเสียง คาํพูด กริยาท่าทางให้เหมาะสมกบัผูฟั้งด้วย การนําเสนอจริงเป็นตวัพิสูจน์ว่าการเตรียมการของคุณมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด               ถา้คุณเตรียมการมาพร้อม นนัก็ถือไดว้า่คุณประสบผลสาํเร็จไปครึงหนึงแลว้  
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6.  เครือข่ายสังคมออนไลน์ยุคดจิทิลั G-Suite for  Education ประกอบดว้ย  6.1  G-Site คือพืนทีทาํงานใช้แบ่งปันสําหรับชนัเรียน ครูและนักเรียนสามารถสร้างเวบ็ไซต์ของตนเองหรือโครงการไดโ้ดยทีไม่ตอ้งเขียนรหสั โคด้ หรือภาษาคอมพิวเตอร์ ทาํงานไดง่้ายเหมือนการทาํเอกสาร สามารถเปิดใชง้านได้ทุกแห่งดว้ยเวบ็เบราเซอร์บนคอมพิวเตอร์ Mac, PC และ Linux หรือ Smart Phone ได ้ 6.2  G-Classroom เป็นเครืองมือช่วยในการจดัการ มอบหมายงาน สร้าง ตรวจ และให้คะแนนงานสามารถตรวจสอบผูเ้รียนไดว้า่ทาํงานเสร็จตามกาํหนดนัดหมายหรือไม่ และแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยตรง รวมทงัการตดัเกรดได้ในทีเดียวกนั ผูเ้รียนสามารถเปิดดูเนือหาของชนัเรียนได ้ติดตามงาน และตรวจสอบวนัครบกาํหนดงานไดด้ว้ยการล็อกอินเขา้สู่ห้องเรียน และคน้หางานของตนเองไดโ้ดยอตัโนมติั ซึงงานทงัหมดจะถูกจดัเก็บอยูใ่น     แฟ้มงานภายใน Google Drive  6.3  G-Doc เอกสารมีชีวิตดว้ยการแกไ้ขทีชาญฉลาด และเครืองมือจดัรูปแบบทีช่วยให้สามารถจดัรูปแบบขอ้ความและยอ่หนา้ไดง่้ายๆ เลือกจากแบบอกัษรเป็นพนัๆ แบบ เพมิลิงกภ์าพ ภาพวาด และตารางไดเ้ขา้ถึงเอกสารของคุณได้ทุกที ทุกเวลา สร้าง และแก้ไขเอกสารของคุณได้จากทุกที ไม่ว่าจะใช้โทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ทุกคนสามารถทาํงานร่วมกนัในเอกสารฉบบัเดียวกนั ในเวลาเดียวกันสามารถทาํงานร่วมกบั Microsoft Word โดยเปิดแกไ้ข แปลงไฟล ์Word เป็น Google เอกสาร และกลบักนัได ้ 6.4  G-Sheet มีลกัษณะการทาํงานคลา้ยๆ กบั Microsoft Excel มีการสร้าง Column Row สามารถใส่ขอ้มูลต่างๆ ลงไปใน Cell ได ้คาํนวณสูตรต่างๆ ได ้แต่วธีิการใชสู้ตรคาํนวณจะแตกต่างจาก Excel ไม่ตอ้งติดตงัทีเครือง สามารถใชง้านบน Web ไดโ้ดยไฟล์จะถูกบันทึกไวที้ Server ของ Google ทาํ ให้สามารถเปิดใช้งานได้ไม่ว่าจะอยู่ทีใดเพียงมี            Web Browser และ อินเทอร์เน็ต สามารถแชร์ไฟลใ์หผู้อื้นร่วมใชง้านได ้และมีระบบ Real Time Save อตัโนมติั นอกจากนียงัสามารถ Save หรือ Export ออกมาใชง้านกบั Microsoft Excel ได ้ 6.5  G-Slide สไลด์ช่วยให้สามารถสร้าง แกไ้ข ทาํงานร่วมกนั และนําเสนอไดไ้ม่ว่าจะอยู่ทีใด ทํางานไดก้ับ Microsoft PowerPointไดส้ามารถเปิด และแกไ้ขไฟล ์Microsoft PowerPoint แปลงไฟล ์PowerPoint เป็น Google สไลด ์และกลบักนัได ้ 6.6  G-Forms การสร้างแบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูล เช่น แบบประเมิน แบบสอบถาม ใบสมัครงาน แบบฟอร์มสําหรับการเก็บขอ้มูลแบบทดสอบ ฯลฯ การนําฟอร์มไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เช่น การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน การสร้างแบบสอบถามเพือเก็บขอ้มูลต่างๆ เป็นตน้ ซึง Google Forms สามารถสร้างแบบทดสอบ และสามารถตรวจคาํตอบพร้อมทงัใหผ้ลตอบกลบัไปยงันกัเรียนได ้ 6.7  G-Photo เป็นแอปพลิเคชันและบริการใหม่จาก Google ทีมีไวส้ําหรับจัดการรูปภาพและวิดีโอ                โดยจะเน้นการสํารองรูปภาพและวิดีโอในอุปกรณ์ของเราไปเก็บไวใ้นรูปแบบ Butt Storage ร่วมกับ Google Drive                     ซึงสามารถสํารองรูปภาพ และวิดีโอไดไ้ม่จาํกดั สามารถใชง้านไดบ้น Android, iOS, Mac และ Windows พร้อมกนันีสามารถใชง้านผา่นเวบ็เบราวเ์ซอร์ที photos.google.com ไดด้ว้ย  6.8  G-Hangout ติดต่อไดทุ้กเวลาดว้ยวดีิโอ เสียง หรือขอ้ความ ใชก้ารแชทดว้ยขอ้ความสาํหรับถามคาํถามสนัๆ และใชแ้ฮงเอาทส์าํหรับแฮงเอาทว์ดีิโอเป็นกลุ่ม ช่วงเวลาทีเปิดใหเ้ขา้พบ และการทศันศึกษา แบบเสมือนจริง  6.9  G-Translate โปรแกรมแปลภาษาโดยอา้งอิงสถิติในการแปล (ซึงสามารถแปลไดแ้บบขอ้ความและทงัเวบ็) โดยปกติแลว้โปรแกรมส่วนใหญ่จะใชแ้นวทางอา้งอิงกฎ และตอ้งใชก้ารนิยามคาํศพัท์ และไวยากรณ์จาํนวนมากในการแปล แต่ทีมงาน Google (กูเกิล) ไดท้าํการเพิมขอ้มูลจาํนวนมากให้กบัโปรแกรมทงัภาษาเดียวกนัและภาษาปลายทาง และเพิมขอ้ความตวัอย่างการแปลทีแปลโดยมนุษย ์ซึงทางทีมงาน Google (กูเกิล) ไดใ้ชเ้ทคนิคเชิงสถิติ ให้โปรแกรม
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อา้งอิงหลกัการ กลุ่มคาํ ทีมนุษยไ์ดท้าํการแปลไว ้โดยทีมงาน Google ไดแ้จง้ไวว้า่ไดผ้ลลพัท์ทีดีกวา่วิธีเดิม สําหรับการทาํงานของ Google Translate จะใชค้อมพิวเตอร์หลายตวัในการประมวลผล โดยเครืองนีจะใชใ้นการแปลภาษา เรียกว่า  "Statistical Machine Translation" หรือ "ระบบการแปลภาษาเชิงสถิติ" ซึงเป็นวิธีทีคอมพิวเตอร์ใชแ้ปลความหมายของประโยค โดยอา้งอิงจากรูปแบบของขอ้ความจาํนวนมาก เพอืใหข้อ้ความทีแปลมีความใกลเ้คียงกบัภาษามนุษย ์ 6.10  G-Calendar ใชเ้วลากบัการวางแผนนอ้ยลง และมีเวลาลงมือทาํมากขึนดว้ยปฏิทินทีแชร์ไดซึ้งผสานรวมกบั Gmail ไดรฟ์ รายชือติดต่อ Sites และแฮงเอาทไ์ดอ้ยา่งไร้รอยต่อ  6.11  YouTube คือเว็บไซต์ทีให้บริการด้านวิดีโอ ผูใ้ช้จะเป็นผู ้Upload VDO ขึนไปเพือ Share กับ User                 อืน เพือเป็นการแลกเปลียนความบนัเทิง ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ รวมทงัการเรียนการสอน ไม่วา่จะเป็นการสอนแบบสด แบบ Realtime หรือการอัดคลิปการสอนเพือใช้ในชันเรียนหรือนอกห้องเรียน การนําเสนอเรืองราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ                     ทีน่าสนใจ การจดัการเพลยลิ์สตเ์พือจดัหมวดหมู่ของวดีิโอใหง่้ายต่อการใชง้าน  6.12  G-Search เป็นเครืองมือทีให้บริการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต( Search Engine) ของเว็บไซต ์Google.com ทีโด่งดังทีสุดในปัจจุบัน ผูใ้ช้งานเพียงเข้าเว็บไซต์  www.Google.com จากนันพิมพ์คาํหรือข้อความ        (Keyword) เกียวกับเรืองทีตอ้งการคน้หา เพียงชัวอึดใจหลงักดปุ่มEnter Google Search ก็จะแสดงเวบ็ไซต์ทังหมดทีเกียวข้องกับ Keyword เหล่านันทันที ไม่เฉพาะแต่เพียงการค้นหาข้อมูลในรูปของเว็บไซต์เท่านัน Google Search                     ยงัสามารถคน้หาขอ้มูลทีเป็นไฟล์รูปภาพ( Images) กลุ่มข่าว( News Groups) และสาระบบเวบ็ ( Web Directory) ไดอ้ยา่งแม่นยาํและน่าทึงอีกดว้ย ปัจจุบนัเวบ็ไซต ์Google ไดรั้บความนิยมอยา่งมากจากผูที้ตอ้งการคน้หาขอ้มูลผา่นเวบ็ไซตโ์ดยมีผูเ้ขา้ใชง้านกวา่  ลา้นครังต่อวนัเลยทีเดียว  6.13  Facebook เป็นสือสังคมออนไลน์ให้ผูค้นพบปะกนั แชร์ภาพ แชร์ขอ้มูลต่างๆ ร่วมกนัผ่านโปรแกรมดงักล่าว  6.14  Instagram เป็นสือสังคมออนไลน์ทีให้ผูใ้ชส้ามารถแชร์ภาพ วิดีโอให้คนในกลุ่ม หรือชุมชนเดียวกนั           ไดแ้ลกเปลียนกนั ผลการประเมินความเหมาะสมขององคป์ระกอบในการออกแบบระบบการบริหารจดัการสิงแวดลอ้ม การเรียนรู้ในการจดัการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า  ทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุด ยกเวน้ องค์ประกอบของระบบบริหารจัดการสิงแวดล้อมฯ ประกอบด้วย 1) วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry Process)                    2) ขนัตอนการออกแบบ (Process Design) 3) 6 ขนัตอนสร้างความคิดสร้างสรรค ์4) ขนัตอนการสร้างงานนาํเสนอขอ้มูล 5) การประเมินผลงาน และ 6) G-Suite (Google for Education) และความเหมาะสมของรายละเอียดขนัตอนของระบบการบริหารจดัการสิงแวดลอ้มการเรียนรู้ในการจดัการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ใชว้ิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry Process) พบว่า ทุกขนัตอนของระบบการบริหารจัดการสิงแวดลอ้มการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของฉันทนา ปาปัดถา และณมน จีรังสุวรรณ (2557) ไดศึ้กษาวิจยัเรือง รูปแบบสิงแวดลอ้มการเรียนรู้ในการศึกษาสร้างสรรค์บนเครือข่ายสังคมเพือพฒันาความคิดสร้างสรรค์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีสุด สอดคลอ้งกับปณิตา วรรณพิรุณ และปารยพิ์ชชา ก้านจักร (2559)                 ทีพบวา่ รูปแบบสิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้แบบสืบเสาะ โดยอิงประสบการณ์ผา่นสือสังคมวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีสุด และสอดคลอ้งกบัพิพฒัน์ อฒัพธุ ทิพรัตน์ สิทธิวงศ ์และดิเรก ธีระภูธร (2560) ทีพบวา่ การใชสื้อสังคมออนไลน์ร่วมกบัการเรียนรู้เชิงรุก วิชาการออกแบบและผลิตสือกราฟิกคอมพิวเตอร์ สาํหรับนักศึกษาระดบัชนัปริญญาตรี มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีสุด  จากการออกแบบระบบบริหารจัดการสิงแวดล้อมการเรียนรู้ในการจดัการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์              ฉบบัปรับปรุง เป็นกระบวนการวิจยัระยะที 1 เพือหารูปแบบและองคป์ระกอบทีเหมาะสมของระบบ ก่อนทีคณะผูว้ิจยัได้
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นาํไปพฒันาเป็นระบบออนไลน์ทีสามารถใชง้านไดจ้ริง โดยจะนาํเสนอผลการพฒันา และการทดลองใชร้ะบบในรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ และนาํเสนอในรูปแบบบทความวจิยัในบทความต่อไป  สรุปผลการวจิัย  องคป์ระกอบของระบบการบริหารจดัการสิงแวดลอ้มการเรียนรู้ในการจดัการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์             มี 2 องค์ประกอบหลกั ไดแ้ก่ 1) ระบบบริหารจดัการสิงแวดลอ้มการเรียนรู้ ประกอบดว้ย กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry Process) แนวคิดเบืองตน้เกียวกบัการออกแบบ กระบวนการออกแบบ และการนาํเสนอผลงาน 2) ขนัตอนระบบบริหารจดัการสิงแวดลอ้มการเรียนรู้ ประกอบดว้ย สร้างความสนใจ สาํรวจและคน้หา อธิบายและสรุปผล ขยายความรู้ ประเมินผล และนําเสนอบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ และความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการสิงแวดลอ้มการเรียนรู้ในการจดัการศึกษาบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีสุด   กิตติกรรมประกาศ  บทความวจิยันีเป็นส่วนหนึงของการวจิยัเรือง ระบบการบริหารจดัการสิงแวดลอ้มการเรียนรู้ในการจดัการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเพือพฒันาความคิดสร้างสรรค์ ได้รับทุนสนับสนุนทุนวิจยัเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สํานักงานคณ ะกรรมการการอาชีวศึกษา                         และขอขอบคุณบุคลากรของวทิยาลยัเทคนิคเลย วทิยาลยัพณิชยการธนบุรี และคณะเทคโนโลยีสือสารมวลชน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทีใหค้วามช่วยเหลือในการดาํเนินการวจิยัในครังนี  เอกสารอ้างองิ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร. 2554. กรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย.  กรุงเทพมหานคร: กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร. กระทรวงศึกษาธิการ.  2554.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556.  กรุงเทพมหานคร: สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ. ฉนัทนา ปาปัดถา และณมน จีรังสุวรรณ. 2557. รูปแบบสิงแวดลอ้มการเรียนรู้ในการศึกษาสร้างสรรคบ์นเครือข่ายสงัคมเพือพฒันาความคิดสร้างสรรค.์ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 5(1) มกราคม-มิถุนายน : 25-34. ชนาธิป พรกุล.  2554.  กระบนการสอนคิด ทฤษฎีและการนําไปใช้.  พิมพ์ครังที 2. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. ณมน จีรังสุวรรณ.  2555.  หลักการออกแบบและประเมนิ. พิมพค์รังที 2. กรุงเทพมหานคร: ศูนยผ์ลิตตาํราเรียน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ. ธนกร หวงัพิพฒัน์วงศ.์ 2553. Virtual University กบัการศึกษาแบบสร้างสรรค.์  Executive J ournal 30(4), 82-88. ปณิตา วรรณพิรุณ และ ปารยพิ์ชชา ก้านจักร. 2559. การพฒันารูปแบบสิงแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบสืบเสาะโดยอิงประสบการณ์ผ่านสือสังคมเพือส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาระดบัปริญญาบัณฑิต. วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 13(2) กรกฎาคม-ธนัวาคม: 58-65. ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์. 2554.  21st Century Skills Rethinking How Students Learn: ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพือศตวรรษท ี21. กรุงเทพมหานคร: Openworlds. 
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พิพฒัน์ อฒัพุธ ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ และดิเรก ธีระภูธร. 2560. ผลการใชสื้อสังคมออนไลน์ร่วมกบัการเรียนรู้เชิงรุก วิชาการออกแบบและผลิตสือกราฟิกคอมพิวเตอร์ สําหรับนักศึกษาระดับชันปริญญาตรี. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร. 19(2) เมษายน-มิถุนายน :145-154. พีระ พนาสุภณ.  2553.  การศึกษาต้องมาก่อน.  กรุงเทพมหานคร: แมค็. วฒันาพร ระงบัทุกข.์ 2545. เทคนิคและกิจกรรมการเรียนรู้ทเีน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามหลักสูตรการศึกษา  ขนัพืนฐาน พ.ศ. 2544. กรุงเทพมหานคร : พริกหยวกกราฟฟิก. Partnership for 21st Century Skills. 2012. Framework for  21st Century Learning. From: http://www.p21.org,  September 1, 2017                          
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หนังสือการ์ตูนเสริมการเรียนเรืองระบบสุริยะ Comic Book: Solar  System  ฉนัทนา  ปาปัดถา1* และ ปวริศร์  แซ่เฮง้1 Chantana  Papattha1* and Pawarit  Sae-Heng1 
 บทคดัย่อ    การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงค์เพือพฒันาสือหนังสือการ์ตูนเสริมการเรียน และประเมินความพึงพอใจทีมีต่อหนังสือการ์ตูนเสริมการเรียน เรือง ระบบสุริยะ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช่วงชันที  (ชันประถามศึกษาปีที ) ของโรงเรียนโฆสิตสโมสร กรุงเทพมหานคร จาํนวน  คน ได้มาดว้ยการเลือกแบบเจาะจง โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิตทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนความพงึพอใจหนงัสือการ์ตูนเสริมการเรียน เรือง ระบบสุริยะ อยูใ่นระดบัมาก  คําสําคัญ : สือการเรียนการสอน วทิยาศาสตร์, ระบบสุริยะ, หนงัสือการ์ตูน  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      
  สาขาวิชาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย คณะเทคโนโลยสืีอสารมวลชน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพฯ  * ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : chantana.p@rmutp.ac.th   
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บทนํา  ครู ผูส้อน หรือผูใ้หก้ารเรียนรู้ ผูถ้่ายทอดเนือหาสาระ ไดแ้ก่ ครู และอาจารย ์ซึงถือเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพชนัสูง (ปรัชญา เวสารัชช์, ) ครูมกัมีบทบาทในการจดัประสบการณ์ต่างๆ ไม่วา่จะเป็นดา้นเนือหาสาระหรือทกัษะ และมีบทบาทในการจดัประสบการณ์เพือการเรียนการสอน ในการทีจะถ่ายทอดความรู้ไปสู่เด็กในเรืองต่างๆ นนั มีความสาํคญัมาก เพราะเด็กเป็นวยัทีกาํลงัเจริญเติบโต เป็นวยัทีตอ้งการรับความรู้หรือทกัษะในการเรียนรู้ จาํเป็นตอ้งหาสือการเรียนการสอนทีเหมาะสม ในการสอนแบบธรรมดานันจะช่วยสร้างรากฐานทีเป็นรูปธรรมขึนในความคิดของเด็ก การฟังเพียงอย่างเดียวเด็กจะตอ้งใช้จินตนาการเพือให้สิงทีเป็นนามธรรมเกิดเป็นรูปธรรมขึนในความคิด ดังนนั การเลือกใชสื้อทีเหมาะสมกบัการสอนจึงมีความสําคญัมาก เด็กในแต่ละช่วงวยัจะมีความแตกต่างกนัจาํเป็นตอ้งเลือกใชสื้อให้เหมาะสมกบัพฒันาการของเด็ก จึงมีความจาํเป็นทีจะตอ้งหาสือการเรียนรู้ทีเหมาะสมกบัอาย ุและแนวความคิดของวยัเพือให้มีการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ และสามารถคิดวิเคราะห์หรือแยกแยะสิงต่างๆไดอ้ยา่งสมวยั นอกจากนียงัมีปัจจยัทีส่งผลให้เด็กมีผลการเรียนอ่อนลง คือการทีเด็กให้ความสนใจเกียวกบัเกม การใชเ้ทคโนโลยี และสือเพือความบนัเทิงมากขึน ส่งผลให้ความสนใจในการศึกษาหาความรู้ลดน้อยลง ดงันนั องคป์ระกอบสาํคญัของการจดัการศึกษาในประเด็นหนึงทีน่าสนใจคือ สือและอุปกรณ์สําหรับการศึกษา สือและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อาคาร สถานที โต๊ะ เกา้อี กระดานเขียนหนงัสือ แบบเรียน สมุด ดินสอ ตลอดถึงอุปกรณ์ทีทนัสมยัทีมีราคาแพงทงัหลาย เช่น อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เครืองคอมพิวเตอร์ สือและอุปกรณ์เหล่านี เป็นส่วนประกอบทีจาํเป็นสําหรับการจัดการศึกษา ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงมีหนา้ทีรับผิดชอบ ดูแลให้สิงเหล่านีมีอยา่งเพียงพอ อยูใ่นสภาพใชง้านได ้และใชสื้อเหล่านีเป็นส่วนช่วยใหเ้กิดการถ่ายทอดเนือหาความรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ครูทีมีคุณภาพตอ้งสามารถผลิตและพฒันาสือและอุปกรณ์การศึกษาสําหรับการสอนของตนด้วย (ปรัชญา เวสารัชช์, ) และการใช้สือการเรียนการสอนใน       ชนัเรียนทวัไป  ครูใชเ้อกสาร หนังสือเรียน หรือสมุดกิจกรรมเหมือนกันทงัชัน สมุดกิจกรรมเป็นการฝึกซาํๆ ไม่มีการสอน         สิงใหม่ ส่วนหนงัสือเรียนครูใชใ้ห้ผูเ้รียนคน้หาขอ้มูลแลว้จาํไวเ้พือตอบคาํถามของครู ในการสอนกระบวนการคิด ครูควรสร้างแบบเรียนประมาณ  ชุด มีเนือหาสาระเดียวกัน แต่ใช้วิธีการทาํความเขา้ใจขอ้มูลหรือกระบวนการคิดแตกต่างกัน เพีอเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนคิดไดห้ลากหลายวธีิ ส่วนสมุดกิจกรรม ครูควรเพิมการสอนกระบวนการคิดในการทาํกิจกรรม สมุดกิจกรรมนีจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาการคิดของผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดี (ชนาธิป พรกุล, ) โดยการจดัการศึกษาในปัจจุบันอยู่ในบริบทของการใชเ้ทคโนโลยีมาใชใ้นการช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นระบบอีเลิร์นนิง ระบบเทคโนโลยีการจดัการความรู้ ระบบอีไลบรารี และระบบอนัเกียวเนืองอืนๆ (วิชิต เทพประสิทธิ, ) แต่เมือความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลย ี        ทีพฒันาไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นพฤติกรรมการอ่าน การให้ความสนใจต่อเรืองใดเรืองหนึงน้อยลง โดยส่งผลให้เด็กมีสมาธิสัน มีการอ่านหนังสือน้อยลง ดังนัน เพือส่งเสริมให้ผูเ้รียน             มีความสนใจดา้นการอ่านมากยงิขึน หนงัสือการ์ตูนจึงเป็นอีกหนึงทางเลือกทีน่าจะส่งผลดีต่อการส่งเสริมการอ่านให้กบัผูเ้รียน โดยการ์ตูนเป็นสือสาํหรับใชใ้นการเรียนการสอน เนืองจากการ์ตูนช่วยเร้าความสนใจ และสามารถกาํหนดกิจกรรมให้สามารถดึงดูดและน่าติดตามเนือหาไดอ้ย่างต่อเนือง อีกทงัยงัสามารถช่วยให้เกิดความคิด จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ไดเ้ป็นอยา่งดี   ดงันนั จึงทาํให้ผูจ้ดัทาํสนใจพฒันาสมุดเล่มเล็ก เพือเป็นสือเสริมการเรียนการสอนโดยให้นกัเรียนทุกคนไดเ้รียนรู้จากการอ่านสมุดเล่มเล็ก มีเนือหาทีเขา้ใจง่าย และสนุกกบัการอ่านหนังสือพร้อมภาพประกอบ อีกทงัยงัเป็นการเพิมทกัษะการรักการอ่านของเด็กในชนัปฐมวยัให้มากกว่าการสนใจสือต่างๆ การเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์มีความยาก ผูจ้ดัทาํจึงอยากทาํให้มีสือทีหลากหลายมากยิงขึนมากกว่านังเรียนตามบทเรียนปกติ และเป็นการทบทวนความรู้ของผูเ้รียนในการนําเนือหาทีเรียน อีกทงัยงัเป็นแนวทางในการจดัทาํสมุดเล่มเลก็เล่มต่อไปของเด็กๆ เพอืพฒันาทกัษะในดา้นต่างๆ อีกดว้ย   
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วธิีดําเนินการวิจัย การศึกษาครังนีเป็นการวจิยัและพฒันา (Research and Development) มีขนัตอนดาํเนินการ ดงันี .   ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูล 1.1   การหาแนวคิด สือการเรียนการสอนหนงัสือการ์ตูนเสริมการเรียน เป็นสือการเรียนการสอนทีมาประยกุต์ในรูปแบบของหนังสือการ์ตูน เพือสร้างให้ผูเ้รียนเกิดความตระหนักในเรืองของการอ่านหนงัสือให้มีประสิทธิภาพทีดีขึน ดว้ยเหตุนีจึงเป็นแนวคิดในการจดัทาํหนงัสือการ์ตูนเสริมการเรียน เรือง ระบบสุริยะ 1.2 สาํรวจพืนทีเพือเก็บรวบรวมขอ้มูลของโรงเรียนโฆสิตสโมสร ดาํเนินการสาํรวจกลุ่มเป้าหมาย วิธีการสอน และกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน โดยเขา้พบกบัอาจารยผ์ูส้อนประจาํกลุ่มสาระต่างๆ พูดคุยเพือรับทราบถึงปัญหาของ         เด็กนักเรียน หรือสิงทีโรงเรียนตอ้งการ จึงเสนอโครงงานของเราเพือช่วยการสอนให้มีประสิทธิภาพทีดีขึน ซึงจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กนกัเรียนได ้1. 3  ศึกษาเอกสารประกอบด้วยหนังสือคู่มือการสอนและหนังสือเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที  ช่วงชนัที  โดยศึกษาเนือหาของวชิาเพอืให้เหมาะสมกบัสือ และเป็นไปตามตวัชีวดัมาตรฐานการเรียนรู้และคุณลกัษณะของผูเ้รียน ตามทีอาจารยผ์ูส้อนตอ้งการ  .   ขนัตอนการผลิตหนงัสือการ์ตูนเสริมการเรียน เรือง ระบบสุริยะ ประกอบดว้ย  ขนัตอน ดงันี .    ขนัตอนก่อนการผลิต (Pre-production)  - กาํหนดรูปเล่มหนงัสือภาพขนาดไม่เกิน x21 เซนติเมตร  - กาํหนดเนือหาและตวัละครโดยการวาดเคา้โครงหนา้กระดาษเบืองตน้ เพอืใส่เนือหาใหเ้หมาะสมกบัวชิาทีจะทาํ - กาํหนดภาพประกอบให้สอดคลอ้งกับเนือหา โดยจะวาดแบบการ์ตูนใช้ลายเส้นให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยเลือกใชก้ารวาดภาพการ์ตูนผสมกบัฉากประกอบ  - ตรวจสอบความถูกตอ้ง และใหค้รอบคลุมตวัชีวดัทีตอ้งการก่อนขนัตอนการผลิตผลงานจริง .    ขนัตอนการผลิต (Production) - การเขียน Story Board เพือเป็นแนวทางในการดําเนินเรืองทีจะวาด เป็นผลดีในการทํางาน  ทาํใหใ้ชเ้วลารวดเร็ว และตรงตามวตัถุประสงคที์วางไว ้- ตรวจสอบปรับปรุงแกไ้ขสือ นาํเนือหาและภาพประกอบทีจดัเรียงเป็นรูปเล่ม และตรวจสอบความผิดพลาด พร้อมพิจารณารูปแบบของผลงานก่อนนาํไปปรับปรุงแกไ้ข จนกระทงัเนือหา ภาพประกอบ และรูปเล่มทงัหมดสมบูรณ์ครบถว้นเพอืส่งโรงพมิพ ์2.3  ขนัตอนหลงัการผลิต (Post-production)   - การทดลองใชสื้อ โดยนาํสือการเรียนสอนเรือง “หนงัสือการ์ตูนเสริมความรู้เรืองระบบสุริยะ” ทีผลิตส่งมอบให้อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ศึกษา โรงเรียนโฆสิตสโมสร เพือนาํไปประกอบกบัการเรียนการสอนในห้องเรียน   - การประเมินสือ โดยจดัทาํแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจชองนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที  โรงเรียนโฆสิตสโมสร และดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลความพงึพอใจ  3. ประชากรทีใชใ้นการศึกษาครังนี ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชนัประถมศึกษาปีที  ของโรงเรียนโฆสิตสโมสร โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการทดลองใชเ้ครืองมือและประเมินความพึงพอใจ จาํนวน  คน เพือประเมินความพึงพอใจต่อสือการเรียนการสอน หนงัสือการ์ตูนเสริมการเรียนเรืองระบบสุริยะ วชิาวทิยาศาสตร์ของกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์หลงัใชสื้อ 4. เครืองมือทีใช ้
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 4.1 เครืองมือทีใชใ้นการพฒันาสือ ไดแ้ก่ ) โปรแกรม Adobe InDesign ใชใ้นการทาํรูปเล่มหนงัสือ และ ) โปรแกรม Paint Tool Sai ใชใ้นการวาดการ์ตูน  4. 2 แบบสอบถามความพึงพอใจ มีลกัษณะโดยให้ประชากรเลือกคาํตอบตามความเป็นจริง มีลกัษณะคาํถามเป็นมาตรวดั  ระดบั ไดแ้ก่ มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย น้อยทีสุด ซึงแบบสอบถามมีความเชือมนัทีมีความเหมาะสมต่อการนาํไปใชที้ .   5. สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การหาความถี ร้อยละ หาค่าเฉลีย ( ̅) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยการนาํเสนอตารางประกอบความเรียง และไดก้าํหนดเกณฑก์ารพิจารณาความพึงพอใจต่อสือ ดงันี   ค่าเฉลีย 4. 51 – 5. 00 มากทีสุด   ค่าเฉลีย 3. 51 – 4. 50 มาก   ค่าเฉลีย 2. 51 – 3. 50 ปานกลาง   ค่าเฉลีย 1. 51 – 2. 50 นอ้ย   ค่าเฉลีย 1. 00 – 1. 50 นอ้ยทีสุด  ผลและวจิารณ์ผล จากการดาํเนินการหนงัสือการ์ตูนเสริมการเรียน เรือง ระบบสุริยะ มีผลการดาํเนินงานดงันี 

 ภาพท ี  การออกแบบตวัละคร  จากภาพที  เป็นการนาํเสนอลกัษณะของตวัละครทีใชใ้นการนาํเสนอสือ ประกอบดว้ยตวัละครหลกั  ตวัละคร และมีคุณลกัษณะเฉพาะ ดงันี -  ตวัละครหลกั ใบไม ้เป็นเด็กทีกลา้หาร มุ่งมนั อดทน เล่นกีฬาเก่ง ชอบเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจ ชอบอะไรที              ทา้ทาย แต่ไม่ชอบเรียนหนงัสือ -  ตวัละครหลกั โอปอ เป็นเด็กทีนิสัยน่ารักอ่อนโยน ฉลาด เรียนเก่ง เป็นดาวเด่นของโรงเรียน เป็นทีรักของเพือนๆ -  ตวัละครหลกั โซร่า โปรแกรมสมองกลทีมีความรู้รอบดา้น เป็นผูน้าํทาง และคอยแนะนาํวิธีการเล่นเกมให้กบั ผูเ้ล่นทีเขา้มา 
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-  ตวัละคร ครูเกสร ครูประจาํชนั ป.  ห้อง  ครูผูส้อนวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นครูทีใจดี ใสใจเด็กๆ เป็นทีรักของนกัเรียน  -  มอนสเตอร์ ปีศาจหลุมดาํ ปีศาจทีเกิดจากหลุมดาํ เป็นปีศาจทีชวัร้ายทีสุดในระบบสุริยะ -  มอนสเตอร์ ปีศาจมงักรไฟ ปีศาจทีเกิดจากเปลวเพลิงของดว้ยอาทิตย ์มีนิสัยชอบใจร้อน โมโหง่าย -  มอนสเตอร์ เตาไฟแช่แข็ง ปีศาจทีเกิดจากดาวพธุ มีนิสยั เยอืกเยน็  -  มอนสเตอร์ ปีศาจมลภาวะ ปีศาจทีเกิดจากผลพษิเสียในโลก มีนิสยั อนัธพาล ชอบสร้างความวุน่วาย -  มอนสเตอร์ ปีศาจพายหุมุน ปีศาจทีเกิดจากพายหุมุนของดาวพฤหัส มีนิสยั ฉลาด อารมณ์แปรปรวน -  มอนสเตอร์ ปีศาจวงแหวนนาํแขง็ ปีศาจทีเกิดจากความเยน็ของวงแหวนดาวเสาร์ มีนิสยั ฉลาดสุขมุ เยือกเยน็ 

  
ภาพท ี  หนา้ปกหนงัสือเกมตะลยุอวกาศในระบบสุริยะ 
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 ภาพท ี  ตวัอยา่งเนือหา   ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหนังสือการ์ตูนเสริมการเรียน เรือง ระบบสุริยะ ภาพรวมมีค่าเฉลีย .  อยูใ่นระดบัมากทีสุด จาํแนกเป็น ) การ์ตูนมีความน่าสนใจ มีค่าเฉลีย .  อยูใ่นระดบัมากทีสุด ) สีสนัมีความสวยงาม มีค่าเฉลีย 
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.  อยู่ในระดับมากทีสุด ) ความสวยงามของรูปภาพทีใช ้มีค่าเฉลีย .  อยู่ในระดบัมากทีสุด 4) ปริมาณของเนือหาเหมาะสม มีค่าเฉลีย .  อยูใ่นระดบัมากทีสุด ) รูปภาพประกอบสวยงามเหมาะสม มีค่าเฉลีย .  อยูใ่นระดบัมากทีสุด  7) เนือหามีความชดัเจนเขา้ใจง่าย มีค่าเฉลีย .  อยูใ่นระดบัมาก และ ) ลกัษณะขนาดสีของตวัอกัษรชดัเจน มีค่าเฉลีย .   อยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั  สรุปผลการวจิัย  ผลประเมินความพึงพอใจต่อสือการเรียนการสอนหนงัสือการ์ตูนเสริมการเรียน เรือง ระบบสุริยะ โดยนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  พบวา่ ผลการประเมินภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย .  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อนัดบั  ไดแ้ก่ การ์ตูนมีความน่าสนใจ อยู่ในระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย .  รองลงมา อนัดบั  ได้แก่ สีสันมีความสวยงาม อยู่ในระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย .  อนัดับ  ไดแ้ก่ ความสวยงามของรูปภาพทีใช ้อยู่ในระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย .  และอนัดบัสุดทา้ยได้แก่ ลกัษณะ ขนาดสีของตวัอกัษรชดัเจน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย .  ซึงสือการเรียนการสอนทีเป็นการ์ตูนเสริมบทเรียนอยู่ในระดบัทีมีเนือหาเขา้ใจมากกวา่หนังสือเรียนแบบเก่า ทงันีเนืองมาจากเนือหาของหนังสือมีความเหมาะสมกบัวยัระดบัชนั และมีความสนใจของเด็ก เนือหามีความสนุกสนาน ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรอนงค์ โชคสกุล และศรีอมัพร ประทุมนนัท์ ( ) ทีศึกษาการจดัทาํหนงัสือสาํหรับเด็ก และความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด เนืองจากลกัษณะของสือทีมีเนือหาเรืองราวจูงใจ สอดคลอ้งกบัสือการเรียนทีศึกษากนัอยูใ่นปัจจุบนั สําหรับโลเวลล ์(Lovell, 1980) ให้ความหมายของแรงจูงใจวา่ เป็นกระบวนการทีชกันาํโนม้นา้วให้บุคคลเกิดความมานะพยายามเพือทีจะสนองตอบความตอ้งการบางประการใหบ้รรลุผลสาํเร็จ  กิตติกรรมประกาศ  การศึกษาครังนี ได้รับทุนอุดหนุนงบประมาณจากโครงการส่งเสริมประดิษฐ์และนวตักรรมเพือคนรุ่นใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอขอบคุณครูสมชาย ถนอมวงษ ์                          รองผูอ้ ํานวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร จังหวดั กรุงเทพมหานคร และขอขอบคุณครูจุรีย์พร ทีให้ความอนุเคราะห์                   ดา้นเนือหาและอาํนวยความสะดวกดา้นพืนทีสาํหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล รวมถึงน้องๆ นักเรียนโรงเรียนโฆสิตสโมสร กรุงเทพมหานคร  เอกสารอ้างองิ ความรู้เรืองการ์ตูน. . แหล่งขอ้มูล: http://cartoontls.blogspot.com/p/blog-page_2560.html, 15 พฤศจิกายน  ชนาธิป พรกุล.  2554.  กระบนการสอนคิด ทฤษฎีและการนําไปใช้.  พิมพค์รังที . กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. ปรัชญา เวสารัชช์.  .  ชุดฝึกอบรมผู้บริหาร: ประมวลสาร.  กรุงเทพมหานคร:  สาํนกังานปฏิรูปการศึกษา. วชิิต เทพประสิทธิ.  .  การจดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้.  สืบคน้เมือวนัที  กุมภาพนัธ์  จาก http://www.learners.in.th/blogs/posts/314570, 15 พฤศจิกายน  อรอนงค ์โชคสกุล และศรีอมัพร ประทุมนนัท.์ ( ). การจดัทาํหนังสือสําหรับเด็ก. แหล่งขอ้มูล: https://worldfable.wordpress.com, 15 พฤศจิกายน  Lovell, R. B. 1980. Adult Learning. New York : Halsted Press Wiley & Son.  
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สืออนิโฟกราฟิกเรืองการหักเหของแสงและการเกิดรุ้งกนินํา Infographic: Topic of Refection of Light and the Rainbow  ฉนัทนา ปาปัดถา1*   ชนิดา พุม่ไทย1 และ กรกช ประสิทธิเวช1 Chantana Papattha1*   Chanida Pumthai1 and Korakod Prasittiwaj1  บทคัดย่อ    การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงค์เพือพฒันาสืออินโฟกราฟิก ประเมินความเหมาะสม และประเมินความพึงพอใจทีมีต่อสืออินโฟกราฟิกเรืองการหักเหของแสงและการเกิดรุ้งกินนาํ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนในช่วงชนัที 2 (ชนัประถมศึกษาปีที                4) ของโรงเรียนเปียมสุวรรณวิทยา แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา่ 1) สืออินโฟกราฟิกเรืองการหักเหของแสงและการเกิดรุ้งกินนาํมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  2) ผูเ้รียนมีความพงึพอใจต่อสืออินโฟกราฟิกเรืองการหักเหของแสงและการเกิดรุ้งกินนาํ อยูใ่นระดบัมาก  คาํสําคญั:  สืออินโฟกราฟิก การหกัเหของแสง การเกิดรุ้งกินนาํ  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         สาขาวิชาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย คณะเทคโนโลยสืีอสารมวลชน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพฯ  * ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : chantana.p@rmutp.ac.th 
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บทนํา ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิงขึน ซึงการเปลียนแปลงครังนีมีผลกระทบต่อองค์กร              ทุกหน่วยงาน ตลอดจนมีบทบาทมากขึนในชีวติประจาํวนัของมนุษย ์จึงทาํให้รูปแบบการดาํเนินชีวติของมนุษยเ์ปลียนไปไม่เวน้แมแ้ต่ระบบการศึกษาของไทยทีจาํเป็นตอ้งนําเทคโนโลยีมาใชใ้นการเรียนการสอน เพือเพิมประสิทธิภาพในการเรียน ซึงสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ โดยเฉพาะเทคโนโลยดีา้นเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และการสือสาร (ชยัยงศ์ พรหมวงศ์, 2548) ซึงการจดัการเรียนรู้ในยคุปัจจุบนั ไดถู้กกล่าวถึงกนัมากในบริบทของการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นระบบอีเลิร์นนิง ระบบเทคโนโลยีการจดัการความรู้ ระบบอีไลบรารี              และระบบอนัเกียวเนืองอืนๆ (วชิิต เทพประสิทธิ, 2552)  การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก็เริมเขา้มามีบทบาทในการเรียนการสอนเพิมมากขึน จากปกติทีมี การเรียนแต่ในหนงัสือเป็นสิงทีซาํซาก จึงมีการนาํเอาสือการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์มาประกอบในการเรียนเพือเพมิประสิทธิภาพในการเรียนเพมิมากขึน การสร้างสือการเรียนการสอนก็เป็นส่วนหนึงเพอืเพมิทกัษะทางการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน โดยสือทีมีความเหมาะสมในปัจจุบนัและเป็นทีนิยมคือ อินโฟกราฟิก เป็นสือทีนาํขอ้มูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศในลกัษณะของขอ้มูลและกราฟิก อาจเป็นลายเส้น สัญลกัษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที ฯลฯ ทีออกแบบเป็นภาพนิงหรือภาพเคลือนไหว ดูแลว้เขา้ใจง่ายในเวลารวดเร็วและชดัเจน สามารถสือใหผู้ช้มเขา้ใจความหมายของขอ้มูลไดท้งัหมด โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีผูน้าํเสนอมาช่วยขยายความเขา้ใจอีก (จงรัก เทศนา, 2556) สืออินโฟกราฟิก เป็นสือทีสามารถทาํเรืองยากให้เป็นเรืองทีเข้าใจง่าย และเห็นภาพได้ง่าย เป็นการนํารายละเอียดทียาวๆ มาสรุปให้กระชับเข้าใจง่ายด้วยการนําเสนอภาพประกอบกราฟิก โดยการนํารูปภาพ เสียง มาประกอบเป็นวิดีโอเพือสร้างความเขา้ใจง่ายมากขึน ดงันัน สือประเภทอินโฟกราฟิกจึงมีความเหมาะสมต่อ การนาํไปพฒันาเป็นสือการเรียนการสอน โดยพฒันาให้มีความเหมาะสมกบัทุกช่วงวยั และจากการสาํรวจขอ้มูลพบวา่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ในหลกัสูตรการเรียนการสอนของระดบัชนัประถมศึกษา ช่วงชนัที 2 (ชนัประถมศึกษาปีที 4-6) ไดบ้รรจุหน่วยเรียนเรืองแสงและการหักเหของแสงในรายวิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียน          เปียมสุวรรณวิทยา แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนสําหรับเด็กตงัแต่ชนัอนุบาลจนถึงชนัประถมศึกษาตอนปลายตามทีหลกัสูตรกาํหนด มีการเรียนการสอนเรืองการหักเหของแสงและการเกิดรุ้งกินนําสําหรับนกัเรียนทีกาํลงัศึกษาในช่วงชนัที 2 แต่สือการเรียนการสอนทีมียงัไม่เพียงพอ เดิมใชสื้อเฉพาะทีเป็นหนงัสือเรียน แผนภูมิภาพ และการทดลอง ซึงเป็นสือทีผลิตใช้เองแบบง่ายๆ และเมือทําการสัมภาษณ์ครูผูส้อน (ฉวีวรรณ จันทร์บัว, 2560)               พบวา่ มีความตอ้งการสือเสริมการเรียนทีมีลกัษณะเป็นสือเคลือนไหว  มีภาพทีสวยงาม เขา้ใจง่าย และน่าสนใจ เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน รวมทงัสามารถนาํมาใชส้าํหรับการสอนเสริม หรือสามารถใหน้กัเรียนใชส้าํหรับการเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้ดังนัน จากการศึกษาปัญหาดังกล่าว ผูจ้ ัดทําได้เล็งเห็นถึงปัญหาในเรืองของการขาดแคลนสือการเรียนการสอนวิชาวทิยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรืองแสงและการหกัเหของแสง ของโรงเรียนเปียมสุวรรณวทิยา ซึงเป็นปัจจยัสาํคญัต่อความรู้ความเขา้ใจในเนือหาของเด็กชนัประถมศึกษา และสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง คณะผูศึ้กษาจึงสนใจพฒันาชุดการสอนวชิาวทิยาศาสตร์เรืองการหกัเหของแสง โดยจดัทาํในรูปแบบของสืออินโฟกราฟิก เพอืเป็นสือทีสามารถทาํเรืองยากให้เป็นเรืองทีเขา้ใจง่าย และเห็นภาพ ไดง่้าย และมีการนาํงานกราฟิก ลายเส้น สัญลกัษณ์ และตวัการ์ตูนมาช่วยในการออกแบบ ซึงจะสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กชนัประถมศึกษาไดอ้ยา่งดี  วธิีดําเนินการวิจัย การศึกษาครังนีเป็นการวจิยัและพฒันา (Research and Development) มีรายละเอียดดงันี  1. ขนัตอนดาํเนินการพฒันาสือการเรียนการสอนอินโฟกราฟิก มีขนัตอนการทาํงาน ดงันี 
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 1.1 การเตรียมการ จดัหา และสร้างทรัพยากรต่างๆ ทีสอดคลอ้งตามเนือหามาเพอืใชป้ระกอบในการสร้างสือส่งเสริมการสอน เช่น รูปภาพ ขอ้ความ และแบบทดสอบทีมีคุณภาพ   1.2 พฒันาเนือหาทีใชใ้นการสือส่งเสริมการสอนเรืองการหักเหของแสงและการเกิดรุ้งกินนาํ  1.3 สร้างเครืองมือทีใช้ในการประเมินความพึงพอใจในผลงานสือการเรียนการสอนอินโฟกราฟิกของอาจารยผ์ูส้อน  1.4 ครูผูส้อนประเมินความเหมาะสมของสือ จาํนวน 3 คน  1.5 นาํสือทีพฒันาขึนไปทดลองใชจ้ริงกบันกัเรียนช่วงชนัที 2 (ชนัประถมศึกษาปีที 4) โรงเรียนเปียมสุวรรณวทิยา แขวงคูหาสวรรค ์เขตภาษีเจริญ จงัหวดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 30 คน  1.6 ปรับปรุงแกไ้ขสือตามขอ้เสนอแนะ 2. แบบประเมินความพึงพอใจของสือการเรียนการสอนโดยสอบถามความคิดเห็น และถูกปรับแกไ้ขเพือให้เกิดความเทียงตรงของแบบสอบถามจากอาจารยผ์ูส้อน ซึงมีลกัษณะเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) เพือใช้กับอาจารยผ์ูส้อน มีระดบัการประเมิน 5 ระดบั คือ 5 หมายถึง   ระดบัความคิดเห็นมากทีสุด    4 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นมาก    3 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นปานกลาง    2 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นนอ้ย    1  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นนอ้ยมาก  3. เครืองมือทีใชใ้นการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตวัอย่างต่อสือการเรียนการสอนอินโฟกราฟิก เรืองการหักเหของแสงและการเกิดรุ้งกินนาํ มีระดบัการประเมินค่า 3 ระดบั คือ     ชอบ  หมายถึง   มีความพึงพอใจต่อสือในระดบัมาก    เฉยๆ หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อสือในระดบัปานกลาง    ไม่ชอบ หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อสือในระดบันอ้ย 4. ประชากรทีใชใ้นการศึกษาครังนี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่   กลุ่มที 1 ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเปียมสุวรรณวิทยา แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ไดม้าดว้ยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จาํนวน 3 คน เพือประเมินความเหมาะสมของสืออินโฟกราฟิก  กลุ่มที 2 คือ นักเรียนช่วงชนัที 2 (ชนัประถมศึกษาปีที 4) โรงเรียนเปียมสุวรรณวิทยา แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ จงัหวดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 90 คน โดยคดัเลือกมาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 1 ห้องเรียน จาํนวน 30 คน ไดม้าดว้ยวธีิการเลือกแบบเจาะจง 5. เครืองมือทีใชใ้นการพฒันาและประเมินสือ   5.1 โปรแกรม Adobe Flash ใชใ้นการสร้างตวัละคร และการดาํเนินเรือง  5.2 โปรแกรม Adobe After Effect ใชเ้พอืการกาํหนด Effect และการเคลือนไหวของตวัละคร  5.3 โปรแกรม Adobe Audition ใชเ้พอืการออกแบบและแต่งเสียง  5.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยให้ประชากรเลือกคาํตอบตามความเป็นจริง มีลกัษณะคาํถามเป็นมาตรวดั 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยทีสุด 
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6. สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลความเหมาะสมของสืออินโฟกราฟิก เรืองการหักเหของแสงและการเกิดรุ้งกินนาํ เพอืใชป้ระกอบการเรียนการสอน ดว้ยการวเิคราะห์หาค่าความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ( ̅) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยการนาํเสนอตารางประกอบความเรียง   ผลและวจิารณ์ผล สือการสอนแบบอินโฟกราฟิกเรืองการหกัเหของแสงและการเกิดรุ้งกินนาํ เป็นการเสนอเนือหาเรืองการเกิดรุ้งกินนาํในลกัษณะภาพเคลือนไหว 2 มิติ โดยสามารถนาํเสนอหนา้จอหลกัของสือทีผลิตขึนดงันี  

  ภาพท ี1 หนา้เปิดเรืองการเกิดรุ้งกินนาํ  

  ภาพท ี2 ตวัละครสาํหรับอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ  
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ภาพท ี3 ตวัอยา่งสืออินโฟกราฟิก ผลประเมินความเหมาะสมสืออินโฟกราฟิกเรืองการหักเหของแสงและการเกิดรุ้งกินนาํโดยครูผูส้อน พบว่า              ผลการประเมินภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย 3.87 เมือพิจารณาเป็นรายดา้นสรุปได ้ดงันี  
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 ด้านเนือหาการนําเสนอ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย 4.00 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความสอดคลอ้งของเนือหากบัหลกัสูตร อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลีย 4.00 เนือหาครอบคลุมวตัถุประสงค์ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย 4.00 เนือหามีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย 4.00 การเรียงลาํดบัเนือหาเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย 4.00 เนือหาเหมาะสมกับระดับผูเ้รียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย 4.00  ความถูกตอ้ง กระชับ ชดัเจน และครอบคลุม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย 4.00 ความเหมาะสมของปริมาณเนือหาอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย 4.00 ความน่าสนใจของเนือหา อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย 4.00 ดา้นภาษา ภาพ และเสียง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย 4.00 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ภาพทีนาํเสนอตรงตามเนือหา อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย 4.00 ความสอดคลอ้งระหวา่งภาพกบัเนือหา อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย 4.00 ขนาดของภาพทีใช้ประกอบบทเรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย 4.00 ความน่าสนใจภาพกราฟิกทีใช้ อยู่ในระดับมาก                      มีค่าเฉลีย 4.00 ความถูกตอ้งของภาษาทีใช ้ภาษาทีใชมี้ความเหมาะสม เขา้ใจง่าย อยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉลีย 4.00 เสียงดนตรีทีใชป้ระกอบบทเรียน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย 4.00 เสียงบรรยายทีใชป้ระกอบบทเรียน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย 4.00  ดา้นตวัอกัษรและสี พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย 3.92 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ รูปแบบตวัอกัษรทีใชใ้นการนาํเสนอ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย 4.00 ตวัอกัษรมีขนาดชดัเจน อ่านง่าย อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉลีย 4.00 สีของตวัอกัษรโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย 4.00 สีของพืนหลงับทเรียนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย 3.80               สีของกราฟิกทีใชโ้ดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย 3.80  ดา้นการสร้างแรงจูงใจให้กบัผูเ้รียน พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย 3.92 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การออกแบบขอ้ความไดส้วยงาม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย 4.00 ความเหมาะสมของกราฟิก อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย 4.00 ความเหมาะสมของสี อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย 4.00 ความเหมาะสมของเสียงและจงัหวะ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย 3.80 ระยะเวลาในการนาํเสนอ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย 3.80  ดา้นการกระตุน้ในผูเ้รียนเกิดความรู้ พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีย 3.25 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีการนาํเขา้สู่บทเรียน อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีย 3.40 เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในบทเรียน อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีย 3.20 ความหลากหลายและความเหมาะสมของรูปแบบการมีปฏิสัมพนัธ์ อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีย 3.20 การกระตุน้ใหผู้เ้รียนตอบสนองในบทเรียน อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีย 3.20  ผลประเมินความพึงพอใจของชุดการสอนสืออินโฟกราฟิกเรืองการหักเหของแสงและการเกิดรุ้งกินนาํ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลีย 2.86 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ 3 ขอ้แรกทีมีผลการประเมินสูงทีสุด ไดแ้ก่ สีสันมีความสวยงาม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลีย 3.00 รองลงมาคือ เสียงเพลง ดนตรีไพเราะเหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย 2.97 และลกัษณะ ขนาด สีของตวัอกัษร ชดัเจน สวยงาม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย 2.97 เนือหา มีความชดัเจนเขา้ใจง่าย อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย 2.90 ส่วนขอ้ทีมีผลการประเมินนอ้ยทีสุด ไดแ้ก่ ปริมาณของเนือหาเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย 2.70  สรุปผลการวจิัย  จากการศึกษาเรืองสืออินโฟกราฟิกเรืองการหักเหของแสงและการเกิดรุ้งกินนํา พบว่า สือการสอนอินโฟกราฟิกทีพฒันาขึน อยู่ในระดบัมีความเขา้ใจมาก ทงันีอาจเนืองมาจาก ลกัษณะของสือทีพฒันาเป็นสือทีอธิบายให้ความรู้โดยใช้การ์ตูนแอนิเมชนัในการเคลือนไหว สอดคลอ้งกบังานวิจยัทีศึกษาการสร้างสือการ์ตูนแอนิเมชนั เรือง ความรับผิดชอบต่อหนา้ทีให้มีความเหมาะสม โดยผลการประเมินอยู่ในระดบัดี นนัหมายถึงการสร้างสือตามวธีิการและแนวคิดมีความเหมาะสม และสามารถนาํไปใชป้ระชาสัมพนัธ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และผลประเมินความพึงพอใจต่อสือการสอนโดยนักเรียน พบวา่ มี
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ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทงันีอาจเนืองมาจากลักษณะของสือทีพัฒนาเป็นสือทีนําขอ้มูล ความรู้ หรือเรืองราวทีตอ้งการจะนาํเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิก ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัทีศึกษารูปแบบการ์ตูนแอนิเมชนั  มิติ เพือการเรียนรู้ดา้นการมีวินัย มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก และสามารถนาํไปใชเ้ป็นเครืองมือในการเรียนการสอนดา้นการมีวินัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ยพุาวดี  ฐานขนัแกว้ (2560) ทีพบว่า การสร้างสืออินโฟกราฟิก เรืองจริยธรรมในการใช้โซเชียลมีเดีย ผูใ้ช้มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก อีกทังการออกแบบสืออินโฟกราฟิกครังนี                เป็นการออกแบบสือใหมี้ความเหมาะสมกบักลุ่มช่วงวยัของผูเ้ปิดรับ โดยมีการนาํเสนอและเชือมโยงความรู้ของเนือหาต่างๆ ให้มีความสอดคลอ้งกัน และเขา้ใจง่ายจึงส่งผลให้ผูใ้ชมี้ความชืนชอบและพึงพอใจต่อสือทีผลิตขึน สอดคลอ้งกบัพงษ์พิพฒัน์ สายทอง (2557) ทีกล่าวไวว้า่ การออกแบบสืออินโฟกราฟิกแอนิเมชนัเพอืการเรียนรู้สามารถนาํเสนอ และเชือมโยงความรู้ของเนือหาต่างๆ เพือการเรียนรู้ไดโ้ดยอาศยัรูปแบบการเรียนการสอน ระบบ และกระบวนการผลิตแอนิเมชนั 2 มิติ และการออกแบบอินโฟกราฟิกเป็นแนวทางในการพฒันาสือการเรียนรู้ ทีสามารถกระตุน้ความสนใจและเสริมทักษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียน และผูเ้รียนสามารถทบทวนเนือหาและเรียนรู้ซาํได ้ กิตติกรรมประกาศ  การศึกษาครังนี ได้รับทุนอุดหนุนงบประมาณจากโครงการส่งเสริมประดิษฐ์และนวตักรรมเพือคนรุ่นใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และขอขอบคุณครูเนือง เปียมสุวรรณ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเปียมสุวรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร คุณครูฉวีวรรณ จนัทร์บวั ทีให้ความอนุเคราะห์ด้านเนือหาและอาํนวยความสะดวกดา้นพืนทีสาํหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล รวมถึงนอ้งๆ นกัเรียนโรงเรียนเปียมสุวรรณวทิยากรุงเทพมหานาคร  เอกสารอ้างองิ จ ง รั ก  เท ศ น า . 2556. อิ น โฟ ก ร า ฟิ ก ห์  ( Infographics).  แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล : http://www.krujongrak.com/infographics_ information.pdf, 15 พฤศจิกายน 2560 ฉ วีวรรณ  จัน ท ร์บัว . ค รูก ลุ่ม ส าระก าร เรียน รู้วิท ยาศ าสต ร์  โรงเรียน เปี ยมสุ วรรณ วิท ยา ก รุง เท พ ม ห าน ค ร .                            กรกฎาคม 2560, สัมภาษณ์. ชยัยงศ ์พรหมวงศ.์ 2548. การจดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้.  กรุงเทพมหานคร: เอส.อาร์.พรินติง แมสโปรดกัส์. พงษ์พิพัฒน์  สายทอง. 2557. การออกแบบอินโฟกราฟิกแอนิเมชันเพือการเรียนการสอน. วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร. ปีที 5 ฉบบัที 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2557. ยุพาวดี ฐานขนัแก้ว. 2560. การสร้างสืออินโฟกราฟิก เรือง จริยธรรมในการใช้โซเชียลมีเดีย. แหล่งข้อมูล: http://www. northbkk.ac.th/ research/themes/downloads/abstract/1506312170_abstract.pdf, 15 พฤศจิกายน 2560 วชิิต เทพประสิทธิ. 2552. การจดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้.  แหล่งขอ้มูล: http://www.learners.in.th/blogs/posts/314570, 15 พฤศจิกายน 2560      
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การพฒันาระบบจัดการฐานข้อมูลการขายสินค้า  กรณีศึกษาร้านนภัสเครืองเขียน ตําบลบ้านกร่าง อาํเภอเมือง จังหวดัพษิณุโลก  Development of Sale Database: A Case Study of Napas Stationery Shop, Tambon Ban Krang, Muang Distr ict, Phitsanulok Province  มรกต  ทองพรหม *  โสภณา  สาํราญ  และ ปณาลี  วรจกัร์  Morakot Thonprom1* Sophana somran2 and Panalee Worachak1  บทคัดย่อ   การพฒันาระบบจดัการฐานข้อมูลการขายสินคา้ กรณีศึกษาร้านนภสัเครืองเขียน ตาํบลบ้านกร่าง อาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก มีวตัถุประสงค ์ ) เพือพฒันาระบบจดัการฐานขอ้มูลการขายสินคา้ ) เพือศึกษาประสิทธิภาพในการใช้งานระบบฐานขอ้มูลการขายสินค้า โดยมีผูป้ระเมินประสิทธิภาพระบบจาํนวน  คน เครืองมือทีใช้ในการวิจัยครังนี ประกอบดว้ย เครืองมือทีใชใ้นการพฒันาระบบ ไดแ้ก่ 1) Editor สําหรับการเขียน Code  2)  เวบ็เซิพเวอร์  3) ระบบจดัการฐานขอ้มูล ส่วนเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ซึงแบบสอบถามมีการวดัประสิทธิภาพการใชร้ะบบต่อการพฒันาระบบจดัการฐานขอ้มูล การขายสินคา้ โดยแบ่งการประเมินออกเป็น  ส่วน คือ ส่วนผูดู้แลระบบมีการประเมิน                    ด้าน ดังนี ด้านการจัดการผูใ้ช้งาน ด้านการจัดการขอ้มูลสินคา้ ด้านการจัดการรายงาน ด้านการจัดการรับเข้าสินค้า                   และดา้นการจดัการขายสินคา้ และส่วนผูใ้ชง้าน มีการประเมิน  ดา้น ดงันี ดา้นการจดัการผูใ้ชง้าน ดา้นการ จดัการขอ้มูลสินคา้ และดา้นการจดัการขายสินคา้ สถิติทีใช้ในการวิจยั คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยส่วนผูดู้แลระบบพบวา่ เป็นเพศชาย  คน คิดเป็นร้อยละ  เป็นเพศหญิง  คน คิดเป็นร้อยละ  มีอายรุะหวา่ง -  ปี  คน คิดเป็น ร้อยละ  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  คน คิดเป็นร้อยละ  โดยมีความคิดเห็นในภาพรวมต่อการใชร้ะบบอยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั .  และ มีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .  ผลการวิจยัส่วนผูใ้ชง้านพบวา่ เป็นเพศหญิง  คน คิดเป็นร้อยละ  มีอายรุะหวา่ง -  ปี  คน คิดเป็นร้อยละ  และมีอายรุะหวา่ง -  ปี  คน คิดเป็นร้อยละ  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  คน คิดเป็นร้อยละ  และมีระดบัการศึกษาปวส.  คน คิดเป็นร้อยละ  โดยมีความ คิดเห็นในภาพรวมต่อการใชร้ะบบอยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั .  และมีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .       คาํสําคญั : ฐานขอ้มูล, ระบบการขาย         
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ABSTRACT   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             1 สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ตาํบลบา้นกร่าง อาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 000 1 Department of  Computer Information System, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna, Ban Krang Sub-district, Nai Mueang District, Phitsanulok Province 65000, Thailand 2 สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พษิณุโลก ตาํบลบา้นกร่าง อาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 000 2 Department of Science, Faculty of Science and Agricultural Technology , Rajamangala University of Technology Lanna, Ban Krang Sub-district, Nai Mueang District, Phitsanulok Province 65000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : morakot@rmutl.ac.th 
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บทนํา การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันได้ก้าวไกลมากยิงขึน ทําให้มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กรอย่างแพร่หลายทางด้านธุรกิจ การบริหาร สังเกตได้จากการนําคอมพิวเตอร์มาช่วยเหลือดา้นธุรกิจการดาํเนินงานต่าง ๆ เช่น การจดัทาํระบบฐานขอ้มูลการขายสินคา้เพือประโยชน์ในการจดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ทาํให้ผูใ้ชง้านระบบสามารถใชข้อ้มูลทีเกียวขอ้งในระบบงานร่วมกนัไดล้ดความซาํซ้อนของขอ้มูล ความถูกตอ้ง แม่นยาํของผลลพัธ์ทีไดม้านนัน่าเชือถือมากขึน เพมิความสะดวกสบาย และศกัยภาพในการทาํงาน   ร้านนภสัเครืองเขียนดาํเนินกิจการโดยคุณ ตฤณภทั ตนัติวิชิตเวช เปิดบริการทุกวนัตงัแต่เวลา  .  – 21.00 น. ตงัอยูที่ /  หมู่  ตาํบลบา้นกร่าง อาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ไดด้าํเนินงานดา้นธุรกิจการจาํหน่ายอุปกรณ์เครืองเขียนต่าง ๆ เช่น กระดาษรายงาน ปากกา สมุด ดินสอ ยางลบ เป็นตน้ เนืองจากทางร้านยงัไม่มีการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลการขายสินคา้ทีเป็นระบบ ในการจดัเก็บขอ้มูลรายการต่าง ๆ ของร้านเป็นรูปแบบระบบของแฟ้มเอกสารกระดาษทวัไป ซึงอาจทาํให้เอกสารทีจดัเก็บไวเ้ป็นเวลานานมีการชาํรุดฉีกขาด การจดัเก็บขอ้มูลภายในร้านมีความยุง่ยากและอาจเกิดการสูญหายได้ง่าย ในการคน้หาขอ้มูลก็ทาํไดย้ากใชเ้วลานานต่อการคน้หาขอ้มูลในแต่ละครัง ทาํให้ใชเ้วลามากเกินความจาํเป็น ทางร้านตอ้งการปรับปรุงและพฒันาการจดัเก็บขอ้มูลสินคา้ภายในร้านนภสัเครืองเขียนใหมี้ระบบงานใหม่ทีช่วยอาํนวยความสะดวกในเรืองของการจดัเก็บขอ้มูลสินคา้ทีเป็นระบบ ดงันนัคณะผูจ้ดัทาํจึงมีแนวคิดทีจะพฒันาระบบจดัการฐานขอ้มูลการขายสินคา้ของร้านนภสัเครืองเขียนเพือสร้างความแตกต่างจากระบบรูปแบบเดิม เพิมความถูกตอ้งแม่นยาํ มีการทาํงานทีรวดเร็วประหยดัเวลาการทาํงาน การใช้งานทีสะดวกสบายของผูใ้ชร้ะบบ และเป็นระบบในดา้นการเช็คสตอ๊กสินคา้การขายสินคา้ และรายงานยอดขายสินคา้ของทางร้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพมิความสะดวกสบายแก่ทางผูดู้แลและผูใ้ชง้าน เนืองจากมีระบบทีดี และมีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบ หากตอ้งการทีจะตรวจสอบขอ้มูลรายการขายสินคา้ก็สามารถทาํไดแ้ละจดัการกบัการจดัเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ภายในร้านไดเ้ป็นอย่างดีสามารถเพิมขอ้มูล แก้ไขขอ้มูลต่าง ๆ รวมทงับนัทึกขอ้มูลสินคา้ใหม่ทีรับมาไดต้ามตอ้งการเป็นอย่างดีไม่ยุ่งยาก ลดขนัตอนการทาํงาน และไม่ทาํให้ขอ้มูลต่าง ๆ เกิดการสูญหายได้ คน้หารายการต่าง ๆ ได้ตามความตอ้งการ โดยระบบจะเก็บข้อมูลเกียวกับสินคา้ เพือให้มีระบบงานทีดีขึน ง่ายต่อการใช้งาน สะดวกรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก               ไม่เสียเวลาและมีความแม่นยาํถูกตอ้ง ไม่ซบัซ้อนแถมยงัช่วยเพมิภาพลกัษณ์ทีดีให้กบัระบบงาน ทาํให้ประหยดัเวลาในการทาํงาน และเป็นส่วนช่วยในการดาํเนินธุรกิจของทางร้านเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากยงิขึน วตัถุประสงค์           .  เพอืพฒันาระบบจดัการฐานขอ้มูลการขายสินคา้ร้านนภสัเครืองเขียน            .  เพอืศึกษาประสิทธิภาพในการใชง้านระบบฐานขอ้มูลการขายสินคา้ร้านนภสัเครืองเขียน ขอบเขตการจดัทําการวจิยั  .  ขอบเขตในการจดัทาํโปรแกรม      .   ส่วนของผู้ดูแลระบบ  )  สามารถทาํการขายสินคา้ พร้อมกบัคาํนวณราคา และเงินทอนได ้ )  สามารถเพมิ ลบ แกไ้ข ขอ้มูลสินคา้ได ้ )  สามารถคน้หาขอ้มูลสินคา้ได ้ )  สามารถแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัได ้ )  สามารถคน้หา และพิมพร์ายงานยอดขายตามช่วงเวลาทีกาํหนด  )  สามารถเรียกดูขอ้มูลรายละเอียดการขายสินคา้ได ้
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 )  สามารถจดัการผูใ้ชง้านได ้ .   ส่วนของผู้ใช้งาน  )  สามารถทาํการขายสินคา้ พร้อมกบัคาํนวณราคา และเงินทอนได ้ )  สามารถคน้หาขอ้มูลสินคา้ได ้ )  สามารถแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัได ้ วธิีดําเนินการวิจัย การพฒันาระบบจดัการฐานขอ้มูลการขายสินคา้ กรณีศึกษาร้านนภสัเครืองเขียน ตาํบลบ้านกร่าง อาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก มีวธีิการดาํเนินงานวจิยั ดงันี  .  วเิคราะห์การทาํงานในรูปแบบเดมิ  ร้านนภสัเครืองเขียน ตาํบลบ้านกร่าง อาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ดาํเนินงานดา้นธุรกิจการจาํหน่ายอุปกรณ์เครืองเขียน ใชเ้ครืองคาํนวณในการคิดเงิน และยงัไม่มีการจดัทาํระบบฐานขอ้มูล การขายสินคา้ทีเป็นระบบ ในการจดัเก็บขอ้มูลรายการต่าง ๆ ของร้านเป็นรูปแบบระบบของแฟ้มเอกสารกระดาษทัวไป ซึงอาจทําให้เอกสารทีจัดเก็บไวเ้ป็นเวลานานมีการชาํรุดฉีกขาด การจดัเก็บขอ้มูลภายในร้านมีความยุง่ยากและอาจเกิดการสูญหายไดง่้าย ในการคน้หาขอ้มูลก็ทาํไดย้ากใชเ้วลานานต่อการคน้หาขอ้มูลในแต่ละครัง ทาํให้ใชเ้วลามากเกินความจาํเป็น  . แนวความคดิในการพัฒนาระบบงานใหม่  จากปัญหาขา้งตน้ทางคณะผูจ้ัดทาํจึงมีแนวคิดทีจะสร้างระบบจดัการฐานขอ้มูลการขายสินคา้ของร้าน  นภสัเครืองเขียน ตาํบลบา้นกร่าง อาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก เพือสร้างความแตกต่างจากระบบรูปแบบเดิม เพิมความถูกตอ้งแม่นยาํ มีการทาํงานทีรวดเร็วประหยดัเวลาการทาํงาน การใชง้านทีสะดวกสบายของผูใ้ชร้ะบบ และเป็นระบบในดา้นการเช็คสต๊อกสินคา้การขายสินคา้ และรายงานยอดขายสินคา้ของทางร้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพมิความสะดวกสบายแก่ทางเจา้ของร้าน โดยมีส่วนการจดัทาํโปรแกรม ซึงประกอบดว้ย  ส่วน คือ   .   ส่วนของผูดู้แลระบบ  . .   สามารถทาํการขายสินคา้ พร้อมกบัคาํนวณราคาและเงินทอนได ้ . .   สามารถเพมิ ลบ แกไ้ข ขอ้มูลสินคา้ได ้ . .   สามารถคน้หาขอ้มูลสินคา้ได ้ . .   สามารถคน้หารายงานยอดขายตามช่วงเวลาทีกาํหนด  . .   สามารถพมิพร์ายงานยอดขายตามช่วงเวลาทีกาํหนด  . .   สามารถเรียกดูขอ้มูลรายละเอียดการขายสินคา้ได ้ . .   สามารถจดัการผูใ้ชง้านได ้  .   ส่วนของผูใ้ชง้าน  . .   สามารถทาํการขายสินคา้ พร้อมกบัคาํนวณราคาและเงินทอนได ้ . .   สามารถคน้หาขอ้มูลสินคา้ได ้ . .   สามารถแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัได ้   
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 .  การวเิคราะห์และออกแบบระบบ       .  แผนภาพ Context Diagram  

                                              ภาพท ี  แผนภาพ Context Diagram   .  การออกแบบส่วนตดิต่อกับผู้ใช้ โดยใช้ Layout การออกแบบหน้าจอส่วนตดิต่อผู้ดูแลระบบ (เจ้าของร้าน)  

 ภาพท ี  ออกแบบหนา้จอเขา้สู่ระบบ   
 ภาพท ี  ออกแบบส่วนการขายสินคา้และคาํนวณเงิน 
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 ภาพท ี  ออกแบบรายการสินคา้หมดในสตอ๊ก  ภาพท ี  ออกแบบหนา้จอแกไ้ขขอ้มูลสินคา้   4. ผลการพฒันาโปรแกรม 

                     ภาพท ี  แสดงหนา้จอเขา้สู่ระบบของผูดู้แลระบบ              ภาพที 7 แสดงหนา้จอส่วนการขายสินคา้และคาํนวณเงิน   

                          ภาพท ี  แสดงหนา้จอรายการสินคา้หมดในสตอ๊ก                         ภาพท ี  ออกแบบหนา้จอแกไ้ขขอ้มูลสินคา้  .  เกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั       .   เครืองมือทใีช้ในการวิจยั              แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพการใชง้านระบบจดัการฐานขอ้มูลการขายสินคา้ร้านนภสัเครืองเขียน ตาํบลบา้นกร่าง อาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก แบ่งออกเป็น  ส่วน ดงันี   ส่วนที  ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ส่วนที  ขอ้มูลเกียวกบัระดบัประสิทธิภาพของผูใ้ชง้านระบบ  ส่วนที  ขอ้เสนอแนะ   
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      .   สถิตทิใีช้ในการวิจยั               ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบฐานขอ้มูลการขายสินค้าร้านนภสัเครืองเขียน สถิติทีใช ้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามทีใช ้มาตราส่วนประมาณค่าโดยกาํหนดค่าคะแนนเป็น  ระดบั โดยใชว้ธีิการของลิเคิร์ท (Likert) มีรายละเอียดการประเมินดงันี (บุรินทร์, ) ระดบัความคิดเห็นดีมากให ้   คะแนน   ระดบัความคิดเห็นดีให ้   คะแนน  ระดบัความคิดเห็นปานกลางให ้   คะแนน ระดบัความคิดเห็นนอ้ยให ้   คะแนน ความคิดเห็นควรปรับปรุงให ้  คะแนน       .   การแปลผลงานวจิยั       การแปลความหมายของระดบัคะแนน ไดแ้ปลผลระดบัประสิทธิภาพของผูใ้ชง้านระบบโดยนาํระดบัสูงสุดลบระดบัตาํสุดแลว้หารดว้ยจาํนวนช่วงทีตงัไว ้ซึงมีเกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉลีย ดงันี  คะแนนเฉลีย  .  – 5.00  แปลความวา่ มีความคิดเห็นในระดบัดีมาก  คะแนนเฉลีย  .  – 4.20  แปลความวา่ มีความคิดเห็นในระดบัดี  คะแนนเฉลีย  .  – 3.40  แปลความวา่ มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง  คะแนนเฉลีย  .  – 2.60  แปลความวา่ มีความคิดเห็นในระดบันอ้ย  คะแนนเฉลีย  .  – 1.80  แปลความวา่ มีความคิดเห็นในระดบัควรปรับปรุง  ผลและวจิารณ์ผล จากการเก็บขอ้มูลจากผูใ้ชร้ะบบจาํนวน 4 คน ศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ชร้ะบบทีมีต่อ การพฒันาระบบจดัการฐานขอ้มูลการขายสินคา้ กรณีศึกษาร้านนภสัเครืองเขียน ตาํบลบา้นกร่าง  อาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ไดผ้ลการวิจยัดงันี จากสมมติฐานทีตงัไวว้า่ ผูใ้ชร้ะบบมีความคิดเห็นต่อการพฒันาระบบจดัการฐานขอ้มูลการขายสินคา้ กรณีศึกษาร้านนภสัเครืองเขียน ตาํบลบา้นกร่าง อาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก อยูใ่นระดบัดี ซึงผลจากการศึกษาความคิดเห็นในการใชร้ะบบมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดีมาก ดงันนัผลการวจิยัอยูใ่นเกณฑที์สูงกวา่สมมติฐานทีตงัไว ้  ข้อมูลสรุปการจดัทาํการวจิยั . ผลการวจิยัส่วนผูดู้แลระบบ (เจา้ของร้าน) ตามตารางที  จาํนวน  คน ตารางท ี  ประสิทธิภาพในการใชง้านระบบฐานขอ้มูลการขายสินคา้ร้านนภสัเครืองเขียน 
รายการประเมิน 

ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) ค่า เฉลีย 
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

ความหมายของระดบัประสิทธิภาพ ดีมาก ดี ปานกล
าง นอ้ย ควรปรั

บปรุง 

ดา้นการจดัการผูใ้ชง้าน    1. สามารถกาํหนดสิทธิในการ Login ให้ผูใ้ชง้านได ้ 100.00 - - - - 5.00 0.00 ดีมาก 
   2. การตรวจสอบสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลมีความถูกตอ้ง 100.00 - - - - 5.00 0.00 ดีมาก 
รวมดา้นการจดัการผูใ้ชง้าน 5.00 0.00 ดีมาก ดา้นการจดัการขอ้มูลสินคา้    3. การเพมิขอ้มูลสินคา้มีความ - 100.00 - - - 4.00 0.00 ดี 
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รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) ค่า เฉลีย 

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
ความหมายของระดบัประสิทธิภาพ ดีมาก ดี ปานกล

าง นอ้ย ควรปรั
บปรุง 

ถูกตอ้ง    4. การลบขอ้มูลสินคา้มีความถูกตอ้ง - 100.00 - - - 4.00 0.00 ดี 
   5. การแกไ้ขขอ้มูลสินคา้มีความถูกตอ้ง 50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 ดีมาก 
   6. การคน้หาขอ้มูลสินคา้มีความถูกตอ้ง 50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 ดีมาก 

7. สามารถตรวจสอบการรับเขา้ และการขายของสินคา้แต่ละรายการได ้
50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 ดีมาก 

8. ตรวจสอบสินคา้หมด สตอ๊กไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 ดีมาก 
9. สามารถพิมพร์ายงานสินคา้ทีมีขอ้มูลครบถว้น 100.00 - - - - 5.00 0.00 ดีมาก 

รวมดา้นการจดัการขอ้มูลสินคา้ 4.43 0.00 ดีมาก ดา้นการจดัการรายงาน    10. การแสดงผลรายงานขายสินคา้มีความถูกตอ้งครบถว้น   100.00 - - - - 5.00 0.00 ดีมาก 
   11. ตรวจสอบรายละเอียดรายการขายสินคา้ของแต่ละเลขทีบิลได ้

- 100.00 - - - 4.00 0.00 ดี 
   12. การคาํนวณสรุปยอดขายมีความถูกตอ้ง 100.00 - - - - 5.00 0.00 ดีมาก 
   13. สามารถพิมพร์ายงานการขายสินคา้ทีมีขอ้มูลครบถว้น 50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 ดีมาก 
รวมดา้นการจดัการรายงาน 4.62 0.18 ดีมาก ดา้นการจดัการรับเขา้สินคา้ 14. การรับเขา้จาํนวนสินคา้มีความถูกตอ้ง - 100.00 - - - 4.00 0.00 ดี 

15. การแกไ้ขขอ้มูลการรับเขา้มีความถูกตอ้ง 50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 ดีมาก 
16. การลบขอ้มูลการรับเขา้มี 50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 ดีมาก 
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รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) ค่า เฉลีย 

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
ความหมายของระดบัประสิทธิภาพ ดีมาก ดี ปานกล

าง นอ้ย ควรปรั
บปรุง 

ความถูกตอ้ง 17. การแสดงผลขอ้มูลการรับเขา้มีความถูกตอ้งครบถว้น   50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 ดีมาก 
รวมดา้นการจดัการรับเขา้สินคา้ 4.38 0.53 ดีมาก ดา้นการจดัการขายสินคา้ 18. ขอ้มูลการขายสินคา้มีความถูกตอ้ง 100.00 - - - - 5.00 0.00 ดีมาก 

19. ขอ้มูลใบเสร็จรับเงินมีความถูกตอ้งและครบถว้น 50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 ดีมาก 
20. การคาํนวณเงินทอนมีความถูกตอ้ง 50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 ดีมาก 
21. การตดัสตอ๊กของจาํนวนสินคา้ทีทาํการขายมีความถูกตอ้ง 

100.00 - - - - 5.00 0.00 ดีมาก 
รวมดา้นการจดัการขายสินคา้ 4.75 0.00 ดีมาก ภาพรวมทงัหมด 4.64 0.14 ดีมาก  ตารางท ี  ผลการวจิยัส่วนผูใ้ชร้ะบบ (พนกังาน)  จาํนวน  คน 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) 

ค่า เฉลีย 
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

ความหมายของระดบัประสิทธิภาพ ดีมาก ดี ปานกล
าง นอ้ย ควรปรั

บปรุง 

ดา้นการจดัการผูใ้ชง้าน    1. การตรวจสอบสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลมีความถูกตอ้ง 100.00 - - - - 5.00 0.00 ดีมาก 
รวมดา้นการจดัการผูใ้ชง้าน 5.00 0.00 ดีมาก ดา้นการจดัการขอ้มูลสินคา้    2. การคน้หาขอ้มูลสินคา้มีความถูกตอ้ง 100.00 - - - - 5.00 0.00 ดีมาก 
   3. ตรวจสอบสินคา้หมดสตอ๊กไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 100.0 - - - - 5.00 0.00 ดีมาก 
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   4. สามารถพิมพร์ายงานสินคา้ทีมีขอ้มูลครบถว้น 50.0 50.00 - - - 4.50 0.71 ดีมาก 
รวมดา้นการจดัการขอ้มูลสินคา้ 4.83 0.24 ดีมาก ดา้นการจดัการขายสินคา้ 5. ขอ้มูลการขายสินคา้มีความถูกตอ้ง 50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 ดีมาก 
6. ขอ้มูลใบเสร็จรับเงินมีความถูกตอ้งและครบถว้น 50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 ดีมาก 
7. การคาํนวณเงินทอนมีความถูกตอ้ง 100.00 - - - - 5.00 0.00 ดีมาก 
8. การตดัสตอ๊กของจาํนวนสินคา้ทีทาํการขายมีความถูกตอ้ง 

50.00 50.00 - - - 4.50 0.71 ดีมาก 
รวมดา้นการจดัการขายสินคา้ 4.62 0.18 ดีมาก ภาพรวมทงัหมด 4.82 0.02 ดีมาก  สรุปผลการวจิัย จากการวจิยัครังนีเพือการพฒันาระบบจดัการฐานขอ้มูลการขายสินคา้ กรณีศึกษาร้านนภสัเครืองเขียน ตาํบลบา้นกร่าง อาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก มีระบบการขายสินคา้เป็นหลกั โดยเน้นศึกษาประสิทธิภาพในการใช้งานของระบบ                ใชผู้ต้อบแบบสอบถามจาํนวน 4 คน ไดข้อ้สรุปดงันี  ผลการวิจยัส่วนผูดู้แลระบบ (เจา้ของร้าน) พบว่า เป็นเพศชาย 1 คน และเพศหญิง 1 คน  มีอายุระหว่าง 36-40 ปี โดยมีความคิดเห็นในภาพรวมต่อการใชร้ะบบอยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.64 และมีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.14 ทงันีไดแ้บ่งรายการประเมินประสิทธิภาพของระบบงานออกเป็น 5 ดา้น คือ ดา้นการจดัการผูใ้ชง้าน ดา้นการจดัการขอ้มูลสินคา้ ดา้นการจดัการรายงาน ดา้นการจดัการรับเขา้สินคา้ และดา้นการจดัการขายสินคา้ ซึงมีการสรุปผลการวจิยั ดงันี  ดา้นการจดัการผูใ้ชง้าน ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมของดา้นนีอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 5.00 และมีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.00 โดยรายการประเมินทีมีความคิดเห็นในระดบัดีมาก ได้แก่ หัวข้อสามารถกาํหนดสิทธิในการ Login ใหผู้ใ้ชง้านได ้และหวัขอ้การตรวจสอบสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลมีความถูกตอ้ง   ดา้นการจดัการขอ้มูลสินคา้ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมของดา้นนีอยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.43 และมีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.00 โดยรายการประเมินมีความคิดเห็นในระดบัดีมาก ได้แก่ หัวขอ้การแกไ้ขขอ้มูลสินคา้มีความถูกตอ้ง, หัวขอ้การคน้หาขอ้มูลสินคา้มีความถูกตอ้ง, หัวขอ้สามารถตรวจสอบการรับเขา้และการขายของสินคา้แต่ละรายการได,้ หัวขอ้ตรวจสอบสินคา้หมดสต๊อกไดอ้ยา่งถูกตอ้งและหัวขอ้สามารถพิมพร์ายงานสินคา้ทีมีขอ้มูลครบถว้น มีความคิดเห็นในระดบัดี ไดแ้ก่หัวขอ้การเพิมขอ้มูลสินคา้มีความถูกตอ้ง และหัวขอ้การลบขอ้มูลสินคา้มีความถูกตอ้ง   ดา้นการจดัการรายงาน*ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมของดา้นนีอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.62 และมีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.18 โดยรายการประเมินมีความคิดเห็นในระดบัดีมาก ได้แก่ หัวขอ้การแสดงผลรายงานขายสินคา้มีความถูกตอ้งครบถว้น, หัวขอ้การคาํนวณสรุปยอดขายมีความถูกตอ้ง และหัวขอ้สามารถพิมพ์
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รายงานการขายสินคา้ทีมีขอ้มูลครบถว้น มีความคิดเห็นในระดบัดี ไดแ้ก่ หัวขอ้ตรวจสอบรายละเอียดรายการขายสินคา้ของแต่ละเลขทีบิลได ้  ดา้นการจดัการรับเขา้สินคา้*ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมของดา้นนีอยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.38 และมีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.53 โดยรายการประเมินมีความคิดเห็นในระดบัดีมาก ได้แก่ หัวขอ้การแกไ้ขขอ้มูลการรับเขา้มีความถูกตอ้ง, หวัขอ้การลบขอ้มูลการรับเขา้มีความถูกตอ้ง และหวัขอ้การแสดงผลขอ้มูลการรับเขา้มีความถูกตอ้งครบถว้น มีความคิดเห็นในระดบัดี ไดแ้ก่ หวัขอ้การรับเขา้จาํนวนสินคา้มีความถูกตอ้ง ดา้นการจดัการขายสินคา้ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมของดา้นนีอยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.75 และมีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.00 โดยรายการทุกประเมินมีความคิดเห็นในระดบัดีมาก ไดแ้ก่ หัวขอ้ขอ้มูลการขายสินคา้มีความถูกตอ้ง, หัวขอ้ขอ้มูลใบเสร็จรับเงินมีความถูกตอ้งและครบถว้น, หัวขอ้การคาํนวณเงินทอนมีความถูกตอ้ง และหวัขอ้การตดัสตอ๊กของจาํนวนสินคา้ทีทาํการขายมีความถูกตอ้ง  ผลการวิจยัส่วนผูใ้ชง้าน (พนกังาน) พบว่า เป็นเพศหญิง 2 คน  มีอายุระหวา่ง 20-25 ปี และ 26-30 ปี โดยมีความคิดเห็นในภาพรวมต่อการใชร้ะบบอยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.82 และมีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.02 ทงันี ไดแ้บ่งรายการประเมินประสิทธิภาพของระบบงานออกเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นการจดัการผูใ้ชง้าน ดา้นการจดัการขอ้มูลสินคา้*และดา้นการจดัการขายสินคา้ ซึงมีการสรุปผลการวจิยั ดงันี  ดา้นการจดัการผูใ้ชง้าน ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมของด้านนีอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 5.00 และมีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.00 โดยรายการทุกประเมินทีมีความคิดเห็นในระดบัดีมาก ไดแ้ก่ หัวขอ้การตรวจสอบสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลมีความถูกตอ้ง  ดา้นการจดัการขอ้มูลสินคา้ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมของดา้นนีอยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.83 และมีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.24 โดยรายการทุกประเมินมีความคิดเห็นในระดบัดีมาก ไดแ้ก่ หวัขอ้การคน้หาขอ้มูลสินคา้มีความถูกตอ้ง, หวัขอ้ตรวจสอบสินคา้หมดสตอ๊กไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และหัวขอ้สามารถพิมพร์ายงานสินคา้ทีมีขอ้มูลครบถว้น   ดา้นการจดัการขายสินคา้ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมของดา้นนีอยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.62 และมีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.02 โดยรายการทุกประเมิน มีความคิดเห็นในระดบัดีมาก ไดแ้ก่ หวัขอ้ขอ้มูลการขายสินคา้มีความถูกตอ้ง, หวัขอ้ขอ้มลูใบเสร็จรับเงินมีความถูกตอ้งและครบถว้น, หวัขอ้การคาํนวณเงินทอนมีความถูกตอ้งและการตดั สตอ๊กของจาํนวนสินคา้ทีทาํการขายมีความถูกตอ้ง  กิตติกรรมประกาศ งานวิจยัเรืองการพฒันาระบบจดัการฐานขอ้มูลการขายสินคา้ กรณีศึกษาร้านนภสัเครืองเขียน ตาํบลบา้นกร่าง อาํเภอเมือง จังหวดัพิษณุโลก ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณต่อบุคคลทีมีส่วนเกียวข้องกับความสําเร็จของการจัดทํางานวิจัย ขอขอบพระคุณ คุณตฤณภทั ตนัติวชิิตเวช และคุณรินทร์ลภสั บุญธนาเลิศวฒิุ เจา้ของกิจการร้านนภสัเครืองเขียน ตาํบลบา้นกร่าง อาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ซึงได้ให้ขอ้มูลและแนวคิดทีเป็นประโยชน์ในการพฒันาระบบงาน ขอขอบพระคุณอาจารยส์าขาวชิาระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลกทุกท่านที ซึงไดใ้ห้คําแนะนํา คําปรึกษา ตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนการจัดทํางานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ ผู ้จัดทําขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ณ โอกาสนี  
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เอกสารอ้างองิ กนกรดา  นิมละมูล.  “การพฒันาระบบบริหารจดัการร้านขายหนังสือ BK BookStore.”   ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิศูนยว์าสุกรี, 2553  กิตติ  ภักดีวฒันะกุล, จาํลอง  ครูอุตสาหะ.  การออกแบบฐานข้อมูล.  พิมพ์ครังที 4. กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ์ แอนด ์             คอนซลัท,์ 2553. กิตติ  ภกัดีวฒันะกลุ.  ใชง้าน SQL แบบมืออาชีพ.  กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ ์แอนด ์คอนซลัท,์ 2551. คณาพร  คาํมูล.  “การศึกษาการพฒันาระบบการบริหารจดัการร้านคา้ปลีกกรณีศึกษาร้านคุม้บุญ ตาํบลอาฮี จงัหวดัเลย.” ปริญญานิพนธ์ สาขาวชิาการประกอบการ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 2555.  คาํนาย  อภิปรัชญาสกุล.  การจดัการขาย.  กรุงเทพฯ : โฟกสัมีเดีย แอนด ์พบัลิชชิง, 2557. จีราวธุ  วารินทร์.  สร้างเวบ็แอพพลิเคชนั PHP + MySQL + Dreamweaver CS6 ฉบบัสมบูรณ์.  กรุงเทพฯ :  ซิมพลิฟาย, 2556. เจริญศกัดิ  รัตนวราห, ฐิสนัต ์ ทิพยศุ์ภธนนท.์  PHP & MySQL สร้าง Web Programming ดว้ยภาษายอดนิยมทีสุดในยคุนี.  กรุงเทพฯ : เน็ตดีไซน์ พบัลิชชิง, 2554. ชาญชยั  ศุภอรรถกร.  สร้างเวบ็แอพพลิเคชนั PHPMySQL.  กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย, 2555. บญัชา  ปะสีละเตสงั.  การพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัดว้ย PHP ร่วมกบั MySQL และ jQuery. กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชนั, 2557. บุรินทร์  รุจจนพนัธ์ุ.  สถิติพนืฐานพร้อมตวัอยา่งการวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรม Minitab SPSS และ SAS.  ขอนแก่น : มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2543. พนัจนัทร์  ธนวฒันเสถียร.  เขา้ใจหลกัการสร้างเวบ็ไซต ์และรู้จกักบั Dreamweaver. กรุงเทพฯ : ซคัเซสมีเดีย, 2552. ยงยุทธ  นิลทากานต.์  การจดัการฐานขอ้มูล[online].  2556  ไดจ้าก : https://sites.google.com/site/pond1619/home [สืบคน้ เมือวนัที 20 สิงหาคม 2559].  วิ ชิต   กิงน อ ก.  ค วามห มาข องการข าย.[online].  2556  ได้จาก : https://www.gotoknow.org/posts/118228 [สืบ ค้น                       เมือวนัที 25 สิงหาคม 2559]. ศิริลกัษณ์  โรจนกิจอาํนวย.  ระบบฐานขอ้มูล.  พิมพค์รังที 5.  กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมสั, 2544. สุ ธี ร์    น วกุล .  โปรแ กรม Adobe Dreamweaver[online].  2555  ได้จาก : http://opac.lib.buu.ac.th/index.html [สืบ ค้น                       เมือวนัที 25 สิงหาคม 2559]. สุปราณี  ห้อมา.  “ระบบคลงัขอ้มูลการขายคอมพิวเตอร์.”  ปริญญานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2553 สุมาลี  จันทร์จินดา.  “ระบบสารสนเทศการซือ-ขายสินค้า OTOP.”  ปริญญานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี, 2559 สมศกัดิ  โชคชยัชุติกุล.  คู่มือการออกแบบระบบงานฐานขอ้มูล.  พิมพค์รังที 1.  กรุงเทพฯ :โปรวชินั, 2553. อภิชาติ  อนุกูลเวช.  โปรแกรม Xampp[online].  2554.  ไดจ้าก : http://sites.google.com/site/itproject54g4/rup-lemkhorng- ngan [สืบคน้เมือวนัที 25 สิงหาคม 2559]. อรยา  ปรีชาพานิช.  คู่มือเรียน การวเิคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) ฉบบัสมบูรณ์.  กรุงเทพฯ :  ไอดีซี พรีเมียร์, 2557.    
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แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงชุดดันปลดชินงานโดยใช้ลมในแม่พมิพ์ขึนรูป A Developmental Approach for  Released System using Pneumatic in Vacuum Molding   ธวชัชยั ชาติตาํนาญ *  เทียมสร้อย  กาละสิรัมย1์ พิสิษฐ์  บุญเจริญ1    และ พลาพร  บุญยงั1 Thawachchai Chattamnan1*  Tiemsoi  Kalasiram1   Pisith Boonchareon1  and  Palaporn Boonyoung1  บทคัดย่อ    กระบวนการการผลิตชินงานดว้ยแม่พิมพสุ์ญญากาศ พบวา่ระบบการดนัปลดชินงานแบบเดิมโดยใชแ้รงสปริงในการดนัแผ่นปลด เพือดนัปลดชินงาน มกัจะมีการขดัตวัของสปริงหรือการคลายตวัสปริงดนัออกไม่เท่ากนัซึงทาํให้การดนัปลดชินงานในการผลิตเกิดหยุดชวัขณะและเป้าการผลิตก็ลดลง จากการศึกษาขนัตอนในการขึนรูปชินงานไดมี้แนวคิดการพฒันาระบบดนัปลดโดยใชล้มดนัปลดหรือระบบนิวเมติค  การใชร้ะบบลมดนัปลดแทนการใชส้ปริงในการดนัปลดชินงาน โดยการติดตงัอุปกรณ์และระบบเขา้กบัแผ่นดนัปลดให้แรงในการดันปลดแทนแรงการปลดด้วยแรงสปริงเดิม จากการทดลอง พบว่า ระบบการดันปลดด้วยลม สามารถปลดชินงานได้ดีกว่าระบบสปริง จากการตรวจนับจาํนวนของเสีย เปรียบเทียบ 2 วิธีพบวา่ในการปลดจากระบบสปริง มีจาํนวนของเสีย -  ชิน จากเป้าผลิต  ชิน ในขณะที ระบบลมปลด มีของเสีย เพียง -  ชิน จากเป้า  ชิน  คาํสําคญั : แม่พิมพสุ์ญญากาศ, ระบบดนัปลด, นิวเมติค  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 9-11 waste from 100 pcs. Keywords: Vacuum molding, Release system, Pneumatic    สาขาวิศวกรรมการผลิตเครืองมือและแม่พิมพ ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แขวงวงศส์ว่าง เขตบางซือ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10800 *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : thawachchai.ch@rmutp.ac.th 
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บทนํา  การแปรรูปพลาสติกโดยเทคนิคเทอร์โมฟอร์มมีหลายเทคนิค ซึงทุกเทคนิคมีหลกัการพืนฐาน คือ การทําให้พลาสติกอ่อนตัวทีอุณหภูมิทีเหมาะสม แล้วทําการดึงแผ่นพลาสติกให้ยืด (Stretching) ตามด้วยการขึนรูป (Forming)               โดยการใชแ้รงดนัลม แรงดนัสุญญากาศ แรงดึงเชิงกล หรือใชแ้รงทงัสามชนิดนีร่วมกนั กรณีศึกษาไดมี้การใชแ้รงทงัสามนีร่วมกนัเพอืใหชิ้นงานเป็นไปตามการออกแบบในกระบวนการออกแบบ ดงัแสดงในภาพที                ภาพท ี1 การขึนรูปโดยใชแ้รงดนัสุญญากาศ   กรรมวิธีดงักล่าวยงัถูกนําไปใช้แพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหารจาํพวกกล่องใส่อาหาร อุตสาหกรรมการแพทย ์ไดแ้ก่ พลาสติกครอบฟัน ก็ใชก้รรมวิธีดงักล่าวมาช่วยในการผลิตชินงาน โดยในแต่ละกระบวนการผลิตย่อยในการใช้การขึนรูปแบบสุญญากาศ มกัจะพบปัญหาในกระบวนการดันปลดชินงาน ซึงระบบดันปลดชินงาน              โดยส่วนใหญ่จะใชแ้รงสปริงทีอยูใ่นระบบดนัปลดเป็นแรงทีใชผ้ลกักลไกการปลดชินงานให้ทาํการดนัปลด แต่เนืองจากสปริงทีอยูใ่นระบบดนัปลด มกัจะถูกวางในตาํแหน่งทีเป็นอิสระจากกนัจึงทาํให้ การดนัปลดของสปริง ทาํไม่พร้อมกนั จึงทาํให้เกิดความล่าชา้ในกระบวนการยอ่ยนี จากการหาสาเหตุเบืองตน้พบวา่การคลายตวัของสปริงในแต่ละตาํแหน่งคลายตวัออกไม่เท่ากนั สปริงบางตวัอยูใ่นสภาวะถูกบีบอยู่กบัทีไม่มีการคลายออก จึงเป็นสาเหตุทีทาํให้ชินงานทีขึนรูปแลว้นนัไม่สามารถปลดออกไดโ้ดยใชส้ปริงในการคลายตวั จึงมีแนวคิดในการแกไ้ขปัญหาและออกแบบโดยการใชล้มในการดนัปลดชินงานทีขึนรูปแลว้ และสามารถผลิตชินงานให้มีความต่อเนือง เพือให้จาํนวนของเสียลดลง และประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึน  บทความวิจยันีจึงมีแนวคิดทีจะนาํเสนอการพฒันาการดนัปลดจากการใชส้ปริงทีมีความอิสระต่อกนัเป็นการใชล้มช่วยในการดนัแผน่ช่วยปลดบงัคบัใหส้ปริงทาํงานพร้อมกนัเพือปลดชินงานใหพ้ร้อมกนั เพอืลดเวลาในการผลิตและจาํนวนของเสียทีเกิดจากกระบวนการดนัปลดแบบเดิม  วธิีดําเนินการวิจัย  การพฒันาการดนัปลดจากการใชส้ปริงทีมีความอิสระต่อกนัเป็นการใชล้มช่วยในการดนัแผน่ช่วยปลดบงัคบัให้สปริงทาํงานพร้อมกนัเพือปลดชินงาน มีรายละเอียดดงันี   
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2.1 แนวความคดิในการแก้ปัญหา  แนวความคิดในการแกปั้ญหาทีเกียวขอ้งในการศึกษาการออกแบบและปรับปรุงชุดดนัปลดชินงานโดยใชล้มแม่พิมพขึ์นรูปสุญญากาศ  ประกอบดว้ยทฤษฎีเครืองมือต่าง ๆ ดงันี  2.1.1 องค์ประกอบในการอดัขนึรูปสุญญากาศ              เทคนิคการขึนรูปโดยใชห้ัวอดัช่วยก่อนใชแ้รงดนัสุญญากาศ (Plug-Assist Vacuum Forming) เป็นเทคนิคการขึนรูปโดยใชเ้บา้ดนัแผน่พลาสติกก่อนแลว้ใชแ้รงดนัสุญญากาศ (Vacuum forming) ทาํให้สามารถผลิตชินงานทีมีความลึก มีความหนาใกลเ้คียงกนัตลอดทงัชินงาน และถอดชินงานออกจากเบา้ไดง่้ายขึน เทคนิคการแปรรูปชนิดนี เริมตน้จากการจบัแผ่นพลาสติก แลว้ให้ความร้อน เช่นเดียวกบัเทคนิคอืน ๆ หลงัจากนนัใชห้ัวอดั เคลือนตวัลงมาเพืออดัแผ่นพลาสติกให้ยดืตวัลงในช่องวา่งส่วนบนของเบา้ (Pre- stretching) หัวอดัจะหยดุเคลือนเมือดนัผ่านพลาสติกให้ยืดตวัออกจนเขา้ใกลเ้บา้หลงัจากนัน ใชแ้รงดนัสุญญากาศดูดให้แผ่นพลาสติกประกบเบ้า แลว้ถอดตวัอยา่งออกจากเบ้าโดยการใชล้มเป่า เพือให้ชินงานหลุดออกจากเบา้   2.1.2 เทอรโมฟอร์มมงิ (Thermoforming)   การขึนรูปพลาสติกในขณะทีพลาสติกอ่อนตวัดว้ยความร้อน โดยการให้พลาสติกยืดตวัออก (Stretching) ภายใต้แรงดันลม (Air pressure) แรงดันอากาศ (Vacuum)  หรือการดึงเชิงกล (Mechanical drawing) ทําให้ได้ชินงานทีมีรูปร่างตามเบา้ ดงันนั การแปรรูปพลาสติกแบบเทอร์โมฟอร์มมิงจะมีการใชแ้รงดนัลม แรงดนัสุญญากาศ และแรงดึงเชิงกล หรือใชแ้รงทงัสามชนิดนีรวมกนั เพือเปลียนแปลงพลาสติกให้มีรูปร่างตามเบา้ วตัถุดิบทีนิยมใช ้คือแผ่นพลาสติก (Plastic sheet)และ ฟิลม์พลาสติก (Plastic film)  ดงันนัจึงเหมาะทีจะทาํการแปรรูปโดยใชเ้ทคนิคเทอร์โมฟอร์ม  2.2 วสัดุทนีํามาใช้ในการขึนรูปสุญญากาศ  พอลิโพรไพลีน (PP) เป็นพอลิเมอร์ทีสังเคราะห์ขึนโดย Giulio Natta และนกัเคมีชาวเยอรมนั Karl Rehn ในเดือนมีนาคม ปี ค.ศ.  ในประเทศสเปน โดย PP ทีสังเคราะห์ขึนเป็นพอลิเมอร์ทีมีโครงสร้างแบบผลึก การคน้พบครังนีเป็นการบุกเบิกนาํไปสู่การผลิตเพอืการคา้ พอลิโพรไพลีน (PP) เป็นพลาสติกในกลุ่มกึงผลึก จึงตอ้งควบคุมอุณหภูมิในการแปรรูปอยา่งละเอียด เนืองจากมีช่วงอุณหภูมิของการอ่อนตวัแคบ PP ทีนิยมใชใ้นการแปรรูปดว้ยเทคนิคเทอร์โมฟอร์มมากทีสุด คือ PP ทีผสมด้วยแทล (Talc) เนืองจากเป็นวสัดุทีให้ความแข็งแรงและทนแรงกระแทกดีมากนอกจากนียงัสามารถทําผลิตภณัฑ์ ได้หลากหลายสี และอุณหภูมิการบิดตวั (Heat distortion temperature) สูงมากนิยมใช้วสัดุชนิดนีในการผลิต ชินงานทีใชใ้นอุณหภูมิสูงและนิยมใชใ้นอุตสาหกรรมการขึนรูปดว้ยสุญญากาศ ดงัแสดงในภาพที 2                 ภาพท ี2 ชินงานPP ทีนิยมขึนรูปดว้ยแรงดนัสุญญากาศ  
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.  ระบบการทาํงานของเครืองจักรทใีช้ในการขนึรูป  ใชเ้ครืองขึนรูปสุญญากาศทีมีระบบการทาํงานดงัแสดงในตารางที 1   ตารางท1ี ระบบการทาํงานของเครืองขึนรูปขนาด ,000x1,600x2,500 mm ลกัษณะการทาํงาน ขอ้กาํหนดการทาํงาน ลกัษณะการทาํงาน ขอ้กาํหนดการทาํงาน ขนาดของแผน่พลาสติก หนา้กวา้ง 24นิว-26นิว ขนาดของปัมแวค็คมั Programmable Logic Controller (PLC), Direct Koyo พนืทีขึนรูปสูงสุด 7100 mm x 2150 mm x 3050 mm ขนาดของปัมแวค็คมั 3 HP 
ชนิดของฮีตเตอร์  Infrared Heater 220 Vac, 400, 650 w กาํลงัแวค็คมัสูงสุด 29.6 Hg 

ระบบการควบคุมความร้อน Digital Temperature Controller (PID), Omron กาํลงัไฟฟ้า 380/220 VAC 42 kW 
ระบบควบคุมการทาํงาน Programmable Logic Controller (PLC), Direct Koyo 

พดัลมระบายความร้อน 0.165 HP, 220 VAC, 1 Phase. 2 ตวั 
ขนาดของปัมแวค็คมั 3 HP ความตอ้งการลมสาํหรับระบบนิวแมติก 4-5 Bar 
กาํลงัแวค็คมัสูงสุด 29.6 Hg อุปกรณ์ระบบนิวแมติก Festo, SMC Brand  2.4 การขนึรูปแบบ เทอร์โมฟอร์มมงิ การทาํ เทอร์โมฟอร์มมิง ปรกติแลว้จะแบ่งเป็นสองวิธี ขึนกบัความหนาของแผ่นพลาสติกทีใช้ขึนรูป แบบบาง (บางกวา่ 1.5 ม.ม.) กบัแบบทีหนากวา่ ดงัแสดงในภาพที 3          ภาพท ี3 แผน่พลาสติกร้อนก่อนเขา้สู่การขึนรูป     
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2.5 ทฤษฎเีกียวกับนิวแมตกิส์          กฎเบืองตน้ของระบบนิวแมติกส์ ทีใชใ้นการคาํนวณพนืฐาน คือกฎของความดนั ดงัสมการที 1[5]        P =                                               (1)                        โดยที  P   = ความดนั (กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)                                                             F   = แรง (กิโลกรัมแรง)                                                            A    = พนืที (ตารางเซนติเมตร)  ในงานนี มีการคาํนวณหาขนาดชุดกระบอกลมโดยมีขอ้จาํกดัตวัแปรทีแหล่งจ่ายลมที 4-6 บาร์ และนาํหนกัของแผน่ช่วยดนัปลดที 5 กิโลกรัม จึงเลือกใชชุ้ดกระบอกลมทีมีขนาด 12 มิลลิเมตร มาติดตงัในชุดแผน่ช่วยดนัปลดดงักล่าว  ผลและวจิารณ์ผล ผลการศึกษาขนัตอนการดาํเนินงานโดยยดึแนวทางแบบไคเซน (Kaizen) ไดแ้ก่   .  สืบคน้จากผงัการผลิตและกรรมวธีิการผลิต  .  เขา้กระบวนการวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา  .  กาํหนดแนวทางการแกอ้าการของปัญหา  3.4ทดลองตามแนวทางการแกปั้ญหา   ทาํการศึกษากระบวนการผลิตบรรจุภณัฑ์พบวา่ตวัดนัปลดล็อคของชุดดนัปลดในแม่พิมพ์บรรจุภณัฑ์แบบเดิม                 ซึงใชชุ้ดสปริงในการช่วยปลด ดงัแสดงในภาพที  โดยชุดสปริงปลดชินงานนี ถูกติดตงัเป็นอิสระต่อกัน จาํนวน  ชุด             พบวา่ชินส่วนทองเหลืองทีทาํหนา้ทีดนัสปริงและเมือถูกกด สปริงไม่คลายตวัดนัแท่งทองเหลือง จึงทาํให้ ชินงาน PP ทีขึนรูปแลว้ เกิดการติดขดั เนืองจาก ระบบสปริง ทงั  ชุด ทาํงานไม่พร้อมกนั                     ภาพท ี4 ชุดสปริงในการช่วยปลด  จากนัน พบว่าแนวทางในการแกไ้ขอาการของปัญหาคือการทาํให้ชุดสปริงปลด ทาํงานพร้อมกนัทงั 6 ชุดโดยการสร้างชุดแผน่สลกัช่วยดนัปลดโดยประยกุตใ์ช ้ระบบนิวแมติกส์ ช่วยดนัปลด ดงัแสดงในภาพที 5 และ 6    
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                    ภาพท ี5 ชุดแผ่นสลกัช่วยดนัปลด                          ภาพท ี6 ชุดแผ่นสลกัช่วยดนัปลดติดตงัระบบนิวแมติกส์  และจากการประกอบอุปกรณ์ทงัหมด เพือทาํการทดลองขึนรูปขินงานจาํนวน 100 ชิน ดงัแสดงในภาพที 7 เพอืดูผลหลงัการทดลองตามสมมติฐาน ไดข้อ้มูลเชิงตวัเลขทางดา้นการผลิต 2 ชุด ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบระยะเวลาการผลิตรวม ก่อนและหลงัการแก้ไข ดังแสดงในตารางที 2 และการเปรียบเทียบจาํนวนชินงานทีระบุว่าเป็นของเสีย ก่อนและหลงัการแก้ไข                            ดงัแสดงในตารางที 3 พบวา่ยงัมีกระบวนการในการทาํงานทีตอ้งปรับปรุงเพมิเติมโดยการหาเวลามาตรฐาน และ เพมิชินงานทดลองทีมากขึน เพือยืนยนัผลทีแตกต่างของรอบเวลาการทํางานทีควรจะลดลงได้อีกอย่างน้อย ร้อยละ 3-5 เพือนําไปคาํนวณค่าทางตน้ทุน ต่อไป          ภาพท ี7 ทดลองขึนรูปชินงานแวคคมั    
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ตารางท ี2 เวลาในการผลิตรวมในการผลิต 100 ชิน วธีิเดิมไม่ใช ้ลมช่วยดนัปลด วธีิทีใชล้มช่วยดนัปลดแผ่นช่วยปลด 13 วนิาที 11 วนิาที  ตารางท ี3 จาํนวนชินงานทีระบุวา่เป็นของเสีย วธีิเดิมไม่ใช ้ลมช่วยดนัปลด วธีิทีใชล้มช่วยดนัปลดแผ่นช่วยปลด 20 ชิน 9 ชิน  สรุปผลการวจิัย จากผลการทดลองการประยกุตใ์ชร้ะบบนิวแมติกส์ มาช่วยในกระบวนการดนัปลดชินงานพบวา่ตวัชีวดัในดา้นการผลิตหลงัการทดลองขึนรูปขินงาน จาํนวน  ชินเพือดูผลหลงัการทดลองตามสมมติฐาน พบขอ้มูลเชิงตวัเลขทางดา้นการผลิต  ชุด ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบระยะเวลาการผลิตรวม ก่อนและหลงัการแกไ้ข และการเปรียบเทียบจาํนวนชินงานทีระบุวา่เป็นของเสีย ก่อนและหลงัการแกไ้ข มีประสิทธิภาพทีดีขึน และสามารถป้องกนัอาการของปัญหาไดอ้ยา่งถาวร  กิตติกรรมประกาศ             ขอขอบคุณบริษทั พีพี แพคเกจจิง จาํกดัทีใหก้ารสนบัสนุนในการดาํเนินงานในครังนี  เอกสารอ้างองิ H.S. Kleespies III and R.H. Crawford, “Vacuum Forming of Compound Curved Surfaces with a Variable Geometry  Mold”, Journal of Manufacturing Systems, vol. 17/No.5, pp. 325–337, 1998. M. Rossi, “Chilled Foods: Packaging Under Vacuum”, Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition, vol 2, pp.1191– 1196, 2003, Elsevier Science Ltd. S Po-Ni Wu and A. Yu-Jen Wu, “The use of vacuum-formed plastic sheets to create reservoir space for fluoride trays”,  The Journal of Prosthetic Dentistry Online, pp. 144-145, 2009. G. Mountouris, M. Anagnostou, and E. Papazoglou, “Use of a vacuum-formed plastic sheet to aid in transferring and  bonding metal splints”, The Journal of Prosthetic Dentistry, pp. 235-238, 2007. P. Pattaratanakulchai, Hydraulic and Pneumatic, Bangkok: SE-EDUCATION, 2016. Ornphapa. (2012, Aug15). [Online].  Available: http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php? bookID= 2388  &read=true&count=true      
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การผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์วัสดุผสมจากนํายางธรรมชาต ิผสมกับเส้นใยทะลายปาล์มและเศษยางรถยนต์ทใีช้แล้ว Production and Testing of Natural Rubber  Latex Products Blended with Palm Bunch Fiber  and Used Tire Scrap.  สมพงษ ์พิริยายนต์ * กิตติศกัดิ บวัศรี  และ ประยรู สุรินทร์   Sompong Piriyayon1* Kittisak Bausri2 and  Prayoon Surin3  บทคัดย่อ   งานวิจยันีทาํการศึกษาผลิตภณัฑ์วสัดุผสม จากเส้นใยทะลายปาลม์และเศษยางรถยนตที์ใช้แลว้ นาํมาผสมกบันาํยางธรรมชาติ เพือทาํเป็นผลิตภณัฑที์อนุรักษสิ์งแวดลอ้ม ดาํเนินงานโดยการผสมเส้นใยทะลายปาลม์และเศษยางรถยนตใ์นผลิตภณัฑ ์ดว้ยอตัราส่วนทีเท่ากนั คือ , 10, 20, 30 PHR(Parts per Hundred Rubber) โดยใชน้าํยางธรรมชาติทีผสมสารเคมีทีช่วยในการคงรูป เป็นตวัประสาน ทาํให้ส่วนผสมคงรูปสมบูรณ์โดยใชเ้ตาอบลมร้อน แลว้นาํชินงานไปทาํการทดสอบ ดงัต่อไปนี ไดแ้ก่ ) การทดสอบแรงดึง ) การทดสอบการดูดซึมนาํ ) ทดสอบค่าการนาํความร้อน และ ) ทดสอบการเสียรูปอยา่งถาวร จากผลการทดสอบพบวา่  ) ค่าตา้นแรงดึงสูงสุดและค่าเปอร์เซนตก์ารยดืตวัของวสัดุผสมมีค่าลดนอ้ยลง เป็นสัดส่วนผกผนักบัปริมาณการเพิมขึนของเส้นใยทะลายปาล์มและเศษยางรถยนต์ทีเพิมขึน ) ไม่มีการดูดซึมนําของชินทดสอบในทุกๆ อตัราส่วนผสม ) ค่าการนาํความร้อนของชินทดสอบของผลิตภณัฑ์วสัดุผสม มีค่าเพิมขึนตามปริมาณของเส้นใยทะลายปาลม์และเศษยางรถยนตที์เพิมขึน และ ) การทดสอบการเสียรูปอยา่งถาวรของชินงานทดสอบ  พบวา่ มีค่านอ้ยลง ผกผนักบัปริมาณของเส้นใยทะลายปาลม์และเศษยางรถยนตที์มีปริมาณเพมิมากขึนตามลาํดบั     
คาํสําคญั : ยางธรรมชาติ,  เสน้ใยทะลายปาลม์, ยางรถยนตที์ใชแ้ลว้, วสัดุผสม     สาขาวิชาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตาํบลสวนใหญ ่อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี  1 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering and Architecture, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Saun Yai, Maueng, Nonthaburi 11000, Thailand  แผนกวิชาช่างพนืฐาน วิทยาลยัสารพดัช่างกาญจนบุรี ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  2 Department of Basic Mechanics, Kanchanaburi Polytechnic College 179 Moo 1 Saeng Chuto Road, Tambon Makham, Kanchanaburi 71000, Thailand 3 สาขาวิชาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัโนโลยปีทุมวนั แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  3 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Pathumwan Institute of Technology, Wang Mai, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : somponggg@hotmail.com 
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ABSTRACT   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             ประเทศไทยเป็นประเทศผูผ้ลิตยางพาราจาํนวนมาก จาํเป็นตอ้งมีการพฒันาอยา่งต่อเนือง แต่สาํหรับปัญหาสาํหรับผูป้ระกอบการสวนยางพารานนั ราคาของยางพาราทีใชเ้ป็นวตัถุดิบตงัตน้นนัตกตาํลง ถือเป็นปัญหาใหญ่ทีทาํให้เกิดปัญหาต่างๆ  มากมาย  เช่น  ตน้ทุนปุ๋ ย ตน้ทุนสารอาหารบาํรุงนาํยาง ตน้ทุนสารกาํจดัแมลง ตน้ทุนการจดัการ และการใชจ่้ายของครอบครัวของเกษตรกรในชีวิตประจาํวนัทีสูงขึนมาก ไม่สัมพนัธ์กบัรายรับจากการขายนาํยางพารา หรือยางพาราแผ่น จนทาํใหเ้กิดหนีสิน เป็นตน้  ในส่วนของ “ปาลม์นาํมนั” ทีใช้เป็นวตัถุดิบในการวิจยันีนนั ในช่วงระยะเวลากวา่  ปีทีผ่านมา ประเทศไทยมีการผลิตปาลม์นาํมนัเพมิมากขึน โดยสงัเกตจากผลผลิตปาลม์นาํมนัทีมีแนวโนม้เพมิขึนอยา่งต่อเนือง การเพมิผลผลิตนีทาํให้หลงัจากการสกดันาํมนัออกจากผลปาลม์แลว้ มีส่วนทีเหลือใช ้คือ ทะลายปาล์ม อยูจ่าํนวนมาก ซึงทะลายปาลม์จะมีความเป็นเส้นใยหลงัจากการนาํความชืนออกทงัหมด ซึงเป็นลกัษณะของเส้นใยทีเหมาะสมในการทีจะทาํเป็นสารเติมและสารเสริมแรงในผลิตภณัฑย์าง จากการศึกษาวิจยัพืชทีมีเส้นใยทางการเกษตร (fiber crops ) โดยวสัดุทางการเกษตรประเภทนีมีโครงสร้างทีเป็นสารประกอบอินทรีย ์เช่น เซลลูโลส   เฮมิเซลลูโลส   และลิกนิน  อยูเ่ป็นจาํนวนมาก มีความเหมาะสมในการนาํมาใชท้าํเสน้ใยเสริมแรงหรือสารเติมในผลิตภณัฑ ์เพอืเพมิความแข็งแรงเชิงกลให้แก่ผลิตภณัฑย์างพาราได ้อีกส่วนผสมหนึงทีสําคญัในการวิจยันี คือ ยางรถยนต์ทีผ่านการใชง้านแลว้ โดยในปัจจุบนัมีการใชร้ถยนต์เป็นจาํนวนมาก ทาํใหป้ริมาณยางของยนตก์็เพิมมากขึนอีกดว้ย แต่การกาํจดัยางในทีเสือมสภาพหรือยางทีไม่เป็นทีตอ้งการ เพือไม่ใหเ้กิดปัญหามลภาวะทางสิงแวดลอ้มนนัยงัเป็นไปไดค้่อนขา้งยาก แนวคิดทีจะทาํการยอ่ยยางทีสามารถยอ่ยสลายยางในจนเป็นผงละเอียดแล้วได้ ผงยาง ทีสามารถนําไปใช้ประโยชน์เพือเป็นสารเติมในผลิตภณัฑ์ยางพารา ถือว่าเป็นการต่อยอดจากยางทีเสือมสภาพหรือยางทีไม่เป็นทีตอ้งการให้กลบัไปเป็นสิงทีเป็นประโยชน์เพือเป็นการช่วยลดปัญหาทางสิงแวดลอ้ม ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ดงันนัผลิตภณัฑย์างทีมีเส้นใยธรรมชาติและเศษยางทีใชแ้ลว้เป็นองค์ประกอบ จึงเป็นทางเลือกใหม่ซึงมีขอ้ดีทงัดา้นราคา  และคุณภาพ     การใชว้สัดุพืชทีมีเส้นใยธรรมชาติพร้อมทงัเศษยางเหลือทิงเป็นองค์ประกอบ จะช่วยส่งผลให้ราคาของผลิตภณัฑย์างมีราคาตน้ทุนถูกลง สามารถแข่งขนัทางการตลาดได ้ เนืองจากเส้นใยจากทะลายปาลม์มีอยูม่ากมายเหลือใชจ้ากอุตสาหกรรมผลิตนาํมนัปาลม์ของประเทศไทย โดยในปัจจุบนัการใชเ้ทคโนโลยีในการผลิตวสัดุทดแทนจากธรรมชาติทีทาํจากวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นอีกทางเลือกหนึงทีน่าสนใจ และเนืองจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึงมีผลผลิตทางการเกษตรจาํนวนมาก  โดยเฉพาะยางพารานันมีแนวโน้มสูงขึนในแต่ละปี และเนืองดว้ยต่างประเทศมีการผลิตนาํยาง แลว้ทาํการออกสู่ตลาดมากขึนดว้ยในแต่ละปี ส่งผลให้ราคาของยางพาราโดยรวมมีแนวโน้มลดลงเป็นเงาตามตวั จึงเกิดแนวความคิดทีจะนาํวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรทีมีในประเทศไทย ซึงไดแ้ก่เส้นใยทะลายปาล์มทีเหลือจากกระบวนการผลิตนาํมนัปาล์ม มาทาํการผสมร่วมกับยางพารา แลว้นํามาผลิตเป็นวสัดุใหม่เพือเพิมมูลค่า ซึงผลิตภณัฑใ์หม่นนัจะมีสมบติัทีเป็นฉนวนความร้อน มีความยืดหยุน่ ดูดซบัแรงกระแทกไดดี้ ส่งผลให้สอดคลอ้งกบัการลดปัญหาโลกร้อนในสภาพการณ์ปัจจุบนั งานวิจยันีจึงศึกษาความเป็นไปไดใ้นการนําพืชทีเหลือใชจ้ากอุตสาหกรรมโดยทีมีมูลค่าน้อย โดยเฉพาะอย่างยิงทะลายปาลม์นาํมนัทีก่อปัญหาการจดัเก็บ มาเปลียนเป็นวตัถุดิบในการผลิตวสัดุใหม่ แลว้มีส่วนของเศษยางรถยนตเ์หลือทิงมาร่วมดว้ย โดยการผสมกบัยางพาราธรรมชาติประเภทนาํยางทีมีค่าการนาํความร้อนทีตาํ เป็นฉนวนความร้อนทีดี ซึงงานวิจยันีจะเป็นการช่วยลดปัญหาการจดัเก็บทะลายปาลม์เหลือทิงไดดี้อีกทางหนึง รวมถึงใช้ประโยชน์จากยางรถยนต์ทีทิงแล้วให้มีมูลค่าเพิมมากขึนด้วย นอกเหนือจากการเผาเป็นเชือเพลิงทีก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ  วธิีดําเนินการวิจัย 
 ในกระบวนการของการดาํเนินการวจิยั จะแบ่งขนัตอนหลกัเป็น  ขนัตอน ไดแ้ก่ 1.การเตรียมเสน้ใยทะลายปาลม์ เศษอนุภาคยางรถยนตที์ใชแ้ลว้และวตัถุดิบ ใชเ้ส้นใยทะลายปาล์มขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางเส้นใยไม่เกิน  มิลลิเมตร ยาวไม่เกิน  มิลลิเมตร โดยการผ่านเครืองบดตดั แลว้ทาํการคดัเลือกขนาดโดยเครืองร่อนหยาบ หลงัจากนนันาํไปผสมกบัเศษอนุภาคยางรถยนตที์ใชแ้ลว้ทีผา่นกระบวนการบด ใหมี้ขนาดไม่เกิน  มิลลิเมตรในทุกมิติ ทงัความกวา้ง ความยาว และความสูง โดยวธีิการคนผสมในภาชนะขนาดใหญ่ โดยทาํการคนผสมหลงัจากการชงันาํหนักดว้ยอตัราส่วน , ,  และ  PHR (Parts per Hundred Rubber) วตัถุดิบนาํยางธรรมชาติทีผา่นการผสมสารทาํใหสุ้ก คือ กาํมะถนั เป็นสารยดึติดของเสน้ใยทะลายปาลม์และเศษอนุภาคยางรถยนตที์ใชแ้ลว้ พร้อมสารเติมแต่งประเภท สารเร่งปฏิกิริยา ทีส่งผลใหก้ารสุกตวัของยางสมบูรณ์ขึน  2.การขึนรูปผลิตภณัฑ ์วิธีการขึนรูปผลิตภณัฑ์ จดัทาํโดยกรรมวิธีการอดัในแม่พิมพ์ แลว้ทําการอบด้วยลมร้อนภายในเตา (Hot air in oven) ซึงเป็นขนัตอนทีสําคัญมากในกระบวนการผลิต โดยทําการควบคุมขนาดความหนาของชินทดสอบ และเติมส่วนผสมให้เต็มแม่พิมพที์ทาํจากเหล็กกลา้ แลว้นาํเขา้เตาอบร้อน ใชเ้วลาการอบ  นาที โดยอุณหภูมิทีใช ้เท่ากบั  องศาเซลเซียส  3.การเตรียมชินทดสอบสาํหรับการทดสอบทางกายภาพและสมบติัทางกล สําหรับการทดสอบสมบัติเชิงกลและทางกายภาพ เริมจากการผลิตชินทดสอบแรงดึง โดยใช้แม่พิมพ์ตามมาตรฐาน ASTM D  แลว้ทาํการทดสอบชินงานดว้ยเครืองทดสอบยนิูเวอร์แซล รุ่น CY-6040A  ส่วนของการทดสอบค่าการบีบอดัให้เสียรูปอยา่งถาวร จดัเตรียมแม่พิมพแ์ละการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM  และในส่วนของการทดสอบ
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การนาํความร้อน ( Thermal  Conductivity) เป็นการทดสอบโดยการถ่ายเทอุณหภูมิไปยงัชินทดสอบทีทาํจากวสัดุผสม โดยมีทิศทางของการเคลือนทีของพลังงานความร้อน เริมจากบริเวณทีมีอุณหภูมิสูงไปยงับริเวณทีมีอุณหภูมิตาํกว่า โดยทีตวักลาง คือ ชินทดสอบจะไม่มีการเคลือนที ทาํการตงัค่าตวัแปรทีใชค้วบคุม คือ Heating  40 ºC, Cooling 10 ºC  โดยความหนาของชินงานอยูที่  มิลลิเมตร   ในส่วนของวตัถุดิบทีใชแ้ละรูปร่างตวัอยา่งของชินงานทดสอบ แสดงในภาพที  และ  

 (ก)  (ข) 

 (ค) ภาพท ี1 ลกัษณะของปาลม์นาํมนัทีใชใ้นการวจิยั (ก, ข) และเศษยางรถยนตที์ใชแ้ลว้ทีผา่นการบด (ค) 

 (ก)  (ข) 
ภาพท ี2 (ก) นาํยางธรรมชาติ และ (ข) ชินงานทดสอบแรงดึงจากการผสมเสน้ใยทะลายปาลม์ เศษยางรถยนตที์ใชแ้ลว้และนาํยางธรรมชาติ   
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ผลและวจิารณ์ผล การวิจยันี ไดท้าํการศึกษาสมบติัทางกายภาพ (Physical properties) ของแผน่ผลิตภณัฑที์ผลิตจากเศษยางรถยนตที์ใช้แลว้และเส้นใยทะลายปาลม์ทีผ่านการบด โดยทาํการผสมในนาํยางธรรมชาติ มีการใชเ้ส้นใยทะลายปาลม์ผสมกบัเศษยางรถยนตที์อตัราส่วนทีเท่ากนั คือ , 10, 20, 30 PHR(Parts per Hundred Rubber) แลว้ทาํการทดสอบหาค่าการทดสอบแรงดึง การทดสอบการดูดซึมนาํ ทดสอบค่าการนาํความร้อน และการทดสอบการเสียรูปอยา่งถาวร ไดผ้ลการทดสอบทีแสดงตามแผนภูมิดงัต่อไปนี  
.การทดสอบหาการต้านทานต่อแรงดงึ  ผลของการทดสอบ แสดงดงัภาพที  

 ภาพท ี  แสดงค่าการตา้นทานต่อแรงดึงของชินงานทดสอบ จากภาพที  ผลการทดสอบพบวา่ ค่าการตา้นทานต่อแรงดึงของผลิตภณัฑมี์ค่าแปรผกผนักบัปริมาณของเสน้ใยทีเติมลงไป คือค่าตา้นทานต่อแรงดึงมีค่าลดลงเมือปริมาณของเส้นใยทะลายปาลม์และเศษยางรถยนตที์ใชแ้ลว้มีอตัราเพิมขึนในผลิตภัณฑ์ โดยชินงานทีมีส่วนของเส้นใยและเศษยางรถยนต์น้อย จะมีปริมาณความต้านทานต่อแรงดึงทีมาก เมือเปรียบเทียบกบัชินงานทดสอบทีมีปริมาณของเส้นใยและเศษยางรถยนตที์มากกวา่ โดยความตา้นทานต่อแรงดึงมีแนวโนม้ลดลง ตามปริมาณของเส้นใยทะลายปาล์มและเศษยางรถยนต์ในผลิตภณัฑ์ทีเพิมมากขึนตามลาํดบั ทงันีเนืองจากการทาํปฏิกิริยาการยึดเหนียวทางพนัธะเคมีระหวา่งนาํยางกบัเศษยางรถยนตที์ใชแ้ลว้และเสน้ใยทะลายปาลม์นนัมีขึนนอ้ยมาก จากการสังเกตชินทดสอบหลงัจากการดึงจนขาด จะมีแต่การยึดเหนียวของนาํยางเอง โดยเศษยางรถยนต์ทีใช้แลว้และเส้นใยทะลายปาลม์ทาํหนา้ทีเป็นเพียงสารเติม(Filler) เพอืเพิมปริมาตรของผลิตภณัฑ์รวมเท่านนั แทรกตวัอยูร่ะหวา่งเนือยาง เมือมีเส้นใยและอนุภาคยางอืนจากยางรถยนต์ทีใชแ้ลว้ จึงส่งผลให้สมบติัการตา้นทานต่อแรงดึงลดน้อยลงเมือสารเติม(Filler) มีปริมาณเพิมมากขึน     
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.การทดสอบการดูดซึมนาํด้วยระยะเวลาของการทดสอบ  ชัวโมง  ผลของการทดสอบ แสดงดงัภาพที  

 ภาพท ี  ค่าการดูดซึมนาํที  ชวัโมงของชินงานทดสอบ จากภาพที  พบว่า ปริมาณความสามารถในการดูดซึมนาํ หลงัจากผ่านการแช่ทิงไวใ้นนําด้วยระยะเวลาของการทดสอบ    ชวัโมง ชินทดสอบในทุกอตัราส่วนผสมจะไม่มีการดูดซึมนาํเพิมขึน ทงันีเนืองจากชินทดสอบมีส่วนของเนือยางปกคลุมเส้นใยทงัหมด ซึงสมบติัของเนือยางธรรมชาติไม่ยอมให้โมเลกุลนาํซึมผ่าน ส่งผลให้อนุภาคของนาํไม่สามารถผา่นเนือยางเขา้ไปสมัผสักบัเสน้ใยได ้ดงันนัชินงานทดสอบโดยรวมจึงไม่มีการดูดซึมนาํ .การทดสอบค่าการนําความร้อน  ผลของการทดสอบ แสดงดงัภาพที  

 ภาพท ี  ค่าการนาํความร้อนของชินทดสอบ จากภาพที  พบวา่ค่าการนาํความร้อนของชินทดสอบจะมีค่าสูง เมือชินทดสอบมีอตัราส่วนผสมของเส้นใยทะลายปาล์มและเศษยางรถยนตเ์พิมปริมาณมากขึน โดยค่าการนาํความร้อนมีแนวโนม้เพิมมากขึน ตามปริมาณของเส้นใยทะลายปาลม์และเศษยางรถยนตใ์นผลิตภณัฑที์เพิมมากขึนตามลาํดบั ทงันีเนืองจากโดยธรรมชาติของเสน้ใยทีมีค่าการนาํความร้อนมากกว่ายางธรรมชาติ จะส่งผลให้เมือมีเส้นใยอยู่ในผลิตภณัฑ์มากขึน ค่าการนาํความร้อนโดยรวมจึงมากขึนตามปริมาณของเสน้ใยตามลาํดบั   
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. การทดสอบสมบัตกิารเสียรูปอย่างถาวรจากการบีบอดั  ผลของการทดสอบ แสดงดงัภาพที  

 ภาพท ี  ค่าการเสียรูปอยา่งถาวรจากการบีบอดัของชินทดสอบ จากภาพที  พบว่าค่าการการเสียรูปอย่างถาวรจากการบีบอัดของชินทดสอบจะมีค่าสูง เมือชินทดสอบมีอัตราส่วนผสมของเส้นใยทะลายปาล์มและเศษยางรถยนต์เพิมปริมาณมากขึน โดยค่าการเสียรูปอย่างถาวรจากการบีบอดัจะมีแนวโน้มทีเพิมมากขึน ตามปริมาณของเส้นใยทะลายปาล์มและเศษยางรถยนต์ทีเพิมมากขึนในผลิตภัณฑ์ตามลาํดับ เนืองจากการทาํปฏิกิริยาการยดึเหนียวทางพนัธะเคมีระหวา่งนาํยางกบัเศษยางรถยนตที์ใชแ้ลว้และเสน้ใยทะลายปาลม์มีนอ้ย จะมีแต่การยึดเหนียวของนาํยางเอง โดยเศษยางรถยนตที์ใชแ้ลว้และเส้นใยทะลายปาล์มทาํหน้าทีเพียงเป็นสารเติม(Filler) เพือเพมิปริมาณในผลิตภณัฑเ์ท่านนั  สรุปผลการวจิัย จากผลการทดลอง สมบตัิทางกายภาพและการทดสอบสมบติัเชิงกล ของผลิตภณัฑจ์ากการผสมนาํยางธรรมชาติ เศษยางรถยนตที์ใชแ้ลว้และเสน้ใยทะลายปาลม์    พบวา่มีสมบติัทีสามารถนาํมาใชเ้พอืผลิตและประยกุตใ์ชเ้ป็นผลิตภณัฑ ์ทีหลงัจากควบคุมปริมาณของส่วนผสมและอุณหภมิูแลว้ สามารถคงรูปไดต้ามรูปร่างของแม่พิมพที์กาํหนด ทงันีสามารถนาํวสัดุเหลือทิงทางการเกษตรและขยะจากการใชง้านของยางรถยนตที์หมดอายกุารใชง้านแลว้ มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ และยงัสามารถเป็นอีกแนวทางหนึงในการพฒันาผลิตภณัฑจ์ากยางพาราได ้ กิตติกรรมประกาศ  งานวิจัยนีได้รับการสนับสนุนเครืองมือ และอุปกรณ์การผลิตชินส่วน จากสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคงสุวรรณภูมิ แผนกวิชาเทคนิคพืนฐาน วิทยาลยัการอาชีพกาญจบุรี และสาขาวิชาวศิวกรรมอุตสาหการ  สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั  เอกสารอ้างองิ มาลินี ชยัศุภกิจสินธ์, สิรินนัท ์ วิริยะสุนทร และสุพรรณษา ออกสุข. . “แผน่ใยไมอ้ดัชนิดใหม่จากเส้นใยทะลายปาลม์ผสมโฟมพอลิสไตรีน”. วารสารวจิัยสภาวะแวดล้อม จุฬ าลงกรณ์มหาวทิยาลัย. ( ). น. -  
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มาลินี ชยัศุภกิจสินธ์ และประวทิย ์ อรุณโชควฒันา. . “ผลของขนาดเสน้ใยมะพร้าวทีมีต่อสมบติัของแผน่ใยไมอ้ดัทาํจากเสน้ใยมะพร้าว ผสมโฟมพอลิสไตรีนเหลือทิง”. วารสารวทิยาศาสตร์ลาดกระบัง. ( ). น. -  มาลินี ชยัศุภกิจสินธ์ และประวทิย ์ อรุณโชควฒันา.  “สมบติัเชิงกล สมบตัิกายภาพ และการดูดซึมเสียงของแผ่นใยไม้อดั ผสมเปรียบเทียบระหวา่งเส้นใยออ้ยและเสน้ใยมะพร้าว”. วารสารวทิยาศาสตร์ลาดกระบัง. ( ). น. -  มาลินี ชยัศุภกิจสินธ์, วรางคณา วงศ์สิโรจน์กุล, อภิสรา เรืองกลุ และอรนลิน ศิริวรรณ. . “แผน่ดูดซึมเสียงจากวสัดุประกอบเสน้ใยมะพร้าวผสมโฟมพอลิสไตรีน”. วารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ( ). น. - .  วรธรรม อุ่นจิตติชยั.  . “ปัจจยัทีมีผลกระทบต่อความแขง็แรง และความคงขนาดของแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ด”. เอกสารวชิาการเลขท ีร.  ส่วนวจิยัและพฒันาผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.   เท ค โ น โ ล ยี ช า ว บ้ าน อ อ น ไ ล น์ . ส่ อ ง ต ล าด  “ป า ล์ ม นํ ามั น ” วิ ก ฤ ต ห รื อ โอ ก าส . [อ อ น ไ ล น์ ] . แ ห ล่ ง ที ม า https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/article_ .  กุมภาพนัธ์  สมพงษ ์พริิยายนต,์ ธีระวฒัน์ แมน้ดว้ง,  จกัรกฤษณ์ ยมิแฉ่ง และ กิตติศกัดิ บวัศรี.  “การศึกษาสมบตัิทางกายภาพและทางกลของชินทดสอบจากการประยกุตใ์ชเ้สน้ใยผกัตบชวาเป็นส่วนผสมในกาวธรรมชาติพอลีแลคติคแอซิด” . น.742-750.  ใน รายงานการประชุมวชิาการวทิยาลัยนครราชสีมา ครังท ี  ประจําปี . วทิยาลยันครราชสีมา, นครราชสีมา สมพงษ์ พิริยายนต,์ กิตติศกัดิ บวัศรี และประยูร สุรินทร์. . “การศึกษาสมบติัทางกายภาพและทางกลของชินทดสอบจากการประยกุตใ์ชเ้ส้นใยทะลายปาลม์เป็นส่วนผสมในกาวธรรมชาติพอลีแลคติคแอซิด”. น. - . ใน รายงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิครังท ี  ประจาํปี . มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. พระนครศรีอยธุยา สมพงษ ์พริิยายนต,์ กิตติศกัดิ บวัศรี และประยรู สุรินทร์.  “การศึกษาสมบติัทางกายภาพและทางกลของวสัดุมุงหลงัคาจากการผสมนาํยางธรรมชาติและเส้นใยทะลายปาล์มนาํมัน”. น. - . ใ น รายงานการประชุมวิชาการราชมงคลด้านการผลิตและการจัดการ ครังท ี  ประจาํปี . กระบี              
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ตู้อบฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวด้วยไอนํา Ster ilization  Kitchenware Container  by Steam  กิตติกร  ขนัแกลว้ * เสกศกัดิ  ขวญัเมือง2 และ นิรันดร์  เพชรดาํ2 Kittikorn  Khanklaeo 1* Seksak  Khwanmuang 2 and  Nirun  Petdam 2  บทคัดย่อ   การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือสร้างและทดสอบตูอ้บฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวดว้ยไอนาํทีมีความร้อนสูง โดยการทดสอบระบบของตูอ้บฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวดว้ยไอนาํ การจดัทาํตูอ้บฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวดว้ยไอนาํ เลือกใช้โครงสร้างตูท้าํดว้ยวสัดุทีเป็นสแตนเลสซึงมีขนาดความจุ 10 ลิตร ใชฮี้ตเตอร์ขนาด 1,500 วตัต์ ควบคุมการทาํงานดว้ยไมโครคอลโทรลเลอร์ โดยทีตงัค่าอุณหภูมิสูงสุดไวที้ 90 องศาเซลเซียส จากการทดสอบกบัภาชนะจาน ชอ้น และแกว้ เมือทาํการอบ 10 นาที ทีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส จากการทดสอบทางไฟฟ้าตูอ้บฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวดว้ยไอนาํมีกาํลงัไฟฟ้ารวม 1,660 วตัต ์เมือทาํการอบภาชนะจาน ชอ้น และแกว้ เป็นเวลา 1.74 ชวัโมง  ใชพ้ลงังานไฟฟ้า 2.88 หน่วย เมือคาํนวณค่าไฟฟ้าทีเสียไป 5.25 บาท ตูอ้บฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวดว้ยไอนาํสามารถทาํความสะอาดไดแ้ละเมือเปรียบเทียบกบัตูอ้บฆ่าเชือตามทอ้งตลาดมีราคาตน้ทุนทีประหยดักวา่ ดงันนัจึงสามารถนาํตูอ้บฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวดว้ยไอนาํไปประยกุตใ์ชก้บัภาชนะต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี    คาํสําคญั : ตูอ้บฆ่าเชือ, ภาชนะเครืองครัว, ไมโครคอลโทรลเลอร์, ไอนาํ               สาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วิทยาเขตตรัง ตาํบลไมฝ้าด  อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 92150  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วิทยาเขตตรัง ตาํบลไมฝ้าด  อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 92150 *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : kh_kittikorn@hotmail.com 
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ABSTRACT   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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บทนํา  ปัจจุบันจุลินทรีย์ที ก่อให้ เกิดโรค เช่น แบคทีเรีย ไวรัส   เชือรา  และปรสิต ซึงเป็นสิงมีชีวิตขนาดเล็ก                   สามารถแพร่กระจายไดท้วัไปในสิงแวดลอ้ม  ทงัในนาํ  ดิน  และอากาศ  โดยจุลินทรียที์พบบ่อยไดแ้ก่  แบคทีเรีย  ซึงร่างกายมนุษยมี์โอกาสไดรั้บแบคทีเรียเขา้สู่ร่างกายจากการดาํเนินชีวติประจาํวนั  ตวัอย่างเช่น มีการปนเปือนในภาชนะหรืออาหารทีรับประทาน  เสือผา้ทีใส่ในการทาํงานหรือออกกาํลงักาย รวมถึงสามารถแพร่กระจายสู่เครืองมือเครืองใชใ้นการดาํรงชีวิต เช่น ถงัขยะ อ่างลา้งมือ ห้องนํา อ่างลา้งจาน  เมือจุลินทรียแ์พร่กระจายเขา้สู่ร่างกายของคนเราแล้วจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วย  เช่น เป็นไข ้ ตวัร้อน  ทอ้งร่วง ฯลฯ  จุลินทรียส์ามารถเขา้สู่ร่างกายไดง่้ายโดยการกินอาหารเขา้ไปทางปาก ซึงภาชนะทีใชใ้นการบรรจุหรือใส่อาหารอาจมีการปนเปือนของจุลินทรีย ์ ดงันนัการทาํความสะอาดโดยการฆ่าเชือภาชนะบรรจุอาหารจึงเป็นอีกแนวทางหนึงทีสามารถช่วยป้องกนัจุลินทรียไ์ม่ใหเ้ขา้สู่ร่างกาย  โดยการฆ่าเชือภาชนะบรรจุอาหารจะช่วยทาํใหจุ้ลินทรียต์ายหรือหยดุการทาํงานได ้ วิธีการฆ่าเชือมีสองลกัษณะ คือ 1) การทาํลายเชือ (Disinfection) เป็นวิธีการกาํจดัเชือจุลชีพเกือบทุกชนิด ยกเวน้สปอร์ของเชือแบคทีเรีย  เช่น การใช้นํายาฆ่าเชือ, Pasteurization และ Ultraviolet Irradiation  สําหรับประสิทธิภาพการทําลายเชือขึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น นํา (Water), เครืองมือ  (Mechanical Action), สารเคมี (Chemical Action),  ความร้อน (Heat) และเวลา (Time)  2) การทาํให้ปราศจากเชือ (Sterilization) เป็นการกาํจดัหรือทําลายเชือจุลชีพทุกชนิดรวมทงัสปอร์ของเชือแบคทีเรีย การทาํให้ปราศจากเชือโดยวิธีทางกายภาพ เช่น การใชค้วามร้อน  การอาบรังสี  และการกรอง ส่วนการทาํให้ปราศจากเชือโดยวิธีการใชส้ารเคมี เช่น การอบแก๊ส  และการแช่ในนาํยาสารเคมี  โดยวิธีการทาํให้ปราศจากเชือทีใชใ้นปัจจุบนั ไดแ้ก่ การอบไอนาํภายใตค้วามดนั (Autoclave) การอบความร้อนแห้ง (Dry Heat) การอบก๊าซ Ethylene Oxide และการใชน้าํยาฆ่าเชือในระดบั High level  การฆ่าเชือภาชนะบรรจุอาหารทีนิยมใชไ้ดแ้ก่ การอบฆ่าเชือโดยใชไ้อนาํภายใตค้วามดนั  โดยส่วนประกอบหลกัของเครืองอบฆ่าเชือประกอบดว้ย หอ้งนึง (Pressure Vessel)  ซึงมีการสร้างไอนาํในหอ้งนึงโดยการผลิตความร้อนเพอืสร้างไอนาํโดยใชฮี้ตเตอร์ทีติดตงัภายใน และภายนอกหอ้งนึง  ในการสร้างไอนาํจะมีเครืองกาํเนิดไอนาํแยกต่างหากจากตวัเครือง  มีการควบคุมอุณหภูมิและแรงดันทีมีทังระบบควบคุมปรับด้วยมือและระบบควบคุมแบบอตัโนมติั   ผูว้ิจัยจึงมีแนวคิดประดิษฐ์และพฒันาตูอ้บฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวดว้ยไอนาํ โดยใชอุ้ปกรณ์ทีหาไดภ้ายในประเทศ  ระบบทีออกแบบไว้ประกอบดว้ยเมนบอร์ดคอนโทรลเลอร์ (Controller) บอร์ดแสดงผล LCD และกลไกการทาํความร้อนเมนบอร์ดทาํหนา้ทีทุกฟังกช์นัทีจาํเป็น เช่น การผลิตนาํร้อน การควบคุมปริมาณนาํ การควบคุมอณุหภูมิ การแสดงผล และอืนๆ  วธิีดําเนินการวิจัย 1.  การออกแบบตู้อบฆ่าเชือ ตูอ้บฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวดว้ยไอนาํขนาดความจุ 10 ลิตร มีระบบควบคุมดว้ยคอนโทรลเลอร์ (Controller) และแสดงผลดว้ยหน้าจอแอลซีดี มีรายละเอียดขนัตอนการดาํเนินงาน 3 ส่วนหลกัๆ คือ ส่วนทีหนึงการออกแบบโครงสร้างของตูอ้บฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวดว้ยไอนาํ ส่วนทีสองการออกแบบระบบควบคุมการทาํงานของตูอ้บฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวดว้ยไอนาํ  และส่วนทีสามการออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิภายในตูอ้บฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวดว้ยไอนาํ โดยสามารถแสดงผลอุณหภูมิไดที้หนา้จอแอลซีดี     
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1.1  การออกแบบโครงสร้างของตู้อบฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวด้วยไอนํา                ในการออกแบบโครงสร้างของตูอ้บฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวดว้ยไอนาํ ไดอ้อกแบบโครงสร้างของตูอ้บฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวดว้ยไอนาํออกเป็น  ส่วน คือ โครงสร้างภายในและโครงสร้างภายนอกตูอ้บฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวดว้ยไอนาํ       1.1.1  โครงสร้างภายในตูอ้บฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวดว้ยไอนาํ                         ตูอ้บฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวดว้ยไอนาํมีขนาด ×50×  เซนติเมตร (กวา้ง×ยาว× สูง) ซึงจะใชว้สัดุอุปกรณ์ทีเป็นสแตนเลสทงัหมด ทงันีเนืองจากสแตนเลสจะทาํใหไ้ม่เกิดสนิม และสแตนเลสทนต่อการใชง้านมากกวา่เหล็กทัวไป ภายในมีชันวางภาชนะสามารถถอดนํามาออกทําความสะอาดได้ นอกจากนันภายในได้ติดตงัหม้อบรรจุนําทรงกระบอกสแตนเลสเพือใชส้าํหรับใส่ฮีตเตอร์ การออกแบบโครงสร้างและถงับรรจุนาํภายในตูอ้บฆ่าเชือ แสดงดงัภาพที 1 

                                                  

                                                                   ภาพท ี1  การออกแบบโครงสร้างและถงับรรจุนาํภายในตูอ้บฆ่าเชือ   1.1.2  โครงสร้างภายนอกตูอ้บฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวดว้ยไอนาํ                          โครงสร้างตูอ้บทาํดว้ยเหล็กกล่องหนา ผนงัภายนอกตูหุ้้มดว้ยวสัดุทีเป็นแผ่นสังกะสี ทงันีเพือช่วยลดตน้ทุนในการผลิต แต่เนืองจากตูอ้บจะมีอุณหภูมิสูงในขณะทาํการอบ จึงนาํวสัดุกนัความร้อนประเภทใยแกว้ รองผนงัดา้นในภายในตูอ้บก่อนทีจะทาํการติดตงัปิดฝาผนังตู ้ทงันีเพือป้องกนัไม่ให้ความร้อนภายในตูอ้อกมายงัภายนอกตู ้ลดการสูญเสียความร้อน จากนนัทาํการติดตงัห้องอบทีทาํจากสแตนเลส และทาํการติดตงัถงับรรจุนาํพร้อมดว้ยฮีสเตอร์โดยแยกส่วนออกจากหอ้งอบ แลว้ทาํการติดตงัลอ้เลือนบริเวณขาดา้นล่างของตูอ้บ เพอืความสะดวกในการเคลือนยา้ย การออกแบบโครงสร้างภายนอกตูอ้บ แสดงดงัภาพที 2   
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  ภาพท ี2  การออกแบบโครงสร้างภายนอกตูอ้บฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวดว้ยไอนาํ   1.2.  การออกแบบระบบควบคุมการทาํงานของตู้อบฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวด้วยไอนํา         การทาํงานของระบบควบคุมมีไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R  ทีเป็นปัจจยัหลกัในการควบคุมการทาํงานต่างๆ โดยทีไมโครคอนโทรลเลอร์จะรับค่าจากเซนเซอร์วดัอุณหภูมิ นาํมาประมวลผลแลว้สังควบคุมชุดต่างๆ ตามค่าทีไดรั้บ โดยจะควบคุมอุณหภูมิในการอบฆ่าเชือไวที้ 90 องศาเซลเซียส ดงันนัเมืออุณหภูมิมากกวา่  องศาเซลเซียส ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสงัให้ฮีตเตอร์หยดุการทาํงานลงและเมืออุณหภูมิตาํกวา่  องศาเซลเซียส ไมโครคอลโทรเลอร์จะสงัให้ฮีตเตอร์ทาํงานอีกครังอยา่งนีต่อไปเรือยๆ และสามารถแสดงผลออกมายงัหนา้จอแอลซีดี การควบคุมการทาํงานของตูอ้บฆ่าเชือ แสดงดงัภาพที 3  

 ภาพท ี   ระบบควบคุมการทาํงานของตูอ้บฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวดว้ยไอนาํ   1.3.  การออกแบบระบบควบคุมอณุหภูมภิายในตู้อบฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวด้วยไอนํา          การออกแบบระบบควบคุมประกอบไปดว้ยอุปกรณ์ทีใชใ้นการควบคุมอุณหภูมิดงันี จอแสดงผลแบบแอลซีดี บอร์ดอาดูอิโน่ (Arduino)  บอร์ดรีเลย ์(Relay Module) บอร์ด aMG Sense -THERMOCOUPLE  เทอร์โมคปัเปิล Type K  และฮีตเตอร์ (Heater) เป็นตน้   1.3.1  จอแอลซีดี  ใชส้ําหรับการแสดงผลอุณหภูมิผ่านหน้าจอ โดยใชโ้ปรแกรม Arduino ต่อเขา้กบัหน้าจอแอลซีดี โดยจะดึงค่าอณุหภูมิมาจากโมดูลเซนเซอร์เพอืทีจะมาแสดงผลลพัธ์เป็นค่าองศาเซลเซียส การแสดงผลอุณหภูมิผา่นหนา้จอแอลซีดี ดงัภาพที 4             
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  ภาพท ี4  ผลอุณหภมิูผา่นหนา้จอแอลซีดี   1.3.2  บอร์ดอาดูอิโน่ (Arduino)  การทาํงานบอร์ดอาดูอิโน่ (Arduino) ได้รับคาํสังจากเซนเซอร์วดัอุณหภูมิและนํามาประมวลผลเพือทีจะส่งค่าไปยงัหน้าจอแอลซีดี และแสดงผล บอร์ดอาดูอิโน่ (Arduino)  ยงัมีหน้าทีควบคุมการทาํงานของบอร์ดรีเลย ์(Relay Module) เพอืจะตดัต่อการทาํงานของฮีตเตอร์  บอร์ดอาดูอิโน่ (Arduino) รุ่น UNO R  แสดงดงัภาพที 5  

  ภาพท ี5  บอร์ดอาดูอิโน่ (Arduino) รุ่น UNO R3   1.3.3  บอร์ดรีเลย ์(Relay Module)   เมือบอร์ดรีเลย ์(Relay Module) ไดรั้บคาํสงัจากบอร์ดอาดูอิโน่ (Arduino) บอร์ดรีเลย ์ (Relay Module) ก็จะทาํหน้าทีตดัต่อการทาํงานของฮีตเตอร์ เพือควบคุมอุณหภูมิภายในตูอ้บฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวดว้ยไอนาํ แสดงดงัภาพที 6  

Relay_1
Relay_2
Relay_3
Relay_4

+5 V VCC

GND GND

+5 V VCC

1 K
1 K
1 K
1 KATME

GA 32
8

    ภาพท ี6  วงจรการทาํงานรีเลยแ์ละบอร์ดรีเลย ์(Relay Module) 
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 1.3.4  บอร์ด aMG Sense –THERMOCOUPLE     เป็นบอร์ดทีทําหน้าทีรับสัญญาณอนาล็อกจากเทอร์โมคบัเปิล และแปลงเป็นสญัญาณดิจิตอลเพอืส่งให้กบัไมโครคอนโทรลเลอร์ดว้ยการอินเตอร์เฟสแบบ SPI มีวงจรปรับสภาพสัญญาณและฟังก์ชนัชดเชยจุดต่อเยน็ เพือให้การวดัค่าอุณหภูมิมีความแม่นยาํมากยงิขึน บอร์ด aMG Sense แสดงดงัภาพ     ที 7  

  ภาพท ี7  บอร์ด aMG Sense-THERMOCOUPLE  1.3.5  เทอร์โมคปัเปิล Type K    เป็นหัววดัอุณหภูมิทีใชต้่อเขา้กบัเครืองวดัควบคุมอุณหภูมิแสดงค่าอุณหภูมิจริงทีว ัดได้และแสดงผลเป็นตัวเลข โดยเซนเซอร์ตัวนีใช้ตรวจวัดอุณหภูมิภายในตู ้ เป็นตัวสังการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมอุณหภูมิและแสดงผลออกมายงัหน้าจอแอลซีดี  เทอร์โมคปัเปิล รุ่น SPL T_S/  เซนเซอร์สาํหรับวดัอุณหภูมิ แสดงดงัภาพที 8  

  ภาพท ี8  เทอร์โมคปัเปิล รุ่น SPL T_S/  เซนเซอร์สาํหรับวดัอุณหภูมิ   1.3.6  ฮีตเตอร์ (Heater)    การออกแบบการทาํงานคือ เมือเซนเซอร์รับค่าอุณหภูมิทีมากกวา่  องศาเซลเซียส โมดูลรีเลยก็์จะตดัการทาํงานของฮีตเตอร์ จากนันอุณหภูมิก็จะลงลดและเมืออุณหภูมิน้อยกว่า  องศาเซลเซียส บอร์ด Arduino จะสังให้โมดูรีเลยท์ ํางานอีกครังต่อไปอย่างนีเรือยๆ ซึงขนาดของฮีตเตอร์ทีใช้คือ มีแรงดันไฟฟ้า  โวลต ์กาํลงัไฟฟ้า  วตัต ์ความยาว  เซนติเมตร ฮีตเตอร์ แสดงดงัภาพที  9  

 ภาพท ี9  ฮีตเตอร์ (Heater) 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  1162 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

2.  การจดัวางอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุม       ภายในตูค้วบคุมจะมีเซอร์กิตเบรกเกอร์ เป็นตวัควบคุมกระแสไฟฟ้าทงัหมดของระบบ และยงัมีอุปกรณ์อืนๆ ทีใช้แรงดนัไฟฟ้า   โวลต์  จึงจาํเป็นตอ้งติดตงัไวใ้นตูเ้พือให้เกิดความปลอดภยัแก่ผูใ้ชง้าน อุปกรณ์ควบคุมติดตงัภายในตู ้ไฟฟ้ากนันาํ อุปกรณ์ควบคุมและปุ่ มควบคุมสงัการทาํงาน  แสดงดงัภาพที 10  

       ภาพท ี10  การจดัวางอปุกรณ์ควบคุมและปุ่ มควบคุมสงัการทาํงานของตูค้วบคุม  3.  ส่วนประกอบหม้อต้มนํากับฮตีเตอร์          ส่วนประกอบของหมอ้ตม้นาํกบัฮีตเตอร์ มีส่วนประกอบอยู ่  ส่วน คือ ส่วนทีหนึง หมอ้ตม้นาํสําหรับถ่ายนาํเขา้เพือควบคุมระดบันาํใหอ้ยูใ่นระดบัทีตงัไว ้และเพอืป้องกนัไม่ใหฮี้ตเตอร์เกิดความเสียหาย ส่วนทีสอง เป็นหมอ้ตม้นาํทีมีฮีตเตอร์บรรจุอยู่ภายในเพือทาํการตม้นาํ และส่งแรงดันไอนาํเขา้ไปยงัตูอ้บฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวดว้ยไอนาํ หมอ้ตม้นาํมีขนาดความสูง  เซนติเมตร และมีเส้นผา่ศูนยก์ลาง  เซนติเมตร ทาํจากสแตนเลส โดยหมอ้ตม้นาํจะทาํการติดตงัภายในตู ้แสดงดงัภาพที 11     

  ภาพท ี11  ส่วนประกอบหมอ้ตม้นาํประกอบกบัฮีตเตอร์    
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4. การทดสอบการทํางานตู้อบฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวด้วยไอนาํ  การทดสอบตูอ้บฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวดว้ยไอนาํ เมือนําภาชนะทีจะทาํการฆ่าเชือเขา้ไปภายในตูอ้บฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวดว้ยไอนาํแลว้  ปิดประตูใหแ้น่นเพอืไม่ให้แรงดนัรัวออกมา จากนนัเปิดสวติช์ เพอืเริมการทาํงานของตูอ้บฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวดว้ยไอนาํ ในขนัตอนนีควรเช็คสวติช์ของฮีตเตอร์ให้อยูใ่นสถานะปิดก่อน จากนนัก็เปิดสวติช์ เมือเปิดเครืองแลว้ระบบต่างๆ ทาํงานปกติ หนา้จอ LCD แสดงค่าอุณหภูมิก็ให้ทาํการเปิดสวติช์ฮีตเตอร์ จากนนัปล่อยทิงไวใ้ห้อุณหภมิูภายในตูมี้อณุหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ก่อนทาํการจบัเวลาตามทีกาํหนดไว ้ 5.  การทดสอบเชือแบคทเีรียทภีาชนะเครืองครัว 5.1  ชุดตรวจเชือโคลิฟอร์มแบคทีเรียทีใช้เป็นชุดตรวจเชือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  SI-Medium ภาคสนามทีคิดคน้โดยกรมอนามยั เป็นชุดตรวจสอบอย่างง่ายต่อการปฏิบัติสามารถทราบผลได้ภายใน 1-3 วนั โดยจะทาํการทดสอบเชือแบคทีเรียทีภาชนะเครืองครัวก่อน (ชุดควบคุม)  และหลงัผ่านการอบฆ่าเชือ (ชุดการทดลองที 1  2  3)  ด้วยตูอ้บฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวดว้ยไอนาํทีสร้างขึน  ทาํไดโ้ดยการนาํไมพ้นัสาํลีทีจุ่มในนาํยาตรวจหาเชือ          โคลิฟอร์มชนัตน้ (SI-2) ไปเช็ดทีภาชนะเครืองครัวทีตอ้งการทดสอบ  แลว้นาํไมพ้นัสําลีไปแช่ในนาํยาตรวจหาเชือโคลิฟอร์มชนัตน้ (SI-2) อีกครัง  แลว้ทิงไว ้3 วนั  จากนนัพิจารณาผลการทดสอบจากลกัษณะของนาํยาทดสอบ  ซึงในการตรวจสอบเชือแบคทีเรียทีมีอยูใ่นภาชนะ  มีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาเชือแบคทีเรียโดยการสังเกตลกัษณะของนาํยาในขวดทดสอบ โดยการสังเกตระดบัความเขม้ของสีหากสีมีความเขม้มากแสดงวา่มีเชือแบคทีเรียมาก ดงันี   ระดบั  C  ไม่มีตะกอนดาํ   ระดบั +1  มีตะกอนดาํทีปลายสาํลี    ระดบั +2  มีสีดาํกระจายทวัขวด แต่ยงัมองทะลุขวดได ้   ระดบั +3  มีสีดาํเขม้ มองไม่เห็นสาํลี   ลกัษณะการประเมินผลทดสอบการฆ่าเชือ แสดงดงัภาพที 12     

  ภาพท ี12  การประเมินผลทดสอบการฆ่าเชือ   5.2  ทาํการทดสอบภาชนะเครืองครัวดว้ยการอบในตูอ้บฆ่าเชือไอนาํ  โดยนาํจาน ชอ้นและแกว้  ทีเป็นชุดควบคุม ไปทาํการทดสอบเชือแบคทีเรียตามขอ้ 5.1  จากนนันาํจาน ชอ้นและแกว้  ทีตอ้งการทดสอบวางในตูอ้บฆ่าเชือภาชนะดว้ยไอนาํ   ทาํการทดสอบจาํนวน  3  ชุดการทดลอง โดยควบคุมอุณหภูมิที 90 องศาเซลเซียส และใชเ้วลาในการอบฆ่าเชือต่างกัน ดงัตารางที 1  จากนันทาํการทดสอบอบฆ่าเชือตามขอ้ 4   เมือทาํการอบฆ่าเชือเรียบร้อยแลว้  นาํภาชนะทีผ่านการ
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อบแลว้ไปทดสอบแบคทีเรียอีกครังตามขอ้ 5.1  เพือทาํการประเมินผลการทดสอบการฆ่าเชือและเปรียบเทียบลกัษณะการปนเปือนเชือแบคทีเรียบนภาชนะก่อนและหลงัผา่นการอบฆ่าเชือ  ตารางท ี1  การทดสอบอบฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวดว้ยตูอ้บฆ่าเชือไอนาํ ชุดการทดลอง ระยะเวลาทีใชใ้นการอบฆ่าเชือ (นาที) ชุดควบคุม - 1 5 2 10 3 15 หมายเหตุ  แต่ละชุดการทดลองของจาน ชอ้น และแกว้  ทาํ 3 ซาํ    ผลและวจิารณ์ผล การทดสอบประสิทธิภาพของตูอ้บฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวดว้ยไอนาํ โดยการนําภาชนะเครืองครัวไดแ้ก่  จาน  ชอ้น  และแกว้  ไปอบในตูที้อุณหภมิู 90 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา  5  10  และ  15  นาที  แสดงดงัภาพที 13    

    ภาพท ี13  การทดสอบตูอ้บฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวดว้ยไอนาํ  1.  การทดสอบเชือแบคทเีรียกับภาชนะเครืองครัว     จากเกณฑ์การตดัสินความสะอาดได้มีการทดสอบผลการทดลองของภาชนะ จาน ช้อน และแก้ว อย่างละ 5 ชิน แสดงผลก่อนและหลงัการฆ่าเชือแบคทีเรีย ดงัภาพที 14  15  และ  16 ซึงมีรายละเอียดดงัตารางที 2    

    ภาพท ี14  การทดสอบจานและผลการทดสอบจานดว้ยนาํยาโคลิฟอร์มชนัตน้ (SI-2)  
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    ภาพท ี15  การทดสอบชอ้นและผลการทดสอบชอ้นดว้ยนาํยาโคลิฟอร์มชนัตน้ (SI-2)   

    ภาพท ี16  การทดสอบแกว้และผลการทดสอบแกว้ดว้ยนาํยาโคลิฟอร์มชนัตน้ (SI-2)   ตารางท ี2  แสดงผลการทดสอบฆ่าเชือจานชอ้น และแกว้ ภาชนะ ก่อนทดสอบ ทดสอบ 5 นาที ทดสอบ 10 นาที ทดสอบ 15 นาที จาน ตะกอนสีดาํกน้ขวด ตะกอนสีดาํลดลง เปลียนเลก็นอ้ย ไม่เปลียนแปลง ชอ้น ตะกอนสีดาํกน้ขวด ตะกอนสีดาํลดลง เปลียนเลก็นอ้ย ไม่เปลียนแปลง แกว้ ตะกอนสีดาํสนิท ตะกอนสีดาํลดลง เปลียนเลก็นอ้ย ไม่เปลียนแปลง   จากผลการทดสอบจะเห็นว่า  เมือทาํการอบฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวดว้ยตูอ้บไอนาํ มีผลต่อปริมาณแบคทีเรียทีปนเปือนอยูบ่นภาชนะเครืองครัว  โดยเมือระยะเวลาทีใชใ้นการอบเพิมขึน  ปริมาณแบคทีเรียจะมีนอ้ยลง  ซึงสงัเกตไดจ้ากการเปลียนแปลงลักษณะของนํายาทีแช่ไมพ้นัสําลีทีผ่านการเช็ดภาชนะเครืองครัว  ดังนันแสดงว่า ตูอ้บฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวดว้ยไอนาํสามารถผลิตไอนาํฆ่าเชือแบคทีเรียได ้  2.  ผลการทดสอบวดัค่าทางไฟฟ้าของตู้อบฆ่าเชือ   ผลการทดสอบจากการวดัค่าทางไฟฟ้าของตูอ้บฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวดว้ยไอนาํ ขณะตูอ้บฆ่าเชือทาํงาน เมือทาํการวดัแรงดนัไฟฟ้ามีค่า 227.5 โวลต ์ความถี 50 เฮิร์ต และกระแสไฟฟ้า 7.59 แอมแปร์ แสดงดงัภาพที 17  
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  ภาพท ี17   ค่าแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าทีใชง้าน  ผลการทดสอบวดักําลังไฟฟ้าของตู ้อบฆ่าเชือ มีกําลังไฟฟ้าจริง (Active Power)  1.66  kW และกําลังไฟฟ้าทีปรากฏ (Apparent Power) 1.66  kVA  และกาํลงัไฟฟ้ารีแอคตีฟ (Reactive Power)  มีค่าเท่ากบั 0  kVAR ทงันีเนืองจากโหลดส่วนใหญ่เป็นแบบขดลวด แสดงดงัภาพที 18  

  ภาพท ี18   ผลการวดัค่ากาํลงัไฟฟ้าตูอ้บฆ่าเชือขณะใชง้าน   จากการทดสอบวดัพลงังานพลงังานไฟฟ้าขณะทาํการทดลองใชพ้ลงังานไฟฟ้าจาํนวน 2.88  หน่วย เมือคาํนวณค่าไฟฟ้าขณะทาํการทดสอบใชเ้วลาในการอบภาชนะ เช่น จาน ชอ้น แกว้ แต่ละครังรวมได ้ 1.74 ชวัโมง  เมือคิดค่าไฟฟ้าผนัแปร (Ft) ประจาํเดือน มกราคม - เมษายน 2561 เท่ากบั -15.90 สตางค/์หน่วย  และเมือคิดภาษีมูลค่าเพิม 7%  ดงันนั การอบฆ่าเชือเสียค่าพลงังานไฟฟ้าทงัสิน 5.25 บาท 4.  การเปรียบเทยีบคุณสมบัตติู้อบฆ่าเชือทสีร้างกับตู้อบฆ่าเชือทวัไป          การสร้างตูอ้บฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวด้วยไอนาํ เมือเลือกใช้วสัดุทีมีจาํหน่ายตามท้องตลาด ซึงมีคุณสมบัติเทียบเท่ากบัวสัดุชิดอืนๆ พบวา่สามารถลดตน้ทุนในการสร้างไดโ้ดยทีมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชือไดเ้ช่นเดียวกนักบัตูที้มีจาํหน่ายตามทอ้งตลาด ซึงจะเปรียบเทียบให้เห็นคุณสมบตัิแต่ละดา้นของตูอ้บฆ่าเชือทีสร้างขึนกบัตูอ้บฆ่าเชือทีมีจาํหน่ายตามทอ้งตลาด แสดงดงัตารางที 3  
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ตารางท ี3  เปรียบเทียบคุณสมบตัิระหวา่งตูอ้บฆ่าเชือดว้ยไอนาํทีสร้างขึนกบัตูอ้บฆ่าเชือทวัไป   รายละเอียด ตูอ้บฆ่าเชือจาํหน่ายทวัไป ตูอ้บฆ่าเชือทีประดิษฐ ์อุณหภมิู 121 องศาเซลเซียส 90 องศาเซลเซียส แรงดนัไฟฟ้า 220 โวลต ์ 220 โวลต ์ความถี 50 เฮิร์ต 50 เฮิร์ต กาํลงัไฟฟ้า 2.063 กิโลวตัต ์ 1.66 กิโลวตัต ์เวลาการฆ่าเชือ 35 นาที 15 นาที การสงัทาํงาน ปุ่มแบบหมุน ปรับตงัเซตโปรแกรม ขนาดความจ ุ 12 ลิตร 10 ลิตร การเคลือนที ลอ้เลือน ลอ้เลือน ราคา 34,500 บาท 28,000 บาท  สรุปผลการวจิัย   ตูอ้บฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวดว้ยไอนาํ ความจุขนาด 10 ลิตร ใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมอุณหภูมิและควบคุมการของทาํงานฮีตเตอร์ แสดงผลออกทางหน้าจอแอลซีดี  การทาํงานของระบบควบคุมอุณหภูมิใชเ้ซนเซอร์คอยตรวจจบัอณุหภูมิเป็นตวัส่งค่าใหก้บัไมโครคอลโทรลเลอร์ประมวลผล สาํหรับการทาํงานของฮีตเตอร์เมืออุณหภูมิภายในตู ้ถึงจุดทีตงัไวร้ะบบควบคุมจะหยุดการทาํงานของฮีตเตอร์ โดยสังเกตจะมีหลอด LED (Pilot Lamp) เป็นตวับ่งบอกสถานะของระบบควบคุมการทาํงานของฮีตเตอร์ และเมืออุณหภูมิตาํกวา่จุดทีตงัไวร้ะบบควบคุมก็สงั ฮีตเตอร์ใหท้าํงานอยา่งต่อไป เพือรักษาอุณหภูมิไวที้ 90 องศาเซลเซียส ตามทีตงัไว ้จาการทดสอบฆ่าเชือภาชนะ จาน ชอ้น และ แกว้ สามารถฆ่าเชือได้เมือทาํการอบดว้ยเวลา 15 นาที ใชก้าํลงัไฟฟ้า 1.66 กิโลวตัต ์กระแสไฟฟ้า 7.59 แอมแปร์ นอกจากนนัตูอ้บฆ่าเชือยงัสามารถประยกุตใ์ชฆ่้าเชือกบัภาชนะอืนๆไดด้ว้ย    กิตติกรรมประกาศ  ขอขอบคุณสาขาวศิวกรรมศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วิทยาเขตตรัง ทีให้ความอนุเคราะห์เครืองมือและอุปกรณ์ทีใชใ้นการสร้างและประกอบตูอ้บฆ่าเชือภาชนะเครืองครัวดว้ย        ไอนาํ   เอกสารอ้างองิ ขจรศกัดิ  ตระกลูพวั. 2555. การทาํลายเชือและการทาํใหป้ราศจากเชือ. ใน : แบคทีเรียวทิยาทางการแพทยพื์นฐาน.  ภาควชิาจุลชีววทิยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. เชียงใหม่. พจนีย ์โกมลภิส. 2536. การทาํให้ปลอดเชือและการทาํลายเชือ. ใน: แบคทีเรียพนืฐาน. สุวณี สุภเวชย ์และ  มาลยั วรจิตร, บรรณาธิการ. พิมพค์รังที 1. โรงพมิพศิ์ริยอด. กรุงเทพมหานคร. บริษทัซายน์ซิตีจาํกดั. 2559.  หมอ้นึงฆ่าเชือระบบไอนาํ. อุปกรณ์วทิยาศาสตร์ เครืองมือวดัและทดสอบ วทิยาศาสตร์.  รามคาํแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร. บริษทัวนีสัซพัพลายจาํกดั. 2555. บอร์ด Arduino บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกลู. เทศบาลรังสรรคเ์หนือ  
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แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร. อะเคือ อุณหเลขกะ. 2545. การทาํลายเชือและการทาํใหป้ราศจากเชือ พิมพค์รังที 2.  เจ. ซี. ซี การพิมพ,์  กรุงเทพมหานคร. Connie R. Mahon. 2000. Control of Microorganisms. In: Connie R. Mahon and George Manuselis, editor.  Textbook of Diagnostic Microbiology. 2th ed. USA. Kathleen P. Talaro and Aethur Tararo. 1999. Physical and Chemical Control of Microbes. In: Kathleen P. Talaro  and Aethur Tararo, editor. Foundation in Microbiology. 3th ed. McGraw Hill, USA: Patrick R.Murray.2002.  Sterilization, Disinfection, and Antisepsis. In:Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal,  George S. Kobayashi, Michael A. Pfaller, editor. Medical Microbiology. 4th ed. USA.                         
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ชุดทาํความเย็นโดยเทอร์โมอเิล็กทริกส์ Refr igeration by Thermoelectr ics  กิตติศกัดิ ทวสิีนโสภา *  ฟ้าพิไล ทวสิีนโสภา  อภิสิทธิ ผลกลา้  และ อานนท ์ชูเกลียง  Kittisak Thaweesinsopha1* Fapilai Thaweesinsopha2 Apisit Phonla1 and Arnon Chookaeang1  บทคัดย่อ   โครงงานนีมีวตัถุประสงค ์เพอืศึกษาหลกัการทาํงานของเทอร์โมอิเลก็ทริกส์ ความเป็นไปไดใ้นการใชชุ้ดทาํความเยน็จากเทอร์โมอิเล็กทริกส์ใช้กบัเครืองปรับอากาศ และศึกษาการทาํความเยน็ของชุดทาํความเยน็โดยใช้แผ่นเทอร์โมอิเล็ก    ทริกส์   โดยการออกแบบระบบทาํความเยน็โดยใชแ้ผ่นเทอร์โมอิเล็กทริกส์ทีมี ขนาด 4 x 4 เซนติเมตร เบอร์ TEC-12706 จาํนวน 10 แผน่ นาํไปใชป้ระกอบชุดความเยน็ร่วมกบัชุดคอลย์เยน็ โดยมีเซ็นเซอร์ควบคุมอุณหภูมิดิจิตอล ส่วนชุดระบายความร้อน จะใชร้ะบบนาํเป็นตวัระบายความร้อนผ่านคอลย์ร้อนอลูมิเนียม และออกแบบตาํแหน่งทีติดตงัชุดทาํทงัระบบเขา้กับแผงชุดทําความเย็น  และทําการทดสอบสมรรถนะต่างๆ ทางไฟฟ้า โดยใช้เครืองมือวดั มัลติมิเตอร์ รุ่น Fluke                   177 ± (0.09% + 2) และทดสอบสมรรถนะทางความร้อน และเยน็ดา้นอุณหภูมิโดยใชเ้ครืองมือวดัอณุหภูมิ รุ่น -T2 ±1.5 °C or ±1.5%  และทําการทดสอบสมรรถนะทางด้านไฟฟ้า โดยใชเ้ครืองมือวดัแคลมป์มิเตอร์ รุ่น  FC 2% ±5  digits                 (10 Hz to 100 Hz)         ผลทดสอบพบวา่ชุดทาํความเยน็โดยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ทีสร้างขึนสามารถทาํความเยน็ในส่วนอุณหภูมิคอล์ยเยน็ทีทาํไดต้าํทีสุดคือ 25.3 °C และอุณหภูมิบริเวรทวัไปที 28 °C ซึงมีค่าแตกต่างกนัอยูที่ 1.2 °C สรุปวา่ระบบทาํความเยน็โดยเทอร์โมอิเลก็ทริกส์ทีสร้างขึนสามารถลดอุณหภมิูได ้1.2 °C ขอ้เสนอ และระบบส่งความเยน็มีการสูญเสียความเยน็ ดงันนั ควรหาระบบควบคุมการถ่ายเทอุณหภูมิเพอืลดการสูญเสียความเยน็   คาํสําคญั : เทอร์โมอิเลก็ทริกส์ ระบบทาํความเยน็ อุณหภมิู  บล็อกนาํ เครืองมือวดั            
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ABSTRACT   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              สาขาเทคโนโลยวิีศวกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง ตาํบลไมฝ้าด   อาํเภอสิเกา จงัหวดั  1 Department of Technology Engineering, Faculty of Engineering and Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus, Maifad Sub-district, Sikao District, Trang Province 92150, Thailand  สาขาการโรงแรมและการท่องเทียว วิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเทียว มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วิทยาเขตตรัง ตาํบลไมฝ้าด   อาํเภอสิเกา จงัหวดั  2 Department of Hospitality and Tour ism, Faculty of College of Hospitality and Tour ism, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus, Maifad Sub-district, Sikao District, Trang Province 92150, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : kittisak936@gmail.com โทร.0866974204 
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บทนํา  ปัจจุบนัสภาวะอากาศของโลกมีอุณหภูมิทีสูงขึนจากสาเหตุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเผาป่า การใชส้ารเคมีทีมีผลต่อชนับรรยากาศหนึงในสารเคมีทีมีผลต่อชนับรรยากาศของโลกคือสารเคมีทีใชท้าํความเยน็จากเครืองปรับอากาศ และการทาํความเยน็อืนๆ หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตูแ้ช่เยน็ ตูเ้ยน็ ปัจจุบนัมีการใชเ้ครืองทาํความเยน็โดยใชน้าํยาทาํความเยน็คลอโรฟลูออโรคาร์บอน หรือ สาร CFC  จากการใชพ้ลงังานไฟฟ้ามากขึนทุกปี จากการเพิมจาํนวนประชากร ส่งผลให้มีการใช้เชือเพลิงชนิดต่างๆ มาใชผ้ลิตไฟฟ้าไม่วา่จะเป็นพลงังานจากเชือเพลิงฟอสซิล พลงัทดแทนต่างๆ แต่พลงังานทีไดไ้ม่ค่อยเหมาะสมกบัความตอ้งการทีจะใช ้ดงันนัพลงังานไฟฟ้าทีผลิตได ้ในประเทศไทยมีความจาํเป็นตอ้งซือเชือเพลิงจากประเทศต่างๆ ส่งผลการนาํเขา้พลงัเป็นปัจจยัทีมีนัยสาํคญั ของระดบัประเทศ ฉะนนัการทีสามารถใชพ้ลงังานไฟฟ้าลดลงจะทาํให้การมนัคงดา้นพลงังานของประเทศจะดีขึน  เทอร์โมอิเล็กทริก (ดร.สมชาย เจียจิตตส์วสัดิ) อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกทีผลิตในเชิงพาณิชย ์และมีมาตรฐานการกาํหนดขอ้มูลเฉพาะ(Specification) ทงัขนาดพืนที รูปร่าง และกาํลงัไฟฟ้า  ของเซลล์ เพือให้ผูใ้ชส้ามารถเลือกใช้งานได้หลากหลายตามวตัถุประสงค์ โดยในการผลิตทางอุตสาหกรรมเทอร์โมอิลิเมนต์ชนิดสารกึง ตัวนําแบบพีและเอ็น                    (P type – N type)       ในปี พ.ศ.2364 โทมสั โจแฮนน์ ซีเบค (Thomas Johann Seebeck) นกัฟิสิกส์ ชาวเยอรมนั ไดค้น้พบวา่ เมือมีความแตกต่างของอุณหภูมิระหวา่งรอยต่อของตวันาํสอง ในยคุวิกฤตพลงังาน และสภาวะโลกร้อน ความตืนตวัในการลดการใช้เชือเพลิง ฟอสซิล การลดก๊าซเรือนกระจก และการ ลดการใชส้ารทาํ ความเยน็ทีมีผลกระทบ ต่อสิงแวดลอ้มเพิมมากขึน การคน้หา เทคโนโลยีทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มจึง เป็นสิงจาํ เป็นต่อการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยทีาํ ความเยน็และ ฮีทปัม ทีในปัจจุบนัมีการใชส้ารทาํ ความเยน็   ต่อมาในปี พ.ศ 2377 ยีน เพลทีเยอร์ ชาร์เลส อะธาเนส (Jean Charle Athanase Peltier) นักฟิสิกส์ชาวฝรังเศส             ไดค้น้พบ วา่ เมือมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตวันาํสองชนิดทีต่อกนั จะมีความร้อนเกิดขึน ทีรอยต่อของตวันาํสองชนิด ความร้อนจะเพิมขึนหรือลดลงขึนอยู่ทิศทางการ ไหลของกระแสไฟฟ้า ซึงปรากฏการณ์นีถูกเรียกว่า ปรากฏการณ์เพลทีเยอร์ (peltier effect) จากการค้นพบปรากฏการณ์ทังสอง ได้ถูกนํามาพัฒนาจนกระทัง ได้ชินส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทีประกอบดว้ย ตวันําสองชนิดทีต่อกนัแบบ อนุกรมทางไฟฟ้า และขนานกนัทางความร้อน ซึงอุปกรณ์ชนิดนีถูกเรียกต่อ        มาวา่ เทอร์โมอิเลก็ตริก 20 ปีต่อมา ไดมี้การคน้พบวา่ เมือนาํสารกึงตวันาํมาใชแ้ทนสาร ตวันาํในการสร้างเทอร์โมอิเล็กตริก จะให้ค่าประสิทธิภาพการทาํงานสูงขึน จากนนัมีการประยุกต์ใชอุ้ปกรณ์เทอร์โมอิเล็กตริกจึงกลายเป็นหัวขอ้วิจยัใหม่ ทีน่าสนใจในสหรัฐอเมริกา ยโุรป และญีปุ่น จนถึงปัจจุบนั  ดงันนัคณะผูว้ิจยัทีความสนใจในเรืองการทาํความเยน็ เพราะในปัจจุบนัประชาชนโดยทวัไปมีความสนใจทีจะติดตงัเครืองปรับอากาศมากขึน ทางคณะผูว้ิจยัมีความสนใจจะศึกษาความเป็นไปไดใ้นการทาํความเยน็จากเทอร์โมอิเล็กทริกส์มาใชก้บัเครืองปรับอากาศ         
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วธิีดําเนินการวิจัย  ในงานวจิยันจีะศึกษาทฤษฎีเทอร์โมอิเลก็ทริกส์เพอืนาํไปใชก้บัคอยลเ์ยน็ของเครืองปรับอากาศออกมาเป็นชุดทดลองระบบทาํความเยน็ โดยแสดงตามภาพ                 ภาพท ี  ขนัตอนและวธีิการดาํเนินโครงการ         จากภาพที  แสดงแผนผังการทํางานขันตอนและวิธีการดําเนินโครงการซึงประกอบด้วย ศึกษาทฤษฎี             เทอร์โมอิเล็กทริกส์ .ออกแบบและติดตงัอุปกรณ์ .ทดสอบและแกไ้ข ระบบ .วิเคราะห์ผลการทดลอง .สรุปผลการทดลอง จากขอ้ความขา้งตน้ไดอ้อกแบบขนัตอนงานวจิยัออกเป็นสองรูปแบบ  1 ออกแบบระบบชุดทําความเยน็ ประกอบดว้ย อุปกรณ์คอลย์เยน็ของเครืองปรับอากาศ และชุดทาํความเยน็ทีสร้างขึน   1.1   ออกแบบระบบทาํความเยน็      ในการออกแบบโครงสร้างในการติดตังอุปกรณ์ต่างๆ ทีชุดทาํความเยน็โดยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ ได้ออกแบบให้ติดกบัชุดระบายความร้อนดว้ยนาํเพือระบายความร้อน และมีการใชแ้ผ่นเทอร์โมอิเล็กทริกส์ทงัหมด เพอืติดตงัแผน่เทอร์โมอิเล็กทริกส์กบับล็อกนาํ    1.2 ออกแบบตาํแหน่งติดตงัอุปกรณ์ระบบทาํความเยน็  

เริมตน้ 
ศึกษาทฤษฎีเทอร์โมอิเลก็ทริกส์ 

ออกแบบและติดตงั
สร้างชินงาน 

ทดสอบการทาํงาน ปรับปรุงและแกไ้ข ไม่ผา่น 
ผา่น วเิคราะห์และสรุปผลการ

สินสุด 
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  ภาพท ี2 การออกแบบตาํแหน่งติดตงัอุปกรณ์ระบบทาํความเยน็   .  ออกแบบตาํแหน่งติดตงัระบบใหค้วามเยน็ (ดา้นหนา้)  

  ภาพท ี  การออกแบบตาํแหน่งติดตงัระบบใหค้วามเยน็ (ดา้นหนา้)    1.4  ออกแบบตาํแหน่งติดตงัอปุกรณ์โดยรวม (ดา้นหลงั)  

  ภาพท ี  การออกแบบตาํแหน่งติดตงัอุปกรณ์โดยรวม (ดา้นหลงั)                  
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 2. ออกแบบวธีิการเก็บขอ้มูล    ในการออกแบบวธีิการเก็บขอ้มูลจะยดึการเก็บค่าอณุหภูมิเปรียบเทียบ ระหวา่งอุณหภูมิหนา้คอลย์เยน็กบัอุณหภมิูภายนอก โดยศึกษาความเป็นไปไดใ้นการใชเ้ทอร์โมอิเลก็ทริกส์เป็นตวัใหค้วามเยน็กบัระบบ โดยการทดสอบการทาํความเยน็ของเทอร์โมอิเล็กทริกส์ดว้ยการเก็บขอ้มูล โดยการทดสอบชุดทาํความเยน็ เพือจะศึกษาความสามารถ และสรรมถนะของเทอร์โมอิเลก็ทริกส์ทีเลือกใช ้เพอืนาํไปใชก้บัชุดทาํความเยน็ หลงัจากนนัดาํเนินการออกแบบทดสอบการทาํงานของระบบ    .  เก็บค่าการทาํความเยน็เปรียบเทียบกบัอุณหภูมิโดยกาํหนด ตาํแหน่งหนา้คอลย์เยน็ และตาํแหน่งทวัไป    2.2 เก็บค่าการใชพ้ลงังานในระบบทาํความเยน็  ผลและวจิารณ์ผล  จากการศึกษาคน้ควา้การหลกัการทาํงานระบบทาํความเยน็ เพอืนาํไปใชง้านกบัชุดทาํความเยน็ ทีใช ้เทอร์โมอิเล็กทริกส์เป็นแหล่งใหค้วามเยน็กบัระบบ  1. ผลจากการออกแบบระบบชุดทาํความเยน็   .  ผลจากการออกแบบชุดการติดตงัแผน่เทอร์โมอิเล็กทริกส์กบับล็อกนาํ  

  ภาพท ี  การติดตงัแผน่เทอร์โมอิเล็กทริกส์กบับล็อกนาํ          
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  1.2 ผลจากการออกแบบตาํแหน่งติดตงัอปุกรณ์ระบบทาํความเยน็ (ดา้นหนา้)  

  ภาพท ี  ตาํแหน่งติดตงัอุปกรณ์ระบบทาํความเยน็ (ดา้นหนา้)    1.3 ผลจากการออกแบบตาํแหน่งติดตงัระบบให้ความเยน็ (ดา้นหลงั)  

  ภาพท ี7 ตาํแหน่งติดตงัระบบใหค้วามเยน็ (ดา้นหลงั)      
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  1.4 ผลจากการออกแบบตาํแหน่งติดตงัอุปกรณ์โดยรวม (ดา้นขา้ง)  

  ภาพท ี8 ตาํแหน่งติดตงัอุปกรณ์โดยรวม (ดา้นขา้ง)   2 ผลจากการออกแบบวธิีการเก็บข้อมูล    .  ผลการทดสอง การใชพ้ลงังานไฟฟ้า และอุณหภูมิตาํแหน่งต่างๆ  (ครังที ) ตารางท ี  ผลการทดสองการใชพ้ลงังานไฟฟ้า และอุณหภูมิตาํแหน่งต่างๆ  (ครังที ) เวลา (นาที) อุณหภมิูทวัไป(°C) อุณหภมิูคอลย์เยน็(°C) อุณหภมิูคอลย์ร้อน(°C) กาํลงัไฟฟ้า (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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การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

 ภาพท ี  กราฟแสดงค่าผลการใช ้กาํลงัไฟฟ้า และอุณหภูมิ ตาํแหน่งต่างๆ (ครังที )     .  ผลการทดสอง การใชพ้ลงังานไฟฟ้า และอุณหภูมิตาํแหน่งต่างๆ  (ครังที ) ตารางท ี  ผลการทดสองการใชพ้ลงังานไฟฟ้า และอุณหภูมิตาํแหน่งต่างๆ  (ครังที ) เวลา (นาที) อุณหภมิูทวัไป(°C) อุณหภมิูคอลย์เยน็(°C) อุณหภมิูคอลย์ร้อน(°C) กาํลงัไฟฟ้า (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  

1,120.001,130.001,140.001,150.001,160.001,170.001,180.001,190.001,200.00

2022242628303234363840

เวลา (นาที) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

อุณหภ
ูมิ

เวลา

การใช้พลังงานไฟฟ้า และอุณหภูมิตําแหน่งต่าง  ๆ (ครังท1ี)
อุณหภูมิทวัไป(°C)อุณหภูมิคอลย์เยน็(°C)อุณหภูมิคอลย์ร้อน(°C)กาํลงัไฟฟ้า (W)
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การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

 ภาพท ี  กราฟแสดงค่าผลการใช ้กาํลงัไฟฟ้า และอุณหภูมิ ตาํแหน่งต่างๆ (ครังที )     .  ผลการทดสอง การใชพ้ลงังานไฟฟ้า และอุณหภูมิตาํแหน่งต่างๆ  (ครังที ) ตารางท ี  ผลการทดสองการใชพ้ลงังานไฟฟ้า และอุณหภูมิตาํแหน่งต่างๆ  (ครังที ) เวลา (นาที) อุณหภมิูทวัไป(°C) อุณหภมิูคอลย์เยน็(°C) อุณหภมิูคอลย์ร้อน(°C) กาํลงัไฟฟ้า (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 

1,140.001,150.001,160.001,170.001,180.001,190.001,200.001,210.00

2022242628303234363840

เวลา (นาที) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

อุณหภ
ูมิ

เวลา

การใช้พลังงานไฟฟ้า และอุณหภูมิตําแหน่งต่าง  ๆ (ครังท2ี)
อุณหภูมิทวัไป(°C)
อุณหภูมิคอลย์เยน็(°C)
อุณหภูมิคอลย์ร้อน(°C)
กาํลงัไฟฟ้า (W)
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การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

 ภาพท ี  กราฟแสดงค่าผลการใช ้กาํลงัไฟฟ้า และอุณหภูมิ ตาํแหน่งต่างๆ (ครังที )     .  ผลการทดสอง การใชพ้ลงังานไฟฟ้า และอุณหภูมิตาํแหน่งต่างๆ  (เฉลีย) ตารางท ี  ผลการทดสองการใชพ้ลงังานไฟฟ้า และอุณหภูมิตาํแหน่งต่างๆ  (เฉลีย) เวลา (นาที) อุณหภมิูทวัไป(°C) อุณหภมิูคอลย์เยน็(°C) อุณหภมิูคอลย์ร้อน(°C) กาํลงัไฟฟ้า (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  

1,080.001,100.001,120.001,140.001,160.001,180.001,200.001,220.001,240.001,260.00

2022242628303234363840

เวลา (นาที) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

อุณหภ
ูมิ

เวลา

การใช้พลงังานไฟฟ้า และอุณหภูมติาํแหน่งต่าง  ๆ (ครังท ี3)
อุณหภูมิทวัไป(°C)
อุณหภูมิคอลย์เยน็(°C)
อุณหภูมิคอลย์ร้อน(°C)
กาํลงัไฟฟ้า (W)



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  1180 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

 ภาพท ี  กราฟแสดงค่าผลการใช ้กาํลงัไฟฟ้า และอุณหภูมิ ตาํแหน่งต่างๆ (เฉลีย)   จากผลการทดลองในตารางที 4 ภาพที 12 เป็นการทดลองหาอุณหภูมิและการใชก้าํลงัไฟฟ้าเฉลียแต่อยา่งไร ก็ตามเครืองทาํความเยน็โดยใช้เทอร์โมอิเล็กทริกส์ ยงัมีขอ้ดอ้ยอีกหลายอย่าง เช่นไม่สามารถทาํความเยน็ลงไปถึง  °C  ไดใ้นระบบนาํไหลวนมีนาํหนักค่อนขา้งมาก รวมทังระบบระบายความร้อนไม่สามารถระบายความร้อนไดดี้พอที จะทําให้อุณหภูมิของแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริกส์ฝังด้านร้อนมีอุณหภูมิตาํลง และเวลาในการพฒันาทีมีความจาํกัดจึงไม่สามารถปรับปรุงอะไรไดม้ากนกั ดงันนั ในการพฒันาครังต่อไปควรจะมีการปรับปรุงปัญหาดงักล่าวโดยใชข้อ้มูลจากตน้แบบนีในการออกแบบและพฒันาต่อไป  สรุปผลการวจิัย  จากการทาํโครงงานเรืองชุดทาํความเยน็โดยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ ปรากฏวา่เครืองทาํความเยน็โดยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ช่วยลดสภาวะอากาศทีแตกต่างไปจาก Air condition ทวัไปทีประกอบไปด้วยสารทาํความเย็นจากคลอโรฟลูออโรคาร์บอนหรือสาร CFC ซึงมีผลกระทบต่อการทําลายชนับรรยากาศโลก เพือเป็นการรักษาสภาวะแวดลอ้ม และทาํการทดลองชุดทาํความเยน็โดยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ หลงัจากนนั ไดท้าํการออกแบบชุดทาํความเยน็โดยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ไดท้าํการทดลอง และปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ ไดท้าํการติดตงัชุดระบายความร้อนดว้ยนาํ และชุดระบายความร้อนดว้ยฮีตซิงก์ สามารถสรุปผลการวิจยัขณะมีโหลด ไดด้งันี เมือ จ่ายแรงดนั 220 VAC ผ่านตวัเซ็นเซอร์ควบคุมอุณหภูมิดิจิตอล เพือสงัใหชุ้ดทาํความเยน็ทาํงาน และแปลงแรงดนัให้เป็น 12 VDC เพือจ่ายแรงดนัไฟให้กบัแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริกส์ และชุดปัมนาํระบายความร้อน และปัมนาํเยน็ในระบบโดยตวัชุดเทอร์โมอิเล็กทริกส์ จะทาํความเยน็ลงไปสู่ทีกกัเก็บนาํเยน็และปัมนาํไดท้าํการหมุนเวียนนาํเยน็ เขา้ไปในคอยลเ์ยน็ของ air condition และทาํการระบายความร้อนให้ฝังดา้นร้อนของแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริกส์ และนาํพานาํร้อนทีผา่นกระบวนการการระบายความร้อนแลว้ไประบายความร้อนโดยใชชุ้ดคอยลร้์อน และใชพ้ดัลมขนาด 220 VAC เป็นตวัระบายความร้อนเสริม และค่าเฉลียของชุดทาํความเยน็โดยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ทงัหมดแลว้แบ่งเป็น ดงันี   .ค่าแรงดนัเฉลีย มีค่า 225.61 VAC และค่าเฉลีย กระแส ทีทาํการทดลองมีค่ากระแสเฉลียอยูที่ 5.22 A      .ค่ากาํลงัไฟฟ้ามีค่าเฉลียของภายในระยะเวลา 3 ครัง มีค่าเฉลียอยู ่ .  W  

1,120.00
1,140.00
1,160.00
1,180.00
1,200.00
1,220.00

2022242628303234363840

เวลา (นาที) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

อุณหภ
ูมิ

เวลา

การใช้พลังงานไฟฟ้า และอุณหภูมิตําแหน่งต่าง  ๆ (เฉลีย)
อุณหภูมิทวัไป(°C)อุณหภูมิคอลย์เยน็(°C)อุณหภูมิคอลย์ร้อน(°C)กาํลงัไฟฟ้า (W)
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การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

 .ค่าอณุหภูมินอกหอ้งมีค่าเฉลียอยูที่ 26.3 °C  ส่วนอุณหภูมิคอยลเ์ยน็ทีทาํไดต้าํสุดคือ 25.3 3 °C   กิตติกรรมประกาศ ขอบคุณคณะทีมงานนกัศึกษาทีใชเ้วลาในการทาํและสอบผลการทดลองตามรูปแบบทีไดก้าํหนดไว ้  เอกสารอ้างองิ นพพร พชัรประกิติ* , ยทุธสิทธิ  แสนเรือน และพนัธ์ชยั กาวิชนั 2542.  ระบบอดัประจุแบตเตอรีดว้ยพลงังานเทอร์โมอิเล ็กทริก  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เชียงราย สาขาวิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  เ ข้ า ถึ ง  27 เ ม ษ า ย น  2558  http:// www.kmutt .ac.th/EEM_conference /Proceedings/in dex_files/PDF%5C ENP8_Battery.pdf ณัฐวุฒิ รังสิมนัตุชาติ (2544) การประยุกต์ใช้วสัดุพรุนเพือการประหยดัพลงังานในเตาแก๊สหุงตม้ วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมเครืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี*(  ธนัวาคม ) ถิรายุ ปินทองการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสมรรถนะการทําความเย็นและอัตราส่วนประสิทธิภาพ พลังงานของเครืองปรับอากาศดว้ยเทอร์โมอิเลก็ทริกส์ร่วมกบัเซลลแ์สงอาทิตย ์(  ธนัวาคม )  ปฐมพงค์ จิโน  ถิรายุ ปินทอง โกเมน ห มายมันการศึกษาระบบทํานําร้อนและนําเย็นด้วยเทอร์โมอิเล็กท ริกส์ ร่วมกบัโซล่าเซลล ์สาขาวิศวกรรมพลงังาน ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครืองกลการผลิตภาควชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์(  ธนัวาคม ) ไพบูลย ์โกวิทเจริญกุล สุวิทย ์ปุณณชยัยะ เดโช ทองอร่าม 2550 การพฒันาเครืองกาํเนิดไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนเหลือทิงด้วยอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าถึง 27 เมษายน 2558  http://cuir.car.chula.ac.t h/handle/123456789/15249 ศิริชัย คล่องการพานิช "เข้าใจไม่ยากกับการทํางานของสวิตชิงเรกูเลเตอร์" เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับที                     160  มิถุนายน 2539*(  ธนัวาคม ) สมชาย เจียจิตต์สวสัดิ 2553. เทอร์โมอิเล็กตริก เทคโนโลยีแห่งวันวาน หน่วยวิจัยพลังงานสะอาด ภาควิชาฟิสิกส์  มหาวทิยาลยันเรศวร เขา้ถึง 27 เมษายน 2558  http://km.signalschool .net/wpcontent/uploads/2015/ 01/   TN-214 A_p62-65.pdf iEnergyGuru 25  ค วาม รู้ เ บื องต ้น ข อง ระ บ บ ทําค วาม เย ็น  อค์กรภาคีด ้านก าร เป ลียน แ ป ลง สภ าพ ภูมิอาก าศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  เขา้ถึง 28 พฤษภาคม 2560 https://ienergyguru.com/         
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การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”   

การออกแบบและสร้างเครืองทดสอบการสึกหรอแบบชินงานวางบนวงแหวน Design and Construction for  Block on Ring Test Machine  ประกอบ  ชาติภกุต ์1*  พลรัชต ์ บุญมี 1 สุรัตน์  วรรณศรี 2 ศกัดิพิชิต  เฉลยสรรพ 1 และ สุชาครีย ์ รัสเอียม 1 Prakorb  Chartpuk 1*  Polrut  Boonmee 1  Surut  Wannasri 2  Sakpichit  Chaloeysup 1 and  Suchakree  Ruseaim 1  บทคัดย่อ   การทดสอบการสึกหรอของวสัดุเป็นส่วนหนึงของงานทางดา้นไทรโบโลยี โดยเฉพาะพอลิเมอร์เชิงประกอบถูกนาํมาประยกุตใ์ชใ้นงานทางวิศวกรรม การออกแบบและสร้างเครืองทดสอบการสึกหรอจึงมีบทบาทสําคญัสาํหรับงานวิจยัทางดา้นไทรโบโลยี ระเบียบวิธีไฟไนตเ์อลิเมนตถ์ูกนาํมาใชใ้นการออกแบบและวเิคราะห์โครงสร้าง งานวิจยันีไดรู้ปแบบโมเดลและเครืองทดสอบการสึกหรอทีมีขนาด ความกวา้งxความยาวxความสูง เท่ากบั 250x350x250 มิลลิเมตร ตามลาํดบั สามารถทดสอบการสึกหรอของแท่งวสัดุไดต้ามมาตรฐาน Standard Test Methods ASTM D2714, D3704 และ ASTM G77 สามารถควบคุมความเร็วในการหมุนทดสอบการสึกหรอ ปรับเปลียนทิศทางการหมุน ควบคุมการทํางานผ่านเครืองคอมพิวเตอร์ สามารถตงัโปรแกรมการทดสอบให้มีรูปแบบการทดสอบทีเงือนไขต่างๆ ได้หลายโปรแกรม รวมถึงการทดสอบในสภาวะแบบเปียกและแบบแห้ง กลไกสําหรับการเพิมแรงกดทดสอบไดรั้บการออกแบบใหม่ให้สามารถกดชินงานไดสู้งสุด 500 นิวตนั รองรับชินงานทดสอบทีมีขนาด 10x10x10 มิลลิเมตร แรงบิดสูงสุดสาํหรับชุดขบัเคลือน 500 นิวตนัเมตร  คาํสําคญั: เครืองทดสอบการสึกหรอแบบชินงานวางบนวงแหวน,ทดสอบการสึกหรอ, มาตรฐาน ASTM G77                
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ABSTRACT   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                  1 สาขาวิชาวศิวกรรมเครืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เขตบางซือ กรุงเทพ 10800 1 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Bangsue, Bangkok     10800, Thailand 2 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 2 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering and Architecture, Rajamangala University of Technology Isan, Mueang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail): Prakorb Chartpuk, prakorb.c@rmutp.ac.th  
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บทนํา ไทรโบโลยีเป็นศาสตร์ซึงมีองคป์ระกอบสามเรืองหลกัคือ แรงเสียดทาน หล่อลืน และการสึกหรอเครืองทดสอบไทรโบโลยี จึงเป็นเครืองทดสอบทีมีความสําคญัมากในงานวิจยัและพฒันาทางด้านวสัดุถูกนาํมาใช้งานเป็นจาํนวนมาก             ทงัดา้นวสัดุโลหะ โลหะผสม ทางดา้นพอลิเมอร์ทีมีการเติมสารเพมิคุณภาพหรือวสัดุผงลงไป เครืองทดสอบแบบ Block-On-Ring ตามมาตรฐาน ASTM G77 (ASTM International ASTM G77-05, 2010)             ของ Nova Swiss (NOVA Swiss, 2018) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีห้องทีสามารถควบคุมอุณหภูมิระหว่างการทดสอบได ้           ซึงปรับไดสู้งสุดถึง 750 องศาเซลเซียส และสามารถวดัอุณหภูมิของชินงานทดสอบไดโ้ดยการใชส้ายเทอโมคปัเปิลสอดเขา้ไปในชินงานทีเจาะรู สามารถตงัค่าตวัแปรแรงกดไดต้งัแต่ 1-150 นิวตนั สามารถแสดงผลของความเสียดทานทีเกิดขึนได ้ความเร็วในการหมุนควบคุมไดถึ้ง 1,500 รอบต่อนาที เส้นผ่านศูนยก์ลางภายนอกของวงลอ้ทดสอบเท่ากบั 40 มิลลิเมตร เครืองทดสอบนีเชือมต่อเขา้กบัคอมพิวเตอร์ ในโปรแกรมการทดสอบสามารถตงัค่าอุณหภูมิการทดสอบ จาํนวนรอบการท ดสอ บ  การท ดสอ บที เป็น ลําดับ ได้  เป็ นต้น  เค รืองทด สอบ  Block on Ring Test Machine ข อ ง Falex Tribology                      (Falex, 2018) ประเทศเบลเยียม เป็นเครืองทดสอบตามมาตรฐาน 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) มีความคล่องตวัในการดาํเนินงานด้วยความเรียบง่าย ความสามารถในการจาํลองความหลากหลายของสภาพต่าง ๆ สามารถประเมินแรงเสียดทานและการสึกหรอ การทดสอบภายใต้สารหล่อลืน                      มีความสามารถในการปรับตงัความเร็วหมุนขบั วดัค่าแรงเสียดทานทีเกิดขึน มีเซนเซอร์อุณหภูมิทงัภายในหอ้งทดสอบและทีตวัชินงาน สามารถทดสอบการสึกหรอแบบไดนามิก (Dynamic Wear Tester) แรงทีใชใ้นการกดเป็นระบบนิวแมติกส์ทีสามารถปรับแรงไดร้ะหวา่ง 50 ถึง 1,300 ปอนด์ อุณหภูมิการทดสอบปรับไดสู้งถึง 250 องศาเซลเซียส สามารถทดสอบได้ทังแบบเปียก แบบแห้ง กึงของเหลว (จาระบี) เงือนไขทีมีความชืน ภายใตห้้องทดสอบทีมีความดัน (Pressurized Test Chamber) ซอฟแวร์ Falex 330 SoftWEAR ไดรั้บการออกแบบเป็นลกัษณะเฉพาะทีสามารถทาํงานเชือมต่อเขา้กบัตวัเครืองทดสอบ มีการแสดงผลและบันทึกค่าการทดสอบทุกตัวแปรทีเกียวข้อง เช่น แสดงผลและการตังค่าของอุณหภูมิ               การแสดงผลของแรงกดเทียบกบัเวลา การตงัค่าการทาํงานแบบมีลาํดบั เป็นตน้เครืองทดสอบ Universal Tribometer ยีห้อ Rtec-instruments (Rtec instruments, 2018) จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเครืองทดสอบทีไดรั้บความนิยมในระดบัสากล ดา้นเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตเครืองมือทางวิทยาศาสตร์ขนัสูงสําหรับอุตสาหกรรม นาโนเทคโนโลยี ชีวภาพทางการแพทย ์การบิน และอวกาศ ฯลฯ เป็นเครือง Tribometer ทีทนทาน ใชห้วัทดสอบแบบ Block on Ring สามารถทาํงานทีแรงกดสูงถึง ,  นิวตนั ดว้ยมอเตอร์แรงบิดสูง รองรับการทาํงานทีอุณหภูมิ -  ถึง ,  องศาเซลเซียส สามารถทดสอบภายใตส้ภาวะความชืน แก๊สเฉือย ของเหลว หรือแห้ง มีพืนทีทีง่ายต่อการแลกเปลียนโมดูลต่าง ๆ ใชเ้วลาน้อยกว่า               5 นาที ในการตงัค่าการทดสอบ ตวัเครืองใชเ้ครืองมือวดัทีมีคุณภาพความละเอียดสูง มีมาตรฐานรองรับทงั ASTM / DIN / ISO เหมาะสมสาํหรับการทดสอบทางอตุสาหกรรม อีกหนึงเครืองทดสอบ Tribology Testing ของ Bruker (BRUKER, 2018) รองรับมาตรฐาน ASTM G - สามารถทาํงานทีภาระแรงกดต่างๆ ความเร็ว อุณหภูมิ และจาํลองสภาพการทดสอบทีมีสารหล่อลืนต่างๆ สามารถเปลียนแปลงหรือระบุพารามิเตอร์การทดสอบ เช่น รอบต่อนาที ภาระกด หรือระยะเวลาการทดสอบจากการศึกษารูปแบบเครืองทดสอบการสึกหรอ ทาํให้ทราบความสามารถของเครืองทดสอบแบบต่าง ๆ ทีมีจาํหน่ายและมีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั เพือให้เป็นแนวทางในการออกแบบและสร้างเครืองทดสอบทีดี มีคุณภาพ เชือถือไดต้ามมาตรฐานตาม ASTM เพือประโยชน์ในเชิงพานิชย ์  
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วธิีการดําเนินการวจิัย  การดาํเนินการวิจยัประกอบดว้ยการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัเครืองทดสอบการสึกหรอแบบต่างๆ การทาํงาน มาตรฐานการทดสอบ รวมทงัวสัดุทีจะนาํมาใชใ้นการผลิตชินส่วนต่าง ๆ จากนนัทาํการออกแบบโมเดล เครืองทดสอบการสึกหรอแบบชินงานวางบนวงแหวน 3 มิติ ดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรม SolidWorks โดยทีการวิเคราะห์ค่าความถีธรรมชาติจะเลือกใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ โดยใช้โปรแกรม SolidWorks Simulation จากโมเดลทีออกแบบและวเิคราะห์ จึงทาํการสร้างเครืองทดสอบ และทดสอบการทาํงานและประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดในวธีิการวจิยัดงันี 1.1 การสร้างแบบจาํลองด้วยโปรแกรม SolidWorks รูปแบบของเครืองทดสอบจะประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ 1.ส่วนโครงสร้างหลกั 2.ส่วนการขบัเคลือน 3.ชุดจบัยึดชินงานและสร้างแรงกด และ 4.ชุดควบคุม (ในภาพที 1 ไม่แสดงกล่องควบคุมการทาํงาน)            
ภาพท ี1 แบบจาํลองเครืองทดสอบการสึกหรอแบบชินงานวางบนวงแหวน แนวคิดการออกแบบเริมตน้จากชุดขบัเคลือนตอ้งเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดใดเป็นตวัขบัเคลือน และเป็นชินส่วนมาตรฐานทีไม่สามารถปรับเปลียนขนาดได ้จากนนัเลือกประเภทของอุปกรณ์เชือมต่อเพลาขบักบัแกนเพลาของเซอร์โวมอเตอร์ดว้ยคปัปลิง ออกแบบส่วนเพลาขบัและเชือมต่อไปยงัชุดวงแหวนทดสอบการสึกหรอ วงแหวนทดสอบการสึกหรอสร้างจากเหล็กกล้าแบริง AISI 52100 ชุบแข็งพิเศษที 65 HRC และเจียระไนผิว เซอร์โวมอเตอร์ถูกควบคุมให้สามารถขบัเคลือนในทิศทางตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกา ควบคุมความเร็วรอบและจาํนวนรอบในการหมุนได ้โดยควบคุมผ่านเครืองคอมพิวเตอร์ ชุดจบัยดึชินงานและสร้างแรงกดไดรั้บการออกแบบมาให้เป็นลกัษณะของคาน ทีสามารถเพมิแรงกดได้สูง จากการออกแบบและวเิคราะห์จึงไดรู้ปแบบเครืองทดสอบการสึกหรอดงัภาพที 1 ซึงเป็นภาพในส่วนของโครงสร้างและชินส่วนประกอบบางส่วน โดยยงัไม่มีส่วนของชุดควบคุมการทาํงาน ทงันีจะเป็นส่วนสุดท้ายหลงัจากการทําการสร้าง                  โดยจะติดตงัลงไปดา้นขา้งของตวัเครืองดว้ยกล่องทีมีฝาปิดเปิดได ้ส่วนของโครงสร้างหลกัถูกออกแบบมาให้เป็นสองส่วน เพือให้สะดวกในการประกอบและถอดแยก รวมถึงในการซ่อมบาํรุง ส่วนแรกจะติดตงัแบริงจาํนวนสองตวัเพือทาํหนา้ทียึดเพลาสาํหรับการทดสอบการสึกหรอชินงาน ส่วนทีสองทาํหนา้ทีเชือมต่อระหวา่งตน้กาํลงัทีเป็นเซอร์โวมอเตอร์เขา้กบัเพลาสาํหรับการทดสอบการสึกหรอชินงาน  1.2 การวิเคราะห์ความถีธรรมชาตขิองโครงสร้าง วเิคราะห์ความถีธรรมชาติดว้ยโปรแกรม SolidWorks Simulation เนืองจากตอ้งออกแบบให้โครงสร้างสามารถทาํงานไดโ้ดยไม่เกิดปรากฏการณ์สันพอ้งเมือมีความถีจากถายนอกหรือความถีของการขบัเคลือนเพลามากระทาํ กาํหนด
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คุณสมบติัของวสัดุ AISI 1045 มีค่าโมดูลสัความยืดหยุน่ 205 จิกกะปาสคาล อตัราส่วนปัวซอง 0.32 ความหนาแน่นเชิงมวล 7,850 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และความเคน้ทีจุดคราก 710 จิกกะปาสคาล จากการปรับเปลียนขนาดเอลิเมนตเ์ทียบกบัค่าความถีธรรมชาติ จึงได้เลือกใช้เอลิเมนต์ Ten Nodes Tetrahedral ทีมีขนาด   เอลิเมนต์ 8 มิลลิเมตรโดยแบ่งเอลิเมนต์ได้จาํนวน 62,799 เอลิเมนต ์และมีจาํนวนจุดต่อเท่ากบั 105,942 จุดต่อ             ภาพท ี2 การเปลียนแปลงความถีธรรมชาติของรูปร่างโหมดที 5 เทียบกบัการเปลียนแปลงขนาดเอลิเมนต ์ ผลและวจิารณ์ผล ผลการวิเคราะห์ความถีธรรมชาตขิองเครืองทดสอบการสึกหรอแบบชินงานวางบนวงแหวน ปรากฏการณ์การสันพอ้งของชินส่วนโครงสร้าง เป็นปรากฏการณ์ทีตอ้งหลีกเลียงสาํหรับการออกแบบและสร้างเครืองทดสอบการสึกหรอ โครงสร้างมีตน้กาํเนิดการสนัสะเทือนจากชุดขบัเคลือนทีสามารถสร้างคลืนความถีได ้500 Hz       ผลการวิเคราะห์ความถีธรรมชาติที Mode Shape ต่าง ๆ แสดงดังตารางที 1 จาํนวน 5 รูปแบบ และมีรูปแบบของ Mode Shape ที 5 ดงัภาพที 3 โครงสร้างทีออกแบบนีมีค่าความถีธรรมชาติทีห่างจากค่าความถีของเซอร์โวมอเตอร์ที 500 Hz             
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ตารางท ี1 ค่าความถีธรรมชาติที Mode Shape ต่าง ๆ ทีเอลิเมนตข์นาด 8 มิลลิเมตร Mode Shape 1 2 3 4 5 Frequency (Hz) 77.008 79.219 133.150 304.520 372.900                       ภาพท ี3 ตวัอยา่งการเปลียนแปลงรูปร่างที Mode Shape หมายเลข 5 ทีเอลิเมนตข์นาด 8 มิลลิเมตร ในมุมมองต่าง ๆ  ผลการสร้างเครืองทดสอบการสึกหรอแบบชินงานวางบนวงแหวน โครงสร้างเครืองทดสอบการสึกหรอตอ้งไดแ้นวศูนยร่์วมกนัของทุกชินส่วน โดยผลิตดว้ยเครืองจกัร CNC ใชว้สัดุ AISI1045 เป็นหลกัในการสร้าง เลือกใชเ้ซอร์โวมอเตอร์ SANYO DENKI โมเดล R2AA08075FXH00M ทีมีกาํลงั 750 วตัต ์AC 220 โวลท์ 4.6 แอมแปร์ ความเร็วขบัสูงสุด 3,000 รอบต่อนาที สําหรับชุด Servo Amplifier เลือกใช ้SANYO DENKI โมเดล RS2A03A0AL0W00 ควบคุมการทาํงานผ่านเครืองคอมพิวเตอร์เชือมต่อเพลาขบัเขา้กบัปลายเพลาของเซอร์โวมอตอร์ด้วย Coupling แบบ EKL Elastomer Coupling With Clamping Hub วงล้อทดสอบการสึกหรอทําด้วยวงแหวนแบริงแบบ Taper Bearing ของ NSK โมเดล XJ3005 และดว้ยการออกแบบเพอืเพมิแรงกดจึงใชห้ลกัการของคาน ชินงานทดสอบจะติดตงัลงไปกบัคานตวัสันและจะมีจุดหมุนของคานอยู่ตรงกลางคาน สําหรับคานตวัยาวจะมีจุดศูนยก์ลางการหมุนอยู่ระหวา่งจุดทีใชเ้พิมกอ้นนาํหนัก และจุดทีส่งถ่ายแรงไปดนักบัคานตวัสันดว้ยอตัราส่วน 4.6154 หมายความวา่ ถา้มีกอ้นนาํ

Top view                                                                      Isometric view 

Front view                                                                      Right view 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  1188 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

หนกั 7 กิโลกรัม มาแขวนไวจ้ะเทียบเท่ากบัแรง 68.67 นิวตนั ส่งผลให้มีนาํหนกักดทีชินงานทดสอบเท่ากบั 316.938 นิวตนั หรือคิดเป็นมวลทีกดลงเท่ากบั 32.3 กิโลกรัมส่วนการควบคุมสามารถเชือมต่อผ่านสาย USB เขา้กบัคอมพิวเตอร์ เครืองทดสอบแสดงดงัภาพที 4           ภาพท ี4 เครืองทดสอบการสึกหรอแบบชินงานวางบนวงแหวน  ผลการทดสอบการทาํงานเครืองทดสอบการสึกหรอแบบชินงานวางบนวงแหวน การทดสอบการทาํงานของเครืองทดสอบการสึกหรอประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ การทดสอบความสามารถในการขบัเคลือนเพลาของเซอร์โวมอเตอร์ และการทดสอบความเทียงตรงของวงแหวนทดสอบการสึกหรอ ซึงวิธีการทดสอบและผลการทดสอบมีดงัต่อไปนี 3.3.1 การทดสอบการขบัเคลือนเพลาเพอืทดสอบการสึกหรอของชินงาน เมือได้ติดตังโปรแกรม SANMOTION Motor Setup ลงไปแล้ว และทําการเชือมต่อระบบการควบคุมจากคอมพิวเตอร์ไปยงักล่องควบคุมผ่านสาย USB ให้ทําการเลือกในส่วน Test Operation และเลือก Positioning Operation               จากการทดสอบพบวา่ สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ภาพที 5 อธิบายส่วนประกอบของหนา้ต่างไดด้งันี (1) เลือกในส่วนของ At completing. “Alarm of Test Run Close” is not selected, (2) การกาํหนดทิศทางการหมุนให้หมุนตามหรือทวนเขม็นาฬิกา, (3) ใชก้าํหนดความเร็วในการหมุน มีหน่วยเป็นรอบต่อนาที, (4) การกาํหนดค่าแรงบิดทีใชใ้นการขบัของเซอร์โวมอเตอร์มีค่ามากสุดเท่ากบั 500 N-m, (5) การกาํหนดจาํนวนรอบในการหมุน สามารถใชค้วบคุมจาํนวนรอบหมุนได ้โดยหนึงรอบการหมุนมีค่าเท่ากบั 131,072 เช่น ถา้ตอ้งการให้หมุน 10 รอบแลว้หยดุ ตอ้งใส่ค่า 1,310,720 เป็นตน้, (6) เวลาทีใช้ในการหยดุพกั ใชใ้นกรณีทีมีการตงัโปรแกรมการทดสอบการใชง้าน โดยเวลานีจะเป็นเวลาหยดุพกัระหวา่งโปรแกรมใด ๆ มีหน่วยเป็น ms, (7) การเพิมโปรแกรมการทดสอบ, (8) การเอาโปรแกรมทีสร้างไว ้ลบออกไป, (9) Servo On คือการเปิดให้เซอร์โวมอเตอร์พร้อมใชง้าน, (10) Servo Off คือการปิดให้เซอร์โวมอเตอร์หยดุใชง้าน, (11) Step คือการสังให้ทาํงานเป็นขนัตอน, (12) START คือสงัให้เซอร์โวมอเตอร์ทาํงานและเพลาขบัจะหมุนทนัที, (13) STOP คือสงัใหเ้ซอร์โวมอเตอร์หยดุทาํงานและเพลาขบัจะหยดุทนัที     
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                ภาพท ี5 หนา้ต่างควบคุมการทาํงานเซอร์โวมอเตอร์  การทดสอบความเทียงตรงของวงแหวนทดสอบการสึกหรอ การทดสอบความเทียงตรงของวงแหวนทดสอบการสึกหรอ นบัวา่มีความสาํคญัมาก เนืองจากตลอดระยะเวลาการทดสอบชินงานตอ้งไดรั้บการเสียดสีของวงแหวนทีมีแรงกดจาํนวนมาก และชินงานทดสอบตอ้งสึกหรออยา่งสมาํเสมอ หากวงแหวนทดสอบไม่เทียงตรง วงแหวนนนัจะยกตวัและไปดนัชินงานทดสอบใหเ้กิดการกระดกหรือยกตวัขึนส่งผลต่อความถูกตอ้งของผลการทดสอบ ทาํการติดตงัไดอลัเกจลงบนตวัเครืองทดสอบ และให้ปลายเข็มไดอลัเกจกดลงไปบนวงแหวน โดยทีแนวกดของเขม็ไดอลัเกจตอ้งพุ่งตรงไปยงัแกนกลางของเพลาขบั นอกจากนนั เข็มของไดอลัเกจจะตอ้งไดรั้บการกดลงบนผิวหนา้ของวงแหวนจาํนวน 3 จุดดว้ยกนั ดงัภาพที 6 ผลการทดสอบทีไดคื้อระยะยกตวัของวงแหวนทดสอบ ซึงทงั 3 จุดทดสอบทงัทวนเขม็และตามเข็มนาฬิกามีค่านอ้ยกวา่ 0.01 มิลลิเมตร          ภาพท ี6 การติดตงัไดองัเกจลงบนวงแหวนทดสอบ 
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สรุปผลการวจิัย  เครืองทดสอบการสึกหรอแบบชินงานวางบนวงแหวน ได้รับการออกแบบและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SolidWorks และ SolidWorks Simulation ส่วนของกลไกเพมิแรงกดไดรั้บการออกแบบพิเศษใหส้ามารถมีแรงกดไดสู้ง โดยอาศยัหลกัการของคาน ตวัคานสร้างจากโลหะทีแข็งแรงไม่โก่งงอเมืออยูภ่ายใตน้าํหนักทีกดลง สามารถนาํชินงานทดสอบออกไดส้ะดวก แขนทีใชใ้นการยดึชินงานสามารถกระดกและยกลอยขึนจากวงแหวนทดสอบการสึกหรอได ้ความสามารถในการทาํงานของเครืองทดสอบคือ สามารถควบคุมความเร็วรอบในการหมุนของวงแหวน การกาํหนดจาํนวนรอบของการหมุนและเครืองทดสอบสามารถหยุดทาํงานได ้สามารถควบคุมทิศทางการหมุนให้หมุนตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกา เป็นเครืองทดสอบการสึกหรอทีสามารถใช้ทดสอบวสัดุไดต้ามมาตรฐาน ASTM International ASTM G77-05, ASTM G176-03, ASTM D2714, ASTM D3704-96 โดยการควบคุมทังหมดจะกระทําผ่านโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ เชือมต่อผ่านสายสัญญาณ USB เครืองทดสอบการสึกหรอนีสามารถนําไปพฒันาต่อในเงือนไขการทดสอบการสึกหรอภายใตก้ารเปลียนแปลงอุณหภูมิ ทาํไดโ้ดยการสร้างห้องทีเป็นชุดกล่องครอบและติดตงัฉนวนกนัความร้อน ไม่ใหเ้กิดการถ่ายเทความร้อนออกไปขา้งนอกห้องทดสอบ การเพิมอุณหภูมิทาํไดโ้ดยติดตงัชุดขดลวดความร้อนและมีชุดอุปกรณ์ตรวจวดัค่าความร้อน เพอืควบคุมอุณภูมิในห้องทดสอบ  กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทีให้การสนับสนุนทุนวิจยั อุปกรณ์และเครืองมือทีใชใ้นการทาํวจิยั  เอกสารอ้างองิ ASTM International,  ASTM G77-05(2010), Standard Test Method for  Ranking Resistance of Materials to Sliding Wear  Using Block-on-Ring Wear  Test, United States. NOVA Swiss. Block-On-Ring Tr ibometer, Available Source: https://www.novaswiss.com/en/surface-technology /tribology.html, May 4, 2018. Falex. Block on r ing test machine, Available Source: http://www.bluesphere.be/images/sites/114/editor/files/  FalexBlockRing.pdf, May 10, 2018. ASTM International,  ASTM G176-03(2009), Standard Test Method for  Ranking Resistance of Plastics to Sliding Wear  Using Block-on-Ring Wear  Test-Cumulative Wear  Method, United States. ASTM International,  ASTM D2714-94(2014), Standard Test Method for  Calibration and Operation of the Falex Block-on-Ring Fr iction and Wear  Testing Machine, United States. ASTM International, ASTM D3704-96(2012), Standard Test Method for  Wear  Preventive Proper ties of Lubr icating Greases Usingthe (Falex) Block on Ring Test Machine in Oscillating Motion, United States. Rtec instruments. Multi FunctionTr ibometer , Available Source:https://www.rtec-instruments.com/universal-tribometer.htm, April 15, 2018. BRUKER. Tribometers and Mechanical Testers, Available Source: https://www.bruker.com/products/mr.html April 20, 2018.  
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ผลกระทบในงานก่อสร้างจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างทีผดิพลาด ของโครงการบ้านจัดสรร The Impact in Constructional from Construction Drawing and Specification on  Construction Error  for  Housing Development Project   ชูเกียรติ ชูสกุล *  ดุสิต ชูพนัธ์   ศุภวฒัน์ จนัทรปรางค1์ เดียว เพง็เจริญ1 และ ขวญัชีวา หยงสตาร์   Chookiat Choosakul1*  Dusit Chupan1  Supawat Janprang1  Deaw Pengjarern1 and Khwanchiwa Yongsata2  บทคัดย่อ   งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาผลกระทบในงานก่อสร้างจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างทีผิดพลาดของโครงการบ้านจดัสรร โดยเครืองมือทีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า  ระดบั ทาํการศึกษาและเก็บขอ้มูลของโครงการบา้นจดัสรรประเภทบา้นพกัอาศยัในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราชในปี  จาํนวน   โครงการ และในปี  จาํนวน  โครงการ ใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าความแปรปรวน โดยกาํหนดค่าระดับความเชือมันทีร้อยละ  จากการศึกษาพบว่า โครงการบา้นจดัสรรจาํนวน 36โครงการ มีระดบัขอ้ผิดพลาดทีเกิดขึนกบัแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างมากทีสุด  อนัดบัแรก คือ ) แบบก่อสร้างขดัแยง้กนั ) แบบก่อสร้างตกหล่นหรือไม่ครบถว้น ) แบบก่อสร้างขดัแยง้กบัรายการประกอบแบบก่อสร้าง และน้อยทีสุดคือ แบบก่อสร้างมีความซับซ้อนยากต่อความเขา้ใจแบบ ในส่วนระดบัของผลกระทบในงานก่อสร้างทีเกิดจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างทีผิดพลาดมากทีสุด  อนัดบัแรก คือ ) การวางแผนด้านเวลาการทาํงานผิดพลาด ) การวางแผนดา้นการผสานงานผิดพลาด ) ทาํให้เกิดการแกไ้ขงาน และน้อยทีสุดคือ เกิดการขาดสภาพคล่องการหมุนเวียนเงินของบริษทั   คาํสําคญั : ผลกระทบในงานก่อสร้าง, แบบก่อสร้าง, รายการประกอบแบบก่อสร้าง, โครงการบา้นจดัสรร      สาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาลยัเทคโนโลยีอตุสาหกรรมและการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  ตาํบลทอ้งเนียน  อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช 80210 1 Department of civil engineering, College of Industrial Technology and Management, Rajamangala University of technology Srivijaya, Thongnian, Khanom, Nakhon Si Thammarat 80210, Thailand  สาขาเทคโนโลยีวศิวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  ตาํบลไมฝ้าด  อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 92150 2 Department of Engineering Technology, Faculty of Engineering and Technology, Rajamangala University of technology Srivijaya, Mai Fad, Sikao, Trang 92150, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : chookiat56@yahoo.com 
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ABSTRACT   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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บทนํา การก่อสร้างโครงการต่าง ๆ เป็นส่วนหนึงทีมีความสาํคญัและเป็นปัจจยัทีอาจชีวดัความเจริญของประเทศนนัๆ             ได้ เพราะการก่อสร้างอาคารของโครงการต่างๆ มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รายได้และเป็นการแก้ปัญหาการว่างงาน             การก่อสร้างอาคารในโครงการต่างๆ ในปัจจุบนัไม่วา่จะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชน การดาํเนินงานในโครงการก่อสร้างหนึงๆ ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน และมีขนัตอนการทาํงานหลายขนัตอน ซึงตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่าย ไดแ้ก่ เจา้ของโครงการ ผูบ้ริหารโครงการหรือทีปรึกษาโครงการ ผูอ้อกแบบ ผูค้วบคุมงาน และผูรั้บเหมา ดงันนัในการทีจะสรรค์สร้างงานต่างๆ ให้สําเร็จ ทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งจะตอ้งช่วยกนัคิดและวางแผนการดาํเนินงาน เพือให้งานสามารถดาํเนินไปได้อย่างราบรืนมากทีสุด มิฉะนันอาจเกิดปัญหาทีทําให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนดําเนินงาน จากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบทีผิดพลาด เช่น ออกแบบผิดพลาด การเขียนแบบผิดพลาด ความขดัแยง้ของแบบก่อสร้าง การออกแบบไม่เหมาะสมกับการใชง้าน ขาดรายละเอียดหรือให้รายละเอียดไม่ครบถว้น และกาํหนดวสัดุทีไม่มีขายในทอ้งตลาด เป็นตน้ ซึงแต่ละสาเหตุส่งผลกระทบต่อเวลาและค่าใชจ่้ายของโครงการ ดังนนัจึงจาํเป็นตอ้งมีแนวทางป้องกนัเพือไม่ใหเ้กิดปัญหาทีส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างได ้(วฒิุพงศ,์ 2556) กระบวนการออกแบบ (Design Process) เป็นกระบวนการทีสําคญักระบวนการหนึง เนืองจากการออกแบบเป็นกระบวนการทีตอ้งนาํเอาความตอ้งการของลูกคา้มาเปลียนแปลงให้ออกมาอยู่ในรูปของแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ ซึงถือเป็นขอ้มูลพนืฐานทีสาํคญัยงิสาํหรับการก่อสร้าง หากผลผลิต (Output) ทีไดจ้ากงานออกแบบไม่ละเอียดพอหรือมีขอ้บกพร่องและผิดพลาด การดาํเนินงานก่อสร้างก็จะมีปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ดงันนัผูอ้อกแบบจะตอ้งออกแบบก่อสร้างใหมี้ความสมบูรณ์มากทีสุด (Glavinich, 1995)  ปัญหาทีเกิดจากการออกแบบทีผิดพลาดสามารถพบเจอได้บ่อยพอสมควร สําหรับเรืองความถูกตอ้งตามหลกัวิชาการนันส่วนใหญ่ทางฝ่ายออกแบบจะแม่นเรืองนีอยูแ่ลว้ ประเด็นทีพบไดม้ากทีสุดก็คือ การไม่คาํนึงถึงการก่อสร้างทีหนา้งานวา่หนา้งานจะทาํไดห้รือไม่ ทาํให้ตอ้งกลบัมาแกไ้ขแบบใหม่อีกรอบ ทงันีก็น่าจะเกิดจากการขาดประสบการณ์ของผูอ้อกแบบหรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ (นที, 2554)  จากรายงานสถิติจงัหวดันครศรีธรรมราช พุทธศกัราช 2556 - 2558 ผูที้ไดรั้บอนุมติัให้ก่อสร้างสิงก่อสร้าง และพนืทีก่อสร้างอาคารโรงเรือน โดยจาํแนกตามชนิดของอาคารและเขตการปกครองจงัหวดันครศรีธรรมราช จะพบไดว้า่มีการเพิมขึนของผูที้ไดรั้บอนุมติั โดยเฉพาะบา้นเพืออยู่อาศยัมีพืนทีก่อสร้างเพิมขึน ทงัจาํนวนผูที้ไดรั้บอนุมติัให้ก่อสร้างและพนืทีก่อสร้างของหน่วยงานเอกชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช (รายงานสถิติจงัหวดันครศรีธรรมราช  - : ออนไลน์) หากแบบทีนาํไปก่อสร้างนนัยงัมีขอ้ผิดพลาดหรือไม่มีความสมบูรณ์เพียงพอ ก็จะทาํให้งานก่อสร้างเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจทีศึกษาถึงขอ้ผิดพลาดของแบบก่อสร้างทีสร้างความเสียหายให้กบังานก่อสร้าง โดยศึกษาเฉพาะโครงการบ้านจัดสรรทังหมดในเขตอาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวดันครศรีธรรมราช และนํามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ (SPSS) เพือลดปัญหาการเปลียนแปลงแบบในระหว่างการก่อสร้าง นาํไปสู่คาํสงัเปลียนแปลง เป็นสาเหตุของการนาํไปสู่การขดัจงัหวะในการทาํงาน เช่น การหยดุชะงกัในระหวา่งการทาํงาน การสูญเสียเงินและเวลา โครงสร้างเกิดความเสียหาย เป็นตน้     วธิีดําเนินการวิจัย การศึกษาครังนีใชแ้หล่งขอ้มูล 2 แหล่ง คือแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ และแหล่งขอ้มูลทุติยภมิูดงันี แห ล่งข้อมูลป ฐมภู มิ  (Primary Data) ใช้วิ ธีการเก็บ รวบรวมข้อมูล  (Survey) ซึงได้มาจากแบ บ สอบ ถาม (Questionnaire) กบักลุ่มตวัอย่างบุคคลทีมีหน้าทีรับผิดชอบในส่วนของการควบคุม ดูแล การก่อสร้างหน้างาน ซึงไดแ้ก่ 
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วศิวกรโครงการ วิศวกรสนาม และโฟร์แมน ของโครงการบา้นจดัสรร ประเภทบา้นพกัอาศยัและมีมูลค่าโครงการตงัแต่ 20 ลา้นบาทขึนไป ในอาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ซึงกาํลงัดาํเนินการก่อสร้างทงัหมดอยู่ในปี พ.ศ. 2559 จาํนวน 20 โครงการ และ ปีพ.ศ. 2560 จาํนวน 16 โครงการ แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้มาจากการรวบรวมข้อมูลจากแนวคิดทฤษฎี ผลการศึกษาทีผ่านมา ขอ้กาํหนด หรือขอ้มูลจากเอกสารวชิาการ เพอืศึกษาถึงหลกัการ แนวทางปฏิบตัิ และประเด็นทีสาํคญัในการศึกษาครังนี โดยการนาํประกอบการวเิคราะห์และกาํหนดแนวทางการศึกษา 2.1 เครืองมือทีใชใ้นการศึกษา     เครืองมือทีใชใ้นการศึกษาผลกระทบในงานก่อสร้างทีเกิดจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างทีผิดพลาดในโครงการก่อสร้างอาคารพกัอาศัย ในเขตอาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวดันครศรีธรรมราช ผูว้ิจ ัยใช้แบบสอบถามในการศึกษาเชิงปริมาณ ประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ ส่วนที  เกียวกบัสถานภาพทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นคาํถามแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ส่วนที  ระดบัของขอ้ผิดพลาดทีเกิดขึนกบัแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างในโครงการ ส่วนที 3  ผลกระทบในงานก่อสร้างทีเกิดจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างทีผิดพลาด 2.2 การวเิคราะห์ขอ้มูล  การศึกษาผลกระทบของแต่ละดา้น เป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) ซึงใชร้ะดบัการวดัข้อมูลประเภทอันตรภาพ (Interval Scale) มี 5 ระดับตามวิธีของลิเกิร์ต (Likert Rating Scale) (ชูศรี, 2558)  โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี  ระดบัความสาํคญัมากทีสุด  หมายถึง  5 คะแนน  ระดบัความสาํคญัมาก  หมายถึง  4 คะแนน  ระดบัความสาํคญัปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน  ระดบัความสาํคญันอ้ย  หมายถึง  2 คะแนน  ระดบัความสาํคญันอ้ยทีสุด  หมายถึง  1 คะแนน การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณทีไดจ้ากแบบสอบถาม นาํมาประมวลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Sciences: SPSS) วิเคราะห์โดยใชส้ถิติ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (x) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม (ทีจาํแนกเป็น  กลุ่ม เช่น เพศ) ใชก้ารวเิคราะห์หาค่าความแปรปรวน (Variance) ของขอ้มูลแบบจาํแนกทางเดียว (One-way ANOVA) หลงัจากนันหาค่าเอฟ (T-test) ทีเป็นอตัราส่วนระหว่างค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม และความแปรปรวนภายในกลุ่ม โดยกาํหนดค่าความเชือมนัที 95 % (=0.05) และเปรียบเทียบเชิงซ้อนโดยใชว้ิธีผลต่างนัยสําคญัน้อยทีสุด (Least significance difference: LSD) เพือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของกลุ่มตัวอย่างว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติหรือไม่อย่างไร โดยพิจารณาจากค่า Significant หรือ Sig  (Sig < 0.05 จะมีความแตกต่าง) และหาช่วงความเชือมันสําหรับค่าเฉลียของกลุ่มตัวอย่าง    (ฐิติกา,  2541) และใช้เกณฑ์เฉลียในการแปรผล ซึงมีเกณฑ์การแปลความหมายเพอืจดัระดบัคะแนนเฉลียในช่วงคะแนนตามแนวคิดของเบสท ์(Best, 1981) ดงันี ค่าเฉลีย . - .  หมายถึง กาํหนดให้อยูใ่นเกณฑม์ากทีสุด ค่าเฉลีย . - .  หมายถึง กาํหนดให้อยูใ่นเกณฑม์าก  ค่าเฉลีย . - .  หมายถึง กาํหนดให้อยูใ่นเกณฑป์านกลาง ค่าเฉลีย . - .  หมายถึง กาํหนดให้อยูใ่นเกณฑน์อ้ย 
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ค่าเฉลีย . - .  หมายถึง กาํหนดให้อยูใ่นเกณฑน์อ้ยทีสุด ขอ้มูลทีไดท้งัหมดจะถูกวิเคราะห์และประมวลผล โดยสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์แบบวดัเจตคติลิเกริต (Likert Rating Scale)  ผลและวจิารณ์ผล ผลการศึกษาผลกระทบในงานก่อสร้างจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างทีผิดพลาด ของโครงการบ้านจัดสรร ประเภทบ้านพักอาศัย ในอาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวดันครศรีธรรมราช ข้อมูลทีได้จากแบบสอบถามปี 2559 จาํนวน 109 ชุด และปี 2560 จาํนวน 82 ชุด รวมทงัสิน 191 ชุด สามารถนาํมาสรุปไดด้งันี 15 pt. ส่วนที 1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม รายละเอียดดงัแสดงในตารางที 1 ตารางท ี1 ลกัษณะทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน  (คน) ร้อยละ เพศ       ชาย หญิง 191 0 100 0 อาย ุ   
ตาํกวา่ 31 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51 ปีขึนไป 

37 101 36 17 
19.37 52.88 18.85 8.90 ระดบัการศึกษา   

ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท 
82 93 8 

46.94 48.69 4.37 ตาํแหน่ง   
โฟร์แมน วศิกรสนาม วศิวกรโครงการ 

30 124 37 
15.71 64.92 19.37 ประสบการณ์ในการทาํงาน  

1-10 ปี 11-20 ปี 21-30 ปี 31 ปีขึนไป 
69 89 29 4 

36.13 46.60 15.18 2.09 สังกดัของผูว้า่จา้ง  เจา้ของโครงการ ผูรั้บเหมา 99 92 51.83 48.17   ส่วนที 2 ระดบัความถีของขอ้ผิดพลาดทีเกิดขึนจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างในโครงการ ดงัแสดงในตารางที 2    
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ตารางท ี2 ระดบัของขอ้ผดิพลาดทีเกิดขึนจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ ลกัษณะความผิดพลาดของแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบน อนัดบั 1. แบบขดัแยง้กนั 1.1 แบบโครงสร้างขดัแยง้กบัแบบสถาปัตยกรรม 1.2 แบบโครงสร้างขดัแยง้กบัแบบระบบไฟฟ้า 1.3 แบบโครงสร้างขดัแยง้กบัแบบระบบสุขาภิบาล 1.4 แบบสถาปัตยกรรมขดัแยง้กบัแบบระบบไฟฟ้า 1.5 แบบสถาปัตยกรรมขดัแยง้กบัแบบระบบสุขาภิบาล 1.6 แบบระบบไฟฟ้าขดัแยง้กบัแบบระบบสุขาภิบาล 2. แบบก่อสร้างขดัแยง้กบัรายการประกอบแบบก่อสร้าง 3. แบบก่อสร้างขดัแยง้กบัมาตรฐานก่อสร้าง 4. แบบก่อสร้างมีความซบัซอ้นยากต่อความเขา้ใจ 5. เจา้ของมีการขอเปลียนแปลงแบบรูปก่อสร้าง 6. แบบออกสร้างออกแบบผิดพลาด 7. แบบก่อสร้างตกหล่น หรือไม่ครบถว้น 8. รายการประกอบแบบก่อสร้างตกหล่นหรือไม่ครบถว้น 9. แบบสถาปัตยก์าํหนดวสัดุบางชนิดหายากในพนืทีก่อสร้าง 10. แบบระบบไฟฟ้ากาํหนดชนิดของวสัดุ-อุปกรณ์ทีหายาก 11. แบบระบบสุขาภิบาลกาํหนดชนิดของวสัดุ-อปุกรณ์ทีหายาก 12. แบบทีเขียนเพอืใชท้าํงานจริง (Shop Drawing) ผิดพลาด 

1.191 1.890 1.312 1.147 0.954 0.963 0.881 1.064 0.651 0.560 0.807 0.706 1.138 0.945 0.963 0.762 1.064 1.000 

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 

1       3 11 12 8 10 2 7 6 9 4 5 ภาพรวม 0.904 0.497   จากตารางที 2 พบวา่ภาพรวมมีระดบัของขอ้ผิดพลาดทีเกิดขึนจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบก่อสร้างอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด โดยลกัษณะของขอ้ผิดพลาดจากแบบก่อสร้างขดัแยง้กนัมีความถีเป็นอนัดบัแรกสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Widyarti ( ) ทีสรุปวา่ปัญหาทีสาํคญัทีส่งผลกระทบต่อ เวลา การเงิน และคุณภาพอีกอยา่ง คือ ความขดัแยง้ของแบบในส่วนต่างๆ  รองลงมาคือแบบก่อสร้างตกหล่นหรือไม่ครบถว้น สอดคลอ้งกับ  กมลวลัย ์(2546) กล่าวว่าเพราะถา้แบบก่อสร้างไม่ครบถว้นสมบูรณ์ หรือไม่ตรงตามความตอ้งการของเจา้ของ การก่อสร้างให้ไดคุ้ณภาพก็ยอ่มเป็นไปไม่ได ้ และอนัดบัสุดทา้ยคือแบบก่อสร้างมีความซบัซอ้นยากต่อความเขา้ใจ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของภาพรวม มีความแตกต่างกนันอ้ย (SD=0.497) เมือพิจารณาเป็นรายลกัษณะความผิดพลาด พบวา่ทุกประเด็นมีความแตกต่างกนันอ้ย หมายความวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนั หรือใกลเ้คียงกนั หรือเหมือนๆ กนั (บุญมี, 2545) ส่วนที 3 ผลกระทบในงานก่อสร้างทีเกิดจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างทีผิดพลาด ดงัแสดงในตารางที 3     
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ตารางท ี3 ระดบัผลกระทบในงานก่อสร้างทีเกิดจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างทีผิดพลาด ผลกระทบในงานก่อสร้าง ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบน อนัดบั 1.  การวางแผนดา้นเวลาการทาํงานผิดพลาด 2. การวางแผนดา้นการจดัซือวสัดุผิดพลาด 3. การวางแผนดา้นการจดัส่งวสัดุผิดพลาด 4. การวางแผนดา้นการดาํเนินการประสานงานผดิพลาด 5. การวางแผนดา้นแรงงานผิดพลาด 6. การวางแผนการใชเ้ครืองจกัรผดิพลาด 7. การเบิกจ่ายเงินตามงวดงานทีไดเ้งินล่าชา้ 8. เกิดการขาดสภาพคล่องการหมนุเวียนเงินของบริษทั 9. เกิดปัญหาความขดัแยง้ของผูร่้วมงาน 10. ทาํใหเ้กิดการแกไ้ขงาน 11. มีการหยดุชะงกัในระหวา่งการทาํงาน 

2.073 1.486 1.523 1.872 1.569 1.450 1.514 1.321 1.486 1.651 1.440 

0.742 0.728 0.702 0.795 0.629 0.631 0.633 0.559 0.520 0.672 0.552 

1 7 5 2 4 9 6 11 8 3 10 
ภาพรวม 1.581 0.408   จากตารางที 3 พบวา่ภาพรวมมีระดบัผลกระทบในงานก่อสร้างทีเกิดจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างทีผิดพลาดอยูใ่นระดบัน้อย โดยมีผลกระทบต่อการวางแผนดา้นเวลาการทาํงานผิดพลาดมากทีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ Widyarti ( ) โดยกล่าวถึงปัญหาของแบบทีมีผลต่อการทํางานก่อสร้างว่าสามารถทําให้งานก่อสร้างหยดุชะงกัได ้ทาํให้ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างเพิมขึน และยงัมีการขยายระยะเวลาการทาํงาน รองลงมาคือผลกระทบต่อการวางแผนดา้นการดาํเนินการประสานงานผิดพลาด และอนัดบัสุดทา้ยคือเกิดการขาดสภาพคล่องการหมุนเวียนเงินของบริษทั ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของภาพรวม มีความแตกต่างกนันอ้ย (SD=0.408) เมือพิจารณาผลกระทบในงานก่อสร้างพบว่าทุกประเด็นมีความแตกต่างกนันอ้ยหมายความวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนั หรือใกลเ้คียงกนั หรือเหมือนๆ กนั ส่วนที 4 วิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างผูต้อบแบบสอบถามทีอยู่ในสถานประกอบการของเจา้ของโครงการกบัผูรั้บเหมา ดงัแสดงในตารางที 4 ในตารางที 4 ผลการเปรียบเทียบระดบัผลกระทบในงานก่อสร้างทีเกิดจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างในภาพรวมระหวา่งเจา้ของโครงการและผูรั้บเหมาพบว่าไม่แตกต่างกนั เมือเปรียบเทียบระดบัผลกระทบในงานก่อสร้างทีเกิดจากแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้างจาํแนกเป็นรายลกัษณะ พบว่า ระดับผลกระทบการวางแผนดา้นการจดัซือวสัดุผิดพลาด เกิดการขาดสภาพคล่องการหมุนเวียนเงินของบริษทั และมีการหยดุชะงกัในระหวา่งการทาํงานระหวา่งเจา้ของโครงการและผูรั้บเหมามีความแตกต่างกนั     



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  1198 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

ตารางที 4 ความแปรปรวนของระดบัผลกระทบในงานก่อสร้างทีเกิดจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างที  ผิดพลาดระหวา่งเจา้ของโครงการกบัผูรั้บเหมา 
ผลกระทบในงานก่อสร้าง ค่าเฉลีย T-test Sig เจา้ของ ผูรั้บเหมา 1.  การวางแผนดา้นเวลาการทาํงานผิดพลาด 2. การวางแผนดา้นการจดัซือวสัดุผิดพลาด 3. การวางแผนดา้นการจดัส่งวสัดุผิดพลาด 4. การวางแผนดา้นการดาํเนินการประสานงานผดิพลาด 5. การวางแผนดา้นแรงงานผิดพลาด 6. การวางแผนการใชเ้ครืองจกัรผดิพลาด 7. การเบิกจ่ายเงินตามงวดงานทีไดเ้งินล่าชา้ 8. เกิดการขาดสภาพคล่องการหมนุเวียนเงินของบริษทั 9. เกิดปัญหาความขดัแยง้ของผูร่้วมงาน 10. ทาํใหเ้กิดการแกไ้ขงาน 11. มีการหยดุชะงกัในระหวา่งการทาํงาน 

2.167 1.643 1.691 1.976 1.691 1.452 1.571 1.429 1.405 1.691 1.476 

2.026 1.410 1.410 1.769 1.410 1.385 1.513 1.256 1.564 1.513 1.333 

0.842 1.435 1.807 1.195 1.967 0.498 0.414 1.369 -1.367 1.205 1.197 

0.315 0.039* 0.242 0.908 0.216 0.925 0.072 0.020* 0.190 0.426 0.024* 
ภาพรวม 1.654 1.508 1.528 0.145  สรุปผลการวจิัย จากการศึกษาผลกระทบในงานก่อสร้างจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างทีผิดพลาดของโครงการบ้านจัดสรร ประเภทบ้านพกัอาศัย ในอาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ในครังนี ปรากฏได้ว่าความถีของข้อผิดพลาดทีเกิดขึน 3 อันดับแรกคือ 1) แบบก่อสร้างขัดแย้งกัน โดยการขัดแยง้ระหว่างแบบโครงสร้างกับแบบสถาปัตยกรรมจะมีมากทีสุด  2) ขอ้ผิดพลาดดา้นแบบก่อสร้างตกหล่น หรือไม่ครบถว้น 3) แบบก่อสร้างขดัแยง้กบัรายการประกอบแบบก่อสร้าง โดยแบบก่อสร้างมีความซับซ้อนยากต่อความเขา้ใจ มีความถีน้อยทีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกลัยา (2550) ซึงพบว่าขอ้ผิดพลาดทีพบมากทีสุด  อนัดบัแรก คือ ) แบบก่อสร้างขดัแยง้กนั ) ออกแบบไม่เหมาะสมกบัการใชง้าน และ ) ขาดรายละเอียดหรือใหร้ายละเอียดไม่ครบถว้น ในส่วนของระดบัผลกระทบในงานก่อสร้าง 3 ลาํดบัแรกคือ 1) การวางแผนดา้นเวลาการทาํงานผิดพลาด 2) การวางแผนดา้นการดาํเนินการประสานงานผิดพลาด และ 3) ทาํให้เกิดการแกไ้ขงาน และเกิดการขาดสภาพคล่องการหมุนเวยีนเงินของบริษทั มีระดบัผลกระทบเป็นอนัดบัสุดทา้ย โดยในมุมมองของเจา้ของโครงการกบัผูรั้บเหมาดา้นระดบัผลกระทบในงานก่อสร้างจะมีความแตกต่างกนัดา้นการวางแผนดา้นการจดัซือวสัดุผิดพลาด เกิดการขาดสภาพคล่องการหมุนเวยีนเงินของบริษทั และมีการหยดุชะงกัในระหวา่งการทาํงาน จากขอ้ผิดพลาดทีมีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างของงานวจิยัในครังนี ผูวิ้จยัจึงเสนอแนะแนวทางในการป้องกนัแกไ้ขวา่ ในส่วนของผูอ้อกแบบควรทาํการตรวจเช็คแบบก่อสร้าง หรือให้ผูมี้ประสบการณ์ในงานก่อสร้างช่วยตรวจสอบอีกครังเพือให้แน่ใจวา่แบบก่อสร้างมีจุดบกพร่องนอ้ยทีสุดก่อนนาํไปใชง้าน รวมถึงจดบนัทึกขอ้ผิดพลาดทีเกิดขึนในระหวา่งการก่อสร้างเพอืเป็นขอ้มูลในการนาํไปแกไ้ขสาํหรับการจดัทาํแบบก่อสร้างในอนาคต และในส่วนของผูรั้บเหมาก็ควรมีการตรวจเช็คแบบก่อสร้างก่อนการประมูลงานให้ละเอียด เพือจะไดห้าแนวทางแกไ้ขร่วมกบัผูอ้อกแบบ และก่อนดาํเนินการก่อสร้างก็ควรทบทวนตรวจสอบอีกครังหนึงเพอืลดปัญหาทีจะเกิดขึนในการก่อสร้างโครงการ  
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กิตติกรรมประกาศ ใคร่ขอขอบคุณนายอาทิตย ์ สายวงค ์ และนกัศึกษาสาขาวศิวกรรมโยธา วทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ทีช่วยเก็บขอ้มูลการวจิยั  เอกสารอ้างองิ กมลวลัย ์ ลือประเสริฐ. 2546.  เอกสารประกอบการสอนวิชา -  ระบบคุณภาพในงานก่อสร้าง.  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์, สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. กลัยา จนัทรกรัด. . ขอ้ผิดพลาดของแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบทีส่งผลกระทบต่อผลิตภาพของผูรั้บเหมาในโครงการประเภทอาคารพกัอาศยั. วทิยานิพนธ์วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. ชูศรี  วงศ์รัตนะ.  .  เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย:  แนวทางสู่ความสําเร็จ (ฉบับปรับปรุง).  อมรการพิมพ์, กรุงเทพฯ. ฐิติกา  กระตุฤกษ.์ 2541. หลักสถิต.ิ มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั, กรุงเทพฯ. นที  สมัปุรณะพนัธ์. . คู่มือการจดัทาํแบบก่อสร้าง.  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา, เชียงใหม่. บุญมี  พนัธุ์ไทย. 2545. ประมวลสาระชุดวชิาสัมมนาการประเมนิ. สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, นนทบุรี. วุฒิ พ งศ์   อ่อน ศรีส มบัติ . 2556. การศึกษ าปั จจัยที มีผลต่อค วาม ล่าช้าใน โค รงการก่อ สร้างอาค ารใน เข ตภ าคตะวนัออกเฉียงเหนือ. วทิยานิพนธ์ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี. สํานักงานสถิติจงัหวดันครศรีธรรมราช. 2560.  รายงานสถิติจังหวัด นครศรีธรรมราช ปี พ .ศ. 2556-2558.  แหล่งทีมา : http://nksitham.nso.go.th, 8 เมษายน 2560. Best, J. W. 1981. Research in Education, 4 th ed. Prentice – Hall Inc., New Jersey. Glavinich, T. E. 1995. Improving Constructability during Design Phase.  Journal of Architectural Engineering. 1(2): 73-76. Widyarti, M. 1999. Impact of er ror  and incomplete drawings & specifications in Indonesian building construction projects. Asian Institute of Technology, Thailand.             
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ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกนําหนักเบาจากเถ้าปาล์มนํามัน Light-weight Concr ete Block Pr oducts fr om Oil Palm Ash  ประชุม  คาํพฒุ * และ อมเรศ  บกสุวรรณ   Prachoom Khamput1* and Amres  Boksuwan1   บทคัดย่อ   งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พอืทดสอบสมบติัของคอนกรีตบล็อกผสมเถา้ปาลม์นาํมนั กาํหนดอตัราส่วนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท : หินฝุ่ น: เถา้ปาล์มนาํมนั: นาํ  เท่ากบั : 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 โดยนาํหนัก ผสมและขึนรูปคอนกรีตบล็อก ขนาด  x 19 x  เซนติเมตร ด้วยเครืองอดัคอนกรีตบล็อก ทาํการทดสอบสมบติัตามมาตรฐาน มอก. –  เรืองคอนกรีตบล็อกชนิดไม่รับนาํหนกั และสัมประสิทธิการนาํความร้อน ผลการทดสอบพบวา่ คอนกรีตบล็อกผสมเถา้ปาลม์นาํมนั มีความหนาแน่น การเปลียนแปลงเชิงปริมาตร ความตา้นทานแรงอดั และสัมประสิทธิการนาํความร้อนทีลดลง ส่วนปริมาณความชืน และการดูดซึมนาํ มีค่าเพิมขึน ทงันีอตัราส่วนทีเหมาะสมทีสุดในการศึกษานี คือ : 6.4: 0.6: 0.6  คาํสําคญั : คอนกรีตบล็อก, เถา้ปาลม์นาํมนั, หินฝุ่ น, ความตา้นทานแรงอดั  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   
  ภาควชิาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ตาํบลคลองหก  อาํเภอธญับุรี  จงัหวดัปทุมธานี  12110 1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Khonghok, Thanyaburi, Pathumtani 12110, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : prachoom.k@en.rmutt.ac.th 
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บทนํา ประเทศไทยมีพนืทีปลูกปาลม์นาํมนัและผลผลิตเป็นอนัดบั 3 ของโลก โดยผลผลิตอยูที่ ประมาณ -  ลา้นตนั/ปี สกดันาํมนัปาลม์ได ้2 ลา้นตนั คิดเป็น . % ของโลก ซึงพืนทีเพาะปลูกปาลม์นาํมนัและโรงงานสกดันาํมนัปาล์มดิบของไทยส่วนใหญ่อยู่ในพืนทีภาคใต ้และมีการกระจายไปในพืนที ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยปัจจุบนัไทยมีพืนทีปลูกปาล์มนาํมนั .  ลา้นไร่ และมีผลผลิต  ลา้นตนั (ปี ) โดยพืนทีเพิมขึนเฉลียปีละ % และผลผลิตเพิมขึน % ในช่วง  ปี ทีผ่านมา (วารีรัตน์, 2559) ซึงผลพลอยไดจ้ากโรงงานสกดันาํมนัปาลม์ดิบจะเป็นรูปแบบของชีวมวล และจากผลการศึกษาศกัยภาพชีวมวลในประเทศไทย พบว่ากะลาปาล์มและเส้นใยปาล์มเป็นชีวมวลทีมีการนาํมาใชจ้นหมด (อุบลรัตน์, ) และปัจจุบนัตอ้งนาํเขา้กะลาปาลม์จากมาเลเซียและอินโดนีเซีย  ซึงเมือพิจารณาจากขอ้มูลของชีวมวลจากปาลม์นาํมนัดงักล่าว แสดงให้เห็นวา่ยอ่มตอ้งมีเถา้ปาลม์นาํมนัเป็นวสัดุเหลือทิงภายในโรงงานทีตอ้งทาํการกาํจดัทิงอยูเ่ป็นจาํนวนมาก   เถา้ปาลม์นาํมนั เป็นวสัดุเหลือทิงจากการนาํกากของปาล์มนาํมนั ไดแ้ก่ เศษกะลา เส้นใย ทางใบ ใบ และทลายปาล์มเปล่าของผลปาล์ม เผาเป็นเชือเพลิงให้กับหมอ้กําเนิดไอนําเพือผลิตกระแสไฟฟ้า มีอุณหภูมิทีใช้ในการเผาไหม้ประมาณ -  องศาเซลเซียส (ชยั, 2553) เมือพิจารณาการนาํเถา้ปาล์มนาํมนัมาใชง้านในปัจจุบนัมุ่งเน้นดา้นการเป็นวสัดุปอซโซลานสาํหรับทดแทนปูนซีเมนตบ์างส่วน (วรีะชาติ และคณะ, 2546) ซึงตอ้งนาํมาทาํการบดยอ่ยใหล้ะเอียดขนาดเท่ากบัปูนซีเมนต ์ผา่นตะแกรงเบอร์ 325 จึงเสียค่าใชจ่้ายสูงมาก เมือมาทาํการผลิตในเชิงพาณิชยย์งัไม่คุม้ค่ากบัการลงทุนในระดบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม หรือวิสาหกิจชุมชน ซึงหากมีวิธีการนาํเถา้ปาลม์นาํมนัมาใชป้ระโยชน์โดยไม่ตอ้งบดยอ่ยได ้ก็จะเป็นการใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งคุม้ค่าเป็นอยา่งยงิ   คอนกรีตบล็อก เป็นวสัดุก่อผนังทีผลิตจากปูนซีเมนต์ ทราย หินฝุ่ น และนาํ มีลกัษณะเป็นก้อนสีเหลียม ผูผ้ลิตคอนกรีตบล็อกส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจชุมชน ชาวบ้าน และโรงงานขนาดเล็ก ผลิตด้วยใช้เครืองจักรทีสร้างได้เองภายในประเทศ แต่ดว้ยสมบติัทีดอ้ยกวา่อิฐมวลเบา เช่น มีนาํหนกัมาก ไม่เป็นฉนวนป้องกนัความร้อน ไม่ดูดซบัเสียง และแตกหักง่าย ตลาดคอนกรีตบล็อกจึงถูกทดแทนดว้ยอิฐมวลเบาทีมีสมบตัิทีดีกวา่ แต่ดว้ยตน้ทุนทีสูงและเครืองจกัรทีตอ้งนาํเขา้ของอิฐมวลเบา จึงส่งผลต่อราคาค่าก่อสร้างทีสูงขึน ดงันนัเมือนาํเถา้ปาลม์นาํมนัมาออกแบบส่วนผสมใหพ้อเหมาะกบัการใชง้าน ก็จะทาํให้คอนกรีตบล็อกมีคุณสมบตัิต่าง ๆ ผ่านตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก.58-2533 เรืองคอนกรีตบล็อกไม่รับนาํหนกั (สมอ., 2533)   อีกทงัยงัช่วยให้คอนกรีตบล็อกมีนาํหนกัทีเบาลง และช่วยลดปริมาณเถา้ปาล์มนาํมนัทีเป็นปัญหาในการบริหารจดัการเป็นอย่างมากในปัจจุบนั ซึงการนาํวสัดุเหลือทิงมาใชป้ระโยชน์ไดน้ัน สามารถพฒันาตอ่เป็นวสัดุก่อสร้างทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มสาํหรับอาคารเขียวในอนาคตไดอี้กดว้ย  วธิีดําเนินการวิจัย 1. วสัดุและอปุกรณ์  1) เถา้ปาลม์นาํมนั จากโรงไฟฟ้าชีวมวล จงัหวดัชลบุรี (ภาพที 1ก)   2) หินฝุ่ น จากจงัหวดัสระบุรี (ภาพที 1ข)  3) ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ ประเภทที 1  4) นาํประปา  5) เครืองชงันาํหนกั  6) แบบหล่อคอนกรีตบล็อกกลวงขนาด 7 x 19 x 39 ลูกบาศก์เซนติเมตร  7) เครืองผสมคอนกรีตแบบกระทะ  
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 8) เครืองอดัคอนกรีตบล็อกแบบสนัเขยา่กึงอตัโนมติั   9) เครืองทดสอบเอนกประสงค ์(Universal Testing Machine)  10) เครืองทดสอบสมัประสิทธิการนาํความร้อน    

  ภาพที 1ก  เถา้ปาลม์นาํมนัปกติ ภาพที 1ข  หินฝุ่ น 
ภาพท ี1  ลกัษณะทวัไปของเถา้ปาลม์นาํมนัและหินฝุ่ น  2. การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตบล็อก ทาํการกาํหนดส่วนผสมของคอนกรีตบล็อกทีใชใ้นการทดลอง โดยอา้งอิงจากส่วนผสมของคอนกรีตบลอ็กทวัไป คือ อตัราส่วนปูนซีเมนตต์่อหินฝุ่ นต่อนาํประปา เท่ากบั  1: 7: 0.6  แลว้ทาํการทดลองผสมทงัหมด 3 ครัง โดยแทนทีหินฝุ่ นดว้ยเถา้ปาลม์นาํมนั ทดลองครังแรกเพือตรวจพินิจผลการขึนรูปกอ้นตวัอยา่งวา่สามารถอดัขนัรูปและนาํออกจากแบบหล่อโดยไม่แตกหักเสียหาย และไม่มีฝุ่ นผงเถา้ปาล์มนาํมนัติดมือเวลาสัมผสั การทดลองครังทีสองเพือหาค่าความตา้นทานแรงอดัเบืองตน้จากอตัราส่วนของคอนกรีตบล็อกทีไดจ้ากการทดลองในครังแรก ว่ามีอตัราส่วนใดทีผ่านเกณฑ์มาตรฐานบา้ง หลงัจากนนัเลือกอตัราส่วนทีเหมาะสมมากทีสุดมาทาํการทดลองครังทีสาม จาํนวน 4 อตัราส่วน ทาํการขึนรูปกอ้นตวัอย่างคอนกรีตบล็อกและทดสอบสมบัติต่าง ๆ อย่างละเอียดตามมาตรฐาน มอก.58-2533 เรืองคอนกรีตบล็อกไม่รับนาํหนกั โดยอตัราส่วนทีเลือกมาทาํการทดลองในครังทีสาม แสดงดงัตารางที 1 ตารางท ี1 อตัราส่วนผสมของคอนกรีตบล็อกผสมเถา้ปาลม์นาํมนัแทนทีหินฝุ่ นบางส่วนโดยนาํหนกั อตัราส่วน ปูนซีเมนต ์ หินฝุ่ น เถา้ปาลม์นาํมนั นาํ 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. การขนึรูปตวัอย่างคอนกรีตบล็อกและการทดสอบสมบตั ิ ทาํการขึนรูปชินตวัอยา่งการทดสอบทงัหมด ตามมาตรฐาน มอก.58-2533 เรืองคอนกรีตบล็อกไม่รับนาํหนัก ดงัขนัตอนต่อไปนี  ) อบเถา้ปาลม์นาํมนัดว้ยเตาอบใหมี้ความชืนไม่เกินร้อยละ 12 
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 ) ชงัส่วนผสมของคอนกรีตบล็อกผสมเถา้ปาลม์นาํมนั ตามอตัราส่วนทีแสดงไวใ้นตารางที    ) ผสมปูนซีเมนตแ์ละเถา้ปาลม์นาํมนัใหเ้ขา้กนั โดยใชเ้ครืองผสมคอนกรีตแบบกระทะ   ) แบ่งนาํประปาออกเป็น  ส่วน เติมนาํประปาส่วนที  ลงในส่วนผสมแลว้ผสมให้ส่วนผสมเขา้กนั  ) ทยอยเทหินฝุ่ นลงในส่วนผสมพร้อมกบัทยอยเติมนาํประปาส่วนที  และผสมจนส่วนผสมเขา้กนัทงัหมด  ) นาํส่วนผสมทีผสมเขา้กนัดีแลว้ ไปเทใส่ในแบบของเครืองอดัคอนกรีตบล็อกจนเตม็  ) อดัส่วนผสมดว้ยเครืองอดับล็อกแบบสันเขย่า ไดต้วัอยา่งคอนกรีตบล็อกผสมเถา้ปาลม์นาํมนั ขนาด 9x19x39 ซม. (ภาพที 2)  

  ภาพท ี2 อดัส่วนผสมดว้ยเครืองอดับลอ็กแบบสนัเขยา่  8) นาํคอนกรีตบลอ็กผสมเถา้ปาลม์นาํมนัออกจากเครืองอดั แลว้ใชแ้ท่นพลิกคอนกรีตบลอ็ก เพอืทาํการถอดแบบ ) ภายหลงัจากกอ้นตวัอยา่งคอนกรีตบล็อกแขง็ตวัเป็นเวลา  ชวัโมง ใหน้าํคอนกรีตบลอ็กทีไดไ้ปกองบ่มในทีร่มตามระยะเวลาทีตอ้งการ , ,  และ  วนั แลว้จึงนาํคอนกรีตบล็อกผสมเถา้ปาลม์นาํมนัไปทาํการทดสอบคุณสมบติัต่าง ๆ ประกอบดว้ย ความหนาแน่น ปริมาณความชืน การดูดซึมนาํ การเปลียนแปลงเชิงปริมาตร ความตา้นทานแรงอดั (ภาพที 3) และสมัประสิทธิการนาํความร้อน  

  ภาพท ี3 ทดสอบความตา้นทานแรงอดัของคอนกรีตบล็อก  
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ผลและวจิารณ์ผล . ความหนาแน่น ปริมาณความชืน การดูดซึมนํา   เมือทาํการบ่มกอ้นตวัอย่างคอนกรีตบล็อกตามกาํหนดระยะเวลา 28 วนั จึงนาํมาทาํการทดสอบความหนาแน่น ปริมาณความชืน และการดูดซึมนาํของคอนกรีตบล็อก ตามมาตรฐาน มอก. -  เรือง วิธีชกัตวัอยา่งและการทดสอบวสัดุงานก่อซึงทาํดว้ยคอนกรีต (สมอ., 2517) ทีอาย ุ  วนั โดยทาํการทดสอบอตัราส่วนละ 30 ตวัอยา่ง เพอืนาํมาหาค่าเฉลีย (ตามมาตรฐานกาํหนดให้ชกัตวัอยา่ง 10 กอ้น) ไดผ้ลการทดสอบตามภาพที 4 - 6 ตามลาํดบั ผลการทดสอบพบวา่ เมือผสมเถา้ปาลม์นาํมนัในปริมาณเพิมขึนส่งผลให้ความหนาแน่นของคอนกรีตบล็อกลดลงตามลาํดบั (คอนกรีตทวัไป มีค่าความหนาแน่นเท่ากับ ,  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และคอนกรีตบล็อกทวัไปมีค่าความหนาแน่นเท่ากับ ,700 – 2,100 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ในขณะทีปริมาณความชืนเพิมมากขึน ทงันีเนืองมาจากเถา้ปาลม์นาํมนัมีนาํหนักเบากว่าหินฝุ่ น และมีค่าถ่วงจาํเพาะตาํกว่าหินฝุ่ นและปูนซีเมนต์ (ค่าความถ่วงจาํเพาะของเถา้ปาลม์นาํมนัจากงานวิจยัทีไม่บดมีค่าตาํเพียง .  - .  ในขณะทีปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภทที  และหินฝุ่ น มีค่าความถ่วงจาํเพาะ เท่ากบั .  และ .  ตามลาํดบั) เมือนาํเถา้ปาลม์นาํมนัไปแทนทีหินฝุ่ นในปริมาณมากขึนจึงทาํให้คอนกรีตบล็อกมีความหนาแน่นลดลง แต่การทีเถา้ปาลม์นาํมันเมือสัมผสักบันาํจะเกิดการเกาะตวักนัแน่นเป็นกอ้น จึงทาํให้ความหนาแน่นลดตาํลงเพียงเล็กน้อย ซึงจะส่งผลให้นาํหนักของกอ้นตวัอยา่งคอนกรีตบล็อกทีผสมเถา้ปาลม์นาํมนัมีความเบาลงไม่มากนัก ส่วนในดา้นของปริมาณความชืนทีสูงขึนนนั เนืองจากเนือของเถา้ปาล์มนาํมนัผ่านการเผาไหมด้ว้ยอุณหภูมิสูงและมีความละเอียดมากกวา่หินฝุ่ น จึงมีพืนทีผิวสัมผสัมากกวา่ ส่งผลทาํให้คอนกรีตบล็อกผสมเถา้ปาลม์นาํมนัทีไดจ้ากการทดลอง มีความชืนสูงมากขึนตามลาํดบัของการใส่ปริมาณเถา้ปาลม์นาํมนัทีเพิมขึน อยา่งไรก็ดีปริมาณความชืนทีเพิมขึนเป็นไปในลกัษณะทีนอ้ยมาก จึงถือไดว้า่ไม่มีผลต่อการทาํงาน เมือนาํคอนกรีตบล็อกผสมเถา้ปาลม์นาํมนัไปใชง้านก่อ-ฉาบผนงั ส่วนปริมาณการดูดซึมนาํมีแนวโนม้สูงขึนตามปริมาณความชืนทีเพิมขึนและอยูภ่ายในเกณฑ์มาตรฐานกาํหนดไวคื้อตอ้งไม่มากกวา่ร้อยละ 25 (ซึงทุกอตัราส่วนทีทาํการทดสอบมีค่าการดูดซึมนาํอยูใ่นช่วงร้อยละ 7-11) จึงไม่ส่งผลให้เกิดปัญหาการดูดนาํของปูนฉาบแต่อยา่งใด  

 ภาพท ี4 ความหนาแน่นของคอนกรีตบลอ็กผสมเถา้ปาลม์นาํมนัอตัราส่วนต่าง ๆ ทีอาย ุ28 วนั  

ความห
นาแน่น

 (กก./ล
บ.ม.)

อตัราส่วน



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  1205 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

 ภาพท ี5 ปริมาณความชืนของคอนกรีตบลอ็กผสมเถา้ปาลม์นาํมนัอตัราส่วนต่าง ๆ ทีอาย ุ28 วนั  

 ภาพท ี6 การดูดซึมนาํของคอนกรีตบล็อกผสมเถา้ปาลม์นาํมนัอตัราส่วนต่าง ๆ ทีอาย ุ28 วนั  2. การเปลยีนแปลงเชิงปริมาตร   ทาํการทดสอบการเปลียนแปลงเชิงปริมาตรโดยการนาํคอนกรีตบล็อกอตัราส่วนต่าง ๆ ทีอาย ุ28 วนั ไปทาํการอบ และนาํมาวดัมิติเชิงปริมาตรไดผ้ลการทดสอบดงัภาพที 7 พบวา่อตัราการเปลียนแปลงเชิงปริมาตรของคอนกรีตบล็อกผสมเถา้ปาล์มนาํมนัทีอตัราส่วนต่าง ๆ มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยทงันีเนืองมาจากเถา้ปาล์มนาํมนัทีทาํการผสมมีส่วนทีเป็นผงละเอียดมาก คือปริมาณเถา้ปาลม์นาํมนัทีผ่านตะแกรงเบอร์  ซึงมีคุณสมบตัิการเป็นวสัดุปอซโซลาน (ปริญญา และชยั, 2555) มีจาํนวนประมาณร้อยละ 10 ของปริมาณเถา้ปาล์มนาํมนัทงัหมด เป็นส่วนทีสามารถแทรกตวัเขา้ไปในเนือคอนกรีตบล็อกไดดี้และทาํปฏิกิริยากบัซีเมนต ์ทาํให้เนือคอนกรีตบล็อกแน่นขึน โมเลกลุมีการยดึเกาะตวักนัดีขึน ส่งผลให้มีการหดตวัหรือขยายตวันอ้ยลงตามไปดว้ย    

ปริมาณ
ความชื

นเฉลีย
 (ร้อยล

ะ)

อตัราส่วน

การดูด
ซึมนาํเฉ

ลีย (ร้อ
ยละ)

อตัราส่วน
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 ภาพท ี7 การเปลียนแปลงเชิงปริมาตรของคอนกรีตบลอ็กผสมเถา้ปาลม์นาํมนัอตัราส่วนต่าง ๆ ทีอาย ุ28 วนั 3. ความต้านทานแรงอดั  การทดสอบความตา้นทานแรงอดัของคอนกรีตบล็อกผสมเถา้ปาล์มนํามนัทีอตัราส่วนต่าง ๆ เปรียบเทียบกับคอนกรีตบล็อกปกติทีไม่ผสมเถา้ปาลม์นาํมนัทาํการทดสอบแรงอดัประลยัของก้อนคอนกรีตบล็อกแต่ละอตัราส่วน ตามจาํนวนอายกุารบ่ม 7, 14, 21 และ 28 วนั แลว้คาํนวณเป็นค่าความตา้นทานแรงอดั โดยใชค้่าเฉลียของกอ้นตวัอยา่งคอนกรีตบล็อกอตัราส่วนละ 30 กอ้น ไดผ้ลการทดสอบดงัภาพที 8    

 ภาพท ี8 ความสมัพนัธ์ระหวา่งความตา้นทานแรงอดัและอายกุารบ่มของคอนกรีตบล็อกทีอตัราส่วนต่าง ๆ   จากภาพที 8 ผลการทดสอบพบวา่ ค่าความตา้นทานแรงอดัเพิมขึนตามอายขุองคอนกรีตบล็อกทีมากขึน และเมือผสมเถา้ปาล์มนํามนัในปริมาณมากขึนส่งผลให้ความต้านทานแรงอดัลดลงตามลาํดับ เนืองจากเถา้ปาล์มนาํมนัมีความถ่วงจาํเพาะและความหนาแน่นตาํกว่าหินฝุ่ นเมือเขา้ไปแทนทีหินฝุ่ นในปริมาณทีมากขึนจึงมีผลทาํให้ความแข็งแรงของคอนกรีตลดลง อีกทงัเถา้ปาลม์นาํมนัมีขนาดเลก็มากจึงมีความตอ้งการนาํสูง ส่งผลใหป้ริมาณนาํทีทาํปฏิกิริยากบัปูนซีเมนต์ลดนอ้ยลง ค่าความตา้นทานแรงอดัจึงตาํกวา่การใชหิ้นฝุ่ นปกติ อยา่งไรก็ดีทีอายขุองคอนกรีตบล็อก 28 วนั ทุกอตัราส่วนมี

การเปลี
ยนแปล

งเชิงปริ
มาตร (

ร้อย
ละ)

อตัราส่วน
ความต

า้นทาน
แรงอดั

 (กก./ต
ร.ซม.)

อายกุารบ่ม (วนั)

1 : 7 : 0
1 : 6.7 : 0.31 : 6.6 : 0.4
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ค่าความต้านทานแรงอดั ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ของ มอก.58-2533 ทีกําหนดไว ้เท่ากับ 25 กก./ตร.ซม. จึงสามารถนาํไปใชใ้นการก่อสร้างได ้4. สัมประสิทธิการนําความร้อน  การทดสอบสมัประสิทธิการนาํความร้อนเพอืตอ้งการทราบวา่การนาํเถา้ปาลม์นาํมนัมาเป็นส่วนผสมแทนทีหินฝุ่ นบางส่วนในผลิตภณัฑค์อนกรีตบล็อกจะช่วยให้คอนกรีตบล็อกทีไดมี้ความสามารถในการเป็นฉนวนป้องกนัความร้อนทีดีขึนหรือไม่เพียงใด โดยส่งตัวอย่างคอนกรีตบล็อกขนาด 30x30x5 ซม. ไปทําการทดสอบทีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐาน ASTM C518 (2015) ได้ผลการทดสอบดงัตารางที 2 พบว่าเมือผสมเถา้ปาล์มนาํมนัแทนทีหินฝุ่ นในปริมาณมากขึนส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิการนําความร้อนของคอนกรีตบล็อกมีค่าตาํลงตามลาํดบั ทงันีเป็นไปตามแนวทางของวสัดุทีมีความหนาแน่นนอ้ยก็จะมีค่าสมัประสิทธิการนาํความร้อนทีตาํลงตามไปดว้ย ซึงแสดงวา่เถา้ปาลม์นาํมนัมีส่วนช่วยทาํให้วสัดุก่อสร้างมีคุณสมบติัการเป็นฉนวนป้องกนัความร้อนทีดีขึนได ้เถา้ปาลม์นาํมนัจึงมีความเป็นไปไดที้จะนาํไปพฒันาเป็นวสัดุก่อสร้างชนิดอืน ๆ ทีเป็นวสัดุฉนวนความร้อนและเป็นวสัดุทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มต่อไป ตารางท ี2 สมัประสิทธิการนาํความร้อนของคอนกรีตบลอ็กผสมเถา้ปาลม์นาํมนัอตัราส่วนต่าง ๆ ทีอาย ุ28 วนั อตัราส่วน สัมประสิทธิการนาํความร้อน (วตัต/์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  สรุปผลการวจิัย  การนาํเถา้ปาลม์นาํมนัมาใชแ้ทนทีหินฝุ่ นบางส่วนในการผลิตภณัฑค์อนกรีตบลอ็ก ไดท้าํการศึกษาทดลองผสมถึง 3 ครัง ดว้ยกนั จนกระทงัไดส่้วนผสมทีทาํการขึนรูปไดส้ะดวกโดยไม่แตกหักง่ายและไม่มีฝุ่ นผงของเถา้ปาลม์นาํมนัติดมือ นาํมาทาํการทดสอบหาคุณสมบติัต่าง ๆ อยา่งละเอียด 4 อตัราส่วนดว้ยกนั คือ อตัราส่วนปูนซีเมนต ์ต่อ หินฝุ่ น ต่อ เถา้ปาลม์นาํมนั ต่อนาํประปา (โดยนาํหนกั) เท่ากบั : 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  ตามลาํดบั ทาํการทดสอบคุณสมบัติทังทางกายภาพและทางกล ผลการทดสอบพบว่า ดา้นสมบัติทางกายภาพ ความหนาแน่นของคอนกรีตบลอ็กลดลงตามปริมาณเถา้ปาลม์นาํมนัทีเพิมขึน ในทางกลบักนัปริมาณความชืนและการดูดซึมนาํจะเพิมมากขึน ดา้นการเปลียนแปลงเชิงปริมาตรลดลงเล็กน้อย ส่วนค่าสัมประสิทธิการนาํความร้อนอยูป่ระมาณช่วง 0.287 - 0.318 วตัต์/เมตร-เคลวิน ซึงตาํกวา่คอนกรีตบล็อกทวัไปเล็กน้อย สมบติัทางกลในดา้นความตา้นทานแรงอดั มีค่าเพิมขึนเมืออายขุองคอนกรีตบลอ็กมากขึน โดยทีเมือผสมเถา้ปาลม์นาํมนัในปริมาณทีเพิมขึนส่งผลใหแ้นวโนม้ของความตา้นทานแรงอดัลดลง แต่ทุกอตัราส่วนทีทาํการทดสอบ ค่าความตา้นทานแรงอดัทีอาย ุ28 วนั สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มอก.58-2533 เรือง คอนกรีตบลอ็กไม่รับนาํหนกั  ทีกาํหนดค่าไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 25 กก./ตร.ซม. โดยอตัราส่วนทีเหมาะสมสาํหรับการนาํไปใชง้านคืออัตราส่วน 1: 6.4: 0.6: 0.6  เนืองจากมีต้นทุนการผลิตตําที สุดในขณะทีมีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมทุกประการ   
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กิตติกรรมประกาศ ไดรั้บทุนอุดหนุนวิจยัประเภทงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี และ ความเห็นในรายงานผลการวิจยัเป็นของผูรั้บทุน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ไม่จาํเป็นตอ้งเห็นดว้ยเสมอไป  เอกสารอ้างองิ ชยั จาตุรพิทกัษก์ุล. 2553. เถา้ปาลม์นาํมนั : วสัดุปอซโซลานในอนาคตสาํหรับคอนกรีต. วารสารคอนกรีต. สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย. 9 : 8 หนา้. ปริญญา จินดาประเสริฐ และ ชยั จาตุรพิทกัษก์ลุ. 2555. ปูนซีเมนต์ ปอซโซลาน และคอนกรีต. พิมพค์รังที 7.  กรุงเทพฯ: สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย. 381 หนา้. วรรณวิลยั ไชยสาร. 2550. การเผาซินเตอร์แบบสองระยะของเซรามิกแบเรียมไทเทเนต. วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร 3(2): 149–158. วารีรัตน์ เพชรสีช่วง. 2559. แนวโนม้ธุรกิจ/อตุสาหกรรม ปี 2559-61 อุตสาหกรรมปาลม์นาํมนั. Krungsri Research. 6 หนา้. วีรชาติ ตงัจิรภทัร, จตุพล ตงัปกาศิต, ศกัดิสินธุ์ แววคุม้ และชัย จาตุรพิทกัษ์กุล. 2546. วสัดุปอซโซลานชนิดใหม่จากเถา้ปาลม์นาํมนั. วารสารวจิัยและพฒันา มจธ., 26(4) : 459-474. สาํนักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม. 2533. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.58 เรืองคอนกรีตบล็อกไม่รับนําหนัก. กระทรวงอตุสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร. สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม. 2517. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.  เรือง วิธีชักตัวอย่างและการทดสอบวสัดุงานก่อซึงทาํด้วยคอนกรีต. กระทรวงอตุสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร. อุบลรัตน์ หวงัรักษดี์สกุล. . การวิเคราะห์ระบบการผลิตนาํมนัปาล์มและการใชอ้รรถประโยชน์จากของเสียเพือเป็นแหล่งพลงังานหมุนเวยีนอยา่งยงัยนื วทิยานิพนธ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. ASTM C518-15. 2015. Standard Test Method for Steady-State Thermal Transmission Properties by Means of the Heat Flow Meter Apparatus. ASTM International. West Conshohocken, PA.               
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การวเิคราะห์ปริมาณไอนําในบรรยากาศทภีาคกลาง และภาคเหนือ ของประเทศไทย และประเทศลาว  Analysis of Precipitable Water  in Atmosphere at Central region and Nor th of Thailand and Laos 

 รุสมาดี สะบูดิง1* สมกรณ์ ชยัวรากรณ์1 และ ฮูเซ็ง ชายดานา  Rusmadee Sabooding1*  Sommkorn Chaiwarakorn1 and Huseng Chaidana1  บทคดัย่อ  ในงานวิจยันี ผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาปริมาณไอนาํรายวนั และรายวนัเฉลียต่อเดือนทีเชียงใหม่ และนครปฐมสาํหรับประเทศไทย หลวงนาํทาของประเทศลาว โดยใชข้อ้มูลสเปกตรัมรังสีดวงอาทิตยจ์ากเครืองซนัโฟโตมิเตอร์ ทีทําการวดัทีสถานีวัด 3 แห่ง คือศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวดัเชียงใหม่ (18.78oN 98.98oE) นครปฐม (13.82oN 100.04oE) และหลวงนําทา  (20.93oN 101.42oE) จากนันได้นําข้อมูลจาํนวน 7 ปี มาทําการวิเคราะห์หาคุณสมบติัของปริมาณไอนาํ ผลการวิเคราะห์พบว่าลกัษณะการเปลียนแปลงตามฤดูกาลในรอบปีของปริมาณไอนาํสาํหรับทงั 3 สถานี มีลกัษณะคลา้ยกนั คําสําคัญ : ปริมาณไอนาํ, เครืองซนัโฟโตมิเตอร์, ปริมาณไอนาํในบรรยากาศ  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        1 สาขาฟิสิกส์. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ตาํบลสะเตง อาํเภอเมือง จงัหวดัยะลา 95000 1 Department of Physics, Faculty of Science technology and agriculture, Yala rajabhat University, Sateng, Muang, Yala 95000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Sabooding081@gmail.com 
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บทนํา โดยปกติรังสีดวงอาทิตยที์ผา่นบรรยากาศเขา้มายงัพืนโลกจะมีค่าลดลงเมือเทียบกบัรังสีทีอยูน่อกบรรยากาศ ทงันีเนืองจากบรรยากาศของโลกมีการดูดกลืนและกระเจิงรังสีแสงอาทิตย ์ในการศึกษาพลงังานรังสีดวงอาทิตย ์ซึงเป็นแหล่งพลงังานทีสะอาดไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ (Gautier et al., 1980) รังสีแสงอาทิตยเ์ป็นตวัแปรหนึงทีสาํคญัทีมีผลต่อสมดุลความร้อนของระบบบรรยากาศของโลก เป็นรูปแบบของการศึกษาสภาพภูมิอากาศ โดยปกติปริมาณรังสีดวงอาทิตยที์เขา้มายงัโลกในวนัทีท้องฟ้าปราศจากเมฆมีค่าประมาณ 78% ในวนัทีมีเมฆประมาณ 25% ของรังสีดวงอาทิตย ์ในการศึกษารังสีแสงอาทิตยเ์พือใชป้ระโยชน์สาํหรับการวางแผนการใชเ้ทคโนโลยีรังสีแสงอาทิตยใ์นรูปต่างๆ จาํเป็นตอ้งทราบค่าปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ต่อหน่วยพืนที ณ บริเวณทีตงัของระบบพลังงานแสงอาทิตยน์ันๆ ปริมาณไอนําเป็นตัวแปรหนึงทีมีความสําคัญต่อการลดลงของรังสีดวงอาทิตย์ (Excell, 1978; Leckner, 1978) โดยทัวไปไอนําเป็นองค์ประกอบของบรรยากาศทีแสดงให้ทราบถึงการเปลียนแปลงของลมฟ้าอากาศ การก่อตวัของเมฆ และก่อให้เกิดฝน หมอก หิมะ ลูกเห็บ เป็นตน้ นอกจากนีปริมาณไอนาํในบรรยากาศมีอิทธิพลทีสาํคญัต่อการลดลงของรังสีดวงอาทิตยที์เคลือนทีผ่านบรรยากาศมายงัพนืผิวโลก กล่าวคือไอนาํในบรรยากาศจะดูดกลืนรังสีดวงอาทิตยใ์นช่วงความยาวคลืนกวา้ง  m0.425.0   ไดถึ้ง 15 % (Nunez, 1993: 607-627) การดูดกลืนจะมากหรือนอ้ยขึนอยูก่บัปริมาณไอนาํในบรรยากาศ โดยปกติเราจะแสดงปริมาณไอนาํในบรรยากาศในรูปของปริมาณไอนาํกลนัตวัได ้(Precipitable Water Vapor) ซึงจะบอกไดใ้นรูปของความสูงของนาํในคอลมัน์ของบรรยากาศ โดยสมมติวา่ไอนาํทีแทรกตวัอยูใ่นคอลมัน์ของบรรยากาศนนักลนัตวักลายเป็นนาํ จากปัญหาดงักล่าวจึงมีการศึกษาวิจยัเพือหาค่าปริมาณไอนาํ ไดแ้ก่ Elies Campmany et al. (2010) ทาํการศึกษาปริมาณไอนํา จากข้อมูลการตรวจอากาศชันบน รวมทังข้อมูล sunphotometer ทีได้จาก AERONET และข้อมูลการวดัปริมาณไอนาํแบบพกพา ซึงอยูใ่นระหวา่งปี 2001 ถึง 2004 ทีเมือง Barcelona ประเทศสเปน สรุปไดว้า่การวิเคราะห์สมการถดถอย (R2) เท่ากับ 0.8 ส่วน Dingling Zhang et al. (2013) ได้จัดทําแผนทีแนวโน้มปริมาณไอนํา จากขอ้มูลภาคพืนดิน (อุตุนิยมวทิยา) และจากขอ้มูลดาวเทียม Terra/MODIS ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศจีน โดยจดัทาํในช่วง ปี 1984-2009  นอกจากนี Xia Li et al. (2016) ไดพ้ฒันากระบวนการหาปริมาณไอนํา จากเครือง MFRSR ทีภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ ประเทศจีน (2007-2010) นอกจากนีใชข้อ้มูลจากดาวเทียม Terra/MODIS และจากขอ้มูล AERONET ผลการคาํนวณพบว่ามีความแตกต่างในรูป RMSD = 9.1% ต่อมา Ke Gui et al. (2017) ไดท้าํการเปรียบเทียบปริมาณไอนาํ ซึงอยูใ่นช่วงปี ค.ศ. 2011-2013 ในประเทศจีน ปริมาณไอนาํดงักล่าวไดจ้ากขอ้มูลดาวเทียม Terra/MODIS รวมทงัไดจ้ากการตรวจอากาศชนับน และจากเครืองซันโฟโตมิเตอร์ โดยเครือข่าย AERONET  ตลอดจน Shaoqi  Gong et al. (2018) ไดท้าํการวิเคราะห์ปริมาณไอนาํ ทงัในประเทศจีน เกาหลี และญีปุ่น โดยใชข้อ้มูลดาวเทียม Terra/MODIS และดาวเทียม FY-3A/MERSI อีกทงัยงัใชข้อ้มูลจากการตรวจอากาศชนับน และขอ้มูล AERONET ผลปรากฏวา่มีความแตกต่างในรูป RMSE อยูร่ะหวา่ง 2.2-17.0 mm และ MD อยูใ่นช่วง -0.8 ถึง -12.7 mm ดงันนัในงานวจิยันีผูว้จิยัจึงเสนอทีจะนาํการศึกษาปริมาณไอนาํในบริเวณภาคกลาง และภาคเหนือ สาํหรับประเทศไทย และประเทศลาว เพือใหท้ราบธรรมชาติของปริมาณไอนาํในบริเวณนีต่อไป  วธิีดําเนินการวิจัย เครืองซันโฟโตมเิตอร์ เครืองซันโฟโตมิเตอร์ เป็นเครืองวดัสเปกตรัมของรังสีดวงอาทิตย ์ทีความยาวคลืน 340nm, 380nm, 440nm, 500nm, 670nm, 870nm, 940nm และ 1020nm โดยเครืองทีใช้ในงานวิจัยนี  เป็นเครืองรุ่น CE-318 ของบริษัท Cimel Electronique ซึงใช้ในเครือข่าย AERONET (AEerosol RObotic NETwork) ขององค์การนาซา (NASA) เครืองซันโฟโต
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มิเตอร์ทาํการวดัค่ารังสีตรงจากดวงอาทิตยท์ุกๆ 15 นาที และทาํการวดัรังสีกระจายโดยกวาดพร้อมกบัวดัค่า 2 รูปแบบ คือแบบมุมเงยคงทีตามดวงอาทิตยแ์ต่กวาดไปทางซ้าย และขวาของดวงอาทิตย ์(almucantar) และแบบกวาดตามแนวดิง คุณสมบติัทวัไปของเครืองซนัโฟโตมิเตอร์มีดงัต่อไปนี - แต่ละความยาวคลืนมี Bandwidth ประมาณ  nm - ประกอบด้วยหัววดั และ collimator 2 ชุด คือ sun ซึงวดัสเปคตรัมจากดวงอาทิตย ์  ความยาวคลืน และ sky จะวดั sky irradiance  ความยาวคลืน คลืน ไดแ้ก่ 440 nm, 670 nm, 870 nm และ 1020 nm - สามารถทาํการวดัไดห้ลายรูปแบบ (Scenario) จึงทาํการวดัไดท้งัค่าความลึกเชิงแสง และคุณสมบติัทีไดจ้ากการกระเจิงอืนๆ - วดัค่าสเปคตรัม และ irradiance ในหน่วยของจาํนวนนบัต่อเวลา (count/s) - มี sensor หาตาํแหน่งดวงอาทิตยแ์บบ  quadrant ทีมีความแม่นยาํระดับ .  องศา เมือมุมของ collimator ห่างจากดวงอาทิตยไ์ม่เกิน  องศา - มี Scenario ทีหลากหลาย และง่ายต่อการใชง้าน เช่น GOSUN ใหห้าตาํแหน่ง และทิศทางการวางทีเหมาะสมทีสุด - มีระบบตรวจจบัเมฆ (เพมิโดยองคก์ารนาซา) - มีระบบหยดุทาํงานในกรณีทีฝนตก โดยใช ้wet sensor และระบบสงัหยดุจากสเปคตรัมทีมีความเขม้นอ้ยกวา่  count/s - ใชส้ายโทรศพัท์ในการเชือมโยงส่วนต่างๆ ทาํใหส้ามารถเพมิความยาว และออกแบบระบบใหย้ดืหยุน่ขึนได ้- ใชแ้บตเตอรี  ชุด คือ ชุดสาํหรับ control box ขนาดความต่างศกัย ์ V และสาํหรับ robot ขนาดความต่างศกัย ์12V - สามารถประจุแบตเตอรีทงัสองไดจ้ากเซลลสุ์ริยะกาํลงัสูง หรือหมอ้แปลงไฟฟ้า จึงทาํให้ระบบพลงังานหล่อเลียงมีความยดืหยุน่สูง และไม่จาํเป็นตอ้งใชไ้ฟฟ้าจากทีอืนๆ - มีขนาดกะทดัรัด และนาํหนกัเบา  แผนทีแสดงตาํแหน่งทีตงัเครืองวดั sunphotometer ทีภาคกลาง และภาคเหนือของประเทศไทย และประเทศลาว ตามภาพที 1  

            
                                                                           
                                  

Chiang Mai 

ก)  

Nakhon Pathom 
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  ภาพท ี1 แสดงตาํแหน่งทีตงัของเครืองวดั ก) ประเทศไทย ข) ลาว  การวเิคราะห์ข้อมูล  - ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์โดยการหาค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน  - เขียนกราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าปริมาณไอนาํในรายวนั และรายเดือน  - ทาํการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของภาคเหนือ (18.78oN 98.98oE) และภาคกลาง (13.82oN 100.04oE) ของประเทศไทย หลวงนาํทา (20.93oN 101.42oE) ในประเทศลาว  ผลและวจิารณ์ผล เครืองซนัโฟโตมิเตอร์ เป็นเครืองวดัสเปกตรัมรังสีดวงอาทิตยที์ให้ค่าปริมาณไอนาํ เมือนาํค่าปริมาณไอนาํทีหาได้ตลอดทงัวนัมาเฉลียเป็นค่ารายวนัแลว้ นํามาเขียนกราฟกบัเวลา การเปลียนแปลงปริมาณไอนําตามฤดูกาลในรอบปีของสถานีหลวงนาํทา เชียงใหม่ และนครปฐม จะแสดงไวใ้นภาพที 2-10 และภาพที 11 จะแสดงการเปรียบเทียบผลของทงั 3 สถานี  

 ภาพท ี3 แสดงการเปลียนแปลงปริมาณไอนาํ (W) ตามฤดูกาลในรอบปี 2012 ทีสถานีหลวงนาํทา 

Luang Namtha 

ข)  
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 ภาพท ี4 แสดงการเปลียนแปลงปริมาณไอนาํ (W) ตามฤดูกาลในรอบปี 2013 ทีสถานีหลวงนาํทา  

 ภาพท ี5 แสดงการเปลียนแปลงปริมาณไอนาํ (W) ตามฤดูกาลในรอบปี 2014 ทีสถานีหลวงนาํทา   
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 ภาพท ี6 แสดงการเปลียนแปลงปริมาณไอนาํ (W) ตามฤดูกาลในรอบปี 2015 ทีสถานีหลวงนาํทา  

 ภาพท ี7 แสดงการเปลียนแปลงปริมาณไอนาํ (W) ตามฤดูกาลในรอบปี 2016 ทีสถานีหลวงนาํทา   
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 ภาพท ี8 แสดงการเปลียนแปลงปริมาณไอนาํ (W) ตามฤดูกาลในรอบปี 2017 ทีสถานีหลวงนาํทา    

 ภาพที 9 แสดงการเปลียนแปลงปริมาณไอนาํ (W) ตามฤดูกาลในรอบปี 2018 ทีสถานีหลวงนาํทา    
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 ภาพท ี10 แสดงการเปลียนแปลงปริมาณไอนาํ (W) ตามฤดูกาลในรอบปีทีสถานีศูนยอ์ุตนิุยมวทิยาภาคเหนือ             จงัหวดัเชียงใหม ่(2012-2018) 

 ภาพท ี11 แสดงการเปลียนแปลงปริมาณไอนาํ (W) ตามฤดูกาลในรอบปีทีสถานีนครปฐม (2012-2018)  ผูว้ิจยัศึกษาการเปลียนแปลงของค่า W ตามเวลาในรอบปีทีสถานีเชียงใหม่ นครปฐม และหลวงนาํทา โดยการนาํค่า W เฉลียรายวนัทงัหมดมาเขียนกราฟกบัเวลา ผลทีไดแ้สดงไวใ้นภาพที 2-11 นอกจากนีค่าปริมาณไอนาํตามเวลาในรอบปี พบวา่ทงั 3 แห่ง มีลกัษณะการเปลียนแปลงค่าปริมาณไอนาํค่อนขา้งนอ้ย (ดงัภาพที 12)  
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 ภาพท ี12 แสดงการเปรียบเทียบผลค่าปริมาณไอนาํในทงั 3 แห่ง  สรุปผลการวจิัย ค่าปริมาณไอนาํในบรรยากาศตามเวลาในรอบปี พบวา่ทงั 3 สถานี คือ สถานีเชียงใหม่ นครปฐม และหลวงนาํทา มีการแปรค่าปริมาณไอนาํอยา่งมากตามฤดูกาล โดยมีค่าสูงสุดในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ซึงอยูใ่นช่วงฤดูฝน และมีค่าตาํในเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพนัธ์ โดยอยูใ่นช่วงฤดูแลง้ และฤดูหนาว อย่างไรก็ตามสถานีนคปฐมมีค่าสูงกว่าสถานีอืน ทงันีเนืองจากสถานีนครปฐม ตงัอยูใ่กลท้ะเลจึงไดรั้บปริมาณไอนาํจากทะเลดงักล่าว  เนืองจากสถานีวดัปริมาณไอนาํในประเทศไทย และประเทศลาวปัจจุบนัมีน้อย ดังนนัผูว้ิจยัเสนอแนะให้มีการจดัตงัสถานีวดัเพิมเติม เพือให้ไดข้อ้มูลครอบคลุมพืนทีส่วนใหญ่ของประเทศ เพือคาดการณ์สภาพภูมิอากาศของภาคกลาง และภาคเหนือในประเทศไทย และลาวต่อไป   เอกสารอ้างองิ Dingling Zhang, Jianping Huang n, Xiaodan Guan, Bin Chen and Lei Zhang (2013). Long-term trends of precipitable water and precipitation over the Tibetan Plateau derived from satellite and surface measurements. Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer 122: 64-71. Elies Campmany, Joan Bech, Javier Rodríguez-Marcos, Yolanda Sola and Jerónimo Lorente (2010). A comparison of total precipitable water measurements from radiosonde and sunphotometers. Atmospheric Research 97: 385–392. Exell, R.H.B. (1978). The water content and turbidity of the atmosphere in Thailand . ”Solar energy 20: 429-430. Gautier, C.; Diak, G.; and Masse, S. (1980). A simple physical model to estimate incident solar radiation at the surface from GOES satellite data.  Journal Applied Meteorology 36: 1005-1012. Ke Gui,, Huizheng Che, Quanliang Chen, Zhaoliang Zeng, Haizhi Liu, Yaqiang Wang, Yu Zheng, Tianze Sun, Tingting Liao, Hong Wang and Xiaoye Zhang (2016). Evaluation of radiosonde, MODIS-NIR-Clear, and AERONET precipitable water vapor using IGS ground-based GPS measurements over China. Atmospheric Research 197: 461–473. 
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Leckner, B. (1978). The spectral distribution of solar radiation at the earth’s surface element of a model. Solar Energy 20: 143-150. Nunez, M. (1993). The development of a satellite-based insulation model for the Tropical Pacific Ocean. Journal of Climatology 13: 607-627. Shaoqi Gong, Daniel Fiifi Hagan, Jing Lu, Guojie Wang (2018). Validation on MERSI/FY-3A precipitable water vapor product. Advances in Space Research 61: 413–425. Xia Li, Lei Zhang, Xianjie Cao, Jiannong Quan, TianheWang, Jiening Liang and Jinsen Shi (2016). Retrieval of precipitable water vapor using MFRSR and comparison with other multisensors over the semi-arid area of northwest China. Atmospheric Research 172–173: 83–94.                            
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การออกแบบระบบป้อนโซเดียมไฮโปคลอไรด์ในระบบนําหล่อเย็นของโรงกลันนํามัน Design of Sodium Hypochlor ite Injection System on Cooling Water  of the Refinery Plant  ณฐัดนยั  โพธิทอง1   ธีรนนท ์ เจริญนาม1   และ  ประเสริฐ  วโิรจนชี์วนั1*  Natdanai  Phothong1   Teranon  Charoennam1   and   Prasert Wirotcheewan1*  บทคัดย่อ   โครงงานนีเป็นการออกแบบระบบป้อนสารโซเดียมไฮโปคลอไรดเ์ขา้ระบบนาํหล่อเยน็ของโรงกลนันาํมนั นาํทีมีอุณหภูมิสูงจะถูกหล่อเยน็ด้วยการแลกเปลียนความร้อน โดยใชห้อระบายความร้อน ซึงหอระบายความร้อนจะมีทงัหมด             หน่วย และมีการปรับสภาพนาํหล่อเยน็ดว้ยสารโซเดียมไฮโปคลอไรด ์ซึงจะมีปัมดูดสารโซเดียมไฮโปคลอไรดจ์ากถงัเก็บส่งเขา้ไปในท่อหลกัทีต่ออยูก่บัท่อจ่ายสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์จาํนวน  ท่อ ในแต่ละท่อจะใชเ้ติมสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์ให้กบันาํหล่อเยน็ในแต่ละหอนนั ปัญหาจากระบบเดิมพบว่าท่อเติมสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์ทงั  มีอตัราการไหลแตกต่างกัน โดยท่อทีมีสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์อยู่มากเกินกว่าค่าทีกาํหนด ในระยะยาวจะทําให้ท่อนันเกิดรอยแตกเนืองจากการกดักร่อน และสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์รัวไหลออกนอกระบบ ทาํให้ตอ้งมีการเติมสารเคมีอยูบ่่อยครัง จากปัญหาทีกล่าวมานีจึงไดท้าํการออกแบบ และติดตงัระบบป้อนสารโซเดียมไฮโปคลอไรดแ์บบใหม่ และไดท้าํการแกปั้ญหาสารเคมีรัวไหลออกนอกระบบ ทาํให้ประหยดัค่าใชจ่้ายในการซือสารโซเดียมไฮโปคลอไรดไ์ดปี้ละประมาณ ,  บาท งบประมาณทีใชใ้นการดาํเนินโครงงาน ,  บาท มีจุดคุม้ทุนอยูที่  ปี .  เดือน  คาํสําคญั : การออกแบบ, หอระบายความร้อน, โซเดียมไฮโปคลอไรด ์        
 
 
 
 
1 สาขาวิชาวศิวกรรมเครืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ กรุงเทพฯ  1 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : prasertwirot@rmutp.ac.th 
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ABSTRACT   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) เป็นอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนระหว่างนาํกบัอากาศ เพือทาํให้นาํทีมีอุณหภูมิสูงลดลง หอระบายความร้อนทีใชใ้นโรงกลนันาํมนันี จะแบ่งยอ่ยออกเป็น  หน่วย โดยในแต่ละหน่วยจะรับนาํทีมีอุณหภมิูสูงจากส่วนต่าง ๆ ในโรงกลนันาํมนัมาระบายความร้อน อุณหภมิูภายในหอระบายความร้อนมีอณุหภูมิทางเขา้ °C และอุณหภูมิทางออก °C อุณหภูมิในช่วงนีเหมาะกบัการเกิดตะกอน ตะไคร่ และเชือแบคทีเรีย จึงตอ้งมีการปรับสภาพนาํดว้ยการเติมสารโซเดียมไฮโปคลอไรด ์(Sodium hypochlorite) มีหลกัการทาํงานคือ มีปัมดูดสารโซเดียมไฮโปคลอไรด ์ทีอยู่ในถงัเก็บส่งไปทีท่อหลกัทีต่ออยูก่บัท่อจ่ายสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์จาํนวน  ท่อ โดยในแต่ละท่อจะเติมสารโซเดียมไฮโปคลอไรดใ์ห้กบันาํในหอระบายความร้อนของหน่วยนนั ปัญหาพบวา่อตัราการไหลของของไหลในท่อทงั 4 ไม่เท่ากนั โดยอตัราการไหลทีควบคุมคือ 42 ลิตร/ชวัโมง ท่อทีมีอตัราการไหลของสารโซเดียมไฮโปรคลอไรด์มาก จะทาํให้ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free residual chlorine) ทีควบคุมในช่วง 0.3-0.5 ppm สูงเกินกว่าทีกาํหนด และในระยะยาวจะทาํให้เกิดรอยแตกเนืองจาก ความเคน้ในสภาวะกัดกร่อน (Stress corrosion cracking) ทีท่อสแตนเลส และในระบบป้อนสารเดิม สารเคมีรัวไหลออกนอกระบบ ทาํใหต้อ้งเติมสารเคมีเพิมอยู่บ่อยครัง รวมถึงปัมทีใช้ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ทีทางสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (American Petroleum Institute) กาํหนดมาตรฐานให้อุตสาหกรรมนาํมนัและก๊าซ จึงเป็นทีมาของการทาํโครงการนี เพือออกแบบและติดตงัระบบป้อนสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์ แบบใหม่ให้ท่อจ่ายทงั 4 มีอตัราการไหลทีใกลเ้คียงกนั และแกไ้ขการรัวไหลของสารเคมีออกนอกระบบ ทาํให้ประหยดัค่าใชจ่้ายในการซือสารโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ รวมถึงเลือกใชปั้มให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบนัปิโตรเลียมแห่งอเมริกา ส่งผลทาํใหอุ้ปกรณ์มีความปลอดภยัเมือใชง้านภายในสถานทีเสียงต่อการเกิดเพลิงไหม ้   



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  1221 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

ทฤษฎทีเีกยีวข้อง 1. สารโซเดียมไฮโปคลอไรด์ (Sodium Hypochlor ite)  สารโซเดียมไฮโปคลอไรด์ เป็นสารประกอบประเภทเกลือ มีสูตรเคมี คือ “NaOCl” เมือโซเดียมไฮโปคลอไรด์ละลายกบันาํ จะมีคุณสมบตัิในการฟอกขาว หรือเป็นสารฟอกขาว และจะมีการปลดปล่อยสารคลอรีน (Chlorine) ทาํใหใ้ห้มีฤทธิในการยบัยงัการเจริญเติบโตของแบคทีเรียไดห้ลายชนิด โซเดียมไฮโปคลอไรดมี์ความเขม้ขน้ความเขม้ขน้ (pH) .  มีความถ่วงจําเพาะ (Specific gravity) .  และมีความหนืด (Viscosity) 1-5 cps การใช้โซเดียมไฮโปคลอไรด์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะตอ้งเลือกใชค้วามเขม้ขน้ให้เหมาะสม หากใชง้านทีความเขม้ขน้สูงเกินไปจะก่อให้เกิดพิษต่อตวัผูใ้ช ้[คณาจารย ์ภาควชิาเภสัชเคมี, 2559] 2. หอระบายความร้อน (Cooling Tower)   ชนิดของหอระบายความร้อน สามารถแบ่งได ้4 ลกัษณะคือ   1) แบ่งตามลกัษณะการไหลของอากาศ 1.1) ชนิดอากาศไหลสวนทางกับนํา (Counter flow) จะให้สมรรถนะสูง และได้เปรียบทางด้านราคา แสดง           ดงัภาพที   

  ภาพท ี  ชนิดอากาศไหลสวนทางกบันาํ [สมาคมเครืองทาํความเยน็ไทย, 2559]  1.2) ชนิดอากาศไหลขวางทางกบันาํ (Cross flow) มีขอ้ไดเ้ปรียบทางดา้นแรงตา้นการไหลของอากาศตาํ เนืองจากมีพืนทีอากาศไหลเขา้มากกวา่ สิงสกปรกทีอุดตนัมีผลต่อการทาํงานนอ้ยกวา่ และการสูญเสียของนาํเนืองจากการกระเซ็น (Drift loss) ตาํ แสดงดงัภาพที 2  
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  ภาพท ี2 ชนิดอากาศไหลขวางทางกบันาํ [สมาคมเครืองทาํความเยน็ไทย, 2559]   2) แบ่งตามลกัษณะการทาํงานของพดัลม 2.1) ชนิดพดัลมดูดอากาศไหลผ่านแผงระบายความร้อน (Induced draft) ชนิดนีส่วนใหญ่ออกแบบให้อากาศทีมีความชืนไหลผ่านพดัลม มีขอ้เสียคืออากาศทีชืนตอ้งไหลผ่านชุดขบัเคลือนพดัลม มีผลทาํให้อุปกรณ์เหล่านันมีอายกุารใช้งานสนัลง     2.2) ชนิดพดัลมเป่าอากาศไหลผา่นแผงระบายความร้อน (Forced draft) ชนิดนีอากาศทีมีความชืนไม่ไหลผ่านชุดพดัลม ทําให้อุปกรณ์ขบัเคลือนมีอายุการใช้งานยาวกว่า ขอ้เสียคือ ขณะทํางานอากาศไหลผ่านไส้ระบายความร้อนไม่สมาํเสมอ ทาํใหส้มรรถนะตาํ  2.3) ชนิดอากาศไหลตามธรรมชาติ (Natural draft) อาศยัหลกัการอากาศร้อนลอยตวัขึน และอากาศเยน็ไหลเขา้มาแทนที ทาํใหเ้กิดการไหลของอากาศ จึงไม่ตอ้งใชพ้ลงังานขบัเคลือนอากาศ มีขอ้เสียคือ มีสมรรถนะตาํ มีขนาดใหญ่ และราคาสูง    3) แบ่งตามชนิดของไสร้ะบายความร้อน   3.1) ชนิดเป็นแผน่ฟิลม์ (Film type) แผงระบายความร้อนชนิดนีทาํจากพลาสติกแผน่บางรีดเป็นลอนทาํใหมี้พืนทีมาก นาํทีไหลผ่านถูกกระจายออกเป็นแผ่นบางและไหลเกาะติดไปกบัแผงระบายความร้อน เม็ดนาํหลุดลอยไปกบัอากาศนอ้ย ขอ้เสียคือ มีช่องทางอากาศและนาํไหลเลก็จึง ทาํใหอ้ดุตนัไดง่้าย    3.2) ชนิดนาํตกกระแทก (Splash type) ชนิดนีนาํจะตกกระแทกแผงระบายความร้อนโดยนาํจะแตกกระจายเป็นเม็ดเล็กๆ เป็นการเพิมพืนทีผิวระบายความร้อนวิธีหนึง เม็ดนําจะลอยอยู่ในกระแสการไหลของอากาศการสูญเสียนําเนืองจากกระเซ็นจึงสูง แต่มีขอ้ดีคือ ช่องทางอากาศไหลมีขนาดใหญ่ จึงทาํให้อดุตนัไดย้าก   4) แบ่งตามระบบนาํ   4.1) ระบบเปิด (Open type) นาํทีระบายความร้อนจะสมัผสักบัอากาศโดยตรง โดยนาํจะระเหยตวัเพือระบายความร้อน จึงทาํใหสิ้งสกปรกทีปนมากบันาํ และอากาศถูกสะสมในหอระบายความร้อน จึงตอ้งมีการควบคุมคุณภาพของนาํโดยการ เติมสารเคมี, ถ่ายทิง หรือใชไ้ฟฟ้าสลาย ตะกรัน ฯลฯ 4.2) ระบบปิด (Closed type) ความร้อนของนาํในระบบถ่ายเทผา่นผนงัของระบบไปสู่นาํ และ อากาศทีอยูภ่ายนอก ทาํให้นาํในระบบไม่ระเหยตวัไม่สัมผสักบัอากาศนาํจึงสะอาดอยูต่ลอดเวลา ไม่สร้างปัญหาการอุดตนัในระบบแต่มีขอ้เสียคือ มีขนาดใหญ่ มีราคาสูง และมีการทาํงานทีซบัซอ้น     



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  1223 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

วธิีดําเนินการวิจัย 1. การออกแบบระบบป้อนสารโซเดยีมไฮโปรคลอไรด์   การออกแบบและติดตงัระบบป้อนสารโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ เพือให้ง่ายต่อการบริหารจดัการ จะแบ่งระบบออกเป็น  ส่วนคือ ) ปัม และ ) ระบบท่อ โดยมีขนัตอนการดาํเนินงานดังนี ออกแบบท่อ และอุปกรณ์ดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ แสดงดงัภาพที   

  ภาพท ี  ออกแบบท่อ และอุปกรณ์ดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์   2. ส่วนประกอบของระบบป้อนสารโซเดียมไฮโปรคลอไรด์  1) ปัมมิเตอร์ริง แสดงดงัภาพที   

  ภาพท ี  อุปกรณ์วดัระดบัของเหลว [มิลตนั รอย, 2559]  2) อุปกรณ์วดัระดบัของเหลว แสดงดงัภาพที   

  ภาพท ี  อุปกรณ์วดัระดบัของเหลว [มิลตนั รอย, 2559]   
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  3) วาลว์นิรภยั แสดงดงัภาพที   

  ภาพท ี  วาลว์นิรภยั [วชิาการ, 2559]  4) อุปกรณ์วดัอตัราการไหลแบบโรตามิเตอร์ แสดงดงัภาพที 7  

  ภาพท ี7 อุปกรณ์วดัอตัราการไหลแบบโรตามิเตอร์ [แฟคโตมาร์ท, 2559]   5) เกจวดัความดนั แสดงดงัภาพที 8  

  ภาพท ี8 เกจวดัความดนั [แสงชยั มิเตอร์, 2559]      
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6) ท่อคลอรีนโพลีไวนิลคลอไรด ์แสดงดงัภาพที 9  

  ภาพท ี9 ท่อคลอรีนโพลีไวนิลคลอไรด ์[วกีิพีเดีย, 2559]  7) วาลว์ป้องกนัการระบายเกิน แสดงดงัภาพที 10  

  ภาพท ี10 วาลว์ป้องกนัการระบายเกิน [สปริงเกิล แวร์เฮาส์, 2559]  8) ถงัเก็บสารเคมี แสดงดงัภาพที 11  

  ภาพท ี11 ถงัเก็บสารเคมี [พรีเมียร์ โปรดกัส์, 2559]     
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9) บอลวาลว์ แสดงดงัภาพที 12  

  ภาพท ี12 บอลวาลว์ [เมด อิน ไชน่า, 2559]  3. การติดตงัระบบป้อนโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ การติดตงัระบบป้อนโซเดียมไฮโปรคลอไรด ์แบ่งออกเป็น 2 ขนัตอน 1) ติดตงัปัม และอปุกรณ์ แสดงดงัภาพที 13  

  ภาพท ี13 ติดตงัปัม และอุปกรณ์        
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  2) การติดตงัท่อและอปุกรณ์ แสดงดงัภาพที 14  

  ภาพท ี  การติดตงัท่อและอปุกรณ์  ผลและวจิารณ์ผล การทดลองเป็นการเปรียบเทียบระบบป้อนสารโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ระบบเดิม และระบบใหม่หลงัทาํการติดตงั โดยจะแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของปัมและส่วนของท่อ เพือทดสอบวา่ระบบป้อนโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ระบบใหม่ใชง้านไดต้ามจุดประสงค์ทีตงัไวห้รือไม่ และปัญหาทีไดจ้ากการทดลองจะนาํมาเป็นแนวทางเพือการนาํไปปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาต่อไปในอนาคต ผลการทดลองและการเก็บค่าความสินเปลืองของสารโซเดียมไฮโปรคลอไรด ์แสดงดงัตารางที  ตารางที 1 ผลการทดลองส่วนของปัมทีติดตงัในระบบป้อนสารระบบเดิม 
ช่วงเวลา บริโภคโซเดียมไฮโปรคลอไรด ์ 5 ครัง/วนั (ลิตร/ชวัโมง) ปริมาณสารทีกาํหนดไว ้(ลิตร/เดือน) (ลิตร/วนั) 15 นาที/ครัง (ลิตร/วนั) ม.ค. 2559 7,000.00 226.00 180.65 106.25 ก.พ. 2559 11,000.00 393.00 314.29 106.25 มี.ค. 2559 14,000.00 452.00 361.29 106.25 เม.ย. 2559 11,000.00 367.00 293.33 106.25 พ.ค. 2559 15,000.00 500.00 400 106.25 มิ.ย. 2559 17,000.00 567.00 453.33 106.25 ก.ค. 2559 20,000.00 645.00 516.13 106.25 ส.ค. 2559 10,000.00 323.00 258.06 106.25 ก.ย. 2559 12,000.00 400.00 320 106.25 ต.ค. 2559 13,000.00 419.00 335.48 106.25 พ.ย. 2559 11,000.00 367.00 293.33 106.25 ธ.ค. 2559 14,000.00 452.00 361.29 106.25  
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 จากขอ้มูลคือปัมเดิมมีความจุ  ลิตร/ชวัโมง ทาํงานวนัละ 5 ครัง ครังละ 15 นาที ปัมจะทาํงานรวมทงัสิน 75 นาที/วนั แต่การเติมโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ในถงัเก็บกบัการใชง้านนนัไม่สอดคลอ้งกนั เช่น เดือน กรกฎาคม เติมสารเคมีเขา้ไปในถงัเก็บ ,  ลิตร/เดือน เฉลียต่อวนัเท่ากบั 645 ลิตร/วนั ซึงในความเป็นจริงนนัปัมมีความจ ุ85 ลิตร/ชวัโมง และทาํงานทงัหมด 75 นาที ควรใชโ้ซเดียมไฮโปรคลอไรด์ 106.25 ลิตร/วนั จึงเห็นไดว้า่สารเคมีนนัไดสู้ญหายออกไปจากระบบ สามารถเปรียบเทียบปริมาณสารทีใชจ้ริง กบัปริมาณสารทีกาํหนดไว ้(ระบบเดิม) แสดงดงัภาพที    

 ภาพท ี  เปรียบเทียบปริมาณสารทีใชจ้ริง กบัปริมาณสารทีกาํหนดไว ้(ระบบเดิม)    ผลการทดลองส่วนของปัมทีติดตงัในระบบป้อนสารระบบใหม่ ดงัตารางที 2   ปัมทีใชใ้นระบบป้อนสารแบบใหม ่  ยหีอ้ Milton Roy   รุ่น MRA12-F158XA11NS3YN   ความจุ 57.1 ลิตร/ชวัโมง และ ปรับตงัอตัราการไหลใชง้านที  ลิตร/ชวัโมง   แรงดนัสูงสุด 10 บาร์ และ ปรับแรงดนัการใชง้านที 3 บาร์ ตารางที 2 ผลการทดลองส่วนของปัมทีติดตงัในระบบป้อนสารระบบใหม ่
ช่วงเวลา บริโภคโซเดียมไฮโปรคลอไรด ์ 5 ครัง/วนั (ลิตร/ชวัโมง) (ลิตร/เดือน) (ลิตร/วนั) 15 นาที/ครัง ม.ค. 60 13,000.00 420.00 355.48 ก.พ. 60 11,000.00 393.00 317.42 มี.ค. 60 12,000.00 387.00 309.51 เม.ย. 60 2,000.00 67.00 52.5 พ.ค. 60 2,000.00 67.00 52.5   จากผลการทดลองปัมทีใชใ้นระบบป้อนสารแบบใหม่มีความจุ 57.1 ลิตร/ชวัโมง ปรับตงัอตัราการไหลใชง้านที 42 ลิตร/ชวัโมง ทาํงานวนัละ 5 ครัง ครังละ 15 นาที ปัมจะทาํงานรวมทงัสิน 75 นาที/วนั ควรใชโ้ซเดียมไฮโปรคลอไรด์ 52.5 
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ลิตร/วนั โดยทาํการตงัในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 จึงเห็นไดว้า่ช่วงดงักล่าวมีการใชป้ริมาณสารลดลง สามารถ เปรียบเทียบปริมาณสารทีใชจ้ริง กบัปริมาณสารทีกาํหนดไว ้(ระบบใหม)่ แสดงดงัภาพที 6  

 ภาพท ี 6 เปรียบเทียบปริมาณสารทีใชจ้ริง กบัปริมาณสารทีกาํหนดไว ้   ผลการทดลองส่วนของระบบท่อ แสดงดงัตารางที 3 ตารางที 3 ผลการทดลองส่วนของท่อ หน่วยที 1 หน่วยที 2 หน่วยที 3 หน่วยที 4 10.5 10.5 10.5 10.5   จากผลการทดลองชุดควบคุมอตัราการไหลของท่อทงั 4 สามารถปรับตงัอตัราการไหลตามทีตอ้งการได ้ การทดลองทงั 2 ส่วนสามารถสรุปไดด้งันี  การทดลองส่วนของปัม การติดตงัวาล์วป้องกนัการระบายเกิน (Anti siphon valve) สามารถแกไ้ขปัญหาโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ทีสูญหายไปจากถังเก็บได้ เพราะลักษณะการไหลของนําภายในหอระบายความร้อนมีการไหลวน ซึงท่อเติมสารโซเดียมไฮโปรคลอไรดถ์ูกแช่ลงในนาํจึงทาํใหเ้กิดสภาวะการลกันาํจึงเป็นสาเหตุใหส้ารโซเดียมไฮโปรคลอไรด์สูญหายไปจากถงั   การทดลองส่วนของท่อ การติดตงัวาล์วควบคุมสามารถแกไ้ขปัญหาอตัราการไหลของท่อทงั 4 ให้มีอตัราการไหลทีเท่ากนั เนืองจากระบบเดิมมีการออกแบบท่อให้พฤติกรรมการไหลเป็นไปตามธรรมชาติ ทาํให้ไม่สามารถควบคุมอตัราการไหลภายในท่อไดท้งัหมด ท่อทีมีตวัแปรทีทาํให้ ของไหลภายในท่อสามารถไหลลงไดส้ะดวก ของไหลจะลงไปทีท่อนันเป็นจาํนวนมาก ดงันนัการติดตงัวาลว์ควบคุมจึงสามารถควบคุมอตัราการไหลของท่อทงั 4 ใหเ้ท่ากนัได ้ การคํานวณจุดคุ้มทุน    การติดตงัระบบป้อนโซเดียมไฮโปรคลอไรด์แบบใหม่ทาํให้ปริมาณการใชส้ารลดนอ้ยลง โดยราคาโซเดียมไฮโปรคลอไรด ์ .  บาท/กิโลกรัม สามารถเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายได ้ดงัตารางที 4       
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ตารางที 4 ตารางเปรียบเทียบค่าใชจ่้าย 
  บริโภคโซเดียมไฮโปรคลอไรด ์ ปริมาณโซเดียมไฮโปรคลอไรด ์ รวม/ปี (ลิตร/ปี) (กิโลกรัม) (บาท) ระบบเดิม 155,000 167,400 698,058.00 ระบบใหม ่ 24,000 25,920 108,086.40   พิจารณาตวัแปรทีนาํมาใชใ้นการคาํนวณหาจุดคุม้ทุนไดด้งันี  ระบบเก่าเสียค่าใชจ่้ายในการซือโซเดียมไฮโปรคลอไรด ์698,058.00 บาท/ปี  ระบบใหม่เสียค่าใชจ่้ายในการซือโซเดียมไฮโปรคลอไรด ์108,086.40 บาท/ปี ค่าใชจ่้ายทีประหยดัไดใ้นการซือโซเดียมไฮโปรคลอไรด์                   698,058.00 บาท/ปี - 108,086.40 บาท/ปี = 589,971.60 บาท/ปี งบประมาณทีใชใ้นการดาํเนินโครงงาน                                                                            = 751,996.00 บาท คาํนวณหาจุดคุม้ทุนไดด้งันี 

                                   จุดคุม้ทุน = งบประมาณทีใชใ้นการดาํเนินโครงงานค่าใชจ่้ายทีประหยดัไดใ้นการซือโซเดียมไฮโปรคลอไรด ์
 
                                                  = 751,996.00 บาท/ปี589,971.60 บาท                                                    = 1.28 ปี                         1 ปี มี 365 วนั   =  1.28 ปี × 365 วนั1 ปี                                                    =  467.2 วนั                                                    =  467.2 วนั - 365 วนั                                                    =  1 ปี 102 วนั  
                    1 เดือน มี 30 วนั    =  102.2 วนั × 1 เดือน30 วนั                        จุดคุม้ทุน             =  1 ปี 3.40 เดือน  สรุปผลการวจิัย โครงงานนีมีวตัถุประสงคเ์พือแกไ้ขขอ้บกพร่องทีทาํให้โซเดียมไฮโปรคลอไรด์สูญหายออกไปจากระบบ และออกแบบชุดควบคุมอตัราการไหลให้ท่อทงั 4 มีอตัราการไหลทีเท่ากนั จากการทดลองหลงัการติดตงัระบบป้อนโซเดียมไฮโปรคลอไรด์แบบใหม่พบว่ามีการใชป้ริมาณโซเดียมไฮโปรคลอไรด์สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ จากเดิมปริมาณการใช้โซเดียมไฮโปรคลอไรดไ์ม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ จึงทาํให้สามารถประหยดัค่าใชจ่้ายในการซือโซเดียมไฮโปรคลอไรด ์และผลจากการใชโ้ซเดียมไฮโปรคลอไรดส์อดคลอ้งกบัความตอ้งการในระยะยาวการกดักร่อนทีท่อสแตนเลสจะมี ปริมาณลดนอ้ยลง  
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ข้อเสนอแนะ   เนืองจากระบบควบคุมการทาํงานของปัมถูกตงัค่าใหมี้การใชง้านวนัละ 5 ครัง ครังละ 15 นาทีรวมทงัสิน 75 นาที/วนั ทาํใหก้ารควบคุมค่าคลอรีนอิสระคงเหลือไม่มีความแม่นยาํ ควรใชร้ะบบควบคุมปัมแบบอตัโนมติัเพอืควบคุมคา่คลอรีนอิสระคงเหลือให้มีค่าอยูใ่นช่วง 0.3-0.5 ppm เพราะผลจากการมีค่าคลอรีนอิสระคงเหลือมากเกินไปในระยะยาวจะทาํให้เกิดรอยแตกเนืองจากความเคน้ในสภาวะกดักร่อนทีท่อสแตนเลส  กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณทางโรงงานทีใหทุ้นสนบัสนุนการวจิยั และผูที้เกียวขอ้งทุกท่านในงานวจิยัครังนี  เอกสารอ้างองิ คณาจารย ์ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.  2559.  สารเคมีในชีวิตประจําวนั.  แหล่งทีมา: http://oldweb.pharm.su.ac.th/chemistry-in-life/d014.htm, 19 พฤศจิกายน 2559. สมาคมเครืองทาํความเยน็ไทย.  2559.  ชนิดของหอระบายความร้อน (Cooling Tower),  แหล่งทีมา:  http://www.thairefrig.or.th/download/coolingtower.pdf, วนัที  พฤศจิกายน . บริษทั มิลตนั รอย.  .  มิเตอร์ริงปัม (Metering pump),   แหล่งทีมา: http://www.miltonroy.com/uploads/MeteringPump-Technology.pdf, วนัที 3 ตุลาคม 2559. วชิาการ.  .  วาลว์นิรภยั (Pressure safety valve), แหล่งทีมา: http://www.vcharkarn.com/varticle/42510,   วนัที 3 ตุลาคม 2559. แฟคโตมาร์ท.  2559.  อุปกรณ์วดัอตัราการไหลแบบโรตามิเตอร์ (Rotameter), แหล่งทีมาhttps://www.factomart.com/blogtype-of-flow-meter/. คน้เมือ วนัที  ตุลาคม 59. บ ริษัท  แ ส ง ชัย  มิ เต อ ร์  จ ํากัด .  2559.  เกจวัดค วามดัน  (Pressure gauge), แ ห ล่ งที ม าhttps://www.sangchaimeter.com/ product/Pressure-Gauge, วนัที 4 ตุลาคม 2559. วิกีพี เดี ย.  .  ท่อคลอรีนโพลีไวนิลคลอไรด์  (Chlorinated polyvinyl chloride), แห ล่งทีมา:  https://en.wikipedia.org /wiki/chlorinated_polyvinyl_chloride, วนัที 5 ตุลาคม 2559. บริษทั สปริงเกิล แวร์เฮาส์ จาํกดั.  2559.  วาลว์ป้องกนัการระบายเกิน (Anti siphon valve), แหล่งทีมา    https://sprinklerwarehouse.com/anti-siphon-valve-s/9449.htm, วนัที 19 ตุลาคม 2559 บริษทั พรีเมียร์ โปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน). . ถังเก็บสารเคม ี(Chemical Tank), แหล่งทีมา: http://www.premier   -products.co.th/index.php?route=product/product&product_id=374, วนัที 5 มกราคม2560. บริษทั เมด อิน ไชน่า, 2560. บอลวาล์ว (Ball Valve), , แหล่งทีมา http://mandymic.en.made-in- china.com/product/CPVC-Ball-Valve-PVC-Double-Union-Ball-Valve.html  คน้เมือ วนัที 3 พฤษภาคม 2560.       
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การศึกษาประสิทธิภาพของตัวกรองจากเส้นใยธรรมชาติสําหรับการแยกนํามัน Study on Efficiency of Natural Ffibrous Filter s for  Oil Separation  พิชชาพร จารุเฉลิมรัตน์  ศิริพร ฉันทะ  และ วทิวสั สิงห์สงัข์ * Phitchaphon Jaruchalermrat1 Siriporn Chantha1 and Witawat Singsang1*  บทคัดย่อ   งานวิจยันีศึกษาประสิทธิภาพของตวักรองทีเตรียมจากเส้นใยธรรมชาติในการประยุกตใ์ชส้ําหรับการแยกนาํมนั โดยการทดสอบเป็นการเปรียบเทียบเส้นใยธรรมชาติสามชนิด ไดแ้ก่ เส้นใยไหม เส้นใยนุ่นและเส้นใยกาบมะพร้าว การทดสอบทาํไดโ้ดยการนาํของผสมทีมีนาํมนัอยู ่50 % โดยนาํหนกั เทผา่นชุดกรองจากเสน้ใยทงั 3 ชนิดดว้ยอตัราเร็วคงที แลว้นําของผสมทีผ่านการกรองมาวิเคราะห์ปริมาณนํามันทีเหลือ จากผลการทดลองพบว่า เส้นใยไหมและเส้นใยนุ่น                         มีประสิทธิภาพในการกรองมากทีสุด โดยมีปริมาณนาํมนัหลงเหลือในของผสมน้อยกว่า 1 % และประสิทธิภาพของ ตวักรองจะเพิมขึนตามจํานวนของชันตัวกรอง นอกจากนี จากการวิเคราะห์ลักษณะสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องกราดของเสน้ใยทงัสองพบวา่ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของเส้นใยอยูใ่นช่วง 12-18 ไมโครเมตร และเส้นใยทงัสองชนิดมีความเป็นไฮโดรโฟบิกสูง  คําสําคัญ : เสน้ใยไหม, เสน้ใยนุ่น, 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  1สาขาวิชาวศิวกรรมวสัดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง   จงัหวดันครราชสีมา 30000 1Department of Materials Engineering, Faculty of Engineering and Architecture, Rajamangala University of Technology Isan, Nakhon Ratchasima, 30000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : witawat.ai@rmuti.ac.th 
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บทนํา นาํเป็นทรัพยากรธรรมชาติทีมีความสําคญักบัสิงมีชีวิตบนโลก แต่ดว้ยสภาพแวดลอ้มในปัจจุบัน ทงัสภาวะโลกร้อน การเพิมขึนของประชากร การเพิมขึนของอุตสาหกรรมและการใชส้ารเคมีในภาคเกษตรกรรม ทาํให้นาํจืดซึงเป็นนาํทีถูกใชอุ้ปโภคบริโภคเกิดภาวะวกิฤตขึน โดยแหล่งนาํจืดหลายแห่งกลายเป็นนาํเสีย กล่าวคือ มีการปนเปือนของสารเคมีและสารอินทรียอื์นๆ มากขึน ทาํให้สิงมีชีวิตไม่สามารถดาํรงชีวิตอยู่ได้ (สมาคมพฒันาคุณภาพสิงแวดลอ้ม, 2560) หนึงในปัญหานาํเสียทีสาํคญัคือนาํเสียทีมาจากภาคครัวเรือน นาํเสียเหล่านีจะถูกกาํจดัทิงโดยการกรองแยกเศษอาหารออก แลว้จึงนาํไปสู่ระบบกาํจดัไขมนัหรือนาํมนัทีปะปนอยูใ่นนาํ โดยทวัไป นาํมนัหรือไขมนัทีปะปนอยู่ในนาํมกัถูกบาํบดัโดยการกกันาํเสียไวใ้นบ่อดกัไขมนั (พไิท, 2560) อยา่งไรก็ดี วธีินีใชเ้วลานานและเสียค่าใชจ่้ายค่อนขา้งมาก (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) วสัดุทางธรรมชาติหลายชนิดสามารถดูดซบันาํมนัไดดี้ เช่น ดอกธูปฤาษี (ธิดา, 2545) ผกัตบชวา (กฤษณะ, 2554) และเส้นใยกาบมะพร้าว (ไมตรี, 2551) เป็นตน้ ซึงเส้นใยเหล่านีมีคุณสมบติัหลายประการทีน่าสนใจ ไดแ้ก่ นาํหนกัเบา ไม่ดูดซบันาํแต่สามารถดูดซบันาํมนั มีความเหนียว ทนทาน และยดืหยุน่ เป็นตน้ ซึงเส้นใยธรรมชาติทีกล่าวไปนนัเป็นเสน้ใยทีมีเซลลูโลสเป็นส่วนประกอบหลกั อยา่งไรก็ตามจากการคน้ควา้ยงัไม่พบวา่มีการวิจยัหรือประยกุตใ์ชเ้สน้ใยโปรตีนในการดูดซบันาํมนัเลย โดยเสน้ใยโปรตีนทีมีมากในประเทศไทยคือเส้นใยไหม เส้นใยไหมจดัเป็นเส้นใยโปรตีนธรรมชาติซึงไดม้าจากหนอนไหม โดยโครงสร้างของเสน้ใยไหมจะประกอบไปดว้ยไฟโบรอินและเซริซิน (กิตติธชั, 2560) เซริซินนีจะมีคุณสมบติัคลา้ยกาวยึดติดส่วนของไฟโบรอินเอาไว ้จากงานวิจยัจาํนวนหนึงพบวา่ ไฟโบรอินและเซริซินมีส่วนประกอบของกรดอะมิโนหลายชนิด ทงักรด      อะมิโนทีมีขวัและไม่มีขวั (Ting-Ting Cao, 2016) โดยมีผู ้วิจัยสนใจนําสมบัติดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการอิมัลชันของนําและนํามัน (Xiuying Qiao, 2015) ทงันี การทีเส้นใยไหมมีคุณสมบติัดงักล่าวจึงคาดวา่จะมีประสิทธิภาพในการดูดซบันาํมนัได ้ดงันนั งานวิจยันีจึงมีแนวคิดทีจะศึกษาประสิทธิภาพของเส้นใยธรรมชาติสามชนิดทีแตกต่างกนัในการแยกนาํมนัจากของเหลวผสมนาํและนาํมนั เพือประยกุตใ์ชเ้ป็นตวักรองนาํเสียจากครัวเรือนในอนาคตต่อไป   วธิีดําเนินการวิจัย 1. วสัดุทใีช้ในงานวจิยั เส้นใยธรรมชาติ  ชนิดจะถูกนาํมาใชศึ้กษา ไดแ้ก่ เสน้ใยไหมแบบชนิดไม่ทอ ซึงไดรั้บความอนุเคราะห์จากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต ์พระบรมราชินีนาถ (นครราชสีมา) เส้นใยนุ่น และเสน้ใยกาบมะพร้าว ในขณะทีของเหลวผสมทีใชใ้นการทดสอบจะเตรียมจากนาํมนัพชืและนาํกลนัในอตัราส่วน % โดยนาํหนกั และเติมนาํยาลา้งจานลงในของเหลวผสม  มิลลิลิตร 2. การทดสอบประสิทธิภาพตวักรองจากเส้นใยธรรมชาตสํิาหรับการแยกนาํมนั การทดสอบประสิทธิภาพตวักรองสาํหรับการแยกนาํมนัจะเริมจากการเตรียมเสน้ใยลงในชุดทดสอบ ดงัแสดงในภาพที  โดยชุดทดสอบจะมีอุปกรณ์บรรจุเส้นใยลกัษณะเป็นตะแกรงทาํจากพลาสติกพอลิโพรพิลีน ตะแกรงดงักล่าวจะมีพนืทีหนา้ตดัสําหรับบรรจุเสน้ใยขนาด .  × .  นิว และมีความหนา  มิลลิเมตร ในการทดสอบแต่ละครังจะบรรจุเส้นใยเต็มพืนทีของตะแกรง ในงานวิจยันีจะทาํการทดลองกรองแยกนาํมนัโดยใชเ้ส้นใยธรรมชาติ  ชนิด ไดแ้ก่ เส้นใยไหม เส้นใยนุ่น และเสน้ใยกาบมะพร้าว โดยแต่ละเสน้ใยจะถูกทดสอบโดยใชต้ะแกรงกรอง ,  และ  ชนั ตามลาํดบั ในส่วนของการทดสอบจะเริมจากการปล่อยของเหลวผสมระหว่างนํามันและนํา 100 กรัม ทีความเร็ว .  มิลลิลิตรต่อนาที ลงบนตะแกรงกรองทีบรรจุเส้นใยอยู ่ของเหลวทีไหลผา่นตะแกรงกรองจะถูกเก็บไวใ้นขวดแกว้ และนาํไปหาปริมาณนาํมนัด้วยวิธีพาร์ทิชนั-ชงันาํหนัก (Partition-Gravimetric method) (ไมตรี, 2551)โดยของเหลวทีกรองไดจ้ะถูก
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นาํไปสกดัแยกนาํมนัทีละลายอยูด่ว้ยสารละลายเฮกเซน (SCITRADER) และระเหยเพอืหาปริมาณของนาํมนัทีเหลือจากการกรองตามสมการที 1 
เปอร์เซ็นตข์องนาํมนัทีเหลือจากการกรอง = ปริมาณนาํหนกัของนาํมนัทีเหลือจากการกรองปริมาณนาํหนกัของนาํมนัในของเหลวผสมเริมตน้ × 100 

 ภาพท ี1 แผนภาพชุดทดสอบประสิทธิภาพตวักรองสาํหรับการแยกนาํมนั  3. การวิเคราะห์สัณฐานวิทยาและผวิสัมผสัของตวักรองจากเส้นใยธรรมชาต ิสัณฐานวิทยาของเส้นใยธรรมชาติทังสามชนิดถูกตรวจสอบด้วยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM) ของบริษทั JEOL รุ่น JSM-  โดยเส้นใยทีจะทดสอบจะถูกเคลือบผิวดว้ยทองก่อนนาํไปวเิคราะห์ ขนาดของเสน้ใยเฉลียจะถูกพิจารณา ลกัษณะผิวสมัผสัของเสน้ใยธรรมชาติทงัสามชนิดถูกตรวจสอบโดยการทดสอบมุมสมัผสั ในการทดสอบ หยดนาํจะถูกหยดลงบนผิวของเสน้ใย และบนัทึกภาพ หลงัจากนนัจะถูกนาํมาคาํนวณหาค่ามุมสมัผสัระหวา่งผิวของเส้นใยกบัขอบของหยดนาํ  ผลและวจิารณ์ผล การทดสอบประสิทธิภาพตวักรองสําหรับการแยกนาํมนัของเส้นใยไหม เส้นใยนุ่นและเส้นใยกาบมะพร้าวโดยการวดัหาปริมาณนาํมนัทีเหลือดว้ยวธีิพาร์ทิชนั-ชงันาํหนกั ไดผ้ลดงัแสดงในตารางที 1 ตารางท ี1 ปริมาณนาํมนัทีเหลือหลงัจากการกรองดว้ยเส้นใยชนิดตา่ง ๆ จาํนวนชนั ปริมาณนาํมนัทีเหลือจากการทาํพาร์ทิชนั-ชงันาํหนกั (g) เสน้ใยไหม เสน้ใยนุ่น เสน้ใยกาบมะพร้าว 3 4.79 3.06 9.43 6 0.44 1.35 9.40 9 0.07 0.34 7.96  ปริมาณนาํหนกัของนาํมนัทีเหลือจากการกรองของเสน้ใยต่าง ๆ ในตารางที 1 จะถูกนาํไปคาํนวณตามสมการที (1) เพือหาเปอร์เซ็นต์ของนาํมนัทีเหลือจากการกรองของเส้นใยต่างๆ ซึงแสดงในภาพที 2 และเมือพิจารณาทีจาํนวนชนัแผ่นกรอง  ชัน พบว่าเส้นใยไหม เส้นใยนุ่นและ เส้นใยกาบมะพร้าว มีปริมาณนํามันทีเหลือ . %, . % และ . % ตามลาํดบั ในขณะทีจาํนวนชนัแผ่นกรองที  ชนั พบว่าเส้นใยไหม เส้นใยนุ่นและเส้นใยกาบมะพร้าว มีปริมาณนาํมนัที



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  1235 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

เหลือ คือ . %, . % และ . % ตามลาํดบั ทีจาํนวนชนัแผน่กรอง  ชนั เสน้ใยไหม เส้นใยนุ่นและเสน้ใยกาบมะพร้าว มีปริมาณนาํมนัทีเหลือ คือ . %, . % และ . % ตามลาํดบั    จากผลการทดสอบดงักล่าวจะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่า หลงัจากการกรองของเหลวผสมทีมีนาํมนัละลายอยู ่เสน้ใยไหมจะสามารถดูดซบันาํมนัไดม้ากทีสุด เมือใชแ้ผน่กรอง 6 และ 9 ชนั ในขณะทีเสน้ใยนุ่นจะมีประสิทธิภาพสูงกวา่เสน้ใยอืน ๆ เมือใชแ้ผน่กรอง 3 ชนั 

 ภาพท ี2 แผนภูมิเปรียบเทียบเปอร์เซ็นตน์าํมนัทีเหลือจากการกรองกบัจาํนวนชนัของแผน่กรองทีเตรียมจาก                            เสน้ใยไหม เสน้ใยนุ่นและเสน้ใยกาบมะพร้าว จากทีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นวา่เส้นใยไหมและเส้นใยนุ่นมีประสิทธิภาพการกรองทีดีทีสุด ทงันีเนืองจากเส้นใยไหมมีองคป์ระกอบหลกัของโปรตีน 2 ชนิด คือ ไฟโบรอินทีเป็นองคป์ระกอบหลกั และเซริซินซึงช่วยยดึโปรตีนไฟโบรอินให้เชือมติดกนั โดยเซริซินนีมีสมบติัในการดูดซบันาํมนัไดดี้ (กนกพร, 2556) สําหรับเส้นใยนุ่นนนั จากการคน้ควา้พบว่าเส้นใยนุ่นมีสารเคลือบผิวทีเรียกวา่แวก็ซ์ (Wax) เป็นสารทีไม่มีขวั ซึงมีคุณสมบตัิดูดซบันาํมนัสูงและป้องกนันาํไดดี้ (Lim, 2007)  โดยเส้นใยนุ่นมีความสามารถในการดูดซับนํามนัที 40 กรัม/กรัมของเส้นใย (Hori, 2000) ในส่วนของเส้นใยกาบมะพร้าว ซึงเป็นเสน้ใยเซลลูโลสอีกชนิดหนึงนนัพบวา่มีประสิทธิภาพในการกรองนาํมนันอ้ยกวา่เสน้ใยไหมและเสน้ใยนุ่น ซึงเกิดจากการทีมีเซลลูโลสเป็นองคป์ระกอบหลกั ทาํใหโ้มเลกลุมีขวั จึงมีความสามารถในการดึงดูดโมเลกุลของนาํดว้ย (วิทวสั, 2554) ดงันนัเส้นใยทีมีความเหมาะสมทีสุดสําหรับการเตรียมเป็นแผ่นกรองสาํหรับงานวิจยันีคือ เส้นใยไหมและเสน้ใยนุ่น ความสามารถในการดูดซับนํามนัของเส้นใยไหมและเส้นใยนุ่นถูกยืนยนัได้จากการทดสอบหาค่ามุมสัมผสัระหวา่งผิวสมัผสัของเสน้ใยกบัหยดนาํ ดงัแสดงในภาพที 3 

 ภาพท ี3 การทดสอบมุมสมัผสัระหวา่งหยดนาํกบั (ก) เสน้ใยไหม (ข) เสน้ใยนุ่น และ (ค) เสน้ใยกาบมะพร้าว จากภาพที 3 จะพบว่า ค่ามุมสัมผสัของเส้นใยไหม เส้นใยนุ่น และกาบมะพร้าวมีค่าเท่ากบั 113.73, 122.66 และ 73.30 องศา ตามลาํดบั โดยค่ามุมสัมผสัทีมากกวา่ 90 องศาจะแสดงใหเ้ห็นวา่วสัดุนนัมีลกัษณะไม่ชอบนาํ หรือไม่ดูดซบันาํ
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ทีผิววสัดุ ซึงจากค่ามุมสัมผสัทีคาํนวณได้จะพบว่าเส้นใยไหมและเส้นใยนุ่นจะมีลักษณะไม่ดูดซับนํา หรือทีเรียกว่า ไฮโดรโฟบิก (Hydrophobic) ดังนันจึงมีความสามารถในการแยกนํามันจากนําได้ดี ซึงสอดคลอ้งกับผลการทดสอบประสิทธิภาพของตวักรองขา้งตน้  ภาพที 4 เป็นภาพถ่ายจากกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดทีกาํลงัขยาย 250 เท่า พบวา่ ขนาดของเส้นใยไหมและเสน้ใยนุ่นมีขนาดเสน้ใยเฉลียอยูที่ 12.18 ไมโครเมตร และ 18.71 ไมโครเมตร ตามลาํดบั ขณะทีเสน้ใยกาบมะพร้าวไมส่ามารถวดัขนาดของเสน้ใยได ้เนืองจากเสน้ใยกาบมะพร้าวเมือทาํการถ่ายภาพดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) มีลกัษณะเป็นแผน่ขนาดใหญ่ และมีรูพรุนเป็นจาํนวนมาก จึงทาํให้ไม่สามารถวดัหาขนาดของเสน้ใยได ้จากการวิเคราะห์พบวา่ ขนาดของเส้นใยไหมมีขนาดเล็กกวา่เสน้ใยนุ่น ซึงส่งผลให้มีพืนทีผิวสัมผสัในการดูดซับนาํมนัมากกวา่ และเป็นผลให้ประสิทธิภาพการกรองนาํมนัทีสูงกวา่ดงัผลการทดสอบทีแสดงไปก่อนหนา้นี อยา่งไรก็ตาม ขนาดเส้นใยไหมทีเล็กกวา่นนัส่งผลให้ช่องวา่งระหว่างเส้นใยซึงของเหลวผสมจะแพร่ผ่านไปมีขนาดเล็กลงไปดว้ย ดงันนัการกรองนาํมนัดว้ยเส้นใยไหมจะตอ้งใชเ้วลาหรือจาํนวนชนัการกรองทีมากกวา่เส้นใยนุ่น ซึงอาจเป็นสาเหตุให้การกรองของเหลวผสมดว้ยเส้นใยนุ่นทีจาํนวนชนัตวักรอง  3 ชนั มีประสิทธิภาพดีกวา่การกรองดว้ยเสน้ใยไหม  

 ภาพท ี4 ภาพถ่ายจากกลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องกราดของเสน้ใยไหม เสน้ใยนุ่น และเสน้ใยกาบมะพร้าว  สรุปผลการวจิัย จากการศึกษาประสิทธิภาพของตวักรองทีเตรียมจากเสน้ใยธรรมชาติในการประยกุตใ์ชส้าํหรับการแยกนาํมนั โดยทดสอบเปรียบเทียบกบัเส้นใยธรรมชาติสามชนิด ไดแ้ก่ เส้นใยไหม เส้นใยนุ่นและเส้นใยกาบมะพร้าว พบวา่ เส้นใยไหมและเส้นใยนุ่นมีประสิทธิภาพในการกรองมากทีสุด โดยมีปริมาณนํามันหลงเหลือในของผสมน้อยกว่า 1 % และประสิทธิภาพของตวักรองจะเพิมขึนตามจาํนวนของชนัตวักรอง นอกจากนี จากการวิเคราะห์ลกัษณะสัณฐานวิทยาด้วยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของเส้นใยทังสองพบว่าขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของเส้นใยอยู่ในช่วง 12-18 ไมโครเมตร และเสน้ใยทงัสองชนิดมีความเป็นไฮโดรโฟบิกสูง  กิตติกรรมประกาศ ผูว้จิยัขอขอบพระคุณศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต ์พระบรมราชินีนาถ (นครราชสีมา) สาํหรับความอนุเคราะห์เส้นใยไหมและห้องปฏิบติัการ สาขาวิชาชีววทิยาประยกุต ์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จงัหวดันครราชสีมา  สาํหรับห้องปฏิบตัิการและอุปกรณ์แยกสาร   
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เอกสารอ้างองิ กนกพร พลเยียม และ สินีนาฏ ศิริ. 2556. การสกัดเซอริซินจากรังไหม. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,  มหาวทิยาลยัขอนแก่น. กรมควบคุมมลพษิ. 2560. บ่อดกัไขมนั. แหล่งทีมา: www.pcd.go.th, 10 มกราคม 2560 กฤษณะ จิรสารสวสัดิ. 2554. การบาํบัดโครเมียมโดยใช้ผกัตบชวาดว้ยบึงประดิษฐ์, น. 202-209. ใ น รายงานการประชุม วชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครังท ี1. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณ ภูมิ, นนทบุรี. กิตติธัช  มานะสันติเลิศ. 2560. การปรับปรุงคุณสมบติัของเส้นใยไหมดว้ยสารประกอบซิงค์ออกไซด์โดยอาศยัปฏิกิริยา ไฟฟ้าเคมี. ปริญญานิพนธ์ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต,มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน. ธิดา วเิชียรเพชร. 2545. ประสิทธิภาพการบาํบดันาํมนัในนาํเสียชุมชนโดยใชด้อกธูปฤาษี.วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. พิไท ตาทอง . 2560. นําเสีย. แหล่งทีมา: www.yala.ac.th, 10 มกราคม 2560 ไมตรี จิรไมตรี. 2551. การพฒันาถงัดกัไขมนัโดยการดูดซบัดว้ยกาบมะพร้าว. วิทยานิพนธป์ริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต,  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. วทิวสั จิรัฐพงศ ์และ กฤษณเวช ทรงธนศกัดิ. 2554.  การศึกษาปริมาณเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนินจากของเหลือทิง จากพืชเพอืใชใ้นการผลิตแผน่ฟิลม์พลาสติกชีวภาพ. ปริญญานิพนธ์ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต,มหาวทิยาลยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. สมาคมพฒันาคุณภาพสิงแวดลอ้ม. 2560. ปริมาณนาํบนโลก. แหลง่ทีมา: http://adeq.or.th, 10 มกราคม 2560. Cao, T.T. and Zhang, Y.Q. 2016. Processing and characterization of silk sericin from Bombyx mori and its application in  biomaterials and biomedicines. Mater ials Science and Engineering C 61: 940–952. Hori, K., Flavier, M.E., Kuga, S., Lam, T.B.T and Iiyama, K. 2000. Excellent oil absorbent kapok [Ceiba pentandra (L.)  Gaertn.] fiber. The J apan Wood Research Society 46: 401-404. Lim, T.T.  and Huang, X.  2007.   Evaluation of hydrophobicity/ oleophilicity of kapok and its.  Industr ial Crops and  Products 26: 125-134. Qiao, X. , Wang, L. , Shao, Z. , Sun, K.  and Miller, R.  2015.  Stability and rheological behaviors of different oil/water  emulsions stabilized by natural silk fibroin.  Colloids and Surfaces A:  Physicochemical and Engineer ing  Aspects 475: 84-93.         
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การพยากรณ์การผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศไทย ด้วยการวเิคราะห์ด้วยอนุกรมเวลา Predictions of Refine Production and Consumption of Petroleum Products  in Thailand by Time Ser ies Analysis.  ณฐัพล  ดีเสมอ * Nutthapon  Deesamer1*  บทคัดย่อ   ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมไดม้าจากการกลนันาํมนัดิบ (Crude oil) แก๊สธรรมชาติ (Natural gas) และแก๊สธรรมชาติของเหลว (Condensate) ทาํให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ต่างๆ เช่น ก๊าซหุงตม้ นาํมนัเบนซิน นาํมนัดีเซล นาํมนัก๊าด นาํมนัเตา เป็นตน้ ดงันนัผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมจึงมีความสาํคญัเป็นอย่างมากเกียวกบัการใชใ้นภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคคมนาคมขนส่ง หรือแมก้ระทงัทางดา้นการไฟฟ้าก็จาํเป็นทีจะตอ้งใชน้าํมนัเตาในการผลิตไฟฟ้าและอืนๆ อีกมากมาย  หากขาดซึงผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมก็อาจทาํใหส่้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นอยา่งมาก   ดว้ยเหตุนีจึงมีวตัถุประสงคเ์พือตอ้งการพยากรณ์หาค่าแนวโน้มของการผลิตและการใชผ้ลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมภายในประเทศไทยจากขอ้มูลในอดีตตงัแต่ พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2559 โดยจาํแนกตามสาขาเศรษฐกิจและใชอ้นุกรมเวลา 2 ตวั เขา้มาช่วยในการพยากรณ์ คือ การหาค่าแนวโนม้ดว้ย Least Square Method และ การพยากรณ์ทางธุรกิจดว้ย Long – Term Forecast วา่แนวโนม้ในอนาคตจะมีความตอ้งการผลิตและใชผ้ลิตภณัฑปิ์โตรเลียมไปในทิศทางใด เพือรับมือกบัสถานการณ์ทีจะเกิดขึนในอนาคต เครืองมือทีใชใ้นการพฒันา ไดแ้ก่ โปรแกรม Pycharm IDE และภาษา Python   คาํสําคญั :ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม, Least Square Method, Long – Term Forecast            
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ABSTRACT   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                      สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัภเูก็ต ตาํบลรัษฎา อาํเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ต 83000 1 Department of Computer Science, Faculty of Science & Technology, Phuket Rajabhat University, Radsada Sub-district , Muang District, Phuket Province 83000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์(Corresponding author, e-mail) :  :  jus.newlife@gmail.com 
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บทนํา  ปิโตรเลียม หมายถึง นาํมนัทีไดจ้ากหินหรือนาํมนัดิบ มิองคป์ระกอบหลกั  ชนิด คือ คาร์บอนและไฮโดรเจน และอาจมีธาตุอโลหะชนิดอืนปนอยู่ดว้ย เช่น กาํมะถนั ออกซิเจน และไนโตรเจน และปิโตรเลียมสามารถเป็นไดท้งั  สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ในปัจจุบนัหรือแมก้ระทงัอนาคต เรายงัไม่สามารถทราบถึงอตัราการเติบโตของการผลิตและบริโภคผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในประเทศไทยไดอ้ยา่งแน่ชดั ผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะศึกษาวา่ ประเทศไทยมีความตอ้งการในการผลิตและบริโภคผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในอนาคตเป็นอยา่งไร เพอืใชเ้ป็นแนวทางในการรับมือกบัสถานการณ์ในอนาคต วตัถุประสงค์ 1. เพือหาแนวโนม้การผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในปี พ.ศ.  ไปจนถึง พ.ศ.  2. เพือหาแนวโนม้การบริโภคผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในปี พ.ศ.  ไปจนถึง พ.ศ.  3. เพือทาํให้ทราบแนวโนม้การบริโภคตามสาขาเศรษฐกิจทงัหมด  สาขา ไดแ้ก่ การเกษตร, เหมืองแร่, อุตสาหกรรม, การไฟฟ้า, ก่อสร้าง, บา้นพกัทีอยูอ่าศยัและการคา้ และ การคมนาคมขนส่ง ขอบเขตการวจิยั  ในการวจิยัครังนีเป็นการพยากรณ์หายอดการผลิตและบริโภคของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมภายในประเทศไทย โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน รวบรวมโดยสาํนกัสถิติพยากรณ์ สํานักงานสถิติแห่งชาติ และขอ้มูลมีลกัษณะเป็นรายปี ระดบัประเทศ แหล่งทีมาของขอ้มูลคือ รายงานการผลิตและบริโภคผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในประเทศไทย จาํแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ตงัแต่ปี พ.ศ.  – พ.ศ.  โดยปัจจยัทีนาํมาศึกษาเบืองตน้มีดงันี 1. Refine     การผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 2. Consumption    การบริโภคผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมทงัหมด 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   บา้นพกัทีอยูอ่าศยัและการคา้ 2.7. Transportation    การคมนาคมขนส่ง โดยใชเ้ทคนิคทฤษฏีทางสถิติหาจาํนวนการผลิตและบริโภคผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมดว้ยวธีิดงัต่อไปนี 1. การวเิคราะห์อนุกรมเวลาดว้ยการหาค่าแนวโนม้โดยใช ้Least Square Method 2. การวเิคราะห์อนุกรมเวลาดว้ยการพยากรณ์ทางธุรกิจโดยใช ้Long – Term Forecast ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 1. ไดท้ราบจาํนวนหรือปริมาณทีแน่นอนของการผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมภายในประเทศไทยและเป็นตวัช่วยในการกาํหนดนโยบายและเป้าหมายในการผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในอนาคต 2. ไดท้ราบถึงความตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑปิ์โตรเลียมจากสาขาเศรษฐกิจทงั  สาขา 3. ไดท้ราบผลการคาํนวณทีแตกต่างระหวา่ง Least Square Method และ Long – Term Forecast   
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วธิีดําเนินการวิจัย 1. เครืองมือทีใช ้เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัการผลิตและบริโภคผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ประกอบดว้ยเครืองมือดงัต่อไปนี 1.1. Pycharm IDE เป็นซอฟตแ์วร์ทีรองรับภาษา python ใชส้าํหรับเขียนโปรแกรม 1.2. ภาษา Python 1.3. คอมพวิเตอร์, Laptop 2. การเตรียมขอ้มูล นาํขอ้มูลทีเดิมทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมของสาํนกัสถิติพยากรณ์ สาํนกังานสถิติแห่งชาติ มาแปลงไฟลใ์ห้อยูใ่นรูปแบบของไฟล ์CSV (Comma Separated Value) เพือใชใ้นการเขียนโปรแกรมดงัภาพที  

 ภาพท ี  ขอ้มูลในรูปแบบไฟล ์CSV 3. ทฤษฏีและสมการทีใชใ้นการพยากรณ์การผลิตและบริโภคผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมมีดงัต่อไปนี 3.1. Least Square Method คือ วธีิกาํลงัสองนอ้ยสุดมีสมการดงันี  = +       (1)   โดย  คือ ค่าอนุกรมเวลาทีตอ้งการประมาณ     คือ ระยะตดัแกน      คือ แทนความชนัของเสน้ตรง     คือ แทนเวลาทีเก็บ (ปี, เดือน, วนั, ไตรมาสต)์  ในการคาํนวณค่า  ตอ้งกาํหนดค่า  โดยมีขอ้แมว้า่ 3.1.1. ถา้จาํนวนขอ้มูลเป็นเลขคี ใหใ้ชปี้ทีอยูกึ่งกลางของขอ้มูล มีค่า  = 0 สาํหรับปีทีอยูก่่อนปีกึงกลางใหมี้ค่า  เป็น -1, -2, -3,…ส่วนปีทีอยูห่ลงัปีกึงกลางให้มีค่า  เป็น 1, 2, 3,…ตามลาํดบั 3.1.2. ถา้จาํนวนขอ้มูลเป็นเลขคู่ ให้กาํหนดปีทีอยูกึ่งกลางมีค่า  = 1 และ  = -1 ปีทีอยูก่่อนจดุพเริมตน้ใหมี้ค่า   เป็น -3, -5, -7,… ส่วนปีทีอยูห่ลงัจุดเริมตน้ใหมี้ค่า  เป็น 3, 5, 7,… ตามลาํดบั    
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หลงัจากทาํการกาํหนดค่า  เรียบร้อยแลว้ก็คาํนวณค่า  และ  จากสูตร  
                                                                  =         (1.1) 
                                                                   = ∑

∑             (1.2) 3.2. Long – Term Forecast คือ ขอ้มูลทีนาํมาใชพ้ยากรณ์ระยะยาวเป็นขอ้มูลรายปีมีสมการดงันี 
        = ( + ) ( )     (2) โดย  คือ ค่าพยากรณ์ระยะยาว     คือ ระยะตดัแกน      คือ ความชนัของเสน้ตรง     คือ แทนเวลาทีเก็บ     คือ สภาพวฏัจกัรทีสูงกวา่ปกติ (% ) 3.2.1. ค่า  Z  กาํหนดใหมี้ค่าเท่ากบั .  โดยอา้งอิงขอ้มูลจาก บริษทั ปตท. 

          =  ∑       (2.1) 
 

           =  ∑        (2.2) 
4. เขียนโปรแกรม โปรแกรมถูกเขียนโดยใช้ซอฟต์แวร์ Pycharm IDE และใช้ภาษา Python เป็นตัวกลางในการเชือมระหว่างโปรแกรมกบัขอ้มูลทีไดท้าํการเตรียมไวใ้นขอ้ ( ) ของการดาํเนินการวิจยั (ไฟล ์CSV) รวมถึงใชส้มการในขอ้ ( ) ของการดาํเนินงานวจิยั คาํนวณหาผลลพัธ์และแสดงผลออกมาในรูปแบบของกราฟ 
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ผลและวจิารณ์ผล  Default Data  หมายถึง ขอ้มูลเดิม  After Forecast หมายถึง ขอ้มูลหลงัจากทาํการพยากรณ์ หน่วย : ปริมาตรต่อหน่วยเป็นลา้นลิตร 

 ภาพท ี  ปริมาณการผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

 ภาพท ี  ปริมาณการบริโภคผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมทงัหมด  
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 ภาพท ี  ปริมาณการบริโภคผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมของการเกษตร   

 ภาพท ี  ปริมาณการบริโภคผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมของการทาํเหมืองแร่  
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 ภาพท ี  ปริมาณการบริโภคผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมของอตุสาหกรรม  

 ภาพท ี  ปริมาณการบริโภคผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมของการไฟฟ้า  
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 ภาพท ี  ปริมาณการบริโภคผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมของการก่อสร้าง  

 ภาพท ี  ปริมาณการบริโภคผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมของบา้นพกัทีอยูอ่าศยัและการคา้  
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 ภาพท ี  ปริมาณการบริโภคผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมของการคมนาคมขนส่ง  สรุปผลการวจิัย  ตารางท ี  ผลการพยากรณ์การผลิตและบริโภคผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ.   ปี การผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (ปริมาตรตอ่ลา้นลิตร) การบริโภคทงัหมด (ปริมาตรต่อลา้นลิตร) Least Square Method Long – Term Forecast Least Square Method Long – Term Forecast 2560 64,790 67,122 48,373 50,114 2561 66,213 68,663 49,126 50,944 2562 67,637 70,140 49,879 51,725 2563 69,060 71,615 50,633 52,506 
2564 70,483 73,091 51,386 53,287 
2565 71,906 74,567 52,139 54,068 
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 ตารางท ี  ผลการพยากรณ์ปริมาณการบริโภคปิโตรเลียมของสาขาการเกษตรและเหมืองแร่  ปี การเกษตร (ปริมาตรตอ่ลา้นลิตร) เหมืองแร่ (ปริมาตรต่อลา้นลิตร) Least Square Method Long – Term Forecast Least Square Method Long – Term Forecast 2560 4,337 4,493 12 12 2561 4,378 4,540 11 11 2562 4,418 4,581 10 10 2563 4,458 4,623 8 8 2564 4,499 4,665 7 7 2565 4,539 4,707 6 6  ตารางท ี  ผลการพยากรณ์ปริมาณการบริโภคปิโตรเลียมของสาขาอตุสาหกรรมและการไฟฟ้า  ปี อุตสาหกรรม (ปริมาตรตอ่ลา้นลิตร) การไฟฟ้า (ปริมาตรต่อลา้นลิตร) Least Square Method Long – Term Forecast Least Square Method Long – Term Forecast 2560 6,221 6,445 0 0 2561 6,397 6,634 0 0 2562 6,572 6,815 0 0 2563 6,747 6,997 0 0 2564 6,923 7,179 0 0 2565 7,098 7,361 0 0          
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ตารางท ี  ผลการพยากรณ์ปริมาณการบริโภคปิโตรเลียมของสาขาการก่อสร้างและบา้นพกัทีอยูอ่าศยัและการคา้  ปี ก่อสร้าง (ปริมาตรตอ่ลา้นลิตร) บา้นพกัทีอยูอ่าศยัและการคา้ (ปริมาตรต่อลา้นลิตร) Least Square Method Long – Term Forecast Least Square Method Long – Term Forecast 2560 130 135 4,902 5,078 2561 127 132 5,036 5,222 2562 124 129 5,171 5,362 2563 122 127 5,306 5,502 2564 119 123 5,441 5,642 
2565 117 121 5,576 5,782  ตารางท ี  ผลการพยากรณ์ปริมาณการบริโภคปิโตรเลียมของสาขาการคมนาคมขนส่ง  ปี การคมนาคมขนส่ง (ปริมาตรตอ่ลา้นลิตร) Least Square Method Long – Term Forecast 2560 32,785 33,965 2561 33,287 34,519 2562 33,790 35,040 2563 34,293 35,562 
2564 34,796 36,083 
2565 35,299 36,605 

 จากการทดลองพบว่าการพยากรณ์ด้วย Long – Term Forecast จะมีปริมาณการผลิตและบริโภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทีสูงกว่า Least Square Method เนืองจาก Long – Term Forecast มีปัจจยัทางด้านการเจริญเติบโตของสภาพวฏัจกัรทีสูงขึน ซึงหมายถึงแนวโนม้การเติบโตของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมทีเพิมสูงขึนในแต่ละปีของประเทศไทยมีค่าเท่ากบั .  เปอร์เซ็นต์ต่อปี มีเพียงเหมืองแร่ทีมีปริมาณความตอ้งการลดน้อยลงและการไฟฟ้าทีอาจเลิกใชผ้ลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมหรือนาํมนัเตาไปเลย สาเหตุมาจากราคานาํมนัทีเพิมสูงขึนรวมไปถึงการพฒันาถ่านหินลิกไนตที์เหมืองแม่เมาะ จงัหวดัลาํปาง เป็นเชือเพลิงทีมีราคาตาํและการพฒันาไฟฟ้าพลงันาํยงัมีบทบาททีสาํคญัต่อแนวทางการลดการพงึพาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม   
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กิตติกรรมประกาศ  งานวิจยัครังนีสําเร็จลุล่วงไดด้้วยความกรุณาจาก อาจารยอ์รรถพล ปิลไล อาจารยที์ปรึกษาทีคอยให้คาํแนะนําเพิมเติม และขอขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ผุสดี พรผล ทีคอยให้คาํปรึกษาและช่วยเหลือโดยตลอดจนงานวิจยันีเสร็จสมบูรณ์ ผูท้าํวจิยัจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง  ขอขอบพระคุณคุณพอ่ และคุณแม่ ทีคอยใหก้ารช่วยเหลือเรืองของปัจจยัดา้นงบประมาณต่างๆ  สุดทา้ยนี หากมีขอ้ผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องประการใด ทางผูจ้ดัทาํวิจยัขออภยัเป็นอยา่งสูงในขอ้ผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องเหล่านนั และผูวิ้จยัหวงัวา่งานวจิยัครังนีจะเป็นประโยชน์กบัทุกๆคนไม่มากก็นอ้ย  เอกสารอ้างองิ Wikipedia. ความหมายของปิโตรเลียม แหล่งทีมา: https://th.wikipedia.org/wiki/ปิโตรเลียม  ปิโตรเลียมแหล่งทีมา: http://www.scimath.org/lesson-chemistry/item/7157-petroleum การไฟ ฟ้ าฝ่ายผลิตแ ห่ งป ระเท ศไท ย. วิกฤติการณ์ นํามัน  แห ล่งที มา:  http: //www.egat.co.th/index.php? option= com_content&view=article&id=10&Itemid=151  ป ตท . ก ารค้าข ายผ ลิ ต ภัณ ฑ์ นํ ามัน ปิ โต ร เลี ยม  แ ห ล่ ง ที ม า :  http: //www.pttplc.com/th/about/business/ptt-owned- business/international-trading-unit/pretoleum-petrochemical/pages/petroleum-product.aspx สาํนกังานสถิติแห่งชาติแหล่งทีมา: http://www.nso.go.th/sites/2014 Prasertcbs. CHULALONGKORN BUSINESS SCHOOL. Python for Data science Available source:  Matplotlib  Available source: https://matplotlib.org/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.yticks.html Data Camp. Data Scientist with PythonAvailable source: https://www.datacamp.com/                  
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การบําบัดนําผวิดินด้วยเม็ดบีดสารสกัดจากมะรุม Treatment of Sur face Water  using Moringa Extract Beads  ปทุมทิพย ์ ปราบพาล1* และ ขนิษฐา  เจริญลาภ2  Pathumthip  Prabphane1*  and  Khanittha Charoenlarp2  บทคัดย่อ  งานวจิยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาภาวะทีเหมาะสมในการบาํบดันาํผิวดินดว้ยเม็ดบีดสารสกดัจากเมล็ดมะรุมเป็นสารรวมตะกอนตวัแปรทีศึกษาไดแ้ก่ความเขม้ขน้ของสารสกดัเมล็ดมะรุมทีสกดันาํมนัและไม่สกดันาํมนัเวลาในการกวน และ เวลาในการรวมตะกอน ความเข้มขน้ของสารสกัดเมล็ดมะรุม คือ 10, 20 และ 30 กรัมต่อลิตร เวลาในการกวน คือ               15, 30, 45 และ 60 นาที และเวลาในการรวมตะกอน คือ 15, 30, 45 และ 60 นาที ผลการวเิคราะห์การลดลงของความขุ่นและความกระดา้ง พบวา่ ภาวะทีเหมาะสมทีสุด คือ ความเขม้ขน้สารสกดัมะรุมแบบสกดันาํมนั  กรัมต่อลิตร เวลาในการกวน  นาที และเวลาในการรวมตะกอน  นาที   คาํสําคญั : การรวมตะกอน, สารโคแอกกูแลนตธ์รรมชาติ, มะรุม, เมด็บีด, ความกระดา้ง, 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.   1 สาขาวิชาวศิวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ เขตสาทร กรุงเทพฯ  10120 1 Division of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Ragamangala University of Technology Krungthep, Sathon District, Bangkok, 10120, Thailand 2 สาขาวิชาวศิวกรรมเคมีสิงทอ คณะอุตสาหกรรมสิงทอ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ เขตสาทร กรุงเทพฯ  10120 2 Division of Textile Chemical Engineering, Faculty of Textile Industry, Ragamangala University of Technology Krungthep, Sathon District, Bangkok, 10120, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : pathumthip.t@mail.rmutk.ac.th
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บทนํา  นาํผิวดินเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตนาํประปา หรือ นาํใช ้มกัมีปัญหาความขุ่นและความกระดา้งจากกระบวนการตามธรรมชาติหรือจากของเสียต่างๆทีมนุษยก่์อขึนขนัตอนหนึงทีมีความสําคญัในการผลิตนาํประปาคือ ขนัตอนของการตกตะกอนแขวนลอยเพือลดความขุ่นของนาํซึงเรียกวา่โคแอกกูเลชนั (coagulation) เนืองจากความขุ่นหรือสารแขวนลอยทีมีขนาดเล็กทีเรียกวา่อนุภาคแขวนลอย(colloidal particles) ไม่สามารถตกตะกอนไดด้ว้ยตวัเองในเวลาทีจาํกดั ทาํให้คงสภาพแขวนลอยในนาํหรือเรียกว่า มีเสถียรภาพในนาํการมีเสถียรภาพของอนุภาคคอลลอยด์เกิดขึนจากสาเหตุสาํคญัสองประการคือ ขนาดของอนุภาคและประจุตามธรรมชาติของอนุภาค กระบวนการโคแอกกเูลชนัเป็นการทาํลายเสถียรภาพของอนุภาคคอลลอยด์และรวมอนุภาคให้เป็นกอ้นฟลอก(floc)ซึงสามารถตกตะกอนไดง่้ายและเร็วขึน ปัจจุบนั ในชนบทยงัมีการใช้สารส้มแกว่งนาํจากแหล่งนาํตามธรรมชาติเพือให้สิงปนเปือนตกตะกอน ก่อนจะเติมนาํยาหยดทิพยห์รือด่างทบัทิมเพือฆ่าเชือโรค สารเคมีหลกัทีใชใ้นกระบวนการโคแอกกูเลชนัเรียกวา่ โคแอกกูแลนต์ (coagulant) หรืออาจเรียกวา่ ฟลอกกูแลนต ์(flocculant)และสารเคมีทีช่วยใหโ้คแอกกูแลนตมี์ประสิทธิภาพดีขึนเรียกวา่โคแอกกูแลนตเ์อด (coagulant aid) หรือ ฟลอกกูแลนตเ์อด (flocculant aid) สารโคแอกกแูลนตที์นิยมใชม้ากทีสุดคือสารส้ม (alum, Al2(SO4)3.14.3H2O) ส่วนโคแอกกูแลนด ์เอดทีนิยมใช ้คือ สารพอลิเมอร์สังเคราะห์ หรือสารพอลิอิเล็กโทรไลตแ์ต่เนืองจากสารทงัสองเป็นสารเคมีทีสังเคราะห์ขึน และมีราคาค่อนขา้งแพง นอกจากนนัการใชส้ารส้มและปูนขาวก่อให้เกิดแคลเซียมซัลเฟต (CaSO4) ซึงเป็นความกระดา้งถาวร มีรายงานการวิจยัพบวา่สารสม้มีผลกระทบต่อสุขภาพเป็นสาเหตุหนึงของการโรคสมองเสือม (Alzhemer’s disease) (United Nations World Water Assessment Program, 2003.; และนอกจากนี พบว่าสารโคแอกกูแลนต์ทีไดจ้ากสารอินทรีย์สังเคราะห์จากอะคริลาไมด์(acrylamide)มีความเป็นพิษต่อระบบประสาท และเป็นสารก่อมะเร็ง (Mallevialle, J., et al., 1984)ดว้ยเหตุผลขา้งตน้นีจึงไดศึ้กษาทดลองหาสารเคมีเสริมจากธรรมชาติเนืองจากพอลิอิเล็กโทรไลต ์ซึงเป็นพอลิเมอร์สาํหรับใชเ้ป็นสารเคมีเสริมนนัเป็นจาํพวกแป้ง หรือโปรตีน ผูว้ิจัยได้ทดลองใช้แป้งและโปรตีนจากเมล็ดพืชต่างๆ ไดแ้ก่ มะรุม ขา้วโพด ถวัเหลือง มะขาม มาใชท้ดลองเพือทดแทนสารเคมีเหล่านี พบวา่สามารถลดความขุ่นได8้5% และลดความกระดา้งได ้68% (ปทุมทิพย ์ ปราบพาล และ ขนิษฐา  เจริญลาภ, 2556) อยา่งไรก็ตามการใชง้านก็ยงัมีขอ้จาํกดัเนืองจากสารสกัดในรูปของเหลวทีมีนําเป็นตวัทําละลายนันบูดง่าย แต่สําหรับรูปแบบทีเป็นเม็ดบีดนัน มีลกัษณะทางกายภาพเป็นของแข็งสามารถแยกออกจากนาํไดง่้าย สามารถเตรียมไดโ้ดยการสร้างเมด็บีดดว้ยการใชอ้ลัจิเนตเจล (alginate gel) ผสมกบัสารสกดั งานวจิยันีสนใจการเตรียมเมด็บีดผสมกบัสารสกดัเมล็ดมะรุม เพอืความสะดวกในการเก็บรักษา และการใชง้าน  วธิีดําเนินการวิจัย  1. การเตรียมวตัถุดบิ  1.1 การเตรียมสารสกดัจากเมล็ดมะรุมทีสกดันาํมนัและไม่ไดส้กดันาํมนั    ทดลองเตรียมสารสกัดจากเมล็ดมะรุมทีสกัดนํามนัและไม่ได้สกัดนํามนั โดยนําเมล็ดมะรุมมาอบให้แห้งทีอุณหภมิู 40℃ เป็นเวลา  วนั แกะเปลือกออกแลว้บดเมล็ดเนือในเมล็ดมะรุมใหเ้ป็นผงละเอียด และร่อนดว้ยตะแกรงขนาดประมาณ 0.4 มิลลิเมตร เตรียมสารสกดัจากเมล็ดมะรุมทีไม่ไดส้กดันาํมนัโดยนาํผงเมล็ดเนือในเมล็ดมะรุม  กรัม ผสมกบัสารละลายโซเดียมคลอไรด ์0.5 โมล/ลิตร ปริมาตร  ลิตร โดยผสมในเครืองปันเป็นเวลา  นาที แลว้กรองดว้ยผา้มสัลิน และเครืองกรองสุญญากาศ นาํส่วนใสมาใชง้าน ส่วนการเตรียมสารสกดัจากเมล็ดมะรุมทีสกดันาํมนั ทาํการทดลองโดยนาํผงเมล็ดเนือในเมลด็มะรุม  กรัม สกดันาํมนัดว้ยเฮกเซน 100 มิลลิลิตร กรองดว้ยเครืองกรองสุญญากาศ นาํกากทีแหง้แลว้มาสกดัเหมือนกบัผงมะรุมทีไม่ไดส้กดันาํมนั ทาํการทดลองซาํ โดยเพิมผงเมล็ดเนือในเมลด็มะรุมเป็น 2  และ 30 กรัม 
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 1.2 การสงัเคราะห์เมด็บีดผสมสารสกดัเมลด็มะรุม  ละลายผงวุน้โซเดียมอลัจิเนต 3 กรัม ดว้ยนาํ  มิลลิลิตร เติมสารสกดัมะรุมจากขอ้ 1.1 ผสมให้เป็นเนือเดียวกนั แลว้หยดลงในสารละลายแคลเซียมคลอไรดที์เตรียมจากแคลเซียมคลอไรด์  กรัมในนาํ  มิลลิลิตร โดยใชห้ลอดฉีดยาดูดสารผสมทีไดห้ยดลงในสารละลายแคลเซียมคลอไรด ์ทิงให้เม็ดบีดแข็งตวัประมาณ 30 นาที แลว้กรองเม็ดบีด ผึงลมให้แหง้แลว้วดัขนาด  1.3 การเตรียมนาํผิวดินสงัเคราะห์ นาํผิวดินจากธรรมชาติมีสมบติัไม่คงที ขนึกบัแหล่งนาํและฤดูกาล ดงันนัในงานวจิยันีจึงใชน้าํผิวดินทีสังเคราะห์ขึนมา เพือใหป้ริมาณของสารทีผลต่อความกระดา้งและความขุ่นในนาํผิวดินมีค่าคงที การเตรียมนาํผิวดินมีวธีิดงันี  1.3.1 การเตรียมนาํผิวดินทีมีความกระดา้ง ชงัแคลเซียมคลอไรด ์ 0.304 กรัม ผสมแมกนีเซียมคลอไรดเ์ฮกซะไฮเดรท0.304 กรัม ต่อนาํกลนั 1 ลิตร สารละลายทีไดมี้ความกระดา้ง 342 มิลลิกรัมต่อลิตร ใชเ้ป็นสารละลายเผือใช ้ (stock solution)   1.3.2 การเตรียมนาํผิวดินทีมีความขุ่น เตรียมสารละลายความขุ่นเผอืใช ้4,000 NTU ทาํไดโ้ดยชงัไฮดราซีน ซลัเฟต (N2H4H2SO4) 2.5 กรัม ต่อนํากลัน 200 มิลลิลิตร  ผสมกับ เฮกซะเมทิลีน เตตระมีน (C6H12N4) 25 กรัม ต่อนํากลัน 100 มิลลิลิตร  แลว้ปรับปริมาตรเป็น 500 มิลลิลิตร  เก็บในอุณหภูมิ 20 ℃ เป็นเวลา 48 ชวัโมง 2.การศึกษาประสิทธิภาพการบําบัดนาํผวิดนิสังเคราะห์ด้วยเมด็บีดผสมสารสกดัเมลด็มะรุม  2.1 เตรียมนาํผิวดินสังเคราะห์ทีมีค่าความขุ่นเริมตน้ 500 NTU และ ค่าความกระดา้ง 600 มิลลิกรัมต่อลิตร   โดยนาํสารละลายทีเตรียมได ้4,000 NTU มา 125 มิลลิลิตร  และ เติมแคลเซียมคลอไรด ์0.415 กรัม แมกนีเซียมคลอไรด์เฮกซะไฮเดรท 0.456 กรัม ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร  หลงัจากนนันาํสารละลายทีไดไ้ปวดัความขุ่นเริมตน้และความกระดา้งเริมตน้ แลว้ทาํการทดลองโดยนาํนาํผิวดินสงัเคราะห์ทีเตรียมไดป้ริมาตร 250 มิลลิลิตร   2.2 เติมเมด็บีดทีเตรียมได ้2 กรัม แลว้กวนดว้ยความเร็ว  รอบต่อนาที เป็นเวลา  นาที  2.3 ตงัทิงใหต้กตะกอนแลว้นาํสารละลายส่วนบนมาวิเคราะห์ค่าความขุ่นและความกระดา้ง  2.4 ทาํซาํตงัแต่ ขอ้ (2.1)-(2.3) โดยเปลียนตวัแปรต่างๆ ดงันี เมด็บีดจากสารสกดัจากเมลด็มะรุมทีสกดันาํมนัและไม่ไดส้กดันาํมนั  ปริมาณของเมด็บีดมะรุมเวลาในการบาํบดั และเวลาในการรวมตะกอน  2.5 วเิคราะห์ประสิทธิภาพการบาํบดันาํผิวดินจากดชันีคุณภาพนาํดิบก่อนและหลงับาํบดั คือ ค่าความกระดา้งและความขุ่น  3. การวิเคราะห์คุณลักษณะของนาํ  วเิคราะห์ความขุ่นนาํผิวดินสังเคราะห์ดว้ยเครือง Turbidity Meter  วิเคราะห์ความกระดา้งทีเหลือของนาํโดยการหาปริมาณของ Ca , Mg ในนาํสามารถทาํไดโ้ดยการไทเทรตกบัสารละลายอีดีทีเอ มีวธีิการดงันี  3.1 ปิเปตตวัอยา่งนาํ 0 มิลลิลิตร ใส่ในขวดรูปชมพูข่นาด  มิลลิลิตร   3.2 เติมอีรีโอโครม แบลค ที อินดิเคเตอร์ 5 หยด จะเกิดเป็นสีม่วงแดง เติมสารละลายบฟัเฟอร์ 5 มิลลิลิตร   3.3 ไทเทรตกบัสารละลายอีดีทีเอ .  โมลาร์ ไทเทรตจนถึงจุดยติุคือสีม่วงแดงเปลียนเป็นสีนาํเงิน แลว้บนัทึกผล 4. การทดลอง จาร์เทส ทาํการทดลอง เพือศึกษาปรับสภาพนาํผิวดิน สังเคราะห์ เพือหาสภาวะทีเหมาะสมทีสุด ศึกษาผลของตวัแปร 2 ตวั คือ ความขุ่น และ ความกระดา้ง วิธีการทดลอง ทีค่าความขุ่นเริมตน้ 500 NTU และค่าความกระดา้ง 600 มิลลิกรัมต่อลิตร  โดยนาํสารละลายทีเตรียมได ้4,000 NTU มา 25 มิลลิลิตร  ผสมกบันาํกระดา้ง 175 มิลลิลิตร  หลงัจากนนันาํสารละลายทีได ้ไปวดัความขุ่นเริมตน้ และความกระดา้งเริมตน้ แลว้ทาํการทดลองดงันี  
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 4.1 นํานําผิวดินสังเคราะห์ทีค่าความขุ่นเริมต้น 500 NTU และค่าความกระด้าง 600 มิลลิกรัมต่อลิตร จากสารละลายทีเตรียมได ้4,000 NTU มา 25 มิลลิลิตร ผสมกบันาํกระดา้ง 175 มิลลิลิตร  ใส่ในบีกเกอร์  500 มิลลิลิตร  จาํนวน 4 บีกเกอร์  4.2 ใส่เม็ดบีดมะรุมใส่สารสกัดชนิด ก ปริมาณ 2 กรัม นําไปเขา้เครืองจาร์เทส ยีห้อ Flocculator รุ่น SWI กวนความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที เป็นเวลา 60 นาที ดงัรูปที 1 หมายเหตุ : ชนิด ก เป็นสารสกดัทีไดจ้ากมะรุม 10 กรัม      ชนิด ข เป็นสารสกดัทีไดจ้ากมะรุม 20 กรัม      ชนิด ค เป็นสารสกดัทีไดจ้ากมะรุม 30 กรัม  4.3 แลว้ปล่อยทิงไวใ้หต้กตะกอนเวลา 60 นาที   4.4 นาํนาํใสทีผา่นการทิงใหต้กตะกอนแลว้ทาํการตรวจหาความขุ่น และ ความกระดา้ง  4.5 ทาํการทดลองที 4.2 – 4.4 ซาํโดยเปลียนชนิดของเมด็บีดเป็นชนิด ข และ ค ตามลาํดบั   4.6 วิเคราะห์ประสิทธิภาพการบาํบดัโดยศึกษาการลดลงของความขุ่น และการลดลงของความกระดา้ง ทีไดจ้ากการตกตะกอน แลว้เลือกปริมาณสารสกดัชนิด ก, ข และ ค ทีเหมาะสมทีสุด  

 ภาพที 1 เครืองจาร์เทส ยีหอ้ Flocculator รุ่น SWI  ผลและวจิารณ์ผล ทาํการทดลองหาภาวะทีเหมาะสมในการบาํบดันาํผิวดินสังเคราะห์ทีส่งผลต่อประสิทธิภาพการลดความขุ่นและความกระดา้ง ดว้ยการทดลองจาร์เทส โดยกาํหนดให้ความขุ่นเท่ากบั 500 NTU และความกระดา้ง 600 มิลลิกรัมต่อลิตร ในการทดลองนีเตรียมผิวดินสงัเคราะห์ไดค้วามขุ่นเริมตน้เท่ากบั 485 NTU ค่าความกระดา้งเริมตน้เท่ากบั 452 มิลลิกรัมต่อลิตร  1. ศึกษาประสิทธิภาพของความเข้มข้นของสารสกัด  การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกดัเมล็ดมะรุมในการลดความขุ่นและความกระดา้งปริมาณเมล็ดมะรุมทีใชใ้นการสกดั แบบ MB และแบบ DOMB ซึงมีค่าดงัต่อไปนี 10, 20 และ 30 กรัม โดยใชป้ริมาณเมด็บีด 2 กรัม ในการบาํบดันาํผิวดินสงัเคราะห์ 200 มิลลิลิตร หมายเหตุ : MB สารสกดัมะรุมแบบไม่สกดันาํมนั       DOMB สารสกดัมะรุมแบบสกดันาํมนั 
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 ภาพท ี2 อิทธิพลของความเขม้ขน้สารสกดัเมล็ดมะรุมทีมีต่อการลดลงของความขุ่น  

 ภาพท ี3 อิทธิพลของความเขม้ขน้สารสกดัเมล็ดมะรุมทีมีต่อการลดลงของความกระดา้ง   จากรูปที 2 – 3 จากการทดลองใชส้ารสกดัเมล็ดมะรุมบาํบดันาํผิวดินสงัเคราะห์ พบวา่สารสกดัเมลด็มะรุม 10 กรัม มีประสิทธิภาพในการลดลงของความขุ่นสูงกวา่สารสกดัเมล็ดมะรุม 20 และ 30 กรัม เพราะในปริมาณสารสกดัเมล็ดมะรุม 10 กรัม สามารถลดความขุ่นไดพ้อดี เมือเพมิความเขม้ขน้ของสารสกดัเมล็ดมะรุม พบวา่ ทาํให้ประสิทธิภาพความขุ่นลดลง อยา่งเห็นไดช้ดั เนืองจากนาํทีมีความขุ่นนอ้ยตอ้งใชโ้คแอกกูแลนท ์จาํนวนมากจึงจะเกิดโคแอกกูเลชนัไดดี้ ในทางตรงกนัขา้มนาํทีมีความขุ่นสูง อาจใชโ้คแอกกูแลนท์น้อยกวา่ เหตุผลคือนาํทีมีความขุ่นตาํจะมีโอกาสสัมผสัระหว่างอนุภาคน้อย ดงันนัแมว้า่การทาํลายเสถียรภาพของคอลลอยดจ์ะเกิดขึนแลว้ก็ตาม โคแอกกูเลชนัอาจไม่เกิดไดดี้เท่าทีควร การใชโ้คแอกกูแลนทป์ริมาณสูงก็เพอืสร้างผลึกจาํนวนมาก จากการทดลองพบวา่สารสกดัเมล็ดมะรุม 10 กรัม แบบ DOMB มีประสิทธิภาพในการลดความขุ่นและความกระดา้งไดดี้กวา่ แบบ MB เพราะในเมลด็มะรุมไดมี้นาํมนัทีเรียกวา่ กรดโอเลอิก ชนิดไม่อิมตวัไดส้กดัออก เพราะวา่นาํมนัในเมล็ดมะรุมส่งผลใหน้าํขุ่น และเป็นไขและง่ายต่อการกรองไม่เกิดการอุดตนัต่อภาชนะทีใช ้2. ศึกษาประสิทธิภาพของเวลาในการกวน  ทําการทดลองศึกษาประสิทธิภาพของการกวนเร็วและกวนช้าในเวลาต่างๆ หาเวลาการกวนเร็วและกวนช้า             โดยเลือกใชเ้ม็ดบีดจากความเขม้ขน้ของสารสกดัเมล็ดมะรุมทีเหมาะสมจากขอ้ 1 คือ  กรัม ใชป้ริมาณเม็ดบีด , 2, 3 และ 4 กรัม ในการบาํบดันาํผิวดินสงัเคราะห์ ดงันี  แบบ A = กวนเร็ว 120 รอบต่อนาที เวลา = 1 นาที             = กวนชา้ 30 รอบต่อนาที  เวลา = 30 นาที แบบ B = กวนชา้ 30 รอบต่อนาที เวลา = 30 นาที  แบบ C = กวนเร็ว 120 รอบต่อนาที เวลา = 1 นาที 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   1256 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

 ภาพท ี4 อิทธิพลของการกวนเร็วและกวนชา้ แบบ A ทีมีต่อการลดลงของความขุ่น  

 ภาพท ี5 อิทธิพลของการกวนเร็วและกวนชา้ แบบ A ทีมีต่อการลดลงของความกระดา้ง   

 ภาพท ี6 อิทธิพลของการกวนชา้ แบบ B ทีมีต่อการลดลงของความขุ่น  

 ภาพท ี7 อิทธิพลของการกวนชา้ แบบ B ทีมีต่อการลดลงของความกระดา้ง 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   1257 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

 ภาพท ี8 อิทธิพลของการกวนเร็ว แบบ C ทีมีต่อการลดลงของความขุ่น  

 ภาพท ี9 อิทธิพลของการกวนเร็ว แบบ C ทีมีต่อการลดลงของความกระดา้ง   จากภาพที 4 – 9 พิจารณาเวลาทีเหมาะสมของเวลาทีใชใ้นการกวน พบวา่เวลาทีใชใ้นการกวนทีเหมาะสม คือ แบบ A จากการทดลอง แบบ B กวนช้า และ แบบ C กวนเร็ว จะมีค่าทีใกลเ้คียงกบัแบบ A มีประสิทธิภาพการลดลงของความกระดา้งทีเท่ากบั แบบ B และ แบบ C ในการลดลงของความขุ่นเมือเปรียบเทียบกนัแลว้มีค่าการลดลงทีมากกวา่ แบบ B และ แบบ C แต่เมือเวลาเพิมขึนมีประสิทธิภาพเท่ากนัและ ประสิทธิภาพการลดลงของความขุ่นนอ้ยลง เนืองจากเกิดลกัษณะการรวมตะกอนแบบ ออร์โธไคเนติคฟล๊อคกูเลชนั เป็นการทาํให้อนุภาคคอลลอยด์ต่างๆ เคลือนทีไปมาจนกว่าจะมีการสัมผสัเกิดขึนเช่นการกวนนาํหรือบงัคบัใหน้าํไหล ดว้ยความเร็วทีเปลียนแปลง ทาํใหอ้นุภาคคอลลอยด์มีการเคลือนทีดว้ยความเร็วทีต่างกนัจึงมีการสัมผสัเกิดขึน และจบัเกาะติดกนัเป็นโมเลกุลใหญ่ขึน การเคลือนทีตอ้งไม่เร็วจนเกินไป มิฉะนนัฟล๊อคทีเกิดขึนอาจแตก และหลุดออกจากกนั ประสิทธิภาพการลดลงของค่าความขุ่นจะดีหรือไม่ขึนกบัเวลาในการกวน ส่วนค่าความกระดา้ง การใชเ้วลานานขึนไม่ไดมี้ผลมากนกั ควรใส่สารช่วยตกตะกอนเพียงเล็กน้อยเพราะโอกาสทีอนุภาคต่างๆ จะมาชนและจบัตวักันมีมาก เพราะประสิทธิภาพการลดลงของความขุ่นและความกระดา้ง ทีมีค่าลดลงไปในทางเดียวกัน เนืองจากใชก้วนเร็วเพือให้สัมผสักนัทวัถึง กวนชา้เพือรวมตะกอน จากการทดลองพบวา่แบบ A และ DOMB ทีใชป้ริมาณเมด็บีด 1 กรัม เพราะวา่มีความเขม้ขน้ทีแตกต่างกนั แต่พบวา่ความขุ่นความกระดา้ง จากการคาํนวณมีค่าทีใกลเ้คียงกนั ทงันีเพือเป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายจากการใชป้ริมาณสารทีนอ้ย 3. ศึกษาประสิทธิภาพของเวลาทใีช้ในการบําบัด  ทาํการทดลองศึกษาประสิทธิภาพของเวลาทีใชใ้นการบาํบดั ณ เวลาต่างๆ ทาํการทดลองหาเวลาทีใชใ้นการบาํบดั โดยเลือกแบบ A คือ กวนเร็ว 120 รอบต่อนาที เวลา 1 นาที แปรค่าเวลาในการกวนชา้ 30 รอบต่อนาที ซึงมีค่าดงัต่อไปนี 15, 30, 45 และ 60 นาที โดยใชเ้มด็บีด จากความเขม้ขน้ของสารสกดัเมล็ดมะรุม 10 กรัม ใชป้ริมาณเมด็บีดทีเหมาะสมจากขอ้ 2 คือ 1 กรัม ในการบาํบดันาํผิวดินสังเคราะห์ 
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 ภาพท ี10 อิทธิพลของเวลาในการบาํบดั ทีมีต่อการลดลงของความขุ่น  

 ภาพท ี11 อิทธิพลของเวลาในการบาํบดั ทีมีต่อการลดลงของความกระดา้ง   จากภาพที 10 – 11 พิจารณาเวลาทีเหมาะสมของเวลาทีใชใ้นการบาํบดั พบวา่เวลาทีใชใ้นการบาํบดั ทีเหมาะสมคือ 30 นาที มีประสิทธิภาพการลดลงของความกระด้างทีเท่ากันกับ 15, 45 และ 60 นาที ในการลดลงของความขุ่  เมือเปรียบเทียบกนัแลว้มีค่าการลดลงทีมากกวา่ 15, 45 และ 60 นาที แต่เมือเวลาเพมิขึน 45 และ 60 นาที มีประสิทธิภาพทีเท่ากนั เมือเพมิเวลาประสิทธิภาพการลดลงของความขุ่นนอ้ยลงเนืองจากเกิดความปันป่วนของนาํในตอนแรกการกวนเร็วในขณะทีมีการเติมสารช่วยตกตะกอนเพือให้สารกระจายทวัถึงและช่วยเพิมอตัราการชนกนัระหว่างอนุภาคความขุ่นกบัสารเคมีให้มากขึนโอกาสทีจะจบัตวัเป็นฟล๊อคจะเพิมขึนการกวนชา้ตอ้งการให้ฟล๊อคลอยตวัอยูใ่นนาํไดโ้ดยไม่ตกตะกอนอตัราการเกิดฟล๊อค ในระยะแรกจะมีอนุภาคมาชนกันถีมากเท่าใดอัตราการเกิดจับตัวก็มากขึนเท่านันซึงนอกจากจะช่วยเพิมจาํนวนฟล๊อคแลว้ยงัเพิมนาํหนกัและขนาดของฟลอ๊คอีกดว้ย ทาํใหจ้มตวัไดง่้ายขึน 4. ศึกษาประสิทธิภาพของเวลาทใีช้ในการรวมตะกอน  ทาํการทดลองศึกษาประสิทธิภาพของเวลาทีใชใ้นการรวมตะกอน ณ เวลาต่างๆ ทาํการทดลองหาเวลาทีใชใ้นการรวมตะกอน โดยเลือกแบบ A คือ กวนเร็ว 120 รอบต่อนาที เวลา 1 นาที กวนชา้ 30 รอบต่อนาที เวลาทีเหมาะสมจากขอ้ 3 คือ 30  นาที แปรค่าเวลาในการทิงไวใ้ห้รวมตะกอน ซึงมีค่าดงัต่อไปนี 15 , 30, 45 และ 60 นาที โดยใช้เม็ดบีด จากความเขม้ขน้ของสารสกดัเมล็ดมะรุม 10 กรัม ใชป้ริมาณเมด็บีด 1 กรัม ในการบาํบดันาํผิวดินสงัเคราะห์  
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 ภาพท ี12 อิทธิพลของเวลาทีใชใ้นการรวมตะกอน ทีมีต่อการลดลงของความขุ่น 

 ภาพท ี13 อิทธิพลของเวลาทีใชใ้นการรวมตะกอน ทีมีต่อการลดลงของความกระดา้ง   จากภาพที 12 – 13 พิจารณาเวลาทีเหมาะสมของเวลาทีใช้ในการรวมตะกอน พบว่าเวลาทีใช้เวลาทีใช้ในการรวมตะกอน ทีเหมาะสมคือ 60 นาที ในการลดลงของความขุ่นเมือเวลามากขึนประสิทธิภาพการลดลงของความขุ่นมีค่ามากขึน แต่มีประสิทธิภาพการลดลงของความกระด้างทีเท่ากัน กับ 15, 3  และ 45 นาที เนืองจากเกิดการสัมผัสของอนุภาคคอลลอยด ์อาจเกิดขึนไดเ้องโดยอาศยัการเคลือนทีแบบบราวเนียน ซึงเกิดขึนเนืองจากอนุภาคคอลลอยด์กระทบกนัเองหรือถูกชนโดยโมเลกุลของนาํ เนืองจาก การเคลือนทีของโมเลกุลของนาํขึนอยู่กบัอุณหภูมิ การสัมผสัแบบนีจึงขึนอยู่กบัอุณหภูมิดว้ย จึงอาจกล่าวไดว้า่ การเคลือนทีแบบบราวเนียนเรียกวา่ Perikinetic Flocculation ลกัษณะฟล๊อคทีเกิดจากการจบัตวัของอนุภาคคอลลอยดน์นั ในบางครังจะมีขนาดไม่ใหญ่พอทีจะตกตะกอนไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว จึงตอ้งมีการกวนชา้เพือใหฟ้ล๊อคเล็กๆ มีโอกาสจบัตวักนัเป็นกอ้นใหญ่ขึนไปอีกถา้หากกวนเร็วหรือแรงเกินไปจะเกิดแรงเฉือนทาํให้ฟล๊อคแตกออกไดก้ารใส่สารเคมีจาํพวกพอลิเมอร์หรือ Polyelectrolytes ซึงจดัเป็นพวกฟล๊อคกูแลนตจ์ะช่วยเพิมอตัราการรวมตวัเป็น ฟล๊อคขนาดใหญ่ไดง่้าย  สรุปผลการวิจัย 1. ผลความเข้มข้นของสารสกดัมะรุม  ผลของสารสกดัมะรุมมี 2 แบบ MB และ DOMB นาํหนกัทีใชป้ริมาณดงัต่อไปนีคือ , 20 และ 30 กรัม เมด็บีดทีเหมาะสมทีสุด คือ เมด็บีดทีผสมสารสกดัมะรุม  กรัม แบบ DOMB มีประสิทธิภาพในการบาํบดั การลดลงความกระดา้งสูง เทียบเท่ากบัสารสกดัทีมีความเขม้ขน้มาก โดยพิจารณาจากการใชค้วามเขม้ขน้ของสารสกดันอ้ยแต่ใหป้ระสิทธิภาพการลดลงความกระดา้งมาก  
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2. ผลของเวลาในการกวน  ผลของเวลาในการกวนทีใช ้คือ แบบ A = กวนเร็ว  รอบต่อนาที เวลา = 1 นาที กวนชา้  รอบต่อนาที เวลา = 30 นาที  แบบ B = กวนชา้  รอบต่อนาที เวลา = 30 นาที   แบบ C = กวนเร็ว  รอบต่อนาที เวลา = 1 นาที เวลาในการกวนทีเหมาะสม คือ แบบ A เพราะ มีประสิทธิภาพการลดลงของความขุ่นและความกระดา้ง ทีมีค่าลดลงไปในทางเดียวกนั เนืองจากใชก้วนเร็วเพอืให้สมัผสักนัทวัถึงกวนชา้เพือรวมตะกอน จากการทดลองพบวา่แบบ A เหมาะสมทีสุดและเป็นไปตามทฤษฎี 3. ผลของเวลาทเีหมาะสมในการบําบัด  ผลของการลดลงความขุ่นและความกระดา้ง ทีใชเ้วลาในการบาํบดั ทีแตกต่างกนัคือ 15, 30, 45 และ 60 นาที เวลาในการบาํบดัทีเหมาะสม คือ เวลา 30 นาที เพราะวา่ มีร้อยละการลดลงของความขุ่นสูง เป็นเวลาทีเหมาะสมในการบาํบดันาํผิวดินสงัเคราะห์ 4. ผลของเวลาทเีหมาะสมในการรวมตะกอน  ผลของการลดลงความขุ่นและความกระดา้ง ทีใชเ้วลาในการรวมตะกอนทีแตกต่างกนัคือ , 30, 45 และ  นาที เวลาในการรวมตะกอนทีเหมาะสม คือ   นาที เพราะ มีประสิทธิภาพการลดลงของความขุ่นมาก   พิจารณาผลในภาพรวม พบวา่ ภาวะทีเหมาะสมในการบาํบดันาํผิวดินสังเคราะห์ทีมีค่าความขุ่นเริมตน้ 500 NTU และ ค่าความกระดา้งเริมตน้ 600 มิลลิกรัมต่อลิตร ควรใชเ้ม็ดบีดความเขม้ขน้สารสกดัมะรุม 10 กรัม แบบ DOMB โดยบาํบดัแบบ A คือ กวนเร็ว 120 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 นาทีแลว้กวนชา้ 30 รอบต่อนาที  เป็นเวลา  30 นาที หลงัจากนนัใช้เวลาในการรวมตะกอนเป็นเวลา 60 นาทีจะทาํใหไ้ดป้ระสิทธิภาพในการลดลงของความขุ่นและความกระดา้งเหมาะสมทีสุด  กิตติกรรมประกาศ  ขอขอบคุณกองทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจาํปี 2559 ทีให้การสนับสนุนงานวิจัยนีและขอขอบคุณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ ทีใหโ้อกาส เอือเฟือสถานทีและอุปกรณ์ในการทาํวจิยั  เอกสารอ้างองิ บริษทัวอเทอร์เน็ทจาํกดั(มหาชน). 2541. “ความสาํคญัของนาํต่อชีวติ”. [ออนไลน์]เขา้ถึงไดจ้าก:http://www.waternetplc.com/th. (วนัทีสืบคน้16 ตุลาคม 2557)  “ค น อิ น เดี ย มี นํ า ส ะ อ า ด ใ ช้ ด้ ว ย ม ะ รุ ม ” ม .ป .ป .[ อ อ น ไ ล น์ ] เข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก : http://www.green world.or.th /greenworld/foreign/729. (วนัทีสืบคน้10 สิงหาคม 2557) Pritchard, M., Mkandawire, T., Edmondson, A., O’Neill, J.G., Kululanga, G., 2009. “Potential of using plant extracts for purification of shallow well water in Malawi”.Physics and chemistry of the Ear th Journal 34, 799-805. Bache, D., Gregory, R., 2007. Flocs in Water Treatment. IWA Publishing, London กรกมล พิพฒัน์พฤศิกุล และ ทวีพร  เอียมจงจันทร์. 2555. การปรับสภาพนาํผิวดินโดยใช้เมล็ดพืชเป็นสารรวมตะกอน. ปริญานิพนธ์วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต. คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ. สรรพคุณและประโยชน์ของมะรุม 78 ขอ้. 2556. “มะรุม” [ออนไลน์] เขา้ถึงขอ้มูลไดจ้าก: http://frynn.com. (วนัทีสืบคน้ 31 มีนาคม 2558) 
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มาริสา จาตุพรพิพฒั์. 2551. การผลิตหูฉลามเทียมจากเจลาตินและโซเดียมแอลจิเนต. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบญัฑิต. คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. โชคชัย วนภู. 2550. การผลิตอลัจิเนทโดยเชือ Azotobacter  vinelandii และการประยุกต์ใช้ในการตรึงเอนไซม์เพือการอุตสาหกรรม. วทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต. คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี. “คุณภาพของแอลจิเนต” ม.ป.ป. [ออนไลน์]เขา้ถึงขอ้มูลไดจ้าก: www.lib.ku.ac.th/KUthesis/ 2548. (วนัทีสืบคน้ 1 เมษายน 2558) “การศึกษาคุณสมบติัของแอลจิเนต” ม.ป.ป. [ออนไลน์] เขา้ถึงขอ้มูลไดจ้าก: www.research gate .net/publication/39027957. (วนัทีสืบคน้27 กนัยายน 2557). Daniel Ramos-Jaimea, Ismael López-Juárezb, Pedro Pereza. 2013. “Effect of process parameters on robotic GMAW bead area estimation”.p.398–399. “แหล่งนาํธรรมชาติบนโลก” ม.ป.ป. [ออนไลน์]เขา้ถึงขอ้มูลไดจ้าก http://www.rmutphysics. com/charud/naturemystery/sci3/geology/8/index_ch_8-1.htm. (วนัทีสืบคน้ 13พฤษภาคม2558) “คุณภาพและมาตรฐานนาํ” ม.ป.ป. [ออนไลน์] เขา้ถึงขอ้มูลไดจ้าก: https://www.google.co.th/. (วนัทีสืบคน้ 13พฤษภาคม2558) “ส ม บั ติ ข อ ง นํ า ”ม . ป . ป .  [ อ อ น ไ ล น์ ]  เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ไ ด้ จ า ก : www.il.mahidol.ac.th/e-media/eco logy/chapter3/chapter3_water2.htm. (วนัทีสืบคน้ 29 กนัยายน 2557) การสร้างรวมตะกอน. ม.ป.ป. [ออนไลน์] เขา้ถึงขอ้มูลไดจ้าก:www.sut.ac.th/im/data/ww0505b .pd. (วนัทีสืบคน้16 กุมภาพนัธ์ 2558) กระบวนการ Coagulation และ Flocculation ม.ป.ป.[ออนไลน์] เขา้ถึงขอ้มูลไดจ้าก:www.mwa.co.th/ewt_dl_link.php?nid=441.(วนัทีสืบคน้ 22 มีนาคม 2558) กระบวนการรวมตะกอน. ม.ป.ป. [ออนไลน์] เขา้ถึงขอ้มูลไดจ้าก: www.il.mahidol.ac.th/e-media/ecology/chapter3.htm.(วนัทีสืบคน้25มีนาคม 2558) “การตกตะกอนทางเคมี” ม.ป.ป. [ออนไลน์] เขา้ถึงขอ้มูลไดจ้ากwww.yala.ac.th/links/pitai /Link/Link%204.1.html(วนัทีสืบคน้ 26มีนาคม 2558) ณัฐนาถ ประสมศรี. 2537. โคแอนกูแลนต์และโคแอนกูแลนต์เอดจากเมล็ดมะรุม. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบญัฑิต, คณะวทิยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวทิยาลยั. อิชยา จนัทร์ศรี, ธนพงศ์ โรจนชีวินสุภร และ ปิยวชั สุขสาราญ. 2548. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของส่วนต่างๆ ของตน้มะรุม (Moringa oleifera Lam.) ในการตกตะกอนนํา.วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัญฑิต, จุฬาลงกรณ์หาวทิยาลยั. Davor Zeljezic a, Marija Bjelis b, Marin Mladinic.2015. “Evaluation of the mechanism of nucleoplasmic bridge formation due to premature telomere shortening in agricultural workers exposed to mixed pesticides”: Indication for further studies. p.45-47. กรมอุตสาหกรรมพนืฐานและการเหมืองแร่การตรวจสอบ. “คุณภาพนาํ”. [ออนไลน์] เขา้ถึงขอ้มูลไดจ้าก: http://envimining. dpim.go.th/modules.php?m=env _check &op=detailenv_check&enck=110&gr=. (วนัทีสืบคน้ 15 พฤษภาคม 2558) เอกลกัษณ์ ทวโีรจนกุล. 2009. Microencapsulation เทคโนโลยีจิวแต่แจ๋ว. Technology Promotion Mag.August-September 2009, Vol.36 No.206.http://www.tpa.or.th /publisher/pdfFileDownloadS/TN206B_p39-42.pdf 
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กรมทรัพยากรนาํบาดาล. . โครงการจดัทาํแผนบูรณาการนาํบาดาลร่วมกบันาํผิวดินทวัประเทศ[online]Available:http://conjgis. dgr.go.th/conjcenter/MIS/Content.aspx?id=1(Retrieved Sep 13, 2011) ปทุมทิพย ์ปราบพาล และขนิษฐา เจริญลาภ. 2556. การผลิตนาํใชอ้ย่างเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มดว้ยสารโคแอกกูแลนตจ์ากธรรมชาติ. รายงานการวจิยังบประมาณแผน่ดิน 2556. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ. Abdel-Shafy, H.I., and Abdel-Basier, S.E. 1991. Chemical treatment of industrial wastewater. Environmental Management Health. 2(3): 19-23. Ademiluyi A. (1988) Sludge conditioning with Moringa seeds. Envier . Int . 14, 59 – 63. American Water Works Association (AWWA). 1998. Water quality and treatment: A Handbook of Community Water Supplies, 20th ed. McGraw-Hill, New York. Barth V. H., Habs M., Klute R., Miiller S. and Tauscher B. 1982. Water treatment on Moringa oleifera. Chem. z. 106 (2), 75-78. Bensadok, K., Benemmar, S., Lappiicque, F., and Nezzal, G. 2008. Electrocoagulation of cutting oil emulsion using aluminium plate electrodes, J . Hazardous Mater ials. 152; 423-430. Bromley, D., Gamal El-Din,M., Smith, D.W. 2002. A low cost treatment process to reduce phosphorus and suspended solids in liquid wastes from animal farm operations, In: proceedings of the fourth international livestock waste management symposium and technology expo Malaysia society of animal production, Penang, Malaysia, 215. Folkard, G., Sutherland, J. and Reya Al- Khalili, U.K. 1995. Natural coagulants - A sustainable approach, 21st WEDC Conference. Hammer, M.J. 1996. Water  and wastewater  technology, 3rd, United States of America:  Prentice-Hall, Inc. 519p. Jahn S. A. A. 1986. Proper use of African natural coagulants for rural water supplies:  Muyibi, S.A., Okufu, C.A., 1995. Coagulation of low turbidity surface water with Moringa oleifera seeds. Int. J. Environ. Stud. 48, 263– 273. Ndbigengesere, A., Narasiah, K.S., 1998. Quality of water treated by coagulation using Moringa oleifera seeds. Water Res. 32 (3), 781– 791. Ndbigengesere, A., Narasiah, K.S., Talbot, B.G., 1995. Active agent and mechanism of coagulation of turbid waters using Moringa oleifera. Water Res. 29 (2), 703–710. Tatsi, A.A., Zouboulis, A.I., Matis, K.A., Samara, P. 2003. Coagulation-flocculation pre-treatment of sanitary landfill leachates. Chemosphere. 53: 737-744. United Nations World Water Assessment Program. 2003. Water for people, water for life. Barcelona. Nilanjana Rao, “Use of Plant Material as Natural Coagulants for Treatment for Waste Water” 2005  [online] Available: http://www.vi sionriviewpoint.com/article.asp?articleid=48 (Retrieved Sep 13, 2011)     
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เครืองดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ Sucker  Grass and Leaf Debr is Ver satile  จงรักษ ์เนียมสวรรค์ *และ สมคิด สมนกัพงษ1์ Jongrak  Niamsawan 1* and Somkid  Somnukpong1  บทคัดย่อ  ในสถานศึกษาและสถานทีราชการต่าง ๆ  ในประเทศไทยนิยมปลูกตน้ไม ้ เพอืให้ภายในสถานศึกษา และสถานทีราชการดูสวยงามและร่มรืน  แต่ตน้ไมเ้หล่านี  ก็สร้างปัญหาใหก้บัผูที้มีหนา้ทีรับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาด  ยากต่อการทาํความสะอาด  จากการศึกษาเอกสารงานวจิยัทีเกียวขอ้งของเครืองจกัรทีอาํนวยความสะดวกในการดูดเก็บเศษใบไม้ไดมี้การศึกษาไว ้ ผูจ้ดัทาํจึงคิดทีจะพฒันาปรับปรุงเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค ์ เพือหาประสิทธิภาพการทาํงาน  ศึกษาความพึงพอใจของผูท้ดลองใช ้ และเพอืใชใ้นการทาํความสะอาดสถานทีต่าง ๆ  ให้รวดเร็วขึน  โดยการคิดคน้เครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงคถื์อวา่เป็นสิงประดิษฐด์า้นการประกอบอาชีพให้กบัประชาชนทวัไป  จากการสร้างและพฒันาเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค ์ พบวา่  กลุ่มตวัอยา่ง  มีความคิดเห็น  มีค่าเฉลียในระดบัทีดี  (x=4.006 S.D.=0.040 )  โดยพิจารณาเป็นด้าน ๆ  คือ  ด้านวสัดุ ทีใช้ในการสร้างเครืองดูดเศษหญ้าและ  เศษใบไม้อเนกประสงค์อยู่ในระดบัปานกลาง  (x=3.975 S.D.=0.297)  ด้านความสะดวกในการใช้งานเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค์อยู่ในระดับดี  (x=4.3 S.D.=0.265 )  ดา้นประสิทธิภาพการทาํงานเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไม้เอนกประสงค์อยู่ในระดับปานกลาง  (x=3.9 S.D.=0.141)  ด้านคู่ มือการใช้งานเครืองดูด เศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงคอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง  (x= 3.85 S.D.=0.212)  สมรรถนะเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค ์ โดยใชร้ะดบัความเร็วรอบไดสู้งสุดที  ,   รอบ/นาที  สามารถดูดเศษหญา้และเศษใบไมสู้งสุดมีค่าเฉลีย  .   กิโลกรัม/ชวัโมง   คาํสําคญั : เครืองดูดเศษหญา้          สาขาเทคโนโลยกีารผลิต แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลยัเทคนิคกาํแพงเพชร ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดักาํแพงเพชร 62000 1 Department of Production Technology , Faculty of Machine Shop, Kamphaengphet Technical College , Sub-district Mueng, District Mueng, Kamphaengphet Province 62000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : jongrak.nsw@gmail.com 
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ABSTRACT   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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บทนํา ความเป็นมาและความสําคญั เนืองจากในสถานศึกษาและสถานทีราชการต่าง ๆ  ในประเทศไทยนิยมปลูกตน้ไมเ้พือให้ภายในสถานศึกษาและสถานทีราชการดูสวยงามและร่มรืน  ตน้ไมที้นิยมนาํมาปลูกส่วนมากจะเป็นไมย้นืตน้หรือไมม้งคลต่าง ๆ  แต่ตน้ไมเ้หล่านีก็สร้างปัญหาให้กบันักการภารโรง  หรือผูที้มีหน้าทีรับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาดภายในสถานทีราชการและสถานศึกษา  เพราะในแต่ละปีตน้ไมจ้ะมีการผลดัใบในช่วงฤดูแลง้  (เดือนมกราคม–เดือนมีนาคม)  จึงทาํให้ใบไมที้ผลดัใบหล่นลงบนพนื  ยากต่อการทาํความสะอาด  โดยทวัไปนนัการทาํความสะอาด เศษใบไมจ้ะกวาดรวมกนัเป็นกอง  แลว้นาํใส่ถงัขยะซึงเป็นวธีิทีชา้และยงัทาํใหเ้กิดฝุ่ นละอองอีกดว้ย อีกทงัฝุ่ นเหล่านนัยงัเป็นตน้เหตุของโรคต่าง ๆ  มากมายอีกดว้ย  เช่น  โรคภูมิแพ ้จ าก เห ตุผ ล ดังก ล่ าว   ผู ้จัด ทํ าเห็ น ถึ งส ภ าพ ปั ญ ห าจาก ก าร เก็บ ทําค วาม ส ะอ าด ข อ งนัก ก ารภ ารโรง                          หรือผูที้มีหนา้ทีรับผิดชอบทีตอ้งการทาํความสะอาด  ซึงจะตอ้งใชค้นเป็นจาํนวนมาก  เสียเวลา  และเป็นวธีิทีชา้  ในการทาํความสะอาด   ดว้ยเหตุผลกล่าวขา้งตน้  ผูจ้ดัทาํมีแนวคิดทีจะออกแบบและสร้างเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมอ้เนกประสงค ์ ทีสามารถดูดเศษใบไมใ้ส่กระสอบไดต้ามตอ้งการ  มีกลไกทีเหมาะสม  สะดวกต่อการใชง้านปลอดภยักบัผูป้ฏิบติังาน  อีกทงัลดเวลาในการทาํงานไดอี้กวธีิหนึงดว้ย วตัถุประสงค์ของการวจิัย  1.2.1  เพือสร้างและพฒันาเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค ์ 1.2.2  เพือหาประสิทธิภาพการทาํงานของเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค ์1.2.3  เพือศึกษาความพงึพอใจของผูท้ดลองใชเ้ครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค ์ขอบเขตการวจิยั  การศึกษาเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค ์ โดยใชร้ะบบไซโคลน  เพือหาประสิทธิภาพการทาํงาน  และประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้งาน  โดยทําการทดสอบการทํางานในบริเวณ  วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร  โดยเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมส้ามารถดูดเก็บใบไมที้มีขนาดความกวา้งไม่เกิน    เซนติเมตรและสามารถดูดเก็บใบไม้แห้งเท่านัน  ใชเ้ครืองยนต์  HONDA  ความเร็วรอบ  ,   รอบ/นาที  เพือใช้เป็นตน้กาํลงัในการหมุนใบพดัเพือสร้างแรงลม  เครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค ์ มีขนาดความกวา้ง     มิลลิเมตร  ความยาว  1,500  มิลลิเมตร  ถงัเก็บมีความสูง    มิลลิเมตร  กวา้ง    มิลลิเมตร  ขอ้เกียวกระสอบเก็บเศษหญา้และใบไม ้ ความสูง    มิลลิเมตร  ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง (Ø)  30   มิลลิเมตร  ถงัดกัเก็บฝุ่ นละออง  ความสูง    มิลลิเมตร  กวา้ง    มิลลิเมตร  ปากดูดสามารถเปลียนใชเ้ป็นท่อดูดได ้ เพอืสะดวกในการดูดเก็บในบริเวณทีปากดูดเขา้ไม่ถึง ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ  1.4.1  ไดเ้ครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงคจ์าํนวน  1  เครือง   1.4.2  ลดเวลาในการเก็บเศษหญา้และใบไม ้ 1.4.3  ลดอาการเมือยลา้ในการเก็บเศษหญา้และเศษใบไม ้1.4.4  อาํนวยความสะดวกในการเก็บเศษหญา้และเศษใบไมใ้หก้บัผูที้ประกอบอาชีพเก็บกวาดและ ทาํความสะอาดในสถานทีราชการ  สนามกีฬา  สนามฟตุบอล  หรือสนามกอลฟ์  เป็นตน้ . .   นาํเศษหญา้และเศษใบไมไ้ปต่อยอดในการทาํปุ๋ ยอินทรียแ์ลว้บรรจุขายเพอืเกิดรายได ้. .   เป็นเครืองทุ่นแรงใหก้บัผูป้ระกอบอาชีพ 
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แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัทเีกยีวข้อง ทฤษฎเีกียวกับระบบไซโคลน    เครืองเก็บฝุ่ นเชิงกล  (Mechanical Collectors)  เป็นเครืองมือทีแยกฝุ่ นหรืออนุภาคออกจากแก๊สหรืออากาศ โดยใชแ้รงถ่วง  หรือแรงเฉือยกระทาํบนอนุภาคหรือทงั  2  อย่าง  ตวัอย่างเครืองเก็บฝุ่ นประเภทนี  ไดแ้ก่ ถงัตกอนุภาค  (gravity settling chambers)  และไซโคลน  (cyclone collectors)  ไซโคลนเป็นเครืองมือสาํหรับแยกอนุภาคออกจากอากาศ  โดยใช้แรงหนีศูนยก์ลาง  ซึงเกิดจากการทาํให้กระแสอากาศหมุนวน  (vortex)  จึงสามารถแยกอนุภาคออกจากอากาศได ้ การเกิดกระแสวนทาํไดโ้ดยการใหอ้ากาศไหลเขา้สู่ไซโคลนในแนวสมัผสั หรือแนวแกน  กลไกในการจบัอนุภาค  (collection Mechanisms)  กลไกทีใชเ้ก็บอนุภาคในไซโคลนมี  2  อยา่ง คือ  1)  แรงหนีศูนยก์ลางหรือแรงเหวยีง  ซึงเกิดจากการทาํใหก้ระแสอากาศมีการหมุนทาํใหอ้นุภาคถูกเหวียงไปยงัผนงัของไซโคลน  2)  แรงถ่วง  เมืออนุภาคเคลือนถึงผนงัของไซโคลนแลว้  อนุภาคทีหนกัจะไดรั้บแรงถ่วงทาํให้อนุภาคตกลงไปทีถงัพกัขา้งล่าง   หลักการทาํงานของระบบไซโคลน             ไซโคลนประกอบด้วยส่วนรูปทรงกระบอก  และมีปลายเป็นรูปโคนอากาศ  เคลือนเขา้สู่ไซโคลน ในแนวสัมผสัทีใกลส่้วนบนของเครือง  ด้วยความเร็วประมาณ  30  เมตรต่อวินาที  เมืออากาศผ่านเข้ามาในไซโคลนจะเกิดกระแสวนเรียกว่า  Mnvortex  ซึงทําให้เกิดแรงหนีศูนย์กลางเหวียงอนุภาคไปยงัผนังของไซโคลน                     กระแสวนนีจะเคลือนลงจนถึงจุดหนึงทีอยูเ่กือบปลายโคน  อากาศจะหมุนกลบัเป็นกระแสวนทีเล็กกวา่เดิม             เรียกวา่ Core vortex  และเคลือนทีขึนไปตามตวัไซโคลนจนออกไปทางท่อออกทีอยูส่่วนบนของเครืองนนัคือ                  มีกระแสวน  2  ชนั  (double vortex)  เกิดขึนในทิศทางเดียวกนั  สาํหรับอนุภาคทีถูกเหวยีงไปยงัผนังของไซโคลนจะเคลือนทีลงไปยงัส่วนปลายของโคนไปยงัถงัพกั  (Hopper)  เนืองจากแรงถ่วง  ส่วนอากาศทีไม่มีอนุภาคก็จะหมุนออกไปทางท่อออกทีอยู่ส่วนบนของไซโคลนดงัภาพที  .              ภาพท ี .   ส่วนประกอบของไซโคลน  (Cyclone)   
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ชนิดของไซโคลนสามารถแบ่งเป็น  2  ชนิด  ไซโคลนทีก๊าซไหลเข้าตามแนวแกน  (Axial-gas-entrycyclone)  เป็นไซโคลนทีนิยมใช้กันมาก  ในปัจจุบนั  มกัเป็นไซโคลนขนาดใหญ่ทีมีทางเขา้อาจเป็นดา้นบนหรือดา้นล่าง  โดยไซโคลนทีมีทางเขา้ทางดา้นล่างมกัใช้ในการดกัจบัฝุ่ นละอองทีปนมากบัหยดนาํ  หลงัจากผ่านสครับเบอร์  โดยก๊าซจะไหลเขา้มาในทางดา้นล่างตามแนวสมัผสั  ทาํให้เกิดกระแสก๊าซไหลวนขึน  และไหลออกทางดา้นบน  ส่วนละอองนาํทีมีขนาดใหญ่  จะถูกเหวยีงลงดา้นล่างเพอืแยกออกจากกระแสก๊าซ  สําหรับไซโคลนทีมีทางเขา้ทางดา้นบนมกัใชใ้นการดกัจบัฝุ่ น ซึงมีลกัษณะท่อทางเขา้ตามแนวสัมผสั ทีส่วนบนของไซโคลน  เกิดกระแสก๊าซวนลงสู่ดา้นล่าง  และกลบัขึนมาดา้นบนออกทางท่อออก  โดยฝุ่ นจะถูกแรงเหวยีง  และตกลงสู่ดา้นล่างแยกออกจากกระแสก๊าซดงัภาพที  .   

                                    ภาพท ี .   ไซโคลนทีก๊าซไหลเขา้ตามแนวแกน  (Axial-gas- entry cyclone)  ไซโคลนทก๊ีาซไหลเข้าตามแนวสัมผสั  (Tangential-gas-entry cyclone)  เป็นไซโคลนขนาดเล็ก ทีมีประสิทธิภาพสูงกว่าไซโคลน  ตามแนวสัมผสั  เนืองดว้ยไซโคลนชนิดนีจะทาํให้เกิดกระแสก๊าซทีมีขนาดเล็ก และมีความเร็วของกระแสก๊าซมากกวา่ไซโคลนชนิดแรก  โดยกระแสก๊าซจะเขา้ตามแนวนอนตงัฉาก   กบัตวัไซโคลน  พร้อมเกิดกระแสวนหลกัหมุนลงสู่ดา้นล่าง  และกลบัขึนดา้นบนออกสู่ท่ออก  โดยฝุ่ นจะถูกแยกออกจากกระแสก๊าซดว้ยแรงเหวยีง  และตกลงสู่ดา้นล่างของไซโคลนส่วนใหญ่ไซโคลนทาํมาจากเหล็กคาร์บอน หรือใชโ้ลหะหรือเซรามิคใดก็ได ้ ถา้ตอ้งการใชใ้นงานทีมีอุณหภูมิสูง  การกดักร่อนและสึกกร่อน  แต่ผิวภายใน   ตอ้งเรียบ  เนืองจากไซโคลนเป็นเครืองมือทีไม่มีส่วนทีเคลือนที  ดังนันการเดินเครืองจึงง่าย  และไม่ตอ้งการการบาํรุงรักษามากนัก  นอกจากนีไซโคลนอาจแบ่งออกเป็นแบบทีใช้กนัทวัไป (Conventional  Cyclones)  และแบบทีมีประสิทธิภาพสูง (High  Efficiency  Cyclone)  ซึงมีขนาดเล็ก  (Body Diameter)  (ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางนอ้ยกวา่  3  ฟุต  หรือ  0.9  เมตร  ส่วนไซโคลนทวั ๆ  ไปมีขนาดตงัแต่  4 - 12  ฟตุหรือ  1.2 - 3.6  เมตร)  ประสิทธิภาพของไซโคลน  3  ชนิด  คือ  ไซโคลนทีมีประสิทธิภาพสูง  ไซโคลนทีใชก้นัทวัไป  และไซโคลน ทีรับอตัราการไหลสูง  (High  Efficiency  Cyclone)  ดงัภาพที  .     
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            ภาพท ี .   ไซโคลนทีก๊าซไหลเขา้ตามแนวสัมผสั (Tangential-gas- entry cyclone)  สูตรทใีช้ในการคาํนวณ ความเร็วรอบ  หมายถึง  ความเร็วรอบของจุดใดจุดหนึงบนผิวงาน  ซึงมีใชใ้นการหมุนของพลูเล่ย ์ (Pulley)  ลอ้หินเจียระไน  มีหน่วยวดัเป็นรอบต่อนาที  (rpm)  ซึงงานเหล่านีจะตอ้งหมุนเร็วมาก แต่ความเร็วรอบ  เมือมาใชก้บังานกดั  งานกลึง  งานไส  จะเรียกว่าความเร็วตดั  มีหน่วยวดัเป็นเมตรต่อนาที สูตรทีใชค้าํนวณความเร็วรอบ  ก็คือ  สูตรคาํนวณความเร็วตดันนัเองแต่คูณดว้ย  60  เพือเปลียนเวลาเป็นวนิาที การคาํนวณหากําลังของมอเตอร์  เมือตอ้งการจะคาํนวณหามอเตอร์จะได ้ F  นิวตนั  ทีกระทาํสมัผสักบัเพลาทาํใหเ้พลาหมุนดว้ยความเร็วรอบ  n  รอบต่อนาที  ขณะทีเพลาหมุนไป  1  รอบ  สามารถหาค่าต่าง ๆ ไดด้งันี  การคาํนวณหาระยะทางทีเคลือนทีได้  ขณะทีเพลาหมุนไป  1  รอบ  สามารถคํานวณหาได้  ดังแสดงในสมการที  1  สมการทีใช้คาํนวณหาระยะทางทีเคลือนที 
= 2      (1)  สมการทีใชใ้นการคาํนวณหางานทีเพลากระทาํต่อวนิาที 

=   2       (2)   . . .   การคํานวณหาแรงบิด สามารถคาํนวณได ้ดงัแสดงในสมการที   สมการทีใชใ้นการคาํนวณหาแรงบิด  เพราะฉะนนั  การคาํนวณหากาํลงัมอเตอร์สามารถคาํนวณหาได ้ ดงัแสดง             ในสมการที                      =               (3) เมือ P คือ  กาํลงัทีเพลารับแรงจากมอเตอร์มีหน่วยเป็น  วตัต ์ (w)  หรือกิโลวตัต ์ (KW)  T คือ  โมเมนตแ์รงบิด  มีหน่วยเป็น  นิวตนัเมตร   N คือ  ความเร็วรอบของเพลา มีหน่วยเป็นรอบต่อนาที  rpm  (   รอบ  =    เรเดียน) r คือ  รัศมีของเพลามีหน่วยเป็นเมตร 
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 จากสูตร    =        (4)     เพราะฉะนนั   =        (5)  วธิีดําเนินการวิจัย  การออกแบบและสร้างเครืองดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ              ตลอดจนวิ ธีการทํางานของเครืองดูดเศษหญ้า  และเศษใบไม้เอนกประสงค์  ซึงประกอบด้วย  ส่วนประกอบ                        และการทํางานของการดูดเศษใบไม ้ ทฤษฎีการออกแบบ  การคาํนวณ  และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง  ซึงมีวิธีการดาํเนินงาน  ดงัต่อไปนี ตอนท ี   เพือสร้างและพฒันาเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงคผ์ูจ้ดัทาํไดจ้าํแนกขนัตอนการสร้าง   และพฒันาเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค ์ ออกเป็น    ขนัตอนยอ่ยดงันี       
      
 
    
 ขนัตอนท ี   ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสารงานวจิยัทีเกียวขอ้ง และผูเ้ชียวชาญ         ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด  ทฤษฏี  เอกสารงานวิจยัทีเกียวขอ้งกับวิธีการเก็บเศษใบไมใ้นแบบต่าง ๆ  ตลอดจนปรึกษาผูเ้ชียวชาญดา้นการผลิตโครงสร้างเหล็ก และดา้นเครืองยนต ์จึงนาํขอ้มูลมารวบรวมวิเคราะห์เพือสร้างเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค ์ขนัตอนท ี 2  ทาํการสร้างเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงคโ์ดยมีขนัตอนดงันี          .   จดัหาอปุกรณ์ทีใชใ้นการสร้างเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค ์ อุปกรณ์มีดงันี  .  เหลก็กล่องขนาด    นิว  x    นิว   .  เหลก็แป๊บขนาด  Ø    มิลลิเมตร   .  เหลก็ฉาก ขนาด    นิว             .  เหลก็แผ่นหนา  3  มิลลิเมตร             .  เหลก็เพลาขนาด  Ø  30  มิลลิเมตร             .  ตุก๊ตา    ตวั  

ขนัตอนที    ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสารงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 
ขนัตอนที    สร้างเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค ์

ขนัตอนที    ตรวจสอบโดยผูเ้ชียวชาญ 
ขนัตอนที  4  ทดลองใช ้

ขนัตอนที    พฒันาเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค ์
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           .  ลอ้ใหญ่    ลอ้เลก็    ลอ้             .  เครืองยนต ์   cc  จาํนวน    เครือง        .   นาํเหลก็กล่องตดัตามขนาด โดยนาํมาเชือมประกอบเป็นโครงสร้าง และทาํการติดตงัลอ้เลือน ดงัภาพที  .          ภาพท ี .   เชือมประกอบโครงสร้างเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค ์        .   นาํโครงสร้างมาติดตงัชุดหวัดูด  และติดตงัถงัเก็บ  ดงัภาพที  .                                                  ภาพท ี .   ทาํการติดตงัชุดปากดูด  และถงัเก็บ         2.4  นาํเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงคม์าพน่สี  ดงัภาพที  .                                               ภาพท ี .   ทาํการพน่สีเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค ์  
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ขนัตอนท ี   ตรวจสอบโดยผู้เชียวชาญ         หลงัจากผูจ้ดัทาํไดส้ร้างเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค ์ และไดรั้บขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชียวชาญในดา้นเครืองยนต ์ ผูเ้ชียวชาญทีมีประสบการณ์ดา้นโครงสร้าง  ซึงเป็นอาจารยจ์ากวิทยาลยัเทคนิคกาํแพงเพชร จาํนวน    ท่าน  เสนอแนะใหป้รับปรุงโครงสร้างใหมี้ขนาดเล็กลงกวา่เดิม  และใหส้ามารถมองเห็นดา้นหนา้ไดช้ดัเจน ขนัตอนท ี   ทดลองใช้         ในขนัตอนนีผูจ้ดัทาํไดน้าํเครืองดูดเศ ของเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค ์ และขอ้เสนอแนะ เพือนาํมาพฒันาในระยะต่อไป                               ภาพท ี .   การทดลองใชเ้ครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค ์ ขนัตอนท ี   พฒันาเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค ์       หลงัจากไดท้ดลองใช ้ ผูจ้ดัทาํไดพ้ฒันาเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงคต์ามขอ้เสนอแนะ ของผูเ้ชียวชาญ  และนกัการภารโรง  ใหมี้ความสะดวกในการใชง้านมากขึน   ผลการดําเนินงาน          จากการออกแบบและสร้างเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค ์ ไดท้าํการทดลองหาสมรรถนะของเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมอ้เนกประสงค ์ โดยการดูดเก็บเศษใบไมที้ความเร็วรอบ  ,000 - 3,600  รอบต่อนาที  ซึงมีความเร็วทีแตกต่างกนั  โดยใชใ้บพดัทีมีใบพดัจาํนวน    ใบ  และทาํการออกแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างทีเป็นนักการภารโรงของวิทยาลยัเทคนิคกาํแพงเพชร  เพอืหาประสิทธิภาพดา้นต่าง ๆ  ของเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค ์ การสร้างและพฒันาเครืองดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้อเนกประสงค์มีการหาประสิทธิภาพดงัต่อไปน ี .  หาประสิทธิภาพ  ด้านวสัดุทีใช้ในการสร้างเครืองดูดเศษหญ้าและเศษใบไมเ้อนกประสงค์  ของกลุ่มตวัอย่างโดยการสอบถาม  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็น  มีค่าเฉลียในระดับปานกลาง (x=3.975 S.D.=0.297)โดยพิจารณา ทีความแข็งแรงทนทาน (x=4.0 S.D.=0.666 ) หาง่าย (x=4.3 S.D.=0.823 ) ราคาถูก (x=3.6 S.D.=1.074 ) การบาํรุงรักษาซ่อมแซม (x=4.0 S.D.=0.666 )      
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ตารางท ี   หาประสิทธิภาพ  ดา้นวสัดุทีใชใ้นการสร้างเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค ์รายการ x S.D. การแปลผล . มีความแข็งแรงทนทาน . หาง่าย . ราคาถกู . การบํารุงรักษาและการซอ่มแซม 
4.0 4.3 3.6 4.0 

0.666 0.823 1.074 0.666 
ดี ดี ปานกลาง ดี รวม 3.975 0.297 ปานกลาง   . หาประสิทธิภาพ ดา้นความสะดวกในการใชง้านเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงคข์องกลุ่มตวัอย่าง  โดยการสอบถาม  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็น  มีค่าเฉลียในระดบัดี  (x=4.3 S.D.=0.265 ) โดยพจิารณาทีการประหยดัเวลา (x=4.2 S.D.=0.632 ) การทํางานไม่ซับซ้อน (x=4.6 S.D.=0.516 ) ความปลอดภัยในการใช้งาน (x=4.1 S.D.=0.567 )   ตารางท ี   หาประสิทธิภาพ ดา้นความสะดวกในการใชง้านเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค ์รายการ x S.D. การแปลผล . ประหยดัเวลา . การทํางานไมซ่บัซ้อน . ความปลอดภยัในการใช่งาน 

4.2 4.6 4.1 
0.632 0.516 0.567 

ดี ดี ดี รวม 4.3 0.265 ดี   .  หาประสิทธิภาพ ดา้นประสิทธิภาพการทาํงานเครืองดูดเศษหญ้าและเศษใบไมเ้อนกประสงค ์ ของกลุ่มตวัอย่าง  โดยการสอบถาม พบว่า  กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็น มีค่าเฉลียในระดับปานกลาง  (x=3.9 S.D.=0.141)  โดยพิจารณาเป็นรายการดงันี  มีประสิทธิภาพตามวตัถุประสงค ์ (x=4.0 S.D.=0.816 )  สามารถดูดเศษใบไมไ้ดร้วดเร็ว  (x=3.8 S.D.=0.632 )  ตารางท ี   หาประสิทธิภาพ  ดา้นประสิทธิภาพการทาํงานเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค ์รายการ x S.D. การแปลผล . มีประสิทธิภาพในการทํางานตามวตัถปุระสงค์ 4.0 0.816 ดี . ทําการดดูเก็บเศษใบไม้ได้รวดเร็ว 3.8 0.632 ปานกลาง รวม 3.9 0.141 ปานกลาง   .  หาประสิทธิภาพ  ดา้นคู่มือการใชง้านเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค ์ของกลุ่มตวัอยา่งโดยการสอบถาม  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นมีค่าเฉลียในระดบัปานกลาง  (x= 3.85 S.D.=0.212) โดยพิจารณาทีวิธีอ่านเขา้ใจง่าย  (x=4.0 S.D.=0.542)  มีลาํดบัขนัตอนชดัเจน  (x=3.7 S.D.=0.674 )     
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ตารางท ี   หาประสิทธิภาพ  ดา้นคู่มือการใชง้านเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค ์รายการ x S.D. การแปลผล . วิธีใช้อา่นเข้าใจง่าย 4.0 0.542 ดี . มีลาํดบัขนัตอนการทํางานชดัเจน 3.7 0.674 ปานกลาง รวม 3.85 0.212 ปานกลาง  การหาสมรรถนะเครืองดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์  มีผลการทดลองดงัต่อไปน ี .  เมือทาํการทดลองเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงคโ์ดยใชใ้บพดั  6  ใบ  ทีความเร็วรอบที  2,   รอบ/นาที  โดยนาํเศษหญา้และเศษใบไมน้าํหนัก  3  กิโลกรัม  ใชเ้วลาในการเก็บ  1.48  นาที  สามารถทาํการดูดเศษหญา้และเศษใบไมไ้ดโ้ดยเฉลีย  121.62  กิโลกรัมต่อชวัโมง   2.  เมือทาํการทดลองเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงคใ์ชใ้บพดั    ใบ  ทีความเร็วรอบที ,   รอบ/นาที  โดยนําเศษหญา้และเศษใบไมน้าํหนกั  3  กิโลกรัม  ใชเ้วลาในการเก็บ  1.20  นาที  สามารถทาํการเศษหญา้และเศษใบไมไ้ดโ้ดยเฉลีย  150  กิโลกรัมต่อชวัโมง   3.  เมือทาํการทดลองเครืองดูดเศษหญ้าและเศษใบไมโ้ดยใชใ้บพดั    ใบ  ทีความเร็วรอบที  ,   รอบ/นาที  โดยเศษหญา้และเศษใบไมน้าํหนกั  3  กิโลกรัม  ใชเ้วลาในการเก็บ  1.02  นาที  สามารถทาํการดูดเศษหญา้และใบไมไ้ดโ้ดยเฉลีย  176.47  กิโลกรัมต่อชวัโมง  สรุปผลการวจิัย จากการศึกษาทดลอง  การออกแบบและสร้างเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค ์ มีวตัถุประสงคเ์พือสร้างและพฒันาเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค์  และทดสอบหาสมรรถนะเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไม้เอนกประสงค ์ โดยสามารถสรุปผลการศึกษาทดลองและขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี สรุปผลการทดลอง .  การสร้างและพฒันาเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงคมี์การหาประสิทธิภาพดงัต่อไปนี จากการสร้างและพฒันาเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค์  โดยการทาํแบบสอบถาม   กลุ่มตวัอยา่ง              ทีเป็นนักการภารโรงของวิทยาลยัเทคนิคกาํแพงเพชร  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่ง  มีความคิดเห็น  มีค่าเฉลียในระดบัทีดี  (x=4.006 S.D.=0.040 )  โดยพิจารณาเป็นดา้น ๆ  คือ  ดา้นวสัดุทีใชใ้นการสร้างเครืองดูดเศษหญา้และ  เศษใบไมอ้เนกประสงคอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง  (x=3.975 S.D.=0.297)  ดา้นความสะดวกในการใชง้านเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงคอ์ยู่ในระดับดี  (x=4.3 S.D.=0.265 )  ดา้นประสิทธิภาพการทาํงานเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค์อยูใ่นระดบัปานกลาง  (x=3.9 S.D.=0.141)  ดา้นคู่มือการใชง้านเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงคอ์ยู่ในระดบัปานกลาง  (x= 3.85 S.D.=0.212)  ดงัตารางแสดงผลดงัต่อนี     
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ตารางท ี 5  หาประสิทธิภาพ ดา้นคู่มือการใชง้านเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค ์รายการ x S.D. การแปลผล . ประสิทธิภาพ ด้านวสัดุทีใช้ในการสร้างเครืองดูดเศษหญ้าและเศษใบไมเ้อนกประสงค ์2. ประสิทธิภาพ ด้านความสะดวกในการใช้งานเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค ์3. ประสิทธิภาพ ดา้นประสิทธิภาพการทาํงานเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค ์4. ประสิทธิภาพ ดา้นคู่มือการใชง้านเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค ์

3.975  4.3  3.9   3.85 

0.297  0.265  0.141   0.212 

ปานกลาง  ดี  ปานกลาง   ปานกลาง  รวม 4.006 0.040 ดี  ตารางท ี 6  สรุปผลการสร้างและพฒันาเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค ์
ลาํดบัที 

ความเร็วรอบ (rpm) 
เวลาในการเก็บ (min) 

นาํหนกัใบไม้หลงัจากการเก็บ kg 
อตัราการดูดใบไม ้Kg/hr หมายเหต ุ

1 2,000 1.48 3 121.62  2 3,200 1.20 3 150  3 3,600 1.02 3 176.47    จากการทดลองหาสมรรถนะเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค ์ โดยใชร้ะดบัความเร็วรอบ ไดสู้งสุดที  3,   รอบ/นาที  สามารถดูดเศษหญา้และเศษใบไมสู้งสุดมีค่าเฉลีย  .   กิโลกรัม/ชวัโมง  ข้อเสนอแนะ  จากการทีไดท้าํการศึกษาทดลองหาสมรรถนะของเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมอ้เนกประสงค ์ ผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาวธีิการดูดของเครืองดูดเศษหญา้และเศษใบไมเ้อนกประสงค ์ โดยผูจ้ดัทาํมีขอ้เสนอแนะ ดงันี 1. พฒันาใหส้ามารถเคลือนทีไปไดอ้ยา่งสะดวก 2. พฒันาใหส้ามารถดูดใบไมที้เปียกนาํได ้3. พฒันาใหมี้ขนาดเล็กลง 4. พฒันาใหมี้นาํหนกัลดลง 5. พฒันาใหมี้การใชร้ะบบเป่า    
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กิตติกรรมประกาศ  การวิจัยนีสําเร็จลุล่วงด้วยดี  ผู ้จัดทําขอขอบคุณผู ้มี ส่วนเกียวข้องทุกฝ่าย  ขอบคุณแผนกช่างกลโรงงาน  วทิยาลยัเทคนิคกาํแพงเพชร  ทีให้ความช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ  ตลอดจนเครืองมือและอุปกรณ์ในการดาํเนินงานรวมทงัให้กาํลงัใจเป็นแรงเสริมในการผลกัดนัใหง้านประสบผลสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี           เอกสารอ้างองิ กิตติชยั ปินวเิศษ, จามร สุขคง, ฉัตรชยั พงศท์องคาํ และ ลือสันติ ลุยจนัทร์.  2541. “การออกแบบและสร้างเครืองพ่นทราย” ปริญญานิพนธ์ สาขาวิชา เทคโนโลยีเครืองกล (ออกแบบเครืองกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ พระนครเหนือ. กิตติพนัธ์ คุณานนัทกิจ. . “ระบบการบาํรุงรักษา และ วธีิการใชง้านเครืองตดัโลหะแผ่น  โดยการประยกุตใ์ช ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบริหารงานบาํรุงรักษา”  ปริญญานิพนธ์โครงงานศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาควิชา  วิศวกรรมการผลิต   สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. เกียรติกุล บูรณาภา.  . “การออกแบบสร้างเครืองกดัลอกไม”้ ปริญญานิพนธ์โครงงานศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาควิชา  เทคโนโลยีการผลิต  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. คมพนัธุ์ เทียมเพชร และ ธวชัชยั แซ่เลา้. . “การออกแบบเครืองตน้แบบอุปกรณ์จบัยึดและระบบขบัเคลือนสาํหรับการเชือมท่ออัตโนมัติในแนวราบควบคุมด้วยระบบนิวเมติคส์” ปริญญานิพนธ์โครงงานศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาควชิาวศิวกรรมการผลิต สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. บุญญศกัดิ  ใจจงกิจ. . “อนุกรมช่างอุตสาหกรรม 4  ช่างขึนรูปแปรรูปโลหะเบืองตน้”   สาํนักพิมพส์ถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ. พฒันา เนตรสุวรรณ. . “ตน้แบบพดัลมอุตสาหกรรม” ภาควชิาวศิวกรรมเครืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาํนกัวจิยัและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี (สวท.) สมปอง เฮงจินดา, สมบูรณ์ หนูจนัทร์ และ อาํนวย อนุนาท. 2545. “อุปกรณ์ทดสอบแรงเสียดทานระหวา่งสายพานกบัลอ้ขบั” ปริญญานิพนธ์ สาขาวิชา เทคโนโลยีขนถ่ายวสัดุ  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. สมพร มีแก้ว, สมภพ ทองปลิว, วนัชัย นภสิทธิจินดา, ธาดา คาํลาํเลิศ และ อดุล เควนัดี.  2541. “การออกแบบและสร้างเครืองทอดปาท่องโก๋ระบบกึงอตัโนมัติ” ปริญญานิพนธ์ สาขาวิชา เทคโนโลยีเครืองกล (ออกแบบเครืองกล) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. Shigley, J. S., Mischke, C. R., & Budynas R. G. 2008. Mechanical Engineering Design, 8th ed., New York: McGraw-Hill. Pratt, D., & Ainley, J. 1996. Construction of meanings for geometric construction: two contrasting cases. International Journal of Computers for Mathematical Learning, 1(3), 293–322.       



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  1276 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

การศึกษาโอ่งสําหรับย่างไก่ด้วยการประยุกต์ใช้ขดลวดทาํความร้อน Study of Jar  for  Roast Chicken Apply with Heater   กิตติศกัดิ  ศรีสวสัดิ1* ทนงศกัดิ นอ้ยคง1 และ ภานุพงศ ์เกตุสุวรรณ์1 Kittisak Srisawas 1*  Tanongsak Noikong 1 and  Panupong Katesuwan1  บทคัดย่อ   การศึกษาการประยกุต์ใชง้านขดลวดทาํความร้อนสําหรับโอ่งสําหรับย่างไก่ เพือนาํมาใชแ้ทนการอบไก่ทีพบตามร้านคา้ทีเป็นแบบเปิดโล่งโดยนาํโอ่งซึงเป็นเอกลกัษณ์เครืองใชค้รัวเรือนของไทยมาใชส้าํหรับการอบและรักษาความร้อนไม่ให้ไหลออกสู่บรรยากาศอย่างรวดเร็ว ผลการศึกษามุ่งเน้นในการทดสอบเพือหาค่าสมรรถนะในการอบของเครือง การออกแบบและสร้างเลือกใช้โอ่งมาใช้เป็นตัวโครงสร้างห้องอบโดยมีเส้นผ่านศูนยก์ลางปากโอ่ง 44 เซนติเมตร ความสูง 55 เซนติเมตร เจาะรูดา้นขา้งเพอืใส่ขดลวดความร้อนแบบตวัยจูาํนวน 3 ตวั ฐานโอง่เจาะรูเพอืติดตงัชุดจบัยดึตวัไก่โดยแกนจบัยึดตวัไก่สามารถหมุนไดผ้า่นชุดมอเตอร์ การควบคุมการยา่งใชต้วัควบคุมอุณหภมิู 0-300 องศาเซลเซียส จากผลการทดลองสมรรถนะในการย่าง 2 ครัง โดยใช้ระยะเวลา 1 ชวัโมง 30 นาที ปรับตงัอุณหภูมิที 300 องศาเซลเซียส พบว่า ไก่นาํหนักตวัก่อนย่าง 0.9 กิโลกรัม ภายหลงัการยา่งมีนาํหนกั 0.7 กิโลกรัม ลดลง 0.2 กิโลกรัม และไก่นาํหนกัตวัก่อนยา่ง 1.4 กิโลกรัม ภายหลงัการยา่งมีนาํหนกั 1.1 กิโลกรัม ลดลง 0.3 กิโลกรัม กระแสไฟฟ้าทีตรวจวดัไดป้ระมาณ 0.13 แอมป์ การตรวจวดัพลงังานไฟฟ้าที 100 องศาเซลเซียส เท่ากบั 3,456.60 พนัจูล มีค่าสมรรถนะทางความร้อนเท่ากบัร้อยละ 11.88 การตรวจวดัที 150 องศาเซลเซียส เท่ากบั 8,660.28 พนัจูล มีค่าสมรรถนะทางความร้อนเท่ากบัร้อยละ 4.95  การตรวจวดัที 200 องศาเซลเซียส เท่ากบั 9,564.84พนัจูล มีค่าสมรรถนะทางความร้อนเท่ากบัร้อยละ 5.88  คาํสําคญั: โอ่ง, ไก่, การอบ        ........................................................................................................................................................................... 1 สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาํบลบ้านกร่าง อาํเภอเมืองพิษณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 65000 1 Department of Industrial Education and Technology, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna, Bankrang, Muang Phitsanulok, Phitsanulok 65000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : kittisakd_s@rmutl.ac.th 
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ABSTRACT    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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บทนํา ปัจจุบนัโอ่งอบไก่มีความสาํคญัอยา่งยงิสาํหรับการทาํอาหาร โดยเฉพาะการอบเนือสตัว ์เช่น ไก่ เป็ด  หมู  เป็นตน้  เพือนาํวตัถุดิบทีใชอ้บนนัมาใชใ้นการทาํเป็นอาหาร อีกทงัยงัเป็นอาชีพทีส่งเสริมรายไดใ้ห้กบัชาวบา้นในการทาํโอ่งสาํหรับอบไก่จาํหน่าย และจดัจาํหน่ายไก่ทีผ่านการอบดว้ย เนืองจากมีรสชาติทีเป็นเอกลกัษณ์ทีผ่านการอบทีแตกต่างกนันนัเอง  การอบไก่มีวธีิการอบไดห้ลายวิธี หากใชเ้ครืองมือโดยเฉพาะโอ่งทีช่วยในการอบนนัก็สามารถใชเ้ชือเพลิงไดห้ลากหลาย ซึงเชือเพลิงทีใช้นันมีวตัถุประสงค์ในการเกิดความร้อนสําหรับอบ และการอบนันมีหลายรูปแบบของแต่ละท่านจะนํามาประยกุตใ์ช ้โดยเฉพาะโอ่งอบระบบไฟฟ้าทีไม่สินเปลืองเชือเพลิงทีทาํลายธรรมชาติและสะดวกรวดเร็วในการอบอีกดว้ย  ฮีตเตอร์ (Heater) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทีใหพ้ลงังานความร้อนใหก้บัอากาศหรือเป็นอุปกรณ์ใหพ้ลงังานความร้อนกบันาํหรือนาํยาเคมี ส่วนทีใชท้าํเป็นตวันาํความร้อน เช่น ในโลหะ ฮีตเตอร์แท่ง  ฮีตเตอร์ฮอตรันเนอร์  ฮีตเตอร์รัดท่อ  ฮีตเตอร์แผน่  เป็นตน้ ทางคณะผูว้จิยัศึกษาจึงมีแนวคิดในการใชง้านขดลวดความร้อนไฟฟ้าสาํหรับการอบไก่ภายในโอ่งและทดสอบหาสมรรถนะของโอ่งอบไก่ดว้ยขดลวดความร้อนไฟฟ้า  จากการศึกษางานวจิยัหรือวรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบัการศึกษาและวจิยันีพบวา่  พรเจตน์  และคณะ ( ) ไดศึ้กษาตูอ้บกุนเชียงหมูพลงังานความร้อนจากแสงอาทิตยร่์วมกบัฮีตเตอร์อินฟาเรด พบวา่การนาํเอาพลงังานความร้อนจากแสงอาทิตยร่์วมกบัพลงังานความร้อนจากฮีตเตอร์ไฟฟ้าแบบอินฟาเรด มีการติดตงัฉนวนกนัความร้อนในตูอ้บแห้ง อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิในการอบแห้ง มีพดัลมเป็นตวัช่วยให้อากาศหมุนวนโดยการพาความร้อนให้กระจายทวัภายในตูอ้บ ผลการทดลองพบวา่ค่าไฟฟ้าทีใชใ้นแต่ละครัง และค่าเฉลียพลงังานในการอบแต่ละครังพบว่า กรณีอบดว้ยฮีตเตอร์ไฟฟ้า ค่าเฉลียพลงังานในการอบเท่ากบั 10.88 kWh คิดเป็นค่าใชจ่้ายเท่ากบั 8.96 บาท กรณีอบด้วยฮีตเตอร์ไฟฟ้าร่วมกบัแสงอาทิตย ์ค่าเฉลียพลงังานในการอบเท่ากบั .  kWh คิดเป็นค่าใชจ่้ายเท่ากบั .  บาท กรณีอบตูเ้ปล่าดว้ยฮีตเตอร์อินฟาเรด ค่าเฉลียพลงังานในการอบเท่ากบั .12 kWh คิดเป็นค่าใชจ่้ายเท่ากบั .  บาท กรณีอบตูเ้ปล่าดว้ยความร้อนจากแสงอาทิตย์ร่วมกับฮีตเตอร์อินฟาเรด ค่าเฉลียพลงังานในการอบเท่ากบั 4.82 kWh คิดเป็นค่าใช้จ่ายเท่ากบั .  บาท จากการเปรียบเทียบระหวา่งการอบกรณีที  และกรณีที  จะเห็นไดว้า่การอบกรณีที  สามารถลดค่าใชจ่้ายไดถึ้ง  บาท  กิตติศกัดิ  และวริศ  ไดศึ้กษาการศึกษาตูอ้บปลาสลิดพลงังานความร้อนจากแผงโซล่าร่วมกบัขดลวดทาํความร้อน พบว่าการนําเอาพลงังานความร้อนทีไดจ้ากแสงอาทิตยม์าใช้กบัตูอ้บและมีการนาํเอาพลงังานความร้อนจากขดลวดทาํความร้อนไฟฟ้ามาเสริมในช่วงไม่มีแสงอาทิตย ์ เพอืช่วยใหก้ารอบแต่ละครังเป็นไปอยา่งต่อเนือง  โครงสร้างชุดสร้างอากาศร้อนประกอบดว้ยแผงรับรังสีดวงอาทิตยจ์าํนวน 2 แผงพนืทีรับแสงรวม 2.37 ตารางเมตรและขดลวดทาํความร้อนไฟฟ้าขนาด 1,000 วตัตจ์าํนวน 2 ตวั  ปริมาณความจุในการอบ 10 กิโลกรัม  การทดลองใชป้ลาสลิดเป็นวตัถุดิบภายใตอุ้ณหภูมิระหวา่ง 50C - 60C  โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 กรณี กรณีที 1 ใชอ้ากาศร้อนทีไดจ้ากแผงรับแสงอาทิตยเ์พียงอยา่งเดียว   พบว่าค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนของการอบมีค่าเท่ากบั  4,029.96 kJ/kg H2Oevap  คิดเป็น 56.1%   โดยใชเ้วลาในการอบต่อครังเท่ากบั 220 นาที  กรณีที 2 ใชอ้ากาศร้อนทีไดจ้ากแผงรับแสงอาทิตยร่์วมกบัขดลวดทาํความร้อนไฟฟ้า พบวา่ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนของการอบมีค่าเท่ากบั 7,071.07 kJ/kg H2Oevap คิดเป็น 37.96% โดยใชเ้วลาในการอบต่อครังเท่ากบั 120 นาที  กรณีที 3 ใชอ้ากาศร้อนทีไดจ้ากขดลวดทาํความร้อนไฟฟ้าเพียงอยา่งเดียว   พบวา่ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนของการอบมีค่าเท่ากบั 4,980 kJ/kg H2Oevap คิดเป็น 45.38% โดยใชเ้วลาในการอบต่อครังเท่ากบั 120 นาที  จากขอ้มูลทีไดส้ามารถสรุปไดว้า่ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนของการอบสําหรับกรณีที 1 มีค่าน้อยกว่ากรณีที 3 และ 2 ตามลาํดบั ในทางตรงกันขา้มระยะเวลาในการอบกรณีที 1 ใชเ้วลามากกวา่กรณีที 2 และ 3  จุดคุม้ทุนของการศึกษาทงั 3 กรณี มีค่า 0.67, 0.67 และ 0.65 ปีตามลาํดบั  ฉตัร และคณะ ไดน้าํเสนอผลการศึกษาระบบอบแห้งพลงังานรังสีอาทิตยส์าํหรับการอบแห้งกระจูด  ไดมี้การสร้างแผงรับรังสีอาทิตยพื์นทีรับแสงขนาด  8.64  m2   ใชน้าํเป็นวสัดุพาความร้อนผา่นระบบท่อทองแดงไปแลกเปลียนความชืนกบัอากาศใน
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ห้องอบแห้งทีมีความจุ 22.5 m3   ใชปั้มนาํขนาด 745.7 W  ควบคุมอตัราการไหลของนาํร้อนดว้ยอตัรา 0.025 kg/s  ระบบอบแห้งใชข้ดลวดทาํความร้อนขนาด 6 kW   เป็นแหล่งความร้อนเสริมโดยใชก้ารควบคุมผา่นระบบ PLC ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่การอบแห้งเสือกระจูดจาํนวน 22 กิโลกรัม ใชอุ้ณหภูมิ 40-60 C ใชเ้วลาในการอบ 16 ชวัโมงต่อเนือง ไดค้่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงสุดของการอบแห้งเท่ากับ 41.5% และอุณหภูมิทีเหมาะสมสําหรับการอบแห้งเสือกระจูดเท่ากับ 45C สามารถลดความชืนในผลิตภณัฑเ์ริมตน้จาก 167.03% เหลือ 9.56% มาตรฐานแห้ง ซึงไดเ้สือกระจูดทีมีคุณภาพดี แหง้เร็วและแข็งแรงมีกาํลงัตา้นทานแรงดึงสูงสุดเท่ากบั 165 นิวตนั   เถลิงราช และคณะ  ไดน้าํเสนอผลการศึกษาการอบแห้งยางแผน่ผึงแห้งดว้ยเครืองอบแห้งแบบลมร้อนและเครืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย ์โดยทาํการอบยางแผน่ดิบคุณภาพดีความชืนเริมตน้ 25-40% dry basis ขนาด 10-15 แผ่นต่อครัง ทาํการอบทีอุณหภูมิ 40-70 C มีปริมาณความเร็วลมร้อนที 0.7 m/s เมือผ่านการอบจะได้ยางทีความชืนเท่ากับ 0.5% dry basis และสินเปลืองพลงังาน 8-20 MJ/kg H2Oevap  สามารถสรุปไดว้า่การอบดว้ยเครืองอบแห้งแบบลมร้อนมีอตัราการอบแห้งเร็วกว่าการอบแห้งดว้ยเครืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตยแ์ละการตากแห้งของยางแผน่แบบตามธรรมชาติ ในส่วนของคุณภาพยางทีผา่นการอบอยูใ่นเกณฑดี์ (เกรด 1-3) ทุกเงือนไข  อนิรุทธิ และสมบตัิ ไดน้าํเสนอผลการศึกษาเครืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตยช์นิดพาความร้อนแบบธรรมชาติและชนิดพาความร้อนแบบบังคบั  โดยมีหลักการทํางานคืออากาศภายในเครืองอบแห้งเมือได้รับความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตยแ์ลว้จะมีความชืนสัมพทัธ์และมีความหนาแน่นลดลงและลอยตวัขึนสูงผ่านชันวางผลิตภณัฑ์ทีตอ้งการอบแห้ง  อากาศร้อนจะพาความชืนออกจากผลิตภณัฑ์แลว้ไหลออกจากเครืองอบแห้งไปสู่อากาศแวดลอ้มทีค่าความเขม้รังสีอาทิตย ์650.5 W/m2 และอุณหภูมิอากาศแวดลอ้ม 32.3 C  จะมีอุณหภูมิเฉลียภายในเครืองอบแห้ง 30-40 C และความเร็วลม 0.45 m/s ส่วนชนิดพาความร้อนแบบบงัคบัเป็นเครืองอบแห้งทีใชพ้ดัลมช่วยในการพาความร้อนภายในเครืองอบแหง้  เครืองอบแห้งชนิดนีมกัมีแผงรับรังสีแยกออกจากตวัเครืองและมีการหุม้ฉนวนเพือป้องกนัการสูญเสียความร้อนดว้ยทีค่าความเขม้แสงอาทิตย ์650.5 W/m2 และอุณหภมิูอากาศแวดลอ้ม 32.3 C  อุณหภมิูเฉลียภายในเครืองอบแหง้จะอยูใ่นช่วง 45-65 C ทีอตัราเร็วลม 0.56-0.94 m/s  วธิีดําเนินการวิจัย . การสร้างโอ่งอบไก่ด้วยขดลวดความร้อนไฟฟ้า  1 นาํโอ่งเจาะรูเพือใส่ฮีตเตอร์ตวัย ู 3 ตวั  ตวัวดัความร้อน  และเจาะรูฐานกลางโอ่งเพือใส่ไมแ้กนเสียบไก่ สแตนเลส  อีกทงัเจาะรูช่วงฐานโอ่งเพอืระบายนาํมนัทีอบไก่  2 ติดตงัอุปกรณ์ทงัหมด ไดแ้ก่ ฮีตเตอร์ ตวัวดัความร้อน และไมแ้กนเสียบไก่โดยนําน็อตของตวัอุปกรณ์นนัๆ ยึดในรูทีเจาะตามโอ่ง  3 ยกโอ่งขึนรถเข็นทีมีการประกอบลอ้รถเรียบร้อยแลว้ เพือทาํการต่อสายไฟ โดยเชือมต่อกบัตวัฮีตเตอร์ต่อขนานทงัหมดเขา้สู่กล่องควบคุมวงจรทีไดติ้ดขา้งรถเข็น ซึงมีอุปกรณ์ประกอบดว้ย ตวัปรับอุณหภูมิ ทามเมอร์ตงัเวลา เบรกเกอร์  สวติซ์ไฟ  ปุ่ มกด ปุ่ มเตือน  ตวัดีเลย ์และเชือมต่อสายไฟกบัปลกัไฟใหเ้รียบร้อย  4 นาํสแตนเลสแผน่เรียบประกอบปิดบนรถเขน็เพือปิดบงัโอง่สาํหรับอบ และอากาศทีจะมารบกวน  5 เจาะช่องใส่ถาดเพือรองรับช่องระบายนาํมนัเวลาอบไก่ไวที้ขา้งตวัรถเข็น และนาํฝาสแตนเลสมาคลอบปิดบนโอ่งสาํหรับอบไก่ไวเ้ป็นอนัเสร็จสิน 2. การทดสอบ  การทดสอบแบ่งการศึกษาออกเป็น  ส่วน ประกอบด้วย การศึกษาข้อมูลการใช้องค์ประกอบทางไฟฟ้าและสมรรถนะการทาํงานของโอง่อบไก่ดว้ยขดลวดความร้อนไฟฟ้า 
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  ภาพท ี  ชินงานทีใชท้าํการทดลอง  

  ภาพท ี  ชุดควบคุมไฟฟ้าและความร้อน  

           ภาพท ี  การวางตาํแหน่งขดลวดความร้อนไฟฟ้าภายในชุดทดลอง  

  ภาพท ี4 การจดัตาํแหน่งของวตัถุดิบภายในชุดทดลอง  
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       ภาพท ี5 วตัถุดิบก่อนการอบ และการวดัค่านาํหนกัวตัถุดิบหลงัการอบ  3. สมการทใีช้ในการคาํนวณและวเิคราะห์ผลการศึกษา  ความชืนในวสัดุ  
 md= w-d

d ×100%                     (1)  เมือ  Md คือ เปอร์เซ็นตค์วามชืนมาตรฐานแหง้  w คือ นาํหนกัเริมตน้ของวสัดุชืน (kg)  d คือ นาํหนกัของวสัดุแหง้ (kg)   พลงังานทีใชใ้นการระเหยนาํจากวตัถุ        Q= mwhfg       (2) เมือ  Q คือ ค่าพลงังานความร้อน (kJ)  hfg คือ ค่าความร้อนแฝง (Latent Heat) ของไอนาํทีความดนับรรยากาศ (2,257 kJ/kg)  mw คือ มวลของนาํทีระเหยออกจากวตัถุดิบ (kg)  ผลการทดลองและวจิารณ์ผล หรือผลการศึกษาและอภิปรายผล 1. การทาํงานของขดลวดความร้อนไฟฟ้าทีอุณหภมิูปรับตงั  C ทาํการทดสอบในระยะเวลา  ชวัโมง ตารางท ี1 การทดสอบการทาํงานของขดลวดความร้อนในระยะเวลา  ชวัโมง อุณหภมิูปรับตงั  C สภาวะการทาํงาน ระยะเวลาการทาํงานรวม (min) เปอร์เซ็นตก์ารทาํงาน (%) เริมทาํงาน (On) 39 65 หยดุทาํงาน (Off) 21 35 รวม 60 100  
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ตารางท ี2 การทดสอบการทาํงานของขดลวดความร้อนในระยะเวลา .  ชวัโมง อุณหภมิูปรับตงั  C สภาวะการทาํงาน ระยะเวลาการทาํงานรวม (min) เปอร์เซ็นตก์ารทาํงาน (%) เริมทาํงาน (On) 27 90 หยดุทาํงาน (Off) 3 10 รวม 30 100  ตารางท ี3 การทดสอบการทาํงานของขดลวดความร้อนในระยะเวลา .  ชวัโมง อุณหภมิูปรับตงั  C สภาวะการทาํงาน ระยะเวลาการทาํงานรวม (min) เปอร์เซ็นตก์ารทาํงาน (%) เริมทาํงาน (On) 30 100 หยดุทาํงาน (Off) 0 0 รวม 30 100 จากผลการทดสอบการอบไก่ทีระยะเวลารวมทีแตกต่างกนัเพือศึกษาการทาํงานของขดลวดความร้อนไฟฟ้าตามตารางที 1 ถึง ตารางที 3 พบว่าการทดสอบทีอุณหภูมิปรับตงัที 100 องศาเซลเซียส มีการทาํงานของขดลวดความร้อนไฟฟ้าที 65 เปอร์เซ็นต์ และเมือเพิมอุณหภูมิขึนเป็น 150 และ 200 องศาเซลเซียส การทํางานมีแนวโน้มเพิมขึนเป็น 90 และ 100 เปอร์เซ็นต ์2. ขอ้มูลการตรวจวดัการเปลียนแปลงของนาํหนกัของวตัถุดิบ ตารางท ี4 ขอ้มูลการตรวจวดัการเปลียนแปลงนาํหนกัของวตัถุดิบทีแต่ละอุณหภูมิปรับตงั อุณหภมิูทีปรบัตงั นาํหนกัก่อนการอบ (g) นาํหนกัหลงัการอบ (g) ความแตกต่างของนาํหนกั (g)  ตวัที 1 ตวัที 2 ตวัที 1 ตวัที 2 ตวัที 1 ตวัที 2 ที 100 C 1276 1343 1141 1296 135 47 ที 150 C 1053 1135 987 1011 66 124 ที 200 C 1141 1296 1053 1135 88 161 ที 300 C 900 1400 700 1100 100 300  

 ภาพท ี6 ขอ้มูลการตรวจวดัทางไฟฟ้าทีอุณหภมิูปรับตงั 100 องศาเซลเซียส  
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 ภาพท ี7 ขอ้มูลการตรวจวดัทางไฟฟ้าทีอุณหภมิูปรับตงั 150 องศาเซลเซียส  

 ภาพท ี8 ขอ้มูลการตรวจวดัทางไฟฟ้าทีอุณหภมิูปรับตงั 200 องศาเซลเซียส   

 ภาพท ี9 ขอ้มูลการตรวจวดัอุณหภูมิภายในทีอุณหภมิูปรับตงั 100 องศาเซลเซียส  
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 ภาพท ี10 ขอ้มูลการตรวจวดัอุณหภูมิภายในทีอุณหภมิูปรับตงั 150 องศาเซลเซียส  

 ภาพท ี11 ขอ้มูลการตรวจวดัอุณหภูมิภายในทีอุณหภมิูปรับตงั 200 องศาเซลเซียส  ตารางท ี5 การคาํนวณสมรรถนะของชุดทดลอง อุณหภมิูทีปรบัตงั ค่าความชืนรวมทีลดลง (kg) พลงังานความร้อน  (kJ) พลงังานไฟฟ้าทีใช ้(kJ) สมรรถนะของเครือง (%) ที 100 C .182 410.774 3,456.60 11.88 ที 150 C .190 428.83 8,660.28 4.95 ที 200 C .249 561.993 9,564.84 5.88   จากผลการคาํนวณตามตารางที 5 จะเห็นไดว้า่ที 100 C สมรรถนะของชุดทดลองทีดีกวา่อีก 2 การทดลอง แต่ทงันี ระยะเวลาในการทดลองเพอืใหไ้ดว้ตัถุดิบทีสุกสามารถรับประทานไดจ้ะใชเ้วลาทีนานกวา่อีก 2 การทดลอง ในทางกลบักนัการเพมิอุณหภูมิจะไดก้ารระเหยนาํในวตัถุดิบทีรวดเร็วกวา่แต่จะมีการใชพ้ลงังานทีมากกวา่ส่งผลใหส้มรรถนะตอ่หน่วยการระเหยนาํตาํกวา่การทดลองทีอุณหภมิูปรับตงัที 100 C    
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สรุปผลการวจิัย จากผลการทดลองทีได้พบว่าระดับความร้อนทีใชใ้นการอบมีผลตอ้งการรักษาอุณหภูมิภายในชุดทดลองและ           การทาํงานของขดลวดความร้อนไฟฟ้า การใชค้วามร้อนทีอุณหภูมิตาํมีผลต่อการลดความชืนในเนือวตัถุดิบแต่เป็นไปในลกัษณะการลดไขมนัใตผิ้วจากชนันอกแบบค่อยเป็นค่อยไปทาํใหต้อ้งใชเ้วลาในการอบทีเพิมมากขึน ในขณะเดียวกนัหากมีการปรับอุณหภูมิเพิมมากขึนการลดความชืนในเนือวตัถุดิบจะทาํไดดี้ยิงขึน แต่จะมีผลต่อสีผิวของเนือวตัถุดิบ โดยเฉพาะบริเวณทีใกลก้บัแหล่งใหพ้ลงังาน   กิตติกรรมประกาศ คณะผูว้ิจยัขอขอบคุณคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลกทีสนับสนุนดา้นเครืองมือและเครืองวดั รวมถึงพนืทีในการใชศึ้กษาและทดลอง   เอกสารอ้างองิ กิตติศกัดิ  ศรีสวสัดิ และ คณะ.  2558.  การศึกษาตูอ้บปลาสลิดพลงังานความร้อนจากแผงโซล่าร่วมกบัขดลวดทาํความ ร้อน, น. 376-377.  ใน รายงานการประชุมทางวชิาการมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล  ครังท ี6 (6th RMUTNC). มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล อีสาน, นครราชสีมา. กิตติศกัดิ  ศรีสวสัดิ และ วริศ  จิตตธ์รรม.  2559.  การศึกษาตูอ้บปลาสลิดพลงังานความร้อนจากแผงโซล่าร่วมกบัขดลวด ทาํความ.  วารสารวจิัยมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 9(2): 20-30. ธีรเดช  ใหญ่บก และ คณะ.  2552.  การพฒันากระบวนการอบแหง้ปลาดว้ยเครืองอบแหง้พลงังานร่วมแสงอาทิตย-์ไฟฟ้า ภายใตส้ภาพภูมิอากาศภาคใตข้องประเทศไทย.  วารสารมหาวทิยาลัยทกัษิณ 12(3): 109-118. พรเจตน์  ขดัสาย และคณะ.  2553.  ตูอ้บกุนเชียงหมูพลงังานความร้อนจากฮีตเตอร์ไฟฟ้าร่วมกบัแสงอาทิตย.์  ปริญญานิพนธ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก. ฉตัร ผลนาค และคณะ. 2552. ระบบอบแห้งพลงังานรังสีอาทิตยส์าํหรับการอบแห้งกระจูด. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 12(3) : หนา้ 99-108. เถลิงราช นิลเชือวงศ์ และคณะ. 2552. การอบแห้งยางแผ่นผึงแห้งดว้ยเครืองอบแห้งแบบลมร้อนและเครืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตยส์าํหรับวสิาหกิจและกลุ่มสหกรณ์สวนยางพาราขนาดยอ่ม. วารสารวทิยาศาสตร์บูรพา. 17(2) : หนา้ 50-59. เสริม จนัทร์ฉาย และยทุธศกัดิ บุญรอด. 2548. การพฒันาเครืองอบแห้งผลไมด้้วยพลงังานแสงอาทิตยส์ําหรับประเทศไทย. น. 147-150.  ใน รายงานการประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครังที 1. ชลบุรี : โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี จอมเทียน. อนิรุทธิ  ต่ายขาว และสมบตัิ. เครืองอบแหง้พลงังานแสงอาทิตยช์นิดพาความร้อนแบบธรรมชาติและชนิดพาความร้อนแบบบงัคบั. วารสารวชิาการมหาวทิยาลัยอสีเทร์ินเอเชีย. 7(2) : หนา้ 23-31.     
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เครืองล้างลูกละมุด Sapodilla Cleaning  Machine  อมร  อน้กรอง  ณรงคพ์ล  ประสพ1 และ นฐัพงษ ์ มงัมี1  Amorn Onkrong1 Narongpol  Parsop1 and  Nattapong Mangmee1  บทคัดย่อ   บทความฉบบันีเป็นการออกแบบและสร้างเครืองลา้งลูกละมุด เพือเป็นการลดแรงงานคนและลดระยะเวลาในการลา้งลูกละมุด เครืองลา้งลูกละมุดใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ทาํหนา้ทีควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง, ปัมนาํ, และพดัลม เครืองลา้งลูกละมุดมีการทาํงานสองช่วงคือ การฉีดนาํและการเป่าลม มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงทาํหนา้ทีขบักรงขดัผิวลูกละมุดสามารถกลบัทิศทางการหมุนได ้ปัมนาํทาํหน้าทีฉีดพ่นละอองนาํเพือให้ความชุ่มชืนแก่ผิวของลูกละมุด พดัลมทาํหนา้ทีเป่าลมหลงัจากขดัผิวลูกละมุดแลว้ให้แหง้  การทดสอบประสิทธิภาพการทาํงานของเครืองลา้งลูกละมุด คณะผูจ้ดัทาํไดท้าํการทดสอบโดยการลา้งลูกละมุดจาํนวน 300 กิโลกรัม ทาํการทดสอบประสิทธิภาพการทาํความสะอาดโดยการลา้งลูกละมุดที 1 กิโลกรัม ถึง  กิโลกรัม เพือหาค่าเวลาในการลา้งลูกละมุดทีดีทีสุดในแต่ละกิโลกรัม โดยทาํการลา้งทีกิโลกรัมละ  ครัง โดยมีผลการทดสอบการทาํความสะอาดลูกละมุดของเครืองลา้งลูกละมุดอยูใ่นระดบั  เปอร์เซ็นต ์ คาํสําคญั : เครืองลา้งละมุด, 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    สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาก ตาํบลไมง้าม อาํเภอเมืองตาก จงัหวดัตาก  63000 1 Department of Electrical Engineering , Faculty of Engineering , Rajamangala University of Technology Lanna Tak, Mai Ngamt, Mueang   Tak ,Tak  63000, Thailand 
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บทนํา เนืองจากละมุดเป็นผลไมไ้ทยพืนบ้านเป็นผลไมท้างเศรษฐกิจอย่างหนึงของจังหวดัสุโขทัย จนได้การันตีจากหน่วยงานภาครัฐให้เป็นสินคา้ หนึงตาํบล หนึงผลิตภณัฑ ์ของอาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยัและในปัจจุบนัเวลามีค่ามีผลประโยชน์ต่อการดาํรงชีวติของคนเราเป็นอยา่งมาก ไม่ควรเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่เวน้แมแ้ต่การลา้งลูกละมุดของชาวสวน ซึงมีผิวทีเป็นผงทาํความสะอาดค่อนขา้งยากและใชร้ะยะเวลาในการลา้งค่อนขา้งนาน ผูจ้ดัทาํจึงคิดโครงการเครืองลา้งลูกละมุดขึนมาเพือทีจะช่วยประหยดัเวลาในการลา้งช่วยไม่ให้เสียพลงังานและใชจ้าํนวนคนในการลา้งลูกละมุดในจาํนวนมาก โดยสามารถนาํเครืองลา้งลูกละมุดเคลือนยา้ยไปใชง้านตามสวนละมุดไดโ้ดยไม่สินเปลืองเวลาในการลา้งลูกละมุด ทฤษฏีทเีกยีวข้อง 1. ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR Arduino  Arduino เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกลูAVR ทีมีการพฒันาแบบ Opened Source คือมีการเปิดเผยขอ้มูลทงัดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ตวับอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใชง้านไดง่้ายดงันนัจึงเหมาะสาํหรับผูเ้ริมตน้ศึกษาทงันีผูใ้ช้งานยงัสามารถดดัแปลงเพิมเติมและพฒันาต่อยอดทังตวับอร์ดหรือโปรแกรมต่อไดอี้กด้วย ความสามารถของบอร์ด Arduino ในการต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆ คือผูใ้ชง้านสามารถต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกแลว้เชือมต่อเขา้มาทีขา I/O  

 ภาพท ี1  เคา้โครงและขาออกทีตอ่ลงบอร์ด Arduino UNO R3 ทมีา: www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics   จากภาพที 1 ส่วนโครงสร้างของต่อลงบอร์ด Arduino UNO R3 ประกอบดว้ย   1) USB Port ใชส้าํหรับต่อกบัคอมพิวเตอร์เพอือบัโหลดโปรแกรมเขา้ MCU และจ่ายไฟใหก้บับอร์ด  2) Reset Button เป็นปุ่ม Reset ใชก้ดเมือตอ้งการให ้MCU เริมการทาํงานใหม่  3) ICSP Port เป็น Atmega16U2 เป็นพอร์ตทีใชโ้ปรแกรม Visual Comport บนAtmega16 U2   4) I/O Port Digital I/O ตงัแต่ขา D0 ถึง D13 นอกจากนีบาง Pin จะทาํหนา้ทีอืนๆเพิมเติมดว้ยเช่น Pin 0,1  เป็นขา Tx , Rx Serial , Pin3,5,6,9,10 และ 11 เป็นขา PWM   5) ICSP Port Atmega328 เป็นพอร์ตทีใชโ้ปรแกรม Boot loader   6) MCU Atmega328 เป็น MCU ทีใชบ้นบอร์ด Arduino   7) I/O Port นอกจากจะเป็น Digital I/O แลว้ยงัเปลียนเป็นช่องรับสัญญาณอนาล็อกตงัแต่ขา A0-A5  
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 8) Power Port ไฟเลียงของบอร์ดเมือตอ้งการจ่ายไฟใหก้บัวงจรภายนอกประกอบดว้ยขาไฟเลียง +3.3 V,  + 5V, GND, VIN   9) Power Jack รับไฟจาก Adapter โดยทีแรงดนัอยูร่ะหวา่ง 7-12 V   10) MCU ของ Atmega16U2 เป็น MCU ทีทาํหนา้ทีเป็น USB to Serial โดย Atmega328 ติดต่อกบั ค อ ม พิ ว เต อ ร์ผา่น Atmaga16U2 2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง คือ เครืองกลชนิดหนึงทีเปลียนแปลงพลงังานไฟฟ้ามาเป็นพลงังานกล โครงสร้างของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจะเหมือนกับเครืองกาํเนิดไฟฟ้ากระแสตรงทุกอย่าง ดังนันเครืองกาํเนิดไฟฟ้ากระแสตรงจึงสามารถต่อใหเ้ป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได ้2.1 โครงสร้างของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง    

  ภาพท ี2  เป็นส่วนประกอบหลกัๆของเครืองกล ทมีา : http://www.kmitl .ac.th/ ~s2010730/ homework% 20sensor%20level2/ sensor1.htm   พิจารณาในภาพที 2  เป็นส่วนประกอบหลกัของเครืองกลไฟฟ้ากระแสตรงทีประกอบดว้ยสเตเตอร์ เป็นโครงสร้างภายนอกของเครืองกลไฟฟ้ากระแสตรงทียึดกบัขวัแม่เหล็กเหนือ N Field Pole และขวัแม่เหล็กใต ้S Field Pole ทาํหนา้ทีส่งเสน้แรงแม่เหลก็จากขวัเหนือสู่ขวัใตแ้ละทีสาํคญัมากอีกส่วนคือส่วนหมุน (Armature) ในส่วนนีภายในจะพนัขดลวดกรณีทีจ่ายแรงดนัไฟฟ้าจะทาํงานเป็นเครืองกาํเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (DC Generator) กรณีทีทาํงานขบัโหลดจะทาํงานเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงซึงแต่ละส่วนแสดงดงัภาพ  2.2 ปัมนาํ  ปัมนาํ (Pump) เป็นอุปกรณ์ทีช่วยส่งผ่านพลงังานจากแหล่งตน้กาํเนิดไปยงัของเหลวเพือทาํให้ของเหลวเคลือนทีจากตาํแหน่งหนึงไปยงัอีกตาํแหน่งหนึงทีอยู่สูงกว่า หรือในระยะทางทีไกลออกไป โดยจุดเริมตน้ของเครืองปัมนํานีมีประวติัศาสตร์ทียาวนานกวา่ 2,000 ปีก่อนคริสตศกัราช ซึงในช่วงเริมแรกมีการใชพ้ลงังานทีไดจ้ากมนุษย ์สัตว ์ต่อมาจึงได้ใชพ้ลงังานจากธรรมชาติ เช่นพลงังานจากลม และนาํเป็นแหล่งตน้กาํเนิด ซึงในช่วงแรกเพียงเพอืการอุปโภคบริโภคและทาํการเกษตรเท่านนั   



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  1289 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

   ภาพท ี3 ปัมนาํ ทมีา : http:// www.ThaiWaterSystem.com   ในปัจจุบนัเครืองปัมนาํจดัเป็นอุปกรณ์เครืองมืออีกชนิดหนึงทีมีความเกียวขอ้งกบัชีวติความเป็นอยูข่องมนุษยอ์ยา่งมาก เป็นอุปกรณ์ทีช่วยจดัส่งนาํเพือการอุปโภค บริโภค การเกษตร คมนาคม อุตสาหกรรมตลอดจนการบาํบดันาํเสียเพือรักษาสภาวะแวดลอ้มทีดีใหก้บัมนุษย ์ซึงววิฒันาการของเครืองปัมนาํในปัจจุบนัไดเ้ปลียนไปจากเดิมทีใชพ้ลงังานจากแหล่งธรรมชาติมาเป็นการใชพ้ลงังานจากไอนาํ จากเครืองยนต ์และทีนิยมกนัมากคือการใชพ้ลงังานไฟฟ้า เนืองจากความสะดวกและง่ายต่อการใชง้าน  2.3.พดัลมแรงเหวยีง  พดัลมแรงเหวยีงหรือพดัลมหอยโข่ง มีชือมาจากลกัษณะการทาํงานของลม เป็นพดัลมทีทาํงานตามทิศทางการไหลของอากาศผา่นพดัลม 

  ภาพท ี4 พดัลมแรงเหวยีง ทมีา : https://www.ienergyguru.com/2015/09/fan/  ลกัษณะพดัลมแรงเหวยีง (Centrifugal fan) ลมเกิดจากการหมุนของใบพดัทีติดกบัวงลอ้ โดยการหมุนของลอ้จะเกิดจากตน้กาํลงัจากภายนอก ทงัพลงังานจากมอเตอร์ไฟฟ้า แรงพลงังานกลอืนๆ ทีใชเ้พือขบัเคลือนใหเ้กิดการเคลือนทีและใบพดัหมุน ได ้อากาศจากภายนอกจะถูกดึงเขา้สู่ตวัพดัลมในแนวแกนหมุน และถูกเร่งให้มีความเร็วแรงขึนๆ อากาศจะถูกเหวยีงออกไปปะทะกบัตวัโครงพดัลม Blower Housing ทีมีลกัษณะคลา้ยกน้หอยและไหลออกจากพดัลมในแนวรัศมีของใบพดั แนวลมทีออกจะตงัฉากกับเพลาของลอ้พดัลมทีมีใบพดัเป็นตวัดึงลม พลงังานจลน์ของอากาศจะถูกเปลียนเป็นพลงังานในรูปของความดนัทีปากทางออกของพดัลมในแนวตงัฉากกบัเพลาของลอ้พดัลม ลกัษณะของใบพดัลมหอยโข่งมีหลายลักษณะ เช่น Forward Curve, Backward Curve, Backward Inclined, Backward Airfoil, Radial ทังนีขึนอยู่กับความเหมาะของความดนัลม ปริมาณลม ความสกปรกของอากาศ    
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 2.4 วงจรทอนระดบัแรงดนั  วงจร Buck Converter หรือ วงจร Step down converter เป็นวงจรทีลดแรงดนัไฟฟ้าให้ตาํลงเพือเหมาะสมต่อการใชง้าน โครงสร้างของวงจรจะประกอบดว้ยสวิทช์ทีสามารถสังให้ "ON" หรือ "OFF" ไดทุ้กขณะตามความตอ้งการในทางปฏิบตัิสวทิช์ทีใชใ้นวงจรจริงคืออุปกรณ์สวิทช์ชิงเช่น BJT , MOSFET นอกจากนียงัมีส่วนประกอบอืนๆอีกเช่น Condenser , Inductance และ Diode เป็นตน้ และเพือให้แรงดันไฟฟ้าด้านเอาต์พุตมีความเป็นกระแสตรงมาก ๆ นิยมใช้วงจรกรองความถีตาํ (Low pass filter) ซึงโดยมากจะใชว้งจรกรองแบบ LC เพราะมีอตัราการลดทอระดบัแรงดนัไฟฟ้า มีดงัต่อไปนีสัญญาณรบกวนทีไม่ตอ้งการผกผนักบักาํลงัสองของความถี เงือนไขการทาํงานของวงจรคอนเวอร์เตอร์แบบทอน  ) กระแสทีไหลผา่นตวัเหนียวนาํในแต่ละคาบเวลาจะมีค่าเท่ากนั   ( + ) = ( )      .......... (1) 2) แรงดนัไฟฟ้าเฉลียตกคร่อมตวัเหนียวนาํในแต่ละคาบเวลามีค่าเท่ากบัศูนย ์  = ( ) = 0     .......... (2) ) กระแสไฟฟ้าของตวัเก็บประจุในแต่ละคาบเวลามีค่าเท่ากบัศูนย ์
= ( ) = 0                   .......... (3)  ) กาํลงัไฟฟ้าดา้นเขา้เท่ากบักาํลงัไฟฟ้าเอาทพ์ตุ   =         .......... (4) 

 ภาพท ี5 วงจร Buck Converter  จากภาพ ที 5 หลักการทํางานของวงจรคอนเวอร์เตอร์แบบทอนระดับแรงดันไฟฟ้า เพือออกแบบให้ได้แรงดนัไฟฟ้าดา้นเอาท์พุตตามทีตอ้งการ คือ ตอ้งเริมจากเงือนไขทีวา่ แรงดนัไฟฟ้าเฉลียทีตกคร่อมตวัเหนียวนาํ ในแต่ละคาบเวลามีค่าเท่ากบัศูนย ์          
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วธิีดําเนินการ  การออกแบบและการดําเนินงาน 

 ภาพท ี6  บล็อกไดอะแกรมการทาํงานของเครืองลา้งลูกละมุด  จากภาพที 6 เมือทาํการ Start เครือง เครืองยงัไม่เริมทาํงานแต่เป็นการจ่ายไฟเลียงให้กบัวงจรทงัหมด เมือกดสวติช์ตามนาํหนกัของลูกละมุดทีตอ้งการลา้ง ไมโครคอนโทรลเลอร์จะเริมการทาํงานโดยการสงัการรีเลยที์ควบคุมปัมนาํ (Water Pump) เริมทาํงานและสงัการรีเลยที์ใชใ้นการควบคุมการกลบัทางหมุนของมอเตอร์ทาํงานเพอืใหม้อเตอร์เริมทาํงาน และเมือปัมนาํหยดุการทาํงานไมโครคอนโทรลเลอร์จะสังการให้รีเลยที์ควบคุมมอเตอร์พดัลม (Centrifugal Fan) เริมทาํงานโดยทีมอเตอร์ยงัทํางานต่อเนืองตามเดิม และเมือมอเตอร์พดัลมหยุดการทาํงานก็เป็นการเสร็จสินการทํางานของเครืองลา้งลูกละมุด  

  ภาพท ี7  โครงสร้างของเครืองลา้งลูกละมุด  จากภาพที 7 แสดงถึงการออกแบบโครงสร้างของเครืองลา้งลูกละมุดและการจาํลองตาํแหน่งของอปุกรณ์ต่างๆ  หลักการทํางานและวงจรควบคุมของเครืองล้างลูกละมุด หลกัการทาํงานของเครืองลา้งลูกละมุด โดยเริมจากโยกสวิตช์ ON ตามดว้ยกดสวิตช์เลือกตามนาํหนกัทีตอ้งการลา้งเพือเริมการทาํงาน โดย Arduino UNO เริมสังการให้รีเลยที์ควบคุมปัมนาํเริมทาํงานและสงัการรีเลยที์ใชใ้นการควบคุมการกลบัทางหมุนของมอเตอร์ทาํงานเพือให้มอเตอร์เริมทาํงาน และเมือปัมนาํหยุดการทาํงานไมโครคอนโทรลเลอร์จะสังการให้รีเลยที์ควบคุมมอเตอร์พดัลมเริมทาํงานโดยทีมอเตอร์ก็จะยงัทาํงานต่อเนืองตามเดิม และเมือมอเตอร์พดัลมหยดุการทาํงานก็จะเป็นการเสร็จสินการทาํงานของเครืองลา้งลูกละมุด  
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  ภาพท ี8 ผงัการทาํงานของโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์  จากภาพที 8 การทาํงานเริมจากปัมนาํทาํงานและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเริมทาํงานโดยเริมหมุนทวนเขม็นาฬิกา เมือมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงหมุนครบตามเวลาทีกาํหนดไวม้อเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจะหยดุหมุนและเริมหมุนตามเข็มนาฬิกา เมือมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงหมุนครบตามเวลาทีกาํหนดไวม้อเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจะหยดุหมุน โดยโปรแกรมจะทาํงานวนลูปจนกวา่ปัมนาํทาํงานครบตามกาํหนดเวลาทีกาํหนดไว ้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและปัมนาํหยดุการทาํงาน และพดัลมเริมทาํงานพร้อมกบัมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงอีกครังโดยทีโปรแกรมจะทาํงานวนลูปตามเดิมจนกวา่พดัลมทาํงานครบกาํหนดเวลาทีตงัไว ้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและพดัลมหยดุการทาํงาน เป็นการสินสุดการทาํงานทงัหมด  ผลและวจิารณ์ผล  ลกัษณะการทาํงานของเครืองลา้งผลละมุดโดยการเทผลละมุดลงบนกรงลอ้หมุนของเครืองลา้งลูกละมุดจากนนักดปุ่มเริมการทาํงาน เครืองลา้งลูกละมุดเริมทาํงานในกระบวนการต่างๆ โดยอตัโนมติัเริมจากระบบฉีดนาํทาํความสะอาดและระบบหมุนกรงลอ้เพือให้ผลละมุดทุกลูกมีความสะอาดเท่าๆ กนัเมือระบบฉีดนาํไดห้ยดุทาํการลงระบบพดัลมเป่าแห้งเริมทาํงานและการทาํงานทงัหมดก็จะหยดุลงตามการสงัการของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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   ภาพท ี9 เครีองลา้งลูกละมุด   จากภาพที 9 ลกัษณะการทาํงานของเครืองลา้งผลละมุดโดยการเทผลละมุดลงบนกรงลอ้หมุนของเครืองลา้งลูกละมุด การทดสอบการทาํงาน ตารางท ี ผลการทดสอบการทาํงานของเครืองลา้งลูกละมุดในการลา้งครังละ  กิโลกรัม   ครังที 
 เวลาในการลา้ง (นาที) 

ไม่สะอาด (กิโลกรัม) สะอาด (กิโลกรัม) ไม่สะอาด (เปอร์เซ็นต)์ สะอาด  (เปอร์เซ็นต)์  ชาํ  ไม่ชาํ  ชาํ  ไม่ชาํ  ชาํ  ไม่ชาํ  ชาํ  ไม่ชาํ 
1 6 - - 0.6 9.4 - - 6 94 2 6 0.5 - - 9.5 5 - - 95 3 6 - - 0.5 9.5 - - 5 95 4 6 - - - 10 - - - 100 5 6 -  - 0.3 9.7 - - 3 97      
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  ภาพท ี10 กราฟเปอร์เซ็นตค์วามสะอาดแบบไม่ชาํที  กิโลกรัม จากตารางที  และภาพที 0 แสดงถึงการทดสอบเครืองลา้งลูกละมุดในการลา้งแต่ละครังในเวลาทีแตกต่างกนัจากการทดสอบแต่ละครังเป็นจาํนวน  ครัง เพือหาเวลาการลา้งทีดีทีสุดและแสดงเปอร์เซ็นต์ความสะอาดของลูกละมุดในการลา้งแต่ละครัง การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพการทาํความสะอาด  การทดสอบประสิทธิภาพการทาํความสะอาดโดยคณะผูจ้ดัทาํจะนํามาให้ผูที้สนใจและเกษตรกรเป็นผูป้ระเมินคุณภาพของเครืองลา้งลูกละมุดการทดสอบการลา้งลูกละมุดนนัจะใชลู้กละมุดในการทดสอบประมาณ  กิโลกรัม มาทาํการทดสอบการลา้งเมือเตรียมลูกละมุดทีจะทาํการทดสอบแลว้แลว้ทาํการลา้งลูกละมุดจากนันเก็บค่าขอ้มูลทีได้นํามาวเิคราะห์หาประสิทธิภาพการลา้งลูกละมุด  

  ภาพท ี11 ผลการทดสอบก่อนลา้งและหลงัลา้ง  

ความสะอาดครังทีความสะอาดครังที  ความสะอาดครังที  ความสะอาดครังที  ความสะอาดครังที  
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ตารางท ี2 ผลการเปรียบเทียบการลา้งลูกละมุดโดยการใชแ้รงงานคนและการใชเ้ครืองลา้งลูกละมุดที  กิโลกรัม  นาํหนกั (กิโลกรัม) นาํ (ลิตร) เวลา (นาที) คนลา้ง 10 10 40 เครืองลา้ง 10 4 6  จากตารางที 2  แสดงถึงการเปรียบเทียบการลา้งลูกละมุดระหวา่งการลา้งดว้ยแรงงานคนและการลา้งดว้ยเครืองลา้งลูกละมุด การลา้งดว้ยแรงงานคนนนัจะใชเ้วลาในการลา้งและนาํมากกวา่การลา้งดว้ยเครืองลา้งลูกละมุดค่อนขา้งมาก แต่การลา้งดว้ยการใชแ้รงงานคนนนัจะมีประสิทธิภาพในการลา้งมากกวา่การลา้งดว้ยเครืองลา้งลูกละมุด  สรุปผลการวจิัย 

  ภาพท ี 2 เปอร์เซ็นตค์วามสะอาดโดยเฉลียของลูกละมุดในแต่ละช่วงนาํหนกั จากผลการทดสอบของเครืองลา้งลูกละมุดในการลา้งลูกละมุดที  กิโลกรัมไดค้่าเฉลียของความสะอาดแบบไม่ชาํที  เปอร์เซ็นต์ การลา้งลูกละมุดที  กิโลกรัมไดค้่าเฉลียของความสะอาดแบบไม่ชาํที  .  เปอร์เซ็นต ์การลา้งลูกละมุดที  กิโลกรัมไดค้่าเฉลียของความสะอาดแบบไม่ชาํที .   เปอร์เซ็นต ์การลา้งลูกละมุดที  กิโลกรัมไดค้่าเฉลียของความสะอาดแบบไม่ชาํที  เปอร์เซ็นต ์การลา้งลูกละมุดที   กิโลกรัมไดค้่าเฉลียของความสะอาดแบบไม่ชาํที .  เปอร์เซ็นต ์การลา้งลูกละมุดที  กิโลกรัมไดค้่าเฉลียของความสะอาดแบบไม่ชาํที  .  เปอร์เซ็นต ์การลา้งลูกละมุดที  กิโลกรัมได้ค่าเฉลียของความสะอาดแบบไม่ชาํที .  เปอร์เซ็นต ์ การลา้งลูกละมุดที  กิโลกรัมไดค้่าเฉลียของความสะอาดแบบไม่ชาํที .  เปอร์เซ็นต ์ การลา้งลูกละมุดที  กิโลกรัมไดค้่าเฉลียของความสะอาดแบบไม่ชาํที .  เปอร์เซ็นต ์และการลา้งลูกละมุดที  กิโลกรัมไดค้่าเฉลียของความสะอาดแบบและลูกละมุดไม่เกิดความเสียหายอยูที่ .  เปอร์เซ็นต ์   
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เอกสารอ้างองิ ขนัตอนการเขียนโปรแกรมลงบน Arduino . แหล่งทีมา : http://www.prap has.com/ index.php/ 2008-11-03-14-25- 25/  51-arduino/90-arduino-5-1-uno-r3 ,11พฤศจิกายน 2561. ชนิดของมอเตอร์กระแสตรง. แหล่งทีมา : http://www.cr-engineer .com images/pulldown_13, 3 มกราคม 2561. ว ง จ ร ก าร ต่ อ ใช้ ง าน ข อ ง  Arduino.  แ ห ล่ ง ที ม า : www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/บ ท ค ว าม - arduino-คืออะไร-เริมตน้ใชง้าน-arduino.html , 11 พฤศจิกายน 2560. โค ร ง ส ร้ าง ข อ ง ม อ เต อ ร์ ไฟ ฟ้ าก ร ะ แ ส ต ร ง   . แ ห ล่ ง ที ม า  : http://www.kmitl  .ac.th/ ~s2010730/ homework%  20sensor%20level2/ sensor1.htm ,3 มกราคม 2561. พัดลมแรงเหวยีง. แหล่งทีมา : https://www.ienergyguru.com/2015/09/fan/,15 พฤศจิกายน . วรีเชษฐ ์ขนัเงิน และคณะ.2551. อเิล็กทรอนิกส์กําลัง.ว.ีเจ.พรินติง ,พิมพค์รังที  กรุงเทพฯ. ปัมนาํ . แหล่งทีมา : http:// www.ThaiWaterSystem.com ,  พฤศจิกายน .                         
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อตัราความเร็วลมและอุณหภูมิทเีหมาะสมต่อกระบวนการอบแห้งข้าวเปลือก ด้วยเครืองอบแห้งแบบฟลูอดิไดซ์เบด The Optimum Air  Velocity Ratio and Temperature For  the Paddy Drying Process  by Fluidized Bed Dr ier    ปรีดา เสมา * กรีฑา สุขทงั1 และ ปิยะพงษ ์วงคข์นัแกว้2 Prida Sema 1* Kreeta Sukthang 1 and  Piyapong Wongkhunkeae 2  บทคัดย่อ   บทความวิจยันีนาํเสนอกระบวนการอบแห้งขา้วเปลือกดว้ยเครืองอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาอตัราความเร็วลมและอุณหภูมิทีเหมาะสมต่อการลดความชืนของขา้วเปลือกตามมาตรฐานเปียก ทีความชืน             14 เปอร์เซ็นต ์ซึงเครืองอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบดทีพฒันาขึน มีส่วนประกอบสาํคญั 3 ส่วน ไดแ้ก่ มอเตอร์ ฮีตเตอร์ และห้องอบ งานวิจยันีทาํการทดสอบเครืองอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบดกบัขา้วพนัธุ์พิษณุโลก 2 ปริมาณ .  กิโลกรัม ทาํการทดสอบปัจจยัทงัหมด 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ อตัราความเร็วลมและอุณหภูมิทีใชใ้นการอบแห้ง ซึงทาํการทดสอบอตัราความเร็วลม 5 ระดบั คือ 1.50,1.75, 2.00, .  และ 2.50 เมตรต่อวินาที และทาํการทดสอบอุณหภูมิทีใชใ้นการอบแห้ง 3 ระดบั คือ 50,  และ  องศาเซลเซียส  จากผลการทดสอบค่าปัจจัยทีเหมาะสมต่อกระบวนการอบแห้งขา้วเปลือก พบว่า ค่าอตัราความเร็วลมทีใช้ในการอบแห้งทีความเร็ว . 0 เมตรต่อวินาที ในช่วงอุณหภูมิที  องศาเซลเซียส  เป็นช่วงปัจจัยทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสาํหรับการลดความชืนของขา้วเปลือกพนัธ์ุพิษณุโลก 2 ให้มีค่าความชืนตามมาตรฐานและใช้เวลานอ้ยทีสุด อีกทงัขา้วเปลือกทีผา่นกระบวนการอบแหง้ทีพฒันาขึนไม่มีการแตกหกัของเมล็ดขา้วเปลือก   คาํสําคญั : ฟลูอิดไดซ์เบด,ขา้วพนัธ์ุพิษณุโลก , เครืองอบแหง้              
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ABSTRACT   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                 สาขาวิศวกรรมเครืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ตาํบลบ้านกร่าง อาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก  1 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna Phitsanulok, Ban Krang, Mueang Phitsanulok District, Phitsanulok 65000, Thailand 2 สาขาเครืองจกัรกลเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ตาํบลบา้นกร่าง อาํเภอเมือง จงัหวดัพษิณุโลก  2 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna Phitsanulok, Ban Krang, Mueang Phitsanulok District, Phitsanulok 65000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : pridasema1991@gmail.com 
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บทนํา        ประเทศไทยเป็นประเทศผูน้าํของโลกในการส่งออกสินคา้เกษตรหลากหลายชนิดโดยมีสินคา้ส่งออกทีสําคญัและทาํชือเสียงให้กบัประเทศไทยมากทีสุดก็ คือ ขา้ว เนืองจากขา้วทีผลิตจากประเทศไทยมีชือเสียงด้านรสชาดความนุ่มหอม             จึงเป็นทีถูกปากของผูบ้ริโภคอย่างมาก แต่ในปัจจุบันนีมีผูผ้ลิตและส่งออกขา้วทีเป็นคู่แข่งสําคญัของประเทศไทย เช่น เวยีดนาม อินเดีย และปากีสถาน ไดเ้ขา้มามีบทบาทในการแยง่ตลาดการส่งออกขา้วจากประเทศไทยเป็นอยา่งมาก ฉะนนัการเพิมคุณภาพของขา้วใหดี้ขึนโดยมีตน้ทุนการผลิตทีตาํลงเป็นสิงสาํคญัอยา่งยงิ เพอืทาํให้ขา้วจากประเทศไทยสามารถแข่งขนัในตลาดต่างประเทศได ้ การพฒันาคุณภาพของขา้วตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัด้านการผลิต ไดแ้ก่ สถานทีปลูกขา้ว  แรงงาน  เมล็ดพนัธ์ุ  ปุ๋ ย  สารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรู  และการจดัการหลงัการเก็บเกียว  ซึงปัจจยัการผลิตต่างๆ  ดงักล่าวเรืองของการจดัการหลงัการเก็บเกียวนนัจะมีผลโดยตรงกับคุณภาพและราคาของขา้ว โดยการเก็บรักษาเมล็ดขา้วเพือรอการขายต่อไปนัน เน้นเรืองการรักษาความชืนของเมล็ดขา้วเป็นสําคญัเพราะหากเก็บเมล็ดขา้วในทีทีมีความชืนมากเกินไปนนัจะทาํใหเ้กิดเชือราทีสามารถสร้างสารอลัฟาทอกซิล  (Alphatoxin)  ซึงเป็น สาเหตุของการเกิดมะเร็งในตบั นอกจากนนัแลว้ราคาของเมล็ดขา้วก็จะขึนอยูก่ับความชืนของเมล็ดข้าวโดยถา้เมล็ดข้าวมีความชืนอยู่ในระดับ  % จะมีราคาดีและยงัสามารถเก็บได้นานถึง  เดือน                 จากขอ้มูลดงักล่าวจึงมีนกัวิจยัหลายท่านนาํเสนอวิธีการลดความชืนในเมล็ดขา้วทีหลากหลาย และวิธีการลดความชืนของเมล็ดขา้วทีมีประสิทธิภาพไดแ้ก่ การใชเ้ครืองอบแห้งแบบต่างๆ อาทิเช่น เครืองอบแหง้แบบฟลูอิดไดซ์เบด เทคนิคอบแห้งฟลูอิดไดซ์เบดเป็นเทคนิคการอบแห้งแบบเมลด็พืชไหลทีมีประสิทธิภาพในการแลกเปลียนความร้อนสูงและเป็นทีนิยมใช้กนัอยา่งแพร่หลาย มีประสิทธิภาพการอบแหง้ผลิตภณัฑที์มีความชืนสูงใหล้ดลงไดอ้ยา่งรวดเร็วเนืองจากตวักลางผลิตภณัฑ์สามารถสัมผสักนัได ้อีกทงัสามารถนาํพลงังานความร้อนทีผ่านกระบวนการอบแห้งกลบัมาใชใ้หม่ได้ซึงนับวา่เป็นการประหยดัพลงังานในทางหนึง แต่เนืองจากการอบแหง้แบบฟลูอิดไดซ์เบดเมือนาํมาใชอ้บเมล็ดพืชทีมีความชืนและคุณสมบตัิทีแตกต่างกนั จึงจาํเป็นตอ้งควบคุม อตัราความเร็วลมและอุณหภูมิทีเหมาะสมเพอืใหป้ระสิทธิภาพสูงสุด  ดงันนังานวจิยันีจึงทาํการศึกษาอตัราความเร็วลมและอุณหภูมิทีเหมาะสมต่อกระบวนการอบแห้งขา้วเปลือกดว้ยเครืองอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด โดยทาํการทดสอบเครืองอบแห้งดงักล่าวกบัขา้วเปลือกพนัธุ์พิษณุโลก 2 ปริมาณ .  กิโลกรัม ตามมาตรฐานเปียก ทีความชืน 14 เปอร์เซ็นต ์  วธิีดําเนินการวิจัย การสร้างและทดสอบเครืองอบแห้งแบบฟลูอดิไดซ์เบด        เมือทาํการศึกษาเกียวกบัทฤษฎีและงานวจิยัทีเกียวขอ้งแลว้  จึงไดมี้การออกแบบโครงสร้างเครืองอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด เพอืให้มีความเหมาะสมต่อการผลิตความร้อน ดงัแสดงในภาพที 2 จากนนัจะทาํการหาประสิทธิภาพของเครืองอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เพือประเมินความสามารถในการควบคุมอตัราความเร็วลมและอุณหภูมิ และทาํการตรวจสอบความชืนของขา้วเปลือกก่อนทาํการทดลอง เพอืใชใ้นการวเิคราะห์หาประสิทธิภาพทีดีทีสุด ขนัตอนดงัแสดงในภาพที  
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ภาพท ี1 ขนัตอนการดาํเนินงานวจิยั   

 
 
 
 
 
 

ภาพท ี2 โครงสร้างเครืองอบแหง้แบบฟลูอิดไดซ์เบด 

ออกแบบ 
สร้างเครือง 

ทดสอบ แกไ้ขปัญหา 

ทดสอบเครือง ทดสอบวสัดุ 
ทาํการทดลอง 

วดัผลและเก็บผลการทดลอง 
วิเคราะห์ผลการทดลอง 

ความเร็วลม 
อุณหภูมิ 

ความชืนก่อนทดลอง 

ศึกษาขอ้มูล 
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 โครงสร้างเครืองอบแหง้แบบฟลูอิดไดซ์เบด แบ่งออกเป็น  ส่วน ไดแ้ก่   ส่วนท ี  เครืองสร้างความเร็วของลม ประกอบดว้ยมอเตอร์กระแสสลบั  โวลต ์ขนาด  แรงมา้ ความเร็วรอบสูงสุด ,  รอบต่อนาที ใช้สําหรับ ส่งกาํลงัให้ใบพดัปันกระแสลม มีชุดควบคุมมอเตอร์ สําหรับควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์เหนียวนาํ (Induction Motor) หรือเอซีมอเตอร์ (AC Motor)  ส่วนที  เครืองสร้างความร้อนขนาด  กิโลวตัต์ทีใช้ในการสร้างเครืองอบแห้งแบบฟูอิดไดเบดออกแบบเป็นกล่องสีเหลียมผืนผ้าทังสองด้านประกอบด้ายท่อ  นิวและหน้าแปลนทรงกลมมีความยาวรวมกันทังหมด  เซนติเมตร                      กวา้ง  เซนติเมตร ความสูง  เซนติเมตร เพือให้เหมาะสมกับการติดตงัฮีตเตอร์ ขนาด  กิโลวตัต์ จํานวน  อัน กาํหนดใหป้้อนความร้อนไม่เกิน  องศาเซียลเซส  (นฤบดี และคณะ, 2552)  ส่วนท ี  ส่วนห้องอบ ออกแบบเป็นตูท้รงสีเหลียมผืนผา้สูง  เซนติเมตร กวา้ง  เซนติเมตรมีฝาครอบดา้นบนของห้องอบ มีตระแกรงรองขา้วดา้นล่างของห้องอบ เพือให้เหมาะแก่การกระจายตวัของขา้วในห้องอบแห้งแบบฟูอิดไดซ์เบด และดา้นล่างหอ้งอบจะติดตงัช่องกระจ่ายลมในห้องอบแห้งแบบฟอิูดไดเบด ออกแบบเป็นทรงกรวยดา้นล่างและต่อดว้ยท่อขนาด  นิว เพือให้ด้านบนเหมาะกับการรองรับห้องอบแห้งเปลือกด้านล่างเหมาะแก่การต่อลมเข้ามาเป่าขา้วเปลือก              (ปิยะพงษ ์และวรียทุธ , ) พบวา่ ทีแบบจาํลองฟลูอิดไดซ์เบดแบบ Linear Blade จะใหค้่าอตัราความเร็วการไหลของลมทีดีและมีประสิทธิภาพทางกลร้อยละ  ขนัตอนการทดลอง   งานวิจัยนีทําการทดสอบปัจจัยทังหมด 2 ปัจจัย ได้แก่ อัตราความเร็วลมและอุณหภูมิทีใช้ในการอบแห้ง                (อิศเรศ, 2554) ซึงทาํการทดสอบอตัราความเร็วลม 5 ระดบั คือ 1.50,1.75,2.00,2.25 และ .  เมตรต่อวินาที และทาํการทดสอบอุณหภูมิทีใชใ้นการอบแห้ง 3 ระดบั คือ 50 ,60 และ 70  องศาเซลเซียส  แสดงขนัตอนการทดลองดงัภาพที  จะทาํการวดัค่าปริมาณความชืนของขา้วเปลือกก่อนทาํการเริมทดสอบ  และชงันาํหนักของขา้วเปลือกพนัธ์ุพิษณุโลก 2 ให้ได้นาํหนักปริมาณ .  กิโลกรัมใส่ลงไปในห้องอบ แลว้ทาํการตงัความเร็วลมและอุณหภูมิทีใชใ้นการทดสอบของเครืองอบแหง้แบบฟลูอิดไดซ์เบด แลว้ทาํการเก็บผลจากอตัราความเร็วลมและอุณหภูมิทีใชใ้นการอบแหง้ทีกาํหนดทุกๆ 10 นาที  
          ภาพท ี  ขนัตอนการทดลอง   

   

กาํหนดความเร็วของเครือง 
กาํหนดอุณหภมิูของเครือง 

วดัปริมาณความชืนก่อนเริมทดสอบ 
ใส่เมล็ดขา้ว ปริมาณ .  กิโลกรัม 

จบัเวลา 
เก็บผลการทดลอง 
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โดยวธีิการเก็บผลการทดลองจากการหาค่าความชืนในช่วงเวลาทีกาํหนด ช่วงเวลาทุก  นาที มีขนัตอนดงันี   . เตรียมเครืองวดัความชืน ดงัแสดงในภาพที    
 
 
 

ภาพท ี  เครืองวดัความชืน (Riceter J301) ยหีอ้ KETT 
. เมือได้ช่วงเวลาทีครบกาํหนดแล้ว เปิดตะแกรงนําเมล็ดข้าวในห้องอบออกมา แล้วคัดเมล็ดขา้วทีสมบูรณ์           -  เมลด็ นาํมาใส่ลงไปในถาด ดงัแสดงในภาพที  ของเครืองวดัความชืน แลว้เสียบเขา้ไปในช่องวดัของเครืองวดัความชืน 

 ภาพท ี 5  นาํเมลด็ขา้วมาใส่เครืองวดัความชืน  . เมือใส่ขา้วในเครืองวดัค่าความชืนเรียบร้อยแลว้ ทาํการเปิดเครืองวดัค่าความชืนแลว้หมุนแกนกดของ เครืองใหถึ้งเมล็ดขา้ว จนเมลด็ขา้วละเอียด ดงัแสดงในภาพที    แลว้รอประมวลผล          ภาพท ี  การหมุนแกนกดของเครืองวดัความชืน  
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. นาํค่าทีวดัไดล้งในตารางทีกาํหนด ดงัแสดงภาพที           ภาพท ี  ค่าทีแสดงผลของเครืองวดัความชืน (%)  3. ผลและวจิารณ์ผล .  ผลการทดสอบเครืองอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด   จากการออกแบบและสร้างเครืองอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด ทําการเก็บผลการทดลองจากการทํางานของเครืองอบแหง้แบบฟลูอิดไดซ์เบด ดงัแสดงในภาพที  เพือศึกษาผลของความเร็วและอุณหภูมิของลมของเครืองอบแหง้แบบฟลูอิดไดซ์เบดทีมีต่อการอบแหง้เมล็ดขา้ว ซึงไดมี้การทดลองดงัต่อไปนี              ภาพท ี   ลกัษณะการทาํงานของเครืองอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด       
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ตารางท ี  ผลการทดลอง 
อตัราความเร็วลม อุณหภูมิ(°C) เวลาทีไดค้วามชืน % เวลาสุดทา้ยทีมีผลต่อความชืน เวลา(min) เวลา(min) ความชืน(%) 

1.50 50 57 60 13.7 60 43.5 50 13.5 70 31 40 12.4 
1.75 50 55 60 13.6 60 43 50 13.5 70 30 40 12.3 
2.00 50 45 50 13.4 60 33.5 40 12.9 70 29.5 40 12.1 
2.25 50 45 50 13.4 60 33 40 12.6 70 26 40 11.5 
2.50 50 45 50 13.7 60 32 40 12.4 70 24.5 40 11.5  วจิารณ์ผลการทดสอบเครืองอบแห้งแบบฟลูอดิไดซ์เบด 1. ผลการทดลองหาผลของความเร็วลมที 1.50 เมตรต่อวินาที ทีอุณหภูมิ ,60และ70 องศาเซลเซียส  ซึงไดผ้ลการทดลอง ในการลดความชืน  เปอร์เซ็นต์ ทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส จะใชเ้วลา  นาที ทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส            จะใชเ้วลา .  นาที และทีอุณหภมิู  องศาเซลเซียส จะใชเ้วลา  นาที เมือทาํการเปรียบเทียบผลทงัช่วง  อุณหภูมิ แสดงให้เห็นวา่ในอตัราความเร็วลมที .  เมตรต่อวินาที อุณหภูมิที  องศาเซลเซียส จะใชเ้วลานอ้ยทีสุด ในการลดความชืน จากภาพที  จะเห็นไดว้า่ จากค่าความชืนของเมล็ดขา้วที -  เปอร์เซ็นต์ ในเวลา  นาที  เฉลียแลว้จะใช้เวลา -  นาที สามารถลดค่าความชืนได ้  เปอร์เซ็นต ์และมีประสิทธิภาพในการใชเ้วลาลดค่าความชืนเร็วกวา่อุณหภูมิที  องศาเซลเซียส ถึง 12.5  นาที และ อุณหภูมิที  องศาเซลเซียส  ถึง  นาที   
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 ภาพท ี   กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งความชืนของเมล็ดขา้วเปลือก (%)และเวลาในการอบแห้ง (min)ทีความเร็ว   1.50 m/s . ผลการทดลองหาผลของความเร็วลมที 1.75 เมตรต่อวินาที ทีอุณหภูมิ ,60และ70 องศาเซลเซียส  ซึงไดผ้ลการทดลองในการลดความชืน  เปอร์เซ็นต์ ทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส จะใชเ้วลา  นาที ทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส           จะใชเ้วลา  นาที และทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส จะใชเ้วลา  นาที เมือทาํการเปรียบเทียบผลทงัช่วง  อุณหภูมิ แสดงให้เห็นวา่ในอตัราความเร็วลมที .  เมตรต่อวินาที อุณหภูมิที  องศาเซลเซียส จะใชเ้วลานอ้ยทีสุด ในการลดความชืน จากภาพที  จะเห็นไดว้า่ จากค่าความชืนของเมล็ดขา้วที -  เปอร์เซ็นต์ ในเวลา  นาที  เฉลียแลว้จะใชเ้วลา -  นาที สามารถลดค่าความชืนได ้  เปอร์เซ็นต ์และมีประสิทธิภาพในการใชเ้วลาลดค่าความชืนเร็วกวา่อุณหภูมิที  องศาเซลเซียส ถึง 13  นาที และ อุณหภูมิที  องศาเซลเซียส  ถึง  นาที   

 ภาพท ี  กราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งความชืนของเมล็ดขา้วเปลือก (%) และเวลาในการอบแหง้ (min) ทีความเร็ว   1.75 m/s    
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. ผลการทดลองหาผลของความเร็วลมที 2.00 เมตรต่อวนิาที ทีอุณหภูมิ ,60และ70 องศาเซลเซียส  ซึงไดผ้ลการทดลองในการลดความชืน  เปอร์เซ็นต์ ทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส จะใชเ้วลา  นาที ทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส            จะใชเ้วลา .  นาที และทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส จะใชเ้วลา .  นาที เมือทาํการเปรียบเทียบผลทังช่วง  อุณหภูมิ แสดงให้เห็นว่าในอตัราความเร็วลมที .  เมตรต่อวินาที อุณหภูมิที  องศาเซลเซียส จะใชเ้วลาน้อยทีสุด ในการลดความชืน จากภาพที  จะเห็นไดว้า่ จากค่าความชืนของเมลด็ขา้วที -  เปอร์เซ็นต ์ในเวลา  นาที  เฉลียแลว้จะใชเ้วลา -  นาที สามารถลดค่าความชืนได ้  เปอร์เซ็นต ์และมีประสิทธิภาพในการใชเ้วลาลดค่าความชืนเร็วกวา่อุณหภูมิที  องศาเซลเซียส ถึง  4 นาที และ อุณหภูมิที  องศาเซลเซียส  ถึง .  นาที   

 ภาพท ี  กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งความชืนของเมล็ดขา้วเปลือก (%) และเวลาในการอบแหง้ (min)ทีความเร็ว   2 m/s  4. ผลการทดลองหาผลของความเร็วลมที 2.25 เมตรต่อวินาที ทีอุณหภูมิ ,60และ70 องศาเซลเซียส  ซึงไดผ้ลการทดลองในการลดความชืน  เปอร์เซ็นต์ ทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส จะใชเ้วลา  นาที ทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส           จะใชเ้วลา  นาที และทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส จะใชเ้วลา  นาที เมือทาํการเปรียบเทียบผลทงัช่วง  อุณหภูมิ แสดงให้เห็นวา่ในอตัราความเร็วลมที .  เมตรต่อวินาที อุณหภูมิที  องศาเซลเซียส จะใชเ้วลานอ้ยทีสุด ในการลดความชืน จากภาพที  จะเห็นไดว้า่ จากค่าความชืนของเมล็ดขา้วที -  เปอร์เซ็นต์ ในเวลา  นาที  เฉลียแลว้จะใชเ้วลา -  นาที สามารถลดค่าความชืนได ้  เปอร์เซ็นต ์และมีประสิทธิภาพในการใชเ้วลาลดค่าความชืนเร็วกวา่อุณหภูมิที  องศาเซลเซียส ถึง 7  นาที และ อุณหภูมิที  องศาเซลเซียส  ถึง  นาที 
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 ภาพท ี  กราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งความชืนของเมล็ดขา้วเปลือก (%) และเวลาในการอบแห้ง (min)ทีความเร็ว   2.25 m/s  5. ผลการทดลองหาผลของความเร็วลมที 2.50 เมตรต่อวินาที ทีอุณหภูมิ ,60และ70 องศาเซลเซียส  ซึงไดผ้ลการทดลองในการลดความชืน  เปอร์เซ็นต์ ทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส จะใชเ้วลา  นาที ทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส             จะใชเ้วลา  นาที และทีอุณหภมิู  องศาเซลเซียส จะใชเ้วลา .  นาที เมือทาํการเปรียบเทียบผลทงัช่วง  อุณหภูมิ แสดงให้เห็นวา่ในอตัราความเร็วลมที .  เมตรต่อวินาที อุณหภูมิที  องศาเซลเซียส จะใชเ้วลานอ้ยทีสุด ในการลดความชืน จากภาพที  จะเห็นไดว้า่ จากค่าความชืนของเมล็ดขา้วที -  เปอร์เซ็นต์ ในเวลา  นาที  เฉลียแลว้จะใชเ้วลา -  นาที สามารถลดค่าความชืนได ้  เปอร์เซ็นต ์และมีประสิทธิภาพในการใชเ้วลาลดค่าความชืนเร็วกวา่อุณหภูมิที  องศาเซลเซียส ถึง 7 .  นาที และ อุณหภูมิที  องศาเซลเซียส  ถึง .  นาที   
 

 ภาพท ี  กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งความชืนของเมล็ดขา้วเปลือก (%) และเวลาในการอบแหง้ (min)ทีความเร็ว   2.50 m/s  
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สรุปผลการวจิัย   จากผลการทดสอบค่าปัจจยัทีเหมาะสมต่อกระบวนการอบแห้งขา้วเปลือก พบว่า ค่าอตัราความเร็วลมทีใชใ้นการอบแหง้ทีความเร็ว .  เมตรต่อวนิาที เวลา .  นาที ในช่วงอณุหภูมิที  องศาเซลเซียส  เป็นช่วงปัจจยัทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสําหรับการลดความชืนของขา้วเปลือกพนัธ์ุพิษณุโลก  ปริมาณ .  กิโลกรัม ให้มีค่าความชืนตามมาตรฐาน 14 เปอร์เซ็นต์ และใช้เวลาน้อยทีสุด อีกทงัขา้วเปลือกทีผ่านกระบวนการอบแห้งทีพฒันาขึนไม่มีการแตกหักของเมล็ดขา้วเปลือก  กิตติกรรมประกาศ   บทความวจิยัฉบบันีสาํเร็จได ้โดยไดรั้บทุนวจิยัจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก  เอกสารอ้างองิ ปิยะพงษ ์และ วรียทุธ. ( ). การใชเ้ทคนิคทางดา้นพลศาสตร์ของไหลสาํหรับเปรียบเทียบการความเร็วการไหลของลม.นฤบดี ศรีสงัข ์และคณะ. ( ). การอบแหง้ขา้วกลอ้งงอกดว้ยฟลูอิดไดซ์เบดแบบอากาศร้อน. อิศเรศ วรรณทร. (2554). การศึกษาการกระจายอณุหภูมิและการกระจายอณุหภูมิและความชืนของวสัดุพรุนในเครืองอบแห้ง แบบลมร้อน.                      
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การศึกษาระดับผลกระทบของปัจจัยและต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของอตุสาหกรรมแปรรูปกล้วย ในเขตภาคเหนือตอนล่าง The Study Of Impact Level And Logistics Cost Of Banana Processing Plants  In Lower  Nor thern Region  พินิจ บุญเอียม1* ภาคภมิู ใจชมพ1ู และ นรุตม ์ คลา้ยเคลือน2 Pinich Booniam1*  Phakpum Jaichomphu 1 and  Nirut Klaiklairn 2  บทคัดย่อ   งานวิจัยนีเป็นการศึกษาระดับผลกระทบของปัจจัยด้านโลจิสติกส์ของโรงงานแปรรูปกลว้ยในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยเครืองมือทีใชใ้นการทาํวจิยัจะใชแ้บบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ผลทีไดพ้บวา่ดา้นเครืองจกัรและดา้นวตัถุดิบของโรงงานแปรรูปกลว้ยวิสาหกิจชุมชน (SMCEs) มีระดบัผลกระทบค่อนขา้งมากเนืองจากการขาดการวางแผนการผลิตและเครืองจกัรมีการใชม้านาน ซึงสอดคลอ้งกบัปัญหาการเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ไม่เหมาะสมกบังานในกิจกรรมแปรรูปกลว้ยและกิจกรรมบรรจุ ในส่วนตน้ทุนโลจิสติกส์กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีตน้ทุนสินคา้คงคลงัสูงทีสุดคิดเป็น .  บาทต่อกิโลกรัม และ .  บาทต่อกิโลกรัมตามลาํดบั   ดา้นตน้ทุนการขนส่งสินคา้วสิาหกิจชุมชนคิดเป็น .  บาทต่อกิโลกรัม ส่วนวสิาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดยอ่มคิดเป็น .  บาทต่อกิโลกรัม ดา้นตน้ทุนการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนคิดเป็น 2.788 บาทต่อกิโลกรัม และวสิาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดยอ่มคิดเป็น 3.249 บาทต่อกิโลกรัม      คาํสําคญั : ตน้ทุนโลจิสติกส์, โรงงานแปรรูปกลว้ย, วสิาหกิจชุมชน, วสิาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดยอ่ม               
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ABSTRACT   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              สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาํบลบ้านกร่าง อาํเภอเมืองพิษณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 65000 1Department of Industrial Education and Technology, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna, Bankrang, Muang Phitsanulok, Phitsanulok 65000, Thailand 2สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาํบลไมง้าม อาํเภอเมืองตาก จงัหวดัพิษณุโลก 63000 2 Department of Industrial Education and Technology, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna, Maingam, Muang   Tak, Tak 63000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : pinlch@rmutl.ac.th 
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บทนํา การพฒันาศกัยภาพของวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก (SMCEs) และวิสาหกิจขนาดกลาง (SMEs) ก็เป็นอีกกลไกหนึงทีประเทศไทยและหลายประเทศนาํมาใช้ในการเตรียมความพร้อมและเพิมความเขม้แข็งให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ทงันีจะตอ้งมีการพฒันาอยา่งต่อเนืองจนกลายเป็นอุตสาหกรรมเพือการคา้ ซึงอุตสาหกรรมแปรรูปกลว้ยเป็นหนึงในผลิตภัณฑ์ทีแปรรูปจากกล้วยของไทย ซึงมีความสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติ ซึงสิงสาํคญัทีควรสนใจสาํหรับอุตสาหกรรมแปรรูปกลว้ยคือเรืองตน้ทุนโลจิสติกส์ของธุรกิจกลว้ยแปรรูปซึงเป็นค่าใชจ่้ายทีสาํคญัของตน้ทุนราคาสินคา้ ตงัแต่กระบวนการตน้นาํจนถึงกระบวนการส่งไปถึงมือลูกคา้ ซึงทีผ่านมากลุ่ม 
SMCEs และ SMEs ยงัไม่ค่อยมีความเขา้ใจเกียวกบัโลจิสติกส์มากนกัและในบางส่วนมีการเก็บความลบัทางธุรกิจ  

 โดยงานวิจยัทีมีผ่านมานักวิจัยจะมุ่งเน้นวิจยัในส่วนของกระบวนการผลิตเพือให้ได้ผลผลิตทีมากขึนและการพฒันาการตากกลว้ยให้มีกาํลงัการผลิตสูงขึนกว่าเดิม เช่นงานวิจยัเรือง การพฒันาบรรจุภณัฑ์กลว้ยตากบางกระทุ่มของ กฤษณา (2551) ซึงจะเป็นการมุ่งเนน้พฒันาการออกแบบเพือส่งเสริมการขายและงานวจิยัอนืทีเนน้เปลียนจากกระบวนการผลิตแบบเดิมทีใชก้ารตากกับแดดโดยตรงมาเป็นการใชโ้ดมกรีนเฮาส์พาราโบล่า ซึงมีงานวิจยัทีทาํการศึกษาตน้ทุนและปัจจัยในกระบวนการผลิตกลว้ยตากไม่มากนัก ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจในการทีจะศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อตน้ทุนและระดับปัญหาทีเกิดขึนในโรงงานแปรรูปกลว้ย รวมถึงการศึกษากรณีตวัอยา่งของตน้ทุนโลจิสติกส์ทีเกิดขึนในโรงงาน   วธิีดําเนินการวิจัย   โดยทาํการศึกษาขนัตอนโซ่อุปทานของการแปรรูปกลว้ย เพือนํากิจกรรมทีเกิดขึนในกระบวนการมาทาํการวิเคราะห์ตน้ทุนการจัดการโลจิสติกส์ และนําขอ้มูลด้านตน้ทุนมาทาํการออกแบบแบบสอบถามเพือนําผลลพัธ์ทีได้มาวเิคราะห์ทางสถิติเพอืหาถึงระดบัผลกระทบของปัจจยัดา้นตน้ทุนโลจิสติกส์ 
2.1 การจดัการโลจสิติกส์    โลจิสติกส์  คือ  “การออกแบบและการจดัการระบบการควบคุมการเคลือนยา้ยหรือการไหลของสินคา้และขอ้มูลจากตน้ทางมายงับริษทั ทีบริษทัและออกจากบริษทัไปยงัลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล”หรือ “ การเคลือนยา้ยพสัดุและขอ้มูลตงัแต่วตัถุดิบไปจนเป็นสินคา้สําเร็จรูปจากตน้ทางไปยงัปลายทางจนถึงผูบ้ริโภคโดยมีการประสานงานแต่ละขนัตอนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล”   ซึงจะเห็นว่าโลจิสติกส์นันจะคลอบคลุมกิจกรรมและกระบวนการเคลือนยา้ยสินคา้ทงัหมดทุกระดบัและขนัตอนการปฏิบติัการโดยวธีิการเชิงระบบ ซึงบริษทัจะทาํการเชือมโยงกิจกรรมต่างๆ ของระบบสินค้าภายในบริษัทด้วยกัน แทนทีจะแยกปฏิบัติแต่ละกิจกรรมอย่างทีเคยทํามาและยอมรับการติดต่อและ ประสานงานระหวา่งบริษทัและองค์กรภายนอก นอกจากนีโลจิสติกส์จะถูกมองอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการทีมีความต่อเนืองเสมือนแม่นาํทีไหลผ่านภมิูประเทศทีแตกต่างกนัไป ความแตกต่างของพืนทีภูมิประเทศจึงไม่ใช่จุดสาํคญั แต่ทวา่ความสาํคญัอยูที่การไหลของนาํ  หรือทีเรามกัรู้จกัในชือแบบจาํลองห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Modeling)   ซึงเป็นการเชือมโยงกระบวนการไหลกนัเป็นลูกโซ่  
2.2 ขนัตอนในโซ่อุปทานกล้วย      จากผลการศึกษาทีไดจ้ากงานวิจยัในครังนี ทาํให้เขา้ใจภาพรวมของกิจกรรมในการแปรรูปกลว้ยของวิสาหกิจ การไหลของอุตสาหกรรมกลว้ยแปรรูป แสดงถึงขนัตอนและผูที้เกียวขอ้งในกิจกรรมในการแปรรูปกลว้ย ไดด้งัภาพ 1  และอธิบาย
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ผู้เกยีวข้อง เกษตรกร ผู้ประกอบการ ลูกค้า

โซ่อปุทานกล้วยแปรรูป 1 2 4 53 76

ความหมายของหมายเลขขนัตอนทีเกิดขึนในกิจกรรมในการแปรรูปกลว้ยจากตาราง 1  ตงัแต่กระบวนการจดัซือวตัถุดิบไปจนถึงการขนส่งสินคา้ไปจาํหน่ายและการใหบ้ริการและการตลาด         
ภาพที 1 ผูเ้กียวขอ้งในขนัตอนในโซ่อุปทานกลว้ยแปรรูป 

ตารางท ี1 กิจกรรมในการแปรรูปกลว้ย 
หมายเลข ขนัตอน รายละเอียดกิจกรรม 
1 การจดัซือกลว้ย จัดซือกลว้ยจากเกษตรกร โดยรับซือกลว้ยจากเกษตรกรรายย่อยและจากเกษตรกรทีลงชือเป็นสมาชิกของโรงงาน 2 การรับและการจดัเก็บกลว้ย รับกลว้ยจาเกษตรกร ตรวจสอบเช็คกลว้ย ตามเกณฑที์กาํหนดและนาํกลว้ยไปเก็บรวมในโรงบ่ม มีผา้คลุมปิดไม่ให้ถูกแสงแดด และความชืน เพอืเตรียมนาํไปแปรรูป 3 กระบวนการผลิตกลว้ยแปรรูป กระบวนการผลิตแปรรูปกลว้ยไปเป็นผลิตภณัฑก์ลว้ยแปรรูปโดยการเตรียมกลว้ยพนักงานทาํการปอกเปลือกลอกเส้นขา้งและคดักลว้ยนาํกลว้ยทีไดผ้า่นกระบวนการอบ เก็บกลว้ยคดัแยกและ ตดัแต่ง 4 การบรรจุ พนักงานทาํการแยกและบรรจุผลิตภณัฑ์ตามขนาด นาํหนักและชนิดของผลิตภณัฑก์ลว้ยแปรรูปในกล่องบรรจุภณัฑต์ามประเภทของสินคา้ 5 การจดัเก็บสินคา้คงคลงั จัดเก็บสินค้าผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปโดยแยกตามชนิด ขนาด นําหนักในคลงัสินคา้ตามประเภทสินค้าและล๊อตการผลิต เพือเตรียมจาํหน่าย 6 การขนส่งสินคา้ จดัส่งสินคา้ตามคาํสงัซือโดยรถขนส่งของทางโรงงาน ไปยงัแหล่งจาํหน่าย 7 การบริการและการตลาด การให้บริการสังสินค้าทางช่องทางการติดต่อทางโทรศัพท ์อินเตอร์เน็ตและการออกบูธประชาสัมพนัธ์สินคา้ 
2.3 การสร้างแบบสอบถามและสถิต ิ
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แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครืองมือวิจยัทีนิยมใชก้นัมากในหมู่นกัวิจยัทงันีเพราะการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามเป็นวธีิทีสะดวกและสามารถใชว้ดัไดอ้ยา่งกวา้งขวางแบบสอบถามส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปของคาํถามเป็นชุดๆทีไดถู้กรวบรวมไวอ้ยา่งมีหลกัเกณฑ์และเป็นระบบเพือใชว้ดัสิงทีผูว้ิจยัตอ้งการจะวดัจากกลุ่มตวัอย่างหรือประชากรเป้าหมายให้ไดม้าซึงขอ้เท็จจริงทงัในอดีตปัจจุบนัและการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามสามารถทาํไดด้ว้ยการสัมภาษณ์หรือใหผู้ต้อบตอบดว้ยตนเองสาํหรับบทความนีจะมุ่งเนน้ทีการสร้างแบบสอบถามสาํหรับให้ผูต้อบตอบดว้ยตนเองมีการกล่าวถึงโครงสร้างของแบบสอบถามขนัตอนการสร้างแบบสอบถามและขอ้เด่นขอ้ดอ้ยของการใช้แบบสอบถามทีให้ผู ้ตอบตอบด้วยตนเองเพือให้นักวิจัยหรือผูที้สนใจสามารถสร้างแบบสอบถามทีตรงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัและเหมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่งหรือประชากรเป้าหมายอนัจะนาํมาซึงผลการวิจยัทีความถูกตอ้งและเชือถือไดม้ากทีสุดดงัรายละเอียดต่อไปนี สถิติทีใชใ้นการวจิยัเป็นเครืองมือทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลซึงสถิตทีใชใ้นการวจิยัครังนี   สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นกลุ่มสถิติทีวเิคราะห์ขอ้มูลแลว้พรรณนาหรือบรรยายให้เห็นลกัษณะสมบตัิของสิงทีศึกษาหรือปรากฏการณ์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึงโดยเฉพาะซึงอาจเป็นประชากรกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ได ้ แต่ผลทีไดจ้ากการศึกษานันจะบอกไดเ้พียงเฉพาะลกัษณะของกลุ่มทีศึกษาเท่านนั    แต่ไม่สามารถนําผลสรุปทีไดไ้ปอา้งอิงหรือทาํนายค่าของกลุ่มอืนได ้สถิติเชิงพรรณนาทีใชส้าํหรับวเิคราะห์ขอ้มูล 2 กลุ่มดงันี (Guildford an Fruchter,1981) 1.การวดัแนวโน้มสู่ศูนยก์ลาง (Central Tendency) เป็นการหาค่ากลางหรือตวัแทนของขอ้มูลแต่ละชุดเพือให้ทราบค่าตวัแทนของขอ้มูลต่อไปนีไดแ้ก่ 1.1 มชัฌิมเลขคณิตหรือค่าเฉลีย (Mean)  1.2 มธัยฐาน (Median) เป็นค่ากึงกลางของขอ้มูลแต่ละชนิด    1.3 ฐานนิยม (Mode) เป็นค่าทีซาํกนัมากทีสุด 2. การวดัการกระจาย (Variation) เป็นการหาค่าความใกลเ้คียงกันหรือความมากน้อยของการกระจายของขอ้มูล ถา้หากขอ้มูลมีการกระจายมากแสดงวา่ขอ้มูลแต่ละตวัมีความแตกต่างกนัมากในทางตรงขา้มกนัถา้หากขอ้มูลมีการกระจายน้อยก็หมายความวา่ขอ้มูลแต่ละตวัมีค่าใกลเ้คียงกนั สถิติทีใชใ้นการกระจายไดแ้ก่   2.1 ค่าเบียงเบนเฉลีย (Mean Deviation, MD) เป็นค่าเฉลียของค่าเบียงเบนของข้อมูลแต่ละตัวทีเบียงเบนจากค่าเฉลียของขอ้มูลของกลุ่มโดยทวัไป สถิตินีไม่ค่อยนิยมใชก้นัมาก   2.2 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, SD) เป็นค่าทีใชว้ดัการกระจายของขอ้มูลเพือพิจารณาวา่คะแนนแต่ละตวัจะแตกต่างไปจากค่ากลางมากนอ้ยเพียงใด 
  ผลและวจิารณ์ผลการวิจัย  

ตารางที 2 แสดงเกณฑก์ารเปรียบเทียบระดบัความสาํคญัของปัจจยัทีมีผลต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ซึงแบ่งระดบัปัจจยัเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ . ระดบัปัจจยั S  คือ ปัจจยัทีสาํคญัค่อนขา้งนอ้ย มีเกณฑ์การเปรียบเทียบคะแนน 0.00-1.66 คะแนน 2.ระดบัปัจจยั M  คือ ปัจจยัทีสาํคญัระดบัปานกลาง มีเกณฑ์การเปรียบเทียบคะแนน 1.66-3-33 คะแนน และ ระดบัปัจจยั L  คือ ปัจจยัทีสาํคญัค่อนขา้งมาก มีเกณฑก์ารเปรียบเทียบคะแนน 3.33-5.00 คะแนน  
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ตารางท ี2 แสดงเกณฑก์ารเปรียบเทียบระดบัความสาํคญัของปัจจยัทีมีผลต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ ระดบัปัจจยั เกณฑก์ารเปรียบเทียบคะแนน ระดบัความสาํคญัของปัจจยั S 0.00-1.66 ปัจจยัทีสาํคญัค่อนขา้งนอ้ย M 1.66-3-33 ปัจจยัทีสาํคญัระดบัปานกลาง L 3.33-5.00 ปัจจยัทีสาํคญัค่อนขา้งมาก  
ปัจจยัทีมีผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ จากการศึกษาปัจจยัทงั  ดา้นทีมีผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ของธุรกิจโรงงานแปรรูปกลว้ย มาทาํการวเิคราะห์ค่าเฉลียของระดบัความสาํคญัโดยทีกาํหนดค่าระดบัความสาํคญั ตารางที 3 แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดบัผลกระทบของปัจจยัทีส่งผลกระทบต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ของธุรกิจโรงงานแปรรูปกลว้ยซึงจะเห็นวา่ปัจจยัทีมีผลต่อโรงงานแปรรูปกลว้ยวิสาหกิจชุมชนทีสุดคือดา้นวตัถุดิบ (3.71) ซึงโรงงานเห็นว่าปัจจยัดา้นวตัถุดิบเป็นการขาดแคลนกลว้ยของตลาดทาํให้ขาดวตัถุดิบในการผลิตส่วนปัจจยัทีมีผลต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ของโรงงานแปรรูปวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (2.63) ในดา้นวตัถุดิบเช่นเดียวกนั เนืองจากเป็นโรงงานแปรรูปวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีผลผลิตมากและจะตอ้งมีการหาวตัถุดิบในการผลิตให้มากพอทีจะตอบสนองความตอ้งการของตลาด ตารางท ี3  แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดบัผลกระทบัของปัจจยัดา้นตน้ทุนโลจิสติกส์ 

ดา้นตน้ทุนโลจิสติกส์ SMCEs SMEs 
x  SD. ระดบั x  SD. ระดบั 1.ดา้นพนกังาน 3.04 0.502 M 2.47 0.502 M 2.ดา้นเครืองจกัร 3.33 0.875 L 2.17 0.553 M 3.ดา้นวตัถุดิบ 3.71 0.693 L 2.63 0.597 M 4.ดา้นบริหารจดัการ 3.11 0.570 M 2.17 0.701 M 5.ดา้นเงินทุน 3.22 0.621 M 2.53 0.536 M    เมือทาํการศึกษาระดบัความสาํคญัของปัจจยัพบวา่ปัจจยัทีมีความแตกต่างกนัคือปัจจยัทางดา้นเครืองจกัรและปัจจยัทางดา้นวตัถุดิบโดยโรงงานแปรรูปกลว้ยวิสาหกิจชุมชนพบว่าเป็นปัญหาทีมีความสําคญัระดบัมากส่วนโรงงานแปรรูปวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มพบวา่เป็นปัญหาทีมีความสําคญัระดบัปานกลาง สรุปตน้ทุนโลจิสติกส์ของโรงงานแปรรูปกลว้ย = ตน้ทุนการขนส่งสินคา้+ตน้ทุนการจดัใหมี้สินคา้คงคลงั+ตน้ทุนการบริหารจดัการ ตารางที 4 แสดงสรุปตน้ทุนโลจิสติกส์ของธุรกิจโรงงานแปรรูปกลว้ยซึงจะเห็นวา่ทีมีผลต่อโรงงานแปรรูปกลว้ยวสิาหกิจชุมชนทีสุดคือตน้ทุนการจดัให้มีสินคา้คงคลงัที .  บาท/กิโลกรัม  ตน้ทุนการขนส่งสินคา้ .  บาท/กิโลกรัม และตน้ทุนการบริหารจดัการ .  บาท/กิโลกรัม ส่วนตน้ทุนโลจิสติกส์ของโรงงานแปรรูปวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มทีมีผลต่อโรงงานแปรรูปกลว้ยวสิาหกิจชุมชนทีสุดคือตน้ทุนการจดัใหมี้สินคา้คงคลงัที .  บาท/กิโลกรัม  ตน้ทุนการบริหารจดัการ .  บาท/กิโลกรัม และตน้ทุนการขนส่งสินคา้ .  บาท/กิโลกรัม  
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ตารางท ี4 แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดบัผลกระทบัของปัจจยัดา้นตน้ทุนโลจิสติกส์ 
ขนาดโรงงาน SMCEs SMEs ตน้ทุนการขนส่งสินคา้ 3.405 1.802 ตน้ทุนการจดัใหมี้สินคา้คงคลงั 5.652 4.249 ตน้ทุนการบริหารจดัการ 2.788 3.249 รวมตน้ทุน โลจิสติกส์ หน่วย : บาท/กิโลกรัม 11.845 9.3 

 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของตน้ทุนการขนส่งโรงงานแปรรูปกลว้ยวิสาหกิจชุมชนมีตน้ทุนค่าขนส่งมากกว่าโรงงานแปรรูปกลว้ยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเนืองจากโรงงานแปรรูปกลว้ยวิสาหกิจชุมชนมีการขนส่งไปยงัลูกคา้มีระยะทางการขนส่งทีใกลก้ว่าโรงงานแปรรูปกลว้ยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีมีการขนส่งไปยงัลูกคา้แต่นาํหนกัทีทาํการบรรทุกมีจาํกดักวา่โรงงานแปรรูปกลว้ยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มดงันนัเมือทาํการคาํนวณตน้ทุนการขนส่งโรงงานแปรรูปกลว้ยวิสาหกิจชุมชนจึงมีตน้ทุนค่าขนส่งสูงกว่าโรงงานแปรรูปกลว้ยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเมือรวมแลว้ตน้ทุนค่าขนส่งก็เลยมีมูลค่ามากกวา่โรงงานแปรรูปกลว้ยวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  ตน้ทุนการจดัให้มีสินคา้คงคลงัโรงงานแปรรูปกลว้ยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีตน้ทุนการจัดให้มีของคงคลงัมากกวา่โรงงานแปรรูปกลว้ยวสิาหกิจชุมชนเนืองจากโรงงานแปรรูปกลว้ยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีปริมาณการจดัเก็บสินคา้คงคลงัทีมากกว่าทาํให้มีตน้ทุนดา้นค่านาํค่าไฟทีสูงกว่าเพราะมีปริมาณสินคา้คงคลงัทีมากกว่าดงันนัเมือนาํตน้ทุนการจดัให้มีสินคา้คงคลงัหลายๆดา้นมารวมกนัจึงทาํให้โรงงานแปรรูปกลว้ยวสิาหกิจชุมชนมีตน้ทุนสูงกวา่โรงงานแปรรูปกลว้ยวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  ตน้ทุนการบริหารจดัการเมือทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่โรงงานแปรรูปกลว้ยวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีตน้ทุนการบริหารจดัการมากกวา่โรงงานแปรรูปกลว้ยวสิาหกิจชุมชนเนืองจากโรงงานแปรรูปกลว้ยวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการติดต่อซือขายในแต่ละวนัมากกว่าโรงงานแปรรูปกล้วยวิสาหกิจชุมชนแต่ระยะเวลาทีใช้ในการโทรติดต่อสือสารค่าเอกสารทีใชค้่าอุปกรณ์ในการจัดการคาสังซือและสารสนเทศมีตน้ทุนสูงพอๆกับโรงงานแปรรูปกลว้ยวสิาหกิจชุมชนเมือทาํการคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วยจึงทาํใหมี้ตน้ทุนสูงกวา่โรงงานแปรรูปกลว้ยวสิาหกิจชุมชน  สรุปผลการวจิัย งานวิจัยครังนีเป็นการศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อตน้ทุนโลจิสติกส์การคาํนวณตน้ทุนโลจิสติกส์และแนวทางการลดตน้ทุนโลจิสติกส์ของธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปกลว้ยในเขตภาคเหนือตอนล่างซึงผูท้าํวิจยัไดด้าํเนินการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลและนาํเสนอเป็นลาํดบัดังต่อไปนี ระดบัผลกระทบของปัจจยัทีมีผลต่อตน้ทุนโลจิสติกส์โรงงานแปรรูปกลว้ยพบว่าปัจจยัทีมีความแตกต่างกนัคือปัจจยัทางดา้นวตัถุดิบและปัจจยัทางดา้นเครืองจกัรซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  ภาณุ ( ) เรือง สภาพปัญหาของการพฒันาอุตสาหกรรมกลว้ยตากในจงัหวดัพิษณุโลก ทีผลการประเมินปัญหาเรืองวตัถุดิบในระดบัสูง ในปัญหาคุณภาพวตัถุดิบไม่ไดต้ามมาตราฐานทีกาํหนด และงานวจิยัของ ไกรพล ( ) เรืองการศึกษาปัญหาและตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ของธุรกิจโรงสีขา้วในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยดา้นเครืองจกัร ดา้นวตัถุดิบ โรงสีขา้วมีปัจจยัทีส่งผลต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ระดบัค่อนขา้งมาก ส่วนระดบัผลกระทบทีศึกษาดา้นพนกังาน ดา้นการบริหารจดัการและดา้นเงินทุนมีระดบัผลกระทบปานกลาง 
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กิตติกรรมประกาศ คณะผูว้จิยัขอขอบคุณคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลกทีสนบัสนุนดา้นเครืองมือ รวมถึงพนืทีในการใชศึ้กษา  เอกสารอ้างองิ  
มารยาท โยทองยศ. (ม.ป.ป.). การสร้างแบบสอบถามเพือการวิจัย. สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ.,ข้อมูลจาก http://www.bcn.ac.th/web/2007/KM_Research (วนัทีสืบคน้ขอ้มูล 11 มกราคม 2559)    กลัยา วานิชยบ์ญัชา. ( ). การใช ้SPSS for Window ในการวเิคราะห์ขอ้มูล (พมิพค์รังที ). กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.   กลัยา วานิชยบ์ญัชา. ( ). การวเิคราะห์สถิติ: สถิติสาํหรับการบริหารและวจิยั (พิมพค์รังที ). กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  ภาณุ บูรณจารุกร, จกัรทอง ทองจตัุ และอจัฉราวดี แกว้วรรณดี. (2551). สภาพปัญหาของการพฒันาอุตสาหกรรมกลว้ยตากในจงัหวดัพิษณุโลก. Journal of Community Development Research 2008  2(2):17-27. ไกรพล ภกัดีภูวนารถ. (2556). การศึกษาปัญหาและตน้ทุนด้านโลจิสติกส์ของธุรกิจโรงสีขา้วในเขตภาคเหนือตอนล่าง. วทิยานิพนธ์ วท.ม.มหาวทิยาลยันเศวร Adil, B.and Vahit, K. (2008). Application of activity-based costing to a land transportation company: A case study. Int. J. Production Economics, 116, 308–324. The Small and Medium Enterprise Agency, Japan Small and Medium Enterprise Corporation (2005). Retrieved January  23,2013,from http://www.jetro.go.jp/thailand/e_activity/pdf/logicostcalmanualpart1.pdf Stock, J.R. and Lambert, D.M. (2001). Stategic management (4th ed.). New York: McGraw-Hill..               
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ศึกษาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ Study of Solar  Energy by Drying Machine  กิตติศกัดิ ทวสิีนโสภา *   ฟ้าพิไล  ทวสิีนโสภา   นพรัตน ์ สุขลิม  และ รัฐศาสตร์  พนัธรักษ์  Kittisak Thaweesinsopha1*  Fapilai  Thaweesinsopha2  Nopparat Suklim1  and  Rattasant Pantarak1  บทคัดย่อ   โครงงานฉบบันีมีวตัถุประสงคเ์พอืศึกษาและออกแบบสร้างชุดอบแหง้พลงังานร่วมตน้แบบ เพอืหาค่าอณุหภูมิการอบแห้งแบบอตัโนมตัิ และเพือศึกษาชุดควบคุมอุณหภูมิ โดยมีวิธีการทาํงานแบ่งออกเป็นการออกแบบและสร้างชุดตูอ้บแห้งพลงังานร่วมต้นแบบ และออกแบบวิธีการเก็บขอ้มูลเพือวดัค่าอุณหภูมิของชุดอบแห้งทีผลิตได้มาเปรียบเทียบกับอุณหภมิูภายนอกตู ้  ผลจากการดาํเนินโครงงาน ไดชุ้ดอบแห้งพลงังานร่วมตน้แบบ และผลจากการทดลองของอุณหภูมิภายในตูอ้บมีค่าเฉลียอยู่ที . องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิเฉลียภายนอก มีค่าเฉลียของอุณหภูมิอยู่ที .  องศาเซลเซียส และค่ากาํลงัไฟฟ้าทีใช้ทงั เฉลียอยูที่ .  วตัต ์จากผลการทดลอง ณ ช่วงเวลา . - .  น. เป็นช่วงเวลาทีเหมาะสมในการตาก และผลจากการทดลองการตากวตัถุดิบชนิดพริกพริกชีฟ้าทาํการทดสอบ  ครัง ครังละ  วนั ผลปรากฏ วา่วตัถุดิบทงัตน้มีนาํหนัก  กิโลกรัม หลงัจากการทดสอบ  ครัง ครังละ  วนั นาํหนักทีเหลือของวตัถุดิบประมาณ  กรัม คิดเป็น .  เปอร์เซ็นต ์ คาํสําคญั : พลงังานแสงอาทิตย,์ ความร้อน, อุณหภูมิ              
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ABSTRACT   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                 สาขาเทคโนโลยวิีศวกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง ตาํบลไมฝ้าด   อาํเภอสิเกา จงัหวดั  1 Department of Technology Engineering, Faculty of Engineering and Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus, Maifad Sub-district, Sikao District, Trang Province 92150, Thailand  สาขาการโรงแรมและการท่องเทียว วิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเทียว มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วิทยาเขตตรัง ตาํบลไมฝ้าด   อาํเภอสิเกา จงัหวดั  2 Department of Hospitality and Tour ism, Faculty of College of Hospitality and Tour ism, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus, Maifad Sub-district, Sikao District, Trang Province 92150, Thailand *ผูนิ้พนธไ์ปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : kittisak936@gmail.com  
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บทนํา  การถนอมอาหารของคนไทยเรามีหลายวิธีอาทิเช่น การดอง การเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ เพือทีจะเก็บรักษาอาหารไว ้ให้สามารถอยูไ่ดน้านเพอืจะนาํมาประกอบอาหารในภายหลงั การอบแหง้ก็เป็นหนึงวธีิทีสามารถถนอมอาหารไดอ้ยา่งดีเช่นกนัตูอ้บแหง้ในปัจจุบนัมีหลายรูปแบบ โดยสามารถแบ่งความแตกต่างของตูอ้บแหง้ โดยตูจ้ากเชือเพลิงทีใชใ้นการอบแหง้ ซึงมีทงัเชือเพลิงทีเป็นของแข็ง ของเหลวและก๊าซ โดยของแข็งนนัอาจเป็นเชือเพลิงประเภทไม ้ถ่านหรือของทีเหลือจากเกษตรหลงัการเก็บเกียวแลว้ ของเหลวนนัอาจเป็นนาํหรือนาํมนั ส่วนก๊าซอาจจะใชก๊้าซ LPG ในการใชท้าํความร้อน ซึงตูอ้บทีใช้ก๊าซ LPG ในการทาํความร้อนนนั จะทาํให้อุณหภูมิเริมตน้ไปถึงอุณหภูมิทีใชง้านจะสูญเสียพลงังานเป็นจาํนวนมาก จะเห็นไดว้า่เชือเพลิงเหล่านีสามารถสร้างมลภาวะ หรือสารเคมีตกคา้งได ้ ปัญหาปัจจุบนัจากการตากแห้งโดยทวัไปจะตากแห้งขา้งๆถนนซึงเป็นพืนทีโล่งมีแดดส่องถึง แต่จะมีปัญหาในเรืองฝุ่ นละออง มีเชือจุลินทรีย ์แมลงวนัตอมเป็นพาหะนาํเชือโรค และทาํใหเ้กิดหนอนขึนได ้การตากอาจมีปัญหาเรืองเชือรา เป็นเหตุให้เก็บไวไ้ดไ้ม่นาน ดงันนัการอบแห้งในทีมิดชิดสามารถแกปั้ญหาเหล่านีไดว้ธีิตากแห้งดว้ยแสงอาทิตยจ์ะมีความสะดวกและสินค่าใชจ่้ายนอ้ย โดย เฉพาะพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นแหล่งกาํเนิดความร้อนทีไดม้าโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย แต่ยงัคงมีปัญหาในส่วนการควบคุมอุณหภมูิเมือมีสภาวะทีไม่เกิดแสงจากดวงอาทิตยจ์ะส่งผลต่อการทาํงานของตูอ้บแหง้  จากทีกล่าวมาขา้งตน้คณะผูจ้ดัทาํจึงมีความสนใจทีจะสร้างตูอ้บแหง้โดยใชพ้ลงัร่วมระหวา่งพลงังานความร้อนจากดวงอาทิตยร่์วมกบัพลงังานความร้อนจากหลอดไส ้ดงันนัการจดัทาํเครืองอบแหง้จะเป็นการช่วยเกษตรกรอีกทางหนึง ทาํให้อาหารถูกสุขลกัษณะ ลดการปนเปือนจากฝุ่ นละออง และแมลงรบกวน ไดเ้ป็นอยา่งดี                   



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  1320 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”   

วธิีดําเนินการวิจัย  ในงานวจิยันีจะศึกษาทฤษฎีการอบแหง้ใชพ้ลงังานแสงอาทิตยร์วมถึงการออกแบบและติดตงัอุปกรณ์และทดสอบและแกไ้ข ตูอ้บแหง้พลงังานแสงอาทิตยน์าํไปสู่การวเิคราะห์ผลการทดลองโดยแสดงตามภาพ                 ภาพท ี1 ขนัตอนและวธีิการดาํเนินโครงการ         จากภาพที  แสดงแผนผังการทํางานขันตอนและวิธีการดําเนินโครงการซึงประกอบด้วย .ศึกษาทฤษฎี                การอบแห้งใช้พลังงานแสงอาทิตย ์ .ออกแบบและติดตังอุปกรณ์ .ทดสอบและแก้ไข ตูอ้บแห้งพลงังานแสงอาทิตย ์              .วเิคราะห์ผลการทดลอง .สรุปผลการทดลอง จากขอ้ความขา้งตน้ไดอ้อกแบบขนัตอนงานวจิยัออกเป็นสองรูปแบบ  1. ออกแบบโครงสร้างตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ประกอบดว้ย พลงังานความร้อนจากแสงอาทิตยแ์ละพลงังานความร้อนจากชุดใหค้วามร้อนเพมิเติม   1.1  ออกแบบโครงสร้างตูอ้บแหง้พลงังานแสงอาทิตย ์ 

  ภาพท ี2   ออกแบบโครงสร้างตูอ้บแหง้พลงังานแสงอาทิตย ์

เริมตน้ 
ศึกษาทฤษฎีการอบแหง้ใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์

ออกแบบและติดตงัอุปกรณ์ 
สร้างชินงาน 
ทดสอบการทาํงาน ปรับปรุงและแกไ้ข ไม่ผา่น 

ผา่น วเิคราะห์และสรุปผลการ
สินสุด 
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  จากภาพที  แสดงการออกแบบดว้ยการจาํกดัของพนืทีของตูอ้บแหง้พลงังานแสงอาทิตย ์ทาํใหก้ารออกแบบเพือใหก้ารกระจายความร้อนไดอ้ยา่งสมาํเสมอทวัทงัตู ้    1.2 ออกแบบโครงสร้างฐานตูอ้บแหง้พลงังานแสงอาทิตย ์

  ภาพท ี  ออกแบบโครงสร้างฐานตูอ้บแหง้พลงังานแสงอาทิตย ์   ในการออกแบบโครงสร้าง ในการติดตงัอุปกรณ์และตูอ้บแห้ง ใชใ้นการทาํงานเพือสะดวกในการรับแสงทงัสองขา้ง   1.3 ออกแบบโครงสร้างโดยรวมตูอ้บแหง้พลงังานแสงอาทิตย ์ 

  ภาพท ี4  รวมตูอ้บแหง้พลงังานแสงอาทิตย ์  จากการออกแบบโครงสร้างตู ้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และออกแบบโครงสร้างฐานตู ้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์พอนาํภาพทงัสองมาวางดว้ยกนัใหเ้ป็นชินงานเดียวกนั จึงไดแ้บบตูอ้บแหง้พลงังานแสงอาทิตย ์ทีสมบูรณ์  2. ออกแบบวธิีการเก็บข้อมูล   2.1 เก็บค่าความร้อนและการใชพ้ลงังานของตูอ้บแหง้พลงังานแสงอาทิตย ์แบบไม่มีวดัถุดิบ (No Load) หมายถึงการทดสอบตวัเครืองแบบไม่มีวตัถุดิบในการทดลอง   2.2 เก็บค่าความร้อนและการใชพ้ลงังานของตูอ้บแหง้พลงังานแสงอาทิตย ์แบบมีวดัถุดิบ (Load) หมายถึงการทดสอบการตากโดยมีวตัถุดิบชนิดพริกชีฟ้า      
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  ภาพท ี   โครงสร้างตูอ้บแหง้พลงังานแสงอาทิตย ์  ส่วนประกอบของตูอ้บแห้งพลงังานแสงอาทิตย ์หมายเลข  พดัลมดูดอากาศ หมายเลข  ชุดควบคุมอุณหภูมิ หมายเลข  หลอดไส ้หมายเลข  สาํหรับใส่ถาดเพอือบแหง้ หมายเลข  กระจก   ผลและวจิารณ์ผล  จากการศึกษาคน้ควา้หลกัการทาํงานของตูอ้บแห้งพลงังานแสงอาทิตยไ์ฟฟ้าทีใชใ้นระบบควบคุมทงัหมดมาจากโซล่าเซลลเ์ขา้แบตเตอรี โดยใชอิ้นเวอร์เตอร์แปลงแรงดนัใหเ้ป็น  Vac เพือนาํไปจ่ายใหก้บัชุดความคุมอุณหภูมิอตัโนมติั จากนนัก็เริมทาํงานและชาร์จไฟเขา้ระบบไปพร้อมกนั ในช่วงทีอุณหภูมิไม่ถึงตามทีตอ้งการชุดควบคุมอุณหภมิูความร้อนก็เริมทาํงานหลอดไฟติด พออุณหภูมิถึงตามกาํหนดระบบควบคุมอุณหภูมิความร้อนก็จะตดัการทาํงาน   1. ผลจากการออกแบบตู้อบแห้งพลงังานแสงอาทติย์     1.1 ผลจากการออกแบบโครงสร้างตูอ้บแหง้พลงังานแสงอาทิตย ์   

  ภาพท ี  โครงสร้างตูอ้บแหง้พลงังานแสงอาทิตย ์     
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3 
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 1.2 ผลจากการโครงสร้างฐานตูอ้บแห้งพลงังานแสงอาทิตย ์ 

  ภาพท ี  โครงสร้างฐานตูอ้บแหง้พลงังานแสงอาทิตย ์ 1.3 ผลจากการออกแบบโครงสร้างโดยรวม 

 ภาพท ี โครงสร้างรวมตูอ้บแหง้พลงังานแสงอาทิตย ์   . ผลจากการทดลองตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทติย์   เป็นการทดลองหาอุณหภูมิภายในตู ้ นอกตู ้ความชืน และการใช้พลงังาน ตงัแต่เวลา . - . น. เป็นค่าเฉลียของค่าต่างๆ ขา้งตน้โดยการออกแบบเป็นชุดการทดลอง ครัง ครังละ วนั   2.1 ผลการทดลองเก็บค่าอุณหภูมิ ความชืน และค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ช่วงเวลา .  –  .  น. (ไม่มีวตัถุดิบ)    
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ตารางท ี  ผลการทดลองเก็บค่าอณุหภูมิ ความชืน และและค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ช่วงเวลา .  – .  น. (ไม่มีวตัถุดิบ) เวลา อุณหภมิูภายใน อณุหภูมิภายนอก ความชืนภายใน กาํลงัไฟฟ้าทีใชใ้นระบบ 7:00 25.0 23.8 75.0 332.6 7:30 27.5 25.0 74.5 341.8 8:00 33.0 26.0 65.0 347.2 8:30 39.0 27.8 55.0 7.8 9:00 43.0 29.0 35.0 7.3 9:30 43.5 30.4 35.0 7.9 10:00 38.0 31.1 35.0 8.6 10:30 43.0 33.1 35.0 7.4 11:00 50.0 35.5 35.0 8.6 11:30 50.5 38.4 35.0 8.6 12:00 53.0 39.4 35.0 8.6 12:30 55.0 40.1 35.0 8.6 13:00 59.0 41.0 35.0 8.6 13:30 57.5 41.8 35.0 8.6 14:00 54.0 42.4 35.0 8.5 14:30 54.5 42.0 35.0 8.6 15:00 55.0 41.0 35.0 7.1 15:30 56.5 43.6 35.0 8.2 16:00 52.0 40.7 35.0 8.6 16:30 43.0 37.3 35.0 8.6 17:00 40.0 33.8 35.0 7.8 17:30 36.5 32.3 35.0 7.9 18:00 30.0 31.5 35.0 6.7   กราฟแสดงผลการทดลองเก็บค่าอุณหภูมิ ความชืน และค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ช่วงเวลา .  –  .  น. (ไม่มีวตัถุดิบ)    
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 ภาพท ี  อุณหภมิู ความชืน และค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ช่วงเวลา .  – .  น. (ไม่มีวตัถุดิบ)   จากผลการทดลองในตารางที  ภาพที  เป็นการทดลองหาอุณหภูมิภายในตู ้นอกตู ้ และความชืน ตงัแต่เวลา . - .  น. จะเห็นไดว้า่อุณหภูมิภายในสูงสุดอยูที่  องศาเซลเซียส ภายนอกอยูที่ องศาเซลเซียส และความชืนอยูที่  เปอร์เซ็นต ์   2.2 ผลการทดลองเก็บค่าอุณหภูมิ ความชืน และค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า ช่วงเวลา .  – .  น.               (เฉลีย วนัที ) ตารางท ี  ผลการทดลองเก็บค่าอณุหภูมิ ความชืน และและค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ช่วงเวลา .  – .  น. (เฉลีย วนัที ) เวลา อุณหภมิูภายใน อณุหภูมิภายนอก ความชืนภายใน กาํลงัไฟฟ้าทีใชใ้นระบบ 7:00 25.33 24.63 75.00 342.14 7:30 28.00 25.03 75.00 343.30 8:00 32.00 26.93 62.00 342.52 8:30 37.33 28.60 44.00 125.57 9:00 40.33 29.53 41.33 8.23 9:30 47.00 30.80 35.00 8.19 10:00 51.00 32.07 35.00 8.03 10:30 52.67 32.87 35.00 7.99 11:00 53.33 34.43 35.00 8.06 11:30 50.33 34.77 35.00 8.01 12:00 54.00 36.20 35.00 7.97 12:30 57.33 36.83 35.00 7.97 13:00 57.67 37.60 35.00 7.97 13:30 56.67 37.23 35.00 7.94 
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มิ

เวลา

อุณหภูมิภายในและภาคนอกตูต้ากแหง้ (เฉลีย No Load)
อุณหภูมิภายใน
อุณหภูมิภายนอก
ความชืนภายใน
กาํลงัไฟฟ้าทีใชใ้นระบบ
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14:00 54.33 38.23 35.00 8.22 14:30 53.67 38.33 35.00 8.17 15:00 53.00 37.93 35.00 8.18 15:30 48.33 37.30 35.00 7.66 16:00 48.33 37.57 35.00 7.86 16:30 44.67 36.00 35.00 105.52 17:00 41.00 35.67 35.00 108.44 17:30 34.00 33.83 36.00 306.54 18:00 32.00 31.83 40.33 303.45 กราฟแสดงผลการทดลองเก็บค่าอุณหภูมิ ความชืน และค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ช่วงเวลา .  – .  น. (เฉลียวนัที )  

 ภาพท ี  อุณหภมิู ความชืน และค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ช่วงเวลา .  – .  น. (เฉลียวนัที )   จากผลการทดลองในตารางที 2 ภาพที 10 เป็นการทดลองหาอุณหภูมิภายในตู ้นอกตู ้และความชืน ตงัแต่เวลา . - .  น. จะเห็นไดว้า่อณุหภูมิภายในสูงสุดอยูที่ .  องศาเซลเซียส ภายนอกอยูที่ . องศาเซลเซียส และความชืนอยูที่  เปอร์เซ็นต ์  2.3 ผลการทดลองเก็บค่าอุณหภูมิ ความชืน และค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า ช่วงเวลา .  – .  น.          (เฉลีย วนัที )       
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อุณหภู
มิ

เวลา

อุณหภูมิภายในและภาคนอกตูต้ากแหง้ (เฉลียวนัที 1)
อุณหภูมิภายใน
อุณหภูมิภายนอก
ความชืนภายใน
กาํลงัไฟฟ้าทีใชใ้นระบบ
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ตารางท ี  ผลการทดลองเก็บค่าอณุหภูมิ ความชืน และและค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ช่วงเวลา .  – .  น. (เฉลีย วนัที ) เวลา อุณหภมิูภายใน อณุหภูมิภายนอก ความชืนภายใน กาํลงัไฟฟ้าทีใชใ้นระบบ 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 และค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ช่วงเวลา .  – .  น. (เฉลียวนัที )   
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  ภาพท ี11 อุณหภูมิ ความชืน และค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ช่วงเวลา .  – .  น. (เฉลียวนัที )  จากผลการทดลองในตารางที 3 ภาพที 11 เป็นการทดลองหาอุณหภูมิภายในตู ้นอกตู ้ และความชืน ตงัแต่เวลา . - .  น. จะเห็นไดว้า่อุณหภูมิภายในสูงสุดอยูที่  องศาเซลเซียส ภายนอกอยูที่ .  องศาเซลเซียส และความชืนอยู่ที  เปอร์เซ็นต ์  2.4 ผลการทดลองเก็บค่าอุณหภูมิ ความชืน และค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า ช่วงเวลา .  – .  น.                    (เฉลีย วนัที ) ตารางท ี  ผลการทดลองเก็บค่าอณุหภูมิ ความชืน และและค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ช่วงเวลา .  –18.00 น.                    (เฉลีย วนัที ) เวลา อุณหภมิูภายใน อณุหภูมิภายนอก ความชืนภายใน กาํลงัไฟฟ้าทีใชใ้นระบบ 7:00 25.33 23.57 75.00 328.37 7:30 27.67 24.97 75.00 330.90 8:00 29.67 26.67 61.33 335.21 8:30 34.33 28.67 35.00 115.59 9:00 40.00 30.00 35.00 8.16 9:30 44.67 31.83 35.00 8.33 10:00 49.00 32.67 35.00 8.44 10:30 51.67 34.07 35.00 8.07 11:00 54.00 34.30 35.00 8.56 11:30 56.67 35.33 35.00 8.64 12:00 58.00 35.70 35.00 8.66 12:30 58.00 36.50 35.00 8.72 13:00 54.00 36.83 35.00 8.46 13:30 53.33 37.17 35.00 9.03 

0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00400.00

0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

อุณหภู
มิ

เวลา

อุณหภูมิภายในและภาคนอกตูต้ากแหง้(เฉลียวนัที 2)
อุณหภูมิภายใน
อุณหภูมิภายนอก
ความชืนภายใน
กาํลงัไฟฟ้าทีใชใ้นระบบ
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14:00 51.67 37.07 35.00 8.34 14:30 53.00 37.60 35.00 8.37 15:00 56.00 38.93 35.00 8.65 15:30 54.33 39.27 35.00 8.49 16:00 51.17 37.85 35.00 8.40 16:30 47.00 36.77 35.00 8.53 17:00 42.33 34.87 35.00 8.48 17:30 37.33 32.53 38.33 234.77 18:00 32.33 31.13 44.67 349.74 กราฟแสดงผลการทดลองเก็บค่าอุณหภูมิ ความชืน และค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ช่วงเวลา .  – .  น. (เฉลียวนัที ) 

 ภาพท ี12 แสดงค่าอณุหภูมิ ความชืน และค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ช่วงเวลา .  – .  น. (เฉลียวนัที )   จากผลการทดลองในตารางที 4 ภาพที 12 เป็นการทดลองหาอุณหภูมิภายในตู ้นอกตู ้ และความชืน ตงัแต่เวลา . - .  น. จะเห็นไดว้า่อุณหภูมิภายในสูงสุดอยูที่  องศาเซลเซียส ภายนอกอยูที่ .  องศาเซลเซียส และความชืนอยู่ที  เปอร์เซ็นต ์ สรุปผลการวจิัย  ผลจากการดาํเนินโครงงานตูอ้บแห้งพลงังานแสงอาทิตย ์ผลทีไดจ้ากการตากแห้งของโครงงานดงักล่าวพบว่า             การตากแห้งโดยทวัไปทีพึงพาแสงแดดเพียงอยา่งเดียว ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิในการตากได้ และผลผลิตในการตากระหวา่งตูอ้บแหง้ทีสร้างขึนจะมีประสิทธิภาพสูงกวา่การตากแหง้โดยทวัไปอยา่งมีนยัยะสาํคญั   ผลการทลองตูอ้บแห้งพลงังานแสงอาทิตย ์ระบบจ่ายพลงังานไฟฟ้าเป็นชนิดแรงดนั ผ่านตวัแปลงแรงดนัให้เป็น 220 Vac เพือจ่ายแรงดนัไฟให้กบัตวัควบคุมอุณหภูมิอตัโนมติัและชุดให้ความร้อน และผลการเก็บอุณหภูมิของตูอ้บแห้งพลงังานแสงอาทิตย ์ ผลการทดลอบเฉลีย ครังของ(วนัที )อุณหภูมิเฉลียภายในตูอ้ยู่ที .  องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลียภายนอกตูอ้ยูที่ .  องศาเซลเซียส และค่าการใชพ้ลงังานเฉลีย . วตัต์ ผลการทดลอบเฉลีย ครังของ(วนัที )อุณหภูมิ

0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00400.00

0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00

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

อุณหภู
มิ

เวลา

อุณหภูมิภายในและภาคนอกตูต้ากแหง้ (เฉลียวนัที 3)
อุณหภูมิภายใน
อุณหภูมิภายนอก
ความชืนภายใน
กาํลงัไฟฟ้าทีใชใ้นระบบ
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เฉลียภายในตูอ้ยูที่ .  องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลียภายนอกตูอ้ยูที่ .  องศาเซลเซียส และค่าการใชพ้ลงังานเฉลีย .วตัต ์และผลการทดลอบเฉลีย ครังของ(วนัที ) อุณหภูมิเฉลียภายในตูอ้ยูที่ .  องศาเซลเซียส อุณหภมิูเฉลียภายนอกตูอ้ยูที่.  องศาเซลเซียส และค่าการใชพ้ลงังานเฉลีย . วตัต ์   จากการทดลองพบวา่ ณ ช่วงเวลาเริมตน้ระหวา่งเวลา . - . น.และช่วงเวลาเยน็ตงัแต่ . น. ปรากฏวา่ ณ ช่วงเวลาดงักล่าวมีอุณหภูมิความร้อนตาํเนืองจากไม่มีแสงแดดส่งผลให้ชุดควบคุมอุณหภูมิทาํงานอตัโนมตัิ และผลจากการทดลองการตากวตัถุดิบชนิดพริกพริกชีฟ้าทาํการทดสอบ  ครัง ครังละ  วนั ผลปรากฏ วา่วตัถุดิบเริมตน้มีนาํหนกั  กิโลกรัม หลงัจากการทดสอบ  ครัง ครังละ  วนั นาํหนกัทีเหลือของวตัถุดิบประมาณ  กรัม คิดเป็น .  เปอร์เซ็นต ์ กิตติกรรมประกาศ ขอบคุณคณะทีมงานนกัศึกษาทีใชเ้วลาในการทาํและสอบผลการทดลองตามรูปแบบทีไดก้าํหนดไว ้  เอกสารอ้างองิ จงจิตร์ หิรัญลาภ. 2542.  เครืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย.์  คณะพลังงานและวสัดุ สายสาขาวิชา เทคโนโลยีพลงังาน.  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี.  บุหลนั พิทกัษผ์ล และทสันี สรสุชาติ,2538 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2542 นิ ราน าม   ม .ป .ป .  ค วาม รู้เกียวกับ เซลล์แสงอาทิ ตย์.  [ออน ไลน์ ]. เข้าถึงได้จาก :http://www.leonics. co.th/html/  th/aboutpower/solar_knowledge.php.(26 กมุภาพนัธ์ 61) นิ ราน าม.  ม .ป .ป .  กระจก ห รือการหัก เห ข องแสง.  [ออน ไลน์ ].เข้าถึงได้จาก  : http://www.scimath.org/lesson-physics/item/7244-2017. (26 กมุภาพนัธ์ 61) นิรานาม.  ม.ป.ป.  หลอดไส้ธรรมดา.  [ออนไลน์].เขา้ถึงไดจ้าก : goo.gl/tWCKV1 (2  กุมภาพนัธ์ 61)                 
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การศึกษาความเหมาะสมเชือเพลิงอดัเม็ดจากกะลามะพร้าวและเปลือกมะพร้าว Feasibility Study of Fuel Pellets Of Coconut Shell and Coconut Husk  สุระศกัดิ ศรีปาน1* ชนิดา ป้อมเสน1 ดุสิต สิงห์พรหมมาศ2  บุญศรี คู่สุขธรรม3  และ  อิศกฤตา โลหพรหม1 Surasak  Sripan1* Chanida  Pomsen1 Dusit Singpommat1  Boonsri Kusuktham2  and  Itsagritta Lohaphrom1  บทคัดย่อ   งานวิจยันีเป็นการศึกษาความเหมาะสมในการจดัการกะลามะพร้าวและเปลือกมะพร้าวซึงเป็นวสัดุเหลือทิงทางการเกษตร โดยนาํมาผลิตเป็นเชือเพลิงอดัเม็ด การศึกษาแบ่งออกเป็น  ส่วน คือ ( ) การศึกษาตวัประสานและอตัราส่วนทีเหมาะสมในการผลิตเชือเพลิงอดัเมด็ และ ( ) การศึกษาคุณสมบติัของเชือเพลิงอดัเม็ดทีไดจ้ากอตัราส่วนทีเหมาะสมในการผลิต ระหวา่งกะลามะพร้าวและเปลือกมะพร้าว จากนนัตรวจวดัสมบติัทางกายภาพของเชือเพลิงอดัเม็ดไดแ้ก่ ลกัษณะรูปร่าง และสมบติัทางเคมี ส่วนที  ทาํการทดลองทีอตัราส่วนผสมโพลีไวนิลแอลกอฮอล ์(PVA) ต่อแป้งมนัทีอตัราส่วนต่าง ๆ คือ 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50, 40:60, 30:70, :  และ :   โดยนําหนัก จากผลการทดลองพบว่าส่วนผสมทีเหมาะสมทีสุด คือทีอตัราส่วน :  โดยนาํหนกั ค่าความชืน, ค่าเถา้, ค่าสารระเหย, และค่าความร้อน มีค่าร้อยละ . , 2.89, .  และ ,691.33 kcal/kg ตามลาํดบั และส่วนที  ทาํการทดลองทีอตัราส่วนผสมของตวัประสานทีเหมาะสมทีสุดโดยการผสมของกะลามะพร้าวต่อเปลือกมะพร้าวทีอตัราส่วนต่างๆ คือ : , 80:20, 70:30, 60:40, 50:50, 40:60, 30:70, :  และ :   โดยนาํหนัก จากผลการทดลองพบว่าส่วนผสมทีเหมาะสมทีสุด คือทีอตัราส่วน :  โดยนาํหนัก ค่าความชืน ค่าเถา้ ค่าสารระเหย และค่าความร้อน มีค่าร้อยละ . , .  .  และ ,739.56 kcal/kg ตามลาํดบั โดยภาพรวมเชือเพลิงอดัเม็ดมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง -  มิลลิเมตร ความยาว -  มิลลิเมตร การวิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพพลงังานเทียบเท่าไฟฟ้า .  kW-hr เทียบเท่านาํมนัดิบ .  ลิตร และเทียบเท่าก๊าซปิโตรเลียมเหลว .  ลิตร  คาํสําคญั : เชือเพลิงอดัเม็ด, กะลามะพร้าว, เปลือกมะพร้าว           
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ABSTRACT   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         สาขาวิชาวศิวกรรมเครืองกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 1 Department of Mechanical Engineering Faculty of Technical Education, Rajamangala University of Technology Krungthep, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120, Thailand 2 สาขาวิชาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทรกรุงเทพมหานคร 10120 2 Department of Industrial Engineering Faculty of Technical Education, Rajamangala University of Technology Krungthep, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120, Thailand 3สาขาวิศวกรรมเคมีสิงทอ คณะอุตสาหกรรมสิงทอ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 3 Department of Textile Chemical Engneering Faculty of Textile Industrial, Rajamangala University of Technology Krungthep, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : ch.pomsen@hotmail.com 
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บทนํา ในปัจจุบนั ประเทศไทยมีอตัราการใชพ้ลงังานเพิมขึนอยา่งต่อเนือง โดยแหล่งพลงังานในประเทศไทยมีอตัราการผลิตไม่เพียงพอกบัอตัราการใช ้จาํเป็นตอ้งมีการนําเขา้พลงังานอยา่งต่อเนือง จากรายงานของสํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) [ ] เปิดเผยสถานการณ์การใชพ้ลงังาน พ.ศ.  วา่สดัส่วนการใชพ้ลงังานรวมทงัประเทศไทยเพมิขึนร้อยละ .  ซึงการผลิตในประเทศลดลงร้อยละ .  ส่งผลให้นําเข้าพลงังานสูงขึนร้อยละ .  ดังนันจึงตอ้งมีการหาแหล่งพลงังานอยา่ง อืนมาใชท้ดแทนเพอืลดปัญหาดงักล่าว แหล่งพลงังานทดแทนทีสามารถหาไดง่้ายและประเทศไทยมีศกัยภาพสูงคือ พลงังานชีวมวลจากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร  ซึงสามารถนาํมาแปรรูปวสัดุเหลือทิงทางการเกษตรเป็นพลงังานทีนิยมรูปแบบหนึง คือ การอดั ขึนรูปเป็นเมด็หรือแท่งเชือเพลิงชีวมวลเป็นพลงังานสะอาด [2] ไดมี้การวจิยันาํวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรหลายชนิดมาผลิตเป็นเชือเพลิงชีวมวลอดัแท่ง เช่น เส้นใยปาล์มและกะลาปาลม์ [3] ใบออ้ย [4] ซงัขา้วโพดผสมกะลามะพร้าว [5] กิงสบู่ดาํ [ ] เปลือกทุเรียนและเปลือกมงัคุด [ ] ตน้ไมยราบยกัษ ์[ ] ซึงเชือเพลิงทีไดจ้ากงานวิจยัเหล่านีมีสมบติัสามารถใชเ้ป็นเชือเพลิงทดแทนฟืนไมไ้ดเ้ป็นอยา่งดี  จากรายงานของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่าใน พ.ศ.  ประเทศไทยมีการปลูกมะพร้าวทังหมด , ,  และมีเศษวสัดุเหลือใชเ้ป็นกะลามะพร้าว , .  ตนั เปลือกมะพร้าว , .  ตนั และใน พ.ศ.  , ,  ไร่ และมีผลผลิต , ,  ตนั แสดงว่าทุกๆปีประเทศไทยมีเศษวสัดุเหลือใชจ้ากมะพร้าวจาํนวนมาก ชาวสวนส่วนเผาทาํลายเศษวสัดุเหลือใชจ้ากมะพร้าว ซึงทาํใหเ้กิดปัญหามลพิษกบัสิงแวดลอ้ม ดงันนัคณะนกัวจิยัจึงคิดจะนาํเศษวสัดุเหลือใชจ้ากมะพร้าว ในส่วนของกะลามะพร้าวและเปลือกมะพร้าวมาสร้างเป็นเชือเพลิงอดัเมด็ เพอืใหเ้กิดมูลค่าเพิม และลดปัญหามลพิษทีเกิดจาการเผาทาํลาย  วธิีดําเนินการวิจัย งานวิจัยนีได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ขันตอน ได้แก่ การวิเคราะห์วตัถุดิบทีใช้ในการอัดเม็ดเชือเพลิง  การแบบการอัดเม็ดเชือเพลิง การวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเทคนิคของการผลิตของการผลิตเม็ดเชือเพลิงระหว่างกะลามะพร้าวและเปลือกมะพร้าว โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 1. การวิเคราะห์วัตถุดบิทใีช้ในการอดัเมด็เชือเพลิงการการอดัเมด็เชือเพลิง การอดัแท่งเชือเพลิงในงานวิจยันีใชว้ธีิอดัเยน็ (cold-press technique) โดยใชน้าํแป้งมนั และโพลีไวนิลแอลกอฮอล ์(PVA) เป็นตวัประสาน เนืองจากมีความสามารถยึดเกาะวสัดุให้เป็นเนือเดียวและเพิมคุณสมบติัทางกายภาพไดดี้ [9] ในขนัตอนนีจะทาการวิเคราะห์สมบติัของวตัถุดิบทีใชใ้นการอดัเม็ดเชือเพลิง ไดแ้ก่ กะลามะพร้าวและเปลือกมะพร้าวบด ซึงเป็นวตัถุดิบหลกัของเชือเพลิง และนาํแป้งมนั และโพลีไวนิลแอลกอฮอล ์(PVA) ซึงทาํหน้าทีเป็นตวัประสาน โดยวดัค่าความร้อน (heating value) ของวตัถุดิบทงัสองตามมาตรฐาน ASTM D3286 2. การออกแบบการวิจยั 1.1 ตวัประสานทีใชศึ้กษาการผลิตเชือเพลิงอดัเมด็ มี  ชนิดคือ แป้งมนั และโพลีไวนิล แอลกอฮอล ์ (PVA) และอตัราส่วนทีใชผ้สมกนัโดยนาํหนกั ดงัตารางที 1 โดยทาํการทดสอบเพืออตัราส่วนของตวัประสานทีมีผลค่าความร้อนทีมีค่ามากทีสุดเพอืนาํไปศึกษาส่วนผสมของวสัดุในหวัขอ้ 2.2     
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ตารางท ี1 อตัราส่วนผสมโดยแปรผนักะลามะพร้าวและเปลือกมะพร้าว อตัราส่วนผสมโดยนาํหนกั วสัดุ วสัดุ กะลามะพร้าว เปลือกมะพร้าว PVA แป้งมนั 50 50 50 90 10 50 80 20 50 50 70 30 50 50 50 50 60 50 40 50 50 50 40 60 50 50 30 70 50 50 20 80 50 50 10 90  ตารางท ี2 อตัราส่วนผสมโดยแปรผนัแป้งมนั และ โพลีไวนิลแอลกอฮอล ์(PVA) อตัราส่วนผสมโดยนาํหนกั วสัดุ ตวัประสาน กะลามะพร้าว เปลือกมะพร้าว PVA แป้งมนั 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  วตัถุดิบทีใช้ในการผลิตเชือเพลิงอดัเม็ดคือ กะลามะพร้าวกับเปลือกมะพร้าว และอตัราส่วนทีใช้ผสมกันโดยนาํหนกั ดงัตารางที 2       
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. การวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเทคนิคของการผลิตของการผลิตเมด็เชือเพลิง 2.1 การวเิคราะห์ค่าความร้อนเชือเพลิง ค่าความร้อน คือ ปริมาณความร้อนทีไดจ้ากการสนัดาปของเชือเพลิงภายใตก้ารทาํใหส้ารทีไดจ้ากการสนัดาปอยา่งสมบูรณ์ของเชือเพลิงนันเยน็ลงถึงอุณหภูมิเริมตน้ของอากาศ และค่าความร้อนของเชือเพลิงมีหน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัม หรือเมกะจูลต่อกิโลกรัมของเชือเพลิง ค่าพลงังานความร้อนมีวธีิการวดั 3 แบบคือ  2.1.1 ค่าความร้อนตาํ (LHV) หมายถึง การนาํเชือเพลิงชีวมวลหนกั 1 กิโลกรัม มาหาค่าความร้อน ดงัสมการ (1) และ (2) LHV = HHV – mwhfg    เมกะจูลต่อกิโลกรัม (1) หรือ      LHV = HHV – 9 mH2Hfg     เมกะจูลต่อกิโลกรัม (2)  2.1.2 ค่าความร้อนสูง (HHV) หมายถึง การนําเชือเพลิงชีวมวล 1 กิโลรัม มาทาํการลดความชืนหรือกาํจดันาํออกไปใหห้มด จากนนันาํมาหาค่าความร้อนทีวดั และมีความสมัพนัธ์กบัค่าความร้อนตาํดงัสมการ (3) HHV = LHV + 23.95 (9H + M)   เมกะจูลต่อกิโลกรัม (3)   2.1.3 ค่าความร้อนแห้ง หมายถึง การนาํเชือเพลิงชีวมวลจาํนวน 1 กิโลกรัม มาลดความชืนหรือกาํจดันาํใหห้มด จากนนันาํมา เพอืหาความร้อน และมีความสมัพนัธ์กบัค่าความร้อนสูงดงัสมการ (4)  HHV = 33.7 + 144 (H – 0/8) + 9.4S  เมกะจูลต่อกิโลกรัม (4)  2.2 การวเิคราะห์ปริมาณเถา้ของเชือเพลิง ทดสอบหาปริมาณเถา้ของเชือเพลิงอดัเมด็ ณ หอ้งปฏิบติัการ เพอืนาํผลการทดสอบวเิคราะห์หาคุณสมบติัของเชือเพลิงอดัเม็ดทีดีทีสุด โดยเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานของเชือเพลิงอดัเม็ด สูตรการคาํนวณ    M = (W1 - W2) / W0 × 100                (5) 
  เมือ M = ร้อยละของปริมาณเถา้  W = นาํหนกัถว้ย และเถา้ของตวัอยา่งหลงัเผา (กรัม)  W = นาํหนกัถว้ย (กรัม)  W = นาํหนกัตวัอยา่ง 2.3 การวเิคราะห์ปริมาณความชืน ทดสอบหาปริมาณความชืนของเชือเพลิงอัดเม็ด ณ ห้องปฏิบัติการ เพือนําผลการทดสอบวิเคราะห์หาคุณสมบติัของเชือเพลิงอดัเม็ดทีดีทีสุด โดยเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานของเชือเพลิงอดัเม็ด มีวธีิการทดลองดงันี . นาํถว้ยทีสะอาดไปอบ  นาที ทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส แลว้นาํไปทาํให้เยน็โดยใส่ในโถดูดความชืน (Desiccators)  นาที จึงนาํไปชงันาํหนกั . ใส่ตวัอยา่งประมาณ  กรัม จากนนันาํไปชงันาํหนกั  . นําไปอบในเตาอบทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส ประมาณ -  ชวัโมง แลว้ทาํให้เยน็ในโถดูดความชืน (Desiccators)  นาที จึงนาํไปชงันาํหนกั   สูตรการคาํนวณ 
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 M = (W3-W4) / W0×100               (6) เมือ M = ร้อยละของปริมาณเถา้  W = นาํหนกัถว้ยและตวัอยา่งก่อนอบ (กรัม)  W = นาํหนกัถว้ยและตวัอยา่งหลงัอบ (กรัม)  W = นาํหนกัตวัอยา่ง  2.4 ทดสอบหาความยาวและเสน้ผ่านศูนยก์ลางของเชือเพลิง ทดสอบหาความยาวและเส้นผ่านศูนยก์ลางของเชือเพลิงอดัเม็ด ณ ห้องปฏิบติัการ เพือนําผลการทดสอบวิเคราะห์หาคุณสมบัติของเชือเพลิงอัดเม็ดทีดีทีสุด โดยใช้เวออร์เนียร์คาลิปเปอร์เป็นเครืองมือวดัและนําค่าทีได้มาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานของเชือเพลิงอดัเม็ด 2.5 การเปรียบเทียบศกัยภาพพลงังานชีวมวลกบัเชือเพลิงสินเปลือง  การวิเคราะห์อตัราส่วนผสมของวสัดุและตวัประสานของเชือเพลิงอดัเม็ดต่อค่าความร้อนทีมีค่ามากทีสุด เปรียบเทียบกบัเชือเพลิงสินเปลืองชนิดอืน ๆ เช่น พลงังานไฟฟ้า, นาํมนัดิบ, ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นตน้  ผลและวจิารณ์ผล ผู ้วิจ ัยได้ทําการศึกษาทดสอบคุณสมบัติของวัตถุดิบ และทดลองทําการผลิตตัวอย่างเชือเพลิงอัด เม็ด  จากกะลามะพร้าวและเปลือกมะพร้าว ตามกระบวนการ และอตัราส่วนทีกาํหนดไว ้และนาํตวัอยา่งเชือเพลิงอดัเม็ดไปทาํการทดสอบเก็บขอ้มูลเพอืเปรียบเทียบสมรรถนะดา้นความร้อน และคุณลกัษณะอืนๆ ในหอ้งปฏิบติัการ ความเหมาะสมทางกายภาพ และคุณสมบติัของชีวมวลเพอืนาํไปใชง้าน โดยกระบวนการศึกษาวจิยัแบ่งเป็น 4 ขนัตอนดงันี  1. การวิเคราะห์ผลของอตัราส่วนตวัประสานต่อค่าความร้อนของเชือเพลิงอดัเมด็  จากผลการทดสอบค่าความร้อนของชีวมวลอดัเม็ดสาํหรับอตัราส่วนตวัประสานทีโพลีไวนิลแอลกอฮอล ์(PVA) 90% ต่อแป้งมนั 10% มีค่าความร้อนสูงทีสุดเท่ากบั 4,691.33 kcal/kg และค่าความร้อนมีแนวโนม้ลดลงตามอตัราส่วนของตวัประสานโดยถา้อตัราส่วนของแป้งมนัเพมิขึนแลว้ โพลีไวนิลแอลกอฮอล ์(PVA) ลดลง ค่าความร้อนลดลงดว้ย ดงัตารางที 3 จากผลการวเิคราะห์นาํอตัราส่วนตวัประสานแป้งต่อ โพลีไวนิลแอลกอฮอล ์(PVA) ทีมีค่าดีทีดีทีสุดไปทาํการทดลองปรับอตัราส่วนกะลามะพร้าวต่อเปลือกมะพร้าวเพอืหาค่าความร้อนและคุณสมบติั   ตารางท ี3 ผลการวิเคราะห์ผลของอตัราส่วนตวัประสานต่อค่าความร้อนของเชือเพลิงอดัเมด็ในอตัราส่วนผสมกะลามะพร้าว 50% ต่อเปลือกมะพร้าว 50% โดยนาํหนกั อตัราส่วนผสมโดยนาํหนกั ค่าความร้อน (kcal/kg) วสัดุ ตวัประสาน กะลามะพร้าว (%) เปลือกมะพร้าว (%) PVA (%) แป้งมนั (%) 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 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  1337 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”   

50 50 40 60 4,250.00 50 50 30 70 4,210.00 50 50 20 80 4,124.00 50 50 10 90 4,100.00   2. การวิเคราะห์ค่าความร้อนของเชือเพลิงอดัเมด็ จากกะลามะพร้าวและเปลือกมะพร้าวทอีตัราส่วนผสมต่าง  ๆจากผลการวิเคราะห์ค่าสมรรถนะค่าความร้อนทีได้จากทีไดจ้ากเชือเพลิงอดัเม็ด จากกะลามะพร้าวและเปลือกมะพร้าว โดยเป็นการผสมกะลามะพร้าวกบัเปลือกมะพร้าวที 50:50 และพบวา่ตวัประสานระหว่างโพลีไวนิลแอลกอฮอล ์(PVA) และแป้งมนั ที 90:10 โดยนาํหนกั มีค่าความร้อนสูงทีสุด ดงันนัจึงนาํผลจากการวิเคราะห์ทีไดจ้ากหอ้งปฏิบติัการ มาทดลองปรับอตัราส่วนกะลามะพร้าวต่อเปลือกมะพร้าว เพือหาค่าความร้อนและคุณสมบตัิทีดีทีสุดต่อไป ซึงไดค้่าทดสอบแสดงไดด้งัตารางที  ค่าความร้อนสาํหรับอตัราส่วนผสมของวสัดุทีกะลามะพร้าว % ต่อเปลือกมะพร้าว % มีค่าความร้อนสูงทีสุดเท่ากบั ,739.56 kcal/kg และค่าความร้อนมีแนวโนม้ลดลงตามอตัราส่วนผสมของกะลามะพร้าวทีลดลง โดยค่าความร้อนทีนอ้ยทีสุดมีค่าเท่ากบั ,450.00 kcal/kg ทีอตัราส่วนกะลามะพร้าว % กบัเปลือกมะพร้าว % ซึงค่าความร้อนทีมากทีสุดและค่าทีนอ้ยทีสุดแตกต่างกนั . % แสดงวา่ค่าความร้อนทีอตัราส่วนผสมต่างๆ มีค่าใกลเ้คียงกนัดงัภาพที 1  ตารางท ี  การวเิคราะห์ค่าความร้อนของอตัราส่วนผสมของวสัดุระหว่างกะลามะพร้าว กบัเปลือกมะพร้าว ในอตัราส่วนตวัประสานทีโพลีไวนิลแอลกอฮอล ์(PVA) 90% ต่อแป้งมนั 10% โดยนาํหนกั อตัราส่วนผสมโดยนาํหนกั ค่าความร้อน (kcal/kg) วสัดุ ตวัประสาน กะลามะพร้าว(%) เปลือกมะพร้าว (%) PVA (%) แป้งมนั (%) 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   
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 ภาพท ี1 ค่าความร้อนของเชือเพลิงอดัเมด็ จากกะลามะพร้าวและเปลือกมะพร้าว 3. การวิเคราะห์คุณสมบัตขิองเชือเพลิงอดัเมด็ จากตารางที  5 พ บ ว่าจากผลการท ดสอบ คุ ณ สมบั ติข องเชือ เพ ลิงอัด เม็ดสํ าห รับ ค่ าค วาม ชืน และเถ้า  อตัราส่วนผสมของตวัประสานระหวา่งโพลีไวนิลแอลกอฮอล ์(PVA) 90% ต่อแป้งมนั 10% ให้ค่านอ้ยทีสุดเท่ากบั 10.26% และ 2.89% ตามลาํดบั และมีค่ามากทีสุดเท่ากบั 10.57% และ 4.94% ตามลาํดบั ทีอตัราส่วนผสมของตวัประสานระหวา่งโพลีไวนิลแอลกอฮอล ์(PVA) 10% ต่อแป้งมนั 90% ค่าความชืนกบัเถา้มีแนวแนวโนม้มากขึนโดยแปรผกผนักบัอตัราส่วนผสมของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) ส่วนสารระเหยมีค่ามากทีสุดเท่ากบั 70.17% และมีค่าน้อยทีสุดเท่ากบั 67.27% ค่าสารระเหยมีแนวโนม้ลดลงโดยแปรผนัตามอตัราส่วนผสมของโพลีไวนิลแอลกอฮอล ์(PVA)  
ตารางท ี5 คุณสมบติัของเชือเพลิงอดัเม็ดทีมีการแปรผนัอตัราส่วนผสมของตวัประสาน อตัราส่วนผสมโดยนาํหนกั 

ความชืน(%) เถา้(%) สารระเหย(%) วสัดุ ตวัประสาน กะลา มะพร้าว(%) เปลือกมะพร้าว(%) PVA (%) แป้งมนั (%) 50 50 90 10 10.26 2.89 70.17 50 50 80 20 10.30 3.15 70.17 50 50 70 30 10.34 3.40 69.45 50 50 60 40 10.38 3.66 69.08 50 50 50 50 10.42 3.92 68.72 50 50 40 60 10.45 4.17 68.36 50 50 30 70 10.49 4.43 68.00 50 50 20 80 10.53 4.68 67.63 50 50 10 90 10.57 4.94 67.27 
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จากตารางที 6 พบวา่จากผลการทดสอบคุณสมบติัของเชือเพลิงอดัเม็ดสําหรับค่าความชืนและเถา้ อตัราส่วนผสมของวสัดุระหวา่งกะลามะพร้าว 90% ต่อเปลือกมะพร้าว 10% ใหค้่าน้อยทีสุดเท่ากบั 10.23% และ 2.42% ตามลาํดบั และมีค่ามากทีสุดเท่ากบั 13.21% และ 4.30% ตามลาํดบั ทีอตัราส่วนผสมของวสัดุระหว่างกะลามะพร้าว 10% ต่อเปลือกมะพร้าว 90% ค่าความชืนกบัเถา้มีแนวแนวโน้มมากขึนโดยแปรผกผนักับอตัราส่วนผสมของกะลามะพร้าว ส่วนสาระเหยมีค่ามากทีสุดเท่ากบั 71.17% และมีค่าน้อยทีสุดเท่ากบั 63.55% ค่าสารระเหยมีแนวโน้มลดลงโดยแปรผนัตามอตัราส่วนผสมของกะลามะพร้าว  ตารางท ี6 คุณสมบติัของเชือเพลิงอดัเม็ดทีมีการแปรผนัอตัราส่วนผสมของวสัดุ อตัราส่วนผสมโดยนาํหนกั 
ความชืน(%) เถา้(%) สารระเหย(%) วสัดุ ตวัประสาน กะลา มะพร้าว(%) เปลือกมะพร้าว(%) PVA (%) แป้งมนั (%) 90 10 90 10 4,739.56 0.55 5.53 80 20 90 10 4,696.00 0.54 5.48 70 30 90 10 4,684.00 0.54 5.46 60 40 90 10 4,669.60 0.54 5.45 50 50 90 10 4,641.33 0.53 5.41 40 60 90 10 4,624.01 0.53 5.39 30 70 90 10 4,585.30 0.53 5.35 20 80 90 10 4,532.67 0.52 5.29 10 90 90 10 4,450.00 0.51 5.19  4. การเปรียบเทยีบศักยภาพพลังงานของชีวมวลอดัเมด็กับเชือเพลิงสินเปลือง การวิเคราะห์อัตราส่วนผสมของวสัดุและตัวประสานของเชือเพลิงอัดเม็ดต่อค่าความร้อนทีมีค่ามากทีสุด เปรียบเทียบกบัเชือเพลิงสินเปลืองบางชนิดซึงไดค้่าเปรียบเทียบดงัตารางที 7  ตารางท ี7 การเปรียบเทียบศกัยภาพพลงังานของชีวมวลอดัเมด็กบัเชือเพลิงสินเปลือง  อตัราส่วนผสมโดยนาํหนกั ค่าความร้อน(kcal/kg) 

เทียบเท่านาํมนัดิบ(ลิตร) 
เทียบเท่าไฟฟ้า (kW-h) 

เทียบเท่าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ลิตร) 
วสัดุ ตวัประสาน กะลา มะพร้าว(%) เปลือกมะพร้าว(%) PVA (%) แป้งมนั (%) 90 10 90 10 4,739.56 0.55 5.53 0.75 50 50 90 10 4,691.33 0.54 5.47 0.74  
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จากตารางที 7 พบวา่ค่าความร้อนของเชือเพลิงอดัเม็ดทีมีการแปรผนัอตัราส่วนผสมของตวัประสานและวสัดุทีสูงทีสุดเปรียบเทียบศกัยภาพพลงังานเทียบเท่านาํมนัดิบ 0.55 ลิตร เทียบเท่าไฟฟ้า 5.53 kW-h และเทียบเท่าก๊าซปิโตรเลียมเหลว 0.75 ลิตร  สรุปผลการวจิัย การศึกษาความเหมาะสมเชือเพลิงอดัเม็ดจากกะลามะพร้าวและเปลือกมะพร้าวพบว่าจากการวิเคราะห์อัตราส่วนผสมของวสัดุและตวัประสานของเชือเพลิงอดัเมด็ต่อค่าความร้อนทีมีค่ามากทีสุด เท่ากบั ,739.56  kcal/kg ทีอตัราส่วนผสมของกะลามะพร้าวต่อเปลือกมะพร้าว :  โดยใชต้วัประสานทีมีอตัราส่วนผสมระหวา่งโพลีไวนิลแอลกอฮอล ์(PVA) ต่อนาํแป้งมนั :  และเมือเปรียบเทียบกบัเชือเพลิงสินเปลืองคือ พลงังานไฟฟ้า, นาํมนัดิบ, ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พบวา่ค่าความร้อนของเชือเพลิงอดัเม็ดทีมีการแปรผนัอตัราส่วนผสมของตวัประสานและวสัดุทีมีค่าสูงทีสุดเปรียบเทียบศักยภาพพลงังานเทียบเท่าไฟฟ้า .  kW-hr เทียบเท่านาํมนัดิบ .  ลิตร และเทียบเท่าก๊าซปิโตรเลียมเหลว .  ลิตร  กิตติกรรมประกาศ คณะผูว้จิยัขอขอบคุณ หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ ผูใ้หก้ารสนบัสนุนงบประมาณ เครืองมือ อปุกรณ์ และสถานทีในการดาํเนินงานวจิยั  เอกสารอ้างองิ  สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 2558,สถานการณ์การใชพ้ลงังานรอบ เดือนแรก ปี  ของไทย, [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก http://energyservicecenter.go.th/?p=2940   ป ระล อ ง ดํารงค์ไท ย, แ ท่ ง เชือ เพ ลิ ง เขี ย วเพื อ ท ด แ ท น ฟื น แ ล ะ ถ่ าน , [อ อ น ไล น์ ]  เข้า ถึ ง ได้จ าก  http://www. dnp.go.th/research/Knowledge/green_fue l.htm  เกวลิน ไชยอาํพร, 2550, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, “เชือเพลิงอดัเมด็จากเส้นใยปาล์มและกะลาปาล์ม”  ชนินทร์ อุปถมัภ ์และสมโภชน์ สุดาจนัทร์, การประชุมวชิาการสมาคมวศิวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครังที 13 “อทิธิผลของอตัราการป้อนและความเร็วการอดัทมีีต่อสมรรถนะของชุดอดัเมด็ใบอ้อย”  ณัฐธนัญา บุญถึง, มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่, “สมบัติทางฟิสิกส์และสมบัติทางความร้อนของถ่านอัดแท่ง จากซังข้าวโพดผสมกะลามะพร้าว โดยใช้นําหมกัชีวภาพเป็นตัวประสาน”  เก รี ย ง ไ ก ร  ว ง ศ า โ ร จ น์ , แ ล ะ ค ณ ะ , 2554, ก า ร ผ ลิ ต แ ท่ ง เชื อ เพ ลิ ง ชี ว ม ว ล จ า ก ส บู่ ดํ า , วิ ศ ว ก ร ร ม ส า ร  มข. 38(1): 65-72.   อจัฉรา อศัวรุจิกลุชยั, และคณะ, 2554, การนําเปลือกทุเรียนและ เปลือกมังคุดมาใช้ประโยชน์ในรูปเชือเพลิงอดัแท่ง, น. 162-168, การประชุมวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ครังที 49, กรุงเทพฯ.    บญัจรัตน์ โจลานนัท,์ และคณะ, 2554, พลงังานทดแทนชุมชนจากเชือเพลิงแขง็อดัแท่งไมยราบยกัษ,์ ว.วจิยั มข. 16(1):  20-31.  สุวทิย ์เพชรหว้ยลึก และคณะ, 2549, สมบติัทางกายภาพของแท่งเชือเพลิงจากวสัดุเหลือใชป้าลม์นา้มนั, การประชุมวชิาการเครือข่ายพลงังานแห่งประเทศไทย ครังที , มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี, นครราชสีมา.   
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การจําแนกสิงปกคลุมดิน โดยใช้การรับรู้ระยะไกล : กรณีศึกษา อ.ขนอม   จ. นครศรีธรรมราช Remote Sensing For  Geo Information System : Case Study Khanom Nakon si Tummarat  อภิรัญธ์  จนัทร์ทอง1*  Apirun  Chanthong1*  บทคัดย่อ   การศึกษาและวจิยัการจาํแนกสิงปกคลุมดินดว้ยขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียมและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของอาํเภอขนอม  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ไดแ้ก่ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงและดาวเทียม LANDSET 7 โดยการสร้างสีผสมเทจ็  ช่วงคลืนไดแ้ก่  Near Infrared (0.79-0.89)  Shortwave Infrared ( . - . )  และช่วงคลืนสีแดง ( . - . )  ดว้ยโปรแกรม  MATLAB  ซึงกาํหนดพนืทีสิงปกคลุมดินเป็นสวนยางพารา      สวนปาลม์นาํมนั อ่างเก็บนาํและนากุง้ ผลการวจิยัและเก็บขอ้มูลสาํรวจภาคสนาม  แสดงใหเ้ห็นวา่การใชภ้าพถ่ายดาวเทียมสามารถจาํแนกสิงปกคลุมดินไดถู้กตอ้งและมีความรวดเร็วในการ   คาํสําคญั : การรับรู้ระยะไกล, ระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์,การจาํแนก              
1 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ตาํบลทอ้งเนียน อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช 80210 1 Electrical Engineering College of Industrial Technology and Management, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Tongnien, Khanom,Nakhon Si Thammarat 80210, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) :apirunchanthong@gmail.com 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  1342 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”   

ABSTRACT  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 ปัจจุบนัมีการพฒันาและมีการประยุกตใ์ชข้อ้มูลข่าวสารหรือสิงต่างๆ ทีอยูที่อยูร่อบตวัทีเป็นประโยชน์เหมาะสมกบั การเปลียนแปลงของโลก มาใชใ้นประโยชน์ในชีวติประจาํวนัได ้การนาํเอาขอ้มูลทีไดจ้ากการสาํรวจระยะไกล (Remote Sensing) ซึงเป็นเครืองมือทีสามารถเก็บขอ้มูลไดเ้ป็นจาํวนมากในบริเวณทีกวา้งโดยติดตงัเครืองมือวดัไวบ้นเครืองบินหรือดาวเทียมโดยอาศยัคุณสมบตัิของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสือ แลว้ทาํการบนัทึกภาพและนาํมาวิเคราะห์เพือให้ไดข้อ้มูลทีตอ้งการ เช่น การสาํรวจสภาพแวดลอ้มโลก การใชที้ดิน การสาํรวจทรัพยากรธรรมชาติ ธรณีวทิยา และดา้นภยัพิบติั เป็นตน้  ดงันนัในการประยกุตใ์ชค้วามรู้การสาํรวจขอ้มูลระยะไกล (Remote sensing) มาบูรณการใชก้บักิจกรรมการเรียนการสอนสร้างเป็นองคค์วามรู้ทีเกิดประโยชน์และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชแ้ละพฒันาต่อไป  ทฤษฎ ีสมมุตฐิาน และกรอบแนวความคดิของโครงการวจิยั            การรับรู้ระยะไกล เป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงหนึง ทีใชใ้นการบนัทึก คุณลกัษณะของวตัถุต่างๆในการสะทอ้น และ/หรือการแผ่รังสีพลงังานแม่เหล็กไฟฟ้า โดยปราศจากการสัมผสัโดยตรง   เราสามารถหาคุณลกัษณะของวตัถุไดจ้ากลกัษณะสะทอ้นหรือการแผ่พลงังานแม่เหล็กไฟฟ้า นนัคือ  “วตัถุแต่ละชนิดจะมีลกัษณะการสะทอ้นแสงหรือการแผ่รังสีทีเฉพาะตวัและแตกต่างกนัไป ถา้วตัถุหรือสภาพแวดลอ้มเป็นคนละประเภทกนั” รีโมตเซนซึงจึงเป็นเทคโนโลยทีีใชใ้นการจาํแนกและเขา้ใจวตัถุหรือสภาพแวดลอ้มต่างๆจากลกัษณะเฉพาะตวัในการสะทอ้นแสงหรือแผ่รังสี    หลกัการนีแสดงด้วยรูปที 1 ขนัตอนรีโมตเซนซิง โดยแยกวตัถุ 3 ประเภท ทีตรวจวดัโดยเครืองวดัทีใช้ขวัแถบคลืน หรือแบนด์ทีให้คุณลกัษณะทางพลงังานของแม่เหลก็ไฟฟ้าทีต่างกนั ตลอดจนอิทธิพลต่างๆ ทีมีสัญญาณคลืน ขอ้มูลทีรับรู้ระยะไกลเหล่านีจะผา่นกระบวนการวเิคราะห์แบบอตัโนมตัิดว้ยเครืองคอมพิวเตอร์และ/หรือการแปลดว้ยสายตา แลว้จึงนาํไปประยกุตใ์ชใ้นดา้นการเกษตร การใชที้ดิน ป่าไม ้ธรณีวทิยา อทุกวทิยา สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวทิยา และสภาวะแวดลอ้ม        
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          รูปท ี1. การสาํรวจขอ้มูลโดยวธีิการรีโมตเซนซิง  การแยกประเภทของ Remote Sensing ตามย่านความยาวคลืน สามารถจาํแนกรีโมตเซนซิง ยา่นความยาวคลืนออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  1.รีโมตเซนซิงยา่นแสงตามองเห็นและอินฟราเรดสะทอ้น  2.รีโมตเซนซิงยา่นอินฟราเรดความร้อน  3.รีโมตเซนซิงยา่นไมโครเวฟ แหล่งกาํเนิดพลงังาน (Energy source) สาํหรับรีโมตเซนซิงยา่นแสงตามองเห็นและอินฟราเรดสะทอ้นดวงอาทิตยแ์ผ่พลงังานแม่เหลก็ไฟฟ้าสูงสุดทีความยาวคลืน 0.5 ไมโครเมตร ขอ้มูลทีไดจ้ากการรับรู้ระยะไกลในยา่นแสงตามองเห็นและอินฟราเรดสะทอ้น ส่วนใหญจ่ะขึนกบัค่าการสะทอ้นของวตัถุต่างๆบนโลก  

  รูปท ี  แบนดต์่างๆทีใชใ้นรีโมตเซนซิง   ดงันนัรายละเอียดเกียวกบัวตัถจึุงดูไดจ้ากค่าการสะทอ้นในช่วงคลืนต่างๆ ยกเวน้การถ่ายภาพดว้ยระบบเลเซอร์ เพราะเป็นระบบทีไม่ไดใ้ชพ้ลงังานจากดวงอาทิตย ์แตเ่ป็นพลงังานเลเซอร์ซึงเครืองวดัผลิตขึนเอง 
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 แหล่งกาํเนิดพลงังานทีใชใ้นการรับรู้ระยะไกลยา่นอินฟราเรดจะไดจ้ากวตัถุเอง เนืองจากวตัถุใดๆ ก็ตามทีมีอุณหภมิูในระดบัปกติจะมีความสามรถแผรั่งสีแม่เหลก็ไฟฟ้า สูงสุดทีความยาวคลืนประมาณ 10 ไมโครเมตร ดงัแสดงดว้ยรูปที 2 เราสามรถเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าการแผรั่งสีเชิงคลืน ระหวา่งดวงอาทิตย(์ก) ทีอณุหภูมิ 6000o K และวตัถุ(ข) ทีอุณหภมิูปกติของโลก (ประมาณ 300o  K) ทงัเพอืง่ายต่อการเขา้ใจ จึงแสดงเส้นกราฟ ในลกัษณะของเทห์วตัถุดาํและมิไดแ้สดงเห็นค่าดูดกลืนพลงังานโดยชนับรรยากาศไวใ้นรูปนีจะเห็นวา่เส้นกราฟเชิงคลืนดงักล่าวแปรผนัตามค่าการสะทอ้นการเปล่งรังสี และอุณหภูมิของวตัถุ เสน้กราฟของ(ก) และ (ข) ตดักนันนัค่าประมาณ 3.0 ไมโครเมตร ดงันนั ยา่นความยาวคลืนทีสนักวา่ 3.0 ไมโครเมตรจะเป็นยา่นทีดูไดจ้ากค่าการสะทอ้นเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที ยา่นความยาวคลืนมากกวา่ 3.0 ไมโครเมตร ขึนไปจะเป็นยา่นทีตรวจวดัการแผรั่งสีความร้อน (Thermal radiation) วงโคจรของดาวเทียม วงโคจรของดาวเทียมแบ่งออกเป็น  3  ชนิด คือ 1.วงโคจรสมัพนัธ์กบัโลก  (Geosynchronous Orbit)  วงโคจรชนิดนีมีความเร็วของการโคจรเท่ากบัอตัราการหมุนรอบตวัเองของโลก หรือการหมุนรอบแกน (Rotation Rate)  ของโลก (เวลา 24 ชวัโมง  เท่ากบั  1  วนัของดาราคติ)  หรือเรียกวา่  วงโคจรคา้งฟ้าเนืองจากมีการโคจรเท่ากบัโลกหมนุรอบตวัเอง  และมีมุมเอียงของวงโคจร  (Inclination) เท่ากบั  0  จึงเรียกวา่  วงโคจรแบบคงที (Geostationary Orbit) เนืองจากดูเหมือนวา่ดาวเทียมไม่มีการเคลือนทีและลอยนิงอยูเ่หนืออิเควเตอร์ ดาวเทียมทีมีวงโคจรชนิดนี  จึงมีประโยชน์ทีครอบคลุมพนืทีไดก้วา้งขวาง  และวงโคจรอยูสู่งจากพนืผิวโลกมาก เช่น ดาวเทียมอตุุนิยมวทิยา  และดาวเทียมสือสาร 2.วงโคจรสมัพนัธ์กบัดวงอาทิตย ์(Sun-Synchronous Orbit)  ดาวเทียมสาํรวจทรัพยากรโลกส่วนใหญ่ เช่น ดาวเทียมแลนดแ์ซท  มีระดบัความสูงจากพนืดินตาํกวา่วงโคจรสมัพนัธ์กบัโลก  วงโคจรสัมพนัธ์กบัดวงอาทิตย ์ หมายถึง  วงโคจรทีระนาบการโคจร (Orbital  Plane) หมุนรอบตวัเองภายใน  1 ปี  เช่นเดียวกบัรอบการปรากฏของดวงอาทิตย ์ 1  รอบในแต่ละปี  ประโยชน์ของดาวเทียมทีมีวงโคจรชนิดนีก็คือ  สามารถทาํการสาํรวจไดโ้ดยรักษาคา่มุมตกกระทบของดวงอาทิตยใ์หค้งทีได ้3. วงโคจรแบบหมุนเวยีนกลบัทีเดิม (Recurrent Orbit) และวงโคจรกึงหมุนเวยีนกลบัมาทีเดิม (Semi-Recurrent Orbit) ลกัษณะของวงโคจรแบบหมุนเวยีนกลบัมาทีเดิม หมายถึง การโคจรกลบัมาทีเดิมทีตาํแหน่งแนวดิง (Nadir) ในรอบ 1 วนั ส่วนวงโคจรกึงหมนุเวยีนกลบัมาทีเดิมนนั จะกลบัมาทีเดิมทีตาํแหน่งแนวดิงในรอบ N วนั (N วนัมากกวา่  วนั) ซึงวงโคจรแบบนีมีขอ้ดีมากกวา่ คือ สามารถครอบคลุมพนืผิวโลกไดท้งัหมด ดาวเทยีม LANDSAT    ลกัษณะของดาวเทียม  LANDSAT มีขนาดเล็ก  รูปร่างลกัษณะคลา้ยผีเสือ  มีนาํหนกัประมาณ  953  กิโลกรัม สูงประมาณ  3  เมตร  กวา้งประมาณ 1.5  เมตร  มีแผงรับพลงังานจากดวงอาทิตยค์ลา้ยปีกสองขา้ง  มีความกวา้งประมาณ  4  เมตรวงโคจรสูงในระดบั 900 กิโลเมตร และความเร็ว 6.5 กิโลเมตร ต่อวนิาที  ไดรั้บการออกแบบใหมี้ รูปร่างเพอืปรับปรุงทางดา้นความสามารถในการควบคุมวถีิโคจรของดาวเทียม เพมิขึน มีความสามารถทีเหนือกวา่ LANDSAT 1 – 2  และ  3  คือ  การใชสื้อสารระบบ  Tracking and Data Relay Satellite  (TDRS) ทีสามารถ่ายทอดขอ้มูลจากดาวเทียมไปสู่โลกในเวลาทีใกลเ้คียงกบัเวลาบนัทึกภาพ (Real Time ) ช่วยลดปัญหาเครืองบนัทึกเทปทีมีขอ้จาํกดัดา้นอายกุาร     ใชง้าน ความสูงของการโคจรลดลงเหลือ  705 กิโลเมตร  ดงันนัจึงมีการโคจรกลบัมาบนัทึกภาพทีจุดเดิม   เร็วกวา่คือ  16 วนั LANDSAT  ทีกาํลงัปฏิบติังานอยูใ่นขณะนีคือ  LANDSAT 4-5 และ  LANDSAT -7  ช่วงเวลา    
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วธิีการดําเนินการวจิัย  ในการการทาํงานวจิยัขึนมาแต่ละครังนนั ตอ้งมีแบบแผนขนัตอนการทาํงานทีชดัเจน  รัดกมุ  และถกูตอ้ง  เพอืให้มาซึงประโยชน์ทีตรงกบัวตัถุประสงคที์ตอ้งการ  ซึงในการทาํงานวจิยัครังนีก็เช่นเดียวกนัโดยมีขนัตอนการทาํงานวจิยั  ดงัรูปที  

  รูปที  แผนภาพแสดงขนัตอนการดาํเนินการวจิยั   การวจิยัเป็นการศึกษาในลกัษณะของการวจิยัและพฒันา (Research And Development) ซึงมีขนัตอนในการดาํเนินการ ดงันี      • ขนัตอนที 1 การศึกษาปัจจยัทีก่อใหเ้กิดปัญหาในการวจิยั  • ขนัตอนที 2 ศึกษาเทคนิคและวธีิการแกปั้ญหา  • ขนัตอนที 3 ขอ้มูลทีนาํไปใชใ้นการวจิยั และการเก็บรวบรวมขอ้มูล  • ขนัตอนที 4 ทดสอบการใชโ้ปรแกรม  • ขนัตอนที 5 สรุปและวิเคราะห์ผลการศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ขอ้มูลทีนาํไปใชใ้นการวางโครงการนนัมาจากหลายๆ ส่วนดว้ยกนั ดงันี 1.สาํรวจเก็บขอ้มูลภาคสาํนกังาน ทางผูจ้ดัทาํไดมี้เก็บรวมรวมขอ้มลูบางส่วนแผนทีภูมิประเทศระบบดิจิตอล แผนทีรูปตดัตามยาว (Profile Section) ขอ้มูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2.สาํรวจเก็บขอ้มูลภาคสนาม การเก็บรวบรวมขอ้มูลทางผูจ้ดัทาํทาํการออกภาคสนามเพอืตรวจสอบและเก็บขอ้มูลเพิมเติมในบางส่วน โดยศึกษาและเก็บขอ้มูลจริงจากบริเวณพืนทีการเก็บขอ้มูลจากภาพถ่ายดาวเทียม   



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  1346 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที 10 “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

ผลการวจิัย สาํรวจเก็บขอ้มูลภาคสนาม การเก็บรวบรวมขอ้มูลทางผูจ้ดัทาํทาํการออกภาคสนามเพอืตรวจสอบและเก็บขอ้มูลเพิมเติมในบางส่วน โดยศึกษาและเก็บขอ้มูลจริงจากบริเวณพืนทีการเก็บขอ้มูลจากภาพถ่ายดาวเทียมโดยการกาํหนดพิกดัทีเก็บขอ้มูลดงันี พนืทีสิงปกคุมดินเป็นสวนยางพารา    Lat.    9.2600    Lon.  99.8310 พนืทีสิงปกคุมดินเป็นสวนยางพารา    Lat.    9.266      Lon 99.82610 พนืทีสิงปกคลุมเป็นสวนปาลม์           Lat.    9.2746     Lon 99.83610 พนืทีสิงปกคลุมเป็นอ่างเก็บนาํ            Lat.    9.2575     Lon 99.8250    

  รูปท ี4 ผลการสาํรวจดว้ยภาพถ่ายดาวเทียม  

  รูปท ี5 ผลการสาํรวจภาคสนาม 
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ตารางท ี1   เปรียบเทียบความถูกตอ้งระหวา่งการสาํรวจภาคสนาม 
การสาํรวจ จาํแนกโดยภาพถ่ายดาวเทียม  Accuracy ยางพาราเล็ก ยางพาราโต สวนปาลม์นาํมนั แหล่งนาํ นากุง้ รวม ยางพาราเล็ก 1 - - - - 1 100% ยางพาราโต - 1 - - - 1 100% สวนปาลม์นาํมนั - - 1 - - - 100% แหล่งนาํ - - - 1 - 1 100% นากุง้ - - - - 1 1 100% Accuracy 100% 100% 100% 100% 100% 100%   สรุปผลการวจิัย การศึกษาและวิจยัการจาํแนกสิงปกคลุมดิน โดยใชก้ารรับรู้ระยะไกล: กรณีศึกษา อ.ขนอม  จ. นครศรีธรรมราช ดว้ยขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียม และระบบสารสารเทศภูมิศาสตร์ ซึงภาพถ่ายดาวเทียมทีใชใ้นครังนีไดแ้ก่ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSET 7 สร้างสีผสมเท็จ 3 ช่วงคลืนได้แก่ Near Infrared (0.79-0.89) Shortwave Infrared (1.58-1.75) และช่วงคลืนสี แดง (0.61-0.68) โดยพืนทีสิงปกคุมดินเป็นสวนยางพารา   สวนปาลม์นาํมนั  อ่างเก็บและนากุง้ ผลการวเิคราะห์สีทีผสมและเปรียบเทียบสเปคตรัมสีดว้ยโปรแกรม MATLAB  เพือใหไ้ดผ้ลการวเิคราะห์ทีถูกตอ้ง         หากนาํขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียมและระบบสารเทศภมิูศาสตร์มารวบรวมกนัไวใ้นฐานขอ้มูลและมีการพฒันาในเรืองของการใชง้านระบบสารเทศภูมิศาสตร์ก็จะเป็นประโยชน์ในดา้นของ การทาํโซนนิง การกาํหนดผงัเมือง  การคาํนวณพนืทีปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่นยางพารา ปาลม์นาํมนั  การกาํหนดระบบแผนทีนาํทางท่องเทียว ต่อไปในอนาคต  กิตติกรรมประกาศ งานวิจยันีไดก้ารสนับสนุนงบประมาณโดยสํานกับริหารโครงการวิจยัในอุดมศึกษาและพฒันามหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี  2554 และได้รับการความอนุเคราะห์ข้อมูลจากสํานักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)และสถานีวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มศูนยภู์มิภาคเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ(ภาคใต)้ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  เอกสารอ้างองิ ใจ กลินดาว. .  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์: หลกัการเบืองตน้. แหล่งทีมา: http://gis.dwr.go.th,  กนัยายน . ชยกฤ ต ม้าลําพ อง. .  คู่ มือการใช้โป รแกรม  ArcView GIS . .  ภาค วิชาภู มิศาส ตร์   คณ ะสังค มศาส ตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. นันทชัย แกว้เมือง  และประเสริฐ องัสรัตน์. . การจดัทาํระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยโปรแกรม MapInfo.โครงการส่งนาํและบาํรุงรักษาโคกกะเทียม,จงัหวดัลพบุรี. พนม ไพแสง. . การจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยโปรแกรม MapInfo และ  NAGA สําหรับ              โครงการส่งนาํและบาํรุงรักษานครปฐม.กรมชลประทาน, เขตสามเสน กรุงเทพมหานคร.  
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วรเดช จนัทรศร และสมบติั อยูเ่มือง. .  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารภาครัฐ. ฝ่ายขอ้มูลระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์, กรุงเทพมหานคร. วรีวฒัน์  โชคชรินทร์. .  ระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์ทีสามารถทาํงานร่วมกบัโปรแกรม ArcView GIS   ศูน ย์วิจัยภู มิสารส นเท ศเพื อป ระเท ศไท ย.  มป ป .  ค ณ ะ วิท ยาศาสตร์  จุฬ าลงกรณ์ ม ห าวิท ยาลัย . แห ล่งที มา:   http://www.gisthai.org,  สิงหาคม . สุ เพ ช ร  ก ลิน ข จ ร . .  ก ารแส ด งข้อ มูล ก ราฟิ ก เชื อ มต่ อ กับ ข้อ มู ลอ รรถ าธิบ ายส ร้ างแผ น ที  แส ด งข้อ มู ล  http://www.envi.psu.ac.th,    สิงหาคม . สมบัติ อยู่เมือง.  .  คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์.  แหล่งทีมา:  http://www.envi.psu.ac.th,                      2 กรกฎาคม . สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์รมหาชน).  การพฒันาระบบ สารสนเทศทางภมิูศาสตร์.  .   แหล่งทีมา: http://www.gistda.or.th,  กรกฎาคม .                          
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การศึกษาหาค่ากําลังของเตาพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิก ชนิดอะลูมิเนียมฟอยล์ Exper imental Investigation of Power  for  Solar  Cooker  Aluminum Foil  รพีพงศ ์เปียมสุวรรณ * อนุชา กลาํนอ้ย  ณรงคศ์กัดิ โยธา   และ  บณัฑิต กฤตาคม  Rapeepong Peamsuwan1* Anucha Klamno2-  Narongsak Yotha2   and  Bundit Krittacom3  บทคัดย่อ   ผูว้ิจัยไดท้าํการศึกษาเตาพลงังานแสงอาทิตยแ์บบพาราโบลิก โดยใชแ้ผงสะทอ้นรังสีอาทิตยที์ทาํจากอะลูมิเนียมฟอยลติ์ดตงัอยู่บนแพงจานพาราโบลิก ซึงจะทาํการทดลองหากาํลงัความร้อนของเตาพลงังานแสงอาทิตยนี์ จากผลการศึกษาพบว่าเตาพลงังานแสงอาทิตยส์ามารถทาํอุณหภูมินาํไดสู้งสุดถึง .  ºC และจะให้กาํลงัเฉลีย .  วตัต์ ซึงพบว่าทีอตัราความร้อนนีสามารถนาํมาประกอบอาหารไดจ้ริง อีกทงัอะลูมิเนียมฟอยลน์นัเป็นวสัดุทีหาไดง่้ายและมีราคาถูก โดยผลสําเร็จของงานวจิยันีถือไดว้า่เป็นทางเลือกในการนาํพลงังานทดแทนมาประยกุตใ์ชง้านในครัวเรือน      คาํสําคญั : เตาพลงังานแสงอาทิตย,์ พลงังานทดแทน, 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 9 8 .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                  สาขาฟิ สิกส์ประยุกต์ ค ณ ะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มห าวิทยาลัยเทคโนโล ยีราชมงคลอีสาน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง                        จงัหวดันครราชสีมา  1 Division of Applied Physics, Faculty of Science and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Isan, Maung, Nakhonratchasima, 30000, Thailan  สาขาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  2 Division of Applied Mathematics and Statistics, Faculty of Science and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Isan, Maung, Nakhonratchasima, 30000, Thailand  ห้องปฏิบัติการวิจัยการพฒันาในเทคโนโลยีของวสัดุพรุน สาขาวิศวกรรมเครืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  3  Development in Technology of Porous Materials Research Laboratory: (DiTo-Lab), Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering and Architecture, Rajamangala University of Technology Isan, Maung, Nakhonratchasima, 30000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : rapeepong.pe@rmuti.ac.th 
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บทนํา เนืองจากประเทศไทยตงัอยูใ่นเขตร้อน ซึงมีแสงอาทิตยใ์ห้ความร้อนตลอดทงัปี จึงถือไดว้า่เป็นพลงังานทีมากพอสําหรับนํามาใชป้ระโยชน์ในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยงิพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานทีสะอาด    อีกทังยงัเป็นพลังงานทีสามารถเปลียนรูปมาเป็นพลงังานความร้อนได้และเราสามารถนําพลงังานความร้อนจากแสงอาทิตยนี์มาใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจกรรมต่างๆในการดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยเหตุนี พลงังานแสงอาทิตยจึ์งเป็นแหล่งพลงังานทางเลือกทีดีทีจะนาํไปใชง้านไดจ้ริงโดยเฉพาะในรูปของพลงังานความร้อน การประยกุต์ทีน่าสนใจอีกวิธีหนึงคือการนาํแสงอาทิตยม์าใชเ้ป็นแหล่งพลงังานในการหุงตม้อาหาร ทงันีเพราะในทุกครัวเรือนจาํเป็นตอ้งประกอบอาหารเพือรับประทานอยูแ่ลว้  โดยงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัอุปกรณ์ทีช่วยในการรวบรวมรังสีแบบรางพาราโบลามีมาอยา่งต่อเนือง แนวคิดทีจะออกแบบแผน่สะทอ้นรูปประกอบพาราโบลา ตวัรับรังสีดวงอาทิตยแ์บบรางพาราโบลาเป็นอุปกรณ์ทีมีลกัษณะของรูปร่างผิวโคง้เป็นแบบพาราโบลาทรงกระบอก มีวตัถุสะทอ้นแสงบริเวณผิวทาํหนา้ทีสะทอ้นแสงอาทิตยใ์หไ้ปรวมทีจุดโฟกสั พงศกร และคณะ (2544) ไดศึ้กษาการออกแบบเตาหุงตม้พลงังานแสงอาทิตยม์าใช้ในการประกอบอาหารตามความตอ้งการไดอ้ยา่งสะดวก โดยใชแ้ผงรับรังสีแสงอาทิตย ์(flat  plate collector) เป็นตวัดูดซบัความร้อนและมีแผงสะทอ้นรังสีอาทิตยติ์ดตงัอยูท่งัสองขา้งของแผงรับรังสีอาทิตยต์ามแนวยาว พบวา่เตาหุงตม้พลงังานแสงอาทิตยส์ามารถทาํอุณหภูมิในการหุงตม้อาหารไดสู้งสุด 105 ºC ทีรังสีอาทิตยเ์ฉลีย 500 W/m2 สามารถหุงตม้อาหารไดใ้นช่วงเวลา 10.00 น. – 15.00 น. โดยมีประสิทธิภาพของระบบอยูที่ 26%  อดิศกัดิ และธนาคม สุนทรชยันาคแสง ( ) ทาํการศึกษาการวิเคราะห์พารามิเตอร์และประเมินสมรรถนะของระบบรวมแสงอาทิตยแ์บบพาราโบลิกดว้ยแบบจาํลองแบบทางคณิตศาสตร์ โดยระบบทีจาํลองใชแ้ผงรับแสงอาทิตยแ์บบรางรวมแสงพาราโบลิกรับความร้อนทีได้ให้กับนํามนัทีไหลผ่านท่อรับความร้อน พบว่าความเร็วลมทีเปลียนแปลงมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพรวมของแผงรับพลังงานแสงอาทิตย ์ส่วนอุณหภูมิบรรยากาศทีเปลียนแปลงมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของแผงรับพลงังานแสงอาทิตยน์อ้ยกวา่  รุ่งทว ีและสุรชยั ( ) ไดศึ้กษาปัจจยัทีส่งผลกบัประสิทธิภาพของระบบไดแ้ก่อตัราการไหลของนาํในระบบและความเขม้แสงทีไดรั้บ โดยทาํการออกแบบและพฒันาระบบผลิตนาํร้อนซึงเป็นระบบปิดประกอบดว้ยแผงรับแสงแบบแผ่นโคง้รูปพาราโบลิกและใชก้ระจกเงาในการสะทอ้นแสง ท่อรับแสงเป็นท่อสุญญากาศและทาํการทดลองในห้องทดลองเพือควบคุมความเขม้แสง พบวา่อุณหภูมิของนาํก่อนเขา้รับแสง  °C อุณหภูมิของนาํทีออกจากแผงรับแสงสูงสุด  °C และประสิทธิภาพของระบบประมาณ % ทาํให้ทราบวา่อตัราการไหลของนาํและความเขม้ของแสงมีผลต่ออุณหภูมิของนาํทีได ้ สุระ และคณะ (2555) ศึกษาและออกแบบจานรับพลงังานแสงอาทิตยพ์าราโบลิคแบบปรับองศาตามดวงอาทิตย ์และไม่ปรับตามดวงอาทิตย ์เพอืเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรับความร้อนของจานทงัสองแบบ ผลจากการศึกษาพบวา่จานรับพลงังานแสงอาทิตยพ์าราโบลิคชนิดปรับองศาตามดวงอาทิตย ์ มีประสิทธิภาพการรับความร้อนเท่ากบั 57.04 เปอร์เซ็นต ์ส่วนประสิทธิภาพการรับความร้อนของ ชนิดไม่ปรับตามดวงอาทิตย ์มีค่าเท่ากบั 12.77 เปอร์เซ็นต ์ ประกอบ สุรวฒันาวรรณ และ ธีรภทัร หลิมบุญเรือง ( ) ได้สร้างจาํลองทางคณิตศาสตร์และการออกแบบตวัรับรังสีดวงอาทิตยแ์บบรางพาราโบลา โดยทาํการวิเคราะห์แบบฟังก์ชนัไฮเพอร์โบลิก เพือหาขนาดทีเหมาะสมทีทาํให้การผลิตชินส่วนสาํหรับตวัรับรังสีดวงอาทิตยแ์บบรางพาราโบลาสามารถทาํไดอ้ยา่งแม่นยาํในเชิงตวัเลข จากการทดสอบในสภาพแสงแดด พบว่าระบบทีเหมาะสมสามารถสร้างพลงังานความร้อนไดโ้ดยเฉลีย 4,180 กิโลจูล ในช่วงการทดสอบ 5 ชวัโมง  
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สรวิศ สอนสารี และคณะ ( ) ทาํการวิจยัและพฒันาตวัเก็บรังสีอาทิตยแ์บบรูปประกอบพาราโบล่า โดยการออกแบบสร้างและทดสอบประสิทธิภาพเชิงความร้อนของตวัเก็บรังสีอาทิตยแ์บบท่อสุญญากาศชนิดฮีทไปป์ร่วมกบัแผ่นสะทอ้นรูปประกอบพาราโบล่า ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 9806-1 พบวา่ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของตวัเก็บรังสีอาทิตย์มีค่าเท่ากบั 78% จากงานวิจัยที กล่ าวมาแล้วข้างต้นทําให้ผู ้วิจัยสนใจทีจะใช้ประโยชน์จากความร้อนของแสงอาทิตย ์                             โดยทาํการศึกษาเตาพลงังานแสงอาทิตยแ์บบพาราโบลิก ซึงรูปทรงของพาราโบลิกจะมีผิวดา้นในทาํดว้ยวสัดุสะทอ้นแสงชนิดอะลูมิเนียมฟอยล์ เนืองจากเป็นวสัดุทีหาง่ายและราคาถูก ทาํหน้าทีรวมแสงอาทิตยจ์ากการตกกระทบกับจานและสะทอ้นไปรวมทีจุดโฟกสั ซึงเราสามารถนาํความร้อนจากจุดโฟกสันีมาใช ้เพือเป็นทางเลือกในการนาํพลงังานความร้อนจากแสงอาทิตยที์ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะมาประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ในครัวเรือนโดยการประกอบอาหารไดอ้ย่างเหมาะสม  วธิีดําเนินการวจิัย 1. อุปกรณ์และวธีิการทดลอง วสัดุทีใช้ในการสะทอ้นแสงทีผูว้ิจยัเลือกทาํการทดลอง คือ อะลูมิเนียมฟอยล ์โดยนาํพลาสติกลูกฟูกสีขาวมาตดัเป็นกลีบทงัหมด 8 กลีบให้มีขนาดพอดีกบัจานดาวเทียม โดยจะมีพืนทีทีใชใ้นการสะทอ้นแสงทงัหมด   2 ตารางเมตร ตดัวสัดุสะทอ้นแสงให้มีขนาดเท่ากบักลีบของพลาสติกลูกฟูกแลว้นาํมาเยบ็ติดกนั จากนนันาํไปติดบนจานดาวเทียม ดงัแสดงในภาพที แลว้นําไปติดตงับนฐานรองรับ พร้อมทงัต่อเขา้กับเครืองมือวดัและอุปกรณ์ต่างๆ เพือทาํการทดลองต่อไป                   ดงัแสดงในภาพที  

 
ภาพท ี  แสดงตาํแหน่งการติดตงัแผน่สะทอ้นแสง  

แผน่สะท้อนแสง 
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 ภาพท ี  แสดงชุดอุปกรณ์การทดลอง   จากภาพที  ผูว้ิจ ัยจะนําเตาพลังงานแสงอาทิตยแ์บบพาราโบลิก  ไปตงัไวใ้นทีโล่งแจ้งเพือใช้ความร้อนจากแสงอาทิตยใ์นการทาํใหน้าํ  กรัม มีอุณหภูมิสูงทีสุด จึงไดเ้ลือกช่วงเวลา .  น. ถึง .  น. ในการทาํการทดลอง โดยใชว้สัดุสะทอ้นแสงชนิดอะลูมิเนียมฟอยล ์วดัอณุหภูมิของนาํก่อนการทดลอง และอุณหภูมิของอากาศในวนัทีทาํการทดลอง จากนนัทาํการทดลองโดยนาํนาํ  กรัม เทใส่ในภาชนะสําหรับทดลอง แลว้นาํไปวางไวย้งัจุดโฟกสั ทาํการวดัอุณหภูมิดว้ยเทอร์โมคปัเปิล ซึงจะอ่านค่าดว้ย Data logger จะทาํการบันทึกอุณหภูมิทุกๆ  นาที โดยจะเริมทดลองครังที  ทีเวลา .  น. - .  น. ครังที  ทีเวลา .  น. - .  น. และครังที  ทีเวลา     .  น. - .  น. โดยจะทาํการเปลียนนาํ ทุกครังสําหรับการทดลอง หลงัจากทาํการทดลองทุกช่วงเวลาเสร็จสินเรียบร้อยแลว้ ก็จะทาํการทดลองซาํอีกครังในวดัถดัไปเพอืใหเ้กิดความแม่นยาํมากยงิขึน ก่อนนาํไปวคิราะห์ผลการทดลอง 2.  การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้จิยัไดน้าํผลการทดลองทีไดม้าคาํนวณหากาํลงั (power) จากสมการ  
 -  WU Q     (1st Law of Thermodynamic)                                                (1) 

dW dQ d UP dt dt dt
                                                                                 (2) 

                                                      P UT tmc mc
   

                                                                                   

(3) 

 

 
 
จากสมการที ( ) จะได ้
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                                                        .P mc Slope=                                                                                          (4) 
และสามารถหาความชนัไดด้งัสมการที ( ) 
                                                2 2

( ( )
( ( ) )
n xy x yslope n x x

å - å å= å - å                                                                     (5)
   โดยที P = กาํลงั ( )W            Q = ปริมาณความร้อน (J )             t =  เวลา ( )s              m = มวลของนาํ 0.3 kg  
           c  = ค่าความจุความร้อนจาํเพาะของนาํ 4186  1 1J .kg ( )C- -o         TV  = อุณหภมิูทีเปลียนไป ( )Co   ผลและวจิารณ์ผล  จากผลการทดลองนาํขอ้มูลทีไดไ้ปเขียนกราฟ โดยให้ค่าเวลาเป็นแกน x   , ค่าอุณหภมิูเป็นแกน y        โดยกราฟทีไดจ้ะนาํไปวเิคราะห์หาความชนั (Slope) ของเสน้กราฟ เพือนาํไปหาค่ากาํลงัเฉลียของเตาพลงังานแสงอาทิตยแ์บบพาราโบลิก ดงัแสดงในภาพที     

 ภาพท ี  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมินาํกบัเวลาทีช่วงเวลาต่างๆ   จากภาพที  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งอณุหภูมิของนาํในภาชนะเทียบกบัเวลาตงัแต่เวลา . - .  น. จากผลการทดลองพบวา่อุณหภมิูของนาํจะมีค่าเพมิขึน โดยจะมีค่าใกลเ้คียงกนัสาํหรับทุกช่วงเวลา โดยทีเวลา . - .  น. จะได้อุณหภูมิของนาํสูงสุดเป็น .   oC  สามารถคาํนวณค่ากาํลงัเฉลียได ้ .  วตัต ์     ทีเวลา . - .  น. จะไดอุ้ณหภูมิของนาํสูงสุดเป็น .   oC  สามารถคาํนวณค่ากาํลงัเฉลียได ้ .  วตัต์    และทีเวลา . - .  น.จะไดอุ้ณหภูมิของนาํสูงสุดเป็น .   oC  สามารถคาํนวณค่ากาํลงัเฉลียได ้ .  วตัต ์  โดยกราฟกาํลงัเฉลียจะแสดงในภาพที      
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 ภาพท ี  แสดงความสมัพนัธ์กาํลงัเฉลียทีช่วงเวลาต่างๆ   ภาพที  แสดงการเปรียบเทียบระหว่างอุณหภูมิของนาํเทียบกับเวลาสําหรับการทดลองซําครังที  ทีช่วงเวลาเดียวกนั เพอืทดสอบความคลาดเคลือนของผลการทดลอง โดยจะใชช่้วงเวลาที  คือ . - .  น. พบวา่อุณหภูมิของนาํจะมีค่าเพิมขึน โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดที .   เท่ากนัทงัสองครัง และสามารถหาค่ากาํลงัเฉลียไดเ้ท่ากบั .  วตัต ์และ .  วตัต ์ดงัแสดงในภาพที  ซึงพบวา่มีความคลาดเคลือนของผลการทดลองนอ้ยกวา่ %      

 ภาพท ี  แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งอณุหภูมินาํกบัเวลาทีช่วงเวลาเดียวกนั  
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 ภาพท ี  แสดงการเปรียบเทียบกาํลงัเฉลียทีช่วงเวลาเดียวกนั  สรุปผลการวจิัย  การศึกษาเตาพลงังานแสงอาทิตยแ์บบพาราโบลิกนี ไดศึ้กษาหาค่ากาํลงัเฉลียจากวสัดุสะทอ้นแสงชนิดอะลูมิเนียมฟอยล ์ซึงมีพนืทีทีใชใ้นการสะทอ้นแสงขนาด 2 ตารางเมตร โดยสามารถสรุปไดด้งันี คือ - เตาพลงังานแสงอาทิตยนี์จะสามารถทาํใหน้าํมีอุณหภมิูสูงสุดที .  oC โดยใชเ้วลาทงัหมด  นาที สาํหรับทุกช่วงเวลา - เตาพลงังานแสงอาทิตยนี์จะใหก้าํลงัสูงสุด .  วตัต ์ทีช่วงเวลา . - .  น. - จากการทดลองซาํในช่วงเวลาเดียวกนัทีเวลา . - .  น. จะพบวา่เตาพลงังานแสงอาทิตยนี์จะใหก้าํลงัทีใกลเ้คียงกนัและมีความคลาดเคลือนของผลการทดลองนอ้ยกวา่ %  จากขอ้สรุปขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ เตาพลงังานแสงอาทิตยแ์บบพาราโบลิกนี สามารถนาํไปประยกุตใ์ชง้านไดจ้ริง ซึงถือได้ว่ามีประโยชน์อย่างมากสําหรับภาคครัวเรือน  และเป็นอีกทางเลือกหนึงในการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  กิตติกรรมประกาศ  ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทีให้ เงินทุนสนับสนุนโครงการวิจยั ประจาํปีงบประมาณ 2561 โดย “โครงการวิจยันีไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัจาก  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตามสัญญาเลขที NKR2561REV046” ตลอดจนเจ้าหน้าทีของมหาวิทยาลยัทีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์และไดใ้ห้คาํแนะนาํในการจดัทาํงานวจิยันีเป็นอยา่งดี ทาํใหง้านวจิยันีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี     
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เอกสารอ้างองิ ประกอบ สุรวฒันาวรรณ และ ธีรภทัร หลิมบุญเรือง.  .  แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์และการออกแบบตวัรับรังสีดวงอาทิตย์แบบรางพาราโบลา. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครืองกลแห่งประเทศไทย ครังที 25.  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, กระบี. รุ่งทวี ผดากาล และ สุรชยั รดาดาร. . การศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อประสิทธิภาพของระบบการผลิตนาํร้อน. วิศวกรรมสารมก ( ): 96–109. พงศกร เกิดช้าง จงจิตร หิรัญลาภ และ โจเซฟ เคดารี.  . เตาหุงตม้พลงังานแสงอาทิตย.์  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครังที .  ศูนยว์ิจัยวิทยาศาสตร์ทางอาหาร คณะพลังงานและวสัดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย.์ สมชยั อคัรทิวา และ ขวญัจิต วงษ์ชารี. ( ).  เทอร์โมไดนามิกส์ (แปล). กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพส์ํานักพิมพแ์มคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนชนัแนล เอนเตอร์ไพรส์ อิงค.์ สรวิศ สอนสารี ,วิสุทธิ แช่มสะอาด, สุขฤดี สุขใจ ไพฑูรย ์เหล่าดี และ ฉัตรชยั  ศิริสัมพนัธ์วงษ์.  . การพฒันาตวัเก็บรังสีอาทิตยแ์บบรูปประกอบพาราโบลา.  วารสารวทิยาศาสตร์บูรพา.   ( ): 105 –121. สุระ ตนัดี ศุภฤกษ ์ชามงคลประดิษฐ พงษสิ์ริ ;สารบรรณ และ วิษณุ ทพัทะมาตย.์  2555.  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรับความร้อนของจานรับพลงังานแสงอาทิตย์พาราโบลิกชนิดปรับองศาตามดวงอาทิตยแ์ละไม่ปรับตามดวงอาทิตย.์ ใน การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเครืองกลแห่งประเทศไทย ครังท ี .  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, เชียงราย. อดิศกัดิ แกว้ประเสริฐ และ ธนาคม สุนทรชยันาคแสง.  .  การจาํลองแบบทางคณิตศาสตร์ของระบบรวมแสงอาทิตย์แบบรางพาราโบลิค.  ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครืองกลแห่งประเทศไทยครังที . ภาควิชาวศิวกรรมเครืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเจา้พระนครเหนือ.   
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การวเิคราะห์เสถียรภาพความนิงเฉยแบบทนทานสําหรับโครงข่ายประสาทชนิดเป็นกลาง ทมีีตัวหน่วยแปรผนัตามช่วงเวลา Robust Passivity Analysis for  Neutral-type Neural Networks                                                                                    with Interval Time-varying Delays   อนุชา กลาํนอ้ย  และ ณรงคศ์กัดิ โยธา *  Anucha Klamnoi1 and Narongsak Yotha1*   บทคัดย่อ  งานวิจัยนี ไดศึ้กษาและวิเคราะห์ปัญหาของการมีเสถียรภาพความนิงเฉยแบบทนทานสาํหรับโครงข่ายประสาทชนิดเป็นกลางทีมีตวัหน่วงแปรผนัตามช่วงเวลา โดยการสร้างฟังกช์นัไลปูนอฟ-คาลอฟสกี การประมาณค่าอสมการปริพนัธ์สองชนัในเทอมอนุพนัธ์ของฟังก์ชนัไลปูนอฟ-คาลอฟสกี และการปรับปรุงเงือนไขทีเพียงพอเพือยืนยนัการมีเสถียรภาพความนิงเฉยแบบทนทานของโครงข่ายประสาทชนิดเป็นกลาง เงือนไขเสถียรภาพความนิงเฉยแบบทนทานทีไดรั้บนนัอยูใ่นเทอมของอสมการเมทริกซ์เชิงเส้นทีซึงสามารถตรวจสอบไดโ้ดยใชอ้ลักอริทึม และสุดทา้ย ไดท้าํการหาตวัอย่างเชิงตวัเลขเพือแสดงถึงประสิทธิภาพของผลลพัธ์ทีไดจ้ากการศึกษา  คาํสําคญั : ความนิงเฉย, โครงข่ายประสาทชนิดเป็นกลาง, ตวัหน่วงแปรผนัตามช่วงเวลา, อสมการปริพนัธ์  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.   สาขาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  1 Department of Applied Mathematics and Statistics, Faculty of Sciences and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Isan, Nai-Muang Sub-district, Muang District, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : narongsak.yo@rmuti.ac.th  
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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 Lyapunov-Krasovskii 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.  Preliminar ies Notations:  is the n -dimensional Euclidean space; ×  denotes the set of m n  real matrices; nIrepresents then dimensional identity matrix; ( )A  denotes the set of all eigenvalues of A  ;
max max Re( ) { ; ( )}A A     ; ([0, ], ) denotes the set of all - valued continuous functions on [0, ]t ; The notation 0X    (respectively, 0X  ) 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: 
     
  1 1 2 2

3 3

max max 2 2

( ) ( ) ( ) ( ) ( ( )) ( ) ( ( ( )))
( ) ( ( )) ( ),

( ) ( ( )),
( ) ( ), [ ,0], max{ , },

x t A A t x t W W t g x t W W t g x t t
W W t x t h t u t

y t g x t
x t t t h



   

                 



       (1) 
Where  ( ) = [ 1( ), 2( ), … , 2( ) ∈   is the state of the neural, 1 2diag( , , , ) 0nA a a a    represents the self-feedback term, 1 2,W W  and 3W  represents the connection weight matrices, 1 2( ) ( ( ), ( ), , ( ))Tng 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 2( )W t , 1( )W t , ( )A t  .

3( )W t  are time-varying parameter uncertainties. Throughout this paper, we make the following assumption:  
 H1 : The time-varying uncertainties ( )A t , 1( )W t , 2( )W t  and 3( )W t  are of the form: 
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1 2 3 1 2 3[ (t) ( ) ( ) ( ) ] ( )[ ],A w w wA W t W t W t HF t E E E E             (2) where H , AE , 1WE , 2WE  and 3WE  are known real constant matrices, and ( )F   is and unknown time-varying matrix function satisfying ( ) ( ) .TF t F t I                 
 H2 : The variables ( )t  and ( )h t   satisfy the following conditions:         1 2 3 2 30 ( ) , ( ) , 0 ( ) , ( ) , 0t t h t h h t h t                                      (3) where known scalars 1 2 3 2, , ,h    and 3h . 
 H3 : The neural activation functions ( ),kg   1,2, , ,k n    satisfy (0) 0kg   and for   ∈    1 2s s : 

1 2
1 2

( ) ( ) ,k k
k k

g s g sl ls s
                      (4) 

where ,k kl l   are known real scalars. Let  ,x t   denote the state trajectory of model ( 1)  from the above initial condition and  ,0x t  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 0ft  : 
0 02 ( ) ( ) ( ) ( ) ,f ft tT Ty s u s ds u s u s ds     and for all solutions of (1) with ( ,0)x t . Lemma 2 (Park et al., 2015). For a positive definite matrix 0,S   and any continuously differentiable function 

:[ , ] nx a b    the following inequality holds: 
1 1 2 2 3 3

1 3 5( ) ( ) ,b T T T T
a x s S x s ds S S Sb a b a b a               where 

1

2

3 2

( ) ( ),
2( ) ( ) ( ) ,
6 12( ) ( ) ( ) ( ) .( )

b
a
b b b
a a

x b x a
x b x a x s dsb a
x b x a x s ds x s ds db a b a  

  
    
     


  

  
Lemma 3 (Zhao et al., 2017). For a positive definite matrix 0,S   and any continuously differentiable function 

: [ , ] nx a b    the following inequality holds: 
4 4 5 5 6 6( ) ( ) 2 4 6 ,b b T T T T

a x s S x s ds d S S S               Where 
4

1( ) ( ) ,b
ax b x s dsb a       

5 2

6 2 3

2 6( ) ( ) ( ) ,( )
3 24 60( ) ( ) ( ) ( ) .( ) ( )

b b b
a a
b b b b b b
a a a s

x b x s ds x s ds db a b a
x b x s ds x s ds d x d ds db a b a b a



 


   

    
      

  
        

Lemma 4 (Li et al., 2005) .Let ,H E  and ( )F t  be real matrices of appropriate dimensions with ( )F t  satisfying
( ) ( )TF t F t I  . Then, for any scalar 0  :    1( ) ( ) T T THF t E HF t E HH E E    . 
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Lemma 5 ( Schur complement) . Given constant symmetric matrices , ,X Y Z  with appropriate dimensions satisfying 
,TX X  0TY Y   .  Then 1 0TX Z Y Z   if and only if 

0TX Z
Z Y

       or  0.T
Y Z
Z X
       

 Main result For presentation convenience, in the following, we denote 
1

2 1 2

1 2 1 2

1 2 1 2

diag( , , , ), diag( , , , ),
(t) [ ( ), ( ( )), ( ), ( ), ( ( )), ( ( ( ))), ( ( )), ( ( )), ( ) ,

( ) , ( ) , ( ) ,

n n
tT T T T T T T T T
t

t t t t tT T T
t t t

L l l l L l l l
x t x t t x t x t g x t g x t t g x t g x t x s ds

x s ds x s ds d x s dsd


    

      
 

       



  

 
       
    

 

1 2
( ) , ( ) ,

( ( )), ( ), ( ) ] ,

t t t t t tT T
t s t s

T T T T
x d dsd x d dsd

x t h t x t u t
         


     

 

  
and  17n n

ie   is defined as ( 1) (17 )[0 , , 0 ]i n i n n n i ne I     for 1,2, ,17.i     Theorem 1 Under assumptions  H1 -  H3  system (1) is passive in definition 1 if there exist real positive matrices 
7 7 ,n nP R  1 2 3 1, , , ,Q Q Q S 2 ,n nS R   real positive diagonal matrices 1 2, , ,s abU U T T  ( 1,2,3,4;s   

1,2,3; 2,3,4; ),a b a b    real matrices 1 2,Z Z  and 3Z  with appropriate dimensions, and scalars 0   and 0   such that the following LMIs holds: 
2 2 1

1
0,T T

I



                                  (5) 

 8
1

1 1 1 16 2 17 3 2 1 1 5 2 6 3 15

,
, ,

ii
T T T

A W W We Z H e Z H e Z H E e E e E e E e
             

              (6) 
where 

1 1 2 2 1 2 3 4 3 4
3 1 1 1 3 1 3 4 1 4 5 2 5 7 2 7 8 2 8 16 3 16 3 6 1 6 3 15 3 15

2 24 16 1 1 2 1 16 5 1 5 6 1 6 7 1 7 8 1 8 9 1 9 10

, ( ) ,
3 2 - (1- ) (1 ) ,

( ) 3 5 3 5

T T T
T T T T T T T T T

T T T T T T T

P P
e Q e e Q e e Q e e Q e e Q e e Q e e Q e e Q e h e Q e
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                  1 10
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4 3 4 3 4

6 17 18 18 17 19 20 20 191 1 2, 1 2,
7 21 22 22 21 8

,
0.5 ( ) 2 4 6 2 4 6 ,

( ) ,
,

T T T T T T T

T T T Ts s ab abs a b b a a b b a
T T

S
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T T T T
 

      


                    
           
        

    
17 17 5 17 17 5 ,T T Te e e e e e

  

 (7) 

with 
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Proof: Consider a Lyapunov-Krasovskii functionals candidate: 
5
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where , ( 1, 2,3, 4,5)i i   is defined in (7). From  H3 , the nonlinear function (x )k kg  satisfies ( ) , 1,2, , , 0.k k

k k k
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Replacing ( )A t , 1( )W t , 2( )W t  and 3( )W t  with ( ) AHF t E , 1( ) WHF t E , 2( ) WHF t E  and 3( ) WHF t E   respectively, so we have 

1 2 2 1( ( )) ( ) ( ) 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ,T T T TV x t u t u t y t u t F t F t                       (13) where 1,   and   are defined in (6). By Lemma 4, it can be deduced that 0  and 
1 1 1 2 2( ( )) ( ) ( ) 2 ( ) ( ) .T T T TV x t u t u t y t u t                               (14) If we have 1

1 1 2 2 0,T T           then 
( ( )) ( ) ( ) 2 ( ) ( ) 0,T TV x t u t u t y t u t                      (15) for any ( ) 0.t   Since ( (0)) 0V x   under zero initial condition, let ( ) 0x t   for max[ , 0],t   after integrating (15) with respect to t over the time period from 0  to ft , we get 
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0 0 02 ( ) ( ) ( ( )) ( (0)) ( ) ( ) ( ) ( ) .f f ft t tT T Tfy s u s ds V x t V x u s u s ds u 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
1 1 2 2 0,T T          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: 

1 2 3

1 2 3

1.2 0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0 0.1 0, , , , ,0 1.8 0.26 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0 0.1
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2 3

( ) 3, 0.5
3, 0.5.
t

h h
 

 
  

The activation functions are assumed to be ( ( )) 0.5(| 1| | 1|), 1,2.i i i ig x t x x i       
It is easy to see: 0 0 1 0, .0 0 0 1L L              
Figure 1, gives the state trajectory of the NTNNs (1), the initial condition    1 2( ) ( ) 0.2 0.3T Tx t x t   , which shows that the NTNNs (1) is stable.         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 0.4584 0.0046 0.0017 5.1264 0.7178 0.0002 0.0001
10.7739 93.5515 2.8882 5.0273 0.2617 0.1027 0.5629 10.6902 0.0277 0.0015 1.4011 5.0119 0.0007 0.0000
5.2299 2.888

P

    
     

 




2 19.6994 0.2998 1.2923 0.1230 17.0559 0.2530 0.2011 0.0088 6.7314 0.0091 0.0057 0.0002

1.4689 5.0273 0.2998 20.8348 0.0271 1.3688 0.3556 17.0940 0.0034 0.2131 0.1770 6.8304 0.0001 0.0059
0.0247 0.2617 1.2923 0.02

    
        
   71 1.5851 0.2310 0.2546 0.0232 0.1958 0.0219 0.1293 0.0482 0.0051 0.0005

0.0414 0.1027 0.1230 1.3688 0.2310 1.5149 0.0151 0.2822 0.0194 0.1901 0.0148 0.1038 0.0005 0.0050
8.4931 0.5629 17.0559 0.3556 0.2546 0.0151 57

     
       

 .8487 0.1287 0.0662 0.0003 17.5936 0.2026 0.0022 0.0001
0.4584 10.6902 0.2530 17.0940 0.0232 0.2822 0.1287 57.9658 0.0053 0.0690 0.2413 17.6995 0.0001 0.0020
0.0046 0.0277 0.2011 0.0034 0.1958 0.0194 0.0662 0.005

   
      

      3 0.0482 0.0022 0.0185 0.0088 0.0014 0.0001
0.0017 0.0015 0.0088 0.2131 0.0219 0.1901 0.0003 0.0690 0.0022 0.0477 0.0019 0.0148 0.0001 0.0014
5.1264 1.4011 6.7314 0.1770 0.1293 0.0148 17.5936 0.2413 0.0185 0.0019 47
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79.3273 0 46.1570 0 3.9452 0, , ,0 58.3198 0 58.3997 0 3.2423
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8.5334 0 7.8418 0 8.0943 0, , , ,0 8.3796 0 7.6109 0 7.7268
9.5698 0 7.9413 0 9.3587 0 10.2789 0, , , ,0 9.4510 0 7.8127 0 9.3286 0 10.1881

T T T

T T T T

                   
                        
206.0849   and = 27.8749.   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.  Acknowledment This project was supported by Rajamangala University of Technology Isan, Contract No. NKR2561REV038.  References Xie, L.H., Fu, M.Y. and Li, H.Z. 1998. Passivity analysis and pacification for uncertain signal processing systems. IEEE Trans Signal Process. 46: 394-403. Yotha, N., Botmart, T., Mukdasai, K. and Weera, W. 2017 Improved delay-dependent approach to passivity analysis for uncertain neural networks with discrete interval and distributed time-varying delays.  Vietnam J .  Math.                              45 : 721-736. Chua, L.O. 1999. Passivity and complexity. IEEE Trans Circuits Syst I. 46: 71-82. 
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การศึกษาสภาวะทเีหมาะสมในการผลติไบโอดีเซลจากนํามันปาล์ม ด้วยเครืองปฏิกรณ์แรงเฉือนสูง Study on Optimum Conditions for  Biodiesel Production from Palm Oil Using High Shear  Reactor   พทุธิพร  เทียมสินสงัวร *  วริีนทร์ดา อปัมานะ  ศุภพงษ ์ กา้วหนา้ชยัมงคล   นราเกตน์  พลสอน  และ  ศราวธุ จิตตพิ์นิจ1 Puttiporn Thiamsinsangwon1* Weerinda Appmana1 Supapong Kaownaimongkol1 Naragate Ponsorn1 and  Sarawut Jitpinit1  บทคัดย่อ   งานวิจยันีไดศึ้กษาสภาวะทีเหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากนาํมนัปาล์มและเมทานอลดว้ยตวัเร่งปฏิกิริยาเอกพนัธุ์ในเครืองปฏิกรณ์แรงเฉือนสูง และเปรียบเทียบการผลิตไบโอดีเซลจากนาํมนัปาลม์และเมทานอลในเครืองปฏิกรณ์แบบกวนเชิงกล โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น  ตอน คือ ตอนที  ศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากนาํมนัปาล์มดว้ยเครืองปฏิกรณ์แบบการกวนเชิงกลทีอตัราส่วนโดยโมลระหวา่งนาํมนัปาล์มกบัเมทานอล :  ปริมาณตวัเร่งปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด ์% โดยนาํหนกั และอุณหภูมิทีใชใ้นการทาํปฏิกิริยา  องศาเซลเซียส จากผลทีไดพ้บวา่ ไบโอดีเซลสูงทีสุดเท่ากบัร้อยละ  ทีเวลา  นาที ส่วนตอนที  ศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากนาํมนัปาล์มดว้ยเครืองปฏิกรณ์แบบแรงเฉือนสูง เพือหาสภาวะทีเหมาะสมสําหรับเครืองปฏิกรณ์ชนิดนี โดยทาํการศึกษาปัจจัยต่างๆ ทีส่งผลต่อปริมาณเมทิลเอสเทอร์ ได้แก่ ความเร็วรอบ อตัราส่วนโดยโมลระหวา่งนาํมนัปาลม์กบัเมทานอล อุณหภูมิและปริมาณตวัเร่งปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด ์จากผลทีได้พบว่า สภาวะทีเหมาะสมสําหรับเครืองปฏิกรณ์แบบแรงเฉือนสูง คือ ทีความเร็วรอบ ,  รอบต่อนาที อตัราส่วนโดยโมลระหว่างนาํมนัปาล์มกบัเมทานอล :  อุณหภูมิทีใช้ในการทาํปฏิกิริยา  องศาเซลเซียส และปริมาณตวัเร่งปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด ์ % โดยนาํหนกั ซึงไดผ้ลไดไ้บโอดีเซลสูงทีสุดเท่ากบัร้อยละ .  ทีเวลา  นาที  คาํสําคญั : ไบโอดีเซล, ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชนั, ตวัเร่งปฏิกิริยาเอกพนัธุ,์ เครืองปฏิกรณ์แรงเฉือนสูง          
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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                 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวสัดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ตาํบลคลองหก อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 12110 1Department of Chemical and Materials Engineering, Faculty of Engineering, University Technology Thanyaburi, Klong 6, Thanyaburi, Pathumthani 12110, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : puttiporn.t@en.rmutt.ac.th 
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บทนํา ปัจจุบันความตอ้งการใช้เชือเพลิงจากแหล่งปิโตรเลียมเพิมขึนอย่างต่อเนือง เนืองมาจากการเพิมจาํนวนของประชากรอย่างรวดเร็ว ในขณะทีปริมาณเชือเพลิงประเภทนีมีอยู่อย่างจาํกัด และการใชเ้ชือเพลิงจากแหล่งปิโตรเลียมยงัก่อให้เกิดปัญหาสิงแวดลอ้มอีกด้วย ดังนัน จึงจาํเป็นตอ้งหาเชือเพลิงจากแหล่งทรัพยากรอืนมาทดแทน ไบโอดีเซลเป็นเชือเพลิงทดแทนทีน่าสนใจมาก เนืองจากไบโอดีเซลสามารถผลิตไดจ้ากวตัถุดิบหลายประเภท เช่น นํามนัทีบริโภคได ้นาํมนัทีบริโภคไม่ไดน้าํมนัทีใชแ้ลว้ นอกจากนีไบโอดีเซลเป็นเชือเพลิงสะอาด เกิดการเผาไหมไ้ดส้มบูรณ์กวา่นาํมนัดีเซลจึงช่วยลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนมอนอกไซดอ์อกสู่บรรยากาศ โดยทวัไปไบโอดีเซลเกิดจากการนาํไขมนัหรือนาํมนัมาทาํปฏิกิริยากบัแอลกอฮอลน์าํหนกัโมเลกุลตาํซึงใชต้วัเร่งปฏิกิริยาหรือไม่ใชต้วัเร่งปฏิกิริยาจะเกิดดีเซลและ กลีเซอรอล เรียกวา่ ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชนัของไตรกลีเซอไรด ์อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของไตรกลีเซอไรด์ สามารถเกิดปฏิกิริยายอ้นกลับได้และมีผลผลิตไบโอดีเซลอยา่งจาํกดั นอกจากนียงัพบปัญหาเกียวกบัการละลายของเมทานอลและนาํมนั ซึงเป็นอุปสรรคต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยา ดงันนัจึงมีงานวจิยัจาํนวนมากทีนาํเสนอเครืองปฏิกรณ์ทีมีประสิทธิภาพในการแกปั้ญหาขา้งตน้ เช่น เครืองปฏิกรณ์แรงเฉือนสูง เป็นตน้ เครืองปฏิกรณ์แรงเฉือนสูง หรือโฮโมจีไนส์เซอร์ เป็นหนึงในเทคโนโลยีทีน่าสนใจ จากงานวจิยัทีผ่านมาสรุปไดว้า่ประเภทของเครืองปฏิกรณ์แรงเฉือนสูงมีประสิทธิภาพสูงสาํหรับการผลิตไบโอดีเซลในแง่ของการลดเวลาในกระบวนการ ซึงในการใชเ้ครืองปฏิกรณ์แรงเฉือนสูง สาํหรับกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ส่งผลต่อคุณสมบติัทางกลและทางเคมีของไบโอดีเซล เนืองจากแรงดนัของเครืองปฏิกรณ์แรงเฉือนสูง ทาํให้เกิดปรากฏการณ์แคปวิเตชัน (cavitation) โดยลกัษณะของฟองทีมีขนาดแตกต่าง จะเกิดการกระทบกนัอย่างรุนแรง ซึงมีผลต่อการผสมผสานระหว่างคุณสมบติัทีแตกต่างกนัใหเ้ป็นเนือเดียวกนั ดงันนังานวิจัยนีจึงมุ่งเน้นศึกษาสภาวะทีเหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากนา้มนัปาล์มในเครืองปฏิกรณ์แรงเฉือนสูงโดยศึกษาผลของปัจจยัทีมีผลต่อปริมาณเมทิลเอสเทอร์ ซึงไดแ้ก่ ความเร็วรอบ อตัราส่วนโดยโมลของนาํมนัปาลม์กบัเมทานอล อุณหภูมิและปริมาณตวัเร่งปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด์ในการผลิตไบโอดีเซลจากนํามนัปาล์มในเครืองปฏิกรณ์แรงเฉือนสูง  วธิีดําเนินการวิจัย 1. ศึกษากระบวนการผลิตไบโอดเีซลจากนํามนัปาล์ม โดยใช้เครืองปฏิกรณ์แบบการกวนเชิงกล   ทาํการป้อนนาํมนัปาล์มกบัเมทานอลในอตัราส่วน 1:6 โดยโมล เขา้สู่ขวดกน้กลมแบบสามทาง พร้อมทงัติดตงัเครืองปฏิกรณ์แบบการกวนเชิงกล ดังภาพที  โดยใช้ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1% โดยนําหนัก                        ที อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จากนันเก็บตวัอย่างผลิตภณัฑ์ทีเกิดขึนทีเวลาต่างๆ โดยเก็บตวัอยา่งครังละ 2 มิลลิลิตร และวเิคราะห์ผลิตภณัฑที์ไดโ้ดยใชเ้ครืองแก๊สโครมาโทกราฟี คอลมัน์แบบคาปิลลารี ZB5-HT ขนาด 0.25 มิลลิลิตร × 30 เมตร  
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  ภาพท ี  การติดตงัอปุกรณ์สาํหรับเครืองปฏิกรณ์แบบการกวนเชิงกล  2. ศึกษากระบวนการผลิตไบโอดเีซลจากนํามนัปาล์ม โดยใช้เครืองปฏิกรณ์แบบแรงเฉือนสูง   เพือหาสภาวะทีเหมาะสมสําหรับเครืองปฏิกรณ์ชนิดแบบแรงเฉือนสูงโดยทาํการศึกษาปัจจัยต่างทีส่งผลต่อปริมาณเมทิลเอสเทอร์ ไดแ้ก่ ความเร็วรอบ อตัราส่วนโดยโมลระหวา่งนาํมนัปาลม์กบัเมทานอล อุณหภูมิและปริมาณตวัเร่งปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด์ โดยเก็บตวัอย่างผลิตภณัฑที์เกิดขึนทีเวลาต่างๆ มาวเิคราะห์ผลิตภณัฑ์ทีไดโ้ดยใชเ้ครืองแก๊สโครมาโทกราฟี คอลมัน์แบบคาปิลลารี ZB5-HT ขนาด .  มิลลิลิตร ×  เมตร   

  ภาพท ี2 การติดตงัอปุกรณ์สาํหรับเครืองปฏิกรณ์แบบเครืองปฏิกรณ์แรงเฉือนสูง 
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ผลและวจิารณ์ผล . ผลการศึกษาการผลิตไบโอดเีซลจากนาํมนัปาล์มด้วยเครืองปฏิกรณ์แบบการกวนเชิงกล เครืองปฏิกรณ์แบบการกวนเชิงกลเป็นเครืองปฏิกรณ์ทีนิยมใชผ้ลิตไบโอดีเซลโดยทวัไป ซึงเครืองปฏิกรณ์ชนิดนีใชเ้วลาในการผลิตไบโอดีเซล -  ชวัโมง จึงจะไดผ้ลไดไ้บโอดีเซลตามมาตรฐานกาํหนด นอกจากนียงัใชพ้ลงังานนอ้ยและค่าใชจ่้ายตาํ แต่ขอ้จาํกดัของเครืองปฏิกรณ์แบบการกวนเชิงกล คือ การถ่ายโอนมวลและความร้อนตาํ อีกทงัขนาดของเครืองปฏิกรณ์มีขนาดใหญ่ จากภาพที  แสดงผลไดข้องเครืองปฏิกรณ์ค่อนขา้งชา้เนืองจากใชร้ะยะเวลานานในการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนั จากการทดลองพบว่าผลไดข้องไบโอดีเซลเป็นร้อยละ   ทีเวลา  นาที ซึงผลไดไ้บโอดีเซลทีเกิดขึน เป็นผลมาจากขอ้จาํกดัต่างๆ ของเครืองปฏิกรณ์แบบการกวนเชิงกล เช่น อุปกรณ์ทีใชใ้นการผสม อตัราส่วนโดยโมลของนาํมนัและเมทานอล  อุณหภูมิและปริมาณตวัเร่งปฏิกิริยาทีเหมาะสม เป็นตน้  
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เวลา (นาที)  ภาพท ี   ผลของการศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากนาํมนัปาลม์ดว้ยเครืองปฏิกรณ์แบบการกวนเชิงกล  . ศึกษาการผลิตไบโอดเีซลจากนาํมนัปาล์มด้วยเครืองปฏิกรณ์แบบแรงเฉือนสูง .  ผลของความเร็วรอบในการผสมทีส่งผลต่อปริมาณเมทิลเอสเทอร์ พบวา่ร้อยละผลไดไ้บโอดีเซลเพิมขึนจาก .  เป็น .  เมือเพิมความเร็วผสมขึนจาก  รอบต่อนาทีถึง  รอบต่อนาทีทีเวลาในการทําปฏิกิริยา  นาที นอกจากนีการเพิมความเร็วรอบในการผสมมากเกิน  รอบต่อนาที ทาํให้ปริมาณเมทิลเอสเทอร์ลดลง ทงันีขึนอยูก่บัอตัราส่วนโดยโมลระหวา่งนาํมนักบัเมทานอล อุณหภมิูและปริมาณตวัเร่งปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด ์อีกทงัความเร็วรอบทีตาํเกินไป ส่งผลให้อตัราการผสมลดลงและไม่สามารถลดขอ้จาํกัดในเรืองการถ่ายโอนมวลได้ จึงเกิดปฏิกิริยาไดเ้พียงบางส่วน ดงันนัความเร็วรอบในการผสมทีดีทีสุด คือ  รอบต่อนาที ทาํใหผ้ลไดไ้บโอดีเซลผา่นมาตรฐานร้อยละ .  ทีความเร็วรอบ  รอบต่อนาที ผลไดไ้บโอดีเซลสูงสุด คือ ร้อยละ .  ทีเวลา  นาที ดงัภาพที 4  
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เวลา (วินาที)
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 ภาพท ี4 ผลของความเร็วรอบทีส่งผลต่อปริมาณเมทิลเอสเตอร์  .  ผลของอตัราส่วนโดยโมลระหว่างนํามันปาล์มกับเมทานอลทีส่งผลต่อปริมาณเมทลิเอสเทอร์  จากปริมาณสารสัมพนัธ์ของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชนัโดยใช ้  โมลของนาํมนั(ไตรกลีเซอไรด์) ทาํปฏิกิริยากบั  โมลของเมทานอล ได้ผลผลิต  โมลกรดไขมันเป็นเมทิลเอสเตอร์ และ โมลของผลผลิตพลอยได้เป็นกลีเซอรอล ดังสมการ  Triglyceride + 3CH3OH  3CH3COOR + Glycerol อยา่งไรก็ตามจาํนวนของเมทานอลทีมากเกินไปมกัใชส้าํหรับการขยบัสมดุลของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันไปทางด้านผลิตภณัฑ์ ภาพที 5 แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของอตัราส่วนโดยโมลของนํามนักับเมทานอลต่อผลผลิตไบโอดีเซลในระหวา่งกระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชนัของนาํมนัปาลม์กบัเมทานอลทีอตัราส่วนโดยโมลของนาํมนัต่อเมทานอลทีแตกต่างกนั พบวา่ ผลไดไ้บโอดีเซลเพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญักบัปริมาณของเมทานอลทีใชแ้ละค่าผลไดไ้บโอดีเซลสามารถขึนไดสู้งสุดถึงร้อยละ 98.85 โดยใชอ้ตัราส่วนโดยโมลของนาํมนัต่อเมทานอลเป็น 1:6 อยา่งไรก็ตามผลไดไ้บโอดีเซลจะลดลง ก็ต่อเมือมีการเพิมปริมาณของเมทานอลทีมากกว่า 1:6  ผลไดไ้บโอดีเซลลดลงจากร้อยละ 95.29 เป็น 85.15 ทีเวลา 5 นาที เมืออตัราส่วนโดยโมลของนาํมนัต่อเมทานอลเพิมขึนจาก 1:6 ไปเป็น 1:9 เนืองจากอตัราส่วนโดยโมลของเมทานอลทีมากเกินไป ทาํใหเ้มทานอลดึงกลีเซอรอลและไบโอดีเซลบางส่วนเขา้ไปละลายกบัเมทานอล จึงส่วนผลให้ผลไดไ้บโอดีเซลมีค่าลดลง 
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1:6 โดยโมล1:9 โดยโมล
 ภาพท ี5 ผลของอตัราส่วนโดยโมลระหวา่งนาํมนัปาลม์กบัเมทานอลทีส่งผลต่อปริมาณร้อยละเมทิลเอสเทอร์  2.3 ผลของอุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยาทีส่งผลต่อปริมาณเมทิลเอสเทอร์ พบว่าทีอุณหภูมิ 40 50 และ 60 องศาเซลเซียส               ดงัภาพที 6 อตัราการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชนัเพิมขึนอย่างมีนัยสําคญักับการเพิมขึนของอุณหภูมิ จากผลการทดลองพบวา่ร้อยละผลไดไ้บโอดีเซลจาก 36.69 เพิมขึนเป็นร้อยละ 98.85 ภายในเวลา 1 ชวัโมง 30 นาที ซึงไตรกลีเซอไรด ์(นาํมนั) จะไม่ละลายในแอลกอฮอลเ์นืองจากลกัษณะทีมีขวัและไม่มีขวัของแอลกอฮอลแ์ละนาํมนั ตามลาํดบั ดงันนั การผลิตไบโอดีเซลผ่านปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชนัของนาํมนัและแอลกอฮอลจ์ะถูกควบคุมโดยขอ้จาํกดัของการถ่ายโอนมวลของสารตงัตน้ในระบบทีไม่เป็นเนือเดียวกนัของเมทานอล นาํมนัและตวัเร่งปฏิกิริยา จึงไดใ้ชก้ารกวนอยา่งต่อเนืองในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ซึงผลของอุณหภูมิในการถ่ายโอนความร้อนของสารตงัตน้ในเมทานอล นาํมนัและตวัเร่งปฏิกิริยาไม่เป็นเนือเดียวกนันนัพบวา่ ทีอตัราความเร็วรอบของการกวนคงที อตัราการถ่ายโอนมวลของสารตงัตน้เป็นจะสัดส่วนโดยตรงกบัอุณหภูมิของปฏิกิริยา ดงันนัเมือการถ่ายโอนมวลสูงขึนอุณหภูมิของปฏิกิริยาก็จะสูงไปดว้ย ดงันนั ร้อยละผลไดไ้บโอดีเซลจึงเพิมขึนเช่นเดียวกบัการเพมิขึนของอุณหภูมิ  ซึงจะส่งผลใหก้ารถ่ายโอนมวลของสารตงัตน้ในระบบมีค่าเพิมมากขึนดว้ย และพบวา่ร้อยละผลไดไ้บโอดีเซลมีค่าสูงสุดเป็น 98.85 ทีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส อยา่งไรก็ตามเมืออุณหภมิูลดลง 40-50 องศาเซลเซียส (ซึงอยูต่าํกวา่จุดเดือดของเมทานอล) ทาํให้ไดร้้อยละผลไดไ้บโอดีเซลตาํลง เพราะเมทานอลยงัไม่ถึงจุดเดือด ทาํให้สารผสมทาํปฏิกิริยาเพียงบางส่วน แต่เมือปฏิกิริยาไดด้าํเนินการทีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ส่งผลใหเ้มทานอลเกิดปฏิกิริยาเกือบทงัหมดของสารผสมในปฏิกิริยาและเป็นอุณหภมิูทีเหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซล   
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 ภาพท ี6 ผลของอณุหภูมิในการเกิดปฏิกิริยาทีส่งผลต่อปริมาณร้อยละเมทิลเอสเทอร์  2.4 ผลของปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีส่งผลต่อปริมาณเมทิลเอสเทอร์ จากภาพที 7 พบว่าผลของปริมาณตวัเร่งปฏิกิริยาโซเดียมไดรอกไซดส่์งผลต่อร้อยละผลไดไ้บโอดีเซล ในช่วงปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชนัของนํามันปาล์มและเมทานอลทีสภาวะคงที ทีอัตราส่วนโดยโมลระหว่างนํามันกับเมทานอล คือ 1:6 ทีอุณหภูมิ  60                          องศาเซลเซียส มีค่าร้อยละผลไดไ้บโอดีเซล 98.85 โดยใชต้วัเร่งปฏิกิริยาที 1% โดยนาํหนัก จากการลดของปริมาณตวัเร่งปฏิกิริยาให้น้อยกว่า 1% โดยนําหนัก นําไปสู่การลดลงของผลได้ไบโอดีเซล เพราะ ขอ้จาํกดัของการใช้เบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา คือ ถา้ใช้ปริมาณตวัเร่งปฏิกิริยาน้อยเกินไป ทาํให้ผลไดไ้บโอดีเซลลดลง เนืองจากตวัเร่งปฏิกิริยาชนิดเบสจะเปลียนไตรกลีเซอไรดใ์นนาํมนัพชืไปเป็นสารเมทิลเอสเทอร์ ดงันนัถา้นอ้ยเกินไปจะทาํให้ไตรกลีเซอไรดเ์ปลียนไปเป็นสารเมทิลเอสเทอร์ไดไ้ม่หมดและถา้ใชป้ริมาณตวัเร่งปฏิกิริยามากเกินไปอาจทาํให้เกิดปฏิกิริยาขา้งเคียง คือ ปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชันหรือสบู่ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ซึงผลได้ไบโอดีเซลลดลง เมือใช้ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาลดลงจาก 1%                   โดยนาํหนัก ไปเป็น 0.5% โดยนําหนัก ทาํให้ผลได้ไบโอดีเซลตาํกว่าที 1% โดยนาํหนัก ดงันัน อตัราผลผลิตไบโอดีเซลลดลงเมือใชป้ริมาณตวัเร่งปฏิกิริยานอ้ยหรือมากกวา่ 1% โดยนาํหนกั ดว้ยเหตุนีปริมาณตวัเร่งปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด ์1% โดยนาํหนกัเป็นปริมาณทีเหมาะสมทีสุด  
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  ภาพท ี7 ผลของปริมาณตวัเร่งปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซดที์ส่งผลต่อปริมาณเมทิลเอสเทอร์   .  เปรียบเทียบพลังงานทีใช้ในการผลิตไบโอดีเซลระหว่างเครืองปฏิกรณ์การกวนเชิงกลกับเครืองปฏิกรณ์แรงเฉือนสูง พบวา่เครืองปฏิกรณ์แรงเฉือนสูงให้ค่าประสิทธิภาพผลผลิต .  กรัมต่อจูล ซึงมากกวา่เครืองปฏิกรณ์การกวนเชิงกลทีมีค่าประสิทธิภาพผลผลิต .  กรัมต่อจูล นอกจากนีค่าคงทีในการเกิดปฏิกิริยาของเครืองปฏิกรณ์แรงเฉือนสูงเท่ากบั .  min-  ซึงมีค่ามากกว่าเครืองปฏิกรณ์การกวนเชิงกลเท่ากบั .  min-  แสดงให้เห็นวา่กระบวนการผลิตไบโอดีเซลด้วยเครืองปฏิกรณ์แรงเฉือนสูง ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาทีรวดเร็วและบริสุทธิกว่าเครืองปฏิกรณ์การกวนเชิงกล เนืองจากมีการถ่ายโอนมวลสูง ดงัตารางที  ตารางท ี1 เปรียบเทียบพลงังานทีใชใ้นการผลิตไบโอดีเซล ณ สภาวะทีเหมาะสม 

ผลการดาํเนินงาน เครืองปฏิกรณ์แบบกวนเชิงกล เครืองปฏิกรณ์แบบแรงเฉือนสูง (ณ สภาวะทีเหมาะสม) เขา้สู่สภาวะสมดุล (นาที) 90 (84.60%) 5 (95.29%) ผลไดต้ามมาตรฐาน ASTM (นาที) - 15 (97.47%) กาํลงัทีใช ้(วตัต)์ 20.7 120 พลงังานทีใช ้(จูล) 111,780 108,000 Yield efficiency (กรัมต่อจูล) 0.0019 0.0026  สรุปผลการวจิัย การศึกษาสภาวะทีเหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากนาํมนัปาลม์ดว้ยเครืองปฏิกรณ์แรงเฉือนสูง พบวา่ ความเร็วรอบที  รอบต่อนาที อัตราส่วนระหว่างนํามนักับเมทานอล :  อุณหภูมิทีใช้เกิดปฏิกิริยา  องศาเซลเซียสและปริมาณตวัเร่งปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด์ % โดยนาํหนกั คือ สภาวะทีเหมาะสมทีสุดในการผลิตไบโอดีเซล ซึงผลไดไ้บโอดีเซลสูงสุดทีไดจ้ากการศึกษาสภาวะทีเหมาะสม คือ ร้อยละ .  เมือเปรียบเทียบระหวา่งเครืองปฏิกรณ์การกวนเชิงกล
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และเครืองปฏิกรณ์แรงเฉือนสูง พบวา่ร้อยละผลไดไ้บโอดีเซลสูงสุด ณ สภาวะทีเหมาะสมจะไดป้ระมาณร้อยละ  และ  ตามลาํดบั ซึงเครืองปฏิกรณ์แบบแรงเฉือนสูงสามารถลดเวลาการผลิตไบโอดีเซลจากเดิมทีเครืองปฏิกรณ์การกวนเชิงกลใช้เวลา -  ชวัโมง แต่เครืองปฏิกรณ์แรงเฉือนสูงใชเ้วลาเพียง -  นาที ในการผลิตไบโอดีเซล ซึงไดร้้อยละผลไดป้ระมาณ  ซึงผา่นมาตรฐาน ASTM อยูที่ร้อยละ .   เอกสารอ้างองิ D. Darnoko, M. Cheryan, Kinetics of palm oil transesterification in a batch reactor, Journal of the American Oil Chemists'  Society 77 (2000) 1263–1267. G. Kafuku, M.K. Lam, J. Kansedo, K.T. Lee, M. Mbarawa, Croton megalocarpus oil: a feasible non-edible oil source for  biodiesel production, Bioresource Technology 101 (2010) 7000 –7004 G. Sahu, L.M. Das, B.K. Sharma, S.N. Naik, Pilot Plant study on biodiesel production from karanja and  jatropha oils,  Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering 6 (2011) 38–43. J. Xu, G. Xiao, Y. Zhou, J. Jiang, Production of biofuels from high-acid-value waste oils, Energy & Fuels 25 (2011)  4638–4642. K.F. Yee, J. Kansedo, K.T. Lee, Biodiesel Production from palm oil via heterogeneous transesterification: optimization  study,Chemical Communications 197, (2010) 1597–1611. L.T. Thanh, K. Okitsu, Y. Sadanaga, N. Takenaka, Y. Maeda, H. Bandow, Ultrasoundassisted production of  biodiesel  fuel from vegetable oils in a small scale circulation process, Bioresource Technology  101(2010) 639–645 M. Satyanarayana, C. Muraleedharan, A Comparative study of vegetable oil methylesters (biodiesels), Energy 36 (2011)  2129–2137. M. Satyanarayana, C. Muraleedharan, Comparative studies of biodiesel production from rubber seed oil, coconut oil, and  palm oil including thermogravimetric analysis, EnergySources Part A: Recovery, Utilization, and Environmental  Effects 33 (2011) 925–937. S. Jain, M.P. Sharma, Kinetics of acid base catalyzed transesterification of jatropha curcas oil, Bioresource Technology  101 (2010) 7701–7706. S. Jain, M.P. Sharma, Biodiesel production from jatropha curcas oil, Renewable and Sustainable Energy Reviews 14  (2010) 3140–3147. P.R. Gogate, R.K. Tayal, A.B. Pandit, Cavitation: a technology on the horizon, Current Science 91 (2006) 35– 46. W.B. Cheng, F.Y. Su, G.Y.Wu, Y.P. Yao, Analysis on the clean production technology of processing waste edible oils to  biodiesel, Materials for Renewable Energy & Environment(ICMREE), 2011International Conference on, 1,  2011, pp. 449–455. W.N.N. Wan Omar, N.A.S. Amin, Biodiesel production from waste cooking oil over alkaline modified zirconia catalyst,  Fuel Processing Technology 92 (2011) 2397–2405. Y.H. Taufiq-Yap, H.V. Lee, R. Yunus, J.C. Juan, Transesterification of non-edible jatropha curcas oil to biodiesel using  binary Ca\Mg mixed oxide catalyst: effect of stoichiometric (2011) 342–347. 
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V.L. Gole, P.R. Gogate, A review on Intensification of synthesis of biodiesel from sustainable feed stock using  sonochemical reactors, Chemical Engineering and Processing:Process Intensification 53(2012)1–9. V.S. Sutkar, P.R. Gogate, Design aspects of sonochemical reactors: techniques for understanding cavitational activity  distribution and effect of operating parameters, Chemical Engineering Journal 155 (2009) 26–36.                                 
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ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์  เฟส โดยใช้โปรแกรม พีแอลซี Controlling of  Single Phase Motor  Exper iment Set Using PLC   นุชจิเรศ  แกว้สกุล1* และ กรภทัร  เฉลิมวงค์     Nutjired  Kheowsakul1*  and  Korrapat Chaleamvongt 1  บทคัดย่อ   บทความวิจัยนีนําเสนอ ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์  เฟส โดยใช้โปรแกรม พีแอลซี โดยมีวตัถุประสงค ์                          โดยมีวตัถุประสงคเ์พือสร้างอุปกรณ์ทีใชใ้นการสนบัสนุนการเรียนการสอน ในวชิาทีเกียวกบัการควบคุมมอเตอร์โดยอาศยัหลกัการทาํงานของพีแอลซี ในการควบคุมมอเตอร์เพือเป็นแนวทางการเพิมทกัษะและความรู้ให้แก่ผูเ้รียนทีศึกษาในสาขาไฟฟ้ากาํลงัและอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็นสองส่วนหลกัๆ ด้วยกัน คือ ( ) การเขียนพีแอลซี ในส่วนนีจะนําวงจรทัง                วงจรทีอยู่ในขอบเขตและใบทดลองมาเขียน ซึงเป็นวงจรไฟฟ้าในการควบคุมมอเตอร์ การเขียนวงจรในพีแอลซีนัน             ตอ้งแปลงวงจรไฟฟ้าใหเ้ป็นวงจรเเลดเดอร์ก่อน มีทงัวงจรควบคุมและวงจรกาํลงั เพอืนาํควบคุมมอเตอร์ได ้( ) ส่วนของการควบคุมมอเตอร์ โดยใชค้าํสังจากพีแอลซี ซึงทาํหนา้ทีการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าให้หมุนและปรับเปลียนทิศทางไดต้ามใบทดลองและยงัสามารถควบคุมความเร็วโดยใชม้อเตอร์ควบคุมมอเตอร์ดว้ยกนั  จากการทดลองการใชง้านชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  เฟส โดยใชพี้แอลซี สามารถควบคุมมอเตอร์ไดท้งั  วงจร ไดแ้ก่ . วงจรการเริมเดินสวิตช์ปุ่ มกดและคอนเทคเตอร์ (หมุนขวา)  . วงจรการเริมเดินสวิตช์ปุ่ มกดและคอนเทคเตอร์ (หมุนซา้ย)  . วงจรกลบัทางหมุนกดสวติช์ทีสองทาํงาน . วงจรกลบัทางเดินแบบจ๊อกกิง . วงจรกลบัทางหมุนไฟฟ้าหนึงเฟส เปรียบเทียบในการเรียนการสอนปกติ พบวา่เมือมีชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ ทาํให้นักเรียนเขา้ใจหลกัการทาํงาน การทาํงานก็จะแสดงผลผ่านหลอดไฟ ตลอดจนมีแมกเนติกส์ คอนเทคเตอร์และโอเวอร์โหลดรีเลย ์จะช่วยในการควบคุมและการทาํงานของตวัชุดทดลองนี  คาํสําคญั : 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               1หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี                        ราชมงคลศรีวชิยั 2/1 ถนนราชดาํเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 1Program in Electronics and Telecommunication Engineering,Faculty of Industrial Education and Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya., 2/1 Ratchadamnoen Nok, Bo Yang, Muang, Songkhla 900000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : nut2222@hotmail.com 
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บทนํา ในปัจจุบันการศึกษาได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีสือการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆมากมาย เช่น หนังสือ วารสาร เวบ็ไซด ์โทรทศัน์ เป็นตน้ ซึงทาํให้ผูเ้รียนสามารถคน้หาขอ้มูลทีเกียวกบัการศึกษา ไดอ้ยา่งสะดวกสบาย แต่ในสือการเรียนการสอนเหล่านี ลว้นเป็นการศึกษาในดา้นทฤษฏีเท่านนั ซึงการศึกษาทางดา้นการลงมือปฏิบติัมีนอ้ยมาก เป็นเหตุใหผู้เ้รียนมีทกัษะในดา้นการลงมือปฏิบติันอ้ย แต่ในทางการศึกษาทีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากทีสุด จะตอ้งมีการเรียนรู้ในด้านทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป โดยเฉพาะการเรียนในด้านวิศวกรรม เป็นการเรียนทียากต่อการทําความเขา้ใจ                    ถา้ผูเ้รียนไดศึ้กษาแต่ดา้นทฤษฎีอยา่งเดียว จะทาํใหผู้เ้รียนไม่มีทกัษะในดา้นการปฏิบติังานและไม่สามารถทาํงานจริงได ้โครงงานนีจึงนําเสนอ สือการเรียนการสอนทางด้านการปฏิบัติเกียวกับ การต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ ซึงการควบคุมมอเตอร์ นีเป็นความรู้พืนฐานทีมีความสําคญัมากต่อการเรียนในสาขาไฟฟ้ากาํลงัและสาขาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมโดยอาศัยหลกัการทาํงานของโปรแกรม พีแอลซี เพือควบคุมการทาํงานของมอเตอร์ โดย พีแอลซี ทาํหน้าทีเป็นการสร้างชุดคาํสัง ขบัให้วงจรทาํงานในรูปแบบต่างๆ ตามทีเราไดอ้อกแบบไว ้เพือทีจะให้วงจร สามารถควบคุมการทาํงานของ มอเตอร์ใหเ้สถียร ตามทีเราออกแบบในโปรแกรม พีแอลซี ไว ้ดงันนังานการสร้างชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์นีจึงมีประโยชน์อยา่งมากในการศึกษาทีเกียวกบัการทาํงานของมอเตอร์และยงัช่วยเป็นสือการสอนให้ผูเ้รียนในภาคปฏิบติัและก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึนรวมถึงการนําโปรแกรม                พีแอลซี มาประยกุตใ์ชเ้ช่นกนั  วธิีดําเนินการวิจัย 1.กรอบแนวคิด 

   ภาพท ี1  กรอบแนวความคิด   ใชค้อมพวิเตอร์ในการเขียนพีแอลซี หรือสามารถเลือกโหลดโปรแกรมพีแอลซี ใหท้าํการควบคุมแมกเนติกคอนแทรกเตอร์ ในการใหม้อเตอร์ทาํงานตามทีตอ้งการ    

แผงวงจรควบคุม
PLC

แมกเนติกคอนเทรกเตอร์, รีเลย์

Computer
Motor2 HP 1 เฟส 220VGener ator
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2. การออกแบบโครงสร้าง 

        ภาพท ี2 โครงสร้างภายนอก    ภาพท ี  โครงสร้างภายนอก ดา้นหลงั 

 ภาพท ี4  โครงสร้างชุดทดลอง โครงสร้างออกแบบ โดยคาํนึงถึงการจดัการวางอุปกรณ์แมกเนติกต่างๆ ให้สามารถเลือกต่อใชง้านไดห้ลายหลายโปรแกรม วางมอเตอร์อยูใ่นส่วนทีปลอดภยั เรียงลาํดบัการจดัวางอุปกรณ์ ตามลาํดบัวงจร   ผลและวจิารณ์ผล 1. ดา้นซอฟตแ์วร์ 

  ภาพท ี5 แลดเดอร์วงจรเริมเดินสวติช์ปุ่ มกดและคอนเทคเตอร์ )หมุนขวา(  X001 หมายถึง AND = เป็นการนาํค่าสภาวะของอินพตุ เอาตพ์ตุ ตวัตงัเวลา ตวันบั ซีพตรี์จิสเตอร์ หรือรีเลยภ์ายใน ทีกาํหนดมาทาํลอจิก AND กบัค่าสภาวะปัจจุบนั X002 หมายถึง NOT = เป็นการกระทาํลอจิก NOT กบัค่าสภาวปัจจุบนั โดยปกติแลว้ คาํสงันีจะหมายถึงหนา้สมัผสัปกติปิดของอปุกรณ์ต่างๆ ของ PLC โดยจะใชร่้วมกบั LOAD AND และ OR Y003 หมายถึง OUTPUT =รีเลยท์าํงานแบบมีไฟจ่ายคอยลท์าํงาน 2.การทดสอบการนาํวงจรไปควบคุมมอเตอร์ 
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ตารางท ี1  การทดสอบการทาํงานของมอเตอร์ไฟฟ้า ¼ แรง 220 โวลต์  
การทดสอบ ครังที 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.U1,Z1 และ U2,Z2 มอเตอร์จะหมุนไปทางขวา           2.U1,Z2 และ U2,Z1 มอเตอร์จะหมุนไปทางซา้ย            จากตารางที  สรุปไดว้า่การทดลองของมอเตอร์ไฟฟ้า ¼ แรง  โวลตไ์ดม้ีการทดลองหมุนขวาเป็นจาํนวน 10 ครัง มอเตอร์สามารถทาํงานไดต้ามปกติและหมุนไปทางขวาไดต้ามกําหนดและการทดลองให้มอเตอร์หมุนไปทางซ้ายเป็นจาํนวน 10 ครัง มอเตอร์สามารถทาํงานไดต้ามปกติและหมุนไปทางซา้ยไดต้ามกาํหนดเช่นกนั  ตารางท ี2  การทดสอบการทาํงานของโอเวอร์โหลดรีเลย ์

การทดสอบ ครังที 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์เกิน  แอมแปร์  โอเวอร์โหลดรีเลยจ์ะตดัการทาํงาน           
.กดปุ่ ม“ทริป”มอเตอร์หยดุทาํงาน           จากตารางที   สรุปไดว้า่การทดสอบการทาํงานของโอเวอร์โหลดรีเลยซึ์งโอเวอร์โหลดรีเลยจ์ะตดัการทาํงานทุกแสไฟฟ้าของมอเตอร์เกินครังเมือมีกระ 10 แอมแปร์และสามารถกดปุ่ ม“ทริป” ใหม้อเตอร์หยดุทาํงานทงั 10 ครังเช่นกนั  ตารางท ี3  การทดสอบการทาํงานของแมกเนติกคอนแทกเตอร์ 

การทดสอบ ครังที 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.จ่ายแรงดนัไฟฟ้า 220 โวลต์ เขา้แมกเนติกคอนแทกเตอร์ทาํงาน           
2.T1,T2,T3 จะทํางานเมือคอยล์แมกเนติกคอนแทกเตอร์ทาํงาน           

สรุปไดว้า่เมือทดสอบการทาํงานของแมกเนติกคอนแทกเตอร์และจ่ายแรงดนัไฟฟ้าจะทาํงานทงั  ครัง รวมถึงจุดทีจะปล่อยกระแสไฟฟ้าจากการเหนียวนําของขดลวดดว้ยจะทาํงานเมือคอยล์แมกเนติกคอนแทกเตอร์ทาํงานทงั  ครังเช่นกนั  สรุปผลการวจิัย  จากการดาํเนินงานการจดัทําโครงงานชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าหนึงเฟสโดยใช้โปรแกรมพีแอลซี           โดยได้ทดสอบการทํางานต่างๆเพือทดสอบการทํางานและหาขอ้บกพร่อง รวมทังอุปสรรคและปัญหาทีพบได้ทาํการปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึน โดยสรุปผลการดาํเนินการไวด้งันี  ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าหนึงเฟส โดยใชโ้ปรแกรมพีแอลซี มีประสิทธิภาพและทาํงานได ้ในส่วนของการควบคุมมอเตอร์นัน แบ่งออกเป็นสองส่วนหลกัๆ ด้วยกัน คือ คือ 1.การเขียนโปรแกรมพีแอลซีเพือควบคุมมอเตอร์           2 ส่วนของวงจรกาํลงัทีจะนาํมาควบคุมมอเตอร์ ส่วนการควบคุมโดยใชค้าํสงัจากโปรแกรมพีแอลซี  5 วงจรทีอยูใ่นใบการ
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ทดลองมาเขียน ซึงเป็นวงจรไฟฟ้าในการควบคุมมอเตอร์สามารถใชไ้ดท้งั 1 เฟสและ 3 เฟส ซึงการเขียนวงจรในโปรแกรมพีแอลซีนนั จะตอ้งแปลงเป็นวงจรไฟฟ้าให้เป็นวงจรเเลดเดอร์ก่อน มีทงัวงจรควบคุมและวงจรกาํลงัโดยผูท้ดลองสามารถเขียนวงจรในโปรแกรมพีแอลซี เพือนาํควบคุมมอเตอร์ได ้2  ส่วนของการควบคุมมอเตอร์ ในส่วนนีจะเป็นการควบคุมโดยใชค้าํสงัจากโปรแกรมพแีอลซี ซึงทาํหนา้ทีการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าให้หมุนและปรับเปลียนทิศทางไดต้ามใบทดลองและยงัสามารถควบคุมความเร็วโดยใชม้อเตอร์ควบคุมมอเตอร์ดว้ยกนั  กิตติกรรมประกาศ  ขอขอบคุณบิดามารดา นอ้งสเนล ผูเ้ป็นแรงใจในการทาํงาน และเป็นตวัอยา่งของการขยนัตอ่การทาํงานเสมอมา  เอกสารอ้างองิ กฤษ เฉยไสย. 2557.  หลกัการควบคุมมอเตอร์. แหล่งทีมา http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-11.html, 16 มีนาคม 2559.  คณาจารยจ์ากสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกบักบัสํานักพฒันาเทคนิคนกัศึกษาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ. 2543. โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์. สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ, กรุงเทพฯ. ไพโรจน์ ทองประศร. 2555.  การควบคุมระบบอตัโนมตัโิดยใช้พีแอลซี. แหล่งทีมา https://research.rdi.ku.ac.th ,16 มีนาคม 2559. ณรงค ์ชอนตะวนั. 2538.  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ.  หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอราวณัการพมิพ,์ กรุงเทพฯ.  ณรงค ์ตนัชีวะวงศ.์ 2547. ระบบ PLC.  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น), กรุงเทพฯ. ลือชยั โพธิวิชยั.ทฤษฎกีารควบคุมมอเตอร์. แหล่งทีมา : http://www.research-system.siam.edu ,16 มีนาคม 2559. วิจิตร บุญยธโรกุล. 2537. ระบบควบคุมมอเตอร์. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวทิยาศาสตร์, กรุงเทพฯ สามารถ โนนสะอาด และ อนุวฒัน์ จันทะกา. 2555. การควบคุมกระบวนการโดยใช้พีแอลซี  (PLC (และ) Lab View).โครงการของนกัศึกษาชนัปีที 4 ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้าคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น, ขอนแก่น  สุเถียร เกียรติสุนทร. 2558. พีแอลซีกับระบบอตัโนมตัทิางอุตสาหกรรม. ซีเอด็ยเูคชนั, กรุงเทพฯ  สมพงษ ์บุณธรรมจินดา.2538. หลักการทาํงานมอเตอร์ไฟฟ้า.   เอช.เอ็น.กรุ๊ป จาํกดั, กรุงเทพฯ สราวฒิุ สุจิตจร.2546.การควบคุมอตัโนมัต.ิ : เพียร์สนั เอน็ดูเคชนั อินโดโซน่า , กรุงเทพฯ  สุเถียร เกียรติสุนทร. 2539. พืนฐานวิศวกรรมและระบบควบคุมในกระบวนการอุตสาหกรรม. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น), กรุงเทพฯ. อาํนาจ ทองผาสุข,วิทยา ประยงค์พนัธ์.2543. การควบคุมมอเตอร์.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ :      คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและวิทยาศาสตร์, กรุงเทพฯ อนุชา หิรัญวฒัน์, นฤพนธ์ พนากุลชัยวิทย,์ สมชัย ตรีรัตนจารุ. 2557. การควบคุมอัตโนมัติและการประยุกต์ใช้ PLC.                หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ธนินชดั., นนทบุรี :      
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คณะกรรมการจัดการประชุมวชิาการระดับชาติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล ครังท ี  และ การประชุมวชิาการระดับนานาชาติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล ครังท ี   ดว้ยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั กาํหนดจดัการประชุมวชิาการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครังที  และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครังที  ระหวา่งวนัที -  สิงหาคม  ณ โรงแรมเรือรัษฎา อาํเภอเมือง จงัหวดัตรัง โดยมีวตัถุประสงค์เพอืเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานในระดบัชาติและระดบันานาชาติ ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและดา้นสังคมศาสตร์ของคณาจารย ์นกัวิจยั นักศึกษา และผูส้นใจทวัไป อีกทงัเพือเป็นการแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์การพฒันางานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย ์นกัวิจยัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล และบุคลากรของหน่วยงาน จึงแต่งตงัคณะกรรมการจดัการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที  และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  ดงัต่อไปนี . คณะกรรมการฝ่ายอาํนวยการ ประกอบดว้ย 1. อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ประธานกรรมการ 2. รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ รองประธานกรรมการ 3. รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ รองประธานกรรมการ 4. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 5. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา กรรมการ 6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา กรรมการ 7. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 8. รองอธิการบดีประจาํวทิยาเขตตรัง กรรมการ 9. รองอธิการบดีประจาํวทิยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการ 10. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยส์าํราญ  ขวญัยนื) กรรมการ 11. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยเ์สนอ  สะอาด) กรรมการ 12. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยว์รพงค ์ บุญช่วยแทน) กรรมการ 13. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยอ์งอาจ  อินทร์สังข)์ กรรมการ 14. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยโ์กสินทร์  พฒันมณี) กรรมการ 15. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยชู์เกียรติ  อกัษรศรี) กรรมการ 16. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 17. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 18. คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ กรรมการ 19. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 20. คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี กรรมการ 
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21. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 22. คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการ 23. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 24. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 25. คณบดีคณะเทคโนโลยกีารจดัการ กรรมการ 26. คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง กรรมการ 27. คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการ 28. ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ กรรมการ 29. ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัรัตภูมิ กรรมการ 30. ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเทียว กรรมการ 31. ผูอ้าํนวยการสํานกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน กรรมการ 32. ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ กรรมการ 33. ผูอ้าํนวยการสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม กรรมการ 34. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานนิติการ กรรมการ 35. ผูอ้าํนวยการกองกลาง กรรมการ 36. ผูอ้าํนวยการกองคลงั กรรมการ 37. ผูอ้าํนวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ 38. ผูอ้าํนวยการกองบริหารงานบุคคล กรรมการ 39. ผูอ้าํนวยการกองประชาสัมพนัธ์ กรรมการ 40. ผูอ้าํนวยการกองพฒันานกัศึกษา กรรมการ 41. ผูอ้าํนวยการกองวเิทศสัมพนัธ์และการประกนัคุณภาพ กรรมการ 42. ผูอ้าํนวยการกองออกแบบและพฒันาอาคารสถานที กรรมการ 43. ผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา กรรมการและเลขานุการ 44. รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานทวัไป สถาบนัวจิยัและพฒันา กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 45. รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลย ี กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 47. รองผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศการวจิยั สถาบนัวจิยัและพฒันา กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  . คณะกรรมการฝ่ายดําเนินงาน  ประกอบดว้ย 1. รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ ประธานกรรมการ 2. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยว์รพงค ์ บุญช่วยแทน) รองประธานกรรมการ 3. ผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา รองประธานกรรมการ 4. รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลย ี กรรมการ 
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5. รองผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศการวจิยั  กรรมการ 6. ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระพจน์  มลิวลัย ์ กรรมการ 7. นายเชิด  คงห้อย กรรมการ 8. นางสาวบุญบรรจง  สายลาด กรรมการ 9. นางสาวเกศินี  ใหมคง กรรมการ 10. นางสาวหทยัรัตน์  หนกัแน่น กรรมการ 11. นางสาวประภาพร  หนูคงรักษ ์ กรรมการ 12. นางสาวธารทิพย ์ สุวรรณเวลา กรรมการ 13. นายอดิศกัดิ  เกลียงตะพงศ ์ กรรมการ 14. นางสาวนฤนาฎ  ชูทิพย ์ กรรมการ 15. นางสาวภรณีย  ยถิีน กรรมการ 16. นางดาริณี  รักษท์อง กรรมการ 17. นางสาวรัตน์วภิา  ขนุเพช็ร์ กรรมการ 18. นางสาวศศิธร  ดีใหญ ่ กรรมการ 19. นางสาวปุณฑริก  เกิดทิพย ์ กรรมการ 20. นางสาวภิสาย  ขนุทอง กรรมการ 21. นางสาวตุลยดา  อุดมศิลป์  กรรมการ 22. นายสุขรัฐจิต  มงคลศิริเจริญ กรรมการ 23. นายเอกชยั  ซ้ายศรี กรรมการ 24. นายสุริยณัห์  ขาํแจง้ กรรมการ 25. นายอภิชาติ  คญัทะชา กรรมการ 26. นางสาวปุญญิศา  สมจริง กรรมการ 27. รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานทวัไป สถาบนัวจิยัและพฒันา กรรมการและเลขานุการ 28. นายสุวรรณ  พรมเขต กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 29. นางสาวจริญาภรณ์  เพชรสามสี กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  . คณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุมวชิาการ ประกอบดว้ย 1. รองศาสตราจารยสุ์วจัน์  ธญัรส ประธานกรรมการ 2. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์งอาจ  อินทร์สังข ์ รองประธานกรรมการ 3. ผูช่้วยศาสตราจารยโ์กสินทร์  พฒันมณี รองประธานกรรมการ 4. รองศาสตราจารยณ์ฐัทิตา  โรจนประศาสน์ กรรมการ 5. ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระเสริฐ  ทองหนูนุย้ กรรมการ 
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6. ผูช่้วยศาสตราจารยน์นัทชยั  ชูศิลป์ กรรมการ 7. ผูช่้วยศาสตราจารยปิ์ยาภรณ์  อรมุต กรรมการ 8. ผูช่้วยศาสตราจารยว์ลัลภา  พฒันา กรรมการ 9. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์พญ็ศรี  เพญ็ประไพ กรรมการ 10. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ภิรักษ ์ สงรักษ ์ กรรมการ 11. ผูช่้วยศาสตราจารยภ์าณุ  พร้อมพุทธางกูร กรรมการ 12. ผูช่้วยศาสตราจารยน์อ้มจิตต ์ แกว้ไทย อนัเดร กรรมการ 13. ผูช่้วยศาสตราจารยข์วญัหทยั  ใจเปียม กรรมการ 14. ผูช่้วยศาสตราจารยช์ยัรัตน์  จุสปาโล กรรมการ 15. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์สาวนีย ์ ชยัเพชร กรรมการ 16. ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระพจน์  มลิวลัย ์ กรรมการ 17. สัตวแพทยห์ญิงเมธาสุ  จนัทร์รอด กรรมการ 18. นายกีรติ  อินทรวเิศษ กรรมการ 19. ผูช่้วยศาสตราจารยว์รพร  ธารางกูร กรรมการและเลขานุการ 20. นางสาวบุญบรรจง  สายลาด กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 21. นางสาวนฤนาฎ  ชูทิพย ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  . คณะกรรมการฝ่ายประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาบทความวิชาการ ประกอบดว้ย 1. ผูช่้วยศาสตราจารยว์รพร  ธารางกูร ประธานกรรมการ 2. ผูช่้วยศาสตราจารยน์พรัตน์  มะเห รองประธานกรรมการ 3. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์งัคณา  ใสเกือ กรรมการ 4. ผูช่้วยศาสตราจารยล์กัษมี  วิทยา กรรมการ 5. ผูช่้วยศาสตราจารยรั์ตนาพร  อนนัตสุข กรรมการ 6. ผูช่้วยศาสตราจารยร์ะริน  เครือวรพนัธ์ุ กรรมการ 7. ผูช่้วยศาสตราจารยม์าหามะสูไฮมี  มะแซ กรรมการ 8. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์นนัทา  ขอ้งสาย กรรมการ 9. ผูช่้วยศาสตราจารยธ์นากรณ์  ดาํสุด กรรมการ 10. ผูช่้วยศาสตราจารยส์กุลรัตน์  แสนปุตะวงษ ์ กรรมการ 11. ผูช่้วยศาสตราจารยว์นัดี  นวนสร้อย กรรมการ 12. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ลิศทิวสั  ยอดลาํ กรรมการ 13. วา่ทีร้อยตรีหญิงสุพชัชา  ชูเสียงแจว้ กรรมการ 14. สัตวแพทยห์ญิงวภิาว ี แสงสร้อย กรรมการ 
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15. รองศาสตราจารยท์รรศนีย ์ คีรีศรี   กรรมการ 16. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์มณฑา  ดาํรงเลาหพนัธ์ กรรมการ 17. ผูช่้วยศาสตราจารยศิ์รินาถ  ศรีอ่อนนวล กรรมการ 18. นางสาวณฐันีภรณ์  นอ้ยเสงียม กรรมการ 19. นางสาววรรธนพร  ชีววฒิุพงศ ์ กรรมการ 20. นางสาวปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์ กรรมการ 21. นางสาวคุลิกา  ธนะเศวตร กรรมการ 22. นางสาวขวญัตา  ตนัติกาํธน กรรมการ 23. นางสาวบุษราคมั  ทองเพชร กรรมการ 24. นายพิชิต  เพง็สุวรรณ กรรมการ 25. นางกลัยาณี  ทองเลียมนาค กรรมการ 26. นายอาคม  ลกัษณะสกุล กรรมการ 27. นางเพญ็พร  เกิดสุข กรรมการ 28. นางพชัรินทร์  บุญนุ่น กรรมการ 29. นางสาวสุดคนึง  ณ ระนอง กรรมการ 30. นางสาวพิมล  เทียงธรรม กรรมการ 31. นางอาริษา  โสภาจารย ์ กรรมการ 32. นางสาวกิตติมา  ตนัติหาชยั กรรมการ 33. Mr.Daniel  Edward Guiney กรรมการ 34. Mr.Steven  Embree กรรมการ 35. นางสาวสมพร  มณีโชติ กรรมการ 36. นางสาวฐิตินารถ  คาํยอด กรรมการ 37. Mr.Ryan  R.Dominguez กรรมการ 38. Ms.Mitchelle  R.Juaban กรรมการ 39. Mr.Lauro  Sadaran Dequina Jr. กรรมการ 40. นางสาวเกศินี  ใหมคง กรรมการ 41. นางสาวธารทิพย ์ สุวรรณเวลา กรรมการ 42. นางสาวนฤนาฎ  ชูทิพย ์ กรรมการ 43. นางสาวบุญบรรจง  สายลาด กรรมการและเลขานุการ 44. นางสาวภรณีย  ยถิีน กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ   
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. คณะกรรมการฝ่ายจัดทํารวมเล่มบทคัดย่อ (Books of Abstract) และรายงานสืบเนืองการประชุมวิชาการ (Proceedings) ประกอบดว้ย 1. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ภิรักษ ์ สงรักษ ์ ประธานกรรมการ 2. ผูช่้วยศาสตราจารยกิ์ตติกร  ขนัแกลว้ รองประธานกรรมการ 3. ผูช่้วยศาสตราจารยว์รพงค ์ บุญช่วยแทน กรรมการ 4. ผูช่้วยศาสตราจารยช์าตรี  หอมเขียว กรรมการ 5. ผูช่้วยศาสตราจารยจ์ารุวฒัน์  เจริญจิต กรรมการ 6. นายสุดนยั  เครือหลี กรรมการ 7. นายนเรศ  ขวญัทอง กรรมการ 8. นายอนุชิต  วิเชียรชม กรรมการ 9. นายศุภวฒัน์  อินทร์เกิด กรรมการ 10. นายกฤดิกร  แกว้วงศศ์รี กรรมการ 11. นายโกสินทร์  ทีปรักษพนัธ์ กรรมการ 12. นางสาวศิรินนัทร์  นาพอ กรรมการ 13. นางสาวหทยัรัตน์  หนกัแน่น กรรมการและเลขานุการ 14. นางสาวนฤนาฎ  ชูทิพย ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ    
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