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ชื่ อหนังสื อ
รายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 (10th
RMUTNC)

กลุ่มสาขา

วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี

เจ้ าของลิขสิ ทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย

บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์

จานวนหน้ า 1389 หน้ า

เผยแพร่

สิ งหาคม 2561

ออกแบบโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย
179 หมู่ 3 ตาบลไม้ ฝาด อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง 92150
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คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
การจัดประชุ มวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ั ย ครั้ งที่ 10
ผู้ทรงคุณวุฒิ Session 3 วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ั ย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.นันทชัย ชูศิลป์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.พิทกั ษ์ บุญนุ่น
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.จินดา สามัคคี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพงษ์ บุญช่วยแทน
ดร.ชัชฎา หนูสาย
ดร.ชยานิษฐ์ บุญสนิท
ดร.ปฏิมากร จันทร์ พริ้ ม

2.ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ลพ ภวภูตานนท์
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ปั ฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.สิ ริพร โรจนนันต์
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.สนติพีร์ เอมมณี
5. รองศาสตราจารย์ดร.ปิ ยะพร คามภีรภาพพันธ์
6. ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ
7. ดร.วันโชค เครื อหงษ์
8. ดร.สุ ชาติ ทองรัมภากุล
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.คมกริ ช ละวรรณวงษ์
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นิวฒั น์ มูเก็ม
11. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล คล้ายนิล
12. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ชูศกั ดิ์ คีรีรัตน์
13. ดร.จักราวุธ ตันสกุล
14. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.จิระพล กลิ่นบุญ
15. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วศิ ิษฐ์ ลีลาผาติกุล
16. ดร.โศภิดา สังข์สุนทร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
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ดร.ณัฐวุฒิ สุ วรรณภูมิ
ดร.ฐกัด เบญจเลิศยานนท์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ไกรฤกษ์ เชยชื่น
รองศาสตราจารย์ดร.พิชิต กิตติสุวรรณ
อาจารย์ดิสพล ฉ่ าเฉียวกุล
อาจารย์ประพัทธ์ อานมณี
ดร.ไชยณรงค์ กิตติญาณปั ญญา
ดร.จักรพงษ์ ตรี ตรง
ดร.ชัยพร ปานยินดี
ดร.พีรัมพร จิรนันทนาการ
ดร.ชัยพิชิต คาพิมพ์
ดร.ปรัชญา มงคลไวย์
ดร.บัญชา เหลือแดง
อาจารย์อดิศกั ดิ์ แข็งสาริ กิจ
อาจารย์เรื องยศ เกตุรักษา
ว่าที่ ร.ต. เจษฎาพร สถานทรัพย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.พงศกร เกิดช้าง
ดร.พัสกร สิ งโต
ดร.ปวีณา ชัยวนารมย์
ดร.มนต์รวี ทองเสน่ห์
ดร.ติณณภพ แพงผม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อนุชานุรักษ์
ดร.พินิจ ศรี ธร
ดร.อิทธิพล วรพันธ์
ดร.สุ จิตรา อุ่นเรื อน
ดร.จารุ พงษ์ บรรเทา
ดร.นิ รัติศกั ดิ์ คงทน
ดร.เชิ ดศักดิ์ สุ ขศิริพฒั นพงศ์
ดร.ณัฐดนย์ พรรณุ เจริ ญวงษ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.สุ มามาลย์ บรรเทิง
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.อังก์ศิริ ทิพยารมณ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล
ดร.กฤติกา แก้วจานง
ดร.อนันท์ ชกสุ ริวงค์

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
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คานา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ได้รับมอบหมายให้เป็ นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคล ครั้ งที่ 10 (10 th RMUTNC) และการประชุ มวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTIC) ระหว่างวันที่ 1-3 สิ งหาคม 2561 ณ โรงแรมเรื อรัษฎา
อาเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อเป็ นเวทีสาหรับนักวิจยั ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองในด้านวิชาการ
เทคโนโลยีสร้างสรรค์ รวมถึงการค้นพบนวัตกรรมทางการศึกษาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ซึ่ งเป็ นองค์
ความรู ้ที่มีความสาคัญในการสร้างประโยชน์แก่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจทัว่ ภูมิภาค
ของประเทศไทย ตามนโยบายรัฐบาล สู่ ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชยั รู ้สึกเป็ นเกียรติอย่างสู งที่ได้เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมในปี นี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่ วมเสี ยสละทั้งแรงกายและแรงใจ
และเวลาอันมีค่า เพื่อผลักดันให้เกิดการประชุ มวิชาการครั้งนี้ ข้ ึน และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าพลังความร่ วมมืออย่าง
ต่อเนื่องจากการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ ง จะพัฒนาเติบโตต่อเนื่ องไปทุก
ปี จนก้าวสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศไทย
ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 (10th RMUTNC) และการ
ประชุ มวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTIC) ประกอบไปด้วย
ปาฐกถาพิเศษ การนาเสนอผลงานวิจยั จากนักวิจยั มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ ง และนักวิจยั
นักวิชาการสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติจานวน 482
ผลงาน ผลงานวิจยั ระดับนานาชาติ 53 ผลงาน และสิ่ งประดิษฐ์และนวัตกรรมจานวน 49 ผลงาน ตลอดจนการ
แสดงนิทรรศการผลงานวิจยั จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง
รายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ฉบับนี้ เป็ นของกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ รวมจานวน 129 บทความ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะเป็ นประโยชน์แก่
ผูส้ นใจ เพื่อการนาไปแลกเปลี่ยนความรู ้ทางวิชาการในอนาคต

สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
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สารจากอธิการบดี
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชัย ได้เ ป็ นเจ้า ภาพการประชุ ม วิ ช าการระดับ ชาติ
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคล ครั้ งที่ 10 (10 th RMUTNC) และการประชุ มวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTIC) ระหว่างวันที่ 1-3 สิ งหาคม 2561 ณ โรงแรมเรื อรัษฎา
อาเภอเมือง จังหวัดตรัง นั้น ด้วยการวิจยั เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการศึกษาเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งอย่างละเอียดลึ กซึ้ ง
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลองค์ความรู ้ เทคโนโลยี นวัตกรรม หรื อผลงาน ซึ่ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ ง
ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาการวิจยั และระบบส่ งเสริ มและสนับสนุ นการแสวงหาองค์ความรู ้จาก
การวิ จยั ในแต่ ล ะศาสตร์ เพื่ อ พัฒนาวิช าการ ให้ ส ามารถนาไปใช้ป ระโยชน์ ต่อการพัฒ นาคุ ณภาพชี วิตของ
ประชาชน และในฐานะที่เป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นทักษะความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรม
เพื่อชุมชนสังคม ได้มุ่งพัฒนางานวิจยั ที่ตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาชุมชนทุกระดับอย่างต่อเนื่ อง
ดังนั้นการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 (10th RMUTNC) และ
การประชุ มวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTIC) ประจาปี 2561
ภายใต้หัวข้อ : ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้ าวไกลสู่ Thailand 4.0 ซึ่ งเป็ นจุดสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือ
ระหว่างมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ ง และภาคี หน่ วยงานที่ สนับสนุ นการวิจยั ระดับประเทศ
ประกอบด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ (วช.) สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) สานักงานพัฒนาการวิจยั
การเกษตร (สวก.) สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ งชาติ (สวทน.)
และสถาบันอุดมศึกษาทัว่ ประเทศ ที่จะนาเสนอผลงานวิจยั อันเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมไทยให้เกิ ด
ความเข้มแข็งและยัง่ ยืน
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชัย ขอขอบคุ ณ หน่ วยงานที่ ใ ห้เ กี ย รติ เป็ นเจ้า ภาพร่ วม และ
ขอขอบคุ ณ ท่ า นวิ ท ยากรปาฐกถาพิ เ ศษ ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ นั ก วิ จ ัย ผู ้ร่ ว มประชุ ม และน าเสนอผลงานวิ จ ัย
คณะกรรมการดาเนิ นการจัดประชุ มวิชาการฯ ทุกท่าน รวมทั้งบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ทั้ง 9 แห่ง ที่มีส่วนร่ วมให้การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ สัมฤทธิ์ ผลตามความมุ่งหมายทุกประการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
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วุฒิชยั ปวงมณี
การศึ กษาปั จจัยของหอผึ่งเย็นแบบไหลสวนทางสาหรับเครื่ องกลัน่ น้ ามันหอมระเหยขนาด
นฤเบศร์ หนูใสเพ็ชร
100 ลิตร : กรณี ศึกษาโรสแมรี่
การใช้หลักการลีนในการพัฒนาระบบรับสมัครโควตาออนไลน์เพื่อลดขั้นตอนกาทางานและ วันประชา นวนสร้อย
เพิ่มประสิ ทธิภาพของระบบโดยใช้การพัฒนาโปรแกรมแบบ Agile กรณี ศึกษา มทร.ศรี วิชยั
วิทยาลัยรัตภูมิ
การจัดการสิ นค้าคงคลัง กรณี ศึกษาแผนกวิศวกรรม โรงแรม WSP
จารุ วรรณ พรหมเงิน
ชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สาย
กรภัทร เฉลิมวงศ์
แบบจ าลองการตรวจจั บ การรั่ ว ไหลของก๊ า ซแอลพี จี และตั ด ระบบไฟฟ้ า ผ่ า น วันเฉลิม ชั้นวัฒนพงศ์
โทรศัพท์เคลื่อนที่
การพัฒนาแหล่งจ่ ายไฟฟ้ าแรงดันสู งสาหรั บเครื่ องตกตะกอนเชิ งไฟฟ้ าสถิตในการเชื่ อม
สรายุทธ มณี งาม
โลหะ
วงจรขยายทรานส์คอนดัคแตนซ์ผลต่างแบบซีมอสที่มีช่วงสวิงกว้างไฟเลี้ยงต่าโดยใช้เทคนิ ค
อภิรักษ์ เสื อเดช
การป้ อนไปข้างหน้า
การเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟ้าจากการสัน่ สะเทือนด้วยเพียโซอิเล็คทริ ค
นิติพฒั น์ จอมมงคล
การพัฒนาระบบประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ และระบบขับเคลื่อน สาหรับรถสามล้อไฟฟ้า
นเรศ สุยะโรจน์
กรณี ศึ ก ษา การเก็ บ เกี่ ย วพลัง งานไฟฟ้ า จากปฏิ กิ ริ ย ารี ด อกซ์ เ พื่ อ ประกอบการตัด สิ น ใจ
กฤดิกร แก้ววงศ์ศรี
นาไปใช้งาน
การออกแบบสายอากาศจั ด เรี ยงกระแสแถวล าดั บ ส าหรั บ เก็ บ เกี่ ย วพลั ง งานจาก
คมกฤช บุญยิง่
สถานีโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน
ชุดสาธิตการสังเคราะห์ฟเู รี ยร์ดว้ ยไมโครคอนโทรเลอร์และโปรแกรมแมทแลป
ภูเบต แสงมะฮะหมัด
สายอากาศไมโครสตริ ปแบบแผ่นสามเหลี่ยมสาหรับประยุกต์ใช้กบั การสื่ อสารไร้สาย
เอกสิ ทธิ์ นุกลู เจริ ญลาภ
ศึกษาสนามการไหลและประสิ ทธิภาพของกังหันลมแนวแกนนอน
ติณณภพ แพงผม
จากอวิสต้าโปรไฟล์ในอุโมงค์ลม
การเพิม่ ประสิ ทธิภาพของระบบการสื่ อสารเชิงแสงด้วยการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชน่ั
ภูเบต แสงมะฮะหมัด
การพัฒนาสื่ อสิ่ งพิมพ์ความจริ งเสริ มคชลักษณ์ชา้ งสาคัญศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุรินทร์
อุมาพร ไชยสูง
โครงข่ายตรวจสอบภูมิอากาศแบบไร้สายสาหรับระบบฟาร์มอัจฉริ ยะ
บุญฤทธิ์ คุม้ เขต
ระบบจัดการครุ ภณ
ั ฑ์บนอุปกรณ์แอนดรอยด์
ไพศาล สุธีบรรเจิด
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพื้นที่สาหรับการสารวจเชิงอุทกศาสตร์
ปรัชญา เปรมปราณี รัชต์
การพัฒนาวิธีการทาแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ โดยประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับแบบปี ก กิ่งกาญจน์ ปวนสุ รินทร์
ยึด
การสร้างแผนที่และระบบนาทางสาหรับหุ่นยนต์อตั โนมัติบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
ศุภชัย มะเดื่อ
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เครื่ องบรรจุอตั โนมัติสาหรับผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ด
เครื่ องทาเม็ดแป้ งสาคู
การพัฒนารถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบเพาะข้าวกล้องงอกแบบอัตโนมัติ
แบบจาลองระบบการตรวจสอบความปลอดภัยภายในบ้าน
การพัฒนาชุดการฝึ กงานวัดละเอียด
การพัฒนาเครื่ องทาความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยน้ าหนัก
การพัฒนาเครื่ องตัดแบ่งขนาดเส้นใบเตยหนามเพื่องานจักสาน
เครื่ องอัดผงถ่านแบบกึ่งอัตโนมัติ
รถหุ่นยนต์ขนาดเล็กสาหรับตรวจสอบสภาพแวดล้อมผ่านคลาวด์
ตูร้ ับจดหมายอัจฉริ ยะ
การศึกษามุมเอียงผิวหน้าดายที่มีอิทธิพลในการลากขึ้นรู ปลึกถ้วยอลูมิเนียม
การวิเคราะห์คุณลักษณะของผูใ้ ช้โทรศัพท์มือถือโดยใช้เทคนิ คการจาแนกข้อมูลและการหา
กฎความสัมพันธ์
การออกแบบและสร้ า งเครื่ อ งทดสอบค่ า ต้า นการลื่ น ของรองเท้า นิ ร ภัย ตามมาตรฐาน
ISO13287:2012
ค่าต้านการลื่นเฉลี่ยสาหรับรองเท้านิ รภัยในประเทศไทย โดยเครื่ องทดสอบค่าต้านการลื่น
ตามมาตรฐาน ISO13287:2012
การวิเคราะห์โดยใช้เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรมและเทคนิคกระบวนการวิเคราะห์เชิงลาดับขั้นใน
การตัดสิ นใจในการเปลี่ยนและคัดเลือกเครื่ องปรับอากาศกรณี ศึกษาโรงแรมระดับ 3 ดาวแห่ ง
หนึ่งในอาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
การลดอุบตั ิเหตุทางจราจรในสถาบันการศึกษา ด้วยป้ ายแจ้งความเร็ วแบบไดนามิก

กลุ่มสาขา: วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
รหัส
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ชื่อเรื่ อง
การประยุกต์ใช้ตวั แบบเกรย์เพื่อการพยากรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้า กรณี ศึกษาพื้นที่ฝั่ง
ตะวันตกของจังหวัดตาก
การออกแบบและพัฒนาเครื่ องอัดอิฐบล็อกประสานแบบกึ่งอัตโนมัติ
การสร้างและออกแบบหุ่นยนต์ ABU 2017 “ยุทธการจานร่ อน
การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ตอ่ สู ้
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ สาหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
การพัฒนาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรพื้นเมืองน่าน และ
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คณิ ศร บุญรัตน์
พนม อินทฤทธิ์
สถาพร ขุนเพชร
กฤษฎา พวงสุวรรณ
นุชจิเรศ แก้วสกุล
กฤษฎา คงพูน
สาคร อินทะชัย
ธนะวิทย์ ทองวิเชียร
จตุพร ใจดารง
ไพฑูรย์ รักเหลือ
ธีรโชติ โมทอง
เชษฐ อุทธิยงั
ชฎารัตน์ พิพฒั นนันท์
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NP3-007
NP3-008
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การแสดงผลข้อมูลด้วยระบบคิวอาร์โค้ด
ระบบม่านพลางแสงอาทิตย์อตั โนมัติสาหรับโรงเรื อนอัจฉริ ยะ
การจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่ วม กลุ่มจักสานเตยปาหนัน บ้านดุหุน
อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง ผ่านเว็บแอพพลิเคชัน่
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
การศึกษาการประยุกต์ใช้โปรแกรมอาดูโนสาหรับแจ้งเตือนภัย
การวิเคราะห์เครื อข่ายการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางในประเทศไทย
AR Guide Book 5 สถานที่ท่องเที่ยวในตาบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต
แอปพลิเคชันบัญชีครัวเรื อน
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ งสาหรับแอปพลิเคชันฟาร์มผัก
การพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับการ ซื้อ-ขายสิ นค้า ผลผลิตทางการเกษตร กรณี ศึกษา
เกษตรกรจังหวัดภูเก็ต
แอปพลิเคชันบริ การร้านซักรี ด
การพัฒนาระบบบริ หารจัดการโรงเรี ยนกวดวิชาเอ็นฟี ดส์ เซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก
แอพพลิเคชัน่ การให้บริ การรถโดยสารประจาทางสาธารณะ (โพถ้อง) ในเขตเมืองภูเก็ต
การศึกษาและการค้นหาแบบที่มีประสิ ทธิภาพของระบบการตรวจเช็คและการ
ประมวลผลการเข้าชั้นเรี ยนอัตโนมัติโดยใช้รหัสแท่ง เพื่อสร้างเป็ นระบบต้นแบบ
วิทยาการข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์และคาดคะเนการเกิดอุบตั ิเหตุการจราจรทางบกใน
จังหวัดภูเก็ต
การสังเคราะห์องค์ประกอบของระบบบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้เพื่อการจัด
การศึกษาบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
หนังสื อการ์ตูนเสริ มการเรี ยนเรื่ องระบบสุริยะ
สื่ ออินโฟกราฟิ กเรื่ องการหักเหของแสงและการเกิดรุ ้งกินน้ า
การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลการขายสิ นค้า กรณี ศึกษาร้านนภัสเครื่ องเขียน ตาบล
บ้านกร่ าง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
แนวทางการพัฒนาการปรับปรุ งชุดดันปลดชิ้นงานโดยใช้ลมในแม่พิมพ์ข้ ึนรู ป
การผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์วสั ดุผสมจากน้ ายางธรรมชาติผสมกับเส้นใยทะลาย
ปาล์มและเศษยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว
ตูอ้ บฆ่าเชื้อภาชนะเครื่ องครัวด้วยไอน้ า
ชุดทาความเย็นโดยเทอร์โมอิเล็กทริ กส์
การออกแบบและสร้างเครื่ องทดสอบการสึ กหรอแบบชิ้นงานวางบนวงแหวน
ผลกระทบในงานก่อสร้างจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างที่
ผิดพลาดของโครงการบ้านจัดสรร
ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตบล็อกน้ าหนักเบาจากเถ้าปาล์มน้ ามัน
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การจาแนกสถานทีท่ ่องเที่ยวและจัดการเส้ นทางท่องเทีย่ วของจังหวัดตราด ด้ วยเทคนิค Heuristic Solution
Landmarks Classification and Travel Routing Management
in Trat Province Using Heuristic Solution
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อรวบรวมและจัดทาฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตรา 2) เพื่อประยุกต์ใช้
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ มาวิเคราะห์และนาเสนอแนะนาแหล่งท่องเที่ ยวและเส้นทางท่องเที่ ยวโดยประยุกต์ใช้ Clarke & Wright
saving เป็ นพื้นฐานในการจัดกลุ่มเส้นทางและเลือกเส้นทางที่ ส้ น
ั ที่สุด จากการใช้คู่มือการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
ของกรมการท่องเที่ ยว เพื่อประเมินความเหมาะสมของสถานที่ตามองค์ประกอบที่แตกต่างกันตามคู่มือของทั้ง 4 ประเภท
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่านเป็ นผูป้ ระเมินจากสถานที่จริ ง พบว่ามีสถานที่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน 18 แห่ ง จากนั้นคณะผูว้ ิจยั ได้ทา
การออกแบบแผนที่ นาทางท่องเที่ยวโดยสร้างจุดเชื่อมโยงของสถานที่ กบั ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ละติจูดและลองจิจูด
เพื่อจัดทาเส้นทางวิเคราะห์โครงข่ายเชื่อมโยงเส้นทางของสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดด้วยโปรแกรม Google Maps สามารถแบ่ง
เส้ น ทางตามระยะทางที่ เหมาะสมได้ 3 เส้ น ทาง ได้แ ก่ 1) เส้ น ทางศึ ก ษาธรรมชาติ แ ละนิ เวศวิท ยา 2) เส้ น ทางเรี ย นรู ้
ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 3) เส้นทางศึกษาธรรมชาติและเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เพื่อแนะนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดตราดให้เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลายมากขึ้น
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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

บทนา
ในปั จ จุ บั น ระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ ( Geographic Information System: GIS) สามารถประยุก ต์ กับ งานได้
หลากหลาย อาทิ การวางผังเมือง การศึกษา เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร การศึกษาและติดตาม ภัยพิบตั ิ และด้านการ
ท่องเที่ ยว GIS เป็ นเครื่ องมือที่ มีประสิ ทธิ ภาพใช้ในการจัดการ วิเคราะห์ และแสดงผลทั้งในระดับชุมชนและระดับภูมิภาค
สามารถประยุกต์ GIS กับงานด้านการท่ องเที่ ยวได้หลากหลาย ได้แก่ การจัดทาบัญชี รายชื่ อสิ่ งอานวยความสะดวกด้าน
นันทนาการ การจัดการการเส้นทางท่ องเที่ ยวทางบก (ธัญญรัตน์ ไชยคราม , 2555, ชุ ติมา เจิ มขุนทด , 2554) การประเมินผล
กระทบของนักท่องเที่ยว ระบบการจัดการข้อมูลการท่องเที่ ยว (สุ รงค์รัตน์ เชาว์โคกสู ง และจักรกฤษณ์ เส่ นห์, 2554, ณรงค์
พลี รั กษ์, 2556) และระบบสนับ สนุ น การตัด สิ น ใจด้านการท่ อ งเที่ ย ว ด้ว ยข้อ จ ากัด ของเวลาที่ ใช้ส าหรั บ การท่ อ งเที่ ย ว
นักท่องเที่ยว บางส่ วนต้องการเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวและการประเมินเส้นทางที่ ส้ นั ที่สุด
ในการเดิ น ทางจากที่ พ กั ไปยังแหล่ งท่ อ งเที่ ยวจึ งมี ความจาเป็ น เพื่ อประหยัด เวลาและค่ าใช้จ่าย ซึ่ ง GIS และการสารวจ
ระยะไกล (Remote Sensing: RS) เป็ นเครื่ อ งมื อที่ ใช้ในการแก้ปั ญ หาเหล่านี้ ได้ GIS และ RS ช่ วยท าให้ นักท่ อ งเที่ ย วสามารถ
วางแผนและมองเห็นข้อมูลเส้นทางเชิงพื้นที่สาหรับใช้เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ในระยะเวลา และระยะทางที่ส้ นั
ที่สุด
แผนพัฒนาจังหวัดตราด พ.ศ. 2557 – 2560 จัดทาขึ้นภายใต้คณะกรรมการบริ หารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัด
ตราด (ก.บ.จ.ตร.) โดยได้กาหนดและดาเนิ นการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
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กับส่วนกลาง กลุ่มจังหวัด จังหวัด และท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 กรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชน
แนวโน้มสถานการณ์ ศักยภาพของจังหวัด (SWOT) สภาพภูมิสังคมที่เป็ นอัตลักษณ์และวิถีชีวติ ของพื้นที่ โดยในแผนพัฒนา
จังหวัดตราดนั้น ได้วางแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิ จ โดยพบว่าเกิ ดปั ญหาด้านการท่องเที่ ยว ได้แก่ การบริ หารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวยังไม่เป็ นระบบ ขาดบุคลากรที่มีสมรรถนะ ด้านการส่งเสริ มการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นยังขาดความรู ้ใน
ภาพรวมของจังหวัด และแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยูเ่ ดิมหลายแห่ งมีความเสื่ อมโทรม ไม่ได้รับการฟื้ นฟู ปรับปรุ งและบารุ งรักษา
รวมทั้งปั ญหาการไม่ทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่น ๆ ภายในจังหวัดตราด เนื่ องจากนักท่องเที่ ยวให้ความสนใจใน
การท่องเที่ยวเฉพาะตามเกาะต่างๆ ของจังหวัดตราด เช่น เกาะช้าง เกาะหมาก และเกาะกูด เป็ นต้น อีกทั้งเส้นทางการเดินทาง
ไปท่าเรื อเพื่อไปยังเกาะนั้นไม่ผ่านพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด ทาให้นกั ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่มีโอกาสได้
สัมผัสความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ
ดังนั้นจากปั ญหาการขาดการบริ หารจัดการแหล่งท่ องเที่ ยว ปั ญหาการขาดความรู ้ และไม่ทราบถึงข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ ยว นาไปสู่ การนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับอัลกอริ ทึมของ Clarke & Wright saving ให้เป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจยั ในหัวข้อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อแนะนาแหล่งท่องเที่ ยวใน
จังหวัดตราด โดยคณะผูว้ ิจยั คาดหวังว่าจะสามารถจัดการแหล่งท่องเที่ ยวของจังหวัดตราดให้เป็ นระบบ และช่วยเพิ่มช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดตราดมากขึ้น ทาให้เกิดการพัฒนารายได้ของท้องถิ่น และการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ
ทฤษฏีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิ ด ของเทคนิ คการค านวณเส้น ทางของ Heuristic นั้น คื อ การแก้ปั ญ หา การเรี ยนรู ้ และการค้น หาเส้น ทาง
ท่องเที่ ยวที่ ดีที่สุดตามจุดมุ่งหมายที่ แตกต่างกัน ซึ่ งเทคนิ คของ Heuristic นั้นสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และ
คานวณหาเส้นทางที่ส้ นั ที่สุดเพื่อการตัดสิ นใจ (Wikipedia, n.d.) องค์ประกอบของการคานวณนั้น (Girish Potdar และ R Thool, 2015)
ประกอบด้วย กราฟแบบไม่มีทิศทาง (Undirected graph) กาหนดให้ G (V, E) โดยที่ V คือ จุด (Vertices) ได้แก่ สถานที่ (Location)
และ E คือ เส้นทางหรื อด้าน (Edge) ที่ ใช้ในการเชื่ อมแต่ละจุดเข้าด้วยกัน สาหรับจุดเริ่ มต้นของการคานวณนั้น กาหนดให้
Vertex คือ V0 ซึ่ งสามารถคานวณตาแหน่งของสถานที่ ถดั ไป จากจุดเริ่ มต้น (V0) ถึงจุดสิ้ นสุ ด (Vj) ทั้งนี้ อาจมีสถานที่ ท่องเที่ ยว
อื่น ๆ แทนด้วยสัญลักษณ์ Vi โดยที่ i มากกว่าหรื อเท่ากับ 1 (for i ≥ 0) การคานวณระยะทางของเส้นทางได้จากการกาหนดให้
(V0 – Vi - V0 ) (Karel Jerabek, Peter Majercak, Katarinma Valaskova, and Tomas Kliestik, 2016)
สูตรที่ใช้ในการคานวณเส้นทางด้วยสมการ (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)

ดังนั้น สามารถระบุได้วา่ C(Vi, Vj) คือ ค่าใช้จ่ายของเส้นทาง (Vi, Vj)
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อัลกอริ ทึม Clark and Wright ถูกพัฒนาขึน้ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2507 คืออัลกอริทอี่ อกแบบเพื่อแก้ ปัญหาเส้ นทางเดินรถ
ถื อว่ าเป็ นอัลกอริ ทึมที่ได้ รับความนิยมสาหรับการประยุกต์ ใช้ แนวคิดของเทคนิ คการคานวณเส้นทางของ Heuristic โดยที่
ระยะเวลาการเดินทางจะหมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด (Emrana Hasan และ
Md. Zaman, 2016) การคานวณเส้นทางเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายที่ สุดนั้นมีคุณสมบัติดงั นี้ แต่ละสถานที่ ตอ้ งเข้าถึงเพียงครั้ง
เดียว จุดเริ่ มต้นและจุดสิ้นสุดต้องเป็ นจุดเดียวกัน โดยการหาคานวณนั้นต้องเลือกกาหนดและตั้งค่าความเร็ วของพาหนะให้มี
ค่าสูงสุดตามเส้นทางเดินรถตามที่กฏหมายกาหนด
สาหรับการตัดสิ นเลือกเส้นทางที่ส้ นั ที่สุดใช้สูตร (4) นั้นจะมีการกาหนดค่าข้อมูล และการตัดสิ นใจดังนี้
กาหนดให้ขอ้ มูล ได้แก่
C : ความเร็ วของรถ
V : เซตของจุดหยุดพัก ด้วย |V| = n
E : เซตของเส้นทางระหว่างจุดหยุดพัก
Cij : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากจุด i ไป j
Sij : ถ้ารถไปหยุดยังจุดเริ่ มต้นที่ 1 จะกาหนดให้ i = 0
ดังนั้น tmax = ∑i ∈ v xijk ∀i ∈ V, k = 1,…, n ---------------------------- (4)
คณะผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาพบว่า มีหลายงานวิจยั ได้นาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสม สาหรับด้านการแนะนาเส้นทางท่องเที่ยวนั้น ธัญญรัตน์ ไชยคราม (2555) ได้นาเสนอ
เส้นทางการเข้าถึงสถานที่ ท่องเที่ ยวในจังหวัดสุ พรรณบุรี เพื่อให้เสี ยค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางที่ น้อยที่ สุด โดยประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่ อแสดงจุ ดต่างๆ ของแหล่งท่ องเที่ ยว และใช้กระบวนการ Network Analyst วิเคราะห์ ขอ้ มูล
โครงข่ายของเส้นทาง โดยแบ่งเส้นทางท่องเที่ยวเป็ น 4 สาย มีการกาหนดระยะทาง เวลาเดินทาง และระยะเวลาที่ใช้ในการ
เข้าชมสถานที่ ต่าง ๆ ซึ่ งแต่ละเส้นทางจะประกอบด้วยสถานที่ ท่องเที่ ยวมากกว่า 10 แห่ งขึ้ นไป อี กทั้งระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ยงั สามารถนามาใช้ในการพัฒนาระบบบริ การข้อมูลการท่องเที่ ยวและกาหนดการเดิ นทางท่องเที่ยว โดยสุ รางค์
รัตน์ เชาว์โคกสูง และจักรกฏษณ์ เสน่ห์ (2554) ได้ทาการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการท่องเที่ยวด้วยการเชื่อมโยงเส้นทาง
และแหล่งวิสาหกิ จการบริ การภายในท้องถิ่น การจัดการกฎ (Rule Base) ได้ถูกนามาใช้เพื่อการคานวณให้ค่าน้ าหนักความ
เหมาะสมของแต่ละสถานที่ ท่อ งเที่ ยวและการบริ การที่ เกี่ ยวข้อง ระบบที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น นี้ รองรับ การค้นหาและแจ้งผลการ
กาหนดการเดินทางโดยระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert System) ด้านการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค Heuristic สาหรับการจัดตารางรถบัสนั้น
Emrana Hasan และ Md. Zaman (2016) ได้น าอัลกอริ ทึ ม Clark and Wright มาใช้ใ นการพัฒ นาเส้ น ทางเดิ น รถบัส จากผลการ
ทดสอบพบว่า เส้นทางที่พฒั นาขึ้นเป็ นเส้นทางแบบไดนามิก (Dynamic) และเป็ นเส้นทางที่เร็ วที่สุด รองรับการ ใช้งานด้วย
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการ Web GIS ถือเป็ นการประยุกต์ใช้ความรู ้เรื่ อง
การจัดเส้นทางและระยะทางที่ ส้ ันที่ สุดเพื่อการสร้างระบบสารสนเทศสาหรับตอบสนองความสะดวกสบายแก่ ผูใ้ ช้งาน
Adzanil Putra, Fatwa Ramdani และ Retno Rokmawati (2017) ได้น าระบบ Web GIS มาประยุก ต์ใ ช้กับ กรณี ศึ ก ษาของ
ระบบจัดการสารสนเทศเพื่อรองรับข้อร้องเรี ยนต่าง ๆ ของร้านแมคโดนัล (McDonald) ที่สามารถรองรับการแสดงผลระดับ
การร้องเรี ยนด้วยแผนที่ ทาให้เจ้าของร้านสามารถตรวจสอบระดับขอร้องเรี ยนด้วยการใช้สีที่ ๆ แตกต่างกันเพื่อแสดงถึง
พื้นที่ที่มกั ถูกร้องเรี ยนทั้งบริ การและอาหารเป็ นประจา ด้วยการจาแนกเป็ น 3 สี ได้แก่ สี แดง หมายถึง พบข้อร้องเรี ยนมาก สี
เหลือง หมายถึง พบข้อร้องเรี ยนปานกลาง สี เขียว หมายถึง ไม่พบข้อเรี ยกเลย
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วิธีดาเนินการวิจัย
คณะผูว้ จิ ยั ได้ทาการแบ่งขั้นตอนการดาเนินงานเป็ น 3 ขั้นตอนได้แก่
1. การรวบรวมข้อมูลพื้นที่ในจังหวัดตราด
การรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตราดจากการสารวจข้อมูลเชิงพื้นที่ กรมการท่องเที่ยวจังหวัดตราด
และเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากนั้นทาการคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงตาม
ความแตกต่างของพื้นที่
2. การเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
การเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ค่าพิกดั โดยใช้ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลก (Global Positioning System
: GPS) ได้แก่ ละติจูดและลองจิจูด รวมทั้งการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยการลงพื้นที่จริ ง และเส้นทางที่มีการปรับปรุ งด้วย GPS
และจากภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลตาแหน่งเชิงภูมิศาสตร์
3. การประเมินมาตรฐานคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว
การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน โดยใช้คู่มือการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวของ
กรมการท่ อ งเที่ ย ว แบ่ ง ตามประเภทของสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว 4 ประเภท ได้แ ก่ 1) คู่ มื อ การประเมิ น แหล่ งท่ อ งเที่ ยวเชิ ง
นิเวศวิทยา 2) คู่มือการประเมินแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์3) คู่มือการประเมินแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนี ยมประเพณี 4) คู่ มือการประเมินแหล่งท่ องเที่ ยวเชิ งธรรมชาติ ค่ าคะแนนแต่ละประเภทคิ ดเป็ น 100
คะแนนเต็ม ใช้วิธีการลงพื้นที่เพื่อสารวจโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่าน ได้สถานที่ท่องเที่ยวที่คดั เลือกในระดับดีเป็ นต้นไป
ได้แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด 18 จุด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวที่ผา่ นการคัดเลือกตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
แหล่งท่องเที่ยว

ละติจูด

ลองจิจูด

จุดชมวิวแหลมงอบ

12.172169

102.39408

ตลาดชายแดนบ้านหาดเล็ก

11.652005

102.90880700000001

น้ าตกสะพานหิ น

12.101143

102.729214

บ้านน้ าเชี่ยว

12.176022

102.450147

โบราณสถานเรสิ ดงั กัมปอร์ต

12.2419

102.513288

ปรากฏการณ์เหยีย่ วแดงคอขาว

12.19986

102.53422

ป่ าชายเลนบ้านเปร็ ดใน

12.210902

102.551676

พระบรมราชานุเสาวรี ยร์ ัชกาลที่ 5

11.1245

102.15

พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด

12.267450

102.423323

วัดบุปผาราม

12.249619

102.495124
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12.244208

102.507963

วัดสะพานหิ น

12.103781

102.701397

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

12.243559

102.50862100000002

ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหาดทรายดาและป่ าชายเลน

12.167597

102.440332

ศูนย์ราชการุ ณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน

11.9736031

102.7747395

หาดบานชื่น

11.892651

102.788593

อ่ าวตาลคู่

12.203819

102.27983999999999
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ผลการวิจัย
การจัด ท าฐานข้อ มู เชิ ง พื้ น ที่ ด้ว ยโปรแกรม Google Map เพื่ อ เชื่ อ มโยสถานที่ ท้ ังหมด 18 แห่ ง และต าแหน่ ง ทาง
ภูมิศาสตร์ ภาพรู ปที่ 1 แสดงภาพขยายของสถานที่ท่องเที่ยวตามจุดต่าง ๆ ตามสี ที่แตกต่างกัน
1.

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยา แทนด้วยสัญลักษณ์

2.

แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แทนด้วยสัญลักษณ์

3.

แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี แทนด้วยสัญลักษณ์

4.

แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ แทนด้วยสัญลักษณ์
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ภาพที่ 1 แสดงภาพของสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดของจังหวัดตราด
จากนั้นวิเคราะห์ เส้นทางที่ ส้ ันที่ สุด (Shortest Route) เพื่อจัดทาเส้นทางวิเคราะห์ โครงข่าย (Network Analyst Extension)
เชื่อมโยงเส้นทางของสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด 18 แห่ง สามารถแบ่งเส้นทางตามระยะทางที่เหมาะสมได้ 3 เส้นทางดังภาพที่
2-4
1.

เส้นทางศึกษาธรรมชาติและนิเวศวิทยา ประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยว 5 จุด และ 4 เส้นทาง ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงเส้นทางศึกษาธรรมชาติและนิเวศวิทยา
จากภาพที่ 2 แสดงเส้นทางศึกษาธรรมชาติและนิเวศวิทยา สามารถแสดงตารางเปรี ยบเทียบระยะทางและเวลา
เดินทางจากจุดเริ่ มต้นไปยังจุดสิ้นสุดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ตารางเปรี ยบเทียบเส้นทางศึกษาธรรมชาติและนิเวศวิทยา
เส้นทางที่

จุดเริ่ มต้น

จุดสิ้นสุด

ระยะทาง (กม.)

เวลา (นาที)

1

จุดชมวิวแหลมงอบ

ศูนย์การท่องเที่ยวฯ

8.40

10

2

ศูนย์การท่องเที่ยวฯ

บ้านน้ าเชี่ยว

7.60

11

3

บ้านน้ าเชี่ยว

ปรากฏหารณ์เหยีย่ วฯ

15.90

22

4

ปรากฏการณ์เหยีย่ วฯ

ป่ าชายเลนบ้านเปร็ ดใน

5.60

8

37.50

51

รวม

ตารางที่ 2 แสดงเส้นทางศึกษาธรรมชาติและนิ เวศวิทยาโดยเริ่ มเดินทางจากจุดชมวิวแหลมงอบ เพื่อไปยังป่ าชายเลนบ้าน
เปร็ ดใน รวมระยะทางทั้งสิ้น 37.5 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาการเดินทาง 51 นาที
2.

เส้นทางเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยว 6 จุด และ 5 เส้นทาง

ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงเส้นทางเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
จากภาพที่ 3 แสดงเส้นทางเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ สามารถแสดงตารางเปรี ยบเทียบระยะทาง
และเวลาเดินทางจากจุดเริ่ มต้นไปยังจุดสิ้นสุดดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ตารางเปรี ยบเทียบเส้นทางเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
เส้นทางที่

จุดเริ่ มต้น

จุดสิ้นสุด

ระยะทาง (กม.)

เวลา (นาที)

1

วัดบุปผาราม

วัดโยธานิมิตร

2.10

5

2

วัดโยธานิมิตร

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

0.14

1

3

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

โบราณสถานฯ

0.70

3

4

โบราณสถานฯ

พิพิธภัณฑสถานฯ

0.40

2

5

พิพิธภัณฑสถานฯ

พระบรมราชานุเสาวรี ย ์

0.45

2

3.69

13

รวม

ตารางที่ 3 แสดงเส้นทางเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ โดยเริ่ มเดิ นทางจากวัดบุปผาราม เพื่อไปยังพระบรมรา
ชานุเสาวรี ยร์ ัชกาลที่ 5 รวมระยะทางทั้งสิ้น 3.69 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาการเดินทาง 13 นาที
เส้นทางศึกษาธรรมชาติและเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยว 5
จุด และ 4 เส้นทางดังภาพที่ 4
3.

ภาพที่ 4 แสดงเส้นทางศึกษาธรรมชาติและเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
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“ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

10

จากภาพที่ 4 แสดงเส้นทางศึ กษาธรรมชาติและเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ สามารถแสดงตาราง
เปรี ยบเทียบระยะทางและเวลาเดินทางจากจุดเริ่ มต้นไปยังจุดสิ้นสุดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตารางเปรี ยบเทียบเส้นทางศึกษาธรรมชาติและเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
เส้นทางที่

จุดเริ่ มต้น

จุดสิ้นสุด

ระยะทาง (กม.)

เวลา (นาที)

1

น้ าตกสะพานหิ น

วัดสะพานหิ น

1.30

3

2

วัดสะพานหิ น

ศูนย์ราชการฯ

17.80

18

3

ศูนย์ราชการฯ

หาดบานชื่น

13.20

14

4

หาดบานชื่น

ตลาดชายแดนฯ

33.20

38

65.60

73

รวม

ตารางที่ 4 แสดงเส้นทางศึกษาธรรมชาติและเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ โดยเริ่ มเดินทางจากน้ าตกสะพานหิ น
เพื่อไปยังตลาดชายแดนบ้านเล็ก รวมระยะทางทั้งสิ้น 65.60 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาการเดินทาง 73 นาที
อย่างไรก็ตามเส้นทางที่ ออกแบบนั้นเป็ นการจัดกลุ่มเส้นทางจากการใช้เทคนิ ควิเคราะห์ ระยะทางที่ สั้นที่ สุด
เนื่ องด้วยจังหวัดตราดเป็ นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ขนาดเล็ก แต่ละเส้นทางที่ออกแบบมีความยาวไม่เกินเส้นทางละ 2 ชัว่ โมง ทาให้
นัก ท่ องเที่ ยวหรื อ ผูท้ ี่ ส นใจสามารถเลื อกท่ อ งเที่ ยวทั้ง 3 เส้น ทางครบภายในเวลา 1 วัน โดยเริ่ มจากเส้น ทางที่ 2 (เรี ยนรู ้
ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ) ตามด้วยเส้นทางที่ 1 (เรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์) และ เส้นทางที่ 3 (ศึกษา
ธรรมชาติและเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ) ตามลาดับ หรื ออาจจะเลือ กกาหนดเส้นทางท่องเที่ยวจากประเภท
ของสถานที่ท่องเที่ยวตามความสนใจได้

อภิปรายผลการวิจัย
จากการสารวจข้อมูลและออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดตราดที่มีความเหมาะสมตามพื้นที่ ทางภูมิศาสตร์
ด้วยการประยุกต์ใช้อลั กอริ ทึมของ Clarke & Wright saving เป็ นพื้นฐานในการจัดกลุ่มเส้นทางและเลือกเส้นทางที่ส้ นั ที่สุด
ส าหรั บ รู ป แบบของการจัด กลุ่ ม เส้ น ทางนั้ นสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ Emrana Hasan และ Md. Zaman (2016) ที่ ไ ด้
ประยุกต์ใช้อลั กอริ ทึมดังกล่าวในการคานวณหาเส้นทางสาหรับการจัดตารางรถบัสของโรงเรี ยน ทั้งนี้ คณะผูว้ ิจัยพบว่า
อัลกอริ ทึมของ Clarke & Wright มีความยืดหยุน่ เพื่อรองรับการจัดระบบเส้นทางที่หลากหลายทั้งการเดินทางรถยนต์และรถ
ประจาทาง ซึ่งขึ้นอยูก่ บั จุดประสงค์ของการคานวณและการประยุกต์ใช้ของผูว้ จิ ยั ในแต่ละสถานที่ คณะผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้การ
แบ่งพื้นที่ตามคู่มือการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว สามารถแบ่งได้เป็ น 4 ประเภท ประกอบด้วย
เชิงนิ เวศวิทยา ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนี ยมประเพณี และธรรมชาติสอดคล้องกับงานวิจยั ของณรงค์
พลีรักษ์ (2556) ที่ ได้ทาการแบ่งประเภของเส้นทางท่องเที่ ยวเป็ น 4 ประเภทเช่นกัน อย่างไรก็ตามรู ปแบบการแบ่งเส้นทาง
การท่องเที่ยวของพื้นที่แต่ละจังหวัดย่อมมีความแตกต่างกันตามสถานที่ท่องเที่ยว ลักษณะของสภาพแวดล้อมและความเป็ น
ธรรมชาติ เช่น การแนะนาเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดสุ พรรณบุรี (ธัญญรัตน์ ไชยคราม, 2555) ได้ทาการแบ่งพื้นที่เป็ น 4
ประเภท โดยมีการแบ่งแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรเพิ่มเติมเข้ามาแทนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่คณะผูว้ จิ ยั ได้ทาการ
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แบ่งเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดตราดไว้ รวมทั้งคณะผูว้ จิ ยั เชื่อว่าการใช้สีที่แตกต่างกันหรื อการกาหนดสัญลักษณ์ในแผนที่
จะช่วยให้นกั ท่องเที่ยวสามารถเข้าใจแผนที่และเลือกตัดสิ นใจท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น

สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
จากการลงพื้นที่สารวจข้อมูล และการศึกษาประวัติศาสตร์ของสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดตราดพบว่า เป็ นจังหวัดที่มี
ความสาคัญและเหมาะสมทั้งทางยุทธศาสตร์ ของการสงครามและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามดึงดูดใจ คณะผูว้ ิจยั ได้
ทาการจาแนกสถานที่ท่องเที่ ยวเป็ น 4 ประเภท ซึ่ ง 4 ประเภทดังกล่าวมีความหลากหลายและแตกต่างกันเหมาะสาหรับการ
เดินทางมาท่องเที่ยวของทุกเพศและทุกวัย อย่างไรก็ตามจากการสารวจความรับผิดชอบและการลงทุนของหน่วยงานต่าง ๆ
ในการพัฒ นาสถานที่ ท่องเที่ ยวจังหวัดตราด พบว่า ส่ วนใหญ่ ยงั อยู่ในความดู แลรับผิดชอบของรัฐบาลและองค์การการ
ปกครองในระดับจังหวัด ยังไม่มีการลงทุนของเอกชน ยกเว้นการสร้างท่ าเรื อเพื่อข้ามไปยังเกาะต่าง ๆ มากกว่า สาหรับ
ข้อเสนอแนะของงานวิจยั นั้นหลังจากการประยุกต์ใช้ Heuristic Solution ในการวิเคราะห์เส้นทางเพื่อแนะนาแหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัดตราดนั้นยังเป็ นงานวิจยั ในเชิงสารวจและออกแบบเส้นทางเท่านั้น ผูส้ นใจสามารถนาผลการออกแบบไปพัฒนาต่อ
ยอดเป็ นระบบสารสนเทศในรู ปแบบของเว็บไซต์สาหรับรองรับการแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดตราด เพื่อเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตราดให้เป็ นที่รู้จกั มากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ ได้รับทุนสนับสนุ นวิจยั ภายใต้โครงการส่ งเสริ มการวิจยั ประจาปี งบประมาณ 2559 จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการกองทุนชุ มชน : กรณีศึกษา เคหะชุ มชนเชี ยงใหม่
Development of Information Management System for Community Fund : Case Study of Community
Housing Chiang Mai
ธีรภพ แสงศรี 1 และ อนัญญา พักเรื อง 1
Theeraphop Saengsri 1 and Ananya Pukreuang 1

บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการกองทุนชุมชน กรณี ศึกษา เคหะ
ชุมชนเชี ยงใหม่ และเพื่อศึ กษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานที่ มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการกองทุ นชุมชน
กรณี ศึกษา เคหะชุมชนเชียงใหม่ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศใช้วิธีการพัฒนาแบบวงจรชี วิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์
(Software Development Life Cycle : SDLC) โดยใช้วิ ธีก ารพัฒ นาแบบวอเทอร์ ฟ อล โมเดล (Waterfall Model) โดยใช้
เครื่ องมือในการพัฒนาคือ ไมโครซอฟท์วชิ วลสตูดิโอ 2010 (Microsoft Visual Studio 2010) ใช้ภาษาซีชาร์ป (C#) เป็ นภาษา
ในการเขียนโปรแกรม ร่ วมกับระบบฐานข้อมูลไมโครซอฟท์เอสคิวแอลเซิ ฟร์ เวอร์ 2005 (Microsoft SQL Server 2005) มี
การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล ให้รองรับกับความต้องการของผูใ้ ช้งาน โดยลักษณะของระบบสารสนเทศเป็ นใน
รู ปแบบของโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิ บัติการวินโดว์ สามารถแบ่ งประเภทผูใ้ ช้งานระบบเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ 1.
เจ้าหน้าที่ กองทุ น สามารถจัดการข้อมูลสมาชิ ก ข้อมูลเงิ นฝาก ข้อมูลการกูเ้ งิ นและการชาระเงิ นกู้ ข้อมูลหุ ้นของสมาชิ ก
รายรับรายจ่ายของกองทุน และ 2. ผูด้ ูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลผูใ้ ช้ระบบ ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินกูแ้ ละอัตราเงินปั น
ผลเงินฝาก คานวณผลกาไร ณ สิ้ นปี และเรี ยกดูรายงานจากระบบ ประกอบไปด้วยทั้งหมด 5 รายงาน ได้แก่ รายงานข้อมูล
การฝากเงิน รายงานการกูเ้ งิน รายงานการชาระเงินกู้ รายงานข้อมูลการซื้ อหุ ้น และรายการอัตราปั นผลหุ ้นและเงินฝาก จาก
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการกองทุนชุมชน กรณี ศึกษา เคหะชุมชน
เชียงใหม่ ได้ผลสรุ ปภาพรวมความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.615
คาสาคัญ: กองทุนชุมชน, ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการ, โปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบตั ิการวินโดว์
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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
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บทนา
กองทุ น เคหะชุ ม ชนเชี ยงใหม่ ได้ก่ อตั้ง เมื่ อ พ.ศ. 2544 ในรั ฐ บาลของนายกทัก ษิ ณ ชิ น วัต รได้มี น โยบายเพื่ อ
แก้ปัญหาความยากจนของชุมชนทัว่ ประเทศ โดยได้ให้เงินลงทุนแก่ชุมชน ชุมชนละ 1,000,000 บาท และให้จดั ตั้งเป็ นกอง
ชุมชนและโดยให้ลูกบ้านที่มีรายได้นอ้ ยได้มากูย้ มื เงินไปประกอบอาชีพหรื อประกอบกิจการภายในชุมชนและทางกองทุน
เคหะชุมชนเชียงใหม่น้ นั ได้ให้ลูกบ้านมากูย้ มื เงินไปประกอบกิจการของลูกบ้านมาเป็ นระยะเวลาหลายปี แล้ว
จากการศึกษาระบบการทางานของกองทุนเคหะชุมชนเชียงใหม่ เดิมนั้นทางกองทุนเคหะชุมชนเชียงใหม่ได้ทาการ
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ด้วยเอกสาร เช่น ข้อมูลสมาชิ ก ข้อมูลสิ นเงิ นฝาก ข้อมูลหุ ้นของสมาชิ ก ข้อมูลการกูเ้ งินและการชาระ
เงินกู้ โดยข้อมูลเหล่านี้ขาดการดูแลรักษาในด้านของความปลอดภัยของข้อมูล จึงเกิดก่อให้เกิดการกระจัดกระจายของข้อมูล
และเกิดการสู ญหายของข้อมูลได้ รวมไปถึงปั ญหาความซ้ าซ้อนของข้อมูลและการจัดเก็บเอกสารหรื อหลักฐานต่างๆ และ
ทางกองทุ นเคหะชุ ม ชนเชี ยงใหม่น้ ันไม่มีการน าคอมพิ วเตอร์ มาใช้ในการเก็บ ข้อมูลต่างๆ ส่ งผลให้การจัดเก็ บข้อมูล มี
ประสิ ทธิ ภาพไม่มากเท่าที่ ควร ดังนั้นจากการทางานเดิมของทางกองทุนเองสามารถสรุ ปปั ญหาที่ เกิดขึ้นได้ คือ การค้นหา
ข้อมูลเป็ นไปอย่างลาบากและล่าช้า การจัดเก็บข้อมูลด้วยเอกสารทาให้มีการเปลืองพื้นที่ หรื อสถานที่ ในการจัดเก็บรักษา
เอกสารนั้นๆ และเอกสารมีโอกาสสู ญหายได้ และทางกองทุนเงินล้านยังไม่มีนโยบายในการจัดสรรโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่จะ
นามาจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้
จากปั ญหาดังกล่าวมาแล้วนั้น ผูว้ ิจยั ได้คิดถึงแนวทางในการแก้ไขปั ญหา คือ ทาการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเพื่อ
บริ หารและจัดการข้อมูลกองทุ นเคหะชุมชนเชี ยงใหม่ข้ ึ น เพื่อใช้ในการแก้ปัญ หาในการจัดเก็บข้อมูลแบบเดิ มและช่วย
อานวยความสะดวกในการจัดการกับข้อมูลต่างๆ ที่กองทุนจะต้องทาขึ้น โดยจะมีการจัดเก็บข้อมูลลงไปในฐานข้อมูลแทน
การเขียนข้อมูลลงในสมุด ซึ่ งในการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาครั้งนี้ยงั สามารถช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพในการจัดการบริ หารของ
กองทุนได้อีก

วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการกองทุนชุมชน กรณี ศึกษา เคหะชุ มชนเชียงใหม่ มีวธิ ี ดาเนินการ
วิจยั ดังนี้
1. กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ เจ้าหน้าที่ของกองทุนเคหะชุมชนเชียงใหม่ และกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ เจ้าหน้าที่ของกองทุนเคหะชุมชนเชียงใหม่โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จานวน 12 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการกองทุนชุมชน กรณี ศึกษา เคหะชุมชนเชียงใหม่ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจสาหรับผูใ้ ช้งานที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการกองทุนชุมชน กรณี ศึกษา เคหะ
ชุมชนเชียงใหม่
3. การสร้างและการตรวจคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ดังนี้
3.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการกองทุนชุมชน กรณี ศึกษา เคหะชุมชนเชียงใหม่ ได้มีการพัฒนาตาม
วงจรการพัฒนาระบบโดยมีข้ นั ตอนในการพัฒนาดังนี้
1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล (Study Problem) เป็ นขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเข้าใจการทางาน
ของระบบงานในปั จจุบนั
2) วิเคราะห์ระบบงานเดิมและหาแนวทางแก้ไขปั ญหา (Analysis) มีการวิเคราะห์ความต้องการของผูใ้ ช้งาน
เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบงานใหม่ ให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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3) ออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) เป็ นขั้นตอนของการกาหนดถึงลักษณะของรู ปแบบที่เกิดจากการ
ทางานของระบบ ลักษณะของการนาข้อมูลเข้าสู่ ระบบโดยการใช้ แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow
Diagram) เพื่อให้เห็นขั้นตอนการทางานได้อย่างเป็ นระบบมากขึ้น การออกแบบฐานข้อมูลโดยกาหนด
ว่าในระบบต้องมีแฟ้มข้อมูลที่ จาเป็ นอะไรบ้างและแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity
Relationship Diagram หรื อ ER Diagram) รวมไปถึงการออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (User Interface)
4) ออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) เป็ นขั้นตอนที่ระบุถึงลักษณะอุปกรณ์ทางกายภาพที่จะนามาใช้
เทคโนโลยีและเทคนิ คที่สาคัญต่างๆ ภาษาที่จะนามาเขียนโปรแกรมเพื่อใช้เขียนโปรแกรมตามลักษณะ
การทางานของระบบที่ได้ออกแบบและกาหนดไว้ มีการเลือกใช้ฐานข้อมูลที่เหมาะสมกับระบบ
5) การพัฒนาระบบ เป็ นการนาข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์และออกแบบ มาพัฒนาที่เครื่ องคอมพิวเตอร์
6) การทดสอบและแก้ไขระบบ
7) ติดตั้งระบบบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้งานและจัดทาคู่มือการใช้งาน
3.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน มีวธิ ีการสร้างดังนี้
1) ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
2) สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ เป็ นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ดังนี้ 5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึง ดี
3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึ ง น้อย และ 1 หมายถึง น้อยมาก โดยสามารถแบ่งเนื้ อหาการประเมิ น
ความพึงพอใจออกเป็ น 2 ด้าน คือ ด้านการทางานและด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
3) นาแบบประเมินความพึงพอใจ ไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ โดยใช้วิธีคานวณหาดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้ อหา (IOC) และให้ค่าคะแนน ดังนี้ ค่าคะแนนเป็ น 1 หมายถึง
ใช้ได้ ค่าคะแนนเป็ น 0 หมายถึง ไม่แน่ ใจ และค่าคะแนนเป็ น -1 หมายถึง ใช้ไม่ได้ จากนั้นคานวณหา
ดัชนีความสอดคล้อง ซึ่งเกณฑ์การตัดสิ นความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหา คือ ถ้า IOC > 0.50
หมายถึ ง ข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้ อหา ถ้า IOC <= 0.50 หมายถึงข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับ
เนื้อหา
4) ปรับปรุ งแบบประเมินความพึงพอใจ ตามผูเ้ ชี่ยวชาญแนะนา
4. ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 แนะนาการใช้งานระบบให้กบั ผูใ้ ช้งาน
4.2 ให้ผใู ้ ช้งานทดลองใช้งาน
4.3 ให้ผใู ้ ช้งานประเมินความพึงพอใจ
4.4 เก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.1 วิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานที่มีต่อระบบ
5.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ ได้มาจากแบบประเมินความพึงพอใจที่ มีต่อระบบโดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ
ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลและวิจารณ์ผล
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการกองทุนชุมชน กรณี ศึกษา เคหะชุมชนเชียงใหม่ แบ่งการทางานออกเป็ น 2
ส่วน ตามผูใ้ ช้งาน คือ 1. ผูด้ ูแลระบบ และ 2. เจ้าหน้าที่กองทุน สามารถแสดงแผนผังบริ บท (Context Diagram) ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 2 แสดงแผนกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)
จากภาพที่ 2 สามารถอธิบายแต่ละกระบวนการได้ดงั นี้
กระบวนการที่ 1 เข้าสู่ ระบบ เป็ นกระบวนการสาหรับผูด้ ูแลระบบ และเจ้าหน้าที่ ต้องผ่านการตรวจสอบสิ ทธิ์ ของ
ผูใ้ ช้ก่อน โดยจะเข้าสู่ระบบ โดยใช้ชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่านก่อน เพื่อเข้าไปทารายการต่างๆ ภายในระบบ
กระบวนการที่ 2 จัดการสิ ทธิ ผูใ้ ช้ เป็ นกระบวนการสาหรับ ผูด้ ู แลระบบ เข้าระบบโดยชื่ อผูใ้ ช้และรหัสผ่านที่
กาหนด โดยมีหน้าที่หลักคือ สามารถเข้ามาเพื่อ เพิ่ม แก้ไข ลบ และค้นหาข้อมูลของผูใ้ ช้งาน และกาหนดสิ ทธิ์ของผูใ้ ช้งาน
เองได้
กระบวนการที่ 3 จัดการข้อมูลค่าเริ่ มต้นกองทุน เป็ นกระบวนการสาหรับผูด้ ูแลระบบ เข้ามาเพื่อกาหนดค่าเริ่ มต้น
ให้กบั ระบบ สามารถทาการค้นหา เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลทัว่ ไปของกองทุน ข้อมูลประเภทบัญชีกองทุน และกาหนดอัตรา
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ดอกเบี้ ยในแต่ละรายการของข้อมูลประเภทการกู้ กาหนดราคาต่อหุ ้นในข้อมูลหุ ้น อัตราผลตอบแทนเงิ นฝาก และจัดการ
ข้อมูลประเภทรายรับ รายจ่าย
กระบวนการที่ 4 จัดการข้อมูลกรรมการ เป็ นกระบวนการสาหรับผูด้ ูแลระบบเข้ามาเพื่อจัดการข้อมูลค้ นหา เพิ่ม
ลบ และแก้ไขข้อมูลกรรมการ
กระบวนการที่ 5 จัดการข้อมูลสมาชิ ก เป็ นกระบวนการสาหรั บเจ้าหน้าที่ กองทุ น เข้ามาจัดการข้อมู ลสมาชิ ก
สามารถ ค้นหา เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลสมาชิก
กระบวนการที่ 6 จัด การข้อมูลซื้ อหุ ้น เป็ นกระบวนการสาหรั บเจ้าหน้าที่ เข้ามาเพื่อเพิ่ ม จานวนหุ ้น ที่ สมาชิ ก
ต้องการทารายการ บันทึกข้อมูลการซื้อ ของสมาชิก และออกใบเสร็ จซื้อ ให้กบั สมาชิก สามารถคานวณเงินปั นผลหุ ้นในวัน
สิ้นปี ได้
กระบวนการที่ 7 จัดการข้อมูลเงินฝาก เป็ นกระบวนการสาหรับเจ้าหน้าที่กองทุน เข้ามาเพื่อจัดการข้อมูลการเปิ ด
บัญชีเงินฝากของสมาชิกที่ตอ้ งการฝากเงินกับกองทุน สามารถรับฝากเงิน ถอนเงินให้สมาชิกได้ สามารถคานวณอัตราตอบ
แทนเงินฝากได้
กระบวนการที่ 8 จัดการข้อมูลเงินกู้ เป็ นกระบวนการสาหรับผูด้ ูแลระบบและเจ้าหน้าที่กองทุน เข้ามาจัดการข้อมูล
การกูเ้ งินของสมาชิก คานวณค่างวดและดอกเบี้ยตามประเภทการกู้ และออกใบสัญญาเงินกู้ ให้สมาชิกเก็บไว้
กระบวนการที่ 9 จัดการข้อมูลชาระเงินกู้ เป็ นกระบวนการสาหรับเจ้าหน้าที่กองทุน เข้ามาเพื่อจัดการข้อมูลชาระ
เงินกู้คืนของสมาชิ กสามารถค้นหา เลขที่ สัญ ญาเงิ นกู้เพื่อชาระเงิ นและคานวณอัตราค่าปรับตามประเภทการกู้ และออก
ใบเสร็ จชาระเงินคืนให้กบั สมาชิก
กระบวนการที่ 10 จัดการข้อมูลบัญชี รายรับ รายจ่าย เป็ นกระบวนการสาหรับเจ้าหน้าที่ กองทุน เข้ามาเพื่อจัดการ
ข้อมูลรายการในบัญชีรายรับ และ รายจ่ายของกองทุน และแสดงรายงานรายรับรายจ่ายหลังจากบันทึ กรายการบัญชี รายรับ
รายจ่าย
กระบวนการที่ 11 จัดการข้อมูลจัดสรรกาไรสิ้นปี เป็ นกระบวนการสาหรับผูด้ ูแลระบบ เข้ามาเพื่อจัดการข้อมูลเงิน
ที่มีการจัดสรรไว้แต่ละปี เพื่อนามาคานวณตามรายการ สามารถเลือกวิธีคานวณได้ เมื่อบันทึ กข้อมูลลงในระบบ สามารถ
เรี ยกดูรายงานการจัดสรรกาไรแต่ละปี ได้
กระบวนการที่ 12 แสดงรายงาน แสดงรายงานข้อมูลที่ได้ผา่ นการประมวลผล ให้กบั ผูด้ ูแลระบบ และเจ้าหน้าที่
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ภาพที่ 3 แสดงแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R Diagram)
จากแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูลของระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการกองทุนชุมชน กรณี ศึกษา เคหะ
ชุมชนเชียงใหม่ สามารถแสดงรายละเอียดตารางข้อมูลได้ดงั ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดของตารางข้อมูล
ลาดับที่
ชื่ อตาราง

ประเภท

รายละเอียด

1

userlogin

Master

เก็บข้อมูลผูใ้ ช้งานระบบ

2

sittingfund

Master

เก็บข้อมูลกองทุน

3

fundaccount

Reference

เก็บข้อมูลประเภทบัญชีกองทุน

4

loan_type

Reference

เก็บข้อมูลประเภทการกูเ้ งิน

5

Income_type

Reference

เก็บข้อมูลประเภทรายรับ รายจ่าย

6

deposit_type

Reference

เก็บข้อมูลประเภทการฝาก

7

committiee

Master

เก็บข้อมูลคณะกรรมการ

8

member

Master

เก็บข้อมูลสมาชิก

9

buyshare

Transaction

เก็บข้อมูลซื้อหุน้

10

dividend_share

Transaction

เก็บข้อมูลเงินปั นผลหุน้

11

chargeinterest

Transaction

เก็บข้อมูลเงินตอบแทนเงินฝาก

12

chargeinterest_detail

Transaction

เก็บข้อมูลรายละเอียดตอบแทนเงินฝาก

13

loan

Transaction

เก็บข้อมูลการกู้

14

schedule

Transaction

เก็บข้อมูลรายละเอียดการกู้

15

payment

Transaction

เก็บข้อมูลการชาระเงินกู้

16

deposit_account

Transaction

เก็บข้อมูลเงินฝาก

17

deposit_movement

Transaction

เก็บข้อมูลฝาก ถอนเงิน

18

allocation_profits

Transaction

เก็บข้อมูลจัดสรรกาไรสิ้นปี

19

receipt_journal

Transaction

เก็บข้อมูลรายรับ

20

payment_journal

Transaction

เก็บข้อมูลรายจ่าย

21

allocation_profitsdetail

Transaction

เก็บข้อมูลรายละเอียดจัดสรรกาไรสิ้นปี
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จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้แผนภาพบริ บท แผนภาพกระแสข้อมูล และแผนผังความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล สามารถออกแบบหน้าจอโดยจะแสดงเฉพาะหน้าจอหลักของผูด้ ูแลระบบได้ดงั ภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอหลักของระบบงาน
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการกองทุนชุมชน กรณี ศึกษา เคหะ
ชุมชนเชียงใหม่
ระดับ ความพึง
รายการประเมิน
S.D.
x̄
พอใจ
1.

ด้ านการทางาน

1.1

ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูล

4.42

0.515

ดี

1.2

ความถูกต้องจากการประมวลผลข้อมูล

4.17

0.577

ดี

1.3

ความถูกต้องของผลลัพธ์ในรู ปแบบรายงาน

4.17

0.389

ดี

1.4

ความง่ายต่อการใช้งานระบบ

3.67

0.778

ปานกลาง

1.5

ประสิ ทธิภาพของระบบงาน

3.83

0.718

ปานกลาง

1.6

การเพิม่ ลบ แก้ไข ข้อมูลได้ถูกต้อง

3.92

0.793

ปานกลาง

2.

ด้ านการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลในระบบ

2.1

การกาหนดรหัสผูใ้ ช้ และรหัสผ่านในการตรวจสอบผูเ้ ข้าใช้

4.25

0.622

ดี

2.2

ความเหมาะสมในการแสดงรายละเอียดข้อมูลที่คน้ หา

4.17

0.718

ดี

2.3

ความปลอดภัยของข้อมูล

4.00

0.426

ดี

4.06

0.615

ดี

ค่ าเฉลีย่
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จากตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการกองทุนชุมชน กรณี ศึกษา เคหะ
ชุมชนเชียงใหม่ จากผูใ้ ช้งานทั้งหมด 12 คนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.615 สรุ ปได้วา่
ผูใ้ ช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบอยูใ่ นระดับดี

สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการกองทุนชุมชน กรณี ศึกษา เคหะชุมชนเชี ยงใหม่ ในครั้งนี้
ผูจ้ ัดท าได้ศึกษาระบบการทางานและข้อบกพร่ องของกองทุ น แล้วน ามาวิเคราะห์ และออกแบบระบบงานใหม่ โดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้กบั การทางาน ด้วยการจัดทาระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมมีความโยงกันจนส่ งผลข้อมูลมีความ
เป็ นปั จจุบนั ซึ่ งทาให้ระบบที่ จดั ทาขึ้นนี้ มีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลดี ต่อการทางานของเจ้าหน้าที่ ผูด้ ูแลระบบ ลดความยุ่งยาก
ซับซ้อนในการทางาน ทาให้สะดวกในการจัดการข้อมูลเงินกู้ และจัดการข้อมูลการชาระเงินกู้ จัดการข้อมูลและมีระบบการ
คานวณค่ างวดการส่ งเงิ น กู้ และการสื บ ค้น ข้อมู ลที่ ง่ายและทัน สมัย ให้รองรั บ แก่ เทคโนโลยีปั จ จุ บัน และอนาคต ตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทาโครงการ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการกองทุนเคหะชุมชนเชียงใหม่
ซึ่งการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการกองทุนชุมชน กรณี ศึกษา เคหะชุมชนเชียงใหม่ ทาการศึกษา
ความรู ้พ้นื ฐานทางด้านภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ คือ ภาษาซีชาร์ ป (C#) และรวมไปถึง ดีเอ็กซ์เพลส (DevExpress) ที่ใช้
เครื่ องมือคอมโพเน้นในการจัดรู ปแบบและการแสดงผลข้อมูล รวมไปถึงศึ กษาการใช้โปรแกรมที่ ใช้ในการพัฒนาระบบ
เช่น ไมโครซอฟท์ วิชวลสตูดิโอ 2010 (Microsoft Visual Studio 2010) และ ไมโครซอฟ ออฟฟิ ซ (Microsoft Office) เป็ น
ต้น เมื่อได้ทาการศึกษาความรู ้พ้ืนฐานในด้านต่างๆ แล้ว จากนั้นทาการวิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบฐานข้อมูล ออกแบบ
หน้าจอระบบในแต่ละหน้าจอ และทาการพัฒนาระบบไปพร้อมกับการทดสอบการทางานในแต่ละส่ วน ทั้งนี้ ตอ้ งทาการ
ทดสอบและปรับปรุ งในตอนท้ายหลังจากทาการพัฒนาจนกระทัง่ พัฒนาระบบเสร็ จสิ้น
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานที่มีต่อระบบ จานวน 12 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.615 สรุ ปได้วา่ ผูใ้ ช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบอยูใ่ นระดับ ดี
ผูใ้ ช้งานมี ความพึงพอใจในระดับ ดี โดยในเรื่ องความถูกต้องจากการประมวลผลข้อมูลและความถูกต้องของ
ผลลัพธ์ในรู ปแบบรายงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.17 และในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ ผูใ้ ช้งานมี
ความพึงพอใจในระดับ ดี โดยในเรื่ องการกาหนดรหัสผูใ้ ช้ และรหัสผ่านในการตรวจสอบผูเ้ ข้าใช้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
4.25
ดังนั้นระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการกองทุนชุมชน กรณี ศึกษา เคหะชุมชนเชียงใหม่ ที่ผวู ้ จิ ยั ได้พฒั นาขึ้น
สามารถบริ หารจัดการกองทุ นชุมชนของเคหะชุมชนเชี ยงใหม่และสามารถนาไปใช้งานเพื่อให้การดาเนิ นงานในชุมชน
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
งานวิจยั นี้ สอดคล้องกับผลงานของวีระชัย บุ ญปก (2545) ซึ่ งได้จดั ทาสารนิ พนธ์เรื่ องระบบฐานข้อมูลกองทุ น
หมู่บา้ นและชุมชนเมือง และสอดคล้องกับผลงานของสิ ริลกั ษณ์ ไชยวงศ์ (2552) ซึ่งได้จดั ทาการค้นคว้าแบบอิสระเรื่ องการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกองทุ นหมู่บ้าน ป่ าพร้าวนอก ตาบลป่ าแดด อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดย 2
ผลงานนี้มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินของความพึงพอใจในการใช้งานระบบอยูใ่ นระดับ ดี

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

“ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

24

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่กองทุนเคหะชุมชนเชียงใหม่ที่ให้ความไว้วางใจในการพัฒนาระบบให้กบั ทางกองทุน
และให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นรวมถึงการเสี ยสละเวลาในการตอบข้อสอบถามและรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็ นส่วน
ที่สาคัญมากในการทาวิจยั ในครั้งนี้

เอกสารอ้างอิง
กิตติ ภักดีวฒั นะกุล. 2550. ระบบฐานข้ อมูล (Database Systems). เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์. กรุ งเทพฯ.
ชนิการ หล้าโน. 2554. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกองทุนหมู่บ้าน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม. ภาค
นิพนธ์ สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ธนพล ฉันจรัสวิชยั . 2548. Crystal Report สร้ างรายงานอย่ างมืออาชีพ. ซีเอ็ดยูเคชัน่ . กรุ งเทพฯ.
ยุทธนันท์ กามอ้อย. 2558. มาทาความรู้ จกั กับภาษา C#. ภาษา C# - Programming. แหล่งที่มา:
https://sites.google.com/site/programmingm42/phasa-c. 12 กุมภาพันธ์ 2558
เยาวมาลย์ บุญปก. 2545. ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ผ่านเครื อข่ ายอินเตอร์ เน็ต. สาร
นิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย. สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
วีระชัย บุญปก. 2545. ระบบฐานข้ อมูลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง. สารนิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิต
วิทยาลัย. สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
สานักงานคณะกรรมการ กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ. 2544. คู่มือสาหรับประชาชนเพื่อเตรียมการจัดตั้งและ
ดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง. โรงพิมพ์คุรุสภา. กรุ งเทพฯ.
สิ ริลกั ษณ์ ไชยวงศ์. 2552. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกองทุนหมู่บ้าน ป่ าพร้ าวนอก ตาบลป่ าแดด อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ . การค้นคว้าแบบอิสระ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
โอภาส เอี่ยมสิ ริวงศ์. 2555. การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ(System Analysis and Design). ซีเอ็ดยูเคชัน่ . กรุ งเทพฯ.

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

“ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

25

การพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับจัดเก็บข้ อมูลปะการั งในเขตจังหวัดภูเก็ต
The Development of Information System for Coral Repository in Phuket
อังคณา สิ นน้อย1 และ ภูริทรัพย์ เดชพิพฒั น์ประชา1*
Angkana sinnoi1 and Bhurisub Dejpipatpracha1*

บทคัดย่อ
การพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับจัดเก็บข้อมูลปะการังในเขตจังหวัดภูเก็ต มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนา
ระบบสารสนเทศสาหรับจัดเก็บข้อมูลปะการังในเขตจังหวัดภูเก็ต 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศ
สาหรับจัดเก็บข้อมูลปะการังในเขตจังหวัดภูเก็ต การศึกษาครั้งนี้เป็ นวิจยั เชิงพัฒนา โดยมีประชากรกลุ่มตัวอย่าง 8 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจยั คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับการพัฒนา
ระบบได้มีการใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL พัฒนาด้วยภาษา PHP ผลการวิจยั พบว่า 1) ระบบสารสนเทศสามารถจัดเก็บ
ข้อมูลปะการังในเขตจังหวัดภูเก็ตได้ 2) ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลปะการังในเขตจังหวัด
ภูเก็ตอยูใ่ นระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25
คาสาคัญ : ระบบสารสนเทศ, ปะการัง

ABSTRACT
The development of information system for coral repository in Phuket Aims to 1) To develop the information system for coral repository
in Phuket and 2) to study the satisfaction of users who used the information system. This study is a research development. The population and sample was
the users about 8 people. The research instrument was questionnaire and statistics were Mean and Standard Deviation. To develop the information system
used MySQL database management and developed with the PHP language. The result of this research was 1) to develop the information system for coral
repository in Phuket and to use in reality. 2) the satisfaction of users of the information system found that the overall satisfaction was excellent. (The mean
of 4.58 and the standard deviation of 0.25)
Keywords : Information System , Coral
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บทนา
ปั จจุ บั น นี้ เทคโนโลยี อิ น เทอร์ เน็ ต และเทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ค วามเจริ ญก้ า วหน้ า อย่ า งก้ า วกระโดด
เมื่อเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงเครื อข่ายทัว่ โลกให้สามารถติดต่อถึงกันได้หมดจนกลายเป็ นเครื อข่ายของโลก ดังนั้นจึงมี
ผูใ้ ช้งานบนเครื อข่ายนี้ จานวนมาก การใช้งานเหล่านี้เป็ นสิ่ งที่กาลังได้รับการกล่าวถึงกันทัว่ ไป เพราะการเชื่อมโยงเครื อข่าย
อิ นเทอร์ เน็ ตท าให้โลกไร้ พ รมแดน ข้อมูลข่ าวสารต่ าง ๆ สามารถสื่ อสารถึ งกัน ได้อย่างรวดเร็ ว ตัวอย่างการใช้งานบน
อินเทอร์ เน็ตที่ จะกล่าวต่อไปนี้ เป็ นเพียงตัวอย่างที่แพร่ หลายและใช้กนั มามากเท่านั้น ยังมีการประยุกต์งานอื่นที่ ได้รับการ
พัฒนาขึ้นมาใหม่ตลอดเวลา เช่น การโอนย้ายแฟ้มข้อมูลระหว่างกัน (File Transfer Protocol: FTP) การใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ในที่
ห่างไกล (Telnet) และ การเรี ยกค้นข้อมูลข่าวสาร (Search Engine) เป็ นต้น ระบบสารสนเทศมีส่วนสาคัญของการดาเนินงานใน
ทุกภาคส่ วนไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐและเอกชน เนื่ องจากระบบสารสนเทศเป็ นระบบงานที่มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วย
ในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลเรี ยกดูขอ้ มูลหรื อจัดการเก็บข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เป็ นสารสนเทศที่ดีและสามารถนาไปใช้
ประกอบการตัดสิ นใจการทางานได้อย่างรวดเร็ วและถูกต้องพร้อมยังช่วยลดขั้นตอนการทางานได้อย่างดีดงั นั้นหน่ วยงาน
ต่าง ๆ จึงมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อมาเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางานขององค์กร
อย่างระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลชิ้นส่วนปะการังที่ใช้ในการปลูกฟื้ นฟูแนวปะการังเสื่ อมโทรมนั้น เป็ นระบบที่
พัฒ นาขึ้ น เพื่ อ ช่ วยให้ผูใ้ ช้ส ามารถน าข้อ มูล ที่ บัน ทึ กจากภาคสนามเข้าสู่ ระบบจัดเก็บ ข้อมู ลได้อ ย่างรวดเร็ วกว่าการใช้
โปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซล เนื่ องจากมีการกาหนดแบบฟอร์ มการกรอกที่ชดั เจน รวมทั้งสามารถอัพโหลดข้อมูลรู ปภาพ
เพื่อดูประกอบกับชุดข้อมูลในแต่ละชุดได้ง่าย นอกจากนั้นยังสะดวกต่อผูบ้ ริ หารจัดการโครงการ เนื่ องจากสามารถเปิ ดดู
ข้อมูลปั จจุบนั และแก้ไขจากพื้นที่อื่น ๆ ได้ทนั ที ไม่ตอ้ งส่งข้อมูลผ่านอีเมล ข้อมูลที่อยูใ่ นระบบสารสนเทศนี้จะถูกส่ งต่อไป
ยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ คือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การฟื้ นฟูแนวปะการังเสื่ อมโทรมโดยวิธีการปลูก
ปะการัง จะใช้ชิ้นส่ วนปะการังขนาดเล็กยึดติดกับพื้นวัสดุบนแนวปะการัง ในแต่ละพื้นที่ที่ฟ้ื นฟูแนวปะการังนั้น ใช้พ้ืนที่
และจานวนชิ้นส่ วนปะการังจานวนมาก ในจังหวัดภูเก็ตพื้นที่ ฟ้ื นฟูแนวปะการังเสื่ อมโทรม ได้แก่ พื้นที่เกาะเฮ เกาะราชา
ใหญ่ และ เกาะไม้ท่อน ยกตัวอย่างการฟื้ นฟูแนวปะการัง เช่น ในพื้นที่เกาะเฮ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้กาหนด
พื้นที่ แนวปะการังเพื่อฟื้ นฟูจานวน 20 ไร่ ต้องใช้ชิ้นส่ วนปะการังจานวน 3,2000 ชิ้ น (1600 ชิ้น/ไร่ ) จานวนชิ้นส่ วนปะการัง
เหล่านี้ประกอบด้วยปะการังหลายชนิดและมีขนาดที่แตกต่างกัน นอกจากนั้นในแต่ละชิ้นส่วนต้องมีการติดเครื่ องหมายหรื อ
หมายเลขเพื่อติดตามอัตราการรอดและการเจริ ญเติบโตต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับจัดเก็บข้อมูลปะการังในเขตจังหวัดภูเก็ต
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศสาหรับจัดเก็บข้อมูลปะการังในเขตจังหวัดภูเก็ต
ขอบเขตของงานวิจยั
1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจยั ได้แก่ ผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศ พนักงานจากบริ ษทั รี ฟเมเนจเมนท์ จากัด ที่ทาการปลูก
ปะการังในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ตจานวน 8 คน
2. ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น คือ ระบบสารสนเทศสาหรับจัดเก็บข้อมูลปะการังในเขตจังหวัดภูเก็ต
ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศสาหรับจัดเก็บข้อมูลปะการังในเขตจังหวัดภูเก็ต
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3. ขอบเขตเนื้อหา
การวิจยั พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับจัดเก็บข้อมูลปะการังในเขตจังหวัดภูเก็ต โดยระบบสารสนเทศมีการพัฒนา
เป็ นลักษณะเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) โดยมีขอบเขตของระบบงาน ได้แก่ ผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศสามารถเพิม่
แก้ไข ลบ ข้อมูลปะการัง ในเขตจังหวัดภูเก็ต และตรวจสอบรายงานผลการจัดเก็บข้อมูลปะการัง
4. ขอบเขตพืน้ ที่
พื้นที่เกาะเฮ เกาะราชาใหญ่ และ เกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต
สิ่งทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ระบบที่พฒั นาขึ้นมาสามารถนาไปใช้งานและเกิดประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งาน
2. ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลปะการังในเขตจังหวัดภูเก็ตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและสามารถติดตามการเจริ ญเติบโต
ของปะการังที่จดั เก็บ

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนการดาเนินการ
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research
สารสนเทศ ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้

and Development)

ซึ่งขั้นตอนการดาเนินการวิจยั เพื่อพัฒนาระบบ

การวิเคราะห์ ( Analysis) ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาสภาพปั ญหาของการจัดเก็บ ข้อมูลปะการัง พบว่าการจัดเก็บข้อมู ล
ปะการังมีความล่าช้าในการรวบรวมข้อมูลจัดเก็บข้อมูลอีกทั้ง ประสบกับปั ญหาต่าง ๆ เช่น การจดบันทึกลงในกระดาษด้วย
ตนเองและต้องกลับนามาลงในไมโครซอฟท์เอกเซล ซึ่ งมีความล่าช้าในการทางานเป็ นต้น ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงศึกษาความเป็ นไป
ได้ โดยการแก้ปั ญ หาด้ว ยการพัฒ นาระบบสารสนเทศส าหรั บ จัด เก็ บ ข้อ มู ล ปะการั งในเขตจังหวัด ภู เก็ ต อี ก ทั้งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในปั จจุบนั สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น
1.2 การออกแบบระบบ แบบจาลองขั้น ตอนการท างานของระบบโดยใช้ context diagram แสดงการท างานของ
ระบบ โดยสามารถจาลองได้ดว้ ยแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) ได้ดงั นี้
1.1

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการทางานของระบบ
ขั้นตอนในการออกแบบ (Design) ได้ดาเนินการออกแบบโครงร่ างจอภาพให้มีความง่ายเหมาะสมกับผูใ้ ช้งาน
ทัว่ ไป และออกแบบระบบสารสนเทศ
1.3
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ภาพที่ 2 แผงผังความสัมพันธ์ระหว่างตารางและข้อมูล

ภาพที่ 3 การออกแบบหน้าเข้าใช้งานระบบ

ภาพที่ 4 การออกแบบหน้าเพิ่มข้อมูลปะการัง
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ภาพที่ 5 การออกแบบหน้าแสดงข้อมูลปะการัง
ขั้นตอนการพัฒนา (Development) ระบบสารสนเทศที่พฒั นาขึ้นสามารถทางานผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตและ
จัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลจึงเลือกใช้โปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล MySQL และเขียนสคริ ปต์ดว้ ยภาษา PHP หลังจากได้
การพัฒนาระบบทดสอบติดตั้งระบบฐานข้อมูลบนเซิ ร์ฟเวอร์ จาลองบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของผูใ้ ช้บริ การ (Client) เพื่ อ
ตรวจสอบด้านข้อมูลและด้านการออกแบบระบบปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง
1.4

ภาพที่ 6 การทางานร่ วมกันระหว่างเครื่ อง
1.5 การทดลองใช้ (Implementation) ผูว้ ิจยั ได้นาระบบสารสนเทศทดลองใช้ หลังจากการทดลองและได้นา
ระบบสารสนเทศไปใช้งานจาเป็ นต้องบารุ งรักษาข้อมูลให้มีความถูกต้องรวมทั้งเพิ่มเติมฟังก์ชนั การทางานอื่น ๆ
1.6 การประเมิน (Evaluation) ผูว้ ิจยั ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุ ปผลนามาคานวณโดยหาค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. เครื่ องมือการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศสาหรับจัดเก็บข้อมูลปะการังในเขต
จั ง ห วั ด ภู เก็ ต โ ด ย ลั ก ษ ณ ะ ค าถ าม แ บ บ ม าต ร ส่ ว น ป ร ะ ม าณ ค่ า ( Rating Scale) ต าม วิ ธี ลิ เคิ ร์ ท ( Likert Scale)
โดยให้เกณฑ์ระดับ 5 คะแนน
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ตารางที่ 1 มาตรส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท
ค่ านา้ หนัก

ระดับความพึงพอใจ

5

มากที่สุด

4

มาก

3

ปานกลาง

2

น้อย

1

น้อยที่สุด
ที่มา: ธานินทร์(2550)

โดยเครื่ องมือฉบับนี้มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) อยูร่ ะหว่าง 0.67 -1.00 และตรวจสอบด้านความเชื่อมัน่
(Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์แอลฟา ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) ได้เท่ากับ 0.93
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้งนี้ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ สาหรับการวิจยั ได้แก่ค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิ ต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยแบบสอบถามมีประเด็นดังนี้
2.1 ด้านความเหมาะสมด้านการทางานของระบบ
2.2 ด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ
2.3 ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
2.4 ด้านความสะดวกรวดเร็ วในการทางานของระบบ
2.5 ด้านการรักษาความปลอดภัย
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
จากนั้นผูว้ จิ ยั ได้นาระบบสารสนเทศสาหรับจัดเก็บข้อมูลปะการังในเขตจังหวัดภูเก็ตที่ผวู ้ จิ ยั ออกแบบให้ผใู ้ ช้งาน
ระบบได้ทดลองใช้งาน แจกแบบสอบถามความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้งานระบบทาการประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบแล้วนาข้อมูลไปวิเคราะห์ขอ้ มูลหาความพึงพอใจตามขั้นตอนการวิจยั จานวน 8 คน
โดยมีวธิ ีสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาจากเอกสาร ตารา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญในการสร้างแบบสอบถาม
ขั้นที่ 2 นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประมวลผลและกาหนดเป็ นโครงสร้างของเครื่ องมือและขอบเขตของเนื้อหา
ขั้นที่ 3 สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้อหา
ขั้นที่ 4 นาแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นทดสอบกับผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน เพื่อพัฒนาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา
(Content validity) โดยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective
Congruence-IOC)
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ขั้นที่ 5 นาแบบสอบถามที่ได้ไปทาการหาความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ (Reliability) โดยนาแบบสอบถามไปทดลองใช้
(Try out) กับกลุ่มทดลองที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ จานวน 8 คน
ขั้นที่ 6 ปรับปรุ งแบบสอบถามอีกครั้ง เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์มากที่สุดแล้วจึงนาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไป
เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่แท้จริ งต่อไป
การวิจยั ครั้งนี้ ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
1.ข้อมูลทุติยภูมิ การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมต่าง ๆ การวิเคราะห์เอกสาร (Documentation Analysis) เพื่อศึกษา
ข้อมูลจากแนวคิดและทฤษฎี
2.ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถาม
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลความพึ งพอใจต่ อระบบสารสนเทศส าหรับ รายงานผลการปฏิ บัติงานของบุ คลากรใช้การ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และมีกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยค่าความพึง
พอใจของผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศ
ตารางที่ 2 เกณฑ์ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานต่อการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลปะการังในเขตจังหวัดภูเก็ต
คะแนนเฉลีย่

ความหมาย

4.50-5.00

ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อระบบอยูใ่ นระดับดีมาก

3.50-4.49

ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อระบบอยูใ่ นระดับดี

2.50-3.49

ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อระบบอยูใ่ นระดับปานกลาง

1.50-2.49

ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อระบบอยูใ่ นระดับปรับปรุ ง

1.00-1.49

ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อระบบอยูใ่ นระดับใช้ไม่ได้
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ผลการวิจัย
ผลการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลปะการังในเขตจังหวัดภูเก็ตที่พฒั นาขึ้นโดยผูว้ จิ ยั สามารถนาไปใช้เก็บปะการังได้

ภาพที่ 7 หน้า Login

ภาพที่ 8 แสดงข้อมูลปะการัง
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ภาพที่ 9 แสดงข้อมูลปะการัง

ภาพที่ 10 ตัวอย่างปะการังและหมายเลขกิ่งพันธุ์ติดตาม

คาย่ อสถานที่

ตัวเลขกิ่ งปะการัง

RC 00239
ภาพที่ 11 ตัวอย่างป้ ายแสดงรหัสของพื้นที่ และหมายเลขกิ่งพันธุ์
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ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อระบบสารสนเทศสาหรับการจัดเก็บข้อมูลปะการังในเขตจังหวัดภูเก็ต
ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ

ด้านความเหมาะสมด้านการทางานของระบบ

4.4

0.23

ดี

ด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ

4.5

0.06

ดีมาก

ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

5.0

0.17

ดีมาก

ด้านความสะดวกรวดเร็ วในการทางานของระบบ

4.6

0.06

ดีมาก

ด้านการรักษาความปลอดภัย

4.4

0.06

ดี

ความพึงพอใจโดยรวม

4.58

0.25

ดีมาก

รายการประเมิน

จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจจากผูใ้ ช้งานจานวน 8 คน ได้ค่าเฉลี่ย 4.58 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25
ดังนั้นสามารถสรุ ปผลการประเมินได้ว่าระบบสารสนเทศสาหรับจัดเก็บข้อมูลปะการังในเขตจังหวัดภูเก็ตที่ พฒ
ั นาขึ้นมี
ความพึงพอใจในระดับดีมาก
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กราฟผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
6
5
4
3
2
1
0

ค่าเฉลีย่

ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

ภาพที่ 12 กราฟแสดงผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้

สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลปะการังในเขตจังหวัดภูเก็ต ได้นาระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลปะการัง งานวิจยั นี้
ได้นาเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เป็ นระบบที่อานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้งานระบบ
2. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบจัดเก็บข้อมูลปะการัง โดยผลการประเมิ นความพึงพอใจที่ มีต่อระบบจัดเก็บข้อมูล
ปะการังในเขตจังหวัดภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับดีมาก
1.

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั เรื่ องการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลปะการัง ในเขตจังหวัดภูเก็ต สาเร็ จได้เนื่ องจากความอนุ เคราะห์ จาก
บริ ษทั รี ฟเมเนจเมนท์ จากัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง และอาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ที่สนับสนุ นข้อมูลในการจัดทาระบบนี้
ขึ้นมา
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การพัฒนาระบบฐานข้ อมูลผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร ผู้ติดเชื้ อเอชไอวี
ด้ วยเครื่ องระบุตาแหน่ ง สาหรับเทศบาลตาบลแม่ ท่าช้ าง จังหวัดเชี ยงใหม่
The Development of Elderly People, Disabled and HIV infected Database Management using GPS
for Mae Tha Chang Subdistrict municipality, Chiang Mai Province
นริ นทร์ จิวติ นั 1* และ ชวาลินี อัศวะมณเฑียร1
Narin Jiwitan1* and Chawarinee Aussawamontien 1

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ ผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี สาหรับเทศบาลตาบลแม่
ท่าช้าง จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อประเมิ นประสิ ทธิ ภาพและความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานที่ มีต่อระบบ โดยดาเนิ นตามหลักการ
พัฒ นาระบบ (System Development Life Cycle) จากเดิ ม เทศบาลมี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิ ก าร ผู ้ติ ด เชื้ อ เอชไอวีใ น
กระดาษ ท าให้ยากต่ อการจัดการข้อ มู ล จึ งพัฒ นาระบบให้ส ามารถท างานได้ท้ ังบนเว็บ ไซต์แ ละอุป กรณ์ เคลื่ อนที่ บ น
ระบบปฏิ บัติการแอนดรอยด์ เพื่ อให้ง่ายต่ อการจัด การข้อมู ล การสรุ ป รายงานการจ่ ายเบี้ ยยังชี พ โครงการเพื่อ ส่ งเสริ ม
สวัสดิ การสังคม สามารถระบุตาแหน่ งที่ อยู่และการนาทางไปยังที่ พกั อาศัยได้อย่างถูกต้อง ใช้ภาษา PHP และฐานข้อมูล
MySQL ในการพัฒนาเว็บไซต์ ใช้โปรแกรม Android Studio ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผลการ
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพของระบบ โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 10 ท่าน จากการตอบแบบสอบถามมาตราส่ วนประเมิน 5 ระดับ
ด้วยวิธี Black Box Testing ซึ่ งแบ่งเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถตามความต้องการของผูใ้ ช้ ด้านความถูกต้องในการ
ทางาน ด้านความสะดวกต่อการใช้งาน ด้านความรวดเร็ วในการทางาน และด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ พบว่า
ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบโดยรวมอยู่ใ นระดับ ดี ส าหรั บ การประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้ที่ มี ต่ อ ระบบ โดยตอบ
แบบสอบถามจาก นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง จากผลการประเมิน
พบว่า นายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาลมีความพึงต่อใจโดยรวมในระดับมากที่ สุด สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน มี
ความพึงต่อใจโดยรวมในระดับมาก จึ งสรุ ปได้ว่าระบบที่ พฒ
ั นาขึ้นตรงตามวัตถุประสงค์และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูใ้ ช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
คาสาคัญ : โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่จีพีเอส, ระบบฐานข้อมูล, ผูส้ ูงอายุ, ผูพ้ ิการ, ผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี
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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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บทนา
ปั จจุ บัน เทคโนโลยีส ารสนเทศเข้ามามี บ ทบาทส าคัญ ในองค์กรทั้งหน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน รวมถึ ง
สถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ ได้มีการนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้ามาช่วยในการดาเนิ นงานและกิจกรรม ส่ งผลให้องค์กร
ต่างๆมีความก้าวหน้าทันสมัย สะดวก รวดเร็ ว และทันต่อสถานการณ์ของโลกยุค ระบบ GPS "Global Positioning System"
เป็ นระบบระบุตาแหน่ ง โดยอาศัยการคานวณจากความถี่สัญญาณนาฬิกาที่ส่งมาจากดาวเทียมที่โคจรอยูร่ อบโลกซึ่ งทราบ
ตาแหน่ ง[9] ทาให้ระบบนี้ สามารถที่ จะบอกตาแหน่ ง ณ จุดที่ สามารถรับสัญ ญาณได้ทั่วโลกนั้น ได้ ในปั จจุ บันนอกจาก
ฟั งก์ชนั่ การนาทางพื้นฐานแล้ว ยังมี การเตือนทางโค้ง จุ ดด่ านเก็บเงิ น จุดที่ มกั จะมีการตรวจจับความเร็ ว ตาแหน่ งกล้อง
ตรวจจับ การฝ่ าฝื นกฎจราจร การก าหนดความเร็ ว ในถนนแต่ ล ะสาย ข้อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วพร้ อ มรายละเอี ย ดพร้ อ ม
ภาพประกอบภาพเสมื อนจริ ง ข้อมูลจราจร TMC หรื อ(Traffic Message Channel) การใช้ GPS ในการติ ดตามรถบรรทุ ก
รถยนต์น้ ัน รถแท็กซี่ รถพยาบาล รถตารวจ รถโรงเรี ยน รถขนส่ งสาธารณะ ฯลฯ การแสดงสภาพการจราจรที่ คาดว่าใน
อนาคตจะมี จุดที่ตอ้ งระวังในการขับขี่ เช่น โค้งอันตราย เขตชุมชนลดความเร็ ว เป็ นต้น
แนวคิดเรื่ องการให้ความช่วยเหลือแก่ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ และผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีเป็ นเรื่ องที่ รัฐบาลในทุกยุคนั้นได้ให้
ความสาคัญมาเป็ นลาดับ เห็ นได้จากการจัดกิ จกรรม และบริ การต่างๆ ที่ เพิ่มขึ้นนั้น เช่น การจัดตั้งศูนย์บริ การผูส้ ู งอายุ ผู ้
พิการและผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี โครงการกองทุนส่ งเสริ มสวัสดิการผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการและผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีในชุมชน มีการกาหนด
นโยบายและแผนในทุกระดับที่เกี่ยวกับเรื่ องการจัดสวัสดิการสาหรับผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการและผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีมากขึ้นตามลาดับ
เพื่อให้เพียงพอทัว่ ถึง และสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม ปั จจุบนั มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการและผูต้ ิดเชื้อเอช
ไอวีแบบขั้นบันได[3] โดยมี หน่ วยงานที่ รับผิดชอบหลักอยู่ 3 หน่ วยงาน กล่าวคื อกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่ น
กรุ งเทพมหานคร และเมืองพัทยา โดยผูม้ ีสิทธิ์ สามารถยื่นคาขอรับสิ ทธิ์ ได้ที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลในพื้นที่ที่มีชื่ออยูใ่ น
ทะเบียนบ้าน[2]
เทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง มีเนื้อที่ประมาณ 4.056 ตารางกิโลเมตร หรื อ จานวนประมาณ 2,535 ไร่ มีจานวนหมู่บา้ น ใน
เขตรับผิดชอบทั้งหมด 6 หมู่บา้ น คือ หมู่ที่ 1 บ้านท้าวคาวัง หมู่ที่ 5 บ้านแม่ขกั หมู่ที่ 6 บ้านดงหลวง หมู่ที่ 7 บ้านป่ าแป๋ -โรงวัว
หมู่ที่ 8 บ้านกอง หมู่ที่ 9 บ้านดง ในปี 2560 มีจานวนประชากร เพศชาย จานวน 1,663 คน เพศหญิ ง จานวน 1,782 คน รวม
จานวนประชากรทั้งหมด 3,445 คน[7] เนื่องจากมีการส่ งเสริ มการจัดบริ การ และสวัสดิการสังคมแก่ผสู ้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ และผูต้ ิด
เชื้อเอชไอวี ที่ตอ้ งเก็บข้อมูลต่างๆ ปั จจุบนั ใช้วธิ ี การจดบันทึกทั้งหมด ทาให้เกิดการสิ้ นเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารใน
แต่ละฝ่ ายงาน การเพิ่มภาระงาน ขาดการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็ นระบบ ทาให้ยากต่อการค้นหาเอกสารเพื่อนาข้อมูลมาใช้
งาน เมื่อต้องการใช้งานจะต้องใช้การนับข้อมูลจากสมุดบันทึกหรื อเอกสารที่เก็บไว้ หากมีฝ่ายงานที่ตอ้ งการข้อมูลเพื่อที่จะ
ใช้งานนั้นจะไม่สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลได้ทนั ที จะต้องขอจากฝ่ ายงานที่รับผิดชอบ อาจเกิดความไม่สะดวกรวมถึงการล่าช้า อีก
ทั้งจานวนข้อมูลผูส้ ู งอายุที่มี อายุ 60 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป และผูพ้ ิการและผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี เพิ่มจานวนขึ้นทุกปี ทาให้ยากต่อการ
ค้นหา เมื่อมีการจัดกิจกรรม หรื อโครงการที่ เกี่ยวกับผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการและผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีทางเทศบาล ไม่สามารถ จาแนก
สถานะผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการและผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี ที่สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมได้ เป็ นต้น
ดังนั้น ในการวิจยั นี้ เป็ นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการและผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี เทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง
อาเภอหางดง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยใช้เครื่ องระบุตาแหน่ ง หรื อ GPS ทางานผ่านระบบเครื อข่ายข้อมูล (Internet) สามารถลด
ระยะเวลาภาระงานของบุคลากร ใช้งานได้สะดวก มีการเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล ทาให้สามารถค้นหา รวบรวมข้อมูลต่างๆ
ได้สะดวก มีความรวดเร็ ว มี พร้อมทั้งมีการสรุ ปยอดรวมเป็ นรายงานการจ่ายเบี้ ยในแต่ละ เดื อน/ปี ตามที่ ตอ้ งการ สรุ ปผล
วิเคราะห์ การดาเนิ นงานโครงการ และกิ จกรรมต่างๆ ที่ ควรจัด เพื่ อการส่ งเสริ มการจัดบริ การ และสวัสดิ การสังคม แก่
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ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการและผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวี และสามารถทราบที่ อยูข่ องผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการและผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีโดยแผนที่ ปักหมุด
ต าแหน่ ง เพื่ อ ให้ ส ามารถค้น หาได้ง่ าย โดยจะท างานผ่านระบบอิ น เทอร์ เน็ ต มี ค วามน่ าเชื่ อ ถื อ มากขึ้ น รวมทั้ง ท าให้
ประหยัดเวลา มีความสะดวกรวดเร็ ว ลดขั้นตอนการทางาน ข้อมูลมีความถูกต้องและแม่นยาอีกด้วย
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการและผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี เทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง อาเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ โดยการจัดเก็บข้อมูลด้วยเครื่ องระบุตาแหน่ง GPS
1)

เพื่อประเมินการใช้งานระบบฐานข้อมูลผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการและผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวี เทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง อาเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม่
2)

วิธีดาเนินการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการออกแบบและพัฒนาระบบโดยใช้แบบจาลองน้ าตก (The Waterfall SDLC model) ซึ่งเป็ นพื้นฐานสาหรับ
กระบวนการพัฒนาระบบ ซึ่งมีข้ นั ตอนหลัก ดังนี้
ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึ กษาความต้องการผูใ้ ช้ โดยเข้าไปสัมภาษณ์ นายกเทศมนตรี
เจ้าหน้าที่กรองคลัง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชน หน้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์แผนนโยบาย และเจ้าหน้าที่กองคลัง จากนั้นได้ทา
การจดบันทึ กความต้องการมาจัดทาเป็ นเอกสารรายงานการระบุ ความต้องการของผูใ้ ช้ และนาเอกสารรายงานดังกล่าว
กลับไปให้เทศบาลตาบลแม่ท่าช้างรับทราบความต้องการให้เป็ นแนวเดียวกัน
1) ก าหนดความต้ องการจากผู้ ใช้

วิเคราะห์ ระบบงานเดิม เป็ นการวิเคราะห์ปัญหาจากการรวบรวมความต้องการของผูใ้ ช้ ซึ่ งปั ญหาที่เกิดขึ้น คือ
ต้องเก็บข้อมูลต่างๆ โดยใช้วธิ ี การจดบันทึกข้อมูลทั้งหมดลงในกระดาษ ทาให้เกิดการสิ้นเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร
ในแต่ละฝ่ ายงาน ข้อมูลเกิ ดความขัดแย้งกัน เพิ่มภาระงาน ขาดการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็ นระบบ ทาให้ยากต่อการค้นหา
เอกสาร หากมี ฝ่ายงานที่ ตอ้ งการข้อมูลเพื่ อที่ จะใช้งานนั้น จะไม่สามารถเรี ยกดู ขอ้ มู ลได้ทัน ที จะต้องขอจากฝ่ ายงานที่
รับผิดชอบ อาจเกิดความไม่สะดวกรวมถึงการล่าช้า
2)

ออกแบบระบบงานใหม่ นาผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ มาทาการงานออกแบบระบบงานใหม่ ประกอบด้วย
งานออกแบบสถาปั ตยกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครื อข่าย เพื่อให้แต่ละส่ วนสามารถทางาน
ร่ ว มกัน ได้ รวมไปถึ ง การออกแบบรายงาน การออกแบบหน้าจอรั บ ข้อ มู ล การออกแบบผังงานระบบ การออกแบบ
ฐานข้อมูล และเพื่อเตรี ยมเขียนโปรแกรมในขั้นตอนต่อไป
3)

4) พั ฒ นาโปรแกรม ที ม งานผู ว้ ิจ ัย พัฒ นาโปรแกรมตามที่ วิเคราะห์ ร ะบบไว้ การเขี ย นชุ ด ค าสั่ ง เพื่ อ สร้ างเป็ น

ระบบงานทางคอมพิวเตอร์ ข้ ึนมา โดยนาเครื่ องมือเข้ามาช่วยในการพัฒนาโปรแกรม ได้แก่ Android Studio สาหรับใช้พฒั นา
โปรแกรมประยุก ต์บ นอุ ป กรณ์ เคลื่ อ นที่ ใ ช้โ ปรแกรม XAMPP เป็ นชุ ด การติ ด ตั้ง โปรแกรมที่ อ านวยความสะดวกแก่
ผู ้พ ั ฒ นาโปรแกรมในชุ ด โปรแกรมจะประกอบไปด้ ว ยโปรแกรม ApacheWebServer, PHPScript Language, MySQL Database,
PhpMyAdmin Database Manager และ Genymotion สาหรับทดสอบโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ [5] [8]
5) ทาการทดสอบระบบ โดยการทดสอบข้อมูลเบื้ องต้นก่อน ด้วยการสร้างข้อมูลจาลองขึ้นมาเพื่อใช้ตรวจสอบการ

ทางานของระบบงาน หากพบข้อผิดพลาดปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้อง การทดสอบระบบจะมีการตรวจสอบไวยากรณ์ของภาษา
เขียน และตรวจสอบว่าระบบตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้หรื อไม่
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6) การนาระบบไปใช้ เมื่อดาเนิ นการทดสอบระบบจนมัน
่ ใจว่าระบบที่ได้รับการทดสอบนั้นพร้อมที่จะนาไปติดตั้ง

เพื่อใช้งานบนสถานการณ์จริ ง พร้อมทั้งจัดทาเอกสารคู่มือการใช้งาน รวมถึงการฝึ กอบรมการใช้งานให้แก่นายกเทศมนตรี
เจ้าหน้าที่กองคลัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน หน้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กองคลัง
7) ประเมิน ผลการใช้ งานระบบ ผูว้ ิจยั ท าการจัดเก็บ ข้อมู ลผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของระบบ และประเมิ น

ความพึงพอใจต่อการใช้งานโดยวิธีการสัมภาษณ์และแจกแบบสอบถามให้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญ และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ หลังจาก
เริ่ มต้นใช้งานประมาณ 1 สัปดาห์ โดยจัดเก็บข้อมูลด้านความสามารถตามความต้องการของผูใ้ ช้ ด้านความถูกต้องในการ
ทางาน ด้านความสะดวกต่อการใช้งาน ด้านความรวดเร็ วในการทางาน และด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ

ผลและวิจารณ์ผล
1) ผลการวิเคราะห์ระบบงานเดิมและระบบงานใหม่
ผลการวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ ผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี สาหรับเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง จังหวัด
เชียงใหม่ สามารถวิเคราะห์ความต้องการ แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางเปรี ยบเทียบระหว่างระบบงานเดิมและระบบงานใหม่
ชื่ อส่ วนงาน

ส่ วนงานเดิม

ส่ วนงานใหม่

1. ส่วนสารวจข้อมูลผูส้ ูงอายุ
1.1 ใช้กระดาษ เพื่อบันทึ กข้อความใน 1.1 นาระบบฐานข้อมูลเข้ามาใช้งาน
ผูพ้ ิการและผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี
ใบขอขึ้นทะเบี ยนผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ
เพื่ อ ช่ ว ยในการเก็ บ รวบรวม
1.1 จัดการข้อมูลผูส้ ูงอายุ
และผู ้ ป่ วยโรคเอดส์ ส่ งให้ กั บ
ข้อมูลของผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการและ
ผูพ้ ิการ ผูป้ ่ วยโรคเอดส์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บข้อมูล
ผูป้ ่ วยโรคเอดส์
1.2 สถานะของผู ้ สู งอายุ ผู ้
ไว้เป็ นหลักฐาน
พิการและผูป้ ่ วยโรคเอดส์ 1.2 หลั ง จากที่ ได้ ข ้ อ มู ล ผู ้ สู งอายุ ผู ้ 1.2 นาระบบฐานข้อมูลเข้ามาใช้งาน
ช่ วยในการเก็บ รวบรวมข้อมู ล
1.3 ที่ อยู่ของผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิ การ
พิ ก ารและผู ้ป่ วยโรคเอดส์ แล้ว มี
เพื่ อ ใช้ป ระกอบการวางแผน
และผูป้ ่ วยโรคเอดส์
การกาหนดสถานะผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ
กิจกรรม
1.4 ป รั บ ป รุ ง ข้ อ มู ล
และผูป้ ่ วยโรคเอดส์ โดยแบ่งเป็ น 3
รายละเอี ย ดและอายุข อง
ระยะ คื อ ปกติ ติ ดเตี ยงและพิ การ
1. 3 น าระบบ เท คโน โลยี แ ผน ที่
ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการและผูป้ ่ วย
หลังจากประเมินจะเก็บเอกสารการ
สาหรับ ระบุตาแหน่ ง หรื อ GPS
โรคเอดส์
ประเมินใส่ ในแฟ้มเอกสารและเก็บ
เพื่ อให้สามารถทราบที่ อยู่โดย
1.5 เพิ่มรู ปภาพของผูส้ ู งอายุ ผู ้
ไว้ที่หน่วยงานพัฒนาชุมชน
ปั ด มุ ด ไ ว้ พ ร้ อ ม ถ่ า ย ภ า พ
พิการและผูป้ ่ วยโรคเอดส์ 1.3 ภายหลังจากการสารวจหากมี การ
กาหนดข้อมู ล เพื่ อ ช่ วยในการ
เข้าเยี่ยมผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการและผูป้ ่ วย
เก็บ ข้อมู ลและการเดิ น ทางเข้า
โรคเอดส์ ในแต่ละครั้ง ต้องมีแผน
เยี่ยมผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิ การและผูต้ ิ ด
ที่ บ้ า นของผู ้สู ง อายุ ผู ้พิ ก ารและ
ผู ้ป่ วยโรคเอดส์ เพื่ อ เดิ น ทางเข้า
เชื้อเอชไอวีตามพิกดั ที่ระบุ
เยี่ ย มชมและเพื่ อ เป็ นขวัญ และ
1.4 การออกตรวจเยียม สามารถน า
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

“ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
ชื่ อส่ วนงาน

ส่ วนงานเดิม
ก าลังใจ บัน ทึ ก ข้อ มู ล โดยวาดรู ป
แผน ที่ และเก็ บ ไว้ที่ ห น่ วยงาน
พัฒนาชุมชน
1.4 หลังจากที่ เริ่ มบันทึ กข้อมูลอายุใน
ครั้ งแรกแล้ว ต้อ งท าเอกสารใหม่
เพื่อปรับเปลี่ยนอายุของผูส้ ู งอายุ ผู ้
พิการและผูป้ ่ วยโรคเอดส์ ในทุกๆ
ปี การแบ่งตามจานวนหรื อขั้นการ
จัด สรรเบี้ ยยังชี พ ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิ ก าร
และผู ้ป่ วยโรคเอดส์ จะสามารถ
ระบุจานวนได้จากการคัดดู
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ส่ วนงานใหม่
ระบบระบุ ต าแหน่ ง หรื อ GPS
ช่ วยน าทางไปยังที่ พ กั ได้อย่าง
รวดเร็ ว และสามารถปรั บปรุ ง
ข้อมูลต่าง ๆ ทันที
1.5 สามารถน ารู ปภาพที่ เก็ บ ใน

ฐานข้อ มู ล มาใช้ง านได้ ทั น ที
เมื่ อ มี ก ารรายงานผลให้ กั บ ผู ้
บังคับบันชาได้
1.6 ระบบสามารถเตรี ย มการเพื่ อ

จัด สรรงบประมาณ เบี้ ย ยังชี พ
ให้แก่ผสู ้ ู งอายุ ผูพ้ ิการและผูต้ ิด
เชื้อเอชไอวี ได้อย่างทันท่วงที

ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ และออกแบบระบบงานใหม่ โดยใช้เครื่ องมือ ได้แก่ แผนภูมิกา้ งปลา (Fish Bone Diagram)
แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram – DFD) การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (E – R Model) แผนภาพแสดงการทางาน
ของผูใ้ ช้ระบบ (Use Case Diagram) และ แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram) เป็ นต้น
ภาพที่ 1 แสดงการทางานของผูใ้ ช้ระบบ (Use Case Diagram) และ แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram)

Use Case Diagram

Activity Diagram

2) ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ
หน้าจอรายงานข้อมูลลูกบ้าน สามารถทราบที่อยูล่ ูกบ้าน ระบบจะแสดงรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ประเภทลูกบ้าน
ได้แก่ ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ ผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี แยกตามหมู่บา้ น ที่ได้ทาการบัญทึกข้อมูลไว้แล้ว
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ภาพที่ 2 แสดงผลรายชื่อผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ ผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี แยกตามหมู่บา้ น

ภาพที่ 3 แสดงตาแหน่งแผนที่ลูกบ้าน จากการจัดเก็บตาแหน่งที่อยูด่ ว้ ยเครื่ องระบุตาแหน่ง GPS

/
ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงผลหน้าแรกของแอพพลิเคชัน่ สาหรับ ภาพที่ 5 หน้าจอจัดการข้อมูลลูกบ้าน แสดงส่วนที่ตอ้ งกรอก
ผูใ้ หญ่บา้ น
ข้อมูลลูกบ้าน สาหรับผูใ้ หญ่บา้ น

3) ผลการประเมินประสิ ทธิภาพของระบบ
การประเมินภาพโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญในด้านเทคนิ คทั้ง 10 คน ผูว้ ิจยั ได้ใช้หลักการคานวณทางสถิติมาใช้ในการสรุ ป
การประเมินระบบที่พฒั นาขึ้น คือ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มาทาการประสิ ทธิ ภาพในด้านต่างๆ
ของระบบ ตามเกณฑ์มาตรวัดอันดับ (Rating Scale) 5 ระดับ และนาค่าที่ได้จากการประเมินทั้ง 5 ด้านมาคานวณหาค่าเฉลี่ย
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และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานพบว่าระบบฐานข้อมูลผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ ผูต้ ิ ดเชื้ อเอชไอวี สาหรับเทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้นมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ระดับ 4.40 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวมอยูท่ ี่ระดับ 0.57 แสดง
ว่าการประเมินผลประสิ ทธิภาพระบบอยูใ่ นเกณฑ์มาก
4) ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งาน
ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งาน จากแบบสอบถามมาตรส่วนประเมิน 5 ระดับ ด้วยวิธี Black Box
่ ประเภทผูใ้ ช้งานฟังก์ชนั
Testing ซึ่ งแบ่งเป็ น 5 ด้าน ตามกลุม
ตารางที่ 2 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งาน นายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล
รายการ

X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

ด้านความสามารถตามความต้องการของผูใ้ ช้

4.25

0.46

มาก

ด้านความถูกต้องในการทางาน

4.75

0.52

มากที่สุด

ด้านความสะดวกต่อการใช้งาน

4.50

0.35

มากที่สุด

ด้านความรวดเร็ วในการทางาน

4.75

0.50

มากที่สุด

ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ

4.75

0.50

มากที่สุด

4.60

0.47

มากทีส่ ุ ด

โดยรวม

ตารางที่ 3 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ผใู ้ ช้งานทัว่ ไป
รายการ

X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

ด้านความสามารถตามความต้องการของผูใ้ ช้

4.60

0.49

มากที่สุด

ด้านความถูกต้องในการทางาน

4.35

0.53

มาก

ด้านความสะดวกต่อการใช้งาน

4.25

0.52

มาก

ด้านความรวดเร็ วในการทางาน

4.60

0.71

มากที่สุด

ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ

4.55

0.35

มาก

4.47

0.52

มาก

โดยรวม

จากตารางที่ 2 พบว่ า นายกเทศมนตรี และปลัด เทศบาลพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ การใช้ ง าน โดยรวมในระดั บ
มากที่สุด ( X = 4.60 , S.D. = 0.47) และ จากตารางที่ 3 พบว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ผใู ้ ช้งานทัว่ ไปพึงพอใจ
ที่มีต่อการใช้งาน โดยรวมในระดับมาก ( X = 4.47 , S.D. = 0.52)
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สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาพบว่าระบบฐานข้อ มู ล ผูส้ ู ง อายุ ผู ้พิ ก ารและผู ้ติ ด เชื้ อ เอชไอวี เทศบาลต าบลแม่ ท่ า ช้างได้ต รงตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา และตรงตามขอบเขตที่ได้กาหนดไว้ เว็บไซต์และแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถใช้
งานได้จริ ง ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ โดยเป็ นการเพิ่มช่องทางในการจ่ายเบี้ยผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการและผูป้ ่ วยโรคเอดส์ โดยมี
การทางานอย่างเป็ นระบบ ทั้งในส่ วนนักพัฒนาชุมชน ส่ วนของผูใ้ หญ่บา้ น นายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์แผนและ
นโยบาย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองคลัง มีการกาหนดสิ ทธิ์ตามกลุ่มของผูใ้ ช้เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลเป็ นไปอย่างมีระบบเพื่อความ
ปลอดภัยของข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาหาความรู ้และได้นาเครื่ องมือมาใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ ได้ใช้โปรแกรม NetBeans ใช้ในการเขี ยน
โปรแกรม และระบบจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Xampp ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบคือ ภาษาพีเอสพี (PHP) ซึ่ งเป็ น
ภาษาที่ ผูจ้ ัดท าได้น ามาใช้ในการพัฒ นาเว็บไซต์ (Web site) และใช้โปรแกรม Android Studio สาหรั บ ใช้ในการพัฒ นา
Application ให้ ส ามารถระบุ ต าแหน่ ง ด้ว ย GPS และใช้โ ปรแกรมจ าลองเครื่ อ ง Genymotion ส าหรั บ ทดสอบ Mobile
Application ใช้ภาษา Java ในการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ (Application) ในครั้งนี้ เมื่อมีความรู ้เบื้ องต้นประกอบกับการศึ กษา
จากตาราเรี ยนต่างๆ ผูศ้ ึกษาได้ทาการลงมือปฏิบตั ิโดยสร้างส่ วนต่างๆ ของระบบขึ้นมา ได้แก่ การออกแบบฐานข้อมูล การ
ออกแบบหน้าจอของเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่ ซึ่ งในระหว่างการจัดทาระบบได้มี การทดสอบและปรับปรุ งระบบอย่าง
สม่าเสมอ นอกจากนั้นยังใช้แบบประเมิน เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานอีกด้วย
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ขอขอบพระคุณ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่พฒั นาชุมชน ผูใ้ หญ่บา้ น เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์แผนและ
นโยบาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองคลัง เทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้ อ และ
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การพัฒนารู ปแบบขั้นตอนการถ่ ายภาพ 360 องศา สาหรับการพัฒนาสื่ อปฏิสัมพันธ์ เสมือนจริง
: กรณีศึกษา สื่ อประชาสั มพันธ์ วดั ในเขตเมืองเก่า จังหวัดนครราชสี มา
The Development of A 360-degree Photos Procedure for Interactive Media of Virtual Reality
: Case Study for Public Relations of Tourism Temple in Ancient Nakhon Ratchasima Province
ภาณุวฒั น์ ศิริกนั 1* และ วัลลภ ศรี สาราญ1
Panuwat Sirikan1* and Wanlop Srisamran1

บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนารู ปแบบขั้นตอนการถ่ายภาพ 360 องศา สาหรับการพัฒนาสื่ อ
ปฏิสมั พันธ์เสมือนจริ ง 2) เพื่อศึกษาผลการถ่ายภาพ 360 องศา ตามรู ปแบบขั้นตอนการถ่ายภาพ 360 องศา สาหรับการพัฒนา
สื่ อปฏิสัมพันธ์เสมือนจริ ง กรณี ศึกษาวัดในเขตเมืองเก่า จังหวัดนครราชสี มา ซึ่ งถือเป็ นการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ โดยการนาแนวคิดที่ จะนารู ปแบบการถ่ายภาพ 360 องศา ด้วยเทคนิ คพิเศษ เพื่อใช้กบั สื่ อปฏิสัมพันธ์เสมือนจริ ง
เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ ยวเชิ งสร้างสรรค์ ของวัดในเขตเมืองเก่า จังหวัดนครราชสี มา ที่ เป็ นสถานที่ สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ เพื่อพัฒนาสื่ อรู ปแบบใหม่ โดยใช้วธิ ี การเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณ กับเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องหลัก กับการประเมินคุณภาพจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ และผูท้ รงคุณวุฒิแต่ละด้าน จากการศึกษาพบว่า 1) รู ปแบบขั้นตอน
การถ่ายภาพ 360 องศา สาหรับการพัฒนาสื่ อปฏิ สัมพันธ์เสมือนจริ ง มีระดับคุณภาพดี 2) ผลการถ่ายภาพ 360 องศา ตาม
รู ปแบบขั้นตอนการถ่ายภาพ 360 องศา สาหรับการพัฒนาสื่ อปฏิ สัมพันธ์เสมือนจริ ง กรณี ศึกษาวัดในเขตเมืองเก่า จังหวัด
นครราชสี มา พบว่า มีระดับคุณภาพในระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 87.20
คาสาคัญ : ภาพถ่าย 360 องศา, สื่ อความเป็ นจริ งเสมือน, สื่ อปฏิสมั พันธ์, วัดในเขตเมืองเก่า, นครราชสี มา
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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
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บทนา
การท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็ นหัวใจสาคัญในการนารายได้เข้าสู่ ประเทศ มีเม็ดเงินจานวนมากไหลเข้าสู่ระบบ
ของประเทศไทย และเป็ นการส่ งเสริ มอาชี พ ที่ เกี่ ยวกับ การท่ องเที่ ยวมากมาย มี แ นวโน้มของมู ลค่าที่ สู งต่ออนาคตการ
ท่องเที่ยวไทย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) ซึ่ งสอดคล้องกับวัดในเขตเมืองเก่าของจังหวัดนครราชสี มา ซึ่ งเป็ น
ส่ วนหนึ่ งที่จะประชาสัมพันธ์การท่องเที่ ยวของประเทศไทยที่มีลกั ษณะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐานของศิลปะ
และวัฒนธรรม ซึ่งวัดในเขตเมืองเก่าของจังหวัดนครราชสี มา มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทางด้านศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม
มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน และมีความเก่าแก่ ไม่วา่ จะเป็ น เรื่ องราวความเป็ น โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะ และปูชนี ย
บุคคล เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นมรดกที่ประเมินค่าไม่ได้ต่อประเทศไทย ตั้งแต่ยคุ พระนารายณ์มหาราช จนถึงได้รับพระราชทานเป็ น
พระอารามหลวงในปั จจุบนั (Richards, 2010)
จากสภาพปั ญหาในปั จจุบนั วัดในเขตเมื องเก่าของจังหวัดนครราชสี มา ไม่มีการประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบสื่ อ
ปฏิสมั พันธ์เสมือนจริ งที่เป็ นรู ปแบบใหม่ ไม่มีการเล่าเรื่ องราวความเป็ นมาที่มีคุณค่า และการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่ งแวดล้อม
ที่เกิ ดขึ้นตามกาลเวลา และการบูรณะ (นิ คม บุญญานุ สิทธิ์ , 2560) ไม่บรรลุเป้ าหมายที่ ประชาสัมพันธ์ ให้กบั นักท่องเที่ ยว
ประเภทเชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐานของศิลปะและวัฒนธรรมให้กว้างขวางผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ทั้งยังไม่เข้าใจในเรื่ องราว
ความเป็ นมาที่แท้จริ งที่ไม่มีภาพเสมือนจริ งที่อธิ บายความเป็ นมาวัดในเขตเมืองเก่าของจังหวัดนครราชสี มาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปั จจุบนั ทาให้ไม่เกิดการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเข้าถึง หรื อการศึกษาหาความรู ้ที่เป็ นการเดินตามรอยประวัติศาสตร์
เกิดขึ้น (Richards and Raymond, 2000)
จากปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนารู ปแบบขั้นตอนการถ่ายภาพ 360 องศา เพื่อใช้กบั สื่ อปฏิสัมพันธ์
เสมื อนจริ ง เพื่ อประชาสัม พัน ธ์การท่ อ งเที่ ยว กรณี ศึ กษาวัดในเขตเมื อ งเก่ าจังหวัดนครราชสี ม า ที่ จะบอกเล่าเรื่ องราว
ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาผ่านกราฟิ ก และรู ป ภาพจากสถานที่ จริ ง โดยการใช้เทคนิ คการภาพถ่าย 360 องศา และการ
ปรับแต่งโดรน(Drone) แบบพิเศษ ซึ่ งจะทาให้เห็ นภาพจากสภาพสิ่ งแวดล้อมที่ ชดั เจน สามารถมองเห็ นทุกมุมมอง ทุกมิติ
เช่น มุมมองสายตานก มุมมองสู ง และมุมมองต่า เป็ นต้น ทุกมุมมองที่กล่าวมาจะเห็นองค์ประกอบได้โดยรอบ และมีความ
ละเอียด ทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองภาพได้ตามต้องการ หรื อการเคลื่อนที่ไปยังจุดต่าง ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่
ทาให้ผใู ้ ช้งานเหมือนเข้าไปอยูใ่ นสถานที่จริ ง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนารู ปแบบขั้นตอนการถ่ายภาพ 360 องศา สาหรับการพัฒนาสื่ อปฏิสมั พันธ์เสมือนจริ ง
2. เพื่อศึ กษาผลการถ่ายภาพ 360 องศา ตามรู ปแบบขั้น ตอนการถ่ายภาพ 360 องศา สาหรับการพัฒ นาสื่ อปฏิ สัมพัน ธ์
เสมือนจริ ง กรณี ศึกษาวัดในเขตเมืองเก่า จังหวัดนครราชสี มา
เครื่ องมือทีใ่ ช้ วจิ ยั
1. รู ปแบบขั้นตอนการถ่ายภาพ 360 องศา สาหรับการพัฒนาสื่ อปฏิสมั พันธ์เสมือนจริ ง
2. แบบประเมินคุณภาพสื่ อปฎิสมั พันธ์เสมือนจริ งสาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญ
3. กล้อง 360 องศา
4. โดรน (Drone) ที่ได้รับการปรับแต่งกับตัวกล้อง 360 องศา
5. สื่ อปฏิสมั พันธ์เสมือนจริ ง กรณี ศึกษาวัดในเขตเมืองเก่า จังหวัดนครราชสี มา
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วิธีการดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ และเก็บข้ อมูล สามารถอธิบายในรายละเอียดได้ ดังนี้
1) ทาการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับวัดในเขตเมืองเก่า จังหวัดนครราชสี มา ไม่วา่ จะเป็ น หนังสื อ ใบลาน และ
สมุดข่อย ที่ได้รับการอนุญาตจากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อมาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลในขั้นต่อไป
2) ทาการศึ กษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ เพื่อนาวิธีการใหม่ไป
ปรับใช้กบั ตัวสื่ อที่จะพัฒนา
3) ทาการศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่จะนามาประยุกต์ใช้
กับสื่ อที่จะพัฒนา ไม่วา่ จะเป็ นสื่ อความเป็ นจริ งเสมือน, สื่ อปฏิสัมพันธ์ และรู ปแบบขั้นตอนเทคนิ คการถ่ายภาพ 360 องศา
รวบรวม และเก็บข้อมูลจากที่ได้กล่าวข้างต้น เพื่อออกแบบ และพัฒนาสื่ อในขั้นต่อไป
4) วิเคราะห์ขอ้ มูลจากขอบเขตเนื้อหา และกลุ่มเป้ าหมาย
5) ลงพื้นที่ โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่ งผูว้ ิจัยต้องสัมภาษณ์ กลุ่มผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องหลักที่ ให้ขอ้ มูลวัดในเขตเมื องเก่ า จังหวัด
นครราชสี มา ประกอบด้วย เจ้าอาวาส พระลูกวัด กรรมการวัด และลูกศิษย์วดั ซึ่ งจะให้ขอ้ มูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
เรื่ องราวความเป็ นมา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะ และปูชนียบุคคล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6) ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ และพัฒนารู ปแบบขั้นตอนการถ่ ายภาพ 360 องศา เพื่อใช้กบั สื่ อปฏิสัมพันธ์เสมือนจริ ง เพื่อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กรณี ศึกษาวัดในเขตเมืองเก่า จังหวัดนครราชสี มา
1) ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production)
1.1) วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากปั ญหา เพื่อกาหนดขอบเขตในการพัฒนาสื่ อ โดยการเลือกจุดสาคัญที่ เป็ นเอกลักษณ์
ของวัด ไม่วา่ จะเป็ นพื้นที่บริ เวณวัด และบริ เวณด้านในอุโบสถ พร้อมทั้งจุดมุมมองสายตานกที่ตอ้ งศึกษาจุดจากแผนที่
เพื่อกาหนดจุดที่ สาคัญ เนื่ องจากการถ่ายภาพทางอากาศจาเป็ นต้องวางแผนมากกว่าปกติ อันเกิ ดปั ญหาขีดจากัดของ
อุปกรณ์ จาเป็ นต้องวางแผนให้รัดกุม เพื่อให้ง่ายต่อการลงพื้นที่ในการเก็บภาพถ่าย 360 องศา
1.2) วางแผนจากขอบเขตงานที่ ได้วิเคราะห์ มา โดยจะต้องเตรี ยมอุปกรณ์ ที่จาเป็ น คือ โดรน กล้องถ่ายภาพ 360
องศา และแท็บเล็ต ซึ่ งจะต้องปรับแต่งโดรน (Drone) ยึดกับตัวกล้อง 360 องศา แบบพิเศษให้ตรง หรื อมุม 90 องศา ยึด
ให้แน่นเวลาถ่ายภาพกล้องจะได้ต้ งั ตรง ไม่เอียง และเพื่อป้ องกันความเสี ยหายจากการตก ต้องเว้นระยะห่ างจากตัวกล้อง
ที่มากับโดรน (Drone) ดังภาพที่ 1 เนื่ องจากภาพที่ได้จากตัวกล้อง 360 องศามีคุณภาพ ราคาไม่สูงมาก และเป็ นรู ปแบบ
ภาพแบบเดียวกันกับภาพพื้นดิน ในส่วนของแท็บเล็ตสามารถพกพาไปใช้ในพื้นที่เพื่อนาไปใช้ตรวจสอบภาพ 360 องศา
และเพื่อใช้ต้ งั เวลานับถอยหลังในการถ่ายภาพ หากเป็ นไปได้ควรมีแท็บเล็ตอย่างน้อย 2 เครื่ อง เพื่อแยกการทางาน
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ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนก่อนการผลิต โดยการปรับแต่งกล้อง 360 องศา กับโดรน(Drone)
1.3) ออกแบบ และจัดทาแผนที่จาลอง (แบบร่ าง) จุดที่ตอ้ งไปถ่ายภาพ 360 องศา เพื่อกาหนดพื้นที่ขอบเขตงานได้
อย่างชัดเจน เนื่ องจากช่ วยประหยัดเวลา และแสงดวงอาทิ ตย์ที่ ใช้ถ่ายต้องมี แสงที่ ใกล้เคี ยงกัน จะทาให้ภาพมี คุณ ภาพ
กลมกลืนกัน และการเชื่อมต่อภาพทีละจุด ในขั้นตอนนี้ ต้องออกแบบหน้าของสื่ อปฏิสมั พันธ์ เช่นกัน เพื่อให้ขนาดภาพถ่าย
กับหน้าสื่ อมีองค์ประกอบศิลป์ ที่เหมาะสม และสวยงาม ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงการจัดทาแผนที่จาลอง (แบบร่ าง) จุดที่ตอ้ งถ่ายภาพ 360 องศา และหน้าสื่ อปฏิสมั พันธ์
1.4) ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจตรวจสอบจุดที่ ได้วางแผนไว้ เนื่ องจากจะต้องมีการบิน และการวางจุดที่สาคัญ สาหรับการ
ถ่ายภาพ 360 องศา ทั้งองค์ประกอบภาพจะต้องเหมาะสม และจะต้องคานึ งถึงความเชื่ อของชาวพุทธ และกฏการบิ น
อย่างเคร่ งครัด จึงจาเป็ นต้องตรวจสอบให้ละเอียด เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บข้อมูลภาพ 360 องศา
2) ขั้นตอนการผลิต (Production)
2.1) ตรวจสอบสภาพอากาศ แสง และสถานที่ พร้ อมทั้งประสานงานในพื้ น ที่ เนื่ องจากขณะปฏิ บัติงานต้องมี
วิสยั ทัศน์ที่เหมาะสม มีความสว่างที่เพียงพอ และประชาชนในพื้นที่ไม่หนาแน่นจนเกินไป จึงจาเป็ นต้องมีการประสานงาน
ที่ดี และต้องทาการขออนุญาตบินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2) การถ่ายภาพ 360 องศา ตามจุดสาคัญ คือ โดยใช้โดรน (Drone) ที่ปรับแต่งกับกล้อง 360 องศา ทั้งนี้ ตอ้ งทาการ
ขออนุญาตตามกฏหมายก่อนบินเสี ยก่อน ในการทางานกล้อง 360 องศา จาเป็ นต้องตั้งฉาก หรื อทามุม 90 องศา กับพื้น ใน
การบิ นจะต้องไม่บินกลางวัด ต้องบิ นเยื้องออกนอกวัดเล็กน้อย ไม่บินต่ าหรื อสู งมากเกิ นไป เพื่อมุมมองภาพจะได้เห็ น
องค์ประกอบที่ชดั เจนของตัววัดทั้งหมด ในการบินจะต้องตั้งเวลานับถอยหลังเพื่อถ่ายภาพทุกครั้ง และมีการตรวจสอบภาพ
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ทุกครั้ง และภาพที่ได้มีการเชื่อมต่อกัน (Link) ในการบินทุกครั้งต้องคานึ งถึง แสงสว่าง แบตเตอรี่ และระยะเวลาในการถ่าย
ภาพที่ 3 ซึ่งต้องดูแผนที่จาลอง (แบบร่ าง) ควบคู่ไปด้วย

ภาพที่ 3 แสดงโดรน (Drone) ที่ได้รับการปรับแต่งกับกล้อง 360 องศา พร้อมทั้งสภาพอากาศที่ เหมาะสมกับการบินถ่ายทา
การถ่ายภาพทางภาคพื้นดิ น มี การถ่าย 2 แบบ พื้นที่ บริ เวณวัด และบริ เวณด้านในอุโบสถ จะต้องตั้งกล้อง 360
องศา ให้ต้ งั ฉาก กับพื้นดิน ดังภาพที่ 4 เนื่ องจากการทางานภาคพื้นดิ น จะต้องตั้งกล้องกับพื้นที่ เรี ยบ ไม่เอียงไปมุมอื่น ใน
ระหว่างการปฏิบตั ิงานประชาชนในพื้นที่ จะต้องไม่บดบังองค์ประกอบที่จะต้องเก็บภาพ ทั้งภาพมีมุมมองสู ง มุมมองต่า มี
มุมมองระยะใกล้ ไกล และอื่น ๆ ทั้งยังในการตั้งกล้องภาคพื้นดินจะต้องคานึงความเชื่อของชาวพุทธ ในขณะถ่ายภาพจะต้อง
ดูแผนที่จาลอง (แบบร่ าง) ควบคู่ไปด้วยเสมอ เมื่อถ่ายเสร็ จตามแผนงาน จะต้องตรวจสอบคุณภาพงานทันที เพื่อจะได้ไม่ตอ้ ง
เสี ยเวลาเก็บข้อมูลใหม่อีกครั้ง

ภาพที่ 4 แสดงการตั้งกล้องให้เหมาะสมกับการถ่ายภาพในภาคพื้นดิน
2.3) นาภาพถ่ายที่ได้จากการเก็บข้อมูลไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ และความเหมาะสม
2.4) นาภาพถ่ายที่ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญแล้ว มาทาการตกแต่งโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการใช้
โทนสี ที่บอกลักษณะของเอกลักษณ์ของวัด เพิ่มแสงสว่างของภาพให้ใกล้เคียงกัน ตกแต่งภาพด้วยกราฟิ กเสริ ม หากมีวตั ถุที่
หลีกเลี่ ยงไม่ได้ เช่ น มี โดรน (Drone) ติ ดมากับภาพ จาเป็ นต้องตกแต่งให้ภาพดูกลมกลื น พร้ อมทั้งสวยงาม เป็ นต้น ใน
ขั้นตอนการทางานนี้ ควรจัดกลุ่มรู ปภาพให้เป็ นสัดส่วน ดังภาพที่ 5 เนื่องจากรู ปแบบมีการเชื่อมต่อกัน (Link)
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ภาพที่ 5 แสดงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อตกแต่งภาพถ่ายที่ได้จากการลงพื้นที่การเก็บข้อมูล
2.5) นาภาพที่ตกแต่งแล้วให้ผเู ้ ชี่ยวชาญต้องตรวจสอบคุณภาพ ความสวยงาม ความกลมกลืน และความเหมาะสม
3) ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production)
3.1) สร้างสื่ อปฏิสัมพันธ์เพื่อรองรับภาพ 360 องศา จากแผนงาน และที่ ได้ออกแบบไว้ โดยต้องทาการสร้างแบบ
ออฟไลน์ก่อน เพื่อความง่ายต่อการทางาน แล้วจึงทาการทดสอบบนระบบอินเทอร์เน็ตในขั้นต่อไป
3.2) จดชื่อเว็บไซต์ และพื้นที่ บนระบบอินเทอร์ เน็ต เมื่อผูว้ ิจยั ได้รูปภาพที่ สมบูรณ์แล้ว จึ งทาการเชื่ อมต่อภาพสู่
ภาพในโปรแกรม เพื่อให้ผใู ้ ช้งานได้เห็นภาพ 360 องศา ในมุมมองที่หลากหลาย ตามที่ได้จดั กลุ่มรู ปภาพเอาไว้ จากนั้นทา
การประกอบภาพกราฟิ ก และเสี ยง แล้วจึงทาการอัพโหลดขึ้นบนระบบอินเทอร์ เน็ตเพื่อทาการตรวจสอบข้อผิดพลาด ดัง
ภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แสดงการตรวจสอบภาพบนอินเทอร์เน็ต
3.3) น าสื่ อ ปฏิ สั ม พัน ธ์ เสมื อ นจริ ง เพื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว กรณี ศึ ก ษาวัด ในเขตเมื อ งเก่ า จัง หวัด
นครราชสี มา ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบก่อนนาไปใช้ ขั้นตอนนี้ สาคัญมาก จะต้องตรวจสอบให้รัดกุม เพื่อป้ องกันปั ญหาต่าง
ๆ ตามมาในภายหลัง เพื่อให้สื่อมีคุณภาพ และสามารถในไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการวิจยั การจัดกิจกรรม และการประเมินผลการจัดกิจกรรม
1) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดวันในการนาสื่ อไปทดลองใช้ และจัดกิจกรรม
2) ดาเนิ นการจัดกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนารู ปแบบขั้นตอนการถ่ายภาพ 360 องศา เพื่อใช้กบั สื่ อปฏิสัมพันธ์
เสมื อนจริ ง เพื่อประชาสัมพันธ์การท่ องเที่ ยว กรณี ศึกษาวัดในเขตเมื องเก่ าจังหวัดนครราชสี มา โดยนาเสนอบนระบบ
อินเทอร์เน็ต
3) นาเสนอแบบประเมินคุณภาพสาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญ และผูท้ รงคุณวุฒิ โดยทั้งหมดตรวจสอบความถูกต้อง คุณภาพ
และข้อเสนอแนะ เพื่อนา ไปปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
4) นาผลการประเมินสื่ อ และการจัดกิ จกรรมจากผูเ้ กี่ ยวข้องทั้งหมด มาวิเคราะห์ และประเมินผล โดยใช้วิธีการ
ประเมินเชิงปริ มาณ (Quantitative Evaluation) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Evaluation) ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์
5) สรุ ปโครงการนาเสนอผลทางการพัฒนารู ปแบบขั้นตอนการถ่ายภาพ 360 องศา เพื่อใช้กบั สื่ อปฏิสมั พันธ์เสมือน
จริ ง เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กรณี ศึกษาวัดในเขตเมืองเก่า จังหวัดนครราชสี มาต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนสรุปผล
วิเคราะห์ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการพัฒนารู ปแบบขั้นตอนการถ่ายภาพ 360 องศา เพื่อใช้กบั สื่ อปฏิสัมพันธ์
เสมือนจริ ง เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กรณี ศึกษาวัดในเขตเมืองเก่า จังหวัดนครราชสี มา
1) น าผลงานที่ เกิ ดจากการวิเคราะห์ การพัฒนารู ปแบบขั้นตอนการถ่ายภาพ 360 องศา มาปรับปรุ ง แก้ไข ตาม
ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้น
2) นาสื่ อการพัฒนารู ปแบบขั้นตอนการถ่ายภาพ 360 องศา เพื่อใช้กบั สื่ อปฏิสมั พันธ์เสมือนจริ ง เพื่อประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว กรณี ศึกษาวัดในเขตเมืองเก่า จังหวัดนครราชสี มา จากข้อเสนอแนะมาพัฒนาในการวิจยั ครั้งต่อไป
3) ได้สื่อการพัฒนารู ปแบบขั้นตอนการถ่ายภาพ 360 องศา เพื่อใช้กบั สื่ อปฏิสมั พันธ์เสมือนจริ ง เพื่อประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว กรณี ศึกษาวัดในเขตเมืองเก่า จังหวัดนครราชสี มา จากการจัดกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบประเมินคุณภาพสื่ อโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ และผูท้ รงคุณวุฒิ ทั้งหมด 5 ท่าน มีดงั ต่อไปนี้
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพ
รายการประเมิน

เฉลีย่

ระดับคุณภาพ

1. เนื้อหามีความถูกต้อง และชัดเจน

4.20

ดี

2. ความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์

4.20

ดี

3. เนื้อหามีความเหมาะสมต่อผูใ้ ช้งาน

4.20

ดี

4. ลาดับขั้นตอนในการนาเสนอเนื้อหา

4.40

ดี

5. ความสอดคล้องของเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ

4.60

ดีมาก

6. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา

4.00

ดี

7. เนื้อหาสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้

4.60

ดีมาก

4.31

ดี

1. ภาพ 360 องศา และมุมมอง 360 องศา มีความน่าสนใจ

4.20

ดี

2. ความสวยงาม และคุณภาพของภาพ 360 องศา

4.40

ดี

3. ความต่อเนื่องของการปรับเปลี่ยนมุมมองภาพ 360 องศา

4.20

ดี

4. ความสอดคล้องของภาพ 360 องศา ที่มีต่อเนื้อหา

4.40

ดี

5. ความเหมาะสมของภาพกราฟิ กที่ใช้ประกอบ

4.00

ดี

6. ความเหมาะสมของการใช้สี

4.00

ดี

7. ความเหมาะสมของตัวอักษร และเมนู

4.20

ดี

8. ความเหมาะสมของภาพ 360 องศา กับสื่ อปฏิสมั พันธ์เสมือนจริ ง

4.60

ดีมาก

ด้ านเนื้อหา

เฉลีย่
ด้ านออกแบบ และเทคนิค
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ด้ านการนาไปใช้
1. ประโยชน์ในการนาเสนอบนระบบอินเทอร์เน็ต

5.00

ดีมาก

2. ประโยชน์ในการใช้สื่อปฏิสมั พันธ์เสมือนจริ ง

4.60

ดีมาก

3. ความเหมาะสมในการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์

4.60

ดีมาก

4. ประโยชน์ต่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

4.40

ดี

5. ประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ดา้ นศิลปะและวัฒนธรรม

4.60

ดีมาก

6. ประโยชน์ต่อการอนุรักษ์

4.20

ดี

เฉลีย่

4.57

ดีมาก

เฉลีย่ รวม

4.36

ดี

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมากในด้านความสอดคล้องของเนื้ อหา การนาเนื้ อหา
ไปใช้ป ระโยชน์ ความเหมาะสมของภาพ 360 องศากับสื่ อปฏิ สัมพันธ์เสมื อนจริ ง ประโยชน์ ในการน าเสนอบนระบบ
อินเทอร์ เน็ต ประโยชน์ในการใช้สื่อปฏิสัมพันธ์เสมือนจริ ง ความเหมาะสมในการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์
และประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ดา้ นศิลปะและวัฒนธรรมผลสรุ ปจากตารางประเมินคุณภาพ พบว่าอยูใ่ นระดับคุณภาพดีซ่ ึ งคิด
เป็ นร้อยละ 87.20

สรุ ปผล
1. ศึกษาเพื่อพัฒนารู ปแบบขั้นตอนการถ่ายภาพ 360 องศา เพื่อใช้กบั สื่ อปฏิสมั พันธ์เสมือนจริ ง เพื่อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ ยว กรณี ศึกษาวัดในเขตเมืองเก่า จังหวัดนครราชสี มา พบว่า การใช้วิธีการรู ปแบบใหม่ จะช่วย
ประหยัดเวลาในการดาเนิ นงาน มีค่าใช้จ่ายไม่สูงเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ และช่วยให้ภาพ 360 องศามีคุณภาพ พร้อม
ทั้งเห็นสภาพแวดล้อมที่ชดั เจน สามารถมองเห็นทุกมิติ เห็นองค์ประกอบได้โดยรอบ และมีความละเอียด จากการศึกษาจาก
กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ และผูท้ รงคุณวุฒิ อยูใ่ นระดับระดับคุณภาพดี ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 87.20

2. จากการศึกษาเพื่อใช้กบั สื่ อปฏิสมั พันธ์เสมือนจริ ง เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กรณี ศึกษาวัดใน
เขตเมืองเก่า จังหวัดนครราชสี มา พบว่า ความเหมาะสมของภาพ 360 องศา กับสื่ อปฏิสัมพันธ์เสมือนจริ ง มีระดับคุณภาพดี
มาก เป็ นการนานวัตกรรม และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างดี จะเห็ นได้ว่าระดับคุณ ภาพดี มาก ทั้งนี้ จะช่วยให้การ
นาเสนอเรื่ องราวประวัติศาสตร์ ความเป็ นมา ของวัดในเขตเมืองเก่า ที่มีการจัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ไม่วา่ จะเป็ น
พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรี ยนรู ้ โรงเรี ยน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ปูชนี ยบุคคล ศิลปะ และวัฒนธรรม เป็ นต้น ซึ่ งมีจุดเด่น และ
เอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็ นการนารู ปแบบใหม่ ให้ทนั ต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง และยังพบว่าการนาเสนอบนระบบอินเทอร์เน็ต
มีประโยชน์มาก ถ้านาเทคโนโลยีสารสนเทศ ก้าวไปสู่ สายตาโลก จะช่วยในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวได้เป็ นอย่างดี
และเป็ นการอนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรมในรู ปแบบใหม่
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อภิปรายผล

1. จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนารู ปแบบขั้นตอนการถ่ายภาพ 360 องศา เพื่อใช้กบั สื่ อปฎิสัมพันธ์เสมือน
จริ ง เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ ยว กรณี ศึกษาวัดในเขตเมืองเก่า จังหวัดนครราชสี มา จากขั้นตอนด้านออกแบบ และ
เทคนิ ค เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบใหม่ จากผลการประเมินจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ และผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิด Aznoora et al., (2009) ที่วา่ การนาเทคนิ คภาพพาโนราม่า(Panorama) มาปรับแต่ง และออกแบบ เป็ นครั้งแรก เพื่อ
ทดสอบใช้กบั สื่ อความจริ งเสมือน (Virtual Reality) ในรู ปแบบสภาพแวดล้อมดิ จิทัลอินเตอร์ แอคที ฟ (Interactive Digital
Environment) ที่สร้างจินตนาการให้กบั ผูเ้ ข้ามาใช้งานเสมือนอยูใ่ นสถานที่จริ ง อีกทั้งยังเป็ นเทคโนโลยีที่จะเกิดในอนาคต
เป็ นองค์ประกอบความเป็ นจริ งเสมือนเป็ นการนาทางเสมือนจริ งของภูมิประเทศที่ มีอยูใ่ นโลกแห่ งความจริ ง โดยการใช้
ภาพถ่าย ภาพวิดีโอ และภาพพาโนราม่า มาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็ นการนาทางให้นกั ท่องเที่ยวเข้าใจ
ข้อมูลจากเทคนิ คการใช้เสี ยงบรรยาย ข้อความ และเสี ยงเพลงประกอบ ซึ่ งเสมื อนการพัฒนาทัวร์ การท่องเที่ ยวจากโลก
เสมือนจริ ง ทาให้เพิ่มความน่ าสนใจของตัวสื่ อ และการท่องเที่ ยว โดยที่ จากการทดสอบในการใช้งานด้านความพึงพอใจ
และประสิ ท ธิ ภ าพของผู ้ใช้งาน ได้รั บ ผลการตอบรั บ ที่ ดี และผูเ้ ข้าร่ ว มประชุ ม ทั้งหมดเห็ น พ้อ งกัน ว่าสามารถดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวให้เข้าชมได้ และยังสอดคล้องกับ Chelsea et al., (2017) ที่วา่ ความก้าวหน้า และการพัฒนาที่เกิดขึ้นใหม่อย่าง
รวดเร็ ว และเทคโนโลยีความเข้าใจในเชิงลึกของผูใ้ ช้งานปฏิสมั พันธ์ และประสบการณ์เป็ นสิ่ งจาเป็ น เทคโนโลยีใหม่เหล่านี้
กาลังนาเสนอความท้าทายใหม่ ๆ และโอกาสในการสร้างโลกเสมือน และประสบการณ์เสมือนจริ ง ช่วยให้ผใู ้ ช้สามารถก้าว
กระโดดได้อย่างรวดเร็ ว และทาในสิ่ งที่พวกเขาไม่สามารถทาได้ในโลกปกติ โดยการนาเนื้ อหาของ วิดีโอ 360 องศามา มา
ใช้กบั ความเป็ นจริ งเสมือน (Virtual Reality) ทาให้ ตลาดสนามบิน และท้องถิ่น มีความน่าสนใจขึ้นมา ซึ่งผลการวิจยั แสดง
ให้เห็นว่า การตั้งค่าส่วนตัวไม่เพียงพอ เพราะมีสิ่งรบกวนที่มีอยูใ่ น สถานที่ก่ ึงสาธารณะ อีกแนวทางหนึ่ ง พบว่า แนวทางที่
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบประสบการณ์ของ ดูวิดีโอ 360 องศา ที่สามารถช่วยนักออกแบบ และนักวิจยั ในการสร้างเนื้ อหาที่
ไม่ซ้ ากันและนวนิ ยาย สร้างอารมณ์ การมีส่วนร่ วมดึ งดูดความสนใจของผูช้ ม ส่ งเสริ มการสารวจความเข้าใจที่ เหมาะสม
บริ บ ท และการหลี ก เลี่ ย งข้อ บกพร่ อ งด้านเทคนิ ค และยัง สอดคล้อ งกับ จุ ฑ าวรรณ (2559) ที่ ว่า การท่ อ งเที่ ย วเป็ น
อุตสาหกรรมที่มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ของหลายประเทศทัว่ โลก เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดท่องเที่ยวโลก ทา
ให้ประเทศไทยต้องปรับทิศทางการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวโดยใช้อตั ลักษณ์ของประเทศ มีการบอกเล่าเรื่ องราวในการพัฒนา
ทางสังคม และมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อนั เป็ นผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม องค์ความรู ้ และการให้คุณค่าของสังคม โดย
การศึกษาแนวทางการออกแบบ วิธีการนาเสนอข้อมูล และเทคนิคการปฏิสมั พันธ์ ที่เกิดระหว่างสื่ อปฏิสมั พันธ์(Interactive)
กับมนุษย์ เชื่อมโยงกับเทคนิ คต่าง ๆ สามารถส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม ให้ความรู ้เชิงประวัติศาสตร์ ทาให้
นักท่องเที่ ยวมีความเข้าใจวัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ได้อย่างลึกซึ้ ง นักท่องเที่ ยวสามารถศึกษาล่วงหน้ามาก่อน
วางแผนการท่องเที่ยวได้ดว้ ยตนเอง ลดขั้นตอนที่ ซบั ซ้อนยุง่ ยากในการเดินทาง และหัวใจสาคัญที่สุด คือ สามารถสะท้อน
เอกลักษณ์ทางมรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติ ที่มีความชัดเจน และโดดเด่นให้แก่ชาวโลกได้ประจักษ์ และถือเป็ น
การสื บทอดทางวัฒนธรรมที่มีมาช้านานให้ดารงอยูต่ ่อไป
2. จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนารู ปแบบขั้นตอนการถ่ายภาพ 360 องศา เพื่อใช้กบั สื่ อปฏิสัมพันธ์เสมือน
จริ ง เพื่ อประชาสัมพัน ธ์การท่ องเที่ ยว กรณี ศึกษาวัดในเขตเมื อ งเก่ า จังหวัดนครราชสี ม า จากขั้น ตอนด้านเนื้ อหา และ
ประโยชน์ในการนาไปใช้ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบใหม่ จากผลการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญ และผูท้ รงคุณวุฒิ
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ธัญพร (2558) ที่วา่ การให้ขอ้ มูลของสถานที่ท่องเที่ยว เป็ นวิธีการหนึ่ งในการส่ งเสริ ม และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การให้ขอ้ มูลออนไลน์
ในรู ปแบบของเว็บไซต์ การจาลองภาวะเสมือนจริ งของสถานที่ ท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม โดยการจัดการข้อมูล นาเสนอ
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เนื้ อหา และประโยชน์ในการนาไปใช้งาน จากกลุ่มนักท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์ มีประสิ ทธิ ภาพในการใช้ ยังสอดคล้องกับ
พงศธร (2559) ที่วา่ ในปั จจุบนั ประเทศจีน เป็ นประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
มากเป็ นอันดับหนึ่ง ทาให้ตอ้ งพัฒนาสื่ อที่สามารถตอบสนองต่อการใช้งานของนักท่องเที่ยว พฤติกรรมการใช้สื่อมัลติมีเดีย
ทาให้เกิ ดการสร้ างสื่ อบนปฏิ สัมพันธ์บนโทรศัพท์มือถื อ ได้รับความนิ ยมกว่าการสร้างสื่ อแบบหลายแพลตฟอร์ ม เพื่ อ
ส่ งเสริ มการท่องเที่ ยว โดยการนาข้อมูล และเนื้ อหาจากการศึ กษาพฤติกรรมนักท่องเที่ ยวจีน พบว่านักท่ องเที่ ยวต้องการ
ข้อมูลการเดินทางที่ชดั เจนของเวลา และราคาจากระบบโดยสารสาธารณะ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว และรู ปภาพจากสถานที่
จริ ง ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก จากกลุ่มผูใ้ ช้งานคือนักท่องเที่ยวจีน การประเมินผลการออกแบบสื่ อ
ปฏิสมั พันธ์จากผูเ้ ชี่ยวชาญอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ และผูท้ รงคุณวุฒิ
1. ในด้านการรู ปแบบขั้นตอนการถ่ายภาพ 360 องศา ควรมีมุมมองตรงป้ ายหน้าวัดที่ชดั เจน หรื อมี
จุดที่สาคัญ หรื ออาจจะเป็ นภายในพระอุโบสถ
2. ในด้านออกแบบ และเทคนิค เพื่อใช้กบั สื่ อปฏิสมั พันธ์เสมือนจริ ง ควรทาการท่องเที่ยวเสมือนจริ ง
(Virtual Tours) ควรมีการกาหนดการนาทางโดยผูใ้ ช้งาน เพื่อให้ผใู ้ ช้ได้ปฏิสมั พันธ์กบั สื่ อได้
ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
1. ปั ญหาทางด้านเครื่ องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ มีขอ้ จากัดในการถ่ายภาพ 360 องศา ทางอากาศ
เนื่ องจากภาพที่ ได้มามีภาพโดรน (Drone) ติ ดมากับภาพ 360 องศา จาเป็ นต้องปรับแต่งอุปกรณ์ใหม่ หรื อซื้ ออุปกรณ์มา
ปรับแต่งเพิ่ม หรื อเทคนิคในการแต่งโดรน (Drone) โดยเฉพาะ
2. ปั ญหาตัวอุปกรณ์กล้อง 360 องศา ที่ปรับแต่งกับโดรน (Drone) มีขอ้ จากัด ไม่มีจอแสดงผล
(Monitor) ระยะการควบคุมที่ส้ นั เกิดปั ญหา ต้องตั้งค่าอัตโนมัติให้กล้องถ่ายภาพเองบนอากาศ จึง จาเป็ นต้องใช้
ความสามารถในการบิน และต้องเสี ยเวลาในการทางานพอสมควร
3. ในการลงพื้นที่ไปเก็บภาพถ่าย 360 องศา ยังพบปั ญหาจากประชาชนที่หนาแน่น ทาให้บดบัง
สภาพแวดล้อมความสวยงามของวัด ไม่วา่ จะเป็ น การก่อสร้าง การซ่อมแซมวัด การมาทาบุญ การจัดงานในวัด และการใช้
พื้นที่ในการจอดรถยนต์ภายในวัด เป็ นต้น จึงจาเป็ นต้องประสานงานที่ดี
4. ในการทางานบริ เวณพื้นที่วดั อยูใ่ นเมือง มีคลื่นรบกวนเป็ นจานวนมาก จาเป็ นต้องมีอุปกรณ์ใน
การใช้บินที่ทนั สมัยพอสมควร เพื่อช่วยให้งานดาเนินงานไปได้ดว้ ยดี
ข้อเสนอแนะในครั้งต่อไป
1. ในการพัฒนาเพื่อต่อยอดในครั้งต่อไป โดยสามารถนาไปพัฒนาในการสร้างโมเดล 3 มิติ
(3D Model) ที่ มี รู ป ทรง 360 องศา ไปสร้ างโมเดล เช่ น โมเดลจากสิ่ ง ก่ อ สร้ าง โมเดลจากวัต ถุ โ บราณ และโมเดลจาก
สภาพแวดล้อม เป็ นต้น เพื่อพัฒนาสื่ อปฏิสมั พันธ์ในรู ปแบบความจริ งเสริ ม(Augmented Reality) ในครั้งต่อไป เป็ นการเพิ่ม
ช่องทางการตลาดให้กบั การท่องเที่ยวในอีกรู ปแบบ และเป็ นการอานวยความสะดวกให้นกั ท่องเที่ยวเข้าถึงได้ง่าย พร้อมทั้ง
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ยังสามารถนาโมเดล 3 มิติ (3D Model) ไปต่อยอดงานด้านต่าง ๆ ได้ เช่น ด้านแอนิ เมชัน(Animation) ด้านความจริ งเสมือน
(Virtual Reality) ด้านเกม (Game) และด้านภูมิศาสตร์ (Geography) เป็ นต้น
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ระบบการเบิกจ่ ายค่ าตอบแทนการประชาสั มพันธ์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
Public Relations Compensation Payment System : A Case Study of Chalermkarnchana University
ละออ ศรี สุมา1* และ ฐิมาพร เพชรแก้ว2
Laor Srisuma1* and Thimaporn Phetkaew 2

บทคัดย่อ
การเบิ กจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิ มกาญจนาเดิ มจัดเก็บข้อมูลโดยไม่มีการ
เชื่ อมโยงกับฐานข้อมูลการรับสมัครนักศึ กษาและระบบการเงิ น ทาให้ข้ นั ตอนการเบิ กจ่ายเกิ ดข้อผิดพลาดได้ง่ายและใช้
เวลานาน จากปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงทาการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบใหม่ สาหรับกลุ่มผูใ้ ช้งาน 4 กลุ่ม ดังนี้ (1)
ผูแ้ นะนา สามารถตรวจสอบหลักฐานการรับสมัครและนาส่ งข้อมูลให้ฝ่ายการเงินผ่านระบบได้ (2) ฝ่ ายการเงิ น สามารถ
ตรวจสอบการส่ งยอดผูส้ มัครใหม่จากผูแ้ นะนา ทาการสรุ ปข้อมูลเพื่อขออนุมตั ิเบิกจ่าย และทาการจ่ายค่าตอบแทนที่ได้รับ
การอนุ มตั ิแล้วให้แก่ผแู ้ นะนาได้ (3) หัวหน้าฝ่ ายแนะแนวสามารถสรุ ปข้อมูลจานวนผูส้ มัครที่ ผ่านกระบวนการรับสมัคร
โดยสมบูรณ์แล้ว เพื่อวางแผนการแนะแนวและประชาสัมพันธ์ได้ (4) ผูบ้ ริ หารสามารถกาหนดเงื่ อนไขการเบิ กจ่ายและ
พิ จ ารณารายการขออนุ ม ัติ เบิ ก จ่ ายได้ รวมทั้งมี ข ้อ มู ล เพื่ อ น าไปใช้ป ระโยชน์ ในการสนับ สนุ น การตัด สิ น ใจวางแผน
บริ หารงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้
จากผลการวิจยั พบว่า ระบบใหม่ช่วยให้การกาหนดเงื่อนไขการเบิ กจ่ายค่าตอบแทนครอบคลุมหลักเกณฑ์ตามที่
ผูบ้ ริ หารได้กาหนดไว้ ช่วยอานวยความสะดวกในการตรวจสอบและติดตามเอกสารการรับสมัคร ช่วยให้การตรวจสอบ
รายการขออนุมตั ิเบิกสามารถได้อตั โนมัติโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบรับสมัครและระบบการเงินทาให้ได้ขอ้ มูลรายการขอ
อนุ ม ัติ เบิ ก จ่ ายที่ มี ค วามถู ก ต้อ งและครบถ้วน สามารถแก้ปั ญ หาข้อมู ลขออนุ ม ัติ เบิ ก ผิด พลาดและแก้ปั ญ หาการได้รั บ
ค่าตอบแทนล่ าช้า มี ร ะบบแจ้งเตื อ นเมื่ อ ได้รั บ การอนุ ม ัติ ค่ าตอบแทน มี ก ารน าเสนอรายงานเปรี ย บเที ย บข้อ มู ล ที่ เป็ น
ประโยชน์ในการวางแผนบริ หารงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้
คาสาคัญ : ระบบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน, การเบิกจ่ายค่าตอบแทน, การรับนักศึกษา
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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
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บทนา
มหาวิทยาลัยเฉลิ มกาญจนาเป็ นมหาวิท ยาลัยเอกชนแห่ งหนึ่ งในประเทศไทย มี ศูนย์การเรี ยนตั้งอยู่ใน 5
จังหวัด ผูบ้ ริ หารมีนโยบายให้ความสาคัญกับงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อให้จานวนนักศึกษาใหม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่
ได้ก าหนดไว้ โดยให้ บุ ค คลากรภายในมหาวิ ท ยาลัย สามารถประชาสั ม พัน ธ์ แ ละรั บ สมัค รนัก ศึ ก ษาใหม่ ไ ด้ และให้
ค่าตอบแทนเมื่อมีนักศึ กษาใหม่ทาการสมัครเรี ยน โดยเรี ยกค่าตอบแทนนี้ ว่า "ค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์การศึ กษา"
หรื อเรี ยกอย่างย่อว่า "ค่าตอบแทน" บุคคลากรที่ประชาสัมพันธ์จนมีผสู ้ นใจสมัครเรี ยนได้เรี ยกว่า "ผูแ้ นะนา" ผูส้ นใจสมัคร
เรี ยนเรี ยกว่า "ผูส้ มัครใหม่" การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์ เรี ยกอย่างย่อว่า "การขออนุมตั ิเบิกจ่าย" การกาหนด
นโยบายการเบิ กค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์ในแต่ละปี การศึ กษาอาจมี เงื่ อนไขที่ แตกต่างกันขึ้นอยู่กับดุ ลยพินิจของ
ผูบ้ ริ หาร มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนามีส่วนงานพัฒนาระบบสารสนเทศได้พฒั นาระบบบริ หารการศึกษา (Education Management
System) หรื อเรี ยกชื่ ออย่างย่อว่า "EMS" หรื อเรี ยกว่า "ระบบรั บสมัคร" เป็ นระบบที่ พฒ
ั นาขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่ งมีโมดูลงานหลักดังนี้ (1) งานรับสมัครนักศึ กษา (2) งานการเงิ น (3) งานวิชาการ (4) งาน
ทะเบียนนักศึกษา (5) งานบุคคลากร
ปั จจุ บัน ไม่มีระบบฐานข้อมูลสาหรั บจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้น ในแต่ละกระบวนการของการเบิ กจ่าย
ค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์ ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลแบบเดิมทาโดยฝ่ ายการเงินและจัดเก็บในรู ปแบบไฟล์ Excel ซึ่งอาจทาให้
เกิ ดข้อผิดพลาดได้ ดังนี้ (1) ไฟล์ Excel สามารถทาการแก้ไขโดยไม่ได้รับการตรวจสอบได้ หากมีขอ้ มูลไม่สอดคล้องกับ
ฐานข้อมูลการรับสมัครและการเงิน การตรวจสอบความถูกต้องทาได้ยากและใช้เวลานาน (2) ฝ่ ายการเงิน เป็ นผูท้ าการสรุ ป
ข้อมูล โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้จดั เตรี ยมไว้จากไฟล์ Excel กับเงื่อนไขการเบิกจ่ายที่ผบู ้ ริ หารได้กาหนดนโยบายไว้ อาจเกิด
ความผิดพลาดในการตรวจสอบเงื่อนไขได้ ส่ งผลให้ผูแ้ นะนาบางรายอาจได้รับเงิ นค่าตอบแทนไม่ครบถ้วน หรื อได้รับ
ค่าตอบแทนซ้ าซ้อน หรื อไม่ได้รับการส่ งรายการเพื่อขออนุ มตั ิเบิ กจ่าย และขั้นตอนนี้ ใช้เวลานานในการดาเนิ นงาน (3)
ผูบ้ ริ หาร เมื่อต้องการเรี ยกดูขอ้ มูลสรุ ปเพื่อนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูล ไม่สามารถทาได้ทนั ทีตอ้ งรอการสรุ ปข้อมูลจากฝ่ ายการเงิน
ของทุกศูนย์และข้อมูลที่ได้มีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้ดงั ที่อธิบายมาแล้วข้างต้น
จากปั ญหาความล่าช้าและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ผูว้ จิ ยั จึงเห็นควรว่าต้องจัดทาระบบเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ
ประชาสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับโมดูลงานรับสมัครจากระบบรับสมัคร เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ฝ่ ายการเงินแต่
ละศูนย์ และตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ หารเมื่ อต้องการเรี ยกข้อมูลรายงานจากระบบได้ทันที รวมทั้งช่วยให้ผู ้
แนะนาสามารถทราบสถานะของการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์ของตนเองได้
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อให้ขอ้ มูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์มีความถูกต้อง เป็ นไปตามนโยบายของผูบ
้ ริ หาร
2. เพื่อให้ข้ น
ั ตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์ทาได้สะดวก รวดเร็ ว ตรวจสอบได้โดยง่าย
3. เพื่ อ ให้ ก ารน าเสนอรายงานเบิ ก จ่ ายค่ าตอบแทนการประชาสั ม พัน ธ์ ต่ อ ผู บ
้ ริ ห ารท าได้ถู ก ต้อ ง สะดวก และรวดเร็ ว
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1. วางแผนโครงการ (Project Planning Phase)
เนื่องจาก ขั้นตอนการขออนุมตั ิเบิ กจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์ ทาได้ล่าช้า ตรวจสอบได้ยากและใช้เวลา
ในการจัดทานาน ผูบ้ ริ หารจึงได้กาหนดนโยบายให้พฒั นาระบบเพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงทาการศึกษาปั ญหา
และความเป็ นไปได้ของโครงการเพื่อนามาวางแผนดาเนินงานพัฒนาระบบใหม่ตามนโยบายของผูบ้ ริ หาร
2. วิเคราะห์ ระบบ (Analysis Phase)
2.1 การรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของกลุ่มผูใ้ ช้งานที่เกี่ยวข้องกับระบบ เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วสรุ ปการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ทาให้ได้ทราบถึงความต้องการของระบบใหม่ เพื่อนามาพัฒนาระบบใหม่ให้สามารถแก้ไขปั ญหาและช่วย
ให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยใช้วธิ ีการรวบรวมข้อมูล 3 วิธี ดังนี้
2.1.1 วิธีศึกษาจากแบบฟอร์ มเอกสารและรายงานทีใ่ ช้ อยู่ในปัจจุบัน
เอกสารประกอบด้วย (1) เอกสารโครงสร้ างสายงานและความรั บผิ ดชอบ เพื่ อให้เข้าใจถึ งหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของบุคคลการฝ่ ายต่างๆ ภายในองค์กร (2) แบบฟอร์ มใบรับสมัครจากผูแ้ นะนา แบบฟอร์ มการส่ งยอดผูส้ มัคร
ใหม่ของฝ่ ายการเงิน แบบฟอร์ มการขออนุมตั ิเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์ของฝ่ ายการเงิน และแบบฟอร์ มการ
จ่ายค่าตอบแทน รวมทั้งรายงานสรุ ปจานวนผูส้ มัครใหม่ จากการศึ กษาพบว่า แบบฟอร์ มและรายงานดังกล่าวจัดเก็บเป็ น
ไฟล์ "Excel" มีการตรวจสอบข้อมูลผูส้ มัครใหม่จากข้อมูลงานรับสมัครและตรวจสอบจานวนเงินค่าสมัครจากข้อมูลการเงิน
ซึ่งสามารถทาการตรวจสอบได้จากระบบรับสมัคร เพื่อให้เข้าใจถึงการเก็บข้อมูลของระบบปั จจุบนั
2.1.2 วิธีการสั มภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์ประเด็นสาคัญหลัก ดังนี้ ขั้นตอนการดาเนิ นงานปั จจุบนั ความต้องการ
ของระบบใหม่ การจัดเก็บข้อมูล ความสะดวกในการใช้งาน ความถูกต้อง ความปลอดภัยของข้อมูล การใช้ประโยชน์จาก
ระบบ ข้อเสนอแนะและความคิ ดเห็ น อื่ น ๆ จากการสัม ภาษณ์ ผูใ้ ช้งานทั้งหมด 8 คน จากกลุ่มผูใ้ ช้งาน 4 กลุ่ม ดังนี้ (1)
ผู ้บ ริ ห าร จ านวน 1 คน (2) ผู ้แ นะน า จ านวน 5 คน (3) ฝ่ ายการเงิ น จ านวน 1 คน (4) หั ว หน้ าฝ่ ายแนะแนวและ
ประชาสัมพันธ์ จานวน 1 คน ผลการสัมภาษณ์สรุ ปตามกลุ่มผูใ้ ช้งาน ดังนี้
1) ผูบ้ ริ หาร มีหน้าที่ (1.1) กาหนดนโยบายและเงื่อนไขการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์ โดยเงื่อนไข
อาจแตกต่างกันในแต่ละปี การศึ กษา มีการกาหนดจานวนงวดขออนุ มตั ิเบิ กจ่ายค่าตอบแทนได้หลายงวด และการกาหนด
ค่าตอบแทนขึ้นอยูก่ บั ศูนย์ และสาขาที่ผสู ้ มัครใหม่เลือกเรี ยน รวมทั้งพิจารณาจากสถานะของการออกรหัสนักศึกษา (1.2)
ทาการอนุ มตั ิการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์จากข้อมูลการขออนุมตั ิเบิกจ่ายของฝ่ ายการเงินในแต่ละศูนย์ และ
พิจารณาผลการอนุมตั ิต่อรายชื่อผูส้ มัครใหม่ที่ขออนุมตั ิเบิกจ่าย ผลการอนุมตั ิ ได้แก่ (ก) อนุมตั ิ รายการที่ได้รับการอนุมตั ิ
จะถูกนาไปทาการจ่ายค่าตอบแทนต่อไป (ข) ไม่อนุมตั ิ รายการที่ไม่ได้รับอนุมตั ิไม่สามารถทาการจ่ายค่าตอบแทนได้ (1.3)
เรี ยกดูขอ้ มูลสรุ ปยอดนาส่งผูส้ มัครรายใหม่และติดตามจานวนผูส้ มัครรายใหม่วา่ ได้ทาการสมัครครบถ้วนหรื อไม่ ได้ทาการ
ออกรหัสนักศึกษาแล้วหรื อไม่ เพื่อนาข้อมูลไปใช้บริ หารงานรับสมัครต่อไป
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ผูบ้ ริ หารมักประสบปั ญหาการจ่ายเงินซ้ าซ้อน หรื อจ่ายค่าตอบแทนไม่ครบถ้วน เนื่องจากข้อมูลขออนุมตั ิเบิกจ่ายที่
ถูกส่งมารอการอนุมตั ิมีความผิดพลาด
2) ผูแ้ นะน า มี ห น้าที่ น าเอกสารการรั บ สมัครฉบับ จริ งส่ งต่ อให้กับ ฝ่ ายการเงิ น และรอการขออนุ ม ัติเบิ ก จ่ าย
ค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์จากฝ่ ายการเงิน ซึ่งผูแ้ นะนามักประสบปั ญหาการติดตามข้อมูลขออนุมตั ิเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การประชาสัมพันธ์ โดยไม่สามารถติดตามรายละเอียดการขออนุมตั ิเบิกจ่ายของตนเองได้และมักเกิดความล่าช้าในการจ่าย
ค่าตอบแทน หรื อได้รับค่าตอบแทนไม่ถูกต้อง
3) ฝ่ ายการเงิน มีหน้าที่ ดังนี้ (3.1) ตรวจสอบข้อมูลเอกสารการรับสมัครฉบับจริ งจากผูแ้ นะนา และเตรี ยมไฟล์
Excel การขออนุมตั ิเบิกจ่าย โดยตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครจากระบบรับสมัคร และเอกสารการรับสมัครฉบับจริ ง แล้วจึง
บันทึ กข้อมูลลงในไฟล์ Excel เมื่อตรวจสอบข้อมูลเอกสารการรับสมัครถูกต้องครบถ้วนแล้ว (3.2) ทาการสรุ ปข้อมูลจาก
ไฟล์ Excel เพื่อขออนุ มตั ิเบิ กจ่ายจากผูบ้ ริ หาร โดยสรุ ปข้อมูลรายการขออนุ มตั ิเบิ กที่ตรวจสอบตามเงื่ อนไขการขออนุ มตั ิ
เบิกจ่ายที่กาหนดไว้ ฝ่ ายการเงินมักประสบปั ญหาการแก้ไขและตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับเงื่อนไข
ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนทาได้ล่าช้าใช้เวลานานและเกิดความผิดพลาดได้ เช่น รายการขออนุมตั ิเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน
หรื อซ้ าซ้อน เนื่องจากปั ญหาของไฟล์ Excel ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทนา
4) หัวหน้าฝ่ ายแนะแนวและประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่สรุ ปข้อมูลที่ยืนยันจากฝ่ ายการเงินเพื่อนามาใช้วิเคราะห์และ
ปรับกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ให้เป็ นไปตามนโยบายของผูบ้ ริ หาร ซึ่ งการสรุ ปข้อมูลทาได้
ล่าช้าและข้อมูลอาจไม่ถูกต้อง
สรุ ปข้อแนะนาเพิ่มเติมของระบบใหม่ สามารถใช้งานผ่านระบบออนไลน์ เข้าใช้งานหรื อตรวจสอบข้อมูลได้
ตลอดเวลา ให้มีการแจ้งเตือนผูเ้ กี่ยวข้องเมื่อมีขอ้ มูลที่สัมพันธ์กบั ผูเ้ กี่ยวข้อง เช่น เมื่อผูบ้ ริ หารทาการพิจารณาผลการอนุมตั ิ
รายการขออนุมตั ิเบิกแล้วนั้นให้แจ้งเตือนผูแ้ นะนาทราบข้อมูลทางอีเมล์ได้
2.1.3 วิธีสังเกตการณ์ โดยได้สังเกตกระบวนการทางานของผูใ้ ช้งาน ดังนี้ (1) กระบวนการรับสมัคร โดยผูแ้ นะนา
ทาการประชาสัมพันธ์และรับสมัครผูส้ มัครใหม่ มีการบันทึ กข้อมูลการรับสมัครลงฐานข้อมูลระบบรับสมัคร พร้อมทั้ง
ติดตามเอกสารการสมัครและการชาระเงินค่าสมัครจากผูส้ มัครใหม่ (2) กระบวนการส่งยอดผูส้ มัคร โดยผูแ้ นะนารวบรวม
เอกสารการสมัครส่ งให้ฝ่ายการเงินตรวจสอบหากเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง ฝ่ ายการเงินบันทึกข้อมูลการส่ งยอดผูส้ มัคร
ใหม่ ล งในไฟล์ Excel (3) กระบวนการขออนุ ม ัติเบิ กจ่ ายค่ าตอบแทน โดยฝ่ ายการเงิ น ท าการสรุ ป ข้อ มู ลผูส้ มัค รใหม่ ที่
ตรวจสอบเงื่อนไขการขออนุมตั ิเบิก นาส่งข้อมูลให้ผบู ้ ริ หารพิจารณาผลการอนุมตั ิ และให้ฝ่ายการเงินทาการจ่ายค่าตอบแทน
แก่ผูแ้ นะนาได้รับการอนุมตั ิ (4) กระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยฝ่ ายการเงินทาการจ่ายค่าตอบแทนให้กบั ผูแ้ นะนา
ตามรายชื่อผูไ้ ด้รับการอนุมตั ิเบิกจ่ายจากหัวข้อ 3)
2.1.4 วิธีศึกษาระบบงานที่เกี่ยวข้ อง ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาระบบรับ สมัคร ส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับ กระบวนการขออนุ ม ัติ
เบิ ก จ่ ายค่ าตอบแทน พบว่ามี ตารางข้อมู ล ส าคัญ ที่ เกี่ ยวข้อ ง ดังนี้ ตารางข้อมู ลรั บ สมัค ร ตารางข้อมู ลรั บ ชาระค่ าสมัค ร
ตารางข้อมูลพนักงานซึ่ งเป็ นข้อมูลของผูแ้ นะนา ตารางข้อมูลนักศึ กษากรณี ที่ผูส้ มัครออกรหัสนักศึกษาแล้ว รวมถึงข้อมูล
การกาหนดสิ ทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของระบบรับสมัคร

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

65

2.2 การทางานของระบบปัจจุบัน
สามารถสรุ ป กระบวนทางานของระบบปั จจุ บัน ได้ดังนี้ (1) ผูแ้ นะน าตรวจสอบเอกสารการรั บสมัคร หากไม่
ครบถ้วนจะติดต่อกับผูส้ มัครเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม หากครบถ้วนทาการรวบรวมเอกสารนาส่ งฝ่ ายการเงิน (2) ฝ่ ายการเงิน
รับเอกสารจาก ข้อ (1) นามาตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครและการชาระเงิ นค่าสมัครจากระบบรั บสมัคร หากข้อมูลไม่
ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้วนทาการแจ้งข้อมูลกลับไปที่ ผูแ้ นะนาและส่ งคืนเอกสารให้ผูแ้ นะนา เพื่อนาไปติ ดตามข้อมูลจาก
ผูส้ มัครมาให้ครบถ้วนอีกครั้ง หากเอกสารถูกต้องจะจัดเก็บข้อมูลลงไฟล์ Excel (3) ฝ่ ายการเงินสรุ ปข้อมูลจากไฟล์ Excel
ตามข้อมูลที่ ได้จาก ข้อ 2) และตรวจสอบเงื่ อนไขตามนโยบายขออนุ มตั ิเบิ กจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ ริ ห าร หากเงื่ อนไข
เป็ นไปตามที่ ได้กาหนดไว้ทาการสรุ ปข้อมูลเพื่อนาส่ งให้ผูบ้ ริ หารพิจารณาอนุ มตั ิ (4) ผูบ้ ริ หารพิจารณาข้อมูลขออนุ มตั ิ
เบิ กจ่าย โดยสรุ ปผลการพิจารณาส่ งคืนฝ่ ายการเงิ น ผลการพิจารณาสรุ ปได้ ดังนี้ รายการรายชื่ อผูไ้ ด้รับการอนุ มตั ิ และ
รายการรายชื่ อผูท้ ี่ ไ ม่ได้รับการอนุ มตั ิ (5) ฝ่ ายการเงิ นแจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผูแ้ นะนารับทราบ ฝ่ ายการเงิ นทาการจ่าย
ค่าตอบแทนให้กบั ผูแ้ นะนาที่ได้รับอนุมตั ิแล้ว
2.3 ปัญหาของระบบปัจจุบัน
เนื่ องจากระบบปั จจุบนั ไม่มีระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลของการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์
ฝ่ ายการเงินจัดเก็บข้อมูลด้วยไฟล์ Excel ซึ่ งอาจส่ งผลให้เกิดข้อผิดพลาดได้ดงั นี้ (1) ข้อมูลไม่ครบถ้วน (2) ข้อมูลซ้ าซ้อน
(3) ใช้เวลาดาเนิ นการนาน (4) การตรวจสอบข้อผิดพลาดทาได้ยาก (5) การตรวจสอบเงื่ อนไขทาโดยฝ่ ายการเงินเป็ นคน
ตัดสิ นใจ โดยพิจารณาข้อมูลและเอกสารดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น (6) การเรี ยกดูขอ้ มูลสรุ ปต่างๆ ไม่สามารถทาได้ทนั ทีตอ้ ง
รอการสรุ ปข้อมูลจากฝ่ ายการเงินของทุกศูนย์และข้อมูลที่ได้มีโอกาสเกิดความผิดพลาดอันเกิดจากเหตุผลที่ได้อธิบายมาแล้ว
ข้างต้น สามารถสรุ ปปั ญหา สาเหตุและที่มาของปั ญหา ดังแสดงในภาพที่ 1.

ภาพที่ 1. แผนภูมิกา้ งปลาแสดงปัญหาและสาเหตุของระบบเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์
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2.4 การวิเคราะห์ ความต้ องการของผู้ใช้
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการทางานของกลุ่มผูใ้ ช้งานทั้ง 4 กลุ่ม สามารถสรุ ป Module การทางานของระบบใหม่
ออกเป็ น 4 Module ดังนี้
Module ที่ 1. กาหนดเงื่อนไขการเบิกจ่ ายค่ าตอบแทน

เป็ นฟังก์ชนั งานสาหรับผูบ้ ริ หาร มีหน้าที่กาหนดเงื่อนไขการขออนุมตั ิเบิกจ่ายค่าตอบการประชาสัมพันธ์
Module ที่ 2. ตรวจสอบเอกสารการรับสมัคร

เป็ นฟังก์ชนั งานสาหรับกลุ่มผูใ้ ช้งาน ดังนี้
ก) ผูแ้ นะนา ทาหน้าที่แนบไฟล์เอกสารการรับสมัคร และยืนยันสถานะการนาส่งเอกสารการสมัคร
ข) ฝ่ ายการเงิน ทาหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารการสมัครจากผูแ้ นะนา ผลการตรวจสอบเป็ นได้ ดังนี้ (ข.1) หาก
เอกสารครบถ้วนแล้ว ทาการยืนยันรับเอกสาร (ข.2) หากเอกสารไม่ครบถ้วน แจ้งแนบไฟล์เอกสารใหม่แก่ผูแ้ นะนาผ่าน
ระบบ และให้ผแู ้ นะนาทาการแนบไฟล์เอกสารใหม่หรื อแนบไฟล์เพิ่มเติมได้ ผูแ้ นะนาสามารถทาการยืนยันส่ งเอกสารการ
สมัครให้ฝ่ายการเงินตรวจสอบอีกครั้ง
Module ที่ 3. ขออนุมต
ั เิ บิกจ่ ายค่ าตอบแทน

เป็ นฟั งก์ชัน การท างานของกลุ่ม ผูใ้ ช้งาน 2 กลุ่ม ได้แก่ (ก) ฝ่ ายการเงิ น ท าการสรุ ป ข้อ มู ล ขออนุ ม ัติเบิ ก จ่ าย
ค่าตอบแทนที่ได้จาก (ข.1) ของ Module ที่ 2. ระบบจะตรวจสอบเงื่อนไขการขออนุมตั ิเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่ได้กาหนดไว้จาก
Module ที่ 1. และสรุ ปข้อมูลขออนุ มตั ิ เบิ กจ่ายที่ เป็ นไปตามเงื่ อนไขการเบิ กจ่ายที่ ได้กาหนดไว้ (ข) ผูบ
้ ริ หาร สามารถทาการ
พิจารณาข้อมูลขออนุ มตั ิเบิ กจ่ายและให้ผลการพิจารณาอนุ มตั ิ ดังนี้ (ข.1) อนุ มตั ิ ข้อมูลที่ ได้รับการอนุ มตั ิแล้วฝ่ ายการเงิ น
นาไปทาการบันทึกข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน (ข.2) ไม่อนุมตั ิ ข้อมูลที่ไม่ได้รับการอนุมตั ิจะไม่สามารถทาการบันทึกข้อมูล
จ่ายค่าตอบแทนได้
เมื่อผูบ้ ริ หาร พิจารณาผลการขออนุมตั ิเบิกจ่ายแล้ว ระบบทาการแจ้งเตือนผลการพิจารณารายการขออนุมตั ิเบิกแก่ผู ้
แนะนาทางอีเมล์
Module ที่ 4. แสดงรายงาน

เป็ นฟั งก์ชนั การทางานของกลุ่มผูใ้ ช้งาน 4 กลุ่ม ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ฝ่ ายการเงิน ผูแ้ นะนา และหัวหน้าฝ่ ายแนะแนว
และประชาสัมพันธ์
ก) รายงานสาหรับผูบ้ ริ หาร
ก.1) เรี ยกดูรายงานสรุ ปการส่ งยอดผูส้ มัครรายใหม่ แสดงข้อมูลแนวโน้มการเพิ่มขึ้ นหรื อลดลงของ
จานวนการส่ งยอดผูส้ มัครใหม่ในแต่ละปี การศึ กษา โดยให้แสดงได้ท้ งั แบบภาพรวมทุกศูนย์ หรื อแยกตามศูนย์ ตามคณะ
ตามสาขาได้
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ก.2) เรี ยกดูรายงานการขออนุมตั ิเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์
ก.3) เรี ยกดูรายงานการจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์
ก.4) เรี ยกดูรายงานข้อมูลและแนวโน้มสถิติของจานวนผูส้ มัครใหม่เปรี ยบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ได้
ข) รายงานสาหรับผูแ้ นะนา
ข.1) ตรวจสอบสถานะและประวัติ ก ารด าเนิ น งานของข้อ มู ล ผูส้ มัค รใหม่ ข องตนเองได้ว่า อยู่ใ น
กระบวนการใด
ข.2) ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของตนเองที่ได้รับการอนุมตั ิเบิกจ่ายแล้วได้
ค) รายงานสาหรับหัวหน้าฝ่ ายแนะแนวและประชาสัมพันธ์
ค.1) เรี ยกดูขอ้ มูลสรุ ปจานวนการส่ งยอดผูส้ มัครใหม่ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ได้ โดยให้แสดงข้อมูลได้
ทั้งแบบภาพรวมตามคณะ ตามสาขา และผูแ้ นะนาแต่ละราย
3. ออกแบบระบบ (Design Phase)

หลังจากวิเคราะห์ ระบบเรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ ิจยั ทาการออกแบบระบบงานมี รายละเอี ยดต่างๆ ดังนี้ (1) ออกแบบ
สถาปั ตยกรรมของระบบ อุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครื อข่าย (2) ออกแบบส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ เมนู การใช้งาน
แบบฟอร์มและรายงานต่างๆ ของระบบ (3) ออกแบบระบบฐานข้อมูล ความเชื่อมโยงของข้อมูล คุณสมบัติต่างๆ ของข้อมูล
(4) ออกแบบกระบวนการทางานของโปรแกรมเพื่อเตรี ยมเขียนโปรแกรมในขั้นตอนถัดไป
3.1 สถาปั ตยกรรมของระบบใหม่ ใช้สถาปั ตยกรรม Web-based application ใช้งานผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต และ Web
Browser ในสภาพแวดล้อมของระบบรับสมัคร ซึ่ งเป็ นระบบที่ พฒ
ั นามาก่อนแล้ว เชื่ อมต่อกับฐานข้อมูลของระบบรับสมัคร
แบบออนไลน์มีเครื่ องแม่ข่ายให้บริ การและประมวลผลข้อมูลตลอดเวลา โดยเครื่ องลูกข่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งาน
ระบบได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ดังแสดงข้อมูลใน ภาพที่ 2. สถาปั ตยกรรมของระบบใหม่

ภาพที2่ สถาปั ตยกรรมของระบบใหม่
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3.2 การออกแบบกระบวนการ กระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์ของระบบใหม่สามารถอธิบาย
การทางานได้ ดังนี้
1) ผูบ
้ ริ หาร (ก) กาหนดข้อมูลเงื่ อนไขการเบิ กจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์ (ข) พิจารณารายการขอ

อนุมตั ิเบิกจ่ายผ่านระบบ โดยผูบ้ ริ หารสามารถเลือกสรุ ปผลการพิจารณาได้ 2 กรณี ดังนี้ กรณี "อนุ มตั ิ" รายการที่ได้รับการ
อนุมตั ิจะถูกนาไปทาการบันทึกข้อมูลการจ่ายชาระค่าตอบแทนให้กบั ผูแ้ นะนาโดยฝ่ ายการเงินในขั้นตอนต่อไป และกรณี
"ไม่อนุ มตั ิ" รายการที่ ไม่ได้รับการอนุ มตั ิไม่ถูกนาไปบันทึ กข้อมูลจ่ายชาระค่าตอบแทนได้ เมื่อพิจาณาผลการอนุ มตั ิแล้ว
ระบบทาการแจ้งเตือนข้อมูลผลการอนุมตั ิของผูแ้ นะนาแต่ละรายทางอีเมล์
2) ผูแ้ นะนา แนบไฟล์เอกสารการรั บสมัครและยืนยันการส่ งยอดผูส
้ มัครใหม่ผ่านระบบได้ การตรวจสอบ

ข้อมูลการรับสมัครและยอดรับชาระจากระบบรับสมัคร ระบบทาโดยอัตโนมัติ
3) ฝ่ ายการเงิ น (ก) ทาการตรวจสอบและยืนยันรับเอกสารรับสมัครรวมทั้งแจ้งให้ผแู ้ นะนาแนบไฟล์เอกสาร

การรั บ สมัค รใหม่ ห ากข้อ มู ล ไม่ ถู ก ต้อ งผ่านระบบได้ (ข) การสรุ ป ข้อ มู ล ขออนุ ม ัติ เบิ ก จ่ ายค่ าตอบแทนระบบท าการ
ประมวลผลจากข้อมูลการส่ งยอดผูส้ มัครใหม่เปรี ยบเทียบเงื่อนไขการเบิกจ่ายที่ ผบู ้ ริ หารได้กาหนดโดยอัตโนมัติหลังจาก
บันทึกข้อมูลทาการแจ้งเตือนผูแ้ นะนาทางอีเมล์ถึงข้อมูลการขออนุม ัติเบิกจ่ายของผูแ้ นะนาแต่ละคน (ค) จัดเก็บข้อมูลการ
จ่ายค่าตอบแทนให้กบั ผูแ้ นะนาจากรายการขออนุมตั ิเบิกที่ได้รับการอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หาร
4) แสดงผลรายงาน โดยผูใ้ ช้งานระบบสามารถกาหนดเงื่อนไขรายงาน ระบบจะทาการประมวลผลข้อมูล
แสดงรายงานออกทางหน้าจอ โดยผูใ้ ช้งานระบบจะมีสิทธิ์เข้าถึงรายงานได้ตามสิ ทธิ์การเข้าใช้งานของตนเอง
ผูว้ จิ ยั สรุ ปกระบวนการขออนุมตั ิเบิกจ่ายค่าตอบแทนของระบบใหม่ ดังแสดงในภาพที่ 3.
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ภาพที่ 3. ภาพแสดงกระบวนการขออนุมตั ิเบิกจ่ายค่าตอบแทนของระบบใหม่
4. ระยะการนาไปใช้ งาน (Implement Phase)
เป็ นระยะของการสร้างระบบ ทดสอบระบบ ติดตั้งระบบ และประเมินผลการใช้งาน เพื่อนาไปปรับปรุ งและแก้ไข
ระบบให้ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ ว ข้อมูลมีความถูกต้องและครบถ้วน ระบบใหม่ช่วยให้ข้ นั ตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนทา
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตัวอย่างหน้าจอของระบบใหม่ มีดงั นี้ (1) หน้าจอกาหนดเงื่อนไขเบิกจ่ายค่าตอบแทน เป็ นหน้าจอ
สาหรับผูบ้ ริ หาร ดังแสดงในภาพที่ 4. (2) หน้าจอการตรวจสอบเอกสารรับสมัคร เป็ นหน้าจอสาหรับผูแ้ นะนา ดังแสดง
หน้าจอในภาพที่ 5. หน้าจอยืนยันส่งเอกสารรับสมัคร เป็ นหน้าจอสาหรับผูแ้ นะนา ดังแสดงหน้าจอในภาพที่ 6. (3) หน้าจอ
ยืนยันเอกสารรับสมัครสาหรับฝ่ ายการเงิน ดังแสดงใน ภาพที่ 7. (4) หน้าจอขออนุ มตั ิเบิก สาหรับฝ่ ายการเงินทาการสรุ ป
ข้อมูลผ่านระบบมีการตรวจสอบรายการที่ ยืนยันรับเอกสารแล้วผ่านระบบ ดังแสดงหน้าจอในภาพที่ 8. โดยระบบทาการ
ประมวลผลอัตโนมัติจากข้อมูลเงื่ อนไขที่ ได้กาหนดไว้ดังแสดงหน้าจอในภาพที่ 4. ตัวอย่างรายงานรายงานสรุ ปข้อมูล
สาหรับผูบ้ ริ หารแสดงจานวนผูส้ มัครใหม่ดงั แสดงรายงานในภาพที่ 9. และรายงานสาหรับผูบ้ ริ หารแสดงจานวนผูส้ มัครของ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจศูนย์นครศรี ธรรมราชใหม่เปรี ยบเทียบ 3 ปี ดังแสดงรายงานในภาพที่ 10.
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ภาพที่ 4. ภาพแสดงหน้าจอกาหนดเงื่อนไขเบิกจ่ายค่าตอบแทน

ภาพที่ 5. ภาพแสดงหน้าจอรายชื่อผูส้ มัครใหม่ของผูแ้ นะนาเพื่อการตรวจสอบเอกสารและแนบไฟล์
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ภาพที่ 6. ภาพแสดงหน้าจอแนบไฟล์เอกสารการรับสมัครและยืนยันส่งเอกสารสาหรับผูแ้ นะนา

ภาพที่ 7. ภาพแสดงหน้าจอตรวจสอบเอกสารการรับสมัครและยืนยันรับเอกสารสาหรับฝ่ ายการเงิน
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ภาพที่ 8. ภาพแสดงหน้าจอพิจารณาผลอนุมตั ิเบิกจ่าย

Drill Down

Report

เมื่อคลิกที่ขอ้ มูลของศูนย์ NST
จากกราฟทางซ้ายมือระบบจะ
แส ด งข้ อ มู ลเจาะลึ กข อ ง
จานวนผูส้ มัครรวมของแต่ละ
สาขาที่เปิ ดสอนของศูนย์ NST

ภาพที่ 9. ภาพแสดงหน้าจอรายงานสรุ ปข้อมูลสาหรับผูบ้ ริ หารแสดงจานวนผูส้ มัครใหม่
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ภาพที่ 10. ภาพแสดงหน้าจอรายงานสาหรับผูบ้ ริ หารแสดงจานวนผูส้ มัครของสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(22) ศูนย์
นครศรี ธรรมราชใหม่เปรี ยบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

ผลและวิจารณ์ผล
ระบบเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์ กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่มี
การจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบฐานข้อมูลและเป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบรับสมัคร โดยระบบใหม่ช่วยให้การกาหนดเงื่อนไขการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนครอบคลุมหลักเกณฑ์ตามที่ผบู ้ ริ หารได้กาหนดไว้ สามารถกาหนดเงื่อนไขแยกตามศูนย์ และสาขาวิชา
ได้ รวมทั้งสามารถกาหนดจานวนงวดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้หลายงวด เมื่อฝ่ ายการเงินทารายการสรุ ปข้อมูลขออนุมตั ิ
เบิกเพื่อเสนอต่อผูบ้ ริ หาร ระบบใหม่จะทาการตรวจสอบรายการขออนุมตั ิเบิกอัตโนมัติ จากเงื่อนไขการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ที่ได้กาหนดไว้และจากข้อมูลที่ได้เชื่อมโยงจากระบบรับสมัครและระบบการเงิน ทาให้ได้ขอ้ มูลรายการขออนุมตั ิเบิกจ่ายที่
มีความถูกต้องและครบถ้วน สามารถแก้ปัญหารายชื่อขออนุมตั ิเบิกตกหล่น แก้ปัญหาการไม่ได้รับค่าตอบแทน แก้ปัญหาจ่าย
ค่าตอบแทนซ้ าซ้อน และแก้ปัญหาการได้รับค่าตอบแทนล่าช้า เมื่อผูบ้ ริ หารทาการพิจารณาผลการอนุมตั ิเบิกแล้วระบบจะทา
การส่ งอี เมล์แ จ้งผลการพิ จารณาให้แ ก่ ผูแ้ นะน าได้รับ ทราบอัต โนมัติ ระบบใหม่ ส ามารถช่ วยให้ก ระบวนการเบิ ก จ่ าย
ค่าตอบแทนทาได้สะดวก รวดเร็ ว ข้อมูลมีความถูกต้องและครบถ้วน
การตรวจสอบเอกสารรับสมัครสามารถทารายการผ่านระบบ ทาให้ผแู ้ นะนาสามารถติดตามข้อมูลเอกสารการรับ
สมัครจากผูส้ มัครใหม่ได้ ลดการเกิดปั ญหาเอกสารรับสมัครสู ญหาย ฝ่ ายการเงินสามารถตรวจสอบเอกสารรับสมัครผ่าน
ระบบจากรายการเอกสารที่ ผแู ้ นะนาได้ยืนยันส่ งเอกสารแล้ว การแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารรับสมัครที่ ไม่ครบถ้วนฝ่ าย
การเงินสามารถแจ้งผ่านระบบได้ โดยระบบจะแสดงรายการที่ ฝ่ายการเงินแจ้งให้แนบไฟล์ใหม่ไปยังผูแ้ นะนา การนาส่ ง
เอกสารรับสมัครผ่านระบบถูกนามาใช้แทนการส่ งเอกสารรับสมัครแบบเดิ มที่ ผูแ้ นะนาจะต้องนาส่ งเอกสารฉบับจริ งส่ ง
ให้แก่ฝ่ายการเงิ นด้วยตนเอง ระบบใหม่ช่วยลดขั้นตอนการดาเนิ นงานและช่ วยจัดเก็บเอกสารรับสมัคร สามารถทาการ
ตรวจสอบข้อมูลได้สะดวก และรวดเร็ ว
การจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบฐานข้อมูลแทนการจัดเก็บด้วยไฟล์ Excel นอกจากช่วยให้ขอ้ มูลถูกต้อง ตรวจสอบได้
แล้วยังช่วยอานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้งานในการเรี ยกดูรายงานต่างๆ เช่น รายงานสรุ ปยอดผูส้ มัครใหม่ จากเดิมที่เมื่อ
ผูบ้ ริ หารต้องการเรี ยกดูขอ้ มูลจานวนผูส้ มัครใหม่รวมทุกศูนย์ตอ้ งใช้เวลารวบรวมและสรุ ปข้อมูลนานและข้อมูลที่ได้อาจเกิด
ความผิดพลาดได้ ระบบใหม่สามารถสรุ ปและประมวลผลข้อมูลรวมทุกศูนย์ได้ทนั ที
การแสดงผลข้อมูลรายงานมีลกั ษณะ Drill-Down สามารถเข้าถึงข้อมูลระดับลึกได้หลายระดับ แสดงรายงานในเชิ ง
เปรี ยบเทียบข้อมูลย้อนหลังได้ มีการนาเสนอข้อมูลรายงานด้วยกราฟที่ต่างชนิดกันในการแต่ละส่วนที่สมั พันธ์กนั ตามความ
เหมาะสมของข้อมูล การแสดงผลแบบกราฟสื่ อถึงข้อมูลในมุมมองการเปรี ยบเที ยบข้อมูลได้อย่างชัดเจน สามารถคลิกดู
รายละเอี ยดระดับลึ กลงไปได้ เป็ นประโยชน์ ต่อผูใ้ ช้งาน เช่ น ช่ วยผูบ้ ริ หารสามารถน าข้อมูลรายงานที่ ได้ไปใช้ในการ
สนับสนุนการตัดสิ นใจและวางแผนบริ หารงานรับสมัครนักศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

74

สรุ ปผลการวิจัย
ระบบเบิ กจ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์ กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เป็ นระบบที่ จดั เก็บข้อมูล
ต่างๆ ของการเบิ กจ่ ายค่าตอบแทนการประชาสัมพันธ์ โดยได้ดาเนิ นงานเริ่ มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการทางานของ
ระบบงานปั จจุบนั และความต้องการของระบบใหม่ รวมทั้งศึกษาระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาวิเคราะห์ความต้องการของ
ระบบใหม่ จากนั้นน าข้อมู ลที่ ได้มาออกแบบและพัฒ นาเป็ นระบบใหม่ที่ มี สถาปั ตยกรรมแบบ Web-based application
พัฒ นาด้ ว ยเครื่ องมื อ Visual Studio 2017 และ DevExpress version 16.2 เลื อ กใช้ ASP.Net และภาษา C# รวมทั้ งใช้
Microsoft SQL Server 2014 Express Edition สาหรับจัดการฐานข้อมูล โดยมี กลุ่มผูใ้ ช้งานระบบ 4 กลุ่ม ดังนี้ ผูบ้ ริ หาร ผู ้
แนะนา ฝ่ ายการเงิน และหัวหน้าฝ่ ายแนะแนวและประชาสัมพันธ์
ระบบใหม่แก้สามารถปั ญหาของระบบปั จจุบนั ที่มีความล่าช้าและใช้เวลาในการดาเนิ นงานนาน รวมทั้งเกิดความ
ผิดพลาดของข้อมูลขออนุ มตั ิเบิ กจ่ายโดยข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และซ้ าซ้อน โดยระบบใหม่มีการประมวลผลและ
ตรวจสอบเงื่อนไขการเบิกขออนุมตั ิเบิกจ่ายที่กาหนดไว้ ทาให้ขอ้ มูลรายการขออนุมตั ิเบิกที่ได้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ฝ่ าย
การเงินสามารถดาเนิ นงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว มีประสิ ทธิภาพ และสามารถทาการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้โดยสะดวก
รวมทั้งช่ วยให้ผูแ้ นะนาตรวจสอบและติ ดตามข้อ มูลการเบิ ก จ่ายค่าตอบแทนการประชาสัมพัน ธ์ของตนเองได้สะดวก
นอกจากนี้ ระบบมีรูปแบบการนาเสนอรายงานที่ ช่วยให้ผูบ้ ริ หารได้มีขอ้ มูลเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุ นการ
ตัดสิ นใจวางแผนบริ หารงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้
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ศราวุฑ คงลาพันธ์1* ธีระ มุง่ สุเพ็ง1และ อภิวตั ร พานุรักษ์1
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บทคัดย่อ
การใช้หอ้ งเรี ยนในอาคาร9 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นนั้น มีการใช้ห้องเรี ยน
เกื อบเต็มทุกห้องตลอดวันตั้งแต่เวลา 08.00 น – 21.00 น ของวันจันทร์ -ศุกร์ และบางครั้งอาจจะมีการใช้ห้องเรี ยนในวัน
เสาร์ -อาทิตย์อีกด้วย ทาให้บางครั้งนักศึกษาเมื่อเรี ยนเสร็ จไม่ทาการปิ ดระบบไฟฟ้าต่างๆภายในห้องที่เรี ยนทาให้สิ้นเปลือง
พลังงานอย่างไร้ประโยชน์ และเมื่อจะทาการตรวจสอบว่านักศึกษากลุ่มไหนที่เรี ยนเสร็ จแล้วไม่ทาการปิ ดระบบไฟฟ้าก่อน
ออกจากห้องนั้นเป็ นเรื่ องที่ยากที่จะตรวจสอบ
จากปั ญหาดั ง กล่ า วจึ ง ได้พ ัฒ นาระบบระบบเปิ ดปิ ดห้ อ งเรี ยนผ่ า น Web server และ RFID แจ้ง เตื อ นผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ ขึ้นมาเพื่อช่วยในการตรวจสอบว่าในเวลานั้นอาจารย์ท่านใดเข้าใช้หอ้ งเรี ยนและออกจากห้องเรี ยนเวลากี่
โมงซึ่ งจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (NODEMCU ESP8266)มาช่วยควบคุม สามารถระบุตวั ตนได้ดว้ ยโมดูล(RFID:RC522)
และ Webserver ซึ่ งเมื่อมีการสั่งเปิ ดหรื อปิ ด ก็จะมีการส่ งสัญญาณไปที่ Node-mcu เพื่อระบุตวั ตนส่ งข้อความเข้าไลน์ และ
Node-mcu ก็ จ ะสั่ งงานให้ Relay ตัด การท างานของกลอนแม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า เพื่ อ เปิ ดหรื อ ปิ ดห้ อ งเรี ย น เพื่ อ ที่ จ ะสามารถ
ตรวจสอบการใช้หอ้ งเรี ยนได้อย่างสะดวกมากขึ้น
คาสาคัญ : ปิ ดเปิ ดห้องเรี ยน,Line Application
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The use of classrooms in Building 9 of Rajamangala University of Technology Isan, Khon Kaen campus is used
all hours from 08:00 to 21:00 Monday - Friday, and sometimes the classroom is used on the past Saturday to learn.
Making electricity without electricity If you do not close the electrical system before leaving the room, it will be difficult
to verify.
We then recommend using RFID to help determine when you need to go to the classroom and leave the
classroom. The NODEMCU ESP8266 is used for identification (RFID: RC522) and the Webserver. When activated or
deactivated, a signal is sent to Node-mcu to send the message. And Node-mcu will instruct the electrical switch to open or
close the classroom so that it can monitor the use of the classroom more.
Keywords : Access Classroom, Line Application
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ความมาและความสาคัญของปัญหา
การใช้หอ้ งเรี ยนในอาคาร9 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นนั้น มีการใช้ห้องเรี ยน
เกื อบเต็มทุกห้องตลอดวันตั้งแต่เวลา 08.00 น – 21.00 น ของวันจันทร์ -ศุกร์ และบางครั้งอาจจะมี การใช้ห้องเรี ยนในวัน
เสาร์ -อาทิตย์อีกด้วย ทาให้บางครั้งนักศึกษาเมื่อเรี ยนเสร็ จไม่ทาการปิ ดระบบไฟฟ้าต่างๆภายในห้องที่เรี ยนทาให้สิ้นเปลือง
พลังงานอย่างไร้ประโยชน์ และเมื่อจะทาการตรวจสอบว่านักศึกษากลุ่มไหนที่เรี ยนเสร็ จแล้วไม่ทาการปิ ดระบบไฟฟ้าก่อน
ออกจากห้องนั้นเป็ นเรื่ องที่ยากที่จะตรวจสอบ
จากปั ญหาดั ง กล่ า วจึ ง ได้พ ัฒ นาระบบระบบเปิ ดปิ ดห้ อ งเรี ยนผ่ า น Web server และ RFID แจ้ง เตื อ นผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ ขึ้นมาเพื่อช่วยในการตรวจสอบว่าในเวลานั้นอาจารย์ท่านใดเข้าใช้หอ้ งเรี ยนและออกจากห้องเรี ยนเวลากี่
โมงซึ่ งจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (NODEMCU ESP8266)มาช่วยควมคุม สามารถระบุตวั ตนได้ดว้ ยโมดูล(RFID:RC522)
และ Webserver ซึ่ งเมื่อมีการสั่งเปิ ดหรื อปิ ด ก็จะมีการส่ งสัญญาณไปที่ Nodemcu เพื่อระบุ ตวั ตนส่ งข้อความเข้าไลน์ และ
Nodemcu ก็จะสั่งงานให้Relay ตัดการทางานของกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อเปิ ดหรื อปิ ดห้องเรี ยน เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบ
การใช้หอ้ งเรี ยนได้อย่างสะดวกมากขึ้น
ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
nodemcu esp8266
Node-MCU คื อ แพลตฟอร์ ม หนึ่ งที่ ใ ช้ช่ ว ยในการสร้ างโปรเจค Internet of Things (IoT) ที่ ป ระกอบไปด้ว ย
Development Kit (ตัวบอร์ด) และ Firmware (Software บนบอร์ด) ที่เป็ น open source สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Lau
ได้ ทาให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น มาพร้อมกับโมดูล WiFi (ESP8266) ซึ่ งเป็ นหัวใจสาคัญในการใช้เชื่อมต่อกับอินเตอร์ เน็ตนัน่ เอง
ตัวโมดูลESP8266นั้นมีอยูด่ ว้ ยกันหลายรุ่ นมาก ตั้งแต่เวอร์ชนั่ แรกที่เป็ น ESP-01 02 03 และปั จจุบนั มีถึง ESP-12 แล้ว และที่
ฝังอยูใ่ นNode-MCU version แรกนั้นก็เป็ น ESP-12 แต่ใน version2 นั้นจะใช้เป็ น ESP-12E แทน ซึ่งการใช้งานโดยรวมก็ไม่
แตกต่างกันมากนัก Node-MCUนั้นมีลกั ษณะคล้ายกับ Arduino ตรงที่มีพอร์ ต Input Output buil in มาในตัว สามารถเขียน
โปรแกรมคอนโทรลอุปกรณ์ I/O ได้โดยไม่ตอ้ งผ่านอุปกรณ์อื่นๆ และเมื่อไม่นานมานี้ก็มีนกั พัฒนาที่สามารถทาให้ Arduino
IDE ใช้งานร่ วมกับ Node MCU ได้ จึ งท าให้ ใช้ภาษา C/C++ ในการเขี ยนโปรแกรมได้ ท าให้เราสามารถใช้งานมัน ได้
หลากหลายมากยิ่งขึ้น Node-MCU ตัวนี้ สามารถทาอะไรได้หลายอย่างมากโดยเฉพาะเรื่ องที่ เกี่ยวข้องกับ IoT ไม่วา่ จะเป็ น
การทา Web Server ขนาดเล็ก การควบคุมการเปิ ดปิ ดไฟผ่าน WiFi และอื่นๆ

รู ปที่ 1 Node-mcu ESP8266 พร้อม I/O
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โมดูล RFID : RC522
RFID (Radio frequency identification) เป็ นเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นวิทยุ (Radio frequency) ในการเก็บข้อมูล เพื่อใช้
ระบุตวั ตน เช่น นาไปแปะกับสิ่ งของเพื่อใช้ระบุตวั สิ่ งของ ใช้กบั บัตรนักเรี ยนเพื่อระบุขอ้ มูลนักเรี ยน
เครื่ องอ่าน เขียน RFID (RFID Reader) เป็ นเครื่ องที่ใช้อ่านข้อมูล หรื อเขียนข้อมูลลงบัตร RFID ซึ่งเครื่ องที่ใช้อ่าน/
เขียนนี้ จะถูกแบ่งออกเป็ นช่วงความถี่ที่รองรับ รวมถึงรวมถึงรองรับการอ่านเพียงอย่างเดียว หรื อรองรับการเขียนด้วยบัตร
RFID หรื อ แท็ก RFID (RFID Tag) - ภายในจะประกอบไปด้วย 2 ส่ วน คือส่ วนเก็บข้อมูล และส่ วนเสาร์ อากาศ ตัวแท็กนี้
สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้โดยไม่ตอ้ งใช้พลังงาน เมื่ อมีการส่ งคลื่นวิทยุเข้ามาที่ ตวั แท็ก ตัวแท็กก็จะส่ งเป็ นสัญญาณข้อมูล
กลับไป แท็ก RFID จะถูกแบ่ งออกเป็ นช่วงความถี่ที่รองรับเช่นเดี ยวกับเครื่ องอ่าน / เขียน และยังแบ่งได้ตามความจุของ
ข้อมูลอีกด้วย บัตร RFID ได้ถูกใช้งานกับอย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั เช่น ใช้ในบัตรนักศึกษาเพื่อระบุตวั ตนของนักศึกษา ใช้
เป็ นบัตรเติมเงินในศูนย์อาหาร หรื อใช้เป็ นบัตรเข้าที่จอดรถ รวมถึงใช้เพื่อป้ องกันการขโมยสิ นค้าในห้างสรรพสิ นค้าอีกด้วย

รู ปที่ 2 โมดูล RC522
Switching Power Supply
ในปั จจุบนั ได้มีการใช้เทคโนโลยีแหล่งจ่ายกาลังสวิตชิ่ งกันอย่างแพร่ หลาย ซึ่ ง Switching Power Supply นั้นถูก
สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในงานอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นแหล่งจ่ายไฟให้กบั อุปกรณ์ต่างๆ และสามารถเปลี่ยนแรงดันไฟจากไฟสลับ
โวลต์สูงให้เป็ นแรงดัน ไฟตรงโวลต์ต่ าได้ ซึ่ งองค์ป ระกอบพื้ น ฐานนั้นโดยทั่วไปจะคล้ายกัน และสิ่ งที่ ส าคัญ ที่ สุ ดของ
องค์ประกอบนี้คือ คอนเวอร์เตอร์
Switching Power Supply จะประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ
-

วงจรฟิ ลเตอร์และเรกติไฟเออร์ ทาหน้าที่แปลงแรงดันไฟสลับเป็ นไฟตรง
คอนเวอร์เตอร์ ทาหน้าที่แปลงไฟตรงเป็ นไฟสลับความถี่สูง และแปลงกลับเป็ นไฟตรงโวลต์ต่า
วงจรควบคุม ทาหน้าที่ควบคุมการทางานของคอนเวอร์เตอร์ เพื่อให้ได้แรงดันเอาต์พตุ ตามต้องการ

รู ปที่ 3 Switching Power Supply
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มดูล รีเลย์
เป็ นอุปกรณ์ ที่เปลี่ ยนพลังงานไฟฟ้ าให้เป็ นพลังงานแม่เหล็ก เพื่ อใช้ในการดึ งดูดหน้าสัมผัสของคอนแทคให้
เปลี่ยนสภาวะ โดยการป้ อนกระแสไฟฟ้าให้กบั ขดลวด เพื่อทาการปิ ดหรื อเปิ ดหน้าสัมผัสคล้ายกับสวิตช์อิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ ง
เราสามารถนารี เลย์ไปประยุกต์ใช้ ในการควบคุมวงจรต่าง ๆ ในงานช่างอิเล็กทรอนิกส์มากมาย
รี เลย์ ประกอบด้วยส่วนสาคัญ 2 ส่วนหลักก็คือ
1. ) ส่ วนของขดลวด (coil) เหนี่ ยวนากระแสต่ า ทาหน้าที่ สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าให้แกนโลหะไปกระทุง้ ให้
หน้าสัมผัสต่อกัน ทางานโดยการรับแรงดันจากภายนอกต่อคร่ อมที่ขดลวดเหนี่ยวนานี้ เมื่อขดลวดได้รับแรงดัน(ค่าแรงดันที่
รี เลย์ตอ้ งการขึ้นกับชนิ ดและรุ่ นตามที่ผผู ้ ลิตกาหนด) จะเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทาให้แกนโลหะด้านในไปกระทุง้ ให้แผ่น
หน้าสัมผัสต่อกัน
2.) ส่วนของหน้าสัมผัส (contact) ทาหน้าที่เหมือนสวิตช์จ่ายกระแสไฟให้กบั อุปกรณ์ที่เราต้องการนัน่ เอง
จุดต่อใช้งานมาตรฐาน
โมดูล Step Down LM2596
อุปกรณ์ตวั นี้ทาหน้าที่แปลงระดับแรงดันไฟฟ้าตรงลง โดยสามารถปรับค่าแรงดัน output ได้โดย Potentiometer ที่
มีอยูบ่ นบอร์ด สามารถจ่ายกระแสได้ถึง 3 A และใช้หลักการแปลงโดยวงจร Buck Converter ความถี่ Swithching 150 kHz
ทาให้ทางานเงียบ และแรงดันเรี ยบ
- Input voltage: 4V-35V
- Output voltage: 1.23V-30V
- Input current: 3A(maximum)

รู ปที่ 3 LM2596S Module (3A)
กลอนแม่ เหล็กไฟฟ้ า
กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า ในท้องตลาดทัว่ ไปมีขายอยูห่ ลายแบบซึ่ งแต่ละแบบใช้งานแตกต่างกันออกไป แบบแรกให้
แรงดู ดของแม่เหล็กในการดู ดแผ่นเหล็กเรี ยกว่า กลอนไฟฟ้ า (Magnetic Lock) แบบที่ สองการทางานเป็ นแบบสลักล็อค
เรี ยกว่า (Electric ฺBolt) แบบที่ สามเรี ยกว่า Electric Strike โดยทั้งสามแบบต้องให้ไฟเลี้ยงอุปกรณ์ โดยไฟที่ จ่ายให้น้ นั มา
จาก Power supply หรื อ เครื่ องควบคุมการเปิ ด – ปิ ด ประตูอตั โนมัติ (Access control) สามารถนามาติดตั้งที่ ประตู เพื่อดูด
ประตูไม่ให้สามารถเปิ ดออกได้โดยง่ายและสามารถไปติดตั้งกับประตูได้หลากหลายวัสดุ นาไปใช้งานร่ วมกับ เครื่ องทาบ
บัตร หรื อ เครื่ องสแกนลายนิ้วมือ เป็ นระบบควบคุมการเข้า – ออกของห้อง หรื อ อาคาร กลอนแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่ นใหม่มีเสี ยง
เตือนในตัวไม่ตอ้ งไปต่อกับ Buzzer ให้ยงุ่ ยาก ซึ่งง่ายต่อใช้งานเหมือน กลอนแม่เหล็กไฟฟ้าทัว่ ไป และ เมื่อประตูเปิ ดแล้วไม่
ปิ ดในเวลาที่กาหนดจะมีเสี ยงดังโดยเวลานั้นสามารถตั้งได้ที่ตวั สามารถตั้งได้ต้ งั แต่ 1 – 15 วินาที

การดาเนินงาน
ในบทนี้จะนาเสนอข้อมูลวิธีการสร้างระบบเปิ ดปิ ดห้องเรี ยนผ่าน Web server และ RFID แจ้งเตือนผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ และการสร้างวงจรควบคุมการทางานในส่วนต่างๆ มีลาดับขั้นตอนการดาเนินงานตามแผนผังดังรู ปที่ 3.1
การเก็บรวบรวมข้อมูลของโครงการชุดนี้ได้อาศัยหลักทฤษฎี และความรู ้ทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาช่วยในการ
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ออกแบบและลดข้อผิดพลาดในการดาเนินงานทาให้งานดาเนินไปได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด จึงได้ทาการเก็บรวบรวม
หลักการทฤษฎีที่

รู ปที่ 4 ทดลองอ่านค่า RF ID
เกี่ยวข้องดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ 2 จากนั้นได้นาทฤษฎีเหล่านี้มาออกแบบโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีให้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ต้ งั ไว้ เพื่อให้โครงการออกมาสมบูรณ์มากที่สุด การเก็บรวบรวมข้อมูลจาเป็ นต้องคานึงข้อปฏิบตั ิจริ ง และ
ต้องสามารถนามาใช้งานได้สะดวก หลังจากนั้นเป็ นการออกแบบส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่จะต้องนามาใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการโดยอาศัยแนวคิดจากแหล่งข้อมูล

รู ปที่ 5 การติดตั้งชุดควบคุม
การทดลองเพื่อเก็บผล
เมื่อทาการออกแบบลายวงจรชุดควบคุมต่างๆ และทาการออกแบบโปรแกรมที่ใช้ควบคุมการเปิ ดปิ ดประตูเสร็ จ
เรี ยบร้ อยแล้ว ในบทนี้ จะเป็ นการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการทางานจริ งของระบบเปิ ดปิ ดห้องเรี ยนผ่าน Web server และ
RFID แจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ ว่าจะทางานได้จริ งตามขอบเขตที่ต้ งั ไว้หรื อไม่จะวัดผลทดลองดังนี้
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รู ปที่ 7 ตาแหน่งติดตั้งตัวอ่าน RF ID
ผลการทดสอบการเปิ ดปิ ดผ่านRFID และแจ้ งเตือนเข้ าไลน์
การทดสอบการเปิ ดปิ ดประตูน้ นั ทดสอบทั้งหมด30ครั้ง โดยมีบตั ร RFID 4ใบ ทาการแตะRFID ระยะเวลาห่างกัน
30 วินาที สลับกันไปมา
ทดสอบการเปิ ดปิ ดประตูห้องเรี ยน
30
20
10
0
ได้

ไม่ได้

รู ปที่ 8 แผนภูมิแสดงการเปิ ดปิ ดประตู
ผลการทดสอบการเปิ ดปิ ดผ่าน Web Server และแจ้ งเตือนเข้ าไลน์
การทดสอบการเปิ ดปิ ดประตูน้ นั ทดสอบทั้งหมด30ครั้ง โดยเข้า IP ที่แจ้งเตือนเข้าไลน์ตอนเปิ ดเครื่ อง
ทดสอบการแจ้งเตือนการเปิ ดปิ ดประตู
ห้องเรี ยน
30
-20

ได้

ไม่ได้

รู ปที่ 9 แผนภูมิแสดงการแจ้งเตือนการเปิ ดปิ ดประตูหอ้ งเรี ยน
ทาการกดปุ่ มในหน้า Web Server ระยะเวลาห่างกัน 30 วินาที สลับกันไปมา
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ผลการทดสอบการใช้ กระแสไฟฟ้า
การทดสอบการใช้กระแสไฟฟ้ าเมื่อมีการเปิ ดปิ ดประตูวา่ มีกระแสไฟฟ้ าไหลเข้าตูค้ วบคุมเท่าไหร่ โดยการทดสอบ
ทดสอบพร้อมกับการเปิ ดปิ ดประตูผา่ นRFID โดยที่ กลอนแม่เหล็กจะทางานก็ต่อเมื่อ ประตูอยูใ่ นสภาวะปิ ด ผมการทดสอบ
ค่ากระแสอ่านค่าได้ดงั นี้

รู ปที่ 10 แผนภูมิแสดงการกินกระไสไฟฟ้า
เมื่อทดลองเก็บค่ากระแสแล้วจะเห็นว่าค่ากระแสจะอยูใ่ นช่วง 127-134 mA ขณะที่หอ้ งอยูใ่ นสภาวะปิ ด และค่ากระแสอยู่
ในช่วง 26-34 mA ขณะที่หอ้ งอยูใ่ นสภาวะเปิ ด

สรุ ปผล
สรุปผลการดาเนินงาน
ระบบเปิ ดปิ ดห้องเรี ยนผ่าน Web server และ RFID แจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ เป็ นอุปกรณ์เพื่อให้
มีการจัดระเบียบการเข้าใช้หอ้ งเรี ยนได้อย่างง่าย มีการระบุคคลเข้าใช้ห้องเรี ยนโดยแอพพลิเคชัน่ ไลน์จะเป้ นตัวบันทึกให้วา่
ช่วงเวลานั้นๆ มีบุคคลเข้าใช้ห้องเรี ยน การออกจากห้องเรี ยน ระบบเปิ ดปิ ดห้องเรี ยนผ่าน Web server และ RFID แจ้งเตือน
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ ช่วยในการตรวจสอบว่าในเวลานั้นอาจารย์ท่านใดเข้าใช้ห้องเรี ยนและออกจากห้องเรี ยนเวลากี่โมง
ซึ่ งจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (NODEMCU ESP 8266) มาช่วยควบคุม สามารถระบุตวั ตนได้ดว้ ยโมดูล (RFID:RC522)
และ Web server ซึ่งเมื่อมีการสัง่ เปิ ดหรื อปิ ด ก็จะมีการส่งสัญญาณไปที่ Node
-mcu เพื่ อ ระบุ ต ั ว ตนส่ ง ข้อ ความเข้ า ไลน์ และNode-mcu ก็ จ ะสั่ ง งานให้ Relay ตั ด การท างานของกลอน
แม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อเปิ ดหรื อปิ ดห้องเรี ยน เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบการใช้หอ้ งเรี ยนได้อย่างสะดวกมากขึ้น
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บทคัดย่อ
ปั จจุบนั ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการประมวลภาพใบหน้ากาลังได้รับความนิยมและสนใจกันมาก
เนื่ องจากมีความสะดวกและเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล บทความนี้ นาเสนอระบบสแกนใบหน้าสาหรับยืนยันตัวบุคคลใน
การเข้าใช้หอ้ งโดยใช้ตวั ประมวลผลราสเบอร์ รี่พาย การออกแบบระบบแบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือ การตรวจจับใบหน้าและการรู ้จา
ใบหน้าโดยใช้ฟังก์ชนั โอเพนซีวีในการประมวลผล จากนั้นจะรายงานผลการตรวจสอบภาพใบหน้ากับฐานข้อมูลเพื่อยืนยัน
ตัวบุคคลพร้อมการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์ไปยังผูด้ ูแลระบบว่าเป็ นบุคคลที่ ได้รับหรื อไม่ได้รับอนุ ญาตเข้าใช้ห้อง จากการ
ทดลองผลโดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 5 คน โดยมีเงื่อนไขแสงสว่างสี ขาว ระบบสามารถยืนยันตัวบุคคลท่าทางใบหน้าตรงมี
ค่าความถูกต้อง 100% ประโยชน์ของระบบนี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานด้านรักษาความปลอดภัยได้หลากหลายรู ปแบบ
และด้านการควบคุมอุปกรณ์ตามความต้องการผูใ้ ช้เมือทราบผลการตรวจสอบใบหน้า

คาสาคัญ : สแกนใบหน้า, การรู ้จาใบหน้า, การประมวลภาพ, ราสเบอร์รี่พาย
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Recently, security systems by face processing technology have become popular and more interesting due to its
convenience and identification. This paper presents face scan system for identity confirmation accessing room on
raspberry Pi. The system design is divided into two parts: face detection and face recognition are by OpenCV library
functions in processing. The reporting system of the face scan is with database to identify personal, and in addition it is
alert notification via email into administrator. From testing of 5 sample groups by conditioning lighting white color, the
system can be confirmed with straight face as a accuracy of 100%. The benefits of this system can apply for multiple
security systems and equipment control for determining user requirements.

Keywords : Face Scan, Face Recognition, Imaging Processing, Raspberry Pi
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บทนา
ความปลอดภัยในการใช้ชีวติ และทรัพย์สินถือได้วา่ เป็ นความสาคัญที่ตอ้ งคานึ งถึงเป็ นสิ่ งแรกของมนุษย์ ปั จจุบนั
ได้มีการคิดค้นระบบรักษาความปลอดภัยหลากหลายรู ปแบบ โดยแต่ละรู ปแบบขึ้นอยูก่ บั เหตุปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ตอ้ งการ
ความปลอดภัย เช่น ภายในตัวอาคาร ธนาคาร บ้าน พื้นที่ส่วนบุคคล เป็ นต้น และในการออกแบบแต่ละระบบนั้นจะมีการใช้
อุปกรณ์ทีมีความแตกต่างกัน ปั จจุบนั ได้มีการนาเทคโนโลยีทางด้านการประมวลผลภาพมาใช้อย่างแพร่ หลายในด้านรักษา
ความปลอดภัย ตัวอย่างเช่ น การตรวจจับ ความเร็ วรถยนต์บ นท้อ งถนน การตรวจจับ การเคลื่ อ นไหวของมนุ ษ ย์ การ
ประมวลผลภาพทางการแพทย์ เป็ นต้น ซึ่ งมีการยอมรับในประสิ ทธิ ภาพสาหรับการใช้งานที่ ดี (กิ ตติ, 2549; อรฉัตร และ
คณะ, 2558) ในช่วงที่ผา่ นมาการประมวลผลสัญญาณภาพจาเป็ นต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีความเร็ วและหน่วยความจา
สู งสาหรับประมวลผลที่ ทาได้ซบั ซ้อนขึ้น ซึ่ งในการนาไปประยุกต์ใช้กบั งานบางประเภท ขนาดของตัวอุปกรณ์อาจไม่มี
ความยืดหยุน่ และเหมาะสมมากนัก ปั จจุบนั เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ประมวลผลที่มีประสิ ทธิภาพ
สูงและมีขนาดเล็กลง คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กชนิดหนึ่งคือราสเบอรรี่ พาย (Raspberrry Pi) กาลังได้รับความนิ ยมอย่างมาก
ในปั จจุบนั เนื่ องจากมีระบบการเชื่ อมต่อฮาร์ ดแวร์ ของบอร์ ดผ่านไลบารี่ และมีขนาดโครงสร้างเล็ก ทาให้สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้กบั งานต่างๆได้หลากหลายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ในช่วงที่ผ่านมานี้ มีหลายๆงานวิจยั ได้นาเทคนิ คการมวลภาพมาใช้สาหรับตรวจสอบใบหน้าเพื่อวัตถุประสงค์ที่
ต้องการตามผูใ้ ช้งาน ดังเช่น การตรวจจับใบหน้าและติดตามบุคคลผ่านกล้องวงจรปิ ด ตูฝ้ ากสัมภาระโดยใช้เทคนิ คการรู ้จา
ใบหน้า การเปิ ดปิ ดประตูอตั โนมัติ และการสื บค้นข้อมูลทางการแพทย์โดยวิธีรู้จาใบหน้าสาหรับหุ่นยนต์ดูแลผูป้ ่ วย เป็ นต้น
(กฤตกรณ์ และคณะ, 2560; จักรี และคณะ, 2560; จตุรนต์ และอธิ ฐาน, 2560) นอกจากนี้ ยงั เริ่ มมีรายงานศึกษาใช้การสร้าง
ระบบสแกนใบหน้าด้วยราสเบอรรี่ พาย สาหรับวัตถุประสงค์ตามความต้องการผูใ้ ช้งานมากขึ้น เช่น การลงเวลา และยืนยัน
ตัวบุ ค คลเพื่ อ เข้าพักโรงแรม เป็ นต้น (นวพล และคณะ, 2560; สุ ร เชษฐ์ และคณะ, 2560) ในบทความนี้ ได้เล็งเห็ น ถึ ง
ประโยชน์ของเทคโนโลยีการประมวลภาพสาหรับใช้ระบบรักษาความปลอดภัย และอุปกรณ์ประมวลผลที่มีความสะดวก
ต่อการใช้งาน จึงได้นาเสนอระบบสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวบุคคลบนราสเบอรร์รี่พายในการเข้าใช้หอ้ งโดยใช้เทคนิคการ
ตรวจจับและรู ้จาใบหน้าด้วยฟังก์ชนั ของโอเพนซีวี (Open CV) พร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนผลผ่านอีเมล์ไปยังผูด้ ูแลระบบ
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
การตรวจจับใบหน้ า
การตรวจจับใบหน้า (Face detection) เป็ นกระบวนการจับภาพใบหน้าสาหรับใช้เป็ นภาพต้นฉบับเพื่อเก็บเป็ น
ฐานข้อมูลสาหรับนาไปใช้ในประมวลผลเปรี ยบเที ยบกับภาพใบหน้าของเป้ าหมายที่ตรวจสอบโดยใช้หลักการเรี ยนรู ้จา
วิธีการพื้ น ฐานสาหรั บการตรวจจับใบหน้าสามารถแบ่ งออกเป็ น 4 ประเภทประกอบด้วย วิธีแรกคื อวิธีการเชิ งความรู ้
(Knowledge-based methods) เป็ นวิธีที่ใช้องค์ประกอบส่ วนที่ สาคัญบนใบหน้า เช่น ดวงตา ปาก จมูก มีจานวนและแต่ละ
ส่ วนมีตาแหน่งระยะอย่างไร โดยจะนามาใช้หากฎเกณฑ์เพื่อแยกแยะใบหน้า ข้อด้อยของวิธีน้ ี คือ กรณี ที่กาหนดกฎเกณฑ์
มากเกิ นไปจะทาให้การตรวจจับใบหน้าทาได้ยาก แต่หากน้อยไปก็จะส่ งผลให้การตรวจจับใบหน้ามี ความผิดพลาดได้
เช่นเดี ยวกัน วิธีที่สองคือวิธีเชิงลักษณะ (Feature invariant approaches) เป็ นวิธีการใช้ดึงลักษณะเด่นใบหน้าของปาก จมูก
คิ้ว ตา และเส้นผม โดยใช้การคานวณหาเส้นขอบ (Edge detection) เพื่อนามาคานวณความสันพันธ์การตรวจจับใบหน้า วิธี
นี้มีขอ้ ด้อยในเรื่ องสภาพแวดล้อมีที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น สภาพแสงและสัญญาณรบกวนซึ่ งส่ งผลให้ไม่สามารถคานวณหา
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เส้น ขอบได้ วิธีที่ ส ามคื อวิธีก ารจับ คู่แ ม่แ บบ (Template matching methods) วิธีน้ ี ถื อได้ว่าง่ ายไม่ยุ่งยาก ด้วยการใช้ภาพ
ใบหน้าตรงเป็ นต้นฉบับ จากนั้นเมื่อรับภาพใบหน้าที่ตรวจจับเข้ามาจะนามาหาค่าสหสัมพันธ์ (Correlation value) กับภาพ
ต้นฉบับ อย่างไรก็ตามวิธีน้ ี ประสิ ทธิ ภาพการตรวจจับยังไม่ดีมากนักเนื่ องจากรู ปทรงใบหน้าและขนาดที่แตกต่างจากภาพ
ต้นฉบับ และวิธีที่สี่คือวิธีเชิงรู ปลักษณ์ (Appearance-based methods) วิธีการนี้จะใช้แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ของรู ปภาพ
ต้นฉบับของใบหน้า และที่ ไม่ใช่ใบหน้าในการหาคุณลักษณ์ ความสัมพันธ์โดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ ทางสถิติ และการ
เรี ยนรู ้ของอัลกอริ ธึมที่ เขียนขึ้นเพื่อประมวลผล จากการตรวจสอบรายงานวิจยั พบว่าวิธีน้ ี มีประสิ ทธิ ภาพดี กว่าทั้งสามวิธี
ก่ อนตามที่ กล่ าวมา โดยเฉพาะเทคนิ ค ที่ ถูก น าเสนอโดย Viola และ Jones มี ป ระสิ ท ธิ ภาพที่ ดี และเป็ นที่ นิ ยมน าไปใช้
ตรวจจับใบหน้าในหลายๆงานที่ผา่ นมา (รุ สลี่ และวิไลพร, 2554)
เทคนิ คการตรวจจับใบหน้าของ Viola และ Jones ได้ถูกนาเสนอในปี ค.ศ. 2001 ซึ่ ง เทคนิ คนี้ มีขอ้ เด่ นในเรื่ อง
ความเร็ วและความถูกต้องการตรวจจับสู ง เป็ นที่นิยมและยอมรับในหลายงานวิจยั ขั้นตอนการทางานของนี้ สามารถแบ่ง
ออกเป็ น 3 ขั้นตอน ได้แก่ การคานวณรู ปแบบการจาลอง การค้นหารู ปแบบการจาลอง และการรวมตัวจาแนกกลุ่มแบบต่อ
เรี ยง การคานวณรู ปแบบใช้เทคนิ คการจาลองแบบ Haar-like เป็ นตัวตรวจจับซึ่ งเทคนิ คนี้ ตวั ตรวจจับจะมีการปรับขนาดที่
แตกต่างกันในการค้นหาภาพใบหน้าที่นามาแบ่งออกเป็ นภาพย่อย (Sub-window) ต้นฉบับ วิธีการนี้ จะใช้เวลาคงที่สาหรับ
การตรวจจับใบหน้าในแต่ละรอบ การจาลองรู ปแบบ Haar-like ประกอบด้วยพื้นที่ สี่เหลี่ ยมที่ มีแสงเงาและไม่มีแสงเงา
ดังนั้นการคานวณหาค่าการจาลองแบบจะเป็ นผลต่างของความเข้มในบริ เวณส่วนแสงเงาและไม่มีแสงเงา ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะ
นามาเปรี ยบเที ยบกับค่าเทรสโฮลด์ (Threshold) เพื่อกาหนดเกณฑ์ตดั สิ นว่าเป็ นภาพใบหน้าหรื อไม่ ขั้นตอนที่ สองเป็ น
กระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยอัลกอริ ธึม Adaboost สาหรับการหาตัวจาแนกแบบอ่อนแอ และการปรับค่าถ่วงน้ าหนักเพื่อลดค่า
ความผิดพลาดให้นอ้ ยที่สุด และขั้นตอนที่สามจะใช้ตวั จาแนกหลายๆตัวต่อเรี ยงลาดับเพื่อลดเวลาการคานวณให้นอ้ ยลงและ
เพิม่ ความถูกต้องในการตรวจจับ (Viola, P. and Jone M., 2004)
การรู้ จาใบหน้ า
การรู ้ จาใบหน้า (Face recognition) คื อระบบการค้น หาใบหน้าจากอิ น พุท ที่ ตรวจจับเพื่ อเปรี ยบเที ยบกับภาพ
ต้นฉบับในฐานข้อมูลที่เก็บเอาไว้ โดยใช้อลั กอริ ธึมในการแยกเอกลักษณ์ใบหน้า ระบบรู ้จาใบหน้าประกอบด้วยขั้นตอน
การทางาน 3 ส่วนคือ การค้นหาใบหน้า การหาคุณลักษณะต่างๆของใบหน้า และการรู ้จาใบหน้าเป็ นส่วนสุดท้าย (Liu, S. S.
et al., 2007; Zhao W. et al., 2003) ระบบการทางานทั้ง 3 ขั้นตอนแสดงดังภาพที่ 1 ปั จจุบนั มีอลั กอริ ธึมที่ ใช้ตรวจจับและ
การเรี ยนรู ้จาใบหน้าด้วย Open CV หรื อ Open Source Computer Vision
ภาพอินพุท

การค้นหาใบหน้า

การหาคุณลักษณะใบหน้า

การรู ้จาใบหน้า

รายงานผล

ภาพที่ 1 ระบบการทางานของการรู ้ใบหน้า
Library เป็ นไลบารี่ ที่ มี การตรวจจับใบหน้าด้วยเทคนิ ค ของ Viola และ Jones และมี โมดู ล การรู ้ จาใบหน้า ถู ก
พัฒนาโดยบริ ษทั อินเทลสาหรับใช้ในการประมวลผลภาพและงานทางด้าน Computer Vision ไลบารี่ ที่พฒั นาเป็ นโอเพน
ซอร์ ส ตัวไลบารี่ น้ ี เขียนขึ้นด้วยภาษา C และ C++ ซึ่ งสามารถรันได้บนทั้ง Linux Mac OSX และ Windows นอกจากนี้ ยงั
สามารถเชื่ อ มต่ อ กับ ภาษาอื่ น ๆ เช่ น ไพทอน และเมทแลป เป็ นต้น ตัว ไลบารี่ มี ค วามสามารถในการท างานอย่า งมี
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ประสิ ท ธิ ภาพ และมี มากกว่า 500 ฟั งก์ชัน ส าหรั บ ใช้ในการพัฒ นางานที่ มี ความซับ ซ้อ น ซึ่ งปั จ จุ บัน เป็ นที่ นิ ยมใช้กัน
(Kaehler, A. and Bradski G., 2014)
ใน Open CV มี ไ ลบารี่ ก ารรู ้ จ าใบหน้ าด้ว ยไอเกนเฟส (Eigenface) ซึ่ งเป็ นวิ ธี ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี เมื อ
เปรี ยบเทียบกับหลายๆวิธีสาหรับการรู ้จาใบหน้าและได้รับความนิ ยมใช้กนั มาก (Muge, C. and Ozen F., 2011) วิธีน้ ี อาศัย
หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal component analysis) ในการลดขนาดของมิติภาพ วิธีการไอเกนเฟสเริ่ มจาก
การหาค่าเฉลี่ยของภาพใบหน้าจากสมการ (Tolba, A. S. et al., 2005)

 =

เมือ  คือค่าเฉลี่ยใบหน้า
ใบหน้า จากสมการ

M

1
M

M



(1)

i

i =1

คือจานวนรู ปภาพ และ

i

คือเวกเตอร์ ภาพใบหน้า จากนั้นนาเวกเตอร์ ภาพใบหน้าลบเฉลี่ย
(2)

 i = i − 

เมื อ  i คื อเวกเตอร์ ใบหน้าใหม่ห รื อค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าเป็ นเมตริ ก ซ์ กาหนดให้เป็ น A=1, 2 ,..., M 
จากนั้นคานวณหาค่าความแปรปรวนร่ วม (C) จาก
C=

1
M

M

 
i

T
i

(3)

= AAT

i =1

คานวณหาค่าไอเกนเวกเตอร์ (v) และค่าไอเกน (  ) ของเมตริ กซ์ความแปรปรวนร่ วมใน (3) จาก
AAT Avi =  Avi

(4)

ทาการเลือกใช้ค่าไอเกนที่ มีนัยสาคัญสาหรับใช้ในการเรี ยนรู ้จาโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก นาภาพที่ ตอ้ งการ
ทดสอบรู ้จามาคานวณหาค่าน้ าหนัก ( k ) จาก
k = kT ( − )

เมือ k = 1,..., M จะได้ค่าน้ าหนักในรู แบบเวกเตอร์ แต่ละใบหน้าไอเกนคือ T
ใบหน้าสามารถพิจารณาได้จาก
 k =  − T

(5)
= [1 , 2 , ..., M ]

การทดสอบรู ้จาภาพ

(6)

เมือ  k คือระยะทางยุคลิด (Euclidean distance)  คือใบหน้าไอเกน และ  k คือใบหน้าที่ทดสอบ ซึ่ งถ้าหากค่า  k ที่มี
ความแตกต่างน้อยที่สุดมีค่าน้อยกว่าค่า Threshold แสดงว่าเป็ นใบหน้าบุคคลที่มีอยูใ่ นฐานข้อมูล
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การออกแบบและจัดสร้ างอุปกรณ์
การออกแบบ
การออกแบบระบบการทางานแบ่งเป็ น 2 ส่ วนหลักประกอบด้วย การตรวจจับใบหน้าและการรู ้จาใบหน้า ตัว
ประมวลผลเลือกใช้ราสเบอร์ รี่พายสาม โมเดลบี และกล้องจับภาพใช้กล้องราสเบอร์ รี่เวอร์ ชนั่ 2 การทางานของระบบเริ่ ม
จากเมื่ อ มี ผู ้ต ้อ งการผ่า นเข้ามาระบบจะท าการตรวจจับ ใบหน้ าด้ว ยกล้อ ง จากนั้ นจะน าภาพที่ ไ ด้ม าท าการเรี ย นรู ้ จ า
เปรี ยบเที ยบกับภาพต้นฉบับในฐานข้อมูลว่าตรงกันหรื อไม่ท้ งั สองขั้นตอนจะใช้ฟังก์ชนั ของ Open CV เมื่อระบบทาการ
ประมวลผลการรู ้จาใบหน้าเป็ นการรวมชุดรู ปภาพใบหน้าที่จะใช้ในการฝึ กฝน (Training set) สาหรับการทานายบุคคลกับ
ใบหน้าที่เก็บฐานข้อมูลว่าตรงกันหรื อไม่โดยใช้ค่าไอเกนเฟสในการรู ้จาใบหน้าจากการรวมชุดภาพใบหน้า โดยบุคคลที่
ใกล้เคียงมากที่สุดในจานวนชุดของภาพที่ทาการฝึ กฝนแสดงว่าบุคคลนั้นอยูใ่ นฐานข้อมูลจากนั้นกล้องจะถ่ายภาพบุคคลนั้น
เก็บไว้และไฟแอลอีดีสีเขียวติดสว่าง พร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนผ่านอีเมลด้วยข้อความ “มีบุคคลเข้าใช้ห้อง” หากไม่มีค่าที่
ใกล้เคียงกล้องจะทาการถ่ายภาพเก็บเช่นเดียวกันและไฟแอลอีดีสีแดงติดสว่างพร้อมแจ้งเตือนผ่านอีเมลด้วยข้อความว่า “มี
บุคคลไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้หอ้ ง” ซึ่ งระบบที่ได้ออกแบบสามารถเรี ยกดูภาพบุคคลที่ท้ งั ที่มีและไม่มีอยูใ่ นฐานได้ท้ งั นี้เป็ น
การเก็บหลักฐานสาหรับรักษาความปลอดภัย แผนผังการทางานของโปรแกรมตรวจจับและรู ้จาใบหน้าสามารถสรุ ปเป็ น
ลาดับแสดงได้ดงั ภาพที่ 2 สาหรับการทางานโปรแกรมการถ่ายภาพเพื่อเก็บเป็ นฐานข้อมูลเริ่ มจากเมื่อมีการตรวจจับใบหน้า
เจอแล้วทาการถ่ายภาพและแปลงภาพเป็ นภาพระดับเทาและบันทึกลงในแฟ้มชื่อ training/positive
การจัดสร้ างอุปกรณ์
การออกแบบโครงสร้างตัวอุปกรณ์ของเครื่ องตรวจจับและรู ้จาใบหน้าตัวโครงสร้างทาจากแผ่นอะคริ ลิคสี ใสมี
ความหนา 4 มิลลิเมตร โดยมีขนาดความกว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 14 เซนติเมตร และสู ง 19 เซนติเมตร ติดตั้งตัวอุปกรณ์ให้
สู งจากพื้นระยะ 130 เซนติเมตรสาหรับผูใ้ ช้งานความสู งระหว่าง 150-185 เซนติเมตร ลักษณะโครงสร้างของอุปกรณ์ ที่
ออกแบบแสดงดังภาพที่ 3 และ 4 ตามลาดับ
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เริ่ ม
โหลด

ไม่เจอ
ตรวจจับ
เจอ
บันทึกภาพใบหน้าลงใน
แฟ้ม
ใช่

นาภาพใบหน้าเปรี ยบเทียบ
กับแฟ้ม

ไม่ใช่

LED สี เขียว

LED สี แดง

บันทึกภาพใบหน้าลงใน
แฟ้ม

บันทึกภาพใบหน้าลงใน
แฟ้ม

แจ้งเตือนทางอีเมล์วา่

แจ้งเตือนทางอีเมล์วา่

มีบุคคลเข้าใช้หอ้ ง

มีบุคคลไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้

จบการ

ภาพที่ 2 แผนผังการทางานโปรแกรมการตรวจจับและรู ้จาใบหน้า
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ภาพที่ 3 ตัวเครื่ องตรวจจับและรู ้จาใบหน้า

ภาพที่ 4 โครงสร้างทางกายภาพโดยรวมของอุปกรณ์
การทดสอบและวิจารณ์ ผล
การตรวจจับใบหน้ า
การทดลองการตรวจจับใบหน้าเพื่อบันทึกภาพใบหน้าลงในแฟ้มสาหรับเป็ นฐานข้อมูล ผูจ้ ดั ทาได้ทาการทดลองใน
ห้องเรี ยนชั้น 10 อาคารศรี วิศววิทยา มีการทดลองทั้งหมด 8 ลักษณะท่าทางคือ หน้าตรง ก้มหน้า เงยหน้า ปิ ดตา สวมหมวก
ใส่ แว่นตา หันซ้ายและหันขวา โดยใช้บุคคลในการทดลองแต่ลกั ษณะจานวน 5 คน คนละ 5 รู ปโดยที่ผทู ้ ดสอบยืน่ ห่ างจาก
ตัวเครื่ องเป็ นระยะ 80-100 เซนติเมตร เมื่ อความสู งของผูใ้ ช้งานอยู่ระหว่าง 150-185 เซนติเมตร ภายใต้แสงสว่างสี ขาว
ตัวอย่างท่าทางของการทดสอบการตรวจจับใบหน้าแสดงดังภาพที่ 5
จากผลการทดสอบพบว่าทั้ง 5 คนจานวนคนละ 5 ครั้ง ประสิ ทธิภาพของเครื่ องที่ออกแบบมีความสามารถตรวจจับ
ใบหน้าท่าทางลักษณะต่างๆมีความถูกต้องสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 1 จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าว่าการตรวจจับใบหน้าท่าทางหน้า
ตรงเครื่ องสแกนสามารถตรวจจับได้ทุกครั้ง ในภาพที่ 5 เป็ นตัวอย่างท่าทางต่างๆที่ใช้ในการทดสอบการตรวจจับใบหน้าที่
เครื่ องสามารถตรวจจับได้ประกอบด้วยท่าทาง หน้าตรง ก้มหน้า เงยหน้า ปิ ดตา สวมหมวก และใส่ แว่นตา สาหรับท่าทาง
หันซ้ายและหันขวาพบว่าเครื่ องสแกนไม่สามารถตรวจจับได้ ทั้งนี้ เนื่ องจากในการตรวจจับใบหน้าด้วยวิธีของ Viola และ
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Jones นั้น จะต้องตรวจพบความแตกต่างของบริ เวณดวงตา แก้มและความแตกต่างระหว่างบริ เวณดวงตาสองข้างและบริ เวณ
จมูก ดังนั้นจะไม่มีภาพแสดงไว้ในภาพที่ 5

หน้าตรง
ก้มหน้า
เงยหน้า
ปิ ดตา
สวมหมวก
ใส่แว่นตา

ภาพที่ 5 ภาพที่ได้จากการตรวจจับใบหน้าด้วยลักษณะท่าทางที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบตรวจจับใบหน้าด้วยลักษณะท่าทางที่แตกต่างกัน
ท่าทางใบหน้า
ค่าความถูกต้อง
หน้าตรง
100%
ก้มหน้า
84%
เงยหน้า
92%
ปิ ดตา
52%
สวมหมวก
32%
ใส่แว่นตา
หันซ้าย

72%
0%

หันขวา

0%

การรู้ จาใบหน้ า
การทดสอบการรู ้จาใบหน้าของบุคคลเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิ ทธิ์ การเข้าใช้หอ้ ง ได้ทาการทดสอบในห้องเดียวกับ
ที่ใช้ในการทดสอบการตรวจจับใบหน้าโดยมีเงื่อนไขแสงสว่างและลักษณะท่าทางใบหน้า 8 ลักษณะเช่นเดียวกัน โดยใช้
บุคคลในการทดสอบแต่ลกั ษณะเป็ นบุคคลที่มีภาพใบหน้าในฐานข้อมูลจานวน 5 คน คนละ 3 ครั้ง ภาพที่ 6 แสดงตัวอย่าง
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การทดสอบรู ้จาใบหน้า ผลจากการทดสอบพบว่าการรู ้จาใบหน้าในลักษณะหน้าตรงสามารถเปรี ยบเทียบใบหน้าได้ถูกต้อง
ที่สุดคิดเป็ น 100% ส่วนในลักษณะอื่นๆ เช่น เงยหน้า หันซ้าย หันขวา สวม

(ก)

(ข)
ภาพที่ 6 ตัวอย่างการทดสอบรู ้จาใบหน้าด้วยลักษณะหน้าตรง (ก) ลักษณะการยืน (ข) ภาพที่แสดงหน้าจอ
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบรู ้จาใบหน้าด้วยลักษณะท่าทางที่แตกต่างกัน
ลักษณะท่าทาง
คนที่

1

2

3

4

ครั้งที่

หน้า

ก้ม

เงย

ทดสอบ

ตรง

หน้า

หน้า

1

ได้

ได้

ไม่ได้

2

ได้

ได้

3

ได้

1

ปิ ดตา

หัน

หัน

สวม

ใส่

ซ้าย

ขวา

หมวก

แว่นตา

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

2

ได้

ได้

ไม่ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

3

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

1

ได้

ได้

ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

2

ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

3

ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

1

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

2

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

3

ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

1

ได้

ได้

ไม่ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ได้

ไม่ได้
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2

ได้

ได้

ไม่ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

3

ได้

ได้

ไม่ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ได้

ไม่ได้

15

12

2

10

0

0

3

1

100%

80%

0%

0%

20%

6.667%

จานวนครั้งที่
เปรี ยบเทียบได้
คิดเป็ นร้อยละ

13.333% 66.667%

หมวก และใส่แว่น ไม่สามารถเปรี ยบเทียบใบหน้าได้น้ นั เกิดจากการตรวจจับใบหน้าไม่เจอเนื่องจากระบบไม่สามารถตรวจ
พบความแตกต่ างของบริ เวณดวงตา แก้ม และความแตกต่ างระหว่างบริ เวณดวงตาสองข้างและบริ เวณจมู ก ที่ ชัด เจน
รายละเอียดผลการทดสอบความสามารถของเครื่ องสามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 2
การบันทึ กภาพจะทาการแยกเป็ นแฟ้ มเพื่อทาการเก็บรู ปภาพเป็ นหลักฐานว่ามีบุคคลใดต้องการจะเข้าใช้ห้องโดย
บันทึกชื่อรู ปเป็ นวันและเวลา แยกออกเป็ น 3 แฟ้ มประกอบด้วยแฟ้มบันทึ กรู ปบุคคลทั้งหมดที่ตอ้ งการเข้าใช้ห้อง แฟ้ มที่
สองบันทึกรู ปภาพบุคคลที่อนุญาตให้เข้าใช้ห้องได้ และแฟ้มที่บนั ทึกรู ปภาพผูท้ ี่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้หอ้ ง
เปรี ยบเที ยบประสิ ท ธิ ภ าพของการเรี ยนรู ้ จาใบหน้ากับ งานวิจัยอื่ น ที่ ใช้วิธี ไอเกนเฟสเหมื อ นกัน ในงานของ
สุ รเชษฐ์ และคณะ (2560) มีความถูกต้อง 100% งานของ จักรี และคณะ (2560) มีความถูกต้อง 100% งานของ จตุรนต์
และอธิ ฐ าน (2560) มี ค วามถู กต้อ ง 93.33% และ กฤตกรณ์ และคณะ (2560) ความถู กต้อ ง 83% ในตารางที่ 3 เป็ นการ
เปรี ย บเที ย บบางวิ ธี ส าหรั บ ใช้ใ นการเรี ย นรู ้ จ าใบหน้ าที่ ใ ช้จ านวนภาพในชุ ด การสอน (Training set) และvy9อัต รา
ความสาเร็ จ (Success rate) ที่ต่างกัน
ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบงานที่เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้จาใบหน้า (Muge, C. and Ozen, F., 2012)
วิธี
จานวนภาพในการ
อัตราความสาเร็ จ
ชุดการสอน
Principal component analysis
400
79.65%
Principal component analysis + Relevant
400
92.34%
component analysis
Independent component analysis
40
Gauss function
81.35%
Hidden Markov model
200
84%
Active shape model
100
78.12-92.05%
Wavelet transform
Support vector machines

100
-

80-91%
85-92.1%

Neural networks
Eigenfaces

70

93.7%
92-100%
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การแจ้ งผลผ่านทางอีเมล์
การทดสอบระบบการแจ้งเตือนผ่านอีเมลเพื่อเป็ นเตือนผูด้ ูแลระบบให้ทราบว่าในขณะนี้ มีบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรื อมีบุคคลไม่ได้รับอนุ ญาตกาลังมาเข้าใช้ห้อง หากเป็ นผูท้ ี่ ได้รับอนุ ญาตเข้าใช้ห้องจะมีการแจ้งเตือนว่ามีบุคคลได้รับ
อนุ ญาตเข้าใช้ห้อง แต่ถา้ เป็ นบุคคลที่ ไม่ได้รับอนุญาตจะมีการแจ้งเตือนว่าด้วยข้อความว่ามีบุคคลไม่ได้รับอนุ ญาตเข้าใช้
ห้อง โดยทาการทดสอบจานวน 10 ครั้ง พบว่าสามารถแจ้งเตือนได้ทุกครั้ง ภาพที่ 7 แสดงตัวอย่างการแจ้งเตือนข้อความผ่าน
อีเมล์เพื่อเป็ นการแจ้งเตือนผูด้ ูแลระบบ

ภาพที่ 7 ข้อความแจ้งเตือนทางอีเมล์

สรุ ปผล
บทความนี้ นาเสนอการระบบตรวจจับและรู ้จาใบหน้าสาหรับยืนยันตัวบุคคลในการเข้าใช้ห้อง มุ่งประเด็นไปที่
การนาบนตัวประมวลผลราสเบอร์รี่พายมาใช้ในการประมวลผล การทดสอบผลการตรวจจับและรู ้จาใบหน้าประกอบด้วย 8
ลักษณะท่าทางคือ หน้าตรง ก้มหน้า เงยหน้า หันซ้าย หันขวา ปิ ดตา สวมหมวกและใส่ แว่นตา จากการทดสอบพบว่าระบบ
สามารถทาการตรวจจับและรู ้จาใบหน้าแม่นยาที่สุดค่าความถูกต้อง 100% ด้วยท่าทางหน้าตรง การแจ้งข้อความผ่านทาง
อีเมล์สามารถทาได้ทุกครั้ง การเก็บบันทึ กภาพประวัติแยกไฟล์ท้ งั ผูท้ ี่ มีและไม่มีชื่ออยู่ในฐานสามารถทางานได้ถูกต้อง
ระบบนี้ เมื่อมีการตรวจจับและรู ้จาใบหน้าแล้วสามารถสร้างเงือนไขเอาท์พุทที่ได้ไปประยุกต์สาหรับใช้ควบคุมอุปกรณ์อื่น
ใดตามความต้องการผูใ้ ช้งานเหมาะกับงานที่ ใช้ทรัพยากรไม่มากนัก เคลื่อนย้ายสะดวก อย่างไรก็ตามกรณี ที่งานมีความ
ซับซ้อนอาจมีขอ้ จากัดในเรื่ องหน่วยความจาและความเร็ วในการประมวลผล
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บทคัดย่อ
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสาจัดตั้งขึ้น เพื่อให้เยาวชนรุ่ นหลังได้รับรู ้ถึงประวัติความเป็ นมา และรู ้ค่าแก่
การอนุรักษ์ ทั้งในด้าน วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปั จจุบนั ได้เปิ ดให้บุคคลภายนอกที่สนใจ
ในแหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวติ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชน ได้เข้าเรี ยนรู ้ถึงวิถีชีวติ และภูมิปัญญามากขึ้น ซึ่ งในขณะ
นี้ ทางกลุ่มท่องเที่ ยวเชิ งอนุ รักษ์เขาพญาบังสาได้มีรูปแบบการประชาสัมพันธ์ในลักษณะของเว็บไซต์อยูแ่ ล้ว แต่เว็บไซต์
ดังกล่าวเป็ นเว็บไซต์ที่ตอบสนองทางเดียว ไม่มีการติดต่อกับฐานข้อมูล และไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ นอกจากนี้ ทางกลุ่ม
ท่องเที่ ยวเชิ งอนุ รักษ์เขาพญาบังสายังเป็ นที่ รู้จกั ไม่มากนัก ซึ่ งนักท่องเที่ ยวส่ วนใหญ่จะรู ้จกั กลุ่มท่องเที่ ยวเชิ งอนุรักษ์เขา
พญาบังสาผ่านทางการบอกต่อแบบปากต่อปาก ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้พฒั นาสื่ อประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์ในรู ปแบบของ
เว็บไซต์ เพื่อจัดเก็บข้อมูล ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา เมื่อพัฒนาเว็บไซต์เรี ยบร้อย
แล้วได้มีการนาเว็บไซต์ให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องภายในกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เขาพญาบังสาทดลองใช้งาน ผลของความพึงพอใจ
ที่ มีต่อเว็บไซต์มีค่าเฉลี่ ยรวมอยู่ในระดับ มาก หลังจากนั้นทาการจัดอันดับ (Rank) ของเว็บไซต์ดว้ ยเทคนิ คด้วยเทคนิ ค
Search Engine Optimization (SEO) ซึ่ งเป็ นเทคนิ ค ในการปรั บ แต่ ง เว็บ ไซต์เพื่ อ ให้ เว็บ ไซต์อ ยู่ในอัน ดับ ต้น ๆ ของการ
แสดงผลจากเสิ ร์ชเอนจิ น โดยกาหนดคาค้น (Keyword) ที่ ใช้ในการค้นหาบนเสิ ร์ชเอนจิ น ผลที่ ได้จากการทา SEO ของ
เว็บไซต์ ทาให้การแสดงผลเว็บไซต์จากเสิ ร์ชเอนจินอยูใ่ นอันดับที่สูงขึ้น เป็ นผลให้กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา
เป็ นที่รู้จกั มากยิง่ ขึ้น
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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 peopleto-people. So researchers have developed online media in the form of websites. To store data public relations and publish
the Kao Paya Bung Sa ecoturism group. When the website has been developed, the website has been test by the
concerned ecotourists. The satisfaction on the site was at the high level. Then rank the website with techniques by Search
Engine Optimization (SEO) is the process of affecting the online visibility of a website or a web page in a web search
engine's results. In general, the earlier (or higher ranked on the search results page), and more frequently a website
appears in the search results list, the more visitors it will receive from the search engine's users; these visitors can then be
converted into customers. The result of the SEO of the website, the search engine results in the search engine rank higher.
As a result, the Kao Paya Bung Sa ecoturism group is becoming more known.
Keyword : Ecotourism, Satun Province, Media Relations, Website, SEO

บทนา
อุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวนับเป็ นอุตสาหกรรมที่ มีบทบาทต่อการเจริ ญ เติ บโตทางเศรษฐกิ จ และสังคมของ
ประเทศ เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้ให้กบั ประเทศชาติเป็ นจานวนมหาศาล ในระยะเวลาหลายปี ที่
ผ่านมาการท่องเที่ยวช่วยชูภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็ นดินแดนแห่งความรื่ นรมย์ (Happiness on Earth) เนื่ องจากประเทศ
ไทยมี ทรั พยากรการท่ องเที่ ยวที่ หลากหลาย มี เอกลักษณ์ ทางวัฒ นธรรมความเป็ นไทย และด้วยเหตุน้ ี ทาให้ปัจจุบันการ
ท่องเที่ยวที่เน้นความเป็ นธรรมชาติ ได้เห็นถึงวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวบ้าน เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิ เวศหรื อเชิงอนุรักษ์
(ส่ วนนันทนาการและสื่ อความหมาย, 2559) การท่องเที่ยวเชิงบาเพ็ญประโยชน์ เป็ นต้น จึงเป็ นการท่องเที่ยวที่ได้รับความ
นิยมทั้งชาวไทยเองและชาวต่างชาติ
ชุมชนตาบลควนโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดสตูล เป็ นตาบลหนึ่ งที่มีการรวมตัวกันเพื่อดาเนิ นกิจกรรมการท่องเที่ ยว
เชิงอนุรักษ์ โดยชุมชนได้มีการจัดตั้งกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสาขึ้น ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนรุ่ นหลังได้
รับรู ้ถึงประวัติความเป็ นมา และรู ้ค่าแก่การอนุ รักษ์ ทั้งในด้าน วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รวมถึงหาแนวทางปรับปรุ ง อนุรักษ์ และสื บค้น แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ บริ เวณเขาพญาบังสา โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วม
จนในปั จจุบนั ทางกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา ได้เปิ ดให้บุคคลภายนอกที่สนใจในแหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวติ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชน ได้เข้าเรี ยนรู ้ถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญามากขึ้น ทาให้ในปี หนึ่ งๆ มีผูท้ ี่สนใจเข้าเยี่ยมชม
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นบั พันคน ซึ่ งในปี พ.ศ. 2557 มีผเู ้ ข้าเยี่ยมชมกลุ่มท่องเที่ ยวเขาพญาบังสาถึง 1,562 คน ซึ่ งสร้าง
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รายได้ให้กบั คนในชุมชนได้จานวนมาก แต่มาในปี พ.ศ. 2558 ที่ผา่ นมา มีผเู ้ ข้าเยีย่ มชมกลุ่มแค่ 1,118 คน เท่านั้น (เครื อข่าย
การท่องเที่ ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล, 2559) ทั้งนี้ อาจเกิดจากสภาพเศรษฐกิ จที่ ถดถอย และยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี
ตรงกลุ่ ม เป้ า หมาย ผู ้วิ จัย เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของสื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ แ บบออนไลน์ ซึ่ งจากผลการวิ จัย พบว่า สื่ อ
ประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์ สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้มากที่ สุด และสะดวกที่ สุด (กนกพล, 2556) ผูว้ ิจยั จึ งการนา
เว็บไซต์เข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์กลุ่มท่องเที่ยวเขาพญาบังสาให้เป็ นที่รู้จกั มากยิง่ ขึ้น
ดังนั้น ผูจ้ ัด ท าได้มี แ นวความคิ ด ในการใช้สื่ อ ประชาสัม พัน ธ์ แ บบออนไลน์ ในรู ป แบบของเว็บ ไซต์ ในการ
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ กลุ่มท่องเที่ยวเขาพญาบังสา โดยการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ลักษณะวิถีชีวิต
ภูมิปัญญา รวมไปถึงกิจกรรมที่น่าสนใจภายในชุมชน แล้วทาการจัดอันดับของเว็บไซต์ให้อยูใ่ นอันดับต้นๆ ของเสิ ร์ชเอน
จิน เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวที่สนใจสมามารถเข้าถึงข้อมูลกลุ่มท่องเที่ยวเขาพญาบังสาได้ง่ายขึ้น
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1.1. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา จังหวัดสตูล
1.2. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่ องเที่ ยวของกลุ่มท่ องเที่ ยวเชิ งอนุ รักษ์เขาพญาบังสา จังหวัดสตูล ให้เป็ นที่ รู้จกั อย่าง
แพร่ หลาย
กรอบแนวคิดการวิจยั
ภาพรวมของระบบจะเป็ นการนาข้อมูลต่างๆ ของกลุ่มท่องเที่ ยวเชิ งอนุรักษ์เขาพญาบังสาโดยการเก็บข้อมูลจริ ง
จากคนในชุมชน แล้วนามาสร้างเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ โดยนาข้อมูลที่ได้มาเก็บลงในฐานข้อมูล เมื่อผูใ้ ช้ตอ้ งการดูขอ้ มูล
ก็สามารถดูได้ผา่ นทางเว็บไซต์ของกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา ได้แสดงดังภาพที่ 1

ผลการค้นหาเว็บไซต์

Web Server
อัพโหลดข้อมูลและทา SEO

คาค้น

รวบรวมข้อมูล

ผูใ้ ช้

พัฒนาเว็บไซต์
ชุมชน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ได้พฒ
ั นาเว็บไซต์กลุ่มท่ องเที่ ยวเชิ งอนุ รักษ์เขาพญาบังสา จังหวัดสตูล ด้วยกระบวนการพัฒ นา
ทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังนี้
1.1. การศึกษาและรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลข้อมูลของกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา จังหวัดสตูล โดยการลงพื้นที่พูดคุยกับประธาน
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา ผูท้ ี่ดูแลเว็บไซต์เก่า ผูน้ าชุมชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเป็ น
- ข้อมูลความรู ้/ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เกิดขึ้นจากภายในกลุ่ม
- ข้อมูลร้านอาหารและโรงแรม ที่พกั บริ เวณใกล้เคียง
- ข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยว
- ข้อมูลสถานที่ใกล้เคียง
ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้มีท้ งั ข้อมูลทัว่ ไป รู ปภาพ และ ภาพเคลื่อนไหว เพื่อเป็ นแนวทางในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลใน
รายละเอียด
1.2. ขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- ออกแบบโครงสร้างการทางานของเว็บไซต์
- ออกแบบฐานข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูล รวมไปถึงหา และสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล
- ออกแบบหน้าจอของเว็บไซต์ เรามักเรี ยกกันว่า User Interface (UI) เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบตามแบบที่
ออกแบบไว้ขา้ งต้น
1.3. การพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มท่องเที่ ยวเชิ งอนุรักษ์เขาพญาบังสา จังหวัดสตูล พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรมเวิร์ดเพรส
(Word Press) และได้สร้างฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ดว้ ยโปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL) ตามโครงสร้างการทางานที่ ได้
ออกแบบไว้ขา้ งต้น และทาการทดสอบความถูกต้องของการทางานและเนื้ อหา โดยเว็บไซต์จะถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
หลักๆ ได้แก่ ส่วนของผูใ้ ช้ทวั่ ไป ซึ่งผูใ้ ช้ทวั่ ไปจะสามารถเข้ามาดูขอ้ มูลต่างๆ ภายในเว็บไซต์ได้ และส่ วนของผูด้ ูแลระบบ
จะมีหน้าที่จดั การข้อมูลต่างๆ ภายในเว็บไซต์
1.4 เผยแพร่ แอพพลิเคชัน่ โดยการอัพโหลดเว็บไซต์ข้ ึน server และทาการโปรโมทเว็บไซต์ดว้ ยกระบวนการ Search
Engine Optimization (SEO) ซึ่ งเป็ นการปรั บแต่งเว็บไซต์ และปรั บปรุ งเนื้ อหาและเพิ่ มลิ งค์ที่มีป ระสิ ทธิ ภ าพมายัง
เว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ ติดอยูใ่ นอันดับต้นๆ ของ Google เมื่อค้นหาคียเ์ วิร์ดที่ตอ้ งการผ่าน Google ดังนั้น จึงเน้นการ
ทา SEO บน เว็บไซต์ Google เป็ นหลัก ซึ่งการทา SEO แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1.4.1 On-Page SEO เป็ นสิ่ งแรกที่ จะช่วยให้มีโอกาสเจอได้มากขึ้นในการค้นหา ซึ่ งการทา SEO แบบ on-page
จะประกอบด้วยกันหลายเครื่ องมือที่จะเอามาใช้ร่วมกัน ไม่วา่ จะเป็ น Google Keyword Planner (เครื่ องมือหาคีย ์
เวิด), WordPress (เครื่ องมือจัดการเว็บไซต์) และ Plugin สาหรับการทา SEO
1.4.2 Off-Page SEO คื อการอาศัยปั จจัยภายนอกมาทาให้อนั ดับของเว็บเราดี ข้ ึน โดยการเพิ่ม link จากเว็บอื่นๆ
เช่น การลงข่าวสาร สิ นค้า บริ การ ในเว็บไซต์ PR ต่างๆ ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ให้ link กลับมาเว็บไซต์
เรา โดยการทา SEO เพื่อให้ดูเป็ นธรรมชาติ และป้ องกันการโดนปฏิ เสธจาก Google จึ งควรทาอย่างต่อเนื่ อง ไม่
ควรทาครั้งละมากๆ (นันท์นภัส และคณะ, 2556)
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ซึ่ งในการวิจัยนี้ ผูว้ ิจัยจะใช้การท า SEO แบบ on-page เป็ นหลัก โดย SEO แบบ on-page จะมี ข้ นั ตอนหลัก ๆ
แสดงดังภาพที่ 2
วิเคราะห์คียเ์ วิร์ด

กระจายคียเ์ วิร์ดมาเขียนเป็ นบทความ

ใช้คียเ์ วิร์ดในการตั้งชื่อไฟล์ และตั้งหัวเรื่ อง

ใช้ plugin เกี่ยวกับ SEO ของ WordPress

Public บทความ

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการทา SEO แบบ on-page
1.4. สารวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว โดยการแจกแบบสอบถามให้กบั นักท่องเที่ยวที่ติดต่อกับทางกลุ่มผ่านทาง
เว็บไซต์
- การหาคุณภาพของเว็บไซต์ จากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเว็บไซต์ จานวน 3 คน
- ประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อเว็บไซต์ โดยการแจกแบบสอบถามนักท่องเที่ยวที่ติดต่อกับ
ทางกลุ่มผ่านทางเว็บไซต์ จานวน 30 คน
1.5. วิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ปผลการวิจยั โดยการประเมินผลความพึงพอใจจากผูใ้ ช้
โดยวิเคราะห์ผลจากแบบประเมินคุณภาพของเว็บไซต์และแบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้กาหนดเกณฑ์
ตามวิธีของไลเคอร์ท (Likert) ซึ่งเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แล้วนามาหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
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กาหนดค่าคะแนน
5 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด
เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนน มีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
1.1. การทดสอบการทางานของเว็บไซต์กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา จังหวัดสตูล
เว็บไซต์กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา จังหวัดสตูล ได้มีการนาเสนอข้อมูลหลายรู ปแบบ ทั้งในรู ปแบบ
ของข้อความ รู ปภาพ และวีดิโอ เป็ นต้น มีดงั ต่อไปนี้
1.1.1. หน้าหลัก ประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา ที่ต้ งั ของกลุ่มที่
แสดงในลักษณะของแผนที่ และเมนูต่างๆ แสดงดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 แสดงหน้าหลักของเว็บไซต์
1.1.2. หน้าของผูด้ ูแลระบบ เป็ นหน้าที่ผดู ้ ูแลระบบจะใช้ในการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เว็บไซต์ ซึ่งแสดงดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอเมนูของผูด้ ูแลระบบ
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1.2. การประเมินผลของเว็บไซต์
หลังจากทาการพัฒนาเว็บไซต์และติดตั้งให้ผูใ้ ช้ใช้งาน ผูว้ ิจยั ได้วดั ผล 2 ส่ วนด้วยกันคือ ประเมินคุณภาพของ
เว็บไซต์ จากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเว็บไซต์จานวน 3 คน และประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ มีต่อเว็บไซต์
จานวน 30 คน ผลการประเมินที่ได้แสดงดังตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ จากผูเ้ ชี่ยวชาญ
รายการประเมิน

X

SD

การแปลผล

1. การออกแบบตัวเว็บไซต์ (ข้ อความ สี เสียง รู ปภาพ)

4.3

0.00

มาก

2. ความถูกต้ องของเนื้อหา

4.3

0.58

มาก

3. ความครบถ้ วนสมบูรณ์ ของเนื้อหา

3.7

0.58

มาก

4. ความสะดวกต่ อการนาไปใช้

4.3

0.58

มาก

4.17

0.43

มาก

ค่ าเฉลีย่

ผลการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ จากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านพบว่าคุณภาพของเว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มาก โดยที่ การออกแบบตัวเว็บไซต์ ความถูกต้องของเนื้ อหา และความสะดวกต่อการนาไปใช้ มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.3 อยูใ่ น
ระดับมาก และรองลงมาคือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 3.7 อยูใ่ นระดับมาก
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของกลุ่มผูใ้ ช้
รายการประเมิน

X

SD

การแปลผล

1. ความสะดวกรวดเร็วในการเข้ าถึงข้ อมูล

4.02

0.77

มาก

2. ความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูล

3.96

0.67

มาก

3. ความเป็ นมิตรกับผู้ใช้

3.02

0.62

ปานกลาง

4. การนาไปใช้ ประโยชน์

3.58

0.54

มาก

3.65

0.65

มาก

ค่ าเฉลีย่

ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ของกลุ่มผูใ้ ช้ พบว่าความพึงพอใจของผูใ้ ช้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก กล่าวคือ ความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าถึงข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 4.02 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 3.96 อยูใ่ นระดับมาก ถัดมา คือ ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 3.58 อยูใ่ นระดับ
มาก และอันดับที่มีค่าพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ความเป็ นมิตรกับผูใ้ ช้ มีค่าเฉลี่ย 3.02 อยูใ่ นระดับปานกลาง
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1.3. มีการนาข้อมูลทั้งหมดไปประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่ทางทีมวิจยั พัฒนาขึ้นได้ ติดอันดับในหน้าแรก
ของกูเกิล ผลลัพธ์หน้าเว็บติดอันดับที่ Search Engine ของกูเกิลมีดงั นี้
1.3.1. คาว่า ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จงั หวัดสตูล มีผลการค้นหาอยูใ่ นอันดับที่ 5 ของ Search Engine กูเกิล จาก
เว็บไซต์ที่กเู กิลค้นเจอประมาณ 189,000 รายการ
1.3.2. คาว่า ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดสตูล มีผลการค้นหาอยูใ่ นอันดับที่ 10 ของ Search Engine กูเกิล จาก
เว็บไซต์ที่กเู กิลค้นเจอประมาณ 241,000 รายการ
1.3.3. คาว่า ควนโพธิ์ มีผลการค้นหาอยูใ่ นอันดับที่ 10 ของ Search Engine กูเกิล จากเว็บไซต์ที่กเู กิลค้นเจอ
ประมาณ 416,000 รายการ

สรุ ปผลการวิจัย
การพัฒนาเว็บไซต์ถือเป็ นการประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์รูปแบบหน่ง และเป็ นช่องทางในการสื่ อสาร
ไปยังกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สะดวกและรวดเร็ ว เนื่ องจากนักท่ องเที่ ยวนิ ยมใช้สื่อออนไลน์ในการเข้าถึ ง
แหล่งท่องเที่ ยว ที่ พกั และ สถานที่ อื่นที่ เกี่ ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ ยว ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึงได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ของกลุ่ม
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา จังหวัดสตูล ขึ้น โดยที่ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อเว็บไซต์น้ ีอยูใ่ นระดับมาก
การตลาดด้วยวิธีการทาอันดับของกูเกิ ล เพื่อทาให้เข้าถึ งได้ง่ายจากการค้นหา การทาการตลาดออนไลน์ ทา
ให้ผลการค้นหาจากคาหลักที่ แสดงหน้าเว็บเพจของหน่ วยงานด้านการท่องเที่ยวอยูใ่ นอันดับสู งโดยมีวตั ถุประสงค์ในการ
เพิม่ จานวนการเข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ชิ้นนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั งบประมาณเงินรายได้ประจาปี
2560 คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

เอกสารอ้างอิง
เครื อข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล. ชุมชนบ้านควนโพธิ์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://www.cbt-satun.org/knowledge_list.php?id=5 (22 พฤษภาคม 2559)
กนกพล ชัยรัตนศักดา. 2556. ประสิทธิภาพของสื่ อประชาสัมพันธ์ ด้านการท่ องเทีย่ วในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิเทศ
ศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาการประชาสัมพันธ์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ส่วนนันทนาการและสื่ อความหมาย สานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. การท่ องเทีย่ วเชิง
อนุรักษ์ หรื อเชิงนิเวศ (Ecotourism). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://www.dnp.go.th/parkreserve/Np/Html/Tour/About_Eco.html (22 พฤษภาคม 2559)
นันท์นภัส และคณะ. 2556. การพัฒนาและประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลและเว็บไซต์การท่องเที่ยวเชิงบาเพ็ญประโยชน์
ของภาคเหนือตอนบน. วารสารวิชาการ FEU Academic Review. 7(1) : 59-66
สุธี จันทร์แต่งผล. 2551. Search Engine Optimization (SEO) ปรับเว็บให้ แรง แต่ งให้ ตดิ อันดับ. โปรวิชนั่ .
กรุ งเทพฯ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

106

การพัฒนาแอพพลิเคชั่ นประชาสั มพันธ์ และรับสมัครโควตาวิทยาลัยรัตภูมิ ผ่ านสมาร์ ทโฟน
The Development Application Public Relations and Admissions Quota via Smartphone
วันประชา นวนสร้อย1* สุภาวดี มากอ้น1 และ พิเชฐ สุ วรรณโณ1
Wanpracha Nuansoi1* , Suppawadee Mak-on 1 and Pichet Suwanno 1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน่ บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ในการประชาสัมพันธ์
และเพิ่มช่องทางในการสมัครเข้ามาเป็ นนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาลัยรัตภูมิ
โดยใช้โปรแกรม Android Studio ผลที่ ได้จากการพัฒ นาแอปพลิ เคชั่นมี ความสามารถดังนี้ คื อ ในส่ วนของการ
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยในรู ปแบบข้อความ รู ปภาพ และวิดีโอ และส่ วนระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ มีฟังก์ชนั่ การ
ใช้งานคื อ การสมัครเรี ยน การตรวจสอบสถานะ และการแก้ไขข้อมูลของผูส้ มัคร จากผลการประเมินการใช้
แอปพลิเคชัน่ เป็ นดังนี้ ผลการประเมินความพึ งพอใจด้านการนาเสนอ มีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.62 อยู่ในระดับดี มาก ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเป็ น .48 และผลการประเมินความพึงพอใจด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.49 อยู่
ในระดับดีมาก ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็ น .50
คาสาคัญ : แอปพลิเคชัน่ , แอนดรอยสตูดิโอ, การออกแบบแมททีเรล
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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

บทนา
เนื่ องจากในปั จจุบนั การใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ ทโฟนเป็ นปั จจัยอย่างหนึ่ งที่เข้ามามีบทบาททั้งใช้ในการทางาน
และใช้งานแอปพลิเคชัน่ ทัว่ ไปแม้แต่มหาวิทยาลัยก็จาเป็ นที่จะต้องมีแอปพลิเคชัน่ ที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์ และแนะนา
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ผใู ้ ช้สมาร์ทโฟนสามารถทราบกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยได้จดั ขึ้นรวมถึงการสมัครเข้าเรี ยนใน
มหาวิทยาลัยผ่านแอปพลิเคชัน่ บนสมาร์ ทโฟนส่ งผลให้มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นและเป็ นที่ รู้จกั มากขึ้น ซึ่ งปั ญหาของ
วิทยาลัยรัตภูมิคือด้านการประชาสัมพันธ์ที่ไม่เป็ นที่รู้จกั เพราะเป็ นสถานศึกษาใหม่ และประกอบกับช่องทางการรับสมัครมี
จากัด ทาให้นกั ศึกษาใหม่มีจานวนไม่มาก หากมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชัน่ บนสมาร์ ทโฟน ซึ่งเป็ นที่
นิยมของคนรุ่ นใหม่ ที่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ ของ วิทยาลัยรัตภูมิ ผ่าน play store ได้ จะทาให้การประชาสัมพันธ์
และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้อย่างกว้างขวางมากยิง่ ขึ้น
ดังนั้นจึงได้พฒั นาแอปพลิเคชัน่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาลัยรัตภูมิ บนระบบปฏิบตั ิการ
แอนดรอยด์จะช่วยอานวยความสะดวกและช่วยในการประชาสัมพันธ์ถึงกิ จกรรมต่าง ๆนอกจากนี้ นกั เรี ยนหรื อนักศึกษา
ใหม่ ที่ตอ้ งการสมัครเข้าเรี ยนภายในมหาวิทยาลัย ก็จะสามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชัน่ ได้

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ทฤษฏีและหลักการ
แอนดรอยด์ (Android)
จากโครงสร้างของระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ จะ มีการแบ่งออกมาเป็ นส่ วน ๆ โดยส่ วนบนสุ ดจะเป็ นส่ วนที่
ผูใ้ ช้งานทาการติดต่อโดยตรงซึ่งก็คือ ส่วนของแอปพลิเคชัน จากนั้นก็จะลาดับลงมาเป็ นองค์ประกอบอื่น ๆ ตามลาดับ และ
สุ ดท้ายจะเป็ นส่ วนที่ ติดต่อกับอุปกรณ์ โดยผ่านทาง ลี นุกซ์เคอเนล (Linux Kernel) โครงสร้างของแอนดรอยด์ สามารถ
อธิบายได้ ดังนี้ (เบญจภัค จงหมื่นไวย์, 2558)
แอปพลิเคชัน (Applications) ส่ วนแอปพลิเคชัน หรื อส่ วนของโปรแกรม โดยผูใ้ ช้งานสามารถเรี ยกใช้โปรแกรม
ได้โดยตรง ซึ่งการทางานของแต่ละโปรแกรมจะเป็ นไปตามที่ผพู ้ ฒั นาโปรแกรมได้ออกแบบและเขียนโค้ดโปรแกรมเอาไว้
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เฟรมเวิร์กของแอปพลิเคชัน (Application Framework) เป็ นส่วนที่มีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้นกั พัฒนาสามารถพัฒนา
โปรแกรมได้ โดยไม่จาเป็ นต้องพัฒนาในส่วนที่มีความยุง่ ยาก เพียงแค่ทาการศึกษาถึงวิธีการเรี ยกใช้งาน เฟรมเวิร์กของแอป
พลิเคชัน (Application Framework) ในส่วนที่ตอ้ งการใช้งาน แล้วนามาใช้งาน
ไลบราลี (Libraries) เป็ นส่ ว นของชุ ด ค าสั่ ง ที่ พ ัฒ นาด้ว ย C หรื อ C++ โดยแบ่ ง ชุ ด ค าสั่ ง ออกเป็ นกลุ่ ม ตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น Surface Manage จัดการเกี่ยวกับการแสดงผล Media Framework จัดการเกี่ยวกับการการ
แสดงภาพและเสี ยง Open GL | ES และ SGL จัดการเกี่ยวกับภาพ 3 มิติ และ 2 มิติ SQLlite จัดการเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
เป็ นต้น
แอนดรอยด์รันไทม์ (Android Runtime) จะมี Darvik Virtual Machine ที่ถูกออกแบบมา เพื่อให้ทางานบนอุปกรณ์
ที่ มีหน่ วยความจา (Memmory) หน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) และพลังงาน (Battery) ที่ จากัด ซึ่ งการทางานของ Darvik
Virtual Machine จะทาการแปลงไฟล์ที่ตอ้ งการทางานไปเป็ นไฟล์ .DEX ก่อนการทางาน เหตุผลก็เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพ
เพิ่มขึ้นเมื่อใช้งานกับ หน่วยประมวลผลกลางที่ มีความเร็ วไม่มาก ส่ วนต่อมาคือ Core Libraries ที่ เป็ นส่ วนรวบรวมคาสั่ง
และชุดคาสัง่ สาคัญ โดยถูกเขียนด้วยภาษาจาวา (Java Language)
2. การออกแบบโดยใช้ Material Design
Material Design ไม่ใช่เป็ นแค่ธีม (Theme) แต่ลงลึกไปถึงการวางโครงสร้างของวัตถุพ้นื ฐานของ Material Design จึงเป็ น
เหมือนกระดาษขาว ที่วตั ถุหรื อข้อความสามารถมาวางไว้บนนั้นได้ (มนัสวิน แสนคา, 2558)
หลักการออกแบบ (Design Principle) ของ Material Design
- ใช้หลักการเลียนแบบ "วัสดุ" (Material) เน้นการใช้พ้นื ผิว (Surface) และขอบ (Edge) ใช้แสงเงา
- ภาพเคลื่อนไหวเหมือนกับแสงเงา-การเคลื่อนไหวของวัตถุเชิงกายภาพ
- เป็ นการออกแบบที่ "ตั้งใจนาเสนอ" (Intentional) ใช้วธิ ีการนาเสนอแบบเดียวกับสิ่ งพิมพ์กระดาษ เช่น ฟอนต์ ที่
ว่าง สี สนั ภาพประกอบ
- แสดงการเคลื่อนไหว (Motion) เพื่อบอกความหมาย (Meaning) ของการกระทา
3. โปรแกรม Android Studio
เป็ นเครื่ องมือไว้สาหรับพัฒนาโปรแกรม Android (Muhammad,2017)โดยเฉพาะโดยวัตถุประสงค์ของ Android
Studio คือต้องการพัฒนาเครื่ องมือ IDE ที่สามารถพัฒนา App บน Android ให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ทั้งด้านการออกแบบ
GUI ที่ ช่วยให้สามารถ Preview ตัว App มุมมองที่ แตกต่างกันบน Smart Phone แต่ละรุ่ น สามารถแสดงผลบางอย่างได้
ทันทีโดยไม่ตอ้ งทาการรัน App บน Emulator รวมทั้งยังแก้ไขปรับปรุ งในเรื่ องของความเร็ วของ Emulator ที่ยงั เจอปั ญหา
กันอยูใ่ นปั จจุบนั
4. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
โปรแกรมท่ องเที่ ยวในมื อถื อ (ณัฐพล และคณะ, 2558) เป็ นการพัฒ นาแอปพลิ เคชัน บนโทรศัพ ท์มือถื อที่ ใช้
ระบบปฏิ บัติ การ Androids โดยเป็ นแอปพลิ เคชัน ที่ ช่วยนัก เดิ น ทางหรื อนักท่ องเที่ ยว เพื่ ออานวยความสะดวกในการ
เดินทางภายในจังหวัดขอนแก่น โดยที่ผใู ้ ช้สามารถจะค้นหางานเทศกาลต่าง ๆ ภายในจังหวัดขอนแก่น หรื อสามารถอัพเดท
เทศกาลได้ดว้ ยตัวเอง เมื่อผูใ้ ช้เลือกสถานที่ ที่ตอ้ งการไปจะสามารถรับรู ้เส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่น้ นั ผ่านทางแผน
ที่ ที่จะแสดงภายในแอปพลิเคชัน โครงการนี้ สามารถนามาใช้ในการศึกษาการทางานของระบบแผนที่ในการระบุตาแหน่ง
บนมือถือได้เป็ นอย่างดี โปรแกรมช่วยผูป้ กครองติดตามตาแหน่งของบุตรหลาน (พงศกร และคณะ, 2558) เป็ นโปรแกรมที่
ประยุกต์การใช้งานระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประเภทสมาร์ ทโฟน โปรแกรมประยุกต์ผ่านเว็บไซต์ และเครื่ องมื อรั บ
สัญญาณจี พีเอส ในการสร้างโปรแกรมที่ ช่วยผูป้ กครอง ในการติดตามดูแลบุ ตรหลาน ส่ วนของโปรแกรมประยุกต์บน
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โทรศัพท์เคลื่อนที่ ผูใ้ ช้สามารถกาหนดสถานที่และเวลาที่จะติดตาม และโปรแกรมมีการแจ้งเตือนผูป้ กครอง หากอุปกรณ์
ของบุตรหลานออกจากพื้นที่ และเวลาที่ กาหนด ในส่ วนของโปรแกรมประยุกต์ผ่านเว็บไซต์เป็ นอีกทางเลือก ซึ่ งให้ผใู ้ ช้
สามารถเพิ่มหรื อลบอุปกรณ์ที่จะติดตาม, ติดตามตาแหน่งของอุปกรณ์โดยผ่านทางแผนที่ของกูเกิล (Google) และสามารถดู
ประวัติยอ้ นหลังของอุปกรณ์ที่ติดตาม ซึ่ ง ช่วยในการติดตามและดูแลพฤติกรรมของบุตรหลานในต่อไป ในงานวิจยั ชิ้นนี้
สามารถนาระบบการระบุ ตาแหน่ งบนแผนที่ ได้ดีกว่าวิจัยชิ้ นแรกในส่ วนของการระบุ ตาแหน่ งของผูใ้ ช้พร้อมทั้งบอก
ระยะทาง และเวลาที่ใช้ในการเดินทาง สามารถนามาศึกษาและประยุกต์ใช้ได้เป็ นอย่างดี ระบบจองห้องเรี ยนรู ้กลุ่มย่อยผ่าน
มือถือ (น้ าฝน และคณะ, 2558) เป็ นการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ โดยเป็ นการ
พัฒนาต่อยอดจากโปรแกรมการจองห้องการเรี ยนรู ้กลุ่มย่อยที่ มีอยูเ่ ดิมที่ให้บริ การจองห้องผ่านเว็บไซต์ ส่ วนต่อประสาน
ผูใ้ ช้ที่ออกแบบเดิมเป็ นการแสดงตารางขนาดใหญ่ ซึ่งยากต่อการดูบนโทรศัพท์มือถือ และไม่สะดวกต่อผูใ้ ช้ในการบันทึก
ข้อมูล โปรแกรมที่พฒั นาจะช่วยอานวยความสะดวกต่อกลุ่มผูใ้ ช้มากขึ้นในการจองห้อง ยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงแก้ไขการ
จองรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนข้อมูลส่ วนตัวของผูใ้ ช้ โครงการชิ้นนี้ สามารถนามาศึ กษาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ
นามาประยุกต์ใช้กบั ระบบสมัครเรี ยนได้เป็ นอย่างดี
5. การออกแบบ User Interface
การออกแบบ User Interface เป็ นการออกแบบเพื่ อ ให้ผูใ้ ช้ส ามารถใช้งานได้ง่ายและมี ค วามทัน สมัยและได้ใช้
รู ปแบบที่ สอดคล้องกับสี ประจากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาลัยรัตภูมิ ประกอบด้วย หน้าแรกของ
แอปพลิเคชัน่ หน้าข้อมูลทัว่ ไปของแอปพลิเคชัน่ หน้าข้อมูลในการสมัครเรี ยน หน้าข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
และหน้าแผนที่ของมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 1 แสดงการออกแบบ
การออกแบบฐานข้ อมูล
E-R Diagram

หรื อ Entity Relationship Diagram (โอภาศ เอี่ยมสิ ริวงศ์, 2558) คือแผนผังแสดงความสัมพันธ์ระว่าง Entity
หรื อกลุ่มข้อมูล ซึ่งจะแสดงชนิดของความสัมพันธ์วา่ เป็ นชนิดหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One), หนึ่งต่อหลายสิ่ ง (One to Many), หรื อ
หลายสิ่ งต่อหลายสิ่ ง (Many to Many)

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

110

ความสัมพันธ์ ระหว่ างข้ อมูล
- ผูส้ มัครเรี ยนหลายคนมีขอ้ มูลทัว่ ไปได้ 1 ข้อมูล

- ผูส้ มัครเรี ยนหลายคนเลือกโควต้าได้ 1 โควต้า

- ผูส้ มัครเรี ยนหลายคนมีที่อยูป่ ั จจุบนั ได้ 1 ที่

- ผูส้ มัครเรี ยนหลายคนมีที่อยูเ่ ดิมได้ 1 ที่

- ผูส้ มัครเรี ยนหลายคนสมัครเรี ยนได้ 1 สาขาวิชา

- ผูส้ มัครเรี ยนหลายคนมีขอ้ มูลครอบครัว 1 ข้อมูล

- ผูส้ มัครเรี ยนหลายคนมีขอ้ มูลการศึกษา 1 ข้อมูล
จากความสัมพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลสามารถออกแบบฐานข้ อมูลโดยใช้ ER- Diagram ได้ ดงั นี้

รู ปที่ 2 แสดง ER-Diagram
การออกแบบขั้นตอนส่ วนการสมัครเรียน
ระบบรับสมัครนักศึกษา เมื่อเริ่ มใช้งานระบบในส่วนนี้ ผูส้ มัครจะต้องป้อนข้อมูลของผูส้ มัครตามแบบฟอร์มในการ
ลงทะเบียน เมื่อผูส้ มัครป้ อนข้อมูลเสร็ จสิ้น ระบบจะทาการตรวจสอบข้อมูลที่จะต้องกรอก หากไม่กรอกข้อมูลจะไม่
สามารถบันทึกข้อมูลได้
1)

2) ระบบตรวจสอบสถานะของผู้สมัคร
เมื่อเริ่ มใช้งานระบบในส่วนนี้ ผูส้ มัครจะต้องป้ อนรหัสบัตรประจาตัวประชาชน เมื่อป้ อนรหัสแล้วระบบจะตรวจสอบความ
ถูกต้องในการเข้าใช้ระบบ ระบบก็จะแสดงสถานะของผูส้ มัครหากใส่รหัสบัตรประชาชนไม่ถูกต้องระบบจะแสดงว่าไม่พบ
ข้อมูลและให้กรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง
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3) ระบบแก้ ไขข้ อมูลของผู้สมัคร
เมื่อเริ่ มใช้งานระบบในส่วนนี้ ผูส้ มัครจะต้องป้ อนรหัสบัตรประจาตัวประชาชน เมื่อป้ อนรหัสแล้วระบบจะตรวจสอบความ
ถูกต้องในการเข้าใช้ระบบ หากใส่รหัสบัตรประชาชนไม่ถูกต้องระบบจะแสดงว่าไม่พบข้อมูล
ให้กรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง เมื่อผูส้ มัครใส่รหัสถูกต้องจะสามารถเพิ่มลบและแก้ไขข้อมูลของผูส้ มัครได้
การพัฒนาแอปพลิเคชั่น
ขั้นตอนแรกเริ่ มพัฒนาระบบ User Interface เช่น Action bar , เมนู ต่าง ๆ ให้รองรับกับขนาดของจอภาพโดยใช้
การออกแบบด้วย Material Design และพัฒนาฟั งก์ชนั่ การทางานให้สามารถใช้งานเมนู ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จากนั้นได้พฒั นาระบบรับสมัครนักศึกษาโดยการจาลองฐานข้อมูลบนคอมพิวเตอร์และจาลองการส่ งข้อมูล การแสดงผล
ของข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Android Studio นาข้อมูลจากเว็บมาแสดงบนสมาร์ทโฟน และตรวจสอบการทางานต่าง ๆ ของ
ระบบหากมีขอ้ ผิดพลาด ผูจ้ ดั ทาได้ทาการแก้ไขข้อผิดพลาดตามขั้นตอนเพื่อไม่ให้แอปพลิเคชัน่ เกิดปั ญหาในระหว่างการ
ใช้งาน เมื่อตรวจสอบเสร็ จแล้ว จึงได้ทดลองคอมไพล์แ อปพลิเคชัน่ ให้อยูใ่ นรู ปแบบนามสกุลไฟล์ .apk ซึ่ งเป็ นไฟล์ที่ใช้
ในการติดตั้งแอปพลิเคชัน่ ลงบนสมาร์ทโฟน
6. การทดสอบการใช้ งาน
ขั้นตอนแรกทดสอบโดยการรันแอปพลิเคชัน่ บน Emulator เพื่อดูการทางานของแอปพลิเคชัน่ ผ่าน API แต่ละเวอร์
ชัน่ และตรวจสอบ Error ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นใน Emulator จากนั้นได้ทดสอบการรันบนอุปกรณ์จริ ง โดยใช้สมาร์ทโฟนแอน
ดรอยด์เวอร์ชนั่ 5.0 มีขนาดหน้าจอ 5.0 นิ้ว ความละเอียด 1280x720 Pixels เมื่อทดสอบการใช้งานแล้วผูจ้ ดั ทาได้นา
แอปพลิเคชัน่ เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงานและปรับปรุ งแก้ไขให้มีคุณภาพในการใช้งาน
7. การประเมินการใช้ งาน

การประเมินความพึงพอใจของการใช้งานแอปพลิเคชัน่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรี วชิ ยั วิทยาลัยรัตภูมิ
ได้กาหนดเกณฑ์วธิ ีการประเมินแบบรวมค่า มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และทาการทดสอบการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้งาน 30 คน โดยมีผเู ้ กี่ยวข้องดังนี้
1) นักเรี ยนหรื อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็ นนักศึกษาใหม่
2) ผูใ้ ช้งานทัว่ ไป

ในการทดสอบประเมินการทดสอบการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน มีเกณฑ์การประเมินค่าความคิดเห็น
เกี่ยวกับความพึงพอใจของระบบ ซึ่งแบบสอบถามเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ เช่นกัน
1) วิธีการทางสถิติ มีการใช้สถิติแบบพรรณนา เพื่อบรรยายลักษณะของข้อมูลได้แก่

ค่ามัชฌิมาเลขคณิ ต (Mean)
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2) เกณฑ์การยอมรับประสิ ทธิ ภาพและความพึงพอใจของระบบ พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย ของกลุ่มทดสอบโดยต้องมี
คะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป จึงยอมรับว่าระบบการเข้าใช้ มีประสิ ทธิ ภาพและความพึงพอใจในการนาไปใช้งานได้
จริ ง

ผลและวิจารณ์ผล
1. หน้ าแรกของแอปพลิเคชั่น
การออกแบบหน้าแรกของแอปพลิเคชัน่ เป็ นการนารู ปภาพมาแสดงเมื่อเปิ ดใช้งาน ซึ่งเมื่อไปยังหน้าถัดไปจะเป็ นหน้าหลัก
ของแอปพลิเคชัน่ คือหน้าเมนู การออกแบบหน้าเมนูเป็ นการแบ่งเมนูออกเป็ นส่วน ๆ เช่น การกดปุ่ มเมนูข่าวสารเพื่อไปยัง
หน้าข่าวสาร หรื อการกดปุ่ มเมนู อื่น ๆ เพื่อเข้าไปในหน้าหลักของเมนูน้ นั ๆ

ภาพที่ 3 หน้าแรกของแอปพลิเคชัน่
2. หน้ าข่ าวสารของมหาวิทยาลัย
หน้าแสดงข่าวสารของมหาวิทยาลัยเป็ นการนาข้อมูลที่ เป็ นเว็บไซต์มาแสดงบนสมาร์ ทโฟน โดยเรี ยกดู ผ่าน webView
ผลลัพธ์ของหน้าจอแสดงข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารและกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาลัยรัตภูมิ
ข้อมูลหน้ากิจกรรมเป็ นข้อมูลที่ดึงมาจากเว็บเมื่อคลิกหัวข้อกิจกรรม หรื อข่าวสาร จะลิงค์ไปยังเว็บของมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 4 หน้าข่าวสารของมหาวิทยาลัย
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3. หน้ าแสดงรู ปภาพของแต่ ละสาขาวิชา

ผลลัพธ์ของหน้าแสดงรู ปภาพและผลงานต่าง ๆ ของแต่ละสาขาโดยแยกเป็ น Gallery สาขาวิชาละ 1 gallery เมื่อคลิก
ที่รูปภาพจะสามารถดูภาพที่ขนาดใหญ่ข้ ึน

ภาพที่ 5 หน้ารู ปภาพของแต่ละสาขา
4. ระบบรับสมัครนักศึกษา

ผลลัพธ์ของหน้าจอแสดงการสมัครเข้าเรี ยนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาลัยรัตภูมิ โดยมี
ฟอร์มให้กรอกข้อมูลของนักศึกษาที่ตอ้ งการจะศึกษาในมหาวิทยาลัย ต้องกรอกข้อมูลให้ครบตามฟอร์มที่บงั คับ ไม่สามารถ
เว้นฟอร์มบังคับได้ เมื่อข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนจะสามารถบันทึกลงฐานข้อมูลได้

ภาพที่ 6 หน้าข้อมูลในการสมัครเรี ยน
5. ผลการประเมินความพึงพอใจของการใช้ งาน

การจัดทาแบบประเมินเพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชัน่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชยั วิทยาลัยรัตภูมิ โดยใช้วธิ ีเลือกกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็ นผูใ้ ช้งานทัว่ ไปและนักเรี ยนหรื อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็ นนักศึกษา
ใหม่ จานวน 30 คน
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจด้ านการนาเสนอ
รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

แปลค่า

1 ความถูกต้องในการจัดเรี ยงเนื้ อหาข้อมูล

4.50

0.50

ดีมาก

2 ความถูกต้องในด้วยการใช้สื่อ หรื อ รู ปภาพในการแสดง

4.73

0.44

ดีมาก

3 สามารถเข้าใจในการแสดงข้อมูลของแอปพลิเคชัน
่

4.66

0.47

ดีมาก

4 ความเหมาะสมในการใช้สญ
ั ลักษณ์หรื อรู ปภาพในการสื่ อ

4.60

0.49

ดีมาก

4.62

0.48

ดีมาก

รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

แปลค่า

1 ความง่ายของการใช้งานแอปพลิเคชัน
่

4.60

0.49

ดีมาก

2 ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิ ดตัวอักษร

4.26

0.44

ดี

3 ความถูกต้องของข้อมูลในการสมัครเรี ยนผ่านแอปพลิเคชัน
่

4.50

0.50

ดีมาก

4 ความถูกต้องการในตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน
่

4.60

0.49

ดีมาก

5 ความถูกต้องในการแก้ไขข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน
่

4.20

0.40

ดี

6 ความรวดเร็ วในการใช้งานของแอปพลิเคชัน
่

4.80

0.40

ดีมาก

รวม

4.49

0.50

ดีมาก

ความหมาย
รวม
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจด้ านการใช้ งานแอปพลิเคชั่น

สรุ ปผลการวิจัย
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชัน่ และเพิ่มช่องทางในการรับสมัครเข้ามาเป็ นนักศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาลัยรัตภูมิ บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ โดยมีการดาเนินงานประกอบด้วย
6 ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลของแอปพลิเคชัน่ โดยเริ่ มศึกษาตั้งแต่ทฤษฎีพ้ืนฐานของระบบปฏิบตั ิการแอน
ดรอยด์และศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ 2) การออกแบบแอปพลิเคชัน่ เริ่ มออกแบบ User
Interface และฟังก์ชนั่ ของแอปพลิเคชัน่ และการออกแบบฐานข้อมูล 3) การพัฒนาแอปพลิเคชัน่ โดยเริ่ มพัฒนาฟังก์ชนั่ การ
ทางานต่าง ๆ ของแอปพลิเคชัน่ ให้มีประสิ ทธิภาพต่อการใช้งานและให้มีความง่ายต่อผูใ้ ช้ รวมไปถึงการพัฒนาฐานข้อมูลให้
สามารถใช้เป็ นระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้ 4) ทดสอบการใช้งาน โดยเริ่ มทดสอบการทางานของแอปพลิเคชัน่ และ
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการทดสอบแอปพลิเคชัน่ 5) ประเมินการใช้งาน ขั้นตอนนี้จะประเมินผูใ้ ช้ที่เป็ นนักศึกษา
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ที่มีคุณสมบัติเป็ นนักศึกษาใหม่ และประเมินผูใ้ ช้ทวั่ ไปเพื่อนาผลประเมินมาปรับปรุ งแก้ไข 6) จัดทาเอกสารและสรุ ปการ
ทดลองเพื่อนาเสนอแอปพลิเคชัน่ ผลทดลองพัฒนาแอปพลิเคชัน่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาลัยรัตภูมิ
บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ โดยเริ่ มตั้งแต่การพัฒนาแอปพลิเคชัน่ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย โดยใช้การ
ออกแบบ Material Design ทาให้แอปพลิเคชัน่ มีการทางานที่ ง่ายและรวดเร็ วขึ้นต่อผูใ้ ช้ และการพัฒนาระบบรับ สมัคร
นักศึ กษา ซึ่ งในการดาเนิ นงานได้มีการเขียนโปรแกรมติ ดต่อกับเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการรับสมัคร
นักศึกษา รวมไปถึงการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลของผูส้ มัคร

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการวิจยั จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาลัยรัตภูมิ และ
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เอกสารอ้างอิง
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ระบบควบคุมการใช้ งานคอมพิวเตอร์ พร้ อมเครื่ องจาหน่ ายเวลา
System control computer working including time seller machine.
ผไท เทพแก้ว1* และ กาญบัญชา พานิชเจริ ญ1
Pathai Thepkaew1* and Kanbuncha Panichcharoen1

บทคัดย่อ
บทความนี้ กล่าวถึงการนาเสนอระบบควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยการควบคุมเวลาในการใช้งาน ซึ่งมีการ
แบ่งผูใ้ ช้เป็ น 2 กรณี คือ ผูใ้ ช้บุคลากรภายในและผูใ้ ช้ภายนอก โดยที่ ผูใ้ ช้บุคลากรภายในจะกาหนดให้มีเวลาในการใช้
งานเป็ นจานวน 20 ชม. ต่อ เดื อ น ถ้า เวลาใช้ง านหมดต้อ งซื้ อ เวลาจากเครื่ อ งจาหน่ า ยเวลาใช้ง าน โดยมีอ ตั ราการ
จาหน่ ายเวลาใช้งาน 1 ชัว่ โมงต่อจานวนเงิน 10 บาท ส่ วนของผูใ้ ช้บุคลากรภายนอกจะต้องซื้ อจากเครื่ องจาหน่ายเวลาใช้
งานเท่านั้น โดยผูใ้ ช้ตอ้ งใส่ รหัส 2 ตัว และใส่ จานวนเงินที่ตอ้ งการไม่เกิน 50 บาท ระบบจะแจกรหัส 5 หลัก ผูใ้ ช้สามารถ
น ารหั ส มาใส่ บนคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ใช้ ง านได้ เ ลยซึ่ ง บทความนี้ มี เ นื้ อหาเกี่ ย วกั บ ความรู ้ ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ ง าน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่เป็ นตัวหลักในการควบคุ มการทางานของระบบควบคุ มการจากัดการใช้งานคอมพิวเตอร์ การ
จาหน่ ายเวลาการใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์ สาธารณะ และมีรายได้
มากขึ้น ผูจ้ ดั ทาหวังว่าบทความฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์กบั หลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ความรู ้แก่ผศู ้ ึกษาต่อไป
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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
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บทนา
คอมพิวเตอร์ สาธารณะ เป็ นสิ่ งที่ จาเป็ นต่อการทางานและเล่นอิ นเทอร์ เน็ ตเป็ นอย่างมาก โดยในแต่ละวันจะมี
ปริ มาณในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสื บค้นข้อมูลและทางานเป็ นจานวนมาก โดยคอมพิวเตอร์สาธารณะส่วนมากยังเป็ นระบบ
เก็บเงิ นโดยมีผูด้ ูแลมาคอยสอดส่ องดู แล และเวลาใช้งานผูใ้ ช้งานจะต้องจ่ายเงิ นต้องจ่ายให้กับผูด้ ู แลระบบ ทาให้ตอ้ งมี
ผูด้ ูแลระบบตลอดเวลา ไม่สะดวกสบายต่อผูใ้ ช้งาน และถ้าหากผูใ้ ช้งานคอมพิวเตอร์ทาความผิดกฎหมายหรื อทาความเสื่ อม
เสี ยก็ไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันความผิดได้ เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบได้วา่ ผูใ้ ช้งานคอมพิวเตอร์ คนไหนกระทา
ความผิดและประกอบกับปั จจุบนั ได้มีการนาเทคโนโลยียนื ยันตัวตนจากรหัสผ่านเข้ามาช่วยในการบริ หารงานมากขึ้น เพื่อ
ความทันสมัย ลดแรงงาน ต้นทุนและยังสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย ดังนั้นการนาเทคโนโลยียืนยันตัวตนจากรหัสผ่านมา
ช่วยในการบริ หารงานจึงมีบทบาทในการทางานเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ดั ง นั้ นจึ ง มี ค วามต้ อ งการที่ จะพั ฒ นาระบบ โดยใช้ เ ทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ กั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ง าน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เข้ามาช่ วยในการบริ หารการใช้งานคอมพิวเตอร์ สาธารณะ โดยการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่ วยในการ
ตรวจสอบสถานการณ์เข้าสู่ ระบบและมีการเก็บเงิน จึงได้มีการนาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีบทบาทยิง่ ขึ้น และยังทาให้มีความ
ทันสมัยอีกด้วย

วิธีดาเนินการวิจัย
1. หลักการทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.1 การทางานเบื้องต้ นของอุปกรณ์

่ ี่ 5 โวลต์
Arduino Mega 2560 เป็ นไมโครคอนโทรลเลอร์ ใช้งานที่ ไฟเลี้ยง 7 ถึง 12 โวลต์ แรงดันที่ จ่ายในระบบอยูท
ทาหน้าที่ในการควบคุมการทางานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านขาสัญญาณแต่ละขา
ESP8266-01 โมดู ล การสื่ อ สารไร้ ส าย ใช้ง านที่ ไ ฟเลี้ ย ง 3.3 โวลต์ ท าหน้ า ที่ ใ นรั บ ข้อ มู ล และส่ ง ข้อ มู ล จาก

ไมโครคอนโทรลเลอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ หรื อจากเซิร์ฟเวอร์มายังไมโครคอนโทรลเลอร์
เครื่ องหยอดเหรี ยญ เป็ นอุปกรณ์สาหรับรับเหรี ยญต่างๆ โดยจะตรวจสอบ ความหนา น้ าหนัก เนื้อเหรี ยญ เส้น
ผ่านศูนย์กลาง ของเหรี ยญชนิดต่างๆ
1.2 ภาษาทีใ่ ช้ ในการพัฒนาระบบ

ภาษา Visual Basic เป็ นภาษาที่พฒั นาโดย ไมโครซอฟท์ และเป็ นภาษาที่สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม ในการ
เขี ยนโปรแกรมเชิ งวัตถุ และเป็ นภาษาที่ สามารถเรี ยนรู ้ได้ง่านและรวดเร็ ว เหมาะแก่ การนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
โปรแกรม
ภาษา PHP เป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ ในลักษณะเซิ ร์ฟเวอร์ -ไซด์ สคริ ปต์ โดยลิขสิ ทธิ์ อยูใ่ นลักษณะโอเพนซอร์ ส
ภาษาพีเอชพีใช้สาหรับจัดทาเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรู ปแบบ HTML โดยมี รากฐานโครงสร้างคาสั่งมาจากภาษา
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ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซึ่ ง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป้ าหมายหลักของภาษานี้ คื อให้นักพัฒนา
เว็บไซต์สามารถเขียน เว็บเพจ ที่มีความตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ ว
ภาษา C เป็ นภาษาที่นิยมใช้กนั มาก เนื่องจากเป็ นภาษาที่มีความเร็ วในการทางานสู งใกล้เคียงกับภาษาเครื่ อง
มีโครงสร้างที่ชดั เจน เข้าใจง่าย สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อกับฮาร์ดแวร์ได้เป็ นอย่างดี
2. ขั้นตอนการออกแบบระบบการทางาน

2.1 บล็อกไดอะแกรมของระบบ

ภาพที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของระบบควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์
จากภาพที่ 1 โครงสร้างการทางานของระบบ จะใช้บอร์ ด อาดูโน่เมก้า 2560 (Arduino Mega 2560)เป็ นตัวควบคุม
อุปกรณ์ต่างๆ ในการทางาน โดยการใช้ขาสัญญาณต่างๆ ในการรับและส่ งค่าต่างๆ ภายในระบบ ทั้งโมดูลรี เลย์ (2 Channel
Relay), เครื่ องหยอดเหรี ยญ (Coin Selector CL1006a), โมดูลสวิตซ์ (4x4 Matrix Keypad) และสามารถแสดงผลผ่านทางจอแอลซี ดีดว้ ย
โมดูลแสดงผล (16x2 LCD) เพื่อนาไปเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ และยังสามารถดูขอ้ มูลผ่านเว็บแอปพลิเคชันบนเว็บเบราว์เซอร์
และมีระบบจัดเก็บฐานข้อมูล โดยการส่งข้อมูลผ่านโมดูลการสื่ อสารไร้สายโดยผ่านโมดูลไวไฟ (ESP8266)
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2.2 การทางานของแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 2 หน้าหลักของแอปพลิเคชัน
จากภาพที่ 2 หน้าหลักของแอปพลิเคชัน จะแสดงปุ่ มสาหรับกดเพื่อเข้าไปหน้าสาหรับการลงชื่อเข้าใช้งาน

ภาพที่ 3 หน้าสาหรับลงชื่อเข้าใช้งาน
จากภาพที่ 3 เป็ นหน้าสาหรับลงชื่อเข้าใช้งาน เมื่อต้องการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยจะมีการตรวจสอบ
ข้อมูล และเก็บข้อมูลเมื่อลงชื่อเข้าใช้งาน
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ภาพที่ 4 แสดงการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์
จากภาพที่ 4 เมื่อลงชื่อเข้าใช้งาน บุคลากรภายนอก หรื อบุคลากรภายใน จะเข้าสู่ หน้านี้
โดยจะ
แสดง ข้อมูลต่างๆ เช่น เวลาในการใช้งาน และเวลาการใช้งานคงเหลื อ เป็ นต้น เมนู ขอ้ มูลสถานะแบ่ งเป็ น 2 ส่ วนคื อ
รายละเอี ยดเครื อข่ ายของคอมพิ วเตอร์ จะบอกรายละเอี ยดของ IP Address กับ Mac Address ของเครื อข่ าย และสถานะของ
ผูใ้ ช้งาน จะบอกเกี่ยวกับเวลาที่มี เวลาที่เข้าใช้งาน และเวลาที่ใช้งานในปั จจุบนั
2.3 การทางานของเว็บแอปพลิเคชันสาหรับผู้ดูแล

ภาพที่ 5 หน้าสาหรับเข้าสู่ระบบ
จากภาพที่ 5 เป็ นหน้าสาหรับเข้าสู่ ระบบ เมื่อต้องการเข้าใช้งาน โดยจะมีการตรวจสอบข้อมูล และ
บุคคลที่เข้าสู่ระบบ
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ภาพที่ 6 หน้าสาหรับดูสถานะ
จากภาพที่ 6 แสดงสถานะของคอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่ องว่ามีการใช้งานอยู่ หรื อไม่ และแสดงข้อมูล
ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ แสดงข้อ มูล ของคอมพิว เตอร์ แ ต่ล ะเครื่ อ งว่า มี Mac Address IP Address อะไร ผูใ้ ช้คนไปเป็ นคนใช้
เครื่ องคอมพิวเตอร์น้ นั อยู่ บอกเวลาที่เข้าสู่ระบบล่าสุด และสามารถลบคอมพิวเตอร์เครื่ องนั้นออกจากระบบได้

ผลและวิจารณ์ผล
ระบบควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่ องจาหน่ ายเวลา สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ โดยมี การควบคุ ม
ระบบปฏิบตั ิการผ่านการปิ ดใช้งานฟังก์ชนั ของระบบปฏิบตั ิการเช่น Task Manager Switch Application เป็ นต้น สามารถแสดงผล
ข้อมูลที่ จดั เก็บไว้ในฐานข้อมูล ผ่านเว็บแอปพลิเคชันผูด้ ูแลระบบ ว่ามีการซื้ อเวลาจากเครื่ องจาหน่ายเวลา การเข้าสู่ ระบบ
ผ่านแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ ชื่อผูใ้ ช้บุคลากรภายใน เปลี่ยนรหัสผ่านในกรณี ลืมรหัสผ่าน สถานะของคอมพิวเตอร์แต่
ละเครื่ องในระบบ

สรุ ปผลการวิจัย
บทความนี้ วจิ ยั เป็ นการนาเสนอถึงการควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์ และสามารถยืนยันตัวบุคคลที่ทาการใช้งาน
ได้ และสามารถเก็บค่าบริ การในการใช้งานได้ ระบบนี้ได้ชูจุดเด่นในเรื่ องระบบอัตโนมัติซ่ ึงไม่จาเป็ นต้องมีผแู ้ ลระบบ แต่ก็
ยังต้องมีผดู ้ ูแลระบบเนื่ องจากระบบไม่สามารถป้ องกันการสูญหายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ ในการทดลองแสดงให้เห็น
ถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะโดยไม่จาเป็ นต้องมีผดู ้ ูแลระบบ โดยผูใ้ ช้สามารถมีอิสระในการใช้งาน และสามารถเปิ ด
บริ การได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ทั้งยังเป็ นระบบอัตโนมัติจึงทาให้สะดวก รวดเร็ ว และประหยัดทรัพยากรบุคคล บทความนี้แสดง
ถึงการนาการใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะและระบบอัตโนมัติมาใช้งานร่ วมกัน เพื่อให้ได้ประสิ ทธิภาพสูงสุด
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การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ ทโฟน
สาหรับแจ้ งการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานผ่ านโซเชี ยลมีเดีย
The Design and Development of Smartphone Application for
Bicycle Emergency Notification via Social Media
นเรศ ขวัญทอง1* และ ศยมน พุทธมงคล1
Naras Kwanthong1* and Sayamon Buddhamongkol1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ เป็ นการนาเสนอระบบตรวจจับพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของรถจักรยานและตรวจหารู ปแบบลักษณะการ
ล้มของรถจักรยาน เพื่อแจ้งเหตุการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุของนักปั่ นและสามารถเข้าช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุได้ทนั ก่อนที่อาจจะ
เกิดความสู ญเสี ยแก่ชีวิตได้ โดยผูว้ ิจยั ได้ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสาหรับติดตั้งบนรถจักรยานเพื่อ
ติดตามพฤติกรรมการปั่ นรถจักรยานและแจ้งเตือนตาแหน่งที่ เกิดเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือ โดยใช้เซนเซอร์ ตรวจจับการ
เคลื่อนไหวบนสมาร์ ทโฟน ประกอบด้วย เซนเซอร์ความเร่ งและเซนเซอร์มุม ผ่านกระบวนการหาผลลัพธ์ของเวคเตอร์ เพื่อ
ใช้ในการวิเคราะห์และตัดสิ นใจตรวจจับพฤติกรรมการล้มของรถจักรยาน จากนั้นระบบสามารถส่งพิกดั ที่เกิดอุบตั ิเหตุไป
ยังเจ้าหน้าที่กภู้ ยั ผ่านทางโซเชียลมีเดียด้วยเซนเซอร์ระบุพิกดั บนพื้นโลก ผลการทดสอบการทางานของระบบทั้งหมดได้ค่า
ความถูกต้องเท่ากับ 98.75 เปอร์เซ็นต์
คาสาคัญ : พฤติกรรมของรถจักรยาน, การล้ม, 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
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บทนา
ในปั จจุ บัน ผูค้ นส่ วนใหญ่ หัน มาใส่ ใจสุ ขภาพของตนเองมากขึ้ น การทานอาหารที่ ดีและการออกกาลังกายที่
พอเหมาะจึ งเป็ นสิ่ งส าคัญต่อการรักษาสุ ขภาพให้ป ราศจากโรคภัย การออกกาลังกายในปั จจุ บันมี ให้เลื อกหลากหลาย
ประเภททั้งแบบที่ ตอ้ งใช้อุป กรณ์ เช่ น การปั่ น จักรยาน เล่นฟิ ตเนต ฟุตบอล แบดมิ นตัน เป็ นต้น และแบบที่ ไม่ตอ้ งใช้
อุปกรณ์ เช่น การเดิ น วิ่ง ว่ายน้ า เป็ นต้น ซึ่ งไม่วา่ จะเป็ นการออกกาลังกายประเภทใดก็ยอ่ มส่ งผลดี ต่อสุ ขภาพของผูอ้ อก
กาลังกาย แต่ ไม่ว่าจะเป็ นการออกกาลังกายหรื อกี ฬ าประเภทใดย่อมมี ความเสี่ ยงที่ จะเกิ ด การบาดเจ็บ อัน เนื่ อ งมาจาก
อุบตั ิเหตุ เช่น เกิดการฟกช้ าของกล้ามเนื้ อ กระดูกหัก เอ็นในส่ วนของการเคลื่อนไหวเกิดการฉี กขาด กรณี ร้ายแรงอาจถึง
ขั้นเสี ยชีวติ ได้ ดังนั้นการเฝ้าติดตามและระวังเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายจากการออกกาลังกาย จึงมีความสาคัญต่อบุคคล
เป็ นอย่างมาก
การปั่ นจักรยานเป็ นกีฬาและการออกกาลังกายที่ได้รับความนิ ยมมากในปั จจุบนั ประเทศไทยได้มีการรณรงค์และ
จัด กิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับ การปั่ น จัก รยานอย่างหลากหลาย ทั้งชมรมหรื อหน่ วยงานภาครั ฐก็มี การนากิ จกรรมการปั่ น
จักรยานเข้ามาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในองค์กรและเพิ่มการปฏิ สัมพันธ์กบั คนหลากหลายสังคม แต่การปั่ นจักรยานก็มี
ความเสี่ ยงที่ จะเกิดการบาดเจ็บได้เหมือนกีฬาประเภทอื่น จากสถิติของหน่ วยงานเฝ้ าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความ
ปลอดภัยบนท้องถนน (มูลนิธิไทยโรดส์, 2556) พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2556 ทัว่ ประเทศไทยมีผปู ้ ระสบอุบตั ิเหตุ
จากการปั่ นจักรยานประมาณ 35.79 เปอร์เซ็นต์ต่อประชากร 100,000 คน โดยเกิดจากสาเหตุการล้ม การชนและรวมถึงการ
เบรกรถจักรยานอย่างกะทันหัน (สถานี สุขภาพ, 2560) ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งนาปั ญหาการเกิ ดอุบัติเหตุจากการปั่ นจักรยานมา
วิเคราะห์และพัฒนาแอปพลิเคชันแจ้งเตือนการเกิดอุบตั ิเหตุในการปั่ นจักรยานบนท้องถนน เพื่อติดตามเฝ้าระวังเหตุการณ์
การเกิดอุบตั ิเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรื อคนใกล้ชิดของนักปั่ นได้รับทราบและเข้าให้ความช่วยเหลือได้ทนั ก่อนเกิดการสูญเสี ย
ที่เป็ นอันตรายแก่ชีวติ
บทความของงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง (N.Watthanawisuth, 2012),(J.Iwasaki, 2015) ได้พฒ
ั นาระบบตรวจจับการเกิ ด
อุบัติเหตุของมอเตอร์ ไซด์บ นท้องถนนและการล้มของมนุ ษ ย์ (พงษ์พ นั ธ์ สมแพง 2560) จากการอ่านค่าความเร่ งของ
เซนเซอร์ ความเร่ ง 3 แกน (x, y, z) จากนั้นนาค่าความเร่ งทั้งหมดผ่านกระบวนการหาผลลัพธ์ของเวคเตอร์ (Signal Vector
Magnitude) และนาค่าที่ ได้ไปเปรี ยบเที ยบกับค่าคงที่ ในการตัดสิ นใจ (Threshold value) โดยใช้การเรี ยนรู ้จาแบบต้นไม้
(Decision tree) เพื่อตรวจจับลักษณะการล้มและส่ งข้อความขอความช่วยเหลือ (SMS) และพิกดั (GPS) ที่ประสบเหตุไปยัง
โรงพยาบาลหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูป้ ระสบภัย มีค่าความแม่นยาเท่ากับ 82% บทความนี้ (F.Aloul, 2014)ได้พฒั นาระบบ
ตรวจจับการเกิดอุบตั ิเหตุของรถยนต์ผ่านทางสมาร์ ทโฟนบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์เพื่อวิเคราะห์หาลักษณะการชน
ของรถยนต์ โดยใช้วิธีการหาผลลัพธ์ของเวคเตอร์ ร่วมกับการเปรี ยบเที ยบความต่างของความเร็ วกับเวลา (Dynamic Time
Warping) มีค่าความแม่นยา 98% บทความนี้ (S.Rihana, 2016) ได้พฒั นาระบบตรวจจับการล้มของมนุษย์ โดยใช้ค่าที่ได้
จากการหาผลลัพธ์ของเวคเตอร์เปรี ยบเทียบกับค่าคงที่ในการตัดสิ นใจร่ วมกับการใช้ค่าความเร่ ง 3 แกนมาวิเคราะห์หามุมที่
เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม ความแม่ น ยาในการวิเคราะห์ ก ารล้ม มี ค่าความแม่ น ยา 87% ซึ่ งจากบทความวิจัยที่ ก ล่าวมาสามารถน า
หลักการดังกล่าวมาออกแบบและพัฒนาระบบการตรวจจับการเกิดอุบตั ิเหตุจากการปั่ นจักรยานที่สามารถแจ้งเตือนการเกิด
อุบัติเหตุแบบ real-time ได้ โดยการนาเทคโนโลยี IoT เข้ามาใช้ในการพัฒ นาระบบบนสมาร์ ทโฟนเพิ่มเติมทาให้ความ
แม่นยาในการแจ้งเตือนสูงถึง 98.75%
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วิธีดาเนินงานวิจัย
การพัฒนาแอปพลิเคชันแจ้งเตือนการเกิ ดอุบตั ิเหตุจากการปั่ นรถจักรยาน ผูว้ ิจยั พัฒนาระบบให้ประยุกต์ใช้กบั
อุปกรณ์สมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ที่มีเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวอยูภ่ ายใน ประกอบด้วย เซนเซอร์
ความเร่ ง (Accelerometer) และเซนเซอร์มุม (Gyro sensor) โดยค่าที่อ่านได้จากเซนเซอร์จะถูกนามาวิเคราะห์พฤติกรรมการ
ปั่ นจักรยานของบุคคลเพื่อตรวจจับการล้มและระบบจะแจ้งเหตุโดยการส่ งพิกดั ตาแหน่งที่อยูข่ องนักปั่ นผ่านทางโซเชียล
มีเดียไปยังหน่วยกูภ้ ยั หรื อครอบครัวของนักปั่ นเข้าไปดูแลผูป้ ระสบเหตุ
1. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการออกแบบและพัฒนา
1.1 สมาร์ ทโฟน (Smartphone)
งานวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั เลือกใช้สมาร์ทโฟนประมวลผลด้วยระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ สาหรับการวัดค่าความเร่ งและ
ความเร็ วเชิ งมุมเพื่อนาไปวิเคราะห์พฤติกรรมการปั่ นรถจักรยานของนักปั่ น โดยสมาร์ ทโฟนที่ ใช้ในทดสอบงานวิจยั มี
เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของวัตถุ (K6DS3TR) ภายในประกอบด้วย เซนเซอร์ความเร่ งแบบ 3 แกน รองรับการวัด
ค่ าความเร่ งในช่ ว ง ±2, ±4, ±6, ±8, ±16 และเซนเซอร์ มุ ม แบบ 3 แกน รองรั บ การวัด ค่ ามุ ม ในช่ วง ±125, ±245, ±500,
±1000, ±2000 dps มีเซนเซอร์ตรวจจับสนามแม่เหล็กและ GPS (Global Positioning System) ที่ใช้คน้ หาและระบุตาแหน่งที่
จักรยานเกิดอุบตั ิเหตุ

ภาพที่ 1 ทิศทางแกนทั้ง 3 ของชุดเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
การคานวณข้อมูลจากเซนเซอร์ ตรวจจับการเคลื่อนไหวจาเป็ นต้องทราบทิศทางของแกนทั้ง 3 นัน่ คือ แกนX, Y,
Z ซึ่ งทั้งเซนเซอร์ ความเร่ งและเซนเซอร์ มุม แกนทั้ง 3 สามารถอ้างอิงแนวทิศทางของแกนเหมือนกัน ทาให้สะดวกในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบตรวจจับ แสดงดังภาพที่ 1
1.2 โปรแกรม AppInventor
เป็ นซอร์ฟแวร์สาหรับพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับติดตั้งบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบตั ิการ แอนดรอย์
ในการประมวลผล โดยอาศัยการพัฒ นาที่ ค ล้ายกับ การต่ อ จิ๊ ก ซอว์ห รื อ ที่ เรี ยกว่าการโปรแกรมแบบบล็อ ก (Blockly)
นักพัฒนาสามารถเชื่ อมต่อคอมโพเนนท์ของแต่ละบล็อกชุ ดคาสั่งเข้าด้วยกันจนได้การทางานที่ ตอ้ งการ และสามารถ
ทดสอบการทางานของแอปพลิเคชันที่ออกแบบผ่านการทางานแบบเสมือน (Android Emulator) หรื อเชื่อมต่อสมาร์ ทโฟน
แอนดรอยด์โดยตรง การใช้งานโปรแกรม AppInventor จะพัฒนาผ่านทางเว็บบราวเซอร์ที่เชื่อมต่อกับเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยไม่ตอ้ งติดตั้งซอร์ฟแวร์บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ทาให้สะดวกต่อการใช้งาน
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2. ภาพรวมของระบบเฝ้าระวังและแจ้ งเตือนการเกิดอุบัตเิ หตุของรถจักรยาน
ในส่ วนนี้ อธิ บายภาพรวมของระบบการตรวจจับพฤติกรรมการล้มของนักปั่ นและเฝ้าระวังการเกิดอุบตั ิเหตุของ
รถจักรยานบนท้องถนน โดยแบ่งได้เป็ น 2 ส่ วน คือ แอปพลิเคชันตรวจจับพฤติกรรมการล้มของรถจักรยานและการส่ ง
ข้อความแจ้งเตือนผ่านโซเชียลมีเดีย แสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ภาพรวมของระบบติดตามพฤติกรรมการล้มของรถจักรยานและแจ้งเตือนการเกิดอุบตั ิเหตุ
ภาพรวมระบบที่ ออกแบบและพัฒนาดังแสดงภาพที่ 2 แอปพลิเคชันถูกติดตั้งบนสมาร์ ทโฟนซึ่ งติดตั้งบริ เวณ
กึ่งกลางของแฮนด์รถจักรยาน เป็ นตาแหน่ งที่ ให้ค่าความแม่นยาสู งและสะดวกต่อการใช้งานของนักปั่ นมากที่ สุด แอป
พลิเคชันจะรับค่าข้อมูลของเซนเซอร์ ตรวจจับการเคลื่อนไหวมาประมวลผลเพื่อหาพฤติกรรมการเกิดอุบตั ิเหตุ หากตรวจ
พบจะแจ้งเตือนไปยังผูต้ ิดต่อหรื อสมาชิกในครอบครัวและโรงพยาบาลใกล้เคียงที่นกั ปั่ นจักรยานได้ทาการบันทึกข้อมูลไว้
ผ่านบริ การไลน์โนทิไฟย์ ( LINE Notify )
3. ขั้นตอนและวิธีการตรวจจับพฤติกรรมการล้ มของนักปั่นจักรยาน
การตรวจจับพฤติกรรมการปั่ นรถจักรยาน ระบบอ่านค่าการเคลื่อนที่ ของรถจักรยานจากเซนเซอร์ ตรวจจับการ
เคลื่อนไหว ประกอบด้วยค่าความเร่ ง 3 แกน (𝑎𝑥 , 𝑎𝑦 , 𝑎𝑧 ) และค่าความเร็ วเชิงมุม 3 แกน (𝑔𝑥 , 𝑔𝑦 , 𝑔𝑧 ) จากนั้นนา
ค่าที่ได้ของแต่ละเซนเซอร์มาผ่านกระบวนการหาผลลัพธ์ของเวคเตอร์ ดังสมการ (1) เพื่อนาไปใช้ในการตัดสิ นใจแบ่งแยก
พฤติกรรมการเคลื่อนที่
𝑎𝑆𝑉𝑀 = √𝑎𝑥 2 + 𝑎𝑦 2 + 𝑎𝑧 2

(1)

จากสมการ (1) คือ สมการหาผลลัพธ์ของเวคเตอร์ความเร่ งของรถจักรยาน(𝑎𝑆𝑉𝑀 ) เพราะเมื่อเกิดการล้มจะเกิด
ค่าความเร่ งที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วและสู งกว่าปกติ ซึ่ งจากการทดลองพบว่าค่าความเร่ งที่ใช้ในการตัดสิ นใจมีค่าเท่ากับ 30
m/s2 (อธิ บายเพิ่มเติมในหัวข้อทดสอบผลงานวิจยั ) แต่เนื่ องจากสมการหาผลลัพธ์ของเวคเตอร์ ความเร่ งไม่สามารถบอก
ทิ ศทางของการเคลื่ อนที่ ได้ จึ งทาให้เกิ ดค่าความผิดพลาดในบางกรณี ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งนาค่าความเร็ วเชิ งมุมมาใช้ในการ
ตัดสิ นใจหาทิศทางของการเคลื่อนที่ของรถจักรยาน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

129

การหาทิ ศ ทางการเคลื่ อ นที่ ข องรถจัก รยานสามารถหาได้โ ดยใช้เซนเซอร์ ค วามเร็ ว เชิ ง มุ ม อ้างอิ ง 3 แกน
เช่นเดียวกับค่าแกนของความเร่ ง แต่โดยปกตินกั ปั่ นจะติดตั้งสมาร์ทโฟนในลักษณะหงายหน้าจอขึ้นดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ตาแหน่งติดตั้งสมาร์ทโฟนบนรถจักรยาน
จากการติดตั้งสมาร์ ทโฟนส่ งผลให้แกน Z ใกล้เคียงกับการตั้งฉากกับพื้นผิวโลกทาให้ค่าความเร็ วเชิ งมุม
ของแกน Z จะเกิ ด ขึ้ นเมื่ อ มี การเลี้ ยวของรถจักรยานแต่ ไม่ มีผลต่ อการล้มของรถจักรยาน และหากสังเกตจาก
พฤติกรรมการล้มของจักรยานการล้มจะเอียงไปทางด้านซ้ายหรื อด้านขวาของนักปั่ นดังแสดงในภาพที่ 4 ซึ่ งส่ งผล
ให้ เกิ ด ลักษณะการหมุ น รอบแกน Y และเกิ ดความเร็ วเชิ งมุ ม รอบแกน Y ส่ วนแกน X จะมี ผ ลในกรณี เมื่ อแฮนด์ข อง
รถจักรยานหมุนพับก่อนล้มจึงทาให้เกิดความเร็ วเชิงมุมรอบแกน X แสดงดังภาพที่ 5

ภาพที่ 4 ลักษณะการล้มด้านข้างของรถจักรยาน
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ภาพที่ 5 ลักษณะการล้มด้านข้างของรถจักรยานแต่แฮนด์หมุนพับก่อนล้ม
จากการวิเคราะห์ลกั ษณะการล้มของรถจักรยาน ผูว้ ิจยั คานวณหาผลลัพธ์ของเวคเตอร์ ความเร็ วเชิงมุม (𝑔𝑆𝑉𝑀 )
รอบแกน X และแกน Y เข้ามาใช้ในการตัดสิ นใจเพื่อหาทิศทางของการเคลื่อนที่ดงั สมการ (2)
𝑔𝑆𝑉𝑀 = √𝑔𝑥 2 + 𝑔𝑦 2

(2)

จากการทดลองของผูว้ ิจยั พบว่าค่าผลลัพธ์ของเวคเตอร์ ความเร็ วเชิงมุมที่นามาใช้ในการตัดสิ นใจมีค่าเท่ากับ 100
องศาต่อวินาที (อธิ บายเพิ่มเติมในหัวข้อทดสอบผลงานวิจยั ) เมื่อระบบตรวจจับได้ว่านักปั่ นเกิ ดอุบตั ิเหตุลม้ รถจักรยาน
ระบบจะส่ งข้อความแจ้งเตื อนไปยังโรงพยาบาลหรื อผูท้ ี่ สามารถติ ดต่อได้เพื่อเข้าช่ วยเหลือได้อย่างทันท่ วงที ขั้นตอน
ประมวลผลสรุ ปขั้นตอนดังผังงานในภาพที่ 6

> 30 ?

ไม่ใช่

ใช่

>
100 ?

ไม่ใช่

ใช่

ภาพที่ 6 ผังงานการตรวจจับพฤติกรรมการล้มของนักปั่ นจักรยาน
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4. การแจ้ งเตือนการเกิดอุบัตเิ หตุผ่านโซเชียลมีเดีย
โซเซี ยลมีเดีย (Social Media) เป็ นเทคโนโลยีการสื่ อสารข้อมูลที่ใช้เครื อข่ายอินเทอร์เน็ตในการส่งข้อมูลเชื่อมต่อกัน
มีลกั ษณะการพูดคุ ยและมี การปฏิ สัมพันธ์กนั เสมื อนพูดคุ ยกันผ่านสื่ อที่ ติดตั้งบนอุปกรณ์ สื่อสารอัจฉริ ยะ (Smart Device)
สามารถส่งข้อความ รู ปภาพ สื่ อมัลติมีเดีย และรวมถึงการส่งพิกดั ระบุตาแหน่งด้วยเซนเซอร์ GPS (Global Positioning System) ซึ่ ง
เป็ นอุปกรณ์ที่สามารถแจ้งพิกดั ตาแหน่งที่อยูบ่ นพื้นโลก ทาให้สะดวกในการติดตามค้นหาตาแหน่งที่อยูข่ องอุปกรณ์ ผูว้ จิ ยั
จึงได้พฒ
ั นาประยุกต์นาการแจ้งพิกดั ตาแหน่ งบนพื้นโลกมาใช้ในการแจ้งตาแหน่ งที่ เกิดอุบัติเหตุผ่านแอปพลิเคชันไลน์
LINE ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในสื่ อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลาย
แอปพลิเคชัน่ ไลน์ถือว่าเป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ที่ใช้ง่าย สะดวก และได้รับความนิยมเป็ นอย่างมาก เพราะมีฟังก์ชนั่
การใช้งานที่ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้มากมาย และฟังก์ชนั่ ที่ผวู ้ ิจยั นามาประยุกต์ใช้ในการแจ้งเตือนพิกดั ตาแหน่ ง
การเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ข องนั ก ปั่ น จัก รยาน คื อ ไลน์ โ นทิ ไ ฟย์ LINE Notify ซึ่ งเป็ นลัก ษณะการส่ ง ข้อ ความอัต โนมัติ ด้ว ย
แอปพลิเคชัน่ ที่พฒั นาขึ้น ลักษณะการทางานของระบบการส่ งข้อความแจ้งการเกิดอุบตั ิเหตุผา่ นโซเชียลมีเดีย แสดงดังภาพ
ที่ 7

Bicycle Monitoring
Authentication Code
(Token)

Internet

ภาพที่ 7 การส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านบริ การ LINE Notify
การใช้บริ การไลน์โนทิไฟย์ผใู ้ ช้งานหรื อให้บริ การเพื่อแจ้งเตือนจาเป็ นต้องมีการสมัครไอดีเพื่อเข้าใช้งานและตั้ง
กลุ่มสนทนาภายในแอปพลิเคชันเพื่อเชิญผูใ้ ช้ที่ตอ้ งการแจ้งให้ทราบเข้ามาภายในกลุ่มสนทนา จากนั้นต้องทาการตั้งค่ากลุ่ม
สนทนาเพื่อขอใช้บริ การไลน์โนทิไฟย์ ผูท้ ี่ต้ งั กลุ่มจะได้รับรหัสโทเคน (Token) ซึ่งเป็ นรหัสที่บอกถึงกลุ่มที่ตอ้ งการให้ส่ง
ข้อความไปหา โดยบริ การไลน์ โนทิ ไฟย์จะใช้เครื่ องแม่ ข่ายของผูใ้ ห้บริ การ LINE เป็ นสื่ อ กลางในการบริ ห ารจัดการ
เส้นทางการส่ งข้อมูลอ้างอิงตามรหัสโทเคนที่ ได้รับผ่านทางโปรแกรม API (Application Programming Interface) ของผู ้
ให้บริ การ LINE

ผลการทดสอบงานวิจัย
ในส่วนนี้ นาเสนอการทดสอบระบบที่พฒั นาซึ่งผูว้ จิ ยั แบ่งออกเป็ น 3 ประเด็น ประกอบไปด้วย ลักษณะโปรแกรม
ที่พฒั นาและทดสอบระบบ การทดสอบการตรวจจับพฤติกรรมการปั่ นและล้มรถจักรยาน และการส่งข้อความแจ้งเตือนไป
ยังแอปพลิเคชันไลน์ มีรายละเอียดการทดสอบดังนี้
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1. ลักษณะโปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาและทดสอบระบบ

ภาพที่ 8 ลักษณะโปรแกรมที่พฒั นาและทดสอบระบบ
จากการออกแบบและพัฒ นาโปรแกรมส าหรั บ ติ ด ตั้งในสมาร์ ท โฟน แสดงดังภาพที่ 8 ผูว้ ิจัยได้พ ัฒ นาตาม
หลักการและวิธีที่ได้นาเสนอในหัวข้อวิธีดาเนินงานวิจยั เมื่อติดตั้งในสมาร์ทโฟนมีลกั ษณะของโปรแกรมที่สามารถปิ ดหรื อ
เปิ ดระบบการท างาน แสดงผลการตรวจจับ ค่าข้อ มูลจากเซนเซอร์ พิ กัดต าแหน่ งที่ อยู่ ความเร็ วในการเคลื่ อนที่ ของ
รถจักรยาน และแสดงแผนที่ติดตามของรถจักรยาน
2. การทดสอบการตรวจจับพฤติกรรมการปั่นและล้มของรถจักรยาน
ในส่ วนนี้ ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบการทดสอบการตรวจจับพฤติกรรมการปั่ นรถจักรยาน ซึ่ งพฤติกรรมที่ ทดสอบแบ่ง
ออกเป็ น 2 รู ปแบบ ประกอบด้วยการทดสอบการปั่ นและการล้มของรถจักรยานเพื่อให้ครอบคลุมพฤติ กรรมที่ สามารถ
เกิดขึ้นได้ในการปั่ นจักรยาน ซึ่งอธิบายผลการทดสอบในแต่ละประเภทได้ดงั นี้
2.1 การปั่นรถจักรยานโดยไม่ เกิดอุบัตเิ หตุ
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ความเร็วเชิงมุม (องศา/วินาที)

การทดสอบการปั่นรถจักรยาน

กลุ่มตัวอย่ างข้ อมูล (หน่ วย)
ภาพที่ 9 ผลลัพธ์ของเวคเตอร์ความเร็ วเชิงมุมพฤติกรรมการปั่ นรถจักรยานโดยไม่เกิดอุบตั ิเหตุ
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การทดสอบการปั่นรถจักรยาน

ความเร่ ง (เมตร/วินาที^2)
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กลุ่มตัวอย่ างข้ อมูล (หน่ วย)
ภาพที่ 10 ผลลัพธ์ของเวคเตอร์ความเร่ งพฤติกรรมการปั่ นรถจักรยานโดยไม่เกิดอุบตั ิเหตุ
จากภาพที่ 9 และภาพที่ 10 แสดงผลของการตรวจจับพฤติกรรมการใช้งานจักรยานกรณี ทดสอบการปั่ นจักรยาน
บนพื้นราบระยะทาง 100 เมตร การทดสอบประกอบด้วยการปั่ นรถจักรยานเส้นทางตรง ปั่ นรถจักรยานข้ามถนนและหยุด
จอดอย่างกะทันหันพบว่า ค่าสู งสุ ดผลลัพธ์ของเวคเตอร์ ความเร็ วเชิ งมุมเท่ ากับ 51.14 องศาต่อวินาที และผลลัพธ์ของ
เวคเตอร์ความเร่ งเท่ากับ 29 m/s2
2.2 การเกิดอุบัตเิ หตุล้มรถจักรยาน
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ความเร็วเชิงมุม (องศา/วินาที)

การทดสอบความเร็วเชิงมุมการล้ ม

กลุ่มตัวอย่ างข้ อมูล (หน่ วย)
ภาพที่ 11 ผลลัพธ์ของเวคเตอร์ความเร็ วเชิงมุมพฤติกรรมการล้มรถจักรยาน
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การทดสอบความเร่ งการล้ ม

ความเร่ ง (เมตร/วินาที^2)
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กลุ่มตัวอย่ างข้ อมูล (หน่ วย)
ภาพที่ 12 ผลลัพธ์ของเวคเตอร์ความเร่ งพฤติกรรมการล้มรถจักรยาน
จากภาพที่ 11 และภาพที่ 12 แสดงผลของการตรวจจับพฤติกรรมการใช้งานจักรยานกรณี ทดสอบการล้ม โดยการ
ทดสอบนี้ทาการทดสอบบนพื้นราบระยะทาง 100 เมตร มีการระบุตาแหน่งให้ผทู ้ ดสอบล้ม ผลการทดสอบระบบพบว่า ทั้ง
การล้มทางด้านขวาและด้านซ้ายมีลกั ษณะที่เหมือนกันไม่สามารถแบ่งได้ว่าล้มไปทางด้านไหนของรถจักรยานและมีค่า
ข้อมูลที่สามารถแบ่งแยกพฤติกรรมการล้มได้อย่างชัดเจน
จากการทดสอบทั้งหมดนาข้อมูลมาวิเคราะห์พบว่า เมื่อพิจารณาค่าผลลัพธ์ของเวคเตอร์ความเร็ วเชิงมุมของการ
ปั่ นโดยไม่เกิ ดอุบัติเหตุค่าสู งสุ ดไม่เกิ น 100 องศาต่อวินาที และค่าผลลัพธ์ของเวคเตอร์ ความเร่ งของการปั่ นโดยไม่เกิ ด
อุบตั ิเหตุค่าสู งสุ ดไม่เกิน 30 m/s2 และเมื่อพิจารณาพฤติกรรมการล้มรถจักรยานในช่วงที่เกิดการล้มค่าผลลัพธ์ของเวคเตอร์
ความเร็ วเชิงมุมของการปั่ นไม่ต่ากว่า 100 องศาต่อวินาที และค่าผลลัพธ์ของเวคเตอร์ ความเร่ งไม่ต่ ากว่า 30 m/s2 จึ งนามา
สรุ ปเป็ นค่าคงที่ที่ใช้ในการออกแบบระบบการตัดสิ นใจการแจ้งเตือนโดยการพิจารณาร่ วมกันทั้ง 2 ตัวแปร
3. การส่ งข้ อความแจ้ งเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน์
การแจ้งเตือนการล้มของนักปั่ นผูว้ ิจยั ได้ออกแบบโดยใช้บริ การไลน์โนติไฟย์เป็ นเครื่ องมือในการส่ งข้อมูลชื่ อ
ของนักปั่ นและตาแหน่งพิกดั ที่เกิดอุบตั ิเหตุพบว่า สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนได้แสดงดังภาพที่ 13
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ภาพที่ 13 การแจ้งเตือนอุบตั ิเหตุของระบบ
4. การประเมินประสิทธิภาพการทางานของระบบ
ความถูกต้องในการทางานของระบบตรวจจับพฤติกรรมของการปั่ นรถจักรยานในแต่ละส่วนสามารถสรุ ปได้ โดย
คานวณจากสมการ (3)
่ตรวจจับพฤติกรรมในแต่ละกรณี ได้
ค่าเปอร์เซ็นความถูกต้อง (True Classification Rate) = จานวนครั้งจทีานวนครั
×100 (3)
้ งที่ทาการทดสอบ

ในการทดสอบระบบผูว้ จิ ยั กาหนดให้ทาการทดสอบแต่ละกรณี อย่างละ 100 ครั้ง กรณี ที่ใช้ในการทดสอบ
ประกอบด้วยการปั่นและการล้มของรถจักรยาน สรุ ปผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 1

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

136

ตารางที่ 1 ค่ าความถูกต้ องของการตรวจจับการเคลื่อนทีข่ องจักรยาน
กรณีทใี่ ช้ ในการทดสอบ

ค่ าเปอร์ เซ็นต์ ความถูกต้ อง (%)

การปั่ นรถจักรยานปกติ

98

การล้มทางซ้าย

99

การล้มทางขวา

98

การแจ้งเตือนการเกิดอุบตั ิเหตุ

100

ค่ าเฉลีย่ ความถูกต้ อง

98.75

สรุ ปผลการทดสอบระบบ
ระบบตรวจจับ พฤติ ก รรมการขับ ขี่ ร ถจัก รยานที่ พ ัฒ นาขึ้ น โดยใช้ส มาร์ ท โฟนที่ มี เซนเซอร์ ต รวจจับ ความ
เคลื่อนไหวของวัตถุ ประกอบด้วย เซนเซอร์ ความเร่ งและเซนเซอร์ มุม สามารถตรวจจับพฤติกรรมที่สามารถเกิดขึ้นขณะที่
รถจักรยานเคลื่อนที่ได้ โดยสามารถแบ่งแยกรู ปแบบพฤติกรรมระหว่างการปั่ นรถจักรยานแบบปกติและการเกิดอุบตั ิเหตุลม้
รถจักรยานและยังสามารถแจ้งการเกิดอุบตั ิเหตุได้อย่างแม่นยา โดยส่ งข้อความระบุพิกดั การแจ้งเตือนแก่โรงพยาบาลและ
ครอบครัวของนักปั่ นผ่านบริ การไลน์โนติไฟย์ สรุ ปการทางานของทั้งระบบมีค่าความถูกต้องเท่ากับ 98.75% ผูว้ ิจยั หวังว่า
งานวิจยั นี้จะเป็ นประโยชน์แก่นกั วิจยั นักศึกษา และผูท้ ี่สนใจเรี ยนรู ้ ที่จะนาไปประยุกต์ใช้หรื อพัฒนาต่อในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
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เอกสารอ้างอิง
มูลนิธิไทยโรดส์. 2556. “อัตราการบาดเจ็บของคนเดินเท้าและขี่จกั รยาน ต่อ ประชากร 100,000 8o.” 2556.
http://trso.thairoads.org/statistic/national/N-SPI-B/N-SPI-B5/N-SPI-B5-05.
สถานีสุขภาพ. 2560. “ปลอดภัยหรื อเสี ยชีวติ ขึ้นอยูก่ บั นาทีแรก.” 2560. https://www.pptvhd36.com/health-station/อุบตั ิเหตุ/
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.
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

137

Iwasaki, Jun, Akira Yamamoto, and Shigeo Kaneda. 2016. “Road Information-Sharing System for Bicycle Users Using
Smartphones.” In 2015 IEEE 4th Global Conference on Consumer Electronics, GCCE 2015, 674–78.
https://doi.org/10.1109/GCCE.2015.7398521.
พงษ์พนั ธ์ สมแพงธนัญ จารุ วทิ ยโกวิท. 2560. “ระบบตรวจจับการล้มแบบ 2 มิติดว้ ย Bluetooth Accelerometer Sensor.” In ,
287–91. การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCIT) ครั้งที่ 9.
Aloul, Fadi, Imran Zualkernan, Ruba Abu-Salma, Humaid Al-Ali, and May Al-Merri. 2015. “IBump: Smartphone
Application to Detect Car Accidents.” Computers and Electrical Engineering 23: 66–75.
https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2015.03.003.
Rihana, S., and J. Mondalak. 2016. “Wearable Fall Detection System.” In Middle East Conference on Biomedical
Engineering, MECBME, 2016–November:84–87. https://doi.org/10.1109/MECBME.2016.7745414.

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

138

การพัฒนาสื่ อการเรียนรู้ เรื่ องส่ วนประกอบเครื่ องคอมพิวเตอร์
โดยการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีเสมือนจริง
Development of Learning Media in Topics of Computer Components
with Augmented Reality Technology
สิ ริรักษ์ ขันฒานุรักษ์1* และ พาสนา เอกอุดมพงษ์1
Sirirak Khanthanurak1*and Passana Ekudompong1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ เรื่ องส่วนประกอบของเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมื อนจริ ง (Augmented Reality) 2) เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของสื่ อการเรี ยนรู ้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3)
เพื่อประเมินคุณภาพของสื่ อการเรี ยนรู ้โดยผูเ้ รี ยน กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ คือ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน และ
ผูเ้ รี ยน จานวน 30 คน วิธีสุ่ มตัวอย่างในการวิจัยครั้ งนี้ ใช้วิธี สุ่ม กลุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัยคื อ
แบบสอบถาม และสื่ อ ซึ่ งเป็ นการจาลองโมเดลลักษณะโครงสร้างของชิ้นส่ วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในรู ปแบบแอนิ เมชัน่
สามมิ ติ (3 dimension) ที่ ใ ช้ร ะบบปฏิ บัติ ก ารแอนดรอยด์ สื่ อ การเรี ย นรู ้ น้ ี พัฒ นาด้ว ยโปรแกรม Autodesk 3ds max
โปรแกรม Adobe Photoshop โปรแกรม Adobe Premiere Pro และโปรแกรม Unity 3D ผลการพัฒนาและทดสอบระบบ
ด้วยการวิเคราะห์ ความสอดคล้องของเนื้ อหา (ค่ า IOC) และประเมิ น คุ ณภาพของสื่ อ การเรี ยนรู ้ด้วยแบบสอบถามจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่า ความสอดคล้องของเนื้อหามีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 0.81 และผลประเมินคุณภาพของสื่ อการเรี ยนรู ้โดยผูเ้ รี ยน มีค่า
เท่ากับ 4.46 (จากคะแนนเต็ม 5.00) ซึ่งสามารถสรุ ปได้วา่ คุณภาพโดยรวมของสื่ อการเรี ยนรู ้น้ ีอยูใ่ นระดับดี
คาสาคัญ : สื่ อการเรี ยนรู ้, เทคโนโลยีเสมือนจริ ง, ส่วนประกอบเครื่ องคอมพิวเตอร์
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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
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บทนา
การเรี ยนการสอนจะให้มีประสิ ทธิภาพนั้น นอกจากวิธีการสอนที่หลากหลาย ปั จจัยสาคัญอีกประการหนึ่งคือจะทา
อย่างไรให้นกั ศึกษาเกิดความเข้าใจ อีกทั้งความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในขณะนี้ กาลังก้าวย่างเข้าสู่ยคุ
ข้อมูลข่าวสารแบบไรพรมแดน อีกทั้งในอนาคตอันใกล้จะมีการเปิ ดเสรี ทางการศึกษา ทาให้รูปแบบการศึกษาของประเทศ
ไทยที่มีอยูต่ อ้ งได้รับการพัฒนาและปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เนื่ องจากในปั จจุบนั มีกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการที่
หลากหลาย ทาให้เกิ ดระบบการเรี ยนการสอนในรู ปแบบใหม่ข้ ึนเน้นการเรี ยนรู ้อย่างมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนสามารถ
เรี ยนรู ้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ โดยผูเ้ รี ยนจะเปลี่ยนบทบาทจากผูร้ ับมาเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ มีการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง โดยศึกษา
จากแหล่งเรี ยนรู ้ เช่ น เอกสารการสอนและสื่ อ นอกจากนี้ การจัดการศึ กษาในปั จจุ บัน ยังได้มุ่งเน้น การจัดการศึ กษาที่
สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ จึงทาให้การจัดการศึกษาในปั จจุบนั ต้องยึดหลักที่วา่ ผูเ้ รี ยน
ทุ กคนมี ความสามารถเรี ยนรู ้ และพัฒ นาตนเองได้ และถื อว่าผูเ้ รี ยนมี ความสาคัญ ที่ สุด และสอดรับ นโยบายการพัฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศไทย (Thailand 4.0) (สุ วิทย์ เมษินทรี ย,์ 2559) ซึ่ งเป็ นนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทย
ที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรื อเศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมี
ฐานคิด คือ เปลี่ยนจากการผลิตสิ นค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่ สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่ การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม โดยเฉพาะกลุ่มดิจิทลั
ดังนั้นผูว้ จิ ยั มีความสนใจที่จะพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้เรื่ องส่วนประกอบเครื่ องคอมพิวเตอร์โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเสมือนจริ ง (พนิดา ตันศิริ, 2553) เพื่อนาผลการวิจยั ไปพัฒนาการเรี ยนการสอนต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ เรื่ องส่ วนประกอบของเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ ง
(Augmented Reality)
2. เพื่อหาประสิ ทธิภาพของสื่ อการเรี ยนรู ้จากผูเ้ ชี่ยวชาญ
3. เพื่อประเมินคุณภาพของสื่ อการเรี ยนรู ้โดยผูเ้ รี ยน

วิธีดาเนินการวิจัย
1. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1.1 เทคโนโลยีเสมือนจริ งที่แสดงถึงส่วนประกอบของเครื่ องคอมพิวเตอร์
1.2 แบบประเมินหาประสิ ทธิภาพสื่ อโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
1.3 แบบสอบถามการประเมินคุณภาพสื่ อโดยผูเ้ รี ยน
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั นี้ ได้แก่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน และผูเ้ รี ยนจานวน 30 คนได้จาก
การเลือกอย่างเจาะจง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง
3. การออกแบบและพัฒนาสื่ อการเรียนรู้
การสร้างเทคโนโลยีเสมือนจริ งที่แสดงถึงส่ วนประกอบของเครื่ องคอมพิวเตอร์ (วิวฒั น์ มีสุวรรณ, 2554) ผูว้ จิ ยั
ดาเนิ นงานครั้งนี้ โดยยึดหลักการพัฒนาสื่ อเทคโนโลยีเสมือนจริ งที่ แสดงถึงส่ วนประกอบเครื่ องคอมพิวเตอร์ ตามหลักการ
สร้ าง Augmented Reality ซึ่ งแบ่ งการพัฒ นาออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ (1) การออกแบบและพัฒ นาโมเดลสามมิ ติ ซึ่ งเป็ น
แบบจาลองแสดงลักษณะโครงสร้างของอุปกรณ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ (2) การออกแบบและพัฒนามาร์ กเกอร์ และ (3) การ
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พัฒนาแอพพลิเคชัน่ เพื่อให้แสดงผลโมเดลที่พฒั นาขึ้นบนคอมพิวเตอร์ และสมาร์ ทโฟนที่ ใช้ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
รายละเอียดการพัฒนามีดงั นี้
3.1 การออกแบบและพัฒนาโมเดลสามมิติ
ผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรม Autodesk 3ds max ในการออกแบบและพัฒนาโมลเดลสามมิติที่เกี่ยวกับส่ วนประกอบของ
เครื่ องคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 1 การออกแบบโมเดลสามมิติ
3.2 การออกแบบและพัฒนา Target Image หรื อ Marker
ผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการออกแบบและพัฒนา Target Image หรื อ Marker ซึ่งออกแบบตามชื่อ
ย่อที่ใช้เรี ยกอุปกรณ์แต่ละส่วนของเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อสื่ อความหมายให้ผใู ้ ช้งานเข้าใจได้ง่ายตัวอย่างแสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การออกแบบพัฒนา Target Image หรื อ Marker

3.3 การพัฒนาแอพพลิเคชั่น
การพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ที่ใช้งานบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ โดยใช้โปรแกรม Unity 3D ร่ วมกับ
Vuforia เพื่อเชื่อมโยง Target Image หรื อ Marker ที่พฒั นาในหัวข้อ 3.1 และ 3.2 ให้แท็บเล็ตหรื อสมาร์ทโฟน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์สามารถอ่านค่ามาร์คเกอร์ผา่ นกล้องแล้วแสดงผลโมเดลสามมิติที่ตรงกันได้
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ภาพที่ 3 การใช้งาน Unity 3D ร่ วมกับ Vuforia เพื่อเชื่อมโยง Target Image หรื อ Marker
ผลการพัฒนาและทดสอบระบบ
สื่ อการเรี ยนรู ้ เรื่ องส่ วนประกอบเครื่ องคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างโมเดลเกี่ยวกับส่ วนประกอบเครื่ องคอมพิวเตอร์ ดัง
ภาพที่ 4 และผลการทดสอบโดยการใช้งานแอพพลิเคชัน่ แสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 4 โมเดลเกี่ยวกับส่วนประกอบเครื่ องคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 5 ผลการทดสอบโดยการใช้งานแอพพลิเคชัน่ โดยสมาร์ทโฟน
การประเมินประสิ ทธิภาพของสื่ อการเรี ยนรู ้ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ความสอดคล้องของ
เนื้อหา (ค่า ICO) และ (2) การหาคุณภาพของสื่ อการเรี ยนรู ้จากผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหา (ค่า
ICO : index of item-objective congruence) (มนต์ชยั เทียนทอง, 2548)
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ICO = ∑R /N
โดยที่ ∑R คือ ผลรวมของคะแนนผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละคน และ N คือ จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
ผูเ้ ชี่ ย วชาญประกอบด้ว ยอาจารย์ป ระจ าสาขาเทคโนโลยีวิ ศ วกรรม คณะวิศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง จานวน 5 คน ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบด้านเนื้ อหา และสื่ อ ประเมิ น
ความตรงของเนื้ อหา ว่ามีความเหมาะสมหรื อไม่ ประเมินความเชื่อมัน่ ว่ามีความเชื่อมัน่ เพียงไรตรวจสอบ ด้านตัวสื่ อด้าน
การออกแบบคอมพิวเตอร์ ประเมินลักษณะของสื่ อ อักษร ภาพ ภาพเคลื่อนไหว กราฟิ กเนวิเกชัน่ และอื่นๆ ผลการคานวนหา
ค่า ICO มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.81 ซึ่งเป็ นตัวบ่งชี้วา่ โมเดลที่พฒั นาขึ้นทั้งหมดสามารถนาไปใช้งานได้
การศึ กษาคุณภาพของสื่ อการเรี ยนรู ้จากผูเ้ รี ยน จานวน 30 คน แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ (1) คุณภาพด้านเนื้ อหา
(2) คุณภาพด้านสื่ อ และ (3) ความพึงพอใจในการใช้งาน เกณฑ์คะแนนแบ่งเป็ น 5 ระดับตามมาตราส่ วนประเมินค่าของ
ลิเคอร์ท (Likert Scale) (มนต์ชยั เทียนทอง, 2548) ผลการประเมินพบว่าคุณภาพของสื่ อการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับดี ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของสื่ อการเรี ยนรู ้โดยผูเ้ รี ยน
คุณภาพ
ระดับคะแนนเฉลี่ย
การแปลผล
ด้านเนื้อหา
4.60
ระดับดีมาก
ด้านสื่ อ
4.60
ระดับดีมาก
ความพึงพอใจในการใช้งาน
4.20
ระดับดี
รวม
4.46
ระดับดี

สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ส่ วนประกอบเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบ
ประสิ ทธิภาพด้านเนื้อหา และสื่ อ ประเมินความตรงของเนื้อหา ว่ามีความเหมาะสมหรื อไม่ ประเมินความเชื่อมัน่ ว่ามีความ
เชื่ อมัน่ เพียงไร ตรวจสอบด้านตัวสื่ อด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์ ประเมินลักษณะของสื่ อ อักษร ภาพ ภาพเคลื่อนไหว
กราฟิ กเนวิเกชัน่ และอื่นๆ ผลการคานวนหาค่า ICO มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.81 ถือได้สามารถนาไปใช้งานได้ และนางานวิจยั ไป
ประเมินคุณภาพของสื่ อการเรี ยนรู ้โดยผูเ้ รี ยน จานวน 30 คน มีค่าเท่ากับ 4.46 (คะแนนเต็ม 5) จึงสามารถสรุ ปได้วา่ คุณภาพ
ของสื่ อการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับดี
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ คอนกรี ตบล็อกและอิฐ บล็อกประสานจากเถ้ าปาล์ มนา้ มันสาหรั บชุ มชนท้ องถิ่น
Product Development of Concrete Block and Interlocking Block
from Oil Palm Ash for Local Communities
อมเรศ บกสุวรรณ1 และ ประชุม คาพุฒ1*
Amres Boksuwan1 and Prachoom Khamput1*

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบการใช้เถ้าปาล์มน้ ามันสาหรับพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์คอนกรี ตบล็อก
และอิฐบล็อกประสาน กาหนดอัตราส่ วนของคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสาน ประกอบด้วย ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์
ประเภท 1: เถ้าปาล์มน้ ามัน: หิ นฝุ่ น เท่ากับ 1: 0: 7, 1: 0.2: 6.8, 1: 0.4: 6.6, 1: 0.6: 6.4, 1: 0.8: 6.2 และ 1: 1: 6 โดยน้ าหนัก ใช้
อัตราส่ วนน้ าต่อปูนซี เมนต์ของคอนกรี ตบล็อก เท่ากับ 0.5 โดยน้ าหนัก และอิฐบล็อกประสาน เท่ากับ 1 โดยน้ าหนัก ขึ้นรู ป
คอนกรี ตบล็อก ขนาด 7 x 19 x 39 เซนติเมตร และอิฐบล็อกประสาน ขนาด 12.5 x 25 x 10 เซนติเมตร ด้วยเครื่ องอัด ทดสอบ
ตามมาตรฐาน มอก.58 – 2533 เรื่ องคอนกรี ตบล็อกชนิ ดไม่รับน้ าหนัก มาตรฐาน มผช. 602 – 2547 เรื่ องอิฐบล็อกประสาน
และมาตรฐาน ASTM C518 ผลการทดสอบ พบว่า บล็อกที่มีส่วนผสมเถ้าปาล์มน้ ามันทั้ง 2 ชนิดนั้น เมื่อผสมเถ้าปาล์มน้ ามันใน
ปริ มาณมาก ส่งผลให้น้ าหนัก การดูดกลืนน้ า ความต้านทานแรงอัด และสัมประสิ ทธิ์การนาความร้อนต่ากว่าบล็อกที่ผสมเถ้า
ปาล์มน้ ามันในปริ มาณน้อย ทั้งนี้อตั ราส่วนของคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสานที่เหมาะสมที่สุด คือ อัตราส่วน 1: 0.8:
6.2 ซึ่งสามารถผ่านตามที่มาตรฐานกาหนด

คาสาคัญ : คอนกรี ตบล็อก, อิฐบล็อกประสาน, เถ้าปาล์มน้ ามัน, วัสดุก่อสร้าง, ความต้านทานแรงอัด
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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

บทนา
เถ้าปาล์มน้ ามัน เป็ นวัสดุเหลือทิ้งจากการนากากของปาล์มน้ ามัน ได้แก่ เศษกะลา เส้นใย ทางใบ ใบ และทลาย
ปาล์ม เปล่าของผลปาล์ม เผาเป็ นเชื้ อเพลิ งให้กับหม้อก าเนิ ดไอน้ าเพื่ อผลิ ตกระแสไฟฟ้ า มี อุณ หภู มิที่ ใช้ในการเผาไหม้
ประมาณ 800-900 องศาเซลเซี ยส (ชัย, 2553) เมื่อพิจารณาการนาเถ้าปาล์มน้ ามันมาใช้งานในปั จจุบนั มุ่งเน้นด้านการเป็ น
วัสดุปอซโซลานสาหรับทดแทนปูนซีเมนต์บางส่วน (วีระชาติ และคณะ, 2546) ซึ่ งต้องนามาทาการบดย่อยให้ละเอียดขนาด
เท่ากับปูนซี เมนต์ ผ่านตะแกรงเบอร์ 325 จึงเสี ยค่าใช้จ่ายสู งมาก เมื่อมาทาการผลิตในเชิงพาณิ ชย์ยงั ไม่คุม้ ค่ากับการลงทุนใน
ระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรื อวิสาหกิจชุมชน ซึ่งหากมีวิธีการนาเถ้าปาล์มน้ ามันมาใช้ประโยชน์โดยไม่ตอ้ ง
บดย่อยได้ ก็จะเป็ นการใช้ประโยชน์ได้อย่างคุม้ ค่าเป็ นอย่างยิง่
คอนกรี ตบล็อก และอิฐบล็อกประสาน เป็ นวัสดุก่อผนังที่ผลิตจากปูนซี เมนต์ น้ า และมวลรวม ทั้งทราย หิ นฝุ่ น ดิน
ลูกรัง มีลกั ษณะเป็ นก้อนสี่ เหลี่ยม ขึ้นรู ปได้ท้ งั เครื่ องจักรขนาดใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรม หรื อเครื่ องจักรขนาดเล็กแบบ
วิสาหกิจชุมชน ผูผ้ ลิตคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสานส่วนใหญ่เป็ นวิสาหกิจชุมชน ชาวบ้าน และโรงงานขนาดเล็ก จึง
มีความเหมาะสมหากนาเถ้าปาล์มน้ ามันมาใช้เป็ นวัสดุที่ช่วยลดต้นทุนในการผลิต โดยนามาออกแบบส่ วนผสมให้มีความ
เหมาะสมกับทั้งคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสาน โดยมุ่งเน้นให้มีคุณสมบัติต่าง ๆ ผ่านตามข้อกาหนดของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.58-2533 เรื่ องคอนกรี ตบล็อกไม่รับน้ าหนัก (สมอ., 2533) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.
602/2547 เรื่ องอิ ฐบล็อกประสาน (สมอ., 2547) ซึ่ งงานวิจยั นี้ เป็ นการช่ วยลดปริ มาณเถ้าปาล์มน้ ามันที่ เป็ นปั ญ หาในการ
บริ หารจัดการเป็ นอย่างมากในปั จจุบนั โดยการนาวัสดุเหลือทิ้งเถ้าปาล์มน้ ามันมาใช้ประโยชน์น้ นั ยังสามารถพัฒนาต่อเป็ น
วัสดุก่อสร้างประเภทอื่น ๆ ได้ในอนาคตต่อไป

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

147

วิธีดาเนินการวิจัย
1. วัสดุและอุปกรณ์
1) ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภท 1
2) เถ้าปาล์มน้ ามัน จากโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดชลบุรี (ภาพที่ 1ก)
3) หิ นฝุ่ น จากจังหวัดสระบุรี ผ่านตะแกรงเบอร์ 4 (ภาพที่ 1ข)
4) น้ าประปา
5) เครื่ องผสมคอนกรี ต
6) เครื่ องอัดคอนกรี ตบล็อกแบบสัน
่ เขย่ากึ่งอัตโนมัติ พร้อมแบบอัดขนาด 7 x 19 x 39 เซนติเมตร
7) อุปกรณ์พลิกคอนกรี ตบล็อก
8) เครื่ องอัดอิฐบล็อกประสานแบบมือโยก ขนาด 12.5 x 25 x 10 เซนติเมตร
9) แบบหล่อแผ่นคอนกรี ต ขนาด 30 x 30 x 5 เซนติเมตร สาหรับหล่อตัวอย่างทดสอบสัมประสิ ทธ์การนาความร้อน
10) เครื่ องชัง่ น้ าหนักแบบดิจิตอล
11) เตาอบ
12) ชุดอุปกรณ์เครื่ องแก้วสาหรับตวงส่ วนผสม
13) ชุดอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ขนาด (Sieve Analysis)
14) ชุดอุปกรณ์การทดสอบความหนาแน่นและการดูดซึ มน้ า
15) ชุดคอมพิวเตอร์ ประมวลผล
16) เครื่ องทดสอบสัมประสิ ทธิ์ การนาความร้อน
17) เครื่ องทดสอบอเนกประสงค์ (Universal Testing Machine)

ก. เถ้าปาล์มน้ ามัน

ข. หิ นฝุ่ น

ภาพที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของเถ้าปาล์มน้ ามันและหิ นฝุ่ น
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2. การออกแบบส่ วนผสมของคอนกรีตบล็อกและอิฐบล็อกประสาน
ออกแบบอัตราส่ วนผสมที่ ใช้ในการทาวิจัย โดยการทดลองผสมอัตราส่ วนของคอนกรี ตบล็อกและอิ ฐบล็อก
ประสาน ที่มีจาหน่ายตามท้องตลาด แล้วทาการปรับส่ วนผสมให้เถ้าปาล์มน้ ามันไปแทนที่หินฝุ่ นทีละน้อย เพื่อให้สามารถ
นาไปทดสอบแล้วได้แนวโน้มผลการทดสอบสมบัติทางกลตามต้องการ และไม่แตกหักง่าย ซึ่ งสามารถสรุ ปอัตราส่วนผสม
ได้ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมของคอนกรี ตบล็อก (CPA) และอิฐบล็อกประสาน (IPA) สาหรับการวิจยั (โดยน้ าหนัก)
สัญลักษณ์
อัตราส่วน
ปูนซีเมนต์ประเภท 1
เถ้าปาล์มน้ ามัน
หิ นฝุ่ 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

หมายเหตุ ปริ มาณน้ าของคอนกรี ตบล็อกเท่ากับ 0.5 และอิฐบล็อกประสานเท่ากับ 1.0
3. การขึน้ รู ปตัวอย่ างทดสอบและการทดสอบสมบัติ
ทาการขึ้นรู ปชิ้นตัวอย่างการทดสอบทั้งหมด ทั้งคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสาน โดยผสมส่ วนผสมให้เข้า
กันก่อน แล้วจึงค่อย ๆ เติมน้ าลงไปด้วยฝักบัวหรื อหัวฉี ดพ่นให้เป็ นละอองกว้าง ขณะผสมควรหยุดเครื่ องเพื่อเกลี่ยส่ วนผสม
ที่ติดอยูข่ า้ งเครื่ องผสมออก เมื่อส่ วนผสมเข้ากันดี แล้วให้นาเข้าเครื่ องอัดคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสานทันที เพื่อ
ป้ องกันการระเหยของน้ า นาก้อนตัวอย่างออกจากแบบ (ภาพที่ 2) บ่มคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสานในสภาพอากาศ
ปกติ โดยการพรมน้ าและห่อด้วยแผ่นพลาสติกป้ องกันการสูญเสี ยความชื้น จากนั้นนามาทดสอบสมบัติต่าง ๆ ตามมาตรฐาน
มอก.58-2533 เรื่ องคอนกรี ตบล็อกไม่รับน้ าหนัก (สมอ., 2533) ทดสอบตามมาตรฐาน มผช.602-2547 เรื่ องอิ ฐบล็อกประสาน
(สมอ., 2547) ประกอบด้วย การทดสอบความต้านทานแรงอัดหรื อกาลังอัด ที่ อายุการบ่ ม 7, 14, 21 และ 28 วัน การทดสอบ
ปริ มาณความชื้น การทดสอบการดูดซึมน้ าหรื อการดูดกลืนน้ า การทดสอบการหดตัวแห้ง ที่อายุการบ่ม 28 วัน หลังจากนั้นทา
การทดสอบสัมประสิ ทธิ์การนาความร้อน ตามมาตรฐาน ASTM C518-15 (ASTM, 2015) ที่อายุการบ่ม 28 วัน
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ข. อิฐบล็อกประสาน

ภาพที่ 2 คอนกรี ตบล็อก (ซ้ายมือ) และอิฐบล็อกประสาน (ขวามือ)

ผลและวิจารณ์ผล
1. ความต้ านทานแรงอัด
ผลการทดสอบความต้านทานแรงอัดได้กาหนดสัญลักษณ์ของคอนกรี ตบล็อกเป็ น CPA และอิฐบล็อกประสาน
เป็ น IPA โดยมีการเรี ยงลาดับอัตราส่วนผสมดังตารางที่ 1 ได้ผลการทดสอบดังภาพที่ 3 ต่อไปนี้
CPA1

ความต้านทานแรงอัด (กก./ตร.ซม.)

CPA2
CPA3
CPA4
CPA5
CPA6
IPA1
IPA2
IPA3

อายุการบ่ม (วัน)

IPA4
IPA5
IPA6

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานแรงอัดและอายุการบ่มของคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสาน
ภาพที่ 3 แสดงให้เห็นถึงความต้านทานแรงอัดที่ลดลงของทั้งคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสาน เมื่อมีการผสม
เถ้าปาล์มน้ ามันแทนที่ หิน ฝุ่ นในปริ มาณที่ มากขึ้ น เนื่ องจากเถ้าปาล์ม น้ ามัน ที่ น ามาผสม แม้ว่าจะเป็ นวัส ดุ ป อซโซลาน
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(Pozzolan) ที่มีปริ มาณของซิลิกา้ (SiO2) มาก ซึ่งสามารถทาปฏิกิริยากับปูนซี เมนต์และเพิม่ ความต้านทานแรงอัดได้ แต่เถ้า
ปาล์มน้ ามันนี้ ยงั ไม่ผ่านการบดให้มีขนาดเล็กกว่า 325 เมช จึ งทาให้ไม่สามารถทาปฏิ กิริยาดังกล่าวได้ (ปริ ญญา และชัย,
2555) เถ้าปาล์มน้ ามันจึ งเป็ นเพียงวัสดุ ที่มีอนุ ภาคขนาดเล็ก และจากขนาดของอนุ ภาคทาให้การเชื่ อมประสานเถ้าปาล์ม
น้ ามันกับส่วนผสมอื่นของคอนกรี ตบล็อกหรื ออิฐบล็อกประสาน ต้องใช้ปูนซี เมนต์ในปริ มาณที่มากกว่าวัสดุที่มีขนาดใหญ่
กว่า เพราะเถ้าปาล์มน้ ามันจะหลุดร่ อนได้ง่ายและบล็อกทั้ง 2 ชนิ ด มีความเปราะแตกหักได้ง่ายขึ้น โดยที่ อตั ราส่ วนผสม
เดียวกันของบล็อกทั้ง 2 ชนิ ด พบว่าอิฐบล็อกประสานมีแนวโน้มของความต้านทานแรงอัดที่สูงกว่าคอนกรี ตบล็อก ซึ่ งเป็ น
ผลมาจากรู ปร่ างลักษณะของคอนกรี ตบล็อกที่มีความสู ง ตลอดจนช่องว่างขนาดใหญ่กว่าอิฐบล็อกประสาน เมื่อเปรี ยบเทียบ
ค่าความต้านทานแรงอัดของคอนกรี ตบล็อกกับมาตรฐาน มอก.58-2533 (สมอ., 2533) และอิฐบล็อกประสานกับมาตรฐาน
มอก.602-2547 (สมอ., 2547) พบว่า อัตราส่ วน CPA6 และ IPA6 หรื ออัตราส่ วนที่ มีปริ มาณเถ้าปาล์มน้ ามันต่ ากว่านี้
สามารถผ่านตามที่มาตรฐานคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสานชนิ ดไม่รับน้ าหนักกาหนด คือ มีความต้านทานแรงอัดสู ง
กว่า 25 กิ โลกรัมต่อตารางเซนติ เมตร หรื อ 2.5 เมกะพาสคัล ที่ อายุการบ่ ม 28 วัน ซึ่ งสามารถใช้งานก่ อเป็ นผนังเปลื อก
อาคารทัว่ ไปได้
2. ปริมาณความชื้นและความหนาแน่ น
ปริ มาณความชื้นและความหนาแน่นของคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมของเถ้าปาล์มน้ ามัน
แสดงผลเปรี ยบเทียบดังภาพที่ 4 และภาพที่ 5

ปริ มาณความชื้น (ร้อยละ)

CPA
IPA

ปริ มาณเถ้าปาล์มน้ ามัน (กิโลกรัม)
ภาพที่ 4 ปริ มาณความชื้นของคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสานที่อายุ 28 วัน
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CPA

ความหนาแน่น (กก./ลบ.ม.)

IPA

ปริ มาณเถ้าปาล์มน้ ามัน (กิโลกรัม)
ภาพที่ 5 ความหนาแน่นของคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสานที่อายุ 28 วัน
ภาพที่ 4 พบว่าปริ มาณความชื้นของบล็อกทั้ง 2 ชนิ ด มีค่าค่อนข้างต่าและมีความใกล้เคียงกัน ซึ่ งปริ มาณความชื้น
ที่อยูภ่ ายในบล็อกเป็ นปริ มาณน้ าที่เหลือจากปฏิกิริยาของปูนซีเมนต์ รวมทั้งความชื้นบริ เวณโดยรอบที่แทรกตัวเข้าไปภายใน
บล็อก โดยเห็นได้วา่ ปริ มาณของเถ้าปาล์มน้ ามันที่เพิ่มขึ้นส่ งผลต่อแนวโน้มของความชื้นที่สูงขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้ ก็เป็ นผลมา
จากเถ้าปาล์มน้ ามันที่ นามาผสมเป็ นวัสดุที่มีความพรุ นค่อนข้างสู ง เนื่ องจากยังไม่ผ่านการบดให้ละเอียดทาให้การสะสม
ความชื้นเกิดขึ้นได้มาก อย่างไรก็ตามความพรุ นและลักษณะของเถ้าปาล์มน้ ามันกลับส่งผลดีต่อน้ าหนักที่ลดลงของบล็อกทั้ง
2 ชนิ ด โดยเห็ นได้จากผลการทดสอบความหนาแน่ นในภาพที่ 5 ซึ่ งพบว่า คอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสานที่ ไม่มี
ส่วนผสมของเถ้าปาล์มน้ ามันมีความหนาแน่นเท่ากับ 1,865 และ 1,885 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ แต่เมื่อมีการ
แทนที่ หินฝุ่ นด้วยเถ้าปาล์มน้ ามันทาให้ความหนาแน่ นลดลงต่าที่ สุดเป็ น 1,692 และ 1,683 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่
ปริ มาณเถ้าปาล์มน้ ามัน 1 กิโลกรัม ตามลาดับ ทั้งนี้เป็ นผลมาจากการแทนที่เถ้าปาล์มน้ ามันที่มีค่าความถ่วงจาเพาะน้อยกว่า
หิ นฝุ่ นที่มีค่าความถ่วงจาเพาะเท่ากับ 2.70 (ดนุพล, 2553)
3. การดูดซึมนา้ และการหดตัวแห้ ง
การดูดซึมน้ าและการหดตัวแห้งของคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมของเถ้าปาล์มน้ ามัน แสดง
ผลเปรี ยบเทียบดังภาพที่ 4 และภาพที่ 5
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การดูดซึ มน้ า (ร้อยละ)

CPA

ปริ มาณเถ้าปาล์มน้ ามัน (กิโลกรัม)
ภาพที่ 6 การดูดซึมน้ าของคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสานที่อายุ 28 วัน

การหดตัวแห้ง (ร้อยละ)

ภาพที่ 6 แสดงผลการทดสอบการดูดซึ มน้ าของคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสานที่ผสมเถ้าปาล์มน้ ามันที่อายุ
การบ่ม 28 วัน ซึ่ งมีปริ มาณการแทนที่หินฝุ่ นด้วยเถ้าปาล์มน้ ามันต่าง ๆ พบว่า ลักษณะพรุ นของเถ้าปาล์มน้ ามันที่ไม่ผ่านการ
บดมีผลต่อค่าการดูดซึ มน้ าที่เพิ่มขึ้นของบล็อกทั้ง 2 ชนิด โดยบล็อกที่ไม่มีเถ้าปาล์มน้ ามัน มีค่าการดูดซึมน้ าต่าที่สุด คือ ร้อย
ละ 8.29 และ 8.18 ตามลาดับ ในขณะที่ อตั ราส่ วนที่ มีปริ มาณเถ้าปาล์มน้ ามันมากที่ สุด มีค่าการดูดซึ มน้ าเพิ่มขึ้นเป็ น ร้อยละ
13.62 และ 12.68 ตามล าดับ ทั้ง นี้ เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ ค่ าการดู ด ซึ มน้ าของคอนกรี ต บล็อ กกับ มาตรฐาน มอก.58-2533 และอิ ฐ
บล็อกประสานกับมาตรฐาน มผช.602-2547 สรุ ปได้วา่ บล็อกทั้งหมดมีค่าการดูดซึ มผ่านตามมาตรฐานทั้งหมด โดยคอนกรี ต
บล็อกต้องมีค่าการดูดซึ มน้ า ไม่เกินกว่า ร้อยละ 25 ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ น้อยกว่า 25 และมีค่าการหดตัวทางยาวมากกว่า
ร้อยละ 0.245 จึ งสามารถนาบล็อก ทั้ง 2 ชนิ ด จากงานวิจยั ไปใช้งานก่อสร้างได้ โดยไม่มีปัญหาการแตกร้าวของปูนก่อ-ปูน
ฉาบ จากการดูดซึมน้ าของบล็อก

CPA
IPA

ปริ มาณเถ้าปาล์มน้ ามัน (กิโลกรัม)
ภาพที่ 7 การหดตัวแห้งของคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสานที่อายุ 28 วัน
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ภาพที่ 7 พบว่าการหดตัวแห้งของบล็อกทั้ง 2 ชนิ ด มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปโดยมีค่าลดลง เมื่อแทนที่หินฝุ่ นด้วย
เถ้าปาล์มน้ ามันในปริ มาณที่สูงขึ้น ทั้งหมดมีค่าอยูร่ ะหว่าง ร้อยละ 0.71 ถึง 1.4 ซึ่ งถือว่าน้อยมากและไม่มีผลต่อการนาบล็อก
ดังกล่าวไปใช้งานก่อผนังโดยทัว่ ไป อีกทั้งมาตรฐานของคอนกรี ตบล็อก (มอก.58-2533) และอิฐบล็อกประสาน (มผช.2062547) ไม่ได้มีการกาหนดว่าบล็อกดังกล่าวต้องมีการหดตัวแห้งไม่เกิ นเท่าใด เพียงแต่กาหนดไว้ประกอบการพิจารณาค่าการ
ดูดซึมน้ าเท่านั้น (สมอ., 2533; สมอ., 2547) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงขนาดหรื อการหดตัวดังกล่าวเป็ นผลมาจากการสูญเสี ยความชื้น
ซึ่งหากวัสดุมีการสู ญเสี ยความชื้นมากหรื อง่ายก็จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความยาวหรื อหดตัวมากขึ้นตามไปด้วย (วินิต,
2527)

สัมประสิ ทธิ์ การนาความร้อน (วัตต์/
เมตร-เคลวิน)

4. สัมประสิทธิ์การนาความร้ อน
ความเป็ นฉนวนป้ องกันความร้อนเป็ นสมบัติหนึ่งที่ส่งผลต่อการเลือกใช้งานคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสาน
แม้วา่ จะไม่มีระบุไว้ในมาตรฐาน เนื่องจากบล็อกที่มีความเป็ นฉนวนป้ องกันความร้อนดี สามารถช่วยลดการใช้พลังงานจาก
เครื่ องปรับอากาศได้ ซึ่งค่าสัมประสิ ทธิ์การนาความร้อนเป็ นผลการทดสอบที่สามารถแสดงให้เห็นประสิ ทธิภาพในการเป็ น
ฉนวนป้ องกัน ความร้ อนของวัสดุ ได้ดี )ASTM, 2015 จากภาพที่ (8 พบว่าการผสมเถ้าปาล์ม น้ ามันในปริ มาณที่ มากขึ้ น
สามารถช่วยให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ การนาความร้อนลดลง เนื่องจากความพรุ นของเถ้าปาล์มน้ ามันซึ่งทาหน้าที่เป็ นฉนวนป้ องกัน
ความร้อน ,ประชุม และคณะ)2558ทั้งนี้เมื่อเทียบกับคอนกรี ต อิฐมอญ และคอนกรี ตบล็อกทัว่ ไป ซึ่ งมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การ (
1.28 นาความร้อน เท่ากับ, ) เคลวิน ตามลาดับ-เมตร/วัตต์ 0.519 และ 1.15Young, 1992พบว่า คอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อก (
ประสานผสมเถ้าปาล์มน้ ามันมีความเป็ นฉนวนป้ องกันความร้อนที่ดีมาก

CPA
IPA

ปริ มาณเถ้าปาล์มน้ ามัน (กิโลกรัม)
ภาพที่ 8 สัมประสิ ทธิ์การนาความร้อนของคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสานที่อายุ 28 วัน
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สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ค อนกรี ต บล็อ กและอิ ฐ บล็อกประสานจากเถ้าปาล์มน้ ามัน สามารถสรุ ป ผลได้
ดังต่อไปนี้
1. ขั้น ตอนในการผลิ ตคอนกรี ตบล็อกและอิ ฐบล็อกประสานจากเถ้าปาล์มน้ ามันไม่มีความแตกต่างจากการผลิ ต

บล็อกทัว่ ไปมากนัก เพียงแต่ปริ มาณน้ าที่ใช้ผสมต้องเพิ่มปริ มาณมากขึ้น เนื่องจากเถ้าปาล์มน้ ามันเป็ นวัสดุที่มีความพรุ น ทา
ให้เมื่อผสมกับวัสดุอื่นแล้วเกิดการดูดน้ าเข้าไปในเนื้ อเถ้าปาล์มน้ ามันค่อนข้างมาก จึงต้องทาการเติมน้ ามากขึ้นกว่าบล็อก
ทัว่ ไป ทั้งในกรณี ของคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสาน เพื่อให้น้ าที่ เติมสามารถเข้าไปทาปฏิ กิริยากับปูนซี เมนต์อย่าง
เพียงพอ
2. อัตราส่ วนที่ เหมาะสมและผ่านเกณฑ์มาตรฐานของคอนกรี ตบล็อก ตามมาตรฐาน มอก.58-2533 คื อ อัตราส่ วน

ปูนซี เมนต์: เถ้าปาล์มน้ ามัน: หิ นฝุ่ น เท่ากับ 1: 0.8: 6.2 โดยน้ าหนัก และใช้อตั ราส่ วนน้ าต่อปูนซี เมนต์ เท่ากับ 0.5 ส่ วนของอิฐ
บล็อกประสาน ตามมาตรฐาน มผช.602-2547 คือ อัตราส่ วนปูนซี เมนต์: เถ้าปาล์มน้ ามัน: หิ นฝุ่ น เท่ากับ 1: 0.8: 6.2 โดยน้ าหนัก
และใช้อตั ราส่วนน้ าต่อปูนซีเมนต์ เท่ากับ 1.0
3. ผลการทดสอบและเปรี ย บเที ย บสมบัติ ท างกายภาพ สมบัติ ท างกล สั ม ประสิ ท ธิ์ การน าความร้ อ น ระหว่าง

คอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสานจากเถ้าปาล์มน้ ามันพบว่า สมบัติของบล็อก ทั้ง 2 ชนิด มีค่าใกล้เคียง และมีแนวโน้มไป
ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ การผสมเถ้าปาล์มน้ ามันในปริ มาณที่มากขึ้นส่งผลต่อความต้านทานแรงอัด ความหนาแน่น การ
หดตัวแห้ง และสัมประสิ ทธิ์ การนาความร้อน มี แนวโน้มลดลง ในขณะที่ ปริ มาณความชื้ น และการดูดซึ มน้ ามีแนวโน้ม
สู งขึ้น แต่สมบัติที่แตกต่างกัน คือ ความต้านทานแรงอัดของอิฐบล็อกประสานที่ สูงกว่าคอนกรี ตบล็อกเสมอ ซึ่ งเป็ นผลมา
จากรู ปร่ างลักษณะของอิฐบล็อกประสานที่รับแรงอัดได้ดีกว่าคอนกรี ตบล็อก
4. การน าบล็อ กทั้ง 2 ชนิ ด คื อ คอนกรี ต บล็อ กและอิ ฐ บล็อ กประสาน มาใช้งานจริ ง พบว่าสามารถใช้ง านได้ดี

เช่นเดียวกับคอนกรี ตบล็อกและอิฐบล็อกประสานทัว่ ไป โดยไม่เห็นถึงความแตกต่างของบล็อกที่มีส่วนผสมของเถ้าปาล์ม
น้ ามันและบล็อกทัว่ ไป ยกเว้น แต่เรื่ องสี ของบล็อกผสมเถ้าปาล์มน้ ามันที่ดาเข้มกว่าบล็อกทัว่ ไปเท่านั้น ซึ่งไม่มีผลต่อการใช้
งานเมื่อทาเป็ นผนังก่ออิฐฉาบปูน

กิตติกรรมประกาศ
ได้รับทุนอุดหนุ นวิจยั ประเภทงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี และ ความเห็นในรายงานผลการวิจยั เป็ นของผูร้ ับทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไม่จาเป็ นต้องเห็นด้วย
เสมอไป
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ คอนกรี ตบล็อกจากเศษหินไรโอไลต์
Development of Concrete Block Product from Rhyolite Fragment
ประชุม คาพุฒ1*
Prachoom Khamput1*

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาการใช้เศษหิ นไรโอไลต์สาหรับพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์คอนกรี ตบล็อก กาหนด
อัตราส่ วนปูนซี เมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1: หิ นฝุ่ น: เศษหิ นไรโอไลต์: เท่ากับ 1:10:0, 1:9:1, 1:8:2, 1:7:3, 1:6:4, 1:5:5 และ 1:4:6
โดยน้ าหนัก ใช้อตั ราส่ วนน้ าประปาต่อปูนซี เมนต์ (w/c) เท่ากับ 0.65 โดยน้ าหนัก ขึ้นรู ปคอนกรี ตบล็อก ขนาด 7 x 19 x 39
เซนติเมตร ด้วยเครื่ องอัดคอนกรี ตบล็อก ทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 58 – 2533 เรื่ องคอนกรี ตบล็อกชนิ ดไม่รับน้ าหนัก ผล
การทดสอบ พบว่า น้ าหนักต่อก้อน กาลังอัด และสัมประสิ ทธิ์ การนาความร้อนของคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหิ นไรโอไลต์มี
ค่าสู งกว่าคอนกรี ตบล็อกทัว่ ไป และอัตราส่ วนที่ เหมาะสมของคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหิ นไรโอไลต์สามารถผ่านตามที่
มาตรฐานกาหนด รวมทั้งใช้เป็ นวัสดุสาหรับก่อผนังได้ดีเช่นเดียวกับคอนกรี ตบล็อกทัว่ ไป

คาสาคัญ : เศษหิ นไรโอไลต์, คอนกรี ตบล็อก, วัสดุก่อสร้าง, ความต้านทานแรงอัด
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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
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บทนา
หิ นไรโอไลต์ เป็ นหิ นประเภท หิ นอัคนี ผุ เกิดจากหิ นลาวาขึ้นมาเย็นตัวบนพื้นผิวโลก แร่ ที่เป็ นส่วนประกอบเกือบ
ทั้งหมดเป็ นพวกซิ ลิกา ที่เป็ นแร่ ควอตซ์เม็ดเล็กละเอียด หรื อส่ วนที่เป็ นแก้วธรรมชาติ ลักษณะเนื้ อเป็ นฟองและเบา มีเนื้ อสี
จาง เช่น สี ขาว มีรูพรุ นเล็ก ๆ เต็มไปหมด จนบางครั้งสามารถลอยน้ าได้ เนื้อไม่เนี ยน เพราะมีรูพรุ น แต่อย่างไรก็ตามเนื้ อยัง
เป็ นแก้ว เพราะลาวาเย็น ตัวเสี ยก่ อนที่ แร่ จะตกผลึ กได้ทัน ก๊ าซที่ มีป นอยู่ในเนื้ อ ท าให้เกิ ดเป็ นรู เล็ก ๆ ทั้งก้อน พบตาม
ชายทะเล จังหวัดระยอง ซึ่งลอยมาได้จากที่อื่น ประโยชน์ใช้เป็ นหิ นถูตวั ใช้ทาวัสดุขดั ถูภาชนะดี ทาให้ผิวภาชนะเป็ นเงาวาว
บางก้อนถ้าตัดได้เป็ นแผ่น ใช้ทาเป็ นฉนวนในเครื่ องทาความเย็น หากนามาใช้กบั ปูนซี เมนต์ และปูนพลาสเตอร์ จะทาให้
น้ าหนั ก เบาขึ้ น หิ น ไรโอไลต์ส่ ว นในจัง หวัด สระบุ รี พบพื้ น ที่ ศัก ยภาพบริ เวณบ้านบ่ อ หิ น ซึ่ งชาวบ้านใช้ท าวัต ถุ ดิ บ
อุตสาหกรรมหิ นลับมี ด เป็ นแหล่งที่ มีชื่อเสี ยงพอกับหิ น ลับมี ดที่ ท าจากหิ นชนิ ดเดี ยวกันจาก จังหวัดลพบุ รี และราชบุ รี
ชาวบ้านย่านบ้านบ่อหิ น ตาบลพุแค อาเภอเมือง สกัดหิ นไรโอไลต์ จากพื้นหิ นบริ เวณใกล้ ๆ บ้านมาทาหิ นลับมีด ซึ่ งเป็ น
กิจกรรมเลี้ยงชีพที่ทามานาน บริ เวณนี้จึงพบบ่อหิ นในบริ เวณหิ นไรโอไลต์มากมาย หิ นลับมีดไรโอไลต์ที่มาจากบ้านบ่อหิ น
มีลกั ษณะเนื้อทรายค่อนข้างละเอียด สี เทาขาว ประด้วยสี เหลืองและน้ าตาลแดงของสนิมเหล็ก ส่ วนพื้นที่แหล่งหิ นไรโอไลต์
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง พบในเขตอาเภอแก่งคอย เป็ นพื้นที่ประทานบัตรที่เปิ ดการ 1 แปลง และอยูร่ ะหว่างขอต่ออายุ 1
แปลง มีเนื้ อที่รวม 0.1983 ตร.กม. ปริ มาณสารองที่มีศกั ยภาพเป็ นไปได้ประมาณ 19 ล้านเมตริ กตัน นอกจากนี้ แหล่งหิ นไร
โอไลต์ ยังพบร่ วมกับหิ นแอนดีไซต์ โดยพบตามขอบที่ราบสูงโคราช เช่น นครราชสี มา สระบุรี เพชรบูรณ์ ลพบุรี นครนายก
แพร่ และลาปาง ทางด้านทิ ศตะวันออก จังหวัดปราจี นบุ รี และจังหวัดตราด อีกด้วย ปั จจุบันมี เศษหิ นฝุ่ นที่ เหลือทิ้ งจาก
กระบวนการทาเหมืองและบดย่อยแร่ ไรโอไลต์กองอยูบ่ ริ เวณเหมืองหิ นเป็ นจานวนมาก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่จะเป็ น
การนาไปถมที่ ซึ่งมีราคาถูกมาก
คอนกรี ตบล็อก เป็ นวัสดุก่อผนังที่ผลิตจากปูนซีเมนต์ มวลรวม และน้ า ซึ่งปกติมวลรวมในการผลิตคอนกรี ตบล็อก
จะใช้หินฝุ่ นหิ นปูนเป็ นหลัก เนื่ องจากมีความแข็งแรงและขึ้นรู ปได้ง่ายด้วยเครื่ องอัดคอนกรี ตบล็อก คอนกรี ตบล็อกตาม
มาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ์อุต สาหกรรมมี ท้ ังชนิ ดรั บ น้ าหนักและไม่ รับน้ าหนัก (สมอ., 2533) การน าเศษหิ น ไรโอไลต์ม าใช้
ประโยชน์ในการเป็ นมวลรวมทดแทนหิ นฝุ่ นหิ นปูนมีความเป็ นไปได้ในการผลิตคอนกรี ตบล็อก เนื่ องจากเป็ นเศษหิ นที่
เหลือทิ้งจากกระบวนการบดย่อยและคัดแยกขนาดหิ นภายในเหมืองหิ นเช่นเดียวกัน แต่เนื่ องจากหิ นไรโอไลต์เป็ นหิ นภูเขา
ไฟซึ่งมีความแข็งแรงน้อยกว่าหิ นปูน (ประชุม และคณะ, 2558) จึงมุ่งเน้นการพัฒนาส่วนผสมเป็ นผลิตภัณฑ์คอนกรี ตบล็อก
ชนิ ดไม่รับน้ าหนักก่อนเป็ นหลัก ทั้งนี้ หากบรรลุตามเป้ าที่ต้ งั ไว้ก็จะได้ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตบล็อกที่สามารถส่ งเสริ มให้เกิ ด
เป็ นวิสาหกิจชุมชนภายในพื้นที่บริ เวณเหมืองหิ นไรโอไลต์ได้

วิธีดาเนินการวิจัย
1. วัสดุและอุปกรณ์
1) เศษหิ นไรโอไลต์ จากจังหวัดสระบุรี (ภาพที่ 1ก)
2) หิ นฝุ่ นหิ นปูน จากจังหวัดสระบุรี (ภาพที่ 1ข)
3) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1
4) น้ าประปา
5) เครื่ องชัง่ น้ าหนัก
6) แบบหล่อคอนกรี ตบล็อกกลวงขนาด 7 x 19 x 39 ลูกบาศก์เซนติเมตร
7) เครื่ องผสมคอนกรี ตแบบกระทะ (ภาพที่ 2ก)
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8) เครื่ องอัดคอนกรี ตบล็อกแบบสัน่ เขย่ากึ่งอัตโนมัติ (ภาพที่ 2ข)
9) เครื่ องทดสอบเอนกประสงค์ (Universal Testing Machine)
10) เครื่ องทดสอบสัมประสิ ทธิ์การนาความร้อน

ก. เศษหินไรโอไลต์

ข. หิ นฝุ่ นหิ นปูน

ภาพที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของเศษหิ นไรโอไลต์และหิ นฝุ่ นหินปูน

ก. เครื่ องผสมคอนกรี ตแบบกระทะ

ข. เครื่ องอัดคอนกรี ตบล็อกแบบสัน่ เขย่า

ภาพที่ 2 เครื่ องผสมคอนกรี ตและเครื่ องอัดคอนกรี ตบล็อก
2. การออกแบบส่ วนผสมของคอนกรีตบล็อก
อัตราส่ วนการผสมขึ้นรู ปคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหิ นหิ นไรโอไลต์น้ นั ยึดตามส่ วนผสมการผลิตคอนกรี ตบล็อก
โดยทัว่ ไปที่จาหน่ายตามท้องตลาดเป็ นหลัก คือ อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อหิ นฝุ่ นหิ นปูน เท่ากับ 1: 10 แล้วทาการทดแทนหิ น
ฝุ่ นหิ นปูนด้วยปริ มาณเศษหิ นไรโอไลต์ไปเรื่ อย ๆ ที ละ 1 ส่ วน โดยน้ าหนัก จานวน 6 อัตราส่ วน กาหนดปริ มาณน้ าคงที่
เท่ากับ 0.65 เพื่อลดตัวแปรในการดาเนิ นงาน แล้วเปรี ยบเทียบกับอัตราส่วนที่ไม่มีเศษหิ นไรโอไลต์ (คอนกรี ตบล็อกปกติ)
ซึ่งอัตราส่วนทั้งหมดที่กาหนดแสดงได้ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมของคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหิ นไรโอไลต์มนั แทนที่หินฝุ่ นหิ นปูนบางส่วนโดยน้ าหนัก
อัตราส่วน
ปูนซีเมนต์
หิ นฝุ่ นหิ นปูน
เศษหิ นไรโอไลต์
น้ า
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. การขึน้ รู ปตัวอย่ างคอนกรีตบล็อกและการทดสอบสมบัติ
1) หาโมดูลสั ความละเอียด (Fineness Modulus, F.M.) และความถ่วง จาเพาะ (Specific Gravity, S.G.) ของมวลรวมทั้ง 2 ชนิ ด
คือ หิ นฝุ่ นหิ นปูน และเศษหิ นไรโอไลต์
2) ตวงส่วนผสมทั้งหมดตามที่กาหนดในตารางที่ 1

ภาพที่ 3 การอัดขึ้นรู ปตัวอย่างคอนกรี ตบล็อก
3) นาปูนซี เมนต์และเศษหิ นไรโอไลต์เทใส่ เครื่ องผสมคอนกรี ต เติมน้ าประปาและผสมส่วนผสมให้เข้ากัน จนใช้
มือกาส่วนผสมให้ติดกันได้
4) ขึ้นรู ปคอนกรี ตบล็อกด้วยเครื่ องอัดขึ้ นรู ปกึ่ งอัตโนมัติแบบสั่นเขย่า ได้ตวั อย่างคอนกรี ตบล็อกขนาด 7 x 19 x 39

ลูกบาศก์เซนติเมตร เพื่อทาการทดสอบ (ภาพที่ 3)
5) บ่มคอนกรี ตบล็อกในที่ร่มตามอายุที่ตอ้ งการ
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6) ทดสอบสมบัติต่าง ๆ ของคอนกรี ตบล็อก ตามมาตรฐาน มอก.58-2533 (สมอ., 2533) ประกอบด้วย การหดตัว

ทางยาว การดูดซึ มน้ า ความต้านทานแรงอัด (ภาพที่ 4) ที่อายุ 7, 14, 21 และ 28 วัน ทดสอบสัมประสิ ทธิ์ การนาความร้อน ตาม
มาตรฐาน ASTM C518 (2015) ที่อายุการบ่ม 28 วัน

ภาพที่ 4 ทดสอบความต้านทานแรงอัดของคอนกรี ตบล็อก

ผลและวิจารณ์ผล
1. ลักษณะทัว่ ไป
จากการตรวจพินิจลักษณะทัว่ ไปของคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหิ นไรโอไลต์ท้ งั 7 อัตราส่ วน ตามตารางที่ 1 พบว่า
คอนกรี ตบล็อกทุกอัตราส่ วน มีความแข็งแรง ปราศจากรอยแตกร้าว ยกเว้นอัตราส่ วนที่ผสมเศษหิ นไรโอไลต์ในปริ มาณ 6
ส่วน มีรอยแตกร้าวเล็กน้อยที่มกั เกิดขึ้นในกรรมวิธีผลิตตามปกติหรื อรอยปริ เล็กน้อยเนื่องจากวิธีการเคลื่อนย้ายหรื อขนส่ ง
อย่างธรรมดา และทุกอัตราส่วนมีมิติที่ไม่เปลี่ยนแปลง มีเหลี่ยมคมที่ชดั เจน ไม่บิ่น ไม่หลุดร่ อน หรื อเสี ยหาย
2. โมดูลสั ความละเอียดและความถ่ วงจาเพาะของมวลรวม
ตารางที่ 2 โมดูลสั ความละเอียด (F.M.) และความถ่วงจาเพาะ (S.G.) ของมวลรวม
ประเภทของมวลรวม
โมดูลสั ความละเอียด (F.M.)

ความถ่วงจาเพาะ (S.G.)

หิ นฝุ่ นหิ นปูน

5.46

2.71

เศษหิ นไรโอไลต์

5.25

2.66

จากค่าโมดูลสั ความละเอียดและความถ่วงจาเพาะของมวลรวมในตารางที่ 2 พบว่า เศษหิ นไรโอไลต์ที่นามาทดลอง
นั้น เป็ นหิ นที่มีขนาดและลักษณะภายนอก ใกล้เคียงกับหิ นฝุ่ นหิ นปูนมาก แต่มีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อย อีกทั้งความถ่วงจาเพาะ
ก็มีค่าที่ ใกล้เคียงกัน โดยต่ ากว่าเล็กน้อย เมื่อนาเศษหิ นไรโอไลต์มาใช้ทดแทนหิ นฝุ่ นหิ นปู น แล้วอัดขึ้ นรู ปเป็ นคอนกรี ต
บล็อก จึงทาให้คอนกรี ตบล็อกที่ได้จากการวิจยั มีลกั ษณะที่เหมือนกับคอนกรี ตปกติทวั่ ไป โดยความถ่วงจาเพาะของเศษหิ น
ไรโอไลต์ที่น้อยกว่าหิ นฝุ่ นหิ นปูนจะทาให้น้ าหนักของคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหิ นไรโอไลต์เบาลงเล็กน้อย ในขณะที่ ค่า
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

162

การหดตัวทางยาว (ร้อยละ)

โมดูลสั ความละเอียดต่ ากว่าก็ส่งผลให้เนื้ อของคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหิ นไรโอไลต์มีความแน่นมากขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลต่อค่า
สัมประสิ ทธิ์การนาความร้อนที่สูงขึ้นต่อไป
3. การหดตัวทางยาวของคอนกรีตบล็อก
การหดตัวทางยาวของคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหิ นไรโอไลต์ในภาพที่ 5 พบว่า การผสมเศษหิ นไรโอไลต์ลงใน
คอนกรี ตบล็อกในปริ มาณที่เพิ่มขึ้นส่ งผลต่อค่าการหดตัวทางยาวที่สูงขึ้น โดยคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหิ นไรโอไลต์ท้ งั หมดมี
ค่าการหดตัวทางยาวอยู่ระหว่าง ร้อยละ 0.031 ถึง 0.059 ซึ่ งพฤติกรรมการหดตัวทางยาวเป็ นผลมาจากการสู ญเสี ยความชื้ น
ของเนื้ อคอนกรี ต (ชัชวาลย์, 2552) แสดงว่าการทดแทนหิ นฝุ่ นด้วยเศษหิ นไรโอไลต์ในปริ มาณมากส่ งผลต่อการสู ญ เสี ย
ความชื้นของคอนกรี ตบล็อกที่เพิ่มขึ้น การหดตัวก็สูงขึ้นตามไปด้วย แต่จะมีผลต่อการแตกร้าวที่เพิ่มขึ้นของปูนฉาบหรื อไม่
นั้น ต้องทาการศึกษาเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป

อัตราส่ วน
ภาพที่ 5 การหดตัวทางยาวของคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหิ นไรโอไลต์อตั ราส่วนต่าง ๆ ที่อายุ 28 วัน
4. การดูดซึมนา้ ของคอนกรีตบล็อก
จากภาพที่ 6 การดูดซึ มน้ าหรื อการดูดกลืนน้ าของคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหิ นไรโอไลต์ทดแทนหิ นฝุ่ นหิ นปูนที่
อัตราส่วนต่าง ๆ พบว่า เนื้อของคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหินไรโอไลต์มีแนวโน้มของการดูดซึมน้ ามากขึ้น เมื่อผสมเศษหิ นไร
โอไลต์ในปริ มาณที่ เพิ่มขึ้นตามลาดับ ทั้งนี้ เนื่ องมาจากหิ นไรโอไลต์เป็ นหิ นภูเขาไฟชนิ ดหนึ่ ง ที่เกิดจากการเย็นตัวของหิ น
หนื ดเป็ นหิ นอัคนี ผุ ถึงแม้เนื้อหิ นจะมีความละเอียดมาก เนื้ อแน่น ทึบ ลักษณะผลึกมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นก็ตาม แต่ความที่
พื้นฐานเป็ นหิ นภูเขาไฟ จึงมีรูพรุ นเล็ก ๆ แทรกอยูภ่ ายในเนื้อหิ น ทาให้ดูดซึมน้ าได้มากกว่าหิ นฝุ่ นหิ นปูน (ประชุม และคณะ
, 2558) จึงส่ งผลให้เมื่อนาเศษหิ นไรโอไลต์มาผสมเป็ นมวลรวมในปริ มาณที่มากก็ทาให้การดูดซึ มน้ าของคอนกรี ตบล็อก
สูงขึ้นตามไปด้วย และจากการเปรี ยบเทียบกับค่าการดูดซึมน้ า ตามมาตรฐาน มอก.58-2533 (เมื่อคอนกรี ตบล็อกมีการหดตัว
ทางยาวมากกว่า 0.045 และความชื้นสัมพัทธ์รายปี เฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 50) [อ้างอิงจากสถานีกรมอุตุวทิ ยาจังหวัดปทุมธานี]
ซึ่ งระบุ ให้ค่าการดูดซึ มน้ าไม่เกิ นร้อยละ 25 เมื่อส่ งถึ งสถานที่ ที่ก่อสร้างนั้น พบว่าคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหิ นไรโอไลต์
ทั้งหมดมีค่าการดูดซึมน้ าเป็ นไปตามเกณฑ์ที่มาตรฐานกาหนด
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อัตราส่ วน
ภาพที่ 6 การดูดซึมน้ าของคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหิ นไรโอไลต์อตั ราส่วนต่าง ๆ ที่อายุ 28 วัน
5. ความต้ านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อก
เมื่อนาคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหิ นไรโอไลต์อตั ราส่ วนต่าง ๆ ที่อายุการบ่ม ,21 ,14 ,7และ วัน ไปทดสอบความ 28
ต้านทานแรงอัด ได้ผลการทดสอบตามภาพที่ 7 พบว่า เมื่ออายุการบ่มเพิ่มขึ้นค่าความต้านทานแรงอัดของคอนกรี ตบล็อกก็
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่ งเป็ นไปตามทฤษฎีระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรี ต ,ชัชวาลย์)2552เมื่อ (พิจารณาที่ อตั ราส่ วนผสม
ต่าง ๆ พบว่า ความต้านทานแรงอัดของคอนกรี ตบล็อกเมื่ อผสมเศษหิ นไรโอไลต์ในปริ มาณที่ มากขึ้ นส่ งผลให้ค่าความ
ต้านทานแรงอัดมีแนวโน้มลดลงตามลาดับ ทั้งนี้ เป็ นผลมาจากความถ่วงจาเพาะของเศษหิ นไรโอไลต์ที่น้อยกว่าหิ นฝุ่ น
หิ นปูนจะทาให้คอนกรี ตบล็อกรับกาลังได้น้อยลง อีกทั้งยิ่งเมื่ อผสมลงในปริ มาณที่ เพิ่มขึ้นก็จะทาให้ปริ มาณปู นซี เมนต์
น้อยลงส่ งผลให้ซีเมนต์เพสต์ที่ไปเคลือบผิวของเศษหิ นไรโอไลต์มีจานวนน้อยลงตามไปด้วย ทาให้ความสามารถในการยึด
เหนี่ ยวของเนื้ อคอนกรี ตน้อยลง ส่ งผลให้ความต้านทานแรงอัดต่ าลงตามไปด้วย ชัชวาล)ย์ ,2552และเมื่อเปรี ยบเที ยบค่า (
2533-58.ความต้านทานแรงอัดที่ได้กบั มาตรฐาน มอกที่กาหนดให้ค่าความต้านทานแรงอัดของคอนกรี ตบล็อกเฉลี่ย 5 ก้อน
ที่อายุการบ่ม ,.สมอ) กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 25 วัน ต้องไม่นอ้ ยกว่า 282533พบว่าทุกอัตราส่ วนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (
กาหนด

ความต้านทานแรงอัด (กก./ตร.
ซม.)

1:10:0
1:9:1
1:8:2
1:7:3
1:6:4
1:5:5
1:4:6
อายุการบ่ม (วัน)
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ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานแรงอัดและอายุการบ่มของคอนกรี ตบล็อกที่อตั ราส่วนต่าง ๆ

สัมประสิ ทธิ์ การนาความร้อน (วัตต์/เมตร-เคลวิน)

6. สัมประสิทธิ์การนาความร้ อน

อัตราส่ วน
ภาพที่ 8 สัมประสิ ทธิ์การนาความร้อนของคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหิ นไรโอไลต์อตั ราส่วนต่าง ๆ
จากผลการทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ การนาความร้อนของคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหิ นไรโอไลต์ที่อตั ราส่ วนต่าง ๆ
ดังภาพที่ 8 พบว่าเศษหิ น ไรโอไลต์ที่ผสมลงในคอนกรี ตบล็อก ส่ งผลท าให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ การนาความร้อนเพิ่มสู งขึ้ น
เล็กน้อยตามลาดับปริ มาณการผสมที่เพิ่มขึ้น โดยเป็ นผลมาจากเนื้ อของคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหิ นไรโอไลต์ที่มีความแน่น
มากขึ้ นจากขนาดคละของมวลรวมที่ ดีข้ ึน ถึงแม้ว่าจะมี ค่าการดู ดซึ มน้ ามากขึ้ นจากพื้นที่ ผิวของมวลรวมที่ มากขึ้นก็ตาม
ดังนั้นจึ งทาให้การส่ งผ่านความร้อนระหว่างก้อนคอนกรี ตบล็อกเกิ ดขึ้ นง่ายกว่าเมื่ อผสมเศษหิ นไรโอไลต์ในปริ มาณที่
เพิ่มขึ้น ค่าสัมประสิ ทธิ์การนาความร้อนจึงเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึ กษาการน าเศษหิ น ไรโอไลต์ม าเป็ นมวลรวมทดแทนหิ นฝุ่ นหิ น ปู น บางส่ วนในการพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์
คอนกรี ตบล็อก ตามมาตรฐาน มอก.58-2533 เรื่ องคอนกรี ตบล็อกไม่รับน้ าหนัก สรุ ปได้วา่ เศษหิ นไรโอไลต์สามารถนามาใช้
เป็ นมวลรวมสาหรับผสมและขึ้นรู ปเป็ นคอนกรี ตบล็อกทดแทนหิ นฝุ่ นหิ นปูนได้บางส่ วน โดยใช้อตั ราส่ วนน้ าต่อซี เมนต์
(w/c) เท่ากับ 0.65 โดยน้ าหนัก ซึ่ งทุกอัตราส่ วนมีสมบัติผ่านมาตรฐานกาหนด โดยเมื่อผสมเศษหิ นไรโอไลต์ในปริ มาณที่
เพิ่มขึ้นส่ งผลให้ การหดตัวทางยาว การดูดซึ มน้ า และสัมประสิ ทธิ์ การนาความร้อนมีค่าสู งขึ้น ส่ วนความต้านทานแรงอัด
ต่าลง ดังนั้นคอนกรี ตบล็อกผสมเศษหิ นไรโอไลต์สามารถใช้งานก่อผนังอาคารทัว่ ไปได้ดีเหมือนกับคอนกรี ตบล็อกปกติ แต่
ไม่ช่วยในการเป็ นฉนวนป้ องกันความร้อนของอาคาร และในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึ กษาการนาเศษหิ นไรโอไลต์ไปใช้
ทดแทนหิ นฝุ่ นหิ นปูนทั้งหมดเพื่อความคุม้ ค่าในการดาเนินงานและลดต้นทุนในการผลิตให้มากยิง่ ขึ้นได้
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คอนกรีตพรุ นผสมเศษคอนกรีตบล็อก
Porous Concrete Mixed With Crumbs of Concrete Block
จรู ญ เจริ ญเนตรกุล 1* และ นันทชัย ชูศิลป์ 1
Charoon Charoennetkul1* and Nuntachai Chusilp1
บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการนาเศษคอนกรี ตบล็อก มาผสมเป็ นมวลรวมหยาบในการผลิตคอนกรี ตพรุ น
เปรี ยบเทียบคุณสมบัติดา้ นต่าง ๆ ของคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อกในอัตราส่ วนที่แตกต่างกันโดยทาการทดสอบ
กาลังรับแรงอัด การไหลผ่านของน้ า และการขัดสี ของคอนกรี ต โดยปรับเปลี่ยนปริ มาณของซี เมนต์เพสต์ที่เป็ นวัสดุเชื่อม
ประสานที่ อตั ราส่ วนร้อยละ 40, 42, 44, 46 และ 48 ของน้ าหนักเศษคอนกรี ตบล็อก และเลื อกอัต ราส่ วนที่ เหมาะสมมา
ทดสอบการใช้งานจริ งด้วยการทาที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล
จากผลการทดสอบคุณสมบัติของคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก เป็ นวัสดุมวลรวมหยาบ พบว่าเมื่อเพิ่ม
ปริ มาณของซีเมนต์เพสต์ทาให้คอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อกมีกาลังรับแรงอัดเพิม่ ขึ้น แต่การขัดสี ของคอนกรี ต การ
ไหลผ่านของน้ า มี ค่าลดลง ซึ่ งพบว่าที่ CB-48 ซึ่ งเป็ นอัตราส่ วนที่ ผสมซี เมนต์เพสต์ร้อยละ 48 ของน้ าหนักเศษคอนกรี ต
บล็อก สามารถรับกาลังอัดได้สูงสุ ดถึง 110.61 กิ โลกรัมต่อตารางเซนติเมตร มีค่าการไหลผ่านของน้ าอยูท่ ี่ 1.36 เซนติเมตร
ต่อวินาที และการขัดสี ของคอนกรี ตเพียง 7 กรัม จากการทดลองใช้งานจริ งโดยการนารถยนต์ส่วนบุคคล มาจอดบริ เวณพื้น
คอนกรี ตพรุ นนั้นพบว่าสามารถรับน้ าหนักบรรทุกได้โดยไม่มีการแตกร้าวและยังสามารถระบายน้ าลงสู่ พ้นื ดินได้เป็ นอย่างดี
เมื่อเปรี ยบเทียบกับพื้นคอนกรี ตทัว่ ไป

คาสาคัญ : คอนกรี ตพรุ น, เศษคอนกรี ตบล็อก, การไหลผ่านของน้ า, การขัดสี ของคอนกรี ต
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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.
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บทนา
คอนกรี ตพรุ นเป็ นคอนกรี ตที่ มีสมบัติแตกต่างจากคอนกรี ต ทัว่ ไปคือยอมให้น้ าและอากาศไหลผ่านเข้า-ออกได้
คอนกรี ตพรุ นจะมีโพรงหรื อช่องว่างจานวนมากที่ต่อเนื่ องกัน ภายในโครงสร้างมากกว่าคอนกรี ตธรรมดาทัว่ ไป สามารถ
นามาประยุกต์ใช้งานเป็ นวัสดุก่อสร้างที่ ลดผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อม นอกจากนี้ ยงั มีสมบัติเป็ นฉนวนกันเสี ยงและ
ความร้อน ถูกใช้ในงานคอนกรี ตที่รักษาสภาพแวดล้อม
การนาคอนกรี ตพรุ นไปใช้งาน Chareerat (2009) พบว่าสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานเป็ นวัสดุช้ นั ผิวทางและชั้น
รองผิวทางร่ วมกับการจัดการระบายน้ า ดังภาพที่ 1 สามารถช่วยลดปั ญหาการไหลนองของน้ าฝน และลดขนาดของระบบ
ระบายน้ าลงได้ โดยน้ าสามารถซึ มลงสู่ ช้ นั ดิ น ด้านล่างทาให้คุณภาพของน้ าที่ ไหลลงสู่ ระบบแม่น้ าดี ข้ ึน ใช้เป็ นพื้ นทาง
บริ เวณเขตเมืองร่ วมกับการปลูกต้นไม้ เพื่อเป็ นพื้นที่สีเขียว

ภาพที่ 1 การนาคอนกรีตพรุนไปประยุกต์ กบั การใช้ งานต่ าง ๆ
ทีม่ า Sata, V., Wongsa, A., and Chindaprasirt, P. (2013)
คอนกรี ตบล็อกหรื อภาษาทางตลาดจะเรี ยกว่า "อิฐบล็อก" โดยมีท้ งั ชนิ ดรับน้ าหนักและไม่รับน้ าหนัก ส่วนใหญ่จะ
มีลกั ษณะกลวง และเป็ นที่นิยมใช้มากเนื่ องจากมีราคาถูก สามารถหาซื้ อได้ง่าย ไม่มีปัญหาในขั้นตอนการก่อสร้าง อีกทั้งยัง
สามารถทางานได้รวดเร็ วเพราะมีขนาดก้อนใหญ่ จากลักษณะที่มีรูกลวงตรงกลางทาให้ช่องอากาศภายในนั้นเป็ นฉนวนใน
การกันความร้อนที่ดี ปั จจุบนั มีการนาคอนกรี ตบล็อกมาเป็ นผนังอาคารจานวนมาก ในระหว่างก่อสร้างจะมีเศษคอนกรี ต
บล็อกที่แตกเหลือใช้จากงานก่อ อีกทั้งในการทุบทิ้งของอาคารก็จะมีเศษคอนกรี ตบล็อกเหลือทิ้งดังภาพที่ 2 จึงมีแนวคิดที่
จะนาเศษคอนกรี ตบล็อกที่ เหลือทิ้งมาผสมกับซี เมนต์เพสต์แล้วผลิตเป็ นคอนกรี ตพรุ น เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในงานพื้น
สาหรับที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล หรื องานถนนดังภาพที่ 3 ซึ่ งมีขอ้ ดีคือสามารถระบายน้ าได้ ลดน้ าท่วมขังบนผิวถนน ช่วย
ลดอุบตั ิเหตุได้อีกทางหนึ่งด้วย
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ภาพที่ 2 เศษคอนกรี ตบล็อกที่เหลือทิ้งจากงานก่อสร้าง

ถนนคอนกรี ต

ถนนคอนกรี ต
ทัว่ ไป
ภาพที่ 3 คอนกรี ตพรุ นที่ใช้กบั งานถนน

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาวิธีดาเนิ นการผลิต ออกแบบส่วนผสม การทดสอบคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก
โดยการนาเศษคอนกรี ตบล็อกผสมกับซี เมนต์เพสต์ในปริ มาณร้อยละ 40, 42, 44, 46 และ48 โดยน้ าหนักของเศษคอนกรี ต
บล็อก ควบคุมอัตราส่วนน้ าต่อปูนซีเมนต์ (w/c) เท่ากับ 0.40 อัดขึ้นรู ปโดยใช้แบบหล่อทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
15 เซนติ เมตร สู ง 30 เซนติ เมตร นาไปทดสอบกาลังรับ แรงอัดและการไหลผ่านของน้ าที่ อายุ 28 วัน และแบบหล่อทรง
ลูกบาศก์ขนาด 15×15×15 เซนติเมตร นาไปทดสอบการสู ญเสี ยน้ าหนักจากการขัดสี ของคอนกรี ต โดยมีข้ นั ตอนและวิธีการ
ดาเนินงานดังนี้
1. วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการทดสอบทีใ่ ช้ ในการทดสอบ
1.1 วัสดุทใี่ ช้ ในการผลิตคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก
คอนกรี ตบล็อกที่นามาย่อยและร่ อนผ่านตะแกรงเบอร์ 3/4 และค้างบนตะแกรงเบอร์ 3/8 ปูนซี เมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1 น้ าสะอาดโดยใช้น้ าประปา
1.2 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการทดสอบ
1) เครื่ องทดสอบการขัดสี ของคอนกรี ตตามมาตรฐาน ASTM C 944-99 ดังภาพที่ 4
2) เครื่ องทดสอบการไหลผ่านของน้ าตามมาตรฐาน ISSN 1983-4195 ดังภาพที่ 5
3) เครื่ องทดสอบกาลังอัดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 409-2525 ดังภาพที่ 6
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4) อุ ป กรอื่ น ๆ เช่ น เครื่ อ งชั่งน้ าหนัก ที่ มี ค วามละเอี ย ด 0.01 กรั ม เครื่ องมื อ วัด ความยาวที่ มี ค วามละเอี ยด 0.01
มิลิเมตร

ภาพที่ 4 เครื่ องทดสอบการขัดสี ของคอนกรี ต

ภาพที่ 5 เครื่ องทดสอบการไหลผ่านของน้ า

ภาพที่ 6 เครื่ องทดสอบกาลังอัด
2. ขั้นตอนการศึกษา
2.1 อัตราส่ วนการผสมคอนกรีตพรุนทีใ่ ช้ ในการทดสอบ
ใช้ปริ มาณปูนซี เมนต์ร้อยละ 40, 42, 44, 46 และ 48 ของน้ าหนักมวลรวมหยาบ(เศษคอนกรี ตบล็อก) และควบคุม
อัตราส่ วนน้ าต่อซี เมนต์ร้อยละ 0.40 อัตราส่ วนผสมของคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก แสดงได้ดงั ตารางที่ 1 และ
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมคอนกรี ตพรุ นสาหรับหล่อคอนกรี ตรู ปทรงกระบอก
ส่วนผสม

มวลรวมหยาบ (กรัม)

ปูนซีเมนต์ (กรัม)

น้ า (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

ตารางที่ 2 อัตราส่วนผสมคอนกรี ตพรุ นสาหรับหล่อคอนกรี ตรู ปทรงลูกบาศก์
ส่วนผสม

มวลรวมหยาบ (กรัม)

ปูนซีเมนต์ (กรัม)

น้ า (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 คอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อกขนาดผ่านตะแกรงเบอร์ 3/4 ค้างบนตะแกรงเบอร์ 3/8

2.2 การหล่ อตัวอย่ างคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก
การหล่อคอนกรี ตพรุ นโดยใช้คอนกรี ตบล็อกที่นามาย่อยและร่ อนผ่านตะแกรงเบอร์ 3/4 ค้างบนตะแกรงเบอร์ 3/8
ใช้ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 เป็ นวัสดุเชื่อมผสานตามอัตราส่ วนที่ ออกแบบ เพื่อศึ กษาคุณสมบัติเบื้ องต้นในด้าน
ต่างๆ และหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมและดีที่สุดเพื่อนาไปใช้งานจริ ง ซึ่งมีวธิ ีหล่อดังนี้
1) การนาคอนกรี ตบล็อกมาย่อยและร่ อนผ่านตะแกรงเบอร์ 3/4 ค้างบนตะแกรงเบอร์ 3/8 เป็ นมวลรวมหยาบ
ปูนซีเมนต์ และน้ าสะอาด ตามอัตราส่วนที่ออกแบบ
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ภาพที่ 8 ปูนซีเมนต์

2) นาเศษคอนกรี ตบล็อก ปูนซี เมนต์ และน้ าที่เตรี ยมไว้ตามอัตราส่วน มาผสมรวมกันในภาชนะผสมแล้วคลุกเคล้า
ให้ผสมเป็ นเนื้อเดียวกันโดยใช้เครื่ องผสมคอนกรี ต เทส่วนผสมจนเต็มแบบหล่อคอนกรี ตแล้ว ใช้เกรี ยงเหล็กแต่งผิวด้านบน
ของตัวอย่างคอนกรี ตพรุ น เพื่อให้ขอบด้านบนของตัวอย่างคอนกรี ตพรุ นเรี ยบสม่ าเสมอกับแบบหล่อคอนกรี ตทิ้งไว้ 24
ชัว่ โมง

ภาพที่ 9 เทคอนกรี ตพรุ นในแบบหล่อคอนกรี ตทั้งรู ปทรงกระบอกและทรงลูกบาศก์
3) หลังจากครบ 24 ชัว่ โมง ให้ถอดแบบหล่อคอนกรี ตด้านข้างออกเพื่อนาตัวอย่างคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ต
บล็อกออกจากแบบหล่อนาแช่น้ าทิ้ งไว้เป็ นเวลา 7 วัน เพื่อรักษาความชื้ นของคอนกรี ตพรุ นให้มีความชื้ นมากพอที่ จะทา
ปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ กับปูนซีเมนต์
4) เมื่อแช่น้ าคอนกรี ตพรุ นครบ 7 วันแล้ว นาคอนกรี ตพรุ นมาห่ อด้วยฟิ ล์มยืดเพื่อป้ องกันการสู ญเสี ยความชื้ นใน
เนื้อคอนกรี ต แล้วนามาบ่มที่อุณหภูมิหอ้ งเป็ นเวลา 7, 14 และ 28 วัน

ภาพที่ 10 คอนกรี ตพรุ นที่ห่อด้วยฟิ ล์ม

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

173

2.3 การทดสอบคุณสมบัตติ ่ างๆ
ตัวอย่างคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก นามาทดสอบกาลังอัด ค่าการไหลผ่านของน้ า และค่าน้ าหนักที่
สูญเสี ยจากการขัดสี โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การทดสอบกาลังรับแรงอัดของคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มอก. 409-2525
2) ทดสอบการไหลผ่านของน้ าตามมาตรฐาน ISSN 1983-4195 ดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11 แบบจาลองเครื่ องทดสอบการไหลผ่านของน้ า

k=(

aL
h1
)ln( )
At
h2

(1)

โดยที่ k = ค่าการไหลผ่านของน้ า (เซนติเมตรต่อวินาที)
a = พื้นที่หน้าตัดของท่อเครื่ องมือทดสอบ (ตารางเซนติเมตร)
A = พื้นที่หน้าตัดตัวอย่าง (ตารางเซนติเมตร)
L = ความสู งตัวอย่าง (เซนติเมตร)
t = ระยะเวลาในการทดลอง (วินาที)
h1,h2 = ระดับน้ าขั้นต้นและขั้นสุดท้าย (เซนติเมตร)
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3) ทดสอบการขัดสี ของคอนกรี ตตามมาตรฐาน ASTM C 944-99 โดยมีชุดทดสอบดังภาพที่ 12

ภาพที่ 12 การติดตั้งตัวอย่างคอนกรี ตพรุ นเพื่อทดสอบการขัดสี

ผลและวิจารณ์ผล
ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับผลการดาเนิ นการที่ได้จากวิธีการผลิต ออกแบบส่ วนผสมการทดสอบของ
คอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก เพื่อให้ได้ตามจุดประสงค์ของโครงการที่ กล่าวมาขั้นต้น ตลอดจนศึ กษาคุณสมบัติ
ของคอนกรี ตพรุ น โดยกาหนดให้อตั ราส่วนที่ใช้ในการทดสอบมี 5 อัตราส่ วน คือ CB-40, CB-42, CB-44, CB-46 และ CB48 โดยมีผลการทดสอบดังนี้
1. คุณสมบัตขิ องคอนกรีตบล็อก
จากการทดสอบคุ ณ สมบัติเบื้ องต้น ของคอนกรี ตบล็อกที่ จะนามาผสมเป็ นคอนกรี ตพรุ น มี ผลการทดสอบดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คุณสมบัติของคอนกรี ตบล็อก
คุณสมบัติ
ขนาดของคอนกรี ตบล็อก (เซนติเมตร)

คอนกรี ตบล็อก
18.06 × 39.32 × 6.48

ความชื้น (เปอร์เซ็นต์)

2.25

การดูดซึมน้ า (เปอร์เซ็นต์)

6.82

กาลังรับแรงอัด (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)

40

ความหนาแน่น (กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

1,734.28

2. ผลการทดสอบคุณสมบัตคิ อนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก
จากการทดลองนาเศษคอนกรี ตบล็อกมาใช้เป็ นมวลรวมหยาบแทนวัสดุธรรมชาติในการผลิตคอนกรี ตพรุ น และ
นาคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก มาทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้น มีผลการทดสอบดังนี้
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2.1 การทดสอบกาลังรับแรงอัด
จากผลการทดสอบกาลังรับแรงอัดของคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก ที่อายุ 7, 14 และ 28 วัน นามาเขียน
เป็ นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกาลังรับแรงอัดและปริ มาณของซีเมนต์ ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 13 กาลังรับแรงอัดคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก
จากภาพที่ 9 พบว่าคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อกจะมีการพัฒนากาลังอัดเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ตามอายุการบ่ ม
เพราะปฏิ กิริยาไฮเดรชัน จะเพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อยๆ) การเพิ่ม ปริ มาณของซี เมนต์เพสต์จะท าให้คอนกรี ตมี กาลังอัดที่ สู งขึ้ น ด้วย
สอดคล้องกับการศึกษาของอาพล วงศ์ษา และคณะ (2556)
2.2 ผลการทดสอบการขัดสีของคอนกรีต
จากผลการทดสอบการขัดสี ของคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก ที่อายุ 28 วัน ได้ผลดังภาพที่ 14
20

17.33

การขัดสีของคอนกรีต
(กรัม)

15

13.67
12.00
10.33

10

7.00

5
0

CB-40

CB-42

CB-44

CB-46

CB-48

ภาพที่ 14 การขัดสี ของคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก
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จากภาพที่ 14 ผลการทดสอบการขัดสี ของคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก มีค่าการสู ญเสี ยน้ าหนักจะแปร
ผันตามปริ มาณของซี เมนต์เพสต์ที่ ใช้เป็ นวัสดุ เชื่ อ มผสานคื อ CB-40, CB-42, CB-44, CB-46 และ CB-48 มี ค่าน้ าหนัก ที่
สู ญเสี ยจากการขัดสี เท่ากับ 17.33, 13.67, 12.00, 10.33 และ 7.00 กรัม ตามลาดับ จะเห็ นได้ว่าเมื่อมีการเพิ่มปริ มาณของ
ซีเมนต์เพสต์ทาให้คอนกรี ตพรุ นมีค่าการสู ญเสี ยน้ าหนักจากการขัดสี ลดลง เนื่ องจากซี เมนต์เพสต์มีความแข็งกว่าคอนกรี ต
บล็อก
2.3 การไหลผ่านของนา้ ของคอนกรีตพรุน

ค่าการไหลผ่านของน้ า , k (เซนติเมตรต่อ
วินาที)

จากผลการทดสอบการไหลผ่ า นของน้ าของคอนกรี ต พรุ น ผสมเศษคอนกรี ต บล็ อ กที่ อ ายุ 28 วัน แสดงได้
ดังภาพที่ 15
4
3.23

3

2.36
1.73

2

1.53

1.36

1
0

CB-40

CB-42

CB-44

CB-46

CB-48

ภาพที่ 15 ค่าการไหลผ่านของน้ าของคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก
จากภาพที่ 15 ค่าการไหลผ่านของน้ าจะแปรผันตามปริ มาณของซี เมนต์เพสต์คือเมื่อเพิ่มปริ มาณซีเมนต์มากขึ้นจะ
ทาให้คอนกรี ตพรุ นมีค่าการไหลผ่านของน้ าลดลงเนื่องจากซีเมนต์เพสต์จะทาให้มีรูพรุ นของคอนกรี ตน้อยลง

กาลังรับแรงอัด (กิโลกรัมต่ อราง

120
100

20
15

70.38
12

60

60.26
47.88

20
0

89.19

13.67

80

40

110.61

17.33

10

10.33
7

กาลังอัด

5

ค่าน้ าหนักที่สูญเสี ยจากการขัดสี

CB-40

CB-42

CB-44

CB-46

0

ค่ านา้ หนักทีส่ ู ญเสียจากการขัดสีของคอนกรีต (
กรัม )

2.4 ความสัมพันธ์ ระหว่ างค่ ากาลังอัดและค่ าการขัดสีของคอนกรี ตพรุ นที่อายุ 28 วันดังภาพที่ 16

ภาพที่ 16 ความสัมพันธ์ระหว่างกาลังรับแรงอัดกับค่าการขัดสี ของคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก
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จากภาพที่ 16 พบว่าเมื่ อกาลังรั บแรงอัดมี ค่ าเพิ่ มขึ้ น จะท าให้ค่าน้ าหนักที่ สูญ เสี ยจากการขัดสี ข องคอนกรี ต มี
ปริ มาณลดลงและมีค่าแปรผันตามปริ มาณของซีเมนต์เพสต์ที่ใช้เป็ นวัสดุเชื่อมผสานคือเมื่อปริ มาณซีเมนต์เพสต์เพิ่มมากขึ้น
จะทาให้ค่ากาลังรับแรงอัดเพิ่มมากขึ้นแต่ค่าน้ าหนักที่สูญเสี ยจากการขัดสี จะมีค่าลดลงตามลาดับ

กาลังรับแรงอัด (กิโลกรัมต่ อตาราง

120

3.23

110.61

100

2.50
70.38

60
40

3.00

89.19

2.36

80

60.26
47.88

1.73

2.00
1.53

1.50
1.36

กาลังอัด

20

3.50

ค่าการไหลผ่านของ

0

1.00
0.50

ค่ าการไหลผ่านของนา้ ( เซนติเมตรต่ อ
วินาที )

2.5 ความสั มพันธ์ ระหว่ างระหว่ างค่ ากาลังรับแรงอัดของคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อกที่อายุ 28 วัน และ
ค่าการไหลผ่านของน้ าคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อกที่อายุ 28 วัน มีผลการทดสอบดังภาพที่ 17

0.00

CB-40

CB-42

CB-44

CB-46

ภาพที่ 17 ความสัมพันธ์ระหว่างกาลังรับแรงอัดและค่าการไหลผ่านของน้ า
จากภาพที่ 17 พบว่าเมื่อกาลังรับแรงอัดมีค่าเพิ่มขึ้นจะทาให้ค่าการไหลผ่านของน้ ามีปริ มาณลดลง และมีค่าแปรผัน
ตามปริ มาณของซีเมนต์เพสต์ที่ใช้เป็ นวัสดุเชื่อมผสานคือ เมื่อปริ มาณซีเมนต์เพสต์เพิ่มมากขึ้นจะทาให้ค่ากาลังรับแรงอัดเพิ่ม
มากขึ้นแต่ค่าไหลผ่านของน้ าจะมีค่าลดลง อัตราส่ วนผสม CB-38 ให้ค่ากาลังอัดที่เหมาะที่สุดนาไปใช้เป็ นผิวถนนลานจอด
รถยนต์ส่วนบุคคล ในขณะที่การระบายน้ าก็ยงั มีความสามารถในการระบายได้ จึงมีความเป็ นไปได้มากที่สุดในการนาไปใช้
งานได้มากที่สุด
3. วิเคราะห์ ผลการทดสอบคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก
จากการศึกษาพบว่ากาลังรับแรงอัดของคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อกมีค่าแปรผันตามสัดส่วนของซีเมนต์
เพสต์ต่อเศษคอนกรี ตบล็อก กล่าวคือถ้ามีปริ มาณซี เมนต์เพสต์เพิ่มมากขึ้นจะทาให้คอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อกมี
ค่ากาลังรับแรงอัดสูงขึ้นเพราะซีเมนต์เพสต์และเศษคอนกรี ตบล็อกผสานกันได้มากขึ้น การขัดสี ของคอนกรี ตพรุ นผสมเศษ
คอนกรี ตบล็อก พบว่าน้ าหนักที่สูญเสี ยจากการขัดสี ของคอนกรี ต จะมีค่าแปรผันตามสัดส่วน ซี เมนต์เพสต์ต่อเศษคอนกรี ต
บล็อก กล่าวคือ ถ้ามีปริ มาณซี เมนต์เพสต์เพิ่มมากขึ้นจะทาให้คอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อกมีค่าการสู ญเสี ยน้ าหนัก
จากการขัดสี ลดลง การไหลผ่านของน้ าของคอนกรี ตพรุ น ผสมเศษคอนกรี ต บล็อก พบว่าค่าการไหลผ่านของน้ าของ
คอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก จะมีค่าแปรผันตามสัดส่วนซี เมนต์เพสต์ต่อเศษคอนกรี ตบล็อก กล่าวคือ ถ้ามีปริ มาณ
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ซี เมนต์เพสต์เพิ่มขึ้นจะทาให้คอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก มีค่าการไหลผ่านของน้ าลดลง เนื่ องจากซี เมนต์เพสต์
และเศษคอนกรี ตบล็อกผสานกันมากขึ้น ทาให้มีช่องว่าระหว่างเศษคอนกรี ตบล็อกลดน้อยลง
จากการเปรี ยบเทียบกาลังรับแรงอัดของคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก พบว่าตัวอย่างคอนกรี ตพรุ นผสม
เศษคอนกรี ตบล็อก ที่อายุ 28 วัน ตัวอย่างการทดสอบที่ CB-48 สามารถรับกาลังอัดได้มากที่สุด
จากการเปรี ยบเที ยบอัตราการสู ญ เสี ยน้ าหนักจากการขัดสี ของคอนกรี ต พบว่าตัวอย่างคอนกรี ตพรุ นผสมเศษ
คอนกรี ตบล็อก ตัวอย่างการทดสอบที่ CB-48 มีอตั ราการสูญเสี ยน้ าหนักน้อยที่สุด
จากผลการทดลองคุณสมบัติเบื้องต้นของคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อกสรุ ปได้วา่ คอนกรี ตพรุ นผสมเศษ
คอนกรี ตบล็อกสามารถระบายน้ าได้ดี แต่รับกาลังอัดและต้านทานการขัดสี คอนกรี ตได้ต่า จึงเหมาะที่จะนาไปใช้ในงานที่มี
ไม่ตอ้ งการรับน้ าหนักมาก เช่น การทาบล็อกทางเดินในสวน พื้นที่สาหรับจัดสวน กระถางต้นไม้ พื้นที่ซกั ล้าง ที่จอดรถยนต์
ส่ วนบุคคล ชั้นรองผิวทางร่ วมกับการจัดการระบายน้ าเป็ นต้น สอดคล้องกับการศึกษาการนาคอนกรี ตพรุ นไปใช้งานของ
Chareerat (2009)
4. การนาไปใช้ งานจริง
จากการทดสอบคุ ณสมบัติของคอนกรี ตพรุ น ผสมเศษคอนกรี ตบล็อกข้างต้น จึ งน าผลการทดสอบมาพิ จารณา
อัตราส่วนที่เหมาะสมและนามาใช้งานจริ งโดยทาเป็ นที่จอดรถรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อทดสอบเปรี ยบเทียบการไหลผ่านของ
น้ า ระหว่างคอนกรี ตทัว่ ไปและคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก
ก่อนที่ จะทาที่ จอดรถได้มีการทาการขุดสารวจดิ น ลึก 50 เซนติเมตรและนาเอาตัวอย่างดิ นมาทดสอบเพื่อจาแนก
ประเภทดิน
จากค่าความถ่วงจาเพาะของดินเท่ากับ 2.69 จัดเป็ นดินทรายปนตะกอนและจากการทา Sieve Analysis ได้ค่า Cu
เท่ ากับ 4.22 และค่า Cc เท่ากับ 0.30 ในการจาแนกดิ นเม็ดหยาบระบบ USCS จัดได้ว่าเป็ นดิ นประเภท SP (Poetry Graded
Sand) มีการซึมน้ าได้ดีและเกิดการทรุ ดตัวน้อย ซึ่งเหมาะที่จะใช้เป็ นพื้นที่สาหรับทดสอบใช้งานจริ ง
4.1 ขั้นตอนการทาที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล มีดงั นี้
1) เตรี ยมเศษคอนกรี ตบล็อกที่จะใช้สาหรับทาที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งในที่น้ ีจะใช้เศษคอนกรี ตบล็อกที่ได้จาก
การทุบและร่ อนผ่านตะแกรงเบอร์ 3/4 ค้างบนตะแกรงเบอร์ 3/8 เพื่อใช้เป็ นมวลรวมหยาบ
2) ปรับระดับดินเดิมให้ต่ากว่าระดับที่ตอ้ งการเทคอนกรี ตประมาณ 15 เซนติเมตร
3) ติ ดตั้งไม้แบบให้ได้ข นาดความกว้างความยาว ตามที่ ต ้องการและใช้ท รายหยาบรองพื้ น ปรั บ ระดับ หนา 5
เซนติเมตร ให้ทวั่ บริ เวณที่จะเทคอนกรี ต
4) ทาการปูแผ่นพลาสติกกันชื้นและวางเหล็กตะแกรงลงในแบบหล่อดังภาพที่ 18
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ภาพที่ 18 การปูแผ่นพลาสติกกันชื้น
5) เทคอนลงในแบบหล่อให้มีความหนา 10 เซนติเมตรโดยที่คอนกรี ตทัว่ ไปจะใช้สดั ส่วน
1 : 2 : 4 ส่วนคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อกจะใช้สูตร CB-48 และแต่งหน้าคอนกรี ตให้เรี ยบดังภาพที่ 19

ภาพที่ 19 พื้นคอนกรี ตทัว่ ไปและพื้นคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก
4.2 ทดสอบใช้ งานจริงและเปรียบเทียบระหว่ างคอนกรีตทัว่ ไป และคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก
หลังจากบ่มคอนกรี ตครบ 28 วัน แล้วทาการทดลองใช้งานจริ งโดยการจาลองขังน้ าบนพื้นคอนกรี ตทัว่ ไปและพื้น
คอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อกเพื่อดูการไหลผ่านของน้ าดังภาพที่ 20

ภาพที่ 20 ขังน้ าทั้งพื้นคอนกรี ตทัว่ ไปและพื้นคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก
จากภาพที่ 20 เทน้ าปริ มาณ 100 ลิตร และขังน้ าทั้งพื้นคอนกรี ตทั่วไป และพื้นคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ต
บล็อก เพื่อดูความแตกต่างของการไหลผ่านของน้ า ซึ่ งหลังจากทาการทดลองแล้วในด้านของพื้นคอนกรี ตพรุ นผสมเศษ
คอนกรี ตบล็อกเมื่อเทน้ าไปแล้วน้ าไหลซึ มผ่านทั้งหมด ส่ วนในด้านของพื้นคอนกรี ตทัว่ ไป น้ าไม่สามารถไหลซึ มผ่านได้
สรุ ปได้วา่ พื้นคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก มีการไหลผ่านของน้ าได้ดีกว่า
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ภาพที่ 21 การจอดรถยนต์ส่วนบุคคลบนพื้นคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก
จากภาพที่ 21 ทาการทดสอบใช้งานจริ งด้วยการนารถขึ้นมาจอดบนพื้นคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก ซึ่ ง
สามารถจอดรถยนต์ส่วนบุคคลได้จริ งโดยที่พ้นื ไม่พงั เสี ยหาย แสดงว่าพื้นคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อกสามารถรับ
น้ าหนักของรถยนต์ส่วนบุคคลได้
4.3 การวิเคราะห์ ต้นทุนการผลิต
การวิเคราะห์ตน้ ทุน โดยใช้เหล็กเสริ มที่มีปริ มาณเท่ากันทั้งพื้นคอนกรี ตทัว่ ไป และคอนกรี ตพรุ นผสมเศษ
คอนกรี ตบล็อก ไม่คิดส่วนของกาไรและค่าดาเนินการ
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิต
ตัวอย่างพื้นคอนกรี ต

ความหนา (เซนติเมตร)

ราคา (บาท/ตารางเมตร)

คอนกรี ตทัว่ ไป

10

250

คอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก

10

350

จากตารางที่ 4 เปรี ยบเที ยบราคาระหว่างการผลิตคอนกรี ตทั่วไปและคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก ซึ่ ง
ราคาในการผลิตคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อกจะมีราคาที่สูงกว่าราคาในการผลิตคอนกรี ตทัว่ ไป แต่คอนกรี ตพรุ น
ผสมเศษคอนกรี ตบล็อกสามารถระบายน้ าได้ดีกว่าคอนกรี ตทัว่ ไป

สรุ ปผลการวิจัย
จากการทดสอบคุณสมบัติคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก เป็ นวัสดุมวลรวมหยาบ โดยการนาเศษคอนกรี ต
บล็อก มาผสมกับซี เมนต์เพสต์ในสัดส่ วนร้อยละ 40, 42, 44, 46 และ 48 โดยน้ าหนักเศษคอนกรี ตบล็อก ผลที่ ได้จากการ
ทดสอบสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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1. สรุปผลการทดสอบคอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก
จากการศึกษาทดลองผลิตคอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก สรุ ปได้ดงั นี้
1) เศษคอนกรี ตบล็อก สามารถนามาใช้เป็ นมวลรวมหยาบในการผลิตคอนกรี ตพรุ นได้ ทาให้คอนกรี ตพรุ นผสม
เศษคอนกรี ตบล็อก มีคุณสมบัติการไหลผ่านของน้ าได้ดี การต้านทานการขัดสี ของคอนกรี ตและค่ากาลังรับแรงอัดต่า เหมาะ
สาหรับการนาไปใช้ในงานที่ไม่ตอ้ งการรับน้ าหนักมาก เช่น การทาบล็อกทางเดิน การทากระถางต้นไม้ เป็ นต้น
2) คอนกรี ตพรุ น ผสมเศษคอนกรี ตบล็อก มี คุณ สมบัติในการรั บกาลังอัดได้น้อย เพราะเศษคอนกรี ตบล็อก มี
ช่องว่างภายในมากและมีความสามารถในการรับกาลังอัดน้อย เมื่อนาเศษคอนกรี ตบล็อกมาใช้เป็ นมวลหยาบในการผลิต
คอนกรี ตพรุ นจึงทาให้คอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อกรับกาลังอัดได้นอ้ ย
3) คอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก จะมีค่าน้ าหนักที่ สูญเสี ยจากการขัดสี ของคอนกรี ตสู ง ซึ่ งค่าน้ าหนักที่
สู ญเสี ยจากการขัดสี ของคอนกรี ตจะมีค่าลดลงสัมพันธ์กบั ปริ มาณซี เมนต์เพสต์ที่เพิ่มขึ้น เมื่อมีการเพิ่มปริ มาณของซี เมนต์
เพสต์ คอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก จะมีค่าน้ าหนักที่สูญเสี ยจากการขัดสี คอนกรี ตลดลงเพราะเมื่อมีการเพิ่มปริ มาณ
ซีเมนต์เพสต์ทาให้ช่องว่างระหว่างเศษคอนกรี ตบล็อกลดลงและซีเมนต์เพสต์ผสานกับเศษคอนกรี ตบล็อกมากขึ้น
4) คอนกรี ตพรุ นผสมเศษคอนกรี ตบล็อก จะมี การไหลผ่านของน้ าได้ ซึ่ งค่าการไหลผ่านของน้ าจะมี ค่าลดลง
สัมพันธ์กบั ปริ มาณซี เมนต์เพสต์ที่เพิ่มขึ้นเพราะเมื่อมีการเพิ่มปริ มาณของซี เมนต์เพสต์ทาให้ช่องว่างระหว่างเศษคอนกรี ต
บล็อกลดลง
2. ข้ อเสนอแนะ
ควรทาการศึกษาคุณสมบัติดา้ นกาลังรับแรงอัดของคอนกรี ตพรุ นเพิ่มเติมเพื่อหาแนวโน้มในการพัฒนากาลังรับ
แรงอัดของคอนกรี ตพรุ น

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ ได้รับทุนสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ขอขอบคุณสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ในการเอื้อเฟื้ อสถานที่ทาการวิจยั และอุปกรณ์ประกอบการ
วิจยั
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การวิเคราะห์ เสถียรภาพของลาดคันทาง: การเปรียบเทียบวิธีไฟไนต์ อลิ เิ มนต์ ของการวิเคราะห์ ลมิ ิต
และวิธีสมดุลขีดจากัด
Stability Analysis of Embankments: Comparison of Finite Element Limit Analysis with Limit
Equilibrium Methods
กงกิจ ยิง่ เจริ ญกิจขจร1* วัชระ ปิ โย1 และ สัญญา ดาดุก1
Kongkit Yingchaloenkitkhajorn 1* , Watchara Piyo 1 and Sanya Damdook 1

บทคัดย่อ
บทความนี้ นาเสนอการหาค่าเสถียรภาพของลาดคันทาง โดยพิจารณาปั ญหาเสถียรภาพของคันทางที่ มีลกั ษณะ
พิเศษ คือลาดคันทางที่มีดินทรายถมบนดินเหนียว ซึ่งได้ใช้วธิ ีไฟไนต์อิลิเมนต์ของการวิเคราะห์ลิมิตแบบระนาบความเครี ยด
สองมิติถูกนามาใช้วิเคราะห์เสถียรภาพของปั ญหานี้ ความสู งของลาดคันดินถม (H), แฟกเตอร์ ความลึก (d/H) และมุมเอียง
ของลาดคันทาง () สาหรับการวิเคราะห์ไฟไนต์อิลิเมนต์ของการวิเคราะห์ลิมิต สาหรับดินทรายถูกจาลองเป็ นอิลิเมนต์แบบ
ปริ มาตรที่มีคุณสมบัติ ของวัสดุแบบมอร์ -คูลอมบ์ในสภาพระบายน้ า และดินเหนี ยวถูกจาลองเป็ นอิลิเมนต์แบบปริ มาตรที่มี
คุณสมบัติของวัสดุแบบเทรสกาในสภาพไม่ระบายน้ า โดยมีพารามิเตอร์ คือ หน่ วยน้ าหนักของดิน (), กาลังรับแรงเฉื อน
แบบไม่ระบายน้ า (su) และมุมเสี ยดทานภายใน () การศึกษาทางพารามิเตอร์ ประกอบด้วยตัวแปรไร้มิติแฟกเตอร์ความลึก
(d/H), มุมเสี ยดทานภายใน () และมุมเอียงของลาดคันทาง () ผลที่ ได้ถูกสรุ ปในรู ปของพารามิเตอร์ ไร้มิติของตัวเลข
เสถียรภาพ (su/H(FS)) พร้อมทั้งได้นาเสนอกราฟช่วยออกแบบ และการประยุกต์ใช้งาน นอกจากนั้นได้เปรี ยบเที ยบผล
เฉลยของตัวเลขเสถียรภาพกับวิธีสมดุลขีดจากัด และรู ปแบบการวิบตั ิได้ถูกนาเสนอในบทความนี้ดว้ ยเช่นกัน

คาสาคัญ : เสถียรภาพของลาดดิน, คันทาง, ไฟไนต์อิลิเมนต์ของการวิเคราะห์ลิมิต, วิธีสมดุลขีดจากัด,ตัวเลขเสถียรภาพ
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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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บทนา
เสถียรภาพของลาดคันทางโดยมากมักพบในงานก่อสร้างถนนในโครงการต่าง ๆ การทานายเสถียรภาพของลาด
คันทางในทุกวันนี้ จึงเป็ นบทบาทหน้าที่ ๆ สาคัญของวิศวกรโยธา โดยทัว่ ไปแล้วอิทธิ พลที่ส่งผลต่อเสถียรภาพของลาดคัน
ทาง มีดว้ ยกันหลายประการ อาทิ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพของลาดดิน พารามิเตอร์กาลังของดิน และรู ปร่ างทางเรขาคณิ ต
ของลาดคันทาง นอกจากนั้นกระบวนการก่อสร้างยังส่ งผลกระทบต่อลาดคันทางด้วยเช่นกัน โดยทั่วไปแล้วลาดคันดิ น
สามารถแบ่งประเภทออกเป็ น ลาดคันดินตามธรรมชาติ หรื อ ลาดคันดินตามกระบวนการก่อสร้าง โดยส่วนใหญ่ลาดคันดิน
ถมมักพบเจอในงานก่อสร้างในลักษณะของลาดคันทาง (Indraratna et al., 1992 และ AI-Homoud et al., 1997)
การวิเคราะห์ ด้วยวิธี ส มดุ ลขี ด จากัด (Limit equilibrium method; LEM) เป็ นหนึ่ งในวิธีการแบบประเพณี นิ ย ม
(Conventional method) ที่ มกั ใช้ในการประเมินเสถียรภาพของลาดดิ น เนื่ องจากเป็ นวิธีที่ง่ายไม่ซับซ้อนมากนัก อย่างไรก็
ตามวิธีการดังกล่าวนี้ มีขอ้ จากัดอยู่ เช่น สมมติฐานของแรงเฉื อนที่เกิดขึ้นในการแบ่งชิ้นส่ วน และสมมติฐานของเส้นโค้ง
แนวการวิบตั ิ โดยทัว่ ไปแล้ววิธีสมดุลขีดจากัดจะใช้หลักการของโมเมนต์และสมดุลของแรงเพื่อประเมินเสถียรภาพของลาด
ดิ น ซึ่ งได้มี งานวิจัยที่ ส าคัญ ๆ เช่ น Bishop (1955), Morgenstern and Price (1965), Spencer (1967), Fredlund and Krahn
(1977) และ Leshchinsky and Huang (1992) ซึ่ งงานวิจยั เหล่านี้ ได้ทาการวิเคราะห์ปัญหาเสถียรภาพของลาดดิ น โดยใช้วิธี
สมดุลขีดจากัด แต่จะเป็ นการวิเคราะห์ในระบบ 2 มิติเท่านั้น โดยการตั้งสมมติฐานเส้นโค้งแนวการวิบตั ิ แล้วทาการแบ่ง
ชิ้นส่ วนของเส้นโค้งแนวการวิบตั ิ ซึ่ งจะต้องเป็ นไปตามหลักการของโมเมนต์และสมดุลของแรง เพื่อให้อยู่บนหลักการ
พื้นฐานของวิธีสมดุลขีดจากัด ในการวิเคราะห์หาเสถียรภาพของลาดดิน โดยหลังจากนั้นต้องมีการตรวจสอบสมมติฐานที่
งานวิจยั เหล่านี้ได้นาเสนอขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าสมมติฐานดังกล่าวถูกต้อง และต้องเป็ นไปตามหลักการของวิธีสมดุลขีดจากัด
วิธีวิเคราะห์ลิมิต (Limit analysis) สามารถนามาใช้วิเคราะห์ปัญหาเสถียรภาพของลาดดินได้ดว้ ยเช่นกัน โดยการ
ใช้วิธีดงั กล่าว ได้ถูกรวบรวมไว้ในงานวิจยั ของ Michalowski (1995), Donald and Chen (1997) และ Chen et al., (2003,
2004) ตามลาดับ และได้มีงานวิจยั บางส่วนได้หาผลเฉลยสาหรับกรณี ที่ลาดดินเป็ นชั้น ๆ (Layered soil slope) สาหรับดินที่
ลักษณะแบบเชื่ อมแน่ นและดินที่ มีแรงเสี ยดทาน (Cohesive-frictional slope) เช่น งานวิจยั Kumar and Samui (2006) และ
Lim et al., (2015) อย่างไรก็ตามผลเฉลยที่ได้จากการวิเคราะห์ลาดคันดินที่ถมด้วยดินทรายวางบนดินเหนียวด้วยวิธีไฟไนต์
อิลิเมนต์ของการวิเคราะห์ลิมิตยังมีไม่มากนัก เพราะฉะนั้นการวิจยั ในหัวข้อนี้ จึงมีความสาคัญและมีการวิจยั เพิ่มเติมต่อไป
อีก
บทความนี้นาเสนอการหาค่าเสถียรภาพของลาดคันทาง โดยพิจารณาปั ญหาเสถียรภาพของลาดคันทางที่มีลกั ษณะ
พิเศษ คือลาดคันทางที่ถมด้วยดินทรายวางบนดินเหนี ยว ด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ของการวิเคราะห์ลิมิต (Finite element limit
analysis) ทั้งขอบบนและขอบล่ างบนระนาบความเครี ย ด (2D Plane Stain) พร้ อ มทั้งเปรี ยบเที ย บผลเฉลยของตัวเลข
เสถียรภาพกับวิธีสมดุลขีดจากัด และการประยุกต์ใช้งาน
วิธีการวิเคราะห์ และแบบจาลอง
งานวิจยั นี้ ใช้โปรแกรมไฟไนต์อิลิเมนต์ของการวิเคราะห์ ลิมิต (Finite Element Limit Analysis) OptumG2 โดย
Krabbenhoft et al., (2017) ในการจาลองและวิเคราะห์หาผลเฉลยแบบขอบบน (Upper Bound, UB) และขอบล่าง (Lower
Bound, LB) ซึ่ งเป็ นวิธี ก ารวิ เคราะห์ ที่ อ าศัย หลัก การของทฤษฎี ลิ มิ ต พลาสติ ก (Plastic Limit Theorem) ซึ่ งให้ ผ ลการ
วิเคราะห์ที่แม่นยาและสามารถประยุกต์ใช้กบั พารามิเตอร์ทวั่ ๆ ไปทางวิศวกรรมธรณี เทคนิ คได้ การหาคาตอบด้วยทฤษฎี
ขอบเขตพลาสติ ก (Plastic Bound Theorems) โดยหลัก การดัง กล่ าวคื อ ถ้าเราสามารถจ ากัด ขอบเขตของค าตอบให้ อ ยู่
ในช่วงๆ หนึ่ งที่แน่ นอนได้ และทาการปรับปรุ งแก้ไขระบบการคานวณไปเรื่ อยๆ จนกระทั้งช่วงของคาตอบนี้ เข้าใกล้กนั
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มากที่สุด เราก็จะได้ผลเฉลยที่ใกล้เคียงกับผลเฉลยแม่นตรง (Exact solution) มากที่สุด ทฤษฎีขอบเขตพลาสติกถูกแบงออก
เป็ นอีก 2 ทฤษฎีบท คือ ทฤษฎีบทขอบล่าง (Lower bound theorem) และทฤษฎีบทขอบบน (Upper bound theorem)
ในการวิจยั ครั้งนี้จะถือว่าหน่วยน้ าหนักของดินทรายมีค่าเท่ากับหน่วยน้ าหนักของดินเหนียว โดยรู ปแบบสมการที่
1 ได้ถูกค้นพบและยังถือว่าเป็ นการค้นพบที่ สาคัญในการศึกษาของ Li et al., (2012) อย่างไรก็ตามค่ามุมเสี ยดทานภายใน
() ไม่ได้ถูกรวมอยูใ่ นสมการที่ 1 ซึ่ งสามารถแสดงได้โดยผลเฉลยเชิงตัวเลขในรู ปแบบกราฟเสถียรภาพ โดยการพิจารณา
ค่าความแตกต่างของค่า  ที่แปรเปลี่ยนไป นอกจากนั้นรู ปแบบการวิบตั ิที่พบจะมีลกั ษณะของการวิบตั ิเป็ นส่ วนโค้งผ่าน
คันดินทั้งหมด (Base slide) ซึ่งการวิบตั ิในลักษณะนี้ จะเกิดขึ้นในชั้นดินอ่อนที่วางอยูบ่ นชั้นดินแข็ง ดังนั้นจะแสดงให้เห็น
ว่าชั้นดินที่เป็ นดินเหนียว จะเกี่ยวข้องกับรู ปแบบการวิบตั ิของลาดคันทางที่มีการถม
Nsc =

su
 H (FS)

(1)

ความสู งของลาดคันทางถม (H), แฟกเตอร์ ความลึก (d/H) และมุมเอียงของลาดคันทาง () สาหรับการวิเคราะห์
ไฟไนต์อิลิเมนต์ของการวิเคราะห์ลิมิต ดินทรายถมถูกจะถูกจาลองให้เป็ นอิลิเมนต์แบบปริ มาตรที่มีคุณสมบัติของวัสดุแบบ
มอร์ -คูลอมบ์ (Mohr-Coulomb) ในสภาพระบายน้ า และดินเหนี ยวถูกจาลองเป็ นอิลิเมนต์แบบปริ มาตรที่มีคุณสมบัติของ
วัสดุแบบเทรสกา (Tresca) ในสภาพไม่ระบายน้ า โดยมีพารามิเตอร์คือ หน่วยน้ าหนักของดิน (), กาลังรับแรงเฉื อนแบบไม่
ระบายน้ า (su) และมุมเสี ยดทานภายใน () ดังแสดงในภาพที่ 1
เงื่อนไขการเคลื่อนตัวที่ขอบเขตของแบบจาลองนี้ คือขอบล่างของแบบจาลองไม่มีการเคลื่อนที่ท้ งั แนวราบและ
แนวดิ่ง (ux = uy = 0) ขอบซ้ายและขอบขวาไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ในแนวราบ (ux = 0) สาหรับบนพื้นผิว (Ground surface)
ของแบบจาลองเป็ นแบบอิสระ ไม่มีการยึดในแนวแกนใด ๆ ทั้งสิ้น โดยรายละเอียดแสดงอยูในภาพที่ 2

H

Soil in Region 2
s u , Eu , 

Rigid


d

(fill materials)

H

Soil in Region 2

ux = uy =
0

ภาพที่ 1 ปั ญหาลาดคันทางที่ถมด้วยดินทรายวางบนดินเหนียว ภาพที่ 2 เงื่อนไขขอบเขตและรู ปแบบเรขาคณิ ต

Ba

และค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์

ของแบบจาลอง
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แบบจาลองเป็ นแบบระนาบความเครี ยด (Plane strain) ชิ้นส่วนดิน ของโครงข่ายไฟไนต์อิลิเมนต์ของขอบล่างเป็ น
ชิ้นส่ วน (Element) รู ปสามเหลี่ยมแบบมี 3 จุดต่อของความเค้น (Nodal unknown stresses) ส่ วนขอบเขตบนมีชิ้นส่ วนรู ป
สามเหลี่ยมแบบมี 6 จุดต่อการเคลื่อนตัว (Nodal unknown displacement node) ดังที่แสดงในภาพที่ 3
Lower Bound Element

xx , yy , xy

Upper Bound Element

Displacement node

3

uy
1

2

ux

ภาพที่ 3 ชิ้นส่วนสาหรับการวิเคราะห์ขอบล่างและขอบบน
โดยผูว้ ิจยั ได้พิจารณาเลือกใช้โปรแกรม OptumG2 ซึ่ งโปรแกรมดังกล่าวใช้วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ของการวิเคราะห์
ลิมิต นอกจากนี้ ยงั มีฟังก์ชนั่ พิเศษ คือการที่ แบบจาลองสามารถเพิ่มจานวนชิ้นส่ วนหรื อพัฒนาโครงข่าย (Adaptive mesh)
ด้วยตัวเองได้ซ่ ึ งสามารถท าให้ผลเฉลยของปั ญ หามี ความเข้าใกล้ผ ลเฉลยแม่ น ตรง (Exact solution) มากยิ่งขึ้ น โดยได้
กาหนดให้แบบจาลองพัฒนาโครงข่าย ทั้งหมด 5 รอบต่อการวิเคราะห์หาผลเฉลยของ 1 ปั ญหา ฟั งก์ชนั่ นี้ จะเพิ่ม จานวน
ชิ้นส่ วนในพื้นที่ มีการเปลี่ ยนเปลี่ ยนความเค้นและความเครี ยดสู ง หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่าพื้นที่ ประสิ ทธิ ผล (Effective
area) เช่ น ตรงตาแหน่ งที่ เกิ ดเส้นการวิบัติ (Slip-line field) เป็ นต้น ผลเฉลยทุ กค่าใน งานวิจัยนี้ ได้ถูกตั้งค่าให้มีชิ้นส่ วน
เริ่ มต้น ที่ 5,000 ชิ้ น และแบบจาลองจะพัฒ นา โครงข่ายไปจานวนทั้งหมดทั้งหมด 5 รอบ ซึ่ งจะมี การเพิ่ มจานวนของ
ชิ้นส่วนไปได้ถึง 30,000 ชิ้นส่วนหลังจากการพัฒนาโครงข่ายครั้งสุดท้าย
พิจารณาค่ามุมเอียงของลาดคันทาง  = 15, 22.5, 30และ 40 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และพิจารณาค่ามุม
เสี ยดทานภายใน = 25, 30, 35 และ 45 และก าหนดให้ ค่า  =  เนื่ องจากต้อ งพิ จารณาวิเคราะห์ เสถี ยรภาพ
สาหรับลาดดินทรายถมบนดินเหนี ยว ซึ่ งเป็ นคุณพลาสติกแบบสมบูรณ์ (Rigid-perfectly plastic) ร่ วมกับกฎการไหลแบบ
สอดคล้อง (Associated flow rule) ค่าโมดู ลสั แบบไม่ระบายน้ า (Eu/su=300) สาหรั บกรณี ค่าโมดู ลสั แบบระบายน้ า (E=
2,800N) โดยอัตราส่ วนของปั วซองแบบไม่ระบายน้ าเท่ากับ (u) = 0.495 อัตราส่ วนของปั วซองแบบระบายน้ าของวัสดุถม
แบบเสี ยดทานเท่ากับ () =0.35 รวมถึงค่า d/H ซึ่งจะมีค่าระหว่าง 1.5, 2, 3, 4 และ 5 โดยเมื่อพิจารณาค่าแฟกเตอร์ความลึก
d/H = 1 จะเท่ากับกรณี ลาดคันทางที่มีลกั ษณะเป็ นแบบเอกพันธ์ (Homogeneous slope) ซึ่งผลเฉลยของตัวเลขเสถียรภาพใน
กรณี ดงั กล่าว จะตรงกับผลเฉลยได้ถูกนาเสนอโดย Taylor (1937) โดยผลเฉลยที่ได้จากวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ของการวิเคราะห์
ลิมิตจะถูกสรุ ปในรู ปของพารามิเตอร์ไร้มิติของตัวเลขเสถียรภาพ, su/H(FS) ดังแสดงตามสมการที่ 1
สาหรับการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีสมดุลขีดจากัดเพื่อเปรี ยบเทียบผลเฉลยในงานวิจยั ครั้งนี้ จะใช้โปรแกรม AutoSLOPE
โดย Ukritchon (2002) ในการจาลองและวิเคราะห์หาผลเฉลย โดยโปรแกรมดังกล่าว สามารถค้นหารู ปแบบการวิบตั ิโดย
อัตโนมัติ (Self - Adaptive Failure Surface Generation, SAFEGEN) ซึ่ งเป็ นอัลกอริ ทึม (Algorithm) ย่อยหนึ่ งในโปรแกรม
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AutoSLOPE นอกจากนั้นยังสามารถวิเคราะห์ เสถียรภาพของลาดคันทางโดยใช้หลักการของวิธีสมดุล เพื่อหาอัตราส่ วน
ความปลอดภัยได้ดว้ ยเช่นกัน
ผลการวิเคราะห์
ภาพที่ 4 แสดงผลของการพัฒนาโครงข่าย (Adaptive mesh) ครั้งสุ ดท้ายของลาดคันทางที่ถมด้วยดินทรายวางบน
ดินเหนี ยวบนระนาบความเครี ยดสองมิติ สาหรับกรณี  = 15,  = 25, d/H = 3 เปรี ยบเทียบระหว่างผลเฉลยของเขต
ล่าง และขอบเขตบน หลังจากการพัฒนาโครงข่ายครั้งที่ 5 จานวนชิ้นส่ วน (Element) ของแบบจาลองจะถูกเพิ่มจานวนใน
พื้นที่ประสิ ทธิ ผล (Effective area) หรื อตรงส่ วนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของความเค้นเฉื อนสู ง โดยช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง
ของความเค้นเฉื อนสูงนั้น จะมีลกั ษณะเป็ นส่วนโค้งผ่านคันดินทั้งหมด (Base slide) ซึ่งตาแหน่งและลักษณะของการเกิดขึ้น
ของความเค้นเฉื อนดังกล่าวนี้ จะเกิดขึ้นในกรณี ที่ช้ นั ดินอ่อนวางอยูบ่ นชั้นดินแข็ง
ภาพที่ 5 แสดงตาแหน่งที่มีการเพิ่มขึ้นของความเครี ยดเฉื อน (Shear dissipation) ของลาดคันทางที่ถมด้วยดินทราย
วางบนดินเหนี ยว สาหรับกรณี  = 15,  = 25, d/H = 3 เปรี ยบเที ยบระหว่างผลเฉลยของขอบล่าง และขอบบน และ
เมื่อเปรี ยบกับรู ปโครงข่ายในกรณี เดียวกันจะเห็นได้วา่ มีการการเคลื่อนตัวรวมไปถึงความเครี ยดเฉื อนในตาแหน่งเดียวกัน
กับภาพที่ 4
ภาพที่ 6, 7, 8 และ 9 แสดงผลการพัฒนาโครงข่าย และการเพิ่มขึ้นของความเครี ยดเฉื อนของลาดคันทางที่ถมด้วย
ดินทรายวางบนดิ นเหนี ยว สาหรับกรณี  = 22.5,  = 30, d/H = 2 และสาหรับกรณี  = 22.5,  = 35, d/H = 1.5
จะเห็นว่ามีลกั ษณะเป็ นส่ วนโค้งผ่านคันดินทั้งหมด โดยตาแหน่ งของลักษณะของการเกิดขึ้นของโครงข่ายและความเค้น
เฉื อนดังกล่าวนี้ จะเกิดขึ้นในกรณี ที่ช้ นั ดินอ่อนวางอยูบ่ นชั้นดินแข็ง เช่นเดียวกันกับภาพที่ 4 และภาพที่ 5

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

(a)
(b)
ภาพที่ 5 รู ปแบบการวิบตั ิของการเพิ่มขึ้นของความเครี ยดเฉื อน สาหรับกรณี  = 15,  = 25, d/H = 3, (a) LB, (b) UB

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

189

(a)
(b)
ภาพที่ 6 การพัฒนาโครงข่ายไฟไนต์อิลิเมนต์ สาหรับกรณี  = 22.5,  = 30, d/H = 2, (a) LB, (b) UB

(a)
(b)
ภาพที่ 7 รู ปแบบการวิบตั ิของการเพิ่มขึ้นของความเครี ยดเฉื อน สาหรับกรณี  = 22.5,  = 30, d/H = 2,
(a) LB, (b) UB

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

(a)
(b)
ภาพที่ 9 รู ปแบบการวิบตั ิของการเพิ่มขึ้นของความเครี ยดเฉื อน สาหรับกรณี  = 22.5,  = 35, d/H = 1.5,
(a) LB, (b) UB
ภาพที่ 10(a) และภาพที่ 10(b) แสดงผลเฉลยจากวิธีไ ฟไนต์อิ ลิ เมนต์ข องการวิเคราะห์ ลิ มิ ต ด้วยโปรแกรม
OptumG2 ผลเฉลยที่ได้คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไร้มิติของตัวเลขเสถียรภาพ, su/H(FS) กับแฟกเตอร์ความลึก, d/H
ตั้งแต่ 1.5 ถึง 5 ซึ่งมีค่ามุมเอียงของลาดคันทาง,  = 15และ 22.5 โดยกราฟในภาพจะแบ่งเป็ นสองแบบคือแบบผลเฉลย
ของขอบล่างจะเป็ นเส้นประ ส่วนผลเฉลยของขอบบนจะเป็ นเส้นทึบ จากภาพจะเห็นได้วา่ ผลเฉลยที่ได้มีความสัมพันธ์แบบ
ไม่เชิ งเส้น โดยที่ ขอบล่างและขอบบนมีความใกล้เคียงกันมากจนเกื อบจะเป็ นเส้นเดี ยวกันซึ่ งแสดงว่าผลเฉลยที่ ได้มีค่า
ใกล้เคียงผลเฉลยแม่นตรงมาก เส้นต่าง ๆ ในภาพที่ 10(a) และภาพที่ 10(b) มีค่ามุมเสี ยดทานภายใน,  แตกต่างกันโดยเส้น
บนสุดมีค่า  = 25 และเส้นล่างสุดมีค่า  = 45 ซึ่งเส้นล่างสุ ดเป็ นกรณี ที่ค่ามุมเสี ยดทานภายในมีค่าสู งสุดที่สามารถทา
ให้ลาดคันทางยังคงมี เสถี ยรภาพอยู่ได้ และเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับผลเฉลยจากวิธีสมดุ ลขีดจากัด พบว่าผลเฉลยมี แนวโน้ม
สอดคล้องกัน อย่างไรก็ตามผลเฉลยที่ได้วิธีสมดุลขีดจากัดนั้น มีท้ งั ผลเฉลยที่มีค่าน้อยกว่า หรื อมากกว่า ขอบบนหรื อขอบ
ล่าง และไม่อยูใ่ นช่วงของเขตล่างและบนเลยก็มีบางกรณี ดว้ ยเช่นกัน ดังแสดงภาพที่ 10(b) สาหรับกรณี  = 22.5 และ
= 25 อย่างไรก็ตาม สาหรับกรณี ที่ค่ามุมเอียงของลาดคันทาง,  = 30 และ 40 ซึ่ งเป็ นลาดคันทางที่มีความลาดเอียงสู ง
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จะมีค่ามุมเสี ยดทานภายในที่ยงั สามารถรักษาเสถียรภาพของลาดคันทางให้คงอยูไ่ ด้ (FS  1) ซึ่งจะมีค่าอยูช่ ่วงระหว่าง 
= 35 - 45 สาหรับกรณี  = 30 และ  = 40 ดังแสดงในภาพที่ 11(a) และภาพที่ 11(b) ตามลาดับ
ภาพที่ 11(a) และภาพที่ 11(b) แสดงผลเฉลยจากวิธีไ ฟไนต์อิ ลิ เมนต์ข องการวิเคราะห์ ลิ มิ ต ด้วยโปรแกรม
OptumG2 ผลเฉลยที่ได้คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไร้มิติของตัวเลขเสถียรภาพ, su/H(FS) กับแฟกเตอร์ความลึก, d/H
ตั้งแต่ 1.5 ถึง 5 ซึ่ งมีค่ามุมเอียงของลาดคันทาง,  = 30 และ 40 โดยกราฟในภาพจะแบ่งเป็ นสองแบบคือแบบผลเฉลย
ของขอบล่างจะเป็ นเส้นประ ส่ วนผลเฉลยของขอบบนจะเป็ นเส้นทึบ จากรู ปจะเห็นได้วา่ ผลเฉลยที่ได้มีความสัมพันธ์แบบ
ไม่เชิ งเส้น โดยที่ ขอบล่างและขอบบนมีความใกล้เคียงกันมากจนเกื อบจะเป็ นเส้นเดี ยวกัน ซึ่ งแสดงว่าผลเฉลยที่ ได้มีค่า
ใกล้เคียงผลเฉลยแม่นตรงมาก เส้นต่าง ๆ ในภาพที่ 11(a) และภาพที่ 11(b) มีค่ามุมเสี ยดทานภายใน,  แตกต่างกันโดยเส้น
บนสุดมีค่า  = 35และเส้นล่างสุ ดมีค่า  = 45 ซึ่งเส้นล่างสุ ดเป็ นกรณี ที่ค่ามุมเสี ยดทานภายในมีค่าสู งสุ ดที่สามารถทา
ให้ลาดคันทางยังคงมี เสถี ยรภาพอยู่ได้ และเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับผลเฉลยจากวิธีสมดุ ลขีดจากัด พบว่าผลเฉลยมี แนวโน้ม
สอดคล้องกันเฉพาะ ในช่วง d/H เท่ากับ 3 ถึง 5 อย่างไรก็ตามผลเฉลยที่ ได้วิธีสมดุลขีดจากัดนั้น ไม่อยู่ในช่วงของเขตล่าง
และบนเลยในช่วง d/H เท่ากับ 1.5 ถึง 3 ดังแสดงใน
ภาพที่ 11(a) และภาพที่ 11(b)
ภาพที่ 12(a) และภาพที่ 12(b) แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง su/H(FS) กับ d/H เช่นเดียวกัน แต่เส้นต่าง ๆ ในภาพ
แสดงค่า  ที่แตกต่างกัน โดยเส้นล่างสุดมีค่า  = 15 และเส้นบนสุดมีค่า  = 22.5 ซึ่งเส้นล่างสุดเป็ นกรณี ที่ค่ามุมเอียง
ของลาดคันทางต่า ทาให้ลาดคันทางมีเสถียรภาพสูง และเมื่อเพิ่มค่ามุมเอียงของลาดคันทางให้สูงขึ้น เสถียรภาพของลาดคัน
ทางก็จะลดลง ซึ่งผลเฉลยทุกค่าในสองภาพนี้จะเท่ากับ  = 25 และ  = 30 ตามลาดับ และเมื่อเปรี ยบเทียบกับผลเฉลย
จากวิธีสมดุลขีดจากัด พบว่าผลเฉลยไม่สอดคล้องกันเฉพาะกรณี  = 22.5 โดยที่  = 25 โดยผลเฉลยดังกล่าวไม่อยู่
ในช่วงของเขตล่างและบนเลยในบางกรณี ดังแสดงในภาพที่ 12(a)
ภาพที่ 13(a) แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง su/H(FS) กับ d/H เช่นเดี ยวกันกับภาพที่ 13(b) แต่เส้นต่าง ๆ ในภาพ
แสดงค่า  ที่แตกต่างกัน ดังนี้  = 15, 22.5 และ 30 ผลเฉลยมีค่าใกล้กนั มากจนเกือบเป็ นเส้นเดียวกัน โดยเสถียรภาพ
ของลาดคัน ทางจะมี น้อ ยลงจากเส้น ล่ างสุ ด ไปสู่ เส้ น บนสุ ด โดยผลเฉลยทุ ก ค่าในภาพนี้ จะเท่ ากับ  = 35 และเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับผลเฉลยจากวิธีสมดุลขีดจากัด พบว่าผลเฉลยมีแนวโน้มสอดคล้องกัน อย่างไรก็ตามผลเฉลยที่ได้วิธีสมดุล
ขีดจากัดนั้น มีค่าน้อยกว่า หรื อมากกว่า ขอบบนหรื อขอบล่าง และไม่อยูใ่ นช่วงของเขตล่างและบนเลยในบางกรณี ดังแสดง
ภาพที่ 13(a) สาหรับกรณี  = 30 โดยที่  = 35และดังแสดงภาพที่ 13(b) สาหรับกรณี
 = 40 โดยที่  = 45

(a)

(b)

ภาพที่ 10 ผลเฉลยของ su/H(FS) ที่ (a)  = 15, (b)  = 22.5
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(b)

ภาพที่ 11 ผลเฉลยของ su/H(FS) ที่ (a)  = 30, (b)  = 40

(a)

(b)

ภาพที่ 12 ผลเฉลยของ su/H(FS) ที่ (a) = 25, (b) =30

(a)

(b)

ภาพที่ 13 ผลเฉลยของ su/H(FS) ที่ (a) = 35, (b) =45
สาหรับภาพที่ 13(b) แสดงความสัมพันธ์เช่นเดียวกันกับภาพที่ 13(a) แต่เส้นต่าง ๆ ในรู ปแสดงค่า  ที่แตกต่างกัน
ดังนี้  = 15, 22.5, 30และ 40 ผลเฉลยมีค่าใกล้กนั มากจนเกือบเป็ นเส้นเดียวกัน โดยเสถียรภาพของลาดคันทางจะมี
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น้อยลง จากเส้นล่างสุ ดไปสู่ เส้นบนสุ ด โดยผลเฉลยทุกค่าในภาพนี้ จะเท่ากับ  = 45 และจะเห็นได้วา่ ตัวเลขเสถียรภาพ
จะเริ่ มมีค่าคงที่เมื่อ d/H  3
จากความสัมพันธ์ดงั กล่าวตั้งแต่ภาพที่ 10 ถึงภาพที่ 13 สามารถสรุ ปได้วา่ ผลเฉลยส่วนใหญ่ของตัวเลขเสถียรภาพ,
su/H(FS) เมื่อพิจารณามุมเอียงของลาดคันดิน  = 15 - 40 และค่าแฟกเตอร์ ความลึก, d/H = 1.5 - 3 แสดงให้เห็นถึงค่า
su/H(FS) มีแนวโน้มลดลง ซึ่ งหมายความว่าเมื่อมีการถมคันทางด้วยดินทรายให้มีความสูงเพิ่มขึ้น จากระดับดินเดิม จะทา
ให้เสถียรของลาดคันทางลดลง และเมื่อพิจารณาค่า d/H โดยให้มีค่าอยูร่ ะหว่างช่วง d/H = 4 - 5 พบว่าค่า su/H(FS) มีการ
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย และลาดคันทางยังคงมีเสถียรภาพ (FS > 1) พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่า เมื่อมีการถมด้วยดินทราย
เพื่อนาไปทาการก่อสร้างลาดคันทาง ที่มีค่า d/H  4 จะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรของลาดคันทาง
เมื่อเปรี ยบเที ยบกับผลเฉลยจากวิธีสมดุลขีดจากัดกับวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ของการวิเคราะห์ลิมิต พบว่าผลเฉลยมี
แนวโน้มสอดคล้องกัน ในบางกรณี อย่างไรก็ตามผลเฉลยที่ได้จากวิธีสมดุลขีดจากัดนั้น มีท้ งั ผลเฉลยที่มีค่าน้อยกว่า หรื อ
มากกว่า ขอบบนหรื อขอบล่าง และไม่อยูใ่ นช่วงของเขตล่างและบนเลย ก็มีในบางกรณี ดว้ ยเช่นกัน
ตัวอย่ างการประยุกต์ ใช้ งาน
ต้องการออกแบบลาดคันทางที่ใช้ดินทรายถม กรณี ที่ 1 มีค่ามุมเอียงของลาดคันทาง () เท่ากับ 15, ค่ามุมเสี ยด
ทานภายในของดิ นทรายถม () เท่ ากับ 45, ค่ากาลังรับแรงเฉื อนแบบไม่ระบายน้ า (su) ของดิ นเหนี ยวใต้ดินทรายถม
เท่ากับ 20 kPa, ค่าหน่วยน้ าหนักของดิน () เท่ากับ 18 kN/m3, ค่าความสูงของลาดทางถม (H) เท่ากับ 5 m และค่าแฟกเตอร์
ความลึ ก (d/H) เท่ ากับ 4 โดยน าค่ าพารามิ เตอร์ ดังกล่ าวไปหาค่ า su/H(FS) จากภาพที่ 10(a) su/H(FS) = 0.176 (LB),
su/H(FS) = 0.173 (UB) ได้ค่า su/H(FS) = 0.175 (เฉลี่ย) หลังจากนั้นนาไปคานวณหาค่าอัตราส่ วนความปลอดภัย (FS)
จากสมการที่ 1 จะได้ FS = 1.27
สาหรับ กรณี ที่ 2 มีค่ามุมเอียงของลาดคันทาง () เท่ากับ 22.5, ค่ามุมเสี ยดทานภายในของดิ นทรายถม ()
เท่ากับ 35, ค่ากาลังรับแรงเฉื อนแบบไม่ระบายน้ า (su) ของดินเหนี ยวใต้ดินทรายถม เท่ากับ 20 kPa, ค่าหน่วยน้ าหนักของ
ดิ น () เท่ ากับ 18 kN/m3, ค่าความสู งของลาดทางถม (H) เท่ ากับ 5 m และค่าแฟกเตอร์ ความลึ ก (d/H) เท่ ากับ 2 โดยน า
ค่าพารามิเตอร์ ดงั กล่าวไปหาค่า su/H(FS) จากภาพที่ 13(a) su/H(FS) = 0.171 (LB),
su/H(FS) = 0.169 (UB) ได้ค่า
su/H(FS) = 0.170 (เฉลี่ย) หลังจากนั้นนาไปคานวณหาค่าอัตราส่วนความปลอดภัย (FS) จากสมการที่ 1 จะได้ FS = 1.31

สรุ ปผลการวิจัย
บทความนี้ นาเสนอการหาค่าเสถียรภาพของลาดคันทาง โดยพิจารณาปั ญหาเสถียรภาพของคันทางที่ มีลกั ษณะ
พิ เศษ คื อ ลาดคัน ทางที่ มี ดิ น ทรายถมบนดิ น เหนี ย ว ซึ่ งได้ใ ช้วิ ธีไ ฟไนต์อิ ลิ เมนต์ข องการวิเคราะห์ ลิ มิ ต แบบระนาบ
ความเครี ยดสองมิติถูกนามาใช้วิเคราะห์เสถียรภาพของปั ญหานี้ ความสู งของลาดคันดินถม (H), แฟกเตอร์ ความลึก (d/H)
และมุมเอียงของลาดคันทาง () สาหรับการวิเคราะห์วธิ ีไฟไนต์อิลิเมนต์ของการวิเคราะห์ลิมิต โดยมีพารามิเตอร์คือ หน่วย
น้ าหนักของดิ น (), กาลังรับ แรงเฉื อนแบบไม่ระบายน้ า (su) และมุมเสี ยดทานภายใน () การศึ กษาทางพารามิ เตอร์
ประกอบด้วยตัวแปรไร้มิติแฟกเตอร์ ความลึก (d/H), มุมเสี ยดทานภายใน () และมุมเอียงของลาดคันทาง () สาหรับการ
วิเคราะห์ไฟไนต์อิลิเมนต์ของการวิเคราะห์ลิมิต สาหรับดินทรายถูกจาลองเป็ นอิลิเมนต์แบบปริ มาตรที่มีคุณสมบัติ ของวัสดุ
แบบมอร์-คูลอมบ์ในสภาพระบายน้ า และดินเหนียวถูกจาลองเป็ นอิลิเมนต์แบบปริ มาตรที่มีคุณสมบัติของวัสดุแบบเทรสกา
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

193

ในสภาพไม่ระบายน้ า โดยมีพารามิเตอร์คือ หน่วยน้ าหนักของดิน (), กาลังรับแรงเฉื อนแบบไม่ระบายน้ า (su) และมุมเสี ยด
ทานภายใน () การศึกษาทางพารามิเตอร์ ประกอบด้วยตัวแปรไร้มิติแฟกเตอร์ ความลึก (d/H), มุมเสี ยดทานภายใน ()
และมุมเอียงของลาดคันทาง () ผลที่ ได้ถูกสรุ ปในรู ปของพารามิเตอร์ ไร้มิติของตัวเลขเสถียรภาพ (su/H(FS)) ซึ่ งเป็ น
ฟังก์ชนั ของตัวแปรไร้มิติป้อนเข้าไป
ผลเฉลยที่ได้นาเสนอในรู ปของรู ปแบบการวิบตั ิ (Failure mechanism) ที่ประกอบไปด้วยผลการพัฒนาโครงข่าย
การเพิ่มขึ้นของความเครี ยดเฉื อน จากผลการวิเคราะห์พบว่าจานวนอิลิเมนต์เพิ่มขึ้นอย่างมากบริ เวณที่เกิดความเครี ยดเฉื อน
สู ง โดยมีลกั ษณะเป็ นส่ วนโค้งผ่านคันดินทั้งหมด (Base slide) ซึ่ งลักษณะของตาแหน่งกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Lim et al., (2015) กล่าวคือเส้นโค้งของการวิบตั ิจะเกิดขึ้นในกรณี ที่ช้ นั ดินอ่อนวางอยูบ่ นชั้นดินแข็ง และเมื่อ d/H = 1.5
- 3 แสดงให้เห็นถึงค่า su/H(FS) มีแนวโน้มลดลง (FS  1) ซึ่ งหมายความว่าเมื่อมีการถมคันทางด้วยดินทรายให้มีความสู ง
เพิ่มขึ้ น จากระดับดิ นเดิ ม จะทาให้เสถี ยรของลาดคันทางลดลง และเมื่อค่า d/H อยู่ในช่ วงระหว่าง d/H = 4 - 5 พบว่าค่า
su/H(FS) มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย และลาดคันทางยังมีเสถียรภาพ (FS > 1) ดังนั้น เมื่อมีการถมด้วยวัสดุถมแบบ
เสี ยดทาน เช่น ทรายถม กรวดเพื่อนาไปทาการก่อสร้างลาดคันทาง ที่มีค่า d/H  4 จะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรของลาดคัน
ทาง
ค่าของผลเฉลยที่ ได้จะถูกแสดงในภาพกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง su/H(FS) กับ d/H ซึ่ งจากการเปรี ยบเที ยบ
พบว่าค่า su/H(FS) จะมีค่าลดลงอย่างเห็นได้ชดั เมื่อค่า d/H = 1.5 – 3 เมื่อ  มีค่าเพิ่มขึ้น และ  มีค่าลดลง และเมื่อค่า d/H
อยู่ในช่วงระหว่าง d/H = 4 - 5 พบว่าค่า su/H(FS) มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย และลาดคันทางมีเสถียรภาพมากกว่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกับในช่วง d/H = 1.5 – 3
เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลเฉลยจากวิธีสมดุลขีดจากัดกับวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ของการวิเคราะห์ลิมิต จากการวิเคราะห์
หาค่า su/H(FS) ในปั ญหาของลาดคันทางที่ดินทรายถมบนดินเหนียว พบว่าผลเฉลยโดยส่วนใหญ่ เมื่อพิจารณามุมเอียงของ
ลาดคัน ทาง () เท่ า กับ 15- 40 และค่ าแฟกเตอร์ ค วามลึ ก (d/H) เท่ า กับ 1.5 - 5 จะพบว่าค่ า su/H(FS) มี แ นวโน้ ม
สอดคล้องกันแต่สาหรับในกรณี ที่มุมเอียงของลาดคันทาง () ที่ สูงๆ และ d/H มากๆ ค่า su/H(FS) มีความแตกต่างอย่าง
เห็นได้ชดั ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เมื่อวิเคราะห์ปัญหาเสถียรภาพของลาดคันทาง สาหรับกรณี ดินทรายถมบนดินเหนียว จะใช้วิธี
สมดุลขีดจากัดได้เพียงบางกรณี เท่านั้น
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การศึกษาคอนกรีตบล็อกประสานปูพืน้ ผสมเถ้ าไม้ ยางพารา
A Study of Concrete Paving Block Mixed With Para - wood Ash
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาคอนกรี ตบล็อกประสานปูพ้นื ผสมเถ้าไม้ยางพาราโดยใช้อตั ราส่ วนของเถ้าไม้
ยางพาราแทนที่ปูนซี เมนต์ร้อยละ 0, 20, 40 และ 60 โดยน้ าหนัก ใช้อตั ราส่วนปูนซี เมนต์ : ทราย : หิ นฝุ่ น เท่ากับ 1 : 2 : 3 โดย
น้ าหนัก อัตราส่ วนน้ าต่อซีเมนต์ (W/C) เท่ากับ 0.60 ทดสอบกาลังรับแรงอัดคอนกรี ตบล็อกประสานปูพ้นื ที่อายุ 7, 14, 21 และ
28 วัน และทดสอบค่าการดูดซึ มน้ าที่ อายุ 28 วัน พิจารณาคุ ณสมบัติของคอนกรี ตบล็อกประสานปู พ้ืนผสมเถ้าไม้ยางพารา
เปรี ยบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์คอนกรี ตบล็อกประสานปูพ้นื มอก. 827-2531
จากการศึ กษาพบว่า ค่าการดู ดซึ มน้ าของคอนกรี ตบล็อกประสานปูพ้ืนผสมเถ้าไม้ยางพาราจะมี ค่าเพิ่มขึ้นตาม
ปริ มาณที่ เพิ่มขึ้ นของเถ้าไม้ยางพารา และค่ากาลังรั บแรงอัดของคอนกรี ตบล็อกประสานปู พ้ื นผสมเถ้าไม้ยางพารา ทุ ก
อัตราส่ วนการผสมไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของคอนกรี ตบล็อกประสานปูพ้ืน มอก. 827-2531 ในการศึ กษาครั้งนี้
พบว่าอัตราส่ วนการแทนที่ ปูน ซี เมนต์ของเถ้าไม้ยางพาราร้อยละ 20 เหมาะสมที่ สุดซึ่ งมี ค่ากาลังรับแรงอัดที่ อายุ 28 วัน
เท่ากับ 174.34 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และมีค่าการดูดซึมน้ าร้อยละ 8.53
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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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บทนา
ยางพาราเป็ นพืชเศรษฐกิจสาคัญทางภาคใต้ของประเทศไทย แต่เมื่อให้น้ ายางเป็ นเวลา 25 ปี ต้นยางพาราจะถูกตัด
และไม้ยางพาราที่ได้นอกจากจะนาไปแปรรู ปเป็ นเฟอร์นิเจอร์ ยงั ถูกนามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าพลังความร้อน เถ้าไม้ยางพารา
(Parawoed or Rubberwood ; RWA) เป็ นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการเผาเศษไม้ ปี กไม้ และขี้เลื่อยไม้ยางพาราที่เหลือทิ้งจากโรงเลื่อย
โรงงานเฟอร์นิเจอร์ โดยทาการเผาที่อุณหภูมิสูง (1,000 องศาเซลเซี ยส) เพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า เถ้าจาก
การเผาที่ เกิ ดขึ้นเรี ยกว่า “เถ้าลอย (fly ash)” ซึ่ งเกิ ดจากกระบวนการเผาไหม้ที่ไม่สมบู รณ์ และมีปริ มาณสู งถึงร้อยละ 80-85
ของเถ้าที่ เกิ ดขึ้นทั้งหมด เถ้าชนิ ดนี้ มีน้ าหนักเบาและมีขนาดเล็กประมาณ 1-200 ไมโครเมตร มีองค์ประกอบหลักทางเคมี
คล้ายกับปูนซี เมนต์ คือ ซิ ลิกอนออกไซด์ อลูมิเนี ยมออกไซด์ เฟอร์ ริกออกไซด์ และแคลเซี ยมออกไซด์ หากนามาผสมกับ
ปูนซีเมนต์และน้ าจะเกิดปฏิกิริยาเคมีทาให้เกิดคุณสมบัติในการช่วยเพิ่มการเชื่อมประสาน ทาให้อิฐมีความแข็งแรงมากขึ้น
(อาบีดีน และคณะ, 2554) และโรงไฟฟ้ามักจะประสบปั ญหาในการกาจัดเถ้าไม้ยางพาราที่มีปริ มาณมาก แม้วา่ เถ้าสามารถใช้
ประโยชน์เกี่ยวกับการปรับปรุ งดิน การก่อสร้างทางหลวงหรื อวัสดุเกี่ยวกับการก่อสร้าง เช่น อิฐ เป็ นต้น โดยในบางงานวิจยั
ได้มีการนาเถ้าไม้ยางพารามาใช้ผสมเถ้าลอยผลิตปูนสอ (ดนุพลและจิรชาติ, 2543) ผลิตอิฐบล็อกประสาน (อาบีดีน และคณะ
, 2558) ผลิตกระเบื้องเซรามิกมวลเบา (เสาวภา และคณะ, 2556) และ (ดนุพล และคณะ, 2557) ซึ่ งผลการวิเคราะห์ปริ มาณธาตุ
ด้วยเทคนิ ค SEM/EDX พบว่าเถ้าไม้ยางพารามี CaO เป็ นองค์ประกอบหลัก มีปริ มาณของ SiO2 Al2O3 และ Fe2O3 รวมกันร้อยละ
2.15 (อาบี ดีน และคณะ, 2554) ดังแสดงในตารางที่ 1 และลักษณะสัณฐานวิทยาของเถ้าไม้ยางพาราพบว่ามี ลกั ษณะเป็ นกลุ่ม
ก้อน มีผิวขรุ ขระ (กัลยา และคณะ, 2558) ดังแสดงในภาพที่ 1

ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์และเถ้าไม้ยางพารา (อาบีดีน และคณะ, 2554)
องค์ประกอบทางเคมี
เถ้าไม้ยางพารา
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1

SiO2

Al2O3

Fe2O3

SO3

CaO

MaO

K2 O

LOI

1.08

0.31

0.76

1.65

33.93

1.77

13.06

21.34

11.96

2.35

3.66

3.93

73.73

0.94

0.51

-

ภาพที่ 1 ลักษณะสัณฐานวิทยาของเถ้าไม้ยางพารา (กัลยา และคณะ, 2558)
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คอนกรี ตบล็อกประสานปูพ้ืนเป็ นพื้นคอนกรี ตสาเร็ จรู ปที่ใช้ในการปูถนน ทางเดินหรื อพื้นโรงรถมีลกั ษณะเป็ น
ก้อนเป็ นก้อนคอนกรี ตหนามีรูปทรงและสี สนั ต่างๆ เวลาปูพ้นื ก็สามารถนาอิฐทางเท้าคอนกรี ตที่มีรูปทรงและสี สนั ต่างๆ มา
ไปเรี ยงสลับ หรื อเรี ยงต่อ กัน ให้เป็ นลวดลายสลับสี อย่างสวยงามได้ โดยแต่ ละก้อ นจะวางเข้ามุม กัน อย่างเป็ นระเบี ยบ
เรี ยบร้ อย และการวางสามารถวางบนพื้นดิ นหรื อพื้นทรายที่ มีการปรั บระดับและอัดแน่ นแล้ว โดยไม่จาเป็ นต้องเทพื้ น
คอนกรี ตรองรับข้างใต้ สามารถใช้งานในลักษณะเดียวกันกับพื้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กชนิ ดเทหล่อกับที่แล้ว คอนกรี ตบล็อก
ประสานปูพ้ืนมีขอ้ ดีคือให้ความสวยงามโดยมีสีสันและลวดลายที่แปลกตาง่ายและสะดวกเพียงแต่ปรับพื้นและวางบล็อกปู
พื้นคอนกรี ตลงไปเท่ านั้น สามารถเปลี่ ยนแปลงลวดลายได้เมื่อใช้ไปนานปี ซ่ อมแซมได้สะดวกเมื่อเกิ ดการชารุ ด ส่ วน
ข้อเสี ยคือไม่มีความคงรู ปเมื่อใช้งานไปสักระยะหนึ่ งผิวพื้นจะมีลกั ษณะเป็ นคลื่นไม่ได้ระดับ เนื่ องจากน้ าหนักที่กดทับใน
แต่ละจุดจะไม่เท่ากันยิง่ ถ้ามีการปรับพื้นด้านล่างไม่ดีในตอนแรกอาจมีลกั ษณะเป็ นหลุมเป็ นบ่อ คอนกรี ตบล็อกประสานปู
พื้นมักจะให้ประโยชน์ในแง่ความสวยงามมากกว่าแต่จะต้องคอยติดตามดูแลรักษาในภายหลัง ขณะที่การทาพื้นคอนกรี ต
เสริ มเหล็กแบบหล่ออยู่กบั ที่ จะให้ความคงทนแข็งแรงและการใช้สอยที่ สะดวกสบายมากกว่าสาหรับถนนภายในบ้านที่
สร้างไว้เพื่อการเดินรถเข้า - ออกบล็อกปูพ้นื ก็ถือว่าเป็ นวัสดุหนึ่งที่เรานิยมเลือกใช้ เพราะเป็ นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน
สามารถรองรับน้ าหนักของรถที่วงิ่ เข้า - ออกได้คอนกรี ตบล็อกประสานปูพ้นื ในปัจจุบนั ก็มีหลากสี หลากหลายคุณสมบัติให้
เลือกใช้เพื่อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานและยิง่ ถ้าออกแบบลายให้มีลูกเล่นสวยงามจะยิง่ ทาให้ถนนในบ้านสวย
ส่ งเสริ มบ้านให้ดูโดดเด่นน่ามองดังนั้นหากอิฐทางเท้าที่ใช้มีน้ าหนักเบา แต่ยงั คงรักษาคุณภาพและสมบัติที่ดีให้คงอยูก่ ็จะ
ช่วยให้มีความสะดวกในการขนส่ง ประหยัดแรงงาน และช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้างลงได้
งานวิจยั นี้ จึงมุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาคอนกรี ตบล็อกประสานปูพ้นื ผสมเถ้าไม้ยางพาราตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
มอก. 827-2531 โดยใช้วสั ดุ ท างธรรมชาติ ซ่ ึ งได้แก่ เถ้าไม้ยางพาราเป็ นส่ วนผสมและทาการศึ กษาการรับกาลังอัดของ
คอนกรี ตบล็อกประสานปูพ้ืนที่มีขายตามท้องตลาดโดยทัว่ ไป เพื่อเป็ นการพัฒนาคุณสมบัติคอนกรี ตบล็อกประสานปูพ้ืน
ผสมเถ้าไม้ยางพาราให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการรับกาลังอัดได้และเป็ นแนวทางในการประยุกต์และพัฒนาคอนกรี ตบล็อก
ประสานปูพ้นื เพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุที่เหลือใช้ต่างๆ ให้มีมูลค่าเพิ่มมากยิง่ ขึ้น

วิธีดาเนินการวิจัย
วัสดุทใี่ ช้ ในการศึกษา
งานวิจยั นี้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ตราช้างของบริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทย จากัด ผลิตขึ้นโดยมีคุณสมบัติ
ตามกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15-2547 ปูนซี เมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และตามมาตรฐาน ASTM C150 TYPE 1 เถ้าไม้ยางพาราที่ใช้ในการดาเนิ นการศึกษาจาก บริ ษทั นาเมืองเพชรพาราวูด้ จากัด ตาบลนาเมืองเพชร อาเภอสิ
เกา จังหวัดตรัง วัสดุผสมใช้ทรายหยาบ หิ นฝุ่ นนามาร่ อนผ่านตะแกรงเบอร์ 4 และใช้น้ าประปาในการผสมคอนกรี ตบล็อก
ประสานปูพ้นื
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การเตรียมตัวอย่ างและการทดสอบ
ออกแบบอัตราส่วนผสมของคอนกรี ตบล็อกประสานปูพ้ืนประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ : ทราย : หิ นฝุ่ น เท่ากับ 1 : 2 :
3 โดยน้ าหนัก ใช้เถ้าไม้ยางพาราทดแทนปู นซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 ในอัตราส่ วนร้อยละ 0, 20, 40 และ 60 โดย
น้ าหนักของปูนซีเมนต์ ใช้อตั ราส่วนน้ าต่อปูนซีเมนต์ (W/C) เท่ากับ 0.60 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 อัตราส่วนผสมคอนกรี ตบล็อกประสานปูพ้นื
Mix

Cement
5
4
3
2

OPC
PWA20
PWA40
PWA60

หมายเหตุ OPC

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

Water
3
3
3
3

= คอนกรี ตบล็อกประสานปูพ้นื ที่ไม่ผสมเถ้าไม้ยางพารา

= ค อ น กรี ต บ ล็ อ กป ระส าน ปู พื้ น ผ ส ม เถ้ า ไม้ ย างพ าราท ด แ ท น ปู น ซี เม น ต์ ที่ ร้ อ ยล ะ 20
การผลิตคอนกรี ตบล็อกประสานปูพ้ืนตัวอย่างจะทาการผสมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 827-2531
แล้วทาการเทคอนกรี ตลงในแบบหล่อมาตรฐานขนาด 9.5 × 9.5 × 6 เซนติเมตร อัดแห้งด้วยแรงคน ทิ้งไว้ 24 ชัว่ โมง จึงถอด
แบบและน าไปบ่ ม ในน้ าตามอายุ 7, 14, 21 และ 28 วัน จนครบอายุว นั จึ งน าไปทดสอบหาค่ าก าลังรั บ แรงอัด และความ
หนาแน่ นตาม มอก. 827-2531 ทดสอบค่าการดู ดซึ มน้ าที่ อายุ 28 วันตาม มอก. 378-2531 โดยศึ กษาค่ากาลังรั บแรงอัด
เปรี ยบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 827-2531
PWA20

ผลและวิจารณ์ผล
ลักษณะทัว่ ไปของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นผสมเถ้ าไม้ ยางพารา

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบลักษณะทัว่ ไปของคอนกรี ตบล็อกประสานปูพ้นื ผสมเถ้าไม้ยางพารา
ตัวอย่ าง

กว้ าง
(ซม.)

ยาว
(ซม.)

สู ง
(ซม.)

นา้ หนัก
(กก.)

OPC

9.7

9.5

5.8

1.40

ได้ฉาก มีมุม ลักษณะผิวหน้าไม่คอ่ ยเรี ยบ

2,619

PWA20

9.6

6.1

PWA40

9.7
9.6

9.5

5.8

1.40
1.39

2,465
2,428

PWA60

9.5

9.8

5.9

1.31

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

ลักษณะทางกายภาพ

ความหนาแน่ น
(กก./ม3.)

2,384

จากตารางที่ 3 ลักษณะทัว่ ไปและมิติของคอนกรี ตบล็อกประสานปูพ้ืนผสมเถ้าไม้ยางพาราทดแทนปูนซี เมนต์ที่อายุ
28 วัน โดยจากการสังเกตและวัดขนาดก้อนตัวอย่างที่ นาไปทดสอบพบว่าตัวอย่างทดสอบมี ขนาดเฉลี่ยดังนี้ ความกว้าง
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เท่ ากับ 9.6 เซนติเมตร ความยาวเท่ ากับ 9.6 เซนติ เมตร ความสู ง เท่ ากับ 5.9 เซนติ เมตร เมื่ อเพิ่มปริ มาณเถ้าไม้ยางพารา
ทดแทนปูนซี เมนต์พบว่าก้อนคอนกรี ตบล็อกประสานตัวอย่างทดสอบจะมีความหนาแน่นลดลงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อาบีดีน และคณะ (2554) เนื่ องจากเถ้าไม้ยางพารามีอนุภาคเล็ก น้ าหนักเบา โดยก้อนตัวอย่างจะค่อยๆ มีสีเทาเข้มขึ้น และมี
ฉาก เหลี่ยมผิดรู ปไม่สวยงามตามลาดับ แสดงรายละเอียดดังภาพที่ 2

OPC

PWA40

PWA20

PWA60

ภาพที่ 2 ตัวอย่างคอนกรี ตบล็อกประสานปูพ้นื ผสมเถ้าไม้ยางพารา
ผลการทดสอบค่ ากาลังรับแรงอัด
ในตารางที่ 4 พบว่าค่ากาลังรับแรงอัดของคอนกรี ตบล็อกประสานปูพ้ืน ที่ระยะเวลาการบ่ม 7 14 21 และ 28 วัน
ค่ากาลังรับแรงอัดของคอนกรี ตบล็อกประสานปูพ้ืนที่ผสมเถ้าไม้ยางพาราทดแทนปูนซี เมนต์จะมีค่าลดลงตามปริ มาณการ
เพิ่มของเถ้าไม้ยางพารา เนื่องจากความพรุ นและร้อยละของซิลิกอนไดออกไซด์และอลูมิเนียมออกไซด์ของเถ้าไม้ยางพารามี
น้อย ทาให้ลดการเกิดปฏิกิริยาปอซโซลานซึ่งเป็ นปฏิกิริยาที่สร้างความแข็งแรงให้คอนกรี ต (อาบีดีน และคณะ, 2554) และ
ที่อายุ 28 วัน เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับ มอก. 827-2531 (ระบุกาลังรับแรงอัดที่กาหนดสาหรับคอนกรี ตบล็อกประสานปู
พื้นต้องมีค่าไม่นอ้ ยกว่า 350 กก./ซม.2) พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ทุกอัตราส่ วนผสม โดยคอนกรี ตบล็อกประสานปูพ้ืนผสมเถ้าไม้
ยางพาราร้อยละ 20 มี ค่ากาลังรับแรงอัดเหมาะสมที่ สุด คื อ 174 กก./ซม.2 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่าคอนกรี ตบล็อกประสานปู พ้ืน
ควบคุมประมาณร้อยละ 49
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบค่ากาลังรับแรงอัดของคอนกรี ตบล็อกประสานปูพ้นื
Compressive strength (kg/m2) (Normalized) (%)
Mix
7-d
14-d
21-d

28-d

OPC

213 (100)

262 (100)

(100)

342 (100)

PWA20

126 (59)

169 (65)

157 (48)

174 (51)

PWA40

73 (34)

83 (32)

89 (27)

93 (27)

PWA60

18 (8)

19 (7)

25 (8)

28 (8)

กาลังอัด (กก.ซม.2)

400

OPC

300

PWA20

200

PWA40
PWA60

100
0
0

7

14

21

28

อายุ (วัน)

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากาลังรับแรงอัดกับอายุของคอนกรี ตบล็อกประสานปูพ้นื
จากกราฟในภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ยกาลังรับแรงอัดของคอนกรี ตบล็อกประสานปูพ้ืนกับระยะเวลาใน
การบ่ ม พบว่าความสามารถในกาลังรับแรงอัดของคอนกรี ตบล็อกประสานปู พ้ืนในแต่ละอัตราส่ วนผสม มี แนวโน้มที่
คล้ายคลึงกัน คือ เมื่อระยะเวลาการบ่มที่มากขึ้นค่ากาลังรับแรงอัดของคอนกรี ตบล็อกประสานปูพ้ืนจะเพิ่มขึ้นไปด้วย อัน
เป็ นผลเนื่ อ งมากจากเมื่ อระยะเวลาการบ่ มที่ ยาวนานขึ้ น ท าให้ป ฏิ กิ ริยาไฮเดรชั่น ของปู นซี เมนต์เกิ ดอย่างต่อเนื่ อ ง เกิ ด
แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตหรื อซีเมนต์เจลซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นวัสดุประสานเกิดเป็ นโครงสร้างที่แข็งแรง (ชูเกียรติ, 2559)

ค่ าการดูดซึมนา้ ของคอนกรี ตบล็อกประสานปูพืน้
จากภาพที่ 4 ผลจากการทดสอบการดู ดซึ มน้ าของคอนกรี ตบล็อกประสานปู พ้ืนผสมเถ้าไม้ยางพาราทดแทน
ปูนซี เมนต์ที่อายุครบ 28 วัน พบว่าการดูดซึมน้ าของคอนกรี ตบล็อกประสานปูพ้นื ที่มีส่วนผสมของเถ้าไม้ยางพาราที่ร้อยละ
20 มีค่าการดูดซึ มน้ าต่าที่สุดคือร้อยละ 8.53 ซึ่งผ่านมาตรฐาน มอก. 378-2531 (ระบุค่าดูดซึมน้ าเฉลี่ยของกระเบื้องคอนกรี ต
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

202

ปูพ้ืนต้องไม่มากกว่าร้อยละ 10) โดยค่าการดูดซึ มน้ าของคอนกรี ตบล็อกประสานปูพ้ืนจะเพิ่มขึ้นตามปริ มาณของเถ้าไม้
ยางพาราที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากอนุภาคของเถ้าไม้ยางพารามีผิวขรุ ขระ มีรูพรุ น (Cellular) มีพ้นื ที่ผิวมากทาให้กกั เก็บน้ าโดยการ
ดูดซึมน้ าเข้าไปในอนุภาค และมีการดูดซึมน้ าเนื่องจากแรงตึงที่ผิวของอนุภาค (อาบีดีน และคณะ, 2554) ซึ่งอัตราการดูดซึ ม
น้ าสามารถบอกถึงความหนาแน่นของคอนกรี ตบล็อคประสานปูพ้นื ถ้าอัตราการดูดซึมน้ าน้อยแสดงว่าคอนกรี ตบล็อคนั้นมี
ความหนาแน่ นมากกว่าสู งกว่าอัตราส่ วนผสมที่ มีค่าอัตราการดูดซึ มน้ าสู ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อุดมวิทย์ และคณะ
(2561)
16.96

18
16
14

13.01

อ้ ตราร้ อยละ

12
10

8.53

8
6
4

2.94

2
0

OPC

PWA20

PWA40

PWA60

ภาพที่ 4 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ าของคอนกรี ตบล็อกประสานปูพ้นื
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึกษาของงานวิจยั สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1) การใช้เถ้าไม้ยางพาราทดแทนปูนซี เมนต์ในคอนกรี ตบล็อกประสานปู พ้ืนส่ งผลให้หน่ วยน้ าหนักและค่ากาลัง

รับแรงอัดลดลงตามอัตราส่วนของการเพิ่มขึ้นของเถ้าไม้ยางพารา
2) การใช้เถ้าไม้ยางพาราทดแทนปูนซี เมนต์ในคอนกรี ตบล็อกประสานปูพ้ืนส่ งผลให้ค่าการดูดซึ มน้ าเพิ่มขึ้นตาม

ปริ มาณของเถ้าไม้ยางพาราที่ทดแทนปูนซีเมนต์
3) สรุ ปผลการศึกษาเปรี ยบเทียบค่ากาลังรับแรงอัดกับมาตรฐาน มอก. 827-2531 พบว่าทุกอัตราส่ วนการผสมไม่ผา่ น

เกณฑ์
4) อัตราส่ วนการทดแทนของเถ้าไม้ยางพาราที่ เหมาะสมที่ สุดในการศึ กษาครั้งนี้ คือ ที่ อตั ราส่ วนร้อยละ 20 โดยที่

อายุ 28 วัน มีหน่วยน้ าหนักเท่ากับ 2,465 กก./ม.3 ค่าการดูดซึ มน้ าเท่ากับร้อยละ 8.53 และมีค่ากาลังรับแรงอัดเท่ากับ 174 กก./
ซม.2 ซึ่งต่ากว่าคอนกรี ตบล็อกประสานควบคุมร้อยละ 49
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การออกแบบสาหรับระบบจัดการงานสื่ อสิ่ งพิมพ์และโฆษณา : กรณีศึกษา ห้ างหุ้นส่ วนจากัด วีดีไซน์
System Design for Printing Media and Advertising Design
: A Case Study of WeDesign Limited Partnership
เพ็ญสุภา รัตนบุษยาพร1* และ ฐิมาพร เพชรแก้ว2
Pensupa Rattanabussayaporn1* and Thimaporn Phetkaew2

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ นาเสนอการออกแบบระบบจัดการงานสื่ อสิ่ งพิมพ์และโฆษณา กรณี ศึกษา ห้างหุ ้นส่ วนจากัดวีดีไซน์
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อลดปั ญหาความผิดพลาดในการจัดเก็บข้อมูล การคานวณค่าใช้จ่าย การติดตามการปฏิบตั ิงาน และ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการสั่งผลิตงานสื่ อสิ่ งพิมพ์ โดยผูว้ ิจยั ได้ออกแบบระบบให้มีข้ นั ตอนการตรวจสอบประวัติการสั่งทา
ชิ้นงานของลูกค้าก่อนรับคาสั่งทาชิ้นงานใหม่ ทั้งประวัติการสั่งทาชิ้ นงานการยกเลิ กชิ้ นงาน และการชาระเงิ น เป็ นต้น
ระบบที่ ออกแบบมี ฟังก์ชนั งาน ดังนี้ การรับคาสั่งทาชิ้นงานการมอบหมายงาน การบันทึ กผลการออกแบบชิ้นงาน การ
ตรวจสอบผลการออกแบบชิ้ นงานจากลูก ค้า การอนุ ม ัติสั่งพิ มพ์ชิ้น งาน การสั่งพิม พ์ชิ้น งาน การรั บช าระเงิ น และออก
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น การออกใบส่ งของ การส่ งชิ้ น งานและการออกรายงานผลการด าเนิ น งาน เพื่ อ ใช้ในการวางแผนการ
ดาเนิ นงาน มี การกาหนดสิ ท ธิ การใช้งานตามกลุ่มผูใ้ ช้ 7 กลุ่ม ได้แก่ ผูบ้ ริ ห าร ผูจ้ ดั การ พนักงานฝ่ ายขาย พนักงานฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ พนักงานฝ่ ายการเงิน ลูกค้าและผูด้ ูแลระบบ
ผูว้ ิจัยออกแบบระบบโดยใช้เครื่ อ งมื อ ในการออกแบบ ได้แ ก่ Functional Decomposition Diagrams ใช้อ ธิ บ าย
โครงสร้างของกระบวนการทางาน Workflow Diagram ใช้ในการอธิ บายการทางานของระบบปั จจุบัน Cause and Effect
Diagram ใช้เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ้นกับระบบปั จจุบนั ER-Diagram ใช้ออกแบบฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์
และ Context Diagram และ Data Flow Diagram ใช้ออกแบบกระบวนการทางานของระบบใหม่
คาสาคัญ : ระบบจัดการงานสื่ อสิ่ งพิมพ์และโฆษณา, งานสื่ อสิ่ งพิมพ์และโฆษณา, 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
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บทนา
แนวคิดการออกแบบการจัดการงานสื่ อสิ่ งพิมพ์และโฆษณาในทางธุ รกิ จ ด้วยระบบสารสนเทศ เป็ นแนวทางที่
เหมาะสม เนื่องจากรู ปแบบการจัดเก็บข้อมูลด้วยวิธีจดบันทึกลงสมุดและการเก็บเอกสารต่างๆ ทาให้การนาข้อมูลมาใช้งาน
ค่อนข้างยุง่ ยาก อาจเกิดการสูญหายหรื อใช้เวลาในการค้นหามากเกินไป มีความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า เนื่ องจาก
ไม่ได้จดั เก็บเป็ นทะเบียนลูกค้า มีความผิดพลาดในการคานวณราคาชิ้นงาน การติดตามสถานะการผลิตชิ้นงานทาได้ล่าช้า
การมอบหมายงานไม่ทวั่ ถึง ไม่สามารถตรวจสอบตารางงานของพนักงานแต่ละคนได้ ทาให้พนักงานบางคนมีภาระงานมาก
เกินไป การรับคาสัง่ ทาชิ้นงานไม่มีการจัดลาดับความเร่ งด่วนในการผลิตชิ้นงาน เกิดปั ญหาผลิตชิ้นงานไม่ทนั กาหนด หรื อ
เกิดการตกหล่นของคาสัง่ ทาชิ้นงาน ทาให้คาสัง่ ทาชิ้นงานของลูกค้าไม่ได้รับการผลิต
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานมีความรวดเร็ วและถูกต้อง เกิดความคล่องตัวในการทางาน และสามารถแก้ไขปั ญหา
ที่เกิดขึ้นได้ จึงเกิดแนวคิดในการออกแบบสาหรับระบบจัดการงานสื่ อสิ่ งพิมพ์และโฆษณา กรณี ศึกษา ห้างหุ ้นส่ วนจากัด
วีดีไซน์ เพื่อจะได้นาไปพัฒนาเป็ นระบบสารสนเทศช่วยในการดาเนินงานของร้านได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการรับคาสั่งทาชิ้นงาน การติดตามสถานะชิ้นงาน การมอบหมายงานให้พนักงาน การคานวณ
ราคาชิ้นงาน การคานวณยอดเงินมัดจาและรับชาระเงิน การติดตามสถานะทางการเงิน และลดปั ญหาความซับซ้อนในการ
จัดเก็บข้อมูลลูกค้า ให้พนักงาน
2. เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ ลูกค้า พนักงาน และผูบ้ ริ หารในการติดตามสถานะงาน
3. เพื่อความสะดวกในการจัดการการดาเนิ นงาน และการประสานงานภายในองค์กร ให้แก่ ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ พนักงาน
ฝ่ ายขาย พนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิงาน และพนักงานฝ่ ายการเงิน
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ และเทคโนโลยีที่นามาใช้เป็ นเครื่ องมือช่วยในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ ประกอบด้วย
1. วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) (โอภาส เอี่ยมสิ ริวงศ์, 2555)
1.) การวางแผนโครงการ (Project Planning) เป็ นการทาความเข้าใจปั ญหา ความเป็ นไปได้ในการพัฒนาระบบ
ใหม่ ความคุม้ ค่าคุม้ เวลา การกาหนดคุณสมบัติและขอบเขตเบื้ องต้นของระบบ โดยการกาหนดปั ญหา และ
กาหนดเวลาโครงการ
2.) การวิเคราะห์ (Analysis) เป็ นการศึ กษาปั ญหาที่ เกิดขึ้นในระบบงานปั จจุบนั เพื่อความเข้าใจปั ญหาและแนว
ทางแก้ไขปั ญหา รวบรวมข้อมูล และความต้องการของระบบ เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาระบบใหม่
3.) การออกแบบ (Design) เป็ นการนาข้อมูลปั ญหาและความต้องการของผูใ้ ช้มาใช้ในการออกแบบระบบใหม่
โดยการออกแบบสถาปั ตยกรรมของระบบ และโครงสร้างพื้นฐานด้านเครื อข่ายที่ นามาใช้งาน การออกแบบ
เอาต์พุตและส่ วนติ ดต่อผูใ้ ช้งาน การสร้ างต้นแบบ และการออกแบบโปรแกรม เพื่อนาไปใช้ในการเขี ยน
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ในระยะการนาไปใช้
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4.) การนาไปใช้ (Implementation) เป็ นการเขียนโปรแกรม ทดสอบระบบ และการติดตั้งระบบพร้อมทั้งการจัดทา
เอกสารประกอบระบบ การฝึ กอบรมและสนับสนุ นผูใ้ ช้ ทบทวนและประเมินผลระบบหลังการติดตั้งเพื่อการ
ใช้งานตรงตามที่กาหนดและแก้ไขเพิม่ เติมส่วนที่ตอ้ งปรับ
5.) การบารุ งรักษา (Maintenance) เป็ นการดู แลรักษาการใช้งานระบบหลังจากทาการติดตั้งระบบ โดยเพิ่มเติ ม
คุณสมบัติใหม่เข้าระบบเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางานให้ระบบได้
แบบจาลองกระบวนการ (Process Model) (โอภาส เอี่ยมสิ ริวงศ์, 2555) เป็ นการสร้างแบบจาลอง ให้สามารถมองเห็น
ภาพได้ง่ายขึ้น
แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) (โอภาส เอี่ยมสิ ริวงศ์, 2555) เป็ นเครื่ องมือแสดงทิศทางการไหล
ของข้อมูลและการประมวลผลต่างๆในระบบ โดยแผนการไหลของข้อมูลจะเป็ นสื่ อที่ แสดงกระบวนการ แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการกับข้อมูล และมีกระบวนการใดบ้างที่เกิดขึ้นในระบบ
แบบจาลอง E-R (The Entity-Relationship Diagram) (โอภาส เอี่ ยมสิ ริ วงศ์, 2558) เป็ นเครื่ องมื อจาลองข้อมูลของ
ระบบ เพื่อแสดงให้เห็นข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดในระบบ
ผังงาน (Flowchart) (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ , 2551) เป็ นแผนภาพที่ ใช้แสดงขั้นตอนการทางานของระบบ โดยจะมี
สัญลักษณ์รูปภาพและลูกศรที่แสดงขั้นตอนการทางานของระบบ ตั้งแต่แรกจนได้ผลลัพธ์ตามที่ตอ้ งการ
แผนผังสาเหตุและผล หรื อ แผนผังก้างปลา (Cause and Effect Diagram) (กนิ ษฐา พิพิธภัณฑ์, 2558) เป็ นแผนผังที่
แสดงความสัมพันธ์ของปั ญหาและสาเหตุของปั ญหานั้น โดยส่ วนที่ เป็ นก้างปลาแสดงให้เห็ นสาเหตุของปั ญหาที่
เกิดขึ้น ก้างย่อยเป็ นสาเหตุของก้างรอง และก้างรองเป็ นสาเหตุของก้างหลัก ซึ่งรวบรวมปั จจัยสาคัญที่เป็ นสาเหตุของ
ปั ญหาที่เกิดขึ้น ส่วนหัวปลาเป็ นผลกระทบที่เกิดขึ้น
พจนานุ กรมข้อ มู ล (Data Dictionary) เป็ นเอกสารที่ ใช้อ ธิ บ ายรายละเอี ย ดโครงสร้ างแฟ้ ม ข้อ มู ล รายการข้อ มู ล
ซึ่งประกอบด้วย Relation, Attribute, Data Description (รายละเอียดข้อมูล), Primary Key (คียห์ ลัก), Foreign (คียท์ ี่ใช้
เชื่อมโยงกับตารางข้อมูลหลัก) และชนิดข้อมูล(Data Type) เป็ นต้น แต่รูปแบบการนาเสนอพจนานุกรม สามารถแสดง
รายละเอียดแตกต่างกันได้

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี้ ได้ดาเนินการวิจยั ตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ดังนี้
1. การวางแผนโครงการ (Project Planning) เนื่องจากผูบ้ ริ หารห้างหุ ้นส่ วนจากัด วีดีไซน์ มีความพร้อมในการลงทุนและ
เห็ น ถึ งความคุ ม้ ค่าในการลงทุ น นี้ จึ งดาเนิ น ศึ กษาระบบงานเดิ ม รวบรวมข้อมู ล ขอบเขตของระบบ ทฤษฎี และ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ และวางแผนการออกแบบระบบ
2. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็ นขั้นตอนการศึกษาวิธีการดาเนินงานของระบบงานที่มีอยู่ เพื่อความเข้าใจ และตระหนัก
ถึงปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหา ดังนี้
1.) ศึกษาโครงสร้างการบริ หารงานในหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับระบบ ประกอบด้วย 5 ฝ่ าย ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายขาย ฝ่ ายปฏิบตั ิการ ฝ่ ายการเงิน
2.) เทคนิคการรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นสาหรับใช้ มีอยูด่ ว้ ยกัน 2 วิธี ดังนี้
2.1) การศึกษาเอกสาร แบบฟอร์ ม สิ่ งพิมพ์ ซึ่ งได้ศึกษาจากเอกสารต่างๆ ได้แก่ แบบฟอร์มการรับงานหรื อใบรับ
คาสัง่ ทาชิ้นงาน ใบสัง่ ทาชิ้นงาน ใบส่งของ/ใบวางบิล และใบเสร็ จรับเงิน
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2.2) การสัมภาษณ์ ซึ่งงานวิจยั นี้ได้กาหนดกลุ่มเป้ าหมายในการสัมภาษณ์ไว้ท้ งั หมด 6 กลุ่ม ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร 1 คน
ผูจ้ ดั การ 1 คน ฝ่ ายขาย 1 คน ฝ่ ายปฏิบตั ิการ 5 คน ฝ่ ายการเงิน 1 คน และลูกค้า 3 คน โดยการสัมภาษณ์จะ
สอบถามข้อมูลเพื่อศึกษากระบวนการทางานของระบบงานในปั จจุบนั ใช้ขอ้ มูลในการวิเคราะห์ปัญหาใน
กระบวนการดาเนินงาน และใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบระบบสารสนเทศ
3.) กระบวนการทางานของระบบปั จจุบนั เป็ นการศึกษากระบวนการทางานปั จจุบนั พบว่าในการดาเนิ นงานของ
ร้านมีลกั ษณะชิ้นงานที่ผลิต ได้แก่ Card (บัตร), ป้ ายไวนิ ล (Vinyl), งานพิมพ์รีดลงวัสดุอื่น (Sticker Board) และ
สติกเกอร์ (Sticker) สามารถแบ่งกระบวนการทางานได้ ดังนี้ ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าก่อนรับคาสั่งทาชิ้นงาน
ตรวจสอบประวัติลูกค้า บันทึกข้อมูลลูกค้าใหม่ รับคาสั่งทาชิ้นงาน มอบหมายงานให้พนักงาน การออกแบบ
ชิ้นงาน การตรวจสอบผลการออกแบบชิ้นงานจากฝ่ ายขาย การตรวจสอบผลการออกแบบชิ้นงานจากผูจ้ ดั การ
การตรวจสอบผลการออกแบบชิ้นงานจากลูกค้า อนุมตั ิการสั่งผลิตชิ้นงาน การผลิตชิ้นงาน การออกใบส่ งของ/
ใบวางบิล การรับชาระเงิน การออกใบเสร็ จรับเงิน และการส่ งชิ้นงาน ซึ่ งแสดงได้ตามโครงสร้างกระบวนการ
ทางานตามลาดับชั้น โดยใช้ FDD-Functional Decomposition Diagrams ดังภาพที่ 1 และเขียนเป็ นขั้นตอน การ
ปฏิบตั ิงานที่แสดงอยูใ่ นรู ปแบบของ Workflow Diagram ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 1 โครงสร้างกระบวนการทางานของระบบปัจจุบนั

4.) สาเหตุและปั ญหาของระบบ จากการศึกษากระบวนการทางานของระบบปั จจุบนั สามารถวิเคราะห์และสรุ ปผล
ให้อยูใ่ นรู ปของ Cause and Effect Diagram เพื่อแสดงให้เห็นปั ญหาและสาเหตุ ดังภาพที่ 3
การวิเคราะห์ปัญหาของระบบปั จจุบนั สามารถสรุ ปรายละเอียดได้ ดังนี้

4.1) การติดตามสถานะชิ้นงานให้ลูกค้าไม่สามารถตรวจสอบผ่านระบบได้ เนื่องจากยังไม่มีเลขที่อา้ งอิง ให้ลูกค้า
ใช้ในการติดตามสถานะชิ้นงาน ต้องติดตามงานผ่านพนักงานที่รับผิดชอบงานนั้น
4.2) การคานวณยอดเงิน คานวณราคาชิ้นงาน และการคานวณค่ามัดจา ผิดพลาดบ่อยครั้ง
4.3) การรับคาสั่งทาชิ้ นงานและการสั่งผลิ ตชิ้ นงานไม่มีตารางข้อมูลที่ เรี ยงลาดับความเร่ งด่วนของงานทาให้
บางครั้งมีชิ้นงานที่เกินกาหนดเวลา หรื อชิ้นงานตกหล่นไม่ได้ทาการผลิต
4.4) การจัดเก็บข้อมูลลูกค้ามีความซ้ าซ้อน ไม่มีทะเบียนข้อมูลลูกค้าที่สามารถตรวจสอบประวัติการสัง่ ทาชิ้นงาน
ได้ อีกทั้งข้อมูลลูกค้าที่จดั เก็บมีขอ้ มูลชื่อที่ซ้ ากัน สะกดผิด ไม่มีสถานที่ติดต่อ หรื อเบอร์โทรศัพท์ ทาให้การ
ค้นหาข้อมูลลูกค้าทาได้ล่าช้า ไม่สะดวกต่อการติดต่อลูกค้า
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4.5) การมอบหมายงานให้พนักงานไม่ทวั่ ถึง ไม่มีการจัดเก็บตารางข้อมูลภาระงานของพนักงานทาให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบตารางงานของพนั ก งานได้ ท าให้ ก ระจายงานไม่ ทั่ว ถึ ง หรื อ บางคนได้รั บ งานมากเกิ น ไป
ไม่สามารถตรวจสอบได้วา่ พนักงานแต่ละคนมีงานที่รับผิดชอบอะไรบ้าง
4.6) เครื่ องจักร อุปกรณ์ ในการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์มีปัญหา หรื อเกิดขัดข้องบ่อยครั้ง แต่ไม่มีการบันทึกข้อมูลปั ญหา
ที่เกิดขึ้น ทาให้ไม่ได้รับการบารุ งรักษาเครื่ องจักร อุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ดีอยูเ่ สมอ
5.) ความต้องการของระบบ จากการศึกษาระบบงานเดิม เอกสาร แบบฟอร์ ม สิ่ งพิมพ์ และการสัมภาษณ์ผเู ้ กี่ยวข้อง
และวิเคราะห์ความต้องการของผูใ้ ช้แต่ละกลุ่ม ได้สรุ ปความสามารถของระบบใหม่ ดังนี้
5.1) ระบบการจัดการข้อมูลพื้นฐาน สามารถจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลผูใ้ ช้งานระบบ ข้อมูลสิ ทธิ์การเข้า
ใช้งานระบบ ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการรับคาสัง่ ทาชิ้นงาน ข้อมูลทางการเงิน
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ภาพที่ 3 Cause and Effect Diagram ของระบบการทางานปั จจุบนั

5.2) การตรวจสอบข้อมูลลูกค้าก่ อนรับ คาสั่งท าชิ้ นงาน พนักงานฝ่ ายขายรับ ข้อมูลลูกค้าเข้าสู่ ระบบสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการค้างชาระเงินของลูกค้า และบันทึกผลการรับชาระหนี้คา้ งเข้าสู่ระบบ
5.3) การรับคาสั่งทาชิ้นงาน พนักงานฝ่ ายขายรับข้อมูลลูกค้าเข้าสู่ ระบบ สามารถบันทึ กรายละเอียดลูกค้าและ
รายละเอียดชิ้นงานที่รับคาสัง่ ทา
5.4) การมอบหมายงานให้พนักงาน พนักงานฝ่ ายขายสามารถตรวจสอบตารางงานของพนักงานผ่านระบบ แล้ว
บันทึกผลการมอบหมายงานให้พนักงาน
5.5) การออกแบบชิ้นงาน พนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการที่ออกแบบสามารถเรี ยกดูภาระงานที่ตอ้ งออกแบบจากระบบ
และเมื่อออกแบบชิ้นงานเสร็ จแล้วสามารถบันทึกไฟล์ชิ้นงานเข้าสู่ระบบได้
5.6) การตรวจสอบผลการออกแบบชิ้ น งานโดยพนัก งานฝ่ ายขาย ผูจ้ ัด การ ลู ก ค้า สามารถเรี ย กดู ชิ้ น งานที่
ออกแบบเสร็ จแล้วจากระบบ และบันทึกผลการตรวจสอบผลการออกแบบชิ้นงานได้ หากตรวจสอบไม่ผา่ น
พนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการจะรับข้อมูลรายละเอียดที่ตอ้ งแก้ไข และนาไปแก้ไขชิ้นงานต่อไปได้
5.7) การอนุมตั ิการสั่งผลิตชิ้นงาน ผูจ้ ดั การสามารถเรี ยกดูชิ้นงานที่ออกแบบเสร็ จสมบูรณ์แล้วจากระบบ บันทึก
อนุ มตั ิการสั่งผลิตชิ้นงาน การสั่งผลิตชิ้ นงาน พนักงานฝ่ ายปฏิ บัติการเรี ยกดู ตารางชิ้ นงานที่ สั่งพิมพ์จาก
ระบบ เมื่อสัง่ พิมพ์ชิ้นงานเสร็ จแล้วสามารถบันทึกสถานะการผลิตชิ้นงานเสร็ จสมบูรณ์
5.8) การออกใบส่ งของ พนักงานฝ่ ายขายเรี ยกดูชิ้นงานที่ มีสถานะเสร็ จสมบูรณ์ได้จากระบบ และบันทึกยืนยัน
การสัง่ พิมพ์ใบส่งของ
5.9) การรับชาระเงิน พนักงานฝ่ ายขายเรี ยกดูขอ้ มูลการออกใบส่ งของของชิ้นงานที่จะรับชาระเงินได้จากระบบ
และบันทึกรายละเอียดการรับชาระเงิน และยืนยันการสัง่ พิมพ์ใบเสร็ จรับเงิน
5.10) การติดตามสถานะชิ้นงาน สามารถติดตามสถานะชิ้นงานผ่านระบบโดยค้นหาจากเลขที่ชิ้นงาน
3. การออกแบบ (Design) การออกแบบสาหรับระบบจัดการงานสื่ อสิ่ งพิมพ์และโฆษณา กรณี ศึกษา ห้างหุ ้นส่ วนจากัด
วีดีไซน์ มีการออกแบบ 4 องค์ประกอบ ดังนี้
1.) สถาปั ตยกรรมของระบบใหม่ (System Architecture) ออกแบบโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ร่วมกับ
ระบบฐานข้อ มู ล ในการจัด เก็ บ ข้อ มู ล และสารสนเทศต่ างๆ ในรู ป แบบ Web-based application ซึ่ ง ช่ ว ยให้
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สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยระบบใหม่จะมีสถาปั ตยกรรมของระบบ แสดงได้ ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 สถาปั ตยกรรมของระบบสารสนเทศใหม่
สถาปั ตยกรรมของระบบใหม่จาเป็ นต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ อุปกรณ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server) เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) และระบบอินเตอร์เน็ต
2.) การออกแบบกระบวนการ (Process Design) ในการออกแบบกระบวนการแสดงให้ เห็ น ถึ งขั้น ตอนในการ
ดาเนิ นงาน โดยใช้แผนภาพบริ บท (Context Diagram) เพื่อแสดงให้เห็ นภาพรวมของระบบ ดังภาพที่ 5และใช้
แผนผังกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) ในการอธิ บายขั้นตอนของกระบวนการทางานโดยผู้วิจัยออกแบบ
กระบวนการทางานหลักในระบบ ซึ่ งประกอบด้วย 6 กระบวนการ ดังนี้
2.1) กระบวนการที่ 1 กระบวนการตรวจสอบสิ ทธิ์ การใช้งานระบบ เป็ นการรักษาความปลอดภัยและ การเตรี ยม
ข้อมูลที่จะต้องใช้ในระบบ มี 3 กระบวนการย่อย ดังนี้
(1) จัดการข้อมูลผูใ้ ช้งานระบบ ผูด้ ูแลระบบเป็ นผูน้ าเข้าข้อมูลของพนักงานทุกคนในร้าน โดยนาเข้าข้อมูล
ได้แก่ ข้อมูลรหัสพนักงาน รหัสผ่าน หมายเลขประชาชน ชื่อ-สกุล เบอร์ โทรศัพท์ อีเมล์ ที่อยู่ วันเข้า
ทางานของพนักงาน อีกทั้ง พนักงานแต่ละคนสามารถแก้ไขข้อมูลแก้ไขข้อมูลของตนเองให้เป็ นปั จจุบนั
ได้ ได้แก่ ข้อมูลรหัสผ่าน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ที่อยู่
(2) ตรวจสอบสิ ทธิ์ ผูใ้ ช้งานระบบ เป็ นการรักษาความปลอดภัยของระบบ โดยผูใ้ ช้ระบบทุกคนจะต้องใส่
ข้อมูลรหัสผูใ้ ช้งาน และรหัสผ่านทุกครั้งเมื่อต้องการเข้าใช้งานระบบ เพื่อตรวจสอบสิ ทธิ์ ในการใช้งาน
ระบบว่าสามารถใช้งานระบบส่วนใดได้บา้ ง
(3) กาหนดสิ ทธิ ผูใ้ ช้งาน ผูด้ ูแลระบบเป็ นผูก้ าหนดสิ ทธิ์ ให้กบั พนักงานผูใ้ ช้งานระบบทุกคน และผูด้ ูแล
ระบบสามารถยกเลิกสิ ทธิการใช้งานระบบพนักงานผูใ้ ช้งาน กรณี ที่พนักงานคนนั้นลาออก
2.2) กระบวนการที่ 2 กระบวนการจัด การข้อมู ล พื้ น ฐาน ผูด้ ู แลระบบสามารถบัน ทึ ก แก้ไ ข และลบข้อ มู ล
พื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลวัสดุ ข้อมูลสิ ทธิ์ การใข้งาน ระบบ ข้อมูลหน่ วยนับ ข้อมูลบริ ษทั ข้อมูลเครื่ องพิมพ์
ข้อมูลประเภทการสื่ อสิ่ งพิมพ์ และข้อมูลหน่วยนับ มี 6 กระบวนการย่อย ดังนี้
(1) จัดการข้อมูลวัสดุที่ใช้ผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ ได้แก่ ข้อมูลเลขที่วสั ดุ ชื่อวัสดุ ขนาด สี ราคา ประเภทการใช้งาน
วัสดุ ข้อมูลหน่วยนับ ข้อมูลประเภทสื่ อสิ่ งพิมพ์ ข้อมูลเครื่ องพิมพ์ สถานะวัสดุ
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(2) จัดการข้อมูลเครื่ องพิมพ์ ได้แก่ ข้อมูลเลขที่เครื่ องพิมพ์ ชื่อเครื่ องพิมพ์ สถานะเครื่ องพิมพ์
(3) จัดการข้อมูลหน่วยนับ ได้แก่ เลขที่หน่วยนับ ชื่อหน่วยนับ สถานะหน่วยนับ
(4) จัดการข้อมูลบริ ษทั เป็ นการจัดการข้อมูลบริ ษทั ให้เป็ นปั จจุบนั ได้แก่ เลขที่ผเู ้ สี ยภาษีบริ ษทั ชื่อบริ ษทั
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เงื่อนไขการวางมัดจา
(5) จัด การข้อ มู ล ประเภทสื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ ได้แก่ เลขที่ ป ระเภทสื่ อสิ่ งพิ ม พ์ ชื่ อ ประเภทสื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ สถานะ
ประเภทสื่ อสิ่ งพิมพ์
(6) จัดการข้อมูลสิ ทธิ์การใช้งาน ได้แก่ เลขที่สิทธิ์การใช้งาน ชื่อสิ ทธิ์การใช้งาน สถานะสิ ทธิ์การใช้งาน
2.3) กระบวนการที่ 3 กระบวนการรับคาสัง่ ทาชิ้นงาน จะเป็ นลาดับขั้นตอนในการรับคาสั่งทาชิ้นงานโดยลูกค้า
เข้ามาสัง่ ทาชิ้นงาน พนักงานฝ่ ายขายรับคาสัง่ ทาชิ้นงานจากลูกค้า ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าถ้าไม่เป็ นลูกค้าก็จะ
บันทึ กข้อมูลลูกค้าใหม่ ถ้าเป็ นลูกค้าเดิ มจะตรวจสอบประวัติการสั่งทาชิ้ น งาน ก่อนรับคาสั่งทาชิ้ นงาน
บันทึกข้อมูลคาสั่งทาชิ้นงาน ออกใบรับคาสั่งทาชิ้นงานให้ลูกค้า และแจ้งข้อมูลการรับคาสั่งทาชิ้นงานให้
ผูจ้ ดั การทราบ มี 3 กระบวนการย่อย ดังนี้
(1) บันทึกข้อมูลลูกค้า พนักงานฝ่ ายขายจะเป็ นการบันทึกข้อมูลลูกค้าใหม่ ได้แก่ เลขที่ลูกค้า เลขประชาชน
ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ของลูกค้า
(2) ตรวจสอบประวัติการสัง่ ทาชิ้นงาน พนักงานฝ่ ายขายจะการตรวจสอบประวัติการสัง่ ทาชิ้นงานของลูกค้า
ได้แก่ ตรวจสอบประวัติการสั่งทาชิ้นงาน ตรวจสอบประวัติการแก้ไขคาสั่งทาชิ้นงาน ตรวจสอบประวัติ
การยกเลิกการสัง่ ทาชิ้นงาน
(3) รั บ ค าสั่งท าชิ้ น งาน พนักงานฝ่ ายขายจะบัน ทึ กข้อมู ลค าสั่งท าชิ้ น งานที่ ลูกค้าต้องการ ได้แก่ ข้อมู ล
รายละเอียดชิ้นงานที่ลูกค้าสัง่ ทา ข้อมูลใบรับคาสัง่ ทาชิ้นงาน และบันทึกข้อมูลคาสัง่ ทาชิ้นงาน
2.4) กระบวนการที่ 4 กระบวนการผลิ ต ชิ้ น งาน พนัก งานฝ่ ายขายเป็ นผูม้ อบหมายงานให้แก่ พ นักงานฝ่ าย
ปฏิ บัติ การ เพื่ อด าเนิ น การผลิ ต ชิ้ น งานและส่ งชิ้ น งาน พนักงานฝ่ ายขาย ผูจ้ ัด การ และลู กค้า จะเป็ นผู ้
ตรวจสอบผลการออกแบบชิ้นงาน และตรวจสอบสถานะชิ้นงาน มี 5 กระบวนการย่อย ดังนี้
(1) มอบหมายงาน พนักงานฝ่ ายขายจะเรี ยกดูรายการชิ้นงาน ดูตารางงานและมอบหมายงานให้พนักงานที่
เหมาะสม ผูจ้ ดั การสามารถดูตารางงานทั้งหมด และข้อมูลการมอบหมายงาน
(2) บันทึกผลการผลิตชิ้นงาน พนักงานฝ่ ายขายสามารถยกเลิกรายการชิ้นงานที่ลูกค้าสัง่ ยกเลิกส่วนพนักงาน
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ สามารถดูรายการชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย บันทึกผลการออกแบบชิ้นงาน บันทึกผลการ
ผลิตชิ้นงาน บันทึกผลการส่งชิ้นงาน
(3) ตรวจสอบผลการผลิ ตชิ้นงาน เมื่ อพนักงานฝ่ ายปฏิ บัติผลิ ตชิ้นงานเสร็ จสมบูรณ์ พนักงานฝ่ ายขายจะ
ตรวจสอบผลการผลิ ต ชิ้ น งานก่ อ นส่ ง ให้ ลู ก ค้า ตรวจสอบผลการผลิ ต ชิ้ น งาน และส่ ง ให้ ผู ้จัด การ
ตรวจสอบผลการผลิ ตชิ้ นงาน และหากผลการตรวจสอบผลการผลิ ตชิ้ นงานไม่ผ่าน ก็จะส่ งกลับให้
พนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการแก้ไขชิ้นงาน
(4) ตรวจสอบสถานะชิ้นงาน ลูกค้า ผูจ้ ดั การ พนักงานฝ่ ายขาย พนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ สามารถตรวจสอบ
สถานะชิ้นงานโดยใช้เลขที่ชิ้นงาน เพื่อดูวา่ ชิ้นงานอยูใ่ นกระบวนการดาเนินงานใด
(5) ส่งชิ้นงาน พนักงานฝ่ ายขายจะดูรายการชิ้นงานที่ตอ้ งส่ ง และออกใบส่ งของ แล้วส่ งต่อให้พนักงานฝ่ าย
ปฏิบตั ิการส่งชิ้นงานให้ลูกค้า จากนั้นจึงจะบันทึกผลการส่งชิ้นงาน
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ภาพที่ 5 แผนภาพบริ บท (Context Diagram)
2.5) กระบวนการที่ 5 กระบวนการรั บ ช าระเงิ น พนัก งานฝ่ ายขายจะตรวจสอบข้อมู ล หนี้ ค้างของลูก ค้า
ก่อนรับคาสั่งทาชิ้นงานและแจ้งรายการที่ ลูกค้าต้องชาระเงิน พนักงานฝ่ ายการเงินจะเป็ นผูร้ ับชาระเงิน
และออกใบเสร็ จรับเงิน มี 3 กระบวนการย่อย ดังนี้

(1) ตรวจสอบหนี้ คา้ ง พนักงานฝ่ ายขายและพนักงานฝ่ ายการเงินรับข้อมูลลูกค้า ตรวจสอบยอดค้างชาระ
คานวณยอดเงินที่ตอ้ งชาระ และแจ้งยอดเงินที่ตอ้ งชาระให้ลูกค้าทราบ
(2) รั บ ชาระเงิ น พนักงานฝ่ ายการเงิ น เลื อกรายการชิ้ น งาน ค านวณยอดเงิ น ที่ ต้อ งชาระ แจ้งยอดเงิ น
ที่ลูกค้าต้องชาระ รับชาระเงิน และบันทึกข้อมูลการรับชาระเงิน
(3) ออกใบเสร็ จรับ เงิน เมื่อพนักงานฝ่ ายการเงิ นรับชาระเงิ น จะรายการรายการชิ้ นงานที่ รับชาระเงิ น
คานวณยอดเงินคงเหลือ และออกใบเสร็ จรับเงินให้แก่ลูกค้า
2.6) กระบวนการที่ 6 กระบวนการออกรายงาน จะแสดงรายงานต่างตามสิ ทธิ์ การใช้งาน สามารถแสดงผล
รายงาน ได้แก่ รายงานปริ มาณงาน รายงานสาเหตุ/ปั ญหาในการดาเนิ นงาน รายงานการมอบหมายงาน
รายงานยอดการผลิ ต ชิ้ น งาน รายงานหนี้ ค้า งช าระ รายงานผลการติ ด ตามทวงหนี้ รายงานหนี้
ถึงกาหนดชาระ รายงานงานที่รับได้มอบหมาย
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การออกแบบฐานข้ อมูล(Data Management Design) แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างและรายละเอียดของข้อมูลที่ใช้
ในการวิเคราะห์และการออกแบบ มีการแสดงแบบจาลองข้อมูล (Data Model) โดยใช้แผนภาพแสดงโครงสร้างฐานข้อมูล
ของระบบ (Entity Relationship Diagram) รวมทั้งแสดงรายละเอียดของข้อมูลโดยใช้พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แผนภาพแสดงโครงสร้างฐานข้อมูลของระบบ และพจนานุกรมข้อมูล

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
การออกแบบสาหรับระบบจัดการงานสื่ อสิ่ งพิมพ์และโฆษณา กรณี ศึกษา ห้างหุ ้นส่ วนจากัด วีดีไซน์ เป็ นระบบที่
ออกแบบเพื่อการจัดการการผลิตงานสื่ อสิ่ งพิมพ์ โดยเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดการงานสื่ อ
สิ่ งพิมพ์และโฆษณา ซึ่ งทาให้ขอ้ มูลมีการจัดเก็บอยูท่ ี่เดียวกัน เป็ นปั จจุบนั มีความถูกต้อง และทาให้การประมวลผลทาได้
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

216

รวดเร็ ว ขึ้ น ในการพัฒ นาระบบ ได้อ อกแบบให้ ส ามารถสนับ สนุ น การท างานตามความต้อ งการของใช้แ ต่ ล ะกลุ่ ม
โดยสามารถทางานได้ท้ งั ในส่วนของการ การรับคาสั่งทาชิ้นงาน การมอบหมายงาน การบันทึกผลการออกแบบชิ้นงาน การ
ตรวจสอบผลการออกแบบชิ้นงานจากลูกค้า การอนุมตั ิสั่งผลิตชิ้นงานการสั่งผลิตชิ้นงาน การรับชาระเงิน การออกใบส่ ง
ของ การส่ งชิ้ นงาน และการแสดงรายงานต่างๆ ตามสิ ทธิ์ ของผูใ้ ช้งานแต่ละกลุ่มได้รับ หน้าแสดงผลการใช้งานระบบ
ดังภาพที่ 7 – 24

ภาพที่ 7 หน้าจอตรวจสอบสถานะ

ภาพที่ 8 หน้าจอรับข้อมูลลูกค้าใหม่

ภาพที่ 9 หน้าตรวจสอบข้อมูลหนี้คา้ ง

ภาพที่ 10 หน้าจอรับคาสัง่ ทาชิ้นงาน

ภาพที่ 11 หน้าจอรับรายละเอียดคาสัง่ ทาชิ้นงาน

ภาพที่ 12 หน้าจอสรุ ปรายการสัง่ ทาชิ้นงาน
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ภาพที่ 13 หน้าจอยืนยันสัง่ ทาชิ้นงาน

ภาพที่ 14 รายการชิ้นงานแสดงตามสถานะ

ภาพที่ 15 รายละเอียดชิ้นงานก่อนมอบหมายงาน

ภาพที่ 16 ตารางงานของพนักงานก่อนมอบหมายงาน

ภาพที่ 17 หน้าจอบันทึกผลการผลิตชิ้นงาน

ภาพที่ 18 รายการชิ้นงานที่รอตรวจสอบ

ภาพที่ 19 หน้าจอตรวจสอบผลการออกแบบชิ้นงาน

ภาพที่ 20 อนุมตั ิชิ้นงานที่ตรวจสอบผลการออกแบบ
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ภาพที่ 22 แสดงรายการออกรายงาน

ภาพที่ 24 รายงานยอดการผลิตชิ้นงาน

สรุ ปผลการวิจัย
การออกแบบส าหรั บ ระบบจัด การงานสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละโฆษณา กรณี ศึ ก ษา ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นจ ากัด วี ดี ไ ซต์
แบ่ งกลุ่มใช้งานออกเป็ น 7 กลุ่มตามฟั งก์ชันหรื อการทางาน ซึ่ งได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ พนักงานฝ่ ายขายพนักงานฝ่ าย
ปฏิ บัติก าร พนักงานฝ่ ายการเงิ น ลู กค้า และผูด้ ู แลระบบ ช่ วยให้ก ารค้น หาข้อ มู ลท าได้อย่างรวดเร็ วข้อมู ล ไม่ สู ญ หาย
การจัดเก็บข้อมูลลูกค้าไม่ซ้ าซ้อน และสื บค้นประวัติการสั่งทาชิ้นงานได้ การคานวณราคาชิ้นงานถูกต้องและรวดเร็ ว การ
ติดตามสถานะการผลิตชิ้นงานทาได้สะดวกและรวดเร็ ว การมอบหมายงานสามารถตรวจสอบตารางงานของพนักงานแต่
ละคนได้ ทาให้พนักงานมีภาระงานเท่าๆ กัน สามารถจัดลาดับความเร่ งด่วน ในการผลิตชิ้นงานได้ โดยความสามารถของ
ระบบมีดงั ต่อไปนี้
1.

ผูบ้ ริ หาร สามารถเข้าสู่ระบบ เพื่อดูรายงานปริ มาณงาน รายงานสาเหตุ/ปั ญหาในการดาเนินงานรายงานการมอบหมาย
งาน รายงานยอดการผลิตชิ้นงาน รายงานหนี้คา้ งชาระได้
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4.
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ผูจ้ ดั การ สามารถเข้าสู่ระบบ เพื่อดูรายละเอียดข้อมูลลูกค้า ดูสถานะชิ้นงานและความเร่ งด่วนของงานดูรายงานสถานะ
หนี้ คา้ งชาระ ดูขอ้ มูลรายละเอียดชิ้นงาน ดูขอ้ มูลผลการออกแบบชิ้นงาน ดูขอ้ มูลผลการประเมินการออกแบบจาก
ลูกค้า ดูผลการประเมินชิ้นงาน ดูรายงานปริ มาณงาน ดูรายงานชิ้นงานที่ เสร็ จสมบูรณ์ ดูรายงานผลการติดตามทวง
หนี้ได้
พนักงานฝ่ ายขาย สามารถเข้าสู่ระบบ เพื่อดูรายละเอียดข้อมูลลูกค้า ดูรายละเอียดการรับคาสั่งทาชิ้นงานดูรายละเอียด
รู ปแบบการชาระเงิน ดูประวัติการสั่งทาชิ้นงานของลูกค้า ดูขอ้ มูลการมอบหมายงาน ดูขอ้ มูลรายการหนี้คา้ งชาระของ
ลุกค้า ดูขอ้ มูลสถานะชิ้นงาน ดูขอ้ มูลชิ้นงานที่ ตอ้ งแก้ไข ดูผลการประเมินชิ้นงานดูรายงานหนี้ คา้ งชาระ ดูรายงาน
ปริ มาณชิ้นงาน ดูรายงานการมอบหมายงาน ดูขอ้ มูลใบส่งของ/ใบวางบิล
พนัก งานฝ่ ายปฏิ บัติก าร สามารถเข้าสู่ ระบบ โดยการป้ อนชื่ อ ผูใ้ ช้และรหัสผ่าน เพื่ อดู ขอ้ มู ลรายการงานที่ ได้รับ
มอบหมาย ดูขอ้ มูลรายละเอียดชิ้นงาน ดูขอ้ มูลการสัง่ พิมพ์ชิ้นงาน ดูผลการประเมินชิ้นงาน ดูรายงานชิ้นงาน ที่ได้รับ
มอบหมาย
พนักงานฝ่ ายการเงิน สามารถเข้าสู่ ระบบ โดยการป้ อนชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน เพื่อดูรายการค้างชาระ รับชาระเงิน และ
ออกใบเสร็ จรับเงินให้ลูกค้า
ลูกค้า สามารถตรวจสอบสถานะชิ้นงาน โดยการป้ อนเลขที่ชิ้นงาน เพื่อทาการตรวจสอบสถานะของชิ้นงานที่สงั่ ทาได้
ผูด้ ู แลระบบ สามารถเข้าสู่ ระบบ เพื่อทาการกาหนดสิ ท ธิ การใช้งานให้กับผูใ้ ช้ระบบ ซึ่ งได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ
พนักงานฝ่ ายขาย พนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ พนักงานฝ่ ายการเงิน สามารถนาเข้าข้อมูลพนักงาน ข้อมูลวัสดุ ข้อมูลสิ ทธิ์
การใช้งานระบบ ข้อมูลหน่วยนับ ข้อมูลบริ ษทั ข้อมูลเครื่ องพิมพ์ ข้อมูลประเภทสื่ อสิ่ งพิมพ์ และข้อมูลหน่วยนับ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ัดการ พนักงานฝ่ ายขาย พนักงานฝ่ ายปฏิ บัติ พนักงานฝ่ ายการเงิ น และลูกค้าของห้าง
หุ ้น ส่ วนจากัด วีดีไซน์ ที่ กรุ ณ าอานวยความสะดวกในการเก็บ ข้อมูล และให้ความร่ วมมื อเพื่ อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลที่ เป็ น
ประโยชน์ยงิ่ ในการวิจยั ครั้งนี้

เอกสารอ้างอิง
กนกรดา นิ่ มละมูล. 2557 .การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้ านขายหนังสื อ BK BookStore. โครงงานปริ ญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต,สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. 2551. พฤติกรรมองค์ การ. กรุ งเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน่
วนิ ด า โรจนศิ ล ปชัย . 2554. การพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การร้ านชั ย ศิ ล า. โครงงานปริ ญ ญาวิท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
รัชนี กัลยาวินัย และอัจฉรา ธารอุไรกุล. 2542. การวิเคราะห์ และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ สมัยใหม่ : Introduction to
system analysis and design. กรุ งเทพฯ : การศึกษาจากัด.
สาวิตรี ใจลังกา. 2553. การพัฒนาระบบสารสนเทศสิ นค้ าคงคลังสาหรั บร้ านค้ าปลีกอุปกรณ์ ไฟฟ้ าร้ านปงชั ยการไฟฟ้ า.
โครงงานปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
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สุ พรรษา แก้วแปง.2555.การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อการจัดการการขาย และสิ นค้ าคงคลังร้ านขวัญช็ อป. โครงงาน
ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อมรโรจน์ เอี่ยมเจริ ญ. 2555.เว็บไซต์ การจัดการโรงพิมพ์ . โครงงานปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต , สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
โอภาส เอี่ยมสิ ริวงศ์. 2558. ระบบฐานข้ อมูล Database Systems. กรุ งเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน่ .
โอภาส เอี่ยมสิ ริวงศ์. 2555. การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ System Analysis and Design. กรุ งเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน่ .
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อิทธิพลของตัวสร้ างกระแสการหมุนวนทีส่ ่ งผลกระทบต่ อพฤติกรรม
การเผาไหม้ เชื้ อเพลิงก๊ าซค่ าความร้ อนต่าในหัวเผาวัสดุพรุ น
Influence of Swirler on Combustion Behaviors for
Fuel Having Low Calorific Value in Pourous Media Burner
ตฤษฐพร แก้วสุก1*
Tritthaporn Kaewsook1*

บทคัดย่อ
บทความนี้ นาเสนอการศึ กษาอิทธิ พลของตัวสร้างกระแสการหมุนวนที่ ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเผาไหม้
ของเชื้อเพลิงก๊าซค่าความร้อนต่าในหัวเผาวัสดุพรุ น โดยนาก๊าซหุ งต้มผสมกับก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์เพื่อเป็ นเชื้อเพลิง
ตัวอย่างในการทดสอบภายใต้มุ มองศาของตัวสร้ างกระแสการหมุน วน ที่ 24 องศา และ 45 องศา ที่ ย่านอัตราการไหล
4.78110 kg / s 7.172 10 kg / s และ 9.652 10 kg / s โดยใช้ปริ มาณอากาศในการผสมก่อนการเผาไหม้ที่
100% ของปริ มาณอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ท้ งั หมดและปริ มาณเชื้อเพลิงสัมพันธ์กบั อัตราส่วนสมมูลที่ 0.6 จากการศึกษา
พบว่าที่มุมองศาของตัวสร้างกระแสการหมุนวน 45 องศา การเผาไหม้เกิดขึ้นอย่างรุ นแรงและเปลวไฟยังมีลกั ษณะที่ส้ นั ลง
เนื่องจากการไหลแบบหมุนวนนั้นทาให้เปลวไฟขยายตัวออกตามแนวรัศมี อีกทั้งทาให้การผสมระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศ
ดีข้ ึน ส่งผลให้ปริ มาณคาร์บอนมอนอกไซด์มีแนวโน้มลดลง
−5

−5

−5

คาสาคัญ : ตัวสร้างกระแสการหมุนวน, เชื้อเพลิงก๊าซค่าความร้อนต่า, หัวเผาวัสดุพรุ น, การผสมก่อนการเผาไหม้

1

สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ศูน ย์สุพรรณบุรี ตาบลย่านยาว อาเภอ
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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% CO2 by volume) . The factors influenting
performance of the pourous burner ; swirl blade angle of secondary air at 24 o and 45o . The experiment were conducted at
fuel flow rate of 4.87 10 -5 kg/s 7.172 10 -5 kg/s and 9.652 10 -5 kg/s ware at equivalent ratio 0.6 . Moreover,
%Premixed of total combustion air was 100% . From the experiment, when swirl blade angle was varied angle, more
intense combustion took place at swirl angle 45o with shorter flame than those observed with 24 o 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

บทนา
จากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทางเลือกใน 10 ปี (พ.ศ 2555-2564) ของกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน[1] ซึ่งมุ่งเป้ าไปที่การใช้พลังงานจากชีวมวลจากผลผลิตทางการเกษตรเป็ น
ส่ วนใหญ่ เนื่ องจากประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรจึงทาให้มีชีวมวลที่ เป็ นวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตรเป็ นจานวนมาก ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมได้หนั มานาวัสดุชีวมวลมาเป็ น
เชื้อเพลิงมากขึ้น ในปั จจุบนั หัวเผาที่ใช้อยูใ่ นอุตสาหกรรมเป็ นหัวเผาประเภทผสมกันมาก่อน (Premixed burner) มีเปลวไฟ
ค่อนข้างยาวและเกิดเป็ นเปลวไฟแบบแพร่ (Diffuse flame) ที่ส่วนปลายของเปลวโดยเฉพาะในย่านอัตราการไหลเชื้อเพลิง
สู ง เกิดจากเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ไม่หมด ทาให้มีการกระจายอุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้ไม่สม่าเสมอ รวมถึงเป็ นสาเหตุของ
การเกิดมลพิษ[3], [7-8]
นอกจากนี้ การน าเชื้ อ เพลิ ง ก๊ าซค่ าความร้ อ นต่ า จากวัส ดุ ชี ว มวลมาเป็ นเชื้ อ เพลิ ง นั้น พบว่าเกิ ด ปั ญ หาความ
เสถียรภาพเกิ ดการหลุดลอยของเปลวไฟ การเผาไหม้เกิดขึ้นไม่ต่อเนื่ องและเปลวไฟยาวลักษณะของเปลว ซึ่ งเปลวไฟที่ ดี
นั้นโดยทัว่ ไปจะเป็ นเปลวไฟที่ได้จากการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ มีเสถียรภาพ และมีอุณหภูมิสูง อนุภาคของคาร์บอนหลงเหลือ
น้อยที่สุด โดยหากสังเกตลักษณะทางกายภาพของเปลวไฟจะเห็นเปลวเปลวไฟสี ฟ้า นอกจากนี้ เปลวไฟเกิดเผาไหม้อยูใ่ น
ขอบเขตที่กาหนดไว้ ที่ผ่านมามีการนาวัสดุพรุ นมาใช้ร่วมกับการเผาไหม้เชื้อเพลิงแก๊ส โดยการเผาไหม้น้ นั เกิดขึ้นในโพรง
ของเนื้ อของแข็งขณะเกิดการเผาไหม้จะมีการถ่ายเทความร้อนระหว่างเนื้ อก๊าซและเนื้ อของแข็งทาให้เกิดการเผาไหม้ใน
ลักษณะที่มีการหมุนเวียนความร้อนภายใน การอุ่นส่ วนผสมด้วยความร้อนจากก๊าซไอเสี ยก่อนการเผาไหม้ทาได้โดยอาศัย
โครงสร้างของวัสดุพรุ นโดยไม่ตอ้ งมีการติดตั้งเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนเพิ่มเติม การเผาไหม้ที่เกิดขึ้นนั้นมีประสิ ทธิภาพ
สู งเนื่ องจากมีการอุ่นอากาศและเชื้อเพลิงก่อนการเผาไหม้ดว้ ยกลไกการถ่ายเทความร้อนในเนื้ อวัสดุพรุ น อุณหภูมิการเผา
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ไหม้ที่ได้ จึงมีค่าสู งกว่าอุณหภูมิการเผาไหม้แอเดียแบติกที่สภาวะมาตรฐาน (Standard State Adiabatic flame temperature)
ทาให้สามารถเผาไหม้ส่วนผสมที่เจือจางที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ดว้ ยหัวเผาบรรยากาศเปิ ดทัว่ ไป ค่าการปลดปล่อยมลภาวะ
ทั้งไนโตรเจนออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์ต่า โดยวัสดุพ้นื ฐานที่ได้รับการนิยมไปผลิตเป็ นหัวเผาวัสดุพรุ นในปั จจุบนั
มี 3 ชนิด คือ ซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) อะลูมินาออกไซด์ ( Al2 O3 )และเซอร์โคเนียมออกไซด์ ( ZrO2 ) [3], [7]
จากการศึกษาที่ผา่ นมา พบว่าการเผาไหม้โดยการใช้หัวเผาวัสดุพรุ นทาจากวัสดุอะลูมินาออกไซด์ ( Al

2

O3 )

ซึ่ ง

ทาให้เกิ ดการเผาไหม้อย่างมี เสถี ยรภาพ การเผาไหม้จะเกิ ดขึ้ นภายในโพรงวัสดุ พรุ น ท าให้ก๊าซไอเสี ยกระจายตัวอย่าง
สม่าเสมอ ซึ่ งโครงสร้างและคุณสมบัติข องวัสดุพรุ นมีความสามารถในการถ่ายเทความร้อนได้ดีซ่ ึ งทาให้การเผาไหม้มีการ
หมุนเวียนความร้อนในตัวเองจึงทาให้การเผาไหม้สมบูรณ์ เพิ่มความเข้มข้นในการเผาไหม้และขยายขอบเขตการเผาไหม้ให้
สามารถใช้ในการเผาไหม้เชื้ อเพลิงค่าความร้อนต่ าได้ [7] ในขณะที่ ปริ มาณอากาศที่ ใช้ใ นการผสมก่อนการเผาไหม้และ
อัตราส่วนเชื้อเพลิงและอากาศก็ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเผาไหม้อย่างนัยสาคัญ [8 ] นอกจากนี้การเพิ่มสมรรถนะการ
เผาไหม้สาหรับการใช้เชื้ อเพลิงก๊าซค่าความต่ ามาใช้เป็ นเชื้ อเพลิงนั้นยังสามารถแก้ไข้ได้ โดยการปรับปรุ งพลศาสตร์ ของ
อากาศ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผสมผสานระหว่างอากาศและเชื้ อเพลิง โดยการใช้ตวั สร้างกระแสหมุนวนซึ่ งทาให้การ
ผสมผสานระหว่างอากาศและเชื้อเพลิงดีข้ ึน [4],[8]
ข้อดี ของการเผาไหม้ในวัสดุพรุ นโดยการใช้ตวั สร้างกระแสของการหมุนวน (Swirler) ในงานวิจยั ฉบับนี้ จึงได้
ติดตั้งตัวสร้างกระแสการหมุนวนในแนวรัศมี ภายใต้การสันนิ ษฐานว่าการเผาไหม้จะเกิ ดขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ เปลวไฟมี
ลักษณะสั้น เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์มากขึ้น การปลดปล่อยมลพิษต่า ให้การกระจายตัวอุณหภูมิก๊าซไอเสี ยในห้องเผาไหม้
สม่าเสมอ

วิธีดาเนินการวิจัย
1. อุปกรณ์ การทดลอง
ในการศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้ในครั้งนี้น้ นั ได้ทาการติดตั้งตัวสร้างตัวสร้างกระแสการหมุนวนในแนวรัศมีใน
หัวเผาที่มีวสั ดุพรุ นมาประยุกต์ใช้ในการเผาไหม้เชื้อเพลิงค่าความร้อนต่าโดยใช้ก๊าซหุ งต้ม (LPG) เจือจางค่าความร้อนด้วย
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO2 ) ในปริ มาณ 40% LPG : 60% CO2 โดยปริ มาตร เพื่อต้องการลดขั้นตอนในการวิจยั ซึ่ งจะ
ทาให้ค่าความร้อนที่ใกล้เคียงกับเชื้อเพลิงจากชีวมวล [2-3]
1.1 ชุดทดลอง (Unit Test)
ภาพที่ 1 แสดงไดอะแกรมชุดทดลองในการศึกษา สาหรับการทดลองมุ่งเน้นถึงพฤติกรรมการเผาไหม้ซ่ ึ งเริ่ มจาก
อากาศถูกป้ อนเข้าระบบผ่านอุปกรณ์วดั อัตราการไหล โดยจะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ในส่ วนที่หนึ่ งป้ อนเข้าผสมกับเชื้ อเพลิงใน
กล่องผสมที่ ทาการติดตั้งหัวฉี ดเชื้ อเพลิงอยูภ่ ายในและในส่ วนที่ สองนั้นถูกป้ อนเข้าห้องเผาไหม้ทางกล่องลาเลียงอากาศ
ส่ วนที่สองมีลกั ษณะเป็ นทรงกระบอกขนาด 25.6 เซนติเมตร สู ง 22 เซนติเมตร ซึ่ งภายในทาการติดตั้งแผ่นตาข่ายสาหรับ
จัดเรี ยงการไหลของอากาศให้เป็ นระเบียบ เพื่อทาการผสมกับส่วนผสมในส่วนที่หนึ่งภายในห้องเผาไหม้โดยอากาศในส่วน
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ที่สองจะไหลผ่านตัวสร้างกระแสการหมุนวนและไหลออกในแนวรัศมี โดยปริ มาณอากาศส่วนที่หนึ่งจะคิดเป็ นสัดส่วนจาก
ปริ ม าณอากาศที่ ใช้ในการเผาไหม้ท้ ังหมด ในขณะที่ ห้อ งเผาไหม้ในการทดลองนั้น เป็ นแบบปิ ดมี ล ัก ษณะเป็ นตัว ถัง
ทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 58 เซนติเมตร สู ง 88 เซนติเมตร ภายในหุ ้มฉนวนกันความร้อนด้วยเซรามิกส์ความหนา 1
นิ้ว บริ เวณด้านบนเป็ นทางออกของก๊าซไอเสี ย ซึ่ งเป็ นรู ปทรงกรวยโดยไอเสี ยจะไหลผ่านท่อขนาด 4 นิ้ว ด้านหน้าติดตั้ง
กระจกทนความร้อนเพื่อสังเกตลักษณะของเปลวไฟ ด้านล่างเป็ นกล่องให้อากาศส่ วนที่ หนึ่ งไหลเข้ามาผสมกับเชื้ อเพลิง
ก่อนการเผาไหม้ โดยอากาศจะถูกป้ อนเข้ามาจากแหล่งผลิ ต (ปั๊ มลม) ในการศึ กษาจะบันทึ กผลในส่ วนของการกระจาย
อุณหภูมิโดยการกระจายตัวของอุณหภูมิท าการบัน ทึ กตามระดับ ความสู ง (z/D) จานวน 5 จุ ด ปริ มาณก๊าซไอเสี ย และ
ลักษณะเปลวไฟ
1.2 หัวเผาวัสดุพรุน (Pourous Media Burner
ภาพที่ 3 แสดงหัวเผาวัสดุพรุ น จากงานวิจยั ที่ได้ทาการศึกษาสมรรถนะของการเผาไหม้เชื้อเพลิงค่าความร้อนต่ า
ในหัวเผาวัสดุพรุ นนั้นพบว่าการเผาไหม้เกิดขึ้นอย่างมีเสถียรภาพในวัสดุพรุ นที่ความหนาแน่ น 15 ppi ค่าความพรุ นที่ 0.9
วัสดุพรุ นทาด้วยอลูมินาร์ ลกั ษณะเนื้ อเป็ นโพรงตาข่าย และนามาตัดเป็ นรู ปทรงกระบอกเจาะรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5
เซนติเมตร สู ง 5 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู เจาะ 7 มิลลิเมตร ซึ่ งจะถูกติดตั้งไว้บริ เวณทางออกของท่อลาเลียง
ส่วนผสมเชื้อเพลิงดังแสดงในภาพที่ 1
1.3 ตัวสร้ างกระแสการหมุนวนเป็ นเกลียว (Swirler)
ตัวสร้างกระแสของการหมุนวนเป็ นเกลียวดังภาพที่ 4 มีลกั ษณะการไหลออกของอากาศในแนวรัศมี ซึ่ งทาให้ให้
อากาศไหลเฉื อนเปลวไฟ ภายใต้ขอ้ สมมุติฐานเพื่อช่วยในการผสมของอากาศและส่ วนผสมของเชื้อเพลิงและอากาศส่ วนที่
หนึ่ งดี ข้ ึนรวมไปถึงช่วยทาให้เปลวไฟมีความยาวที่ ส้ ันลง โดยจะศึ กษาที่ มุม 24 องศา และมุม 45 องศา ในการศึ กษานี้
ระดับการหมุนวนของกระแสการไหล แสดงในเชิงปริ มาณเพื่ออธิบายความสัมพันธ์โดยใช้ค่า Swirl number ( S N ) ซึ่งนิยาม
ดังสมการที่ 1 [5]
G
RG N

SN =

(1)

โดยที่ G โมเมนตัมในแนวรัศมี, GN โมเมนตัมตามแนวแกน และ R คือรัศมีของตัวสร้างกระแสการหมุนวน ซึ่งค่าในแต่
ละเทอมสามารถเขียนให้อยูใ่ นรู ปของความเร็ วเฉลี่ยของการไหลและความเร็ วเชิงมุมได้ดงั นี้
R

G = 2   ur 2 dr

(2)

0

R

G N = 2   u 2 rdr

(3)

0

 = u tan
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RC
Ri

(5)
เมื่อ  คือความเร็ วในแนวแกนของการไหลที่ตาแหน่งรัศมี (r) ใดๆ, u คือ ความเร็ วในแนวสัมผัสของการไหล ที่
ตาแหน่งรัศมี (r) ใดๆ,  คือความหนาแน่น
2. เงื่อนไขการทดลอง
ในการทดลองมุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้เชื้อเพลิงค่าความร้อนต่าในวัสดุพรุ นโดยมีตวั สร้างกระแสการ
หมุนวนเป็ นเกลียวในการเพิ่มการผสมผสานระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศ ซึ่งเชื้อเพลิงได้มีการผสมกัน
ตารางที่ 1 เงื่อนไขที่ใช้ในการทดลอง
Swirl Number

มุมของใบ Swirl

%EA

5.22 x10−4

0.8

45

64.25

7.172 x10 −5

7.83 x10−4

0.8

45

64.25

0.6

9.562 x10 −5

1.04 x10 −3

0.8

45

64.25

0.893

0.6

4.781 x10 −5

5.22 x10−4

0.3

24

64.25

1.339

0.6

7.172 x10 −5

7.83 x10−4

0.3

24

64.25

1.786

0.6

9.562 x10 −5

1.04 x10 −3

0.3

24

64.25

Q (kW)



m fuel (kg/s)

0.893

0.6

4.781 x10 −5

1.339

0.6

1.786

mair

(kg/s)
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ภาพที่ 1 ไดอะแกรมแสดงชุดทดลอง
1. หัวฉี ดเชื้อเพลิง

2. ท่อผสม

3. หัวเผา

4. ช่องการไหลของอากาศส่วนที่ 2

5. อุปกรณ์สร้างกระการหมุนวนเป็ นเกลียว

6. วัสดุพรุ น

7. เทอร์โมคัปเปิ้ ลและอุปกรณ์อ่านค่า

8. จุดวัดก๊าซไอเสี ยและเครื่ องวัดก๊าซ

ภาพที่ 2 หัวเผาวัสดุพรุ น

ก.

ข.

ภาพที่ 3 ก.) Swirler มุม = 45 องศา ข.) Swirler มุม = 24 องศา
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อากาศบางส่ วนก่อนการเผาไหม้ภายใต้การควบคุมปริ มาณอากาศในการเผาไหม้ จากงานวิจยั ที่ผ่านมานั้นการเผาไหม้ของ
เชื้ อเพลิงค่าความร้อนต่ าในหัวเผาวัสดุพรุ นเปรี ยบเทียบกับการเผาไหม้เชื้อเพลิงปิ โตรเลียมเหลวจะมีเสถียรภาพและการ
ปลดปล่อยมลพิษต่าที่เงื่อนไขอากาศต่อเชื้อเพลิงแบบบาง ที่อตั ราส่ วนสมมูล 0.6 และปริ มาณอากาศส่ วนที่หนึ่งที่ใช้ในการ
ผสมก่อนการเผาไหม้ที่ 100% ของปริ มาณอากาศทั้งหมด ซึ่ งการเผาไหม้ของเชื้ อเพลิ งในวัสดุ พ รุ น ให้การกระจายตัว
อุณหภูมิที่สม่าเสมอ ดังนั้นจึงได้ศึกษาที่เงื่อนไขนี้เช่นเดียวกันเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้ เพื่อบันทึกผลการกระจายตัว
ของอุ ณ หภู มิ ปริ ม าณไอเสี ย และลัก ษณะของเปลวไฟเพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเผาไหม้เชื้ อ เพลิ ง ค่ าความร้ อ นต่ าโดย
เปรี ยบเทียบกับการเผาไหม้เชื้อเพลิงก๊าซค่าความร้อนต่าในกรณี ที่ไม่มีการติดตั้งตัวสร้างกระแสการหมุนวนภายใต้เงื่อนไข
เดียวกัน
จากการศึกษางานวิจยั ที่ผา่ นมานั้น พบว่าย่านสาหรับค่าระดับความรุ นแรงต่า (Low Swirl) คือ 0.3 < < 0.5 และ
ย่านที่มีค่าระดับความรุ นแรงสูง (High Swirl) คือ 0.6 < < 0.8 ในการศึกษาพบว่าค่ะดับความรุ นแรงต่าที่ 0.3 นั้นให้เปลวไฟ
ของการเผาไหม้เชื้อเพลิงค่าความร้อนต่าที่ดีในย่านของการเผาไหม้แบบส่วนผสมบาง จึงนามาอ้างอิงเป็ นเงื่อนไขในการ
ออกแบบอุปกรณ์สร้างการไหลหมุนวนเป็ นเกลียว นอกจากนี้สาหรับเงื่อนไขสาหรับการศึกษาสาหรับค่าระดับความรุ นแรง
สูง (Hight Swirl) จึงเลือก = 0.8 มาเป็ นเงื่อนไขในการศึกษาและสาหรับการออกแบบอุปกรณ์เช่นกัน[8] ซึ่งเงื่อนไขต่างๆ
และวัตถุประสงค์ในการศึกษาแสดงดังตารางที่ 1

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
เมื่อทาการติดตั้งตัวสร้างกระแสการหมุนวนเพื่อศึ กษาพฤติกรรมการเผาไหม้ของก๊าซเชื้ อเพลิงค่าความร้อนต่ า
ภายใต้สมมุติฐานที่วา่ การไหลของอากาศแบบหมุนวนนั้นจะทาให้การผสมกันของอากาศและเชื้อเพลิงดีข้ ึนส่งผลให้การเผา
ไหม้มีประสิ ทธิ ภาพที่ ดีข้ ึนและทาให้เปลวไฟมีขนาดสั้นลง ซึ่ งพิจารณาที่ยา่ นอัตราการไหลเชื้อเพลิงเดี ยวกัน โดยเงื่อนไข
เชื้อเพลิงสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนสมมูล 0.6 และปริ มาณอากาศที่ใช้การผสมก่อนการเผาไหม้ 100% ของปริ มาณอากาศที่ใช้
ในการเผาไหม้ท้ งั หมด โดยใช้ตวั สร้างกระแสการหมุนวนที่มุม 24 และ 45 องศา เมื่อนาไปคานวณหาค่า Swirl Number จะ
ได้เท่ากับ 0.3 และ 0.8 ตามลาดับ
1. ผลการทดลอง
1.1 ลักษณะของเปลวไฟ
ตารางที่ 2 แสดงลักษณะของเปลวไฟในการเผาไหม้เชื้อเพลิงค่าความร้อนต่าในกรณี ทาการติดตั้ง Swirler ที่ มุม
องศา Swirl ที่ 45 องศา (Swirl Number = 0.8) และ 24 องศา (Swirl Number = 0.3) ตามลาดับ โดยทาการเปรี ยบเที ยบกับ
การเผาไหม้ในกรณี ที่ไม่มีการติ ดตั้ง Swirler เมื่ อสังเกตเปลวไฟที่ มุมองศา Swirler เท่ ากับ 45 องศาจะเห็ น ว่าเปลวไฟมี
ลักษณะสั้นลงเมื่อเทียบกับในกรณี ที่ไม่มีการติดตั้ง Swirler ทุกย่านอัตราการไหลเชื้อเพลิง เปลวไฟมีลกั ษณะมีเสถียรภาพ
โดยสังเกตจากเปลวไฟเกิดการแพร่ กระจายภายในเนื้ อโครงสร้างของวัสดุพรุ นซึ่งสังเกตได้จากความสว่างภายในโครงสร้าง
ของวัสดุพรุ น เนื่ องจากอากาศส่ วนที่ สองมีลกั ษณะการไหลหมุนวนในแนวรัศมี เมื่อจ่ายเข้าสู่ พ้ืนที่การเผาไหม้ทาให้การ
ผสมกันของอากาศและส่ วนผสมของเชื้อเพลิงคลุกเคล้ากันดีข้ ึน และทาให้เกิดความร้อนแพร่ กระจายในแนวรัศมีของห้อง
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เผาไหม้ และการหมุนวนของอากาศนั้นยังส่ งผลให้เกิดการขยายตัวของเปลวไฟตามแนวรัศมีซ่ ึ งด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้เปลวไฟ
สั้นลง ในขณะที่ มุมองศา Swirler ที่ 24 องศา เมื่อสังเกตลักษณะของเปลวไฟด้วยตาเปล่าพบว่าเปลวไฟมีการขยายตัวใน
แนวรัศมีเช่นกันแต่มีความสั้นลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับกรณี ไม่มีการติดตั้ง Swirler เนื่องจากค่า Swirl Number ที่มีค่าน้อยจึง
อาจทาให้เกิดกระแสของการหมุนวนที่ต่าจึงทาให้เปลวไฟเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อย
1.2 การกระจายของอุณหภูมิ
ภาพที่ 4 เป็ นการกระจายของอุณหภูมิซ่ ึงเป็ นตาแหน่งกึ่งกลางพื้นที่ดา้ นบนหัวเผาวัสดุพรุ น r/D = 0 จากระดับของ
อุณหภูมิของการเผาไหม้เชื้ อเพลิงค่าความร้อนต่าในกรณี ที่มีการใส่ Swirler โดยมุมของใบ Swirler ที่ 45 องศา อัตราการ
ไหลเชื้อเพลิง 9.652 10 kg / s ที่ ตาแหน่ ง z/D = 0 พบว่ามีการเผาไหม้อุณหภูมิก๊าซไอเสี ยอุณหภูมิสูงถึง 1002 องศา
เซลเซียส ที่บริ เวณผิวบนของวัสดุพรุ นซึ่งสอดคล้องกับที่ตาแหน่งของเทอร์โมคัปเปิ ล และยังมีอุณหภูมิสูงแผ่กระจายกว้าง
กว่ากรณี ที่ไม่มีการติดตั้ง Swirler เนื่ องจากเมื่ อมุม Swirler ที่ 45 องศา ส่ งผลให้โมเมนตัมเชิ งมุมที ค่ามากขึ้น ทาให้ ค่า
Swirl Number มี ค่าเท่ ากับ 0.8 ซึ่ งอยู่ในย่าน Hight swirl โดย Swirl number เป็ นฟั งก์ชันของโมเมนตัมตามแนวแกนต่ อ
โมเมนตัมเชิงมุม ส่ งผลต่อการเกิดกระแสการหมุนวนที่รุนแรง ทาให้การผสมกันระหว่างอากาศส่ วนที่สองและส่ วนผสม
ของเชื้อเพลิงกับอากาศส่วนที่หนึ่ง เกิดการคลุกเคล้ากันส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาที่รุนแรง
−5

ตารางที่ 2 ลักษณะของเปลวไฟที่เกิดจาการเผาไหม้เชื้อเพลิงค่าความร้อนต่า
อัตราการไหล
เชื้อเพลิง (kg/s)

ไม่มี Swirler

Swirler ที่มุม 24

Swirler ที่มุม 45

4.781×10 -5

7.172×10 -5

9.562×10 -5
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ในขณะที่ อตั ราการไหลเชื้ อเพลิ งเพิ่มขึ้น สังเกตว่าอุณหภูมิของไอเสี ยไม่ได้เพิ่มขึ้ นอย่างมี นัยสาคัญ เนื่ องจาก
คุณสมบัติของวัสดุพรุ นมีการหมุนเวียนความร้อนอยูภ่ ายในและความร้อนส่ วนหนึ่ งถูกถ่ายเทให้กบั เชื้ อเพลิงและอากาศ
บริ เวณต้นทาง ดังนั้นการที่สงั เกตเห็นความแตกต่างของอุณหภูมิบริ เวณเหนื อหัวเผาซึ่ งเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการ
สู ญเสี ยความร้อนภายนอกวัสดุ พรุ นและที่ วสั ดุพรุ นพรุ นสู ญเสี ยให้กบั สิ่ งแวดล้อมภายนอก ดังนั้นระดับของอุณหภูมิที่
แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเป็ นข้อบ่งชี้ ถึงการความสู ญเสี ยความร้อนที่ แตกต่างกันไม่มากนัก ซึ่ งเกิ ดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการ
ทดลองที่ทาการศึกษาเท่านั้น จากงานวิจยั ของ Gao พิจารณาที่การเผาไหม้ที่เกิดในวัสดุพรุ น[6] เมื่อสังเกตอุณหภูมิในวัสดุ
พรุ นและเปลวไฟนั้น บ่งชี้ได้วา่ การเผาไหม้ที่เกิดภายในวัสดุพรุ นทาให้เกิดการกักเก็บความร้อนภายในวัสดุพรุ นและมีการ
ถ่ายเทความร้ อนส่ วนหนึ่ งให้กับเชื้ อเพลิงกับอากาศบริ เวณต้นทาง จึ งทาให้ความร้อนที่ ถ่ายเทที่ ถ่ายเทออกมาภายนอก
บริ เวณด้านผิวด้านบนวัสดุพรุ นไม่มีค่าไม่แตกต่างกัน
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ภาพที่ 4 การกระจายตัวของอุณหภูมิการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีคา่ ความร้อนต่าในกรณี ไม่มีการ
ติดตั้ง Swirler และมีการติดตั้ง Swirler ที่มุม 24 , 45 องศา ตามลาดับ
จากผลการวิจยั ของ Ishak M. s. a และคณะ[4] ดังแสดงในภาพที่ 5 ซึ่ งเป็ นการศึกษาผลกระทบของการไหลแบบ
หมุนควงของอากาศต่ออุณหภูมิและการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้แบบทรงกระบอก พบว่าการจ่ายอากาศแบบหมุนควงโดยที่
มีอตั ราการหมุนควงสูงกว่า จะมีความสามารถในการทาให้เปลวไฟสั้นลงและการกระจายตัวของอุณหภูมิในห้องเผาไหม้ได้
ดี กว่า เนื่ องจากการไหลแบบหมุนควงของอากาศจะทาให้เกิ ดการพาความร้ อนในแนวตั้งฉากกับทิ ศทางการไหลของ
เชื้อเพลิงกระจายตัวไปสู่ ดา้ นผนังของห้องเผาไหม้ เมื่อนาผลการวิจยั ของ Ishak M. s. a มาพิจารณาร่ วมกับผลการทดลองที่
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ได้จากงานวิจยั ในหัวข้อที่ 1.1 และ 1.2 นั้น สามารถวิเคราะห์ได้วา่ อากาศส่ วนที่ สองซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นอากาศหมุนควงนั้น
เมื่อจ่ายเข้าสู่ พ้ืนที่ การเผาไหม้จะทาให้เกิ ดการพาความร้อนจากเปลวไฟ แพร่ กระจายในแนวรัศมี ของห้องเผาไหม้และ
อากาศหมุนควงนั้นยังส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเปลวไฟตามแนวรัศมีซ่ ึงด้วยเหตุน้ ีจึงทาให้เปลวไฟสั้นลง

ภาพที่ 5 ผลกระทบของ swirl number ต่ออุณหภูมิไอเสี ยในห้องเผาไหม้ (หน่วย : เคลวิน; K) [4]
1.3 ปริมาณมลพิษ
จากภาพที่ 6 ทาการเปรี ยบเทียบปริ มาณคาร์ บอนมอนอกไซด์ที่มาตรฐานออกซิ เจนในก๊าซไอเสี ย 8% จะพบว่าเมื่อ
มีการจ่ายอากาศส่วนที่สองแบบหมุนวน ส่งผลให้ปริ มาณคาร์บอนมอนอกไซด์มีแนวโน้มลดลงเมื่อมีการติดตั้ง Swirler
จากการทดลองที่ Swirler ที่มุม 45 องศา มีปริ มาณการปลดปล่อยคาร์ บอนมอนนอกไซด์ต่าสุ ด เนื่ องจากการจ่าย
อากาศส่วนที่สองแบบหมุนวนนี้จะทาให้เกิดการผสมกันระหว่างอากาศส่วนที่สองและส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศ
ส่ วนที่ หนึ่ งคลุกเคล้ากันดีข้ ึนและมีแนวโน้มเผาไหม้ได้ดีที่อตั ราการไหลสู งเนื่ องจากเกิ ดการเผาไหม้ที่รุนแรง นอกจากนี้
อนุภาคที่เผาไหม้ไม่หมดจะสามารถกลับมาเผาไหม้ซ้ าเนื่องจากกระแสการหมุนวนที่พอทาให้ปฏิกิริยาการเผาไหม้สมบูรณ์
ขึ้น
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ภาพที่ 6 ปริ มาณคาร์บอนมอนอกไซด์เปรี ยบเทียบการเผาไหม้ระหว่างกรณี ที่มีการติดตั้ง
Swirler ที่มุม 24 องศา และ 45 องศา และกรณี การ เผาไหม้ที่ไม่มีการติดตั้ง Swirler
ในงานวิจัยของ ศิ วะ จัน ทร์ เอี่ ยม[9] ซึ่ งท าการศึ กษาอิ ท ธิ พ ลของการปรั บ เปลี่ ยนมุ ม Swirl วิธีการจาลองทาง
พลศาสตร์ ของไหล (Computational Fluid Dynamics ; CFD) ดังแสดงในภาพที่ 7 จากผลการจาลองนั้นพบว่า เมื่อมุมของ
Swirler เพิ่มขึ้น สนามการไหลวนที่เกิ ดขึ้น หลังหัวเผาจะมีขนาดกว้างใหญ่ข้ ึน เนื่ องจากมุม Swirler ทาให้อากาศเกิ ดการ
หมุนวน และเกิดแรงเหวี่ยงหนี ศูนยก์ลางตามแนวรัศมี ส่ งผลให้ความดันตรงจุดศูนยก์ลางของไหลวน แตกต่างจากบริ เวณ
รอบ ๆ อากาศจึ งเกิ ดการยุบตัวและยกตัวกลายเป็ นสนามการไหลวนขึ้น โดย สนามการไหลวนดังกล่าว ทาให้อากาศและ
เชื้อเพลิงสามารถผสมและแพร่ กระจายออกไปรอบ ๆ ได้ดีข้ ึนและมีอุณหภูมิสูงสุ ด ดังนั้นมลพิษที่ เกิ ดขึ้นจะลดน้อยลงดัง
แสดงในรู ปที่ 7 ผลที่ได้จากการจาลองแสดงให้เห็นว่า ตาาแหน่งที่ ก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ ( CO) มีค่าสูงสุด คือตาแหน่ง
ที่ ก๊าซมีเทน ( CH 4 ) ทาปฏิกิริยากับก๊าซออกซิเจน ( O2 ) และเกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ( CO) ตามสมการเคมี โดยก๊าซ
คาร์ บอนมอนอกไซด์ ( CO) ที่ เกิ ดขึ้ นจะไหลวนตามสนามการไหลเข้าสู่ ตรงกลางของ ห้องเผาไหม้และในระหว่างที่
ไห ลวน ก๊ า ซคาร์ บ อน มอน อกไซด์ ( CO) จะท าป ฏิ กิ ริ ยาขั้ น ที่ 2 กั บ ก๊ า ซออกซิ เจน ( O 2 ) กลายเป็ น ก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ ( CO 2 ) ทาให้ค่าสัดส่วนโดยมวลของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ( M CO ) บริ เวณตรงกลางห้องเผา

ไหม้มีค่าลดลง นอกจากนี้ ก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่ ไม่ ได้เปลี่ ยนเป็ นก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ( CO 2 ) จะ

ไหลวนตามสนามการไหลกลับ ไปยังบริ เวณที่ มี การเผาไหม้และท าปฏิ กิริยากับ ก๊ าซออกซิ เจน ( O 2 ) กลายเป็ นก๊าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ ( CO 2 ) เมื่ อพิ จารณา กรณี ของมุม Swirler พบว่ามุ ม Swirler ที่ เพิ่ม ขึ้ น ท าให้ส นามการไหลวน

ขยายตัวออกด้านข้าง ทาให้ก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) สามารถไหลวนตามสนามการไหลกลับมาทาปฏิกิริยากับก๊าซ
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ออกซิ เจน ( O 2 ) ได้ดีข้ ึน ดังนั้นจากผลการทดลองของงานวิจยั นี้ ในหัวข้อที่ 1.3 นั้น ซึ่ งสังเกตว่าผลการทดลองที่ได้น้ นั มี
ความสอดคล้องกัน

ภาพที่ 7 ค่าสัดส่วนโดยมวลของ CO บนระนาบ YZ ที่หน้าตัด A, B, C และ D ตามลาดับ [9]

สรุ ปผลการทดลอง
ในการทดลองได้ทาการปรับเปลี่ยน Swirler มีองศาของใบที่ 24 องศา และ 45 องศา ภายใต้การเผาไหม้เชื้อเพลิง
ค่าความร้อนต่าในหัวเผาวัสดุพรุ น จากสมมติฐานเบื้ องต้นว่าการนา Swirler มาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มสมรรถนะ
การเผาไหม้ในส่ วนของการทาหน้าที่ช่วยผสมอากาศส่ วนที่สองและส่ วนผสมของเชื้อเพลิงกับอากาศส่ วนที่หนึ่ งดีข้ ึนและ
ทาให้ความยาวของเปลวไฟสั้นลง
จากการทดลองพบว่าที่ มุมองศา Swirler 45 องศา การเผาไหม้จะเกิดขึ้นอย่างรุ นแรงซึ่ งสังเกตได้จากความสว่าง
ของวัสดุพรุ น โดยอุณหภูมิของไอเสี ยสูงสุ ดที่เกิดขึ้นที่ 1,002 องศาเซลเซียส สาหรับย่านอัตราการไหล เมื่อสังเกตลักษณะ
ของเปลวไฟซึ่ งพบว่าเปลวไฟมีลกั ษณะสั้นลงทุกย่านอัตราการไหล นั่นหมายความว่าอากาศส่ วนที่สองเกิดการไหลแบบ
หมุนวนมากพอในแนวรัศมีทาให้การผสมกันระหว่างอากาศส่วนที่สองและส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศส่วนที่หนึ่ง
เกิดการคลุกเคล้ากันได้ดี ซึ่ งสังเกตได้จากเปลวไฟมีการขยายตัว ในขณะที่มุมองศาใบ Swirl เท่ากับ 24 องศา ซึ่งจะพบการ
เปลี่ยนแปลงน้อยทั้งความสั้นของเปลวไฟและอุณหภูมิในการเผาไหม้
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เมื่ อ พิ จารณ าปริ มาณ มลพิ ษ ที่ เกิ ดขึ้ น พบ ว่ า เมื่ อมี ก ารจ่ า ยอากาศส่ วน ที่ สองแบ บห มุ น วน ปริ มาณ
คาร์บอนมอนอกไซด์มีแนวโน้มลดลง เนื่ องจากการจ่ายอากาศส่วนที่สองแบบหมุนวนนี้ทาให้เกิดการผสมและเกิดปฏิกิริยา
การเผาไหม้ระหว่างอากาศที่ดีข้ ึน ทาให้ปฏิกิริยาการเผาไหม้สมบูรณ์ข้ ึนจึงเกิดการปลดปล่อยมลพิษน้อยลง

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณทุนจากแหล่งอุดหนุนการวิจยั จากสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ที่ทาให้งานสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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การควบคุมความชื้ นสบู่จากสมุนไพรใบพลูด้วย ตู้ควบคุมความชื้ นอัตโนมัติโดยใช้ ไฟฟ้ าจากโซลาร์ เซลล์
Humidity Control of Piper Betle Soap with Automatic Desiccator by Solar Cell Power
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บทคัดย่อ
การเก็บรักษาสบู่สมุนไพรในภาวะปกติจะก่อให้เกิ ดความชื้ นจากไอน้ าในอากาศเกาะสบู่ งานวิจยั นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการควบคุมความชื้นของสบู่จากสมุนไพรใบพลู โดยเปรี ยบเทียบระหว่างการใช้ตูค้ วบคุมความชื้ น
อัตโนมัติโดยใช้ไฟฟ้ าจากโซลาร์ เซลล์กับการวางสบู่สมุนไพรใบพลูในสภาวะปกติ ในการทดลองจะใช้กลีเซอรี นเป็ น
วัตถุดิบหลักในการทาสบู่ โดยใช้อตั ราส่ วนของน้ าสมุนไพรใบพลูร้อยละ 10 15 และ 20 และทาการทดสอบการควบคุ ม
ความชื้ นด้วยตูค้ วบคุมความชื้ นอัตโนมัติโดยอาศัยไฟฟ้ าจากโซลาร์ เซลล์ ที่ อุณหภูมิภายในตูค้ วบคุมเท่ากับ 30 32 และ 34
องศาเซลเซี ยส โดยควบคุมความชื้ นเท่ากับ 65%RH เปรี ยบเที ยบกับการวางสบู่ในสภาวะแวดล้อมปกติ จากผลการควบคุม
ความชื้นของสบู่สมุนไพรใบพลูดว้ ยตูค้ วบคุมความชื้นด้วยอุณหภูมิและค่าความชื้นตามที่กาหนด พบว่าไม่มีไอน้ าเกาะผิว
สบู่สมุนไพรใบพลูท้ งั 3 อัตราส่ วน ตลอดระยะเวลาในการทดลอง ส่ วนสบู่สมุนไพรใบพลูที่วางในสภาวะปกติน้ นั พบว่า
อัตราส่วนการเติมน้ าสมุนไพรสามารถป้ องกันการเกิดไอน้ ามาเกาะผิวสบู่ได้ ซึ่ งอัตราส่ วนน้ าสมุนไพรใบพลูร้อยละ 20 จะ
ไม่พบการเกาะตัวของไอน้ ามากเท่ากับอัตราส่วนน้ าใบพลูร้อยละ 10 และ 15
คาสาคัญ: ใบพลู, ตูค้ วบคุมความชื้น, พลังงานโซลาร์เซลล์, พลังงานทดแทน
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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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เนื่ องจากประเทศไทยอยู่ในแถบอากาศร้อนชื้ น สภาพอากาศโดยทัว่ ไปมีความชื้ นตลอดปี กรมอุตุนิยมวิทยาได้
แสดงสถิติของประทศไทยไว้วา่ มีอุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ 27ºC ความชื้ นสัมพันธ์ตลอดปี อยู่ที่ระดับ 73-75 %RH ในช่วงฤดู
ร้อนจะลดเหลือ 64-69 %RH (แก้วกนก และ ยิ่งสวัสดิ์ , 2555) และในบริ เวณที่ ใกล้ชายทะเลจะมีค่าความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย
ตลอดปี อยูร่ ะหว่าง 77-80 %RH (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2561)
ตูค้ วบคุมความชื้ นเป็ นอุปกรณ์ ที่มีความสาคัญในกระบวนการเก็บรักษา เพื่อควบคุ มคุณภาพของผลิ ตผลหรื อ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเกษตร อาหาร และยารักษาโรค นอกจากนี้ตูค้ วบคุมความชื้นยังมีความ
นิ ยมแพร่ หลายในศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพและเครื่ องมืออิเล็กทรอนิ กส์อีกด้วย ดังนั้นการออกแบบตูค้ วบคุมความชื้น
ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานและราคาถูกก็เป็ นสิ่ งที่จาเป็ น โดยทัว่ ไปตูค้ วบคุมความชื้นจะแบ่งเป็ น 2 แบบหลัก ได้แก่
แบบใช้สารเคมี และไม่ใช้สารเคมี ในการควบคุมความชื้น
สบู่สมุนไพร เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความนิ ยมกว้างขวางในประเทศไทย ซึ่ งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรจานวน
มากมี ท้ งั ยารั กษาโรคภายในและภายนอก ซึ่ งการรักษาอาการภายนอก ได้แก่ แผล แพ้ อักเสบ แมลงกัดต่อย ระงับเชื้ อ
แบคที เรี ย รักษาผิวหนังผื่นคัน และให้ความชุ่มชื้ นแก่ผิวหนัง สมุนไพรหลายชนิ ดที่ นิยมใช้เป็ นส่ วนผสมของสบู่ ได้แก่
มังคุด มะขาม แตงกวา ว่านหางจระเข้ ขมิ้น มะละกอ และส้ม (นงเยาว์ เทพยา, 2549) เนื่ องจาก พลู (Piper betle L.) เป็ น
สมุนไพรที่พบทัว่ ไปในประเทศไทยอยูใ่ นวงศ์พริ กไทย (Piperaceae) มีลกั ษณะเป็ นไม้เถาเนื้อแข็ง งอกรากที่ขอ้ สาหรับเลื้อย
เกาะ ใบเดี่ยวเรี ยบสลับรู ปหัวใจ ปลายใบแหลม เป็ นสมุนไพรที่มีกลิ่นเฉพาะตัวหอมฉุ นแรง ดอกช่อรู ปทรงกระบอกยาวสี
ขาว ไม่มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก มีการใช้เพื่อการเคี้ยวแพร่ หลายในแถบเอเชีย ใบพลูมีคุณสมบัติทางยาหลายประการ ซึ่ ง
สามารถทาที่ ผิ ว หนัง เพื่ อ แก้ล มพิ ษ แก้โ รคผิ ว หนั ง แก้ฝี แก้บ าดแผลสด ต้านเชื้ อ รา และมี ฤ ทธิ์ ต่ อ ต้านอนุ มู ล อิ ส ระ
(Nabasree and Bratati, 2004; Sasmita and Bratati, 2011; อรัญญา, 2546) พลูจึงเป็ นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เหมาะกับการใช้
ทาเป็ นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิว เช่น สบู่สมุนไพรจากใบพลู เป็ นต้น
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ความชื้นสัมพัทธ์ในฤดูหนาวจะสูงกว่าฤดูร้อน ความชื้นสัมพัทธ์จะแปรผกผันกับอุณหภูมิของอากาศ คือ บริ เวณที่
มีอุณหภูมิต่ าจะมีความชื้ นสัมพัทธ์สูง เพราะเมื่ออุณหภูมิอากาศเพิ่มขึ้นจะทาให้อากาศขยายตัว จึงสามารถรับมวลไอน้ า
ได้มากขึ้น ดังภาพที่ 1 ในฤดูฝนมีความชื้นสัมพัทธ์สูงที่สุด เพราะฤดูน้ ี จะมีมวลไอน้ าที่มีอยูจ่ ริ งในอากาศสู ง จึงรับมวลไอ
น้ าที่ ม าจากแหล่ งต่าง ๆ ได้น้อ ย ซึ่ งสอดคล้องกับ ความสัมพัน ธ์ในสมการการคานวณความชื้ น สัม พัท ธ์ (ฤทัย, 2561)
ความชื้นสัมพัทธ์สามารถคานวณได้จาก สมการที่ (1)
=

H O
 100
 *H O
2

2

เมื่อ

 คือ ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH)
 H O คือ มวลไอน้ าที่มีอยูจ่ ริ งในอากาศ
2

 *H O คือ มวลไอน้ าที่อากาศรับได้มากที่สุด
2
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ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างมวลไอน้ าในอากาศที่รับได้กบั อุณหภูมิอากาศ (ฤทัย, 2561)
การเตรียมพืชสมุนไพร และอุปกรณ์ ตู้อบ
เตรี ยมสมุนไพรใบพลู โดยล้างทาความสะอาดใบพลูสดแล้วสะเด็ดน้ าพักไว้ นาไปหั่นให้เป็ นชิ้นเล็ก ๆ นาใบพลู
มาสกัดเป็ นน้ าสมุนไพรใบพลู โดยหั่น แล้วมาชั่งน้ าหนักให้ 500 กรั ม ต่อน้ า 1 ลิ ตร ต้มใบพลูเพื่อสกัดเอาสารจากใบพลู
จากนั้นนาน้ าสมุนไพรสกัดจากใบพลูมาผสมกับกลีเซอรี นซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตสบู่ตามสัดส่วนต่าง ๆ ได้แก่ 10 15
และ 20 เปอร์ เซ็นต์ของเนื้ อสบู่ และทาการทดลองการควบคุมความชื้นของสบู่ดว้ ยตูค้ วบคุมความชื้นอัตโนมัติโดยใช้ไฟฟ้า
จากโซลาร์เซลล์ตามสภาวะที่กาหนด

(ก)

(ข)

ภาพที่ 1 ใบพลูสด (ก) น้ าสกัดจากใบพลูสด (ข)
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เตรี ยมตูค้ วบคุมความชื้นสบู่สมุนไพรใบพลูอตั โนมัติโดยใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์ เซลล์ โดยภายในตูค้ วบคุมความชื้น
จะมี ฮีตเตอร์ อินฟราเรดขนาด 115 วัตต์ พัดลมระบายอากาศ 1 ตัว และเซ็ นเซอร์ วดั อุณหภูมิและความชื้ น 1 ตัว ชุดผลิ ต
พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์ เซลล์ ประกอบด้วยโซลาร์เซลล์ขนาด 50 วัตต์ แบตเตอร์ รี่ ขนาด 45 แอมแปร์ 12 โวลล์ เป็ นแหล่ง
พลังงานซึ่งสามารถใช้ร่วมกับไฟฟ้าในบ้านได้

วิธีการทดลอง
ในการทดลองควบคุมความชื้ นสบู่สมุนไพรใบพลูเมื่อผสมน้ าสมุนไพรใบพลูสกัดร้อยละ 10 15 และ 20 เพื่อ
เปรี ยบเที ยบผลการควบคุมความชื้ นสบู่ของตูค้ วบคุมความชื้ นอัตโนมัติโดยไฟฟ้ าจากโซลาร์ เซลล์ สภาวะในตูค้ วบคุม
ความชื้ นจะทดลองที่ อุณหภูมิ 30 32 และ 34 องศาเซลเซี ยส โดยควบคุมสภาวะความชื้นเท่ากับ 65%RH โดยเตรี ยมสบู่ 2
ชุด สาหรับ ใช้เป็ นชุด ควบคุม ในตู ้ 1 ชุด และสาหรับ วางที่ ส ภาวะแวดล้อ มปกติเป็ นชุด เปรี ย บเที ยบ 1 ชุด จากนั้นใช้
วิธีการสังเกตลักษณะการเกิดไอน้ าบนผิวสบู่ ทุก ๆ 1 ชัว่ โมง เพื่อบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง
ในการควบคุมความชื้ นสบู่ภายในตูค้ วบคุมความชื้ น จะติดตั้งฮีตเตอร์ อินฟราเรดขนาด 115 วัตต์ พัดลมระบาย
อากาศ 1 ตัว และเซ็นต์เซอร์ วดั อุณหภูมิและความชื้น 1 ตัว ชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์ เซลล์ ซึ่งชาร์จแบตเตอรี่ ไว้เต็ม
ด้วยแผงโซลาร์ เซลล์ขนาด 50 วัตต์ ซึ่ งแบตเตอรี่ ที่ใช้มีขนาด 45 แอมแปร์ 12 โวลล์ เป็ นแหล่งพลังงานในการควบคุ ม
อุณหภูมิและความชื้นภายในตู ้ ตลอดระยะเวลาในการควบคุมความชื้ นเพื่อศึ กษาระยะเวลาในการใช้พลังงานจากโซลาร์
เซลล์

ผลการวิจัย
จากผลการควบคุมความชื้ นของสบู่สมุนไพรใบพลูเมื่อผสมน้ าสมุนไพรใบพลูสกัดร้อยละ 10 15 และ 20 ด้วย
ตูค้ วบคุมความชื้ นอัตโนมัติโดยใช้ไฟฟ้ าจากโซลาร์ เซลล์ ที่ อุณหภูมิ 30 32 และ 34 องศาเซลเซี ยส โดยควบคุมความชื้ น
เท่ ากับ 65%RH พบว่าสบู่ ทุ กสัดส่ วนมี ผลการควบคุ มความชื้ นที่ ดี ไม่มีไอน้ าเกาะตลอดระยะเวลา 12 ชั่วโมง ที่ ทาการ
ทดลอง ในขณะที่ ชุดสบู่ที่วางไว้ที่สภาวะแวดล้อมปกติจะมีไอน้ าเกาะผิดสบู่เมื่อเวลาผ่านไป 8 ชัว่ โมง โดยสบู่ที่ผสมน้ า
สมุนไพรสกัดจากใบพลูร้อยละ 10 จะพบไอน้ าเกาะที่ผิวสบู่หนาแน่นที่สุด ขณะที่สบู่ที่ผสมน้ าสมุนไพรสกัดจากใบพลูร้อย
ละ 20 จะพบไอน้ าเกาะผิวสบู่เบาบางที่สุด

(ก)
(ข)
ภาพที่ 2 สบู่สมุนไพรผสมน้ าใบพลูร้อยละ 10
ณ สภาวะควบคุมความชื้น 65%RH อุณหภูมิ 30 ºC (ก) สภาวะปกติ (ข)
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(ก)
(ข)
ภาพที่ 3 สบู่สมุนไพรผสมน้ าใบพลูร้อยละ 15
ณ สภาวะควบคุมความชื้น 65%RH อุณหภูมิ 30 ºC (ก) สภาวะปกติ (ข)

(ก)
(ข)
ภาพที่ 4 สบู่สมุนไพรผสมน้ าใบพลูร้อยละ 20
ณ สภาวะควบคุมความชื้น 65%RH อุณหภูมิ 30 ºC (ก) สภาวะปกติ (ข)
การเกิดไอน้ าของสบู่สมุนไพรใบพลูภายนอกตูค้ วบคุมความชื้นที่เป็ นสภาวะปกติ เมื่อเวลาผ่านไป 24 ชัว่ โมง ไอ
น้ าบนเนื้ อสบู่สมุนไพรใบพลูที่ผสมน้ าใบพลูร้อย 10 15 และ 20 จะมีลกั ษณะแห้งเหมือนกับผงแป้ งเกาะบนเนื้อสบู่ ซึ่ งเมื่อ
เปรี ยบเที ยบกัน ทั้ง 3 สัดส่ วน พบว่าปริ มาณเม็ดที่ คล้ายผงแป้ งที่ การผสมน้ าใบพลูสัดส่ วนร้ อยละ 20 จะน้อยที่ สุดตาม
ลักษณะการเกิดไอน้ าที่เกิดการเกาะของไอน้ าน้อยสุดเมื่อเทียบกับสัดส่วนร้อยละ 15 และ 10 ตามลาดับ

(ก)

(ข)
ภาพที่ 5 สบู่สมุนไพรผสมน้ าใบพลูร้อยละ 10(ก) 15(ข) และ 20(ค)
ณ สภาวะปกติ เมื่อเวลาผ่านไป 24 ชัว่ โมง

(ค)
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จากผลการศึกษาระยะเวลาการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ซ่ ึงชาร์จด้วยแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 50 วัตต์ ซึ่งแบตเตอรี่ ที่
ใช้มีขนาด 45 แอมแปร์ 12 โวลล์ เป็ นแหล่งพลังงานในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น พบว่าสาหรับการควบคุมความชื้น
สบู่ภายในตูค้ วบคุมความชื้น ที่มีฮีตเตอร์อินฟราเรดขนาด 115 วัตต์ พัดลมระบายอากาศ 1 ตัว และเซนเซอร์วดั อุณหภูมิและ
ความชื้น 1 ตัว สามารถใช้แหล่งพลังงานทดแทนนี้ได้นานประมาณ 5 ชัว่ โมง 20 นาที ในทุกการทดลอง

สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการควบคุมความชื้นสบู่ผสมน้ าสมุนไพรสกัดจากใบพลูที่สดั ส่ วนร้อยละ 10 15 และ 20 ที่อุณหภูมิภายใน
ตูค้ วบคุมความชื้นเท่ากับ 30 32 และ 34 องศาเซลเซี ยส ควบคุมความชื้นเท่ากับ 65%RH พบว่า สบู่มีลกั ษณะที่สวยงามไม่มี
ไอน้ าเกาะเหมือนกันทุก ๆ สภาวะ ขณะที่ สบู่ที่ไม่ได้รับการควบคุมความชื้นภายในตูค้ วบคุมความชื้นจะมีไอน้ าเกาะที่ผิว
สบู่ โดยสบู่ที่มีการผสมน้ าสมุนไพรสกัดเพิ่มขึ้นก็จะเกิดไอน้ าเกาะที่ผิวสบู่ลดลง คือสบู่ที่ผสมน้ าสมุนไพรร้อยละ 20 จะมี
ไอน้ าเกาะน้อยกว่าที่ ผสมน้ าสมุนไพรร้อยละ 15 และ 10 ตามลาดับ และจากการใช้พลังงานจากโซลาร์ เซลล์ดว้ ยแบตเตอรี่
ขนาด 45 แอมแปร์ 12 โวลล์ สามารถใช้ทดแทนไฟฟ้าในบ้านได้นาน 5 ชัว่ โมง 20 นาที

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาลัยรัตภูมิ ที่สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่ องมือในการ
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ นาเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไร้สายสาหรับเครื่ องตรวจวัดความชื้นในดิ น ประมวลผลสัญญาณ
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่มีการเชื่ อมต่อกับอุปกรณ์ กระจายสัญญาณแบบไร้สาย (Access Point) โดยแสดงผลผ่านจอ
LCD ด้วยโปรแกรม LabVIEW ค่าความชื้ นในดิ น ที่ วดั ได้ จะถูกแบ่ งออกเป็ น 3 สถานะด้วยกันคื อ สี น้ าเงิ นแสดงถึ งค่า
ความชื้ นมาก ค่าที่ อ่านได้จะมากกว่า -0.20 Bar ต่อไปเป็ นสี เขียวแสดงถึงค่าความชื้ นปานกลาง ค่าที่อ่านได้จะอยูใ่ นช่วง 0.20 Bar ถึง -0.39 Bar และสี เหลืองแสดงถึงค่าความชื้นน้อย ค่าที่อ่านได้จะมีค่ามากกว่า -0.40 Bar นอกเหนื อจากนี้ เพื่อให้
ค่าที่ได้จากการวัดมีความถูกต้องแม่นยา เซนเซอร์ ทุกตัวจะถูกสอบเทียบกับเกจวัดที่เป็ นมาตรฐาน โดยในการสอบเทียบจะ
ปรับค่าความดันไว้ที่ 3 ระดับ คือ 0.00 -0.20 และ -0.40 Bar จากนั้นระบบที่ออกแบบถูกนาไปทดสอบในสวนพืชขนาดเล็ก
โดยมีจุดติดตั้งอุปกรณ์ท้ งั หมด 4 จุด ด้วยกันซึ่ งแต่ละจุดห่ างกัน 10 เมตร ผลที่ ได้จากการวัดพบว่ามีความถูกต้องแม่นยา
สอดคล้องกับที่ออกแบบไว้

1

สาขาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม ประเทศไทย
1
Department of Instrumentation Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Salaya,
Phutthamonthon, Nakhon Pathom, Thailand
2

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม ประเทศไทย
2
Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Salaya,
Phutthamonthon, Nakhon Pathom, Thailand
3

สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Department of Electronics Engineering Technology, College of Industrial Technology, King Mongkut’s University of Technology North
Bangkok., Thailand
*
ผูน้ ิพนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : bancha.lua@rmutr.ac.th
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
3

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

243

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 1 st state, blue color represents the high humidity that
readable value of more than -0.20 Bar. The 2nd state, green color represents the moderate humidity value. The reading
range of this level is defined from -0.20 Bar to -0.39 bar and the 3rd state, yellow color indicates the low humidity. The
reading range in this level is determined at the value of less than -0.40 bar. In addition, to achieve the accuracy of the
measured values. All sensor nodes are calibrated using the standard gauges. The calibration pressure is set at 3 levels of
0.00, 0.20 and -0.40 bar. For the practical, the prototype system is then tested in the home garden. There are 4 points of
sensor nodes are installed. Each of client node was set up of 10 meters apart. The results of the measurement is accurate
that consistent with the design.

Keyword: Wireless sensor, Soil moisture detector, Microcontroller, LabVIEW
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ในปั จจุบนั เทคโนโลยีไร้สายมีประโยชน์มากสาหรับการถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศระหว่างจุดสองจุดหรื อมากกว่า
โดยไม่ได้เชื่อมต่อกันด้วยตัวนาไฟฟ้า การสื่ อสารไร้สายถูกใช้กนั ทัว่ ไปในงานอุตสาหกรรม เช่น การควบคุมระยะใกล้ การ
ควบคุมระยะไกล ในการถ่ายโอนข้อมูลโดยไม่ตอ้ งใช้สาย ข้อมูลจะถูกถ่ายโอนในรู ปของสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทั้ง
ในระยะทางใกล้และระยะทางไกล งานวิจยั ที่นาเสนอได้นาเทคโนโลยีไร้สายมาประยุกต์ใช้งานกับเครื่ องวัดความชื้นในดิน
[1-6] ซึ่ งเครื่ องวัดความชื้นในดิน จะวัดคุณสมบัติบางประการของดินที่สัมพันธ์กบั ปริ มาณน้ า เมื่อวัดด้วยเครื่ องมือแล้วจึง
นามาเทียบหาปริ มาณน้ าจากเส้นกราฟมาตรฐาน เครื่ องวัดความชื้นในดินที่ นิยมใช้ได้แก่ เทนซิ โอมิเตอร์ แท่งวัดความชื้ น
และเครื่ องวัดการกระจายของนิวตรอน เพื่อใช้กาหนดตารางการให้น้ าชลประทานแก่พืชความเครี ยดเมตริ กของความชื้นใน
ดินเกิดจากการที่อนุภาคของดินดูดยึดความชื้นไว้ที่ผิวของอนุภาค และในช่องว่างขนาดเล็กในดิน จึงทาให้ความชื้นในดิน
(ขณะที่ ดินยังไม่อิ่มตัวด้วยน้ า) อยูใ่ นสภาวะที่ ไม่อิสระ ซึ่ งจะมีผลถึงความยากง่ายในการที่ รากพืชจะดูดน้ าไปใช้จากดินที่
ระดับความชื้นนั้นๆ นอกจากนี้ งานวิจยั ที่นาเสนอยังศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สาย โดยการใช้การเชื่อมต่อแบบ Access
Point มาทางานร่ วมกับเทนซิโอมิเตอร์ เซ็นเซอร์แรงดันสุญญากาศ และการประยุกต์ใช้งานเข้าด้วยกัน [7-10]
งานวิจยั นี้นาเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไร้สายสาหรับเครื่ องตรวจวัดความชื้นในดินประกอบด้วย เซ็นเซอร์
วัดแรงดันสุ ญญากาศ (Vacuum Pressure Sensor) อ่านค่าแรงดันสุ ญญากาศจากเทนซิ โอมิ เตอร์ (Tensiometer) แล้วนาไป
ประมวลผลสัญญาณด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีการเชื่อมต่อ เทคโนโลยีไร้สายแบบ Access Point และจะแสดงผลออก
ทางจอ LCD มีไฟแสดงสถานะ 3 สี คือไฟสี น้ าเงินหมายถึงดินมีความชื้นมาก ไฟสี เขียวหมายถึงดินมีความชื้นแต่นอ้ ยกว่า
ไฟสี น้ าเงิน ไฟสี เหลืองหมายถึงดินไม่มีความชื้นต้องการน้ า และจะแสดงผลด้วยโปรแกรม LabVIEW

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ทฎษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
1.1 เทนซิ โอมิเตอร์ เป็ นเครื่ องมือวัดความเครี ยดเมตริ ก ( Metric Suction) ของความชื้นในดินเพื่อใช้กาหนดตาราง
การให้น้ าชลประทานแก่พืช ความเครี ยดเมตริ กของความชื้นในดิน เกิดจาการที่อนุ ภาคของดินดูดยึดความชื้นไว้ที่ผิวของ
อนุภาคและในช่องว่างขนาดเล็กในดิน (Capillary Pores) จึงทาให้ความชื้นในดิน (ขณะที่ดินยังไม่อิ่มตัวด้วยน้ า) อยูใ่ นสภาวะที่
ไม่อิสระ ซึ่ งจะมี ผลถึ งความยากง่ายในการที่ รากพืชจะดู ดน้ าไปใช้จากดิ นที่ ระดับ ความชื้ นหนึ่ งๆ เทนซิ โอมิ เตอร์ เป็ น
เครื่ องมื อที่ ใช้วดั แรงดึ งความชื้ นของดิ นที่ อยู่ในภาวะสมดุลกับน้ าในกระเปาะพรุ น เมื่ อรู ้ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึ ง
ความชื้นของดิน และจานวนความชื้นในดินตรงบริ เวณจุดที่ต้ งั เทนซิ โอมิเตอร์ ก็จะทราบจานวนความชื้นในดิน ณ จุดนั้น
เครื่ องมือชนิ ดนี้ ประกอบด้วยหลอดแก้วหรื อท่อพลาสติกใสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 15
ถึง 180 เซนติ เมตร ขึ้ นอยู่กบั ความลึ กของดิ นที่ ตอ้ งการวัดความชื้ น ปลายท่ อนล่างจะมีกระเปาะพรุ นซึ่ งมี ขนาดเดี ยวกับ
หลอดแก้วยาวประมาณ 6.5 เซนติเมตร สวมอยู่ ส่ วนปลายท่อด้านบนจะมีฝาเกลียวซึ่ งเปิ ดได้ บริ เวณใกล้ๆฝาเกลียวจะมีเกจ
สุญญากาศหรื อหลอดแก้วรู ปตัวยูบรรจุปรอท ซึ่งเรี ยกว่า มาโนมิเตอร์เพื่อใช้วดั ค่าสุญญากาศในหลอดแก้ว
1.2 เซ็ นเซอร์ แรงดันสุ ญญากาศ แรงดัน (pressure) คือ ปริ มาณแรงกระทาที่ ทาให้ของเหลวหรื อก๊าซหยุดการขยายตัว
และจัดอยูใ่ นเทอมของแรงต่อหน่วยพื้นที่
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ภาพที่ 1.1 เทอมของแรงต่อหน่วยพื้นที่ [11]

1.3 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 (Node MCU) คือ โมดูล WiFi จากจีนที่มีความพิเศษตรงที่สามารถโปรแกรม
ได้ ทาให้สามารถนาไปใช้งานแทนไมโครคอนโทรลเลอร์ได้เลย และมีพ้นื ที่โปรแกรมที่มากถึง 4 MB ทาให้มีพ้นื ที่เหลือมาก
ในการเขียนโปรแกรมใน ESP8266 ซึ่งเป็ นชื่อของชิปไอซีของโมดูล ซึ่งไอซีน้ ีไม่มีพ้นื ที่โปรแกรม (flash memory) ในตัว ทาให้
ต้องใช้ไอซี ภายนอก (external flash memory) ในการเก็บโปรแกรมที่ใช้ การเชื่อมต่อผ่านโปรโตคอล SPI ซึ่ งสาเหตุน้ ี เองทาให้
โมดูลนี้มีพ้นื ที่โปรแกรมมากกว่าไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์อื่นๆ

ภาพที่ 1.2 Arduino ESP8266 (Node MCU) [12]

1.4 ทฤษฎีระบบสื่ อสารไร้ สาย ในการออกแบบระบบเครื อข่ายจาเป็ นต้องใช้ความรู ้หลายอย่างในการวิเคราะห์
ความเหมาะสมของการใช้งาน ทั้งทฤษฎี ต่ างๆที่ เกี่ ย วกับ ระบบเครื อ ข่ าย เทคโนโลยีท างเครื อ ข่ ายใหม่ ๆ ที่ มี ม ากมาย
มาตรฐานของระบบเครื อข่ายไร้สาย ปั ญหาต่างๆที่มีผลกระทบต่อการทา งานของระบบเครื อข่ายไร้สายรวมทั้งทฤษฎีของ
อุปกรณ์แต่ละชิ้นที่ใช้ในการติดตั้ง
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ภาพที่ 1.3 ตัวอย่างการเชื่อมโยงระบบเครื อข่ายไร้สาย [13]

1.5 โปรแกรม LabVIEW เป็ นโปรแกรมที่ ใ ช้ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ เครื่ อ งมื อ ต่ างๆที่ อ ยู่ภ ายนอกผ่ านบอร์ ด Data
Acquisition ใชง้านเป็ น Monitoring หรื อในการควบคุมการวัดค่าต่างๆเช่น Strain อุณหภูมิหรื อสัญญาณอื่นๆโดยมีตวั เซ็นเซอร์ รับ
สัญญาณเข้ามา โดยเอาต์พุตที่ได้จากเซนเซอร์ เหล่านี้ จะมีค่าเป็ น แรงดันหรื อกระแส ซึ่ งLabVIEW สามารถอ่านค่าที่ผ่าน
เข้ามาทาง DAQ Card แล้วบันทึกค่าเป็ นไฟล์ขอ้ มูล
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไร้สายสาหรับเครื่ องตรวจวัดความชื้นในดิน โดยใช้เซ็นเซอร์วดั ความดันสู ญกาศเป็ นตัวบ่งบอก
ค่าให้ทราบว่าพื้นที่น้ นั ๆมีความชื้นมากน้อยเพียงใดมีการแสดงค่า 3 สถานะ คือ น้ าเงิน สี เขียว และสี เหลือง เราจึงพัฒนาชุด
อุปกรณ์วดั ความชื้นในดินเป็ นการประยุกต์ใช้งานร่ วมกับระบบสื่ อไร้สารแบบ Access point โดยชุดทางานจะแบ่งออกเป็ น 2
ส่วน คือ ส่วนภาคส่ง (Transmitter) และ ส่วนภาครับ (Receiver)

ภาพที่ 2.1 การออกแบบการควบคุมเครื่ องตรวจวัดความชื้นในดิน
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2.1 การออกแบบโครงสร้ าง
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไร้สายสาหรับเครื่ องตรวจวัดความชื้นในดิ นชุดทางานจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนภาคส่ ง
(Transmitter) และ ส่ วนภาครับ (Receiver) โดยส่ วนภาคส่ งสัญญาณจะถูกออกแบบโครงสร้างดังถาพที่ 2.2 และส่ วนภาครั บ
สัญญาณจะถูกออกแบบโครงสร้างดังภาพที่ 2.3

ภาพที่ 2.2 การออกแบบภาคส่งสัญญาณของเครื่ องวัดความชื้นในดิน (Transmitter)

ภาพที่ 2.3 การออกแบบภาครับสัญญาณของเครื่ องวัดความชื้นในดิน (Receiver)

การออกแบบส่ วนภาคส่ ง (Transmitter) การทางานในส่ วนนี้ เทนซิ โอมิเตอร์ จะทางานร่ วมกันเซนเซอร์ วดั ความดันสู ญกาศ
จากนั้นจะส่ งค่ามาให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 (Node MCU) ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตวั นี้ จะมีคุณลักษณะในการปล่อย
สัญญาณ Wi-Fi และถึงจะทาการส่ งค่าความชื้นไปยังภาครับต่อไป จากภพที่ 2.3 การออกแบบส่วนภาครับ (Receiver) ในส่ วนนี้
จะเป็ นการรับสัญญาณของเครื่ องวัดความชื้นในดิน และนามาประมวลผลข้อมูลผ่านทางโปรแกรม LabVIEW

ผลและวิจารณ์ผล
ผลการทดลองของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไร้สายสาหรับเครื่ องตรวจวัดความชื้นในดิน จะเป็ นการวัดวามชื้ น
ในดิน 3 ลักษณะ คือ ดินที่มีลกั ษณะมีความชื้นมาก ดินที่มีลกั ษณะมีความชื้นน้อย และดินที่มีลกั ษณะแห้งหรื อไม่มีน้ า โดย
ใช้เซ็นเซอร์ แรงดันสุ ญญากาศ ในการวัดค่าความชื้ นในดิ นโดยมีอุปกรณ์ต่อพวงเข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์ Node MCU
ประมวลผลสัญญาณ โดยมีการแสดงค่าที่ประมวณผลได้ออกมาทางหน้าจอ LCD 16x2 ไฟแสดงสถานะ LED 3 สี คือ สี น้ าเงิน
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เป็ นค่าความชื้ น มาก สี เขี ยวเป็ นค่าความชื้ น น้อย และสี เหลื องเป็ นค่าความชื้ นที่ แห้งแล้ง และแสดงผลการทดลองด้วย
โปรแกรม LabVIEW
3. เก็บผลการทดลอง

การทดลองนี้ ใน 1 วันจะเก็บผลด้วยกัน 3 ครั้งคือช่วงเวลาเช้า กลางวัน และเย็น โดยมีเซ็นเซอร์ วดั ความชื้นในดินเป็ นชุด
จาลอง 4 ชุด พื้นที่น้ นั มีความสูง-ต่าของพื้นที่ไม่เท่ากัน

Sever

Client2
10M

Client1

10M

Client3

Client4

ภาพที่ 3-1 การวางตาแหน่งอุปกรณ์
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(ก) สถานะระดับความชื้นน้อยเท่ากับ -0.46 bar

(ข) สถานะระดับความชื้นปานกลางเท่ากับ -0.31 bar

(ค) สถานะระดับความชื้นมากเท่ากับ -0.11 bar
ภาพที่ 3.2 สถานะระดับความชื้น (ก) สถานะระดับความชื้นน้อยเท่ากับ -0.46 bar (ข) สถานะระดับ
ความชื้นปานเท่ากับ -0.31 bar (ค) สถานะระดับความชื้นมากเท่ากับ -0.11 bar
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ภาพที่ 3.3 ค่าความชื้นที่วดั ได้ต้ งั แต่ 8.03 น.ถึง 18.02 น. ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ภาพที่ 3.4 ค่าความชื้นที่วดั ได้ต้ งั แต่ 8.03 น.ถึง 18.02 น. ในวันที่ 2 มกราคม 2561
จากภาพ 3.3 เป็ นการนาค่าความชื้ นที่ เก็บในวันที่ 31 ธันวาคม 60 ตั้งแต่เวลา 8.03 น. ถึงเวลา 21.02 น. แสดงระดับ
ความชื้นของดินว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศ และจากการทดลองเราได้เติมน้ าลงไปในกระถางดินชัว่ โมงละ 1
ครั้ง หลังจากนั้นจะเห็ นได้วา่ ผลกระทบจากแสงแดดทาให้น้ าระเหยออกจากกระถางไปด้วย จึงเกิดค่าความแตกต่างของ
ความชื้นในดิน
จากภาพ 3.4 เป็ นการน าค่าความชื้ น ที่ เก็ บในวัน ที่ 2 มกราคม 61 ตั้งแต่เวลา 8.03 น. ถึ งเวลา 21.02 น.แสดงระดับ
ความชื้นของดินว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศ และจากการทดลองเราได้เติมน้ าลงไปที่เดียวแล้วนากระถางไป
ว่างไว้ที่กลางแจ้ง เพื่อให้น้ าในกระถางดินระเหยออกไป จึงเกิดค่าความแตกต่างของความชื้นในดิน

สรุ ปผลการวิจัย
งานวิจยั นี้นาเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไร้สายสาหรับเครื่ องตรวจวัดความชื้นในดินมาประมวลผลสัญญาณ
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่มีการเชื่ อมต่อเทคโนโลยีไร้สายแบบ Access Point โดยแสดงผลผ่านจอ LCD และแสดงผล
ตอบสนองผ่านโปรแกรม LabVIEW โดยที่เครื่ องตรวจวัดความชื้นในดินจะแสดงผลใน 3 สถานะ คือ สี น้ าเงินจะแสดงเมื่อ
มีความชื้ นมากประมาณ >-0.20 Bar สี เขียวจะแสดงเมื่อมีความชื้ นระดับปานกลางประมาณ -0.20 bar ถึง -0.39 bar และสี
เหลืองจะแสดงเมื่อมีความชื้ นน้อยมากที่ > -0.40 Bar ซึ่ งการทดลองจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนหลัก คือ 1) การทดลองหาค่า
ความแม่นยาของเซ็นเซอร์ พบว่าเซ็นเซอร์วดั แรงดันสูญกาศ มีการเปลื่ยนแปลงของค่าความคลาดเคลื่อนไปเล็กน้อยไม่เกิน
2 % เพราะพื้นที่ในการทดลองมีความชื้นมาก ส่ งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงค่าความชื้นตามสภาพอากาศนั้น และ 2) การ
เก็บผลการทดลองที่ แสดงผลด้วยโปรแกรม LabVIEW พบว่าค่าที่ อ่านได้จากเครื่ องวัดความชื้ นโดยใช้เซ็ นเซอร์ แรงดัน
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สุญญากาศ ณ จุดนั้นๆ มีความเที่ยงตรงเมื่อเปรี ยบเทียบกับเกจวัดแรงดันสุ ญญากาศ จากการสังเกตุเครื่ องวัดความชื้นในดิน
โดยใช้เซ็นเซอร์แรงดันสุ ญญากาศ พบว่าเครื่ องสามารถใช้ได้ดี มีความเที่ยงตรงและมีค่าความไม่แน่นอนทางสถิติที่ยอมรับ
ได้
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การหาผลได้ และสภาวะทีเ่ หมาะสมในการสกัดนา้ มันจากถั่วดาวอินคาด้ วยวิธีการสกัดด้ วยตัวทาละลาย
Determination of oil yield and optimal condition of oil extraction from sacha inchi
by using solvent extraction
ศราวุธ จิตต์พินิจ1* สมหมาย ตรัยไชยาพร1 และ จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ1
Sarawut Jitpinit1* Sommai Trichaiyaporn1 and Juraivan Ratanapisit1

บทคัดย่อ
ปั จจุบันน้ ามันจากถัว่ ดาวอิ นคาได้รับความสนใจอย่างมากในอุตสาหกรรมอาหารและเภสัชกรรม เนื่ องจากมี
ไขมันไม่อิ่มตัวสู ง น้ ามันจากถัว่ ดาวอินดาผลิตได้จากหลายกระบวนการ เช่น การสกัดเย็น, สกัดด้วยตัวทาละลาย หรื อสกัด
ด้วย CO2 เหนื อจุดวิกฤต งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแปร (เวลาที่ใช้ในการสกัด, ชนิ ดและปริ มาตรเริ่ มต้นของตัว
ทาละลาย) ที่มีผลต่อผลได้ของน้ ามันจากถัว่ ดาวอินคาโดยสกัดด้วยตัวทาละลาย ใช้ตวั ทาละลายอินทรี ย ์ 4 ชนิ ดคือ เฮกเซน,
เอทานอล, บิวทานอล และไอโซโพรพานอล โดยปริ มาตรเริ่ มต้นของตัวทาละลายเท่ากับ 150, 300 และ 450 มล. ใช้เวลา 3,
6 และ 9 ชัว่ โมง ผลการศึกษาพบว่าผลได้ของน้ ามันที่สกัดด้วยบิวทานอลดีกว่าสกัดด้วยเอทานอลและไอโซโพรพานอล
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95 % ค่าผลได้สูงสุ ดเท่ากับ 53.87 % เมื่อใช้บิวทานอลเป็ นตัวทาละลายมี
ปริ มาตรเริ่ มต้น 450 มิลลิลิตรโดยใช้เวลาในการสกัด 9 ชัว่ โมง
คาสาคัญ : ถัว่ ดาวอินคา, การสกัดด้วยตัวทาละลาย, ผลได้น้ ามัน

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

253

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
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บทนา
ถัว่ ดาวอิ นคา(Sacha inchi , Inca peanut) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ ว่า Plukentia volubilis L. เป็ นพืชน้ ามันอยู่ในวงศ์
Euphorbiaceae มีถิ่นกาเนิ ดจากป่ าฝนแถวภูมิภาคแอนเดียน แถบอเมริ กาใต้ แถวประเทศเปรู โดยชนพื้นเมืองได้ปลูกและ
นามาใช้ประโยชน์นบั พันปี มาแล้ว โดยฝักมีสีน้ าตาลเข้มเมื่อแก่เต็มที ฝักมักจะมี 4-6 แฉก ถัว่ ดาวอินคาเป็ นพืชที่ให้ผลเร็ ว
ใช้เวลาปลูก ไม่เกิ น หกเดื อนก็ส ามารถให้ผ ลผลิ ต และสามารถให้ผลผลิ ตได้เป็ นระยะเวลายาวนานถึ ง15-50 ปี โดยไม่
จาเป็ นต้องทาการปลูกซ้ าๆ
สาหรับประเทศไทย อุดมวิทย์ และคณะรายงานว่ามีบริ ษทั เอกชนนาถัว่ ดาวอินคาเข้ามาส่ งเสริ มให้เกษตรกรปลูก
เมื่ อ ไม่ กี่ปี ที่ ผ่านมา โดยเริ่ มปลูกที่ จังหวัด หนองคาย เนื่ องจากมี ที่ต้ งั ภู มิศาสตร์ เส้น ทางคมนาคมที่ เหมาะสม และ
สามารถเชื่อมโยงไปสู่กลุ่มประเทศอินโดจีนได้ นอกจากนี้ จากการศึกษาของนักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบว่าหลังจาก
ปลูกเพียง 1 ปี ดาวอินคาสามารถเจริ ญเติบโตได้ดี จึงได้นาไปส่ งเสริ มให้กบั เกษตรกรในหลายพื้นที่ ปลูก เช่น จังหวัด
เชียงใหม่, พะเยา, เชียงราย, ลาปาง และกาแพงเพชร เป็ นต้น สาหรับในภาคอื่นๆ พบว่ามีหลายจังหวัดที่มีการปลูกดาวอิน
คา เช่ น ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ พบปลู กในจังหวัด ขอนแก่ น , ชัยภู มิ , และกาฬสิ น ธุ์ ภาคกลาง พบปลู กในจังหวัด
สุ พรรณบุรี, ราชบุรี และกาญจนบุรี ส่ วนภาคตะวันออก พบปลูกในจังหวัดปราจีนบุรี และสระแก้ว เป็ นต้น ซึ่ งปั จจุบนั มี
เกษตรกรนาไปปลูกมากกว่า 10,000 ไร่

ภาพที่ 1 ใบ, ผลและเมล็ดของถัว่ ดาวอินคา (ที่มา : http://puechkaset.com/ถัว่ ดาวอินคา/)
ถัว่ ดาวอินคาสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่ วน โดยยอดและใบอ่อนสามารถนาไปประกอบอาหารเช่น
นาไปผัด ส่ วนใบของต้นถัว่ ดาวอินคา โดยเฉพาะใบที่ยงั ไม่แก่มากสามารถนาไปผ่านกระบวนการผลิตและดื่มเป็ นน้ าชาได้
ส่วนผลอ่อนสามาถนาไปประกอบอาหารได้เช่นเดียวกัน Triana และคณะได้วิเคราะห์องค์ประกอบของเมล็ดถัว่ ดาวอินคา
พบว่าประกอบด้วยน้ ามันประมาณ 35 – 60 % และโปรตีนประมาณ 27 % นอกจากนี้ Gebauer และคณะได้วิเคราะห์น้ ามัน
จากถัว่ ดาวอินคาได้ขอ้ สรุ ปว่ามีกรดไขมันที่ทาให้ตวั น้ ามันมีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสู งมาก(ประมาณ 93
%) โดยในน้ ามันถัว่ ดาวอินคามีกรดลิโนเลนิ ก(โอเมก้า-3) ประมาณ 45.2 % และมีกรดลิโนเลอิก(โอเมก้า-6) ประมาณ 36.8
% โดยกรดไขมันทั้ง 2 ชนิ ดเป็ นที่รู้กนั ดีวา่ เป็ นกรดไขมันที่จาเป็ นและมีประโยชน์กบั มนุษย์ ซึ่ งมนุษย์ไม่สามารถสร้างด้วย
ตัวเองได้ จาเป็ นที่จะต้องได้รับจากอาหาร โดยในหลายงานวิจยั เช่นงานวิจยั ของ Ramaprasad และคณะพบว่าการบริ โภค
กรดไขมันจาพวก โอเมก้า-3 และ โอเมก้า-6 ที่เหมาะสมจะช่วยป้ องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ,ความดันโลหิ ตสูง และ
โรคคอเรสเตอรอลในเส้นลื อดสู ง เป็ นต้น ส่ วนในงานวิจยั ที นาเสนอโดย Gebauer และคณะได้รายงานว่าควรบริ โภค
โอเมก้า-3 ประมาณวันละ 2 กรัมหรื อคิดเป็ น 0.6 – 1.0 เปอร์เซ็นต์ของปริ มาณพลังงานทั้งหมดที่บริ โภค ดังนั้นน้ ามันจากถัว่
ดาอินคาสามารถนามาใช้เป็ นแหล่งของกรดไขมันที่มีประโยชน์สาหรับในหมู่ประชากรที่ไม่ได้บริ โภคกรดไขมันจากแหล่ง
อาหารทะเลซึ่งมีกรดไขมันสูงได้เป็ นอย่างดี
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ปั จจุบนั น้ ามันจากถัว่ ดาวอินคาผลิตได้จากหลายๆ กระบวนการ เช่น การสกัดเย็น ซึ่ งมีขอ้ ดีคือกระบวนการสกัด
ง่าย เครื่ องมือที่ใช้มีราคาถูก ส่วนข้อเสี ยได้แก่น้ ามันที่ได้จะมีการปนเปื้ อนของกากหรื อของถัว่ ดาวต้องผ่านกระบวนการทา
ให้บริ สุทธิ์ก่อนนาไปบริ โภค นอกจากนี้หลายๆ งานวิจยั เช่น งานวิจยั ของ Luis และคณะ ได้ทาการศึกษาการสกัดน้ ามันจาก
ถัว่ ดาวอินคาโดยมีการสกัดด้วยคาร์ บอนไดออกไซด์เหนื อจุดวิกฤติ ซึ่ งยังอยูใ่ นการทดลองในระดับห้องปฏิ บตั ิการ ซึ่ งมี
ข้อดีคือการสกัดที่อุณหภูมิต่า(ประมาณ 40 oC – 60 oC) นอกจากนี้ วธิ ีการได้มาของน้ ามันจากถัว่ ดาวอินคาที่นิยมมากวิธีหนึ่ ง
คือการสกัดด้วยทาละลาย โดยการใช้ตวั ทาละลายอินทรี ยบ์ างชนิด เช่น เฮกเซน หรื อสารอินทรี ยก์ ลุ่มแอลกอฮอล์ เป็ นต้น
ในงานวิจยั นี้ สนใจศึกษาการสกัดน้ ามันจากถัว่ ดาวอินคาโดยการสกัดด้วยตัวทาละลายโดยใช้เทคนิคการสกัดแบบ
ซอกห์เลต โดยเลือกใช้ตวั ทาละลาย 4 คือ เฮกเซน, เอทานอล, บิวทานอล และไอโซโพรพานอล นอกจากนี้ ยงั สนใจถึงผล
ของเวลาที่ใช้ในการสกัดและปริ มาตรเริ่ มต้นของตัวทาลายแต่ละชนิด เพื่อที่จะหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ ามันจาก
ถัว่ ดาวอินคา โดยวิเคราะห์ค่าผลได้(Yield) ของน้ ามันจากถัว่ ดาวอินคา วัตถุประสงค์สุดท้ายของการศึกษาในครั้งนี้ คือการ
เปรี ยบเทียบผลได้ของการสกัดน้ ามันจากถัว่ ดาวอินคาจากสมการทานายค่าผลได้กบั การทดลอง

วิธีดาเนินการวิจัย
1. สารเคมีและเครื่ องมือการทดลอง
ตัวทาละลายอินทรี ย ์ 4 ชนิดประกอบด้วยนอร์มอลเฮกเซน(AR grade) ความบริ สุทธิ์ 99.0 % จากบริ ษทั ACI
Labscan, เอทานอล ความบริ สุทธิ์ 99.9% จากบริ ษทั Daejung, นอร์มอลบิวทานอล (HPLC grade) ความบริ สุทธิ์ 99.5 %
จากบริ ษทั Daejung และ ไอโซโพรพานอล ความบริ สุทธิ์ 99.5% จาก Ajax Finechem
เครื่ องมือการทดลองประกอบด้วยชุดสกัดแบบซอกห์เลต, เครื่ องบดแบบใช้ในครัวเรื อนยีห่ อ้ Philips รุ่ น HR1393,
ชุดตะแกรงคัดขนาด และเครื่ องระเหยแบบหมุน (BUCHI Rota vapor R-200)
2. วิธีการทองลอง
2.1 การเตรียมวัตถุดบิ
ถัว่ ดาวอินคาได้จากพื้นที่เพาะปลูกทางภาคกลางของประเทศไทย ถูกนามากะเทาะเปลือก ทาความสะอาด
จากนั้นนาถัว่ ดาวอินคาที่ผา่ นการกะเทาะเปลือกแล้วมาลดขนาด ด้วยเครื่ องปั่นแบบใช้ในครัวเรื อน จนถัว่ ดาวมีความ
ละเอียด หลังจากนั้นนาถัว่ ดาวที่บดละเอียดแล้วไปร่ อนคัดขนาดด้วยตะแกรงที่มีเมชระหว่าง 16 และ 24(0.71 mm < Dp <
1.0 mm) นาถัว่ ดาวอินคาที่ผา่ นการคัดขนาดมาชัง่ ให้ได้น้ าหนัก 15 กรัม และบรรจุใส่ถุงด้วยเครื่ องบรรจุสุญญากาศ และ
นาไปเก็บไว้ในตูเ้ ย็นที่รักษาอุณหภูมิไว้ที่ 4 องศาเซลเซียล
2.2 การสกัดนา้ มันจากถั่วดาวอินคาด้ วยเครื่ องซอกห์ เลต
ติดตั้งเครื่ องสกัดแบบซอกห์เลตให้พร้อมใช้งานหลังจากนั้นนาถัว่ ดาวอินคา 15 กรัมที่เตรี ยมไว้บรรจุใส่ในทิมเบิล
ตวงตัวทาละลายชนิ ดต่างๆ ให้ได้ปริ มาตร 150, 300 และ 450 มิลลิลิตร ใส่ ในภาชนะสกัด และทาการสกัดโดยใช้เวลาใน
การสกัด 3, 6 และ 9 ชัว่ โมง โดยตั้งอุณหภูมิที่เตาหลุมของชุดเครื่ องแบบซอกห์เลตให้คงที่ที่ 250 องศาเซลเซียส
2.3 การแยกตัวทาละลายกับผลิตภัณฑ์
นาผลิตภัณฑ์ที่สกัดด้วยเครื่ องสกัดแบบซอกห์เลตใส่ ในขวดระเหย นาไปชัง่ น้ าหนักบันทึ กผล แล้วนาไประเหย
ด้วยเครื่ องระเหยแบบหมุนให้ตวั ทาละลายทั้งหมดแยกออกจากน้ ามัน แล้วทาการชัง่ น้ าหนักขวดเก็บสาร หลังจานั้นเก็บ
ผลิตภัณฑ์น้ ามันบรรจุในขวดเก็บสารและทาการชัง่ น้ าหนัก รวมทั้งชัง่ น้ าหนักของตัวทาละลาย นาผลิตภัณฑ์น้ ามันที่ได้ไป
เก็บตูเ้ ย็นที่รักษาอุณหภูมิไว้ที่ 4 องศาเซลเซียส เพื่อทาการวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ ามันจากถัว่ ดาวอินคาต่อไป
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การวิเคราะห์ ผล
การวิเคราะห์ เปอร์ เซ็นต์ ผลได้ของนา้ มันถั่วดาวอินคา
ค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของน้ ามันคานวณได้จากสมการที่ (1)
น้ าหนักของน้ ามันผลิตภัณฑ์

ค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ =
 100
(1)
น้ าหนักถัว่ ดาวตอนเริ่ มต้น
การทดสอบความแตกต่ างของค่ าเปอร์ เซ็นต์ ผลได้ของนา้ มันจากถั่วดาวอินคา
การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้ของน้ ามันจากถัว่ ดาวอินคาเมื่อใช้ตวั ทาละลาย 4 ชนิด, ใช้เวลา
ในการสกัด 3 ค่า และใช้ป ริ มาตรเริ่ มต้นของตัวท าละลาย 3 ค่า จะใช้การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว(One-way
ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ SPSS เวอร์ชนั 16.0 เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์
การหาสมการทานายค่ าเปอร์ เซ็นต์ ผลได้ ของนา้ มันจากถั่วดาวอินคา
ในการหาสมการทานายค่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้ของน้ ามันจากถัว่ ดาวอินคาเมื่อใช้ตวั ทาละลายชนิ ดต่างๆ เมื่อมีการ
เปลี่ ยนเวลาในการสกัดและเปลี่ยนปริ มาตรเริ่ มต้นของตัวทาละลายจะใช้วิธีการออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรี ยล
(Factorial experimental designs) โดยการตั้งสมมติ ฐานให้ค่าเปอร์ เซ็ นต์ผลได้ของน้ ามันจากถัว่ ดาว อินคาเมื่อใช้ตวั ทา
ละลายชนิ ด ต่ างๆ มี ค วามสั ม พัน ธ์ เชิ งเส้ น กับ เวลาในการสกัด และปริ ม าตรเริ่ ม ต้น ของตัวท าละลาย โดยก าหนดให้ มี
ความสัมพันธ์ดงั สมการที่ (2)
Y = a + bt + cV
(2)
เมื่อ Y คือค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของน้ ามันจากถัว่ ดาวอินคา, t คือเวลาที่ใช้ในการสกัด(ชัว่ โมง), V คือปริ มาตรเริ่ มต้น
ของตัวทาละลาย(ลูกบาศก์เซนติเมตร) โดยมี a, b และ c เป็ นค่าคงที่ของสมการทานาย
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ผลและวิจารณ์ผล
1. ผลของชนิดของตัวทาละลายต่อค่ าเปอร์ เซ็นต์ ผลได้ของนา้ มันจากถั่วดาวอินคา
จากการศึกษาผลของชนิ ดของตัวทาลาย ซึ่ งตัวทาละลายทั้ง 4 ชนิ ดต่างเป็ นสารอินทรี ย ์ โดยเฮกเซนจะอยูใ่ นกลุ่ม
สารประกอบอัลเคน ส่วนที่เหลืออีก 3 ชนิดที่เหลืออยูใ่ นกลุ่มแอลกอฮอล์ ซึ่งได้ผลการทดลองดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลของชนิดของตัวทาละลายต่อค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของน้ ามันจากถัว่ ดาวอินคา
ตัวทาละลาย เวลาที่ใช้ ปริ มาตรตัวทา เปอร์เซ็นต์ ตัวทาละลาย เวลาที่ใช้ ปริ มาตรตัว เปอร์เซ็นต์
(ชัว่ โมง)
ละลาย
ผลได้
(ชัว่ โมง) ทาละลาย
ผลได้
(มิลลิลิตร)
นอร์มอล

3

บิวทานอล

6

9

นอร์มอล

3

เฮกเซน

6

9

(มิลลิลิตร)

150

46.73

300

เอทานอล

3

150

4.03

47.40

300

7.80

450

51.80

450

12.67

150

47.93

150

28.93

300

50.40

300

31.47

450

52.20

450

32.74

150

49.20

150

40.40

300

53.00

300

40.33

450

53.87

450

44.07

150

44.27

ไอโซ

150

32.93

300

44.60

โพรพานอล

300

34.27

450

45.07

450

37.40

150

47.27

150

36.27

300

47.93

300

40.47

450

49.73

450

40.87

150

48.40

150

40.27

300

51.87

300

43.33

450

52.67

450

44.73

6

9

3

6

9
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จากตารางที่ 1 พบว่าเมื่ อใช้บิ วทานอลเป็ นตัวสกัดจะได้ค่าเปอร์ เซ็ นต์ผลได้ของน้ ามันจากถัว่ ดาวอิ นคาดี กว่า
เมื่อใช้ตวั ทาละลายอื่นๆ ทุกชุดการทดลองซึ่งเป็ นผลมาจากบิวทานอลมีจุดเดือดที่ความดันบรรยากาศ(ความดันที่ใช้ในการ
สกัด ) สู งกว่าตัวท าละลายชนิ ดอื่ น (ที่ ค วามดัน บรรยากาศบิ วทานอลมี จุ ดเดื อ ด 117.7 oC ในขณะที่ ไอโซโพรพานอล,
เอทานอล และเฮกเซนมีจุดเดือด 82.2 oC, 78.5 oC และ 68.7 oC ตามลาดับ) จากจุดเดือดที่สูงกว่าทาให้ไอของบิวทานอลใน
ชุดสกัดแบบซอกห์เลตมีอุณหภูมิสูงซึ่ งสามารถไปละลายและดึงเอาน้ ามันที่อยูใ่ นเมล็ดถัว่ ดาวอินคาได้มากที่สุด จึงทาให้ค่า
เปอร์ เซ็นต์ผลได้ของน้ ามันจากถัว่ ดาวอินคาสู งกว่าการใช้ตวั ทาละลายอื่นๆ สาหรับตัวทาละลายที่ให้ค่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้
ของการสกัดดีรองลงมาคือเฮกเซน ซึ่ งถึงแม้วา่ เฮกเซนจะมีจุดเดือดต่าที่สุด แต่เฮกเซนเป็ นตัวทาละลายที่ไม่มีข้ วั สามารถที่
จะละลายได้ดีในน้ ามันซึ่งไม่มีข้ วั เช่นเดียวกัน จึงให้ผลการสกัดที่ดีรองลงมาจากบิวทานอล แต่อย่างไรก็ตามเนื่ องการสกัด
ด้วยบิ วทานอลเกิ ดที่ อุณหภูมิประมาณ 117.7 oC ซึ่ งสู งกว่าเมื่ อใช้เฮกเซนเป็ นตัวทาละลาย(อุณหภูมิ 68.7 oC) มากอาจจะ
ส่ งผลต่อองค์ประกอบของน้ ามันที่ได้ จาเป็ นที่จะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ ามันที่ได้จากการสกัดโดยการวิเคราะห์
เปอร์ เซ็นต์ของโอเมก้า-3 และโอเมก้า-6 ซึ่ งเป็ นสารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกายและเป็ นองค์ประกอบหลักของน้ ามันจากถัว่
ดาวอินคา นอกจากนี้ ตอ้ งพิจารณาค่าความร้อนแฝงของการกลายเป็ นไอของสารทั้ง 2 ชนิ ด โดยค่าความร้อนแฝงของ
การกลายเป็ นไอที่ จุดเดื อดปกติของบิ วทานอลและเฮกเซนเท่ากับ 43.29 kJ/mol และ 28.85 kJ/mol ตามลาดับ ซึ่ งค่าความ
ร้อนแฝงของการกลายเป็ นไอจะมีผลต่อพลังงานที่ใช้ในการสกัด
ทาการทดสอบความแตกต่างของค่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้ของน้ ามันจากถัว่ ดาวอินคา เมื่อใช้ตวั ทาละลาย 4 ชนิ ด ด้วย
วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 2 ค่า Sig.<0.05
ซึ่งแสดงว่าค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของน้ ามันจากถัว่ ดาวอินคา เมื่อใช้ตวั ทาละลาย 4 ชนิดแตกต่าง
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้ของน้ ามันจากถัว่ ดาวอินคาเมื่อใช้ตวั ทาละลาย 4 ชนิ ดด้วย
วิธีวเิ คราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
แหล่งความ
องศาอิสระ ผลรวมกาลังสอง ผลรวมกาลังสองเฉลี่ย
ค่าสถิติ
ค่า
แปรปรวน
F
Sig.
ระหว่างกลุ่ม

3

3027.3

109.0

ภายในกลุ่ม

32

2061.1

64.4

รวมทั้งหมด

35

5088.2

15.665

0.000*

จึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบว่าค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของน้ ามันเมื่อใช้เอทาทานอลเป็ นตัวทาละลายมีค่าต่ากว่า
เมื่อใช้ตวั ทาละลายอื่นๆ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน 95 % และยังพบว่าค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของน้ ามันจาก
ถัว่ ดาวอินคาเมื่อใช้บิวทานอลเป็ นตัวทาละลาย มีค่าสู งกว่าเมื่อใช้ ไอโซโพรพานอลเป็ นตัวทาละลายอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมัน 95 % ส่วนคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง
2. ผลของเวลาทีใ่ ช้ ในการสกัดต่ อค่ าเปอร์ เซ็นต์ ผลได้ ของนา้ มันจากถั่วดาวอินคา
จากการทดลองเมื่อทาการสกัดน้ ามันจากถัว่ ดาวอินคาโดยใช้เวลาในการสกัด 3, 6 และ 9 ชัว่ โมงได้ผลการศึกษา
ดังภาพที่ 1
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(ข) สกัดด้วยเฮกเซน

(ค) สกัดด้วยเอทานอล
(ง) สกัดด้วยไอโซโพรพานอล
ภาพที่ 1 ผลของเวลาที่ใช้ในการสกัดต่อค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของน้ ามันจากถัว่ ดาวอินคา
จากภาพที่ 1 พบว่าเมื่อเพิ่มเวลาในการสกัดทาให้เปอร์ เซ็นต์ผลได้น้ ามันจากถัว่ ดาวอินคาสู งขึ้น แต่อตั ราการเพิ่ม
ของเปอร์ เซ็นต์ผลได้น้ ามันมีแนวโน้มลดลงเมื่อเวลาในการสกัดเพิ่มจาก 6 ชัว่ โมง เป็ น 9 ชัว่ โมง โดยอัตราการเพิ่มของ
ผลได้น้ ามันลดลงจากเมื่อเพิ่มเวลาในการสกัดจาก 3 ชัว่ โมง เป็ น 6 ชัว่ โมง อาจจะเนื่องจากช่วงแรกของการสกัดในเมล็ดถัว่
ดาวอินคายังมีปริ มาณน้ ามันอยูใ่ นปริ มาณมากแต่เมื่อผ่านการสกัดทาให้ปริ มาณน้ ามันที่ยงั คงเหลืออยูใ่ นเมล็ดถัว่ ดาวอินคา
น้อยลงทาให้อตั ราการเพิ่มของผลได้ของน้ ามันจากถัว่ ดาวอินคาลดลงเมื่อเพิ่มเวลาในการสกัด โดยเมื่อพิจารณาเปอร์ เซ็นต์
ผลได้ของน้ ามันเมื่อใช้เอทานอลเป็ นตัวทาละลาย พบว่าในช่วง 3 ชัว่ โมงแรกของการสกัดสามารถสกัดน้ ามันออกมาได้
น้อยมากที่ ทุกปริ มาตรเริ่ มต้นของตัวทาละลาย โดยมีเปอร์ เซ็นต์ผลได้น้ ามันต่ าสุ ดอยู่ที่ 4.03 % เมื่อใช้เวลาในการสกัด 3
ชัว่ โมงและใช้ปริ มาตรเริ่ มต้นของเอทานอล 150 มิลลิลิตร
จากการทดสอบความแตกต่างของค่าเปอร์ เซ็ น ต์ผ ลได้ข องน้ ามัน จากถัว่ ดาวอิ น คา เมื่ อ ใช้เวลาในการสกัด 3
ค่า ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยวที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ พบว่ามีค่า Sig.<0.05 ซึ่ งแสดงว่าค่า
เปอร์ เซ็ นต์ผลได้ของน้ ามันจากถัว่ ดาวอินคา เมื่ อใช้เวลาในการสกัดแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของน้ ามันจากถัว่ ดาวอินคาเมื่อใช้เวลาในการสกัดที่แตกต่าง
กัน 3 ค่าด้วยวิธีวเิ คราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
แหล่งความ
แปรปรวน

องศาอิสระ

ผลรวมกาลังสอง

ผลรวมกาลังสองเฉลี่ย

ระหว่างกลุ่ม

2

987.4

493.7

ภายในกลุ่ม

33

4200.8

124.3

รวมทั้งหมด

35

5088.2

ค่าสถิติ

ค่า

F

Sig.

3.973

0.028*

เมื่ อทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบว่าค่าเปอร์ เซ็ นต์ผลได้ของน้ ามันจากถัว่ ดาวอินคาเมื่ อใช้เวลาในการสกัด 3
ชัว่ โมงต่ากว่าเมื่อใช้เวลาในการสกัด 9 ชัว่ โมง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน 95 % ส่ วนคู่อื่นๆ ไม่พบความ
แตกต่าง
3. ผลของปริมาตรเริ่มต้ นของตัวทาละลายต่ อค่ าเปอร์ เซ็นต์ ผลได้ของนา้ มันจากถั่วดาวอินคา
เมื่อทาการทดลองโดยการเปลี่ยนปริ มาตรเริ่ มต้นของตัวทาละลายทั้ง 4 ชนิด จาก 150 มิลลิลิตร เป็ น 300 มิลลิลิตร
และ 450 มิลลิลิตร ได้ผลการทดลองดังภาพที่ 2

(ก) สกัดด้วยบิวทานอล

(ข) สกัดด้วยเฮกเซน

(ค) สกัดด้วยเอทานอล
(ง) สกัดด้วยไอโซโพรพานอล
ภาพที่ 2 ผลของปริ มาตรเริ่ มต้นของตัวทาละลายที่ใช้ในการสกัดต่อค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของน้ ามันจากถัว่ ดาวอินคา
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จากภาพที่ 2 พบว่าเมื่อเพิ่มปริ มาตรเริ่ มต้นของตัวทาละลายจะทาให้ค่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้ของน้ ามันจากถัว่ ดาวอิน
คามีแนวโน้มสู งขึ้น เนื่ องจากเมื่อเพิ่มปริ มาตรของเริ่ มต้นของตัวทาละลายจะทาให้ปริ มาณของไอที่อยูใ่ นเครื่ องสกัดแบบ
ซอกห์ เลตเพิ่ มขึ้น ด้วย ท าให้อตั ราส่ วนของไอที่ สัมผัสกับของแข็ง(เมล็ดถัว่ ดาวอิ นคา) เพิ่มสู งขึ้ น ปริ มาณไอที่ มากขึ้ น
สามารถที่จะไปสกัดและละลายตัวถูกละลาย(น้ ามันในเมล็ดถัว่ ดาวอินคา) ได้สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามอัตราการเพิ่มของค่า
เปอร์เซ็นต์ผลได้ของน้ ามันไม่มากนักเมื่อเพิ่มปริ มาตรตัวทาละลาย การเพิ่มขึ้นของตัวทาละลายจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของตัว
ทาละลายและค่าใช้จ่ายในการทาให้น้ ามันบริ สุทธิ์
เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างของค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของน้ ามันจากถัว่ ดาวอินคา เมื่อใช้ปริ มาตรเริ่ มต้นของตัว
ทาละลาย 3 ค่า จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 4
ซึ่งจากตารางที่ 2 มีค่า Sig.>0.05 ซึ่งแสดงว่าค่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้ของน้ ามันจากถัว่ ดาวอินคา เมื่อใช้ปริ มาตรเริ่ มต้นของตัวทา
ละลายทั้ง 3 ค่า ไม่มีความแตกต่างที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของน้ ามันจากถัว่ ดาวอินคาเมื่อใช้ปริ มาตรเริ่ มต้นของตัวทา
ละลายที่แตกต่างกัน 3 ค่าด้วยวิธีวเิ คราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
แหล่งความ
องศาอิสระ ผลรวมกาลังสอง ผลรวมกาลังสองเฉลี่ย
ค่าสถิติ
ค่า
แปรปรวน
F
Sig.
ระหว่างกลุ่ม

2

113.5

56.7

ภายในกลุ่ม

33

4974.7

105.7

รวมทั้งหมด

35

5088.2

0.376

0.689*

4. การหาสมการทานายค่ าเปอร์ เซ็นต์ ผลได้ ของนา้ มันจากถั่วดาวอินคา
จากการใช้วธิ ีการออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรี ยลโดยการตั้งสมมติฐานว่าค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของน้ ามันจาก
ถัว่ ดาวอินคาของตัวทาละลายชนิ ดต่างๆ มี ความสัมพันธ์เชิ งเส้นกับเวลาที่ ใช้ในการสกัดและปริ มาตรเริ่ มต้นของตัวทา
ละลาย โดยทาการวิเคราะห์และสร้างสมการทานายโดยใช้วธิ ีกาลังสองน้อยที่สุด(Least square method)
สมการทานายค่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้ของน้ ามันจากถัว่ ดาวอินคาเมื่อใช้บิวทานอล, เฮกเซน, เอทานอล และไอโซ
โพรพานอลเป็ นตัวทาละลาย แสดงดังสมการที่ (3) ถึงสมการที่ (6) ตามลาดับ
Y1 = 42.231 + 0.563t + 0.01557V
(3)
Y2 = 43.557 + 0.528t + 0.00418V
(4)
Y3 = 4.847 + 2.786t + 0.01791V
(5)
Y4 = 32.739 + 0.659t + 0.00752V
(6)
จากการพิ จารณาค่ าคงที่ ของสมการท านายเมื่ อ ใช้ต ัวท าละลายต่ างๆ พบว่าแนวโน้มของค่ าคงที่ (a, b และ c)
เมื่อใช้บิวทานอล, เฮกเซน และไอโซโพรพานอล ใกล้เคียงกัน แต่ค่าคงที่หน้าตัวแปรเวลา(ค่า b) ของสมการทานายเมื่อใช้
เอทานอลเป็ นตัวทาละลายจะสูงกว่าเมื่อใช้ตวั ทาละลายอื่นๆ ประมาณ 5 เท่า ซึ่ งแสดงว่าตัวแปรเวลาที่ใช้ในการสกัดเมื่อใช้
เอทานอลเป็ นตัวทาละลายมีผลต่อค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของน้ ามันจากถัว่ ดาวอินคามากกว่าเมื่อใช้ตวั ทาละลายชนิดอื่นๆ
เมื่ อนาสมการทานายมาประมาณค่าเปอร์ เซ็ นต์ผลได้ของน้ ามันจากถัว่ ดาวอิ นคาเมื่อใช้ตวั ทาละลายชนิ ดต่างๆ
เปรี ยบเที ยบกับผลที่ได้จากการทดลองได้ผลดังภาพที่ 3 จากกราฟจะเห็นได้วา่ สมการทานายเมื่อใช้บิวทานอลเป็ นตัวสกัด
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ให้ผลการทานายที่ใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากผลการทดลองทุกค่าของเวลาที่ใช้ในการสกัด ส่ วนสมการทานายเมื่อใช้ตวั ทาลาย
อื่นๆ พบว่าสมการทานายเมื่อใช้เวลาในการสกัดเท่ากับ 3 ชัว่ โมงมีความคลาดเคลื่อนสูงกว่าที่เวลาอื่นๆ

(ก) สกัดด้วยบิวทานอล

(ข) สกัดด้วยเฮกเซน

(ค) สกัดด้วยเอทานอล
(ง) สกัดด้วยไอโซโพรพานอล
ภาพที่ 3 การเปรี ยบเทียบผลของค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้เมื่อสมการทานายกับผลการทดลองเมื่อใช้ตวั ทาละลายต่างๆ
จากการทดสอบความแม่ น ย าของสมการในการท านายค่ า เปอร์ เซ็ น ต์ ผ ลได้ข องน้ ามัน จากถั่ว ดาวอิ น คา
โดยการเปรี ยบเทียบค่าเปอร์ เซ็นผลได้ที่ได้จากการทดลองกับที่ ได้จากการใช้สมการทานาย พบว่าค่าเฉลี่ยของเปอร์ เซ็นต์
ความคลาดสัมบูรณ์(Average of percentage absolute error) ของสมการทานายค่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้ของน้ ามันจากถัว่ ดาวอิน
คาเมื่อใช้ บิวทานอล, เฮกเซน, เอทานอล และไอโซโพรพานอลเป็ นตัวทาละลาย มีค่าเท่ากับ 1.10%, 2.73%, 65.11% และ
4.59 % ตามลาดับ ซึ่ งจะเห็ นว่าสมการทานายค่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้ของน้ ามันจากถัว่ ดาวอินคาเมื่อใช้บิวทานอล, เฮกเซน
และไอโซโพรพานอลเป็ นตัวทาละลายภายใต้สมมติฐานที่วา่ ค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของน้ ามันมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับเวลาที่
ใช้ในการสกัดและปริ มาตรเริ่ มต้นของตัวทาละลายมี ค่าเฉลี่ ยของเปอร์ เซ็ นต์ความคลาดสัมบู รณ์ น้อยกว่า 5 เปอร์ เซ็น ต์
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมการทานายเมื่อใช้ตวั ทาลายทั้ง 3 ตัวดังกล่าวมีความแม่นยา โดยสมการทานายค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของ
น้ ามันจากถัว่ ดาวอินคาเมื่อใช้บิวทานอลเป็ นตัวละลายมีความแม่นยามากที่สุดมีค่าเฉลี่ยของเปอร์ เซ็นต์ความคลาดสัมบูรณ์
เพียง 1.10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ในขณะที่สมการทานายค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของน้ ามันจากถัว่ ดาวอินคาเมื่อใช้เอทานอลเป็ นตัว
ทาละลาย มีค่าเฉลี่ยของเปอร์ เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสู งที่ สุด ซึ่ งแสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้ของ
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น้ ามันมีความไม่เป็ นเชิ งเส้นกับเวลาที่ใช้ในการสกัดและปริ มาตรเริ่ มต้นของตัวทาละลายเหมือนกับที่ ต้ งั สมมติฐานก่อน
สร้างสมการทานาย

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาการสกัดน้ ามันจากถัว่ ดาวอินคาโดยการสกัดด้วยตัวทาละลายโดยใช้เทคนิ คการสกัดแบบซอกห์เลต
โดยเลือกใช้ตวั ทาละลายอินทรี ย ์ 4 ชนิ ด นอกจากนี้ได้ทาการศึกษาเวลาที่ใช้ในการสกัดและปริ มาตรเริ่ มต้นของตัวทาลายที่
แตกต่างกัน สามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้
1. ตัวทาละลายที่ ให้ค่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้สูงสุ ดคือบิ วทานอล รองลงมาคือเฮกเซน โดยค่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้ของ
น้ ามันเมื่อสกัดด้วยตัวทาละลาย 2 ชนิดนี้ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์
2. เมื่อเพิ่มเวลาในการสกัดจะทาให้เปอร์ เซ็นต์ผลได้ของน้ ามันที่ ได้จากถัว่ ดาวอินคาสู งขึ้น โดยค่าเปอร์ เซ็นต์
ผลได้ของน้ ามันเมื่อใช้เวลาในการสกัด 9 ชัว่ โมงมีค่าสู งกว่าเมื่อใช้เวลาในการสกัด 3 ชัว่ โมงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์
3. เมื่อเพิ่มปริ มาตรของตัวทาละลายตอนเริ่ มต้นพบว่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้ของน้ ามันที่ ได้จากถัว่ ดาวอินคาสู งขึ้น
แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์
4. ค่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้ของน้ ามันจากถัว่ ดาวอินคาเมื่อค่าสู งสุดเท่ากับ 53.87 % เมื่อใช้บิวทานอลเป็ นตัวทาละลาย
โดยมีปริ มาตรเริ่ มต้น 450 มิลลิลิตรและใช้เวลาในการสกัด 9 ชัว่ โมง
5. สมการทานายค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของน้ ามันที่ได้จากถัว่ ดาวอินคาเมื่อใช้บิวทานอล, เฮกเซน และไอโซโพรพา
นอลเป็ นตัวทาละลายภายใต้สมมติฐานว่าค่าเปอร์ เซ็นต์ผลได้ของน้ ามันมีความสัมพันธ์เป็ นเชิงเส้นกับเวลาที่ใช้ในการสกัด
และปริ มาตรเริ่ มต้น ของตัวทาละลาย สามารถท านายค่าเปอร์ เซ็ น ต์ผลได้ของน้ ามัน ได้แม่ นยาโดยมี ค่าเฉลี่ ยของความ
คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์นอ้ ยกว่า 5%
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การศึกษาเชิงทดสอบสมรรถนะการกลัน่ เอทานอลด้ วยรังสี อาทิตย์ โดยการใช้ คลื่นอัลตราโซนิค
Experimental Study on Performance of solar ethanol distillation using ultrasonic waves
จารุ วฒั น์ เจริ ญจิต1* และ วสันต์ จีนธาดา1
Jaruwat Jareanjit* and Wasan Jeentada

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ ได้ศึกษาเชิงทดสอบการใช้คลื่นอัลตราโซนิ คในการกลัน่ สารละลายเอทานอล โดยทดสอบสมรรถนะ
จากผลของการใช้คลื่นอัลตราโซนิ คความถี่ 0 kHz และ40 kHz ติดตั้งบริ เวณท่อทางเข้าถังกลัน่ เอทานอลในกระบวนการกลัน่
แบบไม่ต่อเนื่องหรื อแบบกะ (batch) โดยหมุนเวียนสารละลายเอทานอลความเข้มข้นเริ่ มต้น 10, 40 และ70%v/v ปริ มาตร 20 liter
ผ่านหัวกระจายสารละลายเอทานอลที่ ติดตั้งส่ วนบนในถังกลัน่ เที ยบกับระบบปกติ (evap) จากการทดสอบ พบว่าการใช้
คลื่ น อัล ตราโซนิ ค ที่ ย่านความถี่ 40 kHz มี ป ระสิ ท ธิ ภาพการแยกสู งสุ ด 47, 46 และ 35% สามารถแยกเอทานอลออกจาก
สารละลายผ่านกระบวนการกลัน่ คิดเที ยบเท่าปริ มาณเอทานอลบริ สุทธิ์ ที่กลัน่ ได้ต่อกะ (batch) สู งกว่าไม่ใช้คลื่นอัลตราโซ
นิคหรื อ 0 kHz และระบบปกติ (evap) ตามลาดับ

คาสาคัญ : การกลัน่ เอทานอล, คลื่นอัลตราโซนิค, การกลัน่ ด้วยรังสี อาทิตย์
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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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บทนา
จากปั ญ หาการขาดแคลนพลัง งาน และสิ่ งแวดล้อ มในปั จ จุ บัน แนวทางการแก้ไขปั ญ หาระยะยาวในระดับ
นานาชาติมุ่งเน้นไปที่การส่ งเสริ มการใช้พลังงานทดแทนรู ปแบบต่างๆ มากขึ้น สาหรับในประเทศไทยกระทรวงพลังงาน
ได้วางแผนการพัฒนาพลังงานทดแทน และพลัง งานทางเลือกเพิ่มขึ้น 25% ใน 10 ปี (ปี 2555-2564) โดยหนึ่ งในแผนที่ ใช้คือ
กาหนดเป้ าหมายการใช้เอทานอลซึ่ งมีแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตรในประเทศ ดังนั้นการพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอล
จึ งเป็ นงานที่ น่ าสนใจและสอดคล้อ งกับ นโยบายของกระทรวงพลังงาน โดยทั่วไปการกลัน่ แบบลาดับ ส่ วน (Fractional
distillation) ในการเพิ่มความเข้นข้นของเอทานอลจาก 9-10 %v/v ไปเป็ น 93-95 %v/v เพื่อนาไปใช้ในการผลิตเชื้ อเพลิงทดแทน
ได้น้ ัน ต้องใช้พลังงานความร้อนจานวนมาก ซึ่ งที่ ผ่านมามีการศึ กษาการนารั งสี อาทิ ตย์ซ่ ึ งเป็ นพลังงานหมุนเวียน และ
สะอาดมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการกลัน่ เอทานอลแบบไม่ต่อเนื่ อง (Vorayos et al., 2006; Siangsukone et al. 2008; Jareanjit et al.,
2009) และมี การพัฒ นาการใช้ถาดระเหย และหัวกระจายสารละลายในถังกลัน
่ ให้มีพ้ืนที่ ระเหยในแนวดิ่งมากขึ้น (Jareanjit
และBoonyanuwat, 2016; Jareanjit และBoonyanuwat, 2017) แต่กระบวนการกลัน่ ด้วยรังสี อาทิตย์มีอุณหภูมิต่ากว่าความร้อนที่ได้จาก
การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิ ลในอุตสาหกรรม ส่ งผลให้ตอ้ งทาการกลัน่ ซ้ าหลายครั้งจึงจะได้ความเข้มข้นที่ตอ้ งการ ดังนั้น
การเพิ่มความเข้มข้นในการกลัน่ แบบไม่ต่อเนื่ อง โดยใช้รังสี อาทิตย์ให้มีความเข้มข้นสู งมากกว่าการกลัน่ ด้วยวิธีการปกติจึง
เป็ นสิ่ งสาคัญ โดยคณะผูว้ จิ ยั พบว่าเทคโนโลยีคลื่นอัลตราโซนิคเป็ นแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ ในการพัฒนาระบบดังกล่าวได้
โดยงานวิจัยที่ ผ่านมา แสดงให้เห็ น ว่าการใช้ค ลื่ น อัล ตราโซนิ คสามารถประยุก ต์ใช้ในลดการใช้พ ลังงานและการเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในอุตสาหกรรมต่างๆ (Leonelli และ Mason, 2010; Yao, 2010) ช่วงความถี่ 20 – 40 kHz ทาให้ของเหลวเกิดการแตกตัว
และเกิดฟองอากาศขึ้น จากปรากฏการณ์ Cavitation ซึ่งส่งผลต่อคุณสมบัติทางกล และทางเคมีของสสาร มีการประยุกต์ใช้งาน
อย่างกว้างขวางในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการสกัดสารต่างๆ (Li et al., 2014) โดยเฉพาะการใช้ในการผลิตเชื้ อเพลิงทางเลือก
(Badday et al., 2013; Ramachandran et al., 2013; Luo et al., 2014) สามารถช่ ว ยลดระยะเวลาของกระบวนการผลิ ต ไบโอดี เซลผ่ าน
ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน่ (Transesterification) โดยการเร่ งความเร็ วของตัวทาละลายทาให้พ้นื ที่แลกเปลี่ยนระหว่างตัวทา
ละลายและตัว ถู ก ละลายเพิ่ ม ขึ้ น (Colucci et al. 2005; Ren et al., 2010; Kumar et al., 2014) นอกจากนี้ Yasuda et al. (2014) ได้น ามา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการแยกเอทานอลจากสารละลายที่ผสมน้ าที่ความเข้มข้นต่า โดยใช้ไอฟองอากาศขนาดเล็ก (Microdroplet) ที่เกิดจากอัลตราโซนิ คอะตอมไมเซอร์ ความถี่สูง (Ultrasonic atomizer) ผลที่ได้สาระลายเอทานอลมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Kirpalani และ Suzuki, (2011) ที่ ใช้เพิ่มความเข้น ข้นของสารละลายเอทานอล โดยการควบแน่ น
ละอองหมอกเอทานอล-น้ า ที่ผลิตจากจากอัลตราโซนิคความถี่สูง 2.4 MHz ในกระบวนการแยกเอทานอล-น้ าแบบต่อเนื่ อง ที่
อุณหภูมิต่า 10๐C, 24๐C จากปรากฏการณ์ Cavitation ตามลาดับ
ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงมีแนวคิดที่ จะทดสอบการใช้คลื่นอัลตราโซนิ คซึ่ งติดตั้งบริ เวณท่อทางเข้าถังกลัน่ เอทานอล
ผ่านหัวกระจายสารละลายเอทานอลที่ ติดตั้งส่ วนบนในถังกลัน่ ที่ พฒ
ั นา (Jareanjit และBoonyanuwat, 2017) ในการเพิ่ม
สมรรถนะการกลัน่ เอทานอลด้วยรังสี อาทิตย์กรณี ไม่ใช้คลื่นอัลตราโซนิ คหรื อ 0 kHz และใช้คลื่นอัลตราโซนิ คย่านความถี่
40 kHz เทียบกับระบบปกติ (evap) ที่สภาวะเดียวกัน เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการกลัน่ เอทานอลด้วยรังสี อาทิตย์ต่อไป
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ชุ ดทดลอง

ชุดทดลองประกอบด้วยถังกลัน่ เอทานอลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 cm สูง 160 cm ความจุ 40 liter โดยมีส่วนระเหย
และควบแน่นอยูใ่ นชุดเดียวกัน บริ เวณส่วนกลางระหว่างส่วนระเหยและควบแน่นจะติดตั้งกรวยรับของเหลวควบแน่นออก
จากระบบ ถัดลงมาจะติดตั้งหัวกระจายสารละลายเอทานอล สาหรับเพิม่ พื้นที่การทาระเหยในแนวดิ่งให้มากขึ้น โดยไหลตก
ลงผ่านสู่ ถงั เก็บด้านล่าง และหมุนวนสารทางานจากส่ วนล่างของถังกลัน่ ไปที่ หัวกระจายสารละลายหมุนวนเป็ นวัฎจักร
ติ ดตั้งหัวปล่อยคลื่ น อัล ตราโซนิ ค (Ultrasonic transducer) ขนาด 100 W จานวน 3 หัว บริ เวณท่ อทางเข้าถังกลัน่ เอทานอลหัว
กระจายสารละลาย ขับโดย Ultrasonic generator รุ่ น AKHGZ – 38630 ติดตั้งขดลวดไฟฟ้ าขนาด 2000 W ซึ่ งแช่ในสารละลายเอทา
นอลเป็ นแหล่งความร้อน เพื่อจาลองสถานการณ์ ความร้อนจากรั งสี อาทิ ตย์ ใช้ปั๊มหมุนเวียนสารละลายเอทานอลความ
เข้มข้นต่างๆ เป็ นสารทางานในระบบ ในกระบวนการกลัน่ แบบไม่ต่อเนื่อง (batch) ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 1 วัดค่าโดย
โรตามิเตอร์ ตามลาดับ โดยใช้ตวั เก็บรังสี อาทิ ตย์แบบแผ่นราบ (Flat Plate Solar Collector) ขนาดพื้นที่ รับรังสี 1.95 m2 ติดตั้งหัน
หน้าไปทางทิศใต้เอียงทามุม 7 องศากับแนวระดับ (ตามตาแหน่งละติจูดที่ติดตั้ง) เป็ นแหล่งให้ความร้อนแก่สารละลาย กรณี
ทดสอบด้วยรังสี อาทิตย์

ภาพที่ 1 ท่อสาหรับติดหัว Ultrasonic transducer ความถี่ 40 kHz ด้าน Size view และแนวคิดระบบกลัน่ เอทานอลด้วยรังสี อาทิตย์
ร่ วมกับคลื่นอัลตราโซนิค (Jareanjit และBoonyanuwat, 2017)
2. วิธีการทดลอง

งานวิจยั นี้ ได้ออกแบบการใช้คลื่ น อัลตราโซนิ คซึ่ งติ ดตั้งบริ เวณท่ อบริ เวณก่ อนเข้าหัวกระจายสารละลาย เอ
ทานอล ในการเพิ่มสมรรถนะการกลัน่ เอทานอลด้วยรังสี อาทิตย์ เทียบกับระบบปกติ (evap) ที่สภาวะเดียวกัน โดยหมุนวน
สารละลายปริ มาณ 20 liter ในถังกลัน่ ที่อตั ราการไหล 9 lit/min ผ่านหัวกระจายสารละลายเอทานอลที่ติดตั้งส่วนบนในถังกลัน่
(Jareanjit และBoonyanuwat, 2017) ที่ ความเข้ม ข้น เริ่ ม ต้น 10, 40 และ70% v/v โดยพิ จารณาสมรรถนะในส่ วนของความเข้ม ข้น
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ปริ มาณการกลัน่ ประสิ ทธิภาพการแยกและค่าสมรรถนะ ตามลาดับ ดาเนินการทดสอบเปรี ยบเทียบที่สภาวะเดียวกัน โดยใช้
ขดลวดไฟฟ้ าขนาด 2000 W ทดแทนความร้อนรังสี อาทิ ตย์ โดยตั้งอุณหภูมิ 70ºC ช่วงเวลาที่ ใช้ในการทดลอง 3hrs.โดยเปิ ด
เครื่ องอัล ตร้ าโซนิ ค ในชั่วโมงที่ 2-3 ตามล าดับ วัด อุณ หภู มิภ ายในระบบที่ ตาแหน่ งต่ าง ๆ คื อ อุ ณ หภูมิ ส ารละลาย (Ts)
อุณหภูมิในถังกลัน่ ตาแหน่งที่ 1,2,3 (T1, T2,T3) อุณหภูมิสารละลายออกจากตัวเก็บรังสี อาทิตย์ (Tco) อุณหภูมิสารละลายเข้าตัว
เก็บรังสี อาทิตย์ (Tci) อุณหภูมิน้ าหล่อเย็น (Tc) อุณหภูมิน้ าหล่อเย็นในถังขนาด 80 liter (Tw) และอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม (Ta) ด้วย
เทอร์ โมคัปเปิ ลชนิ ด K ซึ่ งมีความละเอียด +/-0.5oC บันทึกข้อมูลอุณหภูมิการทดลอง ทุกๆ 1 min โดยใช้ Data logger (Yokogawa)
Model MW 2000 วัดปริ มาณการกลัน
่ และความเข้มข้นที่ ช่วงเวลา 1 hr. ด้วยกระบอกตวงและไฮโดรมิเตอร์ เพื่อนาค่าที่ ได้มา
เปรี ยบเทียบสมรรถนะการกลัน่ ที่ความเข้มข้นเริ่ มต้นต่างๆ 3 กรณี คือการหมุนวนสารละลายเอทานอลผ่านหัวปล่อยคลื่นอัล
ตราโซนิ คและหัวกระจายสารละลาย กรณี ไม่ใช้คลื่นอัลตราโซนิ คหรื อ 0 kHz และใช้คลื่นอัลตราโซนิ คย่านความถี่ 40 kHz
เทียบกับระบบปกติ (evap) ที่ไอผสมระเหยจากผิวระเหยส่ วนล่างของถังกลัน่ สาหรับเป็ นข้อมูลอ้างอิงระบบอื่นที่มีลกั ษณะ
เหมือนกันมากที่สุด ที่ สภาวะเดียวกัน เพื่อหากรณี ที่มีสมรรถนะสู งสุ ด ไปทดสอบด้วยรังสี อาทิตย์ต่อไป ซึ่ งจะดาเนิ นการ
ทดสอบในช่วงเวลา (9:00–15:00) น. เป็ นเวลา 6 hrs.โดยใช้คลื่นคลื่นอัลตราโซนิคในช่วงเวลา 11.00–14.00 น. เป็ นเวลา 3 hrs.ทา
การวัดค่ารังสี อาทิตย์ดว้ ย Pyranometer (Kipp & Zonen) Model CM11B ความละเอียด +/-2 W/m2
โดยที่ ประสิ ทธิ ภาพการแยก ( Separation Efficiency) เป็ นอัตราส่ วนระหว่างปริ มาณเอทานอลบริ สุทธิ์ ที่ กลัน่ ได้ (ml)
เทียบกับปริ มาณปริ มาณเอทานอลบริ สุทธิ์เริ่ มต้น (ml) สามารถคานวณได้จากสมการ

Separation =

me ( product )
me (initial )

(1)

โดยที่ค่าสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นของการกลัน่ เอทานอล (Performance) เป็ นอัตราส่ วนระหว่างส่ วนต่างของปริ มาณเอทา
นอลบริ สุทธิ์ ที่ กลัน่ ได้จากระบบใหม่กบั ปริ มาณปริ มาณเอทานอลบริ สุทธิ์ ที่ กลัน่ ได้จากระบบเดิ ม (ml) เที ยบกับปริ มาณ
ปริ มาณเอทานอลบริ สุทธิ์ที่กลัน่ ได้จากระบบเดิม (ml) สามารถคานวณได้จากสมการ

 system =

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

(2)

Tco
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Tci

Tc
Ta
T1
T2

Tw

T3
Ts

ภาพที่ 2 รายละเอียดตาแหน่งวัดอุณหภูมิต่างๆ และหัวกระจายสารละลาย ในระบบกลัน่ เอทานอลด้วยรังสี อาทิตย์
ร่ วมกับคลื่นอัลตราโซนิค

ผลและวิจารณ์ผล
การทดสอบสมรรถนะการกลัน่ สารละลายเอทานอลความเข้มข้นเริ่ มต้น 10, 40 และ70%v/v ที่อตั ราการไหล 9 lit/min
เป็ นค่าคงที่ในการทดสอบปั จจัยของการใช้คลื่นอัลตราโซนิค 40 kHz และไม่ใช้ หรื อ 0 kHz ต่อสมรรถนะการกลัน่ สารละลาย
ที่อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม 27-32oC ซึ่ งพบว่าอุณหภูมิที่ตาแหน่งต่างๆ แปรผันตามความร้อนจากขดลวดไฟฟ้าอย่างช้าๆ จากการ
สะสมความร้อนของสารละลายเอทานอล โดยอุณหภูมิสารละลายในถัง (Ts) อยูท่ ี่ประมาณ 68-70๐C ตามที่ต้ งั อุณหภูมิไว้ โดย
อุณ หภู มิน้ าหล่อเย็น (Tc) และอุณ หภูมิ ถงั เก็ บ น้ า (Tw) อยู่ที่ 28-40๐C ในช่ วงเวลา 180 นาที เนื่ องจากรั บ ความร้ อนจากผิ ว
ควบแน่นในถังกลัน่ ตามลาดับ
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ภาพที่ 4 ปริ มาณเอทานอลที่กลัน่ ได้และประสิ ทธิภาพการแยกต่อความเข้มข้นเริ่ มต้น ที่กรณี ศึกษาต่าง ๆ
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จากภาพที่ 3 และ 4 พบว่าความเข้มข้นและปริ มาณสารละลาย เอทานอลที่กลัน่ ได้แปรผันตามความเข้มข้นเริ่ มต้น
โดยกราฟแสดงความชันสู งที่ค่าความเข้มข้นเริ่ มต้น 40%v/v ในขณะที่ ปริ มาณเอทานอลที่กลัน่ ได้ เมื่อเปรี ยบเทียบทุกกรณี
พบว่าที่ยา่ นความถี่ 40 kHz มีค่าความเข้มข้นของเอทานอลที่กลัน่ ได้ใกล้เคียงกัน แต่มีปริ มาณสารละลายที่กลัน่ ได้สูงกว่าใน
ทุกๆ ความเข้มข้นเริ่ มต้น ส่งผลให้ปริ มาณเอทานอลที่กลัน่ ได้สูงกว่าแตกต่างอย่างชัดเจน ในการกลัน่ เอทานอลความเข้มข้น
เริ่ มต้น 40%v/v ขึ้นไป โดยแปรผันตามความถี่ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเที ยบกับการกลัน่ เอทานอลความเข้มข้นเริ่ มต้น 10%v/v ซึ่ งไม่
แสดงความแตกต่างอย่างชัดเจน พิจารณาว่าการติดตั้งหัวปล่อยคลื่นอัลตราโซนิ ค (Ultrasonic transducer) บริ เวณท่อทางเข้าถัง
กลัน่ เอทานอลหัวกระจายสารละลาย เป็ นปั จจัยของการเพิ่มสมรรถนะการกลัน่ สารละลายเอทานอลเที ยบกับระบบปกติ
กรณี ไม่ใช้คลื่นอัลตราโซนิค
จากภาพที่ 4 แนวโน้มของประสิ ทธิภาพการแยก (Separation Efficiency) เทียบกับความเข้มข้นเริ่ มต้น โดยที่การกลัน่ เอ
ทานอลร่ วมคลื่ นอัลตราโซนิ คเที ยบกับระบบปกติ มีแนวโน้มสู งกว่าชัดเจนที่ ความเข้มข้นเริ่ มต้น ต่ ากว่า 50%v/v ดังนั้น
คลื่นอัลตราโซนิ คมีอิทธิ พลต่อการแยกเอทานอลของจากสารผสม มากที่สุดในส่วนของความเข้มข้นเริ่ มต้นต่า 10%v/v และ
40%v/v แปรผันตามค่าความถี่ที่เพิ่มขึ้น ตามลาดับ หลังจากนั้นประสิ ทธิ ภาพการแยกมีค่าต่ าลง โดยกรณี ใช้คลื่นอัลตราโซนิ
คย่านความถี่ 40 kHz มีประสิ ทธิ ภาพการแยกสู งสุ ดประมาณ 47, 46 และ 35% ตามมาด้วยกรณี ไม่ใช้คลื่นอัลตราโซนิ คหรื อ 0
kHz มีประสิ ทธิ ภาพการแยกสู งสุ ดประมาณ 45, 41 และ 33% ในขณะที่ระบบปกติ มีประสิ ทธิ ภาพการแยกประมาณ 18, 18 และ
14% ที่ความเข้มข้นเริ่ มต้น 10, 40 และ70%v/v ตามลาดับ นอกจากนี้ พิจารณาได้วา่ การติดตั้งหัวกระจายสารละลายเอทานอลที่
ติดตั้งส่ วนบนในถังกลัน่ สามารถเพิ่มพื้นที่ระเหยในแนวดิ่ง โดยแปรผันตามระยะห่ างระหว่างจุดกระจายสารละลายเอทา
นอล ส่วนบนสุดกับผิวระเหยของสารละลายเอทานอลส่วนล่าง โดยมีความดันตกคร่ อมในระบบต่ากว่า ซึ่งแนวทางดังกล่าว
สามารถพัฒ นาถังกลัน่ ที่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพ ส าหรั บ ระบบกลัน่ เมทานอลด้วยรั งสี อาทิ ตย์ โดยใช้พลังงานหมุ นเวียนเสริ ม
กระบวนการผลิตต่อไป
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ตารางที่ 1 สมรรถนะการกลัน่ และค่าสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น (Performance) กรณี ศึกษาต่าง ๆ
initial (%v/v)
10
40
70
initial (%v/v)
10
40
70
initial (%v/v)
10
40
70

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

performance
performance
1.46
1.27
1.34
performance
1.58
1.55
1.54

จากข้อมูลในตารางที่ 1 พบว่าระบบกลัน่ กรณี ศึกษาที่ ใช้คลื่นอัลตราโซนิ คย่านความถี่ 40 kHz มีค่าสมรรถนะการ
กลั่น และค่ าสมรรถนะที่ เพิ่ ม ขึ้ น (Performance) สู ง สุ ด ตามมาด้ว ยกรณี ไ ม่ ใ ช้ค ลื่ น อัล ตราโซนิ ค หรื อ ย่านความถี่ 0 kHz
ตามลาดับ ในทุกๆ ความเข้มข้นเริ่ มต้น โดยค่าสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับระบบปกติ (evap) พบว่ากรณี ใช้ยา่ นความถี่
40 kHz มีค่าสมรรถนะที่ เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเท่ากับ 1.58, 1.55 และ1.54 เท่า ในขณะที่ กรณี ไม่ใช้คลื่นอัลตราโซนิ คหรื อ 0 kHz มีค่า
สมรรถนะที่ เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกันคือเท่ากับ 1.46, 1.27 และ1.34 เท่า เมื่อเทียบกับระบบปกติ (evap)ในถังกลัน่ ที่ ไม่ได้ปรับปรุ ง
ในการกลัน่ เอทานอลที่ความเข้มข้นเริ่ มต้น 10, 40 และ70%v/v ตามลาดับ จึ งพิจารณาได้วา่ ในการกลัน่ เอทานอลนอกเหนื อ
จากอาศัยความแตกต่างของอุณหภูมิจุดเดือดที่ต่างกันของสารละลาย 2 ชนิด และการออกแบบถังกลัน่ ที่เพิ่มพื้นที่การระเหย
สามารถใช้คลื่นอัลตราโซนิคความถี่ดงั กล่าวทาให้แรงยึดเหนี่ยวอนุภาคต่าลง หรื อช่วยเร่ งการแยกพันธะไฮโดรเจนของสาร
ผสม เอทานอล-น้ า ประกอบกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลความตึงผิวของสารละลายต่าลงสสารจึงระเหยได้มากขึ้น นอกจากนี้
(Cavitation) ส่งผลให้เกิดฟองอากาศขนาดเล็ก (Micro-droplet) ของเอทานอล และไอน้ า โดยเฉพาะเอทานอล ที่มีความดันไอสู ง
กว่า สามารถระเหยแยกตัวออกจากสารละลายเอทานอล-น้ าอย่างชัดเจน โดยเฉพาะที่ ความเข้มข้นเริ่ มต้นต่ากว่า 50%v/v ลง
มา
โดยเลื อกความเข้มข้นเริ่ มต้น 40% v/v เพื่อทดสอบสมรรถนะการกลัน่ สารละลายเอทานอลด้วยความร้อนรังสี
อาทิ ตย์ เนื่ องจากสามารถเพิ่มความเข้มข้นได้สูงกว่าความเข้มข้นเริ่ มต้น 10%v/v และ70%v/v มีความสะอาดเพียงพอที่ จะใช้
เป็ นสารทางาน โดยไม่เกิดการอุดตันในระบบเมื่อเทียบกับความเข้มข้นเริ่ มต้น 10%v/v ในทางปฏิบตั ิซ่ ึ งเป็ นน้ าส่าที่เกิดจาก
การหมักวัตถุ ดิ บ ทางการเกษตร ทดสอบกรณี ใช้ค ลื่ น อัลตราโซนิ ค ย่านความถี่ 40 kHz ที่ ค่ าสมรรถนะ (Performance) 1.55
แสดงผลการทดลองดังนี้
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ภาพที่ 5 ค่ารังสี อาทิตย์ และอุณหภูมิต่าง ๆ ในระบบกลัน่ สารละลายเอทานอลด้วยความร้อนรังสี อาทิตย์ (40 kHz)

ภาพที่ 6 ค่ารังสี อาทิตย์ และอุณหภูมิต่าง ๆ ในระบบกลัน่ สารละลายเอทานอลด้วยความร้อนรังสี อาทิตย์ (40 kHz)
จากภาพที่ 5 และ 6 พบว่าอุณหภูมิที่ตาแหน่ งต่างๆ ที่อตั ราการไหลสารทางาน 9 lit/min แปรผันตามค่ารังสี อาทิ ตย์
อย่างช้าๆ จากการสะสมความร้อนของสารละลายเอทานอลเข้มข้นเริ่ มต้น 40%v/v โดยอุณหภูมิสารละลายในถัง Ts อยู่ที่
ประมาณ 68-70๐C แปรผันตามค่ารังสี อาทิ ตย์ โดยอุณหภูมิน้ าหล่อเย็น (Tc) และอุณหภูมิถงั เก็บน้ า (Tw) อยูท่ ี่ 28-45๐C ในช่วง
เวลา 6 hrs. เนื่องจากรับความร้อนจากผิวควบแน่นในถังกลัน่ ในขณะที่ในช่วงเวลา 11.00 – 14.00 น. เป็ นเวลา 3 hrs. อุณหภูมิมี
การเปลี่ยนแปลงไปโดยลดลงประมาณ 20๐C คงที่ จากค่าที่ควรจะวัดได้ปกติ พิจารณาว่าเป็ นอิทธิพลของคลื่นอัลตราโซนิคที่
ทางานในช่ วงเวลาดังกล่าวส่ งผลต่อระบบสายสัญ ญานที่ ต่อไปยังเครื่ องวัดและบันทึ กอุณหภูมิ อย่างไรก็ตามไม่ส่ งผล
กระทบต่อการวัดค่าปริ มาณการกลัน่ ในระบบกลัน่
ตารางที่ 2 ความเข้มข้นของเอทานอลที่สามารถกลัน่ ได้โดยใช้รังสีอาทิตย์ในช่วงเวลาต่างๆของการทดลองในการทดลอง
ผสมเอทานอล 40%v/v (40 kHz)
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Ethanol 40%v/v (40 kHz)
(Electrical Energy = 1.7 kWh to 09:00-15:00)
Time Product (ml) Concentration (%v/v) Ethanol (ml)
9:00-10:00
350
74.00
259.00
10:00-11:00
976
79.00
771.04
11:00-12:00 1269
76.00
964.44
12:00-13:00 1029
74.00
761.46
13:00-14:00
319
66.00
210.54
14:00-15:00
472
68.00
320.96
4415
74.00
3267.10

ในขณะที่ ตารางที่ 2 แสดงปริ มาณสารละลายที่ กลัน่ ได้ และความเข้มข้นของเอทานอลที่ กลัน่ ได้ ในระบบกลัน่
สารละลายเอทานอลด้วยความร้อนรังสี อาทิ ตย์ พบว่าปริ มาณสารละลายที่ กลัน่ ได้รายชัว่ โมง แปรผันตามค่ารังสี อาทิ ตย์
ในขณะที่ ค วามเข้ม ข้น ของเอทานอลที่ กลั่น ได้ร ายชั่วโมงค่อ นข้างคงที่ และต่ าลงตามปริ ม าณเอทานอลที่ เหลื ออยู่ใน
สารละลายเริ่ มต้น ซึ่ งเป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดในกระบวนการกลัน่ แบบไม่ต่อเนื่ อง (batch distillation) ตามลาดับ โดยที่ค่ารังสี
อาทิตย์ดงั กล่าวระบบมีสมรรถนะในการกลัน่ สารละลายเอทานอลทั้งสิ้ น 4,415 ml หรื อ 2,264 ml/m2 ที่ความเข้มข้นรวม 74%v/v
ในช่วงเวลา 09:00-15:00 น. โดยปริ มาณการกลัน่ แปรผันตามค่ารังสี อาทิตย์

สรุ ปผลการวิจัย
การติดตั้งหัวกระจายสารละลายเอทานอลในถังกลัน่ เป็ นปั จจัยหลักในการเพิ่มสมรรถนะการกลัน่ เอทานอล โดย
ระบบหมุนวนที่อตั ราการไหล 9 lit/min ผ่านหัวกระจายสารละลายเอทานอล เมื่อเทียบกับระบบปกติ (evap) ที่ไอระเหยจาก
ผิวสารละลายเอทานอล ตามลาดับ ในขณะที่คลื่นอัลตราโซนิค (Ultrasonic transducer) เป็ นปั จจัยหลักในการเพิ่มสมรรถนะ
การกลัน่ เอทานอลแบบไม่ต่อเนื่อง ในการสร้างปรากฏการณ์ Cavitation ผ่านหัวกระจายสารละลายเอทานอล ในเร่ งการแยก
พันธะไฮโดรเจนของสารผสมเอทานอล-น้ าส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการถ่ายเทมวลสาร (mass transfer) สู งขึ้น โดยความ
เข้มข้นเฉลี่ยของเอทานอล และปริ มาณสารละลายที่กลัน่ ได้สูงกว่าระบบปกติ (evap) ในทุกๆ ความเข้มข้นเริ่ มต้น ส่งผลให้
ปริ มาณเอทานอลที่กลัน่ ได้สูงกว่า โดยกรณี ใช้คลื่นอัลตราโซนิคย่านความถี่ 40 kHz มีประสิ ทธิภาพการแยกสูงสุดประมาณ
47, 46 และ 35% และกรณี ไม่ใช้คลื่ นอัลตราโซนิ คหรื อ 0 kHz มี ประสิ ทธิ ภาพการแยกสู งสุ ดประมาณ 45, 41 และ 33%
ในขณะที่ ระบบปกติ (evap) มีประสิ ทธิ ภาพการแยกประมาณ 18, 18 และ 14% ที่ ความเข้มข้นเริ่ มต้น 10, 40 และ70%v/v
ตามลาดับ
กรณี ใช้ยา่ นความถี่ 40 kHz มีค่าสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเท่ากับ 1.58, 1.55 และ 1.54 เท่า ในขณะที่กรณี ไม่ใช้
คลื่นอัลตราโซนิ คหรื อ 0 kHz มีค่าสมรรถนะที่ เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกันคือเท่ากับ 1.46, 1.27 และ1.34 เท่า เมื่อเที ยบกับระบบ
ปกติ (evap)ในถังกลัน่ ที่ ไม่ได้ป รั บปรุ ง ในการกลัน่ เอทานอลที่ ค วามเข้ม ข้น เริ่ มต้น 10, 40 และ70%v/v ตามลาดับ ซึ่ ง
แนวทางดังกล่าวสามารถพัฒนาถังกลัน่ ที่ มีประสิ ทธิ ภาพ สาหรั บระบบกลัน่ เอทานอลด้วยรังสี อาทิ ตย์ โดยใช้พลังงาน
หมุนเวียนเสริ มกระบวนการผลิตต่อไป โดยเลือกความเข้มข้นเริ่ มต้น 40%v/v และใช้คลื่นอัลตราโซนิ คย่านความถี่ 40 kHz
ติดตั้งบริ เวณท่อบริ เวณก่อนเข้าหัวกระจายสารละลายเอทานอล เพื่อนาไปทดสอบสมรรถนะการกลัน่ สารละลายเอทานอล
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ด้วยความร้อนรังสี อาทิ ตย์ เนื่ องจากสามารถเพิ่มความเข้มข้นได้สูงกว่าความเข้มข้นเริ่ มต้น 10%v/v และ70%v/v มีความ
สะอาดเพียงพอที่จะใช้เป็ นสารทางาน โดยไม่เกิดการอุดตันในระบบเมื่อเทียบกับความเข้มข้นเริ่ มต้น 10%v/v ในทางปฏิบตั ิ
ซึ่งเป็ นน้ าส่าที่เกิดจากการหมักวัตถุดิบทางการเกษตร และทดแทนการกลัน่ ในถังกลัน่ แบบลาดับส่วน เพื่อเพิ่มความเข้มข้น
เนื่องจากความดันตกคร่ อมในระบบต่า
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ไพโรไลซิสองค์ ประกอบต่ างๆ ของมะพร้ าว
Pyrolysis for Various Part of Coconut Tree
ยรรยง สุขคล้าย1*
Yanyong Sookklay1*

บทคัดย่อ

พลังงานคือปั จจัยสาคัญในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็ นแหล่งพลังงาน
หลักแต่มีปริ มาณจากัด และก่อให้เกิดมลพิษเป็ นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ชีวมวลเป็ นพลังงานหมุนเวียนที่สาคัญที่สามารถ
นามาทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิ ลได้ ประเทศไทยเป็ นแหล่งเกษตรกรรมที่มีวตั ถุดิบชีวมวลหลายชนิ ด หนึ่ งในนั้นคือชีวมวล
จากมะพร้าว งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเที ยบร้อยละผลได้ของผลิ ตภัณฑ์ที่ได้จากการไพโรไลซิ ส วัสดุ ชีวมวล
เหลือใช้จากองค์ประกอบต่างๆ ของมะพร้าว ได้แก่ ทางมะพร้าว กะลามะพร้าว ขี้เลื่อยมะพร้าว กากมะพร้าว และเปลือก
มะพร้ าว ศึ ก ษาคุ ณ สมบัติ ท างความร้ อ น โดยสร้ างสมการท านายค่ า พลัง งานความร้ อ นสู ง (HHV) จากองค์ป ระกอบ
โดยประมาณด้วยค่าสารระเหย (VM) ความชื้น (M) คาร์ บอนคงตัว (FC) และเถ้า (Ash) ของวัตถุดิบองค์ประกอบต่างๆ ของ
มะพร้าว การไพโรไลซิ สใช้เตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อ (Tube Furnace) อัตราการไหลของแก๊สไนโตรเจน 100 cm3/min อุณหภูมิ
450 °C เวลา 2 ชัว่ โมง และอัตราการให้ความร้อน 10 °C/min จากการศึกษาพบว่า คุณสมบัติเชื้ อเพลิงก่อนไพโรไลซิ สของวัสดุ
ชี วมวลทางมะพร้ าว ขี้เลื่ อยมะพร้ าว และเปลือกมะพร้ าว มีปริ มาณคาร์ บอนคงตัวและปริ มาณสารระเหยที่ ใกล้เคี ยงกัน
ประมาณ 23 %โดยน้ าหนัก และ 65 %โดยน้ าหนักตามลาดับ เหมาะแก่การนามาเป็ นเชื้อเพลิงได้ และเมื่อพิจารณาที่ปริ มาณ
สารระเหยพบว่า กากมะพร้าวมี ปริ มาณมากที่ สุดที่ 82.81 %โดยน้ าหนัก เหมาะแก่ การนามาเป็ นน้ ามันชี วภาพ และเมื่ อ
พิจารณาผลิ ต ภัณ ฑ์ห ลังจากการไพโรไลซิ ส พบว่า กะลามะพร้ าวและกากมะพร้าวเหมาะแก่ การนามาผลิ ตถ่านชี วภาพ
เนื่ องจากมีปริ มาณคาร์ บอนคงตัวสู งถึง 60 %โดยน้ าหนัก และมีปริ มาณเถ้าน้อยอยูใ่ นช่วง 2-6 %โดยน้ าหนัก และในส่ วน
ของการสร้างสมการทานายค่าความร้อนของวัตถุดิบจากองค์ประกอบโดยประมาณขององค์ประกอบต่างๆ ของมะพร้าว
พบว่า สมการดังกล่าวมีคุณภาพ ในการทานายค่าความร้อนในระดับที่ยอมรับได้โดยได้รูปแบบสมการดังนี้ HHV(Cal/g) =
6743.71 - 1.61(VM)(FC) - 1.88(M2)(Ash) + 155.81(Ash)

คาสาคัญ : 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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บทนา
พลังงานเป็ นปั จจัยที่สาคัญในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และเป็ นปั จจัยการผลิตที่สาคัญ
ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมด้วย ดังนั้นจึงต้องคานึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัด ให้มีประสิ ทธิภาพ มากที่สุดและ
ต้องเลื อกใช้เชื้ อเพลิ งที่ มีราคาถูก ปริ มาณเพียงพอ ดังนั้นจึ งมี ศึกษาเพื่อหาพลังงานทดแทนเป็ นจานวนมาก ในปั จจุบัน
พลังงานจากชี วมวลเป็ นที่ น่ าสนใจมากยิ่งขึ้ น เนื่ องจากวัสดุ ชีวมวลเป็ นพลังงานที่ ใช้ได้ไม่มีวนั หมด แหล่งพลังงานอยู่
ภายในประเทศและมีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมน้อย วัสดุชีวมวลมี แหล่งที่ มาต่างกัน อาทิ เช่น พืชผลทางการเกษตร
(agricultural crops) เศษวัสดุเหลือทิ้งการเกษตร (agricultural residues) ไม้และเศษไม้ (wood and wood residues) หรื อของเหลือจากจาก
อุตสาหกรรมและชุมชน การจัดทางานวิจยั นี้ เพื่อเป็ นการลดสภาวะโลกร้อนในอีกด้านหนึ่ งและทาให้เกิ ดมูลค่าเพิ่มจาก
วัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรด้วย โดยงานวิจยั นี้ สนใจวัสดุชีวมวลเหลือใช้จากองค์ประกอบส่ วนต่างๆ ของมะพร้าว ได้แก่
ทางมะพร้าว กะลามะพร้าว ขี้เรื่ อยมะพร้าว กากมะพร้าว และเปลือกมะพร้าว ที่มีอยูม่ ากในประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อ
เปรี ยบเทียบร้อยละผลได้ของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการไพโรไลซิส
กระบวนการผลิตไพโรไลซิส (pyrolysis) คือ กระบวนการแตกตัวหรื อสลายโมเลกุลของสารประกอบหรื อวัสดุตา่ ง
ๆ ในสภาวะ ปราศจากออกซิเจน ภายใต้อุณหภูมิสูงประมาณ 400– 800 °C ผลิตภัณฑ์หลักที่เกิดขึ้นประกอบด้วย 3 ส่ วน ได้แก่
1) ของแข็ง หรื อ ถ่าน (char) 2) ของเหลวซึ่ งมี ลักษณะและสมบัติคล้ายน้ ามัน และ 3) แก๊ส โดยถ่าน สามารถนาไปใช้เป็ น
เชื้อเพลิงได้หรื อสามารถนาไปกระตุน้ เพื่อเป็ นถ่านกัมมันต์ (activated carbon) ซึ่ งนาไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น ใช้ในการดูด
ซับ สารอัน ตรายต่าง ๆ สาหรับ น้ ามัน อาจน าไปใช้งานเป็ นเชื้ อเพลิ งได้ทัน ที ห รื อปรั บ ปรุ งสมบัติ ก่อนเพื่ อการใช้งานที่
เหมาะสมแก่เครื่ องยนต์แต่ละชนิ ด และสาหรับแก๊สสามารถนามาเป็ นเชื้อเพลิงได้ เช่นเดียวกับน้ ามันและถ่าน สัดส่ วนและ
คุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ที่ได้แต่ละชนิดไม่แน่นอน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัยต่าง ๆ เช่น องค์ประกอบของวัตถุดิบเริ่ มต้น อัตราเร็ ว
ในการให้ ความร้อน อุณหภูมิความดัน เป็ นต้น [2]
งานวิจยั นี้ ได้ศึกษาวิเคราะห์ คุณสมบัติเชื้ อเพลิ งและหาสมการเพื่อทานายค่าพลังงานความร้อนสู ง (HHV) จาก
องค์ประกอบโดยประมาณ ปริ มาณสารระเหย ( VM) ปริ มาณความชื้น (M) ปริ มาณเถ้า (Ash) และปริ มาณคาร์ บอนคงตัว (FC)
ของวัตถุดิบจากองค์ประกอบต่างๆ ของมะพร้าว

วิธีดาเนินการวิจัย
1.เตรียมวัตถุดบิ
1.1 รวบรวมวัตถุดิบ 5 ชนิ ด จากส่ วนต่างๆ ของมะพร้าว (จังหวัดปทุมธานี ) ได้แก่ ขี้เลื่อยมะพร้าว ทางมะพร้าว
เปลือกมะพร้าว กากมะพร้าว กะลามะพร้าว
1.2 นาวัตถุดิบมาตากแห้งทิ้งไว้ 1 สัปดาห์
1.3 นาวัตถุดิบที่ผา่ นการตากแห้งแล้วมาลดขนาดแบบหยาบด้วยวีธีการสับด้วยมีดให้มีขนาดเล็กประมาณไม่เกิน 1
เซ็นติเมตร
1.4 นาวัตถุดิบที่ลดขนาดแล้วมาลดความชื้น โดยการอบแห้งที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง
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1.5 นาวัตถุดิบที่ผา่ นการอบแห้งแล้วมาบดละเอียดด้วยเครื่ องบดแบบปั่ นละเอียด
1.6 ทาการคัดขนาดเพื่อหาขนาดเฉลี่ยของวัตถุดิบแต่ละชนิดด้วยเครื่ องร่ อนแยกขนาดแบบตะแกรงร่ อน
2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ คุณสมบัตเิ ชื้ อเพลิงของวัสดุชีวมวลก่ อนไพโรไลซิส

น าวัส ดุ ชี ว มวลที่ ผ่านขั้น ตอนการเตรี ยม วิเคราะห์ ห าคุ ณ สมบัติ เชื้ อ เพลิ ง คื อ ค่ าปริ ม าณความชื้ น ในชี วมวล
(Moisture) ตามมาตรฐาน ASTM D 3173 – 73 ค่าปริ มาณสารระเหย (Volatile Matter) ตามมาตรฐาน ASTM D 3175 – 02 ค่าปริ มาณเถ้า
(Ash) ตามมาตรฐาน ASTM D 3174 – 02 และค่าปริ มาณคาร์บอนคงตัว (Fixed Carbon) ตามมาตรฐาน ASTM D 3172-73
3. ขั้นตอนการไพโรไลซิส

3.1 นาวัตถุดิบมาชัง่ น้ าหนักและจดบันทึ ก บรรจุลงในท่อสแตนเลส พร้อมทาน้ ายากันเกลียว-ตาย (Anti-Seize) ชัง่
น้ าหนักชุดควบแน่นและจดบันทึก
3.2 ทาการติดตั้งอุปกรณ์ในการทดลอง
3.3 ทาการไพโรไลซิ สที่อตั ราการไหล N2 10 cm3/min อุณหภูมิในการไพโรไลซิ สที่ 450 °C โดยเริ่ มต้นที่ 50 °C ทาการ
เพิ่มอุณหภูมิครั้งละ 10 °C/min จนถึงอุณหภูมิ 450 °C ตามลาดับ และคงไว้ที่อุณหภูมิต่างๆ เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง
3.4 แก๊ ส จะถู ก ควบแน่ น ด้วยน้ าหล่ อ เย็น ที่ ท่ อ ทางออก โดยของเหลวจะถู กเก็ บ ในชุ ด ควบแน่ น ซึ่ งถู ก ควบคุ ม

อุณหภูมิดว้ ยอ่างน้ าแข็ง ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการไพโรไลซิส คือ ถ่านชีวภาพและน้ ามันชีวภาพ
3.5 หลังจากการไพโรไลซิ สเรี ยบร้อยแล้ว ทาการชัง่ ถ่านชีวภาพที่ได้และบันทึกน้ าหนักที่ ถูกเก็บในชุดควบแน่ น
และบันทึกน้ าหนัก
3.6 นาถ่านชีวภาพที่ได้มาทาการวิเคราะห์หาค่า VM , MC , ASH , FC โดยใช้วธิ ีเดียวกับข้อ 2

ผลและวิจารณ์ผล
1. การวิเคราะห์ คุณสมบัตเิ ชื้ อเพลิงของวัสดุชีวมวลก่ อนไพโรไลซิส

จากรู ปที่ 1 ขี้เลื่อยมะพร้าวจะมีปริ มาณความชื้ นมากที่ สุดอยูท่ ี่ 9.65 %wt เนื่ องจากขี้เลื่อยมะพร้าวมีลกั ษณะทาง
กายภาพที่ เป็ นรู พรุ นมาก จึงทาให้สามารถดูดซับความชื้นในอากาศได้มากที่ สุด เมื่อพิจารณาที่ ปริ มาณสารระเหย พบว่า
กากมะพร้าวมี ปริ มาณสารระเหยมากที่ สุดอยู่ที่ 84.81 %wt เนื่ องจากกากมะพร้าวมีปริ มาณสารไฮโดรคาร์ บอนอยู่สูง เมื่ อ
นาไปผ่านกระบวนการไพโรไลซิ ส ทาให้ได้น้ ามันในปริ มาณมาก และได้ค่าพลังงานความร้อนสู ง เมื่อพิจารณาที่ ปริ มาณ
คาร์ บอนคงตัวและปริ มาณเถ้า พบว่าทางมะพร้าว ขี้เลื่อยมะพร้าว และเปลือกมะพร้าว มีปริ มาณคาร์ บอนคงตัวอยูป่ ระมาณ
23 %wt และมีปริ มาณเถ้าอยูใ่ นช่วง 4-9 %wt รองลงมาเป็ นกะลามะพร้าวซึ่ งมีปริ มาณคาร์ บอนคงตัวอยูท่ ี่ 18.33 %wt และมี
ปริ มาณเถ้าอยูท่ ี่ 0.67 %wt และสุดท้ายเป็ นกากมะพร้าว ซึ่ งมี ปริ มาณคาร์ บอนคงตัวอยูท่ ี่ 7 %wt และมีปริ มาณเถ้าอยูท่ ี่ 1.67
%wt เห็นได้วา่ ทางมะพร้าว ขี้เลื่อยมะพร้าว และเปลือกมะพร้าวมีปริ มาณคาร์ บอนคงตัวอยูม่ าก แต่มีปริ มาณเถ้าสู งจึงทาให้
ทางมะพร้าว ขี้เลื่อยมะพร้าว และเปลือกมะพร้าว ไม่เหมาะที่ จะนามาเป็ นเชื้อเพลิง และเมื่อพิจารณาค่าพลังงานความร้อน
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พบว่า กากมะพร้าวมี ค่าพลังงานความร้อนสู งที่สุดที่ 24.7565 MJ/kg ส่ วนทางมะพร้าว ขี้เลื่อยมะพร้าว เปลือกมะพร้าว และ
กะลามะพร้าวมีค่าพลังงานความร้อนประมาณ 18 MJ/kg แต่สาหรับกะลามะพร้าวและกากมะพร้าวเหมาะต่อการนามาเป็ น
เชื้อเพลิงที่สุด เนื่องจากกากมะพร้าวและกะลามะพร้าว มีปริ มาณสารระเหยอยูม่ าก และมีปริ มาณเถ้าอยูน่ อ้ ย

M

VM

Ash

FC

ภาพที่ 1 แผนภูมิการวิเคราะห์คุณสมบัติเชื้อเพลิงของวัตุดิบก่อนไพโรไลซิส
2. การวิเคราะห์ ร้อยละผลได้ ของผลิตภัณฑ์ ทไี่ ด้ จากการไพโรไลซิส

การทดลองไพโรไลซิ สองค์ประกอบต่างๆ ของมะพร้าว คือ กากมะพร้าว เปลือกมะพร้าว ทางมะพร้าว ขี้เลื่อย
มะพร้าว และกะลามะพร้าว ตามขั้นตอนที่ 3 นาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการไพโรไลซิ สทั้ง 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และ
แก๊ส มาคานวณหาร้อยละผลได้ ได้ผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลร้ อยละผลได้ ของผลิตภัณฑ์ ทไี่ ด้ จากการไพโรไลซิส

วัสดุชีวมวล

ร้อยละผลได้ (%)
ของแข็ง

ของเหลว

แก๊ส

กากมะพร้าว

16.58

7.70

75.72

เปลือกมะพร้าว

44.15

2.10

53.75

ทางมะพร้าว

41.61

7.90

50.50

ขี้เลื่อยมะพร้าว

34.54

4.87

60.59

กะลามะพร้าว

40.51

6.79

52.70

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

283

จากตารางที่ 1 และภาพที่ 2 เมื่อทาการทดลองที่สภาวะเดียวกันทุกๆ การทดลอง พบว่า กากมะพร้าวมีร้อย
ละผลได้ของแก๊สมากที่สุดที่ 75.72 % เนื่ องจากมีปริ มาณสารระเหยมาก รองลงมาเป็ นเปลือกมะพร้าว ทางมะพร้าว
ขี้ เลื่ อยมะพร้ าว และกะลามะพร้าว โดยมี ร้อยละผลได้ของแก๊สประมาณ 50 % เมื่ อพิ จารณาที่ ร้อยละผลได้ของ
ของเหลว พบว่ากากมะพร้าว ทางมะพร้ าว และกะลามะพร้าว มี ร้อยละผลได้ประมาณ 7% รองลงมาเป็ นเปลื อก
มะพร้าว และขี้เลื่อยมะพร้าวซึ่ งมีร้อยละผลได้อยูใ่ นช่วง 2-4 % และเมื่อพิจารณาที่ร้อยละของของแข็ง พบว่าเปลือก
มะพร้าว ทางมะพร้าว ขี้ เลื่อยมะพร้าว และกะลามะพร้าวมีร้อยละผลได้ ประมาณ 40 % เนื่ องจากเปลือกมะพร้าว
ทางมะพร้ าว และขี้ เลื่ อยมะพร้ าวมี ป ริ ม าณคาร์ บ อนคงตัวมากและปริ มาณเถ้ามาก แต่ กะลามะพร้ าวมี ป ริ ม าณ
คาร์บอนคงตัวมากที่สุด
80.00

% โดยน้ าหนัก

70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

ของแข็ง

ของเหลว

แก๊ส

ภาพที่ 2 แผนภูมิร้อยละผลได้ของผลิตภัณฑ์หลังไพโรไลซิส
3. การวิเคราะห์ สมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ หลังการไพโรไลซิส
หลังจากกระบวนการไพโรไลซิ สทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ 3 ส่ วน คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส นาส่ วนของ
ของแข็งมาวิเคราะห์หาคุณสมบัติเชื้อเพลิง โดยทาการทดลองทั้งหมด 3 การทดลอง ในปริ มาณ 1 กรัม โดยทาการเฉลี่ยผลการ
ทดลอง ทั้ง 3 การทดลอง จากการทดลองแสดงในรู ปที่ 3 พบว่า ขี้เลื่อยมะพร้าวมีปริ มาณความชื้ นมากที่ สุดอยูท่ ี่ 9.02 %wt
เนื่องจากขี้เลื่อยมะพร้าวมีลกั ษณะทางกายภาพที่เป็ นรู พรุ นมาก จึงทาให้สามารถดูดซับความชื้นในอากาศได้ดี เมื่อพิจารณาที่
ปริ มาณสารระเหย พบว่า กากมะพร้าว เปลือกมะพร้าว ทางมะพร้าว ขี้เลื่อยมะพร้าว และกะลามะพร้าว มีปริ มาณสารระเหย
อยูใ่ นช่วง 24-32 %wt เมื่อพิจารณาที่ปริ มาณเถ้า พบว่า ทางมะพร้าว และขี้เลื่อยมะพร้าวมีปริ มาณเถ้ามากซึ่งอยูใ่ นช่วง 1517 % wt รองลงมาเป็ นเปลื อกมะพร้ าวและกากมะพร้ าวมี ปริ มาณเถ้าอยู่ในช่ วง 6-9 % wt และสุ ดท้ายเป็ นกะลามะพร้ าวมี
ปริ มาณเถ้าอยูท่ ี่ 2.67 %wt เมื่อพิจารณาที่ปริ มาณคาร์ บอนคงตัว พบว่า กากมะพร้าวและกะลามะพร้าวมีปริ มาณคาร์บอนคง
ตัวมากประมาณ 60 % wt รองลงมาเป็ นเปลื อกมะพร้ าว ขี้ เลื่ อยมะพร้าว และทางมะพร้ าวซึ่ งมี ป ริ มาณคาร์ บอนคงตัวอยู่
ในช่วง 45-52 %wt เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่เป็ นของแข็งที่จะนาไปใช้เป็ นเชื้อเพลิง เห็นได้วา่ กะลามะพร้าวและกากมะพร้าว
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มีความเหมาะสมมากที่ สุด เนื่ องจากกะลามะพร้าวและกากมะพร้าวมีปริ มาณคาร์ บอนคงตัวมากและมีปริ มาณเถ้าน้อย จึ ง
เหมาะต่อการนาไปใช้เป็ นเชื้อเพลิง

M

VM

Ash

FC

ภาพที่ 3 แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์คุณสมบัติของของแข็งหลังไพโรไลซิส
4. การวิเคราะห์ ค่าพลังงานความร้ อนโดยใช้ สมการถดถอย
จากการทดลองหาค่าคุณสมบัติเชื้อเพลิงก่อนไพโรไลซิ ส นาค่าปริ มาณสารระเหยปริ มาณคาร์บอนคงตัว, ปริ มาณ
ความชื้น และปริ มาณเถ้า มาสร้างเป็ นสมการทานายหาค่าพลังงานความร้อน (Heating Value) ได้ดงั สมการที่ 1 [4] และ 2 [5]
HHV = -0.7742(FC) - 0.3389(VM) + 58.8127
HHV = 6743.71 - 1.61(VM)(FC) – 1.88(M2)(Ash) + 155.81(Ash)

เมื่อ

HHV

(1)
(2)

คือ ค่าความร้อนสูง (MJ/kg สมการ(1) และ Cal/g สมการ(2))

VM
FC
M
Ash

คือ ปริ มาณสารระเหย (เปอร์เซ็นต์)
คือ ปริ มาณคาร์บอนคงตัว (เปอร์เซ็นต์)
คือ ปริ มาณความชื้น (เปอร์เซ็นต์)
คือ ปริ มาณเถ้า (เปอร์เซ็นต์)
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นาสมการที่ (1) และ (2) มาคานวณหาค่าพลังงานความร้อน (Heating Value) ก่อนไพโรไลซิ สและเปรี ยบเทียบกับค่าพลังงาน
ความร้อนที่ได้จากการทดลองด้วยเครื่ องบอมแคลอริ มิเตอร์ สามารถพล็อตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าพลังงานความร้อน
ที่ได้จากการทดลองและค่าพลังงานความร้อนจากสมการ (1) และ (2) ได้ดงั ตารางที่ 2 และ 3 และ ภาพที่ 4 และ 5 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบค่าพลังงานความร้อนที่ได้จากการทดลองด้วยเครื่ องบอมแคลอริ มิเตอร์กบั สมการทานายที่ (1)
HHV*

วัตถุชีวมวล

HHV
(MJ/kg)

FC
(wt%)

VM
(wt%)

(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

ขี้เลื่อยมะพร้าว

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
ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบค่าพลังงานความร้อนที่ได้จากการทดลองด้วยเครื่ องบอมแคลอริ มิเตอร์กบั
สมการทานายที่ (2)

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

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

Error
(%)
0.0392
1.2191
0.0819
0.2604
0.1733
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ภาพที่ 4 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความร้อนจากสมการที่ (1) และค่าความร้อนจากการทดลอง

ภาพที่5 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความร้อนจากสมการที่ (2) และค่าความร้อนจากการทดลอง
เมื่อเปรี ยบเที ยบค่าความร้อนที่ ได้จากการคานวณ และค่าความร้อน ที่ ได้จากการทดลอง พบว่า สมการค่าความ
ร้อนที่ (1) และ (2) มีค่า The coefficient of multiple determination (R2) เท่ากับ 93.68 เปอร์ เซ็นต์ และ 99.86 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ ซึ่ ง
สมการที่ (2) มีค่า The coefficient of multiple determination (R2) มากกว่าสมการที่ (1) ดังนั้นการเลือกใช้สมการที่ 2 สามารถยืนยันถึง
คุณภาพของสมการความสัมพันธ์ และมีแนวโน้มที่ จะสามารถนาไปทานายค่าพลังงานความร้อนได้ดีกว่า โดยโครงสร้าง
สมการที่ (2) นั้นเป็ นโครงสร้างเดียวกันกับงานวิจยั อ้างอิงที่ [5] ของ ปฐม ที่เป็ นสมการทานายค่าความร้อนและองค์ประกอบ
ของเชื้อเพลิงเปลือกทุเรี ยน โดยมีค่าคงที่และสัมประสิ ทธิ์ที่แตกต่างกัน

สรุ ปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ คุณสมบัติของวัตถุดิบก่อนการไพโรไลซิ ส พบว่าทางมะพร้าว ขี้เลื่อยมะพร้าว และเปลือก
มะพร้าว มีปริ มาณคาร์ บอนคงตัวและปริ มาณสารระเหย ที่ใกล้เคียงกันประมาณ 23 %wt และ 65 %wt ตามลาดับ เหมาะแก่
การนามาเป็ นเชื้อเพลิงได้ และเมื่อพิจารณาที่ปริ มาณสารระเหยพบว่ากากมะพร้าวมีปริ มาณมากที่สุดอยูท่ ี่ 82.81 %wt เหมาะ
แก่การนามาเป็ นน้ ามันชีวภาพได้
2. หลังกระบวนการไพโรไลซิ สทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส พบว่า
ผลิตภัณฑ์ ที่มีร้อยละผลได้ของแก๊สมากที่สุด คือ กากมะพร้าว มีร้อยละผลได้อยู่ 75.72 % เนื่ องจากในกากมะพร้าวมีปริ มาณ
สารระเหยมาก ส่ วนผลิตภัณฑ์ที่มีร้อยละของของเหลวใกล้เคียงกัน คือ กากมะพร้าว ทางมะพร้าว และกะลามะพร้าว มีร้อย
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ละผลได้ประมาณ 7 % และผลิตภัณฑ์ที่เป็ นของแข็งมี ร้อยละผลได้มาก คือ เปลือกมะพร้าว ทางมะพร้าว ขี้เลื่อยมะพร้าว
และกะลามะพร้าว มีร้อยละผลได้ประมาณ 40 %
3. ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติเชื้อเพลิงของผลิตภัณฑ์ของของแข็งหลังการไพโรไลซิ ส พบว่า กะลามะพร้าวและ
กากมะพร้าวเหมาะแก่การนามาผลิตถ่านชีวภาพ เนื่ องจากมีปริ มาณคาร์ บอนคงตัวประมาณ 60 %wt และมีปริ มาณเถ้าน้อย
โดยอยูใ่ นช่วง 2-6 %wt
4. ผลจากการวิเคราะห์ คุณสมบัติเชิ้ อเพลิ งของวัสดุชีวมวลก่ อนการไพโรไลซิ ส สามารถนาปริ มาณสารระเหย
ปริ มาณคาร์ บอนคงตัว ปริ มาณความชื้น ปริ มาณเถ้า และค่าพลังงานความร้อน มาสร้างสมการทานายค่าพลังงานความร้อน
ด้วยวิธีสมการถดถอย (Regression) ได้สมการที่ นาไปทานายค่าพลังงานความร้อนได้อย่างแม่นยาโดยมีค่า R² = 0.9986 โดยมี
รู ปแบบสมการดังนี้
HHV = 6743.71 - 1.61(VM)(FC) - 1.88(M2)(Ash) +

155.81(Ash)
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ผลของการอบแห้ งข้ าวเปลือกความชื้ นสู งโดยใช้ ลมร้ อนร่ วมกับการเป่ าอากาศแวดล้ อม
Effect of High Moisture Paddy Using Hot Air Drying Combined with Ambient Air Aeration
เศรษฐวัฒน์ ถนิมกาญจน์1* ชโลธร ศักดิ์มาศ1 นศพร ธรรมโชติ1 และจิราพร ศรี ภิญโญวณิ ชย์ จงยิง่ เจริ ญ2
Setthawat Thanimkarn1* Chalotron Sakmas1 Nasaporn Thammachot1 and Jiraporn Sripinyowanich Jongyingcharoen2

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึ กษาผลกระทบของการอบแห้งข้าวเปลือกที่ มีความชื้ นสู งโดยการใช้ลมร้อนร่ วมกับการเป่ า
อากาศแวดล้อม อัตราการไหลของอากาศ 0.6 m3 / min – ตันของข้าวเปลือก ความเร็ วลม 2 m/s ที่ความชื้นเริ่ มต้น 32  0.28%
จนกระทัง่ ความชื้นสุ ดท้าย 14% ฐานเปี ยก โดยทดสอบการอบแห้งที่อุณหภูมิ 40 , 50 และ 60 oC สลับกับเป่ าอากาศแวดล้อม
พบว่าเวลาที่ใช้ในการอบแห้งเท่ากันทุกเงื่อนไขการอบแห้งคือ 26, 20 และ16 hr ตามลาดับ ผลการทดสอบด้านคุณภาพพบว่า
การอบแห้งโดยใช้ลมร้อน สลับกับการเป่ าอากาศแวดล้อมทุก ๆ 30min ให้ร้อยละปริ มาณข้าวต้น และดัชนี ความขาวของข้าว
มากที่สุด โดยมีอตั ราการสิ้นเปลืองพลังงานจาเพาะอยูใ่ นช่วง 1.464 – 2.520 MJ/kg

คาสาคัญ : ข้าวเปลือกความชื้นสูง, อากาศแวดล้อม, การอบแห้งด้วยลมร้อน

ABSTRACT
This research is to study effect of high moisture paddy using hot air drying combined with ambient air aeration
(at 11-15% of relative humidity, RH) at 0.6 m3 / min - ton of paddy. The initial moisture content of the paddy was 32 
0.28% was reduced until the final moisture content was 14% wet basis. The experiment of drying were as temperature 40,
50 and 60oC and switched to ambient air aeration every 30 min (case 1) and 60 min (case 2). The results of drying time
every drying methods were 26, 20 and 16 hr, respectively. The Experimental results shown that the hot - air drying ,
alternating with ambient air every 30 minutes. The head rice yield and the whiteness of milled rice was highest. The range
of specific energy consumption was 1.464 – 2.520 MJ/kg
Keyword: high moisture paddy, ambient air, hot air drying
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บทนา
จังหวัดพัทลุงมีการปลูกข้าวเป็ นจานวนมากและสายพันธุ์ที่เกษตรกรนิ ยมปลูกคือ “ข้าวสังข์หยด” ซึ่ งได้รับการ
รับรองให้เป็ นสิ นค้าบ่ งชี้ ทางภูมิศาสตร์ (Geographic Indication: GI) นอกจากนั้นยังมี ลกั ษณะโดดเด่นทั้งทางด้านรสชาติและ
คุณค่าทางโภชนาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นพันธุ์ขา้ วที่มีสารสี ของกลุ่มแอนโทไซยานิ น (Anthocyanin) (ศิรสิ ทธิ์ , 2559) ใน
จังหวัดพัทลุงพื้นที่การปลูกข้าวสังข์หยดในปี เพาะปลูก 2560 ประมาณ 12,513 ไร่ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 1,916 ตัน พื้นที่เสี ยหาย
904 ไร่ (กรมส่งเสริ มการเกษตร, 2560) เนื่องจากข้าวสังข์หยดจะเริ้ มต้นการปลูกประมาณเดือนสิ งหาคม และเก็บเกี่ยวในเดือน
กุมภาพันธ์ (วุฒิไกร มีพฒั น์, 2556) ซึ่ งมีโอกาสได้รับความชื้นจากฝนที่ตกในระหว่างเก็บเกี่ยว หรื อการเก็บรักษาที่ไม่ดีพอ
และความร้อนที่เกิดขึ้นจากการหายใจของเมล็ดพืชชื้นก็เป็ นสาเหตุที่ทาทาให้คุณภาพของข้าวต่าลง (อรรถพร, 2539)
การอบแห้งด้วยลมร้อน ถูกนามาใช้แทนการตากข้าวเปลือกด้วยแสงแดดกันอย่างแพร่ หลาย เนื่องจากใช้งานได้ง่าย
สามารถประยุกต์ใช้กบั วิธีการอบแห้งแบบอื่นได้ดี (Chen, 2017) หลักการของวิธีการอบแห้งด้วยวิธีน้ ี จะอาศัยคุณสมบัติและ
ความสามารถในการถ่ายเทมวลของอากาศร้อนที่ใช้เป็ นตัวกลาง อัตราการอบแห้งจะขึ้นอยูก่ บั อุณหภูมิและความดันในการ
ดูดซึ มความชื้นของอากาศและคุณสมบัติของวัสดุอบแห้ง (จุลพงศ์ พฤกษะศรี , 2556) แม้วา่ การอบแห้งด้วยลมร้อนจะนิ ยม
นามาใช้กบั การอบแห้งข้าวเปลือก แต่ก็มีขอ้ ด้อยในด้านคุณภาพหลังจากการสี เนื่องจากการใช้อุณหภูมิและความเร็ วอากาศที่
สู งท าให้ ป ริ ม าณข้าวเต็ม เมล็ด ที่ ได้ล ดลงมาก ซึ่ ง เกิ ด จากความเค้น ที่ ก ระท ากับ เมล็ด (Zhang et al, 2003; Aquerreta et al, 2007)
แนวทางที่ สามารถปฏิ บัติเพื่ อลดปั ญ หาดังกล่ าวได้คือ การสลับ ด้วยการพักโดยการเป่ าอากาศแวดล้อม ในระหว่างพัก
ความชื้ นจะมีระยะเวลาในการแพร่ จากภายในมาสู่ ผิวเมล็ด ซึ่ งหากมี ระยะเวลาพักที่ นานเพียงพอ ความชันของความชื้ น
(moisture gradient) จะลดลงได้มาก ส่ งผลให้ความเค้นที่ กระทากับข้าวเปลือกลดลง ดังนั้นเมื่อผ่านเข้าสู่ การอบในช่วงถัดมา
ความเค้นภายในเมล็ดที่เกิดขึ้นจึงไม่สูงเท่ากับการอบแห้งอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งจากการทดลองอบแห้งข้าวเปลือกพันธุ์ ชัยนาท 1
ความชื้ นประมาณ 21% ฐานเปี ยก ด้วยเครื่ องอบแห้งแบบหล่นอิสระ ที่ อุณหภูมิต่างๆกันพบว่า การพักข้าวเปลือกทาให้
ปริ มาณข้าวต้นที่ได้มากกว่าการอบแห้งแบบให้ความร้อนต่อเนื่อง และค่าความขาวอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับตัวอย่างอ้างอิง (สุพิชฌาย์ และ ทวิช, 2552) งานวิจยั นี้ จึงมุ่งศึกษาเพื่อหาผลของการอบแห้งข้าวเปลือกความชื้นสู งด้วย
ลมร้อนสลับกับการเป่ าอากาศแวดล้อม โดยพิจารณาลักษณะการอบแห้ง และคุณภาพหลังการขัดสี

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเตรี ยมตัวอย่ างข้ าวเปลื อกความชื้ นสู ง ข้าวเปลือกที่ ใช้เป็ นข้าวพันธุ์สังข์หยด โดยซื้ อจากเกษตรกรพื้นที่
อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ทาการคัดแยกสิ่ งเจือปนด้วยเครื่ องคัดแยก และนามาหาค่าความชื้นเริ่ มต้นด้วยตูอ้ บลมร้อน
(Memmert Model 500/108I) ที่ อุ ณ หภู มิ 105 oC เป็ นเวลา 24 ชั่ ว โมง (AOAC, 2005) จากนั้ นน าไปปรั บ ความชื้ น ซึ่ ง
ข้าวเปลือกที่ใช้ทาการทดลองจะมีความชื้นเริ่ มต้นหลังการปรับความชื้นเฉลี่ย 32±0.28% ฐานเปี ยก
2. อุปกรณ์ ที่ใช้ ทดลองอบแห้ ง โรงเรื อนอบแห้งข้าวเปลือกขนาด 3 m ×3 m × 4 m (กว้าง×ยาว×สูง) ผนังโรงเรื อน
อบแห้งบุดว้ ยฉนวนกันความร้อนโพลีเอทธี ลีน ภายในมีช้ นั วางและถาดอบแห้งเพื่อวางข้าวเปลือกจานวน 5 ถาด สามารถ
อบแห้งข้าวเปลือกได้ครั้งละ 1,000 kg โครงสร้างและวัสดุประกอบโรงเรื อนทั้งหมดทาจากอลูมิเนี ยมเกรด 304A ใช้ขด
ลวดความร้อนแบบครี บ (Fin-coil heater) เป็ นอุปกรณ์ให้ความร้อนจานวน 2 ชุด กาลังไฟฟ้าชุดละ 4 kW และใช้พดั ลมแบบ
แกนนอนขนาด 1.5 hp ความเร็ วรอบ 3,000 rpm เพื่อเป่ าอากาศร้อนและอากาศแวดล้อม โดยใช้ระบบควบคุมแบบป้ อนกลับ
(PID controller) เพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรื อนอบแห้ง
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3. การทดลองอบแห้ ง น าข้าวเปลื อกที่ ผ่านการปรั บความชื้ น ตามที่ ตอ้ งการวางบนถาดอบแห้งถาดละ 200 kg
จานวน 5 ถาด ทาการทดลองอบแห้งที่อุณหภูมิ 40, 50 และ60 oC สลับกับการเป่ าอากาศแวดล้อมทุกๆ 30 และ 60 min อัตรา
การไหลของอากาศ 0.6 m3 / min – ตัน ของข้า วเปลื อ ก ค่ า ความเร็ ว ลมคงที่ 2 m/s (Anemometer Vane Type; Wilh.
Lambrecht GmbH, Götingen, Germany) ความละเอียด 0.1 m/s และทาการสุ่ มตัวอย่างในระหว่างการทดลองอบแห้งถาดละ
6 จุด ทุกๆ 2 hr เพื่อนาไปคานวณหาค่าความชื้นจากสมการที่ 1 ทาการทดลองจนความชื้นสุดท้ายเท่ากับ 14% ฐานเปี ยก

M
% MC wb = w ×100
Ms

(1)

เมื่อ %MCwb คือ ความชื้นฐานเปี ยก
Mw คือ มวลของน้ าในวัสดุ, kg
Ms คือ มวลแห้งของวัสดุ, kg
4. การวิเคราะห์ คุณภาพ การวิเคราะห์ร้อยละข้าวต้น จะใช้การเก็บตัวอย่างข้าวเปลือกหลังการอบแห้งจานวน 1 kg
ปล่อยพักในอุณหภูมิหอ้ ง 1 ชัว่ โมง เพื่อให้อุณหภูมิขา้ วเปลือกลดลง ความชื้นสม่าเสมอทัว่ เมล็ดข้าว จากนั้นจึงนาไปขัดสี ให้
เป็ นข้าวสารเพื่อทดสอบหาปริ มาณข้าวต้นและความขาวของข้าวสารที่ ได้ การขัดสี ใช้เครื่ องกะเทาะเปลือก เครื่ องขัดขาว
และเครื่ องคัดแยกปลายข้าวของห้างหุ ้นส่ วนจากัด เง็กเซ่งฮวด โดยใช้ขา้ วเปลือกน้ าหนัก 100 กรัม กะเทาะเปลือกในเครื่ อง
กะเทาะเปลือกที่ระยะห่ างลูกยางประมาณ 1 มิลลิเมตร จากนั้นนาข้าวกล้องที่ได้ไปขัดขาวในเครื่ องขัดขาว 20 s นาข้าวขาวที่
ได้ไปคัดแยกข้าวต้นด้วยเครื่ องคัดแยกปลายข้าว ชัง่ น้ าหนักข้าวต้นที่ได้ หาร้อยละข้าวต้น (%ชั่วโมงY) ดังสมการที่ 2

%HRY =

นำ้ หนักข้ ำวต้ น
×100
นำ้ หนักข้ ำวเปลือก

(2)

ท าการวัด ความขาวของข้าวสารด้วยเครื่ อ งspectrocolorimeter (ColorFlex, Hunter Associates Laboratory, Inc.,
Reston,VA) โดยใช้มาตรฐานสี L* (สว่าง/ความมืด), a* (redness/greenness) และb* (yellowness/blueness) และใช้ค่าดัชนี
ความขาว (whiteness index, WI) เป็ นตัวชี้วดั ซึ่งคานวณได้จากสมการที่ 3

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

(3)

5. ความสิ้นเปลืองพลังงานจาเพาะ (Specific Energy Consumption, SEC) คือพลังงานที่ใช้ต่อปริ มาณน้ าที่ระเหย
ซึ่งสามารถคานวณหาได้จากสมการที่ 4

SEC =

3.6 × Pe

Mi - M f

เมื่อ Mi คือ มวลวัสดุก่อนการอบแห้ง, kg
Mf คือ มวลวัสดุหลังการอบแห้ง, kg
Pe คือ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้, kWh
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

(4)

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

291

6. แผนการทดลองและการคานวณทางสถิติ การศึกษาลักษณะการอบแห้งและคุณภาพของข้าวเปลือกความชื้นสู ง
ที่ผา่ นกระบวนการอบแห้งด้วยลมร้อนสลับกับการเป่ าอากาศแวดล้อม เป็ นการทดลองด้วยโรงเรื อนอบแห้งขนาดชุมชน ซึ่ ง
ในงานวิจยั นี้ ได้เลือกแผนการทดลองเป็ นแบบ Completely Randomized Design (CRD) ทาการวิเคราะห์คุณภาพโดยใช้วิธี
ANOVA และทาการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบเชิ งพหุ คูณด้วยวิธี Duncan’s new multiple range (DMRT) ที่ ระดับความเชื่อมัน่
95%

ผลและการวิจัย
1. ลักษณะการอบแห้ ง ข้าวเปลือกที่ใช้ในการทดลองมีความชื้นเริ่ มต้นเท่ากับ 32  0.28% ฐานเปี ยก ทาการ
อบแห้งจนมีความชื้นสุดท้ายเท่ากับ 14% ฐานเปี ยก จากภาพที่ 1 และ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลง
ความชื้น (Moisture Content, MC) ของข้าวเปลือกกับเวลาที่ใช้ในการอบแห้งข้าวเปลือกจนกระทัง่ ความชื้นเท่ากับ 14 %
ฐานเปี ยก ที่อุณหภูมิ 40, 50 และ60oC สลับกับการเป่ าอากาศแวดล้อมที่ 30 และ 60 min มีค่าเท่ากันทั้งสองแบบ คือ 26, 20
และ 16 ชัว่ โมง ตามลาดับ ที่ระดับอุณหภูมิ 60oC ซึ่งเป็ นระดับที่มีความร้อนสูงสุดในการทดลองจะใช้เวลาในการอบแห้ง
น้อยที่สุด เนื่องจากระดับพลังงานความร้อนที่อุณหภูมิสูงจะสามารถเพิ่มความแตกต่างของความดันไอน้ าระหว่างวัสดุกบั
อากาศส่งผลให้น้ าสามารถเคลื่อนที่มายังผิวได้เพิ่มขึ้น เวลาที่ใช้สาหรับการสลับด้วยการเป่ าอากาศแวดล้อมไม่ส่งผลต่อ
ระยะเวลาในการอบแห้งเนื่องจากความแตกต่างระหว่างเวลาที่ใช้ในการเป่ าอากาศแวดล้อมมีค่าไม่สูงมาก จึงทาให้ยงั คง
รักษาอุณหภูมิของอากาศร้อนภายในห้องอบแห้งไว้ได้
ในช่ วงการทดลอง 0-10 ชั่วโมงแรก อิ ท ธิ พ ลของการสลับ ด้ว ยการเป่ าอากาศแวดล้อมมี ผลต่อ การลดลงของ
ความชื้นน้อยกว่าการอบด้วยลมร้อนในทุกๆเงื่อนไขการอบแห้ง เนื่ องจากในช่วงเวลาเริ่ มต้นของการอบแห้ง บริ เวณผิวของ
วัสดุ อิ่มตัวไปด้วยน้ า อุณหภูมิของลมร้อนซึ่ งสู งกว่าอากาศแวดล้อมจะเร่ งให้เกิ ดเกิ ดการถ่ายเทความชื้ นจากวัสดุ สู่ห้อง
อบแห้งอย่างรวดเร็ ว และเมื่อระยะเวลาอบแห้งยาวนานนานขึ้นคือตั้งแต่ 10 ชัว่ โมง จนถึงสิ้ นสุ ดการอบแห้ง ความชื้นของ
ข้าวเปลือกลดต่าลง อัตราการถ่ายเทมวลของน้ าจากข้าวเปลือกไปยังอากาศแวดล้อมก็ลดน้อยลง ดังนั้นการสลับด้วยการเป่ า
อากาศแวดล้อม จึงทาให้อตั ราการลดลงของความชื้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับการอบด้วยลมร้อนใกล้เคียงกัน

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ของค่าความชื้นกับเวลาอบแห้งเมื่อสลับกับการเป่ าอากาศแวดล้อม 30 min
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ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ของค่าความชื้นกับเวลาอบแห้งเมื่อสลับกับการเป่ าอากาศแวดล้อม 60 min
2.
เปอร์ เซ็ นต์ ข้าวต้ น (%HRY) ผลการทดสอบพบว่าไม่มีอิทธิ พลร่ วมของปั จจัยระหว่างอุณหภูมิลมร้อน
และเวลาในการเปิ ด-ปิ ดลมร้อน ( = 0.05) จากภาพที่ 3 และ4 แสดงร้อยละปริ มาณข้าวต้นมีค่าแตกต่างกัน เท่ากับ 58.96,
57.75 และ55.93% ที่อุณหภูมิอบแห้ง 40, 50 และ60oC ตามลาดับ สาหรับร้อยละปริ มาณข้าวต้นจากการอบแห้งด้วยวิธีเปิ ด
ลมร้อนสลับกับการเป่ าอากาศแวดล้อม พบว่าไม่มีความแตกต่างกันซึ่ งมีค่าเท่ากับ 58.31 และ 58.91% ที่เวลาการเปิ ด – ปิ ด
ลมร้อน 30 และ60 min ตามลาดับ แต่การอบแห้งด้วยการเปิ ดลมร้อนแบบต่อเนื่องจะทาให้ค่าร้อยละปริ มาณข้าวต้นลดลง
เท่ ากับ 55.41% เนื่ อ งจากการเป่ าอากาศแวดล้อมเป็ นการพักการอบแห้ง ข้าวเปลื อ กมี ระยะเวลาในการแพร่ กระจาย
ความชื้นจากภายในเมล็ดมาสู่ ที่ผิวเมล็ด ซึ่ งเป็ นการช่วยลดความเค้นที่เกิดขึ้นภายในเมล็ด หากไม่มีการพักจะทาให้ความ
ชันความชื้ น ภายในเมล็ดสู ง ส่ งผลให้เกิ ดความเค้น กด (compressive stress) ที่ บ ริ เวณแกนกลางเมล็ดและความเค้นดึ ง
(tensile stress) ที่บริ เวณใกล้ผิวของเมล็ด ซึ่งนาไปสู่รอยร้าวในข้าวเปลือก (fissure) และการแตกหักของข้าวสารขณะขัดสี
ได้ (Aquerreta et al. 2007; Dong et al. 2009) ในขณะที่ปัจจัยของเวลาในการเปิ ด – ปิ ด ลมร้อนไม่ส่งผลต่อร้อยละปริ มาณ
ข้าวต้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับอุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้ง

ภาพที่ 3 ร้อยละปริ มาณข้าวต้นที่อุณหภูมิอบแห้งต่างกัน
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ภาพที่ 4ร้อยละปริ มาณข้าวต้นที่เวลาในการเปิ ด – ปิ ดลมร้อนต่างกัน
3. ความขาวข้ าวสาร (whiteness) ผลการทดสอบพบว่าไม่มีอิทธิ พลร่ วมของปั จจัยระหว่างอุณหภูมิลมร้อนและ
เวลาในการเปิ ด-ปิ ดลมร้อน ( = 0.05) จากภาพที่ 5 และ6 แสดงค่าดัชนี ความขาวของข้าวสาร (whiteness index, WI) ที่ ได้
จากการอบแห้งด้วยลมร้อน พบว่าค่าดัชนีความขาวที่อุณหภูมิอบแห้ง 40oC สูงที่สุดเท่ากับ 62.76 ในขณะที่ค่าดัชนี ความขาว
ของข้าวสารไม่แตกต่างกันที่ อุณ หภูมิลมร้อน 50 และ 60 oC โดยมีค่าเท่ ากับ 55.73 และ 57.55 ตามลาดับ สาหรับวิธีการ
อบแห้งด้วยลมร้อนสลับกับการเป่ าอากาศแวดล้อมทุกๆ 30 และ 60 min มีค่าดัชนี ความขาวไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติโดยมีค่าเท่ากับ 61.46 และ 62.88 ซึ่ งผลที่ ได้ใกล้เคียงกับผลการทดลอง และตัวอย่างอ้างอิ งของ สุ พิชฌาย์ และ
ทวิชย์ (2552) ในขณะที่ ก ารอบแห้ งด้ว ยลมร้ อ นเพี ยงอย่างเดี ยวอย่างต่ อเนื่ อ งมี ค่ าดัช นี ค วามขาวเพี ยง 55.70 เนื่ อ งจาก
ข้าวเปลื อกมี โอกาสได้พกั ด้วยการเป่ าอากาศแวดล้อม จึ งท าให้ไม่มีการสะสมความร้ อนภายในเมล็ด จึ งทาให้อุณ หภู มิ
ข้าวเปลือกไม่สูงมากนัก จึงไม่เกิดปฏิกิริยาการเกิดสี น้ าตาลแบบที่ไม่มีเอ็นไซม์เกี่ ยวข้อง (nonenzymic browning reaction)
เพราะปฏิกิริยาดังกล่าวต้องการความร้อนเพื่อทาให้ขา้ วสารมีสีเหลือง (สมชาติ, 2540)

ภาพที่ 5 ค่าดัชนีความขาวที่อุณหภูมิอบแห้งต่างกัน
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ภาพที่ 6 ค่าดัชนีความขาวที่เวลาในการเปิ ด – ปิ ดลมร้อนต่างกัน
4. ความสิ้ น เปลื อ งพลั ง งานจ าเพาะ ( Specific Energy Consumption, SEC) ความสิ้ น เปลื อ งพลัง งานจ าเพาะส าหรั บ

งานวิจยั นี้ พิจารณาจากพลังงานที่ ให้กับพัดลมเป่ าอากาศ (Blower) และขดลวดความร้ อน ( Heater) ซึ่ งทาการวัดค่าปริ มาณ
พลังงานไฟฟ้าด้วยมิเตอร์ ไฟฟ้า (Watt-Hour-Meter) พบว่าการสลับการอบแห้งที่อุณหภูมิ 60°C สลับกับการเป่ าอากาศแวดล้อม
ทุกๆ 30 min มีค่า SEC น้อยที่สุด คือ 1.46 MJ/kg และเท่ากับ 1.78, 1.72 MJ/kg ที่40 และ 50°C ตามลาดับ สาหรับการสลับกับการ
เป่ าอากาศแวดล้อมทุกๆ 60 min มีค่า SEC เท่ากับ 1.991, 1.93 และ 1.67 MJ/kg ที่อุณหภูมิอบแห้ง 40, 50 และ60 °C ตามลาดับ ซึ่ ง
ทั้งสองเงื่ อนไขมีค่าSEC น้อยกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับการอบแห้งด้วยลมร้อนอย่างต่อเนื่ องซึ่ งมีค่าเท่ากับ 2.52, 2.16 และ2.00
MJ/kgอุณหภูมิอบแห้ง 40, 50 และ60°C ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความสิ้นเปลืองพลังงานจาเพาะ (SEC)
ความสิ้นเปลืองพลังงานจาเพาะ (MJ/kg)

อุณหภูมิ (°C)
สลับลมร้อน

สลับลมร้อน

ลมร้อนต่อเนื่อง

30 min

60 min

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

สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึกษาของการอบแห้งข้าวเปลือกความชื้นสูงโดยใช้ลมร้อนร่ วมกับการเป่ าอากาศแวดล้อมที่ระดับอุณหภูมิ
40, 50 และ60oC สลับ กับ การเป่ าอากาศแวดล้อมทุ กๆ 30 และ 60 min อัตราการไหลของอากาศ 0.6 m3 / min – ตัน ของ
ข้าวเปลื อ ก ค่ าความเร็ ว ลมคงที่ 2 m/s โดยเวลาที่ ใช้ใ นการอบแห้ งจากความชื้ น เริ่ ม ต้น ที่ ค วามชื้ น เริ่ ม ต้น 32  0.28
จนกระทัง่ ความชื้นสุ ดท้าย 14% ฐานเปี ยก ใช้เวลาในการอบแห้งเท่ากันทุกเงื่อนไขการอบแห้งคือ 26, 20 และ16 ชัว่ โมง ที่
อุณหภูมิ 40, 50, และ 60 oC ตามลาดับ ด้านคุ ณภาพของข้าวสารพบว่า การสลับ จากการใช้ลมร้ อนเป็ นการเป่ าอากาศ
แวดล้อมมีผลต่อคุณภาพเมื่อเปรี ยบเที ยบกับการอบด้วยลมร้อนแบบต่อเนื่ องเพียงอย่างเดียวที่ทุกอุณหภูมิอบแห้ง แต่รอบ
ของเวลาในการสลับเพื่อเป่ าอากาศแวดล้อมไม่มีผลในด้านคุณภาพ ในขณะที่ค่าการอบแห้งที่อุณหภูมิ 60°C สลับกับการเป่ า
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อากาศแวดล้อมทุกๆ 30 min มีค่า SEC น้อยที่สุด คือ 1.46 MJ/kg ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าวิธีการอบแห้งที่อุณหภูมิ 60°C สลับ
กับการเป่ าอากาศแวดล้อมทุกๆ 30 min เหมาะสมที่สุดเนื่องจากได้ %HRY และ WI สูงที่สุด แต่ค่า SEC น้อยที่สุด
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ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้ นสั มพัทธ์ อตั โนมัติสาหรับตู้เก็บข้ าวเปลือก
Automatic Temperature and Relative Humidity Control System for Paddy Storage Chamber
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ นาเสนอระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์อตั โนมัติสาหรับตูเ้ ก็บข้าวเปลือก โดยมีปริ มาตร
ความจุ 22,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่ งระบบสามารตรวจจับและส่ งค่าด้วยอุปกรณ์เซ็นเซอร์ อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
รุ่ น DHT21 และประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิ ด Node MCU ESP8266 รวมถึงสามารถจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
ผ่านระบบสื่ อสารไร้สายที่ความถี่ 2.4 GHz ระบบถูกออกแบบภายใต้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ งเพื่อประยุกต์ใช้งาน
ร่ วมกับภาคการเกษตรขนาดเล็ก ตูเ้ ก็บข้าวเปลือกสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยูร่ ะหว่าง 40 – 50°C และกาหนดให้สามารถ
ควบคุ ม ความชื้ น สัม พัท ธ์ระหว่าง 10 – 15% ได้อ ย่างอัต โนมัติ โดยหลัก การออกแบบจะใช้เซ็ น เซอร์ DHT21 ตรวจจับ
อุณ หภูมิและความชื้ น สัมพัทธ์ ร่ วมกับ Node MCU ESP8266 ในการควบคุ มอุปกรณ์ ท าความร้ อนและชุ ดระบายอากาศ
เพื่อให้อุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์มีค่าคงที่ ภายใต้ขอบเขตที่ ทาการออกแบบ จากผลการทดสอบแสดงให้เห็ นว่าตูเ้ ก็บ
ข้าวเปลือกสามารถควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ให้เข้าสู่ขอบเขตที่กาหนดด้วยอัตราเฉลี่ยร้อยละ 0.007 ต่อวินาที และจากการวัด
ประสิ ท ธิ ภ าพของอุป กรณ์ เซ็ น เซอร์ มี ค่ าความผิด พลาดของอุณ หภู มิ และความชื้ น สัม พัท ธ์เฉลี่ ยร้ อ ยละ 1.258 และ 6.1
ตามลาดับ

คาสาคัญ : อุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์, อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ ง, ชุดระบายอากาศ, ตูเ้ ก็บข้าวเปลือก
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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

บทนา
เกษตรกรรม เป็ นอาชีพที่ประชากรในประเทศไทยประกอบอาชีพนี้ สู งถึงร้อยละ 29.3 เปอร์ เซ็นต์ จากการสารวจ
กลุ่มอาชี พทั้งประเทศของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไปที่ มีงานทา จาแนกตามอุตสาหกรรม และเขตการปกครอง พ.ศ. 2559
ของสานักงานสถิติแห่ งชาติ (“วารสารสถิติรายไตรมาส ปี ที่ 64 ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2559.” 2559 : 16) ซึ่ งเป็ นตัวผลักดันให้
เศรษฐกิจของชาติมีการเจริ ญเติบโต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ แต่ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ในยุคก่อน ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิ จของชาติ โมเดลประเทศไทย 1.0 ที่ เน้นภาคการเกษตร แต่ยงั พบปั ญหาในเรื่ องของ
ความยัง่ ยืน ในปั จจุบนั จึ งได้มีนโยบายโมเดล “ประเทศไทย 4.0” เพื่อการพัฒนาสู่ “ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน” ด้วยการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิ จด้วยนวัตกรรม ซึ่ งกลุ่มเทคโนโลยีการเกษตร เป็ นหนึ่ งกลุ่มที่ อยู่ในกลุ่มเป้ าหมายหลักในการพัฒนา
เทคโนโลยีมุ่งเน้นใช้งานร่ วมกับการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวติ ที่ดี มีอาชีพมัน่ คง มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ
ควบคู่ไปกับการให้ความสาคัญ ในการพัฒ นาขี ดความสามารถในการผลิต การจัดการสิ นค้าเกษตรและความมัน่ คงด้าน
อาหาร ส่ งเสริ มการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนให้มีความเหมาะสม โดยกาหนดเป้ าหมาย สู่ ความเป็ น Smart
Farmer ซึ่ งเป็ นการจัดการฟาร์มที่แบบมืออาชีพ ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ให้เกษตรกรมีความสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ มีภูมิคุม้ กันพร้อมรับความเสี่ ยงด้านการผลิต การตลาด และมีการกระจายรายได้ที่ทวั่ ถึง มีความสามารถใน การผลิตและ
การตลาด ส่งเสริ มการทางานร่ วมกันระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม และพลังงานสู่เกษตรกรรมที่ยงั่ ยืนสื บไป
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ข้าวเป็ นพืชเศรษฐกิจที่ทารายได้จากการส่ งออกเป็ นอันดับหนึ่ งของประเทศไทย แต่ปัจจุบนั การจัดการข้าวเปลือก
หลังการเก็บเกี่ยวยังประสบปั ญหาด้านการรักษาคุณภาพ ในการเก็บรักษาข้าวเปลือกก่อนนาไปบริ โภคหรื อเพื่อพาณิ ชย์ สิ่ งที่
ต้องคานึ งถึงคือคุณภาพของข้าวเปลือกหลังการสี ซึ่ งตัวแปรที่ มีผลต่อคุ ณภาพข้าวที่ สาคัญ คือ ความเหลืองของข้าวและ
เปอร์ เซ็นต์ขา้ วต้น โดยพบว่าข้าวที่ มีความเหลืองน้อยและเปอร์ เซ็นต์ขา้ วต้นสู งจะสามารถขายได้ราคาดี กว่าข้าวที่ มีความ
เหลืองมากและมีเปอร์ เซ็นต์ขา้ วต้นต่ า สาเหตุการเสื่ อมคุณภาพของข้าวเปลื อกคือความชื้ นที่ สูงซึ่ งมีผลมาจากความร้อน
ภายในกองข้าวเปลื อ กชื้ น ที่ อ ับ อากาศ ความร้ อ นซึ่ งเกิ ด จากการหายใจของเมล็ด พื ช เองและเกิ ด จากจุ ลิ น ทรี ยต์ ่ างๆ ที่
เจริ ญเติ บโตได้ดีในช่ วงความชื้ น สู งนี้ ซึ่ งข้าวความชื้ นสู งดังกล่าวหากไม่ได้รับการจัดการที่ เหมาะสมอาจเกิ ดการเสื่ อม
คุณภาพได้
โดยทัว่ ไปข้าวเปลือกชื้นหลังการเก็บเกี่ยวจะมีความชื้นอยูใ่ นช่วง 18.0%-26% มาตรฐานเปี ยก ซึ่ งความชื้นระดับนี้
ข้าวเปลือกจะเสี ยหายได้ง่ายเนื่องจากความร้อนภายในกองข้าวเปลือกซึ่ งเกิดจากเชื้อจุลินทรี ยต์ ่างๆ โดยเฉพาะเชื้อราและจาก
การหายใจของเมล็ดพืชโดยการเผาผลาญแป้ งกับออกซิเจนทาให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ น้ า และความร้อน ซึ่ งความร้อนที่
เกิดขึ้นเป็ นสาเหตุที่ทาให้คุณภาพข้าวลดลง ระดับความชื้นของข้าวเปลือกที่เหมาะสาหรับการเก็บรักษาหรื อก่อนนาไปสี อยู่
ในช่ ว ง 12.0% - 14.0% มาตรฐานเปี ยก จากการศึ กษาของ (ไมตรี ปรี ช า, 2544) ในการชะลอการเสื่ อ มคุ ณ ภาพของ
ข้าวเปลือกความชื้นสู งโดยการไหลเวียนข้าว และการออกแบบและทดสอบระบบระบายอากาศเพื่อชะลอความเสี ยหายของ
ข้าวเปลือกชื้นของ (สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2541 : 4-6) พบว่าการลดความชื้นที่ใช้กนั อยูม่ ี 2 วิธีคือ การตากแดด และการใช้
เครื่ องอบแห้ง ซึ่ งทั้งสองวิธีสามารถช่วยลดความชื้นของข้าวลงได้แต่ก็ไม่สามารถควบคุมให้ความชื้นอยูใ่ นระดับที่จะรักษา
ข้าวไว้ได้นาน และยังพบว่าสถานที่ ในการเก็บข้าวเปลื อกก็เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ ท าให้ขา้ วเกิ ดความชื้ นได้ง่าย จึ งต้องมี การ
ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์ของสถานที่ที่ใช้ในการจัดเก็บข้าวอีกด้วย
ดังนั้นในงานวิจยั นี้ จึงนาเสนอการออกแบบและสร้างแบบจาลองระบบควบคุ มอุณ หภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์
อัตโนมัติสาหรับตูเ้ ก็บข้าวเปลือกโดยออกแบบให้ตูเ้ ก็บข้าวเปลือกสามารถตรวจรู ้อุณหภูมิ ความชื้ นสัมพัทธ์ ของบริ เวณ
ภายในตูเ้ ก็บข้าวเปลือก เมื่ออุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์มีระดับที่ไม่เหมาะสมตามความต้องการ ระบบจะทาการปรับให้
อัตโนมัติโดยทันที เพื่อควบคุมระดับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ให้เหมาะสมต่อข้าวเปลือก โดยใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทลั
มาประยุก ต์ ใ ช้กับ โรงเก็ บ นี้ โดยประยุก ต์ใ ช้ร ะบบสมองกลฝั ง ตัว อัจ ฉริ ย ะ (Embedded System) ร่ ว มกับ เทคโนโลยี
อินเตอร์ เน็ ตทุ กสรรพสิ่ ง (Internet of things : IoT) เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ รวมถึงระบบระบายอากาศ
สาหรับระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์อตั โนมัติสาหรับตูเ้ ก็บข้าวเปลื อก สามารถส่ งอุณหภูมิและความชื้ น
สัมพัทธ์ไปยังระบบคลาวด์ เพื่อทาการรายงานผลแบบเรี ยลไทม์ และสามารถดูขอ้ มูลย้อนหลังได้

วิธีดาเนินการวิจัย
องค์ประกอบของระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์อตั โนมัติสาหรับตูเ้ ก็บข้าวเปลือก แสดงดังภาพที่ 1
โดยมีไมโครคอนโทรเลอร์ MCU Node ทาหน้าที่เป็ นหน่วยประมวลผล ในการประมวลผลค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
และควบคุมให้อยูใ่ นสภาวะที่เหมาะสม โดยการสัง่ ให้ชุดขดลวดความร้อน และชุดพัดลมระบายอากาศ พร้อมทั้งแสดงผล
ทางจอแสดงผลแบบ LCD รวมถึงส่ งข้อมูลอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ผ่านเครื อข่ายไร้สายไปยังระบบคลาวด์อีกด้วย
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สาหรับแผนการดาเนินงานระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์อตั โนมัติสาหรับตูเ้ ก็บข้าวเปลือกได้แบ่งขั้นตอนการ
ดาเนินงานไว้เป็ นหัวข้อดังต่อไปนี้

CLOUD
INTERNET

LCD

TEMP
SENSOR

HEATER
MCU
NODE

RELAY

HUMIDITY
SENSOR

FAN

POWER SUBPLY

220V

ภาพที่ 1 ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์อตั โนมัติสาหรับตูเ้ ก็บข้าวเปลือก
1. การวางแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการวางแผนการดาเนิ นงานเป็ นการวางโครงสร้างหลักการทางานต่างๆ ศึ กษาข้อมูลเกี่ ยวกับหลักการ
ทางานของตัวตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์, ระบบระบายอากาศ, ระบบสมองกลฝังตัวอัจฉริ ยะ อีกทั้งในส่ วนของ
โปรแกรมศึ กษาการใช้ Node MCU ESP8266 ซึ่ งเป็ นตัวประมวลผลและควบคุมการทางานของระบบควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์อตั โนมัติ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มเมฆ เพื่อกาหนดขอบเขตของการทางาน กาหนดช่วงเวลาของ
การปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นขั้นตอน
2. ออกแบบและติดตั้งระบบ
การออกแบบและติ ด ตั้งระบบ เพื่ อใช้ในระบบควบคุ ม อุณ หภู มิ และความชื้ น สัม พัท ธ์ อตั โนมัติส าหรั บ ตูเ้ ก็ บ
ข้าวเปลือก เริ่ มต้นจากรู ปแบบและโครงสร้างของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะกับการใช้งาน และทาการออกแบบตูเ้ ก็บข้าวเปลือก
โดยแบ่งเป็ น 4 ส่วนดังนี้
2.1 ตัวตรวจรู้ อุณหภู มิและความชื้ น โมดูลวัดอุณหภูมิและความชื้ น จะใช้โมดูล DHT 21 เป็ นตัววัดอุณหภูมิและ
ความชื้น ย่านวัดความชื้ น 0 -100% RH โดยมีค่าความแม่นยา +- 5% RH ความละเอียดในการวัด 1 % แสดงผลแบบ 8 บิ ต
สามารถวัดอุณหภูมิได้ -40 - 80 องศาเซลเซี ยส โดยมีค่าความแม่นยา +- 0.5 องศาเซลเซี ยส แสดงผลแบบ 8 บิ ต ใช้กระแส
0.5 - 2.5 mA (ขณะท าการวัด ค่ า) ที่ ร ะดับ แรงดัน 3 - 5.5 VDC อุ ป กรณ์ ต รวจรู ้ จ ะท าการติ ด ตั้ง ในต าแหน่ ง ตรงกลางตู ้
ข้าวเปลือกเพื่อวัดอุณหภูมิและความชื้น ช่วงอุณหภูมิและความชื้นที่ขา้ วเปลือกต้องการควบคุมคือ ความชื้นระหว่าง 10-15%
อุณหภูมิระหว่าง 40-50 องศาเซลเซียส อุปกรณ์ตรวจรู ้จะทาการส่งข้อมูลที่วดั ได้ส่งไปที่ส่วนควบคุมประมวลผล
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2.2 ส่ วนควบคุมและประมวลผล จะใช้ Node MCU ESP8266 ซึ่ งเป็ นบอร์ ดประมวลผลที่ มีการทางานคล้ายกับ
Arduino แต่มีการปรับแต่งเพิ่มเติมโดยการเพิ่มโมดูล ESP-12E เข้าไปในบอร์ ดเป็ นลักษณะฝังติดกับตัวบอร์ ดหลักจึงทาให้
บอร์ดนี้มีความสามารถในด้านการสื่ อสารไร้สายในย่านความถี่ 2.4 GHz กระบวนการทางานของระบบประมวลผลดังภาพที่
2

Start

Read T1 & T2

Read H1 & H2

Average TEMP &
HUMIDITY
NO

NO

H > 15

H <= 15

YES
YES
NO

HEATER OFF
FAN OFF

T < 50

YES
HEATER ON
FAN ON

HEATER OFF
FAN ON

END

ภาพที่ 2 บล็อกไดอะแกรมการประมวลผลการทางาน

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

301

Credit by

ภาพที่ 3 โครงสร้างบอร์ดและจุดต่อใช้งานของบอร์ด Node MCU ESP8266
2.3 ระบบไล่ ความชื้นของตู้ข้าว ประกอบด้วยชุดขดลวดความร้อน (Heater) ขนาด 1000 W จานวน 2 ตัว ติดตั้งไว้
ส่วนด้านล่างของตู ้ และชุดพัดลมระบายอากาศ 2 ชุด โดยชุดแรกถูกติดตั้งไว้กบั ขดลวดความร้อน ทาหน้าที่เป่ าลมร้อนที่เกิด
จากขดลวดความร้อนเข้าไปยังภายในตู ้ ในขณะที่ชุดที่ 2 ถูกติดตั้งไว้ดา้ นบนของตู ้ (ดังภาพที่ 4) เพื่อถ่ายเทอากาศร้อนภายใน
ตู ้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็ นการลดความชื้นในข้าวโดยใช้ลมร้อน
พัดลมดูดความร้ อน

ชุ ดขดลวดความร้ อนและพัดลม

ภาพที่ 4 โครงสร้างตูเ้ ก็บข้าวเปลือกและตาแหน่งการติดตั้งขดลวดความร้อนและพัดลม
2.4 ส่ วนจัดเก็บข้ อมูล ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ (Cloud storage) เป็ นรู ปแบบของเครื อข่ายการจัดเก็บข้อมูล
ซึ่งไม่เพียงแต่จดั เก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์จากผูใ้ ช้งานต่างๆแล้ว ยังเป็ นศูนย์รวมการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะ Virtual Pool
ซึ่งหมายถึงแนวทางที่ให้อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ถูกมองเป็ นอุปกรณ์ Hard disk ของผูใ้ ช้งานแต่ละคน ดังนั้นในศูนย์
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จัดเก็บข้อมูลที่ ประกอบด้วย Storage Array มีการแบ่งเนื้ อที่ จดั เก็บข้อมูลของผูใ้ ช้งานแต่ละคน เสมือนหนึ่ งว่าแต่ละคนมี
Hard Drive ของตนเอง (แต่ใช้วิธีการแบ่งเนื้ อที่ใน Hard Drive) โดยศูนย์จดั เก็บข้อมูลนี้ อาจเป็ นผูบ้ ริ การรายใดรายหนึ่ งที่มี
Data Center ก็ได้ และผูใ้ ช้งานจะต้องเช่าใช้เนื้อที่ของ Hard Disk เพื่อจัดเก็บข้อมูลของเขาก็ได้ ข้อมูลของผูใ้ ช้บริ การอาจถูก
จัดเก็บไว้ใน Hard Drive ตัวเดี ยวกัน หรื อหลายตัว ในหลาย Server ก็ได้ และความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารขึ้นอยู่กับ
ประสิ ทธิภาพและความน่าเชื่อถือของการให้บริ การ

ภาพที่ 5 ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ (Cloud storage)

ผลและวิจารณ์ผล
1. การทดสอบหาค่ าความผิดพลาดของตัวตรวจรู้ อณ
ุ หภูมแิ ละความชื้น
ทาการทดสอบหาค่าความผิดพลาดของตัวตรวจรู ้อุณหภูมิและความชื้นโดยการวัดทดสอบเทียบกับเครื่ องมือวัด
มาตรฐาน VICTOR VC330 จานวน 5 ครั้งและหาค่าความผิดพลาดเฉลี่ย

ภาพที่ 6 อุณหภูมิจากตัวตรวจรู ้อณ
ุ หภูมิและความชื้น เทียบกับเครื่ องมือวัดมาตรฐาน VICTOR VC330
1)
การหาค่าความผิดพลาดของตัวตรวจรู ้อุณ หภูมิ ทดสอบทั้งหมด 5 ครั้ง ที่ อุณหภูมิระหว่าง 30 – 50
องศาเซลเซียส พบว่ามีค่าความผิดพลาดของค่าที่วดั ได้โดยเฉลี่ยร้อยละ 1.258 ดังแสดงตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการบันทึกอุณหภูมิของข้าวเปลือกเทียบกับเครื่ องมือมาตรฐาน
ค่าความผิดพลาด

อุณหภูมิ (°C)

เครื่ องมือมาตรฐาน (°C)

30.2

30.1

0.33

35

34.2

2.34

40

40

0

45

44.3

1.58

50

49

2.04

ค่าความผิดพลาดเฉลี่ยรวม

1.258

(%Error)

2) การหาค่าความผิดพลาดของตัวตรวจรู ้ความชื้นสัมพัทธ์ ทดสอบทั้งหมด 5 ครั้ง ที่ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 60 –
10 พบว่ามีค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 6.1 ดังแสดงตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการบันทึกความชื้นสัมพัทธ์ของข้าวเปลือกเทียบกับเครื่ องมือมาตรฐาน
ค่าความผิดพลาด (%
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
เครื่ องมือมาตรฐาน (%)
Error)
60.45

61

0.9

25.5

26

1.92

20

21

4.76

15

16

6.25

10

12

16.67

ค่าความผิดพลาดเฉลี่ยรวม

6.1

2. การทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมแิ ละความชื้ นสั มพัทธ์ ผ่านระบบคลาวด์

ในการทดสอบการทางานของระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ทาการทดสอบโดยใช้ขา้ วเปลือกจานวน 2
กิโลกรัม บันทึ กอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ของข้าวเปลือกทุก 2 นาที จานวน 40 ครั้ง พร้อมทั้งส่ งข้อมูลไปยังระบบคลาวด์
และบันทึกผล แสดงการทดสอบดังภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 การทดสอบข้าวเปลือก
จากผลการทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์อตั โนมัติสาหรับตูเ้ ก็บข้าวเปลือก ในเรื่ อง
อุณหภูมิที่ได้จากระบบคลาวด์ที่มีการจัดเก็บข้อมูลทุกๆ 2 นาที พบว่า อุณหภูมิเริ่ มต้นภายในตูม้ ีค่าประมาณ 30 องศา เซล
เซี ยล จากนั้นระบบจะทาการปรับอุณหภูมิภายในตูใ้ ห้เข้าสู่ อุณหภูมิที่คงที่ประมาณ 45 องศาเซลเซี ยล ใช้เวลาประมาณ 30
นาที โดยเฉลี่ยอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 0.5 องศาเซลเซี ยลต่อนาที หรื อ 0.008 องศาเซลเซี ยลต่อวินาที (0.008oC/sec) แสดงผลการ
ทดสอบดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 กราฟบันทึกอุณหภูมิถายในตูเ้ ก็บข้าวเปลือก
จากผลการทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์อตั โนมัติสาหรับตูเ้ ก็บข้าวเปลือก ในเรื่ อง
ความชื้นสัมพัทธ์ที่ได้จากระบบคลาวด์ที่มีการจัดเก็บข้อมูลทุกๆ 2 นาที พบว่า ความชื้นสัมพัทธ์เริ่ มต้นภายในตูม้ ีค่าประมาณ
35 เปอร์ เซ็นต์ จากนั้นระบบจะทาการปรับความชื้นสัมพัทธ์ภายในตูใ้ ห้เข้าสู่ ความชื้นสัมพัทธ์ที่กาหนดไว้ที่ 10 เปอร์ เซ็นต์
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ใช้เวลาประมาณ 60 นาที โดยเฉลี่ ย ความชื้ น สั ม พัท ธ์ ล ดลง 0.42 เปอร์ เซ็ น ต์ต่ อ นาที หรื อ 0.007 เปอร์ เซ็ น ต์ต่ อ วิน าที
(0.007%/sec) แสดงผลการทดสอบดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 กราฟบันทึกความชื้นสัมพัทธ์ของข้าวเปลือก

สรุ ปผลการวิจัย
งานวิจัย นี้ ได้ท าการออกแบบและสร้ างระบบควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น สั ม พัท ธ์ อ ัต โนมัติ ส าหรั บ ตู ้เก็ บ
ข้าวเปลือก โดยตูเ้ ก็บข้าวเปลือกมีปริ มาตรความจุที่ 22,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์ไปยังระบบคลาวด์ผ่านระบบสื่ อสารไร้สายโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้งานร่ วมกับภาคการเกษตร
ขนาดเล็ก ตูเ้ ก็บข้าวเปลื อกสามารถควบคุ ม อุณ หภู มิให้อยู่ระหว่าง 40 – 50°C และกาหนดให้สามารถควบคุ มความชื้ น
สัมพัทธ์ระหว่าง 10 – 15% ได้อย่างอัตโนมัติ จากผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของอุปกรณ์เซ็นเซอร์ มีค่าความผิดพลาดของ
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยร้อยละ 1.258 และ 6.1 ตามลาดับ และจากผลการทดสอบที่ได้จากระบบคลาวด์ของระบบ
ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์อตั โนมัติสาหรับตูเ้ ก็บข้าวเปลือกที่นาเสนอ ระบบตูเ้ ก็บข้าวเปลือกสามารถควบคุม
ความชื้นสัมพัทธ์ให้เข้าสู่ขอบเขตที่กาหนดด้วยอัตราเฉลี่ยร้อยละ 0.007 ต่อวินาที
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การศึกษาการปล่ อยมลพิษทางอากาศจากการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
A Study of Air Emission from Traffic within Rajamangala University of Technology Thanyaburi
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาการปล่อยมลพิษทางอากาศจากการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ซึ่ งมีนักศึกษาและบุคลากรจานวนมากเทียบเคียงได้กบั ชุมชนขนาดเล็กที่มีการดาเนิ นกิ จกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการปล่อย
ก๊าซเรื อนกระจกออกสู่ บรรยากาศ แต่กิจกรรมหลักที่คาดว่าจะเป็ นกิจกรรมหลัก คือ การคมนาคมขนส่ งภายในมหาวิทยาลัย
โดยงานวิจยั นี้ ได้ทาการเก็บข้อมูลปริ มาณจราจรภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 9 จุดเก็บ รอบมหาวิทยาลัยในระหว่างเปิ ดภาค
การศึกษา แล้วนามาทาการประเมินปริ มาณการระบายมลพิษโดยการคานวณด้วยการใช้ตวั คูณมลพิษ (Emission factor) จาก
การทบทวนวรรณกรรม และใช้แบบสอบถามในการประมาณระยะทางและการใช้เชื้อเพลิงของยานพาหนะ ผลการทดลอง
การปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกโดยแสดงผลในรู ปของก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์เที ยบเท่ า (CO2 equivalent: CO2e) โดย
กาหนดขอบเขตและรู ปแบบกิจกรรมที่ มีการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการจราจรเพียงอย่างเดียว จากผลการวิจยั แสดงให้
เห็ นว่าการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการจราจรทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีค่าเท่ ากับ
3,780,100 kg CO2e/year โดยยานพาหนะที่ มีการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกมากที่ สุดมาจากรถจักรยานยนต์ มี ค่าเท่ ากับ
1,659,728 kg CO2e/year คิดเป็ นร้อยละ 43.9 ของการปลดปล่อยก๊าซทั้งหมด ผลการศึ กษาในครั้งนี้ สามารถนาไปใช้เพื่อ
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกแนวทางที่เหมาะสมเพื่อใช้ลดปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่
มหาวิทยาลัยสี เขียว (Green university) ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

คาสาคัญ : มลพิษทางอากาศ ก๊าซเรื อนกระจก มหาวิทยาลัยสี เขียว อัตราการระบายมลพิษ
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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 incampus-traffic. The traffic volume data was collected from 9 point sources around the campus during the semester.
Subsequently, the greenhouse gas emission was calculated by using the emission factor from the literature review.
Moreover, questionnaires were used to estimate the distance and the fuel consumption of vehicles from the average trip
data. The results of greenhouse gas emission were shown in term of carbon dioxide equivalent (CO 2 equivalent: CO2 e)
which scope the emission activity only from traffic sector within the university. The results of this study show that the
total greenhouse gas emissions from RMUTT was 3,780,100 kg CO 2e/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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บทนา
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจากปรากฎการณ์ก๊าซเรื อนกระจกเป็ นปั ญหาที่เป็ นวิกฤติระดับโลก ดังจะเห็นได้จาก
มาตรการหรื อความร่ วมมือต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างให้เกิดความร่ วมมือในการลดปั ญหาและการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
ในทุ กระดับ ทุ ก ภาคส่ วน โดยก๊าซเรื อนกระจกเกิ ด จากกิ จกรรมต่างๆ ของมนุ ษ ย์แทบทุ ก กิ จกรรมและในทุ กภาคส่ ว น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการคมนาคมขนส่ ง (ยุคนั ต์ทิวตั ถ์ กมลาสน์กุล, 2554) ดังนั้นจึงทาให้หลายประเทศตื่นตัวและ
ตระหนักในการมี ส่วนร่ วมเพื่อลดปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกมากขึ้น มีการกาหนดเป็ นยุทธศาสตร์ นโยบายและ
มาตรการเพื่ อป้ องกั น และแก้ ไ ขไว้อ ย่ า งชั ด เจน โดยป ระเทศไท ยก็ ต ระห นั ก ใน เรื่ องดั ง กล่ า วเช่ น กั น โดย
คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่ งชาติได้เห็ นชอบต่อแผนแม่บทแห่ งชาติด้านการจัดการการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ช่ ว งปี พ.ศ. 2558 – 2593 ตามที่ ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้อ มเสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี ใ นการลดก๊ า ซเรื อ นกระจก ผลัก ดัน การจัด ท าแผนด าเนิ น งานอย่า งเหมาะสมมี
ประสิ ทธิ ภาพในทุ กภาคส่ วนและทุกระดับ ส่ งเสริ มการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของประเทศไทย และส่ งเสริ มให้ไทยเป็ นสังคม
คาร์บอนต่า (Low Carbon Society) ภายใต้บริ บทการพัฒนาประเทศแบบเศรษฐกิจพอเพียง (องค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อน
กระจก (องค์การมหาชน), 2561) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก็ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของปั ญหาดังกล่าวและ
ตระหนักว่าการสร้างสิ่ งแวดล้อมที่ ดีจะมีส่วนช่วยให้เกิ ดบรรยากาศที่ ดีท้ งั ในเรื่ องของการเรี ยนการสอนและรวมถึ งการ
อนุ รักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อมเป็ นส่ วนช่วยลดการเกิ ดมลภาวะทางอากาศนี้ ดว้ ย การส่ งเสริ มให้นักศึ กษาและบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยมีจิตสานึ กในการรักษาสิ่ งแวดล้อมจึงเป็ นหนึ่ งในยุทธศาสตร์ สาคัญของมหาวิทยาลัยตามกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยที่ มุ่งเน้นการพัฒนาด้วยทรัพยากรที่ เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมและพัฒนามหาวิทยาลัยเป็ น “Green University”
ปั จจัยหลักที่ทาให้เกิดปั ญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเกิดจากการขนส่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุ รีมีเนื้ อที่ ประมาณ 740 ไร่ มี จานวนนักศึ กษา 25,192 คน และอาจารย์/
เจ้าหน้าที่จานวน 2,109 คน รวมจานวนบุคลากรทั้งสิ้นประมาณ 27,301 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560) (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2561) ซึ่งมีจานวนมากเทียบเคียงได้กบั ชุมชนขนาดเล็กที่มีการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิด
การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกออกสู่ บรรยากาศ แต่กิจกรรมหลักที่ คาดว่าจะเป็ นกิจกรรมหลัก คือ การคมนาคมขนส่ งภายใน
มหาวิทยาลัย
ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงมีจุดมุ่งหมายในการจัดทาสถิติปริ มาณจราจรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพื่อ
ทาการประเมินปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่ เกิ ดขึ้นจากการคมนาคมขนส่ งภายในมหาวิทยาลัยโดยใช้ช่วงที่ มีการจราจรสู ง
(ระหว่างภาคการศึ กษา) ซึ่ งสามารถใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนและกาหนดแนวทางในการดาเนิ นการกิ จกรรมเพื่อลด
ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่ มหาวิทยาลัยสี เขียว (Green university) ตามยุทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
1. เครื่ องมือการศึกษา
1) แบบเก็บข้อมูลปริ มาณจราจร
2) แบบสอบถาม โดยการคานวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธีของ Yamane (1967) คานวณจากจานวนนักศึ กษาและ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็ นประชากรทั้งหมด ซึ่งคานวณได้จานวนตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง
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2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 สารวจพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2.2 กาหนดจุดเพื่อทาการศึ กษา โดยทาการศึกษาปริ มาณจราจร ณ บริ เวณทางเข้า-ออก จุดทางแยก และบริ เวณ
อาคารต่างๆ ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จุดที่ทาการตรวจวัด
จุดที่

จุดเก็บข้อมูล

บริ เวณที่เก็บตัวอย่าง

1

ป้ อมยาม

ประตู 1

2

ป้ อมยาม

ประตู 2

3

สี่ แยก

อาคารเรี ยนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์

4

สี่ แยก

ใกล้กบั คณะบริ หารธุรกิจ

5

สี่ แยก

โรงอาหารกลาง

6

ป้ อมยาม

ประตูที่ 4

7

สี่ แยก

ใกล้กบั คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม

8

สี่ แยก

บ้านพักอาจารย์

9

ด้านหน้า

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.3 ทาการเก็บข้อมูลปริ มาณจราจรในแต่ละช่วงเวลา โดยแยกตามประเภทของยานพาหนะ ได้แก่ รถยนต์นงั่ 4 ล้อ
รถจักรยานยนต์ รถโดยสารประจาทาง รถตู ้ รถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป และรถปิ คอัพ 4 ล้อ โดยใช้คนนับจานวนด้วยเครื่ องกด
นับจานวนทั้งรถที่ผา่ นเข้าและออกจากจุดที่กาหนด ตามแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลจานวนยวดยานแยกประเภท โดยในการเก็บ
ข้อมูลจะเริ่ มทาการเก็บในช่วงเวลา 07.00 – 18.00 น.โดยบันทึกจานวนรถทุกๆ ชัว่ โมง ช่วงเวลาที่ทาการเก็บข้อมูลจะเป็ น
ระหว่างภาคการศึกษาที่มีการเรี ยนการสอนปกติรวมถึงวันหยุดราชการ จานวนทั้งสิ้น 14 วัน
2.4 ทาแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อเป็ นข้อมูลในการกาหนดระยะทางและการประมาณการใช้เชื้อเพลิงของ
ยานพาหนะ โดยสามารถคานวณขนาดตัวอย่างได้จากสมการที่ (1) (Yamane, 1967)

n=

โดยที่

n

=

ขนาดตัวอย่างที่คานวณได้

N

=

จานวนประชากรที่ทราบค่า

N
(1)
1 + Ne 2
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ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้

2.5 คานวณปริ มาณการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากข้อมูลปริ มาณจราจรที่ สารวจได้โดยคูณกับตัวคูณมลพิษ
(Emission factor) (ดังแสดงในสมการที่ (2)
ปริ มาณการระบายมลพิษ = ข้อมูลการใช้รถยนต์ x ตัวคูณมลพิษ (Emission Factors)
โดยที่

ข้อมูลการใช้รถยนต์

=

(2)

ระยะทางเฉลี่ยของการใช้งานของรถยนต์แต่ละประเภทต่อปี
(หน่วยกิโลเมตรต่อปี )

ตัวคูณมลพิษ

=

ค่าการระบายมลพิ ษ ของรถยนต์แ ต่ ละประเภทและการใช้ เชื้ อเพลิ งแต่ ล ะชนิ ด
(หน่วยน้ าหนักต่อกิโลเมตร)

ผลและวิจารณ์ผล
การศึกษาการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการจราจรทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้
ทาการสารวจข้อมูลปริ มาณจราจร การทาแบบสอบถามเพื่อให้ทราบข้อมูลปฐมภูมิเรื่ องระยะทาง ชนิ ดของเชื้อเพลิงสาหรับ
ยานพาหนะ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากยานพาหนะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มการลดมลพิษทางอากาศของมหาวิทยาลัยเพื่อการมุ่งสู่ มหาวิทยาลัยสี เขียว โดยทาการนับ
ปริ มาณจราจรภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 9 จุด แสดงผลเปรี ยบเทียบจานวนยานพาหนะแต่ละประเภทแต่ละประตูเข้า-ออก
ของมหาวิทยาลัยดังแสดงในรู ปที่ 1
จากรู ปที่ 1 จะเห็ นได้ว่ายานพาหนะที่ มีจานวนมากที่ สุดทุ กประตูของมหาวิทยาลัย ได้แก่ จักรยานยนต์ โดยมี
การจราจรหนาแน่ นที่ สุดที่ ประตูที่ 4 ซึ่ งมีจานวนรถจักรยานยนต์ท้ งั สิ้ น 4,287 คัน เนื่ องจากเป็ นเส้นทางที่ ใกล้กบั หอพัก
นักศึกษามากที่สุดเนื่ องจากผูท้ ี่ใช้รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่คือนักศึกษา รองลงมาได้แก่ รถยนต์นงั่ 4 ล้อ ซึ่ งพบมากที่สุดที่
ประตู ที่ 1 ของมหาวิท ยาลัย ซึ่ งสอดคล้องกับ พฤติ ก รรมการใช้รถ เนื่ อ งจากผูใ้ ช้รถยนต์นั่งส่ วนใหญ่ เป็ นอาจารย์แ ละ
เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งอาศัยอยูภ่ ายนอกและเดินทางเข้าสู่มหาวิทยาลัยจากถนนรังสิ ต-นครนายก เป็ นจานวนมาก โดยรถแต่ละประเภท
มีอตั ราการสิ้ นเปลืองพลังงานที่ แตกต่างกัน ในงานวิจยั นี้ จึงได้ทาการศึ กษาประเภทของเชื้ อเพลิงของยานพาหนะแต่ละ
ประเภทด้วยดังแสดงผลการวิจยั เปอร์เซ็นต์ของเชื้อเพลิงแต่ละประเภทในรู ปที่ 2
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ภาพที่ 1 จานวนยานพาหนะแต่ละประเภทแต่ละประตูเข้า-ออก มหาวิทยาลัย

แก๊ซโซฮอล์
E20
8%

แก๊สโซฮอล์ 91
(LPG)
12%

ดีเซล
80%

ภาพที่ 2 เปอร์เซ็นต์เชื้อเพลิงแยกตามประเภทเชื้อเพลิงของการจราจรภายในมหาวิทยาลัย
ผลการคานวณสัดส่วนอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแยกตามประเภทเชื้อเพลิงของการจราจรภายในมหาวิทยาลัยจากรู ป
ที่ 2 แสดงให้เห็นว่าเชื้อเพลิงที่มีอตั ราสิ้ นเปลืองมากที่สุด คือ น้ ามันดีเซล รองลงมาได้แก่ แก๊สโซฮอล์ 91 (LPG) และแก๊ส
โซฮอล์ E20 ตามลาดับ โดยน้ ามันดี เซลมี สัดส่ วนอัตราสิ้ นเปลื องเชื้ อเพลิงมากถึงร้อยละ 80 ของการใช้เชื้ อเพลิ งทั้งหมด
เนื่องจากภายในมหาวิทยาลัยมีรถประจาทางที่ให้บริ การนักศึกษาวิ่งวันละหลายคันและหลายเที่ยวต่อวัน รวมถึงจานวนของ
รถปิ คอัพ 4 ล้อ มีจานวนมากเป็ นอันดับที่ สามของจานวนยานพาหนะทั้งหมด นอกจากนี้ ในมหาวิทยาลัยมีรถบรรทุก 6 ล้อ
ขึ้นไปที่วงิ่ เข้าออกเนื่องจากการก่อสร้างด้วย จึงทาให้เกิดปริ มาณอัตราสิ้นเปลืองของน้ ามันดีเซลสูงที่สุด
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เมื่อนาข้อมูลต่างๆ จากแบบสอบถามซึ่งได้สมั ภาษณ์ผใู ้ ช้ยานพาหนะชนิดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี โดยแบบสอบถามได้ถามรายละเอียดของยานพาหนะที่ ใช้ ระยะที่ใช้โดยเฉลี่ยในแต่ละวัน เส้นทางที่ เดิ นทาง
และชนิ ดของเชื้อเพลิงที่ใช้ ดังที่กล่าวมา รวมถึงปริ มาณจราจรที่ได้ สามารถนามาคานวณหาการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
จากยานพาหนะแต่ละประเภทได้ดงั สมการที่ (2) ซึ่ งแสดงผลการคานวณตัวคูณมลพิษ (Emission factor) และปริ มาณการ
ระบายมลพิษหรื อการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากเชื้อเพลิง (Emission GHG, fuel) ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่ปล่อยจากน้ ามันเชื้อเพลิงของยานพาหนะแต่ละประเภท
Emission factor
Emissions GHG,fuel
ชนิดยานพาหนะ
จานวน (คัน)
(kgCO2e/unit)
(kgCO2e/year)
รถยนต์นงั่ 4 ล้อ

3,795

2.17

1,172,274

รถจักรยานยนต์

10,150

2.24

1,659,728

รถโดยสารประจาทาง

3

2.74

6,001

รถตู ้

156

3.19

65,390

รถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป

34

2.74

42,504

รถปิ คอัพ 4 ล้อ

1,324

2.74

834,203

รวม

3,780,100

สาหรับ งานวิจัยนี้ ได้เลื อกค่า emission factor และค่าอัตราการสิ้ น เปลื อ งของยานพาหนะจากรายงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ (อิสรี รอดทัศนา, 2556) มาใช้ในการคานวณ โดยการวิเคราะห์การปล่อยมลพิษอยูบ่ น
สมมติฐานของการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยและการใช้เชื้อเพลิงใน 1 วัน เพื่อนามาเป็ นตัวแทนของค่าการปลดปล่อยก๊าซ
เรื อนกระจกใน 1 ปี ซึ่ งจากผลการวิจยั ในตารางที่ 3 พบว่าการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการจราจรทั้งหมดภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประจาปี 2560 มีค่าเท่ากับ 3,780,100 kg CO2e/year หรื อ 3,780 tons CO2e/year โดย
ยานพาหนะที่ ปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกมากที่ สุด ได้แก่ จักรยานยนต์ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 43.9 และรองลงมา ได้แก่
รถยนต์นงั่ 4 ล้อ รถปิ คอัพ 4 ล้อ รถตู ้ รถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป และรถโดยสารประจาทาง ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 31.0, 22.0,
1.73, 1.12 และ 0.16 ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบกับงานวิจยั ของการวิเคราะห์การปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการเดินทาง
และขนส่ งที่ เกิ ดจากกิ จกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่ามีปริ มาณการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเท่ากับ 10,675.40 tons CO2e/year (ยุคนั ต์ทิวตั ถ์ กมลาสน์กลุ , 2554) โดยข้อมูลที่ได้สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูล
ประกอบเพื่อหาแนวทางในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการจราจรของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สองคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสี เขียวต่อไป
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สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิจัย แสดงให้ เห็ น ว่า การปลดปล่ อ ยก๊ าซเรื อ นกระจกจากการจราจรทั้ง หมดภายในมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีค่าเท่ากับ 3,780,100 kg CO2e/year โดยยานพาหนะที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกมากที่สุด
มาจากรถจักรยานยนต์ มีค่าเท่ากับ 1,659,728 kg CO2e/year คิดเป็ นร้อยละ 43.9 ของการปลดปล่อยก๊าซทั้งหมด โดยจุดที่
ปลดปล่อยมลพิษจากรถจักรยานยนต์มากที่สุดมาจากประตูที่ 4 และน้ ามันเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดอัตราการสิ้นเปลืองมากที่สุด
ได้แก่ น้ ามันดีเซล

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ได้ให้โอกาสและให้ทุนสนับสนุ นงานวิจยั
จากเงินกองทุนส่งเสริ มงานวิจยั ประจาปี 2560 (ทุนวิจยั สถาบัน) ทาให้งานวิจยั สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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การเพิม่ ความเข้ มข้ นฟอสฟอรัสของนา้ เสี ยบ่ อเกรอะด้ วยกระบวนการกรองแบบผันกลับ
Increase of Phosphorus Concentration from Septage Wastewater by Applying Reverse Osmosis
ปิ ติพร มโนคุน้ 1* ฐนียา รังษีสุริยะชัย2 และ วิมลมาศ บุญยัง่ ยืน3
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็ นการศึกษาการเพิ่มความเข้มข้นฟอสฟอรัสของน้ าเสี ยบ่อเกรอะด้วยกระบวนการกรองแบบผันกลับ
โดยผ่านเยื่อเมมเบรน เพื่อให้กระบวนการกาจัดฟอสฟอรัสในขั้นตอนต่อไปง่ายมากขึ้น และเป็ นการนาฟอสฟอรัสไปใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการกาจัดฟอสฟอรัส น้ าเสี ยที่ใช้ในการศึกษานี้เป็ นน้ าเสี ยที่ได้จากส่วนน้ า
ใสของบ่อเกรอะ ภายในอาคารเรี ยนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ผา่ นการกรองด้วย
ทรายหยาบและกรวดละเอียดก่อนเข้าสู่ กระบวนการกรองแบบผันกลับ โดยความเข้มข้นฟอสฟอรัสที่เข้าระบบมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 56.9 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเข้มข้นฟอสฟอรัสของน้ าออก เพอร์ มิเอทมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.3 มิลลิกรัมต่อลิตร และรี เท
นเททมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 63.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริ มาณความเข้มข้นฟอสฟอรัสที่เพิ่มขึ้นคิดเป็ น % Recovery เฉลี่ยเท่ากับ 89.2
กระบวนการกรองแบบผันกลับนี้ สามารถผลิตน้ าบริ สุทธิ์ ได้ดว้ ยการแยกน้ าออกจากไอออนเกลื อและสารปนเปื้ อนอื่นๆ
ไม่ให้ผา่ นรู เมมเบรนไปได้ สารที่ผา่ นไปไม่ได้จึงมีความเข้มข้นของสารอินทรี ยเ์ พิ่มมากขึ้น ทาให้ค่าความเข้มข้นฟอสฟอรัส
มีความเข้มข้นมากกว่าเดิม
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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.

Keywords: increasing of phosphorus concentration, septage wastewater, reverse osmosis

บทนา
ปั จจุบนั จานวนประชากรมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วส่ งผลให้ความต้องการทางด้านอุปโภคและบริ โภคเพิม่ ขึ้นด้วย
ประเทศไทยซึ่ งเป็ นประเทศเกษตรกรรมประชาชนส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกรประมาณ (34 ล้านคน) คิดเป็ นร้อยละ 55.7 ของ
ประชากรทั้งประเทศ ในการทาเกษตรกรรมนั้นต้องใช้น้ าและแร่ ธาตุในการเพาะปลูก ฟอสฟอรัสเป็ นแร่ ธาตุหนึ่ งที่ พืชมี
ความต้องการน าไปใช้ในการเจริ ญ เติ บ โต จากข้อมู ลของสานักงานสารวจธรณี วิทยาของสหรั ฐอเมริ กา ระบุ ว่าเราจะมี
ฟอสเฟตใช้ถึงปี ค.ศ. 2050 หรื อในอี ก 30 ปี ข้างหน้าแหล่งฟอสฟอรั สกาลังจะหมดไป ดิ น ส่ วนใหญ่ บ นโลกมี ปริ มาณ
ฟอสฟอรัสต่าเกษตรกรจึงมีความจาเป็ น ที่ตอ้ งใช้ปุ๋ยฟอสเฟตเพื่อชดเชยแร่ ธาตุฟอสฟอรัสที่ขาดไป ฟอสฟอรัสในธรรมชาติ
มีอยูท่ วั่ ไปทั้งที่อยูใ่ นรู ปแบบของของแข็ง และของเหลว โดยแหล่งฟอสฟอรัสหลักอยูร่ ู ปของหิ นฟอสเฟตและมีฟอสฟอรัส
จากการขับถ่ายของสิ่ งมีชีวิต โดยฟอสฟอรัสที่ พบในแหล่งน้าธรรมชาติและน้าเสี ยส่ วนใหญ่จะอยู่ในรู ป ออโธฟอสเฟต
(Orthophosphate) ซึ่ งสามารถละลายน้ าได้ดี ส่ วนฟอสฟอรัส ที่ พ บในน้ าเสี ยจากบ้านเรื อนหรื อโรงงานจะอยู่ในรู ปโพลี
ฟอสเฟต (Poly phosphate) ซึ่งเป็ นรู ปของฟอสฟอรัสพบร่ างกายมนุษย์ คิดเป็ นร้อยละ 85-90 ของฟอสฟอรัสที่พบในร่ างกาย
ทั้งหมด ซึ่ งฟอสฟอรัสเหล่านี้ จะถูกขับถ่ายออกมาในรู ปอุจจาระและปั สสาวะโดยทั่วไปของเสี ยเหล่านี้ จะถูกทิ้ งลงในชัก
โครกและกักเก็บอยู่ในบ่ อเกรอะจนกระทัง่ มี ปริ มาณมากขึ้ นจึ งจะมี การสู บทิ้ ง (ปฐมพงษ์ แสงวิไลและรวินศักดิ์ ภูมิธน
นิเวศน์, 2015)
น้ าเสี ยจากบ่อเกรอะเป็ นน้ าที่ผสมกันระหว่างปั สสาวะ น้ าชะล้าง และอุจจาระบางส่วน ทาให้น้ านั้นมีความเจือจาง
อาจทาให้สิ้นเปลืองสารเคมี หรื อมี ค่าใช้จ่ายสู งในการนาไปบาบัดหรื อการนากลับมาใช้ใหม่ดงั นั้นก่อนที่ จะนาน้ าในบ่ อ
เกรอะไปใช้ค วรท าให้ น้ านั้น มี ค วามเข้ม ข้น เพิ่ ม มากขึ้ น กระบวนการในการท าให้ ค วามเข้ม ข้น เพิ่ ม มากขึ้ น มี ห ลาย
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กระบวนการ เช่น การหมุนเหวี่ยง กระบวนการเมมเบรน เป็ นต้น กระบวนการเมมเบรนเป็ นการอาศัยเยือ่ เมมเบรน ในการ
แยกสารเจือปนที่ละลายออกจากน้ า ซึ่งในปั จจุบนั เป็ นกระบวนการที่ได้ความนิ ยมเป็ นอย่างมากเนื่ องจากมีประสิ ทธิภาพสู ง
ในระบบเมมเบรนมีกระบวนการสาคัญ 3 แบบ คือ Electro dialysis (ED), Reverse osmosis (RO) และ Ultrafiltration (UF)
กระบวนการ Electro dialysis ใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้าเป็ นแรงขับดัน ให้เกิดการแยกสารเจือปนที่แตกตัวเป็ นอิออนได้ออก
จากน้ า แต่ไม่สามารถแยกสารอินทรี ยไ์ ด้ RO และ UF ใช้แรงดันแยกสารต่างๆ ออกจากน้ า RO สามารถแยกสารอินทรี ย ์
ขนาดใหญ่และสารอนิ นทรี ยไ์ ด้เกื อบทุกชนิ ด แต่ UF มีความด้อยกว่า RO เพราะสามารถแยกได้เฉพาะสารอินทรี ยข์ นาด
ใหญ่เท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการกาจัดฟอสฟอรัสในขั้นตอนต่อไปง่ายมากขึ้นเพื่อน้ าฟอสฟอรัสไปใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจึงมีแนวคิดในการนากระบวนการกรองแบบผันกลับ ซึ่ งมีความสามารถมากกว่าเมม
เบรนประเภทอื่นมาใช้ในการเพิ่มความเข้มข้นของฟอสฟอรัสในน้ าเสี ยจากบ่อเกรอะ

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ระบบจาลองและการเดินระบบ
ในการศึกษาวิจยั นี้ ใช้เยื่อกรองรุ่ น TW30-1812-100 ทาจากโพลีเอไมด์ (Polyamide Thin-Film Composite) มีพ้ืนที่
ผิว 150.86 ตารางเซนติเมตร คุณสมบัติของเยื่อกรอง (เมมเบรน) ดังตารางที่ 1 และรายละเอียดผังการทดลองดังรู ปที่ 1 ทา
การเดินระบบชุดทดลองศึกษาหาอัตราส่ วนเพอร์มิเอท:รี เทนเททที่เหมาะสมเพื่อนาไปใช้ในการเดินระบบจริ ง และควบคุม
ความดันให้คงที่ตลอดระยะเวลาการเดินระบบ ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินระบบ 2000 นาที
ตารางที่ 1 รายละเอียดของเมมเบรนออสโมซิสผันกลับที่ใช้ในการทดลอง
ลักษณะของเมมเบรนออสโมซิส
อัตราการไหล
การกาจัดเกลือต่าสุด
อุณหภูมิในการทางานสูงสุด
แรงดันในการทางานสูงสุด
อัตราการไหลสูงสุดที่เข้าระบบ
ช่วง pH การดาเนินงาน อย่างต่อเนื่อง
Gravel

PP 5 Micron

Find gravel
Sand

Drain
Valve
Feed Tank
20 L

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

Membrane Unit
Valve

Pressure Gage+ Hydraulic Head
Pump
Permeat

High Pressure
Pump
Retentate

รู ปที่ 1 ระบบการกรองแบบผันกลับ
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2. ลักษณะนา้ เสียทีใ่ ช้ ในการทดลองและการวิเคราะห์ คุณภาพนา้
2.1 น้ าเสี ยที่ ใช้ในการทดลองเป็ นน้ าเสี ยจริ งที่ ไ ด้จ ากส่ วนน้ าใสของบ่ อเกรอะ ภายในอาคารเรี ยนรวม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2.2 วิธีการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่างๆในการทดลองนี้ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์พารามิเตอร์
พารามิเตอร์
วิธีการวิเคราะห์
DO (มิลลิกรัม/ลิตร)
DO meter
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
Temperature meter
พีเอช
pH meter
ของแข็งแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)
การวิเคราะห์ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด
สี (การดูดกลืนแสง)
Spectrophotometry method
ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด (มิลลิกรัม/
Total solids dried at 103-105 Cº
ลิตร)
การนาไฟฟ้า (โมโครซีเมนส์)
Conductivity meter
แอมโมเนีย (มิลลิกรัม/ลิตร)
การกลัน่ และไตเตรท
ซีโอดี (มิลลิกรัม/ลิตร)
รี ฟลักซ์แบบปิ ด
บีโอดี (มิลลิกรัม/ลิตร)
5 Day incubation และ Azide modification
ปริ มาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (มิลลิกรัม/
แอสคอร์บิคแอซิค
ลิตร)

เครื่ องมือ
Sensodirect 150
Sensodirect 150
Sensodirect 150
Sensodirect 150
Sensodirect 150
-

ผลและวิจารณ์ผล
1. การศึกษาการแปรผันสัดส่ วนเพอร์ มเิ อทต่ อรีเทนเทททีเ่ หมาะสม
การศึ กษาสัดส่ วนเพอร์ มิเอทต่อรี เทนเททที่ใช้ในการทดลองนี้ ศึ กษาโดยใช้อตั ราการที่ 31.4 35.0 และ 36.6
ลิตร/ชัว่ โมง ซึ่ งจะได้อตั ราส่ วนของเพอร์ มิเอทต่อรี เทนเทท 3 อัตราส่ วนคือ 20:80 25:75 และ 30:70 ตามลาดับ พบว่าอัตรา
การไหลที่ เหมาะสมในการเดินระบบคือ อัตราการไหล 35 ลิตร/ชัว่ โมง จะได้อตั ราส่ วนเพอร์ มิเอทต่อรี เทนเททประมาณ
25:75 ความดัน 1.6 บาร์ ซึ่ งเป็ นอัตราส่วนที่เหมาะสมในการเดินระบบที่จะนาไปทดลองเดินระบบจริ งน้ าเสี ยจากบ่อเกรอะ
2. การศึกษาคุณลักษณะนา้ และประสิทธิภาพการกาจัด
จากรศึ กษาประสิ ทธิ ภาพการกาจัดมลพิษน้ าเสี ยบ่ อเกรอะที่ ผ่านระบบการกรองผันกลับแสดงดังภาพที่ 1
พบว่ามีประสิ ทธิ ภาพการกาจัดสี ร้อยละ 91.9 ซึ่ งจากงานวิจยั การประยุกต์ใช้กระบวนการกรองผ่านเยื่อกรองสาหรับการนา
น้ าทิ้งชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ นาน้ าผิวดิ นจากอ่างเก็บน้ าสุ ระมาผ่านระบบกรองมีประสิ ทธิ ภาพการกาจัดสี ร้อยละ
65.0 (บุญชัย วิจิตรเสถียร, 2555) ประสิ ทธิ ภาพการกาจัด TDS คิดเป็ นร้อยละ 89.1 โดยค่า TDS เฉลี่ยอยู่ที่ 49.0 มิลลิกรัม/
ลิตร จากมาตรฐานน้ าประปา กาหนดไว้ไม่เกิ น 1000.0 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่ งมีค่าไม่เกิ นเกณฑ์มาตรฐาน (มาตรฐานคุณภาพ
น้ าประปาของประปานครหลวง) ประสิ ทธิภาพในการกาจัด ซี โอดีของระบบคิดเป็ นร้อยละ 88.6 ซึ่งจากงานวิจยั อิทธิพลของ
การบาบัดขั้นต้นต่อการอุดตันบนเยือ่ กรองออสโมซิ สผันกลับในการบาบัดน้ าชะมูลฝอยหลังจากที่ กรองด้วยการกรองของ
เยื่อกรองที่ มีขนาดช่องเปิ ดต่างๆเยื่อกรอง 1 kDa มี ประสิ ทธิ ภาพในการกาจัดร้อยละ 57.2 (เบญญาภา ขนันไทย. 2554)
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ประสิ ทธิ ภาพการกาจัด (ร้อยละ)

ประสิ ทธิ ภาพการกาจัดบีโอดีของระบบคิดเป็ นร้อยละ 88.2 ประสิ ทธิ ภาพการกาจัดแอมโมเนี ยของระบบคิดเป็ นร้อยละ 74
และประสิ ทธิ ภาพการกาจัดฟอสฟอรัสคิ ดเป็ นร้อยละ 95.7 ซึ่ งประสิ ทธิ ภาพในการกาจัดฟอสฟอรัสดี ที่สุดเมื่ อเที ยบกับ
พารามิเตอร์ตวั อื่นๆ ประสิ ทธิภาพในการกาจัดฟอสฟอรัสแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งจากการศึกษาอิทธิพลของการบาบัดขั้นต้นต่อ
การอุดตัน บนเยื่อกรองออสโมซิ สผันกลับ ในการบ าบัดน้ าชะมู ลฝอยกรองด้วยเยื่อกรองขนาดช่ องเปิ ด 0.5 ไมครอน มี
ประสิ ทธิภาพในการกาจัดร้อยละ 50.0 (เบญญาภา ขนันไทย. 2554)
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ภาพที่ 1 แสดงร้อยละประสิ ทธิภาพการกาจัดมลพิษน้ า
3. การศึกษาการเพิม่ ความเข้ มข้ นฟอสฟอรัส
การศึกษาการเพิ่มความเข้มข้นฟอสฟอรัสของน้ าเสี ยบ่อเกรอะ ที่ผา่ นการกรองด้วยทรายหยาบและ
กรวดละเอียดก่อนเข้าสู่ระบบ น้ าเสี ยบ่อเกรอะผ่านกระบวนการกรองแบบผันกลับมาวิเคราะห์ หาค่าความเข้มข้นฟอสฟอรัส
ของน้ าออก เพอร์มิเอทและน้ าออกรี เทนเทท เพื่อศึกษาหาปริ มาณความเข้มข้นฟอสฟอรัสที่เพิ่มขึ้นคิดเป็ น % Recovery เฉลี่ย
เท่ากับ 89.2 ดังแสดงในตารางที่ 1 และ ภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่าการกรองผันกลับสามารถเพิ่มความเข้มข้นฟอสฟอรัสจากเดิม
ได้
ตารางที่ 1 ตารางสรุ ปค่าความเข้มข้นฟอสฟอรัสของน้ าเข้าระบบและน้ าออกจากระบบ
ความเข้มข้นฟอสฟอรัส
ความเข้มข้นฟอสฟอรัสที่เพิ่มขึ้น
(มิลลิกรัม/ลิตร)
(ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ย
ค่าสูงสุด
ค่าต่าสุด
ค่าเฉลี่ย
ค่าสูงสุด
ค่าต่าสุด
น้ าเข้าระบบที่ผา่ นการ
56.9±15.8
80.6
15.8
กรอง
น้ าออกเพอร์มิเอท
2.3±1.3
6.7
0.6
น้ าออกรี เทนเทท
63.5±16.8
95.9
16.8
89.2±6.6
99.9
74.8
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ภาพที่ 2 ความเข้มข้นฟอสฟอรัสที่เพิ่มขึ้น
จากภาพที่ 2 เมื่อน้ าจากบ่อเกรอะผ่านกระบวนการกรองแบบผันกลับจะได้น้ ารี เทนเททซึ่งเป็ นน้ า
ที่ไม่สามารถผ่านรู ของเมมเบรนไปได้ ซึ่ งค่าความเข้มข้นฟอสฟอรัส ก่อนเข้าระบบจะมีค่าน้อยกว่า เนื่ องจาก กระบวนการ
ออสโมซิ สผันกลับสามารถผลิตน้ าบริ สุทธิ์ ได้ดว้ ยการแยกน้ าออกจากไอออนเกลือและสารปนเปื้ อนอื่นๆไม่ให้ผ่านรู เมม
เบรนไปได้ สารที่ผา่ นไปไม่ได้จึงมีความเข้มข้นของสารอินทรี ยเ์ พิ่มมากขึ้นค่าความเข้มข้นฟอสฟอรัสจึงเข้มข้นมากกว่าเดิม
ฟอสฟอรัสในน้ าบ่อเกรอะโดยส่ วนใหญ่อยูใ่ นรู ปของโพลีฟอสเฟต (Polyphosphate) ซึ่ ง เป็ นสารที่พบ
มากในน้ าเสี ยจากบ้านเรื อนหรื อโรงงานอุตสาหกรรม (ข้อมูลออนไลน์จาก Siamchemi.com. ม.ป.ป. ฟอสฟอรัส) สามารถ
กาจัดได้ดว้ ยการกรองแบบผันกลับ เนื่ องจากน้ าบ่อเกรอะผ่านกระบวนการกรองแบบผันกลับรู ของเมมเบรนออสโมซิ สผัน
กลับมี ขนาดเล็กมากยอมให้โมเลกุลน้ าผ่านได้เท่ านั้นเมมเบรนออสโมซิ สผันกลับจึ งสามารถกันโมเลกุลของแบคที เรี ย
น้ าตาล โปรตีน ของแข็งแขวนลอย สี ยอ้ ม ไออนเกลือ และองค์ประกอบอื่นๆที่มีน้ าหนักโมเลกุลมากกว่า (ขันทอง สุ นทรา
ภา, 2547) ดังนั้นฟอสฟอรัสในรู ปของโพลีฟอสเฟตในน้ าบ่อเกรอะจึงไม่สามารถผ่านรู ของเมมแบรนออสโมซิสผันกลับได้
จึงทาให้ความเข้มข้นฟอสฟอรัสในน้ าเพอร์ มิเอทลดน้อยลง และนอกจากนี้ พีเอชของน้ าเป็ นปั จจัยที่ มีผลต่อรู ปของออโธ
ฟอสเฟตที่ อ ยู่ในน้ าเสี ย บ่ อ เกรอะด้ว ย โดยช่ วงพี เอชของน้ าเสี ย บ่ อ เกรอะที่ ท าการศึ ก ษามี ค่ าอยู่ในช่ ว ง 7-8 ซึ่ งจะพบ
ฟอสฟอรัสในรู ป H2PO-4 , HPO2-4 รู ปของฟอสฟอรัสที่สามารถพบได้ในพีเอชช่วงนี้ เป็ นรู ปที่สามารถในการนาฟอสฟอรัส
ไปใช้ประโยชน์ต่อไปโดยการตกตะกอนกับ Ca2+ หรื อ Mg2+ (Wenhai et al., 2016)

สรุ ปผลการวิจัย
กระบวนการกรองผันกลับมีประสิ ทธิ ภาพในการกาจัดฟอสฟอรัสของน้ าออกจากระบบเพอร์ มิเอท ร้อยละ 94.7
โดยการกรองแบบผันกลับสามารถเพิ่มความเข้มข้นฟอสฟอรัสได้คิดเป็ น % Recovery เท่ากับ 89.2 ซึ่ งจะพบฟอสฟอรัสใน
รู ป H2PO-4, HPO2-4 รู ปของฟอสฟอรัสที่สามารถพบได้ในช่วงพีเอชพีเอชของน้ าเสี ยบ่อเกรอะที่ทาการศึกษามีค่าอยูใ่ นช่วง 78 เป็ นรู ปที่สามารถในการนาฟอสฟอรัสไปใช้ประโยชน์ต่อไปโดยการตกตะกอนกับ Ca2+ หรื อ Mg2+
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การลดของเสี ยในกระบวนการผลิตเลนส์ ถ่ายภาพ
Waste Reducing of Lens Manufacturing
กฤษณะ สุรินทร์1* และ ศุภรัชชัย วรรัตน์1
Kritsana Surin1* and Suparatchi Vorarat1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดของเสี ยที่ มีผลกระทบมากที่ สุดต่อกระบวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพของโรงงาน
กรณี ศึกษาลงได้ไม่ต่ ากว่า 10 % โดยใช้เครื่ องมือควบคุมคุ ณภาพ (7 QC Tools) ในการค้นหาสาเหตุเพื่อทาการปรับปรุ ง
คุ ณ ภาพในกระบวนการผลิ ต ซึ่ งงานวิจัยนี้ ได้ใช้ใ บตรวจสอบ (Check sheet) มาท าการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เพื่ อ ท าการ
ตรวจสอบถึงจานวนของเสี ยที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต หลังจากนั้นได้ทาการแจกแจงความสาคัญและแสดงความถี่ของ
ปั ญหาโดยใช้แผนภูมิพาเรโต (Pareto – Diagram) ในการเลือกแก้ไขส่ วนของปั ญหาที่มีของเสี ยมากที่สุดด้วยกฎของพาเรโต
80:20 ในการเลือกแก้ไขส่ วนที่มีของเสี ยมากที่สุด แล้วจึงนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาด้วยแผนภูมิกา้ งปลา
(Fish – Bone diagram) เพื่อวางมาตรการในการดาเนินการแก้ไขโดยอาศัยหลักการ PDCA หรื อ Deming Cycle
จากการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขในการลดของเสี ยที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพ พบว่า
ก่อนการดาเนิ น การปรับปรุ งนั้น มี จานวนของเสี ยที่ มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตเลนส์ ถ่ายภาพคิ ดเป็ น 29.39%จาก
จานวนของเสี ยทั้งหมด และหลังจากที่ ดาเนิ นการปรับปรุ งแล้วจานวนของเสี ยที่ มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิ ตเลนส์
ถ่ายภาพคิดเป็ น 11.88% จากจานวนของเสี ยทั้งหมด ซึ่ งลดลงจากก่อนการดาเนินการปรับปรุ งถึง 17.41% ส่งผลให้สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายลงได้ประมาณ 437,665,000 บาทต่อปี

คาสาคัญ : เลนส์ถ่ายภาพ,ของเสี ย, 7 QC Tools, PDCA หรื อ Deming Cycle
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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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บทนา
ปั จจุบนั โรงงานกรณี ศึกษามีการผลิตเลนส์ถ่ายภาพหลากหลายชนิ ด (โมเดล) ให้มีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานที่
ได้ก าหนดไว้เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและตอบสนองความต้อ งของลู ก ค้าในการน าไปใช้ง านได้อ ย่า งสู งสุ ด โดยมี
กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและคานึ งถึงความเหมาะสมในการนาไปใช้งานควบคู่ไปกับการประกันคุณภาพที่เข้มงวด
ก่อนที่จะส่งสิ นค้าไปสู่ มือของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าที่นาเลนส์ไปใช้งานนั้นเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุ ดในคุณภาพของเลนส์
และเป็ นที่ยอมรับในวงกว้างจากลูกค้าทุกระดับต่อๆ ไป หากเลนส์ถ่ายภาพที่โรงงานกรณี ศึกษาผลิตได้น้ นั เกิดความผิดปกติ
ไม่ผ่านการประกันคุณภาพหรื อไม่ถูกต้องตามมาตรฐานที่ ได้กาหนดไว้ เลนส์ถ่ายภาพเหล่านั้นจะถูกคัดแยกและจัดเก็บไว้
เพื่อไม่ให้ไปปะปนกับงานที่ผา่ นการประกันคุณภาพที่ถูกต้องตามมาตรฐานแล้ว เพื่อทาการวิเคราะห์หาสาเหตุต่างๆ ที่ส่งผล
ทาให้งานเกิดความผิดปกติแล้วจึงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุ งซ่อมแซมงานให้ถูกต้องและได้มาตรฐานตามที่ได้กาหนดไว้เพื่อ
ส่งไปตรวจสอบและประกันคุณภาพก่อนส่ งต่อไปสู่ ลูกค้า โดยปั จจุบนั มีเลนส์ถ่ายภาพที่เกิดความผิดปกติไม่ได้มาตรฐานที่
เป็ นของเสี ยต้องรอทาการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปรับปรุ งหรื อซ่อมแซมอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ดังนั้นจึงมีความ
จาเป็ นที่ จะลดปริ ม าณเลนส์ ถ่ ายภาพที่ เป็ นของเสี ยที่ เกิ ดขึ้ นและท าให้เลนส์ ถ่ายภาพที่ ผลิ ตได้น้ ัน มี คุณ ภาพถูก ต้องตาม
มาตรฐานที่ได้กาหนดไว้
จากการศึ กษาการผลิตเลนส์ ถ่ายภาพทั้งหมด 10 โมเดล พบปั ญ หาว่า มี เลนส์ ถ่ายภาพที่ เป็ นของเสี ยเกิ ดขึ้ นจาก
กระบวนการผลิต และจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบจานวนเลนส์ถ่ายภาพที่ผลิตได้ในปี 2559 นั้นมี รวมทั้งสิ้ น
1,500,450 เซต แสดงดังตารางที่ 1 ปรากฏว่ามีเลนส์ถ่ายภาพที่ มีขอ้ บกพร่ องที่ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้รวม 25,523
เซต รวมคิดเป็ นเงิน 765,690,000 บาทต่อปี หากลดปริ มาณของเสี ยที่เกิดขึ้นลงได้จะทาให้เกิดผลดีต่อโรงงานกรณี ศึกษาคือ
จะทาให้มีเลนส์ถ่ายภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มมากขึ้นและส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในส่ วนที่เป็ นของเสี ยนั้นสามารถลดลงไป
ด้วย
ตารางที่ 1 จานวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพและจานวนของเสี ยที่เกิดขึ้นในปี 2559

จานวนเลนส์ ถ่ายภาพที่ผลิต
ได้ (เซต)

เลนส์ ถ่ายภาพ
ที่ผ่านมาตรฐาน
(เซต)

เลนส์ ถ่ายภาพ
ที่เป็ นของเสี ย
(เซต)

มกราคม

125,000

123,218.00

1,782

กุมภาพันธ์

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

สิ งหาคม

125,450

123,354.00

2,096

เดือนที่ผลิตในปี 2559
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กันยายน

125,450

123,231.00

2,219

ตุลาคม

125,550

123,459.00

2,091

พฤศจิกายน

124,980

122,949.00

2,031

ธันวาคม

123,500

121,365.00

2,135

รวม

1,500,450

1,474,927.00

25,523

100%

98.30%

1.70%

เปอร์เซ็นต์เฉลี่ย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดจานวนเลนส์ถ่ายภาพของโมเดลที่เกิดของเสี ยที่มีผลกระทบมากที่สุดลงได้ไม่ต่ากว่า 10 %
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
1. ความสู ญเสีย 7 ประการ
ดร.วิทยา อินทร์ สอน,นางสาวปั ทมาพร ท่อชู และ นายภาณุเมศวร์ สุ ขศรี ศิริวชั ร. 2558. ความสู ญเสี ย (Wastes) คือ
การสู ญ เสี ยทรั พ ยากรการผลิ ต ที่ ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุ น คุ ณ ภาพ และการส่ งมอบ ซึ่ งเป็ นแนวคิ ดที่ คิดค้นโดย
Mr.Shigeo Shing และ Mr.Taiichi Ohno คือระบบการผลิ ตแบบโตโยต้า (Toyota Production System) ความสู ญ เปล่าทั้ง 7
ประการ แม้วา่ แนวคิดนี้ จะเกิดจากแวดวงอุตสาหกรรมการผลิตแต่ในภาคบริ การ หรื องานสนับสนุ นก็สามารถนาหลักการ
ดังกล่าวไปพัฒนาประยุกต์ใช้ได้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อขจัดความสูญเสี ย 7 ประการ คือ ความสูญเสี ยเนื่องจากการผลิตมาก
เกิ น ไป (Overproduction),ความสู ญ เสี ย เนื่ อ งจากการเก็ บ วัส ดุ ค งคลัง (Inventory),ความสู ญ เสี ย เนื่ อ งจากการขนส่ ง
(Transportation),ความสูญเสี ยเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Motion),ความสูญเสี ยเนื่องจากกระบวนการผลิต (Processing),ความ
สูญเสี ยเนื่องจากการรอคอย (Delay),ความสูญเสี ยเนื่องจากงานเสี ย (Defect)
2. การศึกษาการทางาน
ธีทตั ตรี ศิริโชติ. 2557. การศึกษาการทางานงาน (Work study) หรื อที่รู้จกั กันในชื่อเดิมว่า การศึกษาการเคลื่อนไหว
และ เวลา (Motion and Time Study) , Methods Engineering, Work Design, หรื อ Jobs/Methods Design หมายถึง เทคนิ คใน
การวิเคราะห์ข้ นั ตอนของการปฏิบตั ิงานเพื่อขจัดงานที่ไม่จาเป็ นออกและสรรหาวิธีการทางานซึ่ งดีที่สุดและมีประสิ ทธิภาพ
สู งสุ ดในการปฏิบตั ิงานนั้น ๆ ทั้งนี้ รวมถึงการปรับปรุ งมาตรฐานของวิธีการทางาน สภาพการทางาน เครื่ องมือต่าง ๆ และ
การฝึ กคนงานให้ทางานด้วยวิธีที่ถูกต้อง รวมทั้งการกาหนดเวลามาตรฐานของ งานและการบริ หารแผนการจ่ายเงินจูงใจ
ระบบต่าง ๆ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1. พัฒนาวิธีการและระบบที่ ดีที่สุดในการทางาน 2. จัดตั้งระบบและวิธีการทางานที่ เป็ น
มาตรฐาน 3. หาเวลามาตรฐานในการทางาน 4. ช่วยในการฝึ กอบรมพนักงานให้ทางานด้วยวิธีที่ถูกต้อง
3. Seven QC Tools
Dr. Pongmetee Chaiseeha. 2557. เป็ นเครื่ องมือที่ ใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพในกระบวนการทางาน ซึ่ ง
ช่วยศึกษาสภาพทัว่ ไปของปั ญหา การเลือกปั ญหา การสารวจสภาพปั จจุบนั ของปั ญหา การค้นหาและวิเคราะห์สาเหตุแห่ ง
ปั ญหา ที่แท้จริ งเพื่อการแก้ไขได้ถูกต้องตลอดจนช่วยในการจัดทามาตรฐานและควบคุมติดตามผลอย่างต่อเนื่ อง เครื่ องมือ
คุณภาพ 7 ชนิ ดนี้ สามารถแจกแจงได้ดงั นี้ ใบตรวจสอบ (check sheet),ฮีสโตแกรม (Histogram),แผนภูมิพาเรโต (Pareto
diagram),ผังก้างปลา (Fish – bone diagram) หรื อผังเหตุและผล (Cause - Effect diagram),กราฟ (Graph),แผนภูมิกระจาย
(scatter diagram),แผนภูมิควบคุม (Control chart)
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4. “PDCA หรื อ Deming Cycle”
สุธาสิ นี โพธิจนั ทร์. 2558. PDCA เป็ นแนวคิดหนึ่ง ที่ไม่ได้ให้ความสาคัญเพียงแค่การวางแผน แต่แนวคิดนี้เน้นให้
การดาเนิ นงานเป็ นไปอย่างมีระบบ โดยมีเป้ าหมายให้เกิ ดการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง แนวคิด PDCA ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็ น
ครั้งแรกโดย Walter Shewhart ซึ่ งถือเป็ นผูบ้ ุกเบิ กการใช้สถิติสาหรับวงการอุตสาหกรรม และต่อมาวงจร PDCA ได้เป็ นที่
รู ้จักอย่างแพร่ ห ลาย มากขึ้ น เมื่ อปรมาจารย์ด้านการบริ ห ารคุ ณ ภาพ อย่าง W.Edwards Deming ได้นามาเผยแพร่ ให้เป็ น
เครื่ องมือสาหรับการปรับปรุ งกระบวนการวงจรนี้ จึงมีอีกชื่ อหนึ่ งว่า “Deming Cycle”โครงสร้างของ PDCA ประกอบด้วย
Plan คื อ การวางแผน,DO คื อ การปฏิ บัติ ตามแผน, Check คื อ การตรวจสอบ,Act คื อ การปรั บ ปรุ งการด าเนิ น การอย่าง
เหมาะสม หรื อ การจัดทามาตรฐานใหม่ ซึ่งถือเป็ นพื้นฐานของการยกระดับคุณภาพ

วิธีดาเนินการวิจัย
จากการศึกษากระบวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพของโรงงานกรณี ศึกษา พบว่า โรงงานกรณี ศึกษามีหน้าที่ในการผลิต
เลนส์ถ่ายภาพเท่านั้นโดยส่วนประกอบบางชิ้นนั้นมีการผลิตมาจากโรงงานอื่นเพื่อนามาประกอบในขั้นตอนต่างๆต่อไป โดย
มีกระบวนการผลิตประกอบไปด้วยกระบวนการผลิตหลักๆที่แบ่งเป็ น 5 ส่วนประกอบไปด้วย
1. กระบวนการผลิตกรุ๊ ปเลนส์ต่างๆ (Group Lens Assemble)
2. กระบวนการผลิตส่วนประกอบย่อยต่างๆ (Sub-Material Assemble)
3. กระบวนการประกอบหลัก (Total Assemble)
4. กระบวนการปรับตั้งค่า (Adjustment)
5. กระบวนการตรวจสอบ/และซ่อมแซม (Final Inspection and Repair process )
ผูว้ ิจยั จึ งทาการศึ กษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในปี การผลิต 2559 เกี่ ยวกับจานวนของเสี ยที่เกิ ดขึ้นของทั้งโรงงาน
และในกระบวนการผลิ ตต่างๆ เพื่อนามาวิเคราะห์ หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมเพื่อทาให้จานวนของเสี ยที่
เกิดขึ้นมีจานวนลดลง
ในปี การผลิ ต 2559 ทางโรงงานกรณี ศึกษามี ยอดการผลิตเลนส์ ถ่ายภาพ 1,500,450 เซต และมี จานวนของเสี ย
โดยรวมทั้งโรงงาน 25,523 เซต เมื่ อ ผูว้ ิจัยได้ทาการศึ กษาเก็บ ข้อมู ลการผลิ ตเลนส์ ถ่ายภาพของแต่ ละโมเดลที่ โรงงาน
กรณี ศึกษาได้ทาการผลิตและได้ทาการวิเคราะห์จานวนของเสี ยในแต่ละโมเดลด้วยแผนภูมิพาเรโตพบว่า โมเดล D มีจานวน
ของเสี ยที่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพมากที่สุดคิดเป็ น 29.39% จากจานวนของเสี ยทั้งหมด ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แผนภูมิพาเรโตแสดงความสาคัญของของจานวนของเสี ยในแต่ละโมเดลที่มีการผลิตในปี 2559
หลัง จากนั้ นจึ ง ท าการศึ ก ษาและเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ลัก ษณะข้อ บกพร่ อ งและจ านวนของเสี ย ที่ เกิ ด ขึ้ นใน
กระบวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ในปี การผลิต 2559 โดยลักษณะข้อบกพร่ องที่เป็ นของเสี ยมีอยู่ 5 ลักษณะ คือ
1.กลุ่มเลนส์มีรอยขีดข่วน
2.กลุ่มเลนส์มีคราบสกปรก
3.พื้นผิวของวัสดุภายนอกมีรอยขีดข่วน
4.ส่วนประกอบไม่ได้มาตรฐาน
5.ส่วนประกอบบางส่วนได้รับความเสี ยหาย
เมื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยแผนภูมิพาเรโต ดังภาพที่ 2 พบว่า ลักษณะข้อบกพร่ องกลุ่มเลนส์มีรอยขีดข่วน จะ
เกิดของเสี ยที่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D มากที่สุดคิดเป็ น 31.23% จากจานวน
ของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ที่ผลิตได้ในปี 2559 รองลงมาคือลักษณะข้อบกพร่ องกลุ่มเลนส์มีคราบสกปรกคิดเป็ น
28.41% จากจานวนของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ที่ผลิตได้ในปี 2559 และลักษณะข้อบกพร่ องพื้นผิวของวัสดุภายนอกมีรอย
ขีดข่วนคิดเป็ น 26.87% จากจานวนของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ที่ผลิตได้ในปี 2559 ตามลาดับ
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ภาพที่ 2 แผนภูมิพาเรโตแสดงความสาคัญของลักษณะข้อบกพร่ องและจานวนของเสี ยที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ผลิตเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ในปี การผลิต 2559
ผูว้ ิจยั จึงเลือกศึกษาและเก็บข้อมูล 3 ลักษณะข้อบกพร่ องนี้ เพื่อนามาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข เพราะหากทา
การลดของเสี ยทั้ง 3 ลักษณะข้อบกพร่ องนี้ ลงได้จะสามารถลดของเสี ยลงได้ถึง 86.51% จากของเสี ยทั้งหมดที่ เกิ ดขึ้นใน
กระบวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ในปี การผลิต 2559 โดยสามารถแสดงภาพตัวอย่างของทั้ง 3 ลักษณะข้อบกพร่ อง
ได้ดงั ภาพที่ 3 ถึง ภาพที่ 5

ภาพที่ 3 กลุ่มเลนส์ที่มีรอยขีดข่วน ภาพที่ 4 กลุม่ เลนส์มีคราบสกปรก ภาพที่ 5 พื้นผิวมีรอยขีดข่วน
จากนั้นได้ทาการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะข้อบกพร่ อง ทั้ง 3 ลักษณะ ที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการผลิต
ต่างๆของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ซึ่งประกอบด้วย
1. กระบวนการผลิตกรุ๊ ปเลนส์ต่างๆ (Group Lens Assemble)
2. กระบวนการผลิตส่วนประกอบย่อยต่างๆ (Sub-Material Assemble)
3. กระบวนการประกอบหลัก (Total Assemble)
4. กระบวนการปรับตั้งค่า (Adjustment)
5. กระบวนการตรวจสอบและซ่อมแซม (Final Inspection and Repair process)
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การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ของลัก ษณะข้อ บกพร่ อ งกลุ่ ม เลนส์ มี ร อยขี ด ข่ ว นด้ว ยแผนภู มิ พ าเรโตดังภาพที่ 6 พบว่า
กระบวนการตรวจสอบและซ่ อมแซม มีจานวนของเสี ยที่ มีผลกระทบต่อลักษณะข้อบกพร่ องกลุ่มเลนส์มีรอยขีดข่วนที่ มี
ผลกระทบต่อเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D มากที่สุดคิดเป็ น 31.64% จากจานวนของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ที่ผลิตได้ในปี 2559
รองลงมาคือกระบวนการผลิตกรุ๊ ปเลนส์ต่างๆคิดเป็ น 30.96% จากจานวนของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ที่ ผลิตได้ในปี 2559
และกระบวนการประกอบหลักคิดเป็ น 29.21% จากจานวนของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ที่ผลิตได้ในปี 2559

ผลิตที่มีผลกระทบต่อเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ในปี การผลิต 2559

ภาพที่ 6 แผนภูมิพาเรโตแสดงความสาคัญของลักษณะข้อบกพร่ องกลุ่มเลนส์มีรอยขีดข่วนที่ เกิดจากกระบวนการผลิตที่ มี
ผลกระทบต่อเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ในปี การผลิต 2559
การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลของลักษณะข้อ บกพร่ องกลุ่ มเลนส์ มี คราบสกปรกด้วยแผนภู มิพ าเรโต ดังภาพที่ 7 พบว่า
กระบวนการผลิ ตกรุ๊ ป เลนส์ ต่างๆ มี จานวนของเสี ยที่ มี ผลกระทบต่อลักษณะข้อบกพร่ องกลุ่ม เลนส์ มีคราบสกปรกที่ มี
ผลกระทบต่อเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D มากที่สุดคิดเป็ น 33.13% จากจานวนของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D
ที่ผลิตได้ในปี 2559 รองลงมาคือกระบวนการตรวจสอบและซ่อมแซม คิดเป็ น 31.96% จากจานวนของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล
D ที่ผลิตได้ในปี 2559 และกระบวนการประกอบหลักคิดเป็ น 30.92% จากจานวนของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ที่ผลิตได้ในปี
2559
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ภาพที่ 7 แผนภูมิพาเรโตแสดงความสาคัญของลักษณะข้อบกพร่ องกลุ่มเลนส์มีคราบสกปรกที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่มี
ผลกระทบต่อเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ในปี การผลิต 2559
การวิเคราะห์ขอ้ มูลของลักษณะข้อบกพร่ องพื้นผิวของวัสดุภายนอกมีรอยขีดข่วนด้วยแผนภูมิพาเรโต ดังภาพที่ 8
พบว่า กระบวนการตรวจสอบและซ่อมแซม มีจานวนของเสี ยที่มีผลกระทบต่อลักษณะข้อบกพร่ องพื้นผิวของวัสดุภายนอก
มีรอยขีดข่วนที่มีผลกระทบต่อเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D มากที่สุดคิดเป็ น 32.95% จากจานวนของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ที่
ผลิตได้ในปี 2559 รองลงมาคือกระบวนการผลิตกรุ๊ ปเลนส์ต่างๆคิดเป็ น 32.70% จากจานวนของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ที่
ผลิตได้ในปี 2559 และกระบวนการประกอบหลักคิดเป็ น 32.41% จากจานวนของเลนส์ ถ่ายภาพโมเดล D ที่ ผลิตได้ในปี
2559
ภาพที่ 8 แผนภูมิพาเรโตแสดงความสาคัญของลักษณะข้อบกพร่ องพื้นผิวของวัสดุภายนอกมีรอยขีดข่วนที่เกิดจาก

กระบวนการผลิตที่มีผลกระทบต่อเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ในปี การผลิต 2559
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ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเลือกศึกษาและวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทาให้เกิดลักษณะข้อบกพร่ องกลุ่มเลนส์มีรอยขีดข่วน,ลักษณะ
ข้อบกพร่ องกลุ่มเลนส์มีคราบสกปรก,ลักษณะข้อบกพร่ องพื้นผิวของวัสดุภายนอกมีรอยขีดข่วน ที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน
การผลิ ตของเลนส์ ถ่ ายภาพโมเดล D คื อ กระบวนการตรวจสอบและซ่ อ มแซม,กระบวนการผลิ ตกรุ๊ ป เลนส์ ต่างๆและ
กระบวนการประกอบหลัก โดยได้ใช้แผนภูมิกา้ งปลาในการศึกษาปั จจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อการเกิดปั ญหาลักษณะ
ข้อบกพร่ องทั้ง 3 ลักษณะที่ เกิ ดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการผลิ ตของเลนส์ ถ่ายภาพโมเดล D โดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ เครื่ องจักร คนงาน วิธีการ และการตรวจวัด ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 ตัวอย่างการใช้แผนภูมิกา้ งปลาในการศึกษาปั จจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เมื่อทราบถึงสาเหตุต่างๆที่ส่งผลทาให้เกิ ดลักษณะข้อบกพร่ องกลุ่มเลนส์มีรอยขีดข่วน,ลักษณะข้อบกพร่ องกลุ่ม
เลนส์มีคราบสกปรก,ลักษณะข้อบกพร่ องพื้นผิวของวัสดุภายนอกมีรอยขีดข่วน ผูว้ ิจยั จึงได้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุ งโดยนา
หลักการ “PDCA หรื อ Deming Cycle” มาใช้เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการจัด ท ามาตรการป้ อ งกัน และแก้ไขปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น
โครงสร้างของ PDCA ประกอบด้วย 1) Plan คือ การวางแผน 2) DO คือ การปฏิบตั ิตามแผน 3) Check คือ การตรวจสอบ 4)
Act คือ การปรับปรุ งการดาเนินการอย่างเหมาะสม หรื อ การจัดทามาตรฐานใหม่ ซึ่งถือเป็ นพื้นฐานของการยกระดับคุณภาพ
โดยได้ดาเนินการแก้ไขและปรับปรุ งในทุกปั ญหาที่เกิดจากปั จจัย เครื่ องจักร คนงาน วิธีการ และการตรวจวัด
สาหรับปั ญหาต่างๆที่มีสาเหตุมาจาก คน นั้น ได้ดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขโดยการกาหนดให้พนักงานใหม่ในทุก
ระดับ รวมทั้งนักศึ กษาฝึ กงานในระดับอาชี วศึ กษา จะต้องได้รับการฝึ กอบรมงานในทุ กขั้นตอนที่ มีความจาเป็ นต่อการ
ทางานในสายการผลิต ดังภาพที่ 10 และหลังจากที่ได้รับการฝึ กอบรมแล้วจะต้องได้รับการทดสอบให้ผา่ นเกณฑ์ทุกครั้งทั้ง
ภาคปฏิ บตั ิและทฤษฎี ก่อนเริ่ มงานจริ ง เพื่อเป็ นการฝึ กฝนให้พนักงานใหม่และนักศึ กษาฝึ กงานได้คุน้ เคยกับวิธีการผลิ ต
สภาพแวดล้อมการทางานที่ เสมือนจริ ง และพนักงานในสายการผลิตทุกระดับจะมีการจัดการอบรมให้แก่พนักงานทุกครั้ง
เป็ นเวลาไม่ เกิ น ครึ่ งชั่วโมง ก่ อ นเริ่ ม ปฏิ บัติ งานเพื่ อ เป็ นการปลู ก ฝั งความคิ ด ด้านคุ ณ ภาพและชี้ แ จงถึ งเหตุ ผ ลที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงวิธีการทางานใหม่ให้พนักงานเกิดความเข้าใจและตระหนักมากขึ้น มีการอธิ บายและตักเตือนให้พนักงานเกิ ด
ความเข้าใจมากขึ้ นในการปฏิ บัติตาม Work Instruction อย่างเคร่ งครัด ในส่ วนของพนักงานบางคนที่ มีภาระงานที่ มาก
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จนเกินไป เนื่ องจากการปรับเปลี่ยนงานโดยหัวหน้างานและไม่ได้มีการประชุมร่ วมกันกับระดับวิศวกร ซึ่ งเป็ นการจัดงาน
แบบเอาตามความถนัดของพนักงานคนนั้นๆ ทางวิศวกรได้ทา
การอบรมหัวหน้างานและตักเตือนให้ปฏิ บตั ิตามแบบแผนที่ ได้มีการจัดและออกแบบการทางานมาไว้ให้ตามที่
วิศวกรได้ทาการจับเวลาและแบ่ งขั้นตอนการทางานไว้อย่างเหมาะสมแล้ว นอกจากการจัดการอบรมให้กบั พนักงานใน
สายการผลิ ต พนักงานใหม่และนักศึ กษาฝึ กงานที่ จะต้องปฏิ บตั ิงานในสายการผลิตแล้ว ได้มีการดาเนิ นการอบรมให้กับ
พนักงานและส่วนการผลิตอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

ภาพที่ 10 ตัวอย่างการฝึ กอบรมพนักงาน
สาหรับปั ญหาต่างๆที่ มีสาเหตุมาจาก เครื่ องมือและอุปกรณ์ ได้ดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขโดยกาหนดให้ทุกครั้ง
ก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงานนั้น พนักงานสายการผลิตจะต้องทาการตรวจสอบเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่จะต้องนาไปใช้งานที่สถานีงาน
ของตนเองเพื่อเป็ นการตรวจสอบเครื่ องมือและอุปกรณ์วา่ มีความพร้อมใช้งานหรื อไม่ตามเวลาที่ ได้กาหนดไว้ โดยทาการ
ตรวจสอบดูวา่ เครื่ องมือและอุปกรณ์มีความชารุ ดเกิดขึ้นหรื อไม่ รวมถึงตรวจสอบความสะอาดของเครื่ องมือและอุปกรณ์
ด้วย ดังภาพที่ 11 หลังจากที่ พนักงานสายการผลิตได้ทาการตรวจสอบเครื่ องมือ และอุปกรณ์ เรี ยบร้อยแล้วจะต้องทาการ
บันทึกลงในเอกสารที่จดั ทาขึ้นเพื่อเป็ นการยืนยันว่าได้ทาการตรวจสอบแล้วจริ ง โดยหัวหน้างานจะเป็ นผูต้ รวจสอบความ
ถูกต้องเพื่อเป็ นการยืนยันอีกครั้งหนึ่ง หากพบว่าพนักงานสายการผลิตคนใดไม่ได้ทาการตรวจสอบก่อนเริ่ มปฏิบตั ิจะต้องทา
การตักเตือนและลงบันทึกการกระทาผิดเอาไว้ และทุกครั้งก่อนเริ่ มปฏิ บตั ิงานนั้นฝ่ ายช่างเทคนิ คจะต้องทาการตรวจสอบ
เครื่ องมื อและอุป กรณ์ ที่ จะต้องน าไปใช้งานในแต่ ละสถานี งานก่ อนที่ พ นักงานฝ่ ายผลิ ตจะเริ่ มปฏิ บัติ งาน เพื่ อเป็ นการ
ตรวจสอบเครื่ องมือและอุปกรณ์วา่ มีความพร้อมใช้งานหรื อไม่ โดยทาการตรวจสอบดูวา่ เครื่ องมือและอุปกรณ์มีความชารุ ด
เกิดขึ้นหรื อไม่ รวมถึงตรวจสอบความสะอาดของเครื่ องมือและอุปกรณ์ดว้ ย หากพบว่าเครื่ องมือและอุปกรณ์เกิดความชารุ ด
จะต้องทาการแก้ไขทันที
สาหรับเครื่ องมือและอุปกรณ์บางชนิ ดควรมีการกาหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนบางชิ้ นส่ วนของเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ ที่ใช้งาน เพื่อการป้ องกันในกรณี ที่เครื่ องมือและอุปกรณ์เกิ ดการชารุ ดเมื่ อใช้เป็ นระยะเวลานานเกิ นไป โดยทาง
ทีมงานที่เกี่ยวข้องได้ทาการปรึ กษาและเก็บรวบรวมข้อมูล จึงได้ทาการกาหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเพื่อทาการเปลี่ยน
เครื่ องมือและอุปกรณ์คือ ในทุกๆ 3 เดือนโดยทีมวิศวกรจะเป็ นผูท้ าการตรวจสอบ หากเครื่ องมือและอุปกรณ์น้ นั ๆสามารถ
ใช้งานได้อยูจ่ ะไม่ทาการเปลี่ยนใหม่ สาหรับเครื่ องมือและอุปกรณ์สารองที่ควรมีไว้ใน
กรณี เมื่อมีเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้งานอยูใ่ นปั จจุบนั เกิดการชารุ ด ทางทีมวิศวกรและส่ วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ได้ทาการปรึ กษาและลงความเห็นว่า เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่มีความจาเป็ นและกระทบต่อกระบวนการผลิตเมื่อมีการชารุ ด
บางชนิดเท่านั้นที่ควรมีสารองไว้ในยามฉุกเฉิ น เนื่องจากเครื่ องมือและอุปกรณ์บางอย่างนั้นมีราคาแพงเกิดความไม่คุม้ ค่ากับ
การสั่งซื้ อปริ มาณน้อยในระดับที่เพียงพอกับความต้องการ ดังนั้น เครื่ องมือและอุปกรณ์บางอย่างที่เกิดการชารุ ดจึงจาเป็ นที่
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จะต้องทาการซ่อมแซมแก้ไขและจัดทาเครื่ องมือและอุปกรณ์ทดแทนขึ้นมาใช้งานชัว่ คราว แทนการสั่งซื้ อมาใหม่เพื่อเป็ น
การลดต้นทุนการผลิตลง เพราะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซ่อมแซมและการจัดทาเครื่ องมือและอุปกรณ์ทดแทนบางชนิดนั้น
มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการสัง่ ซื่อเครื่ องมือและอุปกรณ์ใหม่

ภาพที่ 11 ตัวอย่างการตรวจสอบอุปกรณ์
นอกจากนั้นได้ทาการเปลี่ยนชนิ ดของ Tweezers จาก Tweezers ปลายแหลม ไปเป็ น Tweezers ESD ดังภาพที่ 12
เพราะ Tweezers ปลายแหลม นั้นทามาจากอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงเมื่อไปกระทบถูกชิ้นส่วนหรื อเลนส์ที่มีความแข็งแรง
น้อยกว่าจะทาให้เกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย โดยทาการทดลองก่อนนามาใช้จริ งแล้วรวมถึงทาการวิเคราะห์ตน้ ทุนในการเปลี่ยน
มาใช้ Tweezers ESD พบว่ามีตน้ ทุ นเท่ ากับ 8,000 บาท โดยคิดเปรี ยบเที ยบกับเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D จานวน 1 เลนส์
สามารถเพิ่มรายได้ให้กบั บริ ษทั ประมาณ 85,000 บาท ทาให้จุดคุม้ ทุนของการเปลี่ยนมาใช้ Tweezers ESD ในครั้งนี้ มีค่า
เท่ากับ 8,000/85,000 คิดเป็ น 0.09 ปี และได้มีการทาที่เก็บ Screw Driver เมื่อพนักงานสายการผลิตใช้งาน Screw Driver
เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วจะต้องทาการเก็บ Screw Driver ไว้ในที่เก็บนี้ ทุกครั้ง เพื่อเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงที่ส่วนปลายมีความ
แหลมคมอาจไปสัมผัสถูกด้านหน้าเลนส์หรื อชิ้นส่ วนต่างๆจนทาให้เกิดลักษณะข้อบกพร่ องขึ้นได้ โดยอุปกรณ์ที่นามาใช้
ดัดแปลงทามาจากสายยางท่อลมที่เหลือจากการใช้งานทาให้ไม่เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดทาขึ้นมา

ภาพที่ 12 ตัวอย่าง Tweezers ESD
สาหรับปั ญหาต่างๆที่มีสาเหตุมาจาก การตรวจวัด ได้ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขโดยทาการอบรมพนักงานทั้งหมดที่
มี ส่ วนเกี่ ยวข้อง เกี่ ยวกับ ความสาคัญ ของการตรวจสอบและปั ญ หาที่ จะเกิ ดขึ้ น หากขาดความละเอี ยดรอบคอบในการ
ตรวจสอบ สาหรับนักศึกษาฝึ กงานและพนักงานใหม่จะได้รับติดตามและตรวจสอบอยู่เป็ นประจาเมื่อเริ่ มเข้ามาประจาที่
สถานี งานในสายการผลิต และสาหรับสถานี งานที่ มีนกั ศึกษาฝึ กงานและพนักงานใหม่เข้ามาเริ่ มปฏิบตั ิงานในระยะเวลา 1
เดือนแรก จะมีการติดป้ าย “New Operator” เป็ นการบ่งบอกว่าสถานี งานใดบ้างที่มีนกั ศึกษาฝึ กงานและพนักงานใหม่เข้ามา
ปฏิ บัติงาน เพื่ อหัวหน้าจะได้ท าการตรวจสอบและติ ดตามการปฏิ บัติงานของนักศึ กษาฝึ กงานและพนักงานใหม่ อย่าง
สม่าเสมอ ดังภาพที่ 13 สาหรับหัวหน้าเองจะต้องเพิ่มความเคร่ งครัดและความละเอียดรอบคอบให้มากยิ่งขึ้นในการกวดขัน
พนักงานสายการผลิตให้ปฏิ บตั ิงานได้ตามแผนงานและมีประสิ ทธิ ภาพมากที่ สุด ในขั้นตอนสุ ดท้ายของกระบวนการผลิต
หัวหน้างานจะต้องเป็ นผูต้ รวจสอบเลนส์ถ่ายภาพทั้งหมดที่ ผลิตได้อย่างละเอียดรอบคอบเพื่อเป็ นการยืนยันมาตรฐานของ
เลนส์ถ่ายภาพที่มีคุณภาพและไม่เกิดลักษณะข้อบกพร่ องก่อนจะส่งต่อไปสู่ฝ่ายประกันคุณภาพต่อไป
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ภาพที่ 13 ตัวอย่างหัวหน้างานทาการตรวจสอบและติดตามนักศึกษาฝึ กงานและพนักงานใหม่
สาหรับปั ญหาต่างๆที่ มีสาเหตุมาจาก วิธีการผลิต ได้ดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขโดยได้ทาการกาหนดขั้นตอนการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตและเอกสารที่เกี่ยวข้องขึ้นใหม่ เพื่อนาไปใช้เป็ นแบบแผนที่ เป็ นมาตรฐานต่อไป นอกจากนั้นได้มี
การกาหนดวิธีการทาความสะอาดเลนส์ที่เป็ นมาตรฐานและมีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้พนักงานในสายการผลิตสามารถนาไปใช้
เป็ นแบบแผนที่เป็ นมาตรฐานต่อไปได้ และสาหรับกระบวนการตรวจสอบและซ่อมแซมที่บางขั้นตอนมีความจาเป็ นที่ตอ้ ง
ใช้ Tweezers ปลายแหลมในการปฏิบตั ิงาน เนื่ องจากการยึดติดของชิ้นส่ วนบางจุดนั้นมีความแน่ นและแข็งแรงจึ งต้องใช้
Tweezers ปลายแหลม ที่มีความแข็งแรงในการแยกส่วนประกอบออกจากกัน สาหรับพนักงานประจาและพนักงานใหม่ที่จะ
เข้ามาปฏิบตั ิงานที่สถานีงานตรวจสอบและ
ซ่อมแซม จะได้รับการ Training เกี่ยวกับวิธีการปฏิบตั ิงานและขั้นตอนต่างๆใหม่อีกครั้ง โดยช่างเทคนิ คที่มีความ
ชานาญก่อนการเริ่ มปฏิบตั ิงานซึ่งจะอยูภ่ ายใต้การควบคุมของวิศวกรผูร้ ับผิดชอบ ดังภาพที่ 14

ภาพที่ 14 ตัวอย่างการเทรนนิ่งในส่วนของสถานีงานตรวจสอบและซ่อมแซมโดยช่างเทคนิคที่ชานาญ
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ผลและวิจารณ์ผล
หลังจากทาการปรับปรุ งแก้ไข พบว่า ก่อนการดาเนิ นการปรับปรุ งนั้นเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D มีจานวนของเสี ยที่มี
ผลกระทบต่อกระบวนการผลิตเลนส์ถ่ายภาพคิดเป็ น 29.39% จากจานวนของเสี ยทั้งหมด และหลังจากที่ดาเนินการปรับปรุ ง
เรี ยบร้ อยแล้ว พบว่า เลนส์ ถ่ายภาพโมเดล D มี จานวนของเสี ยที่ มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิ ตเลนส์ ถ่ายภาพคิ ดเป็ น
11.88% จากจานวนของเสี ยทั้งหมด ซึ่งลดลงจากก่อนการดาเนินการปรับปรุ งถึง 17.41% แสดงดังภาพที่ 15

ภาพที่ 15 แสดงผลเปรี ยบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุ งของเลนส์ถ่ายภาพโมเดล D ที่เทียบกับจานวนของเสี ยทั้งหมดที่
เกิดขึ้น

สรุ ปผลการวิจัย
งานวิจยั ครั้งนี้ ทางโรงงานกรณี ศึกษาได้ยอมรับแนวทางการปฏิ บัติตามแผนงานต่างๆที่ ได้ผลสาเร็ จออกมาตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ต้ งั ไว้ ซึ่งสามารถนาไปใช้เป็ นมาตรฐานในการทางานครั้งต่อไป
โดยเมื่อเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายที่เป็ นของเสี ยทั้งก่อนและหลังปรับปรุ งแล้วนั้น สามารถแสดงรายละเอียดแสดงได้
ดังต่อไปนี้
➢ ก่อนการปรับปรุ ง พบว่า จานวนของเสี ยเกิดขึ้นที่เลนส์ถ่ายภาพโมเดล D มีจานวน 7,500 เซต คิดเป็ นเงินประมาณ
637,500,000 บาทต่อปี
➢ หลังจากการปรั บปรุ ง พบว่า จานวนของเสี ยเกิ ดขึ้ น ที่ เลนส์ ถ่ ายภาพโมเดล D มี จานวน 2,351 เซต คิ ดเป็ นเงิ น
ประมาณ 199,835,000 บาทต่อปี
ดังนั้น หลังจากทาการปรับปรุ งแล้วส่ งผลให้โรงงานกรณี ศึกษาสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ประมาณ 437,665,000
บาทต่อปี
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การพัฒนาเครื่ องวัดฝุ่ นละอองในอากาศรายงานผลบนสมาร์ ทโฟน
Development of Airborne Particulate Matter Detector Reported on Smartphone
สมศักดิ์ วรรณชัย1 กิจจา ไชยทนุ1 พิสิษฐ์ วิมลธนสิ ทธิ์1 กิ่งกาญจน์ ปวนสุรินทร์2 และ อาทิตย ยาวุฑฒิ*1
Somsak Wannachai1 Kitchar Chaithanu1 Pisit Wimonthanasit1 Kingkan Puasurin2 and Artit Yawootti*1

บทคัดย่อ
บทความนี้ น าเสนอการสร้างเครื่ องวัดฝุ่ นละอองในอากาศด้วยเซ็ น เซอร์ ห ลัก การทางแสง PlanTower โมเดล
PMS5003 ที่ ส ามารถตรวจวัด ฝุ่ น PM1.0, PM2.5 และ PM10 ในอากาศได้ สั ญ ญาณจากเซ็ น เซอร์ ถู ก ประมวลผลด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Node MCU มีการรายงานผลการวัดที่ จอแสดงผลและส่ งข้อมูลการวัดขึ้นระบบคลาวด์ของบลิงค์
ผ่านระบบไร้ส ายไวไฟ สามารถดู ผลการวัด ด้วยสมาร์ ทโฟนได้ ข้อ มูลการวัดถูกบัน ทึ กลงในหน่ วยความจาแบบความ
ละเอียดสู ง ผลการวัดฝุ่ นต่อเนื่ องเปรี ยบเที ยบกับเครื่ องวัดฝุ่ นสาเร็ จรู ป AirCasting พบว่ามีความสอดคล้องกันมากโดยค่า
สหสัมพันธ์ (R2) ของฝุ่ น PM2.5 รายชัว่ โมงมีค่าสูงถึงระดับ 0.8471
คาสาคัญ : เครื่ องวัดฝุ่ น, โนดเอ็มซีย,ู สมาร์ทโฟน

ABSTRACT
This paper presents the development of the airborne particulate matter device using a light scattering sensor to
detect particle matter. The sensor, named PMS1003 model, was used for detecting PM1.0, PM2.5, and PM10 in airborne. The
signals from the sensor was further processed by the node MCU microcontroller. Then, the particulate matter data from
monitoring can display on the LCD screen and upload to the Blink cloud system by WiFi technology. The data is also
available on smartphone. In fact, the data will be recorded on high definition memory card. The data monitoring by the
developed device compared with the monitoring data from AirBeam device. It was found that there was the consistency
between the capacity of the developed device and theAirBeam deveice, and the hourly correlation (R 2) of PM2.5 was
0.8471.
Keywords : PMDmobile, NodeMCU, Smartphone
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บทนา
ฝุ่ นละอองในอากาศเป็ นปั ญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับโรคระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะฝุ่ นละอองขนาดเล็ก
(Particulate Matter; PM) PM2.5 ที่ สามารถทะลุผ่านกลไกการกรองเบื้ องต้นของร่ างกายเข้าไปยังเซลล์ปอด อันเป็ นสาเหตุ
หลักของโรคมะเร็ ง [Vinitketkumnuen et al., 2007] แหล่งที่มาของฝุ่ นละอองในอากาศ มีหลายประเภท ทั้งการเผาเศษพืช
ทางการเกษตร ไฟป่ า และกิจกรรมการใช้พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมหรื อเครื่ องยนต์ในยานพาหนะเป็ นต้น ได้มีการ
ยอมรับจากองค์การอนามัยโลกเมื่อปี 2552 ว่าไอเสี ยจากเครื่ องยนต์เป็ นสารก่อมะเร็ ง [WHO, 2016] การแก้ปัญหาฝุ่ นละออง
ในอากาศจาเป็ นต้องมีเครื่ องมือวัดที่มีความถูกต้องสูง รายงานผลได้อย่างรวดเร็ วและราคาไม่แพง เพื่อโอกาสในการขยายจุด
ที่ติดตั้งและเฝ้าสังเกตปริ มาณฝุ่ นละอองในอากาศในสถานที่ที่เป็ นแหล่งกาเนิดมลพิษ หรื อชุมชนที่อยูอ่ าศัย เครื่ องมือวัดฝุ่ น
ตามที่ อ งค์ ก ารพิ ทัก ษ์ สิ่ ง แวดล้อ มแห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ United States Environmental Protection Agency (US EPA)
ก าหนดให้ ใ ช้ต าม Code of Federal Regulations (CFR) ในหั ว ข้อ 40 Protection of Environment สามารถแบ่ ง ออกเป็ น
เครื่ อ งมื อ วัด วิ ธี อ ้า งอิ ง (Federal Reference Method) และเครื่ อ งมื อ วัด วิ ธี เที ย บเคี ย ง (Federal Equivalent Method) โดย
เครื่ องมื อ วัด แบบเที ยบเคี ยงยังแบ่ งออกเป็ น 3 กลุ่ ม (Class) ตามความคล้ายของขั้น ตอน (Procedure) การตรวจวัด โดย
เครื่ องมือวัดฝุ่ นละอองในอากาศกลุ่มที่สาม (Class III) ได้แก่เครื่ องแบบเทเปอร์ อีลีเมนต์ ออนซิ ลเลติ้ง ไมโครบาลานซ์ หรื อ
ที อ อม (Tapered Element Oscillating Microbalance; TEOM) และเครื่ อ งแบบเบต้าเรย์ (Beta Attenuation หรื อ Beta Ray)
ตามที่กรมควบคุมมลพิษประกาศให้ใช้ [US EPA, 1998; US GPO, 2016; PCD 2016] ข้อจากัดของเครื่ องมือวัดฝุ่ นละอองใน
อากาศแบบที ออมและเบต้าเรย์คือมีราคาแพงต้องนาเข้าเครื่ องมือจากต่างประเทศ อีกทั้งต้องติดตั้งระบบการวัดในสถานี ที่
ควบคุมอุณหภูมิคงที่ ทาให้เกิดข้อจากัดในการเพิ่มจานวนจุดตรวจวัดฝุ่ นละอองในอากาศ เครื่ องมือวัดฝุ่ นละอองในอากาศที่
ใช้เทคนิคการกระเจิงแสง (Light Scattering) ถูกพัฒนาและนามาใช้ในการวัด PM1.0 PM2.5 และ PM10 ได้พร้อมกัน เช่นเครื่ อง
EDM180 ของบริ ษทั GRIMM ที่ ได้รับการรั บรองจาก US EPA หรื อเครื่ อง DustTRAK ของบริ ษทั TSI ที่ ถูกนาไปใช้ใน
งานวิจยั อนุภาคละอองลอยอย่างแพร่ หลาย และเครื่ องวัดของ AirViual ที่มีการพัฒนาระบบ Internet of Things (ioT) ที่ผใู ้ ช้
สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น [GRIMM, 2015; TSI, 2016] ปั จจุบนั เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ เทคนิ คการกระเจิงแสงมีการพัฒนามาก
ขึ้นและราคาถูกลง การนาเซ็นเซอร์ เทคนิ คการกระเจิ งแสงมาประยุกต์ใช้ในการวัดฝุ่ นละอองในอากาศ PM1.0 PM2.5 และ
PM10 ที่ สามารถรายงานผลบนสมาร์ ทโฟน จึงเป็ นการแก้ปัญหาข้อจากัดเรื่ องเครื่ องมือราคาแพงและสามารถขยายจานวน
จุดวัดเพื่อนาข้อมูลไปใช้วางแผน แก้ปัญหาฝุ่ นละอองในอากาศได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

วิธีการดาเนินการวิจัย
1. เซ็นเซอร์ หลักการทางแสง
เซ็นเซอร์ เทคนิ คการกระเจิ งแสงที่ ขายเชิ งพาณิ ชย์มีท้ งั กลุ่มที่ ใช้ตวั ต้านทานทาให้เกิ ดกระแสอากาศร้อนดูดฝุ่ นที่
ต้อ งการตรวจวัด เข้ามาที่ ส่ ว นตัว ตรวจวัด ฝุ่ น (ไม่ มี พ ัด ลม) ได้แ ก่ โ มเดล GP2Y1010AU0F ของบริ ษ ัท Sharp โมเดล
DSM501A ของบริ ษ ัท Samyoung และโมเดล PPD ของบริ ษ ัท Shinyei เป็ นต้น และกลุ่ม ที่ ใช้พ ดั ลมดู ดฝุ่ นเข้ามา ได้แ ก่
โมเดล SDS ของบริ ษทั NOVA Fitness โมเดล HPMA ของบริ ษทั Honeywell และโมเดล PMS ของบริ ษทั Plantower เป็ น
ต้น ในบทความวิจยั นี้ เป็ นการพัฒนาเครื่ องวัดฝุ่ นที่ ชื่อว่า PMDmobile โดยเลือกใช้เซ็นเซอร์ เทคนิ คการกระเจิ งแสงโมเดล
PMS5003 ของบริ ษทั Plantower ดังแสดงในรู ปที่ 1 ซึ่ งมีความสามารถในการตรวจวัดฝุ่ น PM1.0 PM2.5 และ PM10 ได้พร้อม
กัน โดยมีคุณสมบัติต่าง ๆ ตามตารางที่ 1
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2. ระบบและการทางานของเครื่ องวัดฝุ่ นละอองในอากาศ
การทางานตรวจวัดฝุ่ นภายในตัวเซ็นเซอร์ แสดงให้เห็ นตามแผนภาพในรู ปที่ 2 โดยเริ่ มจากพัดลมดูดอากาศนาฝุ่ น
ภายนอกเข้ามาที่ โพรงของ Air Channel แสงอินฟาเรดจากแหล่งกาเนิ ดส่ องมาที่ อนุ ภาคฝุ่ นแล้วเกิ ดการกระเจิงแสงไปยัง
Photo Diode ท าให้ ไ ด้สั ญ ญาณไฟฟ้ า (Electric Signal) ส่ ง ต่ อ ไปยัง ภาคขยายที่ มี ว งจรกรองสั ญ ญาณอยู่ภ ายใน (Filter
Amplifier Circuit) สัญญาณเอาพุตส่ วนนี้ ถูกส่ งไปที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อแปลงเป็ นปริ มาณความเข้มข้นเชิงมวลของ
ฝุ่ นในรู ปแบบการสื่ อสารอนุกรม สัญญาณที่ได้สามารถนี้ใช้ Node MCU ทาการอ่านค่าและประมวลผลต่อไปดังแสดงในรู ป
ที่ 3 เครื่ องวัดฝุ่ นที่พฒั นาขึ้นในบทความนี้ จะนาข้อมูลฝุ่ น PM1.0 PM2.5 และ PM10 บันทึกลงในการ์ ดข้อมูลความละเอียดสู ง
(SD Card) ด้วยโมดูล SD Card โดยมีฐานเวลาจริ งที่ได้มาจากโมดูล Real Time Clock นอกจากนี้ ยงั มีการตรวจวัดอุณหภูมิ
และความชื้นได้ดว้ ยเซ็นเซอร์ DHT11 ผลการวัดทั้งหมดสามารถแสดงให้เห็นที่จอแสดงผล Liquid Crystal Display (LCD)
นอกจากนี้ ขอ้ มูลทั้งหมดยังส่ งไปที่ระบบคลาวด์ของ Blynk ซึ่ งสามารถใช้สมาร์ ทโฟน (Smart Phone) ในการเรี ยกดูค่าการ
วัดในรู ปแบบของตัวเวลาและกราฟได้ การวัดฝุ่ นละอองในอากาศด้วยเซ็นเซอร์ ที่พฒั นาขึ้นมีการเปรี ยบเทียบผลกับเครื่ องวัด
ฝุ่ น AirCasting ที่มีขายเชิงพาณิ ชย์ โดยมีการส่ งข้อมูลการวัดของเครื่ อง AirCasting ไปยังแอพลิเคชัน AirCast บนสมาร์ ท
โฟน [AirCasting]
3. การดาเนินการวัดฝุ่ นละอองในอากาศภาคสนาม
ทาการตั้งเครื่ องวัดฝุ่ นที่พฒั นาขึ้นกับเครื่ องวัดฝุ่ น AirCasting ณ อาคารวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เชียงราย นอกจากนี้ ยงั มีการเปรี ยบเที ยบผลการวัดกับเครื่ องวัดฝุ่ น PM10 สถานี PCD57T และ PCD73T ของ
กรมควบคุ ม มลพิ ษ ระหว่างเวลา 17:00 น. ของวัน ที่ 2 กุมภาพัน ธ์ ถึ งเวลา 17:00 น. ของวัน ที่ 3 กุม ภาพัน ธ์ 2561 เพื่ อ ดู
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของฝุ่ นในจังหวัดเชียงราย ซึ่ งตาแหน่ งเครื่ องวัดฝุ่ นของกรมควบคุมมลพิษกับอาคารวิศวกรรม
โยธา มีระยะห่างประมาณ 30 กิโลเมตร ดังแสดงบนแผนที่ในรู ปที่ 4

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

Air Channel

Laser
Source

Laser

Electric
Signal

Light Scattering
Measuring
Cavity

Filter
Amplifier
Circuit

Digital
Signal

Electric
Signal

Micro
Processor

Air outlet

รู ปที่ 2 แผนภาพการทางานของเซ็นเซอร์ Plantower PMS5003
Cloud
Air Inlet

Data
Logger

LCD

Node MCU

Light
Scattering
Sensor

Smart Phone

Air Outlet

RH&T
Sensor

RTC

รู ปที่ 3 แผนภาพการทางานของ PMDmobile

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

PCD57T

341

PCD73T

PMDmobile

รู ปที่ 4 ตาแหน่งติดตั้งเครื่ องวัดฝุ่ น PMDmobile

ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
รู ปที่ 5 เป็ นลักษณะการแสดงผลการวัดฝุ่ นที่ สมาร์ ทโฟน ส่ วนรู ปที่ 6 แสดงผลการวัดฝุ่ น PM2.5 รายวินาที ดว้ ย
เครื่ องวัด PMDmobile ที่ พฒ
ั นาขึ้นกับเครื่ อง AirCasting ระหว่างเวลา 17:00 น. ของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ถึงเวลา 17:00 น.
ของวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 พบว่ามีความคล้ายกันมากโดยค่าฝุ่ น PM2.5 จากเครื่ องมือวัดทั้งสองมีการเพิ่มขึ้นในเวลา 19:00
น. และมีการลดลงเพียงเล็กน้อยอย่างต่อเนื่องลงมา จนในเวลาประมาณ 11:00 น. ของวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 มีการเพิ่มขึ้น
จากค่าประมาณ 70 µg/m3 เป็ น 90 µg/m3 ที่เวลาประมาณ 12:00 น. เมื่อนาข้อมูลฝุ่ นทั้ง PM1.0 PM2.5 และ PM10 มาแสดงเป็ น
ค่าเฉลี่ ยรายชั่วโมงในรู ป ที่ 7 ท าให้เห็ น การเปลี่ ยนแปลงตามช่ วงเวลาต่าง ๆ ที่ ส อดคล้อ งกัน โดยค่ าเฉลี่ ยทั้งหมดของ
PM2.5/PM10 คิ ด เป็ นร้ อยละ 92.26 ส่ วนค่ าเฉลี่ ยทั้งหมดของ PM1.0/PM2.5 คิ ดเป็ นร้ อยละ 63.98 สอดคล้องกับ งานวิจัยการ
สารวจปริ มาณฝุ่ นในอากาศภายในจังหวัดเชียงใหม่และลาพูน [Sopajaree et al., 2007] และเมื่อพิจารณาร่ วมกับค่าเฉลี่ยราย
ชัว่ โมงของ PM10 จากสถานี PCD57T และ PCD73T ของกรมควบคุมมลพิษ ที่ติดตั้งในตัวเมือง ห่างจากจุดที่ติดตั้งเครื่ องวัด
ฝุ่ น PMDmobile และ AirCasting เป็ นระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร พบว่ามีความเข้มข้นเชิงมวลน้อยกว่า แต่ยงั คงเห็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ คล้ายกับในช่วงเวลาที่เปรี ยบเทียบโดยฝุ่ นมีค่าเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 19:00 น. และลดลงต่อเนื่ องแล้ว
กลับ มาเพิ่มสู งขึ้ นในเวลาประมาณ 8:00 น.ดังแสดงในรู ป ที่ 8 เมื่ อน าค่าเฉลี่ ยรายชั่วโมงของฝุ่ น PM2.5 จากเครื่ องวัด ฝุ่ น
PMDmobile และ AirCasting มาหาค่าสหสัมพันธ์ พบว่ามีการถดถอยเชิงเส้นแบบ RMA (Reduced Major Axis) สูงโดยมี R2
= 0.8471 ดังแสดงในรู ปที่ 9 ซึ่งแสดงว่าเครื่ องวัดฝุ่ นทั้งสอง สามารถวัดฝุ่ นได้สอดคล้องกันมาก
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รู ปที่ 6 ผลการวัดฝุ่ น PM2.5 รายวินาที
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รู ปที่ 7 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายชัว่ โมงของฝุ่ น PM1.0 PM2.5 และ PM10 ของ PMDmobile

รู ปที่ 8 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายชัว่ โมงของฝุ่ น PM2.5 และ PM10
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รู ปที่ 9 สหสัมพันธ์ของฝุ่ น PM2.5 รายชัว่ โมง

สรุ ปผลการวิจัย
บทความนี้ เป็ นการนาเสนอวิธีการวัดฝุ่ นละอองในอากาศ PM1.0 PM2.5 และ PM10 ด้วยเซ็นเซอร์ เทคนิ คการกระเจิ ง
แสงที่มีขายเชิงพาณิ ชย์ มีการรายงานผลที่จอแสดงผล LCD บันทึกค่าการวัดลงในหน่วยความจา SD Card และส่ งข้อมูลขึ้น
ระบบคลาวด์ Blynk มีการเปรี ยบเทียบผลการวัดกับเครื่ องวัดฝุ่ น AirCasting ที่มีขายเชิงพาณิ ชย์ ซึ่ งพบว่ามีความสอดคล้อง
กัน มาก โดยมี ค่าสหสัมพัน ธ์ที่ สูงในระดับ R2 = 0.8471 และผลการวัดฝุ่ นในช่ วงเวลาเปรี ยบเที ยบกัน ยังสอดคล้องการ
ค่าเฉลี่ยรายชัว่ โมงของฝุ่ น PM10 จากเครื่ องวัดฝุ่ นมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ การทดสอบทเบื้ องต้นแสดงให้เห็ นว่า
เครื่ องวัดฝุ่ น PMDmobile ที่พฒั นาขึ้นนี้มีความเหมาะสมต่อการนาไปวัดฝุ่ นละอองในอากาศ
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การวิเคราะห์ ปริมาณโอโซนรวมในบรรยากาศทีภ่ าคกลางของประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และประเทศพม่ า
Analysis of Total Ozone in Atmosphere at Central region of Thailand, Cambodia and Myanmar
รุ สมาดี สะบูดิง1* สมกรณ์ ชัยวรากรณ์1 และ ฮูเซ็ง ชายดานา1
Rusmadee Sabooding1*, Sommkorn Chaiwarakorn1 and Huseng Chaidana1

บทคัดย่อ
ในงานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาปริ มาณโอโซนในบรรยากาศที่กรุ งเทพมหานครของประเทศไทย กรุ งพนมเปญ
ส าหรั บ ประเทศกัม พู ช า และย่างกุ้งในประเทศพม่ า ในกรณี ร ายวัน และรายวัน เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น โดยใช้ข ้อ มู ล ดาวเที ย ม
ที่ ต าแหน่ ง 3 แห่ ง คื อ กรมอุ ตุ นิ ยมวิท ยา กรุ ง เทพมหานคร (13.67oN 100.62oE) กรุ งพนมเปญ (11.56oN 104.93oE) และ
กรุ งย่างกุ้ง (16.87oN 96.15oE) จากนั้น ผูว้ ิจัยได้รวบรวมข้อ มู ล ปริ ม าณโอโซนในช่ วงระยะเวลา 11 ปี (2007-2017) จาก
ดาวเทียม Aura/OMI ผลการวิเคราะห์พบว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในรอบปี ของปริ มาณโอโซนของทั้ง 3 แห่ ง
มีลกั ษณะคล้ายกัน กล่าวคือปริ มาณโอโซนจะมีค่าต่าสุดในช่วงต้นปี และปลายปี นอกจากนี้มีค่าสูงสุดในช่วงกลางปี
คาสาคัญ : ปริ มาณโอโซน, ข้อมูลดาวเทียม, ปริ มาณโอโซนในบรรยากาศ

ABSTRACT
In this work, atmospheric ozone at Bangkok of Thailand, Phnom penh for Cambodia and Yangon in Myanmar.
In the case daily and monthly average TO. Total ozone by using satellite-based at three location: Meteorological
department, Bangkok (13.67oN 100.62oE) Phnom penh (11.56oN 104.93oE) and Yangon (16.87oN 96.15oE). Total ozone
data for the period of 11 years (2007-2017) was acquired from Aura/OMI. It was found that the seasonal variation total
ozone from the three sites have a similar pattern with low values at the beginning and end of the years and the highest
values at middle of the years.
Keyword: Total Ozone, Satelite-based, Atmospheric Ozone
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บทนา
โอโซนเป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญของบรรยากาศของโลก ทั้งนี้ เพราะเป็ นก๊าซที่ช่วยดูดกลืนรังสี อลั ตราไวโอเลต
จากดวงอาทิ ต ย์ ให้ มีป ริ ม าณที่ พ อเหมาะกับ การด ารงชี วิตของสิ่ งมี ชีวิตบนโลก โดยทั่วไปปริ ม าณของก๊ าซโอโซนใน
บรรยากาศจะเปลี่ยนแปลงตามความสูงจากพื้นผิวโลก โดยมีความหนาแน่นสูงสุดที่ประมาณ 20-30 กิโลเมตรจากพื้นผิวโลก
หรื อที่เรี ยกกันว่าชั้นบรรยากาศของโอโซน (ozone layer) ซึ่งอยูใ่ นบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟี ยร์ (stratosphere) นอกจากนี้ยงั
มีก๊าซโอโซนจานวนเล็กน้อยในบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟี ยร์ (troposphere) ซึ่ งเป็ นบรรยากาศที่ ห่อหุ ้มจากพื้นผิวโลกถึ ง
ความสู งประมาณ 10 กิ โลเมตร ปริ ม าณโอโซนทั้งหมดในชั้น บรรยากาศจะเรี ยกว่า ปริ ม าณโอโซนรวม (total ozone)
ก๊าซโอโซนทั้งหมดในบรรยากาศจะทาหน้าที่ป้องกันไม่ให้รังสี อลั ตราไวโอเลตบี (UV-B) ซึ่ งเป็ นรังสี ที่มีอนั ตรายผ่านเข้า
มาถึงพื้นโลกมากเกินไป แต่ในช่วง 15 ปี ที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ คน้ พบว่าโอโซนในบรรยากาศของโลกมีปริ มาณลดลง
Farman และคณะ ได้ทาการสารวจโอโซนในบริ เวณขั้วโลกใต้และพบว่าโอโซนเหนื ออ่าว Halley ในทวีปแอนตาร์ กติกมี
การลดลงในช่วง 1 ทศวรรษถึง 40 % ต่อมามีการพบว่าการลดลงของโอโซนมิได้มีเฉพาะในบริ เวณขั้วโลกใต้เท่านั้น แต่พบ
ที่บริ เวณขั้วโลกเหนือและบริ เวณอื่นๆ ของโลกด้วย โดยในบริ เวณละติจูดกลาง (mid–latitude) ระหว่างปี ค.ศ.1979–1991 มี
การลดลงของโอโซน 3–5% และที่ละติจูดสูง (high–latitude) ลดลง 6–8% นอกจากนี้ยงั พบว่าในปี ค.ศ.1992 โอโซนทัว่ โลก
มีการลดลงอย่างมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงตามปกติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงละติจูด 10oS–20oS และ 10oN–
60oN ซึ่ งครอบคลุ ม พื้ น ที่ ข องประเทศไทยด้ ว ย การลดลงของโอโซนสอดคล้อ งกับ การเพิ่ ม ขึ้ นของปริ มาณรั ง สี
อัลตราไวโอเลต และสอดคล้องกับข้อมูลทางการแพทย์ ซึ่ งพบว่าอัตราการป่ วยเป็ นโรคมะเร็ งผิวหนังของประชากรในทวีป
อเมริ กาเหนือ และออสเตรเลียเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของรังสี อลั ตราไวโอเลตด้วย
อัลตราไวโอเลตยังมีจากผลการศึกษาของ UNEP ได้คาดการณ์วา่ ถ้าปริ มาณโอโซนในบรรยากาศลดลง 10% จะมี
คนตาบอดเพิ่ ม ขึ้ น ใหม่ ทั่ว โลกอี ก ประมาณ 1 ล้านรายต่ อ ปี เนื่ อ งจากผลของรั งสี อ ัล ตราไวโอเลตที่ มี ป ริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น
นอกจากนี้ ยงั คาดว่าการลดลงของปริ มาณโอโซนเพียง 1% ในระยะยาว อาจทาให้อตั ราการเกิ ดโรคมะเร็ งผิวหนังเพิ่มขึ้น
2–3% นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของรังสี อลั ตราไวโอเลตยังมีผลกระทบในเชิงลบต่อ micro–organism ทั้งบนบกและในทะเล ซึ่ง
ส่งผลกระทบระยะยาวต่อระบบนิเวศน์ รวมทั้งห่วงโซ่อาหารโดยส่วนรวมด้วย
จากความสาคัญของการค้นพบดังกล่าว องค์การสหประชาชาติจึงได้จดั ให้มีการประชุมนานาชาติเพื่อหยุดยั้งการ
สู ญ เสี ยบรรยากาศชั้น โอโซนที่ เมื อง Montreal ประเทศแคนาดา เมื่ อปี ค.ศ. 1987 และ ค.ศ. 1991 และออกข้อกาหนดที่
เรี ยกว่า Montreal Protocol ซึ่ งประเทศไทยได้ร่วมลงนามด้วย ตามข้อกาหนดดังกล่าวประเทศสมาชิกที่ ลงนามต้องดาเนิ น
มาตรการระงับการใช้สารเคมีที่ทาลายบรรยากาศชั้นโอโซน ภายในปี ค.ศ. 2010 นอกจากนี้ ในบทความที่ 6 ของ Montreal
Protocol ยังกาหนดให้ทาการประเมิ น อีกทั้งยังติ ดตามการตรวจวัดสภาวะโอโซน และปริ มาณรังสี อลั ตราไวโอเลต ใน
ประเทศต่างๆ ด้วย ถึงแม้วา่ จะมีการหยุดยั้งการทาลายบรรยากาศชั้นโอโซนตามข้อกาหนดดังกล่าว แต่ก็จะต้องใช้เวลาอีก
ประมาณ 50 ปี บรรยากาศชั้นโอโซนจึ งจะฟื้ นตัวกลับมามีสภาพเดิ มก่ อนถูกทาลาย ดังนั้นผลกระทบจากการลดลงของ
โอโซนยังคงมีต่อไป
จากปั ญ หาดังกล่าวจึ งมี การศึ กษาวิจัยเพื่ อหาค่าปริ มาณโอโซน อาทิ เช่ น M. Anton และคณะ (2010) ได้ทาการ
วิเคราะห์ ปริ มาณโอโซน จากเครื่ องวัดภาคพื้นดิ น (Brewer spectrophotometer) ที่ เมือง Madrid ของประเทศสเปน ผลการ
ทดลองพบว่า ฤดูกาลของ 4 ฤดู คือ ปริ มาณโอโซนรายเดือน ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อนมีค่าสูงกว่าฤดูใบไม้ร่วง และฤดู
หนาว ต่อมา Hartogh และคณะ (2011) ทาการวัดโอโซนที่ระดับความสูง 40 และ 60 km โดยใช้เทคนิคทางไมโครเวฟที่เมือง
Lindau ประเทศเยอรมัน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าความหนาแน่ นของโอโซนที่ ส่วนบนของชั้นสตราโตสเฟี ยร์ ที่ระดับ
ความสู ง 40 km มีค่าลดลงอย่างมาก ขณะที่ระดับความสูง 60 km โอโซนมีความหนาแน่นลดลงเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ Ma
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และคณะ (2011) ได้ทาการตรวจวัดโปรไฟล์ของโอโซนในชั้นโทรโพสเฟี ยร์ ตอนล่าง ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2008 ที่ สถานี
Nanjiao และสถานี Shangdianzi ในกรุ งปั กกิ่ง ผลจากการตรวจวัด พบว่าความเข้มข้นโอโซนสู งสุ ดที่พ้ืนผิวเกิดจากอิทธิ พล
ของกระแสลม กล่าวคือกระแสลมตะวันตกเฉี ยงใต้ทาให้เกิดการแพร่ กระจายของมลพิษรอบกรุ งปั กกิ่ง ในขณะที่กระแสลม
ตะวันตกเฉี ยงใต้จะพัดพามวลอากาศที่มีความเข้มข้นโอโซนสู งเข้ามายังกรุ งปั กกิ่ง อย่างไรก็ตามยังพบว่าความแตกต่างของ
ชนิ ดลมเฉื อน (ความเร็ วลมและทิศทางลม) ยังเป็ นเหตุให้เกิดการสะสมโอโซน และการลดลงของโอโซน wind shear layer
อีกด้วย
สาหรับ Solomon และคณะ (2016) พบว่ารู รั่วโอโซนในทวีปแอนตาร์กติกในช่วงฤดูใบไม้ผลิมีการฟื้ นตัวขึ้นตั้งแต่
ปี 2000 โดยจากผลการตรวจวัดและจากแบบจาลอง พบว่าแนวโน้มการลดลงของโอโซน ในช่วงปี 2000-2014 มีค่าต่ าลง
โดยพื้ น ที่ บ ริ เวณที่ เกิ ด ozone hole ลดลงเหลื อ เพี ย ง 4.9  4.7 million km2 แสดงให้ เห็ น การฟื้ นตัว ของชั้น โอโซนใน
บ รรยากาศ รวม ทั้ ง Sheng Bo Chen และคณ ะ (2017) ได้ ท าการศึ กษ าป ริ มาณ โอโซน จากเครื่ องวัด Brewer
spectrophotometer รวมทั้ง Pandora spectrophotometer ขององค์การ NASA และข้อมูลดาวเที ยม Aura/OMI ซึ่ งอยู่ในช่วง
เดือนมีนาคม 2012 ถึงธันวาคม 2014 ในประเทศเกาหลีใต้
ดังนั้นในงานวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั จึงเสนอที่จะนาการศึกษาปริ มาณโอโซนในบริ เวณกรุ งเทพมหานครสาหรับประเทศไทย
กรุ งพนมเปญในประเทศกัมพูชา และกรุ งย่างกุง้ ของประเทศพม่า เพื่อให้ทราบธรรมชาติของปริ มาณโอโซนในบริ เวณนี้
ต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
ข้ อมูลปริมาณโอโซนจากดาวเทียม
การวัดโอโซนด้วยดาวเที ยมเป็ นการวัดด้วยเซนเซอร์ ระยะไกลเหนื อชั้นบรรยากาศโลก ประโยชน์ของการ
ตรวจวัดด้วยดาวเที ยม คือให้ขอ้ มูลเชิ งพื้นที่ ที่ดี และช่วยให้ทราบการเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้น ดาวเที ยมอุตุนิยมแบบ Polar
orbiting satellite ที่วดั ปริ มาณโอโซนขององค์การ NASA ที่ทาการวัดโอโซนต่อเนื่องกันตามปี ต่างๆ กล่าวคือ
ดาวเที ยม Aura เริ่ ม ดาเนิ น การตรวจวัด ครั้ งแรกเมื่ อ ปี 2004 และยังคงถู กใช้งานจนถึ งปั จ จุ บัน ดาวเที ยม Aura
ได้ติดตั้งหัววัดชื่อว่า OMI (Ozone Monitoring Instrument) เพื่อใช้สาหรับวัดปริ มาณโอโซนรวมรายวันทัว่ โลก
หลักการทางานของหัววัด OMI เป็ นหัววัดที่มีมุมมองกว้าง สามารถวัดการกระเจิงของรังสี อาทิตย์ขณะใดๆ (solar
backscattered irradiance) ได้เป็ นระยะทางตามแนวนอน 2,600 km มี spatial resolution เท่ ากับ 1 องศาละติ จูด x 1 องศา
ลองจิ จูด หัววัดมีลกั ษณะเป็ นกล้องโทรทรรศน์ที่มี across-track 115O อีกทั้งยังมี เซนเซอร์ ภายในเป็ นแบบ CCD (Charge
Couple Device) ทาหน้าที่รับแสงแล้วแปลงเป็ นสัญญาณอนาล็อก (analog) รังสี อาทิ ตย์ที่หัววัดรับได้มีช่วงความยาวคลื่นที่
กว้าง ก็ คื อ หั ว วัด OMI จะแบ่ ง ช่ อ งสั ญ ญาณรั บ รั งสี อ าทิ ต ย์เป็ น 3 ช่ อ งสัญ ญาณ ได้แ ก่ ช่ อ ง UV-1 (264-311 nm) UV-2
(307-383 nm) และ VIS (349-504 nm) มี การทางานที่ แตกต่างกัน 3 โหมด อาทิ Global mode, Spatial zoom-in mode และ
Spectral zoom-in mode
การวิเคราะห์ ข้อมูล
- ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ต่อมาเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าปริ มาณโอโซน
ในรายเดือน
- ทาการเปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของกรุ งเทพมหานคร (13.67oN 100.62oE) ของประเทศไทย รวมทั้งกรุ งพนมเปญ
(11.56oN 104.93oE) ในประเทศกัมพูชา และกรุ งย่างกุง้ (16.87oN 96.15oE) สาหรับประเทศพม่า
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ผลและวิจารณ์ผล
ในงานนี้ ผูว้ ิจยั จะนาข้อมูลปริ มาณโอโซนที่ ได้จากดาวเที ยม Aura/OMI ขององค์การ NASA ที่ ระหว่างปี 20072017 มาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงปริ มาณโอโซนที่กรุ งเทพมหานครสาหรับประเทศไทย กรุ งพนมเปญในประเทศกัมพูชา
และกรุ งย่างกุง้ ของประเทศพม่า
การเปลี่ยนแปลงปริ มาณโอโซนตามฤดูกาลในรอบปี สาหรับกรุ งเทพมหานคร พนมเปญ และกรุ งย่างกุง้ จะแสดง
ไว้ภาพที่ 1-11 และภาพที่ 12 จะแสดงการเปรี ยบเทียบผลของทั้ง 3 สถานี

ภาพที่ 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริ มาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2007 ที่กรุ งเทพมหานคร

ภาพที่ 2 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริ มาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2008 ที่กรุ งเทพมหานคร
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ภาพที่ 3 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริ มาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2009 ที่กรุ งเทพมหานคร

ภาพที่ 4 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริ มาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2010 ที่กรุ งเทพมหานคร
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ภาพที่ 5 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริ มาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2011 ที่กรุ งเทพมหานคร

ภาพที่ 6 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริ มาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2012 ที่กรุ งเทพมหานคร
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ภาพที่ 7 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริ มาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2013 ที่กรุ งเทพมหานคร

ภาพที่ 8 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริ มาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2014 ที่กรุ งเทพมหานคร
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ภาพที่ 9 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริ มาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2015 ที่กรุ งเทพมหานคร

ภาพที่ 8 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริ มาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2016 ที่กรุ งเทพมหานคร
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ภาพที่ 9 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริ มาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2017 ที่กรุ งเทพมหานคร

ภาพที่ 10 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริ มาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี ที่พนมเปญ (2007-2017)
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ภาพที่ 11 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริ มาณโอโซนรวม (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี ที่กรุ งย่างกุง้ (2007-2017)

ภาพที่ 12 แสดงการเปรี ยบเทียบผลปริ มาณโอโซนรวม (TO) ทั้ง 3 สถานี

สรุ ปผลการวิจัย
ปริ มาณโอโซนในบรรยากาศตามเวลารอบปี จะเห็นว่าทั้ง 3 แห่ง คือกรุ งเทพมหานครของประเทศไทย พนมเปญใน
ประเทศกัมพูชา และกรุ งย่างกุง้ สาหรับประเทศพม่า ปริ มาณโอโซนรวมจะมีค่าต่าในช่วงต้นปี (มกราคม-กุมภาพันธ์) และจะ
ค่อยๆ เพิ่ ม สู งขึ้ นจนถึ งค่ าสู งสุ ดในช่ วงเดื อนพฤษภาคม-สิ งหาคม จากนั้น ค่าจะค่อยๆ ลดต่ าลงจนถึ งค่ าต่ าสุ ดในเดื อ น
ธันวาคม
แม้ว่าในปั จจุ บันจะมีการวัดข้อมูลปริ มาณโอโซนจากดาวเที ยม แต่ค่าที่ ได้มีความละเอี ยดเชิ งพื้นที่ ค่อนข้างต่ า
และการวัดจากข้อมูลดาวเที ยมยังคงต้องใช้สถานี วดั ภาคพื้นดิ นในการตรวจสอบความถูกต้อง ดังนั้น จึ งควรตั้งสถานี วดั
โอโซนในประเทศเพิ่มเติมโดยเฉพาะภูมิภาคหลักของประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และประเทศพม่า ทั้งนี้เพื่อนาข้อมูลที่ได้
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ไปใช้ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโอโซนในประเทศทั้ง 3 สาหรับใช้เผยแพร่ สู่ สาธารณชน เพื่อเพิ่มความตระหนักต่อ
การปกป้ องชั้นโอโซน โดยการหลีกเลี่ยงสารเคมีที่ทาลายบรรยากาศชั้นโอโซน อย่างไรก็ตามการกระจายตามพื้นที่ และตาม
ความสู งของโอโซนยังเป็ นข้อมูลพื้ นฐานที่ สาคัญของการจาลองแบบสภาวะบรรยากาศ รวมทั้งภูมิอากาศของประเทศ
ดังกล่าว
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การศึกษาอัตราส่ วนทีเ่ หมาะสมระหว่างหญ้าเนเปี ยร์ กบั เศษอาหารในการผลิตก๊าซชีวภาพ
The 10th Rajamangala University of Technology National Conference
A Study of Optimal ratio between Napier Grass and Food Waste for Biogas Production
คฑาพล ปิ่ นพัฒนพงศ์1* ฐนียา รังษีสุริยะชัย1 อัจฉราวดี ขาวโสม1 เฉลิมชัย สังข์สุวรรณ์1 และ ศักดา คงจันทร์ 1
Khathapon Pinpatthanapong1* Thaneeya Rangseesuriyachai1 Ascharawadee Kaowsom1
Chalermchai Sungsuwan1 and Sakda Khongchan1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาปริ มาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นในการหมักร่ วมระหว่างหญ้าเนเปี ยร์และเศษอาหาร
และเพื่อหาอัตราส่ วนที่ เหมาะสมของหญ้าเนเปี ยร์ และเศษอาหารในการหมักก๊าซชีวภาพ โดยใช้ถงั ปฏิกรณ์แบบไร้อากาศ
ขนาด 20 ลิตร ทาการเติมวัสดุหมักเพียงครั้งเดียวระยะเวลาทาการทดลอง 62 วัน โดยผสมวัสดุหมักระหว่างหญ้าเนเปี ยร์และ
เศษอาหารที่อตั ราส่วน 100:0, 75:25, 50:50 และ 25:75 เมื่อสิ้ นสุ ดระยะเวลาการทดลองทาการวัดปริ มาณก๊าซชีวภาพ พบว่า
ในถังที่ ผสมวัสดุหมักด้วยอัตราส่ วน 100:0, 75:25, 50:50 และ 25:75 มีปริ มาณก๊าซชีวภาพสะสมเกิ ดขึ้นสู งสุ ดเท่ากับ 9.9,
10.2, 9.0 และ20.6 ลิตร ตามลาดับ จากผลการทดลองถังที่ ผสมวัสดุหมักระหว่างหญ้าเนเปี ยร์ และเศษอาหารที่ อตั ราส่ วน
25:75 มีปริ มาณก๊าซชี วภาพสู งที่ สุด ดังนั้นการผลิตก๊าซชี วภาพจากการหมักร่ วมกันระหว่างหญ้าเนเปี ยร์ และเศษอาหารที่
อัตราส่วน 25:75 จึงเป็ นอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุด
คาสาคัญ : ก๊าซชีวภาพ เศษอาหาร หญ้าเนเปี ยร์ กระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศ

ABSTRACT
The purposes of this research were to find out the amount of biogas produced in the fermentation between
Napier grass and food waste and to explore the appropriate ratio of Napier grass and biogas in the biogas fermentation.
Fermentation materials were filled in a twenty liters-sized anaerobic reactor just one time along 62 days of the experiment.
The ratio between Napier grass and food waste were 100:0, 75:25, 50:50 and 25:75. After the trial, the results revealed
that the reactors with ratios of 100:0, 75:25, 50:50 and 25:75 had the highest accumulated biogas of 9.9, 10.2, 9.0 and 20.6
liters, respectively. In the result, the reactor with a ratio of 25:75 produced the highest amount of biogas. Therefore, the
biogas production from the fermentation between Napier grass and food waste with a ratio of 25:75 was the optimal ratio.
Keywords : Biogas, Food waste, napier grass, nnaerobic digestion
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บทนา
การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยได้ดาเนิ นมาในช่วงหลายสิ บปี จนกระทัง่ ปั จจุบนั ภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทยอยูใ่ นยุคที่สาม หรื อที่เรี ยกกันว่า ไทยแลนด์ 3.0 เป็ นยุคของอุตสาหกรรมหนัก แต่หลายปี ที่ผา่ นมาเห็นว่า ไทย
แลนด์ 3.0 นั้นไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอีกต่อไป ด้วยเหตุน้ ี การกาหนดยุทธศาสตร์
สาคัญ ภายใต้จุดมุ่งหมาย “ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน” พัฒนาสู่ โมเดลเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0 หัวใจหลักของ นโยบาย
โมเดลเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0 นี้ คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิม ไปสู่เศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ และผลิตแรงงานที่มีความรู ้ จากเดิมที่ประเทศไทยเน้นผลิตสิ นค้า และบริ การที่เน้นด้านปริ มาณเป็ นหลัก
ซึ่งหนึ่งในหัวข้อการพัฒนาที่สาคัญได้แก่ พลังงานจากธรรมชาติ (Dr.borwon, 2560; Admission Premium, 2560)
ความต้องการ การใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างมากตามจานวนประชากรที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ ว ส่งผลให้เกิดปั ญหาด้าน
พลังงานตามมา พลังงานธรรมชาติที่มีอยูอ่ ย่างจากัดกาลังจะหมดไปเพราะความต้องการใช้พลังงานที่ไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์
พลังงานชนิ ดหนึ่ งที่มีความสาคัญ คือ ก๊าซธรรมชาติ โดยก๊าซธรรมชาติถูกใช้ประโยชน์อย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั เช่น ใช้
ผลิตไฟฟ้ า ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ใช้สาหรับเป็ นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนรถยนต์ รวมถึงใช้เป็ นก๊าซหุ งต้มภายในครัวเรื อน
สาหรับการประกอบอาหารและกิจกรรมต่างๆ ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและความต้องการแก้ไขปั ญหาในด้าน
พลังงานของมนุษย์ จึงได้มีการคิดค้นการผลิตพลังงานทดแทนขึ้น พลังงานทดแทนที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั ชนิ ด
หนึ่ ง คือ ก๊าซชีวภาพ (ปริ พฒั น์ จึงชัยชนะ และ สุ ภวัฒน์ วิวรรธ์ภทั รกิจ, 2555) ก๊าซชีวภาพมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับก๊าซหุ ง
ต้ม คือติดไฟได้ดีและผลิตได้จากวัตถุดิบที่มีอยูใ่ นครัวเรื อน กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพมีหลายรู ปแบบเป็ นการหมักแบบ
ไร้อากาศ ซึ่งมีขอ้ ดีคือไม่เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ช่วยลดปั ญหาเรื่ องกลิ่นที่จะเกิดขึ้นกับผูอ้ าศัยบริ เวณโดยรอบ โดยการนา
ของเสี ยและวัสดุต่างๆ จากภาคเกษตรกรรมอยูท่ วั่ ไป เช่น มูลสัตว์ หรื อพืชชนิดต่างๆซึ่งมีสารอาหารเหมาะสมต่อการเติบโต
ของจุลินทรี ย ์ ดังนั้นการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสี ย หรื อวัสดุทางทางการเกษตรเหล่านี้จึงถือเป็ นการลดปริ มาณ และนาของ
เสี ยกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
หญ้าเนเปี ยร์ พนั ธุ์ไต้หวัน เป็ นพืชที่ เจริ ญเติบโตเร็ ว ทนต่อสภาวะต่างๆได้ดี มีผลผลิตค่อนข้างสู ง แรกเริ่ มประเทศ
ไทยนาหญ้าเนเปี ยร์ มาใช้ประโยชน์ในงานด้านปศุ สัตว์ เพราะปลูกครั้งเดี ยวสามารถอยู่ได้หลายปี ต้นทุนจึ งต่ า อี กทั้งใน
หญ้าเนเปี ยร์ ยงั มีธาตุอาหารที่เหมาะสมสาหรับใช้เป็ นอาหารสัตว์ มีโปรตีนหยาบร้อยละ 18.46 และไขมันร้อยละ 1.74 (สุพล
บ่ อ คุ ้ม , 2557) ภายหลัง กระทรวงพลัง งานได้ผ ลัก ดัน ให้ มี ก ารน าหญ้าเนเปี ยร์ ม าผลิ ต เป็ นพลัง งานทดแทน เพราะมี
องค์ประกอบทางเคมีที่สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ และมีตน้ ทุนถูกที่สุดสาหรับการผลิตไฟฟ้ าสาหรับชุมชนขนาด 1 เมกะ
วัตต์ เมื่อเทียบกับของเสี ยทางการเกษตรอื่นๆ เช่น ฟาง ต้นและเหง้ามันสาปะหลัง โดยหญ้าเนเปี ยร์มีตน้ ทุนวัตถุดิบอยูท่ ี่ 1.38
บาทต่อกิ โลวัตต์ (นิ ลวรรณ ไชยทนุ และคณะ, 2559) ของเสี ยอี กชนิ ดที่ นิยมนามาหมักร่ วมเพื่อผลิ ตก๊าซชี วภาพคื อ เศษ
อาหาร เนื่ องจากมนุษย์ตอ้ งทานอาหารทุกวัน วันละหลายครั้งสิ่ งที่ตามมาคือในแต่ละวันจะเกิดเศษอาหารจานวนมาก เกิ ด
เป็ นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ในรู ปของขยะอินทรี ย ์ เศษอาหารจึงเป็ นวัตถุดิบที่ควรจะนามาผลิตก๊าซชีวภาพ เพราะนอกจากจะเป็ น
การช่ วยลดปริ มาณขยะมูลฝอยแล้ว เศษอาหารยังมี ส่วนประกอบที่ เหมาะสมต่อการเจริ ญเติ บโตของจุลินทรี ย ์ ซึ่ งได้แก่
คาร์ บอน ไนโตรเจน ไฮโดรเจน ซัลเฟอร์ ฟอสฟอรัส โพแทสเซี ยม และแคลเซี ยม (จิฑาภรณ์ ปั ญญาเป็ ง และ พัชรี อินธนู ,
2559) สอดคล้องกับแนวคิดในการนาสิ่ งที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าการหมักก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปี ยร์ถือเป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาด้านการ
ใช้พลังงานอย่างยัง่ ยืน อีกทั้งยังเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมด้วย และการใช้วสั ดุหมักร่ วมคือเศษอาหารยังเป็ นการลดปริ มาณขยะ
มูล ฝอยภายในชุ ม ชน ซึ่ งเป็ นต้น เหตุ ของปั ญ หาสิ่ งแวดล้อมในด้านต่างๆโครงงานนี้ จึ งได้ท าการศึ กษาหาอัต ราส่ วนท
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เหมาะสมของการหมักก๊าซชีวภาพด้วยหญ้าเนเปี ยร์ ร่วมกับเศษอาหาร เพื่อวิเคราะห์หาอัตราส่ วนที่ดีที่สุด และเป็ นแนวทาง
ในการศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปี ยร์ต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
1. เครื่ องมือและวัตถุดบิ
1.1 ถังปฏิกรณ์แบบไร้อากาศ (anaerobic reactor)
ประกอบด้วยสองส่ วน ส่ วนแรกคือ ส่วนที่เป็ นถังใส่วสั ดุหมัก และส่ วนที่สองคือส่ วนที่เป็ นถังวัดปริ มาณก๊าซ
ชีวภาพ ในส่ วนที่เป็ นถังใส่ วสั ดุหมักใช้ถงั พลาสติกขนาดความจุ 20 ลิตร ใช้แผ่นอะครี ริคใสเป็ นฝาถัง เจาะรู บนแผ่นอะครี
ริ ค เพื่ อ ติ ด ตั้ง วาว์ล ต่ า งๆ ได้แ ก่ บอลวาล์ว ส าหรั บ ใส่ ว สั ดุ ห มัก ขนาด 2½ นิ้ ว บอลวาล์ ว ทองเหลื อ งส าหรั บ ตรวจวัด
องค์ประกอบก๊าซขนาด ¼ นิ้ว และรู สาหรับส่งก๊าซชีวภาพไปยังถังวัดปริ มาณก๊าซ ใช้ท่อพีวซี ีขนาด ¾ นิ้ว ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ถังปฏิกรณ์แบบไร้อากาศ
1.2 วัตถุดิบ
1) เศษอาหาร เศษอาหารที่ใช้ในการทดลองนี้ รวบรวมมาจากร้านอาหาร โดยนามาทาการคัดแยกกระดูก
กระดาษชาระ และวัสดุอื่นๆที่ยอ่ ยสลายยากออกก่อนทาการหมัก
2) หญ้าเนเปี ยร์ เป็ นหญ้าเนเปี ยร์สายพันธุ์ไต้หวัน จากอาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี อายุ 2 เดือน นามาผ่าน
การโม่แล้วให้ได้ขนาด 2-3 มิลลิเมตร
2. ขั้นตอนการทดลอง
2.1 ถังปฏิกรณ์แบบไร้อากาศ จัดทาชุดถังปฏิกรณ์สาหรับการหมักแบบไร้อากาศแสดงดังรู ปที่ 1 และก่อนทาการ
หมักก๊าซชีวภาพทาการตรวจสอบรอยรั่วในจุดต่างๆ โดยการใช้น้ าสบู่ที่ตีฟองแล้วทาในส่วนที่เป็ นส่วนของข้อต่อวาว์ลต่างๆ
ฝาถังหมัก หรื อในจุดอื่นๆที่คาดว่าจะมีการรั่วซึ ม จากนั้นอัดอากาศเข้าไปในถังหมัก หากมีรอยรั่วฟองของน้ าสบู่ที่ทาไว้จะ
ขยายตัว
2.2 รวบรวมวัสดุหมัก เศษอาหาร ทาการคัดแยกส่ วนที่ ยอ่ ยสลายยากออกก่อนและคลุกเคล้าให้เข้ากันกับหญ้าเน
เปี ยร์ ที่ผา่ นการโม่จากผูจ้ าหน่ายตามขนาดที่ตอ้ งการ
2.3 ทาการทดลองหาค่าพารามิเตอร์ เบื้ องต้นของวัสดุที่ใช้ในการหมักโดยการวิเคราะห์ หาค่าความชื้ น ปริ มาณ
ของแข็งทั้งหมด (Total Solids, TS) และปริ มาณของแข็งระเหยได้ (Volatile Solids, VS)
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2.4 หญ้าเนเปี ยร์นามาวิเคราะห์พารามิเตอร์เพิ่มเติม ได้แก่ ปริ มาณลิกนิน (วิเคราะห์โดยวิธีมาตรฐาน TAPPI T222
om-98) ปริ มาณเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส (วิเคราะห์โดยวิธีมาตรฐาน TAPPI 203 on-88)
2.5 ผสมวัสดุหมักระหว่างหญ้าเนเปี ยร์ และเศษอาหารในอัตราส่ วนต่างๆ ได้แก่ 100:0, 75:25, 50:50 และ 25:75
โดยใช้เป็ นอัตราส่วนแบบน้ าหนัก ให้วสั ดุหมักในแต่ละถังมีน้ าหนักสุทธิที่ 5 กิโลกรัม ในการเติมวัสดุหมักจะเติมเพียงครั้ง
เดียวเท่านั้น น้ าหนักของเศษอาหารและหญ้าเนเปี ยร์ที่ใช้ผสมในถังต่างๆ แสดงได้ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 น้ าหนักของเศษอาหารและหญ้าเนเปี ยร์ที่อตั ราส่วนต่างๆ
น้ าหนักของวัสดุหมักที่ใส่ (กิโลกรัม)
ถังที่
อัตราส่วน
หญ้าเนเปี ยร์
เศษอาหาร
1
100 : 0
5
0
2
75 : 25
3.75
1.25
3
50 : 50
2.5
2.5
4
25 : 75
1.25
3.75
2.6 นาวัสดุหมักที่ผสมกันตามอัตราส่วนต่างๆ แล้วมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนาไปวิเคราะห์ค่าความชื้น, VS และ
TS
2.7 นาวัสดุหมักไปใส่ในถังปฏิกรณ์และปิ ดวาล์วเติมวัสดุหมัก หมักทิ้งเป็ นเวลา 62 วัน โดยทาการวัดปริ มาณก๊าซ
ชีวภาพและวัดอุณหภูมิในถังปฏิกรณ์เวลา 12.00 น. ของทุกวัน
2.8 เมื่อครบระยะเวลาการหมัก 62 วัน จึงเปิ ดฝาถังปฏิกรณ์เพื่อนาวัสดุหมักมาวัดองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ค่า
ความชื้น, VS และ TS
2.9 นาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ และสรุ ปผลการทดลอง

ผลและวิจารณ์ผล
1. ผลการทดลองคุณลักษณะของวัสดุหมักก่ อนและหลังสิ้นสุ ดการหมักก๊ าซชีวภาพ
จากการทดลองได้ทาการแปรเปลี่ยนอัตราส่ วนระหว่างหญ้าเนเปี ยร์ และเศษอาหาร โดยมีอตั ราส่ วนต่าง ๆกันได้แก่
100:0, 75:25, 50:50 และ 25:75 ตามลาดับ ก่ อนการนาวัสดุ หมักตามอัตราส่ วนต่าง ๆเหล่านี้ ไปทาการหมักเพื่อผลิตก๊าซ
ชีวภาพ โดยได้ทาการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุหมักตามอัตราส่ วนต่าง ๆก่อนการหมักและหลังสิ้ นสุ ด
การหมักที่ระยะเวลา 62 วัน ดังแสดงผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คุณลักษณะของวัสดุหมักก่อนและหลังสิ้นสุดระยะเวลาการหมักก๊าซชีวภาพ 62 วัน
วัสดุหมักตามอัตราส่วน (หญ้าเนเปี ยร์ : เศษอาหาร)
พารามิเตอร์
100 : 0
75 : 25
50 : 50
25 : 75
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ความชื้น (ร้อยละ)
64.26
79.13
71.99
68.58
61.29
62.10
68.79
79.94
ความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
6.9
4.5
5.2
3.8
6.6
4.1
7.1
3.8
ของแข็งทั้งหมด
77.0
66.8
66.3
54.1
73.3
55.7
78.6
53.2
(ร้อยละ)
ของแข็งระเหยได้ท้ งั หมด
37.1
35.6
59.5
45.0
53.3
45.7
58.6
44.1
(ร้อยละ)
จากตารางที่ 2 พบว่าความชื้นมีค่าเพิ่มขึ้นทุกถังหมัก เนื่ องจากเกิดการหมัก และย่อยสลายของจุลินทรี ยภ์ ายในระบบ
และทาให้ค่า pH ลดต่าลงอย่างมาก วัสดุหมักทุกอัตราส่ วนมีสภาพเป็ นกรดหลังจากสิ้นสุ ดระยะเวลาการหมัก เนื่องจากการ
ทางานของจุลินทรี ยก์ ลุ่มที่ สร้างกรดในขั้นตอน Acidogenesis และ Acetogenesis ทาให้กรดอินทรี ยร์ ะเหยง่ายในระบบมี
ปริ มาณเพิ่มขึ้ น ค่า pH จึ งลดต่ าลง ทาให้เกิ ดผลกระทบต่อสภาวะที่ เหมาะสมสาหรับการเจริ ญ เติบโตของจุ ลินทรี ยก์ ลุ่ม
Methanogen (ทางานได้ดีในช่วง 6.5-7.2) (Appels et al., 2008) ในการผลิตก๊าซชีวภาพ
ปริ มาณของแข็งทั้งหมด (TS) ในถังที่หมักด้วยอัตราส่วน 100:0, 75:25, 50:50 และ 25:75 มีค่าลดลงจากร้อยละ 77.0,
66.3, 73.3 และ 78.6 เหลือเพียงร้อยละ 66.8, 54.1, 55.7 และ 53.2 ตามลาดับ เมื่อสิ้ นสุดการหมัก เนื่องจากการเปลี่ยนสภาพ
ไปเป็ นของเหลวของวัสดุหมัก โดยเฉพาะในถังที่มีสดั ส่วนของเศษอาหารมากลักษณะของวัสดุหมักจะมีสภาพเป็ นของเหลว
มากกว่าในถังที่มีสัดส่ วนของเศษอาหารน้อย ส่ วนปริ มาณของแข็งระเหยได้ (VS) มีค่าลดลงเช่นเดียวกัน ในถังที่ หมักด้วย
อัตราส่ วน 100:0, 75:25, 50:50 และ 25:75 มีค่าลดลงจากร้อยละ 37.1, 59.5, 53.3 และ 58.6 เหลือเพียง 35.6, 45.0, 45.7 และ
44.1 ตามลาดับเมื่อสิ้ นสุ ดการหมัก จากผลการทดลองปริ มาณของแข็งระเหยได้ของถังที่ผสมวัสดุหมักด้วยอัตราส่วน 75:25
และ 25:75 ลดลงมากกว่าถังที่ผสมวัสดุหมักด้วยอัตราส่วนอื่นๆ
2. อุณหภูมใิ นถังหมักก๊ าซชีวภาพ
จากภาพที่ 2 อุณหภูมิในแต่ละถังหมักมีค่าใกล้เคียงกันอยู่ในช่วง 20-30 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งอยูใ่ นช่วงอุณหภูมิของ
สภาวะมีโซฟี ลิก ทาให้แบคทีเรี ยกลุ่มมีโซฟิ ลิกเป็ นกลุ่มหลักที่สามารถดารงชีวิตอยูไ่ ด้ ในช่วงวันที่ 24-27, 32-34 และ 48-52
ของการหมักมีการลดลงของอุณหภูมิตามความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ โดยในวันที่ 21 ของการหมักลดต่าลงถึง 21.6
องศาเซลเซี ยส แต่ยงั คงอยูใ่ นช่วงอุณหภูมิของสภาวะมีโซฟิ ลิก ระบบจึงยังสามารถทางานต่อไปได้ ในช่วงที่อุณหภูมิลดลง
ส่งผลกระทบให้ประสิ ทธิภาพในการย่อยสลายของจุลินทรี ยภ์ ายในระบบลดลง สังเกตได้จากสัดส่วนปริ มาณก๊าซมีเทนที่วดั
ได้มี ค่าลดลง แสดงให้เห็ นว่าจุ ลิน ทรี ยม์ ี ความอ่อนไหวต่อผลกระทบจากอุณ หภู มิอย่างมาก แม้มีการเปลี่ ยนแปลงของ
อุณหภูมิเพียงเล็กน้อย ดังนั้นการควบคุมอุณหภูมิภายในระบบจึงมีความสาคัญอย่างมาก
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ภาพที่ 2 อุณหภูมิในถังหมักก๊าซชีวภาพที่อตั ราส่วนต่าง ๆ
3. ปริมาณก๊ าซชีวภาพสะสม
ปริ มาณก๊าซชีวภาพสะสมที่ผลิตได้จากการหมักหญ้าเนเปี ยร์กบั เศษอาหารด้วยอัตราส่วน 100:0, 75:25, 50:50 และ
25:75 โดยพบว่าที่อตั ราส่วน 25:75 มีปริ มาณก๊าซชีวภาพเกิดขึ้นก่อนหลังจากระยะเวลาผ่านไป 7 วัน เท่ากับ 0.2 ลิตร และใน
วันที่ 8 ของการหมัก ถังที่หมักด้วยอัตราส่ วน 100:0, 75:25 และ 50:50 เริ่ มเกิดก๊าซชีวภาพโดยมีปริ มาณเท่ากับ 0.3, 0.4 และ
0.2 ลิตร ตามลาดับ ปริ มาณก๊าซชีวภาพสะสมมีค่ามากขึ้นเรื่ อย ๆตามระยะเวลาการหมัก โดยถังที่หมักด้วยอัตราส่ วน 25:75
นั้นมีปริ มาณก๊าซชีวภาพสะสมสูงที่สุด ที่ระยะเวลา 62 วัน มีปริ มาณก๊าซชีวภาพสะสม 20.6 ลิตร ส่วนปริ มาณก๊าซสะสมใน
ถังหมักอัตราส่ วนอื่น ๆมีค่าใกล้เคียงกันเท่ากับ 9.9, 10.2 และ 9.0 ลิตร สาหรับถังที่ หมักด้วยอัตราส่ วน100:0, 75:25 และ
50:50 ตามล าดับ โดยสาเหตุ ส่ ว นหนึ่ งเนื่ อ งจากองต์ป ระกอบของหญ้าเนปี ยร์ มี ลิ ก โนเซลลู โ ลสค่ อ นข้า งสู ง ซึ่ งเป็ น
สารอินทรี ยป์ ระเภทที่ยอ่ ยสลายได้ยาก ก็จะเหลือเป็ นกากตะกอนอินทรี ยท์ ี่ยงั จาเป็ นต้องรอระยะเวลาในการย่อยสลายต่อไป
จากจุลินทรี ย ์ ทาให้ปริ มาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นมีปริ มาณที่ต่าเมื่อเทียบกับถังที่ใช้หญ้าเนเปี ยร์ ในอัตราส่ วนที่นอ้ ย ดังแสดง
ตามภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ปริ มาณก๊าซชีวภาพสะสมที่ผลิตได้ในแต่ละอัตราส่วน
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สรุ ปผลการวิจัย
การทดลองนี้ มี วตั ถุประสงค์เพื่อหาอัตราส่ วนที่ เหมาะสมระหว่างหญ้าเนเปี ยร์ และเศษอาหารในการผลิ ตก๊าซ
ชีวภาพ และหาปริ มาณก๊าซชี วภาพที่ เกิ ดขึ้น พบว่าอุณหภูมิขณะทาการทดลองอยูใ่ นช่วง 21.6-29.7 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งเป็ น
สภาวะแบบมีโซฟิ ลิก ในการทดลองได้มีการวิเคราะห์ปริ มาณของแข็งระเหยทั้งหมด (TS) และของแข็งระเหยได้ (VS) ของ
วัสดุหมัก ทั้งก่อนทาการทดลองและหลังครบระยะเวลาทาการทดลอง 62 วัน เมื่อเปรี ยบเทียบกันพบว่าของแข็งทั้งหมดและ
ของแข็งระเหยได้มีปริ มาณลดลงในทุกอัตราส่ วน ปริ มาณของแข็งทั้งหมดและปริ มาณของแข็งระเหยได้ที่ลดลงในถังที่ผสม
วัสดุหมักด้วยอัตราส่ วน 100:0, 75:25, 50:50 และ 25:75 มีปริ มาณของแข็งทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 10.2, 12.2, 17.6 และ 25.4
ตามลาดับ และมีปริ มาณของแข็งระเหยได้เท่ากับร้อยละ 1.50, 14.5, 7.6 และ 14.5 ตามลาดับ จะเห็นได้วา่ ถังที่ผสมวัสดุหมัก
ด้วยอัตราส่ วน 25:75 ปริ มาณของแข็งทั้งหมดและของแข็งระเหยได้ลดลงมากกว่าถังอื่น ๆ ปริ มาณของแข็งทั้งหมดและ
ของแข็งระเหยได้ที่ลดลงแสดงถึงความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรี ยข์ องจุลินทรี ย ์ และปริ มาณก๊าซชีวภาพสะสมใน
ถังที่ผสมวัสดุหมักระหว่างหญ้าเนเปี ยร์ และเศษอาหารด้วยอัตราส่ วน 100:0, 75:25, 50:50 และ 25:75 มีค่าเท่ากับ 9.9, 10.2,
9.0 และ 20.6 ลิตร ตามลาดับ ซึ่ งถังอัตราส่ วนที่ 25:75 มีปริ มาณก๊าซชีวภาพสะสมสู งที่สุด แสดงให้เห็นว่าสามารถผลิตก๊าซ
ชีวภาพได้มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด ทว่าภายในระบบ จุลินทรี ยท์ ี่สัมพันธ์กบั การย่อยสลายมีการเจริ ญเติบโตค่อนข้างช้า ทา
ให้ ก ารเริ่ ม ต้น ของระบบ (start up) เกิ ด ขึ้ น ได้ช้าตาม รวมทั้งประสิ ท ธิ ภ าพภายในระบบต่ า ดัง นั้น ควรจะมี ก ารศึ ก ษา
กระบวนการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ เช่น กระบวนการปรับสภาพหญ้าเนเปี ยร์ เพื่อขจัดลิกโนเซลลูโลสที่เป็ นต้นเหตุของการย่อย
สลายได้ยาก การใช้ตวั เร่ งปฏิ กิริยาคะตะไลติ ก (catalytic) เพิ่มเติ ม เป็ นต้น เพื่อลดระยะเวลาในการเกิ ดก๊าซชี วภาพและ
จุลินทรี ยส์ ามารถทางานได้ดียงิ่ ขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ได้ให้การสนับสนุนเครื่ องมืออุปกรณ์และ
สถานที่ทาการทดลอง ทาให้งานวิจยั ประสบผลสาเร็ จลุล่วง
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การแก้ ปัญหาโรครากเน่ าของพืชไฮโดรโพนิคส์ ทเี่ กิดจากอุณหภูมิ ด้ วยการควบคุมอุณหภูมินา้
Overcoming Root Rot Problem in Hydroponic System Caused by Water Temperature Using Water
Temperature Control
อดิศกั ดิ์ แข็งสาริ กิจ1* และ ฟูศกั ดิ์ ชีวสุวทิ ย์1
Adisak Khaengsarigid and Fusak Cheevasuwit
บทคัดย่ อ
บทความนี้นาเสนอการแก้ปัญหาโรครากเน่าสาหรับการปลูกพืชไฮโดรโพนิคส์ที่เกิดจากอุณหภูมิน้ าสูงขึ้นด้วยการ
ควบคุมอุณหภูมิน้ า โครงงานประกอบด้วย ตัวควบคุมพีไอดี พัดลม หม้อน้ ารถยนต์ อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ ปั๊ มน้ าและ
วาล์วควบคุม การทดลองกระทาในแบบลูปปิ ดโดยมีตวั ควบคุมพีไอดีควบคุมความเร็ วของพัดลม โดยที่ปั๊มน้ าจะดูดน้ าจาก
ถังน้ าดิบและส่งน้ าเข้าหม้อน้ ารถยนต์ที่มีพดั ลมทางานระบายความร้อน ส่วนสัญญาณป้ อนกลับใช้อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ
ให้กบั ตัวควบคุมพีไอดี ผลการทดลองได้เปรี ยบเทียบค่าอุณหภูมิของน้ าผสมสารอาหารกับน้ าที่ผา่ นการควบคุมอุณหภูมิ ซึ่ง
ผลการทดลองสามารถควบคุมอุณหภูมิน้ าให้อยูร่ ะหว่าง 24-25 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ช่วงหน้าร้อนพืชไฮโดรโพนิคส์ไม่
เป็ นโรครากเน่า สามารถเจริ ญเติบโตได้ตามปกติ
คาสาคัญ : ไฮโดรโพนิคส์, โรครากเน่า, อุณหภูมิน้ า, การควบคุมอุณหภูมิ, ตัวควบคุมพีไอดี
ABSTRACT
This paper presents the solution of root rot of hydroponics caused by water temperature with the water
temperature control. The scheme consists of a PID controller, radiator, electrical fan, thermocouple, pump, and valve. The
experiments perform in a closed loop with PID controllers, which control the speed of electric fan and the feedback used
the thermocouple to measure the water temperature to the controller The experimental results compared to that
temperature of water before control and water after control. It can control the water temperature between 24-25 degrees
Celsius. The resulting in the summer, hydroponics grows normally.
Keyword: Hydroponic, Root rot, Water temperature, Temperature control, PID controller
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บทนา
ปั จจุ บันการปลูกพื ชไร้ดินหรื อปลูกพืชไฮโดรโพนิ คส์ ได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ ห ลาย ข้อดี คือประหยัดพื้น ที่
ประหยัด เวลา และค่ าใช้จ่าย ปั จ จัยที่ มี ผ ลต่ อการเจริ ญ เติ บ โตการปลูก พื ชไฮโดรโพนิ คส์ มี อ ยู่ด้วยกัน หลายปั จจัย เช่ น
พันธุกรรม ความชื้น ค่าความเป็ นกรด-ด่างในน้ า ธาตุอาหารและสารละลายธาตุอาหาร ออกซิ เจน ปริ มาณออกซิ เจนในน้ า แสงแดด
และอุณหภูมิของน้ า โดยทัว่ ไปการปลูกพืชไฮโดรโพนิ คส์จะใช้น้ าเป็ นตัวนาพาธาตุอาหารให้กบั พืช แต่ทว่าการปลูกพืช
ไฮโดรโพนิ คส์มกั ทาให้ผปู ้ ลูกเกิดท้อ เพราะว่าปั ญหาเรื่ องโรครากเน่า[1-3] ในช่วงหน้าร้อนหรื อช่วงที่มีอากาศร้อน ซึ่ งเกิด
จากน้ ามีอุณหภูมิสูงขึ้น ส่ งผลทาให้ปริ มาณออกซิ เจนที่ ละลายในน้ าลดลง จนเป็ นเหตุให้รากพืชอ่อนแอ ไม่สามารถดู ด
สารอาหารได้เต็มที่ ทาให้พื ชขาดสารอาหาร แสดงอาการเป็ นโรครากเน่ า อาการดังกล่าวพื ชจะไม่แสดงอาการออกมา
ในช่วงเวลา 1-3 วัน แต่จะแสดงอาการหลังจากวันที่ 3 แล้ว กล่าวคือใบของพืชจะเหลือง และตายในที่ สุด จนไม่สามารถ
เยียวยาได้
บทความนี้ นาเสนอการแก้ปัญ หาโรครากเน่ าของการปลูกพืชไฮโดรโพนิ คส์ ที่เกิ ดจากอุณ หภูมิสูงขึ้ นด้วยการ
ควบคุมอุณหภูมิน้ า โครงงานวิจยั นี้ ใช้ตวั ควบคุมพีไอดี [6,9-11]ควบคุมความเร็ วพัดลม ที่ ระบายความร้อนให้กบั หม้อน้ า
รถยนต์ โดยมีอุปกรณ์ ตรวจวัดอุณหภูมิทาหน้าที่ ส่งสัญญาณป้ อนกลับให้ตวั ควบคุม[6] ซึ่ งทางานร่ วมกับปั๊ มน้ าและวาล์ว
ควบคุม การทดลองกระทาในแบบลูปปิ ดโดยที่ ปั๊มน้ าจะส่ งน้ าจากถังน้ าดิ บให้กบั หม้อน้ ารถยนต์ที่มีพดั ลมทางานระบาย
ความร้ อน ส่ วนน้ าที่ ยอ้ นกลับ มาจากแปลงจะส่ งไปที่ ถงั น้ าดิ บ ผลการทดลองเปรี ยบเที ยบค่าอุณ หภูมิ ของน้ าดิ บกับค่ า
อุณหภูมิที่ผา่ นการควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งผลการทดลองสามารถควบคุมอุณหภูมิน้ าได้ตามที่ตอ้ งการ
การปลูกพืชไฮโดรโพนิคส์
1. การออกแบบแปลงปลูก
แปลงปลูกพืชไฮโดรโพนิ คส์[1-5]ประกอบด้วยอุปกรณ์ถงั น้ าดิบ ถังน้ าผสม ถังน้ า สารอาหารเข้มข้น ชุดทาความ
เย็นของน้ า ถังพัก และแปลงปลูกพืชไฮโดรโพนิ คส์ดงั ภาพที่ 1 สามารถแบ่งการทางานได้ดงั นี้ 1.ถังเตรี ยมน้ าดิ บ น้ าดิบมา
เก็บไว้ที่ถงั เก็บ เพื่อตกตะกอนและถูกติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดค่า pH ไว้ (pH = 6.5-7.5) 2.ถังสารอาหารการทดลองใช้ปุ๋ยสู ตร
น้ า โดยส่วนใหญ่สารอาหารหลักของพืชมีค่าความเป็ นกลาง NPK ซึ่งสารอาหารแต่ละชนิดจะมีการดูดซึ มไม่เหมือนกันเช่น
N ใช้สาหรับบารุ งยอด ใบ กิ่ง และลาต้น P ใช้สาหรับบารุ งราก ดอก ผล สร้างยีน เยื่อผนังเซลล์ และเอนไซม์ P ใช้สาหรับ
กระบวนการสร้างแป้ ง และน้ าตาลในลาต้น ใบ ผลหรื อเมล็ด เร่ งการดูดซับไนโตรเจน และการสังเคราะห์แสง 3.ถังผสม
สารอาหาร คือถังผสมสารอาหารกับน้ าดิบ โดยมีการติดตั้งมอเตอร์ กวนด้วยใบพัด เพื่อให้สารอาหารละลายไปกับน้ าดิบได้
4.ชุดทาความเย็น การทางานในขั้นตอนนี้ จะใช้มอเตอร์ปั๊มน้ าดูดน้ าที่ผสมสารอาหารแล้วจากถังผสมสารอาหาร ส่งไปยังชุด
ทาความเย็นในโครงงานนี้ ใช้หม้อน้ ารถยนต์ และใช้พดั ลมเป่ าลมระบายความร้อน ซึ่ งในชุดนี้ถูกติดตั้งตัวควบคุมแบบ PID
ส่ งสัญญาณควบคุมความเร็ วของพัดลม ให้มีค่าอุณหภูมิเป้ าหมายเท่ากับ 25 องศาเซนเซี ยส ถ้าค่าอุณหภูมิสูงกว่า 25 องศา
เซนเซียส น้ าที่ผสมสารอาหารจะถูกดันกลับไปยังถังผสมสารอาหาร แต่ถา้ ในทางกลับกันอุณหภูมิเท่ากับ 25 องศาเซนเซียส
ตัวควบคุมจะส่งสัญญาณสัง่ ให้โซลินอยด์ทางาน เพื่อเปิ ดให้ของเหลวไหลไปยังถังพักสารอาหาร
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ภาพที่ 1 แผนผังการปลูกพืชไร้ดิน
5. ถังพักสารอาหารในส่ วนนี้ จะมี 2 ถัง ทาหน้าที่พกั สารอาหาร และไล่ฟองอากาศออก 6. ปั๊ มสารอาหาร ส่ งไปให้กบั แปลง
ปลู กพื ชไฮโดรโพนิ ค ส์ และ 7.ถังพัก สารอาหารเหลื อ น้ าที่ ผ สมสารอาหารที่ เหลื อจากแปลงปลูก จะไหลมายังถังพัก
สารอาหาร เพื่อรอการปั๊ มสารอาหารเหลือกลับไปยังถังผสมต่อไป
2. การออกแบบตัวควบคุม
การออกแบบตัวควบคุมอุณหภูมิสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ 1.การกาหนดแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ของพัดลม
(Identification of electrical fan)[7-8] และตัวควบคุมอุณหภูมิ(Temperature Controller) โดยกาหนดให้เอาพุตของตัวควบคุม
สามารถควบคุมความเร็ วพัดลมและโซลินอยด์วาล์วได้ ขั้นตอนการออกแบบตัวควบคุม เริ่ มจากการกาหนดแบบจาลองทาง
คณิ ตศาสตร์ของพัดลม
Timer Tick

Input Signal

System

Output Signal

ภาพที่ 2 แสดงบล๊อกไดอะแกรมการหาพารามิเตอร์แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์
จากการศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองของอุณหภูมิ และสามารถกาหนดแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ได้เท่ากับอนุพนั ธ์
อันดับหนึ่ง[9-12] ฉะนั้นการทดลองการหาพารามิเตอร์ของระบบ กระทาโดยการป้ อนสัญญาณอินพุตให้กบั ระบบและเก็บ
ผลตอบสนองของระบบดังภาพที่ 2
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จากนั้นนาผลตอบสนองมาพล๊อตกราฟดังภาพที่ 3 เพื่อคานวณหาค่าพารามิเตอร์ทางด้านเวลา และอัตราการขยายของ
ตัวควบคุม
1200

Velocity (rad/s)

1000
800
600
400
200
0
0

30
60
L m
6ms21ms
T
27ms

90

120
Time (ms)

150

180

210

240

ภาพที่ 3 กราฟแสดงการหาพารามิเตอร์ของระบบที่จะควบคุม
ตัวควบคุมที่ได้ออกแบบถูกกาหนดเป็ นตัวควบคุมแบบ PID ดังสมการที่ 1 ค่าที่นาไปใช้ในการคานวณเป็ นค่าความ
ผิดพลาดที่หามาจากความแตกต่างของตัวแปรในกระบวนการและค่าที่ตอ้ งการ ซึ่งตัวควบคุมจะประมวณผลเพื่อพยายามลดค่า
ผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด และภาพที่ 4 แผนภาพบล็อกของการควบคุมแบบพีไอดีที่ใช้ในการทดลอง
u(t) = kp e(t) + ki ∫ e(t) dt + kd

de(t)
dt

โดยที่
𝑢(𝑡) เท่ากับสัญญาณควบคุม
𝑒(𝑡) เท่ากับค่าความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างค่าอุณหภูมิเป้ าหมายกับค่าอุณหภูมิจริ ง
𝑘𝑝

เท่ากับอัตราการขยายแบบสัดส่วน (Proportional gain)

𝑘𝑖

เท่ากับสัญญาณควบคุมแบบปริ พนั ธ์(Integral gain)

𝑘𝑑

เท่ากับสัญญาณควบคุมแบบอนุพนั ธ์(Derivative gain)

Setpoint

+

PID
Controller

Plant

Feedback

ภาพที่ 4 แผนภาพบล็อกของการควบคุมแบบพีไอดี
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ผลการวิจัย
การทดลองควบคุมอุณหภูมิน้ าที่มีสารอาหาร ทาการทดลองตลอดทั้งปี โดยปั ญหาที่เกิดกับการปลูกพืชแบบนี้คือ
ช่วงฤดูร้อนของเมืองไทยตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน อุณหภูมิของน้ าสูงขึ้น จนทาให้การปลูกพืชไฮโดรโพนิคส์
เจริ ญเติบโตไม่เต็มที่ จนถึงเป็ นโรครากเน่าและตายในที่สุด อุณหภูมิของน้ าสูงกว่า 30 องศาเซนเซียส ต่างกับช่วงฤดูฝน
อุณหภูมิของน้ ามีค่าประมาณ 24-26 องศาเซนเซียส และช่วงฤดูหนาว 22-25 องศาเซนเซียส ในการทดลองอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การทดลองประกอบด้วย ตัวควบคุมพีไอดีควบคุมความเร็ วพัดลม หม้อน้ ารถยนต์ อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิชนิด K ปั๊ มน้ า
และวาล์วควบคุม โดยที่ค่า 𝑘𝑝

เท่ากับ 2.13 𝑘𝑖 เท่ากับ 0.0015 และ 𝑘𝑑 เท่ากับ 0.56

รู ปที่ 5 แสดงค่าอุณหภูมิของน้ าก่อนและหลังการควบคุม
ผลการทดลองเปรี ยบเที ยบเป็ นกราฟแสดงผลตอบสนองของการควบคุ มอุณ หภูมิในช่วงหน้าร้อนดังภาพที่ 5
กล่าวคือแสดงค่าอุณหภูมิของน้ าก่อนการควบคุมและหลังการควบคุม พบว่าผลตอบสนองปรับตัวเข้าสู่ ค่าเป้ าหมาย และตัว
ควบคุมสามารถควบคุมอุณหภูมิของน้ าให้อยูใ่ นสภาวะที่พืชไฮโดรโพนิคส์เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตได้

สรุ ปผลการวิจัย
บทความนี้นาเสนอการแก้ปัญหาโรครากเน่าสาหรับการปลูกพืชไฮโดรโพนิคส์ อันเกิดจากอุณหภูมิของน้ าที่สูงขึ้น
ในช่วงฤดูร้อนด้วยการควบคุมอุณหภูมิน้ า กล่าวคือฤดูร้อนของเมืองไทยอุณหภูมิจะอยูร่ ะหว่าง 36-42 องศาช่วงกลางเดือน
กุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งส่งผลให้อุณหภูมิของน้ าสูงขึ้นจนทาให้ออกซิเจนในน้ าลดลงเป็ นผลให้เกิดโรคราก
เน่า จากการทดลองพารามิเตอร์ที่มีผลการเจริ ญเติบโตมี 4 ปัจจัยคือแสงแดด อุณหภูมิของน้ า ค่าความนาไฟฟ้า และค่าความ
เป็ นกรดด่างของน้ า พืชไฮโดรโพนิคส์จะอาศัยแสงแดดเป็ นพารามิเตอร์หลักในการสังเคราะห์แสง และอีกปั จจัยหนึ่งคือ
อุณหภูมิของน้ า อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 24-26 องศาเซนเซียส(แนะนาใช้ 25 องศาเซนเซียส) ฉะนั้นการออกแบบระบบ
ควบคุมอุณหภูมิจึงออกแบบเป็ นตัวควบคุมแบบ PID โดยส่งสัญญาณควบคุมความเร็ วพัดลม ด้วยการเป่ าชุดระบายความ
ร้อนไปที่หม้อน้ า ผลการทดลองที่ได้ทาให้น้ าสารอาหารที่ผา่ นการควบคุมมีค่าอุณหภูมิที่ตอ้ งการ ส่งผลให้พืชสังเคราะห์
แสงอย่างต่อเนื่อง และเจริ ญเติบโตเร็ วขึ้น
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การประยุกต์ ใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในสารวจพืน้ ที่เพาะปลูกข้ าวไร่
ในสวนยางพารา ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
Application of Geographic Information System Upland Rice Plantin Rubber Area of Nakhon Si
Thammarat Province
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บทคัดย่อ
บทความนี้ นาเสนอการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในสารวจพื้นที่ เพาะปลูกข้าวไร่ ในสวนยางพารา
ของจังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยได้ทาการสารวจและเก็บข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกและจาหน่ ายข้าวไร่ ในสวนยางพาราของ
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่ เพาะปลูกและจาหน่ ายข้าวไร่ ในสวนยางพาราของจังหวัด
นครศรี ธรรมราช ระบบถูกพัฒนาโดยนาข้อมูลและแผนที่ มาทาการซ้อนทับกับชั้นข้อมูลเชิ งพื้นที่ ตาบล ของอาเภอใน
จัง หวัด นครศรี ธ รรมราช ท าให้ เห็ น ถึ ง ภาพรวมของพื้ น ที่ เพาะปลู ก และจาหน่ ายข้าวไร่ ในสวนยางพาราของจัง หวัด
นครศรี ธรรมราช ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บในฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ และจะแสดงผลลัพธ์ออกมาในรู ปแบบจุด เส้น พื้นที่
และตัวอักษร พร้อมอธิ บายลักษณะของสิ่ งที่ ปรากฏด้วยสี สัญลักษณ์และข้อความบรรยาย และนามาพัฒนาเป็ นแอปพลิเค
ชันบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นาแผนที่แสดงข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกและจาหน่ายข้าวไร่
ในสวนยางพารา เพื่อเป็ นความรู ้ให้กบั เกษตรกรที่สนใจ และเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้กบั เกษตรกรให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน จาก
การประเมิ นความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในสารวจพื้นที่ เพาะปลูกข้าวไร่ ในสวนยางพารา ของจังหวัด
นครศรี ธรรมราช พบว่า อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี ใช้งานง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
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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

บทนา
ข้าวไร่ (Upland Rice) เป็ นหนึ่ งในพันธุ์ขา้ วที่ปลูกได้ในสภาพพื้นที่ท้ งั บนที่ราบและที่ลาดชัน นิ ยมปลูกกันมากใน
บริ เวณที่ ราบสู ง ปลูกในสภาพพื้นที่ ที่ไม่มีคนั กั้นน้ าและไม่มีน้ าขัง หรื อพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกพืชไร่ และสวนยางที่ เพิ่งเริ่ ม
ปลูก ในปี แรก ๆ ลักษณะเด่ น ของข้าวไร่ คือ การทนแล้ง ใช้ป ริ ม าณน้ าน้อยในการเจริ ญ เติ บโตและให้ผลผลิ ต [5] พื้ น ที่
เพาะปลูกข้าวไร่ มีกระจายอยูท่ ุกภาคของประเทศไทย จากข้อมูลของศูนย์วจิ ยั ข้าวทัว่ ประเทศพบว่าขณะนี้มีพ้นื ที่ปลูกข้าวไร่
รวม 668,486 ไร่ อยูใ่ นภาคเหนือ 343,461 ไร่ ภาคตะวันตก 202,383 ไร่ ภาคตะวันออก 41,979 ไร่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
42,293 ไร่ และภาคใต้ 38,370 ไร่ ซึ่งพื้นที่ปลูกข้าวไร่ มีแนวโน้มลดลงอย่างมาก [2]
ในอดี ตพันธุ์ขา้ วไร่ ในภาคใต้มีกว่า 130 พันธุ์ แต่ปัจจุบนั มีเหลือไม่มาก ซึ่ งกรมการข้าวได้รับรองพันธุ์แล้วมี 12
พันธุ์ โดยพันธุ์ที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์ดอกพะยอม เป็ นข้าวเจ้าผลผลิตเฉลี่ย 250 กก./ไร่ เหมาะสมกับพื้นที่ขา้ วไร่ ภาคใต้ ข้าว
พันธุ์กเู้ มืองหลวง เป็ นข้าวเจ้า ผลผลิตเฉลี่ย 240 กก./ไร่ พื้นที่แนะนาเหมาะสมในพื้นที่ขา้ วไร่ ภาคใต้และปลูกเป็ นพืชแซม
ยางพารา พันธุ์ช่อลุง 97 เป็ นข้าวเจ้า ผลผลิตเฉลี่ย 564 กก./ไร่ เหมาะสาหรับปลูกในสภาพนาน้ าฝนที่ดอนและสภาพไร่ พันธุ์
เหนียวดาช่อไม้ไผ่ 49 เป็ นข้าวเหนียว ผลผลิตเฉลี่ย363 กก./ไร่ เหมาะสมกับพื้นที่นาดอนและสภาพไร่ ในภาคใต้ [1] กรมการ
ข้าวจึ งมี นโยบายส่ งเสริ มให้เกษตรกรในพื้นที่ ภาคใต้หันมาปลูกข้าวไร่ เพิ่มขึ้ น เพื่อให้ได้ผลผลิ ตสาหรั บการบริ โภคใน
ครั วเรื อนอย่างเพี ยงพอตลอดทั้งปี เป็ นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้ อข้าวมาบริ โภค โดยสามารถปลู กข้าวไร่ แซมในสวน
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ยางพารา และปาล์มน้ ามันได้ เนื่ องจากพื้นที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวไร่ เพราะเป็ นที่ดอนบริ เวณไหล่เขา ไม่ตอ้ งมีน้ า
ขังเหมื อนนาข้าวทัว่ ไป ข้าวไร่ จะอาศัยเพียงน้ าค้าง น้ าฝนและความชื้ นในดิ นก็สามารถเจริ ญเติ บโตให้ผลผลิตได้ อี กทั้ง
ภาคใต้มีเกษตรกรปลูกยางพาราจานวนมาก ซึ่ งจะเป็ นปั ญหาสาหรั บเกษตรกรที่ เริ่ มปลูกยางพารามาก เพราะกว่าจะได้
ผลผลิตจากยางพารา ต้องใช้เวลาไม่ต่ากว่า 4 ปี จึงทาให้เกษตรกรชาวสวนยางขาดรายได้ การปลูกพืชที่ก่อให้เกิดรายได้จึงมี
ความจาเป็ น ซึ่ งพืชที่ นิยมปลูก เช่น ข้าวไร่ , พริ ก, พืชตระกูลถัว่ และกล้วยหอม เป็ นต้น แต่งานวิจยั นี้ มุ่งเน้นการข้าวไร่ ใน
สวนยางพารา และพื้นที่ จาหน่ ายข้าวไร่ ซึ่ งการปลูกข้าวไร่ เสริ มในสวนยางพาราจะทาให้เกษตรกรมีขา้ วไว้สาหรับกินใน
ครอบครัว ยังสามารถจาหน่ายได้อีกด้วย เพื่อเป็ นการเพิ่มรายได้ให้กบั เกษตรกรก่อนจะตัดยางพาราได้ อีกทั้งเป็ นฐานข้อมูล
ให้กบั เกษตรจังหวัด เพื่อส่งเสริ มการปลูกข้าวไร่ ให้กบั เกษตรกร แต่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะทราบถึงพื้นที่การปลูก
และจาหน่ ายข้าวไร่ และจาเป็ นต้องมี การคัดเลื อกข้าวไร่ ที่ มีศักยภาพผลผลิ ต สู ง คุ ณ ภาพหุ งต้มดี และมี ลกั ษณะเด่ นที่ มี
ประโยชน์ต่อการเกษตรมาส่ งเสริ มให้เกษตรกรเพาะปลูก เพื่อสร้างความมัน่ คงทางอาหาร อันจะเป็ นแนวทางการอนุ รักษ์
ข้าวไร่ ที่ยงั่ ยืน เพื่อให้การปลูกข้าวไร่ ยงั คงอยูก่ บั ประเทศไทยต่อไป
ดังนั้นจากแนวคิดและประสิ ทธิ ภาพของ GIS ที่ ได้กล่าวมาข้างต้น การวิจยั นี้ จึงมีจุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างและพัฒนา
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เก็บข้อมูลเพาะปลูกข้าวไร่ ในสวนยาพาราของจังหวัดนครศรี ธรรมราช เพื่อเป็ นข้อมูลให้
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการส่งเสริ มและพัฒนาการปลูกข้าวไร่ เพื่อเป็ นความรู ้ให้กบั เกษตรกรที่สนใจ และเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตให้กบั เกษตรกรให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. จังหวัดนครศรีธรรมราช
จัง หวัด นครศรี ธรรมราช แบ่ ง เขตการปกครองตามลั ก ษณะพื้ น ที่ อ อกเป็ น 23 อ าเภอ 165 ต าบล จั ง หวัด
นครศรี ธรรมราช มีเนื้อที่ท้ งั หมด 6,214,064 ไร่ พื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร 3,059,412.75 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 49.23 ของพื้นที่จงั หวัด
โดยพื้นที่ท้ งั จังหวัดแยกเป็ นที่อยูอ่ าศัย 230,845 ไร่ ซึ่ งพื้นที่ ยางพารา 1,468,559 ไร่ ที่ นา 379,156.75 ไร่ พืชไร่ 63,644 ไร่ ตั้งอยูท่ าง
ภาคใต้ตอนกลาง ระหว่างเส้นรุ ้งที่ 8-10 องศาเหนื อ เส้นแวงที่ 99 องศา 15 ลิปดา-100 องศา 5 ลิปดาตะวันออก ระยะห่ างจาก
กรุ งเทพมหานคร โดยเส้นทางรถไฟ 816 กิโลเมตร โดยรถยนต์ 860 กิโลเมตร จังหวัดนครศรี ธรรมราชซึ่ งทิศเหนื อ ติดต่อกับ
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี , ทิ ศใต้ ติ ดต่อกับ จังหวัดตรัง พัทลุง และจังหวัดสงขลา, ทิ ศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย และทิ ศ
ตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่
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ภาพที่ 1 แผนที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช
2. ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (Geographic Information System: GIS)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) คือ กระบวนการทางานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิง
พื้ น ที่ ด้วยระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ ใช้ก าหนดข้อ มู ล และสารสนเทศ ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ต าแหน่ งในเชิ งพื้ น ที่ เช่ น ที่ อ ยู่
บ้านเลขที่ สัมพันธ์กบั ตาแหน่งในแผนที่ ตาแหน่ง เส้นรุ ้ง เส้นแวง ข้อมูลและแผนที่ใน GIS เป็ นระบบข้อมูลสารสนเทศที่อยู่
ในรู ปของตารางข้อมูล และฐานข้อมูลที่ มีส่วนสัมพันธ์กบั ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ซึ่ งรู ปแบบและความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลเชิงพื้นที่ท้ งั หลาย จะสามารถนามาวิเคราะห์ดว้ ย GIS และทาให้สื่อความหมายในเรื่ องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กบั
เวลาได้ เช่น การแพร่ ขยายของโรคระบาด การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานการบุกรุ กทาลาย การเปลี่ยนแปลงของการใช้พ้ืนที่ ฯลฯ
ข้อมูลเหล่านี้ เมื่อปรากฏบนแผนที่ทาให้สามารถแปลและสื่ อความหมาย ใช้งานได้ง่าย

ภาพที่ 2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
1) การนาเข้าข้อมูล (Input) ก่อนที่ขอ้ มูลทางภูมิศาสตร์ จะถูกใช้งานได้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลจะต้อง

ได้รับการแปลง ให้มาอยู่ในรู ปแบบของข้อมูลเชิ งตัวเลข (Digital Format) เสี ยก่ อน เช่ น จากแผนที่ กระดาษไปสู่ ขอ้ มูลใน
รู ปแบบดิจิตอลหรื อแฟ้มข้อมูลบนเครื่ องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่ใช้ในการนาเข้าเช่น Digitizer Scanner หรื อ Keyboard เป็ นต้น

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

375

2) การปรับแต่งข้อมูล (Manipulation) ข้อมูลที่ ได้รับเข้าสู่ ระบบบางอย่างจาเป็ นต้องได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสม

กับงาน เช่น ข้อมูลบางอย่างมีขนาด หรื อสเกล (Scale) ที่ แตกต่างกัน หรื อใช้ระบบพิกดั แผนที่ ที่แตกต่างกัน ข้อมูลเหล่านี้
จะต้องได้รับการปรับให้อยูใ่ น ระดับเดียวกันเสี ยก่อน
3) การบริ หารข้อมูล (Management) ระบบจัดการฐานข้อมูลหรื อ DBMS จะถูกนามาใช้ในการบริ หารข้อมูลเพื่อ
การทางานที่ มีประสิ ทธิ ภาพในระบบ GIS DBMS ที่ ได้รับการเชื่ อถือและนิ ยมใช้กนั อย่างกว้างขวางที่ สุดคือ DBMS แบบ
Relational หรื อระบบจัดการฐานข้อมูลแบบสัมพัทธ์ (DBMS) ซึ่งมีหลักการทางานพื้นฐานดังนี้คือ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บ ในรู ป
ของตารางหลาย ๆ ตาราง
4) การเรี ยกค้นและวิเคราะห์ ขอ้ มูล (Query and Analysis) เมื่ อระบบ GIS มี ค วามพร้ อมในเรื่ องของข้อ มูลแล้ว
ขั้นตอนต่อไป คือ การนาข้อมูลเหล่านี่มาใช้ให้เกิด ประโยชน์ หรื อ ต้องมีการสอบถามอย่างง่าย ๆ เช่น ชี้เมาส์ไปในบริ เวณที่
ต้องการแล้วเลือก (point and click) เพื่อสอบถามหรื อเรี ยกค้นข้อมูล นอกจากนี้ ระบบ GIS ยังมีเครื่ องมือในการวิเคราะห์
เช่น การวิเคราะห์เชิงประมาณค่า (Proximity หรื อ Buffer) การวิเคราะห์เชิงซ้อน (Overlay Analysis) เป็ นต้น หรื อ ต้องมีการ
สอบถามอย่างง่ าย ๆ เช่ น ชี้ เมาส์ ไ ปในบริ เวณที่ ต ้อ งการแล้ว เลื อ ก (point and click) เพื่ อ สอบถามหรื อ เรี ย กค้น ข้อ มู ล
นอกจากนี้ระบบ GIS ยังมีเครื่ องมือในการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์เชิงประมาณค่า (Proximity หรื อ Buffer) การวิเคราะห์
เชิงซ้อน (Overlay Analysis) เป็ นต้น
5) การนาเสนอข้อมูล (Visualization) จากการดาเนิ นการเรี ยกค้นและวิเคราะห์ขอ้ มูล ผลลัพธ์ที่ได้จะอยูใ่ นรู ปของ
ตัวเลขหรื อตัวอักษร ซึ่งยากต่อการตีความหมายหรื อทาความเข้าใจ การนาเสนอข้อมูลที่ดี เช่น การแสดงชาร์ต (chart) แบบ 2
มิติ หรื อ 3 มิติ รู ปภาพจากสถานที่จริ ง ภาพเคลื่อนไหว แผนที่ หรื อแม้กระทั้งระบบมัลติมีเดียสื่ อต่าง ๆ เหล่านี้ จะทาให้ผใู ้ ช้
เข้าใจความหมายและมองภาพของผลลัพธ์ที่กาลังนาเสนอได้ดียงิ่ ขึ้น อีก ทั้งเป็ นการดึงดูดความสนใจ
3. ข้ าวไร่ (Upland rice)
เป็ นข้าวที่ปลูกได้ท้ งั บนที่ราบและที่ลาดชัน นิ ยมปลูกกันมากในบริ เวณที่ราบสู งโดยไม่ตอ้ งใช้น้ า มากตามไหล่เขา
ทางภาคเหนื อ ภาคใต้ ภาคตะวันออกและภาตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศ เนื้อที่เพาะปลูกทั้งประเทศไม่มากนัก แค่ร้อย
ละ 10 ของพื้นที่ปลูกทัว่ ประเทศเท่านั้น ที่ภาษาอังกฤษเรี ยกว่า upland rice ก็เพราะปลูกในที่ราบสูงของพื้นที่น้ นั
4. แอฟฟลิเคชันแอนดรอยส์
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ เป็ นระบบที่มีพ้ืนฐานอยูบ่ นลินุกซ์ ซึ่งถูกออกแบบมาสาหรับอุปกรณ์ที่ใช้จอสัมผัส
เช่น สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต แต่ยงั สามารถใช้ได้กบั โทรทัศน์ เครื่ องเล่นวิดีโอเกม กล้องดิจิทลั และอุปกรณ์อิเล็คโทรนิกส์
อื่น ๆ เพราะเป็ นระบบเปิ ดทาให้พฒั นาสิ่ งใหม่ ๆ เข้าไปได้ตลอดเวลา
5. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
กิ ตติ พิ ชญ์ [3] เป็ นการพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ หาปริ ม าณการใช้น้ าในพื้ น ที่ ลุ่ม น้ าห้วยกระบอก เพื่ อเป็ น
แนวทางในการวางแผนการบริ หารจัดการน้ าในพื้นที่ ลุ่มน้ า ปั จจัยที่ นามาศึ กษาประกอบด้วย ลักษณะภูมิประเทศ การใช้
ประโยชน์ที่ดิน ปริ มาณน้ าฝน น้ าท่า ปริ มาณความต้องการใช้น้ าของคน พืชและสัตว์เลี้ยงโดยวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยหลักการ
ซ้อนทับด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ณิ ชชนันทร์ [6] การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการศึกษาความเหมาะสมการวางแนวท่อส่ งน้ า ใน
พื้นที่ชลประทาน โครงการแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ เพื่อต้องการนาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์มาช่วยใน
การแก้ไขปั ญหา ในการศึกษาการวางระบบท่อส่งน้ าในโครงการชลประทานเขื่อนแควน้อย ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับความรวดเร็ ว
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แม่นยาของข้อมูลที่ได้และสามารถมองเห็นลักษณะของพื้นที่จริ งด้วยโปรแกรมสามมิติ ได้มีการลงพื้นที่และเก็บข้อมูล ค่า
พิกดั จุดตาแหน่งที่สาคัญที่อยูใ่ นพื้นที่โครงการชลประทานเขื่อนแควน้อย เพื่อที่จะน้ามาเข้าสู่ โปรแกรมArcview GIS 3.3 และ
Mapper Global มาวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในการวางแนวท่อส่ งน้ า
ไกรรพ [4] การศึกษาการบุกรุ กพื้นที่ตน้ น้ าของลุ่มน้ าสาขาทะเลสาบสงขลาโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็ น
การนาระบบสารสนเทศภูมิสาสตร์ มาใช้ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางกายภาพกับลักษณะการใช้ที่ดิน
เพื่อประเมินหาพื้นที่เสี่ ยงต่อการบุกรุ กพื้นที่ตน้ น้ า พร้อมทั้งวิเคราะห์หาปั จจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอิทธิพลต่อการบุก
รุ กพื้นที่ตน้ น้ า เพื่อประโยชน์ในการนาข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้มาเป็ นแนวทางในการวางแผนการใช้ที่ดินให้เหมาะสม เพื่อให้มี
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุดและมีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

วิธีดาเนินการวิจัย
สาหรับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เก็บข้อมูลเพาะปลูกข้าวไร่ ในสวนยาพาราของจังหวัดนครศรี ธรรมราช
เพื่ อจัดท าแผนที่ พ้ืน ที่ เพาะปลูกข้าวไร่ และพื้ น ที่ จาหน่ ายข้าวไร่ ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นข้อมูลให้ภาครั ฐและ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ได้มีการส่ งเสริ มและพัฒนาการปลูกข้าวไร่ เพื่อเป็ นความรู ้ให้กบั เกษตรกรที่ สนใจ และเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตให้กบั เกษตรกรให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน ได้กาหนดวิธีการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในงานวิจยั
1.1 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
1.2 เครื่ องกาหนดตาแหน่งภูมิศาสตร์
1.3 โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
1.4 โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
2. พื้นทีศ่ ึกษาและวิธีการดาเนินการวิจยั
2.1 พื้นที่ศึกษา จังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ่งทั้งหมด 23 อาเภอ ตามภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แผนที่จงั หวันครศรี ธรรมราช
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2.2 วิธีการดาเนิ นการวิจยั
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล พื้นที่ปลูกข้าวไร่ ในสวนยางพารา ของแต่ละอาเภอ ในจังหวัด

นครศรี ธรรมราช และพื้นที่จาหน่ายข้าวไร่
2. เก็บรวมรวบข้อมูล ลงพื้นที่ สารวจและเก็บพิกดั พื้นที่ ปลูกข้าวไร่ ในสวนยางพารา ของแต่ละอาเภอ
ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช และพื้นที่จาหน่ายข้าวไร่ โดยมีการสัมภาษณ์เกษตรกรของพื้นที่ที่ศึกษา
3. การนาข้อมูลเข้า นาข้อมูลมาแปลงให้อยูใ่ นรู ปของแบบ ของโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ตามภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ตัวอย่างข้อมูลที่ถูกเก็บในฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของพื้นที่ปลูกข้าวไร่
4. การนาข้อมูลออก นาเสนอข้อมูลในรู ปแบบแผนที่
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ศึกษาและรวบรวมตาแหน่งพื้นที่ปลูกข้าวไร่

ลงพื้นที่เก็บรวมรวมข้อมูล

พื้นที่จาหน่ายข้าวไร่

พื้นที่ปลูกข้าวไร่
-

- ผูจ้ าหน่าย
- พันธุ์ขา้ ว
- พิกดั ตาแหน่งพื้นที่ขาย

เกษตรกรผูเ้ พาะปลูก
พันธุ์ขา้ ว
ขนาดพื้นที่เพาะปลูก
พิกดั ตาแหน่งพื้นที่เพาะปลูก
ปริ มาณข้าว

แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกและจาหน่ายข้าวไร่
จังหวัดนครศรี ธรรมราช

ให้ ความรู้ ละส่งเสริมพ นาให้ ก่เก ตรกร

ภาพที่ 5 กรอบแนวคิดงานวิจยั

ผลและวิจารณ์ผล
จากการพัฒ นาระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ เก็ บ ข้อ มู ล เพาะปลู ก ข้า วไร่ ในสวนยาพาราของจัง หวัด
นครศรี ธรรมราช ซึ่ งประกอบด้วย 23 อาเภอ ของจังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยผูว้ ิจยั ได้ลงพื้นที่ สารวจและเก็บข้อมูล ด้วย
การสัมภาษณ์เกษตรกร ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดนครศรี ธรรมราชจะปลูกยางพาราเป็ นหลัก แต่กว่าจะเก็บน้ ายางได้ ต้อง
ใช้ระยะเวลา 4-5 ปี ทาให้ขาดรายได้ เกษตรกรบางรายมีการปลูกพืชระยะสั้น แล้วหมุนเวียนปลูก ทาให้สามารถเก็บผลผลิต
ระหว่างรอต้นยางให้น้ ายางได้ สาหรับพืชที่ ปลูกในสวนยางพารา เช่น พืชตระกูลถัว่ , กล้วย, พริ กขี้หนู , ฟั กทอง, ฟั กเขียว
และข้าวไร่ เป็ นต้น
งานวิจยั นี้ มุ่งเน้นพื้นที่ปลูกข้าวไร่ ในสวนยางพารา ของจังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ่งได้ลงพื้นที่สารวจและเก็บ
พิกดั ตาแหน่งพื้นที่ปลูกและจาหน่ายข้าวไร่ พบว่าอาเภอที่ปลูกข้าวไร่ ส่วนใหญ่ คือ อาเภอทุ่งสง, อาเภอทุ่งใหญ่, อาเภอบาง
ขัน, อาเภอนาบอน, อาเภอช้างกลาง, อาเภอฉวาง, อาเภอพิปูน และอาเภอถ้ าพรรณรา ส่ วนในอาเภออื่นๆ จะปลูกพืชชนิ ดอื่น
หรื อไม่ปลูกพืชเสริ ม ซึ่ งข้อมูลที่ สอบถามจากเกษตรกร จะเป็ นข้อมูลเบื้องต้น ตามภาพที่ 5 กรอบแนวคิดงานวิจยั จากนั้น
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมและสารวจมา พัฒนาระบบโดยนาข้อมูลและแผนที่ มาทาการซ้อนทับกับชั้นข้อมูลเชิงพื้นที่ ตาบล ของ
อาเภอในจังหวัดนครศรี ธรรมราช ตามภาพที่ 6 ท าให้เห็ นถึ งภาพรวมของพื้ น ที่ เพาะปลูกและจาหน่ ายข้าวไร่ ในสวน
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ยางพาราของจังหวัดนครศรี ธรรมราช ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บในฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ และจะแสดงผลลัพธ์ออกมาใน
รู ปแบบจุด เส้น พื้นที่ และตัวอักษร พร้อมอธิ บายลักษณะของสิ่ งที่ปรากฏด้วยสี สัญลักษณ์และข้อความบรรยาย จากนั้นนา
รู ปออกจากโปรแกรมภูมิศาสตร์สาสนเทศ มาพัฒนาเป็ นแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ เพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ ยวข้องได้นาแผนที่แสดงข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกและจาหน่ ายข้าวไร่ ในสวนยางพารา ตามภาพที่ 7 เพื่อเป็ นความรู ้ให้กบั
เกษตรกรที่ สนใจ และเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้กบั เกษตรกรให้มีคุณภาพชี วิตที่ ดีข้ ึน จากการประเมินความพึงพอใจต่อระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ในสารวจพื้นที่เพาะปลูกข้าวไร่ ในสวนยางพารา ของจังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่า อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
ใช้งานง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
กระบวนการทาง มู ิสารสนเท

เกบรวบรวมข้ อมูล

ปร กรมทาง
ระบบสารสนเท มู ิ าสตร

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการทางานของระบบ

ภาพที่ 7 หน้าต่างโปรแกรม
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สรุ ปผลการวิจัย
งานวิจยั นี้ นาเสนอการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในสารวจพื้นที่เพาะปลูกข้าวไร่ ในสวนยางพารา
ของจังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ่ งมี วตั ถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่ เพาะปลูกและจาหน่ ายข้าวไร่ ในสวนยางพาราของ
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ระบบถูกพัฒนาโดยนาข้อมูลและแผนที่ มาทาการซ้อนทับกับชั้นข้อมูลเชิงพื้นที่ ตาบล ของอาเภอ
ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช ทาให้เห็ นถึ งภาพรวมของพื้ นที่ เพาะปลูกและจาหน่ ายข้าวไร่ ในสวนยางพาราของจังหวัด
นครศรี ธรรมราช ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บในฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ และจะแสดงผลลัพธ์ออกมาในรู ปแบบจุด เส้น พื้นที่
และตัวอักษร พร้อมอธิ บายลักษณะของสิ่ งที่ ปรากฏด้วยสี สัญลักษณ์และข้อความบรรยาย และนามาพัฒนาเป็ นแอปพลิเค
ชันบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นาแผนที่แสดงข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกและจาหน่ายข้าวไร่
ในสวนยางพารา เพื่อเป็ นความรู ้ให้กบั เกษตรกรที่สนใจ และเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้กบั เกษตรกรให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน ได้มี
การนาแอปพลิเคชันระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ใน
สารวจพื้นที่เพาะปลูกข้าวไร่ ในสวนยางพารา ของจังหวัดนครศรี ธรรมราช ไปให้กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรของพื้นที่ใน อาเภอ
ทุ่งสง จานวน 30 คน ใช้งานและประเมินความพึงพอใจ พบว่า อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี ใช้งานง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน

กิตติกรรมประกาศ
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การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการเบิกจ่ ายสิ นค้ าในคลังสิ นค้ า ประเภทการจัดเก็บเครื่ องสาอาง
Improving Efficiency in the Warehouse Type Store Cosmetics
วิภาวรรณ นิยมเวช1 ,อนุชา วัฒนาภา2* ,วิศิษฏ์ศรี วิยะรัตน์3
Wipawan Niyomwad1 , Anucha Watanapa2*, Wisitsree Wiyaratn3

บทคัดย่อ
งานวิ จัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น จากการท างานของพนั ก งานและวิ ธี ก ารที่ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงานภายในคลังสิ นค้าประเภทการจัดเก็บเครื่ องสาอาง โดยอาศัยวิธีการแผนภูมิพาเรโต
ในการเก็บข้อมูลปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นภายในคลังสิ นค้ารวมถึงความผิดพลาดในการเบิ กจ่ายสิ นค้า เพื่อแสดงให้เห็ นขนาดของ
ปั ญหาที่เกิดขึ้น จากการวิเคราะห์พบว่าปั ญหาคือ พนักงานเรี ยนรู ้วธิ ีการทางานในการเบิกจ่ายสิ นค้าแบบการสอนงานกันเอง
ซึ่งไม่มีหัวหน้างานหรื อบุคคลใดๆให้คาแนะนาที่ถูกต้องในการเบิกจ่ายสิ นค้า การวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาด้วยการระดม
สมอง แผนภูมิกา้ งปลาและแผนภูมิพาเรโตนั้น พบว่าสาเหตุเกิ ดจากการที่ พนักงานไม่ได้รับการอบรมที่ ถูกต้องก่อนการ
ทางาน การแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการทางานในส่วนงานของการเบิกจ่ายสิ นค้าและ
การติ ดสติ๊ กเกอร์ ลงบนตัวของสิ นค้า ซึ่ งใน 2 ส่ วนงานนี้ ใช้พ นักงานกลุ่มเดี ยวกันในการทางาน หลังจากการเก็บ ข้อมู ล
เรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ ิจยั ได้จดั ทาคู่มือการปฏิ บตั ิงานการเบิ กจ่ายสิ นค้าและการติดสติ๊กเกอร์ และจัดการอบรมให้ความรู ้ในการ
ทางานประกอบกับคู่มือการปฏิบตั ิงาน รวมถึงการวัดความรู ้ก่อนและหลัง ( one – group pretest – posttest design ) ผลจากการศึกษา
พบว่า ผลของแบบทดสอบก่อนการอบรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.07 คิดเป็ นร้อยละ 120.7 และหลังการอบรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17
คิดเป็ นร้ อยละ 170 โดยพบว่าหลังการอบรมมี ค่าสู งกว่าก่ อนการอบรม อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 และความ
ผิดพลาดในการเบิกจ่ายสิ นค้าที่แสดงในแผนภูมิพาเรโตนั้น ก่อนการอบรมมีจานวนของความผิดพลาดอยูท่ ี่ 594 ครั้ง / 2 เดือน
และหลังการอบรม 415 ครั้ง / 2 เดือน โดยลดลง 179 ครั้ง

คาสาคัญ: การจัดการคลังสิ นค้า, เครื่ องสาอาง,แผนภูมิพาเรโต,แผนภูมิกา้ งปลา
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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 pretestposttest design. Assessment result suggested that the average pretest score was 12.07 (120.7%) and 17 for the average
posttest score (170%). Said posttest score was higher than the pretest score with statistical significance of 0.01. Error in
item disbursement, as shown in the Pareto diagram, was 594 times / 2 months pretest and 415 times / 2 months posttest
(the decrease of 179 times)
Keywords:warehousing / cosmetic product / pareto diagram / fishbone diagram.
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บทนา
ปั จจุบนั ธุรกิจทางอุตสาหกรรมและการขนส่ งนั้น เกือบจะทุกองค์กรที่จะต้องมีคลังสิ นค้าไว้เก็บหรื อกักตุนสิ นค้าของ
องค์กร เพื่อที่ จะรอการจัดจาหน่ายออกสู่ ทอ้ งตลาด กล่าวได้วา่ ถ้าคลังใดมีการจัดการและการจัดเก็บที่ดี ก็จะช่วยให้การจัด
จาหน่ ายสิ นค้าไม่เกิ ดการติ ดขัด และล่าช้า ถึ งผูร้ ั บได้ทันท่ วงที รวมถึ งตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ(SimilanTechnology, 2015) ในยุคปั จจุบนั อุตสาหกรรมเครื่ องสาอาง (Cosmetics industry) เป็ นอุตสาหกรรมหนึ่ งที่ มี
อัตราการเจริ ญเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง มีท้ งั ผูบ้ ริ โภคเพศชาย เพศหญิง ในทุกๆช่วงวัยต่างให้ความสนใจและใส่ ใจ
ในการดูแลตัวเอง ทั้งความงามและผิวพรรณ ตลาดเครื่ องสาอางจึ งมีแนวโน้มการเติบโตที่ ดี ทั้งยังมีกลยุทธ์การปรับตัวที่
น่าสนใจมาก(Data warehousing industry, 2016) จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้นนั้น ผูว้ จิ ยั เล็งเห็นความสาคัญของการจัดการคลังสิ นค้า
ที่ดี และอุตสาหกรรมเครื่ องสาอางว่ามีความสาคัญกับธุรกิจขององค์กรที่เป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายเป็ นอย่างมาก ซึ่ งผูว้ ิจยั เลือกที่จะ
ศึ กษาปั ญ หาภายในคลังสิ นค้าประเภทการจัดเก็บเครื่ องสาอาง จากการสารวจข้อมูลเบื้ องต้นพบว่า พื้นที่ ใช้สอยภายใน
คลังสิ นค้าประเภทการจัดเก็บเครื่ องสาอางมีอยูอ่ ย่างจากัด แต่ปริ มาณของสิ นค้ามีจานวนมาก ทาให้พ้ืนที่ในการทางานดูคบั
แคบ และอาจทาให้ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ที่ไม่เกิดความสะดวก รวดเร็ ว ทาให้ข้ นั ตอนในการทางาน
เกิดการติดขัด เคลื่อนตัวได้ชา้ รวมถึงปั ญหาของการทางานที่เร่ งรี บ เพื่อรับสิ นค้าเข้า ส่ งสิ นค้าออก ด้วยพื้นที่ และเวลาใน
การทางาน ทาให้เกิดช่องว่างในการทางาน บางวันมีปริ มาณหรื อระยะเวลาในการทางานมากเกินไป บางวันก็วา่ งงาน ทาให้
ไม่เกิดความสมดุลในการทางาน หรื อการจัดสรรเวลาในการทางานที่ดี พนักงานเกิดการเหนื่อยล้าจากการทางานเกินวันละ 8
ชัว่ โมง และในบางวันที่วา่ งงานก็ทาให้พนักงานเกิดความเฉื่ อยชาในการทางาน และไม่เกิดความกระตือรื อร้นเมื่อมีงานเข้า
มาให้ทา ทาให้ส่งผลถึงประสิ ทธิภาพในการทางานของพนักงานโดยตรง มีท้ งั การติดสติ๊กเกอร์ หรื อ สคบ. บนตัวของสิ นค้า
ไม่ครบ , เบิกจ่ายสิ นค้าไม่ครบตามจานวนของใบสัง่ ซื้ อ , บรรจุสินค้าไม่ครบ ผิดรายการบ้าง ส่ งออกไปแล้ว โดนคอมเม้น
จากลูกค้ากลับมาหรื อจากพนักงานขายสิ นค้าของหน้าร้านบ่อยครั้ง รวมถึงการจัดเก็บของสิ นค้าที่มีหลายรายการหลายรหัส
และเดือนปี ที่ ผลิต ( Batch ) ทาให้การเบิกจ่ายสิ นค้าในบางครั้งหยิบสิ นค้าที่เป็ นสิ นค้าใหม่ ไปจ่ายก่อนสิ นค้าเก่า จึ งทาให้มี
สิ นค้าเก่าค้างอยูภ่ ายในคลังสิ นค้า และถ้าไม่มีการเบิกจ่ายสุ ดท้ายแล้วสิ นค้าที่เป็ นสิ นค้ารอบการผลิตเก่าก็จะหมดอายุ และก็
เก็บ ไว้เพื่ อรอการท าลายสิ น ค้าอย่างเดี ยว ท าให้ภ าพลัก ษณ์ ในส่ วนของการท างานของคลังสิ น ค้าเกิ ดการติ ดลบ ดังนั้น
การศึกษาของผูว้ จิ ยั ในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะรู ้ที่มาของปัญหาภายในคลังสิ นค้า และวิธีที่จะช่วยลดปั ญหาภายในคลังสิ นค้า เพื่อช่วย
ให้เกิดประสิ ทธิภาพในการทางานมากยิง่ ขึ้น เป็ นต้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการทางานของพนักงานในการเบิกจ่ายสิ นค้า
2.

เพื่อศึกษาวิธีการที่จะช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางานของพนักงานในการเบิกจ่ายสิ นค้า
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วิธีการดาเนินงานวิจัย
การศึกษาสภาพปัจจุบัน
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อมาวิเคราะห์ปัญหาของการทางานภายในคลังสิ นค้าประเภทการจัดเก็บเครื่ องสาอางก่อน
การปรับปรุ ง ซึ่ งข้อมูลที่ได้เป็ นการเก็บข้อมูลความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสิ นค้า โดยอาศัยวิธีการแผนภูมิพาเรโตในการเก็บ
ข้อมู ลปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น(ฮิ โตชิ และ วีรพงศ์, 2550) จากการวิเคราะห์ ความผิดพลาดในการเบิ กจ่ายสิ น ค้าของข้อมูลที่ เก็บ
รวบรวมพบว่าเกิ ดจากการที่พนักงานไม่ได้รับการสอนงานหรื อการอบรมก่อนการปฏิ บตั ิงานอย่างถูกต้องและถูกวิธี การ
ทางานของพนักงานภายในคลังสิ นค้านั้น เป็ นการให้พนักงานสอนงานกันเอง ซึ่งความรู ้และวิธีการทางานนั้น ก็มีท้ งั ข้อมูลที่
ถูกและผิด การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการก่อนปรับปรุ งเป็ นการเก็บข้อมูลความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสิ นค้า
เป็ นเวลา 2 เดือน ผลการวิเคราะห์จานวนของความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสิ นค้าก่อนการปรับปรุ งแสดงดังตารางที่ 1 และรู ป
ที่ 1
ตารางที่ 1 รายงานความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสิ นค้าก่อนการปรับปรุ ง
ความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสิ นค้าก่อนการปรับปรุ ง
ความผิดพลาดในการ
เบิกจ่ายสิ นค้า
สิ นค้าเกิน
สิ นค้าขาด
สิ นค้าผิดรุ่ น
สิ นค้าชารุ ด
สิ นค้าขาย , แถม , Tester ปนกัน
Total

จานวน
ครั้ง / เดือน
194
190
156
25
29
594

% ความผิดพลาด
32.65
31.98
26.26
4.20
4.88
99.97
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32.65

30

50
25

29

สินค ้าชารุด

สินค ้าขาย , แถม ,
Tester ปนกัน

0

10
-10

สินค ้าเกิน

สินค ้าขาด

สินค ้าผิดรุน
่

จานวนครัง้ / เดือน

% สะสม

รู ปที่ 1 แผนภูมิความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสิ นค้าก่อนการปรับปรุ ง
จากรู ปที่ 1 แสดงถึงจานวนของความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสิ นค้าด้วยแผนภูมิ พบว่าก่อนการปรับปรุ งมีจานวนของความ
ผิดพลาดที่จะสามารถยืนยันได้ไม่ชดั เจนพอ ผูว้ ิจยั จึงทาการระดมสมองเพื่อหาสาเหตุของปั ญหาสาหรับความผิดพลาดใน
การเบิกจ่ายสิ นค้าต่อไป
ผลการวิเคราะห์ สภาพปัญหา
จากการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ที่ ท าให้ เกิ ด ความผิ ด พลาดในการเบิ ก จ่ ายสิ น ค้าภายในคลัง สิ น ค้า ประเภทการจัด เก็ บ
เครื่ องสาอาง พบว่าปั ญหาที่ทาให้เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสิ นค้าเกิดจากการที่พนักงานไม่ได้รับการอบรมก่อนการ
ปฏิบตั ิงานและการให้ความรู ้อย่างถูกต้อง เป็ นการเรี ยนรู ้วิธีการทางานจากเพื่อนร่ วมงานแบบสอนกันเอง เช่น การอ่านบิล ,
การสังเกตบิลที่ทาการเบิกจ่ายสิ นค้า ว่าอักษรย่อต่างๆ คาจากัดความต่างๆที่ระบุอยูใ่ นบิลเบิกจ่ายสิ นค้าคืออะไร เป็ นสิ นค้า
ขาย , สิ นค้าทดลอง หรื อสิ นค้าแถม ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการเบิกจ่ายสิ นค้าและวิธีการติดสติ๊กเกอร์
หรื อ สคบ. ลงบนตัวของสิ นค้า มาจัดทาเป็ นคู่มือการปฏิบตั ิงานพื้นฐานในการเบิกจ่ายสิ นค้าและการติดสติ๊กเกอร์หรื อ สคบ.
และได้จดั ทาแบบทดสอบในเรื่ องการเบิ กจ่ ายสิ นค้าและการติดสติ๊ กเกอร์ ลงบนตัวของสิ นค้าจานวน 20 ข้อ เพื่อเป็ นการ
ทดสอบความรู ้ของพนักงานก่อนการอบรม สาเหตุที่ผวู ้ จิ ยั จะต้องรวบรวมข้อมูลและจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานทั้ง 2 ฟังชันค์
การทางานนั้น เพราะกลุ่มของพนักงานรายวันถูกแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มละ 7 คน เป็ นการสลับฟั งชันค์งานกันทา
ในทุกๆวัน ตัวอย่างเช่น
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คะแนนก่อนการอบรม

ช่วงเวลา 07.30 น. – 12.00 น. พนักงานกลุ่มที่ 1 ทาการเบิกจ่ายสิ นค้า
ช่วงเวลา 07.30 น. – 12.00 น. พนักงานกลุ่มที่ 2 ทาการติดสติ๊กเกอร์หรื อ สคบ. ลงบนตัวของสิ นค้า
ช่วงเวลา 13.00 น. – 16.30 น. พนักงานกลุ่มที่ 1 ทาการติดสติ๊กเกอร์หรื อ สคบ. ลงบนตัวของสิ นค้า
ช่วงเวลา 13.00 น. – 16.30 น. พนักงานกลุ่มที่ 2 ทาการเบิกจ่ายสิ นค้า
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งต้องทาการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทางานทั้ง 2 ฟั งชันค์การทางาน เพื่อที่ จะให้พนักงานได้รับความรู ้
พื้นฐานของการทางานทั้ง 2 ฟังชันค์ ที่พนักงาน2 กลุ่มนี้ จะต้องสลับการทางานกันอยูใ่ นทุกๆวัน และในส่วนของคะแนนจาก
แบบทดสอบจานวน 20 ข้อ ก่อนการอบรมนั้น แสดงดังรู ปที่ 2 ดังนี้

พนักงาน
รู ปที่ 2 กราฟแสดงคะแนนก่อนการอบรมของพนักงานกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2
ผลการวิเคราะห์ สาเหตุรากเหง้ าของปัญหา
จากการศึกษาสภาพปั ญหาของความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสินค้าไม่วา่ จะเป็ นการเบิกจ่ายสิ นค้าเกินจานวนหรื อขาด
หยิบของที่ชารุ ด หยิบสิ นค้าขายสิ นค้าแถมปนกัน ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเหล่านี้ยอ่ มมีสาเหตุมาจากความผิดปกติบางอย่าง
ผูว้ จิ ยั จึงอยากที่จะค้นหาสาเหตุของปั ญหา ได้แก่ พนักงาน ขั้นตอนการทางาน ระบบควบคุมสิ นค้าคงคลัง และพื้นที่ในการ
ใช้สอย ซึ่งปั ญหาจะถูกระบุไว้ที่หวั ปลาและการวิเคราะห์ปัญหาของความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสิ นค้ามีข้นั ตอนในการ
วิเคราะห์ท้ งั หมด 6 ขั้นตอน ดังนี้
1.

กาหนดประโยคปั ญหาที่หวั ปลา

2.

กาหนดกลุ่มปัจจัยที่จะทาให้เกิดปั ญหานั้นๆ

3.

ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแต่ละปั จจัย
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หาสาเหตุหลักของปั ญหา

5.

จัดลาดับความสาคัญของสาเหตุ

6.

ใช้แนวทางการปรับปรุ งที่จาเป็ น
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โดยสาเหตุรากเหง้าของปั ญหาที่ได้จากการระดมสมองนั้น แสดงดังแผนภาพเหตุและผล(วันรัตน์, 2546) ดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 สาเหตุรากเหง้าของปั ญหาในการเบิกจ่ายสิ นค้า
ผลการวิเคราะห์ ความสามารถกระบวนการหลังการปรับปรุง
จากการดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสิ นค้า ผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทาการปรับปรุ ง
แก้ไข ได้ผลดังตารางที่ 2 รายงานความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสิ นค้าหลังการปรับปรุ ง และรู ปที่ 5 แผนภูมิความผิดพลาดใน
การเบิกจ่ายสิ นค้าหลังการปรับปรุ ง
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ตารางที่ 2 รายงานความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสิ นค้าหลังการปรับปรุ ง
ความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสิ นค้าหลังการปรับปรุ ง
ความผิดพลาด
ในการจัดสิ นค้า

จานวน
ครั้ง / เดือน
101
140
117
39
18
415

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

% ความผิดพลาด
24.33
33.73
28.19
9.39
4.33
99.97

% สะสม
24.33
58.06
86.25
95.64
99.97

160

99.97

100

95.64
140

90

140

86.25
80

117

120

70

101
100

60

58.06
80

50
40

60
40

30

39
24.33

20
18

20

10

0

0
สินค้ าเกิน

สินค้ าขาด

สินค้ าผิดรุ่น

จานวนครง้ / เดือน

สินค้ าชารุด

สินค้ าขาย , ถม , Tester
ปนกน

% สะสม

รู ปที่ 4 แผนภูมิความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสิ นค้าหลังการปรับปรุ ง
และผลจากการศึกษา พบว่า ผลของแบบทดสอบก่อนการอบรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.07 คิดเป็ นร้อยละ 120.7 และหลังการอบรม
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17 คิดเป็ นร้อยละ 170 โดยพบว่าหลังการอบรมมีค่าสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01(รุ จเรขา, 2556) ได้ผลดังรู ปที่ 5 แผนภูมิแสดงคะแนนหลังการอบรมของพนักงานกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
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คะแนนหลังการอบรม
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พนักงาน
รู ปที่ 5 แผนภูมิแสดงคะแนนหลังการอบรมของพนักงานกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่ อความผิดพลาดในการเบิ กจ่ ายสิ น ค้าและแนวทางการเพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพภายใน
คลังสิ นค้าประเภทการจัดเก็บเครื่ องสาอางโดยอาศัยวิธีการแผนภูมิพาเรโตในการเก็บข้อมูลปั ญหาที่เกิดขึ้นภายในคลังสิ นค้า
รวมถึงความผิดพลาดในการเบิ กจ่ายสิ นค้า เพื่อแสดงให้เห็ น ขนาดของปั ญหาที่ เกิ ดขึ้น จากการวิเคราะห์ พบว่าปั ญหาคื อ
พนักงานเรี ยนรู ้วธิ ีการทางานในการเบิกจ่ายสิ นค้าแบบการสอนงานกันเอง ซึ่งไม่มีหวั หน้างานหรื อบุคคลใดๆให้คาแนะนาที่
ถูกต้องในการเบิ กจ่ายสิ นค้า การวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาด้วยการระดมสมอง แผนภูมิกา้ งปลาและแผนภูมิพาเรโตนั้น
พบว่าสาเหตุเกิดจากการที่พนักงานไม่ได้รับการอบรมที่ ถูกต้องก่อนการทางาน การแก้ไขปั ญหาที่ เกิดขึ้นนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทาการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการทางานในส่ วนงานของการเบิ กจ่ายสิ นค้าและการติดสติ๊กเกอร์ ลงบนตัวของสิ นค้า ซึ่ งใน 2
ส่วนงานนี้ใช้พนักงานกลุ่มเดียวกันในการทางาน หลังจากการเก็บข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทาคู่มือการปฏิบตั ิงานการ
เบิกจ่ายสิ นค้าและการติดสติ๊กเกอร์ และจัดการอบรมให้ความรู ้ในการทางานประกอบกับคู่มือการปฏิบตั ิงาน รวมถึงการวัด
ความรู ้ก่อนและหลัง ( one – group pretest – posttest design ) ผลจากการศึกษา พบว่า ผลของแบบทดสอบก่อนการอบรมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 12.07 คิดเป็ นร้อยละ 120.7 และหลังการอบรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17 คิดเป็ นร้อยละ 170 โดยพบว่าหลังการอบรมมีค่าสู ง
กว่าก่อนการอบรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสิ นค้าที่ แสดงในแผนภูมิพาเรโต
นั้น ก่อนการอบรมมีจานวนของความผิดพลาดอยูท่ ี่ 594 ครั้ง / 2 เดือน และหลังการอบรม 415 ครั้ง / 2 เดือน โดยลดลง 179 ครั้ง
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การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการอ่ านเบอร์ แบบพิมพ์ ของโรงงานบรรจุภัณฑ์ แก้ ว
Readability Improvement of Mold Number Reader in Glass Container Manufacturing
วาเศรษฐ ศรขวัญ1 เตือนใจ สมบูรณ์ววิ ฒั น์2
Wacest Sornkwan1 Tuanjai Somboonwiwat2

บทคัดย่อ
งานวิจยั ฉบับนี้ได้ศึกษากระบวนการการตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าในบริ ษทั บรรจุภณั ฑ์แก้วแห่งหนึ่ง จากการศึกษา
ประวัติปัญหาลูกค้าร้องเรี ยนเนื่องจากสิ นค้าผิดข้อกาหนดในปี 2559 พบว่า เป็ นสิ นค้าผิดข้อกาหนดที่สามารถตรวจสอบและ
ทาการกาจัดได้โดยการอ่านเบอร์ แบบพิมพ์ของบรรจุภณ
ั ฑ์คิดเป็ นร้อยละ 74 ของข้อร้องเรี ยนทั้งหมด จากนั้นนาหลักการใช้
แผนภูมิกา้ งปลา ในการหาสาเหตุของปั ญหา พบว่าปั ญหาหลักคือประสิ ทธิภาพในการอ่านเบอร์แบบพิมพ์น้ นั มีประสิ ทธิภาพ
เฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 95 ซึ่ งหมายความว่ามีโอกาสที่สินค้าผิดข้อกาหนดหลุดไปหาลูกค้าอยูส่ ู งถึงร้อยละ 5 จากการตั้งกาจัดของ
เสี ยโดยการอ่านเบอร์แบบพิมพ์ จากข้อมูลประสิ ทธิภาพการอ่านเบอร์แบบพิมพ์จากผูผ้ ลิตเครื่ องอ่านเบอร์ แบบพิมพ์น้ นั ระบุ
ไว้ที่ร้อยละ 98 จึงตั้งเป้ าหมายของโครงการนี้ ไว้ที่ค่าดังกล่าว จากนั้นนาหลักการคิวซี สตอรี่ และเครื่ องมือทางสถิติมาใช้ใน
การแก้ปัญหา จากการศึกษาพบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการอ่านเบอร์ แบบพิมพ์มีอยู่ 2 ส่วนคือ ที่ตวั แบบพิมพ์ และ
ที่ เครื่ องอ่านเบอร์ แบบพิ ม พ์ ที่ ตวั แบบพิ มพ์กล่ าวคื อ ได้ทาการทดลองหาความสัมพัน ธ์ระหว่างโค้ด ของแบบพิ มพ์กับ
สัญญาณที่ ได้ พบว่าหากความสู งของโค้ดแตกต่างกันเกิ น 0.2 มิ ลลิ เมตรจะส่ งผลให้ระดับสัญญาณลดลง และระยะห่ าง
ระหว่างโค้ดมีผลต่อประสิ ทธิภาพอ่านอ่านเบอร์ แบบพิมพ์ จากผลทาให้นาไปสู่ การทดลองทาความสะอาดแบบพิมพ์โดยไม่
ขัดบริ เวณโค้ดแบบพิมพ์เพื่อลดโอกาสที่ ขนาดของโค้ดจะเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน โดยประสิ ทธิ ภาพการอ่านเบอร์ แบบ
พิมพ์เมื่อขัดบริ เวณโค้ด มีประสิ ทธิภาพการอ่านอยูท่ ี่ร้อยละ 95 ส่วนประสิ ทธิ ภาพการอ่านเบอร์ แบบพิมพ์เมื่อไม่ขดั บริ เวณ
โค้ดอยู่ที่ ร้อยละ 98.82 ซึ่ งถื อว่าสู งกว่าเป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้ จากนั้น ทาการศึ กษาที่ ตวั เครื่ องอ่ านเบอร์ แบบพิ มพ์พ บว่าการ
สั่น สะเทื อ นของบรรจุ ภ ัณ ฑ์มีผ ลต่ อการอ่ านเบอร์ แ บบพิ ม พ์ จึ งท าอุ ป กรณ์ ยึด จับ เพื่ อ ให้ต ัวบรรจุ ภ ัณ ฑ์นิ่ งยิ่งขึ้ น ท าให้
ประสิ ทธิภาพการอ่านจากเดิมที่ร้อยละ 98.82 เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 99.67 มากกว่าเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
คาสาคัญ : บรรจุภณั ฑ์แก้ว, เครื่ องอ่านเบอร์แบบพิมพ์, เครื่ องมือทางสถิติ
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ABSTRACT
The research intends to the study of a quality process in glass container manufacturing. Based on historical data
of customer complaints in 2016, the study has found that 75% of customer complaints could be detected and eliminated
by using mold number reader. Then using fishbone diagram to find out the cause of the problem, the paper also found
main problem which is the mold number reader readability at average rate of 95%. This also means there is 5% chances
that defect could be delivered to the customer. However, the manufacturer company of mold number reader has indicated
the readability rate at 95%. Therefore, this has set the same target. After that QC story and statistical techniques are
employed to solve the problem, the paper reveals two factors which could affect readability of mold number reader which
are mold part and mold number reader part. Regarding the mold, this research has tested relationship between mold’s code
and mold number reader signal. If the code’s height is different more than 0.2 mm, it will affect signal of mold number
reader. According to the result, mold cleaning without polishing mold’s code area test has be done to lower opportunity of
different code size. The readability when code area is polished is 95% while it is 98.82% when the code area is not
polished which higher than the target. Finally, study found that if the mold number reader has vibration it will have
negative effect on the reader’s readability. After install special equipment for anti-vibrating, the reader’s readability
increases from 98.82 to 99.67 which is even higher than the target.
Keyword : Glass container, Mold number reader, Statistical Techniques
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บทนา
ในปั จจุบนั อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ถือว่ามีความสาคัญในการดาเนิ นธุรกิจในระดับโลก เห็นได้จากสิ นค้าอุปโภค
บริ โภคต่างๆ ล้วนต้องมีการบรรจุลงบรรจุภณ
ั ฑ์ท้ งั สิ้น การเติบโตของธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์จะแปรผัน ตามการเติบโตของตลาด
ที่ มีปริ มาณการใช้งานที่ เพิ่มขึ้น บรรจุภณ
ั ฑ์แก้วนับเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทหนึ่ งที่ นิยมนามาผลิตเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับ
เครื่ องดื่ มในหลากหลายรู ปแบบ ทั้งนี้ เนื่ องจากปั จจุบนั อุตสาหกรรมเครื่ องดื่มมีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 14
ในปี 2559 ส่ งผลให้มีปริ มาณความต้องการการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์แก้วเพิ่มมากขึ้น ส่ งผลให้บริ ษทั ผูผ้ ลิตพยายามสรรหากลยุทธ์ใน
การผลิตสิ นค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ผผู ้ ลิตสิ นค้านั้นมีความได้เปรี ยบทางด้านการแข่งขัน ด้วยเหตุน้ ี
ทางผูว้ ิจยั ต้องการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของการตรวจสอบคุณภาพสิ นค้า เพื่อลดความเสี่ ยงที่ จะมีสินค้าผิดข้อกาหนดถูก
ส่งไปยังลูกค้า และลดผลกระทบทางด้านต้นทุนเนื่องมาจากความผิดพลาดของกระบวนการตรวจสอบ จากการศึกษาข้อมูล
ของทางบริ ษทั กรณี ศึกษา พบว่าในปั จจุ บันยังมี สินค้าผิดข้อกาหนดบางประเภทที่ เครื่ องตรวจสอบคุ ณ ภาพไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ แต่ใช้วธิ ี การกาจัดโดยการอ่านเบอร์ของแบบพิมพ์ (Mold number reader) ปั ญหาคือหากเครื่ องอ่านเบอร์แบบพิมพ์
ไม่สามารถอ่านได้อย่างแม่นยา จะส่ งผลให้มีความเสี่ ยงที่จะมีสินค้าผิดข้อกาหนดหลุดไปหาลูกค้าได้ อีกทั้งมีโอกาสที่ จะ
กาจัดเบอร์ขวดที่ไม่ได้ตอ้ งการกาจัด ซึ่งส่งผลต่อประสิ ทธิภาพและต้นทุนการผลิต ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
การปรังปรุ งประสิ ทธิภาพการอ่านเบอร์แบบพิมพ์ในกระบวนการผลิตบรรจุภณั ฑ์แก้ว

วิธีดาเนินการวิจัย
ทาการนิยามหัวข้อปั ญหาและทาความเข้าใจกับสถานการณ์ รวมทั้งตั้งเป้ าหมายและการวางแผนกิจกรรมแก้ไข
ปั ญหา จากนั้นทาการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า และเลือกปัจจัยในการปรับปรุ ง
1. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ดว้ ยเครื่ องตรวจสอบ
งานวิ จัย นี้ ได้ท าการศึ ก ษากระบวนการตรวจสอบคุ ณ ภาพบรรจุ ภ ัณ ฑ์ แ ก้ว ด้ว ยเครื่ อ งตรวจสอบ โดย
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภณั ฑ์แก้วนั้นมีกระบวนการหลัก 4 กระบวนการตรวจสอบและมีขอ้ จากัดดังนี้
1.1) เครื่ องตรวจสอบลาตัวขวด (Sidewall inspection machine) – มีขอ้ จากัดคือไม่สามารถตรวจลาตัวได้
360 องศา
1.2) เครื่ องตรวจสอบปากและก้นขวด (Finish and base inspection machine) – มีขอ้ จากัดในการตรวจสอบ
ของเสี ยบางชนิด
1.3) เครื่ องตรวจสอบรอยร้าว และเครื่ องอ่านเบอร์ แบบพิมพ์ (Check & mould number reader inspection
machine) – มีขอ้ จากัดในเรื่ องพื้นที่การตรวจสอบ
1.4) เครื่ องตรวจหนาบาง (Thickness inspection machine) – มีขอ้ จากัดในเรื่ องตาแหน่ งการตรวจสอบไม่
ครอบคลุม
2. การนิยามหัวข้อปั ญหา
จากการตรวจสอบประวัติปัญหาลูกค้าร้องเรี ยนย้อนหลังในปี 2559 และการตอบ CAR ของบริ ษทั กรณี ศึกษา
มีพบสัดส่ วนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามตามข้อกาหนดกว่า 2 ล้านขวด เป็ นของเสี ยที่เป็ นข้อจากัดของเครื่ องตรวจสอบถึงร้อย
ละ 75 และเป็ นของเสี ยที่สามารถตรวจสอบได้ดว้ ยเครื่ องอ่านเบอร์แบบพิมพ์คิดเป็ นร้อยละ 74 หรื อคิดเป็ นกว่า 1.5 ล้านขวด
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ดังนั้นงานวิจยั ฉบับ นี้ จะทาการศึ กษาและสาเหตุรากเหง้าของปั ญ หาของประสิ ทธิ ภ าพการอ่านเบอร์ แบบพิ มพ์ เพื่ อให้
สามารถลดปริ มาณสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามข้อกาหนดหลุดไปถึงลูกค้า

สัดส่ วนของประเภทการ Claim

X (ตรวจสอบได้ ด้วย MNR)

25%

Y (ไม่สามารถตรวจสอบได้ ด้วย MNR)

1%
74%

Z (Packing claim)

ภาพที่ 1 ปริ มาณสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามข้อกาหนดของลูกค้า

การทาความเข้าใจกับสถานการณ์และตั้งเป้ าหมาย
เมื่อได้หวั ข้อที่ตอ้ งการศึกษา จึงได้ทาการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของปั ญหาดังนี้
ท าการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ลประสิ ท ธิ ภ าพการอ่ านเบอร์ แบบพิ ม พ์ พบว่ามี ค วามแม่ น ย าอยู่ที่ ร้อ ยละ 95 ซึ่ ง
หมายความว่า หากมีของเสี ยที่ ตอ้ งทาการตรวจสอบโดยเครื่ องอ่านเบอร์ แบบพิมพ์ จะมีโอกาสที่ จะมีสินค้าผิดข้อกาหนด
หลุดไปหาลูกค้า รวมถึงมีโอกาสที่จะกาจัดสิ นค้าดีออกไปด้วย
4.การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า
4.1 ปั จจัยที่กระทบต่อความแม่นยาของเครื่ องอ่านเบอร์แบบพิมพ์
เมื่อพิจารณาจากกระบวนการอ่านเบอร์ แบบพิมพ์ของเครื่ องอ่านแบบพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์แก้ว พบว่า ปั จจัยที่
น่าจะส่งผลต่อปั ญหาความแม่นยาในการอ่านเบอร์แบบพิมพ์น้ นั สามารถนามาสร้างแผนภาพสาเหตุและผล ได้ดงั รู ป
3.

รู ปที่ 2 แผนภูมิกา้ งปลาปัจจัยที่มีผลต่อปั ญหาความแม่นยาในการอ่านเบอร์แบบพิมพ์
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4.1.1 ปั จจัยเรื่ องเครื่ องจักร
เครื่ องอ่านเบอร์แบบพิมพ์น้ นั จะถูกติดตั้งบนเครื่ องดังภาพที่2 โดยหัวอ่านจะถูกปรับทิศทางไปยังบริ เวณ
code ของบรรจุภณั ฑ์ จากรู ปจะเห็นว่าตัวบรรจุภณั ฑ์จะถูกหมุนโดยมีตวั ขับจากภายนอกเป็ นแรงกระทา ซึ่งในจุดนี้หามี
แรงสัน่ สะเทือนมาก จะทาให้สญ
ั ญาณไฟฟ้าที่อ่านได้ไม่แน่นอน ดังนั้นปั จจัยนี้จึงเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อปั ญหาความแม่นยา
ของเครื่ องอ่านเบอร์แบบพิมพ์

ภาพที่ 3 การปรับตั้งเครื่ องอ่านเบอร์แบบพิมพ์
4.1.2 ปั จจัยเรื่ องพนักงาน
การปรับตั้งระยะหัวอ่านให้ได้ความชัดเจนนั้นมีผลต่อความแม่นยาในการอ่าน ซึ่ งพนักงานทุกคนสามารถ
ปรับตั้งหัวอ่านจะมีการสอนถึงการเช็คระยะห่ างระหว่างวัตถุกบั หัวอ่านโดยมีระยะบุที่ชดั เจน ดังนั้นปั จจัยนี้ จึงเป็ นปั จจัยที่
ไม่ได้ส่งผลต่อปั ญหาความแม่นยาของเครื่ องอ่านเบอร์แบบพิมพ์

Bottl
e

20
mm

Senso
r

รู ปที่ 4 การปรับตั้งระยะหัวอ่านเบอร์แบบพิมพ์
4.1.3 ปั จจัยเรื่ องแบบพิมพ์
ในการตรวจรับแบบพิมพ์จะมีมาตรฐานในการตรวจรับ และมีพนักงานที่ทาหน้าที่ตรวจสอบก่อนขึ้นใช้
งาน ดังนั้นปั จจัยนี้จึงเป็ นปั จจัยที่ไม่ได้ส่งผลต่อปั ญหาความแม่นยาของเครื่ องอ่านเบอร์แบบพิมพ์
4.1.4 ปั จจัยเรื่ องวิธีการดูแลแบบพิมพ์
โดยปกติแบบพิมพ์จะมีอายุการใช้งานก่อนนาลงมาซ่อมบารุ ง ซึ่งวิธีการซ่อมบารุ งคือ การทาความสะอาด
แบบพิมพ์ดว้ ยวิธีการขัดแบบพิมพ์ ซึ่งอาจมีผลทาให้ขนาดของ dot code เปลี่ยน ดังนั้นปั จจัยนี้จึงเป็ นปัจจัยที่ส่งผลต่อปั ญหา
ความแม่นยาของเครื่ องอ่านเบอร์แบบพิมพ์
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4.2 การพิสูจน์สาเหตุรากเหง้า
จากนั้นทาการพิสูจน์สาเหตุรากเหง้าของปั ญหาความแม่นยาในการอ่านเบอร์แบบพิมพ์ โดยใช้เครื่ องมือทางสถิติ
ทาการวิเคราะห์
4.2.1 ปัจจัยเรื่ องการสัน่ ของเครื่ องจักร
การทดสอบปั จจัยเรื่ องการสั่นของเครื่ องจักรจะทาการปรับความเร็ วของมอเตอร์ ที่ขบั ที่ หมุนขวดเป็ น 3
ระดับ กล่ าวคื อ 1.5 รอบต่ อ ขวด 1.8 รอบต่ อ ขวด และ 2.0 รอบต่ อ ขวด ซึ่ งปั จ จัย ที่ 1.8 รอบเป็ นมาตรฐานที่ ท างผูผ้ ลิ ต
เครื่ องจักรแนะนา แต่ 2.0 รอบเป็ นสิ่ งที่ พนักงานหน้างานปรับใช้งานเป็ นประจา เนื่ องจากคิ ดว่าการหมุน 2 รอบต่อการ
ตรวจสอบ 1 ครั้ง จะให้ผลการตรวจสอบที่แน่นอนกว่า โดยทาการเก็บข้อมูลจากการใช้ขวดตัวอย่างในสายการผลิต 10 เบอร์
ปล่อยผ่านเครื่ องอ่านเบอร์แบบพิมพ์เบอร์ละ 10 ครั้ง โดยมีสมมติฐานการทดลองดังนี้
H0: ค่าเฉลี่ยความแม่นยาในการอ่านเบอร์แบบพิมพ์ของแต่ละความเร็ วมอเตอร์โรเตชัน่ เท่ากัน
H1: ค่าเฉลี่ยความแม่นยาในการอ่านเบอร์แบบพิมพ์ของแต่ละความเร็ วมอเตอร์แตกต่างกัน หรื ออย่างน้อย
หนึ่งคู่แตกต่างกัน
จากนั้นทดสอบสมมติฐานโดยการใช้ One-way ANOVA และประมวลผลการทดลองโดยใช้โปรแกรม Minitab16
พบว่าค่า P-Value มีค่าเป็ น 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับความมีนยั ลาคัญที่ 0.05 จึงปฏิเสธการยอมรับ H0 จึงสามารถสรุ ปได้วา่
ความเร็ วของมอเตอร์โรเตชัน่ มีผลต่อความแม่นยาในการอ่านเบอร์แบบพิมพ์ โดยแสดงข้อมูลดังตารางที่ 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

และได้ทาการทดสอบค่าเฉลี่ยเพือ่ มาค่าความเร็ วมอเตอร์ที่ให้ผลดีที่สุดดังตาราง
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Comparisons for Readability
Tukey Pairwise Comparisons: Response = Readability, Term = Rotation speed
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence
Rotation
speed N Mean Grouping
1.5

10 0.98 A

1.8

10 0.85 B

2.0

10 0.71

C

จากการทดสอบจะเห็นได้วา่ ที่ความเร็ วของมอเตอร์โรเตชัน่ 1.5 รอบต่อขวด ส่งผลให้ความแม่นยาในการเบอร์
แบบพิมพ์สูงที่สุดซึ่งขัดกับทางผูผ้ ลิต และพนักงานที่อยูห่ น้างาน ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปได้วา่ ควรปรับระดับความเร็ ว
มอเตอร์โรเตชัน่ ที่ 1.5 รอบต่อขวด
หลังจากนั้นทาอุปกรณ์ยดึ จับโรเตชัน่ ให้มีการสัน่ น้อยลงดังรู ป แล้วจึงเปรี ยบเทียบข้อมูลก่อนและหลังติดตั้ง
อุปกรณ์ โดยเริ่ มจับข้อมูลประสิ ทธิภาพการอ่านเบอร์แบบพิมพ์ก่อนติดตั้งอุปกรณ์ต้ งั แต่วนั ที่ 13 เมษายน 2560 ถึง 30
พฤษภาคม 2560โดยเก็บข้อมูลทุกช่วงโมง และข้อมูลประสิ ทธิภาพหลังติดตั้งอุปกรณ์ต้ งั แต่ 30 พฤษภาคม 2560 ถึง 15
มิถุนายน 2560 โดยตั้งสมมติฐานดังนี้
H0: การใส่อุปกรณ์ยดึ จับ ไม่มีผลต่อความแม่นยาในการอ่านเบอร์แบบพิมพ์
H1: การใส่อุปกรณ์ยดึ จับ มีผลต่อความแม่นยาในการอ่านเบอร์แบบพิมพ์

รู ปที่ 5 ติดตั้งอุปกรณ์ลดการสัน่ สะเทือนของเครื่ องอ่านเบอร์แบบพิมพ์
จากนั้นทดสอบสมมติฐานโดยการใช้ Pair-T test และประมวลผลการทดลองโดยใช้โปรแกรม Minitab16 พบว่า
ค่า P-Value มีค่าเป็ น 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับความมีนยั ลาคัญที่ 0.05 จึงปฏิเสธการยอมรับ H0 จึงสามารถสรุ ปได้วา่
อุปกรณ์ยดึ จับมีผลต่อความแม่นยาในการอ่านเบอร์แบบพิมพ์
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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 ปัจจัยเรื่ องขนาดของ Dot code
เนื่ องจากขนาดของ Dot code มีระบุใน drawing แต่ทว่าหน้างานทางส่ วนงานควบคุมคุณภาพมักจะมีการ
แจ้งฝ่ ายผลิตว่าขนาดของ Dot code จางหรื อตื้นทาให้มองไม่เห็นได้ชดั ด้วยตา ทางฝ่ ายผลิตจึงทาการตอก Dot code ให้ลึก
เพิ่มขึ้นเป็ นปกติ จากการศึ กษาทางผูว้ ิจยั สันนิ ษฐานลักษณะของ dot code ที่ เปลี่ยนจะส่ งผลต่อสัญญาณที่ ใช้ในการอ่าน
เบอร์แบบพิมพ์ ตัวอย่างดังภาพ

ภาพที่ 6 สัญญาณทางไฟฟ้าของ Dot code
จึ งทดสอบปั จจัยหาความสัมพันธ์ระหว่าง dimension ของ dot code ต่อสัญญาณที่ อ่านได้ดว้ ยเครื่ องอ่าน
เบอร์ แบบพิมพ์ โดยทาใช้ขวดทั้งหมด 10 เบอร์ นามาวัด dimension ทั้งหมดสามพารามิเตอร์ คือ ความสู ง และเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง จากนั้นนาเข้าเครื่ องอ่านเบอร์ แบบพิมพ์และบันทึกค่าสัญญาณ(แรงดันไฟฟ้า) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างโค้ด
และสัญญาณ โดยมีสมมติฐานการทดลองดังนี้
H0: ความสูงของโค้ดไม่มีผลต่อสัญญาณของเครื่ องอ่านเบอร์แบบพิมพ์
H1: ความสูงของโค้ดมีผลต่อสัญญาณของเครื่ องอ่านเบอร์แบบพิมพ์
H0: เส้นผ่านศูนย์กลางของโค้ดไม่มีผลต่อสัญญาณของเครื่ องอ่านเบอร์แบบพิมพ์
H1: เส้นผ่านศูนย์กลางของโค้ดมีผลต่อสัญญาณของเครื่ องอ่านเบอร์แบบพิมพ์
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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

จากนั้น ท าการทดสอบสมมติ ฐ านโดยใช้ regression และประมวลผลการทดลองโดยใช้โปรแกรม minitab16
พบว่าค่า P-Value มีค่าเป็ น 0.000 ซึ่ งน้อยกว่าระดับความมีนยั สาคัญที่ 0.05 จึงปฏิเสธการยอมรับ H0 จึงสามารถสรุ ปได้วา่
ขนาดของโค้ดมีผลต่อสัญญาณของเครื่ องอ่านเบอร์แบบพิมพ์ โดยจากผลดังกล่าวจะเห็นได้วา่ ความแรงของสัญญาณเพิ่มขึ้น
หรื อลดลงตามความสู งของ Dot code ซึ่งที่ดีที่สุดอยูท่ ี่ความสูงเท่ากับ 0.3-0.35 มิลลิเมตร จากผลการทดลองนาไปสู่ การทา
ความสะอาดแบบพิมพ์โดยไม่ให้ทาการขัดบริ เวณ Dot code เพื่อให้ความสูงของ dot code เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด
4.2.3 ปัจจัยเรื่ องการทาความสะอาดแบบพิมพ์
จากผลการทดลองที่วา่ ความสูงของ Dot code มีผลต่อสัญญาณและความแม่นยาในการเบอร์แบบพิมพ์ จึงทา
การทดสอบปั จจัยเรื่ องการทาสะอาดแบบพิมพ์เพื่อเปลี่ยนเทียบการเปลี่ยนแปลงของ Dot code เทียบกันระหว่างการทาความ
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สะอาดแบบปกติ และการทาความสะอาดโดยไม่ขดั บริ เวณ Dot code โดยวัดขนาดของ Dot code ในแบบพิมพ์ต้ งั แต่เริ่ มใช้
จนหมดอายุ ทั้งสองรู ปแบบ แล้วจึงเปรี ยบเทียบโดยมีสมมติฐานดังนี้
H0: การขัดแบบพิมพ์บริ เวณ Dot code และไม่ขดั ทาให้ Dot code เปลี่ยนแปลงไม่ต่างกัน
H1: การขัดแบบพิมพ์บริ เวณ Dot code และไม่ขดั ทาให้ Dot code เปลี่ยนแปลงต่างกัน
จากนั้นทาการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Proportions test และประมวลผลการทดลองโดยใช้โปรแกรม Minitab16
พบว่าค่า P-Value มีค่าเป็ น 0.005 ซึ่งน้อยกว่าระดับความมีนยั ลาคัญที่ 0.05 จึงปฏิเสธการยอมรับ H0 จึงสามารถสรุ ปได้วา่
การขัดแบบพิมพ์บริ เวณ Dot code และ ไม่ขดั ทาให้ Dot code เปลี่ยนแปลงต่างกัน
5 แนวทางการปรับปรุ ง
จากการดาเนินงานสามารถพิจารณาได้วา่ สาเหตุที่ทาให้ความแม่นยาในการอ่านเบอร์แบบพิมพ์ของเครื่ องอ่าน
เบอร์แบบพิมพ์บรรจุภณั ฑ์แก้วน้อยกว่าร้อยละ 99 เกิดจากสองสาเหตุคือ การสัน่ ของเครื่ องจักร และขนาดของ Dot code ที่
เปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการควบคุม ดังนั้นจึงดาเนินการปรับปรุ งทั้ง 2 สาเหตุดงั นี้
5.1 ค่าความเร็ วของมอเตอร์โรเตชัน่
จะทาการกาหนดความเร็ วมอเตอร์โรเตชัน่ ที่ 1.5 รอบต่อขวด
5.2 ลดการสัน่ ของเครื่ องจักร
จะทาการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสัน่ สะเทือนของโรเตชัน่
5.3 การทาความสะอาดแบบพิมพ์
จะทาการทาความสะอาดแบบพิมพ์โดยไม่ขดั บริ เวณ Dot code

ผลและวิจารณ์ผล
จากการเปรี ยบเทียบความแม่นยาในการอ่านเบอร์แบบพิมพ์ของเครื่ องอ่านเบอร์แบบพิมพ์บรรจุภณั ฑ์แก้ว หลังจาก
ที่มีการกาหนด Speed ของมอเตอร์ โรเตชัน่ ใส่ อุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือน และการทาความสะอาดแบบพิมพ์โดยไม่ขดั
บริ เวณ dot code จากนั้นได้ทาการทดลอง โดยการเก็บข้อมูลแบ่งเป็ นสองช่วงเป็ นเวลา 15 วัน และ 15 วัน โดยมีสมมติฐาน
ว่า
H0: ความแม่นยาของเครื่ องอ่านเบอร์แบบพิมพ์หลังปรับปรุ งไม่มากกว่าก่อนปรับปรุ ง
H1: ความแม่นยาของเครื่ องอ่านเบอร์แบบพิมพ์หลังปรับปรุ งมากกว่าก่อนปรับปรุ ง
จากนั้นทาการคานวณด้วย General factorial และทาการยืนยันผลโดยการทา T-Test พบว่าค่า P-Value เป็ น0.005
ซึ่ งน้อยกว่าระดับความมีนัยสาคัญที่ 0.05 จึ งสามารถสรุ ปได้วา่ การปรับปรุ งทาให้ความแม่นยาในการอ่านเบอร์ แบบพิมพ์
ของเครื่ องอ่านเบอร์แบบพิมพ์บรรจุภณั ฑ์แก้วเพิ่มขึ้น

สรุ ปผลการวิจัย
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการอ่านเบอร์แบบพิมพ์ของเครื่ องอ่านเบอร์แบบพิมพ์บรรจุภณั ฑ์
แก้ว จากการด าเนิ น งานพบว่า สาเหตุ ร ากเหง้าที่ ท าให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพไม่ เป็ นไปตามต้อ งการเกิ ด จาก 2 ปั จ จัย คื อ การ
สัน่ สะเทือนของชุดหมุนขวด และขนาดที่เปลี่ยนไปของ dot code จากนั้นทาการแก้ปัญหาโดยปรับระดับปั จจัยของความเร็ ว
มอเตอร์โรเตชัน่ เป็ นค่า 1.5 รอบต่อขวด ติดอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือน และทาความสะอาดแบบพิมพ์โดยไม่ขดั บริ เวณ dot
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code ซึ่ งผลการดาเนิ นงานสามารถพิจารณาได้วา่ ประสิ ทธิ ภาพการอ่านเบอร์ แบบพิมพ์หลังการปรับปรุ งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ
95.82 เป็ น 99.48 และ 99.67 ตามลาดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้

กิตติกรรมประกาศ
ในการดาเนิ นการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ จะสาเร็ จด้วยดี ผูว้ ิจยั กราบขอบพระคุณ รศ.ดร.เตือนใจ สมบูรณ์วิวฒั น์ ซึ่ ง
เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาและผูค้ วบคุมการทาวิจยั ที่ กรุ ณาให้แนวคิดและคาแนะนาในการดาเนิ นการวิจยั ตลอดจนแก้ปัญหา
ต่างๆ อันเป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั รวมไปถึงคณาจารย์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิตทุกท่านที่ให้คาแนะนา
ต่างๆ แก่ผวู ้ จิ ยั ในการดาเนินการค้นคว้าอิสระฉบับนี้จนสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
ทางผูว้ ิจยั ต้องกราบขอบพระคุณ ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตรวมทั้งพนักงานในบริ ษทั กรณี ศึกษาทุกท่านที่ ให้การเอื้อเฟื้ อ
ข้อมูล อานวยความสะดวกและให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี พร้อมทั้งกราบขอบพระคุณ ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ ผูเ้ ป็ นมารดาของ
ผูว้ ิจยั ที่ให้กาลังใจในทุกโอกาสและให้การสนับสนุนในทุกเรื่ องตลอดมา รวมทั้งผูเ้ กี่ยวข้องที่มิได้กล่าวถึงในที่น้ ี ทุกท่าน ที่
ทาให้การดาเนินงานการค้นคว้าอิสระฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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การพัฒนาคุณสมบัติการต้ านทานกาลังอัดของคอนกรีตมวลเบา
ผสมเส้ นใยทะลายเปล่าปาล์ม โดยวิธีการบ่ มไอนา้
Development of compressive strength of aerated concrete.
Blend of palm fiber By steam curing.
พีระพงษ์ เพ็ชรพัน1*
Phiraphong Phatpun1*

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติการต้านทานกาลังอัดของคอนกรี ตมวลเบา บ่มไอน้ า เพื่อการนามาใช้
ในงานโครงสร้างอาคารได้ โดยมีการใช้เส้นใยทะลายปาล์มเป็ นส่วนผสมแทนที่ทราย ในอัตราส่วนร้อยละ 0, 1, 2, 3 และ 4
ตามลาดับ และใช้หินเทียมที่มีน้ าหนักเบา แทนที่หินจากธรรมชาติ ในการบ่มคอนกรี ตแบ่งออกเป็ นวิธีบ่มปกติและวิธีบ่มไอ
น้ า ทดสอบหาค่าต้านทานกาลังอัดที่ อายุ 3 วัน 7 วัน 14 วัน 21 วัน และ 28 วัน อ้างอิงมาตรฐานการทดสอบ BS 1881: PART
3
การศึกษาพบว่า คอนกรี ตมวลเบาที่ใช้เส้นใยทะลายปาล์ม เป็ นส่ วนผสมแทนที่ทรายในอัตราส่ วนร้อยละ 1 ส่งผล
ให้ตา้ นทานกาลังอัดสู งที่สุด ที่อายุ 28 วัน และเมื่อใช้เส้นใยทะลายปาล์มแทนที่ทรายในอัตราส่วนร้อยละที่เพิ่มขึ้นจะส่งผล
ให้ค่าการต้านทานกาลังอัดลดลงตามลาดับ ลดลงในอัตราส่ วนร้อยละ 6 ของค่าต้านทานกาลังอัด เมื่อใส่ เส้นใยทะลายปาล์ม
ร้อยละ 1 ของน้ าหนักทราย เมื่อเปรี ยบเที ยบการเพิ่มขึ้นของค่าต้านทานกาลังอัดโดยวิธีการบ่มคอนกรี ต ทั้งแบบบ่มปกติ
และแบบบ่มไอน้ า พบว่าการบ่มแบบไอน้ าส่งผลให้ค่าการต้านทานกาลังอัดเพิ่มมากขึ้น กว่าการบ่มแบบปกติ ในอัตราส่ วน
ร้อยละ 13-24
จากผลการเปรี ยบเทียบชั้นคุณภาพและชนิ ดของคอนกรี ตมวลเบา แบ่งตาม มอก. 1505-2541 พบว่า คอนกรี ตมวล
เบาอยูใ่ นชั้นคุณภาพที่ 8 และยังสามารถจัดให้เป็ นคอนกรี ตมวลเบาชนิดทาเป็ นโครงสร้างได้ โดยมีค่าต้านทานกาลังอัด ไม่
น้อยกว่า 170 ksc. และมีค่าหน่วยน้ าหนักตั้งแต่ 1,400 ถึง 1,800 kg/m3 ซึ่ งจากการศึ กษาพบว่าคอนกรี ตมวลเบาที่ใช้เส้นใย
ทะลายปาล์ม เป็ นส่วนผสมแทนที่ทรายในอัตราส่วนร้อยละ 4 มีค่าต้านทานกาลังอัดน้อยที่สุด ที่อายุ 28 วัน คือ 395 ksc.
คาสาคัญ : เส้นใยทะลายเปล่าปาล์ม, คอนกรี ตมวลเบา, บ่มไอน้ า, คุณสมบัติการต้านทานกาลังอัด
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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

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ พื้นที่ศาลายา ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
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

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

405

บทนา
ในงานวิจยั นี้กล่าวถึงคอนกรี ตที่มีส่วนผสมของเส้นใยทะลายปาล์มซึ่ งเป็ นหนึ่งในวัสดุทางเลือกสาหรับอาคารพัก
อาศัยปั จจุบนั งานก่อสร้างอาคาร ตึก บ้านเรื อน มีมากขึ้นเรื่ อย ๆ คอนกรี ตมวลเบาเป็ นทางเลือกหนึ่งที่บรรดาผูก้ ่อสร้างส่วน
ใหญ่ เล็งเห็นความสาคัญของคอนกรี ตมวลเบา แต่ดว้ ยคอนกรี ตมวลเบายังมีตน้ ทุนในการผลิตสูงบริ ษทั รับก่อสร้างขนาดเล็ก
รวมถึงประชาชนทัว่ ไป มักเลือกใช้คอนกรี ตบล็อกหรื ออิฐมอญที่มีราคาถูกในการก่อสร้างมากกว่าจะเลือกใช้คอนกรี ตมวล
เบา คอนกรี ตมวลเบาที่มีการใช้งานในปั จจุบนั พบว่า มีการเลือกใช้วิธีการพัฒนาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของคอนกรี ตมวล
เบาหลายรู ปแบบ เช่น การอบด้วยไอน้ าความดันสู งในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื่อทาตัวมวลของคอนกรี ต ฟองอากาศ มี
น้ าหนักเบา ช่วยลดน้ าหนักของโครงสร้าง ช่วยลดราคาในการก่อสร้างและยังให้ประโยชน์ในการเป็ นฉนวนกันความร้อน
ประเทศไทยมีก ารปลูกปาล์มน้ ามันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 ทาให้การปลูกปาล์มในประเทศไทยได้ขยายไปอย่าง
รวดเร็ วใน พ.ศ. 2531 มีเนื้ อที่ ปลูกปาล์มน้ ามัน 655,000 ไร่ และแนวโน้มการปลูกปาล์มเพิ่มขึ้นทุกปี แม้ว่ามีราคาจาหน่ าย
กะลาปาล์มอยูท่ ี่ 70-500 บาทต่อตัน เนื่องจากปาลมน้ ามันเป็ นพืชที่ให้ผลผลิตน้ ามันต่อหน่วยพื้นที่มากกว่าหน่วยน้ ามันอื่น ๆ
ทุกชนิ ด และสามารถปลูกได้เฉพาะในพื้นที่เขตร้อนชื้นเท่านั้น ซึ่ งมีเพียง 42 ประเทศจาก 223 ประเทศทัว่ โลกสามารถปลูก
ได้ แต่มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่สามารถปลูกปาล์มได้ผลดี เช่น มาเลเชีย อินโดนิเชีย โคลัมเบีย และไทย สาหรับประเทศ
ไทย ปาล์มน้ ามันได้ถูกนาเข้ามาปลูกในภาคใต้เมื่อประมาณ 40 ปี ที่ผ่านมาและมีการขยายพื้นที่การเพาะปลูกจนในปั จจุบนั
จากข้อมูลแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มปี 2551-2555 ในกรรมวิธีและขั้นตอนการผลิตน้ ามันปาล์ม
จะเริ่ มจากที่ เกษตรกรเก็บผลผลิตแล้ว ทะลายปาล์มจะถูกคัดแยกตามคุณภาพ ผลปาล์มที่ ผ่านการคัดแยก แล้วลาเลียงเข้าสู่
เครื่ องแยกเมล็ดออกจากทะลาย เพื่อแยกเนื้ อเยื่อปาล์มกับเมล็ดออกจากกัน แล้วจึงผ่านส่วนของเนื้อเยือ่ ปาล์มเข้าสู่เครื่ องบีบ
น้ ามัน ส่ วนทะลายเปล่า (Effb) จะถูกนาไปใช้ประโยชน์เป็ นเชื้อเพลิงในการผลิตอีกครั้ง น้ ามันที่ได้เรี ยกว่า Crude Palm Oil
(CPO) จากนั้นน้ ามันที่ได้จะถูกส่งเข้าสู่ถงั เก็บ ส่วน กาก (Fiber) จะถูกส่งไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น นาไปผลิตเป็ นเส้นใย
หรื อเชื้อเพลิง เป็ นต้น ส่วนเมล็ด จะถูกส่งเข้าสู่เครื่ องกะเทาะเปลือก แล้วเมล็ดด้านในจะถูกนาไปบีบน้ ามันอีกครั้งได้น้ ามันที่
เรี ยกว่า Kernel Palm Oil (KPO)สาหรับกะลา (Shell) จะให้ความร้อนสู งเมื่อเผาไหม้ ดังนั้น จึงถูกนากลับไปเป็ นเชื้ อเพลิง
ภายในโรงงาน ส่ วนน้ ามันที่ ได้ จะถูกนาไปรวมกับน้ ามันที่ได้จากเนื้ อเยื่อ ผลปาล์ม แล้วจึงนาไปสู่ กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพ ก่อนส่ งเข้าสู่ ถงั เก็บ เพื่อนาส่ งไปยังโรงกลัน่ น้ ามันปาล์มบริ สุทธิ์ ต่อไป ขณะที่การขาดแคลนที่อยูอ่ าศัยยังมีอยูท่ วั่
โลกและทวีความรุ นแรงในประเทศกาลังพัฒนาเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างราคาถีบตัวสูงดังนั้นการนาเอาของเหลือใช้
จากกระบวนการผลิตน้ ามันปาล์มมาพัฒนาทดแทนวัสดุก่อสร้างทัว่ ไปได้ก็ช่วยบรรเทาและยังเป็ นแนวทางกาจัดของเสี ย
อย่างยัง่ ยืนอีกด้วย
การใช้เส้นใยจากพืช มาเป็ นส่ วนผสมเพื่อเสริ มกาลังให้กบั วัสดุก่อสร้าง เส้นใยธรรมชาติจึงถูกสนใจนามาใช้ใน
การผลิตคอนกรี ตมวลเบา เนื่ องจากเส้นใยธรรมชาติมีศกั ยภาพในการนามาพัฒนาต่อให้เป็ นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ดี
ไม่ก่อให้เกิ ดมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและมีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อนมากนัก สาเหตุที่เลือกใช้วสั ดุพวกเส้นใยปาล์ม
น้ ามันเพราะมีผลศึกษาพบว่าเส้นใยจากปาล์มเป็ นเส้นใยที่แข็งแรง สามารถเสริ มกาลัง
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ให้คอนกรี ตมวลเบา และเส้นใยจากปาล์มน้ ามัน จัดได้วา่ เป็ นส่วนผสมประเภทน้ าหนักเบาด้วยคุณสมบัติของเส้น
ใยพืชที่เป็ นลักษณะเฉพาะ ไม่เหมือนเส้นใยประเภทอื่นๆ คือ มีความแข็งแรงด้านกาลัง โดยเฉพาะการรับแรงดึง ทาให้เพิ่ม
ความแข็งแรงในการรับแรงดึงกับคอนกรี ตซึ่งมีคุณสมบัติดา้ นนี้นอ้ ย และมีคุณสมบัติในการเป็ นฉนวน
เส้นใยธรรมชาติ โดยเฉพาะเส้นใยจากพืช จัดได้วา่ เป็ นส่ วนผสมประเภทน้ าหนักเบา (Light weight Aggregate) ที่สามารถ
ผสมกับปูนซี เมนต์และน้ าได้โดยไม่เกิดปฏิกิริยาข้างเคียงด้วยคุณสมบัติของเส้นใยพืชที่เป็ นลักษณะเฉพาะไม่เหมือนเส้นใย
ประเภทอื่น ๆ (Olesen &Plackett, 1999) คือ
- มีความแข็งแรงในด้านกาลัง โดยเฉพาะกาลังรับแรงดึง (Tensile Strength) ทาให้เพิ่มความแข็งแรงในการรับแรง
ดึงให้กบั คอนกรี ตซึ่งมีคุณสมบัติในด้านนี้นอ้ ย
ดังนั้นผูท้ าการวิจยั มีความคิดที่จะทาโครงการวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาคุณสมบัติการต้านทานกาลังอัดของคอนกรี ต
มวลเบาผสมเส้นใยทะลายปาล์ม โดยวิธีการบ่มไอน้ า” เพื่อประโยชน์ที่ได้รับคือทาให้พบแนวทางการเพิ่มมูลค่าให้กบั วัสดุ
เหลือใช้จากการกระบวนการผลิตน้ ามันปาล์ม ในการทามาทาให้เกิดประโยชน์ทางด้านวิศวกรรมในการผลิตคอนกรี ตมวล
เบา นอกจากนี้ยงั ใช้เทคโนโลยีในการผลิตต่าลดปริ มาณการใช้ซีเมนต์และทรายซึ่งเป็ นวัตถุดิบที่สร้างและทดแทนได้ยาก ไม่
ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติและยังช่วยเกษตรกรไทยที่ปลูกปาล์มน้ ามันมีรายได้เพิ่มขึ้น
ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. คุณสมบัตแิ ละการใช้ งานของเส้ นใยทะลายปาล์ ม
เส้ นใยทะลายปาล์ ม มี ล ัก ษณะและคุ ณ สมบัติ ใกล้เคี ย งกับ เส้ น ใยมะพร้ าวมาก[2] เป็ นเส้น ใยที่ เหนี ยว อากาศสามารถ
ไหลเวีย นผ่ านได้ดี คุ ณ สมบัติ เบื้ อ งต้น ของเส้ น ใยที่ น ามาใช้ ความถ่ ว งจ าเพาะ (Specific Gravity 0.94) การดู ด ซึ ม น้ า
(Absorption 0.08%) หน่วยน้ าหนัก (Unit Weight 201 kg/m3 ) ขนาดความยาวเฉลี่ย 2.5 – 5 cm.

ภาพที่ 1 ลักษณะเส้นใยทะลายปาล์ม
1. คอนกรีตมวลเบา
การใช้คอนกรี ต มวลรวมเบาสามารถลดต้น ทุ น ในงานก่ อ สร้ างได้ ไม่ ว่าจะเป็ นคอนกรี ต บล็อ กมวลเบา หรื อ
คอนกรี ตมวลเบาในงานโครงสร้าง ในขณะที่คอนกรี ตมวลเบาในงานโครงสร้างอาจมีราคาต่อลูกบาศก์ที่สูงกว่า
คอนกรี ตธรรมดาทั่ว ไป แต่อ าจท าให้ โครงสร้ างมี ร าคาน้อ ยกว่า โดยสามารถลดน้ าหนัก บรรทุ ก ตายตัวและ
ประหยัดราคาค่าก่ อสร้างฐานรากของอาคาร ซึ่ งเป็ นเหตุผลพื้นฐานสาหรับการพิจารณาการใช้คอนกรี ตมวลเบาในงาน
ก่อสร้าง
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2. การจาแนกชนิดของคอนกรีตมวลเบา
2.1 คอนกรี ตมวลเบาชนิ ดทาเป็ นฉนวนมีค่าหน่ วยน้ าหนักตั้งแต่ 315 ถึง 1,100 kg/m3 และมีค่ากาลังอัดที่ อายุ 28
วัน ระหว่าง 7 ถึง 70 ksc.
2.2 คอนกรี ตมวลเบาชนิ ดทาเป็ นโครงสร้าง มีค่าหน่ วยน้ าหนักตั้งแต่ 1,400 ถึง 1,800 kg/m3 และมีค่ากาลังอัดที่
อายุ 28 วัน ไม่ต่ากว่า 170 ksc.
2.3 คอนกรี ตชนิ ดกึ่งมวลเบา มีค่าหน่วยน้ าหนักตั้งแต่ 1,800 ถึง 2,050 kg/m3 และมีค่ากาลังอัดไม่ต่ากว่า 220 ksc.
โดยส่วนใหญ่จะนามาทาเป็ นคอนกรี ตบล็อกสาหรับกาแพงรั้ว และใช้เป็ นวัสดุทนไฟ
3. ส่ วนผสมต่ างทีใ่ ช้ ในคอนกรีตมวลเบา
3.1 ปูนซี เมนต์ ปอร์ ตแลนด์ ประเภทที่ 1 เหมาะสาหรับงานก่อสร้างทัว่ ไป ส่ วนใหญ่จะนาไปใช้กบั งานคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก เช่น งานโครงสร้างอาคาร ทาผิวถนน สะพาน ท่อระบายน้ า เป็ นต้น ปูนซี เมนต์ประเภทนี้ มีขอ้ เสี ยคือ ไม่ทนต่อ
สารที่เป็ นด่าง จึงไม่เหมาะสมกับงานที่ตอ้ งสัมผัสกับด่างจากดินหรื อน้ า เช่น โรงงานอุตสาหกรรมเคมี
3.2 ทรายแม่ น้า ทรายชนิ ดนี้ มีอยูท่ วั่ ๆ ไปในที่ราบลุ่มของแม่น้ า ทรายชนิ ดนี้ เกิดจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ
โดยกระแสน้ าได้พดั พาทรายจากที่ต่าง ๆ มาตกตะกอนรวมกันในแหล่งที่ราบลุ่มที่เป็ นที่รวมของทราย ในการก่อสร้างทัว่ ๆ
ไป
3.3 น้า เป็ นปั จจัยที่ สาคัญยิ่งในการทาคอนกรี ต ปริ มาณและคุณภาพของน้ ามีอิทธิ พลอย่างมากต่อกาลังอัดของ
คอนกรี ต น้ ารวมเข้ากับ ปู น ซี เมนต์ท าให้ เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า เกิ ด การก่ อ ตัว และแข็งตัว ตามล าดับ น้ าที่ มี คุ ณ ภาพดี จ ะท าให้
เกิดปฏิกิริยากับปูนซี เมนต์ได้อย่างสมบูรณ์ น้ าที่ใช้ผสมคอนกรี ตต้องสะอาด มีความขุ่นไม่เกิน 2,000 ppm. ปราศจากกรด
ด่าง น้ ามัน และสารอินทรี ยอ์ ื่นๆ
3.4 สารลดน้าจานวนมาก (High Range Water-Reducers) เป็ นน้ ายาลดประเภทพิ เศษซึ่ งมัก จะเรี ยกว่า Super
plastic cyzers หรื อ HRWRs ซึ่ งมีท้ งั ฐานลิกโนซัลโฟเนตและโพลีคาร์ บอกซิลิกเอสเตอร์ สารลดน้ าจานวนมากนี้สามารถลด
น้ าที่ใช้ในส่ วนผสมคอนกรี ตลงได้ถึง 12-25 % โดยมากมักใช้เพื่อเพิ่มกาลังอัดของคอนกรี ตและใช้ลดการซึ มผ่านของน้ าใน
คอนกรี ต สารลดน้ าจ านวนมากที่ ใ ช้ ใ นงานคอนกรี ตเที ย บเท่ า มาตรฐาน ASTM C 494 Specification for Chemical
Admixtures for Concrete ประเภท F และ G และประเภท 1 และ 2 ใน ASTM C 1017 Specification for Chemical
Admixtures for Use in Producing Flowing Concrete.
3.5 หิ น สั ง เคราะห์ ห รื อ อะคริ ลิ ก หิ น สั ง เคราะห์ เกรดอะคริ ลิ ก 100% (100% Acrylic Solid Surface) เป็ นหิ น
สังเคราะห์ เกรดดี ที่สุด ผลิตขึ้นมาจากวัสดุ จากธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์และสารเติมแต่ง โดยวัสดุ ที่มาจากธรรมชาติคือ
อะลูมินัมไตรไฮเดรต (Aluminum Trihydrateh, ATH) ส่ วนวัสดุ สังเคราะห์ เป็ นวัสดุจาพวกโพลิเมอร์ เช่น อะคริ ลิก (Poly
methyl methacrylate, PMMA) หิ นสังเคราะห์เกรดอะคริ ลิก 100% จะรวมคุณสมบัติของ ATH คือ ไม่ลามไฟ, ยับยั้งการเกิด
ควัน และคุณสมบัติอะคริ ลิกคือเหนียว แวววาว ดัดโค้งได้ ทนทานต่อแสงแดดและสภาวะ
อากาศภายนอก สามารถรี ไซเคิลได้ นอกจากนี้ ยงั มีสารเติมแต่งอื่นๆ ที่ช่วยเสริ มคุณสมบัติของหิ นให้ดียิ่งขึ้นเช่น
สารยับยั้งเชื้อรา สารป้ องกันรังสี ยวู ี
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ภาพที่ 2 หิ นทียมหรื อหิ นอะคริ ลิก
การบ่ มคอนกรีต
1. การบ่ มโดยการป้องกันการสู ญเสียนา้
ในการเทคอนกรี ตต้องป้ องกันการสูญเสี ยน้ าของคอนกรี ต ซึ่งทาโดยการนาคอนกรี ตไปแช่น้ าสะอาด ตามมาตรฐาน
BS 8110 เพื่อป้ องกันการระเหยของน้ าออกจากคอนกรี ตก่อนนาไปทดสอบ
2. การบ่ มไอนา้ ความดันตา่
การพัฒนากาลังของคอนกรี ตสามารถเร่ งได้โดยใช้ความร้อน การให้ความร้อนต่อคอนกรี ตที่นิยมใช้กนั ได้แก่ การ
บ่มไอน้ า (Steam Curing) หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า การบ่มไอน้ าความดันต่า (Low Pressure Steam Curing) เป็ นการบ่มไอ
น้ าที่ความดันปกติที่ความร้อนไม่เกิน 100 องศาเซลเซียส ซึ่งไอน้ าที่ความดันปกติน้ ีจะชื้นและใช้บ่มคอนกรี ตได้เช่นเดียวกับ
การบ่มปกติ การให้ความร้อนแก่คอนกรี ตจะเริ่ มบ่มคอนกรี ตที่ อุณหภูมิปกติประมาณ 3 ถึง 6 ชัว่ โมง หลังจากเทคอนกรี ต
เข้าแบบเพื่อให้เกิดปฏิ กิริยาไฮเดรชันเบื้ องต้นก่อนที่จะมีการบ่มไอน้ า การเพิ่มอุณหภูมิ อุณหภูมิที่เลือกใช้ในการบ่มไอน้ า
ความดันต่าอยูใ่ นช่วง 65 ถึง 80 องศาเซลเซียส ทั้งนี้เนื่องจากต้องการร่ นระยะในการบ่มคอนกรี ตเป็ นสาคัญ

ภาพที่ 3 นาตัวอย่างคอนกรี ตไปทาการบ่มในตูบ้ ่มไอน้ า
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วิธีดาเนินการวิจัย
1.ศึกษาคุณสมบัติในการรับกาลังอัดของคอนกรี ตมวลเบาที่นาเส้นใยปาล์มน้ ามันแทนที่ทรายในอัตราส่วนร้อยละ
0, 1, 2, 3 และ 4 โดยน้ าหนัก โดยวิธีการบ่มปกติเปรี ยบเทียบกับวิธีการบ่มไอน้ า
2.ทดสอบคุ ณสมบัติทางกายภาพเบื้ องต้นของมวลรวม โดยคุณสมบัติที่ทาการทดสอบได้แก่ ความถ่วงจาเพาะ
ปู นซี เมนต์, ความถ่วงจาเพาะความดู ดซึ มของมวลรวมละเอี ยดและมวลรวมหยาบ, การวิเคราะห์ ส่วนคละของมวลรวม
ละเอียดและมวลรวมหยาบและหน่วยน้ าหนักของมวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบ
3.ออกแบบส่วนผสมคอนกรี ตตามขั้นตอนการออกแบบวิธีของ ACI ที่ 450 ksc. อายุ 28 วัน
4.ทาการผสมคอนกรี ตตามอัตราส่ วนที่ ออกแบบไว้ และนาเส้นใยปาล์มน้ ามันแทนที่ ทรายในอัตราส่ วนร้อยละ 0,1,2,3

และ 4 โดยน้ าหนัก
5.บ่มคอนกรี ตโดยแยกเป็ นการบ่ม 2 ลักษณะ คือ 1)บ่มแบบปกติโดยใช้การแช่น้ า 2)บ่มแบบไอน้ าโดยใช้ตูบ้ ่มไอน้ า
บ่มคอนกรี ตที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส โดยรักษาความชื้นสัมพัทธ์ 60-85 %
6.ทดสอบหาค่าความต้านทานกาลังอัดของคอนกรี ตที่อายุคอนกรี ต 3, 7, 14, 21 และ 28 วัน

ผลและวิจารณ์ผล
1. คุณสมบัติทางกายภาพเบื้องต้นของมวลรวม
ตารางที่ 1 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพเบื้องต้นของมวลรวม
Type of Material
Specific Gravity
Absorption
%
Cement
3.12
Sand
2.54
0.40
Coarse Aggregate
1.03
0
Palm Fiber
0.94
0.08

Fineness Modulus
2.80
-

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

ตารางที่ 2 แสดงค่าต้านทานกาลังอัดของคอนกรี ตในอัตราส่วนการแทนที่ทรายด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม
ในรู ปแบบการบ่มคอนกรี ตแบบปกติ
Type of Material
Compressive Strength (kg/cm2)
3
7
14
21
28
(Day)
(Day)
(Day)
(Day)
(Day)
แทนที่ทรายร้อยละ 0
272
291
356
447
523
แทนที่ทรายร้อยละ 1
270
284
350
428
476
แทนที่ทรายร้อยละ 2
265
280
342
420
453
แทนที่ทรายร้อยละ 3
247
275
335
415
421
แทนที่ทรายร้อยละ 4
240
253
320
385
395
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ภาพที่ 4 แสดงการพัฒนาความต้านทานกาลังอัดของคอนกรี ตในอัตราส่วนการแทนที่ทรายด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม
ในรู ปแบบการบ่มคอนกรี ตแบบปกติ
ตารางที่ 3 แสดงค่าต้านทานกาลังอัดของคอนกรี ตในอัตราส่วนการแทนที่ทรายด้วยเส้นใยทะลายปาล์ม
ในรู ปแบบการบ่มคอนกรี ตแบบไอน้ า
Type of Material
Compressive Strength (kg/cm2)
3
7
14
21
28
(Day)
(Day)
(Day)
(Day)
(Day)
แทนที่ทรายร้อยละ 0
346
480
563
598
605
แทนที่ทรายร้อยละ 1
335
473
550
577
600
แทนที่ทรายร้อยละ 2
320
450
530
540
580
แทนที่ทรายร้อยละ 3
300
420
500
510
550
แทนที่ทรายร้อยละ 4
285
400
450
495
520

Compressive Strength (kg/cm2)
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สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั การพัฒนากาลังอัดคอนกรี ตมวลเบาผสมเส้นใยทะลายปาล์มและหิ นเทียมโดยนาเส้นใยปาล์มแทนที่
ทรายในอัตราส่วนร้อยละ 0, 1, 2, 3 และ 4 โดยน้ าหนัก และบ่มคอนกรี ตด้วยน้ าปกติเปรี ยบเทียบกับบ่มไอน้ าที่อายุการบ่ม 3,
7, 14, 21 และ 28 วัน โดยสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้
1. กาลังอัดคอนกรี ตมวลเบาเมื่อมีการนาเส้นใยปาล์มแทนที่ทรายในอัตราส่ วนร้อยละ 0, 1, 2, 3 และ 4 โดยวิธีการบ่มแบบ
ปกติ มีค่ากาลังอัดเพิ่มขึ้นและลดลงเป็ นลาดับจากการออกแบบส่วนผสมคอนกรี ตโดยวิธี ACI ที่อายุ 28 วัน ที่ 450 ksc. โดย
มีค่าดังนี้
0% มีแนวโน้มค่ากาลังอัดสูงกว่าการออกแบบส่วนผสม 16.22%
1% มีแนวโน้มค่ากาลังอัดสูงกว่าการออกแบบส่วนผสม 5.70%
2% มีแนวโน้มค่ากาลังอัดสูงกว่าการออกแบบส่วนผสม 0.67%
3% มีแนวโน้มค่ากาลังอัดต่ากว่าการออกแบบส่วนผสม 6.40%
4% มีแนวโน้มค่ากาลังอัดต่ากว่าการออกแบบส่วนผสม 12.22%
จากผลดังกล่าวจะสังเกตได้วา่ กาลังอัดของคอนกรี ตมวลเบาเมื่อมีการนาเส้นใยทะลายปาล์มแทนที่ทรายในอัตราส่ วนร้อยละ
0, 1, และ 2 มีค่ากาลังอัดที่เพิ่มขึ้นจากค่าที่ออกแบบไว้ 450 ksc. แต่เมื่อมีการเพิ่มอัตราส่วนเส้นใยปาล์มแทนที่ทราย เป็ นร้อย
ละ 3 และ 4 ค่ากาลังอัดคอนกรี ตมวลเบามีการลดลงเป็ นลาดับ
2. กาลังอัดคอนกรี ตมวลเบาเมื่อมีการนาเส้นใยปาล์มแทนที่ทรายในอัตราส่ วนร้อยละ 0, 1, 2, 3 และ 4 โดยวิธีการบ่มแบบ
ไอน้ า มีค่ากาลังอัดเพิ่มขึ้นเป็ นลาดับจากการออกแบบส่วนผสมคอนกรี ตโดยวิธี ACI ที่อายุ 28 วัน ที่ 450 ksc. โดยมีค่าดังนี้
0% มีแนวโน้มค่ากาลังอัดสูงกว่าการออกแบบส่วนผสม 34.44%
1% มีแนวโน้มค่ากาลังอัดสูงกว่าการออกแบบส่วนผสม 33.33%
2% มีแนวโน้มค่ากาลังอัดสูงกว่าการออกแบบส่วนผสม 28.88%
3% มีแนวโน้มค่ากาลังอัดสูงกว่าการออกแบบส่วนผสม 22.22%
4% มีแนวโน้มค่ากาลังอัดสูงกว่าการออกแบบส่วนผสม 15.55%
จากผลดังกล่าวจะสังเกตได้วา่ กาลังอัดของคอนกรี ตมวลเบาเมื่อมีการนาเส้นใยทะลายปาล์มแทนที่ทรายในอัตราส่ วนร้อยละ
0, 1, 2, 3 และ 4 โดยใช้วธิ ีการบ่มแบบไอน้ าจะส่งผลให้ค่ากาลังอัดเพิ่มขึ้นจากค่าที่ออกแบบไว้
3. การพัฒนาค่ากาลังอัดของคอนกรี ตมวลเบาทั้งสองวิธีการบ่มคอนกรี ต การบ่มคอนกรี ตแบบปกติจะมีการพัฒนาค่ากาลัง
เพิ่มมากขึ้นในอัตราส่ วนที่ค่อนข้างคงที่ การบ่มคอนกรี ตแบบไอน้ าจะมีการพัฒนากาลังอัดคอนกรี ตในช่วง 14 วันแรกเป็ น
อย่างมาก และจะค่อนข้างพัฒนากาลังอัดในลักษณะคงที่เมื่อคอนกรี ตเริ่ มมีอายุมากกว่า 21 วันขึ้นไป
4. จากการศึกษาเปรี ยบเทียบถึงวิธีการบ่มคอนกรี ตทั้งสองวิธีการบ่มคอนกรี ต วิธีการบ่มคอนกรี ตแบบไอน้ าจะส่งผลให้ค่า
กาลังมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น และมากว่าการบ่มแบบปกติในอัตราส่วนร้อยละ 13 – 24
5. จาการศึกษาคอนกรี ตมวลเบาผสมเส้นใยปาล์มและหิ นเทียมโดยนาเส้นใยปาล์มแทนที่ทรายในอัตราส่วนร้อยละต่างๆ
บ่มคอนกรี ตโดยวิธีปกติและวิธีบ่มไอน้ า คอนกรี ตมวลเบามีค่าหน่วยน้ าหนักอยูใ่ นเกณฑ์
1,400 – 1,800 kg/m3 และมีค่าต้านทานกาลังอัดไม่นอ้ ยกว่า 170 ksc. ซึ่งจัดเป็ นคอนกรี ตมวลเบาชนิดทาเป็ น
โครงสร้างได้
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กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ สานักงานวิจยั แห่งชาติที่พิจารณาอนุมตั ิการจัดทาโครงการวิจยั และขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นท์ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการทาวิจยั ร่ วมถึงสานักงานวิจยั และพัฒนาและได้รับ
การอานวยความสะดวกในด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดทาวิจยั จาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา เพื่อน ๆ ของข้าพเจ้า ที่ให้กาลังใจและทาให้โครงการวิจยั นี้เสร็ จ
สมบูรณ์

เอกสารอ้างอิง
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อิฐบล็อกผนังผสมกะลาปาล์ มนา้ มัน
Block Walls Derived from Oil Palm Shell
พรนรายณ์ บุญราศรี 1* นันทชัย ชูศิลป์ 2 และ สรรเพชร ผ่าพลู3
Pornarai Boonrasi1*, Nuntachai Chusilp 2 and Sanpatch Paplu 3

บทคัดย่อ

การทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของมอร์ตา้ ทรงลูกบาศก์และอิฐบล็อกผนัง ผสมกะลาปาล์มน้ ามัน ในการวิจยั
นี้ ใช้อตั ราส่ วนผสมซี เมนต์ต่อวัสดุผสม 1:4 นากะลาปาล์มน้ ามันผ่านตะแกรง 1 นิ้ ว ค้างตะแกรงเบอร์ 4 มาแทนที่ทรายใน
อัตราส่ วนผสมร้อยละ 20 40 60 และ80 ของปริ มาตรมวลรวม ได้อตั ราส่ วนน้ าต่อซี เมนต์ 0.500 0.533 0.567 และ 0.600
ตามลาดับ โดยทดสอบมอร์ตา้ ทรงลูกบาศก์ขนาด 10×10×10 เซนติเมตร ความหนาแน่น การดูดซึมน้ า และกาลังรับแรงอัด ที่
อายุบ่ม 7 14 และ 28 วัน และอิฐบล็อกผนังขนาด 20×60×7.5 เซนติเมตร ทดสอบความหนาแน่น กาลังรับแรงอัด และกาลัง
ต้านทานแรงดัด ทดสอบที่ อายุบ่ม 28 วัน ผลการทดสอบการดู ดซึ มน้ ามอร์ ตา้ ทรงลูกบาศก์ พบว่ามี ค่าเพิ่มขึ้ นตามอัตรา
ส่ วนผสม และ มอร์ ตา้ ทรงลูกบาศก์และอิฐบล็อกผนัง เมื่อปริ มาณกะลาปาล์มน้ ามันเพิ่มขึ้นส่ งผลให้กาลังรับแรงอัด ความ
หนาแน่น น้ าหนัก และกาลังต้านทานแรงดัดลดลง อิฐบล็อกผนังอัตราส่ วนผสมของกะปาล์มน้ ามันแทนที่ทรายร้อยละ 20
40 และ 60 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ์ชุมชนบล็อกก่ อไม่รับน้ าหนัก มผช.779/2548 และอิฐบล็อกที่ อตั ราส่ วนกะลา
ปาล์มน้ ามันแทนทรายร้อยละ 40 มีความเหมาะสมที่สุด ลดต้นทุนวัสดุ น้ าหนักเบา และรับกาลังได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่
สาคัญสามารถขนหรื อเคลื่อนย้ายได้สะดวกต่อการก่อสร้าง

คาสาคัญ : อิฐบล็อกผนัง, กะลาปาล์มน้ ามัน, กาลังรับแรงอัด, กาลังต้านทานแรงดัด
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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
บทนา
สถานการณ์ขยะของประเทศไทยตามรายงานของกรมควบคุมมลพิษระบุวา่ มีขยะเหลือทิ้งจากภาคอุตสาหกรรม
การเกษตร ซึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยมีการเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว และข้าว จากข้อมูลของ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันประมาณ 3.68
ล้านไร่ และมีผลผลิตประมาณ 11.33 ล้านตันต่อปี ทาให้มีวสั ดุที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ ามันปาล์ม ได้แก่ ทะลาย
ปาล์ม ใยจากเปลือก และกะลาหุ ้มเนื้ อ ประมาณ 5.66 ล้านตันต่อปี ได้มีผวู ้ ิจยั หาแนวทางกาจัดโดยการนากะลาปาล์มน้ ามัน
มาทาเป็ นมวลรวมหยาบผสมคอนกรี ต ในงานก่อสร้างหรื อผลิตภัณฑ์ค่อนข้างน้อย
คณะผูว้ ิจยั มีแนวคิดว่าที่ จะลดปั ญหาดังกล่าว จึงนากะลาปาล์มน้ ามันที่ เหลือทิ้งจากภาคอุตสาหกรรม ชุมชน มา
พัฒ นาเป็ นอิ ฐบล็อ กมวลเบาส าหรั บ ใช้ท าผนัง เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บ ก าลังอัด ความหนาแน่ น และค่ าการดู ด ซึ ม น้ า ศึ ก ษา
คุณสมบัติทางกายภาพ ที่เหมาะสมในการทาผนัง ผลที่ได้คือผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกมวลเบา ทางด้านสิ่ งแวดล้อมช่วยลดปริ มาณ
ขยะ ลดปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่ จะตามมา ทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพิ่มมูลค่าของ กะลาปาล์มน้ ามัน อิฐบล็อกมวลเบาและลด
ต้นทุนวัสดุก่อสร้าง ทางด้านวิศวกรรมมีขอ้ ดี ทาให้คอนกรี ตมีค่าหน่ วยน้ าหนักลดลง สะดวกในการก่อสร้าง ผนังช่วยลด
อุณหภูมิภายในอาคาร
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1. วัตถุประสงค์
1)

เพื่อศึกษาการรับกาลังอัดและพัฒนาอิฐบล็อกผนังผสมกะลาปาล์มน้ ามัน

2) เพื่อศึกษาด้านคุณสมบัติทางกายภาพของอิฐบล็อกผนัง ได้แก่ มิติ รู ปร่ าง ความหนาแน่น และค่าการดูดซึมน้ า
เป็ นต้น
2. ขอบเขตของงานวิจยั
1) ศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นและหาขนาดของกะลาปาล์มน้ ามันที่เหมาะสมในการผลิตอิฐบล็อกผนัง โดยใช้กะลา
ปาล์มน้ ามันที่เหลือจากการผลิตน้ ามันปาล์มจาก บริ ษทั ปาล์มไทยพัฒนา จากัด ตาบลอุไดเจริ ญ อาเภอควนกาหลง จังหวัด
สตูล นามาร่ อนผ่านตะแกรง 1 นิ้ว ค้างเบอร์ 4
2) ผลิตอิฐบล็อกผนังผสมกะลาปาล์มน้ ามัน มีขนาด สูง 20 ซม. ยาว 60 ซม.และหนา 7.5 ซม.
3)

ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของอิฐบล็อกผนังผสมกะลาปาล์มน้ ามัน ได้แก่ มิติ รู ปร่ าง ความหนาแน่น และ
ค่าการดูดซึมน้ า เป็ นต้น
4)

มาตรฐานที่ใช้ควบคุมทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของก้อนตัวอย่างทรงลูกบาศก์ขนาด 10×10×10
ซม. อายุบ่ม 7 14 และ 28 วัน ทดสอบหาค่าการดูดซึมน้ า ตามมาตรฐาน ASTM C1403 และกาลังรับแรงอัด ตามมาตรฐาน ASTM
C109

อายุบ่ม 28 วัน โดยวิธี
กาลังรับแรงอัด ตามมาตรฐาน ASTM C109 และกาลัง

5)มาตรฐานที่ใช้ควบคุมทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของอิฐบล็อกผนังผสมกะลาปาล์มน้ ามัน

ดัดแปลง การทดสอบหาค่าความหนาแน่น ตามมาตรฐาน ASTM C596
ต้านทานแรงดัด ตามมาตรฐาน ASTM C78
6)

ผลิตอิฐบล็อกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบล็อกก่อไม่รับน้ าหนัก มผช.779/2548 (กาลังรับแรงอัดไม่นอ้ ยกว่า
20.39 กก./ตร.ซม.)
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
1. อิฐบล็อก
อิฐบล็อก ทาจากซี เมนต์ผสมกับมวลรวม ที่ มีขนาดพอดี เช่น ทราย กรวด หิ นย่อย และผสมกับน้ าสร้างเป็ นแบบ
ต่างๆ ใช้สาหรับสร้างผนังหรื อทาโครงสร้างอื่น มีคุณลักษณะความคงทนถาวรดี มีรูปร่ างเป็ นเหลี่ยมมุมได้ฉากกันตลอด หน้า
เรี ยบไม่แอ่นหรื อบิ ด การผลิ ตจากโรงงานกาหนดเป็ นมาตรฐานคื อแบบบล็อกตันและกลวง บล็อกชนิ ดหนัก และบล็อก
น้ าหนักเบา จะพิเศษตรงที่ สามารถป้ องกันความร้อน หรื อภูมิอากาศหนาวเย็นได้ดี ในการใช้ก่อเป็ นผนังเพราะช่องกลวงมี
อากาศเป็ นตัวกั้นและยังมีลกั ษณะที่ จะเชื่ อมประสานกับโครงสร้างอื่นได้แน่ นหนาแข็งแรงด้วย ซึ่ งงานวิจยั นี้ เน้นที่ บล็อก
น้ าหนักเบา และขนาดคอนกรี ตบล็อก ตามมาตรฐานที่ โรงงานผูผ้ ลิตจาหน่ าย จะทาตามขนาดปกติ เช่น 7(5/8)  7(5/8) 
15(5/8) นิ้ว (พิภพ , 2542)
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2. ปาล์ มนา้ มัน
ปาล์มน้ ามันเป็ นพืชตระกูลปาล์มที่มีถิ่นกาเนิ ดอยูใ่ นทวีปแอฟริ กา เป็ นพืชที่ให้ผลผลิตน้ ามันต่อหน่วยพื้นที่สูงกว่า
พืชน้ ามันทุ กชนิ ด 640 - 800 กิ โลกรัมน้ ามันต่ อพื้นที่ ปลูก 1 ไร่ ประเทศไทยมี อนั ดับการผลิ ตอยู่อนั ดับที่ 4 ของโลก แต่ มี
สัดส่ วนการผลิตร้อยละ 2 เท่านั้น ดังนั้นการเลือกใช้พนั ธุ์มีความสาคัญมาก ต่อการผลิตน้ ามันปาล์มและแปรรู ปปาล์มน้ ามัน
ซึ่ งสามารถแบ่งแบบพันธุ์ปาล์มได้ 3 ลักษณะ ซึ่ งได้แก่ ความหนาของกะลา ปริ มาณเนื้ อของผลปาล์ม และเส้นใยรอบกะลา
ปาล์ม (ธีระพงศ์ , 2550, ) ดังนี้
1)

พันธุ์ดูรา เป็ นปาล์มที่มีกะลาหนา (2-8 มม.) มีปริ มาณของเนื้อปาล์มน้อย (ร้อยละ 30-70) ไม่มีเส้นใยรอบกะลา
ตามภาพที่ 1 (ก) พันธุ์น้ ีจะใช้ในการเป็ นแม่พนั ธุ์เพื่อผลิตลูกผสมทางการค้า
2) พันธุ์พิสิเฟอรา เป็ นปาล์มที่มีกะลาบางมากหรื อไม่มีกะลา มีเส้นใยสี น้ าตาลรอบกะลาหรื อในเนื้อเมล็ด ผลส่วน
ใหญ่มีเนื้อปาล์มมากกว่าร้อยละ 90 ตามภาพที่ 1 (ข) พันธุ์น้ ีจะใช้เป็ นพ่อพันธุ์ในการผลิตลูกผสมทางการค้า

(ก) พันธุ์ดูรา

(ข) พันธุ์พิสิเฟอรา

(ค) พันธุ์เทเนอรา

(ง) กะลาปาล์มน้ ามัน

ภาพที่ 1 ลักษณะเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันและกะลาปาล์มน้ ามัน
3) พันธุ์เทเนอรา เป็ นลูกผสมที่เกิดจากพันธุ์ดูรากับพันธุ์พิสิเฟอรา จะได้พนั ธุ์เทเนอราอาจเรี ยกอีกอย่างว่า DP
พันธุ์น้ ีจะมีลกั ษณะกะลาบาง (หนา 0.5-4.0 มม.) มีเนื้อปาล์ม (ร้อยละ 60-95) มากกว่าพันธุ์ดูรา และมีเส้นใยรอบกะลา ตาม
ภาพที่ 1 (ค)
ลักษณะทางกายภาพของกะลาปาล์มน้ ามัน จากการสังเกตด้วยสายตา ตามภาพที่ 1 (ง) จะเห็นว่ามีลกั ษณะภายนอก
โดยทัว่ ไปผิวขรุ ขระ และค่อนข้างมีน้ าหนัก แต่เมื่อสังเกตอย่างละเอียดจะมีเส้นใยอยูร่ อบๆ กะลาปาล์มน้ ามัน
3. มวลรวม

มวลรวม (Aggregate) คือ วัสดุแทรกในคอนกรี ต เช่น หิ น กรวด และทรายที่ เป็ นส่ วนผสมที่ สาคัญของคอนกรี ต
เนื่องจากมวลรวมมีปริ มาตรมากถึงร้อยละ 70-80 ของปริ มาณคอนกรี ตทั้งหมด ซึ่งมวลรวมมีความสาคัญ คือ มวลรวมมีราคา
ถูกกว่าปูนซี เมนต์ ช่วยให้คอนกรี ตมีความคงทนและปริ มาตรไม่เปลี่ยนแปลงมาก คุณภาพของมวลรวมจึงมีผลกระทบต่อ
สมบัติ ข องคอนกรี ต อย่า งมากมวลรวมแบ่ ง ตามแหล่ ง ก าเนิ ด ออกเป็ น 2 กลุ่ ม คื อ มวลรวมที่ เกิ ด จากธรรมชาติ จ าก
กระบวนการกัดกร่ อนและเสี ยดสี ตามธรรมชาติ และมวลรวมที่มนุษย์ทาขึ้น เช่น มวลรวมน้ าหนักเบาที่ได้จากเศษวัสดุเหลือ
ใช้
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4. ทบทวนวรรณกรรม
ดนุพล ตันนโยภาส และ อภิชาติ พ่วงพี (2550)ได้ทดสอบสมบัติทางกายภาพของมวลรวมกะลาปาล์มน้ ามัน พบว่ามี
รู ปทรงแบบไม่สม่ าเสมอผิวมีท้ งั โค้งเว้าและนู น ค่อนข้างเรี ยบมีเส้นใยติดหลงเหลืออยู่บา้ ง มีความหนาในช่วง 2.3-3.0 มม.
เฉลี่ ย 2.8 มม. ขอบรอยแตกแหลมและคมขึ้ น การแตกตอนหี บ ผลปาล์ม ค่ าความถ่วงจาเพาะมี ค่า 1.45-1.46 การดู ดซึ ม น้ า
ค่อนข้างมากมีค่าร้อยละ 22.60-22.86 ค่ากระแทกของกะลาปาล์มน้ ามันที่ สดมีค่าน้อยกว่าที่ แห้งถึงร้อยละ 60 จัดเป็ นมวลรวม
ประเภทแข็งมาก ค่าการสึ กหรอแบบลอสแองเจลีส มีค่าน้อยมากเช่นกัน มีค่า 4.64-4.76 และค่าตัวประกอบภาวะเอกรู ป (UF) มี
ค่า 0.19-0.20 ค่าความหนาแน่นแบบหลวมและแบบแน่นมีค่าเท่ากับ 580 และ 648 กก/ลบ.ม. ตามลาดับ
นันทชัย ชู ศิลป์ , พรนรายณ์ บุ ญ ราศรี และอัมพร หมัดแสละ ( 2555) งานวิจัยการนากะลาปาล์มน้ ามันผสมใน
คอนกรี ตเพื่อผลิตเป็ นคอนกรี ตมวลเบา โดยใช้กะลาปาล์มน้ ามันขนาดตั้งแต่ 1.18 ถึง 9.50 มม. ผสมคอนกรี ตในอัตราร้อยละ
20 40 60 80 และ 100 โดยน้ าหนักของมวลรวม หลังจากหล่อคอนกรี ตตัวอย่างเป็ นรู ปทรงกระบอก ทาการทดสอบกาลังรับ
แรงอัดและหน่ วยน้ าหนักของคอนกรี ตผสมกะลาปาล์มน้ ามันที่ อายุ 3 7 14 14 28 60 90 และ 180 วัน เปรี ยบเทียบผลการ
ทดสอบกับคอนกรี ตควบคุมที่ ได้ออกแบบกาลังอัดที่ อายุ 28 วัน เท่ากับ 240 กก./ตร.ซม. จากการทดสอบพบว่าคอนกรี ต
ควบคุมมีกาลังรับแรงอัดที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 257 กก./ตร.ซม. เมื่อนากะลาปาล์มน้ ามันผสมคอนกรี ตในอัตราร้อยละ 50 40
60 80 และ 100 โดยน้ าหนักของมวลรวม กาลังรับแรงอัดลดลง คิดเป็ นร้อยละ 60 29 24 11 และ 3 ของคอนกรี ตควบคุม
ตามลาดับ สาหรับหน่วยน้ าหนักของคอนกรี ต มีค่าเท่ากับ 2,080 กก./ลบ.ม. เมื่อนากะลาปาล์มน้ ามันผสมคอนกรี ตในอัตรา
ร้อยละ 20 40 60 80 และ 100 โดยน้ าหนักของมวลรวม ส่ งผลให้หน่ วยน้ าหนักมีค่าลดลงโดยคิดเป็ นร้อยละ 86 70 69 61
และ 61 ของคอนกรี ตควบคุมตามลาดับ งานวิจยั นี้ พบว่าคอนกรี ตผสมกะลาปาล์มน้ ามันสามารถใช้ผลิตเป็ นคอนกรี ตมวล
เบาเพื่อใช้ในงานก่อสร้างได้ โดยการออกแบบต้องคานึงถึงความสามารถในการรับกาลังอัดของคอนกรี ตที่มีค่าลดลงด้วย

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเตรียมตัวอย่ าง
1.1 วัสดุทใี่ ช้ ในการทดสอบ ได้แก่
1) กะลาปาล์มน้ ามัน ใช้ส่วนที่ ผ่านตะแกรง 1 นิ้ ว ค้างเบอร์ 4 จากนั้นล้างทาความสะอาด และอบจนแห้ง
ตามภาพที่ 2
2)

ทราย ที่มีจาหน่ายทัว่ ไป นามาล้างให้สะอาด เพื่อเอาเศษฝุ่ นและดินออก แล้วนามาอบแห้งที่อุณหภูมิ 100
± 10 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง แล้วร่ อนผ่านตะแกรงเบอร์ 4 ค้างเบอร์ 200
3) ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 ตามภาพที่ 3
4) น้ าที่ใช้ในการทดสอบเป็ นน้ าสะอาด
1.2 เครื่ องมือและอุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทดสอบ ได้แก่
1)

เครื่ องทดสอบกาลังรับแรงอัด ขนาด 5,000 กิโลนิวตัน ตามภาพที่ 4

2) เครื่ องทดสอบอเนกประสงค์ ขนาด 2,000 กิโลนิวตัน ตามภาพที่ 5
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3) แบบหล่ อ มอร์ ต ้า ทรงลู ก บาศก์ ส าหรั บ ตัว อย่า งทดสอบตามมาตรฐานอัง กฤษ ขนาด 10 × 10 × 10
เซนติเมตร และเหล็กกระทุง้ ตามภาพที่ 6
4) แบบหล่ออิฐบล็อก ขนาด 20 × 60 × 7.5 เซนติเมตร จานวน 14 ช่อง ตามภาพที่ 7

ภาพที่ 2 ลักษณะกะลาปาล์มน้ ามัน

ภาพที่ 4 เครื่ องทดสอบกาลังรับแรงอัด

ภาพที่ 6 แบบหล่อทรงลูกบาศก์

ภาพที่ 3 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1

ภาพที่ 5 เครื่ องทดสอบอเนกประสงค์

ภาพที่ 7 แบบหล่ออิฐบล็อก
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เครื่ องผสมคอนกรี ต ขนาด 94.50 ลิตร

6) เครื่ องชัง่ น้ าหนักระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ขนาด 15 กก. ความละเอียด 0.1 ก.
7) เวอร์ เนี ยร์ คาลิปเปอร์ ขนาด 150 มม. อ่านละเอียด 0.02 มม.
8) ตะแกรงมาตรฐาน ขนาด 1 นิ้ว และเบอร์ 4
9) ตูอ้ บควบคุมอุณหภูมิ
2. การออกแบบส่ วนผสม

ออกแบบส่ วนผสมโดยใช้อตั ราส่ วนผสม 1:4 (ซี เมนต์ : มวลรวม) และกะลาปาล์มน้ ามัน แทนที่ ทรายในอัตรา
ส่วนผสมร้อยละ 20 40 60 และ 80 โดยปริ มาตรมวลรวม ทาการทดลองหล่อตัวอย่างในแต่ละอัตราส่วน พิจารณาจากการคง
รู ปร่ างและกาลังรับแรงอัด ได้ผลการออกแบบส่วนผสมดังนี้
ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมของตัวอย่างและปริ มาณของวัสดุที่ใช้ในการผลิตก้อนตัวอย่าง ต่อ 1 ลบ.ม.
ส่วนผสม

W/C

ซีเมนต์
(กก.)

ทราย
(กก.)

กะลาปาล์ม
น้ ามัน (กก.)

น้ า
(กก.)

PS-20

0.500

205.4

1034.9

131.2

102.7

PS-40

0.533

PS-60

0.567

205.4
205.4

776.2
517.4

262.4
393.6

109.5
116.5

PS-80

0.600

205.4

258.7

524.8

123.2

ร้อยละ

หมายเหตุ : PS-xx หมายถึง มอร์ตา้ ผสมกะลาปาล์มน้ ามันร้อยละ xx และทรายร้อยละ 100-xx โดยปริ มาตรมวลรวม
QPS

หมายถึง มอร์ตา้ ผสมกะลาปาล์มน้ ามันทรงลูกบาศก์

BPS

หมายถึง มอร์ตา้ ผสมกะลาปาล์มน้ ามันอิฐบล็อกผนัง

3. การเตรียมและวิธีการทดสอบตัวอย่ าง
3.1 การเตรียมตัวอย่ างทดสอบทรงลูกบาศก์
1) ประกอบแบบหล่อตัวอย่างทดสอบ (ภาพที่ 6) ชุบน้ ามันบางๆ ภายในแบบหล่อตัวอย่าง
2) นาวัสดุที่เตรี ยมไว้ตามตารางที่ 1 ผสมให้เข้ากันในเครื่ องผสม โดยผสมน้ ากับซี เมนต์ใช้เวลาผสม 1 นาที เติม
ทรายใช้เวลาผสม 1 นาที สุดท้ายเติมกะลาปาล์มน้ ามันใช้เวลาผสม 5 นาที (เวลาโดยประมาณ)
3) กรอกมอร์ ตา้ ลงในแบบหล่อตัวอย่าง โดยแบ่งใส่ ช้ นั เป็ น 2 ชั้น ในแต่ละชั้นจะมีปริ มาตร 1/2 ของปริ มาตร
มอร์ ตา้ ทั้งหมด กระทุง้ 25 ครั้งในแต่ละชั้น โดยกระทุง้ ให้ทวั่ พื้นที่หน้าตัดของมอร์ ตา้ ชั้นบนใส่ มอร์ ตา้ ให้สูงกว่าขอบแบบ
หล่อตัวอย่าง หลังจากนั้นปาดผิวให้เรี ยบ ควรใช้มอร์ตา้ ให้หมดภายใน 10 นาที ปล่อยทิ้งไว้ในแบบหล่อ 12 ชัว่ โมง
4) ทาการถอดตัวอย่างออกจากแบบหล่อตัวอย่างทดสอบ นาก้อนตัวอย่างห่อแผ่นพลาสติกใส ตามภาพที่ 9 (ก)
เพื่อป้ องกันการเสี ยน้ าจากเนื้อมอร์ตา้ เป็ นเวลา 7 14 และ 28 วัน
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3.2 การเตรียมตัวอย่ างทดสอบอิฐบล็อก
1) ประกอบแบบหล่อตัวอย่าง ตามภาพที่ 7 ชุบน้ ามันบางๆ ภายในแบบหล่อตัวอย่าง
2) นาวัสดุที่เตรี ยมไว้โดยตวงวัดหน่วยเป็ นน้ าหนักตามตารางที่ 1 วิธีการผสมเช่นเดียวกับหัวข้อ 3.1 ข้อย่อย 2)
3) เมื่อผสมเข้ากันดี นาวัสดุที่ได้กรอกลงในแบบหล่ออิฐบล็อกตามภาพที่ 8 (ก) โดยแบ่งใส่ช้ นั เป็ น 3 ชั้น ในแต่
ละชั้น จะมี ป ริ ม าตร 1/3 ของปริ ม าตรมอร์ ต ้าทั้ง หมด กระทุ ้ง 60 ครั้ งในแต่ ล ะชั้น ตามภาพที่ 8 (ข) โดยกระทุ ้ง ให้ ทั่ว
พื้นที่หน้าตัดของมอร์ตา้ ชั้นบนใส่ มอร์ ตา้ ให้สูงกว่าขอบแบบหล่ออิฐบล็อก ควรใช้มอร์ ตา้ ให้หมดภายใน 10 นาที หลังจาก
นั้นแต่งผิวให้เรี ยบ ตามภาพที่ 8 (ค) ปล่อยทิ้งไว้ในแบบ 12 ชัว่ โมง และ 24 ชัว่ โมง สาหรับ BPS-80
4) ทาการถอดอิฐบล็อกออกจากแบบหล่อ นาอิฐบล็อกห่อแผ่นพลาสติกใสตามภาพที่ 9 (ข) จนอายุครบ 28 วัน
3.3 การทดสอบก้ อนตัวอย่ างทรงลูกบาศก์
การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของก้อนตัวอย่างทรงลูกบาศก์ตามหัวข้อขอบเขตงานวิจยั ข้อย่อย 4)
3.4 การทดสอบหาความหนาแน่ นของอิฐบล็อก
1) วัดขนาด โดยการวัดความกว้าง ความยาว และความหนาของก้อนตัวอย่าง ตามภาพที่ 10 ที่ อายุบ่ม 1 7 14
และ 28 วัน
2) นาก้อนตัวอย่างมาทาการชัง่ น้ าหนัก นาผลที่ได้คานวณหาค่าความหนาแน่น

(ก) กรอกมอร์ตา้ ลงในแบบ

(ข) กระทุง้ มอร์ตา้

(ค) แต่งผิวมอร์ตา้

ภาพที่ 8 การหล่ออิฐบล็อกผนัง

(ก) ทรงลูกบาศก์

(ข) อิฐบล็อกผนัง
ภาพที่ 9 การบ่มก้อนตัวอย่าง
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(ข) วัดความยาว 60 ซม.
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(ค) วัดความหนา 7.5 ซม.

ภาพที่ 10 การวัดขนาดของก้อนตัวอย่างอิฐบล็อก
3.5 การทดสอบกาลังรับแรงอัดของอิฐบล็อก
1) นาตัวอย่างทดสอบมาชัง่ น้ าหนัก และเขียนรหัสของแต่ละก้อนตัวอย่าง
2) วัดขนาดของตัวอย่าง การวัดเช่นเดียวกับหัวข้อ 3.4 ข้อย่อย 1)
3) เคลือบผิวก้อนตัวอย่างด้านบนและด้านล่างด้วยปูนปลาสเตอร์ ตามภาพที่ 11 (ก) ให้หน้าเรี ยบ แล้วทิ้งไว้ให้
แห้ง
4) วางก้อนตัวอย่างในเครื่ องทดสอบวัสดุตามภาพที่ 11 (ข) กดตัวอย่างจนเกิดการวิบตั ิ บันทึกค่าที่ได้
5) นาค่าน้ าหนักและพื้นที่หน้าตัดที่ได้คานวณหาค่ากาลังอัด
3.6 การทดสอบกาลังต้ านทานแรงดัดของอิฐบล็อก
1) นาตัวอย่างทดสอบมาชัง่ น้ าหนัก และเขียนกาหนดหมายเลขของแต่ละก้อนตัวอย่าง
2) วัดขนาดของตัวอย่าง การวัดเช่นเดียวกับหัวข้อ 3.4 ข้อย่อย 1)
3) เคลือบผิวด้านบนและด้านล่างหน้า เช่นเดียวกับหัวข้อ 3.5 ข้อย่อย 3)
4) วางก้อ นตัวอย่างในเครื่ อ งทดสอบวัส ดุ ต ามภาพที่ 11 (ค) กดตัว อย่างโดยใช้แ รงกดหนึ่ งจุ ดที่ ก ลางก้อ น
ตัวอย่างจนเกิดการวิบตั ิ บันทึกค่าที่ได้
5) นาค่าที่ได้คานวณหากาลังต้านทานแรงดัด

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

422

ผลและวิจารณ์ผล
1. คุณสมบัตขิ องมวลรวม
ผลการทดสอบหาขนาดคละของทราย มีค่าโมดูลสั ความละเอียดเท่ากับ 2.53 อยูใ่ นช่วงตามมาตรฐาน 2.3-3.2 ทราย
มีขนาดคละที่ดี ค่าความถ่วงจาเพาะและการดูดซึมน้ าเท่ากับ 2.66 และ 1.95 ตามลาดับ
ผลการทดสอบหาขนาดคละของกะลาปาล์มน้ ามัน มีค่าโมดูลสั ความละเอียดเท่ากับ 1.96 เนื่องจากการคัดแยกโดย
ผ่านตะแกรง 1 นิ้ ว (2.54 มิ ลลิ เมตร) และค้างตะแกรงเบอร์ 4 (4.76 มิ ลลิ เมตร) สามารถนามาผสมในมอร์ ตา้ ได้ ค่าความ
ถ่วงจาเพาะและการดูดซึ มน้ าเท่ากับ 1.45 และ 22.6 ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าใกล้เคียงกับงานวิจยั ของดนุ พล และ อภิชาติ (2550)
และมีความต้านทานต่อการสึ กกร่ อน ร้อยละ 9.44 ของน้ าหนักกะลาปาล์มน้ ามัน

(ก) ลักษณะการเคลือบผิว

(ข) การทดสอบกาลังรับแรงอัด

(ค) การทดสอบกาลังต้านทานแรงดัด

ภาพที่ 11 การเคลือบผิวและการทดสอบกาลังของอิฐบล็อก
2. ลักษณะทางกายภาพผิวของมอร์ ต้าผสมกะลาปาล์ มนา้ มันทรงลูกบาศก์
ลักษณะทางกายภาพผิวของมอร์ตา้ ผสมกะลาปาล์มน้ ามันในแต่ละอัตราส่ วนผสม จะเห็นได้วา่ เมื่อมีการผสมกะลา
ปาล์มน้ ามันในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น ตามอัตราส่วนผสมร้อยละ 20 40 60 และ 80 สังเกตด้วยสายตาจะเห็นว่าที่อตั ราส่วนผสม
ต่างๆจะมีผิวที่หยาบขึ้นเห็นกะปาล์มน้ ามันที่ผิว ตามภาพที่ 12 (ก) ถึง 12 (ง) ตามปริ มาณกะลาปาล์มน้ ามันที่ผสมลงในมอร์
ต้า เนื่ องจากการเรี ยงตัว ขนาดคละของกะลาปาล์มน้ ามันที่เป็ นเม็ดโค้งเว้าทาให้เกิดช่องว่างภายในเนื้อมอร์ตา้ จะส่ งผลให้มี
ช่องว่างมากขึ้น คือจากผิวเรี ยบก็เริ่ มหยาบขึ้นตามปริ มาณกะลาปาล์มน้ ามันที่ผสมลงไปในมอร์ตา้ ซึ่ งกะลาปาล์มน้ ามันและ
ปริ มาณกะลาปาล์มน้ ามันเป็ นตัวแปรที่ ทาให้ลกั ษณะทางกายภาพต่างๆ ของมอร์ ตา้ เปลี่ยนแปลง เช่น ลักษณะพื้นผิวหยาบ
ขรุ ขระ และขนาดคละของกะลาปาล์มน้ ามันที่เป็ นเม็ดโค้งเว้าทาให้เกิดช่องว่างภายในมอร์ตา้
3. อิทธิพลของปริมาณกะลาปาล์ มนา้ มันต่ อการดูดซึมนา้ ของมอร์ ต้าผสมกะลาปาล์ มนา้ มันทรงลูกบาศก์
ผลการทดสอบการดู ด ซึ ม น้ าของมอร์ ต ้าผสมกะลาปาล์ม น้ ามัน ตามภาพที่ 13 จะเห็ น ได้ว่าเมื่ อ มี ก ารแทนที่
อัตราส่ วนกะลาปาล์มน้ ามันมากขึ้นก็จะทาให้การดูดซึ มน้ ามีแนวโน้มมากขึ้นตามปริ มาณกะลาปาล์มน้ ามันเนื่ องจากอัตรา
ส่วนผสมที่มีกะลาปาล์มน้ ามันเพิ่มขึ้นจะทาให้เกิดช่องว่างในตัวอย่างทดสอบเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งจะส่ งผลให้การดูด
ซึมน้ าในแต่ละอัตราส่วนผสมเพิ่มขึ้นทั้ง 1/2 ชัว่ โมง และ 24 ชัว่ โมง เมื่อเปรี ยบเทียบการดูดซึมน้ าแต่ละอัตราส่วนจากเวลา 1/2
ชัว่ โมง ถึง 24 ชัว่ โมงของอัตราส่วนผสมร้อยละ 20 40 60 และ 80 จะมีการดูดซึมน้ าร้อยละ 10.2 10.4 8.5 และ 3.8 ตามลาดับ
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(ค) QPS-60

(ง) QPS-80
ภาพที่ 12 ลักษณะผิวของมอร์ตา้ ผสมกะลาปาล์มน้ ามัน
22

1/2ชม.

ร้อยละการดูดซึมน้ า

20

24ชม.

18
16
14
12
QPS-20

QPS-40
QPS-60
อัตราส่วนผสม

QPS-80

ภาพที่ 13 อิทธิพลของปริ มาณกะลาปาล์มน้ ามันต่อการดูดซึ มน้ าของทรงลูกบาศก์
4. อิทธิพลของปริมาณกะลาปาล์ มนา้ มันต่ อกาลังรับแรงอัดของทรงลูกบาศก์
ผลการทดสอบค่ากาลังรับแรงอัดของมอร์ ตา้ ผสมกะลาปาล์มน้ ามันในแต่ละอัตราส่วนผสมร้อยละ 20 40 60 และ 80
ที่อายุ 28 วันมีค่ากาลังรับแรงอัดเท่ากับ 72.64 55.29 46.66 และ 27.90 ตามลาดับ ดังแสดงในภาพที่ 14 พบว่ามีการพัฒนากาลังรับ
แรงอัดเพิ่มขึ้นตามอายุบ่ม เมื่อผสมกะลาปาล์มน้ ามันไปแทนที่ ทรายในอัตราส่ วนที่ เพิ่มมากขึ้นจะส่ งผลทาให้ค่ากาลังรับ
แรงอัดของมอร์ ตา้ ผสมกะลาปาล์มน้ ามันลดลงตามอัตราส่ วนร้อยละการแทนที่ เนื่ องจากความสามารถในการรับแรงของ
กะลาปาล์มน้ ามันน้อยกว่าทราย เมื่อนามาเปรี ยบเทียบกันระหว่างอัตราส่วนผสมที่มีกะลาปาล์มน้ ามันมากกับอัตราส่วนผสม
ที่มีกะลาปาล์มน้ ามันน้อย และพบว่าแต่ละอัตราส่วนที่ผสมกะลาปาล์มน้ ามันเมื่อมีระยะเวลาบ่มเพิ่มขึ้นทาให้ความสามารถ
ในการรับกาลังเพิ่มขึ้นเช่นกัน
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5. อิทธิพลของปริมาณกะลาปาล์ มนา้ มันต่ อความหนาแน่ นของอิฐบล็อกผนัง
ผลการทดสอบหาค่าความหนาแน่นตามภาพที่ 15 จะเห็นว่ามอร์ ตา้ จะมีความหนาแน่นลดลง เมื่อมีการผสมกะลา
ปาล์มน้ ามันลงไปแทนที่ทรายในอัตราส่ วนร้อยละการแทนที่ เพิ่มขึ้น จะส่ งผลให้ค่าความหนาแน่ นมีแนวโน้มที่ลดน้อยลง
ตามไปด้วย เนื่องจากความถ่วงจาเพาะของกะลาปาล์มน้ ามันมีค่าเท่ากับ 1.45 น้อยกว่าทรายที่มีความถ่วงจาเพาะเท่ากับ 2.60

กาลังรับแรงอัด (กก./ตร.ซม.)

80
70

QPS-20

60
50

QPS-40

40

QPS-60

30

QPS-80

20
10
7

14
อายุบ่ม (วัน)

28

ภาพที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุบ่มกับกาลังรับแรงอัดของทรงลูกบาศก์

ความหนาแน่น (กก./ลบ.ม.)

2000
1800

BPS-20

1600

BPS-40
BPS-60

1400

BPS-80

1200
1000
1

7

14
อายุบ่ม (วัน)

28

ภาพที่ 15 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุบ่มกับความหนาแน่นของอิฐบล็อกผนัง
6. อิทธิพลของปริมาณกะลาปาล์ มนา้ มันต่ อกาลังรับแรงอัดของอิฐบล็อกผนัง
ผลการทดสอบค่ากาลังรั บแรงอัดของอิฐบล็อกผนังภาพที่ 16 พบว่าการผสมกะลาปาล์มน้ ามันแทนที่ ทรายใน
อัตราส่ วนที่เพิ่มมากขึ้นจะส่ งผลทาให้ค่ากาลังรับแรงอัดของอิฐบล็อกผนังลดลงตามอัตราส่ วนร้อยละการแทนที่ เนื่ องจาก
ความสามารถในการรับแรงของกะลาปาล์มน้ ามันน้อยกว่าทราย
เมื่อนามาเปรี ยบเที ยบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.779/2548 บล็อกก่อไม่รับน้ าหนัก ซึ่ งมีเกณฑ์กาลังรับ
แรงอัด ต้องไม่น้อยกว่า 20.39 กก./ตร.ซม.(2 MPa) อัตราส่ วนที่ ผ่านเกณฑ์คือ ร้อยละ 20 40 และ 60 สู งกว่าเกณฑ์ 13.59
10.77 และ 4.63 กก./ตร.ซม. ตามลาดับ ซึ่ งทุกอัตราส่วนผสมของอิฐบล็อกผนังจะมีกาลังรับแรงอัดน้อยกว่ารู ปทรงลูกบาศก์
เนื่องจากอิฐบล็อกมีรูปทรงและมิติที่มีความชะลูดกว่าทรงลูกบาศก์
และจากภาพที่ 16 เขียนสมการจากความสัมพันธ์ เพื่อคานวณหาค่ากาลังรับแรงอัดของอิฐบล็อกผนัง ที่อายุบ่ม 28
วัน ได้ตามต้องการ จากอัตราส่วนผสมในแต่ละอัตราส่วนตามสมการที่ 1
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PB = -0.9617x2 - 0.4937x + 35.578
(1)
R² = 0.9973
เมื่อ PB คือ ค่ากาลังรับแรงอัดของอิฐบล็อกผนัง ที่อายุบ่ม 28 วัน (กก./ตร.ซม.)
x คือ อัตราส่วนผสมอยูร่ ะหว่างร้อยละ 20-80
7. อิทธิพลของปริมาณกะลาปาล์ มนา้ มันต่ อกาลังต้ านทานแรงดัดของอิฐบล็อกผนัง
ผลการทดสอบและจากภาพที่ 17 พบว่าการผสมกะลาปาล์มน้ ามันแทนที่ทรายในอัตราส่ วนที่เพิ่มมากขึ้นจะส่ งผล
ทาให้ค่ากาลังต้านทานแรงดัดของอิฐบล็อกลดลงตามอัตราส่ วนร้อยละการแทนที่ เนื่ องจากความสามารถในการเป็ นวัสดุ
ประสานของกะลาปาล์มน้ ามันน้อยกว่าทราย และพบว่าอิฐบล็อกผนังผสมกะลาปาล์มน้ ามันมีความสมารถรับกาลังต้านทาน
แรงดัดได้นอ้ ย
และจากภาพที่ 17 เขียนสมการจากความสัมพันธ์เพื่อคานวณหาค่ากาลังต้านทานแรงดัดของอิฐบล็อกผนัง ที่อายุ
บ่ม 28 วัน ได้ตามต้องการ จากอัตราส่วนผสมในแต่ละอัตราส่วนตามสมการที่ 2
BB = 0.0933x2 - 0.7833x + 1.7917
(2)
R² = 0.9917
เมื่อ BB คือ ค่ากาลังต้านทานแรงดัดของอิฐบล็อกผนัง ที่อายุบ่ม 28 วัน (กก./ตร.ซม.)

กาลังรับแรงอัด (กก./ตร.ซม.)

40
35
30
25
20
15
BPS-20

BPS-40
BPS-60
อัตราส่ วนผสม
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ภาพที่ 16 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนผสมกับกาลังรับแรงอัดของอิฐบล็อกผนัง

กาลังรับแรงดัด (กก./ตร.ซม.)

1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
BPS-20

BPS-40
BPS-60
อัตราส่ วนผสม

BPS-80

ภาพที่ 17 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนผสมกับกาลังต้านทานแรงดัดของอิฐบล็อกผนัง
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8. อิทธิพลของความหนาแน่ นกับกาลังรับแรงอัดของอิฐบล็อกผนัง
จากการทดสอบเบื้องต้นของอิฐบล็อกผสมกะลาปาล์มน้ ามัน ความหนาแน่นของอิฐบล็อกจะมีผลต่อการรับกาลัง
รับแรงอัดของอิฐบล็อกโดยตรง เมื่อเปรี ยบเที ยบระหว่างความหนาแน่ นกับกาลังรับแรงอัดดังภาพที่ 18 พบว่า เมื่อความ
หนาแน่นลดลงกาลังรับแรงอัดก็ลดลงตามลาดับในทุกอัตราส่วนผสม ซึ่งกะลาปาล์มน้ ามันเป็ นตัวแปรสาคัญที่จะทาให้เกิด
ช่องว่างมากขึ้น ทาให้ความหนาแน่ นลดลง มีน้ าหนักเบาและกาลังรับแรงอัดลดลงตามไปด้วย และพบว่าสู ตรส่ วนผสมที่
ร้อยละ 20 และ 40 มีกาลังรับแรงอัดที่สูงไม่เป็ นไปตามแนวโน้มเนื่ องจากมีปริ มาณกะลาปาล์มน้อยปริ มาณการดูดซึ มน้ าก็
น้อยตามไปด้วย และสามารถเขียนสมการความสัมพันธ์เพื่อหาค่าความหนาแน่น กับกาลังรับแรงอัดของอิฐบล็อก ที่อายุบ่ม
28 วันได้เมื่อรู ้ค่าใดค่าหนึ่ง ตามสมการที่ 3
PB = 5.6657e0.001DB
(3)
R² = 0.9707
เมื่อ DB คือ ค่าความหนาแน่นของอิฐบล็อกผนัง ที่อายุบ่ม 28 วัน (กก./ลบ.ม.)
40
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กาลังรับแรงอัด (กก./ตร.ซม.)
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ภาพที่ 18 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกับกาลังรับแรงอัดของอิฐบล็อกผนัง

สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
คุณสมบัติทางวิศวกรรมของมอร์ตา้ ผสมกะลาปาล์มน้ ามันทรงลูกบาศก์และอิฐบล็อกผนังกะลาปาล์มน้ ามัน ในการ
วิจยั นี้ใช้อตั ราส่วนผสมซีเมนต์ต่อวัสดุผสม 1:4 นากะลาปาล์มน้ ามันผ่านตะแกรง 1 นิ้ว ค้างตะแกรงเบอร์ 4 มาแทนที่ทรายใน
อัตราส่ วนผสมร้อยละ 20 40 60 และ 80 ของปริ มาตรมวลรวม ได้อตั ราส่ วนน้ าต่อซี เมนต์ 0.500 0.533 0.567 และ 0.600
ตามลาดับ และทดสอบทรงลูกบาศก์ที่อายุบ่ม 7 14 และ 28 วัน ส่วนอิฐบล็อกทดสอบที่อายุบ่ม 28 วัน
1. สรุ ปผลการวิจยั

1) ลักษณะของกะลาปาล์มน้ ามันที่ นามาผสมในมอร์ ตา้ มีลกั ษณะแข็ง ผิวขรุ ขระ ขนาดคละของกะลาปาล์ม
น้ ามันเท่ากับ 1.96 และส่งผลให้เกิดช่องว่างมากขึ้นตามปริ มาณกะลาปาล์มน้ ามันที่เพิ่มขึ้นตามอัตราส่วน
2) การดูดซึ มน้ าของรู ปทรงลูกบาศก์ ผลทดสอบการดูดซึ มน้ าที่ เวลา 24 ชัว่ โมง ค่าการดูดซึ มน้ า ร้อยละ 14.0
17.0 19.2 และ 21.6 ตามลาดับ เนื่องจากกะลาปาล์มน้ ามันมีการดูดซึมน้ ามากกว่าทราย และทาให้เกิดช่องว่าง
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3) กาลังรับแรงอัดของรู ปทรงลูกบาศก์ และอิฐบล็อก ที่ อายุบ่ม 28 วัน มี ค่ากาลังรับแรงอัดมีค่าเท่ากับ 72.64
55.29 46.66 และ 27.90 กก./ตร.ซม. และมีค่าเท่ากับ 33.98 31.16 25.02 และ 18.36 กก./ตร.ซม. ตามลาดับ
4) กาลังรั บ แรงอัด ของอิ ฐบล็อ กที่ อ ัต ราส่ ว นกะลาปาล์ม น้ ามัน แทนทรายร้ อยละ 20 40 และ60 ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบล็อกก่อไม่รับน้ าหนัก มผช.779/2548
5) กาลังต้านทานแรงดัดของอิฐบล็อก มีค่าเท่ากับ 1.09 0.64 0.24 และ 0.17 กก./ตร.ซม. ตามลาดับ
สรุ ป การผสมกะลาปาล์มน้ ามันแทนที่ทรายในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลต่อกาลังรับแรงอัดและกาลังต้านทาน
แรงดัดให้ลดลงตามปริ มาณกะลาปาล์มน้ ามันที่มากขึ้นตามอัตราส่ วนอิฐบล็อกผนังที่อตั ราส่ วนกะลาปาล์มน้ ามันแทนทราย
ร้อยละ 40 มีความเหมาะสมที่สุด ลดต้นทุนวัสดุ น้ าหนักเบา และรับกาลังได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่สาคัญสามารถขนหรื อ
เคลื่อนย้ายได้สะดวกต่อการก่อสร้าง
2. ข้ อเสนอแนะ
อิฐบล็อกผนังกะลาปาล์มน้ ามันที่อตั ราส่วนร้อยละ 60 และ 80 ควรระมัดระวังในการเคลื่อนย้าย เนื่องจากจะมี
ความเปราะและแตกหลุดง่าย
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การศึกษาเบื้องต้ นเพื่อผลิตอิฐซีเมนต์ มอร์ ตาร์ ห้ ุมโฟม
Preliminary Study on Production of Foam Cement Mortar
วิบูลย์ จันทรมณี 1* และ พรพรต อริ ยะนนทกุล2
Wiboon Juntaramanee1* and Pornprot Ariyanontakul2

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตอิฐซี เมนต์มอร์ ตาร์ หุ้มโฟมมาใช้แทนอิฐมวลเบา โดยการหาคุณสมบัติเพื่อเป็ น
ฉนวนป้ องกันความร้อน และคุณสมบัติการรับแรง เพื่อนาไปเปรี ยบเที ยบกับอิฐมวลเบามาตรฐาน การผลิตอิฐซี เมนต์มอร์
ตาร์หุ้มโฟมเป็ นการนาเอาโฟมที่เหลือใช้มาตัดแต่งให้ได้ตามขนาด 18x58x5 ซม. แล้วนามาขึ้นรู ปด้วยแบบหล่อ เพื่อให้ได้
อิฐซี เมนต์มอร์ ตาร์ หุ้มโฟมขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. โดยผ่านการทดสอบ 2 ส่ วน คือทดสอบวัดค่าอุณหภูมิความร้อน และ
ทดสอบความแข็งแรง เพื่อนาไปเปรี ยบเที ยบกับอิฐมวลเบามาตรฐาน ผลการทดสอบพบว่าผลการหาค่าอุณหภูมิความร้อน
อิฐซี เมนต์มอร์ตาร์หุ้มโฟม สามารถกันความร้อนได้ดีกว่าอิฐมวลเบาเฉลี่ยร้อยละ 2.90 และผลการหาค่ากาลังอัดอิฐมวลเบา
ตามมาตรฐาน มอก. (1505-2541) มีค่ากาลังอัดเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกับอิฐมวลเบามาตรฐาน โดยมีค่ากาลังอัดเฉลี่ย 30.27 ksc. เมื่อ
เปรี ยบเทียบราคา และต้นทุนการผลิตอิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุม้ โฟม มีราคา 11 บาทต่อก้อน ซึ่งจะมีราคาที่ถูกกว่าอิฐมวลเบาร้อย
ละ 42.11
คาสาคัญ: ซีเมนต์มอร์ตาร์, โฟม, ฉนวนความร้อน
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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

บทนา
งานผนังนั้นจัดได้วา่ เป็ นส่วนประกอบหลักที่มีความสาคัญต่ออาคาร ซึ่งสามารถจาแนกออกได้เป็ น 2 ส่วน คืองาน
ผนังภายนอกอาคาร และงานผนังภายในอาคาร โดยจาแนกออกได้เป็ น 2 รู ปแบบ คืองานผนังสาหรับรับน้ าหนัก และงาน
ผนังชนิ ดที่ไม่รับน้ าหนัก โดยทัว่ ไปงานผนังนิ ยมใช้วสั ดุจาพวกอิฐมาใช้ในงานก่อสร้าง ปั จจุบนั ได้มีการพัฒนารู ปแบบไป
มาก และยังมีอยูห่ ลากหลายประเภท เช่น อิฐมวลเบา หรื อคอนกรี ตมวลเบา ซึ่งวัสดุในการก่อผนังแต่ละชนิดมีกระบวนการ
ในการผลิต และการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการเลือกใช้สินค้า จึงต้องศึกษาและเลือกใช้ให้เหมาะสม คอนกรี ตมวลเบา
หรื ออิฐมวลเบา (Concrete Block) เป็ นวัสดุก่อสร้างที่ได้รับความนิ ยมใช้กนั อย่างเป็ นแพร่ หลายในประเทศโดยมีลกั ษณะที่
เป็ นก้อนขนาดโดยประมาณ 20x60 ซม. หนาระหว่าง 7.5 - 25.0 ซม. คอนกรี ตมวลเบาที่ทาการผลิตนั้นสามารถที่จะเลือกใช้
ได้ท้ งั 2 ประเภทคือคอนกรี ตมวลเบาชนิดที่รับน้ าหนักและไม่รับน้ าหนัก
ปั จจุ บั น การใช้ โ ฟมเป็ นปั ญหาอย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ ประชากรทั่ ว โลก เนื่ องจากโฟมเป็ นวัส ดุ เหลื อ ใช้ จ าก
ภาคอุตสาหกรรมและในครัวเรื อน ที่ ยากแก่การกาจัดหรื อเป็ นวัสดุสังเคราะห์และเป็ นสิ่ งที่ ย่อยสลายได้ยาก อาจใช้ระยะ
เวลานานมากกว่า 10 ปี จึงจะเกิดการย่อยสลาย กระบวนการกาจัดโฟมจะก่อให้เกิดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ซ่ ึ งเป็ นตัวการ
สาคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน และก่อให้เกิ ดมลพิษหลายอย่าง อีกทั้งการใช้โฟมในการบรรจุอาหารบางชนิ ดทาให้เกิ ด
สารก่อมะเร็ งอีกด้วย เดิมการผลิตพลาสติกโฟมนั้นจะใช้เป็ นสาร Freons หรื อ Chlorofluorocarbons (CFC) เป็ นสารที่ช่วยใน
การขยายตัวของพลาสติก (Blowing Agent) แต่ต่อมาพบว่า CFC ทาให้เกิดการทาลายของโอโซนและในชั้นสตราโทสเฟี ย
(Stratosphere) ดังนั้นในปั จจุบนั จึงมีการใช้ Propane หรื อ Carbondioxide เป็ นสารที่ช่วยในการขยายตัวของพลาสติกทดแทน
ปั ญหานี้ จึงลดลงแต่ขยะที่ เกิดจากโฟม ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อม และเกิ ดปั ญหาขยะชุมชน(ไตรทศ และภาคภูมิ,
2560) ในการศึกษาวิจยั นี้จึงนาเอาโฟมที่เหลือใช้มาตัดแต่งให้ได้ตามขนาด 18x58x5 ซม.แล้วเทซีเมนต์มอร์ตาร์หุ้มโดยรอบ
ขึ้ น รู ป ด้วยแบบหล่ อเพื่ อ ให้ไ ด้อิ ฐ ซี เมนต์ม อร์ ต าร์ หุ้ ม โฟม ขนาด 20x60x7.5 ซม. โดยใช้ในอัต ราส่ วนผสม 1:3 ได้แ ก่
ปูนซี เมนต์ ทรายหยาบและน้ าในปริ มาณที่ เหมาะสม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตอิฐซี เมนต์มอร์ ตาร์ หุ้มโฟมมาใช้แทนอิฐ
มวลเบา โดยการหาคุณสมบัติเพื่อเป็ นฉนวนป้ องกันความร้อน และคุณสมบัติการรับแรง เพื่อนาไปเปรี ยบเทียบกับอิฐมวล
เบามาตรฐานและเป็ นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู ้ในอิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุม้ โฟมต่อไป
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วิธีดาเนินการวิจัย
ในการดาเนิ นการผลิตอิฐซี เมนต์มอร์ ตาร์หุ้มโฟมในครั้งนี้ โดยใช้โฟมจากวัสดุที่เหลือใช้มาเป็ นส่วนประกอบโดยใช้
อัตราส่วนผสม 1:3 ระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ทรายหยาบ และน้ า
1.ขั้นตอนการดาเนินการผลิตอิฐซีเมนต์ มอร์ ตาร์ ห้ ุมโฟม
1.1 ออกแบบและสร้างแบบเหล็ก ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. เพื่อเป็ นแบบหล่อชิ้นงานขึ้นรู ปดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ประกอบแบบหล่ออิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุม้ โฟม ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม.
1.2 ตัดแต่งใช้โฟมที่เหลือใช้ให้ได้ ขนาด 18 x 58 x 5 ซม. (กว้างxยาวxหนา) เพื่อไว้เป็ นส่วนประกอบอยูด่ า้ นในห่อหุม้
เสริ มด้วยตะแกรงลวดขนาด 1 มม. ตาห่ าง 1x1 ซม. เพื่อป้ องกันการแตกร้าวและเพิ่มความแข็งแรงห่ อหุ ้มรอบแผ่นโฟม ดัง
แสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ตะแกรงลวดขนาด 1 มม. ตาห่าง 1x1 ซม. ห่อหุม้ รอบแผ่นโฟม ขนาด 18 x 58 x 5 ซม.
1.3 นาปู น ซี เมนต์ป อร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 อัตราส่ วนผสม 1 ส่ วน ทรายหยาบ 3 ส่ วนที่ ผ่านการร่ อนด้วยตะแกรง
มาตรฐานเบอร์ 30 และตกค้างตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 100 และน้ าสะอาดในปริ มาณ 0.5 ลิตรต่ออัตราส่วนผสม โดยผสมเข้า
กันด้วยอัตราส่วน 1:3 (ปูนซี เมนต์:ทรายหยาบ และน้ า) ผสมคลุกเคล้าเข้าด้วยกันแล้วเทลงในแบบ ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม.
จากนั้นนาโฟมที่ได้ตดั แต่ง ขนาด 18 x 58 x 5 ซม. พร้อมห่ อหุ ้มเสริ มด้วยตะแกรงลวดขนาด 1 มม. ตาห่ าง 1x1 ซม. ห่ อหุ ้ม
รอบแผ่นโฟมที่เตรี ยมไว้ นาลงในแบบ และเทส่ วนผสมที่คลุกเคล้าเข้าด้วยกันเทลงในช่องว่าง จนเต็มแบบโดยมีปูนซีเมนต์
มอร์ ตาร์ หนา 1 ซม. หุ ้มโดยรอบ พร้อมปาดแต่งให้เรี ยบร้อย พักทิ้งไว้ 24 ชัว่ โมง หลังจากนั้นทาการถอดแหล่ออิฐซี เมนต์
มอร์ ตาร์ หุ้มโฟมออก นาไปทาการบ่มตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ได้แก่ 7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน แต่ละครั้งผลิตอิฐซี เมนต์
มอร์ตาร์หุม้ โฟมชุดละ 5 ก้อน ดังแสดงในภาพที่ 3 และภาพที่ 4
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ภาพที่ 3 เทส่วนผสมลงแบบหล่ออิฐซีเมนต์มอร์ตห์ ุม้ โฟม

ภาพที่ 4 อิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุม้ โฟมที่นาออกจากแบบ
2. การทดสอบ
2.1 เพื่อทดสอบความสามารถการเป็ นฉนวนป้ องกันความร้อนโดยใช้สปอร์ตไลท์ขนาด 400 w ส่องผ่านอิฐซีเมนต์มอร์
ตาร์ หุ้มโฟม และอิฐมวลเบาทัว่ ไปที่ได้มาตรฐาน แล้วนาทั้ง 2 แบบ มาวัดหาค่าเปรี ยบเทียบความร้อนด้วยเครื่ องวัดอุณหภูมิ
แบบดิจิตอล Multimeter และ Thermocouple เพื่อวัดหาค่าความต้านทานอุณหภูมิความร้อนทั้งภายนอกและภายในของแต่
ละก้อน สาหรับการทดสอบได้เตรี ยมอิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุม้ โฟมขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. จานวน 4 ชุด ชุดละ 5 ก้อนจากนั้น
นาผลทดสอบที่ได้มาเปรี ยบเทียบกันระหว่างอิฐซี เมนต์มอร์ตาร์หุ้มโฟมกับอิฐมวลเบาทัว่ ไปที่ได้มาตรฐาน ดังแสดงในภาพ
ที่ 5 และภาพที่ 6

ภาพที่ 5 เครื่ องวัดอุณหภูมิ Multimeter ที่ใช้ในการทดสอบ
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ภาพที่ 6 การใช้สปอร์ทไลท์ในการส่องหาค่าอุณหภูมิ
2.2 ทดสอบหาค่ากาลังรับแรงอัด (ASTM C109) ของอิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุม้ โฟมและอิฐมวลเบาที่ได้มาตรฐานโดยการ
ชัง่ น้ าหนัก และวัดขนาด ทดสอบหาค่ากาลังอัดพร้อมจดบันทึกค่าที่ได้นาผลทดสอบที่ได้มาเปรี ยบเทียบกันระหว่างอิฐมอร์
ตาร์หุม้ โฟมกับอิฐมวลเบาทัว่ ไปที่ได้มาตรฐาน ดังแสดงในภาพที่ 7
หน่ วยแรงอัดประลัย
จากผลการทดสอบแรงอัดของตัวอย่างคอนกรี ตมวลเบา โดยใช้เครื่ องทดสอบแรงอัดสามารถหาหน่วยแรงอัด
ประลัยของคอนกรี ตมวลเบาได้จากสมการที่ 1
𝐹𝑐 =
โดยที่

𝑃𝑚𝑎𝑥
𝐴

Fc

= หน่วยแรงอัดประลัยของคอนกรี ตมวลเบา, กก./ซม.2

Pmax

= แรงอัดสูงสุด, กก.

A

= พื้นที่รับแรงอัด, กก.

(1)

ภาพที่ 7 การนาอิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุม้ โฟมมาชัง่ น้ าหนักและทดสอบค่ากาลังรับแรงอัด
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ผลและวิจารณ์ผล
การทดสอบการเปรี ยบเทียบอิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุม้ โฟม กับอิฐมวลเบาที่ได้มาตรฐาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาหา
คุณ สมบัติของอิ ฐซี เมนต์มอร์ ตาร์ หุ้มโฟมสาหรั บเป็ นฉนวนกัน ความร้ อนของผนังอาคารที่ ไม่รับ แรงและเพื่อศึ กษาหา
คุณสมบัติความแข็งแรงของอิฐซี เมนต์มอร์ ตาร์ หุ้มโฟม เมื่อเทียบกับอิฐมวลเบาที่ได้มาตรฐาน ผลการทดสอบมีรายละเอียด
ดังนี้
ในการทดสอบเปรี ยบเทียบฉนวนกันความร้อนอิฐซี เมนต์มอร์ตาร์หุม้ โฟม ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. กับอิฐมวลเบา
ที่ได้มาตรฐานโดยเปรี ยบเทียบกับอุณหภูมิแวดล้อมภายนอก และเปรี ยบเทียบกับอุณหภูมิในที่ทดสอบอิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุม้
โฟม เปรี ยบเทียบกับอิฐมวลเบาที่ได้มาตรฐานในการทดสอบโดยใช้ระยะการบ่มที่ 14 วัน มาทาการทดสอบ พบว่าผลการ
หาค่าอุณหภูมิความร้อนอิฐซี เมนต์มอร์ ตาร์ หุ้มโฟม สามารถเป็ นฉนวนกันความร้อนได้ดีกว่าอิฐมวลเบา เฉลี่ยร้อยละ 2.90
ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบระหว่างอิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุม้ โฟม และ อิฐมวลเบาที่ได้มาตรฐาน
อุณหภูมิ
อุณหภูมิ
เปอร์เซ็นต์ความร้อนที่ลดลง
อุณหภูมิ
ความต่างอุณหภูมิระหว่าง
ลาดับ แวดล้อม อิฐซีเมนต์
อิฐมวล อิฐซีเมนต์มอร์
อิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุม้ โฟม
ที่
ภายนอก มอร์ตาร์หุม้
อิ
ฐ
มวลเบา
เบา (°C)
และอิฐมวลเบา
ตาร์หุม้ โฟม
(°C)
โฟม(°C)
1
32
32
32
0
0
0 °C
2
34
26
27
23.53 %
20.58 %
1 °C
3
34
26
27
23.53 %
20.58 %
1 °C
4
34
26
26
23.53 %
23.53 %
0 °C
5
34
26
27
23.53 %
20.58 %
1 °C
6
34
26
27
23.53 %
20.58 %
1 °C
7
35
27
27
22.85 %
22.85 %
0 °C
8
35
26
27
25.71 %
22.85 %
1 °C
9
35
26
28
25.71 %
20 %
2 °C
10
35
26
28
25.71 %
20 %
2 °C
ในการทดสอบหาค่ากาลังอัดของอิฐซี เมนต์มอร์ ตาร์หุ้มโฟม เพื่อเปรี ยบเทียบกับอิฐมวลเบามาตรฐานสาหรับการ
ทดสอบได้เตรี ยมอิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุ้มโฟม ขนาด 20x60x7.5 ซม. จานวน 4 ชุด ชุดละ 5 ก้อนโดยทาการบ่มตามระยะเวลา
ที่ ก าหนด 7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน น ามาชั่งน้ าหนัก แล้ว น ามาทดสอบหาค่าแรงกดตามระยะเวลาที่ ก าหนด พบว่า
ผลทดสอบค่าแรงกดอิฐซี เมนต์มอร์ตาร์ หุม้ โฟม มีค่ากาลังแรงอัดเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกับอิฐมวลเบามาตรฐานมอก. (1505-2541)
30 ksc. โดยมีค่ากาลังอัดเฉลี่ย 30.27 ksc. ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการรับแรงอัดอิฐซีเมนต์มอร์ตาร์หุม้ โฟม แรงกดมาตรฐาน มอก. (1505-2541) อิฐมวลเบาไม่รับ
น้ าหนัก ค่ากาลังอัดเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 30 ksc. โดยมีน้ าหนักต่อก้อนอยูท่ ี่ 5.58 kg

รายการ
อิฐซีเมนต์
มอร์ตาร์หุม้
โฟมชุดที่ 1
อิฐซีเมนต์
มอร์ตาร์หุม้
โฟมชุดที่ 2
อิฐซีเมนต์
มอร์ตาร์หุม้
โฟมชุดที่ 3
อิฐซีเมนต์
มอร์ตาร์หุม้
โฟมชุดที่ 4

ระยะเวลา น้ าหนัก
ทดสอบ (กก.)

น้ าหนัก
กาลังอัด
กว้าง*ยาว* พื้นที่หน้ากด
ประลัยนิวตัน ประลัย
สูง (มม.)
(ตร.มม.)
(N)
(MPa)

กาลังอัด
ประลัย
(ksc)

7 วัน

9.25

78x603x205

47,034.00

110,593.40

2.35

23.96

14 วัน

9.47

78x603x205

47,034.00

139,561.00

2.97

30.27

21 วัน

9.06

78x602x205

46,956.00

136,318.00

2.90

29.57

28 วัน

9.29

78x603x205

47,034.60

136,578.20

2.90

29.57
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อิทธิพลของอัตราส่ วน Na2SiO3:NaOH ต่ อกาลังอัดของดินลูกรังทีไ่ ม่ ผ่านมาตรฐานปรับปรุ งด้ วยเถ้ าหนัก
จีโอโพลีเมอร์
Effect of Na2SiO3:NaOH ratios on Compressive Strength of Marginal Lateritic Soil Stabilized with
Bottom Ash Geopolymer
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ ศึกษาอิทธิ พลของอัตราส่ วน Na2SiO3:NaOH ต่อกาลังอัดของดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐานปรับปรุ งด้วย
เถ้าหนัก จีโอโพลีเมอร์ ดินลูกรังที่ไม่ผา่ นมาตรฐานได้จากบ่อยืมแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิ เถ้าหนักได้จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
จังหวัดลาปาง งานวิจยั นี้ใช้ อัตราส่วนผสมดินลูกรังต่อเถ้าหนักเท่ากับ 70:30, 50:50 และ30:70 และอัตราส่วนผสมโซเดียมซิ
ลิ เกตและโซเดี ย มไฮดรอกไซค์ เท่ า กับ 0:100, 10:90, 30:70, 50:50, 70:30 และ 80:20 ผลการทดสอบแสดงให้ เห็ น ว่า
อัตราส่ วน Na2SiO3:NaOH ไม่มีผลต่อหน่ วยน้ าหนักแห้งของดิ นลูกรังที่ ไม่ผ่านมาตรฐานปรับปรุ งด้วยเถ้าหนัก จีโอโพลี
เมอร์ กาลังอัดที่อายุบ่ม 7 วันของดินลูกรังที่ไม่ผา่ นมาตรฐานปรับปรุ งด้วยเถ้าหนัก จีโอโพลีเมอร์มีค่าเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้น
ของอัตราส่ วน Na2SiO3:NaOH (ปริ มาณ Na2SiO3 สู งขึ้น) เนื่ องจากซิ ลิกา้ ในสารละลาย Na2SiO3 ทาปฏิ กิริยากับซิ ลิกา้ และ
อลูมิน่าออกไซด์จากเถ้าหนัก และเกิดเป็ นจีโอโพลีเมอร์เจล หรื อโซเดียมอลูมิโนซิลิเกตไฮเดรต (N-A-S-H)
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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 Na 2SiO3: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 Na 2 SiO3 :NaOH ratio (higher Na2 SiO3
content) because silica from Na2SiO3 reacts with silica and alumina from bottom ash resulting in geopolymer gel or
sodium aluminosilicate hydrate (N-A-S-H).
Keywords : Marginal lateritic soil, Bottom ash, Geopolymer

1. บทนา
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีแผนการพัฒนาปรับปรุ งระบบสาธารณู ปโภคพื้นฐานต่าง ๆมากมายโดยเฉพาะการพัฒนา
ระบบขนส่ ง การก่อสร้างและการปรับปรุ งถนน และการพัฒนาแหล่งน้ า โดยภาพรวมทัว่ ทั้งประเทศ ทาให้มีความต้องการ
ในการใช้วสั ดุหลัก เช่น หิ น ดิน ทราย และซีเมนต์ เพื่อใช้เป็ นวัสดุในการก่อสร้าง เช่น พื้นทาง และรองพื้นทางของงานถนน
งานเขื่อน งานคลองส่งน้ า เป็ นต้น โดยเฉพาะวัสดุหลักประเภทดิน ซึ่งเป็ นวัสดุก่อสร้างพื้นฐานในงานวิศวกรรมโยธา ใช้เป็ น
วัสดุถมในงานก่อสร้างต่างๆ เช่น งานถม เพื่อยกระดับบริ เวณอาคาร ถนน เขื่อน หรื อใช้เป็ นวัสดุผสมสาหรับทาอิฐ เป็ นต้น
โดยขณะที่ดิน เป็ นวัสดุที่มีอยูแ่ ละหาได้เกือบทุกพื้นที่ในบริ เวณงานก่อสร้าง แต่จะมีคุณสมบัติทางวิศวกรรมที่แตกต่างกัน
ไปตามสภาพพื้นที่ โดยบางพื้นที่วสั ดุดินที่ หาได้มีคุณสมบัติทางวิศวกรรมไม่เหมาะสมกับงานก่อสร้างนั้นๆ ส่ งผลให้เกิ ด
ปั ญหาการขาดแคลนวัสดุ ดังนั้นเพื่อให้วสั ดุดินที่ หาได้ในบริ เวณก่อสร้างที่ มีคุณภาพและเหมาะสมกับการก่อสร้าง จึ งมี
ความจาเป็ นต้องนาวัสดุที่มีอยูม่ าปรับปรุ งคุณภาพให้เหมาะสมเสี ยก่อน ด้วยวิธีทางเคมี เช่น การปรับปรุ งดิ น ด้วยการใช้
ปูนซี เมนต์ ปูนขาว หรื อสารผสมเพิ่มต่างๆ ผสมลงในดิ น เป็ นต้น เพื่อให้ดินมีคุณสมบัติเหมาะสาหรับนาไปใช้เป็ นวัสดุ
ก่อสร้างได้ ซึ่ งนับเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ ง ที่สามารถจะแก้ปัญหาการขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง แต่ในกระบวนการปรับปรุ งดิ น
ดังกล่ าวมี ค วามจ าเป็ นต้อ งใช้ ปู น ซี เมนต์ห รื อ ปู น ขาวจ านวนมาก ซึ่ ง การใช้ปู น ซี เมนต์ห รื อ ปู น ขาวใช้เป็ นต้อ งใช้ใ น
กระบวนการผลิตปูนซี เมนต์เริ่ มต้นด้วยการระเบิ ดภูเขาหิ นปูนเป็ นอันดับแรก ซึ่ งในขั้นนี้ ได้ก่อให้เกิดปั ญหาเรื่ องมลภาวะ
ทางอากาศ ปั ญหาฝุ่ นควัน และการทาลายสิ่ งแวดล้อม จากนั้นก้อนหิ นขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดจะถูกนาไปย่อยให้เล็ก
ลงและน าไปเผาในเตาเผาเพื่ อ เข้ า ขั้ นตอนการผลิ ต ปู นซี เมนต์ ต่ อ ไป ในขั้ นนี้ เองที่ ได้ มี ก ารปลดปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ออกมาจานวนมาก เนื่องจากหิ นปูนส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ซึ่ ง
ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ น้ ี เองที่ เป็ นต้น ก าเนิ ด ของการเกิ ด ภาวะเรื อ นกระจก ได้มี ก ารประเมิ น ค่ า การ ปล่ อ ยก๊ า ซ

คาร์ บ อนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิ ต ปู น ซี เมนต์ออกมาเป็ นตัวเลขง่ ายๆว่า การผลิ ต ปู น ซี เมนต์ 1 ตัน จะ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

438

ก่อให้เกิ ดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ออกมา 1 ตันเช่ นกัน (เชิ ดศักดิ์ สุ ขศิ ริพฒั นพงศ์ และคณะ, 2559; เชิ ดศักดิ์ สุ ขศิ
ริ พฒั นพงศ์ และคณะ, 2557) งานวิจยั นี้ ได้ศึกษาการใช้วสั ดุเถ้าหนักจีโอโพลีเมอร์ (Geopolymer) เพื่อปรับปรุ งคุณภาพดิ น
ลูกรังที่ไม่ผา่ นมาตรฐาน
งานวิจยั นี้ผวู ้ จิ ยั ได้เลือกใช้เถ้าหนักหรื อเถ้าก้นเตา (Bottom Ash) เนื่องจากเถ้าหนักที่ได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้า
โรงไฟฟ้ าแม่เมาะ จังหวัด ลาปาง เถ้าหนักที่ เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี มี ป ริ ม าณเหลื อ ทิ้ งประมาณ 50 ล้านตัน และมี ป ริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น
ประมาณ 1.5 ล้านตันต่อปี ซึ่ งเป็ นภาระของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต (กฟผ.) ในการจัดเก็บหรื อฝังกลบ ในปั จจุบนั มีงานวิจยั หลาย
บทความได้ประยุกต์ใช้เถ้าหนักแทนที่การใช้ปูนซีเมนต์ องค์ประกอบหลักทางเคมีของเถ้าหนักคือซิลิกา้ หรื อ Q (Quartz) ซึ่ ง
ใกล้เคียงกับเถ้าถ่านหิ น (Fly ash) (Chindaprasirt et al., 2009) แม้จะมีความละเอียดที่แตกต่างกันแต่องค์ประกอบทางเคมีไม่
แตกต่างกัน (Sata et al., 2009) อย่างไรก็ตาม Sathonsaowapark et al., (2009) ได้ศึกษาความสามารถทางานได้และกาลังอัด
ของจีโอโพลีเมอร์มอร์ตา้ ร์ดว้ ยการใช้เถ้าหนักบดละเอียด 3 ขนาด โดยแต่ละขนาดร่ อนผ่านตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 325 ร้อย
ละ 3, 18 และ 33 โดยน้ าหนัก จีโอโพลีเมอร์ มอร์ ตา้ ร์ มีกาลังลดลงตามขนาดอนุ ภาคของเถ้าหนักที่ เพิ่มขึ้น เนื่ องจากขนาด
อนุภาคที่ละเอียดสามารถแทรกตัวเข้าไปโพรงของมอร์ ตา้ ร์ ส่ งผลให้ตวั อย่างแน่นมากขึ้น และพื้นที่ผิวจาเพาะที่มากขึ้นของ
เถ้าหนักบดละเอียดทาให้เกิดปฏิกิริยาได้เร็ ว
งานวิจยั นี้ จึงได้ศึกษากาลังอัดของวัสดุดินลูกรังไม่ผ่านมาตรฐานปรับปรุ งด้วยเถ้าหนักจีโอโพลีเมอร์ เพื่อใช้เป็ น
วัสดุลูกรังชนิ ดทาผิวจราจร โดยใช้สารกระตุน้ (Liquid alkaline activator) ที่ เป็ นส่ วนผสมของสารละลายโซเดี ยมซิ ลิเกต
(Sodium silicate, Na2SiO3) และสารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide solution, NaOH) ประโยชน์ ข อง
งานวิจยั นี้คือการประยุกต์ใช้เถ้าหนักซึ่งเป็ นผลพลอยได้จากภาคอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการใช้ปูนซีเมนต์

2. วิธีดาเนินการวิจัย
2.1. ดินลูกรังทีไ่ ม่ ผ่านมาตรฐาน (Marginal lateritic soil)
ดินลูกรังที่ไม่ผา่ นมาตรฐาน (Marginal lateritic soil, MLS) ได้จากบ่อยืม โครงการอ่างเก็บน้ าโปร่ งขุนเพชร อาเภอ
หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่ งมีค่าความถ่วงจาเพาะเท่ากับ 2.43 และจัดเป็ นวัสดุไม่มีพลาสติก MLS สามารถจาแนกเป็ น
ทรายขนาดคละสม่ าเสมอ (Poorly graded sand, SP) ตามระบบเอกภาพ (Unified Soil Classification System, USCS) หน่ วย
น้ าหนักแห้งสูงสุดที่พลังงานบดอัดสูงกว่ามาตรฐานมีค่าเท่ากับ 20.84 kN/m3 ความชื้นที่เหมาะสม (OMC) เท่ากับร้อยละ 8.03
ค่า CBR ของ MLS ที่ร้อยละ 95 ที่ความแน่นสู งสุ ดมีค่าเท่ากับร้อยละ 29 เมื่อเปรี ยบเทียบคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานทาง
หลวงชนบท มาตรฐานวัสดุลูกรังชนิดทาผิวจราจร มทช.206-2524 ซึ่งระบุค่า CBR ต้องมากกว่าร้อยละ 30 และค่าดัชนีความ
เป็ นพลาสติ ก (Plasticity index, PI) อยู่ระหว่าง 4-11 จะพบว่าดิ นลูกรังชนิ ดนี้ ไม่ผ่านมาตรฐาน องค์ประกอบทางเคมีของ
MLS แสดงในตารางที่ 1 การกระจายขนาดของ MLS แสดงในรู ปที่ 1
2.2. เถ้ าหนัก (Bottom Ash, BA)
เถ้าหนักได้จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลาปาง องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าหนักแสดงในตารางที่ 1 จะพบว่า
ผลรวมของปริ มาณธาตุ SiO2, Al2O3 และ Fe2O3 เท่ากับร้อยละ 65.69 และ ปริ มาณ CaO เท่ากับร้อยละ 21.76 BA จาแนกเป็ น
ทรายปนตะกอน (Silty sand, SM) ตามมาตรฐาน USCS ค่าความถ่วงจาเพาะของ BA เท่ากับ 1.82 หน่วยน้ าหนักแห้งสูงสุดที่
พลังงานบดอัดสูงกว่ามาตรฐานมีค่าเท่ากับ 15.48 kN/m3 ปริ มาณความชื้นที่เหมาะสม (OMC) เท่ากับร้อยละ 24.30 ค่า CBR
ที่ร้อยละ 95 ที่ความแน่นสูงสุดมีค่าเท่ากับ 10.84 การกระจายขนาดของ BA แสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 การกระจายขนาดคละของ MSL และ BA
2.3. สารกระตุ้น (Liquid alkaline activator, L)

ปริ มาณสารกระตุน้ ซึ่ งเป็ นส่ วนผสมของโซเดี ยมซิ ลิเกต (Na2SiO3) และโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่
ความเข้มข้นเท่ากับ 5 โมลาร์ อัตราส่ วนของ Na2SiO3:NaOH เท่ากับ 0:100, 10:90, 30:70 และ 50:50
2.4. การเตรียมตัวอย่ าง
การเตรี ยมตัวอย่างวัสดุดินลูกรังที่ ไม่ผ่านมาตรฐาน-เถ้าหนัก จีโอโพลีเมอร์ (MLS-BA Geopolymer) โดยแปรผัน
ของส่ วนผสม MLS:BA จานวน 3 ค่า คือ 70:30, 50:50 และ 30:70 และ อัตราส่ วนของ Na2SiO3:NaOH เท่ากับ 0:100, 10:90,
30:70, 50:50, 70:30 และ 80:20 โดยน้ าหนัก น า MLS-BA Geopolymer ที่ อตั ราส่ วนผสมข้างต้น ผสมให้เป็ นเนื้ อ เดี ยวกัน
จากนั้นผสม Na2SiO3:NaOH ในตัวอย่างโดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที แล้วทาการบดอัดตามการทดสอบความแน่นแบบสู ง
กว่ามาตรฐาน (Modified Proctor compaction test) มทช.(ท) 501.2-2545 เมื่อได้ปริ มาณสารกระตุน้ ที่ เหมาะสม (Optimum
liquid alkaline content, OLC) เตรี ยมตัวอย่าง MLS-BA Geopolymer ที่ 0.8OLC, OLC และ 1.2OLC แล้วห่ อด้วยถุงพลาสติก
ใสที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง เมื่ อ ได้อ ายุบ่ ม 7 วัน แล้ว จึ ง น าตัว อย่า งไปแช่ น้ า 2 ชั่ว โมง ก่ อ นทดสอบก าลัง รั บ แรงอัด แกนเดี ย ว
(Unconfined compressive strength, UCS) ซึ่งแต่ละส่วนผสมจะเก็บก้อนตัวอย่างจานวน 3 ตัวอย่าง ของส่วนผสมนั้น ๆ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

440

ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของ MLS และ BA
องค์ประกอบทางเคมี
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
SO3
K2O
TiO2
MnO2
SrO
SiO2

MLS
56.60
25.20
13.30
2.90
N.D.
N.D.
1.40
0.30
N.D.
56.60

BA
36.33
13.71
15.65
21.76
10.15
1.50
0.54
0.16
0.16
36.33

3. ผลการทดสอบและวิจารณ์ ผล
ภาพที่ 2 แสดงผลการทดสอบการบดอัด (Modified Proctor test) ตัวอย่างดินลูกรังที่ไม่ผา่ นมาตรฐาน-เถ้าหนัก จีโอ
โพลี เมอร์ ที่ อัตราส่ วน MLS:BA เท่ ากับ 70:30, 50:50 และ 30:70 อัตราส่ วน Na2SiO3:NaOH เท่ ากับ 0:100, 10:90, 30:70,
50:50, 70:30 และ 80:20 ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าหน่วยน้ าหนักแห้งของดินลูกรังที่ไม่ผา่ นมาตรฐาน-เถ้าหนัก จีโอโพ
ลีเมอร์ มีค่าเพิ่มขึ้นตามปริ มาณสารกระตุน้ จนถึงค่าที่ เหมาะสม หลังจากนั้นหน่ วยน้ าหนักแห้งมีค่าลดลงเมื่อมีการเพิ่มขึ้น
ของสารกระตุ ้นส าหรั บทุ กอัตราส่ วน Na2SiO3:NaOH และอัต ราส่ วนดิ นลูก รังที่ ไม่ผ่านมาตรฐานต่อเถ้าหนัก ค่าหน่ วย
น้ าหนักแห้งสู งสุ ด (Maximum unit weight, dmax) ของดิ นลูกรังที่ ไม่ผ่านมาตรฐาน เถ้าหนัก จีโอโพลีเมอร์ มีค่าลดลงตาม
ปริ ม าณ BA ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ส าหรั บ ทุ ก อัต ราส่ ว น Na2SiO3:NaOH ค่ าหน่ ว ยน้ าหนั ก แห้ ง ที่ ล ดลงนี้ เนื่ อ งจาก BA มี ค่ าความ
ถ่วงจาเพาะ (Gs) ต่า
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ภาพที่ 2 กราฟการบดอัดดินลูกรังที่ไม่ผา่ นมาตรฐาน-เถ้าหนัก จีโอโพลีเมอร์
ภาพที่ 3-5 แสดงกาลังอัดของดินลูกรังที่ ไม่ผ่านมาตรฐาน-เถ้าหนัก จีโอโพลีเมอร์ ที่ปริ มาณสารกระตุน้ เท่ากับ
0.8OLC, 1.0OLC และ 1.2OLC และอัตราส่ วน MLS:BA เท่ากับ 70:30, 50:50 และ 30:70 ตามลาดับ จากรู ปดังกล่าวพบว่า
การปริ มาณสารกระตุน้ ที่ 1.0OLC ให้กาลังสู งสุ ดในทุกอัตราส่ วน Na2SiO3:NaOH ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่ากาลังรับ
แรงอัดแกนเดียวแบบแช่น้ า (Soaked) ที่อายุบ่ม 7 วันของดินลูกรังที่ไม่ผา่ นมาตรฐาน-เถ้าหนัก จีโอโพลีเมอร์มีค่าเพิ่มขึ้นตาม
อัตราส่ วน Na2SiO3:NaOH ที่เพิ่มขึ้น สาหรับทุกอัตราส่ วน MLS:BA และปริ มาณสารกระตุน้ กาลังอัดสูงสุดของตัวอย่างดิน
ลูกรังไม่ผา่ นมาตรฐาน-เถ้าหนัก จีโอโพลีเมอร์ พบที่อตั ราส่วน MLS:BA เท่ากับ 50:50 ปริ มาณสารกระตุน้ เท่ากับ OLC และ
อัตราส่ วน Na2SiO3:NaOH เท่ากับ 80:20 ซึ่ งให้กาลังอัดเท่ากับ 2,672 kPa เมื่อเปรี ยบเที ยบกับมาตรฐานพื้นทางดินซี เมนต์
(Soil cement base) ทล.204/2556 และมาตรฐานรองพื้นทางดินซีเมนต์ (Soil cement subbase) ทล.206/2532 ซึ่ งระบุกาลังอัด
ต้องไม่นอ้ ยกว่า 1,724 และ 689 kPa จะพบว่าอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมของดินลูกรังที่ไม่ผา่ นมาตรฐาน-เถ้าหนัก จีโอโพลี
เมอร์ ที่ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานพื้ น ทางดิ น ซี เมนต์ (Soil cement base) คื อ อัต ราส่ ว น MLS:BA เท่ า กับ 50:50, อัต ราส่ ว น
Na2SiO3:NaOH เท่ากับ 10:90 ปริ มาณสารกระตุน้ ที่เหมาะสมเท่ากับ 1OCL และความเข้มข้นของ NaOH เท่ากับ 5 M ซึ่ งได้
ค่ากาลังอัดแกนเดี ยวเท่ากับ 2,037 kPa (มีค่าสู งกว่าค่ามาตรฐานประมาณ 1.2 เท่า) และอัตราส่ วนผสมที่ เหมาะสมของดิ น
ลูกรังที่ ไม่ผ่านมาตรฐาน-เถ้าหนัก จี โอโพลีเมอร์ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานรองพื้นทางดิ นซี เมนต์ (Soil cement subbase) คื อ
อัตราส่ วน MLS:BA เท่ากับ 30:70, อัตราส่ วน Na2SiO3:NaOH เท่ากับ 0:100 ปริ มาณสารกระตุน้ ที่ เหมาะสมเท่ากับ 1OCL
และความเข้มข้นของ NaOH เท่ากับ 5 M ซึ่ งได้ค่ากาลังอัดแกนเดียวเท่ากับ 1,202 kPa (มีค่าสู งกว่าค่ามาตรฐานประมาณ 1.7
เท่า)
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ภาพที่ 3 กาลังอัดของดินลูกรังที่ไม่ผา่ นมาตรฐาน-เถ้าหนัก จีโอโพลีเมอร์ที่อตั ราส่วน MLS:BA เท่ากับ 70:30 ที่อายุการบ่ม
7 วัน

Unconfined Compressive Strength, kPa
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ภาพที่ 4 กาลังอัดของดินลูกรังที่ไม่ผา่ นมาตรฐาน-เถ้าหนัก จีโอโพลีเมอร์ที่อตั ราส่วน MLS:BA เท่ากับ 50:50 ที่อายุการบ่ม
7 วัน
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Unconfined Compressive Strength, kPa
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ภาพที่ 5 กาลังอัดของดินลูกรังที่ไม่ผา่ นมาตรฐาน-เถ้าหนัก จีโอโพลีเมอร์ที่อตั ราส่วน MLS:BA เท่ากับ 30:70 ที่อายุการบ่ม
7 วัน

4. สรุ ปผลการวิจัย
งานวิจยั นี้ ศึกษาความเป็ นไปได้ในการนาเถ้าหนัก จีโอโพลีเมอร์ มาใช้ในการปรับปรุ งคุณภาพของดินลูกรังที่ไม่
ผ่านมาตรฐาน และเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์มาตรฐานของกรมทางหลวง โดยศึ กษากาลังอัดของตัวอย่างดิ นลูกรังที่ ไม่ผ่าน
มาตรฐาน-เถ้าหนัก จีโอโพลีเมอร์ ผลการศึกษาสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1) หน่วยน้ าหนักแห้งของดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐาน-เถ้าหนัก จีโอโพลีเมอร์ มีค่าเพิ่มขึ้นตามปริ มาณสารกระตุน้
จนถึ ง ค่ า ที่ เหมาะสม หลัง จากนั้ นหน่ ว ยน้ าหนัก แห้ ง มี ค่ า ลดลงกับ การเพิ่ ม ขึ้ น ของสารกระตุ ้น ส าหรั บ ทุ ก อัต ราส่ ว น
Na2SiO3:NaOH และอัตราส่ วนดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐานต่อเถ้าหนัก ค่าหน่ วยน้ าหนักแห้งสู งสุ ด (d,max) ของดิ นลูกรังที่
ไม่ผา่ นมาตรฐาน เถ้าหนัก จีโอโพลีเมอร์มีค่าลดลงตามปริ มาณ BA ที่เพิ่มขึ้นสาหรับทุกอัตราส่วน Na2SiO3:NaOH ค่าหน่วย
น้ าหนักแห้งที่ลดลงนี้เนื่องจากค่าความถ่วงจาเพาะของ BA ต่ากว่าค่าความถ่วงจาเพาะของดินลูกรังที่ไม่ผา่ นมาตรฐาน
2) อัตราส่ วนผสมที่ เหมาะสมของดิ นลูกรังที่ ไม่ผ่านมาตรฐาน-เถ้าหนัก จีโอโพลีเมอร์ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานพื้น
ทางดิ น ซี เมนต์ คื อ อัต ราส่ ว น MLS:BA เท่ ากับ 50:50, อัต ราส่ ว น Na2SiO3:NaOH เท่ ากับ 10:90 ปริ ม าณสารกระตุ ้น ที่
เหมาะสมเท่ากับ 1OCL และความเข้มข้นของ NaOH เท่ากับ 5 M ซึ่ งได้ค่ากาลังอัดแกนเดียวเท่ากับ 2,037 kPa (มีค่าสู งกว่า
ค่ามาตรฐานประมาณ 1.2 เท่า)
3) อัตราส่ วนผสมที่เหมาะสมของดินลูกรังที่ ไม่ผ่านมาตรฐาน-เถ้าหนัก จีโอโพลีเมอร์ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานรอง
พื้นทางดิ นซี เมนต์ คื อ อัตราส่ วน MLS:BA เท่ ากับ 30:70, อัตราส่ วน Na2SiO3:NaOH เท่ากับ 0:100 ปริ มาณสารกระตุน้ ที่
เหมาะสมเท่ากับ 1OCL และความเข้มข้นของ NaOH เท่ากับ 5 M ซึ่ งได้ค่ากาลังอัดแกนเดี ยวเท่ากับ 1,202 kPa (สู งกว่าค่า
มาตรฐานประมาณ 1.7 เท่า)
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ผลกระทบของอุณหภูมิแวดล้ อมต่ อถนนลาดยางมะตอยผสมสาเร็จ
ด้ วยเครื่ องวัดค่ าการยุบตัวจากตุ้มกระแทกแบบเบา
Effect of Ambient Temperature on Premix Asphalt Road
Using Light Weight Deflectometer
ประกาศ ทองประไพ1 และ พุทธพล ทองอินทร์ดา2*
Prakard Thongprapai1 and Puttapon Thongindam2*
บทคัดย่ อ
คุณสมบัติดา้ นความแข็งแรงของแอสฟัลต์ซ่ ึงเป็ นวัสดุหลักที่ช้ นั ผิวทางบนสุดของถนนลาดยางมีความแปรผันอย่าง
มากต่ออุณหภูมิแวดล้อม ส่ งผลทาให้การทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างทางตาแหน่งเดียวกันที่ช่วงเวลาต่างกันได้ผล
การทดสอบที่ไม่เท่ากัน นาไปสู่การประเมินผลที่ผิดพลาดได้ งานวิจยั นี้มุ่งศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิแวดล้อมกับผลทดสอบ
ที่ได้จากเครื่ องวัดค่าการยุบตัวจากตุม้ กระแทกแบบเบา บนโครงสร้างถนนแอสฟัลต์ที่ใช้ยางมะตอยผสมสาเร็ จ โดยทาการ
ทดสอบในแปลงทดสอบทุกชัว่ โมงของวัน และนาเสนอแบบจาลองในการปรับแก้ค่าการยุบตัวโดยสมการความสัมพันธ์
แบบเอกซ์โพเนนเชียลที่นาเสนอให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ (R2) เท่ากับ 0.72 ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ดีที่สามารถใช้ปรับแก้ค่า
ยุบตัวเข้าสู่อุณหภูมิมาตรฐาน
คาสาคัญ : อุณหภูมิแวดล้อม, แอสฟัลต์คอนกรี ต, เครื่ องวัดการยุบตัวจากตุม้ กระแทกแบบเบา
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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 (R 2) of 0.72, this
model could be used as deflection correction with acceptable accucracy.

Keywords: Ambient temperature, Asphalt concrete, Light Weight Deflectometer

1, 2

สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตาบลคลองหก อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

1, 2

Department of Civil Engineering Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Klong Hok, Thanyaburi,
Pathumthani 12110, Thailand
*

ผูน้ ิพนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : puttapon.t@en.rmutt.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

447

บทนา
การประเมิ นกาลังรับน้ าหนักของถนนสามารถกระท าได้โดยวิธีการทดสอบวัดค่าการยุบตัวที่ ผิวทาง (Surface
deflection test) ด้วยเครื่ องมือที่หลากหลาย รวมไปถึงเครื่ องวัดค่าการยุบตัวจากตุม้ กระแทก (Falling Weight Deflectometer,
FWD) ซึ่งมีท้ งั ขนาดมาตรฐานที่สามารถจาลองขนาดน้ าหนักและความถี่ในระดับเดียวกับน้ าหนักเพลารถบรรทุกมาตรฐาน
(Standard axle load) ได้ [Thongindam, 2009] เช่น ที่น้ าหนักลงล้อขนาด 5 ตัน เป็ นต้น ซึ่งตัวเครื่ องมีขนาดใหญ่และต้องใช้
รถยนต์ในการเคลื่อนย้ายหรื อลากจูงจากจุดทดสอบหนึ่ งไปยังจุดทดสอบต่อไป ซึ่ งเครื่ องมือดังกล่าวอาจไม่เหมาะสมกับ
ถนนที่ออกแบบและก่อสร้างมาเพื่อรองรับน้ าหนักบรรทุกขนาดเล็ก เช่น ถนนในชุมชน ทางจักรยาน ลานจอดรถยนต์ขนาด
เล็ก เป็ นต้น ซึ่ งในปั จจุบันมี การหันมาใช้วสั ดุแอสฟั ลต์แบบผสมสาเร็ จในการก่อสร้างและซ่ อมแซมโครงสร้างประเภท
ดังกล่าวมากขึ้น
ในขณะที่เครื่ องวัดค่าการยุบตัวจากตุม้ กระแทกขนาดเล็ก (Light Weight Deflectometer, LWD) ดังแสดงในภาพที่
1 ซึ่ งได้ถูกพัฒนาขึ้นให้มีความคล่องตัวในการทดสอบสู ง สามารถทดสอบและเคลื่อนย้ายได้ดว้ ยผูป้ ฏิบตั ิงานเพียง 1 คน จึง
มีขนาดเล็กกว่า ทาให้มีขอ้ ด้อยที่สร้างแรงกระแทกได้นอ้ ยกว่า เนื่ องจากตุม้ น้ าหนักมีขนาดสู งสุ ดไม่เกิน 25 กิโลกรัม ดังนั้น
จึงเหมาะสาหรับการทดสอบชั้นโครงสร้างที่อยูล่ ึกลงไปจากผิวถนน เช่น ชั้นพื้นทาง หรื อรองพื้นทาง ซึ่ งค่าหน่วยแรงขณะ
รับน้ าหนักรถบรรทุกได้ถูกกระจายออกและลดค่าลงไปมากแล้ว หรื อใช้สาหรับทดสอบโครงสร้างถนนที่ออกแบบมาเพื่อ
รองรับปริ มาณจราจรที่มีจานวนน้อยและจากัดน้ าหนักยานพาหนะ เช่น ถนนในชุมชน ลานจอดรถยนต์ขนาดเล็ก ทางเดิ น
เท้า ทางจักรยาน เป็ นต้น

ภาพที่ 1 เครื่ องวัดค่าการยุบตัวจากตุม้ กระแทกแบบเบา
โดยผลจากการทดสอบในลักษณะนี้ จะสามารถใช้เป็ นดัชนี พ้ืนฐานในการระบุ ความแข็งแรงสัมพัทธ์ระหว่าง
ตาแหน่งทดสอบได้อย่างรวดเร็ ว เนื่ องจากตามหลักการตามธรรมชาติจะพบว่าหากทดสอบด้วยการกระแทกบนผิวถนนด้วย
แรงกระแทกขนาดเดี ยวกัน โครงสร้างถนนที่ มีความแข็งแรงกว่าจะยุบตัวน้อยกว่า และในทางกลับกันตาแหน่ งที่ มีความ
แข็งแรงน้อยกว่าจะมีค่ายุบตัวสูงกว่านัน่ เอง และถึงแม้วา่ พฤติกรรมการเสี ยหายโดยส่วนใหญ่ของถนนลาดยาง เช่น การเกิด
รอยร้ าวที่ ผิ วถนน (Cracking) หรื อ การยุบ ตัว ตามแนวร่ อ งล้อ (Rutting) จะเป็ นความเสี ย หายแบบสะสม (Cumulative
damage) ที่เกิดจากพฤติกรรมความล้า (Fatigue) เป็ นหลัก ซึ่งจะแปรผันตามจานวนครั้งของการกดทับจากปริ มาณจราจร แต่
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ในเบื้องต้นขนาดของค่าการยุบตัวนี้สามารถนาไปสู่การสร้างเกณฑ์มาตรฐานของความแข็งแรงของโครงสร้างถนนทัว่ ไปได้
เช่น การกาหนดค่าการยุบตัวที่ยอมรับได้ เป็ นต้น
ทั้งนี้ พบว่าค่าการยุบตัวที่ผิวทางของถนนลาดยางมะตอยที่ได้จากผลจากการทดสอบโดยใช้แรงกระแทกนี้ จะแปร
ผันกับอุณหภูมิแวดล้อมเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากวัสดุแอสฟัลต์ซ่ ึ งมีบิทูเมน (Bitumen) เป็ นส่วนผสมหลักในการยึดเกาะมวล
รวมเอาไว้ด้วยกัน นั้น สามารถเปลี่ ยนแปลงสถานะจากของแข็ง (Solid) ที่ อุ ณ หภู มิห้องหรื อต่ ากว่ากลายเป็ นของเหลว
(Liquid) หรื อสถานะหนืด (Viscous) ที่อุณหภูมิสูงได้ และแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงสถานะนี้เป็ นสาเหตุทาให้กาลังความ
แข็งแรงของวัสดุแอสฟั ลต์บนผิวถนนลดลงได้อย่างมาก หรื อกล่าวอีกอย่างหนึ่ งคือผลการทดสอบการยุบตัวบนผิวถนนที่
ตาแหน่งเดียวกันในช่วงเวลาต่างกันมีแนวโน้มที่จะได้ค่าทดสอบที่ไม่เท่ากัน หากอุณหภูมิแวดล้อมในขณะทดสอบทั้งสอง
ครั้งต่างกันมาก ทาให้เกิดปั ญหาความแม่นยาในการแปรผลการทดสอบและนาไปสู่ ความคลาดเคลื่อนในการประเมินความ
แข็งแรงของถนนได้ และถึ งแม้ว่าจะมี การศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของแอสฟั ลต์กับอุณหภูมิแวดล้อม
ค่อนข้างมากในต่างประเทศ แต่ผลการศึกษาดังกล่าวอาจไม่เหมาะสมกับการนามาประยุกต์ใช้โดยตรงในประเทศไทย ด้วย
องค์ประกอบของความแตกต่างทั้งในด้านคุณสมบัติของวัสดุ ด้านสภาพภูมิอากาศ เป็ นต้น
ด้วยปั ญหาดังที่ กล่าวมาข้างต้น งานวิจยั นี้ จึงมุ่งศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิแวดล้อมที่มีต่อโครงสร้างถนนแบบ
ยืดหยุน่ หรื อถนนลาดยางมะตอยต่อการทดสอบวัดค่าการยุบตัวที่ได้จากเครื่ องมือวัดค่าการยุบตัวจากตุม้ กระแทกแบบเบา ซึ่ง
จะสามารถน าเสนอรู ปแบบหรื อแนวทางที่ เหมาะสมในการจัดการกับค่าทดสอบที่ ได้จากภาคสนามให้ได้ค่าปรั บแก้ที่
เหมาะสมและมีมาตรฐาน นาไปสู่การประเมินความแข็งแรงและกาลังรับน้ าหนักของถนนที่ถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ
การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในช่วงต้นของปี ค.ศ. 1885 Boussinesq ได้เสนอชุดสมการสาหรับวิเคราะห์ค่าการทรุ ดตัวของโครงสร้างฐานดิ น
แบบกึ่งอนันต์ (Half-space theory) ภายใต้การรับน้ าหนักกระทาแบบจุด โดยมีสมมติฐานว่าวัสดุดงั กล่าวมีคุณสมบัติเป็ นเนื้ อ
เดี ยวกัน (Homogeneous) มี คุณ สมบัติเหมื อนกัน ทุ กทิ ศทาง (Isotropic) มี ความยืดหยุ่นแบบเชิ งเส้น (Linear elastic) และ
แนวราบแผ่ไปด้านข้างในพื้นที่กว้างและลึกลงไปไม่สิ้นสุด ซึ่งภายใต้แกนอ้างอิงเชิงขั้วจะวิเคราะห์ชิ้นส่วน (Element) ขนาด
หนึ่งส่วนที่ตาแหน่งใต้แนวกระทาด้วยสมการที่ 1
1.

W=

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

(1)

โดยที่ W คือค่าทรุ ดตัวที่ผิวทาง, V คือ อัตราส่ วนปั วซ์ซอง, P คือ แรงกระทา, R ระยะจากแรงกระทาถึงตาแหน่ ง
พิจารณา และ E คือ ค่าโมดูลสั ยืดหยุน่
จากสมการที่ 1 ซึ่งเป็ นหัวใจหลักทางกลศาสตร์ ของการทดสอบในลักษณะนี้ โดยจะสังเกตได้วา่ ค่าการยุบตัวที่ผิว
ทางจะแปรผกผันกับค่าโมดูลสั ยืดหยุน่ ของโครงสร้างทาง ดังนั้นในทางกลับกันหากทราบแรงกระทา P และค่าอัตราส่ วน
ปั วซ์ซอง รวมเข้ากับผลการยุบตัวจากการทดสอบ จะทาให้สามารถคานวณหาค่าโมดูลสั ยืดหยุน่ ของโครงสร้างทางจากค่า
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ยุบตัวได้ จึงเรี ยกค่าดังกล่าวว่าค่าโมดูลสั ผิวทาง (Surface modulus) ซึ่งทาให้มีการพัฒนาทฤษฎีวิเคราะห์โครงสร้างชั้นทาง
ยืดหยุน่ (Layered elastic theory) โดย Burmister ในเวลาต่อมา
จากปั ญหาความแปรผันของอุณหภูมิที่ส่งผลกระทบ ต่อความแข็งแรงของโครงสร้างถนนของถนนชนิ ดยืดหยุน่ ที่
เกิดขึ้นนี้ ทาให้มีความพยายามที่จะศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดในการรับมือกับปั ญหาเหล่านี้ โดย
ในปี พ.ศ. 2539 ได้มีการศึกษาและจัดทาแผนภูมิแก้ไขค่าแอ่นตัวเนื่ องจากอุณหภูมิของถนน [ประสิ ทธิ์ และแสงชัย, 2539]
โดยใช้เครื่ องวัดค่าแอ่นตัวของกรมทางหลวง ณ ขณะนั้นคือ เครื่ องมือเบนเคลแมนบีม (Benkelman Beam) ทาการทดลองให้
น้ าหนัก กระท าต่ อ โครงสร้ างผิ วทางโดยใช้รถบรรทุ ก โดยเลื อ กทดลองถนนที่ มี ผิ วทางแอสฟั ล ต์ค อนกรี ต หนา 5 -12
เซนติเมตร โดยทาการวัดค่าการยุบตัวตามวิธีการวัดของกรมทางหลวง พร้อมกับวัดค่าอุณหภูมิที่ความลึกผิวทางประมาณ 34 เซนติเมตร ทุก ๆ ชัว่ โมง ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. ของแต่ละวัน ซึ่งทาการทดสอบในตาแหน่งร่ องล้อ นาค่าการแอ่นตัว
ที่ทดสอบได้มาสร้างความสัมพันธ์กบั ค่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปของถนน ซึ่ งจากผลการศึกษาทาให้ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์
หรื อแผนภูมิ โดยแยกตามความหนาของผิวทางแอสฟั ลต์คอนกรี ต 5.0, 8.0, และ 8.5-12.0 เซนติเมตร เพื่อใช้สาหรับนาไป
แก้ไขค่าแอ่น ตัวของถนนที่ วดั ได้ที่อุณ หภูมิต่าง ๆ ไปเป็ นค่าแอ่น ตัวของถนนที่ อุณ หภูมิที่ ตอ้ งการทราบ หรื ออุณ หภู มิ
มาตรฐาน (Standard temperature)
แต่เนื่ องจากขณะนั้นกรมทางหลวง ประเทศไทย ยังไม่มีหลักเกณฑ์ของอุณหภูมิที่ใช้เป็ นอุณหภูมิอา้ งอิง ในปี
เดียวกันนั้น [ประสิ ทธิ์ , 2539] ได้มีการศึ กษาวิจยั ต่อเนื่ องเพื่อประเมินอุณหภูมิของถนนขณะที่ รองรับการจราจรส่ วนใหญ่
เพื่อกาหนดเป็ นค่าอุณหภูมิมาตรฐานของกรมทางหลวงขึ้นมาโดยได้สรุ ปผลการประเมินว่าอุณหภูมิถนนของกรมทางหลวง
ที่ อยู่ในภาคต่างๆจะรองรับการจราจรส่ วนใหญ่ขณะที่ อุณ หภูมิ 37.8 ๐C หรื ออนุ โลมให้เป็ น 38 ๐C ในปี พ.ศ. 2556 ได้มี
การศึกษาถึงลักษณะอุณหภูมิของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรี ต เมื่อได้ประโยชน์แก่การประเมินความแข็งแรงของถนนลาดยาง
[นวพลและคณะ, 2556] โดยเลือกแปลงทดสอบถนนลาดยางที่ประเทศไทย ที่มีความหนาผิวทางแอสฟัลต์คอนกรี ต 3.2-19.8
ซม. ทาการเก็บข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2553 - 2554 โดยทาการตรวจวัดอุณหภูมิของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรี ต 4 ระดับความลึก
คือ ผิวบน (Surface), ที่ความลึก 1/3 ของความหนาผิวทาง (One-third Depth), กึ่งกลางความหนา (Mid-depth) และที่ผิวล่าง
ของผิวทาง (Bottom) จากผลการศึกษาพบว่ารู ปแบบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตลอด 24 ชัว่ โมงในทุกๆวันจะมีลกั ษณะเป็ น
วงจร โดยกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกลับเวลาเป็ นรู ป SINE CURVE ทุกๆความหนาผิวทางที่ทาการทดสอบและ
ลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิในผิวทางมีลกั ษณะการแผ่จากผิวบนลงสู่ ดา้ นล่าง โดยอุณหภูมิผิวทางด้านบนจะมีช่วง
การเปลี่ยนแปลงที่กว้างกว่าผิวทางด้านล่างโดยกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความอุณหภูมิกบั ความลึกมีลกั ษณะเป็ นรู ปกรวย
ซึ่ งจากการศึ กษาของ ประสิ ทธิ์ ซึ่ งได้เสนออุณหภูมิมาตรฐานเฉลี่ ย 38 ๐C นั้น [ประสิ ทธิ์ , 2539] อาจมี ความคลาดเคลื่อน
เนื่องจากตาแหน่งทดสอบที่ใช้เป็ นตัวแทนวัดอุณหภูมิผิวทางที่ไม่ได้คานึงถึงลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิ ซึ่ งจากผล
การศึกษาของ นวพลและคณะ พบว่า อุณหภูมิที่ควรเลือกใช้เป็ นตัวแทนอุณหภูมิผิวทางคือ คืออุณหภูมิที่ตาแหน่งกึ่งกลางผิว
ทางแอสฟัลต์คอนกรี ต
ในต่อมาได้มีการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่มีต่อค่าโมดูลสั ของผิวทางแอสฟั ลต์คอนกรี ต [ธนศักดิ์
และ สมัคร, 2541] โดยทาการทดสอบในสนาม เป็ นระยะทาง 100 เมตร ทุกๆ 25 เมตร 4 สายทาง เป็ นสายทางที่ก่อสร้างบน
คันทางดินเดิม 2 สายทางและเป็ นทางก่อสร้างใหม่ 2 สายทางโดยทาการวัดอุณหภูมิผิวทาง และวัดค่าการแอ่นตัวของผิวทาง
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ที่ อุณ หภูมิ ต่างๆด้วยเครื่ องมื อ FWD ทุ กๆ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 18.00 น. โดยวิเคราะห์ ห าความสัมพัน ธ์ของ
โมดูลสั ของแอสฟั ลต์คอนกรี ต ด้วยโปรแกรม ELMOD 3 ใน 2 ลักษณะ คือ วิเคราะห์เป็ นโครงสร้างทาง 3 ชั้น และ 4 ชั้น
โดยผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่ได้เป็ นไปในทานองเดียวกัน ดังสมการที่ 2 และ 3 ตามลาดับ
กรณี วเิ คราะห์เป็ นโครงสร้างทาง 4 ชั้น

E = 4.8024T 2 − 4757.78T + 12661

(2)

กรณี วเิ คราะห์เป็ นโครงสร้างทาง 3 ชั้น

E = 4.8024T 2 − 450.63T + 12514

(3)

ในต่อมาได้มีการศึ กษาการปรับ แก้ผลกระทบของอุณหภูมิผิวทางแอสฟั ลต์คอนกรี ตที่ มีต่อการประเมิ นความ
แข็งแรงของถนนลาดยาง [นวพลและคณะ, 2557] โดยทาการเก็บข้อมูลอุณหภูมิผิวทาง และข้อมูลการทดสอบความแข็งแรง
ของผิวทางด้วยเครื่ องมือวัดค่าการยุบตัวจากตุม้ กระแทก (FWD) โดยมีตาแหน่งการทดสอบกระจายทัว่ ประเทศไทย ในช่วง
เวลาระหว่างปี 2553 -2554 และได้วิเคราะห์แบบจาลองการปรับแก้ค่าการแอ่นตัวแสดงได้สมการที่ 4 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์
ความเชื่อมัน่ ( R2) เท่ากับ 0.538 และจะได้ค่าการแอ่นตัวที่อุณหภูมิอา้ งอิงดังสมการที่ 5 ตามลาดับ
-4 1.145 (35 −T )
DCF = 10(4.089x10 ) z

Dref = DCF xDT

(4)
(5)

โดยที่ DCF = ค่าปรับแก้ผลของอุณหภูมิต่อค่าการแอ่นตัว (Deflection Correction Factor) ให้เป็ นค่าการแอ่นตัว
ของผิวทางที่อุณหภูมิมาตรฐานที่ 35 ๐C, Dref คือ ค่าการแอ่นตัวที่อุณหภูมิมาตรฐาน, DT ค่าการแอ่นตัวที่อุณหภูมิใดๆ, T คือ
อุณหภูมิทดสอบใดๆ ที่ก่ ึงกลางผิวทาง, Z คือ ความหนาชั้นผิวทาง
ทั้งนี้ได้กล่าวอธิบายไว้เบื้องต้นแล้วว่าผลการศึกษาทั้งหมดข้างต้นนี้ได้มากจากการทดสอบด้วยเครื่ อง FWD ขนาด
ปกติ ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่มีประสิ ทธิภาพสูง แต่ก็มีขอ้ จากัดในด้านราคาที่ค่อนข้างสูง ด้านความยุง่ ยากในการทดสอบเนื่องจาก
มีขนาดใหญ่ ดังนั้นในการวิจยั นี้ จึงมุ่งทดสอบด้วยเครื่ อง LWD ซึ่ งมีขนาดเล็กกว่า และคุณสมบัติอีกหลายประการดังที่ได้
อธิบายไว้ขา้ งต้นแล้ว

วิธีดาเนินการวิจัย
โครงการวิจัยนี้ ได้ก าหนดพื้ น ที่ ส ร้ างแปลงทดสอบไว้บ ริ เวณพื้ น ที่ ข องคณะวิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อความสะดวกสาหรับนักวิจยั ในการปฏิบตั ิงานและติดตามเก็บข้อมูล โดยกาหนดขนาดและ
รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 2 โดยแปลงทดสอบมีขนาด 1.00 m x 2.00 m ทาการขุดจากผิวดินเดิมลึก 25 ซม. และปรับ
ระดับเพื่อก่อสร้างชั้นพื้นทางดินซี เมนต์หนา 15 ซม. และชั้นแอสฟัลต์จากยางมะตอยผสมสาเร็ จหนา 10 ซม. เพื่อจาลอง
โครงสร้างถนนลาดยางรับน้ าหนักเบา สาหรับวิธีการดาเนินการวิจยั มีข้ นั ตอนต่าง ดังนี้
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ภาพที่ 2 ภาพตัดแสดงรายละเอียดแปลงทดสอบในโครงการวิจยั นี้
1) ทดสอบคุณสมบัติของดินซี เมนต์ที่จะใช้ทาพื้นทางแบบปรับปรุ งคุณภาพในแปลงทดสอบตามมาตรฐานที่ ทล.
– ม. 204/2556 (กรมทางหลวง, 2546)
2) จัดเตรี ยมพื้นที่แปลงทดสอบตามที่กาหนดไว้ และทดสอบความแข็งแรงของชั้นดินเดิมด้วยเครื่ องมือ LWD โดย
เลือกใช้แผ่นเหล็กกระจายแรงกระแทกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม.
3) เทชั้นพื้นทางดินซี เมนต์ และบดอัดให้แน่ นสม่าเสมอตลอดทั้งแปลง โดยใช้เครื่ องตบดินน้ าหนักกดทับ 7 ตัน
จากความถี่การสัน่ สะเทือน 5600 รอบต่อนาที ให้ได้ความหนาดินซีเมนต์หลังบดอัด 0.15 ม.
4) เมื่อพื้นทางดิ นซี เมนต์อายุครบ 15 วัน ตามมาตรฐาน ๖กรมทางหลวง, 2546) ทาการเทผิวทางด้วยยางมะตอย
ผสมสาเร็ จ พร้อมบดอัด ดังภาพที่ 3
5) ทาการวัดอุณ หภูมิผิวทางแอสฟั ลต์คอนกรี ต โดยในงานวิจยั นี้ จะใช้อุณ หภูมิผิวทางที่ ความลึ กกึ่ งกลางเป็ น
ตัวแทนค่าอุณหภูมิของชั้นแอสฟัลต์ท้ งั หมด ดังภาพที่ 4
6) ทาการทดสอบการยุบตัว ดังภาพที่ 5 ที่ตาแหน่งเดิ มของผิวแอสฟั ลต์กลางแปลงทดสอบ ด้วยเครื่ องมือ LWD
จานวน 10 ชุด/ชัว่ โมง จนครบ 24 ชัว่ โมง โดยทาการตรวจวัดค่าอุณหภูมิของแอสฟัลต์ในทุกชัว่ โมงของการทดสอบ
7) ทาการวิเคราะห์ผลทดสอบเพื่อนาเสนอแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ในการปรับแก้ค่าการยุบตัวที่ผิวทาง และค่า
โมดูลสั ยืดหยุน่ ผิวทางที่เหมาะสม
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8) ทาการทดสอบวัดค่าการยุบตัวบนถนนที่ใช้งานจริ งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในช่วงเวลาที่
อุณหภูมิต่างกัน เพื่อใช้เป็ นข้อมูลยืนยันประสิ ทธิภาพของแบบจาลอง ทาการวิเคราะห์และสรุ ปผล

ภาพที่ 3 การบดอัดชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรี ต

ภาพที่ 4 การวัดอุณหภูมิตาแหน่งผิวบนและกึ่งกลางผิวทางแอสฟัลต์

ภาพที่ 5 การทดสอบวัดค่าการยุบตัวในแปลงทดสอบ
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ผลและวิจารณ์ผล
4.1 ผลการทดสอบวัสดุช้ันดินเดิมและพื้นทาง
ที่ระดับความลึกของชั้นดินเดิมที่ขุดลึกลงไป 25 ซม. นั้น ได้ทาการทดสอบความแข็งแรงด้วยเครื่ องมือ LWD ซึ่ ง
จากข้อมูลที่ ระบุในคู่มือจากโรงงานผูผ้ ลิตในประเทศญี่ปุ่นมีขอ้ แนะนาให้เลือกใช้ค่าโมดูลสั ยืดหยุน่ ที่ สอดคล้องกับค่าการ
ทรุ ดตัวที่สมั พันธ์กบั ขนาดแผ่นเหล็ก กรณี แผ่นเหล็กกระจายแรงกระแทกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. แนะนาให้ใช้ค่า
ยุบตัว 1.25 มม. ซึ่งได้ทาการทดสอบหลายระดับแรงและได้ผลการวิเคราะห์การถดถอย และได้ค่าโมดูลสั ยืดหยุน่ ของชั้นดิน
เดิมเท่ากับ 18 MPa ดังภาพที่ 6
ในส่วนของชั้นพื้นทางของแปลงทดสอบที่ถูกออกแบบให้เป็ นชั้นพื้นทางปรับปรุ งคุณภาพแบบดินซี เมนต์ โดยผล
การทดสอบคุณสมบัติของดินลูกรังที่คดั เลือกมาพบว่ามีค่าพิกดั เหลวร้อยละ 27.8 ค่าดัชนีพลาสติกร้อยละ 4.91 และผลการ
ทดสอบการร่ อนผ่านตะแกรงผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมทางหลวง โดยการทดสอบโดยวิธี Modified Proctor Compaction
Test ได้ปริ มาณความชื้นที่เหมาะสมร้อยละ 8.8 ซึ่งจะนาไปใช้ในการผสมดินกับซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ต่อไป

ภาพที่ 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยหาค่าโมดูลสั ยืดหยุน่ ของชั้นดินเดิม
ผลการสร้ างแบบจาลองการปรับแก้ ค่าการยุบตัว
ผลการทดสอบค่าการยุบตัวที่ได้จากเครื่ องมือ LWD
ที่ตาแหน่ งเดิ มในแปลงทดสอบ ตลอดระยะเวลา 24 ชัว่ โมง เที ยบกับอุณหภูมิที่ก่ ึงกลางความหนาชั้นแอสฟั ลต์
แสดงได้ดงั ภาพที่ 7 ซึ่ งพบว่าค่าการยุบตัวมีค่าเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่ งเมื่อวิเคราะห์การถดถอยหาความสัมพันธ์ระหว่าง
อุณหภูมิและค่าการยุบตัวให้ได้ความสัมพันธ์แบบเอกซ์โพเนนเชี ยลเพื่อให้สอดคล้องกับการศึ กษาที่ ผ่านมา ได้ค่าความ
เชื่อมัน่ R2 เท่ากับ 0.72 ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ดี
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ภาพที่ 7 ความแปรผันของค่าการยุบตัวของผิวแอสฟัลต์จากการทดสอบ LWD เทียบกับอุณหภูมิ
ค่ าความสั ม พัน ธ์ ที่ ไ ด้จ ากการวิเคราะห์ ก ารถดถอยค่ า การยุบ ตัว ที่ แ สดงในภาพที่ 7 สามารถน ามาสร้ างเป็ น
แบบจาลองปรับแก้ค่าการยุบตัว โดยเลือกกาหนดให้อุณหภูมิ 35 ๐C เป็ นอุณหภูมิมาตรฐานของผิวทางในประเทศไทย
เพื่อให้เป็ นแนวทางเดี ยวกันกับงานวิจยั ที่ ผ่านมา [นวพล และคณะ, 2557] ซึ่ งทาให้สามารถนาเสนอค่าปรับแก้การยุบตัว
(Deflection Correction Factor) ของถนนลาดยางมะตอยแบบผสมสาเร็ จได้ดงั สมการที่ 6 โดยแนวทางการใช้งานค่าปรับแก้
ในสมการที่ 6 ยังคงเป็ นไปในลักษณะเดียวกับสมการที่ 4 คือใช้คู่กบั สมการที่ 5 เพื่อหาค่าการยุบตัวที่อุณหภูมิมาตรฐาน 35
๐
C
-5
DCF = 10(3.6x10 ) z (35−T )

(6)

ทั้งนี้เพื่อเป็ นการยืนยันความถูกต้องเหมาะสมและตรวจสอบประสิ ทธิภาพของแบบจาลองที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้
จึ ง ได้ท าการเลื อ กถนนภายในมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลธัญ บุ รี โดยมี เกณฑ์ ส าคัญ ในการคัด เลื อ กคื อ เป็ น
ถนนลาดยางมะตอยที่ออกแบบและก่อสร้างเพื่อรองรับปริ มาณจราจรขนาดเล็ก และมีความหนาไม่มาก สอดคล้องกับแปลง
ทดสอบและขนาดของเครื่ องมือ LWD โดยทาการทดสอบที่ตาแหน่งเดิม ในช่วงเช้าเวลา 11.00 น. / ช่วงบ่ายเวลา 14.00 น.
/ และช่วงค่าเวลา 19.00 น. เพื่อให้ได้ค่าอุณหภูมิแอสฟัลต์ที่แตกต่างกัน ซึ่ งจะทาให้ได้ค่าการยุบตัวที่แตกต่างกันด้วย โดยผล
การทดสอบพบว่าช่วงอุณหภูมิที่ก่ ึงกลางผิวทางระหว่าง 24.2 – 28.5 ๐C ซึ่ งค่อนข้างต่ากว่าอุณหภูมิมาตรฐาน 35 ๐C โดยผล
การปรับแก้ค่าการยุบตัวจากแบบจาลองที่ เสนอในงานวิจยั นี้ คือ สมการที่ 6 เปรี ยบเที ยบกับสมการที่ 4 งานวิจยั ก่อนหน้า
๖นวพล และคณะ, 2557])ได้ผลดังแสดงในภาพที่ 8
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ภาพที่ 8 ผลการปรับเทียบค่าการยุบตัวจากถนนจริ งจาก 2 แบบจาลอง
จากผลการปรับแก้ค่าการยุบตัวในภาพที่ 8 พบว่าค่าการยุบตัวภายหลังการปรับแก้ดว้ ยแบบจาลองที่ นาเสนอจาก
การศึกษานี้ สามารถปรับแก้ให้ค่าการยุบตัวที่อุณหภูมิต่างกันกลับมามีค่าในระดับใกล้เคียงกันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยมี
ค่าความต่างน้อยกว่ากรณี การใช้แบบจาลองจากสมการที่ 4 นอกจากนั้นยังมีขอ้ สังเกตที่ชดั เจนว่าแบบจาลองจากการศึกษานี้
ให้ค่าการยุบตัวที่สูงกว่าค่าปรับแก้จากสมการที่ 4 ซึ่ งเป็ นไปได้วา่ เนื่ องจากสมการนี้ ถูกพัฒนาขึ้นมาจากข้อมูลที่ได้จากการ
ทดสอบถนนของกรมทางหลวง ซึ่ งมีความแข็งแรงกว่ามาก ในขณะที่สมการที่ 6 ถูกพัฒนาจากผิวทางยางมะตอยแบบผสม
สาเร็ จโดยตรง จึงประยุกต์ใช้งานกับผลทดสอบในกรณี น้ ี ได้เหมาะสมกว่า และในลักษณะของงานอื่นๆ ที่เป็ นในลักษณะ
ของงานเฉพาะที่ตอ้ งการให้แอสฟัลต์มีความหนาสู ง อาจส่ งผลให้การกระจายตัวของอุณหภูมิมีค่าต่ากว่า หรื ออาจแต่กต่าง
ไปจากงานวิจัยในครั้ งนี้ มาก ดังนั้น จึ งควรจัด ท าแปลงทดสอบเช่ น เดี ยวกัน เพื่ อ ศึ ก ษาค่ าการยุบ ตัวของแอสฟั ล ต์จ าก
ผลกระทบของอุณหภูมิแวดล้อมต่อไป

สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาประเมินกาลังรับน้ าหนักถนนที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่ถนนสายหลักซึ่ งแน่นอนว่ามีความสาคัญ
กับหลายภาคส่ วนอย่างมาก ซึ่ งอาจเป็ นเหตุผลหลักที่ ทาให้มีรายงานการวิจยั จานวนน้อยมากที่ ศึกษาเกี่ยวกับการประเมิน
ความแข็งแรงเกี่ยวกับโครงสร้างถนนที่รับน้ าหนักขนาดเล็ก ทาให้ภาพความเสี ยหายของผิวทางของถนนในชุมชน รวมทั้ง
ทางจักรยาน ทางเดินเท้า ลานจอดรถยนต์ขนาดเล็ก กลายเป็ นสภาพชินตาในสังคมไทย
งานวิจยั ฉบับนี้มุ่งศึกษาแนวทางการประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างดังกล่าว เพื่อสร้างแบบจาลองปรับแก้ค่า
ผลทดสอบที่ ได้จากการวัดค่าการยุบตัวที่ อุณหภูมิต่างกัน ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่ ตอ้ งเผชิ ญโดยตลอดในการปฏิ บัติงานจริ ง โดย
ทดสอบกับแปลงทดสอบที่สร้างขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บนชั้นดินเดิมที่มีพ้นื ทางเป็ นดินซี เมนต์
และผิวทางเป็ นยางมะตอยผสมสาเร็ จ ซึ่ งผลการทดสอบวัดค่าการยุบตัวที่ ผิวทางด้วยเครื่ องมือ LWD ตลอด 24 ชัว่ โมง ที่
ตาแหน่งเดิมแสดงความแปรผันอย่างมากเมื่อเทียบกับอุณหภูมิแอสฟัลต์ขณะทดสอบ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ที่ผ่านมาทั้ง
ในและต่างประเทศ
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ผลจากการศึ กษาได้นาเสนอแบบจาลองปรับแก้ค่าการยุบตัว ซึ่ งมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจที่ เที ยบกับข้อมูล
พื้นฐานในระดับดี ผลการนาไปประยุกต์ใช้กบั การทดสอบจากโครงสร้างถนนที่ รับน้ าหนักขนาดเล็กซึ่ งใช้งานอยูจ่ ริ งใน
พื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่าแบบจาลองที่ นาเสนอสามารถปรับแก้ให้ค่าผลทดสอบการยุบตัวที่
อุ ณ หภู มิ ต่ างกัน มี ค่ าเข้าสู่ ก ารยุบ ตัวที่ อุ ณ หภู มิ ม าตรฐาน 35 ๐C ได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี ค่ า ความต่ า งน้อ ยกว่า
แบบจาลองจากงานวิจยั ที่ผา่ นมาซึ่งน่าจะเหมาะกับโครงสร้างถนนทางหลวงมากกว่า ผลจากการศึกษาครั้งนี้ จะเป็ นแนวทาง
ที่สาคัญในการศึกษาวิจยั ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาระบบการประเมินความแข็งแรงโครงข่ายถนนในชุมชนต่อไป
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การควบคุมอุณหภูมิและความชื้ นสั มพัทธ์ โดยใช้ ทฤษฏีฟัซซีลอจิก
Temperature and Relative Humidity Control using Fuzzy Logic
วุฒิชยั ปวงมณี 1* ฐิติ กันทาปั น1 และ มารุ ต คงเพชร์2
Wutichai Phongmanee1* Thiti Kantapan1 Marut Khongpech2

บทคัดย่อ
บทความนี้ นาเสนอการออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ โดยใช้ทฤษฏี ฟัซซี ลอจิ กในการ
ตัดสิ น ใจ กรณี ศึ กษาการปลูกสตรอเบอร์ รี่พนั ธุ์พ ระราชทาน 80 โดยใช้อุป กรณ์ ตรวจวัดอุณหภูมิ และอุปกรณ์ ตรวจวัด
ความชื้นสัมพัทธ์ มาทาการวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรื อน ที่ใช้ระบบการระเหยของน้ าช่วยในการทาความเย็น
(Evaporative cooling system) และใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการควบคุมและเชื่ อมต่อกับเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ ต เพื่อส่ ง
ข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย สาหรับบันทึกข้อมูลและแสดงผลบนเว็บไซต์ จากผล
การทดลอง โดยใช้วิธีดีฟัซซี ฟิ เคชัน่ (Defuzzifcation) แบบหาจุดศู นย์ถ่วง (Center Of Gravity) สามารถควบคุ มอุณหภูมิ
ในช่วง 20-27 องศาเซลเซียสและความชื้นสัมพัทธ์ในช่วง 70-80 %RH โดยอุปกรณ์ที่ออกแบบ มีค่าความผิดพลาดเฉลี่ยรวม
ในการวัดอุณหภูมิไม่เกิน 1.7 องศาเซลเซียสและค่าความผิดพลาดเฉลี่ยรวมในการวัดความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 12.4%RH

คาสาคัญ : ฟัซซีลอจิก, ฟัซซี เซต, Evaporative cooling system, แผ่นรังผึ้ง
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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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บทนา
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ มีการนามาใช้ในภาคการเกษตรในปั จจุบนั มากขึ้น ธนากร น้ าหอม
จันทร์ และอติกร เสรี พฒั นานนท์ (2557) ได้พฒั นาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรื อน
เพาะปลู กพื ช ไร้ ดิ น ศุ ภ วุฒิ ผากา และคณะ (2557) ได้พ ัฒ นาระบบควบคุ ม อุ ณ ห ภู มิ แ ละความชื้ น ที่ เหมาะสมต่ อ การ
เจริ ญเติบโตของเห็ด และ T. Kaewwiset and P. Yodkhad (2017) ได้พฒั นาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติโดย
ใช้ Fuzzy Logic ในขั้นตอนวิธีการเพาะเห็ด ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะเป็ นอุตสาหกรรมการเกษตรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสู ง
และต้องปลูกภายในโรงเรื อนระบบปิ ด เพราะต้องมีการควบคุมการเจริ ญเติบโตและการให้ผลผลิต ตลอดจนการป้ องกันจาก
แมลงที่เป็ นศัตรู ของพืช ซึ่ งจะมีตน้ ทุนในการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์สูงมาก อีกทั้งหากเป็ นพืชที่ตอ้ งเจริ ญเติบโตโดยมีการ
ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นหรื อต้องปลูกตามช่วงฤดูกาล ซึ่ งจะมีปัญหาในด้านพื้นที่ๆ ทาการเพาะปลูกที่ไม่เหมาะสม ซึ่ง คม
กฤช รามนัฏและคณะ (2550)ได้ใช้ทฤษฎีฟัซซี ลอจิกสาหรับการควบคุมอุณหภูมิของกระบวนการเตาอบ ยงยุทธ์ พัฒนพงศ์
และ ชัชวาล พรพัฒน์กุล ( 2559) มีการประยุกต์ใช้ตวั ควบคุมฟัซซี ลอจิกร่ วมกับตัวควบคุมอินทิกรัลแบบปรับตัวได้สาหรับ
ระบบควบคุ มกระบวนการอุณหภูมิแบบการพา โดยส่ วนใหญ่ วิธีการที่ นามาใช้สาหรับการควบคุมการตัดสิ นใจในการ
ท างานจะใช้ฟั ซ ซี ล อจิ ก ซึ่ ง L. Novickis and A. Jurenoks (2017) ก็ มี ก ารน ามาใช้ส าหรั บ ระบบควบคุ ม ความร้ อ น โดย
การศึ กษาในครั้งนี้ มีแนวความคิดที่สร้างโรงเรื อนที่ สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมและสามารถดูแลได้ทวั่ ถึง
โดยกรณี ศึกษาการปลูก สตรอเบอร์รี่พนั ธุ์พระราชทาน 80 ซึ่งจะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงปริ มาณ
การรดน้ าที่ เหมาะสมต่อ การเจริ ญ เติ บ โตของต้น สตรอเบอร์ รี่ เพื่ อให้ตน้ สตรอเบอร์ รี่เจริ ญ เติ บ โตตามสภาพอากาศใน
ขณะนั้นและสามารถให้ดอกและผลได้
จากเหตุผลข้างต้นจึงได้มีแนวคิดในการออกแบบอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรื อนที่ใช้ระบบ
ทาความเย็นแบบที่ใช้การระเหยของน้ าช่วยในการทาความเย็น (Evaporative cooling system) ได้ใช้ทฤษฎีฟัซซี ลอจิกในการ
ตัดสิ นใจสาหรับการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่ เหมาะสม สาหรับต้นสตรอเบอร์ รี่ พนั ธุ์พระราชทาน 80 ที่ ปลูกได้ง่าย
ทนทานต่อศัตรู พืชและเป็ นสตรอเบอร์ รี่ที่ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นและติดดอกออกผลได้ง่ายเมื่ออยู่ในสภาพอากาศที่
เหมาะสม ในรู ปแบบของกล่องอุปกรณ์ควบคุมและมีการแสดงค่าอุณหภูมิ ความชื้นบนเว็บไซต์สาหรับจัดเก็บเป็ นข้อมูล
เพื่อที่จะนาไปศึกษาต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนการดาเนิ นงานที่จะกล่าวถึงโดยมีการศึกษาและออกแบบ การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ โดย
ใช้ท ฤษฏี ฟั ซ ซี ล อจิ ก กรณี ศึ กษาการปลู กสตรอเบอร์ รี่พ ัน ธุ์ พ ระราชทาน 80 โดยสถานที่ ใ นการทดลองและทดสอบ
มหาวิทยาลัยนอร์ ท-เชียงใหม่ 169 หมู่ 3 ตาบลหนองแก๋ ว อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อให้การดาเนินงานในครั้งนี้
สาเร็ จผลเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และขอบเขตตามที่ได้กาหนดไว้ มีข้ นั ตอนการดาเนินงานตามลาดับดังต่อไปนี้
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1. ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลและเลือกอุปกรณ์
ศึกษาข้อมูลทฤษฏี ฟัซซี ลอจิกและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการออกแบบโรงเรื อนสาหรับ
ปลูกสตรอเบอร์ รี่และนาข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์หาจุดอ่อน และปั ญหาต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้น โดยได้ทาการศึ กษาหาข้อมูลต่างๆ
และอุปกรณ์ที่นามาใช้ ดังต่อไปนี้
1.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ของสตรอเบอร์ รี่
มนตรี แสนสุ ข . (2559) กล่ า วว่ า สตรอเบอร์ รี่ จัด อยู่ ใ นตระกู ล Rosaceae สกุ ล Fragaria มี จ านวน
โครโมโซมพื้นฐาน n = 7 การเจริ ญเติบโตเป็ นไม้ลม้ ลุกอายุหลายปี ขนาดเล็กที่มีลาต้นสั้นและหนาจนดูเหมือนว่าไม่มีลาต้น
ทรงพุม่ กว้าง 20–30 เซนติเมตร สูง 15 – 20 เซนติเมตร ความสูงและทรงพุม่ แตกต่างไปตามพันธุ์
1.1.1 ส่วนประกอบต่างๆ ของสตรอเบอร์รี่ ลาต้นจะแตกกอเป็ นพุม่ เตี้ย 6-8 นิ้ว ทรงพุม่ กว้าง 8-12 นิ้ว สู ง
6-8 นิ้วขึ้นอยูก่ บั สายพันธุ์และฤดูปลูกและจะมีใบเป็ นแบบกลุ่มประกอบด้วยใบย่อย 3 ใบ ขอบใบมีกา้ นใบยาวแต่ละต้นจะมี
ใบมากกกว่า 10 เจริ ญสลับกันแต่ละใบจะมีชีวิตอยูน่ าน 1-3 เดือน และเป็ นพืชที่มีระบบรากตื้นเมื่อย้ายมาปลูกจะสร้างรากที่
แข็งแรง (Peg Root) ซึ่ งจะมีอายุประมาณ 3-4 อาทิตย์ หลังจากนั้นรากที่เจริ ญขึ้นมาใหม่อาจเป็ นแบบกึ่งถาวรมีอายุนานกว่า
หนึ่ งฤดูปลูกหรื ออาจเป็ นรากชัว่ คราว (อายุ 1-7 วัน) ซึ่ งจะเจริ ญในระดับความลึก 3-4 นิ้ว หรื ออาจจะลึก 12 นิ้วในดินที่ร่วน
ซุย ดังนั้นรากจะเจริ ญสูงขึ้นเหนือระดับดินตามอายุ ในส่วนของตาดอกจะ เจริ ญจากตายอดซึ่งเกิดจากเหง้าที่เจริ ญขึ้นมาใหม่
เมื่อได้อุณหภูมิต่ากว่า 15 องศาเซลเซียส ช่วงแสงสั้น (ต่ากว่า 10 ชัว่ โมงต่อวัน) ชักนาให้เกิดการเจริ ญของดอกโดยแต่ละต้น
มีช่อดอก 4-7 ช่อและแต่ละช่อจะมีดอก 5-10 ดอกๆ จะมีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ และกลีบดอก 5 กลีบ แต่ในดอกขนาดใหญ่อาจจะ
มีมากกว่านี้ ในอุณหภูมิกลางวันสูงกว่า 22.2 องศาเซลเซียสต่ออุณหภูมิกลางคืน 21.1 องศาเซลเซียส แสดงตัวอย่างต้นสตรอ
เบอร์รี่พนั ธุ์พระราชทาน 80 ดังภาพที่ 1

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 1 สตรอเบอร์รี่พนั ธุ์พระราชทาน 80 (ก) ลาต้นและใบไม้ (ข) ดอกสตรอเบอร์รี่ (ค) ผลสตรอเบอร์รี่
1.1.2 การให้น้ าของสตรอเบอร์ รี่ส่วนใหญ่ใช้แบบระบบน้ าหยดเพราะทาให้สตรอเบอร์รี่แข็งแรง
ไม่เป็ นโรคง่ายและแปลงปลูกไม่แฉะชื้ น มีวชั พืชน้อยและที่สาคัญทาให้ผลผลิตมีคุณภาพดีและประหยัดน้ า ถ้าเป็ น
ระบบน้ าหยดจะให้น้ านานประมาณ 20-30 นาที ต่ อครั้ ง แต่ ถา้ วันไหนแดดจัดจะให้น้ า 2 ครั้ ง สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมซึ่ งอุ ณ หภู มิ เป็ นตัว การที่ มี ผ ลต่ อ การเจริ ญเติ บ โตของสตรอเบอร์ รี่ คื อ อุ ณ หภู มิ ช่ ว งกลางวัน 24
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องศาเซลเซี ยส ช่วงกลางคืน 16 องศาเซลเซี ยส หรื ออุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 20-27 องศาเซลเซี ยส โดย ณรงค์ชยั พิพฒั น์
ธนวงศ์.(2543) สรุ ปดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 อุณหภูมิและการเจริ ญเติบโตของสตรอเบอร์รี่
ลับดับ

การเจริญเติบโตของสตรอเบอร์ รี่

อุณหภูม/ิ องศาเซลเซียส

1

อุณหภูมิที่ต่าสูงสาหรับการพัฒนาตาดอก

24 °C

2

ช่วงแสงสารอาหารไม่มีผลต่อการพัฒนาตาดอก

12 °C

3

อุณหภูมิที่เหมาะสม

4

ช่วงแสงสารอาหารมีผลต่อการพัฒนาตาดอก

5

อุณหภูมิสูงสุดสาหรับการพัฒนาของดอก

ช่วงกลางวัน 25 °C
ช่วงกลางคืน 18 °C
18 °C

เวลา/เดือน

ช่วง
เดือนกันยายน –
เดือนตุลาคม

22-24 °C

ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่าช่วงแสงสั้นหรื อปลายเดือนกันยายนจนถึงตุลาคมเนื้ อเยือ่ จะเปลี่ยนจากตาใบเป็ น
ตาดอก โดยจะเริ่ มเมื่อมีอุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 12 องศาเซลเซียส และเมื่อช่วงแสงต่ากว่า 10
ชัว่ โมงต่อวันจะกระตุน้ การพัฒนาตาดอก ช่วงแสงที่เหมาะสมคือ 8 ชัว่ โมงต่อวัน
1.2 ฟัซซีเซต (Fuzzy Set)
ไพโรจน์ เยียระยง .(2559, น. 42 - 44) กล่าวว่า เซต (Set) เป็ นวิชาแขนงหนึ่งของวิชาคณิ ตศาสตร์
ที่ นักวิช าการทั่วๆ ไปจะรู ้ จักวิชานี้ ในลัก ษณะที่ เป็ นการศึ ก ษาการรวมกลุ่ม ของสิ่ งของ (Collections) โดยพิ จ ารณาการ
รวมกลุ่มของสิ่ งของเช่น จุด เส้น สมการและจานวนจริ ง ซึ่ งถูกพัฒนาในประเทศและต่างประเทศจนเกิดความก้าวหน้าเป็ น
แขนงวิชาที่มีความสาคัญในวิชาคณิ ตศาสตร์ สาขาต่างๆ การดาเนิ นการเชิงตรรกะของฟัซซี ลอจิกจะมีลกั ษณะเช่นเดียวกับ
ทฤษฎีเซตแบบดั้งเดิม โดยการดาเนิ นการพื้นฐานที่สาคัญได้แก่ ยูเนี ยน (Union) อินเตอร์ เซกชัน (Intersection) และคอมพลี
เมนต์ (Complement) ซึ่ งการอนุ ม านฟั ซ ซี มี อ ยู่ 2 วิ ธี คื อ Mamdani และ Sugeno ซึ่ งในการศึ ก ษาครั้ งนี้ จะใช้ง านแบบ
Mamdani โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.2.1 การอนุมานฟัซซีแบบ Mamdani
เป็ น ก า ร อ นุ ม า น ที่ นิ ย ม ใ ช้ กั น ม า ก เส น อ เป็ น ค รั้ ง แ ร ก ใ น ปี ค .ศ . 1975 โ ด ย
Ebrahim Mamdani ขบวนการอนุมานแบบ Mamdani จะมี 4 ขั้นตอนประกอบด้วย การทาฟัซซี (Fuzzification) การประเมิน
ค่ า กฎของฟั ซ ซี (Fuzzy Rule Evaluation) การรวมกฎ (Rule aggregation) และการท าดี ฟั ซ ซี (Defuzzification) ซึ่ งเป็ น
ขั้นตอนสุ ดท้ายจะทาการหาค่าเฉลี่ยจากเซตผลรวมจากขั้นตอนที่ ผา่ นมา และมีหลายวิธีส่วนใหญ่อยูบ่ นพื้นฐานของการหา
ค่าเฉลี่ยของผลรวมที่ได้จากผลลัพธ์ของทุกๆ กฎ และการศึกษาในครั้งนี้เลือกใช้วธิ ีหาจุดศูนย์ถ่วง (Center of gravity: COG)
โดยมีรูปแบบดังสมการที่ 1
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(1)

∑ µ𝑛

กาหนดให้
COG คือ เอาท์พตุ ของระบบควบคุม

yn คือ เอาท์พตุ ที่ได้ของแต่ละกฎ (จุดศูนย์ถ่วง)

n คือ ค่าความเป็ นสมาชิกแต่ละเอาท์พตุ
จากสมการที่ 1 เมื่อแทนค่า x ( u ) และ y ( u ) จะได้
Control Signal (u) =

𝑥𝑦 + 𝑥𝑦𝑛

(2)

𝑦 + 𝑦𝑛

1.3 บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 ที่สามารถใช้งานร่ วมกับ Ethernet Shield W5100 เพื่อที่จะ
เชื่อมต่อกับเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตผ่านทางสายแลน ซึ่ งปั ญหาการเชื่อมต่อจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการเชื่ อมต่อกับโมดูลไร้
สาย (Wireless) อีกทั้งการตรวจสอบและแก้ไขทาได้ง่ายกว่า
1.4 โมดู ล DHT22 ซึ่ งสามารถท าการวัดอุ ณ หภู มิและความชื้ น ได้ในอุป กรณ์ เพี ยง 1 ตัวเท่ านั้น ในการอ่านค่ า
อุณหภูมิและความชื้น ประกอบด้วยข้อมูลขนาด 40 บิต แบ่งออกเป็ นข้อมูลความชื้น 16 บิต ข้อมูลอุณหภูมิ 16 บิต และอีก 8
บิต ใช้สาหรับตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยวิธี Checksum
1.5 อุ ป กรณ์ ต รวจวัด ความชื้ น ในดิ น Soil Moisture Sensor FC-28 ใช้ส าหรั บ วัด ความชื้ น ในดิ น กัน น้ าได้โดย
สามารถปรั บระดับความชื้ นได้โดยหมุน Potentiometer บนบอร์ ด โดยจะได้เอาท์พุตเป็ น HIGH (1) หรื อ LOW (0) เมื่ อ
ความชื้นสูงกว่าหรื อต่ากว่า Potentiometer ที่ต้ งั ไว้
1.6 แผ่นรังผึ้ง (Cooling Pad) มีขนาดมาตรฐานอยู่ 3 ชนิด คือ แผ่นรังผึ้ง 7090 แผ่นรังผึ้ง 7060 และ แผ่นรังผึ้ง 5090
โดยในการดาเนิ นงานครั้งนี้ เลือกใช้แบบ แผ่นรังผึ้ง 5090 ขนาดร่ องอากาศไม่เกิน 5 มิลลิเมตร มีมุมตัด a=45°, b=45° พื้นที่
ผิวสัมผัสต่อ 1 ลูกบาศก์เมตรต่อ 660 ตารางเมตรและมีค่าประสิ ทธิภาพในการระเหยน้ า 97 %RH แสดงตัวอย่างของแผ่นรัง
ผึ้งดังภาพที่ 2

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 2 แผ่นรังผึ้ง (Cooling Pad) (ก) แผ่นรังผึ้ง 7090 (ข) แผ่นรังผึ้ง 7060 (ค) แผ่นรังผึ้ง 5090
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1.7 ระบบทาความเย็นแบบที่ใช้การระเหยของน้ าช่วยในการทาความเย็น (Evaporative cooling system)
อาศัยหลักการดึงความร้อนจากอากาศไประเหยน้ าทาให้อากาศเย็นตัวลง โดยปกติแล้วจะใช้ วัสดุผิวเปี ยก (Wetted Media)
ช่ วยให้ การเพิ่ มพื้ น ที่ สัม ผัส ของน้ ากับ อากาศ ท าให้ก ารระเหยของน้ าเร็ วขึ้ น โดยทั่วไประบบ Evaporative Cooling จะ
แบ่ งเป็ น 2 ชนิ ด คื อ Direct Evaporative Cooling และ Indirect Evaporative Cooling กล่ าวโดย C.R.Patil et al.(2013)โดย
เลือกใช้วิธีแบบ Direct ซึ่งมีประสิ ทธิภาพมีในการทางานมากกว่าเพราะวิธีแบบ Indirect/Direct จะมีความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า
เนื่องจากต้นสตรอเบอร์รี่ไม่สามารถอยูใ่ นสภาวะที่มีความชื้นสูงได้
2. การออกแบบโรงเรื อนและหลักการทางาน
การออกแบบโรงเรื อนคานึ งถึงพื้นที่ๆ เหมาะสมสาหรับการทดลองและทดสอบในการปลูกสตรอเบอร์รี่ ตลอดจน
งบประมาณในการดาเนินงาน โดยมีการออกแบบส่วนต่างๆ ดังนี้
2.1 ในการออกแบบโรงเรื อนโดยนาข้อมูลพื้นฐานของสตรอเบอร์ รี่มาใช้ในการออกแบบ ในการศึ กษาครั้งนี้ ได้
กาหนดต้นสตรอเบอร์รี่จานวน 8 ต้น แต่ละต้นมีระยะห่างประมาณ 25×35 เซนติเมตร ซึ่ งขนาดต้นสตรอเบอร์ รี่ที่มีตน้ ทรง
พุม่ กว้างขนาด 20-35 เซนติเมตร ดังภาพที่ 3

1

2

3

4

8

7

6

5

ภาพที่ 3 ขนาดระยะห่างการปลูกสตรอเบอร์รี่
2.2 การออกแบบการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นโดยใช้ท้ งั หมดจานวน 5 ตัว โดยติดตั้งไว้ภายใน
และภายนอกของโรงเรื อน โดยจะติดตั้งไว้ดา้ นซ้ายจานวน 1 ตัว ด้านขวาจานวน 1 ตัวและด้านบนของโรงเรื อนจานวน 3 ตัว
ที่ระดับความสูง 80 เซนติเมตร โดยมีระยะห่างของอุปกรณ์ประมาณ 27 เซนติเมตร แสดงดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 ตาแหน่งและระยะห่างการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นด้านบนภายในโรงเรื อน
2.3 การออกแบบโรงเรื อนจากข้อมูลข้างต้นได้ขนาดของโรงเรื อนที่ 70×100×100 เซนติเมตร
แสดงดังภาพที่ 5

7

9

8

5

4

6

(ก)

(ข)

ภาพที่ 5 (ก) ภาพรวมการออกแบบโรงเรื อนและตาแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ (ข) ด้านบนภายในโรงเรื อน
ในการออกแบบและการติดตั้งอุปกรณ์ดงั ภาพที่ 5 ประกอบด้วย จุดที่ 1 แผ่นรังผึ้ง จุดที่ 2 ท่อน้ า จุดที่ 3 รางรับน้ า
ของแผ่นรังผึ้ง จุดที่ 4 ตาแหน่งของอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิและความชื้น จุดที่ 5 พัดลมดูดอากาศ จุดที่ 6 แผ่นรองน้ า จุดที่
7 ตาแหน่งต้นสตรอเบอร์รี่ จุดที่ 8 ปั้ มน้ า 2 ตัว ตัวที่ 1 ขนาด 900 ลิตรต่อชัว่ โมง กาลังไฟ 20-23 วัตต์ สาหรับปั้ มน้ าไปจุดที่
3 ส าหรับ แผ่นรั งผึ้งและตัวที่ 2 สาหรั บรดน้ าแบบหยดให้กับ ต้นสตรอเบอร์ รี่ จุ ดที่ 9 ถังใส่ น้ าและใช้พ ลาสติ กใสคลุ ม
โรงเรื อน (Poly Ethylene : PE) หนา 0.15 มิลลิเมตร UV 3%
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2.4 ภาพรวมการทางานของระบบดังภาพที่ 6 ประกอบด้วย ส่ วนการทางานของบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ ที่ติดตั้งกับโรงเรื อนซึ่ งสามารถเชื่อมต่อกับเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตและส่ งข้อมูลไปยังเว็บ
โฮสติ้ง (Hosting) สาหรับการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลเพื่อนามาแสดงผลการทางานและแสดงผลข้อมูลค่าอุณหภูมิ ความชื้น
สัมพัทธ์และความชื้นในดินในการทางานของระบบที่ได้ทาการออกแบบไว้ในขณะนั้น
Microcontroller
Sensor

Arduino Mega 2560
Ethernet Shield

Monitoring

W5100

ภาพที่ 6 ภาพรวมการทางานทั้งหมดของระบบ
3. การออกแบบ Rules Based Fuzzy Logic
ในการกาหนดกฎการควบคุมด้วยฟัซซีที่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรค่าอุณหภูมิและค่าความชื้น การทางานของ
ปั้ มน้ าและพัดลมดูดอากาศมีท้ งั หมด 21 กฏ โดยแสดงวิธีการหากฎของรู ปแบบทัว่ ไปดังตัวอย่างต่อไปนี้
กฎที่ 1 อุณหภูมิสูง และความชื้นต่า แล้ว ปั้ มทางาน และพัดลมทางาน
กฎที่ 2 อุณหภูมิต่า และความชื้นสูง แล้ว ปั้ มไม่ทางาน และพัดลมทางาน
กฎที่ 3 อุณหภูมิสูง และความชื้นกลาง แล้ว ปั้ มทางาน และพัดลมทางาน
กฎที่ 4 อุณหภูมิกลาง และความชื้นต่า แล้ว ปั้ มทางาน และพัดลมทางาน
กฎที่ 5 อุณหภูมิกลาง และความชื้นสูง แล้ว ปั้ มทางาน และพัดลมทางาน
กฎที่ 6 อุณหภูมิกลาง และความชื้นกลาง แล้ว ปั้ มทางาน และพัดลมทางาน
กฎที่ 7 อุณหภูมิต่า และความชื้นกลาง แล้ว ปั้ มไม่ทางาน และพัดลมทางาน
กฎที่ 8 อุณหภูมิต่า และความชื้นสูง แล้ว ปั้ มไม่ทางาน และพัดลมทางาน
กฎที่ 9 อุณหภูมิต่า และความชื้นต่า แล้ว ปั้ มทางาน และพัดลมทางาน
3.1 Membership Function
ฟัซซี เซตของอุณหภูมิในโรงเรื อน ได้แก่ อุณหภูมิต่า อุณหภูมิกลาง และอุณหภูมิสูง โดยที่ค่าอุณหภูมิที่
ถื อ ว่ า ต่ า กลาง หรื อ สู ง นั้ นจะใช้ ก ราฟความสั ม พัน ธ์ (Membership Function) ซึ่ งมี ค่ า ระหว่ า ง 0 ถึ ง 1 (Degree Of
Membership : DOM หรื อ DOF) เป็ นตัวกาหนดความสัมพันธ์ของค่าอุณหภูมิ โดยได้กาหนดตัวแปร NB = อุณหภูมิต่า Z =
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อุณหภูมิกลาง PB = อุณหภูมิสูง ดังภาพที่ 7 (ก) และกราฟความสัมพันธ์ของค่าความชื้ นสัมพัทธ์ โดยได้กาหนดตัวแปล
ดังนี้ NB = ความชื้น ต่า Z = ความชื้น กลาง PB = ความชื้น สูง ดังภาพที่ 7 (ข)

(ก)
(ข)
ภาพที่ 7 (ก) แสดง Membership function ค่าอุณหภูมิ (ข) แสดง Membership function ค่าความชื้นสัมพัทธ์
การหา (Fuzzy Inference System : FIS) เพื่อหาข้อสรุ ปของผลลัพธ์ โดยใช้กระบวนการทางฟัซซีลอจิกของการ
ทางานพัดลมดูดอากาศในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ แสดงดังภาพที่ 8

(ก)
(ข)
(ค)
ภาพที่ 8 (ก) ค่าอุณหภูมิ (Temperature) (ข) ค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Humidity) (ค) การทางานของพัดลมดูดอากาศ
โดยตารางกฎการควบคุมแสดงได้ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 กฎการควบคุมของตัวควบคุมฟัซซีลอจิกของพัดลม
Temperature
Humidity
NB
Z
PB

NB

Z

PB

NB
Z
PB

NB
Z
PB

Z
Z
PB

จากค่าข้อมูลอุณหภูมิในภาพที่ 8 (ก) ค่าเท่ากับ 23.5 คานวณหาค่า COG ของค่าอุณหภูมิได้ดงั นี้
Control Signal (u) =

𝑥𝑦 + 𝑥𝑦𝑛
𝑦 + 𝑦𝑛

=

23.5
1

= 23.5

และค่าความชื้นสัมพัทธ์ในภาพที่ 8 (ข) มีค่าเท่ากับ 64.7 คานวณหาค่า COG จากการดีฟัซซี ของค่าความชื้น
สัมพัทธ์ได้ดงั นี้
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𝑥𝑦 + 𝑥𝑦𝑛
𝑦 + 𝑦𝑛

=

64.7
1
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= 64.7

จากนั้นทาการหาผลสรุ ปการทาดีฟัซซีในรู ปแบบ Mamdani จากการดีฟัซซี ที่มีค่าอุณหภูมิกบั ค่าความชื้น
สัมพัทธ์ที่เป็ นอินพุตทั้ง 2 ค่า โดยการนามาหาค่าเอาต์พตุ ที่จะนาไปใช้ ได้ดงั นี้
64.7 - 23.5 = 41.2

ผลและวิจารณ์ผล
1. การทดลองควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ โดยตาแหน่งของอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายใน
โรงเรื อนจานวน 3 ตัวและภายนอกโรงเรื อนจานวน 2 ตัว อุณหภูมิของน้ าในถังสาหรับการทาระบบ EVAP (Temp.Water)
และค่าความชื้นในดินของสตรอเบอร์รี่ที่ปลูกจานวน 8 ต้น แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการทดลองการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรื อน

วันที-่ เวลา

2017-1116 15:55
2017-1116 15:56
2017-1116 15:57
2017-1116 15:58
2017-1116 15:59
2017-1116 16:00
2017-1116 16:01
2017-1116 16:02
2017-11-

อุณหภูมิ (°C)
ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH)
Te
ภายนอ
ภายนอ
mp.
ความชื้นในดินของถุงปลูกสตรอเบอร์ รี่ (%
ภายใน
ก
ภายใน
ก
Wat
RH)
โรงเรื อน
โรงเรื อ
โรงเรื อน
โรงเรื อ
er
น
น
(°C)
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8
25 27 26 28 29

23

83 73 83 67 70 80 91 90 95 92 91 91 82

25 27 26 28 29

23

83 73 82 76 70 84 90 95 86 88 95 90 80

25 28 26 28 27

23

83 75 83 76 70 95 85 83 90 92 81 83 81

22 25 23 27 26

15

81 78 86 72 77 90 80 79 86 80 90 79 91

22 24 22 27 26

14

81 78 86 72 77 85 96 90 85 89 86 81 80

22 24 23 27 28

14

80 78 86 72 76 87 80 82 92 85 95 90 86

25 24 26 28 29

23

83 73 84 68 69 80 81 78 88 95 83 86 83

25 28 26 28 29

23

84 75 84 68 71 80 91 90 88 92 80 81 81

25 27 26 28 29

23

84 73 84 68 71 84 92 90 89 89 81 91 90
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25 27 26 28 28

23

469

84 73 84 68 70 93 84 80 90 96 91 80 86

24 26 25 28 28 20 83 75 84 71 72 86 87 86 89 90 87 85 84
จากข้อมูลตารางที่ 2 เป็ นตัวอย่างข้อมูล ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 15.55 – 16.04 วินาที รวมแล้วเป็ น
ระยะเวลา 10 วินาที ซึ่ งจะเห็นว่าในแต่ละช่วงเวลาค่าที่แสดงจะมีการปรับเปลี่ยน ซึ่ งส่ วนหนึ่ งมาจากค่าความผิดพลาดของ
อุปกรณ์ตรวจวัดที่นามาใช้ โดยภาพรวมของโรงเรื อนที่ได้ออกแบบและทาการสร้างสาหรับการทดลองแสดงดังภาพที่ 7

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 7 (ก) ติดตั้งแผงรังผึ้ง (Cooling pad) (ข) ตาแหน่งติดตั้งพัดลมและกล่องควบคุม (ค) ตาแหน่งการติดตั้ง
อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ความชื้นในดิน
การทดลองวัด เพื่ อ ปรั บ เที ย บความแม่ น ย าในการวัด โดยใช้เครื่ อ งวัด อุ ณ หภู มิ (Thermometer) และเครื่ อ งวัด
ความชื้ นสัมพัทธ์ (Hygrometer) กับอุปกรณ์ที่ได้ทาการออกแบบ แสดงดังตารางที่ 3 โดยการวัดแต่ละครั้งในการทดลอง
กาหนดระยะเวลาห่างกัน 1 นาที
ตารางที่ 3 ผลการทดลองการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรื อน
เครื่ องวัด

อุปกรณ์ ทอี่ อกแบบ

ค่ าความผิดพลาด

ลาดับ

ค่ าอุณหภูมิ
(°C)

ค่ าความชื้น
สัมพัทธ์ (%RH)

ค่ าอุณหภูมิ
(°C)

ค่ าความชื้น
สัมพัทธ์ (%RH)

ค่ าอุณหภูมิ
(°C)

ค่ าความชื้น
สัมพัทธ์ (%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
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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

1.7

12.47

ค่าผิดพลาดเฉลี่ยรวม

จากผลการทดลองวัดเพื่ อปรั บเที ยบความแม่น ยาในการวัดดังตารางที่ 3 พบว่าอุป กรณ์ เครื่ องวัดอุณ หภูมิ และ
ความชื้ นสัมพัทธ์ที่ทาการออกแบบและสร้างขึ้นมีค่าความผิดพลาดในการวัดอุณหภูมิแต่ละครั้งไม่เกิ น ± 3.3°C และค่า
ความผิดพลาดในการวัดความชื้นสัมพัทธ์แต่ละครั้งไม่เกิน ± 17.7%RH โดยมีค่าความผิดพลาดเฉลี่ยรวมในการวัดอุณหภูมิ
อยูท่ ี่ 1.7°C และค่าความผิดพลาดเฉลี่ยรวมในการวัดความชื้นสัมพัทธ์อยูท่ ี่ 12.4%RH
2. ผลการแสดงในส่ วนของการทางานบนเว็บไซต์ที่ออกแบบแสดง ดังภาพที่ 8 โดยแสดงกราฟข้อมูลอุณหภูมิที่ได้จาก
อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ ที่ส่งมาจากกล่องควบคุมโดยค่าอุณหภูมิแสดงในแกนแนวตั้งและแกนแนวนอนแสดงเวลาที่ขอ้ มูล
ถูกส่งเข้ามายังเครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ภาพที่ 8 กราฟแสดงค่าอุณหภูมิทุกตาแหน่งของโรงเรื อน
ภาพที่ 9 แสดงรู ปแบบกราฟค่าความชื้นในดินที่ได้จากวัดความชื้นในดินที่ถูกส่งไปยังเครื่ อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยค่าความชื้นในแกนแนวตั้ง และแกนแนวนอนแสดงช่วงเวลา
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ภาพที่ 9 ค่าความชื้นในดินถุงปลูกสตรอเบอร์รี่

สรุ ปผลการวิจัย
ผลการทดลองควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์กรณี ศึกษาการปลูกสตรอเบอร์ รี่พนั ธุ์พระราชทาน 80 โดยใช้
ทฤษฏีฟัซซี ลอจิก ในช่วงเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยนาต้นกล้ามาจาก อาเภอสะ
เมิ ง จังหวัด เชี ยงใหม่ โดยวิธี ก ารรดน้ าใช้วิธี แ บบหยดสามารถก าหนดเวลาได้เอง (Manual) และใช้วิธีแ บบอัติ โนมัติ
(Automatic) เพราะการรดน้ าจะเป็ นการให้น้ าแบบพร้อมกันทั้งหมด 8 ต้น ซึ่ งต้นที่ 4 และต้นที่ 8 จะมีความชื้นเฉลี่ยสูงกล่าว
ต้นอื่นๆ เพราะอยูใ่ กล้กบั แผงแผ่นรังผึ้งเมื่อระบบ EVAP ทางานและต้นที่ 1 กับต้นที่ 8 จะมีความชื้ นเฉลี่ยต่ ากว่าเพราะอยู่
ใกล้กบั พัดลมระบายอากาศ ในโรงเรื อนได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ไว้ท้ งั หมด 5 ตัว พบว่า
อุปกรณ์วดั ค่าอุณหภูมิมีค่าความผิดพลาดในการวัดอุณหภูมิไม่เกิน ± 3.3°C มีค่าผิดพลาดเฉลี่ยไม่เกิน 1.7°C และค่าความ
ผิดพลาดในการวัด ความชื้ น สัม พัท ธ์ไม่ เกิ น ± 17.7%RH ค่าความผิดพลาดเฉลี่ ยรวมในการวัดความชื้ น สัมพัท ธ์ไม่ เกิ น
12.4%RH สามารถทาการส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้ตามขอบเขตที่กาหนดไว้ โดยอุณหภูมิอยูใ่ นช่วง 20-27 องศา
เซลเซียสและความชื้นให้อยูใ่ นช่วง 70-80 %RH

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยนอร์ ท -เชี ยงใหม่ที่ได้สนับสนุนการดาเนิ นงาน ตลอดจนสถานที่ในการทดลองจน
แล้วเสร็ จ
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การศึกษาปัจจัยของหอผึ่งเย็นแบบไหลสวนทางสาหรับเครื่ องกลัน่
นา้ มันหอมระเหยขนาด 100 ลิตร : กรณีศึกษาโรสแมรี่
Study a Factor of Counterflow Cooling Tower for a 100 Liter
Essential Oil Distillery : Rosemary Case Study
นฤเบศร์ หนูใสเพ็ชร1* พิเชษฐ์ ทานิล2 นิติพฒั น์ จอมมงคล3 และ วิบูลย์ จันทรมณี 4
Narubet Nusipetch1* Phiched Thanin2 Nitipat Jommongkol3 and Wiboon Jantaramanee4

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบหอทาน้ าเย็นแบบไหลสวนทาง สาหรับนาไปใช้กบั เครื่ องกลัน่
น้ ามันหอมระเหย โดยทาการทดสอบการกลัน่ น้ ามันหอมระเหยจากต้นและใบของโรสแมรี่ ซ่ ึ งเป็ นพืชที่มีความต้องการสู ง
และราคาแพง ควบคุมปั จจัยหลัก 2 ปัจจัยของหอทาน้ าเย็น คือ อัตราการไหลของน้ า และอัตราการไหลของอากาศ จากการทดสอบ
อัตราการไหลของน้ าโดยเฉลี่ย 4 ระดับ คือ 550 450 350 และ 250 ลิตรต่อชัว่ โมง และอัตราการไหลของอากาศที่ช่องทางดูด
ของหอผึ่งเย็น 4 ระดับ คือ 7.5 10.0 12.5 และ 15.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พบว่าอัตราการไหลของน้ าโดยเฉลี่ย 350 ลิตรต่อ
ชัว่ โมง และอัตราการไหลของอากาศ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้ผลการทดสอบเหมาะสมที่สุด เนื่องจากให้ปริ มาณน้ ามันหอม
ระเหยที่ สูงกว่าระดับอื่นๆ ทั้งนี้ เนื่ องมาจากหอทาน้ าเย็นสามารถทาน้ าเย็นได้อุณหภูมิความต่างของทางเข้าและทางออก
มากกว่าจุดอื่นๆ ทาให้การแลกเปลี่ยนความร้อนที่ชุดหอกลัน่ ทางานได้สูงสุ ด สามารถลดเวลาในการกลัน่ จาก 7.5 ชัว่ โมง
เหลือเพียง 3.5 ชัว่ โมง ของรอบการกลัน่ และคืนทุนได้ภายใน 18 ครั้ง ของการกลัน่

คาสาคัญ: หอผึ่งเย็น, เครื่ องกลัน่ น้ ามันหอมระเหย, โรสแมรี่
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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

บทนา
ประเทศไทยมีความหลากหลายทางด้านพืชสมุนไพร มีการนามาแปรรู ปเป็ นยาพื้นบ้าน เครื่ องสาอาง ยากาจัด
ศัตรู พืช น้ าหอมเพื่อการส่ งออก สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นมีส่วนผสมของน้ ามันหอมระเหยจากสมุนไพรและดอกไม้ น้ ามันหอม
ระเหยยังสามารถบาบัดอาการต่างๆ เช่น ความวิตกกังวล ความซึ มเศร้า ความเครี ยด หรื อความเจ็บปวดและความเหนื่ อย
ล้าได้(คมสัน, 2551) ปั จจุบนั ความต้องการน้ ามันหอมระเหยมีจานวนมากขึ้น จึ งจาเป็ นต้องพัฒนาและปรับปรุ งเครื่ อง
กลัน่ น้ ามันหอมระเหยให้มีสมรรถนะที่ สูง เพื่อที่ จะสามารถนาไปถ่ายทอดความรู ้สู่ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม เพื่อ
เป็ นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณ ฑ์พืชสมุนไพร หรื อ ผูท้ ี่ สนใจเครื่ องกลัน่ สมุนไพร เพื่อสร้างรายได้ให้เป็ นอาชี พเสริ ม
หรื ออาชี พหลักในอนาคต และสามารถพัฒนาต่อยอดในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางได้ พืชสมุนไพร
และดอกไม้ ซึ่ ง เป็ นพืช ที่ พ บมากในทุก พื้ น ที่ ข องประเทศไทย จากการศึ ก ษาและทดสอบเครื่ อ งแบบเดิ ม ซึ่ ง มีก าร
แลกเปลี่ยนความร้อนของไอระเหยกับน้ าเย็นในหอกลัน่ พบว่าเมื่อกลัน่ ไประยะเวลาหนึ่ ง น้ าที่ เข้ามาแลกเปลี่ยนความ
ร้อนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่ งเป็ นสาเหตุให้สมรรถนะในการกลัน่ ลดลง(นฤเบศร์ และอุดม, 2555) หากใช้ภาชนะในการ
บรรจุน้ าที่ ใหญ่ข้ึ น ก็เป็ นการสิ้ น เปลือ งทั้ง ค่า วัส ดุอุป กรณ์แ ละปริ ม าณน้ า จึ งเป็ นการไม่คุ ม้ ค่า ในการลงทุน จึ ง ได้มี
แนวความคิดในการใช้หอทาน้ าเย็นในการระบายความร้อน โดยการแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศก่อนที่ จะนามาสู บ
เข้าไปแลกเปลี่ยนกับไอระเหยอีกครั้งภายในหอกลัน่ ซึ่ งเป็ นที่ มาของหัวข้อวิจยั
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วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่ องกลัน่ น้ ามันหอมระเหยแบบทรงกรวยที่ได้ออกแบบสร้างขึ้นขนาดบรรจุ 100 ลิตร ใช้ขดลวด
ไฟฟ้าขนาด 2 กิโลวัตต์ เป็ นแหล่งให้ความร้อน (ภาพที่ 1) ควบคุมอุณหภูมิให้อยูใ่ นช่วง 80-100 องศาเซลเซี ยส และใช้
ถังขนาด 200 ลิตร บรรจุน้ าเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อน โดยปั๊ มเข้าไปที่ชุดแลกเปลี่ยนความร้อนที่หอกลัน่ ทรงกรวย
ปั ญหาที่พบ คือ เมื่อใช้ไประยะเวลาหนึ่ งอุณหภูมิของน้ าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ทาให้ความสามารถในการการกลัน่ ลดลง
ใช้เวลากลัน่ โดยเฉลี่ย 7.5 ชัว่ โมง และได้ปริ มาณน้ ามันหอมระเหยเพียงร้อยละ 0.2 โดยปริ มาตรต่อน้ าหนัก

ภาพที่ 1 การทดสอบการกลัน่ แบบเดิม
จึงได้พฒั นามาเป็ นชุดแลกเปลี่ยนความร้อนแบบใช้หอน้ าเย็น (ภาพที่ 2) การออกแบบหอน้ าเย็นได้
จากการศึกษางานวิจยั และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาทาการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งาน โดยหอน้ าเย็นที่
ได้ออกแบบและสร้างขึ้นเป็ นแบบบังคับไหลสวนทาง ซึ่ งหมายถึงการบังคับให้อากาศเคลื่อนที่ จากด้านล่างขึ้น
ข้างบนโดยสวนทางกับน้ าที่ ตกลงมาจากด้านบนนั่นเอง จากการศึ กษางานวิจยั ของ (Yuanshen Lu.,2014) และ
(Sergey Fisenko, 2002) ก็ได้แนวทางในการออกแบบเกี่ยวกับการป้ อนน้ าและแนวทางทดสอบ อีกทั้ง (สันติกร
และคณะ, 2555) ได้กล่าวถึงผลการประหยัดพลังงานที่เกี่ยวเนื่องมาจากการปรับมุมใบพัดของพัดลมดูดอากาศ ซึ่ง
สอดคล้องกับการออกแบบในการติดตั้งสาหรับติดตั้งพัดลม เพื่อที่จะป้ องกันการกระเซ็นของน้ าที่ ตกจากหอน้ า
เย็น จากงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจึงได้ออกแบบให้เครื่ องทาน้ าเย็นหรื อหอน้ าเย็นมีขนาดตามที่ตอ้ งการ เพื่อที่จะ
สามารถแลกเปลี่ ยนความร้ อนกับไอน้ าที่ พ าน้ ามัน หอมระเหยออกมาได้ โดยภายในถังกลัน่ ถูก ควบคุ ม ไว้ที่
อุณหภูมิเฉลี่ย 85-90 องศาเซลเซียสและหอน้ าเย็นทาน้ าเย็นได้ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส โดยตัวหอน้ าเย็นที่ทาการ
ออกแบบเน้นใช้วสั ดุที่หาง่าย ต้นทุนไม่สูงมาก และที่ สาคัญผูใ้ ช้งานสามารถซ่ อมบารุ งด้วยตัวเองได้ โดยตัว
โครงใช้เหล็กฉาก และตัวถังใช้ถงั แบบพลาสติกหนามาตัดแยกออกเป็ นสองส่ วน คือตัวถังที่ ตอ้ งติดตั้งอุปกรณ์
ส่ วนใหญ่ เช่น แผ่นลูกฟูก พัดลม และท่อทางต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ตรวจวัด อีกส่ วนเป็ นส่ วนที่ รองรับน้ าเย็น
และส่ งต่อไปยังหอกลัน่ เพื่อทาการแลกเปลี่ยนความร้อน โดยใช้ปั๊มแบบแรงเหวี่ยงขับโดยมอเตอร์ ขนาด 150
วัตต์ และพัดลมดูดอากาศขนาดใบพัด 12 นิ้ว ใช้มอเตอร์ ขนาด 200 วัตต์เป็ นต้นกาลัง เครื่ องกลัน่ ที่นามาทดสอบ
กับหอน้ าเย็นนี้ เป็ นแบบทรงกรวยขนาด 100 ลิตร ซึ่ งผูอ้ อกแบบได้ใช้น้ าเย็นไหลเข้าไปในห้องลูกลอยที่หอกลัน่
ในลักษณะเป็ นฟิ ล์มน้ าเพื่อทาการแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่ องกลัน่ แบบนี้มีขนาดกะทัดรัด สามารถเคลื่อนย้ายได้
ง่าย
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ภาพที่ 2 การทดสอบการกลัน่ แบบใช้หอน้ าเย็น

ภาพที่ 3 วัตถุดิบที่บรรจุลงถังกลัน่ และผลผลิตน้ ามันหอมระเหยที่ได้

ผลและวิจารณ์ผล
ได้ทาการทดสอบที่ ปัจจัยหลัก 2 ปั จจัย คือ อัตราการไหลของน้ าเย็น และอัตราการไหลของอากาศที่ ถูกดูดเข้าไป
แลกเปลี่ยนความร้อนภายในหอน้ าเย็น
% v/m

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ของอัตราการไหลของน้ าหล่อเย็นกับปริ มาณน้ ามันหอมระเหย
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% v/m

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ของอัตราการไหลของอากาศกับปริ มาณน้ ามันหอมระเหย
จากการทดสอบการกลัน่ น้ ามันหอมระเหยจากต้นและใบโรสแมรี่ (ภาพที่ 3) โดยทดสอบการกลัน่ ที่อตั ราการป้ อน
น้ าเข้าไปแลกเปลี่ยนความร้อน 4 ระดับ คือ 550 450 350 และ 250 ลิตรต่อชัว่ โมง(ภาพที่ 4) ทาการทดสอบระดับละ 3 ซ้ า
แล้วหาค่าเฉลี่ย โดยใช้ตวั อย่างวัตถุดิบ ครั้งละ 4 กิ โลกรัม ตลอดการทดสอบ พบว่าที่อตั ราการป้ อนน้ าเย็นโดยเฉลี่ย 350
ลิตรต่อชัว่ โมง ให้ค่าชี้ผลคือปริ มาณของน้ ามันหอมระเหยมากที่สุด คือร้อยละ 0.52 ส่วนที่ 250 ลิตรต่อชัว่ โมง ถึงแม้วา่ จะได้
ปริ ม าณน้ ามัน หอมระเหยใกล้เคี ยงกัน แต่ เกิ ด การปิ ดทางออกของปั๊ ม น้ ามากเกิ น ไป ท าให้ ปั๊ ม น้ าท างานได้ไม่ เต็ ม
ความสามารถ ส่ งผลให้เกิดการเสี ยหายแก่ปั๊มน้ าได้ และจากการทดสอบอัตราการไหลของอากาศ 4 ระดับ คือ 7.5 10.0
12.5 และ 15.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวิน าที (ภาพที่ 5) พบว่าที่ อตั ราการไหลของอากาศ 10.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวิน าที ให้ผลการ
ทดสอบที่เหมาะสมที่สุด โดยให้ปริ มาณน้ ามันหอมระเหยร้อยละ 0.55 ทั้งนี้ เนื่องจากทั้งสองปั จจัยมีความสัมพันธ์กนั ทาให้
การแลกเปลี่ยนความร้อนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ส่งผลให้ได้ประมาณน้ ามันหอมระเหยสูงสุดที่จุดดังกล่าว ส่ วนที่ 7.5
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ถึงแม้วา่ จะได้ปริ มาณน้ ามันหอมระเหยมากใกล้เคียงกัน แต่การดูดอากาศของพัดลมที่ผ่านช่องทาง
ที่แคบทาให้เกิดเสี ยงดังและเกิดการสั่นของโครงสร้างหอผึ่งเย็น ขณะเดียวกันที่อตั ราการไหลของอากาศที่ เพิ่มมากขึ้นใน
ระดับ 12.5 และ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีผลทาให้เวลาในการแลกเปลี่ยนความร้อนน้อยเกิ นไป ทาให้น้ าเย็นที่ ได้มี
อุณหภูมิที่สูงกว่าจุดอื่นๆ ส่งผลให้การควบแน่นของไอน้ าในหอกลัน่ มีประสิ ทธิภาพต่าลง
จุดคุ้มทุน
ต้นทุนราคาเครื่ องกลัน่ รวมชุดหอน้ าเย็น ราคา 60,000 บาท
วัตถุดิบโรสแมรี่ ในการกลัน่ แต่ละครั้ง 50 กิโลกรัม x 50 บาท เท่ากับ 2,500 บาท
กาลังไฟฟ้าของขดลวดให้ความร้อน 2 กิโลวัตต์
ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 3 บาท โดยเฉลี่ย
เวลาที่ใช้ในการกลัน่ 3.5 ชัว่ โมง
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กาลังไฟฟ้าที่ใช้ในการปั๊ มน้ าเย็น 150 วัตต์
กาลังไฟฟ้าของพัดลมดูดอากาศที่หอน้ าเย็น 200 วัตต์
เวลาที่ใช้ในการเปิ ดหอน้ าเย็น 3 ชัว่ โมง (หลังต้มน้ าจนกระทัง่ เดือด 0.5 ชัว่ โมง)
รวมกาลังไฟฟ้าที่ใช้ท้ งั หมด (2x3.5) + (0.15x3) + (0.2x3) = 8.05 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง
ค่าไฟฟ้าในการกลัน่ แต่ละครั้ง 8.05 x 3 = 24.15 บาท
ในการกลัน่ แต่ละครั้งจึงมีตน้ ทุน(ไม่รวมค่าแรงงาน) เท่ากับ 2,500 + 24.15 = 2,524.15 บาท
ราคาขายน้ ามันหอมระเหย 24,000 บาท ต่อลิตร
ในการกลัน่ แต่ละครั้งจะได้น้ ามันหอมระเหย 0.25 ลิตร จึงคิดเป็ นเงินเท่ากับ 6,000 บาท
ดังนั้นการกลัน่ แต่ละครั้งจึงคิดเป็ นผลกาไร = 6,000 – 2,524.15 = 3,475.85 บาท
เมื่อคิดเป็ นจานวนครั้งในการกลัน่ = 60,000/3,475.85 = 17.26 ครั้ง
หรื อประมาณ 18 ครั้ง จึงคืนทุน

สรุ ปผล
จากการทดสอบการกลัน่ ในมันหอมระเหย โดยใช้ชุดหอน้ าเย็นเป็ นตัวทาน้ าเย็นเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อให้
เกิดการควบแน่ นไอน้ าที่ หอกลัน่ ทดแทนการใช้น้ าเย็นจากถังขนาด 200 ลิตรแบบเดิม ที่มีปัญหาของน้ าที่อุณหภูมิสูงขึ้น
อย่างรวดเร็ วขณะทาการกลัน่ ทาให้ประสิ ทธิ ภาพของการกลัน่ ลดลงอย่างมาก ซึ่ งความแตกต่างของ อุณหภูมิน้ าที่ทางเข้า
และออกของการใช้น้ าจากถังแบบเดิมเพียง 1-2 องศาเซลเซี ยสเท่านั้น ในขณะที่การใช้หอน้ าเย็นแบบใหม่ทาได้ถึง 7 -13
องศาเซลเซี ยส ขึ้นอยูก่ บั อัตราการไหลของน้ าและอากาศ ซึ่งส่งผลให้การกลัน่ มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น จากการทดสอบการ
กลัน่ น้ ามันหอมระเหยจากต้นและใบของโรสแมรี่ พบว่าที่อตั ราการป้ อนน้ าเย็นโดยเฉลี่ย 350 ลิตรต่อชัว่ โมง ให้ค่าชี้ผลคือ
ปริ มาณของน้ ามันหอมระเหยมากที่ สุด คือร้อยละ 0.52 และจากการทดสอบหาอัตราการไหลอากาศที่ เหมาะสม พบว่า
อัตราการไหลของอากาศ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้ผลการทดสอบที่เหมาะสมที่สุด โดยให้ปริ มาณน้ ามันหอมระเหย
ร้อยละ 0.55 และเมื่อคานวณหาจุดคุม้ ทุนเมื่อทาการทดสอบจริ งโดยบรรจุวตั ถุดิบต้นและใบของโรสแมรี่ เต็มถังกลัน่ ที่ 50
กิโลกรัม พบว่าสามารถคืนทุนได้ภายใน 18 ครั้งของการกลัน่ และเมื่อเปรี ยบเทียบกับการกลัน่ แบบเดิมที่ใช้น้ าจากถังหมุน
วนในการแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งได้ปริ มาณน้ ามันหอมระเหยเพียงร้อยละ 0.2 ปริ มาตรต่อน้ าหนัก ซึ่งการกลัน่ แบบใหม่ที่
ใช้น้ าจากหอน้ าเย็นแลกเปลี่ยนความร้อนนี้สามารถให้ปริ มาณน้ ามันหอมเพิ่มขึ้นร้อยละ 63
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การใช้ หลักการลีนในการพัฒนาระบบรับสมัครโควตาออนไลน์ เพื่อลดขั้นตอนการทางานและเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบ
โดยใช้ การพัฒนาโปรแกรมแบบ Agile กรณีศึกษา มทร.ศรีวชิ ัย วิทยาลัยรัตภูมิ

Utilization of LEAN Principle to Develop the Quotas Recruitment Online System for Reducing the
Work Step and Increasing the Effectiveness of the System by Using Agile Programming
Development: A Case study of RMUTSV Rattaphum College
วันประชา นวนสร้อย1 อาซัน วงค์หมัดทอง1 และ โฆษิต รัตนบูรินทร์1
Wanpracha Nuansoi 1* Asun Wongmadton1 and Kosit Rattanaburin 1
บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ นาเสนอการใช้หลักการลีนในการพัฒนาระบบรับสมัครโควตาออนไลน์เพื่อลดขั้นตอนการทางานและ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพของระบบโดยใช้การพัฒนาโปรแกรมแบบอไจล์ ในการดาเนิ นงานได้ใช้วงจรการพัฒนาระบบดังนี้ 1)
ศึกษาข้อมูลการรับนักศึ กษาโควตา 2) วิเคราะห์ขอ้ มูลระบบ 3) ออกแบบระบบ 4) พัฒนาระบบ 5) ทดสอบระบบ 6) การ
ประเมินระบบ ในส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ใช้ Data Flow Diagram (DFD) วิเคราะห์การไหลของข้อมูลในระบบ ในส่วน
การออกแบบฐานข้อมูลได้ใช้ Entity Relationship (ER) Diagram ในส่วนการพัฒนาโปรแกรมได้ใช้การพัฒนาโปรแกรมแบ
บอไจล์โดยใช้วธิ ี Extreme Programming (XP) ผลการดาเนินงานวิจยั สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้ การสมัครเรี ยนในระบบโควตา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 73.34 และการสมัครเรี ยนผ่านระบบออนไลน์ร้อยละ 80 ผลการจากการประเมินความพึงพอใจการใช้งาน
ระบบ มีความพึงพอใจร้อยละ 71.93 เมื่อใช้หลักการลีนสามารถลดขั้นตอนการดาเนิ นงานได้จาก 5 ขั้นตอนเหลือ 3 ขั้นตอน
ลดเวลาลงจาก 76 นาที เหลือ 6 นาที และประสิ ทธิ ภาพของระบบก่อนใช้หลักการลีนเป็ นร้อยละ 19.73 ประสิ ทธิภาพระบบ
หลังใช้หลักการลีนเป็ นร้อยละ 88.37

คาสาคัญ : ลีน, อไจล์, XP
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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

บทนา
ระบบรับสมัครนักศึ กษาโควต้าของวิทยาลัยรัตภูมิเดิ มเป็ นการรับสมัครด้วยเอกสาร นักศึ กษาต้องเดิ นทางมายัง
วิทยาลัยเพื่อสมัคร ทาให้ไม่สะดวกในการรับสมัคร และมีปัญหากับการเก็บเอกสารรับสมัครเกิดการสู ญหายของข้อมูลอีก
ด้วยดังรู ปที่ 1 ทางทีมงานผูว้ ิจยั จึงได้จดั ทาระบบสารสนเทศรับสมัครโควต้าออนไลน์ เพื่อลดขั้นตอนการรับสมัคร สะดวก
รวดเร็ ว และทางานผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
ปั จจุ บันการพัฒ นาระบบต่าง ๆ ต้องการความรวดเร็ วในการพัฒ นา และหากการพัฒ นาระบบนั้น สามารถลด
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานลงก็จะยิ่งสามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพในงานนั้น ๆ ได้มากยิง่ ขึ้น หลักการลดขั้นตอนการทางานที่ได้รับ
การยอมรับและเป็ นที่รู้จกั คือ หลักการลีน ซึ่ง เป็ นหลักการที่ลดขั้นตอนการทางานที่ไม่สาคัญลง เพื่อให้เวลาและขั้นตอนใน
การกระบวนการลดลง เป็ นเครื่ องมือในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการทางานขององค์กร โดยมุ่งเน้นความคุม้ ค่าและ
หลีกเลี่ยงความสูญเสี ยในการทางาน โดยวิธีการจัดทาลีนมีดงั นี้
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ภาพที่ 1 แผนภูมิกา้ งปลาระบบรับสมัครโควตาที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 1 เขียนกระบวนการทางานปั จจุบนั ตั้งแต่เริ่ มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการทางานอย่างละเอียด เรี ยกว่า Pre-Lean
ขั้นตอนที่ 2 จับเวลาในแต่ละกระบวนการทางาน รวมไปถึ งระยะทางระหว่างขั้นตอน และช่ วงเวลาที่ ตอ้ งรอในแต่ล ะ
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์กิจกรรมที่เกิดขึ้นว่ากิจกรรมใดมีความจาเป็ นหรื อไม่มีความจาเป็ นที่ตอ้ งทา หรื อไม่มีความจาเป็ นแต่
ต้องทา โดยกาหนดเป็ นสัญลักษณ์ดงั นี้
จาเป็ นต้องทา
ไม่จาเป็ นต้องทา
ไม่จาเป็ นต้องทาแต่ตอ้ งทา
ขั้นตอนที่ 4 คานวณหาประสิ ทธิภาพของกระบวนการทางาน Pre-Lean โดยใช้สูตร
ประสิ ทธิภาพ =

ผลรวมของเวลาที่เป็ นคุณค่า
เวลาทั้งหมด

X 100

ขั้นตอนที่ 5 นาเสนอแนวทางดาเนินงานแบบใหม่ (Post-Lean) โดยตัดกระบวนการที่ไม่จาเป็ นต้องทาออก (Waste) และตัด
กระบวนการที่ไม่จาเป็ นต้องทาแต่ตอ้ งทา (Necessary non value) ออกหรื อให้เหลือน้อยที่สุดพร้อมดาเนินการเก็บข้อมูลจริ ง
ตามวิธีการใหม่เพื่อหาประสิ ทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 6 คานวณหาประสิ ทธิ ภาพตามกระบวนการทางานใหม่หรื อ Post-Lean ที่จะมีแต่สิ่งที่ไม่จาเป็ นต้องทาแต่ตอ้ งทา
และสิ่ งที่จาเป็ นต้องทา
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วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั ทีมงานผูว้ จิ ยั ได้ทาการลดขั้นตอนการทางาน โดยลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็ น และขั้นตอนที่ไม่จาเป็ นต้อง
ทาแต่ตอ้ งทาลง และเสนอวิธีการใหม่ที่ลดขั้นตอนการทางานลง การพัฒนาระบบสารสนเทศนั้นจาเป็ นจะต้องใช้วงจรการ
พัฒนาระบบในการพัฒนา (SDLC) ซึ่ ง ประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ คือ การวางแผน การวิเคราะห์ขอ้ มูล การออกแบบ และ
การพัฒนา เป็ นวงล้อในการพัฒนาระบบ โดยจะนาเสนอภายรวมของระบบ ในส่ วนการวิเคราะห์ขอ้ มูล จะมีการวิเคราะห์
ส่ วนของการไหลของข้อมูลในระบบได้เลือกใช้ Data Flow Diagram ในส่ วนการออกแบบ หากเป็ นการออกแบบในส่ วน
ของฐานข้อมูลได้ใช้ Entity Relationship (ER) Diagram ที่เป็ นที่รู้จกั และเข้าใจได้ง่าย จากนั้นได้ทาการออกแบบในส่วนของ
ส่วนติดต่อผูใ้ ช้งาน (User Interface) ในการส่วนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เน้นความรวดเร็ วในการพัฒนาและความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้งานจึงเลือกใช้วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบ agile ในส่วนการประเมินความพึงพอใจได้ใช้เกณฑ์ตามวิธีของลิเคิร์ท
(Likert) เป็ นวิธีการประเมินแบบรวมค่ามาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
Pre-Lean

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการรับสมัครโควตาแบบเดิม (Pre-Lean)
ขั้นตอนการสมัครเรียนในระบบโควตา
1. ดูประกาศรับสมัครเรี ยนในระบบโควตา
2. เดินทางมายัง วิทยาลัยรัตภูมิ 30 นาที
3. ติดต่อขอใบสมัครเรี ยน 5 นาที
4. กรอกรายละเอียดใบสมัครเรี ยน 10 นาที
5. เดินทางกลับ 30 นาที
ประสิ ทธิภาพ = 5+10
x 100
76

1 นาที

= 19.73

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

484

Data Flow Diagram (DFD)
ใน DFD ระดั บ สู งสุ ดเป็ นมุ ม มองของระบบที่ เรี ยกว่ า Context diagram หรื อที่ รู้ จั ก กั น คื อ DFD ระดั บ 0
ประกอบด้วยระบบที่สมบูรณ์แล้วที่มีการปฏิสัมพันธ์กบั เอนทิ ต้ ีต่างๆ ในระบบ ส่ วน DFD ในระดับถัดไปเป็ นรายละเอียด
ของระบบที่ เพิ่มขึ้ น โดยการประมวลผลหลักของระบบ มี การไหลของข้อมูลและการเก็บข้อมูลที่ ละเอี ยดขึ้ น DFD ใน
ระดับชั้นที่สูงกว่าจะเป็ นรายละเอียดของระดับชั้นที่ต่ากว่า สัญลักษณ์ของ DFD มี 4 สัญลักษณ์คือ 1 process เป็ นการกระทา
หรื อ หน้ าที่ จ ะปฏิ บัติ ในระบบ 2 data flow เป็ นชิ้ น ส่ ว นของข้อ มู ล หรื อ การรวบรวมทางตรรกะของหลายส่ ว นของ
สารสนเทศ 3 Data store เป็ นที่ เก็บรวบรวมข้อมูล 4 External entity เป็ น บุ คคล องค์กร หรื อ ระบบ ภายนอกที่ ติดต่อกับ
ระบบ

ภาพที่ 4 Context Diagram

Context Diagram เป็ นภาพรวมของระบบ ประกอบด้วย 3 External Entity ที่ติดต่อกับระบบคือ Staff, User, Admin
ซึ่งมีสิทธิการใช้งานระบบที่แตกต่างกันไป ในส่ วนนี้ จะเห็นเพียงแค่แต่ละ External Entity มีฟังก์ชนั ใช้งานอะไรบ้าง ซึ่งทุก
ฟังก์ชนั การใช้งานจะมีรายงานการใช้งานตอบกลับมาเสมอ
E-R Diagram
ดาตาเบสเป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบสารสนเทศที่มีการเก็บข้อมูล การออกแบบดาตาเบสต้องออกแบบไดอาแกรมที่
เรี ยกว่า Entity Relationship (ER) Diagram (Humasak and other) ซึ่งขึ้นกับกระบวนการทางธุรกิจของผูใ้ ช้งาน E-R Diagram
อธิ บ ายทุ ก ๆ entity หรื อ object ที่ เกี่ ย วกับ ระบบ จากนั้ น ER Diagram ถู ก เปลี่ ย นเป็ น Conceptual Data Model (CDM)
แนวคิดรู ปแบบของข้อมูล และสุ ดท้ายเปลี่ ยนเป็ น Physical Data Model รู ปแบบข้อมูลที่ ใช้งานจริ ง ทุ กๆ ส่ วนของ E-R
Diagram จะเปลี่ยนเป็ น table, attributes, data type,primary key and foreign key

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

485

1) ความสัมพันธ์ ระหว่ างข้ อมูล
- ผูส้ มัครเรี ยน 1 คนมีขอ้ มูลทัว่ ไปได้ 1 ข้อมูล
- ผูส้ มัครเรี ยน 1 คนเลือกโควต้าได้ 1 โควต้า
- ผูส้ มัครเรี ยน 1 คนมีที่อยูป่ ั จจุบนั ได้ 1 ที่
- ผูส้ มัครเรี ยน 1 คนมีที่อยูเ่ ดิมได้ 1 ที่
- ผูส้ มัครเรี ยน 1 คนสมัครเรี ยนได้ 1 สาขาวิชา
- ผูส้ มัครเรี ยน 1 คนมีขอ้ มูลครอบครัว 1 ข้อมูล
- ผูส้ มัครเรี ยน 1 คนมีขอ้ มูลการศึกษา 1 ข้อมูล

ภาพที่ 6 E-R Diagram
รู ปแบบการพัฒนาโปรแกรม
วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบ agile (Sheetal and other), (กรัณรัตน์และคณะ) เป็ นการพัฒนาแบบซ้ า ๆ ตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้งาน และส่ งมอบซอฟต์แวร์ ตน้ แบบเป็ นระยะให้ผใู ้ ช้งานประเมินการใช้งาน ทาให้ผใู ้ ช้งานเกิดความพอใจ
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สูงสุ ด วิธีการที่นาหลักการนี้ ไปใช้ที่ประสบความสาเร็ จมากที่สุดคือ Extreme Programming (XP) เป็ นการพัฒนาซอฟต์แวร์
ที่ ใช้การเขี ยนโปรแกรมแบบ pair programming คื อ มี ผูเ้ ขี ยนโปรแกรมร่ วมกัน 2 คน คนหนึ่ งเขี ยนโค้ด อี ก คนเป็ นคน
ตรวจสอบ ทั้งสองสามารถสลับกันทาหน้าที่ได้ตลอดเวลา
การพัฒนาโปรแกรมได้ใช้รูปแบบการพัฒนาโปรแกรมแบบ Agile โดยเลือกใช้วธิ ี Extreme Programming (XP)
ซึ่ งที มผูว้ ิจยั ได้เขียนโปรแกรมแบบ pair programming เขียนร่ วมกัน 2 คน โดยคนหนึ่ งเขียนโปรแกรม อีกคนหนึ่ งคอย
ตรวจสอบการเขียน และสลับกันทางาน ทาให้ได้โปรแกรมที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เนื่ องจากมีการตรวจสอบการทางาน และ
เมื่อเขียนเสร็ จในแต่ละระยะจะนาซอฟต์แวร์ ให้ผใู ้ ช้งานทดลองใช้งาน ทาให้ผูใ้ ช้งานเกิดความพึงพอใจและได้ซอฟต์แวร์
ตามต้องการ

ผลการวิจัย
Post-Lean

1.ดูประกาศรับสมัครเรี ยนในระบบโควตา 1 นาที
2.เข้าสู่ระบบสมัครเรี ยนโควตาออนไลน์ 0.015 นาที
3 กรอกรายละเอียดใบสมัครเรี ยนในระบบโควตา 5 นาที
ประสิ ทธิภาพ =

0.015+5
6.015

X 100

= 88.37
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบการทางานระหว่าง Pre-Lean และ Post-Lean
กิจกรรม
ขั้นตอน
ระยะเวลา (นาที)
ประสิ ทธิภาพ (%)

Pre-Lean
5
76
19.73

Post-Lean
3
6.015
88.37
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จากผลการเปรี ยบเทียบการทางานระหว่าง Pre-Lean และ Post-Lean พบว่า ช่วยลดขั้นตอนการทางานลง 2 ขั้นตอน
จาก 5 ขั้นตอนเหลือ 3 ขั้นตอน ลดระยะเวลาลง 69.075 นาที จาก 76 นาที เหลือ 6.015 วินาที เพิ่มประสิ ทธิภาพของระบบขึ้น
ร้อยละ 68.64 จากร้อยละ 19.73 เพิ่มเป็ นร้อยละ 88.37
ระบบรับสมัครโควตาออนไลน์

รู ปที่ 8 หน้าหลัก

ภาพที่ 9 หน้าสมัครโควตา

สรุ ปผลการวิจัย
จากปั ญหาการรับสมัครโควตาแบบเดิ มที่ ใช้กระดาษในการสมัคร มีหลายขั้นตอน ล่าช้า ไม่มีระบบค้นหาข้อมูล
และข้อมูลสูญหาย ทีมผูว้ จิ ยั ได้ใช้หลักการลีนในการลดขั้นตอนการดาเนินงานโดยได้พฒั นาระบบสมัครโควตาออนไลน์ ใน
การพัฒนาระบบได้ใช้วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ในส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ใช้ DFD วิเคราะห์การไหลของข้อมูลใน
ระบบ ในส่ วนการออกแบบฐานข้อมูลได้ใช้ ER-Diagram ในส่ วนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้ใช้การพัฒนาโปรแกรมแบบ
Agile โดยใช้วิธี XP โดยการพัฒนาระบบยังได้ใช้หลักการลีน เพื่อลดขั้นตอนการทางานและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของระบบ
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ซึ่ งระบบมีความสามารถดังนี้ คือ รับสมัครนักศึกษาในระบบโควตาออนไลน์ แก้ไขข้อมูลผูส้ มัครผ่านหน้าระบบ พิมพ์ใบ
สมัครเรี ยนผ่านหน้าระบบ ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการติดต่อสอบถาม
ผลการดาเนิ นงานวิจยั สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้ การสมัครเรี ยนในระบบโควตาเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.34 และการสมัคร
เรี ยนผ่านระบบออนไลน์ร้อยละ 80 ผลการจากการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ มีความพึงพอใจร้อยละ 71.93
เมื่อใช้หลักการลีนสามารถลดขั้นตอนการดาเนิ นงานได้จาก 5 ขั้นตอนเหลือ 3 ขั้นตอน ลดเวลาลงจาก 76 นาที เหลือ 6 นาที
และประสิ ทธิภาพของระบบก่อนใช้หลักการลีนเป็ นร้อยละ 19.73 ประสิ ทธิภาพระบบหลังใช้หลักการลีนเป็ นร้อยละ 88.37
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การจัดการสิ นค้ าคงคลัง กรณีศึกษาแผนกวิศวกรรม โรงแรม WSP
Inventory Management : Case Study WSP Hotel
จารุ วรรณ พรหมเงิน1* นิตยา ด้วงดา2 และ อธิวฒั น์ รักช่วย2
Jaruwan Promngurn1* Nittaya Duangdam 2 Atiwat Rukchuey 2

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการเบิกจ่ายอะไหล่สารองในแผนกวิศวกรรม
เสนอแนวทางและปรับปรุ งกระบวนการเบิกจ่ายสิ นค้าคงคลัง โดยการนาเครื่ องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด มาใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์หาสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการเบิกจ่ายอะไหล่สารอง จากนั้นนา
เครื่ องมือการวิเคราะห์จดั กลุ่มด้วยระบบ ABC มาใช้ในการแก้ไขปัญหา และการจัดทาใบบันทึกรายการสิ นค้า (Stock card) และ
ใบเบิกของจากคงคลัง มาช่วยในการควบคุมคลังสิ นค้า
จากผลการศึกษา พบว่า การนาข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิด ความล่าช้า
ในกระบวนการเบิกจ่ายสิ นค้าคงคลังด้วยแผนภาพพาเรโต พบว่าสาเหตุเกิดจาก การจัดเรี ยงสิ นค้าไม่เป็ นหมวดหมู่ ผูว้ จิ ยั จึง
นาการวิเคราะห์จดั กลุ่มด้วยระบบ ABC มาใช้ในการแก้ไขปั ญหา โดยการจัดหมวดหมู่สินค้าตามลาดับความสาคัญ และนา
เครื่ องมือ Stock Card พร้อมออกแบบใบเบิกจ่ายสิ นค้าคงคลัง มาช่วยในการควบคุมคลังสิ นค้า ในระยะเวลา 3 เดือน พบว่า เวลา
ที่ใช้ในการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่ลดน้อยลง จากเดิมใช้เวลาในกระบวนการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่ 8 นาที/ครั้ง
ปั จจุบนั ใช้เวลาในการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่ 3 นาที /ครั้ง เวลาลดลง
คิดเป็ น 62.5 เปอร์เซ็นต์

คาสาคัญ : การจัดการสินค้ าคงคลัง, เครื่ องมือควคุมคุณภาพ 7 ชนิด, การวิเคราะห์ จดั กลุ่มด้ วยระบบ 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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บทนา
การจัดการสิ นค้าคงคลังเป็ นปั จจัยสาคัญในการประกอบธุรกิจเนื่องจากเป็ นส่วนประกอบของต้นทุน
จึงต้องมีการบริ หารจัดการอย่างรอบคอบสาหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (นิมิต , 2553) นอกจากการจัดการแล้ว องค์กรทุกองค์กร
ต้องมีการควบคุมสินค้าคงคลัง ซึ่งผูบ้ ริ หารหรื อเจ้าของกิจการต้องเอาใจใส่ ติดตามและนามาพิจารณาในการดาเนินธุรกิจ
เนื่องจากการถือครองสิ นค้าคงคลังนั้นทาให้กิจการต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
(กรณ์วษิ ญ์ และก้องภู, 2559) ธุรกิจบริ การก็เช่นเดียวกัน การบริ หารธุรกิจให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ไม่ใช่เพียงแต่การที่
ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริ การเท่านั้น แต่เมื่อลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ เช่น ในธรุ กิจโรงแรม หากมี
เครื่ องใช้ในห้องพักเกิดการชารุ ดหรื อเสี ยหาย แผนกหนึ่งที่อยูเ่ บื้องหลังแต่มีความสาคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า นัน่ คือ
แผนกวิศวกรรม เป็ นแผนกที่มีหน้าที่หลักในการซ่อมบารุ งให้เครื่ องอานวยความสะดวกให้หอ้ งพัก สามารถใช้งานได้อย่าง
ปกติหรื อมีปัญหาน้อยที่สุด นอกจากมีการบารุ งรักษาที่ดีแล้ว การมีอุปกรณ์หรื ออะไหล่สารองในคลังสิ นค้าที่เพียงพอต่อ
ความต้องการก็มีความสาคัญเช่นเดียวกัน ดังนั้นการจัดการสิ นค้าคงคลังของแผนกวิศวกรรม ต้องมีการจัดการที่ดี จะต้องมี
การสารองอุปกรณ์ในคงคลังให้เพียงพอต่อ
การใช้งาน เพื่อให้การแก้ไขหน้างานที่ไม่มีเหตุขดั ข้อง ส่งผลให้การแก้ไขเหตุขดั ข้องเสร็จทันเวลาที่กาหนด และสามารถ
สร้างความพึงพอใจกับลูกค้าที่มาใช้บริ การได้
จากการศึกษาค้นคว้ากระบวนการจัดการสิ นค้าคงคลัง แผนกวิศวกรรมของโรงแรม WSP พบว่า ปัญหา
ในแต่ละวัน คือ เกิดความล่าช้าในกระบวนการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่สารองในส่วนของสโตร์ช่าง โดยมีสาเหตุหลักมา
จาก การจัดสิ นค้าไม่ตรงหมวดหมู่ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการค้นหาอุปกรณ์ ไม่มีการตรวจนับสิ นค้าและไม่ทาการจด
บันทึกให้ชดั เจน ทาให้ไม่ทราบว่ามีรายการสิ นค้าเหลืออยูจ่ านวนเท่าใด จานวนจริ งกับจานวนในระบบไม่ตรงกัน เมื่อ
ต้องการจะใช้งานทาให้สินค้าขาดมือ ต้องทาการสัง่ ซื้ออุปกรณ์และรอจนกว่าอุปกรณ์จะมา เกิดความล่าช้าในการรอ ส่งผล
ให้กระบวนการเกิดความล่าช้า สร้างความเสี ยหายให้กบั โรงแรม สร้างความไม่พอใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริ การได้ การควบคุม
สิ นค้าคงคลังที่ดี โดยให้มีสินค้าคงคลังอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมที่สุด ดังนั้นในการควบคุมสิ นค้าคงคลังที่ดียอ่ มส่งผลดีท้ งั ใน
ด้านการเพิ่มประสิ ทธิภาพและการลดต้นทุนในการดาเนินงาน วิธีการหนึ่งที่ช่วยในการจาแนกประเภทของสิ นค้าคงคลัง คือ
การวิเคราะห์จดั กลุ่มด้วยระบบ ABC เพื่อเลือกวางสิ นค้าตามความถี่และปริ มาณและเพื่อลดเวลาในการเดินทางไปหยิบ
สิ นค้า ผลที่ได้สามารถลดเวลาในการเดินทางไปหยิบสิ นค้า (วรธน , 2554)
ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงเห็นความสาคัญของกระบวนการการเบิกจ่ายสิ นค้าคงคลัง สนใจศึกษากระบวนการเบิกจ่ายอุปกรณ์
และอะไหล่สารอง โดยใช้เครื่ องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools) ในการเก็บข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งใช้
การวิเคราะห์จดั กลุ่มด้วยระบบ ABC ที่นิยมใช้กนั มากที่สุดในการจัดการผลิตและการควบคุมสิ นค้าคงคลัง (คานาย, 2553) ใน
การแบ่งประเภทสิ นค้าคงคลัง เพือ่ จาแนกสิ นค้ากลุ่มสาคัญจากมากไปน้อย ใช้ Stock Card เพื่อควบคุมสิ นค้าคงคลัง และผูว้ จิ ยั
คาดว่า หลังจากการปรับปรุ งการจัดการสิ นค้าคงคลังในแผนกวิศวกรรมทาให้ลดความล่าช้าใกระบวนการเบิกจ่ายได้
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วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึ กษาการจัดการคลังสิ นค้าแผนกวิศวกรรมของโรงแรม WSP มี ข้ นั ตอนในการดาเนิ นงานวิจยั มี
รายละเอียดดังนี้
1. กรอบแนวคิดของงานวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้มีวธิ ีการดาเนินการวิจยั และขั้นตอนในการดาเนินการวิจยั ทั้งการศึกษาข้อมูล ค้นหาปั ญหาและเสนอ
แนวทางการลดความล่าช้าของกระบวนการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่สารอง นาไปสู่กรอบแนวคิดของงานวิจยั ที่แสดงให้
เห็นข้อมูลนาเข้า กระบวนการ และข้อมูลที่ได้ แสดงได้ดงั ภาพที่ 1

ข้อมูลนาเข้า

เครื่ องมือที่ใช้

ข้อมูลที่ได้

1) ข้อมูลการตรวจนับ
สิ นค้าคงคลัง

1) เครื่ องมือควบคุมคุณภาพ
7 ประการ

2) ข้อมูลการสังซื้ อ

2) เครื่ องมือการวิเคราะห์จดั
กลุ่มด้วยระบบ ABC

1) แนวทางการแก้ไขปัญหา
ในกระบวนการเบิกจ่าย
อุปกรณ์และอะไหล่สารอง

3) ข้อมูลปริ มาณการใช้
อุปกรณ์และอะไหล่สารอง

3) Stock Card
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของงานวิจยั

2. การเก็บรวบรวมข้ อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของงานวิจยั มาจาก 2 แหล่ง คือ
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นแหล่งข้อมูลที่ ได้รับการรวบรวมและสังเกตเกี่ ยวกับปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นในขั้นตอนการ

ทางานในแผนกวิศวกรรมโดยใช้ขอ้ มูลย้อนหลัง 2 เดือน ได้แก่ ข้อมูลการตรวจนับสิ นค้าคงคลังและข้อมูลการสัง่ ซื้อ ปริ มาณ
การใช้อุปกรณ์และอะไหล่สารอง เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่ องปรับอากาศ และอุปกรณ์ประปา ประจาเดือนตุลาคม
– พฤศจิกายน 2560
2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลที่ ได้จากการศึ กษาข้อมูลการเบิ กจ่าย การจัดซื้ อ จัดหา อุปกรณ์และอะไหล่

สารองของโรงแรมที่ เก็บรวบรวมไว้แล้ว และจากแหล่งค้นคว้าต่างๆ ได้แก่ เอกสาร วารสาร วิทยานิ พนธ์ งานวิจยั และ
เว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้นาเครื่ องมือมาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1) เครื่ องมือคุณภาพ 7 ชนิ ด (7 QC Tools) โดยใช้แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) ในการเก็บข้อมูล และใช้หาสาเหตุใน
การปฏิบตั ิงานที่ส่งผลให้กระบวนการเบิกจ่ายเกิดความล่าช้า
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2) การจาแนกสิ นค้าคงคลังออกเป็ นแต่ละประเภทตามการวิเคราะห์จดั กลุ่มด้วยระบบ ABC เพื่อจาแนกสิ นค้าคงคลัง

โ ด ย พิ จ าร ณ าป ริ ม าณ แ ล ะ มู ล ค่ าข อ งสิ น ค้ า ค ง ค ลั ง แ ล ะ ร าย ก าร เป็ น เก ณ ฑ์ เพื่ อ ล ด ภ าร ะ ใน ก าร ดู แ ล
ตรวจนับ และควบคุมสิ นค้าที่อยูใ่ นคงคลัง
3) การตรวจนับสิ นค้า โดยการจัดทาใบบันทึ กและใบเบิ กรายการสิ นค้า และใช้ Stock Card เพื่อควบคุมสิ นค้าคงคลัง

และช่วยลดการสัง่ ซื้อซ้ าซ้อน
4. ขั้นตอนในการดาเนินงานวิจยั
เพื่อให้การศึกษาวิจยั เรื่ องนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการกาหนดขั้นตอน การดาเนินงานวิจยั ดังนี้
1) ศึ กษาสภาพทั่วไปของแผนกวิศ วกรรมโรงแรม WSP ในกระบวนการเบิ กจ่ ายอุป กรณ์ แ ละอะไหล่ สารองใน

คลังสิ นค้า จากนั้นทาการออกแบบ Check sheet เพื่อสารวจปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่สารองเกิดความ
ล่าช้า และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ดว้ ยแผนภาพพาเรโต (Pareto) เพื่อหาความถี่ของข้อมูล และหาข้อสรุ ปที่ชดั เจนว่าปั ญหาที่
สาคัญ ที่ส่งให้การเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่สารองเกิดความล่าช้า
2) วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล และค้น หาปั ญหาที่ เกิ ด ขึ้ น โดยใช้ก ารวิ เคราะห์ จัด กลุ่ ม ด้ว ยระบบ ABC มาใช้ ค วบคุ ม
สิ นคงคลังและพิจารณาถึงความเหมาะสมของอุปกรณ์และอะไหล่สารองแต่ละประเภท โดยแบ่งประเภทที่มีความสาคัญมาก
แ ล ะ น้ อ ย ร อ ง ล ง ม าไ ป ต าม ล าดั บ โ ด ย พิ จ าร ณ าป ริ ม าณ แ ล ะ มู ล ค่ าข อ ง สิ น ค้ า ค ง ค ลั ง แ ต่ ล ะ ร าย ก าร
เป็ นเกณฑ์
3) เสนอแนวทางในการแก้ไขปั ญหาการเบิกจ่ายล่าช้า และสรุ ปผลการวิเคราะห์

ผลและวิจารณ์ผล
1) ผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่สารอง โดยเริ่ มจากการรับ
ออเดอร์การซ่อมบารุ งที่แจ้งโดยแผนกแม่บา้ น จากนั้นทาการตรวจสอบอุปกรณ์หรื ออะไหล่ ในกรณี ที่อะไหล่พร้อมซ่อม
สามารถซ่อมได้เลย แต่กรณี ไม่มีอะไหล่หรื ออุปกรณ์ตอ้ งทาการสัง่ ซื้อ ซึ่งการแก้ไขปั ญหานี้เบื้องต้น คือต้องเปลี่ยนห้องพัก
ให้กบั แขกผูเ้ ข้าพัก เพื่อรอการซ่อมบารุ ง โดยผูว้ จิ ยั ทาการจับเวลาของกระบวนการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่ ตั้งแต่รับคา
สัง่ ในการเบิกสิ นค้าคงคลัง จนกระทั้งได้รับอุปกรณ์หรื ออะไหล่ โดยจับเวลาจากพนักงานประจาคลังสิ นค้า จานวน 1 คน ที่
ทาหน้าที่เบิกจ่าย โดยการหาจานวนรอบในการจับเวลาที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้ได้ค่ามาตรฐานที่มีความน่าเชื่อถือต่อ
การนาใช้งานด้วยความมัน่ ใจ โดยการหาจานวนข้อมูลที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ทาการจับเวลาเบื้องต้น ซึ่งการจับเวลาเพียงครั้งเดียวย่อมไม่เพียงพอที่จะใช้เป็ นฐานในการคานวณเวลาที่มี
ความน่าเชื่อถือ การคานวณหาจานวนครั้งที่เหมาะสมนั้น ต้องอาศัยข้อมูล เบื้องต้นจานวนหนึ่งในการ
หาค่าประมาณการของค่าตัวแทน หนึ่งในวิธีการหาจานวนครั้งที่เหมาะสม คือ ทฤษฏี Maytag สาหรับการหาค่าจากวิธีการ
พิสยั ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ค่าผิดพลาด ±5% (ลัดดาวัลย์ กิจสาลีรุ่ง, 2561) ผูว้ จิ ยั จับเวลารอบแรก จานวน 5 ซ้ า ตามวิธี
ของ Maytag เนื่องจากรอบเวลาแต่ละรอบมากกว่า 5 นาที และนามาหาค่าพิสยั ได้เท่ากับ 2.2 ค่าเฉลี่ยได้เท่ากับ 8.0 หลังจาก
ทาการหารค่าพิสยั และค่าเฉลี่ย จะได้เท่ากับ 0.3 นาค่าที่ได้เปิ ดตาราง Maytag ค่าที่ได้ คือ รอบในการจับเวลาเท่ากับ 27 รอบ
ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงทาการจับเวลาเพิม่ อีก 22 รอบ จากข้อมูลการจับเวลาทั้งหมด 27 รอบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.0 นาที ดังนั้น ใน
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กระบวนการเบิกจ่ายก่อนการปรับปรุ งงาน จะได้เท่ากับ 8 นาที ซึ่งเป็ นเวลาที่ค่อนข้างล่าช้า ส่งผลให้กระบวนการการซ่อม
หรื องานที่ทาต่อไปล่าช้าอีกด้วย
2) ผลการวิเคราะห์สาเหตุของความล่าช้าที่เกิดขึ้นในกระบวนการจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่สารอง ในการซ่อมบารุ ง
โดยผูว้ จิ ยั ทาการออกแบบใบตรวจสอบ เพื่อสารวจปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเบิกจ่ายอุปกรณ์ในคงคลัง
ที่ล่าช้า และนาปั จจัยต่างๆ มาวิเคราะห์ โดยการเรี ยงลาดับของสาเหตุจากจานวนสาเหตุที่เกิดขึ้นมากไปจนถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น
น้อย โดยใช้แผนภูมิพาเรโต ดังแสดงในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 สาเหตุทาให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่สารอง
จากภาพที่ 2 แสดงสาเหตุที่ทาให้เกิ ดความล่าช้าในกระบวนการการเบิ กจ่ายอุปกรณ์ และอะไหล่สารอง พบว่ามี
สาเหตุที่มีความถี่มากที่ สุด คือ การจัดสิ นค้าไม่ตรงหมวดหมู่ จานวนสิ นค้าจริ งกับในระบบไม่ตรงกัน และขาดการวาง
แผนการจัดซื้ อ มีเปอร์ เซ็นต์สะสม 88.5% โดยผูว้ จิ ยั มุ่งไปยัง 3 ประเด็นที่ทาให้เกิดปั ญหาการเบิกจ่ายล่าช้า และเมื่อพิจารณา
สภาพคลังสิ นค้าก่อนการปรับปรุ ง แสดงดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 สภาพคลังสิ นค้าในแผนกวิศวกรรมก่อนการปรับปรุ ง
จากภาพที่ 3 แสดงการวางอุปกรณ์และอะไหล่สารองก่อนการปรับปรุ ง จะเห็นได้วา่ การจัดวางอุปกรณ์และอะไหล่
สารองบนชั้นวางไม่เป็ นระบบ มีความยากต่อการเข้าไปค้นหาอุปกรณ์ เพราะทางเดินแคบ มีกล่องอะไหล่กองตั้งอยูบ่ นพื้น
เป็ นจานวนมาก ใช้เวลาในการค้นหาอุปกรณ์นาน และอุปกรณ์วางไม่เป็ นหมวดหมู่
3) แนวทางการแก้ ไ ขความล่ า ช้ า ในกระบวนการการเบิ ก จ่ า ยอุ ป กรณ์ แ ละอะไหล่ ส ารองในคลัง สิ น ค้ า
เสนอแนวทางการแบ่งกลุ่มสิ นค้าคงคลัง โดยใช้การวิเคราะห์จดั กลุ่มด้วยระบบ ABC ในการแบ่งประเภทสิ นค้า พบว่า
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กลุ่ ม A เป็ นกลุ่ ม ที่ มี ก ารควบคุ ม อย่า งเข้ม งวด ด้ว ยการลงบัญ ชี ทุ ก ครั้ งที่ มี ก ารเบิ ก จ่ า ย และใช้ร ะบบสิ น ค้า
คงคลั ง อย่ า งต่ อ เนื่ อง คื อ มี ตรวจนั บ จ านวน จริ ง 4 ครั้ งต่ อ 1 เดื อน เพื่ อเปรี ยบเที ยบ กั บ จ านวน ใน ระบบ อยู่
มี ก ารควบคุ ม คื อ การท าใบเบิ ก จ่ า ยอุ ป กรณ์ แ ละอะไหล่ ส ารองและต้อ งเก็ บ อุ ป กรณ์ ไ ว้อ ย่า งปลอดภัย เพื่ อ ป้ อ งกัน
ความชารุ ดเสี ยหายต่ออุปกรณ์หรื ออะไหล่ มีจานวน 5 รายการ อาทิเช่น คอมเพรสเซอร์ 25000 BTU มอเตอร์ แอร์ คอยล์เย็น
และ Key Card Holder เป็ นต้น
กลุ่ ม B เป็ นกลุ่ ม ที่ มี ก ารควบคุ ม แบบปานกลาง ด้ว ยการลงบัญ ชี คุ ม ยอดบัน ทึ ก เสมอเหมื อ นมี ก ารเบิ ก จ่ า ย
เช่ น เดี ย วกับ กลุ่ ม A และใช้ร ะบบสิ น ค้า คงคลัง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ เข้ม งวดน้ อ ยกว่ า กลุ่ ม A คื อ มี ต รวจนั บ 2 ครั้ งต่ อ
1 เดื อน มี การควบคุ มคื อการท าใบเบิ กจ่ายอุป กรณ์ และอะไหล่สารอง มี จานวน 7 รายการ อาทิ เช่ น น้ ายาประสานท่ อ 500
กรัม คาปาซิเตอร์ 45 MFD และ ชุดปุ๋ มกดโมเก้น SPE19N/3 เป็ นต้น
กลุ่ม C มีการจดบันทึกพียงเล็กน้อย สิ นค้าประเภทนี้ จะวางให้หยิบใช้อย่างสะดวก เนื่ องจากเป็ นของที่ มีราคาถูก
แล ะป ริ ม าณ ม าก การตรวจนั บ กลุ่ ม C จะใช้ ร ะบ บ ค งค ลั ง แบ บ สิ้ น งวด คื อ เว้ น สั กระยะจะม าตรวจนั บ
เพื่อดูปริ มาณการใช้และสัง่ ของเข้ามาเติมเต็ม มีจานวน 33 รายการ อาทิเช่น ไส้กรอง Black Carbon หลอด BEC LED MR 16 12V
5W และ หลอดไฟติดฝาพนัง Daylight 220V Z5 – 508 เป็ นต้น
เมื่อพิจารณาการแบ่ งกลุ่มสิ นค้าโดยใช้การวิเคราะห์ จดั กลุ่มด้วยระบบ ABC แล้ว ผูว้ ิจยั จึ งเริ่ มจัดเรี ยงลาดับตาม
ความส าคั ญ และแบ่ ง อุ ป กรณ์ และอะไหล่ ส ารองให้ เป็ นหมวดหมู่ พร้ อ มติ ด ป้ ายแสดงชื่ อ รายการ ตามกลุ่ ม
ของ ABC เพื่อความสะดวกในการค้นหาและรวดเร็ วในการนามาใช้งานในเวลาที่ตอ้ งการใช้งาน และทาให้งานเสร็ จภายใน
เวลาที่กาหนด ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 สภาพคลังสิ นค้าในแผนกวิศวกรรมหลังการปรับปรุ ง
จากภาพที่ 4 แสดงสภาพคลังสิ นค้าในแผนกวิศวกรรมหลังการปรับปรุ ง และการจัดระบบการวางอุปกรณ์ หรื อ
อะไหล่ใหม่ โดยการนาการวิเคราะห์จดั กลุ่มด้วยระบบ ABC มาช่วยในการจัดระบบในการวางอุปกรณ์และอะไหล่สารองให้
วางเป็ นหมวดหมู่ ผูว้ ิจยั จึงทาการนับและจัดวางอุปกรณ์และอะไหล่ให้เป็ นหมวดหมู่แล้ว จดบันทึกทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย
อุปกรณ์และอะไหล่ และจัดทาใบบันทึกรายการสิ นค้า หรื อ Stock Card เพื่อให้รู้สถานะของสิ นค้าคงคลัง (ปฐมพงษ์, 2557) ดัง
แสดงในภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 ใบบันทึกรายการสิ นค้า หรื อ Stock Card
จากภาพที่ 5 แสดงใบบันทึกรายการสิ นค้า หรื อ Stock Card เพื่อให้ทราบว่ามี รายการสิ นค้าแต่ละรายการเหลืออยู่
จานวนเท่าไหร่ มีสินค้าชนิดใด รายการใดที่ได้มีการเบิกไปใช้แล้วบ้างเพื่อสะดวกในการตรวจนับรายการสิ นค้าที่มีอยู่ ณ
คลังสิ นค้า (ปฐมพงษ์, 2557) เพื่อให้จานวนสิ นค้าจริ งและในระบบมีความตรงกัน และเชื่อถือได้ ส่งผลให้มีการสัง่ ซื้อซ้ าลด
น้อยลง สิ นค้าไม่ขาดมือ ส่งผลให้ใช้เวลาในการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่สารองลดน้อยลง จากเดิมใช้เวลาใน
กระบวนการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่ 8 นาที/ครั้ง ปัจจุบนั หลังจากปรัปปรุ งแล้วใช้เวลาในการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่
สารองลดลงเหลือ 3 นาที /ครั้ง

สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เกิดขึ้นในการจัดการสิ นค้าคงคลังของแผนกวิศวกรรม โรงแรม
WSP โดยการใช้เครื่ อ งมื อ 7 QC Tools มาใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมู ล และการวิเคราะห์ ห าสาเหตุ ที่ ส่งผลให้ กระบวนการ
เบิ กจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่สารองมีความล่าช้า จากการนาข้อมูลมาวิเคราะห์พบว่า สาเหตุที่ส่งผลในกระบวนการเบิกจ่าย
อุปกรณ์และอะไหล่สารองมากที่ สุดคือ การจัดสิ นค้าไม่ตรงหมวดหมู่ ปั ญหานี้ จะส่ งผลให้ใช้เวลานานในการหาอุปกรณ์ที่
นามาใช้งาน ทาให้ไม่ทราบจานวนสิ นค้าที่ เหลืออยู่ จานวนเท่าไหร่ มีสินค้าชนิ ดใดบ้าง เกิ ดการสั่งซื้ อที่ ซ้ าซาก ส่ งผลให้
สิ นค้าขาดมือและเกิดความเสี ยหายตามมา
จากการน าเครื่ องมื อ ข้ า งต้ น จากของงานวิ จั ย นี้ มาวิ เคราะห์ แก้ ไ ข และควบคุ ม ส่ ง ผลให้ เวลาที่ ใ ช้ ใ น
การเบิ กจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่สารองลดน้อยลง จากเดิ มใช้เวลาในกระบวนการเบิ กจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่ 8 นาที /ครั้ง
ปั จจุบนั ใช้เวลาในการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไหล่สารองเหลือเพียง 3 นาที /ครั้ง คิดเป็ น ลดลงคิดเป็ น 62.5 เปอร์เซ็นต์
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ชุ ดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้ สาย
The Demo Wireless Nurse Calling Voice System
กรภัทร เฉลิมวงศ์ กระวี อนนตรี และ สมพงษ์ แก้วหวัง
Korrapat Chalermwong Kravee Anontree and Sompong Kaewwang

บทคัดย่อ
งานวิจยั เชิงสิ่ งประดิษฐ์ชิ้นนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สาย ที่ควบคุม
การทางานด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์ สามารถส่ งข้อมูลหมายเลขห้องและสัญญาณเสี ยงบอกหมายเลขห้องไปแสดงผลบน
หน้าจอเครื่ องรับที่โต๊ะพยาบาล ซึ่ งระบบจะไม่หยุดการแสดงผล จนกว่าจะมีการตอบรับจากพยาบาล โดยระบบจะประกอบ
ไปด้วยปุ่ มกดเรี ยกพยาบาล ที่เชื่อมต่อกับไมโครคอลโทรลเลอร์ และชุดรับ-ส่ง RS232 ที่ติดตั้งอยูใ่ นห้องผูป้ ่ วยและมีตวั รับ-ส่ง
RS232 อีกตัวที่โต๊ะพยาบาลเป็ นตัวแสดงหมายเลขห้องและสัญญาณเสี ยงบอกหมายเลขห้อง พร้อมทั้งปุ่ มตอบรับของพยาบาล
จากที่ได้สาธิ ตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิ ดไร้สาย ในโรงพยาบาล พร้อมทั้งได้ให้บุคลากร และผูป้ ่ วยห้องพิเศษทา
แบบสอบถามความพึงพอใจผลที่ได้คือ สิ่ งประดิษฐ์ชิ้นนี้เป็ นที่น่าพอใจกับผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามเป็ นอย่างมาก
คาสาคัญ : ระบบเรี ยกพยาบาล, ไมโครคอลโทรลเลอร์, ตัวรับ-ส่ง RS232

ABSTRACT
This research pieces of this invention is to create a demonstration system called nurse,a kind of sound that control
the wireless work with a micro-controller can send audio data room number and room number to tell you display on the
screen at the table nursing receiver system which will not be stopped until the display will have a response from the
system will tend to push-button call an ambulance that is connected to the micro-controller and the Send and receive RS
232 that is installed in the room and there is the patient receiving and sending RS 232 again,the nurse,a table shows the
room number and room number as well as audio signals tell the answer The nurse from the demo system is called a nurse
in the hospital as well as the Wireless Audio type, personnel and the patient Satisfaction Survey results special is that this
piece of invention is satisfactory with the completion of the survey form is a very.
Keyword: system called nurse, micro-controller, the Send and receive RS 232
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลศรี วิชยั ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
Faculty of Industrial Education and Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Boryang, Muang, Songkhla 90000,
Thailand
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บทนา
ในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลต่างๆการเอาใจใส่ ดูแลผูป้ ่ วยอย่างใกล้ชิดช่วยสร้างความอุ่นใจและความไว้วางใจ
ให้ ผูป้ ่ วยเป็ นอย่า งดี โ ดยเฉพาะในยามฉุ ก เฉิ น ที่ ผูป้ ่ วยต้อ งการรั ก ษาอย่างเร่ งด่ ว นระบบการติ ด ต่ อ เรี ย กเจ้า หน้ าที่ ที่ มี
ประสิ ทธิภาพจะช่วยให้ผปู ้ ่ วยตลอดจนคนใกล้ชิดมัน่ ใจว่าจะได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีในยามที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
ที่ อาจเกิ ดขึ้นได้ตลอดเวลาในระหว่างที่ พกั รักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงหรื อที่ เรี ยกกันว่า
Nurse call จึงมีความจาเป็ นอย่างมากสาหรับสถานพยาบาลซึ่ งในปั จจุบนั เครื่ องช่วยเรี ยกพยาบาลฉุกเฉิ นตามโรงพยาบาลที่
ใช้อยูท่ วั่ ไปนั้นจะมีราคาค่อนข้างสูงบางครั้งต้องสัง่ มาจากต่างประเทศ ในการทางานส่วนใหญ่ของระบบเรี ยกพยาบาลแบบ
มีเสี ยง ผูป้ ่ วยจะต้องกดสวิตช์ที่ขา้ งเตียงผูป้ ่ วยและจะมีการแสดงผลสัญญาณที่ห้องพักของพยาบาลหรื อห้องพักของแพทย์
โดยมีลกั ษณะเป็ นไฟ สี แดงกระพริ บให้สัญญาณและมีเสี ยงสัญญาณดังขึ้นซึ่ งในการแสดงผลดังที่กล่าวมาในบางครั้งหมอ
หรื อพยาบาลอาจจะตรวจคนไข้ที่ห้องอื่นหรื ออยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงเมื่อได้ยินเสี ยงสัญญาณต้องใช้เวลาเดินมาดูวา่ ไฟสัญญาณ
และเสี ยงสัญญาณซึ่งมีขนาดที่ไม่ค่อยจะชัดเจนมากนัก ว่าดังมาจากห้องผูป้ ่ วยหรื อเตียงผูป้ ่ วยใด ส่ งผลให้การเข้าช่วยเหลือ
ผูป้ ่ วยล่าช้า
ดังนั้นผูจ้ ดั ทาจึงมีแนวคิดที่ จะสร้างชุดสาธิ ตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงพูดบอกหมายเลขห้องของผูป้ ่ วยที่ กด
สวิตช์เพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าวซึ่งเดิมทีน้ นั มีการทาปริ ญญานิ พนธ์ที่เป็ น เครื่ องเรี ยกพยาบาลฉุ กเฉิ นแบบมีเสี ยงลักษณะนี้
อยูแ่ ล้วซึ่งเครื่ องเรี ยกพยาบาลฉุ กเฉิ นแบบมีเสี ยงเดิมนี้ สามารถนาไปใช้ในสถานพยาบาลได้เป็ นอย่างดีโดยการเชื่อมต่อสาย
จากห้องผูป้ ่ วยไปยังโต๊ะพยาบาลถ้าพิจารณาถึงข้อเสี ยของเครื่ องเรี ยกพยาบาลฉุ กเฉิ นแบบมีเสี ยงแบบเดิมนั้นมีความยุง่ ยาก
ในการเดินสาย มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากสาหรับสถานพยาบาลที่มีหอ้ งผูป้ ่ วยหลายห้องและหากมีการใช้ไปนานๆสายอาจขาด
ในได้
ดังนั้นโครงงานนี้จึงนาเสนอวิธีการแบบใหม่โดยการติดตั้งชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สายขึ้นมา
เพื่อแทนแบบเดิ มซึ่ งจะสะดวกต่อการติ ดตั้งและไม่มีการเดิ นสายเกิ ดขึ้ นที่ เครื่ องส่ งและเครื่ องรับ (ไม่ตอ้ งยุ่งยากในการ
เดินสาย) ชุดสาธิ ตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิ ดไร้สายนี้ สามารถใช้งานได้โดยเมื่อมีผปู ้ ่ วยกดปุ่ มเรี ยกพยาบาลก็จะมี
เสี ยงสัญ ญาณดังขึ้ น ด้านนอกที่ โต๊ะพยาบาลและมี ไฟแสดงสถานะซึ่ งเสี ยงสัญ ญาณที่ ออกมาเป็ นการส่ งสัญ ญาณแบบ
Wireless และสามารถกาหนดความถี่ของสัญญาณโดยการป้ อนรหัสเข้าที่ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ให้กบั แต่ละแผนกให้รับ
สัญญาณได้ตามที่กาหนดไว้

วิธีดาเนินการวิจัย
ในการปฏิ บตั ิงานให้สาเร็ จได้ตามเป้ าหมายและภายในเวลาที่กาหนดนั้น จาเป็ นต้องมีการวางแผนโครงงานก่อน
เพื่อให้ทราบแนวทางและขั้นตอนในการปฏิ บัติงานที่ ถูกต้อง ซึ่ งชุ ดสาธิ ตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมี เสี ยงชนิ ดไร้ สายมี
ขั้นตอนและวิธีดาเนินการดังต่อไปนี้
การศึกษาข้อมูล
แผนการทางานของชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สาย
การออกแบบกล่องและการติดตั้ง
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ขั้นตอนการประกอบชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สาย
การศึกษาข้ อมูล
ขั้นตอนในการศึกษาข้อมูล เป็ นขั้นตอนแรกที่จาเป็ นต้องหาข้อมูลโดยการศึกษาในรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวโครงงาน เพื่อให้ได้แนวคิดเบื้องต้นของตัวโครงงาน และแนวทางในการสร้างตัวโครงงานขึ้น
จากการศึ กษาข้อมูลที่ เกี่ยวข้องทาให้ผจู ้ ดั ทาได้แนวคิดในการออกแบบโดยอาศัยหลักการของเครื่ องเรี ยกพยาบาล
ฉุกเฉิ นของโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลต่างๆที่ใช้อยูเ่ ดิมซึ่งใช้หลักการให้ผปู ้ ่ วยกดสวิตซ์แล้วจะมีเสี ยงสัญญาณเตือน มี
ไฟแสดงที่ห้องพักพยาบาล ผูจ้ ดั ทาได้นาแนวคิดดังกล่าวเอามาพัฒนาให้มีขอ้ ดีกว่าระบบที่ใช้อยูท่ วั่ ๆไปคือ สามารถบอก
หมายเลขห้องผูป้ ่ วยได้ โดยมี ไฟและมีการแสดงหมายเลขห้องที่ จอ 7 segment เพื่อความชัดเจนมากขึ้นและแสดงออกเป็ น
เสี ยงพูดโดยการแสดงผลนี้ผา่ นกระบวนการเขียนโปรแกรม และใช้สญ
ั ญาณ Wireless ส่งแบบไร้สาย โดยพยาบาลจะรับข้อมูล
หมายเลขห้องโดยการดูที่หน้าจอของ 7 segment และเมื่อพยาบาลทราบแล้วสามารถกดปุ่ มเพื่อให้ไฟที่ติดอยูด่ บั ไป เพื่อแสดง
ให้รู้วา่ มีพยาบาลรับทราบแล้วว่ามีการเรี ยกของผูป้ ่ วย ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายคอมพิวเตอร์ สามารถแยกแยะในส่ วนการทางาน
ของชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สาย ออกได้เป็ นส่ วนประกอบสาคัญตามบล็อกไดอะแกรม ได้ดงั ภาพที่
1

ภาพที่ 1 บล็อกไดอะแกรมการทางานของชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สาย
จากภาพที่ 2.1 บล็อกไดอะแกรมการทางานของชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สายอธิบายการทางาน
ได้ดงั นี้ปุ่มกดเรี ยกพยาบาลทาหน้าที่ไว้กดเรี ยกพยาบาลจากห้องผูป้ ่ วยในเวลาฉุกเฉิ น ในที่น้ ีมีตน้ แบบของงานอยูส่ ามห้อง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทาหน้าที่ในส่วนรับคาสัง่ โปรแกรมเพื่อไปทาการประมวลผลของโปรแกรม ในขณะเดียวกัน
เมื่อมีสวิตซ์กดเรี ยกมาคอนโทรลเลอร์ก็จะทาการรับค่าของสวิตซ์วา่ มีการเรี ยกของผูป้ ่ วยมาแล้ว จากห้องผูป้ ่ วย จากนั้นก็ทา
การส่งต่อในข้อมูลถัดไป
7 segment ทาหน้าที่แสดงผลหมายเลขห้องของผูป
้ ่ วย
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ลาโพง ทาหน้าที่แสดงผลเป็ นเสี ยงบอกหมายเลขห้องว่าห้องไหนเป็ นผูเ้ รี ยก
ชุดรับ–ส่ ง (ห้องผูป้ ่ วย) เป็ นอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณไร้สายจะทาการเซ็ตค่าของสัญญาณซึ่ งทั้งหมดจะทาการส่ งผลการ
ทางานแบบไร้สายโดยมีคอนโทรลเลอร์ควบคุมการทางานโดยการเขียนโปรแกรม
ชุดรับ –ส่ ง (ห้องพยาบาล) เป็ นอุปกรณ์ ที่ ส่งสัญญาณไร้สายเชื่ อมต่อการทางานกันระหว่างสวิตซ์เรี ยกฉุ กเฉิ นกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ของทั้งหมดในห้องพยาบาล
ปุ่ มตอบรับ ทาหน้าที่ ส่งสัญญาณตอบรับไปยังห้องผูป้ ่ วย เพื่อให้ผปู ้ ่ วยรับทราบว่าพยาบาลรับรู ้แล้ว
สัญญาณไฟฉุกเฉิ น จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผูป้ ่ วยกดปุ่ มกดเรี ยกพยาบาล
สัญญาณไฟตอบรับ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพยาบาลดกปุ่ มตอบรับที่โต๊ะพยาบาล หลังจากที่ผปู ้ ่ วยกดปุ่ มกดเรี ยกพยาบาล
แผนการทางานของชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้ สาย
ในการทางานของชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สายนี้ จะอาศัยโปรแกรม PIC C Compiler เป็ นตัวสร้าง
ระบบขึ้นมา โดยใช้ RS232 to RF-Wireless ( RF2.4GHz ) CONVERTER รุ่ น ET-RF 24 G V2.0 เป็ นตัวรับ – ส่ งสัญญาณแบบ Wireless
เนื่องจากชุดสาธิ ตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิ ดไร้สาย การใช้งานโดยหลักแล้วจะเป็ นการกดปุ่ มกดเรี ยกพยาบาลจาก
ห้องผูป้ ่ วยเพื่อส่ งสัญญาณไปยังตัวรับที่ โต๊ะพยาบาล แบบมีเสี ยงชนิ ดไร้สาย เพื่อให้พยาบาลรับทราบโดยทันที่ ทาให้การ
ช่วยเหลือผูป้ ่ วยได้ทนั ทีดงั ภาพที่ 2

เริ่ มต้น

NO

ปุ่ มกดเรี ยกพยาบาล
Yes

แสดงสัญญาณไฟฉุกเฉิ น
ที่เครื่ องส่ง (ห้องผูป้ ่ วย)
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เครื่ องรับที่โต๊ะพยาบาลแสดง
หมายเลขห้อง พร้อมเสี ยงบอก
หมายเลขห้อง
NO

ปุ่ มตอบรับ
Yes

เครื่ องรับอยูใ่ นสภาวะ
พร้อมใช้งาน

แสดงสัญญาณไฟตอบรับ
ที่เครื่ องส่ง (ห้องผูป้ ่ วย)

NO

ปุ่ ม Clear
Yes

จบ
ภาพที่ 2 เป็ นการแสดงแผนผังการทางานของชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สาย
เริ่ มการทางานโดยการกดปุ่ มเรี ยกพยาบาลที่เครื่ องส่งจากห้องผูป้ ่ วย เครื่ องส่ งแสดงสถานะสัญญาณไฟฉุ กเฉิ น เพื่อให้ผปู ้ ่ วย
ทราบว่าเครื่ องส่ งทาการส่ งสัญญาณไปที่ โต๊ะพยาบาลแล้ว ส่ วนเครื่ องรับที่ โต๊ะพยาบาลจะแสดงหมายเลขห้องของผูป้ ่ วย
พร้ อมกับเสี ยงบอกหมายเลขห้องวนซ้ าเรื่ อยๆ จนกว่าจะมี พยาบาลมากดปุ่ มตอบรั บ และเมื่ อ พยาบาลกดปุ่ มตอบรั บ ที่
เครื่ องรับเสี ยงสัญญาณและไฟแสดงหมายเลขจะหยุดการแสดงผล และเครื่ องส่ งที่ห้องผูป้ ่ วยจะเปลี่ยนสัญญาณไฟฉุ กเฉิ น
เป็ นสัญญาณไฟตอบรับ เพื่อให้ผปู ้ ่ วยทราบว่าพยาบาลกาลังมาที่หอ้ ง เมื่อพยาบาลมาถึงห้องผูป้ ่ วยพยาบาลก็จะทาการกดปุ่ ม
เคลียร์ที่เครื่ องส่งเพื่อเริ่ มระบบใหม่ และทาการช่วยเหลือผูป้ ่ วยทันที
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จะเห็นได้วา่ ทุกขั้นตอนการทางานของชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิ ดไร้สาย จะมีการแสดงสัญญาณ
อยู่ทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็ นการแสดงสัญญาณไฟ แสดงหมายเลขห้อง และแสดงสัญญาณเสี ยง เพื่อต้องการให้ผปู ้ ่ วยและ
พยาบาลรับทราบด้วยกันทันที
การออกแบบกล่ องและการติดตั้ง
ในการออกแบบกล่องตัวรับนั้นได้ออกแบบโดยให้มีลกั ษณะเป็ นกล่องสี่ เหลี่ยมที่มีจอแสดงผลของหมายเลขห้อง ที่
ใช้ 7 Segment พร้อมทั้งสัญญาณเสี ยงและสัญญาณไฟ ในการแสดงผล วัสดุที่ใช้หาซื้อได้ทวั่ ไปประหยัดค่าใช้จ่ายกล่องทาด้วย
แผ่นอะคริ ลิคดังรู ปที่ 3

ภาพที่ 3 การออกแบบกล่องตัวรับ
ในส่ วนของกล่องที่เป็ นปุ่ มกดเรี ยกพยาบาลนั้นออกแบบโดยการให้มีลกั ษณะที่เป็ นรู ปแบบสากลง่ายต่อการใช้งาน
และมีไฟแสดงสถานะการใช้งาน วัสดุที่ใช้หาซื้อได้ทวั่ ไปประหยัดค่าใช้จ่ายกล่องทาด้วยแผ่นอะคริ ลิคดังภาพที่ 3

ภาพที่ 4 การออกแบบกล่องตัวส่ง
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ขั้นตอนการประกอบชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้ สาย
การทดลองระบบด้วยชุดไมโครคอลโทรลเลอร์ ในขั้นตอนนี้ได้ทาการทดลองเขียนโปรแกรมลงในชุดภาครับ – ส่ ง
และประกอบชิ้นงานทดสอบใช้งานพร้อมแสดงผลที่ชุดไมโครคอลโทรลเลอร์
การทดสอบชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สาย

ชุดสาธิตฯพร้อมใช้งาน

ทดสอบระบบห้องที่ 1

ทดสอบระบบห้องที่ 2

ทดสอบระบบห้องที่ 3

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการทดสอบชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้สาย

ผลและวิจารณ์ผล
การทดสอบการทางานของชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมีเสียงชนิดไร้ สาย
ผลของโครงงานในชุดสาธิ ตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิ ดไร้สาย สามารถนาชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบ
มีเสี ยงชนิดไร้สายนี้ไปทดสอบการใช้งานได้จริ ง และสามารถสรุ ปขั้นตอนได้ด้ งั นี้
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ภาพที่ 6 ชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สาย
ชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สาย เริ่ มตั้งแต่ข้ นั ตอนการคิดค้นจนถึงขั้นตอนการสาธิต สรุ ปผลของ
โครงงานได้ดงั นี้
สามารถควบคุมการทางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
สามารถส่งข้อมูลหมายเลขห้องและสัญญาณเรี ยกฉุกเฉิ นไปแสดงผลบนหน้าจอเครื่ องรับ
ระบบจะแสดงหมายเลขห้องจนกว่าจะมีการตอบรับจากพยาบาล
ชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สายจะทาการสาธิตระบบทั้งหมด 3 ห้อง
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล การท างานของชุ ด สาธิ ต ระบบ เรี ย กพยาบาลแบบมี เสี ย งชนิ ด ไร้ ส าย ทางผู ้จัด ท าได้ท า
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานชุดสาธิ ตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิ ดไร้สาย โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นพยาบาล ผูช้ ่วยพยาบาล และผูป้ ่ วยห้องพิเศษ จานวน 20 คน

ภาพที่ 7 ผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นพยาบาล ผูช้ ่วยพยาบาล และผูป้ ่ วยห้องพิเศษ จานวน 20 คน
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ได้ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานชุดสาธิ ตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิ ดไร้สาย แล้วจึงนาผลที่ได้จากการแจก
แบบสอบถาม มาหาค่าร้อยละ โดยแบบสอบถามมีรูปแบบและรายละเอียดหัวข้อประเมินดังนี้
ตารางที่ 1 รายการที่ประเมินแบบสอบถาม
ลาดับที่

รายการที่ประเมิน
มาก
ที่สุด

1
2
3
4
5
6
7
8

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อย
มาก

การทางานของชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สาย
ความง่ายต่อการใช้งาน
ความปลอดภัยของชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สาย
ผลกระทบน้อยลงและสามารถช่วยเหลือผูป้ ่ วยได้ทนั ท่วงที
ความทันสมัยของชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สาย
แนวคิด/และความน่าสนใจ
ประโยชน์การใช้งาน
ภาพรวมของชุดชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สาย

ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตาแหน่ง
ตาแหน่ ง
พยาบาล
ผูช้ ่วยพยาบาล
ผูป้ ่ วยห้องพิเศษ

เพศชาย
จานวน
ร้ อยละ
5
25
3
15
รวม

เพศหญิง
จานวน
ร้ อยละ
7
35
3
15
2
10

จานวนรวม
ทั้งหมด
7
8
5
20

ร้ อยละ
ทั้งหมด
35
40
25
100

ผู ้จัด ท าได้วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ทางสถิ ติ ด้ว ยคอมพิ ว เตอร์ โ ดยใช้โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล เป็ น
แบบสอบถามความความพึ งพอใจของพยาบาล ผูช้ ่ ว ยพยาบาล และผูป้ ่ วยห้อ งพิ เศษโดยการหาค่ าเฉลี่ ย( 𝑥̅ )และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายของข้อมูลค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ )ได้กาหนดเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยคะแนนออกเป็ น 5
ระดับดังนี้
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ตารางที่ 3 กาหนดเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย
ค่ าเฉลีย่

ระดับความพึงพอใจของของพยาบาลผู้ช่วยพยาบาล และผู้ป่วย
ห้ องพิเศษ

4.21 - 5.00

มากที่สุด

3.41 – 4.20

มาก

2.61 – 3.40

ปานกลาง

1.81 – 2.60

น้อย

1.00 – 1.80

น้อยที่สุด

ตารางที่ 4 สรุ ปค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการใช้งานชุดสาธิ ตระบบเรี ยกพยาบาล
แบบมีเสี ยงชนิดไร้สาย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ความพึงพอใจ
การทางานของชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สาย
ความง่ายต่อการใช้งาน
ความปลอดภัยของชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้
สาย
ผลกระทบต่อการใช้งาน
ความทันสมัยของชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้
สาย
แนวคิด/และความน่าสนใจ
ประโยชน์การใช้งาน
ภาพรวมของชุดชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้
สาย
เฉลีย่

̅
𝒙
4.45
4.45
4.05

S.D.
0.51
0.51
0.76

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.15
4.20

0.67
0.70

มาก
มาก

4.45
4.35
4.05

0.51
0.49
0.51

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.26

0.65

มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 4 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้
สาย เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรวมของทุกรายการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่ สุด (𝑥̅ = 4.26 ) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ระดับความคิดเห็ นอยู่ในมากที่ สุดเพียงบางข้อ ได้แก่ การทางานของชุดสาธิ ตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิ ดไร้สาย
ความง่ายต่อการใช้งานแนวคิด/และความน่าสนใจ และประโยชน์การใช้งานโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุด คือการทางานของชุด
สาธิ ตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิ ดไร้สาย ความง่ายต่อการใช้งาน และแนวคิด/และความน่าสนใจ ( 𝑥̅ = 4.45 ) และ
ด้านที่ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุ ด คือ ความปลอดภัยของชุดสาธิ ตระบบเรี ยกพยาบาลแบบ มีเสี ยงชนิ ดไร้สาย และภาพรวมของชุ ด
สาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิด ไร้สาย ( 𝑥̅ = 4.05)
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สรุ ปผลการวิจัย
ชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิ ดไร้สายมีวตั ถุปะสงค์ เพื่อสร้างชุดสาธิ ตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยง
ชนิ ดไร้สาย จึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุ งระบบที่ ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ให้ทนั สมัยมากยิ่งขึ้น และใช้งานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ด จึงต้องนาเทคโนโลยีไร้สายเข้ามาใช้งาน เพื่อที่ จะทาให้ชุดสาธิ ตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิ ดไร้สายเป็ นไป
ตามเป้ าประสงค์ที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
ในเครื่ องเรี ยกพยาบาลแบบเก่านั้นมีขอ้ จากัดอยูม่ าก คือ จะเป็ นในลักษณะของการใช้สายในการวางระบบ ไม่มีการ
บอกหมายเลขห้อง และไม่สามารถทราบได้วา่ พยาบาลรับรู ้หรื อไม่ จึ งทาให้เกิ ดการล่าช้า เสี ยเวลา ทาให้การช่วยเหลือไม่
ทันท่วงที ซึ่ งอาจจะก่อให้เกิ ดเหตุการณ์ ที่ไม่คาดคิดได้ เพื่อช่วยลดความยุง่ ยากทั้งหลายทางผูจ้ ดั ทาจึ งคิดค้นระบบเรี ยก
พยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สายขึ้น
ชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สาย มีขอ้ ดีตรงที่ประหยัดงบประมาณในการวางระบบในจุดที่ตอ้ งใช้
สาย ซึ่งทั้งยากและสิ้นเปลืองวัสดุในการเดินสาย ชุดสาธิตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิดไร้สายยังเพิม่ ความสะดวกและ
ความทันสมัย พร้อมทั้งมีความแม่นยาในการขอความช่วยเหลือจากพยาบาล
สรุปผลการวิจยั
4.1.1 สามารถควบคุมการทางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
4.1.2 สามารถส่ งข้อมูลหมายเลขห้อ งและสัญ ญาณเรี ยกฉุ กเฉิ น ไปแสดงผลบนหน้าจอเครื่ องรั บ ซึ่ งมี 7 Sigment และ

ลาโพงเป็ นตัวแสดงผล
4.1.3 หากยังไม่มีการตอบรับจากพยาบาลระบบจะแสดงหมายเลขห้องจนกว่าจะมีการตอบรับจากพยาบาล
4.1.4 ชุดสาธิ ตระบบเรี ยกพยาบาลแบบมีเสี ยงชนิ ดไร้สายจะทาการสาธิ ตระบบทั้งหมด3 ห้อง

ข้ อเสนอแนะ
4.2.1 เครื่ องส่ ง ควรจะมีขนาดที่เล็กกะทัดรัด เพื่อไม่ให้เกะกะพื้นที่ ขนาดที่เหมาะสมคือ

เท่ากับโทรศัพท์มือถือ
4.2.2 ควรมีการแสดงผลที่ดีกว่านี้ เช่น การแจ้งให้ทราบทันทีวา่ เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น

4.2.3 ในกรณี ที่ตอ้ งการติดตั้งมากกว่า 3 ห้องและเป็ นตัวเลขห้องที่เป็ น 2 หลักควรเพิ่มจานวนชุดแสดงผลเป็ นสอง
ถึงสามหลักเพื่อรองรับห้องที่เพิม่ ขึ้น
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แบบจาลองการตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซแอลพีจีและตัดระบบไฟฟ้ าผ่านโทรศัพท์ เคลื่อนที่
L.P.G. Gas leakage Detection and Electric Power Cut-Off Model Using Mobile Phone
วันเฉลิม ชั้นวัฒนพงศ์1* เกรี ยงศักดิ์ เหลือประเสริ ฐ1 และ ไพฑูรย์ รักเหลือ1
Wanchalerm Chanwattanapong1* Kriangsak Lhueprasert1 Paitoon Rakluea1
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้นาเสนอแบบจาลองการตรวจจับและแจ้งเตือนการรั่วไหลของก๊าซแอลพีจีและอุณหภูมิภายในห้อง ควบคุม
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็ นตัวประมวลผลกลาง ทางานร่ วมเซนเซอร์ ก๊าซแอลพีจี MQ-6 ทาหน้าที่ตรวจจับการรั่วไหล
ของก๊าซ และ เซนเซอร์ DHT-22 ทาหน้าที่ ตรวจวัดอุณหภูมิ โดยเมื่อเกิ ดการรั่วไหลของก๊าซแอลพีจีเซนเซอร์ จะตรวจจับ
ความเข้มก๊าซแอลพีจีและส่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อทาการประมวลผล หากว่าความเข้มข้นของก๊าซแอลพีจีมีค่าเกิน
กว่า 600 PPM หรื ออุณ หภูมิ ในห้องมี ค่ าเกิ น 50 องศาเซลเซี ยสไมโครคอนโทรลเลอร์ จะทาการส่ งข้อความเตื อนไปยัง
โทรศัพท์เคลื่อนที่และสามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ควบคุมการตัดระบบไฟฟ้าและระบบก๊าซแอลพีจี หากความเข้มก๊าซและ
อุณหภูมิมีค่าเกิ นไมโครคอนโทรลเลอร์ จะส่ งข้อความไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสั่งตัดระบบไฟฟ้ าและระบบก๊าซโดย
อัตโนมัติ
คาสาคัญ : ระบบแจ้งเตือน, MQ-6 Gas sensor, DHT-22, ไมโครคอนโทรลเลอร์, การรั่วไหล, ก๊าซแอลพีจี

ABSTRACT
This paper proposed a model for detection and warning of LPG gas leakage and room temperature. Controlled
by microcontroller as a central processor and integrates with LPG gas sensor MQ-6 and temperature sensor DHT-22.
When an LPG leak occurs, sensor captures the LPG intensity and send to microcontroller for processing. If the LPG
concentration exceeds 600 PPM or room temperature is above 50 degree Celsius microcontroller will send a warning
message to mobile phone and can use mobile phone to cut-off electrical and gas systems. If both gas intensity and room’s
temperature are exceeds limit microcontroller will send message to mobile phone and automatically cut-off electrical and
gas systems.
Keywords : Warning system, MQ-6 Gas sensor,DHT-22, Microcontroller, Leakage, LPG
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บทนา
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวหรื อแอลพีจี (Liquefied Petroleum Gas) จัดเป็ นเชื้อเพลิงอีกชนิ ดหนึ่ งที่มาจากซากดึกดาบรรพ์
เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ไ ด้จ ากการแยกน้ ามัน ดิ บ ในโรงกลั่น น้ ามัน หรื อ การแยกก๊ าซธรรมชาติ ในโรงแยกก๊ าซธรรมชาติ ซ่ ึ ง
ประกอบด้วยส่วนผสมของไฮโดรคาร์บอน 2 ชนิด คือ โพรเพนและบิวเทน ก๊าซแอลพีจีเป็ นก๊าซที่ไม่มีกลิ่นไม่มีสี เบากว่าน้ า
แต่หนักกว่าอากาศเป็ นเชื้อเพลิงที่มีความไวไฟสูง เมื่อเกิดการรั่วไหลจะเกิดการสะสมตามพื้นด้านล่าง ซึ่ งช่วงการติดไฟของ
ก๊าซแอลพีจีอยูใ่ นช่วงประมาณ 2–15 % ของปริ มาตรก๊าซในอากาศ ปริ มาณของก๊าซแอลพีจีต้ งั แต่ 2% ขึ้นไปสามารถที่จะติด
ไฟได้ ส่วนอุณหภูมิที่ทาให้ก๊าซแอลพีจีเกิดการลุกไหมได้เองคือประมาณ 400 องศาเซลเซี ยส ก๊าซแอลพีจี สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมากมายไม่วา่ จะเป็ นในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมแก้ว อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม
เชื่อม หรื อการนามาใช้ในครัวเรื อนในการประกอบอาหารที่รู้จกั ทัว่ ไปในชื่อก๊ าซหุงต้ ม เนื่องจากก๊ าซแอลพีจเี ป็ นก๊ าซทีไ่ ม่ มี
สีและไม่ มีกลิ่น เมื่อมีการนามาใช้ในเชิงพาณิ ชย์จึงมีขอ้ กาหนดให้เติมสารมีกลิ่น เพื่อเป็ นการเตือนภัยหากเกิดการรั่วไหลขึ้น
แต่หากเมื่อเกิดการรั่วไหลในขณะที่ผใู ้ ช้ไม่ทราบและเกิดประกายไฟอาจทาให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินได้
จากความอันตรายของการใช้งานก๊าซแอลพีจีทางคณะผูว้ จิ ยั จึงสร้างแบบจาลองการตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซแอล
พีจีและตัดระบบไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ ึนเพื่อให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในครัวเรื อนหรื อโรงงานอุตสาหกรรม โดย
แบบจาลองนี้ สามารถตรวจจับก๊าซ อุณหภูมิและสั่งตัดระบบไฟฟ้า ปิ ดระบบการจ่ายก๊าซ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ โดยเมื่อ
เกิ ดการรั่วไหลของก๊าซแอลพีจีเซนเซอร์ จะตรวจจับความเข้มก๊าซแอลพีจีและส่ งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อทาการ
ประมวลผล หากว่าความเข้มข้นของก๊าซแอลพีจีมีค่าเกิ นกว่า 600 PPM หรื ออุณ หภูมิในห้องมี ค่าเกิ น 50 องศาเซลเซี ยส
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะทาการส่ งข้อความเตือนไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่และผูใ้ ช้งานสามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ควบคุม
การตัดระบบไฟฟ้าและระบบก๊าซแอลพีจี หากความเข้มของก๊าซและอุณหภูมิมีค่าเกินกว่าค่าที่กาหนดไมโครคอนโทรลเลอร์
จะส่งข้อความไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่และสัง่ ตัดระบบไฟฟ้าและระบบก๊าซโดยอัตโนมัติ
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
1.ก๊ าซ แอลพีจี
ก๊ า ซแอลพี จี (Liquefied Petroleum Gas) มี ชื่ อ เรี ย กว่า ก๊ า ซปริ โ ตรเลี่ ย มเหลว หรื อ ก๊ า ซหุ ง ต้ม ประกอบด้ว ย
ส่วนผสมของไฮโดรคาร์ บอน 2 ชนิ ด โพรเพนและบิวเทนในอัตราส่วนเท่าใดก็ได้ โดยอาจเป็ นโพรเพนบริ สุทธิ์ 100% หรื อ
บิวเทนบริ สุทธิ์ 100% ก็ได้โดยทัว่ ไปก๊าซหุ งต้มส่ วนใหญ่ได้จากโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติ โดยใช้อตั ราส่ วนผสมของโพ
รเพนและบิ วเทนประมาณ 70:30 ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวมีสภาพเป็ นก๊าซที่ อุณหภูมิและความดันบรรยากาศโดยมี น้ าหนัก
ประมาณ 1.5-2 เท่าของอากาศ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวจะถูกอัดให้อยูใ่ นสภาพของเหลวภายใต้ความดันเพื่อสะดวกต่อการเก็บ
และการขนส่ ง เมื่อลดความดันก๊าซเหลวนี้ จะกลายเป็ นไอ สามารถนาไปใช้งานได้ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชื้ อเพลิงที่ มี
ความสาคัญในปั จจุบนั ใช้กนั อย่างแพร่ หลายทั้งในครัวเรื อน อุตสาหกรรม และในภาคการขนส่ ง เนื่ องจากเป็ นเชื้อเพลิงที่
ขนส่งสะดวกไม่เปลืองที่เก็บ และที่สาคัญคือ เผาไหม้แล้วเกิดเขม่าน้อยกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น
2.โมดูลเซนเซอร์ ก๊าซแอลพีจี MQ-06
MQ-6 เป็ นเซนเซอร์ ตรวจจับปริ มาณแก๊สแอลพีจีในอากาศโดยเมื่อเมื่อเราเริ่ มจ่ายพลังงานให้กบั เซนเซอร์ ทาให้
เกิดความร้อนขึ้นที่ขดลวดภายในตัวเซ็นเซอร์ เมื่อก๊าซแอลพีจี เข้ามาทาปฏิกิริยาจะทาให้ค่าความต้านทานค่าความต้านทาน
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ภายในของเซนเซอร์มีการเปลี่ยนแปลงตามปริ มาณของก๊าซแอลพีจีที่เซ็นเซอร์ได้รับ คือเมื่อปริ มาณของก๊าซที่ได้รับมีค่ามาก
ขึ้นค่าความต้านทานภายใน (RS) จะมีค่าลดลง หรื อ ค่าความต้านทานภายในของเซ็นเซอร์ แปรผกผันกับปริ มาณของก๊าซ
แอลพีจี

ภาพที่ 1 เซนเซอร์ก๊าซแอลพีจี MQ-6

ภาพที่ 2 วงจรสมมูลเซ็นเซอร์ก๊าซแอลพีจี MQ-6
ภาพที่ 1 แสดงเซ็นเซอร์ก๊าซแอลพีจี MQ-6 และภาพที่ 2 แสดงวงจรสมมูลชุดวงจรเซ็นเซอร์ก๊าซแอลพีจีจากวงจร
จะเห็นว่าภายในเซนเซอร์ เปรี ยบเสมือนมีตวั ต้านทานต่ออยู่ การต่อใช้งานต้องจ่ายแรงดันไฟเลี้ยง 5 V และต่อตัวต้านทาน
RL อนุกรม ดังนั้นจึงสามารถหาค่าของแรงดัน Vo ที่ตกคร่ อมความต้านทาน RLได้จากสมการที่ 1
𝑉0 =

𝑅𝐿
𝑅𝑠 +𝑅𝐿

จากหลักการทางานของเซ็นเซอร์ เมื่อปริ มาณของก๊าซแอลพีจีได้รับเข้ามามากขึ้นแรงดันเอาต์พตุ Vo จะมีค่าเพิ่มมาก
ขึ้นซึ่งแรงดันเอาต์พตุ ที่ได้จะถูกส่ งให้กบั ไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้ในการประมวลผลต่อไป
3.โมดูลวัดอุณหภูมิ DHT22
เซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ DHT22 เป็ นเซ็นเซอร์ซ่ ึ งมีราคาถูก ให้ค่าเป็ นแบบดิจิทลั ใช้ขาสัญญาณ
ดิจิทลั เพียงเส้นเดียวในการเชื่อมต่อแบบบิตอนุกรมสองทิศทาง (serial data, bi-directional) โดยมีความเที่ยงตรงในการว่าค่า
ความชื้ น สัมพัท ธ์ +- 5%. ย่านอุ ณ หภู มิต รวจวัดได้อ ยู่ที่ -40 ถึ ง 80 องศาเซลเซี ยส ในการอ่านข้อมูล จากไอซี น้ ัน จะใช้
ขาสัญญาณเพียงเส้นเดี ยวคือ DATA (หรื อ SDA) แบบสองทิ ศทาง และในสถานะปรกติสัญญาณ DATA จะมีสถานะเป็ น
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HIGH ในการอ่านข้อมูลแต่ละครั้ง ไมโครคอนโทรลเลอร์จะต้องกาหนดให้ขา DATA เป็ นเอาต์พตุ และสร้างบิต START ซึ่ง
จะต้องมีสถานะเป็ น LOW อย่างน้อย 800 μsec จากนั้นจึงให้เป็ นสถานะ HIGH อย่างน้อย 20 μsec จากนั้นเป็ นขั้นตอนการ
รอการตอบกลับ (response) และจากไอซี โดยขา DATA จะถูกต้องเปลี่ยนเป็ นอินพุต เริ่ มต้นของการตอบกลับไอซี จะดึ ง
สัญญาณลงเป็ น LOW และปล่อยให้เป็ น HIGH ช่วงละ 80 μsec โดยประมาณ (เรี ยกว่า Response Bit) จากนั้นจึงจะเป็ นการ
ส่ งข้อมูลทีละบิ ต รวม 40 บิ ต โดยข้อมูล 2 ไบต์แรกจะแทนข้อมูลความชื้ นสัมพัทธ์ 2 ไบต์ถดั มาจะแทนอุณหภูมิและไบต์
สุดท้ายเป็ น cheksum

ภาพที่ 3 ลาดับของข้อมูลบิตในการอ่านค่าจากไอซี DHT22

ภาพที่ 4 การจาแนกข้อมูลบิตของไอซี DHT22
4.โมดูลจีเอสเอ็ม Sim808

โมดูล SIM808 เป็ นโมดูลการสื่ อสารแบบ Quad-Band GSM/GPRS ซึ่ งได้รวมเทคโนโลยี GPS สาหรับดาวเทียม
นาทางและมีการการออกแบบที่ กะทัดรัดซึ่ งได้รวมการสื่ อสารในแบบ GPRS และ GPS ไว้ในแพคเกจเดี ยวทาให้ผูพ้ ฒั นา
ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

ภาพที่ 5 โมดูลจีเอสเอ็ม Sim808
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5.Arduino
Arduino เป็ นบอร์ ดไมโครคอนโทรเลอร์ ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Source คือมีการเปิ ดเผยข้อมูลทั้ง
ด้าน Hardware และ Software ตัว บอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้นจึงเหมาะสาหรับผูเ้ ริ่ มต้นศึกษา ทั้งนี้
ผูใ้ ช้งานยังสามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ ด หรื อโปรแกรมต่อได้อีกด้วยArduino IDE คือ เครื่ องมื อ
สาหรั บ ใช้พฒ
ั นาระบบสมองกลฝั งตัว (Embedded System) มี ภาษามาตรฐานสาหรั บ การเขี ยนโปรแกรม โดยจะใช้ต ัว
ควบคุมหรื อชิพไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ที่มีขนาดเล็กเพื่อให้มีความเหมาะสมกับงานขนาดเล็กอย่าง Atmega328
ซึ่ง Arduino มีจุดเด่นในเรื่ องของความง่ายต่อการเรี ยนรู ้และใช้งาน เนื่องจากมีการออกแบบคาสัง่ ต่างๆ ขึ้นมาสนับสนุนการ
ใช้งานด้วยรู ปแบบที่ง่าย ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมลงบน Arduino นั้น จะใช้ภาษา C++ ซึ่งเป็ นรู ปแบบของโปรแกรม
ภาษาซีประยุกต์แบบหนึ่ งที่มีโครงสร้างของตัวภาษาโดยรวมใกล้เคียงกันกับภาษาซีมาตรฐาน (ANSI-C) อื่นๆ เพียงแต่ได้มี
การปรับปรุ งรู ปแบบในการเขียนโปรแกรมบางส่วนที่แตกต่างไปจาก ANSI-C*เล็กน้อยเพื่อช่วยลดความยุง่ ยากในการเขียน
โปรแกรมและให้ผูเ้ ขียนโปรแกรมสามารถเขียนโปรแกรมได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นกว่าการเขียนภาษาซี ตามแบบมาตรฐาน
ของ ANSI-C โดยตรง ซึ่ ง Arduino IDE จะมี ลกั ษณะการทางานเช่ นเดี ยวกันกับ Text Editor โดยจะเลือกใช้ C- Compiler
ของ “GNU AVR-GCC Toolchain” ร่ วมกับ Library Function ของ “avr-libc” ส่ วน Utility ที่ใช้ในการ Upload Code ให้กบั
AVR นั้ นก็ จ ะใช้ ข อง “AVRDude” ซึ่ งคุ ณ สมบั ติ ข อง Arduino UNO R3 ที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จัย นี้ จะประกอบไปด้ ว ยชิ พ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmel ATmega328 แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน 5 โวลท์ หน่วยความจา 32 KB และความเร็ วสัญญาณ
นาฬิกา 16 MHz

ภาพที่ 5 Arduino UNO R3
การออกแบบจาลองการตรวจจับการรั่วไหลของก๊ าซแอลพีจแี ละตัดระบบไฟฟ้ าผ่านโทรศัพท์ เคลื่อนที่
การทางานของแบบจาลองการตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซแอลพีจีและตัดระบบไฟฟ้ าผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
เซนเซอร์ MQ-6 ท าการตรวจจับ ความเข้มของก๊าซแอลพีจีที่ รั่วไหลออกมาและเซ็ น เซอร์ DHT22 จะทาการวัดอุณหภู มิ
ภายในแบบจ าลองจากนั้ นเซ็ น เซอร์ ท้ ัง 2 จะส่ ง ค่ ามาที่ Arduino UNO R3 โดย Arduino UNO R3 จะประมวลผลและ
แสดงผลไปยัง LCD display เมื่ อ มี ค วามเข้ม ก๊าซเกิ น กว่า 600 ppm Arduino UNO R3 จะสั่ งให้ โมดู ล GSM SIM808 ส่ ง
ข้อความไปเตือนที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ดว้ ยข้อความ “ LPG Gas is Overdue” เมื่ออุณภูมิเกิน 50 องศาเซลเซี ยส Arduino UNO
R3 จะสัง่ ให้ โมดูล GSM SIM808 ส่งข้อความไปเตือนที่มือถือด้วย ข้อความ “Temperature is Overdue ” และเมื่อมีความเข้ม
ก๊าซแอลพีจีเกิน 600 ppm และ อุณภูมิเกิน 50 องศาเซลเซี ยส Arduino UNO R3 จะสั่งให้ โมดูล GSM SIM808 ส่ งข้อความ
ไปเตือนที่ มือถือด้วยข้อความ “Temperature &LPG Gas are Overdue” ข้อความเตือนที่ถูกส่ งจะส่ งไปยังมือถือ 2 หมายเลข
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และเมื่อ มีขอ้ ความเข้ามายัง โมดูล GSM SIM808 ด้วยข้อความ “off” Arduino UNO R3 จะสั่งให้ โมดูรีเลย์ ทางานเพื่อตัด
ระบบไฟฟ้าและระบบการจ่ายก๊าซแอลพีจี

GSM SIM 808

ข้ อความ off

DHT22

MQ-06

>50

มดูรีเลยตด
ระบบไฟฟ้า

C
> 600
ppm &&
>50
C

> 600

GSM SIM 808

ppm
GSM SIM 808

GSM SIM 808

LPG Gas is
Overdue

Themperature
is Overdue

Themperature
&LPG Gas are
Overdue

ภาพที่ 6 Flowchart การทางานของแบบจาลองการตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซแอลพีจีและตัดระบบไฟฟ้าผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่

ภาพที่ 7 แสดงการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ของแบบจาลองการตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซแอลพีจีและตัดระบบไฟฟ้าผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

516

ผลการทดลองและสรุ ปผล
1.การทดสอบเซ็นเซอร์ ก๊าซแอลพีจี
ในการทดสอบการท างานของแบบจ าลองการตรวจจับ การรั่ ว ไหลของก๊ าซแอลพี จีแ ละตัด ระบบไฟฟ้ าผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยทาการวัดค่าเปรี ยบเทียบกับเครื่ องวัดแก๊สรั่วมาตรฐาน AZ รุ่ น 7291 กับเซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊ส MQ-06
ไว้ในพื้นที่จาลองขนาด 30x20x30 เซนติเมตร และทาการแพร่ กระจายแก๊สในปริ มาณที่เท่ากันเพื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณแก๊สที่
สามารถวัดได้
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการตรวจจับก๊าซ
ครั้งที่วดั
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ค่าเฉลี่ย

40
42
42
35
44
49
51
59
47
44
45.90

ค่ าความเข้ มแก๊ สจากเครื่ องวัดแก๊สรั่วมาตรฐาน AZ รุ่น 7291 (ppm)
Vout
80
Vout
160
Vout
320
Vout 640
0.17
73
0.29
245
0.97
520
2.07 713
0.17
92
0.37
279
1.11
500
1.99 764
0.14
90
0.35
268
1.06
515
2.05 842
0.17
81
0.32
236
0.94
602
2.39 940
0.19
95
0.38
213
0.85
572
2.27 937
0.20
93
0.37
229
0.91
687
2.73 942
0.23
93
0.37
234
0.93
583
2.31 802
0.19
75
0.30
255
1.01
524
2.08 825
0.17
97
0.39
265
1.05
538
2.14 927
0.18 87.67 0.35 247.11 0.98 560.11 2.23 854.6

Vout
2.83
3.04
3.35
3.73
3.72
3.74
3.19
3.28
3.68
3.40

2.การทดสอบเซ็นเซอร์ อุณหภูมิ DHT22
ในการทดสอบการท างานของแบบจ าลองการตรวจจับ การรั่ ว ไหลของก๊ าซแอลพี จีแ ละตัด ระบบไฟฟ้ าผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยทาการวัดค่าเปรี ยบเที ยบกับเครื่ องทาการติดตั้งหัววัดอุณหภูมิของเครื่ องดิ จิตอลมัลติมิเตอร์ APPA
99II กับเซ็นเซอร์ DHT22 ลงในแบบจาลองขนาด 30x20x30 เซนติเมตรและทาการ ลดอุณหภูมิลงจาก 50 องศาเซลเซียส ไป
จนถึง 20 องศาองศาเซลเซียส ด้วยตัวทาความเย็นในแบบจาลองผลที่ได้แสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบวัดอุณหภูมิ
อุณหภูมิที่วดั ได้จาก
เครื่ องดิจิตอลมัลติ
อุณหภูมิที่วดั ได้ (°C)
มิเตอร์ APPA 99II
20
19.70
25
24.70
30
29.50
35
34.60
40
39.60
45
44.60
50
49.60

517

%ความคาดเคลื่อน
1.50
1.20
1.67
1.14
1.00
0.89
0.80

3.การทดสอบการทางานของแบบจาลองการตรวจจับการรั่วไหลของก๊ าซแอลพีจแี ละตัดระบบไฟฟ้ าผ่านโทรศัพท์ เคลื่อนที่
ทาการทดสอบโดยปล่อยก๊าซเข้าไปในแบบจาลองโดยผ่านวาล์วควบคุ มก๊าซจนถึ ง 600 ppm เพื่ อทดสอบการ
ทางานของแบบจาลอง จากผลการทดลองปรากฏว่าแบบจาลองสามารถตรวจจับการรั่วของก๊าซและทาการส่ ง SMS ไปยัง
โทรศัพท์เคลื่อนที่และสามารถทาการตัดระบบไฟฟ้าและระบบการจ่ายกก๊าซได้ทุกครั้ง

ภาพที่ 7 แสดง SMS จากแบบจาลอง

สรุ ปผลการวิจัย
งานวิจัย นี้ น าเสนอการพัฒ นาแบบจ าลองการตรวจจับ การรั่ ว ไหลของก๊ าซแอลพี จี แ ละตัด ระบบไฟฟ้ าผ่า น
โทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ ซ่ ึ งได้น าเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเซ็ นเซอร์ แบบดิ จิตอลรุ่ น DHT22 สาหรั บตรวจจับอุณหภูมิ
ความชื้ น สั ม พัท ธ์ และ เซ็ น เซอร์ MQ-6 ส าหรั บ ตรวจจับ ก๊ าซแอลพี จี โดยท าการแจ้งเตื อ นและสั่ ง ตัด การท างานผ่า น
โทรศัพ ท์เคลื่ อ นที่ รวมทั้งการประยุก ต์ใช้ไมโครคอลโทรลเลอร์ Arduino จากผลการทดสอบแสดงให้เห็ น ว่าอุ ป กรณ์
เซ็นเซอร์ มีความไวในการตรวจจับที่ดีและมีเสถียรภาพในการทางาน โดยมีความเที่ยงตรงในการว่าค่าความชื่นสัมพัทธ์ +การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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5%. และมียา่ นอุณหภูมิที่สามารถตรวจจับได้อยูท่ ี่ -40 ถึง 80 องศาเซลเซียส และเซ็นเซอร์ตรวจการรั่วไหลของก๊าซแอลพีจี
สามารถทาการตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซได้ค่อนข้างแม่นยาและแบบจาลองสามารถทาการแจ้งเตือนและสัง่ ตัดการทางาน
ของระบบการจ่ายก๊าซและระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างแม่นยา
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การพัฒนาแหล่ งจ่ ายไฟฟ้ าแรงดันสู งสาหรับเครื่ องตกตะกอนเชิ งไฟฟ้ าสถิตในการเชื่ อมโลหะ
Development of a High Voltage DC power Supply for Electrostatic Precipitator in Welding Process
สรายุทธ มณี งาม1* จามิกร ไต่วลั ย์1
Sarayuth Maneengam1* Jamikorn Taiwan1
บทคัดย่ อ
บทความนี้นาเสนอเรื่ องการออกแบบและสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงขนาด 5kV และ 10kV
สาหรับเครื่ องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตแบบแผ่นเพลทโดยใช้ IC UC3844 มาทาหน้าที่สร้างสัญญาณ Pulse-width
modulation (PWM) ในการควบคุมการทางานของ Power Mosfet 2 ตัว ซึ่งทางานแบบ half bridge converter และเพิ่มแรงดัน
ให้สูงขึ้นด้วยวงจรทวีแรงดันแบบ Cockcroft-Walton เมื่อนาแรงดันไฟฟ้าที่ได้มาจ่ายให้กบั แผ่นเพลทจะทาให้อนุภาค
แขวนลอยในอากาศที่มีขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอน มาเกาะตัวที่แผ่นเพลท ซึ่งจากการทดลองได้พบว่ามีประสิ ทธิภาพการ
ตกตะกอนสูงถึงร้อยละ 95 ทาให้สามารถดักจับฝุ่ นละอองรวมทั้งควันและไอละเหยจากการเชื่อมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
คาสาคัญ : การตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต , แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง

ABSTRACT
This paper presents Design and construction of a 5kV and 10kV high voltage DC power supply with
Electrostatic Precipitators Plate for trapping smoke and dust caused by welding. This research uses IC UC3844 which
generates pulse-width modulation (PWM) signals to control two power MOSFETs in half bridge converter and use a
voltage of the Cockcroft-Walton multiplier. When the applied voltage is applied to the plate, the suspended particles in the
air are smaller than 5 microns. From the experiments, it was found that the efficiency of the precipitation is as high as
95%, so it can effectively trap dust, smoke and vapors from welding.
Keywords : electrostatic Precipitator, high Voltage dc power Supply
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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บทนา
ปั จจุบนั การเชื่อมโลหะนั้นนับว่ามีความสาคัญเป็ นกระบวนการอย่างหนึ่งในอุตสาหกรรม ในการสร้างผลิตภัณฑ์
ชิ้นหนึ่งอาจจะต้องมีการประกอบงานขึ้นจากชิ้นส่วนโลหะย่อยๆหลายร้อยชิ้น ซึ่งการประกอบงานนั้น หากว่าไม่มีการเชื่อม
โลหะแล้วอาจทาให้ตน้ ทุนการผลิตสู งขึ้นได้มากทีเดียว และเมื่อใดที่มีการเชื่อมโลหะ จะสังเกตพบว่าจะต้องมีควันเกิดขึ้น
ทุกครั้ง และควันที่เกิดขึ้นนั้นเป็ นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ซึ่ งช่างเชื่อมที่เชื่อมโลหะในบางประเภท เช่น การเชื่อมส
แตนเลส เหล็กเคลือบสังกะสี หรื อท่อเหล็กเคลือบสังกะสี หรื อการเชื่อมชิ้นงานที่ผ่านการชุบเคลือบผิวมาแล้ว บุคคลเหล่านี้
มักจะมีอตั ราเสี่ ยง ต่อการเกิดโรคร้ายสูง
ในการเชื่อมโลหะจะมีไอระเหย (Fumes) เกิ ดขึ้นจากการที่ โลหะได้รับความร้อนสู งจนกระทัง่ หลอมละลายและ
เกิดไอระเหยของโลหะ เมื่อไอระเหยถูกควบแน่น (Condense) จะอยูใ่ นรู ปอนุภาคของแข็งที่ละเอียดมาก (Solid fine particle)
ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน ไอระเหยนี้ จะมีส่วนประกอบสองส่ วน คือ ไอระเหยที่มองเห็นได้ ซึ่ งจะเห็นในลักษณะเปลว
ควันและอยูใ่ นรู ปของออกไซด์ของโลหะ และไอระเหยที่ มอง ไม่เห็นซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบของแก็ส เรี ยกว่าไอระเหยของ
แก็ส ซึ่ งมาจากแก็สที่ใช้ในการเชื่อมหรื ออาจจะ มาจากการสลายตัวของฟลักซ์เนื่ องจากความร้อนในการเชื่อม ดังแสดงใน
ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 เปลวควันที่เกิดจากการหลอมละลายของโลหะเมื่อได้รับความร้อนสูง [1]
ควันและไอระเหยที่เกิดจากงานเชื่อมโลหะเป็ นแหล่งก่อให้เกิดมลพิษ จึงต้องหาวิธีกาจัดไอระเหยเหล่านั้น เพื่อให้
อากาศบริ เวณที่ ทาการเชื่ อมปราศจากไอระเหยที่ เป็ นมลพิษ โดยใช้วิธีการกาจัดควัน และไอระเหยเหล่านั้นด้วยวิธีการ
ตกตะกอนเชิ งไฟฟ้ าสถิต ซึ่ งเป็ นวิธีหนึ่ งที่ อาศัยแรงทางไฟฟ้ าสถิตที่ เกิ ดขึ้นภายใต้สนามไฟฟ้ามาจับอนุ ภาคแขวนลอยใน
อากาศ โดยในงานเชื่อมขั้นจะมีไอระเหยอยู่ 2 แบบคือควันที่เกิดจากการเผาไหม้ของเหล็ก และไอระเหยของสารเคมีจากธูป
เชื่อม ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอน จึงต้องใช้แรงดันขนาด 5kV และ 10kV เพื่อให้สามารถดักจับฝุ่ นละอองรวมทั้งควันและ
ไอระเหยจากการเชื่อมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพจึงเป็ นที่มาของงานวิจยั นี้
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ระบบการทางานของเครื่ องตกตะกอนเชิงไฟฟ้ าสถิต
1. เทคโนโลยีควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาค
เครื่ องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitators; ESP) เป็ นอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิ ดอนุภาคที่
ใช้แรงไฟฟ้ าในการแยกอนุ ภาคออกจากกระแสของอากาศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู ง โครงสร้างรู ปแบบง่ายๆ ของเครื่ อง
ตกตะกอนไฟฟ้าสถิต ดังแสดงในภาพที่ 2 ซึ่ งโดยทัว่ ไปใน ESP จะมีข้ วั ไฟฟ้า (electrode) อยู่ 2 ชนิ ด คือ 1) ขั้วปล่อยประจุ
(discharge or corona electrode) ซึ่ งทาจากวัสดุที่มีหน้าตัดเล็กๆ เช่น เส้นลวด (wire) หรื อเป็ นแผ่นบางๆ (flat plate) เป็ นต้น
ซึ่งโดยปกติข้ วั ปล่อยประจุน้ ีจะเป็ นขั้วลบ และ 2) ขั้วเก็บ (collection electrode) ซึ่งปกติจะต่อสายดินและออกแบบขั้วเก็บให้
มี พ้ื น ผิ วกว้างในรู ป ของแผ่น (plate) หรื อ ท่ อ (tube) สาหรั บ หลักการท างานของ ESP คื อ การปล่ อยให้อ ากาศไหลผ่าน
ขั้วไฟฟ้า เพื่อใส่ ประจุไฟฟ้าให้กบั อนุ ภาคที่เจือปนอยูใ่ นอากาศก่อนที่จะผ่านอนุภาคที่ มีประจุไฟฟ้ าเข้าไปในสนามไฟฟ้ า
สถิต ทาให้อนุภาคเคลื่อนที่เข้าหาและถูกเก็บกักที่พ้ืนผิวของขั้วเก็บที่มีศกั ย์ไฟฟ้าตรงกันข้ามกับประจุของอนุภาค จะเห็นได้
ว่ากลไกที่สาคัญที่ใช้ในการเก็บกักอนุภาคของ ESP คือ กลไกการดึงดูดโดยแรงไฟฟ้าสถิต

ภาพที่ 2 การสครับเบอร์โดยวิธีการสเปรย์ [2]
เครื่ อง ESP ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการควบคุ ม อนุ ภาคอย่างแพร่ หลายในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกับ
โรงไฟฟ้ า เนื่ องจากเครื่ อง ESP มีประสิ ทธิ ภาพในการเก็บกักสู งประมาณ 95 ถึง 99% สาหรับอนุ ภาคที่ มีขนาดเล็กกว่า 10
ไมโครเมตรลงไป และยังมีประสิ ทธิภาพในการเก็บกักอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 1 ไมโครเมตรได้อีกด้วย
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2. กลไกในการดักจับอนุภาค
อุป กรณ์ ควบคุ มมลพิษ อากาศชนิ ดอนุ ภาคทุ กประเภทจาเป็ นต้องอาศัยกลไกในการดักจับหรื อเก็บ กักอนุ ภาค
(particles collection mechanisms) ไว้ในอุป กรณ์ ดังกล่ าว ซึ่ งกลไกหรื อแรงที่ กระท าต่อ อนุ ภ าคเพื่ อแยกอนุ ภาคออกจาก
กระแสก๊าซ (gas stream) หรื อกระแสอากาศ มีกลไกหรื อแรงที่ใช้ในการดักจับอนุภาคที่สาคัญอยู่ 6 ชนิด ซึ่ งในงานวิจยั นี้ใช้
หลักการดึ งดูดโดยแรงไฟฟ้ าสถิต (electrostatic attraction) กลไกนี้ จะเกิ ดขึ้นเมื่ออนุ ภาคที่ มีประจุไฟฟ้ าเคลื่อนที่ ผ่านวัตถุ
เป้ าหมายที่มีประจุไฟฟ้าชนิดตรงกันข้าม ทาให้อนุภาคเคลื่อนที่เข้าหาวัตถุเป้ าหมายและถูกดักจับไว้ ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การดึงดูดโดยแรงไฟฟ้าสถิต [3]
ในการดักจับอนุภาคในอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศประเภทต่างๆ จะอาศัยกลไกดังกล่าวเพียงหนึ่ งกลไก หรื อหลายกลไก
รวมกันขึ้นอยูก่ บั ประเภทของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศและขนาดของอนุภาคเป็ นสาคัญ
3. ค่ าประสิทธิภาพการเก็บกักรวม และค่ าการผ่านของอนุภาค
ประสิ ท ธิ ภ าพการเก็ บ กักอนุ ภ าค (particle collection efficiency) ของอุ ป กรณ์ ค วบคุ ม มลพิ ษ อากาศชนิ ด อนุ ภาค
ประเภทต่างๆ สามารถคานวณได้โดยการตรวจวัดหรื อเก็บตัวอย่างอนุภาคทั้งหมด ในอากาศก่อนเข้า (input) อุปกรณ์ควบคุม
มลพิษและในอากาศที่ ออก (output) จากอุปกรณ์ ควบคุมมลพิษ แล้วนามาคานวณประสิ ทธิ ภาพการเก็บกักรวม (Overall
Collection Efficiency or Overall Removal Efficiency; E ) ได้จากสมการ ดังนี้
 Q C   Q C − QoutC out 
E = 1 −  out out  =  in in

Qin C in
 Qin C in  


(1)

พารามิเตอร์ ค่าประสิ ทธิ ภาพการเก็บกักรวม E จะใช้เป็ นตัววัดสมรรถนะของอุปกรณ์ ควบคุ มมลพิษฯ ที่ สาคัญ
พารามิเตอร์ หนึ่ ง ซึ่ งนอกจากค่า E แล้วยังมีพารามิเตอร์ ที่บ่งบอกสมรรถนะของอุปกรณ์ที่สาคัญอีกค่าหนึ่ งคือ ค่าการผ่าน
ของอนุภาค (penetration) ซึ่งคานวณได้จากสมการ ดังนี้
P = 1− E =

C out
C in

(2)

จะเห็นได้วา่ อุปกรณ์ควบคุมมลพิษฯ ที่มีสมรรถนะของอุปกรณ์ฯ สู งจะมีค่าประสิ ทธิภาพในการเก็บกักรวม E สู ง
และมีค่าการผ่านของอนุภาค P ต่า
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4. สนามไฟฟ้ าและการเกิดโคโรนาดิสชาร์ จ
สนามไฟฟ้าเป็ นปริ มาณสาหรับใช้อธิ บายการที่ประจุไฟฟ้าทาให้เกิดแรงกระทากับอนุภาคมีประจุภายในบริ เวณ
โดยรอบ หน่วยของสนามไฟฟ้าคือ นิวตันต่อคูลอมบ์ หรื อโวลต์ต่อเมตรมีค่าเท่ากัน สนามไฟฟ้านั้นประกอบขึ้นจากโฟตอน
และมีพลังงานไฟฟ้าเก็บอยู่ ซึ่งขนาดของความหนาแน่นของพลังงานขึ้นกับกาลังสองของความหนาแน่นของสนาม ในกรณี
ของไฟฟ้ าสถิ ต สนามไฟฟ้ าประกอบขึ้ น จากการแลกเปลี่ ยนโฟตอนเสมื อ นระหว่างอนุ ภ าคมี ป ระจุ ส่ วนในกรณี คลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้ านั้น สนามไฟฟ้ าเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับสนามแม่เหล็ก โดยมีการไหลของพลังงานจริ ง และประกอบขึ้น
จากโฟตอนจริ ง
สนามไฟฟ้ าสาหรับเครื่ องตกตะกอนเชิ งไฟฟ้าสถิตเกิ ดจากการจ่ายไฟแรงดันสู งให้กบั ขั้วอิเล็กโทรดทาให้เกิ ด
ประจุคา้ งของไอออนและมีประจุอยูใ่ นช่องระหว่างขั้วอิเล็กโทรดสามารถคานวณค่าความเข้มของสนามไฟฟ้า (electric field
strength) ได้จากสมการ [4]
E (r ) =

V
rIn(r1 r2 )

(3)

เมื่ อ จ่ ายไฟฟ้ าแรงดัน สู งให้ กับ ขั้วดิ ส ชาร์ จและให้ ข้ วั ตกตะกอนเป็ นกราวด์จะท าให้ เกิ ด สนามไฟฟ้ าภายในตัว
ตกตะกอนหรื อเรี ยกว่าปรากฎการณ์โคโรน่าดิสชาร์จ (corona discharge) ขึ้นโดยรอบๆ ขั้วดิสชาร์จ สามารถคานวณได้จาก

(

E 0 = E s  + A  r1

)

(4)

การคานวณหาค่าแรงดันไฟฟ้าเริ่ มเกิดโคโรน่า
V0 = E0 r1 In(r2 r1 )

(5)

และกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านพื้นที่ผิวของขั้วอิเล็กโทรดด้านนอกเป็ นฟังก์ชนั่ ของแรงดันไฟฟ้าที่ข้ วั ดิสชารจ์สามารถ
คานวณได้จาก
I=

8 0 Z iV (V − V0 )
r22 In(r2 r1 )

(6)

การอัดประจุอนุ ภาคในกรณี ที่ไม่มีสนามไฟฟ้ าใดๆ ปรากฏ อนุ ภาคจะถูกอัดประจุ แบบแพร่ กระจาย (diffusion
charging) ดังนั้น ค่าประจุเฉลี่ย np ของการอัดประจุแบบแพร่ กระจายสามารถหาได้จาก [5]
np =

d p kT
2K

E

e2

 K E d p ci e 2 N i t 

In1 +


2
kT



การคานวณหาค่าความเข้มข้นของไอออนในการอัดประจุ ( N i t )
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การคานวณหาสนามไฟฟ้าปรากฏภายในตัวตกตะกอนอนุภาคจะได้รับการอัดประจุดว้ ยสนามไฟฟ้า
2
 3  E 0 d p  K E cZ i N i t 


np = 

  + 2  4 K E e  1 + K E eZ i N i t 

(9)

การเคลื่ อ นที่ ข องอนุ ภ าค (particle motion) ในเครื่ อ งตกตะกอนเชิ ง ไฟฟ้ าสถิ ต ประกอบด้วยแรงโมเมนตัม
(momentum force)
FT = − ma

(10)

แรงทางไฟฟ้า (electrical force)
FE = n p e E

(11)

FD = 3d p w Cc

(12)

แรงเสี ยดลาก (drag force)

โดยผลรวมของแรงที่กระทาบนอนุภาคทั้งหมดจะเท่ากับศูนย์
FT + FE + FD = 0

(13)

จากกฎของนิวตัน (Newton’slaw) ดังนั้นจะได้สมการเชิงอนุพนั ธ์ของการเคลื่อนที่ของอนุภาคคือ [6]
m

dw
= n p eE0 − 3d p w
dt

(14)

ดังนั้นสามารถคานวณหาค่าความเร็ วของอนุภาคที่เคลื่อนที่ไปยังขั้วตกตะกอนได้จาก
w=

n p eE0 C c
3d p

(15)

การหาประสิ ทธิ ภาพการตกตะกอนของอนุ ภาค (collection efficiency;  ) ของเครื่ องตกตะกอนเชิ งไฟฟ้ าสถิต
คือ สัดส่วนของความแตกต่างระหว่างมวลของอนุภาค (particle mass) ที่ทางเข้า และทางออก ของตัวตกตะกอนต่อมวลของ
อนุ ภาคที่ ท างเข้าของตัวตกตะกอน ถ้าสมมุติให้อนุ ภาคมี การกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอ (uniform) ตลอดทางเข้าของตัว
ตกตะกอนจะสามารถคานวณได้จากสมการของ Deutsch ดังนี้ [4]
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5. แหล่ งจ่ ายไฟฟ้ าแรงดันสู ง
การออกแบบวงจรสวิตชิ่ งเพาเวอร์ ซัพพลายสาหรับใช้กบั แหล่งจ่ายไฟฟ้ าเครื่ องตกตะกอน จะประกอบไปด้วย
อุป กรณ์ ที่สาคัญ คื อ ตัวเหนี่ ยวน าความถี่ สูง อุปกรณ์ ที่ท าหน้าที่ สวิตช์ ตัวเก็บประจุท างด้านเอาต์พุต วงจรกาลังต้องมี
ความสามารถทางานได้ปกติที่ขนาดพิกดั กระแส แรงดันที่ใช้งาน และความถี่ที่ใช้ในงานวิจยั มีค่า 20 kHz ซึ่ งเป็ นความถี่ใน
การสวิตช์ของอุปกรณ์สวิตช์ชิ่ง และเนื่องจากแรงดันเอาต์พตุ ที่ได้จากวงจรทบแรงดันแต่ละตัวยังมีส่วนของแรงดันกระเพื่อม
อยูด่ งั นั้นจึงต้องผ่านวงจรกรองแรงดัน (FILTER) เพื่อลดแรงดันกระเพื่อม ดังนั้นการเลือกอุปกรณ์สวิตชิ่งผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้
อุป กรณ์ ส ร้ างสัญ ญาณความถี่ ด้วย IC เบอร์ UC3844 ซึ่ งท าหน้าที่ สร้ างสั ญ ญาณ Pulse-width modulation (PWM) แบบ
อนาลอก มาควบคุ ม การท างานของ Power Mosfet 2 ตัว ซึ่ งท างานแบบ half bridge converter และใช้วงจรทวี แ รงดัน
Cockcroft-Walton เพื่อสร้างแรงดันขนาด 5kV และ 10kV ดังแสดงใน ภาพที่ 4

ภาพที่ 4 วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง

ผลการทดลอง
ในการทาการวิจัยการพัฒ นาแหล่งจ่ ายไฟฟ้ าสาหรับ เครื่ องตกตะกอนเชิ งไฟฟ้ าสถิ ตในการเชื่ อมโลหะ มี ห้อง
สาหรับวิจยั ตั้งอยู่ที่อาคาร สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ชั้น 4 ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดลองในส่ วนของภาควงจร
สวิตซ์ชิ่งซับพลายดังแสดงในภาพที่ 5โดยใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแรงสูงความถี่สูง เพื่อป้ อนไฟฟ้ากระแสสลับ 220V
50 Hz ผ่านวงจรเร็ กติไฟร์เออร์และขดลวดขนาด 6,8mH เพื่อทาหน้าที่เป็ นฟิ ลเตอร์ และต่อตัวต้านทานเพื่อลดกระแสให้กบั
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วงจร ทาให้ได้แรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง 110V เพื่อนาไปจ่ายให้กบั ด้านอินพุตของวงจรฟลายแบคคอนเวอร์ เตอร์ ซึ่ งมีไอซี
เบอร์ UC3844 เป็ นวงจรสร้างสัญญาณควบคุมแบบฟันเลื่อยให้กบั เพาเวอร์มอสเฟตในวงจรคอนเวอร์เตอร์

ภาพที่ 5 การทดลองในส่วนของภาควงจรสวิตซ์ชิ่งซับพลาย
วงจรทวีแรงดันแบบ Cockcroft-Walton สาหรับแบ่งแรงดันออกเป็ น 2 ส่วน คือในส่วน 5kV ใช้การทวีแรงดันแบบ
2 เท่าเพื่อเพิ่มแรงดันจากหม้อแปลงแรงดันชนิ ด 1:10 โดยในวงจรประกอบด้วยวงจรแคลมป์ C1 และ D1 ซึ่ งจะให้เอาต์พุต
เป็ นแรงดันไฟสลับที่มีค่าสูงสุดเท่ากับค่าแรงดัน จากยอดถึงยอดของสัญญาณ อินพุตและวงจรดีเท็กซ์ค่าแรงดันยอด D2 และ
C2 ซึ่ งจะให้เอาต์พุตเป็ นแรงดันไฟตรงที่มีค่าเท่ากับแรงดันสู งสุ ด ของแรงดันอินพุตที่ D2 และใช้วงจรทวีแรงดัน 2 เท่าอีก
ครั้ง โดยใช้ C3 และ D3 กับ C4 และ D4 เพื่อเพิ่มแรงดันเป็ น 10kV ดังแสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 วงจรทวีแรงดันขนาด 5 kV และ 10 KV
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ผลการทดลองวงจรทวีแรงดันแบบ Cockcroft-Walton ในงานวิจยั นี้ผวู ้ จิ ยั ต้องการแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง ขนาด
5 kV และ 10 KV ซึ่งผลการทดลองนี้ได้แรงดันไฟฟ้าตามที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการดังแสดในภาพที่ 7

ภาพที่ 7 ผลการทดลองแรงดันขนาด 5 kV และ 10 kV
ผูว้ จิ ยั ทาการทดลองโดยใช้กระดาษกรองจานวน 10 แผ่น โดยจะแบ่งการทดลองออกเป็ น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 จะเป็ น
การทดลองโดยไม่เปิ ดใช้งานชุ ดดักจับอนุ ภาคด้วยไฟฟ้ าสถิ ต และส่ วนที่ 2 จะเป็ นการทดลองโดยเปิ ดใช้งานชุ ดดักจับ
อนุภาคด้วยไฟฟ้าสถิต โดยการทดลองจะใช้วสั ดุเป็ น เหล็กจานวน 1 ชิ้น ธูปเชื่อม จานวน 1-7 ดอก ต่อกระดาษกรอง 1 แผ่น
ซึ่งผลจากการทดลองจะแสดงให้เห็นว่าเมื่อเปิ ดการใช้งานชุดดักจับอนุภาคฝุ่ นและควันที่เกิดจากการเผาไหม้ของโลหะและ
ธูปเชื่อมมาติดที่กระดาษกรองน้อยมากดังแสดงในภาพที่ 8
ไม่ใช้ งานเครื่ อง ธูป 1 ดอก

ธูป 2 ดอก ธูป 3 ดอก ธูป 4 ดอก

ใช้ งานเครื่ อง

ธูป 2 ดอก ธูป 3 ดอก

ธูป 1 ดอก

ธูป 5 ดอก

ธูป 4 ดอก

ธูป 5 ดอก

ธูป 6 ดอก

ธูป 6 ดอก

ภาพที่ 4-7 ผลการทดลองเปรี ยบเทียบระหว่างการใช้งานชุดดักจับอนุภาคและไม่ได้ใช้งาน
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ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าเครื่ องดักจับอนุภาคที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการทดลองนั้นมีความสามารถในการดักจับฝุ่ นละอองและ
ควันธูปได้โดยปริ มาณที่ดกั จับได้เป็ นอัตราส่วน 2:6 คิดเป็ นร้อยละ 66
สรุปผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
การก าจัด ไอละเหยด้ว ยวิ ธี ก ารตกตะก่ อ นเชิ ง ไฟฟ้ าสถิ ต เป็ นวิธี ที่ อ าศัย แรงทางไฟฟ้ า สถิ ต ที่ เกิ ด ขึ้ น ภายใต้
สนามไฟฟ้ามาจับอนุภาคแขวนลอยในอากาศที่มีขนาดเล็กว่า 0.5 ไมครอน ไปจนถึง 100 ไมครอน ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ทาการพัฒนา
ในส่วนของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง โดยการสร้างสัญญาณ Pulse-width modulation (PWM) มาควบคุมสัญญาณให้สวิตชิ่ง
แรงดันไฟฟ้า แบบ half bridge converter จากนั้นเพิ่มกาลังไฟฟ้าโดยใช้มอสเฟตกาลังเป็ นสวิตซ์สาหรับควบคุมการทางาน
นาแรงได้ที่ได้ผ่านหม้อแปลงความถี่สูง ขนาดจากนั้นใช้วงจรทวีแรงดันเพิ่มแรงดันเป็ น 5kV และ 10kV เพื่อให้มีความ
เหมาะสมในการใช้งานกับการเชื่อมไฟฟ้า และการออกแบบชุด Filter ให้มีความเหมาะสมกับไอระเหยที่ เกิดจากการเชื่อม
ไฟฟ้ า ซึ่ งผลการทดลองที่ ได้มีประสิ ทธิ ภาพการตกตะกอนได้ร้อยละ 66 จากการทดลองที่ ไม่เป็ นไปตามทฤษฏี เนื่ องจาก
แรงดันไฟฟ้าตกเพราะจากโครงสร้างของชุด Fliter มีขนาดที่ใหญ่และผูว้ จิ ยั ใช้แผ่นอลูมิเนียมที่มีความหนามากเกินไปทาให้
ประสิ ทธิภาพในการดักจับอนุภาคลดลง
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บทคัดย่อ
บทความนี้ นาเสนอวงจรขยายทรานส์คอนดัคแตนซ์ผลต่างแบบซี มอสที่มีช่วงสวิงกว้างไฟเลี้ยงต่ าโดยใช้เทคนิ ค
การป้ อ นไปข้างหน้า ส าหรั บ เทคนิ คการป้ อ นไปข้างหน้าถู กน ามาใช้เพื่ อ ให้อ ัตราขยายโหมดร่ วมของวงจรมี ค่ าลดลง
ขณะเดียวกันเทคนิคการป้อนกลับแบบบวกถูกนามาใช้เพื่อเพิ่มอัตราขยายโหมดผลต่าง วงจรที่นาเสนออาศัยการขับสัญญาณ
ด้วยขาบัลค์และทรานซิ สเตอร์ เสมือนเกตลอย เพื่อให้วงจรสามารถทางานได้ที่ไฟเลี้ยงต่ า วงจรได้รับการออกแบบโดยใช้
เทคโนโลยีซีมอสที่มีขนาดเท่ากับ 0.18 ไมโครเมตร และทางานโดยใช้แหล่งจ่ายแรงดันเท่ากับ 0.5 โวลต์ ผลการจาลองการ
ทางานของวงจรที่นาเสนอแสดงให้เห็นว่าอินพุตและเอาต์พตุ มีช่วงสวิงกว้าง อัตราขยายโหมดร่ วมมีค่าต่า โดยที่เอาต์พตุ สวิง
ของวงจรมีค่าเท่ากับ 0.3 โวลต์ ขณะที่อตั ราขยายโหมดร่ วมและอัตราขยายโหมดผลต่างมีค่าเท่ากับ -44 เดซิเบล และ 57 เดซิ
เบล ตามลาดับ วงจรที่นาเสนอมีกาลังงานสูญเสี ยเท่ากับ 50 ไมโครวัตต์
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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 commonmode gain. The output swing of the circuit reads 0.3 Vpp, while the common-mode and differential-mode gain of the
circuit are -44 dB and 57 dB, respectively. The power dissipation of the proposed circuit is 50 W.
Keywords : pseudo differential OTA, feed forward technique, bulk driven, quasi floating gate, positive feedback

บทนา
ปั จจุบนั เทคโนโลยีทรานซิสเตอร์แบบซีมอสที่ใช้ในกระบวนการผลิตวงจรรวมหรื อไอซีมีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า
และมีขนาดเล็กลงอย่างต่อเนื่ อง ในขณะเดี ยวกันอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์แบบไร้สายและแบบพกพาที่ อาศัยพลังงานจาก
แบตเตอรี่ ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวติ ประจาวัน ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จาเป็ นต้องอาศัยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็ก
และกินกาลังงานไฟฟ้าต่า โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านการผลิตวงจรรวมแบบชิพเดี่ยว (System-on-Chip, SoC) ซึ่ งเป็ นระบบที่
มีท้ งั วงจรดิจิทลั และแอนะล็อกอยูภ่ ายในไอซี ตวั เดียวกันและทางานภายใต้ไฟเลี้ยงต่าได้ถูกนามาใช้มากขึ้น เป็ นที่ทราบกันดี
ว่าการลดแรงดันไฟเลี้ยงให้ต่าลงส่ งผลดีต่อวงจรรวมประเภทดิจิทลั ทั้งความเร็ วที่สูงขึ้นและกาลังงานสูญเสี ยต่า แต่อย่างไรก็
ตาม การลดแรงดันไฟเลี้ยงส่ งผลกระทบอย่างมากต่อการออกแบบวงจรรวมทางด้านแอนะล็อก เนื่ องจากคุณสมบัติหลาย
ประการของวงจรแอนะล็อกด้อยประสิ ทธิ ภาพลง อาทิเช่น อัตราขยาย แบนด์วิดธ์ และความเป็ นเชิ งเส้น เป็ นต้น ดังนั้นจึ ง
เป็ นสิ่ งท้าทายต่อนักออกแบบวงจรในการหาแนวทางใหม่สาหรับการออกแบบและพัฒนาวงจรรวมทางด้านแอนะล็อกให้
สามารถทางานภายใต้ไฟเลี้ยงต่า ขณะที่วงจรยังคงทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพที่ดี
วงจรขยายทรานส์ ค อนดัคแตนซ์ห รื อโอที เอเป็ นอุป กรณ์ อิเล็ก ทรอนิ กส์ พ้ื น ฐานที่ มี การน ามาประยุกต์ใช้งาน
ทางด้านแอนะล็อกหลากหลาย ตัวอย่างเช่น วงจรขยายเชิงปฏิบตั ิการ วงจรกรองความถี่แบบไวงาน วงจรกาเนิดความถี่ และ
วงจรแปลงผันข้อมูล เป็ นต้น [1-5] โครงสร้างทัว่ ไปของวงจรขยายทรานส์คอนดัคแตนซ์สามารถแบ่งได้เป็ นสองชนิ ดได้แก่
โครงสร้ างขยายผลต่างแบบเต็ม ที่ (Fully Differential, FD) และโครงสร้ างขยายผลต่างเสมื อ น (Pseudo Differential, PD) สาหรั บ
โครงสร้ างแบบ FD โดยทั่วไปประกอบด้วยวงจรคู่ผลต่างต่ออยู่กับแหล่งจ่ายกระแสไบอัส ส่ วนโครงสร้างแบบ PD นั้น
ประกอบด้วยวงจรขยายกลับเฟสสองตัวที่แยกอิสระกันโดยปราศจากแหล่งจ่ายกระแสไบอัส ซึ่ งสามารถหลีกเลี่ยงแรงดันที่
ตกคร่ อมแหล่งจ่ายกระแสไบอัสได้ ทาให้วงจรสามารถมีช่วงสวิงของสัญญาณอินพุตและเอาต์พตุ ที่กว้างกว่า เหมาะสาหรับ
การใช้งานที่ แรงดัน ต่ า อย่างไรก็ตาม โครงสร้างแบบ PD จาเป็ นต้องมี วงจรป้ อนกลับสัญ ญาณโหมดร่ วม (Common-Mode
Feedback, CMFB) เพิ่มเติมเพื่อใช้กาจัดสัญญาณโหมดร่ วม แต่การทางานของวงจรขยายผลต่างเสมือนอาจด้อยประสิ ทธิ ภาพลง
เนื่องจากการเพิ่มวงจร CMFB เปรี ยบเสมือนเป็ นโหลดให้กบั วงจรขยาย นอกจากนั้น ในการออกแบบวงจร CMFB จาเป็ นต้อง
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ระมัดระวังปั ญหาเนื่ องจากความไม่มีเสถียรภาพของระบบอันมีผลมาจากความซับซ้อนของวงจรและจานวนของวงจรที่
เพิ่มขึ้ น นอกจากนี้ การบริ โภคกาลังงานก็สูงขึ้ นด้วย อีกหนึ่ งทางเลือกคื อการใช้เทคนิ คการป้ อนสัญญาณโหมดร่ วมไป
ข้างหน้าดังที่นาเสนอในบทความ [6-8] แม้วา่ วงจรป้ อนสัญญาณโหมดร่ วมไปข้างหน้าไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่ องการกาหนด
แรงดันไฟตรงที่ เอาต์พุตได้ [ 9] แต่แรงดันไฟตรงที่ เอาต์พุตยังคงสามารถกาหนดได้โดยอาศัยวงจรขยาย ทรานส์ คอนดัค
แตนซ์ที่ต่อในลักษณะคาสเคดกัน ตัวอย่างเช่น วงจรกรองความถี่ เป็ นต้น แรงดันไฟตรงที่เอาต์พุตถูกกาหนดได้ดว้ ยแรงดัน
อินพุตโหมดร่ วมของวงจรในภาคถัดไป สาหรับบทความ [10] นาเสนอเทคนิคการป้ อนสัญญาณไปข้างหน้าเช่นเดียวกัน ซึ่ ง
เทคนิ คนี้ สามารถทาให้อตั ราขยายโหมดผลต่างเพิ่มขึ้นและในขณะที่ อตั ราขยายโหมดร่ วมก็มีค่าลดลง อย่างไรก็ตาม วงจร
ดังกล่าวมีช่วงแรงดันอินพุตโหมดร่ วมที่จากัดและความถี่คทั ออฟต่าเนื่องจากวงจรทางานในย่านวีคอินเวอร์ชนั
ปั จจุบันมีหลายวิธีการในการออกแบบวงจรขยายทรานส์ คอนดัคแตนซ์ที่มีช่วงสวิงกว้างได้ถูกนาเสนอขึ้น ใน
บทความ [11] ใช้วงจรขยายคู่ผลต่างชนิดเอ็นและพีทางานสลับกัน อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้มีขอ้ จากัดเนื่องจากต้องการไฟเลี้ยง
สูงโดยต้องมากกว่าแรงดันขีดเริ่ มของมอสเฟตถึง 2 เท่า ในบทความ [12] ได้นาเสนอเทคนิ คของวงจรทรานส์คอนดัคแตนซ์
ที่ใช้การต่อสัญญาณอินพุตผ่านตัวต้านทาน แม้วา่ วงจรมีช่วงสวิงแรงดันอินพุตกว้าง แต่ความต้านทานทางด้านอินพุตของ
วงจรมีค่าค่อนข้างต่าและขึ้นอยูก่ บั ค่าของตัวต้านทานที่ใช้งาน มีหลายงานวิจยั ที่ใช้มอสทรานซิสเตอร์ โดยการป้ อนสัญญาณ
อินพุตเข้าขาบัลค์ (Bulk-Driven, BD) ได้ถูกนาเสนอขึ้น ซึ่ งเป็ นอีกทางเลือกสาหรับการออกแบบวงจรขยายที่ สามารถทางาน
ด้วยไฟเลี้ยงต่าและมีค่าใกล้เคียงกับแรงดันขีดเริ่ มของมอสเฟต ดังเสนอในบทความ [13-18] วิธีการนี้ แรงดันขีดเริ่ มของมอส
เฟตไม่มีผลกระทบต่อทางผ่านของสัญญาณอินพุตและสามารถทางานได้โดยมีช่วงสวิงของสัญญาณกว้าง อย่างไรก็ตาม
ข้อเสี ยของวิธีการป้ อนอินพุตเข้าที่ ขาบัลค์ คือ ทรานส์คอนดัคแตนซ์ของบัลค์ ( gmb) มีค่าน้อยกว่าทรานส์คอนดัคแตนซ์ของ
เกต (gm) อยูป่ ระมาณ 4-5 เท่า เป็ นผลให้วงจรมีอตั ราขยายค่อนข้างต่า และทาให้สัญญาณรบกวนที่ถูกอ้างอิงมาที่อินพุตมีค่า
สู งด้วยดังอธิ บายในบทความ [ 19] นอกจากนี้ ทรานซิ สเตอร์ แบบเกตลอยเสมื อน (Quasi-Floating-Gate, QFG) ถูกนามาใช้เพื่ อ
ออกแบบวงจรขยายเช่ นเดี ยวกัน โดยเทคนิ คนี้ สัญ ญาณอิ นพุตได้เชื่ อมต่อกับขาเกตของทรานซิ สเตอร์ ผ่านตัวเก็บประจุ
ในขณะที่ แรงดันไบอัสได้รับการต่อกับขาเกตผ่านทางตัวต้านทานที่ มีค่าสู งมาก เป็ นผลให้แรงดันไฟตรงระหว่างขาเกตซอร์ ส ถูกกาหนดได้จากแรงดันไฟเลี้ ยงของวงจรโดยตรง ทาให้วงจรที่ ใช้ทรานซิ สเตอร์ แบบเกตลอยเสมือนนี้ สามารถ
ทางานภายใต้แรงดันไฟเลี้ยงต่าดังในบทความ [20-23]
บทความนี้นาเสนอวงจรขยายทรานส์คอนดัคแตนซ์ผลต่างเสมือนแบบซีมอสที่ใช้แรงดันไฟเลี้ยงต่า โดยใช้การขับ
สัญ ญาณด้วยขาบัลค์และทรานซิ สเตอร์ แบบเกตลอยเสมื อน (BD-QFG) [24] วงจรทางานโดยอาศัยเทคนิ คการป้ อนไป
ข้างหน้าแบบใหม่เพื่อใช้กาจัดสัญญาณโหมดร่ วมและในขณะเดียวกันก็ใช้เพื่อเพิ่มสัญญาณโหมดผลต่างด้วย นอกจากนี้การ
ป้ อนกลับแบบบวกถูกนามาใช้เพื่อเพิ่มความต้านทานเอาต์พุต ผลการทางานของวงจรที่ นาเสนอสามารถแสดงให้เห็ นว่า
วงจรมีช่วงสวิงอินพุตและเอาต์พตุ กว้างทางานภายใต้ไฟเลี้ยงต่า
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วงจรขยายทรานส์ คอนดัคแตนซ์ แบบผลต่ างเสมือนทีน่ าเสนอ
2.1 หลักการวงจรขยายทรานส์ คอนดัคแตนซ์ ผลต่ างเสมือนแบบพื้นฐาน
vi1

GmiA
ZoutA

vo1

vo2

GmiB

vi2

ZoutB

ภาพที่ 1 โครงสร้างวงจรขยายทรานส์คอนดัคแตนซ์ผลต่างเสมือนแบบพื้นฐาน
โครงสร้างวงจรขยายทรานส์คอนดัคแตนซ์ผลต่างเสมือนแบบพื้นฐาน ดังภาพที่ 1 เราเห็นได้วา่ อัตราขยายทรานส์
คอนดัคแตนซ์โหมดผลต่างมีค่าเท่ากับอัตราขยายทรานส์คอนดัคแตนซ์โหมดร่ วม (Gdm= Gcm) ทาให้โครงสร้างนี้ ไม่สามารถ
กาจัดสัญญาณโหมดร่ วมและสัญญาณรบกวนจากแหล่งจ่ายไฟได้ ดังนั้นในบทความ [24] มีการนาเสนอวงจรที่ได้รับการ
พัฒนาขึ้นโดยอาศัยเทคนิ คการป้ อนไปข้างหน้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการจากัดผลการตอบสนองของสัญญาณโหมดร่ วม ดัง
เสนอในภาพที่ 2 สาหรับโครงสร้างของวงจรที่ถูกนาเสนอประกอบด้วย วงจรทรานส์คอนดัคเตอร์อินพุต (GmiA และ GmiB) สอง
วงจรที่แยกอิสระกัน วงจรขยายแรงดันแบบกลับเฟส (-α) และวงจรทรานส์คอนดัคแตนซ์แบบป้ อนไปข้างหน้า ( GmffA และ
GmffB) ซึ่ งทาหน้าที่ สองวัตถุประสงค์ดว้ ยกัน คือ 1) เพื่อกาจัดสัญญาณโหมดร่ วมที่ โหนดเอาต์พุต (vo1 และ vo2) และ 2) เพื่อเพิ่ม
ค่าอัตราขยายทรานส์คอนดัคแตนซ์ผลต่าง (Gdm) ของวงจร
การทางานของวงจรสามารถอธิ บายได้ดงั นี้ ในกรณี ที่อินพุตเป็ นสัญญาณโหมดร่ วม (vi1,2=vicm) วงจรขยายแรงดัน
แบบกลับเฟสจะทาการขยายสัญญาณอินพุต ( vi1,2) ด้วยอัตราขยายเท่ากับ α ป้ อนไปยังโหนด A และ B และส่ งสัญญาณแบบ
กลับเฟสดังกล่าวผ่านทรานส์ คอนดัคเตอร์ แบบป้ อนไปข้างหน้า (GmffA และ GmffB) แต่เนื่ องจากสัญ ญาณที่ ป้อนเข้าทรานส์
คอนดัคเตอร์อินพุตและสัญญาณที่ถูกขยายผ่านทรานส์คอนดัคเตอร์ แบบป้ อนไปข้างหน้ามีเฟสตรงกันข้าม ดังนั้นจึงทาให้
เกิ ดการหักล้างกันของกระแสเอาต์พุตโหมดร่ วม และเมื่อพิจารณาในกรณี ของสัญญาณโหมดผลต่าง (vi1=−vi2) สัญญาณที่
ป้ อนเข้าทรานส์คอนดัคเตอร์ อินพุตและสัญญาณที่ ถูกขยายผ่านทรานส์ คอนดัคเตอร์ แบบป้ อนไปข้างหน้ามีเฟสเดี ยวกัน
ดังนั้นจึงเป็ นการเพิ่มกระแสเอาต์พตุ และค่าทรานส์คอนดัคแตนซ์โหมดผลต่าง (Gdm)
เมื่อทาการวิเคราะห์วงจรเสมือนสัญญาณขนาดเล็ก ทรานส์คอนดัคแตนซ์โหมดผลต่าง (Gdm) และทรานส์คอนดัค
แตนซ์โหมดร่ วม (Gcm) สามารถแสดงได้ดงั นี้
Gdm = GmiA( B ) +   GmffA( B )

(1)

Gcm = GmiA( B ) −   GmffA ( B )

(2)

จากสมการ (1) และ (2) ถ้าอัตราส่ วน α ถูกออกแบบให้มีค่าเท่ากับ GmiA(B)/GmffA(B) เราจะได้วา่ Gdm เท่ากับ2GmiA(B) และ
Gcm เท่ากับศูนย์ ตามลาดับ
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ภาพที่ 2 โครงสร้างวงจรขยายทรานส์คอนดัคแตนซ์ผลต่างเสมือนโดยใช้เทคนิคการป้ อนไปข้างหน้า [24]
2.2 หลักการวงจรขยายทรานส์ คอนดัคแตนซ์ ผลต่ างเสมือนทีน่ าเสนอ
วงจรขยายทรานส์ ค อนดัค แตนซ์ ผลต่างเสมื อนที่ ได้รับ การน าเสนอก่ อ นหน้านี้ มี ข ้อด้อ ยเนื่ องจากอัต ราขยาย
ทรานส์คอนดัคแตนซ์โหมดผลต่างมีค่าค่อนข้างต่า โดยที่ค่าทรานส์คอนดัคแตนซ์ที่มีค่าน้อยส่ งผลให้สัญญาณรบกวนที่ถูก
อ้างอิงมาที่อินพุตมีค่ามากและขณะเดียวกันก็ทาให้อตั ราขยายโหมดผลต่างมีค่าต่าด้วยเช่นกัน โครงสร้างใหม่ที่นาเสนอดัง
แสดงในภาพที่ 3 ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยจะเห็นได้วา่ โครงสร้างนี้ มีความคล้ายคลึงกับในภาพที่ 2 แต่มี
ข้อแตกต่างกล่าวคือเพิ่มส่ วนของวงจรเพิ่มอัตราขยายเข้ามาโดยการทางานของวงจรอาศัยหลักการป้ อนกลับแบบบวกเพื่อ
เพิ่มความต้านทานที่ โหนด A และ B ให้สูงขึ้น และเพิ่มส่ วนของวงจรป้ อนกลับสัญญาณโหมดร่ วม (CMFB) เพื่อใช้ในการ
กาหนดแรงดันไฟตรงที่เอาต์พตุ ของวงจรขยาย
การทางานของวงจรสามารถอธิบายได้ดงั นี้ ถ้าสมมุติให้สัญญาณอินพุตเป็ นแรงดันโหมดผลต่าง (vi1= −vi2=vi) ถูก
ป้ อนเข้ามาและแปลงไปเป็ นกระแสผ่านทรานส์คอนดัคเตอร์ อินพุตได้แก่ GmiA และ GmiB ขณะเดียวกันสัญญาณแรงดันอินพุต
(vi1 และ vi2) ได้ถูกป้ อนไปยังทรานส์ คอนดัคเตอร์ อีก ชุ ดหนึ่ งได้แก่ Gmf1A และ Gmf1B ด้วย ซึ่ งท าหน้าที่ แปลงแรงดัน ไปเป็ น
กระแสและนากระแสเอาต์พตุ ที่ได้แปลงกลับไปเป็ นสัญญาณแรงดันที่มีขนาดเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุผลที่วา่ ความต้านทานที่โหนด
A และ B มี ค่ าสู งขึ้ น ดังนั้นค่าความต้านทานที่ โหนดนี้ จึงเป็ นตัวกาหนดอัตราขยายของระบบและควรออกแบบให้มี ค่าที่
เหมาะสม กลไกการทางานของระบบป้ อนกลับแบบบวกสามารถอธิ บายได้กล่าวคือ ถ้าสมมุติให้สัญญาณโหมดผลต่างถูก
ป้ อนไปยังโหนด A และ B สัญญาณแรงดันถูกแปลงไปเป็ นกระแสผ่านทรานส์คอนดัคเตอร์ Gmf2A,3A และ Gmf2B,3B เมื่อกระแส
เอาต์พุตของทรานส์คอนดัคเตอร์ Gmf2A(2B) และ Gmf3B(3A) มีเฟสตรงกันข้าม ดังนั้นเกิดการหักล้างกันของกระแสที่โหนด A และ B
ทาให้กระแสมีค่าน้อยเสมือนว่าความต้านทานที่โหนด A และ B มีค่าสู งมากนัน่ เอง โดยที่หากทรานคอนดัคเตอร์ Gmf2A(2B) และ
Gmf3B(3A) มีค่าใกล้เคียงกัน ดังนั้นกระแสรวมที่โหนด A และ B เกือบมีค่าเป็ นศูนย์และทาให้ความต้านทานมีค่าสู งมาก
เมื่อพิจารณาในกรณี แรงดันอินพุตเป็ นสัญญาณโหมดร่ วม (vi1,2 = vicm) แรงดันอินพุตถูกแปลงไปเป็ นกระแสผ่านท
รานส์คอนดัคเตอร์อินพุตได้แก่ GmiA และ GmiB นอกจากนั้นสัญญาณอินพุต (vicm) ได้ถูกป้ อนไปยังทรานส์คอนดัคแตนซ์แบบ
ป้ อนไปหน้า Gmf1A และ Gmf1B อีกชุดหนึ่ ง ซึ่ งทาหน้าที่แปลงแรงดันไปเป็ นกระแส และกระแสเอาต์พุตนี้จะถูกแปลงไปเป็ น
สัญญาณแรงดันผ่านความต้านทานที่โหนด A และ B โดยสามารถอธิบายการทางานได้ดงั นี้ ถ้าสมมุติให้สญ
ั ญาณโหมดร่ วม
ป้ อนไปยังโหนด A และ B และถูกแปลงไปเป็ นกระแสผ่านทรานส์คอนดัคเตอร์ Gmf2A,3A และ Gmf2B,3B โดยเมื่อกระแสเอาต์พตุ
ของ Gmf2A(2B) และ Gmf3B(3A) มีเฟสเดียวกัน ดังนั้นเกิดการรวมกันของกระแสที่โหนด A และ B มีค่าเพิ่มขึ้น จึงเป็ นผลให้ความ
ต้านทานที่โหนด A และ B มีค่าลดลง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแรงดันที่โหนด A และ B น้อยลง และดังนั้นกระแส
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เอาต์พุตโหมดร่ วมจึงมีค่าลดลงด้วย สาหรับคุณสมบัติของวงจรขยายทรานส์คอนดัคแตนซ์ผลต่างเสมือนที่ได้นาเสนอนั้น
สามารถสรุ ปได้วา่ วงจรสามารถทาให้ได้กระแสเอาต์พุตโหมดผลต่างมีค่ามาก แต่ขณะเดียวกันทาให้กระแสเอาต์พุตโหมด
ร่ วมมีค่าลดน้อยลง และดังนั้นจึงส่งผลทาให้อตั ราการขจัดสัญญาณโหมดร่ วม หรื อที่เรี ยกว่า CMRR มีค่าสูง
Gain Enhancement

Gmf3A
A

B

Gmf1A

Gmf2B

Gmf2A

Gmf3B

Gmf1B

GmffA

GmffB

vo1

GmiA

vi1 vi2

vo2

GmiB

CMFB
ZoutA

ZoutB

ภาพที่ 3 โครงสร้างทรานส์คอนดัคแตนซ์ผลต่างเสมือนที่นาเสนอ
เราสามารถวิเคราะห์หาทรานส์คอนดัคแตนซ์โหมดผลต่าง (Gdm) และทรานส์คอนดัคแตนซ์โหมดร่ วม (Gcm) ได้ดงั
สมการ
Gdm = GmiA( B ) + GmffA( B ) .

Gcm = GmiA( B ) − GmffA( B ) .

Gmf 1A( B )
Gmf 2 A( B ) − Gmf 3 A( B )
Gmf 1 fA( B )
Gmf 2 A( B ) + Gmf 3 A( B )

(3)
(4)

จากการเปรี ยบเที ยบสมการที่ (1)-(4) พบว่าสมการมีลกั ษณะคล้ายกัน ต่างกันตรงเทอมที่สองซึ่ งเป็ นผลคูณอยูก่ บั
ค่ า ของ GmffA(B) ในสมการที่ (3) และ (4) โดยที่  จากสมการ (1) และ (2) ถู ก แทนด้วย Gmf1A(B)/(Gmf2A(B)-Gmf3A(B)) และ
Gmf1A(B)/(Gmf2A(B)+Gmf3A(B)) ตามลาดับ
เป็ นที่น่าสังเกตว่า การเพิ่มอัตราส่ วน  จะทาให้ทรานส์คอนดัคแตนซ์โหมดผลต่าง (Gdm) เพิ่มขึ้น โดยขึ้นอยูก่ บั
การออกแบบค่ า ทรานส์ ค อนดัค แตนซ์ Gmf2A(B) และ Gmf3A(B) ที่ เหมาะสม ซึ่ งสามารถท าได้โ ดยการก าหนดขนาดของ
ทรานซิ สเตอร์ และกระแสไบอัส ขณะเดี ยวกันเมื่อเราเปรี ยบเที ยบสมการที่ (2) และ (4) ทรานส์คอนดัคแตนซ์โหมดร่ วม
(Gcm) สามารถทาให้มีค่าใกล้เคียงกันโดยขึ้นอยูก่ บั การกาหนดขนาดทรานซิ สเตอร์ และกระแสไบอัสเช่นเดียวกัน ดังนั้นจะ
เห็นได้วา่ ถ้าออกแบบให้วงจรมีทรานส์คอนดัคแตนซ์โหมดผลต่าง (Gdm) สู งและทรานส์คอนดัคแตนซ์โหมดร่ วม (Gcm) ต่า
ทาให้ได้อตั ราการขจัดสัญญาณโหมดร่ วม (CMRR) มีค่าสูง
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2.3 วงจรขยายทรานส์ คอนดัคแตนซ์ ผลต่ างเสมือนทีไ่ ด้รับการออกแบบ
การออกแบบวงจรจากโครงสร้างวงจรขยายผลต่างที่ นาเสนอในภาพที่ 3 แสดงดังในภาพที่ 4 เราสามารถอธิ บาย
ส่วนประกอบของวงจรเมื่อเปรี ยบเทียบกับโครงสร้างที่นาเสนอได้ดงั นี้ ทรานส์คอนดัคเตอร์อินพุต (GmiA และ GmiB) ถูกแทน
ด้วยทรานซิ สเตอร์ M1PA และ M1PB นอกจากนั้น ทรานส์ คอนดัคเตอร์ ป้ อ นไปข้างหน้า (GmffA และ GmffB) ยังถู กแทนด้วย
ทรานซิ สเตอร์ M1PA(NA) และ M1PB(NB) เช่นเดียวกัน ส่ วนของวงจรเพิ่มอัตราขยายถูกแทนด้วยทรานซิ สเตอร์ สองตัวที่ต่อแบบ
ไขว้กนั ได้แก่ M2NA และ M2NB ซึ่ งใช้หลักการป้ อนกลับแบบบวกสาหรับเพิ่มความต้านทานที่โหนด A และ B ส่ วนต่อมาเป็ น
ชุดทรานส์คอนดัคเตอร์ Gmf1A และ Gmf1B ถูกแทนด้วยทรานซิ สเตอร์ M2PA และ M2PB และขณะเดี ยวกันทรานซิ สเตอร์ M2PA
และ M2PB ยังทาหน้าที่ เป็ นทรานส์คอนดัคเตอร์ Gmf2A และ Gmf2B ด้วยเช่นเดี ยวกัน เป็ นที่ น่าสังเกตว่าในการออกแบบวงจร
จากโครงสร้างที่นาเสนอนี้ ได้กาหนดให้ทรานซิ สเตอร์ M1PA(B) ทาหน้าที่เป็ นได้ท้ งั ทรานส์คอนดัคเตอร์ GmiA(B) และ GmffA(B)
ขณะที่ทรานซิสเตอร์ MP2A(B) ก็สามารถทาหน้าที่เป็ นได้ท้ งั ทรานส์คอนดัคเตอร์ Gmf1A(B) และ Gmf2A(B) จึงทาให้วงจรที่นาเสนอ
ค่อนข้างง่าย ไม่ซับซ้อน และมีกาลังงานสู ญเสี ยต่ า อีกประการหนึ่ งซึ่ งมีความสาคัญเช่นเดี ยวกันคือการเลือกใช้อุปกรณ์ ที่
อาศัยการป้ อนสัญญาณเข้าขาบัลค์และทรานซิสเตอร์แบบเกตลอยเสมือน (BD-QFG) เพื่อให้วงจรสามารถทาได้ที่แรงดันไฟ
เลี้ยงต่า โดยการเชื่อมต่อสัญญาณผ่านขาบัลค์และตัวเก็บประจุผา่ นขาเกตของมอสเฟตและไบอัสแรงดันไฟตรงให้กบั ขาเกต
ผ่านทางตัวต้านทานที่มีค่าความต้านทานสู งมากซึ่ งถูกสร้างด้วยมอสเฟตที่ทางานในย่านคัทออฟ สาหรับตัวต้านทาน (RG1RG2) และตัวเก็บประจุ (CG1-CG2) ในภาพที่ 4 ก) ทาหน้าที่ เป็ นวงจรกรองความถี่สูงผ่าน โดยที่ มีค่าความถี่คทั ออฟต่ ามาก
ประมาณเท่ากับ 1 เฮิรตซ์ [24]
เมื่อเปรี ยบเที ยบระหว่างโครงสร้างและวงจรที่ ได้ออกแบบดังภาพที่ 3 และ 4 เราสามารถเขียนสมการ ทรานส์
คอนดัคแตนซ์ของชุดทรานส์คอนดัคเตอร์อินพุต (GmiA และ GmiB) ทรานส์คอนดัคแตนซ์ของชุดทรานส์คอนดัคเตอร์ป้อนไป
ข้างหน้า (Gmf1A(B), Gmf2A(B), GmffA, และ GmffB) และทรานส์ คอนดัค แตนซ์ ข องชุ ด ทรานส์ คอนดัคเตอร์ ป้ อนกลับ แบบบวก
(Gmf3A(B)) ได้ดงั นี้
(5)

GmiA( B ) = g mb1PA( B )
Gmf 1 A( B ) = g mb 2 PA( B )

(6)

Gmf 2 A( B ) = g m 2 PA( B )

(7)
(8)

GmffA( B ) = g m1PA( B ) + g m1NA( B )

(9)

Gmf 3 A( B ) = g m 2 NA( B )

จากการแทนที่สมการ (5)-(9) ในสมการ (3) และ (4) ดังนั้นทรานส์คอนดัคแตนซ์โหมดผลต่าง (Gdm ) และ ทรานส์
คอนดัคแตนซ์โหมดร่ วม (Gcm) สามารถเขียนได้เป็ น

g m1PA( B ) + g m1NA( B )
Gdm = g mb1PA( B ) + g mb 2 PA( B ) 
 ( R )−1 + g
m 2 PA ( B ) − g m 2 NA ( B )
 AB
 g m1PA( B ) + g m1NA( B )
Gcm = g mb1PA( B ) − g mb 2 PA( B ) 
g
 m 2 PA( B ) + g m 2 NA( B )










เมื่อ RAB คือตัวต้านทานภายนอกต่อระหว่างโหนด A และ B โดยมีค่าเท่ากับ RA+RB
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VDD
M2PA

M1PA

M2PB

M1PB

vi1

vi2
RG2A

CG2A

CG2B

VCM

vo1

CG1A

RG2B

RB

RA

B

A

vo2

CG1B

RG1A

RG1B

M1NA

M2NA

M1NB

M2NB

(ก)
VDD
M4PA

M3PA

M3PB

vcm

M4PB

vo1

vo2
RC
M3NA

RC
IB

M3NB

(ข)
ภาพที่ 4 วงจรที่นาเสนอ (ก) วงจรขยายทรานส์คอนดัคแตนซ์ผลต่างเสมือน (ข) วงจรป้ อนกลับสัญญาณโหมดร่ วม
จากสมการที่ (10) และ (11) ถ้าออกแบบให้เทอมของ gm2PA(B)−gm2NA(B) มีค่าเท่ากับเทอมของ − (RAB)-1 และเทอม
ของ gm1PA(B)+gm1NA(B) มีค่าเท่ากับเทอมของ gm2PA(B)+gm2NA(B) ดังนั้นทรานส์คอนดัคแตนซ์โหมดผลต่างและโหมดร่ วมจะมีค่า
เป็ นอนันต์และเป็ นศูนย์ตามลาดับ ในทางปฏิบตั ิเราได้ออกแบบเทอมของ gm2NA(B)−gm2PA(B) ให้มีค่าต่ากว่าเทอมของ −(RAB)-1
เพียงเล็กน้อย เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบไม่ให้เกิดการออสซิลเลต สามารถทาได้โดยการกาหนดค่าของตัวต้านทาน RAB
ที่เหมาะสม สาหรับแรงดัน VCM ถูกใช้เพื่อกาหนดแรงดันไฟตรงที่โหนด A และ B
นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าวงจรที่ นาเสนอในภาพที่ 4 ก) สามารถกาจัดสัญญาณโหมดร่ วมได้โดยใช้เทคนิ คการป้ อนไป
ข้างหน้า แต่อย่างไรก็ตาม แรงดันเอาต์พุตไฟตรงโหมดร่ วมยังคงไม่สามารถกาหนดได้ ปั ญหาดังกล่าวแก้ไขได้โดยใช้วงจร
ป้ อนกลับสัญญาณโหมดร่ วม (CMFB) ดังแสดงในภาพที่ 4 ข) วงจร CMFB ประกอบด้วย 1) วงจรตรวจจับสัญญาณโหมดร่ วม
ได้แก่ทรานซิสเตอร์ M3PA,B ตัวต้านทาน RC และกระแสไบอัส IB ซึ่งวงจรทางานในลักษณะป้ อนกลับแบบลบถูกใช้เพื่อกาหนด
แรงดันไฟตรงเอาต์พุตโหมดร่ วม และ 2) วงจรเพิ่มความต้านทานเอาต์พุตได้แก่ ทรานซิ สเตอร์ M4PA และ M4PB ซึ่ งทางานใน
ลักษณะการป้ อนกลับแบบบวกโดยที่อินพุตขาบัลค์ของ M4PA และ M4PB ต่อแบบไขว้กนั ทาให้ความต้านทานเอาต์พุตเพิ่มขึ้น
และดังนั้นจึงทาให้อตั ราขยายแรงดันวงรอบเปิ ดของวงจรเพิ่มขึ้นด้วย สาหรับความต้านทานเอาต์พตุ โหมดผลต่าง (Zdm) และ
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ความต้านทานเอาต์พุตโหมดร่ วม (Zcm) ของวงจรขยายทรานส์คอนดัคแตนซ์ผลต่างเสมือนที่ นาเสนอสามารถวิเคราะห์ได้
ดังนี้
Z dm =

Z cm =

1

( RO

(12)

RC ) − g mb 4 PA( B )
−1

1

(13)

−1
O

R + g m 3 PA( B ) + g mb 4 PA( B )

โดยที่ RO เท่ากับ rO1NA(B)//rO1PA(B)//rO3NA(B)//rO3PA(B)//rO4PA(B) คือความต้านทานแฝงรวมของทรานซิสเตอร์ที่เอาต์พตุ
เมื่อนาสมการ (10)-(11) และ (12)-(13) มาเขียนใหม่เพื่อหาอัตราขยายแรงดันโหมดผลต่าง (Adm) และอัตราขยาย
แรงดันโหมดร่ วม (Acm) สามารถแสดงได้เป็ น


g m1PA( B ) + g m1NA( B )
Adm = Gdm .Z dm =  g mb1PA( B ) + g mb 2 PA( B ) 
−1


 ( RAB ) + g m 2 PA( B ) − g m 2 NA( B )



 g m1PA( B ) + g m1NA( B )
Acm = Gcm .Z cm =  g mb1PA( B ) − g mb 2 PA( B ) 
g

 m 2 PA( B ) + g m 2 NA( B )

 
 
  ( R
  O

1
RC ) − g mb 4 PA( B )
−1

 
1
   −1
R
+
g
m 3 PA ( B ) + g mb 4 PA ( B )
   O










(14)
(15)

จากสมการ (14) และ (15) ค่าอัตราการขจัดสัญญาณโหมดร่ วม (CMRR) สามารถแสดงได้เป็ น
CMRR =

Adm
Acm

g m1PA( B ) + g m1NA( B )

 g mb1PA( B ) + g mb 2 PA( B ) .
−1
( RAB ) + g m 2 PA( B ) − g m 2 NA( B )

=
g m1PA( B ) + g m1NA( B )

g mb1PA( B ) − g mb 2 PA( B ) .
g m 2 PA( B ) + g m 2 NA( B )



  −1
  RO + g m 3 PA( B ) + g mb 4 PA( B ) 
−1
 R
  ( O RC ) − g mb 4 PA( B ) 


(16)

ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
เพื่อเป็ นการทดสอบคุณลักษณะสมบัติการทางานของวงจรที่นาเสนอ เราได้ใช้โปรแกรม Cadence ในการจาลองการ
ทางานของวงจร โดยใช้เทคโนโลยีซีมอสแบบมาตรฐานขนาดเท่ากับ 0.18 ไมโครเมตร วงจรทางานภายใต้ไฟเลี้ยงเท่ากับ
0.5 โวลต์ สาหรับขนาดของทรานซิสเตอร์ที่ได้รับการออกแบบทุกตัวแสดงดังในตารางที่ 1
ภาพที่ 5 แสดงการตอบสนองความถี่ของวงจรขยายทรานส์คอนดัคแตนซ์ผลต่างเสมือนที่ นาเสนอ ในกรณี ของ
สัญญาณอินพุตเป็ นโหมดผลต่าง อัตราขยายแรงดันโหมดผลต่าง (Adm) มีค่าเท่ากับ 57 เดซิ เบล ในขณะที่ความถี่คทั ออฟที่ -3
เดซิเบล และความถี่ตดั ผ่านศูนย์ มีค่าเท่ากับ 100 กิโลเฮิรตซ์ และ 60 เมกกะเฮิรตซ์ ตามลาดับ โดยที่เฟสมาร์จินของวงจรมีค่า
เท่ากับ 83 องศา
ภาพที่ 6 แสดงการตอบสนองความถี่ของอัตราขยายโหมดร่ วม (Acm) ซึ่งเราได้ทาการเปรี ยบเทียบผลการจาลองการ
ทางานเป็ น 3 กรณี ได้แก่ 1) วงจรขยายผลต่างเสมือนกรณี ไม่มีวงจรขยายแบบป้ อนไปข้างหน้า (ดังเส้นจุด) 2) วงจรขยาย
ผลต่างเสมือนกรณี ที่มีวงจรขยายแบบป้ อนไปข้างหน้า (ดังเส้นประ) และ 3) วงจรขยายผลต่างเสมือนกรณี ที่มีวงจรขยาย
แบบป้ อนไปข้างหน้าและวงจรป้ อนกลับสัญญาณโหมดร่ วม (ดังเส้นทึบ) เราพบว่าอัตราขยายโหมดร่ วมมีค่าเท่ากับ 13 เดซิ
เบล -24 เดซิเบล และ -44 เดซิเบล ตามลาดับ
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ภาพที่ 7 แสดงการตอบสนองทางเวลาของแรงดันเอาต์พุตทั้งโหมดผลต่าง (vo1 และ vo2) และโหมดร่ วม (voc) เมื่อ
ป้ อนสัญ ญาณอิ น พุต เป็ นรู ป คลื่ น ซายน์ ท้ ังกรณี โหมดผลต่ างและโหมดร่ วมมี ขนาดเท่ ากับ 10 มิ ลลิ โวลต์ ที่ ค วามถี่ 10
กิโลเฮิรตซ์ เราพบว่าช่วงสวิงของแรงดันเอาต์พุตโหมดผลต่างอ่านค่าได้เท่ากับ 0.3 โวลต์ ในขณะที่แรงดันเอาต์พุตโหมด
ร่ วมที่ปรากฏมีค่าเปลี่ยนแปลงน้อยมากเพียง 5 มิลลิโวลต์ สาหรับวงจรที่นาเสนอมีกาลังงานสูญเสี ยเท่ากับ 50 ไมโครวัตต์
ตารางที่ 1 ขนาดของทรานซิสเตอร์
ขนาดความกว้าง (W) (ไมโครเมตร)
ขนาดความยาว (L) (ไมโครเมตร)
10.4
0.5
38
0.5
10.4
0.5
38
0.5
2.4
0.5
14.8
0.5
23.1
0.5

ทรานซิสเตอร์
M1NA(B)
M1PA(B)
M2NA(B)
M2PA(B)
M3NA(B)
M3PA(B)
M4PA(B)

80

0
Gain
Phase

60

-20

Gain (dB)

40

-60
-80

20
-100

0

Phase (degree)

-40

-120
-140

-20
-160

-40

-180

100

1K

10K

100K

1M

10M

100M

1G

Frequency (Hz)

ภาพที่ 5 อัตราขยายโหมดผลต่างและเฟสของวงจรที่นาเสนอ
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0
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-20
-30
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100

1K

10K

100K
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10M

100M
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Frequency (Hz)

ภาพที่ 6 เปรี ยบเทียบผลตอบสนองความถี่ของอัตราขยายโหมดร่ วมทั้ง 3 กรณี

.45

.260
Vo1
Vo2
Voc

.35

.255

.30
.25

.250

.20
.15

CM Output Voltage (V)

DM Output Voltage (V)

.40

.245

.10
.05
0

100

200

300

.240
400

Time (S)

ภาพที่ 7 ผลตอบสนองทางเวลาของแรงดันเอาต์พตุ โหมดผลต่างและโหมดร่ วม
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สรุ ปผลการวิจัย
บทความนี้ นาเสนอวงจรขยายทรานส์คอนดัคแตนซ์ผลต่างแบบซี มอสที่ มีช่วงสวิงกว้างไฟเลี้ยงต่าโดยใช้เทคนิ ค
การป้ อนไปข้างหน้า วงจรใช้การขับสัญญาณด้วยขาบัลค์และทรานซิ สเตอร์ เสมือนเกตลอยทาให้วงจรสามารถทางานภายใต้
ไฟเลี้ ยงต่ า เทคนิ คการป้ อนไปข้างหน้าถูกนามาใช้เพื่อแก้ปัญหาในการลดผลตอบสนองต่อสัญญาณโหมดร่ วมและการ
ป้ อนกลับแบบบวกถูกนามาใช้เพื่อเพิ่มความต้านทานเอาต์พุตให้กบั วงจรขยาย วงจรที่ นาเสนอได้รับการออกแบบโดยใช้
เทคโนโลยีซีมอสแบบมาตรฐานขนาดเท่ากับ 0.18 ไมโครเมตร ผลการจาลองการทางานแสดงให้เห็นว่า วงจรสามารถทางาน
ได้โดยมีช่วงสวิงของสัญญาณกว้าง วงจรมีอตั ราขยายโหมดผลต่างเพิ่มขึ้น ในขณะที่อตั ราขยายโหมดร่ วมมีค่าลดลง
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การเก็บเกีย่ วพลังงานไฟฟ้ าจากการสั่ นสะเทือนด้ วยเพียโซอิเล็คทริค
Electrical Energy Harvesting from Vibration Using Piezoelectric
นิติพฒั น์ จอมมงคล 1* พิเชษฐ์ ทานิล2 อนุพงษ์ ศรี มูล3 และ ชาคริ ต คาเรื อน4
Nitipat Jommongkol1* Phiched Thanin2 Anupong Srimoon3 and Chakkrit khamruean4

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบและทดสอบระบบการเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานการสั่นสะเทือน
โดยใช้เพียโซอิเล็คทริ ค โดยการใช้ปั๊มลมไฟฟ้าขนาด 12 โวลต์ เป็ นตัวสร้างการสัน่ สะเทือน การทดสอบแรกโดยการใช้เพีย
โซอิ เล็คทริ ครุ่ น MCFT-36T จานวน 4 แผง เป็ นตัวสร้างพลังงานไฟฟ้ า และทาการทดสอบหาพลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ดที่ ได้
จากเพียโซอิเล็คทริ กโดยการนาค่าตัวต้านทานมาต่อในวงจร การทดสอบที่ 2 นาวงจรชาร์ตประจุแบบเรี ยงกระแสเต็มคลื่น
เข้าแบตเตอรี่ การทดสอบที่ 3 เป็ นการทดสอบการใช้พลังงานไฟฟ้ าจากแบตเตอรี่ กับภาระไฟฟ้ า ผลการทดสอบพบว่า
แรงดันไฟฟ้าที่ได้จากเพียโซอิเล็คทริ ค เป็ นไฟฟ้ากระแสสลับรู ปคลื่นไซน์เวฟพลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่ได้ 397.74 ไมโครวัตต์
สามารถประจุแรงดันไฟฟ้าให้กบั แบตเตอรี่ ขนาด 3.70 โวลต์ 70 มิลลิแอมป์ -ชัว่ โมงได้เต็มในเวลา 9.25 ชัว่ โมง ซึ่ งสามารถ
ใช้งานกับหลอดไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) ขนาด 1.5 วัตต์ ได้ประมาณ 20 นาที
คาสาคัญ : การเก็บเกี่ยวพลังงาน, การสัน่ สะเทือน, เพียโซอิเล็คทริ ค

ABSTRACT
The purpose of this research was to design and test a system for harvesting electrical energy from vibration
energy using piezoelectric. Vibration generator is using a 12-volt electric air pump. The first test, using four piezoelectric,
MCFT-36T, generates electrical energy. The maximum power of the piezoelectric is measured by applying the resistor to
the circuit. The second test uses a full wave rectifier circuit to charge the battery. The final test is the use of battery power
and electrical load. The test results show that voltage from the piezoelectric is the sine wave with maximum power is
397.74 microwatts. It can charge the battery size 3.70 volts, 70 milliwatts, full in 9.25 hours. The battery can be used for
1.5 watt light emitting diode (LED) for about 20 minutes.
Keywords: nergy harvesting, vibration, piezoelectric
1.2,3,4
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บทนา
ด้วยปั จจุบนั มีการคิดค้นพัฒนาทั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยีและวิธีการที่จะสามารถก่อให้เกิดพลังงานในรู ปแบบใหม่ที่
สามารถนามาเป็ นแหล่งพลังงานทดแทนให้กบั พลังงานจากฟอสซิ ล ซึ่ งเป็ นแหล่งพลังงานที่กาลังจะหมดลงในอนาคตอัน
ใกล้ พลังงานการกดหรื อ การสั่นสะเทื อนเป็ นหนึ่ งในแหล่งพลังงานทดแทนที่ ได้รับความสนใจและมี การศึ กษาอย่าง
กว้างขวาง เนื่ องจากเป็ นวิธีการก่อเกิดพลังงานที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน สามารถใช้แหล่งต้นกาเนิ ดพลังงานได้หลากหลายและเป็ น
พลังงานที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง โดยทัว่ ไปแล้วการเก็บเกี่ยวพลังงานจากการสั่นสะเทือนมีอยู่ 3 วิธี วิธีแรกคือ
ไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Charges) เกิ ดจากการที่ ปริ มาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบบนผิววัสดุมีไม่เท่ากันทาให้เกิดแรง
ดึ งดูดเมื่อวัตถุท้ งั 2 ชิ้นมีประจุต่างชนิ ดกัน วิธีที่สองคื อแม่เหล็กไฟฟ้ า (Electromagnets) เป็ นอานาจแม่เหล็กที่ ทาให้เกิ ด
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านในวัตถุตวั นา ซึ่ งเกิดจากการตัดผ่านหรื อการสั่นของตัวนาในสนามแม่เหล็กในแนวตั้งฉาก ทาให้เกิด
กระแสไฟฟ้ าไหลในตัวนานั้น และวิธีที่สามคื อเพี ยโซอิ เล็คทริ ก (Piezoelectric) เป็ นเซรามิ กประเภทหนึ่ งซึ่ งเหมาะสม
สาหรับการเก็บเกี่ยวพลังงานจากการสัน่ สะเทือนเพราะมีประสิ ทธิภาพที่สามารถแปลงความเครี ยดเชิงกลที่ให้พลังงานไฟฟ้า
ได้ไม่มีสิ้นสุ ด และใช้โครงสร้ างที่ เรี ยบง่าย ในทางกลับกันเมื่ อเพียโซอิ เล็คทริ ก ได้รับกระแสไฟฟ้ าก็จะสามารถกาเนิ ด
พลังงานกลได้ (ดอน และคณะ,2556) พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเพียโซอิเล็คทริ กเป็ นไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อให้เหมาะสมในการ
น าพลัง งานไปใช้ง านจึ ง ต้อ งแปลงให้ เป็ นไฟฟ้ า กระแสตรง ซึ่ งวงจรเก็ บ เกี่ ย วพลัง งานและวงจรแปลง AC-DC ที่ มี
ประสิ ทธิภาพจะขึ้นอยูก่ บั ลักษณะการสัน่ สะเทือน ความถี่และความเร่ งของแหล่งกาเนิดการสัน่ สะเทือนด้วย (Y C shu and I
C Lien,2006) หลักการทางานของการเก็บเกี่ยวพลังงานจากการสัน่ สะเทือนดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 หลักการทางานของการเก็บเกี่ยวพลังงานจากการสัน่ สะเทือน
ที่มา: Y C shu and I C Lien, (2006)
ขนาดและรู ปทรงของเพียโซอิเล็คทริ กสาหรับการนาไปเก็บเกี่ ยวพลังงานของแหล่งพลังงานเป็ นปั จจัยที่ สาคัญ
อย่างหนึ่ ง เช่น การหาขนาดที่ เหมาะสมของเพียโซอิเล็คทริ กในการนามาเก็บเกี่ ยวพลังงานจากการเคลื่อนไหวของมนุ ษย์
โดยใช้การผลักของแม่เหล็กบนแผ่นเหล็กซึ่งอยูบ่ นโลหะวงกลมหมุนไปตัดผ่านแม่เหล็กบนแผ่นเพียโซอิเล็คทริ กเพื่อให้เกิด
การเคลื่อนที่ และเกิ ดพลังงานไฟฟ้ าขึ้น การเก็บเกี่ ยวพลังงานจากการสั่นสะเทื อนของเครื่ องจักร เช่นปั๊ มลมขนาดเล็ก ซึ่ ง
พลังงานไฟฟ้าที่ได้จะมีปริ มาณที่นอ้ ยไม่สามารถนาไปใช้งานได้โดยตรง จึงต้องนาวงจรการประจุไฟฟ้ามาใช้ในการประจุ
ไฟฟ้ าจากเพียโซอิเล็คทริ กเข้ากับแบตเตอรี่ เสร็ จแล้วจึ งนาแบตเตอรี่ ไปใช้งานต่ออีกที หนึ่ ง วงจรที่ ทาหน้าที่ ประจุไฟฟ้ า
จะต้องมีความเหมาะสมกับพลังงานที่ ได้ดว้ ย (ดอน, 2556) การเก็บเกี่ ยวพลังงานของวัสดุเพียโซอิเล็คทริ คสามารถนาไป
ติ ด ตั้ง กับ เครื่ อ งจัก รที่ มี ก ารสั่ น ในขณะท างาน ( Sodano et al, 2003) ท าการศึ ก ษาพลัง งานจากการสั่ น สะเทื อ นของ
เครื่ องยนต์และเปรี ยบเทียบการเก็บเกี่ยวพลังงานระหว่างตัวเก็บประจุกบั แบบเตอรี่ พบว่าการเก็บพลังงานในตัวเก็บประจุ
จาเป็ นต้องมีสวิตช์เปิ ดและปิ ดในขณะประจุและปล่อยพลังงานเนื่ องจากตัวเก็บประจุมีการประจุและการคายพลังงานที่
รวดเร็ ว แต่ในขณะเดียวกันพบว่าแบตเตอรี่ สามารถประจุพลังงานได้มากกว่า ( ธีรพงษ์ และ กาลิมิง, 2559) ได้ออกแบบและ
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พัฒนาแหล่งกาเนิ ดไฟฟ้ าด้วยเพียโซอิเล็คทริ กในยางป้ องกันการสั่นสะเทื อนโดยอาศัยการแลกเปลี่ยนพลังงานจากแรงสั่น
ของเครื่ องจักรให้เป็ นพลังงานไฟฟ้าด้วยวัสดุเพียโซอิเล็คทริ ก โดยอาศัยการหมุนเหวีย่ งของมอเตอร์ แบบไม่สมดุลสาหรับ
สร้างแรงกด ผลการทดลองพบว่าชุดอุปกรณ์สามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุดเมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือนที่ความถี่ 2 Hz และ
ระดับแรงที่กระทาจากการสั่นทาให้ชุดอุปกรณ์ผลิตกาลังไฟฟ้าได้ในลักษณะเชิงเส้น จากการศึกษางานวิจยั ที่ผา่ นมางานวิจยั
นี้ จึงทาการออกแบบและสร้างชุดต้นแบบการเก็บเกี่ ยวพลังงานจากการสัน่ สะเทื อนจากเครื่ องจักรโดยใช้เพียโซอิเล็คทริ ก
แบบบัซเซอร์ การวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเพียโซอิเล็คทริ กโดยการอัดประจุไฟฟ้าให้กบั แบตเตอรี่ และทดสอบการ
นาพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ไปใช้งานกับภาระไฟฟ้า เพื่อเป็ นต้นแบบในการศึกษาและพัฒนาการเก็บเกี่ยวพลังงานจาการ
สัน่ สะเทือนต่อไปในอนาคต

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั นี้ ทาการออกแบบและทดสอบการเก็บเกี่ยวพลังงานจากการสั่นสะเทือนโดยใช้เพียโซอิเล็คทริ กแบบบัซ
เซอร์ ซึ่งมีคุณสมบัติให้พลังงานไฟฟ้าออกมาเมื่อมีแรงกดหรื อการสั่น แหล่งพลังงานการสั่นสะเทือนที่ใช้ในการทดลองคือ
เครื่ องปั๊ มลมไฟฟ้าขนาดเล็ก และมีการใช้วงจรเรี ยงกระแสแบบเต็มคลื่นเพื่ออัดประจุไฟฟ้าที่ได้จากเพียโซอิเล็กทริ กให้กบั
แบตเตอรี่ แบบทุติยภูมิ เพื่อเป็ นแหล่งพลังงานให้กบั หลอดไฟฟ้าแบบไดโอดเปล่งแสง (LED) ที่นามาทดสอบเป็ นภาระทาง
ไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนดังนี้
1. ออกแบบระบบการเก็บเกีย่ วพลังงานจากการสั่นสะเทือน
งานวิ จัย นี้ เลื อ กใช้แ ผ่ น เพี ย โซอิ เล็ ค ทริ คแบบบั ซ เซอร์ ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ก ลางทองแดง 2.3 เซนติ เมตร
เส้นผ่าศูนย์กลางเซรามิค 3.6 เซนติเมตร ดังแสดงในภาพที่ 2 และเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการรับแรงสั่นสะเทื อนจาก
เครื่ องปั๊ มลมไฟฟ้าที่มีฐานของเครื่ องเป็ นลักษณะขาตั้ง 4 ขา จึงออกแบบใช้แผ่นเพียโซอิเล็คทริ คแบบบัซเซอร์จานวน 4 แผ่น
ต่อขนานกัน และใช้แผ่นพลาสติกแข็งใสประกบยึดแผ่นเพียโซอิเล็คทริ คไว้ไม่ให้เคลื่อนที่ โดยมีระยะห่ างระหว่างแถว 8
เซนติเมตร และระยะห่ างระหว่างแผ่นเพียโซอิเล็คทริ คในแถว 1 เซนติเมตร พร้อมทั้งต่อสายไฟออกมาเพื่อเชื่อมต่อกับวงจร
ประจุไฟฟ้า ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 2 แผ่นเพียโซอิเล็คทริ คแบบบัซเซอร์
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ภาพที่ 3 การต่อแผ่นเพียโซอิเล็คทริ คจานวน 4 แผ่นต่อขนานกัน
แหล่งกาเนิดการสัน่ สะเทือนเลือกใช้เครื่ องปั๊ มลมไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยนาแผ่นเพียโซอิเล็คทริ กที่ออกแบบไว้มา
วางใต้ฐานของเครื่ องปั๊ มลมเพื่อรองรับการสัน่ สะเทือน ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 การต่อแผ่นเพียโซอิเล็คทริ ค
2.ทดสอบหาประสิทธิภาพของระบบเก็บเกีย่ วพลังงานจากการสั่นสะเทือน
2.1 ทดสอบหาสภาวะภาระทางไฟฟ้ าทีเ่ หมาะสมกับเพียโซอิเล็คทริก
โดยการทดลองสุ่ มขนาดตัวต้านทานหลากหลายขนาดต่อขนานกับเพียโซอิเล็กทริ คดังแสดงในภาพที่ 5 และวัดหา
ค่าประสิ ทธิผลของแรงดันไฟฟ้าในหน่วยค่าเฉลี่ยกาลังสอง และคานวณหากระแสไฟฟ้าจากการต่อตัวต้านทานแต่ละค่า จาก
สมการที่ 1 และสมการที่ 2 เพื่อนาค่าแรงดันและกระแสไปคานวณหากาลังไฟฟ้าเฉลี่ยดังในสมการที่ 3
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ภาพที่ 5 การต่อตัวต้านทานขนานแผ่นเพียโซอิเล็คทริ ค

(1)
(2)
(3)

โดย
คือค่าความต่างศักย์สูงสุด หน่วย โวลต์(V)
คือค่าความต่างศักย์เฉลี่ยของรากที่สอง หน่วย โวลต์(V)
คือค่ากระแสเฉลี่ยของรากกาลังสอง หน่วย แอมป์ (A)
คือค่าความต้านทาน หน่วย โอห์ม(Ω)
คือกาลังไฟฟ้าเฉลี่ย หน่วย วัตต์(W)
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2.2 ทดสอบการอัดประจุไฟฟ้ าจากเพียโซอิเล็คทริกให้ แบตเตอรี่

เมื่อเกิดพลังงานไฟฟ้าออกจากเพียโซอิเล็คทริ คแล้ว จึงติดตั้งวงจรการอัดประจุแบตเตอรี่ โดยใช้วงจรเรี ยงกระแส
แบบเต็มคลื่นผ่านตัวเก็บประจุส่งพลังงานไฟฟ้าจากเพียโซอิเล็คทริ คไปยังแบตเตอรี่ ที่มีขนาดความจุ 70 มิลลิแอมป์ -ชัว่ โมง
วงจรการอัดประจุดงั แสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 5 การต่อวงจรอัดประจุแบตเตอรี่ เข้ากับแผ่นเพียโซอิเล็คทริ ค
2.3 ทดสอบการคายประจุแบตเตอรี่
เพื่อทดสอบการนาไฟฟ้าที่ได้จากเพียโซอิเล็คทริ กที่ประจุไว้ในแบตเตอรี่ ไปใช้กบั ภาระไฟฟ้า จึงทดสอบกับหลอด
ไฟฟ้าแบบไดโอดเปล่งแสง (LED) ขนาด 0.5 วัตต์ จานวน 6 หลอด เพื่อหาความสัมพันธ์ความสามารถในการอัดประจุและ
คายประจุของแบตเตอรี่ วงจรการทดสอบดังแสดงในภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 การทดสอบการคายพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
เมื่อสร้างชุดการเก็บเกี่ยวพลังงานจากการสัน่ สะเทือนตามที่ออกแบบแล้ว จึงทดสอบรู ปคลื่นไฟฟ้าที่ได้ โดยการใช้
เครื่ องมือวัดออสซิลโลสโคปวัดรู ปคลื่นไฟฟ้า ผลที่ได้จากเพียโซอิเล็คทริ ก พบว่ามีรูปคลื่นไฟฟ้าเป็ นรู ปไซน์ซ่ ึงแสดงว่าเพีย
โซอิเล็คทริ กให้แรงดันไฟฟ้าออกมาเป็ นกระแสสลับดังสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ดังแสดงในภาพที่ 8

ภาพที่ 8 แรงดันไฟฟ้าจากเพียโซอิเล็คทริ ค
จากนั้นจึงทาการนาตัวต้านทานมาต่อกับวงจรของเพียโซอิเล็คทริ ก เพื่อวัดหาค่าประสิ ทธิ ผลของแรงดันไฟฟ้าใน
หน่วยค่าเฉลี่ยกาลังสอง และคานวณหากระแสไฟฟ้า และกาลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นได้ค่าดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลค่าแรงดัน กระแสของรากกาลังสอง และกาลังเฉลี่ยเมื่อเปลี่ยนค่าความต้านทาน
R ( k)

Vrms (V )

I rms (  A )

Pavg ( W )

1
5
10
33
50
75

0.38
0.74
1.21
3.54
4.01
4.52

380
148
121
107.27
80.2
60.27

144.4
109.52
146.41
397.74
321.60
272.405
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เมื่ อนาค่าจากการทดลองมาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทาน แรงดัน ไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า และ
กาลังไฟฟ้ า พบว่าที่ค่าความต้านทาน 33 โอห์ม ได้ค่ากาลังไฟฟ้ าสู งที่ สุด ซึ่ งเป็ นไปตามกฎของการส่ งผ่านพลังงานสู งสุ ด
หมายความว่าค่าของตัวต้านทานที่ จะนามาใส่ ในวงจรอัดประจุให้กบั แบตเตอรี่ เพื่อให้ได้พลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ดจากเพียโซ
อิเล็คทริ กส่ งผ่านไปยังภาระไฟฟ้ าในการทดลองของงานวิจยั นี้ จากภาพจะเห็ นว่าเมื่อเริ่ มการทดลองที่ค่าความต้านทาน 1
โอห์ม ค่ากระแสมีค่าสู งแต่แรงดันต่ากาลังฟ้าที่ ได้จึงไม่สูงตาม เมื่อทาการปรับเปลี่ยนค่าความต้านทานให้สูงขึ้นกระแสจึง
ลดลงแต่แรงดันเพิ่มสู งขึ้นกาลังไฟฟ้าก็ปรับสูงขึ้นตามแรงดัน และกาลังไฟฟ้าที่ได้มีค่าสู งสุ ดที่ 33 โอห์ม ดังแสดงในภาพที่
9

ภาพที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทาน แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกาลังไฟฟ้า
ทาการทดลองนาเครื่ องประจุแบบเรี ยงกระแสเต็มคลื่นที่มีการต่อตัวประจุไฟฟ้าและตัวต้านทานตามที่ได้ทดสอบ
มาแล้ว มาต่อกับเพียโซอิเล็คทริ กเพื่อทาการประจุไฟฟ้าให้กบั แบตเตอรี่ ขนาด 70 มิลลิแอมป์ -ชัว่ โมง ผลการทดสอบพบว่า
สามารถประจุให้แบตเตอรี่ เต็มในเวลาประมาณ 9.25 ชัว่ โมง กราฟแสดงความสัมพันธ์ของแรงดันกับระยะเวลาการประจุ
แสดงในภาพที่ 10

ภาพที่ 10 ความสัมพันธ์ของแรงดันกับระยะเวลาการประจุ
เพื่อทดสอบการนาพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานการสัน่ สะเทือน ไปใช้กบั อุปกรณ์ไฟฟ้าจึงนาหลอดไฟฟ้าแบบ
ไดโอดเปล่ ง แสง (แอลอี ดี ) มาต่ อ เพื่ อ เป็ นภาระทางไฟฟ้ าให้ กับ แบตเตอรี่ ซึ่ งผลการทดสอบความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
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แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้ากับเวลาดังแสดงในภาพที่ 11 จากภาพจะเห็นการคายประจุของแบตเตอรี่ เมื่อนาโหลดไฟฟ้ามา
ต่อ กระแสจะค่อยๆลดลง และกระแสไฟฟ้าเริ่ มหมดลงที่เวลา 20 นาที ในขณะที่แรงดันไฟฟ้าจะเริ่ มคงที่ที่แรงดัน 2.5 โวลต์
เมื่อกระแสในแบตเตอรี่ หมด

ภาพที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้ากับเวลา

สรุ ปผลการวิจัย
การเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟ้าจากการสั่นสะเทือนโดยใช้เพียโซอิเล็คทริ คแบบบัซเซอร์จานวน 4 แผ่น และประจุเข้า
กับแบตเตอรี่ ผา่ นวงจรเรี ยงกระแสแบบเต็มคลื่น ผลการทดสอบพบว่าสามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าขึ้นที่ตวั เพียโซอิเล็คทริ ค
ได้โดยการสัน่ สะเทือนและเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่ ซึ่ งพลังงานไฟฟ้าที่ได้สามารถนาไปเป็ นแหล่งพลังงาน
ให้กบั ภาระทางไฟฟ้ าได้ พลังงานไฟฟ้ าที่ ได้จากเพียโซอิเล็คทริ กแบบบัซเซอร์ มีปริ มาณที่ นอ้ ย แต่สามารถเพิ่มปริ มาณให้
มากขึ้ น ได้เมื่ อ เพิ่ ม จานวนแผ่น เพี ย โซอิ เล็ค ทริ ก ให้ มี ป ริ ม าณมากขึ้ น แต่ ต ้อ งให้มี ค วามเหมาะสมกับ แหล่ งก าเนิ ด การ
สั่นสะเทื อน รวมถึงอุปกรณ์ถ่ายเทพลังงานไฟฟ้ าที่ เกิ ดขึ้นไปให้กบั ตัวเก็บเกี่ ยวพลังงานหรื อภาระทางไฟฟ้ า ในส่ วนของ
ประสิ ทธิ ภาพการนาพลังงานไฟฟ้ าไปอัดประจุให้กบั แบตเตอรี่ เนื่ องจากจานวนและปริ มาณกระแสไฟฟ้ าที่ ได้จากเพียโซ
อิเล็คทริ กมีปริ มาณน้อยจึงทาให้มีระยะเวลาการประจุที่ใช้เวลานาน การทดสอบนาแบตเตอรี่ ไปใช้งานกับภาระไฟฟ้ าคือ
หลอดไดโอดเปล่งแสง สามารถใช้งานได้ดีสามารถประยุกต์นาไปเป็ นแหล่งพลังงานไฟฟ้ าให้กบั อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์
สาหรับอุปกรณ์หรื อระบบควบคุมขนาดเล็กได้
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การพัฒนาระบบประจุไฟฟ้ าของแบตเตอรี่ และระบบขับเคลื่อน
สาหรับรถสามล้อไฟฟ้ า
Development of Battery Charging System and Drive System for Electrical Tricycle
นเรศ สุยะโรจน์1* สุริยา วรรณะทา1 รัชกร อุตตเสน1 กุญชร สารวงษ์2
Naret Suyaroj1* Suriya Wannata1 Radchakorn Uttasen1 Kunchorn Sarawong2

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ ได้ทาการพัฒนาระบบประจุไฟฟ้ าของแบตเตอรี่ และระบบขับเคลื่อนสาหรับรถสามล้อไฟฟ้ า โดยการ
พัฒนาระบบประจุไฟฟ้ าจะทาการทดสอบการประจุแบตเตอรี่ แบบช้าและแบบเร็ ว มีหลักการประจุแบบกระแสคงที่ และ
แรงดันไฟฟ้ าคงที่ (Constant Current Constant Voltage charging, CCCV) และใช้วงจรลดทอนแรงดันแบบบัคร่ วมกับอินเวอร์ เตอร์ ใน
การควบคุมการประจุ เพื่อทดสอบการประจุแบตเตอรี่ นอกจากนี้ได้นาเอาแบตเตอรี่ ที่ได้จากการประจุโดยวิธีการดังกล่าวมา
ใช้กบั รถสามล้อไฟฟ้ า สาหรับการพัฒนาระบบขับเคลื่อน ได้ทาการปรับปรุ งระบบขับเคลื่อนโดยปรับปรุ งการควบคุ ม
ความเร็ วมอเตอร์ดว้ ยชุดควบคุม จากผลการทดสอบพบว่า ระบบประจุไฟฟ้า เมื่อเปรี ยบเทียบเวลาที่ใช้ในการประจุแบตเตอรี่
จนเต็ม พบว่าการประจุแบบเร็ วใช้เวลาสั้นกว่าการประจุแบบช้าประมาณ 6 ชัว่ โมง ในการต่อแบตเตอรี่ แบบเดี่ยว และ การ
ต่อแบตเตอรี่ แบบขนานการประจุแบบเร็ วใช้เวลาสั้นกว่าการประจุแบบช้าประมาณ 9 ชัว่ โมง เมื่อนาแบตเตอรี่ มาใช้ในการ
ขับเคลื่อนรถสามล้อไฟฟ้ าพบว่าสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่ อง 7 ชัว่ โมง ด้วยความเร็ วเฉลี่ย 8 กิ โลเมตรต่อชัว่ โมง โดย
บรรจุคนขับ 1 คนซึ่ งมีน้ าหนัก 75 กิโลกรัมในระหว่างการขับเคลื่อน ระบบขับเคลื่อนรถสามล้อไฟฟ้ าสามารถทาความเร็ ว
เฉลี่ยสู งสุ ด 18 กิ โลเมตรต่อชั่วโมง นาน 10 นาที หลังจากนั้นความเร็ วจะค่อยๆลดลงเหลือประมาณ 15-16 กิ โลเมตรต่อ
ชัว่ โมง รถสามล้อไฟฟ้ าสามารถขึ้นทางชันในช่วง 0-10 องศา ความเร็ วเฉลี่ย 18 กิ โลเมตรต่อชัว่ โมง ได้ในระยะทาง 22.8
เมตร ใช้เวลา 25 วินาที

คาสาคัญ : ระบบประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่ , การประจุแบบกระแสและแรงดันไฟฟ้าคงที่, รถสามล้อไฟฟ้า
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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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บทนา
จากแนวโน้มการใช้แหล่งพลังงานขับเคลื่อนในยานยนต์ที่เปลี่ยนจากการใช้น้ ามันไปเป็ นแหล่งพลังงานอื่น ทั้งใน
แง่ของราคาที่ถูกกว่า การจัดหาทาได้ง่ายกว่า เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมที่มากกว่า หนึ่งในตัวเลือกนั้นคือการใช้พลังงานไฟฟ้า
ในการขับเคลื่อน ยานยนต์หลากหลายขนาดถูกนามาติดตั้งระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ตั้งแต่รถจักรยานคันเล็ก
จนกระทัง่ พัฒนาติดตั้งกับรถบรรทุกขนาดใหญ่ รถสามล้อถีบที่มีอยูเ่ ดิมในสถานศึกษาถูกนามาติดตั้งระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า
เพื่อจุดประสงค์ในการนาเที่ยวเชิงอนุรักษ์ [1] ซึ่งสามารถใช้งานได้ดี แต่ขาดความสมบูรณ์กระบวนการประจุไฟฟ้า ดังนั้นจึง
มีการปรับปรุ งกระบวนการประจุไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่ ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น โดยปั จจุบนั ได้มีการนาเทคนิคในการ
ประจุไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่ หลายรู ปแบบ ซึ่งหลักการประจุแบบกระแสคงที่และแรงดันไฟฟ้าคงที่ถูกนามาใช้ท้ งั ในส่วนการ
ประจุจากพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ ทาให้ระยะเวลาในการประจุนอ้ ยลง [2] ดังนั้นจึงพิจารณานาหลักการประจุแบบกระแส
คงที่และแรงดันไฟฟ้าคงที่น้ ีมาปรับปรุ งในการประจุแบตเตอรี่ ของรถสามล้อไฟฟ้าที่มีอยู่ โดยเบื้องต้นจะรับการประจุจาก
ระบบจ่ายไฟหลักและทาการเปรี ยบเทียบผลการทดลองในรู ปแบบต่างๆ
การออกแบบและจัดสร้ าง
1. ระบบการขับเคลื่อนของรถสามล้ อไฟฟ้ า
รถสามล้อไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 500 วัตต์ 36 โวลต์ ร่ วมกับแบตเตอรี่ ตะกัว่ กรด
ขนาด 12 โวลต์ 80 Ah จานวน 3 ลูก วางไว้ใต้เบาะนัง่ ผูโ้ ดยสาร ส่งกาลังแบบโซ่และเฟื อง สามารถควบคุมความเร็ วของรถ
โดยการบิดคันเร่ งของผูข้ บั ขี่ผา่ นวงจรควบคุมความเร็ วแบบ Pulse Width Modulation (PWM)
2. ระบบการประจุแบตเตอรี่
หลักการทัว่ ไปในการประจุแบตเตอรี่ ได้จากการนาสัญญาณคลื่นไซน์ ขนาด 220 Vac ความถี่ 50 Hz ผ่านการลด
ระดับแรงดันให้ต่าลงซึ่ งยังคงเป็ นไฟฟ้ ากระแสสลับอยู่ ดังนั้นจึ งต้องผ่านวงจรเรี ยงกระแส (Rectifier) เพื่อเปลี่ยนให้เป็ น
ไฟฟ้ากระแสตรง จากนั้นจะผ่านวงจรกรองที่ภายในคือวงจรเรี ยงกระแสเพื่อให้สัญญาณมีความเรี ยบมากขึ้น จากนั้นจึงผ่าน
เข้าวงจรประจุแบตเตอรี่ (Charger) ซึ่งในจะมีวงจรรักษาระดับแรงดัน (Voltage Regulator) เพื่อรักษาระดับแรงดันไฟตรงให้
คงที่ โดยมีเทคนิคในการประจุที่แตกต่างกันออกไป

ภาพที่ 1 บล็อกไดอะแกรมวงจรประจุแบตเตอรี่
การประจุแบตเตอรี่ สามารถแบ่งได้เป็ น 3 วิธี คือ การประจุดว้ ยแรงดันไฟฟ้ าคงที่ (Constant Voltage Charging)
การประจุด้วยกระแสคงที่ (Constant Current Charging) และการประจุด้วยกระแสไฟฟ้ าตรงคงที่ และแรงดัน ไฟฟ้ าคงที่
(Constant Current – Constant Voltage Charging: CCCV) โดยทัว่ ไปจะเป็ นการประจุดว้ ยแรงดันไฟฟ้าคงที่ ใช้เวลาในการ
ประจุนาน จึงมีการประจุดว้ ยกระแสคงที่ซ่ ึงทาการประจุได้เร็ วขึ้นแต่กระแสที่ใช้ประจุจะถูกจากัด ดังนั้นจึงมีการรวมทั้งสอง
วิธีเป็ นการประจุดว้ ย CCCV โดยช่วงแรกจะทาการประจุดว้ ยกระแสคงที่เต็มพิกดั ในขณะที่แรงดันค่อยๆเพิ่มขึ้น จนกระทัง่
เข้าสู่ช่วงที่สองจะทาการประจุดว้ ยแรงดันคงที่เต็มพิกดั ในขณะที่กระแสในการประจุค่อยๆ ลดลง
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ภาพที่ 2 กราฟการประจุแบตเตอรี่ แบบกระแสไฟฟ้าตรงคงที่และแรงดันไฟฟ้าคงที่
ในการทดสอบจะแยกการประจุออกเป็ น 2 แบบคือการประจุแบตเตอรี่ แบบช้าหรื อแบบกระแสต่ า โดยใช้วงจร
ประจุ ดว้ ยกระแสไฟฟ้ าคงที่ ไม่เกิ น 3 A ตามข้อจากัดกระแสสู งสุ ดของวงจร และการประจุแบตเตอรี่ แบบเร็ วหรื อแบบ
กระแสสูง โดยใช้วงจรประจุดว้ ยกระแสไฟฟ้าตรงคงที่และแรงดันไฟฟ้าคงที่
3. การทดสอบระบบประจุแบตเตอรี่
การทดสอบระบบประจุแบตเตอรี่ จะทดสอบการประจุแบตเตอรี่ แบบช้า และการประจุแบตเตอรี่ แบบเร็ ว โดยแต่
ละแบบจะทาการทดสอบกับแบตเตอรี่ ลูกเดียว และทดสอบกับแบตเตอรี่ 3 ลูกที่ต่อแบบขนานกัน ดังภาพที่ 3แล้วทาการเก็บ
ค่ากระแสและแรงดันที่เข้าไปยังแบตเตอรี่ ทุก ๆ ชัว่ โมง เพื่อสังเกตพฤติกรรมการประจุไฟฟ้าของวงจรที่ออกแบบมา

(a)

(b)

ภาพที่ 3 การต่อวงจรเพื่อทดสอบประจุแบตเตอรี่ ในแต่ละแบบ (a) ต่อกับแบตเตอรี่ ลูกเดียว (b) ต่อแบตเตอรี่ 3 ลูก

(a)

(b)

ภาพที่ 4 (a) รถสามล้อไฟฟ้าที่ทาการปรับปรุ ง และ (b) การประจุไฟฟ้ากับแบตเตอรี่
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1. การทดสอบการประจุแบตเตอรี่
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ภาพที่ 5 การเพิ่มขึ้นของแรงดันในการประจุแบตเตอรี่ แบบช้าและประจุเร็ วโดยต่อกับแบตเตอรี่ ลูกเดียว
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ภาพที่ 6 การเปลี่ยนแปลงของกระแสที่ประจุแบตเตอรี่ แบบช้าและประจุเร็ วโดยต่อกับแบตเตอรี่ ลูกเดียว
จากภาพกราฟผลการทดสอบที่ 5 พบว่า แรงดันของการประจุแบตเตอรี่ แบบเร็ วจะมีค่าสู งกว่าการประจุแบตเตอรี่
แบบช้า เนื่ องจากชุดประจุแบตเตอรี่ แบบเร็ วนี้ ถูกตั้งแรงดันไว้ที่ 14 โวลต์ เมื่อเวลาชาร์ จประจุแบตเตอรี่ นานขึ้นแรงดันก็จะ
เพิ่มขึ้นจนถึงเกือบ 14 โวลต์ ส่ วนการประจุแบตเตอรี่ แบบช้านั้นเมื่อเวลาชาร์ จนานขึ้นแรงดันการประจุแบตเตอรี่ จะค่อยๆ
เพิ่มขึ้นจนแรงดันชาร์จประจุแบตเตอรี่ คงที่ประมาณ 13.4 โวลต์
จากภาพกราฟผลการทดสอบที่ 6 พบว่าการประจุแบตเตอรี่ แบบเร็ วนั้นจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปกระแสในการ
ประจุแบตเตอรี่ จะค่อยๆลดลงเหลือระหว่าง 3-4 แอมป์ ส่ วนชุดประจุแบตเตอรี่ แบบช้านั้นจะคล้ายกับชุดประจุแบตเตอรี่
แบบเร็ วคือเมือเวลาผ่านไปกระแสในการนั้นจะลดลงเหลือประมาณ 1.30 แอมป์ ซึ่ งเวลาที่ใช้ในการประจุแบตเตอรี่ เป็ นดังนี้
การประจุแบตเตอรี่ แบบเร็ วใช้เวลาในการประจุที่ 6 ชัว่ โมง ส่ วนการประจุแบตเตอรี่ แบบช้านั้นใช้เวลาอยูท่ ี่ 12 ชัว่ โมงจน
แบตเตอรี่ เต็ม มีความแตกต่างทางเวลาประมาณ 6 ชัว่ โมง
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ภาพที่ 7 การเพิ่มขึ้นของแรงดันในการประจุแบตเตอรี่ แบบช้าและประจุเร็ วโดยต่อกับแบตเตอรี่ 3 ลูกขนานกัน
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ภาพที่ 8 การเปลี่ยนแปลงของกระแสที่ประจุแบตเตอรี่ แบบช้าและประจุเร็ วโดยต่อกับแบตเตอรี่ 3 ลูกขนานกัน
จากภาพกราฟผลการทดสอบที่ 7 ซึ่ งเป็ นการประจุแบตเตอรี่ แบบช้าและประจุเร็ วซึ่ งต่อกับแบตเตอรี่ 3 ลูกขนาน
กัน พบว่ามีลกั ษณะคล้ายกับการต่อแบตเตอรี่ แบบลูกเดียว โดยการประจุแบบเร็ ว แรงดันจะเพิ่มขึ้นจนกระทัง่ คงที่ที่เกือบ 14
โวลต์ ส่ วนการประจุแบบช้าจะมีลกั ษณะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนแรงดันเข้าใกล้ 14 โวลต์เช่นกัน แต่หยุดคงที่ ที่ประมาณ 13.4
โวลต์
จากภาพกราฟผลการทดสอบที่ 8 เป็ นการเปลี่ยนแปลงของกระแสที่ประจุแบตเตอรี่ แบบช้าและประจุเร็ วโดยต่อ
กับแบตเตอรี่ 3 ลูกขนานกัน พบว่ามีลกั ษณะแนวโน้มของค่ากระแสไฟฟ้าคล้ายกับการต่อแบตเตอรี่ แบบลูกเดียวเช่นกัน แต่
เนื่องจากการต่อขนานกันของแบตเตอรี่ จานวน 3 ลูกทาให้ใช้เวลาในการประจุท้ งั สองแบบนานขึ้น โดยการประจุแบตเตอรี่
แบบเร็ วจะใช้เวลาในการประจุที่ 14 ชัว่ โมง ส่วนการประจุแบตเตอรี่ แบบช้านั้นใช้เวลาอยูท่ ี่ 23 ชัว่ โมง จนแบตเตอรี่ เต็ม
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หากนาผลการทดสอบวงจรประจุกระแสแบบเร็ วที่ เป็ นวงจรใช้หลักการกระแสไฟฟ้าตรงคงที่ และแรงดันไฟฟ้ า
คงที่ มาพล็อตกราฟรวมกันของกระแสและแรงดันที่ใช้ประจุ ดังภาพที่ 9 พบว่าช่วงแรกจะทาการประจุดว้ ยกระแสประมาณ
.

กระแส (A)

8 แอมป์ ในขณะที่ แรงดันค่อยๆเพิ่มขึ้นจาก 12 โวลต์ จนกระทัง่ เข้าสู่ ช่วงที่ สองจะทาการประจุดว้ ยแรงดันคงที่ ประมาณ
13.5 โวลต์ในขณะที่กระแสในการประจุค่อยๆ ลดลง

เวลา (ชัว่ โมง)

ภาพที่ 9 กราฟการประจุแบตเตอรี่ แบบกระแสไฟฟ้าตรงคงที่และแรงดันไฟฟ้าคงที่ของวงจรประจุแบบเร็ วต่อกับแบตเตอรี่
3 ลูกขนานกัน
2. การทดสอบระบบขับเคลื่อนในทางราบ
เพื่อเป็ นการทดสอบระบบขับเคลื่ อนให้ทราบถึ งคุ ณสมบัติของรถสามล้อไฟฟ้ าที่ ใช้งานจริ งจึ งมี การทดสอบ
เพิ่มเติม คือการหาความเร็ วเฉลี่ยในทางราบ โดยจะเริ่ มทาการขับเคลื่อนรถสามล้อไฟฟ้าจนรถเริ่ มออกตัวผ่านระยะทาง 20
เมตรเพื่อให้ได้ความเร็ วรอบสู งสุ ดจึงจะเริ่ มจับเวลา โดยจะทาการทดลองในระยะทาง 3 ระดับ คือ 100 เมตร 200 เมตร และ
300 เมตร นามาคานวณหาความเร็ วเฉลี่ยที่ รถสามล้อไฟฟ้ าสามารถวิ่งได้ จากนั้นทาการเพิ่มโหลด 1 คน 2 คน และ 3 คน
ตามลาดับ ซึ่งมีค่าต่าง ๆ ดังนี้ น้ าหนักรถสามล้อไฟฟ้า 110 กิโลกรัม น้ าหนักแบตเตอรี่ 48 กิโลกรัม
- การทดลองโหลด 1 คน น้ าหนักโหลด 78 กิโลกรัม น้ าหนักรวมประมาณ 236 กิโลกรัม
- การทดลองโหลด 2 คน น้ าหนักโหลดคนแรก 78 กิโลกรัม น้ าหนักโหลดคนที่สอง 72 กิโลกรัม น้ าหนักรวมประมาณ 308
กิโลกรัม
- การทดลองโหลด 3 คน น้ าหนักโหลดคนแรก 78 กิโลกรัม น้ าหนักโหลดคนที่สอง 72 กิโลกรัม น้ าหนักโหลดคนที่สาม
49 กิโลกรัม น้ าหนักรวมประมาณ 357 กิโลกรัม
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ภาพที่ 10 ตาแหน่งโหลดของรถสามล้อไฟฟ้าโดยคนขับ 1 ตาแหน่งและผูโ้ ดยสาร 2 ตาแหน่ง
จากการทดสอบทาให้ทราบถึงความเร็ วเฉลี่ยของรถสามล้อไฟฟ้าที่สามารถทาได้ที่โหลดน้ าหนักที่ตา่ งๆกันดัง
กราฟแท่งในภาพที่ 11
โ ล 1
18.18

โ ล 2

โ ล 3

18.18
13.88
11.2

ะยะ 100

17.44
12.42

ะยะ 200

11.43

11.15

9.84

ะยะ 300

ภาพที่ 11 ความเร็ วเฉลี่ยของสามล้อไฟฟ้าที่โหลดน้ าหนักต่างๆ ที่การทดสอบระยะทาง 100, 200 และ 300 เมตร
3. การทดสอบระบบขับเคลื่อนในทางชัน
ในการทดสอบการขับขี่ในทางชันนั้นจะเริ่ มทาการออกตัวรถก่อนถึงระยะทางจริ งในระยะทาง 20 เมตรเพื่อให้ได้
ความเร็ วที่กาหนดไว้ เป็ นการนารถสามล้อไฟฟ้ามาทดสอบการขับขี่ที่มีลกั ษณะพื้นโดยทัว่ ไปเป็ นทางชันประมาณ 10 องศา
เพื่อจาลองสถานการณ์จริ งเมื่อต้องขับรถขึ้นทางชัน โดยจะกาหนดความเร็ ว 18 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง (ความเร็ วสู งสุ ดที่ทาได้
จากการทดสอบในทางราบ) โดยความเร็ วที่ทาการทดลองนั้นจะดูได้จากอุปกรณ์ตรวจวัดความเร็ ว เพื่อทาการทดสอบหาค่า
ความหน่วง ซึ่งโหลดในการทดสอบการขึ้นทางชันของรถสามล้อไฟฟ้า ได้แก่ น้ าหนักรถรวมแบตเตอรี่ พร้อมโหลด 1 คน
น้ าหนักรวมประมาณ 236 กิโลกรัม
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบใช้งานจริ งในทางชัน
ช่ วงความชัน

ความเร็ว
(km/hr)

ระยะทางทีข่ นึ้ ได้

เวลา

ความหน่ วง
(m/s²)

0-10 องศา

5
10
18

22.8 เมตร
24 เมตร
25.9 เมตร

25 วินาที
16 วินาที
12 วินาที

0.055
0.174
0.416

สรุ ปผลการวิจัย
จากการพัฒ นาระบบประจุไฟฟ้ าของแบตเตอรี่ โดยใช้ห ลักการประจุแบบกระแสคงที่ และแรงดันไฟฟ้ าคงที่
(Constant Current Constant Voltage charging, CCCV) ในการประจุ ไ ฟฟ้ าแบบเร็ วเปรี ยบเที ย บกับ การใช้ว งจรประจุ แบบช้า โดยมี
จุดมุ่งหมายในการนามาประยุกต์ใช้กบั รถสามล้อไฟฟ้าที่แต่เดิมใช้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จากการทดสอบทั้งแบบการ
ประจุกบั แบตเตอรี่ ลูกเดียวกับการประจุกบั แบตเตอรี่ สามลูกที่พว่ งกันแบบขนาน พบว่าการประจุแบบเร็ วที่ใช้หลักการ CCCV
สามารถประจุ ไฟฟ้ าได้เร็ วกว่าที่ 6 ชัว่ โมงและ 9 ชัว่ โมงตามล าดับ และส าหรั บการทดสอบระบบขับเคลื่ อนซึ่ งท าการ
ทดสอบวิ่งทั้งทางราบและทางชัน พบว่ารถสามล้อไฟฟ้ าสามารถทาความเร็ วเฉลี่ยได้สูงสุ ด 18 กิ โลเมตรต่อชัว่ โมง และ
สามารถขับขึ้นทางชันไม่เกิน 10 องศา ที่ความเร็ วเริ่ มต้นสูงสุดคือ 18 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ได้ในระยะทาง 22.8 เมตร โดยใช้
เวลา 25 วินาที
ชุดประจุ แบตเตอรี่ น้ ี สามารถพัฒนาต่อยอดให้มีคุณภาพมากขึ้น และสะดวกมากขึ้นโดยอาจเพิ่มการประจุ จาก
แหล่งพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งได้บริ เวณหลังคาของรถสามล้อไฟฟ้า
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กรณีศึกษา การเก็บเกีย่ วพลังงานไฟฟ้ าจากปฏิกริ ิยารีดอกซ์ เพื่อประกอบการตัดสิ นใจนาไปใช้ งาน
Study case of Electricity Generation by Redox for Decision Support
กฤดิกร แก้ววงศ์ศรี 1* และ ขนิษฐา พรหมสกุล1
Kriddikorn Kaewwongsri 1*and Kanittha Promsakul 1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลของการเกิดกาลังไฟฟ้าโดยปฏิกิริยารี ดอกซ์ เพื่อนาข้อมูลไปประกอบการ
พิจารณาในการเก็บเกี่ ยวพลังงานไฟฟ้ าจากปฏิ กิริยาดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ เครื่ องมือที่ ใช้ในการทดลองประกอบด้วย
ตัวน าไฟฟ้ าขั้วบวก ได้แ ก่ ทองแดง เหล็ก และแมกนี เซี ยม ตัวน าไฟฟ้ าขั้วลบ ได้แก่ สังกะสี และอลูมิ เนี ยม มี เส้น ผ่าน
ศูนย์กลาง ¾ นิ้ว ขนาดความยาว 20 เซนติเมตร ตัวกลางในการถ่ายเทประจุ ได้แก่ น้ าทะเลและน้ าประปา เครื่ องมือที่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ ดิจิทลั มัลติมิเตอร์ รุ่ น GDM 354A ขั้นตอนการวิจยั ประกอบด้วยการวัดค่าแรงดัน ค่ากระแสไฟฟ้า และ
ค่ า ก าลัง ไฟฟ้ า โดยท าการวัด ทุ ก ๆ 10 นาที เป็ นเวลา 1 ชั่ว โมง จากนั้ นน าผลของระบบมาวิ เคราะห์ ด้ว ยการหาค่ า
ความสัมพันธ์ตามสมการ P = V x I ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ ระบบของน้ าทะเล/ทองแดง/สังกะสี โดยให้กาลังไฟฟ้ าที่ สูงแต่
ต้องปรับปรุ งในเรื่ องความเสถียรของกระแสไฟฟ้า
คาสาคัญ : ไฟฟ้ากระแสตรง, การเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟ้า, ปฏิกิริยารี ดอกซ์, ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รี ดกั ชัน

ABSTRACT
The purpose of this research is study the efficiency of electric generation by redox to obtain the data to consider
for the utilization of the electric from that reaction. Materials used in the experiment include: 20 centimeters in length and
¾ inch in diameter of anode and cathode, Copper, Iron and Magnesium were anode, Zinc and Aluminum were cathode,
and Sea water and Tap water were conductors. The instrument for collecting data was a multimeter. This research
procedure comprised of measuring voltage, electric current, and power. These were measured every 1 0 minutes for 1
hours. The power was calculated by using P = V x I. This research result Sea-water/Coper/Zinc system was the best with
highest wattage. however, it needs to improve electric current stability
Keyword: Direct current, Electric power harvesting, Redox reaction, Oxidation-Reduction reaction
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บทนา
โดยปกติแล้วการเกิดปฏิกิริยารี ดอกซ์ (Redox) หรื อปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รี ดกั ชัน (Oxidation-Reduction) นั้นมีการ
เกิดขึ้นอยูท่ ุกที่ทุกหนแห่ ง อย่างเช่น โลหะที่เป็ นสนิ ม ซึ่ งเกิดขึ้นจากการที่อะตอมของโลหะที่ถูกออกซิ ไดซ์ (Oxidize) แล้ว
รวมตัวกับออกซิ เจนในอากาศเกิ ดเป็ นออกไซด์ของโลหะ หรื อ การผุกร่ อนของโลหะที่ แช่อยู่ในน้ า ซึ่ งเกิ ดขึ้นจากการที่
โลหะแตกตัวเป็ นอิออน (ธาตุหรื อหมู่ธาตุที่มีประจุไฟฟ้า) ซึ่ งการเกิดสนิ มนั้นมีกระบวนการที่ ซับซ้อนหลายสาเหตุและมี
ลักษณะเฉพาะตัว หนึ่ งในปฏิกิริยาเคมีที่ทาให้เกิดการผุกร่ อนเป็ นสนิ มนั้นก็คือปฏิกิริยารี ดอกซ์ซ่ ึ งจะแบ่งเป็ นสองส่ วนคือ
โลหะที่เกิดปฏิกิริยาให้อิเล็กตรอน (Oxidation) หรื อ มีการแตกตัวเป็ นอิออนได้ดีกว่า และ อีกส่วนคือ การเกิดปฏิกิริยาภาวะ
แวดล้อมเป็ นฝ่ ายรับอิเล็กตรอน (Reduction) หรื อ มีการแตกตัวเป็ นนอิออนได้นอ้ ยกว่า เมื่อสองปฏิกิริยานี้ เกิดขึ้นพร้อมกัน
จะทาให้เกิดการถ่ายเทประจุข้ ึน ซึ่ งนั้นทาให้เกิดเป็ นความต่างศักดิ์ทางไฟฟ้าและเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมา ซึ่งในงานวิจยั นี้ จะ
ทาการวัดและเก็บข้อมูลพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาดังกล่าวนี้ เพื่อนาไปใช้ในการประกอบการพิจารณา การไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
หลักการพื้นฐาน
1. เซลล์ ไฟฟ้ าเคมี
เซลล์ไฟฟ้ าเคมี (Electrochemical cell) คื อปฏิ กิริยาทางเคมีที่เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานเคมี เป็ นพลังงาน
ไฟฟ้า หรื อไฟฟ้าเป็ นเคมี ซึ่ งแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ เซลล์กลั วานิก (Galvanic cell) หรื อ เซลล์โวลต์ตาอิก (Voltaic
cell) และ เซลล์อิเล็กโทรไลต์ (Electrolytic cell) เซลล์กลั ป์ วานิก คือ เซลล์ไฟฟ้าเคมีที่เปลี่ยนพลังงานเคมีเป็ นพลังงานไฟฟ้า
เกิ ดจากปฏิ กิริยาการถ่ายโอนอิเล็กตรอนจากสารหนึ่ งไปอี กสารหนึ่ ง (ปฏิ กิริยารี ดอกซ์) โดยที่ สารตั้งต้นไม่ได้สัมผัสกัน
โดยตรง ทาให้การไหลของอิเล็กตรอนผ่านตัวนาอย่างต่อเนื่ อง แล้วเกิ ดกระแสไฟฟ้ า เช่น ถ่านไฟฉาย เซลล์แอลคาไลน์
เซลล์ปรอท เซลล์เงิน แบตเตอรี่ เป็ นต้น เซลล์กลั วานิกประกอบด้วยสองครึ่ งเซลล์ แต่ละครึ่ งเซลล์จะประกอบด้วยขั้วไฟฟ้า
ที่จุ่มลงไปในสารละลายซึ่ งเรี ยกว่าอิเล็กโทรด (Electrode) ดังภาพที่ 1 ซึ่ งในการทดลองนี้ จะเป็ นเซล์ประเภทนี้ เซลล์อิเล็ก
โทรไลต์ คือ เซลล์ไฟฟ้ าเคมี ที่เปลี่ ยนพลังงานไฟฟ้ าเป็ นพลังงานเคมี เกิ ดจาก การผ่านกระแสไฟฟ้ าเข้าไปในเซลล์ แล้ว
เกิ ดปฏิ กิริยาเคมีข้ ึน เช่น เซลล์แยกน้ าด้วยไฟฟ้ า การชุบโลหะด้วยไฟฟ้ า เซลล์อิเล็กโทรไลต์ประกอบด้วยภาชนะที่ บรรจุ
สารเคมีที่จะเกิ ดปฏิ กิริยา และมีข้ วั ไฟฟ้าซึ่ งต่ออยูก่ บั แหล่งไฟฟ้ ากระแสตรง โดยทัว่ ไปมักเป็ นขั้วเฉื่ อยที่ไม่มีส่วนร่ วมกับ
ปฏิกิริยา ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 1 เซลล์กลั วานิก หรื อ เซลล์โวลต์ตาอิก (ที่มาของภาพ https://th.wikipedia.org/wiki/เซลล์กลั วานี)
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ภาพที่ 2 เซลล์อิเล็กโทรไลต์ (ที่มาของภาพ http://www.thaigoodview.com/node/17983)
2. ส่ วนประกอบของเซลล์ ไฟฟ้ าเคมี
ในเซลล์ไ ฟฟ้ าเคมี ป ระกอบด้วย 3 อย่าง ได้แ ก่ 1) ขั้ว แอโนด (Anode) คื อ ขั้ว ที่ เกิ ด ปฏิ กิ ริยาออกซิ เดชัน หรื อ
ปฏิกิริยาที่สารมีการเสี ยอิเล็กตรอนหรื อให้อิเล็กตรอน 2) ขั้วแคโทด (Cathode) คือ ขั้วที่เกิดปฏิกิริยารี ดกั ชัน หรื อ ปฏิกิริยาที่
สารมีการรับอิเล็กตรอน 3) สารละลายอิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte) คือ วัสดุนาไฟฟ้าได้โดยการเคลื่อ นที่ ของไอออนที่ เป็ น
องค์ ป ระกอบ น าไฟฟ้ า ได้ เพราะมี ไ อออนเคลื่ อ นที่ ไ ปมาอยู่ใ นสารละลายสารละลายอิ เล็ ก โทรไลต์ มี 2 ชนิ ด คื อ
สารประกอบไอออนิกหลอมเหลว เช่น สารละลาย NaCl และ สารละลายอิเล็กโทรไลต์ เช่น สารละลายกรด เบส เกลือ ซึ่งใน
การทดลองนี้ใช้สารละลายชนิดอิเล็กโทรไลต์
3. ปฏิกริ ิยารีดอกซ์
ปฏิกิริยาเคมีที่มีการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนระหว่างสารตั้งต้นทาให้เลขออกซิ เดชันมีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งจะทา
ให้มีอะตอมของธาตุบางตัวสู ญเสี ยหรื อได้รับอิเล็กตรอน จะเรี ยกปฏิกิริยาที่ เกิดการเสี ยอิเล็กตรอนว่า ปฏิกิริยาออกซิ เดชัน
และเรี ยกปฏิกิริยาที่มีการรับอิเล็กตรอน ว่าปฏิกิริยารี ดกั ชัน
4. การนาไฟฟ้ าในนา้ (Electrical Conductivity in Water)
การน าไฟฟ้ าในน้ า คื อ ความสามารถของน้ าที่ จะให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่าน การนาไฟฟ้ าของน้ าขึ้ นอยู่กับการ
ปนเปื้ อนจากแร่ ธาตุหรื อสารเคมีอื่น ๆ ในน้ า เช่น คลอไรด์ ไนเตรต ซัลเฟต และ แอนไอออนฟอสเฟต (ไอออนที่นาประจุ
ลบ) หรื อ โซเดี ยมแมกนี เซี ยมแคลเซี ยม เหล็ก อลูมิเนี ยมและไพเพอร์ (ไอโอนิ กที่นาประจุบวก) นอกจากนั้นการนาไฟฟ้ า
ยังงขึ้นอยู่กับอุณ หภูมิ คื อ น้ าที่ อุณหภูมิสูงกว่าสามารถนาไฟฟ้ าได้ดีกว่าน้ าที่ มีอุณหภูมิต่ ากว่า โดยปกติ แล้วการวัดและ
ทดสอบการนาไฟฟ้าของน้ าจะวัดที่ 25 องศาเซลเซี ยส ดังนั้น การนาไฟฟ้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติเช่นทะเล เมื่อเที ยบกับน้ า
บริ สุทธิ์ น้ าทะเลจะมีการนาไฟฟ้าที่มากกว่า ในทางกลับกันน้ าบริ สุทธิ์จะไม่มีความสามารถนาไฟฟ้า
วัสดุและอุปกรณ์ ในการทดลอง
ในการทดลองนี้ ได้ใช้ ตัวนาที่ เป็ นขั้วไฟฟ้ า ที่ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ¾ นิ้ว มีขนาดความยาว 20 เซนติเมตรโดยใช้
ทองแดง เหล็ก และแมกนี เซี ยม เป็ นขั้วบวก สังกะสี และอลูมิเนี ยม เป็ นขั้วลบ ใช้น้ าทะเลและใช้น้ าประปา เป็ นตัวกัดกร่ อน
เพื่อให้เกิ ดปฏิ กิริยารี ดอกซ์ข้ ึน โดยได้ทาการเก็บค่า PH ก่อนทดลอง และเพื่อป้ องกันปฏิ กิริยารี ดอกซ์จากภายนอกจึงใช้ตู ้
กระจกซึ่งเป็ นฉนวนไฟฟ้าและมีความทนทานต่อการกัดกร่ อนสู งเป็ นภาชนะในการบรรจุการทดลอง ตามที่ออกแบบไว้ดงั
ภาพที่ 4 แล้วทาการวัดค่าแรงดัน ค่ากระแสไฟฟ้า ด้วยมัลติมิเตอร์ รุ่ น GDM 354A และทาการวัดค่าความเป็ นกรด-เบส ด้วย
เครื่ องวัด PH รุ่น ID 1000 ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 3 วัสดุที่นามาใช้เป็ นเป็ นขั้วไฟฟ้าในการทดลอง

ภาพที่ 4 การออบแบบภาชนะและการต่อเซลล์ที่ใช้ในการทดลอง

ภาพที่ 5 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล มัลติมิเตอร์ รุ่ น GDM 354A (ซ้าย) และ เครื่ องวัด PH รุ่ น ID1000 (ขวา)
วิธีการทดลองและเก็บข้ อมูล
วิธีทาการทดลอง คือ ทาการเก็บตัวอย่างน้ าประปาและน้ าทะเลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยา
เขตตรั ง และใส่ ตวั นาขั้วบวกและขั้วลบลงในตัวอย่างน้ าที่ เก็บมาข้างต้น แล้วนามาต่อกันแบบอนุ กรมเพื่อทาการวัดค่า
แรงดัน กระแส และค่าความเป็ นกรด-เบส ดังภาพที่ 6 โดยการจับคู่ข้ วั บวกและขั้วลบจะแบ่งออกเป็ น 6 แบบ ได้แก่ ทองแดง
กับสังกะสี ทองแดงกับอลูมิเนี ยม เหล็กกับสังกะสี เหล็กกับอลูมิเนี ยม แมกนี เซี ยมกับสังกะสี และแมกนี เซี ยมกับอลูมิเนี ยม
และ ทั้ง 6 แบบทาการทดลองโดยใช้น้ าประปาและน้ าทะเล ทาให้มีรูปแบบการทดลองทั้งหมด 12 รู ปแบบ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 แล้วทาการวัดค่าความเป็ นกรด-เบสของน้ า และทาการวัดค่าแรงดันและค่ากระแสไฟฟ้าทุก ๆ 10 นาที เป็ นเวลา 1
ชัว่ โมง โดยการวัดค่ากระแสไฟฟ้าจะทาการวัดแบบไม่มีภาระ (No load) หรื อแบบลัดวงจร (Short Circuit Current)
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ตารางที่ 1 รู ปแบบระบบที่ใช้ในการทดลอง
ขั้วบวก

ขั้วลบ

ตัวกลางในการถ่ ายเทประจุ

ทองแดง

สังกะสี

น้ าประปา

ทองแดง

อลูมิเนียม

น้ าประปา

เหล็ก

สังกะสี

น้ าประปา

เหล็ก

อลูมิเนียม

น้ าประปา

แมกนีเซียม

สังกะสี

น้ าประปา

แมกนีเซียม

อลูมิเนียม

น้ าประปา

ทองแดง

สังกะสี

น้ าทะเล

ทองแดง

อลูมิเนียม

น้ าทะเล

เหล็ก

สังกะสี

น้ าทะเล

เหล็ก

อลูมิเนียม

น้ าทะเล

แมกนีเซียม

สังกะสี

น้ าทะเล

แมกนีเซียม

อลูมิเนียม

น้ าทะเล

ภาพที่ 6 รู ปการณ์ต่อเซลล์ไฟฟ้าที่ใช้ในการทดลอง
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ผลการทดลอง
ก่อนทาการทดลองได้ทาการวัดค่า PH ของน้ าประปาและน้ าทะเล อยูท่ ี่ 9.3 และ 8.3 ตามลาดับ ภาพที่ 7 ถึงภาพที่
18 แสดงให้เห็นถึงผลการทดลองค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกาลังไฟฟ้ า ที่ได้จากการทดลองทั้ง 12 ระบบ ในช่วง
ระยะเวลา 1 ชัว่ โมง
จากการเปรี ยบเทียบข้อมูลที่ได้มาจากการทดลองข้างต้นพบว่า วัสดุที่นามาใช้ทาเซลล์ไฟฟ้าต่างชนิ ดกันจะให้ค่า
ความดันไฟฟ้าไม่เท่ากัน น้ าประปา/ทองแดง/สังกะสี และ น้ าทะเล/ทองแดง/สังกะสี ให้แรงดันไฟฟ้าสู งสุ ดตามลาดับ โดย
ให้ แ รงดัน อยู่ในช่ ว ง 4.025 – 3.90V ซึ่ งหากคิ ด เฉลี่ ย ต่ อ หนึ่ งเซลล์อ ยู่ที่ 0.56V และ 0.51V ตามล าดับ แต่ ใ นส่ ว นของ
น้ าประปา/ทองแดง/สังกะสี น้ นั ให้แรงดันได้คงที่มากกว่าน้ าทะเล/ทองแดง/สังกะสี ดังแสดงให้เห็นในภาพที่ 19 ถึงภาพที่ 22
และตามตารางที่ 2 ที่แสดงให้เห็นถึงแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหนึ่งเซลล์ ของทั้ง 12 ระบบ ในเรื่ องของกระแสไฟฟ้านั้นในระบบ
ของ น้ าทะเล/ทองแดง/สังกะสี ให้กระแสสูงมากที่สุด และ เมื่อคานวณกาลังไฟฟ้าที่ได้จากการทดลอง ตามสมการ P = V x I
พบว่า ระบบ น้ าทะเล/ทองแดง/สังกะสี ให้กาลังไฟฟ้าสูงที่สุด ดังแสดงให้เห็นในภาพที่ 23 และภาพที่ 24

นา้ ประปา ทองแดง สั งกะสี

5
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4
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ภาพที่ 7 ปริ มาณของ แรงดัน กระแส และ กาลังไฟฟ้า ที่ได้จากการทดลองจากระบบ น้ าประปา/ทองแดง/สังกะสี

นา้ ประปา ทองแดง อลู มิ เ นี ย ม
3
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ภาพที่ 8 ปริ มาณของ แรงดัน กระแส และ กาลังไฟฟ้า ที่ได้จากการทดลองจากระบบ น้ าประปา/ทองแดง/อลูมิเนียม
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ปริ มาณ

นา้ ประปา เหล็ ก สั งกะสี
3
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ภาพที่ 9 ปริ มาณของ แรงดัน กระแส และ กาลังไฟฟ้า ที่ได้จากการทดลองจากระบบ น้ าประปา/เหล็ก/สังกะสี

นา้ ประปา เหล็ ก อลู มิ เ นี ย ม
1
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ปริ มาณ
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กาลง mW

เวลา (นาที)
ภาพที่ 10 ปริ มาณของ แรงดัน กระแส และ กาลังไฟฟ้า ที่ได้จากการทดลองจากระบบ น้ าประปา/เหล็ก/อลูมิเนียม

นา้ ประปา แมกนี เ ซี ย ม สั งกะสี
ปริ มาณ

3
2

2.71
1.897

2.6
1.3

2.565
1.026

1
0

0.7

0

2.56

2.56

0.768

0.768

2.52

2.465

0.504
0

0.5

10

0.4

20

0.3

30

0.3

40

0.2

50

0

60

รงดน V
กระ ส mA
กาลง mW

เวลา (นาที)
ภาพที่ 11 ปริ มาณของ แรงดัน กระแส และ กาลังไฟฟ้า ที่ได้จากการทดลองจากระบบ น้ าประปา/แมกนีเซียม/สังกะสี
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นา้ ประปา แมกนี เ ซี ย ม อะลู มิ เ นี ย ม
4.27

5

3.55

ปริ มาณ

4

2.855

1.35

2
1

4.15

2.135

2.485

3

4.3

3.655

3.375

0.7

0.5

0

0

0.8565
0.4

10

20

1.0965

0.3

0

0.3

30

แรงดัน V

0.86

กระแส mA

0.2

40

0

50

60

กาลัง mW

เวลา (นาที)
ภาพที่ 12 ปริ มาณของ แรงดัน กระแส และ กาลังไฟฟ้า ที่ได้จากการทดลองจากระบบ น้ าประปา/แมกนีเซียม/อลูมิเนียม

ปริ มาณ

นา้ ทะเล ทองแดง สั งกะสี
70
60
50
40
30
20
10
0

63.1407
51.4085 52.6674 51.8336

49.392
41.625
33.7727
10.79

10

14.38

11.1

3.75

3.745

3.6

3.13

0

16.86

13.72

20

30

14.39

3.66

3.575

40

14.24

50

3.64

แรงดัน V
กระแส mA
กาลัง mW

60

เวลา (นาที)
ภาพที่ 13 ปริ มาณของ แรงดัน กระแส และ กาลังไฟฟ้า ที่ได้จากการทดลองจากระบบ น้ าทะเล/ทองแดง/สังกะสี

นา้ ทะเล ทองแดง อลู มิ เ นี ย ม
15

11.8724

11.77

ปริ มาณ

9.4058
10

8.3424

7.315

6.95625

4.43

4.4

3.59

3.06

3.16

2.75

2.65

2.68

2.675

2.62

2.645

2.64

2.66

2.625

0
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60

5
0

8.0937

แรงดัน V
กระแส mA
กาลัง mW

เวลา (นาที)
ภาพที่ 14 ปริ มาณของ แรงดัน กระแส และ กาลังไฟฟ้า ที่ได้จากการทดลองจากระบบ น้ าทะเล/ทองแดง/อลูมิเนียม
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นา้ ทะเล เหล็ ก สั งกะสี
ปริ มาณ

2

1.735

1.65

1.64

1.72

1.5

1.099
0.7224

1
0.5
0

1.57

0.29495 0.2132
0.17

0

0.165

1.59
0.954

0.5994
0.7

0.6
0.37

0.42

0.13

0.1
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แรงดัน V
กระแส mA
กาลัง mW

เวลา (นาที)
ภาพที่ 15 ปริ มาณของ แรงดัน กระแส และ กาลังไฟฟ้า ที่ได้จากการทดลองจากระบบ น้ าทะเล/เหล็ก/สังกะสี

นา้ ทะเล เหล็ ก อลู มิ เ นี ย ม
ปริ มาณ

1

0.885

0.795

0.675

0.51

0.495

0.495

0.56

0

0

0

0

0.5
0

0

0

แรงดัน V
กระแส mA
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60

กาลัง mW

เวลา (นาที)
ภาพที่ 16 ปริ มาณของ แรงดัน กระแส และ กาลังไฟฟ้า ที่ได้จากการทดลองจากระบบ น้ าทะเล/เหล็ก/อลูมิเนียม

นา้ ทะเล แมกนี เ ซี ย ม สั งกะสี
ปริ มาณ

40
30
20

28.914 28.6597 28.0905 27.846 27.4512
24.5366 23.287
9.15

9.26

9.15

9.1

9.03

8.36

8.03

แรงดัน V

3.16

3.095

3.07

3.06

3.04

2.935

2.9

กระแส mA

0

10

20

30

40

50

60

กาลัง mW

10
0

เวลา (นาที)
ภาพที่ 17 ปริ มาณของ แรงดัน กระแส และ กาลังไฟฟ้า ที่ได้จากการทดลองจากระบบ น้ าทะเล/แมกนีเซียม/สังกะสี
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ปริ มาณ

นา้ ทะเล แมกนี เ ซี ย ม อลู มิ เ นี ย ม
12
10
8
6
4
2
0

9.44055 9.00135

9.646

9.0402

8.918

8.712

8.712

3.645

3.735

3.445

3.66

3.64

3.63

3.63

2.59

2.41

2.8

2.47

2.45

2.4

2.4
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แรงดัน V
กระแส mA
กาลัง mW

เวลา (นาที)
ภาพที่ 18 ปริ มาณของ แรงดัน กระแส และ กาลังไฟฟ้า ที่ได้จากการทดลองจากระบบ น้ าทะเล/แมกนีเซียม/อลูมิเนียม
ตารางที่ 2 แรงดันไฟฟ้าที่ได้จากการทดลอง เฉลี่ยต่อหนึ่งเซลล์ ที่ใช้วสั ดุและชนิดน้ าที่ต่างกัน
ประเภท
ทองแดง/สังกะสี
ทองแดง/อลูมเิ นียม
เหล็ก/สังกะสี
เหล็ก/อลูมเิ นียม
แมกนีเซียม/สังกะสี
แมกนีเซียม/อลูมเิ นียม

นา้ ประปา
0.56V
0.36V
0.32V
0.05V
0.36V
0.53V

นา้ ทะเล
0.51V
0.37V
0.23V
0.09V
0.43V
0.51V

แรงดั น ไฟฟ้ าที่ ไ ด้ จากการทดสอบจากนา้ ประปา
ประปา ทองแดง สังกะสี

ประปา ทองแดง อลูมิเนียม

ประปา เหล็ก สังกะสี

ประปา เหล็ก อลูมิเนียม

ประปา แมกนิเซียม สังกะสี

ประปา แมกนิเซียม อะลูมิเนียม

5

โวลต์

4
3
2
1
0
0
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20

30

40

50

60

เวลา (นาที)
ภาพที่ 19 กราฟการเปรี ยบเทียบแรงดันที่วดั ได้จากการทดลองโดยใช้น้ าประปา
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แรงดั น ไฟฟ้ าที่ ไ ด้ จากการทดสอบจากนา้ ทะเล
น้ าทะเล ทองแดง สังกะสี

น้ าทะเล ทองแดง อลูมิเนี ยม

น้ าทะเล เหล็ก สังกะสี

น้ าทะเล เหล็ก อลูมิเนี ยม

น้ าทะเล แม็กนีเซียม สังกะสี

น้ าทะเล แม็กนีเซี ยม อลูมิเนี ยม

4
3.5

โวลต์

3
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เวลา (นาที)
ภาพที่ 20 กราฟการเปรี ยบเทียบแรงดันที่วดั ได้จากการทดลองโดยใช้น้ าทะเล

กระแสไฟฟ้ าที่ ไ ด้ จากการทดสอบจากนา้ ประปา
ประปา ทองแดง สังกะสี

ประปา ทองแดง อลูมิเนียม

ประปา เหล็ก สังกะสี

ประปา เหล็ก อลูมิเนียม

ประปา แมกนิเซียม สังกะสี

ประปา แมกนิเซียม อะลูมิเนียม

1.2

มิลลิแอมป์

1
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เวลา (นาที)
ภาพที่ 21 กราฟการเปรี ยบเทียบกระแสไฟฟ้า ที่วดั ได้จากการทดลองโดยใช้น้ าประปา
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กระแสไฟฟ้ าที่ ไ ด้ จากการทดสอบจากนา้ ทะเล
น้ าทะเล ทองแดง สังกะสี

น้ าทะเล ทองแดง อลูมิเนี ยม

น้ าทะเล เหล็ก สังกะสี

น้ าทะเล เหล็ก อลูมิเนียม

น้ าทะเล แม็กนีเซียม สังกะสี

น้ าทะเล แม็กนีเซียม อลูมิเนี ยม
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มิลลิแอมป์
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เวลา (นาที)
ภาพที่ 22 กราฟการเปรี ยบเทียบกระแสไฟฟ้า ที่วดั ได้จากการทดลองโดยใช้น้ าทะเล

วัตต์

กาลั ง ไฟฟ้ าที่ ไ ด้ จากการทดสอบจากนา้ ประปา
ประปา ทองแดง สังกะสี

ประปา ทองแดง อลูมิเนียม

ประปา เหล็ก สังกะสี

ประปา เหล็ก อลูมิเนียม

ประปา แมกนิเซียม สังกะสี

ประปา แมกนิเซียม อะลูมิเนียม
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เวลา (นาที)
ภาพที่ 23 กราฟการเปรี ยบเทียบกาลังไฟฟ้า ที่วดั ได้จากการทดลองโดยใช้ประปา
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กาลั ง ไฟฟ้ าที่ ไ ด้ จากการทดสอบจากนา้ ทะเล
น้ าทะเล ทองแดง สังกะสี

น้ าทะเล ทองแดง อลูมิเนี ยม

น้ าทะเล เหล็ก สังกะสี

น้ าทะเล เหล็ก อลูมิเนียม

น้ าทะเล แม็กนีเซียม สังกะสี

น้ าทะเล แม็กนีเซียม อลูมิเนี ยม
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เวลา (นาที)
ภาพที่ 24 กราฟการเปรี ยบเทียบกาลังไฟฟ้า ที่วดั ได้จากการทดลองโดยใช้น้ าทะเล

สรุ ปผลการทดลอง
จากการทดลองพบว่าการเก็บเกี่ ยวพลังงานไฟฟ้ าจากปฏิกิริยารี ดอกซ์น้ นั มีความเป็ นไปได้ที่จะนาไปใช้งาน เมื่อ
เที ยบกาลังไฟฟ้ าที่ ได้จากผลการทดลอง แต่ตอ้ งพัฒนาต่อในเรื่ องของความเสถียรของกาลังไฟฟ้ าที่ ได้ และเนื่ องจากเป็ น
ปฏิกิริยาทางเคมีที่วสั ดุตอ้ งแตกตัวเป็ นอิออน จึงต้องแลกกับการกัดกร่ อนของแท่งโลหะที่เป็ นตัวนา ดังนั้นจึงไม่เหมาะกับ
การใช้ในระยะยาวเหมาะแก่งานเฉพาะมากกว่า เช่นการชาจน์แบตเตอรี่ แบบฉุ กเฉิ นของอุปกรณ์ที่ใช้กาลังไฟฟ้าไม่เกิ น 1
วัตต์ ถึงกระนั้นการชาร์ ตอาจจะต้องใช้เวลานาน และจากการทดลองยังพบว่าน้ าประปาและน้ าทะเลไม่ได้เป็ นตัวแปรหลัก
ของกาลังไฟฟ้าที่ได้ ตัวแปรหลักอยูท่ ี่การจับคู่วสั ดุที่นามาเป็ นขั้วไฟฟ้า ถึงแม้วา่ ใช้น้ าทะเลแล้วจะเกิดการกัดกร่ อนที่เร็ วกว่า
น้ าประปาก็ตาม (โดยปกติแล้วเมื่ อเกิ ดปฏิ กิริยาออกซิ เดชันจะเกิ ดการกัดกร่ อนเกิ ดขึ้น ) แต่การกัดกร่ อนนั้นไม่ได้มาจาก
ปฏิกิริยาออกซิเดชันอย่างเดียว จึงสรุ ปได้วา่ การกัดกร่ อนที่รวดเร็ วไม่จาเป็ นต้องได้อิเล็กตรอนมากเสมอไป เพราะอาจจะถูก
กัดกร่ อนโดยปฏิกิริยาอื่นที่ไม่ใช่ออกซิเดชัน ในงานวิจยั ถัดไปผูว้ จิ ยั มีแผนพัฒนาต่อในเรื่ องของความเสถียรของกาลังไฟฟ้า
ที่ได้เพื่อนาไปชาร์ตแบตเตอรี่ ขนาดเล็ก เพื่อให้งานวิจยั เกิดประโยชน์ให้เห็นเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น
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การออกแบบสายอากาศจัดเรียงกระแสแถวลาดับสาหรับเก็บเกีย่ วพลังงานจากสถานีโทรทัศน์ ดิจิตอล
ภาคพืน้ ดิน
Design of Array Rectenna for Energy Harvesting from DTV-T Stations
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Komkris Boonying* Sitthichot Phajontorapak and Sarawut Poosuwan

บทคัดย่อ
บทความนี้ ได้น าเสนอการออกแบบสายอากาศจัด เรี ย งกระแสแถวล าดั บ ส าหรั บ เก็ บ เกี่ ย วพลัง งานจาก
สถานี โทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิ นในประเทศไทย (470-790 MHz) สายอากาศที่ ได้นาเสนอถูกออกแบบให้เป็ นสายอากาศ
แถวล าดั บ ไดโพ ลล็ อ กพิ ริ ออดิ คจ าน วน 9 องค์ ป ระกอบ และถู ก สร้ า งขึ้ น บ น แผ่ น วงจรพิ มพ์ ด้ ว ยค่ า คงที่
ไดอิเล็กตริ กเท่ากับ 4.5 ผลจากการทดสอบสายอากาศแถวลาดับไดโพลล็อกพิริออดิคที่ได้นาเสนอสามารถครอบคลุมความถี่
ตั้งแต่ 470-870MHz อัต ราขยายสายอากาศมากกว่า 5dBi มี ล าคลื่ น ชนิ ด เจาะจงทิ ศ ทางและมี ก ารแพร่ ก ระจายคลื่ น เป็ น
โพลาไรซ์เชิงเส้นแนวนอน วงจรจัดเรี ยงกระแสที่ได้นาเสนออาศัยไดโอดเบอร์ SMS-7630 และสามารถแปลงกาลังงานให้
เป็ นแรงดันไฟตรงขาออกสู งสุดเท่ากับ 1.97V ด้วยค่าความต้านทานเท่ากับ 100kΩ และป้ อนกาลังงานทางด้านขาเข้าเท่ากับ
1 mW ด้วยเครื่ องกาเนิดสัญญาณ การรวมกันของสายอากาศจัดเรี ยงกระแส 13 ตัว สามารถแปลงกาลังงานให้เป็ นแรงดันและ
กระแสไฟตรงมากที่ สุ ด เท่ ากับ 1.2V และ 25mA ที่ ร ะยะทาง 27km ระหว่างตึ ก ใบหยก 2 กับ อาคารวิศ วกรรมศาสตร์
(ศาลายา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
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ABSTRACT
This paper presents the design of rectenna array for energy harvesting from DTV-T stations in Thailand (510790MHz). The propose antenna was designed by using 9-element log periodic dipole array (LPDA) antenna and
fabricated on the printed circuit board (PCB) with the dielectric constant of 4.5. The measured results of the proposed
LPDA antenna can cover the frequency range from 470-870MHz, antenna gain greater than 5.0dBi, the unidirectional
beam and the horizontal polarized radiation. The proposed SMS7630-based rectifying circuit was measured and could
realize the maximum conversion output DC voltage of 1.97V with 100kΩ resistor and
1.00 mW input RF power of signal generator. On integration, the experimental using 13-rectenna array was capable of
achieving the maximum conversion output DC voltage and ampere of 1.2V and 25mA at the 27km distance between the
Baiyoke tower II and the faculty of engineering building (Salaya) at RMUTR.

Keywords : DTV, harvesting energy, log periodic dipole array antenna, array rectenna, rectifying circuit

บทนา
ปั จจุบนั การแพร่ ภาพโทรทัศน์ภาคพื้นดินได้เปลี่ยนระบบอนาลอกเข้าสู่ ระบบดิจิตอล ที่มีคุณภาพและระดับความ
ชัด สู ง (High Definition: HD) มี สั ญ ญาณรบกวนน้ อ ย มี ค วามคงทน ความยืด หยุ่น ต่ อ การใช้งาน และสามารถรองรั บ
ช่องสัญญาณได้มากขึ้นกว่าระบบเดิ ม แต่อย่างไรก็ตามระบบโทรทัศน์ดิจิตอลมีหลากหลายมาตรฐาน เช่น สหรัฐอเมริ กา
แคนาดา และเกาหลีใช้มาตรฐาน Advance Television System Committee in USA (ATSC) ญี่ ปุ่นบราซิ ลและกลุ่มประเทศ
อเมริ ก าใต้ใ ช้ม าตรฐาน Integrated Services Digital Broadcasting (ISDB) ประเทศจี น ใช้ม าตรฐาน Digital Multimedia
Broadcasting (DMB-T) และกลุ่มประเทศยุโรป เอเชีย รวมถึงประเทศไทยใช้มาตรฐาน Digital Video Broadcasting (DVB)
เป็ นต้น โดยมาตรฐาน DVB-T ได้ถูกพัฒนาเป็ นรุ่ นที่ 2 ซึ่ งมีขอ้ ได้เปรี ยบหลายประการคือ ราคาของเครื่ องรับสัญญาณ (Set
Top Box) ถูกกว่าหลายเท่าตัว มีพ้ืนที่ครอบคลุมกว้างกว่าเมื่อใช้กาลังงานส่ งเท่ากัน มีประสิ ทธิ ภาพการรับสัญญาณที่ดีกว่า
เมื่อเจอปรากฎการณ์จางหายหลายวิถี (Multipath Fading) รวมถึงปรากฎการณ์การแทรกสอดทางสัญญาณ (Interference) มี
ความสามารถในการรับชมได้อย่างต่อเนื่ องเมื่อเกิ ดระดับสัญญาณต่างกัน สามารถรับชมในขณะขับรถหรื อเคลื่อนที่ ดว้ ย
ความเร็ วสูง และมีระบบเตือนภัยฉุกเฉิ น (Service Information) เป็ นต้น สาหรับระบบโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดินในประเทศ
ไทยจะถูกกาหนดย่านความถี่โดยสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์และกิ จการโทรคมนาคม
แห่ งชาติ (กส ท ช ) จ าน วน 2 ย่ า น ค วาม ถี่ ด้ ว ยกั น คื อ ย่ า น ค วามถี่ ไอ วี (Band IV) มี ช่ วงกว้ า งค วาม ถี่ ตั้ งแ ต่
470-582 MHz และย่านความถี่วี (Band V) มีช่วงกว้างความถี่ต้ งั แต่ 582-790 MHz
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ระบบโทรทัศน์ดิจิตอลประกอบด้วย 2 ส่ วนคื อ ภาคส่ งมี ส ถานี ฐาน (Base Station) ตั้งอยู่บนยอดตึ กใบหยก 2
แพร่ กระจายครอบคลุมบริ เวณเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (เฉพาะเขตพื้นที่ นาเสนอ) และภาครับประกอบด้วย
สายอากาศรับ และเครื่ องรับสัญญาณหรื อเครื่ องโทรทัศน์ดิจิตอล โดยสายอากาศรับโทรทัศน์ดิจิตอลเป็ นกุญแจสาคัญของ
ระบบดังกล่าว คุณภาพของสัญญาณที่ ได้จะแปรผันตามคุณสมบัติทางไฟฟ้ าของสายอากาศเช่ นกัน จากการศึ กษาพบว่า
สถานี ฐานมี การปล่อ ยคลื่ น ความถี่ แบบต่ อ เนื่ องและตลอดเวลา ซึ่ งตรงกัน ข้ามกับ ระบบโทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ แ ละระบบ
โครงข่ายไร้สายท้องถิ่น จากสาเหตุดงั กล่าวจึงเกิดงานวิจยั เพื่อต้องการแหล่งพลังงานทดแทนและเก็บเกี่ยวพลังงานหรื อกาลัง
งานคลื่นความถี่วิทยุจากสถานี ฐานโทรทัศน์ดิจิตอลแปลงให้เป็ นแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง (DC Voltage) สาหรับงานวิจยั
สายอากาศจัด เรี ย งกระแส (Rectifying antenna: Rectenna) เป็ นการส่ ง ผ่า นก าลัง งานไร้ ส าย (Wireless Power
Transmission: WPT) สายอากาศประเภทนี้ ทาหน้า ที่ แ ปลงกาลัง งานของคลื่ น ความถี่ วิทยุให้กลายเป็ นแรงดันไฟตรง
ปราศจากสายนาสัญญาณ นอกจากนี้ แรงดันไฟตรงที่ ได้จะถูกนาไปเป็ นแบตเตอรี่ หรื อเป็ นเครื่ อ งสารองไฟขนาดเล็ก
เทคโนโลยีการส่ งผ่านกาลังงานไร้ สายเกิ ดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1888 และหลังจากปี ค.ศ. 1891 นิ โคลา เทสลา ได้ทา
การแปลงคลื่ นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าให้กลายแรงดันไฟตรงได้สาเร็ จครั้ งแรกของโลก และปั จจุ บันได้พฒ
ั นาใช้งานใน
รู ปแบบต่าง ๆ อาทิ เช่ น การส่ งผ่านพลังงานแสงอาทิ ตย์บนสถานี ฐานอวกาศ เฮลิ คอปเตอร์ ปราศจากแบตเตอรี่ รวมไป
ถึ ง เทคโนโลยีก ารระบุ ต วั ตน (Radio Frequency Identification :RFID) เป็ นต้น โดยทัว่ ไปสายอากาศจัดเรี ยงกระแส
(Rectanna) ประกอบไปด้วยสายอากาศ (Antenna) และวงจรจัดเรี ยงกระแส (Rectifying Circuit) สาหรั บวงจรจัดเรี ยง
กระแสดัง กล่าวประกอบไปด้วย ตัวเก็บ ประจุ เชื่ อ มต่อ (coupling capacitor) วงจรแมตชิ่ ง (matching circuit) ไดโอด
จัดเรี ยงกระแส (rectifying circuit) วงจรกรองความถี่ ต่า (low pass filter) และตัวต้านทาน (load resistor) ตามลาดับ
สาหรั บ การเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพการแปลงกาลัง งานสามารถทาได้ห ลากหลายเทคนิ ค วิธี อาทิ เช่ น การต่อ วงจรจัด เรี ย ง
กระแสให้มีหลายวงจร การเพิ่มกาลังงานความถี่ วิทยุทางด้านขาเข้า การแทรกวงจรตัดฮาโมนิ คเข้าไปยังวงจรจัดเรี ยง
กระแส และการเลื อกประเภทไดโอด เป็ นต้น
บทความวิจ ัย ฉบับ นี้ ไ ด้นาเสนอ การออกแบบสายอากาศจัดเรี ยงกระแสแถวลาดับจานวน 13 ตัวใช้สาหรับเก็บ
เกี่ยวพลังงานจากสถานี โทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดินในประเทศไทย โดยส่วนแรก เป็ นการออกแบบสายอากาศแถวลาดับได
โพลล็อกพิริออดิคจานวน 9 องค์ประกอบ ดังรู ปที่ 1 มีอตั ราขยายสายอากาศมากกว่า 5dBi มีลาคลื่นชนิดเจาะจงทิศทางและมี
การแพร่ กระจายคลื่นเป็ นโพลาไรซ์เชิงเส้นแนวนอน ส่ วนที่สอง เป็ นการออกแบบวงจรจัดเรี ยงกระแสประกอบด้วยไดโอด
เบอร์ SMS-7630-006 ตัวเก็บประจุ เชื่ อมต่อ ตัวเก็บประจุ กรองความถี่ ต่าและความต้านทาน ตามลาดับ และส่ วนสุ ดท้าย
เป็ นการนาเอาสายอากาศรวมเข้า กับวงจรจัดเรี ยงกระแส และจัดแถวลาดับ จะได้ส ายอากาศจัด เรี ยงกระแสแถวลาดับ
จานวน 13 ตัว ที่ ได้นาเสนอดังรู ปที่ 2 (ก) ผลการทดสอบพบว่า สามารถในการแปลงกาลังงานให้เป็ นแรงดันและกระแส
ไฟตรงมากที่ สุ ด เท่ า กั บ 1.2V และมี ก ระแสเท่ า กั บ 25mA ด้ ว ยระยะทาง 27km ระหว่ า งตึ ก ใบหยก 2 และอาคาร
วิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ดังรู ปที่ 2 (ข)
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รู ปที่ 1 โครงสร้างสายอากาศไดโพลล็อกพิริออดิคจัดเรี ยงกระแสจานวน 1 ตัว

(ก) รู ปแบบการจัดวางสายอากาศแถวลาดับ

(ข) แผนที่และระยะทางบนแอพพลิเคชัน่ DTV Service

รู ปที่ 2 การทดสอบ สายอากาศสายอากาศแถวลาดับไดโพลล็อกพิริออดิคจัดเรี ยงกระแสจานวน 13 ตัว
สายอากาศแถวลาดับไดโพลล็อกพิริออดิคจานวน 9 องค์ ประกอบ
สายอากาศที่ ได้นาเสนอถูกออกแบบให้เป็ นสายอากาศแถวลาดับ ไดโพลล็อคพิ ริออดิ คใช้งานบนย่านความถี่
โทรทัศน์ดิจิตอลประเทศไทยตั้งแต่ 470-790 MHz โดยมี ลกั ษณะการแพร่ กระจายคลื่ นเป็ นโพลาไรซ์ เชิ งเส้น แนวนอน
(Horizontally Polarized Radiation) ที่ ถูก สร้ างขึ้ น บนแผ่น วงจรพิ ม พ์ (Printed Circuit Board: PCB) มี ค่ าคงที่ ไดอิ เล็กตริ ก
เท่ากับ 4.5 และความหนาของวัสดุฐานรองแผ่นวงจรพิมพ์เท่ากับ 1.6mm โดยมีความกว้าง (WBoom) ของสายนาสัญญาณหรื อ
สายส่งไมโครสตริ ปเท่ากับ 1.429mm และมีความยาว (lBoom) ของสายนาสัญญาณเท่ากับ 331.75mm ดังรู ปที่ 3
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ตารางที่ 1 พารามิเตอร์สายอากาศแถวลาดับไดโพลล็อกพิริออดิคจานวน 9 องค์ประกอบ
พารา
ขนาด
พารา
ขนาด
พารา
ขนาด
มิเตอร์
(mm)
มิเตอร์
(mm)
มิเตอร์
(mm)
w1
5.01
l1
30.08
d1
0
w2
5.96
l2
35.81
d2
14.33
w3
7.1
l3
42.64
d3
17.06
w4
8.46
l4
50.77
d4
20.31
w5
10.07
l5
60.45
d5
24.19
w6
11.99
l6
73.97
d6
28.8
w7
14.28
l7
91.68
d7
34.29
w8
17.00
l8
111.01
d8
40.82
w9
20.24
l9
130.46
d9
48.60
สาหรับความกว้าง (w1, w2 , w3 , w4 , w5 , w6 , w7 , w8 และ w9 ) ความยาว (l1 , l2 , l3 , l4 , l5 , l6 , l7 , l8 และ l9 ) และระยะห่ าง (d1 ,
d2 , d3 , d4 , d5 , d6 , d7 , d8 และ d9 ) ของแขนไดโพลแต่ละองค์ประกอบ สามารถคานวณและมีค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ดังตาราง
ที่ 1 จากผลการจาลองและผลการทดสอบพบว่าสายอากาศแถวลาดับไดโพลล็อคพิริออดิคตัวต้นแบบมีค่าสัมประสิ ทธิ การ
สะท้อน |S11| ครอบคลุ มย่านความถี่ โทรทัศน์ ต้ งั แต่ 470-870 MHz ดังรู ป ที่ 4 (ก) และจากรู ปที่ 4 (ข) คื อผลการทดสอบ
อัตราขยายของสายอากาศตัวต้นแบบพบว่า มี อตั ราขยายสู งเท่ ากับ 7.35dBi ที่ ความถี่ 590 MHz และมี อตั ราต่ าสุ ดเท่ ากับ
5.15dBi ที่ ความถี่ 470 MHz นอกจากนี้ พบว่าสายอากาศตัวต้นแบบมี อตั ราขยายเฉลี่ยตลอดย่านความถี่ โทรทัศน์ดิจิตอล
เท่ากับ 6.7dBi
L
LBoom

w9

w7
l9

W

Dielectric constant (εr)

w8

l8

w6
l7

Front side
Back side

w5

l6

w4
l5

y

w3
l4

w2
l3

w1
l2

z

x

l1
SMA
connector

WBoom

d8

d7

d6

d5

d4

d3

d2 d1

รู ปที่ 3โครงสร้างสายอากาศแถวลาดับไดโพลล็อกพิริออดิคจานวน 9 องค์ประกอบ
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(ข) ค่าอัตราขยายสายอากาศ

รู ปที่ 4 ผลจาลองและผลทดสอบสายอากาศแถวลาดับไดโพลล็อกพิริออดิคจานวน 9 องค์ประกอบที่ได้นาเสนอ
จากรู ปที่ 5 คือผลจาลองและผลทดสอบรู ปแบบการแพร่ กระจายคลื่นในระนาบ x-z ของสายอากาศแถวลาดับได
โพลล็อกพิริออดิคจานวน 9 องค์ประกอบ ตัวต้นแบบ ที่ความถี่ 470 MHz ผลทดสอบพบว่า มีความกว้างครึ่ งลาคลื่นเท่ากับ
71.6 องศา ระดับกาลังงานพูดา้ นหลังเท่ากับ -11.8dB ดังรู ปที่ 5 (ก) ที่ความถี่ 670 MHz ผลทดสอบพบว่า มีความกว้างครึ่ งลา
คลื่นเท่ากับ 78.2 องศา ระดับกาลังงานพูดา้ นหลังเท่ากับ -19.2dB ดังรู ปที่ 5 (ข) และที่ความถี่ 870 MHz ผลทดสอบพบว่า มี
ความกว้างครึ่ งลาคลื่นเท่ากับ 87.4 องศา ระดับกาลังงานพูดา้ นหลังเท่ากับ -23.4dB ดังรู ปที่ 5 (ค) ตามลาดับ

Simulated
Measured

z

z
x

120

90
0 dB

60

120

-10 dB
150

z
x

90
0 dB

x

60

30

-20 dB

150

30

150

330
300
270

-30 dB

(ก) ความถี่ 470 MHz

0

330

210
240

300
270

(ข) ความถี่ 670 MHz
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-20 dB

-30 dB
0 180

210

60

-10 dB

-20 dB

-30 dB
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240
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180

0

330

210
240

300
270

(ค) ความถี่ 870 MHz

รู ปที่ 5 ผลจาลองและผลทดสอบรู ปแบบการแพร่ กระจายคลื่นในระนาบ x-z ของสายอากาศที่ได้นาเสนอ
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Simulated
Measured

y
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x
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(ก) ความถี่ 470 MHz
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(ข) ความถี่ 670 MHz
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(ค) ความถี่ 870 MHz

รู ปที่ 6 ผลจาลองและผลทดสอบรู ปแบบการแพร่ กระจายคลื่นในระนาบ x-y ของสายอากาศที่ได้นาเสนอ
จากรู ปที่ 6 คือผลจาลองและผลทดสอบรู ปแบบการแพร่ กระจายคลื่นในระนาบ x-y ของสายอากาศแถวลาดับได
โพลล็อกพิริออดิคจานวน 9 องค์ประกอบตัวต้นแบบ ที่ความถี่ 470 MHz ผลทดสอบพบว่า มีความกว้างครึ่ งลาคลื่นเท่ากับ
85.2 องศา ระดับกาลังงานพูดา้ นหลังเท่ากับ -8.15dB ดังรู ปที่ 6 (ก) ที่ความถี่ 670 MHz ผลทดสอบพบว่า มีความกว้างครึ่ งลา
คลื่นเท่ากับ 91.4 องศา ระดับกาลังงานพูดา้ นหลังเท่ากับ -20.2dB ดังรู ปที่ 6 (ข) และที่ความถี่ 870 MHz ผลทดสอบพบว่า มี
ความกว้างครึ่ งลาคลื่นเท่ากับ 92.4 องศา ระดับกาลังงานพูดา้ นหลังเท่ากับ -17.8dB ดังรู ปที่ 6 (ค) ตามลาดับ
วงจรจัดเรียงกระแส
วงจรจัด เรี ยงกระแสไฟฟ้ าที่ ได้น าเสนอประกอบ 4 ส่ วนหลัก ๆ ด้วยกัน คื อ ตัวเก็ บ ประจุ เชื่ อมต่ อ (Coupling
capacitor) ทาการป้ องกัน แรงดัน ไฟตรงไหลออกจากวงจรและไหลเข้าไปรบกวนไดโอดแบบช็อคกี้ มี ค่าเท่ ากับ 100pF
สาหรับตัวกรองเก็บประจุ (Filter capacitor) ทาหน้าที่ลดการกระเพื้อมของแรงดันไฟตรงมีค่าเท่ากับ 68pF และตัวต้านทาน
ทาหน้าที่เพิ่ม/ลด ระดับแรงดันไฟตรงให้กบั วงจรจัดเรี ยงกระแสซึ่ งใช้ค่าความต้านทานเท่ากับ 100KΩ ในส่วนของไดโอด
แบบช็อคกี้ (Schottky diode) เลือกใช้เบอร์ SMS7630-006 บริ ษทั Skyworks โดยจุดเด่นของไดโอดช็อคกี้ดงั กล่าวมีความไว
(Sensitivity) ที่ สูงและสามารถตรวจสอบ (Detector) กาลังงานระดับต่ าได้ดีกว่าไดโอดช็อคกี้ เบอร์ อื่น ๆ ในรู ปแบบของ
ตัวถังที่เหมือนกัน สาหรับค่าพารามิเตอร์ของแผ่นวงจรพิมพ์ที่ใช้ออกแบบวงจรจัดเรี ยงกระแส มีค่าวัสดุฐานรองไดอิเล็กตริ ก
(ɛr2) เท่ ากับ 4.5 ค่าสู ญเสี ยจากแผ่นวงจรพิมพ์ (Tan δ2) เท่ ากับ 0.15 และความสู งของแผ่นวงจรพิมพ์ (hd) เท่ากับ 1.6mm
ตามลาดับแสดงดังรู ปที่ 7 (ก) โดยออกแบบให้สายนาสัญญาณที่ความถี่กลาง 670 MHz มีความกว้าง (wt) เท่ากับ 2.73mm ดัง
รู ปที่ 7 (ข)
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(ก) โครงสร้างวงจรที่ได้นาเสนอ
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(ข) วงจรตัวต้นแบบ

รู ปที่ 7 วงจรจัดเรี ยงกระแสตัวต้นแบบที่ได้นาเสนอ

Resistor: 50 kΩ
Resistor: 100 kΩ
Resistor: 150 kΩ
Resistor: 200 kΩ
Resistor: 250 kΩ

Input RF power (dBm)

(ก) ผลจาลองการปรับเปลี่ยนค่าความต้านทาน

Output DC voltage (V)

Output DC voltage (V)

จากรู ปที่ 8 (ก) เป็ นผลการจาลองและทาการปรับเปลี่ยนค่าความต้านทานตั้งแต่ 50-250KΩ นอกจากนี้ ยงั ได้ทา
การปรับเปลี่ยนกาลังงานทางด้านขาเข้าตั้งแต่ -30 ถึง 10dBm จากผลการจาลองพบว่า ไดโอดแบบช๊อคกี้ มีความไวในการ
จัดเรี ยงกระแสตั้งแต่กาลังงาน -24.5 จนถึง 10dBm และให้แรงดันไฟมากที่ สุดเท่ากับ 1.92V ที่ ระดับกาลังงานด้านขาเข้า
เท่ากับ 10dBm นอกจากนี้ จากการสังเกตพบว่า ค่าความต้านทาน 50KΩ จะให้แรงดันไฟน้อยที่สุดทุกระดับกาลังงาน และ
ค่าความต้านทานตั้งแต่ 100-250KΩ จะให้แรงดันไฟใกล้เคียงกันมาก

470 MHz
670 MHz
870 MHz

Input RF power (dBm)

(ข) ผลจาลองการปรับเปลี่ยนความถี่
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Output DC voltage (V)
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Simulated
Measured

Input RF power (dBm)

(ค) ผลการจาลองและผลการทดสอบที่ความถี่ 670 MHz
รู ปที่ 8 ผลการจาลองและผลการทดสอบวงจรจัดเรี ยงกระแสตัวต้นแบบ
ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงเลื อกค่าความต้านทานที่ 100KΩ สาหรับรู ปที่ 8 (ข) คือผลจาลอง ค่าความต้านทานเท่ ากับ
100KΩ และปรับเปลี่ยนความถี่ 470 670 และ 870 MHz พบว่า เมื่อความถี่สูงขึ้นจะให้แรงดันไฟตรงเพิ่มมาขึ้นในช่วงกาลัง
งานทางด้านขาเข้าตั้งแต่ -20 ถึง 5 dBm และในทางตรงกันข้ามที่ความถี่ 470 MHz จะให้แรงดันไฟน้อยที่สุด จากรู ปที่ 8 (ค)
เป็ นผลจาลองและผลการทดสอบของวงจรจัดเรี ยงกระแสตัวต้นแบบที่ ความถี่ 670 MHz และผลการทดสอบพบว่า วงจร
ดังกล่าวมีความไวในการจัดเรี ยงกระแสที่กาลังงานเท่ากับ -26dBm จะให้แรงดันเท่ากับ 0.02V และให้แรงดันไฟมากที่สุด
เท่ากับ 1.83V ที่กาลังงานทางด้านขาเข้าเท่ากับ 10 dBm
การทดสอบสายอากาศสายอากาศแถวลาดับไดโพลล็อกพิริออดิคจัดเรียงกระแสแถวลาดับ 13 ตัว
สายอากาศจัดเรี ยงกระแสไฟฟ้าที่ได้นาเสนอเป็ นการนาเอาสายอากาศแถวลาดับไดโพลล๊อคพิริออดิครวมเข้ากับ
วงจรจัดเรี ยงกระแสไฟฟ้า และออกแบบให้สายอากาศจัดเรี ยงกระแสต่อแถวลาดับจานวน 13 ตัว ดังรู ปที่ 2 (ก) และรู ปที่ 10
(ข) สาหรับการทดสอบได้แบ่ งออกเป็ น 2 กรณี กรณี แรกเป็ นการทดสอบสภาวะแวดล้อมการใช้งานจริ ง โดยได้ทาการ
ปรับเปลี่ยนระยะทางและระบุพิกดั ตาแหน่งการทดสอบดังรู ปที่ 9 (ก) และกรณี ที่ 2 เป็ นการทดสอบภายในชั้น 1-9 และชั้นที่
10 คื อชั้น ดาดฟ้ า ของอาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ดังรู ปที่ 10 (ก) โดยการ
ทดสอบทั้ง 2 กรณี จะเป็ นการรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลที่ถูกปล่อยออกมาจากตึกใบหยก 2
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13.802696,100.272570

13.900893,100.310387
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NORTH

13.879909,100.308733
13.807926,100.245056
13.817437,100.218880

13.850314,100.307380

13.823639,100.303529

13.791520,100.327022

13.784394,100.354315
13.817437,100.218880
13.771504,100.293494
13.771771,100.404450
13.743593,100.288308

13.776764,100.381598
13.718006,100.281957

RMUTR

Bai Yok II

13.776764,100.381598

13.75416, 100.54055

13.692492,100.276959

(ก) ตาแหน่งพิกดั การทดสอบ แต่ละจุดห่างกัน 3km

Output DC voltage (V)

North
South
East
West

Distance (Km)

(ก) ตาแหน่งพิกดั การทดสอบ

(ข) แรงดันไฟตรงที่ได้จากทดสอบ

รู ปที่ 9 การทดสอบสายอากาศสายอากาศแถวลาดับไดโพลล็อกพิริออดิคจัดเรี ยงกระแส ตามจุดพิกดั ที่ได้กาหนด
ส าหรั บ การทดสอบกรณี แ รก ก าหนดให้ อ าคารวิศ วกรรมศาสตร์ เป็ นจุ ด ศู น ย์ก ลางมี พิ กัด คื อ 13.776,100.381 และได้
ปรับเปลี่ยนระยะทางตั้งแต่ 3 6 9 และ 12km จานวน 4 ทิ ศทาง ดังรู ปที่ 9 (ก) ในส่ วนของทางด้านขาออกของวงจรจัดเรี ยง
ก ร ะ แ ส ไ ด้ ท า ก าร ต่ อ แ บ บ อ นุ ก ร ม กั น ทั้ ง 13 ว ง จ ร จ า ก ก า ร เก็ บ ผ ล ท ด ส อ บ ดั ง รู ป ที่ 9 (ข ) พ บ ว่ า
ทิศตะวันออก (East) ที่จุดพิกดั 13.784,100.354 ตั้งอยูบ่ ริ เวณโล่งปราศจากสิ่ งบดบังสัญญาณ และมีระยะทางห่ างจากตึกใบ
หยก 2 ประมาณ 21.2 km ทาให้สามารถแปลงแรงดันไฟตรงสู งที่สุดเท่ากับ 0.312V และในทางตรงกันข้าม เมื่อสายอากาศที่
ได้นาเสนอเข้าใกล้แหล่งพลังงาน (ตึ กใบหยก 2) แรงดัน ไฟตรงจะถูกลดระดับ ลง อันเนื่ องมาจากบริ เวณรอบ ๆ แหล่ง
พลังงานดังกล่าว มีอาคารและตึกสู งจานวนมาก รวมไปถึงปรากฎการณ์การจางหายหลายวิถี (Multipath fading) ของระบบ
การสื่ อสารไร้สาย สาหรับทิศใต้ (South) เป็ นทิศทางที่ให้แรงดันน้อยที่สุดไม่เกิน 0.05V ตลอดระยะทางที่ทดสอบ
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(ข) สายอากาศจัดเรี ยงกระแสตั้งอยูภ่ ายในอาคาร

Output DC voltage (V) and Current (mA)

รู ปที่ 10 การทดสอบสายอากาศสายอากาศแถวลาดับไดโพลล็อกพิริออดิคจัดเรี ยงกระแสลาดับแถว 13 ตัว บนอาคาร
วิศวกรรมศาสตร์ มทร. รัตนโกสิ นทร์
Series (V)
25
16.66

Series (mA)
Parallel (V)
Parallel (mA)

1

1.2

Floor

รู ปที่ 11 ผลการทดสอบสายอากาศสายอากาศแถวลาดับไดโพลล็อกพิริออดิคจัดเรี ยงกระแสที่ได้นาเสนอ บนอาคาร
วิศวกรรมศาสตร์ มทร. รัตนโกสิ นทร์

ส่ วนกรณี ที่ 2 เป็ นการทดสอบภายในและภายนอกของอาคารวิศวกรรมศาสตร์ ต้ งั แต่ช้ นั 1-10 จากการสังเกตและ
การทดสอบตั้งแต่ช้ นั ที่ 1-9 พบว่า แรงดันไฟตรงและกระแสจะเพิ่มขึ้นตามจานวนชั้นที่สูงขึ้น อาทิเช่น ชั้น 9 เมื่อทาการต่อ
วงจรจัดเรี ยงกระแสแบบอนุกรมและขนาน จะได้แรงดันและกระแสตรงเท่ากับ 0.905V (0.03 mA) และ 0.048V (0.3 mA)
และทดสอบชั้นที่ 10 (ดาดฟ้าอาคารวิศวกรรมศาสตร์ ) จะเป็ นแนวระดับสายตา (Line of Sight: LOS) ของสัญญาณที่มาจาก
ตึกใบหยก 2 โดยตรงมีระยะทางประมาณ 27 km จากการต่อวงจรแบบอนุกรม พบว่า มีแรงดันและกระแสเท่ากับ 16.66V
และ 1mA และในทางกลับกัน เมื่อต่อวงจรแบบขนานจะให้แรงดันและกระแสเท่ากับ 1.2 V และ 25 mA ดังรู ปที่ 11
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สรุปผลการวิจยั
สายอากาศสายอากาศแถวลาดับไดโพลล็อกพิริออดิคจัดเรี ยงกระแสแถวลาดับจานวน 13 ตัว ได้ทาการทดสอบรับ
สัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลที่ ถูกปล่อยออกมาจากตึ กใบหยก 2 จากผลการทดสอบในสภาพแวดล้อมจริ งที่ ได้ปรับเปลี่ยน
ระยะทางตั้งแต่ 0-12 กม. และทางด้านขาออกของวงจรจัดเรี ยงกระแสจะถูกต่อแบบอนุกรมกันทั้งหมด พบว่า ทิศตะวันออก
ให้แรงดันไฟตรงมากที่ สุดเท่ ากับ 0.312V และมี ระยะทางห่ างจากตึ กใบหยก 2 ประมาณ 21.2 km ส่ วนของทิ ศใต้จะให้
แรงดันน้อยที่ สุ ดไม่ เกิ น 0.05V ตลอดระยะทางที่ ใช้ในการทดสอบ สาหรั บผลการทดสอบบนอาคารวิศวกรรมศาสตร์
(ศาลายา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ตั้งแต่ช้ นั 1-10 ผลการทดสอบพบว่า ชั้นที่ 10 (ดาดฟ้า) ในกรณี ต่อ
วงจรแบบอนุกรม จะให้แรงดันและกระแสตรงเท่ากับ 16.66 V และ 1 mA และจะในกรณี ต่อวงจรแบบขนานจะให้แรงดัน
และกระแสเท่ากับ 1.2V และ 25 mA สามารถนาไปชาร์ จแบตเตอรี่ ขนาด AA และเป็ นแหล่งพลังงานสารองขนาดเล็กได้
รวมไปถึงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ตอ้ งการไฟเลี้ยงขนาดต่า เช่น บอร์ดซิกบี (Xeebee Board) ได้เช่นกัน
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ชุ ดสาธิตการสั งเคราะห์ ฟูเรี ยร์ ด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ และโปรแกรมแมทแลป
Demonstration of Fourier Synthesis based on Microcontroller and MATLAB
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บทคัดย่อ
งานวิจัย นี้ น าเสนอการออกแบบและสร้ างชุ ด สาธิ ต การสั งเคราะห์ ฟูเรี ย ร์ ที่ ใช้ต ้น ทุ น ต่ า โดยการประยุก ต์ใ ช้
ไมโครคอนโทรเลอร์ร่วมกับโปรแกรมแมทแลป (MATLAB) โดยมีวตั ถุประสงค์พื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้และทาความ
เข้าใจการสังเคราะห์ฟูเรี ยร์ รวมถึงเข้าใจองค์ประกอบของสัญญาณทางไฟฟ้ า ซึ่ งชุดสาธิ ตการสังเคราะห์ฟูเรี ยร์ ที่ออกแบบ
ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ องค์ประกอบสาหรับรับสัญญาณขาเข้าแบบอนาล็อกและแบบดิจิ ตอลทั้งหมด 4 ชุด
ทาหน้าที่ในการกาหนดให้ชุดสาธิ ตสร้างสัญญาณไซน์หรื อสัญญาณโคไซน์ ที่ มีความถี่ระหว่าง 1 - 10kHz และระดับแรงดัน
ระหว่าง 0 - 5Vp ในขณะที่องค์ประกอบถัดมา คือ หน่วยประมวลผลโดยใช้บอร์ ดไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino MEGA 2560 R3
ท าหน้ าที่ ใ นการแปลงสั ญ ญาณขาเข้า จากส่ ว นรั บ สั ญ ญาณเพื่ อ ส่ ง ไปยัง คอมพิ ว เตอร์ และองค์ป ระกอบสุ ด ท้า ย คื อ
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมแมทแลป ใช้สาหรับประมวลผลสัญญาณจากชุดไมโครคอนโทรเลอร์ และแสดงผลรู ปสัญญาณ
ทั้งขนาดและความถี่ ของทั้ง 4 ชุ ดช่ องสัญ ญาณ พร้ อมทั้งแสดงผลสัญ ญาณที่ ได้จากการสังเคราะห์ ฟูเรี ยร์ ออกทางหน้า
จอคอมพิวเตอร์ในลักษณะเวลาจริ ง (Real-time) จากนั้นทาการทดสอบชุดสาธิตในการสังเคราะห์ฟเู รี ยร์สญ
ั ญาณตัวอย่างได้แก่
สัญญาณสี่ เหลี่ยม สัญญาณสามเหลี่ยม และ สัญญาณฟันเลื่อย จากผลการทดสอบชุดสาธิ ตการสังเคราะห์ฟูเรี ยร์ ที่ออกแบบ
ปรากฏว่าสัญ ญาณมี ความผิดพลาดทางความถี่ และขนาดแรงดัน ของการสังเคราะห์ ฟูเรี ยร์ สัญ ญาณสี่ เหลี่ ยม สัญ ญาณ
สามเหลี่ยม และ สัญญาณฟันเลื่อย ประมาณร้อยละ 1.5 , 3.7 และ 2.5 ตามลาดับ
คาสาคัญ : การสังเคราะห์ฟเู รี ยร์, ไมโครคอนโทรเลอร์ , สัญญาณสี่ เหลี่ยม, สัญญาณสามเหลี่ยม, สัญญาณฟันเลื่อย
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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

บทนา
องค์ความรู ้ พ้ืนฐานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์และโทรคมนาคมไม่ว่าจะทางทฤษฏี หรื อทางปฏิ บัติการ ก็คือ
ความเข้าใจถึงสัญญาณทางไฟฟ้ารู ปแบบต่างๆ รวมถึงองค์ประกอบของสัญญาณทางไฟฟ้ าอีกด้วย นอกจากนี้ ความเข้าใจ
ดังกล่าว ยังเป็ นพื้นฐานของการเรี ยนการสอนในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและ
สาขาใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชาปฏิ บตั ิการนั้น จาเป็ นอย่างยิ่งที่ นักศึ กษาต้องทาความเข้าใจ รวมทั้งสร้างองค์
ความรู ้ จากการลงมือปฏิบตั ิงาน ทดลองงาน ผ่านใบงานการทดลอง ในหัวข้อเรื่ องต่างๆ รวมถึงการใช้เครื่ องมือวัดวิเคราะห์
หรื อผ่านการจาลองสัญญาณและระบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้นกั ศึกษาจาเป็ นต้องนาผลการทดลองที่ได้มาทาการ
สรุ ป ผล เปรี ยบเที ยบกับ ผลทางทฤษฏี หรื อ เปรี ยบเที ยบผลที่ ได้จากการจาลองด้วยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ โดยสิ่ งที่ มี
ความสาคัญอย่างยิง่ ส่วนหนึ่งสาหรับการปฏิบตั ิการ นั้นก็คือ ชุดทดลองหรื อชุดสาธิตการทางาน ในหัวข้อการทดลองนั้นๆ
อนุกรมฟูเรี ยร์ (Fourier Series) คือผลบวกของฟังก์ชนั ไซน์ และฟังก์ชนั โคไซน์ใช้สาหรับประมาณฟังก์ชนั่ ที่เป็ นราย
คาบ (Periodic function) ซึ่ งอนุ กรมฟูเรี ยร์ เป็ นเครื่ องมื อหนึ่ งทางคณิ ตศาสตร์ ที่มีความจาเป็ นอย่างยิ่งในการศึ กษาทาง คณิ ค
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมถึงทางวิศวกรรมอีกด้วย โดยเฉพาะวิศวกรรมโทรคมนาคม โดยสมการพื้นฐานของการอนุ กรมฟู
เรี ยร์แสดงดังสมการที่ (1) โดยสมมุติให้ f ( x ) เป็ นสัญญาณรายคาบที่มีคาบเป็ น 2  − ,   และ n = 1,2,3..., N
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f ( x ) = a0 +  ( an cos nx + bn sin nx )

(1)

n =1

เมื่อ a0 คือองค์ประกอบดีซี (DC Component) ของ f ( x ) สามารถหาได้จากสมการ (2)


1
a0 =
2



f ( x)dx

(2)

−

ขณะที่ an และ bn คือค่าสัมประสิ ทธิ์ แทนขนาดของเทอม ไซน์ และ โคไซน์ตามลาดับ สามารถหาได้จากสมการ (3) และ
(4) ตามลาดับ

an =

bn =

1



1







f ( x ) cos ( nx ) dx

(3)

f ( x )sin ( nx ) dx

(4)

−





−

ซึ่งอนุกรมฟูเรี ยร์ มีเนื้อหาที่ค่อนข้างยากในการทาความเข้าใจของนักศึกษา อาจทาให้เกิดข้อผิดพลาดของความเข้าใจได้ จึงมี
ความจาเป็ นอย่างยิ่งในการออกแบบและสร้างเครื่ องมือในการเพิ่มความง่ายสาหรับสร้างความเข้าใจให้กบั ผูศ้ ึกษาในเรื่ องฟู
เรี ยร์ จึ งได้มีการสาธิ ตอนุ กรมฟูเรี ยร์ ในรู ปแบบของภาพเคลื่อนไหวหรื ออนิ เมชัน่ (Animation) เป็ นต้น ซึ่ งอนุกรมฟูเรี ยร์ เป็ น
การวิเคราะห์ สัญญาณแบบรายคาบเพื่อหาองค์ประกอบของสัญญาณไซน์หรื อสัญญาณโคไซน์รวมถึงองค์ประกอบทาง
ความถี่ของสัญญาณด้วย แต่ในขณะที่การสังเคราะห์ฟูเรี ยร์ เป็ นการนาองค์ประกอบทางความถี่และทางขนาดของสัญญาณ
ไซน์และโคไซน์ที่เหมาะสมมารวมกันเพื่อให้เกิดสัญญาณทางไฟฟ้าตามรู ปแบบที่ตอ้ งการ
เพื่อให้ผูศ้ ึกษาเกิ ดความเข้าใจในลักษณะและองค์ประกอบของสัญญาณ จึงได้มีงานวิจยั ที่ นาเสนอการออกแบบ
การสาธิ ตการสังเคราะห์ ฟูเรี ยร์ ข้ ึ น โดยในงานวิจยั ของ ( สาคัญ รัตนบุ รี , 2557) นาเสนอการสังเคราะห์ อนุ กรมฟูเรี ยร์ ดว้ ย
โปรแกรม Visual Basic ได้ทาการสังเคราะห์ อนุ กรมฟูเรี ยร์ 3 ฟั งก์ชัน ด้วยกัน คื อ ฟั งชั่นขั้น บันได ฟั งก์ชันพาราโบลาและ
ฟั งก์ชัน เอกโปเนนเชี ย ลเพื่ อ ใช้ส าหรั บ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเรี ย นการสอน นอกจากนี้ ยังมี งานวิจัยที่ มี ก ารประยุก ต์ใ ช้
ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino ร่ วมกับโปรแกรม MATLAB ในหลายๆ ด้าน เช่นงานทางด้านอุตสาหกรรม ดังเช่นในงานของ
(Zulkifli, Hussin, & Saad, 2014) ได้ทาการออกแบบ MATLAB ร่ วมกับ Arduino เพื่อใช้สาหรับงานอิ นเวอร์ เตอร์ 3 เฟส ในขณะที่
(Issa, Aqel, Albelbeisi, Elaila, & Mortaja, 2017) ประยุก ต์ใ ช้ใ นงานด้า นหุ่ น ยนต์ นอกจากนี้ ยัง มี ก ารประยุก ต์ ใ ช้ใ นงานด้า น
สิ่ งประดิษฐ์เช่นในงานของ (Sangmahamad, 2016) ได้ทาการออกแบบและสร้างเครื่ องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
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จากความสาคัญในงานวิจยั ข้างต้น ในงานวิจยั นี้ จึงนาเสนอกการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino และ
โปรแกรม MATLAB ออกแบบและสร้างชุดสาธิ ตการสังเคราะห์ฟูเรี ยร์ที่ใช้ตน้ ทุนต่า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือ
ในการเรี ยนรู ้และทาความเข้าใจการสังเคราะห์ฟูเรี ยร์ รวมถึงเข้าใจองค์ประกอบของสัญญาณทางไฟฟ้ า นอกจากนี้ ยงั เป็ น
การบูรณาการความรู ้ดา้ นไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino ร่ วมกับการออกโปรแกรม MATLAB สาหรับการสังเคราะห์ฟูเรี ยร์ เพื่อ
นามาพัฒนาการเรี ยนการสอนให้กบั นักศึกษาให้สามารถเข้าใจสิ่ งที่เป็ นนามธรรมได้อย่างเป็ นรู ปธรรมมากยิง่ ขึ้น

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนการดาเนินงาน
ในขั้นตอนการดาเนิ นงาน การออกแบบและสร้ างชุ ดสาธิ ตการสังเคราะห์ ฟูเรี ยร์ น้ ัน สามารถแบ่ งขั้น ตอนการ
ดาเนิ น งานออกเป็ น 3 ส่ วนใหญ่ ๆ คื อ เริ่ ม จากการสังเคราะห์ ฟูเรี ยร์ จากสมการอนุ กรมฟูเรี ยร์ ในสมการ (1) โดยแบ่ งการ
สังเคราะห์ ฟู เรี ยร์ ออกเป็ น 3 สัญ ญาณตัวอย่าง คื อ สั ญ ญาณสี่ เหลี่ ยม (Square Wave) สัญ ญาณสามเหลี่ ยม (Triangle Wave) และ
สั ญ ญาณฟั น เลื่ อ ย ( Sawtooth Wave) จากนั้ นท าการออกแบบออกแบบวงจรควบคุ ม Arduino ประกอบไปด้วยการควบคุ ม
องค์ประกอบทางขนาดแรงดันและทางความถี่ของสัญญาณไซน์หรื อสัญญาณโคไซน์ท้ งั หมด 4 ชุดควบคุม เพื่อให้สมารถทา
การสังเคราะห์ฟูเรี ยร์ ท้ งั 3 สัญญาณตัวอย่างได้ และขั้นสุ ดท้ายคือ การออกแบบโปรแกรม MATLAB ในการทาการประมวลผล
พร้อมแสดงผลสัญญาณจากการสังเคราะห์ฟูเรี ยร์ ออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยการรับข้อมูลจาก Arduino ผ่านสาย USB ซึ่ ง
เป็ นการสื่ อสารแบบพอร์ตอนุกรม (serial communication port) โดยแต่ละขั้นตอนอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
2. การสังเคราะห์ ฟูเรียร์ (Fourier Synthesis)
การสังเคราะห์ฟูเรี ยร์เป็ นกระบวนการในการสร้างสัญญาณทางไฟฟ้า ให้มีรูปแบบสัญญาณตามต้องการ และเป็ น
รู ปแบบเฉพาะ การสร้างทาได้โดยการรวมองค์ประกอบสัญญาณคลื่นไซน์ หรื อคลื่นโคไซน์ ในสัดส่วนของขนาด (Amplitude)
และความถี่ (Frequency) ของสัญญาณ ที่เหมาะสมเพื่อทาให้เกิดสัญญาณทางไฟฟ้าในรู ปแบบที่ตอ้ งการ ซึ่งในการสังเคราะห์ฟู
เรี ยร์ มีความจาเป็ นที่ เราจะต้องทราบถึงค่าสัมประสิ ทธิ์ ของ a0 , an  a1 , a2 ,..., a N  และ bn  b1 , b2 ,..., bN  ใน
สมการอนุ กรมฟูเรี ยร์ ที่ (1) ซึ่ งค่าสัมประสิ ทธิ์ เหล่านี้ เป็ นตัวกาหนดให้ขนาดและความถี่ของสัญญาณคลื่นไซน์ หรื อคลื่น
โคไซน์ ที่เหมาะสมสาหรับการสร้างสัญญาณในรู ปแบบที่ ตอ้ งการได้ โดยในการสังเคราะห์สัญญาณ สัญญาณที่ ได้จะเข้า
ใกล้สู่ สัญ ญาณในรู ป แบบที่ ต ้อ งการมากยิ่งขึ้ น นั้น ขึ้ น อยู่กับ จานวนของค่ า N ซึ่ ง N นั้น หมายถึ งจานวนพจน์ ข อง
สัญญาณคลื่นไซน์และคลื่นโคไซน์มีจานวนเพิ่มมากขึ้นนั้นเอง โดยทัว่ ไปแล้วนั้นการสังเคราะห์ฟูเรี ยร์ ถูกนาไปใช้ในงาน
ด้านดนตรี อิเล็กทรอนิ กส์สาหรับการสร้างรู ปคลื่นที่เลียนแบบเสี ยงของเครื่ องดนตรี นอกจากนี้ ยงั ถูกนาไปใช้ในเครื่ องมือ
ภายในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ เรี ย กว่า เครื่ องก าเนิ ด สั ญ ญาณไฟฟ้ า หรื อ Function generator ส าหรั บ ใช้ใ นการทดสอบระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบการสื่ อสารโทรคมนาคมอีกด้วย
ในการสังเคราะห์ ฟูเรี ยร์ ในงานวิจัย นี้ ได้ท าการวิเคราะห์ สัญ ญาณรายคาบทั้งหมด 3 สัญ ญาณได้แ ก่ สัญ ญาณ
สี่ เหลี่ยม สัญญาณสามเหลี่ยม และ สัญญาณฟันเลื่อย เพื่อหาองค์ประกอบทางขนาดและความถี่ของสัญญาณ ไซน์และโคไซน์
เพื่อนาไปออกแบบและทดสอบประสิ ทธิภาพการสังเคราะห์สญ
ั ญาณรายคาบทั้ง 3 สัญญาณของชุดสาธิต โดยสามารถอธิบาย
ได้ดงั ต่อไปนี้
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2.1 สั ญญาณสี่ เหลีย่ ม (Square Wave)

สัญ ญาณสี่ เหลี่ ยม หรื อ Square wave แสดงรู ป สั ญ ญาณดังภาพที่ 1 ส าหรั บ น ามาวิเคราะห์ อ นุ กรมฟูเรี ยร์ เพื่ อ หา
สัมประสิ ทธิ์ องค์ประกอบทางขนาดและความถี่ ของสัญญาณสี่ เหลี่ยมที่ตอ้ งการ เพื่อนาองค์ประกอบสัมประสิ ทธิ์ ที่ได้ ไป
ใช้ในการสังเคราะห์ฟูเรี ยร์ โดยเมื่อทาการวิเคราะห์รูปสัญญาณสี่ เหลี่ยมดังภาพที่ 1 แล้วนั้น จะได้องค์ประกอบทางขนาด
และความถี่ของสัญญาณคลื่นไซน์ ทั้ง 4 พจน์ แสดงดังตารางที่ 1 โดยทั้ง 4 พจน์คลื่นไซน์น้ นั มีขนาด 5, 1.6667, 1 และ 0.7Vp
ตามลาดับ ในขณะที่ความถี่ของทั้ง 4 พจน์สญ
ั ญาณคลื่นไซน์มีค่า 1, 3, 5 และ 7kHz ตามลาดับ

ภาพที่ 1 รู ปสัญญาณสี่ เหลี่ยม (Square Wave)
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางขนาดและความถี่ของรู ปสัญญาณสี่ เหลี่ยม
ช่ องสัญญาณที่
1

2

3

4

สัญญาณ

sine

sine

sine

sine

แรงดัน (Vp)

5

1.6667

1

0.7

ความถี่ (kHz)

1

3

5

7

2.2 สั ญญาณสามเหลีย่ ม (Triangle Wave)

สัญญาณสามเหลี่ ยม หรื อ Triangle wave แสดงรู ปสัญญาณดังภาพที่ 2 สาหรับนามาวิเคราะห์ อนุ กรมฟูเรี ยร์ เพื่อหา
สัมประสิ ทธิ์องค์ประกอบทางขนาดและความถี่ ของสัญญาณสามเหลี่ยมที่ตอ้ งการ เพื่อนาองค์ประกอบสัมประสิ ทธิ์ที่ได้ ไป
ใช้ในการสังเคราะห์ฟเู รี ยร์ โดยเมื่อทาการวิเคราะห์รูปสัญญาณสามเหลี่ยมดังภาพที่ 2 แล้วนั้น จะได้องค์ประกอบทางขนาด
และความถี่ของสัญญาณคลื่นโคไซน์ ทั้ง 4 พจน์ แสดงดังตารางที่ 2 โดยทั้ง 4 พจน์คลื่นโคไซน์น้ นั มีขนาด 5, 1.6667, 1 และ
0.7Vp ตามลาดับ ในขณะที่ความถี่ของทั้ง 4 สัญญาณคลื่นไซน์มีค่า 1, 3, 5 และ 7kHz ตามลาดับ
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ภาพที่ 2 รู ปสัญญาณสามเหลี่ยม (Triangle Wave)
ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางขนาดและความถี่ของรู ปสัญญาณสามเหลี่ยม
ช่ องสัญญาณที่
1

2

3

4

สัญญาณ

cosine

cosine

cosine

cosine

แรงดัน (Vp)

5

1.6667

1

0.7

ความถี่ (kHz)

1

3

5

7

2.3 สั ญญาณฟั นเลื่อย (Sawtooth Wave)

สัญ ญาณฟั น เลื่ อย หรื อ Sawtooth wave แสดงรู ป สัญ ญาณดังภาพที่ 3 สาหรับ น ามาวิเคราะห์ อ นุ กรมฟูเรี ยร์ เพื่ อหา
สัมประสิ ทธิ์องค์ประกอบทางขนาดและความถี่ ของสัญญาณฟันเลื่อยที่ตอ้ งการ เพื่อนาองค์ประกอบสัมประสิ ทธิ์ที่ได้ ไปใช้
ในการสังเคราะห์ฟูเรี ยร์ โดยเมื่ อทาการวิเคราะห์รูปสัญญาณฟันเลื่อย ดังภาพที่ 3 แล้วนั้น จะได้องค์ประกอบทางขนาดและ
ความถี่ของสัญญาณคลื่นไซน์ ทั้ง 4 พจน์ แสดงดังตารางที่ 3 โดยทั้ง 4 พจน์คลื่นไซน์น้ นั มีขนาด 4, 1, 0.7 และ 0.5Vp ตามลาดับ
ในขณะที่ความถี่ของทั้ง 4 สัญญาณคลื่นไซน์มีค่า 2, 4, 6 และ 8kHz ตามลาดับ
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ภาพที่ 3 รู ปสัญญาณฟันเลื่อย (Sawtooth Wave)
ตารางที่ 3 องค์ประกอบทางขนาดและความถี่ของรู ปสัญญาณฟันเลื่อย
ช่ องสัญญาณที่
1

2

3

4

รู ปสัญญาณ

sine

sine

sine

sine

แรงดัน (Vp)

4

1

0.7

0.5

ความถี่ (kHz)

2

4

6

8

3. ออกแบบวงจรควบคุม Arduino

ในการออกแบบวงจรสาหรับการควบคุมขนาด (Amplitude) ความถี่ (Frequency) และควบคุมการเลือกระหว่างสัญญาณ
คลื่นไซน์หรื อสัญญาณโคไซน์ โดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino นั้น จะทาการออกแบบการควบคุมในส่ วนองค์ประกอบ
ทางขนาดแรงดันขององค์ประกอบไซน์หรื อโคไซน์ โดยใช้ขาอนาล็อกอินพุต (Analog input Pin) A0 ถึง A7 ที่ทาการรับค่าระดับ
แรงดันระหว่าง 0 - 5Vdc โดยทาการต่อตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ (Variable Resistor : VR) ขนาดค่าความต้านทาน 10k ทั้งหมด 8
ตัว สาหรับการปรับองค์ประกอบทางขนาดแรงดัน 4 ตัว และ สาหรับการปรับองค์ประกอบทางความถี่ 4 ตัว นอกจากนี้ ยงั มี
สวิตซ์ท้ งั หมด 4 ตัวต่อไปยัง Arduino ขาดิจิตอลอินพุต (Digital Input Pin) D38 ถึง D41 สาหรับเป็ นการเลือกระหว่างสัญญาณคลื่น
ไซน์หรื อโคไซน์ โดยเมื่อขาดิ จิตอลอินพุต ได้รับระดับแรงดัน 5V หรื อ ลอจิก “1” (Logic “1”) จะเป็ นการเลือกองค์ประกอบ
สัญ ญาณไซน์ ในทางกลับ กัน เมื่ อ ขาดิ จิ ต อลอิ น พุ ต ได้รั บ ระดับ แรงดัน 0V หรื อ ลอจิ ก “0” (Logic “0”) จะเป็ นการเลื อ ก
องค์ประกอบสัญญาณโคไซน์ โดยแต่ละสวิตซ์ทาการต่อด้วยตัวต้านทาน Pull Up ขนาด 10k จากนั้น Arduino ที่เชื่อมต่อเข้าสู่
คอมพิวเตอร์ ที่มีโปแกรม MATLAB ด้วยสาย USB เพื่อทาการประมวลผลพร้ อมแสดงผลการวิเคราะห์ ฟูเรี ยร์ ออกทางหน้า
จอคอมพิวเตอร์ แสดงส่ วนประกอบของชุดสาธิตการสังเคราะห์ฟเู รี ยร์ดว้ ยไมโครคอนโทรเลอร์และโปรแกรมแมทแลปดัง
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ภาพที่ 4 พร้อมทั้งแสดงตาแหน่ งขาของไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino สาหรับการต่ออินพุตแบบอนาล็อกและอินพุตแบบ
ดิจิตอลดังตารางที่ 4

8 Analog
inputs

Pins A0 – A7

Arduino mega

Computer with
MATLAB
USB cable

4 Digital
inputs

Pins D38 – D41

ภาพที่ 4 ส่วนประกอบของชุดสาธิตการสังเคราะห์ฟเู รี ยร์ดว้ ยไมโครคอนโทรเลอร์และโปรแกรมแมทแลป
ตารางที่ 4 ตาแหน่ งขาของ Arduino สาหรับการควบคุ ม ขนาด ความถี่ และลักษณะขององค์ประกอบสัญญาณไซน์และ
โคไซน์
Arduino Pin
การควบคุม
A0
ระดับแรงดันของช่องสัญญาณที่ 1
A1
ความถี่ของช่องสัญญาณที่ 1
A2
ระดับแรงดันของช่องสัญญาณที่ 2
A3
ความถี่ของช่องสัญญาณที่ 2
A4
ระดับแรงดันของช่องสัญญาณที่ 3
A5
ความถี่ของช่องสัญญาณที่ 3
A6
ระดับแรงดันของช่องสัญญาณที่ 4
A7
ความถี่ของช่องสัญญาณที่ 4
D38
เลือกสัญญาณไซน์และโคไซน์ ช่องสัญญาณที่ 1
D39
เลือกสัญญาณไซน์และโคไซน์ ช่องสัญญาณที่ 2
D40
เลือกสัญญาณไซน์และโคไซน์ ช่องสัญญาณที่ 3
D41
เลือกสัญญาณไซน์และโคไซน์ ช่องสัญญาณที่ 4
D40
เลือกสัญญาณไซน์และโคไซน์ ช่องสัญญาณที่ 3
D41
เลือกสัญญาณไซน์และโคไซน์ ช่องสัญญาณที่ 4
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4. โปรแกรม MATLAB สาหรับการสั งเคราะห์ ฟูเรียร์

ในส่ วนของการออกแบบโปรแกรม MATLAB สาหรับการประมวลผลสัญ ญาณและแสดงผลสัญ ญาณไซน์หรื อ
โคไซน์ท้ ัง 4 องค์ป ระกอบสัญญาณ พร้ อมทั้งแสดงผลการวิเคราะห์ ฟูเรี ยร์ ออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ สาหรับ การใช้
โปรแกรม MATLAB ร่ วมกับไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino นั้น ในส่ วนของโปรแกรม MATLAB จาเป็ นต้องมี MATLAB Support
Package for Arduino Hardware ด้วย โดยโปรแกรมประมวลผลของ MATLAB แสดงดังตารางที่ 5 โดยเริ่ มจากโปรแกรม MATLAB ทา
การสั่งให้ Arduino อ่านค่าอนาล็อก A0 (Analog Read A0) จากนั้นทาการแปลงค่าอนาล็อกที่ได้รับเป็ นค่าองค์ประกอบทางขนาด
ของสัญ ญาณพจน์ที่ 1 (Amp 1) ถัดมา Arduino อ่านค่าสัญญาณอนาล็อก A1 (Analog Read A1) จากนั้นทาการแปลงค่าอนาล็อกที่
ได้รับเป็ นค่าองค์ประกอบทางความถี่ ของสัญญาณพจน์ที่ 1 (Freq 1) โดยสัญญาณอนาล็อกที่ อ่านได้จากขา A0 และ A1 เป็ น
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 0 - 5Vdc จากการปรับตัวตานท้านปรับค่าได้ 10k หลังจากนั้นสัง่ ให้ Arduino ทาการอ่านค่าดิจิตอล
จากสวิตซ์ (Digital Read D3) เพื่อตรวจสอบสถานะและทาการกาหนดให้สัญญาณพจน์ที่ 1 (out1) เป็ นสัญญาณไซน์หรื อโคไซน์
โดยเมื่อมีสถานะเป็ นลอจิ ก “1” จะเป็ นการเลือกสัญญาณไซน์ ในทางกลับกัน เมื่อมีสถานะเป็ นลอจิก “0” จะเป็ นการเลือก
สัญญาณโคไซน์ เพื่อทาการพล็อตรู ปสัญญาณย่อยที่ 1 ไปยังตาแหน่งที่ตอ้ งการ (subplot out1) โดยทาการออกแบบตาแหน่งการ
พล๊อตดังภาพที่ 5 จากนั้นทาการประมวลผลของสัญญาณพจน์ที่ 2,3 และ 4 ตามลาดับ สุ ดท้ายทาการนาสัญญาณที่ได้ท้ งั 4 มา
รวมกับ (Summing) เพื่อสร้างสัญญาณที่ได้จากการสังเคราะห์ฟเู รี ยร์

รู ปสัญญาณที่ 1

รู ปสัญญาณที่ 2

รู ปสัญญาณที่ 3

รู ปสัญญาณที่ 4

รู ปสัญญาณที่ได้จากการสังเคราะห์ฟูเรี ยร์
ภาพที่ 5 ตาแหน่งของหน้าจอการแสดงผลของรู ปสัญญาณ
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ตารางที่ 5 โปรแกรมประมวลผลของ MATLAB
1: Initial value t = 0:0.001:1;
% code for 1st signal
2: Read Analog input (A0) for setting 1st Amplitude
3: Convert analog value to amplitude of 1st signal (amp1)
4: Read Analog input (A1) for setting 1st Frequency (freq1)
5: Convert analog value to frequency of 1st signal
6: Read Digital input (D3) for 1st input
7: if Digital input = 1;
8: set the signal to sine wave out1 = amp1*sin(2*pi*freq1*t);
9: else
10: set the signal to cosine wave out1 = amp1*cos(2*pi*freq1*t);
11: subplot out1
% code for 2nd signal
12: Read Analog input (A2) for setting 2nd Amplitude
13: Convert analog value to amplitude of 2nd signal (amp2)
14: Read Analog input (A3) for setting 2nd Frequency (freq2)
15: Convert analog value to frequency of 2nd signal
16: Read Digital input (D4) for 2nd input
17: if Digital input = 1;
18: set the signal to sine wave out2 = amp2*sin(2*pi*freq2*t);
19: else
20: set the signal to cosine wave out2 = amp2*cos(2*pi*freq2*t);
21: subplot out2
% code for 3rd signal
22: Read Analog input (A4) for setting 3rd Amplitude
23: Convert analog value to amplitude of 3rd signal (amp3)
24: Read Analog input (A5) for setting 3rd Frequency (freq3)
25: Convert analog value to frequency of 3rd signal
26: Read Digital input (D5) for 3rd input
27: if Digital input = 1;
28: set the signal to sine wave out3 = amp3*sin(2*pi*freq3*t);
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ตารางที่ 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: Convert analog value to amplitude of 4th signal (amp4)
34: Read Analog input (A7) for setting 4th Frequency (freq4)
35: Convert analog value to frequency of 4th signal
36: Read Digital input (D6) for 4th input
37: if Digital input = 1;
38: set the signal to sine wave out4 = amp4*sin(2*pi*freq4*t);
39: else
40: set the signal to cosine wave out4 = amp4*cos(2*pi*freq4*t);
41: subplot out4
% code for summing to Fourier signal
42: compute Fourierout = out1+out2+out3+out4;
43: subplot Fourierout

ผลและวิจารณ์ผล
ชุดสาธิตการสังเคราะห์ฟเู รี ยร์ดว้ ยไมโครคอนโทรเลอร์และโปรแกรมแมทแลปที่ได้ทาการออกแบบและการต่อใช้
งานแสดงดังภาพที่ 6 จากการทดสอบในการสังเคราะห์ สัญ ญาณทางไฟฟ้ าทั้ง 3 สัญ ญาณตัวอย่าง คื อ สัญ ญาณสี่ เหลี่ ยม
สัญญาณสามเหลี่ยม และ สัญญาณฟั นเลื่อย ผลปรากฏว่ารู ปสัญญาณทั้ง 3 สัญญาณตัวอย่าง ที่ สังเคราะห์ได้น้ นั มีลกั ษณะ
คล้ายรู ปสัญญาณทางทฤษฏีที่คาดหวังแต่เนื่ องจากจานวนองค์ประกอบของสัญญาณไซน์หรื อโคไซน์มีจานวนน้อยเพียง 4
สัญญาณ หรื อ 4 พจน์ จึงทาให้สัญญาณที่ได้น้ นั ยังไม่เป็ นไปตามรู ปสัญญาณตามทฤษฏีอย่างเห็นได้ชดั เนื่ องจากชุดสาธิ ตนี้
เป็ นเพียงต้นแบบ จึงทาการทดสอบการรับสัญญาณเพียง 4 ช่องสัญญาณ ซึ่ งในอนาคตสามารถทาการพัฒนาให้ชุดสาธิ ตมี
จานวนองค์ประกอบสัญญาณมากขึ้นได้ เนื่องจากไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino MEGA 2560 R3 ที่เลือกใช้น้ นั มีจานวนขาต่อใช้
งานค่อนข้างมาก โดยในการเพิ่มจานวนองค์ประกอบสัญญาณนั้น จะทาให้ชุดสาธิตการสังเคราะห์ฟเู รี ยร์ได้สัญญาณที่ผ่าน
การสังเคราะห์ฟเู รี ยร์มีความสมบูรณ์ โดยมีลกั ษณะสัญญาณเป็ นไปตามทฤษฏีมากยิง่ ขึ้น
ผลที่ ได้จากการสังเคราะห์ ฟูเรี ยร์ ดว้ ยชุดสาธิ ตจากการประมวลผลและแสดงผลของโปรแกรม MATLAB ของรู ป
สัญญาณสี่ เหลี่ยม รู ปสัญญาณสามเหลี่ยม และ รู ปสัญญาณฟันเลื่อย แสดงดังภาพที่ 7, 8 และ 9 ตามลาดับ โดยผลที่ได้จากการ
ทดสอบเกิดความผิดพลาดของการปรับขนาดและความถี่ท้ งั 4 ช่อง ของทั้ง 3 สัญญาณตัวอย่าง แสดงดังตารางที่ 6 โดยทาการ
ทดสอบโดยการปรับขนาดแรงดันและความถี่ของทั้ง 4 ช่อง ของการสังเคราะห์ฟูเรี ยร์ ท้ งั 3 สัญญาณทั้งหมด 10 ครั้งแล้วทา
การหาค่าเฉลี่ยค่าผิดพลาดของขนาดและความถี่ของแต่ละช่อง ของแต่ละสัญญาณ ปรากฏว่ามีความผิดพลาดเฉลี่ยของรู ป
สัญญาณสี่ เหลี่ยม รู ปสัญญาณสามเหลี่ยม และ รู ปสัญญาณฟันเลื่อย เท่ากับ 1.52125%, 3.7525% และ 2.50875% ตามลาดับ
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ภาพที่ 6 ชุดสาธิตการสังเคราะห์ฟเู รี ยร์ดว้ ยไมโครคอนโทรเลอร์และโปรแกรมแมทแลปและการต่อใช้งาน
ตารางที่ 6 ค่าความผิดพลาดของขนาดและความถี่ของสัญญาณ
ขนาดช่องที่ 1
ขนาดช่องที่ 2
ขนาดช่องที่ 3
ขนาดช่องที่ 4
ความถี่ช่องที่ 1
ความถี่ช่องที่ 2
ความถี่ช่องที่ 3
ความถี่ช่องที่ 4
ความผิดพลาดเฉลี่ย

สัญญาณสี่ เหลี่ยม (%)

สัญญาณสามเหลี่ยม (%)

สัญญาณฟันเลื่อย (%)

0.82

0.49

1.54

0.58

0.59

4.59

1.66

3.14

2.95

3.34

12.41

6.12

3.62

2.64

1.66

0.29

5.25

0.93

0.48

2.44

1.50

1.38

3.06

0.78

1.52125%

3.7525%

2.50875%
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ภาพที่ 9 รู ปสัญญาณฟันเลื่อยที่ได้จากการสังเคราะห์ฟเู รี ยร์ดว้ ยชุดสาธิต

สรุ ปผลการวิจัย
ในงานวิจยั นี้ นาเสนอการออกแบบและสร้างชุดสาธิ ตการสังเคราะห์ฟูเรี ยร์ ที่ใช้ตน้ ทุนต่ า โดยการประยุกต์การ
ทางานร่ วมกันระหว่างไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino และโปรแกรม MATLAB โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อบูรณาการการเรี ยนการ
สอนจากเดิมที่ ใช้โปรแกรมควบคุมตัวแปรต่างๆ ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพียงอย่างเดี ยว นั้น มาพัฒนาการเรี ยนการสอน
โดยใช้เครื่ องมื อหรื อชุ ดสาธิ ตสาหรับการเรี ยนรู ้และทาความเข้าใจการสังเคราะห์ ฟูเรี ยร์ รวมถึงเข้าใจองค์ประกอบของ
สัญญาณทางไฟฟ้า ซึ่ งชุดสาธิตนี้ สามารถให้ผใุ ้ ช้สามารถใช้เครื่ องมือวัดทางสัญญาณและแรงดันไฟฟ้าเพื่อฝึ กปฏิบตั ิในการ
วัดวิเคราะห์ สัญญาณและแรงดันขาเข้าได้ นอกจากนี้ ยงั เป็ นการบู รณาการความรู ้ดา้ น Arduino ร่ วมกับการออกโปรแกรม
ั นักศึ กษาให้สามารถเข้าใจสิ่ งที่ เป็ นนามธรรมได้อย่างเป็ นรู ปธรรมมาก
MATLAB เพื่อน ามาพัฒ นาการเรี ยนการสอนให้กบ
ยิง่ ขึ้น โดยชุดสาธิตสามารถแสดงผลสัญญาณที่ได้จากการสังเคราะห์ฟเู รี ยร์ ออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ในลักษณะเวลาจริ ง
โดยทาการทดสอบการสังเคราะห์ ฟูเรี ยร์ ของสัญ ญาณสี่ เหลี่ยม สัญ ญาณสามเหลี่ ยม และ สัญ ญาณฟั นเลื่ อย จากผลการ
ทดสอบปรากฏว่ารู ปสัญญาณทั้ง 3 สัญญาณที่สงั เคราะห์ได้น้ นั มีลกั ษณะคล้ายรู ปสัญญาณทางทฤษฏีที่คาดหวังแต่เนื่องจาก
จานวนองค์ประกอบของสัญญาณไซน์หรื อโคไซน์มีจานวนน้อยเพียง 4 ช่องสัญญาณจึงทาให้สญ
ั ญาณที่ได้น้ นั ยังไม่เป็ นไป
ตามรู ปสัญญาณตามทฤษฏีอย่างเห็นได้ชดั เนื่องจากชุดสาธิตนี้เป็ นเพียงต้นแบบ จึงทาการทดสอบการสังเคราะห์ฟเู รี ยร์เพียง
4 ช่ อ งองค์ป ระกอบสัญ ญาณ ซึ่ งในอนาคตสามารถท าการพัฒ นาให้ ชุด สาธิ ต มี จานวนองค์ป ระกอบสัญ ญาณมากขึ้ น ได้
เพื่อให้ชุดสาธิ ตแสดงสัญญาณที่ ผ่านการสังเคราะห์ฟูเรี ยร์ ให้มีลกั ษณะสัญญาณเป็ นไปตามทฤษฏี มากยิ่งขึ้น และจากการ
ทดสอบความผิดพลาดของสัญญาณทางความถี่ และขนาดแรงดันของการสังเคราะห์สัญญาณสี่ เหลี่ยม สัญญาณสามเหลี่ยม
และ สัญญาณฟันเลื่อย มีค่าประมาณร้อยละ 1.5 , 3.7 และ 2.5 ตามลาดับ
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สายอากาศไมโครสตริปแบบแผ่ นสามเหลีย่ มสาหรับประยุกต์ ใช้ กบั การสื่ อสารไร้ สาย
Triangular Microstrip Patch Antenna for Wireless Communication Applications
เอกสิ ทธิ์ นุกลู เจริ ญลาภ1
Ekasit Nugoolcharoenlap1

บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการออกแบบและสร้างสายอากาศไมโครสตริ ปแบบแผ่นสามเหลี่ยมสาหรับประยุกต์ใช้กบั การ
สื่ อสารไร้สาย สายอากาศที่นาเสนอนี้ ใช้หลักการออกแบบให้ใช้งานที่ความถี่ 2.45 กิกะเฮิรตซ์ โดยสายอากาศไมโครสตริ ป
แผ่นสามเหลี่ยมนี้ ถูกสร้างด้วยแผ่นวงจรพิมพ์ FR-4 มีความหนาของแผ่นวงจรพิมพ์เท่ากับ 1.6 มิลลิเมตร ซึ่งเป็ นวัสดุที่มีราคา
ถูกและน้ าหนักเบา สายอากาศนี้ ได้ทาการจาลองด้วยโปรแกรมจาลองทางแม่เหล็กไฟฟ้ าเพื่อทดสอบประสิ ทธิ ภาพของ
สายอากาศได้ใกล้เคียงกับผลการวัดทดสอบ สายอากาศที่สร้างเสร็ จสมบูรณ์สามารถนามาประยุกต์ใช้กบั การสื่ อสารไร้สาย
โดยการใช้โมดูลไร้สาย (Wireless USB Adapter) ในการรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

คาสาคัญ : สายอากาศไมโครสตริ ป, สายอากาศรู ปทรงสามเหลี่ยม, สายอากาศไมโครสตริ ปแถวลาดับ
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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

บทนา
ในปั จจุบนั การเทคโนโลยีสื่อสารอิเล็กทรอนิ กส์น้ นั มีความสาคัญอย่างมากในการติดต่อสื่ อสารกันระหว่างพื้นที่ที่
ห่ างไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการสื่ อสารแบบไร้สาย (Wireless Communication System) ที่ ใช้สายอากาศเป็ นอุปกรณ์
สื่ อ กลางในการรั บ และส่ งสัญ ญาณในระยะที่ ไกล ซึ่ งมี ความส าคัญ เป็ นอย่างยิ่งส าหรั บ การสื่ อสารระยะทางไกล เช่ น
สายอากาศปากแตร สายอากาศไดโพล และสายอากาศไมโครสตริ ป เป็ นต้น
สายอากาศไมโครสตริ ป เป็ นสายอากาศประเภทหนึ่ งที่ มีส่วนสาคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่ อสารแบบไร้
สายในการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆสามารถนาไปใช้กบั อุปกรณ์สื่อสารเพื่อให้มีขนาดเล็กและสามารถพกพาได้ เช่น เครื่ อง
เล่ น วิท ยุข นาดเล็ก (Small Radio) แลนแบบไร้ สาย ( Wireless LAN) โทรศัพ ท์เคลื่ อ นที่ ( Mobile Phone) เป็ นต้น โดยทั่วไปแล้ว
สายอากาศไมโครสตริ ปแบบมาตรฐานจะมีลกั ษณะเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมจะมีลกั ษณะเป็ นสี่ เหลี่ยมคือแผ่นรับ-ส่ งสัญญาณของ
สายอากาศ เรี ยกว่า สายอากาศแบบแผ่นไมโครสตริ ป (Microstrip Patch Antenna) และซึ่ งเป็ นสายอากาศแบบแผ่นโดยมีขอ้ ดี คือ
มีขนาดที่เล็ก น้ าหนักเบา สร้างและออกแบบง่ายด้วยวิธีการทางเคมี แต่มีขอ้ จากัดที่เสี ยพื้นที่ใช้งานมากเมื่อนามาจัดเรี ยงกัน
ดังนั้น สายอากาศไมโครสตริ ป แบบแผ่น สามเหลี่ ยมด้านเท่ า เมื่ อ น ามาจัด เรี ยงกัน นั้น จะท าให้ส ามารถลดช่ องว่างบน
แผ่นวงจรพิมพ์ได้ดีกว่าแบบสี่ เหลี่ยม หรื อเป็ นการลดช่องว่างที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อให้มีขนาดที่เล็กลงและรักษาประสิ ทธิ ภาพ
ของสายอากาศได้ จากเหตุผลดังกล่าวจึงมีแนวคิดในการออกแบบและสร้างสายอากาศโครงสร้างไมโครสตริ ปแบบแผ่น
สามเหลี่ยมขึ้นมา เพื่อประยุกต์ใช้กบั เทคโนโลยีการสื่ อสารแบบไร้สายในความถี่ 2.45 กิ กะเฮิรตซ์ ในบทความนี้ ได้มีการ
นาเสนอ แนวทางการออกแบบ ผลการวัดทดสอบสายอากาศ การเปรี ยบเทียบระหว่างผลการจาลองการทางานและผลการวัด
ทดสอบ และสรุ ปผล
การออกแบบสายอากาศ
ในการออกแบบสายอากาศไมโครสตริ ปแผ่นสามเหลี่ยมให้ทางานในช่วงความถี่ที่ 2.45 GHz ด้วยแผ่นวงจรพิมพ์
สองหน้าที่ มีโครงสร้างแบบไมโครสตริ ปซึ่ งทาจากวัสดุ FR-4 ที่ มีค่าคงที่ ไดอิเล็คตริ ก  r = 4.7 และค่าความสู งสับสเตร
ทของวัส ดุ h = 1.6 mm ที่ ใช้ส าหรั บ ออกแบบสายอากาศไมโครสตริ ป แผ่น สามเหลี่ ยม โดยมี ล ัก ษณะโครงสร้ างของ
สายอากาศดังแสดงในรู ปที่ 1
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ภาพที1่ ลักษณะโครงสร้างสายอากาศไมโครสตริ ปแบบแผ่นสามเหลี่ยมด้านเท่า
สายอากาศที่ แสดงในภาพที่ 1 ได้ถูกออกแบบโดยใช้ก ารค านวณจากทฤษฎี สมการการคานวณออกแบบแผ่น
แพร่ กระจายคลื่นแบบสามเหลี่ยมโดยมีขนาดโครงสร้างสายอากาศ a = 39.31 mm l = 16.925 mm W = 3.11 mm h = 1.6 mm g/4 =
16.925 mm ซึ่ งนาไปใช้เป็ นสายอากาศตัวต้นแบบ
จากสายอากาศไมโครสตริ ปแบบแผ่นสามเหลี่ยมด้านเท่าจานวน 1 ตัวที่ได้ทาการออกแบบ สามารถนาไปใช้เป็ น
สายอากาศต้นแบบเพื่อใช้ในการออกแบบเพิ่มจานวนสายอากาศแบบแผ่นสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็ นจานวน 4 แผ่น เพื่อเป็ นการ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพของสายอากาศด้วยเทคนิ คการวางสายอากาศแบบแถวลาดับ (Antenna array technique) โดยมีลกั ษณะ
โครงสร้างของสายอากาศที่มีการออกแบบนี้แสดงดังรู ปที่ 2

ภาพที2่ ลักษณะโครงสร้างสายอากาศไมโครสตริ ปแบบแผ่นสามเหลี่ยมด้านเท่าทาการอาร์เรย์ 4 แผ่น
โดยสายอากาศที่ แสดงในรู ปที่ 2 ได้ออกแบบด้วยการคานวณจากสมการการคานวณออกแบบแผ่นแพร่ กระจาย
ค ลื่ น แ ผ่ น ส า ม เห ลี่ 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 mm 0/2 = 61.22 mm g/2 = 33.85 mm g/4 = 16.925 mm g/6 = 11.28 mm

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

608

ผลการวัดและผลการเปรียบเทียบ
ในหัวข้อนี้ เป็ นการกล่าวถึงการวัดทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ การสะท้อนกลับทางอินพุต ( S11 ) ของสายอากาศ เพื่อ
นาค่าที่วดั ได้มาเปรี ยบเทียบกับผลที่ได้จากการจาลองการทางานด้วยโปรแกรมจาลองทางแม่เหล็กไฟฟ้า ในการทดสอบวัด
ค่าค่าสัมประสิ ทธิ์ การสะท้อนกลับทางอินพุต ( S11 ) นี้ จะใช้เครื่ องวิเคราะห์ โครงข่าย (Network Analyzer) ยี่ห้อ Agilent
รุ่ น N5230Aทาการวัดที่ ย่านความถี่ ต้ งั แต่ 1.5 – 3.5 กิ กะเฮิ รตซ์ (GHz) นาเอาสายอากาศที่ สร้างเสร็ จมาทาการต่อเข้ากับ
เครื่ องวัด โดยจะต่อเข้ากับปลายสายที่พอร์ต 1 ของเครื่ องวิเคราะห์โครงข่าย เพื่อดูผลการตอบสนองทางความถี่ S11 ในย่าน
ความถี่ใช้งาน ดังแสดงในรู ปที่ 3

ภาพที่ 3 ภาพถ่ายการทดสอบสายอากาศไมโครสตริ ปที่สร้างเสร็ จสมบูรณ์ดว้ ยเครื่ องวิเคราะห์โครงข่าย

ภาพที่ 4 ผลเปรี ยบเทียบของการตอบสนองความถี่ ( S11 )ระหว่างผลการจาลองและผลการวัดทดสอบของสายอากาศไมโค
รสตริ ปแบบแผ่นสามเหลี่ยมด้านเท่าทาการอาร์เรย์ 4 แผ่น
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จากรู ป ที่ 4 แสดงผลการเปรี ยบเที ย บค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ การสะท้ อ นกลับ ทางอิ น พุ ต ( S11 ) ของสายอากาศ
ไมโครสตริ ปรู ปทรงสามเหลี่ยม โดยผลการวัดจากเครื่ องวิเคราะห์ โครงข่ายแสดงที่ ความถี่ 2.45 กิ กะเฮิรตซ์ อ่านค่าได้ 24.286 dB ซึ่ งต่ างจากผลการจาลองประมาณ -3.849 dB และมี แบนด์วิด ท์ป ระมาณ 2.61 เปอร์ เซ็ น ต์ โดยที่ แบนด์วิด ท์
ครอบคลุมช่วงความถี่ที่ใช้งานวัดที่ตาแหน่ง -10 dB คือ ตั้งแต่ 2.42 – 2.48 กิกะเฮิรตซ์ ดังแสดงในรู ปที่ 4

(ก)
(ข)
ภาพที่ 5 ลักษณะการทดสอบการแพร่ กระจายคลื่นของสายอากาศแบบแผ่นสามเหลี่ยมด้านเท่าทาการอาร์เรย์ 4 แผ่น (ก)
ระนาบสนามไฟฟ้า (ข) ระนาบสนามแม่เหล็ก

(ก)
(ข)
ภาพที่ 6 ผลการจาลองเปรี ยบเที ยบกับผลการวัดรู ปการแพร่ กระจายคลื่ นใน (ก) ระนาบสนามไฟฟ้ า(E-plane) (ข) ระนาบ
สนามแม่เหล็ก (H-plane)
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การวัด ทดสอบคุ ณ สมบั ติ ก ารแพร่ ก ระจายคลื่ น ของสายอากาศวางบนระนาบสนามไฟฟ้ า ( E-plane) และ
สนามแม่เหล็ก (H-plane) แสดงในรู ปที่ 5 โดยลักษณะการแพร่ กระจายคลื่นของสายอากาศไมโครสตริ ปรู ปทรงสามเหลี่ยมวาง
เรี ยงกัน 4 แผ่นทาการทดสอบที่ยา่ นความถี่ 2.45 กิกะเฮิรตซ์ บนระนาบสนามไฟฟ้า (E-plane) แสดงในรู ปที่ 6(ก) จะมีค่าความ
แตกต่างระหว่างโคโพราไรเซชัน่ (Co-Polarization) เมื่อเทียบกับ ของครอสโพลาไรเซชัน่ (Cross-polarization) ต่าสุ ดที่ประมาณ 6
dB และทดสอบบนระนาบสนามแม่เหล็ก (H-Plane) แสดงในรู ปที่ 6(ข) ของโคโพราไรเซชัน
่ (Co-Polarization) เมื่อเทียบกับ ของ
ครอสโพลาไรเซชัน่ (Cross-Polarization) ต่าสุดที่ประมาณ 10 dB ซึ่ งผลการจาลองและผลการวัดทดสอบจริ งมีความใกล้เคียงกัน
จากผลการทดสอบที่ได้แสดงถึงคุณสมบัติการขจัดการรับสัญญาณด้านตรงข้ามได้ค่อนข้างดี มีการแพร่ กระจายคลื่นแบบ
ทิศทางเดียว (Directional radiation) ซึ่ งแสดงถึงคุณสมบัติของสายอากาศที่มีอตั ราขยายสูงกว่าแบบรู ปการแพร่ กระจายคลื่นแบบ
รอบทิศทาง

สรุ ปผลการวิจัย
สายอากาศไมโครสตริ ป ที่ น าเสนอได้ใช้วิธี ก ารใหม่ ในการสร้ างและออกแบบโดยสายอากาศให้ มี ล ัก ษณะ
โครงสร้างเป็ นรู ปทรงสามเหลี่ยมด้านเท่าซึ่งจะมีอตั ราขยายที่สูงเนื่องจากสายอากาศไมโครสตริ ปรู ปทรงสามเหลี่ยม ตัวแผ่น
แพร่ กระจายคลื่น (Patch Antenna) แบบสามเหลี่ยมจะมีการรวมพลังงานที่สูงสุ ดไว้ที่ปลายของสามเหลี่ยม จึงเป็ นข้อได้เปรี ยบ
ของสายอากาศชนิดนี้ และแผ่นกระจายคลื่นแบบสามเหลี่ยมมีขนาดเล็กกว่าแผ่นกระจายคลื่นแบบเหลี่ยมถึง 2 เท่า และผลที่
ได้จากการวัดทดสอบและการจาลองผลมีค่าที่สอดคล้องกันทางด้านการตอบสนองความถี่ของ S11 และผลที่ทดสอบตรง
ตามที่ได้ออกแบบไว้ จึงสามารถนาสายอากาศไมโครสตริ ปรู ปทรงสามเหลี่ยมไปประยุกต์ใช้กบั การสื่ อสารไร้สายได้

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณกลุ่มวิจยั สื่ อสารไร้สาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ ที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้
โปรแกรมจาลองทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่นาเสนอในบทความนี้
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ศึกษาสนามการไหลและประสิ ทธิภาพของกังหันลมแนวแกนนอน
จากอวิสต้ าโปรไฟล์ ในอุโมงค์ ลม
Study on Flow Field and Performance of Horizontal Axis Wind Turbine
(HAWT) from Avista Profile in Wind Tunnel
ติณณภพ แพงผม1* วิทยา แก้วสุริยวงค์1 และ เดชา อินทร์โท่โล่2
Tinnapob Phengpom1* Wittaya Kaewsuriyawong1 Decha Intholo2

บทคัดย่อ
จุดประสงค์หลักของงานวิจยั นี้คือพยายามที่จะศึกษาลักษณะสนามการไหลและประสิ ทธิภาพของกังหันลมที่ทาจา
กอวิสต้าโปรไฟล์โดยเน้นเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับอิทธิ พลของความเร็ วลัพธ์ 3 มิติในบริ เวณใกล้เคียงพื้นผิวใบพัด ชนิ ดของ
กังหันลมที่ทาการศึกษาเป็ นชนิดกังหันลมแนวแกนนอน การวัดความเร็ วลัพธ์ 3 มิติจะทาการวัดในอุโมงค์ลม ความเร็ วลัพธ์
3 มิติถูกวัดด้วยเครื่ องมือที่ ชื่อว่า Laser Doppler Velocimetry (LDV) ทุกการทดลองในงานวิจยั นี้ ทาการทดลองที่สภาวะกังหันลม
หมุนในช่วงอัตราส่ วนความเร็ วปลายใบที่ ให้สัมประสิ ทธิ์ กาลังงานสู งสุ ด (Optimum Tip Speed Ratio) ใบพัดที่ ทดลองทาจากอ
วิสต้าโปรไฟล์ท้ งั หมด และกังหันลมแนวแกนนอนเป็ นชนิดแบบ 3 ใบพัดโดยมีรัศมี 0.8 เมตร สัมประสิ ทธิ์กาลังงานสูงสุดที่
ได้จากกังหันลมตัวนี้ คือ 0.43 ณ ความเร็ วปลายใบ 6.0 ความเร็ วลัพธ์ 3 มิติในงานวิจยั นี้ จะแสดงในรู ปแบบ สนามการไหล
ของความเร็ วในแนวชยา และระดับสี ของความเร็ วในแนวกางใบ ในแต่ละภาคตัดขวางใบพัด ผลลัพธ์จากการทดลองแสดง
ถึงสนามการไหลของความเร็ วในแนวชยามีอิทธิ พลสู งบริ เวณใกล้โคนใบพัด บริ เวณปลายของใบพัดจะมีการม้วนตัวของ
อากาศที่ ปลายปี ก (Tip vortex) เนื่ องจากอิทธิ พลของความเร็ วในแนวกางใบ (Span-wise velocity) การม้วนตัวของอากาศที่ ปลาย
ปี กจะไหลผ่านไปด้านหลังใบพัด (Downstream side) และจะค่อยๆออกจากแนวรัศมีของใบพัด ( Radially outward)

คาสาคัญ : กังหันลมแนวแกนนอน, พลังงานลม, ความเร็ วในแนวกางใบ
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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 threedimensional velocity in the vicinity of the blade surface. The type of the test wind turbine is a Horizontal Axis
Wind Turbine (HAWT). Measured three-dimensional velocity data were performed in a wind tunnel. The threedimensional velocity was detected by using Laser Doppler Velocimetry (LDV). All experiments were conducted
for the optimum tip speed ratio. All blade shape made from Avista profile and has the three-bladed rotor with a
radius of 0.800 m. The maximum power coefficient of the test wind turbine is 0.43 at the tip speed ratio of 6.0. As
a result, it is clarified that the three-dimensional velocity was presented as the chordwise velocity flow field. The
flow field exhibits a high influence on the inboard. However, the tip of the wind turbine blade has high span-wise
velocity at the trailing part of the blade section and observes the high effect of the tip vortex. The tip vortex from
this wind turbine rotor has a direction toward the downstream side and radially outward.

Keyword: Horizontal Axis Wind Turbine, Wind Energy, Laser Doppler Velocimetry, Span-wise velocity
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บทนา
ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สาคัญสาหรับการดารงชีวติ ของมนุษย์ก็คือพลังงาน ปั จจุบนั รัฐบาลไทยได้มีนโยบายให้มี
การนาพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์มากขึ้น สาหรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี พ.ศ. 2551-2565 ประเทศไทยมี
เป้ าหมายการใช้พลังงานขั้นสุ ดท้ายโดยการเพิ่มพลังงานทดแทนให้ถึง 20% ภายในปี พ.ศ. 2565โดยมีเป้ าหมายของการผลิต
พลังงานทดแทนดังนี้ เรี ยงตามสาดับความสาคัญ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2560) ดังนี้ 1. ชีวมวล
3,700 เมกะวัตต์ 2. ลม 800 เมกะวัตต์ 3. แสงอาทิ ตย์ 500 เมกกะวัตต์ 4. ไฮโดร 324 เมกะวัตต์ 5. MSW 160 เมกกะวัตต์ 6.
ก๊าซชีวภาพ 120 เมกะวัตต์และอื่น ๆ 3.5 เมกะวัตต์ สาหรับงานวิจยั นี้มุ่งเน้นในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของ “กังหันลม” เพื่อ
ใช้ในการเปลี่ยนพลังงานจลน์จากลมมาเป็ นพลังงานกลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ าในอนาคต โดยมีความคิดที่จะพัฒนารู ปร่ าง
ใบพัดกังหันลมแนวแกนนอนให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นโดยใบพัดที่ ออกแบบสามารถมีสัมประสิ ทธิ์ กาลังงานใกล้เคียงกับ
ทฤษฎี โดยปกติกงั หันลมสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ จากการวางตัวของแนวแกนหมุนคือ กังหันลมแนวแกน
นอน (Horizontal Axis Wind Turbine, HAWT) และกังหันลมแนวแกนตั้ง (Vertical Axis Wind Turbine, VAWT) สาหรับ
กังหันลมแนวแกนนอนเหมาะสมกับงานผลิตพลังงานขนาดใหญ่ (Large scale) เหมาะกับการติดตั้งในภูมิประเทศที่มีพ้ืนที่
ราบลุ่มหรื อในพื้นที่ เป็ นภูเขา (Saad, et al., 2014) ในขณะที่ กงั หันลมแนวแกนตั้งเหมาะสมกับงานผลิตพลังงานขนาดเล็ก
(Small scale) และเหมาะสมกับการติดตั้งในพื้นที่เมือง สาหรับในการวิจยั นี้ได้ทาการศึกษากังหันลมแนวแกนนอน
การศึกษาเกี่ยวกับพลังงานลมได้มีนกั วิจยั ศึกษาแพร่ หลายกันทัว่ โลก สาหรับในประเทศไทยได้มีการศึกษาเกี่ยวกับ
พลังงานลมอย่างจริ งจังเช่นกัน โดยเฉพาะศูนย์วิจยั และบริ การด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ทา
การวิจยั “โครงการศึกษา วิจยั พัฒนา สาธิ ตต้นแบบเทคโนโลยีกงั หันลมผลิตไฟฟ้าความเร็ วต่า” สาหรับผลการวิจยั สามารถ
ทาให้ประเทศไทยได้ตน้ แบบกังหันลมแนวแกนนอนในการผลิตไฟฟ้ าขนาด 5 กิ โลวัตต์ที่เหมาะสมกับการผลิตไฟฟ้ าที่
ความเร็ วลมเฉลี่ย 3-4 เมตรต่อวินาที (วิรชัย โรยนริ นทร์, 2551) และ “โครงการวิจยั เพื่อพัฒนากังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบขนาด
50 กิ โลวัตต์” โดยการทดลองครั้ งนี้ มี วตั ถุป ระสงค์ในการออกแบบกังหัน ลมแนวแกนนอนให้สามารถผลิ ต ไฟฟ้ าได้ที่
ความเร็ วต่าและเหมาะสมกับประเทศไทย การทดสองพบว่ากังหันลมเริ่ มผลิตไฟฟ้าที่ความเร็ วลม 2.5 เมตรต่อวินาทีและได้
กาลังไฟฟ้าสู งสุ ด 50 กิโลวัตต์ที่ความเร็ วลม 10.5 เมตรต่อวินาที ซึ่ งจะได้กงั หันลมที่มีประสิ ทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าได้ 30
เปอร์เซ็นต์ของกาลังสูงสุดสาหรับลมเฉลี่ยในประเทศไทย (วิรชัย โรยนริ นทร์, 2552)
สาหรับในต่างประเทศมีงานวิจยั ที่โดดเด่นในการศึกษากังหันลมแนวแกนนอนดังนี้ ได้มีความพยายามที่จะศึกษา
เกี่ ยวกับพฤติ กรรมการไหลของอากาศผ่านพื้ นผิวใบพัดด้วยการใช้อุป กรณ์ ที่ เรี ยกว่า LDV (Laser Doppler velocimetry)
(Phengpom et al., 2015a ; Phengpom et al., 2015b ; Phengpom et al., 2016) จากการศึ กษาการไหลของอากาศผ่านพื้ นผิว
ของกังหันลมแนวแกนนอนขนาดโรเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ซึ่งใบพัดประกอบไปด้วยแพนอากาศ DU91-W2-250,
DU93 W-210, NACA63-618 และ NACA63-215 จานวน 3 ใบพบว่ากระแสลมที่ กระทากับพื้นผิวใบพัดประกอบไปด้วย
ส่วนประกอบความเร็ ว 3 ส่วนคือ Axial velocity , Tangential velocity, และ Span-wise velocity ในการศึกษาพิจารณาสนาม
การไหลของอากาศบนภาคตัดขวางใบพัด (Blade section) โดยเมื่อพิจารณาบริ เวณโคนใบ (Inboard) สนามการไหลของ
อากาศจะรุ นแรงบริ เวณชายปี กหน้า (Leading edge) ส่วนบริ เวณปลายใบ (Outboard) จะมีลกั ษณะคล้ายกันแต่สนามการไหล
ของอากาศจะมีความรุ นแรงน้อยกว่า นอกจากนี้การทดลองยังพบว่า ความเร็ วในแนวกางใบ หรื อ Span-wise velocity เกิดขึ้น
จากแรงหนี ศูนย์กลาง ขณะที่ ใบพัดกังหันลมหมุน อย่างไรก็ตามได้มีนกั วิจยั พยายามที่ จะพัฒนาโรเตอร์ ของกังหันลมโดย
การศึกษาอิทธิ พลของการเปลี่ยนแปลงกระแสลม (Wind speed profile) เปรี ยบเทียบกับการคานวณทางด้านตัวเลขโดยการ
ใช้ทฤษฎี Blade Element Momentum (BEM) จากผลการทดสอบและการคานวณทางด้านตัวเลขมีความแตกต่างกันเนื่องจาก
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ความซับซ้อนของความเร็ วลัพธ์ 3 มิติ (Three-dimensional velocity) ที่ เกิ ดจากการหมุนของใบพัด (Rotational effect) ใน
สภาพการปฏิบตั ิงาน (Operating condition) (Rezenn et al, 2009)

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ใบพัดต้ นแบบ
กังหันลมต้นแบบเป็ นกังหันลมชนิ ดแนวแกนนอน (HAWT) ชนิด 3 ใบพัด โรเตอร์ของกังหันลมมีรัศมี 0.8 เมตร ภาพ
ที่ 1 แสดงลักษณะรู ปร่ างของอวิสต้าโปรไฟล์ ใบพัดทั้ง 3 ใบ ของกังหันลมต้นแบบทาจากรุ ปร่ างของ อวิสต้าโปรไฟล์
ทั้งหมด ใบพัดที่ออกแบบโครงสร้างทาจากโพลียรู ี เทน รู ปร่ างมีการบิด (Twisted blade) และเรี ยวทีละนิดจนถึงปลายใบ (Tapered
blade) เหมือนกังหันลมที่ขายในเชิงพาณิ ชย์ การออกแบบใช้ทฤษฎี Blade Element Momentum (BEM)
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ภาพที่ 2 การกระจายมุมบิดและความยาวคอร์ด

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะการกระจายมุมบิ ดและความยาวคอร์ ดของใบพัด ลักษณะของใบพัดที่ใกล้โคนจะมีมุมบิ ด
มากและมีขนาดความยาวคอร์ดมากเช่นกันหลังจากนั้นมุมบิดของใบพัดจะค่อยๆ ลดลงพร้อมกับการลดความยาวคอร์ดลงทา
ให้ใบพัดมีลกั ษณะเรี ยวปลาย
2. อุโมงค์ ลม
ภาพที่ 3 แสดงภาพของอุโมงค์ลมที่ใช้ในการทดลองในครั้งนี้ อยูท่ ี่ ภาควิชาเครื่ องกล มหาวิทยาลัยมิเอะ ประเทศ
ญี่ปุ่น ชนิดของอุโมงค์ลมเป็ นแบบเกิททิงเงิน ( Göttingen wind tunnel) ภาพที่ 4 แสดงภาพภายในพื้นที่ทดลองในอุโมงค์ลม
ลัก ษณะพื้ น ที่ ท ดลองเป็ นพื้ น ที่ เปิ ดโล่ ง (Open test section) ช่ อ งลมออก (Outlet) มี ล ัก ษณะเป็ นวงกลมขนาดเส้ น ผ่า น
ศูนย์กลาง 3.6 เมตร อุโมงค์ลมเกิดอากาศหมุนวนได้จากโบเวอร์ ขนาด 400 กิโลวัตต์ ซึ่ ง
โบเวอร์ สามารถสร้างกระแส
ลมหลัก (Mainstream velocity, U0) ได้ในช่วง 1-30 เมตรต่อวินาที ท่อปิ โตต์ที่ติดตั้งไว้บริ เวณทางออกของอากาศใช้ในการ
ตรวจวัดความเร็ วลม การทดลองได้ทาการศึกษาความเร็ วของกระแสลมหลักในช่วง 2 – 10 เมตรต่อวินาที ส่ วนในงานวิจยั
ฉบับนี้ จะแสดงผลเฉพาะในการศึกษากระแสลมหลักคงที่ 8 เมตรต่อวินาที การหมุนของใบพัดกังหันลมบังคับด้วยเซอร์ โว
มอเตอร์ เครื่ องวัดแรงบิ ดและเซนเซอร์ วดั ความเร็ วในการหมุนทาการติดตั้งไว้ที่แกนหมุนของโรเตอร์ เพื่อใช้ในการศึ กษา
กาลังทางกลที่เกิดจากการหมุนของใบพัดกังหันลม
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

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

U0

1.6 m

3.6 m

Outlet

616

Pitot tube

ภาพที่ 3 อุโมงค์ลมชนิดแบบเกิททิงเงิน

ภาพที่ 4 การติดตั้งกังหันลมต้นแบบในอุโมงค์ลม

3. เทคนิคการวัด
ส าหรั บ เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการวัด ความเร็ วลมในอุ โมงค์ล มเรี ยกว่า Laser Doppler Velocimetry หรื อ LDV เป็ น
เครื่ องมื อที่ สามารถใช้ในการวัดความเร็ วของลมหรื อแก๊สได้ ซึ่ งหลักการวัดใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ที่
เรี ยกว่าปรากฏการณ์ “ดอปเพลอร์ (Doppler effect)” ข้อ ได้เปรี ยบของวิธี น้ ี ก็คื อ สร้ างปริ ม าตรที่ ใช้ในการวัด ความเร็ ว
(Measuring volume) โดยการตัดกัน ของเลเซอร์ ส องเส้น ที่ ค วามยาวคลื่ น เท่ ากัน (Pair of laser beams) ที่ ต าแหน่ งโฟกัส
(Focal length) ระบบ LDV จะไม่มีการรบกวนการไหลในปริ มาตรของ Measuring volume ในขณะที่ วดั ไม่สามารถส่ งผล
กระทบต่อการวัดด้วยวิธี LDV ภาพที่ 5 แสดงการสร้างปริ มาตรวัดความเร็ วหรื อ Measuring volume จากการตัดกันของ
เลเซอร์ สองเส้นที่ความยาวคลื่นเท่ากันที่ระยะโฟกัสของเลเซอร์ ภาพที่ 6 แสดงพื้นที่ของปริ มาตรวัดความเร็ ว จะมีลกั ษณะ
เป็ นพื้นผิววงรี พื้นผิวของวงรี เรี ยกว่าปริ มาตรที่ใช้ในการวัดความเร็ ว (Measuring volume) สาหรับระบบ LDV จะทาการวัด
ได้เมื่ อ ปล่อยละอองควัน (Seeding particle) ไปพร้ อ มกับ กระแสลม เมื่ อละอองควัน กระทบกับ ปริ ม าตรที่ ใช้ในการวัด
ความเร็ วจะเกิดการสะท้อนของแสงเลเซอร์ (Reflected light) ความถี่ที่ได้จากการสะท้อนแสง ระบบ LDV จะประมวลผล
เป็ นค่าความเร็ ว ปริ มาตรที่ใช้ในการวัดความเร็ ว 1 ปริ มาตรจะสามารถวัดความเร็ วลมได้เพียง 1 ทิศทางเท่านั้น ดังนั้นในการ
ที่จะสามารถวัดความเร็ วลม 3 ทิศทางเพื่อหาความเร็ วลัพธ์ 3 มิติ จาเป็ นต้องทาปริ มาตรที่ใช้ในการวัดความเร็ ว 3 ปริ มาตร
ตัดกันทาให้เกิด จุดวัดความเร็ ว (Measuring point) เพื่อใช้วดั ความเร็ วใน 3 ทิศทางในครั้งเดียว
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ภาพที่ 6 ปริ มาตรที่ใช้ในการวัดความเร็ ว (Measuring volume)

ในการวิจยั ครั้งนี้ สนใจจะวัดส่ วนประกอบความเร็ ว (Velocity components) ในแกน X, Y และ Z ตามระบบพิกดั
คาร์ ทีเซี ยน 3 มิติ สาหรับการวัดจะติดตั้ง หัวเลเซอร์ LDV (LDV Probe) 2 หัว ในแนวแกนนอนและแนวแกนตั้งดังภาพที่ 7
หัวเลเซอร์ LDV 2 หัว จะสร้างคู่ของแสงเลเซอร์ 3 คู่ ได้แก่ สี เขียวกับสี น้ าเงินที่ปล่อยมาจากหัวเลเซอร์ A และสี ม่วงที่ปล่อย
มาจากหัวเลเซอร์ B ปริ มาตรที่ ใช้ในการวัดความเร็ ว (Measuring volume) แต่ละคู่เลเซอร์ จะตัดกันจนเกิ ดจุดวัดความเร็ ว
(Measuring point)
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ภาพที่ 7 เป็ นลักษณะการวางหัวเลเซอร์ LDV ทั้ง 2 ตัว แกน X, แกน Y, และ แกน Z แสดงถึงแกนในระบบพิกดั คาร์
ทีเซี ยน 3 มิติ จุดวัดความเร็ ว (Measuring point) เกิดจากการตัดกันของปริ มาตรที่ใช้ในการวัดความเร็ ว (Measuring volume)
3 ปริ มาตร มีขนาดรู ปร่ างเป็ นปริ มาตรทรงรี ซ่ ึ งมองในระนาบ Y-Z จะมีขนาด 0.15 เมตร x 0.14 เมตร ณ ตาแหน่ งมุมหมุน
ของโรเตอร์ หรื อมุมอะซิ มุท (Azimuth angle, Ψ) เท่ากับ 270∘ จุดวัดความเร็ วสามารถเปลี่ยนตาแหน่งในแกน X และ Z ใน
การวัดส่ วนประกอบความเร็ วค่ามุมอะซิ มุทสามารถตรวจวัดองศาได้อย่างแม่นยาโดยใช้ Single reset pulse ส่ วนประกอบ
ความเร็ วที่วดั ได้จากจุดวัดความเร็ วจะเป็ นส่วนประกอบความเร็ วในแนวแกนของ LDV coordinate (ส่ วนประกอบความเร็ ว
u1, u2, และ u3) ซึ่ งใช้วิธีการค านวณเวกเตอร์ ใ นการแปลงส่ วนประกอบความเร็ วเข้าสู่ แกน X, Y, และ Z (ส่ วนประกอบ
ความเร็ ว u, v และ w) ภาพที่ 8 แสดงรู ปด้านข้าง ด้านบน และด้านบนของตาแหน่ งการวางหัวเลเซอร์ ท้ งั 2 หัว สาหรับหัว
เลเซอร์ A วางไว้ในแนวแกนนอนที่ตาแหน่งความสู งของแกนโรเตอร์ และปรับหัวเลเซอร์ เอียงทามุม θ3 = 10∘ เพื่อป้ องกัน
การรบกวนการวัดความเร็ ว จากการหมุนของใบพัด ระยะโฟกัสของหัวเลเซอร์ A เท่ากับ 1.0 เมตร หัวเลเซอร์ A สามารถวัด
ส่วนประกอบความเร็ ว u1 และ u2 โดยมีทิศทางของส่ วนประกอบความเร็ วทามุมเอียง θ1 = 45∘ และ θ2 = -45∘ กับแกนของ
โรเตอร์
การวัดวางตาแหน่ งหัวเลเซอร์ B จะวางไว้ในตาแหน่ งแนวแกนตั้งและเอียงทามุม θ4 = 70∘ ระยะโฟกัสของหัว
เลเซอร์ B เท่ากับ 1.6 เมตร หัวเลเซอร์ B สามารถวัดส่ วนประกอบความเร็ ว u3 ในทิศทางแกน z ในการเปลี่ยน ส่ วนประกอบ
ความเร็ ว u1, u2 และ u3 เข้าสู่ระบบแกนคาร์ทีเซียน 3 มิติ ได้ดงั สมการที่ 1

 u1   cos1 cos 3
  
 u2  =  cos 2 cos 3
u  
0
 3 

sin1
sin 2
0

cos1sin 3   u 
 
cos 2 sin 3   v 
 w 
1
 

(1)

จาก θ1 = 45∘, θ2 = -45∘ และ θ3 = 10∘

 u1   0.696 0.707 0.123   u 
  
 
u
=
0.696
-0.707
0.123
2
  
 v 
 u3   0
0
1   w 
  

(2)

ส่ วนผสมของส่ วนประกอบความเร็ วที่ ได้รับ จากการวัด สามารถแตกเวกเตอร์ เข้าสู่ แ นวแกน X, Y และ Z จาก
คุณสมบัติของเมทริ กซ์ผกผัน ดังนั้นส่วนประกอบความเร็ ว u, v และ w
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 u   0.718 0.718 -0.177   u1 
  
 
0   u2 
 v  =  0.707 -0.707
w  0
0
1   u3 
  

(3)

ส่วนประกอบความเร็ ว u1, u2 และ u3 กับส่วนประกอบความเร็ ว u, v และ w มีความสัมพันธ์กนั ดังนี้

Ψ = 0∘

Z

u =0.718 u1 +0.718 u2 -0.177 u3

(4)

v =0.707 u1 -0.707u2

(5)

w = u3

(6)

Probe B
(Focus length 1.6 m)

X

Y
Rotational direction
Radial position r/R

Laser
X

Z

Y
Measuring point U0
Laser
u
w
Probe A
v
(Focus length 1.0 m)

R = 0.8 m

ภาพที่ 7 กังหันลมและตาแหน่งการวางหัวเลเซอร์
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θ3= 10∘
X

Inclined angle for avoid
interference in experiment

1.6 m
θ4= 70
u1
θ1= 45∘
θ2= -45∘
u2
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Z

Y
1.0 m

u3
Radial position

Rotational
direction

∘

Z
Y

(ก) ภาพด้านข้าง

X
(ข) ภาพด้านบน

(ค) ภาพด้านหน้า

ภาพที่ 8 ตาแหน่งการวางหัวเลเซอร์ A และหัวเลเซอร์ B
ค่าประสิ ทธิภาพของกังหันลมแสดงในรู ปแบบค่าสัมประสิ ทธ์กาลังงาน Cp ซึ่งสามารถคานวณได้จากสมการดังต่อไปนี้

Cp =
เมื่อ

QR
P
=
0.5 Ad U 03 0.5 Ad U 03

(7)

Q = แรงบิด (นิ วตันเมตร)
R = รัศมีของใบพัด (=1,200) (เมตร)

 = ความหนาแน่นของอากาศ (กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
Ad = พื้นที่กวาดของใบพัด (เมตร)
U0 = กระแสลมจากอุโมงค์ลม (=7) (เมตร)
P = กาลังงาน (วัตต์)

ความเร็ วปลายใบสามารถคานวณได้จาก

=

QR
U0
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การกระจายความเร็ วลมบนผิวใบพัดในรู ปแบบความเร็ วลัพธ์ 3 มิติ ( Three-dimensional velocity) สามารถคานวณได้จาก
ความสัมพันธ์ของส่วนประกอบความเร็ ว u, v และ w

U 3D = u 2 +(-v + r )2 + w 2
เมื่อ

(9)

ω = ความเร็ วเชิงมุมของใบพัด (เรเดียนต่อวินาที)
u = ส่ วนประกอบความเร็ วในแนวแกน X (เมตรต่อวินาที)
v = ส่ วนประกอบความเร็ วในแนวแกน Y (เมตรต่อวินาที)
w = ส่ วนประกอบความเร็ วในแนวแกน Z (เมตรต่อวินาที)
r = รัศมีของใบพัดที่ระยะใดๆ (เมตร)

ความเร็ วลัพธ์จะแสดงในรู ปตัวแปรไร้มิติ ซึ่ งในการวิจยั นี้ จะแสดงในรู ปตัวแปรไร้มิติโดยการเที ยบกับความเร็ ว
สัมพัทธ์ที่ไหลเข้า (Geometrical inflow velocity) ซึ่งคานวณได้จากสมการต่อไปนี้

U ref = [U 0 (1 - a )]2 + [r (1 + a)] 2

(10)

โดย a และ a' สามารถหาค่าได้จากทฤษฎี BEM

ผลและวิจารณ์ผล
ดังแสดงในภาพที่ 9 จะสังเกตได้วา่ ในสภาวะที่ความเร็ วปลายใบสูงมากไปจะได้ค่าสัมประสิ ทธิ์กาลังงานต่าเช่นกัน
เนื่ องจากเมื่อกังหันลมหมุนเร็ วมากไปจะทาตัวเหมือนกาแพงขนาดใหญ่ (Solid wall) เมื่อกระแสลมไหลมากระทบจะเกิ ด
การปิ ดกั้นทาให้ประสิ ทธิภาพตกลง จุดที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ กาลังงานที่ดีที่สุด คือจุด “Optimum point” ซึ่ งกังหันลมตัวนี้ มีจุดที่
ค่าสัมประสิ ทธิ์กาลังงานที่ดีที่สุดคือที่อตั ราส่วนความเร็ วปลายใบ 6.0 จะให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ของกาลังงาน 0.42
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Power coefficient Cp [-]

0.5
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Tip speed ratio λ [-]
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7

8

ภาพที่ 9 ประสิทธิภาพของกังหันลมแนวแกนนอน
ภาพที่ 10 แสดงสนามการไหลของความเร็ วลัพธ์ 3 มิติ บนผิวของใบพัดที่ระยะ r/R = 0.6 ในสภาวะกังหันต้นแบบ
หมุนทางานประสิ ทธิภาพดีที่สุด (λ = 6.0) โดยภาพแสดงในรู ปแบบภาคตัดขวางของแพนอากาศ ความเข้มข้นของความเร็ ว
ลัพธ์ 3 มิติน้ ีจะระบุเป็ นระดับสี ระยะคอร์ ดของภาคตัดขวางใบพัด y/c ใช้อา้ งอิงถึงตาแหน่งความเข้มข้นของความเร็ วลัพธ์ 3
มิติ จากภาพที่ 10 จะสังเกตได้วา่ ระยะคอร์ด 0.05 < y/c < 0.1 แสดงความเข้มข้นของความเร็ วลัพธ์ 3 มิติสูงสุดอยูใ่ นช่วง 1.30 <
U3D/Uref < 1.35 ความเร็ วลัพธ์ 3 มิติ จะค่อยๆ ลดลงเรื่ อยๆ อย่างช้าๆ จนต่ าสุ ดที่ ชายปี กหลัง (Trailing edge) เนื่ องจากการฟื้ นตัว
คืน ของความดัน (Pressure recovery) ภาพที่ 11 แสดงทิ ศทางของความเร็ วลัพ ธ์ 3 มิ ติ บนผิ วของใบพัดที่ ระยะ r/R = 1.0 ใน
สภาวะกังหันลมต้นแบบหมุนทางานประสิ ทธิ ภาพดีที่สุด (λ = 6.0) จะสังเกตเห็นว่าบริ เวณความเข้มข้นของความเร็ วลัพธ์ 3
มิ ติจะมี ลกั ษณะเหมื อนกับกรณี บนผิวของใบพัดที่ ระยะ r/R = 0.6 แต่จะมี ความเข้มข้น ต่ ากว่า ดังนั้นสามารถสรุ ป ได้ว่า
ความเร็ วลัพธ์ 3 มิ ติจะกระทากับพื้นผิวใบพัดบริ เวณปลายใบน้อยกว่าบริ เวณใกล้โคนใบ เหตุผลในกรณี r/R =1.0 ความ
เข้มข้นของความเร็ วลัพท์ 3 มิติ มีค่าน้อยกว่ากรณี r/R = 0.6 เพราะตามธรรมชาติของกังหันลมในขณะที่หมุน บริ เวณใกล้โคน
ใบจะมีความเร็ วในแนวแกนสู งทั้งในแกน X Y และ Z หลังจากนั้นจะค่อยๆลดความรุ นแรงของกระแสลมลงเมื่อใกล้ปลาย
ใบพัด ดังนั้นการออกแบบกังหันลมแนวแกนนอนจึงสามารถออกแบบบริ เวณปลายใบให้มีลกั ษณะบางและระยะคอร์ ดสั้น
ได้ ส่วนในบริ เวณใกล้โคนใบต้องมีการออกแบบให้มีความหนาและระยะคอร์ดยาวเพื่อให้สามารถรับกระแสลมที่รุนแรงได้

U3D/Uref = 0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

[m/s]

y/c = 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
ภาพที่ 10 สนามการไหลของความเร็ วลัพธ์ 3 มิติ (r/R = 0.6, λ = 6.0)
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[m/s]

y/c = 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
ภาพที่ 11 สนามการไหลของความเร็ วลัพธ์ 3 มิติ (r/R = 1.0, λ = 6.0)

Y

Z

X
Rotor
plane

r/R = 0.800 0.8500 0.900 0.950 1.000 1.050
ภาพที่ 12 การเกิด Tip vortex ที่ปลายใบพัด (λ = 6.0,Ψ= 275∘)

X/R 00.15 00.10 00.05 00.00 -0.05 -0.10
=

ภาพที่ 12 – 14 เป็ นการศึกษาการเกิดการม้วนตัวของอากาศที่ ปลายปี กหรื อเรี ยกว่า “Tip vortex” โดยภาพที่แสดง
จะเป็ นภาพที่แสดงเมื่อกังหันลมหมุนในมุมอะซิมุท (Azimuth angle) Ψ = 275∘, 315∘, และ 335∘ การศึกษาได้ทาการศึกษาที่
ความเร็ วปลายใบ 6.0 วงกลมสี แดงในภาพแสดงถึงการประมาณตาแหน่ งโดยประมาณของ Tip vortex ขนาดและเวกเตอร์
ของความเร็ วรอบๆใบพัดสามารถคานวณได้จากส่วนประกอบความเร็ ว u และ w ในแกน X และ แกน Z ตามลาดับ ภาพที่ 12
แสดงการสปิ นของเวกเตอร์ ความเร็ วซึ่ งแกนหมุนวน (Vortex core) ของ Tip vortex สามารถสังเกต ณ ตาแหน่ง r/R ≈ 1.00
และ x/R ≈ 0.00 ขนาดของเวกเตอร์ ความเร็ วที่ตาแหน่ง r/R= 1.00 จะมีขนาดยาวกว่าขนาดของเวกเตอร์ความเร็ วที่ตาแหน่ง
r/R = 1.025 ซึ่ งอธิ บายว่า Tip vortex ได้เกิ ดการสร้างตัวที่ ปลายใบพัดเมื่อผ่านตาแหน่ งการหมุนในมุมอะซิ มุท (Azimuth
angle) Ψ = 275∘ เมื่ อพิ จารณาภาพที่ 13 และ 14 ประกอบจะเห็ น ได้ว่ากรณี มุ ม azimuth มี การเปลี่ ยนแปลงจะมี ผ ลต่ อ
ตาแหน่งของ trip vortex คือ ลักษณะการเคลื่อนที่ของ Tip vortex จะไหลผ่านไปด้านหลังใบพัด (Downstream side) และจะ
ค่อยๆออกจากแนวรัศมีของใบพัด ( Radially outward)
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ภาพที่ 13 การเกิด Tip vortex ที่ปลายใบพัด (λ = 6.0,Ψ= 315∘)

ภาพที่ 14 การเกิด Tip vortex ที่ปลายใบพัด (λ = 6.0,Ψ= 335∘)
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2. เมื่อพิจารณาภาคตัดขวางของใบพัดพบว่าสนามการไหลของกระแสลมจะมีความเข้มข้นมากบริ เวณชายปี ก
หน้าและจะค่อยๆลดลงเมื่ออากาศไหลไปยังชายปี กหลังเนื่องจากการพื้นฟูความดันบนผิวใบพัด
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4. การเกิดการม้วนตัวของอากาศที่ปลายปี กเนื่ องจากอิทธิ พลของความเร็ วในแนวกางใบ การม้วนตัวของอากาศ
จะไหลผ่านไปด้านหลังใบพัดและจะค่อยๆออกจากแนวรัศมีของใบพัด
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การเพิม่ ประสิ ทธิภาพของระบบการสื่ อสารเชิงแสงด้ วยการชดเชย โครมาติกดิสเพอร์ ชั่น
An Improvement of Optical Communications System with
Chromatic Dispersion Compensation
วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร1 ภูเบต แสงมะฮะหมัด1* และ ไพฑูรย์ รักเหลือ1
Wisit Loedhammacakra1 Pubet Sangmahamad1* and Paitoon Rakluea1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ ทาการศึ กษาการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของระบบการสื่ อสารเชิ งแสงโดยการชดเชยโครมาติกดิ สเพอร์ ชนั่
(Chromatic Dispersion : CD) ด้วย Dispersion Compensating Fiber (DCF) ร่ วมกับการชดเชยการลดทอนของสัญญาณ (Attenuation) ด้วย
อุปกรณ์ขยายสัญญาณแสง (Optical Amplifier : OA) พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลในเรื่ องอัตราความผิดพลาดของบิต (Bit Error Rate : BER)
ด้วยโปรแกรม OptiSystem ในย่านความยาวคลื่น 1550nm อัตราบิ ตข้อมูล (Bit rate) 10Gbps และกาลังงานส่ ง (Transmit power) 0dBm,
3dBm และ 5dBm ร่ วมกับการวัดทดสอบดิ สเพอร์ ชน
ั่ ด้วยเครื่ องมือวัด Chromatic Dispersion Analyzer (CDA) พร้อมทั้งเปรี ยบเที ยบ
ประสิ ทธิ ภาพกับระบบที่ ไม่ได้รับการชดเชยและได้รับการชดเชยเฉพาะ DCF หรื อเฉพาะ OA ผลการวิจยั ปรากฏว่าระบบที่
ได้รับการชดเชยด้วย DCF ร่ วมกับชดเชยด้วย OA มีประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุด โดยระบบที่ได้รับการชดเชยเฉพาะ DCF หรื อได้รับ
การชดเชยเฉพาะ OA จะมีค่า BER น้อยกว่า 10-9 เมื่อระยะทางการสื่ อสารน้อยกว่า 100km ในขณะที่ระบบที่มีการชดเชยด้วย DCF
ร่ วมกับการชดเชยด้วย OA มีระยะทางการสื่ อสารมากถึง 200km นอกจากนี้ เมื่อระบบมีระยะทางการสื่ อสารเท่ากันแต่ไม่เกิ น
100km ระบบที่ทาการชดเชยเฉพาะ DCF มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าระบบที่ทาการชดเชยเฉพาะ OA

คาสาคัญ : ดีซีเอฟ, โคมาร์ติกดิสเปอร์ชนั่ , อัตราความผิดพลาดบิต
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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

บทนา
ระบบการสื่ อสารเชิงแสงหรื อระบบการสื่ อสารผ่านใยแก้วนาแสงมีขอ้ ดีหลายประการเช่น ปริ มาณข้อมูลส่ งได้สูง
(High bit rate) สามารถสื่ อสารได้ระยะทางไกล ( Long haul communication) มีอตั ราการลดทอนสัญญาณต่า ( Low attenuation) เป็ นต้น
แต่ถึงอย่างไรการสื่ อสารเชิงแสงยังมีขอ้ เสี ยในเรื่ องการเกิดดิสเพอร์ ชนั่ (Dispersion) อันเกิดจากการที่พลั ส์แสงเดินทางไปใน
เส้นใยแก้วนาแสงที่ระยะไกลมากขึ้น ทาให้สัญญาณพัลส์ขอ้ มูลมีการขยายออกทางเวลาส่งผลให้เกิดการซ้อนทับกันระหว่าง
พัลส์ขอ้ มูลข้างเคียงเกิดการแทรกสอดระหว่างกัน (Inter Symbol Interference : ISI) เป็ นผลทาให้อตั ราความผิดพลาดบิตข้อมูล (Bit
Error Rate : BER) สู งขึ้นด้วย จึงเป็ นข้อจากัดในการเพิ่มอัตราส่ งข้อมูลที่สูงขึ้น โดยดิสเพอร์ ชน
ั่ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ชนิ ดคือ
1) โมดอลดิ สเพอร์ ชั่น (Modal dispersion) และ 2) โครมาติ กดิ ส เพอร์ ชั่น (Chromatic Dispersion : CD) โดย MD เกิ ด จากความเป็ น
หลายโหมดของเส้นใยแก้วนาแสงจะเกิดเฉพาะใยแก้วนาแสงแบบหลายโหมด (Multi-mode Fiber) ในขณะที่เส้นใยแก้วแบบ
โหมดเดี ยวจะเกิดเฉพาะโครมาติกดิ สเพอร์ ชนั่ จึ งมีงานวิจยั จานวนมากทาการศึ กษาและนาเสนอการชดเชยโครมาติกดิ ส
เพอร์ ชนั่ ในระบบการสื่ อสารเชิ งแสงในรู ปแบบต่างๆ โดยในงานวิจยั ของ (Mohamed, AliKarar, & Landolosi, 2017) และงานวิจยั
(Killey, Watts, Glick, & Bayvel, 2006) ได้นาเสนอชดเชยโครมาติ กดิ ส เพอร์ ชั่นในรู ป แบบทางสัญ ญาณไฟฟ้ า โดยการใช้การ
ประมวลผลสัญญาณดิ จิตอล ( Digital Signal Processing : DSP) ในขณะที่ งานวิจยั (Ng, Loedhammacakra, Cryan, & Ghassemlooy, 2010)
และ (Loedhammacakra, Ng, & Cryan, 2005) นาเสนอการออกแบบตัวกรองความถี่แ สงผ่านหมด (Optical All Pass Filter : OAPF) เพื่อ
ชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชนั่ นอกจากนี้ ได้มีการออกแบบการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ ชนั่ ในรู ปแบบเชิงแสงดังในงานของ
(Talha, Zaman, & Salam, 2015) และ (Liu, Guo, Chang, & Sun, 2010) โดยในงานของ (Talha et al., 2015) นาเสนอการวิเคราะห์รูปแบบ
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สัญญาณข้อมูลส่ งของระบบการสื่ อสารเชิงแสง 2 รู ปแบบ คือ รู ปแบบสัญญาณไม่กลับคืนศูนย์ (Non-return to Zero : NRZ) และ
รู ปแบบสัญญาณกลับคืนศูนย์ ( Return to Zero : RZ) ร่ วมกับการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ ชนั่ ด้วยอุปกรณ์แบบพาสซี ฟ (Passive
device) ด้วย Fiber Brag Grating (FBG) ขณะที่ งานวิจยั (Liu et al., 2010) นาเสนอการชดเชยโครมาติ กดิ สเพอร์ ชน
ั่ โดยใช้อุปกรณ์
แบบพาสซีฟ FBG และ DCF เพื่อทาการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพทั้ง 2 ระบบในเรื่ อง Q-factor
นอกจากปั ญหาในเรื่ องโครมาติกดิสเพอร์ ชนั่ ในระบบการสื่ อสารเชิงแสงระยะไกล ดังกล่าวแล้ว ระบบการสื่ อสาร
เชิ งแสงระยะไกลยังมีปัญหาในเรื่ องการลดทอนสัญญาณ ( Attenuation) ซึ่ งเกิ ดจากความยาวของเส้นใยแก้วนาแสง ที่ มีระยะ
ทางการสื่ อสารที่ไกลอีกด้วย โดยปั ญญาดังกล่าวส่งผลเสี ยต่อการสื่ อสารเชิงแสงระยะไกล ซึ่ งส่งผลทาให้อตั ราส่วนสัญญาณ
แสงต่อสัญญาณรบกวนมีค่าต่า (Optical Signal to Noise Ratio : OSNR) เป็ นผลทาให้ระบบมีอตั ราความผิดพลาดบิตสู งด้วย ดังนั้น
เพื่อให้ระบบยังคงมี ประสิ ทธิ ภาพการสื่ อสารข้อมูลด้วยระบบการสื่ อสารเชิ งแสงระยะไกลนั้นจาเป็ นต้องทาการชดเชย
ปั ญ หาด้านโครมาติ ก ดิ ส เพอร์ ชั่น และปั ญ หาด้า นการลดทอนสั ญ ญาณแสง ดัง นั้น ในงานวิจัย นี้ จึ ง ท าการศึ ก ษาและ
เปรี ยบเที ยบการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของระบบการสื่ อสารเชิ งแสงโดยการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ ชนั่ ด้วย DCF ร่ วมกับการ
ชดเชยการลดทอนของสัญ ญาณด้วย OA โดยทาการจาลองระบบผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้ อมทั้งวิเคราะห์ ผลและ
เปรี ยบเทียบในเรื่ องอัตราความผิดพลาดบิต

วิธีดาเนินการวิจัย
1. วางแผนการดาเนินงาน
ในการงานแผนการดาเนิ นงานวิจยั เริ่ มจากทาการออกแบบระบบการสื่ อสารเชิงแสงที่มีการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์
ชัน่ ร่ วมกับการชดเชยการลดทอนของสัญญาณแสง จากนั้นทาการทดสอบโครมาติกดิสเพอร์ ชนั่ ของเส้นใยแก้วนาแสงด้วย
เครื่ องมือวัดวิเคราะห์ CD analyzer พร้อมนาค่าโครมาติกดิสเพอร์ ชนั่ ที่ได้ มาใช้ในการทดสอบระบบด้วยการจาลองการทางาน
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อทาการเปรี ยบเทียบและวิเคราะห์ผลกับระบบที่ไม่มีการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชนั่ ในเรื่ อง
อัตราความผิดพลาดของบิต
2. ระบบทีน่ าเสนอ
องค์ประกอบของระบบการสื่ อสารเชิงแสงประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ภาคส่ง (Transmitter) ช่องสัญญาณ
(Channel) ในที่น้ ีคือใยแก้วนาแสงแบบโหมดเดียว (Conventional Single mode Fiber : CSF) และส่วนสุดท้ายคือภาครับ
(Receiver) แสดงดังภาพที่ 1 โดยในงานวิจยั นี้นาเสนอการเพิ่มประสิ ทธิภาพของระบบการสื่ อสารเชิงแสงโดยการชดเชยใน
เรื่ องโครมาติกดิสเพอร์ชนั่ และการลดทอนของสัญญาณ ดังนั้นในงานวิจยั นี้จึงมุ่งเน้นการวิเคราะห์ไปยังส่วนของ
ช่องสัญญาณ โดยทาการแบ่งการออกแบบระบบออกเป็ น 3 รู ปแบบคือ 1) ระบบที่ไม่ได้รับการชดเชย 2) ระบบที่ได้รับการ
ชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชน่ั ด้วย DCF และ 3) ระบบที่ได้รับการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชน่ั ด้วย DCF และการชดเชยการ
ลดทอนของสัญญาณแสงด้วย OA จากนั้นทาการเปรี ยบเทียบระบบดังกล่าว ในเรื่ องอัตราความผิดผลาดของบิต
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ภาพที่ 1 องค์ประกอบของระบบสื่ อสารเชิงแสง
2.1 ระบบทีไ่ ม่ ได้ รับการชดเชย (Without Compensation system)
Laser
source

Mach-Zehnder
Modulator

PRBS
gen.

NRZ pulse
gen.

CSF

Photodetector

LPF

Bit Error Rate
analyzer (BERT)

(ก)

(ข)
ภาพที่ 2 ระบบที่ไม่ได้รับการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชนั่ (ก) บล็อกไดอะแกรมของระบบ (ข) จาลองด้วยโปรแกรม
บล็อกไดอะแกรมของระบบการสื่ อสารเชิงแสงพื้นฐานที่ไม่ได้รับการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชนั่ แสดงดังภาพที่ 2
(ก) โดยประกอบไปด้วย 3 ส่ วนหลัก คือภาคส่ งสัญญาณแสงโดยสัญญาณข้อมูลทางไฟฟ้ามีรูปแบบ NRZ ประกอบไปด้วย
แหล่งกาเนิ นแสงแบบเลเซอร์ (Laser source) แหล่งกาเนิดข้อมูลไฟฟ้าแบบสุ่ ม (PRBS) และตัวมอดูเลตระหว่างสัญญาณเชิงแสง
และสัญญาณไฟฟ้ า ชนิ ด Mach-Zehnder (Mach-Zehnder Modulator) ส่ วนที่ 2 คือ CSF ทาหน้าที่ เป็ นช่องทางการสื่ อสารเชิงแสง ซึ่ ง
เป็ นชนิ ดโหมดเดียว โดยมีขนาดของแกนกลาง ( Core) เป็ น 9µm ขนาดของตัวหุ ้ม (Cladding) เท่ากับ 125µm มีอตั ราการลดทอน
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สัญญาณแสงเป็ น 0.2dB / km และมีโครมาติกดิ สเพอร์ ชนั่ เป็ น 16.9668 ps / nm  km ในส่ วนสุ ดท้ายคือ ภาครับสัญญาณ
แสงทาหน้าที่ในการแปลงสัญญาณเชิงแสงให้เป็ นสัญญาณไฟฟ้า ประกอบไปด้วยตัวแปลงสัญญาณแสงเป็ นสัญญาณไฟฟ้า
(Photodetector) และอุ ป กรณ์ ก รองสัญ ญาณไฟฟ้ าความถี่ ต่ าผ่าน (Low Pass Filter : LPF) จากนั้น ท าการวัด ทดสอบระบบด้ว ย
เครื่ องมือวัดวิเคราะห์ความผิดพลาดของบิต (Bit Error Rate Analyzer : BERT) โดยภาพที่ 2 (ข) แสดงระบบที่ทาการออกแบบและ
จาลองการทางานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.2 ระบบทีไ่ ด้ รับการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ ชั่น (With CDF Compensation system)

Laser
source

Mach-Zehnder
Modulator

PRBS
gen.

NRZ pulse
gen.

CSF

DCF

Photodetector

LPF

Bit Error Rate
analyzer (BERT)

(ก)

(ข)
ภาพที่ 3 ระบบที่ ได้รับ การชดเชยโครมาติ ก ดิ สเพอร์ ชั่นด้วย DCF (ก) บล็อ กไดอะแกรมของระบบ (ข) การจาลองด้วย
โปรแกรม
ระบบที่ได้รับการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ชนั่ แสดงบล็อกไดอะแกรมของระบบดังภาพที่ 3 (ก) โดยมีองค์ประกอบ
เหมือนกับระบบที่ไม่ได้รับการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ ชนั่ ในหัวข้อที่ 2.1 แตกต่างกันในส่ วนองค์ประกอบของช่องทางการ
สื่ อสาร โดยในกรณี น้ ี ทาการเพิ่ม DCF ระหว่าง CSF และภาครับสัญญาณแสง โดยความยาวของ DCF จะสัมพันธ์กบั ความยาว
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ของ CSF เป็ นไปตามสมการที่ ( 1) เพื่ อ ท าการชดเชยค่ า ดิ ส เพอร์ ชั่น ซึ่ ง DCF มี อ ัต ราการลดทอนสั ญ ญาณแสงเท่ ากับ
0.5dB / km และมี โครมาติ กดิ สเพอร์ ชน
ั่ เป็ น −178.348 ps / nm  km โดยภาพที่ 3 (ข) แสดงระบบที่ ทาการออกแบบและ
จาลองการทางานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.3 ระบบที่ได้ รับการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ ชั่นและได้ รับการชดเชยการลดทอนสั ญญาณ ( With CDF and Attenuation
Compensation system)

Laser
source

Mach-Zehnder
Modulator

CSF
Optical amp 1

PRBS
gen.

NRZ pulse
gen.

Photodetector

DCF

LPF

Bit Error Rate
analyzer (BERT)

Optical amp 2

(ก)

(ข)
ภาพที่ 4 ระบบที่ได้รับการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ ชนั่ และการลดทอนสัญญาณ (ก) บล็อกไดอะแกรมของระบบ (ข) การ
จาลองด้วยโปรแกรม
ระบบที่ ได้รับ การชดเชยโครมาติ กดิ สเพอร์ ชั่นด้วย DCF และชดเชยการลดทอนสัญ ญาณด้วย OA นั้น มี องค์ประกอบไม่
แตกต่างจาก 2 ระบบข้างต้น แตกต่างกันเพียงในส่ วนของช่องทางการสื่ อสาร นอกจากมีการเพิ่ม DCF เพื่อช่วยในการชดเชย
โครมาติกดิสเพอร์ ชนั่ แล้วนั้น ในระบบนี้ ยงั มีการเพิ่มอุปกรณ์ขยายสัญญาณแสง (Optical Amplifier : OA) จานวน 2 ตัว แสดง
บล็อกไดอะแกรมของระบบดังภาพที่ 4 (ก) เพื่อช่วยในการชดเชยในเรื่ องการลดทอนสัญญาณแสงจาก CSF และ DCF โดย
กาหนดให้อตั ราการขยายของ OA มีความสัมพันธ์กบั อัตราการลดทอนของ SCF และ DCF ตามลาดับ ในขณะที่กรอบเส้นประ
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สี แดงในภาพที่ 4 (ก) แสดงถึงส่ วนที่ทาการตัดออกกรณี ทาการจาลองระบบที่ทาการชดเชยเฉพาะการลดทอนสัญญาณแสง
ด้วย OA ในขณะที่ภาพที่ 4 (ข) แสดงระบบที่ทาการออกแบบและจาลองการทางานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. วัดทดสอบค่ าดิสเพอร์ ชั่นของ SCF และ DCF (SCF and DCF Dispersion Measurement)

เพื่อให้ระบบที่ ออกแบบมีความถูกต้องในการทดสอบสู งสุ ด จึ งทาการวัดค่าดิ สเพอร์ ชนั่ ของ SCF และ DCF ด้วย
เครื่ อ งมื อ วัด EXFO FTB-5800-CDA แสดงดัง ภาพที่ 5 เพื่ อ น าค่ า ดิ ส เพอร์ ชั่น ที่ ไ ด้จ ากการวัด ไปใช้ส าหรั บ การทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของระบบต่อไป โดยผลจากการวัดแสดงดังภาพที่ 6 จากภาพที่ 6 (บน) แสดงผลจากวัดค่าดิ สเพอร์ ชั่นด้วย
เครื่ องมือวัดวิเคราะห์ CD analyzer ที่ ความยาว CSF แตกต่างกันคือ 50, 60, 70, 90 และ 110km ตามลาดับ เพื่อทาการวัดทดสอบหา
ค่าดิสเพอร์ ชนั่ ของ CSF จากการวัดจะเห็ นได้วา่ เมื่อความยาวคลื่นมีค่าสู งขึ้นส่ งผลให้ดิสเพอร์ ชนั่ มีค่าสู งขึ้นด้วย โดยแสดง
ค่าดิ สเพอร์ ชนั่ เฉลี่ยของ CSF (CSF average) ในแต่ละความยาวคลื่น (1548.5nm – 1551nm) โดยมีค่าค่าดิ สเพอร์ ชนั่ ต่ าสุ ด
และสู งสุ ดเท่ากับ 16.8722 ps / nm  km และ 17.0254 ps / nm  km ตามลาดับ ขณะที่ความยาวคลื่น 1550nm ดิสเพอร์ ชนั่
เฉลี่ยของ CSF ที่ได้จากการวัดทดสอบมีค่าเท่ากับ 16.9668 ps / nm  km
จากภาพที่ 6 (ล่าง) แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นที่มีผลต่อดิสเพอร์ชนั่ ของ DCF ที่ได้จากการวัด ที่
ความยาวคลื่น 1548.5nm – 1551nm ผลจากการวัดแสดงให้เห็นว่าดิสเพอร์ชนั่ ของ DCF มีค่าเป็ นลบ (Negative Dispersion) ซึ่ ง
มีค่าดิสเพอร์ชนั่ อยูร่ ะหว่าง −175.039 ps / nm  km และ −180.549 ps / nm  km โดยเมื่อความยาวคลื่นมีค่าสูงขึ้นดิสเพอร์
ชัน่ ของ DCF จะมีค่าต่าลง ที่ความยาวคลื่น 1550nm ค่าดิสเพอร์ชนั่ ของ DCF มีค่าเท่ากับ −178.348 ps / nm  km

ภาพที่ 5 การวัดทดสอบค่าดิสเพอร์ชนั่ ของ SCF และ DCF ด้วยเครื่ องมือวัดวิเคราะห์ CD analyzer EXFO FTB-5800-CDA
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ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นที่ส่งผลต่อดิสเพอร์ชนั่ ของเส้นใยแก้วนาแสง CSF (บน) และ DCF (ล่าง)
4. การจาลองระบบทีน
่ าเสนอ

ในการทดสอบการทางานของระบบที่นาเสนอเพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของระบบในเรื่ องอัตราความผิดพลาด
ข้อมูล ทั้งหมด 3 ระบบคือ 1) ระบบที่ไม่ได้รับการชดเชย 2) ระบบที่ได้รับการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ ชนั่ และ 3) ระบบที่
ได้รับการชดเชยโครมาติกดิสเพอร์ ชนั่ และได้รับการชดเชยการลดทอนสัญญาณ จากหัวข้อที่ 2.1, 2.2 และ 2.3 ตามลาดับ โดย
ทาการทดสอบจาลองการทางานของระบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ OptiSystem และทาการกาหนดค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ ที่
สาคัญดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ได้จากการวัดและออกแบบเพื่อใช้สาหรับการจาลองการทางานของระบบที่
นาเสนอ โดยความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของ SCF และของ DCF เป็ นไปตามสมการที่ (1) โดยความยาวของ SCF และ DCF
แทนด้วย LCSF และ LDCF ตามลาดับ ในขณะที่ อตั ราขยายของ OA ตัวที่ 1 และ 2 มีความสัมพันธ์กบั ความยาวของ CSF และ
DCF โดย G1 = (0.2) LCSF และ G2 = ( 0.5) LDCF เมื่อ G1 และ G2 คืออัตราขยายของ OA ตัวที่ 1 และตัวที่ 2 ตามลาดับ
LDCF = LCSF /10.5116
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ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ที่สาคัญสาหรับการทดลอง
พารามิเตอร์
ความยาวคลื่น
อัตราบิตข้อมูล
กาลังส่ง
ดิสเพอร์ชนั่ ของ CSF
อัตราการลดทอนของ CSF
ดิสเพอร์ชนั่ ของ DCF
อัตราการลดทอนของ DCF

ค่ าทีใ่ ช้ ในการทดสอบ
1550nm
10Gbps

0dBm , 3dBm และ 5dBm
16.9668 ps / nm  km
0.2dB / km
−178.348 ps / nm  km

0.5dB / km

ผลและวิจารณ์ผล
การวัดและทดสอบผลของระบบที่นาเสนอเป็ นการวัดประสิ ทธิ ภาพของระบบในเรื่ อง BER โดยในภาพที่ 7 แสดง
กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของใยแก้วนาแสงและประสิ ทธิ ภาพของระบบในเรื่ อง BER ของระบบที่ไม่ได้รับการ
ชดเชย (Without CDF) และระบบที่ ได้รับการชดเชย ( With CDF) โดยทาการทดสอบด้วยพารามิเตอร์ ในตารางที่ 1 พร้อมปรับ
ระยะทางการสื่ อสาร (Distance) ระหว่าง 50km ถึง 100km และกาลังงานส่ง 0dBm , 3dBm และ 5dBm จากการทดสอบปรากฏ
ว่าเมื่อกาลังงานส่ งสูงขึ้นประสิ ทธิภาพของระบบมีค่าสู งขึ้นด้วย และขณะที่ระยะทางการสื่ อสารของระบบมีค่าไม่เกิน 90km
ระบบ with CDF มีประสิ ทธิภาพสู ง (BER ต่า) กว่าระบบ without DCF ขณะที่ระยะการสื่ อสารมากกว่า 90km ประสิ ทธิ ภาพของทั้ง
สองระบบมีค่าต่าและใกล้เคียงกัน โดยกาลังงานส่ ง 5dBm ของระบบ with DCF มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดเมื่อระยะทางไม่เกิ น
90km

ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ของระยะทาง CSF ที่ส่งผลต่อ BER ของระบบที่ไม่ได้รับและได้รับการชดเชยด้วย DCF
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ภาพที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง CSF ที่ส่งผลต่ออัตราความผิดพลาดบิต
ของระบบที่ได้รับการชดเชยด้วย DCF และ OA
ภาพที่ 8 แสดงผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของระบบที่ได้รับการชดเชยด้วย OA (With OA) ระบบที่ได้รับการชดเชย
ด้วย DCF (With DCF) และระบบที่ได้รับการชดเชยด้วย DCF และ OA (With DCF&OA) ทาการทดสอบด้วยพารามิเตอร์ ตามตาราง
ที่ 1 ด้ว ยก าลัง งานส่ ง 5dBm จากผลการทดสอบปรากฏว่าระบบ With DCF&OA ให้ ป ระสิ ท ธิ ภาพของระบบสู งสุ ด เมื่ อ
ระยะทางการสื่ อสารน้อยกว่า 230km และมีประสิ ทธิ ภาพเทียบเท่าระบบ With OA เมื่อระยะทางการสื่ อสารสู งกว่า 230km โดย
ระบบ With OA และระบบ with DCF มีค่า BER น้อยกว่า 10-9 เมื่อระยะทางการสื่ อสารไม่เกิน 100km ในขณะที่ระบบ with DCF&OA
ระยะทางการสื่ อสารไม่เกิ น 200km และขณะที่ ระบบมีระยะทางการสื่ อสารเท่ากันและไม่เกิ น 100km ระบบที่ ทาการชดเชย
เฉพาะ DCF มีประสิ ทธิภาพสูงกว่าระบบที่ทาการชดเชยเฉพาะ OA

สรุ ปผลการวิจัย
ในงานวิจัยนี้ ได้ทาการศึ กษาและนาเสนอรู ปแบบการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของระบบการสื่ อสารเชิ งแสงโดยการ
ชดเชยโครมาติ กดิ สเพอร์ ชั่นด้วย Dispersion Compensating Fiber (DCF) ร่ วมกับการชดเชยการลดทอนของสัญ ญาณด้วย Optical
Amplifier (OA) พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลในเรื่ องอัตราความผิดพลาดบิต (Bit Error Rate : BER) โดยระบบที่ ได้รับการชดเชยด้วย DCF
ร่ วมกับการชดเชยด้วย OA จะมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าระบบที่ ไม่มีการชดเชยหรื อระบบที่มีการชดเชยเฉพาะ DCF หรื อเฉพาะ
OA โดยระบบที่ได้รับการชดเชยเฉพาะ DCF หรื อได้รับการชดเชยเฉพาะ OA จะมีค่า BER น้อยกว่า 10-9 เมื่อระยะทางการสื่ อสาร
น้อยกว่า 100km ในขณะที่ระบบที่มีการชดเชยด้วย DCF ร่ วมกับการชดเชยด้วย OA สามารถมีระยะทางการสื่ อสารสู งถึง 200km
นอกจากนี้เมื่อระบบมีระยะทางการสื่ อสารเท่ากันแต่ไม่เกิน 100km ระบบที่ทาการชดเชยเฉพาะ DCF จะมีประสิ ทธิภาพสูงกว่า
ระบบที่ทาการชดเชยเฉพาะ OA
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การพัฒนาสื่ อดิจิทลั ความจริงเสริมคชลักษณ์ช้างสาคัญ ศู นย์ คชศึกษาจังหวัดสุ รินทร์
The Realistic Digital Media Development For The Elephant Morphology At Elephant Study Centre
In Surin Province
ศริ นยา มีบุญญา1 อุมาพร ไชยสูง2* ปฏิวตั ิ ยะสะกะ2
Sarinya Mibunya1, Umaporn Chaisoong2* and Patiwat Yasaka2

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่ อดิจิทลั ความจริ งเสริ มคชลักษณ์ชา้ งสาคัญ และประเมินความพึงพอใจของ
สื่ อดิจิทลั ความจริ งเสริ มคชลักษณ์ชา้ งสาคัญ ศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุ รินทร์ ด้วยแนวคิดการสร้างสื่ อของ ADDIE MODEL และ
แนวคิดพัฒนาระบบงานแบบรวดเร็ ว (RAD) โดยสามารถนาเสนอสื่ อผ่านอุปกรณ์ สมาร์ ทดี ไวซ์และระเบี ยบวิธีวิจยั เชิ ง
คุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก องค์ความรู ้ในด้านคชลักษณ์ชา้ งสาคัญจากหมอช้าง ควาญ
ช้าง นัก วิช าการที่ เกี่ ย วข้อ งและผู ้เชี่ ย วชาญด้านเทคนิ ค การผลิ ต สื่ อ และน าเสนอผ่ านเทคโนโลยีค วามจริ งเสริ ม ( AR)
ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาสื่ อฯ โดยการประเมินประสิ ทธิ ภาพของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคนิ คการผลิตสื่ อฯ มีค่า IOC เท่ากับ
̅ = 4.01) วิเคราะห์และแปลผลมีความ
1.00 ทุกข้อ และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝒙
เที่ยงตรงสามารถนาไปใช้ได้
คาสาคัญ : คชลักษณ์, ช้างสาคัญ, สื่ อความจริ งเสริ ม

ABSTRACT
The purpose of this research is The Realistic Digital Media Development for The Elephant Morphology at
Elephant Study Centre in Surin Province with the media concept of ADDIE MODEL and RAD. It’s possible to present
the media through smart devices using qualitative research and in-depth interviews. There are 6 major elephant expert,
mahouts, academic experts and experts in digital media and Augmented Reality (AR) are evaluating the efficiency of the
Digital Media Specialist (IOC =1.00) all analyzes and interpretations are accurate and can be used.

Keyword: Elephant Morphology, Digital Media, Augmented Reality
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บทนา
ช้างเป็ นสัตว์เก่าแก่คู่บา้ นคู่เมืองของชาวไทยมาช้านานและมีลกั ษณะโดดเด่นเป็ นสง่ามากกว่าสัตว์ชนิ ดอื่นๆ รวมไป
ถึ งความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับ ช้างในแต่ ละยุคสมัยมี ความเกี่ ยวข้องเชื่ อมโยงกัน มาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะยามศึ ก
สงคราม ใช้ชา้ งศึกในการต่อสู ้ปกป้ องอธิปไตยกับอริ ราชศัตรู หรื อยามแผ่นดินสงบสุ ขก็ใช้ชา้ ง ชักลากสิ่ งของแทนแรงงาน
มนุษย์ เพราะรู ปร่ างอันใหญ่โตทรงพลังมหาศาลที่สาคัญช้างเป็ นสัญลักษณ์แห่ งอานาจและบารมีของพระมหากษัตริ ยห์ รื อ
ผูป้ กครองไพร่ ฟ้าประชาชน และขณะเดียวกันก็เป็ นพาหนะสาคัญที่สมัยโบราณขาดไม่ได้ ดังนั้นช้างจึงเป็ นเครื่ องชี้บอกอีก
อย่างว่ากษัตริ ยพ์ ระองค์ใดจะมีบารมีกว้างใหญ่ไพศาลแค่ไหน (ศูนย์คชศึกษา, 2550) ทั้งยังแสดงถึงความมัง่ คัง่ และความอุดม
สมบรู ณ์ของประเทศ มีเหตุการณ์สาคัญเหตุการณ์หนึ่งในปี พ.ศ. 2092 มีสงครามระหว่างกษัตริ ย ์ พม่าต้องการช้างต้นจานวน
7 ช้าง ซึ่งเป็ นของพระมหาจักรพรรดิแห่ งกรุ งศรี อยุธยา ผูซ้ ่ ึ งได้รับการยกย่องเป็ นเทพเจ้าแห่งช้างเผือก ซึ่งช้างเผือกเคยอยูใ่ น
ธงประจาชาติ ไทยจนถึงปี พ.ศ. 2460 และปั จจุบันช้างเผือกยังเป็ นธงประจากองทัพเรื อไทย ช้างเผือกจะต้องได้รับ การ
พิจารณาตรวจคชลักษณ์จากผูช้ านาญของสานักพระราชวังโดยใช้กฎในสมัยโบราณ แบ่งช้างเป็ น 4 วรรณะ ซึ่งแต่ละวรรณะ
จะมีบา้ นในป่ าหิ มะพาน โดยใช้ลกั ษณะและหลักเกณฑ์ท้ งั เจ็ดอย่าง (ศูนย์อนุรักษณ์ชา้ งไทย, 2561)
ศูนย์คชศึกษา หรื อ หมู่บา้ นช้างจังหวัดสุ รินทร์ บ้านตากลาง ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม เป็ นศูนย์เลี้ยงช้างที่ มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และที่สุดในโลก (วิกิพีเดีย, 2018) ชาวบ้านตากลางดั้งเดิมเป็ นชาวกูย หรื อกวย มีความชานาญใน
การคล้องช้างป่ า ฝึ กหัดช้างและเลี้ ยงช้าง ส่ วนมากเดิ นทางไปคล้องช้างบริ เวณชายแดนต่อเขตประเทศกัมพูชา ปั จจุบัน
ชาวบ้านยังคงเลี้ยงช้าง และฝึ กช้างเพื่อไปร่ วมการแสดงในงานช้างของทุกจังหวัดทุกปี ช้างที่นี่ถูกเลี้ยงไว้เป็ นเพื่อน นอนร่ วม
ชายคาเดียวกับเจ้าของ เปรี ยบเสมือนสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้ ทางจังหวัดได้เห็นถึงความสาคัญ จัดสร้างพิพิธภัณฑ์
ช้างขึ้นภายในหมู่บา้ น เพื่อรวบรวมประวัติความเป็ นมาเกี่ยวกับช้าง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ ใช้ในการคล้องช้าง และให้ความรู ้ใน
เรื่ องข้อมูลเกี่ยวกับช้าง จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการบอกเล่าของหมอช้าง ชาวบ้านและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง “คชลักษณ์ ” หรื อ
รู ปพรรณสัณฐานของช้างทั้งดีและไม่ดี ยังคงเป็ นคาถามยอดนิ ยมของนักท่องเที่ยวและผูส้ นใจทัว่ ไปที่หลัง่ ไหลมาเยี่ยมชม
วิถีชีวติ ของคนกับ
วิกฤติชา้ งไทยเป็ นปั ญหาสาคัญที่สะท้อนให้เห็นภาพความเสื่ อมถอยด้านบทบาทและหน้าที่ของช้างไทย จากเดิมที่
เป็ นสัตว์คู่บา้ นคู่เมืองและเป็ นความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างที่หยัง่ ลึกลงไปในจิตวิญาณของสังคมชนชาวสยามจนยากที่จะหา
สัตว์อื่นใดมาทดแทนได้ จากความยิ่งใหญ่ในอดีตเหลือไว้แต่เพียงสถานะของสัตว์ใหญ่ประเภทหนึ่งที่อยูท่ ่ามกลางความรัก
ความห่ วงใยที่ ยงั ขาดพลังร่ วมในการบริ หารจัดการด้านสวัสดิ ภาพ (Animal welfare) คุณ ภาพชี วิตที่ ดีของช้างไทยอย่างเป็ น
ระบบและครบวงจร ในอีกด้านหนึ่ งของสังคมไทย ช้างป่ ากลายเป็ นคู่กรณี ของชาวบ้านที่ประกอบอาชี พเกษตรกรรมแถบ
ชายป่ าในแต่ละภูมิภาคของราชอาณาจักรไทย เป็ นเหตุให้ชา้ งไทยต้องเผชิญกับปั ญหาต่าง ๆ นานัปการและเสี่ ยงต่อการสู ญ
พันธุ์ในอนาคตกาลที่ไม่มีผใู ้ ดสามารถคาดคะเนได้อย่างถูกต้อง (ชายนา ภาววิมล, 2559) และเมื่อกระแสการพัฒนาทางการ
เศรษฐกิจและสังคมได้รุกคืบเข้ามาในพื้นที่ชุมชน ความต้องการพื้นที่เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจก็มีมากขึ้นตามลาดับ ส่ งผลให้มี
การบุ กรุ กพื้นที่ ป่าไม้ในบริ เวณตาบลกระโพหลายแห่ ง ซึ่ งแต่เดิ มพื้นที่ ป่าไม้ในบริ เวณนี้ มีความอุดมสมบู รณ์ ไปด้วยพืช
อาหารช้าง และสมุนไพรรักษาช้าง ส่ งผลให้พืชอาหารช้างในพื้นที่ ลดลงไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงช้างที่ มีอยู่เป็ นจานวนมาก
ประกอบเจ้าของช้างไม่มีอาชีพอื่นที่มนั่ คงนอกจากการเลี้ยงช้าง จึงจาเป็ นต้องนาช้างไปรับจ้างอยูต่ ามปางช้างหรื อสวนสนุก
และส่วนหนึ่งได้นาช้างออกตระเวนเร่ ร่อนขายของที่ระลึกและอาหารช้างตามชุมชนเมืองทั้งในกรุ งเทพมหานคร ปริ มณฑล
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และจังหวัดที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการเลี้ยงชีพและครอบครัว ซึ่งก่อให้เกิดปั ญหาภาพลักษณ์ของช้าง ปั ญหาด้านสุ ขภาพ
ช้าง ปั ญหาทางด้านสังคม ปั ญหาการจราจร และครอบครัวของเจ้าของช้างที่ตอ้ งทิ้งถิ่นฐานไปเป็ นเวลานาน (ศูนย์คชศึกษา,
2550)
เมื่อพิจารณาจากภูมิหลังและเหตุผลดังกล่าวข้างต้นเพื่อนาเสนอเรื่ องราวของช้างเผือก (White Elephant) หรื อช้าง
ส าคัญ ซึ่ งเป็ นข้อ มู ล จากการทบทวนวรรณกรรม และ “เรื่ อ งเล่ า” หรื อ “ประวัติ ศ าสตร์ บ อกเล่ า” (Oral History) จาก
ประสบการณ์และความทรงจาร่ วมของชุมชนคนเลี้ยงช้างจากรุ่ นสู่ รุ่น ให้สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ จารี ตประเพณี การ
ดูแลและคุม้ ครองช้างไทย กอปรกับผูว้ ิจยั ค้นพบว่า มีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับคชลักษณ์ชา้ งสาคัญอยูน่ ้อยหรื อมาก จึงมีความ
สนใจที่จะทาการวิจยั ในเรื่ องนี้ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้ร่วมกันราลึกและตระหนักถึงความสาคัญของช้าง และพร้อมใจกัน
อนุ รักษ์ชา้ งให้คงอยู่คู่กบั ชาติ ไทยตลอดไป เผยแพร่ ให้เป็ นชุ ดความรู ้ท้องถิ่นอย่างเป็ นระบบผ่านอุปกรณ์ Smart Device
สาหรับ Smart Life ตอบโจทย์ของคนในยุคไทยแลนด์ 4.0

วิธีดาเนินการวิจัย
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาสื่ อดิจิทลั ความจริ งเสริ มเสริ มคชลักษณ์ชา้ งสาคัญ ศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุ รินทร์
1.2 เพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพของสื่ อดิจิทลั ความจริ งเสริ มคชลักษณ์ชา้ งสาคัญ ศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุ รินทร์
1.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจการสื่ อดิจิทลั ความจริ งเสริ มคชลักษณ์ชา้ งสาคัญ ศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุ รินทร์

2. ขอบเขตและขั้นตอนการดาเนินงานวิจยั
2.1 ใช้ ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth
Interview) โดยมีผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคือ หมอช้างหรื อควาญช้าง นักวิชาการหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องในศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุ รินทร์

จานวน 6 คน ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีองค์ความรู ้ในด้านคชลักษณ์ชา้ งสาคัญ ประกอบด้วย
2.1.1 หมอช้าง ประกอบด้วย

1) นายมา ศาลางาม ตาแหน่ง หมอจา
2) นายบุญมา แสนดี ตาแหน่ง หมอสะเดียง
3) นายอินทร์ ศาลางาม ตาแหน่ง หมอสะเดียง
2.1.2 เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุ รินทร์
1) นายรุ่ งเพชร ศาลางาม และ 2) นายสมชาย มาดี
2.1.3 นักวิชาการ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุ รินทร์
1) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร

สารสนเทศที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เรื่ องคชลักษณ์
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ช้างสาคัญ 4 ลักษณะ (ศูนย์คชศึกษา, 2550) มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะที่ 1 ช้างเผือก คือมีลกั ษณะมงคลทั้งหมด 7 ประการ มีมงคลลักษณะครบถ้วนตามตาราคชลักษณ์หรื อ
ช้างมงคล ได้แก่ ตาขาว เพดานปากขาว เล็บขาว ขนขาว พื้นหลังขาว หางขาว และ อัณฑโกสขาว
ลักษณะที่ 2 ช้างประหลาดหรื อช้างสี ประหลาด มีมงคลลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างแต่ไม่ครบ
๗ ประการตามลักษณะมงคลตามตาราคชศาสตร์ ลักษณะของช้างสี ประหลาดจะคล้ายกับช้างเผือก แต่แตกต่างตรงผิวหนัง
อาจจะไม่ได้ขาวไปทั้งตัว มีรอยด่างตามร่ างกาย ขนหรื อเล็บอาจจะไม่ขาว
ลักษณะที่ 3 ช้างเนี ยม เป็ นช้างที่มีลกั ษณะ ๓ ประการ มีลกั ษณะ พื้นหนังดา งามีลกั ษณะดังรู ปปลีกล้วย และ
เล็บ ด า ซึ่ งช้างทั้ง 3 ประเภทนี้ ถื อ เป็ นช้างคู่ บ ารมี ข องพระมหากษัต ริ ย ์เท่ านั้น ผูค้ รอบครองจะต้องน าช้างขึ้ น ทู ล เกล้า
ทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพื่อเป็ นช้างทรงตามราชประเพณี ที่ปฏิบตั ิกนั มา
ลักษณะที่ 4 ช้างสามัญ เป็ นช้างเลี้ยง สามารถพบได้ทวั่ ไปในปั จจุบนั
2.2 พื้นทีเ่ ก็บรวบรวมข้ อมูล คือ ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุ รินทร์
2.3 สมมติฐานการวิจยั

สื่ อดิจิทลั ความจริ งเสริ มคชลักษณ์ชา้ งสาคัญ ที่ พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิภาพอยูใ่ นระดับมากขึ้นไป
2.4 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในงานวิจยั

2.4.1 ตัวแปรต้น คือ สื่ อดิจิทลั จริ งเสริ มคชลักษณ์ชา้ งสาคัญ ศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุรินทร์
2.4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลความต้องการสื่ อ ประสิ ทธิภาพและความพึงพอใจต่อสื่ อดิจิทลั ฯ
กรอบแนวคิดการวิจยั

ประสิทธิ าพ
ผลจากความต้ องการ
พ นาสื่อฯ

ความพึงพอใจ

การพ นาสื่อดิจิทล
ความจริ งเสริ มคช
ลก ณช้ างสาคญ นู ย
คช กึ าจงหวดสุรินทร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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คณะผู ้วิ จัย ได้ร วบรวมเอกสาร แนวคิ ด ทฤษฏี และจัด สร้ า งเครื่ อ งมื อ ขึ้ นเอง
โดยได้รับคาแนะนาและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่งมีข้ นั ตอนในรายละเอียดดังนี้
2.5 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย

1) ศึกษาเอกสารตารา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นข้อมูลในการสร้างเครื่ องมือ
2) สัมภาษณ์เชิงลึก ควาญช้าง และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นข้อมูลในการสร้างเครื่ องมือ
3) ร่ างแบบสอบถามประสิ ทธิภาพของสื่ อฯ เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ แก้ไข แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะเป็ นเบื้องต้น
4) ตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ องมื อวิจัย (Questionnaire) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่ อปรั บ ปรุ งแก้ไขเพิ่ มเติ ม ถู ก
สมบูรณ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
5) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้นจากการค้นคว้าและดัดแปลง
จากเอกสารและงานวิจยั ต่างๆที่ เกี่ยวข้อง และมีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ตอน
คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ เพศ สถานภาพ อาชีพ และ รายได้
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อประสิ ทธิ ภาพสื่ อดิจิทลั (ผูเ้ ชี่ยวชาญ) และ ความความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
ต่อสื่ อดิจิทลั (กลุ่มตัวอย่าง) แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ สื่ อดิจิทลั ตัวอักษร โทนสี และองค์ประกอบสื่ อดิจิทลั
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็ นคาถามปลายเปิ ด
เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อการวิเคราะห์ จากตาตอบตอนที่ 2 ด้านรู ปแบบและองค์ประกอบสื่ อดิ จิทลั ให้ค่าคะแนน
ดังต่อไปนี้ (Likert,1961)
5 หมายถึง

มีประสิ ทธิภาพ

อยูใ่ นระดับมากที่สุด

4 หมายถึง

มีประสิ ทธิภาพ

อยูใ่ นระดับมาก

3 หมายถึง

มีประสิ ทธิภาพ

อยูใ่ นระดับปานกลาง

2 หมายถึง

มีประสิ ทธิภาพ

อยูใ่ นระดับน้อย

1 หมายถึง

มีประสิ ทธิภาพ

อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

เกณฑ์การแปลความหมายดังนี้ (ชัชวาลย์ เรื องประพันธ์, 2539)
1.00-1.80

มีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

1.81-2.60

มีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับน้อย

2.61-3.40

มีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับปานกลาง

3.41-4.20

มีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับมาก

4.21-5.00

มีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับมากที่สุด
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2.6 ตรวจสอบความเที่ยงตรง ด้านเทคนิ ค การผลิ ต สื่ อ และระบบ โดยผูเ้ ชี่ ย วชาญ การเลื อ กแบบเจาะจง ( Purposive
Sampling) จานวน 3 ท่าน รายละเอียดดังนี้
1) ผศ.ดร.ปรมาพร อ่อนจันทร์

ประจาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

2) อาจารย์นวัฒกร โพธิ สาร

ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย

3) อาจารย์จกั รกฤช ใจรัศมี

ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย

2.7 การเก็บรวบรวมข้ อมูล

คณะผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบขั้นตอนการเก็บรวบรวมการพัฒนาสื่ อสิ่ งพิมพ์ความจริ งเสริ มเสริ มคชลักษณ์ชา้ งสาคัญ
ศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุ รินทร์ กับกลุ่มนักท่องเที่ยว ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561 รวมระยะเวลา 3 เดือน ซึ่ ง
เป็ นฤดูกาลท่องเที่ยวและช่วงเวลาดังกล่าวจะมีนกั ท่องเที่ยวเข้ามาเยีย่ มชมศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุรินทร์เป็ นจานวนมาก
2.8 ขั้นตอนการพัฒนาสื่ อดิจทิ ัล โดยใช้แนวคิดของ ADDIE MODEL คือ การเขียนผังงานและแผนการดาเนินเรื่ อง เพื่อ
การนาเสนอเนื้อหาและกระบวนการ (Kent Gustafson & Rober Maribe, 2002) ดังภาพที่ 2 และ 3
START

START

Requirement
Gathering

Marker/Printing
media

Literature reviews

Web cam/Smart
Device

ADDIE Model
Layar Application
Content Validity

/ Efficiency
Yes
Implement/Evaluatio

No

No
Marker Database
Yes
Digital Media

n
Handbook/Report

STOP

STOP

ภาพที่ 2 ผังการดาเนินงานพัฒนาสื่ อดิจิทลั

ภาพที่ 3 ผังการใช้งานสื่ อดิจิทลั
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2.9 สถิตท
ิ ใี่ ช้ ในงานวิจยั

งานวิจยั ในครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าความถี่ (N)
ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) แปลผลโดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scale) (บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธ์, 2542)

สรุ ปผลการวิจัย
ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่า
3. อายุ
ต่ากว่า 23 ปี
24-35 ปี
36-45 ปี
46-55 ปี
56-60 ปี
61ปี ขึ้นไป
4. รายได้
น้อยกว่า 10,000 บาท
ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท
ระหว่าง 20,001 - 40,000 บาท
ระหว่าง 40,001 ขึ้นไป

รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

13
20

39.4
60.6

3
19
11

13.6
56.4
33.3

3
2
17
3
4
3

9.09
6.06
51.1
9.09
12.12
9.09

5
25
1
2
33

22.7
63.6
4.5
9.1
100

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.6 และเพศชาย จานวน 13
คน คิดเป็ นร้อย 39.4 มีสถานภาพ สมรส จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.4 รองลงมาคือ หย่า จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ
33.3 และโสด จานวน 3 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 13.6 ส่ วนมากมี อ ายุระหว่าง 36-45 ปี จ านวน 17 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 51.1
รองลงมา อายุ56-60 ปี จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.12 อายุต่ากว่า 23 ปี จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.09 อายุ 61 ปี ขึ้น
ไป จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.09 อายุ 46-55 ปี จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ9.09 อายุ 24-35 ปี จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 6.06 ส่ วนใหญ่มีรายได้ ระหว่าง 10,001 -20,000 บาท จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.6 รองลงมา มี รายได้น้อยกว่า
10,000 บาท จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.7 รายได้ระหว่าง 40,001 บาทขึ้นไป จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.1 และมี
รายได้ระหว่าง 20,001-40,000 บาท จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.5 ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อสื่ อสิ่ งพิมพ์ (แผ่นพับ/Marker)
ประเมินความพึงพอใจ
5. ความพึงพอใจต่อการจัดองค์ประกอบของแผ่นพับ
แบบเป็ นทางการ (Formal)
แบบกึ่งทางการ (Semiformal)
แบบไม่เป็ นทางการ (Informal)
6. ความพึงพอใจต่อรู ปแบบตัวอักษรหัวเรื่ อง
แบบ TH sarabunPSK
แบบ SuperspaceBold
แบบ TH charm of AU
แบบ Cordia new
แบบ DSN freehand
7. ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบโทนสี กบั โปสเตอร์และแผ่นพับ
โทนสี ผหู ้ ญิง (feminine)
โทนสี เย็น (cool)
โทนสี ธรรมชาติ (tasty)
โทนสี สดชื่น (Fresh)
โทนสี คลาสิ ค (classic)
รวม

จานวน

ร้ อยละ

3
11
19

9.1
33.3
57.6

1
19
2
2
9

3.0
57.6
6.1
6.1
27.3

9
12
4
5
1
33

27.3
36.4
12.1
15.2
3.0
100

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดองค์ประกอบด้านแผ่นพับแบบไม่เป็ นทางการ
(Informal) จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.6 โดยส่ วนใหญ่มีความพึ งพอใจต่อตัวอักษรหัวเรื่ อง แบบ SuperspaceBold
จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.6 และส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการเลือกโทนสี แบบเยือกเย็น (cool) จานวน 12 คน คิด
เป็ นร้อยละ 36.4 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจต่อองค์ประกอบด้านวีดีทศั น์
ระดับความพึงพอใจ
𝑥̅
S.D
ระดับ
การลาดับภาพ
3.95
0.62
มาก
ความคมชัดของระบบภาพ
3.82
0.66
มาก
ความชัดเจนของระบบเสี ยง
3.74
0.68
มาก
การใช้สีสนั และเทคนิคที่เหมาะสม
4.02
0.73
มาก
3.88
0.68
มาก
รวม
จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อองค์ประกอบด้านวีดีทศั น์ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥 = 3.88)
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่าการใช้สีสนั และเทคนิคที่เหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥 = 4.02) รองลงมาคือ การลาดับภาพ
อยูใ่ นระดับมาก (𝑥 = 3.95) ความคมชัดของระบบภาพ อยูใ่ นระดับมาก (𝑥 = 3.82) และความชัดเจนของระบบเสี ยงอยูใ่ น
ระดับมาก (𝑥 = 3.74) ตามลาดับ
องค์ ประกอบด้ านวีดที ศั น์
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ระดับความพึงพอใจ
𝑥̅

S.D

ระดับ

การปฏิสมั พันธ์ผา่ นระบบ Android ได้

4.14

0.68

มาก

การปฏิสมั พันธ์ผา่ นระบบ IOS ได้

3.97

0.71

มาก

สามารถควบคุมลักษณะการเชื่อมโยงไปยังโซเชียลเน็ทเวิร์คอื่นได้

3.95

0.75

มาก

สามารถเชื่อต่อและแสดงผลในวีดีทศั น์ได้

4.18

0.79

มาก

ระยะเวลาในการประมวลผล

3.85

0.70

มาก

4.01

0.73

มาก

รวม
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของแบบปฏิสมั พันธ์ดว้ ย AR

จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของแบบปฏิสัมพันธ์ดว้ ย AR ภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (𝑥̅ = 4.01) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่าสามารถเชื่ อมต่อและแสดงผลในวีดีทศั น์ได้อยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ = 4.18)
การปฏิ สัมพันธ์ผ่านระบบ Android ได้อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.14) การปฏิ สัมพันธ์ผ่านระบบ IOS ได้ อยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ =
3.97) สามารถควบคุมลักษณะการเชื่อมโยงไปยังโซเชียลเน็ทเวิร์คอื่นได้อยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ = 3.95) และระยะเวลาในการ
ประมวลผลอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ = 3.85) ตามลาดับ

อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย
จากการวิจยั ครั้งนี้ ตามวัตถุประสงค์ประเมินประสิ ทธิ ภาพและความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อสื่ อดิจิทลั ความจริ ง
เสริ มคชลักษณ์ชา้ งสาคัญ ศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุรินทร์ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
นักท่องเที่ ยว ระหว่างเดือน พฤศจิ กายน 2560 - มกราคม 2561 รวมเวลา 3 เดื อน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จานวน 33 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่ องมือและประสิ ทธิ ภาพสื่ อฯ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ( IOC = 1.0) จานวน 3
ท่าน นาเสนอด้วยสถิตเชิงพรรณนา ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อฯ ผ่าน
แผ่ น พับ แบบไม่ เป็ นทางการ (informal) ลัก ษณะตัวอัก ษรแบบ SuperspaceBold ใช้โ ทนสี ที่ ให้ ค วามเยือ กเย็น ( Cool) โดยมี
̅̅̅= 4.01) และต้องการเห็ น
องค์ประกอบของสื่ อเป็ นวีดีทัศน์และให้ความสาคัญในการใช้สีสันและเทคนิ คที่ เหมาะสม (𝑥
̅̅̅= 4.14) ซึ่ งสอดคล้องกับ
ความสามารถในการเชื่อมต่อเครื อข่ายและการแสดงผลอย่างต่อเนื่ องผ่านระบบ Android Platform (𝑥
งานวิจยั ของ (ประทีป วิจิตรศรี ไพบูลย์, 2559) ด้านองค์ประกอบศิลป์ ทาให้ผลงานเนื้ อหาที่ ดี การจัดวางอย่างเป็ นระเบียบ
ง่ายต่อการใช้งาน มีความสวยงาม ทั้ง สี สัน และรู ปแบบการจัดวาง การใช้คลุมโทนของสี และฉาก เหมาะสาหรับผูใ้ ช้ทุกเพศ
ทุกวัย และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (มานพ สว่างจิ ต, 2559) และ (มงคล หล้าดวงดี , 2559) ด้วยเทคโนโลยีผสานความ
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จริ งเสริ ม (Augmented Reality) ผ่านอุปกรณ์ Smart Device เพื่อให้คนไทยทุกคนได้ร่วมกันราลึกและตระหนักถึงความสาคัญของ
ช้างและพร้อมใจกันอนุรักษ์ชา้ งให้คงอยูค่ ู่กบั ชาติไทย ตอบโจทย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0
ข้ อเสนอแนะ
พัฒนาสื่ อในรู ปแบบ 3D เช่น การจาลองสถานการณ์ อัตลักษณ์ชา้ งสาคัญ และนาไปใช้ในงานอนุรักษ์ดา้ นอื่น ๆ

กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ครั้งนี้ สาเร็ จลุล่วงด้วยความอนุเคราะห์อย่างสู งจากผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ยวข้อง จากศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุ รินทร์
คณาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผูเ้ ชี่ยวชาญและ
ครอบครัวที่น่ารักที่ทาให้การวิจยั ในครั้งนี้สาเร็ จด้วยดี

เอกสารอ้างอิง
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.
กิดานันท์ มลิทอง .(2543) .เทคโนโลยีกำรศึกษำและนวัตกรรม. กรุ งเทพมหานคร.อรุ ณการพิมพ์ :
ชัชวาลย์ เรื องประพันธ์ .(2539) .สถิติพืน้ ฐำน. ขอนแก่น.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา :
ชายนา ภาววิมล 8) .มีนาคม 2559). วิกฤติช้ำงไทย.เส้ นทำงสู่ควำมมืดมนหรื อแสงสว่ ำงที่ปลำยอุโมงค์ : เรี ยกใช้เมื่อ
:จาก สานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2561 กุมภาพันธ์ 2
http://www.phd.mbu.ac.th
ณัฐพล ชูลิกรณ์ .(2552 - -) .หลักกำรเบือ้ งต้ นของสื่ อดิจิทัล. เรี ยกใช้เมื่อ จาก 2560 กรกฎาคม 8
http://olearning.siam.edu/images/stories/HANDOUT/2_2554/nitade/digital/h144201_1.pdf
ธัญญ์ชลิตา สิ ทธิ์ภูรินท์กลุ .(2559) .กำรศึกษำควำมต้ องกำรสื่ อเพื่อกำรเรี ยนรู้ ของศูนย์ กำรเรี ยนรู้ ร่ ุ งอรุ ณของเล่ นพืน้ บ้ ำน เขต
ทวีวฒ
ั นำ. กรุ งเทพฯ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ :
นวลมีศรี สุมิตรา .(2558) .กำรพัฒนำระบบสื่ อเสมือนจริ งสำหรั บชุดไทยพระรำชนิยม. กรุ งเทพม :รภ.สวนสุนนั ทา.
บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธ์ .(2542) .เทคนิคกำรสร้ ำงเครื่ องมือรวบรวมข้ อมูลสำหรั บกำรวิจัย. กรุ งเทพฯ :B&B Publishing.
ประทีป วิจิตรศรี ไพบูลย์ การพัฒนาสื่ อเสมือนจริ งโดยใช้ .(2559) .(AR) เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว.-- .
มงคล หล้าดวงดี .(2559) .ระบบสำรสนเทศด้ ำนกำรท่ องเที่ยวด้ วยควำมเป็ นจริ งเสริ มบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ .
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ :
มานพ สว่างจิตการพัฒนาสื่ อความจริ งเสมือน วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนที่มีผลสัมฤทธ .(2559) .ฺิฺ์ต่าากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
สพป.นครนายก .วำรสำรเทคโนโลยีกำรศึกษำและมีเดียคอนเวอร์ เจนซ์ , 87-95.
วิกิพีเดีย 30) .มกราคม 2018). ศูนย์ คชศึกษำ :เข้าถึงได้จาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี .https://th.wikipedia.org/
ศูนย์คชศึกษา 30) .มกราคม 2550). ลำดับศักดิ์ของช้ ำงสำคัญเข้าถึงได้จาก .: http://www.elephantworldsurin.com

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
ศูนย์อนุรักษณ์ชา้ งไทย 25) .มกราคม2561 ). ศูนย์ อนุรักษณ์ ช้ำงไทย. เรี ยกใช้เมื่อ จาก สถาบันคชบาล 2561 มกราคม 25
: แห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้http://www.thailandelephant.org/
สมชาย มาดี 7) .กุมภาพันธ์ 2561). การเรี ยงลาดับตาแหน่งหรื อยศของหมอช้างศริ นยา มีบุญญา) ., ผูส้ มั ภาษณ์(
โอภาส เอี่ยมสิ ริวงศ์. (2548). กำรวิเครำะห์ และกำรออกแบบระบบ. กรุ งเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน่ .

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

646

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

647

โครงข่ ายตรวจสอบภูมิอากาศแบบไร้ สายสาหรับระบบฟาร์ มอัจฉริยะ
Wireless Weather Sensor Network for Smart Farm
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ นาเสนอโครงข่ายการตรวจสอบภูมิอากาศแบบไร้สายพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลของภูมิอากาศ โดยการใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ , อุปกรณ์ตรวจรู ้, อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และระบบจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ มาทางานร่ วมกัน เพื่อใช้
ตรวจสอบและเก็บข้อมูลบริ เวณพื้นที่เกษตรกรรมและนาไปใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการทาการเกษตรเพื่อเพิ่มจานวน
ผลผลิ ต และคุ ณ ภาพให้ ม ากขึ้ น การด าเนิ น การส่ ว นแรกคื อ ท าการออกแบบสถานี ที่ ใ ช้ใ นตรวจสอบภู มิ อ ากาศ ซึ่ ง
ประกอบด้วยอุป กรณ์ Node MCU ESP8266 ซึ่ งมี โมดู ล การสื่ อ สารไร้ ส ายย่าน 2.4 GHz, ตัวตรวจรู ้ DHT11 สามารถวัด
อุณหภูมิได้ 0-50 องศาเซลเซี ยส และความชื้น 20-90% RH, อุปกรณ์ตรวจรู ้ทิศทาง, อุปกรณ์ตรวจรู ้ความเร็ วลมแบบ 3 ถ้วย
และอุปกรณ์ตรวจรู ้ปริ มาณน้ าฝน ส่ วนที่สองเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทางานด้วยโปรแกรม Arduino IDE และจัดเก็บ
ข้อมูลบนไฟร์ เบสคลาวด์ พร้อมทั้งติตตั้งระบบพลังงานแสงอาทิ ตย์ภายในสถานี ตรวจสอบเพื่อง่ายต่อการติดตั้งในพื้นที่
ห่ างไกลไฟฟ้า จากนั้นทาการทดสอบทางานของสถานี ตรวจสอบภูมิอากาศ ในพื้นที่โล่งแจ้งเพื่อทดสอบประสิ ทธิภาพการ
ท างานของระบบ และอุ ป กรณ์ ต่างๆ โดยเก็บ ผลเป็ นเวลา 1 สัป ดาห์ และท าการเปรี ยบเที ยบระหว่างสถานี ตรวจสอบ
ภูมิอากาศแบบไร้สายต้นแบบกับเครื่ องมือวัดมาตรฐาน ผลการดาเนิ นงานจากต้นแบบระบบโครงข่ายตรวจสอบภูมิอากาศ
แบบไร้สายที่ออกแบบ พบว่าค่าที่ได้จากอุปกรณ์ตรวจรู ้ที่นามาต่อร่ วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์น้ นั มีค่าผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อ
นามาเทียบกับอุปกรณ์ตรวจรู ้มาตรฐาน ซึ่งการวัดปริ มาณน้ าฝนมีค่าผิดพลาดเฉลี่ย 3%, การวัดความเร็ วลมมีค่าผิดพลาดเฉลี่ย
5%, การวัดอุณหภูมิมีค่าผิดพลาดเฉลี่ย 7%, และการวัดความชื้นมีค่าผิดพลาดเฉลี่ย 1% ซึ่งค่าดังกล่าวสามารถนามาวิเคราะห์
เพื่อใช้เพิ่มประสิ ทธิภาพด้านเกษตรกรรมได้แต่ยงั คงต้องมีการปรับปรุ งเพื่อลดค่าผิดพลาดลง
คาสาคัญ : ภูมิอากาศ, อุปกรณ์ตรวจรู ้, ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์, การสื่ อสารไร้สาย

1

สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตาบล คลองหก อาเภอ ธัญบุรี
จังหวัด ปทุมธานี
1
Department of Electronics and Telecommunication Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology
Thanyaburi, 39 Village No. 1 Rangsit-Nakornnayok Road, Klong 6, Thanyaburi, Pathumthani, 12110 Thailand
*
ผูน้ ิพนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Boonyarit Kumkhet, Boonyarit.k@en.rmutt.ac.th
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

648

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

บทนา
เกษตรกรรม เป็ นอาชีพที่ประชากรในประเทศไทยประกอบอาชีพนี้ สู งถึงร้อยละ 29.3 เปอร์ เซ็นต์ จากการสารวจ
กลุ่มอาชี พทั้งประเทศของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไปที่ มีงานทา จาแนกตามอุตสาหกรรม และเขตการปกครอง พ.ศ. 2559
ของสานักงานสถิติแห่ งชาติ (“วารสารสถิติรายไตรมาส ปี ที่ 64 ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2559.” 2559 : 16) ซึ่ งเป็ นตัวผลักดันให้
เศรษฐกิจของชาติมีการเจริ ญเติบโต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ แต่ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ในยุคก่อน ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิ จของชาติ โมเดลประเทศไทย 1.0 ที่ เน้นภาคการเกษตร แต่ยงั พบปั ญหาในเรื่ องของ
ความยัง่ ยืน ในปั จจุบนั จึ งได้มีนโยบายโมเดล “ประเทศไทย 4.0” เพื่อการพัฒนาสู่ “ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน” ด้วยการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิ จด้วยนวัตกรรม ซึ่ งกลุ่มเทคโนโลยีการเกษตร เป็ นหนึ่ งกลุ่มที่ อยู่ในกลุ่มเป้ าหมายหลักในการพัฒนา
เทคโนโลยีมุ่งเน้นใช้งานร่ วมกับการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวติ ที่ดี มีอาชีพมัน่ คง มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ
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ควบคู่ไปกับการให้ความสาคัญ ในการพัฒ นาขี ดความสามารถในการผลิต การจัดการสิ นค้าเกษตรและความมัน่ คงด้าน
อาหาร ส่ งเสริ มการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนให้มีความเหมาะสม โดยกาหนดเป้ าหมาย สู่ ความเป็ น Smart
Farmer ซึ่ งเป็ นการจัดการฟาร์มที่แบบมืออาชีพ ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ให้เกษตรกรมีความสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ มีภูมิคุม้ กันพร้อมรับความเสี่ ยงด้านการผลิต การตลาด และมีการกระจายรายได้ที่ทวั่ ถึง มีความสามารถใน การผลิตและ
การตลาด ส่งเสริ มการทางานร่ วมกันระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม และพลังงานสู่เกษตรกรรมที่ยงั่ ยืนสื บไป
ภูมิอากาศเป็ นปั จจัยหลักที่ มีผลต่อการผลิตทางการเกษตร เช่น การวางแผนการเพาะปลูก การคัดเลือกพันธุ์ การ
วางแผนการปราบศัต รู พื ช หรื อ การวางแผนการใช้ที่ ดิ น อาจกล่ าวได้ว่าข้อ มูล ภู มิอ ากาศ เกื อ บทั้งหมดมี ป ระโยชน์ ต่ อ
การเกษตรทั้งสิ้ น เช่น อุณหภูมิ ความชื้ นสัมพัทธ์ ฝน การระเหยของน้ า ความเข้มของแสงและ ความยาวนานของแสงแดด
และลม ซึ่ งหากนาข้อมูลทางภูมิอากาศมาทาการวิเคราะห์และวางแผนก่อนทาการเกษตรจะสามารถช่วยให้เพิ่มศักยภาพใน
การผลิตและลดอัตราความเสี่ ยงลงได้ (“สรุ ปสาระสาคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560
- 2564.” 2560 : 1-22)
ดังนั้นในงานวิจยั นี้ จึงนาเสนอวิธีการตรวจสอบภูมิอากาศแบบไร้สายพร้อมทั้งการเก็บข้อมูลภูมิอากาศเพื่อเป็ น
แนวทางในวางแผนการทาการเกษตร โดยสถานี ตรวจสอบภูมิอากาศจะทาการตรวจรู ้อุณหภูมิ ความชื้ น ความเข้มแสง
ทิศทางและความเร็ วลม และมีการเก็บผลการตรวจสอบในรู ปแบบคลาวด์ ทั้งนี้ ในการออกแบบสถานี ตรวจสอบภูมิอากาศ
นั้นจะประยุกต์ใช้หลักการและเทคนิ คต่างๆ เพื่อสร้างตัวตรวจรู ้ในราคาที่ ไม่สูงและให้ประสิ ทธิ ภาพในการตรวจรู ้ขอ้ มูล
ภูมิอากาศที่ สามารถนาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการเพาะปลูกและเลือกพันธุ์พืชที่ เหมาะสมกับภูมิอากาศได้ (Pineres-Espitia,
G., Cama-Pinto, A., De La Rora Morron, D., Estevez, F.and Cama-Pinto, D. 2017 : 13) ซึ่งสถานีตรวจสอบภูมิอากาศจะถูก
ต่อร่ วมเข้ากับระบบโครงข่ายตรวจสอบภูมิอากาศแบบไร้ส ายซึ่ งเป็ นการใช้เทคโนโลยีในยุคดิ จิทัลด้านการสื่ อสารมา
ประยุกต์ใช้กับ การเกษตร (Farhat, M., Abdul-Niby, M., Abdullah, M. and Nazzal, A. 2017 : 1615-1618) พร้ อ มทั้งยังใช้
ระบบสมองกลอัจฉริ ยะ (Embedded System) และคอนโทรลเลอร์ (Controller) ร่ วมกับเทคโนโลยี Internet of things (IoT)
(Yawut, C. and Kilaso, S. 2010 : 155-159) ที่ มีก ารเก็ บ ข้อ มูล ในลักษณะฐานข้อ มูล หรื อระบบจัด เก็บ ข้อมู ลแบบคลาวด์
(Roneel, V.S. 2014 : 233-240), (Kodali, R.K. and Mandal, S. 2016 : 680-683) เพื่อเป็ นประโยชน์ในการพยากรณ์ภูมิอากาศ
และเตรี ยมความพร้อมพื้นที่การเกษตรเพื่อการเพาะปลูกได้

วิธีดาเนินการวิจัย
สาหรับแผนการดาเนิ นงานโครงข่ายตรวจสอบภูมิอากาศแบบไร้สายสาหรับระบบฟาร์ มอัจฉริ ยะแบ่งระยะเวลา
การทางานออกดังนี้
1. วางแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการวางแผนการดาเนินงานเป็ นการวางโครงสร้างหลักการทางานต่างๆ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
โซล่าเซลล์, กังหันลม, ตัววัดอุณหภูมิ , ตัววัดปริ มาณน้ าฝนและความชื้ น อี กทั้งในส่ วนของโปรแกรมศึ กษาการใช้ Node
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MCU ESP8266 ซึ่ งเป็ นตัวประมวลผลและควบคุมการทางานของสถานี ตรวจสอบภูมิอากาศ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลของ
กลุ่มเมฆ เพื่อกาหนดขอบเขตของการทางาน กาหนดช่วงเวลาของการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นขั้นตอน
2. ออกแบบและสร้ างสถานีตรวจสอบภูมอิ ากาศ
การออกแบบและสร้างสถานี ตรวจสอบภูมิอากาศ เพื่อใช้ในโครงข่ายตรวจสอบภูมิอากาศแบบไร้สายสาหรั บ
ระบบฟาร์ มอัจฉริ ยะ เริ่ มต้นจากรู ปแบบและโครงสร้างของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้งที่ตอ้ งโดนแดด,
ฝน, ลม, พายุ ฯลฯ และทาการออกแบบสถานีตรวจสอบภูมิอากาศโดยแบ่งเป็ น 4 ส่วนดังนี้
2.1 ส่ วนควบคุมและประมวลผล จะใช้ Node MCU ESP8266 ซึ่ งเป็ นบอร์ ดประมวลผลที่ มีการทางานคล้ายกับ
Arduino แต่มีการปรับแต่งเพิ่มเติมโดยการเพิ่มโมดูล ESP-12E เข้าไปในบอร์ ดเป็ นลักษณะฝังติดกับตัวบอร์ ดหลักจึงทาให้
บอร์ดนี้มีความสามารถในด้านการสื่ อสารไร้สายในย่านความถี่ 2.4 GHz
Credit by

ภาพที่ 1 โครงสร้างบอร์ดและจุดต่อใช้งานของบอร์ด Node MCU ESP8266
2.2 ส่ วนตัวตรวจรู ้อุปกรณ์ตรวจรู ้ที่ใช้ในสถานี ตรวจสอบภูมิอากาศต้นแบบนั้น ประกอบด้วยอุปกรณ์ 4 ประเภท
ดังนี้
2.2.1 ตัวตรวจรู ้ปริ มาณน้ าฝน จะใช้เพื่อตรวจรู ้ปริ มาณน้ าฝนที่ ตก ณ เวลานั้น โดยใช้หลักการของไม้
กระดกและไมโครสวิตซ์ (Micro Switch) เพื่อใช้นบั จานวนการกระดกและคานวณออกมาเป็ นปริ มาณของน้ าฝน ซึ่งตัวตรวจ
รู ้ปริ มาณน้ าฝนจะประกอบด้วย 2 ส่ วนด้วยกัน ส่วนที่ 1 (ภาพที่ 2 และ 3) อุปกรณ์รับน้ าฝนมีลกั ษณะเป็ นรู ปทรงกระบอกมี
เส้นผ่าศูนย์กลางของปากถังรับน้ าฝน 8 นิ้ ว (150 มิลลิเมตร) สู ง 7.5 นิ้ ว (190 มิลลิเมตร) ลักษณะด้านในของถังรับน้ าฝนมี
ลักษณะเป็ นกรวยเพื่อรวมน้ าฝนที่ตกลงสู่ภาชนะรองรับน้ าฝน

ภาพที่ 2 โครงสร้างของถังรองรับน้ าฝน
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ภาพที่ 3 โครงสร้างของฐานรองถังรองรับน้ าฝน
ส่วนที่ 2 (ภาพที่ 4) ภาชนะรองรับน้ าฝนหรื อเรี ยกว่าภาชนะกระดก (Tipping Bucket) ทาหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณอนาล็อกไป
เป็ นดิ จิตอล คือเปลี่ยนปริ มาตรน้ าที่ ไหลผ่านลงกรวยอย่างต่อเนื่ องไปเป็ นจานวนครั้งของภาชนะที่ กระดกไปมา โดยการ
เคลื่อนไหวของภาชนะกระดกนี้จะถูกจับด้วยไมโครสวิตซ์ ซึ่ งสวิตซ์จะนาสัญญาณจานวนครั้งที่ได้ไปเข้าสู่ MCU node เพื่อ
ทาการประมวลผล

Micro switch
ภาพที่ 4 โครงสร้างของถังรองรับน้ าฝน
2.2.2 ตัวตรวจรู ้ทิศทางลม นั้นจะใช้ศรยาว มีลกั ษณะที่คล้ายกับเครื่ องบิน มีแพนหางตั้งตรงเป็ นตัวบังคับ
ให้ป ลายศรลมชี้ ไปในทิ ศทางที่ ลมพัดเข้ามา โดยที่ แ กนของศรลมหมุ น ได้รอบ (0-360 องศา) ใช้ไฟอิ น พุต 7-24 โวลต์
สัญ ญาณเอาต์พุต 4-20 มิ ลลิ แอมป์ และสามารถอ่านค่าทิ ศทางลมได้โดยต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้ า และจะนาไปติ ดตั้งไว้ฝั่ง
เดียวกันกับตัวตรวจรู ้ความเร็ วลม สายตัวตรวจรู ้ทิศทางลม ใช้หวั ต่อคอนเนคเตอร์ ชนิด X12K4P ใช้สายเคเบิลแบบสามแกน
ทองแดง สายสี น้ าตาลคือไฟบวก สายสี ดาคือไปลบ สายสี น้ าเงินคือสัญญาณ
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ภาพที่ 5 อุปกรณ์ตรวจรู ้ทิศทางลมแบบลูกศรและการติดตั้ง
2.2.3 ตัวตรวจรู ้ความเร็ วลมแบบสามถ้วย ประกอบด้วยถ้วยโลหะ 3 ใบ ที่ติดอยูก่ บั ปลายแขนของเครื่ อง
ทาจากอลูมิเนี ยมอัลลอยที่มีความทนต่อสภาพออากาศ เมื่อลมพัดจะทาให้ถว้ ยทั้งหมดหมุนรอบก้าน และจะคานวณกลับมา
เป็ นค่าความเร็ วลม เป็ นอุปกรณ์ ตรวจรู ้ความเร็ วลมที่ ให้ Output เป็ นแบบ analog 0 - 5 VDC และ 4 - 20 mA สามารถวัด
ความลมได้ต้ งั แต่ 0 - 30 m/s ความละเอียดในการวัด 0.1 m/s ใช้ไฟเลี้ยง 9 - 24 VDC สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -40 องศา
เซลเซี ยส ถึง 80 องศาเซลเซี ยส โดยจะนาไปติดตั้งไว้ดา้ นข้างตรงแขนที่ ของสถานี ตรวจสอบภูมิอากาศ และใช้ข้ วั ต่อชนิ ด
X14K4P สายเคเบิลแบบสามแกนทองแดง เหมาะสาหรับเครื่ องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก สามารถใช้กบั
อุณหภูมิที่สูงไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส สายสี แดงคือไฟบวก สายสี เหลืองคือไฟลบ สายสี ดาคือสัญญาณ

ภาพที่ 6 อุปกรณ์ตรวจรู ้ความเร็ วลมแบบสามถ้วยและการติดตั้ง
จากตารางที่ 1 แสดงการวัดค่าแรงดันเอาท์พุตของตัวตรวจรู ้ความเร็ วลมโดยวัดเมื่อมีลมกระทากับแกน
รู ปถ้วยและเกิดการหมุนของแกนและจ่ายแรงดันเอาท์พุทดังในตารางเราจะนาค่าแรงดันที่ ได้มาเข้าสู ตรคานวณเพื่อหาค่า
ความเร็ วของลม ด้วยสูตร
V×6 = U
เมื่อ

V = แรงดันเอาท์พทุ
U = ความเร็ วลม (เมตรต่อวินาที)
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ตารางที่ 1 ค่าเอาท์พทุ ของตัวตรวจรู ้ความเร็ วลม
Wind speed
(m/s)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

(Km/Hr)
3.6
7.2
10.8
14.4
18
21.6
25.2
28.8
32.4
36
39.6
43.2
46.8
50.4
54

Voltage
Output 0-5 V.
0.17
0.33
0.5
0.67
0.83
1
1.17
1.33
1.5
1.67
1.83
2
2.17
2.33
2.5

2.2.4 ตัวตรวจรู ้อุณหภูมิและความชื้ น โมดูลวัดอุณหภูมิและความชื้ น จะใช้โมดูล DHT 11 เป็ นตัววัด
อุณหภูมิและความชื้น ย่านวัดความชื้น 20 - 90% RH โดยมีค่าความแม่นยา +- 5% RH ความละเอียดในการวัด 1 % แสดงผล
แบบ 8 บิ ต สามารถวัดอุณหภูมิได้ 0 - 50 องศาเซลเซี ยส โดยมีค่าความแม่นยา +- 2 องศาเซลเซี ยสแสดงผลแบบ 8 บิ ต ใช้
กระแส 0.5 - 2.5 mA (ขณะทาการวัดค่า) ที่ระดับแรงดัน 3 - 5.5 VDC แล้วจะนาไปใสในกล่องพลาสติกที่มีอากาศถ่ายเทได้
สะดวก

ภาพที่ 7 อุปกรณ์ตรวจรู ้อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
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2.3 ส่ วนจัดเก็บข้อมูล ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ (Cloud storage) เป็ นรู ปแบบของเครื อข่ายการจัดเก็บข้อมูล
ซึ่งไม่เพียงแต่จดั เก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์จากผูใ้ ช้งานต่างๆแล้ว ยังเป็ นศูนย์รวมการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะ Virtual Pool
ซึ่งหมายถึงแนวทางที่ให้อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ถูกมองเป็ นอุปกรณ์ Hard disk ของผูใ้ ช้งานแต่ละคน ดังนั้นในศูนย์
จัดเก็บข้อมูลที่ ประกอบด้วย Storage Array มีการแบ่งเนื้ อที่ จดั เก็บข้อมูลของผูใ้ ช้งานแต่ละคน เสมือนหนึ่ งว่าแต่ละคนมี
Hard Drive ของตนเอง (แต่ใช้วิธีการแบ่งเนื้ อที่ใน Hard Drive) โดยศูนย์จดั เก็บข้อมูลนี้ อาจเป็ นผูบ้ ริ การรายใดรายหนึ่ งที่มี
Data Center ก็ได้ และผูใ้ ช้งานจะต้องเช่าใช้เนื้อที่ของ Hard Disk เพื่อจัดเก็บข้อมูลของเขาก็ได้ ข้อมูลของผูใ้ ช้บริ การอาจถูก
จัด เก็ บ ไว้ใน Hard Drive ตัวเดี ยวกัน หรื อ หลายตัว ในหลาย Server ก็ และความปลอดภัยของข้อ มู ลข่ าวสารขึ้ น อยู่กับ
ประสิ ทธิภาพและความน่าเชื่อถือของการให้บริ การ

ภาพที่ 8 ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ (Cloud storage)
2.4 ส่ วนพลังงาน ใช้โซล่าเซลล์ขนาด 50 W เป็ นตัวรับพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็ นพลังงานไฟฟ้า
โดยไม่ตอ้ งอาศัยแหล่งจ่ายไฟฟ้ าภายนอก ควบคุมการชาร์ จด้วยชาร์ จเจอร์ เพื่อชาร์ จไฟเข้าที่แบตเตอร์ รี่ เมื่อแบตเตอร์ รี่เต็ม
ชาร์จเจอร์ก็จะทาการตัดไฟจากโซล่าเซลล์ โดยจะทาการติดตั้งโซล่า เซลล์ไว้ส่วนบนสุดของของสถานีตรวจสอบภูมิอากาศ

ภาพที่ 9 แบบรู ปการต่อใช้งานโซล่าเซลล์และแผงโซล่าเซลล์
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ภาพที่ 10 บล็อกไดอะแกรมของสถานีตรวจสอบภูมิอากาศ
จากภาพที่ 10 แสดงโครงสร้างและขั้นตอนการทางานของสถานีตรวจสอบภูมิอากาศ ซึ่งจะแบ่งเป็ นภาคการทางาน
กันอย่างชัดเจน โดยเริ่ มจากส่วนของอุปกรณ์ตรวจรู ้ซ่ ึงทาหน้าที่เก็บข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสภาพแววดล้อมโดยรอบของพื้นที่
และนาส่ งข้อมูลมายัง MCU Node ซึ่ งเป็ นคอนโทรลเลอร์ คอนโทรลเลอร์ ทาการประมวลตามโปรแกรมที่ต้ งั ไว้และทาการ
ส่ งข้อมูลไปยัง Fire Base Storage ซึ่ งทาหน้าที่ เก็บข้อมูลในรู ปแบบคลาวด์ โดยผ่านโมดูลสื่ อสารไร้สายย่านความถี่ 2.4
GHz ซึ่ งข้อดี ข องระบบคลาวด์อ ย่างหนึ่ งคื อการเข้าถึ งข้อมู ล ได้ทุ กที่ ที่ ส ามาถรถใช้งานอิ น เตอร์ เน็ ตได้ โดยผ่าน Web
Browser และในส่ วนของพลังงานของสถานี ตรวจสอบภูมิอากาศ เราจะติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิ ตย์ซ่ ึ งประกอบด้วย
แผงพลังงานแสงอาทิ ตย์ แบตเตอร์ รี่ และวงจรชาร์ จไฟฟ้ า เพื่อ เพิ่ มความสามารถให้กับ สถานี ตรวจสอบภูมิ อากาศ ให้
สามารถติดตั้งในสถานที่ที่ ไม่มีไฟฟ้า
3. วิเคราะห์ ประสิทธิภาพของสถานีตรวจสอบภูมอิ ากาศ
การวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพของสถานี ตรวจสอบภูมิอากาศต้นแบบ โดยการนาผลจากอุปกรณ์ตรวจรู ้ประเภทต่างๆ
ที่ติดตั้งอยูใ่ นสถานี ตรวจสอบภูมิอากาศ มาเปรี ยบเทียบค่าต่างๆ กับเครื่ องมือวัดมาตรฐานและหาเปอร์ เซ็นต์ความผิดพลาด
เพื่อวิเคราะห์วา่ เครื่ องตรวจสอบภูมิอากาศต้นแบบนั้นมีประสิ ทธิ ภาพมากน้อยเพียงใด และนาข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
ภูมิอากาศ ไปเก็บไว้ในระบบจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์เพื่อนาข้อมูลที่ ได้ในแต่ละวันมาวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศของพื้นที่
นั้นๆ เพื่อประยุกต์ใช้กบั การเกษตร

4. สรุ ปผล
ในส่ วนนี้ จะดูวา่ สถานี ตรวจสอบภูมิอากาศที่สร้างขึ้นมานั้นประสบผลสาเร็ จมากน้อยเพียงใด สามารถเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับภูมิอากาศได้ถูกต้องหรื อไม่ มีขอ้ ผิดพลาดอย่างไรบ้างและสาเหตุมาจากอะไร และสถานี ตรวจสอบภูมิอากาศที่สร้าง
ขึ้นมานั้นมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไร สามารถนามาประยุกต์ใช้งานในด้านไหนได้บา้ ง
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ผลและวิจารณ์ผล
1. การทดสอบตัวตรวจรู้ ปริมาณนา้ ฝน
เราใช้ไซริ งค์พลาสติกที่มีระดับการวัดปริ มาตรน้ าในการทดสอบเนื่ องจากอุปกรณ์ตรวจรู ้ปริ มาณน้ าฝนที่เราสร้าง
ขึ้นเองอาจจะมีความไม่เที่ยงตรง เราจึงใช้การวัดปริ มาตรน้ าโดยใช้ไซริ งค์พลาสติกแล้วหยดน้ าลงไปในถังรองรับน้ าฝนแล้ว
เราก็ไปดูคา่ ที่อ่านได้จาก MCU node ค่าที่ได้คือจานวนครั้งที่ภาชนะกระดกกระทบไมโครสวิตซ์ของตัวตรวจรู ้ปริ มาณน้ าฝน
ที่วดั ได้มาทาการคานวณเพื่อหาปริ มาณน้ าฝน

ภาพที่ 11 แสดงการทดสอบตัวตรวจรู ้ปริ มาณน้ าฝนและการแสดงค่าบนคลาวด์
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบตัวตรวจรู ้ปริ มาณน้ าฝน

ปริมาณ
นา้ ฝน
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65

จานวนครั้ง
1
5
10
15
20
24
30
35
40
45
50
55
59
65

2
5
10
14
19
24
29
35
39
45
49
54
60
64

3
5
10
14
19
25
29
34
39
44
49
54
59
64

4
5
10
15
18
25
29
34
37
44
49
55
60
63

5
5
10
14
19
24
29
34
38
43
50
54
59
63

6
5
10
13
20
24
29
33
38
44
49
53
59
64

7
5
10
14
19
23
28
34
38
45
48
53
58
64

ค่ าเฉลีย่

Error%

5
10
14.14
19.14
24.24
29
34.14
38.42
44.28
49.14
54
59.14
63.85

0
0
5.73
4.3
3.04
3.33
2.45
3.95
1.6
1.72
1.81
1.43
1.76
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จากตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบตัวตรวจรู ้ ป ริ ม าณน้ าฝน โดยการก าหนดปริ ม าณน้ าฝนขึ้ น ตั้ง แต่ 5 – 65
มิลลิลิตร และทาการวัดผลในแต่ละช่วงปริ มาณน้ าฝน 7 ครั้ง ซึ่ งค่าเฉลี่ยของค่าผิดพลาดของตัวตรวจรู ้ปริ มาณน้ าฝนอยู่ที่
2.39% แม้วา่ ตัวตรวจรู ้ปริ มาณน้ าฝนต้นแบบจะมีค่าผิดพลาดอยูแ่ ต่ค่าผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็ยงั อยูใ่ นช่วงที่รับได้
2. การทดสอบตัวตรวจรู้ ความเร็วลม
จะนาตัวตรวจรู ้ความเร็ วลมที่เราทาขึ้นมาไปทาการทดสอบกับตัวตรวจรู ้ความเร็ วลมแบบมาตรฐาน โดยจะนาไป
ทดสอบกับพัดลมที่สามารถปรับระดับความแรงของลมได้ โดยจะนาเอาตัวตรวจรู ้ความเร็ วลมที่สร้างขึ้นและตัวตรวจรู ้
ความเร็ วแบบมาตรฐานไปวางไว้ที่หน้าพัดลมแล้วนาค่าที่วดั ได้มาเปรี ยบเทียบกัน

ภาพที่ 12 แสดงการทดสอบตัวตรวจรู ้ความเร็ วลมและการแสดงค่าบนคลาวด์
ตารางที่ 3 การทดสอบตัวตรวจรู ้ความเร็ วลม
ครั้งที่

ค่ าทีว่ ัดได้จากเครื่อง
มาตรฐาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(กิโลเมตรต่ อชั่วโมง)
15.1
14.5
13.6
23.7
24.2
20.5
21.9
24.7
23.7
22.6

ค่ าทีว่ ัดได้จากเครื่องทีจ่ ดั ทาขึน้
(กิโลเมตรต่ อชั่วโมง)
14.4
14.4
10.8
21.6
21.6
21.6
21.6
25.2
25.2
21.6
เฉลี่ย

ค่ าความผิดพลาด
กิโลเมตรต่ อชั่วโมง
0.7
0.01
2.8
2.1
2.6
1.1
0.3
0.5
1.5
1

% Error
4.63
0.68
20.58
8.86
10.74
5.36
1.36
2.02
6.32
4.42
6.49
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จากตารางที่ 3 เป็ นการทดสอบประสิ ทธิภาพตัวตรวจรู ้ความเร็ วลมที่สร้างขึ้นเปรี ยบเทียบกับตัวตรวจรู ้ความเร็ วลม
มาตรฐาน จะเห็นว่าค่าผิดพลาดเฉลี่ยอยูท่ ี่ 6.49% เป็ นค่าผิดพลาดค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการทดสอบครั้งที่ 3 มีค่าผิดพลาดสูง
ถึง 20.58% ซึ่งอาจจะเกิดจากความผันผวนของลมในช่วงเวลาที่กาลังทดสอบจึงทาให้ค่าที่ได้มีความผิดพลาดที่สูงขึ้น
3. การทดสอบตัวตรวจรู้ อุณหภูมแิ ละความชื้ น

จะทาการทดสอบโดยจะนาตัวตรวจรู ้มาตรฐานมาทาการสอบเที ยบอุณหภูมิและความชื้ น ณ บริ เวณเดียวกันวัน
และเวลาเดี ยวกันระหว่างตัวตรวจรู ้อุณหภูมิและความชื้ นที่ เราสร้างขึ้นกับตัวตรวจรู ้ แบบมาตรฐานค่าที่ วดั ได้จะเท่ ากัน
หรื อไม่ แล้วนาค่าที่ วดั ได้มาทาการเปรี ยบเที ยบกัน นอกจากนี้ ค่าความชื้ นจะมีความสัมพันธ์กบั ค่าอุณหภูมิซ่ ึ งเราสามารถ
คานวณหาค่าความชื้นได้จากค่าของอุณหภูมิ

ภาพที่ 13 แสดงการทดสอบตัวตรวจรู ้อุณหภูมิกบั ความชื้นและการแสดงค่าบนคลาวด์
ตารางที่ 4 การทดสอบตัวตรวจรู ้อุณหภูมิ
ครั้งที่

ค่ าทีว่ ัดได้จากเครื่อง
มาตรฐาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(องศาเซลเซียส)
31
31.2
31.4
31.5
31.5
31.6
31.6
31.7
31.6
31.6

ค่ าทีว่ ัดได้จากเครื่องทีจ่ ดั ทาขึน้
(องศาเซลเซียส)
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
เฉลี่ย

ค่ าความผิดพลาด
องศาเซลเซียส
2
2.2
2.4
2.5
2.5
2.6
2.6
2.7
1.6
1.6

Error %
6.45
7.05
7.64
7.93
7.93
8.22
8.22
8.51
8.22
8.22
7.83

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

659

ตารางที่ 5 การทดสอบตัวตรวจรู ้ความชื้น
ครั้งที่

ค่ าทีว่ ัดได้จากเครื่อง
มาตรฐาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(%)
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

ค่ าทีว่ ัดได้จากเครื่องทีจ่ ดั ทาขึน้
(%)
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
เฉลี่ย

ค่ าความผิดพลาด
%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Error %
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

จากตารางที่ 4 และ ตารางที่ 5 เป็ นการวัด ค่ าที่ ไ ด้จ ากตัว ตรวจรู ้ DHT11 แต่ เนื่ อ งจากการติ ด ตั้ง ภายในสถานี
ตรวจสอบภูมิอากาศต้นแบบเรานาตัวตรวจรู ้DHT11 ไปใสในกล่องพลาสติกที่มีอากาศถ่ายเท จึงอาจจะเป็ นปั จจัยในการเกิด
ค่าผิดพลาดของค่าข้อมูลที่วดั ได้จากตัวตรวจรู ้DHT11 ซึ่งจะเห็นว่าในการวัดอุณหภูมิมีค่าผิดพลาดเฉลี่ยอยูท่ ี่ 7.83% ซึ่ งเป็ น
ค่าเปอร์ เซ็ นต์ผิดพลาดที่ ค่อนข้างสู งและในการวัดค่าความชื้ นจะมี ค่าผิดพลาดอยู่ที่ 1.11% อี กปั จจัยที่ งานวิจยั นี้ มีความ
ผิดพลาดเนื่องจากการทดสอบอุปกรณ์ตรวจรู ้ท้ งั หมดที่กล่าวมาไม่ได้ทาการทดสอบในพื้นที่ที่มีการแปรผันทางอุณหภูมิหรื อ
จาลองสถานที่ที่มีอุณหภูมิแตกต่างกัน จึงอาจจะทาให้ผลการเปรี ยบเทียบและการทดสอบอาจจะได้ผลที่ไม่หลากหลายและ
ครอบคลุมในบางภูมิอากาศ

สรุ ปผลการวิจัย
จากการทดสอบสถานีตรวจสอบภูมิอากาศและสร้างเป็ นโครงข่ายตรวจสอบภูมิอากาศ ดังกล่าวมาแล้วนั้น อุปกรณ์
ตรวจรู ้ที่ทาการประดิษฐ์ข้ ึน เช่น ตัวตรวจรู ้ปริ มาณน้ าฝน ตัวตรวจรู ้ความเร็ วลม และอุปกรณ์ตรวจรู ้ที่สาเร็ จรู ป เช่น ตัวตรวจ
รู ้ทิศทางลม ตัวตรวจรู ้อุณหภูมิและความชื้น โดยทั้งหมดนี้ สามารถส่ งข้อมูลไปยัง MCU Node เพื่อทาการคานวณค่าปริ มาณ
ต่างๆ ซึ่ งเป็ นกระบวนการประมวลผล ที่สามารถทาการประมวลผลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และจะส่ งข้อมูลทั้งหมดไปเก็บ
ไว้ที่ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์
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ภาพที่ 14 สถานีตรวจสอบภูมิอากาศต้นแบบ
ในตัวตรวจรู ้ปริ มาณน้ าฝนนี้ ทาการสร้างขึ้น โดยใช้หลักการของคานกระดกน้ า ซึ่ งมีลกั ษณะการกระดกไปมา ใน
การกระดกของคานแต่ละครั้งจะเป็ นปริ มานของน้ าฝน ในส่วนของเซนเซอร์ชุดวัดปริ มาณน้ าฝนจะใช้สวิตซ์ (Micro Switch)
ส่งสัญญาณในการกระดกแต่ละครั้งไปยังชุดประมวลเพื่อทาการคานวณ
ในตัวตรวจรู ้ ความเร็ วลมจะใช้หลักการของ Rotary Encoder คื อส่ วนของเอาต์พุตจะสร้างการทางานคล้ายกับ
Rotary Encoder จะเป็ นสัญญาณพัลส์ เมื่อถ้วยรับลมหมุนจะทาให้ Rotary Encoder สร้างสัญญาณพัลส์แล้วจะส่งข้อมูลไปยัง
ชุดประมวลผลเพื่อทาการคานวณ
ตัวตรวจรู ้ทิศทางลมมีลกั ษณะเป็ นลูกศรยาวปลายแหลมจะใช้ศรลมเป็ นตัวชี้บอกทิศทางลมแกนของศรลมสามารถ
หมุนไปได้โดยรอบ (360 องศา) ปลายลูกศรจะชี้ ไปทางที่ มีลมพัดเข้ามา และจะส่ งข้อมูลไปยังชุดประมวลผลเพื่อทาการ
คานวณ
ในตัวตรวจรู ้อุณหภูมิและความชื้ นจะใช้โมดูล DHT 11 ที่ สามารถวัดค่าอุณหภูมิและความชื้ นได้ตวั ถังเดี ยวกัน
จากนั้นสร้างกล่องนาโมดูล DHT 11 ใส่ ไว้ภายในเพื่อให้การวัดค่าอุณหภูมิและความชื้ นไม่เกินค่าความเป็ นจริ ง ต่อมาชุด
ประมวลผลจะทาการเรี ยกอ่านค่าจากโมดูล DHT 11 นาไปคานวณตามสมการ
ทั้งนี้การทดสอบสถานี ตรวจสอบภูมิอากาศและโครงข่ายตรวจสอบภูมิอากาศอาจจะมีตวั อย่างทดลองหรื อสถานที่
ทดลองไม่หลากหลายนัก จึงทาให้ค่าที่ได้ในการทดลองนั้นอาจจะไม่ครอบคลุม ภูมิอากาศทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นได้ ใน
อนาคตหากมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในสถานที่ หรื อรู ปแบบการทดลองที่หลากหลายขึ้นอาจจะทาให้ประสิ ทธิ ภาพของการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลของโครงข่ายตรวจสอบภูมิอากาศมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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Durable Articles Management System on Android Device
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอระบบการจัดการครุ ภณั ฑ์บนอุปกรณ์แอนดรอยด์ ระบบประกอบไปด้วยสองแอพ แอพ แรกคือ
AdminApp ใช้โดยผูด้ ู แลระบบ แอพสามารถทาการ เพิ่ม, แก้ไข, อัพเดต รายการครุ ภณ
ั ฑ์ และสร้างคิวอาร์ โค๊ดสาหรับแต่ละ
ครุ ภณั ฑ์ได้ แอพที่สองคือ VerifyApp ใช้โดยผูใ้ ช้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบครุ ภณ
ั ฑ์ แอพสามารถสแกนคิวอาร์โค๊ดเพื่อระบุรายการ
ครุ ภณ
ั ฑ์ได้ และสามารถปรับเปลี่ยนสถานะของครุ ภณ
ั ฑ์ได้ เช่น ปกติ เสี ย อยูร่ ะหว่างซ่ อม และแทงจาหน่ ายได้ ระบบที่
พัฒนาขึ้นใช้ไฟร์ เบส และเทคโนโลยีคิวอาร์ โค๊ด โดยใช้ไฟร์ เบสเป็ นฐานข้อมูลแบบเรี ยลไทม์ สามารถจัดเก็บข้อมูลและ
ตรวจสอบข้อมูลที่จดั เก็บบนระบบคลาวด์ได้ทนั ที ทาให้อุปกรณ์แอนดรอยด์ที่ติดตั้งแอพจะได้รับการอัพเดตข้อมูลสถานะ
ของครุ ภณ
ั ฑ์ล่าสุ ดโดยอัตโนมัติ ระบบนี้ ติดคิวอาร์ โค้ดที่ครุ ภณ
ั ฑ์ทาให้การตรวจสอบรายการครุ ภณ
ั ฑ์ทาได้ง่ายโดยใช้แอ
พสแกนที่คิวอาร์ โค๊ด จากนั้นจะปรากฏรายละเอียดและสถานะของครุ ภณ
ั ฑ์ข้ ึนมา การพัฒนาระบบนี้ ใช้ภาษาจาวาในการ
พัฒนาบนแอนดรอยด์สตูดิโอ เวอร์ชนั 3.1.1 ร่ วมกับ Firebase SDK เพื่อเชื่อมต่อแอพเข้ากับเซอร์เวอร์ไฟร์เบส และใช้ไลบรารี
โอเพนซอร์สชื่อ ZXing เพื่อสร้างและสแกนคิวอาร์โค้ด
การประเมินความพึงพอใจโดยผูใ้ ช้ทว่ั ไปมีคะแนนเฉลี่ย 4.4 และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.3 ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่
ระบบการจัดการครุ ภณั ฑ์บนอุปกรณ์แอนดรอยด์น้ ีสามารถนามาใช้ในการจัดการครุ ภณั ฑ์ได้

คาสาคัญ : ครุ ภณั ฑ์, คิวอาร์โค๊ด, ไฟร์เบส, แอนดรอยด์
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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

บทนา
การตรวจสอบสถานะของครุ ภณั ฑ์ในแต่ละปี เป็ นงานที่ตอ้ งใช้ความละเอียดรอบครอบของผูต้ รวจสอบในการจด
บันทึกสถานะของครุ ภณ
ั ฑ์เป็ นอย่างมาก ซึ่งแต่เดิมครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพจัดทา
ในรู ปแบบของเอกสาร ทาให้การจัดการข้อมูลเป็ นไปอย่างล่าช้าและข้อมูลอาจเกิดการผิดพลาดได้ง่าย ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงมี
แนวความคิดที่จะใช้อุปกรณ์แอนดรอยด์มาช่วยในการจัดการครุ ภณ
ั ฑ์ร่วมกับ Firebase (Firebase, 2561) ซึ่ งเป็ นฐานข้อมูลแบบ
เรี ย ลไทม์ที่ ท างานอยู่บ นระบบคลาวด์ ข อง Google ท าให้ ข ้อ มู ล สถานะของครุ ภัณ ฑ์ บ นอุ ป กรณ์ แ อนดรอยด์ทุ กเครื่ อง
ตรงกัน ช่ วยลดโอกาสที่ ขอ้ มูลอาจเกิ ดการผิดพลาดลงได้ และมี การใช้เทคโนโลยีคิวอาร์ โค๊ดในการป้ อนอิ น พุท ให้กับ
อุปกรณ์แอนดรอยด์เพื่อความรวดเร็ วและลดข้อผิดพลาดจากการระบุครุ ภณ
ั ฑ์ผิดรายการได้
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
คิวอาร์โค๊ด (QR Code) เป็ นสัญลักษณ์สองมิติคิดค้นโดยบริ ษทั เดนโซ (History of QR Code, 2561) ในปี พ.ศ. 2537
(ค.ศ. 1994) และในปั จจุบนั มีไลบรารี ที่เกี่ยวข้องกับคิวอาร์โค๊ดให้ใช้งานอยูเ่ ป็ นจานวนมาก เช่น libqrencode และ ZXing ทา
ให้การนาคิวอาร์โค๊ดมาใช้งานทาได้โดยสะดวก เช่น การสร้างคิวอาร์โค๊ดผ่านทางหน้าเว็บไซค์ (P. Sutheebanjard และ W.
Premchaiswadi. 2010) ทาให้ปัจจุบนั มีการนาคิวอาร์โค๊ดมาประยุกต์ใช้งานอย่างแพร่ หลาย เช่น การนาคิวอาร์โค๊ดมา
ประยุกต์ใช้ในการบันทึกข้อมูลการเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อสาเร็จการศึกษา (นฤเทพ สุวรรณธาดา, สมคิด แซ่หลี และ สรเดช
ครุ ฑจ้อน. 2556) การนาคิวอาร์โค๊ดมาใช้ระบุพิกดั โดยการนาเข้าพิกดั จากกูเกิล แมปส์ เอพีไอ (อนิรุทธ์ เรื องรัตน์ และ ชัย
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ณรงค์ เย็นศิริ. 2555) การนาคิวอาร์โค๊ดมาใช้ตรวจสอบสิ นค้าในพิพิธภัณฑ์ผา้ (ณัฐวดี หงษ์บุญมี และ สิ ทธิพล ปราจันทร์.
2560) และการนาคิวอาร์โค๊ดมาใช้ในระบบจัดการครุ ภณ
ั ฑ์ (จุฑารัตน์ โถชัย และ ณัฐวี อุตกฤษฏ์. 2558) เป็ นต้น

วิธีดาเนินการวิจยั
งานวิจยั นี้ ทาการจัดเก็บข้อมูลด้วย Firebase โดยการใช้งานผ่าน Firebase SDK และทาการพัฒนาแอพสาหรั บผูด้ ูแล
ระบบ และแอพสาหรับผูท้ ี่ มีหน้าที่ ตรวจสอบครุ ภณ
ั ฑ์ ด้วยภาษาจาวาบนแอนดรอยด์สตูดิโอ เวอร์ ชนั 3.1.1 และมีการใช้
ไลบรารี ZXing เพื่อสร้างและสแกนคิวอาร์โค้ด

ผลและวิจารณ์ผล
ผลการพัฒนาระบบจัดการครุ ภณั ฑ์บนอุปกรณ์แอนดรอยด์ประกอบด้วยส่วนจัดเก็บข้อมูล ได้จดั เก็บไว้ที่ Firebase
ดังแสดงในภาพที่ 1 ส่วนของแอพ AdminApp ใช้โดยผูด้ ูแลระบบ และส่วนของแอพ VerifyApp ใช้โดยผูใ้ ช้ที่มีหน้าที่
ตรวจสอบครุ ภณั ฑ์

ภาพที่ 1 ข้อมูลที่จดั เก็บใน Firebase
เมื่อผูใ้ ช้เปิ ดแอพ AdminApp ขึ้นมาครั้งแรก แอพจะแสดงหน้าจอแทบ Home ดังแสดงในภาพที่ 2 ซึ่งแสดงจานวน
ครุ ภณั ฑ์วา่ มีท้ งั หมดกี่รายการ มีปุ่ม IMPORT สาหรับการนาข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์เข้าจากไฟล์ csv ดังแสดงในภาพที่ 3 และปุ่ ม
EXPORT สาหรับการนาข้อมูลครุ ภณั ฑ์ออกเป็ นไฟล์ csv
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ภาพที่ 2 หน้าจอแทบ Home ของแอพ AdminApp
ภาพที่ 3 การเลือกไฟล์ csv เพื่อนาข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์เข้า
การจัดเก็บข้อมูลครุ ภณั ฑ์ในไฟล์ csv มีการจัดเก็บ หมายเลขประจาครุ ภณั ฑ์ รายการ (ยีห่ อ้ ชนิด แบบ ลักษณะ)
หมายเลขทะเบียน ราคาต่อหน่วย หมายเหตุ และสถานะ ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ตัวอย่างข้อมูลครุ ภณั ฑ์ที่จดั เก็บในไฟล์ csv
แอพ AdminApp หน้าจอแทบ Durable Articles แสดงในภาพที่ 5 ซึ่งแสดงรายการครุ ภณ
ั ฑ์ในลักษณะลิสต์ และมี
กล่องค้นหาหมายเลขครุ ภณั ฑ์ เพื่อช่วยให้การค้นหาครุ ภณั ฑ์ที่ตอ้ งการทาได้โดยสะดวก ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 6
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ภาพที่ 5 หน้าจอแทบ Durable Articles
ภาพที่ 6 การค้นหาครุ ภณ
ั ฑ์ดว้ ยหมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์
ที่รายการครุ ภณั ฑ์ในหน้าจอแทบ Durable Articles มีป็อบอัพเมนูให้เลือกส่งออกภาพ QR Code และสามารถลบ
รายการครุ ภณั ฑ์ได้ ด้วยการกดค้างที่รายการที่ตอ้ งการ ดังแสดงในภาพที่ 7 และภาพที่ 8

ภาพที่ 7 ป็ อบอัพเมนู
ภาพที่ 8 ป็ อบอัพเมนู
เมื่อกดค้างที่รายการครุ ภณั ฑ์ที่ตอ้ งการ และเลือกเมนู Share QR Code … จะปรากฏหน้าจอให้เลือกวิธีการส่งออก
QR Code ดังแสดงในภาพที่ 9 และเมื่อเลือกยวิธีส่งออกเป็ น Gmail จะปรากฏหน้าจอสาหรับส่งเมล ดังแสดงในภาพที่ 10
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ภาพที่ 9 หน้าจอให้เลือกวิธีการส่งออก QR Code
ภาพที่ 10 หน้าจอสาหรับส่งออก QR Code ทาง Gmail
เมื่อกดค้างที่รายการครุ ภณั ฑ์ที่ตอ้ งการ และเลือกเมนู Delete จะปรากฏหน้าจอยืนยันการลบรายการครุ ภณั ฑ์ เช่น
ในภาพที่ 11 ให้ยนื ยันว่าต้องการลบครุ ภณั ฑ์รหัส 7110-005-0003/977 ใช่หรื อไม่ ถ้าตอบใช่ รายการครุ ภณั ฑ์รหัส 7110005-0003/977 ก็จะหายไปจากรายการครุ ภณั ฑ์ ดังแสดงในภาพที่ 12

ภาพที่ 11 หน้าจอยืนยันการลบครุ ภณ
ั ฑ์

ภาพที่ 12 หน้าจอแสดงรายการครุ ภณ
ั ฑ์หลังจากลบครุ ภณั ฑ์
รหัส 7110-005-0003/977

การดู รายละเอียดของครุ ภณ
ั ฑ์ที่ตอ้ งการสามารถทาได้ด้วยการกดเลือกรายการครุ ภณ
ั ฑ์ที่ตอ้ งการ จากนั้นแอพ
AdminApp จะแสดงหน้าจอรายละเอียดของครุ ภณ
ั ฑ์ที่ถูกเลื อกนี้ ดังแสดงในภาพที่ 13 นอกจากนี้ ยงั สามารถปรับเปลี่ ยน
สถานะของครุ ภณั ฑ์ได้ โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้สี่สถานะคือ ปกติ เสี ย อยูร่ ะหว่างซ่อม และแทงจาหน่าย ดังแสดงในภาพ
ที่ 14
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ภาพที่ 13 หน้าจอแสดงรายละเอียดของครุ ภณ
ั ฑ์
ภาพที่ 14 สามารถปรับเปลี่ยนสถานะของครุ ภณ
ั ฑ์ได้
ผูใ้ ช้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบครุ ภณั ฑ์สามารถใช้แอพ VerifyApp ในการตรวจสอบครุ ภณั ฑ์ได้โดยง่าย โดยการเปิ ดแอ
พขึ้นมา และนาอุปกรณ์แอนดรอยด์เข้าใกล้ QR Code ของครุ ภณั ฑ์ดงั แสดงในภาพที่ 15 และเมื่อแอพอ่านรหัส QR Code จะ
ได้หมายเลขประจาตัว (ID) ของครุ ภณั ฑ์น้ ี แอพจะนาหมายเลขประจาตัว (ID) ไปค้นหาข้อมูลของครุ ภณั ฑ์ที่จดั เก็บอยูใ่ น
Firebase จากนั้นแอพจะนาข้อมูลของครุ ภณั ฑ์ที่ได้จาก Firebase มาแสดงที่แอพ ดังแสดงในภาพที่ 16

ภาพที่ 15 ภาพหน้าจอของแอพ VerifyApp
ภาพที่ 16 แอพ VerifyApp แสดงข้อมูลของครุ ภณ
ั ฑ์
ผูต้ รวจสอบครุ ภณั ฑ์สามารถใช้แอพ VerifyApp ปรับเปลี่ยนสถานะของครุ ภณ
ั ฑ์ได้ โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้สี่
สถานะคือ ปกติ เสี ย อยูร่ ะหว่างซ่อม และแทงจาหน่าย ดังแสดงในภาพที่ 17
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ภาพที่ 17 แอพ VerifyApp สามารถปรับเปลี่ยนสถานะของครุ ภณ
ั ฑ์ได้
ผลจากการประเมินความพึงพอใจการใช้งานแอพ VerifyApp ในการตรวจสอบครุ ภณั ฑ์โดยผูใ้ ช้งานทัว่ ไป จานวน
10 คน แสดงในตารางที่ 1 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 4.4 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.3
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานทัว่ ไป
ระดับความพึงพอใจ
รายการประเมิน
S.D.
แปลผล
ค่าเฉลี่ย
1. ความสะดวกในการใช้งาน
4.5
0.2
ดีมาก
2. ความรวดเร็ วในการทางาน

4.2

0.3

ดี

3. ความถูกต้องในการทางาน

4.6

0.3

ดีมาก

4. ความปลอดภัยของระบบ

4.3

0.4

ดี

5. ความพึงพอใจในภาพรวมของระบบ

4.4

0.3

ดี

ค่ าเฉลีย่

4.4

0.3

ดี

สรุ ปผลการวิจยั
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการครุ ภณั ฑ์บนอุปกรณ์แอนดรอยด์ ของคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ โดยการพัฒนาระบบใช้เครื่ องมือช่วยในการพัฒนาโปรแกรมคือ Android Studio
และภาษาที่ ใช้ในการพัฒนาคือภาษาจาวา (Java) มี การใช้ระบบฐานข้อมูลแบบ NoSQL ผ่านไฟร์ เบส และมี การเรี ยกใช้
ไลบรารี Zxing เพื่อใช้ในการอ่านและการสร้างคิวอาร์โค๊ด

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

670

ผลการพัฒนาระบบแบ่งออกเป็ น 2 แอพ คือแอพสาหรับแอดมิน AdminApp ซึ่งสามารถเพิ่มรายการครุ ภณั ฑ์ แก้ไข
รายการครุ ภณ
ั ฑ์ และลบรายการครุ ภณ
ั ฑ์ได้ นอกจากนี้ ยงั สามารถดูรายงานผลการตรวจสอบครุ ภณ
ั ฑ์แยกตามสถานะของ
ครุ ภณ
ั ฑ์ได้ เช่น ใช้ได้ปกติ เสี ย อยูร่ ะหว่างซ่ อม และแทงจาหน่ ายได้ และแอพสาหรับผูต้ รวจสอบครุ ภณ
ั ฑ์ VerifyApp ซึ่ ง
สามารถใช้งานได้โดยการสแกนไปที่คิวอาร์ โค๊ดที่ติดอยูบ่ นครุ ภณ
ั ฑ์ แอพจะทาการตรวจสอบหมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์ที่สแกนมา
ได้ และแสดงรายละเอี ยดของครุ ภณ
ั ฑ์ดังกล่าวนี้ และผูใ้ ช้งานแอพสามารถปรั บเปลี่ ยนสถานะของครุ ภณ
ั ฑ์ได้ ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบโดยผูใ้ ช้งานทัว่ ไปจานวน 10 คน พบว่าค่าเฉลี่ยของผลการประเมินเท่ากับ 4.4 และ
ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.3 ซึ่ งแสดงว่าระบบมี คุ ณ ภาพการใช้งานอยู่ในระดับ ดี สามารถสรุ ป ได้ว่าระบบนี้ มี
ประสิ ทธิภาพสามารภนาไปใช้ในการตรวจสอบครุ ภณ
ั ฑ์ได้
โดยมี เรื่ อ งที่ แ นะนาให้ ม าปรั บ ปรุ ง คื อ ในส่ ว นของแอพ AdminApp ควรจะสามารถค้น หาครุ ภัณ ฑ์ ไ ด้จ าก
รายละเอียดของครุ ภณั ฑ์ และการส่งออกรหัส QR Code ควรจะส่งออกมาได้ครั้งละมากกว่าหนึ่ง QR Code
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การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งพืน้ ที่สาหรับการสารวจเชิ งอุทกศาสตร์
Spatial data analysis for hydrographical survey
ปรัชญา เปรมปราณี รัชต์1* และ อารี ย ์ รักษ์ธญ
ั การ1
Pradya Prempraneerach* and Aree Rakthanyakarn

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ ได้ทาการศึ กษาการสร้างพื้นผิวแบบสามมิติและประเมินควารมลาดชันและหน้าตัดของคลองและสระ
เก็บน้ าจากข้อมูลที่ ได้จากการส ารวจทางอุท กศาสตร์ ด้วยเรื อที่ ติดตั้งเซนเซอร์ วดั ความลึ กน้ าด้วยคลื่ น เสี ยงและเลเซอร์
สแกนเนอร์ที่ใช้วดั ความสูงของตลิ่งและนาข้อมูลที่ได้มาบูรณาการเข้ากับตาแหน่งจากเซนเซอร์จีพีเอสในระบบพิกดั ฉากยูที
เอ็ม (UTM) และ ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลแบบกลุ่มจุ ดที่ ได้จากการสารวจพื้นที่ เพื่อคานวณหาพื้นผิวของความสู ง โดยจะ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการประมาณค่าในช่วง (interpolation) ของพื้นผิวแบบสามมิติ 3 เทคนิ ค ด้วยโปรแกรม ArcGIS/ArcMap
คือ 1) Inverse Distance Weighted (IDW) 2) Natural Neighbors (NN) และ 3) Kriging ผลลัพธ์พ้ืนผิวแบบสามมิติของแต่ละ
วิธีจะบ่งบอกระดับความสูง ณ ตาแหน่งที่ขาดข้อมูลแบบกลุ่มจุดจากการสารวจที่ต่างกันออกไป ซึ่งสามารถช่วยหาความลาด
ชันของตลิ่งของคอลง โดยความแม่นยาของความลาดชันจากเทคนิ ค Kriging จะดีกว่าอีกสองเทคนิ ค และ การวิเคราะห์แบบ
สามมิติ (3D Analyze) ด้วยโปรแกรม ArcGIS ของพื้นผิวสามารถแสดงภาพตัดขวาง (Profile) เพื่อหาพื้นที่หน้าตัดของคลอง
ตามแนวเส้นหน้าตัดที่ กาหนด นอกจากนั้นแล้วพื้นที่ ผิวการประมาณค่าในช่วงของพื้นผิวใต้น้ าสามารถใช้ช่วยคานวณหา
ปริ มาตรความจุของน้ าในสระน้ าที่สารวจ โดยเริ่ มจากการสร้างพื้นผิวในรู ปแบบ Triangular Irregular Network (TIN) ด้วย
โปรแกรม ArcMap แล้วจึงคานวณหาพื้นที่แบบสองมิติของสระและสามารถที่ เปรี ยบเทียบความแม่นยาของพื้นที่กบั พื้นที่
แบบสองมิติที่วดั ได้จาก Google Earth และ คานวณหาปริ มาตรความจุของสระน้ าได้
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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 threedimensional surface can be computed and then its accuracy is compared against 2D area, measured from Google Earth
and bathymetry of pond can be calculated by ArcGIS software, as well.

Keyword: three-Dimensional Surface, point-Cloud Data, surface Interpolation, Slope, canal Section Profile

บทนา
แม่น้ าและลาคลองถือเป็ นทรัพยากรน้ าที่ สาคัญต่อการดารงชี วติ ของสิ่ งมีชีวิตไม่วา่ จะเป็ นคน สัตว์ หรื อพืช รวมไป
ถึงมีความเกี่ยวเนื่ องกันกับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรื อแม้กระทัง่ ด้านการท่องเที่ยว แต่ท้ งั นี้ ปัจจุบนั ยังขาดข้อมูลที่
เป็ นปั จจุบนั ที่บ่งบอกถึงค่าความลึกและปริ มาตรความจุและค่าความชันของตลิ่งของแม่น้ า ลาคลอง ที่สามารถนามาช่วยใน
การบริ หารจัดน้ าในช่วงภัยพิบตั ิและช่วยสร้างมาตรการป้ องกันการพังทลายของผิวดินที่เกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนั้นแล้ว
ยังขาดเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดข้อมูลดังกล่าวที่ราคาไม่แพงและผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความรู ้เรื่ องการใช้เครื่ องมือ
เก็บข้อมูลนั้นมีจานวนไม่เพียงพอเช่นกัน เพื่อช่วยสร้างฐานข้อมูลทางน้ าและผิวดินที่เป็ นปั จจุบนั ผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดในการ
พัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการตรวจวัดและเก็บข้อมูลของพื้นผิว ความลึก ที่สามารถนามาใช้ในการประมาณค่า ความจุของลา
น้ า และ ความลาดชันของตลิ่ง โดยการคานวณการประมาณค่าต่าง ๆ ด้วยโปรแกรม ArcGIS เพื่อใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลที่เก็บมาได้
จากเครื่ องมือวัดอีกด้วย
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Yingchun Fuและคณะ ได้ศึกษาถึงเรื่ องการทานายเชิ งพื้นที่ ของการละลายคาร์ บอนอินทรี ยใ์ นแม่น้ าโดยใช้แบบจาลอง
GIS และ ANN ได้กล่าวว่า ความสัมพันธ์ของการทานายข้อผิดพลาดและขอบเขตพื้นที่ การกาหนดหน่ วยตอบสนองทางอุทก

วิทยา (HRUs) สามารถให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการออกแบบของเครื อข่ายการตรวจสอบกระแสข้อมูล
ชี้ให้เห็นว่าข้อได้เปรี ยบที่เป็ นไปได้ของแบบจาลอง Artificial Neural Network (ANN) สาหรับลุ่มน้ าและการประเมินผลกระทบ
ของแม่น้ าปากแม่น้ าสามารถทาได้โดยการคาดการณ์เชิงพื้นที่ได้อย่างแม่นยาและการวิเคราะห์ปัจจัยที่สาคัญ โดยขอบเขตที่
ที่ศึกษาจะเป็ นลุ่มน้ าตงเจียงที่ต้ งั อยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือของแม่น้ าเพิร์ลทางใต้ของประเทศจีน
ชนิ ดา และคณะ ได้ศึกษาการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบกริ ดโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กบั สมการสมดุล
น้ าประกอบด้วยสมการที่มีตวั แปรสาคัญต่าง ๆโดยใช้ 1.)การประมาณค่าพื้นที่ขอ้ มูลน้ าฝนและการระเหยรายสัปดาห์ที่ใช้วิธี
Kriging ที่ มีข นาดกริ ด 10 x 10 ตารางเมตรและ 2.) การศึ กษาปริ มาณน้ าท่ าโดยใช้วิธี SCS-CN ซึ่ งวิเคราะห์ จากชนิ ดดิ น และ
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน แล้วนามาคานวณในสมการตามลาดับ จะพบว่าปริ มาณน้ าฝนและปริ มาณการระเหยเฉลี่ยโดย
การประมาณค่าเชิ งพื้นที่ ดว้ ยวิธีการ Kriging จากสถานี พ้ืนที่ ตรวจวัดทั้ง 4สถานี ทาให้ทราบค่าปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ย/ปี และ
ปริ มาณการระเหยเฉลี่ยโดยประมาณค่าเชิงพื้นที่ของแต่ละที่โดยที่ปริ มาณน้ าฝนจะแบ่งเป็ น 3 ระดับ สูง ปกติ ต่า ตามกาหนด
ช่วงชั้นข้อมูลโดยแบ่งช่วงเท่ากัน
Tang และ Bian ได้ศึกษาถึงการประเมินพื้นที่ ป่าโดยใช้ GIS และวิธีคริ กิง (kriging) โดยการนาฐานข้อมูลป่ าไม้เข้าไปยัง

โปรแกรม ArcGIS แล้วแปลงเป็ น shapefile จากนั้นใช้วิธีแวริ โอกรม (Variogram) สร้างพื้นที่ ป่าโดยใช้ฐานข้อมูลต้น Chinese fir
และพัฒนาแผนที่พ้ืนที่ป่าไม้โดยใช้เครื่ องมือ Kriging, วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะใช้ค่าเฉลี่ย, ค่าสู งสุ ด ค่าต่ าสุ ด ค่ากึ่งกลาง ค่า
ความแปรปรวน ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เป็ นต้นมาคานวณให้ได้ผลลัพธ์ออกมา โดยจาแนกตามความสู งของต้นไม้ ใช้วิธี
variogram เพื่ อ ค านวณจ านวณของต้น ไม้และแบ่ งแยกตามความสู งของต้น ไม้ และใช้ค ริ กิง เพื่ อ แสดงผลและเปรี ยบเที ย บ
คานวณหาerror ของผลที่ได้.
พรชัย เอกศิริพงษ์ และสุ เพชร จิรขจรกุล ได้ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ ยงภัยน้ าท่วม
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบขอบเขตพื้นที่น้ าท่วมปี พ.ศ. 2548 และ 2554 โดย
เปรี ยบเทียบระดับความสู งจากข้อมูลแบบจาลองความสู งเชิงเลข (Digital Elevation Model หรื อ DEM) จากข้อมูลรังวัดความสูงภูมิ
ประเทศ ด้วยเซนเซอร์เลเซอร์ที่ติดตั้งบนอากาศยาน (LIght Detection And Ranging หรื อ LIDAR) ที่สามารถวัดความต่างของระดับ
ข้อมูลได้มากกว่า 80 เซนติเมตร สาหรับนามาใช้วิเคราะห์ในพื้นที่ราบและข้อมูลคราบน้ าท่วมจากหลักวัดระดับน้ าท่วม ปี
พ.ศ. 2554 จานวน 504 จุด แล้วนามาประมวลผลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการประมาณค่าระดับของผิวน้ าท่วมด้วย
เทคนิคการประมาณค่าในช่วง (interpolation) ด้วยเทคนิค Inverse Distance Weighted (หรื อ IDW) แล้วนาข้อมูลดังกล่าวมาคานวณหา
ระดับ น้ าท่ ว มด้วยวิธิ ก ารวิเคราะห์ ก ารซ้อ นทับ ข้อ มู ล (overlay analysis) เพื่ อ แสดงผลพื้ น ที่ เสี่ ย งภัย น้ าท่ วม และวิเคราะห์
ี
ผลกระทบอาคารที่ พกั อาศัยที่ อยูใ่ นบริ เวณพื้นที่ เสี่ ยงภัยน้ าท่ วม พบว่าในพื้นที่ เขตเทศบาลนครเชี ยงใหม่มีระดับน้ าท่ วม
สูงสุดถึง 1.73 เมตร และต่าสุดเป็ น 0.03 เมตร และบริ เวณพื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก มีการกระจายตัวของชุมชนโดยเฉพาะอาคารที่
พักอาศัยที่ ยงั คงมีประชาชนเฉลี่ย 4 คนต่อหลงัคาเรื อนอาศัยอยู่ กรณี มีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า โดยมีอาคารที่ พกั อาศัยทีี ่
ได้รับผลกระทบ จากระดับน้ าที่ท่วมสูงสุด 1-2 เมตร พบจา นวน 177 หลังน้ าท่วมปานกลาง 0.5-1 เมตร พบ 7,776 หลงั และ
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น้ าท่วมต่ ากว่า 0.5 เมตร พบ 11,892 หลัง ซึ่ งหน่ วยงานในเขตเทศบาลนครเชี ยงใหม่สามารถนาไปใช้ช่วยในการวางแผน
และบริ หารจัดการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่เสี่ ยงภัยน้ าท่วมได้อย่างเหมาะสม
เพื่อทาการศึกษาถึงการประมาณค่าของความลึกและพื้นที่หน้าตัดของคลอง และ รวมถึงความลาดชันของขอบตลิ่ง
โดยได้ประยุกต์ใช้ชุดเซนเซอร์ที่ติดตั้งไว้บนเรื อ ที่ใช้ในการวัดและเก็บข้อมูลในลาน้ า จากนั้นจึงใช้โปรแกรม MATLAB ใน
การประมวลผลข้อมูลจากเซนเซอร์ หลายๆชนิ ดเข้าด้วยกัน ให้อยูใ่ นระบบพิกดั UTM แล้วจึงใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ด้วยโปรแกรม ArcGIS/ArcMap ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลความลึก พื้นที่หน้าตัดและความลาดชันของตลิ่ง โดยในหัวข้อแรก
จะกล่าวถึงพื้นที่ ๆทาการศึ กษาและการเก็บข้อมูลทางอุทกศาสตร์ ในคลอง และ อธิ บายอุปกรณ์ที่ใช้ในการสารวจ ส่ วนใน
หั ว ข้อ ที่ ส องจะอธิ บ ายถึ ง การประมวลผลข้อ มู ล ในระบบพิ กัด UTM เพื่ อ ให้ ส ามารถประเมิ น ผลในคลองด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ในขั้นถัดไปได้โดยง่ าย และ ในหัวข้อสุ ด ท้ายจะท าการเปรี ยบเที ยบการประมาณค่าในช่ วงทั้ง 3
รู ปแบบ พร้อมกับการประเมินความลาดชันของตลิ่งและหน้าตัดของลาน้ าด้วยโปรแกรม ArcGIS/ArcMap

วิธีดาเนินการวิจัย
1. พื้นทีก่ ารศึกษา
งานวิจยั นี้ได้ทาการเก็บข้อมูลจากการสารวจเก็บข้อมูลทางอุทกศาสตร์ดว้ ยเรื อสารวจแบบสองทุ่น ใน พื้นที่บริ เวณ
คลอง 26 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ตั้งอยู่ที่ ละติจูดที่ 14 องศา 13 ลิปดา 59 ฟิ ลิปดาเหนื อ และ ลองจิ จูดที่ 100 องศา 44
ลิปดา 00 ฟิ ลิปดาตะวันออก ดังแสดงในภาพที่ 1 โดยเซนเซอร์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการสารวจในคลอง จะประกอบไปด้วย
อีก 4 เซนเซอร์ ได้แก่ 1. เซนเซอร์จีพีเอส (GPS) เพื่อใช้ในการบอกตาแหน่งของเรื อแบบสองทุ่นที่ใช้เก็บข้อมูลในแต่ละขณะ
และ 2. เซนเซอร์ เข็มทิ ศ เพื่อ ใช้บ อกองศาการหันเหของหัวเรื อและองศาการโคลงของตัวเรื อ และ 3. เซนเซอร์ เลเซอร์
สแกนเนอร์ (laser scanner) เพื่อใช้เก็บข้อมูลความสู งของตลิ่งทั้งสองข้าง และ 4. เซนเซอร์ วดั ความลึ กด้วยคลื่ นเสี ยง ( echo
sounder) เพื่อใช้วดั ความลึกของลาน้ า

ภาพที่ 1 พื้นที่ๆใช้ในการศึกษา คือ คลอง 26 จ. พระนครศรี อยุธยา (ซ้าย) และ เรื อแบบสองทุ่นที่ใช้ในการสารวจลาน้ าด้วย
ชุดเซนเซอร์เพื่อเก็บค่าข้อมูลทางอุทกศาสตร์ (ขวา)
2. การแปลงพิกดั ภูมศิ าสตร์ เป็ นพิกดั ฉาก UTM
การแปลงตาแหน่งในระบบพิกดั ภูมิศาสตร์ ที่ระบุตาแหน่งด้วย (ละติจูด,ลองจิจูด) ที่ มีสัญลักษณ์เป็ น (ϕ,λ) ซึ่ งมีหน่ วยเป็ น
องศา ให้เป็ นตาแหน่งในระบบพิกดั ฉาก UTM (E,N) ที่ใช้พ้ืนหลักฐานทรงรี ชื่อ World Geodetic System 1984 (หรื อ WGS84) มีหน่วย
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ความยาวเป็ นเมตรโดยระบบพิกดั ฉาก UTM ของโลกนั้นจะแบ่งออกเป็ นโซน โดยพื้นที่ของประเทศไทยจะครอบคลุม 2 โซน
คือ โซนที่ 47 และ 48 ซึ่ งในงานวิจัยนี้ จะยึดโซน 48 การแปลงพิกัดภูมิศาสตร์ เป็ นพิกัดฉาก UTM จะมีข้ นั ตอน ดังนี้ โดย
เริ่ มแรกจะนาค่าพิกดั ภูมิศาสตร์ที่ได้จากการสารวจด้วยเซนเซอร์ GPS จากในพื้นที่ศึกษาในรู ปแบบของ ละติจูด, ลองจิจูด ที่มี
หน่วยเป็ นองศา แล้วมาทาการแปลงให้เป็ นตาแหน่งในระบบพิกดั ฉาก UTM โดยใช้วธิ ีการคานวณแปลงพิกดั ใน [1] เมื่อได้ค่า
ตาแหน่งในรู ปแบบของระบบพิกดั ฉาก X,Y,Z ในหน่วยเมตร แล้วผูว้ ิจยั จะนาข้อมูลของความลึกของลาน้ าที่ได้จากเซนเซอร์
วัด ความลึ ก ( echo sounder) มารวมกัน กับ ข้อ มู ล ระยะทางถึ งขอบตลิ่ งทั้งสองข้างที่ ได้จ ากเลเซอร์ ส แกนเนอร์ ด้วยการใช้
โปรแกรม MATLAB เพื่อง่ายต่อการเขี ยนสู ตรต่อไป ในการบู รณาการข้อมูลที่ ได้จากลเซอร์ สแกนเนอร์ น้ ันจะต้องทาการ
แปลงข้อมูลระยะทางในแนวรัศมีของแสงเลเซอร์ให้จุดศูนย์กลางของข้อมูลในแนวรัศมี ย้ายมาอยูท่ ี่ตาแหน่งของเสาเลเซอร์
และให้ทิศทางการหันเหของข้อมูลระยะทางแนวรัศมีน้ นั มีทิศทางเดียวกันกับการเคลื่อนที่ ของหัวเรื อโดยใช้มุมออย์เลอร์
(Euler angle หรื อ θ, β, α [5]) จากเข็มทิศมาใช้ร่วมกับเมตริ กซ์การหมุน (rotation matrix หรื อ Ret [5]) เช่นเดียวกันข้อมูลความลึก
ใต้ผิวน้ านั้นก็จะต้องทาการแปลงให้มาอยูท่ ี่ตาแหน่งกึ่งกลางเรื อ พร้อมกันกับใช้เมตริ กซ์การหมุนให้มีทิศทางการวัดความ
ลึกที่ถูกต้อง เมื่อได้ขอ้ มูลทั้งหมดที่บูรณาการเข้าด้วยกันแล้วในระบบพิกดั ฉาก UTM (หรื อ X,Y,Z) แล้วจึงทาการแปลงกลับไป
ให้อยูใ่ นระบพิกดั ภูมิศาสตร์อีกครั้ง เป็ น Latitude, Longitude, Altitude จากนั้นจะส่งออกข้อมูลจากโปรแกรม MATLAB และ บันทึก
ข้อมูลทั้งหมดในไฟล์ .txt เพื่อนาข้อมูลเข้าไปในโปรแกรม ArcGIS/ArcMap ที่จะช่วยประมาณค่าข้อมูลหน้าตัดลาน้ า, ความชัน
ของตลิ่ง ต่อไป

ภาพที่ 2 การแสดงผลของข้อมูลหลังจากที่ทาการบรู รณาการข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันในระบบพิกดั ฉาก UTM ในโปรแกรม
MATLAB โดยที่จุดสี ดาและสี เขียวแสดงข้อมูลข้างตลิ่งที่ได้จากเลเซอร์ สแกนเนอร์ และจุดสี น้ าเงินแสดงข้อมูลความลึกใน
คลองที่ได้จากเซนเซอร์วดั ความลึกลาน้ า และ เส้นสี แดงแดสงข้อมูลเส้นทางเรื อที่แล่นในคลองที่ได้จากเซนเซอร์จีพเี อส
จากนั้นจะทาการนาเข้าข้อมูลไฟล์ .txt เข้าไปในโปรแกรม ArcMap เพื่อแสดงผลข้อมูลในลักษณะจุด ( point) และ ทา
การแปลงให้เป็ นชั้นข้อมูล (หรื อ shapefile ที่มี นามสกุลไฟล์เป็ น .shp) โดยที่คลิกขวาที่ช้ นั ข้อมูล .txt จากนั้นจึงทาการ Export
data ก็จะได้ช้ น
ั ข้อมูล ที่สามารถแสดงในโปรแกรม ArcMap ได้ กระบวนการบูรณาการข้อมูลจากเซนเซอร์ท้ งั หมดเข้าด้วยกัน
ในระบบพิกดั ฉาก UTM ที่กระทาด้วยโปรแกรม MATLAB และ การแปลงข้อมูลทั้งหมดหลังจากการบรู ณาการเข้าด้วยกันแล้ว
ในระบบพิกดั ภูมิศาสตร์ ก่อนนาเข้าไปสู่โปรแกรม ArcMap นั้นแสดงในภาพที่ 4
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ภาพที่ 3 ข้อมูลกลุมจุดที่ได้บรู ณาการข้อมูลเข้าด้วยกันในระบบพิกดั ฉาก UTM เมื่อตัดข้อมูลของสะพานด้านบนในภาพที่
2 ออกไป เมื่อแสดงผลในโปรแกรม MATLAB (ด้านซ้าย) ขอบตลิ่งทั้งสองด้านของคลอง 26 และเส้นทางการเคลื่อนที่ของ
เรื อ ที่แสดงผลในชั้นข้อมูลในโปรแกรม ArcMap (ด้านขวา)

ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดและกระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยที่เริ่ มจากจากเก็บผลข้อมูลสารวจที่ได้จากเซนเซอร์ GPS ที่มี
ตาแหน่งอยูใ่ นระบบพิกดั ภูมิศาสตร์ (ละติจูด ลองจิจูด) ให้เป็ นตาแหน่งนระบบพิกดั ฉาก UTM และการบรู ณาการข้อมูลจาก
เลเซอร์สแกนเนอร์ดา้ นซ้าย (L) และ ด้านขวา (R) เข้า ร่ วมกับข้อมูลความลึก (Depth) จากเซนเซอร์วดั ความลึกและมุมการหัน
เหของเรื อ (Euler angle) ที่แสดงกราฟในโปรแกรม MATLAB จากนั้นส่งออกข้อมูลเป็ นไฟล์นามสกุล .txt และนาเข้าข้อมูลนี้เข้า
ไปในโปรแกรม ArcGIS/ArcMap เพือ่ แสดงข้อมูลจุด และ การประมาณค่าในช่วง (interpolation) เพื่อประมาณผลความลึกและ
ภาพตัดขวางของพื้นที่ศึกษา
3. การประมาณค่ าในช่ วง (Interpolation) ด้ วยโปรแกรม ArcGIS/ArcMap
การประมาณค่าในช่วงจะสามารถช่วยสร้างข้อมูลพื้นผิว(Surface) คือ ข้อมูลต่อเนื่องขึ้นมาจากข้อมูลจุดทั้งหมดจาก
จุดที่ ได้จากการสารวจที่ บูรณาการเข้าด้วยกัน ดังที่ กล่าวไปแล้วในหัวข้อที่ 3.1 ที่กระจายตัวในบริ เวณพื้นที่การศึกษา โดย
อาศัยจุดข้อมูลที่ ทราบค่ามาทานายค่าความลึกในตาแหน่ งที่ ขาดข้อมูลไปด้วยการใช้ทฤษฎี ทางคณิ ตศาสตร์ เพราะพื้นผิว
แบบต่อเนื่ องนั้นจะประกอบขึ้นมาจากจุดจานวนมากในระบบกริ ด ซึ่ งในทางปฏิบตั ิการสารวจข้อมูล จะไม่สามารถวัดและ
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เก็บค่าความลึกในแนวดิ่งหรื อในแนวแกน Z ได้ไม่ครบทุกตาแหน่งตามแนวแกน X, Y ดังนั้นแบบจาลองพื้นผิว (Surface Model)
ที่ได้จากการประมาณค่าในช่วงจะช่วยสร้างและเติมเต็มรายละเอียดของพื้นผิวระหว่างจุดข้อมูลจากการ ในการสร้างพื้นผิว
ขึ้นมาได้ขากข้อมูลแบบจุดนั้น มีดว้ ยกันหลายวิธี เช่น วิธีการประมาณค่าแบบ Inverse Distance Weighted (หรื อ ที่เรี ยกย่อว่า IDW)
และ แบบ Natural Neighbors (หรื อ ที่เรี ยกย่อว่า NN) และ แบบ Kriging เพื่อสร้างพื้นผิวที่มีความต่อเนื่องในระบบพิกดั (X,Y,Z)
3.1 วิธีการประมาณค่ าในช่ วงแบบ Inverse Distance Weighting (หรื อ IDW) เป็ นวิธีการประมาณค่าในช่วงโดยคานวณค่า

ความลึกตามแนวแกน Z จากค่าความลึกของจุดข้อมูลที่ได้จากการสารวจ โดยค่าความลึกของแต่ละจุดที่ตอ้ งการประมาณค่า
ในช่วง นั้นจะสัมพันธ์กบั ระยะทางจากจุดที่ตอ้ งการและจุดข้อมูลที่ได้จากการสารวจในบริ เวณใกล้เคียง ถ้าจุดข้อมูลที่สารวจ
ได้น้ นั อยูใ่ กล้จุดที่ตอ้ งการประมาณค่าในช่วงก็จะมีน้ าหนักหรื อผลกระทบต่อค่าความลึกที่คานวณได้มาก แต่ถา้ จุดข้อมูลที่
สารวจได้อยูไ่ กลออกไปก็จะมีค่าน้ าหนักหรื อผลกระทบต่อค่าความลึกที่คานวณได้นอ้ ยลง ดังนั้นจุดข้อมูลที่สารวจได้ที่อยู่
ใกล้กบั จุดที่ตอ้ งการประมาณค่าในช่วงจะมีน้ าหนักมากกว่าจุดที่อยูไ่ กลออกไป โดยวิธีการเรี ยกใช้คาสั่งนั้นทาได้ดงั นี้ คือ
ทาการเลือก ArcToolbox แล้วจึ งเลือกคาสั่ง 3D Analyst Tools > Raster Interpolation > IDW > เลือกชั้น ข้อมูล [6] ผลลัพธ์จะแสดงข้อ
มูลค่าความลึกของจุดแบบไฟล์รูปภาพแบบราสเตอร์ หรื อ Raster ซึ่ งทุก ๆ จุดในรู ปจะมีค่าความลึก แสดงตามแถบสี ที่อยูใ่ น
ฝั่ง Table of contents ด้านซ้ายมือ [6] ดังในภาพที่ 5 ในการวิเคราะห์ผลค่าความลึก จะเห็ นได้ว่าจะแบ่งออกตามกลุ่มสี เป็ น 9
ระดับ เริ่ มจากสี เขียวเข้มคือระดับที่ลึกที่สุดประมาณ 6.943 เมตร จะเป็ นความลึกของพื้นผิวคลองในพื้นที่ของการศึกษา ไล่
ไปจนถึงระดับความสู งที่ สูงที่ สุดประมาณ 15.953 เมตร โดยคาดว่าจุดที่ สูงสุ ดนี้ จะเป็ นเสาไฟฟ้ าริ มตลิ่งในบริ เวณพื้นที่
สารวจนัน่ เอง

ภาพที่ 5 ระดับความลึกในบริ เวณพื้นที่ศึกษาของจุดข้อมูลรู ปภาพแบบ raster ที่แยกตามแถบสี ที่ได้จากการประมาณค่า
ในช่วงด้วยเทคนิค IDW ด้วยโปรแกรม ArcMap ในการวิเคราะห์ผลค่าความลึก จะเห็นได้วา่ จะแบ่งออกตามกลุ่มสี เป็ น 9 ระดับ
เริ่ มจากสี เขียวเข้มคือระดับที่ลึกที่สุดประมาณ 6.943 เมตร ไล่ไปจนถึงระดับความสูงจากผิวน้ ามากสุดประมาณ15.953 เมตร
3.2 วิธีก ารประมาณค่ าในช่ ว งแบบ Natural Neighbors (หรื อ NN) เทคนิ คการประมาณค่ าแบบที่ สองนี้ จ ะคล้ายกัน กับ

เทคนิคการประมาณค่าแบบ IDW ในการเพิ่มค่าความลึกในจุดหรื อตาแหน่งที่ตอ้ งการในรู ปแบบกริ ดนี้ นั้นต้องอาศัยการเฉลี่ย
น้ าหนักของข้อมูลค่าความลึกของจุดที่ได้จากการสารวจ โดยใช้ขอ้ มูลค่าความลึกจากจุดทุกจุด แล้วให้น้ าหนักของค่าความ
ลึกไล่ระดับกันไป ซึ่ งวิธีการประมาณค่าในช่วงแบบ Natural Neighbors จะสร้างรู ปสามเหลี่ยมที่เรี ยกว่า Delauney จากค่าความลึก
ของจุดที่ ได้จากการสารวจ และ จะเลือกมาเฉพาะจุดที่ อยูใ่ กล้กบั จุดเชื่อมของสามเหลี่ยมของขอบรอบบริ เวณที่ ตอ้ งการทา
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การแทรกค่ า โดยวิธี ก ารเรี ย กใช้ค าสั่ ง นั้น ท าได้ดัง นี้ คื อ ท าการเลื อ ก ArcToolbox แล้ว เลื อ กค าสั่ ง 3 D Analyst Tools > Raster
Interpolation > Natural Neighbors > เลือกชั้ นข้ อมูล [6] ดังในภาพที่ 6 ผลลัพธ์จะแสดงข้อมูลค่าความลึกของจุดแบบไฟล์รูปภาพ
แบบราสเตอร์ หรื อ Raster ซึ่ งทุ กๆตาแหน่ งหรื อเซลล์ของรู ป ภาพจะมี ค่าค่าความลึก แสดงตามแถบสี ที่ อยู่ในฝั่ ง Table of
contents ด้านซ้ายมือ [6] ในการวิเคราะห์ผลค่าความลึก จะเห็ นได้วา่ จะแบ่งออกตามกลุ่มสี เป็ น 9 ระดับ เริ่ มจากสี เขียวเข้มคือ
ระดับที่ลึกที่สุดประมาณ 6.848 เมตร จะเป็ นความลึกของพื้นผิวคลองในพื้นที่ของการศึกษา ไล่ไปจนถึงระดับความสู งที่สูง
ที่สุดประมาณ 15.941 เมตร โดยคาดว่าจุดนี้ จะเป็ นเสาไฟฟ้ าที่ อยูร่ ิ มตลิ่งที่ สูงขึ้นจากพื้นผิวน้ าเป็ นระยะ 15.941 เมตร จาก
ภาพที่ 6 จะเห็นได้วา่ รู ปภาพของการประมาณค่าระดับความสู งด้วยเทคนิ ค NN นี้ จะมีความต่อเนื่ องและมีลกั ษณะเป็ นเส้น
โค้งมนมากกว่าแบบรู ปภาพของการประมาณค่าระดับความสูงด้วยเทคนิค IDW

ภาพที่ 6 ระดับความลึกในบริ เวณพื้นที่ศึกษาของจุดข้อมูลรู ปภาพแบบ raster ที่แยกตามแถบสี ที่ได้จากการ
ประมาณค่าในช่วงด้วยเทคนิค Natural Neighbors ด้วยโปรแกรม ArcMap ในการวิเคราะห์ผลค่าความลึก จะเห็นได้วา่ จะ
แบ่งออกตามกลุ่มสี เป็ น 9 ระดับ เริ่ มจากสี เขียวเข้มคือระดับที่ลึกที่สุดประมาณ 6.848 เมตร ไล่ไปจนถึงระดับความสูงจาก
ผิวน้ ามากสุดประมาณ 15.941 เมตร
3.3 วิธีการประมาณค่ าในช่ วงแบบคริ กิง ( Kriging) เทคนิ คการประมาณค่าในช่วงแบบคริ กิง เป็ นวิธีการประมาณค่าที่
สันนิษฐานจากระยะทางและทิศทางระหว่างจุดที่ได้จากการสารวจแต่ละจุดโดยการใช้การกระจายแบบใจกลาง (kernel) โดย
จะสะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางสถิติของข้อมูลที่ ได้จากการสารวจ แล้วจึ งนาค่าน้ าหนักทางสถิติมาช่วยในการคานวณหา
ค่าเฉลี่ ยของค่ าความลึ ก ที่ ตาแหน่ งที่ ตอ้ งการประมาณค่าในพื้ น ที่ ๆ ศึ ก ษา นอกจากนั้น แล้วยังสามารถค านวณค่ าความ
แปรปรวนของพื้นผิวที่ ได้จากการประมาณค่าในช่วงได้ดว้ ย ซึ่ งเป็ นข้อดี ในการช่วยบ่งบอกถึงความน่ าเชื่ อถือของระดับ
ความสู งจากข้อมูลแบบจาลองความสู งเชิงเลข โดยวิธีก ารเรี ยกใช้คาสั่งนั้นทาได้ดงั นี้ คือ ทาการเลือก ArcToolbox แล้วเลือก
คาสั่ง 3D Analyst Tools > Raster Interpolation > Kriging > เลื อกชั้นข้อมูล [6] ผลลัพ ธ์จะแสดงข้อมูลค่าความลึ กของจุดแบบไฟล์
รู ปภาพแบบราสเตอร์ หรื อ Raster เช่นเดียวกันกับเทคนิ คแบบ IDW และ NN ซึ่งทุก ๆ จุดในรู ปจะมีค่าความลึก แสดงตามแถบ
สี ที่อยูใ่ นฝั่ง Table of contents ด้านซ้ายมือ [6] ดังในภาพที่ 7 ในการวิเคราะห์ผลค่าความลึก จะเห็นได้วา่ จะแบ่งออกตามกลุ่มสี
เป็ น 9 ระดับ เริ่ มจากสี เขี ย วเข้ม คื อ ระดับ ที่ ลึ ก ที่ สุ ด ประมาณ 6.25 เมตร จะเป็ นความลึ กของพื้ น ผิ วคลองในพื้ น ที่ ข อง
การศึกษา ไล่ไปจนถึงระดับความสู งที่สูงที่สุดประมาณ 14.174 เมตร จากภาพที่ 7 จะเห็นได้วา่ รู ปภาพของการประมาณค่า
ระดับความสู งด้วยเทคนิ ค Kriging นี้ จะมีลกั ษณะพื้นผิวของข้อมูลแบบจาลองความสู งเชิงเลขที่ เป็ นพื้นที่ ผิวแบบแนวยาว
คล้ายกันกับรู ปภาพของการประมาณค่าระดับความสูงด้วยเทคนิค IDW
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ภาพที่ 7 ระดับความลึกในบริ เวณพื้นที่ศึกษาของจุดข้อมูลรู ปภาพแบบ raster ที่แยกตามแถบสี ที่ได้จากการ
ประมาณค่าในช่วงด้วยเทคนิค Kriging ด้วยโปรแกรม ArcMap ในการวิเคราะห์ผลค่าความลึก จะเห็นได้วา่ จะแบ่งออกตาม
กลุ่มสี เป็ น 9 ระดับ เริ่ มจากสี เขียวเข้มคือระดับที่ลึกที่สุดประมาณ 6.25 เมตรไล่ไปจนถึงระดับความสูงจากผิวน้ ามากสุด
ประมาณ 14.174 เมตร

ผลและวิจารณ์ผล
3.1 การวิเคราะห์ การมองเห็น (Line of Sight) และ การแสดงภาพตัดขวาง (Profile) ของลาน้า การวิเคราะห์การ
มองเห็น (Line of Sight) ใช้สาหรับวิเคราะห์แนวการมองเห็นของพื้นผิวจากตาแหน่งต่าง ๆ ที่กาหนดระหว่างจุดสองจุดที่
ต้องการ ซึ่งจะสามารถนาไปมาประยุกต์ใช้กบั งานวิจยั ได้ เช่น การประเมินระยะห่ างระหว่างชายฝั่งคลองจากอีกฝั่งหนึ่งไป
ยังฝั่งอีกด้านหนึ่ ง เมื่อกาหนดสองจุดที่อยูบ่ นตลิ่งคนละฝั่งคลอง ส่ วนการแสดงภาพตัดขวาง (Profile) เป็ นการแสดงระดับ
ความสู งของพื้นผิวตามแนวเส้นที่ กาหนด โดยที่ วิจยั นี้ ใช้วิธีน้ ี ในการประเมินพื้นที่ หน้าตัดของคลอง รวมไปถึงความลึ ก
สูงสุ ดของลาน้ าในแต่ละหน้าตัดของคลอง โดยวิธีการเรี ยกใช้คาสั่งนั้นทาได้ดงั นี้ คือ เปิ ดโปรแกรม ArcMap ในหน้าต่างที่
ได้ทาการทาสร้างรู ปภาพแบบราสเตอร์ (raster) จากการประมาณค่าในช่วง (interpolation) หนึ่ งในสามเทคนิ คที่ กล่าวมา
จากนั้นคลิ กปุ่ ม Create Line of Sight บนแถบเครื่ องมือ 3D Analyst คลิกบนพื้นผิวของชั้นข้อมูลที่ ได้จากเทคนิ ค IDW ณ
ตาแหน่งของจุดมุมมองหรื อจุดสังเกตที่ตอ้ ง แล้วลากเส้นไปในทิศทางที่ตอ้ งการมอง และคลิกตาแหน่งเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
มองไปถึง เส้นผลลัพธ์จาก Line of Sight สามารถนาไปใช้แสดงเป็ นภาพตัดขวาง (Profile) โดยสามารถสร้างภาพขึ้นได้ดงั นี้
เลื อ กเส้ น ผลลัพ ธ์ จ าก Line of Sight และคลิ ก ปุ่ ม Create Profile Graph เพื่ อ เปิ ดหน้ า ต่ า งแสดงกราฟ ท าวิ ธี ก ารแสดง
ภาพตัดขวาง (Profile) แบบเดียวกันนี้กบั ทั้ง 4 ชั้นข้อมูลที่ได้จากการประมาณค่าในช่วงด้วยเทคนิค IDW, NN และ Kriging
เพื่อนาผลลัพธ์ของภาพตัดขวาง (Profile) ที่ได้มาเปรี ยบเทียบกัน ดังในภาพที่ 8 ถึง 13 ที่ช่วยแสดงถึงความลึกของคลองและ
ความสูงของพื้นที่ดา้ นข้าง

(ก)

(ข)

ภาพที่ 8 แนวเส้นที่ตดั ขวางคลอง 26 ทั้ง 4 แนว จากพื้นผิวที่ประมาณค่าในช่วงของพื้นผิวด้วยเทคนิค IDW
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 9 ความลึกของคลองและหน้าตัดแนวขวางคลองทั้ง 2 แนว จากพื้นผิวที่ประมาณค่าในช่วงด้วยเทคนิค IDW

(ก)

(ข)

ภาพที่ 10 แนวเส้นที่ตดั ขวางคลอง 26 ทั้ง 4 แนว จากพื้นผิวที่ประมาณค่าในช่วงของพื้นผิวด้วยเทคนิค NN

(ก)

(ข)

ภาพที่ 11 ความลึกของคลองและหน้าตัดแนวขวางคลองทั้ง 2 แนว จากพื้นผิวที่ประมาณค่าในช่วงด้วยเทคนิค NN
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(ข)

ภาพที่ 12 แนวเส้นที่ตดั ขวางคลอง 26 ทั้ง 4 แนว จากพื้นผิวที่ประมาณค่าในช่วงของพื้นผิวด้วยเทคนิค Kriging

(ก)

(ข)

ภาพที่ 13 ความลึกของคลองและหน้าตัดแนวขวางคลองทั้ง 2 แนว จากพื้นผิวที่ประมาณค่าในช่วงด้วยเทคนิค Kriging
3.2 ความลาดชั น (Slope) การวิเคราะห์ความลาดชันนั้นคานวณได้จากการเปลี่ยนแปลงของระดับความสู งของพื้นผิว

ระนาบสัมผัสที่ได้จากพื้นที่จาลองด้วยระดับความสู งจากข้อมูลแบบจาลองความสูงเชิงเลข (DEM) ณ จุดต่างในรธปแบบกริ ด
ความลาดชันและทิ ศทางลาดเอียงเป็ นข้อมูลที่ สามารถนามาใช้งานในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ หลายอย่าง เช่น คานวณหาทิ ศ
ทางการไหลของน้ า หรื อ มวลดิ นที่ อุม้ น้ าเมื่ อเกิ ดการเคลื่อนตัว ค่าความชันมักจะวัดเป็ นหน่ วยเปอร์ เซ็นหรื อองศา ส่ วน
ทิศทางลาดเอียงจะวัดเป็ นองศา และ ความโค้งเว้าจะวัดเป็ นองศาต่อหน่ วยระยะทาง ภาพที่ 14 แสดงถึงความแตกต่างของ
ความลาดชันสาหรับระดับความสูงจาก DEM ที่ได้จากการประมาณค่าในช่วงด้วยเทคนิค IDW, NN และ Kriging ซึ่งจะเห็นได้วา่
ค่าความลาดชันของพื้นผิวที่ ได้จากเทคนิ ค IDW และ Kriging จะค่อนข้างคล้ายกันและสามารถทาการประมาณขอบตลิ่งได้
ดีกว่าค่าความลาดชันของพื้นผิวที่ได้จากเทคนิค NN
3.3 การคานวณหาพื้นทีแ่ ละปริมาตรความจุ (Surface Area and Volume) of Pond
3.3.1 การคานวณหาพืน้ ทีโ่ ดยใช้ โปรแกรม Google Earth
จากพื้นที่ศึกษาที่เลือกมาเป็ นในหัวข้อนี้ จะเป็ นสระน้ า ที่ แสดงใน Google Earth ดังในภาพที่ 15 ในขั้นแรกจะทาการ
คานวณหาเส้นรอบสระน้ า และ พื้นที่ในระนาบสองมิติของสระน้ านี้ โดยเริ่ มจากการวาดกรอบบริ เวณขอบของสระน้ าเพื่อ
ก าหนดขอบเขตพื้ น ที่ ศึ ก ษาและหาค่ าพิ กัด ของขอบสระน้ าอี ก ด้ว ย เมื่ อ ได้ส ร้ างเป็ นพื้ น ที่ ด้ว ย polygon แล้วจะสามารถ
คานวณหาระยะทางรอบขอบสระ (perimeter) และ พื้นที่ในระนาบสองมิติ (area) ได้ดงั ในภาพที่ 15 ด้วยโปรแกรม Google Earth
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(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 14 การคานวณความลาดชัน (หรื อ Slope) สาหรับระดับความสูงจากข้อมูลแบบจาลองความสูงเชิงเลข ที่ได้จากการ
ประมาณค่าในช่วงด้วยเทคนิค IDW, NN และ Kriging ที่แบ่งชั้นความสูงด้วยลาดับของสี ที่ชดั เจน

ภาพที่ 15 ภาพถ่ายทางดาวเทียมจาก Google Earth ในการหาพื้นที่ในระนาบสองมิติ ของพื้นที่ศึกษา
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3.3.2 การคานวณหาพืน้ ทีแ่ ละปริมาตรความจุโดยใช้ โปรแกรม ArcMap
ก่ อ นที่ จะท าการประเมิ น ความจุ ข องสระน้ าในหั วข้อ ที่ แล้วนั้น จะเริ่ ม จากการสร้ างพื้ น ผิ วสามมิ ติ แบบ TIN ใน
โปรแกรม ArcMap ด้วยการนาข้อมูลที่ได้จากการสารวจในรู ปแบบจุดพิกดั ที่ได้จากเซนเซอร์ จีพีเอส (GPS) และ เซนเซอร์ วดั
ความลึกแหล่งน้ า ที่ เป็ นไฟล์ .txt เข้ามาใน ArcMap แล้วสร้างเป็ นชั้นข้อมูลแบบ shapefile และไปที่เครื่ องมือ ArcToolbox แล้วจึ ง
เลือกคาสัง่ Create TIN จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็ นพื้นผิวสามมิติแบบ TIN ที่แบ่งสี ตามชั้นของระดับความสู งอย่างชัดเจนและที่มี
แถบสี แสดงการแบ่งระดับความสู งทางด้านซ้ายมือ ดังในภาพที่ 16 จากนั้นจึงทาการคานวณหาปริ มาตรความจุของน้ าใน
สระ โดยใน ArcToolbox ให้เลือก Functional Surface และใช้เครื่ องมือ Surface Volume โดยใส่ค่าของชั้นข้อมูลพื้นผิวสามมิติแบบ TIN
จะสามารถคานวณพื้นแบบสองมิติ และ ปริ มาตรความจุแบบสามมิติออกมาเป็ น .txt file ที่ สามารถนามาเปรี ยบเทียบว่ากับ
พื้นที่ในระนาบสองมิติที่ประเมิน ด้วยโปรแกรม Google Earth

ภาพที่ 16 พื้นผิวสามมิติแบบ TIN ของสระน้ าที่แบ่งระดับความสูงตามแถบสี โดยมีหน่วยเป็ นเมตร ก่อนที่จะหาปริ มาตร
ความจุของของน้ าในสระด้วยคาสัง่ Surface Volume
พื้นที่ในระนาบ 2D ที่คานวณได้จากโปรแกรม Google Earth เท่ากับ 21,543.26 ตารางเมตร ส่ วนพื้นที่ในระนาบ 2D ที่คานวณได้
จากโปรแกรม ArcMap จะได้เท่ากับ 21,719.93 ตารางเมตร จะเห็นได้วา่ พื้นที่ท้ งั สองนั้นมีค่าแตกต่างกันไม่มากนัก จากนั้นจึง
ทาการคานวณหาค่าความลาดชัน (Slope) โดยจากข้อมูลจุดจีพีเอศและค่าความลึกในสระน้ าที่ได้จากการสารวจมาได้ทาการ
สร้างพื้นผิวแบสามมิ ติจากการประมาณค่าในช่วงด้วยเทคนิ ค IDW จากนั้นไปที่ ArcToolbox และ เลือกเครื่ องมือ Slope จะได้
ผลลัพธ์ดงั ในภาพที่ 18 พร้อมกันนั้นได้แสดงความลึกของสระน้ าและหน้าตัดของพื้นที่ท้ งั สองแนวที่ตดั ขวางสระน้ าด้วย

ภาพที่ 17 ค่าความลาดชัน (Slope) ภายในสระน้ า ที่แบ่งชั้นตามระดับความสูงด้วยแถบสี ที่ชดั เจน มีหน่วยเป็ นองศา
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ภาพที่ 18 พื้นผิวแบสามมิติที่ได้จากการประมาณค่าในช่วงด้วยเทคนิค IDW (ซ้าย) และ แนวเส้นการเปรี ยบเทียบความลึก
ของสระน้ าและหน้าตัดของพื้นที่ท้ งั สองแนวที่ตดั ขวางสระน้ า (ขวา)

สรุ ปผลการวิจัย
ในการศึกษาถึงความลึกของคลองโดยคลอง 26 ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ที่เลือกมาจากพื้นที่ๆศึกษาในการวิจยั นี้
ได้ทาการเก็บข้อมูลตาแหน่ ง การหันเหของหัวเรื อ ความลึกลาน้ า และ ความสู งของตลิ่ง ด้วยเซนเซอร์ จีพีเอศ เข็มทิ ศแบบ
ดิ จิตอล คลื่นเสี ยงวัดความลึกน้ า และ เลเซอร์ สแกนเนอร์ ตามลาดับ ที่ ติดตั้งไปบนเรื อแบบสองทุ่น ที่ สามารถบังคับด้วย
รี โมทคอนโทรล์ผ่านคลื่นวิทยุ หลังจากนั้นจึ งนาผลสารวจทั้งหมดมาบรู ณาการเข้าด้วยกันในระบบพิกัดฉาก UTM ด้วย
โปรแกรม MATLAB แล้วจึ งท าการ plot รู ปภาพกลุ่ มจุ ดข้อมูล แบบสามมิ ติ เพื่ อตรวจสอบความถูก ต้องก่ อ น จะท าการ
ส่งออกข้อมูลเป็ นไฟล์แบบ .txt เพื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยโปรแกรม ArcGIS/ArcMap
และใช้วิธีก ารการประมาณค่ าในช่ วง (Raster Interpolation) เพื่ อ ช่ วยสร้ างพื้ น ผิวแบบสามมิ ติ ข้ ึ น มา โดยใช้ส ามเทคนิ ค
ด้วยกัน คือ 1) เทคนิค Inverse Distance Weighting (หรื อ IDW) พบว่าวิธีน้ ีแสดงความลึกของปริ มาณน้ าในคลองตั้งแต่ระดับ
สู งสุ ด 15.953 เมตร และระดับต่าที่ สุดเป็ น 6.943 เมตร 2) เทคนิ ค Natural Neighbors (หรื อ NN) แสดงระดับที่ ลึกที่ สุดคือ
6.848 เมตร และเพิ่มขึ้นจนถึงระดับสู งที่ สุดคือ 15.941 เมตร 3) เทคนิ ค Kriging ผลลัพธ์ที่ได้จากการสร้างผิวแบบสามมิติ
ด้วยการประมาณค่าในช่วงแบบ Kriging จะให้ขอ้ มูลที่ แม่นยามากกว่าเทคนิ คอื่น และ สามารถกรองข้อมูลจุดข้อมูลแบบ
โดดๆที่มาจากสัญญาณรบกวนออกไปได้ เนื่ องจากใช้เทคนิ คการคานวณทางสถิติ ซึ่ งแตกต่างจากการประมาณค่าในช่วง
ด้วยเทคนิ คอื่น เช่น IDW และ NN ที่ เป็ นเทคนิ คการประมาณค่าในช่วงโดยใช้ขอ้ มูลจากรอบจุดข้อมูลที่ ได้จากการสารวจ
โดยตรง ผลลัพธ์ที่ได้จึงมีความเรี ยบกว่า ดังนั้นเมื่อใช้เทคนิ ค Kriging จะได้ผลลัพธ์ที่มาจากการวิเคราะห์ที่แน่นอนและมี
ความถูกต้องสู ง ส่ วนการวิเคราะห์เส้นแนวการมองเห็น (Line of Sight) และ การสร้างภาพตัดขวาง (Profile) จะเห็นได้จาก
ภาพหน้าตัดของลาคลองที่ตาแหน่งเดียวกันนั้น ผลลัพธ์ค่าความสูง-ต่าของหน้าตัดลาคลองในแต่ละเทคนิคสร้างพื้นผิวทั้ง 3
วิธี จะไม่เท่ากันโดยสามารถวิเคราะห์และเปรี ยบเที ยบเพื่อแยกแยะความแตกต่างจากกราฟแสดงผลข้อมูลความสู งของ 4
แนวเส้น จะเห็นได้วา่ เทคนิ ค IDW นั้นมีความไวต่อสัญญาณรบกวนจากข้อมูลที่ได้จากการสารวจมากที่สุด และ เทคนิค NN
จะให้ค่าความราบเรี ยบของพื้นที่หน้าตัดมากที่สุด ขั้นต่อมาเป็ นการหาความลาดชัน (Slope) โดยใช้ช้ นั ข้อมูลการประมาณค่า
ในช่วง (Interpolation) ทั้ง 3 รู ปแบบ มาวิเคราะห์ค่าความลาดชัน จากผลลัพธ์จะเห็นว่าลักษณะความลาดชั้นของพื้นผิวจาก
การประมาณค่าในช่วงด้วยเทคนิ ค IDW และ Kriging จะมีความต่อเนื่ องที่ดีกว่าพื้นผิวที่ประมาณค่าได้จากเทคนิ ค NN แต่
ทว่าผูใ้ ช้งานระบบ GIS ส่ วนใหญ่ จะเลื อกใช้วิธีการประมาณค่าในช่ วงแบบ IDW แล้วจึ งการวิเคราะห์ ค่าความลาดชัน
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เนื่ องจากประมวลผลที่ ใช้เวลาน้อยและรวดเร็ วกว่าอีกทั้ง 2 เทคนิ คและนิ ยมใช้กนั มากกว่านั่นเอง ต่อมาเป็ นเรื่ องของการ
คานวณหาพื้นที่ของสระน้ า จากจ้อมูลที่ได้จากการสารวจตาแหน่ง และ ความลึกน้ า ด้วยเซนเซอร์ GPS และ echo sounder
ตามลาดับ จากนั้นข้อมูลทั้งหมดเข้ามาแปลงให้อยูใ่ นระบบพิกดั ฉาก UTM จากนั้นจึงทาการบรู ณาการข้อมูลจุดเข้าด้วยกัน
และส่ ง ต่ อ ไปวิเคราะห์ ด้ว ยโปรแกรม ArcMap ด้วยเครื่ อ งมื อ 3D Analyst tools เพื่ อ ค านวณหาพื้ น ที่ แ บบ 2D โดยใช้
โปรแกรม Google Earth จะได้พ้ืนที่ ๆศึ กษาเท่ ากับ 21,543.26 ตารางเมตร ส่ วนพื้นที่ แบบ 2D ที่ คานวณได้จากโปรแกรม
ArcMap จะได้เท่ากับ 21,719.93 ตารางเมตร จะเห็นได้วา่ โปรแกรมทั้งสองให้ค่าที่ไม่แตกต่างกันมากนัก
ในการศึกษาของงานวิจยั นี้ สามารถนาเทคนิคการประมาณค่าความลาดชันของบริ เวณพื้นที่การศึกษาและค่าปริ มาตร
ความจุของน้ าในสระ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรื อโปรแกรม ArcGIS ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความ
ลาดชันและปริ มาณของมวลดินของพื้นที่เสี่ ยงภัยดินถล่มได้อีกด้วย สาหรับข้อมูลความกว้าง ความสูงและความจุของระดับ
น้ าในสระน้ าสามารถนาไปคานวณร่ วมกับปริ มาณน้ าฝนที่ตกลงมาเพื่อวิเคราะห์หาความสามารถในการกักเก็บน้ าของสระ
น้ านั้นได้ และ ช่วยวิเคราะห์พ้นื ที่เสี่ ยงภัยน้ าท่วมในอนาคต ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS
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การพัฒนาวิธีการทาแผนทีภ่ าพถ่ ายทางอากาศ โดยประยุกต์ ใช้ อากาศยานไร้ คนขับแบบปี กยึด
Development of Aerial Photogrammetric Mapping Technique
Using Fixed Wing Unmanned Aerial Vehicle
ศราวุธ เรื อนศรี 1* กิ่งกาญจน์ ปวนสุรินทร์2 อมาพร ปวงรังษี3 มนต์ชยั ปั ญญาทอง1 และ พิเชษฐ กันทะวัง4
Saravoot Ruensee1* Kingkan Puansurin2 Amaporn Pongrungsie3 Monchai Panyatong1 and Pichet Kuntawang4

บทคัดย่อ
การทาแผนที่ ด้วยภาพถ่ายทางอากาศ (Photogrammetry) สามารถทาครอบคลุมพื้นที่ สารวจขนาดใหญ่และมีค่า
ความผิดพลาดต่ า แต่มีขอ้ จากัดในเรื่ องของความเป็ นปั จจุบันของแผนที่ เนื่ องจากต้องการงบประมาณสู งในการทางาน
อ าก าศ ย าน ไ ร้ ค น ขั บ (Unmanned Aerial Vehicle; UAV) ห ม าย ถึ ง อ าก าศ ย าน ที่ ไ ร้ นั ก บิ น ป ร ะ จ าเค รื่ อ ง
แต่สามารถถูกควบคุมได้จากระยะไกล ความสามารถของ UAV ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ ว เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่
สาคัญที่ใช้ในการควบคุมการบินอัตโนมัติมีความสามารถที่สูงขึ้นในขณะที่ราคาถูกลงจนสามารถนามาใช้ในงานทาแผนที่
ภาพถ่ า ยทางอากาศที่ ค วามสู ง ระดับ ต่ า (Low altitude level) ซึ่ งจะท าให้ ก ารท าแผนที่ ภู มิ ป ระเทศ (Topographic map)
แบบเดิม มีทางเลือกที่สะดวกและรวดเร็ วขึ้น วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ การพัฒนาวิธีการทาแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
โดยประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับแบบปี กยึด พื้นที่ศึกษาคือสนามบินเครื่ องบินเล็กโทกหัวช้าง จังหวัดลาปาง ขนาดพื้นที่
20 ไร่ โดยก าหนดสภาพบิ น ถ่ ายดัง นี้ ระดับ ความสู ง 140 เมตร, ส่ ว นซ้อ นและส่ ว นเกย 60% , ระยะบนพื้ น ดิ น 3.59
เซนติเมตร/พิกเซล, ความเร็ วการบิน 14 เมตร/วินาที , เวลาบิน 6.5 นาที, และกาหนดแนวบินถ่ายสองแบบ คือ แบบธรรมดา
และแบบกริ ด วางหมุดควบคุมภาคพื้น (Ground Control Point; GCP) จานวน 4 จุดครอบคลุมพื้นที่ศึกษา ผลการศึกษาพบว่า
แนวบินถ่ายภาพแบบกริ ด มีค่าความคลาดเคลื่อน GCP (Root Mean Square Error; RMSE) ในแนวแกน X = 0.099 เมตร, Y
= 0.203 เมตร, และ Z = 0.144 เมตร ขณะที่ แนวบิ นถ่ายภาพแบบธรรมดามีความคลาดเคลื่อนสู งกว่า คือ ในแนวแกน X =
0.101 เมตร, Y = 0.250 เมตร, และ Z = 0.238 เมตร

คาสาคัญ : เครื่ องอากาศยานไร้คนขับ, เครื่ องอากาศยานไร้คนขับแบบปี กยึด, เทคนิ คการทาแผนที่ภาพถ่ายด้วยเครื่ องอากาศ
ยานไร้คนขับ, แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยเครื่ องอากาศยานไร้คนขับที่ความสูงระดับต่า
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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
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บทนา
การทาแผนที่ ด้วยภาพถ่ายทางอากาศ (Photogrammetry) มี ความถูกต้องสะดวกรวดเร็ วครอบคลุมพื้นที่ สารวจ
ขนาดใหญ่ และมีค่าความผิดพลาดต่า แต่มีขอ้ จากัดในเรื่ องของความเป็ นปั จจุบนั ของแผนที่ เนื่องจากต้องการงบประมาณสู ง
ในการบินถ่ายในแต่ละครั้ง ซึ่งเป็ นภารกิจหลักของกรมแผนที่ทหาร
อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle; UAV) หมายถึงอากาศยานที่ไร้นักบิ นประจาเครื่ อง แต่สามารถ
ถูกควบคุ มได้จากระยะไกลได้สองแบบคื อ การบังคับ โดยคนและใช้ระบบการบิ น ด้วยตนเอง ซึ่ งต้อ งอาศัยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ UAV แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทได้แก่ แบบใบพัด (Multi Rotor) ซึ่ งเป็ นเครื่ องที่ไม่ตอ้ งการใช้ทางวิ่งในการขึ้น
บินและสามารถจอดอยูน่ ิ่ งบนอากาศได้ แต่มีขอ้ จากัดเชิ งพื้นที่ในการทางาน คือสามารถทางานได้เพียง 50-70ไร่ /เที่ยวบิน,
ระยะทางในการบินประมาณ 1-2 กิโลเมตร, ที่ความสู งจากัด 120-150 เมตร ในขณะที่อากาศยานไร้คนขับแบบปี กยึด (Fixed
Wing) มีความสามารถในการทางานเชิงพื้นที่ที่กว้างกว่า คือทางานได้ถึง 300-500ไร่ /เที่ยวบิน, ระยะทางในการบินประมาณ
3-6 กิโลเมตร, ที่ความสูงถึง 600 เมตร ดังนั้นในการศึกษานี้เราได้ประยุกต์ใช้เครื่ องแบบปี กยึดมาทาการสารวจเพื่อทาแผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศ
อย่างไรก็ตามเครื่ องแบบปี กยึดยังต้องการทางวิ่งเพื่อขึ้นลงและไม่สามารถหยุดนิ่ งอยู่บนอากาศ อีกทั้งยังต้องใช้
อุปกรณ์ควบคุมที่ซบั ซ้อนกว่าเครื่ องแบบใบพัด ความสามารถของ UAV, Fixed Wing ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ ว เนื่ องจาก
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สาคัญที่ใช้ในการควบคุมการบินอัตโนมัติมีความสามารถที่สูงขึ้น ในขณะที่ราคาถูกลง จนสามารถ
นามาใช้ในงานทาแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศที่ ความสู งระดับต่ า (Low altitude level) ซึ่ งจะทาให้การทาแผนที่ ภูมิประเทศ
(Topographic map) แบบเดิ มโดยใช้กล้องสารวจที่ตอ้ งการแรงงานและเวลาที่มากกว่า มีทางเลือกที่ สะดวกและรวดเร็ วขึ้น
ซึ่งจะทาให้การทาแผนที่ภูมิประเทศ มีความคล่องตัวมากขึ้น
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์คือพัฒนาวิธีการทาแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ โดยประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับแบบ
ปี กยึด สนามบินเครื่ องบินเล็กโทกหัวช้าง ขนาดพื้นที่ 20 ไร่ จังหวัดลาปาง ถูกเลือกเป็ นพื้นที่ดาเนิ นการ โดยกาหนดสภาพ
บินถ่ายดังนี้ ระดับความสู ง (Altitude) 140 เมตร, ส่ วนซ้อนและส่ วนเกย (Head Overlap and Side Overlap) 60%, ระยะบน
พื้นดิน (Ground Sample Distance) 3.59 เซนติเมตร/พิกเซล, ความเร็ วการบิน (Flying speed) 14 เมตร/วินาที, เวลาบิน (Flight
time) 6.5 นาที โดยกาหนดแนวบินถ่ายสองแบบ คือ แบบธรรมดา และแบบกริ ด วางหมุดควบคุมภาคพื้น (Ground Control
Point) จานวน 4 จุดครอบคลุมพื้นที่ศึกษา

วิธีดาเนินการ
วิธีการดาเนิ นการศึ กษาเริ่ มจากการติดตั้งอุปกรณ์, การกาหนดแนวการบิ นและสภาพการบิ นให้ครอบคลุมพื้นที่
ศึ ก ษา แล้วจึ งน าเครื่ อ งขึ้ น บิ น เพื่ อ ถ่ายภาพตามแนวบิ น ที่ วางไว้, ท าการก าหนดหมุ ด ควบคุ ม ภาคพื้ น ดิ น เพื่ อ ใช้ท าการ
ประมวลผลภาพถ่าย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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2.1 การติดตั้งอุปกรณ์
ส่วนตัวเครื่ องอากาศยานไร้คนขับแบบปี กยึด มีส่วนประกอบหลักสามส่วนคือ ส่วนลาตัว, ส่ วนชุดอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบเพื่อบังคับการบิน, ส่วนรับส่งสัญญาณควบคุมการบิน ภาพที่ 1 แสดงการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ทางาน

ภาพที่ 1 การติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการทางาน
2.1.1 ส่ วนลาตัว
เครื่ อ งมี ค วามยาว 0.95 เมตร ปี กแบบ High-Wing Configuration กว้าง 1.20 เมตร สู งจากพื้ น 0.20 เมตร โดยมี
น้ าหนัก รวม 1.20 กิ โลกรั ม ประกอบด้วยชิ้ น ส่ วนส าคัญ คื อ ใบพัดแบบขับ ด้านหน้า (Tractor) และส่ วนแพนบังคับ ซึ่ ง
ประกอบด้วยส่ วนควบคุ มการยกหัวเครื่ องขึ้นหรื อลง (Elevator) ส่ วนควบคุมอาการเอี ยงของเครื่ อง (Aileron) และส่ วน
บังคับทิศทางหันซ้ายหรื อขวา (Rudder) ภาพที่ 2 แสดงรายละเอียดส่วนตัวเครื่ องอากาศยาน

ภาพที่ 2 รายละเอียดส่วนตัวเครื่ องอากาศยาน (UAV, Fixed Wing)
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2.1.2 ชุดอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ประกอบเพื่อบังคับการบิน
ชุ ด อุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ป ระกอบเพื่ อ บั ง คับ การบิ น (Autopilot) มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม เครื่ องให้ บิ น ไปตาม
แนวบิ น และความสู งที่ กาหนดไว้ในค่าพิกัด (X,Y,Z) ล่ วงหน้าได้ ในการศึ กษานี้ ArduPilot Mega 2.6 (หมายเลข 5) ถู ก
เลื อ กใช้เป็ น Autopilot ซึ่ งประกอบด้วย Barometer และ Inertial Measurement Unit ; IMU ไว้ภายใน เพื่ อ ใช้ในการระบุ
ความสู งและบอกทิศทางและการเอียงตัวของเครื่ องตามลาดับ, Speed control (หมายเลข 3) เพื่อประมวลผลความเร็ ว, GPS
(หมายเลข 6) เพื่อระบุตาแหน่ งเทียบกับพื้นโลก, Motor (หมายเลข 4) เพื่อควบคุมความเร็ วของเครื่ อง, ESC (หมายเลข 2)
ควบคุ ม แรงดัน ไฟฟ้ าให้มอเตอร์ , Telemetry (หมายเลข 7) รั บ ส่ งสัญ ญาณผ่านคอมพิ วเตอร์ , Receiver (หมายเลข 8) รั บ
สัญญาณวิทยุ, Aileron, Elevator, Rudder Servo (หมายเลข 10) ใช้สาหรับปรับความเอียง, ความสู ง และทิ ศทางในการบิ น
ของตัวเครื่ องตามลาดับ ดังแสดงรายละเอียดใน ภาพที่ 3
(3) Speed

(4) Motor

control
(1)

(7)

Battery

Telemetry

(9) Digital

(2) ESC

camera
(8) Receiver
(10) Servo
(6) GPS

(5) Board
controller

ภาพที่ 3 ชุดอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ประกอบเพื่อบังคับการบิน
2.1.3 ส่ วนรับส่ งสัญญาณควบคุมการบิน
การควบคุมการบิ น สามารถทาได้โดยการรับส่ งสัญญาณควบคุมการบิ นระหว่างเครื่ อง UAV กับสถานี ควบคุ ม
ภาคพื้นดิน โดยในการศึกษานี้เลือกใช้ 2 ช่องทางหลัก คือ
1) โหมดการบิ นอัตโนมัติ (Waypoint Mode) ผ่าน Telemetry แสดงใน ภาพที่ 5 (ข) ส่ งข้อมูลสภาพการบิ นจาก
ตัวเครื่ อ งมาแสดงผลในโปรแกรม Mission Planer แสดงสภาพการบิ น ในขณะนั้ น ภาพที่ 4 แสดงสภาพการบิ น ผ่า น
โปรแกรม Mission Planer
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ภาพที่ 4 แสดงสภาพการบินผ่านโปรแกรม Mission Planer
2) โหมดบังคับ มื อ (Manual Mode) ผ่านวิท ยุบังคับ (Remote Control) ใช้ในการน าเครื่ อ งขึ้ น และลงเป็ นหลัก
รวมถึงหากเกิ ดกรณี ฉุกเฉิ นที่ เครื่ องและระบบควบคุมการบิ นอัตโนมัติไม่สามารถใช้ได้ ภาพที่ 5 (ก) แสดงอุปกรณ์ วิทยุ
บังคับ

(ก)

(ข)

(ก) โหมดบังคับมือ (Manual Mode) ผ่านวิทยุบงั คับ (Remote Control)
(ข) ผ่าน Telemetry ในโหมดการบินอัตโนมัติ (Automatic Waypoint Mode)
ภาพที่ 5 ระบบรับ-ส่งสัญญาณควบคุมการบินกับสถานีควบคุมภาคพื้นดิน
2.1.4 ระบบการบันทึกภาพ
หลักการสาคัญของการเลือกระบบบันทึกภาพคือ ต้องมีความเร็ วชัตเตอร์ ที่สอดคล้องกับความเร็ วของเครื่ อง UAV
จึงสามารถบันทึกภาพที่จุดควบคุมในเวลาที่กาหนด ทาให้ทราบค่าพิกดั และสภาพการบินต่างๆของ UAV ได้ ในการทดสอบ
นี้ ได้เลือกใช้กล้อง Canon Power Shot IXUS 160 รายละเอียดแสดงใน ภาพที่ 6 โดยมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้ ความละเอียด
ภาพสูงสุ ด (Max resolution) 1280x720, 20 Megapixel, สัดส่วนภาพ (Image ratio) 4:3, เซลล์รับภาพ (Image sensor) 1/2.3”,
CCD ความไวแสง (ISO rating) Auto, 100-1600, รู รับ แสง f/3.2 - f/9.0 (W), f/6.9 - f/20.0 (T), ความเร็ วชัตเตอร์ (Shutter
speed) 1-1/2000 วินาที, ระยะโฟกัส 1 – 50cm (W) (0.4in. – 1.6ft. (W)
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ภาพที่ 6 กล้องดิจิตอล Canon Power Shot IXUS 160

2.2 การกาหนดแนวการบินและสภาพการบิน
การกาหนดแนวการบินและสภาพการบิน ถูกตั้งค่าโดยใช้โปรแกรม Mission planer โดยที่กาหนดแนวการบินไว้
สองแบบคือ แบบธรรมดา และแบบกริ ด ซึ่ งแนวการบินทั้งสองแบบมีสภาพการบินที่เหมือนกัน คือมี 1) ระดับความสูง 140
เมตร, 2) มีค่าส่ วนซ้อน (Head Overlap) และ ส่วนเกย (Side Overlap) เท่ากันที่ 60%, 3) ความเร็ วการบิน (Flying speed) 14
เมตร/วินาที , 5) เวลาบิ น (Flight time) 6.5 นาที และ 6) ระยะบนพื้นดิ น (Ground Sample Distance; GSD) 3.59 เซนติเมตร/
พิกเซล การกาหนดแนวการบินแบบธรรมดาและแนวการบิน แบบกริ ดในสภาพการบินตามแผน โดยใช้โปรแกรม Mission
Planer แสดงใน ภาพที่ 7 และ ภาพที่ 8 ตามลาดับ

ภาพที่ 7 การกาหนดแนวการบินแบบธรรมดาและสภาพการบินโดยใช้โปรแกรม Mission Planer

ภาพที่ 8 การกาหนดแนวการบินแบบกริ ดและสภาพการบินโดยใช้โปรแกรม Mission Planer
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2.3 การกาหนดพิกดั ของหมุดควบคุมภาคพื้นดิน
ในการประมวลผลภาพถ่ายเพื่อให้ได้แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ จาเป็ นต้องทราบค่าพิกัดที่ จุดควบคุ ม Ground
Control Point; GCP ใน ก าร ศึ ก ษ านี้ เร าไ ด้ ก าห น ด GCP ไ ว้ ท้ ั งห ม ด 4 จุ ด ด้ ว ย กั น คื อ GCP01 – GCP04 แ ล ะ
ใช้วิ ธี ก ารส ารวจแบบวงรอบปิ ด เพื่ อ ก าหนดค่ า พิ กั ด ลงในแต่ ล ะหมุ ด ควบคุ ม ดัง แสดงในภาพที่ 9 และมี ค่ า พิ กั ด
ดังแสดงใน ตารางที่ 1

ภาพที่ 9 แสดงกาหนดค่าพิกดั ของจุดควบคุมในพื้นที่ศึกษาและการทาสารวจแบบวงรอบปิ ด
ตารางที่ 1 ค่าพิกดั ของหมุดควบคุม GCP01 - GCP04 ที่กาหนดโดยวงรอบปิ ด
Ground Control Point
GCP01
GCP02
GCP03
GCP04

X (m)
2028118.319
2028141.203
2028296.570
2028295.453

Y (m)
555897.541
555964.501
555970.941
555980.913

Z (m)
399.640
400.571
400.074
400.126

ตาแหน่ งอ้ างอิง
ขอบถนนทางเข้าสนามบิน
ขอบสนามบินฝั่งทิศใต้
ขอบสนามบินฝั่งทิศเหนือ (บน)
ขอบสนามบินฝั่งทิศเหนือ (ล่าง)

2.4 การประมวลผลภาพถ่ ายทีไ่ ด้จากการบิน
การประมวลผลภาพถ่ายที่ได้จากการบิน คือการนาภาพที่ได้จากการบินถ่าย (Log files) มาทาการต่อภาพ โดยการ
ก าหนดค่ าพิ กัด (Geo-Referencing) ที่ ท ราบค่ าจากการท าส ารวจแบบวงรอบปิ ด เพื่ อ ท าการประกอบภาพถ่ ายที่ มี ก าร
ก าห น ด ค่ าพิ กั ด ใน แน วแ กน ราบ (X,Y) แ ล ะใน แ น วแ กน ดิ่ ง (Z) ข อ ง GCP01 ถึ ง GCP04 ใน การต รึ งภ าพ
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ในการศึ ก ษานี้ เราได้ ใ ช้ โ ปรแกรม Pix4D ซึ่ งเป็ นโปรแกรม Open source โดยน า Log files มาท าการประมวลผล
ดังแสดงใน ภาพที่ 10

ภาพที่ 10 แสดงการประมวลผลภาพถ่ายในโปรแกรม Pix4D
ซึ่ง Log files จากแนวการบินแบบกริ ด มีจานวน 76 ภาพ ในขณะที่ Log files จากแนวการบินแบบธรรมดา มีจานวน 41 ภาพ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลภาพถ่ายโดยวิธีการตรึ งค่าพิกดั มีสองชนิ ดด้วยกัน คือ 1) ภาพถ่ายทางอากาศที่ประมวลผล
แ ล้ ว ( Orthomosaic) แ ล ะ 2) แ บ บ จ า ล อ ง พื้ น ผิ ว แ บ บ ดิ จิ ต อ ล ( Digital Surface Model; DSM)
ในกรณี แนวการบิ น แบบกริ ด แสดงใน ภาพที่ 11 (ก) และ ภาพที่ 11 (ข) ส่ ว นแนวการบิ น แบบธรรมดาแสดงใน
ภาพที่ 12 (ก) และ ภาพที่ 12 (ข) ตามลาดับ
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 11 (ก) Orthomosaic (ข) Digital Surface Model (DSM) ของแนวบินแบบกริ ด

(ก)

(ข)

ภาพที่ 12 (ก) Orthomosaic (ข) Digital Surface Model (DSM) ของแนวบินแบบธรรมดา
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ผลการดาเนินงาน
ภาพที่ ได้จากการบิ นถ่าย (Log files) จากแนวการบิ นแบบกริ ดมีจานวน 76 ภาพ ในขณะที่ Log files จากแนวการ
บิ น แ บ บ ธ ร ร ม ด ามี จ าน ว น 41 ภ าพ ห ลั ง จ าก น าไ 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 จะได้ภาพถ่ายทางอากาศที่ ประมวลผลแล้ว (Orthomosaic) พร้อมค่าพิกดั ใหม่จากการประมวลผลใน
แ น ว แ ก น ร า บ ( X,Y) แ ล ะ แ บ บ จ า ล อ ง พื้ น ผิ ว แ บ บ ดิ จิ ต อ ล ( Digital Surface Model; DSM) พ ร้ อ ม
ค่าพิกดั ใหม่จากการประมวลผลในแนวแกนดิ่ง (Z)
ขั้นตอนต่อมาคือการหาค่าความคลาดเคลื่อนของการตรึ งค่าพิกดั โดยการหาค่าความแตกต่างระหว่างค่าพิกดั ใหม่
ได้จากการทา Geo –Referencing กับค่าพิกดั เดิมจากการทาสารวจวงรอบปิ ดของหมุดควบคุม Ground Control Point ทั้งสี่ ตวั
GCP01 - GCP04 และค่า Root Mean Square Error ; RMSE แยกตามแนวแกน X, Y, Z ดังแสดงรายละเอียดใน ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าความแตกต่างระหว่างพิกดั เดิมบนหมุด GCP จากการทาสารวจวงรอบปิ ด กับค่าพิกดั ใหม่ที่ได้จากการทา Geo
–Referencing บนหมุด GCP ของแนวบิ นแบบธรรมดาและแบบกริ ด และค่า Root Mean Square Error (RMSE) แยกตาม
แนวแกน (X,Y,Z)
GCP
GCP01
GCP02
GCP03
GCP04
Mean (m)
Sigma (m)
RMS Error (m)

แนวการบินแบบธรรมดา
แนวการบินแบบกริด
Error X (m) Error Y (m) Error Z (m) Error X (m) Error Y (m) Error Z (m)
0.000
0.022
-0.090
-0.005
0.094
-0.163
0.107
-0.043
0.094
0.124
-0.088
0.144
-0.171
-0.384
-0.457
-0.025
-0.258
-0.188
-0.014
0.317
-0.017
-0.151
0.286
0.016
-0.020
-0.022
-0.11
-0.015
0.009
-0.048
0.099
0.249
0.207
0.098
0.203
0.136
0.101
0.250
0.238
0.099
0.203
0.144

สรุ ป
จากการศึกษานี้ เราสามารถพัฒนาเทคนิ คการสร้างแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศโดยใช้อากาศยานแบบปี กยึด โดยได้
กาหนดแนวบินถ่ายไว้สองแบบ คือแบบธรรมดาและแบบกริ ด และกาหนดสภาพบินถ่ายดังนี้ ระดับความสูง 140 เมตร, ส่วน
ซ้อนและส่ วนเกย 60% , ระยะบนพื้นดิน 3.59 เซนติเมตร/พิกเซล, ความเร็ วการบิ น 14 เมตร/วินาที , เวลาบิน 6.5 นาที , วาง
หมุดควบคุมภาคพื้น (Ground Control Point; GCP) จานวน 4 จุดครอบคลุมพื้นที่ศึกษา
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ภาพถ่ า ยทางอากาศที่ ไ ด้ จ ากแนวบิ น ถ่ า ยภาพแบบกริ ด มี ค่ า ความคลาดเคลื่ อ น
Root Mean Square Error ; (RMSE) ของห มุ ด ควบ คุ ม GCP ใน แน วแกน X = 0.099 เมตร, Y = 0.203 เมตร, และ
Z = 0.144 เมตร ขณะที่ ภ าพถ่ า ยทางอากาศที่ ไ ด้จ ากแนวบิ น ถ่ า ยภาพแบบธรรมดามี ค วามคลาดเคลื่ อ นสู ง กว่ า คื อ
ในแนวแกน X = 0.101 เมตร, Y = 0.250 เมตร, และ Z = 0.238 เมตร
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ข้ อเสนอแนะและการศึกษาต่ อไป
แม้วา่ การสร้างแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศโดยใช้อากาศยานไร้คนขับแบบปี กยึดสามารถทาได้จากการศึ กษานี้ แต่
อย่างไรก็ตามเป้ าหมายหลักของการพัฒนา คือต้องการความถูกต้องของแผนที่ ให้อยูใ่ นเกณฑ์ช้ นั งานทางวิศวกรรมสารวจ
ซึ่งการปรับปรุ งความถูกต้องดังกล่าวต้องการความรู ้หลายด้านและการพัฒนาอีกหลายขั้นตอน
ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปเพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ของงานสารวจ ควรเพิ่มจานวนจุดพิกดั ที่ทราบค่า (Check
points) เพื่อใช้การควบคุมความถูกต้องของแผนที่ และควรพัฒนาองค์ความรู ้เกี่ยวกับการออกแบบลักษณะทางกายภาพที่
เหมาะสมกับงานบินถ่ายภาพของตัวเครื่ องอากาศยานไร้คนขับแบบปี กยึด

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้ สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความร่ วมมือของคณะทางานวิจยั และนักศึกษาของสาขาวิศวกรรมโยธา คณะ
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การสร้ างแผนที่และระบบนาทางสาหรับหุ่นยนต์ อตั โนมัติบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

Map Creation and Navigation System for Automation Robotics with Android OS
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ เป็ นการสร้ างแอพพลิเคชั่นระบบนาทางสาหรับ หุ่ น ยนต์อตั โนมัติโดยใช้จีพี เอสบนสมาร์ ทโฟนใน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์เพื่อระบุตาแหน่งของตัวหุ่นยนต์ การทางานของแอพพลิเคชัน่ จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือ ส่ วน
ของการสร้างแผนที่กบั ส่ วนของระบบนาทาง สาหรับการสร้างแผนที่จะใช้วธิ ี การทา marker บน Google Map APIs และใน
ส่ วนของระบบนาทางจะใช้วิธีการโหลดแผนที่ที่ตอ้ งการให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ จากนั้นตัวแอพพลิเคชัน่ จะทาการตรวจสอบ
ตาแหน่ งปั จจุบนั ของตัวหุ่ นยนต์ และทาการคานวณหาเส้นทางในการเคลื่อน และส่ งผลลัพธ์ที่ได้ไปควบคุมการเคลื่อนที่
ของหุ่นยนต์ผา่ นทางสัญญาณบลูทูธ.
คาสาคัญ : ระบบนาทาง, หุ่นยนต์อตั โนมัติ, จีพีเอส, แผนที่

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
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บทนา
ในปั จ จุ บัน หุ่ น ยนต์อ ัต โนมัติ ไ ด้เข้ามามี บ ทบาทและถู ก น ามาใช้อ ย่างแพร่ ห ลาย ไม่ ว่าจะเป็ นการใช้งานตาม
บ้านเรื อน การใช้งานในภาคการเกษตรหรื อภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็ นต้น ซึ่ งในการเคลื่อนที่ ของหุ่ นยนต์อตั โนมัติน้ นั
จาเป็ นต้องมีระบบในการนาทางเพื่อที่จะให้หุ่นยนต์สามารถเดินทางไปยังตาแหน่งเป้ าหมายได้อย่างถูกต้องและแม่นยา ซึ่ ง
อุปกรณ์ที่นิยมนามาใช้ในระบบนาทางของหุ่นยนต์อตั โนมัติในพื้นที่โล่งแจ้งคือ จีพีเอส
ในงานวิจยั นี้ จึงได้นาเอาความสามารถของสมาร์ ทโฟนที่มีท้ งั อุปกรณ์ จีพีเอส หน่วยประมวลผลกลาง ตัวเชื่อมต่อ
สัญญาณบลูทูธ ประกอบกับสมาร์ ทโฟนเป็ นอุปกรณ์ ที่มีใช้งานอยู่ทั่วไป ราคาไม่แพง มาประยุกต์ใช้งานโดยการสร้ าง
แอพพลิ เคชั่น ที่ ใช้ในการสร้ างแผนที่ และระบบนาทางการเคลื่ อนที่ ของหุ่ นยนต์อตั โนมัติ ซึ่ งตัวแอพพลิ เคชั่น ดังกล่าว
สามารถนามาประยุกต์ใช้งานอย่างอื่นได้อีกด้วยเช่น การสร้างแผ่นที่สาหรับสถานที่หรื อเส้นทางต่าง ๆที่ยงั ไม่ได้ระบุไว้ใน
Google Map จากนั้นก็ทาการบันทึกแผนที่ แล้วนาแผนที่ดงั กล่าวส่งต่อไปยังผูท้ ี่ตอ้ งการจะเดินทางไปยังสถานที่น้ นั ๆได้
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
1. Google Maps API เป็ นชุด API ของ Google สาหรับพัฒนา web application และ mobile application (Android,
iOS)ไว้สาหรับเรี ยกใช้แผนที่และชุด service ต่าง ๆ ของ Google เพื่อพัฒนา Application ได้เหมือนกับที่ Google โดยแผนที่
ยัง features ต่าง ๆ มากมายให้เรี ยกใช้ เช่น การปรับแต่งแผนที่ (Styled Map) ชุดควบคุมแผนที่ (Map Control) ชุดเครื่ องมือ
วาดภาพบนแผนที่ (Drawing), การนาทางจากจุดหนึ่ งไปยังอี กจุดหนึ่ ง (Directions Service), การคานวณความสู งของจุด
พิ กัด (Elevation Service), การแปลงที่ อ ยู่เป็ นพิ กัด Lattitude เเละ Longtitude (GeoCoding Service), การดึ ง ข้อ มู ล POI
(Point of Interest) คื อข้อมู ลสถานที่ ต่าง ๆ ที่ Google รวบรวมไว้ให้ เช่ น โรงแรม ห้างสรรพสิ น ค้า โรงเรี ยน – สถานที่
ราชการต่าง ๆเเละอื่น ๆ อีกมากมาย (Places API) มาใช้งานใน application, Street View
2. GPS (Global Positioning System) คือ ระบบระบุตาแหน่งบนพื้นโลก ซึ่ งทางานร่ วมกับดาวเทียมบอกตาแหน่ ง
ทั้งหมด 24 ดวง ดาวเทียมGPS เป็ นดาวเทียมที่มีวงโคจรระดับกลาง (Medium Earth Orbit) ที่ระดับความสูงประมาณ 20,200
กิ โ ลเมตร จากพื้ น ผิ ว โลก โดยที่ แ นวคิ ด ในการพัฒ นาระบบGPS เริ่ ม ต้น ตั้ง แต่ ปี ค.ศ. 1957 เมื่ อ นัก วิท ยาศาสตร์ ข อง
สหรัฐอเมริ กา แล้วในปี ค.ศ. 1960 ก็เริ่ มทดสอบใช้งานกันจริ ง ๆในกองทัพเรื อสหรัฐอเมริ กา แต่สาเหตุที่ทาให้เรามี GPS ใช้
กันอย่างแพร่ หลายจนถึงทุกวันนี้เกิดจากเหตุการณ์ในปี ค.ศ. 1983 ที่เครื่ องบินโคเรี ยนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 007 ของเกาหลีใต้
บินพลัดหลงเข้าไปในน่านฟ้าของสหภาพโซเวียต และถูกยิงตก ผูโ้ ดยสาร 269 คนเสี ยชีวติ ทั้งหมด ประธานาธิบดีโรนัลด์ เร
แกนได้ประกาศว่า เมื่อพัฒนาระบบจีพีเอสแล้วเสร็ จ จะอนุญาตให้ประชาชนทัว่ ไปใช้งานได้ ทาให้ GPS ได้ถูกพัฒนาในเชิง
พาณิ ชย์นอกจากที่จะใช้ในการทหารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1 . GPS-based Navigated Autonomous Robot [ 1 ] ข อ ง Mohammed Z. Al-Faiz, Ghufran E. Mahameda
ทาการศึกษาขั้นตอนการค้นหาเส้นทางโดยใช้อลั กอริ ทึม ระหว่างจุดเริ่ มต้นไปยังเป้ าหมายโดยใช้ภาพถ่ายทางดาวเทียม ซึ่ ง
เส้นทางที่ ถูกเลื อกเป็ นเส้นทางที่ สภาพแวดล้อมโล่ง แจ้ง ระบบจะระบุ จุดตาแหน่ งพิกดั ของเส้นทางนั้นไว้และส่ งไปยัง
หุ่นยนต์อตั โนมัติผ่าน Wi-Fi หุ่ นยนต์จะใช้มือถือที่มีระบบ GPS และเข็มทิศดิจิตอล เพื่อระบุพิกดั ตาแหน่งและทิศทางเพื่อ
ใช้ในการนาทาง จะใช้ตวั เซ็ นเซอร์ IR เพื่อตรวจสอบและหลี กเลี่ยงอุปสรรคสิ่ งกี ดขวางต่าง ๆ บนเส้นทางและจะใช้ตวั
ควบคุม PID เพื่อควบคุมความเร็ วของหุ่ นยนต์และให้หุ่นยนต์เดินได้ตรงไปตามเส้นทางที่ระบุไว้ จากการทดลองเมื่อไม่ใช้
ตัวควบคุม PID ความเบี่ยงเบนที่หุ่นยนต์ออกนอกเส้นทางมากกว่า 2 เมตร จากเส้นทางที่กาหนด แต่เมื่อใช้ตวั ควบคุม PID
สามรถลดความเบี่ยงเบนได้นอ้ ยลงกว่า 1 เมตร ในส่วนนี้จะชดเชยข้อผิดพลาดที่เกิดกับความแม่นยาของระบบ GPS
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2. GPS Based Navigation of an Autonomous Mobile Vehicle[2] ของ Harald Loose Marcin Zasepa, Przemyslaw
Pierzchala, Robert Ritter สร้างระบบนาทางอัตโนมัติให้กบั หุ่ นยนต์ในราคาถูกโดยใช้ระบบจีพีเอส เซ็นเซอร์ อลั ตร้าโซนิ ก
เซ็นเซอร์ อินฟราเรด โดยจีพีเอสจะค้นหาแผนที่โดยใช้การคานวณเส้นทางผ่าน PDA และส่ งสัญญาณไปยังหุ่นยนต์ เพื่อให้
หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปยังตาแหน่งที่ได้ระบุไว้ โดยหุ่ นยนต์จะปฏิบตั ิงานสาเร็ จนั้นหุ่ นยนต์จะต้องทราบว่าจุดเริ่ มต้นคือที่ไหน
และที่ที่มนั จะไปคือจุดใดใช้เวลาในการเดินทางเท่าไร สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวให้หลีกเลี่ยงการปะทะระหว่างสิ่ งกีด
ขวางได้ และยังสามารถเปรี ยบเทียบระหว่างแผนที่ที่เขียนขึ้นกับแผนที่ของ Google map เพื่อเพิ่มความแม่นยายิง่ ขึ้น
3. High Precision GPS Guidance of Mobile Robots[3] ของ Richard Willgoss สร้างระบบนาทางสาหรับหุ่ นยนต์
อัตโนมัติบนมื อถือโดยใช้ระบบ GPS ในการค้นหาสถานที่ ตาแหน่ ง ที่ ระบุ ไว้เพื่อขนส่ งสิ นค้าทางการเกษตรไปวางยัง
ตาแหน่งนั้นได้ถูกต้อง จะใช้ DGPS ที่สามารถระบุตาแหน่งได้อย่างถูกต้องภายในหนึ่ งเมตร มีค่าความผิดพลาด แค่ ±5 ซ.ม.
จากการทดลองโดยการสร้างแผนที่ เป็ นรู ปตั้งฉากระหว่างจุด A ไปยังจุด B เพื่อทดสอบว่าหุ่ นยนต์สามารถเลี้ยวไปยังจุดที่
กาหนดได้หรื อไม่เมื่ อเจอเส้นทางที่ ต้ งั ฉาก สรุ ปผลการทดลอง หุ่ นยนต์สามารถเดิ นทางไปยังตาแหน่ งที่ วางไว้ได้อย่าง
แม่นยา
4. Intelligent Outdoor Navigation of a Mobile Robot Platform Using a Low Cost High Precision RTK-GPS and
Obstacle Avoidance System[4] ของ Prof. Dr. -Ing. Klaus-Dieter Kuhnert สร้างแผนที่ทางดาวเทียมและเส้นทางเดิ นให้กบั
หุ่นยนต์แบบออฟไลน์ใช้ RTK GPS โดยจะให้ผใู ้ ช้งานระบุจุดตาแหน่งเริ่ มต้นและจุดตาแหน่งสุดท้ายเพื่อสร้างเส้นทางเดิน
ให้ กับ หุ่ น ยนต์ ในขั้น ตอนนี้ ระบบจะใช้ข ้อมู ล IMUในการค านวณ มุ ม ต าแหน่ งปั จจุ บัน และต าแหน่ งที่ ม ัน จะไปโดย
อัตโนมัติ และใช้ตวั เซ็นเซอร์ สแกนที่ติดตั้งบนตัวหุ่ นยนต์เพื่อตรวจสอบสิ่ งกีดขวางบนทางเดินเพื่อหลบหลีกและกลับเข้าสู่
เส้นทางเดิม
อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.1 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ Android Studio version 2.3.3
3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ สมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบตั ิการ Android 6.0
การออกแบบและพัฒนาระบบ
ในการออกแบบการทางานของแอพพลิเคชัน่ นั้นการทางานของแอพพลิเคชัน่ เริ่ มต้นจากหน้าแรกจะแสดงโลโก้
ของแอพพลิเคชัน่ ประมาณ 3 วินาที หลังจากนั้นจะนาพาไปยังหน้า List Map ซึ่ งจะประกอบไปด้วยรายชื่อของแผนที่ ๆได้
ทาการบันทึกไว้และปุ่ มเพิ่มแผนที่ ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แผนภาพการออกแบบการทางานของแอพพลิเคชัน
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เมื่ อคลิ กปุ่ มเพิ่ มแผนที่ แอพพลิ เคชั่นจะนาพาไปยังหน้า Add Map ในหน้า Add Map จะประกอบไปด้วย แถบ
แสดงชื่อของแผนที่ แถบแสดงเวลา(จะดึงเวลาปั จจุบนั ของโทรศัพท์มาแสดง) แถบแสดงระยะทาง Fragment ที่ ทาหน้าที่
แสดงแผนที่ ปุ่ ม Start(เริ่ ม) เมื่อคลิกปุ่ ม Start ตัวแอพพลิเคชัน่ จะทาการเพิ่ม Marker ณ ตาแหน่ งปั จจุบนั ทุก ๆ 3 วินาที
(Mark เมื่อมีการเคลื่อนไหวเท่านั้น จะไม่ Mark ในตาแหน่งเดิม) ปุ่ ม Stop (หยุด) เมื่อกดระบบจะทาการหยุดใช้งาน GPS
และทาการคานวณหาระยะทางจากจุ ดเริ่ มต้นจนถึ งจุ ดสุ ดท้าย ปุ่ ม Refresh (หาตาแหน่ งปั จจุบัน) จะย้ายหน้าจอไปยัง
ตาแหน่งปั จจุบนั ปุ่ ม Save (บันทึก) ระบบจะบันทึกพิกดั ลงฐานข้อมูลและนาไปแสดงในหน้า List Map ดังแสดงในภาพที่
2

ภาพที่ 2 การออกแบบการหน้า Add Map
เมื่อผูใ้ ช้ทาการเลือกแผนที่ในหน้า List Map ระบบจะแสดงแผนที่ พร้อมทั้งรายละเอียดที่ได้บนั ทึกไว้ ซึ่งในหน้า
นี้ผใู ้ ช้สามารถทาการลบและแก้ไขได้ พร้อมทั้งให้แอพพลิเคชัน่ นาทางการเคลื่อนที่ได้ ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การออกแบบการหน้า Detail Map
ผลการทดลอง
ผลการทดลองการสร้ างแผนที่
การทดลองในหน้า Add Map ในหน้านี้จะเป็ นส่วนของการสร้างแผนที่ซ่ ึงประกอบไปด้วย แถบแสดงชื่อของแผน
ที่ (ให้กรอกลงไป), วันเดือนปี (ดึงค่าปัจจุบนั จากโทรศัพท์), ระยะทาง (จะคานวณเมื่อคลิก Stop) เมื่อทาการกรอกชื่อของ
แผนที่แล้ว ให้คลิกปุ่ ม Refresh หนึ่งครั้งเพื่อทาการย้ายหน้าจอมายังตาแหน่งปั จจุบนั ดังแสดงในภาพที่ 4.1 จากนั้นให้คลิก
ปุ่ ม Start เพื่อเริ่ มสร้างแผนที่ระบบจะดึง Location ทุกสามวินาที หากมีการเคลื่อนไหว ระบบจะทาการ Marker ในตาแหน่ง
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นั้น และระบบจะไม่ทาการ Marker ในตาแหน่งเดิม(เมื่อหยุดอยูก่ บั ที่จะไม่มีการ Marker) เมื่อถึงจุดหมายปลายทางที่
ต้องการแล้ว ให้คลิกปุ่ ม Stop เพือ่ หยุดการดึง Location และคานวณระยะทางทั้งหมดดังแสดงในภาพที่ 4.2 หากต้องการ
เก็บแผนที่ไว้ ให้ กดปุ่ ม Save ระบบจะบันทึกและนาไปแสดงรายชื่อแผนที่ท้ งั หมดที่ได้ทาการบันทึกไว้ในหน้า List Map
ดังแสดงในภาพที่ 4.3 และเมื่อผูใ้ ช้ทาการคลิกเลือกแผนที่ ๆ ได้ทาการบันทึกไว้แล้ว ตัวแอพพลิเคชัน่ ก็จะทาการแสดง
รายละเอียดของแผนที่น้ นั ขึ้นมาดังแสดงในภาพที่ 4.4 ซึ่งผูใ้ ช้สามารถเลือกให้ตวั แอพพลิเคชัน่ ทาการนาทางได้

4.1 หน้า Add Map

4.2 การวาดเส้นทางด้วย Maker

4.3 รายชื่อแผนที่ ๆ ได้บน
ั ทึกไว้

4.4 รายละเอียดของแผนที่

ภาพที่ 4 ผลลัพธ์การทางานแอพพลิเคชัน
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ผลการทดลองระบบนาทาง
ในส่วนของการนาทางจะเริ่ มต้นการการเลือกแผนที่ในหน้า List Map ดังแสดงในรู ปที่ 4.3 จากนั้นตัวระบบจะทา
การดึงข้อมูลแผนที่ที่บนั ทึกไว้มาแสดงรายละเอียดของเส้นทาง พร้อมทั้งตาแหน่งปัจจุบนั ของหุ่นยนต์ดงั แสดงในรู ปที่ 4.4
เมื่อต้องการให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ ก็ทาการกดปุ่ ม Start ระบบก็จะทาการคานวณทิศทางในการเคลื่อนที่โดยการเทียบตาแหน่ง
ปั จจุบนั กับ Fragment เริ่ มต้นในแผนที่ เมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่ถึงจุด Fragment ใด ๆ ระบบก็จะทาการคานวณทิศทางจาก
ตาแหน่งปั จจุบนั ไปยังตาแหน่ง Fragment ถัดไปเรื่ อย ๆ จนสิ้นสุดเส้นทาง โดยในแต่ละครั้งที่ทาการคานวณเส้นทาง จะทา
การส่งผลลัพธ์ที่ได้ไปควบคุมหุ่นยนต์อตั โนมัติผา่ นทางสัญญาณบลูทูธ

สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการทดลองพบว่าตัวแอพพลิเคชัน่ สามารถสร้างแผ่นที่ได้อย่างถูกต้อง และแผนที่ ๆ สร้างขึ้นสามารถ
นาไปใช้งานในด้านอื่นได้ เช่น การสร้างแผ่นที่สาหรับสถานที่หรื อเส้นทางที่ยงั ไม่มีการระบุไว้ในGoogle map ซึ่งแอพ
พลิเคชันอันนี้สามารถใช้ในการนาทางไปได้ ในการวิจยั นี้ยงั ไม่ได้มีการทดลองนาไปใช้กบั หุ่นยนต์จริ ง ซึ่งถ้าหากต้องการ
นาไปใช้กบั หุ่นยนต์จริ งผูว้ จิ ยั เล็งเห็นว่าแอพพลิเคชันนี้ ยังคงมีปัญหาในเรื่ องความแม่นยาของจีพเี อส ซึ่งจากการทดลอง
อ่านค่าจีพีเอสที่จุดเดียวกันในช่วงวันและเวลาที่แตกต่างกันพบว่า จีพีเอสยังคงมีค่าความคลาดเคลื่อนอยูท่ ี่ประมาณ 2- 5
เมตร ดังนั้นในการนาแอพพลิเคชัน่ ไปประยุกต์ใช้งานกับหุ่นยนต์อตั โนมัติจริ งจาเป็ นต้องมีระบบอย่างอื่นเข้าร่ วมด้วยเช่น
ระบบเซนเซอร์ตรวจสอบสิ่ งกีดขวาง ระบบการมองเห็นของหุ่นยนต์ เป็ นต้น
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เครื่ องบรรจุผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ดแบบอัตโนมัติ
Automatic Packing Machine for Seed Type of Agricultural Products
สราวุฒิ รักชู1 และ คณิ ศร บุญรัตน์1*
Sarawut Rakchoo1and Kanitsorn Boonrat1*
บทคัดย่ อ

บทความนี้ เสนอการออกแบบสร้างเครื่ องบรรจุผลิตผลทางการเกษตรชนิ ดเมล็ดแบบอัตโนมัติ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
สร้างความเป็ นมาตรฐานในการบรรจุผลิตผลทางการเกษตรและเพื่อให้ผจู ้ าหน่ายและผูบ้ ริ โภคได้ปริ มาณสิ นค้าถูกต้องตามที่
ต้องการ ทาการออกแบบโดยสร้างเป็ นไซโลสาหรับบรรจุผลิตผล ใช้กลไกไฟฟ้าในการบรรจุผลิตผลลงบรรจุภณ
ั ฑ์ ใช้โหลด
เซลล์แ บบสเตรนเกจในการตรวจจับ น้ าหนัก และควบคุ ม ให้ ท างานแบบอัต โนมัติ โดยบอร์ ด ไมโครคอนโทรลเลอร์
การทดสอบใช้ผลิตผลทางการเกษตรที่มีลกั ษณะเป็ นเมล็ด 4 ชนิ ด คือ ข้าวสาร ถัว่ เขียว ถัว่ แดง และถัว่ เหลืองซี ก ซึ่ งกาหนด
ช่วงน้ าหนักทดสอบที่ 1,000 - 10,000 กรัม โดยเทียบกับเครื่ องชัง่ มาตรฐาน ผลที่ ได้คือ เครื่ องบรรจุผลผลิตทางการเกษตร
ชนิ ดเมล็ดแบบอัตโนมัติที่ออกแบบสร้างสามารถโปรแกรมกาหนดน้ าหนักสาหรับการบรรจุแต่ละครั้งได้ โดยน้ าหนักที่ได้
จากการบรรจุของเครื่ องมีค่าผิดพลาดสูงสุดเพียง 0.77% อีกทั้งยังสามารถโปรแกรมให้คานวณราคาสุ ทธิ ของสิ นค้าได้ตามที่
ผูใ้ ช้งานต้องการ
คาสาคัญ : เครื่ องบรรจุ , ผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ด , 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

บทนา
รัฐบาลภายใต้การนาของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนโยบายส่งเสริ มประเทศไทยสู่ ยคุ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยกัน
5 กลุ่มเทคโนโลยี โดยในที่น้ ีกลุ่มที่ 1 คือ เกษตรและอาหาร ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ มีวสิ ยั ทัศน์เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็ น
ศู น ย์กลางของผลิ ตผลการเกษตรและอาหารระดับ พรี เมี ยม เป็ นผูส้ ่ งออกเทคโนโลยีด้านการเกษตร เมล็ดพัน ธุ์ วัค ซี น
สร้างฐานเศรษฐกิจที่ มนั่ คงจากความหลากหลายทาง ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม โดยปั จจุบนั
คนไทยมักจะได้ยินคาว่าสมาร์ ทฟาร์ มเมอร์ (Smart Farmer) ซึ่ งมีจุดเริ่ มต้นมาจากแนวคิดที่ตอ้ งการให้คนไทยมีความรอบรู ้
หรื อทาอาชีพด้านเกษตรกรรม มีความภูมิใจในวิชาชีพ และเมื่อกาลเวลาผันเปลี่ยนเข้าสู่ ยคุ ดิจิตอล การทาเกษตรกรรมจึงอาจ
ดูเหมื อนเป็ นอาชี พที่ หลายคนมองข้ามหรื อขาดความภูมิใจ เพราะดู เก่ าเกิ นยุคสมัย แต่จริ งๆ แล้วเกษตรกรไทยสามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นให้ เป็ นเกษตรกรแห่ ง ยุค สมัย ใหม่ ไ ด้ ด้วยการสนับ สนุ น ของภาครั ฐ ตามแนวคิ ด ของสมาร์ ท ฟาร์ ม เมอร์
โดยครอบคลุมด้านความรู ้ ในการเกษตร สามารถบริ หารจัดการ ทั้งการผลิ ต การตลาด รวมถึ งวิเคราะห์ ความเชื่ อมโยง
โดยคานึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค สังคม รวมถึงสิ่ งแวดล้อม นอกจากนี้ในสมาร์ทฟาร์มเมอร์ส่วนใหญ่จะ
มีการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปใช้งานร่ วมกับภาคการเกษตร ไม่ว่าจะเป็ นการนาอุปกรณ์ เซ็ นเซอร์ ต่างๆ มาตรวจจับหรื อ
ควบคุมหรื อมีการส่งค่าการแสดงผลต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่ งล้วนแต่เป็ น การนาความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มาใช้ให้เกิดประโยชน์นนั่ เอง
เทคโนโลยีดิจิตอลถือเป็ นเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและมีบทบาทสาคัญในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
เครื่ อ งชั่งแบบดิ จิ ต อลก็ ถื อ เป็ นเครื่ อ งมื อ ส าคัญ เมื่ อ ต้อ งการทราบน้ าหนัก ของวัต ถุ ดิ บ หรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์น้ ัน ๆ เนื่ อ งจาก
เทคโนโลยีดิจิตอลนั้นมีความสะดวกต่อการใช้งานและมีความแม่นยาสู ง [3] ซึ่ งกรมการค้าภายในเองก็มียทุ ธศาสตร์ ในการ
ดาเนิ นการสาหรับยกระดับมาตรฐานการชัง่ ตวงวัดไทยสู่ มาตรฐานสากล โดยยุทธศาสตร์ ที่ 4 ในกลยุทธ์ที่ 4.1 เป็ นการ
ยกระดับและพัฒนามาตรฐานการชัง่ ตวงวัดของประเทศไทย ให้ทนั สมัย สอดคล้องกับมาตรฐานชัง่ ตวงวัดในระดับสากล [4]
ทาให้เครื่ องมือชัง่ ตวงวัดในปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงจากอนาล็อกไปสู่ ดิจิตอลเกื อบทั้งสิ้ น ในเครื่ องชัง่ แบบดิ จิตอลจะมี
โหลดเซลล์เป็ นองค์ป ระกอบหลักที่ ท าหน้าที่ เป็ นเซ็ น เซอร์ แ ละทรานสดิ วเซอร์ ซ่ ึ งมี ห ลักการท างานโดยการอาศัยการ
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เปลี่ ย นแปลงของความเครี ยดของโหลดเซลล์ที่ เกิ ด ขึ้ น จากน้ าหนัก ชั่ง สเตรนเกจ และวงจรวีต สโตนบริ ด จ์ท าหน้าที่
เปลี่ยนแปลงความเครี ยดเป็ นค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า ซึ่งโหลดเซลล์สามารถนามาประยุกต์ ใช้ได้กบั เครื่ องชัง่ สาหรับชัง่ วัตถุที่
มีน้ าหนักเบาไปจนถึงชัง่ วัตถุที่มีน้ าหนักมากได้
ปั จจุบนั การสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคหรื อกลุ่มลูกค้าในธุ รกิจหรื อกิจการใดที่ เกี่ ยวข้องกับการชัง่ การตวง
การวัด เช่น การบรรจุสินค้าใส่ บรรจุภณ
ั ฑ์ต่างๆ ก็ตอ้ งการความเที่ยงตรงและแม่นยาของปริ มาณและน้ าหนักสิ นค้าเพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้ามีความเชื่อถือได้น้ นั ต้องได้มาจากเครื่ องมือที่ได้มาตรฐาน มีการแสดงผลเป็ นตัวเลขหรื อดิจิตอล การชัง่
สิ น ค้าหรื อ ผลิ ต ผลทางการเกษตรชนิ ดเมล็ด เช่ น ข้าวสาร ข้าวเปลื อก เมล็ดธัญ พื ชชนิ ดต่ างๆ ปั จจุ บัน มี ก ารชั่งโดยการ
ประมาณหรื อทาการชัง่ บนเครื่ องชัง่ แบบอนาล็อก ซึ่งอาจมีความผิดพลาดจากของเครื่ องชัง่ ในระดับเดียวกับสายตา หรื อใช้
เครื่ องชัง่ เก่าที่ ไม่มีความถูกต้องจากการล้าของเครื่ องชัง่ ซึ่ งอาจทาให้กลุ่มลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภคหรื อแม้แต่ผูข้ ายได้น้ าหนัก
สิ นค้าไม่ถูกต้อง จากปั ญหาดังกล่าว บทความนี้ จึงเสนอเครื่ องบรรจุผลิตผลทางการเกษตรชนิ ดเมล็ดที่ มีการทางานแบบ
อัตโนมัติ มีความถูกต้องเชื่อถือได้เพื่อนาเทคโนโลยีมาปรับใช้กบั ภาคเกษตรกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0
ทฤษฎีเบื้องต้น
โหลดเซลล์
โหลดเซลล์ คือ เซ็นเซอร์ (Sensor) สาหรับตรวจวัดน้ าหนัก แรงกระทาทางกล หรื อปริ มาณของ Load ที่ตอ้ งการ
ทราบค่า อุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนจากแรงหรื อน้ าหนักที่กระทาต่อตัวโหลดเซลล์ เป็ นสัญญาณทางไฟฟ้ า ซึ่ งถูกสร้างมา
จาก Strain Gauge ที่ จดั เรี ยงวงจรในรู ปแบบวงจรวีทสโตน บริ ดจ์ (Wheatstone Bridge) โดยสามารถแปลงค่าแรงกด หรื อ
แรงดึง ให้เป็ นสัญญาณไฟฟ้า โหลดเซลล์สามารถนาไปประยุกต์ในเครื่ องชัง่ ตวงวัดในอุตสาหกรรมได้ เช่น วัดแรงกด หรื อ
ใช้ทดสอบวัสดุเช่นการทดสอบแรงดึง การทดสอบความแข็งแรงของชิ้นงาน การทดสอบการเข้ารู ปชิ้นงาน ใช้สาหรับงาน
ทางด้านวัสดุ โลหะ ทดสอบโลหะ ชิ้นส่วนรถยนต์ วิศวกรรมโยธา ทดสอบคอนกรี ต ทดสอบไม้ ฯลฯ ซึ่งมีความจาเป็ นอย่าง
มากงานภาคอุตสาหกรรมตัวอย่างโหลดเซลล์ดงั ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 โหลดเซลล์พิกดั 20 กิโลกรัม
โหลดเซลล์มีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทมีการออกแบบสาหรับการใช้งานที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการเลือก
ประเภทของโหลดเซลล์จึงมีความสาคัญ เพราะหากเลือกใช้งานผิดประเภท อาจจะทาให้ท้ งั งานและอุปกรณ์ โหลดเซลล์
เสี ยหายได้ วิธีการออกแบบที่ดีสาหรับเครื่ องชัง่ แบบดิจิตอลโดยใช้โหลดเซลล์ คือการเลือกขนาดพิกดั ของโหลดเซลล์ให้
ถูกต้อง ถ้าเลือกพิกดั น้อยเกินไปเมื่อมีน้ าหนักเกินจะสร้างความเสี ยหายแก่โหลดเซลล์ได้ และถ้าเลือกพิกดั มากเกินไปก็จะทา
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ให้ความละเอียดในการชัง่ น้อยลง และค่าน้ าหนักมีผิดพลาดสู งขึ้น ดังนั้นในการออกแบบติดตั้งโหลดเซลล์จึงควรศึ กษา
ข้อมูลของโหลดเซลล์อย่างละเอียดเพื่อที่จะได้เลือกใช้งานโหลดเซลล์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

วิธีดาเนินการวิจัย
หลักการทางานเบื้องต้น
การออกแบบสร้างเครื่ องบรรจุผลิตผลทางการเกษตร มุ่งเน้นให้ใช้กบั ผลิตผลทางการเกษตรที่ เป็ นเมล็ดเท่านั้น
โดยมีองค์ประกอบโครงสร้างคือ 1) ไซโลสาหรับบรรจุผลิตผลทางการเกษตร 2) โหลดเซลล์แบบสเตรนเกจ 3) ภาชนะ
สาหรับ บรรจุผลิ ตผลทางการเกษตร 4) ชุ ดควบคุ มไมโครคอลโทรลเลอร์ 5) เซอร์ โวมอเตอร์ สาหรั บควบคุ มการบรรจุ
7) ชุดป้ อนอินพุตเพื่อกาหนดค่าต่างๆ 8) จอแสดงผล ออกแบบสร้างเป็ นไซโล (Silo) สาหรับบรรจุผลผลิตทางการเกษตร
ชนิ ดเมล็ด ใช้โหลดเซลล์แบบสเตรนเกจเป็ นเซ็นเซอร์ ตรวจจับน้ าหนักของผลิตผลที่ ปล่อยออกมาจากไซโลซึ่ งถูกควบคุม
การปล่อยผลิตผลโดยเซอร์ โวมอเตอร์ ค่าแรงดันที่ได้จากสเตรนเกจจะขึ้นอยูก่ บั น้ าหนักกดของผลิตผลที่ออกมาจากไซโล
และถู ก ขยายสั ญ ญาณโดยวงจรขยายแรงดั น เพื่ อ ป้ อนเข้า สู่ บ อร์ ด ควบคุ ม ไมโครคอนโทรลเลอร์ บอร์ ด ควบคุ ม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทาหน้าที่รับสัญญาณจากโหลดเซลล์และชุดอินพุตกาหนดค่าต่างๆ เพื่อประมวลผลและสั่งงานเซอร์
โวมอเตอร์ พร้ อมทั้งแสดงผลในหน้าจอแสดงผล ไดอะแกรมการท างานของเครื่ องบรรจุอตั โนมัติส าหรั บผลิ ตผลทาง
การเกษตรชนิดเมล็ดแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2ไดอะแกรมการทางานของเครื่ องบรรจุอตั โนมัติสาหรับผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ด
การออกแบบโครงสร้าง
โครงสร้างของไซโล (Silo) บรรจุผลิตผลทางการเกษตรชนิ ดเมล็ด ทาการออกแบบให้มีลกั ษณะทรงกระบอกกรวยที่
ขนาดบรรจุไม่นอ้ ยกว่า 15 กิโลกรัม โดยใช้วสั ดุอลูมีเนี ยมและกาหนดให้มีมิติต่างๆ ของไซโลและองค์ประกอบต่างๆ ของ
เครื่ องบรรจุผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ดแสดงดังภาพที่ 3 และภาพที่ 4
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ภาพที่ 3 มิติต่างๆ ของไซโลสาหรับบรรจุผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ด

ภาพที่ 4 องค์ประกอบต่างๆ ของเครื่ องบรรจุผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ด

ภาพที่ 5 ชุดควบคุมการทางานของเครื่ องบรรจุผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ด
เมื่อประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันแล้ว ก็ติดตั้งชุดควบคุมดังแสดงในภาพที่ 5 และทาการปรับค่าต่างๆ ของเครื่ อง
บรรจุ อ ัต โนมัติ (Calibrate) ให้ ได้น้ าหนัก ตามมาตรฐาน โดยการน าเครื่ อ งชั่งมาตรฐานแบบดิ จิ ต อลมาชั่ง น้ าหนัก เพื่ อ
เปรี ยบเทียบน้ าหนักที่ชงั่ ได้ขนาด 1,000 กรัม เพื่อแสดงให้เห็นว่าเครื่ องบรรจุที่ออกแบบสร้างกับเครื่ องชัง่ มาตรฐานมีความ
ใกล้เคียงกันและให้สามารถมัน่ ใจได้วา่ น้ าหนักที่ได้มีมาตรฐานเดียวกัน
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การทดสอบ
การทดสอบการทางาน ของเครื่ อ งบรรจุผ ลิ ตผลทางการเกษตรชนิ ดเมล็ด จะทาการทดสอบโดยเลื อกผลิ ตผล
ทางการเกษตรชนิ ดเมล็ด 4 ชนิ ด เพื่อ ทดสอบสมรรถนะของเครื่ อ ง ได้แก่ ข้าวสาร ถัว่ เขี ยว ถัว่ แดง และถัว่ เหลื องซี ก
ดังแสดงในภาพที่ 6 โดยกาหนดน้ าหนักในการทดสอบในช่วง 1,000-10,000 กรัม

ก) ข้าวสาร

ข) ถัว่ เขียว

ค) ถัว่ แดง

ง) ถัว่ เหลืองซีก
ภาพที่ 6 ผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ด

ผลและวิจารณ์ผล
ผลการทดสอบ
การทดสอบการทางานของเครื่ องบรรจุผลิตผลทางการเกษตรชนิ ดเมล็ด ทาการทดสอบโดยเลือกผลิตผลทางการ
เกษตรชนิ ด เมล็ด 4 ชนิ ด มาท าการทดสอบสมรรถนะของเครื่ อ ง ได้แ ก่ ข้าวสาร ถั่ว เขี ย ว ถั่ว แดง และถั่ว เหลื อ งซี ก
โดยกาหนดน้ าหนักในการทดสอบในช่วง 1,000-10,000 กรัม ผลการทดสอบเป็ นดังแสดงในตารางที่ 1 – ตารางที่ 4
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการบรรจุน้ าหนักของข้าวสารโดยใช้เครื่ องบรรจุอตั โนมัติ
เครื่ องชัง่
เครื่ องบรรจุอตั โนมัติ (กรัม)
น้ าหนัก
มาตรฐาน
ลาดับที่
(กรัม)
(กรัม)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
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เฉลี่ย

ค่าความ
ผิดพลาด
(%)

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

จากผลผลการทดสอบในตารางที่ 1 ซึ่ งเป็ นผลการทดสอบการบรรจุ น้ าหนั ก ของข้าวสาร ท าการทดสอบ
โดยกาหนดน้ าหนักตั้งแต่ 1,000 – 10,000 กรั ม จานวน 3 ครั้ ง พบว่าการบรรจุ น้ าหนักของข้าวสารแต่ ละครั้งมี ค่าความ
ผิดพลาดสูงสุดเท่ากับ 0.17% ที่น้ าหนัก 1,000 กรัม
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการบรรจุน้ าหนักของถัว่ เขียวโดยใช้เครื่ องบรรจุอตั โนมัติ
เครื่ องชัง่
ค่าความ
เครื่ องบรรจุอตั โนมัติ (กรัม)
น้ าหนัก
มาตรฐาน
ผิดพลาด
ลาดับที่
(กรัม)
(กรัม)
(%)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
เฉลี่ย
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

จากผลผลการทดสอบในตารางที่ 2 ซึ่ งเป็ นผลการทดสอบการบรรจุ น้ าหนักของถัว่ เขี ยว ทาการทดสอบ โดย
กาหนดน้ าหนักตั้งแต่ 1,000 – 10,000 กรัม จานวน 3 ครั้ง พบว่าการบรรจุน้ าหนักของถัว่ เขียวแต่ละครั้งมีค่าความผิดพลาด
สูงสุดเท่ากับ 0.43% ที่น้ าหนัก 1,000 กรัม
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบการบรรจุน้ าหนักของถัว่ แดงโดยใช้เครื่ องบรรจุอตั โนมัติ
เครื่ องชัง่
ค่าความ
เครื่ องบรรจุอตั โนมัติ (กรัม)
น้ าหนัก
มาตรฐาน
ผิดพลาด
ลาดับที่
(กรัม)
(กรัม)
(%)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
เฉลี่ย
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

จากผลผลการทดสอบในตารางที่ 3 ซึ่งเป็ นผลการทดสอบการบรรจุน้ าหนักของถัว่ แดง ทาการทดสอบโดยกาหนด
น้ าหนักตั้งแต่ 1,000 – 10,000 กรัม จานวน 3 ครั้ง พบว่าการบรรจุน้ าหนักของถัว่ แดงแต่ละครั้งมีค่าความผิดพลาดสู งสุ ด
เท่ากับ 0.77% ที่น้ าหนัก 1,000 กรัม
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เครื่ องชัง่
เครื่ องบรรจุอตั โนมัติ (กรัม)
น้ าหนัก
มาตรฐาน
ลาดับที่
(กรัม)
(กรัม)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
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เฉลี่ย

ค่าความ
ผิดพลาด
(%)

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

จากผลผลการทดสอบในตารางที่ 4 ซึ่ งเป็ นผลการทดสอบการบรรจุน้ าหนักของถัว่ เหลืองซี ก ทาการทดสอบโดย
กาหนดน้ าหนักตั้งแต่ 1,000 – 10,000 กรั ม จานวน 3 ครั้ง พบว่าการบรรจุ น้ าหนักของถัว่ เหลืองซี กแต่ละครั้ งมี ค่าความ
ผิดพลาดสูงสุดเท่ากับ 0.50% ที่น้ าหนัก 1,000 กรัม
วิจารณ์ผล
จากผลการทดสอบการบรรจุผลิตผลทางการเกษตรชนิ ดเมล็ดในตารางที่ 1 ถึง ตารางที่ 4 จะเห็นว่าปริ มาณผลิตผล
ที่บรรจุโดยเครื่ องบรรจุที่ออกแบบสร้างมีปริ มาณที่เกินกว่าปริ มาณจากเครื่ องชัง่ มาตรฐาน โดยข้าวสารมีปริ มาณส่ วนเกิ น
เฉลี่ยเท่ากับ 2.43 กรัม ถัว่ เขียวมีปริ มาณส่ วนเกินเฉลี่ยเท่ากับ 5.73 กรัม ถัว่ แดงมีปริ มาณส่วนเกินเฉลี่ยเท่ากับ 8.30 กรัม และ
ถัว่ เหลืองซี กมีปริ มาณส่วนเกินเฉลี่ยเท่ากับ 5.67 กรัม เมื่อคิดค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นพบว่าถัว่ แดงจะมีความผิดพลาดเฉลี่ย
สู ง ที่ สุด คื อ 0.77% ส่ ว นข้าวสารจะมี ค วามผิ ด พลาดเฉลี่ ยน้อ ยที่ สุ ด คื อ 0.17% ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ค่ าความผิ ด พลาด ได้แ ก่
ความผิดพลาดจากความแม่นยาในการเปิ ด-ปิ ดลิ้นควบคุมการปล่อยผลิตผลของไซโลซึ่ งเมื่อน้ าหนักของผลิตผลถึงระดับ
น้ าหนักที่ต้ งั ไว้ ชุดคอนโทรลเลอร์ จะสั่งงานปิ ดลิ้นไซโลทันทีซ่ ึ งขณะที่ลิ้นไซโลปิ ดนั้นจะยังมีผลิตผลบางส่ วนตกลงมายัง
ภาชนะบรรจุอีกทาให้ได้ปริ มาณที่สูงกว่าที่ต้ งั ไว้เล็กน้อย ส่ วนและขนาดของเม็ดผลิตผลที่นามาทาการบรรจุ โดยผลิตผลที่มี
ขนาดใหญ่จะทาให้ความผิดพลาดสูงกว่าผลิตผลที่มีขนาดเล็กโดยสังเกตยืนยันได้จากผลการทดลอบบรรจุผลิตผลทั้ง 4 ชนิด
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สรุ ปผลการวิจัย
การออกแบบสร้างเครื่ องบรรจุอตั โนมัติสาหรับผลิตผลทางการเกษตรชนิ ดเมล็ด ที่ สามารถใช้งานได้จริ งมีความ
แม่นยาในการบรรจุผลิตผลทางการเกษตร โดยมีความแม่นยาในการกาหนดน้ าหนักบรรจุไม่นอ้ ยกว่า 99% ซึ่ งมีชุดควบคุม
การทางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ทางานอัตโนมัติ พร้อมจอแสดงผลที่สามารถกาหนดน้ าหนักของการบรรจุได้ตาม
ต้องการ อี กทั้งยังมี ฟั งก์ชั่น ที่ ส ามารถกาหนดราคาเพื่ อ คานวณราคาและแสดงผลได้ด้วย แต่ อย่างไรก็ ตามเครื่ อ งบรรจุ
อัตโนมัติสาหรับผลิตผลทางการเกษตรชนิดเมล็ดที่ออกแบบสร้างนี้ ยงั เป็ นเพียงต้นแบบที่ยงั ต้องมีการพัฒนาให้มีโครงสร้าง
หรื อฟังก์ชนั่ การทางานที่ดีข้ ึนและให้สามารถผลิตใช้งานในเชิงพาณิ ชย์ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้ ได้รั บ ค าแนะน าและให้ ค าปรึ กษาในการออกแบบ การสร้ าง และการควบคุ ม การท างาน รวมถึ ง
ข้อเสนอแนะดี ๆ ตั้งแต่เริ่ มต้นจนเสร็ จสมบู รณ์ จากคณาจารย์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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เครื่ องทาเม็ดแป้ งสาคู
Machine for Sago Starch Granule Production
พนม อินทฤทธิ์1* และ ประเสริ ฐ คงแก้ว1
Panom Intharit1* and Prasert Khongkeaw1

บทคัดย่อ
การทาเม็ดแป้ งสาคูของเกษตรกรในปั จจุบนั ยังใช้วิธีการแบบดั้งเดิมคือการนาแป้ งสาคูที่ช้ืนพอหมาด ใส่ ถาดและ
ร่ อนไปมา เพื่อให้แป้ งจับตัวกันเป็ นเม็ด ขนาดของเม็ดสาคูที่ได้ไม่สม่าเสมอ จึงต้องนามาคัดแยกขนาดเม็ดสาคูอีกครั้งหนึ่ ง
ส่ งผลให้ใช้ระยะเวลานานและได้ปริ มาณผลผลิตน้อย จึงมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์เครื่ องทาเม็ดแป้ งสาคูที่เป็ นนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีของชุมชนที่สามารถใช้งานได้ง่ายและการดูแลรักษาเครื่ องไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน การทางานของเครื่ องใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
เป็ นต้นกาลังของชุดถังร่ อนแป้ งให้เป็ นเม็ดและชุดคัดแยกขนาดอยูใ่ นเครื่ องเดียวกัน ทาให้ได้ผลผลิตมากกว่าวิธีด้ งั เดิมถึง 5
เท่า ขนาดของเม็ดมีความสม่าเสมอเท่ากันและสะอาดถูกสุ ขอนามัย โดยมีกาลังการผลิต 30 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง ความชื้นของ
แป้ งที่เหมาะสมคือร้อยละ 30 สามารถผลิตเม็ดสาคูได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3, 4, 5 และใหญ่กว่า 5 มิลลิเมตร คิดเป็ นร้อยละ
5.55, 21.55, 68.88 และ 3.99 ตามลาดับ เมื่อเพิ่มความชื้ นของแป้ งให้สูงขึ้นจะได้เม็ดสาคูที่มีขนาดเล็กลง ผลการประเมินความ
พึงพอใจของเกษตรกรในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด 4.51

คาสาคัญ : แป้งสาคู, เม็ดสาคู, เครื่ องทาเม็ดแป้งสาคู
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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
บทนา
สาคู (Sago palm) เป็ นพืชในตระกูลปาล์ม ชอบขึ้นในที่ลุ่ม ชื้นแฉะและมีน้ าขังตลอดปี หรื อที่เรี ยกว่าป่ าพรุ พบได้มากใน
ภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรี ธรรมราชและตรัง (นิ พนธ์, 2551) สาคูเป็ นพืชที่ มีความสาคัญต่อชี วิตประจาวันของคน
ชนบททางภาคใต้เป็ นอย่างมาก สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ท้ งั ต้น ต้นสาคูเป็ นไม้ที่ข้ ึนตามธรรมชาติ ไม่ตอ้ งใส่ ปุ๋ยและ
สารเคมีกาจัดศัตรู พืช แป้ งสาคูจึงเป็ นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่สาคัญและปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค แป้ งสาคูใช้ประกอบอาหารหรื อ
ทาขนมได้หลายชนิด การศึกษาความสัมพันธ์ของสมบัติทางกายภาพและเคมีต่อลักษณะเนื้ อสัมผัสและสี ของเม็ดสาคูท้ งั ขนาด
เล็กและใหญ่ โดยศึ กษาสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ความกลม ความเป็ นทรงกลม และความหนาแน่ น สมบัติทางเคมี ได้แก่
ความชื้น ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ปริ มาณเถ้าและปริ มาณเจลาติไนซ์ และทดสอบความสัมพันธ์ของสมบัติทางกายภาพและเคมีที่
มีต่อเนื้ อสัมผัสและสี ของเม็ดสาคู พบว่าสาคูเม็ดใหญ่มีสมบัติทางกายภาพและเคมี แตกต่างจากสาคูเม็ดเล็กที่ มาจากแหล่ง
เดียวกัน เม็ดสาคูที่มีปริ มาณเจลาติไนซ์สูงจะให้สมบัติความหนื ดต่า การศึกษาความสัมพันธ์ที่มีต่อลักษณะเนื้ อสัมผัสและสี
พบว่าสาคู เม็ดใหญ่ มีระดับความสัมพันธ์สหสัมพันธ์ที่สูงกว่าสาคู เม็ดเล็ก และปริ มาณเจลาติ ไนซ์ที่เพิ่ มขึ้ นมี ผลให้ความ
ยืดหยุน่ ความสามารถในการยึดเกาะและค่าความสว่างของเม็ดสาคูต่าลง แต่ทาให้ค่าความแข็งของเม็ดสาคูสูงขึ้น (อัมพวัน,
2545) ปั จจุ บ ัน กลุ่ ม เกษตรกรผลิ ต แป้ งสาคู ชนิ ดผงแห้ งจ าหน่ ายในราคากิ โลกรั มละ 80 บาท แต่ เมื่ อท าให้ เป็ นเม็ด สาคู จ ะ
จาหน่ ายได้กิโลกรัมละ 100 บาท จึ งเป็ นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิ ตให้กบั ชุมชน แต่ปริ มาณการผลิ ตยังไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของตลาด เนื่ องจากกลุ่มเกษตรกรยังใช้วิธีการผลิตเม็ดสาคูแบบดั้งเดิ ม โดยการใช้ถาดร่ อนแป้ งผงในขณะที่ ยงั ชื้ น
เพื่อให้แป้ งจับตัวกันเป็ นเม็ด ได้เป็ นเม็ดสาคูขนาดเล็กบ้างใหญ่บา้ ง ขนาดที่ได้ไม่สม่าเสมอ จึงต้องนามาคัดแยกขนาดเม็ดสาคู
อีกครั้งหนึ่ ง ทาให้ล่าช้าเสี ยเวลาและได้ผลผลิตน้อย วัตถุประสงค์ของการวิจยั นี้ เพื่อสร้างสิ่ งประดิษฐ์เครื่ องทาเม็ดแป้ งสาคู
และคัดแยกขนาดได้ในเครื่ องเดียวกัน เพื่อเป็ นนวัตกรรมและเทคโนโลยีของชุมชน การใช้งานและการดูแลรักษาเครื่ องได้ง่าย
ไม่ซบั ซ้อน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการผลิต และประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรในภาพรวมของการใช้งานเครื่ องทาเม็ด
แป้ งสาคู
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วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนิ นการสร้างสิ่ งประดิษฐ์เครื่ องผลิตเม็ดแป้ งสาคู เพื่อสร้างเครื่ องมือการผลิตที่มีประสิ ทธิภาพในการทางาน
เหมาะสมกับผูใ้ ช้งาน กลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นเกษตรกรผูผ้ ลิตแป้ งสาคู กลุ่มอนุรักษ์และแปรรู ปสาคูบา้ นกะโสม หมู่ที่ 4 ตาบล
กะปาง อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยมีข้ นั ตอนการดาเนินงาน ดังนี้
ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเครื่ องและผูใ้ ช้
2. ออกแบบลักษณะโครงสร้างของเครื่ อง
3. จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ในการสร้าง
4. ดาเนิ นการสร้างและประกอบเครื่ องมือ
5. ทดสอบประสิ ทธิภาพการทางานของเครื่ อง ถ้าไม่ผา่ นปรับปรุ งแก้ไขใหม่
6. เก็บรวบรวมข้อมูลและสรุ ปผล
จากการศึ กษาข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิ ตเม็ดแป้ งสาคูโดยใช้เครื่ องมือแบบดั้งเดิ ม เมื่อนามาวิเคราะห์ ความ
ต้อ งการและออกแบบชิ้ น ส่ ว นและลัก ษณะโครงสร้ างของเครื่ อ งผลิ ต เม็ ด แป้ ง สาคู โดยแยกออกเป็ น 3 ส่ ว น คื อ ส่ ว น
โครงสร้างของเครื่ อง ชุดร่ อนปั้ นเม็ดแป้ ง และชุดแยกขนาดเม็ดแป้ ง โดยมีแนวคิดของการออกแบบและองค์ประกอบของ
เครื่ องผลิตเม็ดแป้ งสาคู ดังภาพที่ 1
1.

ออกแบบและสร้างเครื่ อง

โครงสร้างของเครื่ อง

ชุดร่ อนปั้นเม็ดแป้ง

ชุดแยกขนาดเม็ดแป้ง

-ชุดควบคุมไฟฟ้า

-ถังร่ อนแป้ง

-ชุดตะแกรงแยกเม็ดแป้ง

-หน้าแปลนเหวี่ยง

-แขนโยกถังร่ อน

-สปริ งรองขา

-มอเตอร์และชุดเกียร์ทด

-ชุดเพลาเยื้องศูนย์

-มอเตอร์สนั่

เครื่ องผลิตเม็ดแป้ งสาคู

ภาพที่ 1 แนวคิดองค์ประกอบของเครื่ องผลิตเม็ดแป้งสาคู
โครงสร้างของเครื่ องผลิตเม็ดแป้ งสาคูทาด้วยเหล็กปลอดสนิ ม มีมอเตอร์ เป็ นต้นกาลัง ชุดร่ อนแป้ งมีถงั ใส่ ผงแป้ ง
สาคู ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ โดยใช้สวิตซ์ 2 ตัว มีมอเตอร์ขบั เคลื่อนถังร่ อนแป้ งให้ขยับไปมาตามแนวนอนจน
แป้ งจับตัวกันเป็ นเม็ด จากนั้นปล่อยลงสู่ ชุดแยกขนาดเม็ดแป้ งที่ มีตะแกรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3, 4, 5 มิ ลลิเมตร โดยมี
มอเตอร์ สั่นเป็ นต้นกาลังในการขับเคลื่อน จากนั้นปล่อยเม็ดแป้ งลงสู่ ภาชนะรองรับ จะได้เม็ดสาคูตามต้องการ แบบร่ าง
เครื่ องต้นแบบแสดงองค์ประกอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเครื่ องผลิตเม็ดแป้ งสาคู ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แบบร่ างเครื่ องต้นแบบแสดงองค์ประกอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเครื่ องผลิตเม็ดแป้ งสาคู

ผลและวิจารณ์ผล
1. รายละเอียดการพั ฒ นาประดิษ ฐกรรม โครงสร้ างของเครื่ อ งผลิ ต เม็ด แป้ งสาคู มี องค์ป ระกอบ 3 ส่ ว น คื อ
โครงสร้างของเครื่ อง ชุดถังร่ อนแป้ ง และชุดแยกขนาดเม็ดแป้ ง โครงสร้างทุกชิ้นส่ วนทาด้วยเหล็กสแตนเลส ขนาดของ
เครื่ องมีความกว้าง 55 เซนติเมตร ยาว 140 เซนติเมตรและสู ง 74 เซนติเมตร เพื่อให้รองรับชิ้นส่ วนอุปกรณ์ได้อย่างแข็งแรง
และกะทัดรัด มีโครงฐานยึดมอเตอร์ ที่เป็ นต้นกาลังในการผลิต โดยใช้มอเตอร์ ขนาด ½ แรงม้าที่ ติดเกียร์ ทดเพื่อลดความ
ยุง่ ยากในการส่งกาลังและการออกแบบโครงสร้างด้วย และมีหน้าแปลนเหวีย่ งควบคุมระยะชัก โดยมียอย (Coupling) ขนาด
เกี ยร์ ทดอัตรา 1 : 15 ส่ งกาลังไปยังเครื่ องชุ ดถังร่ อนแป้ ง 92 รอบต่อนาที ระยะชักในการโยกของถังรวม 30 เซนติ เมตร
เพื่อให้เกิดการโยกไปมาของถังร่ อนแป้ งให้จบั ตัวกันเป็ นเม็ด ติดตั้งชุดประกอบแยกขนาดเม็ดแป้ งที่ ทาด้วยตะแกรงขนาด
ของรู ต่างกัน 3 ขนาดคือ ตะแกรงตัวบนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร ตัวกลาง 4 มิลลิเมตร และตัวล่าง 3 มิลลิเมตร
เพื่อแยกเม็ดแป้ งสาคูที่ลงจากถังร่ อนแป้ งให้เป็ นไปตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค ในการคัดแยกเม็ดแป้ งเป็ นขนาดต่างๆ มี
การติดตั้งมอเตอร์สนั่ ไว้ใต้ถาดรองรับเม็ดแป้ งเป็ นมอเตอร์สนั่ แรงเขย่าสู งสุด 21 กิโลกรัม ความเร็ ว 3,000 รอบต่อนาที โดย
ชั้นตั้งตะแกรงจะติดยึดกับโครงเครื่ องที่มีสปริ งเป็ นฐานรองเพื่อให้เกิดการยืดหยุน่ ในการสัน่ สะเทือน โดยสริ งมีค่า k เท่ากับ
1.2 x 105 N/m เมื่ อติดตั้งโครงสร้างและอุปกรณ์ สาคัญเสร็ จแล้ว จึ งใช้แผ่นสแตนเลสปิ ดหุ ้มทุ กส่ วนของโครงสร้าง เพื่อ
ปกป้ องชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งาน การติดตั้งชุดควบคุมระบบไฟฟ้าใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ
ขนาด 220 โวลต์ มีระบบเบรกเกอร์ เป็ นตัวควบคุมการเปิ ดปิ ด มีสวิตซ์เปิ ดปิ ด แยกกัน 2 ตัว สาหรับชุดถังร่ อนแป้ งและชุด
แยกขนาดเม็ดแป้ ง เครื่ องผลิตเม็ดแป้ งสาคูที่สร้างเสร็ จแล้วมีรูปลักษณ์ ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 เครื่ องผลิตเม็ดแป้งสาคู
วิธีการใช้ งานของเครื่ องผลิตเม็ดแป้ งสาคู โดยเตรี ยมแป้ งสาคูให้มีความชื้นประมาณร้อยละ 30 ใส่ แป้ งสาคูลงใน
ถังร่ อน แล้วเปิ ดสวิตซ์ชุดถังร่ อน ให้เครื่ องโยกไปมา ใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีหรื อจนแป้ งจับตัวเป็ นเม็ด ปิ ดสวิตซ์ถงั ร่ อน
แป้ ง ดึงฝาล่างของถังร่ อนออก เพื่อให้เม็ดแป้ งสาคู ตกลงสู่ ตะแกรงแยกขนาด เปิ ดสวิตซ์ชุดตะแกรงแยกขนาด ตะแกรงจะ
สัน่ เม็ดสาคูหล่นลงสู่เบื้องล่าง เกิดการคัดขนาด นาเม็ดแป้ งสาคูที่ได้ ไปตากให้แห้ง และบรรจุถุง พร้อมที่จะนาไปประกอบ
อาหารได้
2. แบบชิ้นส่ วนทางกลจาลองการเคลื่อนทีข่ องกลไกหลัก เครื่ องผลิตเม็ดแป้ งสาคู มีหลักการทางานทางกล ดังนี้
ขั้นที่ 1 ระยะเริ่ มต้นทางาน อุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนพร้อมเริ่ มทางาน โดยมอเตอร์ส่งกาลังไปยังหน้าแปลนเหวีย่ งที่ต่อ
อยูก่ บั แขนโยกถังร่ อนแป้ งเพื่อให้เกิดการหมุน แบบจาลองการทางานขั้นที่ 1 ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ขั้นที่ 1 ระยะเริ่ มต้นทางานของเครื่ องผลิตเม็ดแป้งสาคู
ขั้นที่ 2 ระยะส่งและดึง แขนโยกส่งดันถังร่ อนแป้ งให้ลอ้ หมุนเคลื่อนไปตามรางและดึงกลับมา ทางานสัมพันธ์กนั
โดยการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาตามแนวระดับ แบบจาลองการทางานขั้นที่ 2 ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 ขั้นที่ 2 ระยะส่งและดึง
ขั้นที่ 3 ระยะสิ้นสุด ปิ ดสวิตซ์ควบคุมการทางานของมอเตอร์ ถังร่ อนแป้ งหยุดการเคลื่อนที่ เปิ ดประตูวาล์วถังร่ อนแป้ ง
ให้เม็ดแป้ งไหลลงสู่ตะแกรงที่มีมอเตอร์สนั่ เพื่อคัดแยกขนาดต่อไป แบบจาลองการทางานขั้นที่ 3 ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ขั้นที่ 3 ระยะสิ้นสุด
3. รายละเอียดระบบไฟฟ้ า ใช้ไฟฟ้ ากระแสสลับขนาด 220 โวลต์ มีระบบเบรกเกอร์ เป็ นตัวควบคุมการเปิ ดปิ ด สวิตซ์
แยกกัน 2 ตัว สาหรับชุดถังร่ อนแป้ งและชุดแยกขนาดเม็ดแป้ ง ระบบวงจรไฟฟ้าเครื่ องผลิตเม็ดแป้ งสาคู ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 ระบบวงจรไฟฟ้าเครื่ องผลิตเม็ดแป้ งสาคู
4. การทดสอบการทางานของเครื่ อง
4.1 การทดลองผลิตเม็ดแป้ งสาคู โดยใช้แป้ งสาคูที่มีปริ มาณความชื้นแตกต่างกัน ใส่ในเครื่ องผลิตเม็ดแป้ งสาคู
จะได้เม็ดแป้ งแต่ละขนาดในปริ มาณที่แตกต่างกัน โดยใช้เวลาไม่เท่ากัน ผลการทดลองดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ปริ มาณเม็ดแป้ งสาคูที่ได้ที่ปริ มาณความชื้นของแป้ งสาคูที่แตกต่างกัน
ปริ มาณความชื้น
ของแป้งสาคู
( ร้อยละโดยน้ าหนัก : % )

ปริ มาณเม็ดแป้งสาคูที่ได้ ( ร้อยละโดยน้ าหนัก : % )
เวลาที่ใช้
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่กว่า
(นาที)
3 มิลลิเมตร 4 มิลลิเมตร 5 มิลลิเมตร
5 มิลลิเมตร
28
1.43
7.76
88.33
2.44
2.16
30
5.55
21.55
68.88
3.99
2.42
32
9.44
22.82
62.88
4.82
2.42
34
12.22
28.67
53.44
5.66
2.39
ผลการทดลองการใช้เครื่ องผลิตเม็ดแป้ งสาคู โดยใช้แป้ งสาคูน้ าหนัก 1,500 กรัม ที่ มีปริ มาณความชื้ นแตกต่างกัน
พบว่า ลักษณะของเม็ดสาคูทีได้มีความสม่าเสมอเท่ากันและสะอาดถูกสุ ขอนามัย โดยที่ ทุกปริ มาณความชื้นของแป้ งสาคูจะ
ผลิตได้เม็ดแป้ งสาคูขนาดใหญ่ 5 มิ ลลิ เมตร ในปริ มาณสู งสุ ด ขนาดกลาง 4 มิลลิเมตรได้ปริ มาณรองลงมา และขนาดเล็ก 3
มิลลิเมตร ได้ปริ มาณน้อยที่สุด และมีเม็ดแป้ งที่มีขนาดใหญ่กว่าตะแกรงขนาด 5 มิลลิเมตร ติดอยูบ่ นตะแกรงตัวบนสุดเล็กน้อย
โดยแป้ งสาคูที่มีความชื้นร้อยละ 28 จะผลิตได้เม็ดแป้ งสาคูขนาดใหญ่ 5 มิลลิเมตร ในปริ มาณสู งสุ ด รองลงมาคือ แป้ งสาคูที่มี
ความชื้ น ร้ อ ยละ 30, 32 และ 34 ตามล าดับ ปริ ม าณเม็ ด แป้ งสาคู ข นาดใหญ่ ที่ ได้ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 88.33, 68.88, 62.88 และ 53.44
ตามลาดับ และใช้เวลาในการผลิตเฉลี่ย 2-3 นาที ต่อครั้งการผลิต จะเห็ นว่าที่ ปริ มาณความชื้ นร้อยละ 30 และ 32 จะให้ผลด้าน
ขนาดและเวลาใกล้เคียงกัน แต่ถา้ มีความชื้นต่ากว่า จะสามารถทาให้เม็ดสาคูแห้งได้เร็ วกว่า ดังนี้ นจึงแนะนาให้ใช้ความชื้ น
ของแป้ งที่ร้อยละ 30 เพื่อเป็ นการประหยัดเวลาและพลังงานในการทาให้เม็ดสาคูแห้ง
ั การผลิตแบบวิธีด้ งั เดิมโดย
4.2 การทดลองเปรี ยบเที ยบการผลิต ระหว่างการผลิตด้วยเครื่ องผลิตเม็ดแป้ งสาคูกบ
ใช้แป้ งสาคูที่ความชื้นร้อยละ 30 ผลการทดลอง ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ปริ มาณเม็ดแป้ งสาคูที่ได้ระหว่างเครื่ องผลิตเม็ดแป้ งสาคูกบั การผลิตแบบดั้งเดิม
วิธีการผลิต

น้ าหนักแป้ง
ที่ผลิตได้ต่อครั้ง
(กรัม)

เครื่ องผลิตเม็ดแป้ งสาคู
วิธีด้ งั เดิม

1,500

ปริ มาณความชื้น
ของแป้งสาคู
(ร้อยละโดย
น้ าหนัก)
32-34

500

30

ปริ มาณเม็ดแป้งสาคูที่ได้
(ร้อยละโดยน้ าหนัก)
เม็ดแป้งที่
เม็ดแป้งที่
ได้ขนาด
ไม่ได้ขนาด

เวลาที่ใช้
(นาที)

94

6

2-3

70

30

4-5

จากผลการทดลองผลิตเม็ดแป้ งสาคูใน พบว่า การผลิตเม็ดแป้ งสาคูโดยใช้เครื่ องผลิตเม็ดแป้ งสาคูที่ความชื้นของแป้ ง
สาคูร้อยละ 30 สามารถผลิตแป้ งสาคูได้น้ าหนัก 1,500 กรัมต่อครั้งการผลิต ใช้เวลาในการผลิตเฉลี่ย 2 – 3 นาที มีกาลังการผลิต 30
กิโลกรัมต่อชัว่ โมง ปริ มาณเม็ดแป้ งสาคูที่ได้คดั แยกได้เป็ น 3 ขนาด คิดเป็ นร้อยละ 94 และเม็ดแป้ งสาคูที่ไม่ได้ขนาดคิดเป็ น
ร้อยละ 6 ส่ วนการผลิตเม็ดแป้ งสาคูโดยใช้วิธีด้ งั เดิมโดยการใช้มือร่ อนแป้ งไปมา ใช้แป้ งสาคูน้ าหนัก 500 กรัมต่อครั้งการผลิต
ใช้เวลาเฉลี่ย 4–5 นาที มี กาลังการผลิ ตประมาณ 6 กิ โลกรัมต่อชัว่ โมง ปริ มาณเม็ดแป้ งสาคู ที่ได้ขนาดคิดเป็ นร้อยละ 70 และ
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ปริ มาณเม็ดแป้ งสาคูที่ไม่ได้ขนาดคิดเป็ นร้อยละ 30 จะเห็นว่า ถ้าผลิตเม็ดแป้ งสาคูในปริ มาณที่เท่ากัน เครื่ องผลิตเม็ดแป้ งสาคู
จะมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าการผลิตแบบวิธีด้ งั เดิมถึง 5 เท่า โดยปริ มาณแป้ งที่ไม่ได้ขนาดมีเพียงร้อยละ 6 เท่านั้น ซึ่ งน้อยกว่าการ
ผลิตแบบวิธีด้ งั เดิมที่มีปริ มาณแป้ งที่ไม่ได้ขนาดถึงร้อยละ 30 สาหรับแป้ งที่ไม่ได้ขนาดนั้น ยังสามารถนากลับไปเริ่ มต้นผลิต
เป็ นเม็ดได้อีก
4.3 ค่าพลังงานไฟฟ้า ค่าไฟฟ้ าสาหรับมอเตอร์ ขนาด ½ แรงม้า หรื อเท่ากับ 373 วัตต์ คิดเป็ นชัว่ โมงละ 0.373 หน่วย

ถ้าค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4 บาท จะเสี ยค่าไฟฟ้าเพียง 1.50 บาทต่อชัว่ โมงเท่านั้น
4.4 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ใ้ ช้ง าน โดยการฝึ กอบรมการใช้ง านเครื่ อ งผลิ ต เม็ ด สาคู ใ ห้ กับ กลุ่ ม

เกษตรกร จานวน 4 กลุ่ม ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช ตรังและพัทลุง กลุ่มที่ 1 กลุ่มสมาชิกชมรมอนุรักษ์ป่าสาคูอาเภอนาโยง
ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง จานวน 60 คน กลุ่มที่ 2 กลุ่มชุมชนท่าสาเภาเหนือและชุมชนบ้านพรุ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.
พัทลุง จานวน 20 คน กลุ่มที่ 3 กลุ่มอนุ รักษ์แปรรู ปสาคูบา้ นกะโสม ต.กะปาง อ.ทุ่ งสง จ.นครศรี ธรรมราช จานวน 33 คน
และกลุ่มที่ 4 กลุ่มส่ งเสริ มอาชีพผลิตแป้ งสาคูองค์การบริ หารส่ วนตาบลนาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช จานวน 27 คน
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย (

) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานในการฝึ กอบรม

การใช้งานเครื่ องผลิตเม็ดสาคู
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน
ความพึงพอใจในการฝึ กอบรมการใช้งานเครื่ องผลิตเม็ดสาคู กลุ่มที่ 1
ความพึงพอใจในการฝึ กอบรมการใช้งานเครื่ องผลิตเม็ดสาคู กลุ่มที่ 2
ความพึงพอใจในการฝึ กอบรมการใช้งานเครื่ องผลิตเม็ดสาคู กลุ่มที่ 3
ความพึงพอใจในการฝึ กอบรมการใช้งานเครื่ องผลิตเม็ดสาคู กลุ่มที่ 4

4.46
4.80
4.72
4.08

S.D.
0.67
0.41
0.52
0.50

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

ค่าเฉลี่ย 4.51
โดยภาพรวมผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมการใช้งานเครื่ องผลิตเม็ดสาคูท้ งั 4 กลุ่ม เมื่อได้ทดสอบการใช้งานแล้วมีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด (

= 4.51)

สรุ ปผลการวิจัย
สิ่ งประดิ ษฐ์เครื่ องผลิตเม็ดแป้ งสาคู เป็ นนวัตกรรมและเทคโนโลยีของชุมชนที่ สามารถใช้งานได้ง่ายและการดูแล
รักษาเครื่ องไม่ยุ่งยากซับซ้อน การทางานของเครื่ องโดยใช้มอเตอร์ ไฟฟ้ าเป็ นต้นกาลัง สามารถทาให้เป็ นเม็ดและคัดแยก
ขนาดได้ในเครื่ องเดียวกัน ขนาดของเม็ดสาคูที่ได้มีความสม่าเสมอเท่ากันและสะอาดถูกสุ ขอนามัย โดยมีกาลังการผลิต 30
กิโลกรัมต่อชัว่ โมง ความชื้นของแป้ งที่เหมาะสมคือร้อยละ30 ผลการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ ได้รับ งบประมาณการสนับ สนุ น ด้านการพัฒ นาเทคโนโลยี ประจาปี งบประมาณ 255 8 จากสานัก
ส่ งเสริ มและถ่ายทอดเทคโนโลยี สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยความร่ วมมือกับสถาบันไทยเยอรมัน และได้รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การท ากิ จ กรรมส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น การวิจัย โครงการจัด การความรู ้ แ ละถ่ ายทอด
เทคโนโลยีจากผลงานวิจยั และนวัตกรรม จากสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ประจาปี งบประมาณ 2560

เอกสารอ้างอิง
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การพัฒนารถตัดหญ้าไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Format Dev elopment of Photovoltaic Mower
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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องการพัฒนารถตัดหญ้าไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนารถตัด
หญ้าไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบเดินตาม และเพื่อทดสอบหาสมรรถนะของรถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ซึ่งจะช่วยทาให้ลดเสี ยงดังจากเครื่ องยนต์ในขณะใช้งาน ลดมลพิษทางอากาศจากการทางานของเครื่ องยนต์ของรถตัดหญ้า
แบบเดิม เนื่องจากพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานที่สะอาด
จากผลการทดลองการชาร์จแบตเตอร์ รี่โดยใช้แบตเตอรี่ ขนาดแรงดัน 12 โวลต์ ต่ออนุกรมกันได้แรงดันขนาด 24
โวลต์ โดยเริ่ มต้นที่ แรงดันแบตเตอร์ รี่ 16 โวลต์ เมื่อปรับแผ่นโซล่าเซลล์ขนาด 40 วัตต์ ให้ทามุม 30 องศากับพื้นดิน ทาการ
ทดลองชาร์ จแบตเตอร์ รี่ในช่วงเวลา 08.00 - 17.00 น. จะพบว่าในช่วงเวลาที่ มีการชาร์ จที่ ให้กาลังไฟฟ้ าสู งสุ ดของวันอยู่ใน
ช่วงเวลา 13.30 น. การเพิ่มของกาลังไฟฟ้ าสู งสุ ดคือ 5.35 วัตต์ และต่าสุ ดเป็ นช่วงเวลา 15.00 น. กาลังชาร์ จไฟฟ้ าคือ 1.73 วัตต์
สรุ ปได้วา่ ในช่วงที่ทาการชาร์จแบตเตอรี่ ที่ได้ประสิ ทธิภาพสูงสุดคือช่วงเวลา 13.30 น.
การทดสอบการทางานของรถตัดหญ้าไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ พบว่าลักษณะการขาดของหญ้าที่ ตดั ด้วยรถตัด
หญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และที่ตดั ด้วยรถตัดหญ้าที่ใช้เครื่ องยนต์เบนซิ นไม่มีความแตกต่างกัน และเมื่อเปรี ยบเทียบ
เวลาที่ใช้ในการตัด รถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีสมรรถนะ 76.18 % ของรถตัดหญ้าที่ใช้เครื่ องยนต์เบนซิ น ขนาด
6.5 แรงม้า
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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

บทนา
ประเทศไทยเป็ นประเทศอยูใ่ นเขตร้อนชื้น พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทาเกษตรกรรม ขณะที่มีการ
เพาะปลูกพืชจะมีวชั พืชขึ้นมาปกคลุม เช่น หญ้าประเภทต่างๆ ซึ่งหญ้ามีส่วนทาให้พ้นื ดินมีความชุ่มชื้น ส่วนในสนามหญ้า
ต้องการให้มีหญ้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ แต่ตอ้ งมีการควบคุมให้อยูใ่ นระดับที่พอเหมาะกับสนาม เช่น สนามฟุตบอล สนาม
เด็กเล่น ฯลฯ หรื อสนามพักผ่อนบริ เวณบ้านพักอาศัย ซึ่งเมื่อดูแล้วจะทาให้เกิดความเย็นตาสบายใจ ในส่วนของหญ้าถ้า
ปล่อยทิ้งไว้นานวันก็จะขึ้นมามีความยาว จึงจาเป็ นต้องมีการควบคุมให้หญ้านั้นมีความพอดีพอเหมาะกับสนาม คือต้องมี
การตัดแต่งอาจจะใช้กรรไกร มีด หรื อรถตัดหญ้า ในปั จจุบนั การตัดหญ้าในสนามฟุตบอล สนามเด็กเล่น และบริ เวณบ้าน
มักจะใช้รถตัดหญ้า
เครื่ องยนต์เป็ นเครื่ องจักรกลหรื อเครื่ องมือกลหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนพลังงานความร้อนมาเป็ นพลังงานกล
เครื่ องยนต์เป็ นหนึ่งในเครื่ องต้นกาลังที่สาคัญซึ่งนิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายเกือบทุกวงการในปั จจุบนั
เนื่องจากสามารถ
จัดส่งกาลังให้กบั ส่วนประกอบและอุปกรณ์เครื่ องทุ่นแรงต่างๆได้เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนหรื อทางานได้จึงถือได้วา่
เครื่ องยนต์เป็ นสิ่ งที่สามารถทาประโยชน์ให้กบั มนุษย์ได้อย่างมหาศาล ( ประณต 2542 )
ปั จจุบนั การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงมีปริ มาณการใช้งานที่มากและมีแนวโน้มราคาของน้ ามันจะปรับตัวสูงขึ้นซึ่งหลาย
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาคมโลกมีการรณรงค์ให้มีการลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงลงและหันไปใช้พลังงาน
ทางเลือกอื่นๆทดแทนและอีกทั้งในปัจจุบนั ปั ญหามลพิษทางอากาศซึ่งเกิดจากการการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากเครื่ องยนต์ก็
เริ่ มมีความรุ นแรงมากขึ้นจึงเป็ นที่มาของการคิดที่จะใช้พลังงานอื่นๆมาทดแทนในเครื่ องจักรกลเกษตรและเครื่ องทุ่นแรง
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ฟาร์ม ซึ่งรถตัดหญ้าแบบเดินตามปกติจะใช้เครื่ องยนต์เบนซินขนาด 5 แรงม้า เป็ นต้นกาลังในการทางานของชุดใบมีดตัด
หญ้า
ดังนั้นคณะผูท้ าวิจยั จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเครื่ องจักรกลเกษตรโดยการนาพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ในรถ
ตัดหญ้าแบบเดินตามเพื่อช่วยลดปั ญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการใช้เครื่ องจักรกลทางการเกษตรและช่วยลดค่าใช้จ่าย
จากการใช้พลังงานน้ ามันเชื้อเพลิงลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและการบารุ งรักษาเครื่ องยนต์ของรถตัดหญ้าและการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์กบั เครื่ องจักรกลเกษตรที่มีการเคลื่อนที่ยงั มีตวั แปรเรื่ องการชาร์จในช่วงเวลาที่แตกต่างกันซึ่งส่งผลต่อ
สรรถนะการทางานของเครื่ องจักรกลเกษตรนั้นๆคณะผูว้ จิ ยั จึงได้คิดที่จะพัฒนารถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ข้ ึน
เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิติที่ดีข้ ึนในอนาคต
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
วัตถุประสงค์ของการพัฒนารถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คือ
เพื่อออกแบบและสร้างรถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อทดสอบหาสมรรถนะของรถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขอบเขตของงานวิจยั
ออกแบบและสร้างรถตัดหญ้าแบบเข็น 2 ล้อ โดยใช้กาลังขับจากมอเตอร์ไฟฟ้าแทนเครื่ องยนต์เล็ก และใช้พลังงาน
ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ซึ่งมีระบบการชาร์จแบตเตอรี่ โดยใช้แผงโซล่าเซลล์
รถตัดหญ้าสามารถตัดหญ้าในสนามและระหว่างแถวของแปลงปลูกพืชได้
เซนติเมตร 10 เซนติเมตร และ 15 เซนติเมตร

โดยระดับความสูงของหญ้าเฉลี่ย

5

ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
เครื่ องตัดหญ้ า
เครื่ องตัดหญ้าที่นิยมใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั สามารแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท
เครื่ องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า
เป็ นเครื่ องตัดหญ้าที่ใช้ตน้ กาลังจากเครื่ องยนต์ขนาดเล็กโดยทัว่ ไปเป็ นเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนประเภทสูบเดียวส่วน
ใหญ่ลกั ษณะของการใช้งานของเครื่ องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า เป็ นการทางานลักษณะพื้นที่แคบๆสามารถตัดหญ้าได้สะดวก
เครื่ องตัดหญ้าแบบเดินตาม
มีแบบใช้แรงคนและแบบใช้เครื่ องยนต์ แบบใช้แรงคนในปัจจุบนั ไม่เป็ นที่นิยมใช้กนั เพราะต้องใช้แรงคนขับเคลื่อน
เสี ยเวลามากคุณภาพงานไม่เรี ยบร้อย เพราะแรงคนไม่สามารควบคุมความสม่าเสมอการหมุนของใบมีดได้
เครื่ องตัดหญ้าแบบนัง่ ขับ
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เครื่ องตัดหญ้าแบบนัง่ ขับที่ใช้เครื่ องยนต์ขบั เคลื่อนโดยน้ ามัน จะมีขนาดใบมีดตัด 30 ถึง 48 นิ้ว เครื่ องตัดหญ้าแบบ
ใบมีดหมุนเหวีย่ งนี้ จะมีใบจานกลมหมุน ด้วยความเร็ วรอบสูงถึง 3,000 รอบต่อนาที จะต้องอาศัยกาลังจากเพลาส่งกาลังของ
รถแทรกเตอร์ ซึ่งจะต้องมีการทดรอบการหมุนของเพลาส่งกาลังผ่านชุดเฟื องเสี ยก่อน เพื่อเป็ นการเปลี่ยนแปลงกาลังให้แก่
ใบมีด การเปลี่ยนแปลงความเร็ วรอบของการหมุนของใบมีดนี้ สามารถทาการเพิ่มโดยการเปลี่ยนชุดเฟื องที่หอ้ งเกียร์
สามารถทางานได้รวดเร็ วกว่า และประสิ ทธิภาพในการทางานสูง
ระบบโซล่ าเซลล์
ชนิดของเซลล์แสงอาทิตย์
แบ่งตามวัสดุที่ใช้เป็ น 3 ชนิดหลักๆ คือ
เซลล์แ สงอาทิ ต ย์ที่ ท าจากซิ ลิ ค อนชนิ ด ผลึ ก เดี่ ย ว ( Single Crystalline Silicon Solar Cell) หรื อ ที่ รู้ จัก กัน ในชื่ อ Mono
crystalline Silicon Solar Cell และชนิ ดผลึกรวม ( Polycrystalline Silicon Solar Cell) ลักษณะเป็ นแผ่นซิ ลิคอนแข็งและบางมาก (สิ ริชยั ,
2548)

ภาพที่ 1

Single Crystalline Silicon Solar Cell

ที่มา : http://www.leonics.co.th
เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทาจากอะมอร์ ฟัสซิ ลิคอน ( Amorphous Silicon Solar Cell ) ลักษณะเป็ นฟิ ล์มบางเพียง 0.5 ไมครอน
(0.0005 มิลลิเมตร) น้ าหนักเบามากและประสิ ทธิภาพเพียง 5-10 %

ภาพที่ 2 Amorphous Silicon Solar Cell
ที่มา : http://www.leonics.co.th
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เซลล์แสงอาทิ ต ย์ที่ ท าจากสารกึ่ งตัวน าอื่ น ๆเช่ น แกลเลี่ ยมอาร์ เซไนด์, แคดเมี ยม เทลเลอไรด์ และคอปเปอร์
อินเดียม ไดเซเลไนด์ เป็ นต้น มีท้ งั ชนิ ดผลึกเดี่ยว(Single Crystalline) และผลึกรวม (Polycrystalline)เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทาจากแกล
เลี่ยม อาร์เซไนด์จะให้ประสิ ทธิภาพสูงถึง 20-25 % (สิ ริชยั 2548)

ภาพที่ 3 Polycrystalline Silicon Solar Cell
ที่มา : http://www.leonics.co.th

หลักการทางานทัว่ ไปของเซลล์แสงอาทิตย์

รู ปที่ 4 การตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์
ที่มา : http://www.leonics.co.th
เมื่ อ มี แ สงอาทิ ต ย์ต กกระทบเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ จะเกิ ด การสร้ างพาหะน าไฟฟ้ า ประจุ ล บและบวกขึ้ นได้แ ก่
อิ เล็ก ตรอน และโฮลโครงสร้ างรอยต่ อ พี เอ็น จะท าหน้าที่ ส ร้ างสนามไฟฟ้ า ภายในเซลล์เพื่ อ แยกพาหะน าไฟฟ้ าชนิ ด
อิเล็กตรอนไปที่ข้ วั ลบและพาหะนาไฟฟ้ าชนิ ดโฮลไปที่ ข้ วั บวก (ปกติที่ฐานจะใช้สารกึ่งตัวนาชนิ ดพี ขั้วไฟฟ้ าด้านหลังจึ ง
เป็ นขั้วบวกส่ วนด้านรับ แสงใช้สารกึ่ งตัวนาชนิ ด เอ็น ขั้วไฟฟ้ าจึ งเป็ นขั้วลบ) ทาให้เกิ ดแรงดันไฟฟ้ าแบบกระแสตรงที่
ขั้วไฟฟ้าทั้งสองเมื่อต่อให้ครบวงจรไฟฟ้าจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหล
อุปกรณ์สาคัญของระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้ากระแสตรงจึงนากระแสไฟฟ้าไปใช้ได้เฉพาะกับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรงเท่านั้นหาก
ต้องการนาไปใช้กบั อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับหรื อเก็บสะสมพลังงานไว้ใช้ต่อไปจะต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ
อีกโดยรวมเข้าเป็ นระบบที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์สาคัญๆ มีดงั นี้
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รู ปที่ 5 อุปกรณ์ของระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า
ที่มา : http://www.spower.co.th
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module)
ทาหน้าที่ เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็ นพลังงานไฟฟ้าซึ่ งเป็ นไฟฟ้ากระแสตรงและมีหน่ วยเป็ นวัตต์ (Watt) มี
การนาแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์หลายๆ เซลล์มาต่อกันเป็ นแถวหรื อเป็ นชุด (Solar Array) เพื่อให้ได้พลังงานไฟฟ้ าใช้งานตามที่
ต้องการโดยการต่อกันแบบอนุกรมจะเพิ่มแรงดันไฟฟ้า และการต่อกันแบบขนานจะเพิ่มพลังงานไฟฟ้าหากสถานที่ต้ งั ทาง
ภูมิศาสตร์ แตกต่างกัน ก็จะมีผลให้ปริ มาณของค่าเฉลี่ยพลังงานสู งสุดในหนึ่ งวันไม่เท่ากันด้วย รวมถึงอุณหภูมิก็มีผลต่อการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้า หากอุณหภูมิสูงขึ้น การผลิตพลังงานไฟฟ้าจะลดลง
เครื่ องควบคุมการประจุ (Charge Controller)
ทาหน้าที่ประจุกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เข้าสู่ แบตเตอรี่ และควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า
ให้มีปริ มาณเหมาะสมกับแบตเตอรี่ เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ รวมถึงการจ่ายกระแสไฟฟ้าออกจากแบตเตอรี่ ดว้ ย
ดังนั้น การทางานของเครื่ องควบคุมการประจุ คือ เมื่อประจุกระแสไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่ จนเต็มแล้วจะหยุดหรื อลดการประจุ
กระแสไฟฟ้ า (และมักจะมีคุณสมบัติในการตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั อุปกรณ์ไฟฟ้า กรณี แรงดันของแบตเตอรี่ ลดลง
ด้วย)ระบบพลังงานแสงอาทิตย์จะใช้เครื่ องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าในกรณี ที่มี การเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่
เท่านั้น
แบตเตอรี่ (Battery) ทาหน้าที่เป็ นตัวเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไว้ใช้เวลาที่ตอ้ งการเช่น
เวลาที่ ไม่มีแสงอาทิ ตย์เวลากลางคืนหรื อนาไปประยุกต์ใช้งานอื่นๆ แบตเตอรี่ มีหลายชนิ ดและหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
ตามความเหมาะสม
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วิธีดาเนินการวิจัย
การออกแบบ การสร้ าง และติดตั้งอุปกรณ์ รถตัดหญ้ าไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
การออกแบบระบบและอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์
มอเตอร์ไฟฟ้า
โดยเลือกใช้มอเตอร์ ระบบ DC ขนาด 500 วัตต์ ความเร็ วรอบอยูท่ ี่ 2500 รอบ/นาที
แบตเตอรี่
แบตเตอรี่ โดยเลือกใช้แบตเตอรี่ ขนาด 45 แอมแปร์ จานวน 2 ลูก ต่อแบบอนุกรม เพื่อให้ได้โวลต์เพิ่มขึ้น
ทาให้สามารถใช้งานติดต่อกันได้นานไม่นอ้ ยกว่า 3 ชัว่ โมง
แผงโซล่าเซลล์
แผงโซล่าเซลล์เลือกใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 40 วัตต์ จานวน 2 แผง และขนาด 80 วัตต์ จานวน 1 แผง
การออกแบบตัวรถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โครงสร้างของตัวรถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ออกแบบโดยตัวรถมีความกว้าง 500 mm. ความยาว
1,600 mm. และความสู ง 1,900 mm.โดยมีลอ้ ขับเคลื่อน 2 ล้อ โครงสร้างของตัวรถทาจากเหล็กฉาก เหล็กกล่อง และเหล็กแผ่น ดัง
แสดงรายละเอียดของแบบในภาพที่ 6
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แผงโซลาเซลล์ ขนาด 80 W

แผงโซลาเซลล์ ขนาด 40 W

เครื่ องควบคุมการประจุ

มอเตอร์ไฟฟ้า
แบตเตอรี่

ชุดใบมีดตัดหญ้า

ภาพที่ 6 รายละเอียดแบบของตัวรถตัดหญ้า
โดยตัวรถตัดหญ้าออกแบบให้สามารถติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขนาด 80 วัตต์ จานวน 1 แผง ติดไว้ดา้ นบนเหนือศรี ษะ
ของผูใ้ ช้งาน โดยทาโครงขึ้นไปเพื่อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ดงั กล่าว และแผงโซล่าเซลล์ขนาด 40 วัตต์ จานวน
่ ี่โครงสร้างของตัวรถ ซึ่งแผงโซล่าเซลล์ขนาด 40 วัตต์ สามารถปรับองศาของแผงดังกล่าวได้
2 แผง ติดตั้งอยูท
วิธีการทดลอง
การทดลองแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ
หาสมรรถนะการชาร์จแบตเตอรี่ ในแต่ละช่วงเวลาของวัน และการใช้พลังไฟฟ้าในการตัดหญ้า โดยใช้พ้นื ที่ในการ
ทดสอบ 30 ตารางเมตร และความสูงของหญ้าเฉลี่ย 5 cm , 10 cm. และ 15 cm
หาสมรรถนะของรถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยเปรี ยบเทียบเวลาที่ใช้ในการตัด รถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์กบั รถตัดหญ้าที่ใช้เครื่ องยนต์เบนซิน ขนาด 6.5 แรงม้า
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ภาพที่ 7 เครื่ องตัดหญ้าที่ใช้ในการทดสอบจริ ง

ผลและวิจารณ์ผล
ผลการทดลอง
ผลการทดลองการชาร์จแบตเตอรี่ เมื่อปรับแผงโซล่าเซลล์ทามุม 30 องศา กับพื้นดินในแนว
ทิศตะวันออกทั้ง 2 แผง
ตารางที่ 1 ผลการชาร์จแบตเตอรี่ ในช่วงเวลาต่างๆ

เวลาชาร์จ

อุณหภูมิ
(˚C)

ความต่างศักย์
(V)

กระแส
(A)

กาลังไฟฟ้า
(W)

การเพิ่มของ
กาลังไฟฟ้า
(W)

8:00 น.
8:30 น.
9:00 น.
9:30 น.
10:00 น.

28.90
29.70
31.50
32.60
33.70

16.00
18.50
22.50
23.80
24.00

0.54
0.58
0.60
0.78
0.85

8.64
10.78
13.50
17.85
20.40

2.14
2.72
4.35
2.55

10:30 น.
11:00 น.
11:30 น.
12:00 น.

34.10
34.00
35.10
35.20

16.00
19.50
22.65
24.00

0.57
0.58
0.72
0.85

9.12
11.31
16.30
20.40

2.19
4.99
4.10
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12:30 น.
13:00 น.
13:30 น.
14:00 น.

35.10
34.20
34.00
34.10

16.00
19.50
22.71
24.00

0.54
0.60
0.74
0.85

8.64
11.70
17.03
20.16

3.06
5.33
3.13

14:30 น.
15:00 น.
15:30 น.
16:00 น.
16:30 น.
17:00 น.

33.20
32.30
30.20
30.10
29.00
29.00

16.00
18.20
20.20
22.50
23.40
24.00

0.55
0.58
0.62
0.64
0.74
0.84

8.80
10.55
12.52
14.40
17.31
20.16

1.75
1.97
1.88
2.91
2.85

ผลการชาร์จแบตเตอรี่ เริ่ มตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. พบว่าช่วงเวลาที่มีกาลังไฟฟ้าสูงสุดจะอยูใ่ นช่วงเวลา 13.30 น.
การเพิ่มกาลังไฟฟ้าคือ 5.33 วัตต์ และต่าสุดเป็ นช่วงเวลา 15.00 น. กาลังไฟฟ้าที่ได้คือ 1.75 วัตต์ ซึ่งการเพิ่มกาลังไฟฟ้าสัมพันธ์
กับเวลา

ภาพที่ 8 แสดงการชาร์จแบตเตอรี่
ช่วงเวลา 08.00 – 10.00 น.

ภาพที่ 10 แสดงการชาร์จแบตเตอรี่

ภาพที่ 9 แสดงการชาร์จแบตเตอรี่
ช่วงเวลา 10.30 – 12.00 น.

ภาพที่ 11 แสดงการชาร์จแบตเตอรี่
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ช่วงเวลา 14.30 – 17.00 น.

ผลการทดลองการตัดหญ้าของตัวรถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เทียบกับรถตัดหญ้าที่ใช้เครื่ องยนต์เบนซิน
ขนาด 6.5 แรงม้า โดยการทดลองตัดหญ้า 3 ระดับคือความสูงของหญ้าเฉลี่ย 5 เซนติเมตร , 10 เซนติเมตร และ 15
เซนติเมตร โดยใช้พ้นื ที่ทดลองขนาด 30 ตารางเมตร
การทดลองตัดหญ้ากับรถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ตารางที่ 2 ผลการทดลองความสูงของหญ้า เฉลี่ย 5 เซนติเมตร โดยใช้รถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ความ
ก่อนตัด
หลังตัด
เวลาที่ใช้
ความเร็ วรอบ
ยาว ครั้งที่
ในการตัด ความเร็ วรอบ
ใบมีดหลังตัด
ความต่าง กระแส ความต่าง กระแส
หญ้า
หญ้า
ใบมีดก่อนตัด
(รอบต่อนาที)
ศักย์ (V)
(A) ศักย์ (V)
(A)
เฉลี่ย
(นาที)
(รอบต่อนาที)
1
24.50
0.86
23.10
0.67
4.30
452.80
233.10
<5
2
24.30
0.85
23.05
0.65
4.14
441.70
232.00
(cm)
3
24.20
0.84
23.00
0.62
4.12
435.70
231.90
ค่าเฉลี่ย
24.33
0.85
23.05
0.65
4.18
443.40
232.30
ตารางที่ 3 ผลทดลองความสูงของหญ้า เฉลี่ย 10 เซนติเมตร โดยใช้รถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ความ
ก่อนตัด
หลังตัด
เวลาที่ใช้
ความเร็ วใบมีด
ยาว ครั้งที่
ในการตัด
ความเร็ วรอบ
รอบหลังตัด
ความต่าง กระแส ความต่าง กระแส
หญ้า
หญ้า
ใบมีดก่อนตัด
(รอบต่อนาที)
ศักย์ (V)
(A) ศักย์ (V) (A)
เฉลี่ย
(นาที)
(รอบต่อนาที)
1
24.50
0.85
23.07
0.65
5.50
452.30
233.00
<10
2
24.30
0.84
23.04
0.63
5.30
441.50
231.20
(cm)
3
24.20
0.83
23.00
0.62
5.20
435.70
230.90
ค่าเฉลี่ย

24.33

0.84

23.03

0.63

5.33

443.20

231.70

ตารางที่ 4 ผลทดลองความสูงของหญ้า เฉลี่ย 15 เซนติเมตร โดยใช้รถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ความ
ก่อนตัด
หลังตัด
เวลาที่ใช้ ความเร็ วรอบ ความเร็ วใบมีด
ยาว
ครั้งที่
ในการตัด ใบมีดก่อนตัด
รอบหลังตัด
ความต่าง กระแส ความต่าง กระแส
หญ้า
หญ้า
(รอบ
(รอบต่อนาที)
ศักย์ (V) (A)
ศักย์ (V)
(A)
เฉลี่ย
(นาที)
ต่อนาที)
1
24.50
0.85
22.15
0.62
6.55
452.20
222.50
>15
2
24.30
0.84
22.09
0.61
6.35
441.60
221.50
(cm)
3
24.20
0.83
22.07
0.60
6.20
435.60
221.40
ค่าเฉลี่ย
24.33
0.84
22.10
0.61
6.36
443.10
221.60
การทดลองตัดหญ้ากับรถตัดหญ้าที่ใช้เครื่ องยนต์เบนซิน ขนาด 6.5 แรงม้า
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ตารางที่ 5 ผลทดลองความสูงของหญ้า เฉลี่ย 5 เซนติเมตร โดยใช้รถตัดหญ้าที่ใช้เครื่ องยนต์เบนซิน
เวลาที่ใช้ในการตัดหญ้า
ความยาวหญ้า
(นาที)
เฉลี่ย
ครั้งที่
<5
(cm)

1
2
3
เฉลี่ย

3.55
3.48
3.42
3.48

ตารางที่ 6 ผลทดลองความสูงของหญ้า เฉลี่ย 10 เซนติเมตร โดยใช้รถตัดหญ้าที่ใช้เครื่ องยนต์เบนซิน
เวลาที่ใช้ในการตัดหญ้า
ความยาวหญ้า
(นาที)
เฉลี่ย
ครั้งที่
<10
(cm)

1
2
3
เฉลี่ย

4.27
4.31
4.36
3.31

ตารางที่ 7 ผลทดลองความสูงของหญ้า เฉลี่ย 15 เซนติเมตร โดยใช้รถตัดหญ้าที่ใช้เครื่ องยนต์เบนซิน
เวลาที่ใช้ในการตัดหญ้า
ความยาวหญ้า
(นาที)
เฉลี่ย
ครั้งที่
<15
(cm)

1
2
3
เฉลี่ย

5.21
5.32
5.41
5.31

วิจารณ์ และสรุ ปผล
จากการทางานของรถตัดหญ้าแบบเดิมที่ใช้เครื่ องยนต์เป็ นต้นกาลังในการขับเคลื่อน จะประสบปั ญหาเรื่ องเสี ยงดัง
และมลพิษทางอากาศ และจากการพัฒนารถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์น้ ีข้ นึ มา ทาให้ลดเสี ยงดังลง และลดมลพิษทาง
อากาศลงด้วย
ผลการชาร์จของแบตเตอรี่
จากผลการชาร์จของแบตเตอรี่ 24 โวลต์ ที่มีแรงดันเริ่ มต้น 16 โวลต์ เมื่อปรับแผงโซล่าเซลล์ขนาด 40 วัตต์ ให้ทา
มุม 30 องศากับพื้นดิน โดยทางานทดลองการชาร์จแบตเตอรี่ ในช่วงเวลา 8.00 – 17.00 น. พบว่าในช่วงเวลาที่ชาร์จ
แบตเตอรี่ ที่ให้กาลังไฟฟ้าสูงสุดของวันจะอยูใ่ นช่วงเวลา 13.30 น. การเพิ่มของกาลังไฟฟ้าสูงสุด คือ 5.53 วัตต์ และต่าสุ ด
เป็ นช่วงเวลา 15.00 น. กาลังไฟฟ้าคือ 1.73 วัตต์ จึงสรุ ปได้วา่ ช่วงเวลาที่ทาการชาร์จแบตเตอรี่ ที่ได้ประสิ ทธิภาพสูงสุดคือ
ช่วงเวลา
13.30 น.
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ผลการทดสอบสมรรถนะของรถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยทดลองตัดหญ้า 3 ระดับได้แก่ระดับ 5
เซนติเมตร , 10 เซนติเมตร และ 15 เซนติเมตร ในพื้นที่ 30 ตารางเมตร พบว่าใช้เวลาในการตัดหญ้าที่แตกต่างกัน โดยหญ้าที่
มีความสูงเฉลี่ย 15 เซนติเมตร จะใช้เวลาในการตัดมากกว่าหญ้าที่มีความสูงเฉลี่ย 5 เซนติเมตร และ 10 เซนติเมตร เมื่อ
เปรี ยบเทียบการตัดหญ้ากับรถตัดหญ้าที่ใช้เครื่ องยนต์เบนซิน ขนาด 6.5 แรงม้า เป็ นต้นกาลัง พบว่าลักษณะการขาดของหญ้า
ที่ตดั ไม่แตกต่างกัน และเมื่อเปรี ยบเทียบเวลาที่ใช้ในการตัดหญ้าของรถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กบั รถตัดหญ้าที่ใช้
เครื่ องยนต์เบนซิน ขนาด 6.5 แรงม้า รถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีสมรรถนะ 76.17 %
ข้ อเสนอแนะ

1.ควรมีการเพิ่มชุดควบคุมแผงโซล่าเซลล์ให้สามารถเคลื่อนที่ได้ตามมุมต่างๆของดวงอาทิตย์เพื่อให้ได้
พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์สูง และเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
2.ควรเพิ่มขนาดของแผงโซล่าเซลล์ให้เพียงพอต่อการชาร์จเพื่อให้ใช้เวลาในการชาร์จน้อยลง
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ระบบเพาะข้ าวกล้องงอกแบบอัตโนมัติ
Automatic Germinated Brown Rice (GBR) Cultivation Systems
กฤษฎา พวงสุวรรณ1* สหพงศ์ สมวงค์1 วิทวัส สกุลทอง1 และ ศิริวฒั น์ เสนากัสป์ 1
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ พฒ
ั นาระบบเพาะข้าวกล้องงอกแบบอัตโนมัติเพื่อลดกระบวนการเพาะข้าวกล้องงอกแบบวิสาหกิ จ
ชุมชนที่อาศัยมนุ ษย์ในการเฝ้ าดูแลและเพิ่มคุณภาพผลผลิต ระบบแบบอัตโนมัติน้ ี มีการเติมน้ า การแช่ การบ่ม การชะล้าง
และควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในสภาวะที่ เหมาะสมกว่าแบบวิสาหกิจชุมชน โดยอากาศที่ ไหลเวียนในระบบ
เพาะมีความสม่าเสมอ และผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในสภาวะต่างๆ ที่เหมาะสมกับข้าวกล้องงอก ใน
งานวิจยั นี้ ใช้ขา้ วกล้องหอมมะลิ 105 ปริ มาณ 3 กิโลกรัม ในการทดสอบเพื่อศึกษาเปอร์เซ็นต์การงอก ความยาวจมูกข้าวกล้อง
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสาหรับการเพาะข้าวกล้องงอก จากการทดลองควบคุมอุณหภูมิที่ 35 ºC และความชื้ น
สัมพัทธ์ช่วง 45 - 60%RH ช่วงเวลา 24 และ 48 ชัว่ โมง การเพาะด้วยระยะเวลา 48 ชัว่ โมง มีการงอก 80±7.07% และความยาว
จมู กข้าวกล้อง 0.71±0.06 มิ ลลิ เมตร ดี กว่าช่ วงเวลา 24 ชัว่ โมง ระบบควบคุ ม อุณ หภูมิและความชื้ น สัมพัท ธ์มีค่าเบี่ ยงเบน
มาตราฐานไม่เกิน 0.79 ºC และ 3.01%RH ตามลาดับ นอกจากนี้ มีการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ ของระบบต้นแบบ ระบบใช้
ปริ มาณไฟฟ้าประมาณ 1,413 บาทต่อเดือน มีกาไร 6,537 บาทต่อเดือน และระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 เดือน จึงเหมาะสมแก่
การลงทุน
คาสาคัญ : ข้าวกล้องงอก, การงอก, ความยาวจมูกข้าว, ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
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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

บทนา
ประชากรโลกมากกว่าครึ่ งบริ โภคข้าวเป็ นอาหารหลักและการบริ โภค 90 % เป็ นชาวเอเชีย ปั จจุบนั นวัตกรรมหนึ่ ง
ที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจในกลุ่ ม ผู ้รั ก สุ ข ภาพของไทยเป็ นอย่า งมากคื อ ข้า วกล้อ งงอก (Germinated Brown Rice; GBR)
กระบวนการเพาะข้าวกล้องงอกเริ่ มจากน าข้าวกล้องแช่ น้ าให้จมู กข้าว (Germ) มี การงอก ซึ่ งบริ เวณนี้ อุ ดมด้วยปริ มาณ
สารอาหารมากมาย อาทิ ใยอาหาร กรดไฟติก วิตามินซี วิตามินอี และสารกาบา (Gamma Amino Butyric Acid; GABA) ช่วย
ป้ องกันโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ ง เบาหวาน และยังช่วยควบคุมน้ าหนัก เป็ นต้น (Komatsuzaki et al., 2003) ทัว่ ไปการเพาะ
ข้าวกล้องแบบวิสาหกิ จชุมชนต้องแช่น้ าและเปลี่ยนถ่ายน้ าทุก 4 ชัว่ โมง ให้เกิดการงอกของจมูกข้าวเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิ ด
การบู ด เน่ า (สุ นั น และจตุ ร งค์, 2556; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2555) ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การงอกของจมู ก ข้า ว
ประกอบด้วยอุณหภูมิ (Temperature; T) และความชื้ นสัมพัทธ์ (Relative Humidity; RH) ของข้าวกล้อง อย่างไรก็ดี การ
เพาะด้วยวิธีน้ ี อาจพบปั ญหาคือ ผูท้ ี่ ทาการเพาะต้องคอยเฝ้ าเปลี่ยนถ่ายน้ าข้าวกล้องตลอดเวลาและขาดการควบคุมสภาวะ
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ให้เหมาะสม จึงมีผลกระทบต่อการงอก การเน่ าเสี ย สี และกลิ่นของข้าวกล้องงอก มีนกั วิจยั
หลายท่ านพัฒนาเครื่ องเพาะข้าวกล้องงอกและข้าวเปลือกงอกที่ ควบคุมอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ที่เหมาะสม แต่มี
ข้อเสี ยเรื่ องการชะล้างข้าวกล้องแบบอัตโนมัติและต้นทุนการผลิตสู ง (ชาญวิทย์ และคณะ 2552; วรนุช 2552; ชัยวัฒน์ และ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

740

เอกราช 2554) นอกจากนี้ มีงานวิจยั ที่พฒั นาระบบเพาะข้าวกล้องงอกแบบวิสาหกิจชุมชนที่มีการถ่ายไหลเวียนอากาศที่ดี มี
กระบวนการเติมน้ า การแช่ การบ่ม และการชะล้างแบบอัตโนมัติ แต่ระบบดังกล่าวยังขาดการควบคุมสภาวะอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์ในตูเ้ พาะที่เหมาะสม (สุนนั และจตุรงค์, 2556)
จากปั ญ หาดังกล่าวงานวิจัยนี้ ได้เล็งเห็ น ความสาคัญ ในการพัฒ นาระบบเพาะข้าวกล้องงอกแบบอัตโนมัติที่ มี
กระบวนการเติ มน้ า การแช่ การบ่ ม การชะล้าง และควบคุ มสภาวะอุณ หภูมิ และความชื้ นสัมพัท ธ์ให้เหมาะสมสาหรั บ
ทดแทนระบบการเพาะแบบวิสาหกิจชุมชน โดยวิเคราะห์พารามิเตอร์ ที่สาคัญ ได้แก่ เปอร์ เซ็นต์การงอก และความยาวของ
จมูกข้าวกล้องในสภาวะที่ควบคุมระบบเพาะ นอกจากนี้ มีการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์การเพาะของระบบ
การออกแบบและการทางานระบบเพาะข้ าวกล้ องงอกแบบอัตโนมัติ
1.ระบบเพาะข้ าวกล้ องงอกแบบอัตโนมัติ
ตูเ้ พาะมีความกว้าง 50 เซนติเมตร ความยาว 80 เซนติเมตร และความสู ง 137 เซนติเมตร ใช้แผ่นอะลูมิเนี ยมติดกับ
โครงสร้างทั้งด้านในและด้านนอกจะมีฉนวนกันความร้อนกั้นระหว่างกลางอะลูมิเนี ยมทั้งสองสาหรับรักษาระดับอุณหภูมิ
ในตู ้ มี ถาดตะแกรงเพาะข้าวกล้องงอกร่ วมกับถาดบรรจุ น้ าใช้วสั ดุ สแตนเลสความกว้าง 32.5 เซนติ เมตร ความยาว 45
เซนติเมตร และความสูง 6 เซนติเมตร สาหรับแช่น้ า บ่ม และชะล้างข้าวกล้องจานวน 3 ชั้น การพัฒนาระบบเพาะข้าวกล้อง
งอกแบบอัตโนมัติดงั ภาพที่ 1 มีระบบควบคุมสภาวะภายในตูเ้ พาะข้าวกล้องงอกผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ 6 ส่ วน คือ 1)
ระบบควบคุมการถ่ายเทน้ าตลอดระยะเวลาการเพาะโดยเริ่ มต้นเติมน้ าในปริ มาณเหมาะสมท่วมสู งข้าวกล้อง 1 เซนติเมตร
ผ่านโซลินอยด์วาล์วแช่ไว้ 4 ชัว่ โมง และถ่ายน้ าออกด้วยปั้ มน้ า หลังจากนั้นทุกๆ 4 ชัว่ โมง จะฉี ดสเปรย์น้ าสะอาดระยะเวลา
2 วินาที เพื่อเพิ่มปริ มาณความชื้นให้เมล็ดข้าวกล้อง 2) ระบบดูดอากาศออกจากระบบเพาะจะเปิ ดพัดลมดูดเมื่อเซนเซอร์
ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์เกินมาตรฐานที่กาหนดไว้ในระบบเพาะ 3) ระบบควบคุมแหล่งผลิตความร้อนทางาน
เมื่อเซนเซอร์ ตรวจวัดอุณหภูมิต่ากว่ามาตรฐาน 4) ระบบควบคุมแหล่งผลิตความชื้นทางานเมื่อเซนเซอร์ ตรวจวัดความชื้ น
สัมพัทธ์ต่ากว่ามาตรฐาน 5) ระบบควบคุมการไหลเวียนอากาศในระบบทางานตามระยะเวลาที่ระบุบไว้เป็ นช่วงๆ เพื่อให้
อากาศทัว่ ถึงภายในระบบ และ 6) ระบบตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
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ถังกักเก็บนา้
ระบบผลิตความร้ อน
ท่ อนา้ เข้ า

ชุดควบคุมระบบ

ท่ อนา้ ทิง้

เซนเซอร์ วดั
ความชื้นสั มพัทธ์

ถาดบรรจุนา้

เซนเซอร์ วดั อุณหภูมิ

ถาดเพาะข้ าวกล้ อง

ระบบผลิตความชื้น

ภาพที่ 1 ระบบเพาะข้าวกล้องงอกแบบอัตโนมัติ
2. การทางานของระบบควบคุมเครื่ องเพาะข้ าวกล้ องงอกแบบอัตโนมัติ
การควบคุ มระบบเพาะข้าวกล้องงอกแบบอัตโนมัติใช้การประมวลผลการท างานผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์
Arduino Mega 2560 สามารถระบุค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และระยะเวลาเพาะข้าวกล้องได้ตามต้องการผูใ้ ช้งาน มีการ
ควบคุ ม อุณ หภูมิ ผ่านเซนเซอร์ ตรวจวัดอุ ณ หภู มิ เบอร์ DS18B20 และความชื้ น สัมพัท ธ์ด้วยเซนเซอร์ ตรวจวัด ความชื้ น
สัมพัทธ์ เบอร์ AM2301 ในระบบเพาะแบบอัตโนมัติและแสดงผลผ่านจอแสดงผล นาค่าวัดจริ งของอุณหภูมิและความชื้ น
สัมพัทธ์กบั ค่าอ้างอิงไปประมวลผล
ภาคอินพุต
เซนเซอร
ตรวจวด
เซนเซอร
ตรวจวด
ปุ่ มกดคีย
ฐานเวลา

แหล่ งจ่ ายไฟ
รงดนไฟฟ้ากระ สสลบ 220

สวิตชิ่งเพาเวอรซพพลาย 12 Vdc
วงจรรก าระดบ รงดนไฟฟ้า
หน่ วยประมวลผล
ไม ครคอน ทรลเลอร

ภาคเอาต์ พุต
พดลม
บซเซอร
สาหรบพ่น
ป๊ มน ้า
ฮีตเตอร
ซลินอยด
พดลม
เครื่ องพ่น
ระบาย
จอ สดงผล
ชุดบนทึก

(Arduino Mega 2560)
ภาพที่ 2 หลักการทางานของระบบควบคุม

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

742

ภาพที่ 2 อธิบายหลักการทางานระบบควบคุมมีส่วนประกอบสาคัญ 4 ส่วน คือ ส่วนแรกแหล่งจ่ายไฟแรงดันไฟฟ้า
กระแสสลับ 220 โวลต์ ผ่านสวิตชิ่ งเพาเวอร์ ซัพพลายแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง 12 โวลต์ 10 แอมแปร์ แล้วนามาผ่านวงจร
รักษาระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 9 โวลต์ 2 แอมแปร์ เป็ นแหล่งจ่ายให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์อินพุตและอุปกรณ์
เอาต์พตุ ส่วนที่สองหน่วยประมวลผลใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 เป็ นส่วนควบคุมการทางานของระบบ
เพาะทั้งหมด ส่ วนที่ สามภาคอินพุตทาหน้าที่ ส่งสัญญาณมายังไมโครคอนโทรลเลอร์ และประมวลผลสัญญาณอินพุตไป
ควบคุมอุปกรณ์ภาคเอาต์พตุ ส่วนสุดท้ายภาคเอาต์พตุ อุปกรณ์จะทางานเมื่อได้รับคาสัง่ การจากไมโครคอนโทรลเลอร์
อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
1. การทดสอบระบบเพาะข้ าวกล้ องงอกแบบอัตโนมัติ
1.1 การสอบเทียบเซนเซอร์ ตรวจวัดอุณหภูมิ
การสอบเทียบเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ เบอร์ DS18B20 เทียบเคียงเซนเซอร์ ตรวจวัดอุณหภูมิแบบ RTD: PT100
ผ่านเครื่ อ งสอบเที ย บอุ ณ หภู มิ Fluke 6102 ช่ วงอุ ณ หภู มิ 30 ถึ ง 50 °C ครอบคลุ ม อุ ณ หภู มิ เพาะที่ 35 °C เป็ นอุ ณ หภู มิ ที่
เหมาะสมต่อการงอกของจมูกข้าวกล้อง (Patil and Khan, 2011;สุ นนั และจตุรงค์, 2556) เพื่อตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพความ
แม่นยาระหว่างเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิท้ งั 2 แบบ
1.2 การทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมแิ ละความชื้นสัมพัทธ์ ในตู้เพาะ
การทดสอบสภาวะไร้น้ าและบรรจุน้ าในภาชนะเพาะข้าวกล้องสาหรับวิเคราะห์การทางานของระบบเพาะแบบ
อัตโนมัติสามารถควบคุมอุณหภูมิเพาะ 35 °C และความชื้ นสัมพัทธ์ในระบบ 45 - 60%RH มีการบันทึ กค่าทุ กๆ 10 นาที
ตลอดระยะเวลา 1 ชัว่ โมง
2. การทดลองและเก็บข้ อมูลของข้ าวกล้ องงอกทีผ
่ ่านระบบเพาะต้ นแบบ
การทดลองและเก็บข้อมูลลักษณะเชิงกายภาพของข้าวกล้องงอกที่ผ่านกระบวนการเพาะด้วยระบบแบบอัตโนมัติ
ได้แก่ เปอร์ เซ็นต์การงอก ความยาวของจมูกข้าวกล้อง และค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในตู ้ ณ เวลาเพาะแตกต่าง
กัน ส่ วนการใช้พลังงานของระบบเพาะนาไปวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ ให้ทราบถึงความคุม้ ทุนว่าเหมาะสมแก่การลงทุน
จัดสร้างระบบเพาะแบบอัตโนมัติ
2.1 เตรียมตัวอย่ าง

การทดลองใช้ตวั อย่างข้าวกล้องหอมมะลิ 105 ปริ มาณ 3 กิโลกรัม นามาเพาะเป็ นข้าวกล้องงอก โดยข้าวสายพันธุ์น้ ี
ให้ปริ มาณสาร GABA สู งกว่าข้าวสายพันธุ์อื่นๆ และเลือกข้าวกล้องที่ กะเทาะเปลือกไม่เกิน 2 สัปดาห์ (สุ นนั และจตุรงค์,
2556; พัชรี ,2560) กระบวนการเพาะนาตัวอย่างที่ เตรี ยมตวงและชัง่ น้ าหนักด้วยเครื่ องชัง่ แบบดิ จิตอลถาดละ 1 กิ โลกรัม
จานวน 3 ถาด ระบบเพาะต้นแบบมีการควบคุมการทางานด้วยระบบอัตโนมัติ ตั้งแต่การเติมน้ า การแช่ การบ่ม การชะล้าง
และควบคุมสภาวะอุณหภูมิระบบ 35 °C และความชื้นสัมพัทธ์ 45 - 60 %RH จนกระทั้งสิ้ นสุ ดกระบวนการ ขั้นตอนการ
เติมน้ าเข้าไปในภาชนะเพาะจนท่วมเมล็ดข้าวทุกเมล็ดและแช่ไว้เป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง หลังจากนั้น ระบบมีการถ่ายเทน้ าออก
แล้วทาการสเปรย์ละอองน้ าทุก 4 ชัว่ โมง จนครบ 20 และ 44 ชัว่ โมง หลังเสร็ จสิ้ นกระบวนการใช้เวลา 24 ชัว่ โมง (การแช่
น้ า 4 ชัว่ โมง รวมกับการบ่ม 20 ชัว่ โมง) และช่วงเวลาเพาะ 48 ชัว่ โมง (การแช่น้ า 4 ชัว่ โมง รวมกับการบ่ม 44 ชัว่ โมง) มีการ
บันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ทุกๆ 30 นาที แต่ละการทดลองทา 3 ซ้ า สาหรับหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.)
2.2 การวิเคราะห์ ลกั ษณะเชิงกายภาพข้ าวกล้ องงอก
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หลังเพาะข้าวกล้องงอกเสร็ จสิ้ นจะทาการสุ่ มหยิบเมล็ดข้าวกล้องงอกในแต่ละถาด 5 ตาแหน่ ง ดังภาพที่ 2 แต่ละ
ตาแหน่งสุ่ มหยิบจานวน 20 เมล็ด ทาเช่นนี้ ทุกถาดและเลือกจานวนเมล็ดข้าวกล้องที่งอกเพื่อวิเคราะห์หาเปอร์ เซ็นต์การงอก
(Percentage of germination; G(%)) ดังสมการที่ (1) (ดวงเดือน และประสิ ทธิ์ , 2553) หลังจากนั้น วัดปริ มาณความยาวของ
จมูกข้าวกล้องโดยเลือกเมล็ดที่งอกจากการสุ่มหยิบ 20 เมล็ด จานวน 5 เมล็ด ในถาดเพาะแต่ละตาแหน่งใช้เครื่ องมือวัดเวอร์
เนียร์คาลิปเปอร์แบบดิจิตอล รุ่ น 101-2601 ที่สุ่มทั้งหมด

เมื่อ x คือ จานวนเมล็ดข้าวกล้องที่งอก

x
G(%) = × 100
n

(1)

n คือ จานวนเมล็ดข้าวกล้องที่สุ่มหยิบทั้งหมด

Point 5
Point 1

Point 3

Point 2

Point 4

ภาพที่ 2 ตาแหน่งการสุ่ มหยิบเมล็ดข้าวกล้อง

ผลและวิจารณ์ผล
1. ผลทดสอบระบบเพาะข้ าวกล้ องงอกแบบอัตโนมัติ
1.1 ผลสอบเทียบเซนเซอร์ ตรวจวัดอุณหภูมิ

ในการทดสอบเซนเซอร์ ตรวจวัดอุณหภูมิช่วง 30 -50 °C ผ่านเครื่ องสอบเที ยบอุณหภูมิมาตรฐาน Fluke 6102 พบว่า
เซนเซอร์ ต รวจวัด อุ ณ หภู มิ เบอร์ DS18B20 มี ค่ าความแม่ น ย าและค่ าเปอร์ เซ็ น ต์ค วามคลาดเคลื่ อ น (% Error) ต่ าใกล้เคี ย ง
เซนเซอร์ ตรวจวัดอุณหภูมิแบบ RTD: PT100 ดังภาพที่ 3 โดยอุณหภูมิเพาะในระบบ 35 °C เซนเซอร์ ตรวจวัดอุณหภูมิ เบอร์
DS18B20 สามารถตรวจวัดอุณหภูมิ 34.94 °C มีค่า %Error เท่ากับ 0.17 ส่ วนเซนเซอร์ ตรวจวัดอุณหภูมิแบบ RTD: PT100 สามารถ
ตรวจวัดอุณหภูมิ 34.99 °C มีค่า %Error เท่ากับ 0.03 ดังตารางที่ 1 สรุ ปได้วา่ เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิเบอร์ DS18B20 จึงสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในงานระบบต้นแบบเพาะข้าวกล้องงอกได้

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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50
RTD: PT100
DS18B20

45
40
35
30
30

35

40

Standard temperature (°C)

45

ภาพที่ 3 การสอบเทียบเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ เบอร์ DS18B20
ตารางที่ 1 ผลสอบเทียบเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิที่ใช้ในระบบเพาะ
ผลสอบเทียบอุณหภูมิ (°C)
เครื่ อง Fluke 6102
DS18B20
%Error
RTD: PT100
29.82
0.60
29.99
30
34.94
0.17
34.99
35
39.81
0.48
39.99
40
44.63
0.82
44.99
45
49.81
0.380
49.99
50
1.2 ผลทดสอบควบคุมอุณหภูมแิ ละความชื้ นสั มพัทธ์ ในระบบเพาะต้ นแบบ

50

%Error
0.03
0.03
0.03
0.02
0.020

T(OC) and %RH

ผลทดสอบมีการพิจารณาระบบเพาะข้าวกล้องงอกแบบอัตโนมัติ 2 สภาวะคือ สภาวะไร้น้ าในระบบเพาะ และ
บรรจุน้ าในระบบเพาะในระยะเวลา 1 ชัว่ โมง เพื่อควบคุมสภาวะอุณหภูมิระบบ 35 °C และความชื้ นสัมพัทธ์อยู่ช่วง 45 60%RH ดังภาพที่ 4
80
70
สภาวะไร้ นา้
%RH
สภาวะบรรจุ
60
นา้
50
40
T(ºC)
30
20
10
0
0
10
20
30
40
50
60
t(mins)

ภาพที่ 4 การควบคุมอุณหภูมิ 35°C ในระบบเพาะ ณ สภาวะต่างๆ
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ภาพที่ 4 เริ่ มต้นทดสอบสภาวะระบบทั้ง 2 กรณี สังเกตว่าสภาวะไร้น้ าในระบบใช้เวลา 10 นาที ควบคุมอุณหภูมิ
เริ่ ม ต้น 30 °C ไปสู่ อุ ณ หภู มิ เป้ าหมาย 35 °C ค่ าเฉลี่ ยอุ ณ หภู มิ ต ้น แบบระบบเพาะตลอดระยะเวลา 1 ชั่วโมง ประมาณ
34.62±0.16 °C ส่ วนค่าความชื้ นสัมพัทธ์เริ่ มต้น 72 %RH ใช้เวลา 7 นาที ในการให้ปริ มาณความชื้ นสัมพัทธ์อยู่ช่วง 45 60%RH เป็ นเวลา 53 นาที มีค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์ระบบ 58.56±0.58 %RH อีกกรณี สภาวะบรรจุน้ าในระบบใช้เวลา 15
นาที ควบคุ มอุณหภูมิเริ่ มต้นไปสู่ อุณหภูมิเป้ าหมาย และค่าเฉลี่ยอุณหภูมิระบบเพาะตลอดระยะเวลา 1 ชัว่ โมง ประมาณ
35.67±0.38 °C ส่ วนความชื้นสัมพัทธ์เริ่ มต้น 76%RH ใช้เวลา 9 นาที เพื่อให้อยูช่ ่วงความชื้นสัมพัทธ์เป้ าหมาย และตลอด
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง มี ค่าเฉลี่ยความชื้ นสัมพัทธ์ระบบ 53.17±2.36 %RH สรุ ปได้ว่า ระบบเพาะต้นแบบสามารถควบคุ ม
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในระบบได้ตามเป้ าหมาย และสภาวะบรรจุน้ าในระบบที่ใช้ในการแช่ การบ่ม และชะล้างข้าว
กล้องงอกมีผลต่อการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์เป้ าหมายนานกว่าสภาวะไร้น้ าในระบบ
2. ผลทดลองเพาะข้ าวกล้ องงอกแบบอัตโนมัติ
การทดลองเพาะข้าวกล้องมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในระบบตลอดช่วงเวลาเพาะ และวิเคราะห์
เปอร์เซ็นต์การงอก ความยาวของจมูกข้าวกล้อง และค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในระบบขณะทดลอง
2.1 เปอร์ เซ็นต์การงอก
การทดลองหาเปอร์ เซ็นต์การงอกของจมูกข้าวกล้องสามารถวิเคราะห์ดงั สมการที่ (1) ระบบเพาะจะมีการควบคุม
สภาวะอุณหภูมิ 35 °C และความชื้นสัมพัทธ์ 45 - 60%RH เทียบเคียงระยะเวลาเพาะ 24 และ 48 ชัว่ โมง
เมล็ดสมบูรณ์

เมล็ดไม่ มคี ุณภาพ

ภาพที่ 5 เปอร์เซ็นต์การงอกของจมูกข้าวกล้อง ณ เวลาเพาะ 24 และ 48 ชัว่ โมง
ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยการงอกของจมูกข้าวกล้อง ณ เวลาเพาะต่างกัน
24 ชั่วโมง
48 ชั่วโมง
ตาแหน่ งสุ่ มหยิบ
เมล็ดสมบูรณ์ เปอร์ เซ็นต์ การงอก เมล็ดสมบูรณ์ เปอร์ เซ็นต์ การงอก
13
65
14
70
1
13
65
15
75
2
14
70
17
85
3
15
75
17
85
4
14
70
17
85
5
Mean
13.80
69
16
80
±0.84
±4.18
±1.41
±7.07
S.D.
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ภาพที่ 5 แสดงลักษณะเชิ งกายภาพของการงอกเมื่ อผ่านระบบเพาะแบบอัตโนมัติที่ควบคุ มอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์ โดยสุ่ มหยิบเมล็ดข้าวกล้องแต่ละตาแหน่งในถาดเพาะปริ มาณ 20 เมล็ด ด้านซ้ายแสดงถึงจานวนเมล็ดข้าว
กล้องที่ งอกสมบูรณ์ และด้านขวาเป็ นจานวนเมล็ดที่ ไม่มีคุณภาพ เช่น ไม่มีการงอก เมล็ดหัก และเมล็ดแตก เพื่อวิเคราะห์
เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยการงอกที่ปริ มาณข้าวกล้องงอกในแต่ละถาด ณ ช่วงเวลาเพาะแตกต่างกัน ผลพบว่าช่วงเวลาเพาะ 48 ชัว่ โมง
ให้เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยการงอกของจมูกข้าวกล้อง 80±7.07% สู งกว่าช่วงเวลาเพาะ 24 ชัว่ โมง มีเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยการงอกของจมูก
ข้าวกล้อง 69±4.18% สามารถสรุ ปได้วา่ ช่วงเวลาเพาะมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การงอกของจมูกข้าวกล้องที่สูงขึ้น โดยมีงานวิจยั
หลายฉบับได้ศึกษาปริ มาณสาร GABA ที่ เที ยบเคียงกรณี ไม่ผ่านการเพาะและผ่านการเพาะเวลาที่ แตกต่างกัน พบว่าข้าว
กล้องที่ไม่ผ่านการเพาะให้ปริ มาณสาร GABA ไม่เกิน 6.04 มิลลิกรัม แต่เมื่อผ่านกระบวนการเพาะในช่วงเวลาที่นานขึ้นจะ
ให้ปริ มาณสาร GABA สูงขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ (Patil and Khan, 2011; ภนิดา และเสาวลักษณ์, 2550) แต่ขอ้ เสี ยของการเพาะ
ที่ นานขึ้นจะทาให้ปริ มาณข้าวกล้องงอกมีกลิ่นเหม็นเน่ าที่ เกิ ดจากการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยไ์ ด้ หากไม่มีการควบคุ ม
สภาวะแวดล้อมในระบบเพาะที่ดี
2.2 ความยาวของจมูกข้ าวกล้อง
การวิเคราะห์ความยาวของจมูกข้าวกล้องจะนาเมล็ดข้าวกล้องที่งอกสมบูรณ์แต่ละตาแหน่งในถาดเพาะจานวน 5
เมล็ด มาวัดความยาวของจมูกข้าวกล้องด้วยเวอร์ เนี ยร์ คาลิปเปอร์ โดยความยาวการงอกของจมูกข้าวกล้องที่เหมาะสม 0.5
ถึ ง 1 มิ ล ลิ เมตร จะให้ปริ ม าณสาร GABA สู งสุ ด (ส านักงานมาตรฐานสิ น ค้าและอาหารแห่ งชาติ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, 2555; Komatsuzaki et al., 2003; Patil and Khan, 2011)
ตารางที่ 3 ความยาวเฉลี่ยจมูกข้าวกล้องจานวน 5 เมล็ด แต่ละตาแหน่ง
ความยาวของจมูกข้ าวกล้ อง (มิลลิเมตร)
ตาแหน่ งสุ่ มหยิบ
24 ชั่วโมง
48 ชั่วโมง
0.60
0.77
1
0.58
0.68
2
0.63
0.64
3
0.50
0.79
4
0.53
0.67
5
Mean
0.57
0.71
±0.05
±0.06
S.D.
ตารางที่ 3 แสดงความยาวเฉลี่ ยของจมู กข้าวกล้องทุ กต าแหน่ งที่ ค วบคุ มสภาวะอุ ณ หภู มิ 35 °C และความชื้ น
สัมพัทธ์ 45 - 60%RH ที่ช่วงเวลาเพาะต่างกัน ผลทดลองพบว่าช่วงเวลาเพาะ 48 ชัว่ โมง มีปริ มาณความยาวเฉลี่ยของจมูกข้าว
กล้อง 0.71±0.06 มิ ลลิ เมตร มี การงอกที่ ยาวกว่าช่ วงเวลาเพาะ 24 ชั่วโมง ที่ ให้ปริ มาณความยาวเฉลี่ ยของจมูกข้าวกล้อง
0.57±0.05 มิลลิเมตร ซึ่งถือได้วา่ ระบบเพาะแบบอัตโนมัติให้ขนาดความยาวของจมูกข้าวกล้องที่งอกเหมาะสม

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

747

T(OC) and %RH

2.3 การควบคุมสภาวะอุณหภูมแิ ละความชื้นสัมพัทธ์ ในตู้เพาะ
ในกระบวนการเพาะข้าวกล้องงอกแต่ละครั้งระบบเพาะต้นแบบจะมีการบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
ทุกครั้งและบันทึกค่าทุกๆ 30 นาที ตลอดช่วงเวลาเพาะที่ผใู ้ ช้ระบุบ ส่วนการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในระบบ
เพาะ 3 ตาแหน่งในตูเ้ พาะนามาเฉลี่ย เพื่อสังเกตเสถียรภาพในการควบคุมสภาวะของระบบเพาะแบบอัตโนมัติดงั ภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในตูเ้ พาะ ณ ช่วงเวลา (ก) 24 ชัว่ โมง และ (ข) 48 ชัว่ โมง
ภาพที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ในการควบคุมสภาวะของระบบเพาะข้าวกล้องงอกแบบอัตโนมัติ ณ ช่วงเวลาเพาะ
แตกต่างกัน โดยระบบควบคุมอุณหภูมิ 35 °C และความชื้ นสัมพัทธ์ 45 - 60%RH สังเกตพบว่าช่ วงเวลาเพาะ 24 ชัว่ โมง
ระบบสามารถควบคุ ม ค่ าเฉลี่ ยอุ ณ หภู มิ 35.06±0.79 °C และความชื้ น สัม พัท ธ์ 53.52±3.01%RH ส่ ว นช่ วงเวลาเพาะ 48
ชัว่ โมง ระบบสามารถควบคุมค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ 35.31±0.63 °C และความชื้ นสัมพัทธ์ 53.06±2.43%RH กล่าวได้ว่าระบบ
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ต้นแบบมี การควบคุ มสภาวะในการเพาะข้าวกล้องงอกที่ ความแม่นยาและความคลาดเคลื่ อนต่ า และความชื้ นสัมพัทธ์ที่
เหมาะสมในการเพาะอยูป่ ระมาณ 53%RH
2.4 ผลวิเคราะห์ เชิงเศรษฐศาสตร์
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์เป็ นการศึกษาว่าระบบเพาะข้าวกล้องงอกแบบอัตโนมัติมีความคุม้ ทุนในการลงทุน
หรื อไม่
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ระบบเพาะข้าวกล้องงอกแบบอัตโนมัติ
ต้นทุนระบบเพาะข้าวกล้องงอกแบบอัตโนมัติ (บาท)
17,400
ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน)
9,000
ค่าไฟฟ้า (บาทต่อเดือน)
1,413
รายได้ (บาทต่อเดือน)
7,587
ต้นทุนข้าวกล้อง (บาทต่อเดือน)
1,050
กาไรข้าวกล้องงอก (บาทต่อเดือน)
6,537
ระยะเวลาคืนทุนระบบเพาะ (เดือน)
2.66
ตารางที่ 4 กระบวนการเพาะผ่านระบบต้น แบบได้ป ริ ม าณข้าวกล้อ งงอก 3 กิ โลกรั ม ถาดละ 1 กิ โลกรั ม ได้
ค่าตอบแทน 9,000 บาทต่อเดือน โดยต้นทุนพัฒนาระบบเพาะข้าวกล้องงอกแบบอัตโนมัติ 17,400 บาท และใช้กาลังไฟฟ้า
1,254 วัตต์ ระบบทางาน 16 ชัว่ โมงต่อวัน ค่าไฟฟ้ า 2.348 บาท (อัตราค่าไฟฟ้ าประเภทต่าง การไฟฟ้ านครหลวง, WWW,
2559) ระบบใช้ปริ มาณค่าไฟฟ้ า 1,413 บาทต่อเดื อน มี รายได้ 7,587 บาทต่อเดื อน คิ ดกาไรเมื่อเพาะข้าวกล้องงอกที่ ผ่าน
ระบบเพาะแบบอัตโนมัติ 6,537 บาทต่อเดือน และระยะเวลาคืนทุนระบบประมาณ 3 เดือน จึงเป็ นระบบที่เหมาะสมในการ
ลงทุนมาก

สรุ ปผลการวิจัย
งานวิจยั นี้ได้พฒั นาระบบเพาะข้าวกล้องงอกแบบอัตโนมัติที่มีขนาดกาลังการเพาะเหมาะสมสาหรับแบบวิสาหกิจ
ชุมชนที่ สามารถควบคุมปั จจัยที่ มีผลต่อการงอกของจมูกข้าวกล้อง ระบบประกอบด้วยระบบผลิตความร้อน ระบบผลิต
ความชื้น ถาดใส่ น้ า ถาดใส่ ขา้ วกล้อง และถังกักเก็บน้ า สามารถดาเนิ นการเพาะต่อเนื่ อง 3 กิโลกรัมต่อวัน มีการเติมน้ า การ
แช่ การบ่ม การชะล้าง และควบคุมสภาวะอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ให้เหมาะสม การทดลองมีการควบคุมอุณหภูมิ 35
°C และความชื้นสัมพัทธ์ช่วง 45 ถึง 60%RH ที่ช่วงเวลาเพาะ 24 และ 48 ชัว่ โมง
ผลการวิเคราะห์ขา้ วกล้องที่ ผ่านระบบเพาะต้นแบบที่ควบคุมสภาวะในระบบเพาะที่เวลา 48 ชัว่ โมง มีเปอร์ เซ็นต์
การงอกถึง 80±7.07% และความยาวของจมูกข้าวกล้อง 0.71±0.06 มิ ลลิเมตร สู งกว่ากรณี ระยะเวลา 24 ชัว่ โมง สรุ ป
ช่วงเวลาเพาะที่นานมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การงอกและความยาวของจมูกข้าวกล้องที่สูงขึ้น ระบบต้นแบบมีการควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้นสัมพัทธ์ขณะเพาะที่มีประสิ ทธิภาพสู ง นอกจากนี้ ด้านเชิงเศรษฐศาสตร์ของการเพาะแบบอัตโนมัติใช้ปริ มาณ
ค่าไฟฟ้ า 1,413 บาทต่อเดือน มีกาไร 6,537 บาทต่อเดือน และระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 เดือน จึงเหมาะสมแก่การลงทุน
และยกระดับกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอก
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แบบจาลองระบบการตรวจสอบความปลอดภัยภายในบ้ าน
The Smart Home Monitoring System Model
นุชจิเรศ แก้วสกุล1 วีรวุฒิ ขันรัตน์2 และกรภัทร เฉลิมวงค์3
Nutjired Kheowsakul1 , Weerawut Khanrat 2 and Korrapat chaleamvongt 3

บทคัดย่อ
บ้านอัจฉริ ยะได้เข้ามามีบทบาทสาคัญเป็ นอย่างมาก ในการดาเนิ นชีวติ ประจาวันของมนุษย์ โดยการใช้เทคโนโลยี
มาทาการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้าน เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติภายในบ้าน เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ผอู ้ ยูอ่ าศัย ระบบรักษาความปลอดภัยสามารถสรุ ปผลได้วา่ แบบจาลองระบบการตรวจสอบความปลอดภัยภายในบ้าน
ประกอบไปด้วย 2 ส่ วน 1) ส่ วนฮาร์ ดแวร์ และ 2) ส่ วนซอฟแวร์ โดยในส่ วนของฮาร์ ดแวร์ ได้มีการสร้างโมเดลบ้านขนาด
ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติ เมตร สู ง 20 เซนติเมตร โดยใช้ชุดควบคุม ประกอบด้วยคี ยแ์ พดสาหรับกดรหัส
หน้าจอแอลซีดีแสดงสถานะการทางานของระบบ รี เลย์ที่ควบคุมการทางานของระบบ เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและ
กล้องเว็บแคมจับภาพ ในส่ วนของซอฟแวร์ ใช้โปรแกรมของกล้องเว็บแคม ในการควบคุมการจับภาพ โดยโปรแกรมของ
กล้องเว็บแคม จะรับคาสัง่ ควบคุมการทางานของระบบจากโปรแกรม Arduino และแสดงผลที่หน้าจอคอมพิวเตอร์
ผลการทดลองการทางานของระบบ ซึ่ งมี การควบคุ ม 2 แบบ คื อ 1) การควบคุ มทิ ศทางการหมุนของกล้อง 2)
ควบคุมระยะการตอบสนองของเซนเซอร์ ในการจับการเคลื่อนไหว ซึ่ งผลจากการทดลองสรุ ปได้วา่ การควบคุมทิศทางการ
หมุนของกล้อง คิดเป็ นร้อยละ 50 และการควบคุมระยะการตอบสนองของเซนเซอร์ ในการจับการเคลื่อนไหว เซนเซอร์
ตอบสนองดีที่สุดอยูท่ ี่ 80-200 เซนติเมตรและรองลงมา คือ ระยะ 40-70 เซนติเมตร และสุดท้ายคือระยะ 10-30 เซนติเมตร
คาสาคัญ : ระบบตรวจสอบบ้านอัจฉริ ยะ,เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
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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

บทนา
Smart home หรื อบ้านอัจฉริ ยะได้เข้ามามีบทบาทสาคัญ เป็ นอย่างมากในการดาเนินชีวติ ประจาวัน ของมนุษย์ โดย
การใช้เทคโนโลยี มาทาการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้าน เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผูอ้ ยูอ่ าศัย มีระบบการจัดการ
ต่างๆ มากมายหลายระบบ รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติภายใน ซึ่ งถือว่าเป็ นระบบที่มีความสาคัญและมีความ
จาเป็ นอย่างมาก ในปั จจุบนั โดยทัว่ ไประบบรักษาความปลอดภัย มีอยู่หลายรู ปแบบ แต่มีจุดอ่อน ซึ่ งไม่สามารถทางานได้
ครอบคลุม ต่อการรักษาความปลอดภัยในบ้าน ส่ งผลให้เกิ ดการโจรกรรมโดยที่ มิจฉาชี พ อาจใช้ขอ้ ด้อยของระบบรักษา
ความปลอดภัย ใช้เป็ นจุดที่จะเข้าไปโจรกรรม ที่ทาให้เกิดความเสี ยหาย
คณะผูว้ ิจยั จึงได้เห็นถึงความสาคัญและนาเสนอการพัฒนา การออกแบบและตรวจสอบความปลอดภัยภายในบ้าน
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของระบบรักษาความปลอดภัย ให้มีความครอบคลุมสู งสุ ดให้ระบบการรักษาความปลอดภัยในบ้าน
ซึ่ งประกอบด้วย ชุดกล้อง ชุดเซนเซอร์ ตรวจจับอุณ หภูมิ ชุดArduino โดยมี ลกั ษณะการทางานคือ เมื่ อเซนเซอร์ ตรวจจับ
อุณหภูมิได้จะส่งสัญญาณไปยังกล้องให้จบั ภาพตามการเคลื่อนไหว จากนั้นจะส่งภาพเคลื่อนไหวไปแสดงผล
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วิธีดาเนินการวิจัย
1.ส่ วนโครงสร้ างของโมเดล

ศึกษาการกาหนดปริ มาตรของโมเดลพอได้ปริ มาตรที่เหมาะสม แล้วก็ศึกษาวัสดุที่ใช้ในการสร้างโมเดลต่อไป

รู ปที่ 1 โมเดลที่ออกแบบไว้
2.

ส่ วนควบคุม (โปรแกรม Arduino)

รู ปที่ 2 ขั้นตอนการตั้งรหัสผ่านควบคุมโมเดล
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รู ปที่ 3 ขั้นตอนการศึกษาการเขียนโค้ดให้กบั มอเตอร์เซอร์โว

ผลและวิจารณ์ผล
1. ด้ านฮาร์ ดแวร์ แบบจาลองระบบการตรวจสอบความปลอดภัยภายในบ้านประกอบด้วย

รู ปที่ 4 ฮาร์ดแวร์แบบจาลองระบบการตรวจสอบความปลอดภัยภายในบ้าน
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2. ด้ านซอฟแวร์
แบบจาลองระบบการตรวจสอบความปลอดภัยภายในบ้าน ในการควบคุมการทางานของระบบ ซึ่ งโปรแกรมของ
กล้อง C170 ประกอบด้วย ส่วนแสดงผลที่ใช้เชื่อมต่อกับหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยรับคาสั่งการทางานมาจาก Arduino ดังรู ปที่
5

รู ปที่ 5 ส่วนแสดงผลที่ใช้เชื่อมต่อกับหน้าจอคอมพิวเตอร์
ตารางที่ 1 ผลการทดลองการควบคุมทิศทางการหมุนของกล้อง
หมุนขวา
จานวน
ครั้ง
1

หมุนซ้าย

หมุน

ไม่หมุน หมุน ไม่หมุน

✓

✓

2

✓

✓

3

✓

✓

4

✓

✓

5

✓

✓

6

✓

✓

7

✓

✓

8

✓

✓

9

✓

✓

10

✓

✓
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ตารางที่ 2 การคิดเทียบทิศทางการหมุนของกล้อง
การหมุนของกล้ องทิศ
ทางขวา

การหมุนของกล้ องทิศทาง
ซ้ าย

10 ครั้ง เทียบ 100 เปอร์ เซ็นต์

10 ครั้ง เทียบ 100 เปอร์ เซ็นต์

5 ครั้ง

9

เทียบ

50

เปอร์เซ็นต์

ครั้ง เทียบ 90 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 3 การควบคุมการตอบสนองของเซนเซอร์
ระยะทาง
(เซนติเมตร
)

การตอบสนอง
ดีมาก

ดี

ปานกลาง

น้ อย

ปรับปรุ
ง

10 cm

✓

30 cm

✓

50 cm

✓

70 cm

✓

90 cm

✓

200 cm

✓

สรุ ปผลการวิจัย
ผลการทดลองการทางานของระบบ ซึ่ งมี การควบคุ ม 2 แบบ คื อ 1) การควบคุ มทิ ศทางการหมุนของกล้อง 2)
ควบคุมระยะการตอบสนองของเซนเซอร์ในการจับการเคลื่อนไหวซึ่ งผลจากการทดลองสรุ ปได้วา่ การควบคุมทิศทางการ
หมุนของกล้อง คิดเป็ นร้อยละ50 และการควบคุมระยะการตอบสนองของเซนเซอร์ ในการจับการเคลื่อนไหว เซนเซอร์
ตอบสนองดี ที่ สุ ด อยู่ที่ ร ะยะ 80-200 เซนติ เมตร รองลงมา คื อ ระยะ 40-70 เซนติ เมตร และสุ ด ท้าย คื อ ระยะ 10-30
เซนติเมตร

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณบิดามารดา น้องสเนล ผูเ้ ป็ นแรงใจในการทางาน และเป็ นตัวอย่างของการขยันต่อการทางานเสมอมา

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

756

เอกสารอ้างอิง
จอ LCD Character 20x4 (EDPM045). มปป. แหล่งที่มา : https://www.arduinoall.com/product/459/2004-lcd,
20 มีนาคม 2559.
Relay Module(EFDV237). มปป. แหล่งที่มา http://www.thaieasyelec.com/article-wiki/review-product-article,
20 มีนาคม2559
Keypad 4x4 (EMSW025). มปป. แหล่งที่มา http://www.thaieasyelec.com/article-wiki/review-product-article,
20 มีนาคม2559
Buzzer Module (EADN028). มปป. แหล่งที่มา https://www.arduinoall.com/product/536/active-buzzer-module-3-3-5v,
20 มีนาคม2559
LED Module (EADN023) . มปป. แหล่งที่มา http://www.alllightsshop.com/ไฟ-LED-Module- ,20 มีนาคม2559
PIR Motion Sensor Getting Started(ESEN071). มปป. แหล่งที่มา http://www.thaieasyelec.com/article-wiki/reviewproduct, 20 มีนาคม 2559
Arduino Mega 2560 R3.มปป. แหล่งที่มา https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega2560, 20 มีนาคม2559
กล้องWebcam C170 . ออนไลน์] มปป. แหล่งที่มา https://www.logitech.com/th-th/product/webcam-c170, 20 มีนาคม 2559

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

757

การพัฒนาชุ ดการฝึ กงานวัดละเอียด
The Developing An Instructional on Fine Measurement
ทวิชาติ เย็นวิเศษ1*,จรัญ ธรรมใจ2 และ กฤษฎา คงพูน3
Tawichart Yenwiset 1* , Jaran Tamjai 2 and Kritsada Kongphoon 3

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ คณะผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็นถึงปั ญหาในการเรี ยนวิชาเครื่ องมือวัดและมาตรวิทยา เนื่ องจากสื่ อที่มีอยูใ่ น
ปั จจุบันยังไม่เพียงพอที่ จะทาให้ผูเ้ รี ยน มี ความรู ้ความเข้าใจในเนื้ อหาบทเรี ยนและเข้าใจหลักการปฏิ บัติงานก่ อนลงมื อ
ปฏิ บตั ิงานจริ ง ดังนั้นการมีชุดการสอนที่ จะเป็ นสื่ อช่วยในการเรี ยนการสอนจึ งเป็ นอีกปั จจัยที่ จะทาให้ผเู ้ รี ยนได้มีความรู ้
ความเข้าใจในเนื้อหาได้ดีและเร็ วมากยิง่ ขึ้น เนื่องจากสื่ อมีส่วนช่วยในการดึงดูดความสนใจจนนาไปสู่การเกิดความเข้าใจใน
เนื้ อหาที่ เรี ยน ซึ่ งชุดการสอนประกอบไปด้วย บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ใบเนื้ อหา แบบฝึ กหัดใบปฏิ บตั ิการวัดและ
ตรวจสอบ และชิ้นงานวัดละเอียด วิธีการดาเนิ นการจัดทาชุดการสอน วิชาเครื่ องมือวัดและมาตรวิทยา เรื่ องเวอร์เนี ยร์คาลิป
เปอร์ และไมโครมิเตอร์ ได้มีการทดลองใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนและนาชิ้นงานไปใช้ในการประกอบ การเรี ยนการ
สอนกับผูเ้ รี ยน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยูร่ ะดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรม
อุ ต สาหการ จ านวน 20 คน ใช้วิธี เลื อ กแบบเจาะจงเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้คื อ บทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่ ว ยสอน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แบบประเมิ นคุ ณภาพสื่ อแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ซึ่ งสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของชุดการสอน พบว่าคะแนนหลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยนผลการประเมินคุณภาพสื่ อโดยผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่าโดยรวมมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี ความพึงพอใจที่มีต่อชุดการสอน
พบว่าโดยรวมมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี
คาสาคัญ : ชุดการสอน ,งานวัดละเอียด ,เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์,ไมโครมิเตอร์ ,สื่ อการสอน 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
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บทนา
1.1 ความสาคัญและทีม่ าของหัวข้ อวิจยั
การศึกษาเป็ นหัวใจสาคัญของการพัฒนาประเทศและเป็ นปั จจัยที่สาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การศึ กษาในด้านอาชี วศึ กษา ซึ่ งเป็ นรากฐานอันสาคัญในการพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคม เพราะความเจริ ญของ
ประเทศขึ้ น อยู่กับ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ มี คุ ณ ภาพ สามารถตอบสนองความต้อ งการของการขยายตัว ด้านเศรษฐกิ จ และ
อุตสาหกรรม รวมทั้งรู ้จกั การนาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ การที่ประเทศไทยจะแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้น้ นั การให้
การศึกษาในด้านการอาชีวศึกษา จึงถือเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการพัฒนาประเทศไทยเข้าสู่ การแข่งขันในโลกยุคคลื่นแห่ ง
ความรู ้ หรื อยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาด้านอาชีวศึกษา เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการผลิตกาลังคนเข้าสู่ การทางาน
ในสายอาชีพ ซึ่ งเป็ นผลโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมบรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ต้ งั ไว้ ปั จจัย
หนึ่งที่ตอ้ งคานึ งถึง ได้แก่การผลิตกาลังคนที่จะเป็ นแรงงานสาคัญในการทางานภาคอุตสาหกรรมให้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และต้องมีจานวนที่ เพียงพอกับความต้องการของอุตสาหกรรมในแต่ละสาขาวิชาชี พ ซึ่ งผูส้ าเร็ จในการศึ กษาสายวิชาชี พ
จาเป็ นจะต้องมีความรู ้ความสามารถในงานสายงานของตัวเองเป็ นหลัก สามารถนาความรู ้น้ นั ไปปฏิบตั ิในการทางานได้อย่าง
ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษาที่ กาลังศึ กษาในหลักสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต ซึ่ งภายหลังจากจบการศึ กษา
แล้ว จะต้องเป็ นผูถ้ ่ ายทอดความรู ้ ท างด้านวิศวกรรม และทักษะทางด้านงานช่ าง ให้แก่ นักเรี ยนในสถาบัน อาชี วศึ กษา
ตลอดจนในโรงงานอุตสาหกรรม
ในอดี ตการจัดการด้านการเรี ยนการสอนอาจารย์ผูส้ อนจะใช้วิธีการบรรยาย ส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนขาดการมีส่วนร่ วม
หรื อมี กิจกรรมร่ วมในระหว่างการเรี ยนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาที่ เป็ นทักษะทางด้านวิชาชี พหรื อทางเทคนิ ค ซึ่ ง
ผูเ้ รี ยนจะต้องได้เห็นจริ งและลงมือปฏิบตั ิจริ ง เพื่อที่ผเู ้ รี ยนจะได้เข้าใจในหลักการและเหตุผลอย่างลึกซึ้ง จนสามารถนาไปใช้
ในการประกอบอาชี พ ได้ อย่า งไรก็ ต าม ปั ญ หาอี ก อย่างหนึ่ งของการจัด การเรี ย นการสอนในสาขาทางด้านวิ ช าชี พ
อุตสาหกรรม ซึ่ งจะส่ งผลโดยตรงต่อการผลิ ตแรงงานโดยเฉพาะช่ างเทคนิ คที่ มีคุณภาพ คื อการการขาดแคลนเครื่ อ งมื อ
เครื่ องจักร และชุดฝึ ก ซึ่ งมีราคาที่ค่อนข้างจะแพง ยุง่ ยากต่อการจัดซื้ อจัดจ้าง แต่อุปกรณ์ช่วยสอนก็เป็ นปั จจัยหลักที่จะช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนได้มีความรู ้ความเข้าใจจากการลงมือปฏิบตั ิและได้สัมผัสกับงานจริ ง เพราะการที่จะเป็ นช่างเทคนิ คที่มีคุณภาพได้
นั้น จะต้องผ่านการฝึ กฝนจนเกิดความชานาญ สามารถรวมองค์ความรู ้ท้ งั ในด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิมาประยุกต์ใช้ให้งานนั้น
เกิดผลสัมฤทธิ์ได้
จากเหตุ ผ ลดัง กล่ าวข้างต้น จึ งเป็ นที่ ม าของโครงการวิจัย นี้ โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ สร้ างพัฒ นาชุ ด การสอน
แบบฝึ กหัด ไว้ใช้สาหรับกลุ่มวิชาด้านการผลิต และให้มีความหลากหลายของตัวอย่างชิ้นทดสอบ มากกว่าที่ จะสั่งซื้ อของ
สาเร็ จรู ปซึ่งมีราคาสูงอีกทั้งเป็ นการบูรณาการเครื่ องมือเครื่ องจักรที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์และ
ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อชุดการสอน
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วิธีการดาเนินการวิจัย
2.1 ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1.1 ทฤษฎีงานวัดละเอียด
งานวัดละเอียด เป็ นงานที่ เกี่ ยวกับการใช้เครื่ องมื อวัดชนิ ดต่างๆ ทาการตรวจสอบขนาดของชิ้ นงานที่ ผลิ ตจาก
เครื่ องมือกล โดยสามารถอ่านค่าที่ทาการวัดตรวจสอบจากขีดสเกลของเครื่ องมือวัดซึ่ งเป็ นค่าของหน่วยมาตรฐานหรื อการ
วัดชิ้นงาน ในบางครั้งเป็ นการใช้เครื่ องมือวัดและอุปกรณ์ช่วยในการวัดที่มีค่าความละเอียดเที่ยงตรงสู งทาการวัดตรวจสอบ
ชิ้นงานเพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องยิง่ ขึ้น
การวัดตรวจสอบขนาดของชิ้นงาน สามารถที่ จะใช้เครื่ องมือตรวจสอบขนาดของชิ้นงานด้วยเครื่ องมือวัดที่ มีค่า
ความละเอียดเที่ยงตรงต่าไปจนถึงเครื่ องมือวัดที่มีค่าความละเอียดเที่ยงตรงสู ง เครื่ องมือวัดที่ไม่สามารถอ่านค่าได้ในตัวเอง
(เครื่ องมือวัดถ่ายทอดขนาด) เครื่ องมือวัดขนาดด้วยการเปรี ยบเทียบ เช่น นาฬิกาวัด และเครื่ องมือวัดที่สามารถอ่านค่าได้ใน
ตัวเอง เช่น เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ และเครื่ องมือวัดอื่นๆ เป็ นต้น
2.1.2 แนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับชุดการสอน
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ชุดการสอนเป็ นสื่ อและกิจกรรมการเรี ยนที่จดั ขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความสามารถ ความสนใจและความต้องการของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญทฤษฎี ที่วา่ ด้วยความแตกต่างระหว่างบุคคล จึ งนามาใช้
เป็ นทฤษฎีพ้ืนฐานในการทาและการใช้ชุดการสอนหลักเกี่ยวกับสื่ อผสม จากความหมายของชุดการสอนซึ่ งหมายถึงการใช้
สื่ อหลาย ๆ อย่างที่เสริ มซึ่งกันและกันอย่างมีระบบ มาใช้เป็ นแนวทางการเรี ยนรู ้และกิจกรรมการเรี ยนทาให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
จากสื่ อ ซึ่ งบทเรี ยนสาเร็ จรู ปเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนที่ สร้ างโดยอาศัยหลักแนวคิ ดทฤษฎี หลากหลาย อาทิ เช่ น ทฤษฎี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของ (S-R Bond Theory or Connectionism Theory) ของธอร์นไดค์ (Edward Lee Thormdike)
ซึ่งกล่าวว่าการ
เรี ยนรู ้จะเกิดจากปฏิกิริยา ตอบสนอง
กฎการเรี ยนรู ้ของธอร์ นไดค์ ( Law of Learning) ธอร์ นไดค์(Edward Lee Thorndike) ได้เสนอกฎการเรี ยนรู ้ไว้ 3 ข้อ คือกฎ
แห่งผล (Law of Effect) กฎแห่งการฝึ กหัด (Law of Exercise) และกฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness)
โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. กฎแห่ งผล (Law of Effect) จากการจัดสิ่ งเร้าให้ผเู ้ รี ยนได้ตอบสนอง
2. กฎแห่ งการฝึ กหัด (Law of Exercise) เมื่อผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้จะมีการเชื่ อมโยงกันระหว่างสิ่ งเร้ากับการตอบสนอง
นั้นคือยิง่ ได้ทาแบบฝึ กหัดมากเท่าใด การเรี ยนรู ้ยงิ่ จะมัน่ คงยิง่ ขึ้น
3. กฎแห่ งความพร้อม (Law of Readiness) เมื่อร่ างกายพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมใดๆ ออกมา
4. ทฤษฎี การเสริ มแรง (Reinforcement Theory) ของสกิ นเนอร์ (B.K.Skinner)ซึ่ งอธิ บายว่า การเสริ มแรงทางบวกจะทาให้
ผูเ้ รี ยนได้ตอบสนองต่อสิ่ งเร้าอย่างถูกต้อง
5. ทฤษฎี สิ่ ง เร้ า และการตอบสนอง ( S-R Theory) ของสกิ น เนอร์ ซ่ ึ งกล่ าวไว้ว่า กระบวนการเรี ย นรู ้ ข องมนุ ษ ย์
ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๆ ต่อเนื่ องกันไป 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการเสนอสิ่ งเร้า ขั้นตอนการตอบสนอง และขั้นตอนการ
ให้ขอ้ มูลย้อนกลับ ต่อเนื่องกันไป
6. กฎการเรี ยนรู ้เพื่อรู ้แจ้ง ( Mastery Learning) ของบลูม (Benjamin S.Bloom) ซึ่ งกล่าวว่า คนเราทุกคนสามารถเรี ยนรู ้ แจ้ง
ได้ ก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาได้ 80% ขึ้นไป
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2.1.3 ความหมายของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) หรื อ ซี เอไอ (CAI) จัดเป็ นสื่ อการสอนที่ สามารถสนอง
ต่อความแตกต่างในการเรี ยนรู ้ของแต่ละบุคคลได้เป็ นอย่างดี ซึ่งมีนกั วิจยั และนักการศึกษาที่มีความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้
สรุ ปความหมายไว้ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนหมายถึง สื่ อการเรี ยน การสอนทางคอมพิวเตอร์ รูปแบบหนึ่ งซึ่ งใช้ความสามารถ
ของคอมพิวเตอร์ ในการนาสื่ อประสมอันได้แก่ ข้อความภาพนิ่ ง กราฟฟิ ก แผนภูมิ เพื่อถ่ายทอดเนื้ อหาบทเรี ยนหรื อองค์ความรู ้ใน
ลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอนจริ งในห้องเรี ยนมากที่สุด เพื่อดึงดูดความสนใจและกระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้เกิดความต้องการที่ จะเรี ยนรู ้
ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้จากการมีปฏิสมั พันธ์ หรื อการโต้ตอบพร้อมทั้งการได้รับข้อมูลย้อนกลับ และบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนหมายถึง
วิถีทางการสอนรายบุคคล โดยอาศัยความสามารถของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่จะจัดหาประสบการณ์ที่มีความสัมพันธ์มีการแสดง
เนื้ อหาตามล าดับที่ ต่ างกันด้วยบทเรี ยนโปรแกรมที่ เตรี ยมไว้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ Stolurow (1976 : 930) ได้กล่ าวถึ ง
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนไว้วา่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็ นวิธีการของการสอนรายบุคคลโดยอาศัยความสามารถของเครื่ องคอมพิวเตอร์
ที่จดั หาประสบการณ์ที่มีความสัมพันธ์กนั มีการแสดงเนื้ อหาตามลาดับต่างกันด้วยบทเรี ยนโปรแกรมที่เตรี ยมไว้อย่างเหมาะสมมี
การใช้สื่อต่างๆซึ่งเป็ นการสอนรายบุคคลอย่างแท้จริ ง
ปั จจุบันคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเข้ามามี บทบาทในการเรี ยนการสอนมากขึ้น เพราะความเจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ต่างๆ ได้แก่เทคโนโลยีมลั ติมีเดี ย เทคโนโลยีดา้ นฮาร์ ดแวร์ และซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการติดต่อสื่ อสารข้อมูลทาให้
สามารถผลิตคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนและทาการเผยแพร่ บทเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น ซึ่ งแนวโน้มอนาคตต่อไปใน
อันใกล้น้ ีเราอาจพบเห็นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนาเสนอผ่านทางเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ซึ่งเรี ยกว่า CAI on web
2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
2.2.1 เลือกตัวอย่างประชากร
ตัวอย่างประชากรที่ ใช้ในการวิจยั นี้ เป็ นนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 1 ของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2559
จานวน 20 คน ใช้เป็ นกลุ่มทดลอง 10 คน และกลุ่มควบคุม 10 คน
2.2.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่างประชากร ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1) ทดสอบนักศึกษาทั้งหมดด้วยแบบทดสอบก่อนเรี ยน ภาคทฤษฎีแล้วหาค่าเฉลี่ยคะแนนนักศึกษา
2) ทดสอบหาค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาด้วยสถิติ F-Test ที่ระดับนัยสาคัญ  = 0.05
2.3 รู ปแบบการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดรู ปแบบการวิจยั แบบ
One Group Pretest-Posttest Design (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ 2538:249) คือ การออกแบบและพัฒนาการเรี ยนการ
สอนโดยมีการทดสอบก่อนเรี ยน (Pre test) จากนั้นให้นกั เรี ยนเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้วทาแบบทดสอบ
หลังเรี ยน (Post test) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางการดาเนินงาน
ทดสอบ
ทดลองเรี ยนด้วยบทเรี ยน
ทดสอบ
ความคงทน
กลุ่ม
ความพึงพอใจ
ก่อนเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
หลังเรี ยน
ในการจา
E
T1
X
T2
XQ
XP
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E
แทนกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทดลองเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
T1
แทนการทดสอบก่อนเรี ยน เมื่อเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องเวอร์ เนี ยร์ คาลิปเปอร์ และ
ไมโครมิเตอร์ สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1
X
แทนการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องเวอร์ เนี ยร์ คาลิปเปอร์ และไมโครมิเตอร์ สาหรับ
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1
T2
แทนการทดสอบหลังเรี ยน เมื่อเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องเวอร์ เนี ยร์ คาลิปเปอร์ และ
ไมโครมิเตอร์ สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1
XQ
แทนความคงทนในการจ าจากการเรี ย นด้วย เรื่ อ งเวอร์ เนี ยร์ ค าลิ ป เปอร์ แ ละไมโครมิ เตอร์ ส าหรั บ
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1
XP
แทนความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนด้วย เรื่ องเวอร์เนี ยร์คาลิปเปอร์ และไมโครมิเตอร์ สาหรับ
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1
2.4 เครื่ องมือในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้มีดงั นี้
2.4.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
การสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อใช้ในการสอบถามความคิดเห็ นจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหาและด้าน
การออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร
2.4.2 บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ เรื่ องเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1
2.4.3การสร้างชิ้นงานสาหรับการฝึ กปฏิบตั ิงานวัดละเอียดสาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1
2.4.4 แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องเวอร์ เนี ยร์ คาลิ ป เปอร์ และไมโครมิ เตอร์ สาหรั บนักศึ กษา
ชั้นปี ที่ 1
2.4.5 แบบประเมินคุณภาพสื่ อ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ องเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ สาหรับ
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1
2.4.6 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องเวอร์ เนี ยร์
คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1
2.5 การสร้ างและพัฒนาเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การสร้างและพัฒนาของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาโดยมีรายละเอียดดังนี้
2.5.1 การสร้างและพัฒนาแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
แบบสัมภาษณ์ แบบมี โครงสร้างใช้สาหรับสอบถามความคิ ดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหาและการออกแบบ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีข้ นั ตอนการสร้างและพัฒนาดังนี้
1. ศึ ก ษาเอกสารที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การสร้ างแบบสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ าง เพื่ อ น ามาสร้ างประเด็ น
สัมภาษณ์สอบถาม 2 ด้าน ได้แก่
1) ด้ า นเนื้ อหาของรายวิ ช าเครื่ องมื อ วัด และมาตรวิ ท ยาเรื่ องเวอร์ เนี ย ร์ ค าลิ ป เปอร์ แ ละ
ไมโครมิเตอร์ ระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 1
2) ด้านการออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2.วิเคราะห์โครงสร้างรู ปแบบสาระสาคัญทั้งสองด้านแล้วนาผลการวิเคราะห์ไปสร้างแบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้างเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
เมื่อ
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3.นาแบบสัมภาษณ์ไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและอาจารย์ที่ปรึ กษา
ตรวจสอบความถู กต้องความเหมาะสมและครอบคลุ มเนื้ อหาของแบบสัมภาษณ์ ตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา
(Content Validity) ความชัดเจนความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ ใช้และสอดคล้องด้วยดัชนี ความสอดคล้อง (Index of
Consistency หรื อ IOC) โดยกาหนดการเกณฑ์เอาพิจารณาคือ
เห็นว่าสอดคล้องเหมาะสม
ให้คะแนน +1
เห็นว่าไม่แน่ใจ
ให้คะแนน 0
เห็นว่าไม่สอดคล้องเหมาะสม
ให้คะแนน -1
การวิเคราะห์ขอ้ มูลความเหมาะสมและความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ดชั นีความสอดคล้อง IOC
คานวณค่าตามสูตรต่อไปนี้
∑𝑅

IOC =
------------- (1)
𝑁
เมื่อ
∑𝑅 แทนผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N
แทนจานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
เมื่ อบันทึ กผลการพิจารณาความเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญแต่ละคนในแต่ละข้อแล้วนาไปหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง
ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ที่ตอ้ งการวัดเมื่อเลือกข้อสอบที่ มีค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ที่
ต้องการวัดตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปแล้วนาแบบทดสอบที่ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจพิจารณาแล้วนาไปแก้ไขและปรับปรุ ง
2.5.2 การสร้างและพัฒ นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื่ องเวอร์ เนี ยร์ คาลิ ปเปอร์ และไมโครมิ เตอร์ สาหรั บ
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ ได้สร้างและพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื่ องเวอร์เนี ยร์ คาลิปเปอร์ และ
ไมโครมิ เตอร์ ส าหรั บ นักศึ กษาชั้น ปี ที่ 1 สาขาวิชาวิศ วกรรมอุต สาหการ คณะครุ ศ าสตร์ อุต สาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเป็ นรู ปแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเพื่อการสอนเนื้ อหามีลกั ษณะบทเรี ยนเป็ นแบบเส้นตรงโดยวางแผนและกาหนดขั้นตอนการสร้างและพัฒนาดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลที่ได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านเนื้อหาและด้านการออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2. เขียนสตอรี่ บอร์ด (storyboard) เพื่อกาหนดรู ปแบบและลาดับของการนาเสนอบทเรี ยนแต่ละหน่วยการเรี ยนตาม
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คือการทดสอบก่อนเรี ยนการนาเข้าสู่เนื้อหาบทเรี ยนการนาเสนอเนื้อหาสาระของบทเรี ยน
การเสริ มความเข้าใจในเนื้อหาการสรุ ปเนื้อหาและการทดสอบหลังเรี ยน
3. นาเนื้ อหาที่ ได้เขียนเป็ น สตอรี่ บอร์ ด (storyboard) ไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหาจานวน 3 ท่าน และด้านการออกแบบ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องจากนั้นนาข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านแต่ละด้านมาดาเนินการปรับปรุ งเพื่อสร้างและพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อไป4. เลือกซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการสร้าง
บทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอนโดยเลื อกซอฟต์แวร์ หลักในการสร้างบทเรี ยนและใช้ซอฟต์แวร์ ช่วยในการสร้างกราฟิ ก
ซอฟต์แวร์ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวและซอฟต์แวร์ดา้ นเสี ยงเพื่อสร้างและปรับเสี ยงประกอบ
5.จัด เตรี ยมทรั พ ยากรที่ ตอ้ งการใช้ได้แก่ ข ้อความภาพนิ่ งภาพเคลื่ อนไหวและเสี ยงประกอบต่างๆที่ ตอ้ งใช้ใน
บทเรี ยนให้พร้อมที่จะใช้ประกอบลงในโปรแกรม
6. สร้ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื่ องเวอร์ เนี ยร์ คาลิ เปอร์ และไมโครมิ เตอร์ โดยสร้ างตาม สตอรี่ บ อร์ ด
(storyboard) ที่ผา่ นการตรวจสอบความถูกต้องจากผูเ้ ชี่ยวชาญแล้ว
7. นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่สร้างเรี ยบร้อยแล้วไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหาที่ สอนวิชาเครื่ องมือวัดและมาตร
วิทยา จานวน 3 ท่ าน และผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านการออกแบบบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอนจานวน 3 ท่ าน รวมทั้งสิ้ น 6 ท่ าน
ตรวจสอบและประเมินสื่ อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ องเวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ โดยผูว้ ิจยั ได้นาแบบประเมิน
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คุณภาพสื่ อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการมาใช้เป็ นแนวทางในการจัดทาแบบประเมินสื่ อนี้เพื่อ
หาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอนซึ่ งลักษณะของแบบประเมิ นเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมิ นค่ า 5ระดับ
โดยกาหนดค่าความคิดเห็นคือ ระดับดีมาก,ระดับดี,ระดับปานกลาง,ระดับพอใช้และระดับควรปรับปรุ ง
ลักษณะของบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอน (CAI) วิชาเครื่ องมื อวัดและมาตรวิทยา เรื่ องเวอร์ เนี ยร์ คาลิ ปเปอร์ แ ละ
ไมโครมิเตอร์ โดยมีลกั ษณะของโปรแกรมดังภาพที่ 1-7

ภาพที่ 1 หน้าปกของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ภาพที่ 2 หน้าลงชื่อเข้าสู่บทเรี ยน

ภาพที่ 4 หน้าเข้าสู่บทเรี ยน

ภาพที่ 3 หน้าเมนูหลัก

ภาพที่ 5 หน้าแบบทดสอบก่อนเรี ยน

ภาพที่ 6 ตัวอย่างข้อสอบแบบทดสอบก่อนเรี ยน

ภาพที่ 7 หน้าผลทดสอบก่อนเรี ยน
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2.4.3 การสร้างชิ้นงานสาหรับการฝึ กปฏิบตั ิงานวัดละเอียดสาหรับการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้สร้างและพัฒนาชิ้นงาน
เพื่ อ ใช้ในการฝึ กปฏิ บัติ งานวัด ละเอี ย ดและวัด ผลจากการเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ งเวอร์ เนี ย ร์ ค าลิ ป เปอร์ แ ละ
ไมโครมิ เตอร์ ส าหรั บ นักศึ กษาชั้น ปี ที่ 1 สาขาวิชาวิศ วกรรมอุต สาหการ คณะครุ ศ าสตร์ อุต สาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2559 ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการสร้างและออกแบบชิ้นงาน
สาหรับฝึ กปฏิบตั ิ ออกเป็ น 2 แบบดังนี้
1. ชิ้นงานฝึ กปฏิบตั ิ วัดความโตนอก
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสร้างชิ้นงานสาหรับฝึ กปฏิบตั ิงานวัดละเอียด โดยสาหรับการวัดขนาดความโตนอกของชิ้นงาน
โดยใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ ซึ่งได้กลึงขึ้นรู ปชิ้นงาน สาหรับฝึ กปฏิบตั ิการวัดละเอียดทั้งหมด 2 แบบ แบบ
ละ 5 ชิ้น ดังแสดงในภาพที่ 8-9

ภาพที่ 8 แบบชิ้นงานวัดความโตนอก แบบที่ 1 ภาพที่ 9 แบบชิ้นงานวัดความโตนอก แบบที่ 2
จากรู ปร่ างชิ้นงานทั้ง 2 แบบ ที่มีความแตกต่างกันเนื่ องจากผูว้ ิจยั ต้องการให้ผฝู ้ ึ กปฏิบตั ิมีชิ้นงานที่ ใช้ในการฝึ กที่
หลากหลาย ซึ่ งเมื่อผูฝ้ ึ กปฏิ บตั ิงานได้ฝึกปฏิ บตั ิแล้ว จะทาให้สามารถมีความชานาญเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ได้เลือก
เหล็กกล้าไร้สนิ ม มาใช้ในการขึ้นรู ปชิ้นงานเนื่ องจากเหล็กกล้าไร้สนิ ม เป็ นวัสดุที่สามารถป้ องกันการกัดกร่ อนได้และไม่
เกิดสนิมได้ง่ายเมื่อเทียบกับเหล็กเหนียวซึ่งส่งผลต่อการวัดขนาดชิ้นงานโดยตรงและยากต่อการบารุ งรักษาชิ้นงาน
2. ชิ้นงานฝึ กปฏิบตั ิ วัดความโตใน
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการสร้างชิ้นงานสาหรับฝึ กปฏิบตั ิงานวัดละเอียด โดยสาหรับการวัดขนาดความโตในของชิ้นงาน
โดยใช้เวอร์เนี ยร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ ซึ่งได้กดั ขึ้นรู ปชิ้นงาน สาหรับฝึ กปฏิบตั ิการวัดทั้งหมด 2 แบบ แบบละ 5 ชิ้น
ดังแสดงในภาพที่ 10-11

ภาพที่ 10 แบบชิน้ งานวัดความโตใน แบบที่ 1 ภาพที่ 11 แบบชิ้นงานวัดความโตใน แบบที่ 2
จากรู ปร่ างชิ้นงานทั้ง 2 ชิ้น เป็ นชิ้นงานสาหรับการฝึ กวัดความโตใน โดยที่ชิ้นงานมี 2 แบบ แบบละ 5 ชิ้น ซึ่งวัสดุ
ที่ ใช้ในการขึ้ นรู ปชิ้นงานได้แก่ อะครี ลิค เนื่ องจากชิ้นงานมี ขนาดค่อนข้างที่ จะใหญ่ หากใช้วสั ดุ ที่เป็ นเหล็กเหนี ยวหรื อ
เหล็กกล้าไร้สนิมจะส่งผลให้ชิ้นงานมีน้ าหนักมากซึ่งยากแก่การเคลื่อนย้าย และจับชิ้นงานขณะทาการวัด
2.5.4 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องเวอร์ เนี ยร์ คาลิปเปอร์ และไมโครมิเตอร์
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เป็ นเครื่ องมือที่ใช้วดั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชาเครื่ องมือ
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วัดและมาตรวิทยา จากการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื่ องเวอร์ เนี ยร์ คาลิปเปอร์ และไมโครมิ เตอร์ สาหรับ
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรี วิชยั ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบทดสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีเกณฑ์การให้คะแนนคือ
ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรื อไม่ตอบให้ 0 คะแนน
1.ศึ กษาเนื้ อหาของรายวิชาเครื่ องมื อวัดและมาตรวิท ยาเรื่ องเวอร์ เนี ยร์ คาลิ ป เปอร์ และไมโครมิ เตอร์
สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2559 จากหลักสู ตรครุ ศาสตร์ อุต สาหกรรมบัณฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และศึกษาแนวทางการประเมินผลจากคู่มือการวัดผลประเมินผล
2.ศึกษาแนวทางและเทคนิคการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ดีและจากหนังสื อการวิจยั
เบื้องต้นของ บุญชม ศรี สะอาด (2538 : 155-179) รวมทั้งศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3. วิเคราะห์ เนื้ อหา และจุ ด ประสงค์เชิ งพฤติ ก รรมของบทเรี ยนที่ ใช้ในการทดสอบเพื่ อ สร้ างตาราง
วิเคราะห์แบบทดสอบให้สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
4. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต้ งั ไว้ ซึ่งมี
ลักษณะเป็ นแบบสอบแบบปรนัยชนิ ดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 60 ข้อ (สร้างข้อสอบเกินตามจานวนที่ระบุไว้ คือ 30 ข้อ
เพื่อที่จะนาไปตัดเลือก โดยทดสอบค่า IOC )
5. นาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญทางด้านวัดและประเมินผล ด้านเนื้อหา จานวน 3 ท่าน
6.นาแบบทดสอบที่ สร้ างไปวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยทดสอบกับ นักศึ กษาชั้น ปี ที่ 1 สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั จานวน 30 คน ที่
เคยเรี ยนเรื่ องเรื่ องเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์มาแล้ว ตรวจให้คะแนนโดยข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิด
หรื อไม่ตอบให้ 0 คะแนน
7. นาผลที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบ
เป็ นรายข้อ (r) ทาการคัดเลือกข้อสอบ
8. นาข้อสอบที่ผา่ นเกณฑ์ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั เพื่อนาไปเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน
2.5.5การสร้างและพัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เรื่ องเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ และไมโครมิเตอร์ สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559
1. ศึ กษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ จากเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดเป็ น
แนวทางการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2.สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เรื่ องเวอร์ เนี ยร์ คาลิ ป เปอร์ และไมโครมิ เตอร์ ส าหรั บนักศึ ก ษาชั้น ปี ที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะครุ ศาสตร์
อุต สาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชัย ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา2559มี ล ักษณะเป็ น
แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likertอ้างถึงใน จรี พรรณ ปิ ยพักต์
สุณทรา2545:59) โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินดังนี้
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ระดับ 5
หมายถึง
มีความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4
หมายถึง
มีความพึงพอใจมาก
ระดับ 3
หมายถึง
มีความพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
มีความพึงพอใจน้อย
ระดับ 1
หมายถึง
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
สาหรับการแปรความหมายของค่าที่วดั ได้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมาย โดยการใช้ค่าเฉลี่ยเป็ น
รายช่วงและรายข้อ ดังนี้
4.51 – 5.00
หมายความว่า
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50
หมายความว่า
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
2.51 – 3.50
หมายความว่า
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.51 – 2.50
หมายความว่า
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
1.00 – 1.50
หมายความว่า
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
3. นาแบบสอบถามความพึงพอใจไปให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม เพื่อหาค่า
ความเที่ ยงตรงของเนื้ อหา (Content Validity) ตรวจสอบภาษาที่ ใช้และการประเมิน ที่ ถูกต้อง และนามาหาค่าดัชนี ความ
สอดคล้องของเครื่ องมือ (IOC) โดยกาหนดเกณฑ์การพิจารณา คือ
+1
แน่ใจว่าสอดคล้อง/ตรงกับจุดประสงค์
0
ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง/ไม่สอดคล้องหรื อตรงกับจุดประสงค์
-1
แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง/ไม่ตรงกับจุดประสงค์
น าข้อมู ลที่ ได้รวบรวมจากความคิ ดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญมาค านวณเพื่ อหาค่ า IOC โดยใช้ดัชนี ความสอดคล้องของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญมาคานวณ แล้เลือกค่าดัชนีมีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00
4.นาแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองใช้กบั นักศึ กษาชั้นปี ที่ 1 คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั จานวน 10 คน ที่ไม่ใช่นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในด้านการใช้ภาษา
5. นาแบบสอบถามความพึงพอใจที่ปรับปรุ งแล้วไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาประสิ ทธิภาพของ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2.6 สถิตทิ ใี่ ช้ ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างเป็ นการเปรี ยบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ด้วยวิธีทางสถิติ t-test แบบDependent(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ.
2538: 104-105)
สูตร
เมื่อ
กาหนดให้

t=

∑𝐷

2
2
√𝑛∑𝐷 −(∑𝐷)

------------- (2)

𝑛−1

D
คือค่าแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่
n
คือ จานวนคู่
Df= n-1และα= .05
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ผลและวิจารณ์ผล
3.1 ผลการสร้ างและการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI)โดยผู้เชี่ยวชาญ
จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องเวอร์ เนี ยร์ คาลิ ป เปอร์ และไมโครมิ เตอร์ โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คนโดยรวมมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.19 ,S.D = 0.92) และเมื่อพิจารณาคุณภาพแต่ละด้านปรากฏว่า ด้าน
ส่ วนนา อยู่ในระดับคุณภาพดี ( x = 4.33 S.D = 0.29),ด้านเนื้ อหา อยูใ่ นคุณภาพระดับดี ( x = 4.20 S.D = 0.26),ด้านส่ วน
สรุ ป อยู่ในคุ ณภาพระดับดี ( x = 4.22 S.D = 0.00),ด้านกราฟิ กและการออกแบบ อยู่ในคุณภาพระดับดี ( x = 4.00 S.D =
0.26)และด้านเทคนิค อยูใ่ นคุณภาพระดับดี ( x = 4.20 S.D = 0.33)
3.2 ผลการการประเมินและผลการนาชุดการสอนไปใช้ กบั กลุ่มตัวอย่ าง
ผลการประเมินและนาข้อสอบไปใช้กบั นักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ ชั้นปี ที่ 1 จานวน 20 คนพบว่าความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อชุดการสอน โดยมีระดับคุณภาพรวมเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับดี ( x = 4.45 ,S.D = 0.62 )
3.3 ผลการนาข้ อสอบไปใช้ กบั นักเรียน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องเวอร์ เนี ยร์ คาลิปเปอร์
และไมโครมิเตอร์ จากการทาข้อสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน จานวน 20 คน พบว่าก่อนได้รับความรู ้จากชุดการสอน ผูเ้ รี ยน
มีความรู ้ความความเข้าใจในบทเรี ยนนี้ คิดเป็ นร้อยละ 38 และเมื่อผูเ้ รี ยนได้ทาการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดการสอนแล้ว พบว่าผูเ้ รี ยนมี
ความเข้าใจในบทเรี ยนนี้ คิดเป็ นร้อยละ 65.25 ดังนั้นพบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนที่ใช้ทาแบบทดสอบเปรี ยบเทียบกับส่วน
คะแนนหลังเรี ยนนั้นคิดเป็ นค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.25
3.4 อภิปรายผลการทดลอง
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน แบบฝึ กหัดใบปฏิบตั ิงาน
ชิ้นงานวัดละเอียด พบว่าก่อนได้รับการเรี ยนรู ้จากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องเวอร์
เนี ยร์ คาลิปเปอร์ คิดเป็ นร้อยละ 38 เมื่อผูเ้ รี ยนได้ทาการเรี ยนรู ้ดว้ ยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแล้ว พบว่าผูเ้ รี ยนมีความรู ้
ความเข้าใจในเรื่ องเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ คิดเป็ นร้อยละ 65.25 แปลผลสูงขึ้น และเรื่ องไมโครมิเตอร์คิดเป็ นร้อยละ 39.57 เมื่อ
ผูเ้ รี ยนได้ทาการเรี ยนรู ้ดว้ ยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้ว พบว่าผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องไมโครมิเตอร์คิดเป็ น
ร้อยละ 58.62 แปลผลสู งขึ้ นดังนั้นจึ งสรุ ปได้ว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ใบเนื้ อหา และใบปฏิ บัติงาน อยู่ในระดับ
คุณภาพดี สามารถนาไปใช้ไปการเรี ยนการสอนได้

สรุ ปผลการวิจัย
4.1 สรุปผลการทดลอง
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการสอนวิชาเครื่ องมือวัดละเอียดและมาตรวิทยาเรื่ องเวอร์
เนียคาลิปเปอร์ (Vernier Caliper) ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) เพื่อใช้ในการประกอบการสอนในรายวิชา
เครื่ องมือวัดและมาตรวิทยา โดยผลการศึกษาได้ดงั นี้
จากการประเมินผลบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน พบว่า ด้านส่ วนนาอยูใ่ นระดับคุณภาพดี
ด้านเนื้ อหาอยู่ในระดับคุณภาพดี ด้านส่ วนสรุ ปอยูใ่ นระดับคุณภาพดี ด้านกราฟิ กและการออกแบบอยู่ในระดับคุณภาพดี
ด้านเทคนิคอยูใ่ นระดับคุณภาพดี จากการประเมินผลบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยผูเ้ รี ยนจานวน 20 คน พบว่าชุดการ
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สอนทาให้ผเู ้ รี ยนสนุกสนานในการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับคุณภาพดี ชุดการสอนส่งเสริ มให้มีการปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างเต็มทีอยูใ่ น
ระดับ คุ ณ ภาพดี วัต ถุป ระสงค์ข องชุ ด การสอนมี ค วามชัด เจนอยู่ในระดับ คุ ณ ภาพดี สาระส าคัญ ของเนื้ อ หาครอบคลุ ม
วัตถุประสงค์อยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก การนาเสนอเนื้ อหามีลาดับขั้นตอนอยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก ความเหมาะสมของชุด
การสอนกับเวลาที่กาหนดอยูใ่ นระดับคุณภาพดี การเรี ยนด้วยชุดการสอน ทาให้มีความรู ้ ความเข้าใจ ในเนื้อหา มากยิง่ ขึ้นอยู่
ในระดับคุณภาพดี มาก ชุดการสอน ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้รับการฝึ กฝนทักษะในรายวิชาเครื่ องมือวัดและมาตรวิทยาอยูใ่ น
ระดับคุณภาพดี นักเรี ยนเกิดความสนใจในการเรี ยนมากขึ้น เมื่อเรี ยนด้วยชุดการสอนอยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก ผูเ้ รี ยนได้รับ
ความรู ้และประโยชน์จากการเรี ยนด้วยชุดการสอนอยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก ส่วนผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนของผูเ้ รี ยนจานวน 20 คน โดยการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่ องเวอร์เนี ยร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์
นั้น สามารถแปลผลได้คือ ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในเรื่ องเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์อยูใ่ นระดับคุณภาพปานกลาง 11 คน
ระดับคุณภาพดี 8 คนและดีมาก 1 คน เรื่ องไมโครมิเตอร์ อยูใ่ นระดับคุณภาพปานกลาง 15 คน อยูใ่ นระดับคุณภาพดี 5 คน
และการประเมินเกี่ยวกับใบเนื้ อหาและใบปฏิ บตั ิงานโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน พบว่า ใบเนื้ อหาอยู่ในระดับคุณภาพดี และใบ
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับคุณภาพดี
4.2 ข้ อเสนอแนะ
ควรมี การสร้ างบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอนให้มีครบทุ กหน่ วยการเรี ยน และควรใช้โปรแกรม adobe flash
player แทนโปรแกรม adobe captivate ในการสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เนื่องจากโปรแกรม adobe captivate เป็ น
โปรแกรมที่ไม่ค่อยมีประสิ ทธิภาพ เมื่อนาเข้าเสี ยงหรื อวิดีโอที่มีความยาวมากกว่าความยาวของslide ต้องตรวจสอบตาแหน่ง
วัตถุก่อนนาเข้า และปรับให้เหมาะสมก่อนเสมอ ถ้าไฟล์งานใหญ่เกินไปอาจทาให้โปรแกรมเปิ ดใช้งานไม่ได้

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนอุดหนุนการวิจยั ประเภทเงินอุดหนุนทัว่ ไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรี วิชยั ประจาปี งบประมาณ 2559 คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชัย สาขาวิช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์และสถานที่ในการศึกษาการทา
วิจยั และขอขอบคุณรองศาสตราจารย์สุชาติ เย็นวิเศษ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปิยวิทย์ สุวรรณ ที่ให้ขอ้ เสนอแนะแนวทางการ
วิจยั จนสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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การพัฒนาเครื่ องทาความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยนา้ หนัก
Development of Cleaner and Separator Rice Seeds Gravimetric
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บทคัดย่อ
การพัฒนาเครื่ องทาความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยน้ าหนักสร้างขึ้นเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว และ
แก้ไขปั ญหาขั้นตอนการทาความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ไม่สมบูรณ์ออกจากเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่สมบูรณ์ในระดับ
ชุมชน เครื่ องประกอบด้วย โครงสร้างเครื่ องถังปล่อยเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ตะแกรง 2 ชั้น ห้องคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยน้ าหนัก
และชุดส่ งกาลังด้วยมอเตอร์ หลักการทางานของเครื่ องเริ่ มจากนาข้าวที่มีความชื้นเมล็ดพันธุ์ขา้ วอยูใ่ นช่วง 12 % w.b. ใส่ ใน
ถังปล่อยเมล็ดพันธุ์ขา้ ว แล้วปล่อยลงสู่ตะแกรง 2 ชั้น จะใช้ตะแกรงที่มีขนาดรู ตะแกรงเหมาะสมกับขนาดของเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
ที่สมบูรณ์ และการคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ ว จะใช้พดั ลมกาเนิ ดกระแสอากาศที่ เหมาะสมสาหรับคัดแยกเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ไม่
สมบูรณ์ออกจากเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่สมบูรณ์ จากการทดสอบความเร็ วอากาศ 3 ระดับคือ 6 m/s 8 m/s และ10 m/s พบว่า ความเร็ ว
อากาศ 8 m/s และ 10 m/s มีความบริ สุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ขา้ ว 98 % และ 99% ตามลาดับ ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ที่กรมการข้าวกาหนดใน
มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ขา้ ว คือ 98 %

คาสาคัญ : ความสะอาดเมล็ดพันธุ์ขา้ ว, คัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยน้ าหนัก, เมล็ดพันธุ์ขา้ ว
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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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บทนา
ปั ญ หาที่ สาคัญของชาวนาไทยในปั จจุบัน คื อการมีตน้ ทุ นการผลิตที่ ค่อนข้างสู ง ทั้งค่าเช่าที่ ดิน ค่าจ้างแรงงาน
ดอกเบี้ ย และปั จ จัย การผลิ ต อัน ได้แ ก่ ปุ๋ ยเคมี ยาปราบศัต รู พื ช และเมล็ ด พัน ธุ์ ขณะที่ ผ ลผลิ ต ไม่ แ น่ น อนขึ้ น อยู่กับ
สภาพแวดล้อมและสภาพภู มิอ ากาศ ตลอดจนราคาผลผลิ ตไม่แ น่ น อน ทาให้ชาวนาส่ วนใหญ่ มีก าไรจากการผลิ ตน้อ ย
บางครั้งขาดทุน ส่ งผลให้ชาวนาส่ วนใหญ่มีหนี้ สินจานวนมาก ต้นทุ นการผลิตที่ สาคัญของชาวนา คือปั จจัยการผลิตทาง
การเกษตร หากชาวนาไทยสามารถลดต้นทุนการผลิตส่ วนนี้ ได้ ก็จะส่ งผลให้ชาวนามีกาไรเพิ่มขึ้น แต่ปัจจุบนั ชาวนาไทย
ส่วนใหญ่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองทางด้านการจัดหาปั จจัยการผลิตทางการเกษตรได้ เนื่ องจากการพัฒนาวิถีการทานาไทยที่
ผ่านมาตั้งแต่ยคุ ปฏิวตั ิเขียว มุ่งให้ชาวนาผลิตเพื่อขาย ผลิตตามความต้องการของตลาด พึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต และเร่ งระยะเวลาในการผลิต ทาให้ภูมิปัญญาในการผลิตแบบพึ่งตนเองได้น้ นั ลดความสาคัญลงไป
เมล็ดพันธุ์ขา้ วถือว่าเป็ นปั จจัยการผลิตที่สาคัญมากของชาวนา เนื่องจากสามารถกาหนดปริ มาณผลผลิต และวิธีการ
ผลิต ซึ่งแปรผันไปตามระบบนิเวศเกษตรได้ในระดับหนึ่ง แต่ปัจจุบนั เมล็ดพันธุ์ขา้ วส่วนใหญ่อยูใ่ นมือของภาคธุรกิจเอกชน
ชาวนาส่ วนใหญ่ไม่นิยมพัฒนาและเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง จึงทาให้ชาวนาไทย ส่ วนใหญ่ตอ้ งพึ่งพาเมล็ดพันธุ์ขา้ วจากผูอ้ ื่น
เป็ นการเพิ่มต้นทุ นในการผลิ ต การแก้ไขปั ญหาเพื่อลดต้นทุ นการผลิ ตของชาวนาไทย โดยเฉพาะต้นทุนด้านเมล็ดพันธุ์
นอกจากจะลดต้นทุนการผลิตลงได้ส่วนหนึ่งแล้วยังสามารถสร้างความมัน่ คงทางด้านเมล็ดพันธุ์ขา้ วให้สังคมเกษตรไทยใน
ระยะยาวได้ต่อไป การแก้ไขปั ญหาดังกล่าวชาวนาต้องตระหนักในการพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันและกัน จึงมีความสาคัญ
เนื่องจากจะทาให้ชาวนาลดการพึ่งพาเมล็ดพันธุ์ขา้ วจากธุรกิจภาคเอกชน มีเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ราคายุติธรรม ซึ่ ง
จะส่งผลให้ลดต้นทุนการผลิต และมีกาไรเพิม่ ขึ้นจากการทานา
การใช้เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพจะลดต้นทุนของเกษตรกรไทยโดยตรง เนื่องจากการใช้เมล็ดพันธุ์ดีจะลดปริ มาณการ
ใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไร่ ลง ผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึ้น และจากข้อมูลของ(สานักเมล็ดพันธุ์ขา้ ว. 2553) พบว่า หากเกษตรกรใช้เมล็ด
พันธุ์ขา้ วพันธุ์ดี อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ขา้ วต่อไร่ ลดลงถึงร้อยละ 50 จากที่เคยใช้แต่เดิม ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จะเห็นว่าการ
ส่งเสริ มให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ดีและมีคุณภาพได้มาตรฐานจะเป็ นประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยตรงและเป็ นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ ในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และลดต้นทุนให้กบั เกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและ
ลดผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้สามารถแข่งขันได้ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 รวมทั้ง
เพิ่มความมัน่ คงด้านอาหารของประเทศ
ปั จจุบนั การผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วในระดับชุมชนทัว่ ไปจะทาความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยการใช้คน
ปล่อยเมล็ดพันธุ์ขา้ วให้ไหลตั้งฉากกับทิศทางการไหลของกระแสอากาศที่กาเนิ ดมาจากพัดลม ซึ่ งกระแสอากาศจะสามารถ
แยกสิ่ งเจื อปนที่ มีน้ าหนักเบากว่าเมล็ดพันธุ์ขา้ วให้ลอยไปตามทิ ศทางการไหลของกระแสอากาศ ส่ วนเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ มี
น้ าหนักมากกว่าสิ่ งเจือปนจะไหลตั้งฉากผ่านกระแสอากาศไปได้ แต่อย่างไรก็ตามขั้นตอนการทาความสะอาดและคัดขนาด
เมล็ดพันธุ์ขา้ วในระดับชุมชนทัว่ ไปก็ยงั พบปั ญหาว่า สามารถทาความสะอาดและคัดแยกได้เฉพาะสิ่ งเจือปนที่มีน้ าหนักเบา
เช่น ฟางข้าว ข้าวลีบ และฝุ่ นละอองเท่านั้น ส่ วนเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ไม่สมบูรณ์ เช่น เมล็ดที่ไม่ได้ขนาด เมล็ดแตกหัก เมล็ดไม่
สมบู รณ์ และเมล็ดที่ ถูกแมลงท าลายจนมี น้ าหนักเบา ไม่ส ามารถท าความสะอาดและคัดแยกได้ ท าให้เมล็ดพัน ธุ์ขา้ วที่
สมบูรณ์ผสมกับเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ไม่สมบูรณ์ และส่งผลให้เมล็ดพันธุ์ขา้ วที่จาหน่ายให้กบั ชาวนานาไปเพาะปลูกมีคุณภาพต่า
เช่น ความงอก และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์
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จากปั ญหาขั้นตอนการทาความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วของการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วในระดับชุมชนไม่
สามารถทาความสะอาดและคัดแยกเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ไม่สมบูรณ์ออกจากเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่สมบูรณ์ได้ สาเหตุจะมาจากพัดลม
กาเนิดกระแสอากาศที่ไม่เหมาะสมสาหรับคัดแยกเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ไม่สมบูรณ์ออกจากเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่สมบูรณ์ ส่งผลทาให้
เมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ไม่สมบูรณ์ผสมกับเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่สมบูรณ์ และเมื่อนาไปเพาะปลูกจะทาให้เมล็ดพันธุ์ขา้ วมีคุณภาพต่ากว่า
มาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
การแก้ไขปั ญหาของชุมชนที่เกิดขึ้นโดยการซื้ อเครื่ องทาความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่มีจาหน่ายตาม
ท้องตลาดมาใช้ เนื่ องจากเครื่ องดังกล่าวสามารถปรับกระแสอากาศให้เหมาะสมสาหรับคัดแยกเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ไม่สมบูรณ์
ออกจากเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ สมบูรณ์ ได้ แต่เครื่ องทาความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ มีจาหน่ ายตามท้องตลาดจะมี
ราคาแพง และมีกาลังการผลิตที่ สูงกว่าความต้องการของการผลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วในระดับชุ มชน ผูว้ ิจยั จึ งมีความต้องการ
ออกแบบและสร้างเครื่ องทาความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยน้ าหนักให้ใหม่โดยการออกแบบให้มีกาลังการผลิต
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วในระดับชุมชนทัว่ ไปเพื่อแก้ไขปั ญหาขั้นตอนการทาความสะอาดและ
คัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ไม่สมบูรณ์ออกจากเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่สมบูรณ์ได้ระดับชุมชน และทาให้เมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ผลิตออกมา
จากชุมชนต่างๆ มีคุณภาพสูง

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การออกแบบเครื่ องทาความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยนา้ หนัก
1.1 ลักษณะของเครื่ องทาความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยน้ าหนักในระดับชุมชน จะประกอบด้วย ชุด
ทาความสะอาดเมล็ดพันธุ์ขา้ ว และชุดคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยน้ าหนัก ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้
1.1.1 ชุดทาความสะอาดเมล็ดพันธุ์ขา้ ว มีส่วนประกอบที่สาคัญได้แก่ โครงภายนอก ถังปล่อยเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
ที่ผสมกับสิ่ งเจือปน ใบเปิ ดปิ ด ตะแกรง 2 ชั้น และชุดขับ
1.1.2 ชุดคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยน้ าหนัก มีส่วนประกอบที่สาคัญได้แก่ โครงภายนอก ห้องคัดขนาดเมล็ด
พันธุ์ขา้ วโดยน้ าหนัก ถังปล่อยเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่สมบูรณ์ที่ผสมกับเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ไม่สมบูรณ์และใบเปิ ดปิ ด แผ่นกระจาย
อากาศ ท่อลาเลียงเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ท่ออากาศ และพัดลม
1.2 เครื่ องทาความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยน้ าหนักที่พฒั นาขึ้น จะใช้งานในระดับชุมชนดังแสดงใน
ภาพที่ 1
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1. ถังพักข้าวเปลือก 2. ตะแกรงบนและล่าง 3. ทางออกสิ่ งเจือปน 4. กล่องคัดแยกข้าวเปลือกโดยน้ าหนัก
5. ทางออกข้าวเปลือกที่ผา่ นการทาความสะอาด 6. พัดลมดูดเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ไม่สมบูรณ์
7. ชุดส่ งกาลัง 8. โครงสร้าง

ภาพที่ 1 ลักษณะของเครื่ องทาความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยน้ าหนักที่ออกแบบ
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ภาพที่ 2 เครื่ องทาความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยน้ าหนักที่สร้าง
หลักการของเครื่ องทาความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยน้ าหนักถูกออกแบบให้มีข้ นั ตอนสาคัญสอง
ขั้นตอน คือ การทาความสะอาด และการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ โดยใช้เครื่ องมือขนาดเล็กและมีความสามารถในการผลิต
ไม่สูงนักเพื่อให้เกษตรกรสามารถเป็ นเจ้าของได้ และสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้เอง และจาหน่ายให้กบั เกษตรกรเพื่อน
บ้านในชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้และเพิ่มความคุม้ ค่าในการใช้เครื่ องจักร การทาความสะอาดเป็ นการคัดแยกเอาสิ่ งเจือปนที่ มี
ขนาด และน้ าหนักที่แตกต่างกันออกจากกัน เช่น เศษใบ ฟางท่อน เมล็ดลีบ เมล็ดวัชพืช ฝุ่ นละออง ก้อนดิน และเศษกรวด ที่
ปนอยู่ในเมล็ดข้าวเปลือกออกไป ดังนั้นเครื่ องมือทาความสะอาดที่ เลือกใช้จึงต้องประกอบด้วยตะแกรง 2 ชั้น เพื่อแยก
สิ่ งเจือปนที่มีขนาดเล็ก และใหญ่ เช่น เศษใบ ฟางท่อน เมล็ดวัชพืช ก้อนดิน และเศษกรวด ออกจากเมล็ดข้าวเปลือก และพัด
ลม เพื่อคัดแยกสิ่ งเจือปนที่มีน้ าหนักเบากว่าเมล็ดข้าวเช่น ฝุ่ นละออง และเมล็ดลีบ ออกไป ได้ขา้ วเปลือกที่มีความบริ สุทธิ์สูง
ปราศจากสิ่ งเจื อปน โดยเฉพาะเมล็ดวัชพืช แต่เมล็ดข้าวเปลือกที่ ได้ยงั คงมีเมล็ดที่ ไม่สมบู รณ์ที่มีขนาดใกล้เคี ยงกับเมล็ด
ข้าวเปลือกที่สมบูรณ์แล้วแต่มีน้ าหนักแตกต่างกับเมล็ดที่สมบูรณ์และยังปนอยูก่ บั เมล็ดที่สมบูรณ์แล้ว ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์มี
คุ ณ ภาพไม่ส ม่ าเสมอจึ งต้องคัดแยกเมล็ดที่ ไม่สมบู รณ์ ออกจากเมล็ดที่ ส มบู รณ์ โดยใช้การคัดแยกโดยน้ าหนักจาเพาะที่
แตกต่างกัน เครื่ องคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ได้โดยใช้กล่องคัดแยกข้าวเปลือกโดยน้ าหนักเคลื่อนที่ ในแนวราบตั้งฉากกับ
ความเอียงของชุดแยก เมล็ดข้าวเปลือกสมบูรณ์ซ่ ึ งมีน้ าหนักจาเพาะมากกว่าจะไหลลงตามความเอียงแยกออกทางด้านล่าง
ส่วนเมล็ดข้าวเปลือกที่ไม่สมบูรณ์ซ่ ึ งมีน้ าหนักจาเพาะน้อยกว่าจะถูกพัดลมดูดออกขึ้นแยกออกทางด้านข้างเมล็ดสมบูรณ์ที่
แยกได้จึงเป็ นเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ปราศจากสิ่ งเจือปนมีความบริ สุทธิ์
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2. เมล็ดพันธุ์ข้าวทีใ่ ช้ ในการวิจยั
2.1 ความชื้นของเมล็ดพันธุ์ขา้ วขาวดอกมะลิ 105 อยูร่ ะหว่าง 12 -14 % มาตรฐานเปี ยก
2.2 เมล็ดพันธุ์ขา้ วขาวดอกมะลิ 105 ใช้ในการทดลอง นามาจากพื้นที่จงั หวัดสกลนคร และจังหวัดกาฬสิ นธุ์
3. ขั้นตอนการทดลอง และเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 ทาการทดลองตามเงื่อนไขที่ กาหนด โดยมีเงื่อนไขการทาความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ ว คือ 1. ขนาด

กาลังการผลิตของเครื่ องทาความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยน้ าหนัก กิโลกรัมต่อชัว่ โมง
2. ระดับแรงลมของชุดดูดเมล็ดพันธุ์ขา้ ว คือ 6 8 และ 10 เมตรต่อวินาที (จากการศึกษาการทางานที่เหมาะสมของเครื่ อง)
3.2 นาเมล็ดข้าวที่ผา่ นการทาความสะอาด

มาตรวจสอบความบริ สุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์

3.3 การตรวจสอบความบริ สุทธิ์ ของเมล็ดพันธุ์ขา้ ว(สานักเมล็ดพันธุ์ขา้ ว. 2553)
3.3.1 น้ าหนักของตัวอย่างที่ ใช้ในการตรวจสอบจะต้อง

ไม่นอ้ ยกว่าที่กาหนดไว้ 100 กรัม แต่อาจมีน้ าหนักมากกว่า
ที่กาหนดไว้เล็กน้อย โดยทาการตรวจสอบ 1 ซ้ า หรื ออาจตรวจสอบ 2 ซ้ า และรายงานผลจากค่าเฉลี่ย ทั้ง 2 ซ้ า
3.3.2

ชัง่ น้ าหนักตัวอย่างที่ใช้ตรวจสอบให้ได้น้ าหนักที่แน่นอนเป็ นกรัม โดยมีตวั เลขทั้งสิ้น รวมจุดทศนิยม 4
หลัก เพื่อใช้คานวณเป็ นเปอร์เซ็นต์ ให้มีจุดทศนิยม 1 ตาแหน่ง
น้อยกว่า 1 กรัม

ชัง่ ให้มีจุดทศนิยม 4 ตาแหน่ง

1-9.999 กรัม
10-99.999

ชัง่ ให้มีจุดทศนิยม 3 ตาแหน่ง

กรัม

ชัง่ ให้มีจุดทศนิยม 2 ตาแหน่ง

100 หรื อ มากกว่า

ชัง่ ให้มีจุดทศนิยม 1 ตาแหน่ง

3.3.3 คัดแยกตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ตรวจสอบออกเป็ นองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
1. เมล็ดพันธุ์บริ สุทธิ์

หมายถึง เมล็ดพันธุ์ใดๆที่ทาการตรวจสอบ

2. เมล็ดพืชอื่น

หมายถึง เมล็ดพืชชนิดอื่นๆ ที่ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์บริ สุทธิ์

3.สิ่ งเจือปน คือ

สิ่ งที่พบในตัวอย่างที่ตรวจสอบที่ไม่ใช่เมล็ดพืชรวมถึงเมล็ดพืชที่แตกหักและมีขนาดเล็ก

กว่าครึ่ งหนึ่งของขนาดเมล็ดเดิม
4. ชัง่ น้ าหนักแต่ละส่ วน โดยมีจุดทศนิ ยมตามที่กาหนดไว้ขา้ งต้น แล้วคานวณเป็ นเปอร์ เซ็นต์จากน้ าหนัก

รวมขององค์ประกอบที่ตรวจพบ และน้ าหนักที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลงมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ของน้ าหนักตัวอย่างที่ใช้ตรวจสอบ
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5. เปอร์ เซ็ น ต์ข ององค์ป ระกอบทั้ง 3 ส่ ว น

รวมกัน ต้อ งเท่ ากับ 100 องค์ป ระกอบใดที่ น้อ ยกว่า 0.05
เปอร์ เซ็ นต์ ให้รายงานว่า เล็กน้อย และแสดงว่าในองค์ประกอบนั้นเป็ น 0.0 และเมื่ อผลรวมของทั้ง 3 องค์ประกอบไม่
เท่ ากับ 100 เปอร์ เซ็นต์ ให้นาส่ วนที่ เกิ นหรื อขาดไปบวกเพิ่มหรื อหักออกจากองค์ประกอบที่ มีค่าสู งสุ ดซึ่ งก็คือส่ วนของ
เมล็ดพันธุ์บริ สุทธิ์(สานักวิจยั และพัฒนาข้าว. 2552)

P = (1 – q ) / W

(1)

P = ความบริ สุทธิ์ของข้าวเปลือก(เปอร์เซ็นต์)
q = น้ าหนักของสิ่ งเจือปน(กรัม)
W = น้ าหนักของข้าวเปลือก(กรัม)

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
1. ผลของแรงลมดูดต่ อกาลังการผลิตและความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ข้าว
ผลของแรงลมดูดต่อกาลังการผลิตและความบริ สุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ในการทดลองโดยการทาความสะอาด
และคัดขนาดพันธุ์เมล็ดข้าว พันธุ์ขา้ วขาวดอกมะลิ 105 ที่ความชื้นของเมล็ดพันธุ์ขา้ ว 12-14 % มาตรฐานเปี ยก จะศึกษากาลัง
การผลิต ตามระดับแรงลมของชุดดูดเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ในการทาความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ ว จากตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความบริ สุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ขา้ วของเครื่ องทาความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยน้ าหนัก
ความเร็วของการดูด

อัตราการทางาน

เมล็ดพันธุ์ข้าว (m/s)

(kg/ hr)

1.

6.0

60

97

2.

8.0

59.7

98

3.

10.0

59.5

99

ระดับที่

ความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ข้าว (%)

จากตารางพบว่า ความเร็ วของการดูดเมล็ดพันธุ์ขา้ ว มีผลต่อกาลังการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วเพียงเล็กน้อย แต่จะส่งผล
ต่อความบริ สุทธิ์ ของเมล็ดข้าว ที่ ความเร็ วของการดูดเมล็ดพันธุ์ขา้ ว 6 m/s ความบริ สุทธิ์ ของเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ต่ ากว่าเกณฑ์ที่
มาตรฐานกาหนดไว้ คือ 98 % ที่ความเร็ วของการดูดเมล็ดพันธุ์ขา้ ว 8 m/s และ 10 m/s มีความบริ สุทธิ์ ของเมล็ดพันธุ์ขา้ ว 98 %
และ 99 % ตามลาดับ อยูใ่ นเกณฑ์ที่มาตรฐานกาหนดไว้ คือ 98 %
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2. วิจารณ์ ผล
2.1 ความเร็ วของการดู ด เมล็ด พัน ธุ์ ข ้าวมี ผ ลต่ อ กาลังการผลิ ต เมล็ด พัน ธุ์ ข า้ วเล็กน้อ ย แต่ จ ะส่ งผลต่ อ ความ

บริ สุทธิ์ของเมล็ดข้าว คือ แรงลมดูดเบา ข้าวลีบและสิ่ งเจือปนจะคัดแยกออกได้นอ้ ย แต่ถา้ ปรับแรงลมดูดแรงขึ้นข้าวลีบและ
สิ่ งเจือปนจะคัดแยกออกได้เพิม่ ขึ้นส่งผลทาให้เปอร์เซ็นต์การสูญเสี ยของเมล็ดพันธุ์ขา้ วจะสูงไปด้วย
2.2 แรงลมดู ด มี ผ ลต่ อ ความบริ สุ ท ธิ์ ของเมล็ ด ข้าว คื อ ความเร็ วของการดู ด เมล็ ด พัน ธุ์ ข ้าวต่ า ข้าวลี บ และ

สิ่ งเจื อปนจะคัดแยกออกได้น้อย และมี เมล็ด ข้าวดี ป นออกมาน้อ ย ความเร็ ว ของการดู ด เมล็ด พัน ธุ์ ข ้าวสู ง ข้าวลี บ และ
สิ่ งเจื อปนจะคัดแยกออกได้มากขึ้น และมีเมล็ดข้าวดีปนออกมามากด้วยเปอร์ เซ็นต์การสู ญเสี ยของเมล็ดพันธุ์ขา้ วจะสู งไป
ด้วยเช่นกัน

สรุ ปผลการวิจัย
เครื่ องทาความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยน้ าหนักที่พฒั นาในครั้งนี้ ประกอบด้วยส่ วนที่สาคัญ ได้แก่
ชุดทาความสะอาดเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ซึ่งมีส่วนประกอบ ได้แก่ โครงภายนอกถังปล่อยเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ผสมกับสิ่ งเจือปนและใบ
ชัก ตะแกรง 2 ชั้น และชุดขับ ส่ วนชุดคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยน้ าหนัก มีส่วนประกอบ ได้แก่ โครงภายนอก ห้องคัด
ขนาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยน้ าหนัก ถังปล่อยเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ สมบูรณ์ที่ผสมกับเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ไม่สมบูรณ์และใบชัก แผ่น
กระจายอากาศ ท่อลาเลียงเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ท่ออากาศ และพัดลม เมื่อทาการศึกษาพบว่า ความเร็ วของการดูดเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่
เพิ่มสู งขึ้นจะส่งผลทาให้ความบริ สุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ขา้ วมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และกาลังการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วไม่แตกต่างกัน
สาหรับเงื่ อนไขการทางานที่ เหมาะสมของเครื่ องทาความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ ขา้ วโดยน้ าหนัก ประกอบด้วย
ความชื้นเริ่ มต้นของเมล็ดพันธุ์ขา้ วอยูใ่ นช่วง 12-14 %w.b. และความเร็ วของการดูดเมล็ดพันธุ์ขา้ ว 8 และ 10 m/s จะทาให้มี
ความบริ สุทธิ์ ของเมล็ดพันธุ์ขา้ วอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกาหนดไว้ (98 % โดยน้ าหนัก) ของกรมการข้าว กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ประเทศไทย (วิไล ปาละวิสุทธิ์, 2549)
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การพัฒนาเครื่ องตัดแบ่ งขนาดเส้ นใบเตยหนามเพื่องานจักสาน
Development of Pandanus Leave Cutting Machine for Basketry
ธนะวิทย์ ทองวิเชียร1* ภาณุมาศ สุ ยบางดา1 อาริ ษา โสภาจารย์1
Tanawit Thongwichean1*, Panumas suybangdum1 and Arrisa Sopajarn2

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการพัฒนาเครื่ องตัดแบ่งใบเตยหนามเพื่องานจักสาน มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอน เวลา และแรงาน
คนในการเตรี ยมเส้นใบเตยหนามโดยการออกแบบชุดใบมีดใหม่ ซึ่ งชุดใบมีดที่มีใช้อยูเ่ ดิมจะต้องตัดแยกหนามด้านข้างและ
สันตรงกลางของใบเตยออกก่อนเข้าเครื่ องตัดแบ่งโดยใช้แรงงานคน จากการทดลองตัดแบ่งใบเตยหนามโดยไม่แยกหนาม
ด้านข้างและด้านบนออกที่ขนาดความยาว 150 เซนติเมตร และใบเตยหนามที่นามาทดลองนั้นจะต้องตัดเตรี ยมไว้ไม่เกิน 24
ชัว่ โมง พบว่า ที่ความเร็ วรอบของชุดใบมีด 50, 66.5 และ 106 รอบต่อนาที ใช้เวลาในการตัดแบ่งเส้นใบเตยหนาม 1.11, 0.49
และ 0.33 นาที ได้จานวนเส้นที่สมบูรณ์สามารถนามาจักสานได้ 88.33, 91.67 และ 98.33 เปอร์เซ็นต์ เมื่อนามาเปรี ยบเทียบ
กับเครื่ องเดิม ที่ ความเร็ วรอบ 50 รอบต่อนาที พบว่าใช้เวลาในการตัดน้อยกว่า 0.23 นาที และมีเส้นใบเตยหนามที่สมบูรณ์
นามาจักสานได้มากกว่า 5.91 เปอร์เซ็นต์
คาสาคัญ : เครื่ องตัด, ใบเตยหนาม, งานจักสาน

ABSTRACT
This research was to develop of Pandanus Leave Cutting Machine for Basketry. The aims were reduced the
steps, labor and time in preparing the pandanus leaves by designing a new set of blades. Which the primitive set of blades
must cut the thorns side and the middle of the pandanus leaves before the cutter divided by human labor. The experiment
has cut pandanus leaves without separating the thorns on the sides and top out at a length of 150 cm. Pandanus leaves has
used that experiment must be cut for up to 24 hours. The result showed that machine was at speed of 50, 66.5 and 106
rpm. The time of experiments at 1.11, 0.49 and 0.33 minutes. There were complete lines of Pandanus leaves resulted from
88.33, 91.67 and 98.33 % respectively. When compared to traditional machines at speed of 50 rpm. It was found that time
less than 0.23 minutes and Pandanus leaves complete more than 5.91 %.
Keyword : Cutting Machine, Pandanus Leave, Basketry
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บทนา
การทาเครื่ องจักรสานของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยใช้วตั ถุดิบที่แปรรู ปด้วยเครื่ องโลหะ เช่น
มีดพร้า จักหรื อเหลาวัตถุดิบให้เป็ นเส้นตอก มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะใช้ทาเครื่ องจักสานแต่ละชนิ ด อาจนาหวายหรื อไม้
ไผ่มาจักให้เป็ นเส้นก่อนนามาจักสานเป็ นภาชนะแทนที่ จะใช้ใบไม้ เถาวัลย์ มาสานเป็ นภาชนะโดยตรง เพราะร่ องรอยที่
ปรากฎบนภาชนะดินเผานั้นแสดงว่าเป็ นภาชนะจักสานที่สานด้วยตอกที่จกั เป็ นเส้นอย่างที่ใช้สานเครื่ องจักรสานในปั จจุบนั
(วิบูลย์ ลี้สุวรรณ,2540)
ต้นเตยถือว่าเป็ นพืชที่ข้ ึนอยูใ่ นแถบภาคใต้ ทาให้คนสมัยก่อนคิดค้นนาใบเตยมาสานเป็ นเสื่ อสาหรับปูนอนในบ้าน
บางครั้งมีการนาเสื่ อที่ใช้สานกันนี้ เป็ นสิ นสอดอีกด้วย การสานเสื่ อใบเตยนั้นเป็ นอาชีพที่นิยมกันมากในหมู่สตรี ทางภาคใต้
ไม่ว่าเด็กหรื อผูใ้ หญ่ ก็ส ามารถสานได้กัน แทบทุ กครั วเรื อน แต่เดิ มนั้น มักสานเสื่ อไว้ส าหรั บ รองนั่งหรื อปู นอนเท่ านั้น
ชาวบ้านเรี ยกกันว่า “สาดอ่อนหรื อสาดปาหนัน” สาดปาหนันหรื อเสื่ อใบเตยในอดี ตมีความประณี ตงดงามมากคือ “ยอด
สาด” ซึ่ งเป็ นเสื่ อผืนสุ ดท้ายหรื อผืนบนสุ ดที่ สานพิเศษสาหรับใช้ในงานพิธีแต่งงานโดยคู่บ่าวสาวช่วยกันสานเสื่ อไว้ใช้ปู
นอนอย่างน้อย 12 ผืน จานวนของเสื่ อขึ้นอยูก่ บั ฐานะของคู่บ่าวสาว เมื่อสานเสื่ อเสร็ จเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วจะนามาวางซ้อน
กันแทนที่นอน เสื่ อผืนบนสุ ดหรื อสาดยอดนั้นจะสานให้ประณี ตสวยงามเป็ นพิเศษและประดับด้วยกระจก ทาให้สาดยอด
เป็ นเสื่ อที่สวยงามเป็ นพิเศษ ต่อมามีคนนิยมทาการจักสานในรู ปแบบต่าง ๆ หลากหลายชนิ ด เช่น หมวก เสื่ อ ปลอกหมอน
และกระเป๋ า เป็ นต้น (ภูมิปัญญาท้องถิ่น,2555)
จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นจะเห็นได้วา่ ในกระบวนการจักสานขั้นตอนที่สาคัญคือการคัดสรรและจัดเตรี ยมวัสดุ
เพื่อให้ได้วสั ดุที่เหนี ยว และคงทนมากที่สุด ในการจักสานในเตยนั้นการเตรี ยมเส้นตอก คือการกรี ดใบเตยให้เป็ นเส้น ๆ ซึ่ ง
เกษตรกรต้องใช้เวลานานมากในการกรี ดเส้นเตยหนามให้ได้ขนาดความกว้างประมาณ 1 เซนติเมตรเป็ นจานวนมากเพื่อใช้
ในงานจักสานขึ้นแบบผลิตภัณฑ์ชนิ ดต่าง ๆ เครื่ องมือที่เกษตรกรนามาใช้เตรี ยมวัตถุดิบในการทางานจะเป็ นมีดที่มีใช้อยูใ่ น
ครัวเรื อน จึงทาให้การเตรี ยมวัตถุดิบล่าช้า หากมีเครื่ องมือที่สามารถตัดแบ่งขนาดเส้นใบเตยหนามได้คราวละมาก ๆ ก็จะ
ช่วยแบ่งเบาภาระในการจัดเตรี ยมเส้นตอกช่วยให้เกษตรกรมีเวลาในการคิดประดิษฐ์ชิ้นงานได้มากขึ้น สาหรับงานวิจยั นี้ได้
เล็งเห็ นถึงความสาคัญ เกี่ ยวกับการตัดแบ่งขนาดเส้นใบเตยหนามเพื่อแก้ไขปั ญหาให้กบั เกษตรกรและกลุ่มอาชี พจักสาน
(ธงชัย หนู ดวง และคณะ,2558) จึ งมีแนวคิดพัฒนาเครื่ องตัดแบ่งขนาดเส้นใบเตยหนามออกเป็ นเส้น ๆ แต่ละเส้นมีขนาด
กว้าง 1 เซนติเมตรได้ภายในขั้นตอนเดียว
ทฤษฎี
ลักษณะของคมมีดตัดที่ใช้ในการตัดเฉื อน โดยทัว่ ไปแล้วจะมีหลายลักษณะขึ้นอยูก่ บั ประเภท หรื อลักษณะการใช้
งานจะตัดเฉื อนวัสดุที่มีความแข็งมากหรื อน้อยเพียงใด เป็ นโลหะหรื อไม่ใช่โลหะ ซึ่งวัสดุที่จะนามาทาใบมีดตัดเฉื อนควร
เป็ นวัสดุบางและมีคม มีความแข็งแรง สึ กหรอได้อย่างไม่เป็ นสนิม ซึ่งทนต่อการกัดกร่ อนได้ดีความจริ งแล้วเหล็กกล้าไร้
สนิม มีมากมายหลายประเภท โดยทัว่ ไปจะขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณโครเมียมและขึ้นอยูก่ บั โครงสร้างในซึ่งสามารถแยกประเภท
เหล็ก เหล็กกล้าไร้สนิม โดยอาศัยลักษณะแตกต่างของโครงสร้าง
1. เหล็กเฟอร์ริติก สแตนเลสเป็ นเหล็กที่มีโครงสร้างแบบเฟอร์ไรท์ สามารถทนต่อการเป็ นสนิมได้ดีในบรรยากาศ
ทัว่ ไป ยกเว้นในทะเลและในบรรยากาศอุตสาหกรรมบางประเภทโดยเฉพาะที่เป็ นกรด การใช้งานโดยทัว่ ไปจะใช้ทาพวก
อ่างน้ าในห้องครัว ทามีด ช้อนส้อมและชิ้นงานประเภทตกแต่ง
2. เหล็กมาร์เทนซิติค สแตนเลส มีโครงสร้างแบบมาร์ เทนไซท์ ซึ่งมีคุณสมบัติแข็งทนต่อการกัดกร่ อน การใช้งาน
โดยทัว่ ไปจะใช้ทาพวกอุปกรณ์ผา่ ตัดในโรงพยาบาลและมีดตัดทัว่ ๆ ไปในอุตสาหกรรมทัว่ ชิ้นส่วนเครื่ องจักรกล
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3. เหล็กออสเตนซิ ติค สแตนเลส เป็ นเหล็กผสมชนิดเดียวที่สามารถทนต่อการกัดกร่ อนในบรรยากาศทัว่ ๆ ไปได้ดี
แม้บรรยากาศอยูใ่ กล้ทะเล การใช้งานโดยทัว่ ไปจะใช้ทาพวกอ่างและภาชนะต่าง ๆ (ศราวุธ จันทร์กลาง,2556)
ความเร็ วตัดเป็ นมาตรฐานที่กาหนดมาให้ตามลักษณะของมีดตัดชนิดของวัสดุ ความลึกในการป้ อนกินวัสดุทามีด
ตัด ความเร็ วตัด หมายถึง ความเร็ วที่คมมีดตัดปาดผิวงานออก เมื่อชิ้นงานหรื อมีดตัดหมุนไปครบ 1 รอบ มีหน่วยวัดเป็ น
เมตรต่อนาที (เมตร/นาที : m/min) หรื อ ฟุตต่อนาที (ฟุต/นาที : f/min) ความเร็ วตัดที่มีใบมีดตัดอยูในแนวเส้นรอบวงของตัว
ตัด จะขึ้นอยูก่ บั ขนาดของความยาวเส้นรอบวงและความเร็ วในการหมุน ความเร็ วตัดหาได้จากสมการที่ (1)
Vcut =

เมื่อ

 dn
1, 000

Vcut

คือ

ความเร็ วตัด (เมตร/นาที : m/min)

d

คือ

เส้นผ่านศูนย์กลางของใบมีด (มิลลิเมตร : mm)

n

คือ

ความเร็ วรอบในการหมุนตัด (ต่อนาที : /min)

(1)

ความเร็ วรอบ หมายถึง ความเร็วที่ชิ้น งานหรื อใบมีดตัดหมุนรอบต่อหนึ่งหน่วยเวลามีหน่วยวัดเป็ นรอบต่อนาที
(RPM = Revolutions Per Minute) ความเร็ วรอบหาได้จากสมการที่ (2)
N2 =

เมื่อ

D1
D2  N1

N1

คือ

ความเร็ วรอบมอเตอร์ (รอบ/นาที : RPM)

N2

คือ

ความเร็ วรอบใบมีด (รอบ/นาที : RPM)

D1

คือ

พูลเล่ยข์ บั (มิลลิเมตร : mm)

D2

คือ

พูลเล่ยต์ าม (มิลลิเมตร : mm)

(1)

วัสดุอปุ กรณ์ และวิธีการทดลอง

เตย (Pandanas)
เตยหรื อใบเตย (Pandanas) หมายถึง ชื่อไม้พมุ่ หรื อไม้ตน้ หลายชนิดในวงศ์ Pandanaceae ขึ้นเป็ นกอ
หรื อโดดเดี่ยว ใบแคบยาวเรี ยงสลับเวียนเป็ นเกลียวขึ้นไปจนถึงยอด ดอกแยกเพศอยูต่ ่างต้น เช่น เตยสานเสื่ อ
(Pandanas kaidus Kurz)เตยหอม (Pandanas amaryllifolius Roxb.) ซึ่งใบเตย คือใบส่วนที่นามาลนไฟหรื อต้ม กรี ดกระดูก
แกนกลางออก ใช้ไม้ไผ่ครู ดหรื อรี ด กรี ดหรื อเลียดเป็ นเส้นตามขนาดที่ตอ้ งการ นาไปแช่น้ าทาให้แห้ง แล้วใช้ไม้ไผ่ครู ดเส้น
ให้มีผิวมันและนุ่ม อาจมีการป้ องกันเชื้อรา ฟอกสี หรื อยอมสี เพื่อความสวยงาม (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน,2559)
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เครื่ องตัดแบ่ งเส้ นขนาดใบเตย
เครื่ องตัดแบ่งเส้นขนาดใบเตยสาหรับงานวิจยั นี้มีขนาดความกว้าง 350 เซนติเมตร ยาว 550 เซนติเมตรและสูง 610
เซนติเมตร ใช้มอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ เป็ นต้นกาลังในการทางาน มีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วนคือ ชุด
ลูกกลิ้งบด 1 ชุดและชุใบมีดตัด 1 ชุด ดังภาพที่ 1 ชุดใบมีดจะทาหน้าที่ตดั และดึงใบเตยหนามเข้าสู่ กระบวนการบด โดยการ
ตัดนั้นจะแยกหนามของใบเตยออกด้วย ซึ่งเส้นใบเตยหนามที่ตดั ออกมานั้นจะกาหนดให้มีขนาดความกว้าง 1 เซนติเมตร

ชุดลูกบด

ชุดใบมีด
มอเตอร์

เกียร์ทด
ภาพที่ 1 แสดงเครื่ องตัดแบ่งเส้นขนาดใบเตย
ขั้นตอนการทดลอง

ในการทดลองตัดแบ่งเส้นขนาดใบเตยหนามเพื่องานจักสาน โดยนาใบเตยหนามที่เตรี ยมไว้ไม่เกิน 1 วันมาตัดตรง
ปลายยอดใบออกให้เหลือใบเตยที่มีขนาดความยาว 150 เซนติเมตร จากนั้นป้ อนเข้าสู่ เครื่ องซึ่ งเครื่ องก็จะทาการกรี ดใบเตย
หนามออกมาเป็ นเส้นๆ โดยแต่ละเส้นจะมีขนาดความกว้างไม่เกิ น 1 เซนติเมตร สาหรับเงื่ อนไขในการทดลองนั้นจะใช้
ความเร็ วรอบในการกรี ดใบเตยหนาม 3 ความเร็ วรอบ คือ 50, 66.5 และ 106 รอบต่อนาที ตามลาดับ ใช้ใบเตยหนามในแต่ละ
ครั้งจานวน 5 ชิ้น กว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร โดยการทดลองแต่ละเงื่อนไขจะทาซ้ ากัน 3 ครั้ง

อภิปรายผลการทดลอง
ในการทดลองหาความสามารถในการทางานของเครื่ องตัดแบ่งขนาดเส้นใบเตยหนามเพื่องานจักสานตามจะทา
การควบคุ มความเร็ วรอบของใบมี ด กรี ด ใบเตยหนาม ที่ ค วามเร็ วรอบ 50, 66.5 และ 106 รอบต่อนาที ผลการทดลองที่
ความเร็ วรอบต่าง ๆ แสดงดังในตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 3 ตามลาดับ
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ตารางที่ 1 ผลการทดลองที่ความเร็ วรอบ 50 รอบต่อนาที
ครั้งที่

จานวนเส้นใบเตย
หนาม (ชิ้น)

1

เวลา
(นาที)

เส้นใบเตยหนาม
ที่ดี (เส้น)

เส้นใบเตยหนามที่ไม่ดี
(เส้น)

เปอร์เซ็นต์
(ดี)

เปอร์เซ็นต์
(เสี ย)

5

1.02

16

4

80

20

2

5

1.11

18

2

90

10

3

5

1.19

19

1

95

5

1.11

17.67

2.33

88.33

11.67

เส้นใบเตยหนามที่ไม่ดี
(เส้น)

เปอร์เซ็นต์
(ดี)

เปอร์เซ็นต์
(เสี ย)

ค่าเฉลี่ย

ตารางที่ 2 ผลการทดลองที่ความเร็ วรอบ 66.5 รอบต่อนาที
เวลา

ครั้งที่

จานวนเส้นใบเตย
หนาม (ชิ้น)

(นาที)

เส้นใบเตยหนาม
ที่ดี (เส้น)

1

5

0.47

17

3

85

15

2

5

0.49

18

2

90

10

3

5

0.52

20

0

100

0

0.49

18.33

1.67

91.67

8.33

เส้นใบเตยหนามที่ไม่ดี
(เส้น)

เปอร์เซ็นต์
(ดี)

เปอร์เซ็นต์
(เสี ย)

ค่าเฉลี่ย

ตารางที่ 3 ผลการทดลองที่ความเร็ วรอบ 106 รอบต่อนาที
เวลา

ครั้งที่

จานวนเส้นใบเตย
หนาม (ชิ้น)

(นาที)

เส้นใบเตยหนาม
ที่ดี (เส้น)

1

5

0.31

19

1

95

5

2

5

0.34

20

0

100

0

3

5

0.35

20

0

100

0

0.33

19.67

0.33

98.33

1.67

ค่าเฉลี่ย

จากข้อมูลผลการทดลองที่ความเร็ วรอบ 50 รอบต่อนาที ดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่าการตัดแบ่งเส้นขนาดใบเตย
หนามจานวน 5 ชิ้นใช้เวลาในการตัดแบ่งเฉลี่ย 1.11 นาทีจานวนเส้นใบเตยหนามที่ดดั แบ่งได้ขนาดตามที่ตอ้ งการเฉลี่ย 17.67
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เส้น คิดเป็ น 88.33 % ในส่วนเส้นที่ไม่ได้ขนาดมีจานวนเฉลี่ย 2.33 เส้น คิดเป็ น 11.67 % ในขณะที่เครื่ องกาลังทางานนั้นจาก
การสังเกตพบว่าเครื่ องมี การติ ดขัดเล็กน้อยและเครื่ องทางานได้ไม่สม่ าเสมอ ที่ ความเร็ วรอบ 66.5 รอบต่อนาที ผลการ
ทดลองที่ แสดลงในตารางที่ 2 พบว่าการตัดแบ่งเส้นขนาดใบเตยหนามจานวน 5 ชิ้นใช้เวลาในการตัดแบ่งเฉลี่ย 0.49 นาที
จานวนเส้นใบเตยหนามที่ดดั แบ่งได้ขนาดตามที่ตอ้ งการเฉลี่ย 18.33 เส้น คิดเป็ น 91.67 % ในส่วนเส้นที่ไม่ได้ขนาดมีจานวน
เฉลี่ย 1.67 เส้น คิดเป็ น 8.33 % ซึ่ งเครื่ องมีอาการติดขัดบ้างเล็กน้อยและใช้เวลาในการกรี ดที่นอ้ ยกว่าความเร็ วรอบ 50 รอบ
ต่อนาที ผลการทดลองที่ แสดลงในตารางที่ 3 พบว่าการตัดแบ่งเส้นขนาดใบเตยหนามจานวน 5 ชิ้นใช้เวลาในการตัดแบ่ง
เฉลี่ย 0.33 นาที จานวนเส้นใบเตยหนามที่ ดดั แบ่งได้ขนาดตามที่ ตอ้ งการเฉลี่ย 19.67 เส้น คิดเป็ น 98.33 % ในส่ วนเส้นที่
ไม่ได้ขนาดมีจานวนเฉลี่ย 0.33 เส้น คิดเป็ น 1.67 % ซึ่ งเครื่ องแทบจะไม่มีอาการติดขัดและใช้เวลาในการกรี ดที่ น้อยกว่า
ความเร็ วรอบที่ผา่ นมาทั้งหมด
ในการทดลองที่ความเร็ วความเร็ วรอบของใบมีดกรี ดใบเตยหนามทั้ง 3 ความเร็ วรอบ ที่ 50, 66.5 และ 106 รอบต่อ
นาที จะเห็นได้วา่ ที่ความเร็ วรอบ 106 รอบต่อนาทีเป็ นความเร็ วรอบที่ดีที่สุดที่เครื่ องนี้ สามารถกรี ดใบเตยหนามได้ ข้อมูลที่
แสดงในตารางที่ 4 และตารางที่ 5 เป็ นการเปรี ยบเทียบกับเครื่ องเดิมที่มีอยู่
ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบผลการทดลองค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุดของเครื่ องที่พฒั นากับเครื่ องเดิม

แบบเครื่ อง

ความเร็ วรอบ

เส้นใบเตยที่ผา่ นการกรี ดเฉลี่ย

เวลา

(รอบต่อนาที)

เส้นใบเตยหนามที่ดี
(เปอร์เซ็นต์)

เส้นใบเตยหนามที่ไม่ดี
(เปอร์เซ็นต์)

(นาที)

เครื่ องเดิม

63.88

82.42

17.58

1.34

เครื่ องที่พฒั นา

106

98.33

1.67

0.33

ผลต่าง

42.12

15.91

15.91

1.01

ตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบผลการทดลองค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกันของเครื่ องที่พฒั นากับเครื่ องเดิม

แบบเครื่ อง

ความเร็ วรอบ

เส้นใบเตยที่ผา่ นการกรี ดเฉลี่ย

เวลา

(รอบต่อนาที)

เส้นใบเตยหนามที่ดี
(เปอร์เซ็นต์)

เส้นใบเตยหนามที่ไม่ดี
(เปอร์เซ็นต์)

(นาที)

เครื่ องเดิม

63.88

82.42

17.58

1.34

เครื่ องที่พฒั นา

50

88.33

11.67

1.11

ผลต่าง

18.88

5.91

5.91

0.23

เมื่ อนาผลการทดลองที่ ดีที่สุดมาเปรี ยบเที ยบกับผลการทดลองของเครื่ องแบบเดิ มดังแสดงในตารางที่ 4 พบว่า
เครื่ องที่ได้พฒั นาขึ้นนั้นมีความสามารถที่ดีกว่าแบบเดิมโดยที่จานวนเส้นในเตยหนามที่ผา่ นการกรี ดมีจานวนเส้นที่สมบูรณ์
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สามารถนามาจักสานได้มากกว่า 15.91 % และใช้เวลาในการกรี ดที่นอ้ ยกว่า 1.01 นาที และเมื่อนาผลการทดลองที่ความเร็ ว
รอบ 50 รอบต่อนาที มาเปรี ยบเที ยบกับเครื่ องเดิ มที่ มีค่าที่ ดีที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 5 พบว่ามีค่าที่ ใกล้เคียง โดยเครื่ องที่
พัฒนาขึ้ นนั้นสามารถกรี ดใบเตยหนามได้สมบู รณ์ 88.33 % ใช้เวลาในการกรี ด 1.11 นาที เครื่ องเดิ มสามารถกรี ดใบเตย
หนามได้สมบูรณ์ 82.42 % ใช้เวลาในการกรี ด 1.34 นาที ซึ่งจะเห็นได้ วา่ เครื่ องที่พฒั นาขึ้นนั้นมีความสามารถที่ดีกว่าโดยมี
เส้นใบเตยหนามที่สมบูรณ์มากกว่า 5.91 %

สรุ ปผลการทดลอง
ในการพัฒนาเครื่ องตัดแบ่งขนาดเส้นใบเตยหนามออกเป็ นเส้น ๆ ให้แต่ละเส้นมีขนาดกว้าง 1 เซนติเมตรได้
ภายในขั้นตอนเดียวนั้น จากการทดลองความเร็ วรอบที่เหมาะสมที่สุดในการกรี ดใบหนามเตย คือ 106 รอบต่อนาที สามารถ
กรี ดใบเตยหนาม 5 ชิ้นใช้เวลาเฉลี่ย 0.33 นาที ได้เส้นใบเตยหนามที่สมบูรณ์เฉลี่ย 98.33 % ส่วนเส้นที่ไม่ได้ขนาดเฉลี่ย 1.67
% เมื่อเปรี ยบเทียบกับเครื่ องเดิมที่มีค่าที่ดีที่สุดกรี ดใบเตยหนาม 5 ชิ้น ใช้เวลาเฉลี่ย 1.34 นาที ได้จานวนเส้นใบเตยหนามที่
สมบูรณ์เฉลี่ย 82.42 % และใบเตยหนามที่ ไม่สมบูรณ์เฉลี่ย 17.58 % จะเห็ นได้วา่ เครื่ องตัดแบ่งขนาดเส้นใบเตยหนามที่
พัฒนาขึ้นมานี้ใช้เวลาในการตัดน้อยกว่าเฉลี่ย 0.23 นาที และมีเส้นใบเตยหนามที่สมบูรณ์สามารถนามาจักสานได้มากกว่าถึง
5.91 เปอร์เซ็นต์

กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ใคร่ ขอขอบคุณ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่
อุปกรณ์ และเครื่ องต่าง ๆ สนับสนุนงานวิจยั เป็ นอย่างดีตลอดมา และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่ องจักรกลเกษตร
ได้แก่ นายอุหมาด หี มโป๊ ะหมอ นายอัลวาซาดัด ขุนแผน และนายผดุงเกียรติ สังข์แก้ว ที่ให้ความช่วยเหลือในการทาวิจยั
ในครั้งนี้
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เครื่ องอัดผงถ่ านแบบกึง่ อัตโนมัติ
The Semi-automatic Charcoal Powder Extruder Machine
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการออกแบบและสร้างเครื่ องอัดผงถ่านแบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อลดการใช้แรงงานคน
และเวลาในการผลิต การทางานแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนสาคัญหลักๆ คือ ชุดบดเศษผงถ่านทาการบดเศษผงถ่านให้ละเอียดโดย
ผงถ่านที่ได้จะถูกลาเลียงมายังชุดถังผสมผงถ่าน ทาการผสมโดยใช้ใบกวนเป็ นตัวผสมระหว่างผงถ่าน แป้ งมันสาปะหลัง
และน้ าเข้าด้วยกัน ส่วนผสมที่ได้จะถูกลาเลียงไปยังชุดอัดผงถ่านโดยใช้ชุดเกลียวอัดเป็ นตัวอัดถ่านแท่ง การทดลองอัดถ่าน
แท่งโดยการนาเอาเศษผงถ่าน แป้ งมันสาปะหลังและน้ าเปล่าสะอาดมาผสมตามอัตราส่วนที่กาหนด พบว่าชุดเกลียวอัดของ
เครื่ องอัดผงถ่านแบบกึ่งอัตโนมัติสามารถอัดถ่านแท่งที่มีรูปทรงและขนาดตามบล็อกเป็ นแท่งยาวทรงกระบอกหรื อหกเหลี
ยม มี ผิ วเรี ยบ การทดสอบความแข็งโดยการปล่อยจากที่ สู งลงสู่ ที่ต่ าพบว่าการแตกของถ่ านอัดแท่ งจะแตกต่างกัน ตาม
ส่วนผสม
คาสาคัญ: เครื่ องอัดถ่าน ชุดบด ชุดผสม ชุดเกลียวอัด

ABSTRACT
This research aims to design and create a semi-automatic charcoal powder extruder. To reduce manpower and
labor time. The work is divided into 3 main areas, namely, the pulverized charcoal grinding set, the pulverized charcoal
powder, the charcoal powder is conveyed to the charcoal powder mixer. Mix with a stirring paddle. Tapioca and the water
together. The mixture is conveyed to the charcoal powder packer using a compression strand of charcoal. Compaction of
charcoal bars by removing charcoal debris. Tapioca and clean water are mixed in the prescribed ratio. The semi-automatic
charcoal compression machine can be compacted with a cylindrical shape and size in blocks, cylindrical, or hexagonal
with the smooth surface. It was found that the cracking of the charcoal was different according to the mixture.
Keywords: packer machine, powder, Grinding set, powder mixer, compression strand
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บทนา
เนื่องจากปั จจุบนั มีการตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด โดยมีการนาเอาทรัพยากรที่เหลือ
ใช้กลับมาแปรสภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูดสุ ด ประกอบกับประเทศไทยมีการผลิตสิ นค้าที่มีส่วนประกอบจากวัตถุดิบไม้
เป็ นจานวนมาก ทาให้เกิดเศษขี้เลื่อยจากเศษไม้ที่เกิดจากการผลิตเป็ นจานวนมากและเพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าของเศษขี้เลื่อย
ไม้ดงั กล่าว จึ งมีการนาเอาเศษขี้เลื่อยไม้ชนิ ดต่าง ๆ นั้นมาแปรสภาพโดยเข้ากระบวนการอัดแท่งเพื่อเป็ นถ่านอัดแท่งใช้
ประโยชน์ต่างๆ ตามลักษณะการใช้งาน เช่น การใช้เป็ นเชื้อเพลิงตามร้านอาหารต่าง ๆ หรื อนามาใช้ภายในบ้านพักอาศัย
และตามโรงงานต่าง ๆ
ถ่านอัดแท่งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทดแทนถ่านจากป่ าไม้ธรรมชาติที่กาลังจะหมดไปได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อเป็ นการ
ตอบสนองนโยบายรั ฐ บาลในการอนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม ซึ่ ง เป็ นการน าเอาวัส ดุ ที่ เหลื อ ใช้ท าง
การเกษตรมาใช้อย่างคุม้ ค่า แต่ปัญหาเชื้อเพลิงในปั จจุบนั เป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เศรษฐกิจของประเทศตกต่าลง จึงมีความ
จาเป็ นที่ ตอ้ งการหาวัสดุ ที่สามารถใช้เป็ นเชื้ อเพลิงโดยเฉพาะการใช้เชื้ อเพลิ งในการหุ งต้ม ปิ้ ง ย่าง ของครั วเรื อนและ
ร้านอาหารต่าง ๆ ในอดีตจะใช้ไม้เป็ นเชื้อเพลิงอาจจะอยูใ่ นรู ปของไม้ฟืนหรื อถ่านไม้ แต่ในปั จจุบนั ปริ มาณไม้มีปริ มาณไม่
มากนัก จึงทาให้มีความสนใจในการนาวัตถุดิบหรื อวัสดุทางการเกษตร ได้แก่ เศษผงถ่านกะลามะพร้าว เศษผงถ่านไม้
ยางพารา เศษผงถ่านกะลาปาล์ม และเศษผงถ่านไม้ต่าง ๆ เพื่อนามาผลิตเป็ นเชื้อเพลิง กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงเป็ นการ
เผาแล้วนามาอัดเพื่อให้อยูใ่ นรู ปแบบของถ่านอัดแท่งหรื อถ่านอัดเป็ นก้อน เนื่ องจากใช้สะดวก เผาไหม้ได้นานและราคาไม่
สูงมากนักเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงอื่น ๆ เป็ นต้น [1]
รุ่ งโรจน์ พุทธีสกุล (2553) [3] การวิจยั นี้มีจุดมุง่ หมายเพื่อนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ โดยศึกษา
การผลิตถ่านอัดแท่งจากถ่านกะลามะพร้าวและถ่านเหง้ามันสาปะหลัง โดยทาการทดสอบสมรรถนะทางความร้อนตาม
เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชุน (มผช.238/2547) มลภาวะ ต้นทุนต่อหน่วยและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์จากการผลิต
ถ่านอัดแท่ง
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดลองนาวัสดุท้ งั 2 ชนิดดังกล่าวมาผสมกัน 5 อัตราส่วน ลักษณะถ่านอัดแท่งเป็ นรู ปทรงกระบอก
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร มีครี บโดยรอบจานวน 5 ครี บและมีรูกลวงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร
ความยาว 10 เซนติเมตร แรงอัด 33 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และมีปริ มาณความชื้นไม่เกินร้อยละ 8 ของน้ าหนัก ทา
การทดสอบโดยการเผาไหม้เพื่อวัดผลในห้องปฏิบตั ิการทดสอบ เพื่อส่งให้ผเู ้ ชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของ
สมรรถนะทางความร้อนและมลภาวะ
ผลทางด้านสมรรถนะทางความร้อนสรุ ปได้วา่ ถ่านอัดแท่งที่มีส่วนผสมระหว่างถ่านกะลามะพร้าวและถ่านเหง้ามัน
สาปะหลังในอัต ราส่ วน 9 : 1 โดยมี ค่ าอัต ราส่ วนที่ ให้ค่าความร้ อนสู งสุ ดเท่ ากับ 6,518.10 กิ โลแคลอรี่ ต่ อกิ โลกรั ม และ
อัตราส่ วน 1 : 9 เป็ นอัตราส่ วนที่ให้ค่าความร้อนต่าสุ ดเท่ากับ 4,514.13 กิโลแคลอรี่ ต่อกิโลกรัม ผลการทดสอบมลภาวะจาก
การเผาไหม้ถ่านอัดแท่ง พบว่า ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์มีปริ มาณเท่ากับ 195 ppm ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เท่ากับ 26
ppm คาร์ บอนไดออกไซด์ 9.11 ppm และก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์มีปริ มาณมากกว่า 4,000 ppm มี การเปลี่ ยนแปลงโดยมี ค่า
ลดลง สัมพันธ์กบั ปริ มาณคงเหลือของวัสดุหลังการเผาไหม้ ซึ่งในด้านสมรรถนะเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุม
ชุน (มผช. 238/2547)

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

789

ศราวุฒิ อินทฤทธิ์ และสิ นีนาถ ศรี สาราญ (2553) [4] ปริ ญญานิพนธ์น้ ีมีวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาถ่านอัดแท่งชีวมวล
จากเปลือกทุเรี ยน โดยใช้น้ าแป้ งเป็ นตัวประสานและปรับปรุ งอุปกรณ์อดั ถ่านแท่งชีวมวลโดยใช้เทคนิ คการอัดสกรู แบบอัด
เย็น ได้ถ่านอัดแท่งที่มีทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในและนอกเท่ากับ 12 และ 52 มิลลิเมตรตามลาดับ และมีความ
ยาวแท่งถ่านประมาณ 60 มิลลิเมตร ทดลองทาการอัดถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรี ยนโดยมีอตั ราส่วนผสมระหว่างผงถ่านกับตัว
ประสานที่ อตั ราส่ วน 70 : 30, 72.5 : 27.5 และ 75 : 25 พบว่าที่ อตั ราส่ วน 75 : 25 ให้ค่ าความร้ อนสู งสุ ด คื อประมาณ 5,832.95
แคลอรี ต่ อ กรั ม และลดลงเมื่ อ มี ป ริ ม าณตัวประสานเพิ่ ม ขึ้ น ความหนาแน่ น อยู่ร ะหว่าง 0.251 ถึ ง 0.277 กรั ม ต่ อ ลู ก บาศก์
เซนติเมตร ลักษณะการติดไฟของถ่านอัดแท่งเปลือกทุเรี ยนติดไฟได้ประมาณ 2 ชัว่ โมง และมีความคล้ายคลึงกับถ่านทาง
การค้าอี กทั้งยังมี ป ริ มาณขี้ เถ้าที่ น้อยกว่าจึ งเหมาะสมส าหรั บการน าไปใช้เป็ นพลังงานความร้ อนทางเลื อกส าหรั บ ภาค
ครัวเรื อน
เครื่ องอัดผงถ่ าน
เครื่ องอัดผงถ่านแบบกึ่งอัตโนมัติจะมีลกั ษณะเป็ นแนวตั้ง มีความกว้างประมาณ 1.50 เมตร ความยาวประมาณ 1.50
เมตร และความสู งประมาณ 1.50 เมตร ประกอบด้วย ชุ ด บดเศษผงถ่าน ชุ ดถังผสมผงถ่าน ชุ ดอัดผงถ่าน ถังผสมน้ าตัว
ประสาน และชุดใบตัดผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญในการผลิตถ่านอัดแท่ง ดังแสดงรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 เครื่ องอัดผงถ่านแบบกึ่งอัตโนมัติ
ชุดบดเศษผงถ่านเป็ นขั้นตอนแรกของเครื่ องอัดผงถ่านแบบกึ่งอัตโนมัติ ประกอบไปด้วย ชุดแกนเพลาบดเศษผงถ่าน
ตะแกรงเหล็ก และชุดฝาครอบแกนเพลาบดเศษผงถ่าน ดังแสดงรู ปที่ 2
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รู ปที่ 2 ชุดบดเศษผงถ่าน
ชุดผสมเศษผงถ่านเป็ นขั้นตอนที่สองของเครื่ องอัดผงถ่านแบบกึ่งอัตโนมัติผลิตขึ้นจากสเตนเลสเพื่อป้ องกันการเกิด
สนิ มและเพิ่มความแข็งแรงของถังผสม ประกอบไปด้วยตัวถังผสมและใบกวนผสมผงถ่าน ใช้มอเตอร์ ขนาด 1/2 แรงม้า
ไฟฟ้า 220 โวลต์เป็ นต้นกาลังในการผสมผงถ่าน โดยมีชุดเกียร์ ทดขนาด 1 : 50 เป็ นตัวส่ งกาลังในการผสมผงถ่าน ดังแสดงรู ป
ที่ 3

รู ปที่ 3 ชุดถังผสมและใบกวนผงถ่าน
ชุดอัดผงถ่าน ดังแสดงรู ปที่ 4 เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของเครื่ องอัดผงถ่านแบบกิ่งอัตโนมัติ ประกอบไปด้วย มอเตอร์
ขนาด 1 แรงม้า ไฟฟ้า 220 โวลต์เป็ นต้นกาลัง โดยส่งไปยังเกียร์ ทดขนาด 1 : 40 เป็ นตัวส่งกาลังในการอัดผงถ่านด้วยชุดเกลียว
อัด ดังแสดงรู ปที่ 5 ที่ อยูภ่ ายในชุดอัดโดยจะเป็ นตัวลาเลียงผงถ่านที่ ผ่านการผสมมาแล้วจะถูกส่ งไปยังบล็อกอัด ผงถ่านที่
ผ่านการอัดจะมีลกั ษณะหน้าตัดเป็ นหกเหลี่ยมหรื อทรงกลมซึ่ งสามารถถอดเปลี่ยนได้ตามความต้องการ บล็อกจะยึดติดอยู่
กับหน้าแปลนของชุดอัดผงถ่านโดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50  150 มิลลิเมตร
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รู ปที่ 4 ชุดอัดผงถ่าน

รู ปที่ 5 ชุดเกลียวอัด
ถังน้ าตัวประสานของเครื่ องอัดผงถ่านแบบกิ่งอัตโนมัติ จะออกแบบตัวถังที่มีฝาปิ ดมีลกั ษณะเป็ นสเกลบอกจานวน
ระดับน้ าตัวประสาน มีหน่วยเป็ นลิตร ท่อลาเลียงน้ าตัวประสารของเครื่ องอัดผงถ่านแบบต่อเนื่ อง จะออกแบบลักษณะเป็ น
ท่อตรงและมีเจาะรู ขนาด 4.00 มิลลิเมตร จานวน 10 รู ซึ่งท่อลาเลียงน้ าตัวประสานจะติดตั้งร่ วมกับถังน้ าตัวประสาน โดยที่น้ า
ตัวประสานจะไหลลงมากักเก็บไว้ยงั ท่อลาเลียงเพื่อที่จะทาการปล่อยไปยังถังผสมผงถ่านอีกทอดหนึ่ง ดังแสดงรู ปที่ 6
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รู ปที่ 6 ท่อลาเลียงน้ า
ลักษณะถ่านที่ออกมาจากบล็อกจะมีรูปทรงตามแบบของบล็อกที่ใช้ ดังแสดงรู ปที่ 7 โดยผงถ่านที่ออกมาจากบล็อก
จะมีความร้อนเล็กน้อยที่เกิดขึ้นจากการเสี ยดสี ในกระบวนการอัดผงถ่าน

รู ปที่ 7 ลักษณะถ่านที่ผา่ นการอัด
ผลิตภัณฑ์ถ่านที่ได้จากกระบวนการอัดของเครื่ องอัดผงถ่านแบบกึ่งอัตโนมัติ จะมีลกั ษณะของผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็ น
ทรงกลมและหกเหลี่ยม หรื อรู ปทรงต่าง ๆ ตามความต้องการของผูผ้ ลิตถ่านอัดแท่ง ดังแสดงรู ปที่ 8 ขั้นตอนสุ ดท้ายนาชิ้น
ผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งไปผึ่งแดด เพื่อลดความชื้นของถ่านและให้ถ่านมีความแข็งตัวลดการแตกหักเหมาะแก่การบรรจุภณั ฑ์
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รู ปที่ 8 ผลิตภัณฑ์ถ่านที่ได้จากขบวนการอัดของเครื่ องอัดผงถ่านแบบกึ่งอัตโนมัติ
ขั้นตอนการทดลองผลิตผงถ่ านอัดแท่ ง
ขั้นตอนการผลิตถ่านอัดแท่งโดยใช้วธิ ีการผลิตดังต่อไปนี้
1. บดเศษถ่านให้ละเอียด
2. นาแป้ งมันสาปะหลังกับน้ าสะอาดมาผสมให้เข้ากันลงในถังน้ าประสาน
3. ทาการผสมให้เข้ากันระหว่างผงถ่านที่ผา่ นกระบวนการบดมาแล้วกับน้ าตัวประสาน
4. ลาเลียงผงถ่านที่ผา่ นกระบวนการผสมมาแล้วลงในชุดอัด
5. ทาการอัดถ่านแท่ง
6. นาถ่านอัดแท่งไปผึ่งแดดประมาณ 1 – 2 วัน
7. บรรจุถ่านอัดแท่งลงในกระสอบ
การทดลองและผล
เครื่ อ งอัด ผงถ่ านแบบกึ่ งอัต โนมัติ เป็ นการน าเศษผงถ่ านมาอัด เป็ นถ่ านอัด แท่ ง ด้ว ยกระบวนการบดเศษถ่ าน
ต่อจากนั้นเป็ นการผสมผงถ่านและทาการอัดแน่นผงถ่าน โดยเป็ นการนากระบวนการทางานทั้งสามให้มาอยูใ่ นสายการผลิต
เดียวกัน ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนการทดลองดังต่อไปนี้
การทดลองการอัดถ่านแท่งโดยการนาเอาเศษผงถ่าน (กิโลกรัม) แป้ งมันสาปะหลัง (กิโลกรัม) และน้ าเปล่าสะอาด
(ลิตร) มาผสมตามอัตราส่วน 10 : 05 : 3.5, 10 : 1 : 3.5, 10 : 1.5 : 3.5 แล้วทาการบดเศษถ่าน การผสมผงถ่านและการอัดผงถ่าน 3
ครั้ง สังเกตลักษณะถ่านอัดแท่งว่าลักษณะทางกายภาพของถ่านอัดแท่งสมบูรณ์หรื อไม่ และทาการทดสอบความแข็งโดย
การปล่อยจากที่สูงลงสู่ที่ต่าแล้วทาการบันทึกผล ดังตารางแสดงผลที่ 1-4
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ตารางที่ 1 ผลการทดลองเวลาในการผลิต 25 นาทีต่อรอบจานวนถ่าน 55 ก้อน
ครั้งที่

อัตราส่ วนผสมถ่ านอัดแท่ ง (ก.ก.)
(ผงถ่ าน : แป้งมัน : นา้ )

1

10 : 0.5 : 3.5

มีรูพรุ น

2

10 : 1 : 3.5

มีรูพรุ น
เล็กน้อย

3

10 : 1.5 : 3.5

ไม่มีรู
พรุ น

ลักษณะถ่ านอัดแท่ง
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ตารางที่ 2 ผลการทดลองถ่านอัดแท่งส่วนผสม 10 : 0.5 : 3.5
ครั้งที่

ความสู ง
(เมตร)

ความยาว
ถ่ านอัดแท่ ง
(เซนติเมตร)

1

1.00

10

แตกเล็กน้อย

2

1.50

10

แตก

3

2.00

10

แตก

ลักษณะถ่ านอัดแท่งทดสอบการตกกระแทก

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

795

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
ตารางที่ 3 ผลการทดลองถ่านอัดแท่งส่วนผสม 10 : 1 : 3.5
ครั้งที่

ความสู ง
(เมตร)

ความยาว
ถ่ านอัดแท่ ง
(เซนติเมตร)

1

1.00

10

ไม่แตก

2

1.50

10

แตกเล็กน้อย

3

2.00

10

แตกเล็กน้อย

ลักษณะถ่ านอัดแท่งทดสอบการตกกระแทก
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ตารางที่ 4 ผลการทดลองถ่านอัดแท่งส่วนผสม 10 : 1.5 : 3.5
ครั้งที่

ความสู ง
(เมตร)

ความยาว
ถ่ านอัดแท่ ง
(เซนติเมตร)

1

1.00

10

ไม่แตก

2

1.50

10

ไม่แตก

3

2.00

10

ไม่แตก

ลักษณะถ่ านอัดแท่งทดสอบการตกกระแทก
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สรุ ปผลการวิจัย
การพัฒนาและการสร้างเครื่ องอัดผงถ่านแบบกึ่ งอัตโนมัติ มีลกั ษณะการทางานอยู่ 3 ส่ วนหลักๆ คือ การบดเศษผง
ถ่าน การผสมเศษผงถ่านและการอัดเศษผงถ่าน ซึ่งกระบวนการทั้ง 3 อย่างนี้จะมีลกั ษณะการทางานที่แตกต่างกันออกไปดังนี้
ขั้นตอนการบดเศษผงถ่านเป็ นการบดเศษผงถ่านโดยใช้มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับที่มีกาลัง 1 แรงม้า ด้วยความเร็ ว
รอบ 1,440 รอบต่อนาที โดยที่กาลังของมอเตอร์ จะถูกส่ งไปยังพูลเลย์และสายพานเพื่อใช้ในการขับชุดเพลาแกนบด ในการ
บดแต่ละครั้งสามารถบดเศษผงถ่านได้ไม่จากัดเพราะชุดเพลาแกนบดได้ทาการออกแบบลักษณะรู ปทรงที่แข็งแรงทนต่อแรง
กระแทกและการเสี ยดสี ของเศษผงถ่านได้ดี ความเร็ วรอบที่ใช้ในกระบวนการบดเศษผงถ่าน คือ 410 รอบต่อนาที เวลาที่ใช้
ในกระบวนการบดเศษผงถ่านประมาณ 3 – 5 นาที ต่อการบดเศษผงถ่าน 10 – 15 กิโลกรัม
ขั้นตอนการผสมผงถ่านเป็ นการผสมผงถ่านโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่มีกาลัง 1/2 แรงม้า ด้วยความเร็ วรอบ
1,430 รอบต่อนาที โดยที่ กาลังของมอเตอร์ จะถูกส่ งไปยังเกียร์ ทดที่มีการปรับเปลี่ยนรอบ 1 : 50 รอบต่อนาที ใช้ขบ
ั เพลากวน
ในการผสมผงถ่านกับน้ าตัวประสาน การผสมแต่ละครั้งสามารถผสมได้ 10 – 15 กิโลกรัม ความเร็ วรอบที่ใช้ในกระบวนการ
ผสมระหว่างผงถ่านกับน้ าตัวตัวประสาน คือ 29 รอบต่อนาที เวลาที่ใช้ในการผสมประมาณ 5 นาที ต่อเศษผงถ่าน 10 กิโลกรัม
แป้ งมันสาปะหลัง 1.5 กิโลกรัม และน้ าสะอาด 3.5 ลิตร
ขั้นตอนการอัดผงถ่านเป็ นกระบวนการอัดผงถ่านโดยใช้มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับที่มีกาลัง 1 แรงม้า ด้วยความเร็ ว
รอบ 1,440 รอบต่อนาที โดยที่กาลังของมอเตอร์ จะถูกส่ งไปยังเกียร์ ทดที่มีการปรับเปลี่ยนรอบ 1 : 40 รอบต่อนาที ใช้ในการ
ขับชุดเพลาเกลียวอัด ซึ่ งค่อยทาหน้าที่ลาเลียงผงถ่านที่ผ่านกระบวนการผสมมาแล้วเข้าสู่ บล็อกอัดแบบอัตโนมัติ ความเร็ ว
รอบที่ใช้ในกระบวนการอัดเศษผงถ่าน คือ 36 รอบต่อนาที เวลาที่ใช้ในกระบวนการอัดผงถ่านประมาณ 25 นาที
ผลการดาเนินงานข้างต้นจึงเปรี ยบเทียบการอัดผงถ่านหนึ่งรอบการผลิตที่ส่วนผสม 15 กิโลกรัม ใช้เวลาผสม 5 นาที
สามารถอัดผงถ่านได้ 55 ก้อน โดยใช้เวลาในการอัดเฉลี่ยต่อครั้ง 25 นาที ซึ่ งจะได้ถ่านอัดแท่ง 55 ก้อน ซึ่ งมีน้ าหนักเฉลี่ย 0.2
กิโลกรัมต่อก้อน ใช้เวลาเฉลี่ย 25 นาทีต่อรอบการผลิต ดังนั้นการอัดผงถ่าน 110 ก้อนต่อชัว่ โมงคิดเป็ นการทางานต่อวัน
เมื่อกาหนดให้การทางานหนึ่งวันเท่ากับ 8 ชัว่ โมง
การวิเคราะห์ ผลการดาเนิ น งานข้างต้น จึ งสรุ ปได้ว่าการอัดผงถ่าน 1 ชั่วโมงสามารถอัดผงถ่านได้ 110 ก้อนต่ อ
ชัว่ โมงดังนั้นการอัด 1 วันจะได้ถ่านอัดแท่ง 880 ก้อนต่อวัน ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ขนาดของบล็อกและความยาวของผลิตภัณฑ์ถ่าน
อัดแท่ง
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รถหุ่นยนต์ ขนาดเล็กสาหรับตรวจสอบสภาพแวดล้ อมผ่ านคลาวด์
Robot Car Kit for Detection Environment to Cloud
ไพฑูรย์ รักเหลือ1 และ วันเฉลิม ชั้นวัฒนพงศ์1
Paitoon Rakluea1 and Wanchalerm Chanwattanapong1

บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการพัฒนารถหุ่นยนต์ขนาดเล็กสาหรับตรวจสอบสภาพแวดล้อมผ่านคลาวด์ ซึ่งได้นาเสนอการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตทุกสรรพสิ่ ง รถหุ่ นยนต์ใช้ระบบอัจฉริ ยะเพื่อตอบสนองเพื่อให้ตอบสนองต่ออุปกรณ์
เซ็ น เซอร์ ได้อ ย่างรวดเร็ ว เซ็ น เซอร์ แ บบดิ จิ ต อลรุ่ น AM2302/DHT22 ถู ก ใช้ส าหรั บ เซ็ น เซอร์ ว ดั ความชื้ น สัม พัท ธ์ แ ละ
อุณ หภูมิ โดยมี ความเที่ ยงตรงในการว่าค่าความชื่ น สัมพัท ธ์ +- 5%. ย่านอุณ หภู มิตรวจวัดได้อยู่ที่ -40 C to 80 C. และ
เซ็นเซอร์ วดั แสงแวดล้อมสามารถตรวจจับความส่ องคว่างได้ยา่ นกว้าง รถหุ่ นยนต์สามารถควบคุมได้ภายในระยะทาง 45
เมตร ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนกับโมดูลบลูทูธ ซึ่งสัญญาณวิทยุของโมดูลบลูทูธจะหลีกเลี่ยงการแทรกสอดของสัญญาณจาก
ความถี่อื่นได้โดยวิธีการเปลี่ยนความถี่หลังจากที่ ส่งหรื อรับแพ็คเก็จข้อมูล ระบบแอนดรอยด์ถูกจัดเตรี ยมไว้สาหรับเป็ น
ซอฟต์แวร์ ในการควบคุมรถหุ่ นยนต์ และมีอาดุยโน่ ถูกเชื่อมต่อเพื่อควบคุมฮาร์ ดแวร์ของรถหุ่ นยนต์ NodeMCU/ESP8266
ถู ก ใช้ส าหรั บ การอัพ โหลดข้อ มู ล สภาพแวดล้อ มไปยัง กูเกิ ล ชี ท ในคลาวด์ ผ่านระบบไวไฟ และแสดงผลเป็ นกราฟที่
Thingspeak.co
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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

บทนา
ในปั จจุบนั โลกของเราได้มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นได้ในทุกๆ วัน เช่น ภัยพิบตั ิ อุบตั ิเหตุ และเหตุการณ์ไม่คาดคิด
อีกมากมาย เมื่อมี การทางานในบริ เวณที่ มนุ ษย์ไม่สามารถเข้าปฏิ บัติการได้ หรื ออาจมี เหตุการณ์ อนั ตรายในกรณี ที่มีการ
สารวจในบริ เวณที่ ประสบภัย (Khushwant et al., 2013) ดังนั้นรถสารวจจึ งมีความสาคัญและมีบทบาทในการทางาน เพื่อ
ช่วยให้ผใู ้ ช้งานลดความเสี่ ยงในด้านต่างๆ ในกรณี ที่ตอ้ งเข้าไปสารวจในพื้นที่เสี่ ยงภัย หุ่ นยนต์น้ นั มีความสามารถในการ
ทางานที่สูงและมีประสิ ทธิภาพ การออกแบบและการพัฒนาหุ่ นยนต์ในงานวิจยั นี้มุ่งเน้นไปที่การตรวจสภาพแวดล้อมในพื้นที่
ที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าไปถึงหรื อพื้นที่เสี ยงอันตราย โดยประยุกต์ใช้งานร่ วมกับเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตทุกสรรพสิ่ ง (Internet of
Thing; IOT) และเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ การนาเอาเทคโนโลยี IOTและคลาวด์มาใช้งานทาให้สามารถส่งข้อมูลปริ มาณที่
เยอะจากเซ็นเซอร์ และข้อมูลอื่น ๆ เข้าสู่ ศูนย์ขอ้ มูล (Data Center) บนระบบคลาวด์ ซึ่ งจะมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลทึ่เข้ามาแบบ
เรี ยลไทม์โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสตรี ม (Stream Analytics) แน่นอนว่าการใช้งานบนคลาวด์ จะต้องมีระบบป้ องกัน
ข้อ มู ล ที่ มี ค วามเสถี ย รภาพและสามารถท างานได้อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง การผนวกเอาเทคโนโลยี IOT และคลาวด์ เพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถของหุ่ นยนต์และเป็ นการยกระดับความสามารถของหุ่ นยนต์ในอีกระดับหนึ่ ง และในปั จจุบันการพัฒ นา
หุ่นยนต์จะประยุกต์ใช้สมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ (Android) มาควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่ นยนต์ ซึ่ งระบบแอนดรอยด์น้ ี
จะเป็ นซอฟต์แวร์ โอเพ่นซอร์ ส มี ขอ้ ดี คือ ต้น ทุ น ต่ า สามารถปรั บ ปรุ งโปรแกรมได้ด้วยตนเองโดยไม่ ติด ลิ ข สิ ท ธิ์ และ
ซอฟต์แวร์สามารถทางานร่ วมกับการบอร์ดไมโครคอลโทรลเลอร์แบบต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
งานวิจัยนี้ น าเสนอการพัฒ นารถหุ่ น ยนต์ข นาดเล็กส าหรั บ ตรวจสอบสภาพแวดล้อ มผ่านระบบคลาวด์ ซึ่ งได้
นาเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ ตทุ กสรรพสิ่ งประยุกต์ร่วมกับเซ็ นเซอร์ แบบดิ จิตอลรุ่ น AM2302/DHT22
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สาหรับตรวจจับอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และ เซ็นเซอร์ BH1750 สาหรับตรวจจับความเข้มของแสง โดยทาการควบคุม
รถหุ่ นยนต์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ ทโฟนระบบแอนดรอยด์ (Android) (Nolan et al., 2012)รวมทั้งประยุกต์ใช้ไมโครคอลโทรล
เลอร์ แบบอาดุ ยโน่ น าโน(Arduino Nano) และ NodeMCU/ESP8266 เพื่อควบคุ มการเคลื่ อนที่ ของรถหุ่ นยนต์และจัดเก็บ
ข้อมูลสภาพแวดล้อมไปยังกูเกิลชีทผ่านระบบคลาวด์ พร้อมทั้งแสดงผลเป็ นกราฟที่ Thingspeak.com
หลักการออกแบบรถหุ่นยนต์ ขนาดเล็กสาหรับตรวจสอบสภาพแวดล้ อมผ่านคลาวด์
1. บล๊ อกไดอะแกรมการทางานรถหุ่นยนต์ ขนาดเล็ก
บล็อ กไดแกรมการท างานของรถหุ่ น ยนต์ข นาดเล็ก ส าหรั บ ตรวจสอบสภาพแวดล้อ มผ่านคลาวด์ ประกอบ
ประกอบไปด้วย เซนเซอร์ ตรวจวัดอุณหภูมิ เซ็นเซอร์ ตรวจวัดความชื้น และเซ็นเซอร์ ตรวจวัดความเข้มแสง ทาหน้าที่ เป็ น
อินพุตเพื่อตรวจวัดสภาพแวดล้อม ค่าที่ เซนเซอร์ ทาการตรวจจับได้จะถูกประมวลผลด้วยบอร์ ด ESP8266 NodeMCU และ
ส่งข้อมูลสภาพแวดล้อมจัดเก็บไปยังกูเกิลชีทในคลาวด์ผา่ นระบบไวไฟ และแสดงผลเป็ นกราฟที่ Thingspeak.com
สาหรับการควบคุมรถหุ่ นยนต์ขนาดเล็ก จะใช้แอพพลิเคชัน่ ของอุปกรณ์สมาร์ทโฟนควบคุมรถหุ่ นยนต์ผา่ นระบบ
แอนดรอยด์ โดยมีโมดูลบลูทูธ HC-06 ต่อเข้าที่พอร์ตอินพุต TX1 และ พอร์ตอินพุต RX0 ของบอร์ ด อาดูโน่นาโน ใน
ส่วนของการขับเคลื่อนจะใช้โมดูล Driver Motor L298N

ภาพที่ 1 บล๊อกไดอะแกรมการทางานรถหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
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2. การออกแบบทางด้ านฮาร์ ดแวร์ ของรถหุ่นยนต์ ขนาดเล็ก

ภาพที่ 2 การต่อเซ็นเซอร์กบั บอร์ด ESP8266 NodeMCU
จากภาพที่ 2 แสดงการเชื่ อ มต่ อเซ็ น เซอร์ ในการตรวจจับ สภาพแวดล้อ ม ประกอบไปด้วย เซนเซอร์ ต รวจวัด
อุณหภูมิ เซ็นเซอร์ ตรวจวัดความชื้ น และเซ็นเซอร์ ตรวจวัดความเข้มแสง ทาหน้าที่ เป็ นอินพุตเพื่อตรวจวัดสภาพแวดล้อม
ค่าที่เซนเซอร์ทาการตรวจจับได้จะถูกประมวลผลด้วยบอร์ด ESP8266 NodeMCU
เซนเซอร์ ตรวจวัดความเข้มแสง BH1750 คืออุปกรณ์ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณแสง สามารถตรวจจับ
ความส่ องคว่างได้ย่านกว้าง ให้ค่าเป็ นดิจิทลั ความละเอียดสู งถึง 16 บิ ต เชื่ อมต่อแบบ I2C bus ความเร็ วสาหรับบัสข้อมูล
400 KHz ทาให้ประหยัดจานวนสัญญาณเชื่อมต่อ ใช้แรงดันไฟเลี้ยงในช่วง 2.4 – 3.6 โวลท์ ให้ค่าในการวัดเป็ นหน่วย Lux
("ลักซ์") ซึ่งเป็ นหน่วยการวัดแบบ SI สาหรับความสว่าง (illuminance) = 1 lumen per square meter ระยะเวลาในการวัดแต่
ละครั้ง: ประมาณ 120 msec (สาหรับ 0.5 Lux หรื อ 1 Lux), 16 msec (สาหรับ 4 Lux) ขึ้นอยูก่ บั โหมดการวัดที่เลือก
เซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ DHT22 เป็ นเซ็นเซอร์ซ่ ึ งมีราคาถูก ให้ค่าเป็ นแบบดิจิทลั ใช้ขาสัญญาณ
ดิจิทลั เพียงเส้นเดียวในการเชื่อมต่อแบบบิตอนุกรมสองทิศทาง (serial data, bi-directional) โดยมีความเที่ยงตรงในการว่าค่า
ความชื่นสัมพัทธ์ +- 5%. ย่านอุณหภูมิตรวจวัดได้อยูท่ ี่ -40 C to 80 C. โดยจะใช้ขาสัญญาณเพียงเส้นเดียวคือ DATA (หรื อ
SDA) แบ บ ส องทิ ศท าง และใน สถาน ะป รกติ สั ญ ญ าณ DATA จะเป็ น HIGH ใน การอ่ า น ข้ อ มู ล แต่ ละค รั้ ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะต้องกาหนดให้ขา DATA เป็ นเอาต์พุต และสร้างบิต START ซึ่ งจะต้องเป็ น LOW อย่างน้อย 800
µsec จากนั้นจึ งให้เป็ น HIGH อย่างน้อย 20 µsec หลังจากนั้นเป็ นการรอการตอบกลับ (response) และจากไอซี ขา DATA
จะต้องถูกเปลี่ยนเป็ นอินพุตเริ่ มต้นของการตอบกลับไอซี จะดึ งสัญญาณลงเป็ น LOW และปล่อยให้เป็ น HIGH ช่วงละ 80
µsec โดยประมาณ (เรี ยกว่า Response Bit) จากนั้นจึ งจะเป็ นการส่ งข้อมูลที ละบิ ต รวม 40 บิ ต (ช่ วง LOW ตามด้วยช่ วง
HIGH) ช่วง LOW ของแต่ละบิ ต จะกว้างเท่ากัน แต่จะต่างกันในช่วง HIGH สาหรับบิ ตที่มีค่าเป็ น 0 หรื อ 1 (ใช้ความกว้าง
ช่วง HIGH ในการจาแนกค่าของบิต) โดยแสดงลักษณะสัญญาณแบบบิตข้อมูลดังภาพที่ 3 ซึ่ งแสดงว่าสองไบต์แรกสาหรับ
ความชื้น สองไบต์ต่อมาสาหรับอุณหภูมิ และไบต์สุดท้ายเป็ น checksum หรื อ parity bits
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ภาพที่ 3 สัญญาณบิตข้อมูลของเซ็นเซอร์ DHT 22
ESP8266 NodeMCU คือ แพลตฟอร์ มหนึ่ งที่ ใช้ช่วยในการสร้างนวัตกรรมอินเตอร์ เน็ ตทุกสรรพสิ่ ง Internet of
Things (IoT) ที่ ประกอบไปด้วย Development Kit (ตัวบอร์ ด) และ Firmware (ซอฟต์แวร์ บนบอร์ ด) ที่ เป็ นโอเพ่น ซอร์ ส
สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Lau ได้ ทาให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น มาพร้อมกับโมดูลไวไฟ(ESP8266) ซึ่งเป็ นหัวใจสาคัญใน
การใช้เชื่อมต่อกับอินเตอร์ เน็ตนั่นเอง ตัวโมดูลESP8266นั้นมีอยู่ดว้ ยกันหลายรุ่ น ตั้งแต่เวอร์ ชนั แรกที่เป็ น ESP-01 ไปจน
ปั จจุบนั มีถึง ESP-12 แล้ว และที่ฝังอยูใ่ น NodeMCU version แรกนั้นก็เป็ น ESP-12 แต่ใน version2 นั้นจะใช้เป็ น ESP-12E
แทน ซึ่งการใช้งานโดยรวมก็ไม่แตกต่างกันมากนัก NodeMCU นั้นมีลกั ษณะคล้ายกับ Arduino*ตรงที่มีพอร์ต Input Output
buil in มาในตัว สามารถเขียนโปรแกรมคอนโทรลอุปกรณ์ I/O ได้โดยไม่ตอ้ งผ่านอุปกรณ์ อื่นๆ และเมื่อไม่นานมานี้ ก็มี
นักพัฒนาที่ สามารถทาให้ Arduino IDE ใช้งานร่ วมกับ Node MCU ได้ จึ งทาให้ใช้ภาษา C/C++ ในการเขียนโปรแกรมได้
ทาให้สามารถใช้งานได้หลากหลายมากยิง่ ขึ้น NodeMCU ตัวนี้สามารถทาอะไรได้หลายอย่างมากโดยเฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
กับ IoT ไม่วา่ จะเป็ นการทา Web Server ขนาดเล็ก การควบคุมการเปิ ดปิ ดไฟผ่าน WiFi และอื่นๆ อีกมากมาย

ภาพที่ 4 การเชื่อมต่อภาคจ่ายไฟ ภาคควบคุมรถ และโมดูลบลูทูธ กับบอร์ดอาดูโน่นาโน
จากภาพที่ 4 แสดงการเชื่อต่อภาคจ่ายไฟ ภาคควบคุมรถ และโมดูลบลูทูธ กับบอร์ดอาดูโน่นาโน โดย การควบคุม
รถหุ่นยนต์ขนาดเล็กสาหรับตรวจสอบสภาพแวดล้อมผ่านคลาวด์จะควบคุมผ่านระบบ Android โดยใช้แอพพลิเคชัน่ จาก
สมาร์ทโฟนในการควบคุมการเคลื่อนที่ของรถหุ่นยนต์ โดยมีโมดูลบลูทูธ HC-06 ต่อเข้าที่พอร์ตอินพุต TX1 และ RX0 ของ
บอร์ดอาดูโน่นาโน ซึ่งสัญญาณวิทยุของโมดูลบลูทูธจะหลีกเลี่ยงการแทรกสอดของสัญญาณจากความถี่อื่นได้โดยวิธีการ
เปลี่ยนความถี่หลังจากที่ส่งหรื อรับแพ็คเก็จข้อมูล (Mohammed et al., 2014) ในส่วนของการเชื่อมต่อกับ Driver Motor
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

805

L298N ทาหน้าที่ในการขับเคลื่อนมอเตอร์ให้ทางาน โดยต่อพอร์ต 2-5 และ พอร์ต 10-11 ของบอร์ดอาดูโน่เข้ากับบอร์ดขับ
มอเตอร์ L298N โดยพอร์ต 2 ต่อเข้า IN 1 และพอร์ต3 ต่อเข้า IN 2 ของสาหรับการเคลื่อนที่เลี้ยวซ้าย ส่วนพอร์ต 4 ต่อเข้า IN
3 และพอร์ต 5 ต่อเข้า IN 4 สาหรับการเคลื่อนที่ให้เลี้ยวขวาโดยที่พอร์ต 10 จะเป็ นการควบคุมความเร็ วของมอเตอร์ดา้ นซ้าย
(PWM SPEED LEFT) และพอร์ต 11 จะเป็ นการควบคุมความเร็ วของมอเตอร์ดา้ นขวา (PWM SPEED RIGHT) โดยมี
องค์ประกอบของวัสดุที่ใช้ในการเชื่อมต่อรถหุ่นยนต์ ดังนี้
อาดูโน่ นาโน คือ เครื่ องมือสาหรับใช้พฒั นาระบบสมองกลฝั งตัว (Embedded System) มีภาษามาตรฐานสาหรับ
การเขียนโปรแกรม โดยจะใช้ตวั ควบคุมหรื อชิพไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล AVR ที่มีขนาดเล็กเพื่อให้มีความเหมาะสม
กับ งานขนาดเล็ก อย่าง Atmega328 ซึ่ งอาดู โ น่ มี จุด เด่ น ในเรื่ อ งของความง่ ายต่ อ การเรี ยนรู ้ แ ละใช้งาน เนื่ อ งจากมี ก าร
ออกแบบคาสัง่ ต่างๆ ขึ้นมาสนับสนุนการใช้งานด้วยรู ปแบบที่ง่าย ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมลงบนบอร์ ดอาดูโน่ นั้น
จะใช้ภาษา C++ ซึ่งเป็ นรู ปแบบของโปรแกรมภาษาซี ประยุกต์แบบหนึ่ งที่มีโครงสร้างของตัวภาษาโดยรวมใกล้เคียงกันกับ
ภาษาซีมาตรฐาน (ANSI-C) อื่นๆ เพียงแต่ได้มีการปรับปรุ งรู ปแบบในการเขียนโปรแกรมบางส่ วนที่ผิดเพี้ยนไปจาก ANSIC*เล็กน้อยเพื่อช่วยลดความยุง่ ยากในการเขียนโปรแกรมและให้ผเู ้ ขียนโปรแกรมสามารถเขียนโปรแกรมได้ง่ายและสะดวก
มากขึ้นกว่าการเขียนภาษาซี ตามแบบมาตรฐานของ ANSI-C โดยตรง ซึ่งอาดูโน่จะมีลกั ษณะการทางานเช่นเดียวกันกับ Text
Editor โดยจะเลื อ กใช้ C- Compiler ของ “GNU AVR-GCC Toolchain” ร่ ว มกับ Library Function ของ “avr-libc” ส่ ว น
Utility ที่ ใช้ในการ Upload Code ให้กบั AVR นั้นก็จะใช้ของ “AVRDude” ซึ่ งคุณสมบัติของอาดูโน่ นาโนจะประกอบไป
ด้วยชิ พไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmel ATmega328 แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน 5 โวลท์ หน่ วยความจา 32 KB และความเร็ ว
สัญญาณนาฬิกา 16 MHz
ชุดขับ มอเตอร์ L298N (Motor Driver L298N) เป็ นบอร์ ดขับเคลื่ อนหลักให้กับหุ่ นยนต์เพื่อควบคุ มชุ ดไดรฟ์
มอเตอร์ (Motor Driver) เป็ นชุ ด ขับ มอเตอร์ ชนิ ด H-Bridge ซึ่ งจะถู กน าไปใช้ในการควบคุ ม ทิ ศ ทาง และความเร็ วของ
มอเตอร์ (Aruna et al., 2017) โดยสามารถควบคุมมอเตอร์ ได้ท้ งั หมด 2 ชุดสัญญาณ คือวงจร H-Bridge ของ L298N*จะขับ
กระแสเข้ามอเตอร์ ตามขั้วที่กาหนดด้วยลอจิกเพื่อควบคุมทิศทาง ส่ วนความเร็ วของมอเตอร์ น้ นั จะถูกควบคุมด้วยสัญญาณ
(PWM Pulse Width Modulation)
โมดูลบลูทูธ HC-06 (Bluetooth HC-06) เป็ นแบบ 4 ขา ใช้แรงดันไฟเลี้ยง 3.3 VDC และระยะการรับส่งประมาณ
30 ฟุต มี LED แสดงสถานะการทางานใช้กระแสประมาณ 150 mA
แบตเตอรี่ ลิเธี ยม - โพลิเมอร์ (Lithium – Polymer Battery) ในส่ วนของแรงดันที่ เหมาะสมสาหรับหุ่ นยนต์ คื อ
ขนาด 2 เซลล์ หรื อ 7.4 V โดยต่อดังภาพที่ 5 เนื่ องจากสามารถใช้ได้ท้ งั มอเตอร์ ไฟตรงและเซอร์ โวมอเตอร์ ไม่ควรใช้งาน
แบตเตอรี่ ที่แรงดันมากกว่านี้ เนื่องจากถ้าจ่ายไฟไปยังวงจรขับมอเตอร์เป็ นเวลานาน วงจรขับมอเตอร์จะเสี ยหายได้
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ภาพที่ 5 การเชื่อมต่อเซลล์แบตเตอรี่ สาหรับนาไปใช้กบั รถหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
2.1 การประกอบรถหุ่นยนต์ ขนาดเล็กสาหรับการตรวจสภาพแวดล้ อมผ่านคลาวด์

ภาพที่ 6 สัดส่วนในมุมบนของรถหุ่นยนต์ในด้านกว้างกับยาวและตาแหน่งในการติดตั้งอุปกรณ์

(ก) ชั้นล่าง

(ข) ชั้นกลาง

(ค) ชั้นบน
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(ง) รถหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่ประกอบเสร็ จสมบูรณ์
ภาพที่ 7 วิธีการประกอบรถหุ่นยนต์ขนาดเล็กสาหรับการตรวจสภาพแวดล้อมผ่านคลาวด์
หลักในการออกแบบและการประกอบอุปกรณ์ ต่าง ๆ เป็ นรถหุ่ นยนต์ขนาดเล็กถูกแสดงดังภาพที่ 6-7 โดยการ
ประกอบนั้นจะแบ่งเป็ นทั้งหมด 3 ชั้น คือ
ชั้นล่าง จะนามอเตอร์ กระแสตรงทั้งสี่ ตวั ต่อเข้ากับชุดขับมอเตอร์ L298N เข้ากับบอร์ดอาดูโน่ นาโน เพื่อใช้ในการ
ขับเคลื่อนมอเตอร์ในการเคลื่อนที่ พร้อมทั้งเชื่อมต่อกับโมดูลบลูทูธ HC-06 เพื่อการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการ
ควบคุ มการเคลื่อนที่ ของรถ สาหรั บชั้นกลางจะประกอบโมดู ลเซนเซอร์ วดั อุณหภูมิและความชื้ น DHT22 และโมดู ล
เซนเซอร์ ตรวจจับแสง BH1750 ต่อเข้ากับบอร์ ด ESP8266 NodeMCU เพื่อใช้ในการส่ งค่าผ่านสภาพแวดล้อมไปยังระบบ
คลาวด์ และชั้นบนสุดนั้น จะเป็ นโมดูลวัดไฟแจ้งเตือนแบตเตอร์รี่ และสวิตซ์เปิ ดปิ ดการทางานของรถ (Saurav et al., 2015)
3. การออกแบบทางด้ านซอฟต์ แวร์ ของรถหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
ในบทความนี้ จะนาเสนออัลกอริ ทึมการออกแบบทางด้านซอฟต์แวร์ ของรถหุ่ นยนต์ขนาดเล็ก โดยใช้โปรแกรม
Arduino IDE โดยจะแบ่ งอัล กอริ ทึ ม ใน 3 ส่ ว นหลัก ๆ (Sudhakar et al., 2016) คื อ โปรแกรมควบคุ ม รถหุ่ น ยนต์ และ
โปรแกรมตรวจจับสภาพแวดล้อม และโปรแกรมสาหรับการเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างโค้ดอัลกอริ ทึมของรถหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
ตัวอย่างโค้ดอัลกอริ ทึม
ตัวอย่างโค้ดอัลกอริ ทึม
การ ตัวอย่างโค้ดอัลกอริ ทึม
การ
การควบคุมรถหุ่นยนต์
ตรวจจับสภาพแวดล้อม
เก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์
void loop()

{

void loop() {

String input="";

float h = dht.readHumidity();

while(Serial.available()){

float t = dht.readTemperature();

input+=(char)Serial.read();
delay(5);

}

if(input=="n")
stp();

Serial.println(h);

}

Serial.print("temp : ");

{

Serial.println(t);

}

else if(input=="R")
rev();

Serial.print("hum : ");

{

else if(input=="F")
fwd();

uint16_t lux =
lightMeter.readLightLevel();

Serial.print("Light: ");

{

Serial.print(lux);

}

else if(input.indexOf("TL")>-1){
lft();

String hum = (String)h;

}

else if(input.indexOf("TR")>-1){
rght();

String temp = (String)t;
String Light = (String)lux;

}

else if(input!="")

Serial.println(" lx");

{

motorSpeed=input.toInt(); }

if (client.connect(thingSpeakAddress,
80)) { Serial.println(data);
client.print("POST /update
HTTP/1.1\n");
client.print("Host:
api.thingspeak.com\n");
client.print("Connection: close\n");
client.print("XTHINGSPEAKAPIKEY: " +
writeAPIKey + "\n");
client.print("Content-Type:
application/x-www-form-urlencoded\n");
client.print("Content-Length: ");
client.print(data.length());
client.print("\n\n");
client.print(data);

}}

String data = "field1=" + temp +
"&field2=" + hum+"&field3=" +
Light;

}
4. ผลการทดสอบรถหุ่นยนต์ ขนาดเล็กสาหรับตรวจสอบสภาพแวดล้ อมผ่านระบบคลาวด์
ในการทดสอบรถหุ่ นยนต์ขนาดเล็กสาหรับตรวจสอบสภาพแวดล้อมในระยะทาง 45 เมตร จะทดสอบโดยการ
ตรวจจับอุณหภูมิความชื้น และความเข้มแสง และนาข้อมูลไปจัดเก็บในกูเกิลชีทในเว็บไซต์ของระบบคลาวด์ ดังภาพที่ 8-9
รวมทั้งสามารถแสดงผลเป็ นกราฟที่ Thingspeak.com และข้อมูลที่ถูกจัดเก็บสามารถดาวน์โหลดข้อมูลย้อนหลังได้
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ภาพที่ 8 เว็บไซต์ที่ทาการเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมผ่านระบบคลาวด์

ภาพที่ 9 ตัวอย่างกราฟการแสดงผลการวัดความชื้นที่ Thingspeak.com ของรถหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
การทดสอบความเที่ ยงตรงและเสถียรภาพของการตรวจจับอุณหภูมิ ความชื้น และความเข้มแสง จากรถหุ่ นยนต์
ขนาดเล็กสาหรับตรวจสอบสภาพแวดล้อมผ่านคลาวด์ จะทาการทดสอบทั้งหมดอยู่ 3 สถานที่ คือ
1) จุดทดสอบในพื้นที่โล่ง กลางแจ้ง ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทดสอบวันที่ 25
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 16.00 น. ดังภาพที่ 10 (ก)
2) จุดทดสอบพื้นที่ มีสิ่งกี ดขวาง กลางแจ้ง บริ เวณลานอนันต์รังสรรค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี
ทดสอบวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 17.00 น. ดังภาพที่ 10 (ข)
3) จุดทดสอบพื้นที่มีสิ่งกีดขวาง ในที่ร่ม ภายในโรงยิมเนเซียมราชมงคลธัญบุรี ทดสอบวันที่ 25 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2561 เวลา 16.30 น. ดังภาพที่ 10 (ค)
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(ข) พื้นที่มีสิ่งกีดขวาง กลางแจ้ง
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(ค) พื้นที่มีสิ่งกีดขวาง ในที่ร่ม

ภาพที่ 10 การทดสอบความเที่ยงตรงและเสถียรภาพของการตรวจจับอุณหภูมิ ความชื้น และความเข้มแสง จากรถหุ่นยนต์
ขนาดเล็กสาหรับตรวจสอบสภาพแวดล้อมผ่านคลาวด์
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความเที่ยงตรงและเสถียรภาพของการตรวจจับสภาพแวดล้อม
DHT22 SENSOR
TEMPERATURE (°C)
ระยะทาง
(เมตร)

พื้นที่มีสิ่ง
ที่โล่ง
กีดขวาง
กลางแจ้ง
กลางแจ้ง

BH1750 SENSOR

HUMIDITY (%)

LIGHT (lux)

พื้นที่มี
พื้นที่มี
พื้นที่มี
พื้นที่มีสิ่ง
พื้นที่มีสิ่ง
สิ่ งกีด
ที่โล่ง
สิ่ งกีด
ที่โล่ง
สิ่ งกีด
กีดขวาง
กีดขวาง
ขวาง กลางแจ้ง
ขวาง กลางแจ้ง
ขวาง
กลางแจ้ง
กลางแจ้ง
ในที่ร่ม
ในที่ร่ม
ในที่ร่ม

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

จากตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบความเที่ยงตรงและเสถียรภาพของการตรวจจับสภาพแวดล้อมของรถหุ่ นยนต์
ขนาดเล็กส าหรั บตรวจสอบสภาพแวดล้อมผ่านคลาวด์ จากผลที่ ได้แสดงให้เห็ นว่าอุปกรณ์ เซ็ นเซอร์ มีความไวในการ
ตรวจจับที่ดีและมีเสถียรภาพในการทางาน โดยมีความเที่ยงตรงในการว่าค่าความชื่นสัมพัทธ์ +- 5%. ย่านอุณหภูมิตรวจวัด
ได้อยู่ที่ -40 C to 80 C. และเซ็ น เซอร์ วดั แสงแวดล้อมสามารถตรวจจับความส่ องคว่างได้ย่านกว้าง รถหุ่ น ยนต์สามารถ
ควบคุมได้ภายในระยะทาง 45 เมตร และสามารถจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ได้แบบเรี ยลไทม์ (real time)

(ก) เดินหน้า

(ข) ถอยหลัง

(ค) เลี้ยวซ้าย

(ง) เลี้ยวขวา

ภาพที่ 11 สัญญาณ PWM จากออสซิลโลสโคปที่พอร์ตต่าง ๆ ของบอร์ดอาดูโน่นาโน
ภาพที่ 11 แสดงผลการวัดทดสอบสัญ ญาณ PWM ที่ วดั ได้จากออสซิ ล โลสโคป เมื่ อ ให้มี การเคลื่ อนที่ ข องรถ
หุ่นยนต์ขนาดเล็ก ที่ 4 สถานะ คือ เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา โดยให้ความเร็ วของมอเตอร์อยูท่ ี่ 50 เปอร์ เซ็นของ
ความความเร็ วสู งสู ด ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าเมื่อมีการควบคุ มรถผ่านสมาร์ ทโฟนและบอร์ ดอาดู โน่ ทาการร่ วมกับบอร์ ดการ
ขับเคลื่อนมอเตอร์ L980N ในการขับเคลื่อนรถหุ่นยนต์ ทาให้การขับเคลื่อนมีเสถียรภาพและสัญญาณวิทยุของโมดูลบลูทูธ
จะไม่มีการแทรกสอดของสัญญาณจากความถี่ขา้ งเคียง (Annu et al., 2017)
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สรุ ปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้ น าเสนอการพัฒ นารถหุ่ น ยนต์ข นาดเล็กส าหรั บ ตรวจสอบสภาพแวดล้อ มผ่านระบบคลาวด์ ซึ่ งได้
นาเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ ตทุ กสรรพสิ่ งประยุกต์ร่วมกับเซ็ นเซอร์ แบบดิ จิตอลรุ่ น AM2302/DHT22
สาหรับตรวจจับอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และ เซ็นเซอร์ BH1750 สาหรับตรวจจับความเข้มของแสง โดยทาการควบคุม
รถหุ่ นยนต์ผา่ นอุปกรณ์สมาร์ ทโฟนระบบแอนดรอยด์ (Android) รวมทั้งประยุกต์ใช้ไมโครคอลโทรลเลอร์ แบบอาดุยโน่นา
โน(Arduino Nano) และ NodeMCU/ESP8266 เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ ของรถหุ่ นยนต์และจัดเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมไป
ยังกูเกิ ลชี ทผ่านระบบคลาวด์ พร้อมทั้งแสดงผลเป็ นกราฟที่ Thingspeak.com จากผลการทดสอบแสดงให้เห็ นว่าอุปกรณ์
เซ็นเซอร์ มีความไวในการตรวจจับที่ ดีและมีเสถียรภาพในการทางาน โดยมีความเที่ยงตรงในการว่าค่าความชื่นสัมพัทธ์ +5%. และมีย่านอุณ หภูมิที่สามารถตรวจจับได้อยู่ที่ -40 C to 80 C. และเซ็ นเซอร์ วดั แสงแวดล้อมสามารถตรวจจับความ
ส่องคว่างได้ยา่ นกว้าง รถหุ่นยนต์สามารถควบคุมได้ภายในระยะทาง 45 เมตร และสามารถจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ได้
แบบเรี ยลไทม์ (real time)

กิตติกรรมประกาศ
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ตู้รับจดหมายอัจฉริยะ
Intelligent Mailboxes
ธีรโชติ โมทอง สิ ริลกั ษณ์ เกื้อวงค์1 และ กฤษณ์ ทองขุนดา2
Teerachot Motong Sirilak Kuawong1 Grit Tongkhundam2

บทคัดย่อ
ปั จจุ บัน ความเจริ ญ ก้าวหน้าทางด้านวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพฒ
ั นาไปอย่างรวดเร็ วและทันสมัย เข้ามามี
บทบาทในชีวิตประจาวันของคนส่ วนใหญ่มากขึ้น ทั้งการนาเอานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวันทางด้านต่าง ๆ
เช่น การเปิ ด-ปิ ดไฟด้วยโทรศัพท์ ดังนั้นผูพ้ ฒั นาเห็นว่าการพัฒนาตูร้ ับจดหมายอัจฉริ ยะก็เป็ นการนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
และนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในรู ปแบบของ Internet of thing ซึ่ งเข้ามามีบทบาทในปั จจุบนั โดยการรับจดหมายในอดีต
นั้น ถ้าหากที่อยูป่ ลายทางไม่มีผรู ้ ับ แล้วมีจดหมายมาส่ งอาจจะทาให้จดหมายของผูร้ ับหายได้ หรื อบางทีผรู ้ ับ ก็ไม่สามารถ
ทราบได้วา่ มีจดหมายมาส่ ง ดังนั้นผูพ้ ฒั นาจึ งพัฒนาตูร้ ับจดหมายอัจฉริ ยะ ที่ สามารถรู ้ได้วา่ มีจดหมายมาส่ งหรื อไม่ แม้ว่า
ปลายทางจะไม่มีผูร้ ับก็จะมีขอ้ ความแจ้งเตือนทางไลน์วา่ มีจดหมายมาส่ งจานวนกี่ฉบับ เป็ นการสร้างความสะดวก สบาย
ให้แก่ผใู ้ ช้งานเป็ นอย่างมาก เหมาะสาหรับผูท้ ี่ทางานนอกบ้านหรื อผูท้ ี่ตอ้ งเดินทางออกนอกบ้านบ่อย ๆ ทาให้สามารถรับรู ้
ได้ตลอดเวลา และเมื่อมีการเปิ ดตูร้ ับจดหมายเพื่อทาการเอาจดหมายออก จะมีขอ้ ความแจ้งเตือนว่าได้เอาจดหมายออกแล้ว
หลังจากนั้นตูร้ ับจดหมายจะเริ่ มนับจดหมายใหม่อีกครั้งหลังจากปิ ดตู ้ ผลการวิจยั พบว่าตูร้ ับจดหมายอัจฉริ ยะมีการแจ้งเตือน
เมื่อมีจดหมายใส่ เข้าตู ้ จานวนกี่ ฉบับโดยจะแจ้งเตือนผ่านทางไลน์ และจะมีการแจ้งเตือนอีกครั้งเมื่อมีการเปิ ดตู ้ ซึ่ งเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของผูพ้ ฒั นา
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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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บทนา
ในปั จจุบันการบริ การรับส่ งจดหมายหรื อพัสดุภายในประเทศไทยนั้น โดยผูค้ นส่ วนใหญ่มกั จะใช้บริ การของ
ไปรษณี ยไ์ ทยซึ่ งเป็ นหน่ วยงานราชการ หรื อ Kerry Express หน่ วยงานของเอกชน ในบางกรณี ที่การส่ งจดหมายนั้น ผูร้ ับ
ปลายทางไม่ได้อยูบ่ า้ นหรื อติดธุระข้างนอกบ้านทาให้ผรู ้ ับไม่สามารถทราบได้ว่ามีจดหมายมาส่ งหรื อไม่ หรื อจดหมายที่
กาลังรออยู่น้ นั ได้มีการจัดส่ งแล้วหรื อยัง ทาให้เป็ นปั ญหาของผูร้ ับที่ ตอ้ งการจะทราบว่าจดหมายที่ ตนเองรอนั้นมาถึงแล้ว
หรื อไม่ในขณะที่ตนเองนั้นติดธุระหรื อทาธุระอยูน่ อกบ้าน ซึ่งยังเป็ นข้อเสี ยและปั ญหาใหญ่สาหรับการรับส่ งจดหมายในยุค
ปั จจุบัน และจากโครงงานตูร้ ับจดหมายอัจฉริ ยะ ได้จดั ทาโครงงานที่ เกี่ ยวกับตูร้ ับ จดหมายโดยการสร้างตูร้ ับจดหมายที่
สามารถจัดเก็บและพัสดุได้มากขึ้นและยังมีสีสันสวยงาม งานวิจยั ตูร้ ับจดหมายแจ้งเตือนอัตโนมัติ ได้สร้างตูร้ ับจดหมาย
สาหรับการแจ้งเตือนผ่านข้อความ SMS ทาให้สามารถทราบได้วา่ มีจดหมายมาส่งในกรณี ที่ผใู ้ ช้งานไม่อยูบ่ า้ น แต่มีขอ้ จากัด
ในด้านของการเสี ยค่าบริ การ SMS ตูร้ ับจดหมายไฮเทค ได้ทาการสร้างตูร้ ับจดหมายโดยมีการแจ้งเตือนด้วยการส่งเสี ยงและ
มีการจับความเคลื่อนไหวบริ เวณหน้าตูร้ ับจดหมายแต่ไม่สามารถแจ้งเตือนให้ผูใ้ ช้ทราบได้ในกรณี ที่มีจดหมายมาส่ งแล้ว
ผูใ้ ช้งานอยูข่ า้ งนอกบ้าน
นอกจากนั้นยังมี Mr. Postman ตูจ้ ดหมายที่ สามารถเตือนให้เจ้าของบ้านรู ้ได้ทนั ที่ เมื่อมีจดหมายหรื อพัสดุมาส่ ง
โดยจะมีแผนแผงโซล่าร์ เซลล์เอาไว้รับแสงอาทิตย์มาสร้างเป็ นพลังงานไฟฟ้า, ระบบล็อคอัตโนมัติ ระบบ Wi-Fi ซึ่งทั้งหมด
นี้ควบคุมโดย Rasberry Pi ในตัวที่เป็ นต้นแบบ และสามรถเช็คสถานะของตูจ้ ดหมายได้ทนั ที สามารถสัง่ ล็อคตูจ้ ากระยะไกล
ในกรณี ที่มีพสั ดุสาคัญมา นอกจากนี้ มนั ยังฉลาดเรี ยนรู ้เวลาส่ งของบุรุษไปรษณี ยว์ า่ ปกติจะมาส่ งช่วงไหน โดยมันจะปลด
ล็อคตูก้ ่อนไปรษณี ยม์ า 30 นาที พอของเข้าตูป้ ั๊ บก็จะล็อคให้ทนั ที แต่มีขอ้ เสี ยในเรื่ องพลังงานในกรณี ที่มีฝนตกทุกวัน ตูไ้ ม่
สามารถรับแสงอาทิตย์ได้ทาให้พลังงานในการใช้งานเหลือน้อยหรื อหมดได้ โปรเจ็ค Postifier แอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน
ซึ่ งแอพฯตัวนี้ สามารถทาการแจ้งเตือนได้ว่าเมื่อไหร่ ที่มีคนมาใส่ จดหมาย แอพฯก็สามารถส่ งข้อความแจ้งเตื อนคุ ณผ่าน
สมาร์ ทโฟนด้วยอุปกรณ์ Bluetooth และสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยระยะห่ าง 100 ฟุต และ มีแบตเตอรี่ ซ่ ึ งเก็บ
พลังงานใช้ยาวนาน 6-9 เดือน (low-energy Bluetooth) อีกทั้งแอพพลิเคชัน Postifier สามารถรองรับการทางานได้ท้ งั iOS
และ Android แต่มีขอ้ จากัดในเรื่ องของระยะทางการส่ งสัญญาณของ Bluetooth ที่ ค่อนข้างจะสั้น และ iot mailbox จะเป็ น
การส่ งอีเมลแจ้งเตือนว่ามีจดหมายใหม่และเวลาที่จดั ส่ งจดหมายจะมีไฟติดที่หน้าด้านมุมบนของตูร้ ับจดหมายเพื่อเป็ นการ
แจ้งเตือนว่ามีจกหมาย มีขอ้ จากัดในเรื่ องของอีเมล ผูใ้ ช้งานจะสามารถเห็นอีเมลแจ้งเตือนก็ต่อเมื่อเข้าระบบอีเมลเท่านั้น ใน
กรณี ไม่ได้เข้าระบบอีเมลไว้ผใู ้ ช้งานไม่สามารถรับรู ้ได้
ดังนั้นผูพ้ ฒ
ั นาจึ งได้พฒั นาตูร้ ับจดหมายอัจฉริ ยะที่ มีการแจ้งเตือนผ่านทางไลน์ทุกครั้งที่ มีจดหมายมาส่ ง ทาให้
ผูใ้ ช้งานรับสามารถทราบได้วา่ มีจดหมายมาส่ งในกรณี ที่ไม่อยูบ่ า้ นหรื อติดธุระข้างนอกบ้าน โดยจะมีการแจ้งเตือนผ่านทาง
ไลน์วา่ จดหมายมาส่งจานวนกี่ฉบับ และทุกครั้งที่ทาการเปิ ดตูร้ ับจดหมายจะมีขอ้ ความแจ้งเตือนทางไลน์ทุกครั้งที่มีการเปิ ด
ตูร้ ับจดหมาย และหลังจากรับตูร้ ับจดหมายจะเริ่ มนับจดหมายฉบับใหม่ทุกครั้งหลังจากเปิ ดตู ้ ซึ่งเป็ นการสร้างความสะดวก
ให้แก่ผทู ้ ี่ติดธุระนอกบ้านหรื อต้องเดินทางออกนอกบ้านบ่อย ๆ
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ออกแบบฮาร์ ดแวร์
ในการออกแบบฮาร์ดแวร์จะใช้บอร์ด Wemos D1 Mini ในการควบคุม โมดูล LDR สาหรับวัดความเข้มของแสง
โดยจะใช้เลเซอร์ 5 โวลต์สาหรับ Arduino ที่ความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร ในรู ปเลเซอร์แบบจุด ซึ่งจะใช้เลเซอร์สาหรับ
ส่องแสงไปที่โมดูล LDR โดยที่ Buzzer ไว้ส่งเสี ยงเวลามีการใส่ซองจดหมายและใช้ Limit Switch ในการบอกถึงสถานะ
ของการเปิ ดประตู ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การออกแบบฮาร์ดแวร์
หลังจากที่ได้ทาการออกแบบฮาร์ดแวร์ภายในคอมพิวเตอร์เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วต่อมาจะเป็ นการติดตั้งอุปกรณ์ภายในตูร้ ับ
จดหมาย ดังภาพที่ 2 – 4

ภาพที่ 2 ติดตั้ง Limit Switch
ที่ประตูของตูร้ ับจดหมาย

ภาพที่ 3 ติดตั้งให้แสงของ
เลเซอร์ตรงกับ LDR

ภาพที่ 4 ติดตั้งบอร์ด Wemos D1 Mini กับ Buzzer เข้าไว้
ด้วยกัน พร้อมกับต่อวงจรทั้งหมด
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2.การทางานระหว่ างฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์

ภาพที่ 5 การทางานระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
จากภาพที่ 5 สามารถอธิบายการทางานได้วา่ เมื่อบุรุษไปรษณี ยม์ าส่งเอกสารหรื อจดหมายที่ตรู ้ ับจดหมาย เมื่อมี
เอกสารเข้ามาตัดระหว่างแสงเลเซอร์กบั LDR ที่อยูภ่ ายในตูร้ ับจดหมาย LDR จะส่งข้อมูลเป็ นอนาล็อกไปยังบอร์ด Wemos
D1 Mini แล้วทาการประมวลผล เพื่อส่งข้อความผ่านทางไลน์วา่ มี “ คุณมีจดหมายเข้ากี่ฉบับ ”ไปยังระบบอินเตอร์เน็ต
จนถึงผูร้ ับ เมื่อผูร้ ับได้รับข้อความที่ส่งไปทางไลน์แล้ว ผูร้ ับก็มารับเอกสารจากตูร้ ับจดหมายในกรณี ผรู ้ ับได้ทาการไขหรื อ
เปิ ดประตูตรู ้ ับจดหมายทาให้ Limit Switch ทางานหรื อถูกกดลงไป Limit Switch ก็จะส่งข้อมูลไปยังบอร์ด Wemos D1
Mini เพื่อที่จะส่งข้อความแจ้งเตือนว่า “ รับจดหมายแล้วครับ ” และทุกครั้งที่มีการเปิ ดตูร้ ับจดหมายจะมีการนับใหม่ทุกครั้ง
เสมอ

ผลและวิจารณ์ผล
ส่วนของตูร้ ับจดหมายอัจฉริ ยะ เมื่อทาการอัพโหลดโปรแกรมเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว จะมีการทางานดังนี้
1. เมื่อมีจดหมายการหย่อยจดหมายที่ตรู ้ ับจดหมาย จะมีขอ้ ความการแจ้งเตือนไปยังผูร้ ับ จะทาการแจ้งเตือนผ่าน
ทางไลน์ โดยจะแสดงข้อความ “ คุณมีจดหมายเข้า (จานวนจดหมาย) ฉบับ ” ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แจ้งเตือนมีการหย่อนจดหมายที่ตรู ้ ับจดหมาย
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2. เมื่อผูร้ ับได้รับการแจ้งเตือนทางไลน์เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว เมื่อผูร้ ับทาการเปิ ดตูร้ ับจดหมายเพื่อเอาจดหมายออกก็
จะมีขอ้ ความแจ้งเตือนทางไลน์อีกครั้ง โดยจะแสดงข้อความ “รับจดหมายแล้วครับ” หลังจากนั้นก็จะทาการเริ่ มนับจดหมาย
ใหม่อีกครั้ง ดังภาพที่ 7
กรณี ที่มีการใส่จดหมายครั้งละหลายฉบับแบบวางซ้อนกัน ระบบไม่สามารถตรวจสอบได้วา่ มีการใส่จดหมาย
จานวนกี่ฉบับ และระบบจะนับเป็ นแค่หนึ่งฉบับเท่านั้น

ภาพที่ 7 แจ้งเตือนมีการหย่อนจดหมายที่ตรู ้ ับจดหมาย
และกรณี ที่สองค่าที่ได้จากเลเซอร์ในขณะที่มีการใส่จดหมายจะอ่านค่าเป็ น 1 และในขณะที่ไม่ได้มีการใส่จดหมาย
จะอ่านค่าเป็ น 0 เพราะเมื่อมีกภาพที
ารตัดของแสงเลเซอร์
านค่อานจดหมายที
เป็ น 1 ทันที ่ตูร้ ับจดหมาย
่ 7 แจ้งเตือนมีกจะอ่
ารหย่

สรุ ปผลการวิจัย
ในยุคปั จจุบนั ที่เทคโนโลยีมีความทันสมัยและมีความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ไปอย่างรวดเร็ ว
และมี
เทคโนโลยีใหม่ ๆที่สามารถสร้างความสะดวกสบายให้การใช้ชีวติ ประจาวันของผูค้ น ดังนั้นเพื่อความสะดวกสบายมาก
ยิง่ ขึ้นผูพ้ ฒั นาจึงได้ทาการพัฒนาตูร้ ับจดหมายอัจฉริ ยะ ที่มีการแจ้งเตือนผ่านทางไลน์มีจดหมายมาส่งในกรณี ที่ผรู ้ ับไม่อยู่
บ้านหรื อทาธุระข้างนอกบ้าน และจะมีการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปิ ดตูจ้ ดหมายเพื่อเอาจดหมายออกทุกครั้งเสมอ หลังจากนั้น
ตูจ้ ดหมายก็จะทาการเริ่ มนับจดหมายใหม่อีกครั้ง เป็ นการสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผใู ้ ช้งานและเหมาะสาหรับผูใ้ ช้งานที่
ต้องเดินทางออกนอกบ้านบ่อยเป็ นอย่างยิง่ ทาให้ผใู ้ ช้งานทราบได้วา่ มีจดหมายมาส่งไม่วา่ ผูใ้ ช้งานจะที่อยูท่ ี่ไหนก็ตาม
จากการประเมินพบว่าตูร้ ับจดหมายอัจฉริ ยะสามารถทางานได้ดีตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ มีการแจ้งเตือนเมื่อมี
จดหมายมาส่ง และจะมีการแจ้งเตือนอีกครั้งเมื่อทาการเปิ ดรับจดหมาย หลังจากนั้นจะเริ่ มนับจดใหม่อีกครั้ง
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The Study of Die Surfaces Angle the Influential in Deep Drawing Aluminum Cup
เชษฐ อุทธิยงั 1* สุวชิ มาเทศน์1 ไกรวิชญ์ ใจบุญเรื อง1 จตุพร ใจดารงค์2 และ บรรเลง คาเกตุ2
Chet Utthiyoung1*, Suwich Mated 1 , Kraiwit Jaibunruang 1 Jatuporn Jaidumrong2 and Bunleng Kumket2

บทคัดย่อ
การศึกษามุมเอียงผิวหน้าดายที่มีอิทธิ พลในการลากขึ้นรู ปลึกถ้วยอลูมิเนี ยม โดยใช้รัศมีพชั น์ 8 มิลลิเมตร รัศมีดาย
3 มิลลิเมตร และมุมเอียงผิวหน้าดาย 0˚, 2.5˚, 5˚, 10˚ และ15˚ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาแรงในการลากขึ้นรู ป ขีดจากัดอัตราส่วน
การลากขึ้ น รู ป และขนาดความหนาของชิ้ น งานที่ ผ่ า นการลากขึ้ นรู ป ลึ ก โดยใช้ส ารหล่ อ ลื่ น 7 ชนิ ด DRAW359H,
DRAW756A, TDN81, MZA30, น้ ามันตัดกลึง, น้ ามันมะพร้าว และถุงดา รวมถึงไม่ใช้สารหล่อลื่นในการทดลอง ใช้วสั ดุ
อลูมิเนียม เกรด AA1100H14 ขนาดความหนา 1 มิลลิเมตร ผลการทดลองพบว่า มุมเอียงผิวหน้าดาย 0˚ ใช้แรง 0.72 กิโลนิ ว
ตัน ได้ขีดจากัดอัตราส่วนการลากขึ้นรู ปเท่ากับ 1.8 เมื่อใช้สารหล่อลื่น MZA30 ที่มุมเอียงผิวหน้าดาย 2.5˚ ใช้แรง 0.88 กิโล
นิวตัน ได้ขีดจากัดอัตราส่วนการลากขึ้นรู ปเท่ากับ 2.0 เมื่อทาการวัดความหนาชิ้นงาน ส่วนที่บางที่สุด คือ ส่ วนผนังก่อนถึง
รัศมีกน้ ถ้วย เกิดจากความเค้นแรงดึงสูงที่บริ เวณนี้ เมื่อพิจารณาโดยทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าสารหล่อลื่นและมุมเอียงผิวหน้า
ดายมีอิทธิพลต่อการลากขึ้นรู ป
คาสาคัญ : การลากขึ้นรู ปลึก, สารหล่อลื่น, มุมเอียงผิวหน้าดาย, แรงในการลากขึ้นรู ป, ขีดจากัดอัตราส่วนการลากขึ้นรู ป

1

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna, Changpuek, Muang,
Chiangmai, 50300, Thailand
2
สาขาวิศวกรรมอุตสหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
2
Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Sivijaya, Songkhla, Thailand
1

*

ผูน้ ิพนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail): chet_tde@hotmail.com

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

821

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.

บทนา
แม่พิมพ์ลากขึ้นรู ปโลหะ มีความสาคัญในอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในการผลิตขึ้นรู ปชิ้นส่วน
ต่าง ๆ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ ภาชนะในครัวเรื อน ได้มีผวู ้ จิ ยั จานวนมากได้ทาการวิจยั ในหัวข้อต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นรู ป
งานโลหะ เช่นการหาค่าความสัมพันธ์ของค่าอัตราส่วนในการลากขึ้นรู ป เป็ นต้น ในการลากขึ้นรู ป มีตวั แปรที่มีผลต่อการได้
ชิ้นงานสาเร็ จ หลายตัวแปร เช่น มุมเอียงของผิวหน้าดาย รัศมีดายและพันช์ แรงกดบนแผ่นจับยึดงาน ขนาดของแผ่นเปล่า
วัสดุแผ่นงาน การงอและการทาให้ตรง ความเสี ยดทาน การอัด เป็ นต้น
ในการลากขึ้นรู ปถ้วยกลมจะใช้แรงกดจากพันช์ ทาให้เกิ ดการดัดตามรัศมีของพันช์และรัศมีของดาย เมื่อพันช์
เคลื่อนที่ลงลึกทาให้เกิดผนังของถ้วยกลม จึงเกิดความเค้นดึงในแนวแกนมีโอกาสที่จะทาให้แผ่นโลหะมีความหนาลดลง ที่
ปี กถ้วยจะเกิ ดความเค้นอัดตามเส้นรอบวง มีโอกาสทาให้แผ่นโลหะบริ เวณนี้ มีความหนามากขึ้น ในการลากขึ้นรู ปลึกตัว
แปรหนึ่ งที่ มีผล คือการดัดงอซึ่ งเกิ ดขึ้นที่ มุมเอียงผิวหน้าดายค่ามุมเอียงของผิวหน้าดายซึ่ งมันจะส่ งผลต่อบริ เวณขอบมุม
โดยตรง ค่ามุมเอียงมีค่าองศาที่มากหรื อน้อยเกินไปก็ส่งผลต่อการลากขึ้นรู ปชิ้นงาน เพื่อให้ได้ชิ้นงานสาเร็ จ จึงมีแนวคิดที่จะ
สร้างแม่พิมพ์ลากขึ้นรู ป เพื่อจะศึกษามุมเอียงผิวหน้าดายในชุดแม่พิมพ์ลากขึ้นรู ป และทดสอบความสามารถในการลากขึ้น
รู ปของชิ้นงาน และเปลี่ยนขนาดขององศาผิวหน้าดาย เพื่อทาการลากขึ้นรู ปโดยที่ขนาดองศาผิวหน้าดาย ที่แตกต่างกันว่าจะ
สามารถขึ้นรู ปได้หรื อไม่
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. วัสดุชิ้นงาน
การศึกษาจะใช้อะลูมิเนียม เกรด A1100H14 ความหนา 1 มิลลิเมตร ความแข็งแรงดึง (Ultimate strength)
120 นิ วตัน /ม.ม. โดยเตรี ย มชิ้ น งานเป็ นแผ่ น กลมขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ก ลาง 45, 47.5, 50, 52.5 และ 55 มิ ล ลิ เมตร ด้ว ย
กระบวนการปั๊ มตัดแผ่นโลหะ แผ่นชิ้นงานที่ได้ดงั รู ปภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แผ่นเปล่าอะลูมิเนียม
2. สารหล่ อลื่น
สารหล่อลื่นที่ใช้ในการทดลองมี 7 ชนิดคือ MZA30, Draw 756A, TDN 81, Draw 359H, น้ ามันมะพร้าว น้ ามันตัด
กลึง, ถุงดาพลาสติก และไม่ใช้สารหล่อลื่น รวมเป็ น 8 การทดลอง ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สารหล่อลื่นที่ใช้ในการทดลอง
ชนิดสารหล่อลื่น
ลักษณะ
การใช้งาน
TDN 81
สี เหลืองอ่อน
เหมาะสาหรับลากขึ้นรู ปเหล็กกล้าเมื่อใช้งานขึ้นรู ปไม่มีรอยขีดข่วน
Draw359H
สี น้ าตาลเหลือง เหมาะสาหรับงานลากขึ้นรู ปประเภทเหล็กกล้า
Draw756A
สี ขาวข้น
เหมาะสาหรับงานลากขึ้นรู ปเหล็กกล้าไร้สนิมและอะลูมิเนียม
MZA30
สี เหลืองใส
เหมาะสาหรับงานดึงท่องานขึ้นรู ปโลหะงานลากขึ้นรู ปอย่างง่าย
Coolant
สี เหลืองใส
เหมาะสาหรับระบายความร้อนลกแรงเสี ยดทานขณะตัดเฉื อนโลหะ
Coconut oil
สี ใส
เหมาะสาหรับงานลากขึ้นรู ปอย่างง่ายและหล่อลื่นชิ้นส่วน
Plastic black bag ถุงดาพลาสติก ผิวของถุงดามีความมันและยืดหยุน่ ในขณะดึง สาหรับการลากขึ้นรู ป
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิ ทธิ์ความเสี ยดทานสารหล่อลื่นที่ใช้ในการทดลอง
สารหล่อลื่น
สัมประสิ ทธิ์ความเสี ยดทาน
TDN 81
0.130
Draw359H
0.131
Draw756A
0.182
MZA30
0.133
Coolant
0.139
Coconut oil
0.175
Plastic black bag
0.116
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ตารางที่ 3 สมบัติสารหล่อลื่น
TDN 81
Draw359H
Draw756A MZA30
Coolant
Coconut oil
ความหนืด
164.35
598.64
141.15
40.61
˚
ที่40 C (cSt)
ความหนืด
10.80
30.62
12.63
8.20
ที่100˚ C
(cSt)
ดัชนีความ
6
74
76
182
หนืด
จุดวาบไฟ
204
240
(˚F)
สี
เหลืองอ่อน น้ าตาลเหลือง
ขาวข้น
เหลืองใส
เหลืองใส
ใส
ตัวเลขความ
0.1699
5.2865
0.1373
10.1172
เป็ นกลาง
3. ชุดแม่ พมิ พ์
วัสดุที่ใช้ทาแม่พิมพ์ในส่วนของพันช์และดายเป็ นเหล็กกล้าเครื่ องมือ SKD11 ทาการชุบแข็ง 60-62 HRC
และ ส่วนประกอบอื่นๆ ใช้เหล็กชนิดต่างๆ ตามความเหมาะสม รัศมีพนั ช์ ขนาด 8 มิลลิเมตร และรัศมีดาย ขนาด 3 มิลลิเมตร
ช่องว่างระหว่างพันช์กบั ดาย 1.063 มิลลิเมตรมุมเอียงผิวหน้าดาย มีค่าเท่ากับ 0˚, 2.5˚, 5˚, 10˚ และ15˚ ลักษณะของดาย ดังรู ปภาพ
ที่ 2

ภาพที่ 2 ลักษณะของดาย
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4. เครื่ องมือและอุปกรณ์ อื่นๆ ทีใ่ ช้ ในการทดลอง
ทาการลากขึ้นรู ปลึกชิ้นงานโดยใช้สารหล่อลื่นแต่ละชนิด มุมเอียงผิวหน้าดายแต่ละขนาด และวัสดุชิ้นงานทาการ
ทดลองซ้ า 7 ครั้ง และเก็บผลการทดลองจนครบ โดยติดตั้งชุดแม่พิมพ์ลากขึ้นรู ปและอุปกรณ์วดั แรงกับระยะทาง เข้ากับ
เครื่ องเพรสไฮดรอลิกขนาด 30 ตัน ดังภาพที่ 4 ทาการลากขึ้นรู ปถ้วยกลมให้ได้ชิ้นงานสาเร็ จไม่มีรอยย่นหรื อฉี กขาด บันทึก
ผลของแรงในการลากขึ้นรู ป ขีดจากัดอัตราส่วนการลากขึ้นรู ป ตรวจสอบขนาดความหนาชิ้นงานด้วยเวอร์เนียร์ดิจิตอล
ความละเอียด 0.01 มิลลิเมตร โดยทาการวัดความหนาที่ตาแหน่งต่างๆ ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 3 แม่พิมพ์ลากขึ้นรู ปลึก

ภาพที่ 4 ติดตั้งแม่พิมพ์ลากขึ้นรู ปและอุปกรณ์วดั แรงกับระยะทาง
บนเครื่ องเพรส

ภาพที่ 5 จุดวัดความหนา
การกาหนดจุดวัดชิ้นงาน โดยจุดที่ 1 วัดจากขอบปากถ้วยลงมาไม่เกิน 3 มิลลิเมตร จุดวัดที่ 2 วัดจากขอบเหนือรัศมีข้ ึนไปไม่
เกิน 3 มิลลิเมตร จุดวัดที่ 3 วัดจากจุดกึ่งกลางรัศมีถว้ ย จุดวัดที่ 4 วัดจากขอบรัศมีกน้ ถ้วยไปไม่เกิน 3 มิลลิเมตร จุดที่ 5 วัดที่
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยกลม
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ผลและวิจารณ์ผล
1. ผลการทดลองขีดจากัดอัตราส่ วนการลากขึน้ รูป
การทดลองลากขึ้นรู ปถ้วยกลมซึ่งใช้วสั ดุอะลูมิเนี ยม โดยใช้มุมเอียงผิวหน้าดายทั้ง 5 ระดับ และใช้สารหล่อลื่นทั้ง 7
ชนิ ด กับไม่ใช้สารหล่อลื่น ชิ้นงานที่ได้ไม่เกิดรอยแตกและรอยย่น จะได้ขีดจากัดอัตราส่วนการลากขึ้นรู ปที่แตกต่างกัน ใน
กรณี ไม่ใช้สารหล่อลื่นมุมเอียงผิวหน้าดาย 0˚, 2.5˚ และ 5˚ สามารถลากขึ้นรู ปได้ขีดจากัดอัตราส่วนการลากขึ้นรู ปเท่ากับ 1.8
เมื่อมุมเอียงผิวหน้าดาย 10˚ และ15˚ จะไม่สามารถลากขึ้นรู ปได้ โดยตัวอย่างชิ้นงานจากการทดลองลากขึ้นรู ป ดังตารางที่ 4
เมื่อใช้สารหล่อลื่ นจะได้ขีดจากัดอัตราส่ วนการลากขึ้ นรู ปเท่ ากับ 2.0 ที่ มุมเอี ยงผิวหน้าดาย 2.5˚, 5˚และ10˚ ส่ วนมุมเอียง
ผิวหน้าดาย 0˚ จะได้ขีดจากัดอัตราส่วนการลากขึ้นรู ปเท่ากับ 1.9 เมื่อใช้มุมเอียงผิวหน้าดาย 15˚ จะได้ขีดจากัดอัตราส่วนการ
ลากขึ้นรู ปเท่ากับ 1.8 โดยตัวอย่างชิ้นงานจากการทดลองลากขึ้นรู ป เมื่อใช้มุมเอียงผิวหน้าดายและสารหล่อลื่นที่แตกต่างกัน
ดังตารางที่ 5 ตารางที่ 6 และตารางที่ 7
ตารางที่ 4 ตัวอย่างชิ้นงานในการลากขึ้นรู ปลึกถ้วยกลมอะลูมิเนียม
ลักษณะชิ้นงาน
อัตราส่วนการลากขึ้นรู ป (Drawing Ratio)
อัตราส่วนการลากขึ้นรู ป 1.8 มุมเอียงผิวหน้าดาย 0˚

อัตราส่วนการลากขึ้นรู ป 1.8 มุมเอียงผิวหน้าดาย 2.5˚

อัตราส่วนการลากขึ้นรู ป 1.8 มุมเอียงผิวหน้าดาย 5˚
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ตารางที่ 5 ตัวอย่างชิ้นงานในการลากขึ้นรู ปโดยใช้มุมเอียงผิวหน้าดาย 2.5˚ และสารหล่อลื่นชนิดต่างๆ
ลักษณะชิ้นงาน
อัตราส่วนการลากขึ้นรู ป (Drawing Ratio)
อัตราส่วนการลากขึ้นรู ป 2.0 สารหล่อลื่น TDN81

อัตราส่วนการลากขึ้นรู ป 2.0 สารหล่อลื่น MZA30

อัตราส่วนการลากขึ้นรู ป 2.0 สารหล่อลื่น Draw756A

อัตราส่วนการลากขึ้นรู ป 2.0 สารหล่อลื่น Coconut oil

ตารางที่ 6 ตัวอย่างชิ้นงานในการลากขึ้นรู ปโดยใช้มุมเอียงผิวหน้าดาย 5˚ และสารหล่อลื่นชนิดต่างๆ
ลักษณะชิ้นงาน
อัตราส่วนการลากขึ้นรู ป (Drawing Ratio)
อัตราส่วนการลากขึ้นรู ป 2.0 สารหล่อลื่น MZA30

อัตราส่วนการลากขึ้นรู ป 2.0 สารหล่อลื่น Draw756A

อัตราส่วนการลากขึ้นรู ป 2.0 สารหล่อลื่น Draw359H
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อัตราส่วนการลากขึ้นรู ป 2.0 สารหล่อลื่น Coconut oil

อัตราส่วนการลากขึ้นรู ป 2.0 สารหล่อลื่น ถุงดาพลาสติก

ตารางที่ 7 ตัวอย่างชิ้นงานในการลากขึ้นรู ปโดยใช้มุมเอียงผิวหน้าดาย 10˚ และสารหล่อลื่นชนิดต่างๆ
ลักษณะชิ้นงาน
อัตราส่วนการลากขึ้นรู ป (Drawing Ratio)
อัตราส่วนการลากขึ้นรู ป 2.0 สารหล่อลื่น Draw756A

ตารางที่ 8 ผลการทดลองอัตราส่วนการลากขึ้นรู ปเมื่อใช้มุมเอียงผิวหน้าดายกับสารหล่อลื่น
มุมเอียงผิวหน้าดาย 0 ˚
มุมเอียงผิวหน้าดาย 2.5 ˚
มุมเอียงผิวหน้าดาย 5 ˚
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เมื่อทาการทดลองมุมเอียงผิวหน้าดายที่มีค่าต่างกันกับสารหล่อลื่นชนิ ดต่างๆ จะได้อตั ราส่ วนการลากขึ้นรู ป ดังตารางที่ 8
เมื่อพิจารณาขีดจากัดอัตราส่ วนการลากขึ้นรู ปเมื่อใช้มุมเอียงผิวหน้าดายที่มีค่าต่างกัน ดังภาพที่ 6 จะพบว่า มุมเอียงผิวหน้า
ดาย 0 ˚ ได้ขีดจากัดอัตราส่วนการลากขึ้นรู ปเท่ากับ 1.9 มุมเอียงผิวหน้าดาย 2.5 ˚ 5 ˚ และ10 ˚ ได้ขีดจากัดอัตราส่วนการลากขึ้น
รู ปเท่ากับ 2.0 และมุมเอียงผิวหน้าดาย 15 ˚ ได้ขีดจากัดอัตราส่วนการลากขึ้นรู ปเท่ากับ 1.8
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ภาพที่ 6 ขีดจากัดอัตราส่วนการลากขึ้นรู ปที่มุมเอียงผิวหน้าดายแตกต่างกัน
มุมเอียงผิวหน้าดายที่เกิดขึ้นจะลดการสัมผัสของผิวหน้าดาย ผิวหน้าแผ่นจับยึดชิ้นงานและผิวแผ่นเปล่าทาให้ลดการเกาะติด
ของผิวหน้าขณะทาการลากขึ้นรู ป ความลาดเอียงไปสู่ รัศมีดายขณะทาการลากขึ้นรู ปสารหล่อลื่นจะไหลตามการเคลื่อนที่
ของปี กถ้วยทาให้สารหล่อลื่นไหลไปยังรัศมีดายช่วยลดความเสี ยดทาน มีโอกาสลากขึ้นรู ปสาเร็ จได้มาก จากการทดลองเมื่อ
มุมเอียงผิวหน้าดายเพิ่มขึ้นทาให้อตั ราส่วนการลากขึ้นรู ปสูงขึ้น จนได้ถึงขีดจัดอัตราส่วนการลากขึ้นรู ปเท่ากับ 2.0 ที่มุมเอียง
ผิวหน้าดาย 2.5 ˚ 5 ˚ และ10 ˚ เมื่อใช้มุมเอียงผิวหน้าดาย 15 ˚ จะได้ขี ดจากัดอัตราส่ วนการลากขึ้ นรู ปลดลงมี ค่าเท่ ากับ 1.8
เนื่องจากว่าการดัดและดัดงอของแผ่นเปล่าที่มีขนาดความโตขึ้นจะเกิดรอยย่นที่ปากทางเข้ารัศมีดาย ส่วนมุมเอียงผิวหน้าดาย
ที่ ได้ขีดจากัดอัตราส่ วนการลากขึ้ นรู ปสู งสุ ดเนื่ องจากความเค้นดึ งในแนวรัศมีลดลงแต่ความเค้นอัดตามแนวเส้นรอบวง
เพิ่มขึ้นและการลากขึ้นรู ปผ่านแรงเสี ยดทานทาให้แผ่นชิ้นงานถูกลากไปในดายง่ายขึ้น
2. มุมเอียงผิวหน้ าดายและสารหล่ อลื่นทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อแรงในการลากขึน้ รู ป
ในการทดลองจะได้ชิ้นงานที่ให้อตั ราส่ วนการลากขึ้นรู ปแตกต่างกัน แรงในการลากขึ้นรู ปเป็ นผลรวมจาก แรงในการ
เอาชนะวัสดุในการเปลี่ยนรู ป แรงจากการดัดบริ เวณรัศมีดาย แรงเสี ยดทานที่ดายกับปี กถ้วยกับแผ่นจับยึดชิ้นงาน และแรง
เสี ยดทานที่ ผิวรัศมีดาย ดังนั้นแรงสู งสุ ดในการลากขึ้นรู ปเมื่อใช้มุมเอียงผิวหน้าดายที่ แตกต่างกัน กับสารหล่อลื่นต่างๆ ที่
อัตราส่ วนการลากขึ้นรู ปเท่ากับ 1.8 ดังภาพที่ 7 ซึ่ งจะใช้แรงในการลากขึ้นรู ปแตกต่างกันไม่มากมีค่าอยูใ่ นระหว่าง 0.53 ถึง
0.86 กิ โลนิ วตัน ซึ่ งขณะทาการลากขึ้ นรู ปแรงที่ ทาให้วสั ดุ เปลี่ยนรู ปและแรงแรงจากการดัดบริ เวณรัศมี ดายจะมี ค่าคงที่
เนื่องจากขนาดแผ่นเปล่าคงที่และใช้วสั ดุชนิ ดเดียวกันคืออะลูมิเนียมกับสารหล่อลื่นชนิดต่างๆ แต่ถา้ มีมุมเอียงผิวหน้าดายที่
มากเกินไปและใช้แผ่นเปล่าที่โตขึ้นทาให้เกิดการพับของปี กถ้วยกลายเป็ นรอยย่นที่ปีกถ้วย จะไม่สามารถลากขึ้นรู ปได้
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ภาพที่ 7 แรงในการลากขึ้นรู ปสูงสุดเมื่อทาการลากขึ้นรู ปมุมเอียงผิวหน้าดายแตกต่างกันกับสารหล่อลื่นต่างๆ

ภาพที่ 8 แรงในการลากขึ้นรู ปสูงสุดเมื่อทาการลากขึ้นรู ปมุมเอียงผิวหน้าดาย 2.5 องศากับสารหล่อลื่นต่างๆ
เมื่อพิจารณาแรงในการลากขึ้นรู ปมุมเอียงผิวหน้าดาย 2.5 ˚ กับสารหล่อลื่นต่างๆ ดังภาพที่ 8 เมื่ออัตราส่วนการลากขึ้นรู ปมีค่า
สูงขึ้นจะใช้ แรงในการลากขึ้นรู ปมากขึ้น ซึ่งเป็ นผลมาจากการใช้แผ่นเปล่ามีขนาดเพิ่มมากขึ้น
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ภาพที่ 9 แรงในการลากขึ้นรู ปเมื่อมุมเอียงผิวหน้าดายกับสารหล่อลื่นที่ขีดจากัดอัตราส่วนการลากขึ้นรู ปเท่ากับ 2.0
จากภาพที่ 9 แรงในการลากขึ้นรู ปเมื่อใช้มุมเอียงผิวหน้าดาย 2.5˚ 5˚ และ 10˚ ที่ ขีดจากัดอัตราส่ วนการลากขึ้นรู ป
เท่ากับ 2.0 จะพบว่าสารหล่อลื่น MZA30 ที่มุมเอียงผิวหน้าดาย 2.5˚ สามารถใช้แรงในการลากขึ้นรู ปน้อยที่สุดมีค่าเท่ากับ
0.88 กิโลนิวตัน
3. มุมเอียงผิวหน้ าดายและสารหล่ อลื่นทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อความหนาของชิ้นงาน
การตรวจวัดขนาดความหนาชิ้นงานถ้วยกลมอะลูมิเนี ยมโดยใช้เวอร์ เนี ยร์ คาลิปเปอร์ ดิจิตอล ทาการวัดตามจุดที่
กาหนดดังภาพที่ 5 มุมเอียงผิวหน้าดายทั้งห้าค่า จะได้ความหนาในแต่ละจุดไปในทิศทางเดียวกัน

ภาพที่ 10 ความหนาชิ้นงานเมื่อใช้มุมเอียงผิวหน้าดาย 2.5˚ ที่อตั ราส่วนการลากขึ้นรู ป 1.8
จากภาพที่ 10 เมื่อใช้มุมเอียงผิวหน้าดาย 2.5˚ กับสารหล่อลื่นชนิดต่างๆ ที่อตั ราส่วนการลากขึ้นรู ปเท่ากับ 1.8 ความ
หนาชิ้นงานที่ทาการวัดขนาดในแต่ละจุดที่กาหนด พบว่า จุดที่สอง ซึ่งเป็ นส่วนที่บางที่สุด คือ ส่ วนผนังก่อนถึงรัศมีกน้ ถ้วย
เกิ ดจากความเค้นแรงดึ งสู งที่ บริ เวณนี้ จุดที่ หนึ่ งผนังขอบปากถ้วยชิ้นงานจะหนากว่าความหนาแผ่นเปล่าเริ่ มต้น เกิดจาก
บริ เวณนี้มีความเค้นกดที่เส้นรอบวงที่ปีกถ้วย
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ความหนาชิ้นงาน (มิลลิเมตร)

2.5 องศา
TDN81

จุดวัดความหนาชิ้นงาน
ภาพที่ 11 ความหนาชิ้นงานของขีดจากัดอัตราส่วนการลากขึ้นรู ปสูงสุด
จากภาพที่ 11 ค่าความหนาเฉลี่ยของชิ้นงานที่ขีดจากัดอัตราส่วนการลากขึ้นรู ปเท่ากับ 2.0 ซึ่ งเป็ นค่าสูงสุดที่ได้จาก
การทดลอง เมื่อใช้มุมเอียงผิวหน้าดาย 2.5˚ 5˚ และ 10˚ กับสารหล่อลื่น ที่ จะสามารถคงขนาดความหนาใกล้เคียงกับความ
หนาของแผ่นเปล่าก่อนการลากขึ้นรู ป ซึ่งก็คือสารหล่อลื่น TDN81 มุมเอียงผิวหน้าดาย 2.5˚

สรุ ปผลการวิจัย
1. มุมเอียงผิวหน้าดาย 0˚, 2.5˚ และ 5˚ สามารถลากขึ้นรู ปได้ขีดจากัดอัตราส่วนการลากขึ้นรู ปเท่ากับ 1.8 มุม 10˚
และ 15˚ ไม่สามารถลากขึ้นรู ปได้ ในกรณี ไม่ใช้สารหล่อลื่น
2. มุมเอียงผิวหน้าดาย 15˚ เมื่อใช้สารหล่อลื่นได้ขีดจากัดอัตราส่วนการลากขึ้นรู ปเท่ากับ 1.8
3. มุมเอียงผิวหน้าดาย 10˚ ใช้สารหล่อลื่น Draw756A ได้ขีดจากัดอัตราส่วนการลากขึ้นรู ปเท่ากับ 2.0
4. มุมเอียงผิวหน้าดาย 5˚ ใช้สารหล่อลื่น ถุงดาพลาสติก น้ ามันมะพร้าว Draw359H Draw756A และMZA30ได้
ขีดจากัดอัตราส่วนการลากขึ้นรู ปเท่ากับ 2.0
5. มุมเอียงผิวหน้าดาย 2.5˚ ใช้สารหล่อลื่น น้ ามันมะพร้าว Draw756A MZA30 และTDN 81 ได้ขีดจากัดอัตราส่วน
การลากขึ้นรู ปเท่ากับ 2.0
6. มุมเอียงผิวหน้าดาย 0˚ เมื่อใช้สารหล่อลื่นได้ขีดจากัดอัตราส่วนการลากขึ้นรู ปเท่ากับ 1.9
7. มุมเอียงผิวหน้าดาย ที่ใช้จนถึงมุม 10˚ อัตราส่วนการลากขึ้นรู ปสูงขึ้นจะใช้แรงในการขึ้นรู ปมากขึ้น แต่แรงในการ
ขึ้นรู ปมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย
8. ความหนาของชิ้นงานส่วนที่บางที่สุด คือส่วนผนังก่อนถึงรัศมีถว้ ย ซึ่งเกิดจากการดึงในบริ เวณนี้ โดยมุมเอียงผิว
หน้าดาย 2.5˚ กับสารหล่อลื่น TDN81จะรักษาขนาดความหนาที่ใกล้เคียงกับความหนาของแผ่นเปล่า
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาการวิเคราะห์คุณลักษณะของผูใ้ ช้โทรศัพท์มือถือ ใช้ขอ้ มูลของนักศึ กษาคณะ
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยการทาเหมืองข้อมูลใช้เทคนิ คการจาแนกข้อมูลและการหากฎความสัมพันธ์
ด้วยกระบวนการ Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) มี ข้ นั ตอนหลักคื อ เริ่ ม ตั้งแต่การกาหนดและเข้าใจ
วัตถุประสงค์ การศึ กษารวบรวมข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซ่ ึ งข้อมูลที่ จากนั้นทาการเตรี ยมข้อมูลโดยแปลงให้เป็ น
ข้อมูลที่สามารถนาไปวิเคราะห์ได้ หลังจากนั้นทาการสร้างแบบจาลอง การตรวจสอบแบบจาลอง และการนาแบบจาลองไป
ใช้งาน โดยในขั้นตอนการสร้างแบบจาลองนั้นได้ทาการจาแนกข้อมูลใช้เทคนิ คต้นไม้การตัดสิ นใจ (Decision Tree) พิจารณา
จากค่าความถูกต้อง ค่าความแม่นยา ค่าความระลึ ก และใช้เทคนิ คในการหากฎความสัมพันธ์ด้วยอัลกอริ ทึม Apriori โดย
พิจารณาจากค่าสนับสนุ นต่าสุ ด (Minimum support) ค่าความมัน่ ใจต่าสุ ด (Minimum Confidence) และค่าลิฟท์ (Lift) ในการจาแนก
ข้อมูล และหากฎความสัมพันธ์ของแอตทริ บิ วต์ที่เกี่ ยวข้องกับ ผูใ้ ช้ในการเลื อกใช้โทรศัพท์มือถื อ ผลสรุ ป ที่ ได้คือ ผูใ้ ช้
โทรศัพท์ iPhone มีความต้องการโทรศัพท์ที่เพิ่มหน่ วยความจา มีความชอบระบบปฏิบตั ิการ iOS ผูใ้ ช้โทรศัพท์ท้ งั เพศชาย
และเพศหญิง มีความต้องการโทรศัพท์ที่เพิ่มหน่ วยความจาได้ ด้วยค่าสนับสนุ นขั้นต่ าคือ 30% และความเชื่ อมัน่ ขั้นต่ าคือ
50% สาเหตุการใช้โทรศัพท์มือถือจาแนกตามยี่หอ้ คือผูใ้ ช้เลือกใช้ iPhone จากสาเหตุหลักคือต้องการกล้องที่ มีความละเอียด
วัสดุโครงสร้างของโทรศัพท์ การใช้งานในออฟฟิ ศ ส่ วนผูใ้ ช้ที่เลือกใช้ Samsung เนื่ องจากสาเหตุหลักคือความกว้างของ
หน้าจอ และความจุของแบตเตอรี่ ด้วยค่าความถูกต้องคือ 47.50 %
คาสาคัญ : เหมืองข้อมูล, ต้นไม้การตัดสิ นใจ, กฎความสัมพันธ์
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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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บทนา
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมีการเจริ ญก้าวหน้าและมีบทบาทในการชีวิตประจาวันอย่างมาก
เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ ในการทางาน ใช้อินเทอร์ เน็ตสื บค้นข้อมูล หรื อการติดต่อสื่ อสารข้อมูลระหว่างกัน โดยอุปกรณ์ที่
นิยมแพร่ หลายและเข้าถึงได้ง่ายคือโทรศัพท์เคลื่อนที่หรื อโทรศัพท์มือถือซึ่ งอาจกล่าวได้วา่ โทรศัพท์มือถือเป็ นส่ วนหนึ่ งใน
ชีวิตประจาวันของทุกคน เนื่ องจากเป็ นเสมือนคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กที่ สามารถพกพาได้ รวมถึงสามารถลงแอปพลิเคชัน
เพิ่มเติมทาให้มีความสามารถหลากหลาย จากข่าวรายงานของสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยงกิจการโทรทัศน์
และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (ข่ าว กสทช., 2560) เปิ ดเผยว่า จากการใช้ง านโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ในปี พ.ศ. 2560 มี
โทรศัพท์มือถือใช้งานอยูจ่ านวนทั้งสิ้ น 121.53 ล้านเลขหมาย และจากข้อมูลของสานักงานสถิติแห่ งชาติ (สานักงานสถิติ
แห่ งชาติ กระทรวงดิ จิทัลเพื่อเศรษฐกิ จและสังคม, 2560) ได้เปิ ดเผยผลการสารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารในครัวเรื อน พ.ศ. 2560 พบว่า ในจานวนประชากรกลุ่มวัยรุ่ นประมาณ 62.8 ล้านคน มีผใู ้ ช้โทรศัพท์มือถือประเภท
สมาร์ทโฟนมากถึง 31.7 ล้านคน โดยมีอตั ราการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 ที่มีเพียง 5 ล้านคน
จากข้อมูลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจในการวิเคราะห์คุณลักษณะของผูใ้ ช้โทรศัพท์มือถือของกลุ่มผูใ้ ช้ที่เป็ น
กลุ่มวัยรุ่ นนัน่ คือนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยการทาเหมืองข้อมูลใช้เทคนิคการจาแนกข้อมูล
และการหากฎความสัมพันธ์ ด้วยกระบวนการ Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) เพื่อศึกษา
และวิเคราะห์คุณ ลักษณะของผูใ้ ช้โทรศัพท์มือถือในกลุ่มของนักศึ กษาซึ่ งจัดอยู่ในกลุ่มวัยรุ่ น โดยมี ข้ นั ตอนหลักคือ เริ่ ม
ตั้งแต่การกาหนดและเข้าใจวัตถุประสงค์ การศึกษารวบรวมข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ซ่ ึ งข้อมูล และทาการจัดเตรี ยม
ข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบที่ใช้ประมวลผลได้ จากนั้นทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคการทาเหมืองข้อมูล ในที่น้ ีผวู ้ จิ ยั เลือกใช้
วิธีการหากฎความสัมพันธ์ (Association Rules) และใช้เทคนิ คการจาแนกประเภทข้อมูล (Classification) ด้วยวิธีตน้ ไม้การ
ตัดสิ นใจ (Decision Tree) จากนั้นทาการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ที่ได้วา่ น่ าเชื่ อถือเพียงใด ซึ่ งในขั้นตอนนี้ อาจ
ย้อนกลับไปก่ อนหน้าเพื่อให้ได้ผลลัพ ธ์ที่ ตอ้ งการได้ จากนั้น คือการเขี ยนสรุ ปผลในรู ปแบบที่ ให้เข้าใจได้ง่าย เพื่อเป็ น
ประโยชน์แก่ผทู ้ ี่สนใจ

วิธีดาเนินการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ทาการดาเนิ นการวิจยั โดยใช้ กระบวนการ CRISP-DM เพื่อสกัดเอาองค์ความรู ้ที่ได้จากการทาเหมืองข้อมูล นี้
จะประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ (1) การทาความเข้าใจในเรื่ องธุรกิ จ (Business Understanding) (2) การทาความเข้าใจในข้อมูล
(Data Understanding) (3) การเตรี ยมข้อมูล (Data Preparation) (4) การสร้างโมเดล (Modeling) (5) การประเมินผล (Evaluation) (6) การ
นาไปใช้งาน (Deployment) (เอกสิ ทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา (2557) และ Tan P, et al. (2015)) โดยแต่ละขั้นตอนอาจจะย้อนกลับไปยัง
ขั้นตอนก่อนหน้าเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ตอ้ งการได้ โดยขั้นตอนในกระบวนการ CRISP-DM มีดงั นี้
(1) การทาความเข้าใจในเรื่ องธุรกิจ
เป็ นขั้นตอนแรกในกระบวนการ CRISP-DM ซึ่ งเน้นไปที่การเข้าใจปั ญหา วัตถุประสงค์การดาเนิ นการ และแปลง
ปั ญหาที่ได้ให้อยูใ่ นรู ปแบบของการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการทาเหมืองข้อมูล พร้อมทั้งวางแผนในการดาเนินการคร่ าวๆ เนื่อง
ด้วยปั จจุบนั โทรศัพท์มือถือมีระบบปฏิบตั ิการหลัก 2 แบบ คือระบบปฏิ บตั ิการ iOS และ Android และมียี่ห้อที่เป็ นที่รู้จกั กัน
ทางตลาด ได้แก่ iPhone, Samsung จากปั ญหาในการต้องการทราบว่าสาเหตุใดผูซ้ ้ื อจึ งเลือกใช้โทรศัพท์ยี่ห้อนั้นๆ เนื่ องด้วย
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ระบบปฏิบตั ิการ ไลฟ์ สไตล์ หรื อคุณลักษณะต่างๆ ของโทรศัพท์มือถือ ผูว้ ิจยั จึ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะ
ของผูใ้ ช้โทรศัพท์มือถือ โดยใช้เทคนิ คการทาเหมืองข้อมูล และได้ทาการวางแผนการดาเนิ นการคร่ าวๆ ตามกระบวนการ
CRISP-DM ได้แก่ การศึ กษางานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง การจัดทาแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ขอ้ มูล โดยใช้
เทคนิ คการจาแนกข้อมูลและการหากฎความสัมพันธ์ ใช้ซอฟต์แวร์ ช่วยในการวิเคราะห์คือ Rapid Miner Studio 7.0 จากนั้นทา
การวิเคราะห์ผลการวิจยั ที่ได้ว่าตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้หรื อไม่ และการทาสรุ ปผลการวิจยั ในรู ปแบบเพื่อให้ผบู ้ ริ หาร
หรื อนักการตลาดเข้าใจได้ง่าย โดยงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมีดงั ต่อไปนี้
เสาวนี ย ์ ขจรเทวาวงศ์ (2558) ได้ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสมาร์ ทโฟนตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคคนไทย
ซึ่ งกลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นนักศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ที่ มีรายได้เฉลี่ ยต่อ เดื อนอยู่ในช่ วง 15,000 – 30,000 บาทต่ อเดื อ น
กิจกรรมใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนตราสิ นค้าจีนมากที่สุดใน 3 อันดับแรก ได้แก่ เล่นโซเซียลมีเดีย รับสายโทรเข้าและโทรออก
และลาดับสุดท้ายคือถ่ายรู ปโดยสมาร์ ทโฟน ตราสิ นค้าจีนที่กลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อมากที่สุดคือตราสิ นค้า Oppo รองลงมาได้แก่
Xiaomi และลาดับสุ ดท้ายคือ Huawei
สมพงษ์ งามธรณกิ จ และ นิ ต ยา เจรี ยงประเสริ ฐ ( 2558) ได้ ท าการเปรี ยบเที ย บคุ ณ สมบั ติ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ ทโฟนยี่ห้อแอปเปิ ลและซัมซุงที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองเชียงใหม่
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงซึ่ งมีอายุระหว่าง 15 – 24 ปี โดยส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มี
อาชี พ เป็ นนักศึ ก ษา ผลการศึ กษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามตัดสิ น ใจเลื อ กซื้ อโทรศัพท์เคลื่ อนที่ แบบสมาร์ ท โฟนยี่ห้อ
แอปเปิ ลหรื อซัมซุง โดยใช้ปัจจัยในการตัดสิ นใจเลือกซื้อที่แตกต่างกัน 4 ปั จจัยซึ่งเป็ นปั จจัยด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ คือ
ปั จจัยด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านการออกแบบ และปั จจัยด้านตราสิ นค้า
ส่วนที่เหลืออีก 4 ปั จจัย คือปั จจัยด้านการบรรจุภณ
ั ฑ์ ปั จจัยการรับรู ้วา่ มี ประโยชน์ ปั จจัยการรับรู ้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน
และปั จจัยการรับรู ้ ถึงความเพลิดเพลิ นในการใช้งาน ไม่มีความ แตกต่างกัน ผลการค้นหาความสัมพันธ์ของตัวแปรกับ
แนวโน้มในการตัดสิ นใจซื้ อ พบว่าปั จจัยที่ ส่งผลต่อแนวโน้ม ในการตัดสิ นใจซื้ อมี เพี ยงปั จจัยเดี ยวคือปั จจัยด้านระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์
(2) การทาความเข้าใจในข้อมูล
ขั้นตอนนี้ผวู ้ จิ ยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรคือนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ด้วยการแจกแบบสอบถามใช้การสุ่ มตัวอย่างวิธี Random Sampling จานวนตัวอย่าง 400 คน และทาการ
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้ทาการรวบรวมมาได้เพื่อดูความถูกต้องของข้อมูล และพิจารณาว่าจะใช้ขอ้ มูลทั้งหมดหรื อจาเป็ นต้อง
เลือกข้อมูลบางส่วนมาใช้ในการวิเคราะห์ โดยประเด็นที่สอบถามในแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนได้แก่
1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น เพศ ชั้นปี สาขา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ข้อมูลการใช้กิจกรรมยามว่างของนักศึกษา
2. ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ เช่น สาเหตุการเลือกของโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลแอปพลิเคชันการที่ใช้ใน
โทรศัพท์มือถือ ข้อมูลยีห่ อ้ โทรศัพท์มือถือที่ใช้ในปัจจุบนั ราคาโทรศัพท์มือถือที่ยอมรับได้ ระบบปฏิบตั ิการ
ของโทรศัพท์มือถือที่ชื่นชอบ ราคาโทรศัพท์มือถือ เป็ นต้น
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จากนั้นผูว้ จิ ยั ทาการพิจารณาว่าข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมมาได้มาดูความถูกต้องของข้อมูล และพิจารณาว่าข้อมูล
ดังกล่าวมีความจาเป็ นที่ตอ้ งใช้ในการวิเคราะห์ท้ งั หมดหรื อแค่บางส่วน โดยทาการคัดกรองและเลือกข้อมูลมาบางส่วนมาทา
การวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
ID

เพศ

1

ชาย

รายได้
เฉลี่ย
ต่อ
เดือน
10,000 15,000

กิจกรรมยาม ยีห่ อ้
สาเหตุการ
ต้องการ
แอป
ว่างใน
โทรศัพ
เลือกใช้
เพิ่ม
พลิเคชัน
ชีวติ ประจาวั ท์ที่ใช้ โทรศัพท์มือถื หน่วยความ การที่ใช้
น
อ
จาได้
iPhone
twitter
เดินห้าง
ความกว้าง
ต้องการ
เลือกซื้อของ
ของหน้าจอ

2

ชาย

10,000 15,000

ออกกาลัง
กายเล่นกีฬา

Huawei

3

หญิ
ง

5,00010,000

เล่นเกมผ่าน
การ
ออนไลน์
ทัว่ ไป

Samsung

4

…

…

…

…

วัสดุ
ต้องการ
โครงสร้าง
ของโทรศัพท์
ความจุของ ไม่ตอ้ งการ
แบตเตอรี่

…

…

…

ระบบปฏิบตั ิการ
ของ
โทรศัพท์มือถือที่
ชื่นชอบ
IOS

facebook

Android

twitter

Android

…

…

…

(3) การเตรี ยมข้อมูล
ขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนที่ทาการแปลงข้อมูลที่ได้ทาการเก็บรวบรวมมา (raw data) ให้กลายเป็ นข้อมูลที่สามารถนาไป
วิเคราะห์ในขั้นถัดไปได้ โดยการแปลงข้อมูลนี้อาจจะต้องมีการทาข้อมูลให้ถูกต้อง (data cleaning) เช่น การแปลงข้อมูลให้อยู่
ในรู ปแบบที่สามารถนาไปวิเคราะห์ได้ การเติมข้อมูลที่ขาดหายไป และการขจัด Outlierซึ่งหมายถึงการขจัดค่าที่มีความ
แปลกแยกออกไป การทาข้อมูลให้ถูกต้อง (data cleaning) ผูว้ จิ ยั ได้ทาการแปลงข้อมูลที่ขาดหายไปรวบถึงแปลงข้อมูลที่
ผิดพลาดจากการจัดเก็บ เช่น การแปลงค่าที่ผิดพลาดจากการป้ อนข้อมูล จาก ค่า Sumsang เป็ น Samsung เป็ นต้น
สาหรับการแปลงข้อมูลในรู ปแบบที่สามารถนาไปวิเคราะห์ได้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการแปลงข้อมูลจากอักขระ (character
data) เป็ นรู ปแบบของตัวเลข (numerical) และทาการแปลงข้อมูลจากตัวเลขแบบแจกแจงแบบทวินาม (binomial distribution) ได้แก่
เช่น เพศชายคือ 1 เพศหญิงคือ 0 การเลือกใช้ระบบปฏิบตั ิการ iOS เป็ น 1 และไม่เลือกใช้ระบบปฏิบตั ิการ iOS เป็ น 0 เป็ นต้น
เพื่อให้สามารถใช้ในการวิเคราะห์ในเทคนิคการเรี ยนรู ้แบบไม่มีผสู ้ อน (unsupervised learning) ด้วยวิธีการหากฎความสัมพันธ์
โดยมีการกาหนดรหัสในการแทนค่าในการเลือก Item นั้นใช้ค่าแทนด้วย 1 และการไม่เลือก Item ดังกล่าวใช้แทนด้วย 0 ซึ่งมี
รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ในงานวิจยั นี้ดงั ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดข้อมูลที่ใช้ภายในงานวิจยั
ชื่อ Item
Male
Female
Memory need
Phone_iPhone
Phone_Samsung
Phone_Other
OS_Like_iOS
OS_Like_ Android

ความหมาย
เพศชาย
เพศหญิง
ความต้องการโทรศัพท์ที่เพิม่ หน่วยความจาได้
การใช้ยหี่ อ้ โทรศัพท์ iPhone
การใช้ยหี่ อ้ โทรศัพท์ Samsung
การใช้ยหี่ อ้ โทรศัพท์ยหี่ อ้ อื่นๆ ได้แก่ Acer, Oppo, Huawei, Nokia, Vivo, Asus
ชื่นชอบระบบปฏิบตั ิการ iOS
ชื่นชอบระบบปฏิบตั ิการ Android

(4) การสร้างโมเดล
ในขั้นตอนนี้เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคทางการทาเหมืองข้อมูลโดยผูว้ จิ ยั ใช้การ 2 เทคนิ คในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ
1. เทคนิคการเรี ยนรู ้แบบไม่มีผสู ้ อน (unsupervised learning) โดยผูว้ จิ ยั เลือกใช้วธิ ี การหากฎความสัมพันธ์
2. เทคนิ คการเรี ยนรู ้แบบมีผสู ้ อน (supervised learning) โดยผูว้ จิ ยั เลือกใช้เทคนิ คการจาแนกประเภทข้อมูล ด้วย
วิธีตน้ ไม้การตัดสิ นใจ
ขั้นตอนการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อหากฎความสัมพันธ์ โดยใช้ เทคนิคการหากฎความสัมพันธ์
ผูว้ จิ ยั ใช้เทคนิค Apriori เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง item ต่างๆ ได้แก่ เพศ ยีห่ อ้ โทรศัพท์มือถือ ระบบปฏิบตั ิการ
ที่ชื่นชอบ ความต้องการโทรศัพท์มือถือที่สามารถเพิ่มหน่วยความจาได้ โดยมีส่วนที่อยูด่ า้ นซ้าย LHS (Left Hand Side) ซึ่ง
เรี ยกว่าข้ออ้าง (premise) และส่วนที่อยูด่ า้ นขวา RHS (Right Hand Side) ซึ่งเรี ยกว่าข้อสรุ ป (conclusion) โดยการเขียนกฎ
ความสัมพันธ์สามารถเขียนได้ลกั ษณะ LHS => RHS ความหมายคือถ้าเกิด LHS แล้วจะเกิด RHS ร่ วมไปด้วย โดยผูว้ จิ ยั ทา
การกาหนดตัววัดประสิ ทธิภาพคือ
1. ค่าสนับสนุน (support) หมายถึงค่า frequent itemset หรื อการหารู ปแบบของข้อมูลที่เกิดขึ้นร่ วมกันบ่อยๆใน
คลาสของข้อมูล
2. ค่าความเชื่อมัน่ (Confidence) แสดงความเชื่อมัน่ ของกฎความสัมพันธ์วา่ เกิดขึ้นด้วยจานวนกี่เปอร์เซ็นต์ ดัง
แสดงในสมการที่ (1)
Confidence (LHS => RHS) =

support(LHS,RHS)
support(LHS)

(1)
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ค่าลิฟท์ (Lift) คือค่าที่บ่งบอกว่าการเกิดรู ปแบบ LHS และ RHS มีความสัมพันธ์กนั แค่ไหน โดยถ้าค่า lift เป็ น 1
แสดงว่ารู ปแบบ LHS และ RHS ไม่ข้ ึนต่อกัน แต่ถา้ มีค่าเกิน 1 มากๆ แสดงว่า รู ปแบบทั้งสองมีความสัมพันธ์กนั โดยไม่ได้เกิด
จากการสุ่ม ดังแสดงในสมการที่ (2)
3.

Lift (LHS => RHS) =

support(LHS,RHS)
support(LHS)∗support(RHS)

(2)

ผูว้ จิ ยั ทาการหารู ปแบบ item ที่เกิดขึ้นร่ วมกันบ่อย โดยการกาหนดค่าสนับสนุนขั้นต่า (minimum support) และค่าความ
มัน่ ใจขั้นต่า (minimum confidence) จากนั้นทาการปรับค่าที่ได้เพื่อหาค่าที่ทาให้เกิดกฎความสัมพันธ์ และทาการวิเคราะห์กฎ
ความสัมพันธ์ที่ได้ ที่เกิดขึ้นจากค่าสนับสนุน ค่าความเชื่อมัน่ และค่าลิฟท์
ขั้นตอนการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ เทคนิคการจาแนกประเภทข้ อมูลด้ วยวิธีต้นไม้การตัดสินใจ
ในขั้นตอนนี้ ผวู ้ ิจยั เลือกใช้วธิ ีตน้ ไม้การตัดสิ นใจเนื่องจาก มีหลักการที่เข้าใจง่าย ตัวแบบถูกสร้างและเรี ยนรู ้ได้เร็ ว
เหมาะกับข้อมูลแบบมี โครงสร้าง (structured data) และเลือกใช้วิธี Split Test เพื่อทาการทดสอบโมเดล เนื่ องจากลุ่มตัวอย่างมี
จานวนไม่มากคือ 400 ตัวอย่าง ในกรณี ที่ใช้วธิ ีอื่น เช่น Cross-validation-Test จะทาให้ขอ้ มูลในแต่ละส่วนมีจานวนน้อยเกินไปใน
การทดสอบโมเดลได้ เมื่อทาการเลือกวิธีการทดสอบโมเดลด้วย วิธี Split Test แล้วผูว้ จิ ยั ทาการแบ่งข้อมูลเพื่อทาการทดสอบ
โดยแบ่งข้อมูลจานวน 70% ใช้ในการสร้างโมเดล และข้อมูลจานวน 30% เป็ นข้อมูลสาหรับทดสอบโมเดลที่สร้างขึ้น โดย
ขั้นตอนการสร้างโมเดลต้นไม้การตัดสิ นใจใช้วิธีการคานวณค่าสารสนเทศที่ได้เพิ่ม (information gain) ของแต่ละโหนดเทียบ
กับคลาสเพื่อหาโหนดที่ให้ค่าสารสนเทศที่ได้เพิ่มมากที่สุดมาเป็ น root ของต้นไม้การตัดสิ นใจ และใช้ค่าอัตราส่วนที่ได้เพิ่ม
(Gain Ratio) เพื่อแก้ไขปั ญหาเรื่ องความไม่ยตุ ิธรรมในการเปรี ยบเทียบตัวแปรเพื่อการแบ่งโหนดของค่าสารสนเทศที่ได้เพิ่ม
โดยการปรับค่าสารสนเทศที่ ได้เพิ่มด้วยการหารค่าสารสนเทศสาหรับการแบ่งโหนด (SplitINFO) ซึ่ งสามารถคานวณได้ดงั
สมการที่ (3) ซึ่ งเมื่ อนาค่าสารสนเทศส าหรับ การแบ่ งโหนดมาหารออกจากค่าสารสนเทศที่ ได้เพิ่มก็สามารถคานวณค่า
อัตราส่ วนที่ได้เพิ่มดังแสดงในสมการที่ (4) สาหรับตัววัดประสิ ทธิ ภาพของโมเดล ผูว้ จิ ยั ใช้ค่าในการวัดค่าความถูกต้องใน
การวัดความถูกต้องของโมเดลโดยพิจารณารวมทุกคลาส และใช้ค่าความแม่นยาของโมเดลรวมถึงค่าความระลึกวัดความ
ถูกต้องของโมเดลโดยพิจารณาแยกทีละคลาส
SplitINFO =

−

∑ki=1

ni
n

n

log ni

(3)

เมื่อ ni คือจานวนตัวอย่างที่โหนดลูกที่ i
และ n คือจานวนตัวอย่างที่โหนดแม่ (parent node)

GainRATIOsplit

=

GAINsplit
SplitINFO

(4)

(5) การประเมินผล
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ในขั้นตอนนี้ผวู ้ ิจยั จะได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคทางการทาเหมืองข้อมูลแล้วแต่ก่อนที่จะนาผลลัพธ์ที่ได้
ไปใช้งานต่อไปจะต้องมีการวัดประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ที่ได้วา่ มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด โดยผูว้ จิ ยั พิจารณาจากค่า
ความเชื่ อมัน่ ค่าความถูกต้อง และค่าสนับสนุ น ซึ่ งอาจจะย้อนกลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้าเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ตามที่ตอ้ งการได้ สาหรับกฎความสัมพันธ์ค่าความมัน่ ใจขั้นต่าที่ได้คือ 50% และค่าสนับสนุนขั้นต่าคือ 30% และ
สาหรับการสร้างโมเดลด้วยเทคนิ คการจาแนกประเภทข้อมูล ได้ค่าความถูกต้องของโมเดลในการทานายระบบปฏิบตั ิการที่
ชื่นชอบเท่ากับ 76.67 % และได้ค่าความถูกต้องคือ 90% ในการทานายยีห่ อ้ โทรศัพท์ที่ใช้
(6) การนาไปใช้งาน
ผลลัพธ์ที่ได้ในการวิจยั ครั้งนี้แสดงถึงองค์ความรู ้ที่มีประโยชน์ต่อนักวิจยั ผูบ้ ริ หาร หรื อนักการตลาดเข้าใจได้ง่าย
และสามารถนาไปออกโปรโมชัน เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือได้

ผลและวิจารณ์ผล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคทางการทาเหมืองข้อมูลสาหรับการหากฎความสัมพันธ์ ผูว้ จิ ยั วัดผลกฎ
ความสัมพันธ์ที่สร้างจากค่าความเชื่อมัน่ ค่าสนับสนุน และค่าลิฟท์ โดยผูว้ จิ ยั ทาการคัดกรองกฎความสัมพันธ์ที่เกิดจากความ
มัน่ ใจขั้นต่าในทุกโมเดล เท่ากับ 50% และค่าสนับสนุนขั้นต่าคือ 30% แสดงได้ดงั ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 หน้าจอแสดงผลค่าสนับสนุน ค่าความเชื่อมัน่ และค่าลิฟท์
จากผลกฎความสัมพันธ์ (Association Rules) ที่ได้ สามารถอธิบายได้ดงั นี้
ผูใ้ ช้โทรศัพท์ iPhone => มีความต้องการโทรศัพท์ที่เพิ่มหน่วยความจาได้
ผูใ้ ช้โทรศัพท์ iPhone => ความชอบระบบปฏิบตั ิการ iOS
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ผูใ้ ช้เพศชาย => มีความต้องการโทรศัพท์ที่เพิ่มหน่วยความจาได้
เมื่อมีความชอบระบบปฏิบตั ิการ iOS => การเลือกยีห่ อ้ โทรศัพท์ iPhone
ผูใ้ ช้เพศหญิง => มีความต้องการโทรศัพท์ที่เพิ่มหน่วยความจาได้
เมื่อมีความชอบระบบปฏิบตั ิการ IOS=> มีความต้องการโทรศัพท์ที่เพิ่มหน่วยความจาได้
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคทางการทาเหมืองข้อมูลสาหรับการสร้างต้นไม้การตัดสิ นใจ ผูว้ จิ ยั ใช้การ
คานวณค่าน้ าหนักด้วยอัตราส่วนที่ได้เพิ่ม (Gain Ratio) และใช้ค่าความเชื่อมัน่ ตั้งแต่ 50% โดยมีชื่อของ Node ที่นามาสร้างต้นไม้
การตัดสิ นใจสามารถอธิบายได้ดงั ตารางที่ 3 และตัวอย่างของต้นไม้ตดั สิ นใจที่ได้แสดงในภาพที่ 2
ตารางที่ 3 ชื่อและความหมายของโหนดที่ใช้ในการสร้างต้นไม้การตัดสิ นใจ
ชื่อ

Node

sex
income
reason
LifeStyle
Phone_Like
Social

ความหมาย
เพศ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
เหตุผลในการเลือกใช้งานโทรศัพท์
กิจกรรมยามว่าง
ระบบปฏิบตั ิการที่ชื่นชอบ
ข้อมูลแอปพลิเคชันการที่ใช้บ่อยที่สุด

ภาพที่ 2 ต้นไม้การตัดสิ นใจของสาเหตุการใช้โทรศัพท์มือถือ
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จากภาพที่ 2 สามารถสรุ ปเป็ นชุดของกฎ if-thenได้ดงั นี้
if reason = กล้องที่มีความละเอียด then iPhone
if reason = กล้องมีความละเอียดและคมชัดเทียบเท่ากล้องโปร then iPhone
if reason = ขนาดความจาของตัวเครื่ อง then Oppo
if reason = ความกว้างของหน้าจอ then Samsung
if reason = ความจุของแบตเตอรี่ then Samsung
if reason = วัสดุโครงสร้างของโทรศัพท์ then iPhone
if reason = เน้นการใช้งานภายในออฟฟิ ศ then iPhone
สาหรับการสรุ ปประสิ ทธิผลของโมเดลต้นไม้การตัดสิ นใจในภาพที่ 2 ได้ค่าความถูกต้องคือ 47.50 %
ผูว้ จิ ยั เลือกที่ยอมรับค่าดังกล่าวเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือ iPhone และ Samsung และค่าความแม่นยา และ ค่าความระลึก
ของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวอยูใ่ นอัตราที่ยอมรับได้ โดยค่าความแม่นยาของแต่ละโมเดลโดยพิจารณาแยกทีละคลาสได้ค่ามาก
ที่สุดคือ Samsung คิดเป็ น 58.06% iPhone คิดเป็ น 44.87% Oppo คิดเป็ น 33.36 % ตามลาดับ และค่าความระลึกวัดความถูกต้องของ
แต่ละโมเดลโดยพิจารณาแยกทีละคลาส ได้ค่ามากที่ สุดคือ iPhone คิดเป็ น 68.63% Oppo คิดเป็ น 44.44% และ Samsung คิดเป็ น
43.90% ตามลาดับ ดังแสดงในภาพที่ 3 การวัดประสิ ทธิ ผลของโมเดล

ภาพที่ 3 หน้าจอแสดงการวัดประสิ ทธิผลของโมเดลต้นไม้การตัดสิ นใจด้วยค่าความถูกต้อง ค่าความแม่นยา และค่าความ
ระลึก
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ผูว้ จิ ยั ทาการสร้างต้นไม้การตัดสินใจเพิ่มเติมโดยใช้ node อื่นๆ ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เหตุผลในการเลือกใช้งาน
โทรศัพท์ กิจกรรมยามว่าง ระบบปฏิบตั ิการที่ชื่นชอบ ข้อมูลแอปพลิเคชันการที่ใช้บ่อยที่สุด เพื่อหาผลสรุ ปที่ได้เพิ่มเติม ดัง

แสดงในภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างของต้นไม้การตัดสิ นใจ
ภาพที่ 4 แสดงส่วนหนึ่งของต้นไม้การตัดสิ นใจ
เมื่อผูว้ จิ ยั พิจารณากฎที่เกิดขึ้นจากการสร้างต้นไม้การตัดสิ นใจ โดยเลือกกฎที่มีกลุ่มตัวอย่างในกฎนั้นมากกว่ากฎ
อื่นๆ จากนั้นทาการจาแนกกฎที่ได้ตามยีห่ อ้ ของโทรศัพท์มือถือสามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตัวอย่างกฎ if-then และเมื่อพิจารณากฎจาแนกตามยีห่ อ้ ของโทรศัพท์มือถือ
ยีห่ อ้ ของ
โทรศัพท์มือถือ
iPhone

กฎ if-then
if LifeStyle = หาข้อมูลหรื อข่าวสาร and reason = กล้องที่มีความละเอียด then iPhone
if income = 20,000 ขึ้นไป and reason = กล้องที่มีความละเอียด then iPhone
if LifeStyle = ออกกาลังกายเล่นกีฬา and Social = twitter then iPhone
if income = 10,000 - 15,000 and reason = เน้นการใช้งานภายในออฟฟิ ศ and sex = ชาย and LifeStyle = เล่น

Samsung

เกมผ่านการออนไลน์ทวั่ ไป then iPhone
่ า้ น and reason = ความจุของแบตเตอรี่ then Samsung
if LifeStyle = ใช้เวลากับนอนพักผ่อนร่ างกายอยูบ
if LifeStyle = เล่นเกมผ่านการออนไลน์ทวั่ ไป and Social = Facebook then Samsung
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if income = 10,000 - 15,000 and reason = ความกว้างของหน้าจอ and LifeStyle = ใช้เวลากับนอนพักผ่อน

Oppo
Acer

Huawei

ร่ างกายอยูบ่ า้ น then Samsung
่ า้ น and reason = ความกว้างของหน้าจอ then Samsung
if LifeStyle = ใช้เวลากับนอนพักผ่อนร่ างกายอยูบ
่ า้ น and reason = ขนาดความจาของตัวเครื่ อง then Oppo
if LifeStyle = ใช้เวลากับนอนพักผ่อนร่ างกายอยูบ
if income = 10,000 - 15,000 and reason = ขนาดความจาของตัวเครื่ อง and Social = facebook then Oppo
if LifeStyle = เดินห้าง เลือกซื้ อของ and reason = กล้องที่มีความละเอียด and Social = twitter then Acer
if income = 15,000 - 20,000 and LifeStyle = เดินห้าง เลือกซื้ อของ and sex = หญิง and reason = กล้องที่มีความ
ละเอียด then Acer
if income = 20,000 ขึ้นไป and reason = เน้นการใช้งานภายในออฟฟิ ศ and LifeStyle = ติดตามหรื อดูหนังที่
เข้าใหม่ then Huawei

สาหรับการแบ่งข้อมูลเพื่อใช้ในการวัดประสิ ทธิ ภาพของโมเดลการจาแนกประเภทข้อมูล โดยทาการทดสอบ
โมเดลโดยใช้วิธี Split Test โดยแบ่ งข้อมูลจานวน 70% ใช้ในการสร้างโมเดลและข้อมูลจานวน 30% เป็ นข้อมูลสาหรั บ
ทดสอบโมเดลที่สร้างขึ้น เพื่อทานายระบบปฏิบตั ิการที่ ชื่นชอบของโทรศัพท์มือถือ ดังแสดงได้ในภาพที่ 5 ซึ่ งแสดงข้อมูล
ของ Test Set จานวน 120 เรคอร์ด ดังแสดงในภาพที่ 5 และผลสรุ ปของประสิ ทธิผลของโมเดลได้ค่าความถูกต้องคือ 76.67%
มีค่าความแม่นยาและค่าความระลึกดังแสดงในภาพที่ 6 โดยผูใ้ ช้โทรศัพท์มือถือที่ มีคุณลักษณะต่างๆ คือ เพศ รายได้ ยี่ห้อ
โทรศัพท์เหตุผลที่เลือกใช้โทรศัพท์กิจกรรมยามว่าง ข้อมูลแอปพลิเคชันที่ใช้ ผลการทานายได้คือระบบปฏิบตั ิการที่ชื่นชอบ
ทานายว่าเป็ นระบบปฏิบตั ิการ Android ด้วยค่าความแม่นยาเท่ากับ 84.06% และค่าความระลึกเท่ากับ 77.33% รองลงมาคือ
ทานายว่าชื่นชอบระบบปฏิบตั ิการ iOS ด้วยค่าความแม่นยาเท่ากับ 66.67 % และค่าความระลึกเท่ากับ 75.56 %

ภาพที่ 5 ข้อมูลของ Test Set จานวน และผลสรุ ปของประสิ ทธิ ผลของโมเดล
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ภาพที่ 6 ผลสรุ ปการวิเคราะห์ประสิ ทธิผลของโมเดล ในการทานายความชื่นชอบระบบปฏิบตั ิการ
สาหรับการทานายยี่ห้อโทรศัพท์มือถือที่ ใช้จากผูใ้ ช้โทรศัพท์มือถือที่ มีคุณลักษณะต่างๆ คือ เพศ รายได้ เหตุผลที่
เลือกใช้โทรศัพท์ กิจกรรมยามว่าง ข้อมูลแอปพลิเคชันที่ ใช้ โดยใช้ขอ้ มูลของ Test Set จานวน 120 เรคอร์ ด ผลสรุ ปของ
ประสิ ทธิ ผลของโมเดลโดยได้ค่าความถูกต้องคือ 90% ผลที่ทานายได้คือยี่ห้อโทรศัพท์ที่ใช้วา่ เป็ น iPhone มากที่สุดด้วยค่า
ความแม่นยาเท่ ากับ 94.12 % และค่าความระลึ กเท่ ากับ 94.12 % รองลงมาคือทายว่าเป็ น Samsung ด้วยค่าความแม่นยา
เท่ากับ 90% และค่าความระลึกเท่ากับ 87.80 % ดังแสดงในภาพที่ 7

ภาพที่ 7 ผลสรุ ปการวิเคราะห์ประสิ ทธิผลของโมเดล ในการทานายยีห่ อ้ โทรศัพท์
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สาหรับการวิจารณ์ผลในการวิจยั ครั้งนี้ ผลการวิจยั การหากฎความสัมพันธ์ยงั ไม่เกิดองค์ความรู ้เท่าที่ควร เนื่ องจาก
แบบสอบถามที่เก็บข้อมูลไม่สอดคล้องกับโมเดลการวิเคราะห์ โดยควรปรับปรุ งข้อคาถามให้อยูใ่ นรู ปแบบเดียวกับ transaction
ในการซื้ อขายสิ น ค้า เช่ น การเก็บ ข้อมู ลจากรายการสิ น ค้าในการซื้ อขายจากร้ านขายโทรศัพ ท์มือ ถื อ จะท าให้ส ามารถ
วิเคราะห์ผลได้มากขึ้น

สรุ ปผลการวิจัย
ในส่ วนของการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหากฎความสัมพันธ์โดยใช้เทคนิคการหากฎความสัมพันธ์สามารถสรุ ปได้ คือ
ผูใ้ ช้โทรศัพท์ iPhone มีความต้องการโทรศัพท์ที่เพิ่มหน่วยความจาได้ ผูใ้ ช้โทรศัพท์ iPhone มีความชอบระบบปฏิบตั ิการ iOS
ซึ่ งผูใ้ ช้โทรศัพท์ท้ งั เพศชายและเพศหญิงมีความต้องการโทรศัพท์ที่เพิ่มหน่ วยความจาได้ ด้วยค่าสนับสนุ นขั้นต่าคือ 30%
และความเชื่อมัน่ ขั้นต่าคือ 50%
ในส่ วนของการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เทคนิ คการจาแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธีตน้ ไม้การตัดสิ นใจ ผูใ้ ช้โทรศัพท์
ส่วนใหญ่เลือกใช้โทรศัพท์ยหี่ อ้ iPhone และ Samsung สาเหตุการใช้โทรศัพท์มือถือจาแนกตามยี่หอ้ ผลสรุ ปด้วยค่าความถูกต้อง
คือ 47.50% ผูใ้ ช้เลือกใช้ iPhone จากสาเหตุหลักคือต้องการกล้องที่มีความละเอียด วัสดุโครงสร้างของโทรศัพท์ การใช้งาน
ในออฟฟิ ศ ส่วนผูใ้ ช้ที่เลือก Samsung เนื่องจากสาเหตุหลักคือความกว้างของหน้าจอ และความจุของแบตเตอรี่
การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลที่ ได้จากต้น ไม้ต ัดสิ น ใจ จากกฎ If –Then มี ลกั ษณะที่ ส อดคล้อ งกับ ผลสรุ ป ขั้น ต้น ได้แก่ if
LifeStyle = หาข้อมูลหรื อข่าวสาร and reason = กล้องที่ มีความละเอียด then iPhone และกฎ if income = 10,000 - 15,000 and reason = เน้น
การใช้งานภายในออฟฟิ ศ and sex = ชาย and LifeStyle = เล่นเกมผ่านการออนไลน์ทวั่ ไป then Iphone และ if LifeStyle = ใช้เวลากับ
นอนพัก ผ่อนร่ างกายอยู่บ้าน and reason = ความจุ ข องแบตเตอรี่ then Samsung และกฎ if LifeStyle = ใช้เวลากับ นอนพัก ผ่อ น
ร่ างกายอยูบ่ า้ น and reason = ความกว้างของหน้าจอ then Samsung เป็ นต้น
สาหรับการแบ่งข้อมูลเพื่อใช้ในการวัดประสิ ทธิ ภาพของโมเดลการจาแนกประเภทข้อมูล โดยทาการทดสอบ
โมเดลโดยใช้วิธี Split Test โดยแบ่ งข้อมู ลจานวน 70% ใช้ในการสร้างโมเดลและข้อมู ลจานวน 30% เป็ นข้อมูล สาหรั บ
ทดสอบโมเดลที่ สร้างขึ้น สาหรับการทานายยี่ห้อโทรศัพท์มือถือที่ ใช้จากผูใ้ ช้โทรศัพท์มือถือที่มีคุณลักษณะต่างๆ คือ เพศ
รายได้ เหตุผลที่เลือกใช้โทรศัพท์ กิจกรรมยามว่าง ข้อมูลแอปพลิเคชันที่ใช้ ได้ค่าความถูกต้องคือ 76.67% ผลที่ทานายได้คือ
ยีห่ อ้ โทรศัพท์ที่ใช้วา่ เป็ น iPhone มากที่สุด ด้วยค่าความแม่นยาเท่ากับ 94.12% และค่าความระลึกเท่ากับ 94.12% รองลงมาคือ
ทายว่าเป็ น Samsung ด้วยค่าความแม่นยาเท่ากับ 90% และค่าความระลึกเท่ากับ 87.80%
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การออกแบบและสร้ างเครื่ องทดสอบค่ าต้ านการลื่นของรองเท้านิรภัย ตามมาตรฐาน ISO13287:2012
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ พัฒ นาและสร้ างเครื่ อ งทดสอบค่ าต้านการลื่ น ของรองเท้านิ รภัย ตามมาตรฐาน
ISO13287:2012 สาหรับเป็ นเครื่ องทดสอบประจาศูนย์ทดสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสี มา
การด าเนิ น งานเริ่ ม จากการศึ ก ษาข้อ ก าหนดของการทดสอบ เครื่ อ งทดสอบที่ มี ในปั จ จุ บัน และปั ญ หา จากนั้น ท าการ
สังเคราะห์แนวความคิดและออกแบบเครื่ อง สุ ดท้ายจึงทาการสร้างเครื่ อง เครื่ องทดสอบค่าต้านการลื่นของรองเท้านิ รภัยที่
ออกแบบและสร้างนี้ จะควบคุมการทางานด้วยระบบไฟฟ้าขนาด 220 โวลท์ 50 เฮิร์ทซ์ ประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 3 ส่ วนคือ
ส่วนที่หนึ่ งทาหน้าที่เป็ นส่ วนสร้างแรงกดแนวตั้งขนาด 500 ± 50 นิ วตัน ประกอบด้วยก้อนน้ าหนักรวม 50 กิโลกรัมวางบน
ฐานที่สวมอยูก่ บั แกนเพลาแนวตั้ง 3 แกน เคลื่อนที่ข้ ึนลงด้วยแรงจากมอเตอร์กระแสตรงขนาด 150 วัตต์และมีหัววัดแรงติด
กับฐาน ส่วนที่สองทาหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของพื้นทดสอบในแนวนอน ประกอบด้วยฐานวางพื้นทดสอบตั้งอยูบ่ นราง
เลื่อนซึ่ งตั้งอยูบ่ นฐานของโครงเครื่ อง ด้านล่างของฐานจะมีลอ้ ลูกปื น 4 ชุดต่อโดยตรงกับมอเตอร์ และชุดเฟื องเพื่อเป็ นต้น
กาลังในการขับเคลื่อนพื้นทดสอบแนวนอน และส่วนสุ ดท้ายเป็ นชุดติดตั้งรองเท้าหรื อยางทดสอบที่ประกอบด้วย ตัวยึดหุ่ น
รองเท้าติดตั้งกับหัววัดแรงแนวนอนที่ เคลื่ อนที่ ข้ ึนลงในแนวตั้งอย่างอิ สระและต่อเชื่ อมกับชุดสร้างแรงกดที่ อยู่ด้านบน
เครื่ องที่ สร้างจะมีค่าความคลาดเคลื่อนของระบบวัดรวมไม่เกิ น 2 เปอร์ เซ็ นต์เป็ นดรรชนี ช้ ี วดั ผลการทดสอบของเครื่ อง
พบว่าเมื่ อใช้ตวั อย่างยางทดสอบมาตรฐาน Slider 96 มาทดสอบบนพื้นสแตนเลส และใช้สารละลายกลีเซอรอลเป็ นสาร
ปนเปื้ อนจานวน 30 รอบได้ค่าเฉลี่ย CTV (Calibration Test Value) เท่ากับ 0.129 และเมื่อทาการหาค่าความคลาดเคลื่อนของ
ระบบเครื่ องรวมได้ค่าเท่ากับ 1.55 เปอเซ็นต์
คาสาคัญ : ค่าต้านการลื่นของรองเท้านิรภัย , ค่าสัมประสิ ทธิ์ความเสี ยดทาน, การสะดุด ลื่น และหกล้ม
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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

บทนา
อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นจากการทางานก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ชีวิต และทรัพย์สินต่อผูป้ ระสบเหตุผปู ้ ระกอบการ และ
ประเทศชาติอย่างมากมายทั้งทางตรงและทางอ้อม อุบตั ิเหตุที่เกิดจากการลื่นล้ม หกล้ม และตกจากที่สูงจากการทางานเป็ น
ปั ญหาที่เกิดขึ้นและพบเห็ นได้เสมอ จากสถิติของสานักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน, 2559) พบว่าตลอดปี พ.ศ.
2559 ประเทศไทยมีสถิติการประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยเนื่องจากการทางานที่
มีสาเหตุมาจากการหกล้ม ลื่นล้ม และตกจากที่สูง ทั้งหมด 11,058 ราย ในจานวนนี้ เป็ นผูเ้ สี ยชีวติ 114 ราย ทุพพลภาพ 2 ราย
สู ญเสี ยอวัยวะบางส่ วน 42 ราย และหยุดงานเกิ นกว่า 3 วัน 4,377 ราย สู งเป็ นอันดับที่ 2 รองจากอุบตั ิเหตุจากยานพาหนะ
สถิติจากสานักงานสถิติผูใ้ ช้แรงงาน (Bureau of Labor Statistics,2016) รายงานว่าในปี 2016สหรัฐอเมริ กามีผูเ้ สี ยชี วิตจาก
อุบตั ิเหตุการหกล้ม ลื่นล้ม และตกจากที่สูงขณะปฏิบตั ิงาน 849 ราย มากเป็ นอันดับ ของสาเหตุการตายจากอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด องค์กรด้านความปลอดภัยในการทางานของออสเตรเลี ย(Safe work Australia,2015) รายงานว่ามี ผูเ้ สี ยชี วิตจาก
สาเหตุหกล้ม ลื่นล้ม และตกจากที่สูง 26 ราย จากสถิติของการบาดเจ็บ ที่ มาจากการลื่นและสะดุด พบว่า 86 เปอร์ เซ็นต์มา
จากการลื่นและสะดุด (Slip and Trip,1996) การลื่นและสะดุดมากกว่า 60 เปอร์ เซ็นต์ จะทาให้เกิ ดการลื่นล้ม (Fall) ดังนั้น
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อุบตั ิเหตุที่เกิ ดขึ้นจากการทางานที่ นาไปสู่ ความเสี ยหายจะมาจากการลื่น การลื่นจึ งเป็ นปั ญหาใหญ่และสาคัญ ควรนามา
พิจารณาเพื่อหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข
เมื่ อศึ กษาสาเหตุของการลื่ นล้มจะพบว่า การลื่ นล้มมี สาเหตุมาจากปั จจัยหลัก 4 ประการ(ยุทธชัย,2003) ได้แก่
ลักษณะของพื้นเดิ น (Walking Surface) สภาวะของพื้นเดิน (Condition) พื้นรองเท้าที่ ใส่ (Shoe Soles) และพฤติกรรมการ
เดิน (Walking Behavior) ค่าที่สาคัญในการวัดการลื่นคือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ความเสี ยดทาน ค่านี้จะได้มาจากการวัดของเครื่ องที่
มี ต่ อ พื้ น เดิ น และพื้ น รองเท้า หากค่ า ของสั ม ประสิ ท ธิ์ ความเสี ย ดทานสู ง การลื่ น จะไม่ เกิ ด ในท านองกลับ กัน หากค่ า
สัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานต่าจะทาให้เกิ ดการลื่นขึ้น ที่ ผ่านมามีความพยามยามที่พฒนาสร้างเครื่ องมือค่าวัดสัมประสิ ทธิ์
ความเสี ยดทาน ที่ มีความถูกต้องน่ าเชื่ อถือเป็ นที่ ยอมรับของสากล ตังอย่างเช่น เครื่ องทดสอบความต้านทานการลื่นแบบ
ลูกตุม้ นาฬิ กา (Sigler, P.A., Geib, M.N. and Boone, T.H, 1948) เครื่ องบิ๊ กฟุต (Andres และ Chaffin, 1985) เครื่ องสลิ ป โป
มิเตอร์ เครื่ องฟิ โด และเครื่ องทอร์ ทสั (Andres และ Chaffin, 1985) เครื่ องซาตร้า (Wilson and George, 1988) เครื่ องวัดค่า
สัมประสิ ทธิ์ แรงเสี ยดทานควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค (Gronqvist et al., 1989) เครื่ องพีอาร์ เอสที (Redfern and Bidanda,
1994) เครื่ องทดสอบของ James (Wfk-Cleaning Technology Research Institute, 2000) ส าหรั บ ประเทศไทย ได้ แ ก่
เครื่ องวัดค่าสัมประสิ ทธิ์แรงเสี ยดทานแบบควบคุมด้วยระบบลม (เธี ยรศักดิ์, 2543) เครื่ องทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ แรงเสี ยด
ทานตามมาตรฐาน ISO 13287:2007 (เฉลิมเกียรติ ศรี ศิลา, 2555) จะพบว่าเครื่ องวัดค่าสัมประสิ ทธิ์ความเสี ยดทานที่สร้างจะ
มี ความหลากหลายของรู ป แบบและวิธี การวัด เพราะหลายประเทศ เช่ น อเมริ การ อังกฤษ เยอรมัน ฯลฯ มี การกาหนด
มาตรฐานและวิธีการวัดค่าที่แตกต่างกัน ทาให้สานักงานมาตรฐานนานาชาติตอ้ งเข้ามามีบทบาทตั้งเป็ นวิธีการและการวัด
กลางสาหรับการวัดสัมประสิ ทธิ์ความเสี ยดทานของพื้นรองเท้านิรภัยคือ ISO 13287:2004 ปั จจุบนั ได้ปรับปรุ งพัฒนาเพื่อให้
ถูกต้องเป็ นที่ยอมรับ คือมาตรฐาน ISO 13287:2012 ผูว้ จิ ยั ได้เคยเป็ นผูช้ ่วยวิจยั ของเฉลิมเกียรติ ศรี ศิลา และได้เคยทดลองใช้
เครื่ องที่สร้างขึ้นตามมาตรฐาน ISO 13287:2007 ทาให้ทราบถึงข้อจากัดของเครื่ องหากนามาใช้ ประกอบด้วย 1.เครื่ องมีเสี ยง
ดังขณะใช้งาน 2.มีขนาดใหญ่ น้ าหนักมาก เคลื่อนย้ายลาบาก 3.ใช้ระบบลมร่ วมกับไฟฟ้า ทาให้อุปกรณ์มีราคาแพงและไม่
สะดวกในการใช้งานนอกสถานที่ 4.ระบบการวัดมีนอ้ ยจุดทาให้เกิดค่าคลาดเคลื่อนได้ง่าย และ5. มีการเปลี่ยนมาตรฐาน จาก
ISO 13287:2007 เป็ น ISO13287:2012 ทาให้ตอ้ งปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการทดสอบ
เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวและเกิดการกระตุน้ หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบให้เล็งเห็นประโยชน์ของผูบ้ ริ โภคใน
การกาหนดค่าต้านการลื่นของรองเท้านิรภัยกับผูผ้ ลิตซึ่ งปั จจุบนั ประเทศไทยยังไม่ได้กาหนดค่ามาตรฐานของค่าต้านการลื่น
ไว้ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเสนอโครงงานวิจยั ออกแบบ พัฒนา และสร้างเครื่ องทดสอบหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แรงเสี ยดทานหรื อค่าต้าน
การลื่น ของรองเท้านิ รภัย ตามมาตรฐานISO13287:2012 โดยมี ขอบเขตดาเนิ น งานคื อ เครื่ องทดสอบต้องสามารถหาค่า
สัมประสิ ทธิ์ แรงเสี ยดทานหรื อค่าต้านการลื่นของพื้นรองเท้านิรภัยได้ตรงตามมาตรฐานการทดสอบ ISO13287:2012 โดยมี
ค่าของความคลาดเคลื่อนของระบบการวัดไม่เกิน 2 เปอร์เซนต์ เป็ นดรรชนีช้ ีวดั
ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 การลื่นระหว่ างการเดิน
การลื่น หมายถึง การเสี ยการทรงตัวของเท้าในทันทีเป็ นผลมาจากสิ่ งที่ไม่ได้คาดหวังและไม่สามารถควบคุมการ
ไถลของเท้ า ได้ การลื่ น มั ก จะท าให้ เ กิ ด อุ บั ติ เหตุ แ ละผลร้ า ยอื่ น ๆ ตามมาหากผู ้ลื่ น ไม่ ส ามารถท าการทรงตัว ได้
(Manning,1983)
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2.2 ค่ าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (Coefficient of Friction )
ในทางกลศาสตร์ แล้วแรงจะมีความสัมพันธ์กบั การลื่น จะเห็นว่าในขณะที่เท้าสัมผัสกับพื้นเดินจะทาให้เกิดกระทา
3 แนวแรงด้วยกัน (Perkins, 1978) คือ แรงในแนวดิ่ง (FV) แรงในแนวราบ (FH) และ แรงกดของเท้าที่กระทาต่อพื้น (FL)
2.2.1 การหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานในขณะที่ เดิ น Meglan et al., (1994) สรุ ป ว่าขณะที่ มนุ ษย์มีการ
เคลื่อนไหว แรงที่ ควบคุ มโดยระบบกล้ามเนื้ อจะกระทาต่อพื้นเดิ นจากเท้าในขณะเดี ยวกันย่อมมีแรงปฏิ กิริยากระทาต่อเท้า
เช่ นกัน การเดิ นเป็ นการสัมผัสพื้น เพียงเท้าเดี ยว ดังนั้นแรงปฏิ กิริยาที่ กระทาต่อเท้าเดี ยวมี ผลต่อการเคลื่ อนไหวของจุ ด
ศูนย์กลางมวลของร่ างกาย แรงปฏิ กิริยาจากพื้นแบ่งเป็ นแรงปฏิ กิริยาแนวดิ่ ง (Vertical Force-FV) ในทิ ศขึ้น และแรงเฉื อน
แนวระนาบ 2 แรง (ระนาบหน้า/หลัง และระนาบซ้าย/ขวา) Perkins (1978) ได้ทาการวัดแรงกระทาที่เกิดขึ้นระหว่างพื้นเดิน
กับเท้าช่วงเวลาการเดินปกติ พบว่าแรงจะมีความสัมพันธ์กบั มุมระหว่างขาและเส้นในแนวดิ่ง () ดังแสดงในภาพที่ 1
จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็ นเส้นแนวแรง (FH, FV, FL) เมื่อมีการปรับเท้าระหว่างส้นเท้าสัมผัสในการเดิ นปกติ โดยที่ FL
คือแรงที่ เมื่อเท้าลงสู่ พ้ืนสามารถแตกออกเป็ น 2 แนวแรงตามมุมที่แสดงในภาพที่ 1 จะสามารถหาแรงที่ เกิ ดขึ้นในแนวดิ่ ง (FV)
และแรงที่เกิดขึ้นในแนวระนาบ (FH) ได้ดงั สมการที่ (1) และสมการที่ (2)
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทาน (Coefficient of Friction, COF) คือ แรงในแนวระนาบที่ มีการเคลื่อนไหวหารด้วยแรง
ในแนวดิ่ง ดังนั้นค่าสัมประสิ ทธิ์ความเสี ยดทาน สามารถหาได้จากสมการที่ (3)

ภาพที่ 1 แสดงเวคเตอร์ของแรงที่กระทาระหว่างพื้นเมื่อส้นเท้าสัมผัสกับพื้นเดิน (Perkins,1978)
FV = FL cos
FH = FL sin
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เมื่อ
FL คือ แรงกดของเท้าที่กระทาต่อพื้น (นิวตัน)
FV คือ แรงในแนวดิ่งของเท้าที่กระทาต่อพื้น (นิวตัน)
FH คือ แรงในแนวระนาบของเท้าที่กระทาต่อพื้น (นิวตัน)

Coefficient of Friction (COF) = FH / FV
= FL sin  / FL cos 
= tan 

(3)

หากค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานที่เกิดขึ้นขณะที่เดินมีค่ามากกว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ระหว่างพื้นเดินกับพื้นรองเท้าจะ
เกิดการลื่นล้ม
2.2.2 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานที่ทาให้เกิดความปลอดภัย งานวิจยั หลายชิ้นได้สรุ ปความเกี่ยวข้องของการ
ลื่นล้มกับค่าสัมประสิ ทธิ์ความเสี ยดทาน ได้แก่ Strandberg & Lanshammar (1981) กล่าวว่า ในระหว่างที่เดินถ้าจะให้ปลอดภัย
จากการลื่นล้ม ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานควรจะมีค่ามากกว่า 0.3 หน่วยงานด้านความปลอดภัยและสุ ขภาพในการทางาน
(Occupational Safety and Health Administration,2008) ได้สรุ ปและแนะนาว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานในระหว่างการ
เดิ น ควรมีค่าไม่น้อยกว่า 0.5 นอกจากนี้ คณะกรรมการดูแลสิ่ งอานวยความสะดวกและปั ญหาด้านสถาปั ตยกรรมและการ
ขนส่ งของสหราชอาณาจักร (The Architectural and Transportation Barriers Compliance Board,2008) ได้วิจยั และสรุ ปว่า
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานระหว่างพื้นเดินกับพื้นรองเท้า ควรมีค่าไม่นอ้ ยกว่า 0.6 สาหรับทางเดินทัว่ ไป และมีค่าอย่าง
น้อย 0.8 สาหรับทางเดินที่เป็ นบันไดหรื อทางลาดชัน
2.3 มาตรฐาน ISO 13287:2012 สาหรับทดสอบค่ าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของรองเท้ านิรภัย
ในมาตรฐาน ISO13287:2007 และ มาตรฐาน ISO 13287:2012 ได้กาหนดคุณสมบัติที่สาคัญของเครื่ องทดสอบค่า
ต้านการลื่นไว้ดงั นี้
2.3.1 ค่าแรงกดทดสอบของรองเท้านิรภัยคือ 500 ± 25 นิวตัน
2.3.2 ความเร็ วในการลื่นไถลของพื้นรองเท้าหรื อยางทดสอบ 0.3 ± 0.03 เมตรต่อวินาที
2.3.3 พื้นเดินทดสอบเป็ นเหล็กกล้าไร้สนิมมีค่าความหยาบเฉลี่ย (RZ) อยูร่ ะหว่าง 1.6 - 2.5 ไมโครเมตร
2.3.4 การทดสอบแบบส้นรองเท้าลื่ นไถลไปข้างหน้า (Forward Heel Slip) กาหนดให้มีมุมระหว่างส้นของ
รองเท้านิรภัยหรื อยางทดสอบกับพื้นเดินทดสอบมีค่า 7 ± 0.5 องศา
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2.3.5 เวลาในการเพิ่มของแรงกดจากแรงเริ่ มต้น 50 นิวตัน ไปจนถึงแรงกดทดสอบ 500 นิวตันต้องมีค่าเวลาไม่
เกิ น 1 วินาที และพื้ นเดิ น ทดสอบต้องเคลื่ อนที่ ในเวลาไม่เกิ น 0.3 วิน าที หลังจากได้รับแรงกดทดสอบที่ กาหนด ซึ่ งใน
ISO13287:2007 ไม่ได้กาหนดไว้
2.3.6 ค่าแรงเสี ยดทานหรื อค่าต้านการลื่นเฉลี่ยจะถูกวัดและคานวนระหว่างช่วงเวลา 0.3 - 0.6 วินาที หลังจากที่
มีแรงเสี ยดทานหรื อมีการลื่นไถล โดยกาหนดให้แสดงผลเฉลี่ยของค่าต้านการลื่นด้วยทศนิยม 2 ตาแหน่ง
2.3.7 สารที่ใช้เป็ นสิ่ งสกปรกที่พ้นื เดินต้องมีความหนาอย่างน้อย 1 มิลลิเมตร
2.3.8 ระบบวัดค่าแรงของเครื่ องทดสอบจะต้องมีค่าผิดพลาดไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์
2.3.9 มาตรฐาน ISO 13287:2012 จะใช้การทดสอบความถูกต้องของเครื่ องทดสอบด้วยยางทดสอบมาตรฐาน
Slider 96 แทนการคานวณค่าความไม่แน่ นอนในการวัด ที่ เคยใช้ในมาตรฐาน ISO13287:2007 โดยกาหนดให้ค่าที่ ได้จาก
การทดสอบมีค่าตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าต้านการลื่นมาตรฐานของของรองเท้านิรภัยในการทดสอบด้วยลักษณะต่างๆ
แบบ
A
B
C
D

ลักษณะทดสอบ
Forward Heel Slip
Forward Flat Slip
Forward Heel Slip
Forward Flat Slip

พื้นทดสอบ

สานปนเปื้ อน

เซอรามิค

สารละลายผงฟอง

สแตนเลส

สารละลายกลีเซอรอล

ค่ าต้ านการลื่น
≥ 0.28
≥ 0.32
≥ 0.13
≥ 0.18

2.4 กาลังมอเตอร์
กาลังของมอเตอร์โดยทัว่ ไปจะใช้การหาจากสมการที่ (4) และสมการที่ (5)

τ=Fxr

P=

τx2xπxn
60

เมื่อ
τ คือ ค่าแรงบิด มีหน่วยเป็ น นิวตัน-เมตร
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F คือ ค่าแรงหรื อภาระที่มอเตอร์ตอ้ งกระทา มีหน่วยเป็ น นิวตัน
r คือ ค่ารัศมีของเพลามอเตอร์หรื อขนาดเฟื อง มีหน่วยเป็ นเมตร
P คือ ค่ากาลังของมอเตอร์ มีหน่วยเป็ น วัตต์
n คือ ค่าความเร็ วรอบ มีหน่วยเป็ น รอบต่อนาท
π คือ ค่าคงที่ มีค่าเท่ากับ 3.1416
2.4 การหาค่ าผิดพลาดในระบบวัดและค่ าคลาดเคลื่อนของเครื่ องทดสอบ
เครื่ องทดสอบที่สร้างเสร็ จจะถูกต้องหาค่าความผิดพลาดของระบบวัดตามสมการที่ (6)

ค่าผิดพลาดของระบบวัด

= √FV2 +FH12 +FH22

(6)

2.5 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.6.1 Perkins (1978) ได้ทาการศึกษาแรง และแสดงให้ทราบถึงจุดที่เกิดของแรง เขาอธิบายว่าแรงในแนวนอน
หารด้วยแรงในแนวดิ่งในขณะที่สน้ ของเท้าหรื อรองเท้าสัมผัสพื้นเดินนั้นจะมีค่าเท่ากับ 0.28 สาหรับการก้าวเดินปกติ ดังนั้น
ค่าสัมประสิ ทธิ์ความเสี ยดทาน (Coefficient of Friction) ที่ตอ้ งการเพื่อความปลอดภัยจากการลื่นได้มีการแนะนาค่าไว้ที่ 0.28
เป็ นอย่างต่าที่สุด
2.6.2 เธี ยรศักดิ์ (2543) ได้ทาการทดลองวัดสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานโดยให้ผทู ้ ดสอบทดลองเดินบนพื้นเดิน
3 อย่าง คือ พื้นสแตนเลส พื้นหิ นอ่อน และพื้นซี เมนต์ ในสภาพพื้นเดิน 4 สภาพ คือ แห้ง เปี ยกน้ า เปี ยกน้ าสบู่ และชโลม
น้ ามันเครื่ อง ใช้รองเท้าทดสอบ 2 ชนิ ด คือพีวซี ี และยาง ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนชี้ให้เห็นว่าปั จจัยทั้งหมด ได้แก่ ค่า
ที่ ต้ งั ของเครื่ องทดสอบ รองเท้า พื้น และสภาพพื้นเดิ น มีผลกระทบต่อสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานอย่างมีนัยสาคัญ (p =
0.05) และได้สรุ ปว่า ในกรณี ที่สภาพพื้นแห้ง ทั้งรองเท้าพื้นพีวซี ีและพื้นยางให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ความเสี ยดทานสูง โดยรองเท้า
พื้น ยางจะให้ค่าสัม ประสิ ท ธิ์ ความเสี ยดทานสู งกว่าสาหรับ ทุ กๆ พื้ นเดิ น และกรณี ส ภาพพื้น เปี ยกน้ ารองเท้าพีวีซีให้ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ความเสี ยดทานที่ต่าแต่รองเท้าพื้นยางยังคงให้ค่าที่สูง และในสภาพพื้นเดินที่ชโลมน้ ามัน จะไม่มีรองเท้าชนิดใด
ที่ให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ความเสี ยดทานที่ปลอดภัยในการเดิน
2.6.3 นิ ธิพ งศ์ (2549) ได้ว ดั ค่าสัมประสิ ท ธิ์ ความเสี ยดทานระหว่างพื้นเดิ นและพื้นรองเท้าในสภาวะของ
พื้นผิวที่ แตกต่างกัน โดยเก็บข้อมูลผ่านแบบสารวจจากโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า พื้นรองเท้าที่ นิยมใช้มากที่ สุด 3 ประเภท
คื อ พื้ นยางอ่ อน พื้ นยางแข็งและพื้ นพี วีซี และพื้ น เดิ น ที่ นิ ยมใช้ม ากที่ สุ ด 3 ประเภท คื อ พื้ น ปู น ขัด พื้ น หิ น ขัด และ พื้ น
กระเบื้ อง ผลการทดลองสรุ ปได้วา่ พื้นเดิ นปูนขัด ถ้าสภาวะแห้ง รองเท้าพื้นยางแข็งให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานสู งสุ ด
หากสภาวะเปี ยกน้ า รองเท้าพื้นยางอ่อนให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานสู งสุ ด และสภาวะเปื้ อนน้ ามัน รองเท้าพื้นพีวีซีจะให้
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานสู งสุ ด ถ้าพื้นเดิ นหิ นขัด ถ้าสภาวะแห้ง รองเท้าพื้นยางแข็งให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทาน
สูงสุ ด แต่ถา้ สภาวะเปี ยกน้ า รองเท้าพื้นพีวซี ี ให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ความเสี ยดทานสู งสุด และในสภาวะเปื้ อนน้ ามันรองเท้าพื้นพีวีซี
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จะให้ ค่ าของสั ม ประสิ ท ธิ์ ความเสี ยดทานสู งสุ ด และพื้ น เดิ น กระเบื้ อง กรณี ที่ ส ภาวะแห้ ง รองเท้าพื้ น ยางอ่ อนจะให้ ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานสู งสุ ด แต่ถา้ สภาวะเปี ยกน้ า รองเท้าพื้นยางอ่อนให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานสู งสุ ด และถ้า
สภาวะเปื้ อนน้ ามันรองเท้าพื้นพีวซี ีจะให้ค่าของสัมประสิ ทธิ์ความเสี ยดทานสู งสุด
2.6.4 Kurt et al., (2007) ได้ศึกษาพารามิ เตอร์ ของการลื่ นได้แก่ ความเร็ ว แรง และมุมเท้าโดยใช้กลีเซรอลเป็ น
สภาวะพื้น พบว่า ความเร็ ว แรง และมุมเท้า มีผลทาให้ COF ลดลง เมื่อทั้งสามอย่างเพิ่มขึ้น การทดรองใช้รองเท้าที่ผลิตจาก
พอลิไวนิ ลคลอไรด์ และการทดสอบจะใช้หุ่นยนต์ทางด้านอุตสาหกรรมที่ให้น้ าหนักที่แนวดิ่งที่สูงและมีความเร็ วค่อนข้าง
สูงแรงปฏิกิริยาถูกวัดด้วย Load
2.6.5 Finnish institute of Occupational Health (2008) ได้เผยแพร่ ข ้อมูลการทดสอบของรองเท้าของลู กค้าโดย
มาตรฐานนานาชาติ ISO 13287:2007 ผลการทดสอบได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความต้านทานเท่ากับ 0.21 เมื่อใช้วิธีการทดสอบ
แบบ SRA และเมื่อใช้วธิ ีการทดสอบแบบ SRB ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ความต้านทานเท่ากับ 0.17
2.6.6 Daniel et al., (2008) ได้ทาการศึกษาการลื่นระหว่างการเดินในสภาวะพื้นต่างกัน พบว่า หัวรองเท้าที่ใหญ่
และการลงส้นที่เบาคือกลยุทธ์ที่เหมาะสมสาหรับพื้นผิวที่ลื่น

วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา
ประเทศไทยมีงานค้นคว้าและวิจยั เกี่ยวกับการทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานของรองเท้านิ รภัยและมีการ
สร้างเครื่ องทดสอบหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานของรองเท้านิ รภัยหรื อวัสดุที่ใช้ทาพื้นรองเท้านิ รภัย โดยมีการพัฒนา
อย่างจริ งจัง คือครั้งแรกในปี 2543 โดยเธียรศักดิ์(เธี ยรศักดิ์,2543) เมื่อมีมาตรฐาน ISO 13287 สาหรับทดสอบรองเท้านิ รภัย
ได้มีการพัฒนาเครื่ องโดยนิธิพงศ์ (นิธิพงศ์,2549) และล่าสุ ดได้มีการพัฒนาเพื่อให้สามารถใช้กบั มาตรฐาน ISO 13287:2007
(เฉลิมเกียรติ,2555) แต่ปัจจุบนั มาตรฐานได้พฒั นาไปจนถึง มาตรฐานISO 13287:2012 ผูว้ ิจยั ได้เข้าศึกษาเครื่ องที่ มีอยูเ่ ดิ ม
ของเฉลิมเกียรติ ศรี ศิลา ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือดังภาพที่ 2 พบปั ญหาที่เกิดขึ้นในขณะใช้งาน
ประกอบด้วย
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โครงเครื่อง
รอกไฟฟ้ า

โหลดเซลแนวตัง้

ตุ้มนา้ หนัก
ตัวประครอง

โหลดเซลแนวนอน
ชิน้ งานทดสอบ

พืน้ ทดสอบ

กระบอกลม

ภาพที่ 2 เครื่ องทดสอบค่ าต้ านการลื่นของเฉลิมเกียรติ
3.1.1 เครื่ องทดสอบนี้ไม่สามารถใช้ทดสอบรองเท้านิรภัยได้ใช้ทดสอบได้เฉพาะชิ้นงานทดสอบเท่านั้น
3.1.2 ขณะทดสอบชุดน้ าหนักกด 500 นิวตันจะกดลงบนชิ้นงานทดสอบผ่าน loadcell แนวตั้งโดยไม่มีอุปกรณ์
ยึดจึงมีการโยกไปมาของชุดน้ าหนัก ค่าแรงกดจึงไม่คงที่
3.1.3 เครื่ องทดสอบใช้กระบอกลมในการดันพื้นทดสอบให้เคลื่อนที่จึงมีเสี ยงดังเมื่อกระบอกลมเคลื่อนที่ จน
สุ ดหรื อขณะกระบอกลมถูกดึงกลับบางครั้งทาให้ตวั เครื่ องมีการขยับจากจุดวางเครื่ องเดิม และเมื่อทดสอบไปสักระยะ ปั๊ ม
ลมจะทางานเสี ยงจะดังเพิ่มขึ้น
3.1.4 ขณะพื้นเดิ นเคลื่อนที่ สังเกตเห็ นว่า ชุดยึดชิ้นงานทดสอบมีการขยับไปทางซ้ายหรื อขวาได้ ดังนั้นแรง
แนวนอนที่วดั ด้วย Loadcell แนวนอน จึงมีค่าคลาดเคลื่อน
3.1.5 เมื่อใช้เครื่ องทดสอบเป็ นเวลานานๆ จะต้องตรวจสอบจุดต่อต่างๆของอลูมิเนี ยมโปรไฟล์เนื่องจากมีการ
หลวมของอุปกรณ์ยดึ
3.1.6 ระบบมีท้ งั ไฟฟ้าและลม ผูใ้ ช้ตอ้ งมีการตรวจสอบหลายขั้นตอน ทาให้เกิดความสับสนได้
3.1.7 ระบบการวัดไม่เสถียร จาเป็ นต้องปรับค่าเมื่อวัดเสร็ จ ทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการวัด
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3.2 ศึกษาทฤษฎีและเงื่อนไขการออกแบบ และสร้ างเครื่ องทดสอบตามมาตรฐาน ISO 13287:2012การศึกษา
ประกอบด้วยเงื่อนไขการออกแบบ ทฤษฎีการออกแบบ และการทดสอบประเมินความผิดพลาดของเครื่ อง
3.3 การออกแบบและสร้ างเครื่ อง
จากปั ญหาที่ พบในเครื่ องของเฉลิมเกี ยรติ ผูว้ ิจยั จึงได้ออกแบบเครื่ องให้เป็ นระบบที่ใช้ไฟฟ้าเพียงอย่างเดี ยว และ
กาหนดให้มีรายละเอียด คือ
3.3.1 ส่ วนโครงสร้างของเครื่ องเลือกใช้อลูมิเนี ยมโปไฟล์ ขนาด 45×90 มิลลิเมตร จากเดิมที่ มีขนาด40×80
มิลลิเมตร เพื่อให้โครงสร้างเครื่ องมีความแข็งแรงขึ้น
3.3.2 ส่วนสร้างแรงกดแนวตั้ง โดยใช้กอ้ นน้ าหนักวางบนฐานเหล็กที่มีบุชลูกปื น 3 ชุดบังคับให้เคลื่อนที่ข้ ึนลง
เฉพาะแนวตั้งเท่านั้น ชุดน้ าหนักนี้ จะสร้างแรงกดผ่านหัววัดแรงแนวตั้งที่ติดอยูท่ ี่ฐานเป็ นแรงไปกดชุดยึดรองเท้าทดสอบที่
อยูด่ า้ นหน้า ซึ่งติดอยูห่ ัววัดแรงแนวนอน 2 ตัวเพื่อป้ องกันการขยับไปซ้ายหรื อขวาของรองเท้าทดสอบ น้ าหนักรวมทั้งหมด
จะถูกสอบเทียบและะปรับค่าเพื่อให้ได้แรงกด 500 นิวตัน ชุดรองเท้าทดสอบนี้จะเคลื่อนที่ข้ ึนลงอย่างอิสระด้วยไกด์ลูกปื นที่
ติดอยูท่ ้ งั 2 ด้านตามรู ปที่ 3
หววด รง นวต ้ง

ชุด รงกด

บุชลูกปื น

หววด รง นวนอน

ไกดลูกปื น

ภาพที่ 3 ชุดแรงกด กับชุดยึดรองเท้า พร้อมหัววัดแรงแนวตั้งและแนวนอน

ชุดแรงกดแนวตั้งและชุดรองเท้าจะถูกยกและวางด้วยมอเตอร์ ดีซีและสกรู ลูกปื น โดยมอเตอร์ มีการคานวนตาม
สมการที่ 4 หาค่าแรงบิด (𝜏)
τ=Fxr

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

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

858

F คือ แรงที่กระทามีค่าเท่ากับ 500 นิวตัน
r คือ รัศมีของเพลามอเตอร์มีค่าเท่ากับ 0.005 เมตร

แทนค่าในสมการที่ 4

τ = 500 X .005
= 2.5 N-m

และจากสมการที่ 5 หาค่ากาลังของมอเตอร์ (P)

P=

เมื่อ

τx2xπxn
60

τ คือค่าแรงบิดที่คานวณได้จากสมการที่ 4
n คือความเร็ วมอเตอร์ที่จะใช้งาน มีค่าเท่ากับ 130 รอบต่อนาที

แทนค่าในสมการที่ 5

P=

2.5 x 2 x 3.1416 x 130
60

= 34.034 วัตต์

ดังนันจากสมการที่ (4) และ (5) จะต้องใช้มอเตอร์ที่มีกาลังขับอย่างน้อย 34.034 วัตต์ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้มอเตอร์ ดี
ซีขนาด 120 วัตต์ที่มีขายทัว่ ไป
3.3.3 ระบบการเคลื่อนที่พ้นื ทดสอบแนวนอน ความเร็ ว 0.3 ± 0.03 เมตรต่อวินาที ประกอบด้วย
1. มอเตอร์ ดีซีที่คานวนค่าแบบเดี ยวกับมอเตอร์ ของชุ ดยกแรงกดทดสอบ แต่ให้มีแกนมอเตอร์ อยู่ใน
แนวตั้งฉาก และมีความเร็ วรอบ 110 รอบต่อนาที
2. เฟื องขับและเฟื องสะพานส่งกาลังของพื้นทดสอบทาหน้าที่เปลี่ยนความเร็ วเชิงมุมจากมอเตอร์
เป็ นความเร็ วเชิงเส้น โดยเฟื องสะพานจะติดอยูใ่ ต้พ้นื ทดสอบ ที่วางอยูบ่ นบล็อกลูกปื นและรางลื่อนตามภาพที่ 4 และมีวงจร
ควบคุมความเร็ วปรับความเร็ วของมอเตอร์ให้พ้นื ทดสอบได้ความเร็ วเชิงเส้น 0.3 เมตรต่อวินาที
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ภาพที่ 4 ส่วนขับเคลื่อนพื้นทดสอบความเร็ ว 300 ± 30 มิลลิเมตรต่อวินาที
3.3.4 ส่วนวัดค่าแรง และประมวลผล จะประกอบด้วย หัววัดแรงกดทดสอบแนวตั้ง จานวน 1 หัววัด และหัววัดแรง
เสี ยดทานแนวนอน จานวน 2 หัววัด ต่อกับเครื่ องขยายสัญญาณของหัววัดแรงทั้ง 3 หัววัด โดยระบบวัดค่าแรงและเครื่ อง
ขยายสัญญานดังภาพที่ 5 จะทาหน้าที่วดั ค่าแรงกดและแรงเสี ยดทานที่เกิดขึ้นขณะทดสอบและส่งต่อให้ชุดประมวลผล
คานวนค่าต้านการลื่นจากสมการที่ 3

ภาพที่ 5 ส่วนวัดและประมวลผลค่าแรงของเครื่ องทดสอบค่าต้านการลื่น
3.3.5 ส่วนควบคุมเครื่ องทดสอบ จะประกอบด้วยวงจร 2 ส่วน คือส่วนควบคุม (Control side) และส่วนไฟฟ้ากาลัง
(Power side) บรรจุภายในกล่องควบคุมซึ่งกาหนดขั้นตอนการทางานของส่วนควบคุมเครื่ องทดสอบค่าต้านการลื่นดังนี้
- เปิ ดสวิทช์จ่ายไฟเข้าเครื่ อง
- บิดสวิทช์โหมดมาที่ตาแหน่ง TEST สังเกตุไฟสี เขียวจะติด
- กดปุ่ มสี เขียวมอเตอร์จะเริ่ มหมุน ชุดแรงกดทดสอบจะเคลื่อนที่มากดรองเท้า
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- เมื่อส้นรองเท้าแตะพื้นทดสอบ พื้นทดสอบจะเคลื่อนที่จนสุดพร้อมกับน้ าหนักกดทดสอบจะหยุด
- บิดสวิทช์โหมดมาที่ตาแหน่ง SET สังเกตุไฟสี แดงจะติด
- กดปุ่ มสี แดงมอเตอร์จะเริ่ มหมุน ชุดน้ าหนักกดทดสอบจะเคลื่อนที่ข้ นึ จนสุด
- เมื่อน้ าหนักกดทดสอบเคลื่อนที่ข้ ึนจนสุดพื้นทดสอบจะเคลื่อนที่กลับที่เดิม
- เมื่อพื้นทดสอบเคลื่อนที่กลับที่เดิมจนสุด พื้นทดสอบจะหยุดเคลื่อนที่
- บิดสวิทช์โหมดมาที่จุดกึ่งกลางจบการทางาน
เครื่ องทดสอบค่าต้านการลื่นที่ออกแบบเรี ยบร้อยจะมีลกั ษณะตามภาพที่ 6 และเครื่ องที่สร้างเสร็ จจะมีลกั ษณะตาม
ภาพที่ 7

ภาพที่ 6 เครื่ องทดสอบค่าต้านการลื่นที่ออกแบบเรี ยบร้อย
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กล่องควบคุม

ภาพที่ 7 เครื่ องทดสอบค่าต้านการลื่นที่สร้างเสร็ จ
วิธีการทดลอง
เมื่อสร้างเครื่ องเสร็ จ ผูว้ จิ ยั กาหนดให้ทาการทดลอง ดังนี้
4.1 ท าการสอบเที ย บหั ว วัด แรงพร้ อ มชุ ด ขยายสั ญ ญาณทั้ง 3 ตัว คื อ แนวตั้ง 1 ตัว และแนวนอน 2 ตัว โดย
ห้องปฏิบตั ิการสอบเทียบ ที่ได้รับการรับรองได้ผลการสอบเทียบตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการสอบเทียบหัววัดแรงพร้อมอุปกรณ์ขยายสัญญาณ
หัววัดแรง
FV
FH1
FH2
ค่าผิดพลาด (%)
0.17
0.22
0.22
นาค่าผิดพลาดที่ได้จากการสอบเทียบในตารางที่ 2 ไปคานวณหาค่าความผิดพลาดรวมของระบบวัดแรงตามสมการ
ที่ (6)
ค่าผิดพลาดของระบบวัด
เมื่อ Fv

= √FV2 +FH12 +FH22

ค่าผิดพลาดของหัววัดแรงแนวตั้ง

FH1 ค่าผิดพลาดของหัววัดแรงแนวนอนตัวที่ 1
FH2 ค่าผิดพลาดของหัววัดแรงแนวนอนตัวที่ 2

ค่าผิดพลาดของระบบวัด

= √0.172 +0.222 +0.222
= 0.35 เปอร์เซนต์
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4.2 ทดสอบประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องด้วยยางมาตรฐาน Slider 96 เพื่อหาค่าประสิ ทธิ ภาพของเครื่ อง โดยกาหนด
เงื่อนไขการทดสอบตามวิธี Forward Heel Slip พื้นเดิ นสแตนเลส สารปนเปื้ อน สารละลายกลีเซอรอล วิธีการทดสอบตาม
หัวข้อที่ 3.3.5 ทาการทดสอบซ้ าจานวน 30 รอบ บันทึกค่าในตารางที่ 3

ผลการทดลองและวิเคราะห์ ผล
5.1 ผลการทดสอบเครื่ องด้วยยางมาตรฐาน Slider 96 ปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบค่าต้านการลื่นของยางมาตรฐาน Slider 96
X(i) CoF X(i) CoF X(i) CoF X(i) CoF X(i) CoF X(i) CoF
1 0.130 6 0.132 11 0.130 16 0.127 21 0.129 26 0.129
2 0.130 7 0.128 12 0.128 17 0.130 22 0.131 27 0.130
3 0.130 8 0.129 13 0.130 18 0.130 23 0.127 28 0.127
4 0.132 9 0.130 14 0.131 19 0.127 24 0.130 29 0.130
5 0.131 10 0.128 15 0.129 20 0.128 25 0.128 30 0.128
0.130
0.001
ค่าเฉลี่ยของการวัด (X̅)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
จากตารางที่ 3 พบว่าค่าต้านการลื่นของยางมาตรฐาน Slider 96 ที่นามาทดสอบ 30 รอบตามตารางที่ 2 เมื่อคานวณ
ค่าเฉลี่ยจะได้ผลของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.130
เครื่ องทดสอบค่าต้านการลื่นของรองเท้านิ รภัยที่สร้างขึ้นนี้ มีตน้ ทุนในการสร้างทั้งสิ้น 172,600 บาทตามข้อมูลใน
ตารางที่ 4 ขณะที่เครื่ องที่มีวางจาหน่ายทัว่ ไปจะมีมูลค่าประมาณ 45,000 – 50,000 ดอลล่าสหรัฐ (ประมาณ 1,600,000 บาท)
ตารางที่ 4 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการสร้างเครื่ องทดสอบ
รายการ

จานวน

ราคา

อลูมิเนียมโปรไฟล์ 45X 90 มิลลิเมตร ยาว 4 เมตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

1 ชุด

7,500

อุปกรณ์วดั และควบคุมทางไฟฟ้า

1 ชุด

128,000

อุปกรณ์ควบคุมทางกล

1 ชุด

16,600

ยางทดสอบมาตรฐาน Slider 96

1 ชุด

10,500

ค่าดาเนินการประกอบเครื่ อง

1 ชุด

20,000

มูลค่ ารวม (บาท)

172,600

สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
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1. เครื่ องทดสอบค่าต้านการลื่นที่สร้างขึ้นสามารถทดสอบได้ตรงตามมาตรฐาน ISO 13287:2012
2. ค่าผิดพลาดของระบบวัดแรงที่คานวณได้คือ 0.35 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ที่เป็ นดรรชนีช้ ีวดั
3. ในการทดสอบหาค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่ องด้วยยาง slider 96 จานวน30 ครั้งได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.13 ตรง
ตามมาตรฐานและมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .001
4. เครื่ องทดสอบนี้สามารถนาไปใช้ทดสอบหาค่าต้านการลื่นของรองเท้าประเภทอื่นๆได้เช่น รองเท้ากีฬา รองเท้า
สาหรับผูป้ ่ วย เป็ นต้น

กิตติกรรมประกาศ
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ค่ าต้ านการลื่นเฉลีย่ สาหรับรองเท้านิรภัยในประเทศไทย
โดยเครื่ องทดสอบค่ าต้ านการลื่นตามมาตรฐาน ISO13287:2012
Average of Slip Resistance Value for Safety footwear in Thailand
By Slip Resistance Tester According to ISO13287:2012
วรพจน์ หมีงาม1และ เฉลิมเกียรติ ศรี ศิลา2
Worapoch Hme-Ngam1and Chalearmkiet Srisila2

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ที่จะหาค่าต้านการลื่นเฉลี่ยของรองเท้านิ รภัยที่ มีจาหน่ ายอยู่ในประเทศไทยด้วยเครื่ อง
ทดสอบค่าต้านการลื่นตามมาตรฐาน ISO13287:2012 ที่ ได้สร้างขึ้ น เพื่อใช้เป็ นค่ามาตรฐานของรองเท้านิ รภัยเพื่อความ
ปลอดภัยในการทางาน ขั้นตอนการดาเนิ นงานเริ่ มจากการศึกษาสภาพปั จจุบนั และปั ญหา การเลือกรองเท้านิ รภัยที่จะนามา
ทดสอบ และทดสอบหาค่าต้านการลื่น จากข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่ามีโรงงานผลิตรองเท้า หรื อชิ้นส่ วน
ของรองเท้า ทั้ งสิ้ น 430 โรง แต่ เป็ นโรงงานที่ ผ ลิ ต เฉพาะรองเท้า นิ ร ภัย เพี ย งอย่า งเดี ย ว 12 โรงงาน และจากการท า
แบบสอบถามไปยังโรงงานที่มีการซื้อรองเท้านิรภัยให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานใช้พบว่าระดับราคาของรองเท้านิรภัยที่โรงงานจะซื้ออยูท่ ี่
ไม่เกิน 900 บาท และเมื่อสื บค้นข้อมูลจาก websiteในหมวดรองเท้านิ รภัยที่มีราคาไม่เกิน 900 บาททั้งที่ผลิตในประเทศและ
นาเข้าจะมีท้ งั หมด 35 รุ่ นแต่เมื่อดูลกั ษณะของพื้นรองเท้าจะมีความแตกต่างกันอยู่ 18 รู ปแบบเนื่ องจากรองเท้านิ รภัยที่ผลิต
จากโรงงานเดียวกันในระดับราคาใกล้เคียงกันจะพบว่ามีการใช้พ้ืนรองเท้าเหมือนกัน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงทาการเลือกรองเท้าใน
ระดับ ราคาที่ ก าหนดคื อ ไม่ เกิ น 900 บาท ซึ่ งสามารถหาได้ท้ ัง หมด 13 แบบมาทดสอบด้วยวิธี Forward heel slip ตาม
มาตรฐาน ISO 13287:2012 คือทดสอบส้นรองเท้าบนพื้นเหล็กสแตนเลส และใช้สารละลายกลีเซอรอลเป็ นสารปนเปื้ อน
และเปรี ยบเทียบผลกับค่าทดสอบมาตรฐานของรองเท้านิรภัยที่ทดสอบในประเทศแถบยุโรปคือต้องมีค่าต้านการลื่น ≥0.13
เป็ นดรรชนี ช้ ีวดั ผลการทดสอบพบว่า ค่าต้านการลื่นของรองเท้านิ รภัยที่มีจาหน่ายอยูใ่ นประเทศไทยนั้นมีค่าต้านการลื่นที่
เท่ ากับหรื อสู งกว่าพิกัดมาตรฐาน 7 คู่ หรื อคิดเป็ น 54 เปอร์ เซ็ นต์ และต่ ากว่าพิกัดอยู่ 6 คู่หรื อคิ ดเป็ น 46 เปอร์ เซ็นต์ โดย
รองเท้าทดสอบมีค่าต้านการลื่นต่าสุดคือ 0.08 และรองเท้าทดสอบมีค่าต้านการลื่นสูงสุดคือ 0.17

คาสาคัญ : ค่าต้านการลื่น, ISO 13287:2012, ค่าสัมประสิ ทธิ์ความเสี ยดทาน, รองเท้านิรภัย
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ABSTRACT
This research aims to find the average of slip resistance value of safety footwear available in Thailand by slip
resistance tester with test standard ISO13287: 2012 that construct to serve as a safety standard for work safety . The
operating procedure begins with studying current conditions and problems. The selection of safety footwear to be tested.
The data from the Department of Industrial Works,shoe factory. There are 430 shoe factories, but only 12 shoe factories
produce safety footwear. And from the questionnaire the price level that many factories has accepted is below 900 Baht.
There are a total of 35 different types of safety footwear but 18 different types of shoe sole. The researcher could be found
in 13 types to shoe sole of safety footwear to be test in condition forward heel slip according to ISO 13287: 2012,test the
heel shoes on stainless steel and pour contaminant with glycerol solution. Test result will compared with the standard test
values of safety footwear tested abroad, the slip resistance value ≥ 0.13.The slip resistance value of safety footwear in
Thailand have a slip resistance equal to or higher than the standard 7 samples or 54 percent and less than the standard 6
samples or 46 percent of the test shoes. The minimum slip resistance was 0.08 and the slippery shoes had the highest slip
resistance of 0.17

Keywords : Slip resistance, ISO13287:2012, Coefficience of Friction, Safety shoes
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บทนา
ในแต่ละปี จะมีประชากรเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุหกล้ม ลื่นล้มและตกจากที่ สูงกว่า 424,000 ราย (WHO, 2016) หรื อ
ใน 1 วันจะมีผเู ้ สี ยชีวิตจากการลื่นล้มและตกจากที่สูง 1,162 ราย จานวนผูบ้ าดเจ็บจากสาเหตุดงั กล่าว 37.3ล้านรายต่อปี หรื อ
วันละ 102,191ราย สู งเป็ นอันดับสองรองจากอุบตั ิเหตุจากยานพาหนะ และจากข้อมูลสถิติเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ของอุบตั ิเหตุ
จากการลื่นล้ม หกล้ม และตกจากที่สูงในสถานที่ทางาน สานักงานสถิติผใู ้ ช้แรงงานสหรัฐอเมริ กา (BLS,2016) รายงานว่ามี
ผูบ้ าดเจ็บ 232,410 ราย เสี ยชี วิต 715 ราย องค์กรกากับดูแลด้านความปลอดภัยในการทางาน (Safe Work Australia,2016)
ของออสเตรเลียรายงานว่ามี ผูเ้ สี ยชี วิต 26 ราย จากผูบ้ าดเจ็บทั้งหมด 213 ราย หน่ วยงานด้านสุ ขภาพและความปลอดภัย
สหราชอาณาจักร (RIDDOR,2016) รายงานว่ามีอุบตั ิเหตุเฉลี่ย 32,578 ราย เสี ยชีวติ 23 ราย สาหรับประเทศไทย (กองทุนเงิน
ทดแทน,2559) สานักงานกองทุนเงินทดแทน กระทรวงแรงงาน รายงานว่ามีอุบตั ิเหตุของการตกจากที่สูง หกล้ม ลื่นล้มเฉลี่ย
12,106 ราย เสี ยชีวติ 99 ราย ทุพพลภาพ 3 ราย สูญเสี ยอวัยวะบางส่วน 54 ราย หยุดงานเกินกว่า 3 วัน 4,676 ราย และหยุดงาน
ไม่เกิน 3 วัน 7,275 ราย และเมื่อมองจากสถิติที่รายงานชี้ ให้เห็ นว่าการลื่นล้ม หกล้ม และการตกจากที่ สูง เป็ นปั ญหาใหญ่
เกิดขึ้นทัว่ โลกก่อให้เกิดความสู ญเสี ยที่ประเมินค่าไม่ได้ควรหาวิธีป้องกัน Perkin (1978) ได้สร้างสมการหาค่าสัมประสิ ทธิ์
ความเสี ยดทาน (Coefficient of Friction, CoF) โดยนาค่าของแรงที่เกิดขึ้นในแนวนอนหารด้วยค่าของแรงที่เกิดขึ้นในแนวตั้ง
และอธิ บายต่อ ว่าหากค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานที่เกิดขึ้นในขณะที่เดินมีค่าใกล้เคียงกับค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทาน
ระหว่างพื้นรองเท้ากับพื้นเดิน จะเกิดการลื่นล้ม จากงานวิจยั ได้สรุ ปสาเหตุของอุบตั ิเหตุลื่นล้ม หกล้ม และตกจากที่สูงมาจาก
ค่าต้านการลื่น (Slip resistance) หรื อค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานระหว่าง พื้นเดิ นกับพื้นรองเท้าไม่เหมาะสมหรื อมีค่า
สัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานต่ าเกิ นไป นักวิจยั หลายท่ านในอดี ตพยายามหาข้อสรุ ปว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานที่
ปลอดภัยควรจะมีค่าเท่าใด เช่น Leamon (1992), Gronqvist et al.,(1995), ยุทธชัย บันเทิ งจิตร (2002) วิธีการและมาตรฐาน
ในการทดสอบมีความแตกต่างกันทาให้ยากต่อการนาไปใช้งานและอ้างอิง จากการพิจารณาในเชิ งปฏิ บตั ิงานอุปกรณ์ ที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การป้ อ งกัน การลื่ น คื อ รองเท้ า นิ ร ภัย ดัง นั้ นองค์ ก รมาตรฐานนานาชาติ (International Organization of
Standardization, ISO) ได้เล็งเห็นถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นจึงได้กาหนดให้มีมาตรฐานการทดสอบรองเท้านิรภัยที่เป็ นมาตรฐาน คือ
ISO 13287:2006 ปั จจุบนั พัฒนาเป็ น ISO 13287:2012 สาหรับประเทศไทยมีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับมาตรฐานของรองเท้านิรภัยที่
ใช้ในสถานประกอบการคือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.523 ที่ประกาศใช้ต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2528 (ค.ศ.1985) และมา
เปลี่ยนเป็ น มอก.523:2554 (ค.ศ. 2011) เพื่อควบคุมคุณภาพของรองเท้านิ รภัย แต่มาตรฐานนี้ ยงั ไม่กาหนดการทดสอบค่า
ต้านการลื่นหรื อค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานของพื้นรองเท้า ทาให้สูญเสี ยประโยชน์ขอต่อผูบ้ ริ โภคไม่เป็ นที่ยอมรับจาก
นานาชาติ ผูว้ ิจยั เห็ นว่า เครื่ องทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานตามมาตรฐาน ISO13287:2012 ได้ถูกสร้างไว้แล้วที่
ศู น ย์ท ดสอบมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลอี ส าน นครราชสี ม า และเพื่ อ ให้ เป็ นข้อ มู ล อ้า งอิ ง ในการก าหนดค่ า
สัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานสาหรับรองเท้านิ รภัยในอนาคต ดังนั้นจึ งนาเสนองานวิจยั การศึ กษาค่าต้านทานการลื่นของ
รองเท้านิรภัยในประเทศไทย
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ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การลื่นระหว่ างการเดิน
การลื่น หมายถึง การเสี ยการทรงตัวของเท้าในทันทีเป็ นผลมาจากสิ่ งที่ ไม่ได้คาดหวังและไม่สามารถควบคุมการ
ไถลของเท้าได้ การลื่นมักจะทาให้เกิ ดอุบตั ิ เหตุและผลร้ายอื่นๆ ตามมาหากผูล้ ื่นไม่สามารถรักการทรงตัวได้ (Manning,
1983)
มาตรฐาน ISO 13287:2012 สาหรับทดสอบค่ าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของรองเท้ านิรภัย
ในมาตรฐาน ISO13287:2007 และ มาตรฐาน ISO 13287:2012 ได้กาหนดคุณสมบัติที่สาคัญของเครื่ องทดสอบค่า
ต้านการลื่นไว้ดงั นี้
1 ค่าแรงกดทดสอบของรองเท้านิรภัยคือ 500 ± 25 นิวตัน
2 ความเร็ วในการลื่นไถลของพื้นรองเท้าหรื อยางทดสอบ 0.3 ± 0.03 เมตรต่อวินาที
3 พื้นเดินทดสอบเป็ นเหล็กกล้าไร้สนิมมีค่าความหยาบเฉลี่ย (RZ) อยูร่ ะหว่าง 1.6 - 2.5 ไมโครเมตร
4 การทดสอบแบบส้นรองเท้าลื่นไถลไปข้างหน้า (Forward Heel Slip) กาหนดให้มีมุมระหว่างส้นของรองเท้า
นิรภัยหรื อยางทดสอบกับพื้นเดินทดสอบมีค่า 7 ± 0.5 องศา
5 เวลาในการเพิ่มของแรงกดจากแรงเริ่ มต้น 50 นิวตัน ไปจนถึงแรงกดทดสอบ 500 นิวตันต้องมีค่าเวลาไม่เกิน
1 วิน าที และพื้ น เดิ น ทดสอบต้อ งเคลื่ อ นที่ ใ นเวลาไม่ เกิ น 0.3 วิ น าที หลัง จากได้รั บ แรงกดทดสอบที่ ก าหนด ซึ่ งใน
ISO13287:2007 ไม่ได้กาหนดไว้
6 ค่าแรงเสี ยดทานหรื อค่าต้านการลื่นเฉลี่ยจะถูกวัดและคานวนระหว่างช่วงเวลา 0.3 - 0.6 วินาที หลังจากที่ มี
แรงเสี ยดทานหรื อมีการลื่นไถล โดยกาหนดให้แสดงผลเฉลี่ยของค่าต้านการลื่นด้วยทศนิยม 2 ตาแหน่ง
7 สารที่ใช้เป็ นสิ่ งสกปรกที่พ้นื เดินต้องมีความหนาอย่างน้อย 1 มิลลิเมตร
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมรองเท้ าหนังนิรภัย (Leather Safety Footwear)
1 ความหมายของรองเท้าหนังนิ รภัย สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2549) ได้ให้คาจากัดความ
ของรองเท้านิ รภัยหมายถึง รองเท้าหนังที่ มีเหล็กบัวหัว (Steel Toecap) สาหรับป้ องกันอุบตั ิเหตุที่จะเกิดขึ้นกับนิ้วเท้าของผู ้
สวม อาจมีแผ่นโลหะรองพื้นสาหรับกันการแทงทะลุของของแหลมหรื อของมีคมด้วยก็ได้
2 รู ปร่ างและชนิดของรองเท้าหนังนิรภัย รองเท้าหนังนิรภัย สามารถจาแนกได้ 2 ลักษณะคือ รองเท้าหนังนิรภัย
แบบหุม้ ส้น (Shoes) และรองเท้าหนังนิรภัยแบบทรงสูง (Boots) ดังแสดงในภาพที่ 1 และภาพที่ 2
รองเท้าหนังนิ รภัยแบบหุ ้มส้น จะมีความสู งของส่ วนหนังหุม้ ส้นน้อยกว่า 90 มิลลิเมตรเมื่อวัดจากพื้นชั้นใน (Insole)
สุดส้นและแบบทรงสูง มีความสูงของส่วนหนังหุม้ ส้นตั้งแต่ 90 มิลลิเมตรขึ้นไปเมื่อวัดจากพื้นชั้นในสุดส้น
3 ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรองเท้าหนังนิรภัย
ขนาดของรองเท้าหนังนิ รภัยแบ่งได้เป็ น 3 ระบบ ได้แก่ ระบบอังกฤษ ระบบอเมริ กา และระบบฝรั่งเศส โดยเทียบ
จากความยาวของหุ่นที่ใช้สวมรองเท้าวัดจากปลายนิ้วถึงส้นเท้า
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ภาพที่ 1 ลักษณะของรองเท้านิ รภัยแบบหุม้ ส้น (สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2549)

ภาพที่ 2 ลักษณะของรองเท้านิ รภัยแบบทรงสู ง (สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2549)
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งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
นิ ธิพงศ์ (2549) ได้วดั ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานระหว่างพื้นเดิ นและพื้นรองเท้าในสภาวะของพื้นผิวที่
แตกต่างกัน โดยเก็บข้อมูลผ่านแบบสารวจจากโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า พื้นรองเท้าที่นิยมใช้มากที่สุด 3 ประเภท คือ พื้น
ยางอ่อน พื้นยางแข็งและพื้นพีวีซี และพื้นเดิ นที่นิยมใช้มากที่สุด 3 ประเภท คือ พื้นปูนขัด พื้นหิ นขัด และ พื้นกระเบื้ อง ผล
การทดลองสรุ ปได้วา่ พื้นเดินปูนขัด ถ้าสภาวะแห้ง รองเท้าพื้นยางแข็งให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานสู งสุด หากสภาวะเปี ยก
น้ า รองเท้าพื้นยางอ่อนให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานสู งสุ ด และสภาวะเปื้ อนน้ ามัน รองเท้าพื้นพีวีซีจะให้ค่าสัมประสิ ทธิ์
ความเสี ยดทานสู งสุ ด ถ้าพื้นเดินหิ นขัด ถ้าสภาวะแห้ง รองเท้าพื้นยางแข็งให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ความเสี ยดทานสู งสุ ด แต่ถา้ สภาวะ
เปี ยกน้ า รองเท้าพื้ นพี วีซี ให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานสู งสุ ด และในสภาวะเปื้ อนน้ ามันรองเท้าพื้นพี วีซี จะให้ค่ าของ
สัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานสู งสุ ด และพื้นเดินกระเบื้อง กรณี ที่สภาวะแห้ง รองเท้าพื้นยางอ่อนจะให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยด
ทานสู งสุ ด แต่ถา้ สภาวะเปี ยกน้ า รองเท้าพื้นยางอ่อนให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานสู งสุ ด และถ้าสภาวะเปื้ อนน้ ามันรองเท้า
พื้นพีวซี ีจะให้ค่าของสัมประสิ ทธิ์ความเสี ยดทานสูงสุด
Kurt et al., (2007) ได้ศึกษาพารามิเตอร์ ของการลื่นได้แก่ ความเร็ ว แรง และมุมเท้าโดยใช้กลีเซรอลเป็ นสภาวะ
พื้น พบว่า ความเร็ ว แรง และมุมเท้า มีผลทาให้ COF ลดลง เมื่อทั้งสามอย่างเพิ่มขึ้น การทดลองใช้รองเท้าที่ผลิตจากพอลิไว
นิ ลคลอไรด์ และการทดสอบจะใช้หุ่นยนต์ทางด้านอุตสาหกรรมที่ให้น้ าหนักที่แนวดิ่งที่สูงและมีความเร็ วค่อนข้างสู งแรง
ปฏิกิริยาถูกวัดด้วย Load
Finnish institute of Occupational Health (2008) ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลการทดสอบของรองเท้าของลูกค้าโดยมาตรฐาน
นานาชาติ ISO 13287:2007 ผลการทดสอบได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความต้านทานเท่ากับ 0.21 เมื่อใช้วิธีการทดสอบแบบ SRA
และเมื่อใช้วธิ ีการทดสอบแบบ SRB ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ความต้านทานเท่ากับ 0.17

วิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาครอบคลุมถึงการออกแบบสอบถาม และรู ปแบบของรองเท้านิรภัยแบบต่างๆ
2. ศึกษามาตรฐานการทดสอบรองเท้ านิรภัยตามมาตรฐาน ISO 13287:2012
เครื่ องทดสอบค่าต้านการลื่นเป็ นเครื องมือที่ใช้หาค่าต้านการลื่นของรองเท้าที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานเพื่อความ
ปลอดภัย ซึ่งมาตรฐานนี้จะใช้ตามข้อกาหนดของมาตรฐาน ISO 20344:2011 ข้อ 5.11 ที่ได้กาหนดค่าการทดสอบมาตรฐาน
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าต้านการลื่นมาตรฐานของของรองเท้านิรภัยในการทดสอบด้วยลักษณะต่างๆ

แบบ

ลักษณะทดสอบ

A

Forward Heel Slip

B

Forward Flat Slip

C

Forward Heel Slip

D

Forward Flat Slip

พื้นทดสอบ
เซอรามิค

สแตนเลส

สานปนเปื้ อน
สารละลายผงฟอง

สารละลายกลีเซอรอล

ค่าต้านการลื่น
≥ 0.28
≥ 0.32
≥ 0.13
≥ 0.18

3. ศึกษาการใช้ เครื่ องทดสอบ
เครื่ องทดสอบค่าต้านการลื่นดังภาพที่ 3 มีวธิ ีการใช้งานเพื่อการทดสอบดังนี้

ภาพที่ 3 เครื่ องทดสอบค่าต้านการลื่นที่ใช้ทดสอบรองเท้านิรภัย
วิธีใช้งานเครื่ องทดสอบ
- เปิ ดสวิทช์จ่ายไฟเข้าเครื่ อง
- บิดสวิทช์โหมดมาที่ตาแหน่ง TEST สังเกตุไฟสี เขียวจะติด
- กดปุ่ มสี เขียวมอเตอร์จะเริ่ มหมุน ชุดแรงกดทดสอบจะเคลื่อนที่มากดรองเท้า
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- เมื่อรองเท้าแตะพื้นทดสอบจนได้ค่าแรงที่กาหนด พื้นทดสอบจะเคลื่อนที่จนสุดพร้อมกับ
น้ าหนักกดทดสอบจะหยุด
- บิดสวิทช์โหมดมาที่ตาแหน่ง SET สังเกตุไฟสี แดงจะติด
- กดปุ่ มสี แดงมอเตอร์จะเริ่ มหมุน ชุดน้ าหนักกดทดสอบจะเคลื่อนที่ข้ นึ จนสุด
- เมื่อน้ าหนักกดทดสอบเคลื่อนที่ข้ ึนจนสุดพื้นทดสอบจะเคลื่อนที่กลับที่เดิม
- เมื่อพื้นทดสอบเคลื่อนที่กลับที่เดิมจนสุด พื้นทดสอบจะหยุดเคลื่อนที่
- บิดสวิทช์โหมดมาที่จุดกึ่งกลางจบการทางาน
4. การเลือกรองเท้ านิรภัยในตลาดประเทศไทยเพื่อทดสอบ
ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่ามีโรงงานที่ลงทะเบียนประกอบการผลิตรองเท้านิ รภัยทั้งสิ้น 12 โรงงาน
และประเทศไทยมีการนาเข้าและจัดจาหน่ ายรองเท้านิ รภัยจากต่างประเทศอีกบางส่ วน จากการออกแบบสอบถามสารวจ
ข้อมูลบริ ษทั ที่มีการแจกจ่ายรองเท้านิรภัยให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงงานและได้ผลสรุ ปดังนี้
- จานวนโรงงานที่ตอบแบบสอบถาม 190 โรงงาน
- ชนิดของรองเท้านิรภัยที่ใช้
- ปริ มาณรองเท้าที่ใช้ท้ งั ปี รวม
- รองเท้านิรภัยที่นิยมใช้มากที่สุด
- ช่วงราคาของรองเท้านิรภัยที่ใช้

20 ชนิด
105,205 คู่
Pangolin
400 – 900 บาท

ผูว้ ิจยั ได้ท าการจัด ซื้ อรองเท้าที่ มีในท้องตลาดตามเงื่ อนไขจากแบบสอบถามและสามารถจัดหารองเท้ามาได้
ทั้งหมด 13 คู่คิดเป็ น 65 เปอร์เซ็นต์ โดยรองเท้าทั้ง 13 คู่มีรายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ลักษณะรองเท้าที่ทาการทดสอบ

คู่ที่

ยึห่ ้ อ

รุ่ น

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

5. ทาการทดสอบรองเท้ านิรภัยเพื่อหาค่ าต้ านการลื่น
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดสอบรองเท้านิรภัยตามขั้นตอนดังนี้
1. เตรี ยมเครื่ องทดสอบ พื้นทดสอบ สารปนเปื้ อน
2. กาหนดหมายเลขที่รองเท้าเพื่อสุ่มทดสอบแบบไม่เรี ยงลาดับ
3.ติดยึดรองเท้าทดสอบเข้ากับเครื่ องตามรู ปที่ 4
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ภาพที่ 4 การยึดรองเท้านิรภัยเพื่อทดสอบตามวิธีแบบ C
4. เลือกวิธีทดสอบแบบ C คือ ทดสอบค่าต้านการลื่นแบบส้นรองเท้าเคลื่อนไปด้านหน้า (Forward Heel Slip Test)
เนื่องจากมีค่าต้านการลื่นน้อยที่สุดคือ 0.13
5. ทดสอบรองเท้านิรภัยคู่ละ 5 รอบ
6. คานวณค่าต้านการลื่นและบันทึกผลลงในตารางที่ 4

ผลการทดลองและวิเคราะห์ ผล
ข้อมูลการทดสอบในหัวข้อที่ 3 ได้ค่าต้านการลื่นของรองเท้านิรภัยทั้ง 13 คู่ตามลาดับหมายเลขที่ได้สุ่มไว้
ได้ผลตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบค่าต้านการลื่นของรองเท้านิรภัย
รองเท้ าคู่ที่

ค่ าต้ านการลื่น

รองเท้ าคู่ที่

ค่ าต้ านการลื่น

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
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0.25
0.21
0.2

ค่ าต้ านการลื่น

0.16

0.17

0.16

0.15

0.15

0.13

0.13

0.11

0.13
0.1

0.1

0.08

0.08
0.06

0.05

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

รองเท้ าทดสอบคู่ที่
ภาพที่ 5 กราฟแสดงค่าต้านการลื่นของการทดสอบรองเท้านิรภัย
จากผลการทดสอบหาค่าต้านการลื่นของรองเท้านิ รภัยที่มีจาหน่ายอยูใ่ นปั จจุบนั พบว่ามีรองเท้าอยู่ 5 คู่ที่มีค่าต้าน
การลื่นต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคือ ต้องมีค่า ≥ 0.13

สรุ ปผลการทดสอบ
ผลการทดสอบพบว่า ค่าต้านการลื่นของรองเท้านิ รภัยที่มีจาหน่ายอยูใ่ นประเทศไทยนั้นมีค่าต้านการลื่นที่เท่ากับ
หรื อสู งกว่าพิกดั มาตรฐาน 7 คู่ หรื อคิดเป็ น 54 เปอร์ เซ็นต์ และต่ ากว่าพิกดั อยู่ 6 คู่หรื อคิดเป็ น 46 เปอร์ เซ็นต์ โดยรองเท้า
ทดสอบมีค่าต้านการลื่นต่าสุดคือ 0.08 และรองเท้าทดสอบมีค่าต้านการลื่นสูงสุดคือ 0.17
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การวิเคราะห์ โดยใช้ เศรษฐศาสตร์ วศิ วกรรมและเทคนิคกระบวนการวิเคราะห์ เชิงลาดับขั้นในการตัดสิ นใจ
การเปลีย่ นและคัดเลือกเครื่ องปรับอากาศกรณีศึกษาโรงแรมระดับ 3 ดาวแห่ งหนึ่ง
ในอาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
Analyzing by using Engineering Economics and Analysis Hierarchy Process Technical in order to
Decide on the replacement and selection of suitable air conditioners.Case study of a 3 star hotel in
Koh Lanta. Krabi
อนันต์ สันติอมรทัต1* จิรวัฒน์ ทองเฝื อ2 และรังสรรค์พลสมัคร 2
Anan Suntiamontut1* , Jirawat Tongfeur 2 and Rangsan Ponsamak 2

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อตัดสิ นใจในการเปลี่ยนเครื่ องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานมากกว่า10 ปี และคัดเลือก
เครื่ องปรับ อากาศใหม่ที่ เหมาะสมเพื่อ ติ ดตั้งในห้อ งพักของโรงแรมจานวน 54ห้อ ง โดยใช้ห ลักการทางเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมและเทคนิ คกระบวนการวิเคราะห์เชิ งลาดับขั้น (Analysis Hierarchy Process) จากการศึกษาโดยทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เปรี ยบเทียบระหว่างเครื่ องปรับอากาศเดิม(A) กับเครื่ องปรับอากาศยี่ห้อใหม่ 2 ยี่ห้อคือ B และ C พบว่า อัตราค่าไฟต่อปี ต่อ
ห้อง เครื่ องปรับอากาศยี่หอ้ A (12,264.48 บาท) มีค่าสู งกว่ายี่ห้อ B (11,196 บาท) และ C (10,829.53บาท) ตามลาดับ ประสิ ทธิ ภาพ
ในการประหยัดพลังงาน ERR เครื่ องปรับอากาศยีห่ อ้ C มีค่าสูงกว่า B และ A คือ 12.22 , 11.83 และ10.77 ตามลาดับ
เมื่ อพิ จารณาทางเลื อ กในการคัดเลื อ กเครื่ อ งปรั บ อากาศใหม่ ที่ เหมาะสมเพื่ อติ ดตั้งในห้องพัก จานวน 54ห้อ ง
ทางเลือกที่ 1 เครื่ องปรับอากาศยีห่ อ้ B ลงทุน 1,344,000 บาท อัตราประหยัดไฟต่อปี 692,375 บาท/ปี ระยะเวลาคืนทุน 23.29
เดือนอัตราค่าใช้จ่ายของต้นทุนต่อปี (A/P,7%,10) 191,358.72 บาท อัตรา b/c มีค่าเท่ากับ 3.61 ทางเลือกที่ 2 เครื่ องปรับอากาศ
ยีห่ อ้ C ลงทุน 1,400,000 บาท อัตราประหยัดไฟต่อปี 929,847.6 บาท ระยะเวลาคืนทุน 18.06 เดือน อัตราค่าใช้จ่ายของต้นทุนต่อปี
(A/P,7% ,10) 199 ,332 บาทอัต รา b/c มี ค่ า เท่ า กับ 4.65 จากการวิ เคราะห์ โ ดยเทคนิ ค AHP พบว่ า ค่ า น้ าหนั ก ทางเลื อ ก
เครื่ องปรับอากาศยี่ห้อใหม่ C มีค่าสู งกว่า B และเครื่ องปรับอากาศเดิม (A) เท่ากับ 1.328, 0.869 และ0.299 ตามลาดับ ดังนั้น
ควรตัด สิ น ใจเลื อ กทางเลื อ กที่ 2 เนื่ อ งด้วยอัต รา b/c ที่ สู ง กว่าทางเลื อ กที่ 1 และสอดคล้อ งกับ การค านวณด้ว ยเทคนิ ค
กระบวนการวิเคราะห์เชิงลาดับขั้น (Analysis Hierarchy Process)
คาสาคัญ : เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม, เทคนิคกระบวนการวิเคราะห์เชิงลาดับขั้น, เครื่ องปรับอากาศ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

878

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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บทนา
เนื่ องจากในปั จจุบนั โรงแรม NKLB Resort@lanta Krabi มีจานวนเครื่ องปรับอากาศจานวนมากใช้งานเกิน 10 ปี
ขึ้นไปจานวน 54 เครื่ องจากจานวนห้องพักทั้งหมด 80 ห้อง ส่ งผลให้ทางโรงแรมมีค่าใช้จ่ายภาระในการบารุ งรักษาและค่า
ไฟที่เพิ่มขึ้น อันเป็ นผลสื บเนื่ องจากประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องปรับอากาสลดลงเนื่องจากมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ทาให้
เครื่ องปรับอากาศใช้พลังงานไฟฟ้ามาก ขึ้นส่ งผลให้ทางโรงแรมมีภาระต้นทุนที่สูงขึ้น สู ญเสี ยงบประมาณค่าใช้จ่ายในส่วน
นี้เพิ่มมากขึ้น ทาให้เกิดต้นทุนค่าเสี ยโอกาสในการที่จะนางบประมาณส่ วนนี้ ไปใช้เพื่อพัฒนาปรับปรุ งโรงแรมในส่วนอื่นๆ
เช่น ห้องพัก สระว่ายน้ า หรื อส่วนอานวยความสะดวกอื่นแก่ลูกค้าที่เข้ามาพักผ่อนในบริ เวณโรงแรม รวมถึงอาจสร้างความ
ไม่พอพึงใจแก่ลูกค้าที่ เข้าพักในกรณี ที่เครื่ องปรับอากาศเสี ยหรื อชารุ ดหรื อมีเสี ยงดังอันเนื่ องมาจากอายุการใช้งาน อันจะ
ส่งผลเสี ยต่อภาพลักษณ์การบริ การและการแข่งขันของโรงแรมเองซึ่ งอยูใ่ นสภาวการณ์แข่งขันสู ง ณ ปั จจุบนั ในเกาะลันตา
ซึ่งมีโรงแรมเป็ นจานวนมาก
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งได้นาหลักการทางเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมและและเทคนิ คกระบวนการวิเคราะห์เชิ งลาดับขั้น (
Analysis Hierarchy Process) มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสิ นใจในการเปลี่ยนและเลือกเครื่ องปรับอากาศใหม่มาติดตั้งใน
ห้องพักของโรงแรม NKLB Resort@lanta Krabi ทั้งนี้โดยทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบระหว่างเครื่ องปรับอากาศเดิม
(A) กับเครื่ องปรับอากาศยี่ห้อใหม่ 2 ยี่ห้อคือยีห่ ้อ B และ C ถึงความคุมค่าของการเปลี่ยนเครื่ องปรับอากาศเดิมที่มีอายุเกิน
10 ปี และใช้เครื่ องมือวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วศิ วกรรมนาการนามาวิเคราะห์ตน้ ทุน จุดคุม้ ทุน ระยะคืนทุน ผลประโยชน์
ของโครงการ รวมถึงการใช้ เทคนิ คกระบวนการวิเคราะห์เชิ งลาดับขั้น ( Analysis Hierarchy Process) ในการวิเคราะห์ค่า
น้ าหนักทางเลือก เครื่ องปรับอากาศยีห่ อ้ ใหม่ C , B และเครื่ องปรับอากาศเดิม(A)มาใช้ประกอบเป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจที่
ดี แ ละเหมาะสมที่ สุ ด ในการเลื อ กเครื่ อ งปรั บ อากาศยี่ห้ อ ใหม่ เที ยบกับ ยี่ห้ อ เดิ ม ต่ อโรงแรม NKLB Resort@lanta Krabi
เพื่อให้เกิดประโยชน์และคุม้ ค่ารวมถึงได้ประโยชน์เชิงต้นทุนในการแข่งขันของโรงแรม
วิธีดาเนินการวิจยั
งานวิจยั นี้ เป็ นการวิเคราะห์โดยใช้เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมและเทคนิ คกระบวนการวิเคราะห์เชิงลาดับขั้นในการ
ตัดสิ นใจในการเปลี่ยนและคัดเลือกเครื่ องปรับอากาศกรณี ศึกษาโรงแรมระดับ 3 ดาวแห่ งหนึ่ งในอาเภอเกาะลันตา จังหวัด
กระบี่ โดยมีข้ นั ตอนในการดาเนินงานวิจยั รายละเอียดดังนี้
1.ขั้นตอนในการดาเนินงานวิจยั
เพื่อให้การศึกษาวิจยั เรื่ องนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการกาหนดขั้นตอน การดาเนินงานวิจยั ดังนี้
1) สารวจเก็บข้อมูลค่าพลังงานไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า เพาเวอร์เฟคเตอร์ ของเครื่ องปรับอากาศที่มีอายุ
การใช้งานเกิน 10 ปี ที่ติดตั้งตามห้องพักจานวน 54 ห้อง แล้วนาข้อมูลที่ได้จากการสารวจไปดาเนิ นการวิเคราะห์อตั ราค่าไฟ
ประสิ ทธิภาพการประหยัดพลังงานของเครื่ องปรับอากาศ
2) ศึ กษาและเปรี ยบเที ยบการใช้พลังงานไฟฟ้ า ระหว่างเครื่ องปรับอากาศเก่ าและใหม่ รวมถึ งทาการวิเคราะห์
ต้นทุน ความคุม้ ค่าของระยะคืนทุน อัตราการประหยัดพลังงาน วิเคราะห์ความคุม้ ค่าผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนในการเปลี่ยน
เครื่ องปรับอากาศยีห่ อ้ ใหม่สองยีห่ อ้
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𝐸𝑅𝑅 =
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𝐵𝑡𝑢/ℎ𝑟
𝑊𝐴𝑇𝑇

3) เก็ บ ข้อ มู ล ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลในการตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งปรั บ อากาศมาติ ด ตั้ง ในห้ อ งพัก โดยใช้
แบบสอบถาม ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาการการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง( Purposive Sampling ) คือผูท้ ี่มี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ น ใจระดับ ผูบ้ ริ ห ารในต าแหน่ งหัวหน้าช่ างหรื อ ตาแหน่ งที่ เกี่ ยวข้อง จานวน 5 คน โดย
รายละเอียดปั จจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงลาดับขั้น ประกอบด้วยปั จจัยหลัก ได้แก่ คุณภาพ เวลา ต้นทุน และปั จจัย
รอง ได้แก่ ในด้านคุณภาพ คือ ด้านประสิ ทธิ ภาพ ความปลอดภัย ในด้านเวลา คือ ด้านการบริ การหลังการขาย
ด้านอายุการใช้งาน และในด้านต้นทุน คือ ราคา ค่าใช้จ่าย
4) เสนอแนวทางต่อผูบ้ ริ หารในการตัดสิ นใจในการเปลี่ยนเครื่ องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานมากกว่า10 ปี และ
คัดเลือกเครื่ องปรับอากาศใหม่ที่เหมาะสมเพื่อติดตั้งในห้องพักของโรงแรม
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้นาเครื่ องมือมาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1) เครื่ องมือคุณภาพ 7 ชนิ ด (7 QC Tools) โดยใช้แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) ในการเก็บข้อมูล แผนภาพพาเรโต ใช้
ในการวิเคราะห์ลาดับความสาคัญของปั จจัยการที่ส่งผลในการตัดสิ นใจเลือกซื้อเครื่ องปรับอากาศมาติดตั้งในห้องพัก
2) เทคนิ คกระบวนการวิเคราะห์เชิงลาดับขั้น ( Analysis Hierarchy Process , AHP )
3) เครื่ อ งมื อ วิเคราะห์ ท างเศรษฐศาสตร์ วิศ วกรรม ได้แ ก่ การวิเคราะห์ ผ ลประโยชน์ ต่ อ เงิ น ลงทุ น อัต ราส่ ว น

ผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน(B/C) ระยะเวลาคืนทุน
𝐵/𝐶 =

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡
𝑐𝑜𝑠𝑡

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล

ภาพที่ 1 กาลังไฟฟ้าจาแนกตามยีห่ อ้ เครื่ องปรับอากาศ
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ภาพที่ 2 ค่าไฟฟ้าต่อปี จาแนกตามยีห่ อ้ เครื่ องปรับอากาศ

ภาพที่ 3

Energy Effective Ration (ERR) จาแนกตามยีห
่ อ้ เครื่ องปรับอากาศ

ภาพที่ 4 ประสิ ทธิภาพในการประหยดพลังงานไฟฟ้าจาแนกตามยีห่ อ้ เครื่ องปรับอากาศ
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ภาพที่ 5 งบลงทุนในการติดตั้งจาแนกตามยีห่ อ้ เครื่ องปรับอากาศ

ภาพที่ 6 อัตราการประหยัดไฟฟ้าต่อปี จาแนกตามยีห่ อ้ เครื่ องปรับอากาศ

ภาพที่ 7 ระยะเวลาคืนทุนจาแนกตามยีห่ อ้ เครื่ องปรับอากาศ
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ภาพที่ 8 ค่าใช้จ่ายของต้นทุนต่อปี (A/P,7%,10)จาแนกตามยีห่ อ้ เครื่ องปรับอากาศ

ภาพที่ 9 อัตราส่วนผลประโยชน์ (B/C) จาแนกตามยีห่ อ้ เครื่ องปรับอากาศ
ในการส่วนของการประเมินปั จจัยที่ส่งผลในการตัดสิ นใจเลือกซื้อเครื่ องปรับอากาศมาดาเนินการติดตั้งในห้องพัก
โดยใช้แบบสอบถามสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 5 คน แสดงผลการประเมินตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การประเมินปั จจัยหลัก
ปั จจัยที่ส่งผลในการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
เครื่ องปรับอากาศมาดาเนินการติดตั้งในห้องพัก
ด้านราคา/ด้านต้นทุน/ด้านค่าใช้จ่าย
ด้านคุณภาพ
ด้านระยะเวลาในการติดตั้ง
ด้านประสิ ทธิภาพ
ด้านบริ การหลังการขาย
ปั จจัยที่ส่งผลในการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
เครื่ องปรับอากาศมาดาเนินการติดตั้งในห้องพัก
ด้านการรับประกัน
ด้านอายุการใช้งาน
ด้านการบารุ งรักษา
ด้านระบบความปลอดภัย

คนที่1

คนที่2

คนที่3

คนที่4

884

คนที่5

ผลรวม

5

5

5

5

5

25

3

3

3

3

3

15

3

3

3

3

2

14

5

5

5

4

4

23

5

5

5

3

5

24

คนที่1

คนที่2

คนที่3

คนที่4

คนที่5

ผลรวม

4

3

3

4

3

17

5

5

4

4

5

23

3

5

5

4

4

21

5

5

5

4

5

24

เมื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราห์ดว้ ยแบบแผนภูมิพาเรโตได้ผลดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 ปั จจัยที่ส่งผลการเลือกซื้อระบบน้ าร้อน
จากแผนภาพพาเรโตจะเห็นได้วา่ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องปรับอากาศเพื่อมาติดตั้งในห้องพัก
มีปัจจัยต้องนามาพิจารณา 6 ปั จจัยดังนี้ 1.ด้านราคา/ต้นทุน/ราคา 2.ด้านบริ การหลังการขาย 3.ด้านระบบความปลอดภัย 4.
ด้านประสิ ทธิภาพ 5.ด้านอายุการใช้งาน 6.ด้านการบารุ งรักษา
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ภาพที่ 11 การตัดสิ นใจเลือกซื้อเครื่ องปรับอากาศเพื่อมาติดตั้งในห้องพัก
ตารางที่ 2 ตารางเมตริ กซ์แสดงการเปรี ยบเทียบเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิ นใจเป็ นรายคู่
การ
ประสิทธิภาพ อายุการใช้
ความ
ราคา
เกณฑ์
บารุงรักษา
งาน
ปลอดภัย
การบารุงรักษา
1.000
1.000
5.000
8.000
9.000
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้ งาน
ความปลอดภัย
ราคา
บริการหลังการ
ขาย

1.000

บริการหลังการ
ขาย
9.000

3.000

5.000

7.000

9.000

1.000

2.000

5.000

8.000

1.000

2.000

3.000

1.000

2.000
1.000

การเปรี ยบเทียบเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิ นใจเป็ นรายคู่ แสดงดังตารางที่ 2ในพื้นที่สีขาวเป็ นค่าที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง
สาหรับพื่นที่ สีเทาผูว้ ิจยั จะทาการคานวณค่าเอง โดยค่าจะเป็ นส่ วนกลับของเกณฑ์ที่จบั คู่เหมือนกัน โดยค่าตัวเลขต่างจะ
ประกอบด้วย 1. ในเส้นทแยงมุมประกอบด้วยตัวเลข 1 เท่านั้น เนื่องจากเป็ นจุดที่เกณฑ์เปรี ยบเทียบกับตัวเอง และ 2.พื้นที่ที่
อยูเ่ หนือและล่างเส้นทแยงมุมจะเป็ นตัวเปรี ยบเทียบระหว่างเกณฑ์ 2 เกณฑ์
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ตารางที่ 2 ผลรวมแต่ละคอลัมน์ของตารางเมตริ กซ์
เกณฑ์

การ
บารุงรักษา

ประสิทธิภาพ

อายุการใช้
งาน

ความ
ปลอดภัย

ราคา

บริการหลังการ
ขาย

การบารุ งรักษา

1.000

1.000

5.000

8.000

9.000

9.000

ประสิ ทธิภาพ

1.000

1.000

3.000

5.000

7.000

9.000

อายุการใช้งาน

1/5

1/3

1.000

2.000

5.000

8.000

ความปลอดภัย

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

1/9

1/9

1/9

1/3

1/2

1.000

2.547

2.787

9.825

16.833

24.500

32.000

บริ การหลังการ
ขาย
ผลรวมแนวตั้ง

การตรวจสอบความสอดคล้องกับเหตุผล(Consistency Ratio : C.R.)
1. นา [A] x [B] = [C]

[ A]
 1
 1

1 / 5

1 / 8
1 / 9

1 / 9

[B]
9
1
3
5
7 9 
1/ 3 1
2
5 8

1/ 5 1/ 2 1
2 3
1 / 7 1 / 7 1 / 2 1 2

1 / 9 1 / 9 1 / 3 1 / 2 1 
1

5

8

9

x

[C]
0.954 
 0.768 


0.349 


 0.163 
0.099 


0.067 

=

 0.891 
0.526 


0.357 


0.074 
 0.021 


0.007 

2. หารตัวเลขแต่ละตัวในเวคเตอร์ [C] ด้วยเวคเตอร์ [B] จะได้เวคเตอร์ [D] จะได้

 0.891 0.526 0.357 0.074 0.021 0.007 

[ D] = 

 0.954 0.768 0.349 0.163 0.099 0.067 
= 0.93 0.68 0.45 0.45 0.21 0.10
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3. หาค่าเฉลี่ยในเวคเตอร์ [D] จะได้
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𝜆𝑚𝑎𝑥

𝜆𝑚𝑎𝑥

= 0.569

4. หาค่า C..I. จะได้
C..I. = 0.114
5. หาค่า R.I เมื่อ N = 6 จะได้ R.I. = 1.24
6. หาค่าอัตราส่ วนความสอดคล้อง C.R. จะได้
C.R. = 0.092

สรุ ปค่า C.R. = 0.092 ซึ่ง < 0.1 ดังนั้นความสอดคล้องของการเปรี ยบเทียบอยูใ่ นค่าที่ยอมรับได้
ตารางที่ 4 เมตริ กซ์การเปรี ยบเทียบทางเลือก
ทางเลือก

B

C

A

B

1.000

3.000

C

2.000

A

1/3
3.333

1/2
1.000
1/5
1.700

ผลรวมแนวตั้ง

5.000
1.000
9.000

การตรวจสอบความสอดคล้องกับเหตุผล(Consistency Ratio : C.R.)
1). นา [A] x [B] = [C]

[ A]
1
[ 2
1/3

1/5 3
1
5]
1/5 1

[B]
×

0.309
[0.581]
0.110

[C]
=

0.925
[1.747]
0.329

[D] = 9.011
𝜆𝑚𝑎𝑥 = 3.004
C.I. = 0.002
C.R. = 0.003

สรุ ปค่า C.R. = 0.003 ซึ่ง < 0.1 ดังนั้นความสอดคล้องของการเปรี ยบเทียบอยูใ่ นค่าที่ยอมรับได้
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การให้ค่าน้ าหนักความสัมพันธ์ทางเลือกเครื่ องปรับอากาศยีห่ ้อ C เครื่ องปรับอากาศยีห่ อ้ B และเครื่ องปรับอากาศ A
ภายใต้เกณฑ์การบารงรักษา,ประสิ ทธิภาพ,อายุการใช้งาน,ความปลอดภัย, ราคา และบริ การหลังการขาย
ตารางที่ 3 การให้ค่าน้ าหนักความสัมพันธ์ทางเลือก
ทางเลือก
น้ าหนักเกณฑ์
B
C
A

การ
บารุงรักษา
0.954
0.300
0.600
0.100

ประสิทธิภาพ
0.768
0.294
0.588
0.118

อายุการใช้
งาน
0.349
0.333
0.556
0.111

ความ
ปลอดภัย
0.163
0.927
0.313
0.329

ราคา
0.099
0.309
0.581
0.110

บริการหลัง
การขาย
0.067
0.875
0.014
0.143

จะได้ค่าน้ าหนักสาคัญทางเลือก
เครื่ องปรับอากาศยีห่ อ้ B

0.869

เครื่ องปรับอากาศยีห่ อ้ C

1.328

เครื่ องปรับอากาศ A

0.299

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึ กษาโดยโดยใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมและเทคนิ คกระบวนการวิเคราะห์เชิ งลาดับขั้น (
Analysis Hierarchy Process)เพื่ อ ตัด สิ น ใจในการเปลี่ ย นเครื่ อ งปรั บ อากาศที่ มี อ ายุ ก ารใช้ ง านมากกว่ า 10 ปี และคัด เลื อ ก
เครื่ องปรับอากาศใหม่ที่เหมาะสมเพื่อติดตั้งในห้องพักของโรงแรมจานวน 54ห้อง โดยได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบ
ระหว่างเครื่ อ งปรั บ อากาศเดิ ม (A) กับ เครื่ อ งปรั บ อากาศยี่ห้ อ ใหม่ 2 ยี่ห้ อ คื อ B และ C พบว่า อัต ราค่ า ไฟต่ อ ปี ต่ อ ห้ อ ง
เครื่ องปรับอากาศยี่ห้อ A (12,264.48 บาท) มีค่าสู งกว่ายี่ห้อ B (11,196 บาท) และ C (10,829.53บาท) ตามลาดับ ประสิ ทธิ ภาพใน
การประหยัดพลังงาน ERR เครื่ องปรับอากาศยีห่ อ้ C มีค่าสูงกว่า B และ A คือ 12.22 , 11.83 และ10.77 ตามลาดับ
เมื่ อพิ จารณาทางเลื อ กในการคัดเลื อ กเครื่ อ งปรั บ อากาศใหม่ ที่ เหมาะสมเพื่ อติ ดตั้งในห้องพัก จานวน 54ห้อ ง
ทางเลือกที่ 1 เครื่ องปรับอากาศยีห่ อ้ B ลงทุน 1,344,000 บาท อัตราประหยัดไฟต่อปี 692,375 บาท/ปี ระยะเวลาคืนทุน 23.29
เดือนอัตราค่าใช้จ่ายของต้นทุนต่อปี (A/P,7%,10) 191,358.72 บาท อัตรา b/c มีค่าเท่ากับ 3.61 ทางเลือกที่ 2 เครื่ องปรับอากาศ
ยีห่ อ้ C ลงทุน 1,400,000 บาท อัตราประหยัดไฟต่อปี 929,847.6 บาท ระยะเวลาคืนทุน 18.06 เดือน อัตราค่าใช้จ่ายของต้นทุนต่อปี
(A/P,7% ,10) 199 ,332 บาทอัต รา b/c มี ค่ า เท่ า กับ 4.65 จากการวิ เคราะห์ โ ดยเทคนิ ค AHP พบว่ า ค่ า น้ าหนั ก ทางเลื อ ก
เครื่ องปรับอากาศยีห่ อ้ ใหม่ C มีค่าสูงกว่า B และเครื่ องปรับอากาศเดิม(A)เท่ากับ 1.328, 0.869 และ0.299 ตามลาดับ ดังนั้นควร
ตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่ 2 เนื่ องด้วยอัตรา b/c ที่สูงกว่าทางเลือกที่ 1 และสอดคล้องกับการคานวณด้วยเทคนิ คกระบวนการ
วิเคราะห์เชิงลาดับขั้น ( Analysis Hierarchy Process)
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การลดอุบัติเหตุทางจราจรในสถาบันการศึกษา ด้ วยป้ ายแจ้ งความเร็วแบบไดนามิก
Reducing Traffic Accidents in Academic Institute Using Dynamic Speed Display Sign
พุทธพล ทองอินทร์ดา1*
Puttapon Thongindam1*

บทคัดย่อ
ประเทศไทยมีผเู ้ สี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุบนถนนเป็ นอันดับสองของโลกตามสถิติขององค์กรอนามัยโลก โดยมีสาเหตุ
หลักคือการใช้ความเร็ วเกิ นกาหนด และยังพบว่าสถานที่ของการเกิ ดอุบตั ิเหตุครอบคลุมถึงสถาบันการศึกษา ซึ่ งนักศึ กษา
และบุคคลากรจานวนมากนิ ยมใช้จกั รยานยนต์เป็ นพาหนะในการเดิ นทาง งานวิจยั นี้ มุ่งศึ กษาแนวทางการประยุกต์ใช้ป้าย
แจ้งความเร็ วแบบไดนามิก (DSDS) แบบแสดงตัวเลขความเร็ วจริ งของการขับขี่ที่พฒั นาขึ้น เพื่อลดจานวนอุบตั ิเหตุบนถนน
โดยรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลจากการวิจยั พบว่ากรณี ไม่ติดตั้งป้ าย DSDS ผูใ้ ช้ทางจานวนมากฝ่ าฝื น
ความเร็ วเกิน 30 กิโลเมตร/ชัว่ โมง ที่กาหนดไว้ ในขณะที่การติดตั้งป้ าย DSDS ช่วยลดความเร็ วเฉลี่ย ความเร็ วที่ 85 เปอร์เซ็น
ไทล์ และลดอัตราร้อยละของผูฝ้ ่ าฝื นความเร็ วก่อนถึงจุดเสี่ ยงได้อย่างมีนยั สาคัญ
คาสาคัญ : ป้ ายแจ้งความเร็ วแบบไดนามิก, การลดการชน, อุบตั ิเหตุในสถาบันการศึกษา

ABSTRACT
Thailand has the second highest road traffic fatality rate in the world according to the statistic reported by World
Health Organization. One of the main causes of accidents in Thailand is speed violation. The accident locations cover all
type of area including in the academic institutes where motorcycle are the predominant mode of transport. This research is
focused on reducing the crash number in Rajamangala University of Technology Thanyaburi road network using Dynamic
Speed Display Sign (DSDS) with numeric values corresponding to the driver’s actual speed. It has been found that
without DSDS number of drivers violated the speed limit of 30 km/hr. In contrast, Installation of DSDS before the
hazardous spot significantly reduce average speed, 85th percentage speed, and the percentage of vehicles exceeding the
speed limit.
Keywords: Dynamic Speed Display Sign, Crash reduction, Accidents in academic institutes
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บทนา
รายงาน Global Status Report on Road Safety ขององค์การอนามัยโลกประจาปี ค.ศ. 2015 ได้มีการรายงานว่า
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ มีอตั ราการเสี ยชี วิตจากอุบัติเหตุทางถนนสู งเป็ นอันดับสองของโลก [WHO, 2015] เป็ นรอง
ประเทศมาลาวีเท่ านั้น โดยมี อตั ราการเสี ยชี วิต 36.2 คนต่อประชาการหนึ่ งแสนคน และเมื่อพิจารณาจากตัวเลขจานวน
ผูบ้ าดเจ็บและผูเ้ สี ยชี วิตจากอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2558 ที่ เก็บรวบรวมโดยสานักงานตารวจแห่ งชาติ
พบว่ายอด ดังกล่าว ยังไม่ได้ตามเป้ าหมายที่ รัฐบาลไทยได้ประกาศให้ช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2563 เป็ น “ทศวรรษแห่ งความ
ปลอดภัยทางถนน” (Decade of Action for Road Safety 2011 – 2020) โดยที่ จานวนผูเ้ สี ย ชี วิต และผูไ้ ด้รั บ บาดเจ็ บ จาก
อุบตั ิเหตุการจราจรทางถนนจะต้องลดลงร้อยละ 50 ภายในปี ค.ศ. 2020 [องค์การอนามัยโลก, 2558]
ทั้งนี้พบว่าในสถาบันการศึกษา เช่น โรงเรี ยน หรื อมหาวิทยาลัย ก็มีจานวนอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นอยูต่ ลอดเวลา เนื่องจาก
มีความหนาแน่ ของประชากรค่อนข้างมากและมีจานวนเที่ยวการเดินทาง (trip) ต่อวันค่อนข้างสู ง เช่น การเดินทางระหว่าง
อาคาร โดยเฉพาะชัว่ โมงเร่ งด่วนในช่วงเช้า และช่วงพักกลางวัน จะมีความสุ่ มเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุบริ เวณทางร่ วมทาง
แยกมากเป็ นพิเศษ และสาเหตุที่สาคัญอีกประการของการเกิดอุบตั ิเหตุในสถาบันการศึกษาที่แตกต่างจากการจราจรบนถนน
หลวงทัว่ ไป คือ ขาดเจ้าหน้าที่ ที่มีอานาจเด็ดขาดในการควบคุมการใช้ทางให้เป็ นไปตามกฎจราจรอย่างเคร่ งครัด
เครื่ องแจ้งเตือนความเร็ วแบบไดนามิก (DSDS) เป็ นที่นิยมมากขึ้น และแสดงให้เห็นชัดว่ามีอิทธิ พลต่อความเร็ ว
ของยานพาหนะ เครื่ อง DSDS เป็ นป้ ายสัญญาณแจ้งเตือนแบบโต้ตอบ ที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับความเร็ วของยานพาหนะ เพื่อ
วัตถุประสงค์ให้ผขู ้ บั ขี่ตระหนักถึงความเร็ วปั จจุบนั ของพวกเขา [T. Gehlert et al., 2012] การนา DSDS มาใช้งาน ส่วนใหญ่
ติดตั้งบริ เวณพื้นที่ ที่ มีความสาคัญหรื อเสี่ ยงเกิ ดอุบตั ิเหตุ เช่น โรงเรี ยน [Lee, Lee, Choi and Oh, 2006] เขตอุตสาหกรรม
[Ullman and Rose, 2005] ทางแยก หรื อบริ เวณที่ ผูข้ บั ขี่ ไม่สามารถปรั บความเร็ วได้อย่างเหมาะสม [Cruzado & Donnell,
2009] ซึ่งผลการทดสอบในสถานการณ์ต่างๆ จากงานวิจยั ต่างประเทศ ผลปรากฏว่าผูใ้ ช้ทาง มีความตระหนักถึงความเร็ วใน
การขับขี่มากขึ้นในบริ เวณที่มีการติดตั้งเครื่ อง DSDS
จากปั ญหาที่ กล่าวข้างต้น จึงเป็ นที่ มาของงานวิจยั นี้ ที่มุ่งศึ กษาการประยุกต์ใช้ป้ายแจ้งความเร็ วแบบไดนามิกดัง
แสดงในภาพที่ 1 เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้ความเร็ วในมหาวิทยาลัยและพื้นที่โดยรอบ รวมทั้งวิเคราะห์หาแนวทางที่
เหมาะสมในการใช้เครื่ องมือดังกล่าว เพื่อลดจานวนอุบตั ิเหตุในสถาบันการศึกษา โดยเลือกใช้พ้นื ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีเป็ นกรณี ศึกษาในระยะเริ่ มต้นนี้

ภาพที่ 1 ป้ ายแจ้งเตือนความเร็ วแบบไดนามิก
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ทฤษฏีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
เทคโนโลยีปัจจุบนั ช่วยให้แสดงสัญญาณความเร็ วแบบไดนามิกที่ทนั สมัย โดยสามารถปรับแต่งเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะลักษณะถนนและสถานการณ์ [Conrad L. Dudek, 2004] เครื่ องแจ้งเตือนความเร็ วหรื อ DSDS เป็ นเครื่ องมือสาหรับ
เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผใู ้ ช้ทาง ซึ่ งถูกนามาใช้อย่างแพร่ หลาย โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริ กา และประเทศในแถบ
ยุโรป เครื่ อง DSDS จะทาหน้าที่โน้มน้าวให้ผขู ้ บั ขี่ใช้ความเร็ วต่าลงซึ่งเป็ นเป้ าหมายสาคัญ [A. Ardeshiri, M. Jeihani, 2014;
E. Schechtman et al.,2016; V. Truelove et al., 2017] ทั้งนี้มีผลการศึกษาที่ระบุวา่ ว่าผูท้ ี่ใช้ความเร็ วในการขับขี่ต่าจะช่วยลด
ความถี่ของการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยในทุกๆความเร็ วเฉลี่ย 1.6 กม./ชม. ที่ลดลงจะทาให้ลดการ
เกิ ด อุ บัติ เหตุ ท างถนนได้ม ากถึ งร้ อ ยละ 7 [Taylor et al., 2000] โดยลักษณะการท างานของเครื่ อ ง DSDS จะท าการแจ้ง
ความเร็ วต่อผูข้ บั ขี่ที่กาลังเคลื่อนที่เข้าหาป้ ายแบบทันที โดยใช้คลื่นเรดาร์คอปเลอร์แบบต่อเนื่อง (Continuous Wave Doppler
Radar) ในบางรุ่ นสามารถแสดงผลในรู ปแบบอื่นๆเพิ่มเติมในลักษณะแตกต่างกันไป เช่น การแสดงสี หน้าและอารมณ์ หรื อ
การแสดงตัวเลขสี แดงเมื่อขับเร็ วเกินไป และสี เขียวเมื่อความเร็ วอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ
โดยต่อมาได้มีการนาเครื่ อง DSDS มาใช้ศึกษาลดความเร็ วของผูข้ บั ขี่ในสายทางที่ลกั ษณะทางกายภาพแตกต่างกัน
[Rose and Ullmann, 2003] ได้แก่ เขตโรงเรี ยน บริ เวณก่อนถึงทางแยก และทางโค้ง โดยที่ มีการติดตั้งป้ ายแสดงขีดจากัด
ความเร็ ว และป้ ายเตือนอื่นๆร่ วมด้วย ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่าเครื่ อง DSDS มีประสิ ทธิ ภาพในการลดความเร็ วเฉลี่ยและ
ความเร็ วที่ 85 เปอร์ เซ็นไทล์ได้แตกต่างกันออกไปในแต่ละตาแหน่ งทดสอบ สามารถช่วยลดสัดส่ วนผูใ้ ช้ความเร็ วเกินค่า
ขีดจากัดความเร็ วได้มากถึงร้อยละ 60 และยังพบว่าในบางตาแหน่งทดสอบส่งอิทธิพลต่อผูข้ บั ขี่ท้ งั ช่วงเวลากลางวันและเวลา
กลางคืน
ในขณะที่ ต่อมามี การศึ กษาเกี่ ยวกับการศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของเครื่ อง DSDS ได้มีการเลือกพิจารณาตาแหน่ งที่
เหมาะสมสาหรับติดตั้งเครื่ อง DSDS [Walter and Knowles, 2008] โดยพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ความเร็ วได้แก่
• ช่วงทางตรงของถนนที่เอื้อต่อการใช้ความเร็ วสู ง
• ห่ างจากทางแยก
• ห่ างจากทางข้าม
• บริ เวณจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงขีดจากัดความเร็ ว
• บริ เวณที่มีหลักฐานหรื อปั ญหาจากการใช้ความเร็ ว
• บริ เวณที่มีประวัติการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนนสู ง
• ก่อนถึงโรงเรี ยน / โรงพยาบาล
ดังนั้นแนวทางในการเลือกพื้นที่ เสี่ ยงภัยทางจราจรควรในสถาบันการศึกษาครั้งนี้ จะเลือกเก็บข้อมูลทดสอบจาก
บริ เวณที่ มีความสอดคล้องกับ งานศึ กษาเดิ ม [Walter and Knowles, 2008] เป็ นหลัก และการวิเคราะห์ พ ฤติ กรรมการใช้
ความเร็ ว สามารถแสดงในรู ปแบบของตัวแปรทางด้านวิศวกรรมการจราจร เช่น ค่าความเร็ วเฉลี่ยเลขคณิ ต (arithmetic mean
speed) ค่าความเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าความเร็ วฐานนิ ยม (mode or modal speed) และความเร็ วที่ 85
เปอร์เซ็นไทล์ เป็ นต้น
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วิธีการดาเนินการวิจัย
ป้ ายแจ้งเตือนความเร็ วที่ใช้ในการศึกษาวิจยั นี้ คือ ป้ ายแจ้งเตือนความเร็ วรุ่ น TEMPODIS 350 ซึ่ งทีมวิจยั ได้มีการ
พัฒนาให้เป็ นแบบติดตั้งบนหลังคาของรถยนต์ส่วนบุคคลทัว่ ไป ดังแสดงในภาพที่ 2 เพื่อให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายจุดเก็บ
ข้อมูล โดยเครื่ องมือดังกล่าวสามารถแจ้งเตือนความเร็ วได้ท้ งั 2 ทิ ศทาง คือ ยานพาหนะเคลื่อนที่เข้าหาป้ าย และรถยนต์ใน
ทิศทางตรงกันข้ามที่ เคลื่อนที่ ออกจากป้ าย และสามารถตรวจวัดยานพาหนะที่ มีความเร็ วตั้งแต่ 5-199 กิโลเมตร/ชัว่ โมง มี
หน่วยความจา 2 กิกะไบต์ (gigabyte) ซึ่ งเก็บบันทึกข้อมูลยานพาหนะได้มากถึง 40 ล้านคัน โดยเครื่ องแจ้งเตือนความเร็ วจะ
แสดงผลเป็ นตัวเลขสี เขียวแบบนิ่ งเมื่อความเร็ วของยานพาหนะต่ากว่าค่าสู งสุ ดที่กาหนด และจะแสดงผลเป็ นตัวเลขสี แดง
แบบกระพริ บเมื่อความเร็ วของยานพาหนะสู งกว่าค่าที่กาหนดไว้ โดยขั้นตอนในการศึกษาวิจยั สามารถสรุ ปได้โดยสังเขป
ดังนี้
1. ทาการเลือกพื้นที่วจิ ยั ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่เป็ นพื้นที่เสี่ ยงภัยจราจร โดยได้เลือกถนนชัยคุณา ซึ่ ง
มีลกั ษณะเป็ นทางตรงยาวเชื่อมต่อกับสี่ แยกหลัก ดังแสดงในภาพที่ 3 ซึ่ งเป็ นถนนภายในมหาวิทยาลัยที่มีประวัติ
การเกิดอุบตั ิเหตุทางจราจรจากการใช้ความเร็ วสูง
2. เลือกตาแหน่งพิกดั ของ DSDS ที่สอดคล้องกับงานวิจยั ก่อนหน้า [Walter and Knowles, 2008]
3. ทาการทดสอบความน่าเชื่อถือผลข้อมูลการวัดความเร็ วและปริ มาณจราจรของ DSDS เทียบกับยานพาหนะที่วงิ่
ด้วยความเร็ วตามกาหนด และผลการนับปริ มาณจราจรโดยใช้แรงงานคน
4. เก็บข้อมูลการใช้ความเร็ วของพื้นที่เป้ าหมาย ตลอดช่วงเวลา 24 ชัว่ โมง โดยไม่แสดงการทางานผ่านจอของ DSDS
เพื่อให้ได้พฤติกรรมการใช้ความเร็ วที่แท้จริ งของผูใ้ ช้ทาง
5. วิเคราะห์ค่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องพฤติกรรมการใช้ความเร็ วของผูใ้ ช้ทาง
6. เก็บข้อมูลการใช้ความเร็ วของพื้นที่เป้ าหมาย โดยแสดงการทางานผ่านจอของ DSDS เพื่อศึกษาอิทธิพลของ DSDS
ต่อพฤติกรรมการใช้ความเร็ วของผูใ้ ช้ทาง
7. วิเคราะห์ผลทดสอบและสรุ ปผล

ภาพที่ 2 ป้ ายแจ้งเตือนความเร็ วแบบไดนามิกแบบเคลื่อนที่ของศูนย์ความเป็ นเลิศด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีท่า
อากาศยาน (CEIA) ของ มทร.ธัญบุรี
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ภาพที่ 3 ตาแหน่งพื้นที่ทาการทดสอบตรวจวัดการใช้ความเร็ วในมหาวิทยาลัย

ผลการทดสอบและวิจารณ์ผล
1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่ องแจ้ งเตือนความเร็ว
จากการทดสอบการทางานของเครื่ อง DSDS ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใน 2 รู ปแบบ
พบว่าจากการทดสอบแบบปิ ดพื้นที่ จราจร เครื่ อง DSDS สามารถนับจานวนยานพาหนะในทิ ศทางขาเข้าได้อย่างถูกต้อง
ในขณะที่ทิศทางขาออกมีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 27 เมื่อเปรี ยบเทียบกับการนับด้วยแรงงานคน และกรณี การทดสอบแบบ
เปิ ดพื้นที่การจราจร เครื่ อง DSDS ยังคงนับจานวนยานพาหนะในทิศทางขาเข้าได้แม่นยา แต่มีความคลาดเคลื่อนด้านขาออก
น้อยกว่าการนับด้วยคน 1 คัน ดังแสดงในภาพที่ 4 เพราะฉะนั้นการนาเครื่ อง DSDS ไปใช้ในการทดสอบในสายทางควร
เลือกพิจารณาเฉพาะในทิ ศทางจราจรพุ่งเข้าหาจอแสดงผลของเครื่ อง DSDS เพื่อความถูกต้องแม่นยาในการนับจานวน
ยานพาหนะ

(ก) รู ปแบบปิ ดพื้นที่จราจร
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(ข) รู ปแบบเปิ ดพื้นที่จราจร
ภาพที่ 4 ผลเปรี ยบเทียบข้อมูลจานวนของยานพาหนะจากการนับด้วยเครื่ อง DSDS และนับด้วยแรงงานคน
2 ผลทดสอบพฤติกรรมการใช้ ความเร็วจากเครื่ อง DSDS กรณีไม่ แสดงผลผ่านจอแสดงผล
การเก็บข้อมูลปริ มาณจราจรของพื้นที่ เป้ าหมายในช่วงเวลา 24 ชัว่ โมง ด้วยป้ ายแจ้งความเร็ วแบบไดนามิก ได้ผล
ทดสอบดังแสดงในภาพที่ 5 ซึ่งพบว่ามีรูปแบบที่ชดั เจน คือ มีช่วงเวลาปริ มาณจราจรสูงสุดช่วงเช้าระหว่างเวลา 8.00-9.00 น.
ซึ่งเป็ นช่วงเวลาก่อนเริ่ มคาบเรี ยนแรกส่วนใหญ่ของทุกคณะฯ ในมหาวิทยาลัย และปริ มาณจราจรจะพุง่ สูงขึ้นอีกครั้งในช่วง
เย็นระหว่างเวลา 17.00-18.00 น. ซึ่งเป็ นเวลาเลิกงานและเดินทางกลับบ้านของนักศึกษาและบุคคลากรในมหาวิทยาลัย โดย
พบว่าช่วงของเส้นทางที่ศึกษามีปริ มาณจราจรโดยประมาณ 624 คัน/วัน
Daily Traffic Volume
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ภาพที่ 5 ข้อมูลปริ มาณจราจรในพื้นที่เป้ าหมายในช่วงเวลา 24 ชัว่ โมง
ทั้งนี้ จากการเก็บ ข้อมู ลด้วย DSDS ในช่ วงเวลา 1 ชั่วโมง คื อ ตั้งแต่เวลา 15.00-16.00 น. ซึ่ งเป็ นเวลาที่ มีสภาพ
การจราจรน้อย เอื้อให้ผใู ้ ช้ทางใช้ความเร็ วได้มาก และการเก็บข้อมูลแบบไม่แสดงผลผ่านจอทาให้พฤติกรรมการใช้ความเร็ ว
เป็ นไปตามปกติ ทาให้ได้ผลดังแสดงในภาพที่ 6 ซึ่ งเป็ นการแยกระดับความเร็ วของผูใ้ ช้ทาง เมื่อเปรี ยบเทียบกับข้อกาหนด
การใช้ความเร็ วไม่เกิน 30 กม./ชม. (Speed limit zone) ในเขตมหาวิทยาลัย พบว่าผูใ้ ช้ทางมากกว่าร้อยละ 95 ใช้ความเร็ วเกิน
กว่าที่กาหนด และมีการใช้ความเร็ วที่ระดับ 85 เปอร์เซ็นไทล์สูงถึง 64 กม./ชม. ดังแสดงในภาพที่ 7
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Observed Vehicle's Speed
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ภาพที่ 6 การแบ่งแยกช่วงการใช้ความเร็ วในช่วงเวลา 15.00-16.00 น. เทียบกับการจากัดความเร็ ว 30 กม./ชม.
Cumulative Distribution

100
90

Cumulative Frequency (%)

80
70
60
50
40
30
20

10
0

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

Vehicle Speed (km/hr)

ภาพที่ 7 พฤติกรรมการใช้ความเร็ วที่ 85 เปอร์เซ็นไทล์ในช่วงเวลา 15.00-16.00 น.
ทั้งนี้ เมื่อทาการทดสอบเก็บข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ปรับรู ปแบบให้เครื่ อง DSDS แสดงผลการแจ้งความเร็ ว
ให้กบั รถทุกคันที่พงุ่ เข้าหาป้ าย และแสดงด้วยตัวเลขสี เขียวแบบนิ่ งเมื่อความเร็ วต่ากว่า 30 กม./ชม. ในทางกลับกันจะแสดง
ตัวเลขสี แดงกระพริ บแจ้งเตือน เมื่อมีการใช้ความเร็ วเกินกว่า 30 กม./ชม. พบว่าป้ าย DSDS มีอิทธิ พลกับผูใ้ ช้ทางอย่างเห็ น
ได้ชดั ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่ งพบว่าค่าความเร็ วเฉลี่ยลดลงมากกว่า 15 กม./ชม. ในขณะที่ ค่าความเร็ วที่ 85 เปอร์ เซ็นไทล์
ลดลงเหลือแค่เพียง 43.6 กม./ชม. ซึ่ งการเปิ ดใช้งานป้ าย DSDS แบบแสดงผล (active screen) นั้นสามารถทาให้ผใู ้ ช้ทางลด
ความเร็ วลงก่อนถึงทางแยกได้อย่างมีนยั สาคัญนั้น ย่อมแสดงถึงการเพิ่มความตระหนัก และระมัดระวัง และทาให้ความเสี่ ยง
ในการเกิดอุบตั ิเหตุทางจราจรนั้นลดลงได้ในลักษณะแปรผันตามกัน
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ตารางที่ 1 อิทธิพลของป้ าย DSDS ต่อการใช้ความเร็ วของผูใ้ ช้ทางในช่วงเวลา 15.00-16.00 น.
Traffic characteristics
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สรุ ปผลการวิจัย
การศึ กษาหาแนวทางการประยุกต์ใช้ป้ายแจ้งความเร็ วแบบไดนามิ ก หรื อป้ าย DSDS เพื่อลดแนวโน้มการเกิ ด
อุบตั ิเหตุในพื้นที่สถาบันการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุ ปประเด็นสาคัญได้ดงั นี้
• ป้ าย DSDS มีความแม่นยาและถูกต้องในการเก็บข้อมูลกับยานพาหนะที่พุ่งเข้าป้ าย แต่มีความคลาดเคลื่อนอยูบ่ า้ ง
สาหรับการเก็บข้อมูลยานพาหนะในทิศทางตรงกันข้าม
• ลัก ษณะปริ ม าณการจราจรในสถาบัน การศึ ก ษามี ค วามสั ม พัน ธ์ อ ย่า งชัด เจนกับ กิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษาและ
บุคคลากร เช่น การจัดตารางการเรี ยนการสอน และช่วงเวลาพักระหว่างวัน เป็ นต้น
• ในช่วงเวลาที่การจราจรไม่คบั คัง่ และลักษณะทางเอื้อต่อการใช้ความเร็ ว ในกรณี ศึกษานี้พบว่าผูใ้ ช้ทางไม่มีความ
ตระหนักถึงการจากัดความเร็ ว 30 กม./ชม. โดยผูใ้ ช้ทางมากกว่าร้อยละ 95 ใช้ความเร็ วสูงกว่ากาหนด
• การติดตั้งให้ป้าย DSDS แจ้งความเร็ วผ่านจอแสดงผล มีอิทธิ พลกับการลดความเร็ วของผูใ้ ช้ทางอย่างมีนยั สาคัญ
ซึ่งจะช่วยเพิ่มความตระหนักรู ้ และลดปริ มาณและความรุ นแรงของอุบตั ิเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้บริ เวณทางร่ วมหรื อ
ทางแยกในสถาบันการศึกษา
โดยประเด็นต่างๆ ข้างต้นนี้ เป็ นเพียงข้อสรุ ปจากผลการเก็บและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น การศึกษาอิทธิ พลของ
ป้ าย DSDS ต่ อพฤติ กรรมการใช้ความเร็ วของผูใ้ ช้ท างในสถาบัน การศึ กษา ยังจาเป็ นต้อ งมี ก ารเก็บ ข้อ มูล เพิ่ มเติ มของ
สถานการณ์ และช่วงเวลาที่ แตกต่างกันไปให้ครบสมบูรณ์ เช่น ช่วงระยะเวลาเปิ ดหรื อปิ ดภาคการศึ กษา ช่วงระยะเวลามี
เหตุการณ์สาคัญของสถาบัน เช่น กีฬาสถาบัน เป็ นต้น รวมทั้งการศึกษาถึงระยะเวลาที่เหมาะสมในการสลับสถานีติดตั้งป้ าย
DSDS เพื่ อให้ผูใ้ ช้ท างไม่ เกิ ดความเคยชิ น และกลับ ไปใช้ความเร็ วที่ เกิ นก าหนดเหมื อนเดิ ม โดยประเด็ นต่ างๆ เหล่านี้
คณะผูว้ จิ ยั จะดาเนินการศึกษาต่อไปในอนาคต
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การประยุกต์ ใช้ ตัวแบบเกรย์ เพื่อการพยากรณ์ การใช้ พลังงานไฟฟ้ า
: กรณีศึกษาพืน้ ทีฝ่ ั่งตะวันตกของจังหวัดตาก
Application of Grey Model to Forecast Electricity Consumption
: A Case Study of West of Tak Province
จักรกฤษณ์ เคลือบวัง1*
Jukkrit Kluabwang1*

บทคัดย่อ
รัฐบาลไทยได้กาหนดแผนแม่บทพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งประเทศ ระยะที่ 1 จานวน 5 พื้นที่ เพื่อรองรับการ
จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนที่มีกาหนดเสร็ จสิ้ นตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดจังหวัดตากเป็ นหนึ่ งใน
แผนแม่บทดังกล่าว พลังงานไฟฟ้ ามีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้สาเร็ จ บทความวิจยั
ฉบับนี้ จึงนาเสนอผลการศึกษาเรื่ องการพยากรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าสาหรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอดและพื้นที่ใกล้เคียง
หรื อฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก ด้วยตัวแบบถดถอยเชิงเส้น (LR) จานวน 2 ชนิ ด คือ ตัวแบบถดถอยเชิงเส้นผ่านจุดกาเนิ ด
(LRo) กับ ตัวแบบถดถอยเชิ งเส้นไม่ผ่านจุ ดกาเนิ ด (LRn) และตัวแบบพยากรณ์ เกรย์ GM(1,1) ที่ ได้รับความนิ ยมในการ
ประยุกต์ใช้งานเพื่อการพยากรณ์สาหรับกรณี ที่มีขอ้ มูลตัวอย่างจานวนจากัด งานวิจยั นี้อาศัยข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้ารายปี
จากรายงานของสถานี ไฟฟ้าแม่สอดของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2553 ถึง พ.ศ.2558 สาหรับการ
ทาตัวแบบและข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ.2560 สาหรับการทดสอบตัวแบบ หลังจากสร้างเสร็ จจะถูกใช้พยากรณ์
ปริ ม าณการใช้พ ลังงานไฟฟ้ าอี กห้าปี ข้างหน้า การประเมิ น คุ ณภาพตัวแบบ 2 ตัวชี้ วดั คื อ ค่าร้ อ ยละความคลาดเคลื่ อ น
(Percentage Error, PE) และค่าเฉลี่ยสัมบูรณ์ ร้อยละความคลาดเคลื่ อน (Mean Absolute Percentage Error, MAPE) ผลการ
คานวณเพื่อสร้างตัวแบบ พบว่าค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสู งสุ ดของ LRo LRn และ GM(1,1) เป็ น -7.29 -6.29 และ -2.76
ตามลาดับ ส่ วนค่า MAPE เป็ น 2.9 2.84 และ 1.65 ตามลาดับ เมื่อทดสอบตัวแบบพบว่าค่า MAPE ของ LRo LRn และของ
GM(1,1) เป็ น 12.9 10.96 และ 6.92 ตามลาดับ แสดงว่าตัวแบบพยากรณ์เกรย์มีความเหมาะสมที่ สุดเนื่ องจากมีค่า MAPE
ต่าที่สุด เมื่อนามาใช้เพื่อการพยากรณ์ในปี พ.ศ.2565 จะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 524 กิกะวัตต์ชงั่ โมง
คาสาคัญ : การใช้พลังงานไฟฟ้า, การถดถอยเชิงเส้น, ตัวแบบพยากรณ์เกรย์
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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 SEZMaesot, is one of the SEZs. Electricity Energy plays an important role to drive these SEZs to their goals. The research
article proposes a study of forecasting electricity consumption of the SEZ-Maesot and surrounding district or all the study
area can be defined as the west of Tak province. Two forecasting techniques, linear regression (LR) and original grey
prediction model or GM(1,1), have been applied here. LR were divided into two models, LR passed the origin (LRo) and
LR unpassed the origin (LRn). Recently, GM(1,1) is widely used to predict a trend of interested system with limited
sample number. This research used annually electricity consumption data provided by EGAT’s substation Maesot which
is responsible to support electricity to the west of Tak province. Data between year 2010 and 2015 were computed for
modelling both models, LR and GM(1,1). To validate the obtained models, data between year 2016 and 2017 were
elaborated. After that, both completed models will be used to forecast electricity consumption of this area for next five
years. There are two main evaluation indexes, percentage error (PE) and mean absolute percentage error (MAPE), used in
this work. Computational results from modelling showed that the maximum PE of LRo LRn and GM(1,1) are -7.29 % 6.29 % and -2.76 %, respectively. In addition to their MAPE are 2.9 % 2.84 % and 1.65 % as well. Models in testing
returned MAPEs of LRs and of GM(1,1) at 12.9 % 10.96 % at 6.92 %, respectively. These obvious results indicate that
GM(1,1) model is most suitable for this problem. It forecasts that electricity consumption in west of Tak province will
reach 524 GWh in 2022.
Keyword: electricity consumption, linear regression, grey prediction model
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บทนา
พลังงานเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการขับเคลื่อนและการเติบโตของระบบเศรษฐกิจของชาติ เช่นพลังงานเชื้อเพลิงถูกใช้
มากสาหรับระบบขนส่ งสิ นค้าทั้งทางน้ า ทางบก และทางอากาศ ส่ วนพลังงานไฟฟ้าถูกใช้สาหรับภาคการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรมตลอดจนภาคการท่องเที่ยวและภาคที่พกั อาศัยของเมืองใหญ่ในประเทศ รัฐบาลไทยตระหนักถึงความสาคัญ
ของการพัฒ นาเขตประเทศบนฐานการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ที่ ย งั่ ยื น และความมั่น คงด้า นพลัง งานของชาติ (ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ , 2560) นอกจากนี้ ยงั ได้วางยุทธศาสตร์ เพื่อรองรับความร่ วมมื อกลุ่ม
ประเทศแถบเอเชี ยตะวัน ออกเฉี ยงใต้ หรื อ อาเซี ยน (Association of Southeast Asia Nations) โดยมีนโยบายให้กาหนดเขต
เศรษฐกิจพิเศษระยะที่ ๑ ที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน จานวน ๕ พื้นที่ (การนิ คมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,
2558) ได้แก่เขตพัฒนาเศรษฐกิ จสงขลาติ ดกับประเทศมาเลเซี ย เขตพัฒนาเศรษฐกิ จสระแก้วติ ดกับประเทศกัมพูชา เขต
พัฒนาเศรษฐกิจมุกดาหารติดกับประเทศลาว เขตพัฒนาเศรษฐกิจสระแก้วติดกับประเทศกัมพูชา เขตพัฒนาเศรษฐกิจตราด
ติดกับประเทศกัมพูชา และเขตพัฒนาเศรษฐกิ จตากติดกับประเทศพม่า (สานักงานจังหวัดตาก, 2561) ดังนั้นเพื่อศึ กษา
พฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของพื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากซึ่งถูกเลือกใช้จดั ตั้งเขตเศรษฐกิจตากหรื อเขตเศรษฐกิจ
แม่ส อด ทั้งนี้ เพื่ อให้เห็ น แนวโน้ม หรื อทิ ศทางการเติ บ โตด้านความต้อ งการใช้พ ลังงานไฟฟ้ าก่ อนที่ จะมี ก ารจัด ตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ผูว้ ิจยั เสนอวิธีการพยาการณ์การใช้พลังงานไฟฟ้ าด้วยตัวแบบเกรย์ (grey prediction model) (Chen
and Wang, 1982; Deng, 1982, 1989; Ziren and Quanxin, 2016; Hsu and Chen, 2003; Huiru, et al.,2016; Yi-Shian and LeeIng, 2011; Kluabwang, 2018) ด้วยเหตุผลของจานวนข้อมูลที่มีอยูจ่ ากัด คือ 6 ชุด (พ.ศ.2553-2558) สาหรับการสร้างตัวแบบ
(modelling) และ อีก 2 ชุด (พ.ศ.2559-2560) สาหรับการทดสอบตัวแบบ (testing) เพื่อเปรี ยบเทียสมรรถนะของการพยากรณ์
งานวิจยั นี้ ยงั ได้สร้างตัวแบบอีก 2 ชนิ ด ได้แก่ตวั แบบถดถอยเชิ งเส้นชนิ ดผ่านจุดกาเนิ ด (LRo) กับตัวแบบถดถอยเชิ งเส้น
ชนิ ดไม่ผ่านจุดกาเนิ ด (LRn) สาหรับตัวแบบถดถอยเชิ งเส้นเป็ นตัวแบบดั้งเดิ มที่ มีลกั ษณะการใช้งานง่าย โครงสร้ างไม่
ซับซ้อน นักวิจัยบางแห่ งยังคงใช้พยากรณ์ การใช้พลังงานไฟฟ้ าของประเทศอิ ตาลี เมื่อ ปี ค.ศ.2013 (Bianco, Manca and
Nardini, 2013)

วิธีดาเนินการวิจัย
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าสาหรับงานวิจยั ชิ้นนี้ คือพื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากหรื อด้านซ้ายมือของภาพที่ 1
ซึ่ งเป็ นพื้นที่ ตามพัฒนาเขตเศรษฐกิ จพิเศษตาก สายส่ งกาลังไฟฟ้ าหลักที่เชื่ อมต่อกับโครงข่ายกาลังไฟฟ้าประเทศ ส่ งผ่าน
กาลังไฟฟ้ าด้วยระดับแรงดัน 22 กิ โลโวลต์ และ ระดับแรงดัน 115 กิ โลโวลต์ เริ่ มจ่ ายกระแสไฟฟ้ าเข้าระบบเมื่ อ เดื อ น
กันยายน พ.ศ.2558 แนวสายส่งกาลังไฟฟ้ามาตามทางหลวงหมายเลข 12 ตาก-แม่สอด
ตัวแบบพยากรณ์ เกรย์ (grey prediction model)
ตัว แบบพยากรณ์ เกรย์ ส าหรั บ งานวิ จั ย นี้ เลื อ กใช้ ต ั ว แบบเกรย์ด้ ั งเดิ ม (Deng, 1982, 1989) หรื อ GM(1,1)
ซึ่งหมายเลข 1 ซ้ายมือแสดงถึงตัวแบบเป็ นสมการอนุพนั ธ์อนั ดับหนึ่ง ส่วนหมายเลข 1 ขวามือ คือจานวนตัวแปรหนึ่งตัว
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ภาพที่ 1 พื้นที่อาณาเขตของจังหวัดตาก (สานักแรงงานจังหวัดตาก, 2561)
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ตัวชี้วดั สมรรถนะของตัวแบบ (performance index)
ตัวชี้ วดั สมรรถนะของตัวแบบการพยากรณ์สาหรับงานวิจยั นี้ เลือกใช้ 2 ตัวชี้ วดั ได้แก่ ร้อยละของความคลาดเคลื่อน
(Percentage Error หรื อ PE) กับ ค่าเฉลี่ยค่าสัมบู รณ์ ร้อยละของความคลาดเคลื่ อน (Mean Average Percentage Error หรื อ
MAPE) (Lewis, 1982) แสดงดังสมการที่ (1) และ (2) ตามลาดับ
𝑃𝐸 = (𝑦 − 𝑦 ′ ) × 100/𝑦

(1)

𝑀𝐴𝑃𝐸 = ∑𝑛𝑘=1 |𝑃𝐸|𝑘

(2)

เมื่อตัวแปร y คือพลังงานไฟฟ้ าจริ งที่ ใช้ มีหน่ วยเป็ น ล้านหน่ วย หรื อ จิกกะวัตต์ชวั่ โมง (GWh) ส่ วน y’ คือพลังงาน
ไฟฟ้าที่ได้จากตัวแบบ หรื อจากการพยากรณ์ มีหน่วยเป็ น ล้านหน่วย เช่นเดียวกัน n คือจานวนข้อมูลทั้งหมด

ผลและวิจารณ์ผล
การสร้างตัวแบบถดถอยเชิ งเส้นแบบผ่านจุดกาเนิ ด (Linear Regression model หรื อ LRo) กับตัวแบบถดถอยเชิ ง
เส้นแบบไม่ผ่านจุดกาเนิ ด (Linear Regression model หรื อ LRn) โดยอาศัยข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้ าเขตฝั่งตะวันตกของ
จังหวัดตากระหว่างปี พ.ศ.2553 ถึง 2558 แทนลงในสมการเชิงเส้น ดังสมการที่ (3)

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏

(3)

เมื่อตัวแปร y คือพลังงานไฟฟ้า มีหน่วยเป็ น ล้านหน่วย ปกติ หนี่งหน่วย มีค่า หนึ่งกิโลวัตต์ชวั่ โมง (kWh) ตัวแปร x คือ
เวลา มี ห น่ ว ยเป็ นปี ส่ ว นพารามิ เตอร์ a และ b ที่ ไ ด้จ ากการสร้ างตัวแบบ LR แบบผ่ านจุ ด ก าเนิ ด คื อ 14.7530 และ 0
ตามลาดับ ส่วนกรณี ตวั แบบ LR แบบไม่ผา่ นจุดกาเนิด ได้ค่าพารามิเตอร์ a = 16.1611 และ b = -26.2711 ตามลาดับ เมื่อแทน
ตัวแปร x ตั้งแต่ 16 ถึง 28 เทียบได้กบั ช่วงเวลา พ.ศ.2553 ถึง 2565
ตัวแบบ GM(1,1) ที่ได้แสดงดังสมการที่ (4) เมื่อตัวแปร w คือพลังงานไฟฟ้า มีหน่วยเป็ น ล้านหน่วย ตัวแปร k คือเวลา
มีหน่วยเป็ นปี โดยเริ่ มจาก k = 1 จนถึง 12 ส่วนพารามิเตอร์ c และ d ที่ได้จากการสร้างตัวแบบ GM(1,1) คือ -0.0709 และ
214.4601 ตามลาดับ ค่า w(1) เป็ นค่าแรกกาหนดให้เป็ นค่า 244.673 ล้านหน่วย
𝑑

𝑤(𝑘 + 1) = [𝑤(1) − ] [(𝑒)|𝑐∗(𝑘+1)| −(𝑒)|𝑐∗(𝑘)| ]
𝑐

(4)

เมื่อแทนค่าเวลาและพารามิเตอร์ ของแต่ละตัวแบบลงในสมการที่ (3) และ (4) จะได้ผลลัพธ์ดงั แสดงในตารางที่ 1 โดย
คอลัมน์ที่ 3, 5 และ 6 เป็ นของตัวแบบ LRo แบบผ่านจุดกาเนิ ด, ตัวแบบ LRn แบบไม่ผา่ นจุดกาเนิ ด และ ตัวแบบ GM(1,1)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินทั้ง 3 ตัวแบบ ด้วยค่า PE และ MAPE
ปี พ.ศ. พ ลั ง ง า น ตัวแบบ LRo
PE
ตัวแบบ LRn
ไฟฟ้า
ผ่านจุดกาเนิด
ไม่ผา่ นจุดกาเนิด
(ล้านหน่วย)
2553
244.673
236.049
3.52
232.307
2554
233.763
250.802
-7.29
248.468
2555
263.675
265.555
-0.71
264.629
2556
283.943
280.308
1.28
280.790
2557
290.555
295.061
-1.55
296.951
2558
319.676
309.814
3.08
313.112
MAPE
2.90
2559
394.443
324.567
17.72
329.274
2560
365.191
339.320
7.08
345.435
MAPE
12.4
2561
354.074
361.596
2562
368.827
377.757
2563
383.580
393.918
2564
398.333
410.079
2565
413.086
426.240
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PE

ตัวแบบ GM(1,1)

PE

5.05
-6.29
-0.36
1.11
-2.20
2.05
2.84
16.52
5.41
10.96

244.673
240.223
257.873
276.820
297.159
318.993

0
-2.76
2.20
2.51
-2.27
0.21
1.65
13.19
-0.66
6.92

342.431
367.591
394.599
423.592
454.715
488.125
523.990

600
ค่าจริ ง

LRo

LRn

GM(1,1)

พลังงานไฟฟ้า (ล้ านหน่วย)

500

400

300

200

100

0
2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

ปี พ.ศ.

2560

2561

2562

2563

2564

ภาพที่ 2 กราฟการพยากรณ์ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า กรณี ศึกษาฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก
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กราฟเปรี ยบเทียบการพยากรณ์ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของพื้นที่ฝั่งตะวันตกจังหวัดตาก ของทั้ง 3 ตัวแบบ คือ LRo
(สี ส้ม) LRn (สี เทา) และ GM(1,1) (สี เหลือง) ส่ วนค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้จริ งแทนด้วยสี น้ าเงิน ดังแสดงในรู ปที่ 2 เนื่ องจาก
การวิเคราะห์สาหรับงานวิจยั ชิ้นนี้ ยงั ไม่ได้คานึ งถึงปั จจัยด้านอื่นนอกจากเวลา ประกอบกับจานวนข้อมูลที่ ใช้สาหรับการ
วิเคราะห์ มีอ ยู่ไม่ม าก สังเกตว่าระหว่างช่ วงเวลาที่ ใช้ท าตัวแบบ คื อ พ.ศ.2553 ถึ ง พ.ศ.2558 ทั้ง 3 ตัวแบบ ค่ อนข้างจะ
พยากรณ์ได้ใกล้เคียงกับค่าจริ ง แต่พอช่วงทดสอบ คือ พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ.2560 ค่าจริ งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันอาจ
เกิดจากปั จจัยด้านเศรษฐกิจหรื อนโยบายรัฐบาลทาให้ตวั แบบถดถอยทั้งสองคือ LRo และ LRn ตอบสนองไม่ทนั ส่ งผลให้
เกิดความคลาดเคลื่อนค่อนข้างมาก ส่ วนตัวแบบ GM(1,1) สามารถตอบสนองได้อย่างน่าพอใจ โดยเฉพาะปี พ.ศ.2560 ให้
ร้ อ ยละค่ าคลาดเคลื่ อ นเพี ย ง -0.66% เมื่ อ เที ยบกับ ค่ าจริ ง นั บ ถึ ง ปั จ จุ บัน ก็ ย งั ไม่ มี ค วามชัด เจนเรื่ อ งการก่ อ สร้ างนิ ค ม
อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ดังนั้นปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการบริ โภคพลังงานไฟฟ้าส่ วนใหญ่จึง ยังคงอยู่
ในส่ วนของกลุ่มผูบ้ ริ โภคเดิ มและส่ วนเพิ่มเติมจากผลการเติบโตทางเศรษฐกิ จปกติ ด้วยความเที่ ยงตรงที่ ปรากฎ จึงใช้ตวั
แบบ GM(1,1) พยากรณ์ปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้าจะพบว่า อีก 5 ปี คือ พ.ศ.2565 จะสูงถึง 524 ล้านหน่วย
อ้า งถึ ง ข้อ เสนอแนะการตี ค วามค่ า MAPE ของ Lewis [14] กล่ าวว่า หากค่ า MAPE ไม่ เกิ น 10% ถื อ ว่า ความ
เที่ยงตรงสู งมาก ค่า MAPE อยูร่ ะหว่าง 10% ถึง 20% ถือว่าความเที่ยงตรงดี ค่า MAPE อยูร่ ะหว่าง 20% ถึง 50% ถือว่าความ
เที่ ยงตรงพอยอมรับได้ นอกเหนื อจากนี้ ถือว่าตัวแบบไม่ดี จากตารางที่ 1 พิจารณาค่า MAPE ของการทาตัวแบบทั้งสาม
พบว่า ค่าของตัวแบบ GM(1,1) น้อยที่ สุด คือ 1.65% ถัดไปมีค่าใกล้เคียงกัน คือของตัวแบบ LRn 2.85% และ LRo 2.90%
ตามลาดับ หากพิจารณาค่า MAPE ของการทดสอบตัวแบบทั้งสาม พบว่า ค่าของตัวแบบ GM(1,1) ยังคงน้อยที่ สุดและมี
ความเที่ ยงตรงสู งสุ ด คื อ 6.92% ถัดไปมี ค่าความเที่ ยงตรงอยู่ในเกณฑ์ดี คื อของตัวแบบ LRn 10.96% และ LRo 12.40%
ตามลาดับ เมื่อพิจารณาค่า MAPE เฉลี่ยของทั้งของการทาตัวแบบและการทดสอบ พบว่า ของตัวแบบ GM(1,1) ยังคงให้
ความเที่ยงตรงสูงสุด คือ 4.28% ถัดไป เป็ นของตัวแบบ LRn 6.9% และ LRo 7.65% ตามลาดับ

สรุ ปผลการวิจัยและงานวิจัยในอนาคต
บทความนี้ นาเสนอผลการประยุกต์ใช้ตวั แบบพยากรณ์ เกรย์ด้ งั เดิ ม หรื อ GM(1,1) และ ตัวแบบถดถอยเชิ งเส้น
อีก 2 ชนิ ด ได้แก่ ตัวแบบถดถอยเชิ งเส้นชนิ ดผ่านจุดกาเนิ ด หรื อ LRo และ ตัวแบบถดถอยเชิ งเส้นชนิ ดไม่ผ่านจุดกาเนิ ด
หรื อ LRn เพื่อพยากรณ์ปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้าอีกห้าปี ข้างหน้าของเขตพื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากซึ่งครอบคลุม
เขตพัฒนาเศรษฐกิจตาก อาศัยข้อมูลปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2553 ถึง ปี พ.ศ. 2560 เพื่อสร้างตัวแบบ
และทดสอบตัวแบบ โดยประเมินสมรรถนะตัวแบบด้วย 2 ตัวชี้วดั คือ ค่าร้อยละของความคลาดเคลื่อน หรื อ PE กับ ค่าเฉลี่ย
ค่าสัมบูรณ์ร้อยละของความคลาดเคลื่อน หรื อ MAPE ผลการคานวณพบว่า ค่า PE สูงสุด ของตัวแบบ GM(1,1) ต่ากว่าของ
ตัวแบบถดถอยทั้งคู่ นอกจากนี้ ค่า MAPE ของตัวแบบ GM(1,1) ยังน้อยที่สุด ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้วา่ ตัวแบบพยากรณ์
เกรย์ GM(1,1) เหมาะสมที่สุดสาหรับปั ญหานี้ เมื่อเทียบกับตัวแบบถดถอยเชิงเส้นทั้งสองแบบ
ข้อเสนอแนะ ถ้าสามารถเพิ่มเติมจานวนข้อมูลที่ใช้เพื่อการวิจยั ให้มากขึ้นกว่าเดิมที่มีเพียง 8 ชุด ก็น่าจะให้ผลการ
พยากรณ์ ที่แม่นตรงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การลองทดสอบด้วยตัวแบบใหม่ที่ได้รับการปรับปรุ งและเพิ่มเติมกลไกให้ตวั แบบ
พยากรณ์เกรย์ ในชื่อตัวแบบพยากรณ์เกรย์แบบหมุน หรื อ Rolling Grey Prediction Model หรื อ RGM(1,1) [15] ที่มีหลักการ
ที่สาคัญ คือ การนาค่าที่จากการพยากรณ์ล่าสุดมาร่ วมเป็ นข้อมูลสาหรับสร้างตัวแบบ GM(1,1) ถัดไป ทาซ้ าเช่นนี้ ไปเรื่ อย ๆ
จนดูเป็ นลักษณะการหมุนหรื อ rolling ข้อมูลจึงดูมีปฏิสัมพันธ์กบั ค่าจริ งอยูเ่ สมอ ดังนั้นปั ญหาบางชนิ ด ตัวแบบ RGM(1,1)
จึงเหมาะสมกว่าตัวแบบ GM(1,1) ทั้งนี้ท้ งั นั้นควรได้รับการทดสอบกับข้อมูลชุดเดียวกันเสี ยก่อน สาหรับงานวิจยั ในอนาคต
เนื่องด้วยตัวแบบพยากรณ์แบบเกรย์มีจุดเด่นเรื่ องของความสมรรถนะภายใต้ขอ้ จากัดของจานวนข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
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จึงได้ความนิยมในการประยุกต์ใช้ในหลายศาสตร์ แต่ถึงกระนั้นตัวแบบเกรย์ยงั คงต้องได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถ
ให้สูงยิง่ ขึ้นไป นักวิจยั หลายแห่งพยายามปรับปรุ งสมรรถนะของตัวแบบเกรย์ดว้ ยการประยุกต์ใช้เทคนิคเชิงสานึก (heuristic
technique) เช่น การโปรแกรมเชิ งวิวฒั นาการ (evolution programming) จิเนติกอัลกอริ ธึม (genetic algorithm) และ การหา
ค่าเหมาะที่สุดแบบฝูงอนุภาค (particle swarm optimization) เป็ นต้น เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ ของตัวแบบเกรย์ที่เหมาะสมกับ
แต่ละปั ญ หา ดังนั้นผูเ้ ขี ยนจึ งมี แนวคิ ดจะประยุกต์ใช้เทคนิ คการค้นหาแบบท้องถิ่ น (local search) (Dholvitayakhun and
Kluabwang, 2016) ซึ่งเป็ นเทคนิคการค้นหาเชิงสานึกอีกชนิดหนึ่ง เพื่อปรับปรุ งสมรรถนะของตัวแบบพยากรณ์เกรย์สาหรับ
การแก้ปัญหาการพยากรณ์ปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้าร่ วมกับปั จจัยภายนอกอย่างเช่นนโยบายของภาครัฐและผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
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การออกแบบและพัฒนาเครื่ องอัดอิฐบล็อกประสานแบบกึง่ อัตโนมัติ
Design and Development of Semi-Automatic Brick Block Machine
วรกฤช ดอนคาเพ็ง1*
Worakrit Doncomephang1*

บทคัดย่อ
งานวิจยั เป็ นการศึกษาการออกแบบและพัฒนาเครื่ องอัดอิฐบล็อกประสานแบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการผลิตอิฐ
บล็อกประสาน ซึ่ งประสบกับปั ญหาในขั้นตอนการผลิตอิฐบล็อกประสานที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เนื่องจาก
ยังใช้วธิ ีการผลิตด้วยแรงงานคน
ผูจ้ ดั ทาจึงออกแบบและสร้างเครื่ องอัดอิฐบล็อกที่มีขนาดของเครื่ องดังนี้ ความกว้าง 75 เซนติเมตร ความยาวยาว
81 เซนติ เมตร ความสู ง 175 เซนติ เมตร และใช้มอเตอร์ ขนาด 2 แรงม้าเป็ นต้น กาลัง โดยได้กาลังแรงอัดสู งสุ ดอยู่ที่ 80
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ซึ่ งตามมาตรฐานสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย (วว.) มาตรฐาน
แรงอัดต้องไม่นอ้ ยกว่า 70 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
ผลการทดลองจากการน าดิ น แดง (วังทอง) และดิ น ลู ก รั งมาท าการทดลอง โดยใช้อตั ราส่ วนผสม 1:2:4 ดัง
ปริ มาตรต่อไปนี้ คื อ ปู นซี เมนต์ 1 ส่ วน ต่อ ดิ นแดง (วังทอง) หรื อดิ นลูกรั ง 2 ส่ วนและทรายละเอี ยดอี ก 4 ส่ วน ผลการ
ทดสอบความแข็ง มี ค่าทนแรงอัดดังนี้ อิ ฐบล็อกประสานจากงานวิจัย (ดิ นวังทอง) มี ค่าเฉลี่ ยที่ 12.4 กิ โลกรั มต่อตาราง
เซนติเมตร อิฐบล็อกประสานจากงานวิจยั (ดินลูกรัง) มีค่าเฉลี่ยที่ 16.27 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และอิฐบล็อกประสาน
จากสถานประกอบการในจังหวัดพิษณุโลก นามาทดสอบด้วยมีค่าเฉลี่ยที่ 19.65 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
คาสาคัญ : อิฐบล็อกประสาน , เครื่ องอัด , ดินแดง(วังทอง) , ดินลูกรัง
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สาขา เครื่ องจักรกลเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ตาบลบ้านกร่ าง
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65130
1
Department of Agricultural Machinery, Faculty of Agricultural Science and Technology, University Rajamangala University of Technology
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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/cm 2 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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บทนา
ในสภาพปั จจุบนั อุตสาหกรรมก่อสร้างมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว ทาให้มีการใช้วตั ถุดิบในกระบวนการผลิต
มากขึ้ น ตามมาเพื่ อ เป็ นวัส ดุ ห ลัก ในงานก่ อ สร้ า ง เช่ น ปู น ซี เมนต์ อิ ฐ มอญ อิ ฐ บล็ อ ก อิ ฐ บล็ อ กประสาน โดยเฉพาะ
อิฐประสานเป็ นวัสดุก่อสร้างชนิ ดหนึ่ งที่กาลังได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก โดยเน้นการใช้วตั ถุดิบในท้องถิ่น ที่นามาผลิต
เช่น ดิ นลูกรัง หิ นฝุ่ น ทรายละเอียด หรื อวัสดุเหลือทิ้งต่างๆ ที่ มีความเหมาะสม ผสมกับปูนซี เมนต์ในสัดส่ วนที่ เหมาะสม
เช่น ปูนซี เมนต์ 1 ส่ วน และดินลูกรัง ทราย 6 ส่ วน น้ าสะอาด แล้วนามาอัดขึ้นรู ปด้วยเครื่ องอัดแห้งบ่มด้วยความชื้นไม่นอ้ ย
กว่า 7 วัน ให้บล็อกแข็งตัว จะได้บล็อกประสานที่ มีความแข็งแรงสามารถนามาใช้ในการก่อสร้างอาคารในระบบผนังรับ
น้ าหนักหรื อไม่รับน้ าหนัก ข้อดี ของอาคารที่ สร้างด้วยอิฐบล็อกประสานใช้วสั ดุจากธรรมชาติ มี ความแข็งแรง ทนทาน
ก่อสร้างง่าย รวดเร็ ว โดยไม่ตอ้ งใช้ท้ งั เสา ไม้แบบและการฉาบปูน เพราะเนื่ องจากเป็ นโครงสร้างผนังรับแรงประหยัดราคา
ในการก่อสร้างเนื่ องจากใช้เหล็กเสริ มน้อย และยังสามารถใช้แรงงานช่างในท้องถิ่นทัว่ ไปมีความสวยงามตามธรรมชาติ ไม่
ต้องทาสี มีคุณสมบัติในการฉาบปูนหรื อติดกระเบื้องได้เช่นเดียวกับผนังก่ออิฐทัว่ ไป อิฐประสานดินซี เมนต์เป็ นผลิตภัณฑ์ที่
ได้มี การวิจัย และพัฒ นา โดยสถาบัน วิจัย วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีแ ห่ งประเทศไทย กระทรวงวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มาเป็ นระยะเวลาอัน ยาวนานและได้รับการพัฒ นาอย่างต่อเนื่ องจนถึงในปั จจุ บันที่ รู้จกั และยอมรับกันอย่าง
แพร่ หลายจากหน่วยงานต่าง ๆ อิฐประสานดินซี เมนต์สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารได้หลากหลาย เช่น
บ้านที่อยู่ อาศัย โรงเรี ยน วัด โบสถ์ มัสยิด โรงงาน บ้านจัดสรร อาคารที่ทาการ รี สอร์ ท รวมทั้งการก่อสร้างถังเก็บน้ า
ที่สามารถจุน้ าได้เป็ นจานวนมากในราคาประหยัดนอกจากนี้ ระบบการก่อสร้างผนังรับแรงด้วยบล็อกประสานมีตน้ ทุนของ
บ้านทั้งหลังต่ากว่าระบบเสาและคานที่ใช้อิฐมอญเป็ นผนัง กระบวนการผลิตอิฐประสานนาดินลูกรังทรายปูนซี เมนต์ ผสม
ตามสัดส่ วนพรมน้ าให้ทวั่ นามาอัดด้วย เครื่ องอัดด้ วยแรงคน นามาตากในที่ร่ม พรมน้ าให้ช้ืนตลอด 3 วัน จนอิฐมีอายุครบ 7
วัน แล้วเก็บผลิตภัณฑ์ได้ บล็อกมีความแข็งแกร่ งจึงนามาก่อสร้างหรื อจาหน่ายได้ อิฐประสาน กับอิฐมอญและอิฐคอนกรี ต
บล็อก ลักษณะการใช้งานจะต่างกัน อิฐมอญและคอนกรี ตบล็อกจะใช้งานเป็ นวัสดุก้ นั ห้อง แต่ไม่สามารถนามาใช้ในงาน
โครงสร้างได้ครับ แต่บล็อกประสาน มีความแข็งแรงที่มากกว่า สามารถนามาก่อสร้างแล้วใช้เป็ นโครงสร้างได้ดว้ ย ในระบบ
ผนังรับน้ าหนักคื อเมื่อสร้างบ้านด้วยอิ ฐประสาน เมื่ อก่อผนังเสร็ จก็เท่ ากับตัวบ้านทั้งหมดเสร็ จแล้วก็เหลื อส่ วนประดับ
ตกแต่ง หลังคา แต่ถา้ อิ ฐทัว่ ๆ ไปต้องมี งานโครงสร้างมาก่ อน เช่ น เสา คาน พื้น แล้วก็อิฐกั้นผนังเป็ นห้อง ๆ เรื่ องความ
ทนทานของอิฐบล็อกประสาน เนื่องจากในก้อนอิฐประสานมีปูนซีเมนต์เป็ นส่วนผสม ดังนั้นอายุการใช้งานจริ งก็คงไม่นอ้ ย
กว่าบ้านก่ออิฐฉาบปูนทัว่ ๆ ไป เรื่ องราคาถ้าก่อสร้างตามระบบของอิฐประสานทั้งหมด ราคาจะถูกกว่าบ้านเสาคาน ก่ออิฐ
ฉาบปูนทัว่ ๆ ไป แต่ถา้ เรานาไปก่อผนังอย่างเดียว แต่เป็ นบ้านที่ยงั ใช้เสาคานอยูร่ าคาจะไม่ประหยัด หรื ออาจจะมีราคาที่แพง
กว่าอิฐบล็อกธรรมดา ปั จจุบนั เครื่ องจักรที่นามาผลิตอิฐประสานเป็ นเครื่ องอัดขึ้นรู ปแบบมือโยกกาลังการผลิตต่า 450-500
ก้อนต่อวัน แต่อาจต้องใช้แรงงานในการผลิ ตอิฐประสาน จานวนคนงาน ถึ ง 6 คน ทาให้สิ้นเปลืองในอัตราการว่าจ้าง
แรงงานในการผลิตอิฐประสานและปั จจุบนั อาจมีเครื่ องอัดอิฐบล็อกประสานด้วยระบบไฮดรอลิก แต่ก็ยงั ผลิตได้ชา้
ด้ วยเห ตุ ผ ล ที่ ก ล่ าวม าข้ างต้ น ค ณ ะผู ้ จั ด ท าจึ งมี แ น วคิ ด ที่ จ ะ อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ส ร้ าง เค รื่ อ ง อั ด
อิฐบล็อกประสานแบบกึ่งอัตโนมัติ ที่สามารถอัดอิฐบล็อกประสานให้ได้ขนาดตามที่ตอ้ งการมีกลไกที่เหมาะสมสะดวกต่อ
การใช้งาน ปลอดภัยกับผูป้ ฏิบตั ิงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการลดค่าต้นทุนในการจ้างแรงงานไม่ตอ้ งใช้แรงงานจานานมาก สามารถ
เพิ่มอัตราการผลิตให้ได้เพียงพอต่อความต้องการมากขึ้น
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพัฒนาเครื่ องอัดอิฐบล็อกประสานแบบกึ่งอัตโนมัติ
2. เพื่อสร้างเครื่ องอัดอิฐบล็อกประสานแบบกึ่งอัตโนมัติ
3. เพื่อทดสอบหาสมรรถนะเครื่ องอัดอิฐบล็อกประสานแบบกึ่งอัตโนมัติ
ขอบเขตของงานวิจยั
1. เครื่ องอัดอิฐบล็อกประสานแบบกึ่งอัตโนมัติใช้มอเตอร์ 2 แรงม้าใช้กระแสไฟฟ้าขนาด 380 โวลท์ ปรับขนาด
เพื่อใช้เป็ นต้นกาลังในการอัดขึ้นรู ปอิฐประสาน
2. เครื่ องอัดอิฐบล็อกประสานแบบกึ่งอัตโนมัติ ใช้วตั ถุดิบมีส่วนผสม ดินลูกรังแดง ซีเมนต์ ทราย น้ าสะอาด
3. เครื่ องอัดอิฐบล็อกประสานแบบกึ่ งอัตโนมัติสร้างขึ้นสามารถอัดก้อนอิฐประสานได้ขนาดความกว้าง 12.5
เซนติเมตร ความยาว 25 เซนติเมตร ความสูง 10 เซนติเมตร
4. เครื่ องอัดอิฐบล็อกประสานแบบกึ่งอัตโนมัติมีค่าแรงอัดไม่นอ้ ยกว่า 70 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
5. เพื่อทดลองดินแดง(วังทอง)กับดินลูกรัง
6. เพื่อทดสอบความแข็งของอิฐบล็อกจากการทดลองอัด

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ลาดับขั้นตอนงานวิจยั
2. การออกแบบและจัดทาโครงสร้าง
3. วิธีการทดลอง และเก็บข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สรุ ปผลการวิจยั
1. ลาดับขั้นตอนงานวิจยั
การจัดทาโครงการนี้ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการการออกแบบและจัดสร้างเครื่ องอัดอิฐบล็อกประสานแบบ
อัตโนมัติ มี ลาดับขั้นตอนการดาเนิ นโครงการสามารถเขียนอธิ บายเป็ นผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) การเขี ยนผัง
โปรแกรมจะประกอบไปด้วยการใช้สัญ ลักษณ์ มาตรฐานต่าง ๆ ที่ เรี ยกว่าสัญลักษณ์ ANSI (American National Standards
Institute) ในการสร้างแผนผังเพื่อเป็ นไปตามขั้นตอนการทางานอย่างเป็ นระบบ ก่อนการเริ่ มปฏิ บตั ิงานจะมีการดาเนิ นงาน
ดังต่อไปนี้
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สอบ
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2. การออกแบบ และจัดทาโครงสร้ าง
2.1 การออกแบบโครงสร้างเครื่ องอัดอิฐบล็อกประสานแบบอัตโนมัติ การออกแบบโครงสร้างเครื่ องอัดอิฐบล็อก
ประสานแบบกึ่งอัตโนมัติได้ทาการออกแบบ เครื่ องอัดอิฐบล็อกประสานแบบกึ่งอัตโนมัติ มีขนาดกว้าง 700 มิลลิเมตร ความ
ยาว 848 มิลลิเมตร ความสู ง 1,930 มิลลิเมตร ใช้มอเตอร์ ไฟฟ้ าขนาด 2 แรง ไฟ 3 เฟส เป็ นตัวส่ งถ่ายกาลังไปยังปั๊ มไฮดรอลิก
ทาให้กระบอกไฮดรอลิกและส่งกาลังอัดไปยังแม่พิมพ์อดั อิฐบล็อกประสาน ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่ องอัดอิฐบล็อกประสานแบบกึ่งอัตโนมัติ
1) โครงเครื่ อง
10) ชุดอัดชิ้นงาน
2) เสาเครื่ อง
11) ถังใส่ดิน
3) ชุดเลื่อนพิมพ์บน
12) มอเตอร์
4) ชุดเลื่อนพิมพ์ล่าง
13) ตูค้ อบคุมไฟ
5) ถังน้ ามันไฮดรอลิก
14) นาฬิกาวัดแรงดัน
6) กล่องปั่ นดิน
15) โซลินอยวาล์ว
7) แท่นรองรับบล็อค
16) ลิมิตสวิตซ์
8) กล่องเลื่อนดิน
17) ปั๊ มไฮดรอลิก
9) กระบอกไฮดรอลิก
18) บูช
2.2 ขั้นตอนการสร้างเครื่ องอัดอิฐบล็อกประสานแบบกึ่งอัตโนมัติ
- เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้ในการสร้างเครื่ องอัดอิฐบล็อกประสาน
- เริ่ มทาการสร้างโครงสร้างของเครื่ องโดยการใช้เลื่อยสายพานตัดเหล็กเหล็กกล่องขนาดกว้าง 50 x 50
มิลลิเมตร หนา 2.3 มิลลิเมตร ยาว 700 มิ ลลิเมตร จานวน 2 เส้น และ ยาว 800 มิลลิ เมตร จานวน 2 เส้น และตัดเหล็กราง
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ขนาด ว้าง 125 มิลลิ เมตร สู ง 65 มิลลิเมตร หนา 8 มิลลิเมตร ยาว 720 มิลลิเมตร จานวน 1 เส้น และยาว 400 มิลลิเมตร
จานวน 2 เส้น ใช้สาหรับทาโครงเครื่ อง จากนั้นนาชิ้นงานมาเชื่อมขึ้นโครงสร้างของฐานเครื่ อง ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ประกอบโครงสร้างเครื่ อง
- ติดตั้งตูค้ วบคุมไฟฟ้ าเปิ ดปิ ดควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้กับมอเตอร์ กระแสสลับเข้ากับเครื่ องอัดอิ ฐ
บล็อกประสาน ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ติดตั้งตูค้ วบคุมไฟฟ้า
3 วิธีการทดสอบและเก็บข้ อมูล
การทดสอบและเก็ บข้อมูลของเครื่ องอัดอิ ฐบล็อกประสานเพื่ อหาสมรรถนะของเครื่ องอัดอิ ฐประสาน ท าการ
ทดสอบโดยใช้ส่วนผสมวัตถุดิบที่ ใช้เป็ นส่ วนผสมของก้อนอิฐประสาน 4 ชนิ ดซึ่ งประกอบด้วย ดิ นแดงปูนซี เมนต์ ทราย
ละเอียด และน้ าสะอาด ทดสอบผลิตที่ อตั ราส่ วนผสมระหว่างปูนซี เมนต์ต่อมวลรวมประมาณ 1:6 โดยอ้างอิงสู ตรผสมจาก
สถาบันวิจยั น้ าหนักทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั คุณภาพของมวลรวมเป็ นหลักแต่อาจปรับส่วนด้วยตนเอง
1. วิธีการอัดอิฐบล็อกประสาน
- การเตรี ยมวัตถุดิบในการผลิตอิฐบล็อกประสานนาดินแดง ปูนซี เมนต์ น้ าสะอาดทรายละเอียด โดยนา
วัตถุดิบที่เตรี ยมมาทาการทดลอง และเก็บข้อมูลนั้นดังภาพที่5
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ภาพที่ 5 การเตรี ยมวัตถุดิบปูนซีเมนต์กบั ดินแดง ทรายละเอียดและน้ า
- การผสมวัตถุดิบในการผลิตอิฐบล็อกประสาน อัตราส่ วนที่ ใช้ 1:6 ทาการชัง่ น้ าหนักโดยใช้ส่วนผสม
ดังนี้ ปูนซีเมนต์ 1 กิโลกรัม ต่อ ดินแดง 2 กิโลกรัม และทรายละเอียด 4 กิโลกรัมและน้ า ต่อการทดลองหนึ่งครั้งดังภาพที่6

ก) ปูนซีเมนต์

ข) ดินแดง

ค) ทราย

ภาพที่ 6 การชัง่ น้ าหนักวัตถุดิบ
- นาวัตถุดิบที่ชงั่ น้ าหนักเรี ยบร้อยแล้วโดยทาการเทปูนซี เมนต์ และทรายละเอียดทาการผสมคุกเคล้าให้เข้า
กัน และทาการเทดินแดง ลงไปอีกครั้งทาการผสมจนได้และใช้น้ าสะอาดหัวฉี ดเป็ นฝอยจะมีขอ้ ดีคือสะดวกรวดเร็ วความชื้น
กระจายทัว่ ถึง น้ าที่ใช้ผสมมีหน้าที่หลักคือเป็ นตัวทาให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีกบั ปูนซีเมนต์นอกจากนั้นหน้าที่หลักที่สาคัญอีก
อย่างหนึ่งคือน้ าจะเป็ นเสมือนสารหล่อลื่นทาให้แรงเสี ยดทานระหว่างเม็ดดินลดลงทาให้การบดอัดดินลงในเครื่ องอัดทาได้
ง่ายขึ้นหลังจากนั้นจึงทาการผสมให้เข้ากัน ดังภาพที่ 7
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ก) ก่อนผสม
ข) ผสมเสร็ จแล้ว
ภาพที่ 7 การผสมวัตถุดิบ
- นาส่ วนผสมของอิฐประสานที่ทาการประสมเสร็ จแล้วไปทาการอัดกับเครื่ องอัดอิฐประสานโดยเครื่ อง
อัดอิฐบล็อกประสานจะมี ลิมิตสวิทช์เป็ นตัวกาหนดระยะความหนาของก้อนอิฐ ให้อิฐบล็อกประสานได้ขนาดความกว้าง
125 มิลลิเมตร ขนาดความยาว 250 มิลลิเมตร ขนาดความสูง 10 มิลลิเมตร ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 ก้อนอิฐที่อดั กับเครื่ องอัดอิฐบล็อกประสาน
2. วิธีการทดสอบความแข็ง ของอิ ฐ บล็อ กประสาน โดยหาค่ าทนแรงอัด จากเครื่ อ งทดสอบแรงอัด
คอนกรี ต (ดังภาพที่ 9) ด้วยการเปรี ยบเที ยบระหว่างอิฐบล็อกประสานจากสถานประกอบการและอิฐบล็อกประสานจาก
งานวิจยั
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ค) หน้าจอแสดงผล

ภาพที่ 9 เครื่ องทดสอบแรงอัดคอนกรี ต
4 การทดสอบการทางานของเครื่ องอัดอิฐบล็อกประสานแบบกึง่ อัตโนมัติ
4.1 ค่าแรงอัดสู งสุ ดของเครื่ องอัดอิฐบล็อกประสานแบบกึ่ งอัตโนมัติ คือ 80 กิ โลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ผ่าน
มาตรฐานแรงอัดที่สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ได้กาหนดไว้ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 70 กิโลกรัม
ต่อตารางเซนติเมตร
4.2 เวลาที่เสี ยไปในการอัดอิฐบล็อกประสาน 1 ก้อน โดยสรุ ปดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางผลการจับเวลาการทางานของเครื่ องอัดอิฐบล็อกแบบกึ่งอัตโนมัติ

ขั้นตอนการทางานของไฮดรอลิก
เวลาที่ใช้ (วินาที)

ST1
2

ST2
3

ST3
2

ST4
8

ST5
7

ST6
3

รวม
25

จากตารางผลการจับ เวลาการท างานของเครื่ อ งอัด อิ ฐ บล็อ กประสานดังนี้ ล าดับ ที่ 1 (ST1) การเลื่ อ นลง
ของพิมพผ์ตวั ล่างใช้เวลาไป 2 วินาที ลาดับที่ 2 (ST2) กล่องดินเลื่อนมาข้างใช้เวลาไป 3 วินาที ลาดับที่ 3 (ST3) กล่องดิน
เลื่อนกลับหลังใช้เวลาไป 2 วินาที ลาดับที่ 4 (ST4) พิมพ์ตวั บนหรื อตัวอัดเลื่อนลงมาข้างล่างใช้เวลาไป 8 วินาที ลาดับที่ 5
(ST5) พิมพ์ตวั บนเลื่อนที่ข้ ึนใช้เวลาไป 7 วินาทีและลาดับที่ 6 (ST6) พิมพ์ตวั ล่างเลื่อนดันปลดชิ้นงานใช้เวลาไป 3 วินาที
4.2 ผลการทดลองอัดอิฐบล็อกประสาน
4.2.1 ผลการอัดอิฐบล็อกประสานจากงานวิจยั (ดิ นลูกรัง) อัตราส่ วนผสมระหว่างปู นซี เมนต์ 1 กิ โลกรัม ต่อดิ น
ลูกรัง 2 กิโลกรัมและทรายละเอียด 4 กิโลกรัม มองด้วยตาปล่าวผิวเนียนสวยแต่ผิวสี ไม่แดง
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ภาพที่ 10 อิฐบล็อกประสาน (ดินลูกรัง)
4.2.2 ผลการอัดอิฐบล็อกประสานจากงานวิจยั (ดินแดงวังทอง) อัตราส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ 1 กิโลกรัม ต่อ
ดินแดงวังทอง 2 กิโลกรัมและทรายละเอียด 4 กิโลกรัม มองด้วยตาปล่าวผิวเนียนสวยและผิวสี แดง

ภาพที่ 11 อิฐบล็อกประสาน (ดินแดงวังทอง)
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4.2.3 ผลการทดสอบความแข็งของอิฐบล็อกประสาน โดยใช้เครื่ องทดสอบแรงอัดคอนกรี ต โดยได้ทนแรงอัด
คอนกรี ตดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางผลการทดสอบค่าทนแรงอัดของอิฐจากสถานประกอบการกับอิฐจากงานวิจยั
ค่าทนแรงอัด (kg/cm²) กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
อิฐสถานประกอบการ
อิฐงานวิจยั (ดินวังทอง)
อิฐงานวิจยั (ดินลูกรัง)
17.50
13.99
17.50
19.51
11.25
13.99
20.88
13.73
16.17
19.51
11.91
17.50
20.88
11.10
16..17
19.65
12.40
16.27

ก้อนที่
1
2
3
4
5
ค่าเฉลี่ย

จากตารางผลการทดสอบค่าทนแรงอัดของอิฐบล็อกประสานจากแหล่งต่างๆ โดยสุ่ มมาอย่างละ 5 ก้อน โดยสรุ ป
จากอิฐบล็อกประสานที่มีค่าทนแรงอัดน้อยที่สุดไปหาอิฐบล็อกประสานที่มีค่าทนแรงอัดมากที่สุด ดังต่อไปนี้
1 ) อิฐบล็อกประสานจากงานวิจยั (ดิ นแดงวังทอง) ค่าทนแรงอัดน้อยที่ สุดคือ 11.10 kg/cm² มากที่ สุดคือ 13.99
kg/cm² และมีค่าเฉลี่ยคือ 12.40 kg/cm²
2 ) อิฐบล็อกประสานจากงานวิจยั (ดินลูกรัง) ค่าทนแรงอัดน้อยที่ สุดคือ 13.99 kg/cm² มากที่ สุดคือ 17.50 kg/cm²
และมีค่าเฉลี่ยคือ 16.27 kg/cm²
3 ) อิฐบล็อกประสานจากสถานประกอบการในจังหวัดพิษณุ โลก ค่าทนแรงอัดน้อยที่ สุดคือ 17.50 kg/cm² มาก
ที่สุดคือ 20.88 kg/cm² และมีค่าเฉลี่ยคือ 19.65 kg/cm²

ค่ าทนแรงอัด (kg / cm²)

กราฟแสดงผลการทดสอบค่ าทนแรงอัด
30
25
20
15
10
5
0

17.5
13.99

19.51
13.99
11.25

20.88
16.17
13.73

19.51
17.5
11.91

20.88
16.17
11.1

อิฐสถานประกอบการ

1

2
3
4
จานวนอิฐประสาน (ก้ อน)

5

อิฐงานวิจยั (ดินวังทอง)
อิฐงานวิจยั (ดินลูกรัง)

กราฟที่ 1 ค่าผลการทดสอบ
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สรุ ปผลการวิจัย
ผลการอัดอิฐบล็อกประสานจากงานวิจยั (ดินลูกรัง) อัตราส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ 1 กิโลกรัม ต่อดินลูกรัง 2
กิโลกรัมและทรายละเอียด 4 กิโลกรัม ผลการอัดอิฐบล็อกประสานจากงานวิจยั (ดินแดงวังทอง) อัตราส่วนผสมระหว่าง
ปูนซีเมนต์ 1 กิโลกรัม ต่อดินแดงวังทอง2 กิโลกรัมและทรายละเอียด 4 กิโลกรัม ผลการทดสอบค่าทนแรงอัดจะเห็นได้วา่ อิฐ
งานวิจยั (ดินวังทอง) เส้นกราฟสี แดง ลักษณะของดินเป็ นสี แดงเข้มข้นมากแต่เป็ นดินร่ วนปนดินเหนียว จึงทาให้ได้ค่าทน
แรงอัดน้อยที่สุดค่าเฉลี่ยคือ 12.40 kg/cm² อิฐงานวิจยั (ดินลูกรัง) เส้นกราฟสี เขียว ลักษณะของดินเป็ นสี สม้ แต่เป็ นดินปน
กรวดหรื อเศษหิ น จึงทาให้มีค่าทนแรงอัดมากกว่าดินจากวังทองค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 16.27 kg/cm² และอิฐจากสถานประกอบการ
เส้นกราฟสี ฟ้ามีค่าทนแรงอัดมากที่สุดอยูท่ ี่ 19.65 kg/cm²

กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะผูบ้ ริ หาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก อาจารย์สาขาวิชา ครุ ศาสตร์อุตสาหการ และอาจารย์สาขาวิชา เครื่ องจักรกลเกษตร ที่สนับสนุน
งบประมาณการดาเนินงานครั้งนี้ และสนับสนุนให้บุคลากรให้การดาเนินงานจนสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

เอกสารอ้างอิง
จเร สว่างวงค์ และคณะ การออกแบบและพัฒนาเครื่ องอัดอิฐประสานด้วยระบบไฮดรอลิกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
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การสร้ างและออกแบบหุ่นยนต์ ABU 2017 “ยุทธการจานร่ อน”
Create and design Robot ABU 2017 “The Landing Disc”
สุประวิทย์ เมืองเจริ ญ1*และ ภูสิทฐ บวรวัฒนดิลก1
Supavit Muangjaroen1* and Pusit Bovornwatanadilog1

บทคัดย่อ
งานวิ จัย ครั้ งนี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ สร้ า งหุ่ น ยนต์ ใ ห้ ส ามารถท าภาระกิ จ “ยุท ธการจานร่ อ น” โดยการ
ประยุกต์ใช้บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ในควบคุมระบบกลไกของหุ่ นยนต์โดยการรับสัญญาณอินพุตจาก Joy
Stick play station PS2 wireless for Arduino เพื่อส่ งสัญญาณไปควบคุมชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ และชุดควบคุมระบบนิ วเมติก
ภาระกิจที่หุ่นยนต์ตอ้ งปฏิบตั ิคือเคลื่อนที่จากจุดเริ่ มต้นโดยโหลดจานร่ อน (Disc) จานวน 50 ลูกแล้วโยนจานร่ อน (Disc) ไป
ชนลูกบอลชายหาด (Beach Ball) บนแท่นกลม (Spot) ให้หล่นลงมาและโยนจานร่ อนไปวางบนแท่นกลม (Spot) ที่ต้ งั อยูบ่ น
เสาสูงจากพื้น 3 ระดับคือ 0.5, 1 และ 1.5 เมตร ให้ได้ครบทั้ง 7 บนแท่นกลม (Spot) ภายในเวลา 3 นาที
คาสาคัญ: ไมโครคอนโทรลเลอร์ ,หุ่นยนต์, ควบคุม

ABSTRACT
This research aims to create robots that can do the job.Application of Arduino in robotic system control by input
signal from Joy Stick play station PS2 wireless for Arduino to send signals to control the motor drive and the pneumatic
control system.The mission of the robot is to move from the beginning by loading 50 discs.Then throw a plate of Disc on
the Beach Ball on the Spot to drop, then throw the plate to the Spot It is located on the top of the ground from three levels:
0.5, 1 and 1.5 meters to complete the 7 podium with in the 3 minutes
Keywords: microcontroller, robot, control
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บทนา
การแข่งขัน หุ่ น ยนต์เอบี ยูโรบอตคอนเทสต์ มี พ้ื นฐานมาจากการแข่งขันหุ่ นยนต์ เอ็นเอชเค โรโบคอน (NHK
Robocon) ของประเทศญี่ ปุ่ น ซึ่ งในตอนแรกได้จัด ให้ มี การแข่ งขัน เฉพาะนัก เรี ยน นักศึ กษาในระดับ อาชี วศึ กษา และ
อุดมศึกษาในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ต่อมาได้ขยายขอบเขตให้เป็ นการแข่งขันในระดับนานาชาติ ทาให้สมาชิกของเอบียเู ริ่ ม
เล็งเห็นความสาคัญ และมีแนวคิดที่จะขยายขอบเขตของการแข่งขันให้เป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ ไป จึงได้เริ่ มจัดการแข่งขันเอบียู
โรบอตคอนเทสต์ ครั้งแรกขึ้นในปี พ.ศ. 2545 โดยให้ประเทศญี่ปุ่นเป็ นเจ้าภาพ และมีการกาหนดว่า สมาชิ กของเอบี ยจู ะ
หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็ นเจ้าภาพทุกๆ ปี [6-7]
การแข่งขันหุ่นยนต์ในประเทศไทย เริ่ มขึ้นโดยบริ ษทั อสมท. จากัด (มหาชน)เป็ นผูด้ าเนินการจัดการแข่งขัน และ
ใช้ชื่อการแข่งขันว่า "การแข่งขันหุ่ นยนต์เอบียชู ิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย (ABU Robot Contest Thailand Championship)"
ซึ่ งก็ยงั คงใช้กติกาการแข่งขันแบบเดี ยวกันกับ เอบี ยโู รบอตคอนเทสต์ ทุกประการ จนถึงปั จจุบนั การแข่งขันของประเทศ
ไทยมีการดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง[8-11]เพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยแลนด์ 4.0 (โมเดลขับเคลื่อน
ประเทศไทยสู่ความมัง่ คัง่ มัน่ คง และยัง่ ยืน)ให้เกิดผลจริ งต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ แล้วต่อยอดในกลุ่ม
เครื่ องมือ อุปกรณ์อจั ฉริ ยะ หุ่ นยนต์ และระบบเครื่ องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมเช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ซึ่งในปี
นี้ เป็ นการแข่ ง ขัน ครั้ งที่ 16 (ABU 2017 ) ชื่ อ “ยุท ธการ จานร่ อ น” หรื อ “Landing Disc” โดยทางประเทศญี่ ปุ่ นเป็ น
ผูอ้ อกแบบเกมการแข่งขันในฐานะเจ้าภาพ
ซึ่ งประเทศไทยไม่ใช่เป้ นต้นกาเนิ ดทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ แต่ดว้ ยการศึกษาหาความรู ้ของเยาวชนไทยที่ไม่
ด้อยกว่าเยาวชนชาติอื่นใดทาให้เยาวชนไทยสามารถชนะการแข่งขันระดับการแข่งขันหลายรายการสามารถชนะที มจาก
ประเทศผูค้ ิดค้นเทคโนโลยีและครองแชมป์ หลายปี อย่างต่อเนื่อง ความสาเร็ จนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการสนับสนุนอย่างดียงิ่ ทั้ง
จากภาครัฐและภาคเอกชนและต้องพัฒนาตัวเองภูมิปัญญาไทยให้กา้ วสู่การเป็ นผูค้ ิดค้นทางด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต
อุตสาหกรรม ดังนั้นการพัฒนาหุ นยนต์ในประเทศก็มีหลายสถาบันที่ให้ความสนใจในการอกแบบสร้างหุ่ นยนต์ในรู ปแบบ
ต่างเช่น สหพล และคณะ2559 . การพัฒนาระบบควบคุมการเคลื่อนที่ ของหุ่ นยนต์ ,กฤษดา และยศวัฒน์ 2559. การพัฒนา
หุ่นยนต์สารวจแบบกึ่งอัตโนมัติบนโยโยแพลทฟอร์ม, ธนพงศ์ ทองโชติ 2557.การควบคุมระดับความลึกของหุ่ นยนตืดาน้ า
แบบอัตโนมัติ และสถาศึกษาอุดมศึกษาร่ วมกับอาชีวะศึกษา จัดการแข่งขันในประเภทต่างๆเพื่อหาตัวแทนประเทศไทย
จากอดีตที่ผา่ นมาทางสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์และโทรคมนาคมได้เข้าร่ วมแข่งขันในปี พ.ศ. 2556 สร้าง
หุ่นยนต์เข้าแข่งขัน ABU 2013 ชื่อ “หุ่ นยนต์พิทกั ษ์ รักโลกสี เขียว”ประเทศเวียมนามเป็ นผูอ้ อกแบบเกมการแข่งขันในฐานะ
เจ้าภาพ ,ในปี พ.ศ. 2557 สร้างหุ่ นยนต์เข้าแข่งขัน ABU 2014 ชื่อ “อุ่นไอรัก” โดยประเทศอินเดี ยเป็ นผูอ้ อกแบบเกมการ
แข่งขันในฐานะเจ้าภาพ, ในปี พ.ศ. 2558 สร้ างหุ่ นยนต์เข้าแข่งขัน ABU 2015 ชื่ อ “หุ่ นยนต์แบตมิ น ตัน” โดยประเทศ
อินโดนี เซี ยเป็ นผูอ้ อกแบบเกมการแข่งขันในฐานะเจ้าภาพและในปี พ.ศ. 2559 สร้างหุ่ นยนต์เข้าแข่งขัน ABU 2016 ชื่ อ
“พลังงานบริ สุทธิ จุดประกายโลก”ประเทศไทยเป็ นผูอ้ อกแบบเกมการแข่งขันในฐานะเจ้าภาพ จึงจาเป็ นต้องอาศัยความรู ้
ความเข้าใจรวมถึงความ
เหมาะสม เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทางานได้ตามเงื่อนไข
จากความเป็ นมาและความสาคัญดังกล่าวจึงทาให้ผวู ้ จิ ยั และทีมงาน(นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคมชั้นปี ที่ 3 รุ่ น TET57) จึงมีความสนใจที่ออกแบบวงจรควบคุมและสร้างหุ่นยนต์โดยมีวตั ถุประสงค์ในการ
วิจยั คือ
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1.เพื่อศึกษาการออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์ABU 2017 2.ศึกษาการเชื่อมต่อวงจรบอร์ดต่างๆกับบอร์ด Arduino 3.เพื่อศึกษา
การเขียนคาสัง่ เพื่อควบคุมคอนโทรลการทางานในส่วนต่างๆ ดังนั้นเป็ นการพัฒนาองค์ความรู ้และศักยภาพของผูว้ จิ ยั ให้มี
ความชานาญและสามารถสร้างหุ่ นยนต์ “ยุทธการจานร่ อน”

ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ อง
การทางานของหุ่ นยนต์โดยทัว่ ไป จะใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานในการควบคุมกลไกการทางาน ซึ่ งจะประกอบไปด้วย ส่ วน
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ที่ใช้ในการควบคุมและการประมวลผล ดังนั้นบอร์ ด Arduino MEGA จึ งเข้ามาเกี่ ยวข้อง เพื่อ
รองรั บ กับ ความต้อ งการ น าไปควบคุ ม ระบบที่ ค วามสามารถที่ เราต้อ งการโดยให้ภ าพแบบการเขี ยนโปรแกรมภาษา
ต่าง ๆ ตามความถนัด จึงต้องอาศัยความรู ้ต่างๆ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
2.1 การควบคุมของมอเตอร์กระแสตรงและความเร็ ว
การใช้บอร์ ดสั่งงานให้เป็ นตัวควบคุมการหมุน และทิศทางของมอเตอร์ กระแสตรงนั้น เราจะต้องมีส่วนของวงจร
ที่เรี ยกว่าวงจรขับมอเตอร์ (Driver) ส่ วนของวงจรกลับทิศทางของมอเตอร์ และเพื่อกลับทิศทางของมอเตอร์ ได้หรื ออาจใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ประเภทสารกึ่งตัวนาที่ เป็ นวงจรขับเช่น ทรานซิ สเตอร์ มอสเฟตแล้วแต่วิธีที่เราจะเลือกใช้งานการ
ควบคุมความเร็ วของมอเตอร์กระแสตรงมีหลายวิธีดว้ ยกัน ซึ่งอาจจะใช้วธิ ีการควบคุมแบบพื้นฐานทัว่ ไปเช่นการควบคุมด้วย
วิธีการใช้ตวั ต้านทานปรับค่าโดยต่ออนุกรมกับมอเตอร์ หรื อใช้วิธีการการควบคุมโดยการเปลี่ยนค่าของระดับแรงดันที่ป้อน
ให้กบั มอเตอร์ แต่การควบคุมในวิธีดงั กล่าวถึงแม้วา่ จะควบคุมความเร็ วมอเตอร์ ให้คงที่ ได้แต่ที่ความเร็ วต่าจะส่ งผลให้
แรงบิดต่าไปด้วย ดังนั้นเราจึงเลือกใช้วิธีการควบคุมโดยการจ่ายกระแสไฟให้กบั มอเตอร์ เป็ นช่วงๆ โดยอาศัยกระแสไฟที่
ป้ อนให้กบั มอเตอร์ดงั ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ต่อกับบอร์ด ไดรฟ์ มอเตอร์และ DC มอเตอร์
2.2 การควบคุมโซลินอยด์ วาล์ วลม
การใช้บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์เป็ นตัวควบคุมโซลินอยด์วาล์วเพราะอุปกรณ์น้ ีเป็ นแบบสวิตช์โดยอาศัยหลักการ
ทางานของแม่เหล็กไฟฟ้ าทางานโดยใช้การป้ อนไฟเป็ นตัวกาหนดเงื่อนไขในการทางานควบคุมให้ลิ้นกลไกปิ ดหรื อเปิ ด
ดังนั้นเราจึงเลือกใช้อุปกรณ์น้ ีในการใช้โซลีนอยด์วาล์วควบคุมกระบอกลมในการยิง Disc ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 การใช้งานโดยการสัง่ ให้โซลินอยด์วาล์วทางาน
2.3 ภาษาและโปรแกรมทีใ่ ช้
ภาษาเครื่ อง (Machine Language) เป็ นภาษาที่ อยู่ในภาพแบบของรหัสเลขฐานสองไมโครคอนโทรลเลอร์
สามารถเข้าใจภาษานี้ ได้ทนั ที[1-3] โดยไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการแปล แต่เป็ นภาษาที่ยากต่อการเรี ยนรู ้ เพราะอยูใ่ นภาพแบบ
ของเลขฐานสอง และผูใ้ ช้ตอ้ งมีความรู ้เกี่ยวกับฮาร์ ดแวร์ เป็ นอย่างดี แต่ขอ้ ดีของภาษานี้ คือ มีขนาดเล็ก ทางานได้รวดเร็ ว
และสามารถติดต่อกับฮาร์ ดแวร์ ได้โดยตรงภาษา Assembly สร้างขึ้นมาเพื่อให้การเขียนโปรแกรมง่ายขึ้น ภาษา assembly ใช้
คาสั่งเป็ นภาษาอังกฤษแทนรหัสเลขฐานสอง ในการสั่งเครื่ องให้ทางาน ดังนั้นในการใช้งาน จะต้องผ่านการแปลจากภาษา
Assembly เป็ นภาษาเครื่ องก่อน ตัวแปลภาษา เรี ยกว่า Assemblerโปรแกรมที่ เขียนโดยภาษา assembly จะทางานเร็ วและมี
ขนาดเล็ก เพราะว่ามันสามารถเข้าถึง Hardware ได้โดยตรงเช่นเดียวกับภาษาเครื่ อง แต่ท้ งั นี้ข้ ึนอยูก่ บั วิธีการเขียนของผูเ้ ขียน
ด้วย และCompiler คือ ภาษาระดับสู งซึ่ งทาหน้าที่แปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาทั้งหมดให้เป็ นภาษาเครื่ อง จากนั้นจึงนาเอา
โปรแกรมที่แปลเสร็ จแล้วเข้าไปเก็บในหน่วยความจาหลังจากนั้นจึงสัง่ ให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ปฏิบตั ิตามคาสัง่ นั้นๆ ทาให้
การทางานได้เร็ วขึ้น ตัวอย่างเช่น ภาษา C [5] เป็ นต้นดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การเขียนคาสัง่ โปรแกรม
2.4 ภาระกิจของหุ่นยนต์
การทาภาระกิจประกอบด้วย เริ่ มจากการควบคุมระบบหุ่ นยนต์โดยเริ่ มต้นจากจุดสตาร์ ทแล้วควบคุมหุ่ นยนต์
เคลื่อนที่ไปถึงจุดโหลดจานร่ อน( Disc) จานวน10 ลูกแล้วเคลื่อนที่ต่อไปยังจุด แท่นกลม Spotที่ 1 ให้หุ่นยนต์โยนจานร่ อน
(Disc) ไปชนลูกบอลชายหาด (Beach Ball) บนแท่นกลม (Spot) ให้หล่นลงมาก่อนแล้วจากนั้นโยนจานร่ อนไปวางแทนที่
บนแท่นกลม (Spot) ที่ต้ งั อยูบ่ นเสาสู งจากพื้น 1 เมตร จากนั้นปรับระดับการยิงแท่นกลม Spotที่ 2 ให้หุ่นยนต์โยนจานร่ อน
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(Disc) ไปชนลูกบอลชายหาด (Beach Ball) บนแท่นกลม (Spot) ให้หล่นลงมาก่อนแล้วจากนั้นโยนจานร่ อนไปวางแทนที่
บนแท่นกลม (Spot) ที่ต้ งั อยูบ่ นเสาสูงจากพื้น 1.5 เมตรจากนั้นปรับระดับการยิงแท่นกลม Spotที่ 3และ4 ให้หุ่นยนต์โยนจาน
ร่ อน (Disc) ไปชนลูกบอลชายหาด (Beach Ball) บนแท่นกลม (Spot) ให้หล่นลงมาก่อนแล้วจากนั้นโยนจานร่ อนไปวาง
แทนที่บนแท่นกลม (Spot) ที่ ต้ งั อยูบ่ นเสาสู งจากพื้น 1 เมตรจากนั้นปรับระดับการยิงแท่นกลม Spotที่ 5และ6 ให้หุ่นยนต์
โยนจานร่ อน (Disc) ไปชนลูกบอลชายหาด (Beach Ball) บนแท่นกลม (Spot) ให้หล่นลงมาก่อนแล้วจากนั้นโยนจานร่ อน
ไปวางแทนที่บนแท่นกลม (Spot) ที่ต้ งั อยูบ่ นเสาสู งจากพื้น 0.5 เมตรจากนั้นปรับระดับการยิงแท่นกลมสุดท้าย Spotที่ 7 ให้
หุ่ นยนต์โยนจานร่ อน (Disc) ไปชนลูกบอลชายหาด (Beach Ball) บนแท่นกลม (Spot) ให้หล่นลงมาก่อนแล้วจากนั้นโยน
จานร่ อนไปวางแทนที่บนแท่นกลม (Spot) ที่ต้ งั อยูบ่ นเสาสูงจากพื้น 1 เมตร การควบคุมหุ่นยนต์และโยนจานร่ อนไปวางบน
แท่นกลมทั้ง 7 Spot

ภาพที่ 4 สนามปฏิบตั ิภาระกิจ ABU 2017

วิธีการดาเนินงาน
การออกแบบสาหรับหุ่ นยนต์ ABU 2017 โดยการทาโครงสร้างเพื่อทาการเคลื่อนที่ และการออกแบบวงจรเพื่อใช้
ในส่ วนของการควบคุ มการทางานด้านต่างๆ ของตัวหุ่ นยนต์ เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทางานตามขอบเขตและเงื่ อนไขที่
กาหนดไว้ได้ ซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์

ภาพที่ 5 จาลองโครงสร้างของหุ่นยนต์ ABU 2017
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ภาพที่ 6 หุ่นยนต์ ABU 2017
3.2 การออกแบบวงจรและชุดควบคุม
การออกแบบวงจรเพื่อให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ดว้ ยการบังคับด้วยรี โมทก็จะต้องมีการสัง่ งานโดยใช้วงจรต่างๆ
เพื่อเป็ นชุดควบคุมโดยในตัวหุ่นยนต์มีชุดวงจรหลักๆ อยูด่ งั นี้
3.2.1. บล็อกไดอะแกรมของหุ่นยนต์

จากบล็อกไดอะแกรมของหุ่ นยนต์ รี โมทควบคุมรับคาสั่งการกดปุ่ มและส่ งข้อมูลไปที่ ตวั รับ ที่ ตวั รับจะมีหัวต่อ
แปลงข้อมูลของจอย PS2 ให้เป็ นข้อมูลของ Arduino ต่อไปยังบอร์ด Arduino เพื่อประมวลผลตามคาสั่งที่ได้เขียนไว้ส่งออก
เอาต์พตุ ในส่วนเอาต์พตุ ของ Arduino จะมี 2 ส่วนคือ
3.2.1.1. ส่ วนที่เข้าอินพุตของบอร์ดไดร์ มอเตอร์ บอร์ไดร์ มอเตอร์จะทาการควบคุมการหมุนของมอเตอร์จานวน
2 ชุด คือมอเตอร์เคลื่อนที่ มอเตอร์ปรับมุมยิง
3.2.1.2. ส่ ว นที่ เข้าชุ ด ควบคุ ม ควบคุ ม โซลิ น อยด์วาล์ว การยิงของDiscด้วยการใช้บ อร์ ด รี เลย์ในการควบคุ ม
แรงดันไฟฟ้าให้จ่ายไปที่โซลินอยด์วาล์ว
3.3 การโปรแกรมเขียนคาสัง่ เพื่อควบคุมการทางาน
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ภาพที่ 7 แสดงตัวอย่างการต่อวงจรทั้งหมดของหุ่นยนต์
จากภาพที่ 7 แสดงการเชื่ อมต่ อวงจรของหุ่ น ยนต์ โดยให้ส่ งสัญ ญาณ Joy Stick play station PS2 wireless for
Arduino เป็ นรี โมทควบคุ มส่ งสัญ ญาณไปที่ ตวั รั บ สัญ ญาณจากรี โมทแล้วแปลงของมูล ส่ งผ่านไปยังพอร์ ตของบอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ซึ่ งเป็ นหน่ วยประมวลผลหลัก จากนั้น ส่ งสัญ ญาณไปยังระบบกลไกของหุ่ น ยนต์โดย
สัญญาณนั้นจะไปควบคุมชุดขับเคลื่อนมอเตอร์และชุดควบคุมระบบนิวเมติก

ผลการวิจัย
การทดสอบการทางานของหุ่ นยนต์ 1 ตัว คือ สามารถบังคับด้วยมือ สนามทดสอบเป็ นภาพสี่ เหลี่ยมผืนผ้าขนาด
14.15x15.05 เมตร หุ่ นยนต์จะต้องโยนจานร่ อน (Disc) ไปชนลูกบอลชายหาด (Beach Ball) บนแท่นกลม (Spot) ให้หล่นลง
มาและโยนจานร่ อนไปวางบนแท่นกลม (Spot) ที่ต้ งั อยูบ่ นเสาสูงจากพื้น 3 ระดับคือ 0.5, 1, 1.5 เมตร ให้ได้ครบทั้ง7 จุด เวลา
ต้องไม่เกิน 3 นาที ทาเหมือนกันทุกครั้งจานวน 5 ครั้งดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1. ผลการทดสอบโยน Disc ของหุ่นยนต์
จานวนครั้ง
จานวนจานร่ อน จานวนจานร่ อน
ทดสอบ
)Discที่ทาการ(
ที่
โหลด
อยูบ่ นแทน Spot
1
ลูก 20
ลูก 8
2
ลูก 30
11 ลูก
3
ลูก 40
19 ลูก
4
ลูก 50
20 ลูก
5
ลูก 50
21 ลูก

คะแนนที่ได้

8
11
20
20
หรื อ 25Appare

จานวนบนแท่ง
Spotที่จานร่ อน
วางได้
2 Spot
4 Spot
5 Spot
6 Spot
7 Spot

เวลาในการทา
ภาระกิจต้องไม่)
(3นาที เกิน
นาที 3.00
นาที 3.00
.259 นาที
นาที 2.58
2.57นาที

จากการทดสอบทั้ง 5 ครั้งการโหลดจานร่ อน(Disc) จานวน50 ลูก การทดสอบครั้งที่ 5 ดี ที่สุดใช้เวลา 2.57 นาที
สามารถโยนจานร่ อนว่างแทนลูกบอลที่อยูบ่ นแท่นได้ 21 ลูกได้คะแนน 25คะแนน หรื อ Appare ครบทั้ง 7 แท่น (Spot )โดย
ไม่เกินเวลา 3 นาที ส่วนการทดสอบครั้งแรกจานวน 20 ลูกเวลาที่ ใช้เกิ นเวลา 3.00 นาที สามารถโยนจานร่ อนว่างแทนลูก
บอลที่ อยู่บนแท่ นได้ 8 ลูกได้คะแนน 8 คะแนน(อาจจะเกิ ดจากการปรั บระยะโยนจานร่ อน)จากตารางมี การพัฒนาการ
ควบคุมหุ่นยนต์มากขึ้นตามลาดับ
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สรุ ปผลการวิจัย
การออกแบบและจัดสร้างหุ่นยนต์ ABU 2017 ในครั้งนี้ มีการใช้อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino MEGA
เข้ามาเป็ นหน่ วยประมวลผลควบคุมการทางานตามคาสั่งรี โมทที่มีการส่ งข้อมูลมาที่ไมโคคอนโทรลเลอร์ Arduino MEGA
เข้ามาประมวลผลตามคาสัง่ ในการ การควบคุมระบบหุ่นยนต์ แบบบังคับด้วยมือ แข่งขันกันในสนามการแข่งขันในเวลา 3
นาที หุ่ นยนต์จะต้องโยนจานร่ อน (Disc) ไปชนลูกบอลชายหาด (Beach Ball) บนแท่นกลม (Spot) ให้หล่นลงมาและโยน
จานร่ อนไปวางบนแท่นกลม (Spot) ที่ต้ งั อยูบ่ นเสาสู งจากพื้น 3 ระดับคือ 0.5เมตร, 1 เมตรและ 1.5 เมตร ให้ได้ครบทั้ง7 จุด
ซึ่งวิธีการควบคุมจะควบคุมโดยการเขียนโปรแกรมในภาษาภาษาซี (C) และรันโปรแกรมลงใน บอร์ด Arduino MEGA ผล
การทดสอบครั้งที่ 5 ดี ที่สุดใช้เวลา 2.57 นาที สามารถโยนจานร่ อนว่างแทนลูกบอลที่ อยูบ่ นแท่นได้ 21 ลูกได้คะแนน 25
คะแนน หรื อ Appare ครบทั้ง 7 แท่น (Spot )โดยไม่เกินเวลา 3 นาที

กิตติกรรมประกาศ
การสร้างหุ่ นยนต์เข้าร่ วมแข่งขัน ABU 2017 สาเร็ จลงได้ดว้ ยดี จากความช่ วยเหลือจากนักศึ กษาธี รพงศ์ แซ่ ล้ ี,คีรีรัตน์
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การออกแบบและสร้ างหุ่นยนต์ ต่อสู้
Design and Create a Fight Robot
สุประวิทย์ เมืองเจริ ญ1* และ ภูสิทฐ บวรวัฒนดิลก1
Supavit Muangjaroen1* and Pusit Bovornwatanadilog1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ สร้างและออกแบบระบบควบคุมการเคลื่อนที่ ของหุ่ นยนต์ต่อสู ้ ซึ่ งทาการออกแบบการควบคุมกลไก
หุ่ นยนต์ 2 แบบคือ 1.การออกแบบโดยใช้บอร์ ดรี เลย์ในการควบคุมมอเตอร์ 2.การออกแบบโดยใช้บอร์ ดขับดีซีมอเตอร์ ใน
การควบคุมมอเตอร์ สาหรับข้อมูลการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์จะทาการส่ งผ่านอุปกรณ์ Joy Stick play station PS2 wireless
for Arduino ไปยังภาครับสัญญาณที่เชื่อมต่อบอร์ด Arduinoจากนั้น บอร์ด Arduinoจะทาการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับแล้ว
ทาการส่งสัญญาณไปยังบอร์ดควบคุมมอเตอร์เพื่อให้ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ ผลการทดลองการทางานของ
ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่ นยนต์ต่อสู ้ ทั้ง 2 แบบ การควบคุมแบบแรกมีการตอบสนองจากการรับคาสั่งข้อมูลช้ากว่า
การควบคุมแบบสองเนื่ องจากบอร์ ดรี เลย์มีอาการทางานผิดจังหวะถ้ามี การเปลี่ ยนคาสั่งเร็ วเกิ นไปแต่ก็สามารถควบคุ ม
หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้เหมือนกันส่ วนการทดลองระยะทางการควบคุมของหุ่ นยนต์ได้ไกลสุ ดที่ระยะ 20 เมตรแต่ในกรณี มีสิ่ง
กีดขวางในการส่ งสัญญาณการควบคุมแบบแรกอยูท่ ี่ ระยะ 5 เมตรส่ วนการควบคุมแบบสองอยูท่ ี่ ระยะ 10 เมตรดังนั้นการ
ออกแบบโดยใช้บอร์ดขับดีซีมอเตอร์เหมาะสมในการควบคุมหุ่นยนต์ต่อสู ้
คาสาคัญ : หุ่นยนต์, มอเตอร์,ไมโครคอนโทรลเลอร์
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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

บทนา
หุ่นยนต์ คือ หุ่นที่มีเครื่ องกลไกอยูภ่ ายใน สามารถเคลื่อนไหวและทางานหลายอย่างแทนมนุษย์ได้ โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้ คือ 1.หุ่ นยนต์ชนิ ดติดตั้งอยู่กบั ที่ และ 2.หุ่ นยนต์ชนิ ดเคลื่อนที่ ได้ ซึ่ งหุ่ นยนต์ชนิ ดติดตั้งอยูก่ บั ที่
นิยมใช้ในโรงงาน ส่ วนหุ่ นยนต์ชนิ ดเคลื่อนได้ อาจเคลื่อนที่ไปด้วยตัวเองหรื อมีการควบคุมด้วยมนุษย์นิยมสร้างกันมาก
ในปั จจุบนั ทั้งนี้การพัฒนาหุ่นยนต์ของประเทศไทยมีการดาเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยมีท้ งั การออกแบบ สร้างและการควบคุม
การทางานของหุ่นยนต์ ทาให้การแข่งขันหุ่นยนต์ภายในประเทศพัฒนาได้เท่าเทียมกับการแข่งขันในระดับโลก เพื่อรองรับ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศไทยแลนด์ 4.0 (โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ ความมัง่ คัง่ มัน่ คง และยัง่ ยืน)
ให้เกิดผลจริ งต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ แล้วต่อยอดในกลุ่มเครื่ องมือ อุปกรณ์อจั ฉริ ยะ หุ่ นยนต์ และ
ระบบเครื่ องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมเช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์
การออกแบบสร้างหุ่นยนต์ชนิ ดเคลื่อนที่ได้น้ นั ต้องขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการใช้งานนั้นๆ เช่นงานที่อนั ตราย
สู ง งานพื้นที่ สกปรก และงานสารวจ จึ งมีการออกแบบโครงสร้างและการควบคุมหุ่ นยนต์ให้ตอบโจทย์ภาระกิ จที่ ตอ้ ง
ดาเนิ นการซึ่ งในหุ่ นยนต์ 1 ตัวประกอบด้วยอุปกรณ์และชิ้นส่ วนต่างมากมาย อุปกรณ์แต่ละชนิ ดมีหน้าที่ แตกต่างกันตาม
ลักษณะและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน การเลือกใช้อุปกรณ์ และชิ้นส่ วนต่างๆจึงจาเป็ นต้องอาศัยความรู ้ ความเข้าใจ
รวมถึงความเหมาะสม เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีการศึกษาหาความรู ้ดา้ นหุ นยนต์หลายๆประเภทซึ่ งเยาวชนไทยก็ไม่ดอ้ ยกว่าเยาวชนชาติอื่น
ใดและสามารถเข้าร่ วมการแข่งขันในหลายระดับในหลายรายการก็สามารถชนะทีมจากประเทศผูค้ ิดค้นเทคโนโลยีและครอง
แชมป์ หลายปี ซึ่ งความสาเร็ จนี้ ส่วนหนึ่ งเกิดจากการสนับสนุ นอย่างดียงิ่ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนและก้าวสู่ การเป็ นผู ้
คิดค้นทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ดังนั้นการพัฒนาหุนยนต์ในประเทศก็มีหลายสถาบันที่ให้ความสนใจในการอกแบบสร้าง
หุ่ นยนต์ในรู ปแบบต่างเช่ น สหพล และคณะ2559 . การพัฒนาระบบควบคุมการเคลื่ อนที่ ของหุ่ นยนต์ ,กฤษดา และ
ยศวัฒน์ 2559. การพัฒนาหุ่ นยนต์สารวจแบบกึ่งอัตโนมัติบนโยโยแพลทฟอร์ ม, ธนพงศ์ ทองโชติ 2557.การควบคุมระดับ
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ความลึกของหุ่นยนต์ดาน้ าแบบอัตโนมัติ และสถาศึกษาอุดมศึกษาร่ วมกับอาชีวะศึกษา จัดการแข่งขันในประเภทต่างๆเพื่อ
หาตัวแทนประเทศไทย
จากความเป็ นมาและความสาคัญดังกล่าวจึงทาให้ผวู ้ จิ ยั และทีมงาน(นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมชั้น
ปี ที่ 1 รุ่ น ITT59) จึ งมี ค วามสนใจที่ ส ร้ างหุ่ น ยนต์ต่ อ สู ้ โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ในการวิจัย คื อ 1.เพื่ อ ศึ กษาการออกแบบ
โครงสร้างหุ่ นยนต์ต่อสู ้ 2.ศึ กษาการเชื่ อมต่อวงจรบอร์ ดต่างๆกับบอร์ ด Arduino MEGA 2560 R3 3.เพื่อศึ กษาการเขียน
คาสั่งเพื่ อควบคุ มคอนโทรลการทางานในส่ วนต่างๆ ดังนั้นเป็ นการพัฒ นาความรู ้ ความเข้าใจการเลื อกใช้อุปกรณ์ และ
ชิ้นส่วนต่างๆ รวมถึงความเหมาะสมและให้มีความชานาญสามารถสร้างหุ่นยนต์ได้
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
การท างานของหุ่ น ยนต์โ ดยทั่ว ไป จะใช้อุ ป กรณ์ พ้ื น ฐานในการควบคุ ม กลไกการท างาน ซึ่ งจะประกอบไปด้ว ย
ส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการควบคุมและการประมวลผลดังนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์ จึงเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อ
รองรับกับความต้องการ นาไปควบคุมระบบที่ความสามารถที่เราต้องการโดยให้มีขนาดเล็กที่สุด แต่มิใช่เพียงแต่ขนาดเล็ก
เท่านั้น มันยังสามารถป้ อนชุดคาสั่งให้สามารถทางานได้อย่างอัตโนมัติ ด้วยภาพแบบการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆ ตาม
ความถนัดจึงต้องอาศัยความรู ้ต่าง ๆ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino
Arduino เป็ นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่นิยมใช้กนั มากในปั จจุบนั ในการควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึงข้อแตกต่าง
สาหรับบอร์ด Arduino กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ทวั่ ๆไปในเรื่ องของ Open Source คือมีการเปิ ดเผยข้อมูลการเชื่อมต่อ
วงจรบอร์ดต่างๆทั้งในส่วนของ Hardware และในส่วน Soflware ที่เป็ นเครื่ องมือที่จะใช้ในการเขียนคาสัง่ ต่างๆลงบนบอร์ด
ภายในด้วยฟังก์ชนั่ ภาษาซีสาหรับติดต่อกับ Hardwareให้เป็ นจานวนมากซึ่งทาให้สามารถเขียนโปรแกรมสัง่ งานได้ง่าย

ภาพที่ 1 บอร์ด Arduino MEGA 2560 R3
2.2 ภาษา C
ภาษา C เป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อวัตถุป ระสงค์ทวั่ ไป เป็ นภาษาที่ มีความจาเป็ นมาก มัน สนับ สนุ นการเขี ยน
โปรแกรมที่มีโครงสร้าง การกาหนดขอบเขตของตัวแปร และการเรี ยกใช้ตวั เอง (recusion) และมันเป็ นภาษาที่อยูใ่ นระดับ
low level นัน่ คือ มันเป็ นภาษาที่สามารถทางานได้ดีในระดับของฮาร์ ดแวร์ ภาษา C เป็ นสามารถที่ออกแบบมาให้สามารถที่
จะทางานกับคาสั่งพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เพราะฉะนั้นมันจึงถูกพบบ่อยในการใช้สร้างแอพพลิเค
ชัน ในสมัย ก่ อ นที่ เขี ย นโดยภาษาแอสเซมบลี รวมถึ งระบบประฏิ บัติ ก าร เช่ น เดี ยวกัน กับ ซอฟต์แ วร์ ป ระยุก ต์ส าหรั บ
คอมพิวเตอร์ ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ และระบบฝังตัวประวัติของภาษา C
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ภาพที่ 2 การเขียนคาสัง่ โปรแกรม
2.3 มอเตอร์ไฟฟ้า (Motor)
หลักการของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ( Dc Motor) เมื่อเป็ นแรงดันกระแสไฟฟ้าตรงเข้าไปในมอเตอร์ ส่วนหนึ่ง
จะแปรงถ่านผ่านคอมมิวเตเตอร์เข้าไปในขดลวดอาร์มาเจอร์สร้างสนามแม่เหล็กขึ้นและกระแสไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งจะไหล
เข้าไปในขดลวดสนามแม่เหล็กสร้างขั้วเหนือ-ใต้ข้ ึนจะเกิดสนามแม่เหล็ก 2 สนาม ในขณะเดียว
กัน ตามคุณสมบัติของเส้นแรงแม่เหล็กจะไม่ตดั กันทิศทางตรงข้ามจะหักล้างกันและทิศทางเดียวจะเสริ มแรงกันทาให้เกิด
แรงบิดในตัวอาร์มาเจอร์ซ่ ึงวางแกนเพลาและแกนเพลานี้ สวมอยูก่ บั ตลับลุกปื นของมอเตอร์ทาให้อาร์มาเจอร์น้ ีหมุนได้
ขณะที่ตวั อาร์มาเจอร์ทาหน้าที่หมุนได้น้ ีเรี ยกว่า โรเตอร์ ซึ่งหมายความว่าตัวหมุนการที่อานาจเส้นแรงแม่เหล็กทั้งสองมี
ปฏิกิริยาต่อกันทาให้ขดลวดอาร์มาเจอร์หรื อ โรเตอร์หมุนไปนั้นเป็ นไปตามกฎซ้ายของเฟลมมิ่ง

ภาพที่ 3 DC Motor
2.4 บอร์ ดขับดีซีมอเตอร์
บอร์ ด ขับ ดี ซี ม อเตอร์ TLP250 IRF3205 IRF4905 H-Bridge 10-30Vdc โดยใช้ เพาเวอร์ ม อสเฟตเบอร์ IRF3205,
IRF4905 เป็ นบอร์ ดขับดีซีมอเตอร์ แบบเฮชบริ ดจ์สามารถควบคุมมอเตอร์ หมุนกลับทางได้รองรับแรงดันทางเอาต์พุต 1030Vdc อิ น พุต 3.3-5Vdc สามารถเชื่ อมต่อ กับไมโครคอนโทรลเลอร์ ท้ งั แบบ 3.3V, 5V กระแสสู งสุ ด 40A มี ออปโต้ค ัป
เปลอร์ สาหรับแยกกราวด์ทางด้านอินพุต ออกจากทางด้านเอาต์พตุ ใช้เพาเวอร์ มอสเฟตเบอร์จานวน 4 ตัว ที่มีสเปคแรงดัน
สู งสุ ดถึง 55V 110A พร้อมติดตั้งแผ่นระบายความร้อนคุณภาพสู งทุกตัว เหมาะสาหรับนาไปใช้งานในการควบคุมระบบ
ขับเคลื่อนหุ่นยนต์ หรื อควบคุมสายพานต่างๆ การควบคุมและใช้งาน จุดต่อควบคุมทางด้านอินพุต (3.3-12Vdc)

ภาพที่ 4 บอร์ดขับดีซีมอเตอร์ TLP250 IRF3205 IRF4905 H-Bridge 10-30Vdc
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2.5 Joy Stick play station PS2 wireless for Arduino แบบไร้สาย
เป็ นคอนโทรเลอร์ สาหรั บ เครื่ อง PS2 ซึ่ งจับเอาระบบสั่น มารวมกับเทคโนโลยี SIXAXIS ตัวจอย PS2 นี้ จะมี
น้ าหนักมากกว่าจอย SIXAXIS เล็กน้อย ส่วนระบบสั่นของ PS2 นี้ได้ถูกปรับปรุ งขึ้นมาใหม่ ที่จริ งแล้วเอาไว้ใช้เล่นเกมส์กบั
เครื่ องเล่ น เกมส์ playstation 2 แต่ จอยสามารถส่ งข้อ มูล หรื อ ควบคุ ม ผ่านสัญ ญาณไร้ ส าย ได้เช่ น กัน จึ งเลื อกใช้ค วบคุ ม
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ หุ่ นยนต์ รถบังคับ แบบไร้สาย มี library ให้ใช้งาน สามารถสั่งให้ joystick สั่นได้ ใช้คลื่นความถี่
2.4GHz

ภาพที่ 5 JoyStick playstation PS2 wireless for Arduino แบบไร้สาย
2.6 รี เลย์ (Relay)
รี เลย์ (Relay) เป็ นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิ ดหนึ่ ง ซึ่ งทาหน้าที่ตดั ต่อวงจรแบบเดียวกับสวิตช์ โดยควบคุมการทางานด้วย
ไฟฟ้ า Relay มีหลายประเภท ตั้งแต่ Relay ขนาดเล็กที่ ใช้ในงานอิเล็กทรอนิ กส์ทวั่ ไป จนถึง Relay ขนาดใหญ่ที่ใช้ในงาน
ไฟฟ้าแรงสู ง โดยมีภาพร่ างหน้าตาแตกต่างกันออกไป แต่มีหลักการทางานที่ คล้ายคลึงกัน สาหรับการนา Relay ไปใช้งาน
จะใช้ในการตัดต่อวงจร ทั้งนี้ Relay ยังสามารถเลือกใช้งานได้หลากหลายภาพแบบ

ภาพที่ 6 บอร์ดรี เลย์ (Relay)
วิธีการดาเนินงาน
การออกแบบสาหรับหุ่ นยนต์ต่อสู ้ โดยการทาโครงสร้างเพื่อทาป้ องกันการโจมตีและอุปกรณ์ภายในการออกแบบ
วงจรเพื่อใช้ในส่ วนของการควบคุมการท างานด้านต่างๆ ของตัวหุ่ น ยนต์ เพื่ อให้หุ่นยนต์สามารถทางานตามเงื่ อนไขที่
กาหนดไว้ได้ ซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์ และการกาหนดตาแหน่งอุปกรณ์ภายในหุ่นยนต์

ภาพที่ 6 การออกแบบโครงสร้าง

ภาพที่ 7 กาหนดตาแหน่งอุปกรณ์ภายใน
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3.2 บล็อกไดอะแกรมของหุ่นยนต์

ภาพที่ 8 บล็อกไดอะแกรมของหุ่นยนต์
จากบล็อกไดอะแกรมของหุ่ นยนต์รีโมทควบคุมรับคาสั่งการกดปุ่ มและส่ งข้อมูลไปที่ ตวั รับ ที่ ตวั รับจะมีหัวต่อ
แปลงข้อมูลของจอย PS2 ให้เป็ นข้อมูลของ Arduino ต่อไปยังบอร์ด Arduino เพื่อประมวลผลตามคาสัง่ ที่ได้เขียนไว้ส่งออก
เอาต์พุต ในส่วนเอาต์พตุ ของ Arduino ส่ วนที่เข้าอินพุตของบอร์ ดไดร์มอเตอร์ บอร์ไดร์ มอเตอร์ จะทาการควบคุมการหมุน
ของมอเตอร์จานวน 4 ชุด มอเตอร์เคลื่อนที่และมอเตอร์อาวุธโจมตี 1 ชุด
3.3 การทดลองเชื่อมต่อรี โมทบังคับหุ่นยนต์และการทดลองเชื่อมต่อบอร์ดขับดีซีมอเตอร์

ภาพที่ 9 การเชื่อมต่อรี โมท

ภาพที1่ 0 การเชื่อมต่อกับบอร์ด Drive Motor

3.4 การโปรแกรมเขียนคาสัง่ เพื่อควบคุมการทางานวงจรของหุ่นยนต์
ในการออกแบบการควบคุมของหุ่นยนต์ท้ งั หมดแบ่งออกเป็ น 2 แบบคือ
3.4.1 การออกแบบโดยใช้บอร์ ดรี เ ลย์ในการควบคุ มมอเตอร์ ท้ งั หมด การทางานวงจรควบคุ มหุ่ นยนต์โดยใช้
บอร์ด รี เลย์ (Relay)เป็ นการใช้รีเลย์ต่อวงจร สวิตซ์เพื่อกลับทิศทางของขั้วไฟกระแสตรง ในการควบคุมการหมุนและทิศทาง
ของมอเตอร์กระแสตรงนั้น
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ภาพที่ 11 การต่อวงจรทั้งหมดของหุ่นยนต์โดยใช้บอร์ดรี เลย์
3.4.2 การออกแบบโดยใช้ บ อร์ ด ขับ ดี ซี ม อเตอร์ ใ นการควบคุ ม มอเตอร์ ท้ ั งหมด ซึ่ งจะประกอบไปด้ ว ย
ทรานซิสเตอร์ กาลัง 4 ตัวที่ทาหน้าที่ขบั และควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์ ถ้าหากกาหนดให้ทรานซิ สเตอร์ Q1 และ
Q4 อยูใ่ นสภาวะทางาน (Active) ทาให้มอเตอร์ หมุนไปทางขวา ในทานองเดียวกันถ้าหากเราทาให้ทรานซิ สเตอร์ Q2 และ
Q3 อยูใ่ นสภาวะทางาน (Active) ซึ่งจะส่งผลให้มอเตอร์กลับทิศทางการหมุนจากทางขวาไปทางซ้าย

ภาพที่ 12 การต่อวงจรทั้งหมดของหุ่นยนต์โดยใช้บอร์ดขับดีซีมอเตอร์

ผลการทดลอง
การบั ง คับ หุ่ น ยนต์ จะใช้จ อยสติ๊ ก ไร้ ส ายสั่ ง งานผ่ า นบอร์ ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino MEGA 2560
เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ที่จะคาสัง่ ให้มอเตอร์สามารถเดินหน้า-ถอยหลัง,เลี้ยวซ้าย-ขวา,ยกแขนขึ้น-ลง ตามปุ่ มที่กด ดังภาพที่ 13
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ภาพที่ 13 ตาแหน่งปุ่ มควบคุมการทางานต่างๆ
ตารางที่ 1 ผลการทดลองปุ่ มควบคุมการทางานทั้งหมดของหุ่นยนต์
ปุ่ มที่

การทางาน

ควบคุมด้วย บอร์ดรี เลย์

ควบคุมด้วยบอร์ดขับ Motor

1

เดินหน้า

✓

✓

2

ถอยหลัง

✓

✓

3

เลี้ยวซ้าย

✓

✓

4

เลี้ยวขวา

✓

✓

5

ยกแขนกลขึ้น

✓

✓

6

กดแขนกลลง

✓

✓
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ตารางที่ 2 ผลการทดลองระยะทางการควบคุมของหุ่นยนต์ท้ งั แบบมีสญ
ั ญาณรบกวนและไม่มีสญ
ั ญาณรบกวน
ควบคุม Motor
ควบคุม Motor
ระยะการควบคุมไม่มี
ควบคุมMotor
ระยะการควบคุมมี ควบคุมMotor
ด้วยบอร์ดขับ
ด้วยบอร์ดขับ
สัญญาณรบกวน
ด้วย บอร์ดรี เลย์
สัญญาณรบกวน ด้วย บอร์ดรี เลย์
Motor
Motor
5 เมตร
10 เมตร

✓
✓

✓

5 เมตร

✓

10 เมตร

สัญญาณขาด

✓

✓

การส่งสัญญาณ

✓

ไม่เสถียร

การส่งสัญญาณ

15 เมตร

✓

✓

15 เมตร

20 เมตร

✓

✓

20 เมตร

สัญญาณขาด

สัญญาณขาด

25 เมตร

สัญญาณขาด

สัญญาณขาด

30 เมตร

สัญญาณขาด

สัญญาณขาด

25 เมตร
30 เมตร

การส่งสัญญาณ

การส่งสัญญาณ

ไม่เสถียร

ไม่เสถียร

สัญญาณขาด

สัญญาณขาด

ไม่เสถียร

จากการออกแบบการควบคุ ม ของหุ่ น ยนต์ท้ งั 2 แบบ โดยทดลองระบบขับ เคลื่ อนการท างานของตัวหุ่ น ยนต์
โดยการทดลองการเคลื่อนที่ในทิศทางต่างๆรวมทั้งการทดลองชุดอาวุธโจมตี ผลการทดลองปุ่ มควบคุมการทางานทั้งหมด
ของหุ่ นยนต์ท้ งั 2แบบสามารถควบคุมทิศทางได้แต่ในการใช้บอร์ ดรี เลย์มีการรับคาสั่งข้อมูลช้ากว่าการใช้บอร์คขับมอเตอร์
แต่สามารถควบคุมหุ่ นยนต์ได้เหมือนกันส่ วนการทดลองระยะทางการควบคุมของหุ่ นยนต์ท้ งั 2 แบบได้ไกลสุ ดที่ระยะ20
เมตรแต่ถา้ มี สิ่งกี ดขวางในการส่ งสัญญาณการใช้บอร์ ดรี เลย์ได้ระยะทางน้อยกว่าอยูท่ ี่ ระยะ 5 เมตรส่ วนการใช้บอร์ คขับ
มอเตอร์อยูท่ ี่ระยะ 10 เมตร

สรุ ปผลการวิจัย
จากการออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์ต่อสูแ้ ละกลไกเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์มีภาพแบบต่างๆเช่นการเดินหน้า การถอย
หลัง การเลี้ยวขวา การเลี้ ยวซ้าย และการโจมตี จากนั้นได้เขี ยนคาสั่งเพื่อควบคุ มคอนโทรลการทางานในส่ วนต่างๆ
ด้วยการออกแบบการควบคุมของหุ่ นยนต์ท้ งั หมดแบ่งออกเป็ น 2 แบบคือ 1.การออกแบบโดยใช้บอร์ ดรี เลย์ในการควบคุม
มอเตอร์ 2.การออกแบบโดยใช้บอร์ดขับดีซีมอเตอร์ในการควบคุมมอเตอร์ ผลการทดลองการทางานทั้งหมดสามารถควบคุม
ทิศทางทั้ง 2 แบบได้แต่ในการใช้บอร์ดรี เลย์มีการรับคาสัง่ ข้อมูลช้ากว่าการใช้บอร์คขับมอเตอร์เล็กน้อยแต่ก็สามารถควบคุม
หุ่นยนต์ได้เหมือนกันส่วนการทดลองระยะทางการควบคุมของหุ่นยนต์ได้ไกลสุ ดที่ระยะ 20 เมตรแต่ถา้ มีสิ่งกีดขวางในการ
ส่ งสัญญาณการใช้บอร์ ดรี เลย์อยูท่ ี่ระยะ 5 เมตรส่ วนการใช้บอร์ คขับมอเตอร์ อยูท่ ี่ ระยะ 10 เมตรดังนั้นการออกแบบโดยใช้
บอร์ดขับดีซีมอเตอร์เหมาะสมกว่าโดยใช้บอร์ดรี เลย์ในการควบคุมมอเตอร์
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สาหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
The Development of Full-Text Research Database for Rajamangala University
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ สาหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครและศึกษาความพึงพอใจประสิ ทธิ ภาพระบบฐานข้อมูลรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ สาหรับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร จานวน 35 คน รู ป แบบการวิจัยเป็ นการวิจัยเชิ งพัฒ นา (Research and Development) ประกอบด้วย การศึ กษาและ
วิเคราะห์ปัญหา การออกแบบและพัฒนาระบบ การทดลองใช้งานระบบ และการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบ
สาหรับความพึงพอใจศึ กษาโดยใช้แบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และ ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานวิจยั ฉบับสมบู รณ์ สาหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยใช้
โปรแกรมการจัด การฐานข้ อ มู ล มายเอสคิ ว แอล (MySQL) และภาษาพี เอชพี (PHP) โดยฐานข้อ มู ล ที่ พ ัฒ นาขึ้ นมี
ความสามารถในการบันทึก แก้ไข ลบข้อมูล การเพิ่มเติม และการสื บค้นข้อมูลได้
2. ระบบฐานข้อมูลรายงานวิจยั ฉบับสมบู รณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มี ประสิ ทธิ ภาพอยู่ใน
ระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21
คาสาคัญ : การพัฒนาระบบฐานข้อมูล , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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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 (𝑥̅ ) 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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บทนา
ในปั จจุบนั โลกเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยคุ ของดิจิทลั (Digital Transformation) การเข้าถึงสื่ อสารสนเทศสามารถเข้าถึงได้
อย่างง่าย ข้อมูลต่าง ๆ ที่ตอ้ งการสามารถค้นหาได้ง่ายกว่าในอดีต การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากเวอร์ ชนั่ 3.0 เป็ นเวอร์ ชนั่
4.0 หรื อจากประเทศที่ขบั เคลื่อนด้วยการผลิต "เชิงอุตสาหกรรมหนัก" ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย "เทคโนโลยีและนวัตกรรม"
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมไปสู่ การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว และเข้ามามีบทบาทในชี วิตประจาวันของทุกคน จนอาจกล่าวได้วา่ เป็ น
ส่ วนหนึ่ งของชี วิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างมาก ที่จะให้ขอ้ มูลที่ ทนั ต่อเหตุการณ์ และมี
ความสามารถเก็ บ ข้อ มู ล ต่ าง ๆ ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเป็ นเครื่ อ งมื อ ประเภทหนึ่ งที่ ส ามารถค านวณ เก็ บ และ
ประมวลผล ข้อมูลด้วยความถูกต้องรวดเร็ ว ทาให้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพ การทางานของมนุษย์สูงขึ้น (ครรชิต มาลัยวงศ์,2541)
ในแวดวงธุ รกิ จ รวมถึ งองค์กรทั่วไปในยุคปั จจุ บัน ล้วนมี ความใกล้ชิดกับระบบสารสนเทศโดยทั้งสิ้ น เนื่ องจากระบบ
สารสนเทศ สามารถนามาใช้เป็ นเครื่ องมือสนับสนุนกระบวนการธุรกิจขององค์กรในทุกระดับ ทุกภาคส่วน เพื่อเสริ มสร้าง
ประสิ ทธิ ภาพให้แก่องค์กร ไม่วา่ จะเป็ นการเพิ่มความคล่องตัวในการดาเนิ นงาน การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ช่วยตัดสิ นใจ
ให้กบั ผูบ้ ริ หาร และสร้างความได้เปรี ยบในเชิงแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลก(โอภาส เอี่ยวสิ ริวงศ์,2554) สาหรับ
ประเทศไทยได้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างแพร่ หลาย และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ทั้งในหน่ วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน
จากความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามามีอิทธิ พลของเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนครได้เล็งเห็ นความสาคัญของการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิงานด้านต่าง ๆ และมุ่ง
สร้างสรรค์สร้างองค์ความรู ้และพัฒนาสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งโลกดิจิทลั โดยเฉพาะการบริ หารจัดการข้อมูลในด้านการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่ งเป็ นภารกิ จสาคัญ ของสถาบัน การศึ กษามี ความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องนาระบบเทคโนโลยีม า
ประยุกต์ใช้ในการบริ หารงาน ปั จจุบนั งานวิจยั ของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ทาให้มีขอ้ มูลต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมากมาย
การจัดการข้อมูลในรู ปแบบเอกสารจึ งทาให้สิ้นเปลื องงบประมาณ พื้นที่ ในการจัดเก็บเอกสาร และการเรี ยกใช้ขอ้ มูลที่
จัดเก็บ ในรู ปแบบเอกสารสามารถทาได้ช้า ผูว้ ิจัยจึ งสนใจศึ กษา “การพัฒ นาระบบฐานข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบู รณ์
สาหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ สาหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจประสิ ท ธิ ภ าพระบบฐานข้อ มู ล รายงานวิจัย ฉบับ สมบู ร ณ์ ส าหรั บ มหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ สาหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผูว้ ิจยั มี
การดาเนินการ 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1. การพัฒนาระบบฐานข้ อมูล ผู้วจิ ยั ดาเนินการตามขั้นตอนวิจยั และพัฒนา ประกอบด้ วย 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวางแผนงาน เป็ นขั้น ตอนแรกในการพัฒ นาระบบงาน โดยเริ่ ม จากการศึ ก ษาความเป็ นไปได้
(Feasibility Study) ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลซึ่ งจะต้องสนับสนุนและรองรับการบริ หารจัดการข้อมูลรายงานวิจยั ฉบับ
สมบู รณ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และสามารถลดภัยคุ กคามจากภายนอกได้ โดยต้องคานึ งถึ งใน
การศึ กษาความเป็ นไปได้ คือ ระบบที่ จะพัฒนาขึ้น รองรับกระบวนการปฏิ บัติงานของหน่ วยงานได้อย่างไร มี บุคลากร
สนับสนุนให้เกิดผลสาเร็ จได้หรื อไม่ ระบบมีประโยชน์ในการบริ หารจัดการอย่างไร
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2. ศึ ก ษาความเป็ นไปได้ใ นการพัฒ นาระบบ ก าหนดแนวทางการแก้ไ ขปั ญ หา การพัฒ นาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อเป็ นแหล่งจัดเก็บข้อมูลรายงานวิจยั ฉบบสมบูรณ์ของหน่วยงาน และศึกษาระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูล
งานวิจยั จากที่ต่าง ๆ ที่จะนามาสนับสนุนในการทางาน เพื่อนาไปเป็ นข้อมูลสาหรับการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ สาหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3. การพิ จ ารณารายละเอี ย ดของการออกแบบและการประยุกต์ใช้งาน ในทางปฏิ บัติ การออกแบบ
ฐานข้อมูลเป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อการออกแบบฐานข้อมูล ขั้นตอนนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลและความสัมพันธ์ (Relationships) ของข้อมูลที่จะต้องมีในระบบ หรื อตามความต้องการใช้งานด้านต่าง ๆ
4. การเลื อกระบบจัดการฐานข้อมูล ขั้นตอนนี้ มีความสาคัญซึ่ งจะต้องทาการประเมิ นข้อดี ข้อเสี ยของ
ระบบด้วย สาหรับการออกแบบพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบู รณ์ ดาเนิ นการออกแบบโครงร่ างหน้าจอที่
เหมาะสม ออกแบบระบบการนาเข้าและจัดเก็บข้อมูล ด้วยโปแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล MySQL โดยใช้ภาษา PHP
5. การทดสอบระบบและการนาไปใช้ ขั้นตอนนี้เป็ นการทดสอบระบบและการนาระบบฐานข้อมูลไปใช้
หลังการพัฒ นาระบบและติ ด ตั้งระบบฐานข้อมูล รายงานวิจัยฉบับ สมบู รณ์ บนเซิ ร์ฟเวอร์ ผูว้ ิจัยดาเนิ น การทดสอบเพื่ อ
ตรวจสอบคุณภาพของระบบในด้านต่าง ๆ และปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง พร้อมติดตั้งระบบฐานข้อมูลรายงานวิจยั ฉบับ
สมบูรณ์ ผ่านเว็บไซต์ ระบบบริ หารงานวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรื อ “ระบบ RPM”
6. การบ ารุ งรั ก ษา ขั้น ตอนนี้ มี ค วามส าคัญ เช่ น กัน เป็ นขั้น ตอนที่ ไ ม่ เกี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นาระบบ
สารสนเทศ เนื่ องจากเป็ นการดาเนิ นการเมื่ อมี การนาระบบไปใช้งานจริ งแล้ว เมื่ อระบบได้เริ่ มดาเนิ นการ จะต้องมี การ
เตรี ยมการบารุ งรั กษาฐานข้อมูล โดยการสารองข้อมูล (Data Backup) และการกู้คืนระบบ (Data Recovery) ในกรณี เกิ ด
เหตุการณ์ที่ทาให้ระบบไม่สามารถทางานต่อไปได้นอกจากนี้ ต้องมีการปรับปรุ งระบบ เพื่อแก้ไขระบบให้ถูกต้อง สามารถ
คืนสู่ สภาวะ ปกติได้โดยเร็ ว ฯลฯ ซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานระบบฐานข้อมูลจริ ง เพื่อบารุ งรักษาให้ระบบ
ฐานข้อมูลทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งเป็ น ขั้นตอนของการแก้ไข และปรับปรุ งระบบฐานข้อมูล ในกรณี ที่มีการ
เพิ่ม หรื อเปลี่ยนแปลงความต้องการของผูใ้ ช้ที่ส่งผลกระทบต่อระบบฐานข้อมูล
ระยะที่ 2 การศึ กษาความพึ งพอใจที่มี ต่ อระบบฐานข้ อมู ลรายงานวิจัย ฉบั บ สมบู ร ณ์ ส าหรั บ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้วจิ ยั ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร สามารถแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
- เจ้าหน้ากลุ่มวิจยั สถาบันวิจยั และพัฒนา จานวน 10 คน
- บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่เข้าใช้งานระบบระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม
2560
กลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
- เจ้าหน้ากลุ่มวิจยั สถาบันวิจยั และพัฒนา จานวน 5 คน คัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบ จานวน 2 คน
และนักวิจยั จานวน 3 คน
- ผูใ้ ช้ระบบฐานข้อมูล จานวน 30 คน เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560 โดยเป็ นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผูว้ จิ ยั ดาเนินการส่งลิงก์แบบประเมินผ่านอีเมล์ของบุคลากร
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2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพระบบฐานข้อมูล โดยสร้างข้อคาถาม
ให้ครอบคลุมสิ่ งที่ตอ้ งการวัดแต่ละด้าน หาคุณภาพแบบประเมินและวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาของ
Cronbach มีค่าเท่ากับ .857 โดยแบบประเมินแบ่งเป็ น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1แบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบประเมินมี ลกั ษณะเป็ นแบบสารวจรายการ
(Check list)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการทางานของระบบฐานข้อมูล จานวน 4 ด้าน โดยข้อคาถามมีลกั ษณะเป็ น
แบบมาตรฐานประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ประกอบด้วย
1) ด้านประสิ ทธิภาพ
จานวน 6 ข้อ
2) ด้านการออกแบบ
จานวน 4 ข้อ
3) ด้านการใช้งาน
จานวน 4 ข้อ
4) ด้านประโยชน์ของระบบ
จานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็ นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติมที่ตอ้ งการให้พฒั นาปรับปรุ งระบบฐานข้อมูลรายงาน
วิจยั ฉบับสมบูรณ์เป็ นลักษณะคาถามปลายเปิ ด
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ เข้าใช้งานระบบ ระหว่างเดือนตุลาคม–ธันวาคม
2560 เพื่อประเมินประสิ ทธิภาพระบบฐานข้อมูลที่พฒั นาขึ้น และนาแบบประเมินที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และ
เตรี ยมการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4. สถิตกิ ารใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้อ มู ล เชิ งปริ ม าณใช้ส ถิ ติ พ้ื น ฐานในการวิเคราะห์ ประกอบด้ว ย ค่ าความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และ ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) โดยมีการแปลผล ดังนี้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00
หมายความว่า
ระดับดีมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50
หมายความว่า
ระดับดี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50
หมายความว่า
ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50
หมายความว่า
ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.50
หมายความว่า
ระดับน้อยมาก
2. ข้อมูลเสนอแนะซึ่งเป็ นคาถามปลายเปิ ดใช้การวิเคราะห์เนื้อหาสังเคราะห์สรุ ปเขียนพรรณนาเป็ นความ
เรี ยงเกี่ยวกับผลการพัฒนา ประสิ ทธิภาพของระบบฐานข้อมูลรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ประกอบการอภิปรายผล

ผลและวิจารณ์ผล
1. ผลการศึกษา
1.1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ สาหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผูว้ จิ ยั
ใช้โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) และภาษาพีเอชพี (PHP) ในการจัดทาฐานข้อมูล หลังจากนั้น
ออกแบบหน้าจอโดย ใช้โปรแกรมสร้างเว็บเพจ Macromedia Dreamweaver ซึ่ งใช้งานภายใต้ระบบปฏิ บตั ิ การ Windows
ที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้นสามารถเข้าถึงได้จากตาแหน่ง https://rpm.rmutp.ac.th ดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2
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1.2 การศึ กษาความพึงพอใจที่ มีต่อประสิ ทธิ ภาพระบบฐานข้อมูลรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ สาหรับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความพึงพอใจระบบฐานข้อมูลรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รายงาน
1.ด้านประสิ ทธิภาพของระบบ
2. ด้านการออกแบบระบบ
3. ด้านการใช้งานระบบ
4. ด้านประโยชน์ของระบบ
รวม

(𝑥̅ )

S.D.

แปลผล

4.42
3.94
4.27
4.65
4.32

0.37
0.48
0.34
0.23
0.21

ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี

จากตารางที่ 1 พบว่า ผูใ้ ช้งานระบบมีความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ สาหรับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพรวมอยูใ่ นระดับดี (𝑥̅ = 4.32, S.D. = 0.21) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านประโยชน์ของระบบ (𝑥̅ = 4.65, S.D. = 0.23) รองลงมา คือ ด้าน ประสิทธิภาพของระบบ (𝑥̅
= 4.42, S.D. = 0.37) และ ด้านการใช้งานระบบ (𝑥̅ = 4.27, S.D. = 0.34) สาหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการออกแบบ
ระบบ (𝑥̅ = 3.94, S.D. = 0.48)

อภิปรายผล
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ สาหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยผูว้ ิจยั โดย
ใช้โปรแกรมการจัดการฐานข้อมู ลมายเอสคิ วแอล (MySQL) และภาษาพี เอชพี (PHP) ในการจัดท าฐานข้อมู ล หลังจากนั้น
ออกแบบหน้าจอโดย ใช้โปรแกรมสร้างเว็บเพจ Macromedia Dreamweaver ซึ่ งใช้งานภายใต้ระบบปฏิบตั ิการ Windows ที่ผวู ้ ิจยั
พัฒนาขึ้นสามารถเข้าถึงได้จากตาแหน่ ง http://rmutp.ac.th และ ผูใ้ ช้งานระบบฐานข้อมูลสามารถดาเนิ นการตามขั้นตอนต่าง ๆ
เพื่อนาเข้าข้อมูลรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ โดยฐานข้อมูลที่พฒั นาขึ้นมีความสามารถในการบันทึก แก้ไข ลบข้อมูล การเพิ่มเติม
และการสื บค้นข้อมูลได้ สาหรั บการประเมิ นความพึงพอใจที่ มีต่อประสิ ทธิ ภาพระบบฐานข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบู รณ์
ส าหรั บมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มี ประสิ ทธิ ภาพอยู่ในระดับดี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.32 และ ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.21 โดยด้านที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านประโยชน์ของระบบ ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากในปั จจุบนั หากสามารถนา
ประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานจะทาให้เกิดประโยชน์แก่นกั วิจยั เช่น สามารถลดการใช้กระดาษ
ในการทาเล่มรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการจัดส่ง เพราะนักวิจยั สามารถอัพโหลดข้อมูลจากที่ไหนก็
ได้ เป็ นต้น สาหรับด้านที่ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุ ด คือ ด้านการออกแบบระบบ ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากยังไม่ได้มีการพัฒนาปรับปรุ งหน้า
เว็บไซต์ระบบ RPM ให้มีสีสันและทันสมัย ซึ่ง กิตติวรรธน์ กิตติวรรธนา (2558) ได้พฒั นาระบบฐานข้อมูลวิจยั โรงเรี ยนนายสิ บ
ทหารบก ผลการวิจยั พบว่าการพัฒนาฐานข้อมูลวิจยั โรงเรี ยนนายสิ บทหารบกมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่ สุด ค่าเฉลี่ย
4.56 มีประสิ ทธิ ภาพอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ ย 4.33 และ รัตนาภรณ์ กาศโอสถ และ ปรัชญนันท์ นิ ลสุ ข (2552) ได้พฒ
ั นาระบบ
ฐานข้อมูลวิทยานิ พนธ์ฉบับเต็ม สาหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรังสิ ตผลการวิจยั พบว่าความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มี
ต่อระบบฐานข้อมูลวิทยานิ พนธ์ฉบับเต็มสาหรับห้องสมุด อิเล็กทรอนิ กส์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ ากับ 3.53 รวมถึ ง ภานุ วฒั น์ ขันจา (2555) ได้พ ฒ
ั นาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยแบบสร้ างเครื อข่ายงานวิจัยมี ชี วิต ส าหรั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดเก็บข้อมูลโดยใช้ระบบสารสนเทศ เป็ นสื่ อกลางรวบรวมข้อมูลร่ วมกับสถาบันวิจยั และพัฒนา
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พัฒนาระบบด้วยโปรแกรมภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL สร้ างระบบเชื่ อมโยงข้อมู ลนักวิจัย งานวิจัย แหล่ งทุ น และ
ข่าวสาร เพื่อสร้างศูนย์กลางข้อมูลงานวิจยั แบบสร้างเครื อข่ายงานวิจยั มีชีวิต ผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจยั แบบสร้าง
เครื อข่ายงานวิจยั มี ชีวิต สามารถจาแนกได้เป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ระบบฐานข้อมูลนักวิจยั และระบบ
สารสนเทศงานวิจยั มีผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.80

สรุ ปผลการวิจัย
1. สรุปผลการวิจยั
การพัฒ นาระบบฐานข้อ มู ล รายงานวิ จัย ฉบั บ สมบู ร ณ์ ส าหรั บ มหาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร
เป็ นรู ปแบบการวิจยั เชิงพัฒนา (Research and Development) ประกอบด้วย การศึกษา วิเคราะห์ปัญหา การออกแบบและพัฒนา
ระบบ การทดลองใช้งานระบบ และการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบ ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานวิจยั ฉบับสมบู รณ์ สาหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยใช้
โปรแกรมการจัด การฐานข้อ มู ล มายเอสคิ ว แอล (MySQL) และภาษาพี เอชพี (PHP) โดยฐานข้อ มู ล ที่ พ ัฒ นาขึ้ นมี
ความสามารถในการบันทึก แก้ไข ลบข้อมูล การเพิ่มเติม และการสื บค้นข้อมูลได้
2. ผูใ้ ช้งานระบบฐานข้อมูลรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความพึงพอใจ
ต่อระบบอยูใ่ นระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69
2. ข้ อเสนอแนะ
1. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่หลากหลายหรื อครอบคลุมทุกกระบวนการของการวิจยั และควรปรังปรุ ง ข้อมูล
ในระบบให้สมบูรณ์ ครบถ้วน และเป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งานด้านสถิติและการบริ หารงานวิจยั
ของหน่วยงาน
2. ควรพัฒ นารู ปแบบหน้าเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย เข้ากับสถานการณ์ และนโยบายของหน่ วยงานที่ จะเป็ น
Digital University
3. รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ที่นาเข้าระบบควรเป็ นรู ปแบบเดี ยวกัน จึงควรมีพฒั นารู ปแบบการจัดทารายงานวิจยั
ฉบับสมบูรณ์ให้เป็ นมาตรฐานและรู ปแบบเดียวกันทั้งหน่วยงาน

กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ครั้งนี้ สาเร็ จลุล่วงด้วยดี โดยได้รับการสนับสนุ นงบประมาณเงิ นรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และความร่ วมมือในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจากสานักวิทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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การพัฒนาฐานข้ อมูลความหลากหลายทางชี วภาพของพืชสมุนไพร
พืน้ เมืองน่ าน เพื่อการแสดงผลข้ อมูลด้ วยระบบคิวอาร์ โค้ ด
Development of Indigenous Medicinal Plants Nan Biodiversity Database
and Display With The QR Code.
พัชราภรณ์ หงส์สิบสอง1 ศศิวมิ ล วงค์ทา1 และ ทศพล เต๋ จะกาศ1
Patcharaporn Hongsibsong1 Sasiwimon Wongta 1 and Thodsapon Taojagaat 1

บทคัดย่อ
การพัฒนาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรพื้นเมืองน่าน เพื่อการแสดงผลข้อมูลด้วยระบบ
คิวอาร์ โค้ด มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1)พัฒนาฐานข้อมูลพืชสมุนไพรพื้นเมืองน่ าน 2)เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลพืช
สมุนไพรพื้นเมืองน่าน ให้เป็ นที่รู้จกั ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด จัดเก็บข้อมูลที่ผา่ นการสารวจ รวบรวมองค์ความรู ้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านต่างๆ ดังเช่น นายอินปั๋ น ทาคาสม ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตรกรรมและการแพทย์แผนไทยจากบ้านดู่ใต้
อาเภอเมืองน่าน นายอาหล่า มูลหล้า ปราชญ์ชาวบ้านด้านหมอพื้นบ้านและหมอสู่ ขวัญจากบ้านม่วงตึ๊ด อาเภอภูเพียง และ
นายสังเวียน โนเสน ปราชญ์ชาวบ้านด้านหมอพื้ นบ้านและหมอสู่ ขวัญ จากบ้านนาเหลื อง อาเภอเวียงสา จังหวัด น่ าน
สรุ ปผลการพัฒนาระบบ พบว่าผูใ้ ช้มีประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานระบบมากที่ สุด ( X = 4.60) สามารถมองเห็ นรายละเอียด
ตามหลักพฤกษศาสตร์ ได้อย่างชัดเจนและรอบด้าน โดยมีจานวนข้อมูลมากกว่า 100 ชนิ ด ทั้งนี้ ระบบมีส่วนในการค้นหา
ข้อมู ลพื ชสมุน ไพรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ใช้งานง่าย สามารถเชื่ อมต่ อระบบฐานข้อมู ลฯ อย่างมี คุ ณ ภาพในระดับ มากที่ สุด
( X = 4.61)
คาสาคัญ : ฐานข้อมูลสมุนไพร, สมุนไพรพื้นเมืองน่าน, พืชสมุนไพรน่าน
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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

บทนา
จังหวัดน่ านเป็ นจังหวัดที่ มีความหลากหลายทางชีวภาพต่อหน่ วยพื้นที่ สูง มีความร่ ารวย อุดมสมบูรณ์ดว้ ยความ
หลากหลายทางชีวภาพมาแต่อดีตจวบจนปั จจุบนั ปรากฏในหลากหลายรู ปแบบหนึ่งในนั้นคือเรื่ องพืชสมุนไพรพื้นเมืองน่าน
ทั้งที่ ใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บและใช้บ ารุ งรักษาสุ ขภาพอนามัย อย่างไรก็ดีการใช้ประโยชน์และพึ่งพาทรัพ ยากรที่ มีอยู่ใน
ธรรมชาติเป็ นการบริ โภคทรัพยากรอย่างฟุ่ มเฟื อย โดยไม่คานึ งถึงขีดจากัดและศักยภาพในการฟื้ นตัวของทรัพยากรดังกล่าว
ส่ งผลกระทบต่อเอกลักษณ์ และความสาคัญของพืชสมุนไพรพื้นเมืองในจังหวัดน่ าน จึ งเป็ นปั ญหาเร่ งด่ วนที่ จะต้องวาง
แนวทางที่ ชดั เจนอย่างเป็ นรู ปธรรม ในการดาเนิ นงาน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการอนุ รักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้นจึ งจาเป็ นต้องมีการวิจยั พัฒนาองค์ความรู ้ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โดยนาเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะช่วยให้ทอ้ งถิ่นสามารถธารงรักษาขุมทรัพย์อนั ทรงคุณค่ามหาศาลจากความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่าง
มัน่ คงและยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลพืชสมุนไพรพื้นเมืองน่าน
2. เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรพื้นเมืองน่าน ให้เป็ นที่รู้จกั ในวงกว้างผ่าน
ระบบคิวอาร์โค้ด
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ภราดร สุ รียพ์ งษ์ และคณะ (2554) ได้จดั ทาโครงการวิจยั รวบรวมองค์ความรู ้และพัฒ นาผลิตภัณฑ์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง : โครงการย่อยที่ 11 การพัฒนาฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง (Highland E-Herbarium) มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชี วภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้น ที่ สูง ให้มีความน่ าสนใจและเป็ นที่ รู้จักในวงกว้าง
รวมทั้งเป็ นแหล่งข้อมูลและศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง
โดยให้บริ การข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ซึ่ งเป็ นผลจากการสารวจและรวบรวมองค์ความรู ้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทาระบบข้อมูล MySQL เพื่อพัฒนาเป็ น E-herbarium ซึ่งเป็ นระบบ
ที่ ผูใ้ ช้สามารถสามารถมองเห็ นรายละเอียดตามหลักพฤกษศาสตร์ ได้อย่างชัดเจนและรอบด้าน (360 องศา) ให้มีจานวน
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ฐานข้อมูลเพิ่มขึ้นจากเดิม 30 ชนิ ด เป็ น 100 ชนิ ด โดยการใช้งานระบบ Highland e-herbarium จะมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
โดยผูใ้ ช้สามารถค้นหาข้อมูลและสามารถได้รับผลลัพธ์ตรงตามความต้องการและสามารถนาไปใช้ได้มากกว่าเดิม
พันธวัฒ น์ จตุพ ร (2557) ได้ท าการศึ กษาเรื่ องพื ชสมุนไพรไทยสาหรับ งานสาธารณสุ ขมูลฐานบนเว็บ ไซต์ผล
การศึกษาผูใ้ ช้ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรไทยสาหรับงานสาธารณสุขมูลฐานบนเว็บไซต์ พบว่ามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ด้านคือ 1) การออกแบบและการจัดรู ปแบบหน้าโฮมเพจ 2) การจัดเตรี ยมเนื้ อหา 3)ประโยชน์
ของฐานข้อมูล และ 4) การเข้าถึงฐานข้อมูล จึงสรุ ปได้วา่ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ในครั้งนี้ มีประสิ ทธิ ภาพ
เพียงพอต่อผูใ้ ช้ในการเข้าถึงและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่จะเข้ามาทาการสื บค้นพืชสมุนไพรไทยสาหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน
ประวัติชีวิตและผลงานนายอินปั๋ น ทาคาสม ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการเกษตรกรรมและการแพทย์แผนไทย เกิดวันที่ 25
ธันวาคม พ.ศ. 2477 เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ภูมิลาเนา บ้านเลขที่ 170/3 ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมือง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 054741119, 089-2650359 ประธานชมรมแพทย์พ้นื บ้าน จบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้านน้ าลัดสบแก่น หมู่ที่ 5 ตาบลนา
ปั ง อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน และศึกษาต่อนักธรรมตรี ที่วดั นาปั ง จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2493 ชีวิตวัยเด็ก เมื่อข้าพเจ้ายัง
เป็ นเด็กก็ได้ช่วยพ่อหาพืชสมุนไพรมาทายา และติดตามพ่อไปดูคนป่ วยตามหมู่บา้ นและตาบลใกล้เคียงเสมอ และรู ้จกั ต้นพืช
สมุนไพรเป็ นอย่างดี หลังจากที่พอ่ เสี ยชีวติ ข้าพเจ้าได้สืบสานเจตนารมณ์ของพ่อโดยการเป็ นหมอพื้นบ้านที่ดี ผลงานที่ริเริ่ ม
สร้างสรรค์ขา้ พเจ้าเป็ นหมอที่ ไม่เห็ นแก่ตวั และไม่เคยเรี ยกร้องเงิ นทองจากคนป่ วย จนได้รับเลือกให้เป็ นประธานชมรม
แพทย์พ้ืนบ้าน และช่วยเหลือค่าอาหาร ค่ารถ แก่เพื่อนสมาชิ กในวงการเดี ยวกันเสมอมา ผลงานซึ่ งเป็ นที่ ยอมรับในสังคม
ข้าพเจ้าเป็ นหมอพื้นบ้านได้รับการยอมรับจากชาวบ้าน ทาให้ได้รับโล่ดีเด่นจากทางกระทรวงศึกษาธิ การจังหวัด ได้เกียรติ
บัตรจากผูว้ ่าราชการจังหวัดน่ าน และได้เกี ยรติบตั รจากอธิ การบดี กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เนื่ องในการร่ วมจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่ งชาติครั้งที่ 6 ณ ศูนย์แสดง
สิ นค้าและการประชุม อิมแพคเมืองทองธานี
ประวัติชีวิตและผลงานนายอาหล่ า มูลหล้า ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านหมอพื้นบ้านและหมอสู่ ขวัญ เชื้อชาติไทย สัญชาติ
ไทย ภูมิลาเนาบ้านเลขที่ 135 ตาบลม่วงตึ๊ด อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 084-3655761จบการศึกษาปริ ญญาตรี จาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ห้องเรี ยน วัดพระธาตุแช่แห้ง
ประวัติชีวิตและผลงานนายสังเวียน โนเสน ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านหมอพื้นบ้านและหมอสู่ ขวัญเชื้ อชาติ ไทย สัญชาติ
ไทย ภูมิลาเนา บ้านเลขที่ 39 ตาบลนาเหลือง อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้านนา
เหลืองไชยราม หมูท่ ี่ 4 ตาบลนาเหลือง อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ขอบเขตการวิจยั
ขอบเขตการสร้างฐานข้อมูล จัดเก็บรายละเอียดผูใ้ ช้งานดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลผูด้ ูแลระบบ
2. ข้อมูลผูใ้ ช้ทวั่ ไป
ขอบเขตการพัฒนาฐานข้อมูล
1. สร้ างฐานข้อมูลพืชสมุ นไพรพื้น เมื องน่ านและสร้ างเว็บ ไซต์ที่สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลที่ แสดง
รายละเอียดตามหลักพฤกษศาสตร์ได้อย่างชัดเจนและรอบด้าน โดยมีจานวนข้อมูลมากกว่า 100 ชนิด
2. เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรพื้นเมืองน่าน ให้เป็ นที่รู้จกั ในวงกว้างผ่านระบบคิวอาร์โค้ด
โดยให้บริ การข้อมูลพืชสมุนไพรพื้นเมืองน่าน
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึ กษาค้นคว้าและเก็บข้อมูลพืชสมุนไพรพื้นเมืองน่ าน คณะผูว้ ิจยั ได้ทาการลงพื้นที่ เพื่อหาข้อมูลจากปราชญ์
ชาวบ้าน ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย และหมอพื้นบ้านหรื อหมอสู่ ขวัญซึ่ งบุคคลเหล่านี้ เป็ นผูท้ ี่ อุดมไปด้วย ภูมิ
ความรู ้เป็ นอย่างดี ดังเช่นนายอินปั๋ น ทาคาสม ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตรกรรมและการแพทย์แผนไทยจากบ้านดู่ใต้
อาเภอเมืองน่าน นายอาหล่า มูลหล้า ปราชญ์ชาวบ้านด้านหมอพื้นบ้านและหมอสู่ ขวัญจากบ้านม่วงตึ๊ด อาเภอภูเพียง และ
นายสังเวียน โนเสน ปราชญ์ชาวบ้านด้านหมอพื้นบ้านและหมอสู่ขวัญจากบ้านนาเหลือง อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยได้
กาหนดระยะเวลาในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเป็ นระยะเวลา 3 เดือน
2. วิเคราะห์ออกแบบระบบข้อมูลพืชสมุนไพรพื้นเมืองน่าน

ผู้ดแู ลระบบ/ผู้ให้ ข้อมูล
- ตรวจสอบ, เพิ่ม, ลบ, แก้ไขข้อมูล

-รายงานข้อมูลสมุนไพร

- ประวัติผใู ้ ห้ขอ้ มูล/ผูด้ ูแลระบบ

-รายงานประวัติผใู ้ ห้ขอ้ มูล

- ข้อมูลสมุนไพร

ระบบฐานข้ อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพของพืช
สมุนไพรพื้นเมืองน่ าน

- รายงานข้อมูลสมุนไพร

- รายงานประวัติผใู ้ ห้ขอ้ มูล
- ค้นหาข้อมูลสมุนไพร

ผู้ใช้ งาน
ภาพที่ 1 Context Diagram ระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพรพื้นเมืองน่าน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

953

ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพรพื้นเมือง
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ทาการออกแบบให้มีตารางเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม MySQL ในการสร้างฐานข้อมูล
ชื่อว่า E-Herb แบ่งออกเป็ น 4 ตาราง ซึ่งมีชื่อตารางและหน้าที่ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ชื่อและหน้าที่ของตารางในฐานข้อมูล
ลาดับที่
ชื่อตาราง
รายละเอียด
1
Herb
เก็บข้อมูลพืชสมุนไพร
2
TypeHerb
เก็บข้อมูลประเภทหรื อส่วนที่ใช้เป็ นยาของสมุนไพร
3
User_list
เก็บข้อมูล Username และ Password
4
PrintCard
เก็บข้อมูลการพิมพ์บตั รสมุนไพร
4. ติดตั้งและทดลองใช้งาน โดยนาระบบให้แก่ปราชญ์ชาวบ้านทั้ง 3 ท่านได้ทาการทดลองใช้งาน และนาระบบไปติดตั้ง
ให้แก่ผใู ้ ช้งานระบบ
5. สร้างเว็บไซต์และระบบคิวอาร์โค้ด เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรพื้นเมืองน่าน
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ผลการวิจัยและวิจารณ์ผล
การออกแบบหน้าจอหลัก คือ การกาหนดสิ ทธิการใช้งาน มีอยู่ 2 ระดับ
1. ผูด้ ูแลระบบ
2. ผูใ้ ช้งานทัว่ ไป

ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอสาหรับการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพรพื้นเมืองน่าน

ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอเมนูหลักการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพรพื้นเมืองน่าน
เมื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนจะสามารถลงรายการ บันทึก แก้ไข และลบข้อมูลต่างๆ ได้ดงั ภาพ
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ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอลงทะเบียนระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพรพื้นเมืองน่าน

ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอรายงานข้อมูลพืชสมุนไพรพื้นเมืองน่าน
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ระบบสามารถค้นหาข้อมูลตามรหัสสมุนไพร ภาษาถิ่น ภาษากลาง ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ชิ่อวงศ์ และสรรพคุณ

ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอการสื บค้นข้อมูลพืชสมุนไพรพื้นเมืองน่าน
สร้างเว็บไซต์และระบบสื บค้นข้อมูลพืชสมุนไพรพื้นเมืองน่านผ่านเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด

ภาพที่ 8 แสดงผลข้อมูลด้วยระบบคิวอาร์โค้ด
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วิจารณ์ผล
การพัฒนาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรพื้นเมืองน่าน ผ่านการแสดงผลข้อมูลด้วยระบบ
คิวอาร์ โค้ด ผลการวิจยั พบว่าระบบสามารถอานวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลสมุนไพรได้จริ ง ระบบใช้งานง่าย ไม่
ยุง่ ยาก สามารถจัดการข้อมูลสมุนไพร สามารถจัดเก็บสมุนไพร ระบบมีความสามารถค้นหาข้อมูลตามรหัสสมุนไพร ภาษา
ถิ่น ภาษากลาง ชื่ อทางวิทยาศาสตร์ ชิ่ อวงศ์ และสรรพคุณของสมุนไพร มีระบบรักษาความปลอดภัยก่อนเข้าใช้งาน และ
ระบบสามารถกาหนดสิ ทธิ ของผูใ้ ช้งานได้อย่างชัดเจน โดยนาโปรแกรม MySQL ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่ ผูใ้ ช้สามารถ
มองเห็นรายละเอียดตามหลักพฤกษศาสตร์ ได้อย่างชัดเจนและรอบด้าน โดยมีจานวนข้อมูลมากกว่า 100 ชนิ ด ผูใ้ ช้สามารถ
ค้นหาข้อมูลและได้รับผลลัพธ์ตรงตามความต้องการ และสามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ และผลการประเมินจาก
ผูใ้ ช้งานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพันธวัฒน์ จตุพร (2557) ที่ได้กล่าวสรุ ปไว้วา่ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ใน
ครั้งนี้ มีประสิ ทธิภาพเพียงพอต่อผูใ้ ช้ในการเข้าถึงและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่จะเข้ามาทาการสื บค้นพืชสมุนไพรไทยสาหรับ
งานสาธารณสุ ขมูลฐาน ส่ วนปั ญหาที่พบในการใช้งานระบบ คือ กลุ่มผูใ้ ช้งานระบบมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการใช้งาน
คอมพิวเตอร์นอ้ ย ทาให้เมื่อทดลองใช้งานระบบแล้วจะมีปัญหาบ้าง ดังนั้นควรมีการฝึ กอบรมการใช้งานให้แก่ผใู ้ ช้งานระบบ
ก่อนจะนาระบบไปใช้งานจริ ง ด้านการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรพื้นเมืองน่าน ให้เป็ นที่รู้จกั ในวง
กว้างผ่านระบบคิวอาร์ โค้ด พบว่ากลุ่มผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจต่อการนาเทคโนโลยีคิวอาร์ โค้ดมาให้บริ การด้านข้อมูล
ข่าวสารในระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของภราดร สุรียพ์ งษ์ และคณะ (2554) ที่ได้สรุ ปไว้วา่ จากการทดสอบระบบ
E-Herbarium ที่ ถู ก พัฒ นาขึ้ น ในงานวิจัย ครั้ งนี้ พบว่า ระบบสามารถท างานได้ตรงตามความต้อ งการของผูใ้ ช้ต ามที่ ไ ด้
ออกแบบไว้ในแผนการวิจยั และให้ผลเป็ นที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตามการประเมินผลโดยรวมของระบบควรจะมีการจัดทาขึ้น
เมื่อระบบได้ถูกนาไปใช้งานเป็ นระยะเวลาหนึ่ ง ทั้งนี้ เพื่อให้ผใู ้ ช้ได้มีความคุน้ เคยกับการเปลี่ยนแปลง (Change) จากระบบ
เดิ มซึ่ งเป็ นรู ป แบบของฐานข้อมู ล (Database) มาสู่ ห้อ งสมุ ด พื ชเสมื อ นจริ งระบบอิ เล็ค ทรอนิ ค ส์ (E-Herbarium Virtual
Library)

สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการดาเนินการผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาค้นคว้า เก็บข้อมูล วิเคราะห์ออกแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูล ทดลองใช้
งานระบบ และสร้างเว็บไซต์อย่างเป็ นขั้นตอน ตามวงจรการพัฒนาระบบ ซึ่งผลจากการพัฒนาระบบ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. ระบบสามารถแสดงผลข้อมูลทางกายภาพของพืชสมุนไพรพื้นเมืองน่าน โดยมีรายละเอียดแต่ละส่วนของพืช
เช่น ดอก ใบ ลาต้น ราก ผล และนิเวศ ของพืชจานวน 100 ชนิด และยังสามารถถ่ายทอดความรู ้เกี่ยวกับประโยชน์และ
วิธีการใช้งานได้อย่างเหมาะสม
2. ระบบมีส่วนค้นหาข้อมูลพืชสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการค้นหา สามารถเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลฯ
อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อการใช้งาน โดยแบ่งวิธีการค้นหาออกเป็ น 4 ประเภทคือ การค้นหาจากรหัสสมุนไพร ชื่อภาษาถิ่น ชื่อ
ภาษากลาง ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ และสรรพคุณของพืช ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อนักวิจยั และผูใ้ ช้โดยตรง
3. สร้างเว็บไซต์และใช้ระบบคิวอาร์โค้ด มีการจัดวางรู ปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรพื้นเมืองน่าน
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ระบบม่ านพรางแสงอาทิตย์อัตโนมัติสาหรับโรงเรื อนอัจฉริยะ
Automatic Solar Curtain Systems for Smart Farm
บุญญฤทธิ์ วังงอน1*
Bunyarit Wangngon1*

บทคัดย่อ
เนื่ องจากปั จจุบันประเทศไทยเข้าสู่ เกษตรยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 การนาเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาททางด้านการเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดแรงงาน ลดต้นทุนและสามารถเพิ่มผลผลิตได้ ประเทศไทยตั้งอยู่
บนพื้นที่ เขตร้อนชื้ นตอนกลางวันสภาพอากาศร้อนอุณหภูมิสูง ทาให้พืชผักบางชนิ ดเสี ยหาย ปั ญหาที่ พบในโรงเรื อน
เพาะปลูกพืชผักไม่สามารถทนต่อแสงแดดร้อนจัดและอุณหภูมิสูงทาให้พืชผักใบและยอดไหม้เสี ยหาย งานวิจยั นี้ ออกแบบ
ระบบม่านพรางแสงอาทิ ตย์อตั โนมัติสาหรับโรงเรื อนอัจฉริ ยะ เพื่อเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น เมล่อน สลัด และต้นอ่อน
ของพืชผักต่างๆ พื้นที่โรงเรื อนที่ใช้ในการทดสอบม่านพรางแสงอาทิตย์อตั โนมัติขนาด 6 x 12 เมตร โรงเรื อนเป็ นระบบ
กึ่งปิ ดหลังคามุงด้วยพลาสติกด้านข้างใช้มงุ ้ กันแมลงอากาศสามารถถ่ายเทได้ ใช้มอเตอร์ขนาด 350 วัตต์ เป็ นต้นกาลังในการ
ดึงลวดสลิงเพื่อเปิ ด-ปิ ดม่านพรางแสง การทางานของระบบม่านพรางแสงอาทิตย์มี 2 ระบบ คือ กึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ
การทางานแบบอัตโนมัติมีเซนเซอร์ วดั ค่าแสงแดดและอุณหภูมิส่งข้อมูลประมวลผลยังชุดควบคุมเพื่อสั่งการทางานของ
มอเตอร์ เมื่อแสงแดดหรื ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นระบบควบคุมจะสัง่ มอเตอร์ปิดม่านพรางแสง เมื่อแสงแดดหรื ออุณหภูมิลดลง
ระบบควบคุมก็จะสั่งมอเตอร์ เปิ ดม่านพรางแสงอาทิ ตย์ออก ผลจากการทดสอบม่านพรางแสงพบว่าสามารถทางานตาม
เงื่อนไขที่ต้ งั ไว้ในโปรแกรมและสามารถลดอุณหภูมิลงได้ 1-3 องศาเซลเซียส
คาสาคัญ : ม่านพรางแสง, โรงเรื อนอัจฉริ ยะ, 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

บทนา
เกษตรกรรมเป็ นอาชีพหนึ่ งที่มีมาตั้งแต่แรกเริ่ มของประเทศไทย เนื่ องจากประเทศไทยตั้งอยูบ่ นภูมิประเทศและ
ภูมิ อ ากาศที่ เหมาะสมส าหรั บ การปลู ก พื ช เกษตรกรส่ ว นใหญ่ ยงั ต้อ งพึ่ งพาอาศัยธรรมชาติ เป็ นหลัก เช่ น ปริ ม าณฝน
แสงแดดและฤดูกาลซึ่งมักจะแปรปรวนไม่สามารถควบคุมสภาพอากาศให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิ ดได้ พืชเศรษฐกิจบาง
ชนิ ดตลาดมี ค วามต้องการสู ง มี ค วามต้อ งการสภาวะส าหรั บ การเจริ ญ เติ บ โตและให้ ผลผลิ ต ที่ แ ตกต่ างกัน ไป ดังนั้น
เกษตรกรจึ งประสบปั ญหาทางด้านคุณภาพและปริ มาณอยู่เสมอ แนวทางการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวเกษตรกรจะสามารถ
ควบคุมทั้งคุณภาพและปริ มาณได้ตอ้ งทาให้สภาวะที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของพืชสามารถควบคุมได้โดยต่างประเทศได้
แก้ไขปั ญหาดังกล่าวโดยใช้โรงเรื อนเพาะปลูกพืช
โรงเรื อนเพาะปลูกในยุคแรกเริ่ ม มีวตั ถุประสงค์เพื่อปกป้ องพืชจากสภาพอากาศและสภาแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
ในบางช่วงเวลาสาหับการเพาะปลูก จึงทาให้เกิดการศึกษาค้นคว้าและวิจยั เกี่ยวกับการปลูกพืชในโรงเรื อนเพาะปลูกมากขึ้น
ทาให้มีการออกแบบและใช้ประโยชน์โรงเรื อนอีกหลายด้าน ได้แก่ การปกป้ องรักษาพืชจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม
การควบคุมการเจริ ญเติบโตของพืช การควบคุมการดัดแปลงพันธุ กรรมของพืช และการขยายช่วงเวลาการเพาะปลูกได้
ยาวนานขึ้น
โรงเรื อนเพาะปลูกมีแพร่ หลายในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศร้อนจัดและหนาวจัดซึ่งส่งผล
ต่อการเจริ ญเติบโตของพืช ปั จจุบนั ประเทศไทยนิ ยมการปลูกพืชในโรงเรื อนเพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากสามารถแก้ปัญหาเรื่ อง
คุ ณ ภาพและปริ ม าณผลผลิ ต ดังกล่ า ว อาทิ เช่ น ปริ ม าณน้ า แสงแดด อุ ณ หภู มิ ค วามชื้ น สามารถควบคุ ม และเร่ ง การ
เจริ ญเติบโตของพืชได้อย่างเหมาะสม ผลจากการวิจยั ของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ หลังคา
พลาสติกสาหรับโรงเรื อนช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้านคุณภาพและผลผลิตของพืช พลาสติกที่มีส่วนผสมของโพลีเอธิ ลีนที่
ผสมสี ต่างๆ เช่น สี ขาว เหลือง แดง เขี ยว ส่ งผลให้ความยาวคลื่ นแสงที่ ส่องผ่านหลังคามายังพืชมี คุณสมบัติแตกต่างกัน
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ยกตัวอย่างเช่น สี ขาวทาให้เมล่อนหรื อพืชตระกูลแตงมีผลที่ แก่เร็ ว มีน้ าหนักดีและความหวานเพิ่มขึ้น สี เหลืองและสี แดง
ส่งผลให้มะเขือเทศมีผลที่โตกว่าสี อื่นเป็ นต้น

ภาพที่ 1 แสงแดดและอุณหภูมิที่ร้อนจัดส่งผลให้พืชในโรงเรื อนเกิดใบไหม้ทาให้ผลผลิตเสี ยหาย
ณ โรงเรื อนต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
การติ ดตั้งชุ ดควบคุ มอัตโนมัติรักษาความชื้ น ในดิ น ส าหรับ การปลูก ผักกาดหอมในโรงเรื อน สามารถรั กษา
ความชื้นและอุณหภูมิได้ดีกว่าการปลูกแบบกลางแจ้ง ทั้งจานวนใบ ความสู งและน้ าหนัก [6] สุ ทธิจิตต์ และคณะฯ ได้ศึกษา
การผลิตผักปลอดสารพิษ พบว่าผักสลัด (Green Wave) ที่ ปลูกภายในโรงเรื อน มีความสู งและเส้นผ่านศู นย์กลางทรงพุ่ม
มากกว่าการปลูกแบบภายนอกโรงเรื อน และมีอตั ราการรอดสูงถึง 80 – 90 เปอร์เซ็นต์
บทความวิจยั นี้ เล็งเห็ นความสาคัญกับการออกแบบและทดสอบเกี่ ยวกับม่านพรางแสงอาทิ ตย์อตั โนมัติสาหรับ
โรงเรื อนอัจฉริ ยะที่ สามารถปิ ด-เปิ ดม่าน ตามปริ มาณแสงแดดที่ ส่งผลต่อพืชบางชนิ ด โดยเฉพาะเมล่อนที่ กาลังประสบ
ปั ญ หาใบและยอดไหม้ตน้ พื ชหยุดการเจริ ญ เติ บโตส่ งผลเสี ยต่อคุ ณ ภาพและผลผลิ ต การเลื อกพลาสติ กซึ่ งมี คุณ สมบัติ
ควบคุมสัดส่ วนช่วงแสงที่ ส่องผ่านเข้าไปในโรงเรื อน ช่วยตัดช่วงแสงที่ เป็ นอันตรายต่อพืช เช่น รังสี อลั ตราไวโอเลตและ
อินฟราเรด เพิ่มการกระจายแสงให้ครอบคลุมในโรงเรื อน และใช้ระยะเวลาปลูกสั้นลง แต่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้น

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ทฤษฎีการการกระจายอุณหภูมขิ องอากาศ
การไหลเวียนของอากาศและพฤติกรรมการไหลของอุณหภูมิ ที่ เกิ ดขึ้ นในปริ เวณที่ ถูกปิ ดกั้นหรื อในโรงเรื อน
เพาะปลูกสามารถทานายพฤติกรรมของการไหลเวียนของอุณหภูมิได้โดยอาศัยทฤษฎีสมการ นาเวียร์ – สโตกส์ ได้ดงั นี้
∂ρ
∂t

+

∂(ρu)
∂x

+

∂(ρv)
∂y

(1)

=0

เมื่อ

𝜌 คือ ค่าความหนาแน่น (Mass Density)
𝑡 คือ ค่าเวลา
𝑢 และ 𝑣 คือ ค่าความเร็ วของไหลในแกน 𝑥 และ 𝑦

และสมการการอนุรักษ์พลังงานได้ดงั นี้
𝜌 {𝑢

∂e
∂t
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𝜌 คือ ค่าความหนาแน่น (Mass Density)
𝑒 คือ ค่าพลังงานภายในต่อมวลหนึ่งหน่วย
𝑘 คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์การนาความร้อน
𝑞 คือ ค่าปริ มาณความร้อน
สมการนาเวียร์และสมการการอนุรักษ์พลังงานมีความเกี่ยวเนื่องกับค่าอุณหภูมิในโรงเรื อนเนื่องจาก หากค่า
ปริ มาณความร้อน และค่าสัมประสิ ทธิ์การนาความร้อน เพิ่มมากขึ้นจะส่งผลทาให้ค่าอุณหภูมิโดยเฉลี่ยภายในโรงเรื อน
เพิ่มขึ้น หากลดค่าปริ มาณความร้อนลงได้จากการพรางแสงก็จะส่งผลให้อุณหภูมิภายในโรงเรื อนลดลง
2. การออกแบบและสร้ างโรงเรื อน
การออกแบบโรงเรื อนปลูกพืชเบื้องต้นต้องคานึงถึงความเหมาะสมกับชนิดพืชและพื้นที่ปลูก ปั ญหาที่เกิดจากการ
เพาะปลูกพืชในโรงเรื อนประเทศไทย คือ การนาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศไทย โดยไม่คานึ งถึงความ
แตกต่างสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศซึ่ งประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้ น ทาให้เกิ ดความร้อนสะสมขึ้นภายใน
โรงเรื อน หากมีการจาลองการไหลเวียนของอากาศก็สามารถจะออกแบบและสร้างโรงเรื อนเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสม
การสร้างโรงเรื อนแบบกึ่งปิ ดสร้างบนพื้นที่กลางแจ้งที่ ไม่มีน้ าท่วมขังสามารถระบายน้ าได้ดี พื้นที่ในโรงเรื อนมี
ขนาด (กว้าง x ยาว x สู ง) 6 x 12 x 2.5 เมตร โครงสร้างทาจากเหล็กท่อขนาด 2 นิ้ว หลังคาแบบหน้าจัว่ ทามุมเอียง 20 องศา
ผนังด้านข้างของโรงเรื อนใช้มุง้ ลวดกันแมลงเบอร์ 32 สามารถกันแมลงได้และถ่ายเทอากาศได้ดีกว่าพลาสติ กแบบปิ ด
หลังคาใช้โพลิเอทิลีนหน้า 70 ไมโครเมตร เพื่อป้ องกันฝนและรังสี ยวู ไี ด้บางส่วน ฐานด้านข้างผนังใช้อิฐบล็อกก่อขึ้นมาประ
มาน 2 ก้อนเพื่ อกัน น้ าจากด้านนอกเมื่ อมี ฝ นตกและเหล็กโครงสร้ างจากการผุกร่ อน บริ เวณพื้น โรงเรื อนใช้ทรายปู พ้ื น
ประมาณ 10-15 เซนติเมตร แล้วเททับด้วยหิ นคลุกเพื่อการระบายน้ าได้ดี ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราและโรคที่มาทาลายต้นพืชได้

ภาพที่ 2 โรงเรื อนแบบกึ่งปิ ดขนาด 6 x12 เมตร
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3. ระบบม่ านพรางแสงอาทิตย์ อตั โนมัติ
ระบบควบคุมม่านพรางแสงอาทิตย์อตั โนมัติที่ใช้ในงานวิจยั นี้ ใช้ชุดควบคุมม่านพรางแสงอัตโนมัติประกอบด้วย
อุป กรณ์ ห ลักๆ ดังนี้ 1). มอเตอร์ ส าหรั บ ม่ านพรางแสงท าหน้าที่ ในการปิ ด-เปิ ดม่ านแสงอาทิ ต ย์ 2).เซนเซอร์ (Sensor)
ตรวจวัดแสงอาทิตย์ทาหน้าที่รับค่าแสงอาทิตย์โดยเฉลี่ย และเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิโดยเฉลี่ยในแต่ละช่วงของวันและส่ ง
ค่าไปยังชุดประมวลผล 3). ชุดประมวลผลโปรแกรมทาหน้าที่ ประมวลชุดคาสั่งค่าแสงอาทิ ตย์ที่เป็ นอันตรายต่อพืช โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่นามาใช้เป็ นตระกูลอาดูโน่ (Arduino) สามารถหาซื้ อได้ง่ายอีกทั้งราคาไม่แพงและภาษาที่ เขี ยน
โปรแกรมง่าย 4). ชุดควบคุ มม่านพรางแสงอาทิ ตย์สั่งการทางานไปยังมอเตอร์ ม่านพรางแสงเพื่อให้มอเตอร์ ทางานตาม
เงื่อนไขที่โปรแกรมไว้
ตูค้ วบคุมชุดพรางแสงอาทิตย์สามารถทางานได้ 2 ระบบ คือ ระบบอัตโนมัติและระบบกึ่งอัตโนมัติ ประกอบด้วย
ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ รี เลย์ไฟฟ้า และสัญญาณไฟแสดงการทางาน ลักษณะเป็ นตูเ้ หล็กกันน้ าสามารถติดตั้งที่โล่งแจ้ง
และมีความแข็งแรงอายุการใช้งานที่ยาวนาน ดังภาพที่ 3
ตารางที่ 1 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบม่านพรางแสงอาทิตย์อตั โนมัติ
ส่วนประกอบ
1. ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ อาดูโน่
2. เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ
3. เซนเซอร์ตรวจวัดค่าแสง
4. รี เลย์ไฟฟ้า
5. มอเตอร์ความเร็ วรอบต่าสาหรับม่านพรางแสงขนาด 350 วัตต์
6. ตูเ้ หล็กกันน้ า
7. ชุดรอกและม่านพรางแสง

จานวน
1 ชุด
8 ตัว
4 ตัว
1 ชุด
1 ชุด
1 ใบ
1 ชุด

M
ภาพที่ 3 ส่วนประกอบหลักของระบบม่านพรางแสงอาทิตย์แบบอัตโนมัติ
โปรแกรมที่ใช้มาควบคุมระบบม่านพรางแสงอัตโนมัติ ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูลอาดูโน่ซ่ ึ งปั จจุบนั ส่ วน
ใหญ่นิยมนามาเขียนโปรแกรมควบคุมมากขึ้นอีกทั้งราคาไม่แพง หลักการออกแบบชุดคาสัง่ โปรแกรมเขียนโปรแกรมลงบน
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บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยมีข้ นั ตอนดังนี้ ระบบม่านพรางแสงอาทิตย์อตั โนมัติมีการรับค่าจากเซนเซอร์ วดั อุณหภูมิ
และเซนเซอร์ วดั ค่าแสงโดยเฉลี่ยจากบริ เวณในโรงเรื อนซึ่ งเป็ นอินพุต ส่ งไปยังชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อประมวลผล
โดยอาศัยค่าอุณหภูมิและค่าแสงอาทิตย์เป็ นเงื่อนไขในการปิ ด – เปิ ดม่านพรางแสง หากค่าอุณหภูมิและค่าแสงที่วดั ได้ไม่ถึง
ค่าที่ ต้ งั ไว้ระบบม่านพรางแสงจะเปิ ดแบบอัตโนมัติ เมื่อระบบทางานจะมีการเก็บบันทึ กค่าต่างๆ เพื่อนาค่ามาวิเคราะห์ผล
และพัฒนาระบบต่อไป ดังภาพที่ 4 - 5

-

ภาพที่ 4 ไดอะแกรมการทางานไมโครคอนโทรลเลอร์ของระบบม่านพรางแสงอาทิตย์แบบอัตโนมัติ

ภาพที่ 5 ระบบม่านพรางแสงอาทิตย์แบบอัตโนมัติ
ระบบม่านพรางแสงอาทิตย์ใช้พลาสติกสี ดา (สแลน) ที่สามารถกรองแสง 60 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งให้แสงที่เพียงพอกับ
พืชทดลองปลูกเมล่อน พื้นที่ของม่านพรางแสงอาทิตย์ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร แบ่งออกเป็ น 3 ช่วง ช่วงละ 4 เมตร
ใช้เชื อกเอ็นในการช่วยดึงม่านปิ ด – เปิ ด และใช้สลึงยึด หัว – ท้าย ของแต่ละช่วงของม่านพรางแสงเชื่อมต่อไปยังมอเตอร์
ม่านพรางแสงอาทิตย์ ดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 ม่านพรางแสงอาทิตย์แบบอัตโนมัติ

ผลและวิจารณ์ผล
จากการทดลองเก็บข้อมูลอุณหภูมิโดยเฉลี่ยเดือน กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2560 ซึ่ งเป็ นช่วงค่าเฉลี่ยความเข้มแสง
รายเดือนมีค่าสูงที่สุดในรอบปี ณ สถานีวดั ความเข้มรังสี ดวงอาทิตย์ จังหวัดพิษณุโลก ค่าแสงโดยเฉลี่ยที่วดั ได้จากเซนเซอร์
จานวน 4 ตัว วัดค่าแสงในโรงเรื อนซึ่งมีผลต่อการทางานของระบบม่านพรางแสงเช่นเดียวกันกับอุณหภูมิ เนื่องจากค่าแสงที่
มากเกิ นไปส่ งผลเสี ยต่อต้นเมล่อน โดยใช้เซนเซอร์ วดั อุณหภูมิจานวน 8 จุด ติดตั้งภายนอกโรงเรื อนจานวน 4 จุด และ
ภายในโรงเรื อนระดับเดียวกับต้นเมล่อนจานวน 4 จุด ติดตั้งเฉลี่ยบริ เวณในโรงเรื อน จากภาพที่ 7 พบว่าอุณหภูมิภายนอก
โรงเรื อนมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิภายในโรงเรื อนตลอดเวลาทั้งวัน เนื่องจากภายในโรงเรื อนมีหลังคาพลาสติกโพลีเอธิลีนที่ผสม
สี ขาว ช่ วยในการกรองแสงและสะท้อนแสงออกไปบางส่ วนจึ งทาให้อุณ หภูมิภายในโรงเรื อนต่ ากว่าอุณหภูมิภายนอก
โรงเรื อน

ภาพที่ 7 เปรี ยบเทียบอุณหภูมิโดยเฉลี่ยภายนอกโรงเรื อนและอุณหภูมิภายในโรงเรื อน
จากภาพที่ 8 การเปรี ยบเที ยบอุณหภูมิภายนอกโรงเรื อนกับอุณหภูมิภายในภายในม่านพรางแสงอาทิ ตย์ พบว่า
เมื่อม่านพรางแสงอาทิ ตย์ทางานที่ อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซี ยส (สามารถตั้งค่าโปรแกรมที่เหมาสมกับพืชบางชนิ ดได้) หาก
อุณหภูมิถึงค่าที่ต้ งั โปรแกรมไว้จะส่งค่าไปยังโปรแกรมและสั่งมอเตอร์ม่านพรางแสงทางานปิ ดม่าน จะส่งผลทาให้อุณหภูมิ
ภายในโรงเรื อนที่มีม่านพรางแสงโดยเฉลี่ยลดลง
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ภาพที่ 8 เปรี ยบเทียบอุณหภูมิโดยเฉลี่ยภายนอกโรงเรื อนกับอุณหภูมิภายในภายในม่านพรางแสงอาทิตย์
จากภาพที่ 9 การเปรี ยบเที ยบอุณหภูมิโดยเฉลี่ยภายในโรงเรื อนกับอุณหภูมิภายในม่านพรางแสงอาทิ ตย์ พบว่า
อุณหภูมิภายในช่วงที่ก่อนถึง 30 องศาเซลเซี ยส เท่ากับอุณหภูมิภายภายในโรงเรื อน เนื่ องจากมอเตอร์ ม่านพรางแสงยังไม่
ทางานจะเริ่ มทางานก็ต่อเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซียสขึ้นไป
วงกลมสี แดง คือ ช่วงที่ การทางานของมอเตอร์ ม่านพรางแสงอาทิ ตย์อยูใ่ นสถานะเปิ ดม่าน เนื่ องจากค่าอุณหภูมิ
และค่าแสงยังไม่ถึงค่าที่ต้ งั ไว้ในโปรแกรม

ภาพที่ 9 เปรี ยบเทียบอุณหภูมิโดยเฉลี่ยภายในโรงเรื อนกับอุณหภูมิภายในม่านพรางแสงอาทิตย์
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สรุ ปผลการวิจัย
ผลการทดลองที่นาเสนอคือ กราฟที่ได้เก็บข้อมูลโดยเฉลี่ยช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2560 ซึ่งผลการทดลอง
ในบางวัน ระบบม่านพรางแสงอาทิตย์อยูส่ ถานะเปิ ดม่านทั้งวัน อันเนื่ องมาจากฝนตก ท้องฟ้าปิ ด เมฆหมอก ส่ งผลทาให้
อุณหภูมิและค่าแสงไม่ได้ตามเงื่อนไขโปรแกรมที่สั่งระบบการทางาน การออกแบบและสร้างระบบม่านพรางแสงอาทิตย์
อัตโนมัติสาหรับโรงเรื อนอัจฉริ ยะ สามารถช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเรื อนเพาะปลูกลงได้ อุณหภูมิเฉลี่ยภายในม่านพราง
แสงอาทิ ตย์เปรี ยบเที ยบกับภายนอกโรงเรื อนลดลง 1-3 องศาเซลเซี ยส ระบบม่านพรางแสงสามารถทางานอัตโนมัติตาม
อุณหภูมิที่ต้ งั โดยสามารถประยุกต์ใช้งานกับพืชชนิดอื่น และเปลี่ยนชนิดม่านพรางแสงตามความเหมาะสม

กิตติกรรมประกาศ
บทความวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงโดย “ได้รับทุนอุดหนุ นวิจยั จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภายใต้
โครงการความร่ วมมือในการจัดการศึ กษาเชิ งบูรณาการการเรี ยนรู ้ในสถานศึ กษากับการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไปพัฒนาและยกระดับผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ ภาคเหนื อ 6 จังหวัด” และการสนับสนุนทางด้าน
วัส ดุ อุ ป กรณ์ ก ารวิ จัย สาขาวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ และสาขาพื ช ศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลืออานวยความสะดวก
ในการดาเนินการจัดทาวิจยั ให้ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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การจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นแบบมีส่วนร่ วม กลุ่มจักสาน
เตยปาหนัน บ้ านดุหุน อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
Local Wisdom Knowledge Management by Participatory of Toei Panan Basketry Group, Ban Du
Ngun, Sikao District, Trang Province on Web Application
ศวรรณรัศม์ อภัยพงค์1* ศิรินนั ทร์ นาพอ1 และ จิราภรณ์ แก้วโชติ1
Sawannarat Apaipong1* Sirinan Napor1 and Jiraporn Keawchod1

บทคัดย่อ
การวิ จัยนี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์ เพื่ อ 1) เพื่ อศึ กษากระบวนการท าจักสานเตยปาหนั น บ้ านดุ หุ น อ าเภอสิ เกา จังหวัด
ตรั ง 2) เพื่ อพัฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภาพของระบบจัดการความรู ้ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ของกลุ่ ม จักสานเตยปาหนัน บ้าน
ดุ หุน อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง และ 3) เพื่อศึ กษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มี ต่อระบบจัด การความรู ้ ของกลุ่มจักสานเตย
ปาหนัน บ้านดุหุน อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง การวิจยั นี้ ใช้แนวคิดโมเดล SECI ในการสกัดความรู ้ชนิ ดฝังลึกในการทาจักสาน
เตยปาหนัน จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ มาจัดทาเป็ นความรู ้ที่ชดั แจ้งในรู ปแบบที่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ภาพนิ่ ง วิดีทศั น์ และเว็บไซต์
พัฒนาระบบการจัดการความรู ้ โดยใช้ภาษาสคริ ปต์ PHP และ ฐานข้อมูล MySQLในรู ปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่าประสิ ท ธิ ภาพของระบบ ซึ่ งได้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการผลิ ตสื่ อ จานวน 3 ท่ าน มี ค่าเฉลี่ ยรวม
เท่ ากับ 4.59 ซึ่ งอยู่ในระดับมากที่ สุด และผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อระบบที่ พฒ
ั นาขึ้น จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จานวน 5 คน และผูใ้ ช้ทวั่ ไป จานวน 30 คน รวม 35 คน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.47 ซึ่งอยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ : การจัดการความรู ้, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, เตยปาหนัน, การจักสาน
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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

บทนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็ นสิ่ งที่เกิดจากการสื บทอดองค์ความรู ้ที่มีอยูเ่ ดิ มของบรรพบุรุษในท้องถิ่นนั้น ๆ แล้วพัฒนา
เลือกสรร ปรับปรุ งองค์ความรู ้เหล่านั้น จนเกิดเป็ นทักษะความชานาญ แล้วสื บทอดให้คนในท้องถิ่นซึ่ งเป็ นรุ่ นลูกรุ่ นหลาน
ได้ปฏิ บัติสืบต่อกันมาเพื่อประโยชน์ในการดารงชี วิต ภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่นจะมีลกั ษณะเฉพาะท้องถิ่น เฉพาะพื้นที่
ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมรอบข้าง เป็ นการประยุกต์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติรอบ
กายมาประกอบรวบรวมเป็ นเครื่ องมือเครื่ องใช้ต่าง ๆ ก่อให้เกิดอาชีพขึ้นมาในท้องถิ่นนั้นๆ
กลุ่มจักสานเตยปาหนัน บ้านดุหุน อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง เกิ ดจากการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านในหมู่บา้ นเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จกั สานจากเตยปาหนัน ซึ่ งเป็ นการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว ซึ่ งมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาให้ความรู ้
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนทาให้ผลิตภัณฑ์เกิดเป็ นสิ นค้า OTOP ขึ้นมาซึ่งได้รางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย สามารถสร้าง
รายได้ให้กบั กลุ่มชาวบ้านได้ไม่น้อย สาหรับวัตถุดิบที่ นามาใช้ คือ ต้นเตยปาหนัน จะมีข้ ึนในพื้นที่ ชายทะเล คุณสมบัติมี
ความเหนี ยวนุ่ม ทนทาน ไม่ทาลายสภาพแวดล้อม เป็ นพืชที่ข้ ึนอยูใ่ นบริ เวณหมู่บา้ น สามารถหาได้ง่าย จักสานเตยปาหนัน
ถือเป็ นภูมิปัญญาของชาวบ้าน บ้านดุหุน ซึ่ งสร้างขึ้นด้วยฝี มือเชิงศิลปะ ที่แสดงออกมาอย่างปราณี ต สวยงาม ซึ่งทักษะเหล่านี้
ถือเป็ นความชานาญเฉพาะตัวของคนนั้น ๆ ใครที่จะสนใจอยากจะทาเป็ น จะต้องมีการเรี ยนรู ้ ฝึ กปฏิบตั ิจากผูเ้ ชี่ยวชาญเหล่านี้
ไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องของการเลือกสรรวัตถุดิบ วัสดุที่ใช้ ขั้นตอน กระบวนการทา ซึ่ งอาจจะต้องไปเรี ยนรู ้แบบตัวต่อตัว ซึ่ ง
อาจจะเกิดปั ญหาในการเรี ยนรู ้ข้ ึน เช่น ผูเ้ ชี่ยวชาญไม่วา่ งสอน ระยะทางห่ างไกลกันยากแก่การเดินทาง ปั ญหาต่างๆเหล่านี้
ถือเป็ นอุปสรรคในการสื บทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ เพื่อขจัดปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจัยได้เล็งเห็ นถึงการนาทฤษฏี การ
จัดการความรู ้มาใช้สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ผทู ้ ี่ สนใจสามารถนาไปปฏิ บตั ิตามได้ และสื บ
ทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยูส่ ื บไป
จากปั ญหาที่ กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึ งมีแนวคิดในการวิจยั เกี่ ยวกับการจัดการความรู ้ของกลุ่มจักสานเตยปาหนัน
บ้านดุหุน อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง ขึ้นมา โดยเก็บรวบรวมความรู ้ต่าง ๆ ไว้ในฐานข้อมูล อยูใ่ นรู ปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน
ซึ่ งใช้งานผ่านอินเทอร์ เน็ต โดยข้อมูลต่าง ๆ ที่ ได้มาผูว้ ิจยั ได้ทาการสนทนา พูดคุย กลับกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญในการทาผลิตภัณฑ์จกั
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สานจากเตยปาหนัน ทาให้ได้ขอ้ มูลที่มีความถูกต้อง ละเอียด ครบถ้วน ถือเป็ นประโยชน์หากผูส้ นใจ สนใจที่จะทาจักสาน
จากเตยปาหนัน สามารถนาไปปฏิบตั ิตาม ใช้ประกอบเป็ นอาชี พเสริ มได้เป็ นอย่างดี จากการที่ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นาระบบจัดการ
ความรู ้ข้ ึนมานี้ มีขอ้ ดีคือ ทาให้สามารถที่จะเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ วและง่ายยิ่งขึ้น
ทาให้ผทู ้ ี่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก อีกทั้งวิจยั นี้ ยงั ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2555-2559) ในเรื่ องของการพัฒนาองค์ความรู ้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิ ชย์และสาธารณะ
เพื่อเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยัง่ ยืน (สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ 2555-2559) อีกด้วย
วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1. เพื่อศึกษากระบวนการทาจักสานเตยปาหนัน บ้านดุหุน อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
2. เพื่อพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของระบบจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มจักสานเตยปาหนัน บ้านดุหุน
อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อระบบจัดการความรู ้ของกลุ่มจักสานเตยปาหนัน บ้านดุหุน
อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
ขอบเขตการวิจยั
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ทาการศึกษา เนื้ อหา รวบรวมข้อมูล องค์ความรู ้ในการจัดทาจักสานเตยปาหนัน จากกลุ่มจักสานเตยปาหนัน
บ้านดุ หุ น อ าเภอสิ เกา จังหวัด ตรั ง โดยเนื้ อ หาจะเป็ นการบอกรายละเอี ยดต่ าง ๆ เช่ น ระบบจะน าเสนอข้อ มู ล ประวัติ
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการทา วัสดุอุปกรณ์ การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ สมาชิกกลุ่ม เว็บบอร์ด และติดต่อเรา
2. ขอบเขตของระบบ
ระบบฐานข้อมูลจัดการความรู ้กลุ่มจักสานเตยปาหนันอยูใ่ นรู ปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งจะแบ่งการทางาน
ของระบบออกเป็ น 2 ส่ วน คื อ ส่ วนของผูด้ ู แลระบบ (Admin) และส่ วนของผูใ้ ช้งานทั่วไป (User) ในส่ วนของผูด้ ู แลระบบ
(Admin) สามารถบริ หารจัดการข้อมูลต่างๆ เช่น เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล ส่ วนผูใ้ ช้งานทัว่ ไป (User) สามารถเข้ามาดูขอ้ มูล
ต่างๆได้และสามารถใช้เว็บบอร์ดในการแลกเปลี่ยนหรื อแบ่งปั นความรู ้ระหว่างกันได้
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
- ระบบจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มจักสานเตยปาหนัน บ้านดุหุน อาเภอสิ เกา จังหวัดตรังฝฝฝพัฒนา
โดย ใช้ภาษา PHP และ ฐานข้อมูล MySQL
- แบบประเมินประสิ ทธิ ภาพการใช้งานของระบบจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มจักสานเตยปาหนัน บ้านดุ
หุน อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
- แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อระบบจัดการความรู ้ของกลุ่มจักสานเตยปาหนัน บ้านดุหุน อาเภอสิ
เกา จังหวัดตรัง

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั นี้ใช้วธิ ีวจิ ยั เชิงคุณภาพและการวิจยั เชิงพัฒนา ดังนี้
1. วิจยั เชิงคุณภาพ
เป็ นการรวบรวมองค์ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มจักสานเตยปาหนัน จากผูเ้ ชี่ยวชาญในการทาผลิตภัณฑ์
จากเตยปาหนัน การเก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสนทนา สัมภาษณ์ และจดบันทึกข้อมูลไว้ในสมุดบันทึกอย่างไม่เป็ น
ทางการ รวมไปถึ งการใช้ก ล้อ งถ่ ายภาพและบัน ทึ ก เสี ยง จากนั้น จึ งน าข้อมู ล ที่ จัด เก็บ ได้ค รบถ้วนแล้วมาเรี ยบเรี ยงจัด
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หมวดหมู่ให้เป็ นระเบียบ แล้วส่ งให้ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งก่อนที่ จะนาข้อมูลนั้นไปจัดเก็บใน
ฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ ผา่ นเว็บไซต์ ผูว้ ิจยั ได้ใช้ SECI Model ในการนาเสนอการแลกเปลี่ยนความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มจัก
สานเตยปาหนัน ซึ่งประกอบด้วย 4 กระบวนการ ดังนี้
1) Socialization : การแบ่งปั นและการสร้างความรู ้โดยนัย (Tacit knowledge) จากการติดต่อสื่ อสารระหว่างกัน
โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง โดยการสัมภาษณ์ สนทนา พูดคุย เรื่ องของวิธีการทาผลิตภัณฑ์จกั สานจากเตยปาหนัน
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ จนได้รับความรู ้เพื่อมาทดลองทาเอง
2) Externalization : การสร้างและแบ่งปั นความรู ้โดยนัย (Tacit knowledge) และเผยแพร่ ออกมาเป็ นลายลักษณ์
อักษร (Explicit knowledge) โดยการนาความรู ้เรื่ องวิธีการทาผลิตภัณฑ์จกั สานจากเตยปาหนัน ที่ได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญมาบันทึก
เป็ นลายลักษณ์ตวั อักษร ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
3) Combination : เป็ นการรวบรวมความรู ้ ที่ เรี ย นรู ้ ม าสร้ างเป็ นความรู ้ ป ระเภท Explicit ใหม่ ๆ แล้ว ถ่ า ย
ทอดผ่านเว็บไซต์ระบบจัดการความรู ้
4) Internationalization : เป็ นการแปลงความรู ้ ที่ ชัด แจ้ง (Explicit knowledge) มาเป็ นความรู ้ โ ดยนั ย (Tacit
knowledge) เป็ นการนาความรู ้ที่เรี ยนรู ้ มาไปปฏิ บัติจนทาให้เกิ ดทักษะและความชานาญจนกลายเป็ นความรู ้โดยนัยของ
ตนเองในที่สุด และเมื่อเกิ ดความรู ้แล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆ ต่อไปก็จะเกิ ดกระบวนการที่ เรี ยกว่า Socialization
ขึ้น ซึ่งเป็ นกระบวนการที่หมุนเวียนไปเรื่ อยๆ แสดงกระบวนการได้ดงั ภาพที่ 1
Explicit

Tacit
Knowledge

Socialization

Externalization

Tacit
Knowledge

Knowledge

Explicit
Internationalization

Combination

Knowledge

ภาพที่ 1 โมเดลเกลียวความรู ้ SECI
2. วิจยั เชิงพัฒนา
เมื่อทาการรรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มจักสานเตยปาหนันแล้ว จะนาข้อมูลมาจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล ซึ่ งพัฒนา
เป็ นระบบจัดการความรู ้ เพื่อสามารถที่จะเผยแพร่ ความรู ้น้ นั ผ่านทางเว็บไซต์ได้ ซึ่งมีกระบวนการในการพัฒนาระบบ ดังนี้
2.1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ เป็ นขั้นตอนในการศึกษาถึงความต้องการของระบบจากผูใ้ ช้ระบบ จากนั้น
นาข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์ และออกแบบ โดยออกแบบระบบออกเป็ น 2 ส่ วน คือส่ วนโครงสร้างเว็บไซต์และส่ วนหน้าจอการ
แสดงผล ซึ่ งโครงสร้างเว็บ ไซต์จะแบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วนตามลัก ษณะการใช้งาน คื อ ส่ วนของผูด้ ู แลระบบและส่ วนของ
ผูใ้ ช้งานทัว่ ไป แสดงโครงสร้างของระบบดังภาพที่ 2

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

972

ติดต่อเรา

เว็บบอร์ด

อุปกรณ์
สมาชิกกลุ่ม

การเตรี ยมวัสดุ

ทา
วัสดุอุปกรณ์

กระบวนการ

ผลิตภัณฑ์

ประวัติ

หน้าแรก

ภาพที่ 2 โครงสร้างของระบบการจัดการความรู ้กลุ่มจักสานเตยปาหนัน บ้านดุหุน อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
2.2 พัฒนาระบบและติดตั้งระบบ เมื่อได้ออกแบบระบบเสร็ จสิ้นแล้วจะเป็ นในส่ วนของการพัฒนาระบบนี้พฒั นา
โดยใช้ฐานข้อมูล MySQL และภาษา PHP ในการเขียนโปรแกรม
2.3 เผยแพร่ ข ้อ มู ล หลังจากเขี ย นโปรแกรมเรี ย บร้ อ ยแล้ว ท าการทดสอบโปรแกรม เพื่ อ ตรวจสอบหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่พฒั นาขึ้น จากนั้นทาการอัพโหลดระบบขึ้น server เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูล
2.4 ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ โดยใช้สถิติดงั ต่อไปนี้
- การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของระบบจัดการความรู ้ จากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการประเมิ นสื่ อ ในที่ น้ ี จะเป็ น
อาจารย์ที่ สอนเกี่ ยวกับ การพัฒ นาเว็บไซต์ การออกแบบสื่ อ หรื อผูช้ านาญการด้านสื่ อจากหน่ วยงานต่าง ๆ โดยใช้สถิ ติ
ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลโดยใช้เกณฑ์ตามวิธีของไลเคอร์ ท (Likert) ซึ่ งเป็ นมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
- การประเมิ นความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อระบบจัดการความรู ้ โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลโดยใช้เกณฑ์ตามวิธีของไลเคอร์ ท (Likert) ซึ่ งเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ

ผลการทดลอง
1. กระบวนการทาจักสานเตยปาหนัน บ้านดุหุน อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
ศึ กษากระบวนการท าจักสานเตยปาหนัน บ้านดุ หุ น อ าเภอสิ เกา จังหวัดตรั ง ซึ่ งใช้กระบวนการจัดการความรู ้
โดยการสัมภาษณ์ จากสมาชิ กของกลุ่ม ซึ่ งสามารถแบ่งกระบวนการทาออกเป็ น 3 ประเด็นด้วยกัน คือ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้
การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ และกระบวนการทา
1.1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
- เส้นตอกตากแห้ง เส้นตอกตากแห้งมาจากใบเตยปาหนันที่ผา่ นขั้นตอน การทาเป็ นวัสดุพร้อม
ที่จะเป็ นเสื่ อ และผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ
- สี ยอ้ ม ใช้สาหรับย้อมเส้นตอกเตยให้เป็ นสี ต่าง ๆ ตามต้องการ
- เล็บแมวดึงเส้น ใช้สาหรับกรี ดใบเตยดิบให้เป็ นเส้นตอก ตามขนาดที่ตอ้ งการหรื อเรี ยกว่าย่าหงาดหรื อ
เล็บแมว
- รี ดเส้น ใช้สาหรับขูดรี ดเส้นตอกขณะกาลังนัง่ สานให้เรี ยบนิ่ม
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- ดึงเส้น ใช้สาหรับเหยียบทับเส้นตอกขณะนัง่ สานเป็ นผืนเสื่ อ ให้ผนื เสื่ อตรงและสานได้ ง่ายขึ้น
- มีด ใช้สาหรับตัดหนามหลังของใบเตยดิบให้เป็ น 2 ซีก
1.2 การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์
- การคัดเลือกต้นเตย ต้นเตยที่ จะนามาทาตอกเตยนั้น เรี ยกว่าเตยปาหนัน มีลกั ษณะคล้ายเตยหอมแต่มี
ขนาดใหญ่กว่า ใบหนากว่าและมีหนามที่ใบ ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะเข้าไปตัดในป่ าที่ลึกเข้าไป จะไม่เอาต้นเตยที่อยูด่ า้ นนอก ๆ
เพราะต้นเตยในป่ าลึกจะมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่า จากนั้นก็คดั เลือกเอาต้นเตยที่มีใบบาง ๆ ยาว ๆ เพื่อเอามาทาเป็ นตอก
เตยและสมบูรณ์มากกว่า จะไม่เอาใบที่ผอม ๆ เพราะเมื่อกรี ดแล้วจะได้ตอกจานวนน้อยเส้น
- การตัดใบเตย เริ่ มแรกตัดจะใช้มีดพร้าที่มีความคม ฟันวัชพืชรก ๆ รอบ ๆ ต้นเตยออก เพื่อความสะดวก
ในการเข้าไปตัด ซึ่ งการที่ได้ใบเตยที่พอเหมาะนั้นผูต้ ดั จะเลือกใบเตยที่ต้ งั แต่ประมาณชั้นใบที่ 4 นับจากโคนต้นขึ้นไปและ
ไม่เอาใบยอดที่ยงั อ่อน ๆ 2-3 ชั้นใบนับจากข้างบน จากนั้นจึงฟันมีดพร้าลงไปเฉี ยง ๆ ให้ติดหัวอ่อน การไม่ตดั ที่โคนต้นนั้น
ไม่เพียงให้ได้ใบที่เหมาะเท่านั้น แต่ยงั เพื่อให้หวั อ่อนแตกหน่อภายหลัง
- ตัดหนามใบเตยและย่างใบเตย การย่างใบเตยมีประโยชน์คือ ทาให้ใบเตยนิ่มสะดวกในการรี ดและไม่
กรอบหักเมื่อสาน ทั้งยังกันขึ้นราได้อีกด้วย ก่อนที่จะนาใบเตยมาย่างไฟนั้น จะต้องใช้มีดริ ดหนามด้านหลังกลางใบออก
เสี ยก่อน โดยจะริ ดจากโคนไปหาปลายใบตามยาว จากนั้นจึงเอามาทัดรวมกันประมาณ 10-15 ใบ สาหรับไฟที่เหมาะสมในการ
ย่างใบเตยนั้น จะต้องเป็ นไฟถ่านและไม่มีควัน เพราะไฟที่ลุกและมีควันจะทาให้ใบเตยไม่เป็ นสี ขาวตามต้องการ การย่าง
ใบเตยจะย่างสุก สังเกตได้โดย เมื่อใบเตยมีสีเขียวเข้มขึ้นเป็ นเงาก็เป็ นอันว่าใช้ได้
- การกรี ดใบเตย นาใบเตยที่ยา่ งไฟแล้วมากรี ดด้วยอุปกรณ์ที่เรี ยกว่าเล็บแมวโดยเว้นระยะจากโคนใบไว้
เพื่อสะดวกในการหยิบและการขูดด้วยไม้ไผ่ หลังจากการกรี ดแล้วก็ฉีกเอาเส้นที่เป็ นหนามทั้ง 2 ข้างของใบออก และ
เส้นตรงกลางที่เป็ นรอยกรี ดเอาหนามออกทิ้งไป ใบเตยหนึ่งใบกรี ดแล้วได้เส้นตอก ประมาณ 3-6 เส้น
- การแช่น้ า เพื่อให้ตอกเตยเปลี่ยนจากสี เขียวเป็ นสี ขาวถ้าต้องการให้ขาวมากยิง่ ขึ้นก็ให้เติมน้ าส้มสายชูลง
ไปประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะ แช่ 2 วัน 2 คืน หลังผ่านคืนที่ 1 ไป ต้องเปลี่ยนน้ า 1 ครั้ง ในการแช่ตอ้ งเอาของหนัก เช่น ก้อนหิ น
ใส่ถุงพลาสติกทับตอกเอาไว้เพื่อให้ตอกจมน้ าหมดทุกเส้น
- การตากตอกเตย ถ้าแดดจัด วันเดียวก็ใช้ได้
- การย้อมสี ตอกเตย ชาวบ้านจะแยกตอกเตยส่วนหนึ่งจากตอกเตยที่ตากแห้งและขูดด้วยไม้ไผ่แล้วมาย้อม
สี เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีลวดลายที่สวยงาม สี ที่ใช้ยอ้ มเป็ นสี เคมี ส่วนใหญ่จะใช้สีแดง สี น้ าเงิน สี เหลือง สี สม้ การย้อมสี
ตอกเตยจะเริ่ มต้นโดยการต้มน้ าประมาณครึ่ งกะละมังให้เดือดแล้วใส่เกลือแกงลงไปประมาณ 1 กามือเพื่อจะช่วยป้ องกัน
ตอกเตยสี ตก และใส่หวั น้ าส้มประมาณ 3 หยด จะช่วยให้ตอกเตยลื่นยิง่ ขึ้น จากนั้นเอาสี ที่ตอ้ งการย้อมประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ
ใส่ลงไปใช้ไม้พายคนให้เข้ากัน ต้องรอให้น้ าเดือดจึงเอาตอกเตยซึ่งชุบน้ าให้เปี ยกก่อนใส่ลงไปได้
1.3 กระบวนการทา
- การขึ้นรู ปเริ่ มต้นจากการทาก้นกระเป๋ า โดยสานด้วยลายขัดหรื อเรี ยกว่าลายหนึ่งตามขนาดกระเป๋ าที่ตอ้ งการ
ผลิตสานก้นกระเป๋ าจนเต็มพื้นที่ของหุ่นแล้วขึ้นส่วนขอบล่างเพื่อขึ้นรู ปทรงของกระเป๋ าต่อไปแล้วสอดสี ดว้ ยตอกเตยสี ต่างๆ
เพื่อเพิ่มความสวยงาม
- การขึ้นรู ป โดยใช้ตอกสี ที่ตอ้ งการสานขึ้นต่อจากขอบล่างในแนวเฉี ยงทแยงมุมซ้ายขวาจนถึงของ
ด้านบน
- ขั้นเก็บความเรี ยบร้อยของผลิตภัณฑ์หลังจากการสานตัวกระเป๋ าเสร็ จแล้วก็จะมีการเก็บความเรี ยบร้อยของ
ผลิตภัณฑ์โดยการสานพับลงด้านล่าง
- ขั้นเก็บและรักษาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ใบเตยจะมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมจึงไม่ตอ้ งกังวลเรื่ อง
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ความชื้นหรื อการขึ้นราสามารถเก็บรักษาได้ในทุกที่ หากต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีสีสนั สวยงาม จะต้องนาเส้นตอกเตยมาย้อมสี
ด้วยสี เคมี จะได้เส้นตอกเตยที่มีสีต่าง ๆ ตามที่ตอ้ งการ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
- นาสี เคมีที่จะย้อมมาผสมกับน้ าละลายในอัตราส่วนที่ตอ้ งการสาหรับการย้อมใส่ในกระทะสาหรับย้อมสี
- นากะทะไปตั้งไฟต้มน้ าให้เดือด
- นาเส้นตอกเตยแห้งมัดเป็ นกา ไปแช่น้ าให้เปี ยกทัว่ ทุกเส้นและเพื่อชาระสิ่ งสกปรกอันจะเป็ นอุปสรรคต่อการ
ย้อมสี ได้ แล้วผึ่งให้น้ าสะเด็ดแห้งพอหมาด
- น้ าตอกเตยที่แห้งพอหมาด ๆ ใส่ในกะทะย้อมสี คนให้เส้นตอกเตยติดสี ให้ทวั่ ทุกเส้น ประมาณ
3-5 นาที
- นาใบเตยที่ผา่ นการย้อมแล้วไปแช่ดว้ ยน้ าเย็น ชาระล้าง 2-3 ครั้ง ให้น้ าสี ออกหมดเป็ นน้ าใสสะอาด แล้วจึง
นาไปผึ่งตากแดดให้แห้ง ประมาณ 1 วันจะได้เส้นตอกใบเตยที่ผา่ นการย้อมสี เป็ นสี ต่าง ๆ ตามที่ตอ้ งการ ที่พร้อมจะใช้งาน
สานเป็ นเสื่ อหรื อสิ่ งต่างๆ ที่ตอ้ งการ
2. ระบบจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มจักสานเตยปาหนัน บ้านดุหุน อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
การพัฒนาระบบการจัดการความรู ้กลุ่มจักสานเตยปาหนันอยูใ่ นรู ปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่ งจะแบ่งการ
ทางานของระบบออกเป็ น 2 ส่ วน คื อ ส่ วนของ Admin และส่ วนของ User ระบบจะน าเสนอข้อมู ลประวัติ ผลิ ต ภัณ ฑ์
กระบวนการทา วัสดุอุปกรณ์ การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ สมาชิกกลุ่ม เว็บบอร์ด และติดต่อเรา
2.1 ส่ วนของผูด้ ูแลระบบ (Admin) จะทาหน้าที่ในการบริ หารจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ ซึ่ งแสดงตัวอย่างหน้าจอ
การทางานดังภาพที่ 3 - ภาพที่ 4

ภาพที่ 3 หน้าจัดการกับข้อมูลประเภทผลิตภัณฑ์
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ภาพที่ 4 หน้าจัดการกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
2.2 ส่วนของผูใ้ ช้งานทัว่ ไป (User) ผูใ้ ช้สามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ ซึ่งแสดงตัวอย่าง
หน้าจอการทางานดังภาพที่ 5 - ภาพที่ 7

ภาพที่ 5 หน้าจอหลักของเว็บไซต์

ภาพที่ 6 หน้าจอแสดงผลิตภัณฑ์
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ภาพที่ 7 หน้าจอแสดงวัสดุอุปกรณ์
3. ประสิ ทธิภาพของระบบจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มจักสานเตยปาหนัน บ้านดุหุน
อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง แสดงรายการประเมินดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มจักสานเตยปาหนัน บ้านดุหุน
อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
รายการประเมิน
การแปลผล
(X )
มาตรฐาน (S.D.)
1. ด้านเนื้อหา
1.1 ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ
4.33
1.15
มาก
1.2 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา
4.00
0.00
มาก
1.3 เนื้อหามีความทันสมัย
4.67
0.58
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยรวม
4.33
0.58
มาก
2. ด้านการออกแบบ
2.1 การใช้สีมีความเหมาะสม สวยงาม
4.67
0.58
มากที่สุด
2.2 ใช้รูปแบบ ขนาดตัวอักษร ที่เหมาะสม อ่านง่าย
4.33
0.58
มาก
2.3 ระบบนาทางอยูใ่ นตาแหน่งที่เหมาะสม หาง่าย
5.00
0.00
มากที่สุด
2.4 รู ปภาพมีจานวน ขนาด คุณภาพ ที่เหมาะสม
4.33
0.58
มาก
2.5 มีการจัดเรี ยงข้อมูลเป็ นหมวดหมู่
4.67
0.58
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยรวม
4.60
0.46
มากที่สุด
3. ด้านความสามารถในการใช้งาน
3.1 สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้โดยสะดวกและใช้งานง่าย
5.00
0.00
มากที่สุด
3.2 การแสดงผลมีความรวดเร็ ว
4.67
0.58
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยรวม
4.83
0.29
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด
4.59
0.44
มากที่สุด
ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบจัด การความรู ้ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ของกลุ่ ม จักสานเตยปาหนั น
จากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการประเมินสื่ อ จากอาจารย์มหาวิทยาลัย จานวน 3 ท่าน พบว่าประสิ ทธิภาพของสื่ อด้านความสามารถในการใช้
งาน และด้านการออกแบบโดยรวมมี ค่ าเฉลี่ ย อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด ( X =4.83, S.D. = 0.29 และ X =4.60, S.D. = 0.46
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ตามลาดับ) ส่ วนด้านเนื้อหาโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.33, S.D. = 0.58) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ( X =4.59, S.D. = 0.44)
4. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อระบบจัดการความรู ้ของกลุ่มจักสานเตยปาหนัน บ้านดุหุน อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
แสดงรายการประเมินดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้ที่ มี ต่ อ ระบบจัด การความรู ้ ข องกลุ่ ม จัก สานเตยปาหนัน บ้านดุ หุ น
อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
รายการประเมิน
การแปลผล
(X )
มาตรฐาน (S.D.)
1. ด้านเนื้อหา
1.1 ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ
1.2 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา
1.3 เนื้อหามีความทันสมัย
ค่าเฉลี่ยรวม
2. ด้านการออกแบบ
2.1 การใช้สีมีความเหมาะสม สวยงาม
2.2 ใช้รูปแบบ ขนาดตัวอักษร ที่เหมาะสม อ่านง่าย
2.3 ระบบนาทางอยูใ่ นตาแหน่งที่เหมาะสม หาง่าย
2.4 รู ปภาพมีจานวน ขนาด คุณภาพ ที่เหมาะสม
2.5 มีการจัดเรี ยงข้อมูลเป็ นหมวดหมู่
ค่าเฉลี่ยรวม
3. ด้านความสามารถในการใช้งาน
3.1 สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้โดยสะดวกและใช้งานง่าย
3.2 การแสดงผลมีความรวดเร็ ว
ค่าเฉลี่ยรวม
4. ด้านความเป็ นประโยชน์
4.1 เว็บไซต์สามารถให้แหล่งข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
4.2 ระบบช่วยแก้ปัญหาด้านบุคลากรในการถ่ายทอด
ความรู ้

4.60
4.11
4.17
4.30

0.50
0.63
0.79
0.64

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

4.57
4.49
4.69
4.29
4.66
4.54

0.50
0.70
0.47
0.75
0.48
0.58

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.63
4.54
4.59

0.49
0.51
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.40

0.69

มาก

4.46

0.66

มาก

4.51

0.70

มากที่สุด

ค่าเฉลี่ยรวม

4.46

0.68

มาก

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด

4.47

0.60

มาก

4.3 ความรู ้ในระบบเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของคนทุกกลุ่ม

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อระบบจัดการความรู ้ของกลุ่มจักสานเตยปาหนัน จากผูเ้ ชี่ยวชาญ
จานวน 5 คน และผูใ้ ช้งานทัว่ ไป จานวน 30 คน รวม 35 คน พบว่าความพึงพอใจด้านความสามารถในการใช้งาน และด้าน
การออกแบบ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่ สุด ( X =4.59, S.D. = 0.50 และ X =4.54, S.D. = 0.58 ตามลาดับ) ส่ วน
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ด้านความเป็ นประโยชน์และด้านเนื้ อหา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.46, S.D. = 0.68 และ X =4.30, S.D. =
0.64 ตามลาดับ) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.47, S.D. = 0.60)

สรุ ปและอภิปรายผล
ผลการประเมินประสิ ทธิภาพของระบบมีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X =4.59, S.D. = 0.44) และผล
การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อระบบผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อระบบมีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดอยู่
ในระดับมาก ( X =4.47, S.D. = 0.60) ระบบการจัดการความรู ้ กลุ่มจักสานเตยปาหนัน บ้านดุหุน อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง ที่
พัฒนาขึ้น สามารถใช้บนั ทึก จัดเก็บ ถ่ายทอด และแบ่งปั นความรู ้ให้กบั กลุ่มผูส้ นใจได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนักวิจยั
หลายท่าน เช่น ศิรประภา โคบายาชิ (2555) ได้ศึกษาเรื่ องการจัดการองค์ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานผลิตภัณฑ์
จากผักตบชวา ของกลุ่มแม่บ้านหมู่บา้ นต๋ อมดง ตาบลบ้านต๋ อม อาเมือง จังหวัดพะเยา พบว่าเมื่ อนากระบวนการจัดการ
ความรู ้มาใช้ก่อให้เกิ ดผลดี หลายประการเช่น สามารถเผยแพร่ ความรู ้ให้กบั ผูท้ ี่ สนใจได้ มีเครื อข่ายการแลกเปลี่ยนความรู ้
เพิ่ มขึ้ น มี สมาชิ กในกลุ่ มเพิ่ มขึ้ น กนกพร ฉิ มพลี (2555) ได้ศึ กษาเรื่ อ งรู ป แบบการจัด การความรู ้ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ด้าย
หัตถกรรมเครื่ องจักสาน : กรณี ศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสี มา พบว่าการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นการ
นาความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดสื บต่อกันมา ทาให้กลายเป็ นองค์ความรู ้
ประจาท้องถิ่นและสามารถปลูกฝังวิธีคิดการดาเนินชีวติ ประจาวันให้แก่ลูกหลานได้ ทัศวรรณ ธิมาคา (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง
การจัดการความรู ้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา เรื่ องการทอผ้ายกลาพูน โดยประยุกต์ใช้แนวคิดโมเดล SECI ในการสกัดความรู ้
ชนิ ดฝั งลึ กจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ มาทาเป็ นความรู ้ที่ชัดแจ้งในรู ปแบบที่ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรภาพนิ่ งวิดีทัศน์ และเว็บไซต์ ซึ่ ง
สามารถถ่ายทอดความรู ้ไปยังผูท้ ี่สนใจได้เป็ นอย่างดี ลัทธวัฒน์ สอนศรี นุสรณ์ (2552) ได้ศึกษาการจัดการความรู ้ ภูมิปัญญา
พื้นบ้านล้านนาเรื่ องกลองสะบัดชัย พบว่าการจัดการความรู ้ผ่านระบบเว็บไซต์ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู ้ชนิ ดฝั่งลึก
เป็ นความรู ้ชนิ ดชัดแจ้ง เผยแพร่ บนเว็บไซต์ อันเป็ นประโยชน์ต่อผูส้ นใจทั่วไป และระบบยังสนับสนุ นการแลกเปลี่ยน
ความรู ้ ทาให้มีความรู ้ไหลเวียนในระบบและผูช้ มสามารถนาไปฝึ กปฏิบตั ิจนเกิดเป็ นความชานาญได้ สิ ริกร กรมโพธิ์ (2550)
ได้ศึกษาการใช้ระบบ การจัดการความรู ้สาหรับการเรี ยนการสอน โดยใช้รูปแบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บพบว่าระบบการ
จัดการความรู ้สาหรับการเรี ยนการสอน โดยใช้รูปแบบโปรแกรม ประยุกต์บนเว็บไซต์ สามารถใช้บันทึ กและถ่ายทอด
ความรู ้ได้ นอกจากนี้ ยงั ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้แลกเปลี่ยน และเชื่ อมโยงความรู ้ ประสบการณ์ของตนที่ ได้เรี ยนรู ้มาผ่านระบบ
เว็บไซต์ ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ได้ และภาคภูมิ รัตนาวิวฒั น์พงศ์ (2548) ได้ศึกษาการออกแบบและ จัดทาคลังความรู ้
ผ่านระบบอินทราเน็ต กรณี ศึกษาฝ่ ายปฏิบตั ิการเขตนครหลวง, การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย. พบว่าการพัฒนาคลัง
ความรู ้เพื่อสนับสนุ น การจัดการความรู ้ผ่านระบบอินทราเน็ต ทาให้ผูร้ ่ วมงาน สามารถถ่ายทอด แบ่งปั น ความรู ้ได้อย่าง
รวดเร็ วและทัว่ ถึง

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ชิ้นนี้ ได้รับทุนสนับสนุ นจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั งบประมาณเงินรายได้ประจาปี
2560 คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
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ระบบฐานข้ อมูลศิษย์ เก่ าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Alumni Database System in Computer Science Phuket Rajabhat University
พิมพ์ใจ ธรรมอินทร์ 1*
Pimjai Thammain1*

บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิจัย เพื่ อ ออกแบบและพัฒ นาระบบฐานข้อ มู ล ศิ ษ ย์เก่ า สาขาวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต โดยมีประชากรกลุ่มตัวอย่างศิ ษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จานวน 256 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการทาวิจัย คื อ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจยั คือค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับการพัฒนาระบบได้มีการใช้ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล MySQL พัฒนาด้วยภาษา PHP ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า 1) ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่าสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ 2) ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.17
คาสาคัญ : ศิษย์เก่า, ฐานข้อมูลศิษย์เก่า, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ABSTRACT
The researching is about design and development an alumni database system of computer science, Phuket
Rajabhat University. Aims to create an alumni database of computer science. Phuket Rajabhat University. The population
and sample alumnus of computer science 256 people. The research instrument was questionnaire and statistics were Mean
and Standard Deviation. To develop the information system used MySQL data management and developed with the PHP
language. The results of the satisfaction assessment showed that 1) system can store data of computer science alumnus,
Phuket Rajabhat University. 2) Satisfaction of the users of the database system computer science alumnus, Phuket
Rajabhat University, is in good level. (The mean of 3.95 and the standard deviation of 0.17)

Keywords : Alumni, Alumni Database, Computer Science

1

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตาบลรัษฎา อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
Department of Computer Science, Faculty of Science and Technology, Phuket Rajabhat University, Sub-district Ratsada, District Muang,
Province Phuket 83000, Thailand
*ผูน้ ิพนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : pimjai.thammain@gmail.com
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บทนา
ปั จจุบนั นี้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเจริ ญก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดหรื อกล่าวได้ว่า
เป็ นเทคโนโลยีไร้ พรมแดนที่ ทาให้ทั่วโลกสามารถสื่ อสารกันได้อย่างรวดเร็ ว โดยสามารถสื่ อสารผ่านระบบเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ตที่ ไม่จากัดเรื่ อง เวลาและสถานที่ ยังส่ งผลให้การเผยแพร่ สารสนเทศไปยังผูใ้ ช้งานได้อย่างรวดเร็ วและทันต่อ
เหตุ การณ์ ดังนั้น หน่ วยงานต่ าง ๆ จึ งเล็งเห็ น ความส าคัญ ของเทคโนโลยีส ารสนเทศและได้มีก ารประยุกต์เพื่ อ ให้เกิ ด
ประโยชน์ในด้านการทางาน ระบบสารสนเทศมีส่วนสาคัญของการดาเนินงานในทุกภาคส่วนไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐและเอกชน
เนื่ องจากระบบสารสนเทศเป็ นระบบงานที่ มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล เรี ยกดู
ข้อมูล (โอภาส 2549)
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็ นหน่ วยงานที่ มีความ
ต้องการในการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ในด้านต่าง ๆ ของสาขาวิชา
อีกหนึ่ งกิจกรรมที่สาขาได้ ดาเนิ นการมาอย่างต่อเนื่ องนัน่ คือ การจัดกิจกรรม สร้างสรรค์ก่อให้เกิดความร่ วมมือร่ วมใจอันดี
ระหว่างศิ ษย์เก่ากับสาขา ซึ่ งมีดว้ ยกันหลายกิ จกรรม ได้แก่ กิ จกรรมพิธีไหว้ครู กิ จกรรมร่ วมแสดงความยินดี กบั ผูส้ าเร็ จ
การศึ กษาของสาขา กิ จกรรมการจัดงานเลี้ยงรุ่ นศิ ษย์เก่ าสาขา แเพื่อให้ศิษย์เก่าได้พบปะสังสรรค์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็ นซึ่ งกันและกัน การจัดงานทุนศิ ษย์เก่าเพื่อนาทุนที่ ได้มาพัฒนาสาขาให้มีความทันสมัยและน่ าสนใจต่อผูท้ ี่ กาลังจะ
ตัดสิ นใจเข้ามาศึกษาต่อไป แต่จากการวิเคราะห์และสังเกตพบว่า มีศิษย์เก่าหลายคนที่ตอ้ งพลาดโอกาสอันดีในการเข้าร่ วม
เป็ นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่สาขาจัดขึ้น ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์สาเหตุได้หลายประการดังนี้ (อุดม 2558)
1. ศิษย์เก่ามีการรวมตัวกันเป็ นกลุ่ม ๆ ตาม Facebook แต่ไม่ได้มีการรวมตัวกันเป็ นกลุ่มสาขาอย่างเป็ นระบบ ยังไม่เป็ น
แบบแผน อย่างเป็ นทางการ
2. ไม่มีสื่อกลางในการติดต่อประสานงานระหว่างศิษย์เก่ากับสาขาและระหว่างศิษย์เก่าด้วยกันเอง
3. ความไม่สะดวกในการแจ้งแก้ไขข้อมูลของศิษย์เก่า กรณี ที่มีการโยกย้ายที่อยูห่ รื อเปลี่ยนสถานที่ทางานบ่อยครั้ง
จากปั ญ หาที่ ก ล่ าวมาข้างต้น ผูว้ ิจัย จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จะท าวิจัยเรื่ อ งระบบฐานข้อ มู ล ศิ ษ ย์เก่ าสาขาวิท ยาการคอมพิ ว เตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและเพื่อเป็ นการสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
(ณัฐวุฒิ 2558)
เนื่องจากปั จจุบนั ฐานข้อมูลศิษย์เก่าของนักศึกษายังไม่มีการจัดเก็บเป็ นฐานข้อมูลเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นสารสนเทศ
ศิ ษย์เก่าของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทางผูจ้ ดั ทาโครงการจึ งได้มีแนวคิดในการพัฒนา
ระบบการบริ หารจัดการซึ่งมีกระบวนการในการทางานที่เป็ นระบบมากยิง่ ขึ้น สามารถแบ่งส่วนการทางานออกเป็ นสองส่วน
ใหญ่ ๆ คือ การทางานในส่วนของผูด้ ูแลระบบและการทางานในส่วนของผูใ้ ช้งาน ระบบนี้สามารถทาการล็อกอิน ล็อกเอาท์
จัดการข้อมูลศิษย์เก่าได้เป็ นต้น ซึ่ งจะช่วยอานวยความสะดวกให้แก่ผทู ้ ี่เข้ามาใช้งานและระบบมีความสะดวกรวดเร็ วมีความ
ถูกต้องมากยิง่ ขึ้น

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และอาจารย์ โดยการสัมภาษณ์ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผูใ้ ช้ระบบ
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือประชาชนศิ ษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ท้ งั หมด จานวน 711 คน โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้ การกาหนดขนาด กลุ่มตัวอย่างคานวณจากสู ตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967 อ้างถึงใน ธานิ นทร์ ,
2549,) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 % โดยใช้ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 5% ดังนี้
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𝑁
1 + 𝑁𝑒 2

เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดประชากร
e = ความคลาดเคลื่ อ นที่ เกิ ด ขึ้ น จากการสุ่ ม ตัว อย่างโดยก าหนดเป็ น .05
สามารถ คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ ดังนี้
𝑛=

711
1+711∗0.052

n = 256 คน
การศึกษาครั้งนี้ ประชากรกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นประชาชนศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ท้ งั หมด จานวน 711 คน
ได้จานวน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จานวน 256 คน
2. วิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสาร งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อนามาเป็ นกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่ องมือการ วิจยั เพื่อ
ศึกษาปั ญหาและความต้องการในการพัฒนาระบบ
2. สั ม ภาษณ์ อ าจารย์ส าขาวิท ยาการคอมพิ ว เตอร์ โดยสั ม ภาษณ์ เกี่ ย วกับ ข้อ มู ล พื้ น ฐาน ความต้อ งการและการ
ดาเนินงานภายในคลินิกรวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบฟอร์มข้อมูลต่าง ๆ ภายในสาขา
3. วิเคราะห์แปลผลข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ
4. ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีดาเนิ นการ
ตามวงจรการพัฒ นาระบบแบบ SDLC (System Development Life Cycle) (โอภาส, 2549) ทาการออกแบบระบบโดยใช้
แผนภาพกระแสข้อมูล (DFD: Data Flow Diagram) พัฒนาส่ วนติ ดต่อผูใ้ ช้ดว้ ยภาษา PHP และใช้ MySQL เป็ นระบบการ
จัดการฐานข้อมูล
5. ทดสอบระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่ากับทางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการทางาน
6. ทาการแก้ไขและปรับปรุ งระบบให้สมบูรณ์
7. ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบโดยใช้ระบบโดยใช้แบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นด้านความพึงพอใจ ซึ่ ง
แบ่ง แบบสอบถามเป็ น 3 ด้าน ใช้เกณฑ์การแปลความหมายตามแนวคิดของบุญชม (2545) จานวน 11 ข้อ ทาการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
8. สถิติที่ใช้ในการวิจยั และการวิเคราะห์คือ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่าง ที่ มีต่อระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยนาค่าเฉลี่ยไป
เทียบกับเกณฑ์ดงั นี้
ค่าอยูร่ ะหว่าง 4.50 ถึง 5.00 หมายถึง ดีมาก
ค่าอยูร่ ะหว่าง 3.50 ถึง 4.49 หมายถึง ดี
ค่าอยูร่ ะหว่าง 2.50 ถึง 3.49 หมายถึง ปานกลาง
ค่าอยูร่ ะหว่าง 1.50 ถึง 2.49 หมายถึง น้อย
ค่าอยูร่ ะหว่าง 1.00 ถึง 1.49 หมายถึง น้อยที่สุด
9. จัดทาเอกสารรายงานการวิจยั
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ ิจยั รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จานวน 256 ชุด ตามจานวนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาที่คานวณได้
2. ผูว้ ิจยั ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ของการตอบในแบบสอบถาม จากการ รวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ที่มี
การตอบอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ท้ งั หมด จานวน 256 ชุด คิดเป็ น 100% ของแบบสอบถามทั้งหมด
3. นาข้อมูลที่ได้ในการตอบแบบสอบถามที่ถูกต้องมาลงรหัสเพื่อประมวลผลข้อมูล โดยโปรแกรมสาเร็ จรู ป หลังจาก
นั้นนาผลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุ ปผล

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ จากแบบสอบถาม จากการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็ นของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ ยวกับความพึง
พอใจของผูใ้ ช้งานระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จานวน 2 ด้าน โดยข้อมูล
เชิงสรุ ปปรากฏว่า
- ด้าน Function Requirement Test ปรากฏว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการโดยภาพรวมใน ระดับดี โดยอันดับ
สู งสุ ดของความต้องการด้าน Function Requirement Test คือ ระบบสามารถแสดงผล ข้อมูลต่าง ๆได้ถูกต้อง ช่วยในการ
จัดเก็บข้อมูลได้ดีและถูกต้องและผลลัพธ์ที่ได้จากการสื บค้นข้อมูลมีความ ถูกต้อง เช่น สื บค้นหาจาก รหัสนักศึกษาหรื อชื่อ
นักศึกษาที่เป็ นศิษย์เก่าได้
- ด้าน Usability Test โดยภาพรวมในระดับ ดี อัน ดับ แรกของความคิ ด เห็ น ด้าน Usability Test ที่ มี ค่ าเฉลี่ ยความ
คิดเห็นมาก ได้แก่ คาอธิบายมีความง่ายต่อความเข้าใจของผูใ้ ช้งาน แบบอักษรที่ใช้อ่านง่ายและ เหมาะสม มีคาอธิบายในการ
ใช้งานอย่างชัดเจน ใช้งานระบบได้ง่าย และมีความรวดเร็ วในการทางาน
2. ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.1 กระบวนการของระบบการวิเคราะห์ และออกแบบระบบฐานข้อมูลศิ ษย์เก่ าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีการ
ออกแบบระบบ โดยใช้แบบแผนการพัฒ นาซอฟต์แวร์ ต ามแนวทาง SDLC (System Development Life Cycle) (โอภาส,
2549) ดังแสดง (ภาพที่ 1, และ 2)

ภาพที่ 1 Context Diagram
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มีข้ นั ตอนการทางานของระบบตามภาพที่แสดงดังนี้
1. ผูด้ ูแลระบบทาการ login เข้าระบบทาการสมัครสมาชิกให้ผใู ้ ช้งานและนารหัสให้ผใู ้ ช้งาน
2. ผูใ้ ช้งานทาการ login เข้าสู่ระบบ
3. ผูใ้ ช้งานสามารถดูขอ้ มูลศิษย์เก่าข้อมูล และข่าวสาร
4. ผูใ้ ช้งานสามารถเพิม่ ข้อมูลข่าวสารได้
5. ผูด้ ูแลระบบสามารถตรวจสอบผลการป้ อนข้อมูลข่าวสารได้
6. ผูใ้ ช้งาน logout ออกจากระบบ
7. ข้อมูลจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล

ภาพที่ 2 Data Relation
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จะประกอบด้วยกระบวนการทางานดังนี้
- การจัดการข้อมูลศิ ษย์เก่า กระบวนการนี้ ประกอบไปด้วย การเพิ่ม ลบ แก้ไข แสดงข้อมูลศิ ษย์เก่า รวมทั้งสามารถ
ค้นหาข้อมูลศิษย์เก่าจากชื่อรหัสนักศึกษา ชื่อศิษย์เก่าได้
- การจัดการข้อมูลข่าวสาร กระบวนการนี้จะประกอบไปด้วย การเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูลการข่าวสารและแสดง
ข่าวสาร

2.2 การออกแบบส่ วนติดต่อผูใ้ ช้เพื่อสนับสนุนการทางานของผูใ้ ช้ระบบ สามารถแสดงได้ ภาพที่ 3 - ภาพที่ 5
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิทยากาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Username
Password
Login

ภาพที่ 3 หน้า Login
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ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิทยากาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ข่าวประชาสัมพันธ์
เมนู

ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวทุนการศึกษา
ภาพที่ 4 หน้าแรกของระบบ

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิทยากาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รหัสนักศึกษา

ชื่อสกุล

แสดงข้อมูล

ภาพที่ 5 หน้าจอรายชื่อศิษย์เก่า

ผลการวิจัย
1.ผลการพัฒ นาระบบฐานข้อมูลศิ ษย์เก่ าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ พฒ
ั นาขึ้นโดยผูว้ ิจัย
สามารถนาไปใช้เก็บฐานข้อมูลศิษย์เก่าได้จริ ง

ภาพที่ 6 แสดงหน้า Login

ภาพที่ 7 แสดงการเพิ่มข้อมูลศิษย์เก่า
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ภาพที่ 9 ฟอร์ มแก้ไขข้อมูลนิสิต

ภาพที่ 10 รายละเอียดข้อมูลของนิสิต

จากภาพที่ 6-10 ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่พฒั นาขึ้น ส่วนประกอบ
สาหรับการใช้งาน 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนหน้าบ้าน (Front end) เป็ นส่ วนสาหรับให้ผูใ้ ช้งานได้ท่องเว็บเพื่อศึ กษาข้อมูลหรื อ
ข่าวสารต่าง ๆ และส่ วนที่ 2 เป็ นส่ วนหลังบ้าน (Back end) สาหรับผูด้ ู แลระบบ จะดาเนิ นการปรับปรุ งข้อมูล เพื่อแก้ไข
รายการต่าง ๆ ให้เป็ นปั จจุบนั และสอดคล้องกับความต้องการ
ผลการศึกษาความพึงพอใจ
ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของกลุ่ ม เป้ า หมายที่ มี ต่ อ ระบบฐานข้อ มู ล ศิ ษ ย์เก่ า สาขาวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผูว้ จิ ยั ให้กลุ่มเป้ าหมายทดลองใช้ และดาเนิ นการวัดความพึงพอใจ ผลการวิเคราะห์ดงั แสดงภาพที่
11 และ ตารางที่ 1
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ผลการประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ ระบบศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

X̅

SD.

ภาพที่ 9 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ ระบบศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

จากตารางที่ 1 พบว่า ผูใ้ ช้บริ การระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อยูใ่ น
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูท่ ี่ 3.95 ซึ่ งด้านที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดได้แก่ ด้านระดับความพึงพอใจโดย ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
4.27 รองลงมาได้แก่ ด้านคุณภาพเนื้ อหา มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.01 ส่ วนด้านที่ มี ค่าเฉลี่ยต่ าสุ ดได้แก่ ด้านการออกแบบและการ
จัดรู ปแบบ มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.82
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สรุ ปผลการวิจัย
ผลจากการศึ ก ษาและพัฒ นาระบบฐานข้อ มู ล ศิ ษ ย์เก่ าสาขาวิท ยาการคอมพิ ว เตอร์ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ภู เก็ ต
โดยสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
การศึ ก ษาและพัฒ นาระบบฐานข้อ มู ล ศิ ษ ย์เก่ า สาขาวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ภู เก็ ต
จากการศึ กษาทฤษฎี เอกสารงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง สารวจข้อมูลแบบฟอร์ มต่าง ๆ ที่ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ใช้เก็บ
ข้อมูล จากนั้นนาข้อมูลที่ ได้จาก การศึกษาข้างต้นมาทาการวิเคราะห์และพัฒนาระบบเพื่อช่วยในการลดความ ยุง่ ยากใน
การค้นหาข้อมูลศิษย์เก่า ข้อมูลข่าวสาร ช่วยลดส่ วนของเอกสารที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลได้เพราะว่าบางครั้งข้อมูลอาจมี
ความสู ญหายจากการฉี กขาดของเอกสาร หลังจากได้นาระบบไปทาการประเมินผลแล้ว ระบบงานสามารถนาไปใช้จริ ง
สะดวกสาหรับการใช้งาน ทาให้เกิดความรวดเร็ วสามารถตรวจสอบข้อมูลประมาณได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเมื่อมีระบบงานนี้เพิ่ม
ขึ้นมา ซึ่ งระบบงานที่พฒั นาออกมานั้นโดยมีการจัดการทางานดังต่อไปนี้ ผูด้ ูแลระบบสามารถจัดการในส่ วนของข้อมูล
ศิษย์เก่า ข้อมูลข่าวสาร ทุกส่วนสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไขค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้รวมทั้งแสดงข้อมูลรายละเอียดศิษย์เก่า
ข้ อเสนอแนะ
ข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็ นระบบฐานข้อมูลที่พฒั นาขึ้นมาในระยะที่
1 หากจะนาไปใช้งานควรมี การพัฒนาเพิ่มให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมมากกว่านี้ เช่น การสารวจความพึงพอใจหรื อ
สภาวะการมีงานทาผ่านเว็บไซต์ได้ เป็ นต้น

กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงได้อย่างดี ด้วยคาแนะนาการให้คาปรึ กษาให้กาลังใจและคอยกากับ ดูแล จากหลาย ๆ
ฝ่ ายด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอกราบขอบพระคุ ณ คณาจารย์ หลักสู ตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิ ทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ผจู ้ ดั ทาขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ
ในห้องปฏิ บตั ิการและในหลักสู ตรที่ คอยให้คาแนะนาและเป็ นกาลังใจเสมอมาในการทางานและสร้างความคึกครื้ นบ้าง
บางครั้งบางคราว และต้องขอขอบคุณบุคคลที่สาคัญที่สุดในชีวติ คือ บิดา มารดาและบุคคลในครอบครัว อันเป็ นที่เคารพรัก
ซึ่งได้เลี้ยงดูคอยสั่งสอนผูจ้ ดั ทามาเป็ นอย่างดีพร้อมทั้งให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่และยังให้กาลังใจความรักเสมอมา
ผูจ้ ดั ทาขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่น้ ีดว้ ย สุดท้ายนี้คุณค่าและประโยชน์ที่ได้มาจากโครงการวิจยั ฉบับนี้ ผวู ้ จิ ยั ขอมอบแด่ผู ้
มีพระคุณทุกท่าน

เอกสารอ้างอิง
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

989

การศึกษาการประยุกต์ ใช้ โปรแกรมอาดูโนสาหรับแจ้ งเตือนภัย
Study to apply Adruino Program for Alarm Application
กิตติศกั ดิ์ ศรี สวัสดิ์1* วริ ศ จิตต์ธรรม1 และ อภิสิทธิ์ ทองดี1
Kittisak Srisawas 1* Varis Jittum 1 and Apisit Thongdee1

บทคัดย่อ
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาการสร้างชุดเตือนภัยควบคุมด้วยโปรแกรมอาดูโนด้วยระบบไร้สายผ่านแอพลิเคชัน่ ไลน์เพื่อนามาใช้เตือน
การเข้า-ออกบริ เวณบันไดหนี ไฟของอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร ล้านนา พิษณุ โลก ซึ่ งปั จจุบันนักศึ กษาสามารถเข้า-ออก
ในช่วงนอกเวลาราชการได้อย่างอิสระหรื อมีการลืมเปิ ดข้างไว้ทาให้ระดับการรักษาความปลอดภัยน้อยลง ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจใน
การประยุกต์ใช้โปรแกรมอาดู โนมาปรับใช้ในการสร้าระบบแจ้งเตื อน โดยการศึ กษาได้แบ่ งการศึ กษาออกเป็ น 2 ส่ วน จากผลการ
ทดลองสมรรถนะที่ได้ ส่ วนที่ 1 พบว่าการส่ งสัญญาณสามารถแจ้งเตือนสาเร็ จในระดับมากกว่าร้อยละ 80 โดยมีขอ้ จากัดในด้าน
เสถียรภาพของระบบอินเตอร์เน็ต ส่ วนที่ 2 มีการทดสอบสมรรถนะจากตัวอย่างจานวน 50 คน เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสู งและระยะการตรวจจับ ผลที่ ได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มีความสู งต่ ากว่า 164 ซม. มีระยะตรวจจับระหว่าง 36-40 ซม. กลุ่มที่ มี
ความสู งระหว่าง 165-169 ซม. มีระยะตรวจจับระหว่าง 31-35 ซม. กลุ่มที่ มีความสู งระหว่าง 170-174 ซม. มีระยะตรวจจับระหว่าง 26-30
ซม. กลุ่มที่ มีความสู งระหว่าง 175-179 ซม. มี ระยะตรวจจับระหว่าง 21-25 ซม. และกลุ่มที่ มีความสู งตั้งแต่ 180 ซม. ขึ้ นไปมี ระยะ
ตรวจจับระหว่าง 16-20 ซม. จากผลการทดสอบทั้งหมดสามารถสรุ ปให้เห็นว่าชุดเตือนภัยควบคุมด้วยโปรแกรมอาดูโนมีสมรรถนะ
อยูใ่ นเกณฑ์ยอมรับได้ และการความสู งมีผลต่อระยะการตรวจจับ
คาสาคัญ : อาดูโน่, แอพพลิเคชัน่ , ตรวจจับ
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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
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บทนา
ความปลอดภัย เป็ นสิ่ งที่มนุษย์ทุกคนต้องการนอกเหนือไปจากความต้องการทางด้านปั จจัยสี่ ความปลอดภัยที่มนุษย์
ต้องการอาจมีความแตกต่างกันออกไป บ้างกังวลในความปลอดภัยด้านสุ ขภาพและชีวติ ในขณะที่มนุษย์บางคนอาจกังวลถึง
ความปลอดภัยในด้านทรัพย์สิน แต่สิ่งที่ มนุ ษย์ส่วนใหญ่เห็ นพ้องต้องกันและยอมรับว่าเป็ นความมัน่ คงปลอดภัยพื้นฐานที่
มนุษย์ทุกคนต้องการนัน่ ก็คือความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน ทรัพย์สินอาจจะมีหลายประเภทแตกต่างกันออกไป แต่หนึ่ ง
ในบรรดาทรัพย์สินที่อาจถือได้วา่ มีค่าที่สุดและผูกพันกับชีวติ ความเป็ นอยูข่ องแต่ละคนในครอบครัวก็คือบ้านและทรัพย์สิน
ต่างๆภายในบ้าน เนื่ องจากสภาพความเป็ นอยู่ของคนในสังคมปั จจุบัน มี ความกดดันทางด้านเศรษฐกิ จและสภาวะความ
เป็ นอยู่สูง ปั ญหาทางด้านสังคมและภัยอันตรายจากโจรผูร้ ้ายจึ งมีสูงตามไปด้วย ผูค้ นจานวนมากจึ งเริ่ มให้ความสาคัญและ
หาทางป้ องกัน หรื อหลีกเลี่ยงต่อภัยอันตรายดังกล่าว ด้วยเหตุน้ ีเอง สัญญาณกันขโมยจึงเริ่ มเข้ามามีบทบาทในการปกป้ องชีวติ และ
ทรัพย์สินของผูอ้ ยู่อาศัยในบ้านจากบรรดาโจรผูร้ ้ายหรื ออย่างน้อย ก็เพิ่มความอบอุ่นใจให้แก่ผูใ้ ช้ได้ เพราะถึงแม้วา่ การติดตั้ง
สัญญาณกันขโมย จะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้เต็มที่แต่ก็สามารถที่จะทาให้โจรผูร้ ้าย ต้องใช้ความพยายามมาก
ขึ้นและลดความเสี่ ยงได้ระดับหนึ่ง
ชุดเตือนภัย เป็ นอุปกรณ์ป้องกันภัยที่จะส่ งสัญญาณในรู ปแบบของเสี ยงหรื อรู ปแบบแบบอื่นๆเมื่อมีผบู ้ ุกรุ ก สามารถ
แบ่งชนิ ดตามระบบของการทางานออกได้เป็ น 2 ระบบ คือระบบใช้สายไฟและระบบไร้สาย เป็ นสิ่ งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นเพื่อ
เป็ นอุปกรณ์สาหรับการตรวจจับสิ่ งผิดปกติ ที่เกิดขึ้นในรู ปแบบต่างๆ และส่ งสัญญาณไปยัง เครื่ องรับสัญญาณหรื อเครื่ อง
ควบคุม เพื่อทาการเตือนภัยโดยมีอุปกรณ์พ้ืนฐาน ที่ นิยมใช้กนั ทัว่ ไป ได้แก่ สวิตช์แม่เหล็กซึ่ งจะติดตั้งบริ เวณประตูหรื อ
หน้าต่าง เมื่อเวลาประตูหรื อหน้าต่างถูกงัดหรื อเปิ ดออกสัญญาณก็จะดังขึ้น อุปกรณ์ ป้องกัน การทุบกระจก ซึ่ งจะติดตั้งกับ
กระจกประตูหรื อหน้าต่าง การทางานจะอาศัยการตรวจจับความสั่นสะเทือนเมื่อมีการทุบหรื อกรี ดกระจกสัญญาณก็จะดังขึ้น เครื่ อง
ตรวจจับด้วยแสงอินฟราเรดซึ่ งจะติดตั้งในบริ เวณห้อง การทางานจะอาศัยการตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ ตดั ผ่านลาแสงที่ เกิ ดขึ้นใน
บริ เวณห้องนั้น นอกจากอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณพื้นฐานดังกล่าวแล้ว ยังมีการนาเอาอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณชนิ ดอื่น เข้ามาใช้
ร่ วมด้วยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในด้านอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ความต้องการ
การศึกษานี้เป็ นการนาความรู ้และเทคโนโลยีการใช้อาดูโน่เข้ามาปรับใช้กบั การการสร้างเครื่ องตรวจจับการเข้า-ออกของ
ผูใ้ ช้ประตูทางหนี ไฟของของอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่ งปั จจุบันสามารถเปิ ดเข้า-ออกได้อย่างอิสระทาให้การรักษาความ
ปลอดภัยด้านทรัพย์สินค่อนข้างจากัดในช่วงนอกเวลาราชการ ผูว้ ิจยั จึ งเสนอแนวคิ ดในการสร้างชุดเตือนภัยเพื่อนามาติดตั้ง ณ
บริ เวณดังกล่าวโดยแสดงผลการแจ้งเตือนผ่านระบบแอพลิเคชัน่ ไลน์
ระบบเตือนภัยแบบใช้สายไฟโดยทัว่ ไป ใช้พ้ืนที่ในการติดตั้งมาก มีความยุง่ ยากในการดูแลรักษา ไม่สามารถแจ้งเตือน
ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ไม่ตอบโจทย์ความทันสมัยในยุคปั จจุบนั จากปั ญหาดังกล่าวผูจ้ ดั ทาปริ ญญานิพนธ์ได้จึงพัฒนาชุดเตือน
ภัยควบคุ มโดยน าโปรแกรมอาดู โนเข้ามาเพื่ อแก้ปั ญหายุ่งยากและซับซ้อนในการเดิ นสายไฟเชื่ อมต่ อ ประหยัดพื้ นที่ การติ ดตั้ง
บ ารุ งรั กษาได้ง่าย สามารถแจ้งเตื อนผ่านโทรศัพท์ มื อถื อและมี ความแม่ นย าในการแจ้งเตื อนสู ง จากการศึ กษางานวิจัย หรื อ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวิจยั นี้พบว่า
สมเกียรติ บุญรอดดิษฐ์และคณะ ได้นาเสนอระบบสัญญาณกันขโมยที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ส่วนใหญ่เป็ นการส่งเสี ยงดัง เตือน
เมื่อมีผูบ้ ุกรุ ก แต่ดว้ ยสังคมที่วนุ่ วายในปั จจุบนั ทาให้เสี ยงของสัญญาณกันขโมยไม่มีความน่าสนใจหรื อบางครั้ง เจ้าของรถยนต์
อาจจะไม่ได้ยนิ เสี ยงของสัญญาณที่ดงั ขึ้นเนื่องจากจอดรถไว้ไกล ทาให้มิจฉาชีพใช้โอกาสดังกล่าวในการ โจรกรรมรถยนต์ได้
ส าเร็ จ ประกอบกับเทคโนโลยีการส่ งข้อ ความของโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ นั้ น มี ค่ า ใช้จ่ า ยถู ก ลงและมี ก ารใช้ง านกัน มากใน
ชีวิตประจาวันของคนทัว่ ไป จึงได้เกิดเป็ นการพัฒนาระบบเตือนภัยการโจรกรรมรถยนต์ผ่าน โทรศัพท์มือถือด้วยข้อความ
สั้นขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของระบบเตือนภัยของรถยนต์โดยระบบฯ นี้ สามารถส่ ง ข้อความสั้นไปยังโทรศัพท์มือถือของ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

992

เจ้าของรถยนต์ได้ในทันที โดยที่ อุปกรณ์ เซนเซอร์ ตรวจจับความเคลื่อนไหวที่ ติด ตั้งอยูใ่ นภายในรถสามารถตรวจจับการ
โจรกรรมหรื อการบุกรุ กรถยนต์ได้ ผลการทดสอบวิธีการบุกรุ กต่างๆ เช่น การทุบกระจก การเปิ ดประตูรถยนต์ การเอื้อมมือเข้า
ไปในรถหรื อการเข้าไปภายในส่ วนหน้าของรถยนต์ ระบบสามารถตรวจจับได้ท้ งั หมด โดยจะส่ งข้อความไปยังโทรศัพท์ของ
เจ้าของรถยนต์
อภิไธย และคณะได้นาเสนอการพัฒนาระบบเตือนภัยภายในที่พกั อาศัย ซึ่งมีอุปกรณ์การทางานของระบบเตือนภัย
ที่ได้ออกแบบและสร้างขึ้นแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือ ส่ วนเครื่ องตรวจจับที่ใช้ตวั ตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบพาสซี ฟอินฟราเรด จะ
ทาการตรวจจับค่าอุณหภูมิของรังสี อินฟราเรดที่แตกต่างกันเมื่อมีการเคลื่อนที่ ของสิ่ งมีชีวิต และส่ งข้อมูลทางรี โมทคอนโทรล
ส่วนเครื่ องควบคุมใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-1 ทาหน้าที่คอยตรวจรับข้อมูลจากรี โมทคอนโทรล ทางานแจ้งเหตุผา่ นทาง
โทรศัพท์และหน่วงเวลาเสี ยงเตือนภัย ตามโปรแกรมที่บรรจุไว้ การหาสมรรถนะโดยการทดลองการทางานของชุดอุปกรณ์ระบบ
เตื อนภัยภายในที่ พกั อาศัย พบว่าสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว แนวนอน ความกว้างของมุม 110 องศา ได้ระยะการตรวจจับ
สู งสุ ด 10 เมตร การตรวจจับการเคลื่อนไหว แนวตั้ง ความกว้างของมุม 93 องศา ได้ระยะการตรวจจับสู งสุ ด 10 เมตร สมรรถนะการ
ทางานของระบบเตือนภัยที่ปรับระยะติดตั้งระหว่างเครื่ องตรวจจับกับเครื่ องควบคุมได้ทุกระยะ 1 – 15 เมตร กาหนดระยะเวลาหน่วง
ของเสี ยงเตือนภัยทุกระยะ 1 – 15 นาที การแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์เมื่อมีผูบ้ ุกรุ ก การประเมินลักษณะทางกายภาพของระบบ
เตือนภัยภายในที่พกั อาศัย โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 คน ในด้านลักษณะการติดตั้งอุปกรณ์ระบบเตือนภัยภายในที่พกั อาศัย อยู่
ในระดับดี ด้านลักษณะการใช้งานระบบเตือนภัยภายในที่ พกั อาศัย อยู่ในระดับดี ด้านลักษณะการพรางตาระบบเตือนภัย
ภายในที่ พกั อาศัย อยู่ในระดับดี และด้านลักษณะการบารุ งรักษาระบบเตื อนภัยภายในที่ พกั อาศัย อยู่ในระดับดี ลักษณะทาง
กายภาพในภาพรวม อยูใ่ นระดับดี
เดโช เพ็งเหล็ง และคณะ ได้นาเสนอการสร้างระบบรักษาความปลอดภัยบ้านพักอาศัยด้วยการติดตั้งชุดตรวจจับการเคลื่อนที่
ของวัตถุตามจุดที่เหมาะสม เพื่อแจ้งเตือนการบุกรุ กให้ทราบผ่านระบบเครื อข่ายไปยังสถานีตารวจ หรื อปลายทางเป้ าหมาย ซึ่งเป็ น
ศูนย์รักษาความปลอดภัย ที่ เก็บรายละเอียดข้อมูลโดยการสมัครสมาชิกบ้านพักอาศัยไว้ในระบบฐานข้อมูล แล้วแสดงผลเป็ นแผน
ที่ต้ งั ตาแหน่งบ้านเวลาเกิดเหตุ
กันตภณ ได้นาเสนอระบบป้ องกันการบุ กรุ กภายในอาคารที่ ควบคุ มโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้ อมแสดง สถานการณ์
ทางานแต่ละจุดนี้เป็ นสิ่ งที่ช่วยพิทกั ษ์รักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน และผูอ้ ยูอ่ าศัย ภายบ้านหรื อภายในอาคารสถานที่น้ นั การที่
จะให้คนหรื อญาติมาอยูเ่ ฝ้าบ้านดูแลให้น้ นั บางครั้งคนเราอาจมีการเหนื่ อยล้าเกิดขึ้นได้และอีกอย่างเราต้องจ้างคนที่ไว้ใจให้มา
เฝ้ าในราคาที่ สูงแต่ถา้ เมื่อนาเอาระบบนี้ มาใช้จะเป็ นประโยชน์และเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบผูบ้ ุกรุ กให้เรามากยิ่งขึ้น
เพราะสามารถตรวจ สอบผูบ้ ุกรุ กได้ตลอด 24 ชัว่ โมง พร้อมทั้งตรวจสอบได้วา่ สาย สัญญาณใดมีปัญหาเกิดขึ้นที่ใดบ้าง
ผลที่ได้จากการศึกษางานวิจยั ที่ เกี่ยวข้องผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดในการรายงานผลผ่านระบบเครื อข่ายโดยแสดงเป็ น
ข้อความแจ้งเตือนไปยัง Application ในมือถือ ซึ่ งมีความเหมาะสมต่อการใช้งานสาหรับอาจารย์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล
หรื อพักอาศัยอยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียงกับอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรื อหน่วยงานรักษาความปลอดภัยที่จะสามารถเข้ามา
ดูแลและเข้าถึงตาแหน่งที่เกิดเหตุในช่วงนอกเวลาราชการได้อย่างรวดเร็ ว

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การศึกษาและการออกแบบ
ขั้นตอนในการศึกษาข้อมูลเป็ นขั้นตอนแรกที่จาเป็ นต้องกระทาโดยการศึกษาในรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวงานวิจยั เพื่อให้ได้แนวคิ ดเบื้ องต้นของตัวงานวิจยั และแนวทางในการสร้างตัวชิ้ นงานขึ้น ซึ่ งจะขอกล่าวถึ งลาดับขั้นตอน
การศึกษาและออกแบบงานวิจยั ดังนี้
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1) การเลื อ กใช้ Node MCU เลื อ กใช้รุ่ น Node MCU V2 ESP8266 เนื่ อ งจากมี ช่ อ งเสี ยบ Input และช่ อ ง Output
เพียงพอต่อการใช้งาน
คุณลักษณะ
- ไมโครคอนโทรลเลอร์
รุ่ น NodeMCU V2 ESP8266
- แรงดันไฟฟ้าใช้งาน 3.3V
- ดิจิตอล
I/O Pins54
- ช่องเสี ยบอนาล็อค
Pins16
- แรงดันไฟฟ้าต่อ
I/O Pin40 mA
- แรงดันไฟฟ้า
for 3.3 V Pin50 mA
- หน่วยความจา
Flash ความจุ 32 Mbits
- ความเร็ ว
4 Mbytes

ภาพที่ 1 ตัวอย่างรุ่ น Node MCU V2 ESP8266
2) การเลื อกใช้ Switching Power Supply เลือกแหล่งจ่ ายไฟ ฉ แปลงไฟจาก 220 V เป็ น 5 V ให้กระแส 600 mA 3 W
ขนาดกะทัดรัด มีขาสาหรับบัดกรี ติดแผ่นลายวงจร
คุณลักษณะ
- ยีห่ อ้
Hi-Link
- พิกดั ไฟฟ้า
100-240 VAC / 6 A
- แรงดันไฟฟ้าเอ้าพุต 5 VDC
- ขนาด
34×20×15 mm

ภาพที่ 2 Switching Power Supply
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2. ออกแบบลักษณะต่ างๆของชุดเตือนภัยควบคุมด้ วยโปรแกรมอาดูโน
1) การเลือกใช้ Node MCU
เลือกใช้รุ่น Node MCU V2 ESP8266 เนื่องจากมีช่องเสี ยบ Input และช่อง Output เพียงพอต่อการใช้งาน

ภาพที่ 3 ชุดควบคุม(1) และจับสัญญาณ(2)
3. Flowchart Diagram การสั่งงานของโปรแกรม Arduino

ภาพที่ 4 ลาดับขั้นตอนการสัง่ งานของโปรแกรม

ภาพที่ 5 ชุดควบคุม และจับสัญญาณที่ใช้ในการทดลอง
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ภาพที่ 6 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมคาสัง่
4 ขั้นตอนการดาเนินการสร้ างชุดเตือนภัยควบคุมด้ วยโปรแกรมอาดูโน
1) เตรี ยมอุปกรณ์เพื่อสร้างชุดเตือนภัยควบคุมด้วยโปรแกรมอาดูโน
2) จัดทาโครงสร้างและทาการติดตั้งอุปกรณ์
3) เขียนโปรแกรมคาสัง่ บอร์ดอาดูโนเพื่อใช้ในการควบคุมชุดเตือนภัย
4) ท าการทดลองชุ ด เตื อนภัยควบคุ มด้วยโปรแกรมอาดู โนให้เตื อนภัยได้อ ย่างถูก ต้อ งและแม่ น ยา หากยังไม่
สามารถทางานได้ดีตอ้ งมีการปรับปรับปรุ งแก้ไขโปรแกรมควบคุม
5) ประกอบชุดเตือนภัยควบคุมด้วยโปรแกรมอาดูโน จากนั้นทดลองเก็บผล ซึ่ งได้มีรวบรวมผลการทดลองส่ วน
ประสิ ทธิภาพของโคมไฟ
6) บันทึกผลการทดลองและจัดทาเล่มปริ ญญานิพนธ์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร กลุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษา คือนักศึกษาจานวน 50 คน โดยมีส่วนสูงคละกัน
กลุ่มตัวอย่าง การทดลองแบ่งตามสวนสูงของกลุ่มประชากร ดาเนินการทดสอบด้วยชุดทดลองที่สร้างขึ้นเพื่อ
ทดสอบหาสมรรถนะของชุดทดลอง โดยพิจารณาด้านระยะการตรวจจับ เวลาในการตรวจจับ และการแสดงผลแจ้งเตือน
ผ่านระบบ Application Line
6 สมการทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ร้อยละผลการทดสอบ
ร้อยละผลการทดสอบ(ผ่าน) =

จานวนผูเ้ ข้าทดสอบทั้งหมด-จานวนผูไ้ ม่ผา่ นการทดสอบ
จานวนผูเ้ ข้าทดสอบทั้งหมด

×100%
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ผลและวิจารณ์ ผล
ผลการศึกษาจะพิจารณาสมรรถนะหรื อความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ได้แก่ ระยะการตรวจจับ ความเร็ วในการ
ตรวจจับ ความแม่นยาในการส่งสัญญาณเตือน
ตารางที่ 1 จานวนตัวอย่างการทดลอง
ลาดับที่
ความสูงของตัวอย่างทดสอบ (cm)
จานวนที่ทาการทดสอบ (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
ตารางที่ 2 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสูงและระยะการตรวจจับ
ลาดับที่
ความสูงของตัวอย่างทดสอบ (cm)
ระยะการตรวจจับ (cm)
1
163
37
2
165
35
3
166
34
4
168
32
5
170
30
6
172
28
7
175
25
8
176
24
9
178
22
10
180
20

ค่าเฉลี่ยระยะการตรวจจับ (cm)
37
35
34
32
30
28
25
24
22
20

จากตารางแสดงให้เห็นผลการทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างระยะตรวจจับกับความสูงของกลุ่มบุคคลที่ถูกนามา
ทดสอบ โดยตัวอย่างที่ถูกนามาทดสอบมีความสูงมากจะแปรผันแบบผกผันกับระยะการตรวจจับ ในทางกลับกัน
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ตารางที่ 3 การทดสอบสมรรถนะในการตรวจจับ
ลาดับที่
ความสูงของตัวอย่างทดสอบ
จานวนที่ทาการทดสอบ
ร้อยละผลการทดสอบ
(cm)
(คน)
ผ่าน
ไม่ผา่ น
1
163
7
100
2
165
7
85.71
14.29
3
166
7
100
4
168
9
88.89
11.11
5
170
8
87.5
12.5
6
172
4
100
7
175
4
75
25
8
176
2
100
9
178
2
100
10
180
1
100
เฉลี่ย
92.00
8.00
จากผลการทดสอบสมรรถนะการตรวจจับพบว่าชุดการทดสอบผ่านที่ร้อยละ 92 และมีความผอดพลาดเนื่ องจาก
แสงสว่างไม่เพียงพอในระหว่างการตรวจจับจานวน 2 ครั้ง และการขัดข้องเนื่ องจากสัญญาณอิ นเตอร์ เน็ตจานวน 2 ครั้ง
ส่งผลให้ทดสอบไม่ผา่ นจานวน 4 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 8

สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการทดลองที่ ได้พบว่าชุดทดลองเตือนภัยควบคุมด้วยโปรแกรมอาดูโนด้วยระบบไร้สายผ่านแอพลิเคชัน่
ไลน์ที่สร้างสามารถใช้งานได้ ความสามารถในการตรวจจับวัตถุมีลกั ษณะแปรผันแบบผกผันกับขนาดของวัตถุ การทางานใน
ระหว่างการทดสอบมี สมรรถนะในการตรวจจับเฉลี่ ยอยู่ที่ระดับ ร้ อยละ 92 โดยสามารถตรวจจับความสู งในช่ วง 163-180 cm
จากกลุ่มตัวอย่าง 50 คน
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การวิเคราะห์ เครื อข่ ายการท่ องเทีย่ วของกลุ่มจังหวัดภาคกลางในประเทศไทย
Analysis of Tourism Network of Central Provinces in Thailand
พรคิด อั้นขาว1*
Pornkid Unkaw1*

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์เครื อข่ายการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางในประเทศ
ไทย โดยใช้โปรแกรม Gephi พบว่าการเดินทางด้วยรถยนต์หรื อรถบัสนาเที่ยวที่ มีเส้นทางเชื่อมต่อกันของแต่ละจังหวัดใน
กลุ่มภาคกลาง ทั้ง 22 จังหวัด เมื่อนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม Gephi ซึ่งมี Nodes : 22, Edges : 43 และเป็ นกราฟชนิ ด
Undirected Graph ได้ผลการวิเคราะห์ สรุ ปโดยรวมว่าจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและจังหวัดนครสวรรค์เป็ นจังหวัดที่ มีค่า
ความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลกับจังหวัดใกล้เคียงมากที่สุด มีเส้นทางเชื่อมต่อเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้หลายจังหวัด
จึงทาให้สามารถเดินทางท่องเที่ ยวไปได้หลายจังหวัด และเมื่อทาการศึ กษาวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานที่ท่องเที่ยวที่มีโปรแกรม
ทัวร์ เกี่ ยวข้องกัน ของแต่ละจังหวัดในกลุ่มภาคกลาง ทั้ง 22 จังหวัด เมื่ อนามาวิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม Gephi ซึ่ งมี
Nodes : 122, Edges : 145 และเป็ นกราฟชนิด Undirected Graph ได้ผลการวิเคราะห์สรุ ปโดยรวมว่าจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
เป็ นจังหวัดที่มีค่าความสัมพันธ์ที่มีอิทธิ พลกับสถานที่ ท่องเที่ ยวใกล้เคียงมากที่สุด ซึ่ งเป็ นจังหวัดที่ นกั ท่องเที่ ยวนิ ยมเลือก
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวต้นๆ ของโปรแกรมทัวร์ เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็ นที่สนใจของนักท่องเที่ยว และเป็ นศูนย์กลางที่
สามารถเดินทางท่องเที่ยวไปได้หลายจังหวัด จึงสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปจัดทาแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว
ของแต่ละจังหวัดในกลุ่มภาคกลางได้
คาสาคัญ : เครื อข่ายการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยว
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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
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บทนา
ในยุคปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ และเป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญของ
การดาเนิ นงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่ งมีหลายโครงการที่ ภาครัฐบาลได้ให้การสนับสนุ นเพื่อจัดทาเป็ นโครงการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อผลักดัน และสนับสนุ นให้หน่ วยงานของรัฐมีการให้บริ การต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อบริ การผ่าน
เว็บไซต์เพื่อให้สามารถบริ การประชาชนได้อย่างทัว่ ถึง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เป็ นเครื่ องมือในการ
ขับเคลื่อน เพื่อสร้างความโปร่ งใสในการให้บริ การแก่ประชาชนและภาคธุรกิจด้วยความเสมอภาค ภาครัฐได้จดั ให้มีการ
บริ การข้อมูล Online แก่สาธารณะ ทั้งนี้หากนามาประยุกต์ใช้ช่วยในการประกอบการตัดสิ นใจในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความคุม้ ค่า และได้รับผลประโยชน์สูงสุ ดในแต่ละด้าน ทั้งด้านนักท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ ยว
สถานประกอบการ ชุมชนในแต่ละพื้นที่ ที่ให้บริ การกับนักท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อนามาวิเคราะห์รูปแบบเครื อข่ายการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย เพื่อสามารถใช้เป็ นแนวทางที่จะให้ภาครัฐนามาพัฒนาแต่ละสถานที่ ท่องเที่ยวให้มีความพร้อม สามารถ
ให้บริ การรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นที่ ประทับใจของนักท่องเที่ ยวต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ เพราะในปั จจุบนั นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลจากผูใ้ ห้บริ การนาเที่ยวเพียงด้านเดียว เนื่ องจากบริ ษทั นาเที่ยวมีเครื อข่าย
นาเที่ยวเฉพาะกลุ่มของแต่ละบริ ษทั หากมีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ เกิดขึ้น ก็จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยว
ในขณะเดียวกันทั้งภาครัฐและเอกชน จะได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวมากที่สุด
จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาและวิเคราะห์เครื อข่ายการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางใน
ประเทศไทย ซึ่ งข้อมูลที่ได้น้ ีสามารถใช้เป็ นแนวทางให้กบั หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนในบริ เวณสถานที่
ท่องเที่ยว ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับการเรี ยนการสอนในรายวิชาระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต วิชาการสื่ อสารข้อมูลและ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็ นการพัฒนาการเรี ยน การสอน และความรู ้ของนักศึกษา ทาให้เกิดการพัฒนาแนวความคิดให้
ประยุกต์วธิ ีการทางด้านเครื อข่าย โดยนาไปใช้กบั ระบบงานจริ ง
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เครื อข่ายการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางในประเทศไทย
ทฤษฏี กรอบแนวคิดการวิจยั และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การหาค่าความสัมพัน ธ์ ค่าความสาคัญ ของสิ่ งที่ มีค วามสัม พัน ธ์ต่าง ๆ ด้วยทฤษฏี กราฟ (Graph Theory) เป็ น
แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ (เกษม, 2548) ซึ่ งใช้สาหรับจาลองปั ญหาด้วยแผนภาพที่ ประกอบด้วยโหนด และเส้นที่ เชื่อม
ระหว่างโหนด 2 โหนด โดยกราฟมีอยู่ 2 ชนิด คือ
.1Directed Graph เป็ นกราฟที่ มีการระบุทิศทาง คือ กราฟที่มีทิศทางการเชื่อมต่อจากจุดหนึ่ งไปยังอีกจุดหนึ่ ง อย่างเช่น A>B คือ A จะเชื่อมต่อไปยัง B ได้เท่านั้นแต่ B จะเชื่อมต่อไปยัง A ไม่ได้ แสดงดังภาพที่ 1
.2Undirected Graph เป็ นกราฟที่ ไม่ มีก ารระบุ ทิ ศทาง คื อ กราฟที่ ไม่มี ทิ ศทางการเชื่ อมต่อจากจุ ด หนึ่ งไปยังอี กจุ ด หนึ่ ง
อย่างเช่น A-B คือ A จะเชื่อมต่อไปยัง B ได้ และ B จะเชื่อมต่อไปยัง A ได้ (Boccaletti et al., 2006) แสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 1 กราฟแบบ Directed Graph
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ภาพที่ 2 กราฟแบบ Undirected Graph
การวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้นาทฤษฏีกราฟร่ วมกับการวิเคราะห์เครื อข่ายสังคม )Social Network Analysis : SNA) มาประยุกต์ใช้
เพื่อทาให้ทราบถึงลักษณะของเครื อข่ายการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางในประเทศไทยว่าอยูล่ กั ษณะรู ปแบบใด โดย
ใช้ทฤษฏีดงั ต่อไปนี้
1. Betweenness Centrality คือ การวัดผลรวมของจานวนเส้นทางที่ส้ นั ที่สุดของแต่ละคู่ของสมาชิกย่อย) Pair of Nodes) ใน
เครื อข่ายที่ เชื่ อมต่อ (Cahalane et al., 2011) สมาชิ กใดมีค่านี้ สูงแสดงว่ามีความสาคัญมากในการเป็ นตัวเชื่ อมโยงระหว่าง
สมาชิกย่อยต่างๆ
2. Degree Centrality คือ การวัดจานวน tie ของสมาชิก สามารถแบ่งออกเป็ น 2 กรณี กรณี ที่ 1 เป็ นความสัมพันธ์แบบไม่มี
ทิศทาง degree คือ จานวน path ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกย่อยหนึ่ง ส่วนกรณี ที่ 2 เป็ นความสัมพันธ์แบบมีทิศทางโดยจะ
แบ่งออกเป็ น in-degree และ out-degree
3 .Closeness Centrality คือ การวัดความใกล้ชิดของสมาชิกที่เชื่อมต่อกับสมาชิกอื่นในเครื อข่าย หากมีความสัมพันธ์แบบมี
ทิ ศ ทางจะสามารถแบ่ งค่านี้ เป็ น in-closeness และ out-closeness ถ้าสมาชิ กใดมี ค่าเข้าใกล้ แสดงว่า 1สมาชิ กนั้น มี ความ
ใกล้ชิดกับสมาชิกย่อยอื่นในเครื อข่ายมาก
4. Authority คือ การพิจารณาค่าความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลของแต่ละสมาชิก
1. กรอบแนวคิดการวิจยั
โดยนาตัวแปรต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกรอบแนวคิดของงานวิจยั นี้ จากการศึกษางานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับแบบจาลอง
ด้านการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว พบตัวแปรต่างๆ ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้กบั งานวิจยั ดังนี้
- การรั บรู ้ความง่ายในการใช้งาน (Perceive Ease of Use) หมายถึง ระดับความเชื่ อของผูใ้ ช้ที่คาดหวังต่อระบบ
สารสนเทศที่มีการพัฒนาขึ้นและเป็ นเป้าหมายจะใช้ ต้องมีความง่ายในการเรี ยนรู ้ที่จะใช้งานและไม่ตอ้ งใช้ความพยายามมาก
(Davis, 1989) การรับรู ้ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิ พลทางตรงต่อการใช้ระบบและมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อการใช้ระบบโดย
ส่งผ่านการรับรู ้ประโยชน์ (Davis et al., 1989)
- การรับรู ้ประโยชน์ (Perceive Usefulness) หมายถึง การที่บุคคลรับรู ้วา่ ระบบสารสนเทศที่นามาใช้น้ นั ก่อให้เกิด
ประโยชน์ และถ้าหากมีการใช้ระบบสารสนเทศที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่จะทาให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึน ซึ่ งการรับรู ้
ประโยชน์มีอิทธิพลโดยตรงต่อความตั้งใจใช้ระบบสารสนเทศ (Jackson et al., 1997)
- อิ ท ธิ พ ลของสัง คม (Social Influence) หมายถึ ง การกระท าโดยคนหนึ่ งหรื อ หลายคนเพื่ อ ที่ จะเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมหรื อความคิดหรื อความรู ้สึกของคนอื่น (Fishbein and Ajzen, 1975)
- ทัศนคติที่มีต่อการใช้ (Attitude toward use) หมายถึง ทัศนคติของผูใ้ ช้ เป็ นเจตนาที่เกิดขึ้นจากการรับรู ้ถึงความ
ง่ายในการใช้ระบบ ซึ่งหากผูใ้ ช้ระบบรับรู ้วา่ เทคโนโลยีน้ นั มีประโยชน์หรื อสามารถใช้งานได้ง่าย ก็จะทาให้ผใู ้ ช้เกิดทัศนคติ
ที่ดีต่อระบบของเทคโนโลยีน้ นั จึงส่งผลให้ที่จะใช้เทคโนโลยีน้ นั (Ajjan and Fishbein, 1980)
- ความตั้งใจใช้ (Intention to use) หมายถึงความตั้งใจที่ผใู ้ ช้จะพยายามใช้งาน และความเป็ นไปได้ที่ผใู ้ ช้ จะยอมรับ
และมีท่าทีที่จะใช้งานต่อไปในอนาคต
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

1002

จากกรอบงานวิจยั จะวิเคราะห์เกี่ยวกับรายละเอียดังต่อไปนี้
การบริ หารและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1. การศึ กษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายต่อการเตรี ยมความพร้อมในการ เปิ ดตลาดการค้าและการ
ลงทุน
1.1 การวิเคราะห์ เศรษฐกิ จเชิ งมหภาค การวิเคราะห์ ความได้เปรี ยบและการตั้งรับ เพื่อการ พัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวไทย
1.2 การสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่นกั ท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
1.3 การนาแนวคิดและแนวทางการพัฒนาไปสู่การปฏิบตั ิเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวรู ปแบบ ต่างๆ ในพื้นที่ที่มีศกั ยภาพ
2. การเตรี ยมความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3. ระบบห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในอาเซียน
3.1 การวางแผนยุทธศาสตร์และการบริ หารและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ ในขอบเขตด้านพื้นที่ที่สนับสนุน
3.2 การวิเคราะห์ทิศทางการไหลของนักท่องเที่ยว อุปสงค์และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ในกลุ่มประเทศประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เพื่อการพัฒนาอุปทานทางการท่องเที่ยว
3.3 การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการแข่งขันด้วยห่ วงโซ่ อุปทานการท่องเที่ ยวเพื่อรองรับการ รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน
2. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
บุษรา (2556) กล่าวถึงการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา และความสัมพันธ์ของตัว
แปรต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา โดยใช้แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM)
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึ กษามหาวิทยาลัย
กรุ งเทพจานวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามคณะ ผลการวิจยั พบว่า การรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน การ
รับรู ้ประโยชน์ และอิทธิ พลของสังคม มีอิทธิพลต่อทัศนคติที่มีต่อการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ และทัศนคติที่มีต่อการใช้
เครื อ ข่ า ยสั งคมออนไลน์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความตั้งใจใช้เครื อ ข่ า ยสั งคมออนไลน์ ที่ ร ะดับ นั ย สาคัญ 0.01 จากผลการวิจัย
สถาบันการศึกษาสามารถนาเครื อข่ายสังคมออนไลน์ไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ ได้สะดวก รวดเร็ ว
นอกจากนี้อาจารย์ผสู ้ อนจะสามารถใช้เป็ นช่องทางในการติดต่อสื่ อสารกับนักศึกษาได้ง่ายขึ้น
ศิริเรื อง และณัฐชุดา ได้ทาการศึกษาโดยใช้ทฤษฎี (2014)กราฟและการวิเคราะห์ลกั ษณะโครงสร้างของเครื อข่ายโครงการ
สหกิจ โดยใช้โปรแกรม Pajek เป็ นเครื่ องมือในการศึกษา โดยสามารถแสดงค่าได้ดงั นี้ (1ค่า Degree centrality (DC) ที่มาก
ที่ สุดอยู่ที่คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี DC = (2 72.0000ค่า Betweenness centrality (BC) โดยมี ค่าสู งสุ ดอยู่ที่คณะ
อุต สาหกรรมและเทคโนโลยี BC = (3 0.3586 ค่ า Closeness centrality (CC)โดยมี ค่ าสู ง สุ ด อยู่ที่ ค ณะอุต สาหกรรมและ
เทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ CC = และ 0.6159CC = 0.5602
สุ ภาพร และคณะ )2014) งานวิจยั นี ม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาพฤติกรรมการเชื่ อมต่อของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ กรณี ศึกษา
วิทยาลัยพณิ ชยการธนบุรี เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้การวิเคราะห์คุณสมบัติเครื อข่ายด้วยทฤษฎี
กราฟ )Graph Theory) เช่ น Degree Centrality (DC) และ Betweenness Centrality (BC) ในการสร้ างแบบจาลองเครื อ ข่าย
และวิเคราะห์เครื อข่าย ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าห้องควบคุมระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ อาคาร 7 และห้องปฎิบตั ิการ
อาคาร 8 เป็ นจุดเชื่อมต่อที่สาคัญโดยพิจารณาจากห้องควบคุมระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์อาคาร 7 มีค่า DC = 89 และค่า BC
= 0.7974 ห้องปฎิบตั ิการคอมพิวเตอร์อาคาร 8 มีค่า DC = 202 และค่า BC = 0.6107 ดังนั้น อาคาร 7 และอาคาร 8 จึงเป็ นจุด
เชื่อมต่อที่สาคัญที่สุด เนื่องจากเป็ นจุดศูนย์กลางและจุดเชื่อม
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วิธีดาเนินงาน
ในการศึกษางานวิจยั มีความมุ่งหมายเพื่อทาการวิเคราะห์เครื อข่ายการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางในประเทศไทย ได้
กาหนดข้อมูลในการศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งคือ ข้อมูลจานวนสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดในกลุ่มภาค
กลาง ส่ วนที่สองคือข้อมูลการเชื่อมโยงระหว่างแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดในกลุ่มภาคกลาง โดยมีข้ นั ตอนใน
การวิจยั ดังนี้
1. ข้ อมูลจานวนสถานทีท่ ่ องเทีย่ วของแต่ ละจังหวัดในกลุ่มภาคกลางทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ข้อมูลจานวนสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดในกลุ่มภาคกลางที่ใช้ในการวิจยั ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เว็บ ไซต์ของกลุ่มบริ ษทั ที่ จัดทัวร์ ท่องเที่ ยวภายในประเทศไทย ข้อมูลแนะนาสถานที่ ท่ องเที่ ยวจากเว็บไซต์ต่าง ๆ และ
เอกสารแผ่นพับ โบว์ชวั ร์ ที่มีเผยแพร่ บนอินเทอร์ เน็ตทั้งในรู ปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ และในรู ปแบบกระดาษที่ มี
แจกให้ฟรี สาหรับนักท่องเที่ยวโดยทัว่ ไป ซึ่ งมีขอ้ มูลสถานที่ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางในประเทศไทย ทั้งหมดรวม
22 จังหวัด
2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้ อมูลและวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลการวิจยั

Input

Gephi

Process

Betweeness Centrality
Degree Centrality, Closeness Centrality, Authority

Output

ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั
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เมื่ อได้ขอ้ มูลสถานที่ ท่องเที่ ยวทั้งหมดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางจึ งนาข้อมูลสถานที่ ท่องเที่ ยวมาทาการคัดเลือก
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีการท่องเที่ยวในรู ปแบบที่มีโปรแกรมทัวร์ในลักษณะทัวร์ แบบ 1 วัน คือทัวร์แบบไปเช้า-เย็นกลับ หรื อ
ทัวร์ แบบ 2 วัน 1 คื น หรื อทัวร์ แบบ 3 วัน 2 คืน ที่ เป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางเท่ านั้น ที่ มีเผยแพร่ บน
อิ น เท อร์ เ น็ ต แผ่ น พั บ โบ ว์ ชั ว ร์ และจากเว็ บ ไซต์ ต่ า งๆ ดั ง นี้ 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/ ซึ่ งเป็ นเว็บ ไซต์ที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มจากนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ง ใน
ประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งกาหนดรหัสสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อใช้สาหรับในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบกราฟ มี
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั แสดงดังภาพที่ 3
3. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
โปรแกรม Gephi เป็ นซอฟต์แวร์ ที่ใช้สาหรับแสดงผลความเชื่อมโยงของข้อมูลแบบกราฟ )Graph Network) เป็ น
ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ ส (Open Source) สาหรับการวิเคราะห์เครื อข่ายสังคม )Social Network Analysis : SNA) ซึ่งได้พฒั นา
โดย Mathieu Bastian, Eduardo Ramos Ibanez, Mathieu Jacomy, Cezary Bartosiak Sebastien Heymann, Julian Bilcke,
Patrick McSweeney, Andre Panisson, Jeremy Subtil, Helder Suzuki Martin Skurla and Antonio Patriarca การนาโปรแกรม
Gephi มาใช้ในการวิเคราะห์ ทาให้สามารถวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลตามที่ ตอ้ งการได้ )Graph Network Analysis)
โดยโปรแกรม Gephi มีความยืดหยุน่ ตรงที่มีการสนับสนุน Plugin และสามารถแสดงผลรู ปแบบ Graph หรื อ Layout ออกมา
ได้แตกต่างกัน ทาให้เข้าใจการวิเคราะห์ขอ้ มูลนั้นๆ ได้มากยิ่งขึ้น เช่น จากเดิมข้อมูลการเชื่อมต่อของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบ LAN หรื อ WLAN เป็ นแบบข้อความ ทาให้ไม่สามารถมองเห็นภาพการเชื่อมต่อได้ชดั เจน แต่หากสังเกตุดูขอ้ มูลการ
เชื่อมต่อเครื อข่ายเหล่านั้น จะพบว่าเป็ นการเชื่อมต่อแบบ Graph ถ้าทาการแปลงการแสดงผลจาก Raw Data ซึ่งเป็ น Text มา
แสดงผลแบบกราฟิ ก หรื อ Visualization แล้ว จะท าให้ ส ามารถมองภาพรวมของระบบได้ชัด เจนมากยิ่ ง ขึ้ น )Data
Visualization) และยังสามารถนาเอาข้อมูลการเชื่ อมต่อของ Social Network มาวิเคราะห์ ได้ เช่น Facebook หรื อ Line เป็ น
ต้น ทาให้สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลของสมาชิ กหรื อลูกค้าที่ เป็ นกลุ่มเป้ าหมายของสิ นค้า หรื อทราบข้อมูลที่ตอ้ งการได้ เช่น
ข้อมูลการสัง่ ซื้อ ข้อมูลการผลิต ข้อมูลการขาย ในรู ปแบบ Visualization เพื่อสนับสนุนการตัดสิ นใจของฝ่ ายการตลาด ทาให้
ผูบ้ ริ หารสามารถทาความเข้าใจในข้อมูลเหล่านั้นได้รวดเร็ วยิ่งขึ้ น โดยไม่จาเป็ นต้องมีความรู ้ทางด้านเทคนิ ค จึ งนับเป็ น
ประโยชน์ต่อธุรกิจเป็ นอย่างมาก

4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ทาการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ตามค่าดังต่อไปนี้
1. ค่า Betweenness Centrality คือ การค้นหาสมาชิกที่เชื่อมไปยังสมาชิกอื่นๆ ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลสถานที่ ท่องเที่ ยว (Durland and Fredericks, 2005) จะเป็ นการพิ จารณาจากสถานที่ ท่องเที่ ยวหนึ่ งไปยังอี กสถานที่
ท่องเที่ยวหนึ่ง ดังสมการที่ (1)
𝑏(𝑖) = ∑
𝑗,𝑘

𝑔𝑗𝑖𝑘
𝑔𝑗𝑘

(1)

โดยที่ 𝑔𝑗𝑘 คือจานวนเส้นทางที่ส้ นั ที่สุดจาก node j ไปยัง node k (โดย j, k ≠ i) และ 𝑔𝑗𝑖𝑘 คือ คือจานวนเส้นทางที่ส้ นั ที่สุด
จาก node j ไปยัง node k ที่ตอ้ งผ่าน node i
2. ค่า Degree Centrality คือ การค้นหาค่าจากจานวนหรื อปริ มาณสมาชิ ก โดยจะพิจารณาสมาชิกใดบ้างที่ เป็ นจุด
ศูนย์กลางที่ มีการเชื่ อมต่อกันมากที่สุด (Hanneman and Riddle, 2005) ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลสถานที่
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

1005

ท่องเที่ยว จะเป็ นการพิจารณาจากสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มากที่สุด สถานที่ท่องเที่ยว
นี้ จึงมีความสาคัญ สามารถท่องเที่ ยวได้ตลอดทั้งปี ทุกฤดูกาล หากสถานที่ท่องเที่ ยวนี้ มีการปิ ดปรับปรุ ง งดให้บริ การ หรื
(2)อ
ไม่ได้อยูใ่ นช่วงเทศการ เช่น วันสาคัญทางศาสนา จะส่งผลให้ไม่สามารถเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกัน หรื ออาจจะ
ส่งผลกระทบต่อโปรแกรมการท่องเที่ยวทาให้มีความไม่น่าสนใจ ส่ งผลให้นกั ท่องเที่ยวไม่ไปท่องเที่ยวในสถานที่ใกล้เคียง
ดังสมการที่ (2)
𝑑(𝑖) = ∑ 𝑚𝑖𝑗
𝑗

โดยที่ 𝑚𝑖𝑗 = 1 ถ้ามีการเชื่อมต่อระหว่าง node i และ node j หรื อ 𝑚𝑖𝑗 = 0 ถ้าไม่มีการเชื่อมต่อระหว่าง node i และ node j
.3. ค่า Closeness Centrality คือ การค้นหาสมาชิ กใดบ้างที่ มีตาแหน่ งเป็ นจุดศูนย์กลาง มีความใกล้ชิดกับสมาชิ ก
อื่นๆ และใช้ระยะทางที่ ส้ ันที่ สุดในการเข้าถึง (Hanneman and Riddle, 2005) ในการวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของข้อมูล
สถานที่ท่องเที่ยว จะเป็ นการพิจารณาจากสถานที่ท่องเที่ยวที่มีตาแหน่งเป็ นจุดศูนย์กลาง มีความใกล้ชิดกับสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆ และใช้ระยะทางที่ส้ นั ที่สุดในการเข้าถึง ดังสมการที่ (3)
𝑐(𝑖) = ∑ 𝑑𝑖𝑗

(3)

𝑗

โดยที่ 𝑑(𝑦, 𝑥) คือระยะห่างระหว่างจุด x และ y
4. ค่า Authority คือ การพิจารณาค่าความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลของแต่ละสมาชิก

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการศึ กษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับสถานที่ ท่องเที่ ยวของกลุ่มจังหวัดในภาคกลาง เพื่อมาทาการวิเคราะห์
เครื อข่ายการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางในประเทศไทย โดยใช้โปรแกรม Gephi มาทาการวิเคราะห์
1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเส้ นทางการเดินทางของแต่ ละจังหวัด
ข้อมูลเส้นทางการเดินทางด้วยรถยนต์หรื อรถบัสนาเที่ยวที่มีเส้นทางเชื่อมต่อกันของแต่ละจังหวัดในกลุ่มภาคกลาง
ทั้ง จังหวัด เมื่อนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม 22Gephi ซึ่ งมี Nodes : 22, Edges : 43 และเป็ นกราฟชนิ ด Undirected
Graph แสดงดังภาพที่ 4 ถึงภาพที่ 6 จะได้ผลการวิเคราะห์ดงั นี้
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ภาพที่ 4 การวิเคราะห์แบบ Authority
ตารางที่ 1 แสดงค่าการวิเคราะห์แบบ Authority จานวน อันดับแรกสูงที่สุด 3
Ranking
Id
Name
1
pny
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
2
nkw
จังหวัดนครสวรรค์
3
spr
จังหวัดสุพรรณบุรี

1006

Value
0.346065
0.346050
0.340466

ผลการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล จากตารางที่ จัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยาและจัง หวัด นครสวรรค์เป็ นจัง หวัด ที่ มี ค่ า 1
ความสัมพันธ์ที่มีอิทธิ พลกับจังหวัดใกล้เคียงมากที่ สุด สามารถเดิ นทางไปได้หลายจังหวัด จะสามารถเดิ นทางท่ องเที่ ยว
เชื่อมต่อกันได้หลายสถานที่

ภาพที่ 5 การวิเคราะห์แบบ Betweenness Centrality
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ตารางที่ 2 แสดงค่าการวิเคราะห์แบบ Betweenness Centrality จานวน อันดับแรกสูงที่สุด 3
Ranking
Id
Name
Value
1
pny
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
63.474242
2
lbr
จังหวัดลพบุรี
55.881818
3
nkw
จังหวัดนครสวรรค์
50.651515
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากตารางที่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยาเป็ นจังหวัดที่มีค่าการวัดสัดส่ วนผลรวมของจานวน 2
เส้นทางที่ส้ ันที่ สุดของแต่ละคู่ของเส้นทางการเดิ นทาง ซึ่ งมีค่าการวัดสู งที่สุด จึงมีความสาคัญมากในการเป็ นตัวเชื่อมโยง
ระหว่างแต่ละจังหวัด

ภาพที่ 6 การวิเคราะห์แบบ Closeness Centrality
ตารางที่ 3 แสดงค่าการวิเคราะห์แบบ Closeness Centrality จานวน อันดับแรกสูงที่สุด 3
Ranking
Id
Name
Value
1
pny
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
0.500000
2
lbr
จังหวัดลพบุรี
0.477273
3
spr
จังหวัดสุพรรณบุรี
0.456522
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากตารางที่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยาเป็ นจังหวัดที่มีค่าการวัดความใกล้ชิดของเส้นทางการเดินทาง 3
ที่ ส นใจกับ เส้น ทางอื่ น ในเครื อข่ าย ค่ าของเส้น ทางมี ค่าใกล้เคี ยง มากที่ สุ ด จึ งมี เส้ น ทางที่ มี ความใกล้ชิ ด กับ สถานที่ 1
ท่องเที่ยวอื่นๆ ในเครื อข่ายมากที่สุด
2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลสถานทีท่ ่ องเทีย่ ว
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่มีโปรแกรมทัวร์เกี่ยวข้องกันของแต่ละจังหวัดในกลุ่มภาคกลาง ทั้ง จังหวัด เมื่อนามาวิเคราะห์ 22
ข้อมูลด้วยโปรแกรมGephi ซึ่งมี Nodes : 122, Edges : 145 และเป็ นกราฟชนิด Undirected Graph แสดงดังภาพที่ 7 ถึงภาพที่
8 จะได้ผลการวิเคราะห์ดงั นี้
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

ภาพที่ 7 การวิเคราะห์แบบ Authority
ตารางที่ 4 แสดงค่าการวิเคราะห์แบบ Authority จานวน อันดับแรกสูงที่สุด 3
Ranking
Id
Name
1
bkk
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
2
spr
จังหวัดสุพรรณบุรี
3
pny
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

1008

Value
0.653666
0.223564
0.199944

ผลการวิเคราะห์ ข ้อมู ล จากตารางที่ จังหวัด กรุ งเทพมหานครเป็ นจังหวัด ที่ มี ค่ าความสัม พัน ธ์ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลกับ สถานที่ 4
ท่ องเที่ ยวใกล้เคียงมากที่ สุดมี สถานที่ ท่องเที่ ยวเยอะ สามารถเดิ นทางท่ องเที่ ยวไปได้หลายสถานที่ ท่องเที่ ยวทั้งภายใน
จังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง
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ภาพที่ 8 การวิเคราะห์แบบ Betweenness Centrality
ตารางที่ 5 แสดงค่าการวิเคราะห์ Betweenness Centrality จานวน อันดับแรกสูงที่สุด 3
Ranking
Id
Name
1
bkk
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
2
pny
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
3
atg
จังหวัดอ่างทอง

1009

Value
6382.00
1765.00
1145.50

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากตารางที่ 5 จังหวัดกรุ งเทพมหานครเป็ นจังหวัดที่มีค่าการวัดสัดส่ วนผลรวมของจานวน
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีระยะทางสั้นที่สุดของแต่ละคู่ของสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่ งมีค่าการวัดสู งที่สุด จึงมีความสาคัญมากในการ
เป็ นตัวเชื่อมโยงระหว่างแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิเคราะห์เครื อข่ายการท่องเที่ ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางในประเทศไทย โดยใช้โปรแกรม Gephi
พบว่าการเดินทางด้วยรถยนต์หรื อรถบัสนาเที่ ยวที่ มีเส้นทางเชื่อมต่อกันของแต่ละจังหวัดในกลุ่มภาคกลาง ทั้ง 22 จังหวัด
ได้ผลการวิเคราะห์สรุ ปโดยรวมว่าจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและจังหวัดนครสวรรค์เป็ นจังหวัดที่ มีค่าความสัมพันธ์ที่มี
อิทธิ พลกับจังหวัดใกล้เคียงมากที่สุด มีเส้นทางเชื่อมต่อเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้หลายจังหวัด จึงทาให้สามารถ
เดินทางท่องเที่ ยวไปได้หลายจังหวัด และเมื่อทาการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานที่ท่องเที่ยวที่ มีโปรแกรมทัวร์ เกี่ยวข้องกัน
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ของแต่ ล ะจัง หวัด ในกลุ่ ม ภาคกลาง ได้ผ ลการวิเคราะห์ ส รุ ป โดยรวมว่า จัง หวัด กรุ ง เทพมหานครเป็ นจัง หวัด ที่ มี ค่ า
ความสัม พัน ธ์ ที่ มี อิท ธิ พ ลกับ สถานที่ ท่ องเที่ ยวใกล้เคี ยงมากที่ สุ ด ซึ่ งเป็ นจังหวัดที่ นักท่ องเที่ ยวนิ ยมเลื อกเป็ นสถานที่
ท่องเที่ ยวต้นๆ ของโปรแกรมทัวร์ เพราะมีสถานที่ ท่องเที่ ยวที่ เป็ นที่ สนใจของนักท่องเที่ ยว และเป็ นศูนย์กลางที่ สามารถ
เดินทางท่องเที่ยวไปได้หลายจังหวัด

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ ได้รับการส่ งเสริ มและสนับสนุนทุนวิจยั จาก คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ผูว้ จิ ยั รู ้สึกซาบซึ้งในความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ ที่น้ ี
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AR Guide Book 5 สถานที่ท่องเทีย่ วในตาบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต
AR Guide Book 5 Attraction at Rawai Phuket
จิรวัฒน์ จาปาทอง1*
Jirawat Jumpathong1*

บทคัดย่อ
โครงงานนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริ งส่ งเสริ มการท่องเที่ยวในตาบลราไวย์ 2)เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึ กษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ มีต่อเทคโนโลยีเสมือนจริ ง
ส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวในตาบลราไวย์ กลุ่มเป้ าหมายในการศึ กษาครั้งนี้ คือนักศึ กษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จานวน 30 คน เครื่ องมือที่ ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) สื่ อเทคโนโลยีเสมือนจริ งส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวตาบลราไวย์ 2) แบบประเมินความพึงพอใจสถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษาพบว่า
1. การพัฒนาสื่ อเทคโนโลยีเสมือนจริ งส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวตาบลราไวย์ ได้ผลลัพธ์ 3 อย่าง คือ 1) Maker กังหันลมแหลม
พรหมเทพ จานวน 3 แบบคือ กังหันลมยักษ์ กังหันลมเล็ก กังหันลม 4 ใบพัด 2) โมเดล หาดราไวย์ จานวน 4 ได้แก่ง เรื อหาง
ยาว สะพานราไวย์ ซุม้ ตลาดปลา และอื่นๆ 3) แอพพลิเคชัน่ AR Guide Book รู ปแบบไฟล์.apk
ปั จจุบนั AR (Augmented Reality) คือ เทคโนโลยีใหม่ ที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็ นจริ ง (Real) เข้ากับโลกเสมือน
(Virtual) ซึ่งจะทาให้ภาพที่เห็นเป็ นวัตถุ 3 มิติลอยอยูเ่ หนือพื้นผิวจริ ง มีมุมมองถึง360องศา เป็ นการเปิ ดโลกกว้าง สร้างสรรค์
จินตนาการ โดยผ่านทางอุปกรณ์ , กล้องมือถือ ,Computer ร่ วมกับการใช้ software ต่างๆ ซึ่ งจะทาให้ภาพที่ เห็ นในจอภาพ
นั้นเป็ น object (คน,สัตว์,สิ่ งของ,สัตว์ประหลาด,ยานอวกาศ) โดยเจ้าตัว AR นั้นสามารถอยูไ่ ด้ทุกที่หรื อสิ่ งต่างก็สามารถเติม
AR เข้าไปได้โดยเป็ นสัญ ลัก ษณ์ ที่ แ ปะอยู่ต ามวัต ถุต่ างๆเมื่ อแสกนก็ จะมี 3D Model, VDO, Web View แสดงออกมายัง
จอภาพเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเป็ นการง่ายต่อการโฆษณา และสะดวกต่อผูใ้ ช้งานอีกด้วย ซึ่งสามารถนามาโปรโมท สถานที่
ท่ องเที่ ยวต่ างๆที่ น่าสนใจ โดยในจังหวัด ภูเก็ ตนั้นมี สถานที่ ท่ องเที่ ยวมากมายที่ มีชื่อ เสี ยง โดยเฉพาะแหลมพรหมเทพ
ในตาบลราไวย์ นอกจากนี้ ในตาบลราไวย์ยงั มี สถานที่ ท่องเที่ ยวที่ น่าสนใจอี กหลายที่ ที่ นักท่ องเที่ ยวอาจจะยังไม่รู้ โดย
หนังสื อหรื อเว็บไซต์น้ นั อาจมีขอ้ มูลได้ไม่ครบถ้วนหรื อไม่ทาให้เห็ นภาพที่ น่าสนใจนัก ส่ วนใหญ่เป็ นเพียงข้อความและมี
ภาพประกอบบางส่ วนเท่านั้น ดังนั้นจึ งได้นาระบบ AR มาประยุคใช้กบั การทาสื่ อโฆษณา เช่น โปรชัวร์ ใบปลิว เป็ นต้น
เพื่อสร้างความน่าสนใจกับนักท่องเที่ยว และเข้ากับนโยบาย Thailand 4.0 ทาให้สื่อสิ่ งพิมพ์มีลูกเล่นและคุณค่าเพิ่มมากขึ้น
คาสาคัญ : ระบบ AR (Augmented Reality) ,นโยบาย Thailand 4.0 อินเตอร์เน็ตออฟธิง , 3D Model
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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

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

1013

บทนา
เทคโนโลยีเสมื อนจริ ง( Augmented Reality หรื อ AR)ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 ซึ่ งจัดเป็ นแขนงหนึ่ งของ
งานวิจยั ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์วา่ ด้วยการเพิ่มภาพเสมือนของโมเดล3 มิติที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ ลงไปในภาพที่ถ่ายมา
จากกล้องวิดีโอ เว็บแคม หรื อกล้องในโทรศัพท์มือถือ แบบเฟรมต่อเฟรมด้วยเทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิ กเทคโนโลยี
เสมือนจริ งถูกนามาประยุกต์ใช้กบั ธุรกิ จต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้านอุตสาหกรรมการแพทย์การตลาด การบันเทิ ง การสื่ อสาร
โดยใช้เทคโนโลยีความจริ งเสมือนมาผนวกเข้ากับเทคโนโลยีภาพผ่านซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์เชื่ อมต่อต่างๆ และแสดงผล
ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรื อบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ทาให้ผใู ้ ช้สามารถนาเทคโนโลยีเสมือนจริ งมาใช้กบั การทางานได้
หลากหลายรู ปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริ งเป็ นเทคโนโลยีใหม่ที่มีบทบาทสาคัญในวงการการศึกษาใน เช่น การนามาใช้ใน
การสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยเทคโนโลยีเสมือนจริ งช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้มีความเข้าใจในคาศัพท์ภาษาอังกฤษมากยิง่ ขึ้น เพิ่ม
ความน่าสนใจให้กบั ผูเ้ รี ยนในรู ปแบบ 3 มิติ ดึงดูดความสนใจผูเ้ รี ยนให้เกิดการอยากเรี ยนรู ้และช่วยให้จดจาได้ง่ายขึ้น
ปั จจุบนั AR (Augmented Reality) คือ เทคโนโลยีใหม่ ที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็ นจริ ง (Real) เข้ากับโลกเสมือน
(Virtual) ซึ่งจะทาให้ภาพที่เห็นเป็ นวัตถุ 3 มิติลอยอยูเ่ หนือพื้นผิวจริ ง มีมุมมองถึง360องศา เป็ นการเปิ ดโลกกว่าง สร้างสรรค์
จินตนาการ โดยผ่านทางอุปกรณ์ , กล่องมือถือ ,Computer รวมกับการใช้ software ต่างๆ ซึ่งจะทาให้ภาพที่เห็นในจอภาพจะ
เป็ น object (คน,สัตว์,สิ่ งของ,สัตว์ประหลาด,ยานอวกาศ) หลักการของมันจะประกอบด้วย 1. ตัว Marker (บางคนเรี ยกว่า
Markup) 2. กล้อง webcam , มือถือ หรื อตัวจับ sensor อื่นๆ 3. ส่ วนแสดงผล อาจเป็ นจอภาพทางคอมพิวเตอร์ หรื อมือถือ
หรื ออื่นๆ 4. ส่ วนประมวลผลเพื่อสร้าง object 3D เช่น software โดยเจ้าตัว AR นั้นสามารถอยูไ่ ด้ทุกที่หรื อทุกสิ่ งก็สามารถ
เติม AR เข้าไปได้โดยเป็ นสัญลักษณ์ ที่แปะอยุ่ตามวัตถุต่างเมื่อแสกนก็จะมี 3D Model, VDO, Web View แสดงออกมายัง
จอภาพเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเป็ นการง่ายต่อการโฆษณา และสะดวกต่อผูใ้ ช้งานอีกด้วย ซึ่ งสามารถนามาโปรโมทสถานที่
ท่องเที่ ยวต่างๆที่ น่าสนใจ โดยในจังหวัดภูเก็ตนั้นมีสถานที่ ท่องเที่ยวมากมายที่มีชื่อเสี ยง โดยเฉพาะแหลมพรหมเทพ ใน
ตาบลราไวย์ นอกจากนี้ ในตาบลราไวย์ยงั มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลากหลายที่ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางแวะ
เวียนมาชื่นชมความงามในจังหวัดภูเก็ต โดยหนังสื อหรื อเว็บไซต์น้ นั อาจมีขอ้ มูลได้ไม่ครบถ้วนหรื อไม่ทาให้ได้เห็นภาพที่
น่าสนใจนัก สวนใหญ่เป็ นเพียงข้อความและมีภาพประกอบบางส่ วนเท่านั้น ในตาบลราไวย์น้ นั มีแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวหลายคนยังไม่รู้หากเป็ นนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้ งั ใจมายังราไวย์แล้วก็อาจจะไม่รู้เลยว่ายังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่วา่
นี้อยู่ โดยส่วนใหญ่แหล่งทะเลของตาบลราไวย์น้ นั เป็ นพื้นที่ทามาหากินของชาวบ้าน แต่ก็มีความสวยงามซ้อนอยู่
ด้ว ยเหตุน้ ี ผูว้ ิจัย จึ งต้องการจัด ท า AR Guide Book เพื่ อ น าเสนอ 5 สถานที่ ท่ อ งเที่ ยวในตาบลราไวย์ จังหวัดภู เก็ ต
ประกอบไปด้วย แหลมพรหมเทพ, หาดราไวย์, หาดในหาน, แหลมกาใหญ่ – น้อย และหาดยะนุย้ ในรู ปแบบ 3 มิติ เพื่อเพิ่ม
ความน่าสนใจ และเป็ นการนาเสนอในรู ปแบบใหม่ที่กาลังเป็ นที่น่าสนใจ
วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจยั
1. เพื่อนาเสนอ 5 สถานที่ท่องเที่ยวในตาบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต ในรู ปแบบ AR Guide Book
2. เสริ มสร้างความน่าสนใจให้กบั การเรี ยนรู ้ โดยการนาเทคโนโลยี Augmented Reality
เข้ามาผสมผสาน โลกแห่งจินตนาการ เข้ากับโลกแห่งความเป็ นจริ ง
3. เพื่อสร้างความแตกต่างและความน่าสนใจของสื่ อสิ่ งพิมพ์
ขอบเขตของการวิจยั
1. เนื้อหาการวิจยั : AR Guide Book 5 สถานที่ท่องเที่ยวในตาบล ราไวย์ จังหวัด ภูเก็ต
2. พื้นที่การวิจยั : แหลมพรหมเทพ, หาดราไวย์, หาดในหาน, แหลมกาใหญ่ - น้อย และหาดยะนุย้
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สิ่งทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ช่วยโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวให้น่าสนใจยิง่ ขึ้น
2. เพิ่มมูลค่าของสื่ อสิ่ งพิมพ์ให้มีคุณค่ามากยิง่ ขึ้น
3. มีผนู ้ าเทคโนโลยีน้ ีไปต่อยอดกับสิ่ งต่างๆได้หลากหลายยิง่ ขึ้น

วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่ องมือทีใ่ ช้ (Hardware / Software )
Hardware
- กล้องVDO กล้องWebcam กล้องโทรศัพท์มือถือ หรื อตัวจับSensor อื่นๆ
- ส่วนแสดงผล อาจเป็ นจอภาพคอมพิวเตอร์ หรื อจอภาพโทรศัพท์มือถือ หรื ออื่นๆ
- เครื่ องปริ้ นทีใช้ในการสร้างตัว Maker (หรื อที่เรี ยกว่า Markup)
- เครื่ องคอมพิวเตอร์
Software
- โปรแกรม Unity 3D
- โปรแกรม Autodesk Maya 2015
- Vuforia Developer Partal
กระบวนการทางาน

จากภาพ เป็ นกระบวนการทางานของระบบ AR
-การวิเคราะห์ ภาพ (Image Analysis) เป็ นขั้น ตอนการค้น หา Marker จากภาพที่ ได้จากกล้อ งแล้วสื บ ค้น จาก
ฐานข้อมูล (Maker Database) ที่มีการเก็บข้อมูลขนาดและรู ปแบบของ Marker
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- การคานวณค่าตาแหน่งเชิง 3 มิติ (Pose Estimation) ของ Maker เพื่อนามาวิเคราะห์รูปแบบของ
Marker เทียบกับกล้อง
- กระบวนการสร้างภาพ 2 มิติ จากโมเดล 3 มิติ (3D Rendering) เป็ นการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในภาพ
โดยใช้ค่ า ต าแหน่ ง เชิ ง 3 มิ ติ ที่ ค านวณได้จ นได้ภ าพเสมื อ นจริ ง ดัง แสดงในภาพ Hardware (เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
โทรศัพท์มือถือ เครื่ องปริ้ น )
ตัวอย่างการออกแบบ
1 )ออกแบบ Marker

ภาพที่ 1. การออกแบบ Mock up ของ Marker กังกันลมแหลมพรหมเทพ
2)จัดทา Marker ตาม Mock up ที่ได้ออกแบบไว้

ภาพที2่ . Marker กังหันลม
3) ผูศ้ ึกษาทาการ Generator Marker สถานที่ท่องเที่ยวในรู ปแบบ 3มิติ

ภาพที่ 3. โมเดลกังหันลมแหลมพรหมเทพ
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3.1.2 การขียนโปรแกรม
1) เขียนโปรแกรมโดยใช้ Vuforia ในการพัฒนา
2) Import โมเดลเข้าโปรแกรม Unity
3) Export Progam ชื่อ AR GUIDE BOOK 5 ATTRACTION AT RAWAI PHUKET ออกมาอยูใ่ นรู ปแบบไฟล์
.apk เพื่อนาไปใช้งานกับระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์

ภาพที่ 4. ภาพแอพพริ เคชัน่ .apk ที่ติดตั้งแล้วบนมือถือ

ผลการดาเนินงาน
1.1 ผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริ งส่งเสริ มการท่องเที่ยวตาบลราไวย์ พบว่าสามารถแสดง Maker กังหัน
ลมแหลมพรหมเทพ จานวน 3 แบบคือ กังหันลมยักษ์ กังหันลมเล็ก กังหันลม 4 ใบพัด 2) โมเดล หาดราไวย์ จานวน 4
ได้แก่ง เรื อหางยาว สะพานราไวย์ ซุม้ ตลาดปลา และอื่นๆ
1.2 แอพพลิเคชัน่ AR GUIDE BOOK 5 ATTRACTION AT RAWAI PHUKET สามารถมองเห็นโมเดล จาก
Marker ในรู ปแบบโมเดล 3 มิติ
2. ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจสื่ อ เทคโนโลยีเสมื อ นจริ ง ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วต าบลราไวย์ ในรู ป แบบ
แอพพลิเคชัน่ AR GUIDE BOOK 5 ATTRACTION AT RAWAI PHUKET จากนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชั้นปี ที่ 1ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 จานวน 30 คน มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( X = 4.77, S.D.=0.41)
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ตาราง 1. ผลการประเมินความพึงพอใจเทคโนโลยีเสมือนจริ งส่งเสริ มการท่องเที่ยวตาบลราไวย์
ผลการประเมิน
หัวข้อประเมิน
การแปลความหมาย
S.D.
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Applicationทางานได้ถูกต้อง
Marker สื่ อความหมายได้
Marker มีความสวยงาม
Model 3 มิติ มีความสวยงาม
Model 3 มิติ มีความน่าสนใจ
Texture ที่ใช้มีความสมจริ ง
Model 3 มิติ สื่ อความหมายตามMarker
Application มีความเหมาะสมกับงาน
Marker มีความเหมาะสม
ท่านมีความประทับใจสื่ อเทคโนโลยีเสมือนจริ งส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวตาบลราไวย์
รวม

4.73
4.63
4.87
4.83
4.80
4.70
4.80
4.77
4.77

0.52
0.56
0.35
0.38
0.48
0.53
0.41
0.43
0.50

เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด

4.77

0.43

เหมาะสมมากที่สุด

4.77

0.46

เหมาะสมมากที่สุด

สรุ ปผลการวิจัย
จากการทดลองสร้าง โมเดลแล้วนามาทดสอบ การทางานของแอพพลิเคชัน่ มีการทางานได้เป็ นอย่างดี สามารถ
แสดงโมเดลสามมิติออกมาได้ตามที่ตอ้ งการ ส่วนใหญ่อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบคือ โทรศัพท์มือถือที่มีเซ็นเซอร์ครบถ้วน
กรณี ใช้โทรศัพท์มือถือที่ มี สเป็ คต่าอาจเกิดปั ญหาได้ ทั้งนี้ คุณภาพของชิ้นงานก็ข้ ึนอยูก่ บั การสร้างโมเดล 3D เป็ นหลักผล
การประเมิ น ความพึ งพอใจสื่ อ เทคโนโลยีเสมื อนจริ ง ส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวตาบลราไวย์ ในรู ปแบบแอพพลิ เคชัน่ AR
GUIDE BOOK 5 ATTRACTION AT RAWAI PHUKET จากนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ชั้ นปี ที่ 1
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 จานวน 30 คน มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( X = 4.77, S.D.=0.41)

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี เนื่ องจากผูว้ ิจยั ได้รับความช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่ เป็ นอย่างดีจากหลายๆฝ่ าย
โดยเฉพาะอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา คื อ อาจารย์ ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ทรงเกี ย รติ ภาวดี ในการแนะน า ตรวจแก้ไ ข ให้
ข้อเสนอแนะ ติดตามความก้าวหน้าในการดาเนิ นการวิจยั ผูว้ ิจยั รู ้สึกซาบซึ้ งในความกรุ ณาของอาจารย์เป็ นอย่างยิ่ง และขอ
ขาบคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ผุสดี พรผล ที่ได้กรุ ณาให้ขอ้ เสนอแนะ แก้ไข ตักเตือน และให้แนวคิดต่างๆที่
เป็ นประโยชน์
ขอขอบคุณ คณะอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ ได้ให้คาแนะนา ให้ความช่วยเหลือในการทางาน
วิจยั นี้ นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ยังได้รับการช่วยเหลือและกาลังใจจากคุณพ่อ คุณแม่ พี่น้องและเพื่อนๆ ตลอดจนบุคคลต่างๆที่ ให้
ความช่วยเหลืออีกมากมาย ที่ผวู ้ จิ ยั ไม่สามารถกล่าวนามได้หมดในที่น้ ี ผูว้ ิจยั รู ้สึกซาบซึ้งในความกรุ ณาและความปรารถนาดี
ของทุกท่านเป็ นอย่างยิง่ จึงกราบขอบพระคุณและขอบคุณไวในโอกาสนี้
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กฤษณณัฐ หนุนชู . สอนทา AR (Augmented Reality)ใน Unity ขั้นพื้นฐาน โดย อ.นัท https://www.youtube
.com/watch?v=brJYge6lBfs
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แอปพลิเคชันบัญชีครัวเรื อน
Household Account Application
มณฑาทิพย์ ศรี จนั ทร์1* และ นพรัตน์ จันทร์สุวรรณ1
Monthathip Srichan1* and Noppharat Jansuwan1

บทคัดย่อ
การจัดทาระบบงานบัญชีครัวเรื อนบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์น้ ี ถูกพัฒนาขึ้นเพราะปั ญหาการใช้จ่ายเกินตัวของ
คนในปั จจุบนั ทาให้เกิดการกูย้ มื เงินอย่างมากมาย และเมื่อศึกษาถึงปั ญหาดังกล่าวจะพบว่า คนส่วนใหญ่ไม่มีการจัดทาบัญชี
ครัวเรื อนทั้งๆที่ การจัดทาบัญชี ครัวเรื อนถือเป็ นสิ่ งจาเป็ น เพราะสามารถทาให้ทราบถึงรายรับ รายจ่ายของแต่ละคนหรื อ
ครัวเรื อนได้ แต่คนส่วนใหญ่ก็ละเลยที่จะจัดทาเนื่ องด้วย เวลาที่เร่ งรี บ ภาระงานอื่นๆที่ตอ้ งรับผิดชอบ หรื อยุง่ ยากในการใช้
งาน ซึ่ งจากปั ญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาและพบว่าปั จจุบนั ประชาชนส่ วนใหญ่มีการใช้มือถือ เนื่ องด้วยราคาที่
ถู ก ลง และ ระบบการสื่ อ สารเข้า ถึ ง เกื อ บทุ ก พื้ น ที่ อ ยู่อ าศัย ดั ง นั้ นแนวคิ ด ในการพัฒ นาระบบบั ญ ชี ค รั ว เรื อนบน
ระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์จึงได้เกิดขึ้น ภายใต้ทฤษฏี วงจรชีวิตการพัฒนาระบบสารสนเทศ และฟั งก์ชนั การทางานของ
ระบบนี้ครอบคลุมทฤษฏีบญั ชีครัวเรื อน และที่สาคัญนอกจากนั้นคือเป็ นระบบงานที่ง่ายต่อการใช้งานของผูใ้ ช้
คาสาคัญ : ระบบบัญชีครัวเรื อน, ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์, การพัฒนาระบบสารสนเทศ, มือถือ

ABSTRACT
Household Account Application has developed due to nowadays, most of people has not plan in their spending,
probably, they have no time or hard work to manage. Actually, it is the most important in their daily life. Due to it can
handle expenses and moreover, it can be used for financial planning in the future. For this application has developed under
the theory of information system life cycle. The users can use this application via smartphone running on Android
operating system. The application functions have constructed on Household Account theory and additionally, user
friendly to use.
Keywords: Household Account System, Android operating system, Information Systems Development, Smart Phone

1

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตาบลรัษฎา อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
Department of Computer Science, Faculty of Science & Technology, Phuket Rajabhat University, Radsada Sub-district , Muang District,
Phuket Province 83000, Thailand
*
ผูน้ ิพนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : monthathippung@gmail.com
1

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

1020

บทนา
แนวคิ ด ไทยแลนด์ 4.0 เป็ นโมเดลที่ ช่ ว ยพัฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย ให้ ม ั่น คง มั่งคั่ง และยัง่ ยืน โดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสนับสนุนการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการทามาก-ได้นอ้ ย ให้ปรับเปลี่ยนมาเป็ นทา
น้อ ย-ได้ม าก โดยมี ก ารอาศัย เทคโนโลยีใ นด้านต่ างๆเข้ามาช่ ว ย เช่ น ด้า นการสื่ อ สาร ด้านการบริ ห ารจัด การ เข้า มา
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับนวัตกรรมและธุ รกิจของตนเอง ซึ่ งจะต้องมีการศึกษาการใช้งานเทคโนโลยีให้สามารถประยุกต์กบั
ธุรกิจของตนเองได้
อี ก ทั้งในปั จ จุ บัน มี เทคโนโลยีเกิ ด ขึ้ น มามากมายที่ อ านวยความสะดวกให้ม นุ ษ ย์ใช้ในการดารงชี วิต ประจ าวัน
โดยทั่วไประบบปฏิ บัติ การนั้น ไม่ ได้มีแต่ เฉพาะในคอมพิวเตอร์ เท่ านั้น แต่มี อยู่ในอุป กรณ์ อิเล็คทรอนิ คส์ โดยเฉพาะ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่ งมี กลุ่มของระบบปฏิบตั ิการบนมือถือที่ได้การตอบรับ และมีการพัฒนาบน สมาร์ทโฟน ในปั จจุบนั 2
ระบบปฏิ บัติการ คือ ระบบปฏิ บัติการแอนดรอยด์เป็ นหลัก และรองลงมาเป็ นระบบปฏิ บตั ิ การไอโอเอส ส่ วนใหญ่แล้ว
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์มีการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว และมีส่วนแบ่งตลาดของอุปกรณ์แอนดรอยด์อย่างแพร่ หลายทา
ให้กลุ่มผูใ้ ช้งานและกลุ่มนักพัฒนาโปรแกรมให้ความสาคัญกับระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากง่ายต่อการ
พัฒนาและกลุ่มของผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงได้ง่าย
อย่างงานวิจยั นี้ จึงนาความสามารถของมือถือ ระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์เพื่อนามาพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อตอบ
โจทย์กลุ่มของผูใ้ ช้งานโดยเห็นได้วา่ เหมาะสมแก่การพัฒนาระบบบัญชีครัวเรื อนบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ตอบสนอง
ความต้องการของผูใ้ ช้ในการจัด การระบบบัญ ชี ครั วเรื อน ภายใต้ท ฤษฏี ข องการพัฒ นาระบบสารสนเทศ มี การพัฒ นา
ระบบงานที่ ครอบคลุม การบันทึ กข้อมูลรายรับรายจ่าย การให้คาแนะนาในการวางแผนการใช้เงิ น โดยผูใ้ ช้งานสามารถ
ติดตั้งระบบงานบนมือถือที่ใช้ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ได้ให้บริ หารสะดวกมากขึ้น ไม่ทาให้ยงุ่ ยากอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้บริ การในการจัดการบัญชีครัวเรื อน
2. เพื่อสร้างแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรื อนบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
ขอบเขตของงานวิจยั
1. แอปพลิเคชันนี้รองรับบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
2. กลุ่มผูใ้ ช้วยั ทางาน
สิ่งทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ระบบที่พฒั นาขึ้นมาสามารถนาไปใช้งานและเกิดประโยชน์ต่อผูใ้ ช้ได้จริ ง
2. สามารถช่วยในการจัดการบัญชีครัวเรื อนของผูใ้ ช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
วิธีดาเนินการวิจัย
1. เครื่ องมือที่ใช้
เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศบัญชีครัวเรื อนบนแอปพลิเคชันมือถือ ประกอบไปด้วยเครื่ องมือ
ดังต่อไปนี้
1.1 MIT App inventor เป็ นเครื่ องมือที่ใช้สาหรับสร้างแอปพลิเคชันสาหรับมือถือที่เป็ นระบบปฏิบตั ิการ Android
1.2 คาสัง่ MySQL
1.3 คอมพิวเตอร์ ,มือถือ
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2. การออกแบบแอปพลิเคชัน
แบบจาลองขั้นตอนการทางานของระบบโดยใช้ context diagram แสดงการทางานของระบบ โดยสามารถจาลอง
ได้ดว้ ยแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) ได้ดงั นี้

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการทางานของแอปพลิเคชัน
มีข้ นั ตอนการทางานของแอปพลิเคชันตามภาพที่แสดงดังนี้
1. ผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชันจะเพิ่มข้อมูลผูใ้ ช้งานใหม่ โดยที่ขอ้ มูลทั้งหมดที่เข้าสู่แอปพลิเคชันจะอัพโหลดเก็บข้อมูล
ไว้บนคลาวด์ ทั้งหมด
2. ผูใ้ ช้งานทาการ ล๊อกอินเข้าสู่ระบบ
3. ผูใ้ ช้งานทาการเพิ่มข้อมูลรายรับ-รายจ่ายในแต่ละวัน
4. ผูใ้ ช้งานเรี ยกดูรายงานสรุ ปรายรับ – รายจ่ายของแต่ละวันได้
2.1 ขั้นตอนการทางานของระบบบัญชีครัวเรื อน

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการทางานของระบบ
ขั้นตอนการทางานของระบบบัญชีครัวเรื อนสามารถแบ่งออกได้ 4 ส่วนการทางานหลักด้วยกันประกอบด้วย
1. การรับข้อมูลเข้าแอปพลิเคชัน
1.1 กรณี ที่ผใู ้ ช้ยงั ไม่เคยใช้แอปพลิเคชัน
- ผูใ้ ช้จะต้องมีการสมัครเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน แล้วระบบจะให้กรอกข้อมูลส่วนตัว
1.2 กรณี ที่ผใู ้ ช้เคยใช้แอปพลิเคชัน
- ผูใ้ ช้ป้อน ชื่อผูใ้ ช้ และ รหัสผ่าน
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1.3 มีการเลือกรายการที่ตอ้ งการทา เช่น การขอดูขอ้ มูลสรุ ปรายรับ – รายจ่าย ,การเพิ่มข้อมูลรายรับ – รายจ่าย ,
การแก้ไข ลบข้อมูล เป็ นต้น
2. การประมวลผล
2.1 ระบบจะมีการตรวจสอบสมาชิก และประมวลผลตามรายการที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ
3. การแสดงผล
3.1 ผูใ้ ช้จะได้ทราบสรุ ปรายรับ – รายจ่าย ยอดเงินคงเหลือ
4. การจัดเก็บข้อมูล
4.1 จากการทารายการทั้งหมดของผูใ้ ช้ ข้อมูลจะถูกส่งไปยังเซิฟเวอร์ โดยใช้ภาษา PHP เป็ นตัวกลางในการ
ติดต่อระหว่างแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลบนเซิฟเวอร์
3. การพัฒนาแอปพลิเคชัน
แอปพลิ เคชัน นี้ ถู ก พัฒ นาโดยใช้ MIT App Inventor เป็ นเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ใ นการพัฒ นาแอปพลิ เคชัน ที่ เป็ น
ระบบปฏิ บตั ิการแอนด์ดรอย ซึ่ ง ใช้ภาษา PHP เป็ นตัวกลางในการติดต่อระหว่างแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลบนเซิ ฟ
เวอร์

ผลและวิจารณ์ผล

ภาพที่ 3 หน้าจอแรกเมื่อเปิ ดแอปพลิเคชัน่
ภาพที่ 4 หน้าเมนูเลือกการเข้าใช้งาน
จากภาพที่ 4 เป็ นหน้าเมนูเลือกการใช้งาน โดยจะมีลกั ษณะการใช้งานอยู่ 2 กรณี ดงั ต่อไปนี้
- กรณี ที่ผใู ้ ช้ไม่เคยสมัครสมาชิก ก็เลือกปุ่ ม “ลงทะเบียนผูเ้ ข้าใช้ใหม่”
- กรณี ที่ผใู ้ ช้เคยสมัครสมาชิก ก็เลือกปุ่ ม “ลงชื่อเข้าใช้”
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ภาพที่ 5 หน้าล๊อกอินการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน่ ในกรณี ที่
ผูใ้ ช้เคยสมัครสมาชิกไว้แล้ว

ภาพที่ 7 หน้าจอหลัก ของแอปพลิ เคชั่น ที่ ผูใ้ ช้ส ามารถท า
รายการต่างๆ โดยมี รายการให้เลื อกทารายการ คื อ การเพิ่ม
แก้ไขและลบข้อมูล รายรับ,รายจ่าย,การแก้ไขข้อมูลผูใ้ ช้ และ
รวมไปถึงการออกจากระบบ
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ภาพที่ 6 หน้าลงทะเบียนผูใ้ ช้ใหม่ในกรณี ที่ผใู ้ ช้
ไม่เคยสมัครสมาชิก

ภาพที่ 8 หน้าจอในการทารายการรายรับของผูใ้ ช้
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ภาพที่ 10 หน้าจอในการทารายการดูสรุ ปรายรับ –
รายจ่าย และยอดคงเหลือของผูใ้ ช้

ภาพที่ 11 หน้าจอในการทารายการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผูใ้ ช้
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ภาพที่ 12 ลักษณะการเชื่อมต่อกันระหว่าง แต่ละหน้าจอของแอปพลิเคชัน

สรุ ปผลการวิจัย
จากการทดลองใช้งานแอปพลิเคชัน่ การจัดการบัญชีครัวเรื อนบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ปรากฏว่าแอปพลิเค
ชันสามารถอานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในเรื่ องการจัดการกับบัญชีครัวเรื อนสามารถทาให้ทราบ
ถึงรายรับ รายจ่ายของแต่ละคนหรื อครัวเรื อนได้อย่างถูกต้องและแม่นยา

กิตติกรรมประกาศ
วิจัย นี้ ส าเร็ จลุ ล่ วงได้ด้วยความกรุ ณ าจาก ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.ผุส ดี พรผล อาจารย์ที่ ป รึ กษาวิจัยที่ ค อยให้
คาแนะน า ข้อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ทั้งทางด้านการเขี ยนโปรแกรม และด้านการจัด ท า
บทความ จนวิจยั นี้เสร็ จสมบูรณ์ ผูท้ าวิจยั จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และคุณย่า ที่คอยช่วยเหลือในส่วนของงบประมาณเพิ่มเติม
ท้ายที่สุดนี้ หากมีขอ้ ผิดพลาดหรื อข้อบกพร่ องประการใด ทางผูจ้ ดั ทาวิจยั ขออภัยเป็ นอย่างสู งในข้อผิดพลาดหรื อ
ข้อบกพร่ องนั้น และทางผูว้ จิ ยั หวังว่าวิจยั นี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็นอ้ ย
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อินเตอร์ เน็ตของสรรพสิ่ งสาหรับแอปพลิเคชันฟาร์ มผัก
Vegetable Farm Application Through IoT
นพรัตน์ จันทร์สุวรรณ1 และ มณฑาทิพย์ ศรี จนั ทร์ 1*
Noppharat Jansuwan1 and Monthathip Srichan1*

บทคัดย่อ
จากการเติบโตของเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ต และเครื่ องมือสื่ อสารแบบอัจฉริ ยะในปั จจุบนั ทาให้ การปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิต และ การประกอบอาชี พมีการเปลี่ยนแปลงไป อินเตอร์ เน็ตออฟธิ ง หรื อ อินเตอร์ เน็ ตของสรรพสิ่ ง (Internet of
Things) เป็ นอีกแนวคิดถึงที่ได้เข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวติ และการทางานในปั จจุบนั นี้ เนื่องด้วยอินเตอร์เน็ตออฟธิง เป็ น
แนวคิดในการนาอุปกรณ์ต่างๆมาเชื่อมโยงกันผ่านเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ต โดยให้สามารถควบคุมการทางานต่างๆได้ เช่น
การเปิ ดปิ ดอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าผ่านมือถือ การเปิ ดปิ ดอุปกรณ์ หรื อ ควบคุมอุณหภูมิ และน้ าในการปลูกผักผ่านระบบมือ
ถือ เป็ นต้น ในปั จจุบนั นโยบาย Thailand 4.0 ที่รัฐบาลกาหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจโดยที่ใช้เทคโนโลยีใน
การขับเคลื่อน การทาเกษตรกรรมแนวใหม่ภายใต้เทคโนโลยีสมัยใหม่จึงได้เกิดเป็ นแนวคิดในการทางานวิจยั นี้ โดยการนา
อินเตอร์ เน็ตออฟธิ งมาจัดทาการปลูกผักในระบบแบบฟาร์ มเปิ ดแบบอัจฉริ ยะ โดยมีการเขียนโปรแกรมควบคุมการทางาน
ของการปลู กผัก นี้ ผ่านระบบมื อถื อ ในระบบปฏิ บัติก ารแอนดรอยด์ในการควบคุ ม การปลูก ผักในฟาร์ ม ระบบเปิ ดเช่ น
ความชื้น ค่าอุณหภูมิ แสง เป็ นต้น ซึ่งระบบงานนี้สามารถทาให้ลดความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นจากการปลูกผักได้ ตามแนวคิดที่วา่
พื้นที่นอ้ ย ผลผลิตสูงและแน่นอน ซึ่งปั จจัยหลักของเกษตรกรในการปลูกผักในปั จจุบนั คือขึ้นอยูก่ บั ธรรมชาติ ซึ่งระบบงาน
ที่พฒั นาขึ้นนี้เป็ นอีกระบบงานหนึ่งที่สามารถลดความเสี่ ยงในการปลูกผักให้กบั เกษตรกรได้
คาสาคัญ : นโยบาย Thailand 4.0, อินเตอร์เน็ตออฟธิง, อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ ง, ระบบการปลูกผักในระบบเปิ ด
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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

บทนา
ในปั จจุบนั โลกของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมีการเติบโตที่สูงมาก มีการพัฒนาจนสามารถติดต่อสื่ อสารกันได้อย่าง
สะดวก สามารถติดตามข่าวสารหรื อข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็ ว อีกทั้งทางด้านเครื่ องมือสื่ อสารนั้น มีการพัฒนาที่รวดเร็ ว
เช่นกัน จนเข้ามามีบทบาทและกลายเป็ นสิ่ งจาเป็ นต่อการใช้ชีวติ ประจาวัน เครื่ องมือสื่ อสารในปั จจุบนั เป็ นเครื่ องมือสื่ อสาร
แบบอัจฉริ ยะ สามารถทางานได้เปรี ยบเสมือนเป็ นคอมพิวเตอร์เครื่ องหนึ่ง
อินเตอร์ เน็ตออฟธิ ง หรื อ อินเตอร์ เน็ตของสรรพสิ่ ง (Internet of Things) เป็ นหนึ่ งในเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ต ซึ่ ง
เป็ นแนวคิดที่นาอุปกรณ์ต่างๆ มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันผ่านทางเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต โดยสามารถตรวจสอบสถานะการทางาน
ของอุป กรณ์ ควบคุ มการทางานของอุปกรณ์ เช่ น ควบคุ มการเปิ ดปิ ดเครื่ องใช้ไฟฟ้ า ควบคุ มการเปิ ดปิ ดน้ า เป็ นต้น ซึ่ ง
สามารถใช้โทรศัพท์มือถือในการควบคุมหรื อตรวจสอบได้ โดยมีเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตเป็ นสื่ อกลางในการสื่ อสาร
นโยบาย Thailand 4.0 เป็ นนโยบายที่รัฐบาลกาหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ จากทามาก-ได้นอ้ ย ให้
กลายเป็ นทาน้อย-ได้มาก โดยนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนการพัฒนา โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยว
และด้านเกษตรกรรม ในด้านของเกษตรกรรม ได้นาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ จนเกิดเป็ นการทาเกษตรกรรมแนวใหม่ที่
อยูภ่ ายใต้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงเกิดเป็ นแนวคิดในการทาวิจยั นี้ ข้ ึนมา โดยนาแนวคิดอินเตอร์ เน็ตออฟธิง เข้ามาประยุกต์ใช้
ในการปลูกผักในฟาร์มแบบเปิ ด ซึ่งสามารถควบคุมการเปิ ดปิ ดน้ า การให้ปุ๋ยแบบน้ า การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในแปลง
ผัก ผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ซึ่ งจะช่วยลดความเสี่ ยงในการปลูกผัก เช่น การเหี่ ยวเฉา การ
เจริ ญเติบโตที่ไม่เต็มที่ของผัก เป็ นต้น ช่วยลดเวลาในการจัดการให้น้ าและปุ๋ ย และช่วยเพิ่มคุณภาพให้กบั ผลผลิต
ในการพัฒ นาแอปพลิ เคชัน ส าหรั บ วิจัยนี้ จะใช้ MIT App Inventor เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการพัฒ นา ซึ่ ง MIT App
Inventor ไม่ได้เป็ นการพัฒนาแอปพลิเคชันในรู ปแบบการเขียนโปรแกรมที่ เป็ นบรรทัด แต่จะเป็ นการเขียนโปรแกรมใน
รู ปแบบการวาง Block โดยในแต่ละ Block จะมีคาสัง่ ของโปรแกรมอยูภ่ ายใน ทาให้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้ง่ายขึ้น
การส่ งข้อมูลควบคุมอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ จากแอปพลิเคชันจะส่ งข้อมูลผ่าน REST API ซึ่ งเป็ นการส่ งข้อมูลไป
พร้อมกับ URL (Uniform Resource Locator) ในรู ปแบบที่กาหนดไว้ของ NETPIE (NETPIE เป็ นบริ การที่ใช้เชื่อมต่อข้อมูล
รับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ โดยมีอินเตอร์เน็ตเป็ นสื่ อกลางในการสื่ อสาร)
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นภายในแปลงผัก เช่น การเหี่ ยวเฉา การเจริ ญเติบโตที่ไม่เต็มที่ของผัก เป็ นต้น
2. เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดการระบบน้ าและปุ๋ ย
ขอบเขตของการวิจยั
1. พื้นที่การทาเกษตรกรรมที่เป็ นสวนผัก
2. จัดทาในส่วนของระบบน้ าและการให้ปุ๋ย
3. แอปพลิเคชันนี้รองรับการทางานบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
สิ่งทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ระบบนี้สามารถทางานได้จริ ง
2. สามารถช่วยเพิ่มความสะดวกและลดเวลาในการจัดการระบบน้ าและปุ๋ ย
3. สามารถลดความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นในแปลงผักได้

วิธีดาเนินการวิจัย
1. เครื่ องมือทีใ่ ช้
เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ดงั นี้
1.1 ซอฟต์แวร์
1. MIT App Inventor เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ใช้
ระบบปฏิบตั ิการ Android
2. Arduino IDE เป็ นเครื่ องมือที่ใช้เขียนโปรแกรมลงบน Arduino Nano และ NodeMCU ESP8266
3. NETPIE เป็ นบริ การที่ใช้เชื่อมต่อข้อมูล รับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ โดยมีอินเตอร์เน็ตเป็ นสื่ อกลาง
ในการสื่ อสาร
4. ThingSpeak เป็ นบริ การ Cloud ที่สามารถเก็บค่าต่างๆที่เป็ นตัวเลข และแสดงผลเป็ นกราฟ
1.2 ฮาร์ดแวร์
1. Arduino Nano เป็ นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีขนาดเล็ก สามารถเขียนโปรแกรมให้ทางานตามที่
ต้องการได้
2. NodeMCU ESP8266 เป็ นอุปกรณ์ประเภทเดียวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งมีความสามารถ
เหมือนกัน แต่จะรองรับการทางานแบบ Internet of Things (IoT)
3. เซนเซอร์ต่างๆ เป็ นส่วนที่ทาหน้าที่ในการรับค่าต่างๆ เช่น ความชื้น อุณหภูมิ เป็ นต้น ของ
สภาพแวดล้อมแล้วส่งให้กบั อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อนาไปประมวลผล ซึ่งเซนเซอร์ที่ใช้ใน
วิจยั นี้ประกอบด้วย เซนเซอร์วดั ความชื้นดิน เซนเซอร์วดั ความชื้นอากาศ เซนเซอร์วดั อุณหภูมิดิน
เซนเซอร์วดั อุณหภูมิอากาศ เซนเซอร์วดั ค่าความสว่างของแสง เซนเซอร์วดั อัตราการไหลของน้ า
เซนเซอร์วดั แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า
4. คอมพิวเตอร์
5. โทรศัพท์มือถือ
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2. กระบวนการทางาน

ภาพที่ 1 แผนผังการทางานของระบบ
จากภาพที่ 1 แสดงการทางานของระบบโดยสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนได้ดงั นี้
1. การส่งข้อมูลจากไมโครคอนโทรลเลอร์ไปที่โทรศัพท์มือถือ
1. เซนเซอร์ต่างๆจะรับค่าเข้ามาแล้วส่งไปที่ NodeMCU ESP8266
2. NodeMCU ESP8266 ส่งค่าสภาพแวดล้อมต่างๆ ขึ้น Thingspeak
3. โทรศัพท์มือถือรับค่าจาก Thingspeak ผ่านแอปพลิเคชัน
2. การส่งคาสัง่ ควบคุมจากโทรศัพท์มือถือไปที่ไมโครคอนโทรลเลอร์
1. ส่งคาสัง่ ควบคุมการปิ ดเปิ ดน้ าหรื อปุ๋ ยจากโทรศัพท์มือถือไปที่ Netpie
2. ค่าต่างๆที่ส่งไปที่ Netpie จะถูกส่งไปที่ NodeMCU ESP8266
3. คาสัง่ ควบคุมปิ ดเปิ ดน้ าหรื อปุ๋ ยจะถูกส่งจาก NodeMCU ESP8266 ไปที่ Arduino Nano
4. Arduino Nano จะทาการปิ ดเปิ ดชุด Relay ตามคาสัง่ ที่ได้รับมา
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ผลและวิจารณ์ผล

ภาพที่ 2 เมนู
จากภาพที่ 2 แสดงถึงหน้าของเมนู ซึ่งจะแบ่งออกเป็ น 3 เมนู ดังนี้
1.Controller คือ ส่วนที่ใช้ในการควบคุมชุดอุปกรณ์ไมโครคอนโทลเลอร์ให้เปิ ดหรื อปิ ดวาล์วน้ า
2.Environmental Value คือ ส่วนที่ใช้ในการแสดงค่าของสภาพแวดล้อมต่างๆในพื้นที่เพาะปลูก เช่น ค่า
อุณหภูมิ ค่าความชื้น เป็ นต้น
3.Power System คือ ส่วนที่ใช้ในการแสดงค่าทางไฟฟ้า เช่น ค่าแรงดันไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า เป็ นต้น ที่
ใช้ชาร์จแบตเตอร์รี่ และที่อปุ กรณ์นาไปใช้

ภาพที่ 3 การควบคุมโหมด Auto

ภาพที่ 4 การควบคุมโหมด Manual
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จากภาพที่ 3 และภาพที่ 4 แสดงถึงหน้าเมนู Controller ซึ่งจะแบ่งการควบคุมออกเป็ น 2 โหมด คือ
1.Auto Mode เป็ นโหมดการควบคุมอุปกรณ์แบบอัตโนมัติ ซึ่งหากเลือกโหมดนี้ ผูใ้ ช้จะต้องทาการตั้งค่า
ว่า เมื่อมีความชื้น หรื ออุณหภูมิเท่าไรจึงจะเปิ ดหรื อปิ ดวาล์วน้ า
2.Manual Mode เป็ นโหมดการควบคุมอุปกรณ์แบบธรรมดา โดยจะไม่มีการตั้งค่าใดๆ แต่ผใู ้ ช้สามารถ
ตัดสิ นใจได้ดว้ ยตนเองว่าจะเปิ ดหรื อปิ ดน้ า

ภาพที่ 5 ข้อมูลของสภาพแวดล้อม
ภาพที่ 6 ข้อมูลของระบบไฟฟ้า
จากภาพที่ 5 แสดงถึงหน้าเมนู Environmental Value ซึ่งจะแสดงรายละเอียดต่างๆของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่ทา
การเพาะปลูก โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.Temperature Soil คือ ค่าอุณหภูมิของดิน
2.Humidity Soil คือ ค่าความชื้นของดิน
3.Temperature Air คือ ค่าอุณหภูมิของอากาศ
4.Humidity Air คือ ค่าความชื้นในอากาศ
5.Light คือ ค่าความสว่างของแสงจากดวงอาทิตย์
6.Water Rate คือ ค่าอัตราการไหลของน้ า
จากภาพที่ 6 แสดงถึงหน้าเมนู Power System ซึ่งแสดงรายละเอียดของค่าทางไฟฟ้า เช่น ค่าแรงดันไฟฟ้าและค่า
กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอร์รี่จากแผงโซล่าเซลล์ ค่าแรงดันไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าที่แบตเตอร์รี่และ
ที่อุปกรณ์นาไปใช้งาน

สรุ ปผลการวิจัย
จากการทดลองใช้แอปพลิเคชัน และชุดอุปกรณ์ควบคุมที่ จดั ทาขึ้นมาในสวนผัก ปรากฏว่าสามารถช่วยอานวย
ความสะดวกได้อย่างมาก ช่วยลดระยะเวลาในการจัดการระบบน้ าและปุ๋ ยในสวนผัก อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ ยงและความ
เสี ยหายในสวนผักระดับหนึ่ง ซึ่งปั จจัยความเสี ยหายในสวนผักจะขึ้นอยูก่ บั สภาพแวดล้อมในแต่ละวัน
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาจาก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงเกียรติ ภาวดี และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ผุ
สดี พรผล อาจารย์ที่ปรึ กษาวิจยั ที่คอยให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ทั้งทางด้านการ
เขียนโปรแกรม และด้านการจัดทาบทความ จนวิจยั นี้เสร็ จสมบูรณ์ ผูท้ าวิจยั จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ อุไรรัตน์ มากจันทร์ ที่คอยช่วยดูแลในเรื่ องการของบประมาณในการจัดทาวิจยั นี้
ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และคุณย่า ที่คอยช่วยเหลือในส่ วนของงบประมาณเพิ่มเติม และช่วยแนะนา
ให้คาปรึ กษาในเรื่ องการปลูกผัก
ท้ายที่สุดนี้ หากมีขอ้ ผิดพลาดหรื อข้อบกพร่ องประการใด ทางผูจ้ ดั ทาวิจยั ขออภัยเป็ นอย่างสู งในข้อผิดพลาดหรื อ
ข้อบกพร่ องนั้น และทางผูว้ จิ ยั หวังว่าวิจยั นี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็นอ้ ย
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การพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับการ ซื้อ-ขายสิ นค้ า ผลผลิตทางการเกษตร
(กรณีศึกษาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต)
Development of applications for Buying and Selling Agricultural Products
(Case study of Phuket Farmers)
ธีรเมธ เสมพืช1* และ อุไรรัตน์ มากจันทร์ 1
Teeramait Semphuet1* and Urairat Makchan1

บทคัดย่อ
การพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับการ ซื้ อ-ขายสิ นค้า ผลผลิตทางการเกษตร (กรณี ศึกษาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต)
เนื่ องจากปั จจุบนั คนส่ วนใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตทาอาหารรับประทานเองเพราะอาหารสาเร็ จรู ปมีราคาแพง การซื้ อวัตถุดิบใน
การท าอาหารก็มาจากตลาดนัดหรื อห้างสรรพสิ นค้า ซึ่ งมี ราคาแพงเช่น กัน ส่ วนเกษตรกรที่ มีการผลิ ตพืชผลทางเกษตร
ก็มกั จะนาผลผลิตที่ได้มาขายผ่านพ่อค้าคนกลางซึ่งอาจมีการกดราคาและขายผลผลิตได้ในราคาถูก
จากเหตุผลดังกล่าว ผูจ้ ดั ทาได้พฒั นาแอปพลิเคชันสาหรับการ ซื้อ-ขาย สิ นค้าผลผลิตทางการเกษตร (กรณี ศึกษา
จังหวัดภูเก็ต) โดยมีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับการ ซื้ อ-ขาย สิ นค้าผลผลิตทางการเกษตร 2) เพื่อเพิ่ม
ช่องทางในการซื้ อ-ขายสิ นค้า ผลผลิตทางการเกษตรให้กบั เกษตรกรและผูซ้ ้ื อในจังหวัดภูเก็ต เป็ นการเพิ่มรายได้ให้กับ
เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น และผูซ้ ้ื อก็สามารถเลือกชื้อสิ นค้าได้ตามความต้องการผ่านแอปพลิเคชัน เครื่ องมือที่ ใช้ในการพัฒนา
ระบบได้แก่ Android Studio สาหรับใช้พฒั นา โปรแกรม Appserv สาหรับการจาลองเครื่ องแม่ข่าย และภาษาจาวาในการ
พัฒนาแอพพลิเคชันร่ วมกับฐานข้อมูล MySQL
คาสาคัญ : เกษตรกร, แอปพลิเคชัน , สิ นค้าทางการเกษตร
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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

บทนา
สังคมในยุคปั จจุบนั มีความเจริ ญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ วโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มี
แนวโน้ม ที่ จ ะถู ก พัฒ นาอย่างต่ อ เนื่ อ ง การสร้ างแอปพลิ เคชัน ส าหรั บ ระบบปฏิ บัติ ก ารบนสมาร์ ท โฟนก็ เป็ นอี ก หนึ่ ง
เทคโนโลยีที่กาลังถูกจับตามองและมีการพัฒนาอย่างกว้างขวางกับการทางานทางด้านต่าง ๆ เนื่องจากมีประโยชน์ในการใช้
งานครอบคลุมในทุ กความต้องการ มี ขนาดเล็กกระทัดรั ด สามารถพกพาได้สะดวก มี การสื่ อสารกันได้ตลอดเวลา จาก
คุณสมบัติ ที่ตอบรับทุกความต้องการจึงเป็ นที่ตอ้ งการของบุคคลในสังคมยุคใหม่
ประชากรส่ วนหนึ่ งของจังหวัดภูเก็ตมีอาชี พทาการเกษตรมีการปลูกพืช ที่ สามารถแยกเป็ นพืชเศรษฐกิ จ ได้แก่
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว สับปะรด สะตอ พืชผัก หรื อผลไม้ต่าง ๆ ซึ่งในส่ วนที่เป็ นพืชผัก หรื อผลไม้ เกษตรกรส่ วน
ใหญ่จะมีการขายให้กบั พ่อค้าคนกลาง ทาให้ได้ราคาต่า
เกษตรกรผูซ้ ่ ึ งผลิตสิ นค้าทางการเกษตร เพื่อนาไปผลิตเป็ นอาหารให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้ทุกเอารัดเอาเปรี ยบเรื่ องของ
ราคาจากพ่อค้าคนกลางมาตลอดระยะเวลา ได้ราคาขายผลผลิตที่ ต่าหรื อบางครั้งมีราคาที่ต่ ากว่าต้นทุน ต้องแบกภาระการ
ขาดทุนทาให้เกิดมีหนี้สิน ในขณะเดียวผูบ้ ริ โภคก็ใช่วา่ จะได้ซ้ือสิ นค้าในราคาที่ถูก เมื่อผ่านพ่อค้าคนกลางหลายๆ คน
จากปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั จึ งมีแนวคิดที่ ตอ้ งการให้เกษตรกรเป็ นผูก้ าหนดราคาผลผลิตของเกษตรกรเองและขาย
สิ นค้าให้ผบู ้ ริ โภคโดยไม่ตอ้ งผ่านพ่อค้าคนกลาง ทาให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าที่มีความคุณภาพและราคาไม่แพง โดยการพัฒนา
แอพพลิชนั่ สาหรับการซื้อ-ขายสิ นค้าผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็ นการนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันสาหรับการ ซื้อ-ขายสิ นค้าผลผลิตทางการเกษตร
2. เพื่อเพิ่มช่องทางในการซื้อ-ขายสิ นค้าผลผลิตทางการเกษตร
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ขอบเขตของงานวิจยั
1. แอปพลิเคชันนี้รองรับบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอย
2. กลุ่มผูง้ านทัว่ ไป และเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ต
สิ่งทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ระบบที่พฒั นาขึ้นมาสามารถนาไปใช้งานและเกิดประโยชน์ต่อผูใ้ ช้ได้จริ ง
2. สามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับการ ซื้อ-ขายสิ นค้า ผลผลิตทางการเกษตร (กรณี ศึกษาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต) มี
ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปั ญหาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทาการเกษตรและการขายสิ นค้าผลผลิตของเกษตรกร
ในจังหวัดภูเก็ต
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์และออกแบบการทางานของแอพพลิเคชัน ซึ่งได้ทาการจาลองขั้นตอนการทางานของระบบ
ด้วยแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) ดังภาพที่ 1 - ภาพที่ 2

ภาพที่ 1 แบบจาลองขั้นตอนการทางานส่วนของผูใ้ ช้งาน

ภาพที่ 2 แบบจาลองขั้นตอนการทางานส่วนของผูข้ ายสิ นค้า
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จากภาพสามารถอธิบายมีข้ นั ตอนการทางานของแอปพลิเคชันดังนี้
1) ผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชันจะเพิ่มข้อมูลผูใ้ ช้งานใหม่ โดยที่ขอ้ มูลทั้งหมดที่เข้าสู่แอปพลิเคชันจะอัพโหลดเก็บ
ข้อมูลไว้บน Server ทั้งหมด
2) ผูใ้ ช้งานทาการ Login เข้าสู่ระบบ
3) ผูใ้ ช้งานฝั่งทางด้านผูใ้ ช้ทวั่ ไปทาการเลือกซื้อสิ นค้าที่ตอ้ งการ จากนั้นติดต่อกับผูข้ าย
4) ผูใ้ ช้งานฝั่งทางด้านผูข้ ายสิ นค้าทาการเพิ่มข้อมูลรายการสิ นค้า
5) ผูใ้ ช้งานฝั่งทางด้านผูข้ ายสิ นค้าทาการแก้ไข หรื อลบ รายการสิ นค้า
6) ผูใ้ ช้งานทั้งสองฝั่งเรี ยกดูรายงานการสัง่ ซื้อสิ นค้าในแต่ละวันได้
7) ผูใ้ ช้งานทั้งสองฝั่ง Log out ออกจากแอปพลิเคชัน
กระบวนการทางาน

ลูกค้ าทัว่ ไป

เลือกสินค้ า

ติดต่อผู้ขาย

ทาการสมัคร และ Login
ผู้ขาย
วางขายสินค้ า
ภาพที่ 3 ขั้นตอนการทางานของแอปพลิเคชัน
จากภาพขั้นตอนการทางานของแอปพลิเคชันสาหรับการ ซื้อ-ขายสิ นค้า ผลผลิตทางการเกษตร(กรณี ศึกษาเกษตร
การจังหวัดภูเก็ต) สามารถแบ่งออกได้ 4 ส่วนการทางานหลักด้วยกันประกอบด้วย
1) การรับข้อมูลเข้าแอปพลิเคชัน
- กรณี ผใู ้ ช้ยงั ไม่เคยใช้แอปพลิเคชัน ผูใ้ ช้จะต้องมีการสมัครเข้าใช้ผา่ นแอปพลิเคชัน และระบบจะให้กรอก
ข้อมูลส่วนตัว
- กรณี ที่ผใู ้ ช้เคยใช้แอปพลิเคชัน
- ผูใ้ ช้ป้อน ชื่อผูใ้ ช้ และ รหัสผ่าน
- มีการเลือกรายการที่ตอ้ งการทา
▪ ฝั่งด้านผูใ้ ช้ทวั่ ไป เช่น การเลือกซื้อสิ นค้า การติดต่อผูข้ าย
▪ ฝั่งด้านผูข้ าย เช่น การวางสิ นค้าในการขาย จัดการรายการสิ นค้าที่วางขาย
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2) การประมวลผล
- ระบบจะมีการตรวจสอบสมาชิก และประมวลผลตามรายการที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ
3) การแสดงผล
- ผูใ้ ช้จะได้ทราบรายการสิ นค้าที่สงั่
4) การจัดเก็บข้อมูล
- จากการทารายการทั้งหมดของผูใ้ ช้ ข้อมูลจะถูกส่งไปยัง Server โดยใช้ภาษา PHP เป็ นตัวกลางในการ
ติดต่อระหว่างแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลบน Server
ขั้นตอนที่ 3 เครื่ องมือที่ใช้การพัฒนาแอปพลิเคชัน สาหรับเครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ประกอบไปด้วย
1) Android Studio เป็ นเครื่ องมือที่ใช้สาหรับสร้างแอปพลิเคชันสาหรับสมาร์ทโฟนระบบปฏิบตั ิการ Android
2) คาสัง่ MySQL
3) เครื่ องคอมพิวเตอร์ , สมาร์ทโฟน
ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาแอปพลิเคชัน
ขันตอนที่ 5 ทดลองใช้และปรับปรุ งแก้ไข

ผลและวิจารณ์ผล

ภาพที่ 3 หน้าล็อกอินการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน
กรณี ที่ผใู ้ ช้เคยสมัครสมาชิกไว้แล้ว

ภาพที่ 4 หน้าล็อกอินการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน
กรณี ที่ผใู ้ ช้ไม่เคยสมัครสมาชิก
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ภาพที่ 6 เพิ่มสิ นค้าในการขาย

ภาพที่ 7 หน้าแสดงรายละเอียดผูใ้ ช้งาน

ภาพที่ 8 หน้าแสดงรายละเอียดผูข้ ายสิ นค้า

ภาพที่ 9 จัดการรายการสินค้าที่วางขาย
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จากผลการพั ฒ นาจะเห็ น ได้ ว่ า เมื่ อ ลู ก ค้ า เข้ า มาสู่ แ อปพลิ เคชั น ส าหรั บ การ ซื้ อ-ขายสิ นค้ า ผลผลิ ต ทาง
การเกษตร (กรณี ศึกษาจังหวัดภูเก็ต) ลูกค้าสามารถที่จะชมสิ นค้าหลาย ๆ แบบที่ทางร้านมี และถ้าสนใจสิ นค้าแบบไหนก็
สามารถที่จะสัง่ ซื้อได้ทนั ที โดยลูกค้าจะต้องสมัคร สมาชิก เพื่อเป็ นการยืนยันที่อยู่ และให้ระบบจัดการในส่วนของขั้นตอน
การซื้ อขาย ซึ่ งระบบตะกร้า ทาให้ลูกค้าสะดวกในการเลือกสิ นค้าหลาย ๆ แบบในการซื้ อสิ นค้าแต่ละรายการ ในส่ วนของ
ผูข้ าย สามารถที่จะดูได้วา่ มีลูกค้ามาซื้ อสิ นค้าจานวนเท่าไหร่ ซื้อแค่ไหน และโอนเงินแล้วหรื อยัง รวมไปถึง การจัดการหลัง
ร้าน ระบบจัดการสมาชิ กผูข้ ายสามารถแก้ไขหรื อลบข้อมูลลูกค้าที่ อยูใ่ นระบบได้ ระบบจัดการเนื้ อหาผูข้ ายสามารถที่ จะ
แก้ไขหัวข้อและเนื้ อหาได้ ระบบจัดการสิ นค้าผูข้ ายสามารถที่ จะเพิ่ม ลบ หรื อแก้ไขสิ นค้าในแต่ละแบบได้ ระบบรายงาน
ผูข้ ายสามารถที่จะดูได้วา่ ขายสิ นค้าแบบใดไปบ้างใครเป็ นผูซ้ ้ือและเป็ นจานวนเงินเท่าไหร่ โดยกาหนดเป็ นช่วงเวลาได้

สรุ ปผลการวิจัย
แอปพลิเคชันสาหรับการ ซื้ อ-ขายสิ นค้า ผลผลิตทางการเกษตร (กรณี ศึกษาจังหวัดภูเก็ต) ทาให้ลูกค้าสามารถเลือก
ดูสินค้าผ่านหน้าแอพพลิเคชันได้ โดย ที่ ลูกค้าไม่จาเป็ นจะต้องเดินทางมาเลือกสิ นค้าด้วยตัวเอง ทาให้อานวยความสะดวก
ประหยัดค่าใช้จ่าย และเวลาในการเดิ นทาง ในส่ วนของผูข้ ายก็ไม่จาเป็ นจะต้องมีหน้าร้านประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุน
และสามารถขายสิ นค้าได้ตลอด 24 ชัว่ โมง

กิตติกรรมประกาศ
วิจยั นี้สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาจาก อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกท่าน ที่คอยให้คาปรึ กษา
คาแนะน า ข้อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ทั้งทางด้านการเขี ยนโปรแกรม และด้านการจัด ท า
บทความ จนวิจยั นี้เสร็ จสมบูรณ์
ผูท้ าวิจยั จึ งขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ และคุณแม่ ที่ คอยช่วยเหลือในส่ วนของงบประมาณและเป็ นกาลังใจให้
ตลอดมา
ท้ายที่สุดนี้ หากมีขอ้ ผิดพลาดหรื อข้อบกพร่ องประการใด ทางผูจ้ ดั ทาวิจยั ขออภัยมา ณ ที่น้ ีดว้ ยและหวังว่าวิจยั นี้คง
มีประโยชน์ไม่มากก็นอ้ ย

เอกสารอ้างอิง
วิ ว ัฒ น์ มี สุ ว รรณ์ . 2550. การพัฒ นาแอปพลิ เคชั่ น เพื่ อ การเรี ยนรู ้ บ นระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด์ แหล่ ง ที่ ม า:
https://gsbooks.gs.kku.ac.th/57/grc15/files/hmo31.pdf . 2017
สุ ร พัน ธ์ ทั ด แก้ว . 2554. การศึ ก ษาพฤติ ก รรมผู ้ใ ช้ง าน iOS, Android, Windows Mobile, BlackBerry OS แหล่ ง ที่ ม า:
http://eprints.utcc.ac.th/2730/2/2730fulltext.pdf . 2011

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

1041

แอปพลิเคชันบริการร้ านซักรีด
Laundry Service Application
จีรพงศ์ พลเดช 1* และ อุไรรัตน์ มากจันทร์ 1
Jeraapong Paldate 1* and Urairat Makchan 1

บทคัดย่อ
ธุรกิจร้านซักรี ดเป็ นหนึ่ งในธุ รกิ จที่ ได้รับความนิ ยมอย่างมากในสังคมเมืองยุคปั จจุบนั จึ งเป็ นธุ รกิ จที่ ตอ้ งมีการ
แข่งขันกันมากเช่นกัน การปรับกลยุทธ์และวิธีการ การให้บริ การก็เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งของผูป้ ระกอบธุรกิจเพื่อเพิ่มลูกค้า
และรายได้ให้กบั ทางร้าน การจัดทาแอปพลิเคชันบริ การร้านซักรี ดพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริ การเกี่ยวกับการซัก
รี ดทั้งในส่วนของเจ้าของร้านและเพื่อความสะดวกสบายให้กบั ผูใ้ ช้บริ การร้านซักรี ด ผูจ้ ดั ทาจึงได้ศึกษาข้อมูล การให้บริ การ
ของร้านซักรี ดในจังหวัดภูเก็ต และพฤติกรรมการซักผ้าของให้บริ การร้านซักรี ด พบว่าส่วนใหญ่ร้านซักรี ดต้องรอให้ลูกค้า
นาผ้ามาซักเองกับทางร้าน และผูใ้ ช้บริ การซักรี ดส่ วนใหญ่ก็ทางานนอกบ้าน ไม่ค่อยมีเวลาจึงส่ งผ้าซักร้านซักรี ดที่ ตนเอง
สะดวกและไว้วางใจ
จากข้อมูลดังกล่าวมาข้างต้น ผูจ้ ดั ทาจึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันบริ การร้านซักรี ดที่สามารถนาไปใช้
กับร้ านซักรี ดที่ เจ้าของร้านสามารถดู ขอ้ มูลในการส่ งผ้าซักของผูใ้ ช้บริ การ การทาโปรโมชั่น และเป็ นการอานวยความ
สะดวกต่อลูกค้าแจ้งรายการซักผ้า ค่าใช้จ่ายในการซักผ้า โดยผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ซึ่งใช้หลักทฤษฎีในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศส าหรั บ การพัฒ นาระบบ เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ใ นการพัฒ นาได้แ ก่ โปรแกรม Android Studio โปรแกรมจัด การ
ฐานข้อมูล SQL
คาสาคัญ : ร้านซักรี ด, แอปพลิเคชัน,ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
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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

1

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตาบลรัษฎา อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
Department of Computer Science, Faculty of Science and Technology, Phuket Rajabhat University,Rachada, Muang, Phuket, Thailand
*
ผูน้ ิพนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์(Corresponding author, e-mail) : jeraapong080poldate@gmail.com
1

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

1043

บทนา
ปั จจุบนั มีคาพูด คาหนึ่งที่ทุกคนต้องเคยได้ยนิ คือคาว่า สตาร์ทอัพ (Starup) ซึ่งมีความหมายว่า ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่
เพื่ อ รองรั บ ธุ ร กิ จ ด้า นไอที เป็ นธุ ร กิ จ ที่ ส ร้ า งรายได้จ านวนมาก เป็ นธุ ร กิ จ ที่ เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ แก้ปั ญ หาในชี วิ ต ประจ าวัน
โดยส่ วนใหญ่ก็เป็ นการพัฒนาแอปพลิเคชันเข้ามาสนับสนุนในการทาธุรกิจ และธุรกิจ Starup เป็ นหนึ่ งในนโยบายสาคัญที่
รัฐบาลตั้งหวังที่จะผลักดันให้เป็ นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ส่งเสริ มให้ประชาชนทาธุรกิจเพื่อการมีรายได้ที่
เพิ่มขึ้น
ภูเก็ตเป็ นจังหวัดหนึ่งที่มีชื่อเสี ยงทางด้านการท่องเที่ยว มีคนเข้ามาในจังหวัดมากมายทั้งมาท่องเที่ยว มาทางานร่ วม
ทั้งมาประกอบธุรกิจ ดังนั้นธุรกิจหนึ่ งที่น่าสนใจ คือร้านซักรี ด ปั จจุบนั ธุรกิจร้านซักรี ดได้เกิดขึ้นมากมายในจังหวัดภูเก็ต
จึงมีการแข่งขันกันสู ง การปรับกลยุทธ์และวิธีการ การให้บริ การผ่านแอพพลิเคชัน่ ก็เป็ นสิ่ งที่น่าสนใจ อีกทั้งคนส่ วนใหญ่ก็
มือการใช้อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถรองรับแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ อยูแ่ ล้ว
ดังนั้นผูจ้ ดั จึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชัน บริ การร้านซักรี ดเพื่อเป็ นช่องทางการให้บริ การเกี่ยวกับการซัก
รี ดทั้งในส่ วนของเจ้าของร้านที่ เป็ นการเพิ่ม รายได้ และส่ งเสริ มการขายอี กรู ปแบบหนึ่ ง ในส่ วนผูใ้ ช้บ ริ การร้านซักรี ด
ก็มีความสะดวกสบายในการส่งผ้าซักรี ด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับการบริ การร้านซักรี ด
2. เพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้ร้านซักรี ด
ขอบเขตของงานวิจยั
1. แอปพลิเคชันนี้รองรับบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอย
2. กลุ่มผูใ้ ช้ทวั่ ไป
สิ่งทีค่ ดิ ว่ าจะได้ รับ
1. ระบบที่พฒั นาขึ้นมาสามารถนาไปใช้งานและเกิดประโยชน์ต่อผูใ้ ช้ได้จริ ง
2. สามารถเพิ่มรายได้และช่องทางในการหาลูกค้าเพิ่มให้ร้านซักรี ด
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.แอพพลิเคชันรับรู ้และแสดงตาแหน่ งสถานที่ ท่องเที่ ยวจังหวัดเพชรบุรี ตามการจาแนกกลุ่มของผูใ้ ช้ดว้ ยกูเกิ้ล
แมพเอพีไอ บนมือถือระบบปฏิบตั ิการ แอนดรอยด์
ปานจิตร์ และ สุรสี ห์ (2559) ได้จดั ทาโครงการแอพพลิเคชันรับรู ้และ แสดงตาแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด
เพชรบุรี ตามการจาแนกกลุ่มของผูใ้ ช้ดว้ ยกูเกิ้ลแมพเอพีไอ บนมือถือระบบปฏิบตั ิการ แอนดรอยด์ โดยใช้สถานที่ท่องเที่ยว
อาเภอ เมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็ นกรณี ศึกษา และ ประเมินการยอมรับแอพพลิเคชัน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวที่ เดินทาง
มาท่องเที่ยวภายในจังหวัดเพชรบุรี และใช้โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ จานวน 30 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั ได้แก่ แอพพลิเคชันรับรู ้และแสดงตาแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวตามการจาแนกกลุ่มของผูใ้ ช้ ด้วยกูเกิ้ลแมพเอพีไอ บนมือ
ถื อระบบปฏิ บัติการแอนดรอยด์ และแบบสอบถามการยอมรั บ จากผูใ้ ช้ สถิ ติ ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.โครงการมคัคุเทศก์เสมือนบนโทรศัพท์มือถือ(The Virtual Tour Guide on A Mobile Phone)
นายจิตรพัฒน์ อังสาชน (2554) นักศึ กษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จดั ทา โครงการมคัคุเทศก์เสมือนบน
โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ซึ่ งเน้ น การพัฒ นาโปรแกรมประยุก ต์ ที่ ใ ช้ง านบนโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ และน าเอาพฤติ ก รรมของผู ้ใ ช้
โทรศัพท์มือถือที่ ชื่นชอบในการถ่ายภาพและนาภาพถ่ายไปเผยแพร่ บนสื่ อสังคมออนไลน์มาประยุกต์เข้ากับเทคนิ คการ
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ประมวลผลภาพ (Image Processing) เพื่อช่วยในการวางแผนการท่องเที่ ยว (Travel Planning) และสนับสนุ นการกระจาย
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวระบบงานจะแบ่งเป็ น 3 ส่ วนคือ1) ส่ วนวางแผนการ ท่องเที่ยวที่ให้ผลลัพธ์ตรงตาม
ความต้องการของนักท่องเที่ ยวที่ มีราคาประหยัดและคุม้ ค่ามากที่ สุด 2) ส่ วนมัคคุเทศก์เสมือน โดยระบบสามารถอธิ บาย
รายละเอียดของสถานที่ ท่องเที่ ยวได้เพียงแค่ ถ่ายรู ปจากโทรศัพ ท์มือถือ เปรี ยบเสมือนมีมคั คุเทศน์ตามไปด้วยทุกที่ และ
3) ส่วนประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยวโดยระบบสามารถที่จะกระจายข่าวสารผ่าน Facebook API

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั การพัฒนาแอปพลิเคชันบริ การร้านซักรี ด เป็ นงานวิจยั เชิงพัฒนา มีข้ นั ตอนการพัฒนาได้แก่
1. ศึกษาและกาหนดปั ญหา โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการสังเกตการให้บริ การร่ วมถึงการใช้บริ การร้านซักรี ดของคน
ส่วนใหญ่ พบว่าผูใ้ ห้บริ การมีการเช่าหน้าร้านเพื่อเปิ ดเป็ นร้านซักรี ดเพื่อให้ผคู ้ นเห็นแล้วเข้ามาใช้บริ การตามความชอบ ส่วน
ผูใ้ ช้บริ การก็เอาความสะดวกคือใช้บริ การของร้านที่อยูใ่ นพื้นที่ใกล้ เคียงๆ กับที่อยูอ่ าศัย
2. การวิเคราะห์ และออกแบบ เป็ นการวิเคราะห์ของความไปได้ของระบบงานใหม่ จากการวิเคราะห์และหา
ความสัมพันธ์ของระบบ ซึ่งได้มีการสร้างแบบจาลองขั้นตอนการทางานของระบบโดยใช้ context diagram แสดงการทางาน
ของระบบ สามารถจาลองด้วยแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) ได้เป็ น 2 ส่วนดังนี้
ส่ วนของลูกค้ าทัว่ ไป

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการทางานของแอปพลิเคชันส่วนของลูกค้าทัว่ ไป
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการทางานของแอปพลิเคชัน
มีข้ นั ตอนการทางานของแอปพลิเคชันตามภาพที่แสดงดังนี้
1) ผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชัน่ จะเพิ่มข้อมูลผูใ้ ช้งานใหม่ โดยที่ขอ้ มูลทั้งหมดที่เข้าสู่แอพลิเคชันจะอัพโหลดเก็บข้อมูลไว้
บน Cloud ทั้งหมด
2) ผูใ้ ช้งานทาการ Login เข้าสู่ระบบ
3) ผูใ้ ช้งานทาการเลือกใช้บริ การร้านซักรี ด
4) ผูใ้ ช้งานทาการแก้ไขข้อมูลที่อยู่
5) ผูใ้ ช้งานสามารถดูยอดชาระได้
6) ผูใ้ ช้งาน Log out ออกจากแอปพลิเคชัน
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ส่ วนของผู้ประกอบการ

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการทางานของแอปพลิเคชันส่วนของผูป้ ระกอบการ
มีข้ นั ตอนการทางานของแอปพลิเคชันตามภาพที่แสดงดังนี้
1) ผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชัน่ จะเพิ่มข้อมูลผูใ้ ช้งานใหม่ โดยที่ ขอ้ มูลทั้งหมดที่ เข้าสู่ แอปพลิเคชันจะอัพโหลดเก็บ
ข้อมูลไว้บน Server ทั้งหมด
2) ผูใ้ ช้งานทาการ Login เข้าสู่ระบบ
3) ผูใ้ ช้งานได้รับรายการการส่งซัก
4) ผูใ้ ช้งานทาการดูขอ้ มูลของลูกค้า
5) ผูใ้ ช้งาน Log out ออกจากแอปพลิเคชัน่
และสามารถสรุ ปขั้นตอนการทางานของแอปพลิเคชันบริ การร้านซักรี ด ได้ดงั ภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการทางานของระบบ
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จากภาพที่ 3 ขั้นตอนการทางานของแอปพลิเคชันบริ การร้านซักรี ด แบ่ งออกได้ 4 ส่ วนการทางานหลักด้วยกัน
ประกอบด้วย
1. การรับข้ อมูลเข้ าแอปพลิเคชัน
- กรณี ที่ผใู ้ ช้ยงั ไม่เคยใช้แอปพลิเคชัน : ผูใ้ ช้จะต้องมีการสมัครเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน แล้วระบบจะให้กรอก
ข้อมูลส่วนตัว
- กรณี ที่ผใู ้ ช้เคยใช้แอปพลิเคชัน : ผูใ้ ช้ป้อน ชื่อผูใ้ ช้ และ รหัสผ่าน
- มีการเลือกรายการที่ตอ้ งการทา เช่น การเลือกรู ปแบบของผูใ้ ช้งาน, เลือกบริ การร้านซักรี ดที่ตอ้ งการจะใช้
บริ การเพิ่มแก้ไขข้อมูลที่อยู่ เป็ นต้น
2. การประมวลผล
- ระบบจะมีการตรวจสอบสมาชิก และประมวลผลตามรายการที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ
3. การแสดงผล
- ผูป้ ระกอบการจะสามารถเช็คข้อมูลการส่งซักและข้อมูลของลูกค้าได้
4. การจัดเก็บข้ อมูล
- จากการทารายการทั้งหมดของผูใ้ ช้ ข้อมูลจะถูกส่ งไปยัง SERVER โดยใช้ภาษา PHP เป็ นตัวกลางในการ
ติดต่อระหว่างแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลบน SERVER
3. เครื่ องมือทีใ่ ช้
เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบริ การร้านซักรี ดประกอบไปด้วยเครื่ องมือดังต่อไปนี้
3.1 Android Studio เป็ นเครื่ องมือที่ใช้สาหรับสร้างแอปพลิเคชันสาหรับสมาร์ ทโฟนที่เป็ นระบบปฏิบตั ิการ
Android
3.2 คาสัง่ MySQL
3.3 คอมพิวเตอร์, สมาร์ตโฟน
4. การพัฒนาแอปพลิเคชัน
แอปพลิ เ คชั น นี้ ถู ก พั ฒ นาโดยใช้ Android Studio เป็ นเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาแอปพลิ เคชั น ที่ เป็ น
ระบบปฏิบตั ิการ Android ซึ่งใช้ภาษา PHP เป็ นตัวกลางในการติดต่อระหว่างแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลบน SERVER
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ผลและวิจารณ์ผล
ลูกค้าทัว่ ไป

ภาพที่ 4 หน้าจอแรกของแอปพลิเคชัน

ภาพที่ 6 หน้าจอการลงทะเบียนผูใ้ ช้ใหม่

ภาพที่ 5 หน้าล๊อกอินการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน

ภาพที่ 7 หน้าจอเลือกรู ปแบบการเข้าใช้งานของ
ผูใ้ ช้

จากภาพที่ 7 เป็ นหน้าเมนูเลือกลักษณะการเข้าใช้งาน โดยจะมีลกั ษณะการเข้าใช้งานอยู่ 2 กรณี ดงั ต่อไปนี้
- ผูใ้ ช้งานทัว่ ไปจะเลือกการเข้าใช้งานได้แค่ในรู ปแบบลูกค้าทัว่ ไป
- ส่วนของผูป้ ระกอบการจะเข้าได้ท้ งั 2 รู ปแบบ คือ รู ปแบบของร้านซักรี ด เพื่อเข้าดูขอ้ มูลรายการที่
ลูกค้าทาการส่งซัก และ รู ปแบบลูกค้าทัว่ ไป เพื่อเข้าไปดูรูปแบบหน้าตาของร้าน
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ภาพที่ 8 หน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน ที่ผใู ้ ช้สามารถทา ภาพที่ 9 หน้าจอเลือกลักษณะการใช้บริ การ
รายการต่างๆ โดยมีรายการให้เลือกทารายการ คือ เลือกใช้
การซักบริ การร้านบริ การซักรี ด

ภาพที่ 10 หน้าจอระบุจานวนของผ้าที่ทาการส่งซัก

ภาพที่ 11 หน้าจอการกรอกข้อมูลที่อยูข่ องลูกค้า
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ภาพที่ 12 หน้าจอสรุ ปรายการการส่งซัก

ภาพที่ 14 หน้าจอยืนยันการชาระเงิน
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ภาพที่ 13 หน้าจอเลือกการชาระเงิน

ภาพที่ 15 หน้าจอเมื่อทาการชาระเงินเรี ยบร้อยแล้ว

จากภาพที่ 15 เป็ นหน้าที่เมื่อทาการชาระเงินเรี ยบร้อยแล้วลูกค้าสามารถบันทึกรู ปเพื่อทาการเก็บไว้ยนื ยันว่าทาการชาระเงิน
เรี ยบร้อยแล้ว
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หน้าของเจ้าของกิจการร้านซักรี ด

ภาพที่ 16 หน้าจอของแอปพลิเคชัน

ภาพที่ 17 หน้าล๊อกอินการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน

ภาพที่ 18 หน้าจอเลือกรู ปแบบการเข้าใช้งานของ
ผูใ้ ช้

ภาพที่ 19 หน้าจอหลักของแอปพลิเคชันเป็ นหน้าที่
ไว้บอกข้อมูลรายการส่งซักที่ลูกค้าทาการ
ส่งซักเข้ามา

จากภาพที่ 18 เป็ นหน้าเมนูเลือกลักษณะการเข้าใช้งาน โดยจะมีลกั ษณะการเข้าใช้งานอยู่ 2 กรณี ดงั ต่อไปนี้
- ผูใ้ ช้งานทัว่ ไปจะเลือกการเข้าใช้งานได้แค่ในรู ปแบบลูกค้าทัว่ ไป
- ส่วนของผูป้ ระกอบการจะเข้าได้ท้ งั 2 รู ปแบบ คือ รู ปแบบของร้านซักรี ด เพื่อเข้าดูขอ้ มูล
รายการที่ลูกค้าทาการส่งซัก และ รู ปแบบลูกค้าทัว่ ไป เพื่อเข้าไปดูรูปแบบหน้าตาของร้าน
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ภาพที่ 20 หน้าจอบอกข้อมูลรายการการส่งซักของ
ลูกค้า

ภาพที่ 22 หน้าจอบอกจานวนประเภทผ้าที่ส่งซัก

ภาพที่ 21 หน้าจอบอกรายการจานวนประเภทผ้า
ที่ลูกค้าทาการส่งซัก

ภาพที่ 23 หน้าจอเมื่อกดย้อนกลับจะมายังหน้า
รายการที่ลูกค้าส่งซัก
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ภาพที่ 24 หน้าจอเลือกรู ปแบบการเข้าใช้งานของ
ของผูใ้ ช้

ภาพที่ 25 หน้าจอต่อสัญญาการเช่าพื้นที่บริ การ
บนแอปพลิเคชัน

ภาพที่ 26 หน้าจอ เลือกจานวนวันการเช่าพื้นที่
บนแอปพลิเคชัน

ภาพที่ 27 หน้าจอเลือกการชาระเงิน
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ภาพที่ 29 หน้าจอเมื่อทาการชาระเงินเรี ยบร้อยแล้ว

จากภาพที่ 29 เป็ นหน้าที่เมื่อทาการชาระเงินเรี ยบร้อยแล้วลูกค้าสามารถบันทึกรู ปเพื่อทาการเก็บไว้ยนื ยันว่าทาการชาระเงิน
เรี ยบร้อยแล้ว
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การพัฒนาระบบบริ หารจัดการโรงเรี ยนกวดวิชาเอ็นฟี ดส์ เซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก
Development of Management System for Enfeeds Center Tutorial School of Phitsanulok Branch
ปฏิกมล โพธิคามบารุ ง1* โสภณา สาราญ2 มรกต ทองพรหม1 ปวีรัฐ ภักดีณรงค์1 และ พีรเชษ วรสิ ทธิ์ 1
Patikamol Potikhambumrung1* Sophana Somran2 Morakot Thongporm1
Paveerat Pakdeenarong1 and Peeraches Worasit1

บทคัดย่อ
การพัฒนาระบบบริ หารจัดการโรงเรี ยนกวดวิชาเอ็นฟี ดส์เซนเตอร์ สาขาพิษณุ โลก มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนา
ระบบบริ หารจัดการโรงเรี ยนกวดวิชาเอ็นฟี ดส์เซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก และ2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของระบบบริ หาร
จัดการโรงเรี ยนกวดวิชาเอ็นฟี ดส์เซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก ซึ่ ง พัฒนาระบบด้วยภาษา PHP โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver
และระบบฐานข้อมูลใช้โปรแกรม MySQL การพัฒนาระบบประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ ส่ วนของผูด้ ูแลระบบและส่ วนของ
ผูใ้ ช้งาน โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จานวน 51 คน ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร บุคลากร นักเรี ยน และผูป้ กครอง เครื่ องมือในการจัดทาวิจยั คือ
แบบสอบถามออนไลน์
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อระบบบริ หารจัดการโรงเรี ยนกวดวิชาเอ็นฟี ดส์เซนเตอร์
สาขาพิษณุโลก ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.53 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
การออกแบบเว็บไซต์ มีค่าประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.29 ด้านการประมวลผลและสื บค้น
ข้อมูล มีค่าประเมินความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.50 และด้านการแสดงผล มีค่าประเมินความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.48
คาสาคัญ : การพัฒนา, ระบบบริ หารจัดการ, โรงเรี ยนกวดวิชา
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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
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บทนา
โรงเรี ยนกวดวิชาเอ็นฟี ดส์เซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก เป็ นสถาบันสอนภาษา ซึ่ งเปิ ดสอนจานวน 9 หลักสู ตร ดังนี้
1) Early I, 2) Early II, 3) Early III, 4) Early IV, 5) Smart, 6) Premium I, 7) Premium II, 8) Chinese Conversation และ
9) Private Class โดยทุ ก คอร์ ส เรี ย นจะประกอบไปด้ว ย 6 กิ จ กรรม คื อ Listening, Speaking, Quiz, Grammar, Structure
และ Flashcard โรงเรี ยนกวดวิ ช าเอ็ น ฟี ดส์ เซนเตอร์ สาขาพิ ษ ณุ โ ลก มี ก ารเปิ ดรั บ สมัค รนั ก เรี ยนเข้า เรี ยนทุ ก วัน
โดยกระบวนการรับสมัครจะทาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรี ยนเพื่อเข้าเรี ยนในระดับที่เหมาะสม จากนั้นจึงกรอกใบ
สมัคร เจ้าหน้าที่จะทาการคานวณระยะเวลาการเริ่ มเรี ยนและระยะเวลาสิ้ นสุ ดการเรี ยน และทาการคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมด แล้ว
จึงบันทึกข้อมูล หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทาการเขียนใบเสร็ จรับเงินให้กบั ผูป้ กครองหรื อผูเ้ รี ยน จากกระบวนการดังกล่าวได้
มีปัญหาเกิดขึ้น และมีขอ้ ผิดพลาดจากการคานวณระยะเวลาเรี ยนและค่าใช้จ่าย รวมถึงปั ญหาการค้นหาข้อมูลการเรี ยนทาได้
ล่าช้า เมื่อผูป้ กครองต้องการทราบว่าบุตรหลานได้เข้าเรี ยนแล้วจานวนกี่ครั้ง เหลือระยะเวลาเรี ยนเท่าไร จบคอร์ สเรี ยนตอน
ไหน ชาระเงินอีกครั้งเมื่อไร ซึ่ งทางโรงเรี ยนเก็บข้อมูลในการรับสมัครและเอกสารอยูใ่ นรู ปของเอกสาร ทาให้การจัดเก็บ
การดูแลรักษา การสื บค้นและการแก้ไขปรับปรุ งข้อมูล การแสดงรายงานสรุ ปข้อมูลผูเ้ รี ยน เป็ นไปได้ดว้ ยความยากลาบาก
และบางครั้งข้อมูลที่ได้มาไม่ถูกต้อง ผูป้ กครองต้องคอยติดต่อสอบถามในเรื่ องของเวลาเรี ยน หรื อคะแนนที่ผเู ้ รี ยนทาได้ใน
แต่ละครั้ง ทางโรงเรี ยนจะต้องทาการหาเอกสารคะแนนจากแฟ้มเอกสาร จึงเสี ยเวลาอย่างมาก
ด้ว ยปั ญ หาทั้ งหมดที่ ไ ด้ก ล่ า วมา จึ ง ได้ น าระบบคอมพิ ว เตอร์ ซ่ ึ งมี คุ ณ สมบั ติ ใ นการจัด เก็ บ ประมวลผล
แสดงผลลัพธ์ รวมถึงวิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว โดยศึกษาปั ญหาที่เกิ ดขึ้นในโรงเรี ยนกวดวิชา
เอ็นฟี ดส์เซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก ทาให้กระบวนการรับสมัคร ตรวจสอบการเข้าเรี ยน ระยะเวลาเรี ยน ผลการเรี ยน รายงาน
ใบเสร็ จรับเงินหรื อการแสดงรายงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพสู งสุดในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงได้พฒั นาระบบบริ หารจัดการโรงเรี ยนกวดวิชาเอ็นส์ฟีดเซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านการวิจยั
1.1 ส่ วนของผู้ดูแลระบบ
- ผูบ้ ริ หาร สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ภายในระบบได้ กาหนดสิ ทธิ์ ผูใ้ ช้งานให้กบั ระบบสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลผูส้ มัคร ดูรายงานสถิติการรับสมัครนักเรี ยนและรายงานสถิตินักเรี ยนใหม่ ปรับปรุ งข้อมูลระบบการเงิ น
ดูรายงานผลการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนในแต่ละหลักสูตร
- บุ ค ลากร สามารถเพิ่ ม ลบ แก้ไขข้อ มูล ต่าง ๆ ภายในระบบได้ท าหน้าที่ ในการเรี ยกดู ข ้อมู ลการสมัค ร
สื บค้นข้อมูลการสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัคร แจ้งการชาระเงินค่าธรรมเนี ยมการสมัคร สื บค้นข้อมูลคอร์ สเรี ยน
และเวลาเรี ยนของผูเ้ รี ยนเมื่อเข้าสู่ ระบบแล้วสามารถเรี ยกดูรายงานสถิติการรับสมัครนักเรี ยนและรายงานสถิตินกั เรี ยนใหม่
รายงานการวิเคราะห์ขอ้ มูลการรับสมัครนักเรี ยนสามารถเรี ยกดูขอ้ มูลผลการเรี ยน เวลาเรี ยนใน แต่ละหลักสู ตร และบันทึก
ข้อมูลทุกอย่างภายในโรงเรี ยนกวดวิชา
1.2 ส่ วนของผู้ใช้ งาน
- นักเรี ยนและผูป้ กครอง สามารถที่จะเรี ยกดูขอ้ มูลเวลาเรี ยนที่เหลือของนักเรี ยน และสามารถเรี ยกดูผลการ
เรี ยนในแต่ละครั้งที่ได้ทาการประเมินผล
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2. ขอบเขตด้ านประชากร
2.1 ประชากร คื อ ผู ้บ ริ หาร บุ ค ลากร นั ก เรี ยนและผู ้ป กครองของโรงเรี ยนกวดวิ ช าเอ็ น ฟี ดส์ เ ซนเตอร์
สาขาพิษณุโลก
2.2 กลุ่มตัวอย่ าง จานวน 51 คน ได้แก่ ผูด้ ูแลระบบ จานวน 3 คน, นักเรี ยน จานวน 24 คน โดยจะเลือกผูเ้ รี ยนที่ มี
คุณสมบัติในการพูด ฟัง อ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์ ซึ่งผูเ้ รี ยนที่มีคุณสมบัติดงั กล่าวจะอยูใ่ นระดับหลักสู ตรตั้งแต่ Premium
I ขึ้นไป และผูป้ กครองของนักเรี ยนผูน้ ้ นั จานวน 24 คน
3. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องและการทบทวนวรรณกรรม
3.1 ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
- โปรแกรม Dreamweaver (พันจันทร์ , 2558) เป็ นโปรแกรมสาหรับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สามารถใช้
งานได้ง่าย มีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่มีประสิ ทธิภาพและเอื้อประโยชน์สาหรับผูท้ าเว็บ
- โปรแกรม AppServ (ภาณุ พงศ์ , 2558) เป็ นชุ ด โปรแกรมในการสร้ า งเว็ บ เซิ ร์ ฟ เวอร์ ส าเร็ จ รู ปบน
ระบบปฏิบตั ิการไมโครซอฟท์วนิ โดวส์ และเป็ นโปรแกรมประเภท Open Source ที่ประกอบไปด้วย 4 โปรแกรมหลัก ดังนี้
1) MySQL เป็ นระบบจัด การฐานข้อ มู ล เชิ ง สั ม พัน ธ์ , 2) phpMyAdmin เป็ นWeb-Based Administrator Tools ส าหรั บ
MySQL Server, 3) Apache คื อ Web Server โดยจะท าหน้าที่ ในการจัดเก็บ Homepage และส่ ง Homepage ไปยัง Browser
ที่มีการเรี ยกเข้ายัง Web Server ที่ เก็บ Homepage นั้น และ 4) PHP เป็ นการเขียนคาสั่งหรื อโค้ดโปรแกรมที่ เก็บและทางาน
บนฝั่งเซิร์ฟเวอร์
- โปรแกรม Adobe Photoshop (ธันยพัฒ น์, 2556) เป็ นโปรแกรมที่ ใช้ในการตกแต่ง ภาพ หรื อ การใส่ เ อฟ
เฟ็ กต์ให้กบั รู ป
- การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ (กิ ตติ และพนิ ดา, 2556) เป็ นวิธีการที่ ใช้ในการสร้ างระบบสารสนเทศ
ขึ้นมาใหม่ และช่วยในการแก้ไขปั ญหาของระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยูแ่ ล้วให้ดีข้ ึนด้วย การวิเคราะห์ระบบคือ การหาความ
ต้องการ (Requirements) ของระบบสารสนเทศว่าคืออะไร หรื อต้องการเพิ่มเติมอะไรเข้ามาในระบบ
- ระบบฐานข้อมูล (โอภาส, 2558) เป็ นกลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กนั โดยอาจเก็บข้อมูลไว้ในแฟ้มข้อมูล
เดี ย วกัน หรื อแยกเก็ บ หลายแฟ้ ม ข้อ มู ล การจัด เก็ บ ข้อ มู ล ในระบบฐานข้อ มู ล มี ข ้อ ดี ดังนี้ คื อ 1) มี ก ารใช้ข ้อ มู ล ร่ ว มกัน ,
2) ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล, 3) ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้น, 4) เพิ่มความปลอดภัยให้กบั ข้อมูลและ 5) มีความเป็ นอิสระ
ของข้อมูล
- ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (อาณัติ, 2558) เป็ นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ต้ งั แต่ 2 เครื่ องขึ้นไปเข้าด้วยกันด้วย
สายเคเบิลหรื อสื่ ออื่น ๆ ทาให้คอมพิวเตอร์สามารถรับส่งข้อมูลแก่กนั และกันได้
3.2 การทบทวนวรรณกรรม
(นพพล, 2552) ได้ศึกษาถึ งการพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อการจัดการลงทะเบี ยนโรงเรี ยนสอนพิเศษขั้น
พื้นฐานการศึกษา เนื่องจากงานวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการลงทะเบียนโรงเรี ยนสอน
พิเศษขั้น พื้ นฐานการศึ กษา ขั้น ตอนในการพัฒ นาระบบแบ่ งออกเป็ นการศึ กษาปั ญ หาของระบบงานเดิ ม การวิเคราะห์
ระบบงานใหม่ การออกแบบ การพัฒ นา และการทดสอบระบบ กลุ่ ม ตัว อย่ า งในการวิ จัย ครั้ งนี้ ได้ แ ก่ ผู ้บ ริ ห าร
สถาบันการศึกษาโรงเรี ยนสอนพิเศษขั้นพื้นฐานการศึกษา จานวน 3 คน และเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน จานวน 5 คน โปรแกรม
ที่ ใ ช้ ใ นการพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การจัด การลงทะเบี ย นโรงเรี ย นสอนพิ เศษขั้น พื้ น ฐานการศึ ก ษา ได้ แ ก่
ระบบปฏิ บตั ิการ Microsoft Windows XP โปรแกรมเว็บเซอร์ เวอร์ (Web Server) โปรแกรม Macromedia Dream Weaver
โปรแกรมฐานข้อมูล MS SQL และโปรแกรม Web Browser ส่วนเครื่ องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบ
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สารสนเทศเพื่อการจัดการลงทะเบียนโรงเรี ยนสอนพิเศษขั้นพื้นฐานการศึกษา ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ คือ ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการลงทะเบี ยนโรงเรี ยนสอนพิเศษขั้นพื้นฐานการศึ กษาที่ พฒั นาขึ้นครอบคลุมทั้งในด้านการนาข้อมูลเข้า การ
ประมวลผล การแสดงผล รวมทั้งสามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุ นการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร และสนับสนุ นการ
ทางานของเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน สาหรับความพึงพอใจของผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานต่อระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการลงทะเบียนโรงเรี ยนสอนพิเศษขั้นพื้นฐานการศึกษา จัดอยูใ่ นระดับดี
(อานวยพร, 2552) ได้ศึกษาถึ งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับสมัครนักเรี ยนสาหรับโรงเรี ยนปริ นส์ รอย
แยลส์วิทยาลัย มีวตั ถุประสงค์ คื อ 1) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับสมัครนักเรี ยนสาหรับโรงเรี ยนปริ นส์รอยแยลส์
วิทยาลัย 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของระบบฐานข้อมูลการรับสมัครนั กเรี ยนสาหรับโรงเรี ยนปริ นส์ รอยแยลส์วิทยาลัย
เนื่องจากกระบวนการรับสมัครประกอบด้วยหลายขั้นตอน ทาให้เกิดความล่าช้า และเกิดความผิดพลาดทางกระบวนการการ
จัดเก็บ ดูแลรักษา สื บค้นและแก้ไขปรับปรุ งข้อมูลต่าง ๆ เป็ นไปด้วยความยากลาบาก ผูศ้ ึ กษาจึ งได้แก้ไขปั ญหาดังกล่าว
โดยศึกษาระบบการรับสมัครนักเรี ยนออนไลน์ผา่ นเว็บแอพพลิเคชัน โดยระบบจะทางานผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการรับสมัครนักเรี ยนและตอบสนองความต้องการด้านสารสนเทศให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนกทะเบียน
และวัดผล แผนกการเงิ น ผูบ้ ริ หาร ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายต่าง ๆ โดยพัฒนาเริ่ มต้นตั้งแต่การเตรี ยมการรับสมัครนักเรี ยน
การรับสมัครนักเรี ยน การบันทึกผลการคัดเลือกนักเรี ยน ตลอดจนการออกรายงาน สรุ ปข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับการรับสมัคร
และแผนภูมิเปรี ยบเที ยบข้อมูลต่าง ๆ ซึ่ งสามารถใช้ประกอบการพิ จารณาวางแผนการรับ สมัค รนักเรี ยนในปี ต่อไปได้
โดยระบบฐานข้อ มู ล การรั บ สมัค รนัก เรี ย นส าหรั บ โรงเรี ย นปริ น ส์ รอยแยลส์ วิท ยาลัย พัฒ นาขึ้ น โดยใช้ภ าษาพี เอชพี
และระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล ในการพัฒนาได้แบ่งงานออกเป็ น 9 ส่ วนด้วยกันคือ ระบบตรวจสอบผูใ้ ช้งาน
ระบบ ระบบการจัดการข้อมูลพื้นฐาน ระบบการรับสมัคร ระบบทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระบบสรุ ปผลรายงาน และระบบให้
ความช่วยเหลือ การประเมินผลระบบได้ใช้แบบสอบถามกับผูใ้ ช้ จานวน 11 คน ได้แก่ ผูด้ ูแลระบบจานวน 1 คน, ผูบ้ ริ หาร
จานวน 1 คน, เจ้าหน้าที่การเงิน จานวน 1 คน, เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล จานวน 3 คน และผูส้ มัครจานวน 5 คน ผลจาก
การประเมินพบว่าผูใ้ ช้มีความพึงพอใจในการทางานของระบบในระดับเป็ นที่น่าพอใจ
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4. การวิเคราะห์ ระบบ
4.1 Context Diagram
- จัดการข้อมูลหลักสูตร

- เรี ยกดูขอ้ มูลหลักสูตร

- จัดการข้อมูลรายชื่อหนังสื อเรี ยน

- เรี ยกดูขอ้ มูลรายชื่อหนังสื อเรี ยน

- จัดการข้อมูลนักเรี ยน

- เรี ยกดูขอ้ มูลการเรี ยน

- จัดการข้อมูลบุคลากร

- เรี ยกดูขอ้ มูลการชาระเงิน

- จัดการข้อมูลผูป้ กครอง

- เรี ยกดูขอ้ มูลคะแนนผลการเรี ยน

- จัดการข้อมูลผลคะแนนการเรี ยน
- จัดการข้อมูลการชาระเงิน

ผูด้ ูแลระบบ

0
ระบบบริ หารจัดการโรงเรี ยน

นักเรี ยน/ผูป้ กครอง

กวดวิชาเอ็นส์ฟีดเซนเตอร์
สาขาพิษณุโลก

- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลรายชื่อหนังสื อเรี ยน

- แสดงข้อมูลหลักสูตร

- ข้อมูลนักเรี ยน

- แสดงข้อมูลรายชื่อหนังสื อเรี ยน

- ข้อมูลบุคลากร

- แสดงข้อมูลการชาระเงิน

- ข้อมูลผูป้ กครอง

- แสดงข้อมูลการเรี ยน
- แสดงข้อมูลคะแนนผลการเรี ยน
ภาพที่ 1 Context Diagram
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4.2 Data Flow Diagram

ภาพที่ 2 Data Flow Diagram
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5. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั และการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั นี้จะใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการประเมินผลข้อมูล ซึ่งแบบสอบถามมีท้ งั หมด 3 ส่วน คือ
- ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึ กษา และตาแหน่ งในการใช้งานระบบ โดยวิเคราะห์ ห า
จานวนและค่าร้อยละ
- ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อระบบบริ หารจัดการโรงเรี ยนกวดวิชาเอ็นฟี ดส์เซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก
ในด้านการออกแบบเว็บไซต์ ด้านการประมวลผลและสื บค้นข้อมูล และด้านการแสดงผล มีระดับความพึงพอใจให้เลือก
5 ระดับ (บุญใจ, 2550) โดยวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งและพัฒนาระบบ
การแปลความหมายจะได้จากผลคะแนนที่ ได้คานวณคะแนนเฉลี่ ยและเปรี ยบเที ยบระดับ ความพึ งพอใจของ
ผูใ้ ช้งานที่มีต่อระบบบริ หารจัดการโรงเรี ยนกวดวิชาเอ็นฟี ดส์เซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก มาแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังนี้
- คะแนนเฉลี่ย 4.21–5.00 หมายถึง ผูใ้ ช้งานมีระดับความพึงพอใจในเรื่ องดังกล่าวอยูใ่ นระดับ ดีมาก
- คะแนนเฉลี่ย 3.41–4.20 หมายถึง ผูใ้ ช้งานมีระดับความพึงพอใจในเรื่ องดังกล่าวอยูใ่ นระดับ ดี
- คะแนนเฉลี่ย 2.61–3.40 หมายถึง ผูใ้ ช้งานมีระดับความพึงพอใจในเรื่ องดังกล่าวอยูใ่ นระดับปานกลาง
- คะแนนเฉลี่ย 1.81–2.60 หมายถึง ผูใ้ ช้งานมีระดับความพึงพอใจในเรื่ องดังกล่าวอยูใ่ นระดับน้อย
- คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.80 หมายถึง ผูใ้ ช้งานมีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยมาก
ผลและวิจารณ์ ผล
การพัฒนาระบบบริ หารจัดการโรงเรี ยนกวดวิชาเอ็นฟี ดส์เซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก แบ่งการพัฒนาระบบออกเป็ น
2 ส่วน ดังนี้
1) ระบบสาหรับผูใ้ ช้ระบบ (นักเรี ยน/ผูป้ กครอง) มีเมนูการใช้งานทั้งหมด 6 เมนู ดังนี้ (ภาพที่ 3-5)
- เมนู หน้าแรก แสดงชื่อหลักสู ตรและข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรี ยนกวดวิชา โดยมีการนาเสนอด้วย
เนื้อหาและรู ปภาพ
- เมนูหลักสูตรที่เปิ ดสอน แสดงถึงรายละเอียดของหลักสูตร โดยมีการนาเสนอด้วยเนื้อหา
- เมนูขอ้ มูลหนังสื อเรี ยน แสดงถึงรายละเอียดของหนังสื อประกอบการเรี ยน โดยมีการนาเสนอด้วยรู ปภาพ
และเนื้อหา
- เมนู ข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงถึงข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรี ยนกวดวิชา โดยมีการนาเสนอด้วยรู ปภาพ
และเนื้อหา
- เมนูบุคลากร แสดงรหัสบุคลากร ชื่อ–นามสกุล ตาแหน่ง และเบอร์โทรศัพท์ของบุคลากรของโรงเรี ยนกวด
วิชา โดยมีการนาเสนอด้วยรู ปภาพและเนื้อหา
- เมนูขอ้ มูลการเรี ยน แสดงถึงข้อมูลคะแนนเรี ยน การเข้าเรี ยน และการเรี ยนชดเชยของนักเรี ยน
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ภาพที่ 4 เมนูหลักสูตรที่เปิ ดสอน

ภาพที่ 5 เมนูการเรี ยน
2) ระบบสาหรับผูด้ ูแลระบบ มีเมนูการใช้งานทั้งหมด 9 เมนู ดังนี้ (ภาพที่ 6-11)
- เมนู หน้าแรก แสดงหลักสู ตรและข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรี ยนกวดวิชา โดยมีการนาเสนอด้วย
เนื้อหาและรู ปภาพ
- เมนูขอ้ มูลผูใ้ ช้ระบบ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลผูใ้ ช้ระบบ
- เมนูขอ้ มูลหนังสื อเรี ยนสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลหนังสื อประกอบการเรี ยน
- เมนูหลักสูตรที่เปิ ดสอนสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลหลักสูตร
- เมนูทะเบียนนักเรี ยน สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลทะเบียนนักเรี ยน
- เมนูการชาระเงิน สามารถ ลบ แก้ไข ข้อมูลการชาระเงิน
- เมนูขอ้ มูลการเรี ยน สามารถเพิม่ ลบ แก้ไข ข้อมูลการเรี ยน
- เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข่าวประชาสัมพันธ์
- เมนู รายงาน สามารถดู รายงานต่าง ๆ ในรู ปแบบกราฟ ซึ่ งประกอบไปด้วยกราฟแสดงจานวนนักเรี ยน
รายชื่อนักเรี ยนแต่ละระดับชั้น และรายงานสรุ ปการชาระเงิน
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ภาพที่ 6 การจัดการเมนูขอ้ มูลผูใ้ ช้ระบบ

ภาพที่ 7 การจัดการเมนูขอ้ มูลหลักสูตร

ภาพที่ 8 การจัดการเมนูทะเบียนนักเรี ยน

ภาพที่ 9 การจัดการเมนูการชาระเงิน

ภาพที่ 10 การจัดการเมนูขอ้ มูลการเรี ยน

ภาพที่ 11 เมนูรายงาน
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จากผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 51 คน ได้ผลการวิจยั ดังนี้
- ข้อมูลส่วนบุคคล
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.75 และเป็ นเพศชาย จานวน
19 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.25 และส่วนใหญ่มีอายุ 25 ปี ขึ้นไป จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.06 รองลงมามีอายุในช่วง 1318 ปี จานวน 17 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 33.33 ส่ วนระดับการศึ กษานั้นผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ สาเร็ จการศึ กษาระดับ
มัธยมศึกษา จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.06 รองลงมาสาเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ
31.37 และมีเพียง 2 คนที่สาเร็ จการศึกษาระดับประถมศึกษา
- ข้อมูลความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบ
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อระบบงาน
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)
ส่วน
ความหมาย
รายการประเมิน
ดี
ดี
ปาน น้อย น้อย ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ของความ
มาตรฐาน พึงพอใจ
มาก
กลาง
มาก
1. ด้านการออกแบบเว็บไซต์
1.1 การออกแบบหน้าจอมีความ 45.10 50.98 3.92
4.41
0.57
ดีมาก
สวยงาม
1.2 ภาษาที่ใช้สามารถเข้าใจ
39.22 47.06 13.73 4.25
0.69
ดีมาก
โดยง่าย
1.3 การแสดงข้อความมีความ
50.98 45.10 3.92
4.47
0.58
ดีมาก
ชัดเจน
1.4 รู ปแบบและขนาดของ
41.18 49.02 9.80
4.31
0.65
ดีมาก
ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม
ภาพรวมด้านการออกแบบเว็บไซต์ 4.29
0.66
ดีมาก
2. ด้านการประมวลผลและสื บค้นข้อมูล
2.1 ความรวดเร็ วในการ
ประมวลผล
2.2 การประมวลผลมีความ
ถูกต้อง
2.3 ความสะดวกของการสื บค้น
ข้อมูล
2.4 การสื บค้นข้อมูลได้ปรากฏ
ข้อมูลที่ถูกต้อง

50.98 39.22

9.80

-

-

4.41

0.67

ดีมาก

52.94 43.14

3.92

-

-

4.49

0.58

ดีมาก

64.71 23.53 11.76

-

-

4.53

0.70

ดีมาก

58.82 39.22

-

-

4.57

0.54

ดีมาก

4.50

0.62

ดีมาก

1.96

ภาพรวมด้านการประมวลและสื บค้นข้อมูล
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ตารางที่ 1(ต่อ)
รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)
ดี
ดี
ปาน น้อย น้อย
มาก
กลาง
มาก

ส่วน
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความหมาย
ของความ
พึงพอใจ

3. ด้านการแสดงผล
3.1 การแสดงผลข้อความมีความ 56.86 37.25 5.88
4.51
0.62
ดีมาก
ถูกต้อง
3.2 ความสมบูรณ์ครบถ้วนของ 60.78 21.57 15.69 1.96
4.41
0.82
ดีมาก
การแสดงผลข้อมูล
3.3 ผลการนาเสนอได้ขอ้ มูลตรง 54.90 43.14 1.96
4.53
0.54
ดีมาก
ตามความต้องการ
0.66
ดีมาก
ภาพรวมด้านการแสดงผล 4.48
0.65
ดีมาก
ภาพรวมทั้งหมด 4.53
จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพรวมทั้ง หมดของผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามพึ งพอใจต่ อ ระบบอยู่ในระดับ
ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 โดยพิจารณาแต่ละด้านได้ดงั นี้
ด้านการออกแบบเว็บ ไซต์ ผู ้ต อบแบบสอบถามมี ค วามพึ ง พอใจในภาพรวมข องด้า นนี้ อยู่ใ นระดับ
ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 ซึ่งมีรายการประเมินดังนี้ คือ การออกแบบหน้าจอ
มีความสวยงาม, ภาษาที่ใช้สามารถเข้าใจโดยง่าย, การแสดงข้อความมีความชัดเจน และรู ปแบบและขนาดของตัวอักษรที่ใช้
มีความเหมาะสม ซึ่งผูใ้ ช้งานระบบมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีมากทุกรายการประเมิน
ด้านการประมวลผลและสื บค้นข้อมูล ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมของด้านนี้อยูใ่ นระดับ
ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.62 ซึ่งมีรายการประเมินดังนี้ คือ ความรวดเร็ วในการ
ประมวลผล, การประมวลผลมีความถูกต้อง, ความสะดวกของการสื บค้นข้อมูล และการสื บค้นข้อมูลได้ปรากฏข้อมูลที่
ถูกต้องซึ่งผูใ้ ช้งานระบบมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีมากทุกรายการประเมิน
ด้านการแสดงผล ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมของด้านนี้ อยูใ่ นระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ ากับ 4.48 และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 ซึ่ งมี รายการประเมินดังนี้ คือ การแสดงผลข้อความมีความถูกต้อง,
ความสมบูรณ์ครบถ้วนของการแสดงผลข้อมูล และหัวข้อผลการนาเสนอได้ขอ้ มูลตรงตามความต้องการซึ่งผูใ้ ช้ง านระบบมี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีมากทุกรายการประเมิน
- ข้ อเสนอแนะ
ผู ้ใช้ ร ะบบบริ ห ารจัด การโรงเรี ย นกวดวิ ช าเอ็ น ฟี ดส์ เซนเตอร์ สาขาพิ ษ ณุ โ ลก ได้ใ ห้ ข ้อ เสนอแนะว่า
ควรพัฒนาระบบให้นกั เรี ยนและผูป้ กครอง กับโรงเรี ยนกวดวิชาเอ็นฟี ดส์เซนเตอร์ สาขาพิษณุ โลก สามารถโต้ตอบกันได้
โดยผ่านระบบเครื อข่าย
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สรุ ปผลการวิจัย
สรุปผลด้ านการพัฒนาระบบ
ผูเ้ รี ยนและผูป้ กครอง สามารถรับทราบข้อมูลของโรงเรี ยนกวดวิชาเอ็นฟี ดส์เซนเตอร์ สาขาพิษณุ โลก ซึ่ งได้แก่
ข้อมูล หลักสู ตร หนังสื อประกอบการเรี ยน ข้อ มูลผูส้ อน ข้อมูล การเรี ยน รวมถึ งข่ าวสารประชาสัม พัน ธ์ของโรงเรี ยน
กวดวิชา
ผูด้ ู แ ลระบบ สามารถจัด การกับ ข้อ มู ล ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การบริ ห ารจัด การโรงเรี ยนกวดวิช าเอ็น ฟี ดส์ เซนเตอร์
สาขาพิ ษ ณุ โลก ซึ่ งได้แก่ การจัดการข้อมู ล ผูใ้ ช้ระบบ หลัก สู ต รที่ เปิ ดสอน ข้อมู ล การลงทะเบี ยน ข้อมู ล การชาระเงิ น
ข้อมูลการเรี ยน และรายงานที่นาเสนอด้วยรู ปแบบกราฟ รวมทั้งจัดการข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรี ยนกวดวิชา
สรุปผลด้ านการวิจยั
1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้งานระบบบริ หารจัดการโรงเรี ยนกวดวิชา
จากผลการวิจัยพบว่า ส่ วนใหญ่ ผูใ้ ช้ระบบเป็ นเพศหญิ ง มี ช่วงอายุ 25 ปี ขึ้ นไป และสาเร็ จการศึ กษาระดับ
มัธยมศึกษา
2) ความพึงพอใจที่มีต่อระบบบริ หารจัดการโรงเรี ยนกวดวิชา
ผูใ้ ช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบงานในภาพรวมอยูใ่ นระดับดี มาก โดยแบ่งความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ
ออกเป็ น 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบเว็บไซต์, ด้านประมวลผลและสื บค้นข้อมูล และด้านแสดงผล โดยที่
2.1) ด้านการออกแบบเว็บไซต์ มีผลความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้ระบบด้านดังกล่าวอยูใ่ นระดับดีมาก
โดยหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การแสดงข้อความมีความชัดเจน
2.2) ด้านการประมวลผลและสื บค้นข้อมูล มีผลความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้ระบบด้านดังกล่าวอยูใ่ น
ระดับดีมาก โดยหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การสื บค้นข้อมูลได้ปรากฏข้อมูลที่ถูกต้อง
2.3) ด้านการแสดงผล มี ผ ลความพึ ง พอใจในภาพรวมต่ อ การใช้ร ะบบด้า นดัง กล่ า วอยู่ใ นระดับ ดี ม าก
โดยหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผลการนาเสนอได้ขอ้ มูลตรงตามความต้องการ
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แอพพลิเคชั่ นการให้ บริการรถโดยสารประจาทางสาธารณะ (โพถ้ อง) ในเขตเมืองภูเก็ต
Public Bus Service (Phothong) Application in Phuket Town
วสันต์ รอดคืน 1* และ อุไรรัตน์ มากจันทร์1
Wassan Rodken 1* and Urairat Makchan 1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มให้นกั ท่องเที่ยวและประชากรในจังหวัดภูเก็ตหันมาใช้รถโดยสารสาธารณะ
(โพถ้อง)ในการสัญจร เพื่อลดปั ญหาการจารจรที่ติดขัดและเป็ นการโปรโมทรถ(โพถ้อง)ที่เป็ นหนึ่งในสัญลักษณ์ของจังหวัด
ภูเก็ต โดยผ่านแอพพลิเคชัน่ บนมือถือ
ผูจ้ ดั ทาจึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ การให้บริ การรถโดยสารประจาทางสาธารณะ (โพถ้อง) ในเขตเมือง
ภูเก็ต โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ให้ผใู ้ ช้บริ การรถประจาทางสาธารณะไว้ตรวจสอบข้อมูล เส้นทางการเดิน
รถสถานะของรถว่าอยู่ ณ จุดใด และอัตราค่าบริ การ โดยผ่านอุปกรณ์สมาร์ ทโฟน ซึ่ งใช้หลักทฤษฎี ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศสาหรั บ การพัฒ นาระบบ เครื่ อ งมื อที่ ใช้ในการพัฒ นา ได้แ ก่ Android Studio ภาษา PHP และระบบจัด การ
ฐานข้อ มู ล โดยใช้ MySQL จากการทดสอบการใช้ง านแอพพลิ เคชั่น ส่ ง ผลให้ เกิ ด ความสะดวกสบายต่ อ การใช้ง าน
สร้างความสะดวกสบายรวดเร็ วประหยัดทั้งเวลาและ เป็ นที่พึงพอใจต่อผูใ้ ช้บริ การมาก
คาสาคัญ : การบริ การรถโดยสารประจาทางสาธารณะ, แอพพลิเคชัน่ ,ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
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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
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บทนา
จังหวัดภูเก็ตเป็ นจังหวัดที่มีชื่อเสี ยงระดับโลกทางด้านการท่องเที่ยว ทาให้มีความเจริ ญเติบโตในด้านต่าง ๆ เป็ นไป
อย่างรวดเร็ ว จึงมีคนเข้ามาอาศัยและท่องเที่ยวเป็ นจานวนมาก ส่งผลกระทบต่อการเดินทางทาให้เกิดปั ญหาการจราจรติดขัด
มีอุบตั ิเหตุบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้น และมลพิษเพิ่มขึ้น ผูท้ ี่มาอาศัยอยูใ่ นจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่ก็มีการใช้รถส่วนบุคล หรื อ
หากมี การใช้รถบริ การก็เป็ นการบริ การโดยเอกชนทาให้มีค่าบริ การที่ ค่อยข้างแพง หน่ วยงานโดยองค์กรปกครองส่ วน
จังหวัด (อบจ.) ได้พฒั นาระบบการบริ การรถโดยสารประจาทางสาธารณะในเขตเมืองภูเก็ต (หรื อที่ คนภูเก็ตเรี ยกว่ารถโพ
ถ้อง) ในราคาถูกไว้ให้บริ การแต่ก็ยงั ไม่ค่อยได้รับความนิยมในการใช้บริ การมากนัก เนื่องจากผูใ้ ช้บริ การไม่มีขอ้ มูลเกี่ยวกับ
เส้นทางเดินรถ จุดบริ การ
ดังนั้นที่กล่าวมาข้างต้นการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ สาหรับตรวจสอบค่าโดยสารและตรวจสอบเส้นทางเดิ นรถจาก
จุดเริ่ มต้นไปยังจุดหมายปลายทาง โดยใช้แอพพลิเคชัน่ บนมื อถือ ผ่านระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์อาศัยการตรวจสอบ
ตาแหน่ งพิกัดบนผิวโลกด้วยการรั บสัญ ญาณจากระบบดาวเที ยว GPS ซึ่ งผูใ้ ช้จะสามารถตรวจสอบเส้นทางการเดิ น รถ
ตรวจสอบค่ าบริ ก ารแต่ ล ะป้ ายและตรวจสอบแบบเรี ยลไทม์ได้ว่ารถโดยสารสาธารณะ(โพถ้อ ง ) อยู่ ณ ต าแหน่ งใด
เพื่อตรวจสอบเวลาในการเดินทางได้อย่างชัดเจน สร้างความสะดวกสบายแก่ผใู ้ ช้งานเป็ นประจาและนักท่องเที่ยวมากขึ้นทา
ให้สอดคล้องต่อนโยบายประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยคุ 4.0 เพื่อสร้างภาพลักษณะที่ดีทนั สมัยต่อเมืองท่องเที่ยวของไทยนัน่ เอง
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้รถสาธารณะ(โพถ้อง) ด้านความสะดวกสบาย
และรวดเร็ ว
2. เพื่อส่งเสริ มภาพลักษณะทางการท่องเที่ยวให้ทนั สมัยเข้าสู่ยคุ 4.0
ประโยชน์ ของการวิจยั
1. ทาให้ผใู ้ ช้งานสะดวกสบายและรวดเร็ วประหยัดเวลารอรถมากขึ้น
2. สร้างภาพลักษณ์ที่ทนั สมัยต่อการขนส่งมวลชนท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต
3. ผูใ้ ช้บริ การสามารถใช้ แอพพลิเคชัน่ ตรวจสอบค่าโดยสารรถโพถ้องได้ตลอดเวลาสามารถคานวณหาค่าอัตรา
ค่าโดยสารแบบออนไลน์ เรี ยลไทม์ หลังจากถึงจุดหมายปลายทางและตรวจสอบเส้นทางการวิ่งของรถโพถ้อง
เพื่อให้ทราบว่าตรงกับเส้นทางที่ผใู ้ ช้บริ การหรื อไม่
ขอบเขตของการวิจยั
เส้นทางการเดินรถโดยสารสาธารณะ (รถโพถ้อง) ในเขตอาเภอเมืองภูเก็ต

วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนาแอพพลิเคชัน่ การให้บริ การรถโดยสารประจาทางสาธารณะ (โพถ้อง) ในเขตเมืองภูเก็ตมีข้ นั ตอนวิธีการ
ดาเนินการวิจยั ดังขั้นตอนดังนี้
1. รวบรวมและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทางานของระบบ GPS และ การพัฒนา Application
2. รวบรวมและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริ การของรถโดยสารสาธารณะ (โพถ้อง) ประกอบด้วยค่าบริ การ เส้นทาง
การเดินรถ ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แผนที่เส้นทางการให้บริ การรถโพถ้อง
ทีม่ า:การบริ การรถโดยสารประจาทางสาธารณะในเขตเมืองภูเก็ต (สุเมธี เจริ ญธรรม)
3. ออกแบบโครงสร้างของระบบซึ่งแสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 โครงสร้างการทางานของแอพพลิเคชัน่
จากภาพที่ 2 มีข้ นั ตอนการทางานของแอพพลิเคชัน่ ตามภาพดังนี้
3.1 ผูใ้ ช้ตอ้ งทาการ Login เข้าสู่ระบบ
3.2 ผูใ้ ช้สามารถเลือกตรวจสอบตาแหน่งรถ
3.3 ผูใ้ ช้สามารถเลือกตรวจสอบค่าบริ การ
3.4 ผูใ้ ช้สามารถเลือกตรวจสอบเส้นทาง
3.5 ผูใ้ ช้ทาการ Logout ออกจากระบบ
4. ดาเนินการพัฒนาแอพพลิเคชั่น โดยใช้เครื่ องมือในการพัฒนา ได้แก่
4.1 Hardware
1) โทรศัพท์มือถือ smartphone
2) ตัวเครื่ อง GPS Tracking
3) เครื่ องคอมพิวเตอร์
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4.2 Software
1) Android Studio
2) ภาษา PHP
3) โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล SQL
4) Google map
5. ตรวจสอบการทางานของแอพพลิเคชัน่ การใช้บริ การรถโดยสารประจาทางสาธารณะ (โพถ้อง) ในเขตเมืองภูเก็ต
และปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาด
กระบวนการทางาน

ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการทางานของระบบ
จากภาพที่ 3 มีข้ นั ตอนการทางานของระบบตามภาพดังนี้
3.1 ผูใ้ ช้ทาการทาการเรี ยกใช้แอพพลิเคชัน่ ผ่าน Smartphone
3.2 Smartphone ทาการรับข้อมูล และส่งต่อไปยัง Server
3.3 เมื่อ Server ทาการบันทึกข้อมูลจะส่งต่อไปยังเสารับสัญญาณ
3.4 เสารับสัญญาณจะทาการส่ งสัญญาณไปยัง ตัว GPS และส่ งค่าไปยังดาวเที ยมเพื่อระบุพิกดั บนผิว
โลก
3.5 เมื่อทาการประมวลค่าต่างๆแล้วจะส่งข้อมูลกลับมายัง Smartphone ตามแผนภาพ

ผลและวิจารณ์ผล
จากการทดสอบการใช้งานแอพพลิเคชัน่ ส่ งผลให้เกิดความสะดวกสบายต่อการใช้งานเบื้องต้น อาทิ เส้นทางการ
เดินรถในแต่ละสายของรถโดยสารสาธารณะ(โพถ้อง) และเวลาที่จะถึงจุดเริ่ มต้น-ปลายทาง ทาให้ทราบเวลาโดยคาดคะเนว่า
รถโดยสารจะมาถึ งเวลาใดและทราบราคาค่าโดยสารในแต่ละจุด สร้างความสะดวกสบายรวดเร็ วประหยัดทั้งเวลาและ
ค่าโดยสารเป็ นที่พึงพอใจต่อผูใ้ ช้บริ การมากขึ้น ส่งผลที่ดีต่อภาพลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดมากขึ้นและให้ปัญหา
การจราจรที่ติดขัดลดลงแสดงหน้าจอดังภาพที่ 4 – ภาพที่ 9
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ภาพที่ 4 หน้าแรกของแอพพลิเคชัน่ ผูใ้ ช้สามารถเลือกภาษาในการใช้งานแอพพลิเคชัน่

ภาพที่ 5 หน้าล็อกอินสาหรับเข้าใช้งานแอพพลิเคชัน่
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ภาพที่ 6 หน้าจอ Menu สาหรับเลือกรายการที่ตอ้ งการ

ภาพที่ 7 หน้าจอสาหรับให้ผใู ้ ช้เลือกเส้นทางแต่ละสาย (สาย 1-4)
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ภาพที่ 8 หน้าจอสาหรับให้ผใู ้ ช้ตรวจสอบสถานีตน้ ทาง-ปลายทางและค่าบริ การ

ภาพที่ 9 หน้าจอตรวจสอบสถานะรถว่าอยูต่ าแหน่งใด ระยะทางเท่าไหร่
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ภาพที่ 10 หน้าจอประเมินความพึ่งพอใจต่อแอพพลิเคชัน่

สรุ ปผลการวิจัย
การพัฒนาแอพพลิเคชัน่ เส้นทางการเดิ นรถ “โพถ้อง” เพื่อการท่องเที่ ยวและเศรษฐกิ จ จังหวัดภูเก็ต (กรณี ศึกษา
จังหวัดภูเก็ต) ทาให้ผใู ้ ช้บริ การทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนในจังหวัดภูเก็ตสามารถสารวจเส้นทางการใช้งานรถแต่ละสาย
และทราบเวลาที่ แน่ นอนในการขึ้ นรถส่ งผลให้ประหยัดเวลาในการรอรถและสามารถเลื อกดูผ่านหน้าแอพพลิ เคชัน่ ได้
โดยที่ ผูใ้ ช้บริ การไม่จาเป็ นจะต้องเดิ นทางมานั่งรอรถตามจุดต่างๆ ด้วยตัวเองก่อนเวลา และสามารถใช้แอพพลิ เคชัน่ ได้
ตลอดเวลาที่รถให้บริ การ
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. คาดว่าในอนาคตแอพพลิ เคชัน่ จะสามารถรองรั บระบบปฏิ บัติการ IOS เพื่อเพิ่ม ทางเลื อกให้แก่ ผูใ้ ช้บริ การ
มากขึ้น
2. ในอนาคตแอพพลิเคชัน่ อาจจะสามารถแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวบนเส้นทางที่รถสาธารณะ(โพถ้อง)สัญจรผ่าน

กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั เรื่ องแอพพลิเคชัน่ การให้บริ การรถโดยสารประจาทางสาธารณะ (โพถ้อง) ในเขตเมืองภูเก็ตสาเร็ จได้ดว้ ย
ความอนุ เคราะห์ จากอาจารย์ประจาหลักสู ตรวิท ยาการคอมพิ วเตอร์ ทุกท่ าน ที่ ให้คาปรึ กษาในการพัฒ นาแอพพลิเคชั่น
นี้ข้ ึนมา
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การศึกษาและการค้ นหาแบบทีม่ ีประสิ ทธิภาพของระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้ าชั้นเรียน
อัตโนมัติโดยใช้ รหัสแท่ง เพื่อสร้ างเป็ นระบบต้ นแบบ
The Studying and Finding Efficiency Model of The Automatics Checking and Processing of ClassStudy System by Barcode for Prototyping
ศิริลกั ษณ์ อินทสโร1* และ วันวิสาข์ เพ็ชรรัตน์มุณี2
Sirilak Intasaro1* and Wanwisa Petcharatmunee2

บทคัดย่อ
งานวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและหาแนวทางการออกแบบวิธีการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชั้น
เรี ยนอัตโนมัติของนักศึ กษาที่ มีประสิ ทธิ ภาพในด้านการทางาน การประมวลผล และการจัดเก็บข้อมูล และหารู ปแบบที่
เหมาะสมที่สุดของระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชั้นเรี ยนโดยใช้รหัสแท่ง และนามาจัดทาเป็ นโมเดลระบบ
ต้นแบบ
รู ปแบบการวิจยั คือผูว้ จิ ยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด โดยใช้วิธีการตอบแบบสอบถาม
และสัมภาษณ์ แล้วดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากอาจารย์จานวน 50 คน และนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์
ข้อ มู ล โดยใช้ก ารหาค่ าร้ อ ยละ และท าการเปรี ยบเที ย บองค์ป ระกอบและส่ วนการท างานของระบบต้น แบบ และจาก
การศึ ก ษาการวิธี ก ารจัด เก็บ และการประมวลผลของระบบตรวจเช็ ค จากเครื่ อ งอ่ านบาร์ โค้ด พบว่ามี การจัด เก็บ ลงใน
ฐานข้อมูลของระบบการตรวจเช็คการเข้าชั้นเรี ยน โดยจะมีโปรแกรมในการประมวลผลจากเครื่ องอ่านบาร์โค้ดและแสดงผล
ออกมาเป็ นรู ปแบบของรายงาน
จากผลการวิจยั พบว่ารู ปแบบที่เหมาะสมที่สุด คือการนารู ปแบบที่มีประสิ ทธิภาพมาสร้างเป็ นระบบต้นแบบ พบว่า
ส่ วนของการทางานที่มีความจาเป็ นต่อโมเดลระบบต้นแบบ ประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ 1) ส่ วนนาเข้าข้อมูล 2) ส่ วนของการ
แสดงผล 3) กระบวนการท างาน ซึ่ งในส่ ว นของกระบวนการท างานมี ท้ ังหมด 4 กระบวนการ คื อ 1) บัน ทึ ก ข้อ มู ล
2) ตรวจสอบ 3) ส่ งข้อมูล 4) ออกรายงาน ผลจากการสารวจตารางที่ ใช้ในฐานข้อมูลที่ มีความจาเป็ นของระบบต้นแบบ
ประกอบด้วยตารางข้อมูลนักศึกษา ตารางข้อมูลรายวิชา ตารางข้อมูลหน่วยการเรี ยน และตารางข้อมูลการเข้าเรี ยน และใน
ส่วนการทางานที่มีความสาคัญมากที่สุดและมาก พบว่ามีการเข้าสู่ระบบ การจัดการสารองข้อมูล การลงทะเบียนเรี ยน การ
แสดงข้อมูลวิชาที่ สอน การประเมินผลการเรี ยน การปรับแต่งรู ปแบบการแสดงผล การจัดการข้อมูลส่ วนตัว การค้นหา
ข้อมูล และการสัง่ พิมพ์
คาสาคัญ : การตรวจเช็คการเข้าชั้นเรี ยนอัตโนมัติ, การประมวลผลการเข้าชั้นเรี ยน, รหัสแท่ง, โมเดลระบบต้นแบบ
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ABSTRACT
The purpose of this research was to study the method design to checking and processing for automatic classstudy with efficiencies about operation, processing and storage, finding the most appropriate form for model of the
automatics checking and processing of class-study system by barcode for prototyping.
This research was gathered data from the samples were 50 instructors by using methods of questionnaires and
interview. The method was used percent to analysis and to compare the functions of prototyping model. A study of the
storage and processing of barcode scanner systems. It is stored in the database of automatics checking and processing of
class-study system. The program is processed by the barcode scanner and displayed as a report.
The results found that the most appropriate form was apply to effective form to prototyping. The part of the
work required for the prototype model is composed of three parts: 1) Input specifications 2) Output specifications
3) Functional Specification. The processes have four parts: 1) Saving Data 2) Checking 3) Sending Data 4) Reporting.
The table used in the system's database contains to table: student data, subject data, lesson data and class study.
Functional of prototyping found that the most important level and more level must be Login, Backup management,
Enrollment, Teaching subjects, Assessment of course, Customizing the display layout, Personal information management,
Searching and Printing.
Keywords : Automatics checking, Processing of Class-Study, Barcode, Prototype Model
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บทนา
การตรวจเช็คการเข้าชั้นเรี ยนที่ ใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั ส่ วนใหญ่จะเป็ นการเช็คจากใบรายชื่ อของนักศึ กษา ปั ญหาที่
เกิ ด ขึ้ น คื อ มี ค วามผิ ด พลาดในการเช็ ค ชื่ อ ของนั ก ศึ ก ษา ซึ่ งอาจเกิ ด จากการผิ ด พลาดจากการเช็ ค ชื่ อ ลงในช่ อ งที่ ผิ ด
หรื อบางครั้งผูส้ อนลืมนาใบรายชื่อทาให้ไม่สามารถทาการเช็คชื่อนักศึกษาได้ หรื อไม่มีเวลาที่จะเช็คชื่อในชั้นเรี ยนปั ญหาที่
เกิดรวมถึงการรวมคะแนนหรื อการประมวลผลคะแนนการเข้าชั้นเรี ยนทาให้มีความล่าช้า ซึ่ งข้อมูลที่ได้อาจมีความผิดพลาด
ทางด้านข้อมูลได้ ถ้าใบเช็ครายชื่อเข้าชั้นเรี ยนเกิดสู ญหาย ทาให้ไม่สามารถได้รับข้อมูลที่ ตอ้ งการได้ จากปั ญหาที่ เกิ ดขึ้น
เหล่านี้ จึงได้หาวิธีต่าง ๆ ที่จะนามาเสริ มเข้ากับการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชั้นเรี ยนอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบตั ิการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชั้นเรี ยนอัตโนมัติได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
ผูว้ ิจยั จึงมีแนวความคิดในการศึกษาและการหาแบบที่เหมาะสมที่สุดของระบบการตรวจเช็คและการประมวลผล
การเข้าชั้นเรี ยนอัตโนมัติโดยใช้รหัสแท่ง เพื่อสร้างเป็ นระบบต้นแบบ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาและหาแนวทางการ
ออกแบบวิธีการตรวจเช็คและการประมวลการเข้าชั้นเรี ยนอัตโนมัติของนักศึกษาที่ มีประสิ ทธิ ภาพในด้านการทางาน การ
ประมวลผล และการจัดเก็บข้อมูล เพื่อหารู ปแบบที่ เหมาะสมที่ สุดของระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชั้น
เรี ยนโดยใช้รหัสแท่ง และเพื่อนามาจัดทาเป็ นโมเดลระบบต้นแบบของระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชั้น
เรี ยนอัตโนมัติโดยใช้รหัสแท่ง ดังนั้นการวิจยั ครั้งนี้ จะพิจารณาถึงการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชั้นเรี ยนของ
นักศึกษาเป็ นหลัก เพื่อหาแบบที่ดีที่สุดมาเป็ นระบบต้นแบบในการสร้างระบบตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชั้นเรี ยน
อัตโนมัติที่สมบูรณ์ในอนาคตและสามารถนาระบบต้นแบบไปพัฒนาเพื่อสามารถนาใช้งานในทุกระดับการศึกษาในโอกาส
ต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ ซึ่งมีรูปแบบและรายละเอียดวิธีดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ศึกษาวิจยั ครั้งนี้เป็ นอาจารย์ ระดับอุดมศึกษา
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง ที่ใช้ศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ อาจารย์ ระดับอุดมศึกษา โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างจากอาจารย์ที่สอน
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จานวน 50 คน
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
2.1 แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการออกแบบและสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เพื่อการ
วิจยั ในการสารวจความต้องการของผูใ้ ช้ระบบในการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชั้นเรี ยนอัตโนมัติโดยใช้รหัส
แท่ง โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้างเป็ นโมเดลของระบบต้นแบบ
2.2 เครื่ องคอมพิวเตอร์ใช้ในการเก็บข้อมูลและประมวลผล
2.3 อาจารย์กลุ่มทดลอง จานวน 50 คน
3. การดาเนินการวิจยั
3.1 ศึกษาหลักการทางานของระบบ
3.1.1 ศึกษาเทคโนโลยีรหัสแท่งหรื อบาร์โค้ด (Barcode)
3.1.2 ศึกษารหัสบาร์โค้ด ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่ วนที่ 1 ส่ วนลายเส้นซึ่ งเป็ นลายเส้นสี ขาว (โปร่ งใส) และสี ดา มีขนาดความกว้างของลายเส้นตาม
มาตรฐานแต่ละชนิดของบาร์โค้ด
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ส่วนที่ 2 ส่วนข้อมูลตัวอักษรเป็ นส่วนที่แสดงความหมายของข้อมูลลายเส้น
ส่ วนที่ 3 ส่ วนสุ ดท้ายแถบว่าง (Quiet Zone) เป็ นส่ วนที่ เครื่ องอ่านบาร์ โค้ดใช้กาหนดขอบเขตของ
บาร์ โค้ดและกาหนดค่าให้กบั สี ขาว โดยแต่ละเส้นจะมีความยาวเท่ากันเรี ยงตามลาดับในแนวนอนจากซ้ายไปขวา ซึ่ งเป็ น
ประโยชน์ต่อเครื่ องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) ในการอ่านข้อมูลที่บนั ทึกไว้
รหัสบาร์ โค้ ดทีใ่ ช้ ในการศึกษา เป็ นบาร์ โค้ ดทีส่ ามารถใช้ ตวั เลขและตัวอักษร
- โค้ด 39 (Code 39) รู ปสัญลักษณ์ของรหัสแท่งประเภทนี้ถูกพัฒนาขึ้นมา จากความต้องการที่จะ
นาเอาข้อมูลที่เป็ นตัวอักษรเข้าไปในรหัสแท่งด้วย ความยาวของรู ปสัญลักษณ์แบบโค้ด 39 นี้ค่อนข้างยาวและอาจจะไม่
เหมาะสมมีพ้นื ที่จากัด ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงรหัสแท่งหรื อรหัสบาร์โค้ดแบบ code 39
- โค้ด 128 (Code 128) เนื่องจากโค้ด 39 เก็บข้อมูลที่เป็ นตัวอักษรได้คอ่ นข้างจากัด ดังนั้นจึงได้มี
การพัฒนาโค้ด 128 ขึ้นมาใช้งาน เพราะรหัสแท่งแบบโค้ด 128 นี้จะกะทัดรัด และดูแน่นกว่าโค้ด 39 ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงรหัสแท่งหรื อรหัสบาร์โค้ดแบบ code 128
3.1.3 ศึกษากระบวนการอ่าน
3.1.4 ศึกษาเครื่ องอ่านบาร์โค้ด สามารถแบ่งได้เป็ น 4 ประเภท
1) เครื่ องอ่านบาร์โค้ดแบบ
2) เครื่ องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์
3) เครื่ องอ่านแบบ CCD
4) เครื่ องอ่านแบบกล้อง มีกล้องขนาดเล็กที่ซ่อนอยูใ่ นเครื่ องอ่าน
3.1.5 ศึกษาการอ่านรหัสแท่ง
3.1.6 ศึกษาโปรแกรมระบบจัดการข้อมูลโดยใช้รหัสแท่ง
3.1.7 ศึกษาการพิมพ์รหัสแท่ง
3.2 ศึกษาการจัดเก็บข้ อมูลและการประมวลผลข้ อมูลของการตรวจเช็คจากใบรายชื่ อ
การจัดเก็บของการตรวจเช็คการเข้าชั้นเรี ยนจากใบรายชื่อ จะเป็ นการจัดเก็บในรู ปแบบของเอกสาร โดยมีการ
จัดทาเป็ นสมุดการตรวจเช็คการเข้าชั้นเรี ยนในแต่ละรายวิชา ซึ่ งในใบรายชื่อจะประกอบด้วยรายละเอียดของข้อมูลดังนี้ คือ
รหัสรายวิชา รหัสนักศึกษา อาจารย์ผสู ้ อน สรุ ปวันที่ขาดเรี ยน ชื่อรายวิชา ชื่อนักศึกษา กลุ่มเรี ยน วันที่เรี ยน สรุ ปวัน
ลา สรุ ปวันที่เข้าเรี ยนสาย และคะแนนเข้าชั้นเรี ยน
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3.3 ศึกษาในเรื่ องการจัดเก็บข้ อมูลและการประมวลผลข้ อมูลของระบบตรวจเช็คจากเครื่ องอ่ านบาร์ โค้ ด
การจัดเก็บข้อมูลของระบบตรวจเช็คเครื่ องอ่านบาร์ โค้ด จะจัดเก็บลงในฐานข้อมูลของระบบการจัดการ
ข้อมูลการตรวจเช็คการเข้าชั้นเรี ยน โดยโปรแกรมจะทาการประมวลผลจากเครื่ องอ่านบาร์ โค้ด และแสดงผลออกมาเป็ น
รู ปแบบของรายงาน
4. วิเคราะห์ ระบบงานเดิมและการศึกษาความเป็ นไปได้
4.1 การวิเคราะห์ ระบบงานเดิม
ศึกษาการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชั้นเรี ยนจากใบรายชื่ อซึ่ งเป็ นระบบงานเดิม และวิเคราะห์ถึง
ข้อดี-ข้อเสี ยและศึกษาความเป็ นไปได้ในแง่ต่าง ๆ เพื่อจะนาไปพัฒนาต่อไป
4.2 การศึกษาความเป็ นไปได้
4.2.1 ศึกษาความเป็ นไปได้ในการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชั้นเรี ยนของระบบการตรวจเช็ค และ
การประมวลผลการเข้าชั้นเรี ยนอัตโนมัติโดยใช้รหัสแท่ง เพื่อสร้างเป็ นระบบต้นแบบ
4.2.2 ศึกษาและการค้นหาแบบที่มีประสิ ทธิภาพของการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชั้นเรี ยน
5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
5.1 เก็บรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถามและการสั มภาษณ์ โดยดาเนิ นการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามที่ ใช้กบั
กลุ่มทดลอง และดาเนินการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์กบั กลุ่มทดลอง
5.2 ผู้วจิ ยั ดาเนินการวิจยั และเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยมีข้นั ตอนดังนี้
5.2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด โดยใช้เครื่ องมือสาหรับเก็บข้อมูลการวิจยั
5.2.2 จัดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์จากกลุ่มทดลองที่เป็ นนักศึกษา
6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้หลักสถิติร่วมในการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล จะถูกนามาใช้ใน
การพิจารณาค้นหาแบบที่มีประสิ ทธิ ภาพของระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชั้นเรี ยนอัตโนมัติโดยใช้รหัส
แท่ง การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยนาข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ค่าร้อยละ
7. หารู ปแบบทีเ่ หมาะสมทีส่ ุ ดของระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้ าชั้นเรียนอัตโนมัตโิ ดยใช้ รหัสแท่ ง
การศึกษาความเป็ นไปได้เพื่อหารู ปแบบที่เหมาะสมที่สุดระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชั้นเรี ยน
อัตโนมัติโดยใช้รหัสแท่ง มีดงั นี้คือ Input / Output Specification และ Functional Specification
8. การจัดทาเป็ นโมเดลระบบต้ นแบบ
ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ ใช้สารวจความต้องการของผูใ้ ช้ระบบในการตรวจเช็คและการ
ประมวลผลการเข้าชั้นเรี ยนอัตโนมัติโดยใช้รหัสแท่ ง และได้ดาเนิ นการวิเคราะห์ ขอ้ มูลจากแบบสอบถามและจากการ
สัมภาษณ์ เรี ยบร้อยแล้ว เพื่ อน ามาหารู ปแบบที่ เหมาะสมที่ สุดและนามาจัดทาเป็ นโมเดลระบบต้น แบบของระบบการ
ตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชั้นเรี ยนอัตโนมัติโดยใช้รหัสแท่ง

ผลการวิจัย
1. ผลจากการศึกษาหลักการทางานของระบบการตรวจเช็คการเข้ าชั้นเรียนโดยใช้ รหัสแท่ ง จากการศึกษาพบว่า การทางาน
ของระบบการตรวจเช็คการเข้าชั้นเรี ยนโดยใช้รหัสแท่งนั้น จะต้องประกอบด้วยหลักการทางานของ
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1.1 สั ญลักษณ์ ของรหัสแท่ ง บาร์ โค้ดที่ ใช้ในการศึ กษาสาหรับงานวิจยั นี้ เป็ นรหัสบาร์ โค้ดที่สามารถใช้ได้ท้ งั ตัว
เลขและตัวอักษร มี 2 ชนิด คือ Code-39 และ Code-128 โดยแต่ละเส้นจะมีความยาวเท่ากัน เรี ยงตามลาดับจากซ้ายไปขวา
รหัสแท่งหรื อรหัสบาร์โค้ด มี 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนลายเส้นสี ขาวและสี ดา ส่วนข้อมูลตัวอักษร และส่วนแถบว่างสุดท้าย
1.2 เครื่ องอ่ านบาร์ โค้ ด
1.2.1 รหัสแท่งถูกอ่านโดยการฉายแสงเลเซอร์พาดไปยังรู ปสัญลักษณ์ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงการฉายแสงเลเซอร์พาดไปยังรู ปสัญลักษณ์
1.2.2 ถ้าแสงเลเซอร์ฉายออกนอกขอบเขตของรู ปสัญลักษณ์รหัสแท่งแล้วจะไม่สามารถอ่านรหัสแท่งได้
1.2.3 กระบวนการอ่านรหัสแท่ งเริ่ มจากส่ วนที่ เป็ นสี ขาว รู ปแท่ งสี ดา และส่ วนสี ขาวหลังจากรู ปแท่งสี ดาแท่ ง
สุดท้าย ดังแสดงในภาพที่ 4
กระบวนการอ่ านรหัสแท่ ง
ส่ วนทีเ่ ป็ นสีขาว

รู ปแท่ งสีดา

ส่ วนสีขาวหลังจากรูปแท่ งสีดา

(Quiet zone)

แท่ งแรก

แท่ งสุ ดท้ าย

ภาพที่ 4 แสดงกระบวนการอ่านรหัสแท่ง
1.3 การจัดพิมพ์รหัสแท่ งและโปรแกรมระบบจัดการข้ อมูลโดยใช้ รหัสแท่ ง
การพิมพ์รหัสแท่ง สามารถใช้ได้กบั เครื่ องพิมพ์แบบเข็ม แบบความร้อน และแบบเลเซอร์ ซึ่งสามารถสรุ ปได้
ดังนี้
1.3.1 เครื่ องพิมพ์แบบเข็ม ใช้พิมพ์รหัสแท่งจานวนน้อยๆ
1.3.2 เครื่ องพิมพ์แบบความร้อน เหมาะสาหรับการพิมพ์บนฉลากที่เป็ นม้วนๆ ใช้กบั การพิมพ์รหัสแท่ง
จานวนมากๆ และพิมพ์ได้เร็ วและมีคุณภาพดี
1.3.3 เครื่ องพิมพ์เลเซอร์ ใช้ในการพิมพ์รหัสแท่งจานวนมากๆต่อครั้ง และมีคุณภาพดีและชัดเจน
2. ผลจากการศึกษาการจัดเก็บและการประมวลผลข้ อมูลของการตรวจเช็คจากใบรายชื่ อ
2.1 ผลจากการศึกษาการจัดเก็บข้ อมูลจากใบรายชื่ อ
ผลจากการศึกษาการจัดเก็บข้อมูลจากใบรายชื่อเป็ นการจัดเก็บในรู ปแบบของเอกสาร โดยมีการจัดทาเป็ นใบ
รายชื่อหรื อสมุดตรวจเช็คการเข้าชั้นเรี ยนในแต่ละรายวิชา ซึ่งใบรายชื่อจะประกอบด้วยรายละเอียดของข้อมูลดังตัวอย่างใน
ภาพที่ 5
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสรายวิชา...................................ชื่อรายวิชา........................................................
กลุ่มเรี ยน................... ผูส้ อน......................................................................
รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา วันที่เรี ยน วันที่เรี ยน วันที่เรี ยน สาย ขาด ลา คะแนนเข้า
.../..../.....
.../..../.....
.../..../.....
ชั้นเรี ยน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ภาพที่ 5 ตัวอย่างการจัดเก็บในรู ปแบบของใบรายชื่อ
2.2 ผลจากการศึกษาการประมวลผลจากใบรายชื่อ เป็ นการประมวลผลโดยใช้เครื่ องคิดเลข หรื อเป็ นการคานวณ
ด้วยมือ และจากการประมวลผลด้วยมือจะทาให้เกิดข้อผิดพลาดในการคานวณได้ง่าย เนื่องจากข้อมูลไม่ชดั เจน หรื อลาดับ
ของการคานวณผิดพลาด
3. ผลทีไ่ ด้ จากศึกษาการจัดเก็บและการประมวลผลของระบบตรวจเช็คจากเครื่ องอ่ านบาร์ โค้ ด
การจัดเก็บข้อมูลของระบบตรวจเช็คเครื่ องอ่านบาร์ โค้ด จะจัดเก็บลงในฐานข้อมูลของระบบการตรวจเช็คการเข้า
ชั้นเรี ยน โดยโปรแกรมจะทาการประมวลผลจากเครื่ องอ่านบาร์โค้ด และแสดงผลออกมาเป็ นรู ปแบบของรายงาน
4. ผลจากการวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
4.1 ข้อมูลทัว่ ไปของอาจารย์ผตู ้ อบแบบสอบถาม ดังแสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ข้อมูลทัว่ ไปของอาจารย์ผตู ้ อบแบบสอบถาม
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4.2 ความคิดเห็นของท่านต่อการนาเอารู ปแบบที่มีประสิ ทธิภาพของระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้า
ชั้นเรี ยนอัตโนมัติโดยใช้รหัสแท่ง เพื่อสร้างเป็ นระบบต้นแบบ ดังแสดงในภาพที่ 7

ภาพที่ 7 จานวนร้อยละของความคิดเห็นต่อการนาเอารู ปแบบที่มีประสิ ทธิภาพของระบบ
4.3 ผลการออกแบบของระบบต้นแบบ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการสารวจร้อยละของการออกแบบระบบต้นแบบ
ส่วนของการทางาน

•
•
•
•
•
•
•
•

Input Specification
ข้อมูลนักศึกษาจากฐานข้อมูลฝ่ ายทะเบียน
ข้อมูลรหัสแท่งของแต่ละบุคคลจากเครื่ องสแกนบาร์โค้ด
ข้อมูลวิชาเรี ยน
ข้อมูลเกณฑ์คะแนนเข้าเรี ยน
Output Specification
ข้อมูลนักศึกษาที่เข้าเรี ยน
แจ้งเวลาการเข้าเรี ยน
แจ้งวันที่เข้าเรี ยน
Process
Process : บันทึกข้อมูล
➢ ข้อมูลนักศึกษา
➢ ข้อมูลรหัสแท่ง
➢ ข้อมูลวิชาเรี ยน
➢ ข้อมูลจากเครื่ องสแกนรหัสแท่ง

ผลสารวจร้อยละ
มี
ไมมี
96
100
100
100

4
0
0
0

100
100
100

0
0
0

100
100
100
100
100

0
0
0
0
0
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• Process : ตรวจสอบ
➢ รายชื่อนักศึกษา
➢ เวลามาเรี ยน
➢ วันที่มาเรี ยน
• Process : ส่งข้อมูล
➢ ส่งข้อมูลจากเครื่ องสแกนรหัสแท่งไปยัง Flash Drive
➢ ส่งข้อมูลจากเครื่ องสแกนรหัสแท่งเข้าคอมพิวเตอร์
• Process : ออกรายงาน
➢ รายงานข้อมูลนักศึกษาที่มาเรี ยน
➢ รายงานข้อมูลการเข้าเรี ยน
➢ รายงานสถิติการเข้าเรี ยน
4.3 ตารางที่จาเป็ นของระบบต้นแบบ จากจานวนอาจารย์ 50 คน ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลร้อยละของการสารวจเกี่ยวกับตารางที่ใช้ของระบบต้นแบบ
ผลร้อยละ
ลาดับ
ตารางที่ตอ้ งใช้ในฐานข้อมูล
5
4
3
2
(มากที่สุด) (มาก) (ปานกลาง) (น้อย)
1
ข้อมูลนักศึกษา
100
0
0
0
2
ข้อมูลรายวิชา
100
0
0
0
3
ข้อมูลหน่วยการเรี ยน
64
20
16
0
4
ข้อมูลอาจารย์ผสู ้ อน
100
0
0
0
5
ข้อมูลลงทะเบียนรายวิชา
0
60
20
20
6
ข้อมูลลงทะเบียนหน่วยการ
0
0
0
24
เรี ยน
7
ข้อมูลการเข้าเรี ยน
100
0
0
0
8
ข้อมูลตารางเรี ยน
40
50
10
0

1086
100
100
100
100
100
64
100
100
100
100
80

0
0
0
0
0
36
0
0
0
0
20

1
(ไม่มีการมาใช้)
0
0
0
0
0
76
0
0
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4.5 ความคิดเห็นของอาจารย์ต่อความสาคัญเกี่ยวกับส่วนการทางานของระบบต้นแบบ
ตารางที่ 3 ผลร้อยละของความคิดเห็นของอาจารย์ต่อความสาคัญเกี่ยวกับส่วนการทางานของระบบต้นแบบ
ผลร้อยละของความสาคัญ
ลาดับ
ส่วนการทางาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่ตอ้ งการ
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1
การเข้าสู่ระบบ
94
6
0
0
0
2
การจัดการสารองข้อมูล
0
56
24
20
0
3
การติดต่อด้วย E-mail
0
0
0
80
20
4
การสื่ อสารกระดานสนทนา
0
0
0
0
100
5
การลงทะเบียนเรี ยน
0
80
20
0
0
6
การแสดงข้อมูลวิชาที่สอน
100
0
0
0
0
7
การประเมินผลการเรี ยน
100
0
0
0
0
8
การปรับแต่งรู ปแบบการแสดงผล
0
60
20
20
0
9
การจัดการข้อมูลส่วนตัว
0
86
7
0
0
10
การค้นหาข้อมูล
96
4
0
0
0
11
ระบบช่วยเหลือ
0
0
0
0
100
12
การรวมลิงค์
0
0
0
0
100
13
การสัง่ พิมพ์
100
0
0
0
0
14
การสื่ อสารกล่องจดหมาย
0
0
56
40
4
15
การสื่ อสารสนทนาออนไลน์
0
0
0
44
56
16
การแสดงผูใ้ ช้ที่ออนไลน์
0
0
0
0
100
17
การให้แสดงความคิดเห็น
0
0
0
0
100
18
การประกาศข่าวสาร
0
0
0
0
100

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
5. โมเดลระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้ าชั้นเรียนอัตโนมัตโิ ดยใช้ รหัสแท่ ง
5.1 โมเดลระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชั้นเรี ยนอัตโนมัติโดยใช้รหัสแท่ง แสดงได้ดงั นี้

•
•
•
•

Input Specification
ข้อมูลนักศึกษาจากฐานข้อมูลฝ่ ายทะเบียน
ข้อมูลรหัสแท่งของแต่ละบุคคลจากเครื่ องสแกนบาร์โค้ด
ข้อมูลวิชาเรี ยน
ข้อมูลเกณฑ์คะแนนเข้าเรี ยน

Output Specification
• ข้อมูลนักศึกษาที่เข้าเรี ยน
• แจ้งเวลาการเข้าเรี ยน
• แจ้งวันที่เข้าเรี ยน
Process
• บันทึกข้ อมูล สามารถบันทึกข้ อมูลได้ ดงั นี้
- ข้อมูลนักศึกษา
- ข้อมูลรหัสแท่ง
- ข้อมูลวิชาเรี ยน
- ข้อมูลจากเครื่ องสแกนรหัสแท่ง
• ตรวจสอบ สามารถตรวจสอบข้ อมูลได้ ดงั นี้
- รายชื่อนักศึกษา
- เวลามาเรี ยน
- วันที่มาเรี ยน
• ส่ งข้ อมูล สามารถส่ งข้ อมูลได้ ดงั นี้
- ส่งข้อมูลจากเครื่ องสแกนรหัสแท่งไปยัง Flash Drive
- ส่งข้อมูลจากเครื่ องสแกนรหัสแท่งเข้าคอมพิวเตอร์
• ออกรายงาน สามารถออกรายงานได้ ดงั นี้
- รายงานข้อมูลนักศึกษาที่มาเรี ยน
- รายงานข้อมูลการเข้าเรี ยน
- รายงานสถิติการเข้าเรี ยน
ภาพที่ 8 โมเดลระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชั้นเรี ยนอัตโนมัติโดยใช้รหัสแท่ง
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5.2 แผนผังแสดงกระบวนการทางานของระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชั้นเรี ยนอัตโนมัติโดยใช้
รหัสแท่ง ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 กระบวนการทางานของระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชั้นเรี ยนอัตโนมัติโดยใช้รหัสแท่ง

วิจารณ์ผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ องการศึกษาและการค้นหาแบบที่ มีประสิ ทธิ ภาพของระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชั้น
เรี ยนอัตโนมัติโดยใช้รหัสแท่ง เพื่อสร้างเป็ นระบบต้นแบบ สามารถวิจารณ์ผลได้ดงั นี้
1. จากการพิจารณาข้ อมูลทั่วไปและความคิดเห็นทั่วไปของอาจารย์ พบว่าส่ วนมากเป็ นอาจารย์ที่สอนทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาจารย์ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นกลุ่มอายุ 31-40 ปี ซึ่งในกลุ่มอายุดงั กล่าวจะเป็ นอาจารย์ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญา
โท ส่วนอาจารย์ที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอกจะมีจานวนน้อย
2. จากการพิ จารณาผลของร้ อยละของความคิดเห็ น ของอาจารย์ ต่ อการน าเอารู ป แบบที่มีประสิ ท ธิ ภาพของระบบการ
ตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้ าชั้นเรียนอัตโนมัตโิ ดยใช้ รหัสแท่ ง เพื่อสร้ างเป็ นระบบต้ นแบบ พบว่าส่ วนใหญ่จะเห็น
ด้วยมากที่จะมีการนาระบบการตรวจเช็คและการประมวลผลการเข้าชั้นเรี ยนอัตโนมัติโดยใช้รหัสแท่ง มาพัฒนาเพื่อสามารถ
ใช้งานจริ ง
3. จากการพิจารณาผลทีไ่ ด้ จากการสารวจเกีย่ วกับการออกแบบของระบบต้ นแบบ พบว่าระบบต้นแบบจะต้องมีในส่วนของ
การทางาน Input / Output Specification และส่วนของ Process
4. จากการพิจารณาผลที่ได้ จากการสารวจตารางทีม่ ีความจาเป็ นของระบบต้ นแบบ พบว่า ตารางที่ตอ้ งใช้ในฐานข้อมูลที่ได้
จากการวิจยั มีท้ งั หมด 4 ตาราง คือ ตารางข้อมูลนักศึกษา ตารางข้อมูลรายวิชา ตารางข้อมูลหน่วยการเรี ยน และตารางข้อมูล
การเข้าเรี ยน
5. จากการพิ จ ารณาผลที่ ได้ จากความคิด เห็ น ของอาจารย์ ต่ อ ความส าคัญ เกี่ ย วกับ ส่ วนการท างานของระบบต้ น แบบ
พบว่าระบบต้น แบบต้อ งมี การเข้าสู่ ระบบ การจัดการส ารองข้อมู ล การลงทะเบี ยนเรี ยน การแสดงข้อมู ลวิช าที่ ส อน
การประเมินผลการเรี ยน การปรับแต่งรู ปแบบการแสดงผล การจัดการข้อมูลส่วนตัว การค้นหาข้อมูล และการสัง่ พิมพ์
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สรุ ปผลการวิจัย
1. ผลการวิจยั ด้ านรู ปแบบการทางานของระบบ
ผลการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า รู ปแบบของสัญลักษณ์รหัสแท่งหรื อรหัสบาร์โค้ด มี 3 ส่วน คือส่ วนลายเส้นสี ขาวและสี ดา
ส่ ว นข้อ มู ล ตัว อัก ษร และส่ ว นแถบว่างสุ ด ท้าย โดยแต่ ล ะเส้ น จะมี ค วามยาวเท่ า กัน เรี ย งตามล าดับ จากซ้า ยไปขวา
รหัสบาร์โค้ดสามารถใช้ได้ท้ งั ตัวเลขและตัวอักษร มี 2 ชนิด คือ Code-39 และ Code-128
2. ผลวิจยั ทีไ่ ด้ จากศึกษาการจัดเก็บและการประมวลผลของระบบตรวจเช็คจากเครื่ องอ่ านบาร์ โค้ ด
การจัดเก็บข้อมูลของระบบตรวจเช็คเครื่ องอ่านบาร์โค้ด จะจัดเก็บลงในฐานข้อมูลของระบบการตรวจเช็คการเข้า
ชั้นเรี ยน โดยโปรแกรมจะทาการประมวลผลจากเครื่ องอ่านบาร์โค้ด และแสดงผลออกมาเป็ นรู ปแบบของรายงาน
3. ผลการวิจยั ทีไ่ ด้ จากวิเคราะห์ ข้อมูล พบว่ า
3.1 อาจารย์ที่ตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์ พบว่าสอนวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด คิดเป็ นร้อย
ละ 36 อันดับที่สองคือวิทยาการคอมพิวเตอร์ คิดเป็ นร้อยละ 24 ส่ วนอายุ กลุ่มอายุที่มีจานวนอาจารย์อยูม่ ากที่ สุด คือกลุ่ม
อายุ 31-40 ปี จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 40 อันดับสองคือกลุ่มอายุ 41-50 ปี จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 30 ส่ วนวุฒิ
การศึกษาสูงสุดอันดับหนึ่งคือ ปริ ญญาโท จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 90 อันดับสองคือ ปริ ญญาเอก จานวน 5 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 10
3.2 ผลที่ ได้จากความคิดเห็ นของอาจารย์ต่อการนาเอารู ปแบบที่ มีประสิ ทธิ ภาพของระบบการตรวจเช็คและการ
ประมวลผลการเข้าชั้นเรี ยนอัตโนมัติโดยใช้รหัสแท่ง เพื่อสร้างเป็ นระบบต้นแบบ พบว่า อันดับหนึ่งคือ เห็นด้วยมาก คิดเป็ น
ร้อยละ 52 อันดับสองคือ เห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 20
3.3 ผลที่ ได้จากการส ารวจเกี่ ยวกับ การออกแบบของระบบต้น แบบพบว่า ส่ วนของการท างาน Input / Output
Specification และส่ วนของ Process สรุ ปว่ามีความจาเป็ นต่อระบบต้นแบบโดยดูจากร้อยละที่ เกินกว่า 50 ของทุกส่ วนการ
ทางาน
3.4 ผลที่ ไ ด้จ ากการส ารวจตารางที่ มี ค วามจาเป็ นของระบบต้น แบบ พบว่า ตารางที่ ต ้อ งใช้ในฐานข้อ มู ล คื อ
ตารางข้อมูลนักศึกษา ตารางข้อมูลรายวิชา ตารางข้อมูลหน่วยการเรี ยน และตารางข้อมูลการเข้าเรี ยน โดยสรุ ปจากจานวนที่
ได้มากที่สุดจากการตอบแบบสอบถาม ที่มีจานวนร้อยละเกิน 50
3.5 ผลที่ ได้จากความคิ ดเห็ น ของอาจารย์ต่อความส าคัญ เกี่ ยวกับส่ วนการทางานของระบบต้นแบบ ที่ มีระดับ
ความสาคัญมากที่สุดและมาก ที่มีผลร้อยละเกิน 50 พบว่ามีการเข้าสู่ระบบ การจัดการสารองข้อมูล การลงทะเบียนเรี ยน การ
แสดงข้อมูลวิชาที่สอน การประเมินผลการเรี ยน การปรับแต่งรู ปแบบการแสดงผล การจัดการข้อมูลส่วนตัว การค้นหาข้อมูล
และการสัง่ พิมพ์
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วิทยาการข้ อมูลเพื่อการวิเคราะห์ และคาดคะเนการเกิดอุบัติเหตุการจราจรทางบกในจังหวัดภูเก็ต
Data Science Analyze and Predict Traffic Accidents in Phuket.
พลวัต มณี สุรัตน์1* และ อรรถพล ปิ ลไลย์1
Ponlawat Maneesurat1*and Attapon Pillai 1

บทคัดย่อ
ปั จจุบนั Data Science หรื อ วิทยาการข้อมูล คือ การนาข้อมูลเก่าที่มีอยูแ่ ล้วมาใช้มาใช้ประโยชน์ เพื่อค้นหาสิ่ งที่เรา
ไม่รู้หรื ออยากจะรู ้ วิทยาการข้อมูล เป็ นขั้นตอนในการนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ เช่น เหมืองข้อมูลคือ การเอาข้อมูลในอดีต
มาค้นหาแบบแผน เพื่อนาไปใช้ทานายผล ตัวอย่าง ก็คือ การนาข้อมูลเก่าในอดีตที่ตอ้ งการจะรู ้ขอ้ มูลในอนาคต มาทานายว่า
อนาคตข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในทิ ศทางใด ซึ่ งสามารถนามาประยุกต์ใช้กบั เรื่ องอื่นได้อีกหลากหลาย ในที่ น้ ี
นามาใช้ในการวิเคราะห์และคาดคะเนเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุการจราจรทางบกในจังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะได้รู้วา่ ในอนาคตข้างหน้า
จะมีอุบตั ิเหตุจราจรทางบกเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดและมีสาเหตุใดที่ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุจราจรทางบกในจังหวัดภูเก็ต
โดยการเขี ย นโปรแกรมด้วยภาษา Python เพื่ อ ใช้อ ัล กอริ ธึม อนุ ก รมเวลา (time series)ของวิ ชาเหมื อ งข้อ มู ล
(Data mining) มาทาการวิเคราะห์และคาดคะเนข้อมูลเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุการจราจรทางบกในจังหวัดภูเก็ต และแสดงข้อมูลที่
ได้จากการวิเคราะห์คาดคะเนออกมากราฟ เพื่อที่ จะได้นาข้อมูลนั้นไปใช้ในการแก้ไขหรื อระวังอุบตั ิเหตุเพื่อลดอุบตั ิเหตุ
การจราจรทางบกในจังหวัดภูเก็ต
คาสาคัญ : วิทยาการข้อมูล (Data science) , เหมืองข้อมูล (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
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ปั จจุบนั Data Science หรื อ วิทยาการข้อมูล คือ การนาข้อมูลเก่าที่มีอยูแ่ ล้วมาใช้มาใช้ประโยชน์ เพื่อค้นหาสิ่ งที่เรา
ไม่รู้หรื ออยากจะรู ้ วิทยาการข้อมูล เป็ นขั้นตอนในการนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ เช่น เหมืองข้อมูลคือ การเอาข้อมูลในอดีต
มาค้น หาแบบแผน (Pattern) เพื่อนาไปใช้ทานายผล (Predict) โดยหลักการแล้ว วิทยากรข้อมูล นั้นเกิ ดประกอบขึ้ นจาก
3 ศาสตร์หลักๆ คือ สกิลเกี่ยวกับ โปรแกรมมิ่ง,ฐานข้อมูล,เหมืองข้อมูล,สถิติ,คณิ ตศาสตร์ วิทยาการข้อมูล คือการนาความรู ้
เดิ มที่ มีอยูม่ ารวมและประยุกต์เข้าด้วยกัน ผลลัพธ์ได้จากการทาวิทยาการข้อมูล ก็เช่น ค้นพบสิ่ งที่ เราไม่เคยรู ้มาก่ อนจาก
ข้อ มูล สร้ าง, Model ส าหรั บ การพยากรณ์ จากข้อ มู ลเก่ า และน าสิ่ งที่ ได้ไปใช้งานไห้ เกิ ดประโยชน์ สร้ าง ข้อมู ล ใหม่ ๆ
ที่ ส ามารถความมั่นใจในและสามารถตัดสิ น ใจได้ดี ข้ ึ น ในที่ น้ ี น ามาใช้ในการวิเคราะห์ และคาดคะเนเกี่ ยวกับ อุบัติเหตุ
การจราจรทางบกในจังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะได้รู้วา่ ใอนาคตข้างหน้าจะมีอุบตั ิเหตุจราจรทางบกเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดและมี
สาเหตุใดที่ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุจราจรทางบกในจังหวัดภูเก็ต
โดยการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เพื่อใช้อลั กอริ ธึมอนุกรมเวลา (time series) ของ วิชาเหมืองข้อมูล (Data
mining) ทานายผล (Predict) ในอนาคต ว่า จะมีอุบัติเหตุจราจรทางบกเกิ ดขึ้นมากน้อยเพียงใดและมีสาเหตุใดที่ ทาให้เกิ ด
อุบตั ิเหตุจราจรทางบกในจังหวัดภูเก็ต
วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจยั
1. นาข้อมูลเก่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
2. ทานายข้อมูลในอนาคตว่าอุบตั ิเหตุการจราจรทางบกในจังหวัดภูเก็ตจะเป็ นอย่างไร
3. เพื่อที่จะได้นาข้อมูลที่ทานายได้มาปรับปรุ งแก้ไขและป้ องกันเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุการจราจรทางบกในจังหวัดภูเก็ต
ขอบเขตของการวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการพยากรณ์การเกิดอุบตั ิเหตุการจราจรทางบกในจังหวัดภูเก็ตโดยใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิจาก
สานักงานสถิติแห่งชาติ และข้อมูลมีลกั ษณะเป็ นรายปี ระดับจังหวัด แหล่งที่มาของข้อมูลคือสถิติคดีอุบตั ิเหตุการจราจรทาง
บก จาแนกตามประเถทรถที่เกิดอุบตั ิเหตุ พ.ศ. 2549 - 2558โดยปั จจัยที่นามาศึกษาเบื้องต้นมีดงั นี้
1. รถจักรยาน
6. รถโดยสารขนาดเล็ก (รถตู)้
2. รถสามล้อ
7. รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิ คอัพ)
3. รถจักรยานยนต์
8. รถโดยสารขนาดใหญ่
4. รถสามล้อเครื่ อง
9. รถบรรทุก 10 ล้อ และมากกว่า
5. รถยนต์นงั่
10.แท็กซี่
โดยใช้เทคนิ คทฤษฏีทางสถิติหาจานวนการเกิดอุบตั ิเหตุการจราจรทางบกในจังหวัดภูเก็ต คือ ค่าแนวโน้มโดยใช้
Least Square Method
สิ่งทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ขอ้ มูลที่นามาช่วยแก้ไขและป้ องกันอุบตั ิเหตุการจราจรทางบกในจังหวัดภูเก็ต
2. นาข้อมูลเก่ามาประยุคใช้ไห้เกิดประโยชน์
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. เครื่ องมือที่ใช้
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การการเกิดอุบตั ิเหตุการจราจรทางบกในจังหวัดภูเก็ตประกอบด้วยเครื่ องมือดังต่อไปนี้
1.1 ANACONDA (Jupyter) เป็ นโปรแกรมหรื อซอฟต์แวร์ที่รองรับการเขียนภาษา python ใช้สาหรับเขียน
โปรแกรม
1.2 ภาษา Python
1.3 คอมพิวเตอร์, Laptop
2. ทฤษฏีหรื อสมการที่ใช้ในการพยากรณ์การเกิดอุบตั ิเหตุการจราจรทางบกในจังหวัดภูเก็ตมีดงั ต่อไปนี้
2.1 Least Square Method
𝑦̂ = 𝑎 + 𝑏𝑥
โดย

(1)

𝑦̂

คือ ค่าอนุกรมเวลาที่ตอ้ งการประมาณ

𝑎

คือ ระยะตัดแกน 𝑦

𝑏

คือ ความชันของเส้นตรง

𝑥

คือ แทนเวลาที่เก็บ

ในการคานวณค่า 𝑦̂ ต้องกาหนดค่า 𝑥 โดยมีขอ้ แม้วา่
2.1.1ถ้าจานวนข้อมูลเป็ นเลขคี่ ให้ใช้ปีที่อยูก่ ่ ึงกลางของข้อมูล มีคา่ 𝑥 = 0 สาหรับปี ที่อยูก่ ่อนปี กึ่งกลาง
ให้มีค่า 𝑥 เป็ น -1, -2, -3,…ส่วนปี ที่อยูห่ ลังปี กึ่งกลางให้มีค่า 𝑥 เป็ น 1, 2, 3,…ตามลาดับ
2.1.2ถ้าจานวนข้อมูลเป็ นเลขคู่ ให้กาหนดปี ที่อยูก่ ่ ึงกลางมีค่า 𝑥 = 1 และ 𝑥 = -1 ปี ที่อยูก่ ่อนจุดพเริ่ มต้น
ให้มีค่า 𝑥 เป็ น -3, -5, -7,… ส่วนปี ที่อยูห่ ลังจุดเริ่ มต้นให้มีค่า 𝑥 เป็ น 3, 5, 7,… ตามลาดับ
หลังจากทาการกาหนดค่า 𝑥 เรี ยบร้อยแล้วก็คานวณค่า 𝑎 และ 𝑏 จากสูตร
𝑎 = 𝑦̅

𝑏=

√𝑥𝑦
√𝑥 2

(2)

(3)

ผลและวิจารณ์ผล
- ข้อมูลเดิม : ปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2558
- ข้อมูลที่ทาการพยากรณ์ : ปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2564
- หน่วย : การเกิดอุบตั ิเหตุเป็ นครั้ง
แยกตามประเภทได้ดงั นี้
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ภาพที่ 1 ข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์ประเภทรถจักรยาน ปี พ.ศ. 2559 ถึง ปี 2564

ภาพที่ 2 ข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์ประเภทรถสามล้อ ปี พ.ศ. 2559 ถึง ปี 2564

ภาพที่ 3 ข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์ประเภทรถจักรยานยนต์ ปี พ.ศ. 2559 ถึง ปี 2564
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ภาพที่ 4 ข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์ประเภทรถสามล้อเครื่ องปี พ.ศ. 2559 ถึง ปี 2564

ภาพที่ 5 ข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์ประเภทรถยนต์นงั่ ปี พ.ศ. 2559 ถึง ปี 2564

ภาพที่ 6 ข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์ประเภทรถโดยสารขนาดเล็ก (รถตู)้ ปี พ.ศ. 2559 ถึง ปี 2564
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ภาพที่ 7 ข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์ประเภทรถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิ คอัพ)ปี พ.ศ. 2559 ถึง ปี 2564

ภาพที่ 8 ข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์ประเภทรถโดยสารขนาดใหญ่(ปิ คอัพ)ปี พ.ศ. 2559 ถึง ปี 2564

ภาพที่ 9 ข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์ประเภทรถบรรทุก 10 ล้อ และมากกว่าปี พ.ศ. 2559 ถึง ปี 2564
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ภาพที่ 10 ข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์ประเภทแท็กซี่ปี พ.ศ. 2559 ถึง ปี 2564

สรุ ปผลการวิจัย
จากการที่ได้ทาการพยากรณ์ขอ้ มูลจานวนการเกิดอุบตั ิเหตุการจราจรทางบกในจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ.
2564 จาแนกตามประเภทรถ คือ รถจักรยาน,รถสามล้อ,รถจักรยานยนต์,รถสามล้อเครื่ อง,รถยนต์นงั่ ,รถโดยสารขนาดเล็ก
(รถตู)้ ,รถบรรทุ กขนาดเล็ก (ปิ คอัพ),รถโดยสารขนาดใหญ่,รถบรรทุ ก 10 ล้อ และมากกว่า,แท็กซี่ ได้ผลออกมาดังตาราง
ต่อไปนี้
ตารางที1่ การพยากรณ์การเกิดอุบตั ิเหตุการจราจรทางบกในจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2564
Year
Private
Pickup
Heavy
Bicycle Tricycle Motorcycle Tuk tuk
car
Van
truck
Bus
truck Taxi
2559
1
1
62
0
30
8
19
1
3
2
2560
1
1
63
0
30
8
20
1
3
2
2561
1
1
64
0
30
8
20
1
3
2
2562
1
1
65
0
30
8
21
2
3
3
2563
1
1
66
0
31
8
21
2
3
3
2564
1
1
68
0
31
9
22
2
3
3

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี เนื่ องจากผูว้ ิจัยได้รับความช่ วยเหลื อ จากหลายๆฝ่ ายโดยเฉพาะอาจารย์ที่
ปรึ กษา คื อ อาจารย์ อรรถพล ปิ ลไลย์ ในการแนะนา ตรวจแก้ไข ให้ขอ้ เสนอแนะ ผูว้ ิจัยรู ้สึกซาบซึ้ งในความกรุ ณาของ
อาจารย์เป็ นอย่างยิง่ และขอขอบคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณ คณะอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ ได้ให้คาแนะนา ให้ความช่วยเหลือในการทางาน
วิจยั นี้ และยังได้รับการช่วยเหลือและกาลังใจจากคุณพ่อ คุณแม่ และเพื่อนๆ ตลอดจนบุคคลต่างๆที่ให้ความช่วยเหลืออีก
มากมาย ที่ผวู ้ จิ ยั ไม่สามารถกล่าวนามได้หมด จึงขอขอบคุณในความกรุ ณาและความปรารถนาดีของทุกท่านเป็ นอย่างยิง่
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การสั งเคราะห์ องค์ ประกอบของระบบบริหารจัดการสิ่ งแวดล้ อมการเรี ยนรู้ เพื่อการจัดการศึกษาบนเครื อข่ าย
สั งคมออนไลน์
The Synthesis of Elements of the Learning Environmental Management System for Education
Management on Online Social Network
ฉันทนา ปาปัดถา 1* และ สรญา เปรี้ ยวประสิ ทธิ์ 2
Chantana Papattha 1* and Sorraya Priaoprasit 2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี้ มีวตั ถุป ระสงค์เพื่ อสังเคราะห์ องค์ประกอบของระบบการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้
เพื่อการจัดการศึกษาบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เป็ นการวิจยั คุณภาพด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ ยวข้อง และทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 12 คน ที่ มีความเชี่ ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยีสาร
สารสนเทศเพื่อการศึ กษา เพื่อประเมินความเหมาะสมของระบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบของระบบการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้เพื่อการจัดการศึกษา
บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ มี 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) ระบบบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย
4 องค์ประกอบ ได้แก่ กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บสวนสอบสวน แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ กระบวนการ
ออกแบบ และการนาเสนอผลงาน และ (2) ขั้นตอนระบบบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ
ได้แก่ สร้างความสนใจ สารวจและค้นหา อธิ บายและสรุ ป ผล ขยายความรู ้ ประเมินผล และนาเสนอบนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
คาสาคัญ : การสังเคราะห์องค์ประกอบ, ระบบบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้, เครื อข่ายสังคมออนไลน์
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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
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บทนา
ปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของคนรุ่ นใหม่ ซึ่ งเห็นโดยทัว่ ไป
เช่น การสื่ อสารผ่าน MSN การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็ นผ่าน Social Network การค้นหาข้อมูลใน Google และ
Wikipedia การประกาศข่าวสารผ่าน Twitter และการดู วิดีโอคลิ ปผ่าน YouTube เป็ นต้น (ธนากร หวังพิพฒ
ั น์วงศ์, 2553)
โดยที่ ประเทศไทยได้ประกาศใช้กรอบนโยบายสารสนเทศฉบับแรกเมื่ อปี 2539 (IT2000) ต่อมาได้จดั ทากรอบนโยบาย
IT2010 (พ.ศ. 2544-2553) เพื่อเป็ นเข็มทิ ศชี้ น าการพัฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในช่ วงทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 21
โดยเน้ น 5e’s ได้ แ ก่ e-Government, e-Industry, e-Commerce, e-Education และ e-Society เพื่ อ ยกระดั บ เศรษฐกิ จ และ
คุณภาพชีวิตประชาชนไทย และนาพาประเทศไทยสู่ สังคมแห่ งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้ (Knowledge-based Economy and
Society) และในปั จจุบนั ประเทศไทยใช้กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร พ.ศ. 2554-2563 หรื อที่เรี ยกว่า
ICT 2020 กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า ICT เป็ นพลังขับเคลื่ อนสาคัญในการนาพาคนไทยสู่ ความรู ้และปั ญญาเศรษฐกิ จไทยสู่ การ
เติบโตอย่างยัง่ ยืน สังคมไทยสู่ความเสมอภาค (Smart Thailand 2020) (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร, 2554)
ดัง นั้ น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2554) จึ ง น าเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การศึ ก ษาซึ่ งเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ สาหรับสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทางการศึ กษามาใช้ และเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์การพัฒนาเศรษฐกิ จด้วย
สังคมแห่ งภูมิ ปั ญ ญาจาเป็ นต้องมี การประยุกต์ใช้ ICT ทั่วทั้งสังคม โดยอาศัยการศึ กษาและโครงสร้ างพื้ นฐานด้าน ICT
ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ประกอบกับภาครัฐจะต้องดาเนิ นการนา ICT มาใช้ในระบบการศึกษา ซึ่ งจะเป็ นปั จจัย
สาคัญที่เอื้อต่อการสร้างธรรมชาติที่มีวฒั นธรรมการใช้ ICT อย่างรู ้เท่าทันและมีธรรมาภิบาล
เมื่ อพิจารณาทิ ศทางการศึ กษาในศตวรรษที่ 21 หรื อ 21st Century Skills จุ ดเน้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของ
ผูเ้ รี ยน ได้แก่ ทักษะชีวติ และอาชีพ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม 4Cs ได้แก่ การคิด
วิเคราะห์ (Critical Thinking) การสื่ อสาร (Communication) การร่ วมมื อ (Collaboration) และความคิ ด สร้ างสรรค์ (Creativity)
(Partnership for 21st Century Skills: 2011) ส่ วนประเทศไทยได้กาหนดกรอบแนวคิด ในการจัดการศึกษาภายใต้บริ บทการ
สอนผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนรู ้ ทักษะที่ จาเป็ นเพื่ อให้ป ระสบความส าเร็ จในโลกทุ กวัน นี้ ได้แ ก่ การคิ ดอย่างมี วิจารณญาณ การ
แก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การสื่ อสารและการร่ วมมือ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการดาเนิ นชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะ
ด้านการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่ อและเทคโนโลยี ทักษะชี วิตและอาชี พ รวมถึงระบบการส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21 เพื่ อการสนับ สนุ น การเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต ดังนั้น การจัดการศึ กษาที่ มีคุณ ภาพเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ ทุ ก
ประเทศจะต้องให้ความสาคัญ เนื่ องจากการศึกษาเป็ นพื้นฐานที่จะนาไปสู่ การพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้าน ไม่วา่ จะเป็ น
การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมไปถึงการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ดังนั้น เมื่อประเทศไทยดาเนิ นการ
ปฏิรูปการศึกษา ซึ่ งประเสริ ฐ ผลิตผลการพิมพ์ (2554) กล่าวว่า การปฏิ รูปการศึกษาที่แท้จริ งควรปฏิรูปกระบวนทัศน์ดว้ ย
จากกระบวนทัศ น์ เดิ ม ที่ ค รู เป็ นผู ้ม อบความรู ้ ใ ห้ แ ก่ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาในสถาบัน ต่ า งๆ เปลี่ ย นเป็ นช่ ว ยกัน ออกแบบ
กระบวนการเรี ยนรู ้รวมกันระหว่างครู กบั เด็กและเยาวชนทุกคนในสังคม นัน่ คือ “กระบวนการเรี ยนรู ้สาคัญกว่าความรู ้” และ
“ครู มิใช้ผมู ้ อบความรู ้” แต่เป็ น “ผูอ้ อกแบบกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยเรี ยนรู ้ไปพร้อมๆ กันกับเด็กและเยาวชน” ซึ่ งเป้ าหมาย
ของการเรี ยนรู ้ จะมิใช่ตวั ความรู ้อีกต่อไป เพราะตัวความรู ้น้ นั มีมากมายมหาศาลเกินกว่าที่จะมอบให้นกั เรี ยนแต่ละชั้นปี ได้
อีกทั้งนักเรี ยนในศตวรรษใหม่มีหนทางค้นหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากทุกหนทุกแห่ ง ทั้งในสิ่ งแวดล้อม และในอินเทอร์ เน็ต
ดังนั้น กระบวนทัศน์ใหม่ที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ตลอดชีวิต เด็กและเยาวชนจะเรี ยนรู ้อะไรบ้างขึ้นอยูก่ บั
บริ บทของแต่ละคน แต่ที่ทุกคนควรมีความสามารถในการเรี ยนรู ้ตลอดเวลา ตลอดชีวติ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นใน
การจัดการเรี ยนการสอนจะต้องถื อว่า “ผูเ้ รี ยนมี ความสาคัญ ที่ สุด ” การศึ กษาจะต้องมุ่งหมายเพื่อสร้างและพัฒ นาผูเ้ รี ยน
“ให้เป็ นคนที่มีคุณธรรมและปั ญญา” มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) ไปในทิศทางที่ดี ทั้งในด้านกาย วาจา
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และใจ หรื อเป็ นคนเก่ง ดี และมีความสุ ข (พีระ พนาสุ ภณ, 2553) ซึ่ งการออกแบบรู ปแบบเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน นัก
ออกแบบจะต้องพิจารณาลักษณะของกลุ่มนักเรี ยนเป้ าหมาย สิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ ความจาเป็ นที่ ตอ้ งมีการเรี ยน บทเรี ยน
สื่ อ และงานการเรี ยนรู ้ (ณมน จีรังสุ วรรณ, 2555) และ สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการสอนและการเรี ยนรู ้คิด คือที่ซ่ ึ งมีการ
ทากิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งใช้กระบวนการคิ ดเป็ นประจา และผูเ้ รี ยนกับ ครู ทากิ จกรรมสะท้อนความคิ ด หรื ออภิ ปราย
เกี่ยวกับความคิดของตน ครู สามารถจัดชั้นเรี ยนให้มีสภาพแวดล้อมดังกล่าว โดยให้ความสนใจกับการจัดชั้นเรี ยน การใช้สื่อ
การเรี ยนการสอน และกิจกรรมและการปฏิสมั พันธ์ในชั้นเรี ยน (ชนาธิป พรกุล, 2554)
ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ในการจัดการศึกษาบนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ เพื่อหาแนวทางการจัดการศึกษาที่ เหมาะสมกับยุคดิ จิทลั โดยนาเครื อข่ายสังคมออนไลน์มาเป็ นเครื่ องมือสาหรับ
ผูเ้ รี ยนในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และผลที่ได้สามารถนาไปใช้จริ งในการจัดการศึกษา
ที่จะส่ งผลให้เกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการสร้างความรู ้ใหม่ดว้ ยตนเอง ในขณะที่ผสู ้ อนสามารถติดตามผลการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนได้หลายช่องทาง และตรวจสอบความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนได้อย่างเป็ นระบบ นอกจากนี้ ยงั ส่ งผลให้เกิ ดการนา
เทคโนโลยีสารสารเทศและการสื่ อสารผ่านช่องทางต่างๆ มาใช้ในการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ในการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสม และนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ทางการศึกษา

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิจัย เชิ ง คุ ณ ภาพที่ เน้ น กระบวนการการวิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ จ ากแนวคิ ด และทฤษฎี
ที่เกี่ ยวข้อง เพื่อหาองค์ประกอบของระบบ และทาการประเมินความเหมาะสมของระบบ โดยผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 12 คน
ดังนั้น คณะผูว้ ิจยั จึงพิจารณาคัดเลือกแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กบั การวิจยั รวมถึงเหมาะสมต่อการนาไป
พัฒนาระบบ ได้แก่
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริ หารจัดการและการจัดการศึกษาในยุคดิจิทลั เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์หา
องค์ประกอบการจัดการศึ กษาที่ เหมาะสมในยุคดิ จิทัล มาใช้เป็ นกระบวนการในการจัดการศึ กษาที่ มีความยืดหยุ่นและ
ประยุกต์ใช้ได้กบั ทุกรายวิชา
2. การใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์หาองค์ประกอบประเภทเครื่ องมือบนเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ที่มีความเหมาะสมต่อการจัดการศึ กษา และสามารถใช้งานได้หลากหลาย ครอบคลุมทุ กกระบวนการจัด
การศึกษา สามารถเลือกประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม และไม่เป็ นการเพิ่มต้นทุนหรื อมีปัญหาด้านลิขสิ ทธิ์โปรแกรมด้วย
3. การจัดการสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ที่จะใช้ในการกาหนดบริ บท
หรื อลาดับเหตุการณ์ที่เป็ นสิ่ งแวดล้อมเพื่อการเรี ยนรู ้เสมือนที่มีอยูใ่ นระบบเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และครู ผสู ้ อนสามารถ
นามาใช้ได้อย่างง่ายดาย
4. กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์กระบวนการเรี ยนให้เหมาะสมกับกิ จกรรมต่างๆ ที่จะ
นาไปออกแบบการเรี ยนการสอน และเหมาะสมกับรู ปแบบบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ได้ และจากการสังเคราะห์
คณะผูว้ ิจัยได้เลื อกกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บสวนสอบสวน เนื่ องจากมี ความเหมาะสมกับระบบที่ พฒ
ั นาที่ สุ ด
ทั้งเป็ นกระบวนการเรี ยนการสอนที่ผสู ้ อนเป็ นผูส้ ร้างสถานการณ์ที่น่าสนใจ และท้าทาย เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากปั ญหา
และเกิ ด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเอง ด้ว ยวิ ธี ก ารสื บ สวนสอบสวนจากข้อ มู ล ที่ มี อ ยู่ ซึ่ งจะน าไปสู่ ก ารสั ง เกต การอธิ บ าย
การพยากรณ์ และการนาไปใช้ในการแก้ปัญหา
5. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์หากระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ที่นาไป
ประยุกต์ใช้กบั กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนและเครื่ องมือต่างๆ บนสื่ อสังคมออนไลน์
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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เมื่อได้องค์ประกอบของระบบการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ในการจัดการศึ กษาบนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ ทาการออกแบบรู ปแบบของระบบการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ในการจัดการศึกษาบนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ และน าไปประเมิ น ความเหมาะสมจากผูท้ รงคุ ณวุฒิ จานวน 12 คน ที่ มีความเชี่ ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาเพื่อประเมินความเหมาะสมของระบบ และทาการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิดว้ ยการ
หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลและวิจารณ์ผล
จากการสังเคราะห์องค์ประกอบของระบบการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ในการจัดการศึกษาบนเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ สามารถนาเสนอระบบบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ในการจัดการศึกษาบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ฉบับร่ าง ก่อนนาไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิจานวน 12 คน ประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบ ดังนี้

ภาพที่ 1 ระบบบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ในการจัดการศึกษาบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ฉบับร่ าง
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จากการส่ งระบบบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ในการจัดการศึ กษาบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ฉบับร่ าง
พร้อมคาอธิ บายระบบฯ ให้ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั 12 ท่านประเมินความเหมาะสม พร้อมข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อนามาออกแบบ
ระบบฯ ให้มีความสมบูรณ์ที่สุดก่อนนาไปพัฒนาเป็ นระบบจริ ง ดังนั้น คณะผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการปรับปรุ งระบบฯใหม่ ดังนี้

ภาพที่ 2 ระบบบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ในการจัดการศึกษาบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ฉบับปรับปรุ ง
จากภาพที่ 2 ระบบบริ ห ารจัด การสิ่ ง แวดล้อ มการเรี ย นรู ้ ใ นการจัด การศึ ก ษาบนเครื อ ข่ ายสั ง คมออนไลน์
ฉบับปรับปรุ ง มีคาอธิบายระบบบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ในการจัดการศึกษาบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ในการ
พัฒนารู ปแบบระบบบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ในการจัดการศึ กษาบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ใช้กระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบสื บสวนสอบสวน (Inquiry Process) ซึ่ งวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545: 42-43) ได้ระบุข้ นั ตอนกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบสื บสวนสอบสวน (Inquiry Process) และสามารถนามาออกแบบเป็ นระบบบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมการ
เรี ยนรู ้ในการจัดการศึกษา บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ดังนี้
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1. สร้ างความสนใจ
1.1 จัดสถานการณ์หรื อเรื่ องราวที่น่าสนใจเพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน สังเกต สงสัยในเหตุการณ์หรื อเรื่ องราว
1.2 กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนสร้างคาถาม กาหนดประเด็นที่จะศึกษา
2. สารวจและค้ นหา
2.1 ผู ้เ รี ยนวางแผนก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบตั้ งสมมติ ฐ าน และก าหนดทางเลื อ กที่
เป็ นไปได้
2.2 ผูเ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลข้อสนเทศ หรื อปรากฏการณ์ต่างๆ โดยมีกระบวนการทางาน
ออกแบบ ดังนี้
2.2.1 วิเคราะห์ โ จทย์ที่ มี ม าให้ แ ก้ไ ข (Program Analysis) จุ ด เริ่ ม ต้น ของงานออกแบบ คื อ ปั ญ หา
เมื่ อ มี ปั ญ หา มี โ จทย์ จึ ง มี ก ารออกแบบแก้ไ ข ซึ่ งโจทย์ที่ ว่า นั้น มี ค วามยากง่ า ยต่ างกัน แล้ว แต่ ช นิ ด ของงาน แต่ โ จทย์
ไม่มีทางออกแบบได้ถา้ ปราศจากการวิเคราะห์หลักๆ สาหรับโจทย์งานกราฟิ กมักจะเป็ นดังนี้
- What เราจะท างานอะไร? ก าหนดเป้ า หมายของงานที่ จ ะท า ซึ่ งเป็ นเรื่ อ งเบื้ อ งต้น ในการ
ออกแบบที่ เราจะต้อ งรู ้ ก่ อนว่า จะก าหนดให้ งานของเราบอกอะไร (Inform) เช่ น เผยแพร่ ป ระชาสัม พัน ธ์ บอกทฤษฎี
หรื อหลักการ และเพื่อความบันเทิง เป็ นต้น
- Where งานของเราจะนาไปใช้ที่ไหน? เช่น งานออกแบบผนังร้านหนังสื อที่สยามสแควร์ ที่เต็ม
ไปด้วยร้านค้า แหล่งวัยรุ่ น คงต้องมีสีสันฉูดฉาดสะดุดตามากกว่าร้านแถวสี ลม ซึ่งเป็ นสถานที่ในเขตคนทางานซึ่ งมีอายุมาก
ขึ้น
- Who ใครคือคนที่ มาใช้งาน? หรื อกลุ่มผูใ้ ช้งานเป้ าหมาย (User Target Group) เป็ นเรื่ องสาคัญ
ที่สุดในการวิเคราะห์โจทย์เพื่อการออกแบบ เพราะผูใ้ ช้งานเป้ าหมายอาจเป็ นตัวกาหนดแนวความคิดและรู ปลักษณ์ของงาน
ออกแบบ เช่น งานออกแบบโปสเตอร์ สาหรับผูใ้ หญ่ เราต้องออกแบบโดยใช้สีจานวนไม่มากไม่ฉูดฉาด และต้องใช้ตวั อักษร
ที่มีขนาดใหญ่ รวมถึงการจัดวางอย่างเรี ยบง่ายมากกว่าผูใ้ ช้ในวัยอื่นๆ
- How แล้วจะทางานชิ้นนี้ อย่างไร? การคิดวิเคราะห์ในขั้นสุ ดท้ายนี้ อาจจะยากสักหน่อย แต่เป็ น
การคิดที่รวบรวมการวิเคราะห์ที่มีมาทั้งหมดกลัน่ ออกมาเป็ นแนวทาง
2.2.2 สร้ างแนวคิ ด หลัก ในการออกแบบให้ ไ ด้ (Conceptual Design) งานที่ ดี ต ้อ งมี แ นวความคิ ด
(Concept) แต่ไม่ได้หมายความว่างานที่ไม่มีแนวความคิดจะเป็ นงานที่ไม่ดีเสมอไป งานบางงานไม่ได้มีแนวความคิด แต่เป็ น
งานออกแบบที่ตอบสนองต่อกฎเกณฑ์การออกแบบ (Design Criteria) ที่มีอยูก่ ็เป็ นงานที่ดีได้เช่นกัน เพียงแต่ถา้ ลองเอางานที่
ดี ม าว่า งเที ย บกัน 2 ชิ้ น อาจจะไม่ รู้ สึ ก ถึ งความแตกต่ า งอะไรมากมายนั ก ในตอนแรก แต่ เมื่ อ เรารู ้ ว่างานชิ้ น ที่ ห นึ่ งมี
แนวความคิดที่ดี ในขณะที่อีกชิ้นหนึ่งไม่มี งานชิ้นที่มีแนวความคิดจะดูมีคุณค่าสูงขึ้นจนเราเกิดความรู ้สึกแตกต่าง
2.2.3 ศึ กษางานหรื อกรณี ตวั อย่างที่ มีอยู่แล้ว (Case Study) การศึ กษากรณี ตวั อย่าง เป็ นการวิเคราะห์
ข้อดีขอ้ เสี ยของงานที่มีอยูแ่ ล้ว เพื่อนามาประยุกต์ใช้ออกแบบในงานต่อไป ดังนั้นการทากรณี ศึกษานับเป็ นเรื่ องสาคัญมาก
ทีเดียวในงานออกแบบ เพราะเปรี ยบเสมือนตัวชี้แนะหนทางในการออกแบบ หรื อแก้ไขปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ต่อไป แต่
จงระวังว่าอย่าไปติ ดกับรู ปแบบที่ ชื่นชอบมาก เพราะอาจจะทาให้ติดกับกรอบความคิ ดติ ดกับภาพที่ เห็ น จนบางครั้งไม่
สามารถสร้ างสรรค์ง านใหม่ ๆ ออกมาได้ ซึ่ งการติ ด รู ป แบบหรื อ ภาพมากเกิ น ไปนี้ เอง อาจจะซึ ม ซับ มาสู่ งานต่ อ ไป
จนกลายเป็ นการตบแบบหรื อลอกแบบชาวบ้านนัน่ เอง
3. อธิบายและสรุปผล
3.1 ผูเ้ รี ยนนาข้อมูลข้อสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุ ปผล และนาเสนอผลในรู ปแบบต่างๆ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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3.2 การค้นพบในขั้นนี้ อาจสนับสนุ นหรื อโต้แย้งกับสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ หรื อไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ ต้ งั ไว้
แต่ไม่วา่ ผลจะอยู่ในรู ปใดก็สามารถสร้างความรู ้ และช่วยให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ได้ ซึ่ งสามารถนาเสนอออกมาได้ ตามขั้นตอน
ดังนี้
3.2.1 งานออกแบบร่ าง (Preliminary Design) การออกแบบร่ างเป็ นเรื่ องสาคัญที่ หลายคนมักมองข้าม
การออกแบบร่ าง คือ การออกแบบร่ างเอาแนวความคิดที่มีออกมาตีความเป็ นแบบ ซึ่งส่วนใหญ่เวลาทางานมักจะต้องสเก็ตซ์
งานด้วยมือออกมาเป็ นแบบร่ างก่อน เพราะการสเก็ตซ์จากมือ คือการถ่ายทอดสิ่ งที่อยูใ่ นสมองให้เห็นจากสิ่ งที่เป็ นนามธรรม
ออกมาแบบเป็ นรู ปธรรม ความคิดออกมาจากสมองกลายเป็ นสิ่ งที่เห็นได้จบั ต้องได้บนกระดาษ การสเก็ตซ์ดว้ ยมืออาจไม่ได้
สวยอะไรมาก แต่ทาให้สามารถเข้าใจได้คนเดียว หรื อเพื่อนที่ ร่ วมงานเข้าใจร่ วมกันได้ ซึ่งสิ่ งที่สเก็ตซ์น้ ีถือว่าเป็ นแบบร่ างที่
จะนาไปทาต่อไป มีวธิ ีการอยู่ 6 ขั้นตอนดังนี้
1) แสวงหาข้ อ บกพร่ อง (Mess Finding) หลั ง จากที่ ได้ ท าการออกแบบร่ างจากข้ อ มู ล
แนวความคิดที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาแล้วนั้น ต้องทาการหาข้อบกพร่ องหรื อจุดที่ไม่ดีของแบบร่ าง เพื่อดาเนินการหาข้อมูลและ
ทาการปรับปรุ งแก้ไข
2) รวบรวมข้อมู ล (Data Finding) เมื่ อหาจุ ดบกพร่ องของแบบร่ างพบแล้วนั้ น ให้ ด าเนิ น การ
รวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ เพื่อนาข้อมูลที่คน้ พบที่มีความเชื่ อมโยงเพื่อนามาปรับแก้แบบร่ างในส่ วนที่ มี
ความบกพร่ องของแบบร่ างเกิดขึ้นนั้นให้งานออกมาสมบูรณ์ เหมาะสมกับประเด็นหัวข้อที่ทาการออกแบบ
3) มองปั ญ หาทุ กด้าน (Problem Finding) ตั้งประเด็ น ค าถามจากแบบร่ างและข้อบกพร่ องที่
ค้นพบเพื่อหาคาตอบที่เชื่อมโยงไปยังความคิดที่หลากหลายในประเด็นข้อแสวงหาความคิดที่หลากหลาย
4) แสวงหาความคิดที่หลากหลาย (Idea Finding) เมื่อมองปัญหาทุกด้านเชื่อมโยงมายังความคิด
ที่หลากหลายเพื่อให้ได้ประเด็นคาตอบของปั ญหานั้นๆ แล้วเขียนเป็ นประเด็นของความคิดที่คน้ พบเพื่อเชื่อมโยงไปยังการ
หาคาตอบของปั ญหาที่เป็ นข้อค้นพบ
5) หาค าตอบที่ รอบด้าน (Solution Finding) แสวงหาความคิ ด ที่ ห ลากหลายเป็ นข้อ มู ลที่ จ ะ
สนับสนุนในการเลือกคาตอบที่ถูกต้อง และตอบประเด็นของปั ญหานั้นได้อย่างสมบูรณ์และมีคุณภาพ
6) หาข้อสรุ ป ที่ เหมาะสม (Acceptance Finding) เมื่ อได้ค าตอบหลายประเด็ น ต้องท าการหา
ข้อสรุ ปของคาตอบที่ถูกต้องเหมาะสมที่ สุด สาหรับการสรุ ปประเด็นของการออกแบบร่ างงานกราฟิ กต่างๆ เพื่อนาข้อสรุ ป
นั้นๆ ปรับแก้ในแบบร่ าง และดาเนินการออกแบบจริ งต่อไป
3.2.2 ออกแบบจริ ง (Design) การออกแบบจริ งนั้นเป็ นการพัฒนาจากแบบร่ างที่มีอยู่ ที่ผา่ นการคัดเลือก
แล้วที่จะนาไปผลิตต่อไป แล้วแต่ความถนัดของคนออกแบบแต่ละคน อาจจะเป็ นการใช้ Freehand หรื อนาไปออกแบบใน
โปรแกรมที่ตนถนัด ไม่วา่ จะเป็ น Photoshop, IIIustrator, Coreldraw ฯลฯ
4. ขยายความรู้
ผูเ้ รี ยนนาความรู ้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู ้เดิมหรื อแนวคิดที่ได้คน้ คว้าเพิ่มเติม หรื อนาข้อสรุ ปที่ได้ไป
อธิ บายเหตุการณ์ อื่นๆ โดยมีกระบวนการขั้นตอนในการขยายความรู ้เพื่อให้เกิ ดความคิดสร้างสรรค์ซ่ ึ งหมายถึงความคิ ด
เชื่อมโยงที่พยายามหาทางออกหลายๆ ทาง ใช้ความคิดที่หลากหลาย แสวงหาความเป็ นไปได้ใหม่ๆ และคิดนอกกรอบ คัดสรร
หาทางเลือกใหม่ๆ และพยายามปรับปรุ งให้ดีข้ ึนเรื่ อยๆ
5. ประเมินผล
เป็ นการประเมิ น การเรี ย นรู ้ ด้ว ยกระบวนต่ า งๆ ว่า ผู ้เรี ย นมี ค วามรู ้ อ ะไร อย่า งไร และมากน้ อ ยเพี ย งใด
ผูป้ ระเมิ น ได้แก่ เพื่อน และครู โดยจะประเมิ น จากการนาเสนองานที่ ได้ทาการออกแบบจริ ง ซึ่ งขั้นตอนการสร้างงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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นาเสนอข้อมูล หากต้องการสร้างงานนาเสนอข้อมูลให้ได้ดีน้ นั ขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบหลายส่ วน เริ่ มตั้งแต่ขอ้ มูลที่จะใช้
บรรยาย ลาดับ การน าเสนอ วิธีการน าเสนอ บรรยากาศในขณะบรรยาย ฯลฯ ปั จจัยต่างๆ เหล่านี้ บางอย่างก็ควบคุ มได้
บางอย่างก็ไม่สามารถควบคุมได้ แต่การเตรี ยมพร้อมในการบรรยายไว้ก่อนจะเป็ นการดีที่สุด เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ ขั้นตอนในการสร้างงานนาเสนอข้อมูล เพื่อนาเสนอผลงาน มีดงั ต่อไปนี้
1) การวางแผน ผูเ้ รี ยนจะต้องทราบก่อนว่าการนาเสนอครั้งนี้ มีจุดประสงค์หลักเพื่ออะไร ต้องการให้อะไร
กับผูฟ้ ั งบ้าง และที่ สาคัญที่ สุดคือผูฟ้ ังเป็ นใคร เพื่อจะได้ใช้เตรี ยมการเรื่ องข้อมูล และรู ปแบบการนาเสนอได้เหมาะสมกับ
ผูฟ้ ัง
2) การจัดเตรี ยมการนาเสนอ เป็ นการลาดับขั้นตอนการจัดทาสไลด์ ทาได้หลายแบบ บางท่านเริ่ มจากสร้าง
สไลด์ก่อนแล้วค่อยเรี ยงลาดับสไลด์ภายหลัง บางท่านวางโครงร่ างด้วยข้อความก่อน ดังนั้นจะขอสรุ ปถึงขั้นตอนดังกล่าวได้
8 ขั้นตอนดังนี้
2.1) เตรี ยมข้อมูลในสไลด์ เป็ นการหาข้อมูลที่จะต้องใช้สาหรับการนาเสนอ ควรเน้นเฉพาะข้อมูลที่เห็น
ว่าจาเป็ นจริ งๆ และเหมาะกับผูฟ้ ังกลุ่มเป้ าหมายที่วางไว้ วิธีน้ ีจะช่วยในการวางกรอบของข้อมูลที่จะนาเสนอ
2.2) กาหนดหัวข้อหลักที่ ใช้เป็ นจุดขายสาคัญ เมื่อได้ขอ้ มูลที่ ตอ้ งการครบแล้ว ก็กาหนดหัวข้อที่ สาคัญ
โดยเลือกสิ่ งที่น่าจะต้องตาต้องใจผูฟ้ ัง เพราะเป็ นขั้นตอนแรกของความสาเร็ จในงานนาเสนอ
2.3) วางโครงร่ าง เรี ยงลาดับหัวข้อว่าจะนาเสนอหัวข้อใดก่อนหลัง จะกล่าวรายละเอียดหรื อกล่าวอย่าง
คร่ าวๆ การวางโครงร่ างเป็ นสิ่ งที่ สาคัญทาให้สามารถรวมความคิดทั้งหมดที่ ใช้ในการนาเสนอ และมีลาดับการนาเสนอที่
ถูกต้อง
2.4) ตกแต่งเพื่อให้น่าสนใจ หลังจากได้หัวข้อที่จะใส่ ในแต่ละสไลด์แล้ว ตอนนี้ ก็ถึงเวลาที่จะทาให้สไลด์
ดูเป็ นมืออาชีพ และน่าสนใจยิง่ ขึ้นด้วยการตกแต่งสไลด์ให้ดูสวยงาม โดยการใช้สีสนั ใส่รูปภาพ ใส่กราฟ ตาราง และลูกเล่น
ในการเปลี่ยนสไลด์หรื อแสดงข้อความ
2.5) เตรี ยมข้อมูลเกี่ยวกับการตอบคาถาม ควรคาดเดาไว้ดว้ ยว่าผูฟ้ ังจะถามสิ่ งใดบ้าง เพื่อเตรี ยมสไลด์ไว้
ในส่วนนี้
2.6) การเตรี ยมเวลาสาหรับการแสดงสไลด์ และคาถามจากผูฟ้ ั ง การควบคุมเวลาเป็ นสิ่ งสาคัญ ในการ
นาเสนอ ต้องทราบก่อนว่ามีเวลาเท่าไร สาหรับการบรรยายทั้งหมด และควรเผื่อเวลาสาหรับการตอบคาถามด้วย
2.7) ระบบการตรวจสอบความถู กต้องของข้อมู ล และความผิ ดพลาดในสไลด์ ก่ อนน าเสนอทุ กครั้ ง
ควรตรวจสอบให้ถี่ถว้ นอีกครั้ง ไม่วา่ จะเป็ นการตรวจสอบตัวสะกด ลาดับสไลด์ การอ้างอิงข้อมูล หรื อวันที่สาหรับนาเสนอ
สิ่ งเหล่านี้ไม่ควรผิดพลาด จะทาให้ดูไม่เป็ นมืออาชีพ
2.8) เอกสารที่ ใช้ประกอบการบรรยาย สิ่ งสุ ดท้ายที่ สาคัญและขาดไม่ได้ คือเอกสารประกอบการบรรยาย
เพราะเอกสารเหล่านี้ เป็ นตัวดึ งให้ผูฟ้ ั งจดจ่ออยู่กับการบรรยาย และยังสามารถจดโน้ต หรื อคาถามที่ สงสัยไว้ได้ เราควร
เตรี ยมเอกสารไว้แจกให้เพียงพอกับผูเ้ ข้าฟังการบรรยาย
3) การซักซ้อมก่ อนการนาเสนอ เมื่ อสร้างงานนาเสนอเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว สิ่ งที่ ควรกระทาต่อไปคื อการ
ซักซ้อมเตรี ยมการก่อนการนาเสนอ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในข้อมูล และเข้าใจอย่างถ่องแท้ มีลาดับการนาเสนอที่ถูกต้อง
และยังทาให้เกิดความมัน่ ใจมากขึ้น
4) การนาเสนอจริ ง ในขณะบรรยายควรสร้างบรรยากาศที่ดีเป็ นกันเองกับผูฟ้ ัง ต้องใช้น้ าเสี ยง คาพูด กริ ยา
ท่าทางให้เหมาะสมกับผูฟ้ ั งด้วย การนาเสนอจริ งเป็ นตัวพิสูจน์ว่าการเตรี ยมการของคุ ณมีประสิ ทธิ ภาพมากน้อยเพียงใด
ถ้าคุณเตรี ยมการมาพร้อม นัน่ ก็ถือได้วา่ คุณประสบผลสาเร็ จไปครึ่ งหนึ่งแล้ว
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6. เครื อข่ ายสังคมออนไลน์ ยุคดิจทิ ลั G-Suite for Education ประกอบด้วย
6.1 G-Site คือพื้นที่ ทางานใช้แบ่งปั นสาหรับชั้นเรี ยน ครู และนักเรี ยนสามารถสร้างเว็บไซต์ของตนเองหรื อ
โครงการได้โดยที่ไม่ตอ้ งเขียนรหัส โค้ด หรื อภาษาคอมพิวเตอร์ ทางานได้ง่ายเหมือนการทาเอกสาร สามารถเปิ ดใช้งานได้
ทุกแห่งด้วยเว็บเบราเซอร์บนคอมพิวเตอร์ Mac, PC และ Linux หรื อ Smart Phone ได้
6.2 G-Classroom เป็ นเครื่ องมือช่วยในการจัดการ มอบหมายงาน สร้าง ตรวจ และให้คะแนนงานสามารถ
ตรวจสอบผูเ้ รี ยนได้วา่ ทางานเสร็ จตามกาหนดนัดหมายหรื อไม่ และแสดงความคิดเห็นได้โดยตรง รวมทั้งการตัดเกรดได้
ในที่เดียวกัน ผูเ้ รี ยนสามารถเปิ ดดูเนื้ อหาของชั้นเรี ยนได้ ติดตามงาน และตรวจสอบวันครบกาหนดงานได้ดว้ ยการล็อกอินเข้า
สู่หอ้ งเรี ยน และค้นหางานของตนเองได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งงานทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอยูใ่ น แฟ้มงานภายใน Google Drive
6.3 G-Doc เอกสารมีชีวิตด้วยการแก้ไขที่ ชาญฉลาด และเครื่ องมือจัดรู ปแบบที่ ช่วยให้สามารถจัดรู ปแบบ
ข้อความและย่อหน้าได้ง่ายๆ เลือกจากแบบอักษรเป็ นพันๆ แบบ เพิ่มลิงก์ภาพ ภาพวาด และตารางได้เข้าถึงเอกสารของคุณ
ได้ทุ กที่ ทุ กเวลา สร้ าง และแก้ไขเอกสารของคุ ณ ได้จากทุ กที่ ไม่ว่าจะใช้โทรศัพ ท์ แท็ บเล็ต หรื อคอมพิ วเตอร์ ทุกคน
สามารถทางานร่ วมกันในเอกสารฉบับเดี ยวกัน ในเวลาเดี ยวกันสามารถทางานร่ วมกับ Microsoft Word โดยเปิ ดแก้ไข
แปลงไฟล์ Word เป็ น Google เอกสาร และกลับกันได้
6.4 G-Sheet มีลกั ษณะการทางานคล้ายๆ กับ Microsoft Excel มีการสร้าง Column Row สามารถใส่ ขอ้ มูล
ต่างๆ ลงไปใน Cell ได้ คานวณสูตรต่างๆ ได้ แต่วธิ ีการใช้สูตรคานวณจะแตกต่างจาก Excel ไม่ตอ้ งติดตั้งที่เครื่ อง สามารถ
ใช้งานบน Web ได้โดยไฟล์จะถูกบันทึ กไว้ที่ Server ของ Google ทา ให้สามารถเปิ ดใช้งานได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดเพียงมี
Web Browser และ อินเทอร์ เน็ต สามารถแชร์ไฟล์ให้ผอู ้ ื่นร่ วมใช้งานได้ และมีระบบ Real Time Save อัตโนมัติ นอกจากนี้
ยังสามารถ Save หรื อ Export ออกมาใช้งานกับ Microsoft Excel ได้
6.5 G-Slide สไลด์ช่วยให้สามารถสร้าง แก้ไข ทางานร่ วมกัน และนาเสนอได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ทางานได้กับ
Microsoft PowerPointได้สามารถเปิ ด และแก้ไขไฟล์ Microsoft PowerPoint แปลงไฟล์ PowerPoint เป็ น Google สไลด์
และกลับกันได้
6.6 G-Forms การสร้ างแบบฟอร์ ม ส าหรั บ กรอกข้อมู ล เช่ น แบบประเมิ น แบบสอบถาม ใบสมัค รงาน
แบบฟอร์ มส าหรั บ การเก็บ ข้อมู ลแบบทดสอบ ฯลฯ การน าฟอร์ ม ไปประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอน เช่ น การสร้ าง
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน การสร้างแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน การสร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บ
ข้อมูลต่างๆ เป็ นต้น ซึ่ง Google Forms สามารถสร้างแบบทดสอบ และสามารถตรวจคาตอบพร้อมทั้งให้ผลตอบกลับไปยัง
นักเรี ยนได้
6.7 G-Photo เป็ นแอปพลิ เคชัน และบริ ก ารใหม่ จ าก Google ที่ มี ไ ว้ส าหรั บ จัด การรู ป ภาพและวิ ดี โ อ
โดยจะเน้น การสารองรู ป ภาพและวิดี โอในอุ ปกรณ์ ของเราไปเก็บ ไว้ในรู ป แบบ Butt Storage ร่ วมกับ Google Drive
ซึ่ งสามารถสารองรู ปภาพ และวิดีโอได้ไม่จากัด สามารถใช้งานได้บน Android, iOS, Mac และ Windows พร้อมกันนี้
สามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่ photos.google.com ได้ดว้ ย
6.8 G-Hangout ติดต่อได้ทุกเวลาด้วยวิดีโอ เสี ยง หรื อข้อความ ใช้การแชทด้วยข้อความสาหรับถามคาถาม
สั้นๆ และใช้แฮงเอาท์สาหรับแฮงเอาท์วดิ ีโอเป็ นกลุ่ม ช่วงเวลาที่เปิ ดให้เข้าพบ และการทัศนศึกษา แบบเสมือนจริ ง
6.9 G-Translate โปรแกรมแปลภาษาโดยอ้างอิงสถิติในการแปล (ซึ่ งสามารถแปลได้แบบข้อความและทั้ง
เว็บ) โดยปกติแล้วโปรแกรมส่วนใหญ่จะใช้แนวทางอ้างอิงกฎ และต้องใช้การนิ ยามคาศัพท์ และไวยากรณ์จานวนมากใน
การแปล แต่ทีมงาน Google (กูเกิ ล) ได้ทาการเพิ่มข้อมูลจานวนมากให้กบั โปรแกรมทั้งภาษาเดี ยวกันและภาษาปลายทาง
และเพิ่มข้อความตัวอย่างการแปลที่ แปลโดยมนุ ษย์ ซึ่ งทางที มงาน Google (กูเกิ ล) ได้ใช้เทคนิ คเชิ งสถิติ ให้โปรแกรม
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อ้างอิงหลักการ กลุ่มคา ที่ มนุ ษย์ได้ทาการแปลไว้ โดยทีมงาน Google ได้แจ้งไว้วา่ ได้ผลลัพท์ที่ดีกว่าวิธีเดิม สาหรับการ
ทางานของ Google Translate จะใช้คอมพิวเตอร์ หลายตัวในการประมวลผล โดยเครื่ องนี้ จะใช้ในการแปลภาษา เรี ยกว่า
"Statistical Machine Translation" หรื อ "ระบบการแปลภาษาเชิ งสถิติ" ซึ่ งเป็ นวิธีที่คอมพิวเตอร์ ใช้แปลความหมายของ
ประโยค โดยอ้างอิงจากรู ปแบบของข้อความจานวนมาก เพื่อให้ขอ้ ความที่แปลมีความใกล้เคียงกับภาษามนุษย์
6.10 G-Calendar ใช้เวลากับการวางแผนน้อยลง และมีเวลาลงมือทามากขึ้นด้วยปฏิทินที่แชร์ได้ซ่ ึงผสานรวม
กับ Gmail ไดรฟ์ รายชื่อติดต่อ Sites และแฮงเอาท์ได้อย่างไร้รอยต่อ
6.11 YouTube คื อเว็บ ไซต์ที่ให้บ ริ การด้านวิดีโอ ผูใ้ ช้จะเป็ นผู ้ Upload VDO ขึ้ น ไปเพื่ อ Share กับ User
อื่น เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนความบันเทิง ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการเรี ยนการสอน ไม่วา่ จะเป็ นการสอนแบบสด แบบ
Realtime หรื อ การอัด คลิ ป การสอนเพื่ อ ใช้ในชั้น เรี ยนหรื อ นอกห้ องเรี ยน การน าเสนอเรื่ องราวหรื อ เหตุ การณ์ ต่ างๆ
ที่น่าสนใจ การจัดการเพลย์ลิสต์เพื่อจัดหมวดหมู่ของวิดีโอให้ง่ายต่อการใช้งาน
6.12 G-Search เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารค้น หาข้อ มู ล บนอิ น เทอร์ เน็ ต ( Search Engine) ของเว็บ ไซต์
Google.com ที่ โ ด่ ง ดังที่ สุ ด ในปั จ จุ บัน ผูใ้ ช้งานเพี ยงเข้าเว็บ ไซต์ www.Google.com จากนั้น พิ ม พ์ค าหรื อ ข้อ ความ
(Keyword) เกี่ ยวกับเรื่ องที่ ตอ้ งการค้น หา เพี ยงชั่วอึดใจหลังกดปุ่ มEnter Google Search ก็จะแสดงเว็บไซต์ท้ งั หมดที่
เกี่ ย วข้อ งกับ Keyword เหล่ านั้น ทัน ที ไม่ เฉพาะแต่ เพี ย งการค้น หาข้อ มู ล ในรู ป ของเว็บ ไซต์เท่ านั้น Google Search
ยังสามารถค้นหาข้อมูลที่ เป็ นไฟล์รูปภาพ( Images) กลุ่มข่าว( News Groups) และสาระบบเว็บ ( Web Directory) ได้อย่าง
แม่นยาและน่าทึ่งอีกด้วย ปั จจุบนั เว็บไซต์ Google ได้รับความนิยมอย่างมากจากผูท้ ี่ตอ้ งการค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์โดยมี
ผูเ้ ข้าใช้งานกว่า 250 ล้านครั้งต่อวันเลยทีเดียว
6.13 Facebook เป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ให้ผคู ้ นพบปะกัน แชร์ ภาพ แชร์ ขอ้ มูลต่างๆ ร่ วมกันผ่านโปรแกรม
ดังกล่าว
6.14 Instagram เป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ที่ให้ผูใ้ ช้สามารถแชร์ ภาพ วิดีโอให้คนในกลุ่ม หรื อชุมชนเดี ยวกัน
ได้แลกเปลี่ยนกัน
ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบในการออกแบบระบบการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม การเรี ยนรู ้
ในการจัดการศึ กษาบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า ทุ กองค์ประกอบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่ สุด ยกเว้น
องค์ป ระกอบของระบบบริ ห ารจัดการสิ่ งแวดล้อมฯ ประกอบด้วย 1) วิธีสอนแบบสื บ สวนสอบสวน (Inquiry Process)
2) ขั้นตอนการออกแบบ (Process Design) 3) 6 ขั้นตอนสร้างความคิดสร้างสรรค์ 4) ขั้นตอนการสร้างงานนาเสนอข้อมูล 5) การ
ประเมิ นผลงาน และ 6) G-Suite (Google for Education) และความเหมาะสมของรายละเอี ย ดขั้น ตอนของระบบการบริ ห าร
จัดการสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ในการจัดการศึ กษาบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ใช้วิธีสอนแบบสื บสวนสอบสวน (Inquiry
Process) พบว่า ทุ กขั้นตอนของระบบการบริ ห ารจัดการสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ในการจัดการศึ กษาบนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ มี ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่ สุด สอดคล้องกับการศึ กษาของฉันทนา ปาปั ดถา และณมน จี รังสุ วรรณ
(2557) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง รู ปแบบสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ในการศึ กษาสร้างสรรค์บนเครื อข่ายสังคมเพื่อพัฒนาความคิ ด
สร้ างสรรค์มี ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่ สุด สอดคล้อ งกับ ปณิ ตา วรรณพิ รุ ณ และปารย์พิ ชชา ก้านจักร (2559)
ที่พบว่า รู ปแบบสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะ โดยอิงประสบการณ์ผา่ นสื่ อสังคมว่า มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด และสอดคล้องกับพิพฒั น์ อัฒพุธ ทิพรัตน์ สิ ทธิวงศ์ และดิเรก ธี ระภูธร (2560) ที่พบว่า การใช้สื่อสังคมออนไลน์
ร่ วมกับการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก วิชาการออกแบบและผลิตสื่ อกราฟิ กคอมพิวเตอร์ สาหรับนักศึกษาระดับชั้นปริ ญญาตรี มีความ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
จากการออกแบบระบบบริ ห ารจัดการสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ ในการจัด การศึ กษาบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ฉบับปรับปรุ ง เป็ นกระบวนการวิจยั ระยะที่ 1 เพื่อหารู ปแบบและองค์ประกอบที่ เหมาะสมของระบบ ก่อนที่คณะผูว้ ิจยั ได้
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นาไปพัฒนาเป็ นระบบออนไลน์ที่สามารถใช้งานได้จริ ง โดยจะนาเสนอผลการพัฒนา และการทดลองใช้ระบบในรายงาน
วิจยั ฉบับสมบูรณ์ และนาเสนอในรู ปแบบบทความวิจยั ในบทความต่อไป

สรุ ปผลการวิจัย
องค์ประกอบของระบบการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ในการจัดการศึกษาบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
มี 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ระบบบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
สื บสวนสอบสวน (Inquiry Process) แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ กระบวนการออกแบบ และการนาเสนอผลงาน
2) ขั้นตอนระบบบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย สร้างความสนใจ สารวจและค้นหา อธิ บายและสรุ ปผล
ขยายความรู ้ ประเมิ น ผล และน าเสนอบนเครื อ ข่ ายสังคมออนไลน์ และความเหมาะสมของระบบการบริ ห ารจัด การ
สิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ในการจัดการศึกษาบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด

กิตติกรรมประกาศ
บทความวิจยั นี้เป็ นส่วนหนึ่งของการวิจยั เรื่ อง ระบบการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ในการจัดการศึกษาบน
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หนังสื อการ์ ตูนเสริมการเรียนเรื่ องระบบสุ ริยะ
Comic Book: Solar System
ฉันทนา ปาปัดถา1* และ ปวริ ศร์ แซ่เฮ้ง1

Chantana Papattha1* and Pawarit Sae-Heng1

บทคัดย่ อ
การศึ กษาครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่ อหนังสื อการ์ ตูนเสริ มการเรี ยน และประเมิ นความพึ งพอใจที่ มีต่อ
หนังสื อ การ์ ตู น เสริ ม การเรี ย น เรื่ อ ง ระบบสุ ริ ยะ กลุ่ ม ตัว อย่างเป็ นนัก เรี ยนช่ วงชั้น ที่ 2 (ชั้น ประถามศึ ก ษาปี ที่ 4) ของ
โรงเรี ยนโฆสิ ตสโมสร กรุ งเทพมหานคร จานวน 32 คน ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิตที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึ กษา
พบว่า นักเรี ยนความพึงพอใจหนังสื อการ์ตูนเสริ มการเรี ยน เรื่ อง ระบบสุริยะ อยูใ่ นระดับมาก

คาสาคัญ : สื่ อการเรี ยนการสอน วิทยาศาสตร์, ระบบสุริยะ, หนังสื อการ์ตูน

ABSTRACT
The objectives of the study were to develop the Solar System comic book and evaluate satisfaction towards Solar
System comic books. The sample were purposive sampling collected from 32 students who were students at
Kositsamosorn School, Bangkok by using questionnaires. Data analysis employed frequency, percentage, averaging, and
standard deviation. The study presented the following results: The students had high levels of satisfaction to Comic Book
to learn about the solar system.

Keywords : Instructional Media, Science, Solar System, Comic Books
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บทนา
ครู ผูส้ อน หรื อผูใ้ ห้การเรี ยนรู ้ ผูถ้ ่ายทอดเนื้ อหาสาระ ได้แก่ ครู และอาจารย์ ซึ่ งถือเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพชั้นสูง (ปรัชญา
เวสารัชช์, 2545) ครู มกั มีบทบาทในการจัดประสบการณ์ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นด้านเนื้ อหาสาระหรื อทักษะ และมีบทบาทในการจัด
ประสบการณ์เพื่อการเรี ยนการสอน ในการที่ จะถ่ายทอดความรู ้ไปสู่ เด็กในเรื่ องต่างๆ นั้น มีความสาคัญมาก เพราะเด็กเป็ นวัยที่
กาลังเจริ ญเติบโต เป็ นวัยที่ตอ้ งการรับความรู ้หรื อทักษะในการเรี ยนรู ้ จาเป็ นต้องหาสื่ อการเรี ยนการสอนที่เหมาะสม ในการสอน
แบบธรรมดานั้นจะช่ วยสร้างรากฐานที่ เป็ นรู ปธรรมขึ้นในความคิ ดของเด็ก การฟั งเพียงอย่างเดี ยวเด็กจะต้องใช้จินตนาการ
เพื่อให้สิ่งที่ เป็ นนามธรรมเกิ ดเป็ นรู ปธรรมขึ้นในความคิด ดังนั้น การเลือกใช้สื่อที่ เหมาะสมกับการสอนจึ งมีความสาคัญมาก
เด็กในแต่ละช่วงวัยจะมีความแตกต่างกันจาเป็ นต้องเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องหา
สื่ อการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับอายุ และแนวความคิ ดของวัยเพื่อให้มีการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถคิดวิเคราะห์หรื อ
แยกแยะสิ่ งต่างๆได้อย่างสมวัย นอกจากนี้ ยงั มีปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กมีผลการเรี ยนอ่อนลง คือการที่เด็กให้ความสนใจเกี่ยวกับเกม
การใช้เทคโนโลยี และสื่ อเพื่อความบันเทิงมากขึ้น ส่ งผลให้ความสนใจในการศึกษาหาความรู ้ลดน้อยลง ดังนั้น องค์ประกอบ
สาคัญของการจัดการศึ กษาในประเด็นหนึ่ งที่ น่าสนใจคือ สื่ อและอุปกรณ์สาหรับการศึ กษา สื่ อและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อาคาร
สถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ กระดานเขียนหนังสื อ แบบเรี ยน สมุด ดินสอ ตลอดถึงอุปกรณ์ที่ทนั สมัยที่มีราคาแพงทั้งหลาย เช่น อุปกรณ์
ในห้ องปฏิ บัติการทางวิทยาศาสตร์ เครื่ องคอมพิ วเตอร์ สื่ อและอุ ปกรณ์ เหล่ านี้ เป็ นส่ วนประกอบที่ จาเป็ นส าหรั บการจัด
การศึกษา ครู และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึงมีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลให้สิ่งเหล่านี้ มีอย่างเพียงพอ อยูใ่ นสภาพใช้งานได้ และใช้สื่อ
เหล่านี้ เป็ นส่วนช่วยให้เกิดการถ่ายทอดเนื้อหาความรู ้ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพ ครู ที่มีคุณภาพต้องสามารถผลิตและ
พัฒนาสื่ อและอุปกรณ์ การศึ กษาสาหรับการสอนของตนด้วย (ปรั ชญา เวสารั ชช์, 2545) และการใช้สื่อการเรี ยนการสอนใน
ชั้นเรี ยนทั่วไป ครู ใช้เอกสาร หนังสื อเรี ยน หรื อสมุดกิ จกรรมเหมื อนกันทั้งชั้น สมุดกิ จกรรมเป็ นการฝึ กซ้ าๆ ไม่มีการสอน
สิ่ งใหม่ ส่ วนหนังสื อเรี ยนครู ใช้ให้ผเู ้ รี ยนค้นหาข้อมูลแล้วจาไว้เพื่อตอบคาถามของครู ในการสอนกระบวนการคิด ครู ควรสร้าง
แบบเรี ยนประมาณ 3 ชุ ด มี เนื้ อหาสาระเดี ยวกัน แต่ใช้วิธีการทาความเข้าใจข้อมูลหรื อกระบวนการคิ ดแตกต่างกัน เพี่ อเปิ ด
โอกาสให้ผเู ้ รี ยนคิดได้หลากหลายวิธี ส่วนสมุดกิจกรรม ครู ควรเพิ่มการสอนกระบวนการคิดในการทากิจกรรม สมุดกิจกรรมนี้
จะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาการคิดของผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี (ชนาธิ ป พรกุล, 2554) โดยการจัดการศึ กษาในปั จจุบันอยู่ใน
บริ บทของการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ ไม่ว่าจะเป็ นระบบอีเลิร์นนิ ง ระบบเทคโนโลยีการจัดการ
ความรู ้ ระบบอี ไลบรารี และระบบอันเกี่ ยวเนื่ องอื่นๆ (วิชิต เทพประสิ ทธิ์ , 2552) แต่เมื่ อความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ที่พฒั นาไปอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยนเป็ นอย่างมาก ไม่วา่ จะเป็ นพฤติกรรมการอ่าน การให้
ความสนใจต่อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งน้อยลง โดยส่ งผลให้เด็กมี สมาธิ ส้ ัน มี การอ่านหนังสื อน้อยลง ดังนั้น เพื่อส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยน
มีความสนใจด้านการอ่านมากยิ่งขึ้น หนังสื อการ์ ตูนจึงเป็ นอีกหนึ่ งทางเลือกที่น่าจะส่ งผลดีต่อการส่ งเสริ มการอ่านให้กบั ผูเ้ รี ยน
โดยการ์ตูนเป็ นสื่ อสาหรับใช้ในการเรี ยนการสอน เนื่ องจากการ์ ตูนช่วยเร้าความสนใจ และสามารถกาหนดกิจกรรมให้สามารถ
ดึงดูดและน่ าติดตามเนื้ อหาได้อย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งยังสามารถช่วยให้เกิ ดความคิด จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ได้เป็ น
อย่างดี
ดังนั้น จึงทาให้ผจู ้ ดั ทาสนใจพัฒนาสมุดเล่มเล็ก เพื่อเป็ นสื่ อเสริ มการเรี ยนการสอนโดยให้นกั เรี ยนทุกคนได้เรี ยนรู ้จาก
การอ่านสมุดเล่มเล็ก มีเนื้ อหาที่ เข้าใจง่าย และสนุ กกับการอ่านหนังสื อพร้อมภาพประกอบ อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่มทักษะการรัก
การอ่านของเด็กในชั้นปฐมวัยให้มากกว่าการสนใจสื่ อต่างๆ การเรี ยนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ มีความยาก ผูจ้ ดั ทาจึ ง
อยากทาให้มีสื่อที่ หลากหลายมากยิ่งขึ้ นมากกว่านั่งเรี ยนตามบทเรี ยนปกติ และเป็ นการทบทวนความรู ้ของผูเ้ รี ยนในการน า
เนื้อหาที่เรี ยน อีกทั้งยังเป็ นแนวทางในการจัดทาสมุดเล่มเล็กเล่มต่อไปของเด็กๆ เพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ อีกด้วย
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วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) มีข้ นั ตอนดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.1 การหาแนวคิด สื่ อการเรี ยนการสอนหนังสื อการ์ ตูนเสริ มการเรี ยน เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนที่มาประยุกต์
ในรู ปแบบของหนังสื อการ์ตูน เพื่อสร้างให้ผเู ้ รี ยนเกิดความตระหนักในเรื่ องของการอ่านหนังสื อให้มีประสิ ทธิ ภาพที่ดีข้ ึน
ด้วยเหตุน้ ีจึงเป็ นแนวคิดในการจัดทาหนังสื อการ์ตูนเสริ มการเรี ยน เรื่ อง ระบบสุริยะ
1.2 สารวจพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของโรงเรี ยนโฆสิ ตสโมสร ดาเนิ นการสารวจกลุ่มเป้ าหมาย วิธีการสอน
และกิ จกรรมต่างๆ ภายในโรงเรี ยน โดยเข้าพบกับอาจารย์ผูส้ อนประจากลุ่มสาระต่างๆ พูดคุยเพื่อรับทราบถึงปั ญหาของ
เด็กนักเรี ยน หรื อสิ่ งที่ โรงเรี ยนต้องการ จึ งเสนอโครงงานของเราเพื่ อช่ วยการสอนให้มีป ระสิ ทธิ ภาพที่ ดีข้ ึ น ซึ่ งจะช่ วย
ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของเด็กนักเรี ยนได้
1. 3 ศึ กษาเอกสารประกอบด้วยหนังสื อคู่มื อการสอนและหนังสื อเรี ยนในวิชาวิท ยาศาสตร์ ข องนัก เรี ยน
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ช่วงชั้นที่ 2 โดยศึกษาเนื้ อหาของวิชาเพื่อให้เหมาะสมกับสื่ อ และเป็ นไปตามตัวชี้วดั มาตรฐานการเรี ยนรู ้
และคุณลักษณะของผูเ้ รี ยน ตามที่อาจารย์ผสู ้ อนต้องการ
2. ขั้นตอนการผลิตหนังสื อการ์ตูนเสริ มการเรี ยน เรื่ อง ระบบสุริยะ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-production)
- กาหนดรู ปเล่มหนังสื อภาพขนาดไม่เกิน 21x21 เซนติเมตร
- กาหนดเนื้ อหาและตัวละครโดยการวาดเค้าโครงหน้ากระดาษเบื้องต้น เพื่อใส่เนื้ อหาให้เหมาะสมกับ
วิชาที่จะทา
- กาหนดภาพประกอบให้สอดคล้องกับเนื้ อหา โดยจะวาดแบบการ์ ตูนใช้ลายเส้นให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้ าหมาย โดยเลือกใช้การวาดภาพการ์ตูนผสมกับฉากประกอบ
- ตรวจสอบความถูกต้อง และให้ครอบคลุมตัวชี้วดั ที่ตอ้ งการก่อนขั้นตอนการผลิตผลงานจริ ง
2.2 ขั้นตอนการผลิต (Production)
- การเขี ย น Story Board เพื่ อ เป็ นแนวทางในการด าเนิ น เรื่ องที่ จ ะวาด เป็ นผลดี ใ นการท างาน
ทาให้ใช้เวลารวดเร็ ว และตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
- ตรวจสอบปรับปรุ งแก้ไขสื่ อ นาเนื้อหาและภาพประกอบที่จดั เรี ยงเป็ นรู ปเล่ม และตรวจสอบความผิดพลาด
พร้อมพิจารณารู ปแบบของผลงานก่อนนาไปปรับปรุ งแก้ไข จนกระทัง่ เนื้ อหา ภาพประกอบ และรู ปเล่มทั้งหมดสมบูรณ์
ครบถ้วนเพื่อส่งโรงพิมพ์
2.3 ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-production)
- การทดลองใช้สื่อ โดยนาสื่ อการเรี ยนสอนเรื่ อง “หนังสื อการ์ตูนเสริ มความรู ้เรื่ องระบบสุริยะ” ที่ผลิต
ส่ งมอบให้อาจารย์ผูส้ อนรายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ศึกษา โรงเรี ยนโฆสิ ตสโมสร เพื่อนาไปประกอบกับ
การเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน
- การประเมินสื่ อ โดยจัดทาแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจชองนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนโฆสิ ตสโมสร และดาเนินการรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ
3. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ของโรงเรี ยนโฆสิ ตสโมสร โดย
กาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองใช้เครื่ องมือและประเมินความพึงพอใจ จานวน 32 คน เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อ
สื่ อการเรี ยนการสอน หนังสื อการ์ตูนเสริ มการเรี ยนเรื่ องระบบสุริยะ วิชาวิทยาศาสตร์ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์หลังใช้สื่อ
4. เครื่ องมือที่ใช้
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4.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาสื่ อ ได้แก่ 1) โปรแกรม Adobe InDesign ใช้ในการทารู ปเล่มหนังสื อ และ 2)
โปรแกรม Paint Tool Sai ใช้ในการวาดการ์ตูน
4. 2 แบบสอบถามความพึงพอใจ มีลกั ษณะโดยให้ประชากรเลือกคาตอบตามความเป็ นจริ ง มีลกั ษณะคาถาม
เป็ นมาตรวัด 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่ งแบบสอบถามมีความเชื่อมัน่ ที่มีความเหมาะสมต่อ
การนาไปใช้ที่ 0.87
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การหาความถี่ ร้อยละ หาค่าเฉลี่ย (𝑥̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
โดยการนาเสนอตารางประกอบความเรี ยง และได้กาหนดเกณฑ์การพิจารณาความพึงพอใจต่อสื่ อ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4. 51 – 5. 00 มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3. 51 – 4. 50 มาก
ค่าเฉลี่ย 2. 51 – 3. 50 ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1. 51 – 2. 50 น้อย
ค่าเฉลี่ย 1. 00 – 1. 50 น้อยที่สุด

ผลและวิจารณ์ผล
จากการดาเนินการหนังสื อการ์ตูนเสริ มการเรี ยน เรื่ อง ระบบสุริยะ มีผลการดาเนินงานดังนี้

ภาพที่ 1 การออกแบบตัวละคร
จากภาพที่ 1 เป็ นการนาเสนอลักษณะของตัวละครที่ใช้ในการนาเสนอสื่ อ ประกอบด้วยตัวละครหลัก 10 ตัวละคร
และมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
- ตัวละครหลัก ใบไม้ เป็ นเด็กที่ กล้าหาร มุ่งมัน่ อดทน เล่นกี ฬาเก่ง ชอบเล่นเกมเป็ นชี วิตจิ ตใจ ชอบอะไรที่
ท้าทาย แต่ไม่ชอบเรี ยนหนังสื อ
- ตัวละครหลัก โอปอ เป็ นเด็กที่ นิสัยน่ ารักอ่อนโยน ฉลาด เรี ยนเก่ ง เป็ นดาวเด่ นของโรงเรี ยน เป็ นที่ รักของ
เพื่อนๆ
- ตัวละครหลัก โซร่ า โปรแกรมสมองกลที่มีความรู ้รอบด้าน เป็ นผูน้ าทาง และคอยแนะนาวิธีการเล่นเกมให้กบั
ผูเ้ ล่นที่เข้ามา
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- ตัวละคร ครู เกสร ครู ประจาชั้น ป.4 ห้อง 2 ครู ผูส้ อนวิชาวิทยาศาสตร์ เป็ นครู ที่ใจดี ใสใจเด็กๆ เป็ นที่รักของ
นักเรี ยน
-

มอนสเตอร์ ปี ศาจหลุมดา ปี ศาจที่เกิดจากหลุมดา เป็ นปี ศาจที่ชวั่ ร้ายที่สุดในระบบสุริยะ
มอนสเตอร์ ปี ศาจมังกรไฟ ปี ศาจที่เกิดจากเปลวเพลิงของด้วยอาทิตย์ มีนิสยั ชอบใจร้อน โมโหง่าย
มอนสเตอร์ เตาไฟแช่แข็ง ปี ศาจที่เกิดจากดาวพุธ มีนิสยั เยือกเย็น
มอนสเตอร์ ปี ศาจมลภาวะ ปี ศาจที่เกิดจากผลพิษเสี ยในโลก มีนิสยั อันธพาล ชอบสร้างความวุน่ วาย
มอนสเตอร์ ปี ศาจพายุหมุน ปี ศาจที่เกิดจากพายุหมุนของดาวพฤหัส มีนิสยั ฉลาด อารมณ์แปรปรวน
มอนสเตอร์ ปี ศาจวงแหวนน้ าแข็ง ปี ศาจที่เกิดจากความเย็นของวงแหวนดาวเสาร์ มีนิสยั ฉลาดสุขมุ เยือกเย็น

ภาพที่ 2 หน้าปกหนังสื อเกมตะลุยอวกาศในระบบสุริยะ
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างเนื้อหา
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหนังสื อการ์ ตูนเสริ มการเรี ยน เรื่ อง ระบบสุ ริยะ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.60 อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด จาแนกเป็ น 1) การ์ตูนมีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย 4.81 อยูใ่ นระดับมากที่สุด 2) สี สนั มีความสวยงาม มีค่าเฉลี่ย
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4.75 อยู่ในระดับมากที่ สุด 3) ความสวยงามของรู ปภาพที่ ใช้ มีค่าเฉลี่ย 4.72 อยู่ในระดับมากที่ สุด 4) ปริ มาณของเนื้ อหา
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.66 อยูใ่ นระดับมากที่สุด 5) รู ปภาพประกอบสวยงามเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.63 อยูใ่ นระดับมากที่สุด
7) เนื้อหามีความชัดเจนเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.47 อยูใ่ นระดับมาก และ 8) ลักษณะขนาดสี ของตัวอักษรชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 4.22
อยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ

สรุ ปผลการวิจัย
ผลประเมินความพึงพอใจต่อสื่ อการเรี ยนการสอนหนังสื อการ์ ตูนเสริ มการเรี ยน เรื่ อง ระบบสุริยะ โดยนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 พบว่า ผลการประเมินภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อันดับ 1
ได้แก่ การ์ ตูนมีความน่ าสนใจ อยู่ในระดับมากที่ สุด มีค่าเฉลี่ย 4.81 รองลงมา อันดับ 2 ได้แก่ สี สันมีความสวยงาม อยูใ่ น
ระดับมากที่ สุด มีค่าเฉลี่ ย 4.75 อันดับ 3 ได้แก่ ความสวยงามของรู ปภาพที่ ใช้ อยู่ในระดับมากที่ สุด มีค่าเฉลี่ย 4.72 และ
อันดับสุ ดท้ายได้แก่ ลักษณะ ขนาดสี ของตัวอักษรชัดเจน อยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ย 4.22 ซึ่ งสื่ อการเรี ยนการสอนที่ เป็ น
การ์ ตูนเสริ มบทเรี ยนอยูใ่ นระดับที่มีเนื้ อหาเข้าใจมากกว่าหนังสื อเรี ยนแบบเก่า ทั้งนี้ เนื่ องมาจากเนื้ อหาของหนังสื อมีความ
เหมาะสมกับวัยระดับชั้น และมีความสนใจของเด็ก เนื้ อหามีความสนุกสนาน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรอนงค์ โชคสกุล
และศรี อมั พร ประทุมนันท์ (2544) ที่ศึกษาการจัดทาหนังสื อสาหรับเด็ก และความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด เนื่ องจาก
ลักษณะของสื่ อที่มีเนื้ อหาเรื่ องราวจูงใจ สอดคล้องกับสื่ อการเรี ยนที่ศึกษากันอยูใ่ นปั จจุบนั สาหรับโลเวลล์ (Lovell, 1980)
ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า เป็ นกระบวนการที่ชกั นาโน้มน้าวให้บุคคลเกิดความมานะพยายามเพื่อที่จะสนองตอบความ
ต้องการบางประการให้บรรลุผลสาเร็ จ
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สื่ ออินโฟกราฟิ กเรื่ องการหักเหของแสงและการเกิดรุ้ งกินนา้
Infographic: Topic of Refection of Light and the Rainbow
ฉันทนา ปาปัดถา1* ชนิดา พุม่ ไทย1 และ กรกช ประสิ ทธิเวช1
Chantana Papattha1* Chanida Pumthai1 and Korakod Prasittiwaj1

บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่ ออินโฟกราฟิ ก ประเมินความเหมาะสม และประเมินความพึงพอใจที่ มีต่อ
สื่ ออินโฟกราฟิ กเรื่ องการหักเหของแสงและการเกิดรุ ้งกิ นน้ า กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนในช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่
4) ของโรงเรี ยนเปี่ ยมสุ วรรณวิทยา แขวงคู หาสวรรค์ เขตภาษี เจริ ญ กรุ งเทพมหานคร ได้มาด้วยการเลื อกแบบเจาะจง โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) สื่ ออินโฟกราฟิ กเรื่ องการหักเหของแสงและการเกิดรุ ้งกินน้ ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ
มาก 2) ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อสื่ ออินโฟกราฟิ กเรื่ องการหักเหของแสงและการเกิดรุ ้งกินน้ า อยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ: สื่ ออินโฟกราฟิ ก การหักเหของแสง การเกิดรุ ้งกินน้ า

ABSTRACT
The objective of this special project were to develop infographic media, evaluate suitability, and evaluate
satisfaction towards infographic: topic of refection of light and t he rainbow. The samples were purposive sampling
collected students at Pieam Suwanwittaya School from 30 students by using questionnaires. Data analysis employed
frequency, percentage, averaging, and standard deviation. The study presented the following results: Infographic topic of
refection and the rainbow had suitability was in high levels. The students had high levels of satisfaction to Infographic.
Keywords: Infographic, Refraction, Rainbow
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บทนา
ในปั จ จุ บัน เทคโนโลยี ไ ด้มี ค วามเจริ ญ ก้า วหน้ ามากยิ่ง ขึ้ น ซึ่ งการเปลี่ ย นแปลงครั้ งนี้ มี ผ ลกระทบต่ อ องค์ก ร
ทุกหน่วยงาน ตลอดจนมีบทบาทมากขึ้นในชีวติ ประจาวันของมนุษย์ จึงทาให้รูปแบบการดาเนินชีวติ ของมนุษย์เปลี่ยนไปไม่
เว้นแม้แต่ระบบการศึกษาของไทยที่จาเป็ นต้องนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรี ยนการสอน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยน
ซึ่งสนับสนุนและอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะเทคโนโลยีดา้ นเครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และการ
สื่ อสาร (ชัยยงศ์ พรหมวงศ์, 2548) ซึ่ งการจัดการเรี ยนรู ้ในยุคปั จจุบนั ได้ถูกกล่าวถึงกันมากในบริ บทของการนาเทคโนโลยี
มาใช้ในการช่วยสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ ไม่ว่าจะเป็ นระบบอีเลิร์นนิ ง ระบบเทคโนโลยีการจัดการความรู ้ ระบบอี ไลบรารี่
และระบบอันเกี่ยวเนื่องอื่นๆ (วิชิต เทพประสิ ทธิ์, 2552)
การเรี ยนรู ้ผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ก็เริ่ มเข้ามามีบทบาทในการเรี ยนการสอนเพิ่มมากขึ้น จากปกติที่มี การเรี ยน
แต่ในหนังสื อเป็ นสิ่ งที่ซ้ าซาก จึงมีการนาเอาสื่ อการเรี ยนการสอนคอมพิวเตอร์มาประกอบในการเรี ยนเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ
ในการเรี ยนเพิ่มมากขึ้น การสร้างสื่ อการเรี ยนการสอนก็เป็ นส่วนหนึ่งเพื่อเพิ่มทักษะทางการเรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยน โดยสื่ อที่มี
ความเหมาะสมในปั จจุบนั และเป็ นที่นิยมคือ อินโฟกราฟิ ก เป็ นสื่ อที่นาข้อมูลหรื อความรู ้มาสรุ ปเป็ นสารสนเทศในลักษณะ
ของข้อมูลและกราฟิ ก อาจเป็ นลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที่ ฯลฯ ที่ ออกแบบเป็ นภาพนิ่ งหรื อ
ภาพเคลื่อนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็ วและชัดเจน สามารถสื่ อให้ผชู ้ มเข้าใจความหมายของข้อมูลได้ท้ งั หมด โดยไม่
จาเป็ นต้องมีผูน้ าเสนอมาช่วยขยายความเข้าใจอีก (จงรัก เทศนา, 2556) สื่ ออินโฟกราฟิ ก เป็ นสื่ อที่ สามารถทาเรื่ องยากให้
เป็ นเรื่ อ งที่ เข้าใจง่ าย และเห็ น ภาพได้ง่าย เป็ นการน ารายละเอี ยดที่ ย าวๆ มาสรุ ป ให้ก ระชับ เข้าใจง่ ายด้ว ยการน าเสนอ
ภาพประกอบกราฟิ ก โดยการนารู ปภาพ เสี ยง มาประกอบเป็ นวิดีโอเพื่อสร้างความเข้าใจง่ายมากขึ้น ดังนั้น สื่ อประเภท
อินโฟกราฟิ กจึงมีความเหมาะสมต่อ การนาไปพัฒนาเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอน โดยพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับทุกช่วงวัย
และจากการสารวจข้อมูลพบว่า กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ในหลักสู ตรการเรี ยนการสอนของระดับชั้นประถมศึกษา
ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6) ได้บรรจุหน่วยเรี ยนเรื่ องแสงและการหักเหของแสงในรายวิชาวิทยาศาสตร์โรงเรี ยน
เปี่ ยมสุ วรรณวิทยา แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษี เจริ ญ กรุ งเทพมหานคร เป็ นโรงเรี ยนสาหรับเด็กตั้งแต่ช้ นั อนุ บาลจนถึงชั้น
ประถมศึ กษาตอนปลายตามที่ หลักสู ตรกาหนด มี การเรี ยนการสอนเรื่ องการหักเหของแสงและการเกิ ดรุ ้งกิ นน้ าสาหรั บ
นักเรี ยนที่กาลังศึกษาในช่วงชั้นที่ 2 แต่สื่อการเรี ยนการสอนที่มียงั ไม่เพียงพอ เดิมใช้สื่อเฉพาะที่ เป็ นหนังสื อเรี ยน แผนภูมิ
ภาพ และการทดลอง ซึ่ งเป็ นสื่ อที่ ผลิ ต ใช้เองแบบง่ ายๆ และเมื่ อท าการสัม ภาษณ์ ค รู ผูส้ อน (ฉวีวรรณ จัน ทร์ บัว, 2560)
พบว่า มีความต้องการสื่ อเสริ มการเรี ยนที่มีลกั ษณะเป็ นสื่ อเคลื่อนไหว มีภาพที่ สวยงาม เข้าใจง่าย และน่าสนใจ เหมาะสม
กับวัยของนักเรี ยน รวมทั้งสามารถนามาใช้สาหรับการสอนเสริ ม หรื อสามารถให้นกั เรี ยนใช้สาหรับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้
ดั้งนั้น จากการศึ ก ษาปั ญ หาดัง กล่าว ผูจ้ ัด ท าได้เล็ง เห็ น ถึ ง ปั ญ หาในเรื่ อ งของการขาดแคลนสื่ อ การเรี ยนการสอนวิช า
วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ องแสงและการหักเหของแสง ของโรงเรี ยนเปี่ ยมสุ วรรณวิทยา ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญต่อความรู ้
ความเข้าใจในเนื้อหาของเด็กชั้นประถมศึกษา และสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง คณะผูศ้ ึกษาจึงสนใจพัฒนาชุดการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์เรื่ องการหักเหของแสง โดยจัดทาในรู ปแบบของสื่ ออินโฟกราฟิ ก เพื่อเป็ นสื่ อที่สามารถทาเรื่ องยากให้เป็ นเรื่ อง
ที่เข้าใจง่าย และเห็นภาพ ได้ง่าย และมีการนางานกราฟิ ก ลายเส้น สัญลักษณ์ และตัวการ์ ตูนมาช่วยในการออกแบบ ซึ่ งจะ
สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กชั้นประถมศึกษาได้อย่างดี

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) มีรายละเอียดดังนี้
1. ขั้นตอนดาเนินการพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนอินโฟกราฟิ ก มีข้ นั ตอนการทางาน ดังนี้
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1.1 การเตรี ยมการ จัดหา และสร้างทรัพยากรต่างๆ ที่สอดคล้องตามเนื้อหามาเพื่อใช้ประกอบในการสร้างสื่ อ
ส่งเสริ มการสอน เช่น รู ปภาพ ข้อความ และแบบทดสอบที่มีคุณภาพ
1.2 พัฒนาเนื้อหาที่ใช้ในการสื่ อส่งเสริ มการสอนเรื่ องการหักเหของแสงและการเกิดรุ ้งกินน้ า
1.3 สร้ างเครื่ องมื อ ที่ ใช้ในการประเมิ น ความพึ งพอใจในผลงานสื่ อการเรี ยนการสอนอิ น โฟกราฟิ กของ
อาจารย์ผสู ้ อน
1.4 ครู ผสู ้ อนประเมินความเหมาะสมของสื่ อ จานวน 3 คน
1.5 นาสื่ อที่พฒั นาขึ้นไปทดลองใช้จริ งกับนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4) โรงเรี ยนเปี่ ยมสุวรรณ
วิทยา แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริ ญ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จานวน 30 คน
1.6 ปรับปรุ งแก้ไขสื่ อตามข้อเสนอแนะ
2. แบบประเมินความพึงพอใจของสื่ อการเรี ยนการสอนโดยสอบถามความคิดเห็น และถูกปรับแก้ไขเพื่อให้เกิด
ความเที่ ยงตรงของแบบสอบถามจากอาจารย์ผูส้ อน ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) เพื่อใช้กับ
อาจารย์ผสู ้ อน มีระดับการประเมิน 5 ระดับ คือ
5
หมายถึง
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
4
หมายถึง
ระดับความคิดเห็นมาก
3
หมายถึง
ระดับความคิดเห็นปานกลาง
2
หมายถึง
ระดับความคิดเห็นน้อย
1
หมายถึง
ระดับความคิดเห็นน้อยมาก
3. เครื่ องมือที่ ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างต่อสื่ อการเรี ยนการสอนอินโฟกราฟิ ก เรื่ อง
การหักเหของแสงและการเกิดรุ ้งกินน้ า มีระดับการประเมินค่า 3 ระดับ คือ
ชอบ หมายถึง
มีความพึงพอใจต่อสื่ อในระดับมาก
เฉยๆ หมายถึง
มีความพึงพอใจต่อสื่ อในระดับปานกลาง
ไม่ชอบ หมายถึง
มีความพึงพอใจต่อสื่ อในระดับน้อย
4. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ครู ผูส้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนเปี่ ยมสุ วรรณวิทยา แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษี
เจริ ญ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จานวน 3 คน เพื่อประเมินความเหมาะสมของสื่ ออินโฟ
กราฟิ ก
กลุ่มที่ 2 คือ นักเรี ยนช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4) โรงเรี ยนเปี่ ยมสุ วรรณวิทยา แขวงคูหาสวรรค์ เขต
ภาษีเจริ ญ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จานวน 90 คน โดยคัดเลือกมาเป็ นกลุ่มตัวอย่าง 1 ห้องเรี ยน จานวน 30 คน ได้มาด้วย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง
5. เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาและประเมินสื่ อ
5.1 โปรแกรม Adobe Flash ใช้ในการสร้างตัวละคร และการดาเนินเรื่ อง
5.2 โปรแกรม Adobe After Effect ใช้เพื่อการกาหนด Effect และการเคลื่อนไหวของตัวละคร
5.3 โปรแกรม Adobe Audition ใช้เพื่อการออกแบบและแต่งเสี ยง
5.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยให้ประชากรเลือกคาตอบตามความเป็ นจริ ง มีลกั ษณะคาถามเป็ นมาตร
วัด 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
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6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลความเหมาะสมของสื่ ออินโฟกราฟิ ก เรื่ องการหักเหของแสงและการเกิดรุ ้งกิน
น้ า เพื่อใช้ประกอบการเรี ยนการสอน ด้วยการวิเคราะห์หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
โดยการนาเสนอตารางประกอบความเรี ยง

ผลและวิจารณ์ผล
สื่ อการสอนแบบอินโฟกราฟิ กเรื่ องการหักเหของแสงและการเกิดรุ ้งกินน้ า เป็ นการเสนอเนื้อหาเรื่ องการเกิดรุ ้งกินน้ า
ในลักษณะภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ โดยสามารถนาเสนอหน้าจอหลักของสื่ อที่ผลิตขึ้นดังนี้

ภาพที่ 1 หน้าเปิ ดเรื่ องการเกิดรุ ้งกินน้ า

ภาพที่ 2 ตัวละครสาหรับอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างสื่ ออินโฟกราฟิ ก
ผลประเมิ นความเหมาะสมสื่ ออิ นโฟกราฟิ กเรื่ องการหักเหของแสงและการเกิ ดรุ ้ งกิ น น้ าโดยครู ผูส้ อน พบว่า
ผลการประเมินภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.87 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านสรุ ปได้ ดังนี้
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ด้านเนื้ อ หาการน าเสนอ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มี ค่าเฉลี่ ย 4.00 เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความ
สอดคล้องของเนื้ อหากับหลักสู ตร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 เนื้ อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
4.00 เนื้ อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 การเรี ยงลาดับเนื้ อหาเหมาะสม อยูใ่ นระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 เนื้ อหาเหมาะสมกับระดับผูเ้ รี ยน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 ความถูกต้อง กระชับ ชัดเจน และ
ครอบคลุม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 ความเหมาะสมของปริ มาณเนื้อหาอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 ความน่าสนใจ
ของเนื้อหา อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00
ด้านภาษา ภาพ และเสี ยง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ย 4.00 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ภาพที่
นาเสนอตรงตามเนื้อหา อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 ความสอดคล้องระหว่างภาพกับเนื้อหา อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00
ขนาดของภาพที่ ใช้ป ระกอบบทเรี ยน อยู่ในระดับ มาก มี ค่าเฉลี่ ย 4.00 ความน่ าสนใจภาพกราฟิ กที่ ใช้ อยู่ในระดับ มาก
มีค่าเฉลี่ย 4.00 ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม เข้าใจง่าย อยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.00 เสี ยงดนตรี ที่
ใช้ประกอบบทเรี ยน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 เสี ยงบรรยายที่ใช้ประกอบบทเรี ยน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00
ด้านตัวอักษรและสี พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า รู ปแบบตัวอักษร
ที่ใช้ในการนาเสนอ อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 ตัวอักษรมีขนาดชัดเจน อ่านง่าย อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 สี ของ
ตัวอักษรโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 สี ของพื้นหลังบทเรี ยนโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80
สี ของกราฟิ กที่ใช้โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80
ด้านการสร้างแรงจูงใจให้กบั ผูเ้ รี ยน พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
การออกแบบข้อความได้สวยงาม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 ความเหมาะสมของกราฟิ ก อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00
ความเหมาะสมของสี อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 ความเหมาะสมของเสี ยงและจังหวะ อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80
ระยะเวลาในการนาเสนอ อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80
ด้านการกระตุน้ ในผูเ้ รี ยนเกิดความรู ้ พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.25 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า มีการนาเข้าสู่ บทเรี ยน อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.40 เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในบทเรี ยน อยูใ่ นระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย 3.20 ความหลากหลายและความเหมาะสมของรู ปแบบการมีปฏิ สัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
3.20 การกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนตอบสนองในบทเรี ยน อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.20
ผลประเมิ นความพึงพอใจของชุดการสอนสื่ ออินโฟกราฟิ กเรื่ องการหักเหของแสงและการเกิ ดรุ ้งกิ นน้ า พบว่า
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.86 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ 3 ข้อแรกที่ มีผลการประเมินสู งที่ สุด ได้แก่ สี สันมีความ
สวยงาม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.00 รองลงมาคือ เสี ยงเพลง ดนตรี ไพเราะเหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.97
และลักษณะ ขนาด สี ของตัวอักษร ชัดเจน สวยงาม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.97 เนื้ อหา มีความชัดเจนเข้าใจง่าย อยูใ่ น
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.90 ส่วนข้อที่มีผลการประเมินน้อยที่สุด ได้แก่ ปริ มาณของเนื้อหาเหมาะสม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
2.70

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึ กษาเรื่ องสื่ ออิ นโฟกราฟิ กเรื่ องการหักเหของแสงและการเกิ ดรุ ้ งกิ นน้ า พบว่า สื่ อการสอนอิ นโฟกราฟิ กที่
พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมีความเข้าใจมาก ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก ลักษณะของสื่ อที่ พฒ
ั นาเป็ นสื่ อที่ อธิ บายให้ความรู ้โดยใช้
การ์ ตูนแอนิ เมชันในการเคลื่อนไหว สอดคล้องกับงานวิจยั ที่ ศึกษาการสร้างสื่ อการ์ ตูนแอนิ เมชัน เรื่ อง ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ให้มีความเหมาะสม โดยผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี นัน่ หมายถึงการสร้างสื่ อตามวิธีการและแนวคิดมีความเหมาะสม
และสามารถนาไปใช้ประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และผลประเมินความพึงพอใจต่อสื่ อการสอนโดยนักเรี ยน พบว่า มี
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ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากลักษณะของสื่ อที่ พ ฒ
ั นาเป็ นสื่ อที่ นาข้อมูล ความรู ้ หรื อเรื่ องราวที่
ต้องการจะนาเสนอในรู ปแบบอินโฟกราฟิ ก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ที่ศึกษารู ปแบบการ์ตูนแอนิ เมชัน 2 มิติ เพื่อการเรี ยนรู ้
ด้านการมีวนิ ัย มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก และสามารถนาไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนการสอนด้านการมีวินัยได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ ยุพาวดี ฐานขันแก้ว (2560) ที่ พบว่า การสร้างสื่ ออินโฟกราฟิ ก
เรื่ องจริ ยธรรมในการใช้โซเชี ยลมี เดี ย ผูใ้ ช้มีความพึ งพอใจ อยู่ในระดับมาก อี กทั้งการออกแบบสื่ ออิ นโฟกราฟิ กครั้งนี้
เป็ นการออกแบบสื่ อให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มช่วงวัยของผูเ้ ปิ ดรับ โดยมีการนาเสนอและเชื่อมโยงความรู ้ของเนื้อหาต่างๆ
ให้มีความสอดคล้องกัน และเข้าใจง่ายจึ งส่ งผลให้ผูใ้ ช้มีความชื่ นชอบและพึ งพอใจต่อสื่ อที่ ผลิ ตขึ้น สอดคล้องกับพงษ์
พิพฒั น์ สายทอง (2557) ที่กล่าวไว้วา่ การออกแบบสื่ ออินโฟกราฟิ กแอนิ เมชันเพื่อการเรี ยนรู ้สามารถนาเสนอ และเชื่อมโยง
ความรู ้ของเนื้ อหาต่างๆ เพื่อการเรี ยนรู ้ได้โดยอาศัยรู ปแบบการเรี ยนการสอน ระบบ และกระบวนการผลิตแอนิ เมชัน 2 มิติ
และการออกแบบอินโฟกราฟิ กเป็ นแนวทางในการพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ ที่ สามารถกระตุน้ ความสนใจและเสริ มทักษะการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนสามารถทบทวนเนื้อหาและเรี ยนรู ้ซ้ าได้
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การพัฒนาระบบจัดการฐานข้ อมูลการขายสิ นค้ า
กรณีศึกษาร้ านนภัสเครื่ องเขียน ตาบลบ้ านกร่ าง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Development of Sale Database: A Case Study of Napas Stationery Shop, Tambon Ban Krang,
Muang District, Phitsanulok Province
มรกต ทองพรหม1* โสภณา สาราญ2 และ ปณาลี วรจักร์1
Morakot Thonprom1* Sophana somran2 and Panalee Worachak1

บทคัดย่อ
การพัฒ นาระบบจัดการฐานข้อมูลการขายสิ นค้า กรณี ศึกษาร้านนภัสเครื่ องเขี ยน ตาบลบ้านกร่ าง อาเภอเมื อง
จังหวัดพิษณุ โลก มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลการขายสิ นค้า 2) เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพในการใช้
งานระบบฐานข้อ มู ลการขายสิ น ค้า โดยมี ผูป้ ระเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพระบบจานวน 4 คน เครื่ องมื อ ที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้
ประกอบด้วย เครื่ องมือที่ ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ 1) Editor สาหรับการเขียน Code 2) เว็บเซิ พเวอร์ 3) ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล ส่ วนเครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่ งแบบสอบถามมีการวัดประสิ ทธิ ภาพการใช้ระบบต่อการ
พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล การขายสิ นค้า โดยแบ่ งการประเมิน ออกเป็ น 2 ส่ วน คื อ ส่ วนผูด้ ูแลระบบมี การประเมิ น
5 ด้าน ดังนี้ ด้านการจัด การผูใ้ ช้งาน ด้านการจัด การข้อ มู ลสิ น ค้า ด้านการจัด การรายงาน ด้านการจัดการรั บ เข้าสิ น ค้า
และด้านการจัดการขายสิ นค้า และส่ วนผูใ้ ช้งาน มีการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้ ด้านการจัดการผูใ้ ช้งาน ด้านการ จัดการข้อมูล
สิ นค้า และด้านการจัดการขายสิ นค้า สถิติที่ใช้ในการวิจยั คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั
ส่วนผูด้ ูแลระบบพบว่า เป็ นเพศชาย 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 50 เป็ นเพศหญิง 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 50 มีอายุระหว่าง 36-40 ปี 2
คน คิดเป็ น ร้อยละ 100 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยมีความคิดเห็นในภาพรวมต่อการใช้ระบบ
อยูใ่ นระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และ มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.14 ผลการวิจยั ส่ วนผูใ้ ช้งานพบว่า เป็ นเพศ
หญิง 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 มีอายุระหว่าง 20-25 ปี 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 50 และมีอายุระหว่าง 26-30 ปี 1 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 50 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 50 และมีระดับการศึกษาปวส. 1 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 50 โดยมีความ
คิดเห็นในภาพรวมต่อการใช้ระบบอยูใ่ นระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.02
คาสาคัญ : ฐานข้อมูล, 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

สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริ หารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุ โลก ตาบลบ้านกร่ าง
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
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 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ตาบลบ้านกร่ าง อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
2
Department of Science, Faculty of Science and Agricultural Technology , Rajamangala University of Technology Lanna, Ban Krang Subdistrict, Nai Mueang District, Phitsanulok Province 65000, Thailand
*
ผูน้ ิพนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : morakot@rmutl.ac.th
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

1130

บทนา
การพัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศในปั จ จุ บัน ได้ก้า วไกลมากยิ่ง ขึ้ น ท าให้ มี ก ารน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาดาเนิ น กิ จกรรมต่ าง ๆ ภายในองค์ก รอย่างแพร่ ห ลายทางด้านธุ รกิ จ การบริ ห าร สังเกตได้จากการน า
คอมพิวเตอร์ มาช่วยเหลือด้านธุรกิจการดาเนินงานต่าง ๆ เช่น การจัดทาระบบฐานข้อมูลการขายสิ นค้าเพื่อประโยชน์ในการ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ ทาให้ผใู ้ ช้งานระบบสามารถใช้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องในระบบงานร่ วมกันได้ลดความซ้ าซ้อนของ
ข้อมูล ความถูกต้อง แม่นยาของผลลัพธ์ที่ได้มานั้นน่าเชื่อถือมากขึ้น เพิ่มความสะดวกสบาย และศักยภาพในการทางาน
ร้านนภัสเครื่ องเขียนดาเนิ นกิ จการโดยคุณ ตฤณภัท ตันติวิชิตเวช เปิ ดบริ การทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00 – 21.00 น.
ตั้งอยูท่ ี่ 210/8 หมู่ 5 ตาบลบ้านกร่ าง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้ดาเนิ นงานด้านธุรกิจการจาหน่ายอุปกรณ์เครื่ องเขียน
ต่าง ๆ เช่น กระดาษรายงาน ปากกา สมุด ดินสอ ยางลบ เป็ นต้น เนื่ องจากทางร้านยังไม่มีการจัดทาระบบฐานข้อมูลการขาย
สิ นค้าที่เป็ นระบบ ในการจัดเก็บข้อมูลรายการต่าง ๆ ของร้านเป็ นรู ปแบบระบบของแฟ้มเอกสารกระดาษทัว่ ไป ซึ่ งอาจทา
ให้เอกสารที่จดั เก็บไว้เป็ นเวลานานมีการชารุ ดฉี กขาด การจัดเก็บข้อมูลภายในร้านมีความยุง่ ยากและอาจเกิดการสู ญหายได้
ง่าย ในการค้นหาข้อมูลก็ทาได้ยากใช้เวลานานต่อการค้นหาข้อมูลในแต่ละครั้ง ทาให้ใช้เวลามากเกินความจาเป็ น ทางร้าน
ต้องการปรับปรุ งและพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสิ นค้าภายในร้านนภัสเครื่ องเขียนให้มีระบบงานใหม่ที่ช่วยอานวยความสะดวก
ในเรื่ องของการจัดเก็บข้อมูลสิ นค้าที่เป็ นระบบ
ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลการขายสิ นค้าของร้านนภัสเครื่ องเขียนเพื่อสร้าง
ความแตกต่างจากระบบรู ปแบบเดิ ม เพิ่มความถูกต้องแม่นยา มีการทางานที่ รวดเร็ วประหยัดเวลาการทางาน การใช้งานที่
สะดวกสบายของผูใ้ ช้ระบบ และเป็ นระบบในด้านการเช็คสต๊อกสิ นค้าการขายสิ นค้า และรายงานยอดขายสิ นค้าของทางร้าน
ได้อย่างถูกต้อง เพิ่มความสะดวกสบายแก่ทางผูด้ ูแลและผูใ้ ช้งาน เนื่องจากมีระบบที่ดี และมีประสิ ทธิภาพในการดาเนิ นงาน
อย่างเป็ นระบบ หากต้องการที่ จะตรวจสอบข้อมูลรายการขายสิ นค้าก็สามารถทาได้และจัดการกับการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ
ภายในร้านได้เป็ นอย่างดีสามารถเพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งบันทึ กข้อมูลสิ นค้าใหม่ที่รับมาได้ตามต้องการเป็ น
อย่างดี ไม่ยุ่งยาก ลดขั้นตอนการทางาน และไม่ทาให้ขอ้ มูลต่าง ๆ เกิ ดการสู ญ หายได้ ค้นหารายการต่าง ๆ ได้ตามความ
ต้องการ โดยระบบจะเก็บ ข้อมู ลเกี่ ยวกับ สิ น ค้า เพื่ อให้มีระบบงานที่ ดี ข้ ึ น ง่ายต่อ การใช้งาน สะดวกรวดเร็ ว ไม่ยุ่งยาก
ไม่เสี ยเวลาและมีความแม่นยาถูกต้อง ไม่ซบั ซ้อนแถมยังช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั ระบบงาน ทาให้ประหยัดเวลาในการ
ทางาน และเป็ นส่วนช่วยในการดาเนินธุรกิจของทางร้านเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลการขายสิ นค้าร้านนภัสเครื่ องเขียน
2. เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพในการใช้งานระบบฐานข้อมูลการขายสิ นค้าร้านนภัสเครื่ องเขียน
ขอบเขตการจัดทาการวิจยั
1. ขอบเขตในการจัดทาโปรแกรม
1.1 ส่ วนของผู้ดูแลระบบ
1) สามารถทาการขายสิ นค้า พร้อมกับคานวณราคา และเงินทอนได้
2) สามารถเพิม่ ลบ แก้ไข ข้อมูลสิ นค้าได้
3) สามารถค้นหาข้อมูลสิ นค้าได้
4) สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้
5) สามารถค้นหา และพิมพ์รายงานยอดขายตามช่วงเวลาที่กาหนด
6) สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลรายละเอียดการขายสิ นค้าได้
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7) สามารถจัดการผูใ้ ช้งานได้
1.2 ส่ วนของผู้ใช้ งาน
1) สามารถทาการขายสิ นค้า พร้อมกับคานวณราคา และเงินทอนได้
2) สามารถค้นหาข้อมูลสิ นค้าได้
3) สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้

วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลการขายสิ นค้า กรณี ศึกษาร้านนภัสเครื่ องเขียน ตาบลบ้านกร่ าง อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก มีวธิ ีการดาเนินงานวิจยั ดังนี้
1. วิเคราะห์ การทางานในรู ปแบบเดิม
ร้านนภัสเครื่ องเขียน ตาบลบ้านกร่ าง อาเภอเมื อง จังหวัดพิษณุ โลก ดาเนิ นงานด้านธุ รกิ จการจาหน่ ายอุปกรณ์
เครื่ องเขียน ใช้เครื่ องคานวณในการคิดเงิน และยังไม่มีการจัดทาระบบฐานข้อมูล การขายสิ นค้าที่เป็ นระบบ ในการจัดเก็บ
ข้อมู ลรายการต่าง ๆ ของร้ านเป็ นรู ป แบบระบบของแฟ้ ม เอกสารกระดาษทั่วไป ซึ่ งอาจท าให้เอกสารที่ จัดเก็ บไว้เป็ น
เวลานานมีการชารุ ดฉี กขาด การจัดเก็บข้อมูลภายในร้านมีความยุง่ ยากและอาจเกิดการสูญหายได้ง่าย ในการค้นหาข้อมูลก็
ทาได้ยากใช้เวลานานต่อการค้นหาข้อมูลในแต่ละครั้ง ทาให้ใช้เวลามากเกินความจาเป็ น
2. แนวความคิดในการพัฒนาระบบงานใหม่
จากปั ญหาข้างต้นทางคณะผูจ้ ัดทาจึ งมี แนวคิ ดที่ จะสร้างระบบจัดการฐานข้อมูลการขายสิ นค้าของร้าน นภัส
เครื่ องเขียน ตาบลบ้านกร่ าง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างความแตกต่างจากระบบรู ปแบบเดิม เพิ่มความถูกต้อง
แม่นยา มีการทางานที่รวดเร็ วประหยัดเวลาการทางาน การใช้งานที่สะดวกสบายของผูใ้ ช้ระบบ และเป็ นระบบในด้านการ
เช็คสต๊อกสิ นค้าการขายสิ นค้า และรายงานยอดขายสิ นค้าของทางร้านได้อย่างถูกต้อง เพิ่มความสะดวกสบายแก่ทางเจ้าของ
ร้าน โดยมีส่วนการจัดทาโปรแกรม ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
2.1 ส่วนของผูด้ ูแลระบบ
2.1.1 สามารถทาการขายสิ นค้า พร้อมกับคานวณราคาและเงินทอนได้
2.1.2 สามารถเพิม่ ลบ แก้ไข ข้อมูลสิ นค้าได้
2.1.3 สามารถค้นหาข้อมูลสิ นค้าได้
2.1.4 สามารถค้นหารายงานยอดขายตามช่วงเวลาที่กาหนด
2.1.5 สามารถพิมพ์รายงานยอดขายตามช่วงเวลาที่กาหนด
2.1.6 สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลรายละเอียดการขายสิ นค้าได้
2.1.7 สามารถจัดการผูใ้ ช้งานได้
2.2 ส่วนของผูใ้ ช้งาน
2.2.1 สามารถทาการขายสิ นค้า พร้อมกับคานวณราคาและเงินทอนได้
2.2.2 สามารถค้นหาข้อมูลสิ นค้าได้
2.2.3 สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้
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3. การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
3.1 แผนภาพ Context Diagram
-

-

00

-

-

-

,

ภาพที่ 1 แผนภาพ Context Diagram
3.2 การออกแบบส่ วนติดต่ อกับผู้ใช้ โดยใช้ Layout
การออกแบบหน้ าจอส่ วนติดต่ อผู้ดูแลระบบ (เจ้ าของร้ าน)

ภาพที่ 2 ออกแบบหน้าจอเข้าสู่ระบบ

ภาพที่ 3 ออกแบบส่วนการขายสินค้าและคานวณเงิน
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ภาพที่ 4 ออกแบบรายการสิ นค้าหมดในสต๊อก
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ภาพที่ 5 ออกแบบหน้าจอแก้ไขข้อมูลสิ นค้า

4. ผลการพัฒนาโปรแกรม

ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบของผูด้ ูแลระบบ

ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอรายการสิ นค้าหมดในสต๊อก

ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอส่วนการขายสิ นค้าและคานวณเงิน

ภาพที่ 9 ออกแบบหน้าจอแก้ไขข้อมูลสิ นค้า

5. เก็บรวบรวมข้ อมูลการวิจยั
5.1 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
แบบสอบถามประเมินประสิ ทธิภาพการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลการขายสิ นค้าร้านนภัสเครื่ องเขียน
ตาบลบ้านกร่ าง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับประสิ ทธิภาพของผูใ้ ช้งานระบบ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
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5.2 สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิจยั
ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามประเมินประสิ ทธิ ภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูลการขายสิ นค้าร้านนภัสเครื่ อง
เขียน สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามที่ใช้
มาตราส่วนประมาณค่าโดยกาหนดค่าคะแนนเป็ น 5 ระดับ โดยใช้วธิ ี การของลิเคิร์ท (Likert) มีรายละเอียดการประเมินดังนี้
(บุรินทร์, 2553) ระดับความคิดเห็นดีมากให้ 5 คะแนน ระดับความคิดเห็นดีให้ 4 คะแนน ระดับความคิดเห็นปานกลางให้
3 คะแนน ระดับความคิดเห็นน้อยให้ 2 คะแนน ความคิดเห็นควรปรับปรุ งให้ 1 คะแนน
5.3 การแปลผลงานวิจยั
การแปลความหมายของระดับคะแนน ได้แปลผลระดับประสิ ทธิภาพของผูใ้ ช้งานระบบโดยนาระดับสูงสุดลบ
ระดับต่าสุดแล้วหารด้วยจานวนช่วงที่ต้ งั ไว้ ซึ่งมีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 แปลความว่า มีความคิดเห็นในระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 แปลความว่า มีความคิดเห็นในระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 แปลความว่า มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 แปลความว่า มีความคิดเห็นในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 แปลความว่า มีความคิดเห็นในระดับควรปรับปรุ ง

ผลและวิจารณ์ผล

น้อย

ควรปรับปรุ ง

-

-

-

-

5.00

0.00

ดีมาก

-

-

-

-

5.00

0.00

ดีมาก

5.00

0.00

ดีมาก

4.00

0.00

ดี

ด้านการจัดการผูใ้ ช้งาน
1. สามารถกาหนดสิ ทธิ์ใน
100.00
การ Login ให้ผใู ้ ช้งานได้
2. การตรวจสอบสิ ทธิ์ในการ 100.00
เข้าถึงข้อมูลมีความถูกต้อง
รวมด้านการจัดการผูใ้ ช้งาน
ด้านการจัดการข้อมูลสิ นค้า
3. การเพิ่มข้อมูลสิ นค้ามีความ -

ดี

ดีมาก

ปานกลาง

จากการเก็บข้อมูลจากผูใ้ ช้ระบบจานวน 4 คน ศึ กษาความคิดเห็ นของผูใ้ ช้ระบบที่ มีต่อ การพัฒนาระบบจัดการ
ฐานข้อมูลการขายสิ นค้า กรณี ศึกษาร้านนภัสเครื่ องเขียน ตาบลบ้านกร่ าง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้ผลการวิจยั ดังนี้
จากสมมติฐานที่ต้ งั ไว้วา่ ผูใ้ ช้ระบบมีความคิดเห็ นต่อการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลการขายสิ นค้า กรณี ศึกษาร้านนภัส
เครื่ องเขียน ตาบลบ้านกร่ าง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก อยูใ่ นระดับดี ซึ่ งผลจากการศึกษาความคิดเห็นในการใช้ระบบมี
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับดีมาก ดังนั้นผลการวิจยั อยูใ่ นเกณฑ์ที่สูงกว่าสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ข้ อมูลสรุปการจัดทาการวิจยั
1. ผลการวิจยั ส่วนผูด้ ูแลระบบ (เจ้าของร้าน) ตามตารางที่ 1 จานวน 2 คน
ตารางที่ 1 ประสิ ทธิภาพในการใช้งานระบบฐานข้อมูลการขายสิ นค้าร้านนภัสเครื่ องเขียน
ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
ส่วน
ความหมายของ
ค่า
รายการประเมิน
เบี่ยงเบน ระดับ
เฉลี่ย
มาตรฐาน ประสิ ทธิภาพ

100.00

-

-

-
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น้อย

ควรปรับปรุ ง

ถูกต้อง
4. การลบข้อมูลสิ นค้ามีความ 100.00
ถูกต้อง
5. การแก้ไขข้อมูลสิ นค้ามี
50.00
50.00
ความถูกต้อง
6. การค้นหาข้อมูลสิ นค้ามี
50.00
50.00
ความถูกต้อง
7. สามารถตรวจสอบการ
50.00
50.00
รับเข้า และการขายของสิ นค้า
แต่ละรายการได้
8. ตรวจสอบสิ นค้าหมด
50.00
50.00
สต๊อกได้อย่างถูกต้อง
9. สามารถพิมพ์รายงาน
100.00
สิ นค้าที่มีขอ้ มูลครบถ้วน
รวมด้านการจัดการข้อมูลสิ นค้า
ด้านการจัดการรายงาน
10. การแสดงผลรายงานขาย 100.00
สิ นค้ามีความถูกต้องครบถ้วน
11. ตรวจสอบรายละเอียด
100.00
รายการขายสิ นค้าของแต่ละ
เลขที่บิลได้
12. การคานวณสรุ ปยอดขาย 100.00
มีความถูกต้อง
13. สามารถพิมพ์รายงานการ 50.00
50.00
ขายสิ นค้าที่มีขอ้ มูลครบถ้วน
รวมด้านการจัดการรายงาน
ด้านการจัดการรับเข้าสิ นค้า
14. การรับเข้าจานวนสิ นค้ามี
100.00
ความถูกต้อง
15. การแก้ไขข้อมูลการ
50.00
50.00
รับเข้ามีความถูกต้อง
16. การลบข้อมูลการรับเข้ามี 50.00
50.00

ปานกลาง

ดี

รายการประเมิน

ดีมาก

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)

-

-

-
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ค่า
เฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความหมายของ
ระดับ
ประสิ ทธิภาพ

4.00

0.00

ดี

-

-

-

4.50

0.71

ดีมาก

-

-

-

4.50

0.71

ดีมาก

-

-

-

4.50

0.71

ดีมาก

-

-

-

4.50

0.71

ดีมาก

-

-

-

5.00

0.00

ดีมาก

4.43

0.00

ดีมาก

-

-

-

5.00

0.00

ดีมาก

-

-

-

4.00

0.00

ดี

-

-

-

5.00

0.00

ดีมาก

-

-

-

4.50

0.71

ดีมาก

4.62

0.18

ดีมาก

-

-

-

4.00

0.00

ดี

-

-

-

4.50

0.71

ดีมาก

-

-

-

4.50

0.71

ดีมาก
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ดีมาก

4.38

0.53

ดีมาก

ควรปรับปรุ ง

0.71

น้อย

ความหมายของ
ระดับ
ประสิ ทธิภาพ

ปานกลาง

ความถูกต้อง
17. การแสดงผลข้อมูลการ
50.00
รับเข้ามีความถูกต้องครบถ้วน
รวมด้านการจัดการรับเข้าสิ นค้า
ด้านการจัดการขายสิ นค้า
18. ข้อมูลการขายสิ นค้ามี
100.00
ความถูกต้อง
19. ข้อมูลใบเสร็จรับเงินมี
50.00
ความถูกต้องและครบถ้วน
20. การคานวณเงินทอนมี
50.00
ความถูกต้อง
21. การตัดสต๊อกของจานวน 100.00
สิ นค้าที่ทาการขายมีความ
ถูกต้อง
รวมด้านการจัดการขายสิ นค้า
ภาพรวมทั้งหมด

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ดี

รายการประเมิน

ดีมาก

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
ค่า
เฉลี่ย

50.00

-

-

-

4.50

-

-

-

-

5.00

0.00

ดีมาก

50.00

-

-

-

4.50

0.71

ดีมาก

50.00

-

-

-

4.50

0.71

ดีมาก

-

-

-

-

5.00

0.00

ดีมาก

4.75
4.64

0.00
0.14

ดีมาก
ดีมาก

ค่า
เฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความหมายของ
ระดับ
ประสิ ทธิภาพ

5.00

0.00

ดีมาก

5.00

0.00

ดีมาก

5.00

0.00

ดีมาก

5.00

0.00

ดีมาก

100.00
100.0

-

ควรปรับปรุ ง

ดี
-

น้อย

100.00

ปานกลาง

ด้านการจัดการผูใ้ ช้งาน
1. การตรวจสอบสิ ทธิ์ในการ
เข้าถึงข้อมูลมีความถูกต้อง
รวมด้านการจัดการผูใ้ ช้งาน
ด้านการจัดการข้อมูลสิ นค้า
2. การค้นหาข้อมูลสิ นค้ามี
ความถูกต้อง
3. ตรวจสอบสิ นค้าหมดส
ต๊อกได้อย่างถูกต้อง

ดีมาก

ตารางที่ 2 ผลการวิจยั ส่วนผูใ้ ช้ระบบ (พนักงาน) จานวน 2 คน
ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
รายการประเมิน
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-

-

-

-

-

-

-
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4. สามารถพิมพ์รายงาน
สิ นค้าที่มีขอ้ มูลครบถ้วน
รวมด้านการจัดการข้อมูลสิ นค้า
ด้านการจัดการขายสิ นค้า
5. ข้อมูลการขายสิ นค้ามีความ
ถูกต้อง
6. ข้อมูลใบเสร็ จรับเงินมีความ
ถูกต้องและครบถ้วน
7. การคานวณเงินทอนมีความ
ถูกต้อง
8. การตัดสต๊อกของจานวน
สิ นค้าที่ทาการขายมีความ
ถูกต้อง
รวมด้านการจัดการขายสิ นค้า
ภาพรวมทั้งหมด

50.0

50.00

-

-

-
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4.50

0.71

ดีมาก

4.83

0.24

ดีมาก

50.00

50.00

-

-

-

4.50

0.71

ดีมาก

50.00

50.00

-

-

-

4.50

0.71

ดีมาก

100.00

-

-

-

-

5.00

0.00

ดีมาก

50.00

50.00

-

-

-

4.50

0.71

ดีมาก

4.62
4.82

0.18
0.02

ดีมาก
ดีมาก

สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลการขายสิ นค้า กรณี ศึกษาร้านนภัสเครื่ องเขียน ตาบลบ้าน
กร่ าง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก มีระบบการขายสิ นค้าเป็ นหลัก โดยเน้นศึ กษาประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานของระบบ
ใช้ผตู ้ อบแบบสอบถามจานวน 4 คน ได้ขอ้ สรุ ปดังนี้
ผลการวิจยั ส่ วนผูด้ ูแลระบบ (เจ้าของร้าน) พบว่า เป็ นเพศชาย 1 คน และเพศหญิง 1 คน มีอายุระหว่าง 36-40 ปี
โดยมีความคิดเห็นในภาพรวมต่อการใช้ระบบอยูใ่ นระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.14 ทั้งนี้ ได้แบ่งรายการประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบงานออกเป็ น 5 ด้าน คือ ด้านการจัดการผูใ้ ช้งาน ด้านการจัดการ
ข้อมูลสิ นค้า ด้านการจัดการรายงาน ด้านการจัดการรับเข้าสิ นค้า และด้านการจัดการขายสิ นค้า ซึ่งมีการสรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
ด้านการจัดการผูใ้ ช้งาน ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิดเห็ นในภาพรวมของด้ านนี้ อยู่ในระดับดี มาก มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ ากับ 5.00 และมีส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.00 โดยรายการประเมินที่ มีความคิ ดเห็ นในระดับดี มาก ได้แก่ หัวข้อ
สามารถกาหนดสิ ทธิ์ในการ Login ให้ผใู ้ ช้งานได้ และหัวข้อการตรวจสอบสิ ทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลมีความถูกต้อง
ด้านการจัดการข้อมูลสิ นค้า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมของด้านนี้ อยูใ่ นระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.43 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00 โดยรายการประเมินมีความคิดเห็ นในระดับดีมาก ได้แก่ หัวข้อการ
แก้ไขข้อมูลสิ นค้ามีความถูกต้อง, หัวข้อการค้นหาข้อมูลสิ นค้ามีความถูกต้อง, หัวข้อสามารถตรวจสอบการรับเข้าและการ
ขายของสิ นค้าแต่ละรายการได้, หัวข้อตรวจสอบสิ นค้าหมดสต๊อกได้อย่างถูกต้องและหัวข้อสามารถพิมพ์รายงานสิ นค้าที่มี
ข้อมูลครบถ้วน มีความคิดเห็ นในระดับดี ได้แก่หัวข้อการเพิ่มข้อมูลสิ นค้ามีความถูกต้อง และหัวข้อการลบข้อมูลสิ นค้ามี
ความถูกต้อง
ด้านการจัดการรายงาน*ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิดเห็ นในภาพรวมของด้านนี้ อยู่ในระดับดี มาก มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.62 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18 โดยรายการประเมินมีความคิดเห็ นในระดับดีมาก ได้แก่ หัวข้อการ
แสดงผลรายงานขายสิ นค้ามีความถูกต้องครบถ้วน, หัวข้อการคานวณสรุ ปยอดขายมีความถูกต้อง และหัวข้อสามารถพิมพ์
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รายงานการขายสิ นค้าที่มีขอ้ มูลครบถ้วน มีความคิดเห็นในระดับดี ได้แก่ หัวข้อตรวจสอบรายละเอียดรายการขายสิ นค้าของ
แต่ละเลขที่บิลได้
ด้านการจัดการรับเข้าสิ นค้า*ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมของด้านนี้อยูใ่ นระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.38 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 โดยรายการประเมินมีความคิดเห็ นในระดับดีมาก ได้แก่ หัวข้อการ
แก้ไขข้อมูลการรับเข้ามีความถูกต้อง, หัวข้อการลบข้อมูลการรับเข้ามีความถูกต้อง และหัวข้อการแสดงผลข้อมูลการรับเข้ามี
ความถูกต้องครบถ้วน มีความคิดเห็นในระดับดี ได้แก่ หัวข้อการรับเข้าจานวนสิ นค้ามีความถูกต้อง
ด้านการจัดการขายสิ นค้า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นในภาพรวมของด้านนี้ อยูใ่ นระดับดี มาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.75 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00 โดยรายการทุกประเมินมีความคิดเห็ นในระดับดี มาก ได้แก่ หัวข้อ
ข้อมูลการขายสิ นค้ามีความถูกต้อง, หัวข้อข้อมูลใบเสร็ จรับเงินมีความถูกต้องและครบถ้วน, หัวข้อการคานวณเงินทอนมี
ความถูกต้อง และหัวข้อการตัดสต๊อกของจานวนสิ นค้าที่ทาการขายมีความถูกต้อง
ผลการวิจยั ส่ วนผูใ้ ช้งาน (พนักงาน) พบว่า เป็ นเพศหญิง 2 คน มีอายุระหว่าง 20-25 ปี และ 26-30 ปี โดยมีความ
คิดเห็นในภาพรวมต่อการใช้ระบบอยูใ่ นระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และมีส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.02 ทั้งนี้
ได้แบ่งรายการประเมินประสิ ทธิภาพของระบบงานออกเป็ น 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการผูใ้ ช้งาน ด้านการจัดการข้อมูลสิ นค้า*
และด้านการจัดการขายสิ นค้า ซึ่งมีการสรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
ด้านการจัดการผูใ้ ช้งาน ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิดเห็ นในภาพรวมของด้านนี้ อยู่ในระดับดี มาก มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 5.00 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00 โดยรายการทุกประเมินที่มีความคิดเห็นในระดับดีมาก ได้แก่ หัวข้อ
การตรวจสอบสิ ทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลมีความถูกต้อง
ด้านการจัดการข้อมูลสิ นค้า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมของด้านนี้ อยูใ่ นระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.83 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24 โดยรายการทุกประเมินมีความคิดเห็นในระดับดีมาก ได้แก่ หัวข้อการ
ค้นหาข้อมูลสิ นค้ามีความถูกต้อง, หัวข้อตรวจสอบสิ นค้าหมดสต๊อกได้อย่างถูกต้อง และหัวข้อสามารถพิมพ์รายงานสิ นค้าที่
มีขอ้ มูลครบถ้วน
ด้านการจัดการขายสิ นค้า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นในภาพรวมของด้านนี้ อยูใ่ นระดับดี มาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.62 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.02 โดยรายการทุกประเมิน
มีความคิดเห็นในระดับดีมาก ได้แก่ หัวข้อข้อมูลการขายสิ นค้ามีความถูกต้อง, หัวข้อข้อมูลใบเสร็ จรับเงินมีความถูกต้องและ
ครบถ้วน, หัวข้อการคานวณเงินทอนมีความถูกต้องและการตัด
สต๊อกของจานวนสิ นค้าที่ทาการขายมีความถูกต้อง

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั เรื่ องการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลการขายสิ นค้า กรณี ศึกษาร้านนภัสเครื่ องเขียน ตาบลบ้านกร่ าง
อาเภอเมื อ ง จังหวัด พิ ษ ณุ โลก ผูว้ ิจัยขอขอบพระคุ ณ ต่ อ บุ ค คลที่ มี ส่ ว นเกี่ ยวข้อ งกับ ความส าเร็ จของการจัด ท างานวิจัย
ขอขอบพระคุณ คุณตฤณภัท ตันติวชิ ิตเวช และคุณริ นทร์ลภัส บุญธนาเลิศวุฒิ เจ้าของกิจการร้านนภัสเครื่ องเขียน ตาบลบ้าน
กร่ าง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก ซึ่ งได้ให้ขอ้ มูลและแนวคิดที่ เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาระบบงาน ขอขอบพระคุ ณ
อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกทุกท่านที่ ซึ่งได้ให้
ค าแนะน า ค าปรึ ก ษา ตรวจสอบ และแก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งต่ า ง ๆ จนการจัด ท างานวิจัย เสร็ จ สมบู ร ณ์ ผู ้จัด ท าขอกราบ
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง ณ โอกาสนี้
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แนวทางการพัฒนาการปรับปรุ งชุ ดดันปลดชิ้นงานโดยใช้ ลมในแม่ พมิ พ์ ขนึ้ รู ป
A Developmental Approach for Released System using Pneumatic in Vacuum Molding
ธวัชชัย ชาติตานาญ1* เทียมสร้อย กาละสิ รัมย์1 พิสิษฐ์ บุญเจริ ญ1 และ พลาพร บุญยัง1
Thawachchai Chattamnan1* Tiemsoi Kalasiram1 Pisith Boonchareon1 and Palaporn Boonyoung1

บทคัดย่อ
กระบวนการการผลิตชิ้นงานด้วยแม่พิมพ์สุญญากาศ พบว่าระบบการดันปลดชิ้นงานแบบเดิมโดยใช้แรงสปริ งใน
การดันแผ่นปลด เพื่อดันปลดชิ้นงาน มักจะมีการขัดตัวของสปริ งหรื อการคลายตัวสปริ งดันออกไม่เท่ากันซึ่ งทาให้การดัน
ปลดชิ้นงานในการผลิตเกิดหยุดชัว่ ขณะและเป้ าการผลิตก็ลดลง จากการศึกษาขั้นตอนในการขึ้นรู ปชิ้นงานได้มีแนวคิดการ
พัฒนาระบบดันปลดโดยใช้ลมดันปลดหรื อระบบนิ วเมติค การใช้ระบบลมดันปลดแทนการใช้สปริ งในการดันปลดชิ้นงาน
โดยการติดตั้งอุปกรณ์ และระบบเข้ากับแผ่นดันปลดให้แรงในการดันปลดแทนแรงการปลดด้วยแรงสปริ งเดิ ม จากการ
ทดลอง พบว่า ระบบการดัน ปลดด้ว ยลม สามารถปลดชิ้ น งานได้ดี ก ว่าระบบสปริ ง จากการตรวจนับ จานวนของเสี ย
เปรี ยบเที ยบ 2 วิธีพบว่าในการปลดจากระบบสปริ ง มีจานวนของเสี ย 20-30 ชิ้น จากเป้ าผลิต 100 ชิ้น ในขณะที่ ระบบลม
ปลด มีของเสี ย เพียง 9-11 ชิ้น จากเป้ า 100 ชิ้น
คาสาคัญ : แม่พิมพ์สุญญากาศ, ระบบดันปลด, 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 911 waste from 100 pcs.
Keywords: Vacuum molding, Release system, Pneumatic
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บทนา
การแปรรู ปพลาสติ กโดยเทคนิ คเทอร์ โมฟอร์ มมี ห ลายเทคนิ ค ซึ่ งทุ กเทคนิ คมี ห ลักการพื้ นฐาน คื อ การท าให้
พลาสติ ก อ่ อ นตัว ที่ อุ ณ หภู มิ ที่ เหมาะสม แล้ว ท าการดึ ง แผ่น พลาสติ ก ให้ ยืด (Stretching) ตามด้ว ยการขึ้ น รู ป (Forming)
โดยการใช้แรงดันลม แรงดันสุญญากาศ แรงดึงเชิงกล หรื อใช้แรงทั้งสามชนิ ดนี้ ร่วมกัน กรณี ศึกษาได้มีการใช้แรงทั้งสามนี้
ร่ วมกันเพื่อให้ชิ้นงานเป็ นไปตามการออกแบบในกระบวนการออกแบบ ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การขึ้นรู ปโดยใช้แรงดันสุญญากาศ
กรรมวิธีดงั กล่าวยังถูกน าไปใช้แพร่ หลายในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหารจาพวกกล่องใส่ อาหาร
อุตสาหกรรมการแพทย์ ได้แก่ พลาสติกครอบฟัน ก็ใช้กรรมวิธีดงั กล่าวมาช่วยในการผลิตชิ้นงาน โดยในแต่ละกระบวนการ
ผลิ ตย่อยในการใช้การขึ้ นรู ปแบบสุ ญญากาศ มักจะพบปั ญ หาในกระบวนการดันปลดชิ้น งาน ซึ่ งระบบดันปลดชิ้ นงาน
โดยส่ วนใหญ่จะใช้แรงสปริ งที่ อยูใ่ นระบบดันปลดเป็ นแรงที่ใช้ผลักกลไกการปลดชิ้นงานให้ทาการดันปลด แต่เนื่ องจาก
สปริ งที่อยูใ่ นระบบดันปลด มักจะถูกวางในตาแหน่งที่เป็ นอิสระจากกันจึงทาให้ การดันปลดของสปริ ง ทาไม่พร้อมกัน จึง
ทาให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการย่อยนี้ จากการหาสาเหตุเบื้องต้นพบว่าการคลายตัวของสปริ งในแต่ละตาแหน่งคลายตัว
ออกไม่เท่ากัน สปริ งบางตัวอยูใ่ นสภาวะถูกบีบอยูก่ บั ที่ไม่มีการคลายออก จึงเป็ นสาเหตุที่ทาให้ชิ้นงานที่ข้ ึนรู ปแล้วนั้นไม่
สามารถปลดออกได้โดยใช้สปริ งในการคลายตัว จึงมีแนวคิดในการแก้ไขปั ญหาและออกแบบโดยการใช้ลมในการดันปลด
ชิ้นงานที่ข้ ึนรู ปแล้ว และสามารถผลิตชิ้นงานให้มีความต่อเนื่ อง เพื่อให้จานวนของเสี ยลดลง และประสิ ทธิ ภาพในการผลิต
สูงขึ้น
บทความวิจยั นี้จึงมีแนวคิดที่จะนาเสนอการพัฒนาการดันปลดจากการใช้สปริ งที่มีความอิสระต่อกันเป็ นการใช้ลม
ช่วยในการดันแผ่นช่วยปลดบังคับให้สปริ งทางานพร้อมกันเพื่อปลดชิ้นงานให้พร้อมกัน เพื่อลดเวลาในการผลิตและจานวน
ของเสี ยที่เกิดจากกระบวนการดันปลดแบบเดิม

วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนาการดันปลดจากการใช้สปริ งที่มีความอิสระต่อกันเป็ นการใช้ลมช่วยในการดันแผ่นช่วยปลดบังคับให้
สปริ งทางานพร้อมกันเพื่อปลดชิ้นงาน มีรายละเอียดดังนี้
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2.1 แนวความคิดในการแก้ ปัญหา
แนวความคิดในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องในการศึกษาการออกแบบและปรับปรุ งชุดดันปลดชิ้นงานโดยใช้ลม
แม่พิมพ์ข้ ึนรู ปสุญญากาศ ประกอบด้วยทฤษฎีเครื่ องมือต่าง ๆ ดังนี้
2.1.1 องค์ ประกอบในการอัดขึน้ รูปสุ ญญากาศ
เทคนิ คการขึ้นรู ปโดยใช้หัวอัดช่วยก่อนใช้แรงดันสุ ญญากาศ (Plug-Assist Vacuum Forming) เป็ นเทคนิ ค
การขึ้นรู ปโดยใช้เบ้าดันแผ่นพลาสติกก่อนแล้วใช้แรงดันสุญญากาศ (Vacuum forming) ทาให้สามารถผลิตชิ้นงานที่มีความ
ลึก มีความหนาใกล้เคียงกันตลอดทั้งชิ้นงาน และถอดชิ้นงานออกจากเบ้าได้ง่ายขึ้น เทคนิคการแปรรู ปชนิดนี้ เริ่ มต้นจากการ
จับแผ่นพลาสติก แล้วให้ความร้อน เช่นเดียวกับเทคนิ คอื่น ๆ หลังจากนั้นใช้หัวอัด เคลื่อนตัวลงมาเพื่ออัดแผ่นพลาสติกให้
ยืดตัวลงในช่องว่างส่ วนบนของเบ้า (Pre- stretching) หัวอัดจะหยุดเคลื่อนเมื่อดันผ่านพลาสติกให้ยืดตัวออกจนเข้าใกล้เบ้า
หลังจากนั้น ใช้แรงดันสุ ญญากาศดูดให้แผ่นพลาสติกประกบเบ้า แล้วถอดตัวอย่างออกจากเบ้าโดยการใช้ลมเป่ า เพื่อให้
ชิ้นงานหลุดออกจากเบ้า
2.1.2 เทอรโมฟอร์ มมิง่ (Thermoforming)
การขึ้นรู ปพลาสติกในขณะที่ พลาสติกอ่อนตัวด้วยความร้อน โดยการให้พลาสติกยืดตัวออก (Stretching)
ภายใต้แรงดันลม (Air pressure) แรงดันอากาศ (Vacuum) หรื อการดึ งเชิ งกล (Mechanical drawing) ท าให้ได้ชิ้น งานที่ มี
รู ปร่ างตามเบ้า ดังนั้น การแปรรู ปพลาสติกแบบเทอร์ โมฟอร์ มมิ่งจะมีการใช้แรงดันลม แรงดันสุ ญญากาศ และแรงดึงเชิงกล
หรื อใช้แรงทั้งสามชนิ ดนี้ รวมกัน เพื่อเปลี่ยนแปลงพลาสติกให้มีรูปร่ างตามเบ้า วัตถุดิบที่นิยมใช้ คือแผ่นพลาสติก (Plastic
sheet)และ ฟิ ล์มพลาสติก (Plastic film) ดังนั้นจึงเหมาะที่จะทาการแปรรู ปโดยใช้เทคนิคเทอร์โมฟอร์ม
2.2 วัสดุทนี่ ามาใช้ ในการขึน้ รูปสุญญากาศ
พอลิโพรไพลีน (PP) เป็ นพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์ข้ ึนโดย Giulio Natta และนักเคมีชาวเยอรมัน Karl Rehn ในเดือน
มีนาคม ปี ค.ศ. 1954 ในประเทศสเปน โดย PP ที่สังเคราะห์ข้ ึนเป็ นพอลิเมอร์ ที่มีโครงสร้างแบบผลึก การค้นพบครั้งนี้ เป็ น
การบุกเบิกนาไปสู่ การผลิตเพื่อการค้า พอลิโพรไพลีน (PP) เป็ นพลาสติกในกลุ่มกึ่งผลึก จึงต้องควบคุมอุณหภูมิในการแปร
รู ปอย่างละเอียด เนื่ องจากมีช่วงอุณหภูมิของการอ่อนตัวแคบ PP ที่นิยมใช้ในการแปรรู ปด้วยเทคนิ คเทอร์โมฟอร์ มมากที่สุด
คื อ PP ที่ ผสมด้วยแทล (Talc) เนื่ องจากเป็ นวัสดุ ที่ให้ค วามแข็งแรงและทนแรงกระแทกดี ม ากนอกจากนี้ ยงั สามารถท า
ผลิ ตภัณฑ์ ได้หลากหลายสี และอุณหภูมิการบิ ดตัว (Heat distortion temperature) สู งมากนิ ยมใช้วสั ดุ ชนิ ดนี้ ในการผลิ ต
ชิ้นงานที่ใช้ในอุณหภูมิสูงและนิยมใช้ในอุตสาหกรรมการขึ้นรู ปด้วยสุญญากาศ ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ชิ้นงานPP ที่นิยมขึ้นรู ปด้วยแรงดันสุญญากาศ
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2.3 ระบบการทางานของเครื่ องจักรทีใ่ ช้ ในการขึน้ รู ป
ใช้เครื่ องขึ้นรู ปสุญญากาศที่มีระบบการทางานดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที1่ ระบบการทางานของเครื่ องขึ้นรู ปขนาด 2,000x1,600x2,500 mm
ลักษณะการทางาน
ขนาดของแผ่นพลาสติก

พื้นที่ข้ นึ รู ปสูงสุด

ข้อกาหนดการทางาน

หน้ากว้าง 24นิ้ว-26นิ้ว ขนาดของปั๊ มแว็คคัม่

ขนาดของปั๊ มแว็คคัม่

7100 mm x 2150 mm x
3050 mm
Infrared Heater 220 Vac,
400, 650 w
Digital Temperature
Controller (PID), Omron
Programmable Logic
Controller (PLC), Direct
Koyo
3 HP

กาลังแว็คคัม่ สูงสุด

29.6 Hg

ชนิดของฮีตเตอร์
ระบบการควบคุมความ
ร้อน
ระบบควบคุมการทางาน

ลักษณะการทางาน

ข้อกาหนดการทางาน

ขนาดของปั๊ มแว็คคัม่

Programmable Logic
Controller (PLC), Direct
Koyo
3 HP

กาลังแว็คคัม่ สูงสุด

29.6 Hg

กาลังไฟฟ้า

380/220 VAC 42 kW

พัดลมระบายความร้อน 0.165 HP, 220 VAC, 1 Phase.
2 ตัว
ความต้องการลม
4-5 Bar
สาหรับระบบนิวแมติก
อุปกรณ์ระบบนิวแมติก Festo, SMC Brand

2.4 การขึน้ รู ปแบบ เทอร์ โมฟอร์ มมิง่
การทา เทอร์ โมฟอร์ มมิ่ง ปรกติแล้วจะแบ่งเป็ นสองวิธี ขึ้นกับความหนาของแผ่นพลาสติกที่ ใช้ข้ ึนรู ป แบบบาง
(บางกว่า 1.5 ม.ม.) กับแบบที่หนากว่า ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แผ่นพลาสติกร้อนก่อนเข้าสู่การขึ้นรู ป
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2.5 ทฤษฎีเกีย่ วกับนิวแมติกส์
กฎเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์ ที่ใช้ในการคานวณพื้นฐาน คือกฎของความดัน ดังสมการที่ 1[5]
𝐹

P=𝐴

(1)

โดยที่
P = ความดัน (กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)
F = แรง (กิโลกรัมแรง)
A = พื้นที่ (ตารางเซนติเมตร)
ในงานนี้ มีการคานวณหาขนาดชุดกระบอกลมโดยมีขอ้ จากัดตัวแปรที่แหล่งจ่ายลมที่ 4-6 บาร์ และน้ าหนักของแผ่นช่วยดัน
ปลดที่ 5 กิโลกรัม จึงเลือกใช้ชุดกระบอกลมที่มีขนาด 12 มิลลิเมตร มาติดตั้งในชุดแผ่นช่วยดันปลดดังกล่าว

ผลและวิจารณ์ผล
ผลการศึกษาขั้นตอนการดาเนินงานโดยยึดแนวทางแบบไคเซน (Kaizen) ได้แก่
3.1 สื บค้นจากผังการผลิตและกรรมวิธีการผลิต
3.2 เข้ากระบวนการวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา
3.3 กาหนดแนวทางการแก้อาการของปั ญหา
3.4ทดลองตามแนวทางการแก้ปัญหา
ทาการศึ กษากระบวนการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พบว่าตัวดันปลดล็อคของชุดดันปลดในแม่พิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์แบบเดิ ม
ซึ่ งใช้ชุดสปริ งในการช่วยปลด ดังแสดงในภาพที่ 4 โดยชุดสปริ งปลดชิ้นงานนี้ ถูกติ ดตั้งเป็ นอิสระต่อกัน จานวน 6 ชุ ด
พบว่าชิ้นส่ วนทองเหลืองที่ทาหน้าที่ดนั สปริ งและเมื่อถูกกด สปริ งไม่คลายตัวดันแท่งทองเหลือง จึงทาให้ ชิ้นงาน PP ที่ข้ ึน
รู ปแล้ว เกิดการติดขัด เนื่องจาก ระบบสปริ ง ทั้ง 6 ชุด ทางานไม่พร้อมกัน

ภาพที่ 4 ชุดสปริ งในการช่วยปลด
จากนั้น พบว่าแนวทางในการแก้ไขอาการของปั ญหาคือการทาให้ชุดสปริ งปลด ทางานพร้อมกันทั้ง 6 ชุดโดยการ
สร้างชุดแผ่นสลักช่วยดันปลดโดยประยุกต์ใช้ ระบบนิวแมติกส์ ช่วยดันปลด ดังแสดงในภาพที่ 5 และ 6
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ภาพที่ 5 ชุดแผ่นสลักช่วยดันปลด

ภาพที่ 6 ชุดแผ่นสลักช่วยดันปลดติดตั้งระบบนิวแมติกส์
และจากการประกอบอุปกรณ์ท้ งั หมด เพื่อทาการทดลองขึ้นรู ปขิ้นงานจานวน 100 ชิ้น ดังแสดงในภาพที่ 7 เพื่อดูผลหลังการ
ทดลองตามสมมติฐาน ได้ขอ้ มู ลเชิงตัวเลขทางด้านการผลิต 2 ชุด ได้แก่ การเปรี ยบเที ยบระยะเวลาการผลิตรวม ก่อนและ
หลังการแก้ไข ดังแสดงในตารางที่ 2 และการเปรี ยบเที ยบจานวนชิ้ นงานที่ ระบุ ว่าเป็ นของเสี ย ก่ อนและหลังการแก้ไข
ดังแสดงในตารางที่ 3 พบว่ายังมีกระบวนการในการทางานที่ตอ้ งปรับปรุ งเพิม่ เติมโดยการหาเวลามาตรฐาน และ เพิม่ ชิ้นงาน
ทดลองที่ มากขึ้ น เพื่อยืนยันผลที่ แตกต่างของรอบเวลาการท างานที่ ควรจะลดลงได้อีกอย่างน้อย ร้ อยละ 3-5 เพื่ อนาไป
คานวณค่าทางต้นทุน ต่อไป

ภาพที่ 7 ทดลองขึ้นรู ปชิ้นงานแวคคัม
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ตารางที่ 2 เวลาในการผลิตรวมในการผลิต 100 ชิ้น
วิธีเดิมไม่ใช้ ลมช่วยดันปลด

วิธีที่ใช้ลมช่วยดันปลดแผ่นช่วยปลด

13 วินาที

11 วินาที

ตารางที่ 3 จานวนชิ้นงานที่ระบุวา่ เป็ นของเสี ย
วิธีเดิมไม่ใช้ ลมช่วยดันปลด

วิธีที่ใช้ลมช่วยดันปลดแผ่นช่วยปลด

20 ชิ้น

9 ชิ้น

สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการทดลองการประยุกต์ใช้ระบบนิ วแมติกส์ มาช่วยในกระบวนการดันปลดชิ้นงานพบว่าตัวชี้วดั ในด้านการ
ผลิตหลังการทดลองขึ้นรู ปขิ้นงาน จานวน 100 ชิ้นเพื่อดูผลหลังการทดลองตามสมมติฐาน พบข้อมูลเชิงตัวเลขทางด้านการ
ผลิต 2 ชุด ได้แก่ การเปรี ยบเทียบระยะเวลาการผลิตรวม ก่อนและหลังการแก้ไข และการเปรี ยบเทียบจานวนชิ้นงานที่ระบุ
ว่าเป็ นของเสี ย ก่อนและหลังการแก้ไข มีประสิ ทธิภาพที่ดีข้ ึน และสามารถป้ องกันอาการของปั ญหาได้อย่างถาวร
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การผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์ วสั ดุผสมจากนา้ ยางธรรมชาติ
ผสมกับเส้ นใยทะลายปาล์มและเศษยางรถยนต์ ทใี่ ช้ แล้ว
Production and Testing of Natural Rubber Latex Products
Blended with Palm Bunch Fiber and Used Tire Scrap.
สมพงษ์ พิริยายนต์1* กิตติศกั ดิ์ บัวศรี 2 และ ประยูร สุรินทร์3
Sompong Piriyayon1* Kittisak Bausri2 and Prayoon Surin3

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ ทาการศึ กษาผลิตภัณฑ์วสั ดุผสม จากเส้นใยทะลายปาล์มและเศษยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว นามาผสมกับน้ า
ยางธรรมชาติ เพื่อทาเป็ นผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดาเนินงานโดยการผสมเส้นใยทะลายปาล์มและเศษยางรถยนต์ใน
ผลิตภัณฑ์ ด้วยอัตราส่ วนที่เท่ากัน คือ 0, 10, 20, 30 PHR(Parts per Hundred Rubber) โดยใช้น้ ายางธรรมชาติที่ผสมสารเคมี
ที่ช่วยในการคงรู ป เป็ นตัวประสาน ทาให้ส่วนผสมคงรู ปสมบูรณ์ โดยใช้เตาอบลมร้อน แล้วนาชิ้นงานไปทาการทดสอบ
ดังต่อไปนี้ ได้แก่ 1) การทดสอบแรงดึง 2) การทดสอบการดูดซึมน้ า 3) ทดสอบค่าการนาความร้อน และ 4) ทดสอบการเสี ย
รู ปอย่างถาวร จากผลการทดสอบพบว่า 1) ค่าต้านแรงดึงสู งสุดและค่าเปอร์เซนต์การยืดตัวของวัสดุผสมมีค่าลดน้อยลง เป็ น
สัดส่ วนผกผันกับปริ มาณการเพิ่มขึ้ นของเส้นใยทะลายปาล์มและเศษยางรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น 2) ไม่มีการดู ดซึ มน้ าของชิ้ น
ทดสอบในทุกๆ อัตราส่ วนผสม 3) ค่าการนาความร้อนของชิ้นทดสอบของผลิตภัณฑ์วสั ดุผสม มีค่าเพิ่มขึ้นตามปริ มาณของ
เส้นใยทะลายปาล์มและเศษยางรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น และ 4) การทดสอบการเสี ยรู ปอย่างถาวรของชิ้นงานทดสอบ พบว่า มีค่า
น้อยลง ผกผันกับปริ มาณของเส้นใยทะลายปาล์มและเศษยางรถยนต์ที่มีปริ มาณเพิ่มมากขึ้นตามลาดับ
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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

บทนา
ประเทศไทยเป็ นประเทศผูผ้ ลิตยางพาราจานวนมาก จาเป็ นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่สาหรับปั ญหาสาหรับ
ผูป้ ระกอบการสวนยางพารานั้น ราคาของยางพาราที่ใช้เป็ นวัตถุดิบตั้งต้นนั้นตกต่าลง ถือเป็ นปั ญหาใหญ่ที่ทาให้เกิดปั ญหา
ต่างๆ มากมาย เช่น ต้นทุนปุ๋ ย ต้นทุนสารอาหารบารุ งน้ ายาง ต้นทุนสารกาจัดแมลง ต้นทุนการจัดการ และการใช้จ่ายของ
ครอบครัวของเกษตรกรในชีวิตประจาวันที่สูงขึ้นมาก ไม่สัมพันธ์กบั รายรับจากการขายน้ ายางพารา หรื อยางพาราแผ่น จน
ทาให้เกิดหนี้สิน เป็ นต้น
ในส่ วนของ “ปาล์มน้ ามัน” ที่ใช้เป็ นวัตถุดิบในการวิจยั นี้ น้ นั ในช่วงระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ ผ่านมา ประเทศไทยมี
การผลิตปาล์มน้ ามันเพิ่มมากขึ้น โดยสังเกตจากผลผลิตปาล์มน้ ามันที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มผลผลิตนี้ทาให้
หลังจากการสกัดน้ ามันออกจากผลปาล์มแล้ว มีส่วนที่ เหลือใช้ คือ ทะลายปาล์ม อยูจ่ านวนมาก ซึ่ งทะลายปาล์มจะมีความ
เป็ นเส้นใยหลังจากการนาความชื้นออกทั้งหมด ซึ่ งเป็ นลักษณะของเส้นใยที่ เหมาะสมในการที่ จะทาเป็ นสารเติมและสาร
เสริ มแรงในผลิตภัณฑ์ยาง จากการศึกษาวิจยั พืชที่มีเส้นใยทางการเกษตร (fiber crops ) โดยวัสดุทางการเกษตรประเภทนี้ มี
โครงสร้างที่เป็ นสารประกอบอินทรี ย ์ เช่น เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิ น อยูเ่ ป็ นจานวนมาก มีความเหมาะสมใน
การนามาใช้ทาเส้นใยเสริ มแรงหรื อสารเติมในผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงเชิงกลให้แก่ผลิตภัณฑ์ยางพาราได้
อีกส่ วนผสมหนึ่ งที่ สาคัญในการวิจยั นี้ คือ ยางรถยนต์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว โดยในปั จจุบนั มีการใช้รถยนต์เป็ น
จานวนมาก ทาให้ปริ มาณยางของยนต์ก็เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย แต่การกาจัดยางในที่เสื่ อมสภาพหรื อยางที่ไม่เป็ นที่ตอ้ งการ เพื่อ
ไม่ให้เกิดปั ญหามลภาวะทางสิ่ งแวดล้อมนั้นยังเป็ นไปได้ค่อนข้างยาก แนวคิดที่จะทาการย่อยยางที่สามารถย่อยสลายยางใน
จนเป็ นผงละเอี ยดแล้วได้ ผงยาง ที่ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็ นสารเติ มในผลิ ตภัณ ฑ์ยางพารา ถื อว่าเป็ นการต่อ
ยอดจากยางที่ เสื่ อ มสภาพหรื อยางที่ ไม่เป็ นที่ ตอ้ งการให้กลับ ไปเป็ นสิ่ งที่ เป็ นประโยชน์เพื่อเป็ นการช่ วยลดปั ญ หาทาง
สิ่ งแวดล้อม ได้เป็ นอย่างดี
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ดังนั้นผลิตภัณฑ์ยางที่ มีเส้นใยธรรมชาติและเศษยางที่ ใช้แล้วเป็ นองค์ประกอบ จึงเป็ นทางเลือกใหม่ซ่ ึ งมีขอ้ ดีท้ งั
ด้านราคา และคุณภาพ การใช้วสั ดุพืชที่ มีเส้นใยธรรมชาติพร้อมทั้งเศษยางเหลือทิ้งเป็ นองค์ประกอบ จะช่วยส่ งผลให้
ราคาของผลิตภัณฑ์ยางมีราคาต้นทุนถูกลง สามารถแข่งขันทางการตลาดได้ เนื่ องจากเส้นใยจากทะลายปาล์มมีอยูม่ ากมาย
เหลือใช้จากอุตสาหกรรมผลิตน้ ามันปาล์มของประเทศไทย โดยในปั จจุบนั การใช้เทคโนโลยีในการผลิตวัสดุทดแทนจาก
ธรรมชาติที่ทาจากวัสดุ เหลื อใช้ทางการเกษตร เป็ นอี กทางเลือกหนึ่ งที่ น่าสนใจ และเนื่ องจากประเทศไทยเป็ นประเทศ
เกษตรกรรม ซึ่ งมี ผลผลิ ตทางการเกษตรจานวนมาก โดยเฉพาะยางพารานั้นมีแนวโน้มสู งขึ้นในแต่ละปี และเนื่ องด้วย
ต่างประเทศมีการผลิตน้ ายาง แล้วทาการออกสู่ ตลาดมากขึ้นด้วยในแต่ละปี ส่ งผลให้ราคาของยางพาราโดยรวมมีแนวโน้ม
ลดลงเป็ นเงาตามตัว จึงเกิดแนวความคิดที่จะนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีในประเทศไทย ซึ่ งได้แก่เส้นใยทะลายปาล์ม
ที่ เหลื อจากกระบวนการผลิ ตน้ ามันปาล์ม มาทาการผสมร่ วมกับยางพารา แล้วนามาผลิตเป็ นวัสดุใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ใหม่น้ นั จะมีสมบัติที่เป็ นฉนวนความร้อน มีความยืดหยุน่ ดูดซับแรงกระแทกได้ดี ส่ งผลให้สอดคล้องกับการลด
ปั ญหาโลกร้อนในสภาพการณ์ปัจจุบนั งานวิจยั นี้ จึงศึกษาความเป็ นไปได้ในการนาพืชที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมโดยที่ มี
มูลค่าน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทะลายปาล์มน้ ามันที่ก่อปั ญหาการจัดเก็บ มาเปลี่ยนเป็ นวัตถุดิบในการผลิตวัสดุใหม่ แล้วมี
ส่ วนของเศษยางรถยนต์เหลือทิ้งมาร่ วมด้วย โดยการผสมกับยางพาราธรรมชาติประเภทน้ ายางที่ มีค่าการนาความร้อนที่ต่ า
เป็ นฉนวนความร้อนที่ดี ซึ่ งงานวิจยั นี้ จะเป็ นการช่วยลดปั ญหาการจัดเก็บทะลายปาล์มเหลือทิ้งได้ดีอีกทางหนึ่ ง รวมถึงใช้
ประโยชน์จากยางรถยนต์ที่ทิ้งแล้วให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นด้วย นอกเหนื อจากการเผาเป็ นเชื้ อเพลิ งที่ ก่อให้เกิ ดมลพิษทาง
อากาศ

วิธีดาเนินการวิจัย
ในกระบวนการของการดาเนินการวิจยั จะแบ่งขั้นตอนหลักเป็ น 3 ขั้นตอน ได้แก่
1.การเตรี ยมเส้นใยทะลายปาล์ม เศษอนุภาคยางรถยนต์ที่ใช้แล้วและวัตถุดิบ
ใช้เส้นใยทะลายปาล์มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นใยไม่เกิน 5 มิลลิเมตร ยาวไม่เกิน 10 มิลลิเมตร โดยการผ่าน
เครื่ องบดตัด แล้วทาการคัดเลือกขนาดโดยเครื่ องร่ อนหยาบ หลังจากนั้นนาไปผสมกับเศษอนุภาคยางรถยนต์ที่ใช้แล้วที่ผา่ น
กระบวนการบด ให้มีขนาดไม่เกิน 5 มิลลิเมตรในทุกมิติ ทั้งความกว้าง ความยาว และความสูง โดยวิธีการคนผสมในภาชนะ
ขนาดใหญ่ โดยทาการคนผสมหลังจากการชัง่ น้ าหนักด้วยอัตราส่ วน 0, 10, 20 และ 30 PHR (Parts per Hundred Rubber)
วัตถุดิบน้ ายางธรรมชาติที่ผา่ นการผสมสารทาให้สุก คือ กามะถัน เป็ นสารยึดติดของเส้นใยทะลายปาล์มและเศษอนุภาคยาง
รถยนต์ที่ใช้แล้ว พร้อมสารเติมแต่งประเภท สารเร่ งปฏิกิริยา ที่ส่งผลให้การสุกตัวของยางสมบูรณ์ข้ ึน
2.การขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์
วิธีการขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์ จัดทาโดยกรรมวิธีการอัดในแม่พิมพ์ แล้วทาการอบด้วยลมร้อนภายในเตา (Hot air in
oven) ซึ่ งเป็ นขั้น ตอนที่ ส าคัญ มากในกระบวนการผลิ ต โดยท าการควบคุ ม ขนาดความหนาของชิ้ น ทดสอบ และเติ ม
ส่ วนผสมให้เต็มแม่พิมพ์ที่ทาจากเหล็กกล้า แล้วนาเข้าเตาอบร้อน ใช้เวลาการอบ 120 นาที โดยอุณหภูมิที่ใช้ เท่ากับ 170
องศาเซลเซียส
3.การเตรี ยมชิ้นทดสอบสาหรับการทดสอบทางกายภาพและสมบัติทางกล
ส าหรั บ การทดสอบสมบัติ เชิ งกลและทางกายภาพ เริ่ ม จากการผลิ ต ชิ้ น ทดสอบแรงดึ ง โดยใช้แ ม่ พิ ม พ์ต าม
มาตรฐาน ASTM D412 แล้วทาการทดสอบชิ้นงานด้วยเครื่ องทดสอบยูนิเวอร์แซล รุ่ น CY-6040A8 ส่วนของการทดสอบค่า
การบีบอัดให้เสี ยรู ปอย่างถาวร จัดเตรี ยมแม่พิมพ์และการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM 395 และในส่ วนของการทดสอบ
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การนาความร้อน ( Thermal Conductivity) เป็ นการทดสอบโดยการถ่ายเทอุณหภูมิไปยังชิ้นทดสอบที่ทาจากวัสดุผสม โดย
มีทิ ศทางของการเคลื่อนที่ ของพลังงานความร้อน เริ่ มจากบริ เวณที่ มีอุณ หภูมิสูงไปยังบริ เวณที่ มีอุณ หภูมิต่ ากว่า โดยที่
ตัวกลาง คือ ชิ้นทดสอบจะไม่มีการเคลื่อนที่ ทาการตั้งค่าตัวแปรที่ใช้ควบคุม คือ Heating 40 ºC, Cooling 10 ºC โดยความ
หนาของชิ้นงานอยูท่ ี่ 15 มิลลิเมตร
ในส่วนของวัตถุดิบที่ใช้และรู ปร่ างตัวอย่างของชิ้นงานทดสอบ แสดงในภาพที่ 1 และ 2

(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 1 ลักษณะของปาล์มน้ ามันที่ใช้ในการวิจยั (ก, ข) และเศษยางรถยนต์ที่ใช้แล้วที่ผา่ นการบด (ค)

(ก)

(ข)

ภาพที่ 2 (ก) น้ ายางธรรมชาติ และ (ข) ชิ้นงานทดสอบแรงดึงจากการผสมเส้นใยทะลายปาล์ม เศษยางรถยนต์ที่ใช้แล้วและ
น้ ายางธรรมชาติ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

1151

ผลและวิจารณ์ผล
การวิจยั นี้ ได้ทาการศึกษาสมบัติทางกายภาพ (Physical properties) ของแผ่นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเศษยางรถยนต์ที่ใช้
แล้วและเส้นใยทะลายปาล์มที่ ผ่านการบด โดยทาการผสมในน้ ายางธรรมชาติ มีการใช้เส้นใยทะลายปาล์มผสมกับเศษยาง
รถยนต์ที่อตั ราส่วนที่เท่ากัน คือ 0, 10, 20, 30 PHR(Parts per Hundred Rubber) แล้วทาการทดสอบหาค่าการทดสอบแรงดึง
การทดสอบการดูดซึ มน้ า ทดสอบค่าการนาความร้อน และการทดสอบการเสี ยรู ปอย่างถาวร ได้ผลการทดสอบที่แสดงตาม
แผนภูมิดงั ต่อไปนี้
1.การทดสอบหาการต้ านทานต่ อแรงดึง
ผลของการทดสอบ แสดงดังภาพที่ 3

ความต้านทานแรงดึง N/mm2
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อัตราส่วนของเส้นใยทะลายปาล์มและเศษยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว (PHR)

ภาพที่ 3 แสดงค่าการต้านทานต่อแรงดึงของชิ้นงานทดสอบ
จากภาพที่ 3 ผลการทดสอบพบว่า ค่าการต้านทานต่อแรงดึงของผลิตภัณฑ์มีค่าแปรผกผันกับปริ มาณของเส้นใยที่เติม
ลงไป คือค่าต้านทานต่อแรงดึงมีค่าลดลงเมื่อปริ มาณของเส้นใยทะลายปาล์มและเศษยางรถยนต์ที่ใช้แล้วมีอตั ราเพิ่มขึ้นใน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยชิ้ น งานที่ มี ส่ ว นของเส้ น ใยและเศษยางรถยนต์น้อ ย จะมี ป ริ ม าณความต้า นทานต่ อ แรงดึ ง ที่ ม าก เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับชิ้นงานทดสอบที่มีปริ มาณของเส้นใยและเศษยางรถยนต์ที่มากกว่า โดยความต้านทานต่อแรงดึงมีแนวโน้ม
ลดลง ตามปริ มาณของเส้นใยทะลายปาล์มและเศษยางรถยนต์ในผลิตภั ณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้นตามลาดับ ทั้งนี้ เนื่ องจากการทา
ปฏิกิริยาการยึดเหนี่ยวทางพันธะเคมีระหว่างน้ ายางกับเศษยางรถยนต์ที่ใช้แล้วและเส้นใยทะลายปาล์มนั้นมีข้ ึนน้อยมาก จาก
การสังเกตชิ้นทดสอบหลังจากการดึ งจนขาด จะมีแต่การยึดเหนี่ ยวของน้ ายางเอง โดยเศษยางรถยนต์ที่ใช้แล้วและเส้นใย
ทะลายปาล์มทาหน้าที่เป็ นเพียงสารเติม(Filler) เพื่อเพิ่มปริ มาตรของผลิตภัณฑ์รวมเท่านั้น แทรกตัวอยูร่ ะหว่างเนื้ อยาง เมื่อมี
เส้นใยและอนุภาคยางอื่นจากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว จึงส่ งผลให้สมบัติการต้านทานต่อแรงดึงลดน้อยลงเมื่อสารเติม(Filler) มี
ปริ มาณเพิม่ มากขึ้น
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การดูดซึมนา้ ที่ 24 ชั่วโมง (%)

2.การทดสอบการดูดซึมนา้ ด้ วยระยะเวลาของการทดสอบ 24 ชั่วโมง
ผลของการทดสอบ แสดงดังภาพที่ 4
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อัตราส่ วนของเส้ นใยทะลายปาล์มและเศษยางรถยนต์ ที่ใช้ แล้ว…

ภาพที่ 4 ค่าการดูดซึมน้ าที่ 24 ชัว่ โมงของชิ้นงานทดสอบ
จากภาพที่ 4 พบว่า ปริ มาณความสามารถในการดูดซึ มน้ า หลังจากผ่านการแช่ทิ้งไว้ในน้ าด้วยระยะเวลาของการ
ทดสอบ 24 ชัว่ โมง ชิ้นทดสอบในทุกอัตราส่ วนผสมจะไม่มีการดูดซึ มน้ าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เนื่ องจากชิ้นทดสอบมีส่วนของเนื้ อ
ยางปกคลุมเส้นใยทั้งหมด ซึ่ งสมบัติของเนื้ อยางธรรมชาติไม่ยอมให้โมเลกุลน้ าซึ มผ่าน ส่ งผลให้อนุภาคของน้ าไม่สามารถ
ผ่านเนื้อยางเข้าไปสัมผัสกับเส้นใยได้ ดังนั้นชิ้นงานทดสอบโดยรวมจึงไม่มีการดูดซึมน้ า
3.การทดสอบค่ าการนาความร้ อน
ผลของการทดสอบ แสดงดังภาพที่ 5
ค่าการนาความร้อน (W/(mK))
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อัตราส่วนของเส้นใยทะลายปาล์มและเศษยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว (PHR)

ภาพที่ 5 ค่าการนาความร้อนของชิ้นทดสอบ
จากภาพที่ 5 พบว่าค่าการนาความร้อนของชิ้นทดสอบจะมีค่าสู ง เมื่อชิ้นทดสอบมีอตั ราส่ วนผสมของเส้นใยทะลาย
ปาล์มและเศษยางรถยนต์เพิ่มปริ มาณมากขึ้น โดยค่าการนาความร้อนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ตามปริ มาณของเส้นใยทะลาย
ปาล์มและเศษยางรถยนต์ในผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้นตามลาดับ ทั้งนี้เนื่องจากโดยธรรมชาติของเส้นใยที่มีค่าการนาความร้อน
มากกว่ายางธรรมชาติ จะส่ งผลให้เมื่อมีเส้นใยอยู่ในผลิตภัณฑ์มากขึ้น ค่าการนาความร้อนโดยรวมจึงมากขึ้นตามปริ มาณ
ของเส้นใยตามลาดับ
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4. การทดสอบสมบัตกิ ารเสียรู ปอย่ างถาวรจากการบีบอัด
ผลของการทดสอบ แสดงดังภาพที่ 5
ค่าการเสี ยรู ปอย่างถาวร (%)
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อัตราส่วนของเส้นใยทะลายปาล์มและเศษยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว (PHR)

ภาพที่ 6 ค่าการเสี ยรู ปอย่างถาวรจากการบีบอัดของชิ้นทดสอบ
จากภาพที่ 6 พบว่าค่ าการการเสี ยรู ปอย่างถาวรจากการบี บ อัดของชิ้ น ทดสอบจะมี ค่าสู ง เมื่ อชิ้ น ทดสอบมี อ ัตรา
ส่ วนผสมของเส้นใยทะลายปาล์มและเศษยางรถยนต์เพิ่มปริ มาณมากขึ้น โดยค่าการเสี ยรู ปอย่างถาวรจากการบี บอัดจะมี
แนวโน้ม ที่ เพิ่ ม มากขึ้ น ตามปริ ม าณของเส้น ใยทะลายปาล์ม และเศษยางรถยนต์ที่ เพิ่ ม มากขึ้ น ในผลิ ต ภัณ ฑ์ตามล าดับ
เนื่องจากการทาปฏิกิริยาการยึดเหนี่ยวทางพันธะเคมีระหว่างน้ ายางกับเศษยางรถยนต์ที่ใช้แล้วและเส้นใยทะลายปาล์มมีนอ้ ย
จะมีแต่การยึดเหนี่ ยวของน้ ายางเอง โดยเศษยางรถยนต์ที่ใช้แล้วและเส้นใยทะลายปาล์มทาหน้าที่เพียงเป็ นสารเติม(Filler)
เพื่อเพิ่มปริ มาณในผลิตภัณฑ์เท่านั้น

สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการทดลอง สมบัติทางกายภาพและการทดสอบสมบัติเชิงกล ของผลิตภัณฑ์จากการผสมน้ ายางธรรมชาติ
เศษยางรถยนต์ที่ใช้แล้วและเส้นใยทะลายปาล์ม พบว่ามีสมบัติที่สามารถนามาใช้เพื่อผลิตและประยุกต์ใช้เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่
หลังจากควบคุมปริ มาณของส่วนผสมและอุณหภูมิแล้ว สามารถคงรู ปได้ตามรู ปร่ างของแม่พิมพ์ที่กาหนด ทั้งนี้สามารถนา
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและขยะจากการใช้งานของยางรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และยัง
สามารถเป็ นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพาราได้

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัย นี้ ได้รั บ การสนับ สนุ น เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ก ารผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น จากสาขาวิช าวิศ วกรรมอุ ต สาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงสุ วรรณภูมิ แผนกวิชาเทคนิ คพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพกาญจบุรี และสาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
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ตู้อบฆ่ าเชื้ อภาชนะเครื่ องครัวด้ วยไอนา้
Sterilization Kitchenware Container by Steam
กิตติกร ขันแกล้ว1* เสกศักดิ์ ขวัญเมือง2 และ นิรันดร์ เพชรดา2
Kittikorn Khanklaeo 1* Seksak Khwanmuang 2 and Nirun Petdam 2

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างและทดสอบตูอ้ บฆ่าเชื้ อภาชนะเครื่ องครัวด้วยไอน้ าที่ มีความร้อนสู ง โดย
การทดสอบระบบของตูอ้ บฆ่าเชื้ อภาชนะเครื่ องครัวด้วยไอน้ า การจัดทาตูอ้ บฆ่าเชื้ อภาชนะเครื่ องครัวด้วยไอน้ า เลือกใช้
โครงสร้างตูท้ าด้วยวัสดุที่เป็ นสแตนเลสซึ่ ง มีขนาดความจุ 10 ลิตร ใช้ฮีตเตอร์ ขนาด 1,500 วัตต์ ควบคุมการทางานด้วยไม
โครคอลโทรลเลอร์ โดยที่ต้ งั ค่าอุณหภูมิสูงสุ ดไว้ที่ 90 องศาเซลเซียส จากการทดสอบกับภาชนะจาน ช้อน และแก้ว เมื่อทา
การอบ 10 นาที ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซี ยส จากการทดสอบทางไฟฟ้าตูอ้ บฆ่าเชื้อภาชนะเครื่ องครัวด้วยไอน้ ามีกาลังไฟฟ้า
รวม 1,660 วัตต์ เมื่อทาการอบภาชนะจาน ช้อน และแก้ว เป็ นเวลา 1.74 ชัว่ โมง ใช้พลังงานไฟฟ้า 2.88 หน่วย เมื่อคานวณค่า
ไฟฟ้าที่เสี ยไป 5.25 บาท ตูอ้ บฆ่าเชื้อภาชนะเครื่ องครัวด้วยไอน้ าสามารถทาความสะอาดได้และเมื่อเปรี ยบเทียบกับตูอ้ บฆ่า
เชื้อตามท้องตลาดมีราคาต้นทุนที่ประหยัดกว่า ดังนั้นจึงสามารถนาตูอ้ บฆ่าเชื้อภาชนะเครื่ องครัวด้วยไอน้ าไปประยุกต์ใช้กบั
ภาชนะต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี
คาสาคัญ : ตูอ้ บฆ่าเชื้อ, ภาชนะเครื่ องครัว, ไมโครคอลโทรลเลอร์, ไอน้ า
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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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บทนา
ปั จจุ บั น จุ ลิ น ทรี ย์ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด โรค เช่ น แบคที เรี ย ไวรั ส เชื้ อรา และปรสิ ต ซึ่ งเป็ นสิ่ งมี ชี วิ ต ขนาดเล็ ก
สามารถแพร่ กระจายได้ทวั่ ไปในสิ่ งแวดล้อม ทั้งในน้ า ดิน และอากาศ โดยจุลินทรี ยท์ ี่พบบ่อยได้แก่ แบคทีเรี ย ซึ่งร่ างกาย
มนุษย์มีโอกาสได้รับแบคทีเรี ยเข้าสู่ร่างกายจากการดาเนินชีวติ ประจาวัน ตัวอย่างเช่น มีการปนเปื้ อนในภาชนะหรื ออาหาร
ที่รับประทาน เสื้ อผ้าที่ใส่ในการทางานหรื อออกกาลังกาย รวมถึงสามารถแพร่ กระจายสู่เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการดารงชีวิต
เช่ น ถังขยะ อ่างล้างมื อ ห้องน้ า อ่างล้างจาน เมื่ อจุ ลินทรี ยแ์ พร่ กระจายเข้าสู่ ร่างกายของคนเราแล้วจะส่ งผลกระทบต่อ
สุขภาพ โดยก่อให้เกิดอาการเจ็บป่ วย เช่น เป็ นไข้ ตัวร้อน ท้องร่ วง ฯลฯ จุลินทรี ยส์ ามารถเข้าสู่ ร่างกายได้ง่ายโดยการกิน
อาหารเข้าไปทางปาก ซึ่ งภาชนะที่ใช้ในการบรรจุหรื อใส่ อาหารอาจมีการปนเปื้ อนของจุลินทรี ย ์ ดังนั้นการทาความสะอาด
โดยการฆ่าเชื้อภาชนะบรรจุอาหารจึงเป็ นอีกแนวทางหนึ่ งที่สามารถช่วยป้ องกันจุลินทรี ยไ์ ม่ให้เข้าสู่ร่างกาย โดยการฆ่าเชื้อ
ภาชนะบรรจุอาหารจะช่วยทาให้จุลินทรี ยต์ ายหรื อหยุดการทางานได้
วิธีการฆ่าเชื้อมีสองลักษณะ คือ 1) การทาลายเชื้ อ (Disinfection) เป็ นวิธีการกาจัดเชื้ อจุลชีพเกือบทุกชนิ ด ยกเว้น
สปอร์ ข องเชื้ อแบคที เรี ย เช่ น การใช้น้ ายาฆ่ าเชื้ อ , Pasteurization และ Ultraviolet Irradiation สาหรั บประสิ ท ธิ ภาพการ
ท าลายเชื้ อ ขึ้ น อยู่กับ ปั จจัยหลายประการ เช่ น น้ า (Water), เครื่ อ งมื อ (Mechanical Action), สารเคมี (Chemical Action),
ความร้อน (Heat) และเวลา (Time) 2) การทาให้ปราศจากเชื้ อ (Sterilization) เป็ นการกาจัดหรื อทาลายเชื้ อจุลชี พทุ กชนิ ด
รวมทั้งสปอร์ ของเชื้ อแบคที เรี ย การทาให้ปราศจากเชื้ อโดยวิธีทางกายภาพ เช่น การใช้ความร้อน การอาบรังสี และการ
กรอง ส่ วนการทาให้ปราศจากเชื้ อโดยวิธีการใช้สารเคมี เช่น การอบแก๊ส และการแช่ในน้ ายาสารเคมี โดยวิธีการทาให้
ปราศจากเชื้อที่ใช้ในปั จจุบนั ได้แก่ การอบไอน้ าภายใต้ความดัน (Autoclave) การอบความร้อนแห้ง (Dry Heat) การอบก๊าซ
Ethylene Oxide และการใช้น้ ายาฆ่าเชื้อในระดับ High level
การฆ่าเชื้อภาชนะบรรจุอาหารที่นิยมใช้ได้แก่ การอบฆ่าเชื้อโดยใช้ไอน้ าภายใต้ความดัน โดยส่ วนประกอบหลัก
ของเครื่ องอบฆ่าเชื้อประกอบด้วย ห้องนึ่ง (Pressure Vessel) ซึ่งมีการสร้างไอน้ าในห้องนึ่งโดยการผลิตความร้อนเพื่อสร้าง
ไอน้ าโดยใช้ฮีตเตอร์ที่ติดตั้งภายใน และภายนอกห้องนึ่ง ในการสร้างไอน้ าจะมีเครื่ องกาเนิดไอน้ าแยกต่างหากจากตัวเครื่ อง
มีการควบคุมอุณหภู มิและแรงดันที่ มีท้ งั ระบบควบคุมปรับด้วยมื อและระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ ผูว้ ิจัยจึ งมี แนวคิ ด
ประดิ ษฐ์และพัฒนาตูอ้ บฆ่ าเชื้ อภาชนะเครื่ องครัวด้วยไอน้ า โดยใช้อุปกรณ์ ที่หาได้ภายในประเทศ ระบบที่ ออกแบบไว้
ประกอบด้วยเมนบอร์ดคอนโทรลเลอร์ (Controller) บอร์ดแสดงผล LCD และกลไกการทาความร้อนเมนบอร์ดทาหน้าที่ทุก
ฟังก์ชนั ที่จาเป็ น เช่น การผลิตน้ าร้อน การควบคุมปริ มาณน้ า การควบคุมอุณหภูมิ การแสดงผล และอื่นๆ

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การออกแบบตู้อบฆ่ าเชื้อ
ตูอ้ บฆ่าเชื้อภาชนะเครื่ องครัวด้วยไอน้ าขนาดความจุ 10 ลิตร มีระบบควบคุมด้วยคอนโทรลเลอร์ (Controller) และ
แสดงผลด้วยหน้าจอแอลซี ดี มีรายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงาน 3 ส่ วนหลักๆ คือ ส่ วนที่หนึ่ งการออกแบบโครงสร้างของ
ตูอ้ บฆ่าเชื้อภาชนะเครื่ องครัวด้วยไอน้ า ส่ วนที่สองการออกแบบระบบควบคุมการทางานของตูอ้ บฆ่าเชื้อภาชนะเครื่ องครัว
ด้วยไอน้ า และส่ วนที่สามการออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิภายในตูอ้ บฆ่าเชื้อภาชนะเครื่ องครัวด้วยไอน้ า โดยสามารถ
แสดงผลอุณหภูมิได้ที่หน้าจอแอลซีดี
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1.1 การออกแบบโครงสร้ างของตู้อบฆ่ าเชื้อภาชนะเครื่ องครัวด้ วยไอนา้
ในการออกแบบโครงสร้างของตูอ้ บฆ่าเชื้อภาชนะเครื่ องครัวด้วยไอน้ า ได้ออกแบบโครงสร้างของตูอ้ บฆ่าเชื้อ
ภาชนะเครื่ องครัวด้วยไอน้ าออกเป็ น 2 ส่วน คือ โครงสร้างภายในและโครงสร้างภายนอกตูอ้ บฆ่าเชื้อภาชนะเครื่ องครัวด้วย
ไอน้ า
1.1.1 โครงสร้างภายในตูอ้ บฆ่าเชื้อภาชนะเครื่ องครัวด้วยไอน้ า
ตูอ้ บฆ่าเชื้อภาชนะเครื่ องครัวด้วยไอน้ ามีขนาด 40×50×30 เซนติเมตร (กว้าง×ยาว× สู ง) ซึ่ งจะใช้วสั ดุ
อุปกรณ์ที่เป็ นสแตนเลสทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากสแตนเลสจะทาให้ไม่เกิดสนิม และสแตนเลสทนต่อการใช้งานมากกว่าเหล็ก
ทั่ว ไป ภายในมี ช้ ัน วางภาชนะสามารถถอดน ามาออกท าความสะอาดได้ นอกจากนั้น ภายในได้ติ ด ตั้ง หม้อ บรรจุ น้ า
ทรงกระบอกสแตนเลสเพื่อใช้สาหรับใส่ฮีตเตอร์ การออกแบบโครงสร้างและถังบรรจุน้ าภายในตูอ้ บฆ่าเชื้อ แสดงดังภาพที่
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ภาพที่ 1 การออกแบบโครงสร้างและถังบรรจุน้ าภายในตูอ้ บฆ่าเชื้อ
1.1.2 โครงสร้างภายนอกตูอ้ บฆ่าเชื้อภาชนะเครื่ องครัวด้วยไอน้ า
โครงสร้างตูอ้ บทาด้วยเหล็กกล่องหนา ผนังภายนอกตูห้ ุ ้มด้วยวัสดุที่เป็ นแผ่นสังกะสี ทั้งนี้ เพื่อช่วยลด
ต้นทุนในการผลิต แต่เนื่ องจากตูอ้ บจะมีอุณหภูมิสูงในขณะทาการอบ จึงนาวัสดุกนั ความร้อนประเภทใยแก้ว รองผนังด้าน
ในภายในตูอ้ บก่ อนที่ จะทาการติดตั้งปิ ดฝาผนังตู ้ ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันไม่ให้ความร้อนภายในตูอ้ อกมายังภายนอกตู ้ ลดการ
สู ญเสี ยความร้อน จากนั้นทาการติดตั้งห้องอบที่ทาจากสแตนเลส และทาการติดตั้งถังบรรจุน้ าพร้อมด้วยฮีสเตอร์ โดยแยก
ส่วนออกจากห้องอบ แล้วทาการติดตั้งล้อเลื่อนบริ เวณขาด้านล่างของตูอ้ บ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย การออกแบบ
โครงสร้างภายนอกตูอ้ บ แสดงดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 การออกแบบโครงสร้างภายนอกตูอ้ บฆ่าเชื้อภาชนะเครื่ องครัวด้วยไอน้ า
1.2. การออกแบบระบบควบคุมการทางานของตู้อบฆ่ าเชื้อภาชนะเครื่ องครัวด้ วยไอนา้
การทางานของระบบควบคุมมีไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 ที่เป็ นปั จจัยหลักในการควบคุมการ
ทางานต่างๆ โดยที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะรับค่าจากเซนเซอร์วดั อุณหภูมิ นามาประมวลผลแล้วสั่งควบคุมชุดต่างๆ ตาม
ค่าที่ ได้รับ โดยจะควบคุมอุณหภูมิในการอบฆ่าเชื้อไว้ที่ 90 องศาเซลเซี ยส ดังนั้นเมื่ออุณหภูมิมากกว่า 90 องศาเซลเซี ยส
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสัง่ ให้ฮีตเตอร์หยุดการทางานลงและเมื่ออุณหภูมิต่ากว่า 90 องศาเซลเซียส ไมโครคอลโทรเลอร์จะ
สัง่ ให้ฮีตเตอร์ทางานอีกครั้งอย่างนี้ ต่อไปเรื่ อยๆ และสามารถแสดงผลออกมายังหน้าจอแอลซีดี การควบคุมการทางานของ
ตูอ้ บฆ่าเชื้อ แสดงดังภาพที่ 3

MCU
Arduino UNO R3

Relays Module
ภาพที่ 3 ระบบควบคุมการทางานของตูอ้ บฆ่าเชื้อภาชนะเครื่ องครัวด้วยไอน้ า
1.3. การออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมภิ ายในตู้อบฆ่ าเชื้อภาชนะเครื่ องครัวด้ วยไอนา้
การออกแบบระบบควบคุมประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิดงั นี้ จอแสดงผลแบบแอล
ซี ดี บอร์ ดอาดูอิโน่ (Arduino) บอร์ ดรี เลย์ (Relay Module) บอร์ ด aMG Sense -THERMOCOUPLE เทอร์ โมคัปเปิ ล Type
K และฮีตเตอร์ (Heater) เป็ นต้น
1.3.1 จอแอลซี ดี ใช้สาหรับการแสดงผลอุณหภูมิผ่านหน้าจอ โดยใช้โปรแกรม Arduino ต่อเข้ากับหน้าจอ
แอลซีดี โดยจะดึงค่าอุณหภูมิมาจากโมดูลเซนเซอร์เพื่อที่จะมาแสดงผลลัพธ์เป็ นค่าองศาเซลเซียส การแสดงผลอุณหภูมิผา่ น
หน้าจอแอลซีดี ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 ผลอุณหภูมิผา่ นหน้าจอแอลซีดี
1.3.2 บอร์ ดอาดูอิโน่ (Arduino) การทางานบอร์ ดอาดูอิโน่ (Arduino) ได้รับคาสั่งจากเซนเซอร์ วดั อุณหภูมิ
และนามาประมวลผลเพื่อที่ จะส่ งค่าไปยังหน้าจอแอลซี ดี และแสดงผล บอร์ ดอาดูอิโน่ (Arduino) ยังมีหน้าที่ควบคุมการ
ทางานของบอร์ ดรี เลย์ (Relay Module) เพื่อจะตัดต่อการทางานของฮีตเตอร์ บอร์ดอาดูอิโน่ (Arduino) รุ่ น UNO R3 แสดง
ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 บอร์ดอาดูอิโน่ (Arduino) รุ่ น UNO R3
1.3.3 บอร์ ดรี เลย์ (Relay Module) เมื่อบอร์ดรี เลย์ (Relay Module) ได้รับคาสัง่ จากบอร์ ดอาดูอิโน่ (Arduino)
บอร์ ดรี เลย์ (Relay Module) ก็จะทาหน้าที่ ตดั ต่อการทางานของฮี ตเตอร์ เพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในตูอ้ บฆ่ าเชื้ อภาชนะ
เครื่ องครัวด้วยไอน้ า แสดงดังภาพที่ 6

ATMEGA 328

+5 V VCC

GND

1K
1K
+5 V VCC

1K
1K

Relay_4
Relay_3
Relay_2
Relay_1

GND

ภาพที่ 6 วงจรการทางานรี เลย์และบอร์ดรี เลย์ (Relay Module)
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1.3.4 บอร์ ด aMG Sense –THERMOCOUPLE เป็ นบอร์ ด ที่ ท าหน้าที่ รับ สัญ ญาณอนาล็อ กจากเทอร์ โ ม
คับเปิ ล และแปลงเป็ นสัญญาณดิจิตอลเพื่อส่ งให้กบั ไมโครคอนโทรลเลอร์ ดว้ ยการอินเตอร์เฟสแบบ SPI มีวงจรปรับสภาพ
สัญญาณและฟั งก์ชนั ชดเชยจุดต่อเย็น เพื่อให้การวัดค่าอุณหภูมิมีความแม่นยามากยิ่งขึ้น บอร์ ด aMG Sense แสดงดังภาพ
ที่ 7

ภาพที่ 7 บอร์ด aMG Sense-THERMOCOUPLE
1.3.5 เทอร์ โมคัปเปิ ล Type K เป็ นหัววัดอุณหภูมิที่ใช้ต่อเข้ากับเครื่ องวัดควบคุมอุณหภูมิแสดงค่าอุณหภูมิ
จริ ง ที่ ว ัด ได้ แ ละแสดงผลเป็ นตัว เลข โดยเซนเซอร์ ต ัว นี้ ใช้ ต รวจวัด อุ ณ หภู มิ ภ ายในตู ้ เป็ นตัว สั่ ง การท างานของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการควบคุมอุณหภูมิและแสดงผลออกมายังหน้าจอแอลซี ดี เทอร์ โมคัปเปิ ล รุ่ น SPL T_S/103
เซนเซอร์สาหรับวัดอุณหภูมิ แสดงดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 เทอร์โมคัปเปิ ล รุ่ น SPL T_S/103 เซนเซอร์สาหรับวัดอุณหภูมิ
1.3.6 ฮีตเตอร์ (Heater) การออกแบบการทางานคือ เมื่อเซนเซอร์รับค่าอุณหภูมิที่มากกว่า 90 องศาเซลเซียส
โมดูลรี เลย์ก็จะตัดการทางานของฮีตเตอร์ จากนั้นอุณหภูมิก็จะลงลดและเมื่ออุณหภูมิน้อยกว่า 90 องศาเซลเซี ยส บอร์ ด
Arduino จะสั่งให้โมดู รีเลย์ท างานอี กครั้ งต่อ ไปอย่างนี้ เรื่ อ ยๆ ซึ่ งขนาดของฮี ต เตอร์ ที่ ใช้คือ มี แรงดัน ไฟฟ้ า 220 โวลต์
กาลังไฟฟ้า 1500 วัตต์ ความยาว 15 เซนติเมตร ฮีตเตอร์ แสดงดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 ฮีตเตอร์ (Heater)
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

1162

2. การจัดวางอุปกรณ์ ภายในตู้ควบคุม
ภายในตูค้ วบคุมจะมีเซอร์กิตเบรกเกอร์ เป็ นตัวควบคุมกระแสไฟฟ้าทั้งหมดของระบบ และยังมีอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้
แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ จึงจาเป็ นต้องติดตั้งไว้ในตูเ้ พื่อให้เกิ ดความปลอดภัยแก่ผใู ้ ช้งาน อุปกรณ์ควบคุมติดตั้งภายในตู ้
ไฟฟ้ากันน้ า อุปกรณ์ควบคุมและปุ่ มควบคุมสัง่ การทางาน แสดงดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 การจัดวางอุปกรณ์ควบคุมและปุ่ มควบคุมสัง่ การทางานของตูค้ วบคุม
3. ส่ วนประกอบหม้ อต้ มนา้ กับฮีตเตอร์
ส่วนประกอบของหม้อต้มน้ ากับฮีตเตอร์ มีส่วนประกอบอยู่ 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่หนึ่ ง หม้อต้มน้ าสาหรับถ่ายน้ าเข้า
เพื่อควบคุมระดับน้ าให้อยูใ่ นระดับที่ต้ งั ไว้ และเพื่อป้ องกันไม่ให้ฮีตเตอร์เกิดความเสี ยหาย ส่วนที่สอง เป็ นหม้อต้มน้ าที่มีฮีต
เตอร์ บรรจุอยูภ่ ายในเพื่อทาการต้มน้ า และส่ งแรงดันไอน้ าเข้าไปยังตูอ้ บฆ่าเชื้ อภาชนะเครื่ องครัวด้วยไอน้ า หม้อต้มน้ ามี
ขนาดความสู ง 30 เซนติเมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร ทาจากสแตนเลส โดยหม้อต้มน้ าจะทาการติดตั้งภายใน
ตู ้ แสดงดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11 ส่วนประกอบหม้อต้มน้ าประกอบกับฮีตเตอร์
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4. การทดสอบการทางานตู้อบฆ่ าเชื้อภาชนะเครื่ องครัวด้ วยไอนา้
การทดสอบตูอ้ บฆ่ าเชื้ อภาชนะเครื่ องครัวด้วยไอน้ า เมื่ อนาภาชนะที่ จะทาการฆ่ าเชื้ อเข้าไปภายในตูอ้ บฆ่ าเชื้ อ
ภาชนะเครื่ องครัวด้วยไอน้ าแล้ว ปิ ดประตูให้แน่นเพื่อไม่ให้แรงดันรั่วออกมา จากนั้นเปิ ดสวิตช์ เพื่อเริ่ มการทางานของตูอ้ บ
ฆ่าเชื้อภาชนะเครื่ องครัวด้วยไอน้ า ในขั้นตอนนี้ ควรเช็คสวิตช์ของฮีตเตอร์ ให้อยูใ่ นสถานะปิ ดก่อน จากนั้นก็เปิ ดสวิตช์ เมื่อ
เปิ ดเครื่ องแล้วระบบต่างๆ ทางานปกติ หน้าจอ LCD แสดงค่าอุณหภูมิก็ให้ทาการเปิ ดสวิตช์ฮีตเตอร์ จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ให้
อุณหภูมิภายในตูม้ ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ก่อนทาการจับเวลาตามที่กาหนดไว้
5. การทดสอบเชื้อแบคทีเรียทีภ่ าชนะเครื่ องครัว
5.1 ชุดตรวจเชื้ อโคลิฟอร์ มแบคที เรี ยที่ ใช้เป็ นชุดตรวจเชื้ อโคลิฟอร์ มแบคที เรี ย SI-Medium ภาคสนามที่ คิดค้น
โดยกรมอนามัย เป็ นชุ ดตรวจสอบอย่างง่ายต่อการปฏิ บัติสามารถทราบผลได้ภายใน 1-3 วัน โดยจะทาการทดสอบเชื้ อ
แบคที เรี ยที่ ภาชนะเครื่ องครัวก่อน (ชุดควบคุม) และหลังผ่านการอบฆ่ าเชื้ อ (ชุ ดการทดลองที่ 1 2 3) ด้วยตูอ้ บฆ่ าเชื้ อ
ภาชนะเครื่ องครัวด้วยไอน้ าที่สร้างขึ้น ทาได้โดยการนาไม้พนั สาลีที่จุ่มในน้ ายาตรวจหาเชื้อ
โคลิฟอร์ มชั้นต้น (SI-2)
ไปเช็ดที่ภาชนะเครื่ องครัวที่ตอ้ งการทดสอบ แล้วนาไม้พนั สาลีไปแช่ในน้ ายาตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์ มชั้นต้น (SI-2) อีกครั้ง
แล้วทิ้งไว้ 3 วัน จากนั้นพิจารณาผลการทดสอบจากลักษณะของน้ ายาทดสอบ ซึ่ งในการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรี ยที่มีอยูใ่ น
ภาชนะ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาเชื้อแบคทีเรี ยโดยการสังเกตลักษณะของน้ ายาในขวดทดสอบ โดยการสังเกตระดับความ
เข้มของสี หากสี มีความเข้มมากแสดงว่ามีเชื้อแบคทีเรี ยมาก ดังนี้
ระดับ C ไม่มีตะกอนดา
ระดับ +1 มีตะกอนดาที่ปลายสาลี
ระดับ +2 มีสีดากระจายทัว่ ขวด แต่ยงั มองทะลุขวดได้
ระดับ +3 มีสีดาเข้ม มองไม่เห็นสาลี
ลักษณะการประเมินผลทดสอบการฆ่าเชื้อ แสดงดังภาพที่ 12

ภาพที่ 12 การประเมินผลทดสอบการฆ่าเชื้อ
5.2 ทาการทดสอบภาชนะเครื่ องครัวด้วยการอบในตูอ้ บฆ่าเชื้อไอน้ า โดยนาจาน ช้อนและแก้ว ที่เป็ นชุดควบคุม
ไปทาการทดสอบเชื้อแบคทีเรี ยตามข้อ 5.1 จากนั้นนาจาน ช้อนและแก้ว ที่ตอ้ งการทดสอบวางในตูอ้ บฆ่าเชื้อภาชนะด้วย
ไอน้ า ทาการทดสอบจานวน 3 ชุดการทดลอง โดยควบคุมอุณ หภูมิที่ 90 องศาเซลเซี ยส และใช้เวลาในการอบฆ่ าเชื้ อ
ต่างกัน ดังตารางที่ 1 จากนั้นทาการทดสอบอบฆ่าเชื้อตามข้อ 4 เมื่อทาการอบฆ่าเชื้อเรี ยบร้อยแล้ว นาภาชนะที่ผ่านการ
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อบแล้วไปทดสอบแบคทีเรี ยอีกครั้งตามข้อ 5.1 เพื่อทาการประเมินผลการทดสอบการฆ่าเชื้อและเปรี ยบเทียบลักษณะการ
ปนเปื้ อนเชื้อแบคทีเรี ยบนภาชนะก่อนและหลังผ่านการอบฆ่าเชื้อ
ตารางที่ 1 การทดสอบอบฆ่าเชื้อภาชนะเครื่ องครัวด้วยตูอ้ บฆ่าเชื้อไอน้ า
ชุดการทดลอง
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบฆ่าเชื้อ (นาที)
ชุดควบคุม
1
5
2
10
3
15
หมายเหตุ แต่ละชุดการทดลองของจาน ช้อน และแก้ว ทา 3 ซ้ า

ผลและวิจารณ์ผล
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของตูอ้ บฆ่ าเชื้ อภาชนะเครื่ องครัวด้วยไอน้ า โดยการนาภาชนะเครื่ องครัวได้แก่ จาน
ช้อน และแก้ว ไปอบในตูท้ ี่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 5 10 และ 15 นาที แสดงดังภาพที่ 13

ภาพที่ 13 การทดสอบตูอ้ บฆ่าเชื้อภาชนะเครื่ องครัวด้วยไอน้ า
1. การทดสอบเชื้อแบคทีเรียกับภาชนะเครื่ องครัว
จากเกณฑ์การตัดสิ นความสะอาดได้มีการทดสอบผลการทดลองของภาชนะ จาน ช้อน และแก้ว อย่างละ 5 ชิ้น
แสดงผลก่อนและหลังการฆ่าเชื้อแบคทีเรี ย ดังภาพที่ 14 15 และ 16 ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 2

ภาพที่ 14 การทดสอบจานและผลการทดสอบจานด้วยน้ ายาโคลิฟอร์มชั้นต้น (SI-2)
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ภาพที่ 15 การทดสอบช้อนและผลการทดสอบช้อนด้วยน้ ายาโคลิฟอร์มชั้นต้น (SI-2)

ภาพที่ 16 การทดสอบแก้วและผลการทดสอบแก้วด้วยน้ ายาโคลิฟอร์มชั้นต้น (SI-2)
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบฆ่าเชื้อจานช้อน และแก้ว
ภาชนะ
ก่อนทดสอบ
ทดสอบ 5 นาที

ทดสอบ 10 นาที

ทดสอบ 15 นาที

จาน
ช้อน

ตะกอนสี ดาก้นขวด
ตะกอนสี ดาก้นขวด

ตะกอนสี ดาลดลง
ตะกอนสี ดาลดลง

เปลี่ยนเล็กน้อย
เปลี่ยนเล็กน้อย

ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

แก้ว

ตะกอนสี ดาสนิท

ตะกอนสี ดาลดลง

เปลี่ยนเล็กน้อย

ไม่เปลี่ยนแปลง

จากผลการทดสอบจะเห็ นว่า เมื่อทาการอบฆ่ าเชื้อภาชนะเครื่ องครัวด้วยตูอ้ บไอน้ า มีผลต่อปริ มาณแบคที เรี ยที่
ปนเปื้ อนอยูบ่ นภาชนะเครื่ องครัว โดยเมื่อระยะเวลาที่ใช้ในการอบเพิ่มขึ้น ปริ มาณแบคทีเรี ยจะมีนอ้ ยลง ซึ่ งสังเกตได้จาก
การเปลี่ ยนแปลงลักษณะของน้ ายาที่ แช่ ไม้พนั สาลี ที่ผ่านการเช็ดภาชนะเครื่ องครัว ดังนั้น แสดงว่า ตูอ้ บฆ่ าเชื้ อภาชนะ
เครื่ องครัวด้วยไอน้ าสามารถผลิตไอน้ าฆ่าเชื้อแบคทีเรี ยได้
2. ผลการทดสอบวัดค่ าทางไฟฟ้าของตู้อบฆ่ าเชื้อ
ผลการทดสอบจากการวัดค่าทางไฟฟ้าของตูอ้ บฆ่าเชื้อภาชนะเครื่ องครัวด้วยไอน้ า ขณะตูอ้ บฆ่าเชื้อทางาน เมื่อทา
การวัดแรงดันไฟฟ้ามีค่า 227.5 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ต และกระแสไฟฟ้า 7.59 แอมแปร์ แสดงดังภาพที่ 17
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ภาพที่ 17 ค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน
ผลการทดสอบวัด ก าลังไฟฟ้ าของตู ้อบฆ่ าเชื้ อ มี ก าลังไฟฟ้ าจริ ง (Active Power) 1.66 kW และก าลังไฟฟ้ าที่
ปรากฏ (Apparent Power) 1.66 kVA และกาลังไฟฟ้ารี แอคตีฟ (Reactive Power) มีค่าเท่ากับ 0 kVAR ทั้งนี้เนื่องจากโหลด
ส่วนใหญ่เป็ นแบบขดลวด แสดงดังภาพที่ 18

ภาพที่ 18 ผลการวัดค่ากาลังไฟฟ้าตูอ้ บฆ่าเชื้อขณะใช้งาน
จากการทดสอบวัดพลังงานพลังงานไฟฟ้าขณะทาการทดลองใช้พลังงานไฟฟ้าจานวน 2.88 หน่วย เมื่อคานวณค่า
ไฟฟ้าขณะทาการทดสอบใช้เวลาในการอบภาชนะ เช่น จาน ช้อน แก้ว แต่ละครั้งรวมได้ 1.74 ชัว่ โมง เมื่อคิดค่าไฟฟ้ าผัน
แปร (Ft) ประจาเดือน มกราคม - เมษายน 2561 เท่ากับ -15.90 สตางค์/หน่วย และเมื่อคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ดังนั้น การอบ
ฆ่าเชื้อเสี ยค่าพลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้น 5.25 บาท
4. การเปรียบเทียบคุณสมบัตติ ู้อบฆ่ าเชื้อทีส่ ร้ างกับตู้อบฆ่ าเชื้อทัว่ ไป
การสร้ างตูอ้ บฆ่ าเชื้ อภาชนะเครื่ องครัวด้วยไอน้ า เมื่ อเลื อกใช้วสั ดุ ที่มี จาหน่ ายตามท้องตลาด ซึ่ งมี คุณ สมบัติ
เทียบเท่ากับวัสดุชิดอื่นๆ พบว่าสามารถลดต้นทุนในการสร้างได้โดยที่มีประสิ ทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้เช่นเดียวกันกับตูท้ ี่มี
จาหน่ายตามท้องตลาด ซึ่งจะเปรี ยบเทียบให้เห็นคุณสมบัติแต่ละด้านของตูอ้ บฆ่าเชื้อที่สร้างขึ้นกับตูอ้ บฆ่าเชื้อที่มีจาหน่าย
ตามท้องตลาด แสดงดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบคุณสมบัติระหว่างตูอ้ บฆ่าเชื้อด้วยไอน้ าที่สร้างขึ้นกับตูอ้ บฆ่าเชื้อทัว่ ไป
รายละเอียด
ตูอ้ บฆ่าเชื้อจาหน่ายทัว่ ไป
ตูอ้ บฆ่าเชื้อที่ประดิษฐ์
อุณหภูมิ
แรงดันไฟฟ้า

121 องศาเซลเซียส
220 โวลต์

90 องศาเซลเซียส
220 โวลต์

ความถี่

50 เฮิร์ต

50 เฮิร์ต

กาลังไฟฟ้า

2.063 กิโลวัตต์

1.66 กิโลวัตต์

เวลาการฆ่าเชื้อ

35 นาที

15 นาที

การสัง่ ทางาน

ปุ่ มแบบหมุน

ปรับตั้งเซตโปรแกรม

ขนาดความจุ

12 ลิตร

10 ลิตร

การเคลื่อนที่

ล้อเลื่อน

ล้อเลื่อน

ราคา

34,500 บาท

28,000 บาท

สรุ ปผลการวิจัย
ตูอ้ บฆ่าเชื้อภาชนะเครื่ องครัวด้วยไอน้ า ความจุขนาด 10 ลิตร ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมอุณหภูมิและ
ควบคุมการของทางานฮีตเตอร์ แสดงผลออกทางหน้าจอแอลซี ดี การทางานของระบบควบคุมอุณหภูมิใช้เซนเซอร์ คอย
ตรวจจับอุณหภูมิเป็ นตัวส่ งค่าให้กบั ไมโครคอลโทรลเลอร์ประมวลผล สาหรับการทางานของฮีตเตอร์เมื่ออุณหภูมิภายในตู ้
ถึงจุดที่ต้ งั ไว้ระบบควบคุมจะหยุดการทางานของฮีตเตอร์ โดยสังเกตจะมีหลอด LED (Pilot Lamp) เป็ นตัวบ่งบอกสถานะ
ของระบบควบคุมการทางานของฮีตเตอร์ และเมื่ออุณหภูมิต่ากว่าจุดที่ต้ งั ไว้ระบบควบคุมก็สงั่ ฮีตเตอร์ให้ทางานอย่างต่อไป
เพื่อรักษาอุณหภูมิไว้ที่ 90 องศาเซลเซี ยส ตามที่ ต้ งั ไว้ จาการทดสอบฆ่าเชื้ อภาชนะ จาน ช้อน และ แก้ว สามารถฆ่าเชื้อได้
เมื่อทาการอบด้วยเวลา 15 นาที ใช้กาลังไฟฟ้า 1.66 กิโลวัตต์ กระแสไฟฟ้า 7.59 แอมแปร์ นอกจากนั้นตูอ้ บฆ่าเชื้อยังสามารถ
ประยุกต์ใช้ฆ่าเชื้อกับภาชนะอื่นๆได้ดว้ ย

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
วิทยาเขตตรัง ที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างและประกอบตูอ้ บฆ่าเชื้อภาชนะเครื่ องครัวด้วย
ไอน้ า
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ชุ ดทาความเย็นโดยเทอร์ โมอิเล็กทริกส์
Refrigeration by Thermoelectrics
กิตติศกั ดิ์ ทวีสินโสภา1* ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา2 อภิสิทธิ์ ผลกล้า1 และ อานนท์ ชูเกลี้ยง1
Kittisak Thaweesinsopha1* Fapilai Thaweesinsopha2 Apisit Phonla1 and Arnon Chookaeang1

บทคัดย่อ
โครงงานนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาหลักการทางานของเทอร์โมอิเล็กทริ กส์ ความเป็ นไปได้ในการใช้ชุดทาความเย็น
จากเทอร์ โมอิเล็กทริ กส์ ใช้กบั เครื่ องปรับอากาศ และศึ กษาการทาความเย็นของชุ ดทาความเย็นโดยใช้แผ่นเทอร์ โมอิเล็ก
ทริ กส์
โดยการออกแบบระบบทาความเย็นโดยใช้แผ่นเทอร์ โมอิเล็กทริ กส์ที่มี ขนาด 4 x 4 เซนติเมตร เบอร์ TEC-12706
จานวน 10 แผ่น นาไปใช้ประกอบชุดความเย็นร่ วมกับชุดคอล์ยเย็น โดยมีเซ็นเซอร์ ควบคุมอุณหภูมิดิจิตอล ส่ วนชุดระบาย
ความร้อน จะใช้ระบบน้ าเป็ นตัวระบายความร้อนผ่านคอล์ยร้อนอลูมิเนียม และออกแบบตาแหน่งที่ติดตั้งชุดทาทั้งระบบเข้า
กับ แผงชุ ด ท าความเย็น และท าการทดสอบสมรรถนะต่ า งๆ ทางไฟฟ้ า โดยใช้เครื่ อ งมื อ วัด มัล ติ มิ เตอร์ รุ่ น Fluke
177 ± (0.09% + 2) และทดสอบสมรรถนะทางความร้อน และเย็นด้านอุณหภูมิโดยใช้เครื่ องมือวัดอุณหภูมิ รุ่ น 830-T2 ±1.5
°C or ±1.5% และทาการทดสอบสมรรถนะทางด้านไฟฟ้ า โดยใช้เครื่ องมื อวัดแคลมป์ มิ เตอร์ รุ่ น 374 FC 2% ±5 digits
(10 Hz to 100 Hz)
ผลทดสอบพบว่าชุดทาความเย็นโดยเทอร์ โมอิเล็กทริ กส์ที่สร้างขึ้นสามารถทาความเย็นในส่ วนอุณหภูมิคอล์ยเย็นที่ทา
ได้ต่าที่สุดคือ 25.3 °C และอุณหภูมิบริ เวรทัว่ ไปที่ 28 °C ซึ่งมีค่าแตกต่างกันอยูท่ ี่ 1.2 °C สรุ ปว่าระบบทาความเย็นโดยเทอร์
โมอิเล็กทริ กส์ที่สร้างขึ้นสามารถลดอุณหภูมิได้ 1.2 °C ข้อเสนอ และระบบส่งความเย็นมีการสูญเสี ยความเย็น ดังนั้น ควรหา
ระบบควบคุมการถ่ายเทอุณหภูมิเพื่อลดการสูญเสี ยความเย็น
คาสาคัญ : เทอร์โมอิเล็กทริ กส์ ระบบทาความเย็น อุณหภูมิ บล็อกน้ า เครื่ องมือวัด
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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
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บทนา
ปั จจุบนั สภาวะอากาศของโลกมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากสาเหตุต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการเผาป่ า การใช้สารเคมีที่มีผลต่อ
ชั้นบรรยากาศหนึ่ งในสารเคมีที่มีผลต่อชั้นบรรยากาศของโลกคือสารเคมีที่ใช้ทาความเย็นจากเครื่ องปรับอากาศ และการทา
ความเย็นอื่นๆ หลายรู ปแบบไม่วา่ จะเป็ นตูแ้ ช่เย็น ตูเ้ ย็น ปั จจุบนั มีการใช้เครื่ องทาความเย็นโดยใช้น้ ายาทาความเย็นคลอโร
ฟลูออโรคาร์ บอน หรื อ สาร CFC จากการใช้พลังงานไฟฟ้ ามากขึ้นทุกปี จากการเพิ่มจานวนประชากร ส่ งผลให้มีการใช้
เชื้ อเพลิงชนิ ดต่างๆ มาใช้ผลิตไฟฟ้ าไม่วา่ จะเป็ นพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิ ล พลังทดแทนต่างๆ แต่พลังงานที่ได้ไม่ค่อย
เหมาะสมกับความต้องการที่จะใช้ ดังนั้นพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ ในประเทศไทยมีความจาเป็ นต้องซื้ อเชื้อเพลิงจากประเทศ
ต่างๆ ส่ งผลการนาเข้าพลังเป็ นปั จจัยที่มีนัยสาคัญ ของระดับประเทศ ฉะนั้นการที่สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงจะทาให้
การมัน่ คงด้านพลังงานของประเทศจะดีข้ ึน
เทอร์ โมอิเล็กทริ ก (ดร.สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์) อุปกรณ์เทอร์ โมอิเล็กทริ กที่ผลิตในเชิงพาณิ ชย์ และมีมาตรฐานการ
กาหนดข้อมูลเฉพาะ(Specification) ทั้งขนาดพื้นที่ รู ปร่ าง และกาลังไฟฟ้ า ของเซลล์ เพื่อให้ผูใ้ ช้สามารถเลือกใช้งานได้
หลากหลายตามวัต ถุ ป ระสงค์ โดยในการผลิ ต ทางอุ ต สาหกรรมเทอร์ โ มอิ ลิ เมนต์ช นิ ด สารกึ่ ง ตัวน าแบบพี แ ละเอ็ น
(P type – N type)
ในปี พ.ศ.2364 โทมัส โจแฮนน์ ซี เบค (Thomas Johann Seebeck) นักฟิ สิ กส์ ชาวเยอรมัน ได้คน้ พบว่า เมื่อมีความ
แตกต่างของอุณหภูมิระหว่างรอยต่อของตัวนาสอง ในยุควิกฤตพลังงาน และสภาวะโลกร้อน ความตื่นตัวในการลดการใช้
เชื้อเพลิง ฟอสซิล การลดก๊าซเรื อนกระจก และการ ลดการใช้สารทา ความเย็นที่มีผลกระทบ ต่อสิ่ งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น การ
ค้นหา เทคโนโลยีที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมจึง เป็ นสิ่ งจา เป็ นต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีทา ความเย็นและ
ฮีทปั๊ ม ที่ในปั จจุบนั มีการใช้สารทา ความเย็น
ต่อ มาในปี พ.ศ 2377 ยีน เพลที เยอร์ ชาร์ เลส อะธาเนส (Jean Charle Athanase Peltier) นักฟิ สิ กส์ ช าวฝรั่ งเศส
ได้คน้ พบ ว่า เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนาสองชนิ ดที่ ต่อกัน จะมีความร้อนเกิดขึ้น ที่รอยต่อของตัวนาสองชนิ ด ความ
ร้อนจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลงขึ้ นอยู่ทิศทางการ ไหลของกระแสไฟฟ้ า ซึ่ งปรากฏการณ์ น้ ี ถูกเรี ยกว่า ปรากฏการณ์ เพลที เยอร์
(peltier effect) จากการค้น พบปรากฏการณ์ ท้ ังสอง ได้ถู กน ามาพัฒ นาจนกระทั่ง ได้ชิ้ น ส่ ว นอุ ป กรณ์ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ที่
ประกอบด้วย ตัวนาสองชนิ ดที่ ต่อกันแบบ อนุ กรมทางไฟฟ้ า และขนานกันทางความร้อน ซึ่ งอุปกรณ์ ชนิ ดนี้ ถูกเรี ยกต่อ
มาว่า เทอร์โมอิเล็กตริ ก 20 ปี ต่อมา ได้มีการค้นพบว่า เมื่อนาสารกึ่งตัวนามาใช้แทนสาร ตัวนาในการสร้างเทอร์ โมอิเล็กตริ ก
จะให้ค่าประสิ ทธิ ภาพการทางานสู งขึ้น จากนั้นมีการประยุกต์ใช้อุปกรณ์เทอร์ โมอิเล็กตริ กจึ งกลายเป็ นหัวข้อวิจยั ใหม่ ที่
น่าสนใจในสหรัฐอเมริ กา ยุโรป และญี่ปุ่น จนถึงปั จจุบนั
ดังนั้นคณะผูว้ ิจยั ที่ ความสนใจในเรื่ องการทาความเย็น เพราะในปั จจุบนั ประชาชนโดยทัว่ ไปมีความสนใจที่ จะ
ติดตั้งเครื่ องปรับอากาศมากขึ้น ทางคณะผูว้ ิจยั มีความสนใจจะศึกษาความเป็ นไปได้ในการทาความเย็นจากเทอร์ โมอิเล็กท
ริ กส์มาใช้กบั เครื่ องปรับอากาศ
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วิธีดาเนินการวิจัย
ในงานวิจยั นีจ้ ะศึกษาทฤษฎีเทอร์โมอิเล็กทริ กส์เพื่อนาไปใช้กบั คอยล์เย็นของเครื่ องปรับอากาศออกมาเป็ นชุด
ทดลองระบบทาความเย็น โดยแสดงตามภาพ
เริ่ มต้น
ศึกษาทฤษฎีเทอร์โมอิเล็กทริ กส์
ออกแบบและติดตั้ง
อุปกรณ์
สร้างชิ้นงาน

ทดสอบ

ไม่ผา่ น

การทางาน

ปรับปรุ งและแก้ไข

ผ่าน
วิเคราะห์และสรุ ปผลการ
สิ้นสุด
ภาพที่ 1 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินโครงการ
จากภาพที่ 1 แสดงแผนผัง การท างานขั้น ตอนและวิธี ก ารด าเนิ น โครงการซึ่ งประกอบด้ว ย 1ศึ ก ษาทฤษฎี
เทอร์ โมอิเล็กทริ กส์ 2.ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ 3.ทดสอบและแก้ไข ระบบ 4.วิเคราะห์ผลการทดลอง 5.สรุ ปผลการ
ทดลอง จากข้อความข้างต้นได้ออกแบบขั้นตอนงานวิจยั ออกเป็ นสองรู ปแบบ
1 ออกแบบระบบชุดทาความเย็น
ประกอบด้วย อุปกรณ์คอล์ยเย็นของเครื่ องปรับอากาศ และชุดทาความเย็นที่ สร้างขึ้น
1.1 ออกแบบระบบทาความเย็น
ในการออกแบบโครงสร้ างในการติ ดตั้งอุป กรณ์ ต่างๆ ที่ ชุ ดทาความเย็น โดยเทอร์ โมอิ เล็กทริ กส์ ได้
ออกแบบให้ติดกับชุดระบายความร้อนด้วยน้ าเพื่อระบายความร้อน และมีการใช้แผ่นเทอร์โมอิเล็กทริ กส์ท้ งั หมด เพื่อติดตั้ง
แผ่นเทอร์โมอิเล็กทริ กส์กบั บล็อกน้ า
1.2 ออกแบบตาแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ระบบทาความเย็น

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

ภาพที่ 2 การออกแบบตาแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ระบบทาความเย็น
1.3 ออกแบบตาแหน่งติดตั้งระบบให้ความเย็น (ด้านหน้า)

ภาพที่ 3 การออกแบบตาแหน่งติดตั้งระบบให้ความเย็น (ด้านหน้า)
1.4 ออกแบบตาแหน่งติดตั้งอุปกรณ์โดยรวม (ด้านหลัง)

ภาพที่ 4 การออกแบบตาแหน่งติดตั้งอุปกรณ์โดยรวม (ด้านหลัง)
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2. ออกแบบวิธีการเก็บข้อมูล
ในการออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลจะยึดการเก็บค่าอุณหภูมิเปรี ยบเทียบ ระหว่างอุณหภูมิหน้าคอล์ยเย็นกับ
อุณหภูมิภายนอก โดยศึกษาความเป็ นไปได้ในการใช้เทอร์โมอิเล็กทริ กส์เป็ นตัวให้ความเย็นกับระบบ โดยการทดสอบการ
ทาความเย็นของเทอร์โมอิเล็กทริ กส์ดว้ ยการเก็บข้อมูล โดยการทดสอบชุดทาความเย็น เพื่อจะศึกษาความสามารถ และ
สรรมถนะของเทอร์โมอิเล็กทริ กส์ที่เลือกใช้ เพื่อนาไปใช้กบั ชุดทาความเย็น หลังจากนั้นดาเนินการออกแบบทดสอบการ
ทางานของระบบ
2.1 เก็บค่าการทาความเย็นเปรี ยบเทียบกับอุณหภูมิโดยกาหนด ตาแหน่งหน้าคอล์ยเย็น และตาแหน่งทัว่ ไป
2.2 เก็บค่าการใช้พลังงานในระบบทาความเย็น

ผลและวิจารณ์ผล
จากการศึกษาค้นคว้าการหลักการทางานระบบทาความเย็น เพื่อนาไปใช้งานกับชุดทาความเย็น ที่ใช้ เทอร์โมอิ
เล็กทริ กส์เป็ นแหล่งให้ความเย็นกับระบบ
1. ผลจากการออกแบบระบบชุดทาความเย็น
1.1 ผลจากการออกแบบชุดการติดตั้งแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริ กส์กบั บล็อกน้ า

ภาพที่ 5 การติดตั้งแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริ กส์กบั บล็อกน้ า
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1.2 ผลจากการออกแบบตาแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ระบบทาความเย็น (ด้านหน้า)

ภาพที่ 6 ตาแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ระบบทาความเย็น (ด้านหน้า)
1.3 ผลจากการออกแบบตาแหน่งติดตั้งระบบให้ความเย็น (ด้านหลัง)

ภาพที่ 7 ตาแหน่งติดตั้งระบบให้ความเย็น (ด้านหลัง)
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1.4 ผลจากการออกแบบตาแหน่งติดตั้งอุปกรณ์โดยรวม (ด้านข้าง)

ภาพที่ 8 ตาแหน่งติดตั้งอุปกรณ์โดยรวม (ด้านข้าง)
2 ผลจากการออกแบบวิธีการเก็บข้ อมูล
2.1 ผลการทดสอง การใช้พลังงานไฟฟ้า และอุณหภูมิตาแหน่งต่างๆ (ครั้งที่1)
ตารางที่ 1 ผลการทดสองการใช้พลังงานไฟฟ้า และอุณหภูมิตาแหน่งต่างๆ (ครั้งที่1)
เวลา (นาที)
อุณหภูมิทวั่ ไป(°C) อุณหภูมิคอล์ยเย็น(°C) อุณหภูมิคอล์ยร้อน(°C) กาลังไฟฟ้า (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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อุณหภูมิ

การใช้ พลังงานไฟฟ้ า และอุณหภูมิตาแหน่ งต่ างๆ (ครั้งที1่ )
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20

1,200.00
1,190.00

อุณหภูมิทวั่ ไป(°C)
อุณหภูมิคอล์ยเย็น(°C)

1,180.00

อุณหภูมิคอล์ยร้อน(°C)

1,170.00

กาลังไฟฟ้า (W)

1,160.00
1,150.00
1,140.00
1,130.00
1,120.00

เวลา 0
(นาที)

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
เวลา

ภาพที่ 9 กราฟแสดงค่าผลการใช้ กาลังไฟฟ้า และอุณหภูมิ ตาแหน่งต่างๆ (ครั้งที่1)
2.2 ผลการทดสอง การใช้พลังงานไฟฟ้า และอุณหภูมิตาแหน่งต่างๆ (ครั้งที่2)
ตารางที่ 2 ผลการทดสองการใช้พลังงานไฟฟ้า และอุณหภูมิตาแหน่งต่างๆ (ครั้งที่2)
เวลา (นาที)
อุณหภูมิทวั่ ไป(°C) อุณหภูมิคอล์ยเย็น(°C) อุณหภูมิคอล์ยร้อน(°C) กาลังไฟฟ้า (W)
0
26.4
26.5
27.8
1,162.80
5
26.2
26
28.4
1,203.10
10
26.4
25.4
29.2
1,203.10
15
26.5
25.4
29.5
1,203.10
20
26.5
25.4
30.5
1,175.20
25
26.5
25.3
30.5
1,170
30
26.5
24.9
30.5
1,175.20
35
26.6
24.9
31
1,170.00
40
26.8
24.7
31.5
1,170.00
45
27
24.6
31.5
1,170.00
50
27.1
24.6
31.9
1,170.00
55
27.1
24.6
32
1,170.00
60
27
24.6
32.6
1,164.80
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อุณหภูมิ

การใช้ พลังงานไฟฟ้ า และอุณหภูมิตาแหน่ งต่ างๆ (ครั้งที2่ )
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20

1,210.00

อุณหภูมิทวั่ ไป(°C)

1,200.00

อุณหภูมิคอล์ยเย็น(°C)

1,190.00

อุณหภูมิคอล์ยร้อน(°C)

1,180.00

กาลังไฟฟ้า (W)

1,170.00
1,160.00
1,150.00
1,140.00
เวลา 0
(นาที)

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
เวลา

ภาพที่ 10 กราฟแสดงค่าผลการใช้ กาลังไฟฟ้า และอุณหภูมิ ตาแหน่งต่างๆ (ครั้งที่2)
2.3 ผลการทดสอง การใช้พลังงานไฟฟ้า และอุณหภูมิตาแหน่งต่างๆ (ครั้งที่3)
ตารางที่ 3 ผลการทดสองการใช้พลังงานไฟฟ้า และอุณหภูมิตาแหน่งต่างๆ (ครั้งที่3)
เวลา (นาที)
อุณหภูมิทวั่ ไป(°C) อุณหภูมิคอล์ยเย็น(°C) อุณหภูมิคอล์ยร้อน(°C) กาลังไฟฟ้า (W)
0
25.4
25.5
25
1,145.00
5
25.3
25.3
25.9
1,236.60
10
25.3
25
26.7
1,225.80
15
25.4
24.9
27.6
1,225.80
20
25.3
24.9
27.6
1,197.80
25
25.4
24.7
28.2
1,197.80
30
25.2
24.7
28.7
1,197.80
35
25.2
24.5
28.6
1,197.80
40
25.6
24.4
29.3
1,192.50
45
25.6
24.4
29.8
1,170.00
50
25.7
24.4
30.2
1,170.00
55
25.6
24.2
30.3
1,170.00
60
25.7
24.3
30.3
1,170.00
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อุณหภูมิ

การใช้ พลังงานไฟฟ้ า และอุณหภูมติ าแหน่ งต่ างๆ (ครั้งที่ 3)
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20

1,260.00
1,240.00
1,220.00
1,200.00
1,180.00
1,160.00
1,140.00
1,120.00
1,100.00
1,080.00
เวลา 0
(นาที)

5

อุณหภูมิทวั่ ไป(°C)
อุณหภูมิคอล์ยเย็น(°C)
อุณหภูมิคอล์ยร้อน(°C)
กาลังไฟฟ้า (W)

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
เวลา

ภาพที่ 11 กราฟแสดงค่าผลการใช้ กาลังไฟฟ้า และอุณหภูมิ ตาแหน่งต่างๆ (ครั้งที่3)
2.4 ผลการทดสอง การใช้พลังงานไฟฟ้า และอุณหภูมิตาแหน่งต่างๆ (เฉลี่ย)
ตารางที่ 4 ผลการทดสองการใช้พลังงานไฟฟ้า และอุณหภูมิตาแหน่งต่างๆ (เฉลี่ย)
เวลา (นาที)
อุณหภูมิทวั่ ไป(°C) อุณหภูมิคอล์ยเย็น(°C) อุณหภูมิคอล์ยร้อน(°C) กาลังไฟฟ้า (W)
0
26.13
26.13
26.50
1,151.77
5
25.93
25.90
27.07
1,210.73
10
25.90
25.60
27.70
1,207.13
15
25.97
25.53
28.23
1,207.13
20
25.93
25.53
28.63
1,181.00
25
26.07
25.43
29.17
1,179.27
30
26.10
25.30
29.40
1,181.00
35
26.17
25.23
29.67
1,179.27
40
26.37
25.13
30.13
1,177.50
45
26.40
25.10
30.33
1,170.00
50
26.50
25.10
30.73
1,170.00
55
26.53
25.03
30.97
1,170.00
60
26.57
25.07
31.13
1,168.27
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อุณหภูมิ

การใช้ พลังงานไฟฟ้ า และอุณหภูมิตาแหน่ งต่ างๆ (เฉลีย่ )
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20

1,220.00
1,200.00
1,180.00

อุณหภูมิทวั่ ไป(°C)
อุณหภูมิคอล์ยเย็น(°C)
อุณหภูมิคอล์ยร้อน(°C)
กาลังไฟฟ้า (W)

1,160.00
1,140.00
1,120.00
เวลา 0
(นาที)

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
เวลา

ภาพที่ 12 กราฟแสดงค่าผลการใช้ กาลังไฟฟ้า และอุณหภูมิ ตาแหน่งต่างๆ (เฉลี่ย)
จากผลการทดลองในตารางที่ 4 ภาพที่ 12 เป็ นการทดลองหาอุณหภูมิและการใช้กาลังไฟฟ้าเฉลี่ยแต่อย่างไร ก็ตาม
เครื่ องทาความเย็นโดยใช้เทอร์ โมอิเล็กทริ กส์ ยังมีขอ้ ด้อยอีกหลายอย่าง เช่นไม่สามารถทาความเย็นลงไปถึง 10 °C ได้ใน
ระบบน้ าไหลวนมี น้ าหนักค่อนข้างมาก รวมทั้งระบบระบายความร้อนไม่สามารถระบายความร้อนได้ดีพ อที่ จะทาให้
อุณ หภูมิ ของแผ่น เทอร์ โมอิ เล็ก ทริ ก ส์ ฝั่งด้านร้ อนมี อุณ หภู มิต่ าลง และเวลาในการพัฒ นาที่ มีค วามจากัด จึ งไม่ ส ามารถ
ปรับปรุ งอะไรได้มากนัก ดังนั้น ในการพัฒนาครั้งต่อไปควรจะมีการปรับปรุ งปั ญหาดังกล่าวโดยใช้ขอ้ มูลจากต้นแบบนี้ ใน
การออกแบบและพัฒนาต่อไป

สรุ ปผลการวิจัย
จากการทาโครงงานเรื่ องชุดทาความเย็นโดยเทอร์โมอิเล็กทริ กส์ ปรากฏว่าเครื่ องทาความเย็นโดยเทอร์ โมอิเล็กท
ริ กส์ ช่วยลดสภาวะอากาศที่ แตกต่างไปจาก Air condition ทั่วไปที่ ประกอบไปด้วยสารทาความเย็นจากคลอโรฟลูออโร
คาร์ บอนหรื อสาร CFC ซึ่ งมี ผลกระทบต่อการท าลายชั้น บรรยากาศโลก เพื่ อเป็ นการรั กษาสภาวะแวดล้อม และทาการ
ทดลองชุดทาความเย็นโดยเทอร์โมอิเล็กทริ กส์ หลังจากนั้น ได้ทาการออกแบบชุดทาความเย็นโดยเทอร์ โมอิเล็กทริ กส์ได้ทา
การทดลอง และปรับปรุ งแก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว ได้ทาการติดตั้งชุดระบายความร้อนด้วยน้ า และชุดระบายความร้อนด้วยฮีต
ซิ งก์ สามารถสรุ ปผลการวิจยั ขณะมีโหลด ได้ดงั นี้ เมื่อ จ่ายแรงดัน 220 VAC ผ่านตัวเซ็นเซอร์ ควบคุมอุณหภูมิดิจิตอล เพื่อ
สัง่ ให้ชุดทาความเย็นทางาน และแปลงแรงดันให้เป็ น 12 VDC เพื่อจ่ายแรงดันไฟให้กบั แผ่นเทอร์โมอิเล็กทริ กส์ และชุดปั๊ ม
น้ าระบายความร้อน และปั๊ มน้ าเย็นในระบบโดยตัวชุดเทอร์ โมอิเล็กทริ กส์ จะทาความเย็นลงไปสู่ ที่กกั เก็บน้ าเย็นและปั๊ มน้ า
ได้ทาการหมุนเวียนน้ าเย็น เข้าไปในคอยล์เย็นของ air condition และทาการระบายความร้อนให้ฝั่งด้านร้อนของแผ่นเทอร์
โมอิเล็กทริ กส์ และนาพาน้ าร้อนที่ผา่ นกระบวนการการระบายความร้อนแล้วไประบายความร้อนโดยใช้ชุดคอยล์ร้อน และ
ใช้พดั ลมขนาด 220 VAC เป็ นตัวระบายความร้อนเสริ ม และค่าเฉลี่ยของชุดทาความเย็นโดยเทอร์ โมอิเล็กทริ กส์ท้ งั หมดแล้ว
แบ่งเป็ น ดังนี้
1.ค่าแรงดันเฉลี่ย มีค่า 225.61 VAC และค่าเฉลี่ย กระแส ที่ทาการทดลองมีค่ากระแสเฉลี่ยอยูท่ ี่ 5.22 A
2.ค่ากาลังไฟฟ้ามีค่าเฉลี่ยของภายในระยะเวลา 3 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ 1178.79 W
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3.ค่าอุณหภูมินอกห้องมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 26.3 °C ส่วนอุณหภูมิคอยล์เย็นที่ทาได้ต่าสุดคือ 25.3 3 °C

กิตติกรรมประกาศ
ขอบคุณคณะทีมงานนักศึกษาที่ใช้เวลาในการทาและสอบผลการทดลองตามรู ปแบบที่ได้กาหนดไว้

เอกสารอ้างอิง
นพพร พัชรประกิ ติ* , ยุทธสิ ทธิ์ แสนเรื อน และพันธ์ชยั กาวิชนั 2542. ระบบอัดประจุแบตเตอรี่ ดว้ ยพลังงานเทอร์ โมอิเล็
กทริ ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย สาขาวิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เข้ า ถึ ง 27 เม ษ า ย น 2558 http:// www.kmutt .ac.th/EEM_conference /Proceedings/in dex_files/PDF%5C
ENP8_Battery.pdf
ณัฐวุฒิ รังสิ มนั ตุชาติ (2544) การประยุกต์ใช้วสั ดุ พรุ นเพื่อการประหยัดพลังงานในเตาแก๊สหุ งต้ม วิทยานิ พนธ์ปริ ญ ญา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิ ต สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี*(20 ธันวาคม 2560)
ถิ ร ายุ ปิ่ นทองการวิ เคราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สมรรถนะการท าความเย็น และอัต ราส่ ว นประสิ ท ธิ ภ าพ พลัง งานของ
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ทิ้ งด้ว ยอุ ป กรณ์ เทอร์ โมอิ เล็กทริ ก จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย เข้าถึ ง 27 เมษายน 2558 http://cuir.car.chula.ac.t
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การออกแบบและสร้ างเครื่ องทดสอบการสึ กหรอแบบชิ้นงานวางบนวงแหวน
Design and Construction for Block on Ring Test Machine
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บทคัดย่อ
การทดสอบการสึ กหรอของวัสดุเป็ นส่ วนหนึ่ งของงานทางด้านไทรโบโลยี โดยเฉพาะพอลิเมอร์ เชิงประกอบถูก
นามาประยุกต์ใช้ในงานทางวิศวกรรม การออกแบบและสร้างเครื่ องทดสอบการสึ กหรอจึงมีบทบาทสาคัญสาหรับงานวิจยั
ทางด้านไทรโบโลยี ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ถูกนามาใช้ในการออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้าง งานวิจยั นี้ ได้รูปแบบ
โมเดลและเครื่ องทดสอบการสึ กหรอที่ มีขนาด ความกว้างxความยาวxความสู ง เท่ากับ 250x350x250 มิลลิเมตร ตามลาดับ
สามารถทดสอบการสึ กหรอของแท่งวัสดุได้ตามมาตรฐาน Standard Test Methods ASTM D2714, D3704 และ ASTM G77
สามารถควบคุ ม ความเร็ วในการหมุ น ทดสอบการสึ กหรอ ปรั บ เปลี่ ยนทิ ศทางการหมุ น ควบคุ มการท างานผ่านเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ สามารถตั้งโปรแกรมการทดสอบให้มีรูปแบบการทดสอบที่ เงื่ อนไขต่างๆ ได้หลายโปรแกรม รวมถึงการ
ทดสอบในสภาวะแบบเปี ยกและแบบแห้ง กลไกสาหรับการเพิ่มแรงกดทดสอบได้รับการออกแบบใหม่ให้สามารถกด
ชิ้นงานได้สูงสุ ด 500 นิ วตัน รองรับชิ้นงานทดสอบที่มีขนาด 10x10x10 มิลลิเมตร แรงบิ ดสู งสุ ดสาหรับชุดขับเคลื่อน 500
นิวตันเมตร
คาสาคัญ: เครื่ องทดสอบการสึ กหรอแบบชิ้นงานวางบนวงแหวน,ทดสอบการสึ กหรอ, 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
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บทนา
ไทรโบโลยีเป็ นศาสตร์ ซ่ ึ งมีองค์ประกอบสามเรื่ องหลักคือ แรงเสี ยดทาน หล่อลื่น และการสึ กหรอเครื่ องทดสอบ
ไทรโบโลยี จึ งเป็ นเครื่ องทดสอบที่ มีความสาคัญมากในงานวิจยั และพัฒนาทางด้านวัสดุถูกนามาใช้งานเป็ นจานวนมาก
ทั้งด้านวัสดุโลหะ โลหะผสม ทางด้านพอลิเมอร์ที่มีการเติมสารเพิ่มคุณภาพหรื อวัสดุผงลงไป
เครื่ องทดสอบแบบ Block-On-Ring ตามมาตรฐาน ASTM G77 (ASTM International ASTM G77-05, 2010)
ของ Nova Swiss (NOVA Swiss, 2018) ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์มีห้องที่ สามารถควบคุมอุณหภูมิระหว่างการทดสอบได้
ซึ่งปรับได้สูงสุดถึง 750 องศาเซลเซี ยส และสามารถวัดอุณหภูมิของชิ้นงานทดสอบได้โดยการใช้สายเทอโมคัปเปิ้ ลสอดเข้า
ไปในชิ้นงานที่เจาะรู สามารถตั้งค่าตัวแปรแรงกดได้ต้ งั แต่ 1-150 นิ วตัน สามารถแสดงผลของความเสี ยดทานที่เกิดขึ้นได้
ความเร็ วในการหมุนควบคุมได้ถึง 1,500 รอบต่อนาที เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงล้อทดสอบเท่ากับ 40 มิลลิเมตร
เครื่ องทดสอบนี้ เชื่ อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ ในโปรแกรมการทดสอบสามารถตั้งค่าอุณหภูมิการทดสอบ จานวนรอบการ
ทดสอบ การทดสอบที่ เป็ นล าดั บ ได้ เป็ นต้ น เครื่ องทดสอบ Block on Ring Test Machine ของ Falex Tribology
(Falex, 2018) ประเทศเบลเยียม เป็ นเครื่ อ งทดสอบตามมาตรฐาน 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) มี ความคล่องตัวในการดาเนิ นงานด้วยความเรี ยบง่าย ความสามารถในการจาลอง
ความหลากหลายของสภาพต่ าง ๆ สามารถประเมิ น แรงเสี ย ดทานและการสึ ก หรอ การทดสอบภายใต้ส ารหล่ อ ลื่ น
มีความสามารถในการปรับตั้งความเร็ วหมุนขับ วัดค่าแรงเสี ยดทานที่เกิดขึ้น มีเซนเซอร์อุณหภูมิท้ งั ภายในห้องทดสอบและ
ที่ตวั ชิ้นงาน สามารถทดสอบการสึ กหรอแบบไดนามิก (Dynamic Wear Tester) แรงที่ ใช้ในการกดเป็ นระบบนิ วแมติกส์ที่
สามารถปรับแรงได้ระหว่าง 50 ถึง 1,300 ปอนด์ อุณหภูมิการทดสอบปรับได้สูงถึง 250 องศาเซลเซี ยส สามารถทดสอบได้
ทั้งแบบเปี ยก แบบแห้ ง กึ่ งของเหลว (จาระบี ) เงื่ อ นไขที่ มีค วามชื้ น ภายใต้ห้อ งทดสอบที่ มี ความดัน (Pressurized Test
Chamber) ซอฟแวร์ Falex 330 SoftWEAR ได้รับการออกแบบเป็ นลักษณะเฉพาะที่ สามารถทางานเชื่อมต่อเข้ากับตัวเครื่ อง
ทดสอบ มี ก ารแสดงผลและบั น ทึ ก ค่ า การทดสอบทุ ก ตัว แปรที่ เกี่ ย วข้อ ง เช่ น แสดงผลและการตั้ง ค่ า ของอุ ณ หภู มิ
การแสดงผลของแรงกดเที ยบกับเวลา การตั้งค่าการทางานแบบมีลาดับ เป็ นต้นเครื่ องทดสอบ Universal Tribometer ยี่ห้อ
Rtec-instruments (Rtec instruments, 2018) จากประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นเครื่ องทดสอบที่ ได้รับความนิ ยมในระดับสากล
ด้านเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตเครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั สู งสาหรับอุตสาหกรรม นาโนเทคโนโลยี ชีวภาพ
ทางการแพทย์ การบิน และอวกาศ ฯลฯ เป็ นเครื่ อง Tribometer ที่ทนทาน ใช้หวั ทดสอบแบบ Block on Ring สามารถทางาน
ที่ แรงกดสู งถึง 5,000 นิ วตัน ด้วยมอเตอร์ แรงบิ ดสู ง รองรับการทางานที่ อุณหภูมิ -150 ถึง 1,500 องศาเซลเซี ยส สามารถ
ทดสอบภายใต้สภาวะความชื้น แก๊สเฉื่ อย ของเหลว หรื อแห้ง มีพ้ืนที่ที่ง่ายต่อการแลกเปลี่ยนโมดูลต่าง ๆ ใช้เวลาน้อยกว่า
5 นาที ในการตั้งค่าการทดสอบ ตัวเครื่ องใช้เครื่ องมือวัดที่ มีคุณภาพความละเอียดสู ง มีมาตรฐานรองรับทั้ง ASTM / DIN /
ISO เหมาะสมสาหรับการทดสอบทางอุตสาหกรรม
อีกหนึ่งเครื่ องทดสอบ Tribology Testing ของ Bruker (BRUKER, 2018) รองรับมาตรฐาน ASTM G77-98สามารถ
ทางานที่ภาระแรงกดต่างๆ ความเร็ ว อุณหภูมิ และจาลองสภาพการทดสอบที่มีสารหล่อลื่นต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงหรื อ
ระบุพารามิเตอร์ การทดสอบ เช่น รอบต่อนาที ภาระกด หรื อระยะเวลาการทดสอบจากการศึกษารู ปแบบเครื่ องทดสอบการ
สึ กหรอ ทาให้ทราบความสามารถของเครื่ องทดสอบแบบต่าง ๆ ที่มีจาหน่ายและมีใช้อยูใ่ นปั จจุบนั เพื่อให้เป็ นแนวทางใน
การออกแบบและสร้างเครื่ องทดสอบที่ดี มีคุณภาพ เชื่อถือได้ตามมาตรฐานตาม ASTM เพื่อประโยชน์ในเชิงพานิชย์
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วิธีการดาเนินการวิจัย
การดาเนิ นการวิจยั ประกอบด้วยการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องทดสอบการสึ กหรอแบบต่างๆ การทางาน
มาตรฐานการทดสอบ รวมทั้งวัสดุที่จะนามาใช้ในการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ จากนั้นทาการออกแบบโมเดล เครื่ องทดสอบการ
สึ กหรอแบบชิ้นงานวางบนวงแหวน 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม SolidWorks โดยที่ การวิเคราะห์ ค่าความถี่
ธรรมชาติ จะเลื อกใช้ระเบี ยบวิธีไฟไนต์เอลิ เมนต์ โดยใช้โปรแกรม SolidWorks Simulation จากโมเดลที่ อ อกแบบและ
วิเคราะห์ จึงทาการสร้างเครื่ องทดสอบ และทดสอบการทางานและประสิ ทธิภาพ โดยมีรายละเอียดในวิธีการวิจยั ดังนี้
1.1 การสร้ างแบบจาลองด้ วยโปรแกรม SolidWorks
รู ปแบบของเครื่ องทดสอบจะประกอบด้วย 4 ส่ วน คือ 1.ส่ วนโครงสร้างหลัก 2.ส่ วนการขับเคลื่อน 3.ชุดจับยึด
ชิ้นงานและสร้างแรงกด และ 4.ชุดควบคุม (ในภาพที่ 1 ไม่แสดงกล่องควบคุมการทางาน)

ภาพที่ 1 แบบจาลองเครื่ องทดสอบการสึ กหรอแบบชิ้นงานวางบนวงแหวน
แนวคิ ดการออกแบบเริ่ มต้น จากชุ ดขับ เคลื่ อนต้องเลื อกใช้อุปกรณ์ ชนิ ดใดเป็ นตัวขับเคลื่ อน และเป็ นชิ้ น ส่ วน
มาตรฐานที่ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ จากนั้นเลือกประเภทของอุปกรณ์ เชื่ อมต่อเพลาขับกับแกนเพลาของเซอร์ โว
มอเตอร์ ดว้ ยคัปปลิ้ง ออกแบบส่วนเพลาขับและเชื่อมต่อไปยังชุดวงแหวนทดสอบการสึ กหรอ วงแหวนทดสอบการสึ กหรอ
สร้ างจากเหล็กกล้าแบริ่ ง AISI 52100 ชุ บ แข็งพิ เศษที่ 65 HRC และเจี ยระไนผิว เซอร์ โวมอเตอร์ ถู กควบคุ ม ให้สามารถ
ขับเคลื่อนในทิ ศทางตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกา ควบคุมความเร็ วรอบและจานวนรอบในการหมุนได้ โดยควบคุ มผ่าน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ชุดจับยึดชิ้นงานและสร้างแรงกดได้รับการออกแบบมาให้เป็ นลักษณะของคาน ที่สามารถเพิ่มแรงกดได้
สูง จากการออกแบบและวิเคราะห์จึงได้รูปแบบเครื่ องทดสอบการสึ กหรอดังภาพที่ 1 ซึ่งเป็ นภาพในส่วนของโครงสร้างและ
ชิ้นส่ วนประกอบบางส่ วน โดยยังไม่มีส่วนของชุ ดควบคุ มการทางาน ทั้งนี้ จะเป็ นส่ วนสุ ดท้ายหลังจากการทาการสร้ าง
โดยจะติดตั้งลงไปด้านข้างของตัวเครื่ องด้วยกล่องที่มีฝาปิ ดเปิ ดได้ ส่ วนของโครงสร้างหลักถูกออกแบบมาให้เป็ นสองส่วน
เพื่อให้สะดวกในการประกอบและถอดแยก รวมถึงในการซ่อมบารุ ง ส่ วนแรกจะติดตั้งแบริ่ งจานวนสองตัวเพื่อทาหน้าที่ยึด
เพลาสาหรับการทดสอบการสึ กหรอชิ้นงาน ส่ วนที่สองทาหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างต้นกาลังที่เป็ นเซอร์โวมอเตอร์เข้ากับเพลา
สาหรับการทดสอบการสึ กหรอชิ้นงาน
1.2 การวิเคราะห์ ความถี่ธรรมชาติของโครงสร้ าง
วิเคราะห์ความถี่ ธรรมชาติ ดว้ ยโปรแกรม SolidWorks Simulation เนื่ องจากต้องออกแบบให้โครงสร้างสามารถ
ทางานได้โดยไม่เกิ ดปรากฏการณ์สั่นพ้องเมื่อมีความถี่จากถายนอกหรื อความถี่ของการขับเคลื่อนเพลามากระทา กาหนด
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คุณสมบัติของวัสดุ AISI 1045 มีค่าโมดูลสั ความยืดหยุน่ 205 จิกกะปาสคาล อัตราส่ วนปั วซอง 0.32 ความหนาแน่นเชิงมวล
7,850 กิ โลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และความเค้นที่ จุดคราก 710 จิ กกะปาสคาล จากการปรับเปลี่ยนขนาดเอลิเมนต์เที ยบกับ
ค่าความถี่ธรรมชาติ จึงได้เลือกใช้เอลิเมนต์ Ten Nodes Tetrahedral ที่ มีขนาด เอลิเมนต์ 8 มิลลิเมตรโดยแบ่งเอลิเมนต์ได้
จานวน 62,799 เอลิเมนต์ และมีจานวนจุดต่อเท่ากับ 105,942 จุดต่อ

ภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงความถี่ธรรมชาติของรู ปร่ างโหมดที่ 5 เทียบกับการเปลี่ยนแปลงขนาดเอลิเมนต์

ผลและวิจารณ์ผล
ผลการวิเคราะห์ ความถี่ธรรมชาติของเครื่ องทดสอบการสึกหรอแบบชิ้นงานวางบนวงแหวน
ปรากฏการณ์การสั่นพ้องของชิ้นส่ วนโครงสร้าง เป็ นปรากฏการณ์ที่ตอ้ งหลีกเลี่ยงสาหรับการออกแบบและสร้าง
เครื่ องทดสอบการสึ กหรอ โครงสร้างมีตน้ กาเนิ ดการสั่นสะเทือนจากชุดขับเคลื่อนที่ สามารถสร้างคลื่นความถี่ได้ 500 Hz
ผลการวิเคราะห์ ความถี่ ธรรมชาติ ที่ Mode Shape ต่าง ๆ แสดงดังตารางที่ 1 จานวน 5 รู ป แบบ และมี รูปแบบของ Mode
Shape ที่ 5 ดังภาพที่ 3 โครงสร้างที่ออกแบบนี้มีค่าความถี่ธรรมชาติที่ห่างจากค่าความถี่ของเซอร์โวมอเตอร์ที่ 500 Hz
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างที่ Mode Shape หมายเลข 5 ที่เอลิเมนต์ขนาด 8 มิลลิเมตร ในมุมมองต่าง ๆ
ผลการสร้ างเครื่ องทดสอบการสึกหรอแบบชิ้นงานวางบนวงแหวน
โครงสร้างเครื่ องทดสอบการสึ กหรอต้องได้แนวศูนย์ร่วมกันของทุกชิ้นส่วน โดยผลิตด้วยเครื่ องจักร CNC ใช้วสั ดุ
AISI1045 เป็ นหลักในการสร้าง เลือกใช้เซอร์โวมอเตอร์ SANYO DENKI โมเดล R2AA08075FXH00M ที่มีกาลัง 750 วัตต์
AC 220 โวลท์ 4.6 แอมแปร์ ความเร็ วขับสู งสุ ด 3,000 รอบต่อนาที สาหรับชุด Servo Amplifier เลือกใช้ SANYO DENKI
โมเดล RS2A03A0AL0W00 ควบคุมการทางานผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อเพลาขับเข้ากับปลายเพลาของเซอร์ โวมอ
ตอร์ ด้วย Coupling แบบ EKL Elastomer Coupling With Clamping Hub วงล้อ ทดสอบการสึ ก หรอท าด้ว ยวงแหวนแบริ่
งแบบ Taper Bearing ของ NSK โมเดล XJ3005 และด้วยการออกแบบเพื่อเพิ่มแรงกดจึงใช้หลักการของคาน ชิ้นงานทดสอบ
จะติดตั้งลงไปกับคานตัวสั้นและจะมีจุดหมุนของคานอยู่ตรงกลางคาน สาหรับคานตัวยาวจะมี จุดศูนย์กลางการหมุนอยู่
ระหว่างจุดที่ใช้เพิ่มก้อนน้ าหนัก และจุดที่ส่งถ่ายแรงไปดันกับคานตัวสั้นด้วยอัตราส่ วน 4.6154 หมายความว่า ถ้ามีกอ้ นนา
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หนัก 7 กิโลกรัม มาแขวนไว้จะเทียบเท่ากับแรง 68.67 นิวตัน ส่ งผลให้มีน้ าหนักกดที่ชิ้นงานทดสอบเท่ากับ 316.938 นิ วตัน
หรื อคิดเป็ นมวลที่ กดลงเท่ ากับ 32.3 กิ โลกรัมส่ วนการควบคุมสามารถเชื่ อมต่อผ่านสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ เครื่ อง
ทดสอบแสดงดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 เครื่ องทดสอบการสึ กหรอแบบชิ้นงานวางบนวงแหวน
ผลการทดสอบการทางานเครื่ องทดสอบการสึกหรอแบบชิน้ งานวางบนวงแหวน
การทดสอบการทางานของเครื่ องทดสอบการสึ กหรอประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ การทดสอบความสามารถในการ
ขับเคลื่อนเพลาของเซอร์โวมอเตอร์ และการทดสอบความเที่ยงตรงของวงแหวนทดสอบการสึ กหรอ ซึ่งวิธีการทดสอบและ
ผลการทดสอบมีดงั ต่อไปนี้
3.3.1 การทดสอบการขับเคลื่อนเพลาเพื่อทดสอบการสึ กหรอของชิ้นงาน
เมื่ อ ได้ติ ด ตั้ง โปรแกรม SANMOTION Motor Setup ลงไปแล้ว และท าการเชื่ อ มต่ อ ระบบการควบคุ ม จาก
คอมพิ วเตอร์ ไปยังกล่ อ งควบคุ ม ผ่านสาย USB ให้ ท าการเลื อ กในส่ วน Test Operation และเลื อ ก Positioning Operation
จากการทดสอบพบว่า สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ภาพที่ 5 อธิบายส่วนประกอบของหน้าต่างได้ดงั นี้ (1) เลือกใน
ส่วนของ At completing. “Alarm of Test Run Close” is not selected, (2) การกาหนดทิศทางการหมุนให้หมุนตามหรื อทวน
เข็มนาฬิกา, (3) ใช้กาหนดความเร็ วในการหมุน มีหน่วยเป็ นรอบต่อนาที, (4) การกาหนดค่าแรงบิดที่ใช้ในการขับของเซอร์
โวมอเตอร์มีค่ามากสุ ดเท่ากับ 500 N-m, (5) การกาหนดจานวนรอบในการหมุน สามารถใช้ควบคุมจานวนรอบหมุนได้ โดย
หนึ่ งรอบการหมุนมีค่าเท่ากับ 131,072 เช่น ถ้าต้องการให้หมุน 10 รอบแล้วหยุด ต้องใส่ ค่า 1,310,720 เป็ นต้น, (6) เวลาที่ใช้
ในการหยุดพัก ใช้ในกรณี ที่มีการตั้งโปรแกรมการทดสอบการใช้งาน โดยเวลานี้ จะเป็ นเวลาหยุดพักระหว่างโปรแกรมใด ๆ
มีหน่วยเป็ น ms, (7) การเพิ่มโปรแกรมการทดสอบ, (8) การเอาโปรแกรมที่สร้างไว้ ลบออกไป, (9) Servo On คือการเปิ ดให้
เซอร์ โวมอเตอร์ พร้อมใช้งาน, (10) Servo Off คือการปิ ดให้เซอร์ โวมอเตอร์ หยุดใช้งาน, (11) Step คือการสั่งให้ทางานเป็ น
ขั้นตอน, (12) START คือสัง่ ให้เซอร์โวมอเตอร์ ทางานและเพลาขับจะหมุนทันที, (13) STOP คือสัง่ ให้เซอร์โวมอเตอร์ หยุด
ทางานและเพลาขับจะหยุดทันที

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

1189

ภาพที่ 5 หน้าต่างควบคุมการทางานเซอร์โวมอเตอร์
การทดสอบความเที่ยงตรงของวงแหวนทดสอบการสึ กหรอ
การทดสอบความเที่ยงตรงของวงแหวนทดสอบการสึ กหรอ นับว่ามีความสาคัญมาก เนื่ องจากตลอดระยะเวลาการ
ทดสอบชิ้นงานต้องได้รับการเสี ยดสี ของวงแหวนที่มีแรงกดจานวนมาก และชิ้นงานทดสอบต้องสึ กหรออย่างสม่าเสมอ หาก
วงแหวนทดสอบไม่เที่ยงตรง วงแหวนนั้นจะยกตัวและไปดันชิ้นงานทดสอบให้เกิดการกระดกหรื อยกตัวขึ้นส่งผลต่อความ
ถูกต้องของผลการทดสอบ ทาการติดตั้งไดอัลเกจลงบนตัวเครื่ องทดสอบ และให้ปลายเข็มไดอัลเกจกดลงไปบนวงแหวน
โดยที่แนวกดของเข็มไดอัลเกจต้องพุ่งตรงไปยังแกนกลางของเพลาขับ นอกจากนั้น เข็มของไดอัลเกจจะต้องได้รับการกดล
งบนผิวหน้าของวงแหวนจานวน 3 จุดด้วยกัน ดังภาพที่ 6 ผลการทดสอบที่ ได้คือระยะยกตัวของวงแหวนทดสอบ ซึ่ งทั้ง 3
จุดทดสอบทั้งทวนเข็มและตามเข็มนาฬิกามีค่าน้อยกว่า 0.01 มิลลิเมตร

ภาพที่ 6 การติดตั้งไดอังเกจลงบนวงแหวนทดสอบ
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สรุ ปผลการวิจัย
เครื่ อ งทดสอบการสึ ก หรอแบบชิ้ น งานวางบนวงแหวน ได้รั บ การออกแบบและวิเคราะห์ ด้ว ยโปรแกรม
SolidWorks และ SolidWorks Simulation ส่วนของกลไกเพิ่มแรงกดได้รับการออกแบบพิเศษให้สามารถมีแรงกดได้สูง โดย
อาศัยหลักการของคาน ตัวคานสร้างจากโลหะที่ แข็งแรงไม่โก่งงอเมื่ออยูภ่ ายใต้น้ าหนักที่กดลง สามารถนาชิ้นงานทดสอบ
ออกได้สะดวก แขนที่ใช้ในการยึดชิ้นงานสามารถกระดกและยกลอยขึ้นจากวงแหวนทดสอบการสึ กหรอได้ ความสามารถ
ในการทางานของเครื่ องทดสอบคือ สามารถควบคุมความเร็ วรอบในการหมุนของวงแหวน การกาหนดจานวนรอบของการ
หมุนและเครื่ องทดสอบสามารถหยุดทางานได้ สามารถควบคุมทิศทางการหมุนให้หมุนตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกา เป็ น
เครื่ องทดสอบการสึ กหรอที่ สามารถใช้ทดสอบวัสดุได้ตามมาตรฐาน ASTM International ASTM G77-05, ASTM G17603, ASTM D2714, ASTM D3704-96 โดยการควบคุ ม ทั้ง หมดจะกระท าผ่า นโปรแกรมบนคอมพิ ว เตอร์ เชื่ อ มต่ อ ผ่า น
สายสัญ ญาณ USB เครื่ องทดสอบการสึ ก หรอนี้ ส ามารถน าไปพัฒ นาต่อในเงื่ อนไขการทดสอบการสึ กหรอภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ทาได้โดยการสร้างห้องที่เป็ นชุดกล่องครอบและติดตั้งฉนวนกันความร้อน ไม่ให้เกิดการถ่ายเทความ
ร้อนออกไปข้างนอกห้องทดสอบ การเพิ่มอุณหภูมิทาได้โดยติดตั้งชุดขดลวดความร้อนและมีชุดอุปกรณ์ตรวจวัดค่าความ
ร้อน เพื่อควบคุมอุณภูมิในห้องทดสอบ
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ผลกระทบในงานก่อสร้ างจากแบบก่อสร้ างและรายการประกอบแบบก่อสร้ างที่ผดิ พลาด
ของโครงการบ้ านจัดสรร
The Impact in Constructional from Construction Drawing and Specification on
Construction Error for Housing Development Project
ชูเกียรติ ชูสกุล1* ดุสิต ชูพนั ธ์ 1 ศุภวัฒน์ จันทรปรางค์1 เดียว เพ็งเจริ ญ1 และ ขวัญชีวา หยงสตาร์ 2
Chookiat Choosakul1* Dusit Chupan1 Supawat Janprang1 Deaw Pengjarern1 and Khwanchiwa Yongsata2

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบในงานก่อสร้างจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างที่
ผิดพลาดของโครงการบ้านจัดสรร โดยเครื่ องมือที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม มาตราส่ วนประมาณค่า 5
ระดับ ทาการศึกษาและเก็บข้อมูลของโครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้านพักอาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ในปี 2559 จานวน 20 โครงการ และในปี 2560 จานวน 16 โครงการ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และค่าความแปรปรวน โดยกาหนดค่าระดับ ความเชื่ อมั่นที่ ร้อยละ 95 จากการศึ กษาพบว่า
โครงการบ้านจัดสรรจานวน 36โครงการ มีระดับข้อผิดพลาดที่ เกิดขึ้นกับแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้าง
มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1) แบบก่อสร้างขัดแย้งกัน 2) แบบก่อสร้างตกหล่นหรื อไม่ครบถ้วน 3) แบบก่อสร้างขัดแย้งกับ
รายการประกอบแบบก่อสร้าง และน้อยที่ สุดคือ แบบก่อสร้างมี ความซับซ้อนยากต่อความเข้าใจแบบ ในส่ วนระดับของ
ผลกระทบในงานก่อสร้างที่เกิดจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างที่ผิดพลาดมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1)
การวางแผนด้านเวลาการทางานผิดพลาด 2) การวางแผนด้านการผสานงานผิดพลาด 3) ทาให้เกิ ดการแก้ไขงาน และน้อย
ที่สุดคือ เกิดการขาดสภาพคล่องการหมุนเวียนเงินของบริ ษทั
คาสาคัญ : ผลกระทบในงานก่อสร้าง, แบบก่อสร้าง, รายการประกอบแบบก่อสร้าง, โครงการบ้านจัดสรร
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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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บทนา
การก่อสร้างโครงการต่าง ๆ เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ มีความสาคัญและเป็ นปั จจัยที่ อาจชี้ วดั ความเจริ ญของประเทศนั้นๆ
ได้ เพราะการก่ อสร้างอาคารของโครงการต่ างๆ มี ผลต่อการพัฒ นาเศรษฐกิ จ รายได้และเป็ นการแก้ปัญ หาการว่างงาน
การก่อสร้างอาคารในโครงการต่างๆ ในปั จจุบนั ไม่วา่ จะเป็ นหน่วยงานของรัฐหรื อหน่วยงานของเอกชน การดาเนิ นงานใน
โครงการก่อสร้างหนึ่ งๆ ต้องใช้ระยะเวลานาน และมีข้ นั ตอนการทางานหลายขั้นตอน ซึ่ งต้องอาศัยความร่ วมมือจากหลาย
ฝ่ าย ได้แก่ เจ้าของโครงการ ผูบ้ ริ หารโครงการหรื อที่ปรึ กษาโครงการ ผูอ้ อกแบบ ผูค้ วบคุมงาน และผูร้ ับเหมา ดังนั้นในการ
ที่ จะสรรค์สร้างงานต่างๆ ให้สาเร็ จ ทุ กฝ่ ายที่ เกี ยวข้องจะต้องช่ วยกันคิ ดและวางแผนการดาเนิ นงาน เพื่อให้งานสามารถ
ดาเนิ น ไปได้อย่างราบรื่ นมากที่ สุด มิ ฉะนั้น อาจเกิ ดปั ญ หาที่ ท าให้การก่ อสร้างไม่ เป็ นไปตามแผนดาเนิ นงาน จากแบบ
ก่อสร้างและรายการประกอบแบบที่ผิดพลาด เช่น ออกแบบผิดพลาด การเขียนแบบผิดพลาด ความขัดแย้งของแบบก่อสร้าง
การออกแบบไม่เหมาะสมกับการใช้งาน ขาดรายละเอียดหรื อให้รายละเอียดไม่ครบถ้วน และกาหนดวัสดุที่ไม่มีขายใน
ท้องตลาด เป็ นต้น ซึ่ งแต่ละสาเหตุส่งผลกระทบต่อเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการ ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องมีแนวทางป้ องกัน
เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาที่ส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างได้ (วุฒิพงศ์, 2556)
กระบวนการออกแบบ (Design Process) เป็ นกระบวนการที่ สาคัญกระบวนการหนึ่ ง เนื่ องจากการออกแบบเป็ น
กระบวนการที่ตอ้ งนาเอาความต้องการของลูกค้ามาเปลี่ยนแปลงให้ออกมาอยูใ่ นรู ปของแบบก่อสร้างและรายการประกอบ
แบบ ซึ่ งถือเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญยิ่งสาหรับการก่อสร้าง หากผลผลิต (Output) ที่ได้จากงานออกแบบไม่ละเอียดพอหรื อ
มีขอ้ บกพร่ องและผิดพลาด การดาเนิ นงานก่อสร้างก็จะมีปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ดังนั้นผูอ้ อกแบบจะต้องออกแบบ
ก่อสร้างให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด (Glavinich, 1995)
ปั ญ หาที่ เกิ ดจากการออกแบบที่ ผิดพลาดสามารถพบเจอได้บ่อยพอสมควร สาหรับเรื่ องความถูกต้องตามหลัก
วิชาการนั้นส่ วนใหญ่ทางฝ่ ายออกแบบจะแม่นเรื่ องนี้ อยูแ่ ล้ว ประเด็นที่ พบได้มากที่สุดก็คือ การไม่คานึ งถึงการก่อสร้างที่
หน้างานว่าหน้างานจะทาได้หรื อไม่ ทาให้ตอ้ งกลับมาแก้ไขแบบใหม่อีกรอบ ทั้งนี้ก็น่าจะเกิดจากการขาดประสบการณ์ของ
ผูอ้ อกแบบหรื อความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ (นที, 2554)
จากรายงานสถิติจงั หวัดนครศรี ธรรมราช พุทธศักราช 2556 - 2558 ผูท้ ี่ ได้รับอนุ มตั ิให้ก่อสร้างสิ่ งก่อสร้าง และ
พื้นที่ก่อสร้างอาคารโรงเรื อน โดยจาแนกตามชนิดของอาคารและเขตการปกครองจังหวัดนครศรี ธรรมราช จะพบได้วา่ มีการ
เพิ่มขึ้นของผูท้ ี่ ได้รับอนุ มตั ิ โดยเฉพาะบ้านเพื่ออยู่อาศัยมีพ้ืนที่ ก่อสร้างเพิ่มขึ้น ทั้งจานวนผูท้ ี่ ได้รับอนุ มตั ิให้ก่อสร้างและ
พื้นที่ก่อสร้างของหน่วยงานเอกชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช (รายงานสถิติจงั หวัดนครศรี ธรรมราช 2556 2558: ออนไลน์) หากแบบที่นาไปก่อสร้างนั้นยังมีขอ้ ผิดพลาดหรื อไม่มีความสมบูรณ์เพียงพอ ก็จะทาให้งานก่อสร้างเกิ ด
ปั ญหาต่างๆ ตามมา ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจที่ศึกษาถึงข้อผิดพลาดของแบบก่อสร้างที่สร้างความเสี ยหายให้กบั งานก่อสร้าง
โดยศึ ก ษาเฉพาะโครงการบ้านจัดสรรทั้งหมดในเขตอาเภอเมื องนครศรี ธรรมราช จังหวัด นครศรี ธรรมราช และน ามา
วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ ทางสถิ ติ (SPSS) เพื่อลดปั ญ หาการเปลี่ ยนแปลงแบบในระหว่างการก่ อสร้ าง
นาไปสู่ คาสัง่ เปลี่ยนแปลง เป็ นสาเหตุของการนาไปสู่ การขัดจังหวะในการทางาน เช่น การหยดุชะงักในระหว่างการทางาน
การสูญเสี ยเงินและเวลา โครงสร้างเกิดความเสี ยหาย เป็ นต้น

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้แหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิดงั นี้
แหล่ ง ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) ใช้ วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล (Survey) ซึ่ งได้ ม าจากแบบสอบถาม
(Questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่างบุ คคลที่ มีหน้าที่ รับผิดชอบในส่ วนของการควบคุม ดูแล การก่อสร้างหน้างาน ซึ่ งได้แก่
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วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม และโฟร์แมน ของโครงการบ้านจัดสรร ประเภทบ้านพักอาศัยและมีมูลค่าโครงการตั้งแต่ 20
ล้านบาทขึ้นไป ในอาเภอเมืองนครศรี ธรรมราช จังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ่ งกาลังดาเนิ นการก่อสร้างทั้งหมดอยู่ในปี พ.ศ.
2559 จานวน 20 โครงการ และ ปี พ.ศ. 2560 จานวน 16 โครงการ
แหล่ ง ข้อ มู ล ทุ ติ ยภู มิ (Secondary Data) ได้ม าจากการรวบรวมข้อ มู ล จากแนวคิ ด ทฤษฎี ผลการศึ ก ษาที่ ผ่า นมา
ข้อกาหนด หรื อข้อมูลจากเอกสารวิชาการ เพื่อศึกษาถึงหลักการ แนวทางปฏิบตั ิ และประเด็นที่สาคัญในการศึกษาครั้งนี้ โดย
การนาประกอบการวิเคราะห์และกาหนดแนวทางการศึกษา
2.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาผลกระทบในงานก่อสร้างที่เกิดจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างที่
ผิด พลาดในโครงการก่ อ สร้ างอาคารพัก อาศัย ในเขตอ าเภอเมื อ งนครศรี ธ รรมราช จังหวัด นครศรี ธรรมราช ผูว้ ิจัย ใช้
แบบสอบถามในการศึกษาเชิงปริ มาณ ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นคาถามแบบตรวจสอบรายการ (Check-List)
ส่วนที่ 2 ระดับของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างในโครงการ
ส่วนที่ 3 ผลกระทบในงานก่อสร้างที่เกิดจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างที่ผิดพลาด
2.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การศึกษาผลกระทบของแต่ละด้าน เป็ นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) ซึ่งใช้ระดับ
การวัดข้อ มูลประเภทอัน ตรภาพ (Interval Scale) มี 5 ระดับตามวิธี ของลิ เกิ ร์ต (Likert Rating Scale) (ชู ศ รี , 2558) โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับความสาคัญมากที่สุด
หมายถึง
5
คะแนน
ระดับความสาคัญมาก
หมายถึง
4
คะแนน
ระดับความสาคัญปานกลาง
หมายถึง
3
คะแนน
ระดับความสาคัญน้อย
หมายถึง
2
คะแนน
ระดับความสาคัญน้อยที่สุด
หมายถึง
1
คะแนน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณที่ได้จากแบบสอบถาม นามาประมวลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
สถิติสาเร็ จรู ปทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Sciences: SPSS) วิเคราะห์โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
(ที่จาแนกเป็ น 2 กลุ่ม เช่น เพศ) ใช้การวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวน (Variance) ของข้อมูลแบบจาแนกทางเดียว (One-way
ANOVA) หลังจากนั้น หาค่าเอฟ (T-test) ที่ เป็ นอัตราส่ วนระหว่างค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม และความแปรปรวน
ภายในกลุ่ม โดยกาหนดค่าความเชื่ อมัน่ ที่ 95 % (=0.05) และเปรี ยบเที ยบเชิ งซ้อนโดยใช้วิธีผลต่างนัยสาคัญ น้อยที่ สุด
(Least significance difference: LSD) เพื่ อ หาความสัม พัน ธ์ ระหว่างปั จจัยของกลุ่ ม ตัวอย่างว่ามี ค วามแตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติ หรื อไม่อย่างไร โดยพิจารณาจากค่า Significant หรื อ Sig (Sig < 0.05 จะมี ความแตกต่าง) และหาช่ วง
ความเชื่ อ มั่น ส าหรั บ ค่ าเฉลี่ ยของกลุ่ ม ตัว อย่าง (ฐิ ติ ก า, 2541) และใช้เกณฑ์เฉลี่ ยในการแปรผล ซึ่ งมี เกณฑ์การแปล
ความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยในช่วงคะแนนตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1981) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง กาหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4. 49 หมายถึง กาหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์มาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง กาหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง กาหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์นอ้ ย
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ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง กาหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์นอ้ ยที่สุด
ข้อมูลที่ ได้ท้ งั หมดจะถูกวิเคราะห์และประมวลผล โดยสถิติเชิ งพรรณนา และวิเคราะห์ แบบวัดเจตคติลิเกริ์ ต
(Likert Rating Scale)

ผลและวิจารณ์ผล
ผลการศึ ก ษาผลกระทบในงานก่ อสร้ างจากแบบก่ อ สร้ างและรายการประกอบแบบก่ อ สร้ างที่ ผิ ดพลาด ของ
โครงการบ้านจัด สรร ประเภทบ้านพักอาศัย ในอาเภอเมื อ งนครศรี ธรรมราช จังหวัด นครศรี ธรรมราช ข้อมูล ที่ ได้จาก
แบบสอบถามปี 2559 จานวน 109 ชุด และปี 2560 จานวน 82 ชุด รวมทั้งสิ้น 191 ชุด สามารถนามาสรุ ปได้ดงั นี้
15 pt. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
จานวน (คน)
ร้อยละ
เพศ

ชาย
หญิง
ต่ากว่า 31 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปี ขึ้นไป
ปวส.
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

191
0
37
101
36
17
82
93
8

100
0
19.37
52.88
18.85
8.90
46.94
48.69
4.37

ตาแหน่ง

โฟร์แมน
วิศกรสนาม
วิศวกรโครงการ

30
124
37

15.71
64.92
19.37

ประสบการณ์ใน
การทางาน

1-10 ปี
11-20 ปี
21-30 ปี
31 ปี ขึ้นไป
เจ้าของโครงการ
ผูร้ ับเหมา

69
89
29
4
99
92

36.13
46.60
15.18
2.09
51.83
48.17

อายุ

ระดับการศึกษา

สังกัดของผูว้ า่ จ้าง

ส่วนที่ 2 ระดับความถี่ของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างในโครงการ ดัง
แสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ระดับของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ
ลักษณะความผิดพลาดของแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ
ค่าเฉลี่ย
1. แบบขัดแย้งกัน
1.191
1.1 แบบโครงสร้างขัดแย้งกับแบบสถาปั ตยกรรม
1.890
1.2 แบบโครงสร้างขัดแย้งกับแบบระบบไฟฟ้า
1.312
1.3 แบบโครงสร้างขัดแย้งกับแบบระบบสุขาภิบาล
1.147
1.4 แบบสถาปัตยกรรมขัดแย้งกับแบบระบบไฟฟ้า
0.954
1.5 แบบสถาปัตยกรรมขัดแย้งกับแบบระบบสุขาภิบาล
0.963
1.6 แบบระบบไฟฟ้าขัดแย้งกับแบบระบบสุขาภิบาล
0.881
2. แบบก่อสร้างขัดแย้งกับรายการประกอบแบบก่อสร้าง
1.064
3. แบบก่อสร้างขัดแย้งกับมาตรฐานก่อสร้าง
0.651
4. แบบก่อสร้างมีความซับซ้อนยากต่อความเข้าใจ
0.560
5. เจ้าของมีการขอเปลี่ยนแปลงแบบรู ปก่อสร้าง
0.807
6. แบบออกสร้างออกแบบผิดพลาด
0.706
7. แบบก่อสร้างตกหล่น หรื อไม่ครบถ้วน
1.138
8. รายการประกอบแบบก่อสร้างตกหล่นหรื อไม่ครบถ้วน
0.945
9. แบบสถาปั ตย์กาหนดวัสดุบางชนิดหายากในพื้นที่ก่อสร้าง
0.963
10. แบบระบบไฟฟ้ากาหนดชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์ที่หายาก
0.762
11. แบบระบบสุขาภิบาลกาหนดชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์ที่หายาก
1.064
12. แบบที่เขียนเพื่อใช้ทางานจริ ง (Shop Drawing) ผิดพลาด
1.000
ภาพรวม
0.904

ค่าเบี่ยงเบน
0.700
0.885
0.790
0.791
0.843
0.860
0.742
0.773
0.774
0.535
0.616
0.671
0.855
0.837
0.816
0.870
0.457
0.577
0.497
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อันดับ
1

3
11
12
8
10
2
7
6
9
4
5

จากตารางที่ 2 พบว่าภาพรวมมีระดับของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบก่อสร้างอยูใ่ น
ระดับน้อยที่สุด โดยลักษณะของข้อผิดพลาดจากแบบก่อสร้างขัดแย้งกันมีความถี่เป็ นอันดับแรกสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Widyarti (1999) ที่สรุ ปว่าปั ญหาที่สาคัญที่ส่งผลกระทบต่อ เวลา การเงิน และคุณภาพอีกอย่าง คือ ความขัดแย้งของแบบใน
ส่ วนต่างๆ รองลงมาคื อแบบก่ อ สร้ างตกหล่น หรื อไม่ ครบถ้วน สอดคล้อ งกับ กมลวัลย์ (2546) กล่ าวว่าเพราะถ้าแบบ
ก่อสร้างไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรื อไม่ตรงตามความต้องการของเจ้าของ การก่อสร้างให้ได้คุณภาพก็ยอ่ มเป็ นไปไม่ได้ และ
อันดับสุ ดท้ายคือแบบก่อสร้างมีความซับซ้อนยากต่อความเข้าใจ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพรวม มีความแตกต่างกัน
น้อย (SD=0.497) เมื่อพิจารณาเป็ นรายลักษณะความผิดพลาด พบว่าทุกประเด็นมีความแตกต่างกันน้อย หมายความว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน หรื อใกล้เคียงกัน หรื อเหมือนๆ กัน (บุญมี, 2545)
ส่ วนที่ 3 ผลกระทบในงานก่อสร้างที่เกิดจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างที่ผิดพลาด ดังแสดง
ในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ระดับผลกระทบในงานก่อสร้างที่เกิดจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างที่ผิดพลาด
ผลกระทบในงานก่อสร้าง
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
อันดับ
1. การวางแผนด้านเวลาการทางานผิดพลาด
2.073
0.742
1
2. การวางแผนด้านการจัดซื้อวัสดุผิดพลาด
1.486
0.728
7
3. การวางแผนด้านการจัดส่งวัสดุผิดพลาด
1.523
0.702
5
4. การวางแผนด้านการดาเนินการประสานงานผิดพลาด
1.872
0.795
2
5. การวางแผนด้านแรงงานผิดพลาด
1.569
0.629
4
6. การวางแผนการใช้เครื่ องจักรผิดพลาด
1.450
0.631
9
7. การเบิกจ่ายเงินตามงวดงานที่ได้เงินล่าช้า
1.514
0.633
6
8. เกิดการขาดสภาพคล่องการหมุนเวียนเงินของบริ ษทั
1.321
0.559
11
9. เกิดปั ญหาความขัดแย้งของผูร้ ่ วมงาน
1.486
0.520
8
10. ทาให้เกิดการแก้ไขงาน
1.651
0.672
3
11. มีการหยุดชะงักในระหว่างการทางาน
1.440
0.552
10
ภาพรวม

1.581

0.408

จากตารางที่ 3 พบว่าภาพรวมมีระดับผลกระทบในงานก่อสร้างที่เกิดจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ
ก่อสร้างที่ ผิดพลาดอยูใ่ นระดับน้อย โดยมีผลกระทบต่อการวางแผนด้านเวลาการทางานผิดพลาดมากที่ สุด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Widyarti (1999) โดยกล่ าวถึ งปั ญ หาของแบบที่ มี ผลต่ อ การท างานก่ อ สร้ างว่าสามารถท าให้งานก่ อสร้ าง
หยุดชะงักได้ ทาให้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น และยังมีการขยายระยะเวลาการทางาน รองลงมาคือผลกระทบต่อการ
วางแผนด้านการดาเนินการประสานงานผิดพลาด และอันดับสุดท้ายคือเกิดการขาดสภาพคล่องการหมุนเวียนเงินของบริ ษทั
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพรวม มีความแตกต่างกันน้อย (SD=0.408) เมื่อพิจารณาผลกระทบในงานก่อสร้างพบว่าทุก
ประเด็นมีความแตกต่างกันน้อยหมายความว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน หรื อใกล้เคียงกัน หรื อเหมือนๆ
กัน
ส่ วนที่ 4 วิเคราะห์ ค วามแปรปรวน โดยวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนระหว่างผูต้ อบแบบสอบถามที่ อยู่ในสถาน
ประกอบการของเจ้าของโครงการกับผูร้ ับเหมา ดังแสดงในตารางที่ 4
ในตารางที่ 4 ผลการเปรี ยบเทียบระดับผลกระทบในงานก่อสร้างที่เกิดจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ
ก่อสร้างในภาพรวมระหว่างเจ้าของโครงการและผูร้ ับเหมาพบว่าไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรี ยบเที ยบระดับผลกระทบในงาน
ก่อสร้ างที่ เกิ ดจากแบบก่ อสร้ าง และรายการประกอบแบบก่ อสร้ างจาแนกเป็ นรายลักษณะ พบว่า ระดับผลกระทบการ
วางแผนด้านการจัดซื้ อวัสดุผิดพลาด เกิ ดการขาดสภาพคล่องการหมุนเวียนเงินของบริ ษทั และมีการหยุดชะงักในระหว่าง
การทางานระหว่างเจ้าของโครงการและผูร้ ับเหมามีความแตกต่างกัน
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ตารางที่ 4 ความแปรปรวนของระดับผลกระทบในงานก่อสร้างที่เกิดจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างที่
ผิดพลาดระหว่างเจ้าของโครงการกับผูร้ ับเหมา
ค่าเฉลี่ย
ผลกระทบในงานก่อสร้าง
T-test
Sig
เจ้าของ ผูร้ ับเหมา
1. การวางแผนด้านเวลาการทางานผิดพลาด
2.167
2.026
0.842
0.315
2. การวางแผนด้านการจัดซื้อวัสดุผิดพลาด
1.643
1.410
1.435
0.039*
3. การวางแผนด้านการจัดส่งวัสดุผิดพลาด
1.691
1.410
1.807
0.242
4. การวางแผนด้านการดาเนินการประสานงานผิดพลาด
1.976
1.769
1.195
0.908
5. การวางแผนด้านแรงงานผิดพลาด
1.691
1.410
1.967
0.216
6. การวางแผนการใช้เครื่ องจักรผิดพลาด
1.452
1.385
0.498
0.925
7. การเบิกจ่ายเงินตามงวดงานที่ได้เงินล่าช้า
1.571
1.513
0.414
0.072
8. เกิดการขาดสภาพคล่องการหมุนเวียนเงินของบริ ษทั
1.429
1.256
1.369
0.020*
9. เกิดปั ญหาความขัดแย้งของผูร้ ่ วมงาน
1.405
1.564
-1.367
0.190
10. ทาให้เกิดการแก้ไขงาน
1.691
1.513
1.205
0.426
11. มีการหยุดชะงักในระหว่างการทางาน
1.476
1.333
1.197
0.024*
ภาพรวม

1.654

1.508

1.528

0.145

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึ กษาผลกระทบในงานก่ อสร้ างจากแบบก่ อ สร้ างและรายการประกอบแบบก่ อสร้ างที่ ผิด พลาดของ
โครงการบ้านจัดสรร ประเภทบ้านพักอาศัย ในอาเภอเมื อง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ในครั้ งนี้ ปรากฏได้ว่าความถี่ ของ
ข้อ ผิ ด พลาดที่ เกิ ด ขึ้ น 3 อัน ดับ แรกคื อ 1) แบบก่ อ สร้ า งขัด แย้ง กัน โดยการขัด แย้ง ระหว่า งแบบโครงสร้ า งกับ แบบ
สถาปั ตยกรรมจะมีมากที่สุด 2) ข้อผิดพลาดด้านแบบก่อสร้างตกหล่น หรื อไม่ครบถ้วน 3) แบบก่อสร้างขัดแย้งกับรายการ
ประกอบแบบก่อสร้าง โดยแบบก่อสร้างมีความซับซ้อนยากต่อความเข้าใจ มีความถี่น้อยที่สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
กัลยา (2550) ซึ่ งพบว่าข้อผิดพลาดที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1) แบบก่อสร้างขัดแย้งกัน 2) ออกแบบไม่เหมาะสมกับ
การใช้งาน และ 3) ขาดรายละเอียดหรื อให้รายละเอียดไม่ครบถ้วน ในส่ วนของระดับผลกระทบในงานก่อสร้าง 3 ลาดับแรก
คือ 1) การวางแผนด้านเวลาการทางานผิดพลาด 2) การวางแผนด้านการดาเนิ นการประสานงานผิดพลาด และ 3) ทาให้เกิด
การแก้ไขงาน และเกิดการขาดสภาพคล่องการหมุนเวียนเงินของบริ ษทั มีระดับผลกระทบเป็ นอันดับสุ ดท้าย โดยในมุมมอง
ของเจ้าของโครงการกับผูร้ ับเหมาด้านระดับผลกระทบในงานก่อสร้างจะมีความแตกต่างกันด้านการวางแผนด้านการจัดซื้ อ
วัสดุผิดพลาด เกิดการขาดสภาพคล่องการหมุนเวียนเงินของบริ ษทั และมีการหยุดชะงักในระหว่างการทางาน
จากข้อผิดพลาดที่มีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างของงานวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จึงเสนอแนะแนวทางในการป้ องกัน
แก้ไขว่า ในส่วนของผูอ้ อกแบบควรทาการตรวจเช็คแบบก่อสร้าง หรื อให้ผมู ้ ีประสบการณ์ในงานก่อสร้างช่วยตรวจสอบอีก
ครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าแบบก่อสร้างมีจุดบกพร่ องน้อยที่สุดก่อนนาไปใช้งาน รวมถึงจดบันทึกข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การก่อสร้างเพื่อเป็ นข้อมูลในการนาไปแก้ไขสาหรับการจัดทาแบบก่อสร้างในอนาคต และในส่วนของผูร้ ับเหมาก็ควรมีการ
ตรวจเช็คแบบก่อสร้างก่อนการประมูลงานให้ละเอียด เพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขร่ วมกับผูอ้ อกแบบ และก่อนดาเนิ นการ
ก่อสร้างก็ควรทบทวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อลดปั ญหาที่จะเกิดขึ้นในการก่อสร้างโครงการ
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ผลิตภัณฑ์ คอนกรีตบล็อกนา้ หนักเบาจากเถ้ าปาล์มนา้ มัน
Light-weight Concrete Block Products from Oil Palm Ash
ประชุม คาพุฒ1* และ อมเรศ บกสุวรรณ1
Prachoom Khamput1* and Amres Boksuwan1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบสมบัติของคอนกรี ตบล็อกผสมเถ้าปาล์มน้ ามัน กาหนดอัตราส่ วนปูนซี เมนต์
ปอร์ ตแลนด์ประเภท 1: หิ นฝุ่ น: เถ้าปาล์มน้ ามัน: น้ า เท่ากับ 1: 6.7: 0.3: 0.6, 1: 6.6: 0.4: 0.6, 1: 6.5: 0.5: 0.6, และ 1: 6.4:
0.6: 0.6 โดยน้ าหนัก ผสมและขึ้ นรู ปคอนกรี ตบล็อก ขนาด 7 x 19 x 39 เซนติเมตร ด้วยเครื่ องอัดคอนกรี ตบล็อก ทาการ
ทดสอบสมบัติตามมาตรฐาน มอก.58–2533 เรื่ องคอนกรี ตบล็อกชนิดไม่รับน้ าหนัก และสัมประสิ ทธิ์การนาความร้อน ผลการ
ทดสอบพบว่า คอนกรี ตบล็อกผสมเถ้าปาล์มน้ ามัน มีความหนาแน่น การเปลี่ยนแปลงเชิงปริ มาตร ความต้านทานแรงอัด และ
สัมประสิ ทธิ์ การนาความร้อนที่ลดลง ส่ วนปริ มาณความชื้น และการดูดซึ มน้ า มีค่าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ อตั ราส่ วนที่เหมาะสมที่สุด
ในการศึกษานี้ คือ 1: 6.4: 0.6: 0.6
คาสาคัญ : คอนกรี ตบล็อก, เถ้าปาล์มน้ ามัน, หิ นฝุ่ น, ความต้านทานแรงอัด

ABSTRACT
This research aims to test the properties of concrete block mixed with oil palm ash as aggregates in products.
The mix ratios of Portland cement type1: quarry dust: oil palm ash: water are 1: 6.7: 0.3: 0.6, 1: 6.6: 0.4: 0.6, 1: 6.5: 0.5:
0.6 and 1: 6.4: 0.6: 0.6 by weight. The concrete block samples were mixed and casted in 7 x 19 x 39 centimeter by the
concrete block molding machine. The concrete block sample testing follows the TIS 58-2533 standard on non-load
bearing concrete blocks. From the results, the density, volumetric change, compressive strength, and thermal conductivity
of concrete block mixed with oil palm ash lower than the common concrete block. In addition, the moisture content and
water absorption are higher than the common concrete block. The optimal ratio in this work 1: 6.4: 0.6: 0.6
Keywords : Concrete Block, Oil Palm Ash, Crushed dust, Compressive strength
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บทนา
ประเทศไทยมีพ้นื ที่ปลูกปาล์มน้ ามันและผลผลิตเป็ นอันดับ 3 ของโลก โดยผลผลิตอยูท่ ี่ ประมาณ 11-13 ล้านตัน/ปี
สกัดน้ ามันปาล์มได้ 2 ล้านตัน คิดเป็ น 1.2% ของโลก ซึ่ งพื้นที่ เพาะปลูกปาล์มน้ ามันและโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิ บของ
ไทยส่ วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ ภาคใต้ และมีการกระจายไปในพื้นที่ ภาคเหนื อ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ โดย
ปั จจุบนั ไทยมีพ้ืนที่ ปลูกปาล์มน้ ามัน 4.7 ล้านไร่ และมีผลผลิต 11 ล้านตัน (ปี 2558) โดยพื้นที่ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปี ละ 5% และ
ผลผลิตเพิ่มขึ้น 7% ในช่วง 10 ปี ที่ ผ่านมา (วารี รัตน์, 2559) ซึ่ งผลพลอยได้จากโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบจะเป็ นรู ปแบบ
ของชี วมวล และจากผลการศึ ก ษาศักยภาพชี วมวลในประเทศไทย พบว่ากะลาปาล์มและเส้นใยปาล์มเป็ นชี วมวลที่ มีการ
นามาใช้จนหมด (อุบลรัตน์, 2556) และปั จจุบนั ต้องนาเข้ากะลาปาล์มจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากข้อมูล
ของชีวมวลจากปาล์มน้ ามันดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าย่อมต้องมีเถ้าปาล์มน้ ามันเป็ นวัสดุเหลือทิ้งภายในโรงงานที่ตอ้ งทาการ
กาจัดทิ้งอยูเ่ ป็ นจานวนมาก
เถ้าปาล์มน้ ามัน เป็ นวัสดุเหลือทิ้งจากการนากากของปาล์มน้ ามัน ได้แก่ เศษกะลา เส้นใย ทางใบ ใบ และทลาย
ปาล์ม เปล่าของผลปาล์ม เผาเป็ นเชื้ อเพลิ งให้กับหม้อก าเนิ ดไอน้ าเพื่ อผลิ ตกระแสไฟฟ้ า มี อุณ หภู มิที่ ใช้ในการเผาไหม้
ประมาณ 800-900 องศาเซลเซี ยส (ชัย, 2553) เมื่อพิจารณาการนาเถ้าปาล์มน้ ามันมาใช้งานในปั จจุบนั มุ่งเน้นด้านการเป็ น
วัสดุปอซโซลานสาหรับทดแทนปูนซีเมนต์บางส่วน (วีระชาติ และคณะ, 2546) ซึ่ งต้องนามาทาการบดย่อยให้ละเอียดขนาด
เท่ากับปูนซี เมนต์ ผ่านตะแกรงเบอร์ 325 จึงเสี ยค่าใช้จ่ายสู งมาก เมื่อมาทาการผลิตในเชิงพาณิ ชย์ยงั ไม่คุม้ ค่ากับการลงทุนใน
ระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรื อวิสาหกิจชุมชน ซึ่งหากมีวิธีการนาเถ้าปาล์มน้ ามันมาใช้ประโยชน์โดยไม่ตอ้ ง
บดย่อยได้ ก็จะเป็ นการใช้ประโยชน์ได้อย่างคุม้ ค่าเป็ นอย่างยิง่
คอนกรี ตบล็อก เป็ นวัสดุก่อผนังที่ ผลิตจากปู นซี เมนต์ ทราย หิ นฝุ่ น และน้ า มีลกั ษณะเป็ นก้อนสี่ เหลี่ยม ผูผ้ ลิ ต
คอนกรี ต บล็ อ กส่ ว นใหญ่ เป็ นวิส าหกิ จ ชุ ม ชน ชาวบ้า น และโรงงานขนาดเล็ ก ผลิ ต ด้ว ยใช้เครื่ อ งจัก รที่ ส ร้ างได้เอง
ภายในประเทศ แต่ดว้ ยสมบัติที่ดอ้ ยกว่าอิฐมวลเบา เช่น มีน้ าหนักมาก ไม่เป็ นฉนวนป้ องกันความร้อน ไม่ดูดซับเสี ยง และ
แตกหักง่าย ตลาดคอนกรี ตบล็อกจึ งถูกทดแทนด้วยอิฐมวลเบาที่ มีสมบัติที่ดีกว่า แต่ดว้ ยต้นทุ นที่ สูงและเครื่ องจักรที่ ตอ้ ง
นาเข้าของอิฐมวลเบา จึงส่งผลต่อราคาค่าก่อสร้างที่สูงขึ้น ดังนั้นเมื่อนาเถ้าปาล์มน้ ามันมาออกแบบส่วนผสมให้พอเหมาะกับ
การใช้งาน ก็จะทาให้คอนกรี ตบล็อกมีคุณสมบัติต่าง ๆ ผ่านตามข้อกาหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.582533 เรื่ องคอนกรี ตบล็อกไม่รับน้ าหนัก (สมอ., 2533) อีกทั้งยังช่วยให้คอนกรี ตบล็อกมีน้ าหนักที่เบาลง และช่วยลดปริ มาณ
เถ้าปาล์มน้ ามันที่ เป็ นปั ญหาในการบริ หารจัดการเป็ นอย่างมากในปั จจุบนั ซึ่ งการนาวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ได้น้ ัน
สามารถพัฒนาต่อเป็ นวัสดุก่อสร้างที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมสาหรับอาคารเขียวในอนาคตได้อีกด้วย

วิธีดาเนินการวิจัย
1. วัสดุและอุปกรณ์
1) เถ้าปาล์มน้ ามัน จากโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดชลบุรี (ภาพที่ 1ก)
2) หิ นฝุ่ น จากจังหวัดสระบุรี (ภาพที่ 1ข)
3) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1
4) น้ าประปา
5) เครื่ องชัง่ น้ าหนัก
6) แบบหล่อคอนกรี ตบล็อกกลวงขนาด 7 x 19 x 39 ลูกบาศก์เซนติเมตร
7) เครื่ องผสมคอนกรี ตแบบกระทะ
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8) เครื่ องอัดคอนกรี ตบล็อกแบบสัน่ เขย่ากึ่งอัตโนมัติ
9) เครื่ องทดสอบเอนกประสงค์ (Universal Testing Machine)
10) เครื่ องทดสอบสัมประสิ ทธิ์การนาความร้อน

ภาพที่ 1ก เถ้าปาล์มน้ ามันปกติ

ภาพที่ 1ข หิ นฝุ่ น

ภาพที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของเถ้าปาล์มน้ ามันและหิ นฝุ่ น
2. การออกแบบส่ วนผสมของคอนกรีตบล็อก
ทาการกาหนดส่วนผสมของคอนกรี ตบล็อกที่ใช้ในการทดลอง โดยอ้างอิงจากส่ วนผสมของคอนกรี ตบล็อกทัว่ ไป
คือ อัตราส่ วนปูนซี เมนต์ต่อหิ นฝุ่ นต่อน้ าประปา เท่ากับ 1: 7: 0.6 แล้วทาการทดลองผสมทั้งหมด 3 ครั้ง โดยแทนที่หินฝุ่ น
ด้วยเถ้าปาล์มน้ ามัน ทดลองครั้งแรกเพื่อตรวจพินิจผลการขึ้นรู ปก้อนตัวอย่างว่าสามารถอัดขั้นรู ปและนาออกจากแบบหล่อ
โดยไม่แตกหักเสี ยหาย และไม่มีฝุ่นผงเถ้าปาล์มน้ ามันติ ดมื อเวลาสัมผัส การทดลองครั้ งที่ สองเพื่อหาค่าความต้านทาน
แรงอัดเบื้องต้นจากอัตราส่ วนของคอนกรี ตบล็อกที่ได้จากการทดลองในครั้งแรก ว่ามีอตั ราส่ วนใดที่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
บ้าง หลังจากนั้นเลือกอัตราส่ วนที่ เหมาะสมมากที่ สุดมาทาการทดลองครั้งที่สาม จานวน 4 อัตราส่ วน ทาการขึ้นรู ปก้อน
ตัวอย่างคอนกรี ตบล็อกและทดสอบสมบัติต่าง ๆ อย่างละเอียดตามมาตรฐาน มอก.58-2533 เรื่ องคอนกรี ตบล็อกไม่รับ
น้ าหนัก โดยอัตราส่วนที่เลือกมาทาการทดลองในครั้งที่สาม แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมของคอนกรี ตบล็อกผสมเถ้าปาล์มน้ ามันแทนที่หินฝุ่ นบางส่วนโดยน้ าหนัก
อัตราส่วน
ปูนซีเมนต์
หิ นฝุ่ น
เถ้าปาล์มน้ ามัน
น้ า
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. การขึน้ รู ปตัวอย่ างคอนกรีตบล็อกและการทดสอบสมบัติ
ทาการขึ้นรู ปชิ้นตัวอย่างการทดสอบทั้งหมด ตามมาตรฐาน มอก.58-2533 เรื่ องคอนกรี ตบล็อกไม่รับน้ าหนัก ดัง
ขั้นตอนต่อไปนี้
1) อบเถ้าปาล์มน้ ามันด้วยเตาอบให้มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 12
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2) ชัง่ ส่วนผสมของคอนกรี ตบล็อกผสมเถ้าปาล์มน้ ามัน ตามอัตราส่วนที่แสดงไว้ในตารางที่ 1
3) ผสมปูนซีเมนต์และเถ้าปาล์มน้ ามันให้เข้ากัน โดยใช้เครื่ องผสมคอนกรี ตแบบกระทะ
4) แบ่งน้ าประปาออกเป็ น 2 ส่วน เติมน้ าประปาส่วนที่ 1 ลงในส่วนผสมแล้วผสมให้ส่วนผสมเข้ากัน
5) ทยอยเทหิ นฝุ่ นลงในส่วนผสมพร้อมกับทยอยเติมน้ าประปาส่วนที่ 2 และผสมจนส่วนผสมเข้ากันทั้งหมด
6) นาส่วนผสมที่ผสมเข้ากันดีแล้ว ไปเทใส่ในแบบของเครื่ องอัดคอนกรี ตบล็อกจนเต็ม
7) อัดส่ วนผสมด้วยเครื่ องอัดบล็อกแบบสั่นเขย่า ได้ตวั อย่างคอนกรี ตบล็อกผสมเถ้าปาล์มน้ ามัน ขนาด 9x19x39
ซม. (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 อัดส่วนผสมด้วยเครื่ องอัดบล็อกแบบสัน่ เขย่า
8) นาคอนกรี ตบล็อกผสมเถ้าปาล์มน้ ามันออกจากเครื่ องอัด แล้วใช้แท่นพลิกคอนกรี ตบล็อก เพื่อทาการถอดแบบ
9) ภายหลังจากก้อนตัวอย่างคอนกรี ตบล็อกแข็งตัวเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ให้นาคอนกรี ตบล็อกที่ได้ไปกองบ่มในที่
ร่ มตามระยะเวลาที่ตอ้ งการ 7, 14, 21 และ 28 วัน แล้วจึงนาคอนกรี ตบล็อกผสมเถ้าปาล์มน้ ามันไปทาการทดสอบคุณสมบัติ
ต่าง ๆ ประกอบด้วย ความหนาแน่น ปริ มาณความชื้น การดูดซึมน้ า การเปลี่ยนแปลงเชิงปริ มาตร ความต้านทานแรงอัด
(ภาพที่ 3) และสัมประสิ ทธิ์การนาความร้อน

ภาพที่ 3 ทดสอบความต้านทานแรงอัดของคอนกรี ตบล็อก
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ผลและวิจารณ์ผล

ความหนาแน่น (กก./ลบ.ม.)

1. ความหนาแน่ น ปริมาณความชื้น การดูดซึมนา้
เมื่อทาการบ่มก้อนตัวอย่างคอนกรี ตบล็อกตามกาหนดระยะเวลา 28 วัน จึ งนามาทาการทดสอบความหนาแน่ น
ปริ มาณความชื้น และการดูดซึ มน้ าของคอนกรี ตบล็อก ตามมาตรฐาน มอก. 109-2517 เรื่ อง วิธีชกั ตัวอย่างและการทดสอบ
วัสดุงานก่อซึ งทาด้วยคอนกรี ต (สมอ., 2517) ที่อายุ 28 วัน โดยทาการทดสอบอัตราส่วนละ 30 ตัวอย่าง เพื่อนามาหาค่าเฉลี่ย
(ตามมาตรฐานกาหนดให้ชกั ตัวอย่าง 10 ก้อน) ได้ผลการทดสอบตามภาพที่ 4 - 6 ตามลาดับ ผลการทดสอบพบว่า เมื่อผสม
เถ้าปาล์มน้ ามันในปริ มาณเพิ่มขึ้นส่ งผลให้ความหนาแน่ นของคอนกรี ตบล็อกลดลงตามลาดับ (คอนกรี ตทัว่ ไป มีค่าความ
หนาแน่ นเท่ ากับ 2,400 กิ โลกรั มต่อลูกบาศก์เมตร และคอนกรี ตบล็อกทั่วไปมี ค่าความหนาแน่ น เท่ ากับ 1,700 – 2,100
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ในขณะที่ปริ มาณความชื้นเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เนื่ องมาจากเถ้าปาล์มน้ ามันมีน้ าหนักเบากว่าหิ นฝุ่ น
และมีค่าถ่วงจาเพาะต่ากว่าหิ นฝุ่ นและปูนซี เมนต์ (ค่าความถ่วงจาเพาะของเถ้าปาล์มน้ ามันจากงานวิจยั ที่ไม่บดมีค่าต่าเพียง
1.9 - 2.3 ในขณะที่ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 และหิ นฝุ่ น มีค่าความถ่วงจาเพาะ เท่ากับ 3.15 และ 2.72 ตามลาดับ)
เมื่อนาเถ้าปาล์มน้ ามันไปแทนที่หินฝุ่ นในปริ มาณมากขึ้นจึงทาให้คอนกรี ตบล็อกมีความหนาแน่นลดลง แต่การที่เถ้าปาล์ม
น้ ามันเมื่อสัมผัสกับน้ าจะเกิ ดการเกาะตัวกันแน่ นเป็ นก้อน จึ งทาให้ความหนาแน่ นลดต่ าลงเพียงเล็กน้อย ซึ่ งจะส่ งผลให้
น้ าหนักของก้อนตัวอย่างคอนกรี ตบล็อกที่ผสมเถ้าปาล์มน้ ามันมีความเบาลงไม่มากนัก ส่ วนในด้านของปริ มาณความชื้ นที่
สู งขึ้นนั้น เนื่ องจากเนื้ อของเถ้าปาล์มน้ ามันผ่านการเผาไหม้ดว้ ยอุณหภูมิสูงและมีความละเอียดมากกว่าหิ นฝุ่ น จึ งมีพ้ืนที่
ผิวสัมผัสมากกว่า ส่ งผลทาให้คอนกรี ตบล็อกผสมเถ้าปาล์มน้ ามันที่ได้จากการทดลอง มีความชื้นสู งมากขึ้นตามลาดับของ
การใส่ปริ มาณเถ้าปาล์มน้ ามันที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดีปริ มาณความชื้นที่เพิ่มขึ้นเป็ นไปในลักษณะที่นอ้ ยมาก จึงถือได้วา่ ไม่มีผล
ต่อการทางาน เมื่อนาคอนกรี ตบล็อกผสมเถ้าปาล์มน้ ามันไปใช้งานก่อ-ฉาบผนัง ส่วนปริ มาณการดูดซึมน้ ามีแนวโน้มสู งขึ้น
ตามปริ มาณความชื้นที่เพิ่มขึ้นและอยูภ่ ายในเกณฑ์มาตรฐานกาหนดไว้คือต้องไม่มากกว่าร้อยละ 25 (ซึ่ งทุกอัตราส่ วนที่ทา
การทดสอบมีค่าการดูดซึมน้ าอยูใ่ นช่วงร้อยละ 7-11) จึงไม่ส่งผลให้เกิดปั ญหาการดูดน้ าของปูนฉาบแต่อย่างใด

อัตราส่ วน

ภาพที่ 4 ความหนาแน่นของคอนกรี ตบล็อกผสมเถ้าปาล์มน้ ามันอัตราส่วนต่าง ๆ ที่อายุ 28 วัน
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ปริ มาณความชื้นเฉลี่ย (ร้อยละ)
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อัตราส่ วน

การดูดซึ มน้ าเฉลี่ย (ร้อยละ)

ภาพที่ 5 ปริ มาณความชื้นของคอนกรี ตบล็อกผสมเถ้าปาล์มน้ ามันอัตราส่วนต่าง ๆ ที่อายุ 28 วัน

อัตราส่ วน

ภาพที่ 6 การดูดซึมน้ าของคอนกรี ตบล็อกผสมเถ้าปาล์มน้ ามันอัตราส่วนต่าง ๆ ที่อายุ 28 วัน
2. การเปลีย่ นแปลงเชิงปริมาตร
ทาการทดสอบการเปลี่ยนแปลงเชิงปริ มาตรโดยการนาคอนกรี ตบล็อกอัตราส่ วนต่าง ๆ ที่อายุ 28 วัน ไปทาการอบ
และนามาวัดมิติเชิงปริ มาตรได้ผลการทดสอบดังภาพที่ 7 พบว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเชิงปริ มาตรของคอนกรี ตบล็อกผสม
เถ้าปาล์มน้ ามันที่ อตั ราส่ วนต่าง ๆ มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยทั้งนี้ เนื่ องมาจากเถ้าปาล์มน้ ามันที่ ทาการผสมมีส่วนที่ เป็ นผง
ละเอียดมาก คือปริ มาณเถ้าปาล์มน้ ามันที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 325 ซึ่ งมีคุณสมบัติการเป็ นวัสดุปอซโซลาน (ปริ ญญา และชัย,
2555) มีจานวนประมาณร้อยละ 10 ของปริ มาณเถ้าปาล์มน้ ามันทั้งหมด เป็ นส่ วนที่ สามารถแทรกตัวเข้าไปในเนื้ อคอนกรี ต
บล็อกได้ดีและทาปฏิกิริยากับซีเมนต์ ทาให้เนื้ อคอนกรี ตบล็อกแน่นขึ้น โมเลกุลมีการยึดเกาะตัวกันดีข้ ึน ส่ งผลให้มีการหด
ตัวหรื อขยายตัวน้อยลงตามไปด้วย
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อัตราส่ วน

ภาพที่ 7 การเปลี่ยนแปลงเชิงปริ มาตรของคอนกรี ตบล็อกผสมเถ้าปาล์มน้ ามันอัตราส่วนต่าง ๆ ที่อายุ 28 วัน
3. ความต้ านทานแรงอัด
การทดสอบความต้านทานแรงอัดของคอนกรี ตบล็อกผสมเถ้าปาล์มน้ ามันที่ อตั ราส่ วนต่าง ๆ เปรี ยบเที ยบกับ
คอนกรี ตบล็อกปกติที่ไม่ผสมเถ้าปาล์มน้ ามันทาการทดสอบแรงอัดประลัยของก้อนคอนกรี ตบล็อกแต่ละอัตราส่ วน ตาม
จานวนอายุการบ่ม 7, 14, 21 และ 28 วัน แล้วคานวณเป็ นค่าความต้านทานแรงอัด โดยใช้ค่าเฉลี่ยของก้อนตัวอย่างคอนกรี ต
บล็อกอัตราส่วนละ 30 ก้อน ได้ผลการทดสอบดังภาพที่ 8

ความต้านทานแรงอัด (กก./ตร.ซม.)

1:7:0
1 : 6.7 :
0.3
1 : 6.6 :
0.4
อายุการบ่ม (วัน)

ภาพที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานแรงอัดและอายุการบ่มของคอนกรี ตบล็อกที่อตั ราส่วนต่าง ๆ
จากภาพที่ 8 ผลการทดสอบพบว่า ค่าความต้านทานแรงอัดเพิ่มขึ้นตามอายุของคอนกรี ตบล็อกที่มากขึ้น และเมื่อ
ผสมเถ้าปาล์มน้ ามันในปริ มาณมากขึ้ นส่ งผลให้ความต้านทานแรงอัดลดลงตามลาดับ เนื่ องจากเถ้าปาล์มน้ ามันมี ความ
ถ่วงจาเพาะและความหนาแน่ นต่ ากว่าหิ นฝุ่ นเมื่อเข้าไปแทนที่ หินฝุ่ นในปริ มาณที่ มากขึ้นจึ งมีผลทาให้ความแข็งแรงของ
คอนกรี ตลดลง อีกทั้งเถ้าปาล์มน้ ามันมีขนาดเล็กมากจึงมีความต้องการน้ าสูง ส่ งผลให้ปริ มาณน้ าที่ทาปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์
ลดน้อยลง ค่าความต้านทานแรงอัดจึงต่ากว่าการใช้หินฝุ่ นปกติ อย่างไรก็ดีที่อายุของคอนกรี ตบล็อก 28 วัน ทุกอัตราส่ วนมี
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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ค่าความต้านทานแรงอัด ผ่านตามเกณฑ์ม าตรฐาน ของ มอก.58-2533 ที่ ก าหนดไว้ เท่ ากับ 25 กก./ตร.ซม. จึ งสามารถ
นาไปใช้ในการก่อสร้างได้
4. สัมประสิทธิ์การนาความร้ อน
การทดสอบสัมประสิ ทธิ์การนาความร้อนเพื่อต้องการทราบว่าการนาเถ้าปาล์มน้ ามันมาเป็ นส่วนผสมแทนที่หินฝุ่ น
บางส่ วนในผลิตภัณฑ์คอนกรี ตบล็อกจะช่วยให้คอนกรี ตบล็อกที่ได้มีความสามารถในการเป็ นฉนวนป้ องกันความร้อนที่ ดี
ขึ้ น หรื อ ไม่ เพี ย งใด โดยส่ งตัว อย่างคอนกรี ต บล็อ กขนาด 30x30x5 ซม. ไปท าการทดสอบที่ ก รมวิท ยาศาสตร์ บ ริ การ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐาน ASTM C518 (2015) ได้ผลการทดสอบดังตารางที่ 2 พบว่าเมื่อผสมเถ้าปาล์มน้ ามัน
แทนที่ หินฝุ่ นในปริ มาณมากขึ้ นส่ งผลให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ การนาความร้อนของคอนกรี ตบล็อกมี ค่าต่ าลงตามลาดับ ทั้งนี้
เป็ นไปตามแนวทางของวัสดุที่มีความหนาแน่นน้อยก็จะมีค่าสัมประสิ ทธิ์การนาความร้อนที่ต่าลงตามไปด้วย ซึ่งแสดงว่าเถ้า
ปาล์มน้ ามันมีส่วนช่วยทาให้วสั ดุก่อสร้างมีคุณสมบัติการเป็ นฉนวนป้ องกันความร้อนที่ ดีข้ ึนได้ เถ้าปาล์มน้ ามันจึงมีความ
เป็ นไปได้ที่จะนาไปพัฒนาเป็ นวัสดุก่อสร้างชนิ ดอื่น ๆ ที่ เป็ นวัสดุฉนวนความร้อนและเป็ นวัสดุที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
ต่อไป
ตารางที่ 2 สัมประสิ ทธิ์การนาความร้อนของคอนกรี ตบล็อกผสมเถ้าปาล์มน้ ามันอัตราส่วนต่าง ๆ ที่อายุ 28 วัน
อัตราส่วน
สัมประสิ ทธิ์การนาความร้อน (วัตต์/เมตร-เคลวิน)
1:7:0
0.379
1 : 6.7 : 0.3
0.318
1 : 6.6 : 0.4
0.311
1 : 6.5 : 0.5
0.302
1 : 6.4 : 0.6
0.287

สรุ ปผลการวิจัย
การนาเถ้าปาล์มน้ ามันมาใช้แทนที่หินฝุ่ นบางส่วนในการผลิตภัณฑ์คอนกรี ตบล็อก ได้ทาการศึกษาทดลองผสมถึง
3 ครั้ง ด้วยกัน จนกระทัง่ ได้ส่วนผสมที่ทาการขึ้นรู ปได้สะดวกโดยไม่แตกหักง่ายและไม่มีฝุ่นผงของเถ้าปาล์มน้ ามันติดมือ
นามาทาการทดสอบหาคุณสมบัติต่าง ๆ อย่างละเอียด 4 อัตราส่ วนด้วยกัน คือ อัตราส่วนปูนซีเมนต์ ต่อ หิ นฝุ่ น ต่อ เถ้าปาล์ม
น้ ามัน ต่อน้ าประปา (โดยน้ าหนัก) เท่ากับ 1: 6.7: 0.3: 0.6, 1: 6.6: 0.4: 0.6, 1: 6.5: 0.5: 0.6, และ 1: 6.4: 0.6: 0.6 ตามลาดับ
ทาการทดสอบคุ ณสมบัติท้ งั ทางกายภาพและทางกล ผลการทดสอบพบว่า ด้านสมบัติทางกายภาพ ความหนาแน่ นของ
คอนกรี ตบล็อกลดลงตามปริ มาณเถ้าปาล์มน้ ามันที่เพิ่มขึ้น ในทางกลับกันปริ มาณความชื้นและการดูดซึ มน้ าจะเพิ่มมากขึ้น
ด้านการเปลี่ยนแปลงเชิ งปริ มาตรลดลงเล็กน้อย ส่ วนค่าสัมประสิ ทธิ์ การนาความร้อนอยูป่ ระมาณช่วง 0.287 - 0.318 วัตต์/
เมตร-เคลวิน ซึ่ งต่ ากว่าคอนกรี ตบล็อกทัว่ ไปเล็กน้อย สมบัติทางกลในด้านความต้านทานแรงอัด มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออายุของ
คอนกรี ตบล็อกมากขึ้น โดยที่เมื่อผสมเถ้าปาล์มน้ ามันในปริ มาณที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้แนวโน้มของความต้านทานแรงอัดลดลง
แต่ทุกอัตราส่ วนที่ ทาการทดสอบ ค่าความต้านทานแรงอัดที่ อายุ 28 วัน สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มอก.58-2533 เรื่ อง
คอนกรี ตบล็อกไม่รับน้ าหนัก ที่กาหนดค่าไว้ไม่นอ้ ยกว่า 25 กก./ตร.ซม. โดยอัตราส่ วนที่เหมาะสมสาหรับการนาไปใช้งาน
คื อ อัต ราส่ ว น 1: 6.4: 0.6: 0.6 เนื่ อ งจากมี ต ้น ทุ น การผลิ ต ต่ า ที่ สุ ด ในขณะที่ มี คุ ณ สมบั ติ ผ่ า นตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทุกประการ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

1208

กิตติกรรมประกาศ
ได้รับทุนอุดหนุ นวิจยั ประเภทงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี และ ความเห็นในรายงานผลการวิจยั เป็ นของผูร้ ับทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไม่จาเป็ นต้องเห็นด้วย
เสมอไป
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การวิเคราะห์ ปริมาณไอนา้ ในบรรยากาศทีภ่ าคกลาง และภาคเหนือ
ของประเทศไทย และประเทศลาว
Analysis of Precipitable Water in Atmosphere at Central region and North of Thailand and Laos
รุ สมาดี สะบูดิง1* สมกรณ์ ชัยวรากรณ์1 และ ฮูเซ็ง ชายดานา1
Rusmadee Sabooding1* Sommkorn Chaiwarakorn1 and Huseng Chaidana1

บทคัดย่ อ
ในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาปริ มาณไอน้ ารายวัน และรายวันเฉลี่ยต่อเดือนที่เชียงใหม่ และนครปฐม
สาหรับประเทศไทย หลวงน้ าทาของประเทศลาว โดยใช้ขอ้ มูลสเปกตรัมรังสี ดวงอาทิตย์จากเครื่ องซันโฟโตมิเตอร์
ที่ ท าการวัด ที่ ส ถานี ว ดั 3 แห่ ง คื อ ศู น ย์อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาภาคเหนื อ จังหวัด เชี ย งใหม่ (18.78oN 98.98oE) นครปฐม
(13.82oN 100.04oE) และหลวงน้ าทา (20.93oN 101.42oE) จากนั้น ได้น าข้อมู ลจานวน 7 ปี มาทาการวิเคราะห์ ห า
คุณสมบัติของปริ มาณไอน้ า ผลการวิเคราะห์พบว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในรอบปี ของปริ มาณไอน้ า
สาหรับทั้ง 3 สถานี มีลกั ษณะคล้ายกัน
คาสาคัญ : ปริ มาณไอน้ า, เครื่ องซันโฟโตมิเตอร์, ปริ มาณไอน้ าในบรรยากาศ

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 (18.78 oN 98.98oE) Nakhon pathom (13.82oN
100.04oE) and Luang namtha (20.93oN 101.42oE). The spectral data for the period 7 year from these measurements was
precipitable water (W). It was found that the seasonal variation of W for the three sites have a similar pattern.
Keyword: Precipitable Water, Sunphotometer, Precipitable Water in Atmosphere
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บทนา
โดยปกติรังสี ดวงอาทิตย์ที่ผา่ นบรรยากาศเข้ามายังพื้นโลกจะมีค่าลดลงเมื่อเทียบกับรังสี ที่อยูน่ อกบรรยากาศ ทั้งนี้
เนื่ องจากบรรยากาศของโลกมีการดูดกลืนและกระเจิ งรังสี แสงอาทิตย์ ในการศึกษาพลังงานรังสี ดวงอาทิ ตย์ ซึ่ งเป็ นแหล่ง
พลังงานที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ (Gautier et al., 1980) รังสี แสงอาทิตย์เป็ นตัวแปรหนึ่ งที่สาคัญที่มีผลต่อสมดุลความ
ร้อนของระบบบรรยากาศของโลก เป็ นรู ปแบบของการศึกษาสภาพภูมิอากาศ โดยปกติปริ มาณรังสี ดวงอาทิ ตย์ที่เข้ามายัง
โลกในวันที่ ท้องฟ้ าปราศจากเมฆมี ค่าประมาณ 78% ในวันที่ มีเมฆประมาณ 25% ของรังสี ดวงอาทิ ตย์ ในการศึ กษารั งสี
แสงอาทิ ตย์เพื่อใช้ประโยชน์สาหรับการวางแผนการใช้เทคโนโลยีรังสี แสงอาทิ ตย์ในรู ปต่างๆ จาเป็ นต้องทราบค่าปริ มาณ
รั งสี ด วงอาทิ ต ย์ต่ อ หน่ ว ยพื้ น ที่ ณ บริ เวณที่ ต้ งั ของระบบพลัง งานแสงอาทิ ต ย์น้ ัน ๆ ปริ ม าณไอน้ าเป็ นตัว แปรหนึ่ งที่ มี
ความส าคัญ ต่ อ การลดลงของรั ง สี ด วงอาทิ ต ย์ (Excell, 1978; Leckner, 1978) โดยทั่ ว ไปไอน้ าเป็ นองค์ ป ระกอบของ
บรรยากาศที่ แสดงให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้ าอากาศ การก่อตัวของเมฆ และก่อให้เกิ ดฝน หมอก หิ มะ ลูกเห็ บ
เป็ นต้น นอกจากนี้ ปริ มาณไอน้ าในบรรยากาศมีอิทธิ พลที่สาคัญต่อการลดลงของรังสี ดวงอาทิตย์ที่เคลื่อนที่ผ่านบรรยากาศ
มายังพื้นผิวโลก กล่าวคือไอน้ าในบรรยากาศจะดูดกลืนรังสี ดวงอาทิตย์ในช่วงความยาวคลื่นกว้าง (0.25 − 4.0m) ได้ถึง 15
% (Nunez, 1993: 607-627) การดูดกลืนจะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณไอน้ าในบรรยากาศ โดยปกติเราจะแสดงปริ มาณไอ
น้ าในบรรยากาศในรู ปของปริ มาณไอน้ ากลัน่ ตัวได้ (Precipitable Water Vapor) ซึ่ งจะบอกได้ในรู ปของความสู งของน้ าใน
คอลัมน์ของบรรยากาศ โดยสมมติวา่ ไอน้ าที่แทรกตัวอยูใ่ นคอลัมน์ของบรรยากาศนั้นกลัน่ ตัวกลายเป็ นน้ า
จากปั ญหาดังกล่าวจึ งมี การศึ กษาวิจยั เพื่อหาค่าปริ มาณไอน้ า ได้แก่ Elies Campmany et al. (2010) ทาการศึ กษา
ปริ ม าณไอน้ า จากข้อ มู ลการตรวจอากาศชั้น บน รวมทั้งข้อ มู ล sunphotometer ที่ ได้จ าก AERONET และข้อ มู ล การวัด
ปริ มาณไอน้ าแบบพกพา ซึ่ งอยูใ่ นระหว่างปี 2001 ถึง 2004 ทีเมือง Barcelona ประเทศสเปน สรุ ปได้วา่ การวิเคราะห์สมการ
ถดถอย (R2) เท่ ากับ 0.8 ส่ วน Dingling Zhang et al. (2013) ได้จัดทาแผนที่ แนวโน้ม ปริ มาณไอน้ า จากข้อมู ลภาคพื้น ดิ น
(อุตุนิยมวิทยา) และจากข้อมูลดาวเทียม Terra/MODIS ทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศจีน โดยจัดทาในช่วง ปี 1984-2009
นอกจากนี้ Xia Li et al. (2016) ได้พฒั นากระบวนการหาปริ มาณไอน้ า จากเครื่ อง MFRSR ที่ ภาคตะวันตกเฉี ยง
เหนื อ ประเทศจีน (2007-2010) นอกจากนี้ ใช้ขอ้ มูลจากดาวเทียม Terra/MODIS และจากข้อมูล AERONET ผลการคานวณ
พบว่ามีความแตกต่างในรู ป RMSD = 9.1% ต่อมา Ke Gui et al. (2017) ได้ทาการเปรี ยบเทียบปริ มาณไอน้ า ซึ่ งอยูใ่ นช่วงปี
ค.ศ. 2011-2013 ในประเทศจีน ปริ มาณไอน้ าดังกล่าวได้จากข้อมูลดาวเทียม Terra/MODIS รวมทั้งได้จากการตรวจอากาศ
ชั้นบน และจากเครื่ องซันโฟโตมิเตอร์ โดยเครื อข่าย AERONET ตลอดจน Shaoqi Gong et al. (2018) ได้ทาการวิเคราะห์
ปริ มาณไอน้ า ทั้งในประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุ่น โดยใช้ขอ้ มูลดาวเทียม Terra/MODIS และดาวเทียม FY-3A/MERSI อีกทั้ง
ยังใช้ขอ้ มูลจากการตรวจอากาศชั้นบน และข้อมูล AERONET ผลปรากฏว่ามีความแตกต่างในรู ป RMSE อยูร่ ะหว่าง 2.217.0 mm และ MD อยูใ่ นช่วง -0.8 ถึง -12.7 mm
ดังนั้นในงานวิจยั นี้ผวู ้ จิ ยั จึงเสนอที่จะนาการศึกษาปริ มาณไอน้ าในบริ เวณภาคกลาง และภาคเหนือ สาหรับประเทศ
ไทย และประเทศลาว เพื่อให้ทราบธรรมชาติของปริ มาณไอน้ าในบริ เวณนี้ต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่ องซันโฟโตมิเตอร์
เครื่ อ งซัน โฟโตมิ เตอร์ เป็ นเครื่ องวัดสเปกตรั ม ของรั งสี ด วงอาทิ ต ย์ ที่ ความยาวคลื่ น 340nm, 380nm, 440nm,
500nm, 670nm, 870nm, 940nm และ 1020nm โดยเครื่ อ งที่ ใ ช้ใ นงานวิ จัย นี้ เป็ นเครื่ องรุ่ น CE-318 ของบริ ษัท Cimel
Electronique ซึ่ งใช้ในเครื อข่ าย AERONET (AEerosol RObotic NETwork) ขององค์การนาซา (NASA) เครื่ อ งซัน โฟโต
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มิเตอร์ ทาการวัดค่ารังสี ตรงจากดวงอาทิตย์ทุกๆ 15 นาที และทาการวัดรังสี กระจายโดยกวาดพร้อมกับวัดค่า 2 รู ปแบบ คือ
แบบมุ ม เงยคงที่ ต ามดวงอาทิ ต ย์แต่ ก วาดไปทางซ้าย และขวาของดวงอาทิ ต ย์ (almucantar) และแบบกวาดตามแนวดิ่ ง
คุณสมบัติทวั่ ไปของเครื่ องซันโฟโตมิเตอร์มีดงั ต่อไปนี้
- แต่ละความยาวคลื่นมี Bandwidth ประมาณ 10 nm
- ประกอบด้วยหัววัด และ collimator 2 ชุ ด คื อ sun ซึ่ งวัดสเปคตรัมจากดวงอาทิ ตย์ 8 ความยาวคลื่ น และ sky จะวัด sky
irradiance 4 ความยาวคลื่น คลื่น ได้แก่ 440 nm, 670 nm, 870 nm และ 1020 nm
- สามารถทาการวัดได้หลายรู ปแบบ (Scenario) จึงทาการวัดได้ท้ งั ค่าความลึกเชิ งแสง และคุณสมบัติที่ได้จากการกระเจิ ง
อื่นๆ
- วัดค่าสเปคตรัม และ irradiance ในหน่วยของจานวนนับต่อเวลา (count/s)
- มี sensor หาตาแหน่ งดวงอาทิ ตย์แบบ 4 quadrant ที่ มีความแม่น ยาระดับ 0.1 องศา เมื่ อมุมของ collimator ห่ างจากดวง
อาทิตย์ไม่เกิน 6 องศา
- มี Scenario ที่หลากหลาย และง่ายต่อการใช้งาน เช่น GOSUN ให้หาตาแหน่ง และทิศทางการวางที่เหมาะสมที่สุด
- มีระบบตรวจจับเมฆ (เพิ่มโดยองค์การนาซา)
- มีระบบหยุดทางานในกรณี ที่ฝนตก โดยใช้ wet sensor และระบบสัง่ หยุดจากสเปคตรัมที่มีความเข้มน้อยกว่า 50 count/s
- ใช้สายโทรศัพท์ในการเชื่อมโยงส่วนต่างๆ ทาให้สามารถเพิ่มความยาว และออกแบบระบบให้ยดื หยุน่ ขึ้นได้
- ใช้แบตเตอรี่ 2 ชุด คือ ชุดสาหรับ control box ขนาดความต่างศักย์ 6V และสาหรับ robot ขนาดความต่างศักย์ 12V
- สามารถประจุแบตเตอรี่ ท้ งั สองได้จากเซลล์สุริยะกาลังสู ง หรื อหม้อแปลงไฟฟ้า จึงทาให้ระบบพลังงานหล่อเลี้ยงมีความ
ยืดหยุน่ สูง และไม่จาเป็ นต้องใช้ไฟฟ้าจากที่อื่นๆ
- มีขนาดกะทัดรัด และน้ าหนักเบา
แผนที่แสดงตาแหน่งที่ต้งั เครื่ องวัด sunphotometer ที่ภาคกลาง และภาคเหนือของประเทศไทย และประเทศลาว
ตามภาพที่ 1
Chiang Mai

(7.18oN
100.04oE)
Nakhon Pathom

(7.18oN 100.04oE)

ก)
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Luang Namtha

ข)
ภาพที่ 1 แสดงตาแหน่งที่ต้ งั ของเครื่ องวัด ก) ประเทศไทย ข) ลาว

การวิเคราะห์ ข้อมูล
- ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าปริ มาณไอน้ าในรายวัน และรายเดือน
- ทาการเปรี ยบเที ยบผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของภาคเหนื อ (18.78oN 98.98oE) และภาคกลาง (13.82oN 100.04oE)
ของประเทศไทย หลวงน้ าทา (20.93oN 101.42oE) ในประเทศลาว

ผลและวิจารณ์ผล
เครื่ องซันโฟโตมิเตอร์ เป็ นเครื่ องวัดสเปกตรัมรังสี ดวงอาทิตย์ที่ให้ค่าปริ มาณไอน้ า เมื่อนาค่าปริ มาณไอน้ าที่หาได้
ตลอดทั้งวันมาเฉลี่ ยเป็ นค่ารายวันแล้ว นามาเขียนกราฟกับเวลา การเปลี่ยนแปลงปริ มาณไอน้ าตามฤดู กาลในรอบปี ของ
สถานี หลวงน้ าทา เชี ยงใหม่ และนครปฐม จะแสดงไว้ในภาพที่ 2-10 และภาพที่ 11 จะแสดงการเปรี ยบเทียบผลของทั้ง 3
สถานี

ภาพที่ 3 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริ มาณไอน้ า (W) ตามฤดูกาลในรอบปี 2012 ที่สถานีหลวงน้ าทา
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ภาพที่ 4 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริ มาณไอน้ า (W) ตามฤดูกาลในรอบปี 2013 ที่สถานีหลวงน้ าทา

ภาพที่ 5 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริ มาณไอน้ า (W) ตามฤดูกาลในรอบปี 2014 ที่สถานีหลวงน้ าทา
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ภาพที่ 6 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริ มาณไอน้ า (W) ตามฤดูกาลในรอบปี 2015 ที่สถานีหลวงน้ าทา

ภาพที่ 7 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริ มาณไอน้ า (W) ตามฤดูกาลในรอบปี 2016 ที่สถานีหลวงน้ าทา
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ภาพที่ 8 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริ มาณไอน้ า (W) ตามฤดูกาลในรอบปี 2017 ที่สถานีหลวงน้ าทา

ภาพที่ 9 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริ มาณไอน้ า (W) ตามฤดูกาลในรอบปี 2018 ที่สถานีหลวงน้ าทา
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ภาพที่ 10 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริ มาณไอน้ า (W) ตามฤดูกาลในรอบปี ที่สถานี ศูนย์อุตนุ ิยมวิทยาภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่ (2012-2018)

ภาพที่ 11 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริ มาณไอน้ า (W) ตามฤดูกาลในรอบปี ที่สถานี นครปฐม (2012-2018)
ผูว้ ิจยั ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่า W ตามเวลาในรอบปี ที่สถานี เชียงใหม่ นครปฐม และหลวงน้ าทา โดยการนา
ค่า W เฉลี่ยรายวันทั้งหมดมาเขียนกราฟกับเวลา ผลที่ได้แสดงไว้ในภาพที่ 2-11 นอกจากนี้ค่าปริ มาณไอน้ าตามเวลาในรอบปี
พบว่าทั้ง 3 แห่ง มีลกั ษณะการเปลี่ยนแปลงค่าปริ มาณไอน้ าค่อนข้างน้อย (ดังภาพที่ 12)
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ภาพที่ 12 แสดงการเปรี ยบเทียบผลค่าปริ มาณไอน้ าในทั้ง 3 แห่ง

สรุ ปผลการวิจัย
ค่าปริ มาณไอน้ าในบรรยากาศตามเวลาในรอบปี พบว่าทั้ง 3 สถานี คือ สถานี เชียงใหม่ นครปฐม และหลวงน้ าทา
มีการแปรค่าปริ มาณไอน้ าอย่างมากตามฤดูกาล โดยมีค่าสู งสุ ดในเดือนกรกฎาคมและสิ งหาคม ซึ่ งอยูใ่ นช่วงฤดูฝน และมีค่า
ต่ าในเดื อนพฤศจิ กายน-กุมภาพันธ์ โดยอยูใ่ นช่วงฤดูแล้ง และฤดูหนาว อย่างไรก็ตามสถานี นคปฐมมีค่าสู งกว่าสถานี อื่น
ทั้งนี้เนื่องจากสถานีนครปฐม ตั้งอยูใ่ กล้ทะเลจึงได้รับปริ มาณไอน้ าจากทะเลดังกล่าว
เนื่ องจากสถานี วดั ปริ มาณไอน้ าในประเทศไทย และประเทศลาวปั จจุบนั มีน้อย ดังนั้นผูว้ ิจยั เสนอแนะให้มีการ
จัดตั้งสถานี วดั เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ เพื่อคาดการณ์สภาพภูมิอากาศของภาคกลาง
และภาคเหนือในประเทศไทย และลาวต่อไป
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การออกแบบระบบป้ อนโซเดียมไฮโปคลอไรด์ ในระบบนา้ หล่อเย็นของโรงกลัน่ นา้ มัน
Design of Sodium Hypochlorite Injection System on Cooling Water of the Refinery Plant
ณัฐดนัย โพธิ์ทอง1 ธีรนนท์ เจริ ญนาม1 และ ประเสริ ฐ วิโรจน์ชีวนั 1*
Natdanai Phothong1 Teranon Charoennam1 and Prasert Wirotcheewan1*

บทคัดย่อ
โครงงานนี้ เป็ นการออกแบบระบบป้ อนสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์เข้าระบบน้ าหล่อเย็นของโรงกลัน่ น้ ามัน น้ าที่มี
อุณหภูมิสูงจะถูกหล่อเย็นด้วยการแลกเปลี่ยนความร้อน โดยใช้หอระบายความร้อน ซึ่ งหอระบายความร้อนจะมีท้ งั หมด
4 หน่วย และมีการปรับสภาพน้ าหล่อเย็นด้วยสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์ ซึ่ งจะมีปั๊มดูดสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์จากถังเก็บ
ส่งเข้าไปในท่อหลักที่ต่ออยูก่ บั ท่อจ่ายสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์จานวน 4 ท่อ ในแต่ละท่อจะใช้เติมสารโซเดียมไฮโปคลอ
ไรด์ให้กบั น้ าหล่อเย็นในแต่ละหอนั้น ปั ญหาจากระบบเดิ มพบว่าท่อเติมสารโซเดี ยมไฮโปคลอไรด์ท้ งั 4 มีอตั ราการไหล
แตกต่างกัน โดยท่ อที่ มีสารโซเดี ยมไฮโปคลอไรด์อยู่มากเกิ นกว่าค่าที่ กาหนด ในระยะยาวจะท าให้ท่อนั้น เกิ ดรอยแตก
เนื่ องจากการกัดกร่ อน และสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์รั่วไหลออกนอกระบบ ทาให้ตอ้ งมีการเติมสารเคมีอยูบ่ ่อยครั้ง จาก
ปั ญหาที่กล่าวมานี้ จึงได้ทาการออกแบบ และติดตั้งระบบป้ อนสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์แบบใหม่ และได้ทาการแก้ปัญหา
สารเคมีรั่วไหลออกนอกระบบ ทาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์ได้ปีละประมาณ 589,971 บาท
งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินโครงงาน 751,996 บาท มีจุดคุม้ ทุนอยูท่ ี่ 1 ปี 3.4 เดือน
คาสาคัญ : การออกแบบ, หอระบายความร้อน, โซเดียมไฮโปคลอไรด์
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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

บทนา
หอระบายความร้อน (Cooling tower) เป็ นอุปกรณ์ แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ ากับอากาศ เพื่อทาให้น้ าที่ มี
อุณหภูมิสูงลดลง หอระบายความร้อนที่ใช้ในโรงกลัน่ น้ ามันนี้ จะแบ่งย่อยออกเป็ น 4 หน่วย โดยในแต่ละหน่วยจะรับน้ าที่มี
อุณหภูมิสูงจากส่วนต่าง ๆ ในโรงกลัน่ น้ ามันมาระบายความร้อน อุณหภูมิภายในหอระบายความร้อนมีอุณหภูมิทางเข้า 43°C
และอุณหภูมิทางออก 33°C อุณหภูมิในช่วงนี้ เหมาะกับการเกิดตะกอน ตะไคร่ และเชื้อแบคทีเรี ย จึงต้องมีการปรับสภาพน้ า
ด้วยการเติมสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์ (Sodium hypochlorite) มีหลักการทางานคือ มีปั๊มดูดสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์ ที่อยู่
ในถังเก็บส่ งไปที่ท่อหลักที่ต่ออยูก่ บั ท่อจ่ายสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์จานวน 4 ท่อ โดยในแต่ละท่อจะเติมสารโซเดียมไฮ
โปคลอไรด์ให้กบั น้ าในหอระบายความร้อนของหน่วยนั้น
ปั ญหาพบว่าอัตราการไหลของของไหลในท่อทั้ง 4 ไม่เท่ากัน โดยอัตราการไหลที่ควบคุมคือ 42 ลิตร/ชัว่ โมง ท่อที่
มีอตั ราการไหลของสารโซเดี ยมไฮโปรคลอไรด์มาก จะทาให้ค่าคลอรี นอิสระคงเหลือ (Free residual chlorine) ที่ ควบคุม
ในช่ วง 0.3-0.5 ppm สู งเกิ น กว่าที่ กาหนด และในระยะยาวจะทาให้เกิ ด รอยแตกเนื่ องจาก ความเค้น ในสภาวะกัดกร่ อน
(Stress corrosion cracking) ที่ท่อสแตนเลส และในระบบป้ อนสารเดิม สารเคมีรั่วไหลออกนอกระบบ ทาให้ตอ้ งเติมสารเคมี
เพิ่ ม อยู่บ่ อ ยครั้ ง รวมถึ งปั๊ ม ที่ ใ ช้ไ ม่ เป็ นไปตามมาตรฐาน ที่ ท างสถาบัน ปิ โตรเลี ย มแห่ ง อเมริ ก า (American Petroleum
Institute) กาหนดมาตรฐานให้อุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซ จึงเป็ นที่มาของการทาโครงการนี้ เพื่อออกแบบและติดตั้งระบบ
ป้ อนสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์ แบบใหม่ให้ท่อจ่ายทั้ง 4 มีอตั ราการไหลที่ใกล้เคียงกัน และแก้ไขการรั่วไหลของสารเคมี
ออกนอกระบบ ทาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ อสารโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ รวมถึงเลือกใช้ปั๊มให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
สถาบันปิ โตรเลียมแห่งอเมริ กา ส่งผลทาให้อุปกรณ์มีความปลอดภัยเมื่อใช้งานภายในสถานที่เสี่ ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้
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ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
1. สารโซเดียมไฮโปคลอไรด์ (Sodium Hypochlorite)
สารโซเดี ยมไฮโปคลอไรด์ เป็ นสารประกอบประเภทเกลือ มีสูตรเคมี คือ “NaOCl” เมื่อโซเดี ยมไฮโปคลอไรด์
ละลายกับน้ า จะมีคุณสมบัติในการฟอกขาว หรื อเป็ นสารฟอกขาว และจะมีการปลดปล่อยสารคลอรี น (Chlorine) ทาให้ให้มี
ฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยได้หลายชนิด โซเดียมไฮโปคลอไรด์มีความเข้มข้นความเข้มข้น (pH) 12.5 มี
ความถ่ ว งจ าเพาะ (Specific gravity) 1.080 และมี ค วามหนื ด (Viscosity) 1-5 cps การใช้โ ซเดี ย มไฮโปคลอไรด์ใ ห้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด จะต้องเลือกใช้ความเข้มข้นให้เหมาะสม หากใช้งานที่ ความเข้มข้นสู งเกินไปจะก่อให้เกิดพิษต่อตัวผูใ้ ช้
[คณาจารย์ ภาควิชาเภสัชเคมี, 2559]
2. หอระบายความร้ อน (Cooling Tower)
ชนิดของหอระบายความร้อน สามารถแบ่งได้ 4 ลักษณะคือ
1) แบ่งตามลักษณะการไหลของอากาศ
1.1) ชนิ ด อากาศไหลสวนทางกับ น้ า (Counter flow) จะให้ ส มรรถนะสู ง และได้เปรี ยบทางด้านราคา แสดง
ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ชนิดอากาศไหลสวนทางกับน้ า [สมาคมเครื่ องทาความเย็นไทย, 2559]
1.2) ชนิ ดอากาศไหลขวางทางกับน้ า (Cross flow) มีขอ้ ได้เปรี ยบทางด้านแรงต้านการไหลของอากาศต่า เนื่ องจาก
มีพ้ืนที่ อากาศไหลเข้ามากกว่า สิ่ งสกปรกที่ อุดตันมีผลต่อการทางานน้อยกว่า และการสู ญเสี ยของน้ าเนื่ องจากการกระเซ็น
(Drift loss) ต่า แสดงดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ชนิดอากาศไหลขวางทางกับน้ า [สมาคมเครื่ องทาความเย็นไทย, 2559]
2) แบ่งตามลักษณะการทางานของพัดลม
2.1) ชนิ ดพัดลมดูดอากาศไหลผ่านแผงระบายความร้อน (Induced draft) ชนิ ดนี้ ส่วนใหญ่ออกแบบให้อากาศที่ มี
ความชื้นไหลผ่านพัดลม มีขอ้ เสี ยคืออากาศที่ช้ื นต้องไหลผ่านชุดขับเคลื่อนพัดลม มีผลทาให้อุปกรณ์เหล่านั้นมีอายุการใช้
งานสั้นลง
2.2) ชนิ ดพัดลมเป่ าอากาศไหลผ่านแผงระบายความร้อน (Forced draft) ชนิ ดนี้ อากาศที่มีความชื้นไม่ไหลผ่านชุด
พัดลม ท าให้อุปกรณ์ ขบั เคลื่ อนมี อายุการใช้งานยาวกว่า ข้อเสี ยคื อ ขณะท างานอากาศไหลผ่านไส้ระบายความร้อนไม่
สม่าเสมอ ทาให้สมรรถนะต่า
2.3) ชนิ ดอากาศไหลตามธรรมชาติ (Natural draft) อาศัยหลักการอากาศร้อนลอยตัวขึ้น และอากาศเย็นไหลเข้ามาแทนที่
ทาให้เกิดการไหลของอากาศ จึงไม่ตอ้ งใช้พลังงานขับเคลื่อนอากาศ มีขอ้ เสี ยคือ มีสมรรถนะต่า มีขนาดใหญ่ และราคาสูง
3) แบ่งตามชนิดของไส้ระบายความร้อน
3.1) ชนิ ดเป็ นแผ่นฟิ ล์ม (Film type) แผงระบายความร้อนชนิ ดนี้ ทาจากพลาสติกแผ่นบางรี ดเป็ นลอนทาให้มีพ้ืนที่
มาก น้ าที่ไหลผ่านถูกกระจายออกเป็ นแผ่นบางและไหลเกาะติดไปกับแผงระบายความร้อน เม็ดน้ าหลุดลอยไปกับอากาศ
น้อย ข้อเสี ยคือ มีช่องทางอากาศและน้ าไหลเล็กจึง ทาให้อุดตันได้ง่าย
3.2) ชนิ ดน้ าตกกระแทก (Splash type) ชนิ ดนี้ น้ าจะตกกระแทกแผงระบายความร้อนโดยน้ าจะแตกกระจายเป็ น
เม็ดเล็กๆ เป็ นการเพิ่ ม พื้ นที่ ผิ วระบายความร้ อนวิธีห นึ่ ง เม็ด น้ าจะลอยอยู่ในกระแสการไหลของอากาศการสู ญ เสี ยน้ า
เนื่องจากกระเซ็นจึงสูง แต่มีขอ้ ดีคือ ช่องทางอากาศไหลมีขนาดใหญ่ จึงทาให้อุดตันได้ยาก
4) แบ่งตามระบบน้ า
4.1) ระบบเปิ ด (Open type) น้ าที่ระบายความร้อนจะสัมผัสกับอากาศโดยตรง โดยน้ าจะระเหยตัวเพื่อระบายความ
ร้อน จึงทาให้สิ่งสกปรกที่ปนมากับน้ า และอากาศถูกสะสมในหอระบายความร้อน จึงต้องมีการควบคุมคุณภาพของน้ าโดย
การ เติมสารเคมี, ถ่ายทิ้ง หรื อใช้ไฟฟ้าสลาย ตะกรัน ฯลฯ
4.2) ระบบปิ ด (Closed type) ความร้อนของน้ าในระบบถ่ายเทผ่านผนังของระบบไปสู่น้ า และ อากาศที่อยูภ่ ายนอก
ทาให้น้ าในระบบไม่ระเหยตัวไม่สัมผัสกับอากาศน้ าจึงสะอาดอยูต่ ลอดเวลา ไม่สร้างปั ญหาการอุดตันในระบบแต่มีขอ้ เสี ย
คือ มีขนาดใหญ่ มีราคาสูง และมีการทางานที่ซบั ซ้อน
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. การออกแบบระบบป้อนสารโซเดียมไฮโปรคลอไรด์
การออกแบบและติ ดตั้งระบบป้ อนสารโซเดี ยมไฮโปรคลอไรด์ เพื่อให้ง่ายต่อการบริ หารจัดการ จะแบ่ งระบบ
ออกเป็ น 2 ส่ วนคื อ 1) ปั๊ ม และ 2) ระบบท่ อ โดยมี ข้ นั ตอนการดาเนิ นงานดังนี้ ออกแบบท่อ และอุปกรณ์ ดว้ ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ แสดงดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ออกแบบท่อ และอุปกรณ์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2. ส่ วนประกอบของระบบป้อนสารโซเดียมไฮโปรคลอไรด์
1) ปั๊ มมิเตอร์ริ่ง แสดงดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 อุปกรณ์วดั ระดับของเหลว [มิลตัน รอย, 2559]
2) อุปกรณ์วดั ระดับของเหลว แสดงดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 อุปกรณ์วดั ระดับของเหลว [มิลตัน รอย, 2559]
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3) วาล์วนิรภัย แสดงดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 วาล์วนิรภัย [วิชาการ, 2559]
4) อุปกรณ์วดั อัตราการไหลแบบโรตามิเตอร์ แสดงดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 อุปกรณ์วดั อัตราการไหลแบบโรตามิเตอร์ [แฟคโตมาร์ท, 2559]
5) เกจวัดความดัน แสดงดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 เกจวัดความดัน [แสงชัย มิเตอร์, 2559]
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6) ท่อคลอรี นโพลีไวนิลคลอไรด์ แสดงดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 ท่อคลอรี นโพลีไวนิลคลอไรด์ [วิกีพีเดีย, 2559]
7) วาล์วป้ องกันการระบายเกิน แสดงดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 วาล์วป้ องกันการระบายเกิน [สปริ งเกิ้ล แวร์เฮาส์, 2559]
8) ถังเก็บสารเคมี แสดงดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11 ถังเก็บสารเคมี [พรี เมียร์ โปรดักส์, 2559]
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9) บอลวาล์ว แสดงดังภาพที่ 12

ภาพที่ 12 บอลวาล์ว [เมด อิน ไชน่า, 2559]
3. การติดตั้งระบบป้อนโซเดียมไฮโปรคลอไรด์
การติดตั้งระบบป้ อนโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ แบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอน
1) ติดตั้งปั๊ ม และอุปกรณ์ แสดงดังภาพที่ 13

ภาพที่ 13 ติดตั้งปั๊ ม และอุปกรณ์
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2) การติดตั้งท่อและอุปกรณ์ แสดงดังภาพที่ 14

ภาพที่ 14 การติดตั้งท่อและอุปกรณ์

ผลและวิจารณ์ผล
การทดลองเป็ นการเปรี ยบเทียบระบบป้ อนสารโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ระบบเดิ ม และระบบใหม่หลังทาการติดตั้ง โดย
จะแบ่งการทดลองออกเป็ น 2 ส่ วนคือ ส่ วนของปั๊ มและส่ วนของท่อ เพื่อทดสอบว่าระบบป้ อนโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ระบบใหม่
ใช้งานได้ตามจุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้หรื อไม่ และปั ญหาที่ ได้จากการทดลองจะนามาเป็ นแนวทางเพื่อการนาไปปรับปรุ งแก้ไข และ
พัฒนาต่อไปในอนาคต ผลการทดลองและการเก็บค่าความสิ้นเปลืองของสารโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดลองส่ วนของปั๊ มที่ติดตั้งในระบบป้ อนสารระบบเดิม
ปริ มาณสารที่กาหนด
บริ โภคโซเดียมไฮโปรคลอไรด์
5 ครั้ง/วัน (ลิตร/ชัว่ โมง)
ไว้
ช่วงเวลา
(ลิตร/เดือน)
(ลิตร/วัน)
15 นาที/ครั้ง
(ลิตร/วัน)
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

เม.ย. 2559

11,000.00

367.00

293.33

106.25
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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จากข้อมูลคือปั๊ มเดิ มมีความจุ 85 ลิตร/ชัว่ โมง ทางานวันละ 5 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที ปั๊ มจะทางานรวมทั้งสิ้ น 75 นาที /วัน
แต่การเติมโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ในถังเก็บกับการใช้งานนั้นไม่สอดคล้องกัน เช่น เดือน กรกฎาคม เติมสารเคมีเข้าไปในถังเก็บ
20,000 ลิตร/เดือน เฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 645 ลิตร/วัน ซึ่ งในความเป็ นจริ งนั้นปั๊ มมีความจุ 85 ลิตร/ชัว่ โมง และทางานทั้งหมด 75 นาที
ควรใช้โซเดี ยมไฮโปรคลอไรด์ 106.25 ลิตร/วัน จึงเห็ นได้วา่ สารเคมีน้ นั ได้สูญหายออกไปจากระบบ สามารถเปรี ยบเที ยบปริ มาณ
สารที่ใช้จริ ง กับปริ มาณสารที่กาหนดไว้ (ระบบเดิม) แสดงดังภาพที่ 15

ปริมาณสารที่ใช้ (ลิตร/วัน)

600
500
400
300
200
100
0

ปริมาณสารที่ใช้จริง (ระบบเดิม)

ปริมาณสารที่กาหนดไว้ (ระบบเดิม)

ภาพที่ 15 เปรี ยบเทียบปริ มาณสารที่ใช้จริ ง กับปริ มาณสารที่กาหนดไว้ (ระบบเดิม)
ผลการทดลองส่วนของปั๊ มที่ติดตั้งในระบบป้ อนสารระบบใหม่ ดังตารางที่ 2
ปั๊ มที่ใช้ในระบบป้ อนสารแบบใหม่
ยีห่ อ้ Milton Roy
รุ่ น MRA12-F158XA11NS3YN
ความจุ 57.1 ลิตร/ชัว่ โมง และ ปรับตั้งอัตราการไหลใช้งานที่ 42 ลิตร/ชัว่ โมง
แรงดันสู งสุด 10 บาร์ และ ปรับแรงดันการใช้งานที่ 3 บาร์
ตารางที่ 2 ผลการทดลองส่ วนของปั๊ มที่ติดตั้งในระบบป้ อนสารระบบใหม่
ช่วงเวลา

บริ โภคโซเดียมไฮโปรคลอไรด์

5 ครั้ง/วัน (ลิตร/ชัว่ โมง)

(ลิตร/เดือน)

(ลิตร/วัน)

15 นาที/ครั้ง

ม.ค. 2560

13,000.00

420.00

355.48

ก.พ. 2560

11,000.00

393.00

317.42

มี.ค. 2560

12,000.00

387.00

309.51

เม.ย. 2560

2,000.00

67.00

52.5

พ.ค. 2560

2,000.00

67.00

52.5

จากผลการทดลองปั๊ มที่ใช้ในระบบป้ อนสารแบบใหม่มีความจุ 57.1 ลิตร/ชัว่ โมง ปรับตั้งอัตราการไหลใช้งานที่ 42
ลิตร/ชัว่ โมง ทางานวันละ 5 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที ปั๊ มจะทางานรวมทั้งสิ้ น 75 นาที /วัน ควรใช้โซเดียมไฮโปรคลอไรด์ 52.5
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

1229

ลิตร/วัน โดยทาการตั้งในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 จึงเห็นได้วา่ ช่วงดังกล่าวมีการใช้ปริ มาณสารลดลง สามารถ เปรี ยบเทียบ
ปริ มาณสารที่ใช้จริ ง กับปริ มาณสารที่กาหนดไว้ (ระบบใหม่) แสดงดังภาพที่ 16

ปริมาณสารที่ใช้ (ลิตร/วัน)

600
500
400
300
200
100
0

ปริมาณสารที่ใช้จริง (ระบบใหม่)

ปริมาณสารที่กาหนดไว้ (ระบบใหม่)

ภาพที่ 16 เปรี ยบเทียบปริ มาณสารที่ใช้จริ ง กับปริ มาณสารที่กาหนดไว้
ผลการทดลองส่ วนของระบบท่อ แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดลองส่ วนของท่อ
หน่วยที่ 1

หน่วยที่ 2

หน่วยที่ 3

หน่วยที่ 4

10.5

10.5

10.5

10.5

จากผลการทดลองชุดควบคุมอัตราการไหลของท่อทั้ง 4 สามารถปรับตั้งอัตราการไหลตามที่ตอ้ งการได้
การทดลองทั้ง 2 ส่วนสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
การทดลองส่ วนของปั๊ ม การติดตั้งวาล์วป้ องกันการระบายเกิ น (Anti siphon valve) สามารถแก้ไขปั ญหาโซเดี ยมไฮโปร
คลอไรด์ที่ สู ญหายไปจากถังเก็ บได้ เพราะลักษณะการไหลของน้ าภายในหอระบายความร้ อนมี การไหลวน ซึ่ งท่ อเติ มสาร
โซเดียมไฮโปรคลอไรด์ถูกแช่ลงในน้ าจึงทาให้เกิดสภาวะการลักน้ าจึงเป็ นสาเหตุให้สารโซเดียมไฮโปรคลอไรด์สูญหายไปจากถัง
การทดลองส่ วนของท่ อ การติดตั้งวาล์วควบคุมสามารถแก้ไขปั ญหาอัตราการไหลของท่ อทั้ง 4 ให้มีอตั ราการไหลที่
เท่ากัน เนื่ องจากระบบเดิมมีการออกแบบท่อให้พฤติกรรมการไหลเป็ นไปตามธรรมชาติ ทาให้ไม่สามารถควบคุมอัตราการไหล
ภายในท่อได้ท้ งั หมด ท่อที่มีตวั แปรที่ทาให้ ของไหลภายในท่อสามารถไหลลงได้สะดวก ของไหลจะลงไปที่ ท่อนั้นเป็ นจานวน
มาก ดังนั้นการติดตั้งวาล์วควบคุมจึงสามารถควบคุมอัตราการไหลของท่อทั้ง 4 ให้เท่ากันได้
การคานวณจุดคุ้มทุน
การติดตั้งระบบป้ อนโซเดียมไฮโปรคลอไรด์แบบใหม่ทาให้ปริ มาณการใช้สารลดน้อยลง โดยราคาโซเดียมไฮโปรคลอ
ไรด์ 4.17 บาท/กิโลกรัม สามารถเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายได้ ดังตารางที่ 4
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ปริ มาณโซเดียมไฮโปรคลอไรด์

รวม/ปี

(ลิตร/ปี )

(กิโลกรัม)

(บาท)

ระบบเดิม

155,000

167,400

698,058.00

ระบบใหม่

24,000

25,920

108,086.40

พิจารณาตัวแปรที่นามาใช้ในการคานวณหาจุดคุม้ ทุนได้ดงั นี้
ระบบเก่าเสี ยค่าใช้จ่ายในการซื้ อโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ 698,058.00 บาท/ปี
ระบบใหม่เสี ยค่าใช้จ่ายในการซื้อโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ 108,086.40 บาท/ปี
ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ในการซื้ อโซเดียมไฮโปรคลอไรด์
698,058.00 บาท/ปี - 108,086.40 บาท/ปี = 589,971.60 บาท/ปี
งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินโครงงาน
= 751,996.00 บาท
คานวณหาจุดคุม้ ทุนได้ดงั นี้
จุดคุม้ ทุน =

งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินโครงงาน
ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ในการซื้อโซเดียมไฮโปรคลอไรด์

751,996.00 บาท/ปี
589,971.60 บาท
= 1.28 ปี
365 วัน
1 ปี มี 365 วัน = 1.28 ปี ×
1 ปี
= 467.2 วัน
= 467.2 วัน - 365 วัน
= 1 ปี 102 วัน
1 เดือน
1 เดือน มี 30 วัน = 102.2 วัน ×
30 วัน
จุดคุม้ ทุน
= 1 ปี 3.40 เดือน
=

สรุ ปผลการวิจัย
โครงงานนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อแก้ไขข้อบกพร่ องที่ ทาให้โซเดี ยมไฮโปรคลอไรด์สูญหายออกไปจากระบบ และ
ออกแบบชุดควบคุมอัตราการไหลให้ท่อทั้ง 4 มีอตั ราการไหลที่เท่ากัน จากการทดลองหลังการติดตั้งระบบป้ อนโซเดียมไฮ
โปรคลอไรด์แบบใหม่พบว่ามี การใช้ปริ มาณโซเดี ยมไฮโปรคลอไรด์สอดคล้องกับความต้องการ จากเดิ มปริ มาณการใช้
โซเดียมไฮโปรคลอไรด์ไม่สอดคล้องกับความต้องการ จึงทาให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อโซเดียมไฮโปรคลอไรด์
และผลจากการใช้โซเดียมไฮโปรคลอไรด์สอดคล้องกับความต้องการในระยะยาวการกัดกร่ อนที่ท่อสแตนเลสจะมี ปริ มาณ
ลดน้อยลง
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ข้ อเสนอแนะ
เนื่องจากระบบควบคุมการทางานของปั๊ มถูกตั้งค่าให้มีการใช้งานวันละ 5 ครั้ง ครั้งละ 15 นาทีรวมทั้งสิ้น 75 นาที/
วัน ทาให้การควบคุมค่าคลอรี นอิสระคงเหลือไม่มีความแม่นยา
ควรใช้ระบบควบคุมปั๊มแบบอัตโนมัติเพื่อควบคุมค่าคลอรี นอิสระคงเหลือให้มีค่าอยูใ่ นช่วง 0.3-0.5 ppm เพราะผล
จากการมีค่าคลอรี นอิสระคงเหลือมากเกินไปในระยะยาวจะทาให้เกิดรอยแตกเนื่ องจากความเค้นในสภาวะกัดกร่ อนที่ท่อส
แตนเลส

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณทางโรงงานที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจยั และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกท่านในงานวิจยั ครั้งนี้
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การศึกษาประสิ ทธิภาพของตัวกรองจากเส้ นใยธรรมชาติสาหรับการแยกนา้ มัน
Study on Efficiency of Natural Ffibrous Filters for Oil Separation
พิชชาพร จารุ เฉลิมรัตน์1 ศิริพร ฉันทะ1 และ วิทวัส สิ งห์สงั ข์1*
Phitchaphon Jaruchalermrat1 Siriporn Chantha1 and Witawat Singsang1*

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ ศึกษาประสิ ทธิ ภาพของตัวกรองที่เตรี ยมจากเส้นใยธรรมชาติในการประยุกต์ใช้สาหรับการแยกน้ ามัน
โดยการทดสอบเป็ นการเปรี ยบเที ยบเส้นใยธรรมชาติสามชนิ ด ได้แก่ เส้นใยไหม เส้นใยนุ่ นและเส้นใยกาบมะพร้าว การ
ทดสอบทาได้โดยการนาของผสมที่มีน้ ามันอยู่ 50 % โดยน้ าหนัก เทผ่านชุดกรองจากเส้นใยทั้ง 3 ชนิดด้วยอัตราเร็ วคงที่ แล้ว
น าของผสมที่ ผ่ า นการกรองมาวิเคราะห์ ป ริ ม าณน้ ามัน ที่ เหลื อ จากผลการทดลองพบว่า เส้ น ใยไหมและเส้ น ใยนุ่ น
มีประสิ ทธิ ภาพในการกรองมากที่ สุด โดยมี ปริ มาณน้ ามันหลงเหลือในของผสมน้อยกว่า 1 % และประสิ ทธิ ภาพของ ตัว
กรองจะเพิ่ ม ขึ้ น ตามจ านวนของชั้น ตัว กรอง นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์ ล ัก ษณะสัณ ฐานวิท ยาด้ว ยกล้อ งจุ ล ทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของเส้นใยทั้งสองพบว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยอยูใ่ นช่วง 12-18 ไมโครเมตร และเส้น
ใยทั้งสองชนิดมีความเป็ นไฮโดรโฟบิกสูง

คาสาคัญ : เส้นใยไหม, เส้นใยนุ่น, เส้นใยกาบมะพร้าว, การกรอง

ABSTRACT
This work study on the efficiency of filters made from natural fibers for applying in oil separation. Three types
of fibers were used i.e. silk fiber, kapok fiber and coconut fiber. For testing, the mixtures with oil content 50% by weight
were poured into the each filter at constant flow rate. The filtrates were analyzed to determine the oil residues. For results,
the silk fibers and kapok fibers were the highest efficiency. The amount of oil residues in their mixture were less than 1%.
The efficiency of filters would be increased with numbers of filter layers. Furthermore, the morphological analysis of both
fibers was done by scanning electron microscope. The results showed that the average fiber diameters were in the range of
12-18 micrometers and highly hydrophobicity.

Keyword: Silk fibers, Kapok fibers, Coconut fibers, Filtration
1

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสี มา 30000
1
Department of Materials Engineering, Faculty of Engineering and Architecture, Rajamangala University of Technology Isan, Nakhon
Ratchasima, 30000, Thailand
*
ผูน้ ิพนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : witawat.ai@rmuti.ac.th
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

1233

บทนา
น้ าเป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสาคัญกับสิ่ งมีชีวิตบนโลก แต่ดว้ ยสภาพแวดล้อมในปั จจุบนั ทั้งสภาวะโลก
ร้อน การเพิ่มขึ้นของประชากร การเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมและการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม ทาให้น้ าจืดซึ่ งเป็ นน้ าที่
ถูกใช้อุปโภคบริ โภคเกิดภาวะวิกฤตขึ้น โดยแหล่งน้ าจืดหลายแห่ งกลายเป็ นน้ าเสี ย กล่าวคือ มีการปนเปื้ อนของสารเคมีและ
สารอินทรี ยอ์ ื่ นๆ มากขึ้ น ทาให้สิ่งมีชีวิตไม่สามารถดารงชี วิตอยู่ได้ (สมาคมพัฒนาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้อม, 2560) หนึ่ งใน
ปั ญหาน้ าเสี ยที่สาคัญคือน้ าเสี ยที่มาจากภาคครัวเรื อน น้ าเสี ยเหล่านี้ จะถูกกาจัดทิ้งโดยการกรองแยกเศษอาหารออก แล้วจึง
นาไปสู่ ระบบกาจัดไขมันหรื อน้ ามันที่ปะปนอยูใ่ นน้ า โดยทัว่ ไป น้ ามันหรื อไขมันที่ปะปนอยูใ่ นน้ ามักถูกบาบัดโดยการกัก
น้ าเสี ยไว้ในบ่อดักไขมัน (พิไท, 2560) อย่างไรก็ดี วิธีน้ ีใช้เวลานานและเสี ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก (กรมควบคุมมลพิษ, 2560)
วัสดุทางธรรมชาติหลายชนิ ดสามารถดูดซับน้ ามันได้ดี เช่น ดอกธูปฤาษี (ธิ ดา, 2545) ผักตบชวา (กฤษณะ, 2554)
และเส้นใยกาบมะพร้าว (ไมตรี , 2551) เป็ นต้น ซึ่ งเส้นใยเหล่านี้ มีคุณสมบัติหลายประการที่น่าสนใจ ได้แก่ น้ าหนักเบา ไม่
ดูดซับน้ าแต่สามารถดูดซับน้ ามัน มีความเหนียว ทนทาน และยืดหยุน่ เป็ นต้น ซึ่งเส้นใยธรรมชาติที่กล่าวไปนั้นเป็ นเส้นใยที่
มีเซลลูโลสเป็ นส่ วนประกอบหลัก อย่างไรก็ตามจากการค้นคว้ายังไม่พบว่ามีการวิจยั หรื อประยุกต์ใช้เส้นใยโปรตีนในการ
ดูดซับน้ ามันเลย โดยเส้นใยโปรตีนที่มีมากในประเทศไทยคือเส้นใยไหม
เส้นใยไหมจัดเป็ นเส้นใยโปรตีนธรรมชาติซ่ ึงได้มาจากหนอนไหม โดยโครงสร้างของเส้นใยไหมจะประกอบไป
ด้วยไฟโบรอินและเซริ ซิน (กิ ตติธชั , 2560) เซริ ซินนี้ จะมีคุณสมบัติคล้ายกาวยึดติดส่ วนของไฟโบรอินเอาไว้ จากงานวิจยั
จานวนหนึ่ งพบว่า ไฟโบรอินและเซริ ซินมีส่วนประกอบของกรดอะมิโนหลายชนิ ด ทั้งกรด อะมิโนที่ มีข้ วั และไม่มีข้ วั
(Ting-Ting Cao, 2016) โดยมี ผู ้วิจัย สนใจน าสมบัติ ดัง กล่ าวไปประยุก ต์ใ ช้ใ นกระบวนการอิ ม ัล ชัน ของน้ าและน้ ามัน
(Xiuying Qiao, 2015) ทั้งนี้ การที่ เส้นใยไหมมีคุณสมบัติดงั กล่าวจึงคาดว่าจะมีประสิ ทธิ ภาพในการดูดซับน้ ามันได้ ดังนั้น
งานวิจยั นี้ จึงมีแนวคิดที่ จะศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของเส้นใยธรรมชาติสามชนิ ดที่ แตกต่างกันในการแยกน้ ามันจากของเหลว
ผสมน้ าและน้ ามัน เพื่อประยุกต์ใช้เป็ นตัวกรองน้ าเสี ยจากครัวเรื อนในอนาคตต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
1. วัสดุทใี่ ช้ ในงานวิจยั
เส้นใยธรรมชาติ 3 ชนิ ดจะถูกนามาใช้ศึกษา ได้แก่ เส้นใยไหมแบบชนิ ดไม่ทอ ซึ่ งได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์
หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ พระบรมราชินีนาถ (นครราชสี มา) เส้นใยนุ่น และเส้นใยกาบมะพร้าว
ในขณะที่ของเหลวผสมที่ใช้ในการทดสอบจะเตรี ยมจากน้ ามันพืชและน้ ากลัน่ ในอัตราส่วน 50% โดยน้ าหนัก และเติมน้ ายา
ล้างจานลงในของเหลวผสม 1 มิลลิลิตร
2. การทดสอบประสิทธิภาพตัวกรองจากเส้ นใยธรรมชาติสาหรับการแยกนา้ มัน
การทดสอบประสิ ทธิภาพตัวกรองสาหรับการแยกน้ ามันจะเริ่ มจากการเตรี ยมเส้นใยลงในชุดทดสอบ ดังแสดงใน
ภาพที่ 1 โดยชุดทดสอบจะมีอุปกรณ์บรรจุเส้นใยลักษณะเป็ นตะแกรงทาจากพลาสติกพอลิโพรพิลีน ตะแกรงดังกล่าวจะมี
พื้นที่หน้าตัดสาหรับบรรจุเส้นใยขนาด 1.5 × 1.5 นิ้ว และมีความหนา 5 มิลลิเมตร ในการทดสอบแต่ละครั้งจะบรรจุเส้นใย
เต็มพื้นที่ของตะแกรง ในงานวิจยั นี้ จะทาการทดลองกรองแยกน้ ามันโดยใช้เส้นใยธรรมชาติ 3 ชนิ ด ได้แก่ เส้นใยไหม เส้น
ใยนุ่น และเส้นใยกาบมะพร้าว โดยแต่ละเส้นใยจะถูกทดสอบโดยใช้ตะแกรงกรอง 3, 6 และ 9 ชั้น ตามลาดับ
ในส่ วนของการทดสอบจะเริ่ ม จากการปล่ อ ยของเหลวผสมระหว่างน้ ามัน และน้ า 100 กรั ม ที่ ค วามเร็ ว 3.5
มิลลิลิตรต่อนาที ลงบนตะแกรงกรองที่บรรจุเส้นใยอยู่ ของเหลวที่ไหลผ่านตะแกรงกรองจะถูกเก็บไว้ในขวดแก้ว และนาไป
หาปริ มาณน้ ามันด้วยวิธีพาร์ ทิชนั่ -ชัง่ น้ าหนัก (Partition-Gravimetric method) (ไมตรี , 2551)โดยของเหลวที่ กรองได้จะถูก
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นาไปสกัดแยกน้ ามันที่ละลายอยูด่ ว้ ยสารละลายเฮกเซน (SCITRADER) และระเหยเพื่อหาปริ มาณของน้ ามันที่เหลือจากการ
กรองตามสมการที่ 1
ปริ มาณน้ าหนักของน้ ามันที่เหลือจากการกรอง
เปอร์เซ็นต์ของน้ ามันที่เหลือจากการกรอง =
× 100
ปริ มาณน้ าหนักของน้ ามันในของเหลวผสมเริ่ มต้น

ภาพที่ 1 แผนภาพชุดทดสอบประสิ ทธิภาพตัวกรองสาหรับการแยกน้ ามัน
3. การวิเคราะห์ สัณฐานวิทยาและผิวสัมผัสของตัวกรองจากเส้ นใยธรรมชาติ
สัณ ฐานวิทยาของเส้น ใยธรรมชาติ ท้ ังสามชนิ ด ถูก ตรวจสอบด้วยกล้อ งจุ ลทรรศน์ อิ เล็กตรอนแบบส่ องกราด
(Scanning Electron Microscope, SEM) ของบริ ษทั JEOL รุ่ น JSM-6510 โดยเส้นใยที่ จะทดสอบจะถูกเคลือบผิวด้วยทอง
ก่อนนาไปวิเคราะห์ ขนาดของเส้นใยเฉลี่ยจะถูกพิจารณา
ลักษณะผิวสัมผัสของเส้นใยธรรมชาติท้ งั สามชนิดถูกตรวจสอบโดยการทดสอบมุมสัมผัส ในการทดสอบ หยดน้ า
จะถูกหยดลงบนผิวของเส้นใย และบันทึกภาพ หลังจากนั้นจะถูกนามาคานวณหาค่ามุมสัมผัสระหว่างผิวของเส้นใยกับขอบ
ของหยดน้ า

ผลและวิจารณ์ผล
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพตัวกรองสาหรับการแยกน้ ามันของเส้นใยไหม เส้นใยนุ่ นและเส้นใยกาบมะพร้าวโดย
การวัดหาปริ มาณน้ ามันที่เหลือด้วยวิธีพาร์ทิชนั่ -ชัง่ น้ าหนัก ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปริ มาณน้ ามันที่เหลือหลังจากการกรองด้วยเส้นใยชนิดต่าง ๆ
จานวนชั้น
ปริ มาณน้ ามันที่เหลือจากการทาพาร์ทิชนั่ -ชัง่ น้ าหนัก (g)
เส้นใยไหม
เส้นใยนุ่น
เส้นใยกาบมะพร้าว
3
4.79
3.06
9.43
6
0.44
1.35
9.40
9
0.07
0.34
7.96
ปริ มาณน้ าหนักของน้ ามันที่เหลือจากการกรองของเส้นใยต่าง ๆ ในตารางที่ 1 จะถูกนาไปคานวณตามสมการที่ (1)
เพื่อหาเปอร์ เซ็นต์ของน้ ามันที่ เหลือจากการกรองของเส้นใยต่างๆ ซึ่ งแสดงในภาพที่ 2 และเมื่อพิจารณาที่ จานวนชั้นแผ่น
กรอง 3 ชั้น พบว่าเส้น ใยไหม เส้น ใยนุ่ นและ เส้น ใยกาบมะพร้ าว มี ป ริ มาณน้ ามันที่ เหลื อ 9.58%, 6.12% และ 18.86%
ตามลาดับ ในขณะที่ จานวนชั้นแผ่นกรองที่ 6 ชั้น พบว่าเส้นใยไหม เส้นใยนุ่ นและเส้นใยกาบมะพร้าว มีปริ มาณน้ ามันที่
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เหลือ คือ 0.88%, 2.70% และ 18.80% ตามลาดับ ที่จานวนชั้นแผ่นกรอง 9 ชั้น เส้นใยไหม เส้นใยนุ่นและเส้นใยกาบมะพร้าว
มีปริ มาณน้ ามันที่ เหลือ คือ 0.14%, 0.68% และ 15.92% ตามลาดับ จากผลการทดสอบดังกล่าวจะเห็ นได้อย่างชัดเจนว่า
หลังจากการกรองของเหลวผสมที่มีน้ ามันละลายอยู่ เส้นใยไหมจะสามารถดูดซับน้ ามันได้มากที่สุด เมื่อใช้แผ่นกรอง 6 และ
9 ชั้น ในขณะที่เส้นใยนุ่นจะมีประสิ ทธิภาพสูงกว่าเส้นใยอื่น ๆ เมื่อใช้แผ่นกรอง 3 ชั้น

ภาพที่ 2 แผนภูมิเปรี ยบเทียบเปอร์เซ็นต์น้ ามันที่เหลือจากการกรองกับจานวนชั้นของแผ่นกรองที่เตรี ยมจาก
เส้นใยไหม เส้นใยนุ่นและเส้นใยกาบมะพร้าว
จากที่ กล่าวมาข้างต้น จะเห็ นว่าเส้นใยไหมและเส้นใยนุ่ นมีประสิ ทธิ ภาพการกรองที่ ดีที่สุด ทั้งนี้ เนื่ องจากเส้นใย
ไหมมีองค์ประกอบหลักของโปรตีน 2 ชนิ ด คือ ไฟโบรอินที่เป็ นองค์ประกอบหลัก และเซริ ซินซึ่งช่วยยึดโปรตีนไฟโบรอิน
ให้เชื่อมติดกัน โดยเซริ ซินนี้ มีสมบัติในการดูดซับน้ ามันได้ดี (กนกพร, 2556) สาหรับเส้นใยนุ่นนั้น จากการค้นคว้าพบว่า
เส้นใยนุ่นมีสารเคลือบผิวที่เรี ยกว่าแว็กซ์ (Wax) เป็ นสารที่ ไม่มีข้ วั ซึ่ งมีคุณสมบัติดูดซับน้ ามันสู งและป้ องกันน้ าได้ดี (Lim,
2007) โดยเส้นใยนุ่ นมีความสามารถในการดูดซับน้ ามันที่ 40 กรัม/กรัมของเส้นใย (Hori, 2000) ในส่ วนของเส้นใยกาบ
มะพร้าว ซึ่งเป็ นเส้นใยเซลลูโลสอีกชนิดหนึ่งนั้นพบว่ามีประสิ ทธิ ภาพในการกรองน้ ามันน้อยกว่าเส้นใยไหมและเส้นใยนุ่น
ซึ่งเกิดจากการที่มีเซลลูโลสเป็ นองค์ประกอบหลัก ทาให้โมเลกุลมีข้ วั จึงมีความสามารถในการดึงดูดโมเลกุลของน้ าด้วย
(วิทวัส, 2554) ดังนั้นเส้นใยที่ มีความเหมาะสมที่สุดสาหรับการเตรี ยมเป็ นแผ่นกรองสาหรับงานวิจยั นี้ คือ เส้นใยไหมและ
เส้นใยนุ่น
ความสามารถในการดู ดซับ น้ ามัน ของเส้น ใยไหมและเส้นใยนุ่ นถู กยืนยัน ได้จากการทดสอบหาค่ามุ มสัมผัส
ระหว่างผิวสัมผัสของเส้นใยกับหยดน้ า ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การทดสอบมุมสัมผัสระหว่างหยดน้ ากับ (ก) เส้นใยไหม (ข) เส้นใยนุ่น และ (ค) เส้นใยกาบมะพร้าว
จากภาพที่ 3 จะพบว่า ค่ามุมสัมผัสของเส้นใยไหม เส้นใยนุ่ น และกาบมะพร้าวมีค่าเท่ากับ 113.73, 122.66 และ
73.30 องศา ตามลาดับ โดยค่ามุมสัมผัสที่มากกว่า 90 องศาจะแสดงให้เห็นว่าวัสดุน้ นั มีลกั ษณะไม่ชอบน้ า หรื อไม่ดูดซับน้ า
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ที่ ผิ ววัส ดุ ซึ่ งจากค่ ามุ ม สัม ผัส ที่ คานวณได้จะพบว่าเส้น ใยไหมและเส้น ใยนุ่ น จะมี ล ัก ษณะไม่ ดู ดซับ น้ า หรื อ ที่ เรี ยกว่า
ไฮโดรโฟบิ ก (Hydrophobic) ดังนั้น จึ งมี ค วามสามารถในการแยกน้ ามัน จากน้ าได้ดี ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ผลการทดสอบ
ประสิ ทธิภาพของตัวกรองข้างต้น
ภาพที่ 4 เป็ นภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราดที่กาลังขยาย 250 เท่า พบว่า ขนาดของเส้นใย
ไหมและเส้นใยนุ่นมีขนาดเส้นใยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 12.18 ไมโครเมตร และ 18.71 ไมโครเมตร ตามลาดับ ขณะที่เส้นใยกาบมะพร้าว
ไม่สามารถวัดขนาดของเส้นใยได้ เนื่องจากเส้นใยกาบมะพร้าวเมื่อทาการถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง
กราด (SEM) มีลกั ษณะเป็ นแผ่นขนาดใหญ่ และมีรูพรุ นเป็ นจานวนมาก จึงทาให้ไม่สามารถวัดหาขนาดของเส้นใยได้
จากการวิเคราะห์พบว่า ขนาดของเส้นใยไหมมีขนาดเล็กกว่าเส้นใยนุ่น ซึ่ งส่ งผลให้มีพ้ืนที่ผิวสัมผัสในการดูดซับ
น้ ามันมากกว่า และเป็ นผลให้ประสิ ทธิ ภาพการกรองน้ ามันที่สูงกว่าดังผลการทดสอบที่แสดงไปก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม
ขนาดเส้นใยไหมที่เล็กกว่านั้นส่ งผลให้ช่องว่างระหว่างเส้นใยซึ่ งของเหลวผสมจะแพร่ ผ่านไปมีขนาดเล็กลงไปด้วย ดังนั้น
การกรองน้ ามันด้วยเส้นใยไหมจะต้องใช้เวลาหรื อจานวนชั้นการกรองที่มากกว่าเส้นใยนุ่น ซึ่ งอาจเป็ นสาเหตุให้การกรอง
ของเหลวผสมด้วยเส้นใยนุ่นที่จานวนชั้นตัวกรอง 3 ชั้น มีประสิ ทธิภาพดีกว่าการกรองด้วยเส้นใยไหม

ภาพที่ 4 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของเส้นใยไหม เส้นใยนุ่น และเส้นใยกาบมะพร้าว

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาประสิ ทธิ ภาพของตัวกรองที่เตรี ยมจากเส้นใยธรรมชาติในการประยุกต์ใช้สาหรับการแยกน้ ามัน โดย
ทดสอบเปรี ยบเทียบกับเส้นใยธรรมชาติสามชนิ ด ได้แก่ เส้นใยไหม เส้นใยนุ่ นและเส้นใยกาบมะพร้าว พบว่า เส้นใยไหม
และเส้ น ใยนุ่ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการกรองมากที่ สุ ด โดยมี ป ริ ม าณน้ ามัน หลงเหลื อ ในของผสมน้ อ ยกว่า 1 % และ
ประสิ ทธิ ภาพของตัวกรองจะเพิ่มขึ้นตามจานวนของชั้นตัวกรอง นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์ ลกั ษณะสัณฐานวิทยาด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราดของเส้นใยทั้งสองพบว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยอยู่ในช่วง 12-18
ไมโครเมตร และเส้นใยทั้งสองชนิดมีความเป็ นไฮโดรโฟบิกสูง

กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ พระบรมราชินีนาถ (นครราชสี มา)
สาหรับความอนุเคราะห์เส้นใยไหมและห้องปฏิ บตั ิการ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ และ
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัด
นครราชสี มา สาหรับห้องปฏิบตั ิการและอุปกรณ์แยกสาร
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การพยากรณ์การผลิตและการใช้ ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมในประเทศไทย
ด้ วยการวิเคราะห์ ด้วยอนุกรมเวลา
Predictions of Refine Production and Consumption of Petroleum Products
in Thailand by Time Series Analysis.
ณัฐพล ดีเสมอ1*
Nutthapon Deesamer1*

บทคัดย่อ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได้มาจากการกลัน่ น้ ามันดิ บ (Crude oil) แก๊สธรรมชาติ (Natural gas) และแก๊สธรรมชาติ
ของเหลว (Condensate) ทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ก๊าซหุ งต้ม น้ ามันเบนซิ น น้ ามันดี เซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเตา เป็ นต้น
ดังนั้นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างมากเกี่ยวกับการใช้ในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคคมนาคม
ขนส่ ง หรื อแม้กระทัง่ ทางด้านการไฟฟ้าก็จาเป็ นที่ จะต้องใช้น้ ามันเตาในการผลิตไฟฟ้ าและอื่นๆ อีกมากมาย หากขาดซึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมก็อาจทาให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศเป็ นอย่างมาก
ด้วยเหตุน้ ี จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อต้องการพยากรณ์หาค่าแนวโน้มของการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ภายในประเทศไทยจากข้อมูลในอดีตตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2559 โดยจาแนกตามสาขาเศรษฐกิจและใช้อนุกรมเวลา 2 ตัว
เข้ามาช่วยในการพยากรณ์ คือ การหาค่าแนวโน้มด้วย Least Square Method และ การพยากรณ์ทางธุรกิจด้วย Long – Term
Forecast ว่าแนวโน้มในอนาคตจะมีความต้องการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไปในทิศทางใด เพื่อรับมือกับสถานการณ์
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ โปรแกรม Pycharm IDE และภาษา Python
คาสาคัญ :ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม, 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
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บทนา
ปิ โตรเลียม หมายถึง น้ ามันที่ได้จากหิ นหรื อน้ ามันดิบ มิองค์ประกอบหลัก 2 ชนิด คือ คาร์บอนและไฮโดรเจน และ
อาจมีธาตุอโลหะชนิ ดอื่นปนอยู่ดว้ ย เช่น กามะถัน ออกซิ เจน และไนโตรเจน และปิ โตรเลียมสามารถเป็ นได้ท้ งั 3 สถานะ
คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ในปั จจุบนั หรื อแม้กระทัง่ อนาคต เรายังไม่สามารถทราบถึงอัตราการเติบโตของการผลิต
และบริ โภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศไทยได้อ ย่างแน่ชดั ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาว่า ประเทศไทยมีความต้องการใน
การผลิตและบริ โภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในอนาคตเป็ นอย่างไร เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์ในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อหาแนวโน้มการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในปี พ.ศ. 2560 ไปจนถึง พ.ศ. 2565
2. เพื่อหาแนวโน้มการบริ โภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในปี พ.ศ. 2560 ไปจนถึง พ.ศ. 2565
3. เพื่อทาให้ทราบแนวโน้มการบริ โภคตามสาขาเศรษฐกิจทั้งหมด 7 สาขา ได้แก่ การเกษตร, เหมืองแร่ , อุตสาหกรรม
, การไฟฟ้า, ก่อสร้าง, บ้านพักที่อยูอ่ าศัยและการค้า และ การคมนาคมขนส่ง
ขอบเขตการวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการพยากรณ์หายอดการผลิตและบริ โภคของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภายในประเทศไทย โดยใช้
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน รวบรวมโดยสานัก
สถิติพยากรณ์ สานักงานสถิติแห่ งชาติ และข้อมูลมีลกั ษณะเป็ นรายปี ระดับประเทศ แหล่งที่ มาของข้อมูลคือ รายงานการ
ผลิตและบริ โภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศไทย จาแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 – พ.ศ.2559 โดยปั จจัยที่
นามาศึกษาเบื้องต้นมีดงั นี้
1. Refine
การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
2. Consumption
การบริ โภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทั้งหมด
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
บ้านพักที่อยูอ่ าศัยและการค้า
2.7. Transportation
การคมนาคมขนส่ง
โดยใช้เทคนิคทฤษฏีทางสถิติหาจานวนการผลิตและบริ โภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมด้วยวิธีดงั ต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยการหาค่าแนวโน้มโดยใช้ Least Square Method
2. การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยการพยากรณ์ทางธุรกิจโดยใช้ Long – Term Forecast
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ทราบจานวนหรื อปริ มาณที่แน่นอนของการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภายในประเทศไทยและเป็ นตัวช่วยในการ
กาหนดนโยบายและเป้ าหมายในการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในอนาคต
2. ได้ทราบถึงความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากสาขาเศรษฐกิจทั้ง 7 สาขา
3. ได้ทราบผลการคานวณที่แตกต่างระหว่าง Least Square Method และ Long – Term Forecast
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. เครื่ องมือที่ใช้
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การผลิตและบริ โภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ประกอบด้วยเครื่ องมือดังต่อไปนี้
1.1. Pycharm IDE เป็ นซอฟต์แวร์ที่รองรับภาษา python ใช้สาหรับเขียนโปรแกรม
1.2. ภาษา Python
1.3. คอมพิวเตอร์, Laptop
2. การเตรี ยมข้อมูล
นาข้อมูลที่เดิมที่ได้จากการเก็บรวบรวมของสานักสถิติพยากรณ์ สานักงานสถิติแห่งชาติ มาแปลงไฟล์ให้อยูใ่ น
รู ปแบบของไฟล์ CSV (Comma Separated Value) เพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมดังภาพที่1

ภาพที่ 1 ข้อมูลในรู ปแบบไฟล์ CSV
3. ทฤษฏีและสมการที่ใช้ในการพยากรณ์การผลิตและบริ โภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมีดงั ต่อไปนี้
3.1. Least Square Method คือ วิธีกาลังสองน้อยสุดมีสมการดังนี้
𝑦̂ = 𝑎 + 𝑏𝑥
(1)
โดย 𝑦̂
คือ ค่าอนุกรมเวลาที่ตอ้ งการประมาณ
𝑎
คือ ระยะตัดแกน 𝑦
𝑏
คือ แทนความชันของเส้นตรง
𝑥
คือ แทนเวลาที่เก็บ (ปี , เดือน, วัน, ไตรมาสต์)
ในการคานวณค่า 𝑦̂ ต้องกาหนดค่า 𝑥 โดยมีขอ้ แม้วา่
3.1.1. ถ้าจานวนข้อมูลเป็ นเลขคี่ ให้ใช้ปีที่อยูก่ ่ ึงกลางของข้อมูล มีค่า 𝑥 = 0 สาหรับปี ที่อยูก่ ่อนปี กึ่งกลาง
ให้มีค่า 𝑥 เป็ น -1, -2, -3,…ส่วนปี ที่อยูห่ ลังปี กึ่งกลางให้มีค่า 𝑥 เป็ น 1, 2, 3,…ตามลาดับ
3.1.2. ถ้าจานวนข้อมูลเป็ นเลขคู่ ให้กาหนดปี ที่อยูก่ ่ ึงกลางมีค่า 𝑥 = 1 และ 𝑥 = -1 ปี ที่อยูก่ ่อนจุดพเริ่ มต้น
ให้มีค่า 𝑥 เป็ น -3, -5, -7,… ส่วนปี ที่อยูห่ ลังจุดเริ่ มต้นให้มีค่า 𝑥 เป็ น 3, 5, 7,… ตามลาดับ
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หลังจากทาการกาหนดค่า 𝑥 เรี ยบร้อยแล้วก็คานวณค่า 𝑎 และ 𝑏 จากสูตร
(1.1)

𝑎 = 𝑦̅
𝑏=

∑𝑥𝑦

(1.2)

∑𝑥 2

3.2. Long – Term Forecast คือ ข้อมูลที่นามาใช้พยากรณ์ระยะยาวเป็ นข้อมูลรายปี มีสมการดังนี้
(100+𝑧)

โดย

3.2.1.

𝑇
𝑎
𝑏
𝑥
𝑧

𝑇 = (𝑎𝑥 + 𝑏) (
)
100
คือ ค่าพยากรณ์ระยะยาว
คือ ระยะตัดแกน 𝑦
คือ ความชันของเส้นตรง
คือ แทนเวลาที่เก็บ
คือ สภาพวัฏจักรที่สูงกว่าปกติ (%)

(2)

ค่า Z กาหนดให้มีค่าเท่ากับ 3.70 โดยอ้างอิงข้อมูลจาก บริ ษทั ปตท.
𝑎=

𝑏=

∑𝑦
𝑛

∑ 𝑥𝑦
𝑥2

(2.1)

(2.2)

4. เขียนโปรแกรม
โปรแกรมถู ก เขี ย นโดยใช้ซ อฟต์แ วร์ Pycharm IDE และใช้ภ าษา Python เป็ นตัว กลางในการเชื่ อ มระหว่า ง
โปรแกรมกับข้อมูลที่ได้ทาการเตรี ยมไว้ในข้อ (2) ของการดาเนินการวิจยั (ไฟล์ CSV) รวมถึงใช้สมการในข้อ (3)
ของการดาเนินงานวิจยั คานวณหาผลลัพธ์และแสดงผลออกมาในรู ปแบบของกราฟ
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ผลและวิจารณ์ผล
Default Data หมายถึง ข้อมูลเดิม
After Forecast หมายถึง ข้อมูลหลังจากทาการพยากรณ์
หน่วย : ปริ มาตรต่อหน่วยเป็ นล้านลิตร

ภาพที่ 2 ปริ มาณการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ภาพที่ 3 ปริ มาณการบริ โภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทั้งหมด
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ภาพที่ 4 ปริ มาณการบริ โภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของการเกษตร

ภาพที่ 5 ปริ มาณการบริ โภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของการทาเหมืองแร่
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ภาพที่ 6 ปริ มาณการบริ โภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของอุตสาหกรรม

ภาพที่ 7 ปริ มาณการบริ โภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของการไฟฟ้า
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ภาพที่ 8 ปริ มาณการบริ โภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของการก่อสร้าง

ภาพที่ 9 ปริ มาณการบริ โภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบ้านพักที่อยูอ่ าศัยและการค้า
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ภาพที่ 10 ปริ มาณการบริ โภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของการคมนาคมขนส่ง

สรุ ปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการพยากรณ์การผลิตและบริ โภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2565
การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
การบริ โภคทั้งหมด
(ปริ มาตรต่อล้านลิตร)
(ปริ มาตรต่อล้านลิตร)
ปี
Least Square
Least Square
Long – Term
Long – Term
Method
Method
Forecast
Forecast
2560
64,790
67,122
48,373
50,114
2561

66,213

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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ตารางที่ 2 ผลการพยากรณ์ปริ มาณการบริ โภคปิ โตรเลียมของสาขาการเกษตรและเหมืองแร่
การเกษตร
เหมืองแร่
(ปริ มาตรต่อล้านลิตร)
(ปริ มาตรต่อล้านลิตร)
ปี
Least Square
Least Square
Long – Term
Long – Term
Method
Method
Forecast
Forecast
2560
4,493
12
4,337
12
2561

4,378

4,540

11

11

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

ตารางที่ 3 ผลการพยากรณ์ปริ มาณการบริ โภคปิ โตรเลียมของสาขาอุตสาหกรรมและการไฟฟ้า
อุตสาหกรรม
การไฟฟ้า
(ปริ มาตรต่อล้านลิตร)
(ปริ มาตรต่อล้านลิตร)
ปี
Least Square
Least Square
Long – Term
Long – Term
Method
Method
Forecast
Forecast
2560
6,445
0
6,221
0
2561

6,397

6,634

0

0

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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ตารางที่ 4 ผลการพยากรณ์ปริ มาณการบริ โภคปิ โตรเลียมของสาขาการก่อสร้างและบ้านพักที่อยูอ่ าศัยและการค้า
ก่อสร้าง
บ้านพักที่อยูอ่ าศัยและการค้า
(ปริ มาตรต่อล้านลิตร)
(ปริ มาตรต่อล้านลิตร)
ปี
Least Square
Least Square
Long – Term
Long – Term
Method
Method
Forecast
Forecast
2560
135
5,078
130
4,902
2561

127

132

5,036

5,222

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

ตารางที่ 5 ผลการพยากรณ์ปริ มาณการบริ โภคปิ โตรเลียมของสาขาการคมนาคมขนส่ง
การคมนาคมขนส่ง
(ปริ มาตรต่อล้านลิตร)
ปี
Least Square
Long – Term
Method
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

จากการทดลองพบว่า การพยากรณ์ ด้ว ย Long – Term Forecast จะมี ป ริ ม าณการผลิ ต และบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์
ปิ โตรเลียมที่ สูงกว่า Least Square Method เนื่ องจาก Long – Term Forecast มีปัจจัยทางด้านการเจริ ญเติบโตของสภาพวัฏ
จักรที่สูงขึ้น ซึ่งหมายถึงแนวโน้มการเติบโตของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี ของประเทศไทยมีค่าเท่ากับ 3.7
เปอร์ เซ็นต์ต่อปี มีเพียงเหมืองแร่ ที่มีปริ มาณความต้องการลดน้อยลงและการไฟฟ้ าที่ อาจเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมหรื อ
น้ ามันเตาไปเลย สาเหตุมาจากราคาน้ ามันที่เพิ่มสู งขึ้นรวมไปถึงการพัฒนาถ่านหิ นลิกไนต์ที่เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลาปาง
เป็ นเชื้อเพลิงที่มีราคาต่าและการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ ายังมีบทบาทที่สาคัญต่อแนวทางการลดการพึ่งพาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ครั้งนี้ สาเร็ จลุล่วงได้ด้วยความกรุ ณาจาก อาจารย์อรรถพล ปิ ลไล อาจารย์ที่ปรึ กษาที่ คอยให้คาแนะนา
เพิ่มเติม และขอขอบคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ผุสดี พรผล ที่คอยให้คาปรึ กษาและช่วยเหลือโดยตลอดจนงานวิจยั นี้ เสร็ จ
สมบูรณ์ ผูท้ าวิจยั จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ขอขอบพระคุณคุณพ่อ และคุณแม่ ที่คอยให้การช่วยเหลือเรื่ องของปั จจัยด้านงบประมาณต่างๆ
สุ ดท้ายนี้ หากมีขอ้ ผิดพลาดหรื อข้อบกพร่ องประการใด ทางผูจ้ ดั ทาวิจยั ขออภัยเป็ นอย่างสู งในข้อผิดพลาดหรื อ
ข้อบกพร่ องเหล่านั้น และผูว้ จิ ยั หวังว่างานวิจยั ครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์กบั ทุกๆคนไม่มากก็นอ้ ย
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การบาบัดนา้ ผิวดินด้ วยเม็ดบีดสารสกัดจากมะรุ ม
Treatment of Surface Water using Moringa Extract Beads
ปทุมทิพย์ ปราบพาล1* และ ขนิษฐา เจริ ญลาภ2
Pathumthip Prabphane1* and Khanittha Charoenlarp2

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการบาบัดน้ าผิวดินด้วยเม็ดบีดสารสกัดจากเมล็ดมะรุ มเป็ น
สารรวมตะกอนตัวแปรที่ ศึกษาได้แก่ความเข้มข้นของสารสกัดเมล็ดมะรุ มที่ สกัดน้ ามันและไม่สกัดน้ ามันเวลาในการกวน
และ เวลาในการรวมตะกอน ความเข้มข้นของสารสกัดเมล็ดมะรุ ม คื อ 10, 20 และ 30 กรัมต่อลิ ตร เวลาในการกวน คื อ
15, 30, 45 และ 60 นาที และเวลาในการรวมตะกอน คือ 15, 30, 45 และ 60 นาที ผลการวิเคราะห์การลดลงของความขุ่นและ
ความกระด้าง พบว่า ภาวะที่เหมาะสมที่สุด คือ ความเข้มข้นสารสกัดมะรุ มแบบสกัดน้ ามัน 10 กรัมต่อลิตร เวลาในการกวน
30 นาที และเวลาในการรวมตะกอน 60 นาที
คาสาคัญ : การรวมตะกอน, สารโคแอกกูแลนต์ธรรมชาติ, มะรุ ม, เม็ดบีด, ความกระด้าง, ความขุ่น

ABSTRACT
The objective of this research was to study the optimum conditions for the surface water treatment using
moringa seed extract bead as a coagulant. The studied variables were as following: the extract concentration of moringa
seed and defatted moringa seed, the stirring time and the flocculation time. The moringa seed extract concentration were
10, 20 and 30 g/L. The stirring time were 15, 30, 45 and 60 min. The flocculation time were 15, 30, 45 and 60 min.
The reduction of turbidity and hardness were analyzed. It was found that the optimum conditions were the extract
concentration of 10 g/L defatted moringa seed, 30 min of stirring time and 60 min of flocculation time.
Keyword: flocculation, natural coagulant, Moringa, beads, hardness, turbidity.
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บทนา
น้ าผิวดินเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ าประปา หรื อ น้ าใช้ มักมีปัญหาความขุ่นและความกระด้างจากกระบวนการ
ตามธรรมชาติหรื อจากของเสี ยต่างๆที่ มนุ ษย์ก่อขึ้นขั้นตอนหนึ่ งที่ มีความสาคัญในการผลิตน้ าประปาคือ ขั้นตอนของการ
ตกตะกอนแขวนลอยเพื่อลดความขุ่นของน้ าซึ่งเรี ยกว่าโคแอกกูเลชัน (coagulation) เนื่องจากความขุ่นหรื อสารแขวนลอยที่มี
ขนาดเล็กที่เรี ยกว่าอนุภาคแขวนลอย(colloidal particles) ไม่สามารถตกตะกอนได้ดว้ ยตัวเองในเวลาที่จากัด ทาให้คงสภาพ
แขวนลอยในน้ าหรื อเรี ยกว่า มีเสถียรภาพในน้ าการมีเสถียรภาพของอนุภาคคอลลอยด์เกิดขึ้นจากสาเหตุสาคัญสองประการ
คือ ขนาดของอนุภาคและประจุตามธรรมชาติของอนุภาค กระบวนการโคแอกกูเลชันเป็ นการทาลายเสถียรภาพของอนุภาค
คอลลอยด์และรวมอนุ ภาคให้เป็ นก้อนฟลอก(floc)ซึ่ งสามารถตกตะกอนได้ง่ายและเร็ วขึ้น ปั จจุบนั ในชนบทยังมีการใช้
สารส้มแกว่งน้ าจากแหล่งน้ าตามธรรมชาติเพื่อให้สิ่งปนเปื้ อนตกตะกอน ก่อนจะเติมน้ ายาหยดทิพย์หรื อด่างทับทิมเพื่อฆ่า
เชื้อโรค สารเคมีหลักที่ใช้ในกระบวนการโคแอกกูเลชันเรี ยกว่า โคแอกกูแลนต์ (coagulant) หรื ออาจเรี ยกว่า ฟลอกกูแลนต์
(flocculant)และสารเคมีที่ช่วยให้โคแอกกูแลนต์มีประสิ ทธิภาพดีข้ ึนเรี ยกว่าโคแอกกูแลนต์เอด (coagulant aid) หรื อ ฟลอกกู
แลนต์เอด (flocculant aid) สารโคแอกกูแลนต์ที่นิยมใช้มากที่สุดคือสารส้ม (alum, Al2(SO4)3.14.3H2O) ส่วนโคแอกกูแลนด์
เอดที่ นิยมใช้ คือ สารพอลิเมอร์ สังเคราะห์ หรื อสารพอลิอิเล็กโทรไลต์แต่เนื่ องจากสารทั้งสองเป็ นสารเคมีที่สังเคราะห์ข้ ึน
และมีราคาค่อนข้างแพง นอกจากนั้นการใช้สารส้มและปูนขาวก่อให้เกิ ดแคลเซี ยมซัลเฟต (CaSO4) ซึ่ งเป็ นความกระด้าง
ถาวร
มีรายงานการวิจยั พบว่าสารส้มมีผลกระทบต่อสุขภาพเป็ นสาเหตุหนึ่ งของการโรคสมองเสื่ อม (Alzhemer’s disease)
(United Nations World Water Assessment Program, 2003.; และนอกจากนี้ พบว่าสารโคแอกกูแลนต์ที่ได้จากสารอินทรี ย ์
สังเคราะห์ จากอะคริ ลาไมด์ (acrylamide)มี ความเป็ นพิ ษต่อ ระบบประสาท และเป็ นสารก่ อ มะเร็ ง (Mallevialle, J., et al.,
1984)ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ จึงได้ศึกษาทดลองหาสารเคมีเสริ มจากธรรมชาติเนื่ องจากพอลิอิเล็กโทรไลต์ ซึ่ งเป็ นพอลิเมอร์
สาหรับใช้เป็ นสารเคมีเสริ มนั้นเป็ นจาพวกแป้ ง หรื อโปรตีน ผูว้ ิจยั ได้ทดลองใช้แป้ งและโปรตีนจากเมล็ดพืชต่างๆ ได้แก่
มะรุ ม ข้าวโพด ถัว่ เหลือง มะขาม มาใช้ทดลองเพื่อทดแทนสารเคมีเหล่านี้ พบว่าสามารถลดความขุ่นได้85% และลดความ
กระด้างได้ 68% (ปทุมทิพย์ ปราบพาล และ ขนิ ษฐา เจริ ญลาภ, 2556) อย่างไรก็ตามการใช้งานก็ยงั มีขอ้ จากัดเนื่ องจากสาร
สกัดในรู ป ของเหลวที่ มีน้ าเป็ นตัวท าละลายนั้นบู ดง่ าย แต่สาหรั บ รู ป แบบที่ เป็ นเม็ดบี ดนั้น มี ลกั ษณะทางกายภาพเป็ น
ของแข็งสามารถแยกออกจากน้ าได้ง่าย สามารถเตรี ยมได้โดยการสร้างเม็ดบีดด้วยการใช้อลั จิเนตเจล (alginate gel) ผสมกับ
สารสกัด งานวิจยั นี้สนใจการเตรี ยมเม็ดบีดผสมกับสารสกัดเมล็ดมะรุ ม เพื่อความสะดวกในการเก็บรักษา และการใช้งาน

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเตรียมวัตถุดบิ
1.1 การเตรี ยมสารสกัดจากเมล็ดมะรุ มที่สกัดน้ ามันและไม่ได้สกัดน้ ามัน
ทดลองเตรี ยมสารสกัดจากเมล็ด มะรุ มที่ สกัดน้ ามัน และไม่ ได้สกัด น้ ามัน โดยน าเมล็ดมะรุ ม มาอบให้แห้งที่
อุณหภูมิ 40℃ เป็ นเวลา 1 วัน แกะเปลือกออกแล้วบดเมล็ดเนื้อในเมล็ดมะรุ มให้เป็ นผงละเอียด และร่ อนด้วยตะแกรงขนาด
ประมาณ 0.4 มิลลิเมตร เตรี ยมสารสกัดจากเมล็ดมะรุ มที่ไม่ได้สกัดน้ ามันโดยนาผงเมล็ดเนื้ อในเมล็ดมะรุ ม 10 กรัม ผสมกับ
สารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.5 โมล/ลิตร ปริ มาตร 1 ลิตร โดยผสมในเครื่ องปั่ นเป็ นเวลา 10 นาที แล้วกรองด้วยผ้ามัสลิน
และเครื่ องกรองสุ ญญากาศ นาส่ วนใสมาใช้งาน ส่ วนการเตรี ยมสารสกัดจากเมล็ดมะรุ มที่สกัดน้ ามัน ทาการทดลองโดยนา
ผงเมล็ดเนื้อในเมล็ดมะรุ ม 10 กรัม สกัดน้ ามันด้วยเฮกเซน 100 มิลลิลิตร กรองด้วยเครื่ องกรองสุ ญญากาศ นากากที่แห้งแล้ว
มาสกัดเหมือนกับผงมะรุ มที่ไม่ได้สกัดน้ ามัน ทาการทดลองซ้ า โดยเพิม่ ผงเมล็ดเนื้อในเมล็ดมะรุ มเป็ น 20 และ 30 กรัม
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1.2 การสังเคราะห์เม็ดบีดผสมสารสกัดเมล็ดมะรุ ม
ละลายผงวุน้ โซเดียมอัลจิเนต 3 กรัม ด้วยน้ า 100 มิลลิลิตร เติมสารสกัดมะรุ มจากข้อ 1.1 ผสมให้เป็ นเนื้อเดียวกัน
แล้วหยดลงในสารละลายแคลเซี ยมคลอไรด์ที่เตรี ยมจากแคลเซี ยมคลอไรด์ 10 กรัมในน้ า100 มิลลิลิตร โดยใช้หลอดฉี ดยา
ดูดสารผสมที่ได้หยดลงในสารละลายแคลเซี ยมคลอไรด์ ทิ้งให้เม็ดบีดแข็งตัวประมาณ 30 นาที แล้วกรองเม็ดบีด ผึ่งลมให้
แห้งแล้ววัดขนาด
1.3 การเตรี ยมน้ าผิวดินสังเคราะห์
น้ าผิวดินจากธรรมชาติมีสมบัติไม่คงที่ ขึ้นกับแหล่งน้ าและฤดูกาล ดังนั้นในงานวิจยั นี้จึงใช้น้ าผิวดินที่สงั เคราะห์
ขึ้นมา เพื่อให้ปริ มาณของสารที่ผลต่อความกระด้างและความขุน่ ในน้ าผิวดินมีค่าคงที่ การเตรี ยมน้ าผิวดินมีวธิ ีดงั นี้
1.3.1 การเตรี ยมน้ าผิวดินที่มีความกระด้าง ชัง่ แคลเซียมคลอไรด์ 0.304 กรัม ผสมแมกนีเซียมคลอไรด์เฮกซะไฮเด
รท0.304 กรัม ต่อน้ ากลัน่ 1 ลิตร สารละลายที่ได้มีความกระด้าง 342 มิลลิกรัมต่อลิตร ใช้เป็ นสารละลายเผื่อใช้ (stock
solution)
1.3.2 การเตรี ยมน้ าผิวดินที่มีความขุ่น เตรี ยมสารละลายความขุ่นเผื่อใช้ 4,000 NTU ทาได้โดยชัง่ ไฮดราซีน ซัลเฟต
(N2H4H2SO4) 2.5 กรั ม ต่ อ น้ ากลั่น 200 มิ ล ลิ ลิ ต ร ผสมกับ เฮกซะเมทิ ลี น เตตระมี น (C6H12N4) 25 กรั ม ต่ อ น้ ากลั่น 100
มิลลิลิตร แล้วปรับปริ มาตรเป็ น 500 มิลลิลิตร เก็บในอุณหภูมิ 20 ℃ เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง
2.การศึกษาประสิทธิภาพการบาบัดนา้ ผิวดินสังเคราะห์ ด้วยเม็ดบีดผสมสารสกัดเมล็ดมะรุม
2.1 เตรี ยมน้ าผิวดินสังเคราะห์ที่มีค่าความขุ่นเริ่ มต้น 500 NTU และ ค่าความกระด้าง 600 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยนา
สารละลายที่เตรี ยมได้ 4,000 NTU มา 125 มิลลิลิตร และ เติมแคลเซียมคลอไรด์ 0.415 กรัม แมกนีเซียมคลอไรด์เฮกซะไฮเด
รท 0.456 กรัม ปรับปริ มาตรเป็ น 1 ลิตร หลังจากนั้นนาสารละลายที่ได้ไปวัดความขุ่นเริ่ มต้นและความกระด้างเริ่ มต้น แล้ว
ทาการทดลองโดยนาน้ าผิวดินสังเคราะห์ที่เตรี ยมได้ปริ มาตร 250 มิลลิลิตร

2.2 เติมเม็ดบีดที่เตรี ยมได้ 2 กรัม แล้วกวนด้วยความเร็ ว 100 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 30 นาที
2.3 ตั้งทิ้งให้ตกตะกอนแล้วนาสารละลายส่ วนบนมาวิเคราะห์ค่าความขุ่นและความกระด้าง
2.4 ทาซ้ าตั้งแต่ ข้อ (2.1)-(2.3) โดยเปลี่ยนตัวแปรต่างๆ ดังนี้ เม็ดบีดจากสารสกัดจากเมล็ดมะรุ มที่สกัดน้ ามัน
และไม่ได้สกัดน้ ามัน ปริ มาณของเม็ดบีดมะรุ มเวลาในการบาบัด และเวลาในการรวมตะกอน
2.5 วิเคราะห์ประสิ ทธิภาพการบาบัดน้ าผิวดินจากดัชนีคุณภาพน้ าดิบก่อนและหลังบาบัด คือ ค่าความกระด้างและความ
ขุน่
3. การวิเคราะห์ คุณลักษณะของนา้
วิเคราะห์ความขุ่นน้ าผิวดินสังเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง Turbidity Meter วิเคราะห์ความกระด้างที่เหลือของน้ าโดยการหา
ปริ มาณของ Ca2+ , Mg 2+ ในน้ าสามารถทาได้โดยการไทเทรตกับสารละลายอีดีทีเอ มีวธิ ีการดังนี้
3.1 ปิ เปตตัวอย่างน้ า 50 มิลลิลิตร ใส่ในขวดรู ปชมพูข่ นาด 250 มิลลิลิตร
3.2 เติมอีรีโอโครม แบลค ที อินดิเคเตอร์ 5 หยด จะเกิดเป็ นสี ม่วงแดง เติมสารละลายบัฟเฟอร์ 5 มิลลิลิตร
3.3 ไทเทรตกับสารละลายอีดีทีเอ 0.01 โมลาร์ ไทเทรตจนถึงจุดยุติคือสี ม่วงแดงเปลี่ยนเป็ นสี น้ าเงิน แล้วบันทึกผล
4. การทดลอง จาร์ เทส
ทาการทดลอง เพื่อศึกษาปรับสภาพน้ าผิวดิน สังเคราะห์ เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุด ศึกษาผลของตัวแปร 2 ตัว
คือ ความขุ่น และ ความกระด้าง วิธีการทดลอง ที่ ค่าความขุ่นเริ่ มต้น 500 NTU และค่าความกระด้าง 600 มิลลิกรัมต่อลิตร
โดยนาสารละลายที่เตรี ยมได้ 4,000 NTU มา 25 มิลลิลิตร ผสมกับน้ ากระด้าง 175 มิลลิลิตร หลังจากนั้นนาสารละลายที่ได้
ไปวัดความขุ่นเริ่ มต้น และความกระด้างเริ่ มต้น แล้วทาการทดลองดังนี้
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4.1 น าน้ าผิ ว ดิ น สั ง เคราะห์ ที่ ค่ า ความขุ่ น เริ่ ม ต้น 500 NTU และค่ า ความกระด้า ง 600 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร จาก
สารละลายที่เตรี ยมได้ 4,000 NTU มา 25 มิลลิลิตร ผสมกับน้ ากระด้าง 175 มิลลิลิตร ใส่ ในบีกเกอร์ 500 มิลลิลิตร จานวน
4 บีกเกอร์
4.2 ใส่ เม็ดบี ดมะรุ มใส่ สารสกัดชนิ ด ก ปริ มาณ 2 กรัม นาไปเข้าเครื่ องจาร์ เทส ยี่ห้อ Flocculator รุ่ น SWI กวน
ความเร็ วรอบ 150 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 60 นาที ดังรู ปที่ 1
หมายเหตุ : ชนิด ก เป็ นสารสกัดที่ได้จากมะรุ ม 10 กรัม
ชนิด ข เป็ นสารสกัดที่ได้จากมะรุ ม 20 กรัม
ชนิด ค เป็ นสารสกัดที่ได้จากมะรุ ม 30 กรัม
4.3 แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้ตกตะกอนเวลา 60 นาที
4.4 นาน้ าใสที่ผา่ นการทิ้งให้ตกตะกอนแล้วทาการตรวจหาความขุ่น และ ความกระด้าง
4.5 ทาการทดลองที่ 4.2 – 4.4 ซ้ าโดยเปลี่ยนชนิดของเม็ดบีดเป็ นชนิด ข และ ค ตามลาดับ
4.6 วิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพการบาบัดโดยศึกษาการลดลงของความขุ่น และการลดลงของความกระด้าง ที่ ได้จาก
การตกตะกอน แล้วเลือกปริ มาณสารสกัดชนิด ก, ข และ ค ที่เหมาะสมที่สุด

ภาพที่ 1 เครื่ องจาร์เทส ยี่หอ้ Flocculator รุ่ น SWI

ผลและวิจารณ์ผล
ทาการทดลองหาภาวะที่เหมาะสมในการบาบัดน้ าผิวดินสังเคราะห์ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการลดความขุ่นและ
ความกระด้าง ด้วยการทดลองจาร์เทส โดยกาหนดให้ความขุ่นเท่ากับ 500 NTU และความกระด้าง 600 มิลลิกรัมต่อลิตร ใน
การทดลองนี้เตรี ยมผิวดินสังเคราะห์ได้ความขุ่นเริ่ มต้นเท่ากับ 485 NTU ค่าความกระด้างเริ่ มต้นเท่ากับ 452 มิลลิกรัมต่อลิตร
1. ศึกษาประสิทธิภาพของความเข้ มข้ นของสารสกัด
การศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของสารสกัดเมล็ดมะรุ มในการลดความขุ่นและความกระด้างปริ มาณเมล็ดมะรุ มที่ ใช้ใน
การสกัด แบบ MB และแบบ DOMB ซึ่งมีค่าดังต่อไปนี้ 10, 20 และ 30 กรัม โดยใช้ปริ มาณเม็ดบีด 2 กรัม ในการบาบัดน้ าผิว
ดินสังเคราะห์ 200 มิลลิลิตร
หมายเหตุ : MB สารสกัดมะรุ มแบบไม่สกัดน้ ามัน
DOMB สารสกัดมะรุ มแบบสกัดน้ ามัน
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ภาพที่ 2 อิทธิพลของความเข้มข้นสารสกัดเมล็ดมะรุ มที่มีต่อการลดลงของความขุ่น

ภาพที่ 3 อิทธิพลของความเข้มข้นสารสกัดเมล็ดมะรุ มที่มีต่อการลดลงของความกระด้าง
จากรู ปที่ 2 – 3 จากการทดลองใช้สารสกัดเมล็ดมะรุ มบาบัดน้ าผิวดินสังเคราะห์ พบว่าสารสกัดเมล็ดมะรุ ม 10 กรัม
มีประสิ ทธิ ภาพในการลดลงของความขุ่นสู งกว่าสารสกัดเมล็ดมะรุ ม 20 และ 30 กรัม เพราะในปริ มาณสารสกัดเมล็ดมะรุ ม
10 กรัม สามารถลดความขุ่นได้พอดี เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารสกัดเมล็ดมะรุ ม พบว่า ทาให้ประสิ ทธิภาพความขุ่นลดลง
อย่างเห็นได้ชดั เนื่ องจากน้ าที่มีความขุ่นน้อยต้องใช้โคแอกกูแลนท์ จานวนมากจึงจะเกิดโคแอกกูเลชัน่ ได้ดี ในทางตรงกัน
ข้ามน้ าที่ มีความขุ่นสู ง อาจใช้โคแอกกูแลนท์น้อยกว่า เหตุผลคือน้ าที่มีความขุ่นต่าจะมีโอกาสสัมผัสระหว่างอนุ ภาคน้อย
ดังนั้นแม้วา่ การทาลายเสถียรภาพของคอลลอยด์จะเกิดขึ้นแล้วก็ตาม โคแอกกูเลชัน่ อาจไม่เกิดได้ดีเท่าที่ควร การใช้โคแอกกู
แลนท์ปริ มาณสูงก็เพื่อสร้างผลึกจานวนมาก จากการทดลองพบว่าสารสกัดเมล็ดมะรุ ม 10 กรัม แบบ DOMB มีประสิ ทธิภาพ
ในการลดความขุ่นและความกระด้างได้ดีกว่า แบบ MB เพราะในเมล็ดมะรุ มได้มีน้ ามันที่เรี ยกว่า กรดโอเลอิก ชนิ ดไม่อิ่มตัว
ได้สกัดออก เพราะว่าน้ ามันในเมล็ดมะรุ มส่งผลให้น้ าขุ่น และเป็ นไขและง่ายต่อการกรองไม่เกิดการอุดตันต่อภาชนะที่ใช้
2. ศึกษาประสิทธิภาพของเวลาในการกวน
ท าการทดลองศึ กษาประสิ ท ธิ ภ าพของการกวนเร็ วและกวนช้าในเวลาต่ างๆ หาเวลาการกวนเร็ วและกวนช้า
โดยเลือกใช้เม็ดบี ดจากความเข้มข้นของสารสกัดเมล็ดมะรุ มที่ เหมาะสมจากข้อ 1 คือ 10 กรัม ใช้ปริ มาณเม็ดบี ด 1, 2, 3

และ 4 กรัม ในการบาบัดน้ าผิวดินสังเคราะห์ ดังนี้
แบบ A = กวนเร็ ว 120 รอบต่อนาที เวลา = 1 นาที
= กวนช้า 30 รอบต่อนาที เวลา = 30 นาที
แบบ B = กวนช้า 30 รอบต่อนาที เวลา = 30 นาที
แบบ C = กวนเร็ ว 120 รอบต่อนาที เวลา = 1 นาที
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ภาพที่ 4 อิทธิพลของการกวนเร็ วและกวนช้า แบบ A ที่มีต่อการลดลงของความขุ่น

ภาพที่ 5 อิทธิพลของการกวนเร็ วและกวนช้า แบบ A ที่มีต่อการลดลงของความกระด้าง

ภาพที่ 6 อิทธิพลของการกวนช้า แบบ B ที่มีต่อการลดลงของความขุ่น

ภาพที่ 7 อิทธิพลของการกวนช้า แบบ B ที่มีต่อการลดลงของความกระด้าง
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ภาพที่ 8 อิทธิพลของการกวนเร็ ว แบบ C ที่มีต่อการลดลงของความขุ่น

ภาพที่ 9 อิทธิพลของการกวนเร็ ว แบบ C ที่มีต่อการลดลงของความกระด้าง
จากภาพที่ 4 – 9 พิจารณาเวลาที่เหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการกวน พบว่าเวลาที่ใช้ในการกวนที่เหมาะสม คือ แบบ
A จากการทดลอง แบบ B กวนช้า และ แบบ C กวนเร็ ว จะมีค่าที่ ใกล้เคียงกับแบบ A มีประสิ ทธิ ภาพการลดลงของความ
กระด้างที่เท่ากับ แบบ B และ แบบ C ในการลดลงของความขุ่นเมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้วมีค่าการลดลงที่มากกว่า แบบ B และ
แบบ C แต่เมื่อเวลาเพิ่มขึ้นมีประสิ ทธิภาพเท่ากันและ ประสิ ทธิ ภาพการลดลงของความขุ่นน้อยลง เนื่ องจากเกิดลักษณะการ
รวมตะกอนแบบ ออร์ โธไคเนติคฟล๊อคกูเลชัน เป็ นการทาให้อนุภาคคอลลอยด์ต่างๆ เคลื่อนที่ไปมาจนกว่าจะมีการสัมผัส
เกิดขึ้นเช่นการกวนน้ าหรื อบังคับให้น้ าไหล ด้วยความเร็ วที่เปลี่ยนแปลง ทาให้อนุภาคคอลลอยด์มีการเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ ว
ที่ต่างกันจึงมีการสัมผัสเกิดขึ้น และจับเกาะติดกันเป็ นโมเลกุลใหญ่ข้ ึน การเคลื่อนที่ตอ้ งไม่เร็ วจนเกินไป มิฉะนั้นฟล๊อคที่
เกิ ดขึ้นอาจแตก และหลุดออกจากกัน ประสิ ทธิ ภาพการลดลงของค่าความขุ่นจะดี หรื อไม่ข้ ึนกับเวลาในการกวน ส่ วนค่า
ความกระด้าง การใช้เวลานานขึ้นไม่ได้มีผลมากนัก ควรใส่ สารช่วยตกตะกอนเพียงเล็กน้อยเพราะโอกาสที่อนุภาคต่างๆ จะ
มาชนและจับตัวกันมี มาก เพราะประสิ ทธิ ภาพการลดลงของความขุ่น และความกระด้าง ที่ มีค่าลดลงไปในทางเดี ยวกัน
เนื่ องจากใช้กวนเร็ วเพื่อให้สัมผัสกันทัว่ ถึง กวนช้าเพื่อรวมตะกอน จากการทดลองพบว่าแบบ A และ DOMB ที่ใช้ปริ มาณ
เม็ดบีด 1 กรัม เพราะว่ามีความเข้มข้นที่แตกต่างกัน แต่พบว่าความขุ่นความกระด้าง จากการคานวณมีค่าที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้
เพื่อเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้ปริ มาณสารที่นอ้ ย
3. ศึกษาประสิทธิภาพของเวลาทีใ่ ช้ ในการบาบัด
ทาการทดลองศึกษาประสิทธิภาพของเวลาที่ใช้ในการบาบัด ณ เวลาต่างๆ ทาการทดลองหาเวลาที่ใช้ในการบาบัด
โดยเลือกแบบ A คือ กวนเร็ ว 120 รอบต่อนาที เวลา 1 นาที แปรค่าเวลาในการกวนช้า 30 รอบต่อนาที ซึ่งมีค่าดังต่อไปนี้ 15,
30, 45 และ 60 นาที โดยใช้เม็ดบีด จากความเข้มข้นของสารสกัดเมล็ดมะรุ ม 10 กรัม ใช้ปริ มาณเม็ดบีดที่เหมาะสมจากข้อ 2
คือ 1 กรัม ในการบาบัดน้ าผิวดินสังเคราะห์
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ภาพที่ 10 อิทธิพลของเวลาในการบาบัด ที่มีต่อการลดลงของความขุ่น

ภาพที่ 11 อิทธิพลของเวลาในการบาบัด ที่มีต่อการลดลงของความกระด้าง
จากภาพที่ 10 – 11 พิจารณาเวลาที่เหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการบาบัด พบว่าเวลาที่ใช้ในการบาบัด ที่เหมาะสมคือ
30 นาที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการลดลงของความกระด้า งที่ เท่ ากัน กับ 15, 45 และ 60 นาที ในการลดลงของความขุ่ เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกันแล้วมีค่าการลดลงที่มากกว่า 15, 45 และ 60 นาที แต่เมื่อเวลาเพิม่ ขึ้น 45 และ 60 นาที มีประสิ ทธิภาพที่เท่ากัน
เมื่อเพิ่มเวลาประสิ ทธิภาพการลดลงของความขุ่นน้อยลงเนื่องจากเกิดความปั่ นป่ วนของน้ าในตอนแรกการกวนเร็ วในขณะที่
มีการเติมสารช่วยตกตะกอนเพื่อให้สารกระจายทัว่ ถึงและช่วยเพิ่มอัตราการชนกันระหว่างอนุ ภาคความขุ่นกับสารเคมีให้
มากขึ้นโอกาสที่จะจับตัวเป็ นฟล๊อคจะเพิ่มขึ้นการกวนช้าต้องการให้ฟล๊อคลอยตัวอยูใ่ นน้ าได้โดยไม่ตกตะกอนอัตราการ
เกิ ด ฟล๊อ ค ในระยะแรกจะมี อ นุ ภ าคมาชนกัน ถี่ ม ากเท่ าใดอัต ราการเกิ ด จับ ตัวก็ ม ากขึ้ น เท่ านั้น ซึ่ งนอกจากจะช่ วยเพิ่ ม
จานวนฟล๊อคแล้วยังเพิ่มน้ าหนักและขนาดของฟล๊อคอีกด้วย ทาให้จมตัวได้ง่ายขึ้น
4. ศึกษาประสิทธิภาพของเวลาทีใ่ ช้ ในการรวมตะกอน
ทาการทดลองศึกษาประสิ ทธิภาพของเวลาที่ใช้ในการรวมตะกอน ณ เวลาต่างๆ ทาการทดลองหาเวลาที่ใช้ในการ
รวมตะกอน โดยเลือกแบบ A คือ กวนเร็ ว 120 รอบต่อนาที เวลา 1 นาที กวนช้า 30 รอบต่อนาที เวลาที่ เหมาะสมจากข้อ 3
คือ 30 นาที แปรค่าเวลาในการทิ้ งไว้ให้รวมตะกอน ซึ่ งมีค่าดังต่อไปนี้ 15 , 30, 45 และ 60 นาที โดยใช้เม็ดบี ด จากความ
เข้มข้นของสารสกัดเมล็ดมะรุ ม 10 กรัม ใช้ปริ มาณเม็ดบีด 1 กรัม ในการบาบัดน้ าผิวดินสังเคราะห์

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

1259

ภาพที่ 12 อิทธิพลของเวลาที่ใช้ในการรวมตะกอน ที่มีต่อการลดลงของความขุ่น

ภาพที่ 13 อิทธิพลของเวลาที่ใช้ในการรวมตะกอน ที่มีต่อการลดลงของความกระด้าง
จากภาพที่ 12 – 13 พิ จารณาเวลาที่ เหมาะสมของเวลาที่ ใช้ในการรวมตะกอน พบว่าเวลาที่ ใช้เวลาที่ ใช้ในการรวม
ตะกอน ที่เหมาะสมคือ 60 นาที ในการลดลงของความขุ่นเมื่อเวลามากขึ้นประสิ ทธิ ภาพการลดลงของความขุ่นมีค่ามากขึ้น
แต่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการลดลงของความกระด้างที่ เท่ ากัน กับ 15, 30 และ 45 นาที เนื่ อ งจากเกิ ด การสั ม ผัส ของอนุ ภ าค
คอลลอยด์ อาจเกิดขึ้นได้เองโดยอาศัยการเคลื่อนที่แบบบราวเนี ยน ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากอนุภาคคอลลอยด์กระทบกันเองหรื อ
ถูกชนโดยโมเลกุลของน้ า เนื่ องจาก การเคลื่อนที่ ของโมเลกุลของน้ าขึ้ นอยู่กบั อุณหภูมิ การสัมผัสแบบนี้ จึงขึ้ นอยู่กบั
อุณหภูมิดว้ ย จึงอาจกล่าวได้วา่ การเคลื่อนที่แบบบราวเนี ยนเรี ยกว่า Perikinetic Flocculation ลักษณะฟล๊อคที่เกิดจากการ
จับตัวของอนุภาคคอลลอยด์น้ นั ในบางครั้งจะมีขนาดไม่ใหญ่พอที่จะตกตะกอนได้ในเวลาอันรวดเร็ ว จึงต้องมีการกวนช้า
เพื่อให้ฟล๊อคเล็กๆ มีโอกาสจับตัวกันเป็ นก้อนใหญ่ข้ ึนไปอีกถ้าหากกวนเร็ วหรื อแรงเกินไปจะเกิดแรงเฉื อนทาให้ฟล๊อคแตก
ออกได้การใส่ สารเคมีจาพวกพอลิเมอร์ หรื อ Polyelectrolytes ซึ่ งจัดเป็ นพวกฟล๊อคกูแลนต์จะช่วยเพิ่มอัตราการรวมตัวเป็ น
ฟล๊อคขนาดใหญ่ได้ง่าย

สรุ ปผลการวิจัย
1. ผลความเข้ มข้ นของสารสกัดมะรุม
ผลของสารสกัดมะรุ มมี 2 แบบ MB และ DOMB น้ าหนักที่ใช้ปริ มาณดังต่อไปนี้คือ 10, 20 และ 30 กรัม เม็ดบีดที่
เหมาะสมที่สุด คือ เม็ดบีดที่ผสมสารสกัดมะรุ ม 10 กรัม แบบ DOMB มีประสิ ทธิภาพในการบาบัด การลดลงความกระด้าง
สูง เทียบเท่ากับสารสกัดที่มีความเข้มข้นมาก โดยพิจารณาจากการใช้ความเข้มข้นของสารสกัดน้อยแต่ให้ประสิ ทธิภาพการ
ลดลงความกระด้างมาก
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2. ผลของเวลาในการกวน
ผลของเวลาในการกวนที่ใช้ คือ แบบ A = กวนเร็ ว 120 รอบต่อนาที เวลา = 1 นาที กวนช้า 30 รอบต่อนาที เวลา =
30 นาที
แบบ B = กวนช้า 30 รอบต่อนาที เวลา = 30 นาที
แบบ C = กวนเร็ ว 120 รอบต่อนาที เวลา = 1 นาที เวลาในการกวนที่เหมาะสม คือ แบบ A เพราะ มีประสิ ทธิภาพ
การลดลงของความขุ่นและความกระด้าง ที่มีค่าลดลงไปในทางเดียวกัน เนื่องจากใช้กวนเร็ วเพื่อให้สมั ผัสกันทัว่ ถึงกวนช้า
เพื่อรวมตะกอน จากการทดลองพบว่าแบบ A เหมาะสมที่สุดและเป็ นไปตามทฤษฎี
3. ผลของเวลาทีเ่ หมาะสมในการบาบัด
ผลของการลดลงความขุ่นและความกระด้าง ที่ใช้เวลาในการบาบัด ที่แตกต่างกันคือ 15, 30, 45 และ 60 นาที เวลา
ในการบาบัดที่เหมาะสม คือ เวลา 30 นาที เพราะว่า มีร้อยละการลดลงของความขุ่นสูง เป็ นเวลาที่เหมาะสมในการบาบัดน้ า
ผิวดินสังเคราะห์
4. ผลของเวลาทีเ่ หมาะสมในการรวมตะกอน
ผลของการลดลงความขุ่นและความกระด้าง ที่ใช้เวลาในการรวมตะกอนที่แตกต่างกันคือ 15, 30, 45 และ 60 นาที
เวลาในการรวมตะกอนที่เหมาะสม คือ 60 นาที เพราะ มีประสิ ทธิภาพการลดลงของความขุ่นมาก
พิจารณาผลในภาพรวม พบว่า ภาวะที่เหมาะสมในการบาบัดน้ าผิวดินสังเคราะห์ที่มีค่าความขุ่นเริ่ มต้น 500 NTU
และ ค่าความกระด้างเริ่ มต้น 600 มิ ลลิ กรัมต่อลิตร ควรใช้เม็ดบี ด ความเข้มข้นสารสกัดมะรุ ม 10 กรัม แบบ DOMB โดย
บาบัดแบบ A คือ กวนเร็ ว 120 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 1 นาทีแล้วกวนช้า 30 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 30 นาที หลังจากนั้นใช้
เวลาในการรวมตะกอนเป็ นเวลา 60 นาทีจะทาให้ได้ประสิ ทธิภาพในการลดลงของความขุ่นและความกระด้างเหมาะสมที่สุด
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เครื่ องดูดเศษหญ้ าและเศษใบไม้ เอนกประสงค์
Sucker Grass and Leaf Debris Versatile
จงรักษ์ เนียมสวรรค์1*และ สมคิด สมนักพงษ์1
Jongrak Niamsawan 1* and Somkid Somnukpong1

บทคัดย่อ
ในสถานศึกษาและสถานที่ราชการต่าง ๆ ในประเทศไทยนิยมปลูกต้นไม้ เพื่อให้ภายในสถานศึกษา และสถานที่
ราชการดูสวยงามและร่ มรื่ น แต่ตน้ ไม้เหล่านี้ ก็สร้างปั ญหาให้กบั ผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาด ยาก
ต่อการทาความสะอาด จากการศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องของเครื่ องจักรที่อานวยความสะดวกในการดูดเก็บเศษใบไม้
ได้มีการศึกษาไว้ ผูจ้ ดั ทาจึงคิดที่จะพัฒนาปรับปรุ งเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ เพื่อหาประสิ ทธิภาพการ
ทางาน ศึกษาความพึงพอใจของผูท้ ดลองใช้ และเพื่อใช้ในการทาความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ ให้รวดเร็ วขึ้น โดยการคิดค้น
เครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ถือว่าเป็ นสิ่ งประดิษฐ์ดา้ นการประกอบอาชีพให้กบั ประชาชนทัว่ ไป จากการ
สร้างและพัฒนาเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยในระดับที่ ดี
(x̅=4.006 S.D.=0.040 ) โดยพิ จ ารณาเป็ นด้าน ๆ คื อ ด้านวัส ดุ ที่ ใ ช้ใ นการสร้ างเครื่ อ งดู ด เศษหญ้าและ เศษใบไม้
อเนกประสงค์อยู่ในระดับปานกลาง (x̅=3.975 S.D.=0.297) ด้านความสะดวกในการใช้งานเครื่ องดู ดเศษหญ้าและเศษ
ใบไม้เอนกประสงค์อยู่ในระดับ ดี (x̅=4.3 S.D.=0.265 ) ด้านประสิ ทธิ ภาพการทางานเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้
เอนกประสงค์ อ ยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง (x̅=3.9 S.D.=0.141) ด้ า นคู่ มื อ การใช้ ง านเครื่ องดู ด เศษหญ้ า และเศษใบไม้
เอนกประสงค์อยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅= 3.85 S.D.=0.212) สมรรถนะเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ โดย
ใช้ระดับความเร็ วรอบได้สูงสุ ดที่ 3,600 รอบ/นาที สามารถดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้สูงสุ ดมีค่าเฉลี่ย 176.47 กิโลกรัม/
ชัว่ โมง
คาสาคัญ : เครื่ องดูดเศษหญ้า
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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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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญ
เนื่ องจากในสถานศึกษาและสถานที่ราชการต่าง ๆ ในประเทศไทยนิ ยมปลูกต้นไม้เพื่อให้ภายในสถานศึกษาและ
สถานที่ราชการดูสวยงามและร่ มรื่ น ต้นไม้ที่นิยมนามาปลูกส่ วนมากจะเป็ นไม้ยนื ต้นหรื อไม้มงคลต่าง ๆ แต่ตน้ ไม้เหล่านี้ ก็
สร้างปั ญหาให้กบั นักการภารโรง หรื อผูท้ ี่ มีหน้าที่ รับผิดชอบในการดู แลรักษาความสะอาดภายในสถานที่ ราชการและ
สถานศึกษา เพราะในแต่ละปี ต้นไม้จะมีการผลัดใบในช่วงฤดูแล้ง (เดือนมกราคม–เดือนมีนาคม) จึงทาให้ใบไม้ที่ผลัดใบ
หล่นลงบนพื้น ยากต่อการทาความสะอาด โดยทัว่ ไปนั้นการทาความสะอาด เศษใบไม้จะกวาดรวมกันเป็ นกอง แล้วนาใส่
ถังขยะซึ่งเป็ นวิธีที่ชา้ และยังทาให้เกิดฝุ่ นละอองอีกด้วย อีกทั้งฝุ่ นเหล่านั้นยังเป็ นต้นเหตุของโรคต่าง ๆ มากมายอีกด้วย เช่น
โรคภูมิแพ้
จากเห ตุ ผ ลดั ง กล่ า ว ผู ้ จั ด ท าเห็ น ถึ ง สภาพ ปั ญ ห าจากการเก็ บ ท าความสะอาดของนั ก การภารโรง
หรื อผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบที่ตอ้ งการทาความสะอาด ซึ่ งจะต้องใช้คนเป็ นจานวนมาก เสี ยเวลา และเป็ นวิธีที่ชา้ ในการทา
ความสะอาด
ด้วยเหตุผลกล่าวข้างต้น ผูจ้ ดั ทามีแนวคิดที่จะออกแบบและสร้างเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้อเนกประสงค์ ที่
สามารถดูดเศษใบไม้ใส่กระสอบได้ตามต้องการ มีกลไกที่เหมาะสม สะดวกต่อการใช้งานปลอดภัยกับผูป้ ฏิบตั ิงาน อีกทั้ง
ลดเวลาในการทางานได้อีกวิธีหนึ่งด้วย
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1.2.1 เพื่อสร้างและพัฒนาเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์
1.2.2 เพื่อหาประสิ ทธิภาพการทางานของเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์
1.2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูท้ ดลองใช้เครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์
ขอบเขตการวิจยั
การศึกษาเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ โดยใช้ระบบไซโคลน เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพการทางาน
และประเมิ น ความพึ งพอใจของผูใ้ ช้งาน โดยท าการทดสอบการท างานในบริ เวณ วิทยาลัยเทคนิ ค กาแพงเพชร โดย
เครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้สามารถดูดเก็บใบไม้ที่มีขนาดความกว้างไม่เกิ น 6 เซนติเมตรและสามารถดูดเก็บใบไม้
แห้งเท่ านั้น ใช้เครื่ องยนต์ HONDA ความเร็ วรอบ 3,600 รอบ/นาที เพื่ อใช้เป็ นต้น กาลังในการหมุนใบพัดเพื่อสร้ าง
แรงลม เครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ มีขนาดความกว้าง 750 มิลลิเมตร ความยาว 1,500 มิลลิเมตร ถัง
เก็บมีความสู ง 250 มิลลิเมตร กว้าง 250 มิลลิเมตร ข้อเกี่ ยวกระสอบเก็บเศษหญ้าและใบไม้ ความสู ง 650 มิลลิเมตร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø) 300 มิลลิเมตร ถังดักเก็บฝุ่ นละออง ความสู ง 270 มิลลิเมตร กว้าง 420 มิลลิเมตร ปากดูด
สามารถเปลี่ยนใช้เป็ นท่อดูดได้ เพื่อสะดวกในการดูดเก็บในบริ เวณที่ปากดูดเข้าไม่ถึง
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.4.1 ได้เครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์จานวน 1 เครื่ อง
1.4.2 ลดเวลาในการเก็บเศษหญ้าและใบไม้
1.4.3 ลดอาการเมื่อยล้าในการเก็บเศษหญ้าและเศษใบไม้
1.4.4 อานวยความสะดวกในการเก็บเศษหญ้าและเศษใบไม้ให้กบั ผูท้ ี่ประกอบอาชีพเก็บกวาดและ ทาความสะอาด
ในสถานที่ราชการ สนามกีฬา สนามฟุตบอล หรื อสนามกอล์ฟ เป็ นต้น
1.4.5 นาเศษหญ้าและเศษใบไม้ไปต่อยอดในการทาปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ล้วบรรจุขายเพื่อเกิดรายได้
1.4.6 เป็ นเครื่ องทุ่นแรงให้กบั ผูป้ ระกอบอาชีพ
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แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทฤษฎีเกีย่ วกับระบบไซโคลน
เครื่ องเก็บฝุ่ นเชิ งกล (Mechanical Collectors) เป็ นเครื่ องมื อที่ แยกฝุ่ นหรื ออนุ ภ าคออกจากแก๊สหรื อ
อากาศ โดยใช้แรงถ่วง หรื อแรงเฉื่ อยกระทาบนอนุ ภาคหรื อทั้ง 2 อย่าง ตัวอย่างเครื่ องเก็บฝุ่ นประเภทนี้ ได้แก่ ถังตก
อนุภาค (gravity settling chambers) และไซโคลน (cyclone collectors) ไซโคลนเป็ นเครื่ องมือสาหรับแยกอนุภาคออกจาก
อากาศ โดยใช้แรงหนี ศูนย์กลาง ซึ่ งเกิ ดจากการทาให้กระแสอากาศหมุนวน (vortex) จึ งสามารถแยกอนุ ภาคออกจาก
อากาศได้ การเกิดกระแสวนทาได้โดยการให้อากาศไหลเข้าสู่ไซโคลนในแนวสัมผัส หรื อแนวแกน กลไกในการจับอนุภาค
(collection Mechanisms) กลไกที่ใช้เก็บอนุภาคในไซโคลนมี 2 อย่าง คือ
1) แรงหนี ศูนย์กลางหรื อแรงเหวีย่ ง ซึ่ งเกิดจากการทาให้กระแสอากาศมีการหมุนทาให้อนุภาคถูกเหวี่ยงไป
ยังผนังของไซโคลน
2) แรงถ่วง เมื่ออนุภาคเคลื่อนถึงผนังของไซโคลนแล้ว อนุภาคที่หนักจะได้รับแรงถ่วงทาให้อนุภาคตกลง
ไปที่ถงั พักข้างล่าง
หลักการทางานของระบบไซโคลน
ไซโคลนประกอบด้วยส่ วนรู ป ทรงกระบอก และมี ป ลายเป็ นรู ป โคนอากาศ เคลื่ อนเข้าสู่
ไซโคลน ในแนวสัม ผัส ที่ ใกล้ส่ วนบนของเครื่ อง ด้วยความเร็ วประมาณ 30 เมตรต่อ วินาที เมื่ ออากาศผ่านเข้ามาใน
ไซโคลนจะเกิ ด กระแสวนเรี ย กว่า Mnvortex ซึ่ งท าให้ เกิ ด แรงหนี ศู น ย์ก ลางเหวี่ย งอนุ ภ าคไปยัง ผนัง ของไซโคลน
กระแสวนนี้ จะเคลื่อนลงจนถึงจุดหนึ่งที่อยูเ่ กือบปลายโคน อากาศจะหมุนกลับเป็ นกระแสวนที่เล็กกว่าเดิม
เรี ยกว่า
Core vortex และเคลื่อนที่ ข้ ึนไปตามตัวไซโคลนจนออกไปทางท่อออกที่อยูส่ ่ วนบนของเครื่ องนัน่ คือ
มีกระแส
วน 2 ชั้น (double vortex) เกิดขึ้นในทิศทางเดียวกัน สาหรับอนุภาคที่ถูกเหวี่ยงไปยังผนังของไซโคลนจะเคลื่อนที่ลงไป
ยังส่วนปลายของโคนไปยังถังพัก (Hopper) เนื่ องจากแรงถ่วง ส่ วนอากาศที่ไม่มีอนุภาคก็จะหมุนออกไปทางท่อออกที่อยู่
ส่วนบนของไซโคลนดังภาพที่ 2.1

ภาพที่ 2.1 ส่วนประกอบของไซโคลน (Cyclone)
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ชนิดของไซโคลนสามารถแบ่ งเป็ น 2 ชนิด
ไซโคลนที่ก๊าซไหลเข้ าตามแนวแกน (Axial-gas-entrycyclone) เป็ นไซโคลนที่ นิยมใช้กนั มาก
ในปั จจุบนั มักเป็ นไซโคลนขนาดใหญ่ที่มีทางเข้าอาจเป็ นด้านบนหรื อด้านล่าง โดยไซโคลนที่มีทางเข้าทางด้านล่างมักใช้
ในการดักจับฝุ่ นละอองที่ปนมากับหยดน้ า หลังจากผ่านสครับเบอร์ โดยก๊าซจะไหลเข้ามาในทางด้านล่างตามแนวสัมผัส
ทาให้เกิดกระแสก๊าซไหลวนขึ้น และไหลออกทางด้านบน ส่วนละอองน้ าที่มีขนาดใหญ่ จะถูกเหวีย่ งลงด้านล่างเพื่อแยก
ออกจากกระแสก๊าซ สาหรับไซโคลนที่มีทางเข้าทางด้านบนมักใช้ในการดักจับฝุ่ น ซึ่ งมีลกั ษณะท่อทางเข้าตามแนวสัมผัส
ที่ส่วนบนของไซโคลน เกิดกระแสก๊าซวนลงสู่ดา้ นล่าง และกลับขึ้นมาด้านบนออกทางท่อออก โดยฝุ่ นจะถูกแรงเหวี่ยง
และตกลงสู่ดา้ นล่างแยกออกจากกระแสก๊าซดังภาพที่ 2.2

ภาพที่ 2.2 ไซโคลนที่ก๊าซไหลเข้าตามแนวแกน (Axial-gas- entry cyclone)
ไซโคลนที่ก๊าซไหลเข้ าตามแนวสั มผัส (Tangential-gas-entry cyclone) เป็ นไซโคลนขนาดเล็ก ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าไซโคลน ตามแนวสัมผัส เนื่ องด้วยไซโคลนชนิ ดนี้ จะทาให้เกิ ดกระแสก๊าซที่ มีขนาดเล็ก และมี
ความเร็ วของกระแสก๊าซมากกว่าไซโคลนชนิ ดแรก โดยกระแสก๊าซจะเข้าตามแนวนอนตั้งฉาก กับตัวไซโคลน พร้อม
เกิ ดกระแสวนหลักหมุนลงสู่ ดา้ นล่าง และกลับขึ้นด้านบนออกสู่ ท่ออก โดยฝุ่ นจะถูกแยกออกจากกระแสก๊าซด้วยแรง
เหวีย่ ง และตกลงสู่ดา้ นล่างของไซโคลนส่วนใหญ่ไซโคลนทามาจากเหล็กคาร์บอน หรื อใช้โลหะหรื อเซรามิคใดก็ได้ ถ้า
ต้องการใช้ในงานที่มีอุณหภูมิสูง การกัดกร่ อนและสึ กกร่ อน แต่ผิวภายใน ต้องเรี ยบ เนื่ องจากไซโคลนเป็ นเครื่ องมือที่
ไม่มีส่วนที่ เคลื่ อนที่ ดังนั้นการเดิ นเครื่ องจึ งง่าย และไม่ตอ้ งการการบารุ งรักษามากนัก นอกจากนี้ ไซโคลนอาจแบ่ ง
ออกเป็ นแบบที่ ใช้กนั ทัว่ ไป (Conventional Cyclones) และแบบที่ มีประสิ ทธิ ภาพสู ง (High Efficiency Cyclone) ซึ่ งมี
ขนาดเล็ก (Body Diameter) (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 3 ฟุต หรื อ 0.9 เมตร ส่ วนไซโคลนทัว่ ๆ ไปมีขนาด
ตั้งแต่ 4 - 12 ฟุตหรื อ 1.2 - 3.6 เมตร) ประสิ ทธิ ภาพของไซโคลน 3 ชนิด คือ ไซโคลนที่มีประสิ ทธิภาพสูง ไซโคลน
ที่ใช้กนั ทัว่ ไป และไซโคลน ที่รับอัตราการไหลสูง (High Efficiency Cyclone) ดังภาพที่ 2.3
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ภาพที่ 2.3 ไซโคลนที่ก๊าซไหลเข้าตามแนวสัมผัส (Tangential-gas- entry cyclone)
สู ตรทีใ่ ช้ ในการคานวณ
ความเร็วรอบ หมายถึง ความเร็ วรอบของจุดใดจุดหนึ่งบนผิวงาน ซึ่ งมีใช้ในการหมุนของพูลเล่ย ์ (Pulley) ล้อ
หิ นเจียระไน มีหน่วยวัดเป็ นรอบต่อนาที (rpm) ซึ่งงานเหล่านี้ จะต้องหมุนเร็ วมาก แต่ความเร็ วรอบ เมื่อมาใช้กบั งานกัด
งานกลึง งานไส จะเรี ยกว่าความเร็ วตัด มีหน่ วยวัดเป็ นเมตรต่อนาที สู ตรที่ใช้คานวณความเร็ วรอบ ก็คือ สู ตรคานวณ
ความเร็ วตัดนัน่ เองแต่คูณด้วย 60 เพื่อเปลี่ยนเวลาเป็ นวินาที
การคานวณหากาลังของมอเตอร์ เมื่อต้องการจะคานวณหามอเตอร์จะได้ F นิ วตัน ที่กระทาสัมผัสกับเพลาทา
ให้เพลาหมุนด้วยความเร็ วรอบ n รอบต่อนาที ขณะที่เพลาหมุนไป 1 รอบ สามารถหาค่าต่าง ๆ ได้ดงั นี้ การคานวณหา
ระยะทางที่ เคลื่ อ นที่ ไ ด้ ขณะที่ เพลาหมุ น ไป 1 รอบ สามารถค านวณหาได้ ดังแสดงในสมการที่ 1 สมการที่ ใ ช้
คานวณหาระยะทางที่เคลื่อนที่
𝑆 = 2𝜋𝑟
(1)
สมการที่ใช้ในการคานวณหางานที่เพลากระทาต่อวินาที
𝑊𝐹 = 𝐹 𝑥 2𝜋𝑟 𝑥 𝑛

(2)

2.1.4.3 การคานวณหาแรงบิด สามารถคานวณได้ ดังแสดงในสมการที่ 2 สมการที่ใช้ในการคานวณหาแรงบิด
เพราะฉะนั้น การคานวณหากาลังมอเตอร์สามารถคานวณหาได้ ดังแสดง
ในสมการที่ 3
2𝜋𝑇𝑛

เมื่อ

P
T

𝑃=
60
คือ กาลังที่เพลารับแรงจากมอเตอร์มีหน่วยเป็ น วัตต์ (w) หรื อกิโลวัตต์ (KW)
คือ โมเมนต์แรงบิด มีหน่วยเป็ น นิวตันเมตร

N
r

คือ ความเร็ วรอบของเพลา มีหน่วยเป็ นรอบต่อนาที rpm (1 รอบ = 2 เรเดียน)
คือ รัศมีของเพลามีหน่วยเป็ นเมตร
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จากสูตร

𝜋=

เพราะฉะนั้น

𝑇=

16𝑇
𝜋𝐷3
𝜏𝜋𝐷2
6
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(4)
(5)

วิธีดาเนินการวิจัย
การออกแบบและสร้ างเครื่ อ งดู ด เศษหญ้ า และเศษใบไม้เอนกประสงค์ ไ ด้ ศึ ก ษาข้อ มู ล จากเอกสารต่ า ง ๆ
ตลอดจนวิ ธี ก ารท างานของเครื่ องดู ด เศษหญ้ า และเศษใบไม้ เอนกประสงค์ ซึ่ งประกอบด้ ว ย ส่ ว นประกอบ
และการทางานของการดู ดเศษใบไม้ ทฤษฎี การออกแบบ การคานวณ และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งมี วิธีการดาเนิ นงาน
ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 เพื่อสร้างและพัฒนาเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ผจู ้ ดั ทาได้จาแนกขั้นตอนการสร้าง และพัฒนา
เครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ ออกเป็ น 5 ขั้นตอนย่อยดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่ 2 สร้างเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่ 4 ทดลองใช้
ขั้นตอนที่ 5 พัฒนาเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิ ด ทฤษฏี เอกสารงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับวิธีการเก็บเศษใบไม้ในแบบต่าง ๆ ตลอดจนปรึ กษา
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการผลิตโครงสร้างเหล็ก และด้านเครื่ องยนต์ จึงนาข้อมูลมารวบรวมวิเคราะห์เพื่อสร้างเครื่ องดูดเศษหญ้า
และเศษใบไม้เอนกประสงค์
ขั้นตอนที่ 2 ทาการสร้างเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
2.1 จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ อุปกรณ์มีดงั นี้
1. เหล็กกล่องขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว
2. เหล็กแป๊ บขนาด Ø 32 มิลลิเมตร
3. เหล็กฉาก ขนาด 2 นิ้ว
4. เหล็กแผ่นหนา 3 มิลลิเมตร
5. เหล็กเพลาขนาด Ø 30 มิลลิเมตร
6. ตุก๊ ตา 4 ตัว
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7. ล้อใหญ่ 2 ล้อเล็ก 1 ล้อ
8. เครื่ องยนต์ 160 cc จานวน 1 เครื่ อง
2.2 นาเหล็กกล่องตัดตามขนาด โดยนามาเชื่อมประกอบเป็ นโครงสร้าง และทาการติดตั้งล้อเลื่อน ดังภาพที่ 3.1

ภาพที่ 3.1 เชื่อมประกอบโครงสร้างเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์
2.3 นาโครงสร้างมาติดตั้งชุดหัวดูด และติดตั้งถังเก็บ ดังภาพที่ 3.2

ภาพที่ 3.2 ทาการติดตั้งชุดปากดูด และถังเก็บ
2.4 นาเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์มาพ่นสี ดังภาพที่ 3.3

ภาพที่ 3.3 ทาการพ่นสี เครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

1270

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

1271

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
หลังจากผูจ้ ดั ทาได้สร้างเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ และได้รับข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชี่ยวชาญในด้าน
เครื่ องยนต์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ มีประสบการณ์ดา้ นโครงสร้าง ซึ่ งเป็ นอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร จานวน 3 ท่าน
เสนอแนะให้ปรับปรุ งโครงสร้างให้มีขนาดเล็กลงกว่าเดิม และให้สามารถมองเห็นด้านหน้าได้ชดั เจน
ขั้นตอนที่ 4 ทดลองใช้
ในขั้นตอนนี้ผจู ้ ดั ทาได้นาเครื่ องดูดเศ ของเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ และข้อเสนอแนะ เพื่อนามา
พัฒนาในระยะต่อไป

ภาพที่ 3.4 การทดลองใช้เครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์
ขั้นตอนที่ 5 พัฒนาเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์
หลังจากได้ทดลองใช้ ผูจ้ ดั ทาได้พฒั นาเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ตามข้อเสนอแนะ ของผูเ้ ชี่ยวชาญ
และนักการภารโรง ให้มีความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น

ผลการดาเนินงาน
จากการออกแบบและสร้างเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ ได้ทาการทดลองหาสมรรถนะของเครื่ องดูดเศษ
หญ้าและเศษใบไม้อเนกประสงค์ โดยการดูดเก็บเศษใบไม้ที่ความเร็ วรอบ 2,000 - 3,600 รอบต่อนาที ซึ่ งมีความเร็ วที่แตกต่าง
กัน โดยใช้ใบพัดที่ มีใบพัดจานวน 6 ใบ และทาการออกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นนักการภารโรงของวิทยาลัยเทคนิ ค
กาแพงเพชร เพื่อหาประสิ ทธิภาพด้านต่าง ๆ ของเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์
การสร้ างและพัฒนาเครื่ องดูดเศษหญ้ าและเศษใบไม้ อเนกประสงค์ มกี ารหาประสิทธิภาพดังต่ อไปนี้
1. หาประสิ ท ธิ ภาพ ด้านวัสดุ ที่ ใช้ในการสร้ างเครื่ อ งดู ดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ ของกลุ่ ม
ตัวอย่างโดยการสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ความคิ ดเห็ น มี ค่าเฉลี่ ยในระดับ ปานกลาง (x̅=3.975 S.D.=0.297)โดย
พิ จารณา ที่ ค วามแข็งแรงทนทาน (x̅=4.0 S.D.=0.666 ) หาง่ าย (x̅=4.3 S.D.=0.823 ) ราคาถู ก (x̅=3.6 S.D.=1.074 ) การ
บารุ งรักษาซ่อมแซม (x̅=4.0 S.D.=0.666 )
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ตารางที่ 1 หาประสิ ทธิภาพ ด้านวัสดุที่ใช้ในการสร้างเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์
รายการ
การแปลผล
S.D.
x̅
1. มีความแข็งแรงทนทาน
4.0
ดี
0.666
2. หาง่าย
ดี
4.3
0.823
3. ราคาถูก
3.6
ปานกลาง
1.074
4.0
4. การบารุงรักษาและการซ่อมแซม
ดี
0.666
รวม
3.975
ปานกลาง
0.297
2. หาประสิ ทธิ ภาพ ด้านความสะดวกในการใช้งานเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ ของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยในระดับดี (x̅=4.3 S.D.=0.265 ) โดยพิจารณาที่การ
ประหยัด เวลา (x̅=4.2 S.D.=0.632 ) การท างานไม่ ซับ ซ้อ น (x̅=4.6 S.D.=0.516 ) ความปลอดภัย ในการใช้ง าน (x̅=4.1
S.D.=0.567 )
ตารางที่ 2 หาประสิ ทธิภาพ ด้านความสะดวกในการใช้งานเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์
รายการ
การแปลผล
S.D.
x̅
1. ประหยัดเวลา
4.2
0.632
ดี
2. การทางานไม่ซบั ซ้ อน
4.6
0.516
ดี
3. ความปลอดภัยในการใช่งาน
4.1
0.567
ดี
รวม
4.3
0.265
ดี
3. หาประสิ ทธิ ภาพ ด้านประสิ ทธิ ภาพการทางานเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ ของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการสอบถาม พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างมี ความคิ ด เห็ น มี ค่าเฉลี่ ยในระดับ ปานกลาง (x̅=3.9 S.D.=0.141) โดย
พิจารณาเป็ นรายการดังนี้ มีประสิ ทธิ ภาพตามวัตถุประสงค์ (x̅=4.0 S.D.=0.816 ) สามารถดูดเศษใบไม้ได้รวดเร็ ว (x̅=3.8
S.D.=0.632 )
ตารางที่ 3 หาประสิ ทธิภาพ ด้านประสิ ทธิภาพการทางานเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์
รายการ
การแปลผล
S.D.
x̅
1. มีประสิทธิภาพในการทางานตามวัตถุประสงค์
4.0
0.816
ดี
2. ทาการดูดเก็บเศษใบไม้ ได้ รวดเร็ ว
3.8
0.632
ปานกลาง
รวม
3.9
0.141
ปานกลาง
4. หาประสิ ทธิภาพ ด้านคู่มือการใช้งานเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ ของกลุ่มตัวอย่างโดย
การสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง (x̅= 3.85 S.D.=0.212) โดยพิจารณาที่วิธีอ่าน
เข้าใจง่าย (x̅=4.0 S.D.=0.542) มีลาดับขั้นตอนชัดเจน (x̅=3.7 S.D.=0.674 )
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ตารางที่ 4 หาประสิ ทธิภาพ ด้านคู่มือการใช้งานเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์
รายการ
การแปลผล
S.D.
x̅
1. วิธีใช้ อา่ นเข้ าใจง่าย
4.0
ดี
0.542
2. มีลาดับขันตอนการท
้
างานชัดเจน
3.7
ปานกลาง
0.674
รวม
3.85
0.212
ปานกลาง
การหาสมรรถนะเครื่ องดูดเศษหญ้ าและเศษใบไม้ เอนกประสงค์ มีผลการทดลองดังต่ อไปนี้
1. เมื่อทาการทดลองเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์โดยใช้ใบพัด 6 ใบ ที่ความเร็ วรอบที่ 2,000
รอบ/นาที โดยนาเศษหญ้าและเศษใบไม้น้ าหนัก 3 กิ โลกรัม ใช้เวลาในการเก็บ 1.48 นาที สามารถทาการดูดเศษหญ้า
และเศษใบไม้ได้โดยเฉลี่ย 121.62 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง
2. เมื่อทาการทดลองเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ใช้ใบพัด 6 ใบ ที่ความเร็ วรอบที่ 3,200 รอบ/
นาที โดยนาเศษหญ้าและเศษใบไม้น้ าหนัก 3 กิโลกรัม ใช้เวลาในการเก็บ 1.20 นาที สามารถทาการเศษหญ้าและเศษ
ใบไม้ได้โดยเฉลี่ย 150 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง
3. เมื่อทาการทดลองเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้โดยใช้ใบพัด 6 ใบ ที่ ความเร็ วรอบที่ 3,600 รอบ/นาที
โดยเศษหญ้าและเศษใบไม้น้ าหนัก 3 กิโลกรัม ใช้เวลาในการเก็บ 1.02 นาที สามารถทาการดูดเศษหญ้าและใบไม้ได้โดย
เฉลี่ย 176.47 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาทดลอง การออกแบบและสร้างเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
สร้างและพัฒนาเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ และทดสอบหาสมรรถนะเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้
เอนกประสงค์ โดยสามารถสรุ ปผลการศึกษาทดลองและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
สรุปผลการทดลอง
1. การสร้างและพัฒนาเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์มีการหาประสิ ทธิภาพดังต่อไปนี้
จากการสร้างและพัฒนาเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ โดยการทาแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็ นนักการภารโรงของวิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยในระดับที่ดี (x̅=4.006
S.D.=0.040 ) โดยพิจารณาเป็ นด้าน ๆ คือ ด้านวัสดุที่ใช้ในการสร้างเครื่ องดูดเศษหญ้าและ เศษใบไม้อเนกประสงค์อยูใ่ น
ระดับปานกลาง (x̅=3.975 S.D.=0.297) ด้านความสะดวกในการใช้งานเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์อยู่
ในระดับดี (x̅=4.3 S.D.=0.265 ) ด้านประสิ ทธิ ภาพการทางานเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง (x̅=3.9 S.D.=0.141) ด้านคู่มือการใช้งานเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ อยู่ในระดับปานกลาง
(x̅= 3.85 S.D.=0.212) ดังตารางแสดงผลดังต่อนี้
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ตารางที่ 5 หาประสิ ทธิภาพ ด้านคู่มือการใช้งานเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์
รายการ
S.D.
x̅
1. ประสิ ทธิ ภาพ ด้านวัสดุ ที่ใช้ในการสร้างเครื่ องดู ดเศษหญ้า
3.975
0.297
และเศษใบไม้เอนกประสงค์
2. ประสิ ทธิ ภาพ ด้านความสะดวกในการใช้งานเครื่ องดูดเศษ
4.3
0.265
หญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์
3. ประสิ ทธิภาพ ด้านประสิ ทธิภาพการทางานเครื่ องดูดเศษหญ้า
3.9
0.141
และเศษใบไม้เอนกประสงค์
4. ประสิ ทธิ ภาพ ด้านคู่มือการใช้งานเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษ
ใบไม้เอนกประสงค์
3.85
0.212
รวม

4.006

ตารางที่ 6 สรุ ปผลการสร้างและพัฒนาเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์
น้ าหนัก
ความเร็ ว เวลาใน
ใบไม้
อัตราการดูด
ลาดับ
รอบ
การเก็บ
หลังจาก
ใบไม้
ที่
(rpm)
(min)
การเก็บ
Kg/hr
kg
1
2,000
1.48
3
121.62
2
3,200
1.20
3
150
3
3,600
1.02
3
176.47
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การแปลผล
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง

ปานกลาง

0.040

ดี

หมายเหตุ

จากการทดลองหาสมรรถนะเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ โดยใช้ระดับความเร็ วรอบ ได้สูงสุดที่
3,600 รอบ/นาที สามารถดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้สูงสุดมีค่าเฉลี่ย 176.47 กิโลกรัม/ชัว่ โมง
ข้ อเสนอแนะ
จากการที่ได้ทาการศึกษาทดลองหาสมรรถนะของเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้อเนกประสงค์ ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษา
วิธีการดูดของเครื่ องดูดเศษหญ้าและเศษใบไม้เอนกประสงค์ โดยผูจ้ ดั ทามีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. พัฒนาให้สามารถเคลื่อนที่ไปได้อย่างสะดวก
2. พัฒนาให้สามารถดูดใบไม้ที่เปี ยกน้ าได้
3. พัฒนาให้มีขนาดเล็กลง
4. พัฒนาให้มีน้ าหนักลดลง
5. พัฒนาให้มีการใช้ระบบเป่ า
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กิตติกรรมประกาศ
การวิ จัย นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งด้ว ยดี ผู ้จัด ท าขอขอบคุ ณ ผู ้มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งทุ ก ฝ่ าย ขอบคุ ณ แผนกช่ า งกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชร ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตลอดจนเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการดาเนิ นงานรวมทั้งให้
กาลังใจเป็ นแรงเสริ มในการผลักดันให้งานประสบผลสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี

เอกสารอ้างอิง
กิตติชยั ปิ่ นวิเศษ, จามร สุขคง, ฉัตรชัย พงศ์ทองคา และ ลือสันติ ลุยจันทร์. 2541. “การออกแบบและสร้างเครื่ องพ่นทราย”
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การศึกษาโอ่ งสาหรับย่ างไก่ ด้วยการประยุกต์ ใช้ ขดลวดทาความร้ อน
Study of Jar for Roast Chicken Apply with Heater
กิตติศกั ดิ์ ศรี สวัสดิ์1* ทนงศักดิ์ น้อยคง1 และ ภานุพงศ์ เกตุสุวรรณ์1
Kittisak Srisawas 1* Tanongsak Noikong 1 and Panupong Katesuwan1

บทคัดย่อ
การศึ กษาการประยุกต์ใช้งานขดลวดทาความร้อนสาหรับโอ่งสาหรับย่างไก่ เพื่อนามาใช้แทนการอบไก่ที่พบตาม
ร้านค้าที่เป็ นแบบเปิ ดโล่งโดยนาโอ่งซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์เครื่ องใช้ครัวเรื อนของไทยมาใช้สาหรับการอบและรักษาความร้อน
ไม่ให้ไหลออกสู่ บรรยากาศอย่างรวดเร็ ว ผลการศึกษามุ่งเน้นในการทดสอบเพื่อหาค่าสมรรถนะในการอบของเครื่ อง การ
ออกแบบและสร้ างเลื อกใช้โอ่ งมาใช้เป็ นตัวโครงสร้ างห้ องอบโดยมี เส้ นผ่ านศู นย์กลางปากโอ่ ง 44 เซนติ เมตร ความสู ง 55
เซนติเมตร เจาะรู ดา้ นข้างเพื่อใส่ขดลวดความร้อนแบบตัวยูจานวน 3 ตัว ฐานโอ่งเจาะรู เพื่อติดตั้งชุดจับยึดตัวไก่โดยแกนจับยึด
ตัวไก่สามารถหมุนได้ผา่ นชุดมอเตอร์ การควบคุมการย่างใช้ตวั ควบคุมอุณหภูมิ 0-300 องศาเซลเซียส จากผลการทดลองสมรรถนะ
ในการย่าง 2 ครั้ง โดยใช้ระยะเวลา 1 ชัว่ โมง 30 นาที ปรับตั้งอุณหภูมิที่ 300 องศาเซลเซี ยส พบว่า ไก่น้ าหนักตัวก่อนย่าง 0.9
กิโลกรัม ภายหลังการย่างมีน้ าหนัก 0.7 กิโลกรัม ลดลง 0.2 กิโลกรัม และไก่น้ าหนักตัวก่อนย่าง 1.4 กิโลกรัม ภายหลังการย่างมี
น้ าหนัก 1.1 กิโลกรัม ลดลง 0.3 กิโลกรัม กระแสไฟฟ้ าที่ตรวจวัดได้ประมาณ 0.13 แอมป์ การตรวจวัดพลังงานไฟฟ้ าที่ 100 องศา
เซลเซี ยส เท่ากับ 3,456.60 พันจูล มีค่าสมรรถนะทางความร้อนเท่ากับร้อยละ 11.88 การตรวจวัดที่ 150 องศาเซลเซี ยส เท่ากับ
8,660.28 พันจูล มีค่าสมรรถนะทางความร้อนเท่ากับร้อยละ 4.95 การตรวจวัดที่ 200 องศาเซลเซี ยส เท่ากับ 9,564.84พันจูล
มีค่าสมรรถนะทางความร้อนเท่ากับร้อยละ 5.88
คาสาคัญ: โอ่ง, ไก่, การอบ
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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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บทนา
ปั จจุบนั โอ่งอบไก่มีความสาคัญอย่างยิง่ สาหรับการทาอาหาร โดยเฉพาะการอบเนื้อสัตว์ เช่น ไก่ เป็ ด หมู เป็ นต้น
เพื่อนาวัตถุดิบที่ใช้อบนั้นมาใช้ในการทาเป็ นอาหาร อีกทั้งยังเป็ นอาชีพที่ส่งเสริ มรายได้ให้กบั ชาวบ้านในการทาโอ่งสาหรับ
อบไก่จาหน่ าย และจัดจาหน่ ายไก่ที่ผ่านการอบด้วย เนื่ องจากมีรสชาติที่เป็ นเอกลักษณ์ ที่ผ่านการอบที่ แตกต่างกันนั้นเอง
การอบไก่มีวธิ ีการอบได้หลายวิธี หากใช้เครื่ องมือโดยเฉพาะโอ่งที่ช่วยในการอบนั้นก็สามารถใช้เชื้อเพลิงได้หลากหลาย ซึ่ ง
เชื้ อเพลิ งที่ ใช้น้ ันมี วตั ถุประสงค์ในการเกิ ดความร้อนสาหรับอบ และการอบนั้นมี หลายรู ปแบบของแต่ละท่ านจะนามา
ประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะโอ่งอบระบบไฟฟ้าที่ไม่สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ทาลายธรรมชาติและสะดวกรวดเร็ วในการอบอีกด้วย
ฮีตเตอร์ (Heater) เป็ นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อนให้กบั อากาศหรื อเป็ นอุปกรณ์ให้พลังงานความร้อนกับ
น้ าหรื อน้ ายาเคมี ส่วนที่ใช้ทาเป็ นตัวนาความร้อน เช่น ในโลหะ ฮีตเตอร์แท่ง ฮีตเตอร์ฮอตรันเนอร์ ฮีตเตอร์ รัดท่อ ฮีตเตอร์
แผ่น เป็ นต้น ทางคณะผูว้ จิ ยั ศึกษาจึงมีแนวคิดในการใช้งานขดลวดความร้อนไฟฟ้าสาหรับการอบไก่ภายในโอ่งและทดสอบ
หาสมรรถนะของโอ่งอบไก่ดว้ ยขดลวดความร้อนไฟฟ้า
จากการศึกษางานวิจยั หรื อวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวิจยั นี้พบว่า
พรเจตน์ และคณะ (2554) ได้ศึกษาตูอ้ บกุนเชียงหมูพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ร่วมกับฮีตเตอร์ อินฟาเรด พบว่า
การนาเอาพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานความร้อนจากฮีตเตอร์ไฟฟ้าแบบอินฟาเรด มีการติดตั้งฉนวนกัน
ความร้อนในตูอ้ บแห้ง อุปกรณ์ ควบคุมอุณหภูมิในการอบแห้ง มี พดั ลมเป็ นตัวช่ วยให้อากาศหมุนวนโดยการพาความร้อนให้
กระจายทัว่ ภายในตูอ้ บ ผลการทดลองพบว่าค่าไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละครั้ง และค่าเฉลี่ยพลังงานในการอบแต่ละครั้งพบว่า กรณี อบ
ด้วยฮีตเตอร์ ไฟฟ้ า ค่าเฉลี่ยพลังงานในการอบเท่ากับ 10.88 kWh คิดเป็ นค่าใช้จ่ายเท่ากับ 48.96 บาท กรณี อบด้วยฮีตเตอร์ ไฟฟ้ า
ร่ วมกับแสงอาทิตย์ ค่าเฉลี่ยพลังงานในการอบเท่ากับ 5.98 kWh คิดเป็ นค่าใช้จ่ายเท่ากับ 26.91 บาท กรณี อบตูเ้ ปล่าด้วยฮีตเตอร์อิน
ฟาเรด ค่าเฉลี่ยพลังงานในการอบเท่ากับ 7.12 kWh คิดเป็ นค่าใช้จ่ายเท่ากับ 32.04 บาท กรณี อบตูเ้ ปล่าด้วยความร้อนจากแสงอาทิตย์
ร่ วมกับฮีตเตอร์ อินฟาเรด ค่าเฉลี่ ยพลังงานในการอบเท่ ากับ 4.82 kWh คิ ดเป็ นค่าใช้จ่ายเท่ ากับ 21.69 บาท จากการเปรี ยบเที ยบ
ระหว่างการอบกรณี ที่ 1 และกรณี ที่ 2 จะเห็นได้วา่ การอบกรณี ที่ 2 สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 22 บาท
กิตติศกั ดิ์ และวริ ศ ได้ศึกษาการศึกษาตูอ้ บปลาสลิดพลังงานความร้อนจากแผงโซล่าร่ วมกับขดลวดทาความร้อน
พบว่าการนาเอาพลังงานความร้อนที่ ได้จากแสงอาทิ ตย์มาใช้กบั ตูอ้ บและมีการนาเอาพลังงานความร้อนจากขดลวดทาความร้อน
ไฟฟ้ามาเสริ มในช่วงไม่มีแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยให้การอบแต่ละครั้งเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างชุดสร้างอากาศร้อนประกอบด้วย
แผงรับรังสี ดวงอาทิตย์จานวน 2 แผงพื้นที่รับแสงรวม 2.37 ตารางเมตรและขดลวดทาความร้อนไฟฟ้าขนาด 1,000 วัตต์จานวน 2
ตัว ปริ มาณความจุในการอบ 10 กิโลกรัม การทดลองใช้ปลาสลิดเป็ นวัตถุดิบภายใต้อุณหภูมิระหว่าง 50C - 60C โดยแบ่ง
การศึกษาออกเป็ น 3 กรณี กรณี ที่ 1 ใช้อากาศร้อนที่ ได้จากแผงรับแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว พบว่าค่าประสิ ทธิ ภาพเชิงความ
ร้อนของการอบมีค่าเท่ากับ 4,029.96 kJ/kg H2Oevap คิดเป็ น 56.1% โดยใช้เวลาในการอบต่อครั้งเท่ากับ 220 นาที กรณี ที่ 2
ใช้อากาศร้อนที่ได้จากแผงรับแสงอาทิตย์ร่วมกับขดลวดทาความร้อนไฟฟ้า พบว่าค่าประสิ ทธิภาพเชิงความร้อนของการอบ
มีค่าเท่ากับ 7,071.07 kJ/kg H2Oevap คิดเป็ น 37.96% โดยใช้เวลาในการอบต่อครั้งเท่ากับ 120 นาที กรณี ที่ 3 ใช้อากาศร้อนที่ได้จาก
ขดลวดทาความร้อนไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว พบว่าค่าประสิ ทธิ ภาพเชิงความร้อนของการอบมีค่าเท่ากับ 4,980 kJ/kg H2Oevap คิด
เป็ น 45.38% โดยใช้เวลาในการอบต่อครั้งเท่ากับ 120 นาที จากข้อมูลที่ได้สามารถสรุ ปได้ว่าค่าประสิ ทธิ ภาพเชิ งความร้อน
ของการอบสาหรับกรณี ที่ 1 มีค่าน้อยกว่ากรณี ที่ 3 และ 2 ตามลาดับ ในทางตรงกันข้ามระยะเวลาในการอบกรณี ที่ 1 ใช้เวลา
มากกว่ากรณี ที่ 2 และ 3 จุดคุม้ ทุนของการศึกษาทั้ง 3 กรณี มีค่า 0.67, 0.67 และ 0.65 ปี ตามลาดับ
ฉัตร และคณะ ได้นาเสนอผลการศึกษาระบบอบแห้งพลังงานรังสี อาทิตย์สาหรับการอบแห้งกระจูด ได้มีการสร้างแผง
รับรังสี อาทิตย์พ้ืนที่รับแสงขนาด 8.64 m2 ใช้น้ าเป็ นวัสดุพาความร้อนผ่านระบบท่อทองแดงไปแลกเปลี่ยนความชื้นกับอากาศใน
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ห้องอบแห้งที่มีความจุ 22.5 m3 ใช้ปั๊มน้ าขนาด 745.7 W ควบคุมอัตราการไหลของน้ าร้อนด้วยอัตรา 0.025 kg/s ระบบอบแห้ง
ใช้ขดลวดทาความร้อนขนาด 6 kW เป็ นแหล่งความร้อนเสริ มโดยใช้การควบคุมผ่านระบบ PLC ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการ
อบแห้งเสื่ อกระจูดจานวน 22 กิโลกรัม ใช้อุณหภูมิ 40-60 C ใช้เวลาในการอบ 16 ชัว่ โมงต่อเนื่อง ได้ค่าประสิ ทธิ ภาพเชิงความร้อน
สู งสุ ดของการอบแห้งเท่ ากับ 41.5% และอุณหภู มิที่เหมาะสมสาหรับการอบแห้งเสื่ อกระจู ดเท่ ากับ 45C สามารถลดความชื้ นใน
ผลิตภัณฑ์เริ่ มต้นจาก 167.03% เหลือ 9.56% มาตรฐานแห้ง ซึ่ งได้เสื่ อกระจูดที่มีคุณภาพดี แห้งเร็ วและแข็งแรงมีกาลังต้านทานแรง
ดึงสูงสุดเท่ากับ 165 นิวตัน
เถลิงราช และคณะ ได้นาเสนอผลการศึกษาการอบแห้งยางแผ่นผึ่งแห้งด้วยเครื่ องอบแห้งแบบลมร้อนและเครื่ องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยทาการอบยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นเริ่ มต้น 25-40% dry basis ขนาด 10-15 แผ่นต่อครั้ง ทาการ
อบที่ อุณหภูมิ 40-70 C มี ปริ มาณความเร็ วลมร้ อนที่ 0.7 m/s เมื่ อผ่านการอบจะได้ยางที่ ความชื้ นเท่ ากับ 0.5% dry basis และ
สิ้นเปลืองพลังงาน 8-20 MJ/kg H2Oevap สามารถสรุ ปได้วา่ การอบด้วยเครื่ องอบแห้งแบบลมร้อนมีอตั ราการอบแห้งเร็ วกว่า
การอบแห้งด้วยเครื่ องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และการตากแห้งของยางแผ่นแบบตามธรรมชาติ ในส่ วนของคุณภาพยางที่
ผ่านการอบอยูใ่ นเกณฑ์ดี (เกรด 1-3) ทุกเงื่อนไข
อนิ รุทธิ์ และสมบัติ ได้นาเสนอผลการศึกษาเครื่ องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ชนิ ดพาความร้อนแบบธรรมชาติและ
ชนิ ด พาความร้ อ นแบบบัง คับ โดยมี ห ลักการท างานคื อ อากาศภายในเครื่ อ งอบแห้งเมื่ อ ได้รับ ความร้ อ นจากพลังงาน
แสงอาทิ ตย์แล้วจะมี ความชื้ นสัมพัทธ์และมี ความหนาแน่ นลดลงและลอยตัวขึ้ นสู งผ่านชั้นวางผลิ ตภัณฑ์ที่ตอ้ งการอบแห้ง
อากาศร้อนจะพาความชื้ นออกจากผลิตภัณฑ์แล้วไหลออกจากเครื่ องอบแห้งไปสู่ อากาศแวดล้อมที่ค่าความเข้มรังสี อาทิ ตย์
650.5 W/m2 และอุณหภูมิอากาศแวดล้อม 32.3 C จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยภายในเครื่ องอบแห้ง 30-40 C และความเร็ วลม 0.45 m/s
ส่วนชนิดพาความร้อนแบบบังคับเป็ นเครื่ องอบแห้งที่ใช้พดั ลมช่วยในการพาความร้อนภายในเครื่ องอบแห้ง เครื่ องอบแห้งชนิ ดนี้มกั
มีแผงรับรังสี แยกออกจากตัวเครื่ องและมีการหุม้ ฉนวนเพื่อป้ องกันการสูญเสี ยความร้อนด้วยที่ค่าความเข้มแสงอาทิตย์ 650.5 W/m2 และ
อุณหภูมิอากาศแวดล้อม 32.3 C อุณหภูมิเฉลี่ยภายในเครื่ องอบแห้งจะอยูใ่ นช่วง 45-65 C ที่อตั ราเร็ วลม 0.56-0.94 m/s

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การสร้ างโอ่ งอบไก่ ด้วยขดลวดความร้ อนไฟฟ้ า
1 นาโอ่งเจาะรู เพื่อใส่ ฮีตเตอร์ ตวั ยู 3 ตัว ตัววัดความร้อน และเจาะรู ฐานกลางโอ่งเพื่อใส่ ไม้แกนเสี ยบไก่ สแตน
เลส อีกทั้งเจาะรู ช่วงฐานโอ่งเพื่อระบายน้ ามันที่อบไก่
2 ติดตั้งอุปกรณ์ท้ งั หมด ได้แก่ ฮีตเตอร์ ตัววัดความร้อน และไม้แกนเสี ยบไก่โดยนาน็อตของตัวอุปกรณ์น้ นั ๆ ยึด
ในรู ที่เจาะตามโอ่ง
3 ยกโอ่งขึ้นรถเข็นที่มีการประกอบล้อรถเรี ยบร้อยแล้ว เพื่อทาการต่อสายไฟ โดยเชื่อมต่อกับตัวฮีตเตอร์ต่อขนาน
ทั้งหมดเข้าสู่ กล่องควบคุมวงจรที่ได้ติดข้างรถเข็น ซึ่ งมีอุปกรณ์ประกอบด้วย ตัวปรับอุณหภูมิ ทามเมอร์ ต้ งั เวลา เบรกเกอร์
สวิตซ์ไฟ ปุ่ มกด ปุ่ มเตือน ตัวดีเลย์ และเชื่อมต่อสายไฟกับปลัก๊ ไฟให้เรี ยบร้อย
4 นาสแตนเลสแผ่นเรี ยบประกอบปิ ดบนรถเข็นเพื่อปิ ดบังโอ่งสาหรับอบ และอากาศที่จะมารบกวน
5 เจาะช่องใส่ ถาดเพื่อรองรับช่องระบายน้ ามันเวลาอบไก่ไว้ที่ขา้ งตัวรถเข็น และนาฝาสแตนเลสมาคลอบปิ ดบน
โอ่งสาหรับอบไก่ไว้เป็ นอันเสร็ จสิ้น
2. การทดสอบ
การทดสอบแบ่ งการศึ กษาออกเป็ น 2 ส่ วน ประกอบด้วย การศึ กษาข้อมูลการใช้องค์ประกอบทางไฟฟ้ าและ
สมรรถนะการทางานของโอ่งอบไก่ดว้ ยขดลวดความร้อนไฟฟ้า
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ภาพที่ 1 ชิ้นงานที่ใช้ทาการทดลอง

ภาพที่ 2 ชุดควบคุมไฟฟ้าและความร้อน

ภาพที่ 3 การวางตาแหน่งขดลวดความร้อนไฟฟ้าภายในชุดทดลอง

ภาพที่ 4 การจัดตาแหน่งของวัตถุดิบภายในชุดทดลอง
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ภาพที่ 5 วัตถุดิบก่อนการอบ และการวัดค่าน้ าหนักวัตถุดิบหลังการอบ
3. สมการทีใ่ ช้ ในการคานวณและวิเคราะห์ ผลการศึกษา
ความชื้นในวัสดุ
md =

w-d
×100%
d

(1)

เมื่อ
Md
w
d

คือ
คือ
คือ

เปอร์เซ็นต์ความชื้นมาตรฐานแห้ง
น้ าหนักเริ่ มต้นของวัสดุช้ืน (kg)
น้ าหนักของวัสดุแห้ง (kg)

พลังงานที่ใช้ในการระเหยน้ าจากวัตถุ
Q= mw hfg

เมื่อ
Q
hfg
mw

คือ
คือ
คือ

ค่าพลังงานความร้อน (kJ)
ค่าความร้อนแฝง (Latent Heat) ของไอน้ าที่ความดันบรรยากาศ (2,257 kJ/kg)
มวลของน้ าที่ระเหยออกจากวัตถุดิบ (kg)

ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล หรื อผลการศึกษาและอภิปรายผล
1. การทางานของขดลวดความร้อนไฟฟ้าที่อุณหภูมิปรับตั้ง 100 C ทาการทดสอบในระยะเวลา 1 ชัว่ โมง
ตารางที่ 1 การทดสอบการทางานของขดลวดความร้อนในระยะเวลา 1 ชัว่ โมง อุณหภูมิปรับตั้ง 100 C
สภาวะการทางาน
ระยะเวลาการทางานรวม (min)
เปอร์เซ็นต์การทางาน (%)
เริ่ มทางาน (On)
39
65
หยุดทางาน (Off)
21
35
รวม
60
100
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ตารางที่ 2 การทดสอบการทางานของขดลวดความร้อนในระยะเวลา 0.5 ชัว่ โมง อุณหภูมิปรับตั้ง 150 C
สภาวะการทางาน
ระยะเวลาการทางานรวม (min)
เปอร์เซ็นต์การทางาน (%)
เริ่ มทางาน (On)
27
90
หยุดทางาน (Off)
3
10
รวม
30
100
ตารางที่ 3 การทดสอบการทางานของขดลวดความร้อนในระยะเวลา 0.5 ชัว่ โมง อุณหภูมิปรับตั้ง 200 C
สภาวะการทางาน
ระยะเวลาการทางานรวม (min)
เปอร์เซ็นต์การทางาน (%)
เริ่ มทางาน (On)
30
100
หยุดทางาน (Off)
0
0
รวม
30
100
จากผลการทดสอบการอบไก่ที่ระยะเวลารวมที่ แตกต่างกันเพื่อศึกษาการทางานของขดลวดความร้อนไฟฟ้าตามตารางที่ 1
ถึ ง ตารางที่ 3 พบว่าการทดสอบที่ อุณ หภูมิปรั บ ตั้งที่ 100 องศาเซลเซี ยส มี การทางานของขดลวดความร้อนไฟฟ้ าที่ 65
เปอร์ เซ็ น ต์ และเมื่ อ เพิ่ ม อุ ณ หภู มิ ข้ ึ น เป็ น 150 และ 200 องศาเซลเซี ย ส การท างานมี แ นวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 90 และ 100
เปอร์เซ็นต์
2. ข้อมูลการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักของวัตถุดิบ
ตารางที่ 4 ข้อมูลการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงน้ าหนักของวัตถุดิบที่แต่ละอุณหภูมิปรับตั้ง
อุณหภูมิที่ปรับตั้ง
น้ าหนักก่อนการอบ
น้ าหนักหลังการอบ
ความแตกต่างของน้ าหนัก
(g)
(g)
(g)
ตัวที่ 1
ตัวที่ 2
ตัวที่ 1
ตัวที่ 2
ตัวที่ 1
ตัวที่ 2
1276
1343
1141
1296
135
47
ที่ 100 C
1053
1135
987
1011
66
124
ที่ 150 C
1141
1296
1053
1135
88
161
ที่ 200 C
900
1400
700
1100
100
300
ที่ 300 C

ภาพที่ 6 ข้อมูลการตรวจวัดทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิปรับตั้ง 100 องศาเซลเซียส
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ภาพที่ 7 ข้อมูลการตรวจวัดทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิปรับตั้ง 150 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 8 ข้อมูลการตรวจวัดทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิปรับตั้ง 200 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 9 ข้อมูลการตรวจวัดอุณหภูมิภายในที่อุณหภูมิปรับตั้ง 100 องศาเซลเซียส
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ภาพที่ 10 ข้อมูลการตรวจวัดอุณหภูมิภายในที่อุณหภูมิปรับตั้ง 150 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 11 ข้อมูลการตรวจวัดอุณหภูมิภายในที่อุณหภูมิปรับตั้ง 200 องศาเซลเซียส
ตารางที่ 5 การคานวณสมรรถนะของชุดทดลอง
อุณหภูมิที่ปรับตั้ง ค่าความชื้นรวมที่ลดลง
(kg)
.182
ที่ 100 C
.190
ที่ 150 C
.249
ที่ 200 C

พลังงานความร้อน
(kJ)
410.774
428.83
561.993

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้
(kJ)
3,456.60
8,660.28
9,564.84

สมรรถนะของเครื่ อง
(%)
11.88
4.95
5.88

จากผลการคานวณตามตารางที่ 5 จะเห็นได้วา่ ที่ 100 C สมรรถนะของชุดทดลองที่ดีกว่าอีก 2 การทดลอง แต่ท้ งั นี้
ระยะเวลาในการทดลองเพื่อให้ได้วตั ถุดิบที่สุกสามารถรับประทานได้จะใช้เวลาที่นานกว่าอีก 2 การทดลอง ในทางกลับกัน
การเพิ่มอุณหภูมิจะได้การระเหยน้ าในวัตถุดิบที่รวดเร็ วกว่าแต่จะมีการใช้พลังงานที่มากกว่าส่งผลให้สมรรถนะต่อหน่วยการ
ระเหยน้ าต่ากว่าการทดลองที่อุณหภูมิปรับตั้งที่ 100 C
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สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการทดลองที่ ได้พบว่าระดับความร้อนที่ ใช้ในการอบมี ผลต้องการรักษาอุณหภูมิภายในชุ ดทดลองและ
การทางานของขดลวดความร้อนไฟฟ้ า การใช้ความร้อนที่ อุณหภูมิต่ ามีผลต่อการลดความชื้ นในเนื้ อวัตถุดิบแต่เป็ นไปใน
ลักษณะการลดไขมันใต้ผิวจากชั้นนอกแบบค่อยเป็ นค่อยไปทาให้ตอ้ งใช้เวลาในการอบที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันหากมี
การปรับอุณหภูมิเพิ่มมากขึ้นการลดความชื้ นในเนื้ อวัตถุดิบจะทาได้ดียิ่งขึ้น แต่จะมีผลต่อสี ผิวของเนื้ อวัตถุดิบ โดยเฉพาะ
บริ เวณที่ใกล้กบั แหล่งให้พลังงาน
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เครื่ องล้ างลูกละมุด
Sapodilla Cleaning Machine
อมร อ้นกรอง1 ณรงค์พล ประสพ1 และ นัฐพงษ์ มัง่ มี1
Amorn Onkrong1 Narongpol Parsop1 and Nattapong Mangmee1

บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้ เป็ นการออกแบบและสร้างเครื่ องล้างลูกละมุด เพื่อเป็ นการลดแรงงานคนและลดระยะเวลาในการ
ล้างลูกละมุด เครื่ องล้างลูกละมุดใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทาหน้าที่ควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง,
ปั๊ มน้ า, และพัดลม เครื่ องล้างลูกละมุดมีการทางานสองช่วงคือ การฉี ดน้ าและการเป่ าลม มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงทาหน้าที่
ขับกรงขัดผิวลูกละมุดสามารถกลับทิ ศทางการหมุนได้ ปั๊ มน้ าทาหน้าที่ ฉีดพ่นละอองน้ าเพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวของลูก
ละมุด พัดลมทาหน้าที่เป่ าลมหลังจากขัดผิวลูกละมุดแล้วให้แห้ง
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพการทางานของเครื่ องล้างลูกละมุด คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการทดสอบโดยการล้างลูกละมุด
จานวน 300 กิ โลกรัม ทาการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการทาความสะอาดโดยการล้างลูกละมุดที่ 1 กิ โลกรัม ถึง 10 กิ โลกรัม
เพื่อหาค่าเวลาในการล้างลูกละมุดที่ดีที่สุดในแต่ละกิโลกรัม โดยทาการล้างที่กิโลกรัมละ 5 ครั้ง โดยมีผลการทดสอบการทา
ความสะอาดลูกละมุดของเครื่ องล้างลูกละมุดอยูใ่ นระดับ 95 เปอร์เซ็นต์
คาสาคัญ : เครื่ องล้างละมุด, ลูกละมุด,ไมโครคอนโทรลเลอร์

ABSTRACT
This paper is design and build sapodilla cleaning machine for reduce labor and shorten time to clear. Sapodilla
Cleaning Machine with microtroller control direction of rotation of dc motor, water pump, and fan sapodilla cleaning
machine have two working sessions is water injection and blowing the wind. Dc motor officiate drive the cage skin scrub
of Sapodilla can back reverse rotation direction. Water pump officiate water Spray to moisturize the skin of the Sapodilla.
Fan officiate blow wind after the skin scrub Sapodilla then dry
Performance testing of Sapodilla Cleaning Machine manipulator have test by cleaning Sapodilla 300kg.
Cleaning performance test by cleaning 1kg to 10kg to find the best time to cleaning In each kilogram. By clean at 5 times
per kilogram. The have test result cleaning Sapodilla of Sapodilla Cleaning Machine stay on level 95 percent
Keywords : Sapodilla Cleaning Machine, Sapodilla , Microcontroller
1
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บทนา
เนื่ องจากละมุดเป็ นผลไม้ไทยพื้นบ้านเป็ นผลไม้ทางเศรษฐกิ จอย่างหนึ่ งของจังหวัดสุ โขทัย จนได้การัน ตีจาก
หน่วยงานภาครัฐให้เป็ นสิ นค้า หนึ่ งตาบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์ ของอาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุ โขทัยและในปั จจุบนั เวลามีค่ามี
ผลประโยชน์ต่อการดารงชีวติ ของคนเราเป็ นอย่างมาก ไม่ควรเสี ยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่เว้นแม้แต่การล้างลูกละมุด
ของชาวสวน ซึ่ งมีผิวที่เป็ นผงทาความสะอาดค่อนข้างยากและใช้ระยะเวลาในการล้างค่อนข้างนาน ผูจ้ ดั ทาจึงคิดโครงการ
เครื่ องล้างลูกละมุดขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยประหยัดเวลาในการล้างช่วยไม่ให้เสี ยพลังงานและใช้จานวนคนในการล้างลูกละมุด
ในจานวนมาก โดยสามารถนาเครื่ องล้างลูกละมุดเคลื่อนย้ายไปใช้งานตามสวนละมุดได้โดยไม่สิ้นเปลืองเวลาในการล้างลูก
ละมุด
ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
1. ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล AVR Arduino
Arduino เป็ นบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูลAVR ที่มีการพัฒนาแบบ Opened Source คือมีการเปิ ดเผยข้อมูล
ทั้งด้านฮาร์ ดแวร์และซอฟแวร์ ตวั บอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายดังนั้นจึงเหมาะสาหรับผูเ้ ริ่ มต้นศึกษาทั้งนี้
ผูใ้ ช้งานยังสามารถดัดแปลงเพิ่มเติมและพัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ ดหรื อโปรแกรมต่อได้อีกด้วย ความสามารถของบอร์ ด
Arduino ในการต่ออุปกรณ์เสริ มต่างๆ คือผูใ้ ช้งานสามารถต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกแล้วเชื่อมต่อเข้ามาที่ขา I/O

ภาพที่ 1 เค้าโครงและขาออกที่ตอ่ ลงบอร์ด Arduino UNO R3
ทีม่ า: www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics
จากภาพที่ 1 ส่ วนโครงสร้างของต่อลงบอร์ด Arduino UNO R3 ประกอบด้วย
1) USB Port ใช้สาหรับต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่ออับโหลดโปรแกรมเข้า MCU และจ่ายไฟให้กบั บอร์ด
2) Reset Button เป็ นปุ่ ม Reset ใช้กดเมื่อต้องการให้ MCU เริ่ มการทางานใหม่
3) ICSP Port เป็ น Atmega16U2 เป็ นพอร์ตที่ใช้โปรแกรม Visual Comport บนAtmega16 U2
4) I/O Port Digital I/O ตั้งแต่ขา D0 ถึง D13 นอกจากนี้ บาง Pin จะทาหน้าที่อื่นๆเพิ่มเติมด้วยเช่น Pin 0,1 เป็ นขา
Tx , Rx Serial , Pin3,5,6,9,10 และ 11 เป็ นขา PWM
5) ICSP Port Atmega328 เป็ นพอร์ตที่ใช้โปรแกรม Boot loader
6) MCU Atmega328 เป็ น MCU ที่ใช้บนบอร์ด Arduino
7) I/O Port นอกจากจะเป็ น Digital I/O แล้วยังเปลี่ยนเป็ นช่องรับสัญญาณอนาล็อกตั้งแต่ขา A0-A5
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

1288

8) Power Port ไฟเลี้ยงของบอร์ดเมื่อต้องการจ่ายไฟให้กบั วงจรภายนอกประกอบด้วยขาไฟเลี้ยง +3.3 V, + 5V,
GND, VIN
9) Power Jack รับไฟจาก Adapter โดยที่แรงดันอยูร่ ะหว่าง 7-12 V
10) MCU ของ Atmega16U2 เป็ น MCU ที่ทาหน้าที่เป็ น USB to Serial โดย Atmega328 ติดต่อกับ ค อม พิ วเต อ ร์
ผ่าน Atmaga16U2
2. มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง
มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง คือ เครื่ องกลชนิ ดหนึ่ งที่เปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้ามาเป็ นพลังงานกล โครงสร้างของ
มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงจะเหมื อนกับเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ ากระแสตรงทุ กอย่าง ดังนั้น เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ ากระแสตรงจึ ง
สามารถต่อให้เป็ นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้
2.1 โครงสร้ างของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง

ภาพที่ 2 เป็ นส่วนประกอบหลักๆของเครื่ องกล
ทีม่ า : http://www.kmitl .ac.th/ ~s2010730/ homework% 20sensor%20level2/ sensor1.htm
พิจารณาในภาพที่ 2 เป็ นส่วนประกอบหลักของเครื่ องกลไฟฟ้ากระแสตรงที่ประกอบด้วยสเตเตอร์ เป็ นโครงสร้าง
ภายนอกของเครื่ องกลไฟฟ้ากระแสตรงที่ยึดกับขั้วแม่เหล็กเหนื อ N Field Pole และขั้วแม่เหล็กใต้ S Field Pole ทาหน้าที่ส่ง
เส้นแรงแม่เหล็กจากขั้วเหนือสู่ข้ วั ใต้และที่สาคัญมากอีกส่วนคือส่วนหมุน (Armature) ในส่วนนี้ภายในจะพันขดลวดกรณี ที่
จ่ายแรงดันไฟฟ้าจะทางานเป็ นเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ากระแสตรง (DC Generator) กรณี ที่ทางานขับโหลดจะทางานเป็ นมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งแต่ละส่วนแสดงดังภาพ
2.2 ปั๊มนา้
ปั๊ มน้ า (Pump) เป็ นอุปกรณ์ที่ช่วยส่ งผ่านพลังงานจากแหล่งต้นกาเนิ ดไปยังของเหลวเพื่อทาให้ของเหลวเคลื่อนที่
จากตาแหน่ งหนึ่ งไปยังอี กตาแหน่ งหนึ่ งที่ อยู่สูงกว่า หรื อในระยะทางที่ ไกลออกไป โดยจุดเริ่ มต้นของเครื่ องปั๊ มน้ านี้ มี
ประวัติศาสตร์ ที่ยาวนานกว่า 2,000 ปี ก่อนคริ สตศักราช ซึ่ งในช่วงเริ่ มแรกมีการใช้พลังงานที่ได้จากมนุษย์ สัตว์ ต่อมาจึงได้
ใช้พลังงานจากธรรมชาติ เช่นพลังงานจากลม และน้ าเป็ นแหล่งต้นกาเนิด ซึ่ งในช่วงแรกเพียงเพื่อการอุปโภคบริ โภคและทา
การเกษตรเท่านั้น
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ภาพที่ 3 ปั๊ มน้ า
ทีม่ า : http:// www.ThaiWaterSystem.com
ในปั จจุบนั เครื่ องปั๊มน้ าจัดเป็ นอุปกรณ์เครื่ องมืออีกชนิดหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวติ ความเป็ นอยูข่ องมนุษย์อย่าง
มาก เป็ นอุปกรณ์ที่ช่วยจัดส่ งน้ าเพื่อการอุปโภค บริ โภค การเกษตร คมนาคม อุตสาหกรรมตลอดจนการบาบัดน้ าเสี ยเพื่อ
รักษาสภาวะแวดล้อมที่ดีให้กบั มนุษย์ ซึ่งวิวฒั นาการของเครื่ องปั๊ มน้ าในปั จจุบนั ได้เปลี่ยนไปจากเดิมที่ใช้พลังงานจากแหล่ง
ธรรมชาติมาเป็ นการใช้พลังงานจากไอน้ า จากเครื่ องยนต์ และที่นิยมกันมากคือการใช้พลังงานไฟฟ้า เนื่ องจากความสะดวก
และง่ายต่อการใช้งาน
2.3.พัดลมแรงเหวีย่ ง
พัดลมแรงเหวี่ยงหรื อพัดลมหอยโข่ง มีชื่อมาจากลักษณะการทางานของลม เป็ นพัดลมที่ ทางานตามทิ ศทางการ
ไหลของอากาศผ่านพัดลม

ภาพที่ 4 พัดลมแรงเหวีย่ ง
ทีม่ า : https://www.ienergyguru.com/2015/09/fan/
ลักษณะพัดลมแรงเหวี่ยง (Centrifugal fan) ลมเกิ ดจากการหมุนของใบพัดที่ ติดกับวงล้อ โดยการหมุนของล้อจะ
เกิดจากต้นกาลังจากภายนอก ทั้งพลังงานจากมอเตอร์ ไฟฟ้า แรงพลังงานกลอื่นๆ ที่ใช้เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนที่และ
ใบพัดหมุน ได้ อากาศจากภายนอกจะถูกดึงเข้าสู่ตวั พัดลมในแนวแกนหมุน และถูกเร่ งให้มีความเร็ วแรงขึ้นๆ อากาศจะถูก
เหวี่ยงออกไปปะทะกับตัวโครงพัดลม Blower Housing ที่ มีลกั ษณะคล้ายก้นหอยและไหลออกจากพัดลมในแนวรัศมีของ
ใบพัด แนวลมที่ ออกจะตั้งฉากกับเพลาของล้อพัดลมที่ มีใบพัดเป็ นตัวดึ งลม พลังงานจลน์ของอากาศจะถูกเปลี่ ยนเป็ น
พลังงานในรู ปของความดันที่ปากทางออกของพัดลมในแนวตั้งฉากกับเพลาของล้อพัดลม ลักษณะของใบพัดลมหอยโข่งมี
หลายลัก ษณะ เช่ น Forward Curve, Backward Curve, Backward Inclined, Backward Airfoil, Radial ทั้งนี้ ขึ้ น อยู่กับ ความ
เหมาะของความดันลม ปริ มาณลม ความสกปรกของอากาศ
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2.4 วงจรทอนระดับแรงดัน
วงจร Buck Converter หรื อ วงจร Step down converter เป็ นวงจรที่ ลดแรงดันไฟฟ้ าให้ต่ าลงเพื่อเหมาะสมต่อการ
ใช้งาน โครงสร้างของวงจรจะประกอบด้วยสวิทช์ที่สามารถสั่งให้ "ON" หรื อ "OFF" ได้ทุกขณะตามความต้องการในทาง
ปฏิบตั ิสวิทช์ที่ใช้ในวงจรจริ งคืออุปกรณ์สวิทช์ชิ่งเช่น BJT , MOSFET นอกจากนี้ยงั มีส่วนประกอบอื่นๆอีกเช่น Condenser
, Inductance และ Diode เป็ นต้น และเพื่ อให้แรงดันไฟฟ้ าด้านเอาต์พุตมี ความเป็ นกระแสตรงมาก ๆ นิ ยมใช้วงจรกรอง
ความถี่ต่ า (Low pass filter) ซึ่ งโดยมากจะใช้วงจรกรองแบบ LC เพราะมีอตั ราการลดทอระดับแรงดันไฟฟ้ า มีดงั ต่อไปนี้
สัญญาณรบกวนที่ไม่ตอ้ งการผกผันกับกาลังสองของความถี่ เงื่อนไขการทางานของวงจรคอนเวอร์เตอร์แบบทอน
1) กระแสที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนาในแต่ละคาบเวลาจะมีค่าเท่ากัน
𝑖𝐿 (𝑡 + 𝑇) = 𝑖𝐿 (𝑡)
.......... (1)
2) แรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยตกคร่ อมตัวเหนี่ยวนาในแต่ละคาบเวลามีค่าเท่ากับศูนย์
1

𝑡+𝑇

𝑉𝐿 = ∫𝑡 𝑣𝐿 (𝜆)𝑑𝜆 = 0
𝑇
3) กระแสไฟฟ้าของตัวเก็บประจุในแต่ละคาบเวลามีค่าเท่ากับศูนย์
𝐼

𝑡+𝑇

𝐼𝐶 = ∫𝑡 𝑖𝐶 (𝑡)𝑑𝑡 = 0
𝑇
4) กาลังไฟฟ้าด้านเข้าเท่ากับกาลังไฟฟ้าเอาท์พตุ
𝑃𝑠 = 𝑃𝑜𝑢𝑡

.......... (2)
.......... (3)
.......... (4)

ภาพที่ 5 วงจร Buck Converter
จากภาพที่ 5 หลัก การท างานของวงจรคอนเวอร์ เตอร์ แ บบทอนระดับ แรงดัน ไฟฟ้ า เพื่ อ ออกแบบให้ ไ ด้
แรงดันไฟฟ้ าด้านเอาท์พุตตามที่ ตอ้ งการ คือ ต้องเริ่ มจากเงื่อนไขที่ วา่ แรงดันไฟฟ้ าเฉลี่ยที่ ตกคร่ อมตัวเหนี่ ยวนา ในแต่ละ
คาบเวลามีค่าเท่ากับศูนย์

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

1291

วิธีดาเนินการ
การออกแบบและการดาเนินงาน

ภาพที่ 6 บล็อกไดอะแกรมการทางานของเครื่ องล้างลูกละมุด
จากภาพที่ 6 เมื่อทาการ Start เครื่ อง เครื่ องยังไม่เริ่ มทางานแต่เป็ นการจ่ายไฟเลี้ยงให้กบั วงจรทั้งหมด เมื่อกดสวิตช์
ตามน้ าหนักของลูกละมุดที่ตอ้ งการล้าง ไมโครคอนโทรลเลอร์จะเริ่ มการทางานโดยการสัง่ การรี เลย์ที่ควบคุมปั๊ มน้ า (Water
Pump) เริ่ มทางานและสัง่ การรี เลย์ที่ใช้ในการควบคุมการกลับทางหมุนของมอเตอร์ทางานเพื่อให้มอเตอร์เริ่ มทางาน และเมื่อ
ปั๊ มน้ าหยุดการทางานไมโครคอนโทรลเลอร์ จะสั่งการให้รีเลย์ที่ควบคุมมอเตอร์ พดั ลม (Centrifugal Fan) เริ่ มทางานโดยที่
มอเตอร์ ยงั ทางานต่อเนื่ องตามเดิ ม และเมื่อมอเตอร์ พดั ลมหยุดการทางานก็เป็ นการเสร็ จสิ้ นการทางานของเครื่ องล้างลูก
ละมุด

ภาพที่ 7 โครงสร้างของเครื่ องล้างลูกละมุด
จากภาพที่ 7 แสดงถึงการออกแบบโครงสร้างของเครื่ องล้างลูกละมุดและการจาลองตาแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆ
หลักการทางานและวงจรควบคุมของเครื่ องล้ างลูกละมุด
หลักการทางานของเครื่ องล้างลูกละมุด โดยเริ่ มจากโยกสวิตช์ ON ตามด้วยกดสวิตช์เลือกตามน้ าหนักที่ ตอ้ งการ
ล้างเพื่อเริ่ มการทางาน โดย Arduino UNO เริ่ มสั่งการให้รีเลย์ที่ควบคุมปั๊ มน้ าเริ่ มทางานและสั่งการรี เลย์ที่ใช้ในการควบคุม
การกลับทางหมุนของมอเตอร์ ทางานเพื่อให้มอเตอร์ เริ่ มทางาน และเมื่อปั๊ มน้ าหยุดการทางานไมโครคอนโทรลเลอร์ จะสั่ง
การให้รีเลย์ที่ควบคุมมอเตอร์ พดั ลมเริ่ มทางานโดยที่มอเตอร์ก็จะยังทางานต่อเนื่ องตามเดิม และเมื่อมอเตอร์ พดั ลมหยุดการ
ทางานก็จะเป็ นการเสร็ จสิ้นการทางานของเครื่ องล้างลูกละมุด
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ภาพที่ 8 ผังการทางานของโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์
จากภาพที่ 8 การทางานเริ่ มจากปั๊ มน้ าทางานและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเริ่ มทางานโดยเริ่ มหมุนทวนเข็มนาฬิกา
เมื่อมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงหมุนครบตามเวลาที่ กาหนดไว้มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงจะหยุดหมุนและเริ่ มหมุนตามเข็ม
นาฬิกา เมื่อมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงหมุนครบตามเวลาที่กาหนดไว้มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงจะหยุดหมุน โดยโปรแกรมจะ
ทางานวนลูปจนกว่าปั๊ มน้ าทางานครบตามกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและปั๊ มน้ าหยุดการทางาน และ
พัดลมเริ่ มทางานพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงอีกครั้งโดยที่โปรแกรมจะทางานวนลูปตามเดิมจนกว่าพัดลมทางานครบ
กาหนดเวลาที่ต้ งั ไว้ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและพัดลมหยุดการทางาน เป็ นการสิ้นสุดการทางานทั้งหมด

ผลและวิจารณ์ผล
ลักษณะการทางานของเครื่ องล้างผลละมุดโดยการเทผลละมุดลงบนกรงล้อหมุนของเครื่ องล้างลูกละมุดจากนั้นกด
ปุ่ มเริ่ มการทางาน เครื่ องล้างลูกละมุดเริ่ มทางานในกระบวนการต่างๆ โดยอัตโนมัติเริ่ มจากระบบฉี ดน้ าทาความสะอาดและ
ระบบหมุนกรงล้อเพื่อให้ผลละมุดทุกลูกมีความสะอาดเท่าๆ กันเมื่อระบบฉี ดน้ าได้หยุดทาการลงระบบพัดลมเป่ าแห้งเริ่ ม
ทางานและการทางานทั้งหมดก็จะหยุดลงตามการสัง่ การของไมโครคอนโทรลเลอร์
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ภาพที่ 9 เครี่ องล้างลูกละมุด
จากภาพที่ 9 ลักษณะการทางานของเครื่ องล้างผลละมุดโดยการเทผลละมุดลงบนกรงล้อหมุนของเครื่ องล้างลูก
ละมุด
การทดสอบการทางาน
ตารางที่ 1ผลการทดสอบการทางานของเครื่ องล้างลูกละมุดในการล้างครั้งละ 10 กิโลกรัม
ไม่สะอาด
สะอาด
ไม่สะอาด
เวลาในการล้าง
(กิโลกรัม)
(กิโลกรัม)
(เปอร์เซ็นต์)
ครั้งที่
(นาที)
ช้ า ไม่ช้ า ช้ า ไม่ช้ า ช้ า ไม่ช้ า
1
2
3
4
5

6
6
6
6
6

0.5
-

-

0.6
0.5
0.3

9.4
9.5
9.5
10
9.7

5
-

-

สะอาด
(เปอร์เซ็นต์)
ช้ า

ไม่ช้ า

6
5
3

94
95
95
100
97
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ความสะอาดครัง้ ที่
1ความสะอาดครั้งที่2
ความสะอาดครั้งที่3
ความสะอาดครั้งที่4
ความสะอาดครั้งที่5

ภาพที่ 10 กราฟเปอร์เซ็นต์ความสะอาดแบบไม่ช้ าที่ 10 กิโลกรัม
จากตารางที่ 1 และภาพที่ 10 แสดงถึงการทดสอบเครื่ องล้างลูกละมุดในการล้างแต่ละครั้งในเวลาที่แตกต่างกันจาก
การทดสอบแต่ละครั้งเป็ นจานวน 5 ครั้ง เพื่อหาเวลาการล้างที่ดีที่สุดและแสดงเปอร์ เซ็นต์ความสะอาดของลูกละมุดในการ
ล้างแต่ละครั้ง
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทาความสะอาด
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพการทาความสะอาดโดยคณะผูจ้ ดั ทาจะนามาให้ผูท้ ี่ สนใจและเกษตรกรเป็ นผูป้ ระเมิน
คุณภาพของเครื่ องล้างลูกละมุดการทดสอบการล้างลูกละมุดนั้นจะใช้ลูกละมุดในการทดสอบประมาณ 300 กิโลกรัม มาทา
การทดสอบการล้างเมื่ อเตรี ยมลูกละมุดที่ จะทาการทดสอบแล้วแล้วทาการล้างลูกละมุดจากนั้น เก็บค่าข้อมูลที่ ได้น ามา
วิเคราะห์หาประสิ ทธิภาพการล้างลูกละมุด

ภาพที่ 11 ผลการทดสอบก่อนล้างและหลังล้าง
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ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบการล้างลูกละมุดโดยการใช้แรงงานคนและการใช้เครื่ องล้างลูกละมุดที่ 10 กิโลกรัม
น้ าหนัก
น้ า
เวลา
(กิโลกรัม)
(ลิตร)
(นาที)
คนล้าง
10
10
40
เครื่ องล้าง
10
4
6
จากตารางที่ 2 แสดงถึงการเปรี ยบเทียบการล้างลูกละมุดระหว่างการล้างด้วยแรงงานคนและการล้างด้วยเครื่ องล้าง
ลูกละมุด การล้างด้วยแรงงานคนนั้นจะใช้เวลาในการล้างและน้ ามากกว่าการล้างด้วยเครื่ องล้างลูกละมุดค่อนข้างมาก แต่การ
ล้างด้วยการใช้แรงงานคนนั้นจะมีประสิ ทธิภาพในการล้างมากกว่าการล้างด้วยเครื่ องล้างลูกละมุด

สรุ ปผลการวิจัย

ภาพที่ 12 เปอร์เซ็นต์ความสะอาดโดยเฉลี่ยของลูกละมุดในแต่ละช่วงน้ าหนัก
จากผลการทดสอบของเครื่ องล้างลูกละมุดในการล้างลูกละมุดที่ 1 กิโลกรัมได้ค่าเฉลี่ยของความสะอาดแบบไม่ช้ า
ที่ 99 เปอร์เซ็นต์ การล้างลูกละมุดที่ 2 กิโลกรัมได้ค่าเฉลี่ยของความสะอาดแบบไม่ช้ าที่ 97.5 เปอร์เซ็นต์ การล้างลูกละมุดที่
3 กิโลกรัมได้ค่าเฉลี่ยของความสะอาดแบบไม่ช้ าที่ 93.99 เปอร์ เซ็นต์ การล้างลูกละมุดที่ 4 กิโลกรัมได้ค่าเฉลี่ยของความ
สะอาดแบบไม่ช้ าที่ 96 เปอร์ เซ็นต์ การล้างลูกละมุดที่ 5 กิโลกรัมได้ค่าเฉลี่ยของความสะอาดแบบไม่ช้ าที่ 96.2 เปอร์ เซ็นต์
การล้างลูกละมุดที่ 6 กิโลกรัมได้ค่าเฉลี่ยของความสะอาดแบบไม่ช้ าที่ 96.66 เปอร์ เซ็นต์ การล้างลูกละมุดที่ 7 กิโลกรัมได้
ค่าเฉลี่ยของความสะอาดแบบไม่ช้ าที่ 94.71 เปอร์เซ็นต์ การล้างลูกละมุดที่ 8 กิโลกรัมได้ค่าเฉลี่ยของความสะอาดแบบไม่ช้ า
ที่ 97.75 เปอร์เซ็นต์ การล้างลูกละมุดที่ 9 กิโลกรัมได้ค่าเฉลี่ยของความสะอาดแบบไม่ช้ าที่ 95.77 เปอร์เซ็นต์ และการล้างลูก
ละมุดที่ 10 กิโลกรัมได้ค่าเฉลี่ยของความสะอาดแบบและลูกละมุดไม่เกิดความเสี ยหายอยูท่ ี่ 96.2 เปอร์เซ็นต์
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อัตราความเร็วลมและอุณหภูมิทเี่ หมาะสมต่ อกระบวนการอบแห้ งข้ าวเปลือก
ด้ วยเครื่ องอบแห้ งแบบฟลูอดิ ไดซ์ เบด
The Optimum Air Velocity Ratio and Temperature For the Paddy Drying Process
by Fluidized Bed Drier
ปรี ดา เสมา1* กรี ฑา สุขทัง่ 1 และ ปิ ยะพงษ์ วงค์ขนั แก้ว2
Prida Sema 1* Kreeta Sukthang 1 and Piyapong Wongkhunkeae 2

บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้ นาเสนอกระบวนการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเครื่ องอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่ อศึ กษาอัตราความเร็ วลมและอุณ หภูมิ ที่เหมาะสมต่อการลดความชื้ น ของข้าวเปลื อ กตามมาตรฐานเปี ยก ที่ ความชื้ น
14 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ งเครื่ องอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบดที่พฒั นาขึ้น มีส่วนประกอบสาคัญ 3 ส่ วน ได้แก่ มอเตอร์ ฮีตเตอร์ และ
ห้องอบ งานวิจยั นี้ ทาการทดสอบเครื่ องอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบดกับข้าวพันธุ์พิษณุ โลก 2 ปริ มาณ 0.5 กิ โลกรัม ทาการ
ทดสอบปั จจัยทั้งหมด 2 ปั จจัย ได้แก่ อัตราความเร็ วลมและอุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้ง ซึ่งทาการทดสอบอัตราความเร็ วลม
5 ระดับ คือ 1.50,1.75, 2.00, 2.25 และ 2.50 เมตรต่อวินาที และทาการทดสอบอุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้ง 3 ระดับ คือ 50,
60 และ 70 องศาเซลเซี ยส จากผลการทดสอบค่าปั จจัยที่ เหมาะสมต่ อกระบวนการอบแห้งข้าวเปลื อก พบว่า ค่าอัต รา
ความเร็ วลมที่ ใช้ในการอบแห้ งที่ ค วามเร็ ว 2.50 เมตรต่ อวิน าที ในช่ ว งอุ ณ หภู มิ ที่ 70 องศาเซลเซี ย ส เป็ นช่ ว งปั จ จัย ที่
เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพสาหรับการลดความชื้นของข้าวเปลือกพันธุ์พิษณุโลก 2 ให้มีค่าความชื้นตามมาตรฐานและใช้
เวลาน้อยที่สุด อีกทั้งข้าวเปลือกที่ผา่ นกระบวนการอบแห้งที่พฒั นาขึ้นไม่มีการแตกหักของเมล็ดข้าวเปลือก
คาสาคัญ : ฟลูอิดไดซ์เบด,ข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2, เครื่ องอบแห้ง
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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
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บทนา
ประเทศไทยเป็ นประเทศผูน้ าของโลกในการส่ งออกสิ นค้าเกษตรหลากหลายชนิ ดโดยมีสินค้าส่ งออกที่ สาคัญและทา
ชื่ อเสี ยงให้กบั ประเทศไทยมากที่ สุดก็ คื อ ข้าว เนื่ องจากข้าวที่ ผลิ ตจากประเทศไทยมี ชื่อเสี ยงด้านรสชาดความนุ่ มหอม
จึ งเป็ นที่ ถูกปากของผูบ้ ริ โภคอย่างมาก แต่ในปั จจุบันนี้ มีผูผ้ ลิตและส่ งออกข้าวที่ เป็ นคู่แข่งสาคัญของประเทศไทย เช่ น
เวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน ได้เข้ามามีบทบาทในการแย่งตลาดการส่งออกข้าวจากประเทศไทยเป็ นอย่างมาก ฉะนั้นการ
เพิ่มคุณภาพของข้าวให้ดีข้ ึนโดยมีตน้ ทุนการผลิตที่ต่าลงเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิง่ เพื่อทาให้ขา้ วจากประเทศไทยสามารถแข่งขัน
ในตลาดต่างประเทศได้
การพัฒนาคุณภาพของข้าวต้องคานึ งถึงปั จจัยด้านการผลิต ได้แก่ สถานที่ ปลูกข้าว แรงงาน เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ ย สารเคมี
ป้ องกันกาจัดศัตรู และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่ งปั จจัยการผลิตต่างๆ ดังกล่าวเรื่ องของการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
นั้นจะมีผลโดยตรงกับคุณภาพและราคาของข้าว โดยการเก็บรักษาเมล็ดข้าวเพื่อรอการขายต่อไปนั้น เน้นเรื่ องการรักษา
ความชื้นของเมล็ดข้าวเป็ นสาคัญเพราะหากเก็บเมล็ดข้าวในที่ที่มีความชื้นมากเกินไปนั้นจะทาให้เกิดเชื้อราที่สามารถสร้าง
สารอัลฟาทอกซิ ล (Alphatoxin) ซึ่ งเป็ น สาเหตุของการเกิดมะเร็ งในตับ นอกจากนั้นแล้วราคาของเมล็ดข้าวก็จะขึ้นอยูก่ บั
ความชื้ น ของเมล็ดข้าวโดยถ้าเมล็ดข้าวมี ความชื้ น อยู่ในระดับ 13% จะมี ราคาดี และยังสามารถเก็ บ ได้น านถึ ง 4 เดื อ น
จากข้อมูลดังกล่าวจึงมีนกั วิจยั หลายท่านนาเสนอวิธีการลดความชื้นในเมล็ดข้าวที่หลากหลาย และวิธีการลดความชื้นของ
เมล็ดข้าวที่มีประสิ ทธิ ภาพได้แก่ การใช้เครื่ องอบแห้งแบบต่างๆ อาทิเช่น เครื่ องอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด เทคนิ คอบแห้ง
ฟลูอิดไดซ์เบดเป็ นเทคนิ คการอบแห้งแบบเมล็ดพืชไหลที่มีประสิ ทธิ ภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนสู งและเป็ นที่นิยมใช้
กันอย่างแพร่ หลาย มีประสิ ทธิภาพการอบแห้งผลิตภัณฑ์ที่มีความชื้นสูงให้ลดลงได้อย่างรวดเร็ วเนื่องจากตัวกลางผลิตภัณฑ์
สามารถสัมผัสกันได้ อีกทั้งสามารถนาพลังงานความร้อนที่ ผ่านกระบวนการอบแห้งกลับมาใช้ใหม่ได้ซ่ ึ งนับว่าเป็ นการ
ประหยัดพลังงานในทางหนึ่ง แต่เนื่องจากการอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบดเมื่อนามาใช้อบเมล็ดพืชที่มีความชื้นและคุณสมบัติ
ที่แตกต่างกัน จึงจาเป็ นต้องควบคุม อัตราความเร็ วลมและอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้ประสิ ทธิภาพสูงสุด
ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงทาการศึกษาอัตราความเร็ วลมและอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อกระบวนการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเครื่ อง
อบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด โดยทาการทดสอบเครื่ องอบแห้งดังกล่าวกับข้าวเปลือกพันธุ์พิษณุโลก 2 ปริ มาณ 0.5 กิโลกรัม
ตามมาตรฐานเปี ยก ที่ความชื้น 14 เปอร์เซ็นต์

วิธีดาเนินการวิจัย
การสร้ างและทดสอบเครื่ องอบแห้ งแบบฟลูอดิ ไดซ์ เบด
เมื่อทาการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงได้มีการออกแบบโครงสร้างเครื่ องอบแห้งแบบฟลู
อิดไดซ์เบด เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการผลิตความร้อน ดังแสดงในภาพที่ 2 จากนั้นจะทาการหาประสิ ทธิภาพของเครื่ อง
อบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เพื่ อประเมิ นความสามารถในการควบคุ มอัตราความเร็ วลมและอุณหภูมิ และทาการตรวจสอบ
ความชื้นของข้าวเปลือกก่อนทาการทดลอง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาประสิ ทธิภาพที่ดีที่สุด ขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 1
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ศึกษาข้อมูล
ออกแบบ
สร้างเครื่ อง
แก้ไขปัญหา
ทดสอบ
ความชื้นก่อนทดลอง

ทดสอบวัสดุ

ทดสอบเครื่ อง

ทาการทดลอง

ความเร็ วลม
อุณหภูมิ

วัดผลและเก็บผลการทดลอง
วิเคราะห์ผลการทดลอง
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินงานวิจยั

ภาพที่ 2 โครงสร้างเครื่ องอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด
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โครงสร้างเครื่ องอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 เครื่ องสร้างความเร็ วของลม ประกอบด้วยมอเตอร์กระแสสลับ 380 โวลต์ ขนาด 1 แรงม้า ความเร็ วรอบสู งสุ ด
2,845 รอบต่อนาที ใช้สาหรั บ ส่ งกาลังให้ใบพัดปั่ น กระแสลม มี ชุดควบคุ มมอเตอร์ สาหรับ ควบคุ มความเร็ วรอบของ
มอเตอร์เหนี่ยวนา (Induction Motor) หรื อเอซีมอเตอร์ (AC Motor)
ส่ วนที่ 2 เครื่ องสร้างความร้อนขนาด 6 กิ โลวัตต์ที่ใช้ในการสร้างเครื่ องอบแห้งแบบฟูอิดไดเบดออกแบบเป็ นกล่อง
สี่ เหลี่ ย มผื น ผ้าทั้งสองด้านประกอบด้า ยท่ อ 2 นิ้ ว และหน้าแปลนทรงกลมมี ค วามยาวรวมกัน ทั้ง หมด 55 เซนติ เมตร
กว้าง 15 เซนติ เมตร ความสู ง 10 เซนติ เมตร เพื่ อ ให้ เหมาะสมกับ การติ ด ตั้ง ฮี ต เตอร์ ขนาด 3 กิ โลวัต ต์ จ านวน 2 อัน
กาหนดให้ป้อนความร้อนไม่เกิน 130 องศาเซียลเซส (นฤบดี และคณะ, 2552)
ส่ วนที่ 3 ส่ วนห้องอบ ออกแบบเป็ นตูท้ รงสี่ เหลี่ยมผืนผ้าสู ง 150 เซนติเมตร กว้าง 15 เซนติเมตรมีฝาครอบด้านบนของ
ห้องอบ มีตระแกรงรองข้าวด้านล่างของห้องอบ เพื่อให้เหมาะแก่การกระจายตัวของข้าวในห้องอบแห้งแบบฟูอิดไดซ์เบด
และด้านล่างห้องอบจะติดตั้งช่องกระจ่ายลมในห้องอบแห้งแบบฟูอิดไดเบด ออกแบบเป็ นทรงกรวยด้านล่างและต่อด้วยท่อ
ขนาด 2 นิ้ ว เพื่ อให้ด้านบนเหมาะกับ การรองรั บ ห้อ งอบแห้งเปลื อกด้านล่ างเหมาะแก่ ก ารต่ อลมเข้ามาเป่ าข้าวเปลื อ ก
(ปิ ยะพงษ์ และวีรยุทธ , 2554) พบว่า ที่แบบจาลองฟลูอิดไดซ์เบดแบบ Linear Blade จะให้ค่าอัตราความเร็ วการไหลของลม
ที่ดีและมีประสิ ทธิภาพทางกลร้อยละ 75
ขั้นตอนการทดลอง
งานวิจัย นี้ ท าการทดสอบปั จ จัย ทั้ง หมด 2 ปั จ จัย ได้แ ก่ อัต ราความเร็ ว ลมและอุ ณ หภู มิ ที่ ใ ช้ใ นการอบแห้ ง
(อิศเรศ, 2554) ซึ่ งทาการทดสอบอัตราความเร็ วลม 5 ระดับ คือ 1.50,1.75,2.00,2.25 และ 2.50 เมตรต่อวินาที และทาการ
ทดสอบอุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้ง 3 ระดับ คือ 50 60,และ 70 องศาเซลเซี ยส แสดงขั้นตอนการทดลองดังภาพที่ 3 จะทา
การวัดค่าปริ มาณความชื้ นของข้าวเปลือกก่อนทาการเริ่ มทดสอบ และชัง่ น้ าหนักของข้าวเปลือกพันธุ์พิษณุ โลก 2 ให้ได้
น้ าหนักปริ มาณ 0.5 กิ โลกรัมใส่ ลงไปในห้องอบ แล้วทาการตั้งความเร็ วลมและอุณหภูมิที่ใช้ในการทดสอบของเครื่ อง
อบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด แล้วทาการเก็บผลจากอัตราความเร็ วลมและอุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้งที่กาหนดทุกๆ 10 นาที
วัดปริ มาณความชื้ นก่อนเริ่ มทดสอบ
ใส่ เมล็ดข้าว ปริ มาณ 0.5 กิโลกรัม
กาหนดความเร็ วของเครื่ อง
กาหนดอุณหภูมิของเครื่ อง
จับเวลา
เก็บผลการทดลอง

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการทดลอง
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โดยวิธีการเก็บผลการทดลองจากการหาค่าความชื้นในช่วงเวลาที่กาหนด ช่วงเวลาทุก 10 นาที มีข้ นั ตอนดังนี้
1. เตรี ยมเครื่ องวัดความชื้น ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 เครื่ องวัดความชื้น (Riceter J301) ยีห่ อ้ KETT
2. เมื่ อได้ช่วงเวลาที่ ครบกาหนดแล้ว เปิ ดตะแกรงนาเมล็ด ข้าวในห้องอบออกมา แล้วคัดเมล็ดข้าวที่ สมบู รณ์
4-5 เมล็ด นามาใส่ลงไปในถาด ดังแสดงในภาพที่ 5 ของเครื่ องวัดความชื้น แล้วเสี ยบเข้าไปในช่องวัดของเครื่ องวัดความชื้น

ภาพที่ 5 นาเมล็ดข้าวมาใส่เครื่ องวัดความชื้น
3. เมื่อใส่ขา้ วในเครื่ องวัดค่าความชื้นเรี ยบร้อยแล้ว ทาการเปิ ดเครื่ องวัดค่าความชื้นแล้วหมุนแกนกดของ
เครื่ องให้ถึงเมล็ดข้าว จนเมล็ดข้าวละเอียด ดังแสดงในภาพที่ 6 แล้วรอประมวลผล

ภาพที่ 6 การหมุนแกนกดของเครื่ องวัดความชื้น
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4. นาค่าที่วดั ได้ลงในตารางที่กาหนด ดังแสดงภาพที่ 7

ภาพที่ 7 ค่าที่แสดงผลของเครื่ องวัดความชื้น (%)
3. ผลและวิจารณ์ ผล
3.1 ผลการทดสอบเครื่ องอบแห้ งแบบฟลูอิดไดซ์เบด
จากการออกแบบและสร้ างเครื่ อ งอบแห้ง แบบฟลู อิ ด ไดซ์ เบด ท าการเก็ บ ผลการทดลองจากการท างานของ
เครื่ องอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด ดังแสดงในภาพที่ 8 เพื่อศึกษาผลของความเร็ วและอุณหภูมิของลมของเครื่ องอบแห้งแบบ
ฟลูอิดไดซ์เบดที่มีต่อการอบแห้งเมล็ดข้าว ซึ่งได้มีการทดลองดังต่อไปนี้

ภาพที่ 8 ลักษณะการทางานของเครื่ องอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด
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ตารางที่ 1 ผลการทดลอง
อัตราความเร็ วลม
1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

อุณหภูมิ(°C)
50
60
70
50
60
70
50
60
70
50
60
70
50
60
70

เวลาที่ได้ความชื้น 14%
เวลา(min)
57
43.5
31
55
43
30
45
33.5
29.5
45
33
26
45
32
24.5

เวลาสุดท้ายที่มีผลต่อความชื้น
เวลา(min)
ความชื้น(%)
60
13.7
50
13.5
40
12.4
60
13.6
50
13.5
40
12.3
50
13.4
40
12.9
40
12.1
50
13.4
40
12.6
40
11.5
50
13.7
40
12.4
40
11.5

วิจารณ์ ผลการทดสอบเครื่ องอบแห้ งแบบฟลูอดิ ไดซ์ เบด
1. ผลการทดลองหาผลของความเร็ วลมที่ 1.50 เมตรต่อวินาที ที่อุณหภูมิ 50,60และ70 องศาเซลเซียส ซึ่ งได้ผลการ
ทดลอง ในการลดความชื้ น 14 เปอร์ เซ็นต์ ที่ อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซี ยส จะใช้เวลา 57 นาที ที่ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส
จะใช้เวลา 43.5 นาที และที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส จะใช้เวลา 31 นาที เมื่อทาการเปรี ยบเทียบผลทั้งช่วง 3 อุณหภูมิ แสดง
ให้เห็ นว่าในอัตราความเร็ วลมที่ 1.50 เมตรต่อวินาที อุณหภูมิที่ 70 องศาเซลเซี ยส จะใช้เวลาน้อยที่สุด ในการลดความชื้ น
จากภาพที่ 9 จะเห็ นได้วา่ จากค่าความชื้ นของเมล็ดข้าวที่ 21-14 เปอร์ เซ็นต์ ในเวลา 31 นาที เฉลี่ยแล้วจะใช้เวลา 4-5 นาที
สามารถลดค่าความชื้นได้ 1 เปอร์เซ็นต์ และมีประสิ ทธิภาพในการใช้เวลาลดค่าความชื้นเร็ วกว่าอุณหภูมิที่ 60 องศาเซลเซียส
ถึง 12.5 นาที และ อุณหภูมิที่ 50 องศาเซลเซียส ถึง 26 นาที
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ภาพที่ 9 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นของเมล็ดข้าวเปลือก (%)และเวลาในการอบแห้ง (min)ที่ความเร็ ว
1.50 m/s
2. ผลการทดลองหาผลของความเร็ วลมที่ 1.75 เมตรต่อวินาที ที่อุณหภูมิ 50,60และ70 องศาเซลเซียส ซึ่ งได้ผลการ
ทดลองในการลดความชื้ น 14 เปอร์ เซ็ นต์ ที่ อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซี ยส จะใช้เวลา 55 นาที ที่ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส
จะใช้เวลา 43 นาที และที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซี ยส จะใช้เวลา 30 นาที เมื่อทาการเปรี ยบเทียบผลทั้งช่วง 3 อุณหภูมิ แสดง
ให้เห็ นว่าในอัตราความเร็ วลมที่ 1.75 เมตรต่อวินาที อุณหภูมิที่ 70 องศาเซลเซี ยส จะใช้เวลาน้อยที่สุด ในการลดความชื้ น
จากภาพที่ 10 จะเห็นได้วา่ จากค่าความชื้นของเมล็ดข้าวที่ 21-14 เปอร์ เซ็นต์ ในเวลา 30 นาที เฉลี่ยแล้วจะใช้เวลา 4-5 นาที
สามารถลดค่าความชื้นได้ 1 เปอร์เซ็นต์ และมีประสิ ทธิภาพในการใช้เวลาลดค่าความชื้นเร็ วกว่าอุณหภูมิที่ 60 องศาเซลเซียส
ถึง 13 นาที และ อุณหภูมิที่ 50 องศาเซลเซียส ถึง 25 นาที
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ภาพที่ 10 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นของเมล็ดข้าวเปลือก (%) และเวลาในการอบแห้ง (min) ที่ความเร็ ว
1.75 m/s
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3. ผลการทดลองหาผลของความเร็ วลมที่ 2.00 เมตรต่อวินาที ที่อุณหภูมิ 50,60และ70 องศาเซลเซียส ซึ่ งได้ผลการ
ทดลองในการลดความชื้ น 14 เปอร์ เซ็ นต์ ที่ อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซี ยส จะใช้เวลา 45 นาที ที่ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส
จะใช้เวลา 33.5 นาที และที่ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซี ยส จะใช้เวลา 29.5 นาที เมื่อทาการเปรี ยบเที ยบผลทั้งช่วง 3 อุณหภูมิ
แสดงให้เห็ นว่าในอัตราความเร็ วลมที่ 2.00 เมตรต่อวินาที อุณหภูมิที่ 70 องศาเซลเซี ยส จะใช้เวลาน้อยที่ สุด ในการลด
ความชื้น จากภาพที่ 11 จะเห็นได้วา่ จากค่าความชื้นของเมล็ดข้าวที่ 21-14 เปอร์ เซ็นต์ ในเวลา 31 นาที เฉลี่ยแล้วจะใช้เวลา
4-5 นาที สามารถลดค่าความชื้นได้ 1 เปอร์เซ็นต์ และมีประสิ ทธิภาพในการใช้เวลาลดค่าความชื้นเร็ วกว่าอุณหภูมิที่ 60 องศา
เซลเซียส ถึง 4 นาที และ อุณหภูมิที่ 50 องศาเซลเซียส ถึง 15.5 นาที
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ภาพที่ 11 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นของเมล็ดข้าวเปลือก (%) และเวลาในการอบแห้ง (min)ที่ความเร็ ว
2 m/s
4. ผลการทดลองหาผลของความเร็ วลมที่ 2.25 เมตรต่อวินาที ที่อุณหภูมิ 50,60และ70 องศาเซลเซียส ซึ่ งได้ผลการ
ทดลองในการลดความชื้ น 14 เปอร์ เซ็ นต์ ที่ อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซี ยส จะใช้เวลา 45 นาที ที่ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส
จะใช้เวลา 33 นาที และที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซี ยส จะใช้เวลา 26 นาที เมื่อทาการเปรี ยบเทียบผลทั้งช่วง 3 อุณหภูมิ แสดง
ให้เห็ นว่าในอัตราความเร็ วลมที่ 2.25 เมตรต่อวินาที อุณหภูมิที่ 70 องศาเซลเซี ยส จะใช้เวลาน้อยที่สุด ในการลดความชื้ น
จากภาพที่ 12 จะเห็นได้วา่ จากค่าความชื้นของเมล็ดข้าวที่ 21-14 เปอร์ เซ็นต์ ในเวลา 31 นาที เฉลี่ย แล้วจะใช้เวลา 3-4 นาที
สามารถลดค่าความชื้นได้ 1 เปอร์เซ็นต์ และมีประสิ ทธิภาพในการใช้เวลาลดค่าความชื้นเร็ วกว่าอุณหภูมิที่ 60 องศาเซลเซียส
ถึง 7 นาที และ อุณหภูมิที่ 50 องศาเซลเซียส ถึง 19 นาที
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ภาพที่ 12 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นของเมล็ดข้าวเปลือก (%) และเวลาในการอบแห้ง (min)ที่ความเร็ ว
2.25 m/s
5. ผลการทดลองหาผลของความเร็ วลมที่ 2.50 เมตรต่อวินาที ที่อุณหภูมิ 50,60และ70 องศาเซลเซียส ซึ่ งได้ผลการ
ทดลองในการลดความชื้ น 14 เปอร์ เซ็ นต์ ที่ อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซี ยส จะใช้เวลา 45 นาที ที่ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส
จะใช้เวลา 32 นาที และที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส จะใช้เวลา 24.5 นาที เมื่อทาการเปรี ยบเทียบผลทั้งช่วง 3 อุณหภูมิ แสดง
ให้เห็ นว่าในอัตราความเร็ วลมที่ 2.50 เมตรต่อวินาที อุณหภูมิที่ 70 องศาเซลเซี ยส จะใช้เวลาน้อยที่สุด ในการลดความชื้ น
จากภาพที่ 13 จะเห็นได้วา่ จากค่าความชื้นของเมล็ดข้าวที่ 21-14 เปอร์ เซ็นต์ ในเวลา 31 นาที เฉลี่ยแล้วจะใช้เวลา 3-4 นาที
สามารถลดค่าความชื้นได้ 1 เปอร์เซ็นต์ และมีประสิ ทธิภาพในการใช้เวลาลดค่าความชื้นเร็ วกว่าอุณหภูมิที่ 60 องศาเซลเซียส
ถึง 7.5 นาที และ อุณหภูมิที่ 50 องศาเซลเซียส ถึง 20.5 นาที
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ภาพที่ 13 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นของเมล็ดข้าวเปลือก (%) และเวลาในการอบแห้ง (min)ที่ความเร็ ว
2.50 m/s
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สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการทดสอบค่าปั จจัยที่เหมาะสมต่อกระบวนการอบแห้งข้าวเปลือก พบว่า ค่าอัตราความเร็ วลมที่ใช้ในการ
อบแห้งที่ความเร็ ว 2.50 เมตรต่อวินาที เวลา 24.50 นาที ในช่วงอุณหภูมิที่ 70 องศาเซลเซียส เป็ นช่วงปั จจัยที่เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ภาพสาหรับการลดความชื้นของข้าวเปลือกพันธุ์พิษณุโลก 2 ปริ มาณ 0.5 กิโลกรัม ให้มีค่าความชื้นตามมาตรฐาน
14 เปอร์ เซ็ นต์ และใช้เวลาน้อยที่ สุด อีกทั้งข้าวเปลือกที่ ผ่านกระบวนการอบแห้งที่ พฒ
ั นาขึ้ นไม่มีการแตกหักของเมล็ด
ข้าวเปลือก

กิตติกรรมประกาศ
บทความวิจยั ฉบับนี้สาเร็ จได้ โดยได้รับทุนวิจยั จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
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การศึกษาระดับผลกระทบของปัจจัยและต้ นทุนด้ านโลจิสติกส์ ของอุตสาหกรรมแปรรู ปกล้ วย
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
The Study Of Impact Level And Logistics Cost Of Banana Processing Plants
In Lower Northern Region
พินิจ บุญเอี่ยม1* ภาคภูมิ ใจชมพู1 และ นรุ ตม์ คล้ายเคลื่อน2
Pinich Booniam1* Phakpum Jaichomphu 1 and Nirut Klaiklairn 2

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ เป็ นการศึ กษาระดับผลกระทบของปั จจัยด้านโลจิ สติ กส์ ของโรงงานแปรรู ป กล้วยในเขตภาคเหนื อ
ตอนล่างโดยเครื่ องมือที่ใช้ในการทาวิจยั จะใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ผลที่ได้พบว่าด้านเครื่ องจักรและด้านวัตถุดิบ
ของโรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิ จชุมชน (SMCEs) มีระดับผลกระทบค่อนข้างมากเนื่ องจากการขาดการวางแผนการผลิต
และเครื่ องจักรมีการใช้มานาน ซึ่ งสอดคล้องกับปั ญหาการเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับงานในกิจกรรมแปรรู ปกล้วย
และกิ จกรรมบรรจุ ในส่ วนต้น ทุ นโลจิ ส ติ ก ส์ กรณี ศึกษาวิส าหกิ จชุ ม ชนและวิส าหกิ จชุ มชนขนาดกลางและขนาดย่อ ม
(SMEs) มีตน้ ทุนสิ นค้าคงคลังสูงที่สุดคิดเป็ น 5.652 บาทต่อกิโลกรัม และ 4.249 บาทต่อกิโลกรัมตามลาดับ ด้านต้นทุนการ
ขนส่งสิ นค้าวิสาหกิจชุมชนคิดเป็ น 3.405 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมคิดเป็ น 1.802 บาท
ต่อกิโลกรัม ด้านต้นทุนการบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชนคิดเป็ น 2.788 บาทต่อกิโลกรัม และวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและ
ขนาดย่อมคิดเป็ น 3.249 บาทต่อกิโลกรัม
คาสาคัญ : ต้นทุนโลจิสติกส์, โรงงานแปรรู ปกล้วย, วิสาหกิจชุมชน, วิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม
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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
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บทนา
การพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิ จชุมชนขนาดเล็ก (SMCEs) และวิสาหกิ จขนาดกลาง (SMEs) ก็เป็ นอีกกลไกหนึ่ งที่
ประเทศไทยและหลายประเทศนามาใช้ในการเตรี ยมความพร้อมและเพิ่มความเข้มแข็งให้กบั ภาคธุรกิ จและอุตสาหกรรม
ของประเทศ ทั้งนี้ จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องจนกลายเป็ นอุตสาหกรรมเพื่อการค้า ซึ่ งอุตสาหกรรมแปรรู ปกล้วยเป็ น
หนึ่ งในผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ แ ปรรู ป จากกล้ว ยของไทย ซึ่ งมี ค วามสามารถแข่ ง ขัน ได้ใ นตลาดโลก และได้รั บ ความนิ ย มจาก
ชาวต่างชาติ ซึ่ งสิ่ งสาคัญที่ควรสนใจสาหรับอุตสาหกรรมแปรรู ปกล้วยคือเรื่ องต้นทุนโลจิสติกส์ของธุรกิจกล้วยแปรรู ปซึ่ ง
เป็ นค่าใช้จ่ายที่สาคัญของต้นทุนราคาสิ นค้า ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ าจนถึงกระบวนการส่ งไปถึงมือลูกค้า ซึ่งที่ผ่านมากลุ่ม
SMCEs และ SMEs ยังไม่ค่อยมีความเข้าใจเกี่ยวกับโลจิสติกส์มากนักและในบางส่ วนมีการเก็บความลับทางธุรกิจ

โดยงานวิจยั ที่ มีผ่านมานักวิจัยจะมุ่งเน้นวิจยั ในส่ วนของกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ มากขึ้ นและการ
พัฒนาการตากกล้วยให้มีกาลังการผลิ ตสู งขึ้ นกว่าเดิ ม เช่นงานวิจยั เรื่ อง การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์กล้วยตากบางกระทุ่มของ
กฤษณา (2551) ซึ่ งจะเป็ นการมุ่งเน้นพัฒนาการออกแบบเพื่อส่ งเสริ มการขายและงานวิจยั อื่นที่เน้นเปลี่ยนจากกระบวนการ
ผลิตแบบเดิ มที่ ใช้การตากกับแดดโดยตรงมาเป็ นการใช้โดมกรี นเฮาส์พาราโบล่า ซึ่ งมีงานวิจยั ที่ ทาการศึ กษาต้นทุนและ
ปั จจัยในกระบวนการผลิ ตกล้วยตากไม่มากนัก ผูว้ ิจยั จึ งมี ความสนใจในการที่ จะศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อต้นทุ นและระดับ
ปั ญหาที่เกิดขึ้นในโรงงานแปรรู ปกล้วย รวมถึงการศึกษากรณี ตวั อย่างของต้นทุนโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นในโรงงาน

วิธีดาเนินการวิจัย
โดยทาการศึ กษาขั้น ตอนโซ่ อุ ปทานของการแปรรู ป กล้วย เพื่อน ากิ จกรรมที่ เกิ ด ขึ้ นในกระบวนการมาทาการ
วิเคราะห์ ตน้ ทุ นการจัดการโลจิ สติ กส์ และนาข้อมูลด้านต้นทุ นมาทาการออกแบบแบบสอบถามเพื่อน าผลลัพธ์ที่ ได้มา
วิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาถึงระดับผลกระทบของปั จจัยด้านต้นทุนโลจิสติกส์
2.1 การจัดการโลจิสติกส์
โลจิสติกส์ คือ “การออกแบบและการจัดการระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายหรื อการไหลของสิ นค้าและข้อมูล
จากต้นทางมายังบริ ษทั ที่บริ ษทั และออกจากบริ ษทั ไปยังลูกค้าอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล”หรื อ “ การเคลื่อนย้าย
พัสดุและข้อมูลตั้งแต่วตั ถุดิบไปจนเป็ นสิ นค้าสาเร็ จรู ปจากต้นทางไปยังปลายทางจนถึงผูบ้ ริ โภคโดยมีการประสานงานแต่
ละขั้น ตอนอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล” ซึ่ งจะเห็ นว่าโลจิ สติ กส์ น้ ันจะคลอบคลุมกิ จกรรมและกระบวนการ
เคลื่อนย้ายสิ นค้าทั้งหมดทุกระดับและขั้นตอนการปฏิบตั ิการโดยวิธีการเชิงระบบ ซึ่งบริ ษทั จะทาการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ
ของระบบสิ น ค้าภายในบริ ษ ัท ด้วยกัน แทนที่ จ ะแยกปฏิ บัติแ ต่ ละกิ จ กรรมอย่างที่ เคยท ามาและยอมรั บ การติ ด ต่ อและ
ประสานงานระหว่างบริ ษทั และองค์กรภายนอก นอกจากนี้ โลจิ สติกส์จะถูกมองอย่างเป็ นระบบและเป็ นกระบวนการที่ มี
ความต่อเนื่ องเสมือนแม่น้ าที่ไหลผ่านภูมิประเทศที่แตกต่างกันไป ความแตกต่างของพื้นที่ภูมิประเทศจึงไม่ใช่จุดสาคัญ แต่
ทว่าความสาคัญอยูท่ ี่การไหลของน้ า หรื อที่เรามักรู ้จกั ในชื่อแบบจาลองห่ วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Modeling) ซึ่ งเป็ น
การเชื่อมโยงกระบวนการไหลกันเป็ นลูกโซ่
2.2 ขั้นตอนในโซ่ อุปทานกล้ วย
จากผลการศึกษาที่ได้จากงานวิจยั ในครั้งนี้ ทาให้เข้าใจภาพรวมของกิจกรรมในการแปรรู ปกล้วยของวิสาหกิจ การไหล
ของอุตสาหกรรมกล้วยแปรรู ป แสดงถึงขั้นตอนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องในกิจกรรมในการแปรรู ปกล้วย ได้ดงั ภาพ 1 และอธิ บาย
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ความหมายของหมายเลขขั้นตอนที่เกิดขึ้นในกิจกรรมในการแปรรู ปกล้วยจากตาราง 1 ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้ อวัตถุดิบไป
จนถึงการขนส่งสิ นค้าไปจาหน่ายและการให้บริ การและการตลาด
ผู้ เกีย่ วข้ อง

เกษตรกร

โซ่ อปุ ทานกล้วยแปรรู ป

1

ผู้ ประกอบการ

2

3

ลูกค้ า

4

5

6

7

ภาพที่ 1 ผูเ้ กี่ยวข้องในขั้นตอนในโซ่อุปทานกล้วยแปรรู ป
ตารางที่ 1 กิจกรรมในการแปรรู ปกล้วย
หมายเลข
ขั้นตอน

รายละเอียดกิจกรรม

1

การจัดซื้อกล้วย

จัดซื้ อกล้วยจากเกษตรกร โดยรับซื้ อกล้วยจากเกษตรกรรายย่อย
และจากเกษตรกรที่ลงชื่อเป็ นสมาชิกของโรงงาน

2

การรับและการจัดเก็บกล้วย

รับกล้วยจาเกษตรกร ตรวจสอบเช็คกล้วย ตามเกณฑ์ที่กาหนดและ
นากล้วยไปเก็บรวมในโรงบ่ม มีผา้ คลุมปิ ดไม่ให้ถูกแสงแดด และ
ความชื้น เพื่อเตรี ยมนาไปแปรรู ป

3

กระบวนการผลิตกล้วยแปรรู ป

กระบวนการผลิตแปรรู ปกล้วยไปเป็ นผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรู ปโดย
การเตรี ยมกล้วยพนักงานทาการปอกเปลือกลอกเส้นข้างและคัด
กล้วยนากล้วยที่ได้ผา่ นกระบวนการอบ เก็บกล้วยคัดแยกและ
ตัดแต่ง

4

การบรรจุ

พนักงานทาการแยกและบรรจุผลิตภัณฑ์ตามขนาด น้ าหนักและ
ชนิ ดของผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรู ปในกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ตามประเภท
ของสิ นค้า

5

การจัดเก็บสิ นค้าคงคลัง

จัด เก็ บ สิ น ค้าผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ล้ว ยแปรรู ป โดยแยกตามชนิ ด ขนาด
น้ าหนัก ในคลังสิ น ค้าตามประเภทสิ น ค้าและล๊อ ตการผลิ ต เพื่ อ
เตรี ยมจาหน่าย

6

การขนส่งสิ นค้า

จัดส่งสิ นค้าตามคาสัง่ ซื้อโดยรถขนส่งของทางโรงงาน ไปยังแหล่ง
จาหน่าย

7

การบริ การและการตลาด

การให้ บ ริ การสั่ ง สิ น ค้า ทางช่ อ งทางการติ ด ต่ อ ทางโทรศัพ ท์
อินเตอร์เน็ตและการออกบูธประชาสัมพันธ์สินค้า
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2.3 การสร้ างแบบสอบถามและสถิติ
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือวิจยั ที่นิยมใช้กนั มากในหมู่นกั วิจยั ทั้งนี้ เพราะการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามเป็ นวิธีที่สะดวกและสามารถใช้วดั ได้อย่างกว้างขวางแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นรู ปของคาถามเป็ น
ชุดๆที่ ได้ถูกรวบรวมไว้อย่างมีหลักเกณฑ์และเป็ นระบบเพื่อใช้วดั สิ่ งที่ ผวู ้ ิจยั ต้องการจะวัดจากกลุ่มตัวอย่างหรื อประชากร
เป้ าหมายให้ได้มาซึ่ งข้อเท็จจริ งทั้งในอดี ตปั จจุบนั และการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
สามารถทาได้ดว้ ยการสัมภาษณ์หรื อให้ผตู ้ อบตอบด้วยตนเองสาหรับบทความนี้ จะมุ่งเน้นที่การสร้างแบบสอบถามสาหรับ
ให้ผตู ้ อบตอบด้วยตนเองมีการกล่าวถึงโครงสร้างของแบบสอบถามขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามและข้อเด่นข้อด้อยของ
การใช้แ บบสอบถามที่ ใ ห้ ผู ้ต อบตอบด้วยตนเองเพื่ อ ให้ นัก วิจัย หรื อ ผูท้ ี่ ส นใจสามารถสร้ างแบบสอบถามที่ ต รงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั และเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างหรื อประชากรเป้ าหมายอันจะนามาซึ่ งผลการวิจยั ที่ความถูกต้องและ
เชื่อถือได้มากที่สุดดังรายละเอียดต่อไปนี้
สถิติที่ใช้ในการวิจยั เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลซึ่งสถิตที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นกลุ่มสถิติที่วเิ คราะห์ขอ้ มูลแล้วพรรณนาหรื อบรรยายให้เห็นลักษณะ
สมบัติของสิ่ งที่ ศึกษาหรื อปรากฏการณ์ ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งโดยเฉพาะซึ่ งอาจเป็ นประชากรกลุ่มเล็กหรื อกลุ่มใหญ่ ได้
แต่ผลที่ได้จากการศึกษานั้นจะบอกได้เพียงเฉพาะลักษณะของกลุ่มที่ศึกษาเท่านั้น แต่ไม่สามารถนาผลสรุ ปที่ได้ไปอ้างอิง
หรื อทานายค่าของกลุ่มอื่นได้ สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้สาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูล 2 กลุ่มดังนี้ (Guildford an Fruchter,1981)
1.การวัดแนวโน้มสู่ ศูนย์กลาง (Central Tendency) เป็ นการหาค่ากลางหรื อตัวแทนของข้อมูลแต่ละชุดเพื่อให้ทราบค่าตัว
แทนของข้อมูลต่อไปนี้ได้แก่
1.1 มัชฌิมเลขคณิ ตหรื อค่าเฉลี่ย (Mean)
1.2 มัธยฐาน (Median) เป็ นค่ากึ่งกลางของข้อมูลแต่ละชนิด
1.3 ฐานนิยม (Mode) เป็ นค่าที่ซ้ ากันมากที่สุด
2. การวัดการกระจาย (Variation) เป็ นการหาค่าความใกล้เคี ยงกันหรื อความมากน้อยของการกระจายของข้อมูล ถ้าหาก
ข้อมูลมีการกระจายมากแสดงว่าข้อมูลแต่ละตัวมีความแตกต่างกันมากในทางตรงข้ามกันถ้าหากข้อมูลมีการกระจายน้อยก็
หมายความว่าข้อมูลแต่ละตัวมีค่าใกล้เคียงกัน สถิติที่ใช้ในการกระจายได้แก่
2.1 ค่ าเบี่ ยงเบนเฉลี่ ย (Mean Deviation, MD) เป็ นค่ าเฉลี่ ย ของค่ าเบี่ ยงเบนของข้อ มู ล แต่ ล ะตัวที่ เบี่ ยงเบนจาก
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลของกลุ่มโดยทัว่ ไป สถิติน้ ีไม่ค่อยนิยมใช้กนั มาก
2.2 ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, SD) เป็ นค่าที่ ใช้วดั การกระจายของข้อมูลเพื่อพิจารณาว่าคะแนน
แต่ละตัวจะแตกต่างไปจากค่ากลางมากน้อยเพียงใด

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย
ตารางที่ 2 แสดงเกณฑ์การเปรี ยบเทียบระดับความสาคัญของปั จจัยที่มีผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์ซ่ ึ งแบ่งระดับปั จจัย
เป็ น 3 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับปั จจัย S คือ ปั จจัยที่สาคัญค่อนข้างน้อย มีเกณฑ์การเปรี ยบเทียบคะแนน 0.00-1.66 คะแนน 2.
ระดับปั จจัย M คือ ปั จจัยที่ สาคัญระดับปานกลาง มีเกณฑ์การเปรี ยบเที ยบคะแนน 1.66-3-33 คะแนน และ ระดับปั จจัย L
คือ ปั จจัยที่สาคัญค่อนข้างมาก มีเกณฑ์การเปรี ยบเทียบคะแนน 3.33-5.00 คะแนน
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ตารางที่ 2 แสดงเกณฑ์การเปรี ยบเทียบระดับความสาคัญของปั จจัยที่มีผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์
ระดับปั จจัย
เกณฑ์การเปรี ยบเทียบคะแนน
ระดับความสาคัญของปั จจัย
S

0.00-1.66

ปั จจัยที่สาคัญค่อนข้างน้อย

M

1.66-3-33

ปั จจัยที่สาคัญระดับปานกลาง

L

3.33-5.00

ปั จจัยที่สาคัญค่อนข้างมาก

ปั จจัยที่ มีผลกระทบต่อต้นทุ นโลจิ สติกส์ จากการศึ กษาปั จจัยทั้ง 5 ด้านที่ มีผลกระทบต่อต้นทุนโลจิ สติ กส์ของ
ธุรกิจโรงงานแปรรู ปกล้วย มาทาการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของระดับความสาคัญโดยที่กาหนดค่าระดับความสาคัญ
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานและระดับผลกระทบของปั จจัยที่ ส่งผลกระทบต่อต้นทุ นโลจิ
สติกส์ของธุรกิจโรงงานแปรรู ปกล้วยซึ่ งจะเห็ นว่าปั จจัยที่มีผลต่อโรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิจชุมชนที่ สุดคือด้านวัตถุดิบ
(3.71) ซึ่ งโรงงานเห็ นว่าปั จจัยด้านวัตถุดิบเป็ นการขาดแคลนกล้วยของตลาดทาให้ขาดวัตถุดิบในการผลิตส่ วนปั จจัยที่มีผล
ต่อต้นทุนโลจิสติกส์ของโรงงานแปรรู ปวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2.63) ในด้านวัตถุดิบเช่นเดียวกัน เนื่ องจากเป็ น
โรงงานแปรรู ปวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมมี ผลผลิตมากและจะต้องมี การหาวัตถุดิบในการผลิตให้มากพอที่ จะ
ตอบสนองความต้องการของตลาด
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลกระทับของปั จจัยด้านต้นทุนโลจิสติกส์
ด้านต้นทุนโลจิสติกส์
1.ด้านพนักงาน
2.ด้านเครื่ องจักร
3.ด้านวัตถุดิบ
4.ด้านบริ หารจัดการ
5.ด้านเงินทุน

x
3.04
3.33
3.71
3.11
3.22

SMCEs
SD.
0.502
0.875
0.693
0.570
0.621

ระดับ
M
L
L
M
M

x
2.47
2.17
2.63
2.17
2.53

SMEs
SD.
0.502
0.553
0.597
0.701
0.536

ระดับ
M
M
M
M
M

เมื่อทาการศึกษาระดับความสาคัญของปัจจัยพบว่าปั จจัยที่มีความแตกต่างกันคือปั จจัยทางด้านเครื่ องจักรและปั จจัย
ทางด้านวัตถุดิบโดยโรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิ จชุมชนพบว่าเป็ นปั ญหาที่ มีความสาคัญระดับมากส่ วนโรงงานแปรรู ป
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพบว่าเป็ นปั ญหาที่มีความสาคัญระดับปานกลาง สรุ ปต้นทุนโลจิสติกส์ของโรงงานแปร
รู ปกล้วย = ต้นทุนการขนส่งสิ นค้า+ต้นทุนการจัดให้มีสินค้าคงคลัง+ต้นทุนการบริ หารจัดการ
ตารางที่ 4 แสดงสรุ ปต้นทุนโลจิสติกส์ของธุรกิจโรงงานแปรรู ปกล้วยซึ่ งจะเห็นว่าที่มีผลต่อโรงงานแปรรู ปกล้วย
วิสาหกิจชุมชนที่สุดคือต้นทุนการจัดให้มีสินค้าคงคลังที่ 5.652 บาท/กิโลกรัม ต้นทุนการขนส่ งสิ นค้า 3.405 บาท/กิโลกรัม
และต้นทุนการบริ หารจัดการ 2.788 บาท/กิโลกรัม ส่ วนต้นทุนโลจิสติกส์ของโรงงานแปรรู ปวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่มีผลต่อโรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิจชุมชนที่สุดคือต้นทุนการจัดให้มีสินค้าคงคลังที่ 4.249 บาท/กิโลกรัม ต้นทุนการ
บริ หารจัดการ 3.249 บาท/กิโลกรัม และต้นทุนการขนส่งสิ นค้า 1.802 บาท/กิโลกรัม
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ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลกระทับของปั จจัยด้านต้นทุนโลจิสติกส์
ขนาดโรงงาน
ต้นทุนการขนส่งสิ นค้า
ต้นทุนการจัดให้มีสินค้าคงคลัง
ต้นทุนการบริ หารจัดการ
รวมต้นทุน
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
โลจิสติกส์

SMCEs
3.405
5.652
2.788
11.845

SMEs
1.802
4.249
3.249
9.3

จากการวิเคราะห์ ขอ้ มูลของต้นทุ นการขนส่ งโรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิ จชุ มชนมีตน้ ทุ นค่าขนส่ งมากกว่า
โรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมเนื่ องจากโรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิ จชุมชนมีการขนส่ งไปยัง
ลูกค้ามีระยะทางการขนส่ งที่ ใกล้กว่าโรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการขนส่ งไปยังลูกค้าแต่
น้ าหนักที่ทาการบรรทุกมีจากัดกว่าโรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดังนั้นเมื่อทาการคานวณต้นทุน
การขนส่ งโรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิ จชุมชนจึ งมีตน้ ทุนค่าขนส่ งสู งกว่าโรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิ จขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเมื่อรวมแล้วต้นทุนค่าขนส่งก็เลยมีมูลค่ามากกว่าโรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต้นทุนการจัดให้มีสินค้าคงคลังโรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมมี ตน้ ทุ นการจัดให้มี
ของคงคลังมากกว่าโรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิจชุมชนเนื่ องจากโรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี
ปริ มาณการจัดเก็บสิ นค้าคงคลังที่ มากกว่าทาให้มีตน้ ทุนด้านค่าน้ าค่าไฟที่ สูงกว่าเพราะมีปริ มาณสิ นค้าคงคลังที่ มากกว่า
ดังนั้นเมื่อนาต้นทุนการจัดให้มีสินค้าคงคลังหลายๆด้านมารวมกันจึงทาให้โรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิจชุมชนมีตน้ ทุนสู ง
กว่าโรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต้นทุนการบริ หารจัดการเมื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าโรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี
ต้นทุนการบริ หารจัดการมากกว่าโรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิจชุมชนเนื่องจากโรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อ มมี ก ารติ ด ต่ อ ซื้ อ ขายในแต่ ล ะวัน มากกว่าโรงงานแปรรู ป กล้ว ยวิส าหกิ จชุ ม ชนแต่ ร ะยะเวลาที่ ใช้ในการโทร
ติดต่อสื่ อสารค่าเอกสารที่ ใช้ค่าอุปกรณ์ ในการจัดการคาสั่งซื้ อและสารสนเทศมี ตน้ ทุ นสู งพอๆกับโรงงานแปรรู ปกล้วย
วิสาหกิจชุมชนเมื่อทาการคานวณต้นทุนต่อหน่วยจึงทาให้มีตน้ ทุนสูงกว่าโรงงานแปรรู ปกล้วยวิสาหกิจชุมชน

สรุ ปผลการวิจัย
งานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อต้นทุ นโลจิ สติกส์การคานวณต้นทุ นโลจิสติกส์และแนวทางการลด
ต้นทุนโลจิ สติกส์ ของธุ รกิ จอุตสาหกรรมแปรรู ปกล้วยในเขตภาคเหนื อตอนล่างซึ่ งผูท้ าวิจยั ได้ดาเนิ นการศึ กษาวิเคราะห์
ข้อมูลและนาเสนอเป็ นลาดับดังต่อไปนี้ ระดับผลกระทบของปั จจัยที่มีผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์โรงงานแปรรู ปกล้วยพบว่า
ปั จจัยที่มีความแตกต่างกันคือปั จจัยทางด้านวัตถุดิบและปั จจัยทางด้านเครื่ องจักรซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภาณุ (2551)
เรื่ อง สภาพปั ญ หาของการพัฒ นาอุต สาหกรรมกล้วยตากในจังหวัดพิ ษ ณุ โลก ที่ ผ ลการประเมิ น ปั ญ หาเรื่ องวัตถุ ดิบ ใน
ระดับสูง ในปั ญหาคุณภาพวัตถุดิบไม่ได้ตามมาตราฐานที่กาหนด และงานวิจยั ของ ไกรพล (2556) เรื่ องการศึกษาปั ญหาและ
ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของธุรกิจโรงสี ขา้ วในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยด้านเครื่ องจักร ด้านวัตถุดิบ โรงสี ขา้ วมีปัจจัยที่ส่งผล
ต่อต้นทุนโลจิสติกส์ระดับค่อนข้างมาก ส่ วนระดับผลกระทบที่ศึกษาด้านพนักงาน ด้านการบริ หารจัดการและด้านเงินทุนมี
ระดับผลกระทบปานกลาง
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เอกสารอ้างอิง
มารยาท โยทองยศ. (ม.ป.ป.). การสร้ างแบบสอบถามเพื่ อ การวิ จัย . สถาบั น วิ จัย มหาวิ ท ยาลัย กรุ ง เทพ. ,ข้อ มู ล จาก
http://www.bcn.ac.th/web/2007/KM_Research (วันที่สืบค้นข้อมูล 11 มกราคม 2559)
กัลยา วานิชย์บญั ชา. (2548). การใช้ SPSS for Window ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุ งเทพฯ: ธรรมสาร.
กัลยา วานิชย์บญั ชา. (2553). การวิเคราะห์สถิติ: สถิติสาหรับการบริ หารและวิจยั (พิมพ์ครั้งที่ 12). กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาณุ บูรณจารุ กร, จักรทอง ทองจัตุ และอัจฉราวดี แก้ววรรณดี. (2551). สภาพปั ญหาของการพัฒนาอุตสาหกรรมกล้วยตากใน
จังหวัดพิษณุโลก. Journal of Community Development Research 2008 2(2):17-27.
ไกรพล ภักดี ภูวนารถ. ( 2556). การศึ กษาปั ญ หาและต้นทุ นด้านโลจิ สติ กส์ ของธุ รกิ จโรงสี ขา้ วในเขตภาคเหนื อตอนล่าง.
วิทยานิพนธ์ วท.ม.มหาวิทยาลัยนเศวร
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..

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

1317

ศึกษาตู้อบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์
Study of Solar Energy by Drying Machine
กิตติศกั ดิ์ ทวีสินโสภา1* ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา2 นพรัตน์ สุขลิ้ม1 และ รัฐศาสตร์ พันธรักษ์1
Kittisak Thaweesinsopha1* Fapilai Thaweesinsopha2 Nopparat Suklim1 and Rattasant Pantarak1

บทคัดย่อ
โครงงานฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและออกแบบสร้างชุดอบแห้งพลังงานร่ วมต้นแบบ เพื่อหาค่าอุณหภูมิการ
อบแห้งแบบอัตโนมัติ และเพื่อศึ กษาชุดควบคุมอุณหภูมิ โดยมีวิธีการทางานแบ่งออกเป็ นการออกแบบและสร้างชุดตูอ้ บ
แห้งพลังงานร่ วมต้น แบบ และออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลเพื่ อวัดค่าอุณ หภูมิของชุ ดอบแห้งที่ ผลิ ตได้มาเปรี ยบเที ยบกับ
อุณหภูมิภายนอกตู ้
ผลจากการดาเนิ นโครงงาน ได้ชุดอบแห้งพลังงานร่ วมต้นแบบ และผลจากการทดลองของอุณหภูมิภายในตูอ้ บมี
ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่46.29องศาเซลเซี ยส ส่ วนอุณหภูมิเฉลี่ยภายนอก มี ค่าเฉลี่ ยของอุณ หภูมิอยู่ที่ 32.91 องศาเซลเซี ยส และค่า
กาลังไฟฟ้ าที่ใช้ท้ งั เฉลี่ยอยูท่ ี่ 84.4 วัตต์ จากผลการทดลอง ณ ช่วงเวลา 9.00-17.00 น. เป็ นช่วงเวลาที่ เหมาะสมในการตาก
และผลจากการทดลองการตากวัตถุดิบชนิ ดพริ กพริ กชี้ฟ้าทาการทดสอบ 3 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ผลปรากฏ ว่าวัตถุดิบทั้งต้นมี
น้ าหนัก 1 กิ โลกรัม หลังจากการทดสอบ 3 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน น้ าหนักที่ เหลือของวัตถุดิบประมาณ 235 กรัม คิดเป็ น 23.5
เปอร์เซ็นต์
คาสาคัญ : พลังงานแสงอาทิตย์, 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
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บทนา
การถนอมอาหารของคนไทยเรามีหลายวิธีอาทิ เช่น การดอง การเก็บไว้ในตูเ้ ย็น เพื่อที่ จะเก็บรักษาอาหารไว้ ให้
สามารถอยูไ่ ด้นานเพื่อจะนามาประกอบอาหารในภายหลัง การอบแห้งก็เป็ นหนึ่งวิธีที่สามารถถนอมอาหารได้อย่างดีเช่นกัน
ตูอ้ บแห้งในปั จจุบนั มีหลายรู ปแบบ โดยสามารถแบ่งความแตกต่างของตูอ้ บแห้ง โดยตูจ้ ากเชื้อเพลิงที่ใช้ในการอบแห้ง ซึ่งมี
ทั้งเชื้อเพลิงที่เป็ นของแข็ง ของเหลวและก๊าซ โดยของแข็งนั้นอาจเป็ นเชื้อเพลิงประเภทไม้ ถ่านหรื อของที่เหลือจากเกษตร
หลังการเก็บเกี่ยวแล้ว ของเหลวนั้นอาจเป็ นน้ าหรื อน้ ามัน ส่ วนก๊าซอาจจะใช้ก๊าซ LPG ในการใช้ทาความร้อน ซึ่ งตูอ้ บที่ใช้
ก๊าซ LPG ในการทาความร้อนนั้น จะทาให้อุณหภูมิเริ่ มต้นไปถึงอุณหภูมิที่ใช้งานจะสูญเสี ยพลังงานเป็ นจานวนมาก จะเห็น
ได้วา่ เชื้อเพลิงเหล่านี้สามารถสร้างมลภาวะ หรื อสารเคมีตกค้างได้
ปั ญหาปั จจุบนั จากการตากแห้งโดยทัว่ ไปจะตากแห้งข้างๆถนนซึ่ งเป็ นพื้นที่ โล่งมีแดดส่ องถึง แต่จะมีปัญหาใน
เรื่ องฝุ่ นละออง มีเชื้อจุลินทรี ย ์ แมลงวันตอมเป็ นพาหะนาเชื้อโรค และทาให้เกิดหนอนขึ้นได้ การตากอาจมีปัญหาเรื่ องเชื้อรา
เป็ นเหตุให้เก็บไว้ได้ไม่นาน ดังนั้นการอบแห้งในที่มิดชิดสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้วธิ ี ตากแห้งด้วยแสงอาทิตย์จะมีความ
สะดวกและสิ้นค่าใช้จ่ายน้อย โดย เฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นแหล่งกาเนิดความร้อนที่ได้มาโดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย แต่
ยังคงมีปัญหาในส่วนการควบคุมอุณหภูมิเมื่อมีสภาวะที่ไม่เกิดแสงจากดวงอาทิตย์จะส่งผลต่อการทางานของตูอ้ บแห้ง
จากที่กล่าวมาข้างต้นคณะผูจ้ ดั ทาจึงมีความสนใจที่จะสร้างตูอ้ บแห้งโดยใช้พลังร่ วมระหว่างพลังงานความร้อนจาก
ดวงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานความร้อนจากหลอดไส้ ดังนั้นการจัดทาเครื่ องอบแห้งจะเป็ นการช่วยเกษตรกรอีกทางหนึ่ง ทาให้
อาหารถูกสุขลักษณะ ลดการปนเปื้ อนจากฝุ่ นละออง และแมลงรบกวน ได้เป็ นอย่างดี
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วิธีดาเนินการวิจัย
ในงานวิจยั นี้จะศึกษาทฤษฎีการอบแห้งใช้พลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบ
และแก้ไข ตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นาไปสู่การวิเคราะห์ผลการทดลองโดยแสดงตามภาพ
เริ่ มต้น
ศึกษาทฤษฎีการอบแห้งใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์
สร้างชิ้นงาน

ทดสอบการ

ไม่ผา่ น

ทางาน

ปรับปรุ งและแก้ไข

ผ่าน
วิเคราะห์และสรุ ปผลการ
ทดลอง
สิ้นสุด
ภาพที่ 1 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินโครงการ
จากภาพที่ 1 แสดงแผนผัง การท างานขั้น ตอนและวิธี ก ารด าเนิ น โครงการซึ่ งประกอบด้ว ย1.ศึ ก ษาทฤษฎี
การอบแห้งใช้พ ลังงานแสงอาทิ ต ย์ 2.ออกแบบและติ ดตั้งอุ ป กรณ์ 3.ทดสอบและแก้ไข ตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิ ต ย์
4.วิเคราะห์ผลการทดลอง 5.สรุ ปผลการทดลอง จากข้อความข้างต้นได้ออกแบบขั้นตอนงานวิจยั ออกเป็ นสองรู ปแบบ
1. ออกแบบโครงสร้ างตู้อบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์
ประกอบด้วย พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์และพลังงานความร้อนจากชุดให้ความร้อนเพิ่มเติม
1.1 ออกแบบโครงสร้างตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

ภาพที่ 2 ออกแบบโครงสร้างตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
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จากภาพที่ 2 แสดงการออกแบบด้วยการจากัดของพื้นที่ของตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ทาให้การออกแบบ
เพื่อให้การกระจายความร้อนได้อย่างสม่าเสมอทัว่ ทั้งตู ้
1.2 ออกแบบโครงสร้างฐานตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

ภาพที่ 3 ออกแบบโครงสร้างฐานตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ในการออกแบบโครงสร้าง ในการติดตั้งอุปกรณ์และตูอ้ บแห้ง ใช้ในการทางานเพื่อสะดวกในการรับแสงทั้ง
สองข้าง
1.3 ออกแบบโครงสร้างโดยรวมตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

ภาพที่ 4 รวมตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
จากการออกแบบโครงสร้ างตู ้อ บแห้ ง พลัง งานแสงอาทิ ต ย์ แ ละออกแบบโครงสร้ างฐานตู ้อ บแห้ ง พลังงาน
แสงอาทิตย์ พอนาภาพทั้งสองมาวางด้วยกันให้เป็ นชิ้นงานเดียวกัน จึงได้แบบตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สมบูรณ์
2. ออกแบบวิธีการเก็บข้ อมูล
2.1 เก็บค่าความร้อนและการใช้พลังงานของตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบไม่มีวดั ถุดิบ (No Load)
หมายถึงการทดสอบตัวเครื่ องแบบไม่มีวตั ถุดิบในการทดลอง
2.2 เก็บค่าความร้อนและการใช้พลังงานของตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบมีวดั ถุดิบ (Load)
หมายถึงการทดสอบการตากโดยมีวตั ถุดิบชนิดพริ กชี้ฟ้า
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ภาพที่ 5 โครงสร้างตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ส่วนประกอบของตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ หมายเลข 1 พัดลมดูดอากาศ หมายเลข 2 ชุดควบคุมอุณหภูมิ
หมายเลข 3 หลอดไส้ หมายเลข 4 สาหรับใส่ถาดเพื่ออบแห้ง หมายเลข 5 กระจก

ผลและวิจารณ์ผล
จากการศึกษาค้นคว้าหลักการทางานของตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบควบคุมทั้งหมดมาจาก
โซล่าเซลล์เข้าแบตเตอรี่ โดยใช้อินเวอร์เตอร์แปลงแรงดันให้เป็ น 220 Vac เพื่อนาไปจ่ายให้กบั ชุดความคุมอุณหภูมิอตั โนมัติ
จากนั้นก็เริ่ มทางานและชาร์ จไฟเข้าระบบไปพร้อมกัน ในช่วงที่อุณหภูมิไม่ถึงตามที่ตอ้ งการชุดควบคุมอุณหภูมิความร้อนก็
เริ่ มทางานหลอดไฟติด พออุณหภูมิถึงตามกาหนดระบบควบคุมอุณหภูมิความร้อนก็จะตัดการทางาน
1. ผลจากการออกแบบตู้อบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์
1.1 ผลจากการออกแบบโครงสร้างตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

ภาพที่ 6 โครงสร้างตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
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ผลจากการโครงสร้างฐานตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

ภาพที่ 7 โครงสร้างฐานตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.3 ผลจากการออกแบบโครงสร้างโดยรวม

ภาพที่ 8โครงสร้างรวมตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2. ผลจากการทดลองตู้อบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์
เป็ นการทดลองหาอุ ณ หภู มิภ ายในตู ้ นอกตู ้ ความชื้ น และการใช้พ ลังงาน ตั้งแต่ เวลา 07.00-18.00น. เป็ น
ค่าเฉลี่ยของค่าต่างๆ ข้างต้นโดยการออกแบบเป็ นชุดการทดลอง 3ครั้ง ครั้งละ3วัน
2.1 ผลการทดลองเก็บค่าอุณหภูมิ ความชื้น และค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า ช่วงเวลา 07.00 –
18.00 น. (ไม่มีวตั ถุดิบ)
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ตารางที่ 1 ผลการทดลองเก็บค่าอุณหภูมิ ความชื้น และและค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า ช่วงเวลา 07.00 –18.00 น. (ไม่มีวตั ถุดิบ)
เวลา
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00

อุณหภูมิภายใน
25.0
27.5
33.0
39.0
43.0
43.5
38.0
43.0
50.0
50.5
53.0
55.0
59.0
57.5
54.0
54.5
55.0
56.5
52.0
43.0
40.0
36.5
30.0

อุณหภูมิภายนอก ความชื้นภายใน
23.8
75.0
25.0
74.5
26.0
65.0
27.8
55.0
29.0
35.0
30.4
35.0
31.1
35.0
33.1
35.0
35.5
35.0
38.4
35.0
39.4
35.0
40.1
35.0
41.0
35.0
41.8
35.0
42.4
35.0
42.0
35.0
41.0
35.0
43.6
35.0
40.7
35.0
37.3
35.0
33.8
35.0
32.3
35.0
31.5
35.0

กาลังไฟฟ้าที่ใช้ในระบบ
332.6
341.8
347.2
7.8
7.3
7.9
8.6
7.4
8.6
8.6
8.6
8.6
8.6
8.6
8.5
8.6
7.1
8.2
8.6
8.6
7.8
7.9
6.7

กราฟแสดงผลการทดลองเก็บค่าอุณหภูมิ ความชื้น และค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า ช่วงเวลา 07.00 –
18.00 น. (ไม่มีวตั ถุดิบ)
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อุณหภูมิภายในและภาคนอกตูต้ ากแห้ง (เฉลี่ย No Load)
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18:00

0

กาลังไฟฟ้าที่ใช้ใน
ระบบ

เวลา

ภาพที่ 9 อุณหภูมิ ความชื้น และค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า ช่วงเวลา 07.00 –18.00 น. (ไม่มีวตั ถุดิบ)
จากผลการทดลองในตารางที่ 1 ภาพที่ 9 เป็ นการทดลองหาอุณ หภูมิภายในตู ้ นอกตู ้ และความชื้ น ตั้งแต่เวลา
07.00-18.00 น. จะเห็นได้วา่ อุณหภูมิภายในสู งสุดอยูท่ ี่ 59 องศาเซลเซี ยส ภายนอกอยูท่ ี่ 41องศาเซลเซี ยส และความชื้นอยูท่ ี่
35 เปอร์เซ็นต์
2.2 ผลการทดลองเก็ บ ค่ า อุ ณ หภู มิ ความชื้ น และค่ า การใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า ช่ ว งเวลา 07.00 –18.00 น.
(เฉลี่ย วันที่ 1)
ตารางที่ 2 ผลการทดลองเก็บค่าอุณหภูมิ ความชื้น และและค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า ช่วงเวลา 07.00 –18.00 น. (เฉลี่ย วันที่ 1)
เวลา
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30

อุณหภูมิภายใน
25.33
28.00
32.00
37.33
40.33
47.00
51.00
52.67
53.33
50.33
54.00
57.33
57.67
56.67

อุณหภูมิภายนอก ความชื้นภายใน
24.63
75.00
25.03
75.00
26.93
62.00
28.60
44.00
29.53
41.33
30.80
35.00
32.07
35.00
32.87
35.00
34.43
35.00
34.77
35.00
36.20
35.00
36.83
35.00
37.60
35.00
37.23
35.00

กาลังไฟฟ้าที่ใช้ในระบบ
342.14
343.30
342.52
125.57
8.23
8.19
8.03
7.99
8.06
8.01
7.97
7.97
7.97
7.94
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14:00
54.33
38.23
35.00
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 ความชื้น และค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า ช่วงเวลา 07.00 –18.00 น. (เฉลี่ยวันที่ 1)
อุณหภูมิภายในและภาคนอกตูต้ ากแห้ง (เฉลี่ยวันที่ 1)
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14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

เวลา

ภาพที่ 10 อุณหภูมิ ความชื้น และค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า ช่วงเวลา 07.00 –18.00 น. (เฉลี่ยวันที่ 1)
จากผลการทดลองในตารางที่ 2 ภาพที่ 10 เป็ นการทดลองหาอุณหภูมิภายในตู ้ นอกตู ้ และความชื้น ตั้งแต่เวลา
07.00-18.00 น. จะเห็นได้วา่ อุณหภูมิภายในสูงสุดอยูท่ ี่ 57.67 องศาเซลเซียส ภายนอกอยูท่ ี่ 37.60องศาเซลเซียส และ
ความชื้นอยูท่ ี่ 35 เปอร์เซ็นต์
2.3 ผลการทดลองเก็ บ ค่ า อุ ณ หภู มิ ความชื้ น และค่ า การใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า ช่ ว งเวลา 07.00 –18.00 น.
(เฉลี่ย วันที่ 2)
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ตารางที่ 3 ผลการทดลองเก็บค่าอุณหภูมิ ความชื้น และและค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า ช่วงเวลา 07.00 –18.00 น. (เฉลี่ย วันที่ 2)
เวลา อุณหภูมิภายใน อุณหภูมิภายนอก ความชื้นภายใน กาลังไฟฟ้าที่ใช้ในระบบ
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 ความชื้น และค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า ช่วงเวลา 07.00 –18.00 น. (เฉลี่ยวันที่ 2)
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อุณหภูมิภายในและภาคนอกตูต้ ากแห้ง(เฉลี่ยวันที่ 2)
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เวลา

ภาพที่ 11 อุณหภูมิ ความชื้น และค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า ช่วงเวลา 07.00 –18.00 น. (เฉลี่ยวันที่ 2)
จากผลการทดลองในตารางที่ 3 ภาพที่ 11 เป็ นการทดลองหาอุณหภูมิภายในตู ้ นอกตู ้ และความชื้ น ตั้งแต่เวลา
07.00-18.00 น. จะเห็นได้วา่ อุณหภูมิภายในสูงสุ ดอยูท่ ี่ 58 องศาเซลเซี ยส ภายนอกอยูท่ ี่ 36.2 องศาเซลเซียส และความชื้นอยู่
ที่ 35 เปอร์เซ็นต์
2.4 ผลการทดลองเก็ บ ค่ า อุ ณ หภู มิ ความชื้ น และค่ า การใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า ช่ ว งเวลา 07.00 –18.00 น.
(เฉลี่ย วันที่ 3)
ตารางที่ 4 ผลการทดลองเก็บค่าอุณหภูมิ ความชื้น และและค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า ช่วงเวลา 07.00 –18.00 น.
(เฉลี่ย วันที่ 3)
เวลา
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30

อุณหภูมิภายใน
25.33
27.67
29.67
34.33
40.00
44.67
49.00
51.67
54.00
56.67
58.00
58.00
54.00
53.33

อุณหภูมิภายนอก ความชื้นภายใน
23.57
75.00
24.97
75.00
26.67
61.33
28.67
35.00
30.00
35.00
31.83
35.00
32.67
35.00
34.07
35.00
34.30
35.00
35.33
35.00
35.70
35.00
36.50
35.00
36.83
35.00
37.17
35.00

กาลังไฟฟ้าที่ใช้ในระบบ
328.37
330.90
335.21
115.59
8.16
8.33
8.44
8.07
8.56
8.64
8.66
8.72
8.46
9.03
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14:00
51.67
37.07
35.00
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 ความชื้น และค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า ช่วงเวลา 07.00 – 18.00 น. (เฉลี่ยวันที่ 3)
อุณหภูมิภายในและภาคนอกตูต้ ากแห้ง (เฉลี่ยวันที่ 3)
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เวลา

ภาพที่ 12 แสดงค่าอุณหภูมิ ความชื้น และค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า ช่วงเวลา 07.00 –18.00 น. (เฉลี่ยวันที่ 3)
จากผลการทดลองในตารางที่ 4 ภาพที่ 12 เป็ นการทดลองหาอุณหภูมิภายในตู ้ นอกตู ้ และความชื้ น ตั้งแต่เวลา
07.00-18.00 น. จะเห็นได้วา่ อุณหภูมิภายในสูงสุดอยูท่ ี่ 58 องศาเซลเซียส ภายนอกอยูท่ ี่36.50 องศาเซลเซียส และความชื้นอยู่
ที่ 35 เปอร์เซ็นต์

สรุ ปผลการวิจัย
ผลจากการดาเนิ นโครงงานตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิ ตย์ ผลที่ ได้จากการตากแห้งของโครงงานดังกล่าวพบว่า
การตากแห้งโดยทัว่ ไปที่ พ่ ึงพาแสงแดดเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิในการตากได้ และผลผลิตในการตาก
ระหว่างตูอ้ บแห้งที่สร้างขึ้นจะมีประสิ ทธิภาพสูงกว่าการตากแห้งโดยทัว่ ไปอย่างมีนยั ยะสาคัญ
ผลการทลองตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าเป็ นชนิ ดแรงดัน ผ่านตัวแปลงแรงดันให้เป็ น
220 Vac เพื่อจ่ายแรงดันไฟให้กบั ตัวควบคุมอุณหภูมิอตั โนมัติและชุดให้ความร้อน และผลการเก็บอุณหภูมิของตูอ้ บแห้ง
พลังงานแสงอาทิ ตย์ ผลการทดลอบเฉลี่ย3ครั้งของ(วันที่1)อุณหภูมิเฉลี่ยภายในตูอ้ ยูท่ ี่45.75 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิเฉลี่ย
ภายนอกตูอ้ ยูท่ ี่ 33.66 องศาเซลเซี ยส และค่าการใช้พลังงานเฉลี่ย 91.21วัตต์ ผลการทดลอบเฉลี่ย3ครั้งของ(วันที่ 2)อุณหภูมิ
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เฉลี่ยภายในตูอ้ ยูท่ ี่46.98 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิเฉลี่ยภายนอกตูอ้ ยูท่ ี่32.4 องศาเซลเซียส และค่าการใช้พลังงานเฉลี่ย 82.03
วัตต์ และผลการทดลอบเฉลี่ย3ครั้งของ(วันที่3) อุณหภูมิเฉลี่ยภายในตูอ้ ยูท่ ี่46.15 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยภายนอกตูอ้ ยูท่ ี่
32.66 องศาเซลเซียส และค่าการใช้พลังงานเฉลี่ย 79.95วัตต์
จากการทดลองพบว่า ณ ช่วงเวลาเริ่ มต้นระหว่างเวลา 07.00-09.00น.และช่วงเวลาเย็นตั้งแต่ 18.00น. ปรากฏว่า
ณ ช่วงเวลาดังกล่าวมีอุณหภูมิความร้อนต่าเนื่ องจากไม่มีแสงแดดส่ งผลให้ชุดควบคุมอุณหภูมิทางานอัตโนมัติ และผลจาก
การทดลองการตากวัตถุดิบชนิ ดพริ กพริ กชี้ฟ้าทาการทดสอบ 3 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ผลปรากฏ ว่าวัตถุดิบเริ่ มต้นมีน้ าหนัก 1
กิโลกรัม หลังจากการทดสอบ 3 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน น้ าหนักที่เหลือของวัตถุดิบประมาณ 235 กรัม คิดเป็ น 23.5 เปอร์เซ็นต์
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การศึกษาความเหมาะสมเชื้อเพลิงอัดเม็ดจากกะลามะพร้ าวและเปลือกมะพร้ าว
Feasibility Study of Fuel Pellets Of Coconut Shell and Coconut Husk
สุระศักดิ์ ศรี ปาน1* ชนิดา ป้ อมเสน1 ดุสิต สิ งห์พรหมมาศ2
บุญศรี คู่สุขธรรม3 และ อิศกฤตา โลหพรหม1
Surasak Sripan1* Chanida Pomsen1 Dusit Singpommat1
Boonsri Kusuktham2 and Itsagritta Lohaphrom1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึ กษาความเหมาะสมในการจัดการกะลามะพร้าวและเปลือกมะพร้าวซึ่ งเป็ นวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตร โดยนามาผลิตเป็ นเชื้อเพลิงอัดเม็ด การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ (1) การศึกษาตัวประสานและอัตราส่ วนที่
เหมาะสมในการผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ด และ (2) การศึกษาคุณสมบัติของเชื้อเพลิงอัดเม็ดที่ได้จากอัตราส่วนที่เหมาะสมในการ
ผลิต ระหว่างกะลามะพร้าวและเปลือกมะพร้าว จากนั้นตรวจวัดสมบัติทางกายภาพของเชื้อเพลิงอัดเม็ดได้แก่ ลักษณะรู ปร่ าง
และสมบัติทางเคมี ส่ วนที่ 1 ทาการทดลองที่อตั ราส่วนผสมโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) ต่อแป้ งมันที่อตั ราส่ วนต่าง ๆ คือ
90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50, 40:60, 30:70, 20:80 และ 10:90 โดยน้ าหนัก จากผลการทดลองพบว่าส่ วนผสมที่
เหมาะสมที่ สุด คือที่ อตั ราส่ วน 90:10 โดยน้ าหนัก ค่าความชื้น, ค่าเถ้า, ค่าสารระเหย, และค่าความร้อน มีค่าร้อยละ 10.26,
2.89, 70.17 และ 4,691.33 kcal/kg ตามลาดับ และส่ วนที่ 2 ทาการทดลองที่อตั ราส่ วนผสมของตัวประสานที่เหมาะสมที่สุด
โดยการผสมของกะลามะพร้าวต่อเปลือกมะพร้าวที่ อตั ราส่ วนต่างๆ คือ 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50, 40:60, 30:70,
20:80 และ 10:90 โดยน้ าหนัก จากผลการทดลองพบว่าส่ วนผสมที่เหมาะสมที่ สุด คือที่ อตั ราส่ วน 90:10 โดยน้ าหนัก ค่า
ความชื้น ค่าเถ้า ค่าสารระเหย และค่าความร้อน มีค่าร้อยละ 10.23, 2.42 71.17 และ 4,739.56 kcal/kg ตามลาดับ โดยภาพรวม
เชื้ อเพลิ งอัดเม็ดมีขนาดเส้นผ่านศู นย์กลาง 7-8 มิ ลลิ เมตร ความยาว 25-30 มิ ลลิ เมตร การวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบศักยภาพ
พลังงานเทียบเท่าไฟฟ้า 5.53 kW-hr เทียบเท่าน้ ามันดิบ 0.55 ลิตร และเทียบเท่าก๊าซปิ โตรเลียมเหลว 0.75 ลิตร
คาสาคัญ : เชื้อเพลิงอัดเม็ด, 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
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บทนา
ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีอตั ราการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยแหล่งพลังงานในประเทศไทยมีอตั ราการ
ผลิตไม่เพียงพอกับอัตราการใช้ จาเป็ นต้องมีการนาเข้าพลังงานอย่างต่อเนื่ อง จากรายงานของสานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) [1] เปิ ดเผยสถานการณ์การใช้พลังงาน พ.ศ. 2558 ว่าสัดส่วนการใช้พลังงานรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 2.4 ซึ่ งการผลิ ต ในประเทศลดลงร้ อยละ 1.1 ส่ งผลให้น าเข้าพลังงานสู งขึ้ น ร้อ ยละ 8.6 ดังนั้น จึ งต้อ งมี การหาแหล่ ง
พลังงานอย่าง อื่นมาใช้ทดแทนเพื่อลดปั ญหาดังกล่าว แหล่งพลังงานทดแทนที่สามารถหาได้ง่ายและประเทศไทยมีศกั ยภาพ
สูงคือ พลังงานชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งสามารถนามาแปรรู ปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็ นพลังงาน
ที่นิยมรู ปแบบหนึ่ ง คือ การอัด ขึ้นรู ปเป็ นเม็ดหรื อแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลเป็ นพลังงานสะอาด [2] ได้มีการวิจยั นาวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรหลายชนิ ดมาผลิตเป็ นเชื้อเพลิงชี วมวลอัดแท่ง เช่น เส้นใยปาล์มและกะลาปาล์ม [3] ใบอ้อย [4] ซังข้าวโพด
ผสมกะลามะพร้าว [5] กิ่ งสบู่ดา [6] เปลือกทุเรี ยนและเปลือกมังคุด [7] ต้นไมยราบยักษ์ [8] ซึ่ งเชื้อเพลิงที่ ได้จากงานวิจยั
เหล่านี้มีสมบัติสามารถใช้เป็ นเชื้อเพลิงทดแทนฟื นไม้ได้เป็ นอย่างดี
จากรายงานของส านัก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร พบว่าใน พ.ศ.2552 ประเทศไทยมี การปลู ก มะพร้ าวทั้งหมด
1,380,980 และมี เศษวัสดุเหลื อใช้เป็ นกะลามะพร้าว 128,936.58 ตัน เปลื อกมะพร้าว 464,250.95 ตัน และใน พ.ศ.2557
1,294,539 ไร่ และมีผลผลิต 1,000,320 ตัน แสดงว่าทุกๆปี ประเทศไทยมีเศษวัสดุเหลือใช้จากมะพร้าวจานวนมาก ชาวสวน
ส่วนเผาทาลายเศษวัสดุเหลือใช้จากมะพร้าว ซึ่งทาให้เกิดปั ญหามลพิษกับสิ่ งแวดล้อม ดังนั้นคณะนักวิจยั จึงคิดจะนาเศษวัสดุ
เหลือใช้จากมะพร้าว ในส่วนของกะลามะพร้าวและเปลือกมะพร้าวมาสร้างเป็ นเชื้อเพลิงอัดเม็ด เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และลด
ปั ญหามลพิษที่เกิดจาการเผาทาลาย

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิ จัย นี้ ได้แ บ่ ง การวิ เคราะห์ อ อกเป็ น 3 ขั้น ตอน ได้แ ก่ การวิ เคราะห์ ว ตั ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ใ นการอัด เม็ ด เชื้ อ เพลิ ง
การแบบการอัดเม็ด เชื้ อ เพลิ ง การวิเคราะห์ ค วามเหมาะสมทางเทคนิ ค ของการผลิ ต ของการผลิ ตเม็ด เชื้ อเพลิ งระหว่าง
กะลามะพร้าวและเปลือกมะพร้าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ วตั ถุดบิ ทีใ่ ช้ ในการอัดเม็ดเชื้อเพลิงการการอัดเม็ดเชื้อเพลิง
การอัดแท่งเชื้อเพลิงในงานวิจยั นี้ ใช้วิธีอดั เย็น (cold-press technique) โดยใช้น้ าแป้ งมัน และโพลีไวนิ ลแอลกอฮอล์
(PVA) เป็ นตัวประสาน เนื่ องจากมีความสามารถยึดเกาะวัสดุให้เป็ นเนื้ อเดี ยวและเพิ่มคุณสมบัติทางกายภาพได้ดี [9] ใน
ขั้นตอนนี้ จะทาการวิเคราะห์สมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในการอัดเม็ดเชื้อเพลิง ได้แก่ กะลามะพร้าวและเปลือกมะพร้าวบด ซึ่ ง
เป็ นวัตถุดิบหลักของเชื้ อเพลิง และน้ าแป้ งมัน และโพลีไวนิ ลแอลกอฮอล์ (PVA) ซึ่ งทาหน้าที่ เป็ นตัวประสาน โดยวัดค่า
ความร้อน (heating value) ของวัตถุดิบทั้งสองตามมาตรฐาน ASTM D3286
2. การออกแบบการวิจยั
1.1 ตัวประสานที่ใช้ศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ด มี 2 ชนิดคือ แป้ งมัน และโพลีไวนิล แอลกอฮอล์ (PVA) และ
อัตราส่วนที่ใช้ผสมกันโดยน้ าหนัก ดังตารางที่ 1 โดยทาการทดสอบเพื่ออัตราส่วนของตัวประสานที่มีผลค่าความร้อนที่มีค่า
มากที่สุดเพื่อนาไปศึกษาส่วนผสมของวัสดุในหัวข้อ 2.2
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อัตราส่วนผสมโดยน้ าหนัก
วัสดุ
กะลามะพร้าว
เปลือกมะพร้าว
PVA
50
50
90
50
50
80
50
50
70
50
50
60
50
50
50
50
50
50
50

50
50
50
50

40
30
20
10

1334

วัสดุ
แป้ งมัน
10
20
30
40
50
60
70
80
90

ตารางที่ 2 อัตราส่วนผสมโดยแปรผันแป้งมัน และ โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA)
อัตราส่วนผสมโดยน้ าหนัก
วัสดุ
ตัวประสาน
กะลามะพร้าว
เปลือกมะพร้าว
PVA
แป้ งมัน
90
10
90
10
80
20
90
10
70
30
90
10
60
40
90
10
50
50
90
10
40
60
90
10
30
70
90
10
20
80
90
10
10
90
90
10
1.2 วัต ถุดิบ ที่ ใช้ในการผลิ ตเชื้ อ เพลิ งอัด เม็ด คื อ กะลามะพร้าวกับเปลื อ กมะพร้าว และอัตราส่ วนที่ ใช้ผสมกัน โดย
น้ าหนัก ดังตารางที่ 2
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2. การวิเคราะห์ ความเหมาะสมทางเทคนิคของการผลิตของการผลิตเม็ดเชื้อเพลิง
2.1 การวิเคราะห์ค่าความร้อนเชื้อเพลิง
ค่าความร้อน คือ ปริ มาณความร้อนที่ได้จากการสันดาปของเชื้อเพลิงภายใต้การทาให้สารที่ได้จากการสันดาป
อย่างสมบูรณ์ ของเชื้ อเพลิงนั้นเย็นลงถึ งอุณหภูมิเริ่ มต้นของอากาศ และค่าความร้อนของเชื้ อเพลิงมีหน่ วยเป็ นกิ โลจูลต่อ
กิโลกรัม หรื อเมกะจูลต่อกิโลกรัมของเชื้อเพลิง ค่าพลังงานความร้อนมีวธิ ีการวัด 3 แบบคือ
2.1.1 ค่าความร้อนต่า (LHV) หมายถึง การนาเชื้อเพลิงชีวมวลหนัก 1 กิโลกรัม มาหาค่าความร้อน ดังสมการ
(1) และ (2)
LHV = HHV – mwhfg
เมกะจูลต่อกิโลกรัม
(1)
หรื อ LHV = HHV – 9 mH2Hfg
เมกะจูลต่อกิโลกรัม
(2)
2.1.2 ค่าความร้อนสู ง (HHV) หมายถึง การนาเชื้ อเพลิงชี วมวล 1 กิ โลรัม มาทาการลดความชื้ นหรื อกาจัดน้ า
ออกไปให้หมด จากนั้นนามาหาค่าความร้อนที่วดั และมีความสัมพันธ์กบั ค่าความร้อนต่าดังสมการ (3)
HHV = LHV + 23.95 (9H + M)
เมกะจูลต่อกิโลกรัม
(3)
2.1.3 ค่าความร้อนแห้ง หมายถึง การนาเชื้อเพลิงชีวมวลจานวน 1 กิโลกรัม มาลดความชื้นหรื อกาจัดน้ าให้หมด
จากนั้นนามา เพื่อหาความร้อน และมีความสัมพันธ์กบั ค่าความร้อนสูงดังสมการ (4)
HHV = 33.7 + 144 (H – 0/8) + 9.4S
เมกะจูลต่อกิโลกรัม
(4)
2.2 การวิเคราะห์ปริ มาณเถ้าของเชื้อเพลิง
ทดสอบหาปริ มาณเถ้าของเชื้อเพลิงอัดเม็ด ณ ห้องปฏิบตั ิการ เพื่อนาผลการทดสอบวิเคราะห์หาคุณสมบัติของ
เชื้อเพลิงอัดเม็ดที่ดีที่สุด โดยเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานของเชื้อเพลิงอัดเม็ด
สูตรการคานวณ
M = (W1 - W2) / W0 × 100
(5)
เมื่อ

M = ร้อยละของปริ มาณเถ้า
W1= น้ าหนักถ้วย และเถ้าของตัวอย่างหลังเผา (กรัม)
W2= น้ าหนักถ้วย (กรัม)
W0= น้ าหนักตัวอย่าง
2.3 การวิเคราะห์ปริ มาณความชื้น
ทดสอบหาปริ ม าณความชื้ น ของเชื้ อ เพลิ งอัด เม็ด ณ ห้อ งปฏิ บัติ ก าร เพื่ อ น าผลการทดสอบวิเคราะห์ ห า
คุณสมบัติของเชื้อเพลิงอัดเม็ดที่ดีที่สุด โดยเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานของเชื้อเพลิงอัดเม็ด มีวธิ ีการทดลองดังนี้
1. นาถ้วยที่สะอาดไปอบ 30 นาที ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส แล้วนาไปทาให้เย็นโดยใส่ในโถดูดความชื้น
(Desiccators) 15 นาที จึงนาไปชัง่ น้ าหนัก
2. ใส่ตวั อย่างประมาณ 1 กรัม จากนั้นนาไปชัง่ น้ าหนัก
3. นาไปอบในเตาอบที่ อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซี ยส ประมาณ 2-3 ชัว่ โมง แล้วทาให้เย็นในโถดูดความชื้ น
(Desiccators) 20 นาที จึงนาไปชัง่ น้ าหนัก
สูตรการคานวณ
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2.4 ทดสอบหาความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางของเชื้อเพลิง
ทดสอบหาความยาวและเส้นผ่านศู นย์กลางของเชื้ อเพลิ งอัดเม็ด ณ ห้องปฏิ บตั ิ การ เพื่อนาผลการทดสอบ
วิเคราะห์ ห าคุ ณ สมบัติ ข องเชื้ อ เพลิ งอัด เม็ด ที่ ดี ที่ สุ ด โดยใช้เวออร์ เนี ยร์ ค าลิ ป เปอร์ เป็ นเครื่ อ งมื อ วัด และน าค่ าที่ ไ ด้ม า
เปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานของเชื้อเพลิงอัดเม็ด
2.5 การเปรี ยบเทียบศักยภาพพลังงานชีวมวลกับเชื้อเพลิงสิ้นเปลือง
การวิเคราะห์อตั ราส่ วนผสมของวัสดุและตัวประสานของเชื้ อเพลิงอัดเม็ดต่อค่าความร้อนที่มีค่ามากที่ สุด เปรี ยบเที ยบกับ
เชื้อเพลิงสิ้นเปลืองชนิดอื่น ๆ เช่น พลังงานไฟฟ้า, น้ ามันดิบ, ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว เป็ นต้น

ผลและวิจารณ์ผล
ผู ้วิ จั ย ได้ ท าการศึ ก ษาทดสอบคุ ณ สมบั ติ ข องวัต ถุ ดิ บ และทดลองท าการผลิ ต ตัว อย่ า งเชื้ อ เพลิ ง อัด เม็ ด
จากกะลามะพร้าวและเปลือกมะพร้าว ตามกระบวนการ และอัตราส่ วนที่ กาหนดไว้ และนาตัวอย่างเชื้ อเพลิงอัดเม็ดไปทา
การทดสอบเก็บข้อมูลเพื่อเปรี ยบเทียบสมรรถนะด้านความร้อน และคุณลักษณะอื่นๆ ในห้องปฏิบตั ิการ ความเหมาะสมทาง
กายภาพ และคุณสมบัติของชีวมวลเพื่อนาไปใช้งาน โดยกระบวนการศึกษาวิจยั แบ่งเป็ น 4 ขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะห์ ผลของอัตราส่ วนตัวประสานต่อค่ าความร้ อนของเชื้อเพลิงอัดเม็ด
จากผลการทดสอบค่าความร้อนของชีวมวลอัดเม็ดสาหรับอัตราส่ วนตัวประสานที่โพลีไวนิ ลแอลกอฮอล์ (PVA)
90% ต่อแป้ งมัน 10% มีค่าความร้อนสู งที่ สุดเท่ากับ 4,691.33 kcal/kg และค่าความร้อนมีแนวโน้มลดลงตามอัตราส่ วนของ
ตัวประสานโดยถ้าอัตราส่วนของแป้ งมันเพิม่ ขึ้นแล้ว โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) ลดลง ค่าความร้อนลดลงด้วย ดังตารางที่
3 จากผลการวิเคราะห์นาอัตราส่วนตัวประสานแป้ งต่อ โพลีไวนิ ลแอลกอฮอล์ (PVA) ที่มีค่าดีที่ดีที่สุดไปทาการทดลองปรับ
อัตราส่วนกะลามะพร้าวต่อเปลือกมะพร้าวเพื่อหาค่าความร้อนและคุณสมบัติ
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ผลของอัตราส่วนตัวประสานต่อค่าความร้อนของเชื้อเพลิงอัดเม็ดในอัตราส่วนผสมกะลามะพร้าว
50% ต่อเปลือกมะพร้าว 50% โดยน้ าหนัก
อัตราส่วนผสมโดยน้ าหนัก
ค่าความร้อน
วัสดุ
ตัวประสาน
(kcal/kg)
กะลามะพร้าว (%)
เปลือกมะพร้าว (%)
PVA (%)
แป้ งมัน (%)
50
50
90
10
4,691.33
50
50
80
20
4,579.33
50
50
70
30
4,464.00
50
50
60
40
4,422.00
50
50
50
50
4,360.00
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4,250.00
4,210.00
4,124.00
4,100.00

2. การวิเคราะห์ ค่าความร้ อนของเชื้อเพลิงอัดเม็ด จากกะลามะพร้ าวและเปลือกมะพร้ าวทีอ่ ตั ราส่ วนผสมต่ าง ๆ
จากผลการวิเคราะห์ ค่าสมรรถนะค่าความร้อนที่ ได้จากที่ ได้จากเชื้ อเพลิงอัดเม็ด จากกะลามะพร้าวและเปลือก
มะพร้าว โดยเป็ นการผสมกะลามะพร้าวกับเปลือกมะพร้าวที่ 50:50 และพบว่าตัวประสานระหว่างโพลีไวนิ ลแอลกอฮอล์
(PVA) และแป้ งมัน ที่ 90:10 โดยน้ าหนัก มีค่าความร้อนสูงที่สุด ดังนั้นจึงนาผลจากการวิเคราะห์ที่ได้จากห้องปฏิบตั ิการ มา
ทดลองปรับอัตราส่ วนกะลามะพร้าวต่อเปลือกมะพร้าว เพื่อหาค่าความร้อนและคุณสมบัติที่ดีที่สุดต่อไป ซึ่ งได้ค่าทดสอบ
แสดงได้ดงั ตารางที่ 4 ค่าความร้อนสาหรับอัตราส่ วนผสมของวัสดุที่กะลามะพร้าว 90% ต่อเปลือกมะพร้าว 10% มีค่าความ
ร้อนสูงที่สุดเท่ากับ 4,739.56 kcal/kg และค่าความร้อนมีแนวโน้มลดลงตามอัตราส่วนผสมของกะลามะพร้าวที่ลดลง โดยค่า
ความร้อนที่นอ้ ยที่สุดมีค่าเท่ากับ 4,450.00 kcal/kg ที่อตั ราส่ วนกะลามะพร้าว 10% กับเปลือกมะพร้าว 90% ซึ่งค่าความร้อน
ที่มากที่สุดและค่าที่นอ้ ยที่สุดแตกต่างกัน 6.11% แสดงว่าค่าความร้อนที่อตั ราส่วนผสมต่างๆ มีค่าใกล้เคียงกันดังภาพที่ 1
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ค่าความร้อนของอัตราส่ วนผสมของวัสดุระหว่างกะลามะพร้าว กับเปลือกมะพร้าว ในอัตราส่ วนตัว
ประสานที่โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) 90% ต่อแป้ งมัน 10% โดยน้ าหนัก
อัตราส่วนผสมโดยน้ าหนัก
ค่าความร้อน
วัสดุ
ตัวประสาน
(kcal/kg)
กะลามะพร้าว(%)
เปลือกมะพร้าว (%)
PVA (%)
แป้ งมัน (%)
90
80
70
60
50
40
30
20
10

10
20
30
40
50
60
70
80
90

90
90
90
90
90
90
90
90
90

10
10
10
10
10
10
10
10
10

4,739.56
4,696.00
4,684.00
4,669.60
4,641.33
4,624.01
4,585.30
4,532.67
4,450.00
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ภาพที่ 1 ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงอัดเม็ด จากกะลามะพร้าวและเปลือกมะพร้าว
3. การวิเคราะห์ คุณสมบัตขิ องเชื้อเพลิงอัดเม็ด
จากตารางที่ 5 พบว่ า จากผลการทดสอบคุ ณ สมบั ติ ข องเชื้ อเพลิ ง อั ด เม็ ด ส าหรั บ ค่ า ความชื้ นและเถ้ า
อัตราส่วนผสมของตัวประสานระหว่างโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) 90% ต่อแป้ งมัน 10% ให้ค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 10.26%
และ 2.89% ตามลาดับ และมีค่ามากที่สุดเท่ากับ 10.57% และ 4.94% ตามลาดับ ที่อตั ราส่วนผสมของตัวประสานระหว่างโพ
ลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) 10% ต่อแป้ งมัน 90% ค่าความชื้นกับเถ้ามีแนวแนวโน้มมากขึ้นโดยแปรผกผันกับอัตราส่วนผสม
ของโพลีไวนิ ลแอลกอฮอล์ (PVA) ส่ วนสารระเหยมีค่ามากที่ สุดเท่ากับ 70.17% และมีค่าน้อยที่ สุดเท่ากับ 67.27% ค่าสาร
ระเหยมีแนวโน้มลดลงโดยแปรผันตามอัตราส่วนผสมของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA)
ตารางที่ 5 คุณสมบัติของเชื้อเพลิงอัดเม็ดที่มีการแปรผันอัตราส่วนผสมของตัวประสาน
อัตราส่วนผสมโดยน้ าหนัก
วัสดุ
ตัวประสาน
ความชื้น(%) เถ้า(%)
กะลา
เปลือกมะพร้าว PVA แป้ งมัน
มะพร้าว(%)
(%)
(%)
(%)
50
50
90
10
10.26
2.89
50
50
80
20
10.30
3.15
50
50
70
30
10.34
3.40
50
50
60
40
10.38
3.66
50
50
50
50
10.42
3.92
50
50
40
60
10.45
4.17
50
50
30
70
10.49
4.43
50
50
20
80
10.53
4.68
50
50
10
90
10.57
4.94

สารระเหย(%)
70.17
70.17
69.45
69.08
68.72
68.36
68.00
67.63
67.27
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จากตารางที่ 6 พบว่าจากผลการทดสอบคุณสมบัติของเชื้อเพลิงอัดเม็ดสาหรับค่าความชื้นและเถ้า อัตราส่ วนผสม
ของวัสดุระหว่างกะลามะพร้าว 90% ต่อเปลือกมะพร้าว 10% ให้ค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 10.23% และ 2.42% ตามลาดับ และมีค่า
มากที่ สุดเท่ากับ 13.21% และ 4.30% ตามลาดับ ที่ อตั ราส่ วนผสมของวัสดุระหว่างกะลามะพร้าว 10% ต่อเปลือกมะพร้าว
90% ค่าความชื้นกับเถ้ามีแนวแนวโน้มมากขึ้นโดยแปรผกผันกับอัตราส่ วนผสมของกะลามะพร้าว ส่ วนสาระเหยมีค่ามาก
ที่สุดเท่ากับ 71.17% และมีค่าน้อยที่ สุดเท่ากับ 63.55% ค่าสารระเหยมีแนวโน้มลดลงโดยแปรผันตามอัตราส่ วนผสมของ
กะลามะพร้าว
ตารางที่ 6 คุณสมบัติของเชื้อเพลิงอัดเม็ดที่มีการแปรผันอัตราส่วนผสมของวัสดุ
อัตราส่วนผสมโดยน้ าหนัก
วัสดุ
ตัวประสาน
ความชื้น(%)
กะลา
เปลือกมะพร้าว PVA แป้ งมัน
มะพร้าว(%)
(%)
(%)
(%)
90
10
90
10
4,739.56
80
20
90
10
4,696.00
70
30
90
10
4,684.00
60
40
90
10
4,669.60
50
50
90
10
4,641.33
40
60
90
10
4,624.01
30
70
90
10
4,585.30
20
80
90
10
4,532.67
10
90
90
10
4,450.00

เถ้า(%)

สารระเหย(%)

0.55
0.54
0.54
0.54
0.53
0.53
0.53
0.52
0.51

5.53
5.48
5.46
5.45
5.41
5.39
5.35
5.29
5.19

4. การเปรียบเทียบศักยภาพพลังงานของชีวมวลอัดเม็ดกับเชื้อเพลิงสิ้นเปลือง
การวิเคราะห์ อ ัต ราส่ ว นผสมของวัส ดุ แ ละตัว ประสานของเชื้ อ เพลิ ง อัด เม็ ด ต่ อ ค่ า ความร้ อ นที่ มี ค่ ามากที่ สุ ด
เปรี ยบเทียบกับเชื้อเพลิงสิ้นเปลืองบางชนิดซึ่งได้ค่าเปรี ยบเทียบดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การเปรี ยบเทียบศักยภาพพลังงานของชีวมวลอัดเม็ดกับเชื้อเพลิงสิ้นเปลือง
อัตราส่วนผสมโดยน้ าหนัก
ค่าความ
เทียบเท่า
วัสดุ
ตัวประสาน
ร้อน
น้ ามันดิบ
กะลา
เปลือก
PVA แป้ งมัน
(kcal/kg)
(ลิตร)
มะพร้าว(%) มะพร้าว(%) (%)
(%)
90
10
90
10
4,739.56
0.55
50
50
90
10
4,691.33
0.54

เทียบเท่า
ไฟฟ้า
(kW-h)

เทียบเท่าก๊าซ
ปิ โตรเลียม
เหลว (ลิตร)

5.53
5.47

0.75
0.74
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จากตารางที่ 7 พบว่าค่าความร้อนของเชื้อเพลิงอัดเม็ดที่มีการแปรผันอัตราส่วนผสมของตัวประสานและวัสดุที่สูง
ที่สุดเปรี ยบเทียบศักยภาพพลังงานเทียบเท่าน้ ามันดิบ 0.55 ลิตร เทียบเท่าไฟฟ้า 5.53 kW-h และเทียบเท่าก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
0.75 ลิตร

สรุ ปผลการวิจัย
การศึ กษาความเหมาะสมเชื้ อเพลิ งอัดเม็ดจากกะลามะพร้ าวและเปลื อกมะพร้ าวพบว่าจากการวิเคราะห์ อ ัตรา
ส่วนผสมของวัสดุและตัวประสานของเชื้อเพลิงอัดเม็ดต่อค่าความร้อนที่มีค่ามากที่สุด เท่ากับ 4,739.56 kcal/kg ที่อตั ราส่วน
ผสมของกะลามะพร้าวต่อเปลือกมะพร้าว 90:10 โดยใช้ตวั ประสานที่มีอตั ราส่วนผสมระหว่างโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA)
ต่อน้ าแป้ งมัน 90:10 และเมื่อเปรี ยบเทียบกับเชื้อเพลิงสิ้นเปลืองคือ พลังงานไฟฟ้า, น้ ามันดิบ, ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว พบว่าค่า
ความร้อนของเชื้ อเพลิงอัดเม็ดที่ มีการแปรผันอัตราส่ วนผสมของตัวประสานและวัสดุที่มีค่าสู งที่ สุดเปรี ยบเที ยบศักยภาพ
พลังงานเทียบเท่าไฟฟ้า 5.53 kW-hr เทียบเท่าน้ ามันดิบ 0.55 ลิตร และเทียบเท่าก๊าซปิ โตรเลียมเหลว 0.75 ลิตร
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การจาแนกสิ่ งปกคลุมดิน โดยใช้ การรับรู้ ระยะไกล กรณีศึกษา อ.ขนอม จ. นครศรีธรรมราช
Remote Sensing For Geo Information System : Case Study Khanom Nakon si Thammarat
อภิรัญธ์ จันทร์ทอง1*
Apirun Chanthong1*

บทคัดย่อ
การศึกษาและวิจยั การจาแนกสิ่ งปกคลุมดินด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเที ยมและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของ
อาเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช ได้แก่ภาพถ่ายดาวเที ยมรายละเอียดสู งและดาวเทียม LANDSET 7 โดยการสร้างสี
ผสมเท็จ 3 ช่ วงคลื่ น ได้แก่ Near Infrared (0.79-0.89) Shortwave Infrared (1.58-1.75) และช่ วงคลื่ น สี แดง (0.61-0.68)
ด้วยโปรแกรม MATLAB ซึ่งกาหนดพื้นที่สิ่งปกคลุมดินเป็ นสวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน อ่างเก็บน้ าและนากุง้
ผลการวิจยั และเก็บข้อมูลสารวจภาคสนาม แสดงให้เห็นว่าการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมสามารถจาแนกสิ่ งปกคลุมดิน
ได้ถูกต้องและมีความรวดเร็ วในการ
คาสาคัญ : การรับรู ้ระยะไกล, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์,การจาแนก
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ABSTRACT
Research land classification with satellite images and geographic Khanom Nakon-Si-Thammarat 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

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ตาบลท้อง
เนียน อาเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช 80210
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บทนา
ปั จจุบนั มีการพัฒนาและมีการประยุกต์ใช้ขอ้ มูลข่าวสารหรื อสิ่ งต่างๆ ที่อยูท่ ี่อยูร่ อบตัวที่เป็ นประโยชน์เหมาะสม
กับ การเปลี่ยนแปลงของโลก มาใช้ในประโยชน์ในชีวติ ประจาวันได้ การนาเอาข้อมูลที่ได้จากการสารวจระยะไกล (Remote
Sensing) ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่สามารถเก็บข้อมูลได้เป็ นจาวนมากในบริ เวณที่กว้างโดยติดตั้งเครื่ องมือวัดไว้บนเครื่ องบินหรื อ
ดาวเที ยมโดยอาศัยคุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าเป็ นสื่ อ แล้วทาการบันทึ กภาพและนามาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่
ต้องการ เช่น การสารวจสภาพแวดล้อมโลก การใช้ที่ดิน การสารวจทรัพยากรธรรมชาติ ธรณี วทิ ยา และด้านภัยพิบตั ิ เป็ นต้น
ดังนั้นในการประยุกต์ใช้ความรู ้การสารวจข้อมูลระยะไกล (Remote sensing) มาบูรณการใช้กบั กิจกรรมการเรี ยน
การสอนสร้างเป็ นองค์ความรู ้ที่เกิดประโยชน์และสามารถนาไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อไป
ทฤษฎี สมมุตฐิ าน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจยั
การรับรู ้ระยะไกล เป็ นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแขนงหนึ่ ง ที่ใช้ในการบันทึ ก คุณลักษณะของวัตถุต่างๆในการ
สะท้อน และ/หรื อการแผ่รังสี พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า โดยปราศจากการสัมผัสโดยตรง เราสามารถหาคุณลักษณะของวัตถุ
ได้จากลักษณะสะท้อนหรื อการแผ่พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า นัน่ คือ “วัตถุแต่ละชนิดจะมีลกั ษณะการสะท้อนแสงหรื อการแผ่
รังสี ที่เฉพาะตัวและแตกต่างกันไป ถ้าวัตถุหรื อสภาพแวดล้อมเป็ นคนละประเภทกัน” รี โมตเซนซึ่งจึงเป็ นเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การจาแนกและเข้าใจวัตถุหรื อสภาพแวดล้อมต่างๆจากลักษณะเฉพาะตัวในการสะท้อนแสงหรื อแผ่รังสี หลักการนี้ แสดง
ด้วยรู ป ที่ 1 ขั้น ตอนรี โมตเซนซิ่ ง โดยแยกวัต ถุ 3 ประเภท ที่ ต รวจวัด โดยเครื่ อ งวัด ที่ ใช้ข้ วั แถบคลื่ น หรื อ แบนด์ ที่ ใ ห้
คุณลักษณะทางพลังงานของแม่เหล็กไฟฟ้าที่ต่างกัน ตลอดจนอิทธิพลต่างๆ ที่มีสัญญาณคลื่น ข้อมูลที่รับรู ้ระยะไกลเหล่านี้
จะผ่านกระบวนการวิเคราะห์แบบอัตโนมัติดว้ ยเครื่ องคอมพิวเตอร์ และ/หรื อการแปลด้วยสายตา แล้วจึงนาไปประยุกต์ใช้ใน
ด้านการเกษตร การใช้ที่ดิน ป่ าไม้ ธรณี วทิ ยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา และสภาวะแวดล้อม

รู ปที่ 1. การสารวจข้อมูลโดยวิธีการรี โมตเซนซิ่ง
การแยกประเภทของ Remote Sensing ตามย่ านความยาวคลื่น
สามารถจาแนกรี โมตเซนซิ่ง ย่านความยาวคลื่นออกได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่
1.รี โมตเซนซิงย่านแสงตามองเห็นและอินฟราเรดสะท้อน
2.รี โมตเซนซิงย่านอินฟราเรดความร้อน
3.รี โมตเซนซิงย่านไมโครเวฟ
แหล่งกาเนิดพลังงาน (Energy source) สาหรับรี โมตเซนซิ่งย่านแสงตามองเห็นและอินฟราเรดสะท้อนดวงอาทิตย์แผ่
พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าสูงสุดที่ความยาวคลื่น 0.5 ไมโครเมตร ข้อมูลที่ได้จากการรับรู ้ระยะไกลในย่านแสงตามองเห็นและ
อินฟราเรดสะท้อน ส่วนใหญ่จะขึ้นกับค่าการสะท้อนของวัตถุต่างๆบนโลก
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รู ปที่ 2 แบนด์ต่างๆที่ใช้ในรี โมตเซนซิ่ง
ดังนั้นรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุจึงดูได้จากค่าการสะท้อนในช่วงคลื่นต่างๆ ยกเว้นการถ่ายภาพด้วยระบบเลเซอร์
เพราะเป็ นระบบที่ไม่ได้ใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์ แต่เป็ นพลังงานเลเซอร์ซ่ ึงเครื่ องวัดผลิตขึ้นเอง
แหล่งกาเนิ ดพลังงานที่ ใช้ในการรั บรู ้ ระยะไกลย่านอิ นฟราเรดจะได้จากวัตถุเอง เนื่ องจากวัตถุใดๆ ก็ต ามที่ มี
อุณหภูมิในระดับปกติจะมีความสามรถแผ่รังสี แม่เหล็กไฟฟ้า สู งสุ ดที่ความยาวคลื่นประมาณ 10 ไมโครเมตร ดังแสดงด้วย
รู ปที่ 2 เราสามรถเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าการแผ่รังสี เชิงคลื่น ระหว่างดวงอาทิตย์(ก) ที่อุณหภูมิ 6000o K และวัตถุ
(ข) ที่อุณหภูมิปกติของโลก (ประมาณ 300o K) ทั้งเพื่อง่ายต่อการเข้าใจ จึงแสดงเส้นกราฟ ในลักษณะของเทห์วตั ถุดาและ
มิ ได้แสดงเห็ นค่าดู ดกลื น พลังงานโดยชั้นบรรยากาศไว้ในรู ป นี้ จะเห็ นว่าเส้นกราฟเชิ งคลื่ นดังกล่าวแปรผัน ตามค่าการ
สะท้ อ นการเปล่ ง รั ง สี และอุ ณ หภู มิ ข องวัต ถุ เส้ น กราฟของ(ก) และ (ข) ตัด กัน นั้ นค่ า ประมาณ 3.0 ไมโครเมตร
ดังนั้น ย่านความยาวคลื่นที่ส้ นั กว่า 3.0 ไมโครเมตรจะเป็ นย่านที่ ดูได้จากค่าการสะท้อนเป็ นส่ วนใหญ่ ในขณะที่ ย่านความ
ยาวคลื่นมากกว่า 3.0 ไมโครเมตร ขึ้นไปจะเป็ นย่านที่ตรวจวัดการแผ่รังสี ความร้อน (Thermal radiation)
วงโคจรของดาวเทียม
วงโคจรของดาวเทียมแบ่งออกเป็ น 3 ชนิด คือ
วงโคจรสั ม พัน ธ์ กับ โลก (Geosynchronous Orbit) วงโคจรชนิ ด นี้ มี ค วามเร็ ว ของการโคจรเท่ ากับ อัต ราการ
หมุ น รอบตัวเองของโลก หรื อ การหมุ น รอบแกน (Rotation Rate) ของโลก(เวลา 24 ชั่วโมง เท่ ากับ 1วัน ของดาราคติ )
หรื อเรี ยกว่า วงโคจรค้างฟ้าเนื่องจากมีการโคจรเท่ากับโลกหมุนรอบตัวเอง และมีมุมเอียงของวงโคจร (Inclination) เท่ากับ
0 จึงเรี ยกว่า วงโคจรแบบคงที่ (Geostationary Orbit) เนื่ องจากดูเหมือนว่าดาวเทียมไม่มีการเคลื่อนที่ และลอยนิ่ งอยูเ่ หนื อ
อิเควเตอร์ ดาวเทียมที่มีวงโคจรชนิดนี้ จึงมีประโยชน์ที่ครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างขวาง และวงโคจรอยูส่ ูงจากพื้นผิวโลกมาก
เช่น ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา และดาวเทียมสื่ อสาร
วงโคจรสัมพันธ์กบั ดวงอาทิตย์ (Sun-Synchronous Orbit) ดาวเทียมสารวจทรัพยากรโลกส่วนใหญ่ เช่น ดาวเทียม
แลนด์แซท มีระดับความสู งจากพื้นดินต่ากว่าวงโคจรสัมพันธ์กบั โลก วงโคจรสัมพันธ์กบั ดวงอาทิตย์ หมายถึง วงโคจรที่
ระนาบการโคจร (Orbital Plane) หมุนรอบตัวเองภายใน 1 ปี เช่นเดียวกับรอบการปรากฏของดวงอาทิตย์ 1 รอบในแต่ละ
ปี ประโยชน์ของดาวเทียมที่ มีวงโคจรชนิ ดนี้ ก็คือ สามารถทาการสารวจได้โดยรักษาค่ามุมตกกระทบของดวงอาทิ ตย์ให้
คงที่ได้
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วงโคจรแบบหมุ น เวียนกลับ ที่ เดิ ม (Recurrent Orbit) และวงโคจรกึ่ งหมุ น เวียนกลับ มาที่ เดิ ม (Semi-Recurrent
Orbit) ลักษณะของวงโคจรแบบหมุนเวียนกลับมาที่เดิม หมายถึง การโคจรกลับมาที่เดิมที่ตาแหน่งแนวดิ่ง (Nadir) ในรอบ 1
วัน ส่วนวงโคจรกึ่งหมุนเวียนกลับมาที่เดิมนั้น จะกลับมาที่เดิมที่ตาแหน่งแนวดิ่งในรอบ N วัน (N วันมากกว่า 1 วัน) ซึ่ งวง
โคจรแบบนี้มีขอ้ ดีมากกว่า คือ สามารถครอบคลุมพื้นผิวโลกได้ท้ งั หมด
ดาวเทียม LANDSAT
ลักษณะของดาวเที ยม LANDSAT มี ขนาดเล็ก รู ป ร่ างลักษณะคล้ายผีเสื้ อ มี น้ าหนักประมาณ 953 กิ โลกรั ม
สู งประมาณ 3 เมตร กว้างประมาณ 1.5 เมตร มีแผงรับพลังงานจากดวงอาทิ ตย์คล้ายปี กสองข้าง มีความกว้างประมาณ
4 เมตร วงโคจรสู ง ในระดับ 900 กิ โ ลเมตร และความเร็ ว 6.5 กิ โ ลเมตร ต่ อ วิ น าที ได้รั บ การออกแบบให้ มี รู ป ร่ า ง
เพื่อปรับปรุ งทางด้านความสามารถในการควบคุมวิถีโคจรของดาวเที ยม เพิ่มขึ้น มีความสามารถที่ เหนื อกว่า LANDSAT
1 – 2 และ 3 คือ การใช้สื่อสารระบบ Tracking and Data Relay Satellite (TDRS) ที่ สามารถถ่ายทอดข้อมูลจากดาวเที ยม
ไปสู่ โลกในเวลาที่ใกล้เคียงกับเวลาบันทึกภาพ (Real Time ) ช่วยลดปั ญหาเครื่ องบันทึกเทปที่มีขอ้ จากัดด้านอายุการใช้งาน
ความสู งของการโคจรลดลงเหลื อ 705 กิ โลเมตร ดังนั้นจึ งมี การโคจรกลับ มาบัน ทึ ก ภาพที่ จุดเดิ ม เร็ วกว่าคื อ 16 วัน
LANDSAT ที่กาลังปฏิบตั ิงานอยูใ่ นขณะนี้คือ LANDSAT 4-5 และ LANDSAT -7 ช่วงเวลา

วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการการท างานวิ จัย ขึ้ น มาแต่ ล ะครั้ งนั้น ต้อ งมี แ บบแผนขั้น ตอนการท างานที่ ชัด เจน รั ด กุ ม และถู ก ต้อ ง
เพื่อให้มาซึ่ งประโยชน์ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ซึ่ งในการทางานวิจยั ครั้งนี้ ก็เช่นเดียวกันโดยมีข้ นั ตอนการทางาน
วิจยั ดังรู ปที่3

รู ปที่ 3 แผนภาพแสดงขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
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การวิจยั เป็ นการศึกษาในลักษณะของการวิจยั และพัฒนา (Research And Development) ซึ่งมีข้ นั ตอนในการ
ดาเนินการ ดังนี้
• ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปั จจัยที่ก่อให้เกิดปั ญหาในการวิจยั
• ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาเทคนิคและวิธีการแก้ปัญหา
• ขั้นตอนที่ 3 ข้อมูลที่นาไปใช้ในการวิจยั และการเก็บรวบรวมข้อมูล
• ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบการใช้โปรแกรม
• ขั้นตอนที่ 5 สรุ ปและวิเคราะห์ผลการศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่นาไปใช้ในการวางโครงการนั้นมาจากหลายๆ ส่วนด้วยกัน ดังนี้
1.สารวจเก็บข้อมูลภาคสานักงาน ทางผูจ้ ดั ทาได้มีเก็บรวมรวมข้อมูลบางส่ วนแผนที่ ภูมิประเทศระบบดิ จิตอล
แผนที่รูปตัดตามยาว (Profile Section) ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2.สารวจเก็บข้อมูลภาคสนาม การเก็บรวบรวมข้อมูลทางผูจ้ ดั ทาทาการออกภาคสนามเพื่อตรวจสอบและเก็บข้อมูล
เพิ่มเติมในบางส่วน โดยศึกษาและเก็บข้อมูลจริ งจากบริ เวณพื้นที่การเก็บข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม

ผลการวิจัย
สารวจเก็บข้อมูลภาคสนาม การเก็บรวบรวมข้อมูลทางผูจ้ ดั ทาทาการออกภาคสนามเพื่อตรวจสอบและเก็บข้อมูล
เพิ่มเติมในบางส่ วน โดยศึกษาและเก็บข้อมูลจริ งจากบริ เวณพื้นที่การเก็บข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมโดยการกาหนดพิกดั ที่
เก็บข้อมูลดังนี้
พื้นที่สิ่งปกคุมดินเป็ นสวนยางพารา Lat. 9.2600 Lon. 99.8310
พื้นที่สิ่งปกคุมดินเป็ นสวนยางพารา Lat. 9.266 Lon 99.82610
พื้นที่สิ่งปกคลุมเป็ นสวนปาล์ม
Lat. 9.2746 Lon 99.83610
พื้นที่สิ่งปกคลุมเป็ นอ่างเก็บน้ า
Lat. 9.2575 Lon 99.8250

รู ปที่ 4 ผลการสารวจด้วยภาพถ่ายดาวเทียม
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รู ปที่ 5 ผลการสารวจภาคสนาม
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบความถูกต้องระหว่างการสารวจภาคสนาม
จาแนกโดยภาพถ่ายดาวเทียม
การสารวจ
ยางพาราเล็ก ยางพาราโต สวนปาล์มน้ ามัน แหล่งน้ า นากุง้
ยางพาราเล็ก
1
ยางพาราโต
1
สวนปาล์มน้ ามัน
1
แหล่งน้ า
1
นากุง้
1
Accuracy
100%
100%
100%
100%
100%

รวม
1
1
1
1
100%

Accuracy
100%
100%
100%
100%
100%

สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาและวิจยั การจาแนกสิ่ งปกคลุมดิน โดยใช้การรับรู ้ระยะไกล: กรณี ศึกษา อ.ขนอม จ. นครศรี ธรรมราช
ด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเที ยม และระบบสารสารเทศภูมิศาสตร์ ซึ่ งภาพถ่ายดาวเที ยมที่ ใช้ในครั้งนี้ ได้แก่ภาพถ่ายดาวเที ยม
LANDSET 7 สร้างสี ผสมเท็จ 3 ช่ วงคลื่ นได้แก่ Near Infrared (0.79-0.89) Shortwave Infrared (1.58-1.75) และช่วงคลื่ นสี
แดง (0.61-0.68) โดยพื้นที่สิ่งปกคุมดินเป็ นสวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน อ่างเก็บและนากุง้ ผลการวิเคราะห์สีที่ผสมและ
เปรี ยบเทียบสเปคตรัมสี ดว้ ยโปรแกรม MATLAB เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง
หากนาข้อมูลภาพถ่ายดาวเที ยมและระบบสารเทศภูมิศาสตร์ มารวบรวมกันไว้ในฐานข้อมูลและมีการพัฒนาใน
เรื่ องของการใช้งานระบบสารเทศภูมิศาสตร์ ก็จะเป็ นประโยชน์ในด้านของ การทาโซนนิ่ ง การกาหนดผังเมือง การคานวณ
พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่นยางพารา ปาล์มน้ ามัน การกาหนดระบบแผนที่นาทางท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต
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การศึกษาหาค่ ากาลังของเตาพลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบลิกชนิดอะลูมิเนียมฟอยล์
Experimental Investigation of Power for Solar Cooker Aluminum Foil
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บทคัดย่อ
ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาเตาพลังงานแสงอาทิ ตย์แบบพาราโบลิก โดยใช้แผงสะท้อนรังสี อาทิ ตย์ที่ทาจากอะลูมิเนี ยม
ฟอยล์ติดตั้งอยูบ่ นแพงจานพาราโบลิก ซึ่ งจะทาการทดลองหากาลังความร้อนของเตาพลังงานแสงอาทิตย์น้ ี จากผลการศึกษา
พบว่าเตาพลังงานแสงอาทิ ตย์สามารถทาอุณหภูมิน้ าได้สูงสุ ดถึง 98.9 ºC และจะให้กาลังเฉลี่ย 127.5 วัตต์ ซึ่ งพบว่าที่ อตั รา
ความร้อนนี้ สามารถนามาประกอบอาหารได้จริ ง อีกทั้งอะลูมิเนี ยมฟอยล์น้ นั เป็ นวัสดุที่หาได้ง่ายและมีราคาถูก โดยผลสาเร็ จ
ของงานวิจยั นี้ถือได้วา่ เป็ นทางเลือกในการนาพลังงานทดแทนมาประยุกต์ใช้งานในครัวเรื อน
คาสาคัญ : เตาพลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานทดแทน, พาราโบลิก
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ABSTRACT
The objective of this research was to investigate the parabolic solar cooker by applying aluminum foil as the
trough reflective surface of the solar reflector. The solar reflector was installed on parabolic dish in order to find the
power of solar furnace. The result showed that the solar cooker could produce a maximum temperature of 98.9 °C and
provide a heat power of 126.7 watt. It also indicated that aluminum foil is easy to find and cheap material and the result of
this research could be considered as an alternative way to use renewable energy for household.
Keyword: Solar cooker, Renewable, Parabolic
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บทนา
เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยูใ่ นเขตร้อน ซึ่ งมีแสงอาทิตย์ให้ความร้อนตลอดทั้งปี จึงถือได้วา่ เป็ นพลังงานที่มากพอ
สาหรับนามาใช้ประโยชน์ในรู ปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานแสงอาทิ ตย์เป็ นพลังงานที่ สะอาด อีกทั้งยังเป็ น
พลังงานที่ สามารถเปลี่ยนรู ปมาเป็ นพลังงานความร้ อนได้และเราสามารถนาพลังงานความร้อนจากแสงอาทิ ตย์น้ ี มาใช้
ประโยชน์ในการประกอบกิ จกรรมต่างๆในการดาเนิ นชี วิตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยเหตุน้ ี พลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็ น
แหล่งพลังงานทางเลือกที่ ดีที่จะนาไปใช้งานได้จริ งโดยเฉพาะในรู ปของพลังงานความร้อน การประยุกต์ที่น่าสนใจอีกวิธี
หนึ่งคือการนาแสงอาทิตย์มาใช้เป็ นแหล่งพลังงานในการหุงต้มอาหาร ทั้งนี้เพราะในทุกครัวเรื อนจาเป็ นต้องประกอบอาหาร
เพื่อรับประทานอยูแ่ ล้ว โดยงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่ช่วยในการรวบรวมรังสี แบบรางพาราโบลามีมาอย่างต่อเนื่ อง
แนวคิดที่จะออกแบบแผ่นสะท้อนรู ปประกอบพาราโบลา ตัวรับรังสี ดวงอาทิตย์แบบรางพาราโบลาเป็ นอุปกรณ์ที่มีลกั ษณะ
ของรู ปร่ างผิวโค้งเป็ นแบบพาราโบลาทรงกระบอก มีวตั ถุสะท้อนแสงบริ เวณผิวทาหน้าที่สะท้อนแสงอาทิตย์ให้ไปรวมที่จุด
โฟกัส
พงศกร และคณะ (2544) ได้ศึกษาการออกแบบเตาหุ งต้มพลังงานแสงอาทิ ตย์มาใช้ในการประกอบอาหารตาม
ความต้องการได้อย่างสะดวก โดยใช้แผงรับรังสี แสงอาทิตย์ (flat plate collector) เป็ นตัวดูดซับความร้อนและมีแผงสะท้อน
รังสี อาทิตย์ติดตั้งอยูท่ ้ งั สองข้างของแผงรับรังสี อาทิตย์ตามแนวยาว พบว่าเตาหุ งต้มพลังงานแสงอาทิตย์สามารถทาอุณหภูมิ
ในการหุ งต้มอาหารได้สูงสุด 105 ºC ที่รังสี อาทิตย์เฉลี่ย 500 W/m2 สามารถหุ งต้มอาหารได้ในช่วงเวลา 10.00 น. – 15.00 น.
โดยมีประสิ ทธิภาพของระบบอยูท่ ี่ 26%
อดิศกั ดิ์ และธนาคม สุ นทรชัยนาคแสง (2549) ทาการศึกษาการวิเคราะห์พารามิเตอร์ และประเมินสมรรถนะของ
ระบบรวมแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิกด้วยแบบจาลองแบบทางคณิ ตศาสตร์ โดยระบบที่จาลองใช้แผงรับแสงอาทิ ตย์แบบ
รางรวมแสงพาราโบลิ กรั บ ความร้ อนที่ ได้ให้กับ น้ ามัน ที่ ไหลผ่านท่ อรั บ ความร้ อน พบว่าความเร็ วลมที่ เปลี่ ยนแปลงมี
ผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพรวมของแผงรับพลังงานแสงอาทิ ตย์ ส่ วนอุณหภูมิบรรยากาศที่ เปลี่ ยนแปลงมีผลกระทบต่อ
ประสิ ทธิภาพของแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์นอ้ ยกว่า
รุ่ งทวี และสุรชัย (2553) ได้ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลกับประสิ ทธิภาพของระบบได้แก่อตั ราการไหลของน้ าในระบบและ
ความเข้มแสงที่ได้รับ โดยทาการออกแบบและพัฒนาระบบผลิตน้ าร้อนซึ่ งเป็ นระบบปิ ดประกอบด้วยแผงรับแสงแบบแผ่น
โค้งรู ปพาราโบลิกและใช้กระจกเงาในการสะท้อนแสง ท่อรับแสงเป็ นท่อสุ ญญากาศและทาการทดลองในห้องทดลองเพื่อ
ควบคุมความเข้มแสง พบว่าอุณหภูมิของน้ าก่อนเข้ารับแสง 37 °C อุณหภูมิของน้ าที่ออกจากแผงรับแสงสู งสุ ด 50 °C และ
ประสิ ทธิ ภาพของระบบประมาณ 53% ทาให้ทราบว่าอัตราการไหลของน้ าและความเข้มของแสงมีผลต่ออุณหภูมิของน้ าที่
ได้
สุ ระ และคณะ (2555) ศึกษาและออกแบบจานรับพลังงานแสงอาทิ ตย์พาราโบลิคแบบปรับองศาตามดวงอาทิตย์
และไม่ปรับตามดวงอาทิตย์ เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการรับความร้อนของจานทั้งสองแบบ ผลจากการศึกษาพบว่าจาน
รับพลังงานแสงอาทิตย์พาราโบลิคชนิดปรับองศาตามดวงอาทิตย์ มีประสิ ทธิภาพการรับความร้อนเท่ากับ 57.04 เปอร์ เซ็นต์
ส่วนประสิ ทธิภาพการรับความร้อนของ ชนิดไม่ปรับตามดวงอาทิตย์ มีค่าเท่ากับ 12.77 เปอร์เซ็นต์
ประกอบ สุ รวัฒนาวรรณ และ ธี รภัทร หลิ่ มบุ ญเรื อง (2554) ได้สร้างจาลองทางคณิ ตศาสตร์ และการออกแบบ
ตัวรับรังสี ดวงอาทิตย์แบบรางพาราโบลา โดยทาการวิเคราะห์แบบฟั งก์ชนั ไฮเพอร์ โบลิก เพื่อหาขนาดที่เหมาะสมที่ทาให้
การผลิตชิ้นส่วนสาหรับตัวรับรังสี ดวงอาทิตย์แบบรางพาราโบลาสามารถทาได้อย่างแม่นยาในเชิงตัวเลข จากการทดสอบใน
สภาพแสงแดด พบว่าระบบที่ เหมาะสมสามารถสร้างพลังงานความร้อนได้โดยเฉลี่ย 4,180 กิ โลจูล ในช่วงการทดสอบ 5
ชัว่ โมง
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สรวิศ สอนสารี และคณะ (2557) ทาการวิจยั และพัฒนาตัวเก็บรังสี อาทิ ตย์แบบรู ปประกอบพาราโบล่า โดยการ
ออกแบบสร้างและทดสอบประสิ ทธิ ภาพเชิงความร้อนของตัวเก็บรังสี อาทิตย์แบบท่อสุ ญญากาศชนิ ดฮีทไปป์ ร่ วมกับแผ่น
สะท้อนรู ปประกอบพาราโบล่า ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 9806-1 พบว่าประสิ ทธิ ภาพเชิงความร้อนของตัวเก็บรังสี อาทิตย์
มีค่าเท่ากับ 78%
จากงานวิ จั ย ที่ ก ล่ า วมาแล้ว ข้ า งต้ น ท าให้ ผู ้วิ จั ย สนใจที่ จ ะใช้ ป ระโยชน์ จ ากความร้ อ นของแสงอาทิ ต ย์
โดยทาการศึกษาเตาพลังงานแสงอาทิ ตย์แบบพาราโบลิก ซึ่ งรู ปทรงของพาราโบลิกจะมีผิวด้านในทาด้วยวัสดุสะท้อนแสง
ชนิ ดอะลูมิเนี ยมฟอยล์ เนื่ องจากเป็ นวัสดุ ที่หาง่ายและราคาถูก ทาหน้าที่ รวมแสงอาทิ ตย์จากการตกกระทบกับจานและ
สะท้อนไปรวมที่จุดโฟกัส ซึ่ งเราสามารถนาความร้อนจากจุดโฟกัสนี้ มาใช้ เพื่อเป็ นทางเลือกในการนาพลังงานความร้อน
จากแสงอาทิ ตย์ที่ไม่ก่อให้เกิ ดมลภาวะมาประยุกต์ใช้งานให้เกิ ดประโยชน์ในครัวเรื อนโดยการประกอบอาหารได้อย่าง
เหมาะสม

วิธีดาเนินการวิจัย
1. อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
วัสดุที่ใช้ในการสะท้อนแสงที่ ผวู ้ ิจยั เลือกทาการทดลอง คือ อะลูมิเนี ยมฟอยล์ โดยนาพลาสติกลูกฟูกสี ขาวมาตัด
เป็ นกลีบทั้งหมด 8 กลีบให้มีขนาดพอดีกบั จานดาวเที ยม โดยจะมีพ้ืนที่ ที่ใช้ในการสะท้อนแสงทั้งหมด 2 ตารางเมตร ตัด
วัสดุสะท้อนแสงให้มีขนาดเท่ากับกลีบของพลาสติกลูกฟูกแล้วนามาเย็บติดกัน จากนั้นนาไปติดบนจานดาวเทียม ดังแสดง
ในภาพที่ 1แล้วนาไปติ ดตั้งบนฐานรองรับ พร้อมทั้งต่อเข้ากับเครื่ องมื อวัดและอุปกรณ์ ต่างๆ เพื่ อทาการทดลองต่อไป
ดังแสดงในภาพที่ 2

แผ่นสะท้ อนแสง
ภาพที่ 1 แสดงตาแหน่งการติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง
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ภาพที่ 2 แสดงชุดอุปกรณ์การทดลอง
จากภาพที่ 2 ผูว้ ิจัยจะน าเตาพลังงานแสงอาทิ ตย์แบบพาราโบลิ ก ไปตั้งไว้ในที่ โล่งแจ้งเพื่ อใช้ความร้ อนจาก
แสงอาทิตย์ในการทาให้น้ า 300 กรัม มีอุณหภูมิสูงที่สุด จึงได้เลือกช่วงเวลา 11.00 น. ถึง 13.00 น. ในการทาการทดลอง โดย
ใช้วสั ดุสะท้อนแสงชนิดอะลูมิเนียมฟอยล์ วัดอุณหภูมิของน้ าก่อนการทดลอง และอุณหภูมิของอากาศในวันที่ทาการทดลอง
จากนั้นทาการทดลองโดยนาน้ า 300 กรัม เทใส่ ในภาชนะสาหรับทดลอง แล้วนาไปวางไว้ยงั จุดโฟกัส ทาการวัดอุณหภูมิ
ด้วยเทอร์ โมคัปเปิ้ ล ซึ่ งจะอ่านค่าด้วย Data logger จะทาการบันทึ กอุณหภูมิทุกๆ 1 นาที โดยจะเริ่ มทดลองครั้งที่ 1 ที่ เวลา
11.00 น. - 11.15 น. ครั้งที่ 2 ที่เวลา 11.45 น. - 12.00 น. และครั้งที่ 3 ที่เวลา 12.30 น. - 12.45 น. โดยจะทาการเปลี่ยนน้ า
ทุกครั้งสาหรับการทดลอง หลังจากทาการทดลองทุกช่ วงเวลาเสร็ จสิ้ นเรี ยบร้อยแล้ว ก็จะทาการทดลองซ้ าอีกครั้งในวัด
ถัดไปเพื่อให้เกิดความแม่นยามากยิง่ ขึ้น ก่อนนาไปวิคราะห์ผลการทดลอง
2. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้นาผลการทดลองที่ได้มาคานวณหากาลัง (power) จากสมการ
U = Q - W (1st Law of Thermodynamic)
P=

dW dQ d U
=
−
dt
dt
dt

T =

P
U
t +
mc
mc

จากสมการที่ (3) จะได้
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P = mc.Slope

และสามารถหาความชันได้ดงั สมการที่ (5)
slope =

(n å xy - ( å x å y )

(5)

(n å x 2 - ( å x )2 )

โดยที่ P = กาลัง (W )
Q = ปริ มาณความร้อน (J )
t = เวลา (s )
m = มวลของน้ า 0.3 kg

c = ค่าความจุความร้อนจาเพาะของน้ า 4186 J .kg- 1( oC )- 1
VT = อุณหภูมิที่เปลี่ยนไป ( oC )

ผลและวิจารณ์ผล

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

จากผลการทดลองนาข้อมูลที่ได้ไปเขียนกราฟ โดยให้ค่าเวลาเป็ นแกน x , ค่าอุณหภูมิเป็ นแกน y โดยกราฟ
ที่ได้จะนาไปวิเคราะห์หาความชัน (Slope) ของเส้นกราฟ เพื่อนาไปหาค่ากาลังเฉลี่ยของเตาพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบ
ลิก ดังแสดงในภาพที่ 3
120
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11.00-11.15 น.

60
40

11.45-12.00 น.

20

12.30-12.45 น.

0
0

5

10

15

20

เวลา (นาที)
ภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิน้ ากับเวลาที่ช่วงเวลาต่างๆ
จากภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของน้ าในภาชนะเทียบกับเวลาตั้งแต่เวลา 11.00-13.00 น. จากผล
การทดลองพบว่าอุณหภูมิของน้ าจะมีค่าเพิ่มขึ้น โดยจะมีค่าใกล้เคียงกันสาหรับทุกช่วงเวลา โดยที่เวลา 11.00-11.15 น. จะได้
อุณหภูมิของน้ าสู งสุ ดเป็ น 98.6 oC สามารถคานวณค่ากาลังเฉลี่ยได้ 114.2 วัตต์ ที่ เวลา 11.45-12.00 น. จะได้อุณหภูมิ
ของน้ าสู งสุ ดเป็ น 98.8 oC สามารถคานวณค่ากาลังเฉลี่ยได้ 125.9 วัตต์ และที่เวลา 12.30-12.45 น.จะได้อุณหภูมิของน้ า
สูงสุดเป็ น 98.9 oC สามารถคานวณค่ากาลังเฉลี่ยได้ 127.5 วัตต์ โดยกราฟกาลังเฉลี่ยจะแสดงในภาพที่ 4
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140.0

กาลังเฉลีย่ (วัตต์ )
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11.45-12.00 น.

12.30-12.45 น.

114.2

40.0
20.0
0.0

11.00-11.15 น.

ภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธ์กาลังเฉลี่ยที่ช่วงเวลาต่างๆ
ภาพที่ 5 แสดงการเปรี ยบเที ยบระหว่างอุณหภูมิของน้ าเที ยบกับเวลาสาหรับการทดลองซ้ าครั้งที่ 2 ที่ ช่วงเวลา
เดียวกัน เพื่อทดสอบความคลาดเคลื่อนของผลการทดลอง โดยจะใช้ช่วงเวลาที่ 3 คือ 12.30-12.45 น. พบว่าอุณหภูมิของน้ า
จะมีค่าเพิ่มขึ้น โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุ ดที่ 98.9 เท่ากันทั้งสองครั้ง และสามารถหาค่ากาลังเฉลี่ยได้เท่ากับ 127.5 วัตต์ และ
127.0 วัตต์ ดังแสดงในภาพที่ 6 ซึ่งพบว่ามีความคลาดเคลื่อนของผลการทดลองน้อยกว่า 1%

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
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ภาพที่ 5 แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างอุณหภูมิน้ ากับเวลาที่ช่วงเวลาเดียวกัน
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12.30-12.45 น.
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ภาพที่ 6 แสดงการเปรี ยบเทียบกาลังเฉลี่ยที่ช่วงเวลาเดียวกัน

สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาเตาพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิกนี้ ได้ศึกษาหาค่ากาลังเฉลี่ยจากวัสดุสะท้อนแสงชนิดอะลูมิเนียม
ฟอยล์ ซึ่งมีพ้นื ที่ที่ใช้ในการสะท้อนแสงขนาด 2 ตารางเมตร โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้ คือ
- เตาพลังงานแสงอาทิตย์น้ ีจะสามารถทาให้น้ ามีอุณหภูมิสูงสุดที่ 98.9 oC โดยใช้เวลาทั้งหมด 15 นาที สาหรับทุก
ช่วงเวลา
- เตาพลังงานแสงอาทิตย์น้ ีจะให้กาลังสูงสุด 127.5 วัตต์ ที่ช่วงเวลา 12.30-12.45 น.
- จากการทดลองซ้ าในช่วงเวลาเดียวกันที่เวลา 12.30-12.45 น. จะพบว่าเตาพลังงานแสงอาทิตย์น้ ีจะให้กาลังที่
ใกล้เคียงกันและมีความคลาดเคลื่อนของผลการทดลองน้อยกว่า 1%
จากข้อสรุ ปข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เตาพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิกนี้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้จริ ง
ซึ่ ง ถื อ ได้ว่ามี ป ระโยชน์ อ ย่างมากส าหรั บ ภาคครั ว เรื อ น และเป็ นอี ก ทางเลื อ กหนึ่ งในการใช้พ ลังงานทดแทนอย่างมี
ประสิ ทธิภาพต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ สถาบัน วิ จัย และพัฒ นามหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน ที่ ใ ห้ เงิ น ทุ น สนั บ สนุ น
โครงการวิจยั ประจาปี งบประมาณ 2561 โดย “โครงการวิจยั นี้ ได้รับทุนอุดหนุ นการวิจยั จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ตามสัญญาเลขที่ NKR2561REV046” ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และได้ให้
คาแนะนาในการจัดทางานวิจยั นี้เป็ นอย่างดี ทาให้งานวิจยั นี้สาเร็ จลุล่วงด้วยดี
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สรวิศ สอนสารี ,วิสุทธิ์ แช่มสะอาด, สุ ขฤดี สุ ขใจ ไพฑูรย์ เหล่าดี และ ฉัตรชัย ศิ ริสัมพันธ์วงษ์. 2557. การพัฒนาตัวเก็บ
รังสี อาทิตย์แบบรู ปประกอบพาราโบลา. วารสารวิทยาศาสตร์ บูรพา. 19 (2): 105 –121.
สุระ ตันดี ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ พงษ์สิริ ;สารบรรณ และ วิษณุ ทัพทะมาตย์. 2555. การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการ
รับ ความร้ อนของจานรั บ พลังงานแสงอาทิ ตย์พ าราโบลิ กชนิ ดปรั บองศาตามดวงอาทิ ตย์และไม่ป รับ ตามดวง
อาทิตย์. ใน การประชุ มวิชาการเครื อข่ ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 26. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, เชียงราย.
อดิศกั ดิ์ แก้วประเสริ ฐ และ ธนาคม สุ นทรชัยนาคแสง. 2549. การจาลองแบบทางคณิ ตศาสตร์ ของระบบรวมแสงอาทิตย์
แบบรางพาราโบลิ ค. ในการประชุ มวิชาการเครื อข่ ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่ งประเทศไทยครั้ งที่ 20. ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจ้าพระนครเหนือ.
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การวิเคราะห์ เสถียรภาพความนิ่งเฉยแบบทนทานสาหรับโครงข่ ายประสาทชนิดเป็ นกลาง
ทีม่ ีตัวหน่ วยแปรผันตามช่ วงเวลา
Robust Passivity Analysis for Neutral-type Neural Networks
with Interval Time-varying Delays
อนุชา กล่าน้อย1 และ ณรงค์ศกั ดิ์ โยธา1*
Anucha Klamnoi1 and Narongsak Yotha1*

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ ได้ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของการมีเสถียรภาพความนิ่ งเฉยแบบทนทานสาหรับโครงข่ายประสาท
ชนิดเป็ นกลางที่มีตวั หน่วงแปรผันตามช่วงเวลา โดยการสร้างฟังก์ชนั ไลปูนอฟ-คาลอฟสกี้ การประมาณค่าอสมการปริ พนั ธ์
สองชั้นในเทอมอนุ พนั ธ์ของฟังก์ชนั ไลปูนอฟ-คาลอฟสกี้ และการปรับปรุ งเงื่ อนไขที่ เพียงพอเพื่อยืนยันการมีเสถียรภาพ
ความนิ่งเฉยแบบทนทานของโครงข่ายประสาทชนิดเป็ นกลาง เงื่อนไขเสถียรภาพความนิ่งเฉยแบบทนทานที่ได้รับนั้นอยูใ่ น
เทอมของอสมการเมทริ กซ์เชิงเส้นที่ซ่ ึ งสามารถตรวจสอบได้โดยใช้อลั กอริ ทึม และสุ ดท้าย ได้ทาการหาตัวอย่างเชิงตัวเลข
เพื่อแสดงถึงประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา
คาสาคัญ : ความนิ่งเฉย, โครงข่ายประสาทชนิดเป็ นกลาง, ตัวหน่วงแปรผันตามช่วงเวลา, อสมการปริ พนั ธ์

ABSTRACT
This researeh was considered with problem of the robust passivity analysis for neutral-type neural networks
with interval time-varying delays. By constructing an augmented Lyapunov-Krasovskii functionals (LKFs) and using the
double integral inequality with approach to estimate the derivative of the LKFs, sufficient conditions ware established to
ensure the robust passivity of the considered neutral-type neural networks. These robust passivity conditions are obtained
in terms of linear matrix inequalities, which could be investigated easily by using standard algorithms. Finally, a
numerical example was given to demonstrate the effectiveness of the proposed method.
Keyword : passivity, neutral-type neural networks, interval time-varying delay, integral inequality.
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Introduction
The problem of passivity performance analysis has also been extensively applied in many areas such as signal
processing, sliding mode control, and networked control. The main idea of the passivity theory is that the passive
properties of a system can keep the system internally stable. Li et al. (2005) investigated the passivity of neural networks
with time-varying delay, and gave some criteria for checking the passivity of neural networks with time-varying delay.
Passivity analysis for neural networks of neutral type with Markovian jumping parameters and time delay in the leakage
term has been presented (Balasubramaniam et al., 2011). Robust exponential passive filtering for uncertain neutral-type
neural networks with time-varying mixed delays via Wirtinger-based integral inequality has been presented (Zhang et al.,
2017). Recently, a new double integral inequality for time-delay system was proposed (Park et al., 2015), which is less
conservative.
These motivate our research. Motivation by above discussion, this paper investigates the robust passivity
analysis for NTNNs with interval and neutral time-varying delays. Based on the constructed Lyapunov-Krasovskii
functionals, free-weighting matrix approach, and double integral inequality for estimating the derivative of the LyapunovKrasovskii functional, the delay-dependent passivity conditions were derived in terms of LMIs, which can be easily
calculated by MATLAB LMIs control toolbox. Numerical example was provided to demonstrate the feasibility and
effectiveness of the proposed criteria.
Preliminaries
Notations: 𝑅𝑛 is the n -dimensional Euclidean space; 𝑅𝑚×𝑛 denotes the set of m  n real matrices; I n
represents the n − dimensional identity matrix;  ( A) denotes the set of all eigenvalues of A ;
max ( A) = max{Re  ;    ( A)} ; 𝐶([0, 𝑡], 𝑅𝑛 ) denotes the set of all 𝑅𝑛 - valued continuous functions on [0, t ] ; The
notation X  0 (respectively, X  0 ) means that X is positive semidefinite (respectively, positive definite;
diag ( ) denotes a block diagonal matrix; Matrix dimensions, if not explicitly stated, are assumed to be compatible for
algebraic operations.
Consider the following NTNNs with interval and neutral time-varying delays described by:
 x(t ) = − ( A − A(t ) ) x (t ) + (W1 − W1 (t ) ) g ( x (t )) + (W2 − W2 (t ) ) g ( x (t −  (t )))

+ (W3 − W3 (t ) ) x(t − h(t )) + u (t ),

(1)

 y (t ) = g ( x(t )),
 x(t ) =  (t ), t  [− , 0], 
max
max = max{ 2 , h2 },


Where 𝑥(𝑡) = [𝑋1 (𝑡), 𝑋2 (𝑡), … , 𝑋2 (𝑡) ∈ 𝑅𝑛 is the state of the neural, A = diag(a1 , a2 ,, an )  0 represents the
self-feedback term, W1 ,W2 and W3 represents the connection weight matrices, g () = ( g (), g (),, g ()) represents
the activation functions,  (t ) and h(t ) represents the discrete and neutral time-varying delays, respectively, u(t ) and
y (t ) represents the input and output vectors, respectively.  (t ) is an initial conditionand W2 (t ) , W1 (t ) , A(t ) .
W3 (t ) are time-varying parameter uncertainties.
Throughout this paper, we make the following assumption:
( H1) : The time-varying uncertainties A(t ) , W1 (t ) , W2 (t ) and W3 (t ) are of the form:
T

1

2

n
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[A(t) W1 (t ) W2 (t ) W3 (t ) ] = HF (t )[ E A Ew1 Ew2 Ew3 ],

where H , E A , EW 1 , EW 2 and EW 3 are known real constant matrices, and
matrix function satisfying F T (t ) F (t )  I .
( H2 ) : The variables  (t ) and h(t ) satisfy the following conditions:

F ()
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(2)
is and unknown time-varying

(3)

0  1   (t )   2 ,  (t )   3 , 0  h(t )  h2 , h(t )  h3 , t  0

where known scalars 1 , 2 , 3 , h2 and h3 .
( H3) : The neural activation functions gk (), k = 1, 2,, n, satisfy

g k (0) = 0

and for

𝑆1 𝑆2 ∈ 𝑅

s1  s2 :

g k ( s1 ) − g k ( s2 )
 lk+ ,
s1 − s2

lk− 

(4)

where lk− , lk+ are known real scalars.
Let x ( t , ) denote the state trajectory of model ( 1) from the above initial condition and x (t,0) the corresponding
trajectory with zero initial condition.
Definition 1 The system (1) is said to be passive if there exists a scalar  such that for all t f  0 :
tf

tf

0

0

2 yT ( s)u ( s)ds  −  uT ( s)u ( s)ds,

and for all solutions of (1) with x(t ,0) .
Lemma 2 (Park et al., 2015). For a positive definite matrix
x :[a, b] → n the following inequality holds:



b

a

xT (s) S x(s) ds 

and any continuously differentiable function

S  0,

1
3
5
1T S 1 +
T2 S  2 +
T3 S 3 ,
b−a
b−a
b−a

where
1 = x (b) − x (a ),
2 b
x( s )ds,
b − a a
6 b
12
 3 = x (b) − x (a ) +
x ( s )ds −
b − a a
(b − a ) 2
 2 = x (b) + x(a ) −

b

b

  x(s)ds d .
a

Lemma 3 (Zhao et al., 2017). For a positive definite matrix
the following inequality holds:
x : [ a, b] →

and any continuously differentiable function

S  0,

n

b

b

 
a

xT ( s) S x( s) ds d  2T4 S  4 +4T5 S  5 + 6T6 S  6 ,

Where
1 b
x(s)ds,
b − a a
b b
2 b
6
 5 = x(b) +
x( s )ds −
x( s )ds d ,
2 a 

a
b−a
(b − a )
b b
3 b
24
60
 6 = x(b) −
x( s )ds +
x( s )ds d −
2 a 

a
b−a
(b − a )
(b − a )3
 4 = x(b) −

b

b

  
a

b

s

x ( )d  ds d .

Lemma 4 (Li et al., 2005) .Let H , E and F (t ) be real matrices of appropriate dimensions with F (t ) satisfying
F (t )T F (t )  I . Then, for any scalar   0 :
T
HF (t ) E + ( HF (t ) E )   −1 HH T +  E T E .
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Lemma 5 (Schur complement) . Given constant symmetric matrices
T
T −1
X = X , Y = Y  0 . Then X + Z Y Z  0 if and only if

X , Y, Z
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with appropriate dimensions satisfying

T

X

Z

ZT 
0
Y 

 −Y
 T
Z

or

Z
  0.
X

Main result
For presentation convenience, in the following, we denote
L+

= diag(l1+ , l2+ ,

, ln+ ), L−

= diag(l1− , l2− ,

, ln− ),

 (t) = [ xT (t ), xT (t −  (t )), xT (t −  1 ), xT (t −  2 ), g T ( x(t )), g T ( x(t −  (t ))), g T ( x(t −  1 )), g T ( x(t −  2 )), 

t

t −1



t

t − 2

xT ( s )ds, 

t

t

x
 

t−

T

( s) ds d ,

1

t

t

   x
t−

2

T

( s) dsd , 

t

t

  

t−

1

t

s

xT ( )d  dsd , 

t

t − 2

t

 

t

s

x T (s )ds ,

xT ( )d  dsd ,

xT (t − h(t )), xT (t ), u T (t ) ]T ,

and ei  n17 n is defined as ei = [0n(i −1) n , I n , 0n(17 −i )n ] for i = 1,2, ,17.
Theorem 1 Under assumptions ( H1) - ( H3) system (1) is passive in definition 1 if there exist real positive matrices
P  R7 n7 n , Q1 , Q2 , Q3 , S1 , S 2  R n n , real positive diagonal matrices U ,U , T , T
(s = 1, 2,3, 4;
a = 1, 2,3; b = 2,3, 4; a  b), real matrices Z1 , Z 2 and Z 3 with appropriate dimensions, and scalars   0 and   0
such that the following LMIs holds:
1

  + T2  2

1


2

s

ab

1T 
  0,
− I 

(5)

  =  8 i ,
i =1

T
T
T
 1 = e1 Z1 H + e16 Z 2 H + e17 Z 3 H ,

 2 = − E A e1 + EW 1 e5 + EW 2 e6 + EW 3 e15 ,

(6)

where
1 = 1T P  2 +  T2 P 1 ,
 2 = ( 3 +  4 )T +  3 +  4 ,

T
T
3 = 3e1T Q1e1 − e3T Q1e3 − e4T Q1e4 + 2e5T Q2 e5 − e7T Q2 e7 - e8T Q2 e8 + e16
Q3 e16 − (1-  3 )e6T Q1e6 − (1 − h3 )e15
Q3e15 ,

T
2
2
T
T
T
T
T
T
 4 = e16 (1 S1 +  2 S1 )e16 −  5 S1 5 − 3 6 S1 6 − 5 7 S1 7 −  8 S1 8 − 3 9 S1 9 − 510 S110 ,
 = 0.5eT ( 2 +  2 ) S e − 2 T S  − 4 T S  − 6 T S  − 2 T S  − 4 T S  − 6 T S  ,
16 1
2
2 16
11 2 11
12 2 12
13 2 13
14 2 14
15 2 15
16 2 16
 5
4
3
4
3
4

T
T
T
T
(17Ts 18 + 18Ts 17 ) +
 T  +
 T  ,
 6 =
s =1
a =1
b = 2,b  a 19 ab 20
a =1
b = 2,b  a 20 ab 19

T
T
8 = − e17
e17 − e5T e17 − e17
e5 ,
 7 =  T21 22 +  T22  21 ,



 

 

with

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

(7)

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

1362

T
T
T
T
T T
1 = [e1T , e9T , e10
, e11
, e12
, e13
, e14
] ,
T
 2 = [e16
, e1T − e3T , e1T − e4T ,  1e1T − e9T ,  2 e1T − e10T , 0.5 12 e1T − e11T , 0.5 22 e1T − e12T ]T ,

 4 = e1T ( L+U 2 − L−U1 )e16 ,

 3 = e5T (U1 − U 2 )e16 ,
 6 = e1 + e3 −

15 = e1 +

2

1

6

e9 ,

 7 = e1 − e3 +

2

e10 ,

10 = e1 − e4 +

e9 −

6

 9 = e1 + e4 −
12 = e1 +

2

2

1
2



e10 −

2

6



13 = e1 + e2 −

e11 ,

2
1

2
2

1

16 = e1 + e2 −

e12 ,

+

12

e9 −

6

2
3

1

e9 +

3

2
2

24



e10 +

2

12



11 = e1 −

e12 ,

e11 −

2
1

24



 8 = e1 − e4 ,

e11 ,

 12

e10 −

 5 = e1 − e3 ,

2
2

60



e12 −

60



14 = e1 −

e13 ,

3
1

3
2

1

1
1

2

e9 ,
e10 ,

e14 , 17 = es + 4 − L− es ,

+

 20 = L+ (ea − eb ) − (ea + 4 − eb + 4 ),

18 = L es − es + 4 ,

19 = (ea + 4 − eb + 4 ) − L (ea − eb ),

T
T
 21 = e1T Z1 + e16
Z 2 + e17
Z3 ,

 22 = − Ae1 + W1e5 + W2 e6 + W3e15 + e17 − e16 .

Proof: Consider a Lyapunov-Krasovskii functionals candidate:
V ( x(t )) =  i =1 Vi ( x(t )),

(8)

5

where
V1 ( x(t )) =  T (t ) P  (t ),
n

V2 ( x(t )) = 2  k
k =1

2

V3 ( x(t )) =  
i =1

t

t − i

2

V4 ( x(t )) =  i 
2

V5 ( x (t )) =  

x (t )

0

k =1

[lk+ s − g k ( s )] ds,
t

t − ( t )

t

xT ( s ) S1 x( s ) ds d ,

t

xT ( ) S 2 x ( ) d  ds d ,


t

t − i

n

[ g k ( s ) − lk− s ] ds + 2   k 

[ xT ( s )Q1 x( s ) + g T ( x( s )) Q2 g ( x ( s ))] ds + 

t

t

x (t )

0

t − i

i =1

i =1



 

s

x T ( s ) Q1 x ( s ) ds + 

t

x T ( s ) Q3 x ( s ) ds ,

t − h (t )

where
 (t ) = [ xT (t ), 

t

t −1

xT ( s)ds, 

t

t − 2

xT ( s )ds, 

U1 = diag{1 , 2 , , n }  0,

The time derivative of V ( x(t ))

t

t

x

T

t −1 

( s )dsd , 

t

t

x

t − 2 

T

t

t

t −1 

s

( s )dsd , 

and U 2 = diag{1 , 2 , , n }  0
can be computed as follows:

t

t

t

t

  x ( )d dsd ,     x
are to be determined.
T

t−

2

T

s

(  )d dsd ]T

V1 ( x(t )) = 2 T (t ) P  (t ),
  T (t ) 1  (t ),
V2 ( x(t )) = 2   k x(t )[ g k ( x (t )) − lk− x (t )] + k x (t )[lk+ x (t ) − g k ( x (t ))] ,
n

k =1

  T (t )  2  (t ),
V3 ( x(t ))  3 xT (t ) Q1 x (t ) + xT (t ) Q3 x (t ) − x T (t −  1 ) Q1 x (t −  1 ) − x T (t −  2 ) Q1 x (t −  2 ) + 2 g T ( x (t )) Q2 g ( x(t ))
− g T ( x (t −  1 )) Q2 g ( x (t −  1 )) − g T ( x (t −  2 ))Q2 g ( x (t −  2 )) − (1 −  3 ) x T (t −  (t ))Q1 x (t −  (t ))
− (1 − h3 ) xT (t − h(t ))Q3 x (t − h(t )),
=  T (t ) 3  (t ),
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V4 ( x(t )) = xT (t ) ( 12 S1 +  22 S1 ) x(t ) −  1 

t

xT ( s) S1 x( s) ds −  2 

t −1

t

t − 2
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xT ( s) S1 x( s ) ds,

  T (t )  4  (t ),
V5 ( x(t )) = 0.5 xT (t ) ( 12 S 2 +  22 S 2 ) x(t ) − 

t

t

 

t−

1

xT ( s) S 2 x( s) ds d − 

t

t − 2

t



xT ( s ) S 2 x( s ) ds d ,

  T (t ) 5  (t ),

where  , (i = 1, 2,3, 4,5) is defined in (7).
i

From ( H3) , the nonlinear function
Thus, for any t

g k (x k )

satisfies lk−  g k ( xk )  lk+ ,

k = 1, 2,, n, xk  0.

xk

we have 2t [ g ( x( )) − l x( )][l x( ) − g ( x( ))]  0, which
2[ g T ( x( )) − xT ( ) L− ]T T [ L+ x( ) − g ( x( ))]  0, where T = diag{t , t ,, t }. Let  be
t , t −  (t),
t −  , replace T with T ( s = 1, 2,3, 4), then, we have ( s = 1, 2,3, 4)
k

 0, (k = 1, 2,

, n),

−
k

T
k

k

+
k

1

2

k

2

n

t − 1

and

s

(9)

2 (t )  Ts 18  (t )  0,
T

T
17

Another observation from ( H3) , we have lk−  g k ( x(1 )) − g k ( x( 2 ))  lk+ ,
x(1 ) − x( 2 )

Thus, for any tk  0, (k = 1, 2,

, n),

and  = g

k

( x(1 )) − g k ( x( 2 )),

k = 1, 2,, n.

we have

which 2[ − L ( x(1 ) − x( 2 ))]T T [ L+ ( x(1 ) − x( 2 )) − ]  0,
where  = col{ ,  ,,  }. Let  and  take values in t , t −  (t), t −  and t −  , replace T with
Tab (a = 1, 2,3; b = 2,3, 4; b  a), then, we have
T
(10)
2 T (t ) 19
Tab 20  (t )  0,
where a = 1, 2,3, b = 2,3, 4, b  a. From (9) and (10), it can be shown that
 T (t ) 6  (t )  0,
(11)
where  is defined in (7).
On the other hand, for any matrices Z , Z and Z with appropriate dimensions, it is true that
0 =  xT (t ) Z1 + xT (t ) Z2 + uT (t ) Z 3   −( A + A) x(t ) + (W1 + W1 ) g ( x(t )) + (W2 + W2 ) g ( x(t −  (t )))
(12)
+ (W3 + W3 ) x(t − h(t )) +u(t ) − x(t ),
Therefore, we conclude that
2tk [ − l ( x(1 ) − x( 2 ))][l ( x(1 ) − x( 2 )) − ]  0,
−
k

+
k

1

2

n

1

−

2

1

2

6

1



2

3

 i +  xT (t ) Z1 + xT (t ) Z 2 + u T (t ) Z 3   −( A + A(t )) x(t ) + (W1 + W1 (t ))


 g ( x(t )) + (W2 + W2 (t )) g ( x(t −  (t ))) + (W3 + W3 (t )) x(t − h(t )) +u (t ) − x(t ) 

V ( x(t )) −  uT (t )u (t ) − 2 yT (t )u (t ) 

6

i =1

−  uT (t )u (t ) − 2 yT (t )u (t ).

Replacing A(t ) , W1 (t ) , W2 (t ) and
respectively, so we have

W3 (t )

with

HF (t ) E A , HF (t ) EW 1 , HF (t ) EW 2

and

V ( x(t )) −  uT (t )u(t ) − 2 yT (t )u(t )   + 1T F (t )2 + T2 F (t )1,

where  , 1 and



 +  −1 1T 1 + T2  2  0,

(14)

then

V ( x(t )) −  u (t )u(t ) − 2 y (t )u(t )  0,
T

(13)

are defined in (6). By Lemma 4, it can be deduced that   0 and

V ( x(t )) −  uT (t )u(t ) − 2 yT (t )u(t )   +  −11T 1 + T2 2.

If we have

HF (t ) EW 3

T
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for any  (t )  0. Since V ( x(0)) = 0 under zero initial condition, let
with respect to t over the time period from 0 to t f , we get
2



tf

0

yT ( s ) u ( s) ds  V ( x(t f )) − V ( x(0)) − 



tf

x(t ) = 0

u T ( s) u ( s) ds  − 

0

for



tf

t  [ max , 0],
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after integrating (15)

u T ( s) u ( s) ds.

0

Thus, the NTNNs (1) with assumptions ( H1) - ( H3) is passive in the sense of Definition 1. By the Schur complement, it
is easy to verify that  +  −1 1T 1 +  T2  2  0, is equivalent to (5). This completes the proof.
Numerical Example
In this section, we present example to illustrate the effectiveness and the reduced conservatism of our result.
Consider the NTNNs (1) with the following parameters:
0 
 1.2 0 
 −0.2 0.2 
 −0.1 −0.2 
 −0.2
 0.1 0 
A=
, W1 = 
, W2 = 
, W3 = 
, H =
,




1.8
0.1
0.1
0
 0.26 0.1
 0.2
 0.2 −0.1
0
0.1
0.2 
 0.2
 0.3 0.1 
 0.3
 0.1 0.2  0.2   (t )  3,  3 = 0.5
EA = 
 , EW 1 =  0.5 0.4  , EW 2 =  0.1
 , EW 3 =  0.3 0.3 ,
h2 = 3, h3 = 0.5.
0.2
0.1
0.3









The activation functions are assumed to be

gi ( xi (t )) = 0.5(| xi + 1| − | xi − 1|), i = 1, 2.

0 0  + 1 0 
 , L = 0 1 .
0 0



It is easy to see: L− = 

Figure 1, gives the state trajectory of the NTNNs (1), the initial condition  x1 (t )
that the NTNNs (1) is stable.

x2 (t )  =  0.2 − 0.3
T

T

, which shows

Figure 1: State trajectory of the NTNNs (1)
Figure 1 State trajectory of the NTNNs (1)
Using MATLAB LMIs Toolbox and by our Theorem 1 in this paper. Here we can obtain the following feasible solutions:
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 91.7711

 10.7739
 −5.2299

 −1.4689
 −0.0247

 −0.0414

8.4931
P=
 0.4584

 0.0046
 −0.0017

 5.1264

 0.7178
 0.0002

 0.0001

10.7739 −5.2299 −1.4689 −0.0247 −0.0414

8.4931

93.5515 −2.8882 −5.0273 −0.2617 −0.1027

0.5629

−2.8882
−5.0273

19.6994

−0.2617 −1.2923
−0.1027

0.2998 −1.2923

0.2998 20.8348
0.0271

0.1230

17.0559

0.0271 −1.3688

0.3556

1.5851 −0.2310

−0.2546

0.1230 −1.3688 −0.2310

1.5149

0.0151

0.3556 −0.2546

0.0151

57.8487

10.6902 −0.2530 17.0940 −0.0232 −0.2822

0.1287

0.5629
−0.0277
−0.0015

17.0559

−0.2011 −0.0034
0.0088

−0.2131 −0.0219

1.4011 −6.7314 −0.1770
5.0119

−0.0001

0.1901

−0.0662
0.0003

0.1293 −0.0148 −17.5936

0.0091 −6.8304 −0.0482

−0.0007 −0.0057
0.0000

0.1958 −0.0194

0.1038

0.0051 −0.0005

0.0002 −0.0059 −0.0005

0.0050
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0.0046 −0.0017

5.1264

0.7178

10.6902 −0.0277 −0.0015

1.4011

5.0119 −0.0007

0.4584
−0.2530

0.0002

−0.2011

0.0088

−6.7314

17.0940 −0.0034

−0.2131

−0.1770

−6.8304

−0.0001

0.1958 −0.0219

0.1293

−0.0482

0.0051

−0.0232

−0.2822 −0.0194
0.1287 −0.0662

0.0091 −0.0057

−0.0148

0.1038 −0.0005

0.0003 −17.5936

0.2026 −0.0022

0.1901

57.9658 −0.0053 −0.0690

0.2413 −17.6995

0.0001

−0.0053

0.0185

−0.0088

0.0014

0.0482 −0.0022

−0.0690 −0.0022
0.2413

0.0477

−0.0019

0.0148

−0.0001

0.0185 −0.0019

47.8718

−0.0600

0.0010

0.0148

−0.0600

48.0880 −0.0015

0.2026 −17.6995 −0.0088
−0.0022

0.0001

0.0014

−0.0001

0.0010

−0.0015

0.0002

−0.0001

−0.0020

−0.0001

0.0014

0.0001

−0.0001

0.0000

0.0001

0.0000 
0.0002 

−0.0059 
−0.0005

0.0050 

−0.0001
−0.0020 

−0.0001
0.0014 
0.0001

−0.0001
0.0000 

0.0002 

32.2385 2.3985 
 29.5823 -6.4145 
69.2395 11.6417 
317.0164 -4.2475 
−9
Q1 = 
 , Q2 =  -6.4145 27.2105  , Q3 = 11.6417 46.8086  , S1 = 10   -4.2475 321.7631 ,
2.3985
39.6853








0.0006
740.5595
79.3273
0
46.1570
0
3.9452
0








S 2 = 10−4  
 , U1 =  0
 , U2 =  0
 , Z1 =  0
,
740.5595
0.0006
58.3198
58.3997
3.2423








0 
0 
0 
0 
 2.0621
3.9452
55.1130
 25.8527
Z2 = 
,
Z3 = 
,
T1 = 
,
T2 = 
,
1.5664 
3.2423
59.9785 
24.2644 
 0
 0
 0
 0
0 
0 
0 
0
19.0222
8.5334
7.8418
8.0943

T3 = 
, T4 = 
,
T5 = 
,
T6 = 
,




20.0194 
8.3796 
7.6109 
7.7268 
 0
 0
 0
 0
0 
0 
0 
0
9.5698
7.9413
9.3587
10.2789

T7 = 
,
T8 = 
,
T9 = 
,
T10 = 
,



9.4510 
7.8127 
9.3286 
10.1881 
 0
 0
 0
 0

 = 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.
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การศึกษาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากนา้ มันปาล์ม
ด้ วยเครื่ องปฏิกรณ์ แรงเฉื อนสู ง
Study on Optimum Conditions for Biodiesel Production from Palm Oil Using High Shear Reactor
พุทธิพร เทียมสิ นสังวร1* วีรินทร์ดา อัปมานะ1 ศุภพงษ์ ก้าวหน้าชัยมงคล1
นราเกตน์ พลสอน1 และ ศราวุธ จิตต์พินิจ1
Puttiporn Thiamsinsangwon1* Weerinda Appmana1 Supapong Kaownaimongkol1
Naragate Ponsorn1 and Sarawut Jitpinit1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ได้ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันปาล์มและเมทานอลด้วยตัวเร่ งปฏิกิริยาเอก
พันธุ์ในเครื่ องปฏิกรณ์แรงเฉื อนสูง และเปรี ยบเทียบการผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันปาล์มและเมทานอลในเครื่ องปฏิกรณ์แบบ
กวนเชิ งกล โดยแบ่งการศึ กษาออกเป็ น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาการผลิตไบโอดี เซลจากน้ ามันปาล์มด้วยเครื่ องปฏิกรณ์
แบบการกวนเชิงกลที่อตั ราส่ วนโดยโมลระหว่างน้ ามันปาล์มกับเมทานอล 1:6 ปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด์
1% โดยน้ าหนัก และอุณหภูมิที่ใช้ในการทาปฏิกิริยา 60 องศาเซลเซียส จากผลที่ได้พบว่า ไบโอดีเซลสู งที่สุดเท่ากับร้อยละ
90 ที่ เวลา 120 นาที ส่ วนตอนที่ 2 ศึ กษาการผลิตไบโอดี เซลจากน้ ามันปาล์มด้วยเครื่ องปฏิ กรณ์ แบบแรงเฉื อนสู ง เพื่อหา
สภาวะที่ เหมาะสมส าหรั บเครื่ องปฏิ กรณ์ ชนิ ด นี้ โดยทาการศึ กษาปั จจัยต่างๆ ที่ ส่ งผลต่อปริ มาณเมทิ ลเอสเทอร์ ได้แ ก่
ความเร็ วรอบ อัตราส่วนโดยโมลระหว่างน้ ามันปาล์มกับเมทานอล อุณหภูมิและปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด์
จากผลที่ ได้พ บว่า สภาวะที่ เหมาะสมส าหรับ เครื่ อ งปฏิ ก รณ์ แบบแรงเฉื อนสู ง คื อ ที่ ความเร็ วรอบ 12,500 รอบต่อนาที
อัตราส่ วนโดยโมลระหว่างน้ ามันปาล์มกับเมทานอล 1:6 อุณหภูมิที่ใช้ในการทาปฏิ กิริยา 60 องศาเซลเซี ยส และปริ มาณ
ตัวเร่ งปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1% โดยน้ าหนัก ซึ่งได้ผลได้ไบโอดีเซลสูงที่สุดเท่ากับร้อยละ 98.85 ที่เวลา 30 นาที
คาสาคัญ : ไบโอดีเซล, ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน, ตัวเร่ งปฏิกิริยาเอกพันธุ์, เครื่ องปฏิกรณ์แรงเฉื อนสูง
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ABSTRACT
This work studied on optimum conditions for biodiesel production from palm oil using a high shear reactor. The
purpose of this research is biodiesel production from palm oil and methanol using a homogeneous catalyst in a high shear
reactor, study optimization for biodiesel production from palm oil and methanol using a high shear reactor, which affects
to methyl ester and comparing with the production of biodiesel from palm oil and methanol using a mechanical stirrer
reactor. This research was divided into 2 main parts, part 1) Study of biodiesel production from palm oil using a
mechanical stirrer reactor at optimum conditions for this reactor. The molar ratio between palm oil and methanol is 1:6,
NaOH catalyst is 1% by weight, and the temperature is 60ºC. It found that the highest biodiesel yield is 90% at reaction
time is 120 minutes. Part 2) Study of biodiesel production from palm oil using the high shear reactor to optimized for this
reactor. Which parameter that affects to methyl ester, speed round is 12,500 rpm, a molar ratio between palm oil and
methanol is 1:6, the temperature is 60ºC and NaOH catalyst is 1% by weight. The highest biodiesel yield is 98.85% at
reaction time is 30 minutes.
Keywords : Biodiesel, Transesterification reaction, Homogeneous catalyst, High shear reactor
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บทนา
ปั จจุ บัน ความต้องการใช้เชื้ อเพลิ งจากแหล่งปิ โตรเลี ยมเพิ่ มขึ้ น อย่างต่อ เนื่ อง เนื่ องมาจากการเพิ่ มจานวนของ
ประชากรอย่างรวดเร็ ว ในขณะที่ ปริ มาณเชื้ อเพลิงประเภทนี้ มีอยู่อย่างจากัด และการใช้เชื้ อเพลิงจากแหล่งปิ โตรเลียมยัง
ก่อให้เกิ ดปั ญหาสิ่ งแวดล้อมอีกด้วย ดังนั้น จึ งจาเป็ นต้องหาเชื้ อเพลิ งจากแหล่งทรัพยากรอื่นมาทดแทน ไบโอดี เซลเป็ น
เชื้ อเพลิ งทดแทนที่ น่าสนใจมาก เนื่ องจากไบโอดี เซลสามารถผลิตได้จากวัตถุดิบหลายประเภท เช่ น น้ ามันที่ บริ โภคได้
น้ ามันที่บริ โภคไม่ได้น้ ามันที่ใช้แล้ว นอกจากนี้ ไบโอดีเซลเป็ นเชื้อเพลิงสะอาด เกิดการเผาไหม้ได้สมบูรณ์กว่าน้ ามันดีเซล
จึงช่วยลดการปล่อยแก๊สคาร์ บอนมอนอกไซด์ออกสู่บรรยากาศ โดยทัว่ ไปไบโอดีเซลเกิดจากการนาไขมันหรื อน้ ามันมาทา
ปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์น้ าหนักโมเลกุลต่าซึ่ งใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาหรื อไม่ใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาจะเกิดดีเซลและ กลีเซอรอล เรี ยกว่า
ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชันของไตรกลีเซอไรด์
อย่างไรก็ ต าม ปฏิ กิ ริ ยาทรานส์ เอสเทอริ ฟิ เคชัน ของไตรกลี เซอไรด์ สามารถเกิ ด ปฏิ กิริ ยาย้อ นกลับ ได้แ ละมี
ผลผลิตไบโอดีเซลอย่างจากัด นอกจากนี้ ยงั พบปั ญหาเกี่ยวกับการละลายของเมทานอลและน้ ามัน ซึ่งเป็ นอุปสรรคต่ออัตรา
การเกิดปฏิกิริยา ดังนั้นจึงมีงานวิจยั จานวนมากที่นาเสนอเครื่ องปฏิกรณ์ที่มีประสิ ทธิภาพในการแก้ปัญหาข้างต้น เช่น เครื่ อง
ปฏิ กรณ์ แรงเฉื อนสู ง เป็ นต้น เครื่ องปฏิ กรณ์ แรงเฉื อนสู ง หรื อโฮโมจี ไนส์ เซอร์ เป็ นหนึ่ งในเทคโนโลยีที่น่าสนใจ จาก
งานวิจยั ที่ผ่านมาสรุ ปได้วา่ ประเภทของเครื่ องปฏิกรณ์แรงเฉื อนสู งมีประสิ ทธิ ภาพสูงสาหรับการผลิตไบโอดีเซลในแง่ของ
การลดเวลาในกระบวนการ ซึ่งในการใช้เครื่ องปฏิกรณ์แรงเฉื อนสูง สาหรับกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ส่งผลต่อคุณสมบัติ
ทางกลและทางเคมีของไบโอดี เซล เนื่ องจากแรงดันของเครื่ องปฏิ กรณ์ แรงเฉื อนสู ง ทาให้เกิ ดปรากฏการณ์ แคปวิเตชัน
(cavitation) โดยลักษณะของฟองที่ มีขนาดแตกต่าง จะเกิ ดการกระทบกันอย่างรุ นแรง ซึ่ งมีผลต่อการผสมผสานระหว่าง
คุณสมบัติที่แตกต่างกันให้เป็ นเนื้อเดียวกัน
ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงมุ่งเน้นศึ กษาสภาวะที่ เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากน้้ามันปาล์มในเครื่ องปฏิ กรณ์แรง
เฉื อนสูงโดยศึกษาผลของปั จจัยที่มีผลต่อปริ มาณเมทิลเอสเทอร์ ซึ่งได้แก่ ความเร็ วรอบ อัตราส่ วนโดยโมลของน้ ามันปาล์ม
กับเมทานอล อุณหภูมิและปริ มาณตัวเร่ งปฏิ กิริยาโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ในการผลิตไบโอดี เซลจากน้ ามันปาล์มในเครื่ อง
ปฏิกรณ์แรงเฉื อนสูง

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนา้ มันปาล์ม โดยใช้ เครื่ องปฏิกรณ์ แบบการกวนเชิงกล
ทาการป้ อนน้ ามันปาล์มกับเมทานอลในอัตราส่ วน 1:6 โดยโมล เข้าสู่ ขวดก้นกลมแบบสามทาง พร้อมทั้งติดตั้ง
เครื่ อ งปฏิ ก รณ์ แ บบการกวนเชิ ง กล ดังภาพที่ 1 โดยใช้ป ริ ม าณตัว เร่ งปฏิ กิ ริ ย าโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ 1% โดยน้ าหนั ก
ที่ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส จากนั้นเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เกิ ดขึ้นที่ เวลาต่างๆ โดยเก็บตัวอย่างครั้งละ 2 มิลลิลิตร และ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ได้โดยใช้เครื่ องแก๊สโครมาโทกราฟี คอลัมน์แบบคาปิ ลลารี ZB5-HT ขนาด 0.25 มิลลิลิตร × 30 เมตร
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ภาพที่ 1 การติดตั้งอุปกรณ์สาหรับเครื่ องปฏิกรณ์แบบการกวนเชิงกล
2. ศึกษากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากนา้ มันปาล์ม โดยใช้ เครื่ องปฏิกรณ์ แบบแรงเฉื อนสู ง
เพื่อหาสภาวะที่ เหมาะสมสาหรับ เครื่ องปฏิ กรณ์ ชนิ ดแบบแรงเฉื อนสู งโดยทาการศึ กษาปั จจัยต่างที่ ส่งผลต่อ
ปริ มาณเมทิลเอสเทอร์ ได้แก่ ความเร็ วรอบ อัตราส่วนโดยโมลระหว่างน้ ามันปาล์มกับเมทานอล อุณหภูมิและปริ มาณตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด์ โดยเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นที่เวลาต่างๆ มาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ได้โดยใช้เครื่ องแก๊ส
โครมาโทกราฟี คอลัมน์แบบคาปิ ลลารี ZB5-HT ขนาด 0.25 มิลลิลิตร × 30 เมตร

ภาพที่ 2 การติดตั้งอุปกรณ์สาหรับเครื่ องปฏิกรณ์แบบเครื่ องปฏิกรณ์แรงเฉื อนสูง
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ผลและวิจารณ์ผล

ปริ มาณร้ อยละเมทิลเอสเทอร์ (%FAME)

1. ผลการศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากนา้ มันปาล์มด้ วยเครื่ องปฏิกรณ์ แบบการกวนเชิงกล
เครื่ องปฏิกรณ์แบบการกวนเชิงกลเป็ นเครื่ องปฏิกรณ์ที่นิยมใช้ผลิตไบโอดีเซลโดยทัว่ ไป ซึ่งเครื่ องปฏิกรณ์ชนิ ดนี้
ใช้เวลาในการผลิตไบโอดีเซล 2-4 ชัว่ โมง จึงจะได้ผลได้ไบโอดีเซลตามมาตรฐานกาหนด นอกจากนี้ ยงั ใช้พลังงานน้อยและ
ค่าใช้จ่ายต่า แต่ขอ้ จากัดของเครื่ องปฏิกรณ์แบบการกวนเชิงกล คือ การถ่ายโอนมวลและความร้อนต่า อีกทั้งขนาดของเครื่ อง
ปฏิกรณ์มีขนาดใหญ่ จากภาพที่ 3 แสดงผลได้ของเครื่ องปฏิกรณ์ค่อนข้างช้าเนื่องจากใช้ระยะเวลานานในการเกิดปฏิกิริยาท
รานส์เอสเตอริ ฟิเคชัน่ จากการทดลองพบว่าผลได้ของไบโอดี เซลเป็ นร้อยละ 90 ที่ เวลา 120 นาที ซึ่ งผลได้ไบโอดี เซลที่
เกิดขึ้น เป็ นผลมาจากข้อจากัดต่างๆ ของเครื่ องปฏิกรณ์แบบการกวนเชิงกล เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการผสม อัตราส่วนโดยโม
ลของน้ ามันและเมทานอล อุณหภูมิและปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยาที่เหมาะสม เป็ นต้น
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ภาพที่ 3 ผลของการศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันปาล์มด้วยเครื่ องปฏิกรณ์แบบการกวนเชิงกล

2. ศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากนา้ มันปาล์ มด้ วยเครื่ องปฏิกรณ์ แบบแรงเฉื อนสู ง
2.1 ผลของความเร็วรอบในการผสมที่ส่งผลต่ อปริมาณเมทิลเอสเทอร์ พบว่าร้อยละผลได้ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นจาก
75.04 เป็ น 95.29 เมื่อเพิ่มความเร็ วผสมขึ้นจาก 7500 รอบต่อนาที ถึง 12500 รอบต่อนาที ที่เวลาในการทาปฏิ กิริยา 5 นาที
นอกจากนี้ การเพิ่มความเร็ วรอบในการผสมมากเกิน 12500 รอบต่อนาที ทาให้ปริ มาณเมทิ ลเอสเทอร์ ลดลง ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั
อัตราส่วนโดยโมลระหว่างน้ ามันกับเมทานอล อุณหภูมิและปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด์ อีกทั้งความเร็ วรอบ
ที่ ต่ าเกิ นไป ส่ งผลให้อตั ราการผสมลดลงและไม่สามารถลดข้อจากัดในเรื่ องการถ่ายโอนมวลได้ จึ งเกิ ดปฏิ กิริยาได้เพียง
บางส่วน ดังนั้นความเร็ วรอบในการผสมที่ดีที่สุด คือ 12500 รอบต่อนาที ทาให้ผลได้ไบโอดีเซลผ่านมาตรฐานร้อยละ 96.50
ที่ความเร็ วรอบ 12500 รอบต่อนาที ผลได้ไบโอดีเซลสูงสุด คือ ร้อยละ 98.85 ที่เวลา 30 นาที ดังภาพที่ 4
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เวลา (วินาที)
ภาพที่ 4 ผลของความเร็ วรอบที่ส่งผลต่อปริ มาณเมทิลเอสเตอร์
2.2 ผลของอัตราส่ วนโดยโมลระหว่ างน้ามันปาล์ มกับเมทานอลที่ส่งผลต่ อปริมาณเมทิลเอสเทอร์ จากปริ มาณสาร
สัมพันธ์ของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน่ โดยใช้ 1 โมลของน้ ามัน(ไตรกลีเซอไรด์) ทาปฏิกิริยากับ 3 โมลของเม
ทานอล ได้ผ ลผลิ ต 3 โมลกรดไขมัน เป็ นเมทิ ล เอสเตอร์ และ 1โมลของผลผลิ ต พลอยได้เป็ นกลี เซอรอล ดังสมการ
Triglyceride + 3CH3OH 3CH3COOR + Glycerol
อย่างไรก็ตามจานวนของเมทานอลที่มากเกินไปมักใช้สาหรับการขยับสมดุลของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอ
ริ ฟิ เคชั่นไปทางด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ภาพที่ 5 แสดงให้เห็ น ถึ งผลกระทบของอัตราส่ วนโดยโมลของน้ ามัน กับเมทานอลต่ อ
ผลผลิตไบโอดีเซลในระหว่างกระบวนการทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน่ ของน้ ามันปาล์มกับเมทานอลที่อตั ราส่ วนโดยโมลของ
น้ ามันต่อเมทานอลที่แตกต่างกัน
พบว่า ผลได้ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญกับปริ มาณของเมทานอลที่ใช้และค่าผลได้ไบโอดีเซลสามารถขึ้น
ได้สูงสุดถึงร้อยละ 98.85 โดยใช้อตั ราส่วนโดยโมลของน้ ามันต่อเมทานอลเป็ น 1:6 อย่างไรก็ตามผลได้ไบโอดีเซลจะลดลง
ก็ต่อเมื่อมีการเพิ่มปริ มาณของเมทานอลที่ มากกว่า 1:6 ผลได้ไบโอดี เซลลดลงจากร้อยละ 95.29 เป็ น 85.15 ที่ เวลา 5 นาที
เมื่ออัตราส่ วนโดยโมลของน้ ามันต่อเมทานอลเพิ่มขึ้นจาก 1:6 ไปเป็ น 1:9 เนื่ องจากอัตราส่ วนโดยโมลของเมทานอลที่มาก
เกินไป ทาให้เมทานอลดึงกลีเซอรอลและไบโอดีเซลบางส่ วนเข้าไปละลายกับเมทานอล จึงส่วนผลให้ผลได้ไบโอดีเซลมีค่า
ลดลง
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ภาพที่ 5 ผลของอัตราส่วนโดยโมลระหว่างน้ ามันปาล์มกับเมทานอลที่ส่งผลต่อปริ มาณร้อยละเมทิลเอสเทอร์
2.3 ผลของอุณ หภู มิในการเกิดปฏิกิริยาที่ส่งผลต่ อปริ มาณเมทิลเอสเทอร์ พบว่าที่ อุณ หภูมิ 40 50 และ 60 องศาเซลเซี ยส
ดังภาพที่ 6 อัตราการเกิ ดปฏิ กิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน่ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญกับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ จากผลการ
ทดลองพบว่าร้อยละผลได้ไบโอดีเซลจาก 36.69 เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 98.85 ภายในเวลา 1 ชัว่ โมง 30 นาที ซึ่ งไตรกลีเซอไรด์
(น้ ามัน) จะไม่ละลายในแอลกอฮอล์เนื่ องจากลักษณะที่มีข้ วั และไม่มีข้ วั ของแอลกอฮอล์และน้ ามัน ตามลาดับ ดังนั้น การ
ผลิตไบโอดีเซลผ่านปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน่ ของน้ ามันและแอลกอฮอล์จะถูกควบคุมโดยข้อจากัดของการถ่ายโอน
มวลของสารตั้งต้นในระบบที่ไม่เป็ นเนื้ อเดียวกันของเมทานอล น้ ามันและตัวเร่ งปฏิกิริยา จึงได้ใช้การกวนอย่างต่อเนื่ องใน
กระบวนการผลิตไบโอดี เซล ซึ่ งผลของอุณหภูมิในการถ่ายโอนความร้อนของสารตั้งต้นในเมทานอล น้ ามันและตัวเร่ ง
ปฏิ กิริยาไม่เป็ นเนื้ อเดี ยวกันนั้นพบว่า ที่ อตั ราความเร็ วรอบของการกวนคงที่ อัตราการถ่ายโอนมวลของสารตั้งต้นเป็ นจะ
สัดส่ วนโดยตรงกับอุณหภูมิของปฏิกิริยา ดังนั้นเมื่อการถ่ายโอนมวลสู งขึ้นอุณหภูมิของปฏิกิริยาก็จะสูงไปด้วย ดังนั้น ร้อย
ละผลได้ไบโอดีเซลจึงเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ ซึ่งจะส่ งผลให้การถ่ายโอนมวลของสารตั้งต้นในระบบมี
ค่าเพิ่มมากขึ้นด้วย และพบว่าร้อยละผลได้ไบโอดีเซลมีค่าสู งสุ ดเป็ น 98.85 ที่ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส อย่างไรก็ตามเมื่อ
อุณหภูมิลดลง 40-50 องศาเซลเซี ยส (ซึ่งอยูต่ ่ากว่าจุดเดือดของเมทานอล) ทาให้ได้ร้อยละผลได้ไบโอดีเซลต่าลง เพราะเมทา
นอลยังไม่ถึงจุดเดื อด ทาให้สารผสมทาปฏิ กิริยาเพียงบางส่ วน แต่เมื่อปฏิ กิริยาได้ดาเนิ นการที่ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส
ส่งผลให้เมทานอลเกิดปฏิกิริยาเกือบทั้งหมดของสารผสมในปฏิกิริยาและเป็ นอุณหภูมิที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซล
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ภาพที่ 6 ผลของอุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยาที่ส่งผลต่อปริ มาณร้อยละเมทิลเอสเทอร์
2.4 ผลของปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ส่งผลต่ อปริ มาณเมทิลเอสเทอร์ จากภาพที่ 7 พบว่าผล
ของปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยาโซเดียมไดรอกไซด์ส่งผลต่อร้อยละผลได้ไบโอดีเซล ในช่วงปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน่ ของ
น้ ามัน ปาล์ ม และเมทานอลที่ ส ภาวะคงที่ ที่ อ ัต ราส่ ว นโดยโมลระหว่ า งน้ ามัน กับ เมทานอล คื อ 1:6 ที่ อุ ณ หภู มิ 60
องศาเซลเซี ยส มีค่าร้อยละผลได้ไบโอดี เซล 98.85 โดยใช้ตวั เร่ งปฏิ กิริยาที่ 1% โดยน้ าหนัก จากการลดของปริ มาณตัวเร่ ง
ปฏิ กิริยาให้น้อยกว่า 1% โดยน้ าหนัก นาไปสู่ การลดลงของผลได้ไบโอดี เซล เพราะ ข้อจากัดของการใช้เบสเป็ นตัวเร่ ง
ปฏิ กิริยา คือ ถ้าใช้ปริ มาณตัวเร่ งปฏิ กิริยาน้อยเกิ นไป ทาให้ผลได้ไบโอดี เซลลดลง เนื่ องจากตัวเร่ งปฏิ กิริยาชนิ ดเบสจะ
เปลี่ยนไตรกลีเซอไรด์ในน้ ามันพืชไปเป็ นสารเมทิลเอสเทอร์ ดังนั้นถ้าน้อยเกินไปจะทาให้ไตรกลีเซอไรด์เปลี่ยนไปเป็ นสาร
เมทิลเอสเทอร์ ได้ไม่หมดและถ้าใช้ปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยามากเกินไปอาจทาให้เกิดปฏิกิริยาข้างเคียง คือ ปฏิกิริยาสะปอนนิ ฟิ
เคชั่น หรื อสบู่ ในกระบวนการผลิ ตไบโอดี เซล ซึ่ งผลได้ไบโอดี เซลลดลง เมื่ อ ใช้ป ริ ม าณตัวเร่ งปฏิ กิ ริยาลดลงจาก 1%
โดยน้ าหนัก ไปเป็ น 0.5% โดยน้ าหนัก ทาให้ผลได้ไบโอดี เซลต่ ากว่าที่ 1% โดยน้ าหนัก ดังนั้น อัตราผลผลิตไบโอดี เซล
ลดลงเมื่อใช้ปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยาน้อยหรื อมากกว่า 1% โดยน้ าหนัก ด้วยเหตุน้ ีปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด์
1% โดยน้ าหนักเป็ นปริ มาณที่เหมาะสมที่สุด
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ภาพที่ 7 ผลของปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ส่งผลต่อปริ มาณเมทิลเอสเทอร์

2.5 เปรียบเทียบพลังงานที่ใช้ ในการผลิตไบโอดีเซลระหว่ างเครื่ องปฏิกรณ์ การกวนเชิ งกลกับเครื่ องปฏิกรณ์ แรง
เฉื อนสู ง พบว่าเครื่ องปฏิกรณ์แรงเฉื อนสู งให้ค่าประสิ ทธิ ภาพผลผลิต 0.0026 กรัมต่อจูล ซึ่ งมากกว่าเครื่ องปฏิกรณ์การกวน
เชิงกลที่มีค่าประสิ ทธิ ภาพผลผลิต 0.0019 กรัมต่อจูล นอกจากนี้ ค่าคงที่ในการเกิดปฏิกิริยาของเครื่ องปฏิกรณ์แรงเฉื อนสู ง
เท่ากับ 0.5180 min-1 ซึ่งมีค่ามากกว่าเครื่ องปฏิกรณ์การกวนเชิงกลเท่ากับ 0.0091 min-1 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการผลิตไบ
โอดี เซลด้วยเครื่ องปฏิ กรณ์ แรงเฉื อ นสู ง ส่ งผลให้เกิ ดปฏิ กิริยาที่ รวดเร็ วและบริ สุ ทธิ์ กว่าเครื่ องปฏิ ก รณ์ การกวนเชิ งกล
เนื่องจากมีการถ่ายโอนมวลสูง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบพลังงานที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล ณ สภาวะที่เหมาะสม
เครื่ องปฏิกรณ์แบบแรงเฉื อนสูง
ผลการดาเนินงาน
เครื่ องปฏิกรณ์แบบกวนเชิงกล
(ณ สภาวะที่เหมาะสม)
เข้าสู่สภาวะสมดุล (นาที)
90 (84.60%)
5 (95.29%)
ผลได้ตามมาตรฐาน ASTM (นาที)
15 (97.47%)
กาลังที่ใช้ (วัตต์)
20.7
120
พลังงานที่ใช้ (จูล)
111,780
108,000
Yield efficiency (กรัมต่อจูล)
0.0019
0.0026

สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันปาล์มด้วยเครื่ องปฏิกรณ์แรงเฉื อนสูง พบว่า ความเร็ ว
รอบที่ 12500 รอบต่อนาที อัตราส่ วนระหว่างน้ ามันกับเมทานอล 1:6 อุณ หภูมิที่ใช้เกิ ดปฏิ กิริยา 60 องศาเซลเซี ยสและ
ปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1% โดยน้ าหนัก คือ สภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งผลได้ไบ
โอดีเซลสูงสุ ดที่ได้จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสม คือ ร้อยละ 98.85 เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างเครื่ องปฏิกรณ์การกวนเชิงกล
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และเครื่ องปฏิกรณ์แรงเฉื อนสู ง พบว่าร้อยละผลได้ไบโอดีเซลสูงสุ ด ณ สภาวะที่เหมาะสมจะได้ประมาณร้อยละ 90 และ 98
ตามลาดับ ซึ่งเครื่ องปฏิกรณ์แบบแรงเฉื อนสู งสามารถลดเวลาการผลิตไบโอดีเซลจากเดิมที่เครื่ องปฏิกรณ์การกวนเชิ งกลใช้
เวลา 2-4 ชัว่ โมง แต่เครื่ องปฏิกรณ์แรงเฉื อนสู งใช้เวลาเพียง 5-15 นาที ในการผลิตไบโอดีเซล ซึ่ งได้ร้อยละผลได้ประมาณ
97 ซึ่งผ่านมาตรฐาน ASTM อยูท่ ี่ร้อยละ 96.5
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ชุ ดทดลองการควบคุมมอเตอร์ 1 เฟส โดยใช้ โปรแกรม พีแอลซี
Controlling of Single Phase Motor Experiment Set Using PLC
นุชจิเรศ แก้วสกุล1* และ กรภัทร เฉลิมวงค์1
Nutjired Kheowsakul1* and Korrapat Chaleamvongt 1

บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้ นาเสนอ ชุ ดทดลองการควบคุ มมอเตอร์ 1 เฟส โดยใช้โปรแกรม พี แอลซี โดยมี วตั ถุป ระสงค์
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการเรี ยนการสอน ในวิชาที่เกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์ โดยอาศัย
หลักการทางานของพีแอลซี ในการควบคุมมอเตอร์ เพื่อเป็ นแนวทางการเพิ่มทักษะและความรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยนที่ศึกษาในสาขา
ไฟฟ้ ากาลังและอิ เล็กทรอนิ กส์ แบ่ งออกเป็ นสองส่ วนหลักๆ ด้วยกัน คื อ (1) การเขี ยนพี แอลซี ในส่ วนนี้ จะน าวงจรทั้ง
5 วงจรที่ อยู่ในขอบเขตและใบทดลองมาเขี ยน ซึ่ งเป็ นวงจรไฟฟ้ าในการควบคุ มมอเตอร์ การเขี ยนวงจรในพีแอลซี น้ ัน
ต้องแปลงวงจรไฟฟ้าให้เป็ นวงจรเเลดเดอร์ก่อน มีท้ งั วงจรควบคุมและวงจรกาลัง เพื่อนาควบคุมมอเตอร์ได้ (2) ส่วนของการ
ควบคุมมอเตอร์ โดยใช้คาสั่งจากพีแอลซี ซึ่ งทาหน้าที่ การควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ าให้หมุนและปรับเปลี่ยนทิศทางได้ตามใบ
ทดลองและยังสามารถควบคุมความเร็ วโดยใช้มอเตอร์ควบคุมมอเตอร์ดว้ ยกัน
จากการทดลองการใช้งานชุดควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้า 1 เฟส โดยใช้พีแอลซี สามารถควบคุมมอเตอร์ ได้ท้ งั 5 วงจร
ได้แก่ 1. วงจรการเริ่ มเดิ นสวิตช์ปุ่มกดและคอนเทคเตอร์ (หมุนขวา) 2. วงจรการเริ่ มเดิ นสวิตช์ปุ่มกดและคอนเทคเตอร์
(หมุนซ้าย) 3. วงจรกลับทางหมุนกดสวิตช์ที่สองทางาน 4. วงจรกลับทางเดินแบบจ๊อกกิ้ง 5. วงจรกลับทางหมุนไฟฟ้าหนึ่ ง
เฟส เปรี ยบเทียบในการเรี ยนการสอนปกติ พบว่าเมื่อมีชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ ทาให้นักเรี ยนเข้าใจหลักการทางาน
การทางานก็จะแสดงผลผ่านหลอดไฟ ตลอดจนมีแมกเนติกส์ คอนเทคเตอร์ และโอเวอร์ โหลดรี เลย์ จะช่วยในการควบคุม
และการทางานของตัวชุดทดลองนี้
คาสาคัญ : มอเตอร์, พีแอลซี, คอนแทคเตอร์
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ABSTRACT
Research Papers is single phase motor control experiment kit was designed to create a device that supports
teaching and learning. The subject of motor control based on the principle of PLC to guideline for enhancing skills and
knowledge for students in electrical and electronic engineering. Single phase motor control experiment kit is divided into
two main sections: (1) PLC program. In this section, the five circuits in the boundary and the experimental circuit are
written which is the circuit in the motor control. The Writing circuit in PLC must be converted Ladder circuit before, both
control and power circuits to control the motor. (2) Motor control section using the command from PLC, which controls
the electric motor, rotates and changes direction according to the test plate and can also be controlled by the motor
control.
From experiment with single phase motors using PLC can be controlled in 5 circuits: (1) Start circuit, switch-on
and contactor (Forward Contac) (2) Start circuit, switch-on (Reverse Contac). (3) Reversing after stop to work (4)
Reversing by Jogging (5) Reversing single phase. Comparison in normal teaching, it was found that the experimental set
of motor control make students understand the principles. The work will be reflected through the light. There are magnetic
contactor and overload relays will assist in controlling and working the kit.
Keyword: Motor, PLC, contactor
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บทนา
ในปั จจุ บัน การศึ กษาได้พ ฒ
ั นาไปอย่างรวดเร็ ว มี สื่อการเรี ยนการสอนในรู ป แบบต่างๆมากมาย เช่ น หนังสื อ
วารสาร เว็บไซด์ โทรทัศน์ เป็ นต้น ซึ่งทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษา ได้อย่างสะดวกสบาย แต่ในสื่ อ
การเรี ยนการสอนเหล่านี้ ล้วนเป็ นการศึกษาในด้านทฤษฏีเท่านั้น ซึ่ งการศึกษาทางด้านการลงมือปฏิบตั ิมีนอ้ ยมาก เป็ นเหตุ
ให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในด้านการลงมือปฏิบตั ินอ้ ย แต่ในทางการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประสิ ทธิภาพมากที่สุด จะต้องมีการเรี ยนรู ้
ในด้านทฤษฎี และปฏิ บัติ ควบคู่ กัน ไป โดยเฉพาะการเรี ยนในด้านวิศ วกรรม เป็ นการเรี ยนที่ ยากต่อ การท าความเข้าใจ
ถ้าผูเ้ รี ยนได้ศึกษาแต่ดา้ นทฤษฎีอย่างเดียว จะทาให้ผเู ้ รี ยนไม่มีทกั ษะในด้านการปฏิบตั ิงานและไม่สามารถทางานจริ งได้
โครงงานนี้ จึ งน าเสนอ สื่ อการเรี ยนการสอนทางด้านการปฏิ บัติเกี่ ยวกับ การต่ อวงจรควบคุ มมอเตอร์ ซึ่ งการ
ควบคุ มมอเตอร์ นี้ เป็ นความรู ้พ้ืน ฐานที่ มีความสาคัญ มากต่อการเรี ยนในสาขาไฟฟ้ ากาลังและสาขาอิเล็กทรอนิ กส์ และ
โทรคมนาคมโดยอาศัยหลักการทางานของโปรแกรม พีแอลซี เพื่อควบคุมการทางานของมอเตอร์ โดย พีแอลซี ทาหน้าที่
เป็ นการสร้างชุดคาสั่ง ขับให้วงจรทางานในรู ปแบบต่างๆ ตามที่ เราได้ออกแบบไว้ เพื่อที่ จะให้วงจร สามารถควบคุมการ
ทางานของ มอเตอร์ให้เสถียร ตามที่เราออกแบบในโปรแกรม พีแอลซี ไว้
ดังนั้นงานการสร้างชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ น้ ีจึงมีประโยชน์อย่างมากในการศึกษาที่เกี่ยวกับการทางานของ
มอเตอร์ และยังช่วยเป็ นสื่ อการสอนให้ผูเ้ รี ยนในภาคปฏิ บตั ิ และก่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ นรวมถึงการนาโปรแกรม
พีแอลซี มาประยุกต์ใช้เช่นกัน

วิธีดาเนินการวิจัย
1.กรอบแนวคิด
แผงวงจร
ควบคุม

Generator

Computer

PLC

Motor
2 HP 1 เฟส
220V

แมกเนติก คอนเทรกเตอร์ ,
รีเลย์

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด
ใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนพีแอลซี หรื อสามารถเลือกโหลดโปรแกรมพีแอลซี ให้ทาการควบคุมแมกเนติกคอน
แทรกเตอร์ ในการให้มอเตอร์ทางานตามที่ตอ้ งการ
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2. การออกแบบโครงสร้าง

ภาพที่ 2 โครงสร้างภายนอก

ภาพที่ 3 โครงสร้างภายนอก ด้านหลัง

ภาพที่ 4 โครงสร้างชุดทดลอง
โครงสร้างออกแบบ โดยคานึงถึงการจัดการวางอุปกรณ์แมกเนติกต่างๆ ให้สามารถเลือกต่อใช้งานได้หลายหลาย
โปรแกรม วางมอเตอร์อยูใ่ นส่วนที่ปลอดภัย เรี ยงลาดับการจัดวางอุปกรณ์ ตามลาดับวงจร

ผลและวิจารณ์ผล
1. ด้านซอฟต์แวร์

ภาพที่ 5 แลดเดอร์วงจรเริ่ มเดินสวิตช์ปุ่มกดและคอนเทคเตอร์ (หมุนขวา)
X001 หมายถึง AND = เป็ นการนาค่าสภาวะของอินพุต เอาต์พตุ ตัวตั้งเวลา ตัวนับ ซีพต์รีจิสเตอร์ หรื อรี เลย์ภายใน
ที่กาหนดมาทาลอจิก AND กับค่าสภาวะปั จจุบนั
X002 หมายถึง NOT = เป็ นการกระทาลอจิก NOT กับค่าสภาวปั จจุบนั โดยปกติแล้ว คาสัง่ นี้จะหมายถึงหน้าสัมผัส
ปกติปิดของอุปกรณ์ต่างๆ ของ PLC โดยจะใช้ร่วมกับ LOAD AND และ OR
Y003 หมายถึง OUTPUT =รี เลย์ทางานแบบมีไฟจ่ายคอยล์ทางาน
2.การทดสอบการนาวงจรไปควบคุมมอเตอร์
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ตารางที่ 1 การทดสอบการทางานของมอเตอร์ไฟฟ้า ¼ แรง โวลต์ 220
ครั้งที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.U1,Z1 และ U2,Z2 มอเตอร์จะหมุนไปทางขวา
✓ ✓✓✓✓✓✓ ✓ ✓ ✓
2.U1,Z2 และ U2,Z1 มอเตอร์จะหมุนไปทางซ้าย
✓ ✓✓✓✓✓✓ ✓ ✓ ✓
จากตารางที่ 1 สรุ ปได้วา่ การทดลองของมอเตอร์ไฟฟ้า ¼ แรง โวลต์ได้มีการทดลองหมุนขวาเป็ นจานวน 10 ครั้ง
มอเตอร์ สามารถทางานได้ตามปกติ และหมุนไปทางขวาได้ตามกาหนดและการทดลองให้มอเตอร์ หมุนไปทางซ้ายเป็ น
จานวน 10 ครั้ง มอเตอร์สามารถทางานได้ตามปกติและหมุนไปทางซ้ายได้ตามกาหนดเช่นกัน
การทดสอบ

ตารางที่ 2 การทดสอบการทางานของโอเวอร์โหลดรี เลย์
การทดสอบ

1

2

3

4

ครั้งที่
5 6

7

8

9 10

1.กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์เกิน 10 แอมแปร์
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
โอเวอร์โหลดรี เลย์จะตัดการทางาน
2.กดปุ่ ม“ทริ ป”มอเตอร์หยุดทางาน
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
จากตารางที่ 2 สรุ ปได้วา่ การทดสอบการทางานของโอเวอร์โหลดรี เลย์ซ่ ึ งโอเวอร์ โหลดรี เลย์จะตัดการทางานทุก
ครั้งเมื่อมีกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์เกิน10 แอมแปร์และสามารถกดปุ่ ม“ทริ ป” ให้มอเตอร์หยุดทางานทั้ง 10 ครั้งเช่นกัน
ตารางที่ 3 การทดสอบการทางานของแมกเนติกคอนแทกเตอร์
การทดสอบ

1

2

3

4

ครั้งที่
5 6

7

8

9

10

1.จ่ายแรงดันไฟฟ้ า โวลต์ เข้าแมกเนติ กคอนแทก 220
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
เตอร์ทางาน
2.T1,T2,T3 จะท างานเมื่ อ คอยล์แ มกเนติ กคอนแทก
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
เตอร์ทางาน
สรุ ปได้วา่ เมื่อทดสอบการทางานของแมกเนติกคอนแทกเตอร์และจ่ายแรงดันไฟฟ้าจะทางานทั้ง 10 ครั้ง รวมถึงจุด
ที่ จะปล่อยกระแสไฟฟ้ าจากการเหนี่ ยวนาของขดลวดด้วยจะทางานเมื่อคอยล์แมกเนติกคอนแทกเตอร์ ทางานทั้ง 10 ครั้ง
เช่นกัน

สรุ ปผลการวิจัย
จากการดาเนิ นงานการจัดทาโครงงานชุ ดทดลองการควบคุ มมอเตอร์ ไฟฟ้ าหนึ่ งเฟสโดยใช้โปรแกรมพีแอลซี
โดยได้ทดสอบการทางานต่ างๆเพื่อทดสอบการท างานและหาข้อบกพร่ อง รวมทั้งอุป สรรคและปั ญ หาที่ พ บได้ทาการ
ปรับปรุ งแก้ไขให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น โดยสรุ ปผลการดาเนินการไว้ดงั นี้
ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้าหนึ่งเฟส โดยใช้โปรแกรมพีแอลซี มีประสิ ทธิภาพและทางานได้ ในส่วนของ
การควบคุ มมอเตอร์ น้ ัน แบ่ งออกเป็ นสองส่ วนหลักๆ ด้วยกัน คือ คือ 1.การเขี ยนโปรแกรมพีแอลซี เพื่อควบคุ มมอเตอร์
2 ส่ วนของวงจรกาลังที่จะนามาควบคุมมอเตอร์ ส่ วนการควบคุมโดยใช้คาสั่งจากโปรแกรมพีแอลซี 5 วงจรที่อยูใ่ นใบการ
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ทดลองมาเขียน ซึ่ งเป็ นวงจรไฟฟ้าในการควบคุมมอเตอร์ สามารถใช้ได้ท้ งั 1 เฟสและ 3 เฟส ซึ่ งการเขียนวงจรในโปรแกรม
พีแอลซี น้ นั จะต้องแปลงเป็ นวงจรไฟฟ้าให้เป็ นวงจรเเลดเดอร์ก่อน มีท้ งั วงจรควบคุมและวงจรกาลังโดยผูท้ ดลองสามารถ
เขียนวงจรในโปรแกรมพีแอลซี เพื่อนาควบคุมมอเตอร์ได้ 2 ส่วนของการควบคุมมอเตอร์ ในส่ วนนี้ จะเป็ นการควบคุมโดย
ใช้คาสั่งจากโปรแกรมพีแอลซี ซึ่ งทาหน้าที่การควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้าให้หมุนและปรับเปลี่ยนทิศทางได้ตามใบทดลองและ
ยังสามารถควบคุมความเร็ วโดยใช้มอเตอร์ควบคุมมอเตอร์ดว้ ยกัน
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ขอขอบคุณบิดามารดา น้องสเนล ผูเ้ ป็ นแรงใจในการทางาน และเป็ นตัวอย่างของการขยันต่อการทางานเสมอมา

เอกสารอ้างอิง
กฤษ เฉยไสย. 2557. หลักการควบคุมมอเตอร์ .แหล่งที่มา http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-11.html, 16 มีนาคม 2559.
คณาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลร่ วมกับกับสานักพัฒนาเทคนิ คนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ. 2543. โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุ งเทพฯ.
ไพโรจน์ ทองประศร. 2555. การควบคุมระบบอัตโนมัตโิ ดยใช้ พแี อลซี. แหล่งที่มา https://research.rdi.ku.ac.th ,16 มีนาคม
2559.
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คณะกรรมการจัดการประชุ มวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10
และ การประชุ มวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้ งที่ 9
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั กาหนดจัดการประชุ มวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้ งที่ 10 และการประชุ ม วิชาการระดับ นานาชาติ ม หาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครั้ งที่ 9
ระหว่างวันที่ 1-3 สิ งหาคม 2561 ณ โรงแรมเรื อรัษฎา อาเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อเป็ นเวที
เผยแพร่ ผลงานในระดับชาติและระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์ ของ
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา และผูส้ นใจทัว่ ไป อีกทั้งเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ การ
พัฒ นางานวิจยั ในสาขาวิช าต่ างๆ รวมถึ ง การสร้ างเครื อข่ ายความร่ วมมื อทางวิช าการระหว่างคณาจารย์
นักวิจยั ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และบุ คลากรของหน่ วยงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ประชุ ม วิ ช าการระดับ ชาติ ม หาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคล ครั้ งที่ 10 และการประชุ ม วิช าการระดับ
นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการฝ่ ายอานวยการ ประกอบด้วย
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
รองประธานกรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
4. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
กรรมการ
5. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
6. รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
7. รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
กรรมการ
8. รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตตรัง
กรรมการ
9. รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตนครศรี ธรรมราช
กรรมการ
10. ผูช้ ่วยอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สาราญ ขวัญยืน)
กรรมการ
11. ผูช้ ่วยอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด)
กรรมการ
12. ผูช้ ่วยอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน)
กรรมการ
13. ผูช้ ่วยอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์ สังข์)
กรรมการ
14. ผูช้ ่วยอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์โกสิ นทร์ พัฒนมณี )
กรรมการ
15. ผูช้ ่วยอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ อักษรศรี )
กรรมการ
16. คณบดีคณะบริ หารธุ รกิจ
กรรมการ
17. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
กรรมการ
18. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
19. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กรรมการ
20. คณบดีคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
กรรมการ
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
47.

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผูอ้ านวยการสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
ผูอ้ านวยการสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอ้ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ผูอ้ านวยการสานักงานนิติการ
ผูอ้ านวยการกองกลาง
ผูอ้ านวยการกองคลัง
ผูอ้ านวยการกองนโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกองบริ หารงานบุคคล
ผูอ้ านวยการกองประชาสัมพันธ์
ผูอ้ านวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผูอ้ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
ผูอ้ านวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป สถาบันวิจยั และพัฒนา
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายสารสนเทศการวิจยั สถาบันวิจยั และพัฒนา

2. คณะกรรมการฝ่ ายดาเนินงาน ประกอบด้วย
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
2. ผูช้ ่วยอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน)
3. ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
4. รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

รองผูอ้ านวยการฝ่ ายสารสนเทศการวิจยั
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประพจน์ มลิวลั ย์
นายเชิด คงห้อย
นางสาวบุญบรรจง สายลาด
นางสาวเกศินี ใหมคง
นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น
นางสาวประภาพร หนูคงรักษ์
นางสาวธารทิพย์ สุ วรรณเวลา
นายอดิศกั ดิ์ เกลี้ยงตะพงศ์
นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์
นางสาวภรณี ย ยีถ่ ิ้น
นางดาริ ณี รักษ์ทอง
นางสาวรัตน์วภิ า ขุนเพ็ชร์
นางสาวศศิธร ดีใหญ่
นางสาวปุณฑริ ก เกิดทิพย์
นางสาวภิสาย ขุนทอง
นางสาวตุลยดา อุดมศิลป์
นายสุ ขรัฐจิต มงคลศิริเจริ ญ
นายเอกชัย ซ้ายศรี
นายสุ ริยณั ห์ ขาแจ้ง
นายอภิชาติ คัญทะชา
นางสาวปุญญิศา สมจริ ง
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป สถาบันวิจยั และพัฒนา
นายสุ วรรณ พรมเขต
นางสาวจริ ญาภรณ์ เพชรสามสี

3. คณะกรรมการฝ่ ายจัดการประชุ มวิชาการ ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์สุวจั น์ ธัญรส
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์ สังข์
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์โกสิ นทร์ พัฒนมณี
4. รองศาสตราจารย์ณฐั ทิตา โรจนประศาสน์
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประเสริ ฐ ทองหนูนุย้
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นนั ทชัย ชูศิลป์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปิยาภรณ์ อรมุต
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วลั ลภา พัฒนา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี เพ็ญประไพ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ภาณุ พร้อมพุทธางกูร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นอ้ มจิตต์ แก้วไทย อันเดร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ ยม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชยั รัตน์ จุสปาโล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เสาวนีย ์ ชัยเพชร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประพจน์ มลิวลั ย์
สัตวแพทย์หญิงเมธาสุ จันทร์รอด
นายกีรติ อินทรวิเศษ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพร ธารางกูร
นางสาวบุญบรรจง สายลาด
นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

4. คณะกรรมการฝ่ ายประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิพจิ ารณาบทความวิชาการ ประกอบด้วย
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพร ธารางกูร
ประธานกรรมการ
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ มะเห
รองประธานกรรมการ
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์องั คณา ใสเกื้อ
กรรมการ
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ลกั ษมี วิทยา
กรรมการ
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์รัตนาพร อนันตสุ ข
กรรมการ
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ระริ น เครื อวรพันธุ์
กรรมการ
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาหามะสู ไฮมี มะแซ
กรรมการ
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุนนั ทา ข้องสาย
กรรมการ
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ธนากรณ์ ดาสุ ด
กรรมการ
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์
กรรมการ
11. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วนั ดี นวนสร้อย
กรรมการ
12. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เลิศทิวสั ยอดล้ า
กรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรี หญิงสุ พชั ชา ชูเสี ยงแจ้ว
กรรมการ
14. สัตวแพทย์หญิงวิภาวี แสงสร้อย
กรรมการ
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

รองศาสตราจารย์ทรรศนีย ์ คีรีศรี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุมณฑา ดารงเลาหพันธ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศิรินาถ ศรี อ่อนนวล
นางสาวณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม
นางสาววรรธนพร ชีววุฒิพงศ์
นางสาวปิ ยะนารถ อรรคไกรสี ห์
นางสาวคุลิกา ธนะเศวตร
นางสาวขวัญตา ตันติกาธน
นางสาวบุษราคัม ทองเพชร
นายพิชิต เพ็งสุ วรรณ
นางกัลยาณี ทองเลี่ยมนาค
นายอาคม ลักษณะสกุล
นางเพ็ญพร เกิดสุ ข
นางพัชริ นทร์ บุญนุ่น
นางสาวสุ ดคนึง ณ ระนอง
นางสาวพิมล เที่ยงธรรม
นางอาริ ษา โสภาจารย์
นางสาวกิตติมา ตันติหาชัย
Mr.Daniel Edward Guiney
Mr.Steven Embree
นางสาวสมพร มณี โชติ
นางสาวฐิตินารถ คายอด
Mr.Ryan R.Dominguez
Ms.Mitchelle R.Juaban
Mr.Lauro Sadaran Dequina Jr.
นางสาวเกศินี ใหมคง
นางสาวธารทิพย์ สุ วรรณเวลา
นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์
นางสาวบุญบรรจง สายลาด
นางสาวภรณี ย ยีถ่ ิ้น
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5. คณะกรรมการฝ่ ายจัดทารวมเล่ มบทคัดย่ อ (Books of Abstract) และรายงานสื บเนื่ องการประชุ มวิชาการ
(Proceedings) ประกอบด้วย
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์
ประธานกรรมการ
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว
รองประธานกรรมการ
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน
กรรมการ
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชาตรี หอมเขียว
กรรมการ
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จารุ วฒั น์ เจริ ญจิต
กรรมการ
6. นายสุ ดนัย เครื อหลี
กรรมการ
7. นายนเรศ ขวัญทอง
กรรมการ
8. นายอนุชิต วิเชียรชม
กรรมการ
9. นายศุภวัฒน์ อินทร์ เกิด
กรรมการ
10. นายกฤดิกร แก้ววงศ์ศรี
กรรมการ
11. นายโกสิ นทร์ ทีปรักษพันธ์
กรรมการ
12. นางสาวศิรินนั ทร์ นาพอ
กรรมการ
13. นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น
กรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
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