
25-27 มกราคม 2566
ณ มหาว�ทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

หนังสือรวมหนังสือรวม
บทความว�จัย บทความว�จัย 
กลุ�มการว�จัย: ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (ด�านว�ศวกรรมศาสตร�)



 
 

หนังสือรวมบทความวจิัยโครงการประชุมวชิาการระดับชาติพะเยาวจิัย ครั้งท่ี 12  

หัวข้อ “Research & Innovation for sustainable development goals (SDGs)” 

กลุ่มการวจิัย: วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวศิวกรรมศาสตร์) 

วันท่ี 25 – 27 มกราคม 2566 มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

พิมพ์ครั้งที่ 1   กุมภาพันธ์ 2566 
 

สงวนลิขสทิธิ์ 
 

ISBN (e-book): 978-616-8315-21-7 
 

บรรณาธิการ:  

ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื 
 

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ: 

ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ศาสตราจารย์ ดร.อิสระชัย งามหรู    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

  เจา้คุณทหารลาดกระบัง 

รองศาสตราจารย์ ดร.เชวศักดิ์ รักเป็นไทย  มหาวิทยาลัยพะเยา 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวริิยะนุภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ จำรูญ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ คำสนาม  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

เลขานุการ      ผู้ช่วยเลขานุการ   

นางสาวอัญชลี เทียมคีรี     นางสาววริศรา คลังนุ่ม 

นางสาวรัชฎาภรณ์ แก้วสืบ 
 

จัดทำโดย:  กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมอืงพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000 โทร 054-466-666 ต่อ 1047-1048 

    E-mail: prconference@up.ac.th Website: www.prc.up.ac.th 
 

หมายเหตุ: บทคัดย่อจากการประชุมวิชาการฉบับนี้เป็นของผู้เขียน กองบรรณาธกิารไม่จำเป็นต้องเห็นดว้ยและหากผู้เขียนได้

ละเมดิลขิสิทธ์ิผลงานของผู้หน่ึงผู้ใด กองบรรณาธกิารไม่รับผิดชอบต่อการละเมดิดังกล่าว 
 

สนับสนุนโดย 

 



ก 
 

-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

คำนำ 

มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดการประชุมวิชาการพะเยาวิจัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 12

ภายใต้หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” Research & Innovation for sustainable 

development goals (SDGs) มีการจัดรูปแบบการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ฯ ให้เป็นลักษณะ 

Hybrid โดยการนำเสนอ Onsite Conference ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และ Online Conference ผ่านระบบ 

Zoom Conference ในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566 ทั้งในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) 

รูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  

โดยบทความความที่ได้ผ่านการนำเสนอนั้น คณะกรรมการดำเนินงานได้จัดทำเป็นหนังสือรวม

บทความวิจัยประกอบไปด้วย ผลงานวิจัยที่ได้มีการนำเสนอในการประชุมวิชาการ ระดับชาติพะเยา

วิจัย ครั้งที่ 12 : กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ด้านวิศวกรรมศาสตร์)  จำนวนทั้งสิ้น  

30 ผลงาน ดังนี ้ ประเภท Poster Presentation จำนวน  10 ผลงาน และประเภท Oral Presentation 

จำนวน 20 ผลงาน โดยทุกผลงานที่เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยฉบับนี้ได้มีคณะผู้ทรงคุณวุฒิ

หรอืคณะกรรมการคัดเลือกบทความ ประเมินคุณภาพบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่

อยู่ในวงวิชาการนั้น หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในวงวิชาการสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

จากหลากหลายสถาบัน จำนวนทั้งสิน้ 3 ท่านต่อ 1 บทความ 

คณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการ ฯ ขอขอบพระคุณ คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ 

อำนวยการ ฯ คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติ

และ สละเวลาในการพิจารณาบทความ เข้าร่วมการวิพากษ์ผลงาน และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้นำเสนอ 

ทุกท่าน รวมไปถึง ผู้นำเสนอทุกท่าน ที่มีส่วนทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  

องค์ความรู้จากการประชุมวิชาการ ฯ ครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติต่อไป  

 

       คณะกรรมการดำเนินงาน  

                          กุมภาพันธ์ 2566  



ข 
 

-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

สารบัญ 
 

กลุ่มการวจิัย: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์) 
 

 

(SCI-P34)   การออกแบบและพัฒนาเครื่องสกัดน้ำสับปะรด เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการผลิต 

โดย กมลลักษณ์ ชัยดี, บุญญรัตน์ อ่ำสุรา และ วิโรจน์ ปงลังกา....................................................................... 1 
 

(SCI-P35)   การศึกษาอัตราการไหลของน้ำท่ีผ่านป๊ัมน้ำหอยโข่งแบบแนวนอนท่ีขนาดท่อทางทางดูดเข้าป๊ัมน้ำต่าง ๆ  กัน  

โดย พันธวัจน์ สิงห์เฉลมิ, ชินโชติ ถิรกุลวงศ์, อลัมพล เจรญิกิจ, นมัสภรณ์ อำไพรัตน์ และ นภารัตน์ ไพรินทร์ ...... 8 
 

(SCI-P37)   เครื่องหั่นเนื้ออะโวคาโด โดย พิชิตร ีทองดี และ พิบูลย์ เครอืคำอ้าย .............................................................. 20 
 

(SCI-P39)   การออกแบบและพัฒนาเตาเผาแกลบดำ โดย กานต์ จันทระ, ยุทธศิลป์ ชัยสทิธิ์, โกเมนทร์ พร้อมจะบก, 

ณัฐยุทธ์ จันทร์คามคำ, พลกฤต ทายัง และ พีรพล แดขุนทด ........................................................................... 30 
 

(SCI-P41)   อิทธิพลของความชื้นท่ีมีผลต่อคุณสมบัติทางกลของชิ้นงานพิมพ์ 3 มติิจากเสน้พลาสติกไนลอน 

โดย มาโนช นำฟู, ไกรสร วงษ์ปู่ และ กิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล .................................................................... 39 
 

(SCI-P40)   การออกแบบและสร้างเครื่องอัดฟางข้าวด้วยระบบไฮดรอลกิส์  

โดย ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์, กานต์ จันทระ, กิตติพงษ์ เพียวิเศษ, ณัติพล จาระวัตร และ สิรามล ฟุ้งเฟื่อง ............. 48 
 
 

(SCI-P42)   ศึกษาการผลติผ้าไม่ทอจากเส้นใยตาล โดย พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์, พรโพยม วรเชฐวราวัตร์,  

อรอนงค์ รัตนกูล, สุรศักดิ์ วรรณสุวรรณ และ พิศุทธิ์ เพชรพันธ์ ...................................................................... 56 
 

(SCI-P42)   คอนกรตีทนไฟผสมฉนวนใยหิน – การวิจัยเชิงทดลอง โดย ภาคภูมิ กีรติวงศ์ชัยกุล, นเรศ บรรลือ, มนูญ เชียงคำ,  

สทิธิโชค คุ้มทรัพย์ และ ประพันธ์ วัฒนเดชาชาญ ........................................................................................... 65 
 

(SCI-P44)   การศึกษาการผสมเส้นใยธรรมชาติท่ีมีผลต่อความแข็งแรงในวัสดุซีเมนต์  

โดย วันชาติ สุพรมพิทักษ์ ........................................................................................................................... 76 
 

(SCI-P45)   การสร้างเครื่องบินเล็กแบบปีกตรงึบังคับวิทยุขับเคลื่อนดว้ยไฟฟ้าเพื่อการขนส่ง 

โดย ศิรชิัย ลาภาสระน้อย, เกรยีงกมล มงคลเมือง และ ปรเมษฐ์  นวมโคกสูง ............................................... 88 
 

(SCI-O27)  การศึกษาสภาวะการอบแห้งลูกเดือยดว้ยตู้อบลมร้อนแบบลมหมุนเวียนควบคุมอุณหภูมแิละความชื้นด้วย 

การเปิด-ปิดช่องระบายอากาศ โดย ณัฐพล วิชาญ, กันยาพร ไชยวงศ์ และ สุรชัย อ้ิมทับ ............................. 102 
 

(SCI-O28)  การพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากโรสแมร่ี 

โดย วรเชษฐ์ หวานเสยีง และ ชัยภูมิ สมีา ................................................................................................... 113 
 

(SCI-O29)  การลดขั้นตอนการขึน้รูปลายไทยโดยการใช้แม่พิมพ์ต่อเนื่อง  

โดย เชษฐ  อุทธิยัง และ อดิเรก ชัยนวกุล .................................................................................................... 121 
 

(SCI-O30)  การพัฒนาเสน้โค้งขีดจำกัดการขึน้รูปสำหรับเหล็กกลา้ความแข็งแรงสูง  

โดย ฌานวัฒน์ กิตติวุฒิไกร, ณภัทร สุนทวัฒโรดม, หิรัญชลติ ธนิยผล และ สุรศักดิ์ สุรนันทชัย ................... 132 
 

file:///D:/1.%20พะเยาวิจัย/1.3%20พะเยาวิจัย%2012/15.1%20ไฟล์/2.%20วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/4.%20วิศวะ/สารบัญ.docx%23_Toc124240686
file:///D:/1.%20พะเยาวิจัย/1.3%20พะเยาวิจัย%2012/15.1%20ไฟล์/2.%20วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/4.%20วิศวะ/สารบัญ.docx%23_Toc124240687
file:///D:/1.%20พะเยาวิจัย/1.3%20พะเยาวิจัย%2012/15.1%20ไฟล์/2.%20วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/4.%20วิศวะ/สารบัญ.docx%23_Toc124240688
file:///D:/1.%20พะเยาวิจัย/1.3%20พะเยาวิจัย%2012/15.1%20ไฟล์/2.%20วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/4.%20วิศวะ/สารบัญ.docx%23_Toc124240689
file:///D:/1.%20พะเยาวิจัย/1.3%20พะเยาวิจัย%2012/15.1%20ไฟล์/2.%20วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/4.%20วิศวะ/สารบัญ.docx%23_Toc124240692
file:///D:/1.%20พะเยาวิจัย/1.3%20พะเยาวิจัย%2012/15.1%20ไฟล์/2.%20วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/4.%20วิศวะ/สารบัญ.docx%23_Toc124240693
file:///D:/1.%20พะเยาวิจัย/1.3%20พะเยาวิจัย%2012/15.1%20ไฟล์/2.%20วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/4.%20วิศวะ/สารบัญ.docx%23_Toc124240696
file:///D:/1.%20พะเยาวิจัย/1.3%20พะเยาวิจัย%2012/15.1%20ไฟล์/2.%20วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/4.%20วิศวะ/สารบัญ.docx%23_Toc124240697
file:///D:/1.%20พะเยาวิจัย/1.3%20พะเยาวิจัย%2012/15.1%20ไฟล์/2.%20วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/4.%20วิศวะ/สารบัญ.docx%23_Toc124240697
file:///D:/1.%20พะเยาวิจัย/1.3%20พะเยาวิจัย%2012/15.1%20ไฟล์/2.%20วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/4.%20วิศวะ/สารบัญ.docx%23_Toc124240700
file:///D:/1.%20พะเยาวิจัย/1.3%20พะเยาวิจัย%2012/15.1%20ไฟล์/2.%20วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/4.%20วิศวะ/สารบัญ.docx%23_Toc124240701
file:///D:/1.%20พะเยาวิจัย/1.3%20พะเยาวิจัย%2012/15.1%20ไฟล์/2.%20วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/4.%20วิศวะ/สารบัญ.docx%23_Toc124240698
file:///D:/1.%20พะเยาวิจัย/1.3%20พะเยาวิจัย%2012/15.1%20ไฟล์/2.%20วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/4.%20วิศวะ/สารบัญ.docx%23_Toc124240699
file:///D:/1.%20พะเยาวิจัย/1.3%20พะเยาวิจัย%2012/15.1%20ไฟล์/2.%20วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/4.%20วิศวะ/สารบัญ.docx%23_Toc124240702
file:///D:/1.%20พะเยาวิจัย/1.3%20พะเยาวิจัย%2012/15.1%20ไฟล์/2.%20วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/4.%20วิศวะ/สารบัญ.docx%23_Toc124240703
file:///D:/1.%20พะเยาวิจัย/1.3%20พะเยาวิจัย%2012/15.1%20ไฟล์/2.%20วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/4.%20วิศวะ/สารบัญ.docx%23_Toc124240703
file:///D:/1.%20พะเยาวิจัย/1.3%20พะเยาวิจัย%2012/15.1%20ไฟล์/2.%20วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/4.%20วิศวะ/สารบัญ.docx%23_Toc124240703
file:///D:/1.%20พะเยาวิจัย/1.3%20พะเยาวิจัย%2012/15.1%20ไฟล์/2.%20วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/4.%20วิศวะ/สารบัญ.docx%23_Toc124240703
file:///D:/1.%20พะเยาวิจัย/1.3%20พะเยาวิจัย%2012/15.1%20ไฟล์/2.%20วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/4.%20วิศวะ/สารบัญ.docx%23_Toc124240705
file:///D:/1.%20พะเยาวิจัย/1.3%20พะเยาวิจัย%2012/15.1%20ไฟล์/2.%20วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/4.%20วิศวะ/สารบัญ.docx%23_Toc124240706
file:///D:/1.%20พะเยาวิจัย/1.3%20พะเยาวิจัย%2012/15.1%20ไฟล์/2.%20วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/4.%20วิศวะ/สารบัญ.docx%23_Toc124240708
file:///D:/1.%20พะเยาวิจัย/1.3%20พะเยาวิจัย%2012/15.1%20ไฟล์/2.%20วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/4.%20วิศวะ/สารบัญ.docx%23_Toc124240708
file:///D:/1.%20พะเยาวิจัย/1.3%20พะเยาวิจัย%2012/15.1%20ไฟล์/2.%20วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/4.%20วิศวะ/สารบัญ.docx%23_Toc124240709
file:///D:/1.%20พะเยาวิจัย/1.3%20พะเยาวิจัย%2012/15.1%20ไฟล์/2.%20วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/4.%20วิศวะ/สารบัญ.docx%23_Toc124496652
file:///D:/1.%20พะเยาวิจัย/1.3%20พะเยาวิจัย%2012/15.1%20ไฟล์/2.%20วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/4.%20วิศวะ/สารบัญ.docx%23_Toc124496652
file:///D:/1.%20พะเยาวิจัย/1.3%20พะเยาวิจัย%2012/15.1%20ไฟล์/2.%20วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/4.%20วิศวะ/สารบัญ.docx%23_Toc124496653
file:///D:/1.%20พะเยาวิจัย/1.3%20พะเยาวิจัย%2012/15.1%20ไฟล์/2.%20วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/4.%20วิศวะ/สารบัญ.docx%23_Toc124496654
file:///D:/1.%20พะเยาวิจัย/1.3%20พะเยาวิจัย%2012/15.1%20ไฟล์/2.%20วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/4.%20วิศวะ/สารบัญ.docx%23_Toc124496655
file:///D:/1.%20พะเยาวิจัย/1.3%20พะเยาวิจัย%2012/15.1%20ไฟล์/2.%20วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/4.%20วิศวะ/สารบัญ.docx%23_Toc124496656
file:///D:/1.%20พะเยาวิจัย/1.3%20พะเยาวิจัย%2012/15.1%20ไฟล์/2.%20วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/4.%20วิศวะ/สารบัญ.docx%23_Toc124496658
file:///D:/1.%20พะเยาวิจัย/1.3%20พะเยาวิจัย%2012/15.1%20ไฟล์/2.%20วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/4.%20วิศวะ/สารบัญ.docx%23_Toc124496659
file:///D:/1.%20พะเยาวิจัย/1.3%20พะเยาวิจัย%2012/15.1%20ไฟล์/2.%20วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/4.%20วิศวะ/สารบัญ.docx%23_Toc124496660


ค 
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การออกแบบและพัฒนาเครื่องสกัดน้ำสับปะรด เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการผลิต 

The design and development of Pineapple juice extractor to increase the 

potential and efficiency of production 

 

กมลลักษณ์ ชัยดี1*, บุญญรัตน์ อ่ำสุรา1 และ วโิรจน์ ปงลังกา2 

Kamonlak Chaidee1*, Bunyarat Umsura1 and Wirot Ponglangga2 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ เป็นการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองสกัดน้ำสับปะรด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและ

ประสิทธิภาพการผลิตน้ำสับปะรด สำหรับวิสาหกิจชุมชนห้วยไคร้พัฒนาการเกษตร หมู่ 2 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย 

จังหวัดเชียงราย จากการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อกระบวนการผลิตน้ำสับปะรด พบว่า เป็นการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

จากเกษตรกรซึ่งมีต้นทุนไม่มากนัก กระบวนการผลิตโดยส่วนใหญ่ยังเป็นการทำด้วยมือและแรงงานคน เครื่องสกัดน้ำ

สับปะรดท่ีใช้อยู่เป็นเคร่ืองขนาดเล็กท่ีนยิมใชใ้นครัวเรือน เมื่อเคร่ืองสกัดน้ำสับปะรดทำงานได้ประมาณ 1 ชั่วโมงเคร่ืองจะ

ร้อน ต้องปิดเคร่ืองพักให้เครื่องเย็นอีกประมาณ 1 ชั่วโมงจึงจะสกัดน้ำสับปะรดต่อได้ ทำให้สามารถผลิตน้ำสับปะรด

ออกจำหน่ายได้เพียง 300 ขวดต่อวัน ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด จากนั้นนักวิจัยได้ศึกษาและทดสอบ

เครื่องจักร เพื่อนำมาออกแบบและพัฒนาเครื่องสกัดน้ำสับปะรดท่ีได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยเลือกใช้สแตน

เลสเกรด 304 ในชิ้นส่วนท่ีสัมผัสกับอาหาร เช่น เกลียวบดเนื้อหมูเบอร์ 32, ใบมีดบดหมูเบอร์ 32, ใช้มอเตอร์เกียร์ไฟฟ้า

กระแสสลับขนาด 1 แรงมา้ ความเร็วรอบ 60 ต่อนาที และเกียร์ทดรอบมอเตอร์ 1:30 

 ผลจากการใช้เครื่องสกัดน้ำสับปะรดท่ีพัฒนา โดยใช้ผลสับปะรด 30 กิโลกรัม สามารถสกัดน้ำได้ 15 กิโลกรัม 

ใช้เวลาเพียง 30 นาที สามารถระบายผลสับปะรดได้เร็วขึ้น 16 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เครื่องสกัดน้ำแบบเดิมใน

ปริมาณผลสับปะรดท่ีเท่ากันแต่ใช้เวลาถึง 8 ชั่วโมง (รวมเวลาท่ีต้องหยุดพักเคร่ืองสกัดน้ำแบบเดิมเมื่อเครื่องร้อน) และ 

ได้ปริมาณน้ำตามท่ีต้องการในเวลาท่ีเร็วขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังสามารถนำกากสับปะรดท่ีได้ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไส้

ทาร์ตสับปะรดหรือแยมสับปะรดได้อกีด้วย ดังนัน้ เคร่ืองสกัดนำ้สับปะรดท่ีพัฒนาสามารถเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ

การผลิต สามารถรองรับความต้องการลูกค้าในปริมาณมากและทันต่อการระบายผลสับปะรด โดยส่งผลให้เกษตรกรมี

เคร่ืองจักรในการผลิตนำ้สับปะรดในราคาต้นทุนต่ำกว่าท้องตลาด 
 

คำสำคัญ:   สกัดนำ้, สับปะรด, ศักยภาพ, ประสิทธิภาพ, การผลิต  
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Abstract  
 This research, a pineapple juice extraction machine is designed and developed to increase of the 

potential and the efficiency of pineapple juice production for Huai Krai Agricultural Development Community 

Enterprise, Moo 2 , Huai Krai Subdistrict, Mae Sai District, Chiang Rai Province. The effect factors on the 

pineapple juice production process is studied that found a group of the farmer’s community enterprises having 

low costs. The conventional production process is performed by labors. The commonly pineapple juice extractors 

using in household is small. When the pineapple juice extractor operates around 1 hour, it will heat up. 

Therefore, the machine must be turned off for cool down using around 1 hour before the machine is continuously 

extraction the pineapple juice. As a result, only 300 bottles of pineapple juice can be produced per day, which is 

not enough for the market demand. Then, the researcher is performed studying and testing the machine to 

design and develop the pineapple juice extractor machine that meet standard and higher efficiency. A stainless 

steel grade 304 is chosen for a part that contacts with food such as pork grinder screw No. 32 , pork grinder 

blade number 32 . The geared motor, with a size of 1 horsepower, speed 60 per minute and a gear reducer 

motor 1:30, is used. 

 The result of using the developed pineapple juice extraction machine with 30 kg of pineapple and 15 kg 

of juice, the pineapple juice can be extracted in just 30 minutes. The pineapple can be drained 16 times faster 

than a conventional pineapple juice extractor machine, that used 8 hour including turned off the machine to cool 

down, comparison with the same amount of pineapple. The amount of pineapple juice can be obtained using the 

faster time. Furthermore, the pineapple pulp can also be processed into pineapple tart filling products or 

pineapple jam as well. Therefore, the developed pineapple juice extractor can increase the potential and 

production efficiency. Able to support the demand of customers in large quantities and in time for pineapple fruit 

extraction. As a result, farmers have machines to produce pineapple juice at a lower cost than the market. 
 

Keywords: extract pineapple potential efficiency production  

 

บทนำ 

จังหวัดเชียงรายเป็นอีกหนึ่งจังหวัดท่ีเกษตรกรทำการเพาะปลูกสับปะรด ในปี พ.ศ. 2562 - 2563 มีพื้นท่ี

เพาะปลูกประมาณ 20,210 ไร่ ผลผลิตรวม 49,114 - 101,010 ตัน แหล่งผลิตท่ีสำคัญอยู่ในเขตอำเภอเมือง อำเภอเชียง

แสน อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย และอำเภอพาน โดยสายพันธ์ุ ท่ีนิยมปลูกได้แก่ พันธ์ุปัตตาเวีย พันธ์ุนางแล และ 

พันธ์ุภูแล สำหรับพันธ์ุภูแลนัน้ด้วยปัจจัยทางธรรมชาติและปัจจัยจากมนุษย์ ทำให้สับปะรดท่ีปลูกได้ในแหล่งภูมิศาสตร์นี้

มีลักษณะท่ีแตกต่างจากท่ีอื่น โดยจะมีรสชาติหอมหวาน เนื้อกรอบ ไม่แข็ง ผลมีขนาดเล็ก โดยเฉลี่ย 4-5 ผลต่อกิโลกรัม 

สามารถรับประทานได้ท้ังแกนของสับปะรดนับว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะ อีกท้ังยังให้ผลผลิตได้ตลอดท้ังปี ทำให้เกษตรกร

ปรับเปลี่ยนมาปลูกสับปะรดภูแลเพื่อเป็นอาชีพหลักเพิ่มมากขึ้นทุกปี  

นักวิจัยได้สัมภาษณ์เกษตรกรผู้เพาะปลูกสับปะรด จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนห้วยไคร้พัฒนาการเกษตร ตำบล

ห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มประมาณ 23 คน ท่ีปลูกสับปะรดพันธ์ุภูแลและปัตตาเวีย 

พบว่าปัจจุบันประสบปัญหาเร่ืองผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ โดยราคารับซื้อหน้าสวนอยู่ท่ีประมาณกิโลกรัมละ  

6 บาท อีกท้ังยังรับซื้อในปริมาณท่ีจำกัด ขณะที่ผลผลิตของกลุ่มอยู่ท่ีประมาณ 200 ตัน ต่อหนึ่งฤดูกาล ทำให้มีผลิต
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จำนวนมากเหลือค้างสวนและเน่าเสียหาย ด้วยเหตุนี้ ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนห้วยไคร้พัฒนาการเกษตร จึงหันมาเพิ่ม

มูลค่าสับปะรดโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่าย ได้แก่ นำ้สับปะรดสด 100% ไมผ่สมน้ำตาล, สับปะรดอบแห้ง และ

ทาร์ตสับปะรด ในแบรนด์ “ดอยยิ้ม” จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เฟสบุคเพจ, Shopee และแอพลิเคชั่น Line 

รวมถึงวางจำหน่ายหนา้ร้านของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นอกีหนึ่งช่องทางท่ีช่วยให้เกษตรกรในกลุ่มสามารถระบาย

ผลผลิตได้ สำหรับผลิตภัณฑ์ท่ีจำหน่ายได้ดีและระบายสับปะรดได้มากท่ีสุด คือ น้ำสับปะรดสด แต่เนื่องจากกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนห้วยไคร้พัฒนาการเกษตร เป็นการรวมกลุ่มกันจากเกษตรกรซึ่งมีต้นทุนไม่มากนัก ส่งผลให้กระบวนการ

ผลิตโดยส่วนใหญ่ยังเป็นการทำด้วยมอืและแรงงานคน 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาเคร่ืองสกัดนำ้สับปะรดท่ีได้มาตรฐาน  

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพกำลังการผลิตได้อย่างนอ้ย 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง  

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สามารถรองรับความต้องการลูกค้าในปริมาณมาก และทันต่อ 

การระบายผลสับปะรด 
 

กรอบแนวคิด 

 การพัฒนากระบวนการผลิต 

 รุจิพร เจริญศรี [2] ได้กล่าวถึงกระบวนการผลิตว่าประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ท่ีมคีวามจำเป็นสำหรับการสร้าง

ผลงานตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามท่ีลูกค้าหรือตลาดต้องการ ซึ่งองค์ประกอบหลักประกอบด้วย (1) ปัจจัยนำเข้า 

(Input) คือทรัพยากรขององค์การท่ีใช้ผลิตผลิตภัณฑ์และบริการท้ังท่ีเป็นสินทรัพย์ท่ีมีตัวตน เช่น วัตถุดิบ เคร่ืองจักร 

อุปกรณ์  และสินทรัพย์ ท่ีไม่มีตัวตน เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าและบริการออกมาแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้   

(2) กระบวนการแปรสภาพ (Conversion Process) เป็นขั้นตอนท่ีทำให้ปัจจัยนำเข้าที่ผ่านเข้ามาเกิดการเปลี่ยนแปลงใน 

ด้านต่าง ๆ และ (3) ผลผลิต (Output) เป็นผลลัพธ์จากการแปรสภาพปัจจัยนำเข้า จนได้เป็นผลผลิตท่ีมีมูลค่าสูงกว่า 

ปัจจัยนำเข้าท่ีใช้รวมกัน ซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีได้อาจจะเป็นสินค้าสำเร็จรูป (Goods) หรือเป็นส่วนประกอบสำหรับการผลิต หรือ

อาจเป็นในรูปของการบริการ (Services) ก็ได้ ซึ่งหากองค์กรต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นไปตาม

คุณลักษณะท่ีกำหนดไว้ การควบคุมคุณภาพการผลิตมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นไป

ตามความตอ้งการของลูกค้า  

 การออกแบบและสร้างเครื่องจักรกลทางการผลิตด้านอาหาร 

 ตามขอ้กำหนดท่ัวไปของมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ (Good Manufacturing Practice : GMP) [1] ได้กล่าวถึง

เครื่องมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์การใชใ้นการผลิตดังนี้  

 1. เคร่ืองมอื เครื่องจักร และอุปกรณ์ท่ีสัมผัสอาหาร ทำจากวัสดุท่ีไม่ทำปฏิกิริยากับอาหาร ไม่เป็นพิษ ไม่เป็น

สนิม แข็งแรง ทนทาน มีผิวสัมผัส และรอยเชื่อมเรียบ เพื่อง่ายในการทำความสะอาด ไม่กัดกร่อน และไม่ควรทำด้วย

ไม ้เนื่องจากไมจ้ะเกิดการเปียกชื้นและเป็นแหล่งสะสมของเชื้อรา 

 2. จำนวนเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ ต้องมีอย่างเพียงพอ และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในแต่ละ

ประเภท เพื่อไม่ให้เกิดการล่าชา้ในการผลิต อันอาจทำให้เชื้อจุลินทรีย์เจริญเติบโตจนทำให้อาหารเน่าเสียได้ การแบ่ง

ประเภทของภาชนะที่ใชค้วรแยกภาชนะสำหรับใส่อาหาร ใส่ขยะหรือของเสีย สารเคมีและสิ่งท่ีไม่ใช่อาหารออกจากกัน

อย่างชัดเจน 
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 3. การจัดเก็บ อุปกรณ์ท่ีทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแล้วควรแยกเก็บเป็นสัดส่วนอยู่ในสภาพท่ีเหมาะสม เพื่อ

ไม่ให้มโีอกาสท่ีจะเกดิการปนเปือ้นจากฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกต่างๆ 

 4. การออกแบบและการตดิตัง้ ต้องคำนึงถึงการป้องกันการปนเปือ้นและใชง้านได้สะดวก 

 5. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการให้ความร้อนควรสามารถเพิ่มหรือลดอุณหภูมิได้ตามต้องการและมีประสิทธิภาพ 

รวมท้ังมีการติดต้ังอุปกรณ์ตรวจวัคอุณหภูมท่ีิมีความเท่ียงตรงด้วย 

 6. ไม่วางเครื่องจักรตดิกับผนัง เพื่อให้ง่ายในการทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงและสะดวกต่อการตรวจสอบ

สภาพเครื่องจักร 

 7. โต๊ะท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตตอ้งมีความสูงท่ีเหมาะสม 

  

วิธีการวจิัย 

 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการวิจัย 
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ขั้นตอนที่ 1 การดำเนินงานในขั้นตอนแรก นักวิจัยจะทำการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อกระบวนการผลิตน้ำ

สับปะรด ท้ังด้านมาตรฐานและคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแต่ละกระบวนการ หลังจากนั้นทำการ

วเิคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสำรวจ สังเกตการณ์ และสัมภาษณ์ นำข้อมูลท่ีได้ไปแปรผลการศึกษาและ

การวเิคราะห์เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ 

 

 
 

ภาพที่ 2 การสำรวจ สังเกตการณ์ และสัมภาษณ ์
 

 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนนี้จะทำการศึกษาและทดสอบเทคโนโลยี เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักรท่ีมีคุณภาพและได้

มาตรฐาน เพื่อรองรับกระบวนการผลิตน้ำสับปะรด ท่ีสามารถแก้ปัญหาของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ หลังจากนั้น

ดำเนินการพัฒนาเคร่ืองสกัดน้ำสับปะรดท่ีได้มาตรฐาน ต้นทุนต่ำ มีกำลังการผลิตอย่างน้อยอยู่ท่ี 50 กิโลกรัมต่อ

ชั่วโมง หรืออย่างน้อย 300 ขวดต่อวัน รองรับการทำงานต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ชั่วโมง  โดยนักวิจัยเลือกใช้สแตนเลส 

เกรด 304 ในชิ้นส่วนท่ีสัมผัสกับอาหาร เช่น เกลียวบดเนื้อหมูเบอร์ 32, ใบมีดบดหมูเบอร์ 32, ใช้มอเตอร์เกียร์ไฟฟ้า

กระแสสลับขนาด 1 แรงมา้ ความเร็วรอบ 60 ต่อนาที และเกียร์ทดรอบมอเตอร์ 1:30 

 

 
 

ภาพที่ 3 สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
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ภาพที่ 4 ศกึษาและทดสอบเครื่องต้นแบบ 
 

 ขั้นตอนที่ 3 ในขั้นตอนนี้จะเป็นการทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองสกัดน้ำสับปะรด หลังจากการพัฒนา

เคร่ืองจักรในการสกัดน้ำสับปะรดแล้ว ก็จะนำมาติดตั้งและทดสอบการทำงาน เพื่อประเมินประสิทธิภาพและ

วเิคราะห์การทำงานของผลลัพธ์ท่ีได้ให้สามารถทำงานได้ตามเป้าประสงค์ของงาน 
 

 

 
 

ภาพที่ 5 ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสกัดน้ำสับปะรด 
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ผลการศึกษา 
 ผลจากการใช้เคร่ืองสกัดน้ำสับปะรดท่ีผลิตขึ้น โดยใช้ผลสับปะรดพันธ์ุภูแลจำนวน 30 กิโลกรัม สามารถ

สกัดน้ำได้ 15 กิโลกรัม ใช้เวลาเพียง 30 นาที ทำให้สามารถระบายผลสับปะรดได้เร็วขึ้น 16 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับ

การใช้เคร่ืองสกัดน้ำแบบเดิมในปริมาณผลสับปะรดท่ีเท่ากันซึ่งใช้เวลาถึง 8 ชั่วโมง (รวมเวลาท่ีต้องหยุดพักเคร่ือง

สกัดนำ้แบบเดิมเมื่อเครื่องร้อน) และได้ปริมาณน้ำตามท่ีต้องการในเวลาท่ีเร็วขึน้กว่าเดิม 

 อกีทั้งเนื้อสับปะรดท่ีแยกกากออกมายังมีความฉ่ำเล็กน้อย สามารถนำไปแปรรูปผลิตเป็นแยมสับปะรด หรือ

ไส้ทาร์ตสับปะรดซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของวสิาหกิจชุมชน เมื่อเปรียบเทียบกับกากสับปะรดท่ีใชเ้ครื่องแบบเดิมนั้น

จะมคีวามแห้งมากต้องท้ิง ไม่สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้ 

 

รูปแบบ แบบเดิม แบบใหม ่ แบบใหม ่

สับปะรด 30 กโิลกรัม 30 กโิลกรัม 60 กิโลกรัม 

น้ำที่ได ้ 15 กิโลกรัม 15 กิโลกรมั 30 กโิลกรัม 

เวลาในการสกัด 8 ชั่วโมง 30 นาท ี 1 ช่ัวโมง 

หมายเหต:ุ ปริมาณน้ำท่ีได้ขึ้นอยู่กับพันธ์ุของสับปะรดและความฉ่ำสุกของสับปะรด  
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะได้รับความรู้ในการผลิตน้ำสับปะรดท่ีมีคุณภาพ ได้เคร่ืองสกัดน้ำสับปะรดท่ีได้

มาตรฐานและราคาต่ำกว่าท้องตลาด สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้อย่างน้อย 70 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ประสิทธิภ 

าพการผลิตสามารถรองรับความตอ้งการลูกค้าในปริมาณมาก และทันต่อการระบายผลสับปะรดสดท่ีลน้ตลาดและไม่

เน่าเสียหาย 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวจิัยนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก “โครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพ 

ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปฏิรูปการพัฒนากำลังคนของประเทศ (TRM)” และได้รับความ

ช่วยเหลอือนุเคราะห์ข้อมูลจากวสิาหกิจชุมชนหว้ยไครพ้ัฒนาการเกษตร หมู่ 2 ต.หว้ยไคร ้อ.แม่สาย จ.เชยีงราย  
 

เอกสารอ้างอิง 
1. ปภาวดี ชำนินา และอัษฐพร ไกรอาบ. [อินทอร์เน็ต]. 2563; สืบค้นข้อมูลเมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม 2564. ได้

จาก https://cite.dpu.ac.th/Project_Logistics.html  

2. รุจิพร เจริญศรี. (2559). การบริหารธุรกิจขนาดย่อม. กรุงเทพฯ: แม็คเอ็ดดูเคชั่น. 
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การศึกษาอัตราการไหลของน้ำที่ผ่านปั๊มน้ำหอยโข่งแบบแนวนอนที่ขนาดท่อทางทางดูด

เข้าปั๊มน้ำต่าง ๆ กัน  

The study of water flow rate passing through a horizontal centrifugal pump.  

At different suction pipe line sizes of centrifugal pump 
 

พันธวัจน์ สิงห์เฉลิม1*, ชินโชติ ถิรกุลวงศ1์, อลัมพล เจริญกจิ1, นมัสภรณ์ อำไพรัตน1์ และ นภารัตน์ ไพรินทร1์  

Pantawat Singchalerm1*, Chinnachot Thirakulwong1, Alumphol Charoenkit1, Namassaporn Ampairat1 and 

Naparat Pairin1 
 

บทคัดย่อ 

 ป๊ัมนำ้หอยโข่งแบบแนวนอนเป็นอุปกรณ์หลักท่ีใชใ้นการสูบจ่ายน้ำโดยมกีารใช้งานอย่างแพร่หลาย การวจิัยนี้

จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอิทธิพลของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อทางดูดของปั๊มน้ำที่มีต่ออัตรา

การไหลของนำ้และอัตราการใชพ้ลังงานไฟฟา้ของป๊ัมนำ้โดยทำการปรับเปลี่ยนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทางดูด

ของป๊ัมนำ้ให้มีขนาดต่าง ๆ กัน 5 ขนาด คือ 0.5 นิ้ว , 0.75 นิ้ว , 1 นิ้ว , 1.5 นิ้ว และ 2 นิ้ว จากผลการทดลองแสดงให้

เห็นว่าเมื่อปรับเปลี่ยนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อทางดูดของปั๊มน้ำจะทำให้อัตราการไหลของน้ำและอัตราการใช้

พลังงานไฟฟ้าของปั๊มน้ำมีขนาดเปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยที่เส้นผ่าศูนย์กลางท่อทางดูดของปั๊มน้ำ มีขนาด 2 นิ้ว จะมี

อัตราการไหลของนำ้ที่ 46.60 ลิตรต่อนาทีและการใชพ้ลังงานไฟฟา้ของป๊ัมนำ้ 1.027 กิโลวัตต์ แต่หากพิจารณาอัตรา

การไหลของน้ำต่ออัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าของปั๊มน้ำแล้วจะพบว่าที่ เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อทางดูด ขนาด 1.5 นิ้ว 

จะมีค่ามากที่สุด คือ 46.96 ลิตรต่อนาทีต่อกิโลวัตต์ และมีค่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านท่อทางจ่ายต่อพลังงานไฟฟ้าของ

ป๊ัมนำ้ ท่ี 2.82 ลูกบาศก์เมตรต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมุติฐานเบือ้งต้นท่ีตัง้ไวใ้นงานวิจัยน้ี 
 

คำสำคัญ:  ป๊ัมนำ้หอยโข่งแบบแนวนอน, ท่อทางดูดของป๊ัมนำ้, อัตราการไหลของนำ้, เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อทางดูด

ของป๊ัมนำ้ 

 

 

 

 

 

 
  

 
1 สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพฯ 10310 
1 Mechanical Engineering, Faculty of Engineering Rajapark Institute, Bangkok, 10310 

*Corresponding author: kulachati@hotmail.com 
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Abstract  
 Centrifugal pump is the main equipment that is widely used to pump water. Therefore, the purposes of 

this research were to study and compare the effects of the diameter of the suction pipe of the water pump on the 

water flow rate and the electric power consumption rate of the water pump by adjusting the diameter of the 

water pump suction pipe in five different sizes, 0.5-inch, 0.75 inches, 1 inch, 1.5 inches, and 2 inches. The results 

of this experiment showed that when adjusting the diameter of the water pump suction pipe, the water flow rate 

and the electric power consumption rate of the water pump also changed. The diameter of the water pump suction 

pipe with 2 inches had a water flow rate of 46.60 liters per minute and the electric power consumption of the 

pump is 1.027 kW. When considering the water flow rate per the electrical power consumption of the water pump, 

it was found that the diameter of the suction pipe size of 1.5 inches had the highest value at 46.96 liters per 

minute per kilowatt and the amount of water flowing through the distribution pipe per electric power of the water 

pump at 2.82 cubic meters per kilowatt-hour which were consistence with assumptions of this research. 
 

Keywords:  Centrifugal pump, Water pump suction pipe, Water flow rate, The diameter of water pump suction pipe  
 

บทนำ 

ในระบบส่งจ่ายของเหลวโดยทั่วไปนั้น ปั๊มน้ำหอยโข่งถือเป็นอุปกรณ์หลักซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในปจัจุบัน 

ซึ่งปั ๊มน้ำหอยโข่งนี้แบ่งเป็นประเภทต่างๆตามการใช้งานและการติดตั้ง โดยปั๊มน้ำหอยโข่งแบบแกนเพลานอน 

(horizontal centrifugal pump) ก็เป็นปั ๊มน้ำหอยโข่งประเภทหนึ่งซึ ่งใช้กันอย่างแพร่หลายเนื ่องจากคุณสมบัติขอ 

งการติดตั้งและซ่อมบำรุงได้ง่ายปริมาณน้ำที่สามารถกำหนดตามความต้องการได้  ซึ่งนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายใน

ปัจจุบัน ถือเป็นอุปกรณ์หลักท่ีใชใ้นการสูบจ่ายและระบายน้ำหรือของเหลวต่างๆตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน โดยใช้

กันอย่างแพร่หลายท้ังในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรกรรม เช่น การใชป๊ั้มนำ้หอยโข่งแบบแนวนอนในการส่ง

จ่ายของเหลว ในโรงงานอุตสาหกรรม,การใชป๊ั้มนำ้หอยโข่งแบบแนวนอนในการส่งจ่ายนำ้เข้าท่ีนา ในภาคเกษตรกรรม 

หรือแม้แต่การใช้งานปั๊มน้ำหอยโข่งแบบแนวนอนในการระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่มีการใช้ปั๊มน้ำ

หอยโข่งเป็นอุปกรณ์หลักในการทำงานทั้งสิ้น ดังนั้นการปรับปรุงระบบการทำงานของปั๊มน้ำหอยโข่งแบบแนวนอนให้

ได้อัตราการไหลของนำ้ท่ีท่อทางจ่ายสูงท่ีสุดท่ีสุด โดยใชพ้ลังงานไฟฟา้ที่ป้อนให้กับป๊ัมนำ้น้อยท่ีสุดจึงเป็นแนวทางหนึ่ง

ในการเพิ่มอัตราการไหลของนำ้ที่ผ่านป๊ัมนำ้ให้ได้มากท่ีสุดโดยใชพ้ลังงานไฟฟา้ที่ป้อนให้กับป๊ัมนำ้หอยโข่งนอ้ยท่ีสุด  

จากเอกสารประกอบการติดตั้งท่อทางดูดของปั๊มน้ำหอยโข่งแบบแนวนอน กล่าวว่าควรจะใช้ท่อทางดูดที่มี

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าเสน้ผ่าศูนย์กลางของทางเขา้ป๊ัมนำ้หอยโข่งแบบแนวนอนอย่างน้อยหนึ่งขนาดไม่ควรใช้

ขนาดท่ีเล็กกว่าหรอืเท่ากับขนาดท่อทางเข้าของป๊ัมนำ้หอยโข่งแบบแนวนอนเพราะอาจจะทำให้อัตราการไหลของน้ำท่ี

ผ่านป๊ัมนำ้หอยโข่งแบบแนวนอน นอ้ยกว่าเกณฑ์ของป๊ัมนำ้ที่กำหนดไว้ [1]   

จากงานวิจัยท่ีผ่านมาได้มีการศึกษาการเพิ่มสมรรถนะของเคร่ืองสูบนำ้โดยวิธีการตดิตั้งเพลาสกรูเพิ่มเข้าไป

ท่ีท่อทางดูดของป๊ัมนำ้พบว่าทำให้อัตราการไหลของนำ้ที่ผ่านป๊ัมนำ้เพ่ิมขึน้ ถึงร้อยละ 54.5 [2]  

นอกจากนี้ยังมีแนวทางอื่น ๆ เพื่อเพิ่มอัตราการไหลของน้ำที่ผ่านป๊ัมน้ำ จากรายงานที่ผ่านมา เช่นการเติม

สารละลายพอลิเมอร์ในปริมาณความเขม้ข้นท่ีเหมาะสมเข้าไปในระบบปั๊มน้ำเพื่อลดการสูญเสียพลังงานจากแรงเสียด

ทานของการไหลของนำ้ภายในท่อ ในภาวะปั่นป่วน (Turbulent flow) ลงได้ซึ่งจากการวจิัยสามารถลดการสูญเสียจาก

การไหลได้ถงึ รอ้ยละ 9.2 [3]  
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ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นเพื่อการศึกษาและเปรียบเทียบอิทธิพลของตัวแปรต้น คือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ท่อทางดูดของปั๊มน้ำหอยโข่งแบบแนวนอนที่มีต่อผลต่อตัวแปรตามต่างๆดังนี้ คือ 1. อัตราการไหลของน้ำ 2. อัตรา

การใช้พลังงานไฟฟ้า 3. อัตราการไหลของนำ้ต่ออัตราการใช้พลังงานไฟฟา้ และ 4. ปริมาณน้ำท่ีได้ต่อการใช้พลังงาน

ไฟฟา้ของป๊ัมนำ้หอยโข่งแบบแนวนอน  

โดยในงานวิจัยนี้จะทำการออกแบบและสร้างแบบจำลองการไหลของน้ำผ่านปั๊มน้ำหอยโข่งแบบแนวนอน 

โดยใช้ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบแนวนอนที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อทางเข้าและท่อทางออก มีขนาด 1 นิ้ว เท่ากัน  

แล้วทำการปรับเปลี่ยนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อทางดูดของปั๊มน้ำหอยโข่งซึ่งทำจากท่อพีวีซีเป็นขนาดต่าง ๆ กัน 

5 ขนาด คือ 0.5 นิ้ว, 0.75 นิ้ว, 1 นิ้ว, 1.5 นิ้ว และ 2 นิ้ว โดยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อทางจ่ายออกจากปั๊มน้ำ

หอยโข่งยังคงเดิม คือ 1 นิ้ว แล้วทำการเก็บข้อมูลตัวแปรตามตามต่างๆตามที่ได้กำหนดไว้เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ

ว่าแต่ละขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อทางดูดของปั๊มน้ำหอยโข่งแบบแนวนอนจะมีผลต่อตัวแปรตามต่าง ๆ

อย่างไรบ้าง   
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอิทธิพลของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อทางดูดที่มีต่ออัตราการไหลของน้ำและ

อัตราการใชพ้ลังงานไฟฟา้ของป๊ัมนำ้หอยโข่งแบบแนวนอน 

 2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอิทธิพลของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อทางดูดที่มีต่ออัตราการไหลของน้ำต่อ

อัตราการใชพ้ลังงานไฟฟา้ของป๊ัมนำ้หอยโข่งแบบแนวนอน  

3. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอทิธิพลของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อทางดูดท่ีมีต่อปริมาณน้ำท่ีไหลผ่านป๊ัมน้ำ

ต่อการใชพ้ลังงานไฟฟา้ของป๊ัมนำ้หอยโข่งแบบแนวนอน 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อทางดูดของปั๊มน้ำหอยโข่งแบบแนวนอน มีอิทธิพลต่ออัตราการไหลของน้ำ 

อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า อัตราการไหลของน้ำที่ท่อทางจ่ายต่ออัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า และปริมาณน้ำที่ท่อทาง

จ่ายต่อการใชพ้ลังงานไฟฟ้าของป๊ัมนำ้หอยโข่งแบบแนวนอน   
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

1. การออกแบบและสร้างชุดทดลอง 

ทางผู้วิจัยได้ทำการออกแบบและสร้างชุดทดลอง เพื่อใช้ในการวิจัยโดยทำการออกแบบตามแผนภาพ  

ในภาพท่ี 1 ซึ่งชุดทดลองนี้ใช้ ป๊ัมนำ้หอยโข่งแบบแนวนอน (ป๊ัมนำ้หอยโข่งแบบแนวนอนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อทาง 

เข ้า-ออก 1 นิ ้ว, 1.0 แรงม้า 750 watt, single phase, 220V, 5.0 A, ความเร็วรอบ 2,850 rpm, อัตราการไหล  

20 - 90 L/min) เป็นต้นกำลังในขับดันน้ำให้หมุนเวียนในระบบ และใช้เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Rotameter) 

(Rotameter frow rate scale : 300 – 3,000 Liter/min หลอดพลาสติกประเภท LZS-25) เป็นอุปกรณ์ในการวัดอัตรา

การไหลของน้ำ ที่ท่อทางจ่ายของปั๊มน้ำหอยโข่งแบบแนวนอนโดยติดตั้งไว้บนโต๊ะงานให้แนวแกนของท่อน้ำ PVC สูง

จากระดับของน้ำในถังน้ำประมาณ 60 เซนติเมตร ดังรูปท่ี 1 และ รูปท่ี 2   
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ภาพที่ 1 แผนภาพไดอะแกรมแสดงการทำงานของชุดทดลอง 

 

 
 

ภาพที่ 2 ชุดทดลองเพื่อหาอัตราการไหลของนำ้ที่ใชใ้นงานวิจัย 
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การศึกษานี้จะทำการทดลอง โดยใช้ท่อทางดูดของปั๊มน้ำหอยโข่งแบบแนวนอน ซึ่งทำจากท่อ PVC สีฟ้า ที่มี

ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่ีแตกต่างกัน 5 ขนาด คือ 0.5 นิ้ว, 0.75 นิ้ว, 1 นิ้ว, 1.5 นิ้ว และ 2 นิว้ ตามลำดับ ดังแสดง

ไวใ้นตัวอย่าง ดังภาพท่ี 3  

 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างท่อทางดูดของป๊ัมนำ้หอยโข่งท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง แตกต่างกัน  

ตามท่ีกำหนดไวใ้นงานวิจัยน้ี 
 

2. ข้ันตอนในการดำเนินการทดลอง 

ในการทดลองนี้จะทำการทดลองซ้ำในแต่ละขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อทางดูดของป๊ัมนำ้หอยโข่ง อย่าง

ละ 5 ซ้ำ โดยทำการเปิดปั๊มน้ำเพื่อให้น้ำหมุนเวียนในระบบท่อทาง ประมาณ 3 นาทีเพื่อให้อัตราการไหลของน้ำที่ผ่าน

ปั๊มน้ำหอยโข่งมีค่าคงที่แล้วจึงทำการบันทึกค่าของอัตราการไหลของน้ำและค่ากระแสไฟฟ้าที่อ่านได้จากมัลติมิเตอร์ 

(Multimeter) ท่ีติดตัง้ไวท่ี้ป๊ัมนำ้หอยโข่งเพื่อนำไปคำนวณหาค่ากำลังไฟฟา้ท่ีป้อนให้กับป๊ัมนำ้หอยโข่งอกีคร้ัง   

จากนั้นทำการปิดการทำงานของปั๊มน้ำหอยโข่งและเปิดการทำงานของปั๊มน้ำใหม่อีกครั้งเพื่อทดลองซ้ำจน

ครบท้ัง 5 ซ้ำ แลว้จึงเปลี่ยนขนาดของท่อทางดูดของป๊ัมนำ้หอยโข่งเป็นขนาดอื่นๆต่อไปทำการทดลองจนครบทุกขนาด

ของท่อทางดูดของป๊ัมนำ้หอยโข่งแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยของการทดลองของแต่ละขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อทางดูด

ของป๊ัมนำ้หอยโข่งแลว้จึงนำค่าที่ได้ไปคำนวณหาค่าอัตราการไหลของนำ้ท่ีไหลผ่านป๊ัมนำ้หอยโข่งต่อกำลังไฟฟา้ท่ีป้อน

ให้กับปั๊มน้ำหอยโข่งและค่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านปั๊มน้ำหอยโข่งต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าของปั๊มน้ำหอยโข่ง อีกครั้ง  

ดังสมการท่ี 1 และ สมการท่ี 2 ตามลำดับ  

 

  อัตราการไหลของน้ำที่ผ่านปั๊มน้ำต่อกำลังไฟฟา้ที่ป้อนให้กับปั๊มน้ำ =
อัตราการไหลของน้ำผ่านปั๊มน้ำหอยโข่ง 

กำลังไฟฟา้ที่จ่ายใหกั้บปั๊มน้ำหอยโข่ง
     (1) 

 

โดยกำหนดให้หน่วยของอัตราการไหลของน้ำต่อกำลังไฟฟา้ที่ป้อนให้กับป๊ัมนำ้หอยโข่ง มหีน่วยเป็นลติรต่อ

นาทีต่อกิโลวัตต์ (L/min/kW) 

 

       ปรมิาณน้ำที่ไหลผ่านปั๊มน้ำตอ่การใชพ้ลังงานไฟฟา้ของปัม๊น้ำ =
อัตราการไหลของน้ำต่อกำลังไฟฟา้ที่ปอ้นให้กับปั๊มน้ำหอยโขง่

1,000
×60   (2) 

 

โดยกำหนดให้หน่วยของปริมาณน้ำที่ไหลผ่านปั๊มน้ำต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าของปั๊มน้ำ มีหน่วยเป็นลกูบาศก์

เมตรต่อกิโลวัตต-์ชั่วโมง (m3/kW-Hr) หรือ ลูกบาศก์เมตรต่อยูนิต (m3/unit)  
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

3. การวิเคราะห์ผลการทดลอง 

3.1 การวิเคราะห์อัตราการไหลของน้ำที่ผ่านปั๊มน้ำหอยโข่ง  

การวิเคราะห์อัตราการไหลของน้ำที่ผ่านปั๊มน้ำหอยโข่งทำได้โดยการติดตั้งท่อทางดูดที่เป็น PVC เข้ากับ

ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบแนวนอนตามขนาดที่กำหนดไว้เปิดสวิตช์การทำงานของปั๊มน้ำหอยโข่งเพื่อให้น้ำไหลเวียนในระบบ

จนมีอัตราการไหลที่คงที่ประมาณ 3 นาที จึงวัดอัตราการไหลของน้ำที่ผ่านปั๊มน้ำหอยโข่งด้วยเครื่องมือวัดอัตราการ

ไหลของนำ้ในท่อทางปดิ (Close conduct) นัน้คอืโรตามเิตอร์ (Rotameter) แลว้บันทึกผลของอัตราการไหลของน้ำเสร็จ

แลว้ปิดสวติช์การทำงานของป๊ัมนำ้หอยโข่ง โดยจะทำการทดลองซ้ำ 5 ซ้ำ ในแต่ละขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางท่อทาง

ดูดแล้วนำค่าอัตราการไหลของน้ำที่ผ่านปั๊มน้ำหอยโข่งที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยพร้อมกับวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลที่ได้

จากการทดลองต่อไป 
 

3.2 การวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าที่ป้อนให้กับปั๊มน้ำหอยโข่ง  

การวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าที่ป้อนให้กับปั๊มน้ำหอยโข่งจะกระทำพร้อมไปกับการหาอัตราการไหลของน้ำที่

ผ่านปั๊มน้ำหอยโข่งในหัวข้อที่ 3.1 โดยทำการวัดค่ากระแสไฟฟ้า (Current) ที่จ่ายให้กับปั๊มน้ำหอยโข่งด้วยมัลติมิเตอร์ 

แล้วนำค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้ไปคำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้าที่ป้อนให้กับปั๊มน้ำหอยโข่งแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยพร้อมกับ

วเิคราะห์และเปรียบเทียบผลท่ีได้จากการทดลองต่อไป 
 

3.3 การวิเคราะห์อัตราการไหลของน้ำต่อกำลังไฟฟ้าที่ป้อนให้กับปั๊มน้ำหอยโข่ง 

การวเิคราะห์อัตราการไหลของนำ้ต่อกำลังไฟฟา้ที่ป้อนให้กับป๊ัมนำ้หอยโข่งทำได้โดยนำค่าอัตราการไหล

ของน้ำที่ผ่านปั๊มน้ำหอยโข่งที่ได้จากหัวข้อที่ 3.1 และค่ากำลังไฟฟ้าที่ป้อนให้กับปั๊มน้ำที่ได้จากหัวข้อที ่3.2 มาหารกัน 

ตามสมการท่ี 1 จะได้อัตราการไหลของนำ้ที่ผ่านป๊ัมนำ้หอยโข่งต่อกำลังไฟฟา้ที่ป้อนให้กับป๊ัมนำ้หอยโข่งในแต่ละขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อทางดูดของป๊ัมนำ้หอยโข่ง ตามท่ีได้ทำการทดลองไว้ 
 

3.4 การวิเคราะห์ปริมาณน้ำทีไ่หลผ่านปั๊มน้ำหอยโข่งต่อพลงังานไฟฟ้าที่ป้อนให้กับปั๊มน้ำหอยโข่ง  

การวิเคราะห์ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านปั๊มน้ำหอยโข่งต่อพลังงานไฟฟ้าที่ป้อนให้กับปั๊มน้ำหอยโข่งทำได้  

โดยนำค่าอัตราการไหลของนำ้ต่อกำลังไฟฟา้ท่ีป้อนให้กับป๊ัมนำ้หอยโข่งในหัวข้อท่ี 3.3 มาแทนค่าในสมการท่ี 2 จะได้

ค่าปริมาณน้ำท่ีไหลผ่านป๊ัมนำ้หอยโข่งต่อพลังงานไฟฟ้าท่ีป้อนให้กับป๊ัมนำ้หอยโข่งในแต่ละขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ

ท่อทางดูดของป๊ัมนำ้หอยโข่ง ตามท่ีได้ทำการทดลองไว้ 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

ผลการศึกษา 
 จากการทดลองพบว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทางดูดของป๊ัมนำ้หอยโข่งแบบแนวนอนมอีิทธิพลต่ออัตรา

การไหลของน้ำที่ท่อทางจ่ายอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า อัตราการไหลของน้ำที่ท่อทางจ่ายต่ออัตราการใช้พลังงานไฟฟา้

และปริมาณนำ้ท่ีท่อทางจ่ายต่อการใช้พลังงานไฟฟา้ของป๊ัมนำ้หอยโข่งแบบแนวนอน ดังแสดงในตารางท่ี 1 ดังนี้  
 

ตารางที่ 1 แสดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทางดูดของปั๊มน้ำหอยโข่งแบบแนวนอนที่มีผลต่อตัวแปรต่าง ๆ ที่ได้

ทำการศกึษาไว้  

ลำดับ

ที ่

เส้นผา่ศูนย์กลาง

ท่อ ทางเขา้ : 

ทางออก 

อัตราการ

ไหลของนำ้ 

(L/min) 

กำลังไฟฟ้า

ทีป่้อนให้กับ

ปั๊มน้ำ (kW) 

อัตราการไหลของนำ้ต่อ

กำลังไฟฟ้าที่ป้อนให้กับ

ปั๊มน้ำ 

(Liter/min/kW) 

ปริมาณน้ำที่ไหล

ผ่านปั๊มนำ้ต่อ

หน่วยการใชไ้ฟฟ้า 

(m3/unit) 

1 0.50 : 1.00 32.13  0.87  36.97 2.22 

2 0.75 : 1.00 37.20  0.93  39.87 2.39 

3 1.00 : 1.00 38.80  0.95  40.97 2.46 

4 1.50 : 1.00 46.40  0.99  46.96 2.82 

5 2.00 : 1.00 46.60  1.03  45.37 2.72 

 

 1. การวิเคราะห์อัตราการไหลของน้ำที่ผ่านปั๊มน้ำหอยโข่ง 

จากการศึกษาและเปรียบเทียบ ผลกระทบของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทางดูดของปั๊มน้ำหอยโข่ง 

ขนาดต่าง ๆ ที่มีต่ออัตราการไหลของน้ำที่ไหลผ่านปั๊มน้ำหอยโข่งดังแสดงไว้ในตารางที่ 1 พบว่าขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางของท่อทางดูดของป๊ัมนำ้หอยโข่งมผีลต่ออัตราการไหลของนำ้ที่ผ่านป๊ัมนำ้หอยโข่ง ดังภาพท่ี 4  

 

 
ภาพที ่4 อัตราการไหลของน้ำท่ีผ่านป๊ัมนำ้หอยโข่งแบบแนวนอน ท่ีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

ของท่อทางดูดของป๊ัมนำ้หอยโข่งขนาดต่าง ๆ กัน 
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ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางท่อทางดูดของปั๊มน้้าหอยโข่งแบบแนวนอน (นิว้)
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

จากกราฟเส้นในภาพที่ 4 พบว่าอัตราการไหลของน้ำที่ไหลผ่านปั๊มน้ำหอยโข่งนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทางดูดของปั๊มน้ำหอยโข่ง (ดังรูปที่ 2) โดยอัตราการไหลของน้ำจะเพิ่มขึ้นเมื่อขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลางของท่อทางดูดของปั๊มน้ำหอยโข่งมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีอัตราการไหลสูงที ่สุด 46.60 ลิตรต่อนาที  

ที่เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อทางดูด ขนาด 2 นิ้ว นอกจากนี้กราฟในรูปที่ 4 ยังสามารถเขียนเป็นสมการความสัมพันธ์

ระหว่างอัตราการไหลของนำ้ท่ีผ่านป๊ัมนำ้หอยโข่งและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อทางดูดของป๊ัมนำ้หอยโข่งดังนี้คอื  

 

y =  3.814 x + 28.784      (3) 

 

กำหนดให้ y คือ อัตราการไหลของนำ้ที่ผ่านป๊ัมนำ้ มหีน่วยเป็น ลิตรต่อนาที  

  x คือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อทางดูดของป๊ัมนำ้หอยโข่ง มีหน่วยเป็น นิ้ว  

 

จากสมการที่ 3 แสดงสมการความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลของน้ำที่ผ่านปั๊มน้ำหอยโข่งและขนาดของ

เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อทางดูดโดยสมการดังกล่าวมีความสัมพันธ์แบบแปรผันตามกันนั้นคือ เมื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ของท่อทางดูดมขีนาดใหญ่ขึน้อัตราการไหลของนำ้ท่ีผ่านป๊ัมนำ้หอยโข่งก็จะมปีริมาณเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน 
 

2. การวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าที่ป้อนให้กับปั๊มน้ำหอยโข่ง  

จากการศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทางดูดของปั๊มน้ำหอยโข่ง

ขนาดต่าง ๆ ที่มีต่อกำลังไฟฟ้าที่ป้อนให้กับปั๊มน้ำหอยโข่งดังแสดงไว้ในตารางที่ 1 พบว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ

ท่อทางดูดของป๊ัมนำ้หอยโข่งมผีลต่ออัตราการไหลของนำ้ที่ผ่านป๊ัมนำ้หอยโข่ง ดังภาพท่ี 5 

 

 
 

ภาพที่ 5 กำลังไฟฟา้ที่ป้อนให้กบัป๊ัมนำ้หอยโข่งท่ีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 

ของท่อทางดูดของป๊ัมนำ้หอยโข่ง ขนาดต่าง ๆ กัน 
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ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางท่อทางดูดของปั๊มน้้าหอยโข่งแบบแนวนอน (นิว้)
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

จากกราฟเส้นในภาพที่ 5 พบว่ากำลังไฟฟ้าที่ป้อนให้กับปั๊มน้ำหอยโข่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางของท่อทางดูดของป๊ัมน้ำหอยโข่ง (ดังภาพท่ี 2) โดยท่ีกำลังไฟฟา้ท่ีป้อนให้กับป๊ัมนำ้หอยโข่งจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น

เมื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทางดูดของปั๊มน้ำหอยโข่งมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีปริมาณมากที่สุด 1.03 กิโลวัตต์ ที่

เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อทางดูด ขนาด 2 นิ้ว เช่นเดียวกับอัตราการไหลของน้ำที่ผ่านปั๊มน้ำหอยโข่ง นอกจากนี้กราฟเส้น 

ในภาพที่ 5 ยังสามารถเขียนเป็นสมการความสัมพันธ์ระหว่างกำลังไฟฟ้าที่ป้อนให้กับปั๊มน้ำหอยโข่งและขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางของท่อทางดูดของป๊ัมนำ้หอยโข่งดังนี้คอื 

 

y =  0.0371 x + 0.8415       (5) 

 

กำหนดให้  y คือ กำลังไฟฟา้ที่ป้อนให้กับป๊ัมนำ้หอยโข่ง มหีน่วยเป็น กิโลวัตต ์ 

   x คือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อทางดูดของป๊ัมนำ้หอยโข่ง มีหน่วยเป็น นิ้ว  
 

จากสมการที่ 5 แสดงสมการความสัมพันธ์ระหว่างกำลังไฟฟ้าที่ป้อนให้กับปั๊มน้ำหอยโข่งและขนาดของ

เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อทางดูดของปั๊มน้ำหอยโข่ง โดยจะเห็นว่าสมการดังกล่าวมีความสัมพันธ์แบบแปรผันตามกัน 

นั้นคือ เมื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อทางดูดมีขนาดใหญ่ขึ้นกำลังไฟฟ้าที่ป้อนให้กับปั๊มน้ำหอยโข่งก็จะมีปริมาณ

เพิ่มมากขึน้ด้วยเช่นกัน 
 

3. การวิเคราะห์อัตราการไหลของน้ำต่อกำลังไฟฟ้าที่ป้อนให้กับปั๊มน้ำหอยโข่ง 

จากการศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทางดูดของปั๊มน้ำหอยโข่ง 

ขนาดต่าง ๆ เทียบกับอัตราการไหลของน้ำต่อกำลังไฟฟ้าที่ป้อนให้กับปั๊มน้ำหอยโข่งดังแสดงไว้ในตารางที่ 1 พบว่า

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทางดูดของปั๊มน้ำหอยโข่งมีผลต่ออัตราการไหลของน้ำต่อกำลังไฟฟ้าที่ป้อนให้กับ 

ป๊ัมนำ้หอยโข่ง ดังภาพท่ี 6 
 

 
ภาพที ่6 อัตราการไหลของน้ำต่อกำลังไฟฟา้ที่ป้อนให้กับป๊ัมนำ้หอยโข่งท่ีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อทางดูด 

ของป๊ัมนำ้ขนาดต่าง ๆ กัน 
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ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางท่อทางดูดของปั๊มน้้าหอยโข่ง (นิว้)
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

 

จากภาพท่ี 6 แสดงอัตราการไหลของนำ้ต่อกำลังไฟฟา้ท่ีผ่านปั๊มนำ้หอยโข่งซึ่งมกีารแปรผันไปตามขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลางของท่อทางดูดของปั๊มน้ำโดยอัตราการไหลของน้ำต่อกำลังไฟฟ้าที่ป้อนให้กับปั๊มน้ำหอยโข่งจะเพิ่มขึ้น

เมื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทางดูดของป๊ัมนำ้มีขนาดใหญ่ขึน้และมคี่ามากท่ีสุด 46.96 ลิตรต่อนาทตี่อกิโลวัตต์ 

ท่ีเส้นผ่าศูนย์กลางท่อทางดูดขนาด 1.5 นิ้ว ซึ่งมากกว่าอัตราการไหลของนำ้ที่ท่อทางดูดของป๊ัมนำ้ ขนาด 1 นิ้วคิดเป็น

ร้อยละ 14.62 แต่เมื่อขนาดของท่อทางดูดของปั๊มน้ำมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น 2 นิ้ว กลับพบว่าอัตราการไหลของน้ำต่อ

กำลังไฟฟ้าที่ป้อนให้กับป๊ัมน้ำหอยโข่งมีขนาดลดลงเหลือ 45.37 ลิตรต่อนาทีต่อกิโลวัตต์ ซึ่งมากกว่าอัตราการไหล

ของน้ำท่ีท่อทางดูดขนาด 1 นิ้ว เพียงร้อยละ 10.75   
 

4. การวิเคราะห์ปริมาณน้ำต่อพลังงานที่ป้อนให้กับปั๊มน้ำหอยโข่ง  

จากการศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทางดูดของปั๊มน้ำหอยโข่ง

ขนาดต่างๆเทียบกับปริมาณน้ำต่อลังงานไฟฟ้าท่ีป้อนให้กับป๊ัมนำ้หอยโข่งดังแสดงไว้ในตารางที่ 1 พบว่า ขนาดเส้นผา่น

ศูนย์กลางของท่อทางดูดของป๊ัมนำ้หอยโข่งมผีลต่อปริมาณน้ำต่อพลังงานไฟฟ้าท่ีป้อนให้กับป๊ัมนำ้หอยโข่ง ดังภาพท่ี 7 

คือ  

 
 

ภาพที่ 7 ปริมาณน้ำต่อพลังงานไฟฟ้าท่ีป้อนให้กับป๊ัมนำ้หอยโข่งท่ีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

ของท่อทางดูดของป๊ัมนำ้ขนาดต่าง ๆ กัน 
 

โดยปริมาณน้ำต่อพลังงานไฟฟา้ท่ีป้อนให้กับป๊ัมนำ้หอยโข่งมกีารแปรผันไปตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ

ท่อทางดูดของปั๊มน้ำหอยโข่งโดยปริมาณน้ำต่อพลังงานไฟฟ้าที่ป้อนให้กับปั๊มน้ำหอยโข่งนั้นจะมีค่าเพิ่มมากขึ้น 

เมื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทางดูดของปั๊มน้ำมีขนาดใหญ่ขึ้น และมีค่ามากที่สุด 2.82 ลูกบาศก์เมตรต่อ

กิโลวัตต์-ชั่วโมง ที่เส้นผ่าศูนย์กลางท่อทางดูดขนาด 1.5 นิ้ว แต่เมื่อเพิ่มขนาดของท่อทางดูดเป็น 2 นิ้ว กลับพบว่า

ปริมาณน้ำต่อพลังงานไฟฟ้าที่ป้อนให้กับปั๊มน้ำหอยโข่งจะมีขนาดลดลงเช่นเดียวกับค่าอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าของ

ปั๊มน้ำต่อกำลังไฟฟ้าที่ป้อนให้กับปั๊มน้ำหอยโข่งในหัวข้อที่ 3 การวิเคราะห์อัตราการไหลของน้ำต่อกำลังไฟฟ้าที่ป้อน

ให้กับป๊ัมนำ้หอยโข่ง 
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ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางท่อทางดูดของปั๊มน้้าหอยโข่ง (นิว้)
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 สรุปผลการทดลอง 

จากการศกึษาวจิัยนี้พบว่าขนาดของท่อทางดูดของป๊ัมนำ้หอยโข่งมผีลต่ออัตราการไหลของนำ้ไหลผ่านป๊ัมน้ำ

หอยโข่งและกำลังไฟฟ้าที่ป้อนให้กับปั๊มน้ำหอยโข่ง นั้นคือเมื่อท่อทางดูดของปั๊มน้ำหอยโข่งมีขนาดใหญ่ขึ้นอัตราการ

ไหลของนำ้ท่ีผ่านปั๊มนำ้หอยโข่งและกำลังไฟฟ้าที่ป้อนให้กับป๊ัมนำ้หอยโข่งก็จะมแีนวโน้มเพิ่มมากขึ้นด้วยและมีค่ามาก

ท่ีสุดท่ีท่อทางดูดขนาด 2 นิ้ว  

สำหรับอัตราการไหลของนำ้ต่อกำลังไฟฟา้ที่ป้อนให้กับป๊ัมนำ้หอยโข่งและปริมาณนำ้ต่อพลังงานไฟฟ้าท่ีป้อน

ให้กับป๊ัมนำ้หอยโข่งจะมีแนวโนม้เหมอืนกันคือเมื่อท่อทางดูดมขีนาดใหญ่กว่าท่อทางเข้าของป๊ัมนำ้หอยโข่งท่ีขนาด 1.5 

นิ้ว (ท่อทางเข้าปั๊มน้ำมีขนาด 1 นิ้ว) จะมีอัตราการไหลของน้ำต่อกำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ 46.96 ลิตรต่อนาทีต่อกิโลวัตต์ 

และจะได้ค่าปริมาณน้ำต่อพลังงานไฟฟา้ท่ีป้อนให้กับป๊ัมนำ้สูงสุด ที่ 2.82 ลูกบาศก์เมตรต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง  

อธปิรายผลการทดลอง 

จากการสรุปผลการทดลองท่ีได้จากงานวจิัยนี้พบว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อทางดูดของป๊ัมน้ำหองโข่งมีผล

ต่ออัตราการไหลของน้ำและกำลังไฟฟ้าที่ป้อนให้กับปั๊มน้ำหอยโข่งนั้นคือยิ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อทางดูดใหญ่ขึ้น

อัตราการไหลของนำ้และกำลังไฟฟา้ท่ีป้อนให้กับป๊ัมน้ำหอยโข่งก็จะยิ่งมากขึ้นด้วยเช่นกัน แต่สำหรับค่าอัตราการไหล

ของน้ำต่อกำลังไฟฟา้ท่ีป้อนให้กับป๊ัมนำ้หอยโข่งและค่าปริมาณนำ้ต่อพลังงานไฟฟา้ท่ีป้อนให้กับป๊ัมน้ำนั้นจะมีค่ามาก

ที่สุดที่ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางท่อทางดูดขนาด 1.5 นิ้ว ซึ่งมากกว่าขนาดของท่อทางเข้าของปั๊มน้ำหอยโข่ง (ท่อ

ทางเข้าปั๊มน้ำมีขนาด 1 นิ้ว) ซึ่งสอดคล้องกลับหลักการติดตั้งปั๊มน้ำหอยโข่งแบบแนวนอนที่กล่าวว่าควรใช้ท่อทางดูด

ของป๊ัมนำ้หอยโข่งแบบแนวนอนท่ีมีขนาดมากกว่าขนาดของท่อทางเขา้ปั๊มนำ้ อยู่ 1 ขนาด [3]   

นอกจากนี้แล้วเมื่อนำสมการของแบร์นูลลี (Bernoulli’s equation) ที่มีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกล 

(hp) ท่ีได้รับมาจากแหล่งอื่น เช่นมอเตอร์ให้กลายเป็นพลังงานของของไหล (Hp) [4] ดังสมการท่ี 6 คือ 
 

z1 +
P1

γ
+

V1
2

2g
+ Hp = z2 +

P2

γ
+

V2
2

2g
+ (∑ hf + ∑ hm)   (6) 

 

มาพิจารณาร่วมในงานวิจัยนี้แล้วจะพบว่าจากสมการของแบร์นูลลีที่กล่าวมานั้นยังมีปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อ

อัตราการไหลของน้ำที่ผ่านปั๊มน้ำหอยโข่งและกำลังไฟฟ้าที่ป้อนให้กับปั๊มน้ำหอยโข่งด้วย เช่นการสูญเสียหลักภายใน

ระบบท่อ (major loss, hf) การสูญเสียรอง (minor loss, hm) ความสูงของระดับน้ำที่ระดับ 1 (z1) และระดับ 2 (z2) และ

ค่าน้ำหนักจำเพาะของของเหลว (𝛾) ซึ่งล้วนแลว้แต่มผีลต่อการไหลของของไหลในระบบท่อทางทัง้สิน้  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ในการศกึษาวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยน้ีในครัง้ต่อ ๆ ไป คณะผู้วิจัยควรจะขยายขอบเขตของงานวจิัยออกไป 

โดยการเพิ่มจำนวนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อทางดูดของปั๊มน้ำหอยโข่งให้มีขนาดหลากหลายมากยิ่งขึ้น หรือควร

ทำการศึกษาวิจัยกับปั ๊มน้ำหอยโข่งที ่ม ีขนาดใหญ่ขึ ้นเพื ่อเพิ ่มพูนความรู ้ความเข้าใจ ในอิทธิพลของขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางท่อทางดูดของป๊ัมนำ้หอยโข่งท่ีมีต่อตัวแปรต่าง ๆ ท่ีตอ้งการศกึษาวจิัยต่อ ๆ ไป 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

กิตติกรรมประกาศ 
 ทางผู ้ว ิจ ัยและคณะผู ้ว ิจ ัยขอขอบคุณคณาจารย์  น ิส ิตนักศึกษาของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล ทุกท่าน รวมถึงหน่วยงานต่างๆภายในสถาบันรัชต์ภาคย์ ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน

งานวิจัยนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมถึงขอขอบคุณแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ 

บนอนิเตอร์เน็ต ท่ีทางผู้วิจัยและคณะได้ใชป้ระโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อใชใ้นการอา้งองิเอกสารต่าง ๆ ในงานวจิัยนี้ดว้ย 
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5. ไมตรี วรวุฒจิรรยากุล. (2554). ทฤษฎีวงจรไฟฟา้เล่ม 1 (พมิพค์รัง้ท่ี 12). กรุงเทพฯ: ส.เอเชยีเพรส (1989) 

จำกัด.   
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

เครื่องห่ันเนื้ออะโวคาโด 
Avocado slicer  
 

พิชิตรี ทองดี1* และ พิบูลย์ เครือคำอ้าย1  

Phichitree Thongdee1* and Phiboon Kruekumary1 
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเคร่ืองหั่นเนื้ออะโวคาโด ขนาด 400x730x850 มิลลิเมตร ให้กับวิสาหกิจ
ชุมชนสมุนไพรแม่ทองคำ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยอาศัยหลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ 1 แรงมา้ 3 เฟส 220 โวลต์ 1,400 รอบต่อนาที ส่งกำลังจากเพลาไปท่ีจานใบมดี ท่ีถูกควบคุมการทำงานด้วย
อินเวอร์เตอร์ขนาด 220/380 โวลต์ ท่ีสามารถปรับความเร็วรอบได้ โดยการหั่นท่ีได้ผลท่ีดีท่ีสุดไม่เกิดของเสียน้อยท่ีสุด 
 อยู่ท่ีความเร็วรอบของมอเตอร์ 308 รอบต่อนาที สามารถห่ันเนื้ออะโวคาโดได้ขนาด 2 ถึง 5 มิลลิเมตร ในการทดลองหั่น
เนื้ออะโวคาโดจะนำอะโวคาโดมาผ่าคร่ึงลูก แล้วทำการป้อนเนื้ออะโวคาโด จำนวน 10 คร้ัง คร้ังละ 1 กิโลกรัม บันทึกผล 
การทดลองด้านเวลาในการทำงานและปริมาณเนื้ออะโวคาโดท่ีหั่นได้เมื่อเปรียบเทียบกับการทำงานแบบเดิมท่ีใช้คนหั่น และ
จากผลการทดลองในการหั่นเนื้ออะโวคาโด เคร่ืองหั่นอะโวคาโดสามารถหั่นเนื้ออะโวคาโดได้ความหนา 2 ถึง 5 มิลลิเมตร  
โดยใช้เวลาในการหั่นเฉลี่ย 1.17 นาทีต่อกิโลกรัม คิดเป็นอัตรากำลังการผลิต 51 กิโลกรัมต่อชั่วโมง มากกว่าแรงงานคน  
คิดเป็นร้อยละ 86.36 เปอร์เซ็นต์ 
 

คำสำคัญ:   เครื่องห่ันอะโวคาโด, อะโวคาโด 
 

Abstract  
 The objective of this research is to make avocado pulp slicer size 400x730x850 mm. for mae 

thongkham herbal community enterprise. Phrathatphadaeng Subdistrict, maesot district, Tak Province. by using 

the principle of operation of an AC electric motor 1 horsepower 3 phase 220 volts 1,400 rpm. power  

is transmitted from the shaft to the blade plate. that is controlled by a 220/380 volt. inverter that can adjust  

the speed of rotation. by sliced the best results without the least waste. at the speed of the motor 308 rpm.  

can slicer the avocado meat size 2 to 5 mm. then feed the avocado pulp 10 times, 1 kg each time. the results 

were recorded in terms of working time and amount of avocado sliced compared to conventional manual slicing. 

and from the results of the experiment in the avocado slicer can cut avocado flesh from 2 to 5 millimeters 

thick.of avocado flesh with an average sliced time of 1.17 minutes per kilogram. the production rate is 51 kg per 

hour. accounted for 86.36 percent. 
 

Keywords: Avocado slicer, Avocado  

 

 
1 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จงัหวัดตาก 63000 
1 Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna Tak, Tak, 63000 
*Corresponding author: Topup_top19@outlook.co.th 
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บทนำ 

คนไทยส่วนมากประกอบอาชีพอิสระและเกษตรกรรมภายในครอบครัว เช่น การปลูกพืชเศรษฐกิจ การจัด

กลุ่มสร้างงานเกี่ยวกับการเกษตรและการแปรรูปพชืผลทางการเกษตร รวมถึงการปลูกพชืเศรษฐกิจ การจัดกลุ่มสร้าง

งานเกี่ยวกับการเกษตรและการแปรรูปพชืผลทางการเกษตรเป็นตน้ อะโวคาโดเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ท่ีน่าจับตามอง

อย่างมากเพราะสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายชนดิและท่ีสำคัญเป็นอาหารและยาสมุนไพรรักษาโรคซึ่งมีท้ังท่ี

อยู่ในรูปยาสมุนไพร ครมีทาผิว สบู่สมุนไพร หรือแคปซูล ซึ่งกลายเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว 

จากการศึกษากระบวนการหั่นอะโวคาโดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแม่ทองคำ ซึ่งเป็นกลุ่ม

ชุมชนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) แห่งหนึ่งในจังหวัดตาก ได้นำพืชผลทางการเกษตรมาแปรสภาพให้เป็น

ผลิตภัณฑ์โดยการใช้แรงงานคน เพื่อนำไปสกัดเป็นน้ำมันเพื่อทำเป็นยาสมุนไพร และจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น

พบว่าในการใช้แรงงานคนในการหั่นเนื้ออะโวคาโดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ตามขนาดท่ีต้องการจะใช้เวลานานจึงส่งผลให้

คนงานเกิดความเมื่อยล้าจากการทำงาน และปริมาณท่ีผลิตได้น้อยในแต่ละวัน ซึ่งในการหั่นเนื้ออะโวคาโด โดยใช้

แรงงานคน 1 คน จะได้อัตราผลผลิต 4 ถึง 5 กิโลกรัมต่อชั่วโมง หรือประมาณ 40 กิโลกรัมต่อวัน เมื่อนำไปคั้นเป็น

นำ้มันอะโวคาโดจะได้ประมาณ 1 ลิตร ซึ่งไม่เพยีงพอต่อความต้องการของตลาด  

จากปัญหาของสถานประกอบการรายดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน 

การผลิตโดยการสร้างเคร่ืองหั่นเนื้ออะโวคาโดเพื่อนำไปใช้ทดแทนคนงาน และกำหนดอัตราการผลิตของเคร่ือง 

ไม่นอ้ยกว่า 30 กิโลกรัมต่อชั่วโมง  
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อสร้างเครื่องหั่นเนื้ออะโวคาโด  
2. เพื่อหาประสิทธิภาพและกำลังการผลิตของเครื่องหั่นเนื้ออะโวคาโด 
3. เพื่อลดเวลาการทำงานและเพิ่มปริมาณการหั่นเนื้ออะโวคาโด 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
สำหรับทำผลิตภัณฑ์ตามท่ีต้องการซึ่งจะพบว่าปัญหาของการหั่นเนื้ออะโวคาโด ในปัจจุบันใช้แรงงานคนใน

การหั่น ซึ่งการหั่นเนื้ออะโวคาโดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ จะใช้เวลานานจึงส่งผลให้คนงานเกิดความเมื่อยล้า และปริมาณท่ี

ผลิตได้น้อยในแต่ละวันซึ่งจะใช้คนงานในการหั่นเนื้ออะโวคาโด 1 คน และได้อัตราผลผลิต 4 ถึง 5 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 

ในหนึ่งวันจะได้ 40 ถึง 50 กิโลกรัม จึงทำให้คั้นน้ำมันอะโวคาโดได้แค่ 1 ลิตรต่อวัน ซึ่งจะพบว่าปริมาณการผลิตท่ีได้

ไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของผู้บริโภคถ้าหากมีการนำเคร่ืองจักรเข้ามาทดแทนการทำงานของคนจะทำให้การผลิต

แต่ละคร้ังสามารถหั่นเนื้ออะโวคาโดได้เป็นจำนวนมากขึ้น เคร่ืองหั่นอะโวคาโดท่ีผลิตขึ้นมานี้สามารถปรับความเร็ว

รอบได้เป็นจุดเด่น ซึ่งเครื่องหั่นท่ีมีขายตามท้องตลาดไม่สามารถปรับความเร็วรอบได้ และผลท่ีได้จากการหั่นอาจเละ

หรือเล็กจนเกินไปทำให้เกดิของเสีย ส่งผลให้รายจ่ายเพิ่มมากขึน้ 

 

วิธีวิทยาการวจิัย 

1. วธิีการศกึษา 

 1.1 ศึกษาทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเคร่ืองหั่นอะโวคาโด [5,6,7,8] และหาประสิทธิภาพ

การทำงานของเคร่ือง ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงาน และการเลือกใช้วัสดุท่ีสำคัญ จากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

การสอบถามข้อมูลและปรึกษากับชุมชน เพื่อนำมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการออกแบบให้สมบูรณ์ท่ีสุด  
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 1.2 ออกแบบและคำนวณหาแรงต่างๆ ให้เหมาะสมกับภาระโหลดของชุดใบมีดและกำลังของมอเตอร์ท่ีใช้ 

คำนึงถึงความแข็งแรงและปลอดภัยต่อการใช้งาน  [2,3,4] ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ขนาด 1 แรงม้า 

ความเร็วรอบ 1,400 รอบต่อนาที [1] เป็นตัวส่งกำลังไปยังชุดใบมีด ส่วนการออกแบบชุดใบมีดได้อาศัยหลักการ

ออกแบบซึ่งประกอบด้วยใบมีด 2 ใบซึ่งทำจากเหล็กกล้าไร้สนมิมาร์เทนซิตคิเกรด 420 ซึ่งลักษณะของเครื่องหั่นอะโวคา

โดมสีว่นประกอบ ดังภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2 

 
 

ภาพที่ 1 เครื่องหั่นอะโอคาโค 

 

  
 

ภาพที่ 2 ส่วนประกอบเครื่องหั่นอะโอคาโค 
 

 1.3 ทดสอบการทำงานของเครื่อง หลังจากทำการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ จึงทดสอบการทำงานของเครื่อง

เพื่อหาขอ้บกพร่องและแก้ไขเพื่อให้พร้อมสำหรับการทดลอง 

  1.4 ทดลองเพื่อหาค่าประสิทธิภาพและความเชื่อมั่น ทำการทดลองซ้ำจำนวน 10 คร้ัง โดยทำการศึกษา

ในดา้นปริมาณการผลิตและเวลาท่ีใชใ้นการห่ัน จากนั้นนำข้อมูลท่ีได้มาทำการวเิคราะห ์

  1.5  วเิคราะห์ผลการทดลอง นำข้อมูลท่ีได้จากการทดลองมาทำงานวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบกับการห่ัน

ของแรงงานคน 

  1.6 สรุปผลและอภิปรายผลการทดลอง 
 

 2. วัสดุในการทดลอง 

  เนื้ออะโวคาโด ทีผ่่านการลา้งและผ่าครึ่งของผลอะโวคาโด ซึ่งลักษณะของผลท่ีจะใชใ้นการทดลองจะมีอายุ 

7 ถึง 8 เดอืน ดังภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 อะโวคาโด 
 

 3. เครื่องมอืและอุปกรณ ์

 3.1 เคร่ืองห่ันเนื้ออะโวคาโด 

 3.2 เครื่องช่ังนำ้หนักทศนยิม 3 ตำแหน่ง  

 3.3 นาฬิกาจับเวลาแบบตัวเลข  

 3.4 เวอร์เนยีร์คาลิปเปอร์ ความละเอยีด 0.02 มลิลเิมตร 
 

ผลการศึกษา 
 จากการทดลองการหั่นเนื้ออะโวคาโด ด้วยเคร่ืองหั่นเนื้ออะโวคาโดท่ีต้องหั่น.คือ.ใช้ความเร็วรอบของชุดจาน
มีดในการหั่นเนื้ออะโวคาโดซึ่งสามารถปรับความเร็วรอบได้ผ่านชุดอินเวอร์เตอร์ได้ทำการทดลองในความเร็วรอบท่ี
แตกต่างกันนั้น จึงได้ความเร็วรอบท่ีเหมาะสมและของเสียน้อยลงและได้ขนาดท่ีต้องการ ความเร็วรอบอยู่ท่ี 308 รอบต่อ
นาที ซึ่งในการทดลองได้มีการออกแบบการทดลองการทำงานโดยใช้คนและเครื่องหั่นเนื้ออะโวคาโด ทางคณะผู้วจิัยได้
ทดลองการหั่นเนื้ออะโวคาโดโดยใชค้นและเครื่องหั่นเนื้ออะโวคาโด ดังตารางที่ 1 และ ตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 1 เวลาในการทดลองหั่นเนื้ออะโวคาโดและปริมาณเนือ้อะโวคาโดโดยใชแ้รงงานคน 

ครั้งที ่
เวลาที่ใชใ้นการหัน่เนื้ออะโวคาโด 

(นาทีต่อกิโลกรัม) 

ปริมาณเนื้ออะโวคาโด (กิโลกรัม) 

อะโวคาโดที่ได้ขนาด อะโวคาโดที่ไม่ได้ขนาด 

1 9.27 0.90 0.10 
2 8.46 0.85 0.15 
3 8.55 0.78 0.22 
4 9.11 0.82 0.18 
5 8.22 0.92 0.08 
6 9.16 0.89 0.11 
7 7.56 0.87 0.13 
8 8.49 0.82 0.18 
9 8.55 0.87 0.13 
10 8.29 0.91 0.09 

เฉล่ีย 8.58 0.86 0.14 

 

จานใบมดี 
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ตารางที่ 2 เวลาในการทดลองหั่นเนื้ออะโวคาโดและปริมาณเนือ้อะโวคาโดโดยใชเ้ครื่องหั่นเนื้ออะโวคาโด 

ครั้งที ่
เวลาที่ใช้ในการหั่นเนื้ออะโวคาโด 

(นาทีต่อกโิลกรัม) 

ปริมาณเนื้ออะโวคาโด (กโิลกรัม) 

อะโวคาโดทีไ่ด้ขนาด อะโวคาโดที่ไมไ่ด้ขนาด 

1 1.21 0.95 0.05 
2 1.18 0.97 0.03 
3 1.11 0.94 0.06 
4 1.17 0.92 0.08 
5 1.27 0.96 0.04 
6 1.09 0.94 0.06 
7 1.22 0.96 0.04 
8 1.20 0.97 0.03 
9 1.08 0.93 0.07 
10 1.13 0.95 0.05 

เฉลี่ย 1.17 0.95 0.05 
  
 การคำนวณหาขนาดตัวอย่างการทดลองในช่วงความเชื่อมั่นท่ี 95 เปอร์เซ็นต์ และความผิดพลาดอยู่ในช่วง 
± 5 เปอร์เซ็นต์ ของเครื่องหั่นเนื้ออะโวคาโด ดังสมการท่ี 1 

 

     N =  

 
จากการทดลองด้วยเครื่องหั่นเนื้ออะโวคาโดมาหาช่วงเวลาในการทดลงจริง 10 ครัง้ ครั้งละ 1 กิโลกรัม ดัง

ตารางที่ 3 
 

ตารางที ่3 เวลาการหั่นเนื้ออะโวคาโดโดยใชเ้วลาในการหั่นคร้ังละ 1 กิโลกรัม ที่ทำการทดลอง 10 คร้ัง  

การทดลอง 

ครั้งที ่

เวลา (นาที) 

  
1 1.21 1.464 
2 1.18 1.392 
3 1.11 1.232 
4 1.17 1.369 
5 1.27 1.613 
6 1.09 1.188 
7 1.22 1.488 
8 1.20 1.440 
9 1.08 1.166 
10 1.13 1.277 

ผลรวม 
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 นำข้อมูลจากตารางท่ี 2 และ ตารางท่ี 3 นำมาแทนค่าในการหาจำนวนคร้ังในการทดลองเพื่อหาค่า 
ความเชื่อมมั่น ดังสมการท่ี 3 
 

N =   

     

 
 

             N ≈ 4   ครัง้ 
 

จากการคำนวณจะได้จำนวนคร้ังในการทดลองเท่ากับ 4 คร้ัง แต่คณะผู้วิจัยได้ทำการทดลองท่ี 10 คร้ัง 
เพื่อให้ข้อมูลมีความเชื่อมั่นท่ีร้อยละ 95 เปอร์เซ็นต์ ใช้เนื้ออะโวคาโดในการทดลองคร้ังละ 1 กิโลกรัม โดยทำการจับ
เวลาหาค่าเฉลี่ยและวัดขนาดของเนื้ออะโวคาโดเพื่อหาปริมาณอะโวคาโดท่ีได้ขนาดตามต้องการและเนื้ออะโวคาโด
ไม่ได้ขนาดแต่มลีักษณะเป็นแผ่นไม่นับเป็นของเสีย เพราะสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการกลั่นนำ้มันได้ ดังภาพท่ี 4 
และ 5,6 

 

 
 

ภาพที่ 4 อะโวคาโดท่ีหั่นแลว้ไดข้นาด 2 ถึง 5 มลิลิเมตร 
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 ภาพที่ 5 อะโวคาโดท่ีหั่นแลว้ไมไ่ด้ขนาด  
 

 
 

ภาพที่ 6 ชั่งเศษอะโวคาโดท่ีไม่ได้ขนาดและติดอยู่ในเครื่องหรือใบมดี 
 
 

 ขนาดเนื้ออะโวคาโด ท่ีทำการทดลอง 10 คร้ัง ใช้เนื้ออะโวคาโดในการทดลองคร้ังละ1 กิโลกรัม พบว่า 
การหั่นเนื้ออะโวคาโดโดยใช้แรงงานคน มีอะโวคาโดท่ีได้ขนาดเฉลี่ย 0.86 กิโลกรัม และไม่ได้ขนาดท่ี 0.14 กิโลกรัม 
และในการใชเ้คร่ืองหั่นเนื้ออะโวคาโดมอีะโวคาโดท่ีหั่นท่ีได้ขนาดเฉลี่ย 0.95 กิโลกรัม และไม่ได้ขนาดท่ี 0.05 กิโลกรัม 
เมื่อนำผลของการหั่นมาเปรียบเทียบกันพบว่าเคร่ืองจะทำการหั่นให้ได้ขนาดดีกว่าแรงงานคนเฉลี่ยประมาณ  
10 เปอร์เซ็นต ์ดังภาพท่ี 7 
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คนหั่นเนื้ออะโวคาโด เคร่ืองหั่นเนื้ออะโวคาโด

อะโวคาโดที่ได ขนาด 0.86 0.95

อะโวคาโดที่ไม ได ขนาด 0.14 0.05

0.86
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0.14
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0
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ภาพที่ 7 กราฟเปรียบเทียบปริมาณเฉลี่ยของเนื้ออะโวคาโดท่ีได้ขนาดและไมไ่ด้ขนาด 

 

อัตราการผลิต ในการหั่น 10 คร้ัง ใช้เนื้ออะโวคาโดในการทดลองคร้ังละ 1 กิโลกรัม พบว่าการหั่นเนื้อ 
อะโวคาโดโดยใช้แรงคนใช้เวลาหั่นเฉลี่ย 8.58 นาทีต่อกิโลกรัม ใช้เคร่ืองหั่นเนื้ออะโวคาโด ใช้เวลาหั่นเฉลี่ย 1.17  
นาทีต่อกิโลกรัม ดังภาพท่ี 8 

 
 

 
 

ภาพที่ 8 กราฟการเปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยการหั่นเนื้ออะโวคาโดระหว่างคนกับ 
เครื่องหั่นเนื้ออะโวคาโด
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สรุปผลและอธิปรายผล 
 จากการอภิปรายผลการทดลองการหั่นเนื้ออะโวคาโดโดยใชเ้คร่ืองหั่นเนื้ออะโวคาโด ในการดำเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเคร่ืองหั่นเนื้ออะโวคาโดขึ้นมา โดยหาเวลาในการหั่นหาปริมาณและกำลังการผลิต เพื่อให้
ทราบถึงประสิทธิภาพของเคร่ืองท่ีจะสามารถช่วยลดเวลาในการทำงาน เพ่ิมปริมาณในการผลิตประหยัดแรงงานคน 
สามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้  

1. จากการหั่นเนื้ออะโวคาโดด้วยเคร่ืองหั่นเนื้ออะโวคาโด ทำการทดสอบ 10 คร้ังคร้ังละ 1 กิโลกรัม  
ใช้ความเร็วรอบของชุดจานมีดในการหั่นเนื้ออะโวคาโดท่ี 308 รอบต่อนาที ใช้เวลาในการหั่นเฉลี่ยท่ี 1.17 นาที  
ได้ปริมาณเนื้ออะโวคาโดจากการหั่นท่ีได้ขนาดเฉลี่ยอยู่ท่ี 0.95 กิโลกรัม และมีปริมาณเนื้ออะโวคาโดจากการหั่นท่ี
ไม่ได้ขนาดท่ี 0.05 กิโลกรัม ซึ่งอาจเกิดจากการท่ีหั่นแล้วเนื้ออะโวคาโดจะเล็กลงทำให้หน้าสัมผัสกับปลายกระบอก
กดน้อยลง และได้กำลังการผลิตท่ีประมาณ 51 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ส่งผลให้เคร่ืองสามารถทำงานได้ประสิทธิภาพใน
การทำงานท่ีร้อยละ 95 เปอร์เซ็นต์ 

2.จากการหั่นเนื้ออะโวคาโดด้วยแรงงานคน 1 คน ท่ีทำการทดสอบท้ัง 10 คร้ังคร้ังละ 1 กิโลกรัม ได้เวลา
เฉลี่ยในการหั่นเนื้ออะโวคาโดเฉลี่ยท่ี 8.58 นาที ได้ปรมิาณเนื้ออะโวคาโดจากการหั่นท่ีได้ขนาดเฉลี่ยท่ี 0.86 กิโลกรัม 
และมีปริมาณเนื้ออะโวคาโดจากการหั่นท่ีไม่ได้ขนาดอยู่ท่ี 0.14 กิโลกรัม จะได้กำลังการผลิตท่ีประมาณ 6 กิโลกรัมต่อ
ชั่วโมง  

3 . การห่ันเนื้ออะโวคาโด 1 กิโลกรัม ซึ่งเครื่องหั่นเนื้ออะโวคาโดใช้เวลาเฉลี่ยในการหั่นเท่ากับ 1.17 นาที และ
แรงงานคนใช้เวลาเฉลี่ยในการหั่นเท่ากับ 8.58 นาที โดยเคร่ืองจะใช้เวลาน้อยกว่าแรงงานคนท่ี 7.41 นาที คิดเป็น 
ร้อยละ 86.36 เปอร์เซ็นต ์
 
ปัญหาที่พบในการดำเนินโครงงาน  

1. มจีำนวนใบมดีนอ้ยทำให้ได้ผลผลิตนอ้ยในการหั่นแต่ละคร้ัง 
2. ช่องใส่เนื้ออะโวคาโด (Hopper) สามารถใส่เนือ้อะโวคาโดได้ครัง้ละครึ่งผลทำให้ได้ผลผลิตท่ีช้า 
 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ตอ้งมีการพัฒนาใบมดีเพือ่สามารถหั่นเนื้ออะโวคาโดท่ีได้ขนาดตามท่ีต้องการมากขึน้ 

2. ควรออกแบบช่องใส่เนื้ออะโวคาโดท่ีสามารถหั่นเนื้ออะโวคาโดได้ต่อเนื่อง 
 3. การเพิ่มความเร็วรอบของชุดจานใบมีดสามารถผลิตเนื้ออะโวคาโดแบบแผ่นได้ปริมาณมากขึ้นแต่ต้อง
ศึกษาปัจจัยอืน่ ๆ ด้วย เช่น ความแข็งของเนื้ออะโวคาโด 
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การออกแบบและพัฒนาเตาเผาแกลบดำ 

Designing and development of black rice husk furnace 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและสร้างเตาเผาแกลบ  2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเตาเผาแกลบ 

โดยงานวิจัยคร้ังนี้มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในการใช้ เตาเผาในการเตาแกลบสำหรับ

การเกษตรโดยสามารถนำไปใชป้ระโยชน์ใช้ได้จริง ส่งต่อและรับความรู้ท่ีสามารถนำไปผสมผสานกับความรู้ของชุมชน

เตาเผาแกลบขนาด 200 ลิตร สามารถบรรจุแกลบลงในตัวถังได้ 24 กิโลกรัม แต่ในการทดลองคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ทำ  

การทดลองบรรจุแกลบลงในตัวถังเพียง 22 กิโลกรัม เนื่องจากตัวถังมีฐานไว้สำหรับตั้งตะแกรงรังผึ้ง เพื่อท่ีจะให้ตัว     

โบลเวอร์ทำงานผ่านช่องลมเพื่อดันลมเข้ามายังช่องท่ีมีตะแกรงรังผึ้ง ให้ลมดันขึ้นไปยังข้างบน จะทำให้ไฟติดง่ายขึ้น 

และจะทำให้ตัวแกลบเผาไหม้ได้ดีมากขึ้นส่วนขนาดของโบลเวอร์นั้นอยู่ท่ี  4 นิ้ว ใช้ไฟ DC 12 โวลต์ กระแสไฟฟ้าอยู่ท่ี 

2.40 แอมแปร์ ความเร็วต่อรอบสูงสุด 4500 รอบต่อนาที เวลาในการเผา 1 ชั่วโมง น้ำหนักของแกลบก่อนเผาจะใช้

แกลบ 22 กิโลกรัม ใช้เวลาในการทำให้อุณหภูมิของเตาเย็นลงท้ังหมด 22 ชั่วโมง จากการทดลองท้ังหมด 3 คร้ัง  

จะได้ปริมาณแกลบก่อนเผาเฉลี่ย 22 กิโลกรัม ความชื้นก่อนเผาเฉลี่ย 19 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณแกลบหลังการเผาเฉลี่ย 

5.941 กิโลกรัม ความชื้นหลังการเผาเฉลี่ย 12.37 เปอร์เซ็นต์  เตาเผาใช้งานง่าย มีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก 

ราคาถูก เหมาะสำหรับชุมชน 
 

คำสำคัญ:  การออกแบบ, เตาเผา, แกลบ 
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Abstract 
The objectives of this research were 1) to design and build a rice husk furnace 2) to determine the 

efficiency of a rice husk furnace. This research focuses on the application of engineering knowledge in the use of 

kilns in rice husk furnaces for agriculture with practical application. Pass on and receive knowledge that can be 

combined with the knowledge of the rice husk incinerator community. A 200 liter can load 24 kg of rice husk 

into the tank, but in this experiment the researcher has experimented with packing only 22 kg of rice husk into 

the tank. The body has a base for the honeycomb grid, in order for the blower to work through the vents to 

push the air into the honeycomb grille. Let the wind push up to the top will make the lights on easier and will 

make the chaff burn better. The size of the blower is 4 inches, uses DC 12 volts, the current is 2.40 amperes, 

the maximum speed is 4500 rpm. Burning time is 1 hour. Weight of rice husk before firing will use 22 kg of rice 

husk. It takes 22 hours to cool the furnace temperature for a total of 22 hours. From all three experiments, the 

average amount of rice husk before incineration was 22 kg, average moisture before firing 19 percent, average 

amount of rice husk after firing 5.941 kg, average moisture after firing 12.37 percent. The kiln is easy to use, 

lightweight, easy to move, cheap, suitable. for the community. 
 

Keywords: The Designing, Furnace, Rice husk 
 

บทนำ 
ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกข้าวเป็นอันดับ 4 ของโลก และในการผลิตข้าวจากข้าวเปลือกให้เป็นข้าว

ขาวนั้นจะต้องผ่านกระบวนการการสีข้าวเพื่อกะเทาะเอาเปลือกนอกสุดของข้าวเปลือกออกโดยส่วนท่ีกะเทาะออกนี้

จะเรียกว่าแกลบซึ่งเป็นส่วนท่ีไม่ต้องการและมีปริมาณมากแต่ก็สามารถท่ีจะนำแกลบไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ เช่น

การนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในด้านการปลูกพืชโดยการทำเป็นขี้เถาแกลบ ในอดีตแกลบเป็นของเหลือใชท้างการเกษตรท่ีมี

ค่านอ้ยมาก ต่อมาแกลบมีความสำคัญมากขึน้ตามลำดับ สนนราคาจากเดิมตันละไม่ถึง 100 บาท ต่อมาในระยะหลัง

มีการซื้อขายกันตันละประมาณ 200-300 บาท ปัจจุบันพุ่งสูงถึง 800 บาท แต่ปัจจุบันเมื่อข้าวท่ีชาวนาปลูกไม่ว่าจะ

เป็นข้าวนาปีหรือข้าวนาปรังเมื่อสุกแก่ก็จ้างรถเกี่ยวข้าวมาเกี่ยวซึ่งเมล็ดข้าวท่ีใช้รถเกี่ยวยังมีความชื้นในเมล็ดอยู่มาก

ไม่สามารถนำไปสีมาบริโภคได้ไม่สามารถนำมาเก็บไว้ในยุ้งฉางได้ฟางก็ไม่สามารถจะเก็บไว้ได้หรือขายก็ไม่มีใครซื้อ

ธุรกิจโรงสีขา้วในชุมชนก็ล้มหายตายจากเน่ืองด้วยไม่มีข้าวมาสี วถิีชวีติในการทำการเกษตรแบบผสมผสานคือเอาข้าว

ไปสีจะได้ข้าวมาบริโภคได้ปลายข้าวและรำมาเลี้ยงสัตว์ก็เปลี่ยนไปขีเ้ถ้าแกลบหรือชาวบ้านเรียกแกลบดำกระสอบปุ๋ย

กระสอบละ 50 บาท ชาวบ้านท่ีเจาะน้ำใต้ดินมาใช้อุปโภคบริโภคได้น้ำท่ีเป็นสนิมเหล็กคือน้ำมีสภาพเป็นกรดหรือ 

นำ้ฮากก็จะใชข้ีเ้ถ้าแกลบซึ่งคุณสมบัตเิป็นด่างกรองจะเพาะเมล็ดพันธ์หรือผสมดนิปลูกตน้ไมก้็ต้องใชข้ี้เถ้าแกลบผสมจึง

จะดี การเผาแบบดั้งเดิมเตาหลุมกลบดิน ถือเป็นเตาชนิดแรกของโลกที่ยังคงมีใช้อยู่ถึงปัจจุบันโดยจะมีขนาดภาพร่าง

และวัสดุท่ีใช้กลบแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค โดยทางภาคอีสานมักเรียกเตาชนิดนี้ว่าเตาหลุมผีซึ่งเป็นเตาท่ีสามารถ

ใช้เผาได้ท้ังไม้ขนาดใหญ่และขนาดเล็กขึ้นอยู่กับไมท่ี้มีในแต่ละรอบของการเผา (7วัน/รอบ) เตาเผาประเภทนี้จะก่อสร้าง

ง่าย มรีาคาถูกและไม่ตอ้งดูแลรักษามากเพราะใชแ้ค่การขุดดินให้เป็นหลุมแล้ววางไมล้งในหลุมและใชด้ินกลบ 
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กริช มารุยาม่า (2559) การศึกษาและวิจัยเพื่อการออกแบบและสร้างเตาเผาแกลบคุณภาพสูงด้วยเตา 

ความร้อนสูงแบบมีระบบปิดฝาเตาอัตโนมัติ เพื่อเป็นการปรับปรุงกระบวนการออกแบบและสร้างในส่วนฝาปิดของ

เตาเผาแกลบคุณภาพสูงด้วยเตาความร้อนสูง ในการออกแบบได้คำนึงถึงราคาต้นทุนต่ำ สะดวกในการใช้งาน  

ในการเคลื่อนยา้ยและการแก้ไขปัญหาในเร่ือง การประหยัดเวลาในการเฝ้าดูแลระยะการเผาไหมข้องเตาเผาแกลบดำ  

      ดังนั้นงานวิจัยคร้ังนี้มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในการใช้เตาเผาแกลบสำหรับ

การเกษตรโดยสามารถนำไปใชป้ระโยชน์ใชไ้ด้จริงส่งต่อและรับความรู้ท่ีสามารถนำไปผสมผสานกับความรู้ของชุมชนท่ีมี

อยู่เดิมจนก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และถ่ายทอดหมุนเวียนกันต่อไปอย่างเป็นระบบเพื่อจะได้นำแกลบท่ีเผาแล้วไปใช้

ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่นการนำแกลบไปเป็นปุ๋ย นำไปปลูกผัก และยังสามารถนำแกลบท่ีเผาจากเตาเผาได้แล้วยังไป

ใชเ้ป็นอย่างอื่นในการทำเกษตรได้ด้วย (ธนะวทิย์ ทองวเิชยีร, 2558) 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
วธีิดำเนนิงานและขัน้ตอน การออกแบบและพัฒนาเตาเผาแกลบดำ มแีผนการดำเนนิงานขัน้ตอนดังนี้ 

1. ขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 

ศึกษาและค้นคว้าทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ทฤษฏีเกี่ยวกับเตเผา ทฤษฏีเกี่ยวกับเหล็ก ทฤษฏีเกี่ยวกับแกลบ 

ทฤษฏเีกี่ยวกับมอเตอร์พัดลม ทฤษฏเีกี่ยวกับความร้อน สมการต่างๆ การออกแบบ การคำนวณในการประเมินผลหา

ความสามารถในการทำงาน ศกึษาข้อมูลท่ีเกี่ยวกับวัสดุ เคร่ืองมอื อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการดำเนินการสร้าง 

ศศิวิมล สูงสว่าง (2526) เทคนคิทางฟลูอิไดซ์เบดเป็นวธีิท่ีมผีู้นำมาพัฒนาเตาเผาที่ใชใ้นการเผาไหมเ้ชื้อเพลิง

ท่ีเป็นของแข็งเนื่องจากฟลูอิไดซ์เบดมีข้อดีในแง่ของการถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทมวลสารซึ่งเ ป็นไปอย่าง

สม่ำเสมอ ในงานวิจัยนี้เป็นการเผาไหมแ้กลบสนเตาเผาแบบฟลูอิไดซ์เบด เพื่อศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมของการเผา

ไหม้ท่ีทำให้ได้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มทุน อันจะเป็นประโยชน์ต่อเทคโนโลยีในการเปลี่ยนแปลงแกลบท่ี

เหลอืใชซ้ึ่งมอียู่เป็นปริมาณมากประมาณ 5 ล้านตันต่อปี ให้เป็นพลังงานความร้อนเพื่อนำไปใชป้ระโยชน์ต่อไปขั้นตอน

การวิจัยนั้นเร่ิมต้นด้วยการสร้างเคร่ืองมือวิจัย ศึกษาการทำงานและกลไกการทำงานของเคร่ืองมือวิจัยเตาเผาไหม้

แบบฟลูอิไดซ์เบดแบบต่อเนื่องจากนั้นเก็บข้อมูลการวิจัยโดยมีตัวแปรท่ีพิจารณาคือ อัตราการไหลของอากาศและ

อุณหภูมิของการเผาไหม้เพื่อท่ีจะหาความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของความร้อนท่ีเกิดขึ้นซึ่งทำให้ได้สภาวะท่ี

เหมาะสมของการเผาไหมแ้กลบในฟลูอไิดซ์เบด 

2. ขั้นตอนการเขียนแบบและออกแบบ  

ศึกษาข้อมูลส่วนประกอบของเคร่ืองเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบ  ดำเนินการออกแบบ ด้วยโปรแกรม

คอมพิ วเตอร์  Auto Computer Aided Design (Auto CAD) และโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ Solid work เตาเผาแกลบท่ี

ทำการศกึษาเป็นถังเหล็กขนาด 200 ลิตร มนี้ำหนัก 17 กิโลกรัม ขึ้นไปโดยท่ัวไปมีขนาดถังอยู่ท่ี มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

เท่ากับ 59.0 เซนติเมตร มีความสูง 87.0 เซนติเมตร เป็นถังเหล็กโดยการออกแบบโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชื่อว่า

โปรแกรมโซลิดเวร์ิค (SOLIDWORKS) เพื่อง่ายต่อการใชง้าน  
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                    ภาพที่ 1                                               ภาพที่ 2             

                

3. หลักการสร้างเครื่อง 

 การสร้างถังท่ีมีคุณภาพโดยถังเหล็กท่ีนำมาเป็นเตาเผาแกลบ  และพัดลมโบลเวอร์ท่ีมีขนาดอยู่ท่ี 4 นิ้ว

(97x94x33mm) ใช้ไฟ ไฟ DC 12 โวลต์ กระแสไฟฟ้าอยู่ท่ี 2.40 แอมแปร์ ความเร็วต่อรอบสูงสุด 4500 รอบต่อนาที 

และน้ำหนักอยู่ท่ี 185 กรัม ต่อมาได้ทำการเจาะรูอากาศเพื่อช่วยให้พัดลมโบลเวอร์ช่วยเป่าลมจากด้านล่างไปยันได้บน

เพื่อช่วยในการเผา และยังมีรูอากาศตรงกลางฝาท่ีเป็นรูเล็ก ๆ หลาย ๆ รู ซึ่งเอาไว้ดูว่าไฟติดหรือยังและยังช่วยใน 

การระบายอากาศออก โดยผู้วิจัยคิดว่าต้องมีตะแกรงรังเหล็กผึ้งไว้เพื่อท่ีจะทำให้พัดลมโบลเวอร์ทำงานได้มี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพราะตะแกรงรังเหล็กผึ้งนั่นมีรูอยู่ซึ่งลมสามารถผ่านได้และเพื่อให้ลมผ่านไปยังแกลบได้เลย

ต้องมีตะแกรงรังเหล็กผึ้งไว้ค่อยช่วย และส่วนสำคัญคือมีสายรัดถังเพื่อไม่ให้อากาศนั่นเข้าไปซึ่งเป็นส่วนสำคัญมาก 

เพราะว่าถ้าอากาศเข้าไปจะทำให้แกลบไหมจ้นเป็นสเีทาหรือไหมไ้ม่หมดและยังเหลอืแกลบท่ียังเป็นสีเหลีองอยู่จึงสำคัญ

มากถ้าไม่ทำการรัดถังให้แน่นและเช็คว่าลมสามารถเข้าไปได้หรือไหมมันจะทำให้การทดลองล้มเหลวเพราะถ้าแกลบ

ไหม้จนเกินไปมันจะเป็นสีเทาและออกเป็นขี้เถ้ามากกว่าแกลบดำโดยจะให้เห็นว่าถ้าเผาแล้วเป็นแกลบดำ ดังแสดงใน

ภาพท่ี 1, 2, 11, 12 และ 13 

4. ขั้นตอนการทดลองการหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง 

ใส่ตะแกรงเหล็กลงในถัง (ใช้ตะแกรง หรือติดขาตั้งตะแกรง) ให้ตะแกรงอยู่ในระดับเหนือท่ออากาศเข้าที่ติด

อยู่ด้านล่าง ใส่แกลบลงในถัง เกลี่ยให้เรียบเสมอ จนระดับผิวบนของแกลบอยู่ต่ำกว่าท่ออากาศออกด้านบน 2-3 

เซนติเมตร ใช้แกลบประมาณ 22 กิโลกรัม ใส่กระดาษประมาณ 1 แผ่น ลงไปบนแกลบ เพื่อใชเ้ป็นเชื้อเพลิงในการเผา

แกลบ ให้กระดาษบริเวณขอบถังหนากว่าตรงกลาง เพราะแกลบบริเวณของถังติดไฟยากกว่า  จุดไฟท่ีกระดาษ  

ท้ังบริเวณรอบ ๆ ขอบถังและตรงกลาง ขณะท่ีพัดเร่งให้ไฟ 2-3 นาที โรยแกลบลงไปเล็กน้อยเพื่อเป็นเชื้อไฟ  

เมื่อแกลบติดดีแล้วจึงปิดฝาถัง ถ้ามีควันไฟสีขาวขุ่นพุ่งออกมาจากปล่องควันอย่างต่อเนื่องแสดงว่าแกลบติดไฟได้ดี  

เมื่อแกลบไหมจ้นหมด หรือไฟไหมม้าถึงตะแกรงเหล็ก แสดงว่าแกลบเปลี่ยนสภาพแล้ว สังเกตได้จากควันไฟสีขาวขุ่น

เร่ิมเปลี่ยนเป็นสีฟ้า (ใช้เวลา 20นาที หลังจากจุดไฟ) ให้ปิดฝาท่ออากาศเข้าด้านล่างและปล่องควันอาจใช้ดินเหนียว 

(ในกรณีไม่มีฝาปิดอัตโนมัติ) และอีก5-10 นาที ควันไฟสีฟ้าจะอ่อนลงเป็นควันใส (ไม่มีสี) เมื่อเผาครบ 1 ชั่วโมงทำ 

การปิดพัดลม ปิดเตาปิดช่องระบายอากาศทุกช่อง ปล่อยเตาให้เย็นลง (ใช้เวลา 22 ชม.) หรือท้ิงไว้ข้ามคืน (ถ้าปิดฝา

ท่อไม่สนิท อุณหภูมิของเตาจะไม่ลดลง) เปิดฝาถังและนำแกลบดำออกกองไว้ในท่ีโล่งแจ้งให้แน่ใจว่าไฟดับสนิทแล้ว 

จึงบรรจุใส่กระสอบ 
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ผลการศึกษา 

1.  ผลการการออกแบบและพัฒนาเตาเผาแกลบดำ 

จากการศึกษาได้ผลการออกแบบและพัฒนาเตาเผาแกลบดำ มีจุดเด่นคือ เคร่ืองใช้งานง่าย มีน้ำหนักเบา 

เคลื่อนย้ายสะดวก ราคาถูก เหมาะสำหรับ สถานศึกษา สถานประกอบการขนาดเล็ก และชุมชน โดยมีส่วนประกอบ

ต่าง ๆ ท่ีสำคัญ  

                 
                    ภาพที่ 3                            ภาพที่ 4                                  ภาพที่ 5 

 

1) ชุดโครงสร้างเครื่อง 

       เตาเผาแกลบท่ีทำการศึกษาเป็นถังเหล็กขนาด 200 ลิตร มนีำ้หนัก 17 กิโลกรัม ขึ้นไปโดยท่ัวไปมีขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 59.0 เซนตเิมตร มีความสูง 87.0 เซนติเมตร เป็นถังเหล็ก ต่อมาได้ทำการเจาะรูเพื่อช่วยให้

พัดลมโบลเวอร์ช่วยเป่าลมจากด้านล่างไปยันได้บนเพื่อช่วยในการเผา และยังมีรูอากาศตรงกลางฝาท่ีเป็นรูเล็ก ๆ 

หลาย ๆ รู ซึ่งเอาไว้ดูว่าไฟติดหรือยังและยังช่วยในการระบายอากาศออก ดังแสดงในภาพท่ี 3,4 และ 5 

 

              
  ภาพที่ 6                          ภาพที่ 7                              

 

2)  ชุดตะแกรงเหล็กรังผึง้ 

ตะแกรงเหล็กรังผึ้งทำจากเหล็กแผ่นตัดเป็นวงกลม แล้วทำการเจาะรูให้เหมือนรังผึง ซึ่งลมสามารถ

ผ่านได้และเพื่อให้ลมผ่านไปยังแกลบได้เลยต้องมีตะแกรงรังเหล็กผึ้งไว้ค่อยช่วย และส่วนสำคัญคือมีสายรัดถัง 

เพื่อไม่ให้อากาศนั่นเข้าไปซึ่งเป็นส่วนสำคัญมาก และฐานรองตะแกรงเหล็กรังผึ้ง ทำจากเหล็กกล่อง 1”x1” หนา 1.5 

มลิลเิมตร สูง 20 เซนติเมตร ดังแสดงในภาพท่ี 6 และ 7 
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3)  ชุดพัดลมเป่า 

พัดลมโบลเวอร์ท่ีมีขนาดอยู่ท่ี 4 นิ้ว(97x94x33mm) ใช้ไฟ ไฟ DC 12 โวลต์ กระแสไฟฟา้อยู่ท่ี 2.40 

แอมแปร์ ความเร็วต่อรอบสูงสุด 4500 รอบตอ่นาท ีและน้ำหนักอยู่ท่ี 185 กรัม ปริมาณลมจากพัดลมโบลเวอร์เท่ากับ

ความเร็วพัดลมคูณด้วยพื้นท่ี ดังนั้นปริมาณลมสูงสุดเท่ากับ 4,500 x 2.14 x (0.94 /2)2x 0.33 = 702  cm3/min  

ท่อลมทำจากเหล็กกล่อง 1.5”x3” หนา 1.2 มลิลเิมตร ยาว 25 เซนติเมตร ดังแสดงในภาพท่ี 8,9 และ 10 

 

                         
                 ภาพที่ 8                                      ภาพที่ 9                        ภาพที่ 10 

 

2. ผลการหาประสิทธิภาพการเตาเผาแกลบดำ 

จากผลการทดลองเตาเผาแกลบดำ เป็นการทดลองท้ังหมด 3 ครัง้ พบว่า  

ผลการทดลองครัง้ท่ี 1  ปริมาณแกลบก่อนเผา 22 กิโลกรัม ความชืน้ก่อนเผา 19 เปอร์เซนต์ ปริมาณแกลบ

หลังการเผา 6.252 กิโลกรัม ความชื้นหลังการเผา 13.8 เปอร์เซนต์ 

ผลการทดลองครัง้ท่ี 2  ปริมาณแกลบก่อนเผา 22 กิโลกรัม ความชืน้ก่อนเผา 19 เปอร์เซนต ์ ปริมาณแกลบ

หลังการเผา 5.570 กิโลกรัม ความชืน้หลงัการเผา 12.4 เปอร์เซนต์ 

ผลการทดลองครัง้ท่ี 3  ปริมาณแกลบก่อนเผา 22 กิโลกรัม ความชืน้ก่อนเผา 19 เปอร์เซนต์ ปริมาณแกลบ

หลังการเผา 5.730 กิโลกรัม ความชื้นหลังการเผา 12.9 เปอร์เซ็นต์ 

 โดยจากผลการทดลองท้ัง 3 ชุด ปริมาณแกลบก่อนเผาเฉลี่ย 22 กิโลกรัม ความชื้นก่อนเผาเฉลี่ย 19 

เปอร์เซ็นต์ ปริมาณแกลบหลังการเผาเฉลี่ย 5.941 กิโลกรัม ความชื้นหลังการเผาเฉลี่ย 12.37 เปอร์เซ็นต์    

ประสิทธิภาพของเตาเผา เท่ากับ (5.91 x 100) / 22.0 = 26.86% ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1   ผลการทดลองเตาเผาแกลบดำ 

ครั้งที ่ ปริมาณแกลบ

(กิโลกรัม) 

ความช้ืน 

(เปอร์เซนต)์ 

ปริมาณหลังการเผา

(กโิลกรัม) 

ความช้ืนหลังการเผา 

(เปอร์เซนต)์ 

1 22 19 6.525 13.8 

2 22 19 5.570 12.4 

3 22 19 5.730 12.9 

ค่าเฉลี่ย 22 19 5.941 12.37 
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วิจารณ์และสรุปผล 
จากการทดลองการเผาแกลบดำ ปริมาณแกลบก่อนเผาเฉลี่ย 22 กิโลกรัม ความชื้นก่อนเผาเฉลี่ย 19 

เปอร์เซ็นต์ ปริมาณแกลบหลังการเผาเฉลี่ย 5.941 กิโลกรัม ความชื้นหลังการเผาเฉลี่ย 12.37 เปอร์เซ็นต์  ประสิทธิภาพ

ของเตาเผา เท่ากับ 26.86% ได้แกลบท่ีมีคุณภาพสูง และยังสามารถนำไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น การนำ

แกลบไปทำเป็นปุ๋ย และนำไปปลูกต้นไม้ เป็นต้น และยังสามารถสร้างรายได้จากการเผาแกลบ เพราะว่าตน้ทุนในการผลิต

แกลบดำ ใช้ต้นทุนค่อนข้างน้อย เพราะแกลบหาได้จากโรงสีข้าวหรือตามชุนชนท่ัวไป ส่วนมากแกลบจะไม่มีราคาใน 

การขาย เพราะฉะนั้นผู้วิจัยจึงนำแกลบมาเผาเพื่อให้เป็นแกลบดำคุณภาพสูง เพื่ อให้ได้ประโยชน์สูงสุด  พบว่าราคา 

แกลบดำ อยู่ท่ีกิโลกรัมละ 15 บาท ผู้วิจัยได้ทำการทดลอง การเผาแกลบท้ังหมด 22 กิโลกรัม เมื่อเผาเสร็จจะได้แกลบดำ

อยู่ท่ีประมาณ 5 – 7 กิโล ซึ่งสรุปได้ว่าในการเผา 1 ครั้ง เราจะสามารถสร้างรายได้จากการเผาแกลบประมาณ 75 บาท 

กริช มารุยาม่า (2559) การศึกษาและวิจัยเพื่อการออกแบบและสร้างเตาเผาแกลบคุณภาพสูงด้วยเตาความร้อนสูงแบบมี

ระบบปิดฝาเตาอัตโนมัติ เพื่อเป็นการปรับปรุงกระบวนการออกแบบและสร้างในส่วนฝาปิดของเตาเผาแกลบคุณภาพสูง

ด้วยเตาความร้อนสูง ผู้ทดลองทำการปิดเตาท่ีเวลา 5 ชั่วโมง แกลบดิบท่ีใส่เข้าไปเท่ากับ 18 กิโลกรัมแกลบดำท่ีได้เท่ากับ 

7.5 กิโลกรัม 

 

 
                     ภาพที่ 11                                ภาพที่ 12                                 ภาพที่ 13 

 

ขั้นตอนการทดลองการเตาเผาแกลบดำ 

 

                         
 

                        ภาพที ่14 นำแกลบใส่เตาเผา                  ภาพที่ 15 ใชก้ระดาษจุดไฟแลว้วางลงในถัง 
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                       ภาพที ่16 เมื่อแกลบตดิปิดผาถัง              ภาพที่ 17 ครบเวลาปิดพัดลมปิดช่องอากาศทุกช่อง 

 

                            
 

                     ภาพที่ 18 แกลบหลังเผาแล้ว                            ภาพที่ 19 ชั่งนำ้หนักหลังเผา 

 

                           
 

ภาพที่ 20 ตัวอย่างเพื่อนำไปวัดความชื้น              ภาพที่ 21 เครื่องมือวัดความชืน้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ท่ีให้ความช่วยเหลือในสถานท่ี และอุปกรณ์เครื่องมือ ในการทำวิจัยครั้งนี้ และ

ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอการวจิัยคร้ังนี้   
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อทิธิพลของความชื้นท่ีมีผลต่อคุณสมบัติทางกลของชิ้นงานพมิพ์ 3 มิติจากเส้น

พลาสติกไนลอน 

Effect of the humidity on mechanical properties of 3D-printed specimens (FDM) from 

nylon filaments 
 

มาโนช นำฟู1*, ไกรสร วงษ์ปู่1 และ กิตต ิวโิรจรัตนาภาพิศาล1 

Manoch Numfu1*, Krison Wongpoo1 and Kitti Wirotrattanaphiphasan1 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงอิทธิพลของความชื้นท่ีมีผลต่อคุณสมบัติทางกลของชิ้นงานพิมพ์ 3 มิติ จากเส้น

พลาสติกไนลอน 6 (Polymide CoPA) โดยทำการขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบจากเส้นพลาสติกที่มีช่วงของความชื้นสัมพัทธ์ท่ี

แตกต่างกัน 5 ช่วง คือ 35%RH 45%RH 55%RH 65%RH และ 75%RH จากนั้นทำการทดสอบแรงดึงสูงสุดของ

ชิ้นงานทดสอบท่ีขัน้รูปจากเสน้พลาสตกิที่ช่วงความชืน้ต่าง ๆ เหล่านั้น ผลการทดสอบพบว่าท่ีช่วงของความชื้นท่ี 35% 

ของเส้นพลาสติกไนลอนสามารถรับแรงดึงสูงสุดได้ดีท่ีสุด โดยสามารถรับแรงดึงสูงสุดเฉลี่ยได้ถึง 2,065.17 นิวตัน 

และเมื่อความชื้นของเส้นพลาสติกก่อนการขึ้นรูปเพิ่มขึ้นจะส่งผลทำให้ความสามารถในการรับแรงดึงสูงสุดลดลง  

โดยความสามารถในการรับแรงดึงสูงสุด ท่ีได้ค่าน้อยท่ีสุดอยู่ท่ีช่วงของความชื้น 75% โดยความสามารถในการรับ  

แรงดึงสูงสุดลดลงมาที่ค่าเฉลี่ย 1,174.56 นิวตัน โดยอิทธิพลของความชื้นท่ีมีผลต่อแรงดึงมีความสัมพันธ์เป็นแนวโน้ม

เชงิลบ นั่นคอืเมื่อความช้ืนสูงขึ้นค่าความสามารถในการรับแรงดึงจะลดลง 
 

คำสำคัญ:   เทคโนโลยกีารพมิพ์ 3 มิติ, เส้นพมิพ์พลาสตกิไนลอน, ความชื้น, คุณสมบัตทิางกล 
 

Abstract  
This research proposed the effect of the humidity on mechanical properties of 3D-printed specimens 

(FDM) from nylon 6 filaments (Polymide CoPA). The 3D-printed specimens were built from nylon 6 filaments at 

difference humidity; 35%RH, 45%RH, 55%RH, 65%RH and 75%RH. Then, the 3D-printed specimens were test 

the tensile strength. The result shown that the 3D-printed specimens at 35% humidity range had the best 

tensile strength (Average maximum tensile strength of 2,065.17 N.) while as 75% humidity range had the worst 

tensile strength (Average maximum tensile strength of 1,174.56 N.). In addition, the results demonstrated the 

effect of humidity on mechanical properties in negative trend, whereas the humidity range increases, the tensile 

strength decreases. 
 

Keywords:  Fused deposition modeling, Nylon filaments, Humidity, Mechanical properties 
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บทนำ 

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนทำให้รู้สึกว่าตัวเราเข้าใกล้โลกอนาคตมากขึ้น

ทุก ๆ วัน อีกท้ังปัจจุบันราคาเคร่ืองพิมพ์ 3 มิติได้ลดลงอย่างมาก รวมถึงคุณภาพและความแม่นยำในการพิมพ์ก็ถูก

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเครื่องพิมพ์ 3 มติินัน้กำลังเป็นท่ีนิยมอย่างมากในภาคอุตสาหกรรม โดยเคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ

ท่ีนิยมใชก้ันอย่างแพร่หลาย คือ เคร่ืองพมิพ์ 3 มติิท่ีใชเ้ทคโนโลย ีFDM (Fused Deposition Modeling) เพราะว่าหาง่าย

และมีราคาถูก โดยหลักการของการพมิพ์ 3 มติิ เร่ิมตน้การออกแบบด้วยโปรแกรม 3 มิตบินคอมพวิเตอร์ แล้วส่งไฟล์ 

3 มิติในรูปแบบของ CAD Model ไปยังเคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ เพื่อสร้างชิ้นงานต้นแบบตามท่ีได้ออกแบบไว้ แต่อย่างไรก็

ตามการใช้เคร่ืองพิมพ์ 3 มิติท่ีใช้เทคโนโลยี FDM ในราคาถูก ส่วนใหญ่จะเป็นการพิมพ์ขึ้นรูปในแบบระบบเปิด ซึ่งมี

ปัญหาในเร่ืองของความชื้นท่ีเข้าไปในตัวของเส้นพลาสติก ซึ่งเส้นพลาสติกนั้นสามารถดูดซับความชื้นได้ หากจัดเก็บ

เส้นพลาสติกไม่ดีพอก็จะส่งผลทำให้เส้นพลาสติกเกิดความเสียหายจนอาจทำให้คุณภาพการพิมพ์ลดลงและเกิด

ปัญหาด้านประสิทธิภาพเชงิกลของชิ้นงาน 3 มิติ สิ่งสำคัญก็คือต้องทำให้วัสดุอยู่ในสภาพท่ีแห้งในสภาวะท่ีเหมาะสม

อยู่เสมอ [1] ภาพท่ี 1 แสดงตัวอย่างชิ้นงานท่ีมีผิวงานขรุขระจากฟองอากาศภายหลังจากพิมพ์ขึ้นรูปสามมิติจากเส้น

พลาสตกิที่มคีวามชืน้มาก 

 

 
 

ภาพที ่1 ตัวอย่างชิ้นงานท่ีขึ้นรูปจากเส้นพลาสตกิที่มคีวามชื้นสูง [2] 
 

จากปัญหาเร่ืองของความชื้นท่ีเข้าไปในตัวของเส้นพลาสติก จนทำให้เส้นพลาสติกเกิดความเสียหายและทำให้

คุณภาพการพิมพ์ลดลงนั้น การศึกษานี้มุ่งเน้นไปท่ีวัสดุไนลอน (Nylon) ซึ่งเป็นวัสดุท่ีนิยมนำมาประยุกต์ใช้ในภาคงาน

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการ ดังเช่น นำมาพิมพ์เป็นเฟือง บุซ และจิ๊กฟิกซ์เจอร์ (Jig & Fixture) 

รวมถึงผลิตเป็นช้ินส่วนเครื่องจักรกลท่ีใช้ในสภาพการใช้งานจริงได้ ซึ่งวัสดุไนลอนมีความเหนียว แข็งแรง ทนทานต่อ 

การฉีก ดึงและยืด แต่ในขณะเดียวกันวัสดุไนลอนก็มีความสามารถในการดูดความชื้นสูงเช่นกัน  ซึ่งวัสดุไนลอนสามารถ

ดูดน้ำในอากาศจนทำให้น้ำหนักพลาสตกิเพิ่มขึน้ถึง 10% ภายใน 24 ชั่วโมง [3] และถ้านำเส้นพลาสตกิไนลอนท่ีมคีวามชื้น

ไปพิมพ์ ความร้อนจากหัวฉีดจะทำให้ความชื้น (น้ำท่ีอยู่ในเส้น) เดอืดและระเหย ระเบิดออกมาทำให้ชิ้นงานท่ีพิมพ์ออกมา

ขรุขระจากฟองอากาศ จากปัญหานี้ทำให้ทางคณะผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงอิทธิพลของความชื้นท่ีมีผลต่อ

คุณลักษณะของชิ้นงานทดสอบท่ีขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ โดยการศึกษาคร้ังนี้จะทำการศึกษาถึงคุณสมบัติ

ทางกลของชิ้นงานทดสอบท่ีขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยกีารพิมพ์ 3 มติิ 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของความชื้นของเส้นพลาสติกท่ีส่งผลต่อแรงดึงของชิ้นงานทดสอบท่ีขึ้นรูปด้วย

เทคโนโลยกีารพมิพ ์3 มติ ิจากเส้นพลาสตกิไนลอน 6 (Polymide CoPA) 

2. เพื่อสร้างข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการเลือกใชง้านเส้นพลาสติกที่มีช่วงปริมาณความชื้นของ

วัสดุท่ีแตกต่างกัน ก่อนเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ขึน้รูป 
 

วสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา 
1. วัสดุท่ีใชใ้นการศึกษา 

 ใช้เส้นพลาสติกไนลอน 6 หรือ Polymide CoPA ขนาด 1.75 มิลลิเมตรในการขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบ 

ดังแสดงในภาพท่ี 2  

2. เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการศึกษา 

 1) เครื่องพิมพ์ 3 มิต ิFLASHFORGE รุ่น GUIDER IIs พิมพ์งานได้กว้าง 280 มม. ยาว 250 มม. และ

สูง 300 มม. หัวฉีดขนาด 0.4 มลิลเิมตร มีความเร็วในการฉีดสูงสุด 200 มลิลเิมตรต่อวนิาที ดังแสดงในรูปท่ี 3 

 2) ตู้ควบคุมความชื้น ขนาด 30 ลิตร สามารถควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในตู้ได้ตัง้แต่ 25%RH ~ 

75%RH ดังแสดงในภาพท่ี 4 

 

        
ภาพที่ 2 เส้นพลาสตกิไนลอน 6            ภาพที่ 3 เครื่องพิมพ์ 3 มิต ิ       ภาพที่ 4 ตูค้วบคุมความชื้น 

 
 3) เคร่ืองทดสอบแรงดึงตามมาตรฐาน ASTM D638 ยี่ห้อ HOUNSFIELD สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

ใชเ้ป็นเครื่องทดสอบแรงดึงชิ้นงานทดสอบ ดังแสดงในรูปท่ี 5 

 

 
ภาพที่ 5 เครื่องทดสอบแรงดึง 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

ขั้นตอนการทดลอง 
การศึกษาถึงอิทธิพลของความชื้นท่ีมีผลต่อคุณสมบัติเชิงกลของชิ้นงานทดสอบท่ีขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี 

การพมิพ์ 3 มิต ิจากวัสดุไนลอน 6 มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังแสดงในรูปท่ี 7 

 

 
 

ภาพที่ 7 ผังขั้นตอนการดำเนนิงาน 

 

 1. ออกแบบและสร้างช้ินงาน 3 มติิสำหรับการทดสอบแรงดึง (Tension Test) โดยใช้มาตรฐาน ASTM D638-

10 Type II [4] ดังแสดงในภาพท่ี 8  

 
ภาพที่ 8 ขนาดและรูปร่างของช้ินงานทดสอบแรงดึง 

 

 2. กำหนดช่วงความชืน้ของเส้นพลาสตกิที่ใช้ในการทดสอบ โดยทำการวัดความชื้นในถุงบรรจุเสน้พลาสตกิที่

ได้มาจากผู้ขายก่อนทำการเปิดถุง เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดช่วงความชื้น ซึ่งค่าความชื้นท่ีได้ก่อนการเปิด

ถุงพลาสติกเท่ากับ 46%RH  จากนั้นจึงทำการกำหนดช่วงของความชื้นไว้ท่ี 5 ช่วง คือ 35%RH 45%RH 55%RH 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

65%RH และ 75%RH โดยวิธีการกำหนดช่วงของความชื้นจะใช้หลักการวัดความชื้นสัมพัทธ์ โดยการบรรจุเส้น

พลาสติกไวใ้นตูค้วบคุมความชื้น จนกระทั้งความชื้นภายในตูค้วบคุมความชื้นอยู่ในระดับคงท่ี โดยเส้นพลาสตกิท่ีใชใ้น

การขึน้รูปชิ้นงานทดสอบทุก ๆ ช่วงความชืน้จะถูกแช่ไวใ้นตู้ควบคุมความชื้นเป็นระยะเวลา 7 วัน  

 

                                      
ภาพที ่9 การแช่เส้นพลาสตกิเพ่ือกำหนดค่าความชื้นด้วยตูค้วบคุมความชื้น 

 

 3. เมื่อค่าความชื้นสัมพัทธ์ของตัวเส้นพลาสติกมีค่าเท่ากับช่วงท่ีกำหนดในแต่ละช่วง (35%RH 45%RH 

55%RH 65%RH และ 75%RH) นำเส้นพลาสตกิโหลดเข้าสู่เครื่องพิมพ์ ในขณะพิมพ์ขึ้นรูปเส้นพลาสตกิจะถูกติดตั้งไว้

ในกล่องป้องกันความชืน้ดังแสดงในรูปท่ี 10 เพื่อลดการดูดความช้ืนจากสภาพภายนอกเขา้ไปบนเส้นพลาสตกิ จากนั้น

ทำการพิมพ์ชิ้นงานทดสอบตามแบบโดยอ้างอิงตามตามมาตรฐาน ASTM D638-10 Type II โดยกำหนดทิศทาง 

การพิมพ์ขึ้นรูปตามแนวยาว (ทิศทางการพิมพ์ 0°) ดังแสดงในรูปท่ี 11 เนื่องจากเป็นทิศทางการขึ้นรูปท่ีรับแรงดึงได้ดี 

[6] และมีการกำหนดค่าการพิมพ์ขึน้รูปชิ้นงานทดสอบ ดังตารางที่ 1 

 

 
 

ภาพที ่10 กล่องป้องกันความชืน้ 

 

 
 

ภาพที ่11 ทิศทางการพมิพ์ขึ้นรูปชิ้นงาน 3 มิต ิ
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

ตารางที่ 1 การกำหนดค่าการพมิพ์ขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบ 

Nozzle diameter [mm] 0.4 

Layer height [mm] 0.2 

Infill Density [%] 100 

Printing Temperature [°C] 245 

Build Plate Temperature [°C] 55 

Print Speed [mm / s] 60 

 

จากตารางท่ี 1 เป็นการกำหนดค่าให้กับเคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ โดยการศึกษาคร้ังนี้มุ่งเน้นไปท่ีปัจจัยเร่ืองของ

ความชื้นบนเส้นพลาสตกิปัจจัยเดียว ทางผู้วิจัยจึงได้กำหนดค่างานพิมพ์เป็นค่าคงท่ี และใช้พมิพ์ขึน้รูปชิ้นงานทดสอบ

ทุก ๆ ช่วงของค่าความชื้น โดยใช้หัวพิมพ์ขนาด 0.4 มิลลิเมตร ความสูงในแต่ละชั้นของการพิมพ์ 0.2 มิลลิเมตร  

การเตมิเนื้อภายในของชิ้นงานทดสอบแบบ 100% อุณภูมิในการพิมพ์ 245 องศาเซลเซียส อุณภูมิฐานพมิพ์ 55 องศา

เซลเซียส และความเร็วในการพมิพ์ 60 มิลลิเมตรต่อวนิาที ชิ้นงานทดสอบท่ีขึ้นรูปเสร็จแล้วดังแสดงในภาพท่ี 12 

 

 
 

ภาพที ่12 ชิ้นงานทดสอบหลังจากพิมพ์ขึน้รูป 3 มิต ิ
 

 4. ทดสอบคุณมสมบัติทางกลทางด้านแรงดึงของชิ้นงานทดสอบท่ีได้จากการพิมพ์ขึ้นรูปของเส้นพลาสติกท่ี

ความชื้นท้ัง 5 ช่วงความชื้น ด้วยเคร่ืองทดสอบแรงดึง Universal Testing Machine (UTM) ยี่ห้อ HOUNSFIELD รุ่น  

ดังแสดงในรูปท่ี 13 โดยทำการติดตั้งชิ้นงานทดสอบให้ระยะห่างระหว่างหัวจับ 115 มิลลิเมตร และใช้หัวจับชิ้นงาน

ทดสอบแรงดึงแบบ Wedge grip หนีบท่ีระยะ 115 มิลลิเมตร และกำหนดความเร็วขณะดึง 50 มิลลิเมตรต่อนาที  

โดยเร่ิมดึงชิ้นงานทดสอบจนชิ้นงานขาด ซึ่งข้อมูลท่ีได้คอืแรงดึงสูงสุด 
 

 
ภาพที ่13 การทดสอบแรงดึง 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

 5. ผลท่ีได้จากการทดสอบชิ้นงานทดสอบท่ีช่วงความชื้นสัมพัทธ์ท้ัง 5 ช่วง คือ 35%RH 45%RH 55%RH 

65%RH และ 75%RH คือค่าแรงดึงสูงสุด โดยค่าแรงดงึสูงสุดนั้นจะถูกนำมาคำนวณหาค่า Ultimate tensile Strength 

ดังสมการ (1) 

    (1) 

 

 โดยท่ีค่าแรงดึงสูงสุดท่ีได้จากเคร่ืองทดสอบแรงดึง Universal Testing Machine มีหน่วยเป็นนิวตัน และ

พื้นท่ีหน้าตัดของชิน้งานทดสอบมคีวามกว้าง 6 มิลลิเมตร และสูง 7 มิลลเิมตร 
 

ผลการศึกษา 
ผลการทดสอบแรงดึงกระทำโดยอ้างองิตามมาจรฐาน ASTM D638-10 โดยทดสอบท่ีความช้ืน 5 ช่วง คือ ที่

ช่วงความชื้น 35%RH 45%RH 55%RH 65%RH และ 75%RH ซึ่งผลการทดสอบแสดงดังตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบค่าการรับแรงดึงของช้ินงานทดสอบ [หน่วย:นวิตัน] 

ครั้งที ่
ช่วง % ของค่า

ความช้ืน 35% 

ช่วง % ของค่า

ความช้ืน 45% 

ช่วง % ของค่า

ความช้ืน 55% 

ช่วง % ของค่า

ความช้ืน 65% 

ช่วง % ของค่า

ความช้ืน 75%  
1 2039.17 1636.67 1681.67 1388.33 1185.00  

2 1993.33 1888.33 1645.00 1373.33 1160.00  

3 1948.33 1757.50 1707.50 1375.83 1172.33  

4 2170.00 1887.50 1709.17 1400.00 1186.22  

5 2175.00 1761.67 1728.33 1395.83 1169.23  

เฉลี่ย 2065.17 1786.33 1694.33 1386.67 1174.56  

 

จากตารางท่ี 1 ค่าการรับแรงดึงของช้ินงานทดสอบท่ีได้จากเครื่องทดสอบแรงดึง Universal Testing Machine 

นำมาคำนวณหาค่าความเค้นแรงดึง โดยอ้างองิจากสมการ (1) จะได้ค่าดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ค่าความเค้นแรงดึงสูงสุด [หน่วย:นวิตันต่อตารางมิลลิเมตร] 

ครั้งที ่
ช่วง % ของค่า

ความช้ืน 35% 

ช่วง % ของค่า

ความช้ืน 45% 

ช่วง % ของค่า

ความช้ืน 55% 

ช่วง % ของค่า

ความช้ืน 65% 

ช่วง % ของค่า

ความช้ืน 75% 

1 48.55 38.97 40.04 33.06 28.21 

2 47.46 44.96 39.17 32.70 27.62 

3 46.39 41.85 40.65 32.76 27.91 

4 51.67 44.94 40.69 33.33 28.24 

5 51.79 41.94 41.15 33.23 27.84 

เฉลี่ย 49.17 42.53 40.34 33.02 27.97 
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จากตารางท่ี 2 พบว่าท่ีช่วงความชืน้ 35% ชิน้งานทดสอบมคี่าความเค้นแรงดึงเฉลี่ยท่ี 49.17 นิวตันต่อตาราง

มิลลิเมตร ท่ีช่วงความชื้น 45% ชิ้นงานทดสอบมีค่าความเค้นแรงดึงเฉลี่ยท่ี 42.53 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ท่ีช่วง

ความชื้น 55% ชิ้นงานทดสอบมีค่าความเค้นแรงดึงเฉลี่ยท่ี 40.34 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ท่ีช่วงความชื้น 65% 

ชิ้นงานทดสอบมคี่าความเค้นแรงดึงเฉลี่ยท่ี 33.02 นวิตันต่อตารางมิลลเิมตร และที่ช่วงความชื้น 75% ชิ้นงานทดสอบ

มคี่าความเค้นแรงดึงเฉลี่ยท่ี 27.97 นิวตันต่อตารางมลิลเิมตร 

เมื่อค่าความเค้นแรงดึงในแต่ละช่วงความชื้นมาสร้างกราฟ จะเห็นได้ว่ากราฟมีลักษณะเป็นแนวโน้มลดลง  

ดังแสดงในภาพท่ี 14 นั่นแสดงว่าเมื่อความชื้นของเส้นวัสดุมีค่าสูงขึ้นจะทำให้ค่าความสามารถในการรับแรงดึง และ 

ค่าความเค้นแรงดึงของช้ินงานทดสอบลดลง  

 
ภาพที ่14 กราฟแสดงอิทธิพลของความช้ืนท่ีมีผลต่อแรงดึง 

 

สรุปผลและอธิปรายผล 
การศึกษาถึงอิทธิพลของความชื้นท่ีมีผลต่อคุณสมบัติทางกลของชิ้นงานพิมพ์ 3 มิติ  จากเส้นพลาสติก

ไนลอน โดยทำการขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบจากเส้นพลาสติกท่ีมีช่วงของความชื้นสัมพัทธ์ท่ีแตกต่างกัน 5 ช่วง คือ 

35%RH 45%RH 55%RH 65%RH และ 75%RH ผลการทดสอบพบว่าที่ช่วงของความชื้น 35% ของเส้นพลาสติกก่อน

การขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบสามารถรับแรงดึงสูงสุดได้ดีท่ีสุด โดยได้ค่าความเค้นแรงดึงเฉลี่ยท่ี 49.17 นิวตันต่อตาราง

มิลลิเมตร และเมื่อความชื้นของเส้นพลาสติกก่อนการขึ้นรูปเพิ่มขึ้นจะส่งผลทำให้ค่าความเค้นแรงดึงของชิ้นงาน

ทดสอบลดลง โดยท่ีช่วงของความชื้น 75% จะได้ค่าความเค้นแรงดึงเฉลี่ยท่ี 27.97 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ซึ่งเป็น

ค่าท่ีน้อยท่ีสุดของช่วงความชื้นท้ัง 5 ช่วง จากการศึกษานี้สามารถเป็นแนวทางในการตัดสินใจก่อนการนำเส้น

พลาสติกไนลอนเข้าสู่ขั้นตอนการพิมพ์ขึ้นรูปได้ โดยท่ัวไปเส้นพลาสติกไนลอนจะมีความชื้ น 46%RH โดยประมาณ 

(อ้างอิงจากความชื้นก่อนการเปิดถุงพลาสติกบรรจุจากผู้ขาย) และหากผู้ใช้ต้องการค่าสามารถรับแรงดึงสูงขึ้น 

สามารถนำเส้นพลาสตกิไปอบลดความชื้นให้นอ้ยลงกว่า 46%RH ในขณะเดียวกันหากเส้นพลาสติกถูกท้ิงไว้ในสภาพ

อากาศท่ัวไปท่ีมีความชื้นสัมพัทธ์สูง ผู้ใช้สามารถพิจารณาจากความชื้นสัมพัทธ์ในขณะนั้นได้ว่าหากนำเส้นพลาสติก

มาขึน้รูปแลว้ชิน้งานทดสอบจะมีค่าความสามารถรับแรงดึงได้โดยประมาณเท่าไร 
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การออกแบบและสร้างเครื่องอัดฟางข้าวด้วยระบบไฮดรอลิกส์ 

Hydraulic design and construction of rice straw compressor 
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บทคัดย่อ  
               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและสร้างเครื่องอัดฟางข้าวด้วยระบบไฮดรอลิกส์ 2) หาสมรรถนะ 

ของเครื่องอัดฟางข้าวด้วยระบบไฮดรอลิกส์ ได้ออกแบบและสร้างเครื่องด้วยโปรแกรม SolidWorks 2016 หลักการสร้างและ

ออกแบบเคร่ืองอัดฟางข้าวด้วยระบบไฮดรอลิกส์ มีความแข็งแรง กระทัดรัด บำรุงรักษาง่าย ได้ขนาดก้อนฟางตามมาตรฐานท่ี

จำหน่ายในท้องตลาด โดยใช้ระบบไฮดรอลิกส์ในการอัดฟาง และอาศัยการส่งกำลังจากเคร่ืองยนต์เบนซิน 5.5 แรงม้า  

ทำการทดลองโดยการจับเวลาอัดฟางก้อนให้ได้ขนาด 30 x 30 x 90 เซนติเมตรในเวลา 1 ชั่วโมง ชั่งน้ำหนักก้อนฟางท่ีได้จาก 

การทดลองอดั โดยทำการทดลอง5ซ้ำ  

               ผลการออกแบบและสร้างเคร่ืองอัดฟางด้วยระบบไฮดรอลิกส์ขนาดของกล่องบรรจุฟางมีความยาว 150 

เซนตเิมตร ช่องบรรจุฟาง 60 เซนติเมตร กว้าง 30 เซนตเิมตร สูง 30 เซนติเมตร ส่วนของฐาน มีความยาว 140 เซนติเมตร สูง 

60 เซนติเมตร กว้าง 40 เซนติเมตร มีความแข็งแรงกระทัดรัด ราคาถูก บำรุงรักษาง่าย เหมาะสำหรับเกษตรกรรายย่อย 

ระบบการอัดใช้ตน้กำลังจากเคร่ืองยนต์ขับผ่านมูเล่ย์และสายพานไปยังป๊ัมไฮดรอลิกส์ เพื่อทำใหเกิดการเคลื่อนท่ีของกระบอก

อัดโดยควบคุมการทำงานท่ีวาวล์ควบคุม ผลการทดลองเคร่ืองอัดฟางข้าวด้วยระบบไฮดรอลิกส์สามารถอัดฟางข้าวได้ 

โดยเฉลี่ย 10.20 ก้อนต่อชั่วโมงและมนีำ้หนักโดยเฉลี่ย8.33กิโลกรัมต่อก้อน 
 

คำสำคัญ:  เครื่องอัดฟางข้าวดว้ยระบบไฮดรอลิกส์ 
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Abstract  
The purpose of this research was to 1) d e s ig n  a nd  construction hydraulics s tra w  compressor device.  

2) find performance of hydraulics straw  compressor device. Design and construction by using program SolidWorks 

2016. Construction and design principles is fastness compact and easy to maintenance. Get standard straw bales 

sized available in the market. Using hydraulics for baling and relying on power transmission from a 5.5 horsepower 

gasoline engine.The experiment was conducted by timing the baling to be 30 x 30 x 90 cm in 1 hour and weighing 

the straw bales from the experiment. repeating the experiment for 5 times 

 The result of the design and construction of a hydraulics straw compressor device, the size of the hay box is 

long 150 cm, hay compartment 60 cm, wide 30 cm, high 30 cm, and the base is long 140 cm, high 60 cm, wide 

40 cm, fastness compact cheap and easy to maintenance. Suitable for minor farmers. The compression system uses 

the power from the engine to drive through the pulleys and belts to the hydraulic pumps to make the cylinders 

move, control the operation by valve.The results showed that the hydraulics straw compressor device was able to 

press an average of 10.20 bales per hour of rice straw and an average weight of 8.33 kg/bale. 
 

Keywords:  The hydraulics straw compressor device  
 

บทนำ 

 ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมหลายๆด้านและนับวันยิ่งมี ความรุนแรงเพิ่ม

มากขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากมลพิษต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางอากาศ น้ำ และการกำจัด ของเสีย (อรชลลดา ทับทิมดี

และคณะ, 2559) ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งท่ีมีการเพาะปลูกข้าว เป็น อาชีพหลักของคนไทย ยิ่งการทำเกษตรแบบ

ดั้งเดิมนั้น ภายหลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวของ เกษตรกรจะมีเศษลำตน้ของข้าวท่ีเรียกว่าฟางข้าว ซึ่งฟางข้าวท่ี

เหลือใช้ในแต่ละปีมีปริมาณมาก แม้จะมีการนำฟางข้าวไปใช้ ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ เช่น นำไปคลุมแปลงผักเพาะปลูก  

ทำปุ๋ยหมัก แต่ก็ยังไม่สามารถกำจัดฟางข้าวเหล่านี้ได้หมดภายในระยะเวลาท่ีสั้นเพื่อให้ทันในการทำนาคร้ังต่อไป ดังนั้น

ฟางข้าวท่ีเหลอืจึง เปรียบเสมือนขยะทางการเกษตร ทำให้เกษตรกรต้องทำลายฟางข้าวท่ีเหลอืโดยใชว้ิธีการเผาเพ่ือความ 

สะดวกและรวดเร็วในการทำลายฟางข้าวท่ีเหลอื เพื่อการทำนาครัง้ต่อไป  

             เกษตรกรบางส่วนจะนิยมเผาตอซังและฟางข้าว เนื่องจากเป็นวธีิทำลายฟางข้าว เพื่อจัดการพื้นท่ี นาในการทำ

นาคร้ังต่อไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว หรืออาจเป็นเพราะเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใชป้ระโยชน์หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ จึงทำให้เกษตรกรนยิมเผาทำลายฟางข้าว เพื่อเตรียมดินในการทำนา

คร้ังต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม การเผาตอซังและฟางข้าวนั้นกลับส่งผลกระทบหลายด้านด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะปัญหาด้าน

โครงสร้างของดินท่ีเปลี่ยนไป เพราะเป็นการทำลายธาตุอาหาร จุลินทรีย์ และแมลงท่ีเป็นประโยชน์ในดิน รวมไปถึงเป็น

การสร้างปัญหาในหลาย ๆ ด้าน เช่น เกิดก๊าซเรือนกระจกชนิดต่าง ๆ สร้างมลพิษทางอากาศให้แก่เกษตรกรหรือชาวบ้าน

ในพื้นท่ี และยังทำให้เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศในบริเวณท่ีมีการเผาฟางข้าวท้ิงอีกด้วย ดังนั้น จึงได้มีการส่งเสริมให้

เกษตรกรใชพ้ื้นท่ีนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและให้เกษตรกรเล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มหลังจากการเก็บเกี่ยว  
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               จากการศึกษาข้อมูลพบว่าฟางก้อนท่ีมีจำหน่ายท่ัวไปมีรูปทรงหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด30*30เซนติเมตรยาว

90 เซนติเมตรน้ำหนักโดยเฉลี่ย 8-10 กิโลกรัมต่อก้อนและมีความหนาแน่นโดยเฉลี่ย102.20กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  

ในปัจจุบันการอัดฟางก้อนเกษตรกรจะใช้เครื่องอัดฟางระบบอัตโนมัติใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด100แรงม้าขึ้นไปเป็นต้นกำลัง

สามรถอัดฟางก้อนได้โดยเฉลี่ย 50-60 ก้อนต่อชั่วโมงซึ่งเป็นเครื่องท่ีมีราคาสูงเกษตรกรรายย่อยไม่สามารถมีกำลังซื้อได้

(วัชรินทร์, 2551) ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดท่ีจออกแบบและสร้างเคร่ืองอัดฟางท่ีขนาดเล็ก กระทัดรัด เคลื่อนย้ายง่าย

และราคาถูกเหมาะสำหรับเกษตรกรรายย่อยโดยให้สามารถอัดฟางก้อนขนาด 30*30*90 เซนติเมตร น้ำหนักโดยเฉลี่ย  

8-9 กิโลกรัมต่อก้อนโดยใช้แรงอัดจากปั๊มไฮดรอลิกส์ ขนาด 10 ตัน ซึ่งฟางก้อนท่ีได้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในด้าน 

ต่าง ๆ เช่น เลี้ยงสัตว์ คลุมแปลง เนื่องจากทุกวันนี้ตลาดมีความต้องการรับซื้อฟางข้าวจำนวนมาก เพื่อเป็น อาหารเลี้ยงโคนม 

โคเนื้อ และสัตว์เคี้ยวเอื้องเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งสอดคล้องกับในยุคปัจจุบันท่ีประเทศไทย ต้องการเพิ่มผลผลิตโคนม และ 

ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนสำหรับฟาร์มโคเนื้อ จึงเป็นโอกาสดีท่ีเกษตรกรจะ ใช้เคร่ืองอัดฟางในการอัดฟางก้อนมาจำหน่าย 

เพื่อสร้างรายได้เสริม โดยท่ีไม่ต้องลงทุนสูงเพียงแค่ใช้วัสดุท่ี เหลือจากการเพาะปลูกข้าว อีกท้ังยังไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือน

กระจก ไม่เกิดมลพษิทางอากาศและไม่ทำให้ หนา้ดินหรือระบบนเิวศในบริเวณท่ีเผาฟางข้าวเสียหาย 

 

วัตถุประสงคข์องการวจิัย 

1. เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องอัดฟางข้าวดว้ยระบบไฮดรอลิกส์  

2. เพื่อหาสมรรถนะเครื่องอัดฟางข้าวดว้ยระบบไฮดรอลิกส์ท่ีสร้างขึน้ 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 ในการดำเนินการวิจัยเร่ืองการออกแบบและสร้างเคร่ืองอัดฟางข้าวด้วยระบบไฮดรอลิกส์  ผู้วจิัยได้วางแผนการ

ดำเนนิการวิจัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี้ 

1. หลักการสร้างเครื่อง  ผู้วิจัยได้ออกแบบโดยมีหลักการคือเป็นเคร่ืองท่ีมีราคาถูก กะทัดรัด แข็งแรง ใช้งาน

ง่าย วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างและซ่อมบำรุงรักษาหาได้ง่าย และเหมาะสำหรับเกษตรกรรายย่อย ออกแบบด้วยโปรแกรม 

SolidWorks 2016 โดยออกแบบให้สามารถอัดฟางให้ได้ขนาดมาตรฐานตามท้องตลาดคือขนาด 30*30*90 เซนติเมตร 

ระบบการอัดใช้ต้นกำลังขับจากเคร่ืองยนต์เบนซินขนาด 5.5 แรงม้า ขับผ่านมูเล่ย์และสายพานไปยังป๊ัมไฮดรอลิกส์ท่ี

สามารถให้แรงอัดได้สูงสุด 10 ตันเพื่อให้เกิดการเคลื่อนท่ีของกระบอกอัดซึ่งจะเคลื่อนท่ีเข้าออกอยู่ภายในกล่องแม่พิมพ์

โดยใชว้าล์วควบคุม เพื่ออัดฟางให้ได้ขนาดตามต้องการและจะทำการมัดฟางก้อนท่ีไดจากการอัด ที่กล่องแม่พิมพ์อัดฟาง

จะออกแบบให้มีฝาสำหรับเปิดปิดในขณะทำการอัดฟางและนำเอาก้อนฟางท่ีได้จากการอัดออกจากกล่องแม่พิมพ์  

ดังแสดงในภาพท่ี 2 
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หมายเลข ชิน้ส่วน 

1 โครงเคร่ือง 

2 เคร่ืองยนต์เบนซิน 

3 ถังน้ำมันไฮดรอลิกส ์

4 สายพาน 

5 ปั้มไฮดรอลิกส์ 

6 กระบอกอัดไฮดรอลิกส ์

7 วาล์วควบคมุ 

8 แผ่นเพลทอัด 

9 กล่องแม่พิมพ์อัดฟาง 

10 ช่องสำหรับป้อนฟาง 

11 ช่องสำหรับมดัฟาง 

12 ฝาเปิด-ปิด 

 

ภาพที่ 1 ผลการออกแบบเครื่องอัดฟางดว้ยระบบไฮดรอลิกส ์

 2. การทดลองหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องท่ีสร้างขึน้  

  วธีิดำเนนิการทดลอง 

1) ตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง 

2) ชั่งนำ้หนักฟางข้าวก่อนอัด 

3) เร่ิมเดินเครื่อง 

4) ป้อนฟางข้าวเข้ากล่องแม่พมิพ์อัดฟางพร้อมกับเร่ิมจับเวลา 

5) เปิดวาล์วควบคุมเพื่อทำการอัดฟางก้อน 

6) อัดฟางก้อนจนได้ขนาด 30*30*90 โดยใชแ้รงดันสูงสุด7.8ตัน 

7) เมื่ออัดฟางก้อนได้ขนาดตามท่ีต้องการแลว้ทำการมัดฟางก้อน 

8) เปิดฝาเพื่อนำเอาฟางก้อนท่ีอัดได้ออกจากก่องแม่พมิพ์อัดฟาง 

9) ทำการอัดฟางไปเร่ือย ๆ จนครบ 1 ชั่วโมง แลว้หยุดเวลา 

10) ทำการทดลอง 5 ซ้ำ 

11) ชั่งนำ้หนักฟางก้อนท่ีได้จากการทดลอง 

12) บันทึกผลการทดลอง 

   

 

 

 

 

 

1 

2 3 

4 

5 

6 
7 

9 

8 
10 

11 
12 
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     วัสดอุุปกรณ์การทดลอง 

1) เครื่องอัดฟางท่ีสร้างขึน้ 

2) ฟางข้าวแหง้ 

3) นาฬกิาจับเวลา 

4) เครื่องช่ังนำ้หนัก 

5) ตลับเมตร 

6) เชอืกมัดฟาง 

 

ผลการศึกษา 

 1. ผลการออกแบบและสร้างเครื่องอัดฟางข้าวด้วยระบบไฮดรอลิกส์ 

 จากผลการศึกษาได้ผลการออกแบบและสร้างเคร่ืองอัดฟางข้าวด้วยระบบไฮดรอลิกส์ แบบกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งเป็น

เคร่ืองท่ีมีความแข็งแรง ขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่าย มีความปลอดภัย บำรุงรักษาง่าย ราคาถูก เหมาะสำหรับเกษตรกร 

รายย่อย โดยมีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่สำคัญดังแสดงในภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 เครื่องอัดฟางข้าวดว้ยระบบไฮดรอลิกส์ 
 

 เคร่ืองอัดฟางท่ีสร้างขึ้นประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนของต้นกำลังอัด และส่วนของกล่องแม่พิมพ์  

อัดฟาง ท้ัง 2 ส่วนสามารถถอดประกอบเข้ากันได้ 

1) ส่วนต้นกำลังอัด โครงเคร่ืองสร้างจากเหล็กขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 4 มิลลิเมตร เชื่อมประกอบให้มีความ

แข็งแรงสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ถังน้ำมัน ไฮดรอลิกส์ กระบอกอัดไฮดรอลิกส์ เคร่ืองยนต์เบนซินต้นกำลัง ป้ัม 

ไฮดรอลิกส์ และวาล์วควบคุมการทำงาน 

ระบบการทำงานของชุดต้นกำลังอัด จะใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน 5.5 แรงม้า ส่งผ่านมูเล่ย์และสายพานไปยังป้ัม 

ไฮดรอลิกส์ เพื่อป้ัมน้ำมันไฮดรอลิกส์ไปยังกระบอกอัดไฮดรอลิกส์ ซึ่งสามารถให้กำลังอัดได้สูงสุด 10 ตัน กระบอกอัดจะ

เคลื่อนท่ีเข้าออกโดยอาศัยการควบคุมท่ีวาล์วควบคุมการทำงาน ดังแสดงในภาพท่ี 3 

ชุดต้นกำลังอัด ชุดกล่องแม่พิมพอ์ัดฟาง 
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ภาพที่ 3 แสดงส่วนของต้นกำลังเครื่องอัดฟางข้าวดว้ยระบบไฮดรอลกิส์ 

 

 2) ส่วนของกล่องแม่พิมพ์สำหรับอัดฟาง กล่องแม่พิมพ์มีลักษณะรูปทรงหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 30 x 30 

เซนติเมตร ยาว 150 เซนตเิมตร โครงสร้างของกล่องแม่พิมพ์ใช้เหล็กฉาก ขนาด 2 x 2 นิ้ว หนา 4 มิลลิเมตร เชื่อมประกอบให้

แข็งแรงและปิดรอบท้ังผนังด้านข้างด้วยเหล็กแผ่นหนา 3 มิลลิเมตร ท่ีด้านบนของกล่องจะมีช่องขนาด 30 x 60 เซนติเมตร 

สำหรับป้อนฟางข้าว ด้านข้างจะมีช่องสำหรับมัดก้อนฟางท่ีอัดเสร็จ ส่วนด้านหน้าจะมีฝาสำหรับปิดขณะทำการอัด และ 

เปิดเพื่อนำก้อนฟางท่ีได้จากการอัดออกจากกล่องแม่พมิพ์ ดังแสดงในภาพท่ี 4 

เคร่ืองยนต์เบนซนิต้นกำลัง 

วาล์วควบคุมการทำงาน 

ถังน้ำมันไฮดรอลิกส ์
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ภาพที่ 4 แสดงส่วนของกล่องแม่พมิพ์อัดฟาง 

 

 2.  ผลการทดลองหาสมรรถนะการทำงานของเครื่องอัดฟางข้าวด้วยระบบไฮดรอลิกส์ 

 การทดลองอัดฟางข้าวด้วยเคร่ืองอัดท่ีสร้างขึ้น โดยทดลองอัดฟางข้าวด้วยการจับเวลาแต่ละคร้ัง 1 ชั่วโมง 

จากนั้นนับจำนวนก้อนฟางท่ีได้จากการอัดและชั่งนำ้หนักก้อนฟางเพื่อหานำ้หนักเฉลี่ย โดยทำการทดลอง 5 ซ้ำ ดังแสดง

ในภาพท่ี 5 
 

ตารางที่ 1  ผลการทดลองหาสมรรถนะการทำงานของเครื่องอัดฟางข้าวดว้ยระบบไฮดรอลิกส์ 

ครั้งที ่ เวลา (ชม.) จำนวนทีไ่ด้ (ก้อน) 
น้ำหนักเฉลี่ยต่อก้อน 

(กก.) 

1 1 9 8.62 

2 1 10 8.40 

3 1 11 8.31 

4 1 10 8.20 

5 1 11 8.12 

 ค่าเฉลี่ย 10.20 8.33 
 

 จากผลการทดลองหาสมรรถนะเครื่องอัดฟางข้าวด้วยระบบไฮดรอลิกส์ท่ีสร้างขึน้ พบว่า สามารถอัดฟางก้อนให้

ได้ขนาด 30 x 30 x 90 เซนติเมตร โดยเฉลี่ย 10.20 ก้อนต่อชั่วโมง และมีน้ำหนักโดยเฉลี่ย 8.33 กิโลกรัมต่อก้อน 

แผ่นเพลทอดัฟาง 
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สรุปผลและอภิปรายผล 

 เคร่ืองอัดฟางข้าวด้วยระบบไฮดรอลิกส์ท่ีสร้างขึ้น เป็นกึ่งอัตโนมัติแบบอยู่กับท่ี มีความแข็งแรง กะทัดรัด ใชง้านง่าย 

มคีวามปลอดภัย ราคาถูก บำรุงรักษาง่าย เหมาะสำหรับเกษตรกรรายย่อย ได้ออกแบบโดยใชก้ำลังขับจากเคร่ืองยนต์เบนซิน 

ขนาด 5.5 แรงม้า ขับผ่านมูเล่ย์และสายพานไปยังป้ัมไฮดรอลิกส์ เพื่อให้เกิดการเคลื่อนท่ีของกระบอกอัด ซึ่งสามารถให้

แรงอัดได้สูงสุด 10 ตัน กระบอกอัดจะเคลื่นท่ีเข้าออกโดยควบคุมท่ีวาล์วควบคุมการทำงาน เพื่ออัดฟางในกล่องแม่พิมพ์ให้ได้

ก้อนฟางท่ีมี ขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร สูงหรือหนาขนาด 30 เซนติเมตร ยาว 90 เซนติเมตร สมรรถนะของเคร่ืองท่ีสร้างขึ้น

สามารถอัดฟางก้อนไดโ้ดยเฉลี่ย 10.20 ก้อนต่อชั่วโมง และมนีำ้หนักโดยเฉลี่ย 8.33 กิโลกรัมต่อก้อน 
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ศกึษาการผลติผ้าไม่ทอจากเส้นใยตาล 

A study of nonwoven fabric production form palmyra fiber 
 

พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์1*, พรโพยม วรเชฐวราวัตร์1, อรอนงค์ รัตนกูล1, สุรศักดิ์ วรรณสุวรรณ1 และ  

พิศุทธิ์ เพชรพันธ์1 

Panyos Worachetwarawat1*, Ponpayum Worachetwarawat1, Onanong Rattanakull1,  

Surasak Wannasuwan1 and Pisut Pachpan1 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเพื่อนำวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นำเส้นใยมาพัฒนาให้เป็น

แผ่นผ้าไม่ทอ เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตแผ่นผ้าไม่ทอเส้นใยตาล โดยทำความ

สะอาดเส้นใยด้วยการหมักแบบปิด นำเส้นใยท่ีได้มาผลิตแผ่นผ้าไม่ทอแบบแห้งและแบบเปียก โดยใช้ปริมาณเส้นใย  

3 ระดับ คือ 13, 26, และ 52 กรัม ทดสอบหาความคงทนของแรงดึงต่อแผ่นผ้าไม่ทอท่ีใช้กาวเป็นตัวประสารช่วยยึด

เส้นใย เปรียบเทียบระหว่างกาวลาเท็กซ์และกาวน้ำใส ผลการศึกษาพบว่าการหมักเส้นใยแบบปิด 10 วัน เส้นใยมีความ

สะอาด แข็งแรง ผลการผลิตแผ่นผ้าไม่ทอปริมาณเส้นใย 13 กรัม แผ่นมีลักษณะบางไม่สม่ำเสมอ เส้นใยท่ี 26 และ  

52 กรัม แผ่นมคีวามสม่ำเสมอดี การทดสอบความคงทนต่อแรงดึง พบว่าการใชก้าวลาเท็กซ์จะมกีารยึดติดเสน้ใยได้ดี

มคีวามแขง็แรงกว่าการใชก้าวนำ้ใสทุกการทดลอง การใช้ปริมาณเส้นใยท่ี 13, 26 และ 52 กรัม พบว่าปริมาณเส้นใยท่ี

มากจะให้ความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ   แผ่นผ้าไม่ทอสามารถนำไปแปรรูปเป็นงานหัตถกรรมต่าง ๆ ได้ เป็น

การใช้วัสดุท่ีมีในชุมชน ลดตน้ทุน ใชท้รัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 

คำสำคัญ:  เส้นใยตาล,  ผา้ไมท่อ  
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Abstract  
This research aimed to benefit from agricultural wastes by bringing fibers to be developed into nonwoven 

fabric sheets for processing into products. The objective of this study was to examine nonwoven fabric production 

from Palmyra fiber by using a closed fermentation process for fiber cleaning. The obtained fibers were used to 

produce dry and wet nonwoven fabric sheets with three levels of fiber contents consisting of 13 gram, 26 gram 

and 52 gram, as well as to test the durability of tensile strength on nonwoven fabric sheets that used glue as a 

binder to fix the fiber in comparison to latex glue and clear glue. After 10-day closed fiber fermentation, the 

research indicated that the fibers were clean and robust. The sheets produced from nonwoven fabric with a fiber 

content of 13 gram were unevenly thin. The sheets of nonwoven fabric with fiber contents of 26 gram and  

52 gram were evenly smooth. In all experiments involving the endurance of tensile strength, the use of latex glue 

resulted in greater fiber adhesion and strength than the use of clear water glue. The higher the fibers level,  

the greater the strength, as demonstrated by the usages of fiber contents of 13 gram, 26 gram and 52 gram. 

The nonwoven fabric sheets can be processed into a variety of handicrafts, which is beneficial due to the use  

of locally accessible materials, cost reduction, and the efficient utilization of resources. 
 

Keywords:  Palmyra fiber, Non-Woven 
 

บทนำ 

ตาล หรือ ตาลโตนด เป็นพืชวงศ์ Palmae มีชื่อสามัญ : Palmyra palm, Toddy palm, Wine palm, Tala palm, 

Doub palm, Lontar palm, Fan palm, Brab palm เป็นพันธ์ุไม้พวกปาล์มต้นเดี่ยวขนาดใหญ่  ลำต้นขนาด 30 - 40 

เซนติเมตร สูงได้ถึง 25 เมตร มีดอกสีขาวอมเหลือง ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น ผลตาลติดเป็นกลุ่มแน่น ทรงกลม สีน้ำตาล

ถึงม่วงเข้ม ปลายผลสีเหลือง ผิวมัน ผลสุกมีสีดำ ติดผลง่าย [1]  พื้นท่ีในจังหวัดสงขลามีอยู่หลายอำเภอท่ีมีการปลูกต้น

ตาลโตนด อันได้แก่ อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ และอำเภอกระแสสินธ์ุ เป็นต้น ในพื้นท่ีอำเภอเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมี 

การปลูกต้นตาลโตนดไว้บริเวณคันนา เพื่อเป็นแนวเขตแดนการถือครองพื้นท่ีในการเพาะปลูก ในช่วงแรก ๆ จะมีการนำ

ผลตาลมาบริโภคในครัวเรือน เช่น การนำผลอ่อนในส่วนของหัวตาลมาใช้ในการประกอบอาหาร และการนำเนื้อของผล

ตาลสุกมาทำขนม เป็นต้น ต่อมาตาลโตนดได้มีการขยายพันธ์ุตามธรรมชาติเป็นจำนวนมาก คนในชุมชนจึงได้มีการนำ

ส่วนต่าง ๆ ของตาลโตนดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งในส่วนของผลสุกมีการนำมายีเนื้อออกเพื่อใชท้ำขนมตาล จะมีส่วน

ของเส้นใยตาลท่ีเหลือท้ิงเป็นจำนวนมาก ซึ่งใยตาลนั้นสามารถนำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์ทางสิ่งทอได้ ผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึง

ปัญหาดังกล่าว จึงคิดนำเส้นใยจากลูกตาลโตนดมาศึกษาการพัฒนาเพื่อนำมาทำเป็นผ้าไม่ทอจากเส้นใยลูกตาล ท่ีมี 

การทนต่อแรงดึงและแรงฉีกขาด ท่ีมคีวามเหมาะสมสำหรับการนำไปใช ้เป็นการสร้างมูลค่าวัสดุเหลือท้ิงให้เป็นรายได้แก่

คนในชุมชน และเป็นการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ให้คุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. ศกึษาการผลิตและสมบัตผิ้าไม่ทอจากเส้นใยตาล 

2. ศกึษากระบวนการผลิตผา้ไมท่อแบบแห้งและแบบเปียก 

3. เพื่อเป็นการนำวัตถุดิบเหลอืใชท้างการเกษตรในท้องถิ่นมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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วิธีวิทยาการวจิัย 

            วัสดุอุปกรณ์ 

 1.ลูกตาล 

 2. กากนำ้ตาล 

 3. หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM 

 4. นำ้ตาลโตนด  

 5.กาวลาเท็กซ์และกาวน้ำใส     

          

 วิธีการศกึษา   

1.  การเตรียมเส้นใยตาล  (ภาพท่ี 1) 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กระบวนการเตรียมเส้นใยตาล 

       

การหมักเส้นใยตาล การคัดแยกเส้นใยตาล การสางเส้นใยตาล 

ดึงเส้นใย 

ล้างเส้นใย 

ตากแดดใหแ้ห้ง 

EM 

กากนำ้ตาล 

นำ้ตาลโตนด 

หมัก 10 วัน 

สางเส้นใย 

กระจาย 

เส้นใยตาล 

ตากแดดใหแ้ห้ง 

กระบวนการเตรียมเส้นใยตาล 



59 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

 2. การทำแผ่นผ้าไม่ทอ (ภาพท่ี 2) 

      

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  กระบวนการผลิตผา้ไม่ทอจากเสน้ใยตาล 

 

 3. การทดสอบคุณสมบัติความคงทนต่อแรงดึงสูงสุดของผ้าโดยวิธีแกรบ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

สิ่งทอ 121 เล่ม 16 – 2553 [5]  นำผ้าไม่ทอจากเส้นใยตาลท่ีผลิตด้วยกระบวนการผลิตแบบแห้ง และกระบวนการ

ผลิตแบบเปียก ซึ่งใช้กาวน้ำใสและกาวลาเท็กซ์เป็นสารช่วยยึดติดเส้นใย ท่ีปริมาณเส้นใย 13, 26 และ 52 กรัม มาทำการสุ่ม

ตัดโดยวัดจากริมผ้าเข้ามา 15 เซนติเมตร ตัดชิ้นทดสอบขนาด 2 x 20 เซนติเมตร กำหนดตำแหน่งจับยึดช้ินทดสอบวัด

จากริมผ้าเข้ามาด้านละ 3 เซนติเมตร และทำการทดสอบแรงดึง โดยใช้เคร่ืองทดสอบแรงดึงทางกลอเนกประสงค์  

มีอัตราเร็วของระยะยืดคงท่ี ที่ 50 มิลลิเมตรต่อนาที จำนวน 3 คร้ัง ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จากนั้นนำค่าท่ีได้มา

ประเมนิการทนตอ่แรงดึงของผ้าไม่ทอจากเส้นใยตาล          
 

ผลการศึกษา 

1. ผลจากการเตรียมเส้นใยตาล 

1) ผลจากการหมักเส้นใยตาล คัดเลือกลูกตาลโตนดสุกหรือลูกตาลท่ีตกใต้ต้น แกะเปลือก ดึงเส้นใยออก

แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดนำเส้นใยท่ีได้มาตากให้แห้ง ทำการหมักเส้นใย โดยการหมักด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM กากน้ำตาล

นำ้ตาลโตนด และใส่เส้นใยตาลลงไปในนำ้หมักปิดฝาหมักไว้ 10 วัน แล้วนำเส้นใยท่ีได้หลังจากการหมัก 10 วันมาล้างด้วย

นำ้สะอาดและตากแดดให้แห้ง ดังแสดงภาพท่ี 3 

 

 

 

กระบวนการผลิตผ้าไมท่อจากเส้นใยตาล 

กระบวนการผลิตแบบแห้ง กระบวนการผลิตแบบเปียก 

กาวน้ำใส 150 ml. 

นำ้ 400 ml. 

เส้นใยตาล 

กาวลาเท็กซ์ 150 ml. 

นำ้ 400 ml. 

กาวลาเท็กซ์ 100 ml 

ml. 

กาวน้ำใส 100 ml. 

เส้นใยตาล 

แช่น้ำกาวนาน 5 นาที รีดความร้อนท่ี 180oC 

 

เส้นใยตาล 

รีดความร้อนท่ี 180oC 

 

นำ้ 500 ml. นำ้ 500 ml. 

เส้นใยตาล 

แช่น้ำกาวนาน 5 นาที 
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จากภาพท่ี 3  ขั้นตอนการหมักเส้นใยตาลโดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM กากน้ำตาล และน้ำตาลโตนดใช้

ระยะเวลาในการหมัก 10 วัน พบว่า เสน้ใยท่ีได้มสีีเหลอืงนวล และได้เส้นใยท่ีมีความแข็งแรง 

2) ผลจากการสางเส้นใยตาล นำเส้นใยตาลท่ีผา่นกระบวนการหมกัมาสางด้วยหวสีางเส้นใย โดยการสางเส้นใย

พร้อมกระจายเส้นใยลงในบล็อกขนาด 15 x 15 นิ้ว ที่ปริมาณเส้นใย 13,26 และ 52 กรัม ตามลำดับ ดังแสดงภาพท่ี 4 

 

 
 

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการสางเส้นใยตาล 

 

จากภาพท่ี 4 ขั้นตอนการสางเส้นใยตาลโดยใช้หวีสางเส้นใย พบว่า ลักษณะของเส้นใยมีความละเอียดนุ่ม

และง่ายต่อการกระจายตัวเส้นใย 

2. ผลการผลิตผ้าไมท่อจากเส้นใยตาล 

               1) ผลจากการผลิตผ้าไม่ทอจากเส้นใยตาลด้วยกระบวนการผลิตแบบแห้ง โดยใช้กาวน้ำใส/กาวลาเท็กซ์ 1 

50 มลิลิลิตรต่อนำ้ 400 มลิลิลิตรเป็นสารช่วยยึดตดิเส้นใยรีดอัดความร้อนท่ีอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียสผลดังตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1  การผลิตผ้าไม่ทอจากเส้นใยตาลด้วยกระบวนการผลิตแบบแหง้โดยใชก้าวนำ้ใสเป็นสารช่วยยดึตดิเส้นใย 

ชนิดกาว 
ปริมาณเสน้ใย

ที่ใช้ (กรัม) 

ระยะเวลารดี

อัดความร้อน

นาน (นาท)ี 

ผ้าหนา 

(มลิลเิมตร) 

ผ้าไมท่อจากเส้นใย

ตาลผลิตแบบแหง้ 

กาวน้ำใส/กาวลา

เท็กซ์ 

13 3 0.5 

 

26 6 1 

52 9 1.5 

 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการหมักเส้นใยตาล 



61 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

จากตารางท่ี 1 การผลิตผ้าไม่ทอจากเส้นใยตาลด้วยกระบวนการผลิตแบบแห้ง โดยใช้กาวน้ำใส/กาวลาเท็กซ์ 

พบว่า อัตราส่วนของกาวน้ำใส/กาวลาเท็กซ์ต่อน้ำเป็นอัตราส่วนท่ีมีความเข้มข้นท่ีเหมาะสมเมื่อฉีดด้วยขวดสเปรย์กาวท่ี

ออกมาจะมีลักษณะเป็นฝอย ไม่เกิดคราบกาวบนผิวผ้าและจากการผลิตผ้าไม่ทอจากเส้นใยตาล เนื้อผ้ามีลักษณะแข็ง  

ผิวเรียบ โครงสร้างของผ้าจะมคีวามแข็งแรงและการกระจายตัวของเส้นใยแตกต่างกันตามลำดับความหนาของผ้า 

2) ผลจากการผลิตผ้าไม่ทอจากเส้นใยตาลด้วยกระบวนการผลติแบบเปียก โดยใชก้าวนำ้ใส/กาวลาเท็กซ์ 

100 มลิลิลิตรต่อนำ้ 500 มิลลิลิตรเป็นสารช่วยยดึติดเส้นใยระยะเวลาในการแช่นำ้กาวนาน 5 นาที ผลดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2 การผลิตผ้าไม่ทอจากเสน้ใยตาลดว้ยกระบวนการผลิตแบบเปียกโดยใชก้าวน้ำใสเป็นสารช่วยยึดติดเส้นใย 

ชนิดกาว 
ปริมาณเสน้ใยที่

ใช้ (กรัม) 

ระยะเวลาในการแช่

น้ำกาวนาน (นาที) 

ผ้าหนา 

(มลิลเิมตร) 

ผ้าไมท่อจากเส้นใย

ตาลผลิตแบบเปียก 

กาวนำ้ใส/กาว

ลาเท็กซ์ 

13 5 2 

 

26 5 4 

52 5 6 

 

จากตารางท่ี 2 การผลิตผ้าไม่ทอจากเส้นใยตาลด้วยกระบวนการผลิตแบบเปียก โดยใช้กาวน้ำใสพบว่า 

อัตราส่วนของกาวนำ้ใสต่อน้ำเป็นอัตราส่วนท่ีมีความเข้มข้นท่ีเหมาะสม เส้นใยกระจายตัวได้ดี และจากการผลิตผ้าไม่ทอ

จากเส้นใยลูกตาล ผ้ามีลักษณะนุ่ม ผิวไม่เรียบ โครงสร้างของผ้าจะมีความแข็งแรงและการกระจายตัวของเส้นใย

แตกต่างกันตามลำดับความหนาของผ้า 

 

 3. ผลการทดสอบแรงดงึของผ้าไมท่อจากเส้นใยตาลโตนด 

นำผ้าไม่ทอจากเส้นใยตาลท่ีผลิตด้วยกระบวนการผลิตแบบแห้ง และกระบวนการผลิตแบบเปียก มาทำการสุ่มตัด

โดยวัดจากริมผ้าเข้ามา 15 เซนติเมตร ตัดชิ้นทดสอบขนาด 2 x 20 เซนติเมตรกำหนดตำแหน่งจับยดึชิ้นทดสอบวัดจากริม

ผ้าเข้ามาด้านละ 3 เซนติเมตรและทำการทดสอบแรงดึงโดยใช้เครื่องทดสอบแรงดึงทางกลอเนกประสงค์ มีอัตราเร็ว

ของระยะยดืคงท่ี ท่ี 50 มิลลิเมตรต่อนาที จำนวน 3 คร้ัง ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ได้ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยและ

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลดังตารางท่ี 3 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานแผ่นใยน้ำหนัก 13 กรัมใช้สารช่วยยึดติดกาวน้ำใส  

มคี่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.62 มีค่าความแตกต่างค่อนข้างมาก ส่วนแผ่นเส้นใยท้ังหมดท่ีเหลือมคี่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

มากกว่า 0.75 มีความแตกต่างมาก 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบความคงทนต่อแรงดึงของผ้าไมท่อจากเสน้ใยตาล 

ชนิดสาร

ช่วยยึดติด

เส้นใย 

ค่าความคงทนต่อแรงดึง(เฉลีย่)จากการทดสอบ 3 ครัง้ แบบแห้ง(นิวตนั/เมตร) 

เส้นใย 

13 กรัม 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

เส้นใย 

26 กรัม 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

เส้นใย 

52 กรัม 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

กาวน้ำใส 5.47 0.62 22.30 2.98 29.64 1.43 

กาวลาเท็กซ ์ 10.50 3.51 27.27 3.62 47.21 1.03 

ชนิดสาร

ช่วยยึดติด

เส้นใย 

ค่าความคงทนต่อแรงดึง(เฉลีย่)จากการทดสอบ 3 ครัง้ แบบปียก(นิวตนั/เมตร) 

เส้นใย 

13 กรัม 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

เส้นใย 

26 กรัม 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

เส้นใย 

52 กรัม 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

กาวน้ำใส 6.70 1.5 26.39 1.5 41.80 1.77 

กาวลาเท็กซ ์ 26.96 1.29 48.16 2.64 57.06 11.08 

 

 
 

ภาพที่  5  สรุปผลการทดสอบความคงทนต่อแรงดึงของผ้าไมท่อจากเสน้ใยตาล 

 

จากตารางท่ี 3 การทดสอบความคงทนต่อแรงดึงของผ้าไม่ทอจากเส้นใยตาลท่ีได้จากกระบวนการผลิต

แบบแห้งและกระบวนการผลิตแบบเปียกท่ีปริมาณเส้นใย 13, 26 และ 52 กรัม พบว่า ผ้าไม่ทอท่ีใช้กาวลาเท็กซ์เป็น

สารช่วยยึดติดเส้นใยมีความคงทนต่อแรงดึงได้ดีกว่าการใช้กาวน้ำใสเป็นสารช่วยยึดติดเส้นใยดังกราฟเปรียบเทียบ  

ดังแสดงภาพท่ี 5 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

สรุปผลและอธิปรายผล 
 การดำเนินตามขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ท่ีได้ศึกษามาจากทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สรุปผล

การศกึษา ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี้ 

  สรุปผล 

จากการผลิตผ้าไม่ทอจากเส้นใยตาลด้วยกระบวนการผลิตแบบแห้งและกระบวนการผลิตแบบเปียก โดยใช้ 

กาวน้ำใสและกาวลาเท็กซ์เป็นสารช่วยยึดติดเส้นใย พบว่าผ้าไม่ทอจากเส้นใยตาล โดยใช้กาวลาเท็กซ์เป็นสารช่วยยึดติด

เส้นใยจะมีการยึดติดเส้นใยได้ดี จึงทำให้ผ้าไม่ทอท่ีได้มีความแข็งแรงและมีความคงทนต่อแรงดึงได้ดีกว่าการใช้กาวน้ำใส

เป็นสารช่วยยึดติดเส้นใย ผ้าไม่ทอจากเส้นใยตาลท่ีมีปริมาณเส้นใย 52 กรัม จะมีความแข็งแรงและมีความคงทนต่อแรง

ดึงได้ดีกว่าผ้าไม่ทอจากเส้นใยตาลที่มีปริมาณเส้นใย 26 กรัม และที่มีปริมาณเส้นใย 13 กรัม ผ้าไม่ทอจากเส้นใยตาล 

การผลิตแบบเปียกมีลักษณะพื้นผิวผ้าไม่เรียบโครงสร้างผ้ามีการยึดติดกันได้ดีและมีความคงทนต่อแรงดึงได้ดีกว่า 

การผลิตผ้าไม่ทอด้วยกระบวนการผลิตแบบแห้ง ผลจากการผลิตผ้าไม่ทอจากเส้นใยตาลด้วยกระบวนการผลิตแบบแห้ง

และกระบวนการผลิตแบบเปียกโดยใช้กาวนำ้ใสและกาวลาเท็กซ์ที่ปริมาณเส้นใย 13,26 และ 52 กรัม พบว่า ผ้าไม่ทอจาก

เส้นใยลูกตาลด้วยกระบวนการผลิตแบบแห้งท่ีปริมาณเส้นใย 13 กรัม ใช้ระยะเวลาในการรีดอัดความร้อนนาน 3 นาที 

เส้นใยมีการกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ ท่ีปริมาณเส้นใย 26 กรัม ใช้ระยะเวลาในการรีดอัดความร้อนนาน 6 นาที เส้นใยมี 

การกระจายตัวสม่ำเสมอ และท่ีประมาณเส้นใย 52 กรัม ใช้ระยะเวลาในการรีดอัดความร้อนนาน 9 นาที เส้นใยมี 

การกระจายตัวสม่ำเสมอ ผ้าไม่ทอจากเส้นใยลูกตาลท่ีมปีริมาณเส้นใยต่างกัน ระยะเวลาในการรีดอัดความร้อนจะต่างกัน

ตามปริมาณเส้นใยท่ีใช้และความหนาของผ้าที่ได้ เนื่องจากเป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสมสำหรับการรีดอัดความร้อนใน 

การผลิตผ้าไม่ทอจากเส้นใยตาลทำให้กาวท่ีใช้เป็นสารช่วยยดึติดเส้นใยนั้นแห้งพอดี และได้ผ้าไม่ทอจากเส้นใยตาลตามท่ี

ต้องการ ผ้าไม่ทอจากเส้นใยตาลด้วยกระบวนการผลิตแบบเปียกใช้ระยะเวลาในการแช่น้ำกาวนาน 5 นาที ที่ปริมาณ 

เส้นใย 13 กรัม เส้นใยมีการกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ ลักษณะของผ้าไม่ทอท่ีได้เป็นแผ่นเรียบ ท่ีปริมาณเส้นใย 26 กรัม  

เส้นใยมีการกระจายตัวสม่ำเสมอ ลักษณะของผ้าไม่ทอท่ีได้บริเวณริมผ้าเป็นรอยย่น พื้นผิวไม่สม่ำเสมอ และท่ีประมาณ

เส้นใย 52 กรัม เส้นใยมีการกระจายตัวสม่ำเสมอ ลักษณะของผ้าไม่ทอท่ีได้บริเวณริมผ้าเป็นรอยย่น พื้นผิวไม่สม่ำเสมอ 

และการผลิตผ้าไม่ทอจากเส้นใยตาลด้วยกระบวนการผลิตแบบแห้งและกระบวนการผลิตแบบเปียกโดยใช้กาวน้ำใสและ

กาวลาเท็กซ์เป็นสารช่วยยดึติดเส้นใยท่ีปริมาณเส้นใย 13, 26 และ 52 กรัม จะมคีวามแข็งแรงต่างกันและมคีวามคงทนต่อ

แรงดึงต่างกันตามปริมาณเส้นใยและความหนาของผ้าที่ได้ ซึ่งผ้าไม่ทอจากเส้นใยตาลที่มีปริมาณเส้นใยมากกว่าจะมี

ความแข็งแรง และมคีวามคงทนต่อแรงดึงได้ดีกว่าผ้าไม่ทอจากเส้นใยตาลท่ีมีปริมาณเส้นใยน้อย 

 อภปิรายผล 

ผลท่ีได้จากการศึกษา การผลิตผ้าไม่ทอจากเส้นใยตาลด้วยกระบวนการผลิตแบบแห้งและกระบวนการผลิต 

แบบเปียกโดยใช้กาวน้ำใสและกาวลาเท็กซ์เป็นสารช่วยยึดติดเส้นใยพบว่า การผลิตผ้าไม่ทอแบบแห้งผ้าไม่ทอท่ีได้จะมี

ลักษณะของหน้าผ้าเรียบสม่ำเสมอเหมือนกันท้ัง 2 ด้าน ส่วนผ้าไม่ทอจากเส้นใยตาลผลิตแบบเปียกผ้าไม่ทอท่ีได้จะมีผิว

ท้ังสองด้านไม่เรียบ และผ้าไม่ทอจากเส้นใยตาลโดยใช้กาวลาเท็กซ์เป็นสารช่วยยึดติดเส้นใย โครงสร้างผ้าจะมีความ

เหนียว และมีความคงทนต่อแรงดึงสูงสุดได้ดีกว่าผ้าไม่ทอจากเส้นใยตาลโดยใช้กาวน้ำใสเป็นสารช่วยยึดติดเส้นใย 

เปรียบเทียบความทนต่อแรงดึง กับงานวิจัยของ ธีรพงษ์ ฐานะ พบว่าแผ่นผ้าไม่ทอท่ีเหมาะสมในการทำผลิตภัณฑ์ท่ีมี

อัตราส่วนเส้นใยผลตาลสุกร้อยละ 80 ผสมกับเส้นใยพอลิโพรพิลีนร้อยละ 20 มีแรงดึง ณ จุดขาด 474.99 นิวตัน  

ซึ่งงานวจิัยนี้ใชก้ารผลิตแผ่นเส้นใยในระบบอุตสาหกรรมใชว้ิธีการยึดติดเส้นใยด้วยเคร่ืองยดึตดิชนิดเข็มปักให้ความคงทน

กว่าการใช้กาวลาเท็กซ์หรือกาวน้ำใสมากแต่ท้ังนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ด้วย [2] แต่ในการผลิตผ้าไม่ทอสำหรับทำงาน



64 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

หัตถกรรมของชุมชนความคงทนต่อการดึงท่ีได้ก็มีความเพียงพอต่อการนำไปใช้งาน ในด้านความสวยงามแผ่นผ้าไม่ทอ 

ท่ีใช้กาวลาเท็กซ์จะมีคราบกาวสีขาวบนแผ่นเส้นใย ส่วนแผ่นผ้าไม่ทอท่ีใช้กาวน้ำใสจะไม่มีคราบกาวสีขาวทำให้แผ่นผ้า 

ไม่ทอสวยงามกว่า และยังมีสารช่วยติดอื่น ๆ อีกหลายชนิดท่ีจะทำให้ความคงทนเพิ่มขึ้นสามารถเลือกใช้ได้ตาม 

ความเหมาะสม งานวจิัยนี้เลอืกใชก้าวลาเท็กซ์กับกาวนำ้ใสเพราะชุมชนสามารถหาซื้อได้ง่าย 
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คอนกรีตทนไฟผสมฉนวนใยหิน – การวิจัยเชงิทดลอง 

Fireproof concrete mixed with rockwool – experimental investigation 
 

ภาคภูมิ กีรติวงศ์ชัยกุล1, นเรศ บรรลือ1, มนูญ เชียงคำ1, สิทธิโชค คุ้มทรัพย์1  

และ ประพันธ์ วัฒนเดชาชาญ1* 

Pakphume keerativongchaikul1, Naled Banlue1, Manoon Chiangkham1, Sittichok Kumsup1 and  

Prapun Wattanadechachan1* 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ทดสอบหาประสิทธิภาพการทนความร้อนของก้อนคอนกรีตผสม ฉนวนใยหิน 

(Rockwool) ซึ่งถูกเผาไฟดว้ยค่าอุณหภูมิความร้อนท่ีและระยะเวลาแตกต่างกัน  

วิธีการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้ก้อนตัวอย่างคอนกรีตผสม ฉนวนใยหิน (Rockwool)  ที่สัดส่วน 10 % ของ

น้ำหนักปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการผสม ชิ้นงานทดสอบมีขนาด 100x100x100 มม. นำไปเผาไฟที่อุณหภูมิต่างกัน คือ 300, 

600 และ 1300 องศาเซลเซียส ในระยะเวลาท่ีแตกต่างกันคือ 2, 4 และ 6 ชัว่โมง ตามลำดับ 

ผลการวิจัยพบว่า การที่นำ ฉนวนใยหิน (Rockwool) ร่วมกับมวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียด ทำให้มี 

การทนต่อความร้อนได้ดียิ ่งขึ ้น เพราะ ฉนวนใยหิน (Rockwool) เป็นเส้นใยหินบะซอลท์เกิดจากกระบวนการจาก

ธรรมชาติของภูเขาไฟ มีคุณสมบัตกิันความร้อนได้ดี  
 

คำสำคัญ:   คอนกรตีกันไฟ, ใยหนิภูเขาไฟ, ฉนวนใยหนิ 
 

Abstract  
 The objective of this research is to test to determine the fire resistance performance of concrete mixed 

with rockwool, which are burned with different heating temperatures and durations.  

The method used in this research was to use rockwool mixed in concrete sample cubes at 10 % of the 

weight of cement used in the mix. The test specimens, sized 100x100x100 mm, were fired at different 

temperatures of 300, 600 and 1300 °C for 2, 4 and 6 hours, respectively. 

The results showed that the use of rockwool with coarse aggregate and fine aggregate have better fire 

resistance because Rockwool is a basalt fiber produced by natural processes of volcanoes. It has good fire 

resistance properties. 
 

Keywords:  Fireproof concrete, Rockwool 
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บทนำ 

ปัจจุบันในการก่อสร้างอาคารโดยเฉพาะงานโครงสร้างของอาคารได้มีการใช้คอนกรีตเข้ามาทำในส่วนของงาน

โครงสร้างมากขึน้จากอดีต เนื่องจากคอนกรีตมีความแข็งแรงในการรับแรง รับนำ้หนักและยดึเกาะสูงกว่าโครงสร้างเหล็ก

หรือโครงสร้างที่ทำจากไม้ อีกทั้งคอนกรีตยังสามารถทนอุณหภูมิที่สูงจากการเผาไหม้หรือความร้อนจากภายนอกที่

กระทำต่อตัวอาคาร 

การใช้คอนกรีตในการทำโครงสร้างอาคาร รวมไปถึงงานสถาปัตยกรรมนั้น จึงทำให้มีความปลอดภัยสูงจาก 

การเกิดอุบัติภัยจากไฟไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร หรือสาเหตุอื่นๆที่ทำให้เกิดความร้อนต่อตัวโครงสร้างอาคารที่เพิ่มมากขึ้น  

โดยผู้วิจัยเองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สิน จากการเกิดอุบัติภัยหลาย ๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้มี

แนวคิดในการทำ การวิจัยเกี่ยวกับคอนกรีตทนไฟสำหรับอาคาร บ้านพักอาศัย ตลอดจนห้องเก็บทรัพย์สินที่มีค่า  

เพื่อป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้ให้ลดน้อยลงหรือเกิดความเสียหายขึน้ให้น้อยท่ีสุด  

ในการศึกษาครั้งนี้จะนำมาตรฐานการทนความร้อนของคอนกรีต มาทดสอบกับการผสมคอนกรีตกับ ฉนวนใย

หิน (Rockwool) และทำการทดสอบการทนไฟ และการคงรูปของวัตถุจากนั้นทำการทำสอบการทนไฟในห้องปฏิบัติการ 

เพื่อนำผลที่ได้จากการทดสอบมาประกอบในการวิจัยและการหาข้อสรุปของการทนความร้อนคอนกรีตได้และเพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนาคอนกรีตให้เป็นมาตรฐานสำหรับการใช้งานต่อไป 

ฉนวนใยหิน (Rockwool) หรือ ใยหินภูเขาไฟ เป็นวัสดุที่ทำมาจากหินภูเขาไฟตามธรรมชาติ เส้นใยหินเกิดจาก 

การผลิตด้วยเครื ่องจักรภายใต้การควบคุมมาตรฐาน และเส้นใยจะหักตัวเหมือนแท่งชอล์ก เส้นผ่าศูนย์กลาง  

4-5 ไมครอน ซึ่งสามารถป้องกันไฟได้อย่างด ีประหยัดพลังงาน และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเสียงรบกวน ได้ดี 

ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อสูดดมเข้าไป ร่างกายสามารถขับออกมาได้เอง Rockwool แปลตรงตัวว่า “ใยหิน” 

ในขณะที่ Asbestos แปลว่า “แร่ใยหิน” เนื่องจากใยหินกับแร่ใยหินเป็นคำที่ ใกล้เคียงกัน จึงทำให้คนทั่วไปมักเข้าใจผิดว่า

เป็นชนดิเดียวกัน ฉนวน (Rockwool) เป็นวัตถุดิบท่ีทำมาจากทรัพยากรธรรมชาต ิคือหินภูเขาไฟ 

กรรมวธีิผลิตแผ่นฉนวนกันไฟ Rockwool ใชว้ัตถุดิบจาก หินปูน และ หินบะซอลท์ (Basalt Rock) ส่วนผสมของหิน 

ต่าง ๆ จะถูกนำมาหลอมเหลวในเตาเผา ที่ใช้ถ่านหินโค้กเป็นเชื้อเพลิงที่อุณหภูมิประมาณ 1,300 องศาเซลเซียส แผ่นใย

หิน ผลิตจาก วัตถุดิบท่ีหลอมเหลวจะถูกทำให้เป็นเส้นใย โดยใชล้้อหมุนท่ีลดอุณหภูมดิ้วยนํ้า เส้นใยเหล่านี้จะถูก เคลือบ

ด้วยสารผนึกท่ีเป็นเทอร์โมเซตติ้ง ซึ่งเมื่อบ่มด้วยความร้อนแล้วจะเชื่อมเส้นใยเข้าด้วยกันเป็นผืน จากนั้นจึงนำมา ตัดเป็น

แผ่นตามความหนาท่ีต้องการ หรือมว้นตามความยาวท่ีต้องการ 
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ภาพที่ 1 ฉนวนใยหนิ (Rockwool) 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพการทนความร้อนของก้อนคอนกรีตผสม ฉนวนใยหิน (Rockwool) ซึ่งถูกเผาไฟ

ด้วยค่าอุณหภูมคิวามร้อนและระยะเวลาท่ีแตกต่างกัน 
 

วิธีการศึกษา 
วัสด,ุ เครื่องมือและอุปกรณ์, สัดส่วนผสม, และรายละเอยีดวิธีการศึกษาดังรายละเอยีดต่อไปนี้ 

1. วัสดุที่ใช้ในการศกึษา 

วัสดุท่ีใชใ้นการศึกษานีไ้ด้แก่ ปูนซีเมนต์ มวลรวมหยาบ มวลรวมละเอยีด และ Rockwool  

1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 (ASTM Type I, Ordinary Portland Cement, OPC 1) ค่าความ

ถ่วงจำเพาะของปูนซีเมนต์เท่ากับ 3.12 ตามมาตรฐาน ASTM C188  

1.2 มวลรวมหยาบ คือ หินปูนบด (Limestone) ขนาดโตสุดเท่ากับ 3/4 นิ้ว หินที่ใช้ในการศึกษานี ้ได้

ทดสอบคุณสมบัติได้แก่ ความต้านทานการขัดสี ทดสอบขนาดคละ ทดสอบค่า ความถ่วงจำเพาะ และทดสอบหน่วย

นำ้หนักของหนิ ตามมาตรฐาน ASTM C131, ASTM C33, ASTM C188 และ ASTM C29 ตามลำดับ 
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1.3 มวลรวมละเอียด คือ ทรายแม่น้ำร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 4 โดยเตรียมให้มีความชื้นอยู่ที่ผิวอยู่ 1-2 

เปอร์เซ็นต์ ทรายท่ีใชใ้นการศึกษานี ้ได้ทดสอบคุณสมบัตไิด้แก่ ทดสอบ ค่าความถ่วงจำเพาะ ทดสอบหาหน่วยนำ้หนัก

และการวเิคราะห์หาขนาดคละของทราย ตามมาตรฐาน ASTM C128, ASTM C29 และ ASTM C33 ตามลำดับ 

1.4 ฉนวนใยหนิ (Rockwool) ท่ีใชม้คีวามหนาแน่น 40 กก./ลบ.ม. เป็นวัสดุไม่ตดิไฟจัดอยู่ในประเภทวัสดุ

ทนไฟระดับ A1 มจีุดหลอมเหลวมากกว่า 1,000 องศาเซลเซียส โดยฉนวนใยหนิ (Rockwool) ท่ีนำมาใชม้ลีักษณะเป็น

แผ่นมีความหนา 50 มม. โดยนำมาฉีกให้มีขนาดเหมาะสมกับการผสมคอนกรตี 

  

2. เครื่องมอือุปกรณ์ที่ใช้ในการศกึษา 

2.1 เตาเผา 

 

 
 

ภาพที่ 2 เตาเผา 
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2.2 เครื่องวัดอุณหภูมิ 

 

 
 

ภาพที่ 3 เครื่องวัดอุณหภูมิ 
 

3.  ส่วนผสมที่ใช้ในการศกึษา  

ส่วนผสมที่ในการทำชิ้นทดสอบประกอบด้วย ซีเมนต์ น้ำ หิน ทรายและ ฉนวนใยหิน (Rockwool) โดยใช้

วธีิการออกแบบตามวธีิของสถาบันคอนกรีตอเมริกา (ACI)  มีอัตราส่วนตามตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 ส่วนผสมของชิน้งาน 

ส่วนผสม น้ำหนัก (กก./คอนกรตี 1 ลบ.ม.) % ต่อน้ำหนัก 

ซีเมนต ์ 360 13.27 % 

น้ำ 180 6.64 % 

หิน 1161 42.81 % 

ทราย 705 26.00 % 

ฉนวนใยหนิ (Rockwool) 3.6 10 % ของ นน. ปูนซีเมนต์ 
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จำนวนชิ้นตัวอย่างมีทั้งหมด 9 ชิ้นตัวอย่าง รูปทรงลูกบาสก์ขนาด 100 x 100 x 100 มม. มีรายละเอียดตาม

ตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 รายละเอยีดของช้ินงาน 

ชิ้นงานทดสอบ จำนวน (ชิ้นงาน) อุณหภูม ิ ระยะเวลา 

T300H2 1 300 °C 2 ชัว่โมง 

T300H4 1 600 °C 4 ชั่วโมง 

T300H6 1 1300 °C 6 ชั่วโมง 

T600H2 1 300 °C 2 ชั่วโมง 

T600H4 1 600 °C 4 ชั่วโมง 

T600H6 1 1300 °C 6 ชั่วโมง 

T1300H2 1 300 °C 2 ชั่วโมง 

T1300H4 1 600 °C 4 ชั่วโมง 

T1300H6 1 1300 °C 6 ชั่วโมง 

 

4. รายละเอียดวิธีการศกึษา  

ขั้นตอนที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย หลังจากการผสมคอนกรีตกับฉนวนใยหิน (Rockwool) ตามสัดส่วน

และจำนวนที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ขั้นตอนต่อไปคือการนำ คอนกรีตกับฉนวนใยหิน (Rockwool) เข้าเตาเผาที่อุณหภูมิ 

300 องศาเซลเซียส จำนวน 3 ก่อน หลังจากครบเวลา 2 ชั่วโมงจะนำเอาก้อน คอนกรีตกับฉนวนใยหิน (Rockwool)  

1 กอ้นออกจากเตาเพื่อมาทำการถ่ายรูปพร้อมสังเกตุและบันทึกผล โดยยังเผาต่ออีก 2 ก่อนท่ีเหลอื หลังจากครบเวลา 

6 ชั่วโมงจะนำก้อน คอนกรีตกับฉนวนใยหนิ (Rockwool) จำนวน 1 ก้อนออกจากเตาเพื่อมาทำการถ่ายรูปพร้อมสังเกตุ

และบันทึกผล และทำการเผาต่อจนครบ 6 ชั่วโมงนำก้อน คอนกรีตกับฉนวนใยหิน (Rockwool) ที่เหลือจำนวน 1 ก้อน

ออกจากเตาเพื่อมาทำการถ่ายรูปพร้อมสังเกตุและบันทึกผล  หลังจากนั้น จะทำซ้ำที่อุณหภูมิ 600 และ 1300 องศา

เซลเซียสจนแลว้เสร็จ รูปภาพท่ี 4 แสดงการเผาก้อน คอนกรตีกับฉนวนใยหนิ (Rockwool)  

หลังจากนัน้ จะนำชิน้งานท้ังหมดมาท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง และจะทำการ ถ่ายรูป สังเกตและบันทึกผล อีกคร้ัง

ท่ีเวลาผ่านไป 12, 24 และ 48 ชั่วโมง อันเป็นการสิน้สุดการทดสอบ 
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ภาพที่ 4 การเผาก้อนคอนกรีตผสมฉนวนใยหนิ (Rockwool) 
 

ผลการศึกษา 

รูปถ่ายหลังจากการนำก่อนคอนกรีตผสมฉนวนใยหนิ (Rockwool) แสดงในภาพท่ี 5 6 และ 7 ดังต่อไปนี้ และ

ตารางที่ 3 แสดงรายละเอยีดจากการสังเกตุชิน้งานต่าง ๆ 

 

 
 

ภาพที่ 5 ก้อนคอนกรีตผสมฉนวนใยหนิท่ีอุณหภูมิ 300 °C ท่ีเวลาต่าง ๆ กัน 

 

 
 

ภาพที่ 6 ก้อนคอนกรีตผสมฉนวนใยหนิท่ีอุณหภูมิ 600 °C ท่ีเวลาต่าง ๆ กัน 
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ภาพที่ 7 ก้อนคอนกรีตผสมฉนวนใยหนิท่ีอุณหภูมิ 1300 °C ท่ีเวลาต่าง ๆ กัน 
 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบและรายละเอยีดช้ินงานหลังผ่านการเผา 

ชิ้นงาน รายละเอียดชิ้นงานหลังจากผ่านการเผา 

T300H2 คอนกรีตปกติ สีปกติ ผิวมรีอยแตกเล็กน้อยมาก 

T300H4 คอนกรีตปกติ สีปกติ ผิวมรีอยแตกร้าวบริเวณผิวมุมเล็กน้อย แต่มีมากกว่า T300H2 

T300H6 คอนกรีตปกติ สีเข็มขึน้จากเทาเป็นเทาปนนำ้ตาล พืน้ผิวมรีอยแตกร้าวบริเวณผิวดา้นนอก

เล็กน้อย 

T600H2 คอนกรีตปกติ สีปกติ พื้นผิวมรีอยแตกเล็กน้อย และมีรอยแตกท่ีมุมของคอนกรตีทดสอบ 

T600H4 คอนกรีตปกติ สีปกติ พื้นผิวมรีอยแตกเล็กน้อย และมีรอยแตกท่ีมุมของคอนกรตีทดสอบ 

T600H6 คอนกรีตปกติ สีปกติ มรีอยแตกเล็กน้อยและมีรอยแตกตามขอบมุมของคอนกรตีทดสอบจุดที่

อยู่ใกล้เปลวไฟจะมรีอยแตกมากกว่า 

T1300H2 คอนกรีตสีเปลี่ยนจากเทาเป็นเทาเข็มปนน้ำตาล ผิวปกติ รอยแตกเล็กน้อยตามผิว 

T1300H4 คอนกรีตสีเข็มขึน้จาก 2 ชม. เป็นเทาเข็มปนน้ำตาลมากกว่า ผิวปกติ รอยแตกเล็กน้อยตามผิว 

T1300H6 คอนกรีตสีเข็มขึน้เป็นสนีำ้ตาล น้ำตาลอ่อนปนน้ำตาลเข็ม พื้นผวิปกติ มรีอยแตกเล็กน้อย 

 

หลังจากนัน้ จะนำชิน้งานท้ังหมดมาท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิห้อง และจะทำการ ถ่ายรูป สังเกตและบันทึกผล อีกคร้ังท่ี

เวลาผ่านไป 12, 24 และ 48 ชั่วโมง อันเป็นการสิน้สุดการทดสอบ ภาพท่ี 8, 9 และ 10 แสดงถาพถ่ายของช้ินงานหลัง

การเผาและทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องที่ระยะเวลาต่างๆกัน และ ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบและรายละเอียดชิ้นงาน

หลังผ่านการเผาและทิ้งไว้ท่ีเวลาต่างๆกัน 
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ภาพที่ 8 ชิ้นงานหลังการเผาและทิ้งไว้ท่ีอุณหภูมิหอ้งเป็นระยะเวลา 12  ชั่วโมง 

 

 
 

ภาพที่ 9 ชิ้นงานหลังการเผาและทิ้งไว้ท่ีอุณหภูมิหอ้งเป็นระยะเวลา 24  ชั่วโมง 
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ภาพที่ 10 ชิ้นงานหลังการเผาและทิ้งไว้ท่ีอุณหภูมิหอ้งเป็นระยะเวลา 48 ชั่วโมง 
 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบและรายละเอยีดช้ินงานหลังผ่านการเผาและทิ้งไว้ท่ีเวลาต่างๆกัน 

ระยะเวลา รายละเอียดชิ้นงานหลังจากผ่านการเผาและทิง้ไวท้ีเ่วลาตา่งๆกัน 

12 ชั่วโมง ลักษณะคลา้ยกับเมื่อนำออกจากเตาเผาใหม่ ๆ 

24 ชั่วโมง มรีอยร้าวมากขึน้ และเร่ิมมกีารกะเทาะออกของคอนกรีต บางก้อนยังไม่มกีารแตกร้าว 

48 ชั่วโมง มรีอยร้าวมากขึน้ และมีการกะเทาะออกของคอนกรีตมากขึ้น บางก้อนยังไม่มกีารแตกรา้ว 

 

วิจารณ์และสรุปผล 
การทดสอบประสิทธิภาพการทนความร้อนของคอนกรีตผสมฉนวนใยหิน (Rockwool) ซึ่งถูกเผาไฟด้วยค่า

อุณหภูมคิวามร้อนและระยะเวลาท่ีแตกต่างกัน  สามารถสรุปได้ว่า การท่ีนำฉนวนใยหนิ (Rockwool) เข้าไปแทนท่ีมวล

รวมหยาบและมวลรวมละเอียดในอัตราส่วน 10 % ของน้ำหนักซีเมนต์มสี่วนทำให้คอนกรีตมกีารทนต่อความร้อนได้ดี

ยิ่งขึน้ โดยสังเกตได้จากหลังจากทิ้งไว้ท่ีอุณหภูมิหอ้ง พบว่าก้อนคอนกรีตบางก้อนยังไม่มกีารแตกร้าวหรือการกะเทาะ

ออกของผิวคอนกรีต เนื ่องมาจาก ฉนวนใยหิน (Rockwool) เป็นเส้นใยหินบะซอลท์ที่เกิดจากกระบวนการจาก

ธรรมชาติของภูเขาไฟ นำมาใช้งานสำหรับการผลิตฉนวนกันความร้อน มีคุณสมบัติกันความร้อนได้ดี และยิ่งกว่านั้น 

ยังมีคุณสมบัตใินการดูดซับกันเสียงได้ดีเยี่ยม และที่สำคัญในเร่ืองการป้องกันอัคคีภัยอีกดว้ย 

  



75 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

เอกสารอ้างอิง 
An Cheng, Wei-Ting Lin, RanHuang. (2010). Application of rock wool waste in cement-based composites. 

Materials and Design, 32(2011), 636-642 

Zhen Shyong Yap, et all. (2022). Rock wool-reinforced concrete: Physico-mechanical properties and predictive 

modelling. Journal of Building Engineering, 59(2022), 105128. 

Tattukolla Kiran, et all. (2022). Performance evaluation of lightweight insulating plaster for enhancing the fire 

endurance of high strength structural concrete. Journal of Building Engineering, 57(2022), 104902. 

Carolina Pina, et all. (2020). Analysis of fire resistance of cement mortars with mineral wool from recycling. 

Construction and Building Materials, 265(2020), 120349. 

Amirreza Bahrami, Mahdi Nematzadech. (2021). Effect of Rockwool Waste on Compressive Behavior of Pumice 

Lightweight Aggregate Concrete After Elevated Temperature Exposure. Fire Technology, 57(2021), 

1425-1456. 

ASTM E119-00a, Standard Test Methods for Fire Tests of Building Construction and Materials. 

 

 



76 

-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

การศึกษาการผสมเส้นใยธรรมชาตท่ีิมีผลต่อความแข็งแรงในวัสดุซีเมนต์ 

Effects of natural fiber on compressive strength of cement paste 
 

วันชาติ สุพรมพิทักษ์1* 

Wanchart Suprompituk1* 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ได้ศกึษาอัตราส่วนผสมวัสดุซีเมนต์ต่อเส้นใยธรรมชาติมีผลต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของความแข็งแรง

ของวัสดุซีเมนต์ โดยการนำวัสดุเส้นใยกล้วยน้ำว้าท่ีมอียู่ในท้องถิ่นพื้นท่ีจังหวัดเลยมาทำการบดย่อยเพื่อลดขนาดของเส้น

ใยกล้วยน้ำว้าให้มีขนาดเล็กกว่า 53 ไมครอนนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผสมกับวัสดุซีเมนต์ในอัตราส่วนผสมร้อยละ 

0.5,1.0 และ 5.0 โดยน้ำหนัก ผลการทดสอบเปรียบเทียบกำลังรับแรงอัดของวัสดุซีเมนต์ผสมเส้นใยกล้วยน้ำว้า พบว่า

กำลังรับแรงอัดปูนซีเมนต์ผสมเส้นใยกล้วยน้ำว้าลดลงตามปริมาณการเพิ่มขึน้ของอัตราส่วนผสมเส้นใยกล้วยน้ำว้า โดยท่ี

อายุการบ่ม 1 วันท่ีอัตราส่วนผสมร้อยละ 5.0 กำลังรับแรงอัดปูนซีเมนต์ผสมเส้นใยกล้วยน้ำว้าลดลงมากท่ีสุดคิดเป็นร้อย

ละ 53.52 และ ที่อายุการบ่ม 3 วันท่ีอัตราส่วนร้อยละ 5.0 กำลังรับแรงอัดปูนซีเมนต์ผสมเส้นใยกล้วยน้ำว้าท่ีลดลงมาก

ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 47.01 และผลเปรียบเทียบระยะเวลาการก่อตัวของวัสดุซีเมนต์ผสมเส้นใยกล้วยน้ำว้าและปูนซีเมนต์

ธรรมดา(OPC) ท่ีอัตราส่วนผสมร้อยละ 0.5,1.0 และ 5.0 โดยน้ำหนัก พบว่าทุกอัตราส่วนผสมของวัสดุซีเมนต์ผสมเส้นใย

กล้วยน้ำว้า มีระยะเวลาอัตราการก่อตัวสั้นกว่าปูนซีเมนต์ธรรมดา โดยท่ีอัตราส่วนร้อยละ 5.0 มีระยะเวลาก่อตัวเร่ิมต้น

นอ้ยท่ีสุดใช้คอื 160 นาที และน้อยกว่าปูนซีเมนต์ธรรมดา 10 นาทีงานวจิัยนี้แสดงให้เห็นว่าการผสมเส้นใยกล้วยนำ้ว้าวัสดุ

ซีเมนต์ มีผลต่อกำลังรับแรงอัดและอัตราการก่อตัวของปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นขอ้มูลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผสมเส้นใยธรรมชาติ

ในปูนซีเมนต์ต่อไป 
 

คำสำคัญ:  เส้นใยกลว้ยนำ้ว้า, กำลังรับแรงอดั, อัตราการก่อตัว 
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Abstract  
This research studies the effects of the sugar banana fiber on the strength of cement paste. The fiber was 

prepared from sugar banana grown in Loei Province, ground to the size of less than 53 μm. The mixtures composed 

of Portland cement and the sugar banana fiber with the percentages of 0 .5%, 1 .0% and 5 .0% by weight. The 

results showed that the higher percentages of the fiber the less compressive strength of cement paste. The 5 wt% 

of sugar banana fiber decreases the compressive strengths by 53.53% and 47.01%, for 1-day and 3-days curing 

time respectively. When comparing the setting times of the mixtures to that of Ordinary Portland Cement (OPC), all 

percentages of fiber of 0.5, 1.0 and 5.0 by weight yields less setting times than that of OPC. The mixture with 5.0 

wt% of fiber has 160 min. setting time, 10 min. less than that of OPC. This research demonstrated the effects of 

sugar banana fiber on the compressive strength and the setting time of cement paste that can lead to further 

development of the mixture of cement paste and natural fibers. 
 

Keywords:  Sugar banana fiber, Compressive strengths, Setting times  
 

บทนำ 
 การผลิตและปรับปรุงสมบัติของวัสดุก่อสร้างเป็นวิวัฒนาการท่ีมีมาอย่างต่อเนื่อง โดยคุณสมบัติสำคัญคือกำลังรับ

แรงอัด (compressive strength) ซึ่งเป็นคุณสมบัติท่ีจะช่วยชี้วัดว่าวัสดุซีเมนต์สามารถรับแรงกดต่อพื้นท่ีได้มากน้อยเพียงใด 

ถ้าวัสดุซีเมนต์ใดมีกำลังรับแรงอัดได้สูงจะส่งผลให้สามารถลดขนาดโครงสร้างลงได้เป็นการประหยัดวัตถุดิบ และลดน้ำหนัก

โครงสร้างลงได้ คุณสมบัติอีกประการคืออัตราการก่อตัวซึ่งจะเป็นจะบอกด้วยระยะเวลาในการก่อตัวเกิดการแข็งตัวท่ีพร้อม

ในการรับแรงซึ่งซีเมนต์แต่ละชนิดจะมีอัตราการก่อตัวท่ีแตกต่างกัน  อาทิเช่น ปูนซีเมนต์ท่ีใชใ้นการเทโครงสร้างตอ้งการอัตรา

การก่อตัวท่ีเร็วเพื่อรับแรงกดของโครงสร้างหลักซึ่งจะส่งผลให้สามารถดำเนินการก่อสร้างขั้นต่อไปได้เร็วขึ้น หรือปูนซีเมนต์

สำหรับงานฉาบหรือตกแต่งจะต้องการอัตราการก่อตัวท่ีค่อนข้างช้า เพื่อให้มีเวลาในการตกแต่งแก้ไขพื้นผิวให้เรียบร้อย จาก

สมบัติเบื้องต้นจึงมีความพยายามในการพัฒนาสมบัติของปูนซีเมนต์เพื่อก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างท่ีอยู่อาศัยท่ีมีความแข็งแรง

ทนทานมากท่ีสุดเท่าที่วิทยาการและเทคโนโลยีในแต่ละยุคสามารถทำได้  ถึงแม้ปูนซีเมนต์จะเป็นท่ีนิยมใช้ในงานก่อสร้าง

มากมาย แต่ด้วยคุณสมบัติท่ีเป็นวัสดุท่ีเปราะ ความต้านทานแรงสั่นสะเทือน หรือแรงกระแทกจึงต่ำ  ดังนั้นจึงได้มีการผสม

วัสดุชนิดอื่นเพื่อทดแทนหรือช่วยพัฒนากำลังของปูนซีเมนต์ซึ่งได้แก่ วัสดุแบบอนุภาคหรือผงเช่น เถ้าลอยท่ีเป็นผลพลอยได้

จากการผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหิน (ปริญญา จินดาประเสริฐ และ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2549)  เถ้าแกลบท่ีเป็นวัสดุเหลือ

ทิ้งจากการเกษตร หรือเถ้าจากตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด วัสดุท่ีเป็นเส้นใย เช่น เส้นใยคาร์บอน เส้นใยธรรมชาติ ได้แก่ 

เส้นใยกล้วย เส้นใยปอ เส้นใยมะพร้าว โดยกิตติชัย บัลลังทรัพย์ และคณะ (2541) ได้ศึกษาการนำเส้นใยกาบมะพร้าวผสม

คอนกรีต พบว่า การผสมกาบมะพร้าวในคอนกรีตปริมาณมากส่งผลให้กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตลดต่ำลง (นิรุท สุขสม

เขตร, 2540) ได้ศึกษาการผสมเส้นใยมะพร้าวกับคอนกรีต พบว่าการผสมเส้นมะพร้าวช่วยเพิ่มกำลังรับแรงดึงในคอนกรีตได้ 

(ภัทรจิตรา รัตตชู และคณะ, 2543) ได้ศึกษาโดยนำขี้เลื่อยผสมในคอนกรีตบล็อกผลปรากฏว่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีต

บล็อกจะลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณการผสมขี้เลื่อย แต่อัตราการอัตราการดูดซึมน้ำเพิ่มขึน้เมื่อปริมาณขีเ้ลื่อยท่ีผสมมีอุตราส่วนท่ี

สูงขึ้นเป็นต้น ซึ่งการผสมอนุภาคหรือเส้นใย มีจุดประสงค์เพื่อหาแนวทางเพิ่มความแข็งแรงให้แก่ปูนซีเมนต์ ส่งผลให้สามารถ
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ในไปใช้งานได้อย่างกว้างขวาง และ เพิ่มความสามารถในการขึ้นรูปของปูนซีเมนต์  ในปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้วัสดุเส้นใย 

ท้ังในระดับไมโคร และนาโนในการปรับปรุง ดัดแปลงโครงสร้างของซีเมนต์  เพื่อเพิ่มศักยภาพ สมบัติทางกล หรือสมบัติ 

ด้านอื่น เพื่อประโยชน์ในการใช้งานท่ีหลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงสมบัติท่ีแปลกใหม่ เช่น ซีเมนต์ความต้านทานไฟฟ้าต่ำ 

(Low electrical resistivity) ซี เมนต์ท่ีทำความสะอาดตัวเองได้  (Self-cleaning) ซีเมนต์ ท่ีมีความยืดหยุ่นสูง (High ductility)  

เป็นต้น ซีเมนต์สามารถได้รับการปรับปรุงสมบัติในระดับนาโนได้โดยการเจืออนุภาคนาโนต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดสมบัติตามท่ี

ตอ้งการ หรือเพื่อพยายามค้นหาสมบัตพิเิศษอื่น ๆ  

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นแนวทางในการนำวัสดุเส้นใยธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นพื้นท่ีจังหวัดเลยเป็น

จำนวนมากได้แก่ เส้นใยกล้วย ซึ่งเป็นวัสดุเหลอืท้ิงจากการเกษตรหลังจากมีการตัดเก็บเกี่ยวผลิตแล้ว มาผสมกับวัสดุซีเมนต์

เพื่อศึกษาหาแนวทางและเป็นข้อมูลในการเป็นส่วนเสริมสมบัติให้แก่วัสดุซีเมนต์ และหาแนวทางพัฒนากำลังของวัสดุซีเมนต์ 

อีกทั้งยังเป็นแนวทางการนำวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นท่ีมาของ

การดำเนนิงานวจิัยนี้ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อออกแบบและผลิตซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติ 

2. เพื่อศึกษากำลังรับแรงอัดของวัสดุซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติ 
 

สมมุติฐาน 
อัตราส่วนผสมวัสดุซีเมนต์ต่อเส้นใยธรรมชาติ มผีลต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของความแข็งแรงของวัสดุซีเมนต์ 

 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ผลิตซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติ 

2. ศกึษาทดลองหาระยะเวลาการก่อตัวของวัสดุซีเมนต์ผสมเสน้ใยธรรมชาติ 

3. ทดสอบความแข็งแรงของวัสดุซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติด้วยการทดสอบกำลังรับแรงอัด 

  

ตัวแปรต้น  

- อัตราส่วนผสม 

 ตัวแปรตาม  

- กำลังรับแรงอัด 

- อัตราการก่อตัว 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

  วัตถุดิบที่ใชใ้นการทดสอบ 

 1. ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ประเภท 1 

 2. เส้นใยกลว้ยนำ้ว้าขนาดไม่เกนิ 53 ไมโครเมตร 

ขั้นตอนการดำเนินการ 

 1. การเตรยีมเสน้ใยกลว้ยนำ้ว้าโดยการบดย่อยขนาดในระดับไมโครเมตร 

 การดำเนินการเตรียมเส้นใยกล้วย โดยการนำเอากาบของต้นกล้วยน้ำว้ามาทำการตัดลดขนาดและด้วยเครื่องย่อย

วัสดุเพื่อให้เป็นเส้นดังภาพท่ี 1 หลังจากนัน้นำเอาเส้นใยท่ีได้มาย่อยให้เส้นใยมีขนาดสั้นลงด้วยเคร่ืองป่ันเส้นใยดังภาพท่ี 2 

 

                                                   
    ภาพที่ 1 การย่อยกาบตน้กล้วยดว้ยเครื่องย่อยวัสด ุ               ภาพที่ 2 การป่ันย่อยเส้นใยกลว้ยด้วยเครื่องป่ันเส้นใย 

 

ต่อจากนั้นนำเส้นใยท่ีได้ไปทำการอบด้วยตู้อบไล่ความชื้นท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

เพื่อให้เส้นใยแห้งแล้วจึงนำเส้นใยไปบดด้วยหม้อบดแบบ Ball mill ด้วยความเร็ว 80 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 1 ช่ัวโมงทำให้มี

ขนาดลดลงดังรูปท่ี 3 แลว้นำเส้นใยท่ีผ่านการบดย่อยร่อนผ่านตะแกรงขนาด 300 เมซ ซึ่งจะได้อนุภาคของเส้นใยกลว้ยท่ีมี

ขนาดไม่เกนิ 53 ไมครอน ดังภาพท่ี 4 
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   ภาพที่ 3 หมอ้บดแบบ Ball mill              ภาพที่ 4 เส้นใยกล้วยท่ีผ่านการบดลดขนาด 

 

 2.การผสม  

- ผสมเส้นใยต่อวัสดุซีเมนต์ (วสัดุผสมซีเมนต์) ด้วยอัตราส่วนร้อยละ 0.5, 1.0 และ 5.0 โดยน้ำหนัก  

- ผสมวัสดุผสมซีเมนต์ต่อน้ำ  ด้วยอัตราส่วน 1 : 0.5 โดยน้ำหนัก เร่ิมต้นด้วยการผสมแห้งโดยการผสม

ปูนซีเมนต์และเส้นใยกล้วยตามอัตราส่วนแล้วกวนเป็นเวลา 1 นาทีให้เนื้อส่วนผสมเป็นสีเดียวกัน แล้วทำการเติมน้ำตาม

อัตราส่วนกวนให้ส่วนผสมมีความสม่ำเสมอ ด้วยเคร่ืองกวนผสมซีเมนต์ขนาดเล็กใบพัดแบบเกลียววน ด้วยอัตราเร็ว 300 

รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 นาที หลังจากนั้นเทส่วนผสมลงในแม่พมิพ์ทรงลูกบาศก์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 1 นิ้ว

ดังภาพท่ี 5 (ก) และ (ข)  แล้วทำการเขย่าแม่พิมพ์เพื่อขจัดฟองอากาศเป็นเวลา 1 นาที แล้วจึงปาดหน้าแม่พิมพ์เพื่อให้

ผิวหน้าชิ้นงานมีความเรียบเสมอกัน หลังจากท้ิงไว้ให้ก่อตัวเป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วจึงแกะออกจากแม่พิมพ์เพื่อนำไป

ทดสอบต่อไป 

 

                                 
 

ภาพที่ 5 (ก) การหล่อชิ้นงานทดสอบกำลังรับแรงอัดในแม่พมิพ์     ภาพที่ 5 (ข) ชิ้นงานทดสอบกำลังรับแรงอัดแช่ในน้ำ

เพื่อรอการทดสอบ 
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3. การทดสอบ 

 - การทดสอบกำลังรับแรงอัด โดยเคร่ืองทดสอบกำลังรับแรงอัดด้วยระบบไฮดรอลิกส์ ดังภาพท่ี 6 กระทำท่ีอายุ

มอร์ตาร์ 1 วัน และ 3 วัน ทำการ ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 109 โดยใช้ชิ้นงานทดสอบทรงลูกบาศก์ขนาด 50 มลิลิเมตร 

โดยอัตราส่วน น้ำต่อปูนซีเมนต์ 0.5 : 1 อัตราการให้แรงกดในช่วง 900-1800 นิวตันต่อวินาที หรือให้แรงกดสูงภายในเวลา  

20 ถึง 80 วินาทีของการทดสอบ โดยมีการทดสอบซ้ำอัตราส่วนละ 6 คร้ัง ตัดค่ากำลังรับแรงอัดท่ีสูงสุดและต่ำที่สุดใน 

การทดสอบแต่ละส่วนผสมออก เอาผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดท่ีเหลอื 4 คร้ัง มาคำนวณหาค่าเฉลี่ย 

 

 
 

ภาพที่ 6 เครื่องทดสอบกำลังรับแรงอัด 

 

 - การทดลองหาระยะเวลาการก่อตัว โดยใช้การทดสอบหาระยะการก่อตัวแบบไวแคต มีขั้นตอนการดำเนินการ

ดังต่อไปนี้ 

            1. ชั่งปูนซีเมนต์ 300 กรัม และ ตวงน้ำด้วยกระบอกตวง ทำการผสมด้วยอัตราส่วน ซีเมนต์ต่อน้ำเท่ากับ 1 ต่อ  

0.5 ในภาชนะผสม   

            2. นำปูนซีเมนต์ท่ีผสมแล้ว มาป้ันเป็นก้อนด้วยมือ แล้วทำการโยนก้อนซีเมนต์ไปมาระหว่างมือท้ังสองข้าง 6 คร้ัง  

โดยมอืท้ังสองข้างมรีะยะห่างประมาณ 15 เซนตเิมตร 

            3. นำก้อนซีเมนต์ท่ีผ่านการโยนมาบรรจุในกรวยทดสอบ โดยทำการบรรจุใส่ทางด้านฐานกวา้ง หลังจากนั้นวางกรวย

ด้านฐานกว้างลงบนแผ่นกระจกแล้วถูเคลื่อนกรวยไปมาบนแผ่นกระจกเพื่อให้ฐานกรวยบรรจุซีเมนต์เรียบเสมอกัน แล้วใช้

เกรียงเหล็กปาดกรวยด้านบนให้ปูนซีเมนต์ดา้นบนเรียบเสมอกัน แล้ววางกรวยไวบ้นพื้นระดับ ดังภาพท่ี 7 

4. นำกรวยบรรจุซีเมนต์มาวางบนแท่นทดสอบไวแคตให้ได้ระดับ เคลื่อนหัวเข็มไวแคตลงมาให้เสมอผิวด้านบนของ

ซีเมนต์ในกรวยทดสอบ โดยให้ห่างจากขอบกรวย 10 มลิลิเมตร   
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5. เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาท ีทำการปล่อยเข็มไวแคตให้จมลงในเนื้อซีเมนต์เป็นเวลา 30 วนิาที แล้วทำการบันทึก

ค่าระยะการจมของเข็มไวแคต แล้วยกหัวเข็มไวแคตขึ้นมาทำความสะอาดและทำการตั้งระยะหัวไวแคตบนผิวซีเมนต์ใน

กรวยเช่นเดิม โดยต้องมีระยะห่างจากรอยจมเดิมไม่น้อยกว่า 7 มิลลิเมตร แล้วการปล่อยหัวเข็มและวัดระยะการจมตาม

ช่วงเวลาดังนี้ คือ 60, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170 นาที หรือจนกว่าจะหัวเข็มไวแคตไม่จม

ลงในซีเมนต์เพสต์ ซึ่งแสดงว่าถึงระยะเวลาการก่อตัวช่วงสุดท้าย ดังแสดงในภาพท่ี 8 

 

 
 

ภาพที่ 7 อุปกรณ์การทดสอบหาระยะเวลาการก่อตัวดว้ยเข็มไวแคต 

 

 
 

ภาพที่ 8 ชิ้นงานตัวอย่างการทดสอบหาระยะเวลาการก่อตัวดว้ยเข็มไวแคต 

 

 

ผลการทดลอง 

1. ผลของอัตราสว่นผสมเสน้ใยกล้วยต่อกำลังรับแรงอดัของวัสดุผสมซีเมนตเ์พสต์ 
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 การดำเนินการทดลองเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนผสมของเส้นใยกล้วยด้วยอัตราส่วนร้อยละ 0.5, 1.0 และ 5.0  

โดยน้ำหนัก มีผลต่อกำลังรับแรงอัดของซีเมนต์เพสต์ดังปรากฏตามแผนภูม ิในภาพท่ี 9 

 
 

ภาพที่ 9 แผนภูมเิปรียบเทียบกำลังรับแรงอัดของซีเมนต์เพสต์ผสมเส้นใยกลว้ยท่ีอัตราส่วนผสม  

ร้อยละ 0.5 1.0 และ 5.0 ท่ีอายบุ่ม 1 และ 3 วัน 

 

จากการแสดงผลการทดลองเปรียบเทียบกันในแผนภูมิ ปรากฏว่า กำลังรับแรงอัดของซีเมนต์เพสต์ท่ีอายุบ่ม 1 วัน 

กำลังรับแรงอัดของปูนซีเมนต์ธรรมดา (OPC) มีค่าสูงท่ีสุดเท่ากับ 11.513 เมกะปาสคาล ที่อัตราส่วนผสมร้อยละ 0.5 มีค่า

กำลังรับแรงอัด 10.258 เมกะปาสคาล อัตราส่วนผสมร้อยละ 1.0 มคี่ากำลังรับแรงอัด 8.993 เมกะปาสคาล และ ท่ีอัตราส่วน

ผสมร้อยละ 5.0 มีกำลังรับแรงอัดต่ำที่สุดเท่ากับ 5.351 เมกะปาสคาล และผลการทดลองของซีเมนต์เพสต์ท่ีอายุบ่ม 3 วัน 

พบว่ากำลังรับแรงอัดของปูนซีเมนต์ธรรมดา (OPC) มีค่าสูงท่ีสุดเท่ากับ 16.027 เมกะปาสคาล ท่ีอัตราส่วนผสมร้อยละ 0.5  

มีค่ากำลังรับแรงอัด 14.461 เมกะปาสคาล อัตราส่วนผสมร้อยละ 1.0 มีค่ากำลังรับแรงอัด 11.346 เมกะปาสคาล และ  

ท่ีอัตราส่วนผสมร้อยละ 5.0 มกีำลังรับแรงอัดต่ำท่ีสุดเท่ากับ 8.492 เมกะปาสคาล 
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ผลของอัตราส่วนผสมเส้นใยกล้วยต่อระยะเวลาการก่อตัวของวัสดุผสมซีเมนตเ์พสต์ 

 การทดลองหาเวลาการก่อตัวไดแ้สดงการเปรียบเทียบผลการทดลองไวใ้นแผนภูมดิังภาพท่ี 10 

 

 
 

ภาพที่ 10 แผนภูมิเปรียบเทียบระยะเวลาการก่อตัวของวัสดุซีเมนต์ผสมเส้นใยกลว้ยอัตราส่วนผสม 

ร้อยละ 0.5, 1.0 และ 5.0 โดยน้ำหนัก 

 

การทดลองหาเวลาการก่อตัวของตัวอย่าง ปูนซีเมนต์ธรรมดา (OPC) ท่ีไม่ได้ผสมเส้นใยกลว้ยระยะการจมตัวมีค่า 

0 มลิลิเมตร มีระยะเวลาการก่อตัว 170 นาที อัตราการก่อตัวของตัวอย่างท่ีมีอัตราส่วนผสมร้อยละ 0.5 มีระยะเวลาการ

ก่อตัว 170 นาท ีอัตราการก่อตัวของตัวอย่างท่ีมีอัตราส่วนผสมร้อยละ 1.0 ระยะเวลาการก่อตัว 165 นาที อัตราการก่อตัว

ของตัวอย่างท่ีมีอัตราส่วนผสมร้อยละ 5.0 เร่ิมก่อตัวเร็วท่ีสุดใชร้ะยะเวลาการก่อตัวท้ังหมด 160 นาที 
 

สรุปและอภิปรายผล 

สรุปผลทดสอบความแข็งแรงของวัสดุซีเมนต์ผสมเส้นใยกล้วยน้ำว้าด้วยการทดสอบกำลังรับแรงอัด  

 จากการทดสอบเปรียบเทียบกำลังรับแรงอัดของวัสดุซีเมนต์ผสมเส้นใยกล้วยน้ำว้าในอัตราส่วนผสมร้อยละ 0.5, 

1.0 และ 5.0 โดยน้ำหนัก โดยอนุภาคของเส้นใยมีขนาดไม่เกิน 53 ไมครอน กับวัสดุซีเมนต์ธรรมดา ท่ีอายุการบ่ม 1 วัน 

พบว่ากำลังรับแรงอัดปูนซีเมนต์ผสมเส้นใยกล้วยลดลงตามปริมาณการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนผสมเส้นใยกล้วย โดยอัตรา

ส่วนผสมเส้นใยกล้วยน้ำว้าร้อยละ 0.5 มีกำลังรับแรงอัดลดลงน้อยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 10.90 และท่ีอัตราส่วนผสมร้อยละ 

5.0 กำลังรับแรงอัดปูนซีเมนต์ผสมเส้นใยกล้วยน้ำว้าลดลงมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 53.52 และท่ีอายุการบ่ม 3 วัน อัตรา

ส่วนผสมเส้นใยกล้วยน้ำว้าร้อยละ 0.5 มีกำลังรับแรงอัดลดลงน้อยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 9.77 และท่ีอัตราส่วนร้อยละ 5.0 

กำลังรับแรงอัดปูนซีเมนต์ผสมเส้นใยกล้วยน้ำว้าที่ลดลงมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 47.01  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการผสมเส้นใย

กล้วยนำ้ว้าขนาด 53 ไมครอนในวัสดุซีเมนต์ มากกว่ารอ้ยละ 0.5 ส่งผลทำให้กำลังรับแรงอัดลดลง 
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สรุปผลการศึกษาและเปรียบเทียบระยะเวลาการก่อตัวของวัสดุซีเมนต์ผสมเส้นใยกล้วยน้ำว้าและ

ปูนซีเมนต์ธรรมดา (OPC) ที่อัตราการผสมที่แตกต่างกัน 

จากผลการทดลองพบว่าอัตราการก่อตัวเร่ิมต้นท่ีระยะจมตัวของเข็มไวแคต 25 มิลลิเมตร ของวัสดุซีเมนต์ผสม

เส้นใยกล้วยนำ้ว้า มรีะยะเวลาสั้นกว่าปูนซีเมนต์ธรรมดา โดยท่ีอัตราส่วนร้อยละ 5.0 มีระยะเวลาก่อตัวเร่ิมตน้น้อยท่ีสุดใช้

คือ 125 นาที และน้อยกว่าปูนซีเมนต์ธรรมดา 20 นาที และวัสดุซีเมนต์ผสมเส้นใยกล้วยน้ำว้าอัตราส่วนร้อยละ 0.5 มี

ระยะเวลาก่อตัวเร่ิมตน้มากกว่าส่วนผสมอื่นได้แก่ 133 นาท ีแต่ยังใชเ้วลาก่อตัวเร่ิมตน้น้อยกว่าปูนซีเมนต์ธรรมดา 12 นาที 

เช่นกัน และจากผลการทดลองหาระยะเวลาอัตราการก่อตัวรวมด้วยเทคนิคไวแคต พบว่าอัตราส่วนผสมเส้นใยกล้วยน้ำว้า

เพิ่มขึ้นส่งผลให้ระยะเวลาการก่อตัวของปูนซีเมนต์ลดลง โดยวัสดุซีเมนต์ผสมเส้นใยกล้วยน้ำว้าท่ีอัตราส่วนผสมเส้นใย

กล้วยร้อยละ 5.0 โดยน้ำหนัก ให้ระยะเวลาการก่อตัวเร็วท่ีสุดท่ี 160 นาท ีเร็วกว่าปูนซีเมนต์ธรรมดา 10 นาที และ ซีเมนต์

เพสต์ท่ีมีอัตราส่วนผสมเส้นใยกล้วยร้อยละ 1.0 และ 0.5 มีระยะเวลาการก่อตัว 165 นาที และ 170 นาที ตามลำดับ  

ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าวัสดุซีเมนต์ผสมเส้นใยกล้วยน้ำว้าท่ีมีขนาดอนุภาคของเส้นใยไม่เกิน 53 ไมครอน โดยมีอัตรา

ส่วนผสมตัง้แต่ร้อยละ 1.0 ขึ้นไปส่งผลให้อัตราการก่อตัวเร็วขึน้ ซึ่งเหมาะสมกับการประยุกต์ใชก้ับงานท่ีต้องการอัตราการ

ก่อตัวเร็วและรับแรงอัดไม่สูงมาก 

อภปิรายผล 

ซึ่งจากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการผสมเส้นใยกล้วยในซีเมนต์เพสต์จะส่งผลให้กำลังรับแรงอัดลดลง 

เนื่องจากเส้นใยท่ีผสมเข้าไปแทรกระหว่างอนุภาคของซีเมนต์ไม่ได้เกิดปฏิกิริยาหรือเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างพื้นผิวของ

เส้นใยและปูนซีเมนต์ท่ีจึงส่งผลให้เมื่อถูกแรงกระทำจะก่อให้การแตกหักได้ง่ายกว่า ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  

Z. Li และ คณะ (2006) และ H. Li และคณะ (2004) ท่ีพบว่าวัสดุผสมท่ีไม่ทำปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์จะส่งผลให้กำลังรับ

แรงอัดของปูนซีเมนต์ลดลง และการเพิ่มอัตราส่วนผสมสูงขึ้นส่งผลให้กำลังรับแรงอัดของซีเมนต์เพสต์ลดลง เนื่องจากเส้น

ใยท่ีไม่เกิดปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์มีปริมาณเพิ่มขึ้น และเกิดการรวมตัวของเส้นใยบางส่วนเป็นกลุ่มก้อนแทรกอยู่ภายใน

ซีเมนต์ซึ่งเป็นจุดท่ีมีความแข็งแรงต่ำและมแีนวโนม้ท่ีเป็นจุดแตกหักเมื่อมีแรงกระทำต่อซีเมนต์   

จากการเปรียบเทียบผลการทดลองพบว่าตัวอย่างท่ีมีอัตราส่วนผสมเส้นใยกล้วยมากท่ีสุดได้แก่ร้อยละ 5  

มรีะยะเวลาการก่อตัวน้อยท่ีสุด เมื่อลดอัตราส่วนผสมลงระยะเวลาการก่อตัวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยตัวอย่างท่ีไม่ผสมเส้น

ใยกลว้ยมีระยะเวลาการก่อตัวสูงท่ีสุด เน่ืองมาจากเส้นใยกล้วยท่ีมีขนาดเล็กละเอียดมีพื้นท่ีผิวสูงมีความสามารถดูดซับน้ำ

ในปูนซีเมนต์ได้มากจึงส่งผลให้เกิดความข้นหนืดเร็วช่วยให้ปูนซีเมนต์แข็งตัวอย่างรวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

J. Chen และ คณะ (2012) 
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การสร้างเครื่องบนิเล็กแบบปีกตรึงบังคับวิทยุขับเคล่ือนด้วยไฟฟ้าเพื่อการขนส่ง 

Construction of a small, fixed wing aircraft radio controlled electric powered 

for transportation 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้นำเสนอการสร้างเคร่ืองบินเล็กบังคับวิทยุแบบปีกตรึง ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าไร้แปรงถ่าน

เบอร์ N5056 380 kV พิกัด 1.6 kW ควบคุมความเร็วใบพัดขนาด 15X8E  นิ้ว พลังงานจากแบตเตอร่ี Li-Po 6 เซลล์ 

3,300 mAh การออกแบบจำลองโปรแกรมอากาศพลศาสตร์ XFLR5 ลำตัวเคร่ืองบินแบบปีกบนบรรจุสัมภาระลูก

เทนนสิ  ประมาณ 50-60 ลูก ประกอบขึน้จากอลูมเินยีมยึดตดิปีกความยาว 2.4 เมตร ความกวา้ง 0.28 เมตร ตัวลำ

ยาว 1.8 เมตร และสูง 0.40 เมตร แพนอากาศแบบ  Siegel S1223  เลือก Aspect Ratio (AR) 8.5  มุมปะทะปีกปรับ

มุมได้ไม่น้อยกว่า 10 องศา  แพนหางดิ่งและแพนหางระดับใช้แพนอากาศแบบสมมาตร NACA 0006  ระบบควบคุม 

RC วิทยุบังคับ รับสัญญาณ RC  Fr-Sky 8 CH ความถี่ 2.4 GHz  เซอร์โวมอเตอร์  5 ตัว  แรงบิด 6.6 กิโลกรัมต่อ

เซนติเมตร น้ำหนักพร้อมบิน 3.8 กิโลกรัม  อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการบิน (Avionic ) ตำแหน่งพิกัด ความเร็ว ความ

สูง และอัตราการใช้พลังงาน ส่งสัญญาณภาพใกล้เคียงเวลาจริงคลื่นความถี่ 5.8 GHz มายังภาคพื้นดินแสดงผลด้วย

จอมอนิเตอร์สมาร์ทโฟน ตัวลำสามารถถอดแยกชิ้นเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย การบินทดสอบพบว่ามี

เสถียรภาพการบินท่ีดีความเร็วสูงสุด 92 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  ความเร็วเดินทาง 54 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้าหากบิน 5 

นาที ใช้พลังงาน 3,374 mAh  ความเร็วรอบใบพัดสูงสุด 8,400 รอบต่อนาที  ได้แรงขับ  2.75  กิโลกรัม  น้ำหนัก

พร้อมบิน WTO  4  5 และ 6.5 กิโลกรัม มีความเร็วร่วงหล่นเฉลี่ย 23.5  29.3  และ 30.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
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Abstract  
 This article presents the construction of fixed-wing radio controlled small aircraft powered by N5056 

380 kV brushless electric motor 1.6 kW rating, 15X8E-inch propeller speed control, powered by 6-cell Li-Po 

battery 3,300 mAh. The design simulates the aerodynamic program XFLR5. The upper wing fuselage holds 

approximately 50-60 tennis balls, made up of aluminum mounting wings, 2.4 meters long 0.28 meters wide 

1.8 meters long and 0.40 meters high pan. The Siegel S1223 aerodynamics choose Aspect Ratio (AR) 8.5 the 

wing angle can be adjusted at least 10 degrees the plumb and level tail using symmetrical NACA 0006. RC 

control system receiver Fr-Sky 8 CH frequency 2.4 GHz, 5 servo motors torque 6.6 kg per centimeter. Ready-

to-fly weight 3.8 kg. Electronic flight components (Avionic) coordinate position, speed, altitude and power 

consumption. Send a near real  
 

Keywords:  Small plane radio control, Aerodynamics 
 

บทนำ 

เคร่ืองบินเล็กบังคับวิทยุได้ถูกพัฒนาเป็นอากาศยานไร้นักบินหรือ โดรน  ควบคุมจากระยะไกลบินอัตโนมัติ

ด้วยตนเอง  โดยอาศัยโปรแกรมควบคุมการบินล่วงหน้า  ในอดีตและปัจจุบันใช้ถูกนำมาใช้งานในหลากหลาย เช่น  

การถ่ายภาพมุมสูง  การฉีดพ่นปุ๋ยสารเคมีทางการเกษตร  การสำรวจสภาพการจราจรลักษณะทางภูมิศาสตร์   

การตรวจสอบด้านความปลอดภัยมั่นคง กำหนดเป้าหมายสำหรับโจมตีด้วยปืนใหญ่  ซึ่งในระยะหลังโดรนถูกนำมาใช้

ร่วมกับการค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม  ดินถล่ม แผ่นดินไหว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อากาศ

ยานไร้นักบินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท แบบปีกหมุน (Rotary Wing) และปีกตรึง (Fixed Wing) ท่ีมีจุดเด่นและจุดด้อย

แตกต่างกัน  แบบปีกหมุนมีความคล่องตัวเพราะขึ้นลงทางดิ่งได้แต่สิ้นเปลื้องพลังงานมากรับน้ำหนักบรรทุก (Payload) 

ได้น้อย ปฏบัิติภารกิจได้ไม่นานอากาศยานแบบปีกตรึงตอ้งใชท้างวิ่งในการบินขึน้หรือลง ไม่มคีวามยืดหยุ่นในการปฏบัิติ

ภารกิจ แต่สามารถรบน้ำหนักบรรทุกได้มาก สิ้นเปลื้องพลังงานน้อยกว่า  จากการสืบค้นอากาศยานไร้คนขับ  

มีผู้ทำการวิจัยด้านนี้ อาทิเช่น วัชรพล แสงเพ็ชร [1] ได้ออกแบบอากาศยานใช้แพนอากาศ S5010 ความยาวปีก 2.45 

เมตร มุมลู่หลัง 25 องศา บรรทุกสัมภาระ 1.4 กิโลกรัม น้ำหนักรวมขึ้นบิน 7.6 กิโลกรัม ใช้เวลาบิน 10 นาที   ประสาท

พร  วงษ์คำช้าง [2]  ได้การออกแบบอากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก กางปีกไม่เกิน  2 เมตร น้ำหนักรวม 3 กิโลกรัม  

ระบบขับเคลื่อนโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า โปรแกรมวิเคราะห์แรงทางอากาศพลศาสตร์พบว่าแพนอากาศแบบ S1223  

มีความเหมาะสมในการนำมาสร้างปีกของอากาศยานและเลือกใช้แพนอากาศ  NACA 0012-64 เป็นแพนหางดิ่งและ

แพนหางระดับ  ศานต ิวริิยะวิทย์ และคณะ [3] ไดศ้กึษาความเป็นไปได้การสร้าง UAV Half Scale  นำ้หนักรวมสูงสุด 25 

kg (55 lbm ) นำ้หนักบรรทุก (Payload) 8.75 kg (19.3 lbm) ใชร้ะบบขับเคลื่อนเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในกำลัง 3.73 

kW (5 HP) เลือกใช้แพนอากาศ NACA 4415 มีความยาวกางปีก 3.84 m (12.6 ft) มีความกว้างปีกเฉลี่ย 0.427 m  

(1.4 ft)  ในส่วนของชุดหางเลือกใช้แพนอากาศ NACA 0012 มีความยาวชุดหางระดับ 0.95m (3.11 ft) มีความ ยาวชุด

หางดิ่ง 0.34 m (1.12ft)  

นิวัฒน์  สุขสาม [4] การจำลองการไหลของอากาศผ่านอากาศยานภายใต้สภาวะคงตัว ขอบเขตของการ

คำนวณเป็นแบบ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงช่วยในการออกแบบปีก หาง และลำตัวอากาศยานไร้นักบิน

พลังงานแสงอาทิตย์ การจำลองคร้ังนี้ปีกของอากาศยานได้ใช้แพนอากาศ S1223 ท่ีมีแรงยกตัวสูง และหางในแนวดิ่ง

และแนวนอนได้ใช้แพนอากาศ NACA 0009 ซึ่งเป็นแพนอากาศท่ีมีความสมมาตร ท่ีค่าเรย์โนลด์นัมเบอร์เท่ากับ  2x105  
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ผลการจำลองแสดงให้เห็นถึงการไหลหมุนวนของอากาศเกิดขึ้นท่ีชายหลังของโคนปีกท่ีติดกับลำตัวและท่ีปลายหาง  

ท่ีมุมปะทะเท่ากับ 0 องศา  อากาศยานไร้นักบินพลังงานแสงอาทิตย์มีค่าสัมประสิทธ์ิแรงต้านอากาศ  0.049   

ค่าสัมประสิทธ์ิแรงยก 0.891 และค่าสัมประสิทธ์ิโมเมนต์ 0.224 ศุภกจิ อนัคฆมนตรี [5] แพนอากาศสำหรับรถโดยท่ี

มาตรฐานท่ีให้แรงยกสูงท่ีความเร็วต่ำ แพนอากาศรหัส S1223 ผลการจำลองด้วยโปรแกรม XFLR5 พบว่า ค่า Cl เร่ิม

สูงขึ้นจนมีค่ามากกว่า Single Element Airfoil ท่ี 2.752 ท่ีมุมปะทะ 8 องศา สามารถผลิตแรงกดได้ 186.46 นิวตันท่ี

ความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  Michael S. Selig [12] ได้นำเสนอการออกแบบแพนอากาศ S1223 ท่ีให้แรงยกที่สูงแต่

มคี่าเรย์โนลด์นัมเบอร์ (Reynolds Number) ท่ีต่ำ   

1. การออกแบบสร้างเครื่องบินเล็ก  

มอเตอร์ไฟฟ้าทำให้ใบพัดสามารถหมุนขับเคลื่อนเคร่ืองบินไปข้างหน้าเพื่อให้กระแสลมวิ่งผ่านพื้นท่ีปีกและ

ปีกทำหนา้ท่ียกเคร่ืองบินท้ังลำลอยอยูบ่นอากาศได้   ถ้าแรงลมด้านบนปีกมคีวามเร็วกว่าด้านล่างปีกจะทำให้เกิดแรง

ยก ฉะนั้นเราจึงจำต้องออกแบบปีกเคร่ืองบินให้แรงลมด้านบนปีกมีความเร็วมากกว่าแรงลมด้านล่าง  และเคร่ืองบิน

ให้สามารถบินด้วยความเร็วต่ำ ๆ มีแรงยกมาก  น้ำหนักของเคร่ืองบินโดยรวมก็จะทำให้เคร่ืองบินนั้น ๆ มีแรงยก

น้อยลงถ้าเคร่ืองบินหนักมาก ๆ ต้องใบพัดหน้ามีแรงฉุดให้มากขึ้นหรือไม่ก็ทำให้พื้นท่ีปีกมีขนาดเพิ่มขึ้น เพื่อท่ีจะให้มี

แรงยกมากขึ้นด้วย   ตามลำดับ แต่เมื่อปีกใหญ่ขึ้นมากก็จะมีผลเสียตามมาคือปีกจะมีแรงต้านกระแสลม ทำให้

เคร่ืองบินเราบินสู้ลมไม่ค่อยได้ดังนั้นการออกแบบเคร่ืองบินจำเป็นต้องรู้เคร่ืองบินท่ีนั้นต้องการจะบินแบบใด เช่น  

บินแบบร่อน ฝึกบิน (เทรนเนอร์)  

 

ตารางที่ 1  พารามิเตอร์ท้ังจัดกลุ่มเครื่องบิน Andy Lennon (1996) [8]   

 

ประเภทเครื่องบิน 

Power Loading Wing Loading  

AR Kg/Cid Oz/Cid g/sq.dm Oz/sq.ft 

ความเร็ว (High Speed) 6-7 200-250 67-79 22-26 4-6 

บินผาดแผง (Sport) 7-8.5 250-300 49-67 16-22 6-8 

ฝึกบินความเร็วต่ำ (Low Speed 

Trainer) 

8.5 ขึน้ไป 300 ขึน้ไป 37-49 12-16 8-10 

เครื่องร่อน (Glider)  - - 25-37 8-12 10-15 

ที่มา: https://www.oocities.org/thaiflyingmodel/Articles/Technic/WS-WP-AR.html 

 

2. คุณลักษณะของเครื่องบินเล็ก  

 เกณฑ์ในการออกแบบอากาศยานพิจารณาการกำหนดคุณลักษณะเร่ิมจากเลือกกลุ่มอากาศยานโดยท่ี 

Andy Lennon [8] แสดงตารางที่ 1 กลุ่มเครื่องบินบังคับวิทยุประเภท  Low Speed Trainer ควรจะม ีWing Loading 12-

16 Oz/ft2 และ AR ประมาณ 8-10  ภาระกรรม (Payload) ผิวนอกของลูกเทนนิสต้มีสีขาวหรือสีเหลืองและกลมเรียบ

เสมอกันท้ังลูกถ้ามีรอยต่อจะต้องไม่ เป็นตะเข็บ  เส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 6.35-6.67 เซนติเมตร (2-2 5.8 

นิ้ว)  น้ำหนักอยู่ในช่วง 56.7-58.5 กรัม (2-2 1.16 ออนซ์) จำนวน 60 ลูก  ไม่น้อยกว่า 3.5 kg  ความยาวปีกไม่น้อย

กว่า 2  เมตร  ด้วยเหตุท่ีขั้นตอนการผลิตแพนอากาศตัดจากโฟมด้วยเส้นลวดความร้อนมักใช้สายกีตาร์ท่ีกำหนดมา

ความยาวไม่เกิน 1 เมตร ต่อปีกหนึ่งข้าง น้ำหนักรวม (Gross Weight ; ) ประมาณการแสดงในตารางท่ี 2 ซึ่งไม่

นอ้ยกว่า 7.5  กิโลกรัม  

https://www.oocities.org/thaiflyingmodel/Articles/Technic/WS-WP-AR.html
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ตารางที่ 2  ประมาณการนำ้หนักท้ังหมด 

รายการ น้ำหนัก (กรัม) 

ตัวลำ พร้อมกล่องบรรจุ Payload  800 

แพนอากาศ (ปีก) สองข้าง ๆ ละ 350 กรัม 700 

แพนหางดิ่ง และแพนหางระดับ 200 

เซอร์โวมอเตอร์จำนวน 5 ตัว 300 

อเิล็กทรอนิกส์ประกอบการบิน 200 

ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟา้ ESC และใบพัด 700 

Landing Gear 300 

แบตเตอร่ี Li-po 6S  800 

น้ำหนักพร้อมบนิรวม 4,000 กรัม (4 kg) 

Payload (เทนนิส 60 ลูก ) 3,500 กรัม (3.5 kg) 
 

 

กำหนดความเร็วในการบินเดินทาง 50-54 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือ 13.8-15 เมตรต่อวินาที เป็นเกณฑ์ใน 

การออกแบบรูปทรงของปีก และตัวแปรท่ีสำคัญอีกประการหนึ่งคือขนาดความกว้างของปีก จากการศึกษางานวิจัย

เกี่ยวกับอากาศยานขนาดเล็กควรมี Aspect Ratio ( ) อยู่ท่ีระหว่าง 8 ถึง 10 ตารางที่ 1 ดังนัน้อากาศยานท่ีออกแบบ 

ตัวลำบรรจุ Payload จำนวน 3 แถว ๆ กว้างละ 20 cm.  จะมีความยาวปีกกาง (Wing Span) (1.2)x2 + ตัวลำ 0.20 

เมตร  เท่ากับ 2.4 เมตร เลอืก Aspect Ratio เท่ากับ 8.5 จะได้ความกวา้งของปีก (Chord) เท่ากับ 0.28 เมตร 

 3. การเลือกแพนอากาศ 

 การพจิารณาเลอืกแพนอากาศอ้างองิงานวจิัยของ   ประสาทพร  วงษ์คำช้าง (2018)  เร่ิมจากการเลอืกแพน

อากาศจำนวน 5 แบบท่ีให้แรงยกสูงท่ีความเร็วต่ำ คือ  S1223, NACA-2411, E397, FX-63137sm และ Clack Y แล้ว

นำมาทดสอบโดยการจำลองในโปรแกรม XFLR5  จากการวิเคราะห์แพนอากาศในช่วงจำนวนเลขเรย์โนลด์ท่ีกำหนด 

แสดงในตารางที ่3 

 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบในช่วงเลขเรย์โนลด์ท่ีกำหนดรูปทรงแพนอากาศ [2] 

 
  

จากตารางท่ี 3 จะเห็นได้ว่าแพนอากาศแบบ S1223  สัมประสิทธ์ิแรงยก  เท่ากับ 1.5425 

แรงต้าน   ปานกลาง และมีอัตราส่วนสัมประสิทธ์ิแรงยกสูงสุด 2.1157 ท่ีมุม 12 องศา มากท่ีสุดเมื่อ
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เปรียบเทียบกับแพนอากาศท้ัง 5 รูปแบบ  แพนอากาศสำหรับสร้างปีก และได้เลอืกมุมปะทะที่ 12 องศา ซึ่งให้ค่า  

สูงสุดเท่ากับ 1.5425  จงึเลอืกแพนอากาศแบบ  S1223  ดังภาพท่ี 1  

 
 

ภาพที่ 1 เลอืกแพนอากาศแบบ S1223  (http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=s1223-il) 

 

 ตัวเลขเรย์โนลด์ (Reynodes Number)  เมื่อขนาดของความกว้างปีก 0.28 เมตร ความเร็วเดินทางปานกลาง

เลอืก 14 m/s (ประมาณ 50 km/hr หรือ 31.5 ไมล์ต่อช่ัวโมง (mph)  ) 

 

     (1) 

 
 

 ข้อมูลการบินและแพนอากาศแบบ S1223 แรงยกของ Airfoil 2D (สองมิติ) ยังต้องได้รับการแก้ไขสำหรับ 

ผลการกระทำของปีกผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=s1223-il (ออนไลน์) 

ท่ีตัวเลขเรย์โนลด์  200,000 -500,000 ดังแสดงในภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพที ่2  ข้อมูลแพนอากาศ S1223   

  

4. แพนหางระดับ (Horizontal Stabilizer) 

      ตำแหน่งของแพนหางระดับห่างจากจุด CG เป็นระยะ 15-25 % ของกางปีก Murat  Vural [13] ปกติมัก

ออกแบบให้ตำแหน่งของบานพับ (Hinge Ling) ของแพนหางดิ่ง และแพนหางระดับอยู่ในแนวเดียวกัน ขนาดของแพน

หางระดับจะมีขนาดประมาณ 20-26% ของพื้นท่ีปีก และขนาดของแพนหางระดับจะแปลผันตามขนาดของแพนหาง

ดิ่ง (Vertical Stabilizer) โดยถ้าแพนหางดิ่งมขีนาด 7% ของพื้นท่ีปีก แพนหางระดับจะมีขนาด 20 % ของพื้นท่ีปีก และ 

ถา้แพนหางดิ่งมีขนาด 12% แพนหางระดับจะมขีนาด 26% แพนหางระดับจะมคี่า Aspect Ratio  3:1  ดังนี้ 

   พื้นท่ีแพนหางระดับ   (2) 

 

http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=s1223-il
http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=s1223-il
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   ส่วนบังคับโมเมนต์ขึ้น-ลง (Elevator) เคลื่อนไหวแพนหางระดับมขีนาดประมาณ 25-30% ของพืน้ท่ีแพนหาง

ระดับท้ังหมด และหน้าตัดแพนอากาศแพนหางระดับเป็นแบบสมมาตรเพื่อลดแรงต้านอากาศเลือกใช้  NACA 0006 

(คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านอากาศยานแห่งชาติ:NACA) คำนวณเป็น 0.13 m2 หรือ 195 ตารางนิ้ว (1.356 ft2)   

AR =2.86  โดยม ี Elevator  40% ของพื้นท่ีท้ังหมด ตำแหน่งการตดิตัง้แพนหางระดับกับลำตัวเคร่ืองบิน ในเคร่ืองบิน

แบบปีกบนระดับจะอยู่ตรงกลางของลำตัวส่วนหางในแนวของเส้น Thrust Line [8] วางแนวเส้นตรงกับมอเตอร์

ขับเคลื่อนในการออกแบบเคร่ืองบินจะมีแนวแกนมาตรฐาน  Datum Line เราจะใช้  Datum Line เพื่ออ้างอิง เช่น

กำหนดว่าเคร่ืองบินจะมี Down Thrust กี่องศาจาก Datum Line หรือมีมุมยกของปีกกี่องศาจาก Datum Line เป็นต้น 

กำหนดให้แพนหางระดับขนานกับ Datum Line เสมอ เพราะต้องการให้เคร่ืองบินท่ีสร้างขึ้นมา มีจุดอ้างอิงอยู่ท่ีแพน

หางระดับ ในภายหลังถ้าเราต้องการว่าเคร่ืองบินมีมุมปีกเท่าไร ก็สามารถใช้ Incidence Meter เช็คได้โดย Set ให้แพน

หางระดับอยู่ในแนวระดับ และวัดค่ามุมเปิดของปีก  

 5. แพนหางดิง่ (Vertical Stabilizer)  

  แพนหางดิ่งหมายถึงพื้นท่ีท้ังหมดรวมแผ่น Rudder  ตำแหน่งของแพนหางดิ่งจะวัดตั้งแต่จุด CG ถึงตำแหน่ง

กึ่งกลางโดยประมาณระยะตำแหน่งจะมีค่าประมาณ 40-50% ของกางปีกท้ังหมดจะมีพื้นท่ีประมาณ 7-12% ของ

พื้นท่ีปีกข้อเสนอแนะในการออกแบบแพนหางดิ่งอาทิเช่น 

- พื้นท่ีของแพนหางดิ่งท่ีอยู่เหนือเส้น Thrust Line จะมพีื้นท่ีประมาณ 70-75% ของพืน้ท่ีแพนหางดิ่งท้ังหมด 

- ถ้าแพนหางดิ่งมคีวามสูงนอ้ยเกินไป หรอืมีรูปร่างหนาเกินไปประสิทธิภาพของแพนหางดิ่งจะต่ำ โดยเฉพาะ

เมื่อเครื่องบินมคีวามเร็วต่ำ  

- นยิมออกแบบแพนแนวตัง้ (Fin) รูปสามเหลี่ยมโดยมีส่วนท่ีกว้างท่ีสุดอยู่ใต้เส้น Thrust Line 

- ถ้าเคร่ืองบินท่ีออกแบบมีมุม Dihedral ของปีกสูงพื้นท่ีของแพนหางดิ่ง จะมีค่าใกล้เคียง 12% ของพื้นท่ีปีก  

ถ้าเคร่ืองบินมีมุม Dihedral ของปีกน้อยหรือไม่มีเลยพื้นท่ีของแพนหางดิ่งจะมีค่าใกล้เคียง 7% ของพื้นท่ี

ปีก 
 

Rudder ส่วนของแพนหางดิ่งท่ีเคลื่อนไหวได้ พื้นท่ีของ Rudder จะประมาณ 30-50% ของพื้นท่ี แพนหางดิ่ง 

ท้ังหมด เครื่องบินปีกสูงหรือเครื่องบิน Trainer จะมีพื้นท่ีของ Rudder ประมาณ 30% ของพืน้ท่ีแพนหางดิ่ง ดังนี้  

  พื้นท่ีแพนหางระดิ่ง   (3) 

 
 

6. การออกแบบตัวลำ (Fuselage) 

 ลำตัว (Fuselage)  เป็นส่วนสำคัญท่ีเป็นแกนกลางให้กับส่วนต่าง ๆ เป็นตัวยึดส่วนประกอบชิ้นอื่น ๆ เช่น ปีก  

ชุดขับเคลื่อน ชุดพวงหาง อยู่ใน Alignment และลำตัวของเคร่ืองบินยังต้องมีพื้นท่ีพอท่ีจะวางอุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุม

อื่น ๆ เช่น  Servo  Receive  Battery Pack  และ Payload  การออกแบบลำตัวต้องให้มีพื้นท่ีว่างพอให้อุปกรณ์เหล่านี้

ทำงานได้ และท่ีสำคัญผู้ออกแบบต้องออกแบบให้สามารถบำรุงอุปกรณ์ต่างได้ เช่นต้องสามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอร่ี 

สามารถถอดประกอบชุด Servo ได้ สามารถถอดประกอบชุดขับเคลื่อนได้ ความยาวลำตัวก็มีส่วนช่วยในการรักษาระดับ

การทรงตัว  ถ้ายาวมากก็จะทรงตัวดี  โดยไม่จำเป็นตอ้งมหีางท่ีใหญ่มาก เช่นลูกธนู  แต่ถ้าลำตัวสั้น ก็ต้องเพิ่มขนาดพื้นท่ี

หางท้ังแนวดิ่งแนวระดับจะได้ทรงตัวได้ดีขึ้น  แต่ท้ังนี้จะมีผลต่อการเลี้ยวและขึ้นลงด้วย คือถ้าลำตัวยาว ก็จะเลี้ยวตีวง

กว้าง ถ้าลำตัวสั้นก็จะเลี้ยวได้วงแคบว่องไว อาจไวมากจนควบคุมไม่ทัน การออกแบบลำตัวเคร่ืองบินรูปร่างถูกกำหนด

ด้วยพื้นท่ี Payload ตามภารกิจบรรทุกลูกเทนนสิ เส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 6.35-6.67 เซนตเิมตร (2-2 5.8 นิ้ว)  น้ำหนัก
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อยู่ในช่วง 56.7-58.5 กรัม (2-2 1.16 ออนซ์) จำนวน 60 ลูก  ไม่น้อยกว่า 3.5 kg และขนาดของลำตัวแบบดังแสดงในรูป

ท่ี 3  จำเป็นต้องมีการกำหนดเส้น Thrust Line เพื่อใช้เป็นเส้นสำหรับอ้างอิง (Reference line) ตามปกติเราจะกำหนดให้

เส้น Thrust Line เป็นเส้นท่ีอยู่ในแนวระดับ เพราะแนวบินของเคร่ืองบินจะอยู่ในแนวระดับ เมื่อได้ Thrust Line แล้ว เราก็จะ

สามารถออกแบบการติดตั้งปีก ชุดพวงหาง และเครื่องยนต์ โดยใช้ Thrust Line เป็นเส้นอ้างอิง สิ่งท่ีสำคัญมากคือต้อง

ออกแบบให้ลำตัวเคร่ืองบินมคีวามแข็งแรงมากท่ีสุด และจะตอ้งเบาท่ีสุดเท่าท่ีทำได้  

 

   
ก) ประกอบเสร็จพร้อมบิน   ข) แยกช้ินส่วนสำหรับการเคลื่อนย้าย 

ภาพที ่3  ตน้แบบเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ 
 

7. การจำลองอากาศพลศาสตร์ด้วยโปรแกรม XFLR5 

 การจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณโปรแกรม XFLR5 (http://www.xflr5.tech/xflr5.htm) โดยใช้วิธีการ

วอร์เทคแลททิซ :Vortex Lattice Method  มวีัตถุประสงค์คือต้องการจำลองหาแรงยกของปีกแพนอากาศ S1223 แพน

หางดิ่ง และแพนหางระดับ ท่ีออกแบบเมื่อเปลี่ยนแปลงความเร็วของกระแสอากาศ ปรับมุมควบคุมการบินและมุม

ปะทะปีก ท่ีตัวเลขเรยโ์นลดเ์ท่ากับ 242,000 การปรับมุมปะทะปีกดังแสดงในภาพท่ี 4 ผลลัพธ์ตามตารางที่ 4 

 

 
 

ภาพที่ 4 ปรับมุมปะทะปีก (AoA)  จาก 2-12 องศา 

 

http://www.xflr5.tech/xflr5.htm
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ตารางที่ 4 ผลการจำลองการบินปรับมุมปะทะปีก 

กำหนดความเร็ว 10 m/s 

มุมปะทะปีก (องศา) 12 10 5 2 

มุมควบคุมการบิน (องศา) 0 0 0 0 

 1.54 1.407 1.087 0.837 

 0.139 0.124 0.083 0.053 

Efficiency 0.693 0.649 0.577 0.540 

 11.085 11.384 13.094 15.930 

  

จำลองกระแสอากาศผ่านปรับมมุควบคุมการบินดังรูปท่ี 5  โดยกำหนดมุมปะทะปีกเท่ากับ 10 องศา รักษา

ระดับความเร็วท่ี 10 m/s ปรับเปลี่ยนมุมควบคุมการบิน จาก -2 ถึง 15 องศา ผลการจำลองแสดงในตารางที่ 5  

 

  
 

     ภาพที่ 5  แบบจำลองกระแสอากาศเมื่อปรับมุมก้มเงย        ภาพที่ 6 มุมควบคุมการบิน -2 องศา   สูงสุด 2.61 

 

ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงมุมการบินท่ีมุมปะทะปีก 10 องศา ความเร็ว 10 m/s 

กำหนดความเร็ว 10 m/s 

มุมปะทะปีก (AoA)  = 10 องศา 

มุมควบคุมการบิน (องศา) 15 12 10 8 5 2 0 -2 

 2.377 2.2 2.081 1.955 1.756 1.549 1.407 1.269 

 0.310 0.269 0.242 0.216 0.179 0.145 0124 0.104 

Efficiency 0.738 0.730 0.724 0.715 0.698 0.673 0.649 0.618 

 7.667 8.185 8.58 9.035 9.811 10.715 11.384 12.086 

 
ค่าสัมประสิทธ์ิกำลังงานแสดงการเปลี่ยนพลังงานจลน์ในลมให้เป็นพลังงานกลแสดงให้มไีด้ประสิทธิภาพ 

สูงสุดเกิน 16/27 (ร้อยละ 59)  กำลังที่สกัดลม (P) ขึน้อยู่กับสัมประสิทธ์ิกำลังงาน (Power Coefficient: Cp) ดังนี ้ 

  

      (4) 
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กำลังสูงสุดท่ีสามารถสกัดลมตามกฎของเบ็ตซ์ = = 16/27  ค่าสัมประสิทธ์ิกำลังงานสูงสุด  

ดังนั้น  ค่าสัมประสิทธ์ิกำลังสกัดลม  ท่ีอัตราความเร็ว 10 m/s มุมปะทะปีก 10 องศา  

นำไปจำลองเคร่ืองบินเล็กเมื่อควบคุมมุมการบิน หรือมุมก้มเงยดังแสดงในรูปท่ี 6 พบว่าท่ีมุม 15 องศาควบคุม   

สูงสุด 12.53   มุมควบคุมการบิน 10 องศา   สูงสุด 9.36  มุมควบคุมการบิน 8 องศา  สูงสุด 8.08   

 

 8. การเลือกมอเตอร์สำหรับระบบขับเคลื่อน   

 โปรแกรม eCalc (https://www.ecalc.ch/motorcalc.php) ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ผลิตเคร่ืองบินเล็กบังคับวิทยุ เป็น

ทางเลือกหนึ่งท่ีน่าสนใจทำให้ประมาณการกำลังไฟฟ้าท่ีใช้ประสิทธิภาพมอเตอร์ เวลาในการบิน อุณหภูมิมอเตอร์ แรงขับ

ต่อน้ำหนัก โดยป้อนค่าพารามิเตอร์ท่ีต้องการพบว่าท่ี WTO  7 kg  Static Thrust 3,188 g. ความเร็วรอบ 6,625 rpm  กำลัง

ขับเคลื่อนต่อน้ำหนัก 0.46:1 กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย 581 วัตต์ เมื่อผลท่ีได้เปรียบเทียบกับการทดสอบในภาพท่ี 7 ได้ผลลัพธ์ 

ท่ีใกล้เคียงกัน 

       
ก) แท่นรางสไลด์ มอเตอร์ และอุปกรณ์เครื่องมือวัด  ข) ผลการทดสอบ แรงขับ กำลงัไฟฟา้ และ

ความเร็ว 

ภาพที่ 7 การทดสอบระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟา้ไร้แปลงถ่าน  

 

9. แบตเตอรี่ลเิทียมโพลิเมอร ์

 แบตเตอร่ีลิเทียมพอลิเมอร์ (LiPo) [11] เป็นแบตเตอร่ีท่ีนำกลับมาชาร์จใหม่ได้  แต่ละเซลจะมีแรงดันต่ำสุด 2.7V 

และสูงสุด 4.23V เพื่อป้องกันความเสียหายมักจะใช้งานเพียง 80% ของความจุสูงสุดท่ีแรงดัน 3.72-3.74V คุณสมบัติ

การเปลี่ยนแปลงแรงดันเป็นแบบ Exponential Zone จากนั้นแรงดันไฟฟ้าจะค่อนข้างคงท่ี ซึ่ งเรียกว่า Nominal Zone  

เมื่อผ่านไปช่วงหนึ่งแรงดันไฟฟา้ตลลงรวดเร็วซึ่งเป็นการสิน้สุดการใช้งานแบตเตอร่ี ดังแสดงในภาพท่ี 8 

 

 
 

ภาพที่ 8 การเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟา้ในเซลของแบตเตอร่ีเมื่อถูกใชง้าน 

https://www.ecalc.ch/motorcalc.php
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 Lance W. Traub [14] ได้นำ Peukert Effect ไปคำนวณหาพิสัยการบิน โดย Peukert Effect  คือการท่ีความจุ

แบตเตอร่ีใช้ได้จริงลดลงตามอัตราการกินกระแส แรงดันไฟฟ้า ของแบตเตอร่ีถูกกำหนดให้ลดลงอย่างเป็นเชิงเส้น 

อย่างไรก็ตามในบทความนี้ยังไม่ได้มีการทดสอบจริงแต่อย่างใดเป็นเพียงแต่การแสดงผลลัพธ์โดยคำนวณจาก

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เท่านั่นโดยอากาศยานต้องการรักษากำลังท่ีให้กับมอเตอร์เพื่อรักษาความเร็ว  จึงได้เสนอ

ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังไฟฟ้าของแบตเตอร่ีท่ีเปลี่ยนไปตามการลดลงของความจุ  โดยใช้ข้อมูลการทดสอบอัตรา

การจ่ายกระแสคงท่ีสำหรับ  แบตเตอร่ีความจุเดียวกันดังภาพท่ี 8 และดังสมการต่อไปนี้  

 

                                                                                                  (5) 

 

จากสมการท่ี  5  ผลคูณของอัตราการจ่ายกระแสยกกำลัง  และ  แรงดันไฟฟ้าปริมาณการจ่ายกระแส

แล้วหนึ่ง ( ) จะเท่ากับค่าคงท่ีโดย =0.05 สำหรับแบตเตอร่ี  LiPo ใดๆ  ซึ่งผู้วิจัยสามารถหา  ได้โดยการใช้วิธี  

Non-linear Least Squares Minimization ซึ่งปรากฏในโปรแกรม MATLAB  โดยค่า =0.05 ไม่เหมาะกับการทำนาย

พฤติกรรมของ LiPo  ท่ีใช้งานท่ีอุณหภูมิต่ำกว่า -20 องศาเซลเซียส การคำนวณสมรรถนะด้านระยะเวลาในการบิน 

(Endurance :E ) จากการศึกษาใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน ซึ่งแหล่งพลังงานหลักของอากาศยานขึ้นอยู่กับ

แบตเตอร่ีมอเตอร์ไฟฟ้าและใบพัดของอากาศยาน  โดยน้ำหนักของแบตเตอร่ี ท่ีเลือกใช้จะขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของ

แบตเตอร่ี  ความจุไฟฟ้าของแบตเตอร่ี ประสิทธิภาพของมอเตอร์ และประสิทธิภาพของใบพัด โดยสมรรถนะด้าน

ระยะเวลาการบิน ของอากาศยานไร้คนขับแบบใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีเป็นตัวขับเคลื่อน สามารถคำนวณได้

จากสมการท่ี 6 ดังนี้ 

 

  (6) 

 

ซึ่ง  ,  คือน้ำหนักรวมท้ังลำของอากาศยาน และน้ำหนักแบตเตอร่ี ส่วน 𝑒 คือ ความจุไฟฟ้า 

ของแบตเตอร่ี    คืออัตราส่วนของแรงยกต่อแรงต้าน 𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 คือประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้า 𝜂𝑝𝑟𝑜𝑝 คือ

ประสิทธิภาพของใบพัด และ 𝑉 ความเร็วของอากาศยาน 

 10.  อเิล็กทรอนิกส์ประกอบการการบิน (Avionic) 

 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการบินท่ีใช้ระบบสื่อสาร  ระบบนำร่อง การแสดงผล และการจัดการระบบ 

ต่าง ๆ  ในตัวลำเคร่ืองบินเล็ก ดังรูปท่ี 9 และ 10 ประกอบด้วย GPS/GNSS โมดูลวัดแรงดัน กระแสไฟฟ้า OSD  

(On Screen Display) หน่วยประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์ และชดุส่งสัญญาณภาพ VTx ความถี่ 5.8 GHz 
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ภาพที ่9  ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟา้ และ Avionic ภาพที่ 10 ภาครับสัญญาณ VRx  แสดงผลบนจอสมาร์ทโฟน  

 

ผลการศึกษา 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากบันทึกการบิน 

 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการบินทำหน้าท่ีเสมือนกล่องบันทึกการบิน (Log Flying) จัดเก็บในรูปแบบ

ไฟล์  VDO ส่งภาพย่านความถี่ 5.8 GHz มายังเคร่ืองรับ VRx เชื่อมต่อ OTG สมาร์ทโฟน ภาคพื้นดนิรูปท่ี A)  หลังจาก

นัน้นำบันทึกการบินมาเก็บบนโปรแกรม Excel ท่ีเวลาทุก ๆ 1 วินาที ผลการทดสอบขีดความสามารถของเครื่องบินเล็ก

ท่ีออกแบบสร้างขึ้นเบื้องต้น  กับการบินเมื่อใช้แบตเตอร่ี Li-Po 6 เซลล์ขนาดพิกัด 3,300 mA/hr  ท่ีน้ำหนักพร้อมบิน 

3.8  5.0  และ 6.2 kg ตามภารกิจท่ีกำหนด อาทิเช่น การ Take Off  ความเร็วร่วงหล่น  และความเร็วสูงสุด เป็นต้น 

1.1 การ Take Off น้ำหนักพร้อมบนิ 6.2 kg 

ผลการทดสอบอัตราการไตร่ขึ้นบินต้องมีระยะท่ีกำหนดไม่เกิน 50 เมตร จากผลการทดสอบท่ีน้ำหนัก

พร้อมบิน 6.2 kg บันทึกการบินในภาพท่ี 11 พบว่ามีระยะ Take Off ประมาณ 45-50 เมตร ท่ีความเร็ว 30 km/hr ใช้

พลังงานสูงสุด 1,000 วัตต์ 
 

 
ภาพที ่11  แรงขับในขณะทำการ Take Off WTO = 6.2 kg    ภาพที ่12   พกิัดกำลังไฟฟา้ WTO= 6.2 kg 
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1.2 พิกัดกำลังขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า 

กำลังขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าไร้แปรงถ่านเบอร์ N5065 380 KV ควบคุมความเร็ว ESC  80 A กับ

ใบพัด APC 14x8 วัดความเร็วรอบ 8,400 rpm พลังงานจากแบตเตอร่ี Lipo 6S  พิกัด 3,300 mA/hr  นำไปติดตั้งกับ

เครื่องบินทดสอบบินในแต่ละภารกิจ ดังภาพท่ี 12   

1.3 การทดสอบความเร็วอัตราร่วงหล่น (Speed Stall) 

การสูญเสียแรงยกท่ีเคยมีทำให้ไม่สามารถเกาะอากาศต่อไปได้และเกิดอาการร่วงหล่นจากเคร่ืองบิน 

มีความเร็วต่ำกว่าค่า Stall Speed ค่าความเร็วต่ำสุด ท่ีทำให้เครื่องบินลอยอยู่ในอากาศได้ ก็จะทำให้เข้าสู่ภาวะร่วงหล่น

จากการทดสอบเมื่อนำข้อมูลบันทึกการบินมาพิจารณาได้ดังภาพท่ี 13-15 ได้ผลลัพธ์การบินเทียบกับโปรแกรม 

คำนวณ Wing Loading  Area และ Stall Speed  เข้าถึงข้อมูลได้ท่ี https://rcplanes.online/calc_stallspeed.htm ได้ผลลัพธ์

ใกล้เคียงกัน 
 

 

  
ภาพที ่13  น้ำหนักพร้อมบิน WTO = 3.8 kg  ภาพที่ 14 นำ้หนักพร้อมบิน WTO = 5.0 kg  

 

 
ภาพที่ 15  ผลการทดสอบนำ้หนักพร้อมบิน WTO = 6.2 kg (ตัวลำ 3.8 kg  และนำ้หนกับรรทุก 2.4kg) 

 

https://rcplanes.online/calc_stallspeed.htm
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สรุปผลและอธิปรายผล 
การรวบรวมความรู้และทักษะด้านวศิวกรรมนำไปใชก้ับการออกแบบท่ีประสบความสำเร็จ ตามหลักอากาศ

พลศาสตร์ เคร่ืองบินเล็กโครงสร้าง อลูมเินยีมรวมกับไมบั้สซาปีกจะทำจากโฟมตัดด้วยลวดความร้อนผ้าใยแก้วเสริม 

เทปใยสับปะรด ส่วนหัวยึดแท่นมอเตอร์ของเครื่องบินจะมคีาร์บอนไฟเบอร์วางอยู่บนไมบั้ลซา ประกอบโดยใช้สกรูและ

กาว ลำตัวก็จะถูกเคลือบด้วยสติกเกอร์ หรือวัสดุอื่น ๆ ในลักษณะคล้ายกันเพื่อให้ทนต่อแรงกระแทกสูง จากการ

ทดสอบยังแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้โดยสารแทนด้วยลูกเทนนิสท่ีเพิ่มขึ้นมคีวามสำคัญมากกว่าการเพิ่มน้ำหนักบรรทุก 

ระยะทางและเวลาการบิน การเพิ่มความจุแบตเตอร่ีส่งผลให้น้ำหนักตัวลำด้วย  ถึงแม้ว่าการทดสอบบินในพื้นท่ี

จำเพาะยังไม่ได้ทดลองขนส่งจริงตามวัตถุประสงค์ แต่ก็ทำให้ได้ข้อมูลและการออกแบบโครงสร้างเครื่องบินเล็กขนาด

ใหญ่แข็งแรงเหมาะสมกับภาระกิจ การประยุกต์ใช้เคร่ืองบินเล็กบังคับด้วยวิทยุขนส่ง มีแนวคิดเร่ิมแรกจากการส่ง

อุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังพื้นท่ีห่างไกล หรือในจุดท่ีไม่สามารถใช้การขนส่งแบบปกติได้ ซึ่งเป็นท่ีทราบกันดีว่า

ลักษณะของการขนส่งดว้ยโดรนแตกต่างจากการขนส่งท่ัวไปด้วยสามารถขนส่งในพืน้ท่ีมขี้อจำกัด ตอบโจทย์การขนส่ง

แบบเดลิเวอร่ี ยิ่งไปกว่านั้นโดรนยังมีข้อแตกต่างท่ีชัดเจน กระบวนการทำงานท่ีแม่นยำผ่านการคำนวณพื้นท่ีลงจอด 

และระบบความปลอดภัยท่ีจะช่วยลดการสูญหายหรือชำรุดของสินค้า  
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การศกึษาสภาวะการอบแห้งลูกเดือยด้วยตู้อบลมร้อนแบบลมหมุนเวียนควบคุม

อุณหภูมิและความชื้นด้วยการเปิด-ปิดช่องระบายอากาศ 

The study on drying condition of millet circulating hot air oven temperature and 

humidity control by opening-closing vents 
 

ณัฐพล วิชาญ1*, กันยาพร ไชยวงศ1์ และ สุรชัย อิม้ทับ1 

Nattapon Wichan1* Kanyaporn Chaiwong1 Surachai Imtub1  
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการทดลองศึกษาสภาวะการอบแห้งลูกเดือยด้วยตู้อบลมร้อนแบบลมหมุนเวียนควบคุมอุณหภูมิ

และความชื้นด้วยการเปิด-ปิดช่องระบายอากาศ ทำการทดลอง 3 กรณี คือ กรณีท่ี 1 เปิดช่องระบายอากาศเป็นเวลา  

1 ชั่วโมง กรณีท่ี 2 เปิดช่องระบายอากาศเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และกรณีท่ี 3 เปิดช่องระบายอากาศเป็นเวลา 3 ชั่วโมง โดย

การอบลูกเดือยจะใช้อุณหภูมิในการอบอยู่ท่ี 90 ๐C มีการวัดค่าอุณหภูมิ และน้ำหนักของลูกเดือยทุก ๆ 1 ชั่วโมง จนลูก

เดือยมีความชื้นสุดท้ายต่ำกว่า 10 %d.b. ถึงสิ้นสุดการอบลูกเดือย ความเร็วลมภายในตู้อบ 2 m/s โดยช่องระบายอากาศ

จะมีพื้นท่ี 3,000 cm2 จากผลการทดลองพบว่าการอบแห้งลูกเดือยกรณีท่ี 2 เปิดช่องระบายอากาศเป็นเวลา 2 ชั่วโมง 

เป็นสภาวะท่ีทำให้อัตราการอบแห้งสูงท่ีสุด โดยมีอัตราการอบแห้งสูงท่ีสุดอยู่ ท่ี 81.15 kg water/kg dry matter hr 

สามารถลดความชื้นของลูกเดือยจาก 391.5 %d.b. เหลือ 9.3 %d.b. ซึ่งตรงตามท่ีกำหนดไว้คือ 10 %d.b. ภายใน

ระยะเวลา 8 ชั่วโมง 
 

คำสำคัญ:  ลูกเดอืย, การอบแห้ง, ลมหมุนเวยีน  
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Abstract  
 This research was an experiment to study the conditions of drying of millet by using a hot air oven with a 

circulating air dryer to control the temperature and humidity by opening - closing vents system. The experiment 

was conducted in 3 cases. Case 1 Open the vent for 1 hour, Case 2 Open the vent for 2 hours and Case 3 Open 

the vent for 3 hours. Millet conditions of drying is 90 °C, the air velocity inside the oven is 2 m/s with the ventilation 

openings having an area of 3,000 cm2. The measured were temperature and weight of the millet every 1 hour 

until the millet's final moisture content is less than 10 %d.b. From the experimental results, it was found that drying 

the millet case 2 with the ventilation opening for 2 hours was the condition that caused the highest drying rate. The 

highest drying rate was 81.15 kg water/kg dry matter hr. The humidity of millet was reduced from 391.5 %d.b. to 

9.3 %d.b., which was defined as 10 %d.b. within 8 hours. 
 

Keywords:  Millet, Drying Conditions, Circulating Air Dryer 
 

บทนำ 

ลูกเดือย (Job's Tears) ชื่อวิทยาศาสตร์ (Coix lacryma-jobi L. var. mayuen (Rorman.) Stapf) เป็นธัญพืช 

เป็นพืชตระกูลเดียวกับข้าว มีลักษณะลำต้นและใบคล้ายข้าวโพด แต่ใบเล็กและผิวเรียบเนียนกว่าใบข้าวโพด แตกกอ

และออกรวงคล้ายข้าว เม็ดมีลักษณะกลม ๆ รี ๆ เมล็ดมีความยาว 8-12 mm รสชาติออกมันเล็กน้อย (ธนัญญา 

เทียนไชย และคณะ, 2555) ในลูกเดือยประกอบสารอาหารหลากหลายชนิด ซึ่งเป็นสารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อ

ร่างกายมนุษย์ ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงสารอาหารของลูกเดอืยในปริมาณ 100 g (กนกอร พวงระย้า, 2560) 

ส่วนประกอบและคณุคา่ทางอาหาร ปริมาณ 

พลังงาน 378 kcal 

น้ำ 8.67 ml 

โปรตนี 11.02 g 

ไขมันท้ังหมด 4.22 g 

คาร์โบไฮเดรต 72.85 g 

ไฟเบอร์ 8.5 g 

แคลเซียม 8 mg 

ธาตุเหลก็ 3.01 mg 

ฟอสฟอรัส 285 mg 

โพแทสเซียม 195 mg 

โซเดยีม 5 mg 

สังกะสี 1.68 mg 

วติามมนิ B6 0.384 mg 

โฟเลท 85 µg 

วติามนิ E 0.05 mg 
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ส่วนประกอบและคณุคา่ทางอาหาร ปริมาณ 

วติามิน K 0.9 µg 

กรดไขมันอ่ิมตัว 0.723 g 

กรดไขมันอ่ิมตัวเชงิเดี่ยว 0.773 g 

กรดไขมันอ่ิมตัววเชงิคู่ 2.134 g 

คอเรสเตอรอล 0 mg 
 

 

ปัจจุบันการนําลูกเดือยมาใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างผลิตภัณฑ์ขายตามท้องตลาดยังมีน้อย เนื่องจากผู้ขายส่วน

ใหญ่นิยมนําลูกเดือยมาใช้เป็นเพียงส่วนผสมในน้ำเต้าหู้หรือขนมหวานเท่านั้น ไม่นิยมนําไปแปรรูป แต่จากการสํารวจ

งานวจิัย ยังพบการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลูกเดือยอยู่บ้าง ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำลูกเดอืย โดยการผลิต

น้ำลูกเดือยจากลูกเดือยท้ังเมล็ด ของ สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ (2548) หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ

จากแป้งลูกเดือย (สุกัญญาและคณะ, 2556) เป็นต้น จากงานวิจัยดังกล่าว การนำลูกเดือยมาแปรรูปเพื่อพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ จึงเป็นแนวทางหนึ่ งในการนำลูกเดือยมาใช้ประโยชน์ให้ เกิด 

ความหลากหลาย เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค อีกท้ังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตร โดยงานวิจัยน้ี  

มีวัตถุประสงค์เพื่อสภาวะท่ีเหมาะสมในการอบแห้งลูกเดือยด้วยตู้อบลมร้อนแบบลมหมุนเวียนควบคุมอุณหภูมิและ

ความชื้นด้วยการเปิด-ปิดช่องระบายอากาศ 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการอบแห้งลูกเดือยด้วยตู้อบลมร้อนแบบลมหมุนเวียนควบคุมอุณหภูมิและ

ความชื้นด้วยการเปิด-ปิดช่องระบายอากาศ 
 

วธิีวทิยาการวจิัย 

วตัถุดิบที่ใช้ในการทดลอง 

ลูกเดือยท่ีใช้ในการทดลองแต่ละคร้ังต้องผ่านการทำให้สุกด้วยการต้มเป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง สำหรับ

กระบวนการอบลูกเดอืยจะใช้ลูกเดอืยปริมาณ 100 กิโลกรัมหลังจากผ่านการทำให้สุกด้วยการตม้เรียบร้อยแลว้ 

 

   
            A. ลูกเดอืยดิบ              B. ลูกเดอืยผ่านกระบวนการต้ม 

ภาพที่ 1 ลูกเดอืยท่ีใชใ้นการทดลอง 
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 
 ตู้อบลมร้อนแบบลมหมุนเวียนท่ีใช้ในการทดสอบมีหลักการทำงานดังนี้ เร่ิมจากชุดหัวเตาให้ความร้อนจะให้

ความร้อนแก่ตู้อบและเกิดอากาศร้อนบริเวณหัวเตา หลังจากนั้นพัดลมกรงกระรอกจะทำหน้าที่พาความร้อนท่ีเกิดขึ้น

ป้อนเข้าสู่บริเวณห้องอบ โดยลมร้อนจะถูกกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอด้วยครีบดักลม ภายในตู้อบจะมีการติดตั้ง

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิร่วมกับเซนเซอร์วัดความชืน้จำนวน 3 จุด ส่วนท้ายของตู้อบจะมีช่องระบายอากาศและความชื้นท่ี

สามารถปิด – เปิดได ้เพื่อการระบายอากาศและความชื้นภายในตูอ้บ ซึ่งถ้าหากอุณภูมิและความชื้นภายในตูอ้บเกินค่าท่ี

ตอ้งการ สามารถเปิดช่องระบายอากาศและความชืน้เพื่อไล่อากาศและความชื้นภายในตูอ้บได้ แต่ถ้าหากปิดช่องระบาย

อากาศและความชื้น อากาศร้อนในตูอ้บจะถูกหมุนเวยีนกลับมาใชใ้หม่อีกคร้ังเพื่อลดการสูญเสียพลังงาน 

 

 
 

   
 

ภาพที่ 2 ตูอ้บลมร้อนแบบลมหมุนเวยีน 

 

วิธีการทดลอง 
 การทดลองอบลูกเดือยจะใช้อุณหภูมิในการอบอยู่ท่ี 90 ๐C มีการวัดบันทึกค่าอุณหภูมิ 3 ตำแหน่ง ได้แก่

บริเวณหัว กลาง และท้ายของตู้อบ มีการวัดค่าอุณหภูมิ และน้ำหนักของลูกเดือยทุก ๆ 1 ชั่วโมง จนลูกเดือยมี

ความชื้นสุดท้ายต่ำกว่า 10 %d.b. ถึงสิ้นสุดการอบลูกเดือย ความเร็วลมภายในตู้อบ 2 m/s ทำการทดลอง 3 กรณี 

คือ กรณีท่ี 1 เปิดช่องระบายอากาศเป็นเวลา 1 ชั่วโมง กรณีท่ี 2 เปิดช่องระบายอากาศเป็นเวลา 2 ชัว่โมง และกรณีท่ี 

3 เปิดช่องระบายอากาศเป็นเวลา 3 ชั่วโมง โดยช่องระบายอากาศจะมีพืน้ท่ี 3,000 cm2 
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การวิเคราะห์กระบวนการอบแห้ง 

ความชืน้วสัด ุ(เทวรัตน์ ตรีอำนรรค, 2563) 

ปริมาณความชื้นของวัสดุจะอธิบายอยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ  ความชื้นมาตรฐาน

เปียก และความชื้นมาตรฐานแหง้ 

 ความชื้นมาตรฐานเปียก จะแสดงน้ำหนักของน้ำท่ีมีอยู่ต่อน้ำหนักรวมของวัสดุ โดยปกติจะแสดงอยู่ในรูป

เปอร์เซ็นต์ ปริมาณความชื้นมาตรฐานเปียกนยิมใชใ้นทางการค้า เขยีนเป็นสมการได้ดังนี้ 
     

        (1) 

 

  

 ความชื้นมาตรฐานแหง้ ซึ่งจะใชใ้นงานวิจัยทางวศิวกรรมและวทิยาศาสตร์ เนื่องจาก dry matter ของวัสดุไม่

เปลีย่นแปลงในระหว่างการอบแห้ง ดังนัน้จึงง่ายในการวิเคราะหก์ารถ่ายเทความชื้น ความชื้นมาตรฐานแหง้หาไดจ้าก

สมการดังนี ้

 

       (2) 
 

 เมื่อ  Mw คือ ค่าความชื้นมาตรฐานเปียก (%w.b.)  

   Md คือ ค่าความชื้นมาตรฐานแห้ง (%d.b.)  

   w คือ มวลของความชื้น 

   d คือ มวลแห้งของวัสด ุ

 

การประเมินสมรรถนะของการอบแห้ง (วสนัต์ จีนธาดา และคณะ, 2561) 

 การประเมินสมรรถนะของการอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนแบบลมหมุนเวียน จะทำการประเมินจากอัตราการ

อบแห้ง (Drying Rate, DR) โดยพิจารณาจากปริมาณน้ำท่ีระเหยออกจากวัสดุต่อระยะเวลาในการอบแห้ง ซึ่งมีหน่วย

เป็นกิโลกรัมต่อชั่วโมง (kg/hr) ดังสมการท่ี (5) 

 

     (3) 

  

 เมื่อ  DR คือ อัตราการอบแห้ง 

   Mt+Δt คือ ความชื้นของวัสดุก่อนการอบแห้งในช่วงเวลา Δt 

   Mt คือ ความชื้นของวัสดุท่ีช่วงเวลาใด ๆ 

   Δt คือ ช่วงเวลาท่ีใชใ้นการอบแห้ง 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

ผลการศึกษา 
จากวธีิการทดลองท่ีกล่าวมาข้างตน้ ทดสอบโดยใชลู้กเดอืยท่ีผ่านการต้มเป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง ปริมาณ 100 

กิโลกรัมต่อการทดลอง ทำการทดลองโดยการเปิดช่องระบายอากาศ คือ กรณีท่ี 1 เปิดช่องระบายอากาศเป็นเวลา  

1 ชั่วโมง กรณีท่ี 2 เปิดช่องระบายอากาศเป็นเวลา 2 ชัว่โมง และกรณีท่ี 3 เปิดช่องระบายอากาศเป็นเวลา 3 ชั่วโมง โดย

ช่องระบายอากาศจะมพีื้นท่ี 3,000 cm2 โดยได้ผลการทดลองดังนี้ 

กรณีที่ 1 เปิดช่องระบายอากาศเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 

ลูกเดือยท่ีใช้ในการทดลองมีค่าความชื้นลูกเดือยเร่ิมต้น 375.0 %d.b. อุณหภูมิท่ีใช้ในการอบคือ 90 ๐C 

ความเร็วลมท่ีใชใ้นการอบแห้ง 2 m/s โดยอุณหภูมิเร่ิมต้นภายในตู้อบมคี่า 35.0 ๐C ในช่วง 1 ชั่วโมงแรกที่มีการเปิดช่อง

ระบายอากาศ พบว่าอุณหภูมิภายในตู้อบ 57.3 ๐C ความชื้นของลูกเดือยมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง อัตราการอบแห้งอยู่

ในช่วง 28.12 - 67.90 kg water/ kg dry matter, hr ในช่วง 1 ชั่วโมงแรกอุณหภูมิจะต่ำกว่าอุณหภูมท่ีิต้ังค่าไว ้และอัตรา

การอบแห้งจะมีค่าสูงเนื่องจากมกีารเปิดช่องระบายอากาศ ขนาด 3,000 cm2 จึงทำใหอ้ากาศร้อนภายในตู้อบถูกระบาย

ออกไปจากตู้อบพร้อมกับความชื้นของลูกเดือย เมื่อเปิดช่องระบายอากาศครบ 1 ชั่วโมง ทำการปิดช่องระบายอากาศ

ทันที พบว่าอุณหภูมิจะเพิ่มขึน้จนถึง 90 ๐C ตามค่าอุณหภูมิการอบท่ีตั้งไว้ ความชื้นของลูกเดือยและอัตราการอบแห้ง

ยังมีการลดลงอย่างต่อเนื่องและคงท่ี ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงท่ีเรียกว่า ปริมาณความชื้นวิกฤติ และจะเร่ิมลดลงอย่างช้า ๆ  

เมื่อเข้าสู่ชั่วโมงท่ี 7 ของการอบ เมื่ออบลูกเดือยถึงชั่วโมงท่ี 13 พบว่าความชื้นของลูกเดือยมีค่าเท่ากับ 9.4 %d.b.  

ซึ่งตรงตามเป้าท่ีต้ังไว ้คือ ต่ำกว่า 10 %d.b. 

 

 
 

ภาพที ่3 เปรียบเทียบอุณหภูมิกับเวลา กรณเีปิดช่องระบายอากาศเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

 
 

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบปริมาณความชืน้กบัเวลา กรณีเปิดช่องระบายอากาศเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 

 

 
 

ภาพที่ 5 เปรียบเทียบอัตราการอบแห้งกับเวลา กรณีเปิดช่องระบายอากาศเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 

 

กรณีที่ 2 เปิดช่องระบายอากาศเป็นเวลา 2 ชั่วโมง 

ลูกเดือยท่ีใช้ในการทดลองมีค่าความชื้นลูกเดือยเร่ิมต้น 391.5 %d.b. อุณหภูมิท่ีใช้ในการอบคือ 90 ๐C 

ความเร็วลมท่ีใช้ในการอบแห้ง 2 m/s โดยอุณหภูมิเร่ิมต้นภายในตู้อบมีค่า 35.3 ๐C ในช่วง 2 ชั่วโมงแรกท่ีมีการเปิดช่อง

ระบายอากาศ พบว่าอุณหภูมิภายในตู้อบ 58 – 60 ๐C ความชื้นของลูกเดือยมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง อัตราการอบแห้ง

อยู่ในช่วง 47.78 – 81.15 kg water/ kg dry matter hr ในช่วง 2 ชั่วโมงแรกอุณหภูมจิะต่ำกว่าอุณหภูมิท่ีต้ังค่าไว ้และอัตรา

การอบแห้งจะมีค่าสูงเนื่องจากมีการเปิดช่องระบายอากาศ ขนาด 3,000 cm2 จึงทำให้อากาศร้อนภายในตู้อบถูกระบาย

ออกไปจากตู้อบพร้อมกับความชื้นของลูกเดือย เมื่อเปิดช่องระบายอากาศครบ 2 ชั่วโมง ทำการปิดช่องระบายอากาศ

ทันที พบว่าอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นจนถึง 90 ๐C ตามค่าอุณหภูมิการอบท่ีตั้งไว้ ความชื้นของลูกเดือยและอัตราการอบแห้งยัง

มีการลดลงอย่างต่อเนื่องและคงท่ี ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงท่ีเรียกว่า ปริมาณความชื้นวกิฤติ และจะเร่ิมลดลงอย่างช้า ๆ เมื่อเข้าสู่

ชั่วโมงท่ี 4 ของการอบ เมื่ออบลูกเดือยถึงชั่วโมงท่ี 8 พบว่าความชื้นของลูกเดือยมีค่าเท่ากับ 9.3 %d.b. ซึ่งตรงตาม 

เป้าท่ีต้ังไว้ คือ ต่ำกว่า 10 %d.b. 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

 

 
 

ภาพที ่6 เปรียบเทียบอุณหภูมิกับเวลา กรณเีปิดช่องระบายอากาศเป็นเวลา 2 ชั่วโมง 

 

 
 

ภาพที ่7 เปรียบเทียบปริมาณความชื้นกับเวลา กรณีเปิดช่องระบายอากาศเป็นเวลา 2 ชั่วโมง 
 

 
 

ภาพที่ 8 เปรียบเทียบอัตราการอบแห้งกับเวลา กรณีเปิดช่องระบายอากาศเป็นเวลา 2 ชั่วโมง 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

กรณีที่ 3 เปิดช่องระบายอากาศเป็นเวลา 3 ชั่วโมง 

ลูกเดือยท่ีใช้ในการทดลองมีค่าความชื้นลูกเดือยเร่ิมต้น 385.5 %d.b. อุณหภูมิท่ีใช้ในการอบคือ 90 ๐C 

ความเร็วลมท่ีใช้ในการอบแห้ง 2 m/s โดยอุณหภูมิเร่ิมต้นภายในตู้อบมีค่า 34.0๐C ในช่วง 3 ชั่วโมงแรกท่ีมีการเปิด

ช่องระบายอากาศ พบว่าอุณหภูมิภายในตู้อบ 55.3 – 58.7 ๐C ความชื้นของลูกเดือยมกีารลดลงอย่างต่อเนื่อง อัตรา

การอบแห้งอยู่ในช่วง 37.85 – 58.14 kg water/ kg dry matter hr ในช่วง 3 ชั่วโมงแรกอุณหภูมิจะต่ำกว่าอุณหภูมิ

ท่ีตั้งค่าไว้ และอัตราการอบแห้งจะมีค่าสูงเนื่องจากมีการเปิดช่องระบายอากาศ ขนาด 3,000 cm2 จึงทำให้อากาศ

ร้อนภายในตู้อบถูกระบายออกไปจากตู้อบพร้อมกับความชื้นของลูกเดือย เมื่อเปิดช่องระบายอากาศครบ 3 ชั่วโมง  

ทำการปิดช่องระบายอากาศทันที พบว่าอุณหภูมจิะเพิ่มขึ้นจนถึง 90 ๐C ตามค่าอุณหภูมิการอบท่ีตั้งไว้ ความชื้นของ

ลูกเดือยและอัตราการอบแห้งยังมีการลดลงอย่างต่อเนื่องและคงท่ี ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงท่ีเรียกว่า ปริมาณความชื้นวิกฤติ 

และจะเร่ิมลดลงอย่างช้าๆ เมื่อเข้าสู่ช่ัวโมงท่ี 6 ของการอบ เมื่ออบลูกเดอืยถึงช่ัวโมงท่ี 10 พบว่าความชื้นของลูกเดอืย

มคี่าเท่ากับ 7 %d.b. ซึ่งตรงตามเป้าท่ีต้ังไว้ คือ ต่ำกว่า 10 %d.b. 

 

 
 

ภาพที ่9 เปรียบเทียบอุณหภูมิกับเวลา กรณเีปิดช่องระบายอากาศเป็นเวลา 3 ชัว่โมง 

 

 
 

ภาพที่ 10 เปรียบเทียบปริมาณความชื้นกับเวลา กรณีเปิดช่องระบายอากาศเป็นเวลา 3 ชั่วโมง 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

 

 
 

ภาพที่ 11 เปรียบเทียบอัตราการอบแห้งกับเวลา กรณีเปิดช่องระบายอากาศเป็นเวลา 3 ชั่วโมง 
 

 ผลการทดลองสภาวะการอบแห้งลูกเดอืยด้วยตู้อบลมร้อนแบบลมหมุนเวยีนควบคุมอุณหภูมแิละความชืน้

ด้วยการเปิด-ปิดช่องระบายอากาศ ของท้ัง 3 กรณไีด้แสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดลองสภาวะการอบแห้งลูกเดือยด้วยตู้อบลมร้อนแบบลมหมุนเวียนควบคุมอุณหภูมิและ

ความชื้นด้วยการเปิด-ปิดช่องระบายอากาศ ท้ัง 3 กรณี 

ตัวแปร กรณีที ่1 กรณีที ่2 กรณีที ่3 

อุณหภูมท่ีิใชใ้นการอบ (๐C) 90 90 90 

อุณหภูมภิายนอกตูอ้บ (๐C) 33 32 35 

ความเร็วลมในการอบ (m/s) 2 2 2 

ขนาดช่องระบายอากาศ (cm3) 3,000 3,000 3,000 

เวลาท่ีใชใ้นการอบ (hr) 13 8 10 

เปอร์เซ็นตค์วามชื้นก่อนผ่านการ

อบ (%d.b.) 

375 391.5 385.5 

เปอร์เซ็นตค์วามชื้นสุดท้ายหลัง

ผ่านการอบ (%d.b.)  

9.4 9.3 7 

อัตราการอบแห้ง (kg water/kg dry 

matter hr) 

28.12 - 67.90 47.78 – 81.15 37.85 – 58.14 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

สรุปผลและอธิปรายผล 
การอบแห้งลูกเดือยด้วยตู้อบลมร้อนแบบลมหมุนเวียนควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด้วยการเปิด-ปิดช่อง

ระบายอากาศ พบว่าการอบแห้งลูกเดือยกรณีท่ี 2 เปิดช่องระบายอากาศเป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยช่องระบายอากาศ 

มีพื้นท่ี 3,000 cm2 เป็นสภาวะท่ีทำให้อัตราการอบแห้งสูงท่ีสุด โดยมีอัตราการอบแห้งสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 81.15 kg water/kg 

dry matter hr สามารถลดความชื้นของลูกเดือยจาก 391.5 %d.b. เหลือ 9.3 %d.b. ซึ่งตรงตามท่ีกำหนดไว้คือ  

10 %d.b. ภายในระยะเวลา 8 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังพบว่าการอบแห้งลูกเดือนกรณีท่ี 2 ยังเป็นการประหยัดต้นทุนด้าน

พลังงานมากกว่ากรณอีื่น ๆ ด้วยเช่นกัน 

สำหรับเคร่ืองอบแห้งแบบลมหมุนเวียนนี้สามารถพัฒนาต่อยอดด้วยการประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง

เวลา อุณหภูมิ และความชื้น มาออกแบบการเปิด-ปิดช่องระบายอากาศท่ีควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความ

สะดวกและมีประสิทธิภาพในการใชง้านต่อไปในอนาคตได้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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การพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากโรสแมรี่ 

Development of rosemary Essential Oil Distiller 
 

วรเชษฐ์ หวานเสียง1* และ ชัยภูมิ สีมา1 

Worached Hwanseang1* and Chaiyapoum Seema1 

 

บทคัดย่อ 
 งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเคร่ืองกลั่นน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพร ให้กับ

บุคลากรของมูลนิธิพัฒนาโครงการหลวง และกลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ  

หมู่ 12 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ เร่ิมจากการออกแบบ เขียนแบบวิศวกรรม การสร้างอุปกรณ์และ

การประกอบชุดผลิตต่าง ๆ ตลอดจนการทดสอบการทำงานและการผลิตจริง โดยใช้หลักการการกลั่นด้วยไอน้ำ เครื่อง

กลั่นที่พัฒนาขึ้นทำมาจากวัสดุสแตนเลส เบอร์ 304 หนา 2 มิลลิเมตร เครื่องประกอบด้วย 5 ส่วน คือ หม้อกลั่น  

หม้อควบแน่น ชุดแยกน้ำมัน ตู ้ควบคุม ถังเก็บน้ำ โดยใช้ระบบไฟฟ้าชุดควบคุมการทำงานของแก๊สและมอเตอร์  

จากการดำเนินโครงการพบว่า เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยสามารถทำงานได้ตามหลักการที่ออกแบบไว้ หม้อกลั่นใช้

อุณหภูมิในการกลั่นที่ 85 °C – 90 °C ใช้ระยะเวลาในการกลั่นที่ 2 ชั่วโมง และใช้อุณหภูมิควบแน่นที่ 20 °C – 25 °C 

ตามลำดับสมรรถนะของเครื่องสามารถใส่พืชสมุนไพรได้ครั้งละไม่เกิน 15 กิโลกรัม ใช้โรสแมรี่ เป็นสมุนไพรในการสกัด 

โดยใชแ้ก๊ส ให้ความร้อน ได้น้ำมันหอมระเหยจากโรสแมร่ีอยู่ท่ี 45 มลิลิลิตร  
 

คำสำคัญ:  เครื่องกลั่นนำ้มันหอมระเหย, สมุนไพร, โรสแมร่ี  
 

Abstract  
 The objective of this research is to develop herbal essential oil distillers. There is an increase in the value of 

medicinal plants to employees of the Royal Project Development Foundation and groups of farmers in responsibility to 

Khun Pae Royal Project Development Center, Village No. 12 , Ban Pae Subdistrict, Chom Thong District, Chiang Mai 

Province. The research starts with designed by engineering drawings for making equipment and assembling various 

production units. Finally, functional testing and actual production using the principle of steam distillation. The developed 

distillation apparatus was made of stainless-steel materials of no. 304 with a thickness of 2 millimeters. The machine 

consisted of 5 parts: a distillation pot, a condensing pot, Oil separator, control cabinet and a water tank. They used an 

electric system, a gas control unit, and a motor.  From the research implementation, it was found that the essential oil 

distiller can operate according to the designed principles. The distillation pot used a distillation temperature of 85  °C - 

90 °C, a distillation period of 2 hours, and a condensation temperature of 20°C - 25 °C, respectively. The machine can 

put up to 15 kilograms of herbs at a time, and this research used rosemary as an herb for extraction by using gas 

and heat, the essential oil of rosemary is 45 milliliters. 
 

Keywords: Essential oil distiller, herbs, rosemary  
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บทนำ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิระยะ 20 ปี ซึ่งมคีวามสอดคล้องใน 3 ยุทธศาสตร์ดังนี้ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน ในเร่ืองของการเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยนืในกระบวนการสร้างความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ

โครงการหลวงเกษตรกรเพื่อจัดการทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดมูลค่ามากที่สุ ด เรื่องการเพิ่มขีดความสามารถใน 

การแข่งขันเป็นการพัฒนากลุ่มเกษตรด้านทักษะและองค์ความรู้ในการแปรรูปให้ได้มาตรฐานและเป็นศูนย์การเรียนรู้ และ

เร่ืองการส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรกรยั่งยนืท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเกื้อกูลกับระบบนิเวศ

มากขึ้น โดยการบริการจัดการคุณภาพวัตถุดิบที่ดีต้นทาง กลางทางและปลายทางสู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมการพัฒนาศักยภาพการผลิตท่ีได้มาตรฐานและควบคุมต้นทุน

การผลิตเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

การใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดช่วยในการผลิตและการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีความสัมพันธ์และ

สอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศไทย Thailand 4.0 ในการพัฒนานวัตกรรมด้านเกษตรและอาหารตามศักยภาพ 

เชิงพื้นที่ของประเทศไทยโดยโครงการมุ่งพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรชุมชนพื้นที่รอบสถานีศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

สอดคล้องกับวิธีชีวิตความเป็นอยู่การพัฒนายกระดับการแข่งขันพร้อมกับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่

ทุรกันดารให้เป็นไปตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล 

พชืสมุนไพรเป็นพชืท่ีมูลนิธิโครงการหลวงได้ทดลองปลูกและขยายผลให้กับเกษตรกรเพาะปลูกเพื่อให้เกิดรายได้ 

ผลผลิตของสมุนไพร เช่นพืชสมุนไพรโรสแมรี่ โรสแมรี (Rosemary) เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง เป็นพืชพื้นเมืองของแถบ 

เมดิเตอร์เรเนียน จัดอยู่ในวงศ์กะเพรา ใบมีรูปร่างคล้ายเข็ม ยาว 2-4 เซนติเมตร กว้าง 2-5 มิลลิเมตร มีกลิ่นหอม และ

เขียวอยู่ตลอดปี ด้านบนของใบมีสีเขียว ด้านท้องใบเป็นสีขาวและมีขนปกคลุม ดอกมีหลายสี เช่น สีขาว สีชมพู สีม่วง 

หรือสีฟ้า ใช้ปรุงอาหารทำให้มีกลิ่นหอมโดยการเก็บยอดสดขาย เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่แต่ด้วยสถาวะ

การอากาศ การเพาะปลูก ทำให้ยอดสดที่เก็บได้มีความสมบูรณ์ไม่เท่ากัน ทำให้ตกเกรด จึงทำให้กลุ่มเกษตรกรมีรายได้

น้อยจากผลกระทบราคาผลผลิตต่ำ จึงจำเป็นต้องมานำแปรรูป เพื่อให้เกิดรายได้ต่อเกษตรกรชุมชนพื้นที่รอบสถานศีูนย์

พัฒนาโครงการหลวงด้วยเหตุนี้ คณะทำงานได้ลงพื้นที่สำรวจพบประเด็นในการผลิตที่ต้องช่วยเหลือด้านวิศวกรรม  

การบริหารจัดการ ภายใต้โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำมันหอมจากพืชสมุนไพรโรสแมรี่ โดยการออกแบบ พัฒนา 

และสร้างเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยแบบการกลั่นด้วยน้ำและไอน้ำ โดยหลักการ ใช้น้ำร้อนหรือไอน้ำเข้าไปแยกน้ำมัน

หอมระเหยออกมาจากพืช  โดยการแทรกซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อพืช  ความร้อนจะทำให้สารละลายออกมากลายเป็นไอ   

สามารถส่งเสริมการเพิ่มปริมาณการแปรรูปผลผลิตพืชสมุนไพร เพื่อให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น และเพิ่ม

มูลค่าอย่างยัง่ยนื 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรชุมชนพื้นท่ีรอบสถานีศูนย์พัฒนาโครงการหลวง บ้านขุนแปะ หมู่ 12 ตำบล

บ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ มคีวามเข้มแข็ง และพึ่งพาตัวเองได้อย่างย่ังยนื 

2.  เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับพืชสมุนไพรโรสแมร่ี 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
1.  การกลั่นดว้ยนำ้และไอน้ำ   

 การกลั่นโดยวธีิน้ีใชต้ะแกรงรองของท่ีจะกลั่นให้เหนอืระดับนำ้ในหมอ้กลั่น ตม้ให้เดอืด ไอน้ำจะลอยตัวขึ้นไปผ่าน

พืชหรือตัวอย่างที่จะกลั่น ส่วนน้ำจะไม่ถูกกับตัวอย่างเลย  อน้ำจากน้ำเดือดเป็นไอน้ำที่อิ่มตัว หรือเรียกว่า ไอเปียก  

ไม่ร้อนจัด เป็นการกลั่นท่ีสะดวกท่ีสุด คุณภาพของนำ้มันออกมาดกีว่าวิธีแรก การกลั่นแบบนี้ใชก้ันอย่างกว้างขวางใน

การผลิตน้ำมนัหอมระเหยทางการค้า (บดินทร์ ใจจันทร์, เอกพันธ์ จำปา และคณะ, 2559) 

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงการกลั่นดว้ยนำ้และไอน้ำ 
 

2. การออกแบบเครื่อง 

    ในการออกแบบเครื่องกลั่นนำ้มันหอมระเหย มทีฤษฎีต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการออกแบบเครื่อง ดังต่อไปนี้ 

   2.1 การออกแบบถัง 

          สำหรับการออกแบบถังเพื่อใช้งานจะต้องสามารถรับแรงดันที่เกิดขึ้นในสภาวะต่าง ๆ ซึ่งในการออกแบบ

จำเป็นจะต้องทราบขอ้มูลและรายละเอยีดต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

       2.1.1 ปริมาตรถัง 

    V =  
πD2h

4
      (1) 

โดยท่ี V คือ ปริมาตร (m²) 

  D คือ เส้นผ่านศูนย์กลางถัง (m) 

  H คือ ความสูงถัง (m) 

การคำนวณปริมาตรของหม้อกลั่น 

 แทนค่า   V =  
3.14×(0.45𝑚2)×0.70𝑚

4
     

   V =  0.11125 m3 

  หรือเท่ากับ 

   V =  110 ลิตร 

แต่ส่วนท่ีเก็บน้ำสำหรับตม้เพยีง 1 ใน 5 ส่วนของถังตม้ 

ปริมาตรของน้ำตม้   = 22 ลิตร 
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การคำนวณปริมาตรของหม้อควบแน่น โดยจากสมการ 
 

                      V =  
πD2h

4
 

 

                         V =  
3.14×(0.45𝑚2)×0.70𝑚

4
   

    V =  110 ลิตร 

แต่ส่วนท่ีเก็บน้ำสำหรับควบแน่นเพยีง 4 ใน 5 ส่วนของถังควบแน่น 

ปริมาตรของน้ำควบแน่น  =  88 ลิตร 

การคำนวณปริมาตรของถังพักน้ำน้ำ โดยจากสมการ 

                               V = 𝑤 × 𝑙 × ℎ     (2) 

โดยท่ี V คือ ปริมาตร (𝑐𝑚3) 

  w คือ ความกวา้ง 

l คือ ความยาว 

  h คือ ความสูงถงั  

 

   แทนค่า                 V = 30 × 50 × 50 

                           V =  75,000 (𝑐𝑚3) 
 หรือเท่ากับ 

    V =  75 ลิตร 

แต่ส่วนท่ีเก็บน้ำในถังพักนำ้ 4 ใน 5 ส่วนของถังควบแน่น 

ปริมาตรของน้ำควบแน่น  =  60 ลิตร 

2.1.2 ความดัน 

     

   P =  ρ ∙ g ∙ h      (3) 

โดยท่ี  P คือ ความดัน (N/m²) 

  ρ คือ ความหนาแน่น (kg/m³)  =  997 (kg/m³)   

  h คือ ความสูงของของเหลว (m)  =  0.20 m 

  g คือ แรงโน้มถ่วงของโลก (m/s²) = 9.81 (m/s²) 

แทนค่า   P =   997×9.81×0.20 

       =   1,956 N/ m² 

วิธีวิทยาการวจิัย 
หลังจากนั้นได้ออกแบบเครื่องสำหรับการผลิตในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามหลักการออกออกแบบทาง

วิศวกรรม โดยการคำนึงถึงความแข็งแรง (ธีรศิลป์ ชมแก้ว, 2551) การเลือกใช้วัสดุจากการศึกษาเกี ่ยวกับ

กระบวนการกลั่นนำ้มันหอมระเหยน้ัน ทำให้ได้ขอ้มูลท้ังหมดมาทำการออกแบบและสร้างเครื่องกลั่นนำ้มันหอมระเหย

ที่สามารถกลั่นพืชสมุนไพรโรสแมรี่ โดยมี 5 ส่วนประกอบหลัก ๆ คือ ชุดถังกลั่น ชุดถังควบแน่น ชุดถังแยกน้ำมัน 

ตูค้วบคุม และถังพักนำ้  
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ภาพที่ 2 การออกแบบเครื่องกลั่นนำ้มันหอมระเหย 

 

ในการทดลองนั้น การกลั่นนำ้มันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรโรสแมร่ี  โดยวธีิการกลั่นด้วนไอน้ำโดยวิธีการดังนี้ 

ขั้นแรก นำสมุนไพรหรือวัตถุดิบที่เตรียมไว้ จำนวน 15 กิโลกรัมวางไว้บนตะแกรงเหนือน้ำในชุดถังกลั่น แล้วทำการเปิด

ระบบแก๊สให้ความร้อนพร้อมกับเปิดระบบการทำงานของตู้ควบคุม การจ่ายแก๊ส มอเตอร์ จากนั้นขบวนการทำงาน ใน

หมอ้กลั่นท่ีอุณภูมิ 85 องศาเซลเซียส เมื่ออุณภูมิ ถึง 90 องศาเซลเซียส โปรแกรมจะสั่งอุปกรณ์ควบคุมทำงาน คือ โซลิ

นอยด์ วาล์ว ตัดลดการจ่ายก๊าซ อุณภูมิ 90 องศาเซลเซียส ที่มีการวัดจากเซนเซอร์อุณภูมิเมื่อถึงจุดเดือดจะทำให้เกิด

การระเหยไอน้ำไปแทรกซึมในวัตถุดิบ จากนัน้ไอนำ้และนำ้มันหอมระเหย จะรวมตัวกันแล้วถูกส่งไปยังขบวนการควบแน่น

ในถังควบแน่นด้วยน้ำ ที่อุณภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส โดยโปรแกรมจะสั่งการทำงานมอเตอร์ควบคุมการเปลี่ยนถา่ยนำ้

โดยไม่ให้อุณภูมิเกิน 25 องศาเซลเซียส เพื่อให้ได้น้ำและน้ำมันหอมระเหยออกมา เข้าสู่ชุดแยกน้ำมันหอมระเหยออก 

จากนำ้ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการกลั่นนำ้มันหอมระเหย  

 

  
 

ภาพที่ 3 เครื่องกลั่นนำ้มันหอมระเหย 
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ผลการศึกษา 
 หลังจากกระบวนการกลั่นได้ทำการแยกน้ำมันเหยระเหยโดยชุดแยกน้ำมันครั้งแรกออกจากน้ำ เพื่อให้ได้

นำ้มันหอมระเหยร้อยเปอร์เซ็นต์หลังจากกระบวนการกลั่นเสร็จสมบูรณ์ จึงทำการแยกนำ้มันเหยระเหยอีกคร้ังโดยใช้

โซเดี่ยมซัลเฟต แอนไฮดัส นำมาแยกนำ้ที่ตกค้างในน้ำมันหอมระเหย 

 

 
 

ภาพที่ 4 นำ้มันหอมระเหย 

 

 จากภาพที่ 4 เมื่อทำการแยกน้ำมันหอมระเหยออกจากน้ำโดยการใช้ชุดแยกน้ำมันและโซเดี่ยมซัลเฟต แอน

ไฮดัส แลว้นำนำ้มันหอมระเหยไปใส่ในภาชนะเพื่อทำการวัดปริมาณน้ำมันหอมระเหย จะเห็นว่าได้ว่าน้ำมันหอมระเหย

ท่ีได้จากการกลั่นพืชสมุนไพรโรสแมร่ี 15 กิโลกรัม กลั่น 2 ช่ัวโมง จะได้ปริมาณนำ้มันหอมระเหย 45 มลิลลิิตร 
 

ตารางที่ 1 ผลการทดลองกลั่นนำ้มันหอมระเหย จากพชืสมุนไพรโรสแมร่ี 15 กิโลกรัมต่อคร้ัง 

ครั้งที ่ จำนวนพืชสมุนไพรโรสแมรี่  

(กโิลกรัม) 

ปริมาณน้ำมันหอมระเหย 

(มลิลิลิตร) 

1 15 45 

2 15 44 

3 15 44 

4 15 46 

5 15 45 

6 15 46 

7 15 45 

                                                     เฉลี่ย 45มลิลติร/15กิโลกรัม 
 

 

  จากตารางท่ี 1 แสดงผลจากการกลั่นนำ้มันหอมละเหยจากพืชสมุนไรโรสแมร่ี  จำนวน 105 กิโลกรัม ใชเ้วลา 

12 ชั่วโมง ที่มีการควบคุมอุณภูมิการกลั่น 85 - 90 องศาเซลเซียส ควบคุมอุณภูมิควบแน่นในถังควบแน่น ที่อุณภูมิ 

20-25 องศาเซลเซียส และได้ปริมาณน้ำมันหอมระเหย 315 มลิิลิตร 
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ตารางที่ 2 ปริมาณการใชพ้ลังงานก๊าซหุงต้ม น้ำ ที่ใชก้ารกลั่นน้ำมันหอมระเหย ในการกลั่น 2 ชั่วโมง 

พลังงาน จำนวนที่ใช ้ ราคาต่อหนว่ย(บาท) ค่าใช้จ่าย(บาท) 

ก๊าซหุงตม้ 1.42 กิโลกรัม 30 42.60 

นำ้สะอาด 22 ลิตร 1.2 26.40 

รวม 69 

 

จากตารางท่ี 2 แสดงผลการใช้พลังงานก๊าซหุงตม้ นำ้ ท่ีใชก้ารกลั่นน้ำมันหอมละเหย ในการกลั่น 2 ชั่วโมง มี

ค่าใชจ้่าย ค่าก๊าซหุงตม้ 42.60 บาท นำ้สะอาด 26.40 บาท จะมคี่าใชจ้่าย 69 บาทต่อคร้ัง 
 

ตารางที่ 3 ปริมาณการใชพ้ลังงานก๊าซหุงต้ม นำ้ ท่ีใชก้ารกลั่นน้ำมันหอมระเหย ในการกลั่น 14 ชั่วโมง 

พลังงาน จำนวนที่ใช ้ ราคาต่อหนว่ย(บาท) ค่าใช้จ่าย(บาท) 

ก๊าซหุงตม้ 10 กิโลกรัม 30 300 

นำ้สะอาด 154 ลิตร 1.2 184.80 

รวม 484.80 
 

 

จากตารางที่ 3 แสดงผลการใช้พลังงานก๊าซหุงต้ม น้ำ ใช้การกลั่นน้ำมันหอมระเหย ในการกลั่น 14 ชั่วโมง  

มีค่าใช้จ่าย ค่าก๊าซหุงต้ม 300 บาท น้ำสะอาด 184.80 บาท ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 484.80 บาท ค่าใช้จ่ายถ้าคิดเป็นครั้ง

ต่อ 2 ชั่วโมง จะมคี่าใชจ้่าย 69 บาทต่อคร้ัง 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
จากการทดลองการกลั่นจากเคร่ืองกลั่น ด้วยการกลั่นดว้ยนำ้และไอน้ำของเครื่องกลั่นนำ้มันหอยระเหย ท่ีใช้

ก๊าซหุงตม้  ใชพ้ชืสมุนไพรโรสแมร่ี 15 กิโลกรัม ใชน้ำ้สะอาดในการต้ม 22 ลิตร ใชน้ำ้ในกระบวนการควบแน่น 88 ลิตร

และถังพัก 60 ลิตร ควบคุมอุณภูมกิารกลั่น 85 - 90 องศาเซลเซียส ควบคุมอุณภูมคิวบแน่นในถังควบแน่น ท่ีอุณภูมิ 

20-25 องศาเซลเซียส  ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ได้ปริมาณน้ำมันหอมระเหย จำนวน 45 มิลลิลิตร  เสียค่าใช้จ่าย จำนวน  

69 บาท ขายน้ำมันหอยระเหย ได้ 250 บาท ได้กำไร 181 บาท/ครั้ง ถ้าใช้เวลา 14 ชั่งโมง ใช้พืชสมุนไพรโรสแมรี่  

105 กิโลกรัมจะได้กำไร 1200 บาท ซึ่งสามารถเพิ่มผลกำไรในการแปรรูปพืชสมุนไพรให้กับกลุ่มกลุ่มเกษตรกรชุมชน

พื้นท่ีรอบสถานีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

จากการทดลองการกลั่นพชืสมุนไพรโรสแมร่ีของเคร่ืองกลั่นนำ้มันหอยระเหยน้ัน เพื่อให้ได้น้ำมันหอมระเหย

มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ การเลือกใช้วัสดุ การควบคุมอุณภูมิการกลั่น ควบคุมอุณภูมิควบแน่น เวลา และการ

เตรียมพืชที่นำมาทดลอง เช่นเดียวกับงานวิจัยของ สราวุฒิ สมนาม, ชัยยะ ประณีตพลกรัง และคณะ, กนกวรรณ 

ปรีชารัตน์. เกตุวด ีใจปัญญา, บดินทร์ ใจจันทร์. เอกพันธ์ จำปา และคณะ. ธนาภรณ์ มารมณ์และวพรทิพย์ แผ่นทอง 

ทำให้ได้น้ำมันหอมระเหยตามชนิดพืชนัน้ ๆ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้เขียนขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันถ่ายทอดเทคโนลีสู่ชุมชน ที่ได้ให้การ

สนับสนุนทุนงานวจิัยนี้เป็นอย่างสูง 
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การลดขัน้ตอนการขึน้รูปลายไทยโดยการใชแ้ม่พมิพ์ต่อเนื่อง 

Process reduction of metal making Thai patterning by using progressive die 
 

เชษฐ  อุทธิยัง1* และ อดิเรก ชัยนวกุล1 

Chet Uthiyoung1* and Adirake Chainawakul1  
 

บทคัดย่อ 
โครงการนี้ เป็นการออกแบบและสร้างชุดแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง เพื่อลดกระบวนการขึ้นรูปของชิ้นงานตัวอย่าง

สองแบบชิ้นงาน ผู้ศึกษาพบว่ากระบวนการผลิตชิ้นงานตัวอย่างมีกระบวนการผลิตหลัก ๆ อยู่ 13 ขั้นตอน การผลิตนี้ใช้

แรงงานจำนวนมากในการผลิตชิ้นงาน ในการผลิตช้ินงานหนึ่งชิ้นใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 วัน จึงทำการออกแบบและ

สร้างชุดแม่พมิพ์แบบต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน วัสดุช้ินงานคือ อะลูมิเนยีม เกรด A1100 ความหนาแผ่น

งาน 0.5 มิลลิเมตร โดยกำหนดขนาดชิ้นงานมีความกว้าง 70 มิลลิเมตร ความยาว 150 มิลลิเมตร และ 72 x152 

มิลลิเมตร ทำการทดลองผลิตช้ินงาน 30 ชิ้น พบว่า ชุดแม่พิมพ์แบบต่อเนื่องช่วยในการเพิ่มผลผลิต และยังลดขั้นตอน 

การผลิตชิ้นงานได้จากการแกะสลักดุนลายชิ้นงานแบบเดิม ส่วนผลการขึน้รูปชิ้นงานนั้น ชุดแม่พมิพ์สามารถขึ้นรูปชิ้นงาน

ได้มากกว่าวิธีการเดิม จากการตรวจวัดขนาดของชิ้นงาน ขนาดอยู่ในพิกัดท่ีกำหนด โดยค่าความคลาดเคลื่อนขนาด 

ความกว้างและความยาวเฉลี่ยท่ียอมรับได้อยู่ท่ี ±0.5 มิลลิเมตร ค่าความคลาดเคลื่อนขนาดความสูงท่ียอมรับได้ 

อยู่ท่ี ±0.5 ลดขั้นตอนจาก 13 ขั้นตอนเหลือ 11 ขั้นตอน ลดเวลาไปได้ประมาณ 250.7 นาที/ชิ้น จุดคุ้มทุนการผลิตชิ้นงาน 

1,583 ชิ้น 
 

คำสำคัญ:  แม่พมิพต์่อเนื่อง, การขึน้รูปลายไทย, การลดขัน้ตอนการผลิต, อลูมิเนยีมเกรด A1100 
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Abstract  
 The purpose of this research is to design and construct a progressive die. In order to reduce the process of 

metal patterning Thai designs for two-piece prototypes. The production consists of 13 main production processes 

that require a lot of labor. The production time usually took 1-2 days, but some procedures took more uncertain 

time. From this problem, the progressive die is designed and constructed to reduce the time and production 

processes. Aluminum grade A1100 has been used as the material. The workpiece dimension is consisted of; a 

thickness is 0.5 millimeters, type one a width is 70 millimeters, and a length is 150 millimeters, type two a width is 

72 millimeters, and a length is 152 millimeters. The 30 workpieces are conducted for an experiment.  

The experimental results showed that the progressive die could help increase productivity and reduce production 

processes by carving the original workpiece pattern. Meanwhile, the progressive die also could be formed  

the workpieces more than the original method. From the measurement results, the workpiece dimensions were  

in the specified coordinates. The average tolerance of width and length was acceptable at 0.5 mm. The tolerance 

of the workpiece thickness was acceptable at 0.5 mm. The production processes have been reduced from 13 to  

11 procedures, and also could save process time 250.7 minutes per piece. The break-even point is 1,583 

workpieces for progressive die applying. 
 

Keywords:  Progressive die, Thai Patterning, Reduction of the Process, Aluminum A1100 
 

 

บทนำ 

 เนื่องจากกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนา เลขท่ี 100 ถนน วัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

เป็นกลุ่มท่ีผลิตเคร่ืองเงินโดยการดุนแกะสลักด้วยการใชฝ้ีมือคนในการขึน้รูป ซึ่งในการผลิตจะมีขัน้ตอนท่ีซับซ้อนและใช้

ระยะเวลาในการผลิตค่อนขา้งนาน กว่าจะได้ชิ้นงานหนึ่งชิ้น ท้ังยังเกี่ยวเนื่องไปถึงค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต ท้ังเร่ือง

เวลาท่ีใช้ในการผลิต วัสดุท่ีใชง้านและจำนวนคนงาน จากขั้นตอนการผลิตของชิ้นงานตัวอย่างดังภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2 

ท่ีได้ทำการศกึษามาขั้นตน้นัน้มขีั้นตอนการผลิตอยู่ 13 ขั้นตอนใหญ่ๆด้วยกัน ดังตารางท่ี 1 

จากการศึกษากระบวนการขึ้นรูปขั้นต้นของชิ้นงานตัวอย่างทั้งสองชิ้นงาน ผู้ศึกษาพบว่ากระบวนการผลิตท่ีมี

กระบวนการผลิตหลัก ๆ อยู่ 13 ขั้นตอน และใช้จำนวนคนในการผลิตให้ชิ้นงานเป็นจำนวนมาก ผลจากการขึน้รูปมักเกิด

รอยฉีกขาดบริเวณมุมต่าง ๆ เนื่องจากการดุนของแต่ละคนท่ีใช้แรงในการดุนบนแผ่นงานไม่เท่ากัน และยังรวมไปถึง

รูปร่างของชิ้นงานท่ีได้แต่ละชิ้นมีความแตกต่างกัน ทั้งยังใช้ระยะเวลาในแต่ละกระบวนการค่อนข้างนานและไม่แน่นอน 

จากที่ได้ทำการศึกษาขั้นตอนการผลิตชิ้นงานตัวอย่าง พบว่าในการผลิตชิ้นงานหนึ่งชิ้นใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 วัน  

ซึ่งคณะผู้จัดทำได้มองเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น จึงได้ทำการออกแบบและสร้างชุดแม่พิมพ์และปรับปรุงกระบวนการผลิต

ใหม่ เพื่อช่วยลดขั้นตอนการผลิตช้ินงานตัวอย่างข้างตน้ ซึ่งกระบวนการผลิตท่ีมชีุดแม่พิมพ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการผลิต

นี้มีขั้นตอน อยู่ 11 ขั้นตอน ดังตารางท่ี 1 และใช้ชุดแม่พิมพ์สองชุด โดยแม่พิมพ์ชุดท่ีหนึ่งใช้ขึ้นรูปตามชิ้นงานตัวอย่าง

แบบท่ี 1 แม่พิมพ์ชุดท่ีสองใช้ขึ้นรูปตามช้ินงานตัวอย่างแบบท่ี 2 ขั้นตอนท่ีหนึ่งจะเป็นการป๊ัมขึ้นรูปลายไทย โดยมีสถานี

ป๊ัมกดอัดขึ้นรูป (Forming) จะมีสองสถานีด้วยกัน ส่วนสถานีท่ีสามซึ่งเป็นการป๊ัมตัดชิ้นงาน (Blanking) โดยป๊ัมกดตัด

ตามขนาดท่ีกำหนดออกมาจากแบบ วัสดุท่ีทำชิ้นงานคือ อลูมิเนียม เกรด A1100 ความหนาแผ่นงาน 0.5 มิลลิเมตร  

โดยกำหนดขนาดชิ้นงานให้มีขนาดความกว้าง 70 มิลลิเมตร ความยาว 150 มิลลิเมตร และ 72x152 มิลลิเมตร  
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มีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบและสร้างชุดแม่พิมพ์ต่อเนื่อง (Progressive Die) สำหรับขึ้นรูปลายไทย ศึกษาการลด

ขั้นตอนในการผลิตชิ้นงานแกะสลักดุนลายไทย โดยการใชชุ้ดแม่พมิพ์ 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                    

  

ภาพที่ 1 ชิ้นงานเพื่อขึ้นรูปลายไทย แบบท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 ชิ้นงานเพื่อขึ้นรูปลายไทย แบบท่ี 2 
 

ตารางที่ 1 ขั้นตอนการขึ้นรูปลายไทยด้วยการดุนมือกับการขึ้นรูปลายไทยโดยใชแ้ม่พมิพ์ต่อเนื่อง 

ขั้นตอนการขึ้นรูปลายไทยด้วยการดุนมอื ขั้นตอนการขึ้นรูปลายไทยโดยใช้แม่พิมพ์ต่อเนื่อง 
1. เตรียมวัสดุแผ่นงาน 1. เตรียมวัสดุแผ่นงาน 

2. ทำการเทชันท่ีต้มลงไปในแผ่นงานท่ีเตรียมไว้ 2. ทำการป๊ัมขึ้นรูปสถานีท่ี 1 

3. นำไปตาก 3. ทำการป๊ัมขึ้นรูปสถานีท่ี 2 

4. รอจนอุณหภูมิของชันคงท่ี 4. ทำการป๊ัมกดตัดแผ่นช้ินงานสถานีท่ี 3 

5. ทำการนำกระดาษท่ีวาดลายช้ินงานไปติดท่ีแผ่นงาน 5. ยา้ยช้ินงานไปดุนลายละเอยีด 

6. ทำการดุนให้ขึ้นลายคร่าว ๆ 6. ทำการดุนเก็บละเอยีด 

7. ทำการดุนขึ้นรูปหยาบ 7. ทำการพ่นสี 

8. ทำการใช้ความร้อนของหัวพ่นทำให้ชันอ่อนตัวลงและ

ดุนลายเก็บละเอยีด 

8. รอสีแห้ง 

9. ทำการพ่นสี 9. ทำการเคลือบเงา 

10. รอสแีห้ง 10. ทำการขัดให้ได้มิติ 
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ขั้นตอนการขึ้นรูปลายไทยด้วยการดุนมอื ขั้นตอนการขึ้นรูปลายไทยโดยใช้แม่พิมพ์ต่อเนื่อง 
11. ทำการเคลือบเงา 11. ทำการตรวจสอบ 

12. ทำการขัดให้ได้มิติ  

13. ทำการตรวจสอบ  

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุ อุปกรณ์การทดลองและวิธีการทดลอง 
   ออกแบบและสร้างแม่พมิพ์ต่อเนื่อง (ชาญชัย ทรัพยากร และคณะ,2552) ท่ีมจีำนวน 3 สถานี จะใช้โครงสร้าง

ชุดแม่พิมพ์จำนวน 1 ชุด และทำอินเสิร์ทพันช์กับดาย 2 ชุด ใช้เหล็กกล้า S50C เพื่อลดขั้นตอนในการขึ้นรูปลายไทย 

โดยใช้ชุดแม่พิมพ์ต่อเนื่อง (Progressive Die) ได้ชิ้นงานจากการป๊ัมขึ้นรูปลายไทย 2 แบบ ชุดแม่พิมพ์มีขนาดความกว้าง 

200มิลลิเมตร ความยาว 310 มิลลิเมตร ความสูง 203 มิลลิเมตร วัสดุชิ้นงานเป็นอะลูมิ เนียม  เกรด A1100  

มีความหนา 0.5 มิลลิเมตร โดยเตรียมแผ่นงานอะลูมิเนียมมีขนาดความกว้าง(B) 156 มิลลิเมตร ไม่ใช้สารหล่อลื่นใน 

การขึ้นรูป ความสามารถในการขึ้นรูปชิ้นงานโดยไม่ฉีกขาด โดยใช้เคร่ืองเพรสแมคคานิกส์ 20 ตัน ทำการทดลองดัง 

ภาพท่ี 3 ในการทดลองป๊ัมชิ้นงานท้ังหมด 30 ชิ้น จะทำการสุ่มชิ้นงานมาทำการตรวจสอบ 10 ชิ้น  ตรวจสอบความ

ชัดเจนของลายไทย สำรวจความเสียหายได้จากตาเปล่า ตรวจวัดชิ้นงานความกว้าง ความยาวของชิ้นงาน โดยการใช้

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ตรวจสอบความสูงของชิ้นงาน โดยการใช้เวอร์เนียไฮเกจ ตรวจสอบตามจุดท่ีได้กำหนดไว้บน

ชิ้นงาน ความละเอียด 0.02 มิลลิเมตร ใช้แผนภูมิกระบวนการผลิต เพื่อเปรียบเทียบในกระบวนการผลิตแบบเดิม และ

กระบวนการผลิตแบบใหม่ จากนั่นสรุปผลการผลิตโดยใช้ชุดแม่พิมพ์ต่อเนื่องสามารถลดเวลาในการผลิตชิ้นงาน  

ได้เพิ่มขึน้จากแบบเดิมแล้วคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม ่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

(ก) ตดิตัง้แม่พิมพ์บนเครื่องเพรส                 (ข) แม่พมิพ์ต่อเนื่อง (ชุดดาย)             (ค) แมพ่มิพ์ต่อเนื่อง (ชุดพันช)์ 
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(ง) อนิเสิร์ทพันช์กับดาย ขึน้รูปลายไทยแบบท่ี 1             (จ) อนิเสิร์ทพันช์กับดาย ขึน้รูปลายไทยแบบท่ี 2 

ภาพที่ 3 อุปกรณ์ใชใ้นการทดลอง 

 

                                                                                           ชิ้นส่วนแม่พมิพ์ หมายเลข 1. แชงค์โฮลเดอร์ 

                                                                                        2. พันช์โฮลเดอร์ 3. พันช์เพลท 

                                                                                        4. สตริปเปอร์เพลท  5. เกจ 1  

                                                                                        6. แผ่นประคองชิน้งาน  7. เกจ 2       

                                                                                        8. พันช์  9. ดายเพลท 10. ดายโฮลเดอร์ 

                                                                                        11. ไกด์โพรส 12. ไกด์บชู  13. สกรู 

 

                                                                                   ภาพที่ 4 ส่วนประกอบแม่พมิพ์ต่อเนื่อง 

                                                                                                                                                

 

ผลการศึกษา 

 การลดขัน้ตอนในกระบวนการผลิต 

 ทำการสร้างชุดแม่พิมพ์ต่อเนื่อง (Progressive Die) เพื่อทำการทดลองลดขั้นตอนกระบวนการผลิตแบบเดิม

ด้วยการดุนมือมีท้ังหมด 13 ขั้นตอน เหลือกระบวนการผลิตท้ังหมด 11 ขั้นตอน และได้ทำการผลิตชิ้นงานเสร็จ

เรียบร้อยแล้วจึงนำข้อมูลท่ีได้จากการลดขั้นตอนกระบวนการผลิตมาทำการเปรียบเทียบขั้นตอนกระบวนการผลิตท่ีใช้

แบบเดิม กับขั้นตอนกระบวนการผลิตแบบใหม่ โดยใช้แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) (วันชัย, 2541) 

ในการแสดงขั้นตอนของกระบวนการผลิต ลายไทยแบบท่ี 1 (ภาพท่ี 1) ดังภาพท่ี 5 และภาพท่ี 6 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

     

   

 

 

 

                                                                                           

 

 

 
 

ภาพที ่5 กระบวนการผลิตการขึ้นรูปลายไทยโดยการดุนมอื 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6 กระบวนการผลิตการขึ้นรูปลายไทยโดยใชแ้ม่พมิพ์ต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 การขึน้รูปลายไทยโดยใชแ้ม่พมิพ์ต่อเนื่อง 

 

เมื่อใช้แผนภูมิกระบวนการไหล แสดงขั้นตอนของกระบวนการผลิตลายไทยแบบเดิม 13 ขั้นตอน จะใช้เวลาใน

การผลิต 402 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับขั้นตอนการผลิตแบบใช้ชุดแม่พิมพ์ต่อเนื่อง 11 ขั้นตอน จะใช้เวลา 151.3 นาที  

ซึ่งลดเวลาในการผลิตลงได ้250.7 นาที  

ชุดแม่พมิพ ์

ชุดอินเสิร์ทพันช์กับดาย   ชิ้นงาน 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

การตรวจสอบชิน้งานปั๊มขึ้นรปู 

จำนวนชิ้นงานท่ีขึ้นรูปด้วยชุดแม่พิมพ์ต่อเนื่อง ท้ังหมดแบบละ 30 ชิ้น การตรวจสอบชิ้นงานด้วยสายตา ไม่มี

ครีบ ไม่มีฉีกขาด เพื่อหาจำนวนของดี และของเสีย กำหนดความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ พบว่าไม่มขีองเสีย ดังนั้นการใช้

ชุดแม่พิมพ์ขึ้นรูปลายไทย อยู่ในคุณภาพท่ีน่าเชื่อถือและสามารถนำไปผลิตชิ้นงานต่อไปได้ การตรวจสอบชิ้นงานลาย

ไทยแบบท่ี 1 ชิ้นงานดังภาพท่ี 1 ท่ีได้จากการป๊ัมขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ต่อเนื่อง จะนำมาตรวจสอบขนาดความสูงตำแหน่ง

จุดตรวจวัดต่าง ๆ ของลายไทยแบบท่ี 1 จำนวน 7 ตำแหน่ง ดังภาพท่ี 9 และวัดขนาดความกว้าง ความยาวชิ้นงาน   

จากการตรวจสอบขนาดของชิ้นงานในแต่ละจุดจำนวน 10 ชิ้น ได้ค่าเฉลี่ยบันทึกผลในตารางท่ี 2 ในส่วนของลายไทย

แบบท่ี 2 ตำแหน่งวัดความสูงจำนวน 10 ตำแหน่ง ดังภาพท่ี 12 บันทึกผลในตารางท่ี 3  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 ชิ้นงานท่ีไดจ้ากการป๊ัมขึ้นรูป (ลายไทยแบบท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 ตำแหน่งตรวจวัดต่าง ๆ ความสูงของช้ินงานลายไทยแบบท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 การตรวจสอบขนาดความกว้าง (A) ความยาว (B)  
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

ตารางที่ 2 ผลการทดลองสุ่มตรวจสอบขนาดของชิ้นงานจำนวน 10 ชิ้น ลายไทยแบบท่ี 1  

         จุดที่     

ชิ้นท่ี 

ความสูง (มลิลเิมตร) ความยาว 

(มลิลเิมตร) 

152.00 

ความกว้าง 

(มลิลเิมตร) 

72.00 

1 

2.50 

2 

2.68 

3 

2.75 

4 

2.56 

5 

2.75 

6 

4.31 

7 

6.00 

1 2.60 2.90 2.86 2.70 3.08 4.08 5.50 152.10 72.10 

2 2.58 2.80 2.66 2.66 2.96 4.06 5.50 152.00 72.00 

3 2.90 3.24 3.60 3.40 3.88 4.90 6.10 152.08 72.06 

4 2.86 2.88 2.76 2.70 2.84 3.98 5.54 152.10 72.10 

5 2.90 3.16 3.10 2.92 3.34 4.58 5.98 152.00 72.00 

6 2.84 2.92 2.92 2.56 3.78 3.94 5.56 152.00 72.02 

7 2.76 2.98 2.88 2.72 3.16 4.10 5.62 152.10 72.08 

8 2.58 3.12 2.68 2.68 3.02 3.94 5.82 152.04 72.04 

9 2.64 3.20 3.12 2.68 3.02 3.98 5.52 152.10 72.08 

10 2.88 2.78 2.94 2.94 3.18 4.00 5.74 152.00 72.00 

ค่าเฉลี่ย (x̄ ) 2.75 3.00 2.95 2.80 3.23 4.16 5.69 152.05 72.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 ชิ้นงานท่ีได้จากการป๊ัมขึ้นรูป (ลายไทยแบบท่ี 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 ตำแหน่งตรวจวัดต่าง ๆ ความสูงของชิน้งานลายไทยแบบท่ี 2 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

ตารางที่ 3 ผลการทดลองสุ่มตรวจสอบขนาดของชิ้นงานจำนวน 10 ชิ้น ลายไทยแบบท่ี 2 

       จุดที่     

ชิ้นท่ี 

ความสูง (มลิลเิมตร)    ความยาว 

(มลิลเิมตร) 

152.00 

ความกว้าง 

(มลิลเิมตร) 

72.00 

1 

2.00 

2 

3.34 

3 

3.04 

4 

3.07 

5 

2.69 

6 

2.95 

7 

3.25 

8 

4.43 

9 

3.50 

10 

5.50 

1 2.26 3.58 3.12 3.48 2.82 3.10 3.30 4.32 3.86 5.28 149.80 69.80 

2 2.14 3.58 3.08 3.14 2.74 2.96 3.16 4.22 3.18 5.26 149.74 69.70 

3 2.14 3.48 3.06 3.24 2.64 2.96 3.18 4.14 3.44 5.24 149.80 69.78 

4 2.10 3.32 2.98 3.40 2.56 2.98 3.08 4.08 3.14 5.26 150.00 69.88 

5 2.22 3.54 3.08 3.28 2.48 2.78 2.98 3.96 2.98 5.38 149.76 69.80 

6 2.26 3.42 3.10 3.22 2.58 3.16 3.22 4.22 3.24 5.38 149.86 69.92 

7 2.08 3.52 3.16 3.38 2.62 2.98 3.28 4.14 3.18 5.46 149.82 69.86 

8 2.14 3.44 3.12 3.28 2.68 2.92 3.14 4.20 3.28 5.44 149.80 69.84 

9 2.26 3.56 2.96 3.30 2.52 2.92 3.24 4.26 3.48 5.34 149.90 69.90 

10 2.30 3.38 3.02 3.24 2.58 2.88 3.30 4.30 3.38 5.42 149.80 69.90 

ค่าเฉลี่ย (x̄ ) 2.20 3.48 3.07 3.30 2.62 2.96 3.19 4.18 3.32 5.34 149.83 69.84 

 

 

จากตารางท่ี 2 ผลการวัดขนาดช้ินงานลายไทยแบบท่ี 1 และตารางที่ 3 ผลการวัดขนาดชิ้นงานลายไทยแบบ

ท่ี 2 จะได้ค่าความกว้าง ความยาว ความสูง ของช้ินงานอยู่ในพกิัดที่ยอมรับได้ คือ ± 0.5 มลิลเิมตร  

 

การหาจุดคุ้มทุน จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบเป็นอย่างมาก ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถท่ีจะวางแผน

และตัดสนิใจเลอืกทางเลอืกต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึน้ได้ โดยคำนวณจาก

สมการ 

BEP   = 
FC

S V−
 

เมื่อ 

BEP  ปริมาณการผลิต         

FC    ต้นทุนคงท่ี             = ราคาแม่พมิพ ์   

                           = 31,100 บาท 

V    ตน้ทุนแปรผันต่อช้ิน   = ค่าวัสด ุ(รวมVAT 7%) + ค่าจ้างป๊ัม (ค่าจ้างกับค่าไฟฟา้กับค่าเสื่อมเคร่ืองป๊ัม) 

      = 1.96 + 3 

    = 4.96 บาท  
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

S   รายได้ หรือ ราคาขายต่อชิ้น (คิดท่ีกำไร 20% ของการผลิต 1,000 ชิน้)     

= 24.61 บาท 

แทนค่า               BEP    = 
31,100

24.61 4.96−
 

     = 1,582.7  

จำนวนการผลิตท่ีจะไม่ขาดทุน = 1,583 ชิ้น 

 

วิจารณ์และสรุปผล 
แม่พิมพ์ต่อเนื่องขึ้นรูปชิ้นงานลายไทยท่ีมลีวดลายท่ีซับซ้อน ออกแบบมาเพื่อช่วยลดขั้นตอนในการผลติช้ินงาน

ลายไทย โดยแม่พิมพ์ต่อเนื่องมีด้วยกันท้ังหมด 3 สถานี ในแม่พิมพ์ 1 ชุด สถานีท่ี 1 และสถานีท่ี 2 เป็นการป๊ัมขึ้น 

รูปลายไทย ส่วนสถานีท่ี 3 เป็นการป๊ัมตัดขอบชิ้นงาน ชิ้นงานลายไทยท้ัง 2 แบบ มีขนาดยาวxกว้างเท่ากับ 150 x 70 

มิลลิเมตร และ 152 x 72 มิลลิเมตร การผลิตชิ้นงานขึ้นรูปลายไทยแบบท่ีใช้คนทำท้ังหมด กับการผลิตท่ีมีแม่พิมพ์

ต่อเนื่อง พบว่าขั้นตอนแบบท่ีมีแม่พิมพ์ต่อเนื่องเข้ามาช่วย สามารถลดขั้นตอน จากเดิม 13 ขั้นตอน เหลือ 11 ขั้นตอน 

และลดเวลาการผลิตลงได้ 250.7 นาที จาก 402 นาที เหลือ 151.3 นาที สรุปได้ว่าขั้นตอนการผลิตท่ีมีแม่พิมพ์

แบบต่อเนื่องเข้ามาช่วย สามารถลดขั้นตอนและเวลาการผลิตได้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทดลอง และ

นายพงศธร ไชยวรรณ ท่ีช่วยในการทดลอง  
 

เอกสารอ้างอิง 

ชาญชัย ทรัพยากร และคณะ. (2552). การออกแบบแม่พิมพ์. พมิพ์คร้ังท่ี 10. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญี่ปุ่น). 

วันชัย ริจิรวนิช. (2541). การออกแบบวางผังโรงงาน. สำนักพมิพ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย. 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

การพัฒนาเส้นโค้งขีดจำกัดการขึน้รูปสำหรับเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง 

Development of forming limit curves for high strength steels 
 

ฌานวัฒน์ กิตติวุฒไิกร1*, ณภัทร สุนทวัฒโรดม1, หริัญชลิต ธนิยผล1 และ สุรศักดิ์ สุรนันทชัย1 

Channawat Kittiwuttikrai1*, Naphat Sunthawatrodom1, Hirunchalid Taniyapon1 and Surasak Suranuntchai1 
 

 

บทคัดย่อ  
ในงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเส้นโค้งขีดจำกัดการขึ้นรูปสำหรับเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง JSC 440W  

และประยุกต์ใช้เส้นโค้งขีดจำกัดการขึน้รูปท่ีได้ไปวิเคราะห์การขึน้รูปชิ้นงานจำลองและเปรียบเทียบเส้นโค้งขีดจำกัดการ

ขึ้นรูปจากการทดลองกับการขึ้นรูปชิ้นงานจำลองด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ โดยใช้เหล็กกล้าความแข็งแรงสูง ความหนา 

1.2 มิลลเิมตร ทดสอบแรงดึงของวัสดุ และทดสอบทางกายภาพด้วยวิธีการส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อวิเคราะห์และหาค่า

อัตราของโครงสร้างผลึกท่ีจะนำมาใช้ในการหาสมการของ Barlat's Yield Criteria (Yld 89) โดยจะนำสมการท่ีได้ไปใช้ใน

โปรแกรม DYNAFORM 5.9.4 จากนั้นทำการทดสอบ Nakajima โดยทำการตกีรดิและขึน้รูปด้วยเคร่ืองเพรสไฮดรอลิกจน

เกิดรอยแตก แล้ววัดขนาดการเปลี่ยนรูปกริดเป็นเปอร์เซ็นต์ความเครียดหลักและความเครียดรอง เพื่อสร้างเส้นโค้ง

ขีดจำกัดการขึ้นรูป และประยุกต์ใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงาน ผลการวจิัยพบว่าเส้นโค้งขีดจํากัดการขึ้นรูปโดยวิธีการทดลอง

สร้างได้ตามมาตรฐาน EN ISO 12004-2 สามารถนําไปประยุกต์ใชไ้ด ้เนื่องจากการทำนายผลการขึน้รูปด้วยวธีิไฟไนต์เอ

ลิเมนต์สอดคล้องกับความสามารถในการขึ้นรูปและความเสียหายในการขึ้นรูปท่ีได้จากชิ้นงานทดลอง ดังนั้นเทคนิค 

การจำลองการขึน้รูปสามารถช่วยในการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้ 
 

คำสำคัญ:   การจำลองไฟไนต์เอลเิมนต์, เส้นโค้งขดีจำกัดการขึ้นรูป, เหล็กกล้าความแข็งแรงสูง JSC 440W 
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Abstract  
The aims of this research are experimental to determine forming limit curves (FLC) for high-strength steel 

sheets (JSC440W) with a thickness of 1.2 mm. and use forming limit curves from experiments to analyze forming 

sample and compare with FLC from finite element method. In order to create Barlat's yield criteria (Yld 89) 

equation, which used in DYNAFORM 5.9.4 to predict material behavior, the tensile test and physical test need to 

be examined, along with the crystallographic structure that can be analyzed by using a microscope. Subsequently, 

the sheet samples were stretch-formed into a hemispherical dome shape in a hydraulic press and stopped when a 

local neck or cracks were observed, measuring the dimensions of the grid circles in the necked areas to determine 

major and minor engineering strains to form a forming limit curve. The results showed that the forming limit curve 

appropriate with EN ISO 12004-2 standard can be used to apply for analyzing workpiece forming. The 

experimental FLC show that it can predict failures accurately with the forming sample. Therefore, the forming 

simulation can efficiently help to improve the quality and production. 
 

Keywords:  Finite Element, Forming Limit Curve, Steel grade JSC 440W  
 

บทนำ 

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมท่ีเป็นการผลิตท่ีสำคัญและมีการผลิตปริมาณมาก

จากการรวบรวมข้อมูลทางสถิติของกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์มีการส่งออกเป็นมูลค่าสูงถึง 

23,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้มีการแข่งขันท่ีสูงจงึมกีารพัฒนาการใช้วัสดใุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและ

มีต้นทุนต่ำ จึงมีการนำเทคโนโลยีและเคร่ืองมือมาประยุกต์ใช้ในการลดขั้นตอนการผลิตเพื่อประหยัดเวลาและ

ค่าใช้จ่าย ซึ่งกระบวนการท่ีสำคัญในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นั้นคือการออกแบบแม่พิมพ์รวมถึงการทดลองและ

ทดสอบแม่พิมพ์ท่ีใช้ระยะเวลายาวนาน จึงมีการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method)  

ในการจำลองการขึน้รูปโลหะและพฤตกิรรมของโลหะก่อนออกแบบแม่พมิพ์ เพื่อลดขั้นตอนในกระบวนการทำงาน 

ทางคณะวจิัยได้ทำการนำวัสดุเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง JSC 440W (High strength steel) ซึ่งเป็นท่ีสนใจใน

การนำมาผลิตกันชนหลังรถกระบะ Shell Bar RR Impact RH/LH ในกระบวนการขึน้รูปลึกในประเทศมากขึ้นในปัจจุบัน

มาทำการพัฒนาสร้างเส้นโค้งขีดจำกัดการขึ้นรูป (Forming Limit Curve, FLC) ท่ีแสดงถึงสภาพขีดจำกัดในการขึ้น 

รูปได้ของวัสดุ  ทำให้สามารถประเมินการขึ้นรูปโลหะได้และยังช่วยในการออกแบบแม่พิมพ์ให้เหมาะสมในการขึ้น 

รูปอีกด้วย ดังนั้นในงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยท่ีเสนอแนะแนวคิดอีกประการหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในด้านการวิจัยและ

พัฒนาต่อไป และยังเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศอีกประการหนึ่ง 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. สรา้งเส้นโค้งขดีจำกัดการขึ้นรูปของเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง JSC 440W 

2. ประยุกต์ใช้เส้นโค้งขดีจำกัดการขึ้นรูปท่ีได้จากการทดลองไปวเิคราะห์การขึ้นรูปชิ้นงานจำลอง 

3. วิเคราะห์เส้นโค้งขดีจำกัดการขึ้นรูปให้เหมาะสมกับกับเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง JSC 440W 
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ระเบียบวิธีดำเนินการวจิัย 

1. เครื่องมอืและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง  

เครื่องทดลองทางกายภาพกล้องจุลทรรศน์แบบ 3 ตา  ยี่ห้อ ZEISS รุ่น Axio Vision 4 Grains. เครื่องทดสอบ

สมบัติทางกลของวัสดุ เครื่องทดสอบแรงดึงวัสดุยี่ห้อ Shimudzu รุ่น AG-100KNI M2 เคร่ืองทดสอบพั้นช์โดมคร่ึงทรง

กลม เคร่ืองทดสอบพัน้ช์โดมคร่ึงทรงกลม ยี่ห้อ Erichsen แม่พมิพ์ในการขึ้นรูปชิ้นงานจำลองจรงิ 

2. วัสดุที่ใช้ในการทำวิจัย  

เหล็กแผ่นความแข็งแรงสูง JSC440W ความหนา 1.2 มลิลเิมตร 

3. วิธีการดำเนินงานวิจัย 
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4. หาสมการ Barlat’s Yield Criteria  

นำไปประยุกต์ใช้กับโปรมแกรม DYNAFORM 5.9.4 เพื่อสร้างแบบจำลองและSimulation แบบจำลองขึ้นมา 

โดยมีสมการหลักคือ 

 

เมื่อ  คือ ความเค้นจุดคราก และ  หาได้โดยสมการดังต่อไปนี้ 

 

     

พารามิเตอร์ a, c, h, p, m หาได้โดย 

      

       

          

    
 โดยท่ีค่า R  คือ Plastic strain ratioโดยท่ีค่า R จะหาไดจ้ากการทดสอบแรงดึง [1] 

  4.1 การทดสอบทางกายภาพของวัสดุ  

  ใช้กล้องจุลทรรศน์ เพื่อจะได้ค่าอัตราของโครงสร้างผลึก (Crystallographic Structure: m) นำแทน

ค่าในสมการไปใช้ในโปรมแกรม DYNAFORM 5.9.4 เพื่อดูแบบจำลองของช้ินงาน [2] 

  4.2 การทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุ  

  ทดสอบแรงดึงของวัสดุแผ่นเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง JSC 440W ขนาดความหนา 1.2 มิลลิเมตร 

โดยตัดแผ่นเหล็กตามรูปทรงมาตรฐาน JIS Z 2241-2011) เพื่อให้ทราบถึงค่าแอนไอโซทรอปิกและคุณสมบัติของวัสดุ

ในทิศทางต่างๆโดยท่ีมีความคลาดเคลื่อนน้อยท่ีสุดจึงทดสอบท้ังหมด 6 ชิ้น ทิศทางละ 2 ชิ้น นำค่าท่ีได้จากการ

ทดลอง ค่าแรงดึง ระยะยืดของชิน้งานทดสอบ ความหนาและความกว้างของชิน้งานทดสอบทีวั่ดค่าได้จากอุปกรณ์วัด

ระยะยดื (Extensometer) นำผลท่ีได้จากการทดสอบมาจัดทำเส้นโค้งความเค้น – ความเครยีดและค่าแอนไอโซทรอปิก

โดยอาศัยสมการ [3] 

    (4.1) 
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โดยท่ี  คือ ความเค้นวิศวกรรม 

 คอื ความเครยีดทางวิศวกรรม 

Fi คือ แรงท่ีได้จากเครื่องทดสอบ (นวิตัน) 

   A0 คือ พื้นท่ีหน้าตัดเร่ิมตน้ของวัสดุ(ตารางมิลลิเมตร) 

   l0 คือ ความยาวเร่ิมตน้ของวัสดุ(มลิลเิมตร) 

   li คือ ความยาว ณ เวลาใดๆ (มลิลเิมตร) 
                             

สามารถคำนวณหาค่าความเค้น - ความเครยีดวิศวกรรมได้จากสมการ 3.1 เพื่อนำค่าท่ีได้ไปหาค่าความ

เค้น - ความเครยีดจริงต่อโดยอาศัยหลักการปริมาตรคงที่ซึ่งมีสมการความสัมพันธ์ท่ีใชด้ังนี้ 

   
)1ln(),1( engengeng  +=+=

    (4.2) 

ค่ามอดุลัสยืดหยุ่น (Elongation: E) สามารถหาได้จากความเค้น - ความเครียดในช่วงท่ีวัสดุเปลี่ยน

รูปแบบยดืหยุ่นโดยอาศัยสมการดังนี้ 

     eng

eng
E




=

            (4.3) 

ค่าความเค้นครากเป็นค่าที่ใชพ้จิารณาเส้นโค้งความเค้น - ความเครยีดในช่วงท่ีวัสดุเปลี่ยนรูปอย่างถาวร

ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ พิจารณาได้จากตำแหน่ง 0.2% ของความเครียด โดยอาศัยสมการ

ความสัมพันธ์ดังนี้ 

     E

Y
p


 −=

            (4.4)  

โดยท่ี  คือ ความเครยีดช่วงพลาสติก 

    คือ ความเค้นจุดคราก    

ค่าแอนไอโซทรอปิก (R) คือ อัตราส่วนระหว่างความเครียดในแนวกวา้งต่อด้วยความเครียดในแนวความ

หนาของชิ้นงาน โดยหาค่าได้จากสมการดังต่อไปน้ี 
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                         (4.5) 

โดยท่ี  คือ ความกว้างของช้ินทดสอบหลังจากทดสอบการดงึ 

    คือ ความกว้างเร่ิมตน้ของชิน้ทดสอบ 

    คือ ความหนาของวสัดุ 

    คือ ความหนาเร่ิมตน้ของชิน้งานทดสอบ 

    คือ ความยาวสุดท้ายของวัสด ุ

    คือ ความยาวเร่ิมตน้ของวัสดุ 
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ภาพที่ 1 โลหะแผ่น JSC440W ท่ีผ่านการทดสอบแรงดึงทิศทาง  

(ก) 0 องศา (ข) 45 องศา (ค) 90 องศา กับแนวรีด 

5. การสร้างเส้นโครงขีดจำกัดการขึ้นรูป 

การทดสอบ Nakajimaเป็นการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการในการขึ้นรูปของโลหะท่ีมีความ

แข็งแรงสูงท่ีมีลักษณะเป็นวัสดุแผ่นอยู่ภายใต้การเปลี่ยนรูปในระนาบ โดยมักจะเป็นวิธีท่ีใช้ทำนายสำหรับ Forming 

Limit Curves (FLC)  การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุแผ่นเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง JSC 440W ขนาดความหนา  

1.2 มลิลเิมตร โดยท่ีมีความคลาดเคลื่อนน้อยท่ีสุดจึงทดสอบท้ังหมด 6 ชิ้น state of strain อย่างละ 2 ชิ้น [4], [5]  

 
 

200 X 200 mm 

ตารางที่ 1 ขนาดของช้ินงานทดสอบ Nakajima ตามมาตรฐาน EN ISO 12004-2 ของ State of strain 

ตำแหน่ง 1 2 3 4 5 6 7 

W (mm.) 20 45 70 100 130 160 200 

 

ภาพที่ 2 โลหะแผ่น JSC440W ท่ีผ่านการทดสอบ Nakajima ของ State of strain 

 



138 

 

 
-หนังสือรวมบทความวจิัย วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

6. การทดสอบทีไ่ด้จากการขึน้รูปลึกของชิน้งานจำลองจรงิ 

จากการขึ้นรูปชิ้นงานจำลองจริงด้วยวิธีการขึ้นรูปลึกด้วยเคร่ืองกดอัดไฮดรอลิค โดยท่ีแบบจำลองนี้เป็น

ตัวแทนของชิน้ส่วนยานยนต์ Shell Bar RR Impact RH/LH โดยท่ีมีการครอบคลุม State of strain แบบ Plane strain 

 

ภาพที่ 3 ชิ้นงานจำลองจรงิหลงัผ่านการขึน้รูปลึก 

7. การป้อนค่าพารามเิตอร์ภายในโปรแกรม  

เลอืกแบบจำลองวัสดุเป็น Barlat’s Yield Criteria (Yld 89) ในการจำลองการขึน้รูป พารามิเตอร์ท่ีจำเป็นต้อง

ใส่ในแบบจำลองนี้ได้แก่ ค่า Young’s Modulus เส้นโค้งการไหลท้ัง 3 ทิศทาง ค่าแอนไอโซทรอปิก ซึ่งพารามิเตอร์

ท้ังหมด ได้มาจากการทดสอบแรงดึง (Tensile test) ทั้ง 3 ทิศทาง โดยมีอุปกรณ์ Extensometer เป็นอุปกรณ์วัดระยะ

ยดืของวัสดุในแนวกวา้งและแนวความหนา โดยผลจากการทดสอบต่าง ๆ จะถูกปอ้นเข้าไปในโปรแกรม [6], [7] 

8. การสร้างแบบจำลองการขึ้นรูป 

คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้โปรแกรม DYNAFORM 5.9.4 ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีเหมาะกับการจำลองการขึ้นรูปโลหะ

แผ่นในกระบวนการป้ัมขึ้นรูป โดยใช้เกณฑ์การครากของวัสดุ Barlat’s Yield Criteria (Yld 89) เป็นแบบจำลองวัสดุ  

ซึ่งถูกกำหนดดว้ยเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1. ชุดแม่พมิพ์ต้ังค่าให้มีคุณสมบัตเิป็นวัตถุแข็งเกรง็ 

  - พัน้ซ์ (Punch) ทำจากวัสดุ SCM 440 (Hardening 55 HRC) 

  - ดาย (Die) ทำจากวัสดุ SCM 440 (Hardening 55 HRC) 

  - แผ่นจับยดึช้ินงาน (Blank holder) ทำจากวัสดุ SCM 440  

2. เอลเิมนต์ในแบบจำลองกำหนดให้เป็นเอลเิมนต์แบบเปลอืกบาง 

3. ขนาดเอลเิมนต์ของชุดแมพ่มิพ์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดเท่ากับ 30 มิลลิเมตร และเล็กท่ีสุดเท่ากับ 0.5 มลิลเิมตร 

4. กำหนดแรงจับขึ้นท่ีให้แรงโดยตรงจากเครื่อง (Die cushion) 

5. กำหนดขนาดของแผ่นชิน้งานเร่ิมตน้เป็น 130 × 130 มิลลเิมตร ความหนา 1.2 มิลลเิมตร 

6. กำหนดให้แผ่นชิ้นงานมีขนาดเอลิเมนต์เท่ากับ 25 มิลลิเมตร ปรับได้เล็กท่ีสุดเท่ากับ 5 มิลลิเมตร ตาม

ความเหมาะสมของรูปร่างชิ้นงาน 

7. กำหนดขั้นตอน (Step) แบบจำลองการขึ้นรูป 33 ขั้นตอน มีความเร็วในการขึ้นรูป 140 มิลลิเมตรต่อ

วินาที, ค่า Friction 0.17 ซึ่งกำหนดในแต่ละขั้นตอน (Step) มีระยะกดลึก 1.25 มิลลิเมตรต่อขั้นตอน และ 

ตัง้ค่า springท่ีมี8ตัว ให้มีแรง 0.8 กิโลนิวตันต่อตัว 
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ผลการศึกษาวิจัย 

1. ผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพ  

            ผลการทดสอบทางกายภาพของวัสดุโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบ 3 ตา พบว่า เหล็กกล้าแผ่นเกรด JSC 

440W หนา 1.2 มิลลิเมตรเป็นเหล็กกล้าสองเฟสท่ีประกอบด้วยเฟสเฟอร์ไรต์เป็นเนื้อพื้นและมีโครงสร้างท่ีเหลือเป็น

เฟสมาร์เทนไซต ์[7] 

 

ภาพที่ 4 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าแผ่นเกรด JSC440W หนา 1.2 มลิลเิมตร 

2. ผลการทดสอบสมบัติทางกลของวสัด ุ

  2.1 ผลการทดสอบแรงดึง 

ตารางที่ 2 สมบัตทิางกลของเหล็กเกรด JSC440W หนา 1.2 มลิลเิมตร ที่ได้จากการทดสอบแรงดึง 

Direction 
E 

(GPa) 

Tensile 

Strength 

(MPa) 

Yield Strength 

(MPa) 
R-Value 

Poisson’s 

Ratio 
K n 

0° 188.235   459.62 357.30 0.87351  731.8928 0.1678 

45° 203.8905 469.99 371.00 0.73366 0.28 749.10285 0.1679 

90° 191.8225 463.735 362.965 1.13388  737.9318 0.16775 

 

โดยท่ี Di rec t ion คือ มุมทิศทางทดสอบของชิ้นงานเทียบกับแนวรีด E คือค่ามอดุลัสความยืดหยุ่น 

Tensile Strength คือค่าความแข็งแรงทางดึง Yield Strengthคือค่าความแข็งแรงจุดคราก R-Value คือค่าแอนไอโซ

ทรอปิกของวัสดุ Poisson’ Ratio คืออัตราส่วนปัวซอง K คือค่าสัมประสิทธ์ิการแข็งด้วยความเครียด N คือเลขชี้กำลัง 

การทำให้แข็งด้วยความเครียด [8] 
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2.2 ผลการทดสอบหาเสน้โคง้การไหลของวัสดุ (Flow Curve) 

จากภาพท่ี 5 เป็นการแสดงเส้นโค้งการไหลตัวของวัสดุ กราฟแสดงความสัมพันธ์ ความเค้นจริง –  

ความเครียดจริง เพื่อตรวจสอบความแม่นยำของการทดสอบ อีกท้ังเป็นการป้องกันการผิดพลาดของข้อมูลทดสอบ

อีกด้วย [8] 

 ภาพที่ 5 การไหลตัวของวัสดุทิศทาง 0,45 และ 90 องศากับแนวรีด ตามลำดับ 

2.3 ผลการสร้างเส้นโค้งขีดจำกัดการขึ้นรูป (FLC) ที่ได้จากการทดสอบ Nakajima 

   การทดสอบ Nakajima เป็นการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการในการขึ้นรูปของโลหะ ทำให้

ได้ค่าเปอร์เซ็นต์ความเครียดหลัก - ความเครียดรองของแต่ละ State of strain ซึ่งจะเป็นตัวแทนการเสียรูปของวัสดุใน

แนวระนาบ จากภาพท่ี 6 วงกลมทึบท่ีแสดงบนแผนภาพ หมายถึง กลุ่มจุดท่ีเป็นตัวแทนของบริเวณท่ีเกิดการเสียหาย เส้น

สีแดง หมายถึง เส้นโค้งขีดจำกัดการขึ้นรูป สำหรับแผ่นชิ้นงาน W = 200 มิลลิเมตร พบว่า ด้านขวาสุดของ FLC การขึ้น 

รูปโดมคร่ึงทรงกลมโดยการลดแรงเสียดทานด้วยแผ่นพลาสตกิมีความเครียดรองอยู่ระหว่าง 49% - 50% ซึ่งเป็นตัวแทน

ของ state of strain แบบ Equibiaxial Tension ต่อมาในส่วนของช่วงกลางด้านขวาของ FLC  ท่ีประกอบด้วยแผ่นชิ้นงาน  

W = 130 มิลลิเมตร และ W = 160 มิลลิเมตร มีความเครียดรองอยู่ระหว่าง 30% - 40% ซึ่งเป็นตัวแทนของ state of 

strain แบบ Biaxial Tension ในส่วนตรงกลางของ FLC ท่ีมีแผ่นช้ินงาน W = 100 มิลลิเมตร มีความเครียดรองอยู่ระหว่าง 

1% - 3% ซึ่งเป็นตัวแทนของ state of strain แบบ Plane Strain สำหรับแผ่นชิ้นงาน W = 20, W = 45 และ W = 70 

มิลลิเมตร ดังแสดงทางด้านซ้ายของ FLC มีความเครียดรองอยู่ระหว่าง 1% - (-30)% ซึ่งเป็นตัวแทนของ state of strain 

แบบ Uniaxial Tension [5], [8], [9] 

ภาพที่ 6 แผนภาพขีดจำกัดการขึ้นรูปของเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง JSC 440W 

ขนาดความหนา 1.2 มลิลเิมตร ท่ีได้จากการทดสอบ Nakajima 
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3. ผลการประยกุต์ใช้เส้นโค้งขีดจำกัดการขึ้นรูปกับการขึ้นรูปชิ้นงานจำลอง 

3.1 ผลการวิเคราะห์การขึ้นรูปชิ้นงานจำลองด้วยวิธไีฟไนต์อลิิเมนต์ 

จากภาพท่ี 7 การวิเคราะห์แบบจำลองการขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยโปรแกรม DYNAFORM 5.9.4 ใน step  

ท่ี 30 ซึ่งเป็น step ท่ีชิ้นงานเกิดการเสียหาย จากภาพ สีแดง หมายถึง เกิดรอยแตก (Crack) สีเหลือง หมายถึง แนวโน้ม

เกิดรอยแตก (Risk of crack) สีเขียว หมายถึง ปลอดภัย (Safe) สีฟ้า หมายถึง มีแนวโน้มเกิดการย่น (Wrinkle Tendency)  

สีชมพูอ่อน หมายถึง เกิดรอยย่น (Wrinkle) สีชมพูเข้ม หมายถึง เกิดรอยย่นมาก (Severe Wrinkle) และ สีเทา หมายถึง 

การยดืมากเกินไป (Insufficient Stretch) [1], [6], [7] 

 

 

ภาพที่ 7 แบบจำลองการขึน้รูปโลหะแผ่นด้วยโปรแกรม DYNAFORM 5.9.4 

3.2 ผลการจำลองการวิเคราะหเ์สน้โคง้ขีดจำกัดการขึน้รูปกับการขึ้นรูปชิ้นงานจำลองดว้ย

วิธีไฟไนต์อิลิเมนต ์

จากภาพท่ี 8 เส้นทางความเครียดของแผ่นโลหะอยู่เหนือเส้นโค้งขีดจำกัดการขึ้นรูป ซึ่งเป็นไปตาม

การจำลองด้วยโปรแกรม DYNAFORM 5.9.4 ท่ีเกิดรอยแตกบริเวณสีแดงของชิ้นงาน ซึ่งรอยแตกนั้นจะเกิดบริเวณ 

State of Strain แบบ Plane Strain เนื่องจาก Plane Strain ท่ีแรงดึงในแนวระนาบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดหรือ

ความเครยีดได้อย่างอิสระในแนวตัง้ฉากกับระนาบ จึงทำให้เกิดรอยแตกแบบ Plane Strain เป็นอันดับแรก [7] 

 

  
ภาพที่ 8 แผนภาพการเส้นโค้งขีดจำกัดการขึ้นรูปกับการขึ้นรูปชิ้นงานจำลองดว้ยวธีิไฟไนต์อลิิเมนต์ 
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3.3 ผลของความสัมพันธ์ระหว่างแรงทีใ่ช้ในการขึ้นรูปและระยะกดลึกของชิ้นงานทดสอบ 

จากภาพท่ี 9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงท่ีขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบมีความแปรผันตรงกับระยะกด

ลึกเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการขึน้รูปชิ้นงานจำลองด้วยวิธีไฟไนต์อลิิเมนต์ พบว่าเส้นโค้งท่ีได้มคีวามสอดคล้องกันและ

อยู่ในทิศทางเดียวกัน โดยในการทดสอบจริงจะมีระยะกดลึกอยู่ท่ี 24 มิลลิเมตร ชิ้นงานจึงเกิดความเสียหาย และ 

จากการทดสอบด้วยโปรแกรมไฟไนต์อิลิเมนต์ท่ีพบว่าเกิดการแตกท่ี step ท่ี 30 แต่เมื่อเทียบกันโดยลดช่องว่างของ 

การทดสอบ พบว่าชิ้นงานจะเกิดการแตกซึ่งเทียบเท่ากับระยะการทดสอบจริง คือ 24 มิลลเิมตร [9]  

 
ภาพที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างแรง (N) และระยะกดลึก (mm.) จากการขึน้รูปชิ้นงานทดสอบ 

เปรียบเทียบกับการขึน้รูปชิ้นงานจำลองดว้ยวธีิไฟไนต์อลิิเมนต์ 

สรุปผลและอธิปรายผล 

การสร้างเส้นโค้งขีดจำกัดการขึ้นรูป (Forming Limit Diagram, FLC) ของเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง JSC 

440W หนา 1.2 มิลลิเมตร พบว่าเส้นโค้งขีดจำกัดการขึ้นรูปท่ีสร้างขึ้นได้โดยวิธีการทดลอง สามารถสร้างขึ้นได้ตาม

มาตรฐาน EN ISO 12004-2 และจากการประยุกต์ใช้เส้นโค้งขีดจำกัดการขึ้นรูปท่ีได้จากการทดลองด้วยวิธีไฟไนต์ 

อิลิเมนต์ไปวิเคราะห์กับการขึ้นรูปชิ้นงานจำลองจริง พบว่าระยะกดลึกท่ีทำให้ชิ้นงานเกิดความเสียหายมีระยะใกล้

เคียงกัน ท่ี 24 มิลลิเมตร ดังนั้นจึงสามารถนำวิธีการสร้างเส้นโค้งขีดจำกัดไปประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์การขึ้นรูป

ชิ้นงานจำลองจรงิได้ โดยใชโ้ปรแกรม Dynaform 5.9.4 ในการเปรียบเทียบ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. จากงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงความแม่นยำของแบบจำลองวัสดุของ Barlat’s Yield Criteria (Yld89) ใน

การทำนายพฤติกรรมการขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ดังนั้นหากนำไปประยุกต์ใช้ในการทำนายพฤติกรรม

การขึ้นรูปชิ้นงานอื่นๆ ท่ีกำลังจะเร่ิมทำการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ชิ้นงาน ก็จะเป็นการช่วยให้การออกแบบมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. จากงานวิจัยนี้วัสดุท่ีใช้ในการทดลองอยู่ในกลุ่มเหล็กท่ีมี Tensile Strength ท่ีไม่สูงมาก ดังนั้น อาจ

ประยุกต์ทำการทดลองจำลองการขึ้นรูปกับเหล็กในกลุ่มท่ีมีความแข็งแรงสูงกว่านี้เพื่อ ทดสอบความแ ม่นยำของ

แบบจำลองวัสดุ Barlat’s Yield Criteria (Yld89) ในงานวิจัยในอนาคตเพื่อศึกษาถึงความแม่นยำของแบบจำลองวัสดุ

กับวัสดุกลุ่มอ่ืน ๆ 
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การพัฒนาอัญมณีเทียมและเครื่องประดับจากแก้วอุณหภูมิต่ำที่ปราศจากตะกั่ว 

Development of imitation gemstone and accessories from Low-Temperature 

Lead-Free Glass 
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บทคัดย่อ 

  บทความวิจัยนี้เป็นการประดิษฐ์แก้วสีโดยการนำเศษแก้วซึ่งเป็นวัตถุดิบท่ีเหลือท้ิงจากการบริโภค มาพัฒนา

เป็นแก้วสีโดยหลอมท่ีอุณหภูมิต่ำซึ่งการเตรียมแก้วสตีัวอย่างทำโดยเจือ CoO ท่ีปริมาณความเข้มข้น 0.00, 0.01, 0.02, 

0.03, 0.04, 0.05 โมลเปอร์เซ็นต์ พบว่าตัวอย่างแก้วสีท่ีได้ออกโทนน้ำเงินและมีสีเข้มขึ้นตามลำดับ จากนั้นนำตัวอย่าง

แก้วสีมาทำการวิเคราะห์ค่าความหนาแน่น ค่าดรรชนีการหักเห พบว่า ค่าความหนาแน่นมีแนวโน้มสูงขึ้นตามความ

เข้มข้นของ CoO ท่ีเพิ่มขึ้น โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 2.7681 ถึง 2.7735 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ขณะที่ค่าดรรชนีหักเห

ของแก้วตัวอย่างมีแนวโน้มสูงขึ้นตามความเข้มข้นของ CoO เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามทิศทางเดียวกันกับค่าความหนาแน่น 

โดยค่าดรรชนีหักเหมีค่าอยู่ระหว่าง 1.5255 ถึง 1.5288 นอกจากนี้ยังได้มีการวเิคราะห์ค่าการดูดกลืนแสง และ ค่าสีใน

ระบบ CIE L*a*b* อกีด้วย จากผลการวิเคราะห์ทำให้เห็นว่าแก้วสีจากเศษแก้วนี้มีศักยภาพในการผลิตเป็นอัญมณเีทียม

และเคร่ืองประดับได ้
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Abstract  
 This research was fabricated colored glass. The preparation has been used glass waste from 

consumption which raw material, developed into colored glass by melting at low temperature. The preparation 

has been used glass waste from consumption with row material, developed into colored glass by melting at low 

temperature. It was performed by doping CoO at concentration of 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 and 0.05 mol%. 

The results found that colored glass samples were blue and darker, respective. The investigation density and 

reflective index of sample, they were found that the density of glass sample increased with increasing CoO 

content during 2.7681–2.7735 g/cm3 and the refractive index of the sample glass tended to increase as the CoO 

concentration increased, which was in the same direction as the density value. The refractive index is between 

1.5255 and 1.5288. In addition, the absorbance and CIE L*a*b parameters were also investigated. The results 

of the analysis shown that colored glass from this waste glass had the potential to produced imitation gemstone 

and accessories. 
     

Keywords: Innovation, Imitation gemstone, Glass, Waste glass, Colored glass 
 

บทนำ 

อุตสาหกรรมเครื่องประดับของประเทศไทย จัดเป็นสินค้าส่งออกท่ีสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของประเทศท่ี

สำคัญอันดับ 1 ใน 5 ของสินค้าส่งออก และประเทศไทยจัดเป็นแหล่งอัญมณีสีท่ีสำคัญแหล่งหนึ่ง ในจำนวน 5 แหล่งใหญ่

ของโลก คือ แอฟริกาใต้ อเมริกาใต้ เมียนมาร์ ศรีลังกา และไทย โดยอัญมณีเป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญท่ีใช้ประกอบเป็น

เครื่องประดับและตกแต่ง และจังหวัดจันทบุรีเป็นตลาดที่มีการค้าขายอัญมณีท่ีมีสำคัญของ รวมท้ังเป็นศูนย์รวมของ 

การเจียระไนอัญมณี ในการเจียระไนอัญมณีก้อนเพื่อให้ได้ขนาดและรูปทรงต่างๆ ตามท่ีต้องการ (จักรพงษ์ แก้วขาว และ

คณะ, 2560) ต้องผ่านกระบวนการในการ ตัด โกลน ก้อนอัญมณีหลายคร้ัง ทำให้เกิดเศษอัญมณี ซึ่งมีขนาดเล็กและ 

ไม่คุ้มค้าในการนำไปผลิตเป็นเคร่ืองประดับ ในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน นิยมนำเศษอัญมณีท่ีเหลือจากกระบวนการผลิต

เคร่ืองประดับนี้ไปใช้ในลักษณะต่าง ๆ เช่น ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ใส่ท่ีก้นหลุมเพื่อฝังลูกนิมิตและ 

ใส่กระถางธูป เป็นต้น นอกจากนี้ยังนำมาตกแต่งตู้กระจกท่ีเลี้ยงปลา หรือประดิษฐ์ของใช้ และของท่ีระลึก (กรม

วทิยาศาสตร์บริการ, 2555)  เพื่อเกิดประโยชน์และมูลค่าท่ีสูงขึ้น เช่น พวงกุญแจ ตุ๊กตา พระพุทธรูปและรูปเคารพ อื่น ๆ 

เป็นต้น ซึ่งเป็นการขึ้นรูปโดยการหล่อร่วมกับเรซิน ซึ่งมีมูลค่าท่ีน้อย มีลักษณะของรูปแบบและกระบวนการผลิตท่ี 

ดั้งเดิม จึงยังไม่เป็นท่ีนิยม 

จุดเร่ิมต้นของแนวคิดในงานวจิัยนี้เพื่อพัฒนาแก้วอุณหภูมติ่ำเพื่อพัฒนาเป็นอัญมณีเทียมและเคร่ืองประดับจาก

แก้วอุณหภูมิต่ำท่ีปราศจากตะกั่ว จากเศษแก้วอันเป็นของท่ีไม่มีราคาและไม่มีค่าในอุตสาหกรรม (กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2564) เพื่อนำเสนอกระบวนการขึ้นรูปเคร่ืองประดับและตกแต่งเพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับ

ผู้ผลิตเคร่ืองประดับและตกแต่งในอุตสาหกรรมขนาดย่อมจนถึงขนาดใหญ่ และเพื่อมุ่งส่งเสริมการดำเนินอุตสาหกรรมท่ี

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการนำวัสดุเหลือท้ิงมาใช้งานเพื่อให้เป็นการลดภาระในการกำจัดท้ิงของวัสดุท่ีเหลือ

จากการบริโภคและจากอุตสาหกรรม 

บทความวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 3 ด้าน คือ การพัฒนาแก้วอุณหภูมิต่ำท่ีปราศจากตะกั่วจากเศษแก้วเป็น

ส่วนประกอบ การพัฒนาแก้วสี และพัฒนาเคร่ืองประดับจากแก้วท่ีเตรียมขึ้น เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเศษ 

อัญมณีท่ีเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิต (จักรพงษ์ แก้วขาว และคณะ, 2561) เป็นการสร้างสรรค์เครื่องประดับท่ีเป็น 
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มติรกับสิ่งแวดล้อม (green jewelry) และเป็นทางเลือกในการสร้างสรรค์งานเคร่ืองประดับท่ีใช้อุณหภูมิในการทำงานท่ีไม่

สูงให้กับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมขนาดย่อมจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งจะเป็นกระบวนการท่ีมีต้นทุนในการผลิตท่ีค่อนข้างนอ้ย และ

เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อปรับปรุงคุณภาพแก้วอุณหภูมติ่ำท่ีปราศจากตะกั่วและใชว้ัตถดุิบจากเศษแก้วเป็นส่วนผสม 

2. เพื่อพัฒนาแก้วสจีากเศษแก้วเหลอืใช้ 

3. เพื่อออกแบบและผลิตงานสร้างสรรค์เคร่ืองประดับและตกแต่งจากแก้วท่ีพัฒนาขึ้น 
 

กรอบแนวคดิและสมมุติฐาน 

ชนิดของแก้ว 

แก้วโดยท่ัวไปประกอบด้วย ซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO2) ที่ไม่มีโครงสร้างผลึกเป็นโครงสร้างตาข่ายของแก้ว 

และมีสารประกอบออกไซด์อื่น ๆ ได้แก่ CaO, Na2O, K2O และ Al2O3 เป็นต้น ในการกำหนดสมบัติของแก้วให้

เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน ทำให้ได้แก้วชนิดต่าง ๆ ตามส่วนประกอบทางเคม ีดังแสดงในตารางท่ี 1 

แก้วแต่ละชนิดจะมีอุณหภูมิในการทำงานท่ีแตกต่างกัน โดยท่ัวไปอุณหภูมิท่ีสำคัญในกระบวนการผลิตของ

แก้ว แบ่งได้ เป็น 5 ช่วง ได้แก่  melting point, working point, softening point, annealing point และ strain point  

ซึ่งมีความสัมพันธ์กับค่าความหนืด ดังแสดงในรูปท่ี 1 กราฟแสดงอิทธิพลของอุณหภูมิต่อความหนืดของแก้วชนิด 

ต่าง ๆ โดยค่าความหนืดในการทำงาน (working point) อยู่ในช่วง 103 Pa-s หรือ 104 Poises (P) ซึ่งเป็นความหนืดท่ี

เหมาะสมในการขึ้นรูปและทำการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแก้ว โดยสาหรับแก้วชนิด Soda-lime จะมีอุณหภูมิใน 

การทำงานอยู่ระหว่าง 700 1000 oC 

แก้วท่ีใช้ในการเชื่อมต่อกับโลหะหรือกับเซรามิกส์ เรียกว่า แก้วเชื่อม (solder glass หรือ sealing glass) ซึ่งมี

สมบัติหลักคือ การยึดเกาะ (adhesive bonding) ระหว่างวัสดุท้ังสองชนิด ตัวอย่างของแก้วเชื่อมอุณหภูมิต่ำ ได้แก่ 

แก้วในกลุ่ม เช่น tellurite (TeO2), borate (B2O3), borosilicate (B2O3-SiO2) และ aluminoborate (B2O3-Al2O3) เป็นต้น 

โดยประเภทของกลุ่มแก้วรวมถึง ค่าสัมประสิทธิการขยายตัวเนื่องจากความร้อน (CTE) ช่วงอุณหภูมิในการเปลี่ยน

รูปร่าง (Deformation temp.) และช่วงอุณหภูมิในการเชื่อม (solder temp.) แตต่ามชนดิของกลุ่มแก้วในตารางที่ 2 
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ตารางที ่1 ส่วนประกอบของแกว้ชนดิต่าง ๆ และการใชง้าน (Callister, 2007) 

 
 

 
ภาพที่ 1 กราฟแสดงอิทธิพลของอณุหภูมิต่อความหนืดของแกว้ชนิดต่าง ๆ 

(Callister, 2007) 
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ตารางที่ 2 แก้วเชื่อมอุณหภูมติำ่ (Frieser, 1975) 

 
            

 แก้วอุณหภูมติ่ำที่ปราศจากตะกั่ว 

 ด้วยความตื่นตัวในเร่ืองของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันจึงมีการพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเป็นมติรกับ

สิง่แวดลอ้ม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแก้วท่ีปราศจากตะกั่ว แต่ยังคงรักษาสมบัติท่ีดีท่ีเกิดจากตะกั่ว เช่น ค่าดรรชนีการหัก

เหของแสงท่ีสูง (refractive index) และตะกั่วยังช่วยลดอุณหภูมิในการหลอมเหลวของแก้วทำให้ทำงานได้ท่ีอุณหภูมิ

ต่ำลง 

 การพัฒนาแก้วปราศจากตะกั่วทำโดยการเติมสารประกอบออกไซด์ของธาตุทรานซิชั่น เช่น Ta2O3, ZrO2, 

TiO2 หรือ Nb2O5 จากการศกึษาผลของการเติมธาตุ TiO2 หรือ Nb2O5 ในแก้วกลุ่ม silicate ท่ีมีส่วนผสมของ BaO-SiO2-

NaO พบว่า การเติมธาตุ TiO2 และ Nb2O5 ช่วยทำให้ค่า refractive index (RI) และ ความแข็งเพิ่มขึ้น โดยมีค่า RI 

ประมาณ 1.89 - 2.00 เนื่องจากการสร้างโครงสร้างตาข่ายของแก้วท่ีมีความหนาแน่นมากขึ้นด้วยการเชื่อมโยงของ 

TiO6 และ NbO6 octahedra (Nowak , et al., 2013) 

 แก้วในกลุ่ม Borosilicate ท่ีมกีารปรับปรุงคุณภาพด้วยการเตมิ BaO ทำให้สมบัติต่อความแข็ง ความหนาแน่น 

และสัมประสิทธ์ิการขยายตัวเนื่องจากความร้อน โดยปริมาณ BaO 35 mol% ทำให้มีความแข็งสูงกว่า 3 GPa (Vicker’s 

hardness) โดยมคี่า glass transition temperature ท่ี 590 oC ซึ่งแก้วในสว่นผสมนี้ได้ถูกพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับการขึ้น

รูปในแบบผง โดยการอัดขึน้รูปด้วยความดัน 100 MPa (Lim, et al., 2007) 

 แก้วในกลุ่ม tellurite มีค่า refractive index (RI) ท่ีสูง โดยจากการศึกษาเปรียบเทียบแก้ว 2 ส่วนผสม ได้แก่ 

ส่วนผสมท่ีมีตะกั่ว (TeO2– ZnO–PbO–Nb2O5 และท่ีไม่มีตะกั่ว (TeO2–ZnO–Na2O) ท่ีมีอุณหภูมิในการทำงาน (working 

point) ประมาณ 370 380 oC พบว่าในกลุ่มท่ีไม่มีตะกั่ว มีค่า RI ประมาณ 2.0 ซึ่งสูงใกล้เคียงกับกลุ่มท่ีมีตะกั่วท่ีมี

ค่าประมาณ 2.1 นอกจากนีก้ลุ่มท่ีไม่มีตะกั่วยังมชี่วงของอุณหภูมใินการทำงานกอ่นท่ีแก้วจะเกิดการตกผลึกท่ีกว้างกว่า

เกือบ 100 oC มผีลให้แก้วมคีวามเสถียรต่อความร้อน (Gebavi , et al., 2013) 

 สำหรับแก้วในกลุ่ม tellurite borate ท่ีมีส่วนผสมของ TeO2-B2O3-SiO2 ถ้ามีปริมาณ SiO2 ท่ีเพิ่มขึ้นจาก 0  

ถึง 20 mol% ทำให้ค่า glass transition temperature (Tg ) เพิ่มขึ้นจาก 398 oC ไปเป็น 419 oC และยังมีช่วงอุณหภูมิ

ก่อนท่ีจะเกิดการตกผลึกท่ีกว้างขึ้น แสดงให้เห็นว่าปริมาณ SiO2 ท่ีเพิ่มขึ้นทำให้แก้วมีความเสถียรทางความร้อนมากขึ้น 

(Xu, TF, et al., 2007) 
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 แก้วอุณหภูมิต่ำท่ีถูกพัฒนาขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเติมธาตุตะกั่วอีกชนิดคือ แก้วในกลุ่ม Boro-vanadate  

ซึ่งสามารถทำการขึ้นรูปได้ด้วยการหลอมเหลวด้วยวิธีการแบบดั้งเดิม แก้วในกลุ่มนี้มีอุณหภูมิหลอมเหลวท่ีต่ำ โดยมี

อุณหภูมิของ sealing temperature ท่ี 335 oC และมีค่า CTE ท่ี 106 x10-7 oC-1 ซึ่งจัดเป็นค่าท่ีต่ำ ซึ่งมีศักยภาพใน 

การนำมาใชใ้นงานต่อไป (Wang, et al., 2012) 
 

             การใช้วัตถุดิบจากวัสดุเหลือทิ้ง 

 การวิจัยและพัฒนำวัสดุท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการพัฒนาวัสดุท่ีเหลือท้ิงจากอุตสาหกรรมและ

การบริโภคมาเพิ่มมูลค่าในกระบวนการผลิต เพื่อเป็นการลดของเสียท่ีเหลือท้ิง และเป็นการนำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำ ช่วย

ลดตน้ทุนการผลิตวัตถุดิบ ตัวอย่างเช่น การผลิตไบโอดีเซลจากเปลือกไข่เหลอืท้ิง ซึ่งมกีารกำจัดท้ิงปีละกว่า 60,000 

ตัน นักวิจัยหอ้งปฏบัิตกิารวัสดุนาโน ได้มีการนำมาใชใ้นการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งช่วยร่นระยะเวลาในการผลิตไบโอดเีซล 

และท่ีมีศักยภาพพร้อมลงทุนในเชงิพาณิชย์ (Nanotec, 2556) 

 น้อยอร่าม และคณะ (2555) ได้ทาการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกไข่ด้วยเคร่ือง XRF แสดงดัง

ตารางท่ี 5.3 โดยวัดปริมาณของธาตุองค์ประกอบจากเปลือกไข่ดิบ และเปลือกไข่ท่ีผ่านการเผาแคลไซน์ท่ีอุณหภูมิ

ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเศษวัสดุเหลือท้ิงอื่น ๆ อีก ดังแสดงในตารางท่ี 5.4 และจาก 

การทดลองนี้ ได้มีการนำวัสดุเหลอืท้ิงต่างๆ เหล่านี ้ไปพัฒนาใชเ้ป็นวัตถุดิบในการผลิตยาสร้ีอน หรือ enamel 

 

ตารางที่ 3 ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบทางเคมขีองเปลอืกไข่ (นอ้ยอร่าม , et al., 2555) 

 
 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมวีัสดุเหลอืท้ิง (นอ้ยอร่าม , et al., 2555) 
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การผลิตยาสีร้อน (vitreous enamel) ท่ีปราศจากตะกั่วโดยใช้เปลือกไข่และวัสดุเหลือท้ิงมาเป็นวัตถุดิบ 

ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นยาสีร้อนท่ีมีลักษณะทางกายภาพท่ี ใสแวววาวและมีจุดหลอมเหลวอยู่ในช่วง 800 – 900  

องศาเซลเซียส มีความแข็งประมาณ 480 HV หรือเทียบเท่ากับความแข็งท่ี 7 Moh’s Scale และสามารถนำมาตกแต่ง

บนตัวเรือนเคร่ืองประดับได้อย่างสวยงาม และ มีค่าดัชนีหักเหอยู่ในช่วง 1.57-1.58 ซึ่งมีความแวววาวเพียงพอท่ีจะ

นำมาทำอัญมณีเลียนแบบ เป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาและปรับปรุงอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ  

(นอ้ยอร่าม, et al., 2555) 

 ขี้เถ้าแกลบเป็นอีกหนึ่งวัสดุเหลือท้ิงท่ีได้รับความสนใจในการนำมาเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตวัสดุ

หลายชนิด รวมถึงการนำมาผสมเพื่อทำสีเซรามิกส์ โดยขี้เถ้าแกลบเป็นแหล่งวัตถุดิบของ silica ทำให้ได้สีแดง  

ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาใชไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเคียงกับสีในท้องตลาด (Andreola, et al., 2012) 
 

             การขึ้นรูปวัสดุแก้ว 

 การขึ้นรูปวัสดุประเภทแก้วทำด้วยกระบวนการหลอมเหลวแก้วแล้วจึงทำการขึ้นรูป มีได้ 4 ลักษณะคือ 

pressing , blowing, drawing และ fiber forming (Callister, 2007) นอกจากนี้สำหรับแก้วอุณหภูมิต่ำ ยังสามารถทำ

การขึ้นอยู่ได้โดยอาศัยกระบวนการเผาผนึก ซึ่งมีกระบวนการแสดงดังรูปท่ี 2 ดังเช่น แก้วในกลุ่มBorosilicate  

ท่ีมีส่วนผสมของ BaO มีค่า Tg ท่ี 590 oC ถูกพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับการขึ้นรูปในแบบผง โดยการอัดขึ้นรูปด้วย

ความดัน 100 MPa (Lim, et al., 2007) 

 การขึ้นรูปโดยอาศัยกระบวนการ Liquid phase sintering สำหรับวัสดุของแข็งท่ีเชื่อมกันด้วยadditive ท่ีทำ

หน้าท่ีในการเชื่อมประสานโดยการเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว และอาศัยปรากฏการณ์การเปียกผิว (wetting) บนผิว

ผงของแข็ง ดังอธิบายด้วยไดอะแกรมในรูปที่ 2 เร่ิมจากการผสมของผงวัสดุเข้ากับ additive เมื่อให้ความร้อน additive 

เกิดการหลอมเหลวและเกาะผงวัสดุของแข็งให้เชื่อมกัน และลดช่องว่างระหว่างผงวัสดุ เป็นทางเลอืกในการขึน้รูปวัสดุ

ของแข็งท่ีมีอุณหภูมิการหลอมเหลวสูง (German, et al., 2009) 

 

 
ภาพที่ 2 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ liquid phase sintering 

(German, et al., 2009) 
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วิธีวิทยาการวจิัย 

วสัดุ และสารเคมี 

1. เศษแก้วเหลอืใชจ้ากอุตสาหกรรม 4  

2. สารเคมท่ีีใชใ้นการทดลองได้แก่ ผงสารเคมี CuO   

อุปกรณ์ 

อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการทดลองสามารถจำแนกเป็นองคป์ระกอบต่างๆ ดังนี้ 

        1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมสารเคม ี

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผสมสารเคม ีดังนี้ 

1. โกร่งบดสาร ใชส้าหรับผสมสารเคมีให้เข้ากันด ี

2. ชอ้นตักสาร ใชส้าหรับตวงสารท่ีใชใ้นการทดลอง 

3. เบ้าอะลูมินา ใชส้าหรับบรรจุสารต่างๆท่ีเตรียมไว้ ใส่เตาไฟฟา้ 

        2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้ความร้อน 

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการให้ความร้อน ดังนี้ 

1. ทอร์ช ให้ความร้อนในการตดิแก้วกับพลอย และทดสอบการเปลี่ยนสขีองพลอย และการขึ้นรูป

ชิ้นงาน 

2. โต๊ะพร้อมอุปกรณ์สาหรับการใช้ความร้อนดว้ยทอร์ช ใช้ให้ความร้อนในการตดิแก้วกับพลอย และ

ทดสอบการเปลี่ยนสขีองพลอย 

        3. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ดังนี ้

1. ถุงมอืกันความร้อน ใชส้่วมใสเ่พื่อกันความร้อน 

2. หมวกกันความร้อน ใชก้ันความร้อนท่ีมาสู่ผิวหนา้ 

3. หนา้กากกันสารเคมี ใชป้้องกนัฝุ่นขณะผสมสารเคม ี

4. แผ่นเซรามิกส์ทนไฟ ใชร้องพืน้เพื่อวางครูซิเบิลในเตาไฟฟา้ 

5. เหล็กหนบี ใชค้ีบคซูิเบิลออกจากเตาไฟฟา้ 

6. ทวิสเซอร์ ใชส้าหรับครบีพลอยขณะขึ้นรูปกับแกว้ 

         4.เครื่องมอื 

เครื่องมือต่างๆ ที่ใชใ้นการทดลอง ประกอบด้วย 

1. เคร่ืองช่ังดิจติอล ใชส้าหรับวัดปริมาณของสารท่ีใชใ้นการทดลอง  

2. เตาอบไฟฟา้ ยี่ห้อ RhinoTherm Rojana รุ่น PFY-700 ใชใ้นการหลอมแก้วท่ีอุณหภูมิ 1000 องศา

เซลเซียส  

3. เตาหลอมไฟฟ้า ยี่หอ้ TAIE รุ่น FU96 เตาหลอมอุณหภูม ิใชใ้นการหลอมแกว้ท่ีอุณหภูมิ 1200 

องศาเซลเซียส  

4. เครื่อง UV-VISIBLE Spectrophotometer 

5. เครื่อง XRD 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

1. ผู้วิจัยได้นำเศษแก้วเหลอืท้ิงจากการบริโภค จำนวน 2 กิโลกรัม มาบดให้ละเอียดดว้ยเครื่องบด Rocklab  

2. นำไปตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของเศษแก้วด้วยเคร่ืองมือสเปกโตรมิเตอร์รังสีเอ็กซ์แบบกระจาย

พลังงาน (Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer, EDXRF) รุ่น Minipal-4 บริษัท Panalytical 

3. จากนั้น ผู้วิจัยนำเศษแก้วมาวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างทางผลึกด้วยเคร่ืองมือวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสี

เอ็กซ์ (X-ray Diffractometer, XRD) รุ่น XRD-6100 บริษัท Shimadzu 

4. จากนั้นใช้หลอดรังสีเอ็กซ์ท่ีมีเป้าเป็นทองแดง (Cu) ใช้ความต่างศักย์ 40 กิโลโวลต์ กระแส 30 มิลลิแอมแปร์ 

ด้วยมุม 10 ถึง 80 องศา อัตราการเปลี่ยนมุมเป็น 5 องศาต่อนาที 

5. จากนัน้วเิคราะห์ค่าความแข็งของแก้วตัวอย่างด้วยเคร่ือง Vicker’s microhardness tester ท่ีแรงกด HV0.025 

6. หลังจากนั้นนำเศษแก้วมาผสมกับสารเคมีท่ีได้เตรียมไว้เพื่อให้ง่ายต่อการหลอมแก้ว โดยมีการเจือด้วย

สารเคมีโลหะทรานซิชั่น ซึ่งมีคุณสมบัติให้สีในแก้วท่ีปริมาณความเข้มข้น เจือด้วย CoO ท่ีปริมาณความเข้มข้น 0.00, 

0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05 mol% 

7. ผู้วิจัยจะใช้เทคนิคการหลอมสารเคมี ท้ังหมดรวมกันแล้วทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว (normal melt-

quenching technique) โดยสารเคมีท้ังหมดจะถูกชั่งรวมกันให้มีปริมาณ 15 กรัม จากนั้นจึงเทลงในเบ้าอะลูมินาทน

อุณหภูมิสูง แล้วนำสารเคมีท่ีบรรจุอยู่ในเบ้าไปให้ความร้อนด้วยเตาไฟฟ้าท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  

3 ชั่วโมง ซึ่งจะทำให้สารเคมีละลายกลายเป็นน้ำแก้วเหลว เมื่อครบเวลาจึงนำน้ำแก้วเหลวเทลงแม่พิมพ์เหล็กกล้า 

ไร้สนิม เมื่อน้ำแก้วเหลวเร่ิมแข็งตัวจะนำแก้วตัวอย่างไปอบในเตาอบไฟฟ้าท่ีอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  

3 ชั่วโมง แล้วปล่อยให้แกว้ตัวอย่างค่อยๆ เย็นตัวจนถงึอุณหภูมหิ้อง จากนั้นจึงนำแก้วตัวอย่างออกจากเตาไฟฟา้ 

8. แก้วตัวอย่างจะถูกนำไปตัดและขัดเป็นชิ้นงานให้มีขนาดความกว้าง 10 มิลลิเมตร xความยาว  

15 มลิลเิมตร x หนา 3 มลิลเิมตร เพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ต่อไป 

9.จากนั้นนำแก้วตัวอย่างมาทำการศึกษาค่าความหนาแน่น ค่าดรรชนีหักเหของแก้ว ค่าการดูดกลืนแสง

ในช่วงความยาวคลื่น 300-2,000 nm และวเิคราะห์ค่าสีในระบบ CIE L*a*b* ของแกว้ตัวอย่าง 

10. ทำการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลนืแสงในช่วงความยาวคลื่น 300-1,800 nm 

11. จากนั้นนำแก้วสท่ีีได้ไปตัด ขัด และเจียระไน เพื่อขึน้รูปเป็นอัญมณีเทียมและเครื่องประดับจากแก้วได้ 
 

ผลการศึกษาและอภิปรายผลการทดลอง 

 ลักษณะและองค์ประกอบของเศษแก้ว 

 ผู้วิจัยได้นำเศษแก้วเหลือท้ิงจากการบริโภค แสดงดังรูปท่ี 3 (a) มาบดให้ละเอียดด้วยเคร่ืองบด Rocklab 

แสดงดังรูปท่ี 3 (b) จากนั้นนำมาตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมขีองเศษแก้วด้วยเคร่ืองมอืสเปกโตรมิเตอร์รังสีเอ็กซ์

แบบกระจายพลั งงาน  (Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer, EDXRF) รุ่น  Minipal-4 บ ริ ษั ท 

Panalytical พบว่าเศษแก้วท่ีนำมาวิเคราะห์มีองค์ประกอบของ SiO2 เป็นหลักโดยมีสัดส่วนอยู่ท่ี 74.878 % โดยนำ

หนัก รองลงมาคือ CaO และ Na2O อยู่ท่ี 12.867 และ 11.947 % โดยนำหนัก ตามลำดับ ขณะที่พบสารปนเปือ้นอ่ืน ๆ 

อยู่ในปริมาณต่ำ เช่น TiO2, Fe2O3 และ WO3 แสดงดังตารางท่ี 5 
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(a)                                                     (b) 

ภาพที่ 3 (a) เศษแก้วเหลอืท้ิง (b) เศษแก้วท่ีถูกนำมาบดให้ละเอียด 

 

ตารางที ่5 องค์ประกอบของธาตุในเศษแก้ว 

Raw material % โดยนำ้หนัก 

SiO2 Na2O CaO TiO2 Fe2O3 WO3 

เศษแก้ว 74.878 11.947 12.867 0.093 0.171 0.041 

 

 

จากนั้น ผู้วิจัยนำเศษแก้วมาวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างทางผลึกด้วยเคร่ืองมือวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสี

เอ็กซ์ (X-ray Diffractometer, XRD) รุ่น XRD-6100 บริษัท Shimadzu พบว่าผลจากการศึกษาโครงสร้างอสัณฐานของ

เศษแก้ว โดยใช้หลอดรังสีเอ็กซ์ท่ีมีเป้าเป็นทองแดง (Cu) ใช้ความต่างศักย์ 40 กิโลโวลต์ กระแส 30 มิลลิแอมแปร์ 

ด้วยมุม 10 ถึง 80 องศา อัตราการเปลี่ยนมุมเป็น 5 องศาต่อนาที พบว่ารูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของแก้ว

ตัวอย่างนี้ไม่ปรากฏพีคความเข้ม ซึ่งเป็นการยืนยันว่าแก้วไม่มีโครงผลึกหรือมีโครงสร้างแบบอสัณฐาน (amorphous) 

ดังแสดงในรูปท่ี 4 ขณะท่ีการวิเคราะห์ค่าความแข็งของแก้วตัวอย่างด้วยเคร่ือง Vicker’s microhardness tester ท่ีแรง

กด HV0.025 มคี่าอยู่ท่ี 375.5 
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ภาพที่ 4 ผลการวเิคราะหก์ารเลีย้วเบนรังสีเอ็กซ์ในเศษแก้ว 
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จากการเตรียมแก้วตัวอย่างโดยเติม CoO ท่ีปริมาณความเข้มข้น 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05 mol% พบว่า 

แก้วตัวอย่างท่ีเจือ CoO มมีสีโีทนนำ้เงินและมีสีเข้มขึน้ตามลำดบั เมื่อปริมาณความเข้มข้นของ CoO เพิ่มขึน้ ดังภาพท่ี 5 

 

 
 

ภาพที่ 5 ลักษณะของแก้วท่ีเจือ CoO ท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ 
  

จากการศกึษาค่าความหนาแน่นและค่าดรรชนหีักเหของแก้วท่ีเจือ CoO ท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ แสดงดังตารางท่ี 6 

พบว่า ค่าความหนาแน่นมีแนวโน้มสูงขึ้นตามความเข้มข้นของ CoO ท่ีเพิ่มขึ้น โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 2.7681 ถึง 2.7735 

g/cm3 ขณะที่ค่าดรรชนีหักเหของแก้วตัวอย่างมีแนวโน้มสูงขึ้นตามความเข้มข้นของ CoO เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามทิศทาง

เดียวกันกับค่าความหนาแน่น โดยค่าดรรชนีหักเหมีค่าอยู่ระหว่าง 1.5255 ถึง 1.5288 เมื่อนำค่าท่ีได้มาสร้างกราฟ

ความสมัพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกับความเข้มข้นและค่าดรรชนหีักเหของ CoO แสดงดงั4krท่ี 6 - 7 
 

ตารางที่ 6 ค่าความหนาแน่นและค่าดรรชนีหักเหของแก้วท่ีเจือ CoO ท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ 

ปริมาณความเข้มข้นของ CoO 

(mol%) 

ค่าความหนาแน่น 

(g/cm3) 

ค่าดรรชนหีักเห 

0.00 2.7681 1.5255 

0.01 2.7693 1.5262 

0.02 2.7698 1.527 

0.03 2.7712 1.5276 

0.04 2.7722 1.5281 

0.05 2.7735 1.5288 
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ภาพที่ 6 ความหนาแน่นของแกว้ท่ีเจือ CoO ท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ 
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ภาพที่ 7 ค่าดรรชนีหักเหของแก้วท่ีเจือ CoO ท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ 
 

สรุปผล 
 ผู้วิจัยได้นำเศษแก้วเหลือท้ิงจากการบริโภค นำมาตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของเศษแก้ว พบว่าเศษแก้ว

ท่ีนำมาวิเคราะห์มีองค์ประกอบของ SiO2 เป็นหลักโดยมีสัดส่วนอยู่ท่ี 74.878 % โดยนำหนัก รองลงมาคือ CaO และ 

Na2O อยู่ท่ี 12.867 และ 11.947 % เมื่อนำมาวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างทางผลึกด้วยเครื่องมือวิเคราะห์การเลี้ยวเบน

รังสีเอ็กซ์ นาที พบว่ารูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของแก้วตัวอย่างนี้ไม่ปรากฏพีคความเข้ม ซึ่งเป็นการยืนยันว่า

แก้วไม่มีโครงผลึกหรือมีโครงสร้างแบบอสัณฐาน (amorphous) พบว่า แก้วตัวอย่างท่ีเจือ CoO มีมีสีโทนน้ำเงินและ 
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มีสีเข้มขึน้ตามลำดับ เมื่อปริมาณความเข้มข้นของ CoO เพิ่มขึน้ จากการศกึษาค่าความหนาแน่นและค่าดรรชนหีักเหของ

แก้วท่ีเจือ CoO ท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ พบว่า ค่าความหนาแน่นและค่าดรรชนีหักเหมแีนวโน้มสูงขึ้นตามความเข้มข้นของ 

CoO ท่ีเพิ่มขึ้น โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 2.7681 ถึง 2.7735 g/cm3 และค่าดรรชนีหักเหมีค่าอยู่ระหว่าง 1.5255 ถึง 1.5288 

ตามลำดับ ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาเป็นอัญมณีและเคร่ืองประดับจากแก้วได้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการใชเ้ครื่องมือ 
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ผลกระทบของสภาวะแรงดันไฟฟ้าท่ีไม่สมดุลต่อกำลังสูญเสียในแกนเหล็กของ

มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส ตามมาตรฐาน NEMA 

Influence of unbalanced voltage condition on core Loss of a 3 phase induction 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้นำเสนอการศึกษาความแตกต่างของรูปทรงร่องสล๊อตโรเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส 

ประเภท A, B, C และ D ตามมาตรฐานของสมาคมผู้ผลิตเคร่ืองไฟฟ้านานาชาติ (NEMA) ท่ีส่งผลต่อกำลังสูญเสียใน

แกนเหล็ก (Core Loss) โดยกำหนดให้ปริมาตรของโรเตอร์ท้ัง 4 ประเภทเท่ากันและจำลองการทำงานของมอเตอร์ใน

สภาวะแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล จากวิธีการทดสอบมอเตอร์ตัวต้นแบบในห้องปฏิบัติการจริงและจากการวิเคราะห์

แบบจำลองการทำงานด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method) ร่วมกับการคำนวณทางทฤษฎี พบว่าขนาด

ของร่องสล๊อตโรเตอร์ท่ีมีปริมาตรเท่ากันแต่มรูีปทรงทางเรขาคณิตต่างกันจะทำให้มีกำลังสูญเสียในแกนเหล็กท่ีเกิดขึ้น

ต่างกัน และผลของสภาวะแรงดันไฟฟา้ไม่สมดุลก็ส่งผลให้กำลังสูญเสียในแกนเหล็กต่างกัน 
 

คำสำคัญ:  มอเตอร์เหนี่ยวนำ, กำลังสูญเสยีในแกนเหล็ก, วธีิไฟไนต์เอลเิมนต์  
 

Abstract  
 This paper presents a study of the differences in the rotor groove geometry of three-phase induction 

motors type A, B, C, and D according to the International Electrical Appliance Manufacturers Association (NEMA) 

standard that affects core loss. By setting the volumes of all 4 types of rotors to be the same. And simulate 

motor operation under unbalanced voltage conditions. The prototype motor was tested in the laboratory and the 

model was analyzed using the Finite Element Method combined with theoretical calculations. It was found that 

the size of the rotor slots with the same volume but different geometry results in different core loss. And as a 

result, the voltage unbalance condition results in different core loss.  
 

Keywords: Induction Motor, Core Loss, and Finite Element Method.  
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บทนำ 

ในปัจจุบันพลังงานไฟฟ้านับเป็นปัจจัยท่ีสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ

และความมั่นคงของชาติ เมือ่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติต่อระบบไฟฟา้ เช่น แรงดันไฟฟา้ในระบบเกิดความไม่สมดุลเกิดขึ้น 

(Unbalance Voltage) เป็นต้น ย่อมส่งผลเสียต่อภาพรวมของระบบ เพราะความไม่สมดุลท่ีเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย จะ

ส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส ท่ีมีการใชง้านอย่างแพร่หลาย 

หากมอเตอร์ทำงานในสภาวะแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล มอเตอร์จะมีพารามิเตอร์ในการทำงานแตกต่างออกไป ส่งผลให้

ประสิทธิภาพการทำงานของมอเตอร์เปลี่ยนไปและอาจจะทำความเสียหายกับมอเตอร์ ซึ่งสมาคมผู้ผลิตเครื่องไฟฟ้า

นานาชาติ (National Electrical Manufactures Association : NEMA) ได้แบ่ง ประเภทของมอเตอร์เหนี่ยวนำ เพื่อให้

สามารถเลอืกใช้ตามลักษณะงานอย่างเหมาะสม โดยแต่ละประเภทจะสามารถอธิบายในรูปแบบของแรงบิด-ความเร็ว 

(Torque – Speed) อย่างไรก็ตาม NEMA ยังไม่ได้อธิบายถึงกำลังสูญเสียในแกนเหล็ก (Core Loss) ท่ีเกิดขึน้ในมอเตอร์

แต่ละประเภทว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ทำการศึกษาผลของกำลังสูญเสียในแกนเหล็กท่ี

เกิดขึ้นในมอเตอร์แต่ละประเภท ในสภาวะท่ีแรงดันไฟฟา้ปอ้นเข้าไม่สมดุล 

นักวิจัยหลายท่านให้ความสนใจกับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับมอเตอร์เหนี่ยวนำ เมื่อทำงานในสภาวะ

แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล อาทิเช่น ในปี 1997 W.H. Kersting และ W.H. Phillips [1] ได้พัฒนาการนำวิธีส่วนประกอบ

สมมาตร (Symmetrical Component) มาประยุกต์ใช้กับสมการมอเตอร์เหนี่ยวนำในขณะได้รับแรงดันไฟฟ้าผิดปกติ 

โดยนำสมการวิธีส่วนประกอบสมมาตร วิเคราะห์ในรูปแบบเมทริก (Phase Fame) ให้สามารถคำนวณได้เมื่อมอเตอร์

ได้รับแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล ในปีเดียวกัน Ching-Yin Lee และทีมวิจัย [2]ได้แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนขององค์ประกอบ

แรงดันไฟฟ้าลำดับลบ (Negative–sequence voltage component) ต่อองค์ประกอบแรงดันไฟฟ้าลำดับบวก (Positive–

sequence voltage component) หรือ Voltage Unbalance Factor (VUF) มีผลต่อสมรรถนะของมอเตอร์เมื่อได้ รับ

แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล และในปี ค.ศ. 2004  Arfat Siddique, G.S.Yadava and Bhim Singh [3] ทำการวิเคราะห์

ผลกระทบของความแตกต่างแรงดันไม่สมดุล ท่ีมีผลต่อ Stator Copper Loss and Rotor Copper Loss and Total 

Copper Loss ของมอเตอร์โดยใช้ Power System Block Set(PSB) and Simulink Toolboxใน MATHLAB. ในปี 2009 

Jeong-Jong Lee และทีมวิจัย [4] ได้นำเสนอการหา Core Loss ด้วยวิธี Numerical Method คือ ใช้ Finite Element 

Method (FEM) ในการวิเคราะห์ความหนาแน่นสนามแม่เหล็ก (Magnetic Flux Density) ในปี 2009 KuoFeng Chen [5] 

ได้นำเสนอการหา Core Loss ของ Laminated Steels Based ด้วยสมการของ Steinmetz Equation . 

ในงานวิจัยน้ีทำการวิเคราะห์กำลังสูญเสียในแกนเหล็ก ท่ีเกิดขึ้นกับมอเตอร์เหนี่ยวนำ ประเภท A, B, C และ 

D ตามมาตรฐานของ NEMA จากผลกระทบของสภาวะแรงดันไฟฟา้ไม่สมดุล โดยกำหนดและออกแบบให้มอเตอร์ท้ัง 

4 ประเภทมีปริมาตรของโรเตอร์เท่ากัน และในการกำหนดสภาวะแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลจะใช้วิธี Phase Voltage 

Unbalance Rate (PVUR) ประกอบการคำนวณแบ่งออกเป็น 20 กรณีศกึษา  
 

มอเตอร์เหน่ียวนำ 
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือประเภท A, B, C และ D แต่ละประเภทจะมีคุณลักษณะ

ท่ีแตกต่างกัน ดังภาพท่ี 1 โดยกำหนดขึ้นจากสมาคมผู้ผลิตเคร่ืองไฟฟ้านานาชาติ (National Electrical Manufacturers 

Association ; NEMA)  

มอเตอร์ Class A มอเตอร์ประเภทนี้มีความต้านทานของวงจรโรเตอร์ต่ำ กระแสไฟฟ้าเร่ิมต้นหมุน (Starting 

Current) จึงสูงมาก และขณะขับโหลดเต็มท่ีจะมีค่า Slip ต่ำมาก (s<0.01) จึงเหมาะสำหรับใช้ในงานท่ีต้องการแรงบิด

เร่ิมต้นหมุนต่ำ มอเตอร์ Class B มอเตอร์ประเภทนี้มีแรงบิด และกระแสไฟฟ้าเร่ิมต้นหมุนในระดับปรกติ ค่า Speed 
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Regulation ขณะขับโหลดเต็มท่ีต่ำ (ปกติต่ำกว่า 5%) และแรงบิดเร่ิมต้นหมุนเป็น 150% ของแรงบิดท่ีพิกัด มอเตอร์ 

Class C มอเตอร์ประเภทนี้จะมีแรงบิดเร่ิมต้นสูงกว่า 2 ประเภทแรกและมีกระแสไฟฟ้าเร่ิมตน้หมุนระดับปกตินอกจากนี้

ยังทำงานท่ีค่า Slip ขณะมีโหลดเต็มท่ีต่ำกว่า 0.05 ส่วนแรงบิดเร่ิมต้นหมุนประมาณ 200% ของค่าพิกัด มอเตอร์

ประเภทนี้ได้รับการออกแบบให้เร่ิมทำงานขณะมีโหลดต่ออยู่ (ขณะมีโหลดเต็มท่ี) ได้เลยน่ันคือ ต่ออยู่กับสายพาน เพื่อ

หมุนเข้าโหลดได้ในทันที เช่น ใช้กับเคร่ืองอัดอากาศ เป็นต้น มอเตอร์ Class D มอเตอร์ชนิดนี้มีค่า Slip และค่าแรงบิด

เร่ิมต้นหมุนสูง แต่มีกระแสไฟฟ้าเร่ิมต้นหมุนค่อนข้างต่ำ ดังนั้นขณะขับโหลดเต็มท่ีจึงมี Slip สูง ประสิทธิภาพโดยท่ัวไป

จึงต่ำกว่ามอเตอร์ประเภทอื่น ๆ ส่วนประกอบทางโครงสร้างท่ีทำให้มอเตอร์อินดักชันในแต่ละ Class มีคุณลักษณะ

แตกต่างกันก็คือ การออกแบบ (Design) แผ่นลามเินตท่ีประกอบเป็นรูปร่างของโรเตอร์  
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ภาพ 1 คุณลักษณะแรงบิด-ความเร็ว ของมอเตอร์เหนีย่วนำตามมาตรฐาน NEMA 
 

 

แรงดันไฟฟ้าป้อนเข้าไม่สมดุล 
การทดสอบมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟสในสภาวะแรงดันไฟฟ้าป้อนเข้าไม่สมดุล สามารถคำนวณหา

แรงดันไฟฟ้าปอ้นเข้าได้จากนิยามท่ีเกี่ยวข้องกับแรงดันไฟฟา้ไม่สมดุล ตามมาตรฐานของ IEEE Std 141 ได้ให้คำนิยาม

ของเปอร์เซ็นต์ความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าเฟส (Phase Voltage Unbalance in Percent) หรือ PVUR (%) ไว้ดัง

สมการท่ี 1  
  

max inmum voltage deviation from average phase voltage magnitude
PVUR (%) = x 100%

average phase voltage magnitude
  (1) 

 

max V V , V V , V V
PVUR (%) = x 100%

V

a pavg b pavg c pavg

pavg

 − − −   

เมื่อ    V V V
V

3
a b c

pavg

+ +
=  

 

 ในงานวจิัยนี้แบ่งรูปแบบการทดสอบตามสภาวะความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า  ซึ่งทำให้เกิดความไม่

สมดุลของแรงดันไฟฟา้ 3 เฟส ท่ีป้อนให้กับมอเตอร์เหนี่ยวนำ แบ่งออกเป็น 4 กรณ ีคือ 
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- หนังสือรวมบทความวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ด้านวิศวกรรมศาสตร์)- 

 

1) แรงดันไฟฟา้ไม่สมดุลต่ำกว่าปกต ิ1 เฟส ( 1   - Under Voltage Unbalance ) 

2) แรงดันไฟฟา้ไม่สมดุลต่ำกว่าปกต ิ2 เฟส ( 2   - Under Voltage Unbalance ) 

3) แรงดันไฟฟา้ไม่สมดุลสูงกว่าปกติ 1 เฟส ( 1   - Over Voltage Unbalance ) 

4) แรงดนัไฟฟา้ไม่สมดุลสูงกว่าปกต ิ2 เฟส ( 2   - Over Voltage Unbalance ) 
 

กำลังสูญเสียในแกนเหล็ก 
โดยท่ัวไปการสูญเสียในแกนเหล็กจะเป็นการรวมกันของการสูญเสียฮิสเตอร์รีซิส (Hysteresis Loss) และ

กระแสไหลวน (Eddy Current loss) ภายในสเตเตอร์และโรเตอร์ ดังภาพท่ี 2 

ล    ห  ั         ู          53.73 %

   แ  1     %

ล   ห  ั     ล        แ       %
 

 

ภาพ   กำลังสญูเสียในแกนเหล็ก 
 

ซึ่งการสูญเสียฮิตเตอร์รีซิส จะเป็นสัดส่วนกับความถี่ และกระแสไหลวนจะเป็นสัดส่วนกับความถี่กำลังสอง 
ซึ่งสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ดังสมการท่ี 2 

c h eP P P= +  
 

2 2n
c h eP k fB k f B= +                                               (2) 

 

โดยท่ี 
cP คือกำลังสูญเสียในแกนเหล็ก, 

hP คือการสูญเสียฮิตเตอร์รีซิส, 
eP  คือการสูญเสียกระแสไหลวน, 

,h ek k andn  คือ Coefficients, f คือความถี่ และB คือ ค่าสูงสุดของความหนาแน่นสนามแม่เหล็ก อย่างไรก็ตาม ได้มี

การรวมผลของการสูญเสียท่ีเพิ่มขึ้นในกรณีของความถี่สูงจะทำให้กระแสไหลวนมีค่าเพิ่มขึ้น ดังนัน้สูตรการคำนวณ

จะกลายเป็น 

c h e aP P P P= + +  
 

2 2 1.5 1.5n
c h e aP k fB k f B k f B= + +                    (3) 

 

โดยท่ี 
aP คือ Excess Loss และ 

ak คือ Coefficients 
 

วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 
วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method : FEM) เป็นวิธีการคำนวณเชิงตัวเลข (Numerical Method) ชนิด

หนึ่งสำหรับแก้สมการเชิงอนุพันธ์ ดังนั้น สมการส่วนใหญ่ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์จึงอยู่ในรูปของ

สมการเชิงอนุพันธ์และสมการปริพันธ์ โดยต้องมีสมการควบคุมระบบและใช้เงื่อนไขขอบเขตเพื่อจะแก้สมการ ในวิธีไฟ
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- หนังสือรวมบทความวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ด้านวิศวกรรมศาสตร์)- 

ไนต์เอลิเมนต์จะมีการแบ่งโดเมนของปัญหาออกเป็นช้ินส่วนย่อยเรียกว่า เอลิเมนต์ (Element) และเอลิเมนต์จะเชื่อมกัน

ด้วยจุดต่อ (Node) แล้วจึงนำสมการควบคุมระบบมาทำการสร้างสมการไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับแต่ละเอลิเมนต์บน

โดเมนของปัญหา จากนัน้เมื่อทำการแก้ระบบสมการดังกล่าวก็จะได้ผลเฉลยโดยประมาณท่ีจุดต่อบนโดเมนของปัญหา 

ภาพท่ี 3 แสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ของมอเตอร์เหนี่ยวนำต้นแบบ โดยเป็นระบบไฟฟ้า 3 เฟส 50 Hz, มีพิกัด

กำลังไฟฟ้า 370 วัตต์ โดยมีความเร็วรอบ 1370 รอบต่อนาที โรเตอร์เป็นประเภท B และตารางท่ี 1 แสดงคุณสมบัติทาง

กลของวัสดุท่ีใช้ในมอเตอร์ต้นแบบ ทั้งสเตเตอร์ โรเตอร์ เฟรม และขดลวด ท้ังนี้พารามิเตอร์เหล่านี้จะนำไปใช้ในการ

ประมวลผลด้วยวธีิไฟไนต์เอลิเมนต์  
 

 
 

ภาพ 3 ส่วนประกอบของมอเตอร์ตน้แบบ 

 

ตาราง 1 คณุสมบัตทิางกลของวัสด ุ
 

Material Stator, Rotor Rotor bar Coil 

Type M 54 Aluminum Alloy Copper 

Electromagnetic 
Relative Permeability B-H 1 1 

Resistivity (Ohm.m) B-H 5.7e-008 1.724e-008 

Structural 

Young’s Modulus (Pa) 2e+011 7.1e+010 1.1e+011 

Poisson’s Ratio 0.3 0.33 0.34 

Density (kg/m^3) 7850 2770 8300 

Thermal Expansion (1/’C) 1.2e-005 2.3e-005 1.8e-005 
 

ในงานวิจัยน้ีได้กำหนดและสร้างแบบจำลองของมอเตอร์ ทัง้ 4 ประเภท โดยใชข้นาดของมอเตอร์เหนี่ยวนำจาก

มอเตอร์ตน้แบบ ซึ่งเป็นมอเตอร์ประเภท B เป็นขนาดเร่ิมตน้ แล้วทำการออกแบบ แบบจำลองของมอเตอร์ประเภท A, 

C และ D โดยกำหนดให้สเตเตอร์มีขนาดเท่ากับมอเตอร์ต้นแบบดังภาพท่ี 4  และมีปริมาตรโรเตอร์เท่ากันท้ัง 4 แบบ 

แต่รูปทรงจะเป็นไปตามมาตรฐาน NEMA 
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65 mm

105 mm 6 mm

8 mm

0.7 mm

0.3 mm

4.5 mm

2 mm

 
 

ภาพ 4 มอเตอร์ตน้แบบ 
 

สมาคมผู้ผลิตเคร่ืองไฟฟ้านานาชาติ  (National Electrical Manufacturers Association; NEMA) ได้กำหนด

มาตรฐานของรูปทรงโรเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบกรงกระรอก ออกเป็น 4 แบบ ดังแสดงในภาพท่ี 5 และรูปทรง

เหล่านี้จะถูกนำไปสร้างแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ได้ดังภาพท่ี 6 ทางคณะทีมวิจัยได้เลือกใช้โปรแกรม ANSYS ท่ี

ได้รับการยอบรับอย่างกว้างขวางในการประมวลผลทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ โดยให้ความแม่นยำอย่าง

มากในกรณีท่ีปัญหาเป็นแบบเชงิเส้น 

9.5

0.5
1.0

1.5

0.375

1.0
0.5

0.6

0.45

12.5

0.5

1.0
0.5

1.0

8.861.5

4.0

1.0

1.0
0.5

13.5

1.35  

     ประเภท A   ประเภท B      ประเภท C    ประเภท D 
 

ภาพ   รูปทรงของร่องสล๊อตในโรเตอร์ตามมาตรฐาน NEMA 
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- หนังสือรวมบทความวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ด้านวิศวกรรมศาสตร์)- 

 
 

ภาพ   แบบจำลองมอเตอร์เหนี่ยวนำในวธีิไฟไนต์เอลเิมนต์ 

 

ผลการทดสอบ 
 พารามิเตอร์ต่าง ๆ ของวงจรสมมูลมีความสำคัญต่อการคำนวณกำลังสูญเสียในแกนเหล็กในสภาวะ

แรงดันไฟฟา้ไม่สมดุล  วงจรสมมูลของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามารถหาได้จากการทดสอบหาค่าความต้านทานสเตเตอร์, 

การทดสอบขณะไม่มีโหลด (No – Load Test) และการทดสอบด้วยการยึดโรเตอร์อยู่กับท่ี (Blocked – Rotor Test) ใน

ห้องปฏบัิตกิารดังภาพท่ี 7 และได้ผลการทดลองดังภาพท่ี 8 
 

Power 
Supply

Power & 
Harmonics 
Analyzer DC Motor

Induction Motor 
3 Phase

Clamp 
Meter

 
 

ภาพ   การทดสอบมอเตอร์ในหอ้งปฏบัิติงาน 

 

2.2900e+001 1.5637e+001 2.3455e+001

2.2392+001
3.9299e+003 2.1249e+002V

Is

Ir

 
 

ภาพ   วงจรสมมูลมอเตอร์ของมอเตอร์ตัวต้นแบบประเภท B  
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- หนังสือรวมบทความวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ด้านวิศวกรรมศาสตร์)- 

ในงานวจิัยนี้ ผลของกำลังสูญเสียในแกนเหล็กหาได้จากการคำนวณร่วมกับค่าความหนาแน่นสนามแม่เหล็ก 

(Magnetic Flux Density ; B) จากวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สามารถแสดงได้ดังภาพท่ี 10 และสามารถแสดงตัวอย่างเส้นแรง

แม่เหล็ก (Flux Line) และค่าความหนาแน่นสนามแม่เหล็กของมอเตอร์ท้ัง 4 ประเภท ดังรูปท่ี 9 ซึ่งแสดงการการไหล

ของเส้นแรงแม่เหล็กของมอเตอร์ 4 แบบ จากภาพจะเห็นได้ว่า เส้นแรงแม่เหล็กจะมีการเคลื่อนตัวในทิศทางเดียวกัน 

แต่ลักษณะการเคลื่อนตัวจะต่างกัน  ทัง้นี้จะขึ้นอยู่กับรูปทรงทางเรขาคณิตของแกนเหล็ก ซึ่งผลท่ีได้มคีวามสอดคลอ้ง

กับแบบจำลองกรณศีกึษาข้างต้น 
 

 
 

  
 

 

 ประเภท A   ประเภท B  
 

 

 

  

 

 

 ประเภท C   ประเภท D  
 

ภาพ 9  ความหนาแน่นสนามแม่เหล็กของมอเตอร์เหนี่ยวนำประเภท A, B, C, D   
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ภาพ 10  กำลังสูญเสียแกนเหล็กขณะขับภาระทางกลเต็มพกิัด  

(ก) ต่ำกว่าปกต ิ1 เฟส  (ข) ตำ่กว่าปกติ 2 เฟส  (ค) สูงกวา่ปกต ิ1 เฟส  (ง) สูงกว่าปกต ิ2 เฟส 
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- หนังสือรวมบทความวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ด้านวิศวกรรมศาสตร์)- 

เมื่อวิเคราะห์กำลังสูญเสียแกนเหล็กขณะมอเตอร์ทำงานในสภาวะแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลสภาวะต่างๆ แล้ว 

พบว่าท่ีระดับความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าจะส่งผลให้กำลังสูญเสียแกนเหล็กเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันตามระดับ

ความไม่สมดุล โดยเมื่อแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลสูงกว่าปกติ 2 เฟส จะส่งผลให้มอเตอร์มีกำลังสูญเสียแกนเหล็กสูงสุด 

และแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลสูงกว่าปกติ 1 เฟส, แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลต่ำกว่าปกติ 2 เฟส, แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลต่ำกว่า

ปกติ 1 เฟส จะส่งผลให้มอเตอร์มกีำลังสูญเสียแกนเหล็กสูงสุด นอ้ยลงตามลำดับ และพบว่ามอเตอร์ประเภท A มกีำลัง

สูญเสียในแกนเหล็กเพิม่ขึ้นสูงสุดตามเปอร์เซ็นต์ Unbalance ท่ีสูงขึ้น และมอเตอร์ประเภท C จะยังคงมีกำลังสูญเสียใน

แกนเหล็กน้อยท่ีสุด โดยค่ากำลังสูญเสียในแกนเหล็กจะมีทิศทางเดียวกันท้ังในขณะไร้ภาระทางกล (No Load) และขณะ

โหลดพกิิด (Full Load) 
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ภาพ 11 กำลังสูญเสียในแกนเหล็กของมอเตอร์เหนี่ยวนำตามมาตรฐาน NEMA 

 

 นอกจากมอเตอร์ท้ัง 4 ประเภทตามมาตรฐาน NEMA สามารถอธิบายความแตกต่างในด้านของ Torque-

Speed แล้ว ในงานวิจัยนี้ยังสามารถอธิบายความแตกต่างในด้านของกำลังสูญเสียในแกนเหล็ก ได้ดังภาพท่ี 11 ใน

สภาวะแรงดันไฟฟา้ปกติ มอเตอร์ประเภท A จะมีกำลังสูญเสียในแกนเหล็กมากที่สุด ในขณะเดียวกันมอเตอร์ประเภท

C จะมีกำลังสูญเสยีในแกนเหล็กนอ้ยท่ีสุด  
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
จากผลการศึกษากำลังสูญเสียในแกนเหล็กของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส ประเภท A, B, C และ D ตาม

มาตรฐาน NEMA เมื่อมอเตอร์ทำงานในสภาวะแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล โดยกำหนดเงื่อนไขปริมาตรของโรเตอร์เท่ากัน 

สรุปผลได้ดังนี้ กำลังสูญเสียในแกนเหล็กท่ีสภาวะแรงดันไฟฟ้าสมดุลของมอเตอร์เหนี่ยวนำประเภท A จะมีค่าสูงท่ีสุด 

และ มอเตอร์เหนี่ยวนำประเภท D จะมคี่ากำลังสูญเสียในแกนเหล็กต่ำท่ีสุด และที่แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล จะทำให้กำลัง

สูญเสียในแกนเหล็กในมอเตอร์เหนี่ยวนำมีค่าเปลี่ยนแปลงไป โดยมีค่าสูงท่ีสุดเมื่อมอเตอร์ทำงานในสภาวะแรงดันสูง

กว่าปกติ เมื่อพิจารณาร่องสล๊อตโรเตอร์ต่อกำลังสูญเสียในแกนเหล็ก ไม่ได้มีปัจจัยหลังเพียงปริมาตรร่องสล๊อตอย่าง

เดียวเท่านั้น ยังมีปัจจัยทางด้านรูปทรงเรขาคณิตของร่องสล๊อตประกอบด้วย ดังนั้นในการพิจารณาเลือกโรเตอร์ จึง

ต้องคำนึงถึงขนาดของร่องสล๊อตซึ่งเป็นปัจจัยหลัก ควบคู่ไปกับปัจจัยทางด้านรูปทรงเรขาคณิตของร่องสล๊อตของโร

เตอร์ด้วย 
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การพัฒนาระบบการลงจอดแนวดิ่งของอากาศยานไร้คนขับแบบปีกตรึงด้วยการสูญเสยี

แรงยกและนำร่องด้วยภาพ 

Development of deep stall landing system for fixed-wing aircraft using image 

processing 
 

เอกรัตน์ สถิตย์วัฒนาสันติ์1* และ ชินภัทร ทิพโยภาส2  

Ekarat Sathitwattanasan1* and Chinnapat Thipyopas2  
 

บทคัดย่อ  
 ปัจจุบันอากาศยานไร้คนขับ(UAV) มีบทบาทอย่างมาก โดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับประเภท Fixed-wing  

ที่สามารถใช้ทำภารกิจทางด้านการสำรวจพื้นที่กว้างได้ดี ใช้พลังงานน้อย และสามารถบรรทุกของหนักได้อีกด้วย  

แต่อากาศยานไร้คนขับประเภทนี้จำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการขึ้นและลงค่อนข้างมาก ในอีกทางหนึ่งถ้าใช้อากาศยานไร้

คนขับประเภท Multirotor ที่ใช้พื้นที่น้อยในการขึ้นและลง แต่ก็จะมีขีดจำกัดทางด้านความเร็ว หรือถ้าลมแรงก็จะไม่

สามารถทำการบินได้ ดังนั้นทางผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหา และแก้ไขการขึ้นและลงจอดของอากาศยานไร้คนขับ

ประเภท Fixed-wing โดยตอนขึ้นจะใช้วิธี Hand launch ส่วนตอนลงจะใช้วิธี Deep stall landing(GPS + Camera) โดยใช้ 

GPS กำหนดรัศม ี25 เมตร จากเป้าท่ีจะลงจอดในการเร่ิม Deep stall หลังจากนัน้จะใช้กล้องในการตรวจจับเป้าลงจอด 

และคอยปรับ elevator ของ Fixed-wing โดยต้องสามารถลงจอดใกล้เป้ามากกว่าการใช้ GPS หรือนักบินเพียงอย่าง

เดียว จากการทดลองพบว่าระยะลงจอดตามแนวรัศมี แบบ GPS, Pilot และ GPS + Camera ได้ระยะการลงจอดเป็น 

15.59 เมตร 14.71 เมตร และ 7.2 เมตร ตามลำดับ และระยะการลงจอดตามแกน longitudinal แบบ GPS, Pilot และ GPS 

+ Camera ได้ระยะการลงจอดเป็น 13.1 เมตร 8.7 เมตร และ 5.37 เมตร ตามลำดับ ดังนัน้การลงจอดโดยวธีิ Deep stall 

landing(GPS + Camera) สามารถลงจอดได้ใกล้กว่าการลงจอดโดยใช ้GPS หรือนักบินเพยีงอย่างเดียว(Pilot)   
 

คำสำคัญ:   การลงจอดแนวด่ิงดว้ยการสูญเสียแรงยก, การประมวลผลภาพ, อากาศยานไร้คนขับ, เครื่องบินแบบปีก

ตรึง, แพนบังคับ  
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Abstract  
 Unmanned aerial vehicles (UAV) play a huge role in the present. In particular, fixed-wing unmanned aerial 

vehicles that can be used for wide area surveying missions, low power consumption and can carry heavy loads as 

well. However, this type of unmanned aerial vehicle requires quite a lot of landing and takeoff space. On the other 

hand, if using a multirotor type of unmanned aerial vehicle that uses less space to take off and land. But there will 

be a limit on speed. if the wind is strong, it will not be able to fly. Therefore, the organizers have foreseen the problem 

and fix the take off and landing of fixed-wing UAV by using hand launch method for take off while landing will use 

deep stall landing (GPS + Camera) method that uses GPS to determine the radius zone 25 meters from the target 

to land in the start deep stall. Then, use a camera to detect the landing target and adjust the fixed-wing elevator. 

It must be able to land closer to the target than using GPS or pilot only. From the experiment, it was found that the 

radius landing distance of GPS, Pilot and GPS + Camera has a landing distance of 15.59 meters, 14.71 meters and 

7.2 meters respectively and the longitudinal axis landing distance of GPS, Pilot and GPS + Camera has a landing 

distance of 13 . 1  meters, 8 .7  meters and 5 .37  meters respectively. Therefore, the landing by deep stall landing  

(GPS + Camera) can be land closer than using GPS or pilot only 
 

Keywords: Deep stall landing, Image processing, Unmanned Aerial Vehicle (UAV), Fixed-wing, Control surface  
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บทนำ 

ปัจจุบันอากาศยานไร้คนขับหรือยูเอว ี(Unmanned Aerial Vehicle: UAV) เป็นอากาศยานท่ีไม่มีนักบินประจำการ

อยู่บนเคร่ือง และเป็นอากาศยานท่ีไร้คนขับท่ีสามารถควบคุมได้ โดยท่ัวไปอากาศยานไร้คนขับจะมีรูปร่าง ขนาด รูปแบบ 

และเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป ตามหลักแล้วอากาศยานไร้คนขับเป็นอากาศยานที่สามารถควบคุมจากระยะไกล 

โดยใช้การควบคุมซึ่งมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ การควบคุมแบบอัตโนมัติโดยใช้ระบบการบินด้วยตนเอง และการควบคุม

อัตโนมัตโิดยระบบคอมพวิเตอร์ ซึ่งตอ้งอาศัยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ท่ีมีระบบท่ีซับซ้อนซึ่งถูกติดตัง้ไวใ้นอากาศยาน(นาวา

โทหญิง อาภรณ์ พลเสน, 2011,Sep 23) นอกจากนี้อากาศยานไร้คนขับยังมบีทบาทอย่างมาก โดยเฉพาะ UAV แบบ fixed 

wing ท่ีสามารถใชท้ำภารกิจต่าง ๆ ได้มากมาย เช่น งานสำหรับการสำรวจในพื้นท่ีกวา้งใหญ่(senseFly) แถมยังบรรทุกของ

หนักได้ในระยะไกล และใช้พลังงานน้อย("11 Fixed-Wing Drone/UAV Advantages+Disadvantages Explained,") แต่ UAV 

ประเภทนี้จำเป็นที่จะต้องมีรันเวย์หรือพื้นที่ที่ใช้ในการขึ้นและลง หรือถ้าตอนลงจอดใช้เป็นแบบ net landing ก็จำเป็นตอ้ง

ใชพ้ื้นท่ีมากในการตดิตัง้ตาข่าย(Net) อยู่ด ีในอกีทางหนึ่งถ้าใช ้UAV ประเภท multirotor ใชพ้ื้นท่ีน้อยในการขึ้นและลงน้อย

ก็จริงแต่มีขีดจำกัดทางด้านความเร็วในการบินเมื่อเปรียบเทียบกับ UAV ประเภท fixed wing ที่สามารถทำความเร็วใน 

การบินได้สูง หรืออกีวธีิถ้าใช ้UAV ประเภท Hybrid model (tilt-wing) ท่ีสามารถขึน้ลงในแนวดิ่งได้ (VTOL - Vertical Take-

Off and Landing) แต่ขอ้จำกัดของประเภทนี้คือจะมีประสิทธิภาพการบินไม่เท่า UAV แบบ fixed wing หรือถ้าลมแรงจะไม่

สามารถทำการบินได้ ดังนัน้ทางผู้จัดทำจึงทำการแก้ปัญหาการขึน้และลงของ UAV ประเภท fixed wing โดยตอนขึ้นจะใช้

วิธี hand launch ส่วนตอนลงจะใช้วิธี deep stall landing โดยวิธีลงจอดแบบนี้เครื่องจะเชิดหัว จนมุมปะทะ (AOA - Angle 

of Attack) มีค่ามากพอที่จะทำให้เครื่องศูนย์เสียแรงยกและหล่นลงมาในจุดลงจอดที่กำหนดโดยใช้กล้องในการ detect  

จุดลงจอดที่เป็นเป้า ArUco (Kalachev.) และคอยปรับ control surface ในส่วนของ elevators ของเครื่องเพื่อให้ลงใกล้จุดที่

กำหนดมากท่ีสุด โดยตอ้งสามารถลงจอดใกล้เป้ามากกว่าการใช ้GPS หรือนักบินเพยีงอย่างเดียว 

  

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อควบคุมการลงจอดแบบ deep stall ของอากาศยานไร้คนขับปีกตรึงโดยใช้การประมวลผลจากภาพ ให้

สามารถลงจอดใกล้เป้ามากกว่าการใช ้GPS หรือนักบินเพยีงอย่างเดียว 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
 การลงจอดแบบ deep stall ของอากาศยานไร้คนขับปีกตรึงโดยใช้การประมวลผลจากภาพ ให้สามารถลง

จอดใกล้เป้ามากกว่าการใช ้GPS หรือนักบนิเพยีงอย่างเดียว 

 เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวกำหนดงานวิจัยว่ามีโอกาสปรับ elevator หลัง deep stall แล้ว trajectory path จะเปลี่ยนหรือไม่จะได้

ข้อมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องท่ี 1 ซึ่งจะใชส้มการจากเอกสารท่ีเกี่ยขอ้งท่ี 2 และ 3 ในการ simulate trajectory สำหรับ

การปรับ elevator หลัง deep stall ส่วนการ detect เป้าท่ีจะใชใ้นการลงจอด และไอเดียในการควบคุมเครื่องจะมาจาก

เอกสารท่ีเกี่ยวข้องท่ี 4 5 และ 6 

1. Analysis of Deepstall Landing for UAV  

บทความนี้พูดถึงการหา characteristic ของการ deep stall โดยทำการ deep stall ที่มุม elevator ต่างกัน  

ดังภาพที่ 1 โดยเมื่อมุมมากจะตกลงมาใกล้และมุมน้อยจะตกไกลกว่า และจากการศึกษาครั้งนี้พบว่าการ deep stall 

จะสามารถทำให้ UAV ลดความเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษา deep path angle ได้อีกดว้ย (Taniguchi, 2008) 
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ภาพที่ 1 การจำลองวิถ ีdeep stall ท่ีมุมต่าง ๆ 

 

2. Non-linear Model Predictive Control for Guidance of a Fixed-Wing UAV in Precision Deep Stall Landing 

บทความนี้พูดถึง highly non-linear longitudinal dynamics และจะใช้การควบคุมแบบ non-linear model 

predictive control (MPC) ในการหาลำดับการควบคุมเพื่อจะเป็นแนวทางแบบจำลองของ fixed-wing UAV ในการลง

จอดแบบ deep stall ในตำแหน่งที่กำหนดและกำหนดเส้นทางด้วยความเร็วที ่ต่ำที่สุด ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 3  

(S. H. Mathisen, Fossen, & Johansen, 2015) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ภาพประกอบช่วงเวลาการควบคุม               ภาพที ่3 ขั้นตอนการลงจอด เคลื่อนจาก p1 ถึง p2 

               และตัวแปรท่ีเหมาะสมท่ี I                                                 จากนั้น ลงจอดท่ี p3 
 

3. Using Formal Methods to Verify Safe Deep Stall Landing of a Mav 

บทความนี้พูดถึงการลงจอดแบบ deep stall โดยใช้ลักษณะเฉพาะทางพลศาสตร์แบบพิเศษสำหรับ delta 

wing จะเกิดผลกระทบหลังจาก angle of attack มากกว่า stall angle วิธีการลงจอดถูกโมเดลให้ขึ้นอยู่กับ lift, drag, 

thrust, weight และ pitching moment ในสมการ โดยกำหนดโหมดการทำงานซึ่งเครื่องบินต้องดำเนินการเพื่อที่ จะ 

ไม่ลงจอดสำเร็จก็ต้องยกลิกการลงจอดในกรณีที่ไม่สามารถลงจอดได้โดยจะมีระบบ hybrid ในการช่วยการวิเคราะห์ 

ดังภาพท่ี 4, ภาพท่ี 5 และภาพท่ี 6 (Pointner, Kotsis, Langthaler, & Naderhirn, 2011) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ความเร็ว deep stall landing                      ภาพที ่5 การจำลองวถิี deep stall landing 
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ภาพที่ 6 ระบบ hybrid สำหรับ deep stall landing 
 

4. Precision Landing System on H-Octocopter Drone Using Complementary Filter 

บทความนี้พูดถึงระบบ autopilot บนโดรนแบบ H-Octocopter ที่ใช้การประมวลผลภาพและใช้ฟิลเตอร์

เพื่อที่จะหาวิธีในการลดความสั่นระหว่างที่ลงจอดโดยมีการใช้ GPS ควบคู่กับ PID controller ในการเคลื่อนที่และ

ประมวลผลภาพขณะที่จะลงจอด ดังภาพท่ี 7 และ ภาพที่ 8 (Putra, Wiyagi, & Mustar, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 ระบุท่ีลงจอดของโดรนโดย                         ภาพที่ 8 ออกแบบ PID กับ gain ท่ีสามารถปรับ 

              ใชว้ธีิการประมวลผลภาพ                                           ไดโ้ดยใชฟ้ลิเตอร์เข้ามาเสริม 
 

5. Pose and Velocity Estimation Algorithm for UAV in Visual Landing 

การลงจอดด้วยภาพของอากาศยานไร้คนขับเป็นการจำลองการนำทางด้วยภาพของหุ่นยนต์ การประมาณ

แต่ละขั้นตอนเป็นส่วนสำคัญในการทำภารกิจลงจอด ดังนั้นบทความนี้จึงเสนออัลกอริทึม ดังภาพที่ 9 เพื่อที่จะ

ประมาณแต่ละ state (ความสูง, ตำแหน่ง ดังภาพท่ี 10 และความเร็ว) ของ UAV ท่ีติดกลอ้งบนบอร์ดระหว่างท่ีลงจอด 

(Wang, Wang, Tang, & Xu, 2020) 
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ภาพที่ 9 ภาพรวมโครงสร้าง                                          ภาพที่ 10 การประมาณตำแหนง่ 
 

6. Precision Deep-Stall Landing of Fixed-Wing UAVs Using Nonlinear Model Predictive Control 

เพื่อที่จะลงจอด fixed-wing ตรงพื้นที่เล็ก ๆ เช่น บนเรือ หรือในป่า จำเป็นจะต้องใช้ความแม่นยำในการลง

จอด วิธีหนึ่งเวลาต้องการลดความเร็วระหว่างลงจอดคือการ deep stall ดังนั้นบทความนี้จะแก้ปัญหาโดยการใช้

โมเดล NMPC ในการทำนายวถิีการลงจอด ดังภาพท่ี 11 และภาพท่ี 12 (S. Mathisen, Gryte, Gros, & Johansen, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 เส้นทางการลงจอดกอ่นท่ีจะใช ้NMPC           ภาพที่ 12 เส้นทางการลงจอดของการ deep stall 

 

 

 

 

 

 



175 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

วิธีวิทยาการวจิัย 
ขนาดของ Fixed-wing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 ขนาดของ Fixed-wing 
 

Weight = 2.3 kg, Body length = 1.27 m 

Wing(NACA 4412) : span = 1.8 m, chord = 0.35 m 

Elevator(NACA 0012) : span = 0.6 m, chord = 0.24 m (Elevator = Horizontal stabilizer) 

วธีิการดำเนินการ 

1. ศกึษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในการทำงานวจิัย 

• literature survey ท่ีเกี่ยวข้อง 

• ศกึษาทฤษฎีท่ีจะใชใ้นการ deep stall 

• ศกึษาการ detect ภาพ รวมท้ัง calibrate กล้อง 

• ศกึษาการควบคุม fixed-wing ด้วย raspberry pi 

2. ออกแบบระบบท่ีใชใ้นการพัฒนา 

• วเิคราะห์ความเป็นไปได้ในการปรับ elevator หลังเครื่อง deep stall โดยใชโ้ปรแกรม MATLAB 

• ออกแบบการตรวจจับภาพและการควบคุม fixed-wing ขณะ deep stall ให้ลงใกล้เป้าหมายมากที่สุด 

3. พัฒนาระบบ 

• ตดิตัง้ระบบปฏบัิตกิารและไลบรารท่ีีจำเป็นในการพัฒนา 

• พัฒนาเคร่ือง fixed-wing ให้มีความแข็งแรงทนต่อการ Deep stall 

• พัฒนาระบบการควบคุมของ fixed-wing 

4. ทดสอบการทำงาน 

• ทดสอบการ Deep stall ท่ีมุมต่างๆ เพื่อหา trajectory angle 

• กำหนดจุด GPS ท่ีจะลงจอดในโปรแกรม 

• ทดสอบ Normal landing โดยใชน้ักบิน 
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• ทดสอบ Deep stall landing โดยใชน้ักบิน 

• ทดสอบ Deep stall landing โดยใช ้GPS เป็นตัวกำหนดจุด Deep stall 

• ทดสอบ Deep stall landing โดยใช ้GPS เป็นตัวกำหนดจุด Deep stall และใชก้ล้อง detect เพือ่ปรับ elevator  

ภาพรวมระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 ภาพรวมของระบบท้ังหมด 

 

การทำงานของระบบ ดังภาพที่ 14 โดย Fixed-wing จะใช้บอร์ด pixhawk cube เป็น flight control เพื่อทำ

หน้าที่ควบคุมการบินของ fixed-wing และต่อกับบอร์ด raspberry pi โดยจะเขียนโปรแกรมควบคุมการ deep stall 

จาก library Dronekit-Python (Robotics) โดยใช้กล้องรุ่น Raspberry Pi Camera V2 ที่มีน้ำหนักเบา 3 กรัม มีมุมมอง

แนวนอน 62.2 องศา มุมมองแนวตั้ง 48.8 องศา และมีความละเอียดเพียงพอขนาด 8 Megapixels ในการ detect  

ซึ่งต่อดังภาพท่ี 15  และปรับ elevator ตามโปรแกรมท่ีเขียนขึ้นมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15 การต่อกล้อง Raspberry Pi Camera V2 กับ บอร์ด Raspberry Pi 4 
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การทำงานของโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16 ภาพรวมการทำงานของโปรแกรม 
 

เครื่องจะ deep stall เมื่ออยู่ในรัศมี 25 เมตร จากเป้า โดยหลังจาก deep stall แล้ว จะ detect ภาพ และนำ

มุม trajectory angle หรือก็คือมุมระหว่าง glide slope กับ พื้น มาประมวลผลว่าควรปรับมุม elevator ไปที่มุมใด  

(เงื่อนไข trajectory angle นี้จะหามาจากผลการศึกษาหัวข้อท่ี 2) ถ้า trajectory angle มคี่ามากกว่าหรอืเท่ากับ 1 องศา 

แต่น้อยกว่าเท่ากับ 9 องศา จะปรับ elevator ไปท่ีมุม 0 องศา หรือถ้า trajectory angle มคี่ามากกว่า 9 องศา แต่น้อย

กว่าเท่ากับ 18 องศา จะปรับ elevator ขึน้ไปท่ีมุม -10 องศา หรือถ้า trajectory angle มคี่ามากกว่า 18 องศา แต่น้อย

กว่าเท่ากับ 38 องศา จะปรับ elevator ขึน้ไปท่ีมุม -20 องศา หรือถ้า trajectory angle มคี่ามากกว่า 38 องศา จะปรับ 

elevator ขึน้ไปท่ีมุม -25 องศา เพื่อให้เครื่องลงได้ใกล้เป้ามากที่สุด โดยแต่ละเงื่อนไขของ trajectory angle นี้จะถูกหา

จากการทดลองจริง และจะวนลูปการ detect (Fiorenzani, Aug 20, 2018) นี้ไปเรื่อย ๆ จนเครื่องถึงพื้น ดังภาพที่ 16 

(https://github.com/ekaratst/deep-stall-landing-using-image-processing)  
 

ผลการศึกษา 
1. วเิคราะห์ความเป็นไปได้ในการปรับ elevator หลังเครื่อง deep stall โดยใชโ้ปรแกรม Matlab 

วเิคราะห์ความเป็นไปได้ในการปรับมุมหลัง deep stall แลว้ระยะลงจอดเปลี่ยนแปลงโดยใชโ้ปรแกรม Matlab 

ในการจำลองโดยใช้ longitudinal dynamics equation of the UAV ดังภาพที่ 17 และมี initial conditions เป็น CL0 = 

0.251, CLalpha = 0.0745, CD0 = 0.0235, K = 0.012, CM0 = -0.095, CMalpha = -0.00234,  CLq = 0.0506, 

CLdelta = -0.01, CDq = 0, CDdelta = -0.814, CMq = -0.087, CMdelta = -0.018, Iyy = 0.388, m = 2.3, g = 

9.81, b = 1.8, c = 0.35, S = 0.63 และ ρ = 1.225  

 

 

 

 

 

https://github.com/ekaratst/deep-stall-landing-using-image-processing
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ภาพที่ 17 longitudinal dynamics equation of the UAV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 18 ผลการวิเคราะห์ เมื่อ deep stall ท่ีความสูง 15 เมตร และท่ีความสูง 10 เมตร 

ทำการปรับมุม elevator ขึน้เป็นมุม  0°, -10°, -17°, -20° และ -25° 
 

หลังจาก deep stall และทำการปรับมุม elevator ไปท่ีค่าต่าง ๆ นัน้ จากภาพท่ี 18 จะเห็นได้ว่าเคร่ืองบินสามารถ

เพิ่มหรือลดระยะการลงจอดได้ โดยเคร่ืองหมายลบจะหมายถึงการปรับ elevator ขึน้ จะเห็นได้ว่าถ้าเราไม่ได้ปรับมุมใด ๆ 

จะได้ trajectory ตามเส้นสีเหลอืง มรีะยะการลงจอดเป็น 20.02 เมตร แต่ถ้าเราปรับ elevator ให้องศามากกว่า -17 องศา 

โดยมีค่ามุมเป็น -20 องศา จะได้ระยะ trajectory ตามเส้นสีม่วง มีระยะการลงจอดที่สั้นลงเป็น 19.76 เมตร หรือถ้าเรา

ปรับ elevator ขึน้ โดยมคี่ามุมเป็น -25 องศา จะได้ระยะ trajectory ตามเส้นสีเขียว มีระยะการลงจอดท่ีสัน้ท่ีสุดเป็น 19.38 

เมตร ในทางกลับกันถ้าเราปรับ elevator ให้องศาน้อยกว่า -17 องศาโดยมีค่ามุมเป็น -10 องศา จะได้ระยะ trajectory 

ตามเส้นสีส้ม มรีะยะการลงจอดท่ีมากขึน้เป็น 20.64 เมตร และถ้าเราปรับ elevator ในแนวระดับ โดยมคี่ามุมเป็น 0 องศา 

จะได้ระยะ trajectory ตามเส้นสีฟ้า มีระยะการลงจอดที่ไกลที่สุดเป็น 21.15 เมตร การที่ปรับมุมให้มีองศามากขึ้นแล้วได้

ระยะที่สั้นลงนั้นเกิดจากเครื่องสูญเสียแรงยกได้มากขึ้นจึงทำให้ได้ระยะที่สั้นลง แต่การที่ปรับมุมให้มีองศาลดลงแล้วได้

ระยะท่ีไกลขึน้เกิดจากเคร่ืองยังคงมแีรงยกช่วยพยุงเคร่ืองอยู่จึงทำให้ได้ระยะท่ีไกลมากขึน้ 

2. ทดสอบการ deep stall โดยใช้ GPS ในการกำหนดจุด deep stall ที่ความสูง 20 เมตร(±5 เมตร) และที่

ความสูง 10 เมตร จะปรับ elevator ขึน้เป็นมุมต่าง ๆ เพื่อหา trajectory angle ไปใส่ในโปรแกรม 

2.1 ปรับมุม elevator หลัง deep stall ไปที่ 0 องศา ได้ trajectory angle เฉลี่ยเป็น 9 องศา ฉะนั้นจะได้

เงื่อนไขแรกเม่ือปรับมุม elevator หลัง deep stall ไปท่ี 0 องศา จะได้  

1º <= trajectory angle <= 9º 

2.2 ปรับมุม elevator หลัง deep stall ไปที่ -10 องศา ได้ trajectory angle เฉลี่ยเป็น 15 องศา ฉะนั้นจะ

ได้เงื่อนไขท่ีสองเมื่อปรับมุม elevator หลัง deep stall ไปท่ี -10 องศา จะได้  

9º <= trajectory angle <= 18º 
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2.3 ปรับมุม elevator หลัง deep stall ไปที่ -20 องศา ได้ trajectory angle เฉลี่ยเป็น 32 องศา ฉะนั้นจะ

ได้เงื่อนไขท่ีสามเมื่อปรับมุม elevator หลัง deep stall ไปท่ี -20 องศา ดังภาพท่ี 19 จะได้  

18º <= trajectory angle <= 38º 

2.4 ปรับมุม elevator หลัง deep stall ไปท่ี -25 องศา(Max) ได ้trajectory angle เฉลี่ยเป็น 41 องศา 

ฉะนั้นจะได้เงื่อนไขท่ีสี่เมื่อปรับมุม elevator หลัง deep stall ไปท่ี -25 องศา จะได ้ 

trajectory angle > 38º 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 19 trajectory ของ fixed-wing ท่ีปรับมุม elevator หลัง deep stall ไปท่ี -20 องศา ครัง้ท่ี 1 และ 2 

 

3. ทดลองกับเคร่ือง fixed-wing 

3.1 Normal landing (Pilot) : ทดสอบ Normal landing โดยใชน้ักบิน จะเห็นว่าในการลงจอดแบบปกตนิัน้ตอ้ง

ใชพ้ื้นท่ีค่อนข้างยาวในการลงจอด ซึ่งใชพ้ื้นท่ีลงจอดเฉลี่ย 90 เมตร 

3.2 Deep stall landing (Pilot)  : ทดสอบ Deep stall landing โดยใช้นักบินทำการ deep stall ให้ลงจอดได้

ใกล้เป้ามากที่สุด 5 ครั้ง ได้รัศมีจากเป้าเป็น 2.95 เมตร, 15.25 เมตร, 14.40 เมตร, 20.50 เมตร และ 20.45 เมตร  

ได้ค่าเฉลี่ยรัศมจีากเป้าเป็น 14.71 เมตร ซึ่งใชพ้ื้นท่ีลงจอดเฉลี่ย 36 เมตร 

3.3 Deep stall landing (GPS) : ทดสอบ Deep stall landing โดยใช้ GPS เป็นตัวกำหนดจุด Deep stall  

เมื่อเครื่องเข้ามาในรัศมี 25 เมตรจากเป้า เครื่องจะทำการ deep stall โดยปรับ elevator ขึ้นค้างไว้ที่ -25 องศา จนถึง

พื้น ทดลองทั้งหมด 2 ครั้ง ได้รัศมีจากเป้าเป็น 22.18 เมตร และ 8.99 เมตร ได้ค่าเฉลี่ยรัศมีจากเป้าเป็น 15.59 เมตร 

ซึ่งใชพ้ื้นท่ีลงจอดเฉลี่ย 34 เมตร 

3.4 Deep stall landing (GPS + Camera) : ทดสอบ Deep stall landing โดยใช ้GPS เป็นตัวกำหนดจุด Deep 

stall และใชก้ล้อง detect แล้วนำค่า trajectory angle ท่ีได้มาประมวลผลในโปรแกรม และนำไปปรับ elevator ของเครื่อง 

Fixed-wing ทดลองท้ังหมด 10 คร้ัง ได้ค่าเฉลี่ยรัศมจีากเป้าเป็น 7.22 เมตร  ดังภาพท่ี 20 และได้ตัวอย่างวถิีการลงจอด

แบบ deep stall โดยใช้กล้อง detect ดังภาพที่ 21 และ ภาพที่ 22 เมื่อจุดสีเหลืองคือจุดที่ fixed-wing detect เป้าเจอ 

และปรับ elevator จะเห็นได้ว่า fixed-wing มีการเปลี่ยนความชันเมื่อ detect เห็นภาพจากความชันก่อนปรับ elevator 

เป็น -0.19 ไดค้วามชันหลังปรับ elevator เป็น -0.56  เพื่อให้ลงได้ใกล้เป้ามากท่ีสุด ซึ่งใชพ้ื้นท่ีลงจอดเฉลี่ย 25.3 เมตร 
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ภาพที่ 20 ระยะห่างการลงจอดจากเป้าท้ัง 10 คร้ัง โดยใชว้ธีิ Deep stall landing (GPS + Camera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ภาพที่ 21 วถิีการลงจอดแบบ deep stall               ภาพที่ 22 การ detect เป้าท่ีจะลงจอด หลัง deep stall 

                 โดยใชก้ล้อง detect  ครัง้ท่ี 1                                       เพื่อนำมุมท่ีได้มาปรับ elevator 

 

สรุปผลและอธิปรายผล 
 เนื่องจากในการควบคุม fixed-wing เราควบคุมเฉพาะ elevator ดังนั้นรัศมีระยะห่างระหว่างจุดลงจอดกับ

เป้าดังตารางที่ 1 จึงต้องทำการ project จุดลงจอดของการ Deep stall landing แบบ Pilot, GPS และ GPS + Camera 

มาที่แกน longitudinal หรือแกนตั้ง และได้ค่าดังตารางที่ 2 โดยจำนวนครั้งที่ต่างกันในการทดสอบแบบต่าง ๆ ได้แก่ 

Pilot = 5 ครั้ง, GPS = 2 ครั้ง และ GPS + Camera = 10 ครั้ง เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านฮาร์ดแวร์ เช่น คงทนของ

ลำตัว และปีกของ UAV และข้อจำกัดทางด้านเวลาในการทดสอบจึงทำให้จำนวนครั้งในแต่ละการทดสอบต่างกัน

พอสมควร 
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ตารางที่ 1 สรุประยะห่างตามแนวรัศมี ตอนลงจอดจากเครื่องถึงเป้าโดยใช้วิธี Deep stall landing (Pilot), Deep stall 

landing (GPS) และ Deep stall landing (GPS + Camera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 สรุประยะห่างเฉพาะแกน longitudinal ตอนลงจอดจากเครื่องถึงเป้าโดยวิธี Deep stall landing (Pilot), 

Deep stall landing (GPS) และ Deep stall landing (GPS + Camera) 
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ภาพที่ 23 กราฟสรุปค่าเฉลี่ยระยะห่างระหว่างจุดที่เครื่องลงจอด กับ เป้าท่ีต้องการให้ลง 
 

จากภาพท่ี 23 จะเห็นได้ว่าเมื่อใชว้ธีิ Deep stall landing (Pilot) ได้ค่าเฉลี่ยรัศมี error เท่ากับ 14.71  เมตร วิธี 

Deep stall landing (GPS) ได้ค่าเฉลี ่ยรัศมี error เท่ากับ 13.1  เมตร ส่วนวิธี Deep stall landing (GPS + Camera)  

ได้ค่าเฉลี่ยรัศมี error เท่ากับ 7.2 เมตร ซึ่งการใช้วิธี Deep stall landing (GPS + Camera) จะได้ระยะลงจอดห่างจาก

เป้าน้อยกว่าใช้วิธี Deep stall landing (Pilot) และวิธี Deep stall landing (GPS)  ส่วนถ้าเราคิดรัศมี error เฉพาะแกน 

longitudinal จะได้ค่าเฉลี่ยที่ลดลงทั้งวิธี Deep stall landing (Pilot),  Deep stall landing (GPS) และ Deep stall landing 

(GPS + Camera) โดยได้ค่าเฉลี่ยใหม่ของวิธี Deep stall landing (Pilot) เป็น 8.7 เมตร ค่าเฉลี่ยใหม่ของ วิธี Deep stall 

landing (GPS) เป็น 15.59 เมตร และค่าเฉลี่ยใหม่ของวิธี Deep stall landing (GPS + Camera) เป็น 5.37 เมตร  

ดังนัน้การลงจอดแบบ Deep stall ของอากาศยานไร้คนขับปีกตรึงโดยใชก้ารประมวลผลจากภาพสามารถลง

จอดใกล้เป้ามากกว่าการใช้ GPS หรือนักบินเพียงอย่างเดียว และผลการทดลองนี้เหมาะกับเครื่อง fixed-wing ที่มี

ขนาด wingspan = 1.27 เมตร wing chord = 0.35 เมตร และ elevator จะมขีนาดเท่า horizontal stabilizer ท่ีมี span = 

0.6 เมตร และ chord = 0.24 เมตร และ fuselage = 1.27 เมตร เนื่องจากความเร็วท่ีใชใ้นการทดลอง และองศาในการ

ปรับ elevator เป็นค่าจำเพาะสำหรับเครื่อง UAV ณ ขณะนั้น และสภาพอากาศ ความเร็วลม และทิศทางลมอาจมี

ความไม่แน่นอน 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรทดสอบในพืน้ท่ีปิด เพื่อลดปัจจัยรบกวนจากภายนอก 

2. ควรศกึษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ท่ีเหมาะสมในการใชง้านในรูปแบบต่างๆ 

3. ทดสอบ fixed-wing ในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ร้อนเกินไป 

4. ควรทดสอบการ deep stall ในพืน้ท่ีท่ีกวา้งและคนน้อย 

5. ก่อนการบินควรเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมเสมอ 

6. หากจะนำไปใช้งานจริง ground speed ควรอยู่ที่ประมาณ 10 m/s และควรออกแบบเครื่องให้มีความ

แข็งแรงและสามารถถอดประกอบได้เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย และสำหรับตอนเครื่องลงแบบ deep stall 

โซนที่เครื่องจะลงจอดสามารถหาอุปกรณ์ที่มีความยืดหยุ่นมาวางบนพื้นเพื่อลดแรงกระแทกของเครื่อง สำหรับ
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ฮาร์ดแวร์และกล้องอาจต้องใช้อุปกรณ์ที่ประมวลผลได้เร็วและสเปคสูงกว่านี้ เนื่องจากต้องมีการ detect วัตถุขณะที่

เครื่องกำลังมีความเร็วพอประมาณและมีสภาพอากาศที่แสงสว่างมากเกินไปที่ทำให้เกิดการสะท้อนของแสง รวมทั้ง

ในสภาพที่มืดเกินไปเพราะมีเมฆบัง และโค้ดที่ใช้สามารถพัฒนาโดยใช้ระบบการควบคุมที่สามารถนำ error ต่าง ๆ 

จากการบินขณะ deep stall เช่น ความเร็วลม ทิศทางลม มาเป็น feedback ในการควบคุมเพื่อให้เครื่องลงจอดได้ใกล้

เป้าหมายได้มากท่ีสุด 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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ให้ความช่วยเหลอืจนงานวจิัยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยด ี 
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การเปรียบเทยีบวิธีการประมาณค่าสูญหายในตัวแบบการจัดสรรงาน 

A comparison of missing value estimation methods in the assignment model 

 

ณัฐนันท์ เรอืนนาค1 และ กัลยา บุญหล้า1* 

Nattanan Reuannak 1 and Kanlaya Boonlha1* 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประมาณค่าสูญหายแบบสุ่มสมบูรณ์ของค่าใช้จ่ายในตัวแบบ              

การจัดสรรงาน เปรียบเทียบประสิทธิภาพการประมาณค่าสูญหายโดยการแทนค่าด้วยค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าสูงสุด  

ค่าต่ำสุด และค่าศูนย์ กำหนดให้ค่าใช้จ่ายในการจัดสรรงานมีการแจกแจงแบบเอกรูปและการแจกแจงแบบปรกติ      

ค่าสัมประสิทธ์ิความแปรผันของข้อมูลเป็นร้อยละ 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 ทำการจำลองข้อมูลเทคนิคมอนติคาร์โล

ทำซ้ำ 1,000 คร้ัง กำหนดจำนวนคนและจำนวนงานให้มีขนาดเท่ากันเป็น 5, 10 และ 20 ร้อยละการสูญหายของ

ข้อมูลเท่ากับ 5, 10, 15 และ 20 เกณฑ์ท่ีใช้ในการเปรียบเทียบ คือ รากของค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE) 

ผลการวจิัยพบว่า การประมาณค่าสูญหายทุกวธีิมคี่า RMSE ของค่าใชจ้่ายในการจัดสรรงานเพิ่มขึ้นเมื่อขนาดจำนวน

คนและจำนวนงานเพิ่มขึน้ เมือ่ขนาดการจัดสรรงาน สัมประสิทธ์ิความแปรผัน ร้อยละการสูญหายของข้อมูลมีค่าคงท่ี 

พบว่า การประมาณค่าสูญหายด้วยค่าเฉลี่ยมีค่า RMSE น้อยท่ีสุด รองลงมาเป็นการประมาณค่าสูญหายด้วย                 

ค่ามัธยฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด และค่าศนูย์ ตามลำดับ 
 

คำสำคัญ:  ปัญหาการจัดสรรงาน, วธีิการประมาณค่าสูญหาย, ค่าใชจ้่ายต่ำที่สุด 
 

Abstract  
The purpose of this research was to study the missing completely at random of costs in assignment 

model. We compare the efficiency of missing value by imputation methods using mean, median, maximum, 

minimum and zero. The cost for assignment model is set to a uniform distribution and a normal distribution with 

coefficients of variation to 5%, 10%, 15%, 20%, 25% and 30%. The Monte Carlo technique data 1,000 

replication times. Set the number of persons equal to the number of tasks to 5, 10, and 20. The percentage of 

missing data are 5%, 10%, 15% and 20% of the sample size. The criterion used for comparison was the root of 

the mean square error (RMSE). The results revealed that all of imputation methods of the job allocation costs 

have the RMSE increasing as person and job size increases. When the number of assignment model, coefficients 

of variation and the percentage of missing data is fixed, it can be concluded that the mean imputation provides 

has the least RMSE followed by loss estimation with median imputation, maximum imputation, minimum 

imputation and zero imputation, respectively. 
 

Keywords: Assignment problem, Imputation method, Minimum cost  
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บทนำ 

เนื่องจากในโลกนี้ทรัพยากรล้วนมีอยู่อย่างจำกัด แต่เมื่อต้องการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัดให้เกิด

ประโยชนส์ูงสุด เช่น วัตถุดิบ เงินทุน แรงงาน ท่ีดิน เคร่ืองมือ ฯลฯ ประกอบกับ การดำเนนิธุรกิจกม็ีหลายทางเลือก ฉะนั้น 

นักธุรกิจที่ดีควรจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัดไปใช้ ในการผลิตสินค้าและบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้

เงื่อนไขหรือข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรและเป้าหมายการแก้ปัญหา ปัญหาทางการจัดสรรปัจจัยหรือทรัพยากรท่ีมีอยู่

อย่างจำกัด เช่น วัตถุดิบในการผลิต เครื่องจักร เวลา ฯลฯ ใช้หลักการดำเนินการวิเคราะห์เพื่อหาผลลัพธ์การดำเนินงาน

เหมาะสมท่ีสุด ซึ่งอาจหมายถึงกำไรสูงสดุ ผลตอบแทนสูงสุดค่าใชจ้่ายต่ำสดุ เป็นตน้  

ปัญหาการจัดสรรงาน (assignment problem) บางครั้งอาจจะเรียกว่าปัญหาการมอบหมายงานหรือ การแจก

งานให้แก่พนักงาน เคร่ืองจักร หรือหน่วยงานท่ีจะรับผิดชอบในงานต่าง ๆ ให้เหมาะสม นับเป็นปัญหาท่ีสำคัญปัญหาหนึ่ง 

ซึ่งต้องการการตัดสินใจที่ถูกต้อง อันจะมีผลให้การดำเนินงานในส่วนนั้น ๆ มีประสิทธิภาพสูงสุด ก่อให้เกิดผลงานท่ีดี

ท่ีสุดต่อองค์กร ก่อให้เกิดตน้ทุน หรือค่าใชจ้่าย หรือความเสียหายท่ีนอ้ยท่ีสุด ก่อให้เกิดกำไรรายได้ ยอดขายหรือผลผลิต

สูงท่ีสุด ผู้บริหารจึงจำเป็นตอ้งตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา และมคีวามถี่ถ้วนรอบคอบ ในการพจิารณาปัญหาและ

การรวบรวมข้อมูล ดังนั้นการใช้เทคนิคเชิงปริมาณเข้ามาช่วย จะเป็นเคร่ืองมือ อย่างหนึ่งท่ีผู้บริหารจะนำมาใช้ เพื่อความ

มัน่ใจในผลลัพธ์ท่ีจะอำนวยประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและสามารถใชเ้ป็นข้อมูลท่ีจะชี้แจงต่อบุคคลท่ีได้รับการกำหนดงาน

ให้เห็นถึงเหตุผลในการกำหนดงานได้ชัดเจน (สุทธิมา ชำนาญเวช, 2552) 

ตัวแบบการจัดสรรงาน เป็นการโปรแกรมเชิงเส้นพิเศษท่ีออกแบบมาเพื่อใชก้ารแก้ปัญหาการจัดสรรงาน เช่น 

การเผชญิกับสถานการณ์ท่ีต้องให้คนงาน 4 คน ทำงานท่ีม ี4 งานอยู่คนละงาน แต่ค่าแรงแต่ละคนต่างกัน เมื่อให้ทำแต่ละ

งาน ปัญหาที่เกิดได้แก่ ควรจัดสรรงานอย่างไร จึงมีต้นทุนค่าแรงรวมต่ำสุด เพื่อใช้ตัวแบบการจัดสรรงานแก้ปัญหา

ลักษณะนี้ เราต้องสรุปปัญหาให้อยู่ในรูปแบบตารางหรือเมทริกซ์การจัดสรรงาน ซึ่งเมทริกซ์โดยท่ัวไปและประกอบด้วย

แถวและแนวตั้ง ท่ีมีจำนวนแถวและแนวตั้ งเท่ากัน ด้านแถวประกอบด้วย วัตถุหรือคน ท่ีเรามีความประสงค์ท่ีจะ

มอบหมายให้ทำงาน และแนวตั้งประกอบด้วยงานหรือสิ่งของท่ีจะถูกมอบหมายงานจำนวนตัวเลขในตาราง คือ ต้นทุนท่ี

เกิดในการมอบหมายแต่ละงาน การแก้ปัญหามวีัตถุประสงค์ว่า แต่ละคนทำงานหนึ่งงาน โดยงานท้ังหมดทำพร้อมกันและ

มีต้นทุนรวมต่ำสุด 

ในปัจจุบันไม่ว่าจะทำการศึกษาหรือทำการวเิคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ 

ปัญหาท่ีพบหลัก ๆ คือ ข้อมูลเสียหาย ข้อมูลท่ีได้มาไม่ครบถ้วน และข้อมูลท่ีได้มีค่ามากและน้อยเกินความเป็นจริง ได้มี

การจำแนกประเภทของข้อมูลสูญหายไว้ 3 ประเภทหลกั ๆ คือ การสญูหายแบบสุ่มสมบูรณ์ (MCAR) เป็นรูปแบบการสูญ

หายโดยสุ่มท่ีไม่มคีวามสัมพันธ์กับตัวแปรอื่น การสูญหายแบบสุ่ม (MAR) เป็นการสูญหายแบบมีเงื่อนไข หรือการสูญหาย

แบบสุ่มมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่น การสูญหายแบบไม่สุ่ม (MNAR) เป็นการสูญหายของตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับ 

ตัวมันเอง ก่อนนำข้อมูลมาวิเคราะห์จะต้องทำการแก้ไขปัญหาข้อมูลเสียก่อนไม่ว่าจะเป็นการตัดข้อมูลท้ิง หรือแทนค่า 

สูญหาย ในการตัดข้อมูลท้ิงอาจเป็นวิธีท่ีไม่เหมาะสม (สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร, 2557) ได้กล่าวไว้ว่า อาจทำให้เกิดความ

เอนเอียงมีผลต่อการสรุปผลการวิเคราะห์ของข้อมูลและขาดความน่าเชื่อถือ ดังนั้น การเลือกแก้ไขข้อมูลท่ีมีค่าสูญหาย

โดยการแทนค่าข้อมูลสูญหายอาจจะเป็นวธีิท่ีดกีว่าการตัดข้อมูลนัน้ท้ิง 

วธีิการประมาณค่าข้อมูลสูญหาย (Imputation) ได้แก่ วธีิค่าเฉลีย่ ซึ่งวธีินี้เป็นการแทนค่าสูญหายด้วยค่าเฉลี่ย

ของตัวแปรท่ีสูญหายเมื่อตัดค่าสูญหายออกโดยไม่ใช้ตัวแปรช่วย ซึ่งวธีิค่าเฉลี่ย เป็นวิธี single imputation คือ การแทนค่า

สูญหายด้วยค่าเดียว และการใส่ค่าหลายค่าแทนข้อมูลท่ีสูญหายแต่ละค่า (multiple imputation) เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความ

ถูกต้องสงู เนื่องจากมีการคำนวณหลายคร้ังเพื่อใหไ้ดค้่าหลายค่า และนำค่ามาสรุปเพื่อให้ได้ค่าท่ีดีท่ีสุด ลดข้อเสียของวธีิ 
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single imputation เนื่องจากข้อมูลท่ีได้จากวิธี single imputation นั้น มีความแตกต่างจากค่าจริงและมีความเอนเอียงสูง 

(รัตตกิาล จอมประพันธ์, 2555) 

เรืองลักษณ์ หลำใจซื่อ และคณะ (2560) กล่าวว่า การจัดการกับปัญหาการสูญหายนั้นสามารถทำได้หลาย

วิธีโดยวิธีท่ีนิยมใช้ คือ วิธีค่าเฉลี่ย หรือวิธีค่ามัธยฐาน และวิธีท่ีง่ายท่ีสุดคือการตัดข้อมูลท่ีสูญหายท้ิงและนำข้อมูลท่ี

สมบูรณ์เท่านั้นมาวิเคราะห์ โดยวิธีนี้จะทำให้ขนาดของข้อมูลลดน้อยลงและสูญเสียรายละเอียด บางอย่างไป ทำให้มี 

ผู้คิดค้นศึกษาและพัฒนาวิธีการจัดการข้อมูลสูญหายขึน้มาใหม่ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการประมาณค่าสูญหายท่ีดีกว่า

วธีิการเดิม  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิธีการจัดการกับการแก้ปัญหาข้อมูลสูญหายในตัวแบบการจัดสรรงาน

โดยวิธีการประมาณค่าสูญหาย เพื่อจะเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหายในตัวแบบการจัดสรรงานท่ีหาผลเฉลยด้วย

วิธีฮังกาเรียน (Hungarian method) และได้ทำศึกษาวิธีการประมาณค่าสูญหาย 5 วิธี ได้แก่  วิธีค่าเฉลี่ย (Mean 

Imputation) วิธีค่ามัธยฐาน (Median Imputation) วิธีค่าสูงสุด (Max Imputation) วิธีค่าต่ำสุด (Min Imputation) และ วิธีค่า

ศูนย์ (Replace missing with 0) 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาวิธีการประมาณค่าสูญหายท้ัง 5 วิธี ได้แก่ วิธีค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน วิธีค่าสูงสุด วิธีค่าต่ำสุด 

และวธีิค่าศูนย ์ในตัวแบบการจัดสรรงาน  

2. เพื่อทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพภายในประมาณค่าสูญหายท้ัง 5 วิธีในตัวแบบการจัดสรรงาน  

โดยจะเปรียบเทียบด้วยวธีิรากของค่าคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE)  
 

วิธีการวจิัย 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวธีิการประมาณค่าสูญหาย และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการ

ประมาณค่าสูญหายในตัวแบบการจัดสรรงาน วิธีการประมาณค่าสูญหายท่ีใช้ในการวจิัยคร้ังนี้ คือ วิธีการประมาณ           

ค่าด้วยค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด และศูนย์ โดยมีขั้นตอนดงันี้  

1. จำลองข้อมูลตามสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยเทคนิคมอนติคาร์โลโดยการทำซ้ำ 1,000 คร้ัง ในแต่ละ

สถานการณ์ ด้วยโปรแกรม R เวอร์ชัน 4.2.1 ภายใตส้ถานการณ์ดังนี้ 

     1.1 ข้อมูลท่ีมีลักษณะเม่ือค่าใชจ้่ายมกีารแจกแจงแบบเอกรูป 

           1.1.1 กำหนดจำนวนแถวและหลักของการจัดสรรงาน โดยกำหนดให้มีขนาดจำนวนคนและจำนวน

งานเท่ากัน (กำหนดเท่ากับ 5, 10 และ 20) 

           1.1.2 สร้างข้อมูลการจัดสรรงานให้มีการแจกแจงแบบเอกรูป กำหนดค่าสัมประสิทธ์ิความแปรผัน 

โดยมีขนาดเท่ากับ 5%, 10%, 15%, 20%, 25% และ 30%  

           1.1.3 กำหนดให้มีค่าสูญหายแบบสุ่มสมบูรณ์ (MCAR) โดยมีร้อยละการสูญหายเท่ากับร้อยละ 5, 

10, 15, 20 ของจำนวนขอ้มูล 

     1.2 ข้อมูลท่ีมีลักษณะเมื่อค่าใชจ้่ายการแจกแจงแบบปรกติ  

           1.2.1 กำหนดจำนวนแถวและหลักของการจัดสรรงาน โดยกำหนดให้มีขนาดจำนวนคนและจำนวน

งานเท่ากัน (กำหนดเท่ากับ 5, 10 และ 20) 

           1.2.2 สร้างข้อมูลการจัดสรรงานให้มีการแจกแจงแบบปรกติ กำหนดค่าสัมประสิทธ์ิความแปรผัน 

โดยมขีนาดเท่ากับ 5%, 10%, 15%, 20%, 25% และ 30%  
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           1.2.3 กำหนดให้มีค่าสูญหายแบบ MCAR โดยมีร้อยละการสูญหายเท่ากับร้อยละ 5, 10, 15, 20 

ของจำนวนข้อมูล 

2. นำข้อมูลท่ีได้จากการจำลองไปประมาณค่าสูญหายดว้ย 5 วธีิ ดังนี้ 

    2.1 วิธีการประมาณค่าด้วยค่าเฉลี่ย เป็นวิธีการคำนวณหาค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในตัวแบบการจัดสรร

งาน จากชุดข้อมูลท่ีปรากฎอยู่ เพื่อแทนค่าข้อมูลสูญหาย ซึ่งวิธีดังกล่าวถือเป็นวิธีจัดการค่าข้อมูลสูญหายท่ีง่าย ไม่

ซับซ้อน  

                                             1
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    โดยท่ี 
X   คือ ค่าเฉลีย่ของค่าใชจ้่ายในตัวแบบการจัดสรรงานท่ีไม่มีการสูญหาย 

 
iX  คือ ค่าใชจ้่ายของข้อมูลท่ีไมม่กีารสูญหาย หน่วยท่ี i  

 
rn                               คือ จำนวนข้อมูลท่ีไม่สูญหาย 

     2.2 วิธีการประมาณค่าด้วยค่ามัธยฐาน เป็นวิธีการคำนวณหาค่ามัธยฐานของค่าใช้จ่ายในตัวแบบ          

การจัดสรรงาน จากชุดขอ้มูลท่ีปรากฎอยู่ เพื่อแทนค่าข้อมลูสูญหาย  
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    โดยท่ี ˆ
pX  คือ ค่าประมาณของข้อมูลสูญหายท่ี ตำแหน่ง p  ด้วยค่ามัธยฐานรอบจุด 

 
aT  คือ ค่าที่อยู่ก่อนตำแหนง่ของมัธยฐาน  

 
1aT +
 คือ ค่าที่อยู่หลังตำแหน่งของมัธยฐาน 

     2.3 วิธีการประมาณค่าด้วยค่าสูงสุด เป็นวิธีการหาค่าสูงสุดของค่าใช้จ่ายในตัวแบบการจัดสรรงาน                 

ชุดข้อมูลท่ีปรากฎอยู ่เพือ่แทนค่าข้อมูลสญูหาย ซึง่เลอืกได้จากชุดขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด 

     2.4 วิธีการประมาณค่าด้วยค่าต่ำสุด เป็นวิธีการค่าต่ำสุดของค่าใช้จ่ายในตัวแบบการจัดสรรงาน            

ชุดข้อมูลท่ีปรากฎอยู่ เพื่อแทนค่าข้อมูลสูญหาย ซึ่งเลอืกได้จากชุดขอ้มูลท่ีมีค่าต่ำสุด 

     2.5 วิธีการประมาณค่าด้วยค่าศูนย์ เป็นวิธีการประมาณค่าสูญหายด้วยการแทน 0 ลงในชุดข้อมูลของ

ค่าใชจ้่ายในตวัแบบการจัดสรรงาน เพื่อแทนค่าข้อมูลสูญหาย 

3. คำนวณหาผลเฉลยท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการจัดสรรงานด้วยวิธีฮังกาเรียนและนำมาหาค่าใช้จ่ายต่ำสุดของ

ข้อมูลท่ีสมบูรณ์ และข้อมูลท่ีได้จากการประมาณค่าสูญหาย   

4. มกีารทดลองทำซ้ำ 1,000 ครัง้ 

5. คำนวณคา่ประมาณรากของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลีย่ (RMSE) ของแต่ละวิธี 
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          โดยท่ี   iZ  คือ ค่าใช้จ่ายต่ำสุดในการหาผลเฉลยของตัวแบบการจัดสรรงานโดยวิธีฮังกาเรียนใน          

รอบท่ี i  จากข้อมูลท่ีสมบูรณ์  

                    ˆ
iZ  คือ ค่าใช้จ่ายต่ำท่ีสุดในการหาผลเฉลยของตัวแบบการจัดสรรงานโดยวิธีฮังกาเรียนใน              

รอบท่ี i  จากการประมาณค่าสูญหาย 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพภายในการประมาณค่าสูญหาย ในการหาผลเฉลยตัวแบบ                   

การจัดสรรงาน ผลการศึกษาเป็นดังนี้ 

ผลการศึกษาเม่ือค่าใชจ้่ายมีการแจกแจงแบบเอกรูป  

            การเปรียบเทียบค่า RMSE ของการหาผลเฉลยค่าใชจ้่ายท่ีต่ำที่สุดในตัวแบบการจัดสรรงาน เมื่อขนาดขนาด

จำนวนคนงานและงานเท่ากับ 5, 10 และ 20 โดยจำแนกตามค่าสัมประสิทธ์ิความแปรผัน และร้อยละการสูญหายของ

ข้อมูล ซึ่งรายละเอยีดมดีังนี้ 

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่า RMSE ของการหาผลเฉลยในตัวแบบการจัดสรรงาน กรณีค่าใช้จ่ายมีการแจกแจง แบบ

เอกรูป เมื่อขนาดจำนวนคนและจำนวนงาน เท่ากับ 5, 10 และ 20 

ขนาดคนงาน

และงาน 

ค่าสัมประสิทธิ์

ความแปรผัน 

ร้อยละ 

การสูญหาย 

วิธกีารประมาณค่าสูญหาย 

ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าสูงสดุ ค่าต่ำสุด ค่าศูนย์ 

5 5% 5 0.460 0.495 0.586 0.686 17.035 

  10 0.557 0.577 0.721 0.837 22.663 

  15 0.671 0.705 0.893 0.951 27.128 

  20 0.763 0.795 1.067 1.118 31.353 

 10% 5 0.886 0.914 1.095 1.684 17.738 

  10 1.157 1.208 1.469 2.277 23.716 

  15 1.344 1.387 1.900 2.647 28.719 

  20 1.629 1.709 2.394 3.064 32.684 

 15% 5 1.225 1.269 1.529 2.424 18.346 

  10 1.576 1.611 2.068 3.161 24.248 

  15 1.784 1.853 2.440 3.840 29.877 

  20 1.978 2.034 2.969 4.460 34.108 

 20% 5 1.739 1.792 2.260 3.564 18.979 

  10 2.220 2.289 3.016 4.590 25.420 

  15 2.502 2.638 3.491 5.383 31.141 

  20 3.101 3.205 4.332 6.331 36.163 

 25% 5 2.472 2.483 3.305 5.466 20.624 

  10 2.972 3.000 3.891 6.765 27.257 

  15 3.729 3.830 5.106 8.079 33.351 

  20 4.464 4.620 6.455 9.412 38.659 

 30% 5 3.253 3.344 4.123 7.007 21.916 

  10 4.028 4.101 5.463 9.220 29.657 

  15 4.885 4.958 6.567 10.857 35.628 

  20 5.465 5.587 7.742 12.391 41.702 

10 5% 5 0.329 0.333 0.342 0.451 36.744 

  10 0.502 0.506 0.533 0.576 57.655 

  15 0.686 0.691 0.763 0.663 72.637 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

ขนาดคนงาน

และงาน 

ค่าสัมประสิทธิ์

ความแปรผัน 

ร้อยละ 

การสูญหาย 

วิธกีารประมาณค่าสูญหาย 

ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าสูงสดุ ค่าต่ำสุด ค่าศูนย์ 

  20 0.859 0.870 0.964 0.680 82.539 

 10% 5 0.797 0.812 0.847 1.644 37.111 

  10 1.156 1.176 1.300 2.657 58.609 

  15 1.653 1.692 1.867 3.279 73.920 

  20 2.074 2.132 2.410 3.642 85.343 

 15% 5 1.089 1.104 1.173 2.457 37.182 

  10 1.632 1.659 1.821 4.122 59.919 

  15 2.363 2.383 2.627 5.046 75.356 

  20 2.830 2.875 3.326 5.829 86.948 

10 20% 5 1.413 1.425 1.484 3.869 37.893 

  10 2.316 2.336 2.550 6.323 61.524 

  15 3.097 3.119 3.522 8.131 77.381 

  20 3.933 3.962 4.510 9.282 90.059 

 25% 5 2.115 2.134 2.294 6.069 39.445 

  10 3.307 3.319 3.648 10.113 64.022 

  15 4.488 4.514 5.054 12.989 81.486 

  20 5.942 6.004 6.843 15.003 94.789 

 30% 5 2.790 2.813 2.982 8.182 40.727 

  10 4.645 4.658 5.026 13.644 66.990 

  15 5.969 5.994 6.709 17.842 85.814 

  20 7.464 7.528 8.820 20.875 100.146 

20 5% 5 0.062 0.063 0.063 0.084 110.063 

  10 0.125 0.126 0.126 0.095 160.213 

  15 0.191 0.192 0.192 0.089 185.450 

  20 0.261 0.263 0.268 0.084 195.775 

 10% 5 0.603 0.605 0.605 1.283 111.026 

  10 1.012 1.015 1.022 1.559 160.963 

  15 1.459 1.467 1.473 1.683 186.385 

  20 1.959 1.971 1.988 1.646 196.895 

 15% 5 0.926 0.929 0.929 2.627 112.148 

  10 1.604 1.608 1.610 3.439 161.308 

  15 2.263 2.270 2.280 3.781 188.639 

  20 3.154 3.164 3.199 3.843 198.753 

 20% 5 1.393 1.395 1.395 4.972 112.399 

  10 2.344 2.347 2.360 7.012 164.370 

  15 3.455 3.457 3.472 7.587 190.935 

  20 4.392 4.393 4.429 7.902 203.317 

 25% 5 2.145 2.147 2.150 8.530 114.854 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

ขนาดคนงาน

และงาน 

ค่าสัมประสิทธิ์

ความแปรผัน 

ร้อยละ 

การสูญหาย 

วิธกีารประมาณค่าสูญหาย 

ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าสูงสดุ ค่าต่ำสุด ค่าศูนย์ 

  10 3.322 3.325 3.329 12.814 168.864 

  15 5.038 5.045 5.070 14.407 197.709 

  20 6.544 6.545 6.599 14.708 209.742 

 30% 5 2.659 2.666 2.668 12.180 116.445 

  10 4.555 4.556 4.573 18.754 172.801 

  15 6.549 6.553 6.563 21.291 203.685 

  20 8.489 8.496 8.579 22.168 217.114 
 

 

          จากตารางท่ี 1 เมื่อค่าใชจ้่ายในตัวแบบการจัดสรรงานมกีารแจกแจงเอกรูป กำหนดขนาดจำนวนคนงานและ

งานเท่ากับ 5, 10 และ 20 ผลเฉลยในตัวแบบการจัดสรรงาน พบว่า เมื่อค่าสัมประสิทธ์ิความแปรผันคงท่ี ค่า RMSE 

ของทุกวธีิมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อค่าร้อยละการสูญหายมีค่าเพิ่มขึน้ และเมื่อร้อยละการสูญหายมีค่าคงท่ี ค่า RMSE ของทุก

วิธีมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อค่าสัมประสิทธ์ิความแปรผันมีค่าเพิ่มขึ้น จากการเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหาย พบว่า        

วิธีการประมาณค่าสูญหายโดยวิธีค่าเฉลี่ย มีค่า RMSE น้อยท่ีสุด เมื่อค่าสัมประสิทธ์ิความแปรผันและค่าร้อยละ 

การสูญหายคงท่ี รองลงมาเป็นวิธีค่ามัธยฐาน วิธีค่าสูงสุด วิธีค่าต่ำสุด และวธีิการแทนค่าด้วยค่าศนูย์ ตามลำดับ 
    

ผลการศึกษาเม่ือค่าใชจ้่ายมีการแจกแจงแบบปรกติ  

            การเปรียบเทียบค่า RMSE ของการหาผลเฉลยค่าใชจ้่ายท่ีต่ำที่สุดในตัวแบบการจัดสรรงาน เมื่อขนาดขนาด

จำนวนคนและงาน โดยจำแนกตามค่าสัมประสิทธ์ิความแปรผัน และรอ้ยละการสูญหาย ซึ่งรายละเอยีดมีดังนี้ 

 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่า RMSE ของการหาผลเฉลยในตัวแบบการจัดสรรงาน กรณีค่าใช้จ่ายมีการแจกแจง 

แบบปรกติ เมื่อขนาดจำนวนคนและจำนวนงานเท่ากับ 5, 10 และ 20 

ขนาดคนงาน

และงาน 

ค่าสัมประสิทธิ์

ความแปรผัน 

ร้อยละ 

การสูญหาย 

วธิีการประมาณค่าสูญหาย 

ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าศูนย์ 

5 5% 5 0.393 0.399 0.492 0.985 16.084 

  10 0.435 0.439 0.576 1.237 21.432 

  15 0.536 0.547 0.666 1.485 25.424 

  20 0.642 0.660 0.838 1.713 29.228 

 10% 5 0.595 0.612 0.777 1.768 15.113 

  10 0.768 0.781 0.998 2.298 19.997 

  15 0.992 1.016 1.327 2.755 23.847 

  20 1.029 1.039 1.478 3.182 27.412 

 15% 5 0.820 0.835 1.051 2.524 13.692 

  10 1.172 1.183 1.498 3.309 18.547 

  15 1.357 1.403 1.769 3.990 22.473 

  20 1.416 1.439 2.047 4.643 26.069 

 20% 5 1.195 1.227 1.484 3.287 12.835 

  10 1.379 1.391 1.887 4.394 17.033 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

ขนาดคนงาน

และงาน 

ค่าสัมประสิทธิ์

ความแปรผัน 

ร้อยละ 

การสูญหาย 

วธิีการประมาณค่าสูญหาย 

ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าศูนย์ 

  15 1.705 1.735 2.275 5.575 20.831 

  20 2.063 2.087 2.905 5.973 24.079 

 25% 5 1.350 1.352 1.743 4.134 11.864 

  10 1.762 1.773 2.294 5.579 16.251 

  15 2.169 2.241 3.019 6.688 19.494 

  20 2.481 2.503 3.615 7.738 22.669 

 30% 5 1.702 1.715 2.097 5.362 11.227 

  10 2.223 2.250 2.994 6.755 14.683 

  15 2.506 2.556 3.391 8.036 18.447 

  20 2.855 2.894 4.175 9.481 20.959 

10 5% 5 0.428 0.436 0.442 1.742 33.788 

  10 0.695 0.712 0.736 2.694 52.969 

  15 0.888 0.908 0.950 3.474 66.425 

  20 1.144 1.174 1.239 3.733 76.400 

 10% 5 0.644 0.648 0.706 3.974 31.221 

  10 1.053 1.067 1.153 6.339 49.450 

  15 1.379 1.402 1.590 8.152 61.228 

  20 1.661 1.675 1.913 9.558 71.043 

10 15% 5 0.917 0.924 0.994 5.623 28.107 

  10 1.499 1.510 1.662 9.571 44.623 

  15 1.919 1.936 2.166 12.339 56.489 

  20 2.451 2.475 2.800 14.346 65.333 

 20% 5 1.344 1.347 1.424 7.530 24.849 

  10 1.864 1.878 2.090 12.885 40.321 

  15 2.665 2.688 3.036 16.340 51.220 

  20 3.172 3.182 3.704 19.702 59.997 

 25% 5 1.533 1.541 1.647 9.551 22.102 

  10 2.507 2.532 2.767 16.223 36.409 

  15 3.406 3.429 3.819 20.484 46.896 

  20 4.239 4.259 4.845 23.634 54.329 

 30% 5 1.901 1.912 2.009 11.486 19.831 

  10 2.894 2.906 3.171 19.146 32.247 

  15 4.037 4.053 4.461 24.574 41.908 

  20 4.771 4.776 5.494 28.390 48.941 

20 5% 5 0.580 0.585 0.593 6.526 100.413 

  10 0.887 0.895 0.909 9.816 144.588 

  15 1.208 1.220 1.247 11.075 167.813 

  20 1.572 1.588 1.631 12.223 177.071 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

ขนาดคนงาน

และงาน 

ค่าสัมประสิทธิ์

ความแปรผัน 

ร้อยละ 

การสูญหาย 

วธิีการประมาณค่าสูญหาย 

ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าศูนย์ 

 10% 5 0.930 0.934 0.939 13.535 91.456 

  10 1.555 1.564 1.577 20.358 131.852 

  15 2.160 2.172 2.204 24.348 153.522 

  20 2.746 2.762 2.819 25.323 162.299 

 15% 5 1.346 1.350 1.354 20.317 81.134 

  10 2.247 2.256 2.285 30.158 118.304 

  15 3.253 3.264 3.305 36.180 138.260 

  20 4.049 4.062 4.146 37.785 146.470 

 20% 5 1.766 1.768 1.791 27.037 70.498 

  10 2.817 2.826 2.865 41.033 104.822 

  15 4.174 4.183 4.255 48.765 122.681 

  20 5.680 5.696 5.843 49.938 130.309 

 25% 5 2.034 2.038 2.068 32.747 60.438 

  10 3.645 3.654 3.709 50.676 90.830 

  15 5.323 5.333 5.432 59.024 107.497 

  20 6.699 6.705 6.865 63.723 114.370 

 30% 5 2.561 2.565 2.604 40.944 51.095 

  10 4.377 4.380 4.452 61.467 77.324 

  15 6.029 6.042 6.166 71.365 92.164 

  20 8.184 8.188 8.397 75.835 98.407 

       
 

จากตารางท่ี 2 เมื่อค่าใช้จ่ายในตัวแบบการจัดสรรงานมีการแจกแจงปรกติ กำหนดขนาดจำนวนคนงานและ

จำนวนงานเท่ากับ 5, 10 และ 20 ผลเฉลยในตัวแบบการจัดสรรงาน พบว่า เมื่อค่าสัมประสิทธ์ิความแปรผันคงท่ี  

ค่า RMSE ของทุกวิธีมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อค่าร้อยละการสูญหายมีค่าเพิ่มขึ้น และเมื่อร้อยละการสูญหายมีค่าคงท่ีค่า RMSE 

ของทุกวิธีมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อค่าสัมประสิทธ์ิความแปรผันมีค่าเพิ่มขึ้น ยกเว้นวิธีการประมาณค่าสูญหายโดยค่าศูนย์  

ค่า RMSE จะมีค่าลดลง จากการเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหาย พบว่า วิธีการประมาณค่าสูญหาย โดยวิธี

ค่าเฉลี่ยมีค่า RMSE น้อยท่ีสุด เมื่อค่าสัมประสิทธ์ิความแปรผันและค่าร้อยละการสูญหายคงท่ี รองลงมาเป็น   

วธีิค่ามัธยฐาน วธีิค่าสูงสุด วธีิค่าตำ่สุด และวธีิการแทนค่าด้วยค่าศนูย์ ตามลำดับ 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการประมาณค่าสูญหายในตัวแบบการจัดสรรงาน พบว่า เมือ่ค่าใช้จ่าย

ในตัวแบบการจัดสรรงานมีการแจกแจงเอกรูป และเมื่อค่าใชจ้่ายในตัวแบบการจัดสรรงาน มีการแจกแจงปรกต ิจากการ

เปรียบเทียบค่า RMSE ของวิธีการประมาณค่าสูญหาย ทั้ง 5 วิธี พบว่าเมื่อขนาดจำนวนคนงานและจำนวนงานเท่ากับ  

5, 10 และ 20 ในทุกระดับร้อยละการสูญหายของข้อมูลในกรณีท่ีค่าสัมประสิทธ์ิ การแปรผันเท่ากับ 5%, 10%, 15%, 

20%, 25% และ 30% วิธีการประมาณค่าสูญหายโดยวิธีค่าเฉลี่ย มีค่า RMSE น้อยท่ีสุด จึงมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด 

รองลงมาเป็น วธีิคา่มธัยฐาน วธีิค่าสูงสุด วธีิค่าต่ำสุด และวธีิการแทนท่ีดว้ยค่าศูนย์ ตามลำดับ 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

กำหนดขนาดจำนวนคนงานและจำนวนงานเท่ากับ 5, 10 และ 20 ผลเฉลยในตัวแบบการจัดสรรงานในกรณี

ค่าใชจ้่ายต่ำในตัวแบบการจัดสรรงานมกีารแจกแจงแบบเอกรูป เมื่อค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผันคงท่ี พบว่า ค่า RMSE จะมี

ค่าเพิ่มขึน้ แปรผันตามค่าร้อยละการสูญหายของข้อมูล ถ้าร้อยละการสูญหายมคี่าคงท่ี ค่า RMSE จะมคี่าเพิ่มขึน้ แปรผัน

ตามค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผัน และในกรณีค่าใช้จ่ายในตัวแบบการจัดสรรงานมีการแจกแจง  แบบปรกติ เมื่อค่า

สัมประสิทธ์ิการแปรผันคงที่ พบว่าค่า RMSE จะมีค่าเพิ่มขึ้น แปรผันตามค่าร้อยละการสูญหายของข้อมูล ถ้าร้อยละ 

การสูญหายมีค่าคงท่ี ค่า RMSE จะมีค่าเพิ่มขึ้น แปรผันตามค่าสัมประสิทธ์ิ การแปรผันมีค่าเพิ่มขึ้นทุกวิธี ยกเว้นวิธีการ

ประมาณค่าสูญหายโดยการแทนท่ีดว้ยค่าศูนย์ ค่า RMSE จะมคี่าลดลง 

จากการจำลองข้อมูลผู้วิจัยพบว่า การแทนค่าสูญหายด้วย 0 มีค่า RMSE ท่ีสูงกว่าทุก ๆ วิธี ท้ังนี้เนื่องจากใน

การศึกษาปัญหาการจัดสรรงานนี้การหาผลเฉลยกรณีจุดประสงค์เป็นการหาค่าใช้จ่ายต่ำท่ีสุด เมื่อแทนค่าใช้จ่ายท่ีสูญ

หายไปด้วย 0 จึงทำให้ถูกเลือกในการจัดสรรงาน ทำให้ค่าใช้จ่ายมีค่าต่ำกว่าความเป็นจริงเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับค่าใช้

ในในกรณีท่ีขอ้มูลสมบูรณ์ จึงทำให้ค่า RMSE มคี่ามากกว่าทุกวธีิ   

ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาภายใต้สถานการณ์ จำนวนงานและจำนวนเคร่ืองจักรมีค่าเท่ากัน ใน

การศึกษาคร้ังต่อไปอาจทำการศึกษาในกรณีท่ีจำนวนงานและเครื่องจักรไม่เท่ากัน หรืออาจทำการศึกษาในการหาผล

เฉลยกรณีจุดประสงค์เป็นการหาค่าสูงสุด และอาจเพิ่มวิธีการประมาณค่าสูญหายอื่น ๆ เช่น วิธีเคเนียเรส เพื่อให้

ประสิทธิภาพมคีวามแม่นยํามากขึน้สำหรับปัญหาการจัดสรรงาน 
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การเปรียบเทยีบวิธีการประมาณคา่สูญหายในตัวแบบการขนส่ง 

A comparison of the imputation methods in transportation models 
 

อัญนา กองโกย1 และ กัลยา บุญหล้า1* 

Unna Kongkoy1 and Kanlaya Boonlha1* 

 

บทคัดย่อ 
ตัวแบบการขนส่งเป็นกรณีพเิศษของการโปรแกรมเชิงเส้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าใช้จ่ายรวมท่ีต่ำท่ีสุดจาก

การขนส่งจากต้นทางไปปลายทาง การศกึษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประมาณค่าสูญหายแบบสุ่มสมบูรณ์ของ

ค่าใช้จ่ายในตัวแบบการขนส่ง ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการประมาณค่าสูญหายด้วยการแทนท่ีด้วยค่าเฉลี่ย 

ค่ามัธยฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด และค่าศูนย์ โดยกำหนดให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งมีการแจกแจงแบบเอกรูป และการแจก

แจงแบบปรกติ กำหนดค่าสัมประสิทธ์ิความแปรผันของข้อมูลเป็นร้อยละ 5, 10 และ 20 ทำการจำลองข้อมูลเทคนิค  

มอนติคาร์โลทำซ้ำ 1,000 คร้ัง กำหนดจำนวนต้นทางและปลายทางให้เท่ากันเป็นขนาด 5, 10 และ 20 ร้อยละการสูญ

หายของข้อมูลเท่ากับ 5, 10, 15 และ 20 เกณฑ์ท่ีใช้ในการเปรียบเทียบ คือ รากของค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย 

(RMSE) ผลการศึกษาการเปรียบเทียบค่า RMSE ของวิธีการประมาณค่าข้อมูลสูญหายเมื่อขนาดต้นทางและปลายทาง  

สัมประสิทธ์ิความแปรผัน ร้อยละการสูญหายของข้อมูลมีค่าคงที่ พบว่า การแทนค่าด้วยค่าเฉลี่ย มีค่า RMSE น้อยท่ีสุด 

รองลงมาเป็นการแทนค่าด้วยค่ามัธยฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด และแทนท่ีศูนย์ ตามลำดับ 
 

คำสำคัญ:  ตัวแบบการขนส่ง, วิธีการประมาณค่าสูญหาย, ค่าใชจ้่ายรวมต่ำท่ีสุด  
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Abstract 
  Transportation model is a special case of linear programming which the main objective is to transport a 

product from various sources to various destinations at total minimum cost. The purpose of this research was to 

study compare the efficiency of missing completely at random estimation of costs in transportation models. We 

study the efficiency comparison of missing value by imputation methods using mean, median, maximum, 

minimum and zero. The cost for assignment model is set to a uniform distribution and a normal distribution with 

coefficients of variation to 5%, 10% and 20%. The Monte Carlo technique data 1,000 replication times. Set the 

number of sources equal to the number of destinations to 5, 10 and 20. The percentage of missing data are 5%, 

10%, 15% and 20% of the sample size. The criterion used for comparison was the root of the mean square error 

(RMSE). The results revealed that all of imputation methods of the total minimum cost have the RMSE increasing 

as person and job size increases. According to the measurement of RMSE of imputed values when the number of 

sources and destinations, coefficients of variation and the percentage of missing data is fixed, it can be concluded 

that the mean imputation provides has the least RMSE followed median imputation, maximum imputation, 

minimum imputation and replace missing with 0, respectively. 
 

Keywords:  Transportation Model, imputation method, total minimum cost 
 

บทนำ 

ตัวแบบการขนส่ง (Transportation Model) เป็นตัวแบบท่ีกล่าวถึงกระบวนการวางแผนการขนส่งจากต้นทางไป

ยังปลายทาง โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะหาเส้นทางและค่าใช้จ่ายการขนส่งท่ีทำให้ต้นทุนการขนส่งรวมท้ังหมดมีค่าน้อย

ท่ีสุด สำหรับวิธีการหาผลเฉลยเร่ิมต้นของตัวแบบการขนส่งท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ วิธีมุมตะวันตกเฉียง

เหนือ วิธีค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด และวิธีโดยประมาณของโวเกล จากการหาผลเฉลยเร่ิมต้นนั้น จะต้องมีการตรวจสอบว่า 

ผลเฉลยนัน้เหมาะสมหรือไม่ ซึ่งการหาผลเฉลยท่ีเหมาะสมท่ีสุดซึ่งนิยมใชก้ารโดยท่ัวไปมี 2 วิธี ได้แก่ วิธีสเตปปิงสโตน 

และวิธีโมได (สมเกียรต ิเกตุเอี่ยม, 2547)  

ณัฐวดี เย็นคงคา และณัฐพร คุตตะนันท์ (2560) ได้ศกึษาเร่ือง การจัดเส้นทางและกำหนดเวลาการขนส่งของ

ผู้จัดจำหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และน้ำดื่ม ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการขนส่งในการกระจายสินค้าประเภท

เคร่ืองดื่ม และเพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุงกระบวนการขนส่งให้มีระยะทาง และค่าใชจ้่ายดขีึน้ ขอบเขตการศึกษาเป็นจำนวน

ลูกค้าหลัก 23 ร้าน บนเส้นทางการขนส่งภายในจังหวัดปทุมธานี ในการวิเคราะห์เพื่อจัดเส้นทางและกำหนดเวลา  

การขนส่งของสูตรกระจายสินค้าแห่งหนึ่ง ผลจากการศึกษาจะเห็นว่า วิธีการทำงานเดิมกับวิธีการท่ีพัฒนาขึ้นใหม่ 

สามารถช่วยลดจำนวนเส้นทาง เวลาในการทำงาน ระยะทาง และค่าใชจ้่ายในการขนส่ง โดยสามารถลดจำนวนเส้นทาง

จากวิธีการทำงานเดิมท่ีร้านค้าย่อย นั่นคือมีจำนวนเส้นทาง 23 เส้นทางลดลงเป็น 3 เส้นทาง ลดระยะทางรวมจาก  

511 กิโลเมตร เป็น 126 กิโลเมตร เวลาในการขนส่งร่วมจาก 47 ชั่วโมง เป็น 40.6 ชั่วโมง ใช้ในรถกระบะท้ัง 3 คัน  

ต่อความต้องการขนส่งใน 1 วัน โดยมีต้นทุนในการขนส่งลดลงจาก 2 ,238,098 บาทต่อปี เป็น 1,638,000 บาทต่อปี 

นั่นคือสามารถลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งหลายปีได้ถึง 600,098 บาท ทำให้สามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จำเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องมกีารวเิคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ มีการนำปัจจัยและเงื่อนไขต่าง ๆ มาใชร่้วมกัน และ
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สามารถวิเคราะห์หาเส้นทางท่ีใช้เวลาเดินทางน้อยท่ีสุด ท่ีสามารถผ่านจุดลูกค้าได้ทุกจุดตามลำดับงานท่ีมี ความ

ตอ้งการในแต่ละวัน 

สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ในปัจจุบันอยู่ในช่วงวิกฤตทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นท่ีจะต้องปรับตัว 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสภาวะการแข่งขันท่ีเพิ่มมากขึน้ กระบวนการทางโลจิสตกิส์ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีช่วย

ทำให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกเส้นทางการขนส่งสินค้านับเป็นกลยุทธ์ท่ีช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพของกระบวนการทางโลจิสติกส์ จะเห็นได้ว่า การเลือกเส้นทางการขนส่งสินค้าทางถนนท่ีเหมาะสม (นิธิ

เดช คูหาทองสัมฤทธ์ิ, 2560) 

ข้อมูลสูญหาย คือ ปัญหาหลักอย่างหนึ่งท่ีมักเกิดขึ้นได้เสมอ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการวิจัยใน

ด้านต่าง ๆ ถ้าหากเพิกเฉยต่อปัญหาเหล่านี้แล้วย่อมส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อสรุปท่ี

ผิดพลาดได้ การจัดการกับข้อมูลสูญหายมีหลายวิธีซึ่งจะขึน้อยู่กับลักษณะของข้อมูลสูญหายท่ีเกิดขึน้ หากเลือกใชว้ิธี

จัดการกับข้อมูลสูญหายท่ีไม่เหมาะสมย่อมส่งผลกระทบทำให้เกิดการบิดเบือนต่อผลการวิเคราะห์ได้ซึ่งโดยท่ัวไปมัก

จำแนกข้อมูลสูญหายออกเป็น 3 ประเภท คือ ข้อมูลสูญหายแบบสุ่มสมบูรณ์ (MCAR) ข้อมูลสูญหายแบบสุ่ม (MAR) 

และข้อมูลสูญหายแบบไม่สุ่ม (NMAR) วิธีการจัดการกับข้อมูลสูญหายกรณีข้อมูลสูญหายเกิดจากการไม่ตอบเฉพาะ

บางคำถามหรือบางตัวแปร (Item Non-response) อาจใช้วิธีประมาณค่าสูญหาย (Imputation) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

หลัก คือ 1การประมาณค่าที่ได้มาจากตัวแบบ ได้แก่ Mean Imputation, Regression Imputation, Ratio Imputation และ 

Multiple Imputation เป็นต้น การประมาณค่าท่ีได้จากเซตข้อมูลของค่าท่ีสังเกตได้ ได้แก่ Cold Deck Imputation, Hot 

Deck Imputation และ Nearest Neighbor Imputation  เป็นต้น 

 วริษฐา กณิกนันต์ และอนุภาพ สมบูรณ์สวัสด ี(2556) ได้ทำการศกึษาเร่ือง การเปรียบเทียบวธีิการประมาณ

สำหรับการวเิคราะห์การถดถอยเชงิเส้นพหุเมื่อตัวแปรตามและตัวแปรอสิระมีการสูญหายแบบนอนอิกนอร์เรเบิล โดยมี

วัตถุประสงค์ เพื่อศกึษาวิธีการประมาณค่าสูญหายของตัวแปรอสิระและตัวแปรตามท่ีมีความสัมพันธ์กันอย่างมเีงื่อนไข

ในกรณีท่ีมีการสูญหายแบบนอนอิกนอร์เรเบิล และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการประมาณค่าสูญหายเมื่อ

ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเมื่อมกีารสูญหายแบบ Nonignorable ท้ัง 3 วิธี ได้แก่ วิธี K-Nearest Neighbor Imputation 

วิธี EM Algorithm และวิธี Predictive Mean Matching Imputation ซึ่งข้อมูลท่ีใช้ใน การศึกษาได้จากการจำลองโดยมี

สัดส่วนของการสูญหาย 3 ระดับ คือ 10% 20% และ 30% และมีระดับการสูญหายแบบนอนอิกนอร์เรเบิล 3 ระดับคือ 

ไม่มี ปานกลาง และสูง ผลการศึกษาพบว่า วิธีการ KNN จะเป็นวิธีการประมาณท่ีดีท่ีสุด เมื่อส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ของความคลาดเคลื่อนมขีนาดปานกลางและสูง และวิธีการ EM จะเป็นวธีิการท่ีดท่ีีสุด เมื่อส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

ความคลาดเคลื่อนนอ้ย ยกเว้นในกรณีท่ีขอ้มูลตัวแปรอสิระมีความแปรปรวนเท่ากัน 

ปูเป้ สุดศิลา, อําไพ ทองธีรภาพ และบุญอ้อม โฉมที (2561) ได้ทำการศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบวิธีการ

ประมาณค่าสูญหายของตัวแปรอิสระในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติส์กแบบ 2 กลุ่ม การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  

เพื่อเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหาย 4 วิธี ได้แก่ วิธี mean imputation  วิธี multiple imputation วิธี  k-nearest 

neighbor และวิธี weight locally linear reconstruction สำหรับการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์แบบ 2 กลุ่ม กำหนด

ตัวแปรอิสระเชิงปริมาณจำนวนสองตัว ( 1X , 2X ) เมื่อมีการสูญหายแบบสุ่มสมบูรณ์ในตัวแปรอิสระ 1X  เพียงตัว

เดียวเท่านั้น ศึกษาด้วยข้อมูลจําลองและข้อมูลจริง โดยจําลองข้อมูลด้วยวิธีมอนติคาร์โลทำซ้ำ 1000 คร้ัง กำหนด

ขนาด ตัวอย่างเท่ากับ 60, 100, 300 และ 500 ร้อยละการสูญหายเท่ากับ 5, 10, 15, 20, 30, 40 และ 50 เกณฑ์ใน

การเปรียบเทียบ คือ ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (EMSE) ผลการวิจัยพบว่า ทุกร้อยละการสูญหาย
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ท่ีกำหนด เมื่อขนาดตัวอย่างเท่ากับ 60 100 และ 300 วิธี mean imputation มีประสิทธิภาพดีท่ีสุด เมื่อขนาดตัวอย่าง

เท่ากับ 500 วิธี multiple imputation มีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด นอกจากนี้พบว่า ขนาดตัวอย่างและร้อยละการสูญหายมี

ผลต่อค่า EMSE นั่นคือ เมื่อขนาดตวัอย่างเพิ่มขึ้น ค่า EMSE ของวิธีการประมาณค่าสูญหาย 4 วธีิจะลดลง และเมื่อร้อย

ละการสูญหายเพิ่มขึ้น จะทำให้ค่า EMSE เพิ่มขึ้น 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยสนใจศึกษาวิธีการจัดการกับการแก้ปัญหาข้อมูลสูญหายในตัวแบบการขนส่ง  

โดยวิธีการประมาณค่าสูญหาย ท้ัง 5 วิธี ได้แก่ วิธีค่าเฉลี่ย วิธีค่าต่ำสุด วิธีค่าสูงสุด วิธีค่ามัธยฐาน และวิธีแทนท่ีค่า

ศูนย์ เพื่อจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการประมาณค่าสูญหายในตัวแบบการขนส่ง โดยใช้ค่ารากของความ

คลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error : RMSE) 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการประมาณค่าสูญหาย ท้ัง 5 วิธี ได้แก่ วิธีค่าเฉลี่ย วิธีค่าต่ำสุด วิธีค่าสูงสุด  

วิธีค่ามัธยฐาน และวิธีแทนท่ีค่าศูนย์ ในการหาผลเฉลยของตัวแบบการขนส่ง โดยใช้เกณฑ์ค่ารากของความคลาดเคลื่อน

กำลังสองเฉลี่ย  

 

วิธีการวจิยั 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการประมาณค่าสูญหาย ท้ัง 5 วิธี ได้แก่  

วิธีค่าเฉลี่ย วิธีค่าต่ำสุด วิธีค่าสูงสุด วิธีค่ามัธยฐาน และวิธีแทนท่ีค่าศูนย์ ในการหาผลเฉลยของตัวแบบการขนส่ง  

โดยใชเ้กณฑ์ค่ารากของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย มวีธีิการดำเนนิการศึกษาดังนี้ 
1. จำลองข้อมูลตามสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยเทคนิควิธีมอนติคาร์โล (Monte Carlo method) โดยการทำวนซ้ำ 

1,000 ครัง้ ในแต่ละสถานการณ์ด้วยโปแกรม R เวอร์ชัน 4.2.1 ภายใตส้ถานการณ์ ดังนี้ 
 

 1.1 ข้อมูลท่ีมีค่าใชจ้่ายในการขนส่งมกีารแจกแจงแบบเอกรูป 

   การแจกแจงแบบเอกรูป เป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นโดยให้ x  เป็นตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง ซึ่งมี

ค่าได้ทุกค่าจริงในช่วงใดช่วงหนึ่ง ด้วยความน่าจะเป็นเท่า ๆ กัน จะเรียกว่า ตัวแปรสุ่ม x  มีการแจกแจงแบบเอกรูป 

และฟังก์ชันความน่าจะเป็นของ x  (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2560) ดังนี้  

1
( )f x

b a
=

−
  เมื่อ  a x b   

 โดยท่ี a  และ b  เป็นค่าคงที่  และ a b   

    เป็นค่าเฉลี่ยของขอ้มูล 

  2  เป็นส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

จากสูตร   ( )
2

a b
E x 

+
= =   

2
2 ( )

( )
12

a b
V x 

−
= =  
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1.1.1 กำหนดจำนวนต้นทางและปลายทางของการขนส่ง ให้มีขนาดเท่ากัน โดยกำหนดเป็น 5 10 และ 

20 แหล่ง 

 1.1.2 กำหนดให้อุปสงค์และอุปทานมคี่าเท่ากับ 100 เสมอ  

 1.1.3 สรา้งข้อมูลการขนส่งให้มีการแจกแจงแบบเอกรูป ให้ค่าสัมประสิทธ์ิความแปรผันของค่าใชจ้่าย

(C.V.) เท่ากับ 5% 10% และ 20% 
.

. . 100
S D

CV
x

=   

โดยท่ี  x  เป็นค่าเฉลี่ยของขอ้มูล 

.S D  เป็นส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ได้จากสูตร  1
i

n

i

x

x
n

==


  และ 

2

1

( )

.
1

i

n

i

x x

S D
n

=

−

=
−


 

 

กำหนดช่วงของการแจกแจงเอกรูปด้วย 

C.V. 5% 10% 20% 

a = min 10 10 10 

b = max 12 15 20 

  

 1.1.4 กำหนดค่าสูญหายแบบสุ่มสมบูรณ์ โดยร้อยละของการสญูหาย เท่ากับ 5 10 15 และ 20  

 

 1.2 ข้อมูลท่ีมีค่าใชจ้่ายในการขนส่งมกีารแจกแจงแบบปรกติ 

การแจกแจงแบบปรกต ิเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง x  ท่ีมีฟังก์ชันความ

หนาแน่นความน่าจะเป็น (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2560) ดังนี้ 
21

( ( ) )
2

2

1
( )

2

x

f x e






− −

=  เมื่อ  x−    และ 2 0   

 โดยท่ี   เป็นค่าเฉลี่ยของขอ้มูล 

  2  เป็นส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  2.7183e  และ  2 3.1416  

 

จากสูตร  ( )E x =  
2( )V x =  

 1.2.1 กำหนดจำนวนต้นทางและปลายทางของการขนส่ง ให้มีขนาดเท่ากัน โดยกำหนดเป็น 5 10 

และ 20 แหล่ง 

 1.2.2 กำหนดให้อุปสงค์และอุปทานมคี่าเท่ากับ 100 เสมอ  

 1.2.3 สร้างข้อมูลการขนส่งให้มีการแจกแจงแบบปรกติ ให้ค่าสัมประสิทธ์ิความแปรผันของ

ค่าใชจ้่าย (C.V.) เท่ากับ 5% 10% และ 20% 
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กำหนดช่วงของการแจกแจงปรกติดว้ย 

C.V. 5% 10% 20% 

  10 10 10 
2  0.5 1.0 2.0 

  

1.2.4 กำหนดค่าสูญหายแบบสุ่มสมบูรณ์ โดยร้อยละของการสูญหาย เท่ากับ 5 10 15 และ 20  
 

2. นำข้อมูลท่ีได้จากการจำลองไปประมาณค่าสูญหายดว้ยวธีิการประมาณค่าสูญหาย ดังนี้ 

2.1  การประมาณค่าสูญหายดว้ยวธีิค่าเฉลี่ย  

วธีิการประมาณค่าด้วยค่าเฉลี่ยเป็นวธีิการคำนวณหาค่าเฉลี่ยของตัวแปรอสิระ ( X ) จากชุดข้อมูลท่ี

ปรากฎอยู่ เพื่อแทนค่าข้อมูลสูญหายของตัวแปรตาม (Y ) ซึ่งวิธีดังกล่าวถือเป็นวิธีจัดการค่าข้อมูลสูญหายท่ีง่าย  

ไม่ซับซ้อน (จุฑารัตน์ จันทร์ชัยภูมิ, 2564) วิธีนี้ Wilks ได้นำเสนอเป็นคนแรกในปี ค.ศ.1932 ซึ่งเป็นวิธีท่ีการประมาณ

ค่าตัวแปรตามท่ีสูญหายโดยใชค้่าเฉลี่ยของข้อมูลท่ีไม่สูญหายของตัวแปรตาม ได้สูตรดังนี้ 

1
i

c

i

X

X
c

 ==


 
เมื่อ 1,2,3,...,i r=  

X   เป็นค่าเฉลี่ยของขอ้มูลท่ีไม่สูญหายของตัวแปร เมื่อ X  

iX  เป็นค่าใชจ้่ายของข้อมูลท่ีไม่สูญหายของตัวแปร X  

c  เป็นจำนวนขอ้มูลท่ีไม่สูญหายของตัวแปร X  

 

2.2 การประมาณค่าสูญหายดว้ยวธีิค่าต่ำสุด  

  เป็นวิธีการประมาณค่าสูญหาย โดยการนำข้อมูลท่ีไม่สูญหายมีค่าน้อยท่ีสุด โดยไม่ว่าจะเป็น แถว 

หรือคอลัมน์ใดก็ตาม นำไปแทนค่าสูญหาย 

2.3 การประมาณค่าสูญหายดว้ยวธีิค่าสูงสุด  

   เป็นวิธีการประมาณค่าสูญหาย โดยการนำข้อมูลท่ีไม่สูญหายมีค่ามากท่ีสุด โดยไม่ว่าจะเป็น แถว 

หรือคอลัมน์ใดก็ตาม นำไปแทนค่าสูญหาย 

2.4 การประมาณค่าสูญหายดว้ยวธีิค่ามัธยฐาน  

เป็นวธีิการประมาณค่าสูญหาย โดยนำค่ามัธยฐาน (Median) นำไปแทนท่ีค่าสูญหาย 

2.5 การประมาณค่าสูญหายดว้ยวธีิแทนท่ีค่าศูนย์ 

เป็นวธีิการประมาณค่าสูญหาย ท่ีนำค่าศูนย์ (0) นำไปแทนท่ีค่าสูญหาย 
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3. คำนวณค่าใช้จ่ายต่ำสุดในการขนส่งของข้อมูลท่ีสมบูรณ์ และข้อมูลท่ีได้จากการประมาณค่าสูญหาย 

โดยการหาผลเฉลยเร่ิมตน้ (Initial Solution) ด้วยวธีิค่าใชจ้่ายน้อยท่ีสุด (Least-cost Method) 

วิธีค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด (Least-cost Method) ในการหาผลเฉลยเร่ิมต้น กำหนดค่า 
ijX ท่ี 

ijC ค่าต่ำท่ีสุดในแต่

ละรอบการคำนวณ มีขัน้ตอนดังนี้  

1) จาก 
ijC  ท่ีเลอืกในตาราง เลือก 

ijC  ท่ีมีค่าต่ำที่สุด ในกรณีท่ีม ี
ijC  ค่าต่ำท่ีสุดเดียวกันหลายค่า ให้เลือกตัว

ร้ายตัวหนึ่งในกลุ่มนี้ ดังนั้น ในกรณีน้ีจะทำให้ได้ผลเฉลยเร่ิมตน้แตกต่างกัน (ไม่เป็นหนึ่งเดียว) สมมุติค่าต่ำสุด

เป็น 
rkC จากนั้นกำหนด 

rkX  ให้มีค่ามากท่ีสุด ซึ่งใหม่มากกว่าค่า 
ra  และ 

kb  นั่นคือ min{ , }rk r kX a b=  และ

ลดค่า 
ra  และ 

kb ด้วยจำนวน : ,rk r r rkX a a X − k k rkb b X −  

2) ถ้าได้จัดสรรสินค้าครบถ้วนตามปริมาณความตอ้งการ จบขั้นตอนวธีิ มิฉะนัน้ ดำเนินวธีิการต่อไปน้ี 

 

ถ้า 0ra = , 0kb   ให้ตัดแถวท่ี r  และกลับไปทำขั้นตอนท่ี 1 

ถ้า 0ra  , 0kb =  ให้ตัดคอลัมน์ท่ี k  และกลับไปทำขั้นตอนท่ี 1 

ถ้า 0ra = , 0jb =  ให้ตัดแถวท่ี r  และให้ 0ikX =  (ได้คำตอบเสื่อม) ท่ีเซลล์ 
ikC เล็กท่ีสุดอันดับ

สองในคอลัมน์ท่ี k  (หรือให้ 0ikX = ท่ีเซลล์ 
ikC  ใด ๆ ท่ีไม่ใช่ 

ikC  ในคอลัมน์ท่ี k ) และตัดคอมลัมน์ท่ี k  

(หรือสลับกัน คือ ตัดคอลัมน์ท่ี k  และให้ 0rjX =  ท่ีเซลล์ 
rjC เล็กท่ีสุดอันดับสองในแถวท่ี r  [หรือให้ 

0rjX =  ท่ีเซลล์ใด ๆ ที่ไม่ใช่ 
rjC  ในแถวท่ี r ] และตัดแถวท่ี r ) และกลับไปทำขั้นตอนท่ี 1 

 

การหาผลเฉลยเหมาะที่สุด (Optimal solution) ด้วยวธีิโมได (Modified Distribution Method : MODI) 

จากการหาผลเฉลยเร่ิมตน้ตามท่ีได้กล่าวมา จะต้องมีการตรวจสอบว่าคำตอบท่ีได้นัน้ สามารถพัฒนาเป็นผล

เฉลยท่ีเหมาะที่สุดได้หรือไม่ ถ้าได้จะต้องดำเนินการพัฒนาหาคำตอบชุดใหม่ขึน้มา ถ้าไม่ได้แสดงว่าคำตอบท่ีมอียู่

แลว้นั่นเป็นคำตอบท่ีดท่ีีสุด (สมเกียรต ิเกตุเอี่ยม, 2547)  

 

4. คำนวณค่าประมาณค่าด้วยค่ารากของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย จากการทำวนซ้ำจำนวน 1,000 รอบ 

จากสูตร 

1000
2

1

ˆ( )

1000

i i

i

Z Z

RMSE =

−

=


 ; i  ; 1,2,...,1000i =  

โดยท่ี  
iZ      เป็นค่าใชจ้่ายต่ำสุดในการหาผลเฉลยของตัวแบบการขนส่ง ในรอบท่ี i  จากข้อมูลท่ี

สมบูรณ์ 

ˆ
iZ      เป็นค่าใช้จ่ายต่ำสุดในการหาผลเฉลยของตัวแบบการขนส่ง ในรอบท่ี  i  จากการ

ประมาณค่าสูญหาย ข้อมูลท่ีสูญหาย 
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ผลการศึกษา 
งานวจิัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการประมาณค่าสูญหายในตัวแบบการขนส่ง 

ผลการศึกษาเป็นดังน้ี 

ผลการศกึษาเมื่อคา่ใช้จ่ายมีการแจกแจงแบบเอกรูป  

 การเปรียบเทียบค่า RMSE ของการหาผลเฉลยในตัวแบบการขนส่ง เมื่อค่าใช้จ่ายในการขนส่งมีการแจกแจง

แบบเอกรูป มีจำนวนต้นทางและปลายทางของการขนส่ง ให้มีขนาดเท่ากัน โดยกำหนดเป็น  5 10 และ 20 แหล่ง  

โดยจำแนกตามค่าสัมประสิทธ์ิความแปรผัน และรอ้ยละการสูญหาย ซึ่งรายละเอยีดมีดังน้ี 
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่า RMSE ของการหาผลเฉลยในตัวแบบการขนส่ง กรณีค่าใช้จ่ายในการขนส่งมีการแจกแจง

แบบเอกรูป เมื่อต้นทางและปลายทาง เท่ากับ 5 10 และ 20 

ต้นทางและ

ปลายทาง 

ค่าสัมประสิทธิ์

ความแปรผัน 

ร้อยละการ

สูญหาย 

วธิีการประมาณค่าสูญหาย 

ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่ามัธยฐาน ค่าศูนย์ 

5 5% 5 44.66 72.87 57.71 47.01 1,726.05 

 10 55.64 85.91 71.62 58.27 2,261.55 

 15 68.15 101.54 92.79 72.18 2,731.65 

 20 75.52 114.46 104.45 78.34 3,153.50 

 10% 5 89.82 177.85 115.20 92.41 1,783.87 

 10 116.58 231.58 157.00 120.90 2,384.71 

 15 138.51 267.30 190.58 144.50 2,857.72 

 20 159.44 319.26 225.39 166.56 3,284.94 

 20% 5 161.54 347.61 212.65 166.37 1,919.66 

 10 210.13 446.56 297.37 214.98 2,533.80 

 15 246.14 540.39 344.08 253.67 3,106.69 

 20 292.73 619.70 420.78 299.04 3,550.95 

10 5% 5 34.46 45.06 36.47 34.79 3,721.55 

 10 49.61 61.64 54.04 50.52 5,772.07 

 15 66.03 84.41 75.50 66.93 7,231.25 

 20 83.66 107.85 96.33 84.50 8,277.22 

 10% 5 79.27 167.03 85.85 80.31 3,716.49 

 10 122.38 256.73 134.76 125.41 5,872.31 

 15 163.06 329.53 183.17 166.34 7,399.30 

 20 209.57 370.62 240.42 215.79 8,487.69 

 20% 5 155.88 377.08 164.16 156.84 3,825.27 

10 226.80 633.44 248.05 228.05 6,133.87 

15 313.22 797.44 348.80 314.90 7,692.60 

20 406.87 909.19 467.34 409.60 8,949.32 

20 5% 5 5.33 10.49 5.69 5.48 11,221.66 
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ต้นทางและ

ปลายทาง 

ค่าสัมประสิทธิ์

ความแปรผัน 

ร้อยละการ

สูญหาย 

วธิีการประมาณค่าสูญหาย 

ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่ามัธยฐาน ค่าศูนย์ 

 10 14.81 16.83 14.97 14.83 16,031.60 

 15 20.95 22.49 21.68 20.98 18,569.66 

 20 23.98 26.41 24.28 24.08 19,590.10 

 10% 5 62.53 123.57 62.77 62.60 11,091.99 

 10 105.53 149.37 106.02 105.74 15,961.82 

 15 144.92 165.26 146.36 145.47 18,605.67 

 20 194.34 201.77 196.80 195.51 19,705.41 

 20% 5 130.20 489.44 130.35 130.23 11,317.50 

 10 215.08 689.07 215.82 215.09 16,411.49 

 15 327.10 744.25 327.78 327.29 19,118.77 

 20 451.35 790.09 454.69 451.62 20,351.14 

 

จากตารางท่ี 1 เมื่อค่าใชจ้่ายในการขนส่งมกีารแจกแจงแบบเอกรูป กำหนดตน้ทางและปลายทาง เท่ากับ 5 10 

และ 20 ของผลเฉลยในตัวแบบการขนส่ง พบว่า เมื่อค่าสัมประสิทธ์ิความแปรผันคงที่ ค่า RMSE ของทุกวธีิมีค่าเพิ่มขึ้น 

เมื่อร้อยละการสูญหายเพิ่มขึ้น และเมื่อร้อยละการสูญหายคงท่ี ค่า RMSE ของทุกวิธีมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อค่าสัมประสิทธ์ิ

ความแปรผันเพิ่มขึ้น จากการเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหาย พบว่า วิธีการประมาณค่าสูญหาย โดยวิธี

ค่าเฉลี่ย มีค่า RMSE น้อยท่ีสุด เมื่อค่าสัมประสิทธ์ิความแปรผันและร้อยละการสูญหายคงท่ี รองลงมาเป็นวิธีค่ามัธย

ฐาน  วธีิค่าสูงสุด วิธีค่าต่ำสุด และวิธีแทนท่ีค่าศูนย์ ตามลำดับ 
 

ผลการศกึษาเมื่อคา่ใช้จ่ายมีการแจกแจงแบบปรกติ 

การเปรียบเทียบค่า RMSE ของการหาผลเฉลยในตัวแบบการขนส่ง เมื่อค่าใช้จ่ายในการขนส่งมีการแจกแจง

แบบปรกติ มีจำนวนต้นทางและปลายทางของการขนส่ง ให้มีขนาดเท่ากัน โดยกำหนดเป็น  5 10 และ 20 แหล่ง โดย

จำแนกตามค่าสัมประสิทธ์ิความแปรผัน และรอ้ยละการสูญหาย ซึ่งรายละเอยีดมีดังน้ี 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่า RMSE ของการหาผลเฉลยในตัวแบบการขนส่ง กรณีค่าใช้จ่ายในการขนส่งมีการแจกแจง

แบบปรกติ เมื่อต้นทางและปลายทาง เท่ากับ 5 10 และ 20 

ต้นทางและ

ปลายทาง 

ค่าสัมประสิทธิ์

ความแปรผัน 

ร้อยละการ

สูญหาย 

วธิีการประมาณค่าสูญหาย 

ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่ามัธยฐาน ค่าศูนย์ 

5 5% 5 38.18 94.39 45.28 38.73 1,607.55 

 10 43.53 123.25 55.59 43.93 2,119.10 

 15 53.51 143.07 67.82 54.41 2,544.89 

 20 61.92 161.90 82.52 63.40 2,898.23 

 10% 5 60.90 175.81 77.91 63.09 1,494.39 

 10 75.87 235.97 101.73 76.50 1,976.69 

 15 92.14 280.77 127.75 95.29 2,373.50 

 20 108.28 314.18 149.23 109.66 2,759.92 

 20% 5 115.81 353.41 144.53 118.19 1,297.29 

 10 152.78 434.52 200.85 154.38 1,722.36 

 15 177.76 533.80 237.91 181.27 2,103.15 

 20 209.57 623.19 282.17 212.37 2,419.26 

10 5% 5 46.13 171.87 48.99 46.90 3,381.29 

 10 70.53 276.95 74.50 72.25 5,330.40 

 15 88.20 346.15 94.55 90.06 6,665.63 

 20 107.96 407.88 119.08 110.86 7,642.34 

 10% 5 65.75 400.61 70.00 66.56 3,138.96 

 10 103.34 614.32 112.47 104.83 4,867.14 

 15 134.33 797.71 150.20 135.65 6,181.69 

 20 165.59 951.07 188.41 167.51 7,083.16 

 20% 5 133.65 787.81 145.81 134.13 2,513.88 

10 189.51 1,282.04 208.97 190.09 4,081.51 

15 263.75 1,663.29 295.89 265.56 5,143.76 

20 328.91 1,895.62 380.18 330.90 5,990.20 

20 5% 5 55.67 628.13 56.66 56.12 10,060.44 

 10 89.91 967.59 92.57 90.83 14,465.22 

 15 118.59 1,084.44 123.45 119.92 16,766.39 

 20 161.72 1,164.71 166.49 163.19 17,708.41 

 10% 5 96.30 1,326.31 97.11 96.80 9,095.41 

 10 157.15 2,039.01 160.19 158.02 13,161.87 

 15 213.94 2,405.35 217.81 215.15 15,388.25 

 20 274.10 2,599.95 280.25 275.75 16,217.96 

 20% 5 179.42 2,686.37 180.64 179.83 7,045.58 

 10 302.58 4,001.99 307.16 302.95 10,419.08 
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ต้นทางและ

ปลายทาง 

ค่าสัมประสิทธิ์

ความแปรผัน 

ร้อยละการ

สูญหาย 

วธิีการประมาณค่าสูญหาย 

ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่ามัธยฐาน ค่าศูนย์ 

 15 407.65 4,751.53 415.56 408.67 12,298.02 

 20 546.93 4,978.04 560.38 548.06 13,032.33 

 
จากตารางท่ี 2 เมื่อค่าใชจ้่ายในการขนส่งมกีารแจกแจงแบบปรกติ กำหนดต้นทางและปลายทาง เท่ากับ 5 10 

และ 20 ในตัวแบบการขนส่ง พบว่า เมื่อค่าสัมประสิทธ์ิความแปรผันคงท่ี ค่า RMSE ของทุกวิธีมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อร้อยละ

การสูญหายเพิ่มขึ้น และเมื่อร้อยละการสูญหายคงท่ี ค่า RMSE ของทุกวธีิมีค่าเพิ่มขึน้ เมื่อค่าสัมประสิทธ์ิความแปรผัน

เพิ่มขึ้น ยกเว้น วิธีการประมาณค่าสูญหาย โดยวิธีค่าศูนย์ พบว่า เมื่อร้อยละการสูญหายคงท่ี ค่า RMSE มีค่าลดลง 

เมื่อค่าสัมประสิทธ์ิความแปรผันเพิ่มขึ้น จากการเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหาย พบว่า วิธีการประมาณค่า 

สูญหาย โดยวิธีค่าเฉลี่ย มีค่า RMSE นอ้ยท่ีสุด เมื่อค่าสัมประสิทธ์ิความแปรผันและร้อยละการสูญหายคงท่ี รองลงมา

เป็นวธีิค่ามัธยฐาน วิธีค่าสูงสุด วิธีค่าต่ำสุด และวิธีแทนท่ีค่าศูนย์ ตามลำดับ 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
จากการศกึษาวธีิการประมาณค่าสูญหายในตัวแบบการขนส่ง พบว่า เมื่อค่าใชจ้่ายในการขนส่งมกีารแจกแจง

แบบเอกรูป และการแจกแจงแบบปรกติ จากการเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหายท้ัง 5 วิธี พบว่า เมื่อจำนวน

ต้นทางและปลายทาง เท่ากับ 5 10 และ 20 ของผลเฉลยในตัวแบบการขนส่ง ทุกค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผันท่ีกำหนด 

และทุกร้อยละการสูญหายท่ีกำหนด วิธีการประมาณค่าสูญหาย โดยวิธีค่าเฉลี่ย มีค่า RMSE น้อยท่ีสุด รองลงมาเป็น

วธีิค่า มัธยฐาน วิธีค่าสูงสุด วิธีค่าต่ำสุด และวิธีแทนท่ีค่าศูนย์ ตามลำดับ 

เมื่อกำหนดจำนวนต้นทางและปลายทาง มีขนาดเท่ากับ 5 10 และ 20 ของผลเฉลยในตัวแบบการขนส่งกรณี

ค่าใชจ้่ายในตัวแบบการขนส่งมกีารแจกแจงแบบเอกรูป พบว่า เมื่อค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผันคงท่ี การประมาณค่าสูญ

หายทุกวิธี ค่า RMSE มีค่าเพิ่มขึ้น แปรผันตามร้อยละการสูญหายเพิ่มขึ้น และเมื่อร้อยละการสูญหายคงท่ี  

การประมาณค่าสูญหายทุกวิธี ค่า RMSE มีค่าเพิ่มขึ้น แปรผันตามค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผัน เมื่อกำหนดจำนวนต้น

ทางและปลายทาง มีขนาดเท่ากับ 5 10 และ 20 ของผลเฉลยในตัวแบบการขนส่ง กรณีค่าใช้จ่ายในตัวแบบการขนส่งมี

การแจกแจงแบบปรกติ พบว่า เมื่อค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผันคงท่ี ค่า RMSE ของทุกวิธีมีค่าเพิ่มขึ้น แปรผันตามร้อยละ

การสูญหายเพิ่มขึ้น และเมื่อร้อยละการสูญหายคงท่ี ค่า RMSE ของทุกวิธีมีค่าเพิ่มขึ้น แปรผันตามค่าสัมประสิทธ์ิ 

การแปรผัน ยกเว้น วิธีการประมาณค่าสูญหาย โดยวิธีแทนท่ีค่าศูนย์ พบว่า เมื่อร้อยละการสูญหายคงท่ี ค่า RMSE  

มีค่าลดลงแปรผันตามค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผัน   

เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยได้กำหนดฟังก์ชันจุดประสงค์สำหรับปัญหาการขนส่งให้มีค่าใช้จ่ายใน 

การขนส่งนอ้ยท่ีสุด เมื่อแทนค่าสูญหายดว้ย 0 จึงทำให้เป็นเส้นทางที่ถูกเลอืกใช้ในการขนส่งเพราะมีค่าใช้จ่ายนอ้ยท่ีสุด 

จึงส่งผลให้ผลเฉลยท่ีได้มคี่าใช้จ่ายต่ำสุดและมีค่าต่ำกว่าความเป็นจริงซึ่งเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับกรณีท่ีขอ้มูลสมบูรณ์

จึงทำให้เกิดความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจทำการศึกษาในกรณีท่ีมีฟังก์ชันจุดประสงค์ 

เพื่อกำไรรวมมากท่ีสุด ในการศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาภายใต้สถานการณ์ จำนวนต้นทางและปลายทาง  

มีค่าเท่ากัน ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจทำการศึกษาในกรณีท่ีจำนวนต้นทางและปลายทาง มีค่าไม่เท่ากัน เพื่อให้ช่วย
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อธิบายผลการวิจัยได้ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการศึกษาวิธีการประมาณค่าสูญหายอื่น ๆ เช่น วิธีอีเอ็ม (EM Algorithm) 

เพื่อให้ประสิทธิภาพมคีวามแม่นยำมากขึน้ 
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การประเมินความเข้าใจเรื่องกำลังไฟฟ้าด้วยการวิเคราะห์รูปแบบความคิด 

Assessing students’ understanding of electric power using model analysis  
 

ชาญวิทย์ คำเจรญิ1* และ ขวัญหทัย กวดนอก2  

Chanwit Kamcharean1* and Kuanhathai Kuadnok2  
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้การวิเคราะห์รูปแบบความคิดในการประเมินความเข้าใจของนักศึกษาเรื่อง

กำลังไฟฟ้าจากการตอบแบบทดสอบ The Determining and Interpreting Resistive Electric Circuit Concepts Test 

(DIRECT) การวิเคราะห์รูปแบบความคิดเป็นเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับแบบทดสอบแบบปรนัยที่มีการ

ออกแบบที่ดี ในการวิเคราะห์รูปแบบความคิดนักศึกษาจะใช้แนวความคิดที่หลากหลายในการตอบแบบทดสอบแบบ

ปรนัยซึ่งถูกนำมาสร้างเป็น สถานะรูปแบบความคิดรวม การวิเคราะห์รูปแบบความคิดเน้นการหาความน่าจะเป็นที่มี

ค่ามากที่สุดของแนวคิดที่นักศึกษาใช้ตอบคำถามเพื่อนำมาสร้างเป็นเมทริกซ์ความหนาแน่นของห้องเรียน ใช้เมทริกซ์

ความหนาแน่นของห้องเรียนหาค่าไอเกนแวลลิว และ ไอเกนเวกเตอร์ ขั้นสุดท้ายทำการเขียนรูปแบบความคิดของ

ห้องเรียนและเปรียบเทียบสถานะรูปแบบความคิดของห้องเรียนก่อนและหลังเรียนเพื่อเปรียบเทียบ ผลจากการวิจัย

พบว่า นักศึกษามีความเข้าใจเร่ืองกำลังไฟฟา้ท่ีเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น   
 

คำสำคัญ: การวเิคราะห์รูปแบบความคิด, ความเข้าใจ, กำลังไฟฟา้  
 

Abstract  
This research aimed to use model analysis to analyze students’ understanding of electric power from 

their answers to ‘The Determining and Interpreting Resistive Electric Circuit Concepts Test’ (DIRECT). Model analysis 

is a quantity algorithm in analyzing well-designed multiple-choice questions. In model analysis, students using 

alternative concepts to answering multiple-choice questions were defined to be in a “mixed-model state.”  The 

main algorithm of model analysis aims to determine the probabilities of students’ using dominated alternative 

concepts and to uses students’ responses to construct a class density matrix. The matrix is solved for eigenvalues 

and eigenvectors. Finally, the class model plot was constructed and also the pre-post instruction class model states 

were compared. The results of this research show that students’ understanding of electric power has been 

significantly improved. 
 

Keywords: Conceptual Model Analysis, Students’ understanding, Electric power 
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บทนำ 

ฟสิิกส์เป็นวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพท่ีมีความจำเป็นสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคท่ีมีการแข่งขัน

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่กลับพบว่ามีผู ้สนใจเรียนฟิสิกส์น้อยลงและขาดแคลนบุคลากรที ่ความรู้

ความสามารถทางฟิสกิส์รวมไปถึงปัญหาการขาดแคลนครูฟิสิกส์ด้วย (ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์, 

และ ณสรรค์ ผลโภค, 2559) ซึ่งเป็นปัญหาในวงการฟสิิกส์ท่ัวโลก นักฟสิิกส์ให้ความสำคัญของปัญหานีแ้ละเร่ิมสนใจ

การเรียนการสอนฟสิิกส์ดว้ยการทำวิจัยทางด้านฟิสกิส์ศกึษา พบปัญหาสำคัญคือนักศกึษาส่วนใหญ่เกิดความเข้าใจท่ี

คลาดเคลื่อนก่อนจะเข้ามาเรียนฟิสิกส์ทำให้ไม่เข้าใจหลักการของฟิสิกส์ที่ถูกต้อง และมีผลต่อการเรียนฟิสิกส์ใน

ระดับสูงขึ้นต่อไป (Bao & Redish, 2001) ดังนั้นการเข้าถึงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักศึกษาก็เป็นวิธีการหนึ่งจะ

ช่วยให้ทราบถึงพืน้ฐานความรู้เดิม ปัญหาและอุปสรรคของนักศกึษาในการเรียนรู้เนือ้หาฟิสกิส์ท่ีเป็นนามธรรม มีส่วน

ทำให้ผู้สอนทราบถึงความเข้าใจและแนวคดิของนักศกึษาเพื่อท่ีจะนำไปพัฒนาและส่งเสริมความสามารถของนักศึกษา

ให้สามารถเรียนรู้ฟิสกิส์ได้ดีขึ้น (Turgut, Gürbüz, & Turgut G, 2011) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองไฟฟา้ซึ่งเป็นเนื้อหาสำคัญของวชิาฟิสกิส์ท่ีมีความเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็น

ภาพได้อย่างชัดเหมือนเนื้อหาอื่นๆเช่น กลศาสตร์ ทำให้ผู้เรียนคิดว่า วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่ยากและไม่ดึงดูดใจให้เกิด

การเรียนรู้ ซึ่งนำไปสู่ทัศนคติเชิงลบต่อวิชาฟิสิกส์ (Mbonyiryivuze, Yadav, & Amadalo, 2019) การเข้าถึงความเข้าใจ

ของผู้เรียนซึ่งรวมไปถึงความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสิ่งท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้เป็นวิธีการหนึ่งท่ีช่วยให้ทราบถึง ปัญหา

และอุปสรรคของผู้เรียนในการทำความเข้าใจบทเรียนที่มีความยาก มีส่วนช่วยให้ผู้สอนรับรู้ถึงความเข้าใจของผู้เรยีน

และสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดยีิ่งขึน้ (Turgut, Gürbüz, & Turgut G, 2011) ในงานวิจัยทางด้านฟิสกิส์

ศึกษามีวิธีการที่จะได้มาซึ่งความเข้าใจของผู้เรียนหลายวิธี วิธีการใช้แบบทดสอบแบบปรนัยก็เป็นวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ 

เพราะมีความสะดวกรวดเร็ว ในการเก็บผลข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่มีจำนวนมาก ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาใน  

การเก็บขอ้มูล เมื่อเทียบกับการเก็บขอ้มูลดว้ยวธีิการสัมภาษณ์ (Chandrasegaran, Treagust, & Mocerino, 2007) 

สำหรับการวิเคราะห์ผลที่ได้จากแบบทดสอบแบบปรนัยในยุคเริ่มต้นนั้นนิยมมุ่งเน้นไปที่คำตอบที่ถูกต้ อง

เท่านั้นโดยละเลยคำตอบที่นักศึกษาตอบผิด ซึ่งอาจเป็นข้อมูลสำคัญที่จะทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของนักศึกษา 

จนกระทั่ง Bao and Redish (2006) ได้เสนอการวิเคราะห์ผลจากแบบทดสอบปรนัยที่เรียกว่า การวิเคราะห์รูปแบบ

ความคิด (Model Analysis) ซึ่งการวิเคราะห์รูปแบบความคิดนี้ใช้คำตอบของนักศึกษาทุกคำตอบทั้งคำตอบถูกและ

คำตอบผิดมาคำนวณหาสถานะรูปแบบความคิดที่นักศึกษาใช้ในการตอบแบบทดสอบ ซึ่งจุดประสงค์หลักของการ

วิเคราะห์รูปแบบความคิดนี้ก็เพื่อหาความน่าจะเป็นที่มีค่ามากที่สุดของแนวคิดที่นักศึกษาใช้ตอบคำถาม ซึ่งทำให้

ทราบถึงแนวคดิหรือความเข้าใจโดยภาพรวมของนักศึกษาทัง้ห้อง 

การวิเคราะห์รูปแบบความคิดเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายผ่านโปรแกรมคำนวณเช่น excel หรือโปรแกรมคำนวณ

พื้นฐานอ่ืนๆ โดยใชค้ณิตศาสตร์เป็นพืน้ฐานในการคำนวณ ผลจากการวเิคราะห์รูปแบบความคิดให้ข้อมูลเป็นภาพรวม

ของแนวคิดที่นักศึกษาใช้ในการตอบแบบทดสอบ ในงานวิจัยนี้ผู ้วิจัยได้เลือกแบบทดสอบ The Determining and 

Interpreting Resistive Electric Circuit Concepts Test (DIRECT) ซ ึ ่ ง พ ัฒนา โ ดย  Engelhardta and Beichner (2004)   

โดยแบบทดสอบ DIRECT ได้ผ่านการใช้ทดสอบในงานวิจัยมาอย่างมากมายจนได้รับการยอมรับว่าเป็นแบบทดสอบท่ี

ได้มาตรฐาน เช่น Baser (2006) ใช้แบบทดสอบ DIRECT ในการทดสอบความเข้าใจเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรงกับ

นักศึกษาครูฝึกสอนเพื่อเปรียบเทียบวิธีการสอน 2 วิธี พบว่าผลจากการทำแบบทดสอบ DIRECT สามารถทราบถึง 

การเปลี ่ยนแปลงความเข้าใจที ่ถ ูกต้องของนักศึกษาครูที ่เรียนด้วยวิธีการที ่แตกต่างกันได้ Farrokhniaa and 

Esmailpoura (2010) ใช้แบบทดสอบ DIRECT เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจเรื่อง
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วงจรไฟฟ้ากระแสตรงกับนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน 3 วิธี พบว่าผลจากการทำแบบทดสอบ DIRECT 

สามารถทราบความแตกต่างของความเข้าใจของนักศกึษาท่ีเรียนดว้ยวธีิการท่ีแตกต่างกัน 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจนำแบบทดสอบ DIRECT มาใช้ทดสอบความเข้าใจของนักศึกษาและใช้การ

วิเคราะห์รูปแบบแนวคิดมาวิเคราะห์เพื่อประเมินความเข้าใจของนักศึกษาในเรื่องกำลังไฟฟ้าก่อนและหลังเรียน 

วชิาฟสิิกส ์
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเข้าใจเรื่องกำลังไฟฟ้าของนักศึกษาด้วยการวิเคราะห์รูปแบบ

ความคิด 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

1. การพิทักษ์สิทธิ์ของนักศกึษา  

 ผู้วิจัยคำนงึถึงการพิทักษ์สิทธ์ิของกลุ่มเป้าหมายโดยผู้วจิัยได้ชี้แจงและอธิบายวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเก็บ

รวบรวมข้อมูลในการทำวิจัยให้กลุ ่มเป้าหมายทราบ ผู้วิจัยได้ทำหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลวิจัยต่อประธาน

คณะกรรมการประจำจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้ได้รับการพิจารณาเข้าข่ายการ

ยกเว้นการพิจารณาจริยธรรม และรับรองว่าการวิจัยที่จะดำเนินการมีความสอดคล้องกับหลักจริยธรรมสากล 

ตลอดจนกฎหมายข้อบังคับและข้อกำหนดภายในประเทศ และได้รับหมายเลขรับรอง IRBCMRU 2021/014.01.02 ให้

การรับรองตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565 โดยผลการวิจัยนี้จะนำไปใช้ประโยชน์ในทาง

วชิาการเท่านั้น และ ข้อมูลท้ังหมดจะถูกทำลายภายในระยะเวลา 1 ปี เมื่องานวิจัยได้รับการตพีมิพ์เผยแพร่  

2. แบบทดสอบ DIRECT 

ผู้วิจัยได้นำแบบทดสอบ DIRECT ฉบับแปลเป็นภาษาไทยที่ผ่านการตรวจประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็น

คณาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั ่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชยีงใหม่ จำนวน 5 ท่าน ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนรายวชิาฟสิิกส์พื้นฐานมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี โดย

ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง ความเหมาะสมด้านเนื้อหาฟิสิกส์ และการแปลภาษา ( Indexes 

of Item-Objective Congruence: IOC) ได้ค่าเฉลี่ยมากกว่า 0.5 ซึ่งแปลความหมายได้ว่า สามารถนำใช้ได้ โดยนำไป

ทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียน

เรียนในรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 50 คน โดยให้

นักศึกษาทำแบบทดสอบ DIRECT ก่อนเรียนในสัปดาห์แรก (สัปดาห์ที่ 1) และหลังเรียนในสัปดาห์สุดท้าย (สัปดาห์ที่ 

15) ของการเรียนการสอนในรายวชิานี ้  

3. การวิเคราะห์รูปแบบความคดิ 

งานวิจัยนี้นำผลจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบ DIRECT มาทำการวิเคราะห์ผลโดยเลือกแบบทดสอบ 

DIRECT ข้อ 7, 16, 24, 25 และ 29 รวมจำนวน 5 ข้อ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องกำลังไฟฟ้า โดยมีขั้นตอนของการ

วเิคราะห์รูปแบบความคิดดังต่อไปน้ี  

(1) ขั้นแยกรูปแบบความคิด  

ผู้วิจัยได้แยกแยะรูปแบบความคิดที่นักศึกษาใช้ตอบจากการศึกษาเนื้อหาในตัวเลือกแต่ละข้อ หลังจากนั้น

แยกรูปแบบความคิดออกเป็น 3 รูปแบบคือ  
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รูปแบบท่ี 1: กำลังไฟฟา้ของหลอดไฟฟา้ขึ้นอยู่กับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านและความตา้นทานของหลอดไฟฟ้า 

(ถูกต้อง) 

รูปแบบท่ี 2: กำลังไฟฟา้ขึ้นอยู่กับแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรีท่ีต่อกับหลอดไฟฟ้า (ไม่ถูกตอ้ง) 

รูปแบบท่ี 3: แนวคิดรูปแบบอื่นๆ  

ตัวอย่างการแยกรูปแบบความคิดจากตัวเลอืกของแบบทดสอบ DIRECT ข้อ 25 แสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างการแยกรูปแบบความคิดของแบบทดสอบ DIRECT ข้อ 25 

25) จากรูปวงจรท่ี 1 และ วงจรท่ี 2   หลอดไฟ A  ในวงจรใดสว่างมากกวา่กัน  

A) วงจรท่ี 1   

 B) วงจรท่ี 2   

 C) วงจรท่ี 1 สว่างเท่ากับ วงจรท่ี 2   

 D) ไม่สามารถบอกได้ด้วยขอ้มูลท่ีให้มา  

 

ตัวเลือก รูปแบบความคดิที่ใช้ตอบ  

A) วงจรท่ี 1   รูปแบบท่ี 1: กำลังไฟฟา้ของหลอดไฟฟ้าขึน้อยู่กับกระแสไฟฟา้ที่ไหลผ่าน

และความตา้นทานของหลอดไฟฟา้ (ถูกต้อง) 

B) วงจรท่ี 2   รูปแบบท่ี 3: แนวคิดรูปแบบอื่นๆ  

C) วงจรท่ี 1 สว่างเท่ากับ วงจรท่ี 2   รูปแบบท่ี 2: กำลังไฟฟา้ขึ้นอยู่กับแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรีท่ีต่อกับ

หลอดไฟฟ้า (ไม่ถูกตอ้ง) 

D) ไม่สามารถบอกได้ด้วยขอ้มูลท่ีให้มา รูปแบบท่ี 3: แนวคิดรูปแบบอื่นๆ  

 

(2) ขั้นสร้างเวกเตอร์รูปแบบความคิด   

 หลังจากที่แยกแยะรูปแบบความคิดได้ 3 รูปแบบดังแสดงตัวอย่างในตารางที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ผลจากการ

ตอบแบบทดสอบของนักศกึษาแต่ละคนจะนำมาสร้าง เวกเตอร์เชงิเส้น (Linear Vector: 𝑄𝑘 ) เป็นตัวแทนของคำตอบท่ี

นักศกึษาคนท่ี 𝑘 ตอบบนพืน้ผิวรูปแบบความคิด (Model Space) ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความน่าจะเป็นท่ีนักศกึษาแต่ละ

คนจะใช้รูปแบบความคิดที่แตกต่างกันในการตอบคำถามทั้ง 5 ข้อ ยกตัวอย่างการคำนวณเวกเตอร์เชิงเส้นของ

นักศกึษาคนท่ี 𝑘 (Linear Vector: 𝑄𝑘 ) ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างการคำนวณเวกเตอร์เชงิเส้นของนักศกึษาคนท่ี 𝑘  

ข้อ คำตอบ แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 การสรา้งเวกเตอร์เชิงเส้น: 𝑸𝒌 

7 A 1    

𝑄𝑘 = 0.40 [
1
0
0
] + 0.20 [

0
1
0
] + 0.40 [

0
0
1
] 

 

16 C   1 

24 D  1  

25 A   1 

29 D 1   

รวม 2 1 2 
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ข้อ คำตอบ แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 การสรา้งเวกเตอร์เชิงเส้น: 𝑸𝒌 

ความนา่จะ

เป็น 

2

5
= 0.4 

1

5
= 0.2 

2

5
= 0.4 

𝑄𝑘 = [
0.4
0.2
0.4

] 

  

จากตารางท่ี 2 จะได้ตัวเลข 3 ตัวคอื 0.4, 0.2 และ 0.4 ซึ่งเป็นตัวเลขท่ีแสดงความน่าจะเป็นของนักศึกษาคน

ที่ 𝑘 ที่ใช้รูปแบบความคิดที่ 1, 2 และ 3 ในการตอบแบบทดสอบตามลำดับ ในขั้นตอนนี้หาเวกตอร์เชิงเส้น จนครบ

ท้ังหมด 50 คนได้เวกเตอร์เชงิเส้น 𝑄1 ถึง 𝑄50 

(3) ขั้นสร้างเมทริกซ์ความหนาแน่นของหอ้งเรียน    

เมื่อได้เวกเตอร์เชิงเส้นจนครบทั้งหมด 50 เวกเตอร์จากขั้นตอนที่ 2 แล้วนำมาสร้างเมทริกซ์ความหนาแน่น

ของห้องเรียนซึ่งเป็นการรวมเวกเตอร์เชิงเส้นของนักศึกษาแต่ละคนเข้าด้วยกัน โดยเริ่มต้นสร้างเวกเตอร์ 𝑉𝑘  จาก

เวกเตอร์เชิงเส้น 𝑄𝑘  โดยการหาค่ารากที่สองของแต่ละองค์ประกอบของเวกเตอร์ 𝑄𝑘  (Ding & Beichner, 2009) ดัง

สมการท่ี (1) 

                                                         𝑉𝑘 = [
√0.4

√0.2

√0.4

] = [
0.63
0.45
0.63

]           (1) 

  

เมื่อได้เวกเตอร์ 𝑉1 ถึง 𝑉50 แลว้ทำการหาผลคูณเวกเตอร์ของเวกเตอร์ 𝑉𝑘  แต่ละตัวกับ ทรานสโพสของ

เวกเตอร์ 𝑉𝑘  (𝑉𝑘
𝑇 ) จะได้เมทริกซ์ความหนาแน่นของนักศึกษาคนที่ 𝑘 (Density matrix: 𝐷𝑘 ) ดังสมการท่ี (4) 

                                                         𝑉𝑘 = [

𝑛1
𝑘

𝑛2
𝑘

𝑛3
𝑘

]            (2) 

และ  

                                                       𝑉𝑘
𝑇 = [𝑛1

𝑘 𝑛2
𝑘 𝑛3

𝑘]          (3) 

ได้ว่า       

                              𝐷𝑘 = 𝑉𝑘 × 𝑉𝑘
𝑇 =

1

𝑚

[
 
 
 
 
 
 𝑛1

𝑘 √𝑛1
𝑘𝑛2

𝑘 √𝑛1
𝑘𝑛3

𝑘

√𝑛2
𝑘𝑛1

𝑘 𝑛2
𝑘 √𝑛2

𝑘𝑛3
𝑘

√𝑛3
𝑘𝑛1

𝑘 √𝑛3
𝑘𝑛2

𝑘 𝑛3
𝑘

]
 
 
 
 
 
 

        (4) 

  

 โดย 𝑚 คือจำนวนข้อของแบบทดสอบท่ีใชใ้นงานวิจัย ซึ่งงานวจิัยนี้ใชแ้บบทดสอบ DIRECT จำนวน 5 ข้อ 

ดังนัน้ 𝑚 = 5  จากสมการท่ี (1) ถึงสมการท่ี (4) สามารถเขียนเวกเตอร์ 𝐷𝑘  สำหรับนักศกึษาคนท่ี 𝑘 ได้ว่า  
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                                                      𝐷𝑘 = [
0.126 0.106 0.126
0.106 0.090 0.106
0.126 0.106 0.126

]                               (5) 

 

จากสมการที่ (5) สามารถนำมาหาเมทริกซ์ความหนาแน่นของห้องเรียน (Class density matrix: 𝐷) ได้จาก

สมการท่ี (6) เมื่อ 𝑁  คือจำนวนนักศกึษาท้ังหมดซึ่งในงานวิจัยน้ี 𝑁 = 50    

                                    𝐷 =
1

𝑁
∑ 𝐷𝑘

𝑁
𝑘=1                       (6) 

  

เมทริกซ์ความหนาแน่นของห้องเรียนแต่ละห้องเรียนจะมีตัวเลขต่างกันขึ้นอยู่กับรูปแบบความคิดที่นักศกึษา

ใชต้อบคำถามในแบบทดสอบซึ่งถือว่าเป็นขอ้มูลสำคัญในการวิเคราะห์รูปแบบความคิดของนักศึกษา 

(4) ขั้นหาค่าไอเกนแวลลิวและไอเกนเวกเตอร์    

หลังจากได้เมทริกซ์ความหนาแน่นของห้องเรียนแล้ว นำมาหาค่าไอเกนแวลลิวและไอเกนเวกเตอร์ด้วย

โปรแกรม Mathlab ค่าไอเกนแวลลิวและไอเกนเวกเตอร์ที่ได้ไม่เพียงแต่บอกว่านักศึกษาตอบถูกมากน้อยกี่คนแต่ยัง

สามารถระบุรูปแบบความคิดที่นักศึกษาในห้องตอบเป็นส่วนใหญ่ได้อีกด้วย ถ้าค่าไอเกนแวลลิวมีค่ามากแสดงว่า 

นักศึกษาส่วนใหญ่ในห้องตอบแบบทดสอบด้วยรูปแบบความคิดคล้ายกัน และถ้าค่าไอเกนแวลลิวมีค่าน้อยแสดงให้

เห็นว่านักศกึษาในห้องมรูีปแบบความคิดท่ีหลากหลายและแตกต่างกันมากดังแสดงตัวอย่างในภาพท่ี 1  

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างของเมทริกซ์ความหนาแน่นของห้องเรียน 

  

 จากภาพที่ 1(ก) แสดงให้เห็นว่านักศึกษาในห้องทุกคนตอบโดยใช้รูปแบบความคิดที่ 1 ทุกคน ภาพที่ 1(ข) 

แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาในห้องมีการตอบโดยใช้รูปแบบความคิดที่ 1, 2 และ 3 อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว 

และภาพที่ 1(ค) แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาในห้องมีรูปแบบความคิดที่หลากหลายในการตอบแบบสอบถามทั้งรูปแบบ

ความคิดเดียวและรูปแบบความคิดแบบผสมผสาน และค่าไอเกนแวลลิวใดท่ีมากกว่า 0.65 แสดงให้เห็นว่านักศึกษามี

รูปแบบความคิดน้ันอย่างโดดเด่นกว่ารูปแบบความคิดอ่ืน (Bao & Redish, 2006)    

(5) ขั้นคำนวณจุดรูปแบบความคิด  

Bao and Redish (2006) ได้คิดวิธีการที่สะดวกในการแสดงสถานะรูปแบบความคิดของห้องด้วยการวาดจุด

รูปแบบความคิด ซึ่งจุดรูปแบบความคิดหาได้จากค่าไอเกนแวลลิวที่มีค่ามากที่สุดและไอเกนเวกเตอร์ของเมทริกซ์

ความหนาแน่นของหอ้งเรียน คำนวณหาค่าความน่าจะเป็นในแนวด่ิง (𝑃1) ได้จากสมการท่ี (7) 

 

                                                       𝑃1 = 𝜎𝜇
2𝑣1𝜇

2                                   (7) 

 

และคำนวณหาค่าความน่าจะเป็นในแนวนอน (𝑃2) ได้จากสมการท่ี (8) 
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                                                       𝑃2 = 𝜎𝜇
2𝑣2𝜇

2                                   (8) 

 

เมื่อ 𝜎𝜇   คือ ค่าไอเกนแวลลิวท่ีมีค่ามากที่สุด   

และ  𝑣1𝜇 คือ ค่าไอเกนเวกเตอร์ในแถวท่ี 1  และ 𝑣2𝜇 คือ ค่าไอเกนเวกเตอร์ในแถวท่ี 2 

 

โดยตัวอย่างของการวาดจุดรูปแบบความคิดแสดงดังภาพที ่2 ซึ่งเป็นกราฟในสองมิติแสดงรูปแบบความคดิ

สองรูปแบบโดยสถานะรูปแบบความคิดของห้องแทนด้วยจุดบนระนาบสองมิติซึ่งแกนแต่ละแกนจะแสดงถึงความ

น่าจะเป็นที่นักศึกษาใช้รูปแบบความคิดในแต่ละแบบสำหรับตอบแบบทดสอบ เมื่อพิจารณาพื้นที่บนแกนระนาบสอง

มิติจะสามารถแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น 4 ส่วนโดยการลากเส้นตรง 4 เส้นคือ เส้นตรงที่ความชันเท่ากับ -1, 3,  
1

3
 และ

เส้นตรงที่มีค่าความน่าจะเป็นรวมกันเท่ากับ 0.4 พื้นที่บนระนาบ 2 มิติทั้ง 4 ส่วนคือ พื้นที่ของรูปแบบความคิดแบบท่ี 

1 (รูปแบบความคิดที่ถูกต้อง) พื้นที่ของรูปแบบความคิดแบบที่ 2 (รูปแบบความคิดที่ไม่ถูกต้อง) พื้นที่ของรูปแบบ

ความคิดแบบผสม และพื้นท่ีของรูปแบบความคิดท่ีเป็นส่วนน้อย ไม่โดดเด่น ดังแสดงภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 การแบ่งพื้นท่ีของรูปแบบความคิด 
 

สำหรับงานวิจัยนี้ได้ทำการคำนวณหาจุดรูปแบบความคิดที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อ

เปรียบเทียบความเข้าใจของนักศกึษาเร่ืองกำลังไฟฟา้ 
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ผลการศึกษา 
 ผลจากการทำแบบทดสอบ DIRECT ก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรง จำนวน 5 ข้อได้นำ

ข้อมูลมาวเิคราะห์รูปแบบความคิดได้ผลดังแสดงในตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวเิคราะห์รูปแบบความคิด 

ผลการวิจัย ก่อนเรียน หลังเรียน  

เมทริกซ์ความหนาแน่น

ของหอ้งเรียน 

 
[
0.37 0.15 0.22
0.25 0.13 0.12
0.13 0.12 0.20

] [
0.35 0.18 0.12
0.28 0.15 0.17
0.21 0.16 0.02

] 

ค่าไอเกนแวลลิว 𝟎. 𝟓𝟗 0.05 0.02 𝟎. 𝟓𝟖 0.09 0.02 
 

ไอเกนเวกเตอร์ 

 

 

[
𝟎. 𝟖𝟒
𝟎. 𝟐𝟕
0.08

] [
0.23
0.96
0.06

] [
0.23
0.96
0.01

] [
𝟎. 𝟗𝟔
𝟎. 𝟒𝟔
0.06

] [
0.22
0.23
0.05

] [
0.14
0.28
0.01

] 

จุดรูปแบบความคดิ ก่อนเรียน หลังเรียน  

องค์ประกอบแนวด่ิง P1 = (0.59)2(0.84)2 = 0.24

 

P1 = (0.58)2(0.96)2 = 0.31

 องค์ประกอบแนวระดับ P2 = (0.59)2(0.27)2 = 0.02

 

P2 = (0.58)2(0.46)2 = 0.07

 
 

 

 จากตารางที่ 3 ค่าไอเกนแวลลิวที่สอดคล้องกับรูปแบบความคิดแบบที่ 3 มีค่าน้อยมากแสดงให้เห็นว่า 

นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้รูปแบบความคิดแบบที่ 1 และ 2 ในการตอบแบบทดสอบ DIRECT เมื่อนำไปวาดจุดรูปแบบ

ความคิดแสดงดังรูปท่ี  
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ภาพที่ 3 จุดรูปแบบความคิดจากการทำแบบทดสอบ DIRECT ก่อนและหลังเรียน 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
จากภาพที่ 3 พบว่า จุดรูปแบบความคิดก่อนเรียนและจุดรูปแบบความคิดหลังเรียนอยู่บนพื้นที่ของรูปแบบ

ความคิดท่ี 1 (รูปแบบความคิดท่ีถูกต้อง) โดยจุดรูปแบบความคิดหลังเรียนมแีนวโนม้ของรูปแบบความคิดอยู่สูงกว่าจุด

รูปแบบความคิดก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีความเข้าใจที่ดีขึ้นกว่าก่อนเรียนเป็นจำนวนมากขึ้น ซึ่งได้ผล

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Engelhardta and Beichner (2004) ที่พบว่า นักศึกษายังมีความเข้าใจที ่คลาดเคลื ่อน

เกี่ยวกับการพิจารณาตัวแปรที่มีผลต่อกำลังไฟฟ้าของตัวต้านทานไฟฟ้าที่ต่อในวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ โดยพบว่า  

ถ้าเปลี่ยนตัวแปรในวงจรไฟฟ้าสองตัวแปรพร้อมกัน เช่นเปลี่ยนจำนวนแบตเตอรี (ความต่างศักย์ไฟฟ้า) หรือจำนวน

หลอดไฟ (ความต้านทานไฟฟ้า) ต้องพิจารณาตัวแปรความต้านทานไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต่างศักย์ไฟฟ้าไป

พร้อมกันและไม่สามารถจะใช้กฎของโอห์มเพียงอย่างเดียวในการคำนวณหาความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 3 จึงทำให้

นักศึกษาไม่สามารถระบุการเปลี่ยนแปลงของกำลังไฟฟ้าได้ถูกต้อง ซึ่งเป็นรูปแบบความคิดของนักศึกษาที่ใช้ตอบ

แบบทดสอบ DIRECT มากที่สุด นอกเหนอืจากแบบทดสอบท้ัง 5 ข้อแลว้ วธีิการวิเคราะห์รูปแบบความคิดยังสามารถ

ยังสามารถนำไปใช้กับ แบบทดสอบข้ออื่นๆ ที่มลีักษณะของเนื้อหาอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้  

จากผลการวิจัยนี ้ ผู ้สอนสามารถใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงรูปแบบวิธีการสอนเพื ่อให้นักศึกษามี  

การปรับเปลี่ยนรูปแบบความคิดให้อยู่บนพืน้ท่ีของรูปแบบความคิดแบบท่ี 1 ให้มากขึ้น และอาจมีการวิเคราะห์รูปแบบ

ความคิดเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์รูปแบบความคิดอ่ืนๆ เช่น การวเิคราะห์ปัจจัยผลกระทบ (Factor analysis) หรือ 

การวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความแตกต่างของการวิเคราะห์ในแต่ละ

รูปแบบ นอกจากนี้แล้ววธีิการวิเคราะห์รูปแบบความคิดสามารถนำไปประยุกต์ใชก้ับเนื้อหาอื่น ๆ ในเร่ืองไฟฟ้าได้ เช่น 
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กำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ และวงจรไฟฟ้าไม่เชิงเส้นอื่นๆ ซึ่งจะทำให้ผู้สอนทราบพื้นฐานความเข้าใจของ

ผู้เรียนและสามารถนำไปวางแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น  
 

กิตติกรรมประกาศ 
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ผลการใช้ชุดสาธิตการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงร่วมกับการจำลองแบบ โดยใช้

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ MIAP 

The effect of using the direct current motor control system demonstration set with 

the simulation model by the MIAP learning model  
 

สันติ หุตะมาน1* 

Santi Hutamarn1* 
 

บทคัดย่อ 
 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและระบบเซอร์โว เป็นวิชาท่ีใช้สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสาขาวิศวกรรม

แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ซึ่งในงานอุตสาหกรรมมีความจำเป็นต้องใช้ความรู้จากรายวิชาดังกล่าว เนื่องจากเป็น

การควบคุมเครื่องต้นกำลังสำหรับการหมุนท่ีใช้ไฟฟ้าในการทำงาน ขณะท่ีองค์ความรู้ด้านการควบคุมการขับเคลื่อน

ด้วยไฟฟ้าและเซอร์โวนี้  จะใช้สมการทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับการออกแบบตัวควบคุมและใช้อธิบาย

ปรากฎการณ์ของการควบคุมระบบ ทำให้ผู้เรียนมองภาพการทำงานได้ไม่ชัดเจนเนื่องจากมีอุปสรรคจากความรู้

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนไม่ดีนัก ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะสร้างชุดสาธิตการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

ร่วมกับการจำลองแบบ โดยนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ MIAP มาใช้เป็นขั้นตอนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ โดยมี

วัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนท่ีใช้ชุดสาธิตการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสตรงร่วมกับการจำลองแบบ ดว้ยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ MIAP และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ี

มีต่อชุดสาธิตการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงร่วมกับการจำลองแบบ ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ MIAP  

การดำเนินการวิจัย เร่ิมจากการศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้วิชา การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและระบบ

เซอร์โว จากนั้นจึงทำการออกแบบและสร้างชุดสาธติการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง แล้วจึงออกแบบและจัดทำ

ใบเนื้อหา เพาว์เวอร์พอยต์ ใบงานประกอบการจำลองแบบการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

จำนวน 16 ข้อ และแบบประเมนิความพงึพอใจโดยผู้เรียน เนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 หน่วยการเรียนรู้ ครอบคลุมเกี่ยวกับ 

ทฤษฎีแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การทดสอบหาค่าพารามิเตอร์จากมอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสตรง ทฤษฎีการออกแบบตัวควบคุม และการทดสอบการควบคุมแบบลูปปิด จากนั้นนำชุดสาธิต ใบเนื้อหา

เพาว์เวอร์พอยต์ ใบงาน และแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ MIAP ให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่านประเมินความ

เหมาะสมในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้พบว่าอยู่ในระดับเหมาะสมมาก (ค่าเฉลี่ย 4.17 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.963)  จากนั้นจึงนำไปทดลองใช้กับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและระบบเซอร์โว 

จำนวน 19 คน ผลการทดสอบทางสถิติทดสอบที พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่า การใช้ชุดสาธิตการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

ร่วมกับการจำลองแบบด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ MIAP ช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้ดีขึ้น และผลการประเมินความ 
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พึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อชุดสาธิตการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงร่วมกับการจำลองแบบด้วยรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้ MIAP อยู่ในระดับเหมาะสมมาก (ค่าเฉลี่ย 4.26 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.743) 
 

คำสำคัญ: ชุดสาธิต, รูปแบบการจัดการเรียนรู้ MIAP, การขับเคลื่อนดว้ยไฟฟา้และระบบเซอร์โว 
 

Abstract  
 An electric drive and a servo system is a subject, which teaches undergraduate students in mechatronic 

engineering and robotics. Industry needs knowledge from this subject because it is a control of the motor used 

for rotation machine work, while the electric drive and the servo system uses advanced math equations for 

controller designing and describing the phenomenon of the system control, it makes learners have the unclear 

sights of overview, since the learners’ basic math knowledges are poor. The researcher has the concept for 

developing the direct current motor control system demonstration set with the simulation model by using the 

MIAP learning model for instructions. The purposes aim to: 1) study the learners’ learning achievements by using 

the direct current motor control system demonstration set with the simulation model by using the MIAP learning 

model, and 2) study the learner’s satisfaction towards the direct current motor control system demonstration set 

with the simulation model by using the MIAP learning model. The research starts with studying problems, which 

take place in an electric drive and a servo system subject, next designs and develops the direct current motor 

control system demonstration set, then designs and does the handouts, the power point presentations, and the 

worksheets for the direct current motor control system, a 16-item achievement test, and a questionnaire to 

measure learner’s satisfaction.  The contents are divided in 4 learning units which covers mathematical models 

of the direct current motor control system, the parameter testing of the direct current motor, theory of controller 

designing, and the closed-loop control testing, then the demonstration set, handouts, power point worksheets, 

and lesson plans for the MIAP learning presented to 5 experts to evaluate the appropriateness for applying them 

in instructions found that it is at a high level (mean 4.17, S.D.0.963). Trying out with 19 learners who enroll in 

an electric drive and servo system subject. The t-test shown that mean of the achievement score of the pre-

test is significantly higher than the post-test at 05. It means that the direct current motor control system 

demonstration set with the simulation model by using the MIAP learning model helps to improve learners’ 

learning, and the results of the learner’s satisfaction towards the direct current motor control system 

demonstration set with the simulation model by using the MIAP learning model is at a high level (mean 4.26 , 

S.D. 0.743 based on Likert rating scales). 
 

Keywords: Demonstration Set, MIAP Learning Management Model, Electric Drive and Servo systems 
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บทนำ 

จากการท่ีประเทศไทย ประกาศนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ที่เชื่อว่าจะช่วยให้ประเทศไทยหลุดพน้จาก กบัดัก

รายได้ปานกลาง สิ่งหนึ่งท่ีถือได้ว่าเป็นกระบวนการท่ีสำคัญคือ การปฏิวัติดิจิทัล ส่งผลให้ประเทศไทยเกิดการ

เปลี่ยนแปลงไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 การปฎิวัติดิจิทัลนี้มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องโดยตรงกับ ระบบอัตโนมัติ ซึ่งได้

นำมาใชใ้นการควบคุมให้ระบบเป็นอัตโนมัติโดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม จะเห็นได้ว่ามีการนำระบบอัตโนมัติมา

ใชม้ากขึน้ เช่นการควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัต ิการควบคุมสายพานลำเลียง ซึ่งองค์ความรู้ในระบบอัตโนมัตนิี้อยู่จำกัดใน

วงแคบ กำลังคนท่ีสถานศกึษาท้ังในระดับอาชวีศึกษา และระดับอุดมศกึษา ท่ีผ่านมายังมคีวามรู้และทักษะท่ีไม่ตรงกับ

ความต้องการของตลาดแรงงาน (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ทำให้สูญเสียโอกาสในการพัฒนา

ประเทศในภาพรวม ดังนั้นหากสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะท่ีสอดคล้องกับองค์ความรู้  

ก็จะช่วยให้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นท่ีเกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมมแีนวโนม้ลดลง  

หากพิจารณางานดา้นอุตสาหกรรมส่วนใหญ่แลว้จะใชม้อเตอร์ไฟฟา้เป็นหลักในการขับเคลื่อนระบบ อาทิเช่น 

อุตสาหกรรมรีดแผ่นเหล็ก ระบบปรับอากาศ หุน่ยนต์อุตสาหกรรม เป็นต้น การควบคุมมอเตอร์ไฟฟา้ในอดตีจะใชก้าร

ควบคุมแบบลูปเปิด และเป็นวธีิแบบ Manual การจะปรับความเร็วรอบหรือตำแหน่งองศาของเพลาที่หมุนไปกระทำได้

ยากเมื่อมีภาระทางกลต่ออยู่ หากภาระมีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้ความเร็วรอบหรือตำแหน่งของมอเตอร์ไฟฟ้า

ผิดพลาดไปจากเดิม ดังนั้นงานอุตสาหกรรมท่ีต้องการความแม่นยำ แม้ภาระทางกลมีเปลี่ยนแปลง จึงเปลี่ยนมาใช้

การควบคุมอตัโนมัต ิท่ีต้องใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท้ังในรูปแบบแอนาล็อก หรือดิจิทัล การควบคุมแบบนี้จะเรียกว่า

การควบคุมแบบลูปปิด ตัวควบคุมท่ีใช้อุปกรณอ์เิลก็ทรอนิกส์แทนการปรับโดยวิธี Manual ด้วยมือของมนุษย ์ท่ีนิยมใช้

กันอย่างแพร่หลายคือ การควบคุมแบบพีไอดี (M. A. Taut, G. Chindris, and D. Pitica, 2018) การนำตัวควบคุมแบบ

พไีอดีมาใชง้านเพื่อให้เอาต์พุตซึ่งก็คือความเร็วรอบ หรือตำแหน่งองศาการเคลื่อนท่ีของเพลาเกิดความแม่นยำนี้ สิ่งท่ี

สำคัญคือ ค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุมท่ีประกอบไปด้วย KP Tn และ TV ตามลำดับ ซึ่งขึ้นอยู่กับผลตอบสนองต่อ

สัญญาณขั้นของมอเตอร์ในขณะลูปเปิด ดังนัน้ผู้ใชง้านจึงควรต้องทราบขั้นตอนและวิธีการหาค่าพารามเิตอร์ดังกล่าว

เพื่อท่ีจะสามารถปรับให้ระบบควบคุมมอเตอร์มีผลตอบสนองท่ีรวดเร็ว มีความแม่นยำ และสามารถปรับค่าให้

เอาต์พุตมีค่าคงท่ีสม่ำเสมอ แม้จะมีภาระทางกลมากระทำได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นเป้าหมายท่ีต้องการสำหรับ 

การควบคุมระบบอตัโนมัตนิั่นเอง 

การออกแบบตัวควบคุมเพื่อควบคุมความเร็วรอบหรือตำแหน่งองศาการเคลื่อนท่ี ท่ีเพลาของของมอเตอร์

ไฟฟ้า ต้องใช้สมการทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง (การแปลงลาปลาซ) ในการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นอุปสรรคท่ีสำคัญของ 

ผู้เรียนท่ีมีพืน้ฐานคณิตศาสตร์ในระดับต่ำ ประกอบกับการนำคณิตศาสตร์ขั้นสูงมาอธิบายปรากฎการณ์ของระบบ บน

กระดานดำ หรือเพาว์เวอร์พอยต์หน้าชัน้เรียน ผู้เรียนไม่เคยเห็นปรากฎการ์ท่ีเกิดขึ้นจริง จึงส่งผลให้วิชาที่เกี่ยวข้องกับ

การควบคุมมอเตอร์อัตโนมัติ ดังเช่นวิชาการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและระบบเซอร์โว ผู้เรียนเกิดความเบ่ือหน่าย

เนื่องจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับผู้เรียนมองไม่เห็นพฤติกรรมของสมการ

คณิตศาสตร์เหล่านั้น จึงไม่รู้ว่าเรียนคณิตศาสตร์แล้วนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างไร เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้วจิัยได้

สืบค้นงานวิจัย พบว่าการนำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มาช่วยแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นั้น เกิดผลดีแก่ผู้เรียนจะ

ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสมการทางคณิตศาสตร์มากขึ้น มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ท่ีมีความสัมพันธ์กันและ

อธิบายปรากฏการณ์จากแบบจำลองได้เป็นอย่างดี (ชนาธิป สุรีย์พร และวันดี, 2562) การนำแบบจำลองมาใช้ใน 

การจัดการเรียนรู้นัน้ ในมุมมองของผู้เรียนมีแนวโน้มท่ีจะเขา้ใจว่า แบบจำลองควรจะเหมอืนจริงทุกประการ ผู้เรียนจึง

คิดว่ายิ่งแบบจำลองเหมือนจริงมากเท่าใด ตนเองก็จะเข้าใจของจริงได้ง่ายและครบถ้วนเท่านั้น (ลฎาภา และลือชา, 
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2560) จากข้อดีของการใช้แบบจำลองดังกล่าว เมื่อผู้เรียนสามารถสร้างแบบจำลองมอเตอร์ไฟฟ้าจากสมการทาง

คณิตศาสตร์ แล้วนำแบบจำลองท่ีได้ นำไปจำลองแบบโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมาช่วยจำลองการทำงาน ผู้เรียน

สามารถดูกราฟผลตอบสนองท่ีเกิดขึน้จากแบบจำลองโดยผ่านหนา้จอคอมพิวเตอร์ได้ทันที เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมี

ความกระตือรือร้น ขณะเดียวกันก็สามารถหาคำตอบได้จากกราฟทันที (วันซัลมา อภิสิทธ์ และรักพร, 2562) ดังนั้น

จึงอาจกล่าวได้ว่า หากผู้เรียนนำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของมอเตอร์ไฟฟา้ท่ีได้จากการทดสอบหาค่าพารามเิตอร์

จากมอตอร์ไฟฟ้าจริง นำมาเขียนเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ลงในแบบจำลอง จากนั้นนำมาจำลองแบบการทำงาน

โดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจสมการทางคณิตศาสตร์และปรากฎการณ์ทางธรรมชาติท่ี

เกิดขึน้แก่มอเตอร์ได้มากขึน้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีนยิมนำมาใช้จำลองการทำงานจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

มีหลากหลายโปรแกรม แต่โปรแกรมท่ีสามารถเขียนค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลองลงบนโปรแกรมได้ง่าย และ

สามารถดูพฤติกรรมของแบบจำลองต่อสัญญาณรูปแบบต่าง ๆ ได้ง่ายก็คือ โปรแกรมMATLAB คุณสมบัติเด่นของ

โปรแกรม MATLAB ช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้จำลองการทำงานจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของ

มอเตอร์ไฟฟา้ได้ง่ายและสะดวก สามารถเขียนสมการทางคณิตศาสตร์ลงบนโปรแกรมในรูปของแผนภาพบล็อก และ

จำลองการทำงานเพื่อดูผลตอบสนองต่อสัญญาณด้านอินพุตได้ทันทีจากโปรแกรม ซึ่งผลตอบสนองต่อสัญญาณ

อินพุตของมอเตอร์ขนาดเล็กท่ีได้จากการจำลองแบบจากโปรแกรม MATLAB นี้ ไม่แตกต่างจากการใช้งานจริงทำให้

ผู้เรียนมองเห็นภาพปรากฎการณ์จากการจำลองแบบท่ีสอดคล้องกับปรากฎการณ์จริง (Hayder, 2018) ท้ังนี้ผู้เรียน

อาจจะเขยีนเป็นโปรแกรมท่ีสามารถโต้ตอบได้ผ่านหนา้จอคอมพวิเตอร์ หรือท่ีเรียกว่า GUI (Graphical User Interface) 

ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดจากการคำนวณได้อีกทางหนึ่ง (Prashant Prateek and Bhavnesh, 2017) ดังนัน้หากเลอืก

การจำลองแบบด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของมอเตอร์ไฟฟ้า โดยใช้โปรแกรม MATLAB เพื่อดูกราฟ

ผลตอบสนองจากสมการทางคณิตศาสตร์เสียก่อน จากนั้นจึงนำไปทดสอบกับชุดสาธิตท่ีใช้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  

เพื่อทดสอบกับระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าจริง ก็จะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจพฤติกรรมของระบบ และการทำงาน

แบบอัตโนมัติไดล้ึกซึ้งยิ่งขึน้ 

 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ MIAP เป็นรูปแบบหนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนท่ีเน้นหนักทางด้านปฏิบัติสามารถ

คิดเป็นและทำได้ด้วยตนเอง ซึ่งเหมาะสมกับผู้เรียนท่ีเน้นด้านปฏิบัติการเป็นหลัก เช่นผู้เรียนสายช่างอุตสาหกรรม 

(K.Klinbumrung and K.Surpare, 2021) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นไปท่ีสมรรถนะของผู้เรียน รูปแบบ 

การจัดการเรียนรู้ MIAP จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเพิ่มสูงขึ้น (Jakkrit and Pichit, 2021) โดยมีรูปแบบและ

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนประกอบไปด้วยขั้นท่ี 1 สนใจปัญหา (Motivation) เป็นขั้นตอนการเร่ิมตน้ ที่กระทำ

เพื่อสร้างความสนใจ สร้างปัญหา สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน ขั้นท่ี 2 บอกกล่าว (Information) เป็นขั้นตอนท่ีเนน้ปัจจัย 

3 ประการคือ จะทำอะไร, ทำอย่างไร และทำไมจึงทำเช่นนั้น โดยผู้สอนจะต้องช่วยชี้แนะรายละเอียดในการปฏิบัติ

ควบคู่กับการสาธิตของผู้สอนหน้าชั้น ขั้นท่ี 3 พยายาม (Application) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติการและทดลองจริง

เรียงลำดับเป็นขั้นตอนตามหลักการของทฤษฎี ผู้สอนจะต้องใช้การควบคุมอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจาก 

การลงมือปฏิบัติรวมถึงการเสริมกำลังใจให้แก่ผู้เรียนอีกด้วย ขั้นท่ี 4 สำเร็จผล (Progress) เป็นขั้นตอนของการตรวจ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน และแลกเปลี่ยนความรู้-ปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างผู้เรียน การตรวจประเมินจะ

ดำเนินการท้ังขณะท่ีผู้เรียนกำลังลงมือปฏิบัติ และตรวจประเมินหลังผู้เรียนลงมือปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้

ผู้ตรวจประเมินอาจจะใชก้ารช้ีแนะข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นแก่ผู้เรียนได้ดว้ย (สุชาติ, 2526) 
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จากปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการนำชุดสาธิตการควบคุม

ความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ควบคู่กับการจำลองแบบ การทำงานการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ MIAP 

นำมาทดลองใช้กับผู้เรียนในระดับปริญญาตรี รายวิชาการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและระบบเซอร์โว ภาควิชาครุศาสตร์

เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื ปีการศึกษา 2565   

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนท่ีใช้ชุดสาธิตการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงร่วมกับ

การ จำลองแบบจากโปรแกรม MATLAB โดยใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรู้ MIAP 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนท่ีมีต่อชุดสาธิตการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงร่วมกับ 

การจำลองแบบจากโปรแกรม MATLAB โดยใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรู้ MIAP 

3.  

กรอบแนวคดิและสมมุติฐาน 
ผู้เรียนท่ีใช้ชุดสาธิตการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงร่วมกับการจำลองแบบจากโปรแกรม MATLAB 

โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ MIAP มีผลสัมฤทธ์ิทางเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 

 

วิธีวทิยาการวิจัย 
ระเบียบวิธีวิจัยท่ีใช้ในคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ แบบแผนการวิจัยเป็นแบบกึ่งการทดลอง ในลักษณะ

แบบแผนการวจิัย One Group Pretest Posttest Design แสดงดังตารางท่ี 1  

ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง 

O1 X O2 

 

โดยท่ี  

 O1 หมายถงึ การสอบก่อนรียน 

 X หมายถงึ การดำเนนิการจัดการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย 

 O2 หมายถงึ การสอบหลังเรียน 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นผู้เรียนในระดับปริญญาตรี ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื ที่เรียนวชิา การขับเคลื่อนด้วยไฟฟา้และระบบเซอร์โว ภาคเรียน

ท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 19 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย ชุดสาธิตการควบคุมความเร็วรอบ

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง, โปรแกรมคอมพิวเตอร์จำลองแบบ MATLAB,  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 

MIAP 4 หน่วยการเรียนรู้ประกอบไปด้วย หน่วยท่ี 1 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง   

หน่วยท่ี 2 การทดสอบหาค่าพารามเิตอร์จากมอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรง หน่วยท่ี 3 ทฤษฎีการออกแบบตัวควบคุม และ

หน่วยท่ี 4 การทดสอบการควบคุมแบบลูปปิด พร้อมท้ังใบเนื้อหา, เพาว์เวอร์พอยต์ และใบงานประกอบการจำลอง
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แบบการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงท่ีสอดคล้องกับหัวข้อการเรียนรู้ท้ัง 4 หน่วยการเรียนรู้, แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิด้านทฤษฎีจำนวน 16 ข้อ แบบทดสอบด้านปฏิบัติท่ีใช้แบบประเมินรูบริก 2 ข้อ และแบบประเมินความ 

พงึพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียน 

ชุดสาธิตการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเขียนเป็นแผนภาพบล็อกแสดงดังภาพท่ี 1 การป้อนค่าของ

ความเร็วรอบท่ีต้องการจะสามารถปรับค่าความเร็วรอบได้ตามต้องการท่ี Setpoint จากนั้นจะนำไปลบกับสัญญาณ

ป้อนกลับความเร็วรอบท่ีได้จาก Tachogenerator สิ่งท่ีได้คือสัญญาณความผิดพลาด จากนั้นจึงนำไปป้อนให้กับตัว

ควบคุม ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าเป็นตัวควบคุมแบบ พี, พีไอ หรือพีไอดี สัญญาณท่ีออกจากตัวควบคุมจะส่งไปยังชุด 

สร้างสัญญาณ PWM เพื่อปรับค่าเวลา Duty Cycle แล้วส่งไปยังวงจรขับท่ีใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับ 

การ สวติชิง จะทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง Ua ท่ีปรับค่าได้จ่ายให้กับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันไฟฟ้า Ua 

นี้มีขนาดท่ีปรับค่าได้จากการปรับความกว้างของสัญญาณพัลส์ PWM จากวงจรควบคุม มีค่าอยู่ระหว่าง 0-220 

โวลต์ ขณะที่ภาระทางกล จะใช้เครื่องกำเนดิไฟฟา้ท่ีต่อเพลาร่วมกับมอเตอร์ไฟฟา้ โดยมีแผนภาพบล็อกแสดงดังภาพ

ท่ี 1 แรงดันไฟฟ้าท่ีเกิดจากเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้านี้ จะนำไปต่อกับตัวต้านทานเพื่อสร้างภาระให้กับเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้า 

และจะกลายเป็นภาระทางกลให้แก่มอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรงนั่นเอง  

 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพบล็อกการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรงท่ีนำมาสรา้งเป็นชุดสาธิต 

สญัญาณป้อนกลับ 

PWM DC Power Drive  

DC to PWM 

แหล่งจ่ายไฟฟา้กระแสสลับ 

มอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรง 

ภาระทางกล ตัวควบคุม Setpoint 

Tachogenerator 

Ua 

สัญญาณความผดิพลาด 
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ภาพที่ 2 ชุดสาธติการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรงท่ีผู้วจิัยสร้างขึน้ 

หลังจากสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว แสดงดังภาพท่ี 2 จึงให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน

ประเมินความเหมาะสมในการนำเคร่ืองมือในการวิจัยไปทดลองใช้ ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า เคร่ืองมือท่ี

ใช้ในการวิจัยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.17 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.963) สามารถนำไปทดลองใช้

กับกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยท่ีเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี 3 ที่เรียนวิชา การขับคลื่อนด้วยไฟฟ้าและระบบเซอร์โว 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 19 คน  ก่อนดำเนินการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 

ด้านทฤษฎีจำนวน 16 ข้อ จากนั้นจึงดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ MIAP จำนวน 4 หน่วย โดยมี

ขั้นตอนการดำเนินการเร่ิมจาก ขั้นตอนการนำเข้าสู่บทเรียน (M) เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในเนื้อหา ด้วยวิธีใช้คำถาม

โต้ตอบกับผู้เรียน ใช้ระยะเวลาสั้น ๆ ประมาณ 5-10 นาที จากนั้นจึงเป็นขั้นตอนการให้เนื้อหา (I) ระหว่างการให้

เนื้อหาท่ีเป็นทฤษฎี ผู้สอนบรรยายโดยใช้เพาว์เวอร์พอยต์ควบคู่กับการใช้ชุดสาธิต ทำการสาธิตหรือทดสอบ 

การทำงานของระบบหน้าชั้นเรียน ร่วมกับการจำลองแบบโดยใช้โปรแกรม MATLAB เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นภาพ 

การเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ หลังจากจบการให้เนื้อหาแล้ว ผู้เรียนจะต้องดำเนินการจำลองแบบด้วย

โปรแกรม MATLAB แล้วทดลองด้วยตนเองจากชุดสาธิต ซึ่งเป็นขั้นพยายาม (A) แสดงดังภาพท่ี 3 หลังจากผู้เรียนทำ

การทดลองหรือจำลองแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเป็นขั้นตอนการตรวจปรับ (P) ซึ่งผู้สอนจะทำการตรวจสอบผู้เรียน

ว่าทำการทดลอง หรือจำลองแบบได้ถูกต้องหรือไม่ หากมีผู้เรียนคนใดดำเนินการหรือมีผลการทดลองผิดพลาด 

ผู้สอนจะต้องชีแ้นะถึงข้อผิดพลาดและให้ผู้เรียนปรับปรุงแก้ไข 
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ภาพที่ 3 ผู้เรียนทำการวัดและทดสอบปรับค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรงหลังจากผู้สอนให้เนือ้หาแลว้ 

เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบท้ัง 4 หน่วยการเรียนรู้แล้ว จึงให้ผู้เรียนทำแบบประเมินความพึงพอใจและ

ดำเนินการทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางด้านทฤษฎีจำนวน 16 ข้อ รวมท้ังทดสอบสมรรถนะของผู้เรียน

ด้วยแบบทดสอบด้านปฏิบัติจำนวน 2 ข้อ จากนั้นจึงนำมาคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติท่ีประกอบไปด้วย 

ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยสถติทิดสอบ ที (t-test) 

ผลการศึกษา 
 หลังจากท่ีผู้วิจัยดำเนินการสร้างชุดสาธิตเสร็จเรียบร้อยแล้วแสดงดังภาพท่ี 2 จึงให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน  

5 ท่าน ทำการประเมินความเหมาะสมของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยท่ีประกอบไปด้วยชุดสาธิตการควบคุมความเร็ว

รอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง, โปรแกรมคอมพิวเตอร์จำลองแบบ MATLAB,  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 

MIAP 4 หน่วยการเรียนรู้ พร้อมท้ังใบเนื้อหา, เพาว์เวอร์พอยต์, ใบงาน, แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิด้านทฤษฎีจำนวน 

16 ข้อ แบบทดสอบด้านปฏิบัติท่ีใช้แบบประเมินรูบริก 2 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 

โดยผู้เรียน มผีลการประเมินแสดงดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ลำดับ หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมนิความเหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1 ผลประเมินด้านฮาร์ดแวร์ของชุดสาธติ 4.36 0.81 เหมาะสมมาก 

2 ผลประเมินด้านซอฟแวร์เพื่อการจำลองแบบ 4.09 0.981 เหมาะสมมาก 

3 
ผลประเมินด้านแผนการจัดการเรียนรู้ ใบเนื้อหา 

เพาว์เวอร์พอยต์ และแบบทดสอบ 
4.10 1.062 เหมาะสมมาก 

ผลการประเมินรวมท้ัง 3 ด้าน 4.17 0.963 เหมาะสมมาก 

  

เมื่อนำไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยท่ีเป็นผู้เรียนระดับปริญญาตรีจำนวน 19 คน ก่อนดำเนินกิจกรรม 

ทำการทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบด้านทฤษฎีจำนวน 16 ข้อ และหลังจากดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้

ครบท้ัง 4 หน่วย ให้ผู้เรียนประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อชุดสาธติการควบคุมมอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรง

ร่วมกับการจำลองแบบจากโปรแกรม MATLAB โดยใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรู้ MIAP มผีลการประเมินความพงึพอใจ

แสดงดังตารางท่ี 4 แล้วจึงให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิด้านทฤษฎีจำนวน 16 ข้ออีกคร้ัง และทดสอบ

สมรรถนะของผู้เรียนด้วย แบบทดสอบด้านปฏบัิตจิำนวน 2 ข้อ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ ก่อนและ

หลังเรียน แสดงดังตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนของผู้เรียน ก่อน-หลัง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

การสอบ คะแนนเต็ม n x  S.D. df t P2-tail 

ก่อนเรียน 16 19 4.00 1.05 18 6.437 .00* 

หลังเรียน 16 19 9.74 3.60 
*p/2 <.05  

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อชุดสาธิตการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงร่วมกับการ

จำลองแบบจากโปรแกรม MATLAB โดยใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรู้ MIAP 

ลำดับ หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมนิความเหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1 ผลประเมินด้านฮาร์ดแวร์ของชุดสาธติ 4.52 0.562 เหมาะสมมากท่ีสุด 

2 ผลประเมินด้านซอฟแวร์เพื่อการจำลองแบบ 4.27 0.78 เหมาะสมมาก 

3 
ผลประเมินด้านแผนการจัดการเรียนรู้ ใบเนื้อหา 

เพาว์เวอร์พอยต์ และแบบทดสอบ 
4.04 0.769 เหมาะสมมาก 

ผลการประเมินรวมท้ัง 3 ด้าน 4.26 0.743 เหมาะสมมาก 
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สรุปผลและอธิปรายผล 
 งานวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาชุดสาธิตการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงร่วมกับการจำลองแบบ โดยนำ

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ MIAP มาทดลองใช้กับกลุ่มผู้เรียนระดับปริญญาตรี ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล คณะครุ

ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ท่ีเรียนวิชา การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและ

ระบบเซอร์โว ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 19 คน ซึ่งหัวใจสำคัญคือการพัฒนาชุดสาธิตเพื่อช่วยให้ผู้เรียน

มองเห็นปรากฎการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากของจริง แทนท่ีการจัดการเรียนรู้แบบเดิมท่ีเน้นการบรรยายด้วยเพาว์เวอร์พอยต์

เป็นหลัก ทำให้ผู้เรียนท่ีมีพื้นฐานคณิตศาสตร์อยู่ในระดับต่ำไม่สามารถทำความเข้าใจจากสิ่งท่ีอธิบายด้วยสมการได้ดี 

โดยมีผลจากการประเมินความเหมาะสมของชุดสาธิตในการนำไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จาก

ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน อยู่ในระดับเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย 4.17 ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.963 เมื่อนำไปทดลองใช้ 

ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อชุดสาธิต เห็นได้จากตารางท่ี 4 หัวข้อย่อยท่ี 1 ท่ีเป็นผลประเมินความพึงพอใจต่อชุดสาธิต

อยู่ในระดับมากท่ีสุด บ่งบอกว่าผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจกับสิ่งท่ีมองเห็นปรากฎการณ์ และมีความพึงพอใจต่อ 

สิ่งท่ีได้เห็นจากปรากฎการณ์จริง ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย ทำให้ผลจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนมี

ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าการนำชุดสาธิตมาใช้เป็น

สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น และช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นภาพ

ปรากฎการณ์จริงท่ีเป็นรูปธรรมสามารถทำความเข้าใจได้มากกว่าสิ่งท่ีเป็นนามธรรมจากสมการทางคณิตศาสตร์  

แต่ท้ังนี้การนำชุดสาธิตมาใช้งานเพียงอย่างเดียว อาจเกิดอันตรายขึ้นได้เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าท่ีใช้งานในงานวิจัยนี้ 

เป็นระดับแรงดันไฟฟ้าท่ีเป็นอันตรายแก่มนุษย์ ดังนั้นการจำลองแบบโดยใช้โปรแกรม จึงช่วยให้ผู้เรียนสามารถ

ทดสอบการทำงานและพบข้อผิดพลาดของวงจรแล้วทำการปรับปรุงแก้ไขก่อนท่ีจะนำไปใช้กับวงจรจริงท่ีอาจเกิด

อันตรายแก่ผู้ทดลองได้ 

 การเขียนโปรแกรม MATLAB ช่วยให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถเข้าใจได้ง่ายเพราะมีท้ังบล็อกสำหรับการเขียน

โปรแกรมในรูปของแผนภาพบล็อก และแผนภาพวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะออปแอมป์เตรียมไว้ให้ ผู้เรียน

สามารถเขียนโปรแกรมโดยนำบล็อกเหล่านั้นมาต่อเรียงกันตามโมเดลทางคณิตศาสตร์ของมอเตอร์ไฟฟา้ก็จะสามารถ

ดูพฤติกรรมของระบบขณะท่ีใช้ตัวควบคุม และไม่ใช้ตัวควบคุมได้เป็นอย่างดี ซึ่งข้อดีของการเขียนโปรแกรมดังกล่าว

ช่วยลดอุปสรรคสำคัญของผู้เรียนในการเรียนรู้เร่ืองการควบคุมระบบอัตโนมัติ  คือขั้นตอนการเขียนโปรแกรม  

ซึ่งแต่เดิมจะใช้การเขียนโปรแกรมท่ีใช้ตัวอักษรเป็นหลัก ยากต่อการทำความเข้าใจ การแสดงผลทำได้ยาก แต่เมื่อนำ

โปรแกรม MATLAB มาใช้ นอกจากจะสามารถเขียนโปรแกรมและจำลองแบบระบบควบคุมได้เป็นอย่างดีแล้ว  

ยังสามารถใชต้่อเป็นวงจรอเิล็กทรอนิกส์เพื่อทดสอบการทำงานของชุดควบคุมได้อีกดว้ย 

 ข้อแนะนำในการนำงานวิจัยนี้ไปใช้งาน ควรเลอืกใช้เซ็นเซอร์ท่ีมีความเชื่อถือได้ เนื่องจากการป้อนกลับอาจ

เกิดสัญญาณรบกวนได้ง่าย ทำให้ตอ้งมีชุดฟลิเตอร์สัญญาณเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการหน่วงเวลาแก่ระบบ การปรับตั้ง

ตัวควบคุมจะกระทำได้ยาก 
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การประยกุต์ใช้ตัวควบคุมแบบพีแอลซีและเทคโนโลยไีอโอทีสำหรับการเพาะปลูกแตงโม 

Application of programmable logic controller and IoT technology for water melon farming 

 

ธนาพงษ์ ดีศรี1, พิรุณ สงเคราะห์1, วงศกร วงศาโรจน์1*, นที ทองอุ่น1 และ จริะศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม1 

Thanaphong Disri1, Pirun Songkor1, Wongsakorn Wongsaroj1*, Natee Thong-un1 and Jirasak Chanwutitum1 
 

บทคัดย่อ 
 งานวจิัยนี้นำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการวัด ควบคุมอัตโนมัติ และไอโอที เพื่อส่งเสริมการเพาะปลูก

แตงโมอย่างมีประสิทธิภาพ  โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable logic Controller: PLC) รับค่าการ

วัดความชื้นและอุณหภูมิจากแปลงเพาะปลูก และประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมการให้น้ำอย่าง

เหมาะสม  อกีประการหนึ่งระบบนี้สามารถทำให้ผู้ใชง้านเข้าถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวกับความชื้นภายในดิน อุณหภูมใินดินและ

อุณหภูมอิากาศ สถานะการควบคุม และการสั่งการผ่านจอ Human Machine Interface (HMI) และอุปกรณ์สื่อสารไร้

สายผ่านการเชื่อมโยงด้วยไอโอที (IoT)  การทดลองเพาะปลูกถูกทำบนแปลงสาธิตท่ีใช้ระบบท่ีนำเสนอและแปลงท่ีทำ

การเพาะปลูกแบบดั้งเดิม  สารกำจัดวัชพืชไม่ได้ถูกใช้ในการทดลอง  ผลการทดลองพบว่าระบบท่ีนำเสนอช่วยให้การ

เพาะปลูกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมปริมาณน้ำส่งผลต่อปริมาณความชื้นดินในระดับเหมาะสม ทำให้

แตงโมเติบโตอย่างดี  อัตราการเติบโตผลผลิตของแปลงท่ีใชร้ะบบที่นำเสนอดีกว่าแปลงเพาะปลูกแบบดั้งเดิมโดยผลมี

ขนาดใหญ่กว่า 2-3 เท่า ณ ระยะเวลาปลูกเดียวกัน การควบคุมการเพาะปลูกสามารถดำเนินการผ่านอุปกรณ์สื่อสาร

ได้ ซึ่งทำให้เกษตรกรสามารถดูแลแปลงปลูกจากระยะไกลได้  
 

คำสำคัญ:   พแีอลซี, ไอโอที, แตงโม  
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Abstract  
 This research presents the application of instrumentation and automation technology for efficient 

watermelon cultivation. The programmable logic controller obtains humidity and temperature value from cultivated 

fields and efficient processes to control the watering properly. On the other hand, this system provides users access 

to soil moisture content, soil temperature, air temperature measured control status and command via Human 

Machine Interface (HMI) and wireless communication devices via IoT (IoT) platform. Cultivation demonstration was 

performed using the proposed system and traditional farming. The herbicide was not used in the experiment. The 

results showed that the proposed system helps the cultivation to be efficient. Water content control affects soil 

moisture at an appropriate level, making watermelons grow. The yield growth rate of the cultivation using the 

proposed system was better than traditional farming. Moreover, cultivation control can be conducted through 

communication devices, allowing farmers to take care of their farms from a distance. 

 

Keywords: Programmable Logic Controller, IoT, Water melon  
 

บทนำ 

แตงโมเป็นพืชในวงศ์เดียวกับแคนตาลูปและผัก เป็นพืชล้มลุกเป็นเถา อายุสั้นเถาจะเลื่อยไปตามพื้นดิน โดยท่ี

แตงโมต้องการดินท่ีมีความชุ่มชื้นพอเหมาะ น้ำไม่ขัง และมีความอุณหภูมิท่ีเหมาะ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อ

การเจริญเติบโตของแตงโมเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น การรดน้ำที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป อาจทำให้ความชื้นใน

ดินมีมากหรือน้อยตามไปด้วยและจะส่งผลทำให้เกิดอาการ รากเน่า และอาจทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับพืชตามมา  หรือมี

ความชื้นท่ีไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคจากต้นหนึ่งไปสู่อีกต้นหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้ผล

ผลิตท่ีได้น้ันไม่มคีุณภาพ เสียเปล่า หรือได้ผลผลิตไม่เป็นไปตามท่ีต้องการ  

แต่ในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีทางอัตโนมัติ เซนเซอร์ตรวจวัดต่างๆ ระบบเชื่อมต่อไร้สาย เข้ามามีส่วนช่วย

ในการจัดการส่วนต่าง ๆ ในการเพาะปลูกและเพิ่มความสะดวกให้กับเกษตรกร [1-3] เช่น การตรวจวัดความชื้นและ

อุณหภูมมิในดิน เพื่อควบคุมปริมาณของน้ำในดิน การจัดการระบบต่างๆ ผ่านอุปกรณ์ไร้สาย เพื่อตรวจสอบ และ

ควบคุมสภาพแวดล้อมให้ เหมาะสมต่อการเพาะปลูก   อย่างไรก็ตามระบบท่ีนำเสนอในงานวิจัยเหล่านี้ ใช้

ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นดังระบบควบคุมซึ่งเสถียรภาพสำหรับการใช้งานระยะยาวยังต้องการการรับรอง  ดังนั้นตัว

ควบคุมแบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable logic Controller: PLC) ซึ่งเป็นตัวควบคุมท่ีมี

เสถียรภาพสูงและใช้ในอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายเป็นหนึ่งตัวเลือกในงานเกษตรอัตโนมัติ  Natee และ Wongsakorn 

[4] นำเสนอการประยุกต์ใชพ้แีอลซีทำงานร่วมกับระบบไอโอทีเพื่อการเพาะเหด็นางรมอย่างอัตโนมัต ิ

งานวิจัยนี้นำเสนอการวัดและควบคุมอัตโนมัติ เพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกแตงโมอย่างมีประสิทธิภาพระบบนี้

สามารถทำให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวกับความช้ืนภายในดิน ผ่านจอ Human Machine Interface (HMI) และอุปกรณ์

ไร้สาย พีแอลซีเป็นตัวควบคุมเพื่อเสถียรภาพของระบบ  มันรับค่าการวัดและประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อควบคุมการให้น้ำอย่างเหมาะสม ซึ้งเป็นปัจจัยหลักในการเจรญิเติบโตของแตงโม โดยท่ีระบบการตรวจวัดความชื้น

และอุณหภูม ิจะตรวจวัดด้วยเซนเซอร์ และจะทำการให้นำ้อัตโนมัติ เซนเซอร์สามารถตรวจวัดความชืน้และอุณหภูมิได้

ตลอดเวลา หากเกิดความชื้นไม่เหมาะสม ระบบการให้น้ำจะทำงานเพื่อปรับความชืน้และอุณหภูมิภายในดิน ซึ่งปริมาณ

ความชื้นภายในดนิท่ีเหมาะแก่การเพาะปลูกแตงโมจะมีค่าความชืน้อยู่ท่ี 50 – 69 เปอร์เซ็นต์สัมพัทธ์ และอุณหภูมิดินท่ี
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เหมาะสมจะอยู่ท่ี 28 – 38 องศาเซลเซียส  ระบบสามารถทำงานผ่านระบบการเชื่อมต่อไร้สายโดยสามารถแสดงข้อมูล

ต่างๆหรือสั่งการผ่านเคร่ืองมอืพกพาต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน 

ระบบท่ีนำเสนอนี้ชว่ยควบคุมและส่งเสริมการเพาะปลูกแตงโมให้ได้ผลิตผลท่ีมากขึ้นและมีคุณภาพ รวมถึงทำ

ให้ประหยัดเวลาและลดแรงงานคนในการทำงาน 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านการวัด ควบคุม อัตโนมัติ และไอโอทีมาใช้จัดการควบคุมการให้น้ำเพื่อ

ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกแตงโม  งานวิจัยนี้นำตัวควบคุมแบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกทำงานร่วมกับ

เซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดิน อุณหภูมใินดินและอุณหภูมอิากาศ เพื่อการวัดและควบคุมการให้นำ้ในการเพาะปลูก

อย่างมีเสถียรภาพและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงค่าการวัดและการสั่งการสามารถดำเนินการผ่านอุปกรณ์พกพา

ต่างๆ ได้ เช่น สมาร์ทโฟน ซึ่งการประยุกต์ใชท่ี้นำเสนอนี้สามารถนำไปสู่ผลิตผลท่ีมีคุณภาพดีและความสะดวกสบาย

ในการเพาะปลูกของเกษตรกร  การทดลองในงานวิจัยน้ีใชปุ๋้ยขีว้ัวและไม่ใช้ยากำจัดวัชพชื 
 

วิธีการวจิัย 
1. การออกแบบระบบและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ 

  ภาพท่ี 1 คืออัลกอริทึมการทำงานของระบบโดยเร่ิมจากการเลือกการทำงานแบบอัตโนมัติ (Auto) จากนั้น

ตั้งค่าวันและเวลาที่ต้องการให้ระบบทำงาน ค่าความชื้นภายในดินจะถูกตรวจสอบเพื่อสร้างเงื่อนไขระยะเวลาในการ

ให้น้ำ [5] เช่นเมื่อเซนเซอร์ตรวจวัดความชืน้ในดินได้ 50-69 เปอร์เซ็นต์ ระบบก็จะสั่งให้โซลินอยด์วาล์ว (วาล์วเปิดปิด

ของไหลด้วยไฟฟ้า) เปิดเป็นเวลา 20 นาทีเพื่อใหน้้ำในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นต้น จากนัน้การให้นำ้จะหยุดลงและแสดง

สถานะบน HMI ด้วย 

ภาพท่ี 2 แสดงวงจรการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆภายในระบบท่ีนำเสนอซึ่งประกอบด้วย (1) หนา้จอ HMI และ 

IOT Router ทำหน้าท่ีแสดงผลการทำงาน สถานะ และค่าพารามเิตอร์ต่างๆ ภายในระบบ (2) ตัวบอร์ด PLC FX3U ของ 

Mitsubishi ทำหน้าท่ีประมวลผลควบคุมการทำงานของระบบ (3) เซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายในโรงเรือน XY-MD02 (4) 

Power Switching ทำหน้าแปลงแรงดันจาก 220 VAC เป็น 24 VDC เพือ่เป็นแหล่งจ่ายไฟให้กบัระบบ (5) โซลินอยด์

วาล์วท่ีทำหน้าท่ีควบคุมระบบพ่นหมอกและน้ำหยด (6) เซนเซอร์วัดความชืน้และอุณหภูมิภายในดินและส่งคา่ไปยัง 

PLC (7) Smartphone ทำหนา้ที่ตรวจวัดค่าพารามเิตอร์ต่างๆภายในระบบและควบคุมการเพาะปลูกผ่านการสื่อสารไร้

สายระยะไกล 
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ภาพที่ 1 อัลกอริทึมการทำงานของระบบ 
 

 

ภาพที่ 2 วงจรการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ 
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ภาพท่ี 3 เป็นตัวอย่าง ladder diagram ของ PLC ท่ีออกแบบมาเพื่อควบคุมการทำงานของระบบ โดยออกแบบ

ผ่านโปรแกรม GX-Work2 ของ Mitsubishi 

2. ออกแบบโครงสร้างของโรงเรือน 

ภาพท่ี 4ก โครงสร้างภายในของแปลงปลูกประกอบด้วยจุดเพาะปลูกและจุดตดิตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจะติดตั้ง

ภายในโรงเรือน ตู้ควบคุมระบบติดตั้งด้านบนของโรงเรือนเพาะปลูก โซลินอยด์วาล์ว 2 ตัวติดตั้งอยู่ด้านล่างของ

ตู้ควบคุมระบบ  เซนเซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิภายในดินติดตั้งอยู่ห่างจากขอบของโรงเรือน 90 เซนติเมตร  

เซนเซอร์ติดตัง้บริเวณจุดท่ีให้น้ำหยด ในภาพแสดงจุดนำ้หยดและจุดเพาะปลูกคือจุดวงกลมสีดำ  หัวพ่นหมอกติดตั้ง

บริเวณตรงกลางของโรงเรือน  โครงสร้างภายนอกของโรงเรือนจะมีขนาด 2.5 X 4 X 2 เมตร ดังแสดงในภาพท่ี 4ข 
 

 
 

ภาพที่ 3 ladder diagram ของโปรแกรมการควบคุมการทำงานของระบบ 
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ก. โครงสร้างภายใน ข. โครงสร้างภายนอก 

ภาพที่ 4 โครงสร้างของโรงเรือน 

 

3. การตดิตัง้ระบบและอุปกรณต์่าง ๆ ในโรงเรือน 

ภาพท่ี 5 แสดงจุดติดตั้งอุปกรณ์และจุดเพาะปลูกต้นแตงโม  หมายเลข 1 คือโซลินอยล์วาล์ว  หมายเลข 2 

คือเซนเซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิในดินตัวท่ี 1  หมายเลข 3 คือจุดเพาะปลูกแตงโม  หมายเลข 4 คือตูค้วบคุมและ

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิอากาศ  หมายเลข 5 คือเซนเซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิในดินตัวท่ี 2 หมายเลข 6 คือ หัวพ่น

หมอก  หัวน้ำหยดถูกติดตั้งกระจายไปแต่ละจุดเพาะปลูกแตงโม  ความชื้นในอากาศมีผลต่อการเจริญเติบโตของ

แตงโมท่ีนัยสำคัญน้อยกว่าความชื้นในดินดังนั้นเพื่อประหยัดงบประมาณของระบบท่ีนำเสนอ การวัดและควบคุมค่า

ความชื้นในอากาศจึงไม่ได้ถูกดำเนนิการในงานวิจัยน้ีทำให้เครื่องวัดความชืน้ในอากาศไม่ถูกติดต้ัง 
 

ผลการศึกษา 
1. การทดสอบการทำงานของระบบ 

  1.1 การทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ผ่านหนา้จอ HMI 

   การทดสอบนี้เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบว่าสามารถทำงานได้ตามความตอ้งการหรือไม่ 

และทดสอบการตั้งค่าการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ให้สามารถทำการสื่อสารและส่งข้อมูลระหว่างต่ออุปกรณ์ได้  ขั้นตอน

แรกทำการสั่งการทำงานระบบผ่านหนา้จอ HMI และควบคุมการตัง้เวลาและสั่งการทำงานของวาล์วรดนำ้ผ่านหนา้จอ 

HMI ถ้าอุปกรณ์ท้ังหมดเชื่อมต่อสำเร็จข้อมูลจะถูกส่งมาให้หน้าจอ HMI และสามารถสั่งงานผ่านหน้าจอได้โดยมีเมนู

ดังนี้ “Control System”, “Temperature”, “Setting”, “Account” แสดงดังภาพท่ี 6  

ภาพท่ี 7 ก แสดงการทำงานของระบบผ่านทาง HMI โดยช่วงเวลาเร่ิมการให้น้ำจะทำตามท่ีระบบกำหนดไว้ 

จากนัน้ระยะเวลาในการให้น้ำจะถูกกำหนดจากความชื้นในดินท่ีวัดได้ตามภาพท่ี 7ข เงื่อนไขของการกำหนดช่วงเวลา

แสดงดังตารางท่ี 1  
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ภาพที ่5 การตดิตัง้ระบบและอปุกรณต์่าง ๆ ในโรงเรือน 

 

 

 

ภาพที่ 6 หนา้จอแสดงผล HMI ท่ีออกแบบไว้ 

 

  

ก. กำหนดช่วงเวลาเร่ิมการให้นำ้ ข. กำหนดระยะเวลาในการให้น้ำ 

ภาพที่ 7 แสดงการทำงานของระบบผ่านทาง HMI 
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ตารางที่ 1 เงื่อนไขของการกำหนดช่วงเวลาการให้นำ้ 

ความช้ืนในดิน เวลาที่ให้นำ้ ปริมาณน้ำ 

0-39 % 40 นาท ี 500 มลิลลิิตร 

40-49 % 30 นาที 375 มิลลลิิตร 

50-69 % 20 นาที 250 มิลลิลติร 

70-100% ไม่ทำงาน 0 มิลลิลติร 

 

ภาพท่ี 8 แสดงการแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นในดินท้ังสองจุดและค่าอุณหภูมิในอากาศ  ภาพท่ี 9 คือหน้า 

data logger ท่ีเก็บข้อมูลของระบบ เช่น เวลา , อุณหภูมิอากาศ , ความชื้นภายดิน ,อุณหภูมิภายในดิน สถานะการทำงาน

ของวาล์วรดน้ำ เป็นตน้ ซึ่งจะถูกเก็บรูปของตารางอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลเหล่านี้สามารถถูกเก็บในอุปกรณ์เก็บข้อมูลต่าง ๆ 

ผ่านทางพอร์ต USB ของหนา้จอทัสกรีนไดซ้ึ่งสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ได้จัดการในรูปแบบต่าง ๆ บนคอมพิวเตอร์ได ้
 

 
ภาพที่ 8 แสดงการทำงานของระบบผ่านทาง HMI 

 

 
ภาพที่ 9 แสดงการทำงานของระบบผ่านทาง HMI 

 

1.2 การทดสอบการวัดค่าและการควบคุมของระบบ 

  จากภาพท่ี 10 เป็นตัวอย่างกราฟแสดงค่าความชื้นในดินจุดท่ี 1 (H1) จุดท่ี 2 (H2) อุณหภูมใินดินจุดท่ี 1 

(T1) จุดท่ี 2 (T2) อุณหภูมิในอากาศ (T3)  และการทำงานของโซลินอยด์วาล์วในระยะเวลา 1 อาทิตย์ สังเกตได้ว่ากราฟค่า

ความชื้นในดินจะอยู่ท่ีประมาณ 47 – 60 % ซึ่งเป็นความชื้นท่ีเหมาะสมแต่การเจริญเติบโตของต้นแตงโมซึ่งความชื้นท่ี

เพิ่มขึ้นมีผลมาจากการทำงานของโซลินอยด์วาล์ว ท้ังสอง 2 ตัว ท่ีได้ตั้งเวลาการทำงานท่ี เวลา 06.00 น. และ 17.00 น. 

ซึ่งจะทำให้ความชื้นภายในดินเพิ่มขึน้ในช่วงเวลาท่ีทำการรดนำ้และค่อย ๆ ลดลงตามเวลาท่ีผ่านไป 
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ก. กราฟค่าความชื้น 

 
ข. กราฟค่าอุณหภูมิ 

 
ค. กราฟการทำงานของโซลินอยด์วาล์ว 

ภาพที่ 10 แสดงค่าการวัดและการควบคุมของระบบ 

 

1.3 การทดสอบการเข้าถึงขอ้มูลท่ีหนา้จอ HMI ผ่านสมาร์ทโฟน 

  การทดสอบการเข้าถึงข้อมูลท่ีอยู่ภายในหน้าจอผ่านสมาร์ทโฟนด้วยแอปพลิเคชัน HMI client  

โดยหลักการ Remote Monitoring ผู้ใช้งานจะสามารถควบคุมระบบเมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย (Wi-Fi)  โดยเร่ิมจาก

ทำการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน HMI Client ของผลิตภัณฑ์ Samkoon ซึ่งเป็นแบรนด์ของจอ HMI ท่ีใช้งาน โดยทำการกรอก 

ID-User และ Password ดังแสดงในภาพท่ี 11ก โดย ID-User และ Password สามารถได้รับหลังจากมีการลงทะเบียนกับ 

Samkoon โดยใช้ Serial number ของจอ HMI ท่ีใช้งาน  หลังจากนั้นให้ทำการเลือก Device ท่ีต้องการควบคุมตาม 

ภาพท่ี 11ข  จากนัน้บนสมาร์ทโฟนจะปรากฏหนา้ปฏบัิตกิารเดียวกับท่ีแสดงบนหนา้จอ HMI แสดงดังภาพท่ี 11ค 
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(ก) (ข) (ค) 

ภาพที่ 11 ผลการทดสอบการเขา้ถึงข้อมูลท่ีอยู่ภายในหนา้จอผ่านสมาร์ทโฟน 

 

2. ผลการเพาะปลูกแตงโมด้วยระบบที่นำเสนอ 

ผลการทดลองเพาะปลูกแตงโมของโรงเรือนท่ีใช้ระบบท่ีนำเสนอและไม่ได้ใช้ระบบถูกแสดงในส่วนนี้   

ระยะเวลาในการทดลองคือ 40 วันท้ังสองโรงเรือน  จำนวนต้นแตงโมท่ีเพาะปลูกท้ังหมด 8 ต้นในแต่ละโรงเรือน  

ตารางท่ี 2 แสดงตัวอย่างผลแตงโมจากการเพาะปลูกโดยใช้ระบบท่ีนำเสนอ ความยาวของผลผลิต ณ วันท่ี 40 ของ

การเพาะปลูกอยู่ท่ีประมาณ 9 – 13 ซม.  ตารางท่ี 3 แสดงตัวอย่างผลแตงโมจากการเพาะปลูกโดยโรงเรือนท่ีไม่ใช้

ระบบท่ีนำเสนอหรือใชว้ิธีดั้งเดิม (เป็นวธีิการให้น้ำโดยอาศัยประสบการณ์ของเกษตรกรผ่านการรดนำ้โดยใช้สายยาง) 

ความยาวของผลผลิต ณ วันท่ี 40 ของการเพาะปลูกอยู่ท่ีประมาณ 3 – 7 ซม.  จากผลการทดลองสามารถบอกได้ว่า

ผลิตผลท่ีได้จากการเพาะปลูกโดยระบบท่ีนำเสนอนั้นทำให้การเติบโตของขนาดแตงโมรวดเร็วกว่าโรงเรือนท่ีไม่ใช้

ระบบโดยผลมีขนาดใหญ่กว่า 2-3 เท่า ณ ระยะเวลาปลูกเดียวกัน  และจำนวนการติดผลในช่วงเวลาเดียวกันมี

มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญด้วย 
 

ตารางที่ 2 ตัวอย่างผลผลิตจากการเพาะปลูกโดยระบบท่ีนำเสนอ 

ผล

ที ่
ภาพผลผลิต 

ความ

ยาว 

(ซม.) 

ผลที ่ ภาพผลผลิต 

ความ

ยาว 

(ซม.) 

ผลที ่ ภาพผลผลิต 

ความ

ยาว 

(ซม.) 

1 

 

11.2 2 

 

9.5 3 

 

12.4 
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ตารางที่ 3 ตัวอย่างผลผลิตจากการเพาะปลูกโดยไม่ใช้ระบบท่ีนำเสนอ (ดัง้เดิม) 

ผล

ที ่
ภาพผลผลิต 

ความ

ยาว 

(ซม.) 

ผลที ่ ภาพผลผลิต 

ความ

ยาว 

(ซม.) 

ผลที ่ ภาพผลผลิต 

ความ

ยาว 

(ซม.) 

1 

 

3.3 2 

 

5.2 3 

 

6.4 

 

 

สรุปผลและอธิปรายผล 
ระบบท่ีนำเสนอประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านการวัด ควบคุม อัตโนมัติ และไอโอทีมาใช้จัดการควบคุมการให้

น้ำในการเพาะปลูกแตงโม  ตัวควบคุมแบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกทำงานร่วมกับเซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดนิ อุณหภูมิ

ในดินและอุณหภูมิอากาศ ระบบสามารถวัดความชื้นและอุณหภูมิและควบคุมการให้น้ำในการเพาะปลูกอย่างมี

เสถียรภาพ  การแสดงผลและการสั่งการสามารถดำเนินการผ่านอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ ได้ เช่น สมาร์ทโฟน การทดสอบ

ระบบท่ีนำเสนอจัดทำการเพาะปลูกในโรงเรือนจริงและเปรียบเทียบระหว่างการเพาะปลูกโดยใช้ระบบท่ีนำเสนอและใช้วิธี

ดั้งเดิม  เมื่อเวลาผ่านไป 40 วันผลิตผลท่ีได้จากการเพาะปลูกโดยระบบท่ีนำเสนอนั้นมกีารเติบโตรวดเร็วกว่าโรงเรือนท่ีใช้

วิธีดั้งเดิมโดยท่ีระยะเวลาปลูกเดียวกันผลมีขนาดใหญ่กว่า 2-3 เท่า จำนวนการติดผลในช่วงเวลาเดียวกันมีมากกว่า 

ดังนัน้จึงสรุปได้ว่าการประยุกต์ใช้ตัวควบคุมแบบพีแอลซีและเทคโนโลยไีอโอทีสามารถส่งเสริมการเพาะปลูกแตงโมอย่าง

มีนัยสำคัญ  ระบบนี้ใช้งบประมาณ 9000 บาทครอบคลุมการปลูก 10 ตารางเมตร ถ้าในการปลูกจริงมีอาณาเขตแปลง

ปลูกท่ีกว้างกว่าจะทำให้เคร่ืองมือวัดความชื้นและอุณหภูมิในดินและระบบท่อมีจำนวนมากขึ้นแตส่่วนระบบควบคุมยังคง

ไม่เพิ่มขึ้น ดังนั้นส่งผลให้งบประมาณเพิ่มขึ้นจากงบเร่ิมต้นไม่มากนักทำให้มีการคุ้มทุนได้ไนระยะอันสั้น  ในการทำวิจัย

คร้ังต่อไปการประยุกต์ใชร้ะบบท่ีนำเสนอในการเพาะปลูกแตงโมในฤดูกาลต่าง ๆ จะถกูทดสอบ 
 

กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ท่ีให้ความอนุเคราะห์ร่วมมือ ช่วยเหลือและ

สนับสนุนอุปกรณ์ในการวจิัย  
 

เอกสารอ้างอิง 
1. นราธิป ทองปาน และ ธนาพัฒน์ เท่ียงภักดี “ระบบรดน้้าอัตโนมัติผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย” 
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การศึกษาการควบคุมแรงเฉื่อยเสมือนและการควบคุมความถี่โหลดของไมโครกริดด้วยแหล่ง 

กำเนิดไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ด้วยตัวควบคุมพีไอหาค่าเหมาะสมท่ีสุดด้วยอัลกอริทมึห่ิงห้อย  

The study of virtual inertia control and load frequency control of microgrid by 

photovoltaic generation using PI controller optimized by firefly algorithm  
 

จงลักษณ์ พาหะซา1*, ขวัญจิรา สารสุวรรณ1์, ณรงค์ฤทธิ์ ต้องรักชาต1ิ และ กมลลักษณ์ เถิงคำ1 

Jonglak Pahasa1*, Khwanjira Sarasuwan1, Narongrit Tongrakchat1 and Kamonlak Thoengkham1 
 

บทคัดย่อ 
 การเพิ่มขึ้นของแหล่งจ่ายพลังงานทดแทน เช่น เคร่ืองกำเนิดไฟฟ้าพลังลม และเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้าพลัง

แสงอาทิตย์ ซึ่งเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากำลังด้วยอุปกรณ์แปลงผันอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ส่งผลให้ระบบไฟฟ้ากำลังมีความ

เฉื่อยลดลง ทำให้อัตราการเบ่ียงเบนของความถี่มีค่าสูงขึ้น อาจส่งผลให้ระบบไฟฟ้ากำลังมีโอกาสเกิดไฟฟ้าดับเป็น

บริเวณกว้างได้ งานวิจัยนี้ จะทำการศึกษาการควบคุมแรงเฉื่อยเสมือนและการควบคุมความถี่โหลดของไมโครกริด 

ด้วยแหล่งกำเนิดไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ท่ีไม่มีตัวกักเก็บพลังงานแบตเตอร่ี ตัวควบคุมท่ีใช้เป็นตัวควบคุม พีไอ ท่ีหาค่า

เหมาะสมท่ีสุดด้วยอัลกอริทึมหิ่งห้อย ผลการศกึษาแสดงให้เห็นว่า แหล่งกำเนดิไฟฟา้พลังแสงอาทิตย์ สามารถ เพิ่มแรง

เฉื่อยเสมอืนและลดการแกว่งของความถี่ของไมโครกริดได้อย่างดี 
 

คำสำคัญ: การควบคุมแรงเฉื่อยเสมือน, การควบคุมความถี่โหลด, ไมโครกริด, แหล่งกำเนิดไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์, 

ตัวควบคุมพไีอ, อัลกอริทึมหิ่งห้อย 
 

Abstract  
 The increase of intermittent renewable energy resources, such as wind power and photovoltaic 

generations which are connected to the power systems by electronic power convertor, reduce the power system 

inertia and increase the rate of change of frequency. These low inertia and high rate of change of frequency may 

cause a blackout in the power systems. This paper proposes the study of virtual inertia control and load frequency 

control of microgrids by photovoltaic generation without battery energy storage.  The controller used is a 

proportional-integral (PI) controller. The PI parameters are optimized by the firefly algorithm. The study results 

shown that on results shown that photovoltaic generation is able to improve virtual inertia control and load 

frequency control of microgrids successfully. 
 

Keywords:   Virtual inertia control, load frequency control, microgrid, photovoltaic generator, PI controller, firefly 

algorithm 
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บทนำ 

การเพิ่มขึ้นของแหล่งจ่ายพลังงานทดแทน เช่น เคร่ืองกำเนิดไฟฟ้าพลังลม และเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้าพลัง

แสงอาทิตย์ ซึ่งเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากำลังด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทำให้ระบบไฟฟ้ากำลังมี

ความเฉื่อย (Inertia) ลดลง ซึ่งโดยปกติความเฉื่อยนี้ได้มาจากเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส [1-2] การเพิ่มแรงเฉื่อย

เสมอืนทำได้หลายวธีิ ยกตัวอย่างเช่นการตดิตัง้อุปกรณ์กักเก็บพลังงานเพื่อเพิ่มแรงเฉื่อยเสมอืนให้กับระบบไมโครกริด 

[1-2] อย่างไรก็ตามอุปกรณ์กักเก็บพลังงานเช่นแบตเตอร่ีมีข้อเสียคือ ต้องใช้เงินลงทุนในการซื้ออุปกรณ์กักเก็บ

พลังงาน และเมื่อหมดอายุการใช้งานก็ไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้ ดังนั้นการประยุกต์ใช้สมาร์ทโหลดเช่น 

เคร่ืองปรับอากาศอนิเวอร์เตอร์ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีน่าสนใจ  

นอกจากนี้ การติดตั้ง เคร่ืองกำเนิดไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ในบางพื้นท่ี ยังเป็นการติดตั้งแบบไม่ดได้ส่ง

พลังงานท่ีผลิตเกินเข้าสู่ระบบ หากพลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตได้มากกว่าที่ใชง้าน ก็ต้องท้ิงส่วนท่ีเกินนัน้ไป ไม่สามารถ

ส่งคืนให้ระบบได้ ดังนั้นหากสามารถประยุกต์ใช้ เคร่ืองกำเนิดไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โดยการลดกำลังผลิตบางส่วน 

(De-load) แล้วให้แหล่งจ่ายพลังแสงอาทิตย์นี้ สามารถเพิ่มแรงเฉื่อยเสมอืน และลดการแกว่งของความถี่ระบบไฟฟ้า

กำลังได้ ก็จะเป็นประโยชน์ของแหล่งจ่ายพลังงานทดแทนอีกด้านหนึ่ง ท้ังนี้ยังสามารถลดการใช้อุปกรณ์กักเก็บ

พลังงานแบตเตอร่ีซึ่งมีราคาแพงและยังไม่สามารถทำลายเศษซากจากอุปกรณ์ท่ีหมดอายุได้ 

งานวิจัยนี้ จะทำการศึกษาการควบคุมแรงเฉื่อยเสมือนและการควบคุมความถี่โหลดของไมโครกริดด้วย

แหล่งกำเนิดไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ท่ีไม่มีตัวกักเก็บพลังงานแบตเตอร่ี ตัวควบคุมท่ีใช้เป็นตัวควบคุมพีไอ ท่ีหาค่า

เหมาะสมท่ีสุดด้วยอัลกอริทึมหิ่งห้อย ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า แหล่งกำเนิดไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ สามารถ เพิ่ม

แรงเฉื่อยเสมอืนและลดการแกว่งของความถี่ของไมโครกริดได้อย่างดี 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อทำการศึกษาการควบคุมแรงเฉื่อยเสมือนและการควบคุมความถี่โหลดของไมโครกริดด้วยแหล่งกำเนิด

ไฟฟา้พลังแสงอาทิตย์ท่ีไม่มีตัวกักเก็บพลังงานแบตเตอร่ี ตัวควบคุมท่ีใชเ้ป็นตัวควบคุมพไีอ ท่ีหาค่าเหมาะสมท่ีสุดดว้ย

อัลกอริทึมหิ่งห้อย ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า แหล่งกำเนิดไฟฟ้าพลังแสงอาทติย์ สามารถ เพิ่มแรงเฉื่อยเสมอืนและ

ลดการแกว่งของความถี่ของไมโครกรดิได้อย่างดี 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

1. หลักการพื้นฐานของการควบคุมความถี่โหลด [4] 

เสถียรภาพความถี่ (frequency stability) หมายถึง ความสามารถในการรักษาความถี่ซิงโครนัส ของระบบไฟฟ้า

กำลังให้อยู่ในช่วงท่ียอมรับได้เมื่อเกิดความไม่สมดุล ระหว่างกำลังไฟฟ้า ที่สร้างจากเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้า และความ

ตอ้งการกำลังไฟฟ้าที่โหลด ความไม่สมดุลของกำลังไฟฟ้า จะทำให้เกดิความแตกต่างระหว่างความถี่ระบบและความถี่

ซิงโครนัส หรือเรียกว่า การเบ่ียงเบนความถี่ (frequency deviation) เมื่อการเบ่ียงเบนความถี่ท่ีเกิดขึ้น มีค่ามากกว่า  

การเบ่ียงเบนความถี่ท่ียอมรับได้ จะส่งผลเสียต่ดคุณภาพกำลังไฟฟ้า และการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับใน

ระบบได้ ดังนัน้ จึงจำเป็นตอ้งมกีารควบคุมความถี่ของระบบให้อยู่ในช่วงท่ียอมรับได้ 

ภาพท่ี 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังไฟฟ้าท่ีผลิตและความตอ้งการกำลังไฟฟ้าท่ีโหลดต่อการเปลี่ยนแปลง

ความถี่ โดยเปรียบเทียบได้กับเคร่ืองชั่งน้ำหนักระหว่างกำลังการผลิตและความตอ้งการกำลังไฟฟา้ของโหลด ซึ่งอธิบาย

ได้ดังนี้ 
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ภาพท่ี 1 (ก) แสดงให้เห็นว่าเมื่อเคร่ืองชั่งอยู่ในสภาพสมดุล กล่าวคือกำลังไฟฟ้าท่ีผลิตเท่ากับกำลังไฟฟ้าท่ี

โหลด ทำให้ความถี่ของระบบเท่ากับความถี่ซิงโครนัส ในท่ีน้ีให้เท่ากับ 50 เฮิรตซ์  

ภาพท่ี 1 (ข) แสดงให้เห็นว่าเมื่อกำลังไฟฟ้าท่ีโหลดน้อยกว่ากำลังไฟฟ้าท่ีผลิต ทำให้เคร่ืองชั่งเอียงลงมา

ทางด้านของกำลังไฟฟา้ที่ผลิต เป็นผลให้ความถี่ระบบเพิ่มขึ้นมากกว่า 50 เฮิรตซ์  

ภาพท่ี 1 (ค) แสดงให้เห็นว่าเมื่อกำลังไฟฟ้าท่ีโหลดมากกว่ากำลังไฟฟ้าท่ีผลิต ทำให้เคร่ืองชั่งเอียงลงมา

ทางด้านของกำลังไฟฟา้ที่โหลด เป็นผลให้ความถี่ระบบลดลงน้อยกว่า 50 เฮิรตซ์  
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(ข)      (ค) 

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังไฟฟา้ทีผ่ลิตและกำลังไฟฟา้ที่โหลดต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่ 

(ก) กำลังไฟฟา้ทีโ่หลดเท่ากับกำลังไฟฟา้ท่ีผลิต (ข) กำลังไฟฟา้ท่ีโหลดนอ้ยกว่ากำลังไฟฟา้ที่ผลิต 

(ค) กำลังไฟฟา้ทีโ่หลดมากกว่ากำลังไฟฟา้ทีผ่ลิต 
 

 

2. หลักการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ 

2.1 คุณลักษณะและแบบจำลองแผงเซลล์แสงอาทิตย์ [5] 

  โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นอุปกรณ์ท่ีมีลักษณะไม่เป็นเชิงเส้นและสามารถแสดงด้วยแบบจำลอง

แหล่งจ่ายกระแส ดังแสดงในรูปท่ี 2 คุณลักษณะ I V−  ของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นการละเลยความต้านทาน

อนุกรมภายใน สามารถแสดงได้ดังสมการ  
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mod

exp 1o
o p g p sat rsh

qV
I N I N I I

AKT

   
= − − −  

   

     (1) 

เมื่อ  
oI  คอื กระแสด้านออกของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

oV  คือ แรงดันด้านออกของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

gI  คือ กระแสท่ีผลิตได้ภายใต้ความเข้มแสงท่ีมี 

satI  คือ กระแสอ่ิมตัวย้อนกลับ 

q  คือ การประจุของอิเล็กตรอน 

K  คือ ค่าคงท่ีของโบลซ์มันน์ (Boltzmann) 

A  คือ ค่าแฟกเตอร์อุดมคต ิ

 

gI

dI

D

rshI

shR

sR

oR
oV

oI

 
ภาพที ่2 วงจรสมมูลของโมดูลของแผงเซลล์แสงอาทิตย ์ 

 

modT  คือ อุณหภูม ิ(K) ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

pN  คือ จำนวนเซลล์ที่ขนานกัน 

rshI  คือ กระแสเนื่องจากความต้านทานชันท์ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยกระแสอิ่มตัว ของแผง

เซลล์แสงอาทิตย์ จะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิดังสมการ 

3

mod

mod mod

1 1
exp

g

sat or

r r

qET
I I

T KT T T

   
= −   

     

     (2) 

( )mod
1000

i
g sc t r

S
I I I T T= + −       (3) 

เมื่อ  orI  คือ กระแสอ่ิมตัวท่ี rT  

rT  คือ อุณหภูมิอ้างองิ (K) 

gE  คือ ค่าพลังงานแถบช่องว่าง (Band gap energy) 

tI  คือ สัมประสิทธ์ิอุณหภูมิกระแสลัดวงจร 

scI  คือ กระแสลัดวงจรของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ โดยกระแสเนื่องจากความตา้นทานชันท์หา

ค่าดังสมการ  

( )rsh o s shI V N R=        (4) 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

เมื่อ  
sN  คือ จำนวนของเซลล์อนุกรม 

shR  คือ ความตา้นทานชันท์ภายในของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย ์

 

ภาพท่ี 3 (ก) และ (ข) แสดงการจำลองเส้นโค้งกระแส-แรงดัน ( I V− ) และเส้นโค้งกำลัง-แรงดัน ( )P V−  

ของโมดูลแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จากเส้นโค้งนี้ แสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะด้านออกของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ไม่เป็น

เชงิเส้นและมีผลกระทบสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงของความเข้มแสงแดด 

4

6

3
2
1 

  
 
 
 
 
  
 
 
  

 (
A
)
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               (V)

5 2015 250
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(ก) 

60

40
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               (V)
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(ข) 

ภาพที่ 3 เส้นโค้งคณุลักษณะของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ก) I V−  (ข) P V−  
 

วิธีวิทยาการวจิัย 
1. ระบบไมโครกริดที่ใชใ้นการศกึษา 

 แบบจำลองเชงิเส้นของระบบไมโครกริดท่ีใช้ในการศึกษาแสดงดังรูปท่ี 4 ซึ่งระบบประกอบด้วย ฟาร์มกังหัน

ลมขนาด 6 เมกกะวัตต์ (0.3 pu) เคร่ืองกำเนิดไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ขนาด 6 เมกกะวัตต์ (0.3 pu) กลุ่มโหลดขนาด 

16 เมกกะวัตต์ (0.8 pu) โรงไฟฟ้าดีเซลล์ท่ีสามารถควบคุมความถี่ได้ขนาด 8 เมกกะวัตต์ (0.40 pu)  ค่าฐานของระบบ

คือ 20 เมกกะวัตต์ [4] ความถี่ฐานของระบบคือ 50 Hz และเนื่องจากกำลังไฟฟ้าท่ีไม่สม่ำเสมอซึ่งสร้างจากฟาร์ม

กังหันลมและการเปลี่ยนแปลงโหลด ทำให้เกิดการแกว่งของความถี่ในระบบ เพื่อลดการแกว่งของความถี่ จึงมีการ

ควบคุมกำลังไฟฟา้ผลิตของระบบเคร่ืองกำเนิดไฟฟา้พลังแสงอาทิตย์ โดยใช้ตัวควบคุมพีไอท่ีหาค่าเหมาะสมท่ีสุดด้วย

อัลกอริทึมหิ่งห้อย 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

2. ผลตอบสนองความถี่ของระบบไมโครกริด 

 ภาพท่ี 4 แสดงแบบจำลองเชิงเส้นของระบบไมโครกริดท่ีใช้ในการศึกษา การเบ่ียงเบนความถี่ (frequency 

deviation: f ) หาได้จากการพจิารณากฏของความเฉื่อย (role of inertia), การหน่วง (damping), และความไม่เท่ากัน

ของกำลังไฟฟ้า (miss-match power) ระหว่างกำลังไฟฟ้าท่ีผลิตได้ (generated power) และกำลังไฟฟ้าท่ีต้องการใช้ 

(demanded power) ซึ่งสามารถแสดงได้ดังสมการ 

 

generated power demandedpower

1

2
DS PV WTG Loadf P P P P

H s D

 
  =  +  +  −
 +
 

      (5) 

 

กำลังไฟฟ้าท่ีผลิตได้สุทธิ (net power generated) คือผลรวมของกำลังไฟฟ้าจากเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้าดีเซลล์ 

(
DSP ), เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังแสงอาทติย์ (

PVP ), เครื่องกำเนดิไฟฟา้พลังลม (
WTGP ) ซึ่งสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้า

ให้กับความต้องการของโหลด ( LoadP ) โดยค่าคงท่ีแรงเฉื่อยเสมือนของไมโครกริด (microgrid with cumulative 

inertia constant: H ), สัมประสิท ธ์ิการหน่วง (damping coefficient: D ) ท่ี เพิ่ มขึ้น  จะเป็นตัวทำให้อัตราการ

เปลี่ยนแปลงของ RoCoF มคี่าน้อยลง  

 

1

2H s D+
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LoadP

f

WTGP

Load

PVP

 DSP

Wind turbine

generator
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generator

1

1tT s +

1

1gT s +
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s

Integral TurbineGovernor

Diesel power plant
droop

SaturationGRC

Inverter

1

1 WTGsT+

Inverter

1

1 PVsT+

1

R

VIK

Control of  PV inverter for VIE 

and frequency regulation

RoCoF

Virtual inertia (RoCoF) control loop

du

dt

Load damping control loop

DK

 

ภาพที่ 4 แสดงแบบจำลองเชงิเส้นของระบบไมโครกรดิท่ีใชใ้นการศึกษา 

 

3. การควบคุมแรงเฉื่อยเสมอืนของระบบไมโครกริด 

การควบคุมแรงเฉื่อยเสมือนของระบบไมโครกริดจะสัมพันธ์กับการควบคุมอัตราการเบ่ียงเบนของความถี่ 

(rate of change of frequency: RoCoF) ของระบบไมโครกริด ซึ่งผลตอบสนอง RoCoF ของไมโครกริด (ดูภาพท่ี 4) 

สามารถกำหนดได้เป็น [2-3] 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

( ) ( )
( / ) ,

pre

pre

pre

f t f Tdf
RoCoF Hz s t T

dt t T

−
= = = 

−
      (6) 

เมื่อ  t   คือ เวลาการจำลองปัจจุบัน  

preT   คือ เวลาการจำลองเอาท์พุตล่าสุด  

( )f t   คือ ความถี่ท่ีเวลา t   

( )pref T   คือ ความถี่ท่ีเวลา preT . 

 

4. การควบคุมแรงเฉื่อยเสมอืนและการควบคุมความถี่โหลดโดยใช้การผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย ์

 ภาพท่ี 5 แสดงการควบคุมแรงเฉื่อยเสมือนและการควบคุมความถี่โหลดโดยใช้การผลิตไฟฟ้าจากพลัง

แสงอาทิตย์ ภาพท่ี 6 แสดงแบบจำลองเชงิเส้นอย่างง่ายของเครื่องกำเนดิไฟฟา้พลังแสงอาทิตย์ท่ีเชื่อต่อกับไมเครกริด

เพื่อเพิ่มแรงเฉื่อยเสมอืน 

 

PV inverter

1

1 invsT+

MG

PVP

MPPTP

d
dt

fVIK

DK

VIE

PVP

Opr

PVP
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ภาพที่ 5 การควบคุมแรงเฉื่อยเสมอืนและการควบคุมความถี่โหลดโดยใชก้ารผลิตไฟฟา้จากพลัง

แสงอาทติย์ 

 

MPPT

ISO
Boost

DC/DC

Converter

ocV

refI

scI
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1invT s +

DC/AC 
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ภาพที่ 6 แบบจำลองเชงิเส้นอย่างง่ายของเครื่องกำเนดิไฟฟ้าพลังแสงอาทติย์ท่ีเชื่อต่อกับไมเครก

ริดเพือ่เพิ่มแรงเฉื่อยเสมอืน 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

5. การหาพารามเิตอร์พีไอที่เหมาะสมด้วยอัลกอริทึมหิ่งห้อย 

งานวจิัยนี้จะใช้อัลกอริทึมหิ่งห้อย (firefly algorithm: FA) [5] ทำการหาค่าพารามเิตอร์ของตัวควบคุมพไีอดีท่ี

เหมาะสมท่ีสุด โดยวัตถุประสงค์ของการควบคุมคือ การหาค่าน้อยสุดของการเบ่ียงเบนความถี่ ( )f  และค่าน้อยสุด

ของการเบ่ียงเบนของอัตราการเปลี่ยนแปลงความถี่ ( )RoCoF  พร้อมท้ังรักษาการเบ่ียงเบนของอุณหภูมิห้องให้

เปลี่ยนแปลงในช่วงท่ียอมรับได้ ปัญหาการหาค่าเหมาะสมสามารถตั้งสมการได้เป็น 

  

( )1 1 2Minimize ( ) ( )
final

init

t

t
J w f t w RoCoF t dt=  +       (7) 

 

Subject to  min max

P P PK K K   

min max

I I IK K K   

 

เมื่อ  1w  และ 2w  คือ เวกเตอร์นำ้หนัก,  

t  คือเวลาในการจำลอง,  

initt  และ finalt  คือเวลาเร่ิมตน้และเวลาสิน้สุดของการจำลอง ตามลำดับ  
min

PK  และ max

PK  คอืพารามเิตอร์ต่ำสุดและสูงสุดของการค้นหาของ 
PK  

min

IK  และ max

IK  คอืพารามเิตอร์ต่ำสุดและสูงสุดของการค้นหาของ 
IK  

ขั้นตอนการทำงานของอัลกอริทึมหิ่งห้อยแสดงดังรูปท่ี 7 สังเกตวา่   คือพารามิเตอร์ท่ีได้จากการ

สุ่ม, 0  คือความน่าดงึดูดในการวนซ้ำรอบท่ี 0, และ   คือค่าสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนแสงของอัลกอริทึมหิ่งห้อย [5] 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

1.                                               

        

      

   

                               

                  =                       

                                       
                      (7)

1.                                                                              (19)
2.                                      
3.                                                  

, , ,, , , 1, 2P n I n D nK K K n =

                                                    

1.                                                            ,                     , 0,     ,

,P IK K

2.                                       

                  =                   + 1

2.                          = 0

                                      

 

ภาพที่ 7 ขั้นตอนการหาพารามเิตอร์ท่ีเหมาะสมของอัลกอริทึมหิ่งห้อย 

 

 
ภาพที ่8 เส้นโค้งการลู่เข้าของอัลกอริทึมหิ่งห้อย 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

ผลการศึกษา 
งานวิจัยนี้ จะทำการศึกษาการควบคุมแรงเฉื่อยเสมือนและการควบคุมความถี่โหลดของไมโครกริดด้วย

แหล่งกำเนิดไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ท่ีไม่มีตัวกักเก็บพลังงานแบตเตอร่ี ตัวควบคุมท่ีใช้เป็นตัวควบคุมพีไอ ท่ีหาค่า

เหมาะสมท่ีสุดด้วยอัลกอริทึมหิ่งห้อย 

ระบบไมโครกริดดังภาพท่ี 4 ถูกใช้เพื่อทดสอบวิธี ท่ีนำเสนอ ด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink โดย

พารามเิตอร์ของอัลกอริทึมหิ่งห้อยและพารามิเตอร์การค้นหา คือจำนวนหิ่งห้อย = 20, จำนวนรอบการวนซ้ำสูงสุด = 

100, 0.5 = , 
0 0.1 = , และ 1 =  เส้นโค้งการลู่เข้าของอัลกอริทึมหิ่งห้อยแสดงดังภาพท่ี 8 พารามิเตอร์พีไอดีท่ีได้

คือ 98.9113PK =  และ 
1 50.202IK =  

ภาพท่ี 9 แสดงโหลดแบบสุ่มท่ีใช้ในการศึกษา ความเข้มแสงอาทิตย์ท่ีใช้ในการศึกษา และกำลังไฟฟ้าจากเคร่ือง

กำเนดิไฟฟ้าพลังลมท่ีใชใ้นการศึกษา  

โดยในการจำลองจะสมมุตให้ (ดูรูปท่ี รูปท่ี 9 (ค))  

(1) ทำการปลดเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้าพลังลมท่ีเวลา 200 s ขนาด 0.05 pu ในกรณีนี้แหล่งจ่ายลดลง ดังนั้นความถี่ 

หรือ RoCoF อยู่ด้านลบ  

(2) ทำการเชื่อมต่อเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้าพลังลมท่ีเวลา 400 s ขนาด 0.05 pu ในกรณีนี้แหล่งจ่ายเพิ่มขึ้น ดังนั้น

ความถี่ หรอื RoCoF อยู่ด้านบวก 
 

 
(ก) โหลดแบบสุ่มท่ีใชใ้นการศึกษา 

 
(ข) ความเข้มแสงอาทติย์ท่ีใชใ้นการศึกษา 

 
(ค) กำลังไฟฟา้จากเครื่องกำเนดิไฟฟ้าพลังลมท่ีใชใ้นการศึกษา 

ภาพที ่9 กรณศีกึษา  
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

 ผลการจำลองของวิธีนำเสนอซึ่งเป็นตัวควบคุมพไีอท่ีหาค่าเหมาะสมด้วยอัลกอริทึมหิ่งห้อย (เรียกว่าวธีิ FA-

PI) โดยผลการจำลองของวิธีนำเสนอ FA-PI แสดงดังภาพท่ี 10 ซึ่งประกอบด้วย การเบ่ียงเบนความถี่ RoCoF และ 

กำลังไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายพลังแสงอาทิตย์ ซึ่งจากภาพท่ี 10 (ค) จะเห็นว่ากำลังไฟฟ้าจากการผลิตกำลังไฟฟ้าสูงสุด

ของเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ( MPPT

PVP ) จะมคี่าสูงกว่ากำลังไฟฟ้าท่ีเคร่ืองกำเนดิไฟฟา้พลังแสงอาทิตย์ส่งไป

ยังไมโครกรดิ ( MG

PVP ) เนื่องจากช่วงกำลังท่ีแตกต่าง ซึ่งงานวจิัยนี้ตัง้ค่าไวท่ี้ 0.05 pu 

จากภาพท่ี 10 (ค) แสดงให้เห็นว่ากำลังไฟฟ้าของ PV ในการควบคุมความถี่ ต่ำว่ากำลังไฟฟ้าในกรณี MPPT 

แสดงให้เห็นว่า การท่ี PV จะทำการควบคุมความถี่นั้น ต้องยอมจ่ายกำลังไฟฟ้าต่ำกว่าท่ีความสามารถท่ี PV จ่ายได้

สูงสุด แสดงว่า ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟา้ของ PV แย่ลง อย่างไรก็ตามในสถานท่ีบางแห่งการผลิตกำลังไฟฟ้าจาก 

PV อาจมปีริมาณมาก จนทำให้สามารถลดกำลังการผลิตไฟฟา้จาก PV เพื่อช่วยทำเสถียรภาพระบบไฟฟา้กำลังได้ 

ท้ังนี ้แมว้่ากำลังไฟฟ้าท่ีวธีิการนำเสนอ FA-PI ส่งให้ไมโครกรดิต่ำกว่า กำลังไฟฟา้สูงสุดท่ีเครื่องกำเนิดไฟฟา้พลัง

แสงอาทิตย์ผลิตได้ แต่วิธีนำเสนอ FA-PI ก็ยังรักษาการเบ่ียงเบนความถี่ ดังแสดงในรูปท่ี 10 (ก) และอัตราการ

เบ่ียงเบนของความถี่ (RoCoF) ดังแสดงในภาพท่ี 10 (ข) ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของแรงเฉื่อยเสมอืนในระบบไมโครกรดิ 

นอกจากนี้ ยังทำการเปรียบเทียบวิธีนำเสนอ FA-PI กับอีก 2 วิธี ได้แก่ No-PFR และ C-PI ซึ่งมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 

No-PFR : เป็นระบบท่ีไม่ได้ใชเ้ครื่องกำเนดิไฟฟา้พลังแสงอาทติย์ในการรักษาความถี่   

C-PI : เป็นตัวควบคุมพีไอท่ัวไป ซึ่งหาพารามิเตอร์พีไอได้ด้วยการใช้คำสั่ง “Tune” ในบล็อก “PID” ในโปรแกรม 

MATLAB/Simulink พารามิเตอร์ท่ีได้ คือ 0.1109PK =  และ 
1 0.1889IK =  

 

 
(ก) การเบ่ียงเบนความถี่ 
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(ค) กำลังไฟฟา้จากแหล่งจ่ายพลังแสงอาทติย์ 

ภาพที ่10 ผลการจำลองวธีินำเสนอ FA-PI 
 

 
(ก) การเบ่ียงเบนความถี ่
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(ข) RoCoF  

ภาพที ่11 ผลการจำลองเปรียบเทียบระหว่าง No-PFR, C-PI และ FA-PI 
 

ผลการจำลองเปรียบเทียบระหว่าง No-PFR, C-PI และ FA-PI แสดงดังภาพท่ี 11 ซึ่งจะเห็นว่าวิธีนำเสนอ 

FA-PI สามารถลดการเบ่ียงเบนของความถี่ และ RoCoF ของระบบก็ลดลงด้วย ท้ังน้ี วิธี C-PI กใ็ห้ผลการจำลองท่ี

ดีกว่าการไม่ใช้เครื่องกำเนดิไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ในการปรับปรุงความถี่ No-PFR  

 จากผลการจำลองท้ังหมดแสดงให้เห็นว่าวิธีนำเสนอ FA-PI ให้ผลการจำลองดีกว่าวิธี ท่ีนำมา

เปรียบเทียบท้ังสองวธีิอย่างชัดเจน 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
งานวิจัยนี้ ได้ทำการศึกษาการควบคุมแรงเฉื่อยเสมือนโดยการลดอัตราการเบ่ียงเบนของความถี่ (rate of 

change of frequency: RoCoF) และการควบคุมความถี่โหลดของไมโครกรดิดว้ยแหล่งกำเนิดไฟฟา้พลังแสงอาทติย์ท่ีไม่

มีตัวกักเก็บพลังงานแบตเตอร่ี ตัวควบคุมท่ีใช้เป็นตัวควบคุมพีไอท่ีหาค่าเหมาะสมท่ีสุดด้วยอัลกอริทึมหิ่งห้อย  

ผลการศกึษาและผลการจำลองแสดงให้เห็นว่า แหล่งกำเนดิไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ สามารถ เพ่ิมแรงเฉื่อยเสมือนและ

ลดการแกว่งของความถี่ของไมโครกริดได้อย่างดี  จากผลการจำลองท้ังหมดแสดงให้เห็นว่าวิธีนำเสนอให้ผล 

การจำลองดกีว่าวิธีท่ีนำมาเปรียบเทียบท้ังสองวธีิอย่างชัดเจน 
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การพัฒนาระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมจากเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศและ

คุณภาพน้ำโดยเทคโนโลยไีอโอที  

Iot-based development of air quality and water quality sensor-based environmental 

monitoring system 
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สัญญา ควรคิด1* 

Saowanee Arjnoi1, Thawatchai thongleaam1, Adisorn Keawpukdee1, Khanittha Salim1, Bopit Chainok1 and 

Sanya Kuankid1* 
 

บทคัดย่อ 
 ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่สำคัญและท้าทายสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง 

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ งานวิจัยนี้เสนอการนำ

เทคโนโลยีไอโอทีมาประยุกต์ในการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมจาก

เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศและคุณภาพน้ำที่สามารถตรวจสอบและบันทึกข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ การทำงานชุด

ตรวจสอบสภาพแวดล้อมฯ ประกอบด้วย 1) ชุดเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประกอบด้วยเซนเซอร์วัดความเร็วลม 

ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ PM2.5 ความขุ่นของน้ำ และสารละลายออกซิเจนในน้ำ 

2) บอร์ด ESP32 ทำหน้าที่วัดข้อมูลจากเซนเซอร์ และใช้เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบคลาวด์เพื่อส่งข้อมูลสภาพแวดล้อมผ่าน

โปรโตคอล MQTT 3) ไอโอทีคลาวด์ โดยนำข้อมูลไปแสดงผลที่แดชบอร์ดของ Node-RED และทำการบันทึกค่าไว้ใน 

Google Sheets ผลการทดลองพบว่าข้อมูลของชุดเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศและคุณภาพน้ำสามารถแสดงผลได้

แบบเรียลไทม ์ 
 

คำสำคัญ: ระบบตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม, เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ, เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำ, 

ESP32, Node-Red  
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Abstract  
 Natural resource and environmental issues are serious concerns for Thai society. The changing environment 

has a significant impact on both the environment and human health. This research presents the application of IoT 

technology to develop and determine the efficiency of an environmental monitoring system based on air and water 

quality sensors that can monitor and record data in real time. The work of the environmental monitoring unit consists 

of 1) a set of sensors to measure air quality. It consists of sensors to measure wind speed, wind direction, rainfall, 

temperature, humidity, air pressure, PM2.5, water turbidity, and oxygen solution in water. 2) The ESP32 board 

collects data from sensors and connects to the cloud in order to transmit environmental data via the MQTT protocol. 

3) IoT Cloud by displaying the data on the Node-RED dashboard and saving data in Google Sheets. The results 

showed that the data from the air quality and water quality sensors can be monitored in real time. 
 

Keywords: Environmental monitoring system, Air quality sensor, Water quality sensor, ESP32, Node-RED 
 

บทนำ 
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่สำคัญและท้าทายสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง  

การเกิดภาวะโลกร้อนที่เพิ่มขึ้นจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเผาผลาญถ่านหินและเชื้อเพลงิ 

การขนส่งและการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศ เช่น ทิศทางลม ความเร็วลม ปริมาณน้ำฝน ค่ามลพิษหรือฝุ่นละออง ฯลฯ ก็เป็นปัจจัยท่ีสำคัญท่ี

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอากาศมีค่าความฝุ่นละอองหรือค่าความเป็นพิษ สูง

เกินมาตรฐานจะทำให้ส่งผลต่อสุขภาพท่ีอาจถึงขั้นหมดสตหิรือเสียชีวติได้ คุณภาพนำ้ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนิน

ชวีติของมนุษย์เช่นกัน สาเหตุหลักของปัญหาคุณภาพน้ำคือมกีารเพิ่มขึ้นของแหล่งมลพิษในน้ำท่ีเกิดจากหลายสาเหตุ 

เช่น ขยะ นำ้เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใชน้ำ้ทัง้ในดา้นอุปโภค บริโภค 

และในดา้นการเกษตร  

ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) มาประยุกต์ในการตรวจสอบข้อมูลด้านสภาพแวดล้อม 

ที่สามารถตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งมีข้อดีคือช่วยสามารถคาดการณ์สภาพแวดล้อมในเวลา

ปัจจุบันและล่วงหน้าได้ ซึ่งหากมีเหตการณ์ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุจะทำให้สามารถรับรู้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วทำให้ลด

ความเสี่ยงและสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา สำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้สำหรับ

ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศที่ผ่านมามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ งานวิจัยของ Devaraju และคณะ [1] ได้พัฒนาชุด

ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศแบบพกพา ประกอบด้วยเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น เซนเซอร์ตรวจ  

วัดความเร็วลม เซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณน้ำฝน ฯลฯ โดยใช้การสื่อสารผ่านโปรโตคอลแบบซิกบี งานวิจัยของ Wand 

และ Zhang [2] ได้ออกแบบระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในอาคาร เพื่อปรับปรุงคุณภาพของอากาศภายใน

อาคาร ระบบนี้สามารถวัดอุณหภูมิ ความชื้น ความเข้มข้นของออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ 

ฟอร์มัลดีไฮด์ PM2.5 และ PM10 ได้อย่างแม่นยำโดยใช้อาร์เรย์เซ็นเซอร์และถ่ายโอนข้อมูลไปยังเทอร์มินัลมือถือผ่าน

เครือข่ายไร้สาย งานวิจัยของ Wesseling และคณะ [3] ทดลองการใช้เซ็นเซอร์ต้นทุนต่ำในการวัดคุณภาพอากาศ 

โดยเฉพาะเซนเซอร์วัดค่า NO2 และ PM10/PM2.5 ผลลัพธ์ของแสดงให้เห็นว่าเซ็นเซอร์ตน้ทุนต่ำสามารถเป็นส่วนเสริม

ที่มีค่าสำหรับคุณภาพอากาศได้ งานวิจัยของ Tran และคณะ [4] เสนอโทโพโลยีสำหรับโหนดเซ็นเซอร์ โดยพัฒนา
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บอร์ดท่ีราคาไม่แพงและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อวัดระดับน้ำ ความชื้นในดนิ อุณหภูม ิความชื้น และปริมาณฝน ใชโ้มดูล

การส่งสัญญาณเทคโนโลย ีLoRa LPWAN 

ในด้านการประยุกต์ใช้ IoT สำหรับตรวจสอบข้อมูลคุณภาพน้ำนั้น ที่ผ่านมามีงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องดังนี้ 

งานวจิัยของ Geetha และคณะ [5] ได้พัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลคุณภาพนำ้ ประกอบด้วยเซนเซอร์วัดความขุ่นของ

น้ำ เซนเซอร์วัดสารละลายออกซิเจนในน้ำ เซนเซอร์วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง เซนเซอร์วัดค่าความนำไฟฟ้า ฯลฯ  

โดยใช้การสื ่อสารผ่านมอดูล GPRS และ ไวไฟ งานวิจัยของ Pule และคณะ [6] ได้ทำการสำรวจงานวิจัยด้าน 

การสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Sensor Network: WSN) ท่ีนำไปใชใ้นการตรวจสอบข้อมูลคุณภาพน้ำ งานวิจัย

ของ Budiarti และคณะ [7]  และ Ng and Dahari [8]  บูรณาการระบบที่ใช้ Internet of Things เพื ่อวัดคุณภาพน้ำ 

โดยการใชเ้ซ็นเซอร์ และใช ้raspberry pi เป็นระบบฝังตัว 

จากงานวิจัยที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีการประยุกต์ใช้ IoT สำหรับตรวจวัดสภาพแวดล้อมจากเซนเซอร์หลาย

ชนิด โดยที่ส่วนใหญ่จะทำการแยกระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศและคุณภาพน้ำออกจากกัน อย่างไรก็ตามในการวัด

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มนัน้ สภาพภูมิอากาศและคุณภาพนำ้ถือว่าเป็นปัจจัยท่ีสำคัญเป็นอย่างย่ิง งานวิจัย

นี้จึงมีแนวคิดท่ีจะบูรณาการระบบตรวจสอบสภาพแวดลอ้มจากท้ังจากเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศและคุณภาพ

น้ำ เพื่อทำการประเมินสภาพแวดล้อมที่สามารถตรวจสอบและบันทึกข้อมูล และทำการออกแบบแดชบอร์ดสำหรับ

มอนเิตอร์ข้อมูลจากระบบได้แบบเรียลไทม์ 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยชุดเซนเซอร์ตรวจวัด

คุณภาพอากาศและชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ  

2) เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT เพื่ออ่านค่าจากเซนเซอร์และส่งข้อมูลชุดตรวจสภาพแวดล้อมไปแสดงยัง

แดชบอร์ดได้แบบเรียลไทม์ 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

โครงสร้างการทำงานชุดตรวจสอบสภาพแวดล้อม 

การออกแบบโครงสร้างการทำงานชุดตรวจสอบสภาพแวดล้อมจากเซนเซอร์หลายชนิด  แสดงดังภาพที่ 1  
ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีสำคัญได้แก่ 1) ชุดเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประกอบด้วยเซนเซอร์วัดความเร็ว

ลม ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ  และ PM2.5 และชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ ได้แก่ 

เซนเซอร์วัดความขุ่นของน้ำและเซนเซอร์วัดสารละลายออกซิเจนในน้ำ  2) IoT เกตเวย์ ประกอบด้วยบอร์ด ESP32  

ทำหน้าที่วัดค่าข้อมูลจากเซนเซอร์ และใช้เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบคลาวด์เพื่อส่งข้อมูลสภาพแวดล้อมผ่านโปรโตคอล 

MQTT 3) IoT คลาวด์ ใช้บริการคลาวด์แพลตฟอร์มของ Node-Red โดยนำข้อมูลไปแสดงผลที่แดชบอร์ดของ Node-

Red และ ใช ้Google Sheets เป็นฐานข้อมูลบันทึกค่าข้อมูลจากเซนเซอร์ 
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ภาพที่ 1 โครงสร้างการทำงานชุดตรวจสอบสภาพแวดลอ้มจากเซนเซอร์หลายชนดิ 

 

องค์ประกอบของระบบ 

1. ชุดเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

ชุดเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประกอบด้วยสถานีวัดสภาพอากาศและเซนเซอร์วัดคุณภาพอากาศ  

ซึ่ง ประกอบด้วยเซนเซอร์วัดความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน เซนเซอร์ AM2320 ทำหน้าที่ในการตรวจวัด

ความชื้นและอุณหภูมิ และเซนเซอร์ BMP180 ทำหน้าที่วัดความกดดันอากาศ โดยในส่วนของมอดูลตรวจวัดคณุภาพ

อากาศสามารถทำการตรวจวัดค่าต่าง ๆ  ได้แก่ ฝุ่นละออง PM 2.5 โดยจะเชื่อมต่อกับสถานีวัดสภาพอากาศและ

เซนเซอร์วัดคุณภาพอากาศไปยัง ESP32 ผ่านการสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรม แสดงดังรูปท่ี 2  

สถานีวัดสภาพอากาศ SEN0186 ของบริษัท DFROBOT มีโครงสร้างประกอบด้วยเซนเซอร์ต่าง ๆ มี

รายละเอยีดดังนี้ [9] 

1) เซนเซอร์ตรวจวัดความเร็วลม วัดเป็นค่าเฉลี่ยความเร็วลม มหีน่วยวัดเป็นเมตร/นาที 

2) เซนเซอร์ตรวจวัดทิศทางลม มหีน่วยวัดเป็น 0-360 องศา 

3) เซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณน้ำฝน วัดเป็นค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝน มหีน่วยวัดเป็นมลิลเิมตร  

4) เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น AM2320 สามารถตรวจวัดค่าอุณหภูมิได้ในช่วง -40 ~ 80 °C 

และค่าความชืน้ในช่วง 0 – 99 % 

5) เซนเซอร์ตรวจวัดความกดอากาศ (Barometric Pressure Sensor) BMP180 (GY-68) สามารถวัดค่าความ

กดดันอากาศในช่วง 300-1100 hPa 

 

MCU connected Multi-
sensors to cloud

Weather and water sensor nodes for 
environment monitoring

Wind speed Wind direction

Rain Temperature

Humidity Bar Pressure

PM 2.5

Weather sensor node

Turbidity Dissolved Oxygen

Water sensor node

ESP32

IoT cloud

Sensor dataMQTT broker
Visual 

programming

MQTT
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ภาพที่ 2 วงจรชุดเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

 

2. ชุดเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำ 

ชุดเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ประกอบด้วยเซนเซอร์วัดความขุ่นของน้ำและเซนเซอร์วัดสารละลาย

ออกซิเจนในน้ำ โดยเซนเซอร์ท้ังคู่จะเช่ือมต่อกับบอร์ด ESP32 ผ่านขาแอนะล็อก A0 และ A3 แสดงดังภาพท่ี 3  

- เซนเซอร์วัดความขุ่นของน้ำ SEN0189 ของบริษัท DFROBOT [10] ใช้หลักการในการตรวจหาอนุภาค

แขวนลอยในน้ำ โดยการวัดอัตราของแสงที่ส่งผ่านและอัตราการกระเจิงที่มีการเปลี่ยนแปลงกับปริมาณของสาร

แขวนลอยท้ังหมดในน้ำ (total suspended solids: TSS)ค่าความขุนของนำ้มีค่าระหว่าง 0 – 5 mg/L  

- เซนเซอร์ตรวจวัดสารละลายออกซิเจนในน้ำรุ่น SEN0237 ของบริษัท DFROBOT [11] โดยประกอบด้วย  

โพรบแบบกัลวานิค มีการวัดโดยนำหัวโพรบลงไปวัดในนำ้ การตรวจวัดสารละลายอยู่ในช่วง 0 ~ 20 mg/L 
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ภาพที่ 3 วงจรชุดเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำ 

 

3. บอร์ดประมวลผลหลัก 

  ESP32 เป็นชื่อของไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ที่รองรับการเชื่อมต่อ WiFi และ Bluetooth 4.2 BLE ในตัว 

ผลิตโดยบริษัท Espressif จากประเทศจีน โดยตัวไอซี ESP32 มีแรมในตัว 512KB รองรับการเชื่อมต่อรอมภายนอก

สูงสุด 16MB มาพร้อมกับ WiFi มาตรฐาน 802.11 b/g/n รองรับการใช้งานท้ังในโหมด Station softAP และ Wi-Fi direct 

มบีลูทูธในตัว รองรับการใช้งานในโหมด 2.0 และโหมด 4.0 BLE ใชแ้รงดันไฟฟา้ในการทำงาน 2.6V ถึง 3V ทำงานได้

ท่ีอุณหภูมิ -40◦C ถึง 125◦C 
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การพัฒนาซอฟตแ์วร์ 

 การทำงานของระบบ 

โฟล์วชาร์ตการทำงานของระบบแสดงดังรูปท่ี 4 ได้มีขัน้ตอนการออกแบบดังนี้ 

1) ทำการต่อบอร์ด ESP32 เข้ากับชุดตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม และทำการเชื่อมต่อ WIFI 

2) เมื่อเชื่อมต่อ WIFI จะเป็นการเร่ิมตน้การเชื่อมต่อกับโปรโตคอล MQTT 

3) ค่าที่ได้จากเซนเซอร์แต่ละชุดจะถูกส่งผ่านโปรโตคอล MQTT ไปยัง Node-Red 

4) สร้างการแสดงผลผ่านแดชบอร์ดของ Node-Red Dashboard 

5) เก็บค่าข้อมูลท่ีได้ไว้ในรูปแบบของไฟล์ Google Sheets 

 

Start

Establish connection between 

controller and network

Stop 

Publish data to the Node-Red

Wi-Fi is 

connected?

No

Yes

Initialize MQTT

Connect with MQTT broker

Bring data to create dashboards

and Save to Google Sheets

Collect the data from sensors

              - Temperature

              - Humidity

              - Wind direction

              - Wind speed

              - Rainfall

              - Pressure

              - Turbidity

              - DO

 
 

ภาพที่ 4 โฟล์วชาร์ตการทำงานของระบบ 
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 การออกแบบแดชบอร์ด 

กำหนดให้ Node-RED เป็นอินเทอร์เฟซในการเขียนโปรแกรม และ HiveMQ เป็นโบรกเกอร์ของ 

MQTT เมื่อชุดตรวจสอบสภาพอากาศได้ทำการวัดค่าจากเซนเซอร์ต่าง ๆ แล้วค่าที่ได้จากเซนเซอร์จะถูกส่งผ่าน

โปรโตคอล MQTT มายัง Node-Red โดยตั้ง Topic เป็น “envi” จากนั้นจะแยกค่าที่ได้จากเซนเซอร์โดยการเขียนคำสั่ง

ไว้ในฟังก์ชันเพื ่อนำค่าที ่ได้ไปแสดงบน Node-Red Dashboard แสดงดังรูปที ่ 5 โดยแบ่งออกเป็น Temperature, 

Humidity, Wind direction, Wind Speed, Rainfall, Pressure, Turbidity และ DO ตามลำดับ และมีการส่งค่าที่ได้จากชุด

ตรวจสภาพแวดลอ้มไปเก็บไว้บน Google Sheets เป็นฐานข้อมูลเพื่อเก็บค่าไวว้เิคราะห์ข้อมูลค่าต่าง ๆ ต่อไป 

 

 
 

ภาพที่ 5 การออกแบบแดชบอร์ดบน Node-Red 

  

ผลการศึกษา 

1. การติดตั้งชุดตรวจสอบสภาพแวดล้อม 

การพัฒนาและตดิตัง้ชุดตรวจสอบสภาพแวดล้อม ได้แก่ ชุดเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และชุดเซนเซอร์

ตรวจวัดคุณภาพนำ้ โดยได้นำตดิตัง้ ณ อาคารวศิวกรรมและเทคโนโลย ีมหาลัยราชภัฏนครปฐม แสดงดังภาพท่ี 7 
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(a) 

Turbidity sensor 

MCU and IoT Gateway

Solar power system

DO sensor 

 
(b) 

ภาพที่ 6 การตดิตัง้ชุดตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม (a) ซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ (b) ซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำ 
 

2. การวดัคา่ระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อม 

การวัดค่าระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมได้ทำการวัดและแสดงบนผลบน Serial monitor ของโปรแกรม Arduino 

IDE แสดงดังภาพท่ี 7 และตารางท่ี 1 โดยทำการทดสอบวันท่ี 22 ก.ย. 2565 ไดผ้ลการทดลองดังตารางต่อไปนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 7 ผลลัพธ์บน Serial monitor 

Wind speed sensor 

Rain gauge sensor

Wind direction sensor 

Temperature & Humidity 
PM 2.5  

MCU and IoT Gateway
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 ตารางที่ 1  ผลลัพธ์ระบบตรวจสอบสภาพแวดลอ้มทดสอบในวันท่ี 22 ก.ย. 2565 

พารามเิตอร ์ ค่าทีว่ัดได ้

เซนเซอร์ตรวจวัดความเร็วลม 3.21 Km/h 

เซนเซอร์ตรวจวัดทิศทางลม 0-360° 

เซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณน้ำฝน 0.25 mm 

เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ 29°C 

เซนเซอร์ตรวจวัดความชืน้ 84% 

เซนเซอร์ตรวจวัดความกดอากาศ 1007.5 hPa 

เซนเซอร์วัดสารละลายออกซิเจนในน้ำ 4.5 mg/L 

เซนเซอร์วัดความขุ่นของน้ำ mg/m³ 
 

 

3. การมอนิเตอร์ผ่านคลาวด์แพลตฟอร์ม 

งานวิจัยนี้ใช้บริการคลาวด์แพลตฟอร์มของ Google ซึ่งเป็นระบบคลาวด์ที่ให้บริการลักษณะ Web Server 

โดยในการทดลองได้กำหนดค่าให้เซนเซอร์แต่ละชุดส่งข้อมูลไปยัง IoT เกตเวย์ทุก ๆ 3 วินาที ผ่านโปรโตคอล MQTT 

โดยใช้ Node-red อ่านค่าพารามิเตอร์ของชุดเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศและชุดเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำ

และได้มีการสร้างการแสดงผลผ่านแดชบอร์ดของ Node-Red แสดงดังภาพท่ี 8 และเก็บค่าข้อมูลท่ีได้ไว้ในรูปแบบของ

ไฟล์ Google Sheets แสดงดังภาพท่ี 9 

 

 
(a) 
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(b) 

ภาพที่ 8 แดชบอร์ด Node-Red (a) ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ (b) ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ 
 

 4. การใช้ Google Sheets เปน็ฐานข้อมูล 

 การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ Google Sheets กำหนดตัวแปรเพื่อรับค่าจากระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อม 

ประกอบด้วยตัวแปร Temperature, Humidity, Wind direction, Wind Speed, Rainfall, Pressure, Turbidity และ DO 

ตามลำดับ 
 

 
 

ภาพที่ 9 ฐานขอ้มูลโดยใช ้Google Sheets 
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สรุปผลและอธิปรายผล 
งานวิจัยนี้เสนอการพัฒนาและหาประสิทธิภาพระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมจากเซนเซอร์หลายชนิด 

โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT เชื่อมต่อเข้า IoT คลาวด์และแสดงผลผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ

สภาพแวดล้อมได้ โดยโครงสร้างการทำงานชุดตรวจสอบสภาพแวดล้อมระกอบด้วย 1) ชุดเซนเซอร์ตรวจวัดคณุภาพ

อากาศ ได้แก่ เซนเซอร์วัดความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน ความชื้น อุณหภูมิ และความกดดันอากาศ และชุด

ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ได้แก่ เซนเซอร์วัดความขุ่นของน้ำและเซนเซอร์วัดสารละลายออกซิเจนในน้ำ 2) IoT เกตเวย์ ทำ

หนา้ที่ประมวลผลเช่ือมต่อเครอืข่ายผ่าน MQTT และ 3) IoT คลาวด์ ทำหน้าท่ีรับข้อมูลสภาพแวดลอ้มจาก IoT เกตเวย์

เพื่อนำแสดงผลผ่าน Node-Red Dashboard และเก็บค่าข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล Google Sheets จากผลการทดลอง 

พบว่าเซนเซอร์วัดความเร็วลม อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ สารละลายออกซิเจนในน้ำ และความขุ่นของน้ำ  

มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.21, 29, 84, 1007.4, 4.5 และ28.4 ตามลำดับ และข้อมูลของชุดเซนเซอร์ทุกชนิดสามารถแสดงผล

ผ่าน Node-Red Dashboard ได้แบบเรียลไทม์ สำหรับงานวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีความสนใจในการนำชุดตรวจสอบ

สภาพแวดลอ้มไปทดลองใชใ้นสถานท่ีจริง เพื่อทำการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีสามารถตรวจสอบและบันทึกข้อมูลได้ 

แลว้สามารถดูสภาพอากาศได้จากแดชบอร์ดสำหรับมอนเิตอร์ข้อมูลจากระบบได้แบบเรียลไทม์ และสามารถนำข้อมูล

ในการวัดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มท่ีได้มาทำการวเิคราะห์สภาพอากาศต่อไป 
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เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบอัตโนมัตดิ้วยการใช้วงจรอเิล็กทรอนิกส์ 

Automatic gel alcohol sanitizer dispenser using electronic circuit  
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บทคัดย่อ 
 สุขอนามัยของมนุษย์เป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาสุขภาพของมนุษย์เพื่อให้ร่างกายสะอาดและปราศจากเชื้อโรค

โดยไม่แพร่กระจายโรคไปยังท่ีต่าง ๆ โดยเฉพาะในช่วงนี้ด้วยการแพร่กระจายของ COVID-19 ด้วยจำนวนท่ีเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสายพันธ์ุเพื่อให้สามารถสืบพันธ์ุได้ และอยู่รอด ด้วยเหตุผลนี้ บทความวิจัยจึงได้ออกแบบ

และประดิษฐ์เคร่ืองจ่ายแอลกอฮอล์เหลวแบบอัตโนมัติซึ่งจะช่วยป้องกันเชื้อโรคไม่ให้แพร่กระจายจากมือของคนใน

ชุมชนนั้น ท่ีไม่ต้องสัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งของอุปกรณ์นี้ขณะใช้งาน เคร่ืองจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติท่ีมีวงจร

เฉพาะท่ีออกแบบมา ได้เปรียบในเร่ืองความเร็วในการติดตั้งท่ีเร็วกว่าในระยะแรก และบำรุงรักษาง่าย ภาพรวม

คะแนนความพงึพอใจของผู้ใชโ้ดยเฉลี่ยดีขึ้นไป ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายทุกที่เพราะใช้แหล่งจ่ายไฟด้วยแบตเตอร่ีท่ีชาร์จ

ใหม่ได้ นอกจากนี้ยังเหมาะท่ีจะทำสินค้าราคาถูกเพื่อการค้า อุปกรณ์เหล่านี้จะจ่ายแอลกอฮอล์เหลวไปท่ีฝ่ามือของ

ผู้ใช้ ผลการทดสอบแสดงว่าเคร่ืองมีประสิทธิภาพ 100% ในการจ่ายเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งชาร์จแบตเตอร่ีจนเต็มใช้ 

จ่ายเจลแอลกอฮอล์ได้ 280 คร้ัง 
 

คำสำคัญ:  การออกแบบวงจรอเิล็กทรอนิกส,์ อัตโนมัติ, เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล ์ 
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Abstract  
Hygiene for humans is necessary to maintain human health to keep the body clean and be free from germs 

without spreading the disease to various places, especially during this time with the spread of COVID-19 with 

increasing numbers continuing to evolve species to be able to reproduce and survive. 

For this reason, this research article therefore designed and invented an automatic liquid alcohol dispenser, 

which would assist in preventing germs from spreading from the hands of people in that community who do not have 

to touch any part of this device while using it. An Automatic Alcohol Hand Sanitizer Dispenser with specific circuit 

designed has an advantage for speed of installation faster than in the first stage. An Automatic Alcohol Hand Sanitizer 

Dispenser with specific circuit designed is easy to configure and maintain, overview average scores of users' 

satisfaction more than, easier to move anywhere because using power supply by recharged batteries. In addition, it is 

suitable to make a low-cost product for commercial. These devices would then dispense liquid alcohol to the users' 

palms. Test results show that the unit is 100% efficient, using 280 times per one time of fully battery charging. 
 

Keywords: E lectronic Circuit, Automatic, Alcohol Sanitizer Dispenser 
 

บทนำ 

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 [1] ท่ีมีการแพร่ระบาดตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ท่ีอูฮั่น 

ประเทศจีนเป็นต้นมา ถือว่าเป็นปัญหาวิกฤตการณ์ของโลก ในช่วงต้น ๆ ยังไม่มียากใด ๆ หรือวัคซีนใด ๆ มาช่วยใน 

การป้องกันได้อย่างสมบูรณ์ ไวรัสมีการขยายและแตกตัวอย่างรวดเร็ว รวมถึงมีการกลายพันธ์ุอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่า

ปัจจุบัน มีการฉีดวัคซีนป้องกันแล้วก็ตาม ทางการแพทย์ยังบอกว่า มีโอกาสท่ีจะติดโรคระบาดนี้ได้ เพียงแต่ลดอัตรา

การสูญเสียชีวิตเท่านั้น จึงตอ้งมีวิธีการป้องกันพื้นฐานท่ีสำคัญ คือการรักษาความสะอาด และแน่นอนว่า อุปกรณ์ท่ีจะ

ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 คือ การหมั่นดูแลรักษาความสะอาดของสถานท่ี และร่างกาย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง การล้างมือ ด้วยสบู่ หรือการฆ่าเช้ือโดยการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกคร้ัง [2-4] ท่ีมีโอกาส เพราะจะช่วย

ลดความเสี่ยงในการติดต่อกับโรค รวมท้ังเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค หากคนท่ีเป็นโรคนี้ไปสัมผัสกับ  

สิ่งใดใด ก็ตาม 

ดังนั้น จึงมีการคิดค้นเคร่ืองทำความสะอาดฝ่ามือ จำนวนมาก ที่ลดการสัมผัสกับเคร่ืองจ่ายแอลกอฮอล์  

ท่ีช่วยลดโรคระบาด ซึ่งองค์การอนามัยโลก แจ้งว่าเป็นพื้นฐานท่ีสำคัญในการลดการแพร่ระบาดในทุกพื้นท่ี ทั่วโลก 

นักวิจัยท่ีประดิษฐ์คิดค้นเคร่ืองจ่ายเจลแอลกฮอล์ แบบอัตโนมัติ จึงมีการคิดขึ้น โดยใช้หลักการของเซ็นเซอร์ท่ีเป็น

อนิฟราเรด[4-6] หรือเซ็นเซอร์อุลตร้าโซนิค[7-12] หรือ เซ็นเซอร์ LDR[13] เพื่อให้เคร่ืองจ่ายแอลกอฮอล์มีประสิทธิภาพ 

และมตีน้ทุนท่ีต่ำ 

ด้วยเหตุนี้ ในการวิจัยคร้ังน้ี จึงได้มกีารคิคค้นอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัต ิประกอบกับมี

ตน้ทุนต่ำ เพื่อให้เคร่ืองจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติน้ี มีประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมมีาตรฐาน และมตี้นทุนท่ี

ต่ำ ประกอบกับหาซื้ออุปกรณ์ได้ง่าย และประกอบเองได้ง่าย 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1.เพื่อต้องการออกแบบและสร้างเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติท่ีใชอ้อกแบบวงจรไฟฟา้เฉพาะ 

2.เพื่อต้องการให้ผู้ใช้งานเกิดความพงึพอใจต่อเครื่องมือท่ีสร้างขึน้โดยการสอบถามความพึงพอใจ 
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วิธีการวจิัย 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงวธีิการวิจัย 

 

วธีิการวิจัยจะใชต้ามวธีิการท่ีแสดงดังในภาพท่ี 1  

1. การออกแบบ 

2. การตดิตัง้และการทดสอบ 

3. ผลการทดลอง 

4. สำรวจความพงึพอใจในการใช้งาน 

 

ซึ่งจะแสดงรายละเอยีดได้ดังต่อไปนี้ 

1. การออกแบบ 

การออกแบบ มีการแบ่งไว้สองส่วน คือ ส่วนแรกจะเป็นการออกแบบวงจรไฟฟ้าท่ีใช้สำหรับเคร่ืองจ่ายเจล

แอลกอฮอล์อัตโนมัติ ส่วนท่ีสองจะเป็นการออกแบบโครงสร้าง เพื่อรองรับต่อการใส่อุปกรณ์ต่างๆท่ีเกี่ย วข้องกับ

เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัต ิโดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

  1.1 การออกแบบวงจรไฟฟา้ 

  เป็นการออกแบบวงจรไฟฟา้ท่ีสามารถรองรับการทำงานอัตโนมัติ ตามภาพท่ี 2 โดยวงจรท่ีออกแบบนี้ 

จะมีการออกแบบ 2 วงจร คือวงจรแรกจะเป็นวงจรแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงสำหรับวงจรท่ีสองท่ีจะเป็นวงจรสำหรับการทำงาน

ของเซ็นเซอร์อินฟราเรดท้ังภาคส่งสัญญาณและการรับสัญญาณอินฟราเรด โดยท่ีวงจรท่ีหนึ่ง ถ้าสวิทช์อยู่ในสถานะปิด

วงจร วงจรท่ีสองจึงจะสามารถใช้งานได้ และถ้าเมื่อสวิทช์ในวงจรท่ีหนึ่งอยู่ในสถานะเปิดวงจร วงจรท่ีสองในภาคส่งและ

รับสัญญาณอินฟราเรดจะไม่สามารถทำงานได้ อาจกล่าวได้ว่า เป็นสถานะของการหยุดการใช้ไฟเลี้ยงจากแบตเตอร่ี 

วงจรท่ีสองจะทำงาน โดยหากมีการเคลื่อนไหวของฝ่ามือในระยะท่ีเซ็นเซอร์อินฟราเรดทำงาน จะทำให้เซ็นเซอร์ภาครับ

สัญญาณอินฟราเรด ขยายสัญญาณ แล้วส่งไฟเลี้ยงไปให้ ป๊ัมทำงานเพื่อทำการจ่ายเจลแอลกอฮอล์ให้กับฝ่ามือ  

โดยไร้การสัมผัส  ซึ่งในการออกแบบได้ใช้โปรแกรมออกแบบวงจร Easy EDA ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีสามารถออกแบบวงจร

สำเร็จรูป และยังสามารถแปลงเป็นแผนผังในการวางเดินสายจำลองในแผ่น PCB ได้ทันที ตามภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 2 วงจรไฟฟา้เฉพาะท่ีออกแบบเพื่อรองรับเซ็นเซอร์อนิฟราเรด 



270 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

                                
 

ภาพที่ 3 แสดงแผนผังจำลองการออกแบบวงจรในแผง Printed Circuit Board (PCB) 

 

  
 

ภาพที่ 4 แสดงภาพจำลองผ่านโปรแกรม Easy EDA 
 

ประกอบกับ โปรแกรมวงจรท่ีออกแบบให้สามารถจำลองภาพท่ีจะมีการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใน

แผงวงจร PCB ตามภาพท่ี 4 และเมื่อนำข้อมูลจากโปรแกรมดังกล่าว ไปทำแผนผังวงจรท่ีออกแบบจริง จะสามารถทำ

ได้ดังภาพท่ี 5  

 

   

ภาพที่ 5 แสดงภาพแผงวงจร PCB ท่ีไดจ้ัดทำขึ้น 
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1.2 การออกแบบโครงสร้างเพื่อรองรับต่อการใส่อุปกรณ์ 

  เป็นการออกแบบโครงสร้างสำหรับเตรียมใส่อุปกรณ์ต่าง ๆ โดยมีเก็บข้อมูลขอของอุปกรณ์  

แต่ละชิน้ เพือ่ให้โครงสร้างสามารถรองรับตอ่การใส่อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ แสดงได้ดังภาพท่ี 6 (ก) ถึง (จ) 
 

          
                     ก)มองจากภายนอกโครงสร้างท่ีออกแบบ                  ข)มองภาพภายในโครงสร้างท่ีออกแบบ 

   
              ค)มองภาพด้านหนา้                   ง) มองภาพด้านหลัง                    จ) มองภาพดา้นข้าง 

ภาพที่ 6 แสดงการออกแบบจำลองโครงสร้างท่ีจะจัดใส่อุปกรณ์ต่างๆ ในเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ 
 

2.การตดิตัง้และการทดสอบ 

ในการติดตั้ง ได้ใช้วัสดุแผ่นอะคิลิกเป็นโครงสร้างหลักตามท่ีได้ออกแบบโครงสร้างตามภาพท่ี 6 และ 

ทำการตดิตัง้อุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบภายในโครงสร้างท่ีออกแบบซึ่งมีอุปกรณ์ดังนี้ 
 

1. ตดิตัง้ แผงวงจรไฟฟา้เซ็นเซอร์อนิฟราเรด แบตเตอร่ี ป๊ัมไฟฟ้าดซีี ดังภาพท่ี 7 

                                   
ภาพที่ 7 แสดงการติดต้ัง แผงวงจรไฟฟา้ แบตเตอร่ี ป๊ัมไฟฟ้าดซีี 
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2. นำขวดใส่เจลแอลกอฮอล์ตามภาพท่ี 8 ตดิตัง้ในส่วนล่างของโครงสร้างท่ีออกแบบไวต้ามภาพท่ี 6 

 

                                                   
ภาพที่ 8 ขวดสำหรับใส่เจลแอลกอฮอล ์

 

 3. ประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน จะเห็นภาพท่ีสมบูรณ์แบบของเคร่ืองจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัต ิตาม

ภาพท่ี 9 

 

                           
                       ก)มุมมองภาพด้านขา้ง                                    ข)มุมมองภาพด้านหนา้ 

ภาพที่ 9 ภาพเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัตดิ้วยการใชว้งจรออกแบบเฉพาะ 
 

4. สามารถเคลื่อนย้ายเคร่ืองจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ตามรูปท่ี 10 ไปใช้งานได้ตามท่ีต่าง ๆ เพราะมี

การออกแบบให้ใชพ้ลังงานจากแบตเตอร่ี ท่ีสามารถชาร์จประจุไฟฟา้ได้   
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ภาพที่ 10 แสดงการใช้งานเครือ่งจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติ 
 

ผลการศึกษา 
 ในการทดสอบผลของการวจิัยคร้ังน้ี มีการผลได้ดังนี้ 

1. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของป๊ัมดีซี สำหรับการใช้งานเคร่ืองจ่ายเจลแอลกอฮอล์ท่ีมีความเข้มข้น

แตกต่างกัน 

 จากผลการทดสอบตามตารางท่ี 1 จะพบว่า ป๊ัมดีซีท่ีออกแบบไว้ในเคร่ืองนี้ สามารถใช้งานกับเจลแอลกอฮอล์ท่ี

ความเข้มข้น ระหว่างเจลกับแอลกอฮอล์เป็นอัตราส่วน 1:4 และ 2:3 แต่จะใช้ไม่ได้กับเจลแอลกอฮอล์ท่ีมคีวามเข้มข้น 

ระหว่างเจลกับแอลกอฮอล์ ที่มอีัตราส่วน 1:1, 3:2 และ 4:1  

 

ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพของเครื่องเมื่อมีการผสมเจลและแอลกอฮอล์น้ำในอัตราส่วนท่ีแตกต่างกัน 

อัตราส่วนผสม 

(เจล:แอลกอฮอล์นำ้) 

ทำงาน ไม่ทำงาน 

1:4   

2:3   

1:1   
3:2   
4:1   

 

2. ผลการทดสอบใชพ้ลังงานจากแบตเตอร่ีของเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ 

 จากการทดสอบการใช้พลังงานของแบตเตอร่ีต่อการจ่ายแอลกอฮอล์ท่ีฝ่ามือห่างจากเซ็นเซอร์ 10 เซนติเมตร  

ในจำนวนท่ีจ่าย ทุก ๆ 10 ครั้ง ตามรูปท่ี 11 พบว่า อัตราการใช้พลังงานของแบตเตอร่ีท่ีมีการค่าความจุของแบตเตอร่ี

ลดลง  100 mA 
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ภาพที่ 11 แสดงการใช้พลังงานจากแบตเตอร่ีทุก ๆ 10 ครัง้ท่ีฝา่มือห่างจากระยะหัวของเซ็นเซอร์ 10 เซนติเมตร 

 

3. ผลการประเมินความพงึพอใจจากผู้ใชง้านเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอลแ์บบอัตโนมัติ 

จากภาพท่ี 12 ผลการประเมินเคร่ืองจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติพบว่า ในจำนวน 40 คนนั้น เป็นกลุ่ม

นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย  ผู้ทำการประเมินหรือผู้ใช้งานนั้นให้ความสนใจมากท่ีสุดในหัวข้อท่ี 3. ลดการสัมผัสจาก

มือโดยตรง มีค่าเฉลี่ยท่ี 4.7 ซึ่งจากการสอบถามผู้ใช้งานไม่ต้องสัมผัสกับวัตถุโดยตรงและง่ายต่อการทำความสะอาด

ง่ายต่อการใชง้าน และพบว่า ลักษณะของอุปกรณ์ จะมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ 4.25 ซึ่งจากการสอบถาม

ผู้ใชง้านนัน้ พบว่าผู้ใชง้านตอ้งการให้มีรูปร่างท่ีเล็กกว่านี้ และตอ้งออกแบบรูปทรงให้มีความสวยงามมากกว่านี้ 

 

                           
ภาพที่ 12   แสดงผลการประเมินความพงึพอใจ จากผู้ประเมิน 40 ท่าน 

 

สรุปผลและอธิปรายผล 
 ผลการทดสอบการใช้เคร่ืองจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติด้วยการใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ สามารถ

ทำงานในการจ่ายเจลแอลกอฮอล์ได้ตรงตามการออกแบบท่ีกำหนดไว้ โดยท่ีกำลังของป๊ัมดีซีท่ีออกแบบ สามารถใช้

งานได้กับความเข้มข้น ท่ีอัตราส่วนระหว่างเจลกับแอลกอฮอล์ เป็น 2:3 และ 1:4 หากเข้มข้นมากกว่านี้ ต้องออกแบบ

วงจรให้ขับป๊ัมดีซีเพิ่มขึ้น ปกติในการใช้แอลกอฮอล์ท่ีมีความเข้มข้นสูงเกิน 95% มาล้างแผล ล้างมือ หรือฆ่าเชื้อโรค 

จะพบว่าแอลกอฮอล์จะระเหยเร็วมาก ทำให้เซลล์เชื้อโรคยังไม่ตาย ซ้ำยังทำให้ผิวหนัง เกิดอาการระคายเคืองหรือ

แห้งได้ เพราะว่าแอลกอฮอล์เข้าไปล้างไขมันบนผิวหนัง แต่ถ้าใช้แอลกอฮอล์ท่ีมีความเข้มข้นน้อยเกินไป มีผลให้
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ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อลดลงไปด้วย ด้วยเหตุนี้ ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ท่ีเหมาะสมกับการฆ่าเชื้อโรค จะอยู่ท่ี 

70-75% ผลการใช้พลังงานในทุกๆ 10 คร้ังท่ีจ่ายแอลกอฮอล์ในระยะฝ่ามือห่างจากเซ็นเซอร์ 10 เซนติเมตร  

ใช้พลังงานกระแสจากแบตเตอร่ี 100 mA ทำให้เคร่ืองนี้ มีความสามารถในการจ่ายเจลแอลกอฮอล์ได้ 280 คร้ังต่อ

การชาร์จแบตเตอร่ี และผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อการใช้งานของเคร่ืองจ่ายเจลแอลกอฮอล์ ในระดับดี เพราะ  

ค่าคะแนนมากว่า ระดับ 4 ขึน้ไป (โดยท่ีค่าคะแนน 5 หมายถึง ดีมาก ลดลงตามลำดับ) เพยีงแต่มีข้อเสนอแนะให้ปรับ

รูปร่างโครงสร้างอุปกรณ์ให้เล็กลงกว่าเดิม พร้อมท้ังควรปรับรูปทรงให้สวยงามยิ่งขึ้น ข้อดีของเคร่ืองจ่ายเจล

แอลกอฮอล์นี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเคร่ืองท่ีมีขายในท้องตลาด จะพบว่าเคร่ืองนี้ สามารถปรับค่าระยะการทำงานท่ี 

ฝ่ามือห่างจากเซ็นเซอร์ให้มีค่าที่ต้องการได้ โดยการปรับค่าความต้านทานปรับค่าได้ในวงจรอเิล็กทรอนิกส์ ประกอบ

กับเคร่ืองนี้ได้มีการออกแบบให้มีสวิตช์เปิดปิด หากไม่ได้ใช้งานก็สามารถทำให้เคร่ืองนี้อยู่ในโหมดเซฟพลังงานจาก

แหล่งจ่ายแบตเตอร่ีได้ ซึ่งย่อมเป็นผลสะทอ้นให้เห็นว่า สามารถพัฒนาเคร่ืองนี้ให้รองรับในเชงิพาณิชย์ได้อย่างแนน่อน 

เพราะว่าเคร่ืองนี้ สามารถจัดทำและจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานได้ท่ัวไป โดยอาศัยหลักการทางวงจร

อิเล็กทรอนิกส์ ก็สามารถทำงานได้เหมือนเคร่ืองท่ีมีขายตามท้องตลาด ยิ่งถ้าผลิตจำนวนมาก ทำให้ต้นทุนยิ่งต่ำ  

โดยปกติ ก็มีราคาค่อนขา้งต่ำอยู่แลว้ จึงสามารถผลิตเพื่อการจำหน่ายและแข่งขันในเชิงพาณิชย์ได้ 
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การพัฒนาเครื่องกำเนดิไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเครื่องยนตเ์ทอร์โมอะคูสติก

แบบคล่ืนเคลื่อนทีข่นาดเล็ก 

Improvement on a miniature solar-powered electric generator by travelling wave 

thermoacoustic engine 

 

วสันต์ คำสนาม1*, กิตตินันท์ ก๋องโน1, พนา จริาพงษ์1 และ พลอยชมพู เสียงเพราะ1 

Wasan Kamsanam1*, Kittinan Kongno1, Pana Jirapong1 and Ploychompoo Siangpho1 
 

บทคัดย่อ 
เคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกทำงานโดยอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อน เป็นพลังงานเสียงซึ่ง

เป็นการสั่นสะเทือนของก๊าซทำงานภายในระบบ และสามารถใชก้ารสั่นสะเทือนน้ันมาขับเครื่องผลิตกระแสไฟฟา้แบบ

เชิงเส้น (Linear generator) ทำให้ได้พลังงานไฟฟ้าออกมา เคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกสามารถแบ่งตามลักษณะของ

คลื่นท่ีเกิดขึ้นภายในระบบได้เป็นสองแบบ คือ แบบคลื่นนิ่ง (Standing wave) และคลื่นเคลื่อนท่ี (Travelling wave) 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ และพัฒนาเคร่ืองต้นแบบเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกแบบคลื่น

เคลื่อนท่ีซึ่งทำงานโดยใชพ้ลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยทำการศกึษาถึงตัวแปรต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะมีผลต่อประสิทธิภาพ

การทำงานของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกนี้ ในเบือ้งต้นจะเป็นการทดลองโดยใชข้ดลวดความร้อนท่ีใชไ้ฟฟา้เป็นแหล่ง

ความร้อนป้อนให้แก่เคร่ืองยนต์เพื่อให้สามารถควบคุมความร้อนท่ีป้อนให้แก่เคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกได้ ผลจาก

การทดลองพบว่าวัสดุท่ีใช้ทำสแตคซึ่งทำให้เคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกแบบคลื่นเคลื่อนท่ีทำงานได้ดีคือ สแตคท่ีทำ

จากเหล็กท่ีความยาวของสแตคประมาณ 11 เซนติเมตร และค่าความพรุนท่ี 60% โดยพบว่าได้ประสิทธิภาพของ

เครื่องยนต์ประมาณ 4.79% เมื่อนำเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสตกิท่ีติดตัง้สแตคดังกล่าวมาทดสอบโดยใช้พลังงานความ

ร้อนจากแสงอาทิตย์พบว่าเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกมีประสิทธิภาพลดลงเหลือประมาณ 3.06% ท้ังนี้ในการศึกษา

คร้ังนี้พบว่าประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกแบบคลื่นเคลื่อนท่ีถึงแม้ว่าจะมีค่าต่ำเนื่องจากเป็น

เคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกที่มีขนาดเล็กแต่ก็ยังถือว่าดีกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกแบบคลื่นน่ิงซึ่งมี

ประสิทธิภาพเพยีงประมาณ 0.01% ตามท่ีได้เคยศึกษามาก่อนหนา้นี้ 
 

คำสำคัญ:  เครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกพลังงานแสงอาทติย์แบบคลื่นเคลื่อนท่ี, สแตค, ความไม่แน่นอนของการวัด 
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Abstract  
 The working process of thermoacoustic engine relies on energy transformation from heat to mechanical 

energy in the form of oscillating gas within the system. With the oscillated gas, a coupled linear generator could 

then be driven to generate electricity. Based on the acoustic wave motion, there are two types of 

thermoacoustic engine configuration: standing wave and travelling wave thermoacoustic engine. Regarding some 

previous studies, the travelling wave thermoacoustic engine generally provides higher thermal efficiency than 

another type. Thus, this research aims at exploring the applicability and developing of a miniature solar-

powered travelling thermoacoustic engine. Relevant parameters which could affect the performance of 

thermoacoustic engine were taken for the investigation. In the first place, electric heater was used to supply 

heat into the engine for the sake of input power controllability. The experimental results showed that 

thermoacoustic engine with the stack made from 11-centimeter-long steel scourer and 60% permeability could 

deliver the highest efficiency at 4.79%. When the engine was driven by solar power, its efficiency decreased to 

3.06%. It is obviously seen that the engine efficiency is deplorably low. However, the performance of travelling 

wave thermoacoustic engine lines above the standing wave device which was only 0.01% according to the 

previous study.  
 

Keywords: Solar-Powered travelling wave thermoacoustic Engine, Stack, Measurement Uncertainty 
 

บทนำ 

ในปัจจุบันพลังงานเป็นสิ่งท่ีจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ซึ่งแหล่งกำเนิดพลังงานนั้นก็ได้มา

จากหลากหลายแหล่ง เช่น นำ้มันเชื้อเพลิงจากฟอสซิล พลังงานจากปฏกิิริยานวิเคลียร์ พลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็น

ต้น ในปัจจุบันพลังงานท่ีได้จากน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊สธรรมชาติถือเป็นแหล่งพลังงานหลัก แต่เนื่องด้วยการเพิ่มขึ้น

ของจำนวนประชากร และความตอ้งการท่ีเพิ่มมากขึน้ทำให้แหล่งทรัพยากรเหล่านีซ้ึ่งมีอยู่จำกัดอาจอาจไม่เพยีงพอต่อ

ความต้องการภายในอนาคตอันใกล้นี้ กลุ่มนักวิจัยต่าง ๆ จึงได้ตระหนักถึงประเด็นเหล่านี้และก่อให้เกิดการวิจัยและ

พัฒนาเพื่อหาแหล่งพลังงานท่ีจะสามารถมาทดแทนแหล่งพลังงานหลักนี้ให้ได้ รวมถึงยังตอ้งคำนึงถึงผลกระทบด้าน

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เทคโนโลยีเทอร์โมอะคูสติกถือเป็นเทคโนโลยีท่ีน่าสนใจเนื่องจากสามารถใช้

แหล่งพลังงานจากธรรมชาติ คือพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ หรือพลังงานความร้อนเหลอืท้ิงจากกระบวนการ

ผลิตในภาคอุตสาหกรรม เป็นต้นกำเนดิพลังงานเพื่อการผลิตกระแสไฟฟา้ได้  

หลักการของเทคโนโลยีเทอร์โมอะคูสติกได้ถูกนำใช้ในการพัฒนาเคร่ืองจักรสองประเภท ได้แก่ เคร่ืองยนต์

เทอร์โมอะคูสติก (Thermoacoustic engine) และเคร่ืองทำความเย็นเทอร์โมอะคูสติก (Thermoacoustic refrigerator)  

ในส่วนของเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกนั้นมีส่วนประกอบหลักท่ีสำคัญดังได้แสดงไว้ในรูปท่ี 1 (a) ซึ่งประกอบด้วย

หลอดเสียง (Resonator), สแตค (Stack) และเคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat exchangers) ซึ่งประกบอยู่ท่ีปลาย 

ท้ังสองด้านของสแตค โดยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนตัวท่ีอยู่ใกล้กับปลายดา้นปิดของหลอดเสียงทำหน้าท่ีเป็นเครื่อง

แลกเปลี่ยนความร้อนฝั่งร้อน (Hot heat exchanger) ส่วนอีกตัวหนึ่งทำหน้าท่ีเป็นเคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อนฝั่งเย็น 

(Cold heat exchanger) หลักการทำงานของเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกได้แสดงไว้ในรูปท่ี 1 (b) คือ เมื่อเคร่ือง

แลกเปลี่ยนความร้อนได้รับพลังงานความร้อนมาจากแสงอาทิตย์หรือพลังงานความร้อนจากการเผาไหม้จะทำให้

ปลายด้านหนึ่งของสแตคท่ีอยู่ใกล้กับเคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อนนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการถ่ายเท 
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ความร้อนมาจากเคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อนฝั่งร้อน ในขณะที่ปลายอีกด้านหนึ่งของสแตคมีอุณหภูมิต่ำกว่าเน่ืองจาก

อยู่ใกล้กับเคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อนฝั่งเย็นซึ่งอาจใช้นำ้เย็นไหลเวยีนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนนี้ โดยท่ัวไปแล้ว

วัสดุท่ีใชท้ำสแตคจะเป็นวัสดุซึ่งมคี่าความจุความรอ้นสูง และมีค่าการนำความร้อนต่ำ ดังนัน้การถ่ายเทความร้อนดว้ย

การนำความร้อนของสแตคจากปลายท่ีอยู่ใกล้เคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อนฝั่งร้อนไปยังปลายอีกด้านหนึ่งนั้นจึงมีค่า

นอ้ย ทำให้เกิดความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างปลายท้ังสองด้านของสแตค ซึ่งหากความแตกต่างของอุณหภูมินี้มี

ค่ามากพอ (Onset temperature) จะทำให้ก๊าซทำงาน (Working gas) ท่ีอยู่บริเวณสแตคเกิดการสั่นสะเทือน โดย

โมเลกุลของก๊าซจะเคลื่อนท่ีกลับไปกลับมา (Oscillatory flow)  

ในรูปท่ี 1 (b) เป็นการนำเสนอเพื่อแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของก๊าซทำงานในขณะท่ีมีการ

สั่นสะเทือนภายใตก้ารเคลื่อนท่ีแบบกลับไปกลับมา จากรูปในกระบวนการลำดับท่ี 1 เมื่อก๊าซเกิดการสั่นสะเทือนและ

มกีารเคลื่อนท่ีจากตำแหน่ง b มายังตำแหน่ง a ซึ่งอยู่ใกล้กับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนฝั่งอุณหภูมิสูง และเคลื่อนท่ี

เข้าใกล้สู่ปลายด้านปิดของหลอดเสียง (Resonator) ซึ่งมีความดันสูง ในตำแหน่ง a นั้น สแตคจะมีอุณหภูมิสูงกว่า

อุณหภูมิของก๊าซทำให้มีการถ่ายเทความร้อนจากสแตคมายังก๊าซในกระบวนการลำดับหมายเลข 2 หลังจากนั้นใน

กระบวนการหมายเลข 3 เป็นจังหวะท่ีก๊าซทำงานจะมีการเคลื่อนท่ีกลับมาสู่จุด b เมื่อก๊าซเคลื่อนท่ีมาถึงจุด b ก๊าซ 

ซึ่งมีอุณหภูมสิูงกว่าสแตคก็ทำให้มีการถ่ายเทความร้อนจาก๊าซสู่สแตคในกระบวนการหมายเลข 4 ปริมาณความร้อน

ท่ีสแตคได้รับการถ่ายเทมาจากก๊าซท่ีแสดงในรูปท่ี 1 (b) ก็จะถูกถ่ายเทผ่านไปให้ก๊าซอนุภาคอื่นท่ีอยู่ถัดไปเร่ือย ๆ 

จนกระทั่งถูกถ่ายเทความร้อนไปให้เคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อนฝั่งเย็น ซึ่งความร้อนท่ีได้รับมาก็จะถูกถ่ายเทออกไปสู่

สิ่งแวดลอ้มในท่ีสุด  

 

จากกระบวนการ 1 – 4 ดังแสดงในภาพท่ี 1 (b) เป็นวงรอบการเคลื่อนท่ีของก๊าซทำงานบริเวณสแตคทำให้

เกิดการทำงานของเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติก ลักษณะการสั่นสะเทือนของก๊าซทำให้เกิดคลื่นความดัน (Pressure 

wave) โดยมีความถี่เท่ากับความถี่พ้อง (Resonance frequency) ซึ่งคลื่นความดันท่ีเกิดขึ้นบริเวณปลายด้านเปิดของ

ท่อเสียงสามารถนำไปขับเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟา้เชงิเส้น (Linear generator) ได้ ขนาดของคลื่นความดันท่ีเกิดขึ้นน้ัน

เป็นผลจากองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ความแตกต่างของอุณหภูมิของบริเวณปลายท้ังสองด้านของสแตค, ลักษณะ

, วัสดุ และการตดิตั้งของสแตค, ประสิทธิภาพของเคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อน, ชนิดของก๊าซทำงานท่ีบรรจุในหลอด

เสียง และความดันของก๊าซทำงาน เป็นต้น [2] จากหลักการการทำงานของเทคโนโลยีเทอร์โมอะคูสตกินี้ นอกจากจะ

 

 
(a) (b) 

ภาพที่ 1 (a) ส่วนประกอบพืน้ฐานของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสตกิแบบคลื่นนิ่ง (Standing wave) (b) แผนภาพแสดง

การถ่ายเทพลังงานความร้อนในสแตค [1] 
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นำไปพัฒนาเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกดังท่ีได้กล่าวถึงแล้วนั้น ยังมีการพัฒนาเคร่ืองทำความเย็นเทอร์โมอะคูสติก 

(Thermoacoustic refrigerator) ด้วยเช่นเดียวกัน โดยหลักการทำงานของเคร่ืองทำความเย็นเทอร์โมอะคูสติกนั้นเป็น

กระบวนการย้อนกลับของเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติก นั่นคือ หากระบบท่ีแสดงในภาพท่ี 1 (a) มีต้นกำลังท่ีสามารถ

ทำให้ก๊าซในหลอดเสียงมีการสั่นสะเทือนแบบเคลื่อนท่ีกลับไปกลับมาได้ ก็จะทำให้เกิดความแตกต่างของอุณหภูมิท่ี

ปลายท้ังสองด้านของสแตค ปลายด้านหนึ่งจะมีอุณหภูมิต่ำลงสามารถรับภาระความร้อนและใช้เป็นบริเวณทำ 

ความเย็น (Cooling space) ได้ ท้ังนี้ ต้นกำลังท่ีจะทำให้ก๊าซในหลอดเสียงเกิดการสั่นสะเทือนแบบเคลื่อนท่ีกลับไป

กลับมาได้นั้น อาจเกิดจากการใช้ลำโพง เคร่ืองกำเนิดคลื่นแบบเชิงเส้น (Linear alternator) หรือใช้คลื่นความดันท่ีได้

จากเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกมาขับเคร่ืองทำความเย็นเทอร์โมอะคูสติก ดังท่ีได้ทำการศึกษาไว้แล้วโดย Patcharin 

Saechan และ Artur J. Jaworski [3] 

หลักการพื้นฐานของเทอร์โมอะคูสติกเทคโนโลยไีด้ถูกสังเกตุเห็นจากปรากฎการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยเมื่อให้ความ

ร้อนแก่หลอดแก้วแล้ว จะมีเสียงเกิดขึ้นซึ่งมาจากการสั่นสะเทือนของอากาศเมื่อได้รับความร้อน โดยปรากฏการณ์นี้

ได้ถูกพบโดย Higgins [4] ในปี ค.ศ. 1777 ซึ่งปรากฎการณ์ในลักษณะคล้ายกันดังกล่าวนี้ต่อมาได้ถูกศึกษาโดย 

Sondhauss [5], Rijke [6] และ Riess [7] หลังจากนั้น Carter et al. [8] และ Feldman [9, 10] ได้ทำการศึกษาต่อเนื่อง

มาโดยใชก้ารสั่นสะเทือนของก๊าซทำงานในระบบของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกมาขับเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้า โดยเคร่ือง

กำเนิดไฟฟ้านี้สามารถให้กำลังออกมาได้ประมาณ 27 วัตต์ เมื่อป้อนความร้อนให้แก่เคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติก

ประมาณ 600 วัตต์ นี่อาจกล่าวได้ว่าเป็นเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสตกิในยุคเร่ิมตน้ จากการท่ีสามารถนำคลื่นความดัน

ท่ีได้จากเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกไปใชเ้ป็นต้นกำลังได้น้ัน จึงมกีารพัฒนาเพื่อให้สามารถนำไปใชไ้ด้กับท้ังอุปกรณ์ท่ี

มีขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก สำหรับเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกขนาดใหญ่สามารถให้กำลังได้ถึง 1,750 วัตต์ ท่ี

ประสิทธิภาพประมาณ 30% [11] ซึ่งสามารถนำไปเดินเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าได้ อีกหนึ่งตัวอย่างท่ีน่าสนใจคือ

งานวิจัยของ Gardner, C. and Lawn, C. [12] ท่ีได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกแบบคลื่นนิ่งท่ีให้

กำลังได้ 150 W สำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นท่ีห่างไกลในชนบทของประเทศกำลังพัฒนาท่ียังไม่มีโครงข่าย 

การจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปถึง โดยเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกท่ีออกแบบนัน้ได้รับพลังงานความร้อนมาจากการเผา

ไหม้เชื้อเพลิงเช่น ฟืน, ถ่านไม้ หรือวัสดุชีวมวลในเตาท่ีใช้ประกอบอาหารในครัวเรือนท่ัวไป อย่างไรก็ดีการพัฒนา

เคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกแบบคลื่นนิ่งดังกล่าวก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนัก และยังคงอยู่ในระหว่างการพัฒนา

ต่อไป ในส่วนของเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกขนาดเล็กนั้น การศึกษาและพัฒนามีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเคร่ืองกำเนิด

กระแสไฟฟ้าให้กับเซ็นเซอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูกติดตั้งไว้ในท่ีห่างไกล หรือไม่สะดวกในการเข้าถึง ท้ังนี้

แหล่งพลังงานความร้อนสำหรับเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกขนาดเล็กคือ ความร้อนจากแสงอาทิตย์หรือความร้อน

เหลอืท้ิงจากกระบวนการอื่นๆ 

กำลังท่ีได้จากเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกนั้น นอกจากจะนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว ยังสามารถนำไปเป็น

ตน้กำลังในการขับเคร่ืองทำความเย็นเทอร์โมอะคูสตกิได้ ดังงานวจิัยของ Saechan, P. and Jaworski, A. J. [3] โดยได้

ศกึษาเกี่ยวกับใช้การสั่นสะเทือนของก๊าซทำงานซึ๋งใชอ้ากาศท่ีความดัน 10 บาร์ ท่ีได้จากเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติก

แบบคลื่นนิ่งท่ีได้ รับพลังงานความร้อนป้อนเข้าสู่ระบบจากการเผาไหม้ในการประกอบอาหารในครัวเรือน  

การสั่นสะเทือนดังกล่าวจะถูกนำมาขับเคร่ืองทำความเย็นเทอร์โมอะคูสติกแบบคลื่นเคลื่อนท่ี ซึ่งผลการศึกษาพบว่า

เครื่องทำความเย็นนี้สามารถให้ภาระการทำความเย็นได้ถงึ 133 วัตต์ ท่ีอุณหภูมิ 250 K มีประสิทธิภาพรวมของระบบ 

22.2% และค่า COP ของระบบทำความเย็นเท่ากับ 1.9 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับตัวแปรท่ีมผีลต่อประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์

เทอร์โมอะคูสติกสำหรับการนำไปใช้กับเคร่ืองทำความเย็นแบบเทอร์โมอะคูสติกนั้นยังได้รับการศึกษาโดย วศิน  

ชัยโรจน์นิพัฒน์ และ อิศเรศ ธุชกัลยา [13] โดยจากการศึกษาพบว่าแอมปลิจูดของการสั่นสะเทือนของก๊าซทำงานใน
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ระบบมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มระดับพลังงานความร้อนป้อนเข้า และเมื่อเพิ่มความดันเฉลี่ยในระบบ นอกจากนั้นการใช้  

ก๊าซฮีเลียมเป็นสารทำงานจะทำให้ได้รับกำลังอะคูสติกสูงกว่าการใช้ก๊าซอาร์กอน จากการทดลองเมื่อให้พลังงาน

ความร้อนป้อนเข้าระบบ 751 วัตต์ จะทำให้ได้รับกำลังอะคูสติกสูงสุดท่ี 48 วัตต์ ซึ่งมปีระสิทธิภาพประมาณ 6.39% 

ในส่วนของเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกท่ีทำงานโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นั้นได้มีการศึกษา  

โดย Chen,R. L. และ Garrett, S. L. [14] ซึ่งใช้ Fresnel lens เป็นอุปกรณ์รวมแสงอาทิตย์เพื่อให้เกิดโฟกัสท่ีบริเวณ

ปลายของสแตคด้านอุณหภูมิสูง ผลจากการศึกษาพบว่าเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกดังกล่าวสามารถกำเนิดคลื่นท่ี

ขนาดแอมปลิจูดประมาณ 7.0 kPa นอกจากนี้ Shen, C. et al. [15] ยังได้ทำการศึกษาผลของมุมการติดตั้งเครื่องยนต์

เทอร์โมอะคูสติกด้วย ผลการทดลองพบว่ามุมดังกล่าวมผีลต่อการทำงานน้อย ในขณะที่ก๊าซทำงานที่บรรจุในระบบจะ

ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์มากกว่า และอุณหภูมิต่ำสุดท่ีทำให้เคร่ืองยนต์ทำงานคือประมาณ 390 องศา

เซลเซียสซึ่งมคีวามเป็นไปได้ท่ีจะใชแ้หล่งพลังงานความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อนป้อนให้แก่

เครื่องยนต์ให้ทำงานได้เมื่อมีการใชอุ้ปกรณ์การรวมแสงอาทิตย์ท่ีเหมาะสม 

จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้น ข้อดีของเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกคือ เป็นเคร่ืองยนต์ท่ีมีชิ้นส่วนหลัก ๆ น้อย

ชิ้น แต่ละชิ้นก็ไม่ซับซ้อนทำให้สามารถผลิต, ประกอบ, ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย นอกจากนี้ยังไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนท่ี

หากไม่พิจารณารวมถึงเคร่ืองกำเนิดกระแสไฟฟ้าท่ีทำหน้าท่ีเปลี่ยนจากพลังงานกลในรูปของคลื่นความดันเป็น

พลังงานไฟฟ้า ทำให้ลดปัญหาต่างๆ เช่น การหล่อลื่น และความเสียดทานท่ีเกิดขึ้นจากชิ้นส่วนท่ีเคลื่อนท่ี นอกจากนี้

เคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกสามารถใช้อากาศเป็นของไหลทำงาน อีกท้ังยังมีศักยภาพท่ีเคร่ืองยนต์จะทำงานได้โดย

อาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์ ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพ และกำลังท่ีได้จาก

เครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสตกิยังต่ำกว่าเคร่ืองยนต์แบบเผาไหมภ้ายใน และเนื่องจากการเคลื่อนท่ีของก๊าซทำงานภายใน

เครื่องยนต์มลีักษณะการเคลื่อนท่ีแบบกลับไปกลับมา (Oscillatory flow) ซึ่งทฤษฎขีองการไหลแบบทิศทางเดียว (Uni-

directional steady flow) ไม่สามารถนำมาใช้กับการวิเคราะห์การทำงานของเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกได้โดยตรง 

[16] และยังพบอีกว่าประสิทธิภาพของเคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อนมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวมของ

เคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติก [17] ดังนั้นจึงยังมีความจำเป็นท่ีจะต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อไป ในโครงการวิจัยนี้มีความมุ่ง

หมายท่ีจะศึกษาเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกแบบคลื่นเคลื่อนท่ีขนาดเล็กท่ีทำงานได้โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ 

และเป็นเคร่ืองยนต์ท่ีมีขนาดเล็กเนื่องจากมีโครงสร้างท่ีไม่ซับซ้อน มีส่วนประกอบน้อยชิ้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายใน 

การลงทุนด้านโครงสร้าง รวมท้ังสามารถทำการศึกษาได้ภายใต้กรอบเวลาที่จำกัด อย่างไรก็ตามยังสามารถต่อยอด

งานวิจัยนี้ได้โดยศึกษาการทำงานในเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น  โดยมี

จุดประสงค์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีมีกำลังเพิ่มมากขึ้น รวมถึงศึกษาเพื่อประเมินศักยภาพของพลังแสงอาทิตย์ใน 

การเดินเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกขนาดใหญ่ หรือการศึกษาเพื่อติดตั้งเคร่ืองทำความเย็นแบบเทอร์โมอะคูสติก

ควบคู่กับเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติก เป็นต้น 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

โครงการวจิัยน้ีมวีัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1.  เพื่อศึกษาการทำงานของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติก 

2.  เพื่อสร้างเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกแบบคลื่นเคลื่อนท่ีขนาดเล็กท่ีใชพ้ลังงานจากแสงอาทิตย์ 

3.  เพื่อศึกษาผลของตัวแปรท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสตกิแบบคลื่นเคลือ่นท่ี 
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วิธีวิทยาการวจิัย 
 ในงานวจิัยครั้งนี้ เพื่อให้สามารถศึกษาผลของตัวแปรต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพทำงานของ

เคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกแบบคลื่นเคลื่อนท่ีขนาดเล็กได้ จึงได้กำหนดขอบเขตในการศึกษาไว้คือ หลอดเสียง 

(Resonator) เป็นท่อพีวีซีเส้นผ่าศูนย์กลางภายในประมาณ 18 มิลลิเมตร ลักษณะของหลอดเสียงเป็นท่อโค้งรูปวง

แหวน (Loop-tube configuration) ดังแสดงในรูปท่ี 2 โดยความยาวรวมของหลอดเสียงประมาณ 1 เมตร ซึ่งทำให้

ความถี่ของระบบขณะเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกทำงานอยู่ท่ีประมาณ 330 Hz ก๊าซทำงานท่ีบรรจุอยู่ในระบบคือ

อากาศท่ีความดันบรรยากาศ โดยมีแหล่งพลังงานความร้อนสำหรับป้อนให้เคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกได้จากขด

ลวดความร้อนไฟฟ้าซึ่งสามารถควบคุมกำลังไฟฟา้ปอ้นเข้าได้ตามค่าที่กำหนด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Stack/Regenerator (2) Hot heat exchanger (3) Cold/Ambient heat exchanger 

(4) Linear generator (5) Resonator pipe (6) Solar concentrator 

(7) Cold water loop (8) Temperature measuring device (Unit in mm) 

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงอุปกรณ์สำหรับการทดสอบเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกพลังงานแสงอาทิตย์ 

เพื่อให้เป็นตัวแปรควบคุมสำหรับศกึษาผลของตัวแปรต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลต่อประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์เทอร์

โมอะคูสติก นอกจากนั้นยังใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยใช้เลนส์รวมแสงเพื่อประเมินศักยภาพของ

เคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย วัสดุท่ีใช้ทำสแตคหรือรีเจนเนอเรเตอร์เป็นโลหะท่ีมีค่าความจุ

ความร้อนจำเพาะ (Specific heat capacity) สูง แต่มีค่าการนำร้อน (Thermal conductivity) ต่ำ โดยขั้นตอนใน 

การดำเนนิการทดลองและเก็บขอ้มูลเพื่อการวิเคราะห์มดีังนี้ 
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1) ติดตั้งส่วนประกอบของเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกแบบคลื่นเคลื่อนท่ี ดังแสดงในแผนภาพของภาพท่ี 2  

ซึ่ งได้แก่  หลอดเสียง (Resonator), สแตคหรือรีเจนเนอเรเตอร์ (Stack/Regenerator), กระจกรวมแสง (Solar 

concentrator) ซึ่งติดตั้งให้เกิดการรวมแสงท่ีบริเวณใกล้กับปลายของสแตคท่ีเป็นเคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อนฝั่งร้อน 

(Hot heat exchanger) ท้ังนี้ในขั้นตอนการทดลองท่ีศึกษาผลของสแตคท่ีมีต่อประสิทธิภาพโดยรวมของเคร่ืองยนต์

เทอร์โมอะคูสติกแบบคลื่นเคลื่อนท่ีน้ันได้ใชพ้ลังงานความร้อนป้อนจากขดลวดความร้อนพลังงานไฟฟ้าขนาดกำลังไฟ 

60 วัตต์ ในส่วนของปลายสแตคอีกด้านหนึ่งมีการติดตั้งเคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อนฝั่งเย็น (Cold/Ambient heat 

exchanger) ซึ่งของไหลตัวกลางท่ีนำภาระความร้อนออกจากระบบคือนำ้ที่อุณหภูมิห้อง มีการติดต้ังเครื่องวัดอุณหภูมิ

ตามตำแหน่งต่างๆ เช่น ปลายของสแตคท้ังสองด้าน, บริเวณจุดรวมแสงอาทิตย์หรือจุดให้พลังงานความร้อนจาก

ขดลวดไฟฟ้า อุณหภูมิของน้ำท่ีไหลเข้า/ออกผ่านเคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อนฝั่งเย็น และอุณหภูมิห้อง จากนั้นทำ 

การหุม้ฉนวนกันความร้อนท่ีหลอดเสียงเพื่อลดการสูญเสียความร้อนสู่สิ่งแวดลอ้ม ดังแสดงในภาพท่ี 3 (a) 

 
(a) 

   
(b) (c) (d) 

ภาพที่ 3 (a) การทดสอบเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกพลังงานแสงอาทติย์แบบคลื่นเคลื่อนท่ีขนาดเล็ก  

(b) เส้นใยทองแดง (c) เส้นใยสแตนเลส และ (d) เส้นใยเหล็ก 
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2) ในการทดลองชุดแรก วัสดุท่ีใช้ทำสแตคคือ เส้นใยของสแตนเลส (stainless steel scourer) เร่ิมทำการทดลอง

เมื่อตดิตัง้สแตคท่ีกึ่งกลางของหลอดเสียง และบันทึกค่าอุณหภูมิภายในหลอดเสียง (Resonator) บริเวณปลายสแตคด้านท่ี

อุณหภูมิสูงซึ่งได้รับความร้อนจากขดลวดความร้อนหรือความร้อนจากเลนส์รวมแสงอาทิตย์ ขณะท่ีอุณหภูมิของอากาศท่ี

ปลายสแตคด้านร้อนเพิ่มขึ้นให้สังเกตค่าของอุณหภูมิแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของอากาศท่ีปลายท้ังสองด้านของสแตค 

เมื่อเร่ิมมีการสั่นสะเทือนของอากาศภายในระบบโดยแผ่นยางยืด (Elastic membrane) บริเวณหมายเลข (4) ในภาพท่ี 2  

มกีารเคลื่อนท่ีขยับขึ้นลง ซึ่งอุณหภูมนิี้เรียกว่า Onset temperature ค่าท่ีต้องบันทึกข้อมูลประกอบด้วยอุณหภูมิจากทุก ๆ 

จุดท่ีทำการวัด, แรงดัน และกระแสไฟฟ้าท่ีอ่านได้จากมัลตมิเิตอร์ 

3) บันทึกข้อมูล เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิแตกต่างท่ีปลายสแตคท้ังสองด้าน, กำลังไฟฟ้าท่ีป้อนเข้า

อ่านและค่ากำลังท่ีได้รับจากเจเนอเรเตอร์ 

4) เปลี่ยนค่าความพรุนของวัสดุท่ีใช้ทำสแตค (สำหรับการทดลองชุดแรก วัสดุท่ีใช้ทำสแตคคือเส้นใยของสแตน

เลส) และทำการทดลองพร้อมท้ังบันทึกข้อมูลดังอธิบายในขั้นตอนท่ี 2) – 3) เพื่อหาผลของความพรุนท่ีมีต่อ Onset 

temperature หรือประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสตกิ 

5) เปลี่ยนวัสดุท่ีใช้ทำสแตคเป็นเส้นใยของเหล็ก และเส้นใยทองแดง โดยแต่ละวัสดุจะทำการทดลองท่ีค่าความ

พรุนต่าง ๆ กันหลายค่า ลักษณะของเส้นใยโลหะท่ีใช้ทำสแตคได้แสดงในรูปท่ี 3 (b) – (d) หลังจากนัน้ทำการบันทึกข้อมูล

ดังได้อธิบายไวใ้นขั้นตอน 2) – 3) ท้ังนี้ค่าความพรุน สามารถคำนวณได้จากสมการ (1) ดังนี้ 

 

 100    (%) 
−

=
bulk

solidbulk

V

VV
  (1) 

เมื่อ Vbulk คือ ปริมาตรของหลอดแก้วในส่วนท่ีบรรจุวัสดุทำสแตค (m3) 

 Vsolid คือ ปริมาตรของเนื้อวัสดุท่ีใชท้ำสแตค (m3) 

6) สรุปและวิเคราะห์ผลการทดลอง โดยพจิารณาผลของตัวแปรต่าง ๆ ท่ีมตี่อประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์เทอร์

โมอะคูสตกิแบบคลื่นเคลื่อนท่ี เช่น ชนดิและความพรุนของวัสดุท่ีใชท้ำสแตค เป็นตน้ 

7) จากการทดลองโดยให้พลังงานความร้อนท่ีป้อนให้แก่ระบบเป็นขดลวดความร้อนไฟฟ้า จะทราบชนิดและ

ความพรุนของวัสดุท่ีใช้ทำสแตคท่ีทำให้ได้เครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด ท่ีลักษณะของการติดตั้ง

สแตคดังกล่าวจะทดลองต่อไปโดยใช้พลังงานความร้อนท่ีป้อนให้แก่ระบบโดยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพของพลังงานจากท้ังสองแหล่ง 

ในการศึกษาผลของตัวแปรต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกนั้น ประสิทธิภาพของ

เคร่ืองยนต์สามารถหาได้จากสมการ (2) ดังนี้  

 100    (%) =
input

output

P

P
  (2) 

เมื่อ Poutput และ Pinput คือ กำลังทางไฟฟ้าสุทธิท่ีได้รับ และท่ีป้อนให้เคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติก (วัตต์) 

ตามลำดับ 
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โดย กำลังทางไฟฟ้า (P) สามารถหาได้จาก 

 P (Watt)  = IV (3) 

เมื่อ I และ V คือ ค่ากระแสไฟฟา้ (แอมป์) และค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (โวลต์) ตามลำดับ 

 ในงานวิจัยคร้ังน้ี ตัวแปรท่ีสำคัญในการศึกษาคือประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสตกิซึ่งสามารถหา

ได้จากสมการ (2) โดยกำลังทางไฟฟ้าสุทธิท่ีป้อนให้และท่ีได้รับจากเคร่ืองยนต์นั้นได้จากการวัดค่ากระแสไฟฟ้า (I) 

และค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (V) เพื่อแปลงเป็นกำลังตามในสมการ (3) ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่ากระแสไฟฟ้า และค่าความ

ต่างศักย์ไฟฟ้าจะได้จากการวัดนั้น ค่าท่ีได้จากการอ่านเครื่องมือวัดอาจจะมีความไม่แน่นอนของการวัดเกิดขึ้น ดังนั้น

ในการศึกษาครัง้นี้จึงได้มกีารวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัด (Measurement uncertainty) ด้วย 

 ความไม่แน่นอนของการวัดสามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ Precision limit (P), และ Bias or 

systematic limit (B) โดย Precision limit เป็นความไม่แน่นอนของค่าท่ีได้จากการวัดท่ีไม่สามารถคาดคะเนผลได้  

โดยอาจเกิดจากประสิทธิภาพของตัวเคร่ืองมือวัดเอง หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในขณะท่ีทำการวัด 

ส่วน Bias limit นั้นอาจมาจากการตั้งค่าระบบของเคร่ืองมือวัด วิธีการวัด หรือผู้ท่ีทำการวัด ดำเนินกระบวนการวัดท่ี

ไม่เหมาะสม เป็นต้น ค่าความไม่แน่นอนของประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์ ( U ) ท่ีได้จากสมการท่ี (2) สามารถ

ประเมินได้จากหลักการของ Kline และ McClintock [18] ดังท่ีแสดงในสมการ (4) – (6) โดยค่าความไม่แน่นอนของ 

การวัดในการศึกษาครัง้นี้สามารถสรุปได้ดังในตารางท่ี 1  

 22
 BPU +=  (4) 

 

โดย P  และ B  สามารถหาได้จากสมการ (5) และ (6) ตามลำดับ 
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เมื่อตัวหอ้ย 1 และ 2 หมายถึงตัวแปรทางด้าน Power Input และ Power Output ตามลำดับ 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

ตารางที่ 1 แสดงค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Measurement uncertainty) 

ประเภทของความไม่แน่นอน

ของการวัด 

สาเหตุของความไม่แนน่อนของ

การวัด 

ค่าความไม่แน่นอน 

กระแส (I) ความต่างศักย ์(V) 

ด้านกำลังไฟฟา้ปอ้นเข้า (Power input) 

Precision limit Meter reading 0.5% of reading 0.5% of reading 

Bias limit Regulation 5 mA 5 mV 

Resolution 0.05 A 0.005 V 

ด้านกำลังไฟฟา้ที่ได้รับ (Power output) 

Precision limit Meter reading 0.5% of reading 0.5% of reading 

Bias limit Resolution 0.05 mA 0.05 mV 

ค่าความไม่แน่นอนของประสิทธิภาพเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติก (ท่ีค่าความเชื่อมัน 95%)  5.8% 

 

ผลการศึกษา 
 ในการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกแบบคลื่นเคลื่อนท่ีนั้น กำลังท่ีได้จาก

เคร่ืองยนต์จะถูกวัดในรูปของกำลังทางไฟฟ้าซึ่งมีหน่วยเป็นวัตต์ สามารถคำนวณได้จากค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าท่ีวัด

ได้จากเจเนอเรเตอร์ เนื่องจากกำลังทางไฟฟ้าท่ีได้จากเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกแบบคลื่นเคลื่อนท่ีขนาดเล็กนั้นมีค่า

น้อย ดังนั้นเจเนอเรเตอร์ท่ีใช้จึงจำเป็นต้องมีขนาดเล็กเพื่อให้สามารถวัดค่าทางไฟฟ้าได้ละเอียดพอ สำหรับเจเนอเรเตอร์ 

ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ใช้หลักการการเคลื่อนท่ีแบบเชิงเส้น (Linear generator) โดยท่ีแผ่นยางยืด (Elastic membrane) 

บริเวณหมายเลข (4) ในภาพท่ี 2 ซึ่งมีการเคลื่อนท่ีขยับขึ้นลงขณะที่เครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกทำงานนั้น จะมีการติด

แม่เหล็กถาวรไว้ด้วย และมีขดลวดทองแดงมาครอบแท่งแม่เหล็กนั้นไว้ เมื่อแม่เหล็กเคลื่อนท่ีขึ้นลงตามจังหวะการทำงาน

ของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติก ก็จะทำให้คลื่นแม่เหล็กตัดกับขดลวดทองแดงทำให้ได้กระแสไฟฟ้าออกมา ในขั้นตอน

การศึกษาผลของวัสดุท่ีใช้ทำสแตคท่ีมีต่อประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกนั้น ความร้อนท่ีป้อนให้กับ

เคร่ืองยนต์จะได้มาจากขดลวดความร้อนไฟฟ้า (Electric heater) เนื่องจากสามารถวัดและควบคุมความร้อนผ่าน

กำลังไฟฟ้าป้อนตามค่าท่ีกำหนดไว้ได้ เมื่อได้วัสดุท่ีเหมาะสมแล้ว หลังจากนั้นจึงทดสอบการให้ความร้อนแก่เครื่องยนต์

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยใชเ้ลนส์รวมแสงต่อไป 

1. ผลของความพรุนและชนิดของวัสดุที่ใช้ทำสแตคที่มีต่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสตกิ 

 ในการทดลองเพื่อหาผลของความพรุนและชนิดของวัสดุท่ีใช้ทำสแตคท่ีมีต่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เทอร์

โมอะคูสติกแบบคลื่นเคลื่อนท่ีนั้น เมื่อกำลังท่ีป้อนเข้าให้แก่เคร่ืองยนต์คือความร้อนท่ีได้รับจากขดลวดไฟฟ้า เมื่อเครื่อง

จ่ายกระแสไฟฟา้ (Power supply) จ่ายไฟใหแ้ก่ขดลวดความร้อนจนถึงค่าหนึ่งท่ีมอีุณหภูมิสูงพอ (On-set temperature) จะ

ทำให้อากาศในหลอดเสียง (resonator) เกิดการสั่นสะเทือน โดยการทดสอบนี้จะใช้วัสดุท่ีใช้ทำสแตค 3 ชนิด ได้แก่  

เส้นใยสแตนเลส เส้นใยเหล็ก และ เส้นใยทองแดง โดยใช้เส้นใยแต่ละชนิดท่ีมีความพรุนตั้งแต่ประมาณ 60 - 82%  

การทดสอบคร้ังนี้ทำการเก็บค่าเมื่อป้อนกำลังทางไฟฟ้าให้แก่ขดลวดความร้อนคงท่ีท่ีประมาณ 60 W ซึ่งทำให้อุณหภูมิ

ขดลวดประมาณ 211oC ซึ่งประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสตกิสามารถหาได้จากสมการท่ี (2)   
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 จากผลการทดลองเพื่อหาผลของความพรุนและชนิดของวัสดุท่ีใช้ทำสแตคท่ีมีต่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์

เทอร์โมอะคูสติกได้แสดงในภาพท่ี 4 โดยจากรูปจะเห็นได้ว่าวัสดุท่ีใช้ทำสแตคแต่ละชนิดจะส่งผลให้ประสิทธิภาพของ

เคร่ืองยนต์มีค่าแตกต่างกัน ซึ่งพบว่าสแคตท่ีทำเหล็กจะให้ค่าประสิทธิภาพสูงกว่าสแตคท่ีทำจากวัสดุท่ีเป็นเส้นใย

ทองแดงและสแตนเลส จากหลักการทำงานของเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสตกิท่ีอาศัยความแตกต่างของอุณหภูมิก๊าซทำงาน

ระหว่างปลายท้ังสองด้านของสแตค เมื่ออุณหภูมแิตกต่างดังกล่าวมีค่ามากเพยีงพอ (On-set temperature) กจ็ะทำให้ก๊าซ

ทำงานเกิดการสั่นสะเทือน เมื่ออุณหภูมแิตกต่างมคี่ามากขึน้ก็จะทำให้การสั่นสะเทือนสูงขึน้ ดังนั้นสแตคต้องมีค่าความจุ

ความร้อน (Specific heat capacity) สูง และค่าการนำความร้อน (Thermal conductivity) ต่ำ เพื่อคงความแตกต่างของ

อุณหภูมิของก๊าซทำงานท่ีปลายท้ังสองด้านของสแตคให้ได้มากท่ีสุด ซึ่งจากตารางท่ี 2 พบว่าสแตนเลสและเหล็กจะมีค่า

ความจุความร้อนมากกว่าทองแดง ส่วนค่าการนำความร้อนของสแตนเลสและเหล็กยังมคี่าน้อยกว่าทองแดงมาก ซึ่งจาก

คุณสมบัติทางความร้อนนี้จะทำให้ทองแดงไม่มีคุณสมบัติท่ีดีพอท่ีจะทำสแตค เมื่อพิจารณาถึงสมบัติเชิงความร้อนคือ 

ค่าความจุความร้อน และการนำความร้อน ท้ังของสแตนเลสและเหล็กแล้วก็มีค่าใกล้เคียงกัน แต่จากลักษณะของเส้นใย

เหล็กท่ีนำมาทดลองนั้นมีขนาดประมาณ 0.1mm ในขณะท่ีเส้นใยสแตนเลสมีขนาดประมาณ 2mm โดยตัวอย่างวัสดุ 

ท่ีใช้ทำสแตคได้แสดงในภาพท่ี 3 (b) – (d) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบขนาดของวัสดุท้ังสองชนิดแล้ว เส้นใยเหล็กซึ่งมีขนาดเล็ก

กว่ามาก และมีพื้นท่ีการถ่ายเทความร้อนมากกว่าอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์เทอร์ โมอะคูสติกนั้นมี 

คา่สูงกว่าดังแสดงให้เห็นในภาพท่ี 4 

  
ภาพที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติก  

กับความพรุนและชนดิของวัสดท่ีุใชท้ำสแตค (ความยาวสเตค 11 cm) 
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ตารางที่ 2 แสดงคณุสมบัตเิชงิความร้อนของวัสดุท่ีใชท้ำสแตค [19] 

วสัด ุ
ความจุความรอ้น การนำความร้อน ขนาดของเส้นใย 

[J/kg.K] [W/m.C] (mm) 

สแตนเลส (Stainless steel) 502.416 16.26 2 

ทองแดง (Copper) 376.812 386 1.5 

เหล็ก (Steel) 486 36 0.2 

  

เมื่อพิจารณาผลของความพรุนของวัสดุท่ีใชท้ำสแตคดังท่ีแสดงในภาพท่ี 4 พบว่า เมื่อความพรุนมีค่ามากขึ้น จะทำให้

ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกมีแนวโน้มท่ีจะลดต่ำลง ลักษณะที่สังเกตได้ดังกล่าวอาจเกิดจากการท่ี 

เมื่อความพรุนมีค่ามากขึ้นน้ัน หมายถึงเนื้อของวัสดุมีน้อยลงตามท่ีแสดงในสมการ (1) ดังนั้นพื้นท่ีการถ่ายเทความร้อนก็

นอ้ยลงตามไปด้วย ลักษณะดังกล่าวอาจจะส่งผลให้การคงตัวของอุณหภูมแิตกต่างของก๊าซทำงานท่ีบริเวณปลายท้ังสอง

ด้านของสแตคทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อเปรียบเทียบกับสแตคท่ีมีความพรุนของวัสดุน้อยกว่า อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าใน 

ภาพท่ี 4 จะแสดงให้เห็นว่าเมื่อความพรุนของวัสดุท่ีทำสแตคมีค่านอ้ยลงจะส่งผลทำให้ประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์เทอร์

โมอะคูสติกมีค่ามากขึ้นนั้น แต่ถ้าหากความพรุนน้อยต่ำเกินไป อาจทำให้เกิดการขวางทางการไหลหรือการสั่นของก๊าซ

ทำงานภายในสแตคและทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกลดลงได้ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าควรทำการศึกษา 

ผลของความพรุนของวสัดท่ีุใชท้ำสแตคท่ีอาจจะมตี่อประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสตกิเพิ่มเติมอีกต่อไป 

2. ผลของความยาวสแตคที่มีต่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสตกิ 

ในการทดลองเพื่อหาผลของความยาวสแตคท่ีมีต่อประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกนั้น ได้ทำ

การสอบโดยใชส้แตคท่ีทำจากเส้นใยของโลหะสามชนิดคือ สแตนเลส, ทองแดง และเหล็ก โดยทดสอบท่ีค่าความพรุน

ของสแตคท่ีทำจากวัสดุท้ังสามชนิดนั้นมีค่าใกล้เคียงกันคือประมาณ 60% โดยการทดลองนี้จะเป็นการศึกษาผลของ

ความยาวสแตคท่ีมีความยาวท้ังหมด 5 ค่า ดังนี้คอื 7, 8, 9, 10 และ 11 cm โดยผลการทดลองได้แสดงภาพrท่ี 5  
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ภาพที่ 5 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติก และความยาวของสแตคสแตน

เลส (ความพรุนของวัสดุท่ีใชท้ำสแตคประมาณ 60%) 
 

จากผลการทดลองในภาพท่ี 5 จะพบว่าเมื่อสแตคท่ีทำจากวัสดุท้ังสามชนิดนั้นมีความยาวเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพ

ของเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกแบบคลื่นเคลื่อนท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าความยาว

ของสแตคที่เพิ่มขึ้นจะทำให้อากาศซึ่งเป็นก๊าซทำงานที่เคลื่อนท่ีแบบกลับไปกลับมาผ่านรูพรุนของสแตคมีการส่งผ่าน

ความร้อนจากปลายด้านหนึ่งไปยังปลายอีกด้านหนึ่งได้ดีขึ้น ทำให้อุณหภูมิแตกต่าง (Temperature gradient) ของก๊าซ

ทำงานท่ีปลายท้ังสองด้านของสแตคมีค่ามากขึ้น ซึ่งก็ส่งผลให้กำลังท่ีได้รับจากเคร่ืองยนต์มีค่ามากขึ้นตามมาด้วย 

อย่างไรก็ตามหากความยาวของสแตคมีค่ามากขึ้นอาจเกิดการสูญเสียเนื่องจากความเสียดทานท่ีมากขึ้นเมื่อก๊าซทำงาน

ตอ้งเคลื่อนท่ีกลับไปกลับมาบนสแตคท่ีมีพื้นท่ีสัมผัสระหว่างก๊าซทำงานกับพื้นผิวของสแตคมากขึ้น ถึงแมว้่าในการศึกษา

คร้ังนี้จะพบว่าสแตคที่มีความยาว 11 cm จะให้ค่าประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์มีค่าสูงท่ีสุด แต่ก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าค่า

ความยาวนี้เป็นค่าที่เหมาะสมสำหรับเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกท่ีสร้างขึ้นมาสำหรับการทดลองน้ี เนื่องจากผลการ

ทดลองดังแสดงในรูปท่ี 5 แสดงให้เห็นแนวโน้มว่าความยาวของสแตคท่ีเพิ่มขึ้นทำให้ประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์มีค่า

เพิ่มขึ้น แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดของโครงสร้างเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูศติกสำหรับการทดลองนี้ไม่สามารถเพิ่มความยาว

ของสแตคได้เกินกว่า 11 cm จึงอาจเป็นประเด็นท่ีต้องพิจารณาสำหรับการศึกษาในคร้ังต่อไปว่าความยาวท่ีเหมาะสม

ของสแตคท่ีทำให้ได้รับประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์สูงสุดนั้นจะมคี่าเท่าใด 

3. ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครือ่งยนต์เทอร์โมอะคูสตกิที่รับพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย ์

จากผลการทดลองในหัวข้อก่อนหน้านี้พบว่าสแตคท่ีให้ค่าประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกแบบ

คลื่นเคลื่อนท่ีท่ีสูงท่ีสุด คือสแตคท่ีทำจากเส้นใยเหล็ก ซึ่งมีค่าความพรุน 60% และมีความยาวเท่ากับ 11 cm เคร่ืองยนต์

เทอร์โมอะคูสติกท่ีมีสแตคดังกล่าวนี้จึงถูกนำมาทดสอบโดยมีความร้อนป้อนเข้าเป็นพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์

ผ่านเลนส์รวมแสง โดยทำการทดลองในช่วงเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ซึ่งเป็นเวลาท่ีมีแสงอาทิตย์ โดยแสงอาทิตย์

ท่ีผ่านเลนส์รวมแสงจะถูกทำให้เกิดจุดรวมแสง (Focus point) ที่ปลายด้านร้อนของสแตค ทำให้อุณหภูมิของอากาศท่ี
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บริเวณดังกล่าวมคี่าสูงขึน้ ขณะทำการทดลองมีการวัดค่าอุณหภูมิของอากาศท่ีบริเวณด้านร้อนและด้านเย็นของสแตค 

เพื่อหาค่าอุณหภูมิแตกต่าง จากการทดลองดังท่ีได้แสดงในภาพท่ี 6 พบว่าเคร่ืองยนต์สามารถทำงานได้ท่ีเวลาประมาณ 

12.00 น. เมื่อความเข้มแสงเท่ากับ 940 W/m2 ซึ่งอุณหภูมิแตกต่างของอากาศท่ีบริเวณท้ังสองด้านของสแคตซึ่งเป็น

อุณหภูมิท่ีเคร่ืองยนต์เร่ิมทำงาน (On-set temperature) เท่ากับ 232oC โดยสามารถคำนวณหาประสิทธิภาพของ

เคร่ืองยนต์ได้ประมาณ 3.06% จากกำลังไฟฟา้ท่ีไดเ้ท่ากับ 576 mW และพบว่าเคร่ืองยนต์ยังคงสามารถทำงานได้อย่าง

ต่อเนื่องจนถึงเวลาประมาณ 14.00 น.  

 

ภาพที่ 6 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสง, ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ และช่วงเวลาท่ีทำการทดลอง 

จากการทดลองหากมีการพัฒนาหรือใช้เทคโนโลยีการรวมแสงอาทิตย์ให้มีพลังงานความร้อนเพิ่มมากขึ้นก็

อาจทำให้เคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกพลังงานแสงอาทิตย์นี้สามารถทำงานได้ในช่วงระยะเวลาท่ียาวนานขึ้น และ  

ให้ประสิทธิภาพท่ีสูงขึ้นได้ อย่างไรก็ตามจะสังเกตุได้ว่าประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกมตีัวเลขค่อนขา้ง

ต่ำ ทั้งนี้เนื่องมาจากเคร่ืองยนต์ท่ีนำมาศึกษาในคร้ังนี้เป็นเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกขนาดเล็กท่ีให้กำลังออกมาน้อย 

และกำลังท่ีได้รับจากเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกนี้เมื่อผ่านการเปลี่ยนรูปพลังงานเป็นพลังงานไฟฟ้า อาจมีการ

สูญเสียเนื่องจากประสิทธิภาพของเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีสร้างขึ้นมาได้ อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับ

ประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกแบบคลื่นนิ่งพลังงานแสงอาทิตย์จากการศึกษาก่อนหน้านี้ [20] ซึ่งได้

ประสิทธิภาพเพยีงแค่ 0.01% ก็จะเห็นว่าเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสตกิแบบคลื่นเคลื่อนท่ีจะให้ประสิทธิภาพสูงกว่ามาก 

นอกจากนี้วัตถุประสงค์หนึ่งของการใช้ประโยชน์จากเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกนัน้คอืนำพลังงานจากการสั่นสะเทือน

ของก๊าซทำงานในระบบเพื่อไปเป็นต้นกำลังในการขับให้ เคร่ืองทำความเย็นแบบเทอร์โมอะคูสติกทำงาน โดยการ

ประยุกต์ใช้ในลักษณะนี้จะไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนท่ีเลย ทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบมีค่าสูงขึ้น ท้ังนี้ความร้อนท่ี

ป้อนให้กับเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกยังคงเป็นพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ดังนั้นปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายของ
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พลังงานจึงไม่ใช่ปัจจัยท่ีต้องพิจารณาเป็นลำดับต้นของการใช้ประโยชน์จากเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกแบบคลื่น

เคลื่อนท่ีพลังงานจากแสงอาทติย์ 

สรุปผลและอธิปรายผล 

1. ในการทดลองหาประสิทธิภาพของวัสดุท่ีใช้ทำสแตคของเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติก เมื่อเปรียบเทียบ

วัสดุของสแตคท่ีเป็นสแตนเลส, ทองแดง และเหล็ก โดยความร้อนท่ีป้อนให้แก่เครื่องยนต์ได้จากขดลวดความร้อนแบบ

ไฟฟ้า พบว่าวัสดุท่ีดีท่ีสุดในการศึกษาคร้ังนี้คือเส้นใยเหล็กซึ่งมีค่าความพรุน 60% และมีความยาวเท่ากับ 11cm  

เมื่อจ่ายกำลังไฟฟ้าให้ขดลวดความร้อนเพื่อเป็นแหล่งพลังงานความร้อนของเครื่องยนต์เทอร์โมอคูสติกเท่ากับ 60 W 

จะทำให้เครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกมปีระสิทธิภาพสูงสุดประมาณ 4.79% โดยกำลังท่ีได้รับมคี่าประมาณ 2.8 W   

2. เมื่อทำการทดลองหาประสิทธิภาพเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติก โดยความร้อนท่ีป้อนให้แก่เคร่ืองยนต์ได้

จากความรอ้นจากแสงอาทติย์โดยใชเ้ลนส์รวมแสงพบว่าเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสตกิจะทำงานได้เมื่ออุณหภูมแิตกต่าง

ระหว่างปลายทางด้านร้อนและด้านเย็นของสแตคมีค่าประมาณ 232oC คือช่วงเวลาเวลา 12.00 น. ถึง 14.00 น. 

เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงท่ีมีความเข้มแสงมากถึง 940-1,150 W/m2  จึงทำให้ได้ค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดคือ 

576 mW และเครื่องยนต์มปีระสิทธิภาพสูงสุดท่ีประมาณ 3.06% 

3. จากการทดลองท้ังแบบให้ความร้อนโดยขดลวดความร้อนและให้ความร้อนจากแสงอาทติย์โดยเลนส์รวม

แสงพบว่า กำลังท่ีได้รับและประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกมีค่าต่ำ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นเคร่ืองยนต์เทอร์

โมอะคูสติกแบบคลื่นเคลื่อนท่ีขนาดเล็ก การเปลี่ยนรูปพลังงานจากพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าผ่านเคร่ืองผลิต

กระแสไฟฟ้าแบบเชิงเส้น (Linear generator) ท่ีสร้างขึ้นเองอาจมีการสูญเสียเนื่องจากประสิทธิภาพของเคร่ืองผลิต
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้นำเสนอการสร้างกระบวนการเสมือนของกระบวนการควบคุมระดับของของเหลว และ

กระบวนการเคลื่อนย้ายและตรวจนับชิ้นงาน ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตแบบกระบวนการและการผลิตแบบนับชิ้น

ตามลำดับ โดยท้ังสองกระบวนการสร้างขึน้จากโปรแกรม Factory IO โดยใชค้อมพิวเตอร์ 2 เครื่องในการจำลองแต่ละ

กระบวนการ และมีการควบคุมแต่ละกระบวนการโดยใช้ PLC RSLogix 500 Emulate ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับ

โปรแกรม Factory IO ได้โดยใช้ OPC ท้ังนี้คอมพิวเตอร์ท้ังสองเชื่อมต่อถึงกันโดยใชอ้ีเทอร์เน็ต งานวจิัยน้ียังมกีารสร้าง

สกาดาจากโปรแกรม Wonderware InTouch ท่ีสามารถสั่งการและสังเกตการณ์กระบวนการท้ังสองได้ โดยสร้างไวใ้น

คอมพิวเตอร์เพียงเคร่ืองเดียว สกาดาท่ีสร้างขึ้นสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรม Factory IO และ PLC RSLogix 500 

Emulate ได้โดยใช้โปรแกรม SMC จากการทดลองเห็นได้ว่ากระบวนการเสมือนท่ีสร้างขึ้นสามารถทำงานได้อย่างดี 

รวมถึงสามารถสั่งการและสังเกตการณ์ผ่านสกาดาท่ีสร้างขึ้นได้ งานวิจัยนี้ เป็นประโยชน์ต่อการจำลองการทำงาน

ก่อนการผลิตจริง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย ประหยัดต้นทุน และลดข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมถึงเป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้การควบคุมกระบวนการท้ังสองแบบ 
 

คำสำคัญ:  สกาดา, กระบวนการเสมอืน, Factory IO, PLC Emulator, OPC 
 

Abstract  
 This research presents the implementation of virtual processes of the controlling of fluid level and the 

process of movement and count the products, which are process and discrete manufacturing, respectively. Both 

processes has been implemented by Factory IO software. Two computers has responsibility for simulating each 

process, and each process has been controlled by PLC RSLogix 500 Emulate, communicating to Factory IO by 

OPC. Both computers can be interfaced by Ethernet. In addition, this research has been implemented the SCADA 

by Wonderware InTouch software on one of both computers. It can be commanded and monitored both 

processes. SCADA is utilized the SMC software to communicate with the Factory IO and PLC RSLogix 500 

Emulate software. Experimental results showed that both processes are operated well and they can be 

commanded and monitored by SCADA. This research is useful for simulating the process before implementing, 
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therefore avoiding the damage, reducing the cost and some mistake. Furthermore, it is convenient to study the 

controlling of both processes. 
 

Keywords: SCADA, Virtual process, Factory IO, PLC Emulator, OPC. 
 

บทนำ 

ในกระบวนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ การผลิตแบบ

กระบวนการ (process manufacturing, process automation) และการผลิตแบบนับชิ้น (discrete manufacturing, 

factory automation) โดยเป็นระดับท่ีอยู่ล่างสุด (level 0) ในโครงสร้างของระบบการจัดการการผลิตหรือพีระมิด

อัตโนมัต (automation pyramid) ตามมาตรฐาน ISA-95 / IEC 62264 [1] กระบวนการท้ังสองมีความแตกต่างกัน 

กล่าวคือ การผลิตแบบกระบวนการ เป็นกระบวนการผลิตท่ีผลิตขึ้นจากสูตรผสมหรือสูตรเฉพาะ (formulas หรือ 

recipes) เป็นการนำวัตถุดิบมาบด (grinding) ต้ม (boiling) ผสม (mixing) ป่ัน (churning) เช่น อุตสาหกรรมผลิตอาหาร

และเคร่ืองดื่ม การผลิตเวชภัณฑ์และเคร่ืองสำอาง การผลิตสี อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและโรงกลั่น โรงหล่อ เป็นต้น 

สำหรับการผลิตแบบนับชิ้น เป็นกระบวนการผลิตท่ีประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนท่ีสามารถนับจำนวนชิ้นได้ (touched and 

counted) เป็นการนำชิ้นส่วนวัตถุดิบต่างๆ มาต่อกัน (joining) ประกบกัน (attaching) ปรับให้เข้ากัน (fixing) และ

ประกอบเข้าด้วยกัน (assembling) เช่น การประกอบรถยนต์ การประกอบผลิตภัณฑ์ทางอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า โรง

ทอผ้า เป็นต้น [2] ในสายงานทางด้านวิศวกรรมเคร่ืองมือวัดและอัตโนมัติ (instrumentation and automation 

engineering) ต้องมีการออกแบบระบบควบคุมและสังเกตการณ์กระบวนการท้ังสองแบบ ให้สามารถผลิตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพให้เป็นไปอย่างอัตโนมัติและปลอดภัย โดยในขั้นตอนการออกแบบ หรือในขั้นตอนการหาข้อผิดพลาดใน

ขั้นตอนการบำรุงรักษาจำเป็นท่ีจะต้องมีการจำลองกระบวนการท้ังในด้านของการควบคุมอัตโนมัติ การสังเกตการณ์ 

และการสื่อสาร เพื่อความปลอดภัย และลดหรือหาข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมถึงประหยัดต้นทุนเนื่องจาก

กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมมตีน้ทุนท่ีสูง และบางกระบวนการมคีวามอันตรายสูง  

ในช่วงท่ีผ่านมา มีนักวิจัยจากท่ัวโลกได้นำเสนอการสร้างกระบวนการจำลอง (simulation process) หรือ

กระบวนการเสมือน (virtual process) เพื่อประโยชน์ในการจำลองในขั้นตอนการออกแบบหรือหาข้อผิดพลาด รวมถึง

การสร้างเพื่อให้เป็นกระบวนการเพื่อฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ในเอกสารอ้างอิงท่ี [3] 

Satit Mangkalajan และทีมงานได้นำเสนอกระบวนการเสมือนสำหรับควบคุมระดับของของเหลวท่ีสร้างขึ้นจาก

โปรแกรม LabVIEW โดยมีการแปลงสัญญาณเพื่อให้สามารถควบคุมและสังเกตการณ์ได้จาก PLC รุ่น Siemens S7-

1200 และสกาดา (SCADA : Supervisory Control And Data Acquisition) โดยใช้โปรโตคอล Modbus TCP เพื่อเป็น

เคร่ืองมือในการฝึกปฏิบัตเกี่ยวกับพีระมิดอัตโนมัติสำหรับนักศึกษาในสาขาวิศวกรรม ในเอกสารอ้างอิงท่ี [4] 

Shaowen Lu และ Heng Yue ได้นำเสนอการสร้างกระบวนการเสมือนแบบ 3 มิติของกระบวนการบดแบบ 2 ขั้น 

(two-stage grinding circuit) เพื่อให้สามารถควบคุมได้จากตัวอุปกรณ์ควบคุมจริง เช่น PLC, DCS เป็นต้น เรียกว่า 

HILS (Hardware-In-the-Loop Simulation) โดยกระบวนการเสมือนสร้างขึ้นจาก VC++, VTree และ OpenGL และ

สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ PLC รุ่น Rockwell ControlLogic 5561 โดยใชก้าร์ดปรับแต่งสัญญาณจากกระบวนการเสมือน

ให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้า 1-5V และ 4-20mA และเชื่อมต่อไปยังสกาดาโดยอาศัย OPC (OLE for Process Control) 

ท้ังนี้ยังมีเอกสารงานวจิัยอีกหลายเร่ือง เช่น ในเอกสารท่ี [5] และ [6] เป็นต้น ได้นำเสนอวิธีการเชื่อมต่อระหว่าง PLC 

และสกาดาโดยใช้ OPC ในเอกสารอ้างอิงท่ี [7] Radu Dobrescu และทีมงาน ได้ออกแบบแพลตฟอร์มการจำลองบน

คลาวด์ในรูปแบบ Virtual Development Environment (VDE), Sensor-Cloud Interface (SCI) และ Context-Aware 
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Adaptation Framework (ADFRAM) เพื่อช่วยคำนวณท้ังในด้านทรัพยากรณ์และการให้บริการสำหรับกระบวนการผลิต

แบบนับชิ้น โดยแพลตฟอร์มท่ีออกแบบมีความยืดหยุ่นและสามารถทดสอบได้อย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม

แพลตฟอร์มนี้มีการสร้างขึ้นจริงเพียงบางส่วนเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยอีกหลายคนท่ีได้นำเสนอการสร้าง

กระบวนการผลิตแบบจำลองหรือเสมอืน ดังเช่นในเอกสารอา้งอิงท่ี [8]-[11] เป็นต้น 

 จากเอกอ้างอิงท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่ามีการใช้ซอฟแวร์ท่ีหลากหลายในการสร้างกระบวนการเสมือนท้ัง 

LabVIEW, VC++ หรือ Factory IO [12] อย่างไรก็ตามในระดับของการควบคุม และระดับของการกำกับดูแลใน

โครงสร้างพีระมดิอัตโนมัติจะเป็นอุปกรณ์และซอฟแวร์จริงท่ีมีการใชง้านอยู่ในอุตสาหกรรม โดยในชัน้การควบคุมจะ

ใช ้PLC หรือ DCS ท่ีมีรุ่นแตกต่างกันไป และในช้ันของการกำกับดูแลจะสรา้งสกาดาจากซอฟแวร์ ดังในเอกสารอา้งอิง

ท่ี [13] มีการใช้ PLC รุ่น Allen Bradley micro830 และสกาดาท่ีสร้างขึ้นเองจาก LabVIEW สำหรับควบคุมระดับของ

ของเหลว ในเอกสารอ้างอิงท่ี [14] มีการนำเสนอการออกแบบสกาดาเพื่อคุมคุมกระบวนการโดยใช้ CITECT เป็น

ซอฟแวร์สำหรับสกดาที่สร้างขึน้โดยบริษัท Schneider Electric ในเอกสารอา้งอิงท่ี [15] มกีารควบคุมและสังเกตการณ์

กระบวนการโดยใช้ PLC ของ Allen Bradley ร่วมกับสกาดาท่ีสร้างขึ้นจากโปรแกรม Wonderware InTouch และใน

เอกสารอ้างอิงท่ี [16] มีการควบคุมและสังเกตุการณ์ระบบป้องกันอุณหภูมิของมอเตอร์กระแสตรงโดยใช้ PLC รุ่น 

ABB AC 800PEC ทำงานร่วมกับสกาดาที่สร้างขึน้จากโปรแกรม Wonderware InTouch 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
งานวจิัยน้ีเป็นการออกแบบและสร้างกระบวนการผลิตแบบเสมือนจำนวณ 2 กระบวนการ คือ กระบวนการ

ควบคุมระดับของของเหลว และกระบวนการเคลื่อนย้ายและตรวจนับชิ้นงาน โดยเป็นกระบวนการผลิตแบบ

กระบวนการ และการผลิตแบบนับชิ้นตามลำดับ ท้ังสองกระบวนการจะถูกสร้างขึ้นจากโปรแกรม Factory IO ท่ีจะ

ติดตั้งในคอมพิวเตอร์จำนวณ 2 เคร่ืองแยกกัน โดยมีการเชื่อมต่อถึงกันด้วยอีเทอร์เน็ต ท้ังสองกระบวนการจะมีการ

ออกแบบการควบคุมโดยใช้ PLC รุ่น Allen Bradley MicroLogix1400 เป็นแบบจำลองโดยใช้ PLC RSLogix 500 

Emulate และสามารถควบคุมกระบวนการเสมอืนของแต่ละกระบวนได้โดยใช้ OPC ท้ังนี้ในคอมพวิเตอร์เคร่ืองหนึ่งจะ

มีการสร้างสกาดาจากโปรแกรม Wonderware InTouch โดยสามารถสั่งการและสังเกตการณ์ค่าต่างๆ ของ

กระบวนการเสมือนท้ังสองได้โดยอาศัยโปรแกรม SMC (System Management Console) งานวิจัยนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็น

ประโยชน์สำหรับการออกแบบระบบการจัดการการผลิตหรือพีระมิดอัตโนมัติใน 3 ชั้นล่าง คือ ชั้นกระบวนการ ชั้น

การควบคุม และชั้นการกำกับดูแล เพื่อความปลอดภัย และลดหรือหาข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมถึงประหยัด

ต้นทุนจากการทดลองในกระบวนการจริง เนื่องจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมมีต้นทุนท่ีสูง และบาง

กระบวนการมีความอันตรายสูง นอกจากนี้จะเป็นประโยชน์ในการนำงานวจิัยน้ีไปใช้ในการฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษา

ในสาขาวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพีระมิดอัตโนมัติ 

วิธีวิทยาการวจิัย 

ในภาพท่ี 1 แสดงบล็อกไดอะแกรมของระบบท่ีนำเสนอ ซึ่งได้มกีารสร้างกระบวนเสมอืนของการกระบวนการ

ควบคุมระดับของของเหลว และกระบวนการเคลื่อนย้ายและตรวจนับชิ้นงาน ด้วยโปรแกรม Factory IO ท่ีถูกติดตั้งไว้

ในคอมพวิเตอร์แต่ละเครื่องแยกกัน คือคอมพวิเตอร์ 1 และ 2 ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตแบบกระบวนการ และการผลิต

แบบนับชิ้นตามลำดับ โดยกระบวนการเสมือนท้ังสองจะอยู่ในช้ันกระบวนการ (level 0) ของพีระมดิอัตโนมัติ ในแต่ละ

กระบวนการมีการควบคุมการทำงานด้วย PLC รุ่น Allen Bradley MicroLogix 1400 เป็นการจำลองการทำงานโดยใช้ 

RSLogix 500 Emulate โดยสามารถควบคุมกระบวนการเสมือนของแต่ละกระบวนการได้โดยอาศัย OPC โดยในชั้นนี้
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จะตรงกับชัน้การควบคุม (level 1) ของพรีะมดิอัตโนมัติ ท้ังน้ีคอมพวิเตอร์ท้ังสองมีการเชื่อมต่อถึงกันโดยใชอ้ีเทอร์เน็ต 

และในภาพจะเห็นได้ว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการจำลองกระบวนการควบคุมระดับของของเหลวมีการสร้าง    

สกาดาจากโปรแกรม Wonderware InTouch เพื่อให้สามารถควบคุมและสังเกตุการณ์ค่าต่างๆ ของชัน้การควบคุมและ

ชั้นกระบวนการท้ังสองได้โดยอาศัยโปรแกรม SMC ซึ่งสกาดานี้จะอยู่ในชั้นการกำกับดูแล (level 2) ของพีระมิด

อัตโนมัติ โดยจะมีการอธิบายการทำงานในแต่ละชัน้ รวมถึงการสื่อสารระหว่างกันโดยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ศ ้          1

   แล  ล  ล  ุ    
(Supervisory level)

   แล  ศ  ศ ้
(Control level)

   แล    แล  
(Process level)

SCADA

RS Logix Emulator OPC  SMC

Process 1 (Process Manufacturing)
ล    แล  ศ  ศ ้   ุ             

RS Logix EmulatorOPC SMC

Process 2 (Discrete Manufacturing)
ล    แล   ศ    แ           แ     แ  แ 

Ethernet

ศ ้          2

 
ภาพที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของระบบท่ีนำเสนอ 

• Level 0 กระบวนการผลิตแบบเสมอืน 

ในภาพท่ี 2(ก)-(ข) แสดงให้เห็นถึงตำแหน่งของการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ของกระบวนเสมอืนของการควบคุม

ระดับของของเหลว และตู้ควบคุมกระบวนการตามลำดับ โดยสร้างขึน้มาจากโปรแกรม Factory IO ในคอมพิวเตอร์ 1 

กระบวนการนี้สามารถวัดและควบคุมระดับของของเหลวได้โดยใชเ้ซนเซอร์วัดระดับทำงานร่วมกับวาล์วควบคุมท้ังขา

เข้าและขาออก ซึ่งมรีะดับต่ำสุดและสูงสุดของของเหลวเป็น 0 หน่วย และ 10 หน่วยตามลำดับ  

   ศ  ศ ้

                 

  แ       ุ   ุ   

                

 

    ุ  ศ    ุ       ุ  ศ   ใ    ้   

ใ   ้     ้      แ

ใ   ้ อ ล อ แ

       ล  ้ ุ

       ศ   ใ    ้   

 

(ก) (ข) 

ภาพที่ 2 กระบวนการเสมอืนของการควบคุมระดับของของเหลว 

(ก) ตำแหน่งของการตดิตัง้อุปกรณต์่างๆ  (ข) ตูค้วบคุมกระบวนการ 
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-หนังสือรวมบทความวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ด้านวิศวกรรมศาสตร์)- 

ในภาพท่ี 3(ก)-(ข) แสดงให้เห็นถึงตำแหน่งของการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ของกระบวนเสมือนของการควบคุม

การเคลื่อนย้ายและตรวจนับชิ้นงาน และตูค้วบคุมกระบวนการตามลำดับ โดยสร้างขึน้มาจากโปรแกรม Factory IO ใน

คอมพิวเตอร์ 2 กระบวนการนี้สามารถตรวจสอบชิ้นงานได้จากเซนเซอร์ในตำแหน่งต่างๆ และสามารถเคลื่อนย้าย

ชิ้นงานได้โดยใชส้ายพาน 2 ชุด และแกนกลแบบ 4 DOF อกี 1 ชุด 

  แล  4 DOF

   แ  แ

     แ            ล

     แ              

  แ                ล

  แ                  
Z

 X

 Y  

    ุ     แ แ

ใ   ้          แ แ

ใ   ้           

ใ   ้ อ ล อ แ

ใ   ้     ้      แ

       ล  ้ ุ

 

(ก) (ข) 

ภาพที่ 3 กระบวนเสมอืนของการควบคุมการเคลื่อนย้ายและตรวจนับชิ้นงาน 

(ก) ตำแหน่งของการตดิตัง้อุปกรณต์่างๆ 

(ข) ตูค้วบคุมกระบวนการ 

• Level 1 ชั้นการควบคุม 

ในชั้นของการควบคุม จะมีการใช้ RSLogix 500 Emulate เพื่อจำลองการทำงานของ PLC รุ่น Allen Bradley 

MicroLogix 1400 สำหรับควบคุมกระบวนการเสมือน โดย PLC จะถูกเสมือนติดตั้งไว้ในตู้ควบคุมของแต่ละ

กระบวนการ โดยในตารางท่ี 1 นั้น แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุตของกระบวนการเสมือนของ

การควบคุมระดับของของเหลวท่ีแสดงในภาพท่ี 2(ก)-(ข) สำหรับใช้ในการเขียนโปรแกรม PLC เพื่อควบคุมการทำงาน

ของกระบวนการ และใชเ้ป็นชื่อแท็ก และชื่อตัวแปรสำหรับ OPC ในการเชื่อมต่อ ในภาพท่ี 4 เป็นอัลกอริธึมแสดงการ

ทำงานของโปรแกรมควบคุมระดับของของเหลวท่ีถูกโปรแกรมไวใ้น PLC ด้วย  ladder diagram ในคอมพวิเตอร์ 1 

ตารางที่ 1 รายละเอยีดอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุตของกระบวนการเสมอืนของการควบคุมระดับของของเหลว 

อุปกรณ์ อินพุต/เอาต์พุต ชื่อแท็ก ชื่อตัวแปร 

ปุ่มเร่ิมทำงาน อนิพุต B3:0/0 Start 

ตัวเลือกโหมดอัตโนมตั ิ อนิพุต B3:0/1 Auto 

ปุ่มฉุกเฉิน อนิพุต B3:0/3 Emergency 

ตัวกำหนดระดับของเหลว อนิพุต I:0/0 Setpoint 

เซนเซอร์วัดระดับของเหลว อนิพุต I:0/1 LevelMeter 

วาล์วควบคมุขาเข้า เอาต์พุต O:0.0 FillValve 

วาล์วควบคมุขาออก เอาต์พุต O:0.1 DischargeValve 

ไฟแสดงสถานะการทำงาน เอาต์พุต B3:0/1 Light 
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-หนังสือรวมบทความวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ด้านวิศวกรรมศาสตร์)- 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 

WHILE TRUE 
     GET Setpoint, LevelMeter 
     IF NOT(Emergency) AND (Light OR Auto) THEN 
          IF Setpoint > LevelMeter THEN 
                FillValve = ON 
          ELSE IF Setpoint < LevelMeter THEN 
                DischargeValve = ON 
     IF Emergency OR Light OR Auto OR (Setpoint = LevelMeter) THEN 
                FillValve = OFF 
                DischargeValve = OFF 
     IF NOT(Emergency) AND Start THEN 
         Light = ON 
     DISPLAY Setpoint, LevelMeter 

ภาพที่ 4 อัลกอริธึมแสดงการทำงานของโปรแกรมควบคุมระดบัของของเหลว 

 

 ในตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุตของกระบวนเสมือนของการควบคุมการ

เคลื่อนย้ายและตรวจนับชิ้นงานท่ีแสดงในภาพท่ี 3(ก)-(ข) สำหรับใชใ้นการเขียนโปรแกรม PLC เพื่อควบคุมการทำงาน

ของกระบวนการ และใชเ้ป็นชื่อแท็ก และชื่อตัวแปรสำหรับ OPC ในการเชื่อมต่อ ในภาพท่ี 5 เป็นอัลกอริธึมแสดงการ

ทำงานของโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนย้ายและตรวจนับชิ้นงานท่ีถูกโปรแกรมไว้ใน PLC ด้วย  ladder diagram ใน

คอมพิวเตอร์ 2 

ตารางที่ 2 รายละเอยีดอุปกรณ์อินพตุ/เอาต์พุตของกระบวนการเสมอืนการเคลื่อนย้ายและตรวจนับชิ้นงาน 

อุปกรณ์ อินพุต/เอาต์พุต ชื่อแท็ก ชื่อตัวแปร 

ปุ่มเร่ิมทำงาน อนิพุต B3:0/0 Start 

ปุ่มหยุดทำงาน อนิพุต B3:0/13 Stop 

ตัวเลือกโหมดอัตโนมตั ิ อนิพุต B3:0/1 Auto 

เซ็นเซอร์ตรวจจับขาเข้า อนิพุต B3:0/2 InDetected 

เซ็นเซอร์ตรวจจับขาออก อนิพุต B3:0/10 OutDetected 

ซ็นเซอร์ตรวจับของแขนกล อนิพุต B3:0/7 RobotDetected 

เซ็นเซอร์ตรวจนับชิน้งาน อนิพุต B3:0/11 Count 

ปุ่มรีเซ็ทจำนวนชิ้นงาน อนิพุต B3:1/0 CountReset 

เซ็นเซอร์ตรวจจับแขนกลแนวแกน Y อนิพุต B3:0/9 MovingY 

เซ็นเซอร์ตรวจจับแขนกลแนวแกน Z อนิพุต B3:0/4 MovingZ 

เคลื่อนแขนกลแนวแกน Y เอาต์พุต B3:0/8 RobotMoveY 

เคลื่อนแขนกลแนวแกน Z เอาต์พุต B3:0/5 RobotMoveZ 

แขนกลจับชิน้งาน เอาต์พุต B3:0/6 Grip 

สายพานลำเลียงขาเข้า เอาต์พุต B3:0/3 InConveyor 

สายพานลำเลียงขาออก เอาต์พุต B3:0/12 OutConveyor 
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-หนังสือรวมบทความวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ด้านวิศวกรรมศาสตร์)- 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

WHILE TRUE 
     IF Start OR Auto OR NOT(Stop) THEN 
          InConveyor = ON 
     IF OutConveyor THEN 
          InConveyor = OFF, RobotMoveZ = OFF 
     IF InDetected THEN 
          Grip = OFF, OutConveyor = OFF, RobotMoveY = OFF 
     IF NOT(Grip) AND NOT(MovingZ) AND RobotDetected THEN 
          RobotMoveZ = ON, InConveyor = OFF 
     IF NOT(InDeteced) AND NOT(Grip) AND RobotDetected AND MovingZ 
          Grip = ON 
     IF Grip AND NOT(MovingZ) THEN 
          RobotMoveZ = OFF 
     IF NOT(RobotDeteced) AND Grip AND MovingZ AND NOT(MovingY) 
          RobotMoveY = ON 
     IF MovingY AND NOT(MovingZ) AND NOT(OutDeteced)THEN 
          RobotMoveZ = ON 
     IF MovingZ AND NOT(MovingY)AND NOT(Outdetected) THEN 
          Grip = OFF 
     IF MovingZ AND MovingY AND Outdetected THEN 
          OutConveyor = ON, Count = Count+1 
     IF CountReset THEN 
          Count = 0 
     DISPLAY Count  

ภาพที่ 5 อัลกอริธึมแสดงการทำงานของโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนย้ายและตรวจนับชิ้นงาน 

 เนื่องจากในชัน้ของกระบวนการเสมอืนและชัน้ของการควบคุมสร้างขึน้จากโปรแกรมท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ 

กระบวนการเสมือนสร้างจากโปรแกรม Factory IO และ PLC เขียนในโปรแกรม RSLogix และเพื่อให้โปรแกรม PLC ท่ี

เขียนขึ้นสามารถควบคุมกระบวนการเสมือนได้ จำเป็นต้องใช้ OPC เพื่อแปลงค่าตัวแปรต่างๆ ให้สามารถสื่อสารกัน

ระหว่างสองโปรแกรม  

• Level 2 ชั้นการกำกับด แล 
ในระดับของการกำกับดูแลนี้จะมีการสร้างระบบสกาดาไวท่ี้คอมพวิเตอร์ 1 เพื่อให้สามารถสั่งการและสังเกตุ

การณ์กระบวนการณ์เสมือนท้ังสองได้   โดยสร้างขึ้นจากโปรแกรม Wonderware Intouch มีกราฟฟิกท่ีเขียนขึ้น

สามารถแสดงได้ดังภาพท่ี 6 ซึ่งแสดงกราฟระดับของของเหลวในกระบวนการเสมือนของการควบคุมระดับของ

ของเหลว (Process1) และสามารถแสดงจำนวณช้ินงานท่ีนับได้ของกระบวนการเสมอืนของการควบคุมการเคลื่อนยา้ย

และตรวจนับชิ้นงาน (Process2) รวมถึงปุ่มต่างๆ ในการส่ังการของแต่ละกระบวนการ ทัง้นี้กราฟฟกิที่เขียนขึ้นสามารถ

สื่อสารกับโปรแกรม RSLogix 500 Emulate รวมถึงโปรแกรม Factory IO โดยใช้โปรแกรม SMC เป็นตัวกลางผ่าน 

DAServer Manager 

 
ภาพที่ 6 กราฟฟิกของสกาดาทีส่ร้างขึน้จากโปรแกรม Wonderware Intouch 
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-หนังสือรวมบทความวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ด้านวิศวกรรมศาสตร์)- 

ผลการศึกษา 
 เพื่อยืนยันถึงประสิทธิภาพของระบบท่ีนำเสนอดังแสดงในภาพท่ี 1 งานวิจัยนี้ได้มีการสร้างระบบขึ้นจาก

คอมพิวเตอร์จำนวณ 2 เครื่อง โดยมีการเชื่อมต่อถึงกันผ่านอีเทอร์เน็ตดังแสดงในภาพท่ี 7 และในตารางท่ี 3 แสดงให้

เห็นถึงคุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ของคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการทดลองเพื่อยืนยันถึงประสิทธิภาพของระบบท่ี

นำเสนอ ในการทดลองจะมกีารสังเกตและวิเคราะห์การทำงานของกระบวนการเสมอืนท้ังสอง ถึงการทำงานที่มีความ

ถูกต้องตรงกับโปรแกรมการควบคุมด้วย PLC ท่ีได้มีการเขียนโปรแกรมไว้ก่อนหน้า รวมถึงการสังเกตและวิเคราะห์

พฤติกรรมของกระบวนการเสมือนท้ังสองถึงความสัมพันธ์กับสกาดาท่ีสร้างขึ้นจากโปรแกรม Wonderware Intouch 

เพื่อใชใ้นการสั่งการและสังเกตการณ์กระบวนการท้ังสอง 

 
ภาพที่ 7 ระบบท่ีนำเสนอท่ีถูกสร้างขึน้ 

ตารางที่ 3 คุณสมบัตขิองฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ของคอมพวิเตอร์ท่ีใชใ้นการทดลองของระบบท่ีนำเสนอ 

 คอมพิวเตอร์ 1 คอมพิวเตอร์ 2 

 าร์ดแวร ์ CPU: Intel(R) Core(TM) i5-4210U @ 1.70GHz 2.40 GHz 

RAM: 4 GB DDR3 

Graphic Card: nVidia GEFORCE 820M 

OS: Windows 10 Pro 64-bit operating system 

CPU: Intel(R) Core(TM) i5-2450M @ 2.50GHz 2.50 GHz 

RAM: 8 GB DDR3 

Graphic Card: nVidia GEFORCE GT630 

OS: Windows 10 Pro 64-bit operating system 

ซอฟแวร ์ - RSLinx v.2.57.00.14 

- RSLogix 500 v.8.40.00 

- SMC v.0857.0086.0000.0000 

- Factory IO v.2.4.3 

- InTouch v.11.1.13100 2400.0179.0527.0019 

- RSLinx v.2.57.00.14 

- RSLogix 500 v.8.40.00 

- SMC v.0857.0086.0000.0000 

- Factory IO v.2.4.3 

 

 ในภาพท่ี 8 แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการทำงานของกระบวนการการควบคุมระดับของของเหลวท่ีมีการ

ควบคุมการทำงานด้วย PLC โดยสามารถสั่งการและสังเกตการณ์ได้จากสกาดา ในตอนเร่ิมตน้ได้มกีารหาค่าเวลาที่ใช้

สำหรับการเพิ่มระดับของเหลวจาก 0 เป็น 10 หน่วย และลดระดับของเหลวจาก 10 เป็น 0 หน่วย ด้วยการหาค่าเฉลี่ย

จากการทดลองจำนวณ 10 คร้ัง ซึ่งได้ผลลัพธ์เป็น 36.6 และ 43.2 วินาที ตามลำดับ และได้มีการสั่งการจากสกาดา

เพื่อปรับค่าเป้าหมาย (SP, Setpoint) เป็น 4, 9 และ 2 หน่วยในช่วงเวลาต่างๆ ตามลำดับ หลังจากนั้น PLC จะคอย

ควบคุมระดับของของเหลว (PV, Process Variable) ให้ลู่เข้าสู่ค่าเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วท่ีสุด และจาก

การสังเกตจะเห็นได้ว่าระดับของของเหลวท้ังในชั้นของกระบวนการ ชั้นการควบคุม และชั้นการกำกับดูแลมี

ความสัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง โดยในกราฟฟกิของสกาดามีการแสดงกราฟของระดับของของเหลวตามช่วงเวลาต่างๆ 

โดยสีเขียวคอืค่าเป้าหมาย และสีแดงคอืค่าระดับของของเหลว 
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   แล    แล  
  ุ              = 2

   แล  ศ  ศ ้
  ุ              = 2

   แล  ล  ล  ุ    
  ุ              = 2

 
ภาพที่ 8 ตัวย่างการสั่งการ และสังเกตการของกระบวนการการควบคุมระดับของของเหลว 

 ในภาพท่ี 9 แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการทำงานของกระบวนการการควบคุมการเคลื่อนย้ายและตรวจนับ

ชิ้นงาน ซึ่งในช้ันของกระบวนการมกีารเคลื่อนย้ายวัตถุทีละชิ้น โดยวัตถุเคลื่อนท่ีในตำแหน่ง A-F ตามลำดับ พร้อมท้ัง

มีการตรวจนับ จากการทดลองเคลื่อนย้ายวัตถุจำนวณ 100 ชิ้น กระบวนการใช้เวลาเฉลี่ยท่ี 13.7 วินาทีต่อชิ้นงาน 

โดยไม่พบข้อผิดพลาดจากการทำงานของกระบวนการ และในช้ันของการควบคุม และชั้นการกำกับดูแลแสดงจำนวณ

ชิ้นงานท่ีนับได้อย่างถูกต้องเตรงกัน ในกระบวนการนี้สามารถสั่งการให้สามารถเลือกการทำงานได้ในโหมดอัตโนมัติ

หรือบังคับมือได้จากสกาดา 

   แล    แล  
   แ  แ ศ    แ     ล A-F

   แล  ศ  ศ ้
แ     แ ื    แ  แ ุ   100    แ

   แล  ล  ล  ุ    
  ุ     แ ื    แ  แ 100    แ  

ภาพที่ 9 ตัวย่างการสั่งการ และสังเกตการของกระบวนการการเคลื่อนย้ายและตรวจนับชิ้นงาน 

สรุปผลและอธิปรายผล 

งานวิจัยนี้ได้นำเสนอการออกแบบและสร้างสกาดาสำหรับสั่งการและสังเกตการณ์กระบวนการเสมือน

จำนวณ 2 กระบวนการคือ กระบวนการควบคุมระดับของของเหลว และกระบวนการเคลื่อนยา้ยและตรวจนับชิ้นงาน 

โดยเป็นกระบวนการผลิตแบบกระบวนการ และการผลิตแบบนับชิ้นตามลำดับ ท้ังสองกระบวนการถูกสร้างขึ้นจาก

โปรแกรม Factory IO ท่ีจะตดิตั้งในคอมพิวเตอร์จำนวณ 2 เครื่องแยกกัน และมีการเชื่อมต่อถึงกันด้วยอีเทอร์เน็ต ใน

แต่ละกระบวนการมีการควบคุมการทำงานด้วย PLC รุ่น Allen Bradley MicroLogix 1400 เป็นการจำลองการทำงาน

โดยใช้ RSLogix 500 Emulate และเชื่อมต่อกับโปรแกรม Factory IO ด้วย OPC และในมีการสร้างสกาดาไว้ใน

คอมพิวเตอร์ 1 เพื่อสั่งการ และสังเกตการณ์กระบวนการท้ังสองด้วยโปรแกรม Wonderware Intouch โดยสามารถ
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สื่อสารกับโปรแกรม RSLogix 500 Emulate รวมถึงโปรแกรม Factory IO โดยใชโ้ปรแกรม SMC ผลการทดลองแสดง

ให้เห็นถึงการทำงานเป็นอย่างดีของกระบวนการเสมือนท้ังสอง รวมถึงการสั่งการและสังเกตการณ์ในระดับชั้นการ
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ผลกระทบของการใช้ตะกอนจากเตาเผาชีวมวลแทนที่ทรายต่อคุณสมบัตคิอนกรีต 

The effect of sediment from biomass furnaces replacing fine aggregate on 

concrete properties 
 

พิสิษฐ์ พัฒนะกุล1*, ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง1, พงศ์ภสิทธิ์ กรณีย์1 และ อยุทธ์ ตะพัง1 

Pisit Pathtanakun1*, Narongchai Wiwattanachang1, Phongphasit Koranee1 and Ayut Taphang1 
 

บทคัดย่อ 
 โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าชวีมวลท่ีใช้ชานออ้ยเป็นเชื้อเพลงินับเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟา้ที่แพร่หลายมากขึ้น

ในปัจจุบัน ตะกอนจากเตาเผาชีวมวลเป็นวัสดุท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการเผาชีวมวล ซึ่ งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตาม

ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้า งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการใช้ตะกอนจากเตาเผาชีวมวล

แทนท่ีทรายต่อคุณสมบัตคิอนกรีต  

 การทดลองกำหนดส่วนผสมตะกอนเตาเผาชวีมวลแทนท่ีทรายในอัตราส่วนร้อยละ 0, 25, 50, 75 และ 100 

รวมท้ังหมด 5 สัดส่วน โดยมีสัดส่วนตะกอนจากเตาเผาชีวมวลแทนทรายร้อยละ 0 เป็นสัดส่วนควบคุม กำหนด 

ค่ายุบตัวของคอนกรีตอยู่ระหว่าง 5-7 เซนติเมตร และทดสอบการก่อตัวและกำลังอัดของคอนกรีตตามมาตรฐาน 

ASTM C-39 ที่อายุการบ่ม 1, 3, 7, 14, 28 และ 56 วันตามลำดับ 

 ผลการทดลองพบว่า คอนกรีตท่ีผสมตะกอนเตาเผาชีวมวลมีแนวโน้มท่ีใช้ระยะเวลาการก่อตัวเร่ิมต้นสูงขึ้น

และมีกำลังอัดสูงขึ้นตามอัตราส่วนการแทนท่ีตะกอนเตาเผาชีวมวลในทราย การศึกษานี้นอกจากจะช่วยลดปริมาณ

ตะกอนเตาเผาชวีมวลแลว้ยังเป็นแนวทางที่ใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพคอนกรตีให้สูงขึ้นอกีด้วย 
 

คำสำคัญ:   ตะกอน, การก่อตัวของคอนกรตี, กำลังอัดคอนกรตี 
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Abstract  
 The bagasse biomass power plant is the common electricity generation source today. The sediment 

from the biomass furnace is the material from the biomass combustion process that increases according to the 

electricity generation volume. This research aimed to study the impact of sediment from the biomass furnace on 

the concrete properties. 

 A mixture ratio of the biomass furnace sediment to replace the sand was determined at 0, 25, 50, 75, 

and 100%. The controlled ratio was 0% of the biomass furnace sediment to replace the sand. The slump of 

concrete was 5-7 cm. The concrete setting time and compressive strength were assessed based on the ASTM 

C-39 at the curing period at 1, 3, 7, 14, 28, and 56 days, respectively. 

 Findings demonstrated that the initial setting period of the concrete mixed with the sediment from the 

biomass furnace was likely to higher, and its strength increased according to the replacing ratio. Research results 

would be beneficial for reducing the biomass furnace sediment. Furthermore, it could be the guidelines for 

concrete quality improvement. 
 

Keywords:   Sediment, Concrete setting time, Compressive strength 
 

บทนำ 

 ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการส่งออกน้ำตาลทรายรายใหญ่ของโลก อ้อยจึงเป็นพชืท่ีปลูกมากในประเทศไทย 

ในปี 2563/2564 พบว่ามีพื้นท่ีเพาะปลูกอ้อยมากกว่า 10.86 ล้านไร่ในพื้นท่ี 47 จังหวัดท่ัวประเทศ ซึ่งให้ผลผลิต

มากกว่า 78 ล้านตัน ร้อยละ 85 ของผลผลิตจะถูกนำเข้าสู่ อุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลทราย [1] หลังจากเสร็จสิ้น

กระบวนการผลิตน้ำตาลทรายจะเหลอืกากอ้อย และชานออ้ย หรือเรียกว่าพืชชีวมวล ประมาณร้อยละ 30 พืชชีวมวล

ดังกล่าวสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวล จากการนำพืชชีวมวลมาใช้เป็น

เชื้อเพลงิในการเผาไหมใ้นหม้อไอน้ำ และถ่ายเทความร้อนให้หมอ้น้ำกลายเป็นไอน้ำท่ีร้อนจัด และมแีรงดันสูง ซึ่งไอน้ำ

จะป่ันกังหันหรือเครื่องจักรไอน้ำท่ีต่ออยู่กับเครื่องกำเนิดไฟฟา้ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าออกมา [2] และจากกระบวนการ

เผาไหมด้ังกล่าวพบว่ามีทราย และกากตะกอนท่ีเหลอื หรือเรียกว่าตะกอนเตาเผาชีวมวล ที่ปะปนกับเถ้าชานอ้อยเป็น

จำนวนมาก ซึ่งเป็นวัสดุท่ีเหลือท้ิงจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวล และยังมีแนวโน้มว่าตะกอนเตาเผาชีวมวลมี

จำนวนตกข้างสะสมเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นขยะอุตสาหกรรม ส่งผลทำให้เกิดปัญหาในการกำจัด ทำให้ต้อง

ทำการศึกษาคุณสมบัติของตะกอนเตาเผาชีวมวลดังกล่าว โดยการนำตะกอนเตาเผาชีวมวลไปใชใ้นงานคอนกรีต ซึ่ง

ตะกอนเตาเผาชีวมวลท่ีได้จากโรงงานโดยตรง มีขนาดคละรูปร่างไม่แน่นอน และหากนำไปแทนท่ีมวลรวมละเอยีดใน

ส่วนผสมคอนกรีต พบว่าทำให้ส่วนผสมคอนกรีตต้องการน้ำมากขึ้น มีการสูญเสียค่ายุบตัวอย่างรวดเร็ว และกำลังอัด

ต่ำกว่าคอนกรีตท่ีไม่ผสมตะกอนเตาเผาชีวมวลอย่างมาก กล่าวโดยสรุป คือ ตะกอนเตาเผาชีวมวลท่ีได้จากโรงงาน

โดยตรงไม่เหมาะท่ีจะใช้ในส่วนผสมคอนกรีต แต่สามารถพัฒนาคุณภาพของตะกอนเตาเผาชีวมวลให้เป็นตะกอน

เตาเผาชวีมวลท่ีดไีด้ โดยการลา้ง คัดแยก ทำให้สามารถปรับปรุงคุณสมบัตบิางประการของคอนกรีตให้ดีขึ้น 

 ในงานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษากำลังรับแรงอัด และผลกระทบของระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีต

ท่ีใช้ตะกอนเตาเผาชีวมวลแทนท่ีมวลรวมละเอียด ซึ่งผลการทดสอบท่ีได้รับจะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรม และเป็นข้อมูล

เบือ้งต้นในการพัฒนาตะกอนเตาเผาชวีมวลในอนาคตต่อไป 
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 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของตะกอนเตาเผาชีวมวล คุณสมบัติของคอนกรีต โดยการหา

ระยะเวลาการก่อตัวเร่ิมต้น, ระยะเวลาการก่อตัวสุดท้าย และกำลังอัดของคอนกรีต เพื่อให้ทราบว่าเวลาใดท่ี ยัง

สามารถผสม เท อัดแน่น แต่งผิวคอนกรีต จนกระท่ังคอนกรีตสามารถเร่ิมรับกำลังได้ เพื่อสามารถวางแผนทำ  

การก่อสร้างได้ถูกต้อง 
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2. ทราย ใช้เป็นวัสดุมวลรวมละเอียด ซึ่งเป็นทรายน้ำจืดท่ัวไป มีลักษณะเป็นก้อนกลม หรือเหลี่ยม สะอาด 

นำมาตากแดดเพื่อลดความชื้น นำมาร่อนผ่านตะแกรง และใช้งานในส่วนท่ีค้างตะแกรงเบอร์ 8 ซึ่ง ค่าโมดูลัส 

ความละเอียด (Fineness Modulus) จะอยู่ระหว่าง 2.3-3.2 

3. ตะกอนเตาเผาชีวมวล ใชเ้ป็นวัสดุทดแทนมวลรวมละเอยีด ซึ่งเกิดจากตะกอนท่ีเหลอืจากกระบวนการเผา

ไหม้เชื้อเพลิงจากโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัด เลขท่ี 109 หมู่ 10 ตำบลหนอง

มะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งตะกอนเตาเผาชีวมวลท่ีใช้ในการทดสอบ จะนำมาตากแดดเพื่อลด

ความชื้น และใชง้านในส่วนท่ีร่อนผ่านกระแกรงเบอร์ 100  

 

 
 

ภาพที่ 1 ตะกอนเตาเผาชวีมวลจากโรงไฟฟา้ชวีมวลบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัด 

 

 4. หินเกล็ด ใช้เป็นวัสดุมวลรวมหยาบ มีขนาด 10 มิลลิเมตร ลักษณะแข็งแกร่ง มีแง่เหลี่ยมคม ผิวขรุขระ 

สะอาดปราศจากสิ่งเจือปน 

 5. นำ้ที่ใชผ้สมคอนกรีตใชน้ำ้ประปาสะอาด 
 

วิธีดำเนินการวจิัย 
 1. การศกึษาคุณสมบัติของตะกอนเตาเผาชวีมวล ประกอบด้วย 1. ขนาดคละ, 2. ความถ่วงจำเพาะ, 3. การ

ดูดซึมน้ำ และ 4. องค์ประกอบทางเคมี 
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ภาพที่ 2 ภาพถ่ายขยายตะกอนเตาเผาชวีมวลกำลังขยาย 200 เท่า 

 

 
 

ภาพที่ 3 ภาพถ่ายขยายตะกอนเตาเผาชวีมวลกำลังขยาย 500 เท่า 

 

 2. การศกึษาเวลาการก่อตัวของคอนกรีต ตามมาตรฐาน ASTM C-403 โดยทำการออกแบบอัตราส่วนผสม

ตะกอนเตาเผาชวีมวลแทนท่ีทราย ดังตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 สัดส่วนผสมคอนกรีตโดยน้ำหนัก 

สัดส่วนที ่ ร้อยละทดแทนของ

ตะกอนเตาเผาชีว

มวล 

ปูนซีเมนตป์อร์ต

แลนด์ประเภทที่ 1 

(kg/m3) 

ตะกอนเตาเผาชีว

มวล (kg/m3) 

ทราย (kg/m3) หินขนาด 10 mm. 

(kg/m3) 

Water/Cement 

Ratio (W/C) 

Control 0 523.00 0.00 567.00 750.00 0.43 

M-25 25 523.00 141.75 425.25 750.00 0.43 

M-50 50 523.00 283.50 283.50 750.00 0.43 

M-75 75 523.00 425.25 141.75 750.00 0.43 

M-100 100 523.00 567.00 0.00 750.00 0.43 
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จากตารางท่ี 1 มีสูตรผสมท้ังหมด 5 สูตรผสม สูตรผสมละ 1 ตัวอย่าง การเก็บตัวอย่างคอนกรีตจะใช้แบบ

มาตรฐานรูปทรงลูกบาศก์ 15x15x15 เซนตเิมตร เร่ิมต้นสตูรผสมท่ี 1 อัตราส่วนผสม Control, สูตรผสมท่ี 2, 3, 4 และ 

5 จะทำการเพิ่มอัตราส่วนผสมของตะกอนเตาเผาชวีมวลแทนท่ีทรายร้อยละ 25, 50, 75 และ 100 ตามลำดับ โดยท่ี

ปูนซีเมนต์ และหินคงท่ี เพื่อนำมาเปรียบเทียบเวลาการก่อตัวของคอนกรตี ซึ่งจะประกอบด้วย [3] 

   2.1 ระยะเวลาการก่อตัวเร่ิมต้น (Initial Setting Time) เป็นระยะเวลาท่ีบอกให้ทราบว่าภายใน

ช่วงเวลา ดังกล่าวนัน้คอนกรตียังสามารถท่ีจะผสม เท อัดแน่น และแต่งผิวได้ (Limit of Handling) 

   2.2 ระยะเวลาการก่อตัวสุดท้าย (Final Setting Time) เป็นระยะเวลาท่ีคอนกรีตเร่ิมเข้าสู่สภาพการ

แข็งตวั และเร่ิมพัฒนากำลังอัด (Beginning of Mechanical Strength)  

 ค่าท้ังสองนี้เป็นค่าท่ีถูกตั้งขึ้นจากการทดสอบหาความต้านทานการกด ซึ่งระยะเวลาการก่อตัวเร่ิมต้น และ

ระยะเวลาการก่อตัวสุดท้าย คือ ระยะเวลาท่ีแรงต้านทานต่อพื้นท่ีเท่ากับ 500 ปอนด์ต่อตร.นิ้ ว และ 4,000 ปอนด์

ต่อตร.นิ้ว ตามลำดับ ค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ถือเป็นปัจจัยสำคัญท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการก่อตัว ซึ่งได้ออกแบบ

อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ไวท่ี้ 0.43  

ขั้นตอนการก่อตัวของคอนกรีตเร่ิมจากขั้นตอนแรก คือ คอนกรีตสดท่ีเร่ิมทำการผสมจากนั้นคอนกรตีจะเร่ิม

ก่อตัว (Setting Time) ไปจนถึงการก่อตัวเร่ิมตน้ (Initial Setting Time) ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีคอนกรตีสดยังสามารถท่ีจะอัด

แน่น และแต่งผิวได้ (Limit of Handling) ขั้นตอนสุดท้ายของการก่อตัว คือ การก่อตัวสุดท้าย (Final Setting Time) คือ

ระยะท่ีคอนกรีตเร่ิมเข้าสู่สภาพการแข็งตัว (Hardening) และเร่ิมพัฒนากำลังอัด (Beginning of Mechanical Strength) 

ดังภาพท่ี 4 

 

 
ภาพที่ 4 ขั้นตอนการก่อตัวของคอนกรีต 

 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดสอบหาการก่อตัวของคอนกรีต ประกอบด้วยเคร่ืองมือทดสอบการก่อตัวของ

คอนกรีตตามมาตรฐาน ASTM C-403, แบบหล่อรูปทรงลูกบาศก์ 15x15x15 เซนติเมตร, เหล็กกระทุ้งคอนกรีตขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ปลายกลมมน, ตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 8 และเบอร์ 100, ค้อนยางลูกยาง, ชอ้นตัก, เกรยีง

เหล็ก และเทอร์โมมเิตอร์ 

 3. การศกึษากำลังอัดของคอนกรีต ตามมาตรฐาน ASTM C-39 โดยทำการออกแบบอัตราส่วนผสมตะกอน

เตาเผาชีวมวลแทนท่ีทราย ดังตารางท่ี 1 ซึ่งมีสูตรผสมท้ังหมด 5 สูตรผสม สูตรผสมละ 30 ตัวอย่าง รวมท้ังสิ้น  

150 ตัวอย่าง โดยทำการทดสอบท่ี 1, 3, 7, 14, 28 และ 56 วันตามลำดับ การเก็บตัวอย่างคอนกรีตจะใช้แบบ

มาตรฐานรูปทรงกระบอก 10x20 เซนตเิมตร เร่ิมต้นสูตรผสมท่ี 1 อัตราส่วนผสม Control, สูตรผสมท่ี 2, 3, 4 และ 5 

จะทำการเพิ่มอัตราส่วนผสมของตะกอนเตาเผาชีวมวลแทนท่ีทรายร้อยละ 25, 50, 75 และ 100 ตามลำดับ โดยท่ี

ปูนซีเมนต์ และหินคงท่ี และออกแบบอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ไวท่ี้ 0.43 เพื่อนำมาเปรียบเทียบกำลังอัดของคอนกรีต 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดสอบกำลังอัดของของคอนกรีต ประกอบด้วยเคร่ืองกดคอนกรีต (Compression 

Machine) ตามมาตรฐาน ASTM C-39, แบบหล่อรูปทรงกระบอกขนาด 10x20 เซนติเมตร, เหล็กกระทุ้งคอนกรีต

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ปลายกลมมน, ตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 8 และเบอร์ 100, ค้อนยางลูกยาง, ชอ้นตัก, 

เกรยีงเหล็ก และเทอร์โมมเิตอร์ 
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ผลการวจิัย 
 1. คุณสมบัตทิางกายภาพของตะกอนเตาเผาชวีมวล และทราย ท่ีใชใ้นการทดสอบ ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 คุณสมบัตทิางกายภาพของตะกอนเตาเผาชวีมวล และทราย 

คุณสมบัต ิ ตะกอนเตาเผาชีวมวล ทราย 

ค่าความถ่วงจำเพาะ 2.53 2.56 

ค่าการดูดซึมน้ำ (%) 1.31 1.21 

ค่าความละเอยีด 2.60 2.76 

 

 2. องค์ประกอบทางเคมขีองตะกอนเตาเผาชวีมวล และทราย ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 องคป์ระกอบทางเคมขีองตะกอนเตาเผาชวีมวล และทราย 

องค์ประกอบทางเคม ี ตะกอนเตาเผาชีวมวล ทราย 

SiO2 92.00 95.4 

Al2O3 2.37 0.90 

Fe2O3 1.94 0.60 

CaO 1.23 0.30 

MgO 0.23 2.00 

K2O 1.44 - 

TiO2 0.19 - 

SO3 0.20 - 

ZrO2 0.11 - 

P2O5 0.15 - 

Cl 0.06 - 

MnO 0.04 - 

 

 3. ขนาดคละของตะกอนเตาเผาชวีมวล และทราย ดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 ขนาดคละของตะกอนเตาเผาชวีมวล และทราย 

ขนาดตะแกรง ร้อยละของตะกอนเตาเผาชีวมวลที่ผ่าน ร้อยละของทรายที่ผ่าน 

เบอร์ 4 87.55 97.90 

เบอร์ 8 60.00 85.07 

เบอร์ 16 58.35 62.75 

เบอร์ 30 55.70 39.15 

เบอร์ 50 53.30 13.66 

เบอร์ 100 24.30 0.83 

เบอร์ 200 0.70 0.15 

 

 4. ผลการทดสอบการหาการก่อตัวของคอนกรีต และค่าการก่อตัวเร่ิมต้น และค่าการก่อตัวสุดท้ายของ

คอนกรีต ดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 ค่าการก่อตัวเร่ิมตน้ และค่าการก่อตัวสุดท้ายของคอนกรตี 

สูตรผสม จุดแขง็ตัวเร่ิมต้น (ชั่วโมง) จุดแขง็ตัวสุดท้าย (ชั่วโมง) 

Control 2.50 4.10 

M-25 3.00 4.10 

M-50 3.00 4.20 

M-75 3.00 4.10 

M-100 3.00 4.10 
 

 5. ผลการทดสอบการหากำลังอัดของคอนกรตี ดังตารางที่ 6 และภาพท่ี 5 

 

ตารางที่ 6 กำลังอัดของคอนกรีต 

สูตรผสม ค่ายุบตัว (cm.) 1 วัน 3 วัน 7 วัน 14 วัน 28 วัน 56 วัน 

Control 6.30 104.80 152.80 215.20 263.20 302.80 328.62 

M-25 6.20 120.20 192.20 256.40 303.80 328.40 333.00 

M-50 5.20 157.60 220.40 285.40 314.80 332.00 341.40 

M-75 6.40 178.60 246.80 298.00 327.20 344.40 357.40 

M-100 6.80 235.20 284.00 332.40 370.80 390.80 400.60 

 

 
 

ภาพที่ 5 กราฟกำลงัอัดของคอนกรีต 

 

สรุปผลและอภปิรายผล 
1. ตะกอนเตาเผาชวีมวลมีคุณสมบัตใิกล้เคียงกับทราย 

 2. ตะกอนเตาเผาชีวมวลมีคุณสมบัติเป็นปอซโซลานใน Class F เนื่องจากมีองค์ประกอบหลักทางเคมีคือ 

Sio2, Al2O3, Fe2O3 รวมกันมากกว่าร้อยละ 70 

 3. ขนาดคละของตะกอนเตาเผาชวีมวลมีขนาดคละไม่ดี เนื่องจากมขีนาดของตะกอนชวีมวลขาดชว่ง 
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 4. เมือ่ใสต่ะกอนเตาเผาชวีมวลแทนท่ีทราย การก่อตัวเร่ิมตน้จะสูงขึน้ เนือ่งจากตะกอนเตาเผาชวีมวลมกีารดูด

ซึมน้ำมากกว่าทราย แต่การก่อตัวสุดท้ายใกล้เคียงกัน ทำให้สามารถวางแผนเวลาการใช้คอนกรีตได้อย่างเหมาะสมใน

การผสม เท อัดแน่น แต่งผิว 

 5. เมื่อใส่ตะกอนเตาเผาชวีมวลแทนท่ีทราย จะทำให้เกิดปฏกิิริยาปอซโซลานคิ อกีทัง้ตะกอนเตาเผาชวีมวลมี

ความละเอียด ไม่มรูีพรุน ทำให้มคีวามหนาแน่น ส่งผลให้คอนกรีตมกีำลังอัดสูงขึ้น 

 6. ตะกอนเตาเผาชีวมวลมีคุณสมบัติท่ีสามารถนำไปใช้ผลิตคอนกรีตได้ และช่วยลดปริมาณตะกอนจาก

กระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟา้ชวีมวล 
 

กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี และขอขอบคุณบริษัท มติรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่าน

ชา้ง) จำกัด ท่ีเอื้อเฟื้อตะกอนเตาเผาชวีมวลท่ีใชใ้นการทำวิจัยคร้ังนี้ 
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น้ำตาลทราย, 2564. 
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การศึกษาคุณสมบัติของมอร์ต้าร์ผสมตะกอนเตาเผาชีวมวล 

A study of properties of mortars mixed with biomass furnace sludge 
 

อยุทธ์ ตะพัง1*, ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง1, พิสิษฐ์ พัฒนะกุล1 และ พงศ์ภสทิธิ์ กรณีย์1 

Ayut Taphang1*, Narongchai Wiwattanachang1, Pisit Pathtanakun1 and Phongphasit Koranee1 

 

บทคัดย่อ 
          งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาคุณสมบัติของมอร์ต้าร์ที ่ใช้ตะกอนจากเตาเผาชีวมวลเป็นส่วนผสมทดแทนมวลรวม

ละเอยีด โดยปกติเตาเผาชีวมวลท่ีใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิงจะมอีุณหภูมิประมาณ 900 องศาเซลเซียส ตะกอนจากเตาเผา

ชวีมวลเป็นวัสดุท่ีขน กอง ท้ิง ไม่มกีารนำมาใช้ประโยชน์ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศกึษาแนวทางการนำกากตะกอน

ไปใชใ้นงานคอนกรีต ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณกากตะกอนท่ีมอียู่เป็นจำนวนมากแล้วยังเป็นแนวทางให้สามารถพัฒนา

กำลังอัดของมอร์ตา้ร์ให้สูงขึ้นได้ 

การทดลองเริ่มจาก นำตะกอนจากเตาเผาชีวมวลมาปรับปรุงคุณภาพด้วยการล้างน้ำและร่อนละเอียดผ่าน

ตะแกรงเบอร์ 100 จากนั้นนำมาแทนท่ีทรายหยาบในอัตราส่วนร้อยละ 0, 25, 50, 75 และ 100 โดยนำ้หนัก ทดสอบกำลัง

อัดของมอร์ตา้ร์ ขนาด 50x50x50 มม. ตามมาตรฐาน ASTM C-109 ท่ีอายุการบ่ม 3, 7, 14, 28, และ 56 วัน 

ผลการศึกษาพบว่า กำลังอัดของมอร์ต้าร์ที่ผสมตะกอนเตาเผาชีวมวลมีกำลังอัดต่ำกว่ามอร์ต้าร์มาตรฐานของ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ทุกอายุการทดสอบ และมีแนวโน้มค่ากำลังอัดที่ลดลงเมื่อการแทนที่เพิ่มขึ้น  ส่วนกำลัง

อัดมอร์ต้าร์ที ่ใช้ตะกอนจากเตาเผาชีวมวลที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้ว พบว่ากำลังของมอร์ต้าร์มีค่าเพิ่มสูงขึ้น  

เมื่อเปรียบเทียบกับมอร์ต้าร์ที่ผสมตะกอนจากเตาเผาชีวมวลก่อนปรับปรุง แสดงให้เห็นว่าตะกอนเตาเผาชีวมวลนับเป็น

วัสดุท่ีมีศักยภาพในการนำมาใชใ้นงานคอนกรีตได้   
 

คำสำคัญ:  ดัชนกีำลังของมอร์ตา้ร์, ตะกอนเตาเผาชวีมวล, ทรายเม็ดหยาบ 
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Abstract 
 This research aimed to study of properties of mortars mixed with biomass furnace sludge to replace the fine 

aggregate. Generally, the temperature of a biomass furnace containing bagasse is 900 oC. The biomass furnaces are 

materials removed and thrown away without utilization. Therefore, this research studied the guidelines for utilizing the 

sediment in concrete work that minimize sediments and increase the strength activity of mortar. 

         The biomass furnace sediment quality was improved in the experiment by washing with water and sifting through 

a No. 100 sieve size. The sediment was used to replace the sand with sediments at 0, 25, 50, 75, and 100% by weight. 

The strength activity of mortar 50x50x50 was assessed based on ASTM C-109 at the curing period of 3, 7, 14, 28, and 

56 days. 

         The research results showed that the strength activity of mortar containing sediment from the biomass furnaces 

was lower than that of the standard mortar of the Portland Type 1 for all periods. Moreover, the strength rate was likely 

to decrease when the replacement ratio was higher. Additionally, the strength activity of mortar containing the quality-

improved sediment from the biomass furnaces was higher when compared to the mortar containing the pre-quality-

improved sediment. It implied that the biomass furnaces sediment was potential material for concrete work. 
 

Keywords:   Strength activity index of mortar, Biomass furnaces, sand 
 

บทนำ 
ตะกอนจากเตาชีวมวลเป็นวัสดุที่เหลือทิ้งจากโรงงานน้ำตาล ในการเผาไหม้หม้อต้มไอน้ำและที่ใช้มากที่สุดคือ 

โรงงานผลิตกระแสไฟฟา้ชวีมวลตะกอนจากเตาเผาชวีมวลยังเป็นวัสดุท่ีเหลอืใชใ้นการเกษตรกรรมและยังมแีนวโน้มว่าตะกอน

จากเตาเผาชวีมวล มจีำนวนตกข้างสะสมเพิ่มขึน้มากขึน้ ประเทศไทยเป็นผู้นำนํา้ตาลทรายส่งออกรายใหญ่ของโลกจึงมีตะกอน

จากเตาเผาชวีมวลเป็นของเสียในการผลิตกระเสไฟฟา้ชวีมวลมากขึ้น 

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทรายของ ประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวไปได้อีกไกล เนื่องจากมีการขอตัง้

และขยายโรงงานนํา้ตาลทรายเพิ่มขึน้จากเดิมเป็นจำนวนมากและสืบเนื่องจากรัฐบาลผลักดันนโยบายบริหารพื้นท่ีเกษตรกรรม

ของพืช (Zoning) โดยเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่อยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะสมไปสู่การปลูกอ้อยโรงงานมันสำปะหลัง ปาล์มนํ้ามัน และ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่งผลให้พื้นที่ ปลูกอ้อยของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น เป็นผลให้การผลิตอ้อยและนํ้าตาลทรายของประเทศ

ไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ปลูกอ้อยในปี พ.ศ.2561/2562 ปริมาณอ้อยททั้งหมด 131 ล้านตัน และมีพื้นที่

เพาะปลูกออ้ย 12.23 ล้านไร่ ชี่งมพีื้นท่ีเพิ่มขึน้จากปี พ.ศ.2560/2561 จำนวน 0.69 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.01 

การนำตะกอนจากเตาเผาชวีมวลไปใชใ้นงานคอนกรีต ตะกอนท่ีได้จากโรงงานนัน้ มขีนาดใหญ่รูพรุนสูง และมีรูปร่าง

ไม่แน่นอน และหากนำไปแทนทีทรายในส่วนผสมมอร์ต้าร์ พบว่าทำให้ส่วนผสมมอร์ต้าร์ต้องการนํ้ามากขึ้น มีการสูญเสีย 

ค่ายุบตัวอย่างรวดเร็วและกำลังอัดตํ่ากว่าคอนกรีตที่ไม่ผสมตะกอนอย่างมาก กล่าวโดยสรุป คือ ตะกอนที่ได้จากโรงงาน

โดยตรงไม่เหมาะที่จะใช้ในส่วนผสมคอนกรีต แม้ว่าตะกอนที่ได้จากโรงงาน โดยตรงจะไม่เป็นวัสดุปอซโซลาน (Pozzolan) ที่ดี

แต่สามารถพัฒนาคุณภาพของตะกอนให้เป็นวัสดุปอซโซลานที่ดีได้โดยการร่อนผ่านตะแกรงให้มีความละเอียดสูง ซึ่งพบว่า

ตะกอนท่ีเม็ดละเอยีดเป็นวัสดุปอซโซลานท่ีดแีละสามารถปรับปรุงคุณสมบัติบางประการของคอนกรีตให้ดีขึ้น 
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ดังนัน้ ในงานวจิัยนี้เป็นการศกึษาดัชนกีำลังของมอร์ต้าร์ท่ีใชต้ะกอนจากเตาเผาชวีมวลเป็นส่วนผสมทดแทนมวลรวม

ละเอียด โดยปกติเตาเผาชีวมวลที่ใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิงจะมีอุณหภูมิประมาณ 900 องศาเซลเซียส ตะกอนจากเตาเผา 

ชวีมวลเป็นวัสดุท่ีขน กอง ท้ิง ไม่มกีารนำมาใชป้ระโยชน์ วัตถุประสงค์ของงานวจิัยนี้เพื่อศกึษาแนวทางการนำกากตะกอนไปใช้

ในงานคอนกรีต ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณกากตะกอนที่มีอยู่เป็นจำนวนมากแล้วยังเป็นแนวทางให้สามารถพัฒนากำลัง

อัดของมอร์ตา้ร์ให้สูงขึน้ได้ 

 

วัตถุประสงค ์
งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งที่เหลือใช้ และช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงผลิต 

กระแสไฟฟ้าซีวมวล ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นการใช้ตะกอนจากเตาเผาชีวมวลทดแทนทรายบางส่วนในงานคอนกรีต เพื่อช่วยลด 

ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาแนวทางการนำกากตะกอนไปใช้ในงาน

คอนกรีต ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณกากตะกอนที่มีอยู่เป็นจำนวนมากแล้วยังเป็นแนวทางให้สามารถพัฒนากำลังอัด

ของมอร์ตา้ร์ให้สูงขึ้นได้ 

 

วิธีดำเนินการวจิัย 

วัสดุที่ใช้ในการทดลอง 

1. ปูนซีเมนต์ เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทท่ี 1 

2. น้ำประปาจากห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์

สุพรรณบุรี 

3. วัสดุมวลรวมชนิดเม็ดละเอียด เป็นทรายน้ำจืดจังหวัดอ่างทอง มีเม็ดแข็งทนทาน ลักษณะเป็นก้อนกลมหรือ

เหลี่ยม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C 778  

4. ตะกอนจากเตาเผาชีวมวล เป็นวัสดุที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตการแสไฟฟ้าชีวมวลโดยใช้ชานอ้อยเป็น 

เชื้อเพลิงหลักและใช้เปลือกไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิงเสริม โดยสัดส่วนผสมเชื้อเพลิงหลักต่อเชื้อเพลิงเสริมเฉลี่ยเท่ากับ 

ร้อยละ 95 ต่อ 5 ในการศึกษาครั้งนี้นำตะกอนจากเตาเผาชีวมวลมาจาก บริษัทด่านช้างไบโอ-เอ็นเนอร์อีจำกัด ตำบล

หนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง สุพรรณบุรี แสดงในรูปที่ 1 (ก ,ข) ตะกอนจากเตาเผาชีวมวลเป็นวัสดุที่มีเศษเถ้าและดิน

ผสมมคีวามเปียกชื้นก่อนทำการศกึษาจึงนำเอาไป ตากแห้ง และนำตะกอนมาร่อน ผ่านตะแกรงเบอร์ 100 
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(ก)                                                                  (ข) 

ภาพที่ 1 บ่อพักตะกอนเตาเผาชวีมวลออกมาจากเตาเผาโดยแรงดันน้ัา (ก) 

พื้นท่ีพักเถา้ชานอ้อยก่อนส่งออกนอกโรงงานไฟฟา้ (ข) 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

การเตรยีมตัวอย่างทดสอบ 

ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างมอร์ต้าร์โดยใช้ตะกอนจากเตาเผาชีวมวลร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 100 แทนที่ทราย  

ที่อัตราส่วนร้อยละ 0, 25, 50, 75, และ 100 โดยน้ำหนัก โดยใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน (W/B) จากการทดสอบ 

การไหลแผ่ (Flow Test) ตามมาตรฐาน ASTM C 1437 โดยใช้อัตราส่วนน้ำที่ทำให้ค่าการไหลแผ่เท่ากับร้อยละ 110±5  

เพื่อทำการทดสอบกำลังอัดตามมาตรฐาน ASTM C 109 ท่ีอายุ 3, 7, 14, 28 และ 56 วัน ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมตะกอนจากเตาเผาชีวมวลร่อนละเอยีดกับทราย 

 
 

วิธีการทดสอบ 

1. การทดสอบคุณสมบัตขิองตะกอนจากเตาเผาชวีมวลท่ีใชใ้นงานวิจัย 

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยวิธี X-ray fluorescence, XRF ตะกอนจากเตาเผาชีวมวลหาปริมาณ

สารประกอบ การทดสอบวัสดุทางกายภาพได้แก่ การทดสอบความถ่วงจำเพาะ การทดสอบหาขนาดมวลรวมคละ การ

ทดสอบลักษณะพื้นฐานของวัสดุวจิัยดว้ยวธีิการถ่ายภาพขยายกำลังสูงโดยใชเ้ครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) 

2. การทดสอบคุณสมบัตทิางกลและทางกายภาพของมอร์ตา้ร์ 

ทดสอบกำลังอัดตามอัตราส่วนผสมที่มีความแตกต่างกัน ดังตารางที่ 1 แบ่งออกเป็น 5 สูตรผสม 5 ตัวอย่าง 

ส่วนผสมละ 6 ก้อน รวมทั้งสิ้น 150 ก้อน กำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างมอร์ต้าร์ ขนาดมาตรฐานรูปทรงลูกบาศก์ 

5x5x5 เซนติเมตร สัดส่วนผสมของปูนซีเมนต์ต่อทรายเท่ากับ 1 ต่อ 2.75  ที่ 3, 7, 14, 28 และ 56 วัน ต้องไม่น้อยกว่า

ค่าเฉลี่ยกำลังของสูตร Control หรือ 280 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เป็นไปตามมาตรฐานซีเมนต์มอร์ตา้ร์ 
 

ผลการทดสอบและวิเคราะห์ผล 

1. องค์ประกอบทางเคมแีละคุณสมบัติทางกายภาพ 

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบองค์ประกอบทางเคมขีองวัสด ุพบว่า ทราย มี SiO₂ เป็นองค์ประกอบหลักเท่ากับ

ร้อยละ 93 มีปริมาณ Al₂O₃ เท่ากับร้อยละ 3.32 ตะกอนจากเตาเผาชีวมวล มีปริมาณของ SiO₂ เป็นองค์ประกอบหลัก

เท่ากับร้อยละ 92 มีปริมาณ Al₂O₃ เท่ากับร้อยละ 2.37 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุ พบว่า ค่าความ

ถ่วงจำเพาะ ทราย เท่ากับ 2.56 ตะกอนจากเตาเผาชีวมวล เท่ากับ 2.53 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบทางเคมีและสมบัติ

ทางกายภาพของตะกอนจากเตาเผาชวีมวลจัดเป็นวัสดุปอซโซลาน Class N ตามมาตรฐาน ASTM C 618  
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมขีองทรายท่ัวไปและตะกอนจากเตาเผาชีวมวล  

 
 

ตารางที่ 2 คุณสมบัตทิางกายภาพ 

 
 

 

2. ลักษณะอนุภาคของวัสด ุ

ภาพท่ี 2 แสดงลักษณะอนุภาคของทราย ด้วยเทคนิค SEM ท่ีกำลังขยาย 500 เท่า พบว่าลักษณะอนุภาคของ

ทราย มลีักษณะเหลี่ยมมุม รูปร่างไม่แน่นอน ผิวเรียบ และมีอนุภาคใกล้เคียงกัน 

ภาพท่ี 3 แสดงลกัษณะอนุภาคของตะกอนจากเตาเผาชวีมวล ด้วยเทคนิค SEM ท่ีกำลังขยาย 500 เท่า พบว่า

ลักษณะอนุภาคคอนข้างหยาบ มคีวามขรุขระ รูปร่างไม่แน่นอน ผิวขรุขระ และมีอนุภาคคละกัน 

  

องคป์ระกอบทางเคมี ทรายทัว่ไป (%) ตะกอนจากเตาเผาชีวมวล (%)
SiO₂ 93.00 92.00

Fe₂O₃ 0.42 1.94
Al₂O₃ 3.32 2.37
K₂O 0.47 1.44
CaO 0.70 1.23
MgO - 0.23
TiO₂ - 0.19
SO₃ 0.70 0.20
ZrO₂ - 0.11
P₂O₅ - 0.15

Cl - 0.06
MnO - 0.04

Cr₂O₃ - 0.02
NiO - 0.01

Rb₂O - 0.01
ZnO - 0.01

คุณสมบติัทางกายภาพ ทราย ตะกอนจากเตาเผาชีวมวลร่อนละเอียด
ความถ่วงจ าเพาะ 2.56 2.53
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

 

                         
ภาพที่ 2 ตะกอนจากเตาเผาชีวมวลก่อนปรับปรุง      ภาพที่ 3 ตะกอนจากเตาเผาชีวมวลหลังปรับปรุง 

 

3. การทดลองหาขนาดมวลคละของวัสดุ  

ตารางที่ 3 การทดสอบหามวลรวมคละของทราย พบว่า ขนาดเม็ดทรายมีขนาดมวลรวมคละผ่านตะแกรง

ท้ังหมด 7 ขนาดดังนี ้เปอร์เซ็นต์ค้างตะแกรง No.4 ร้อยละ 98.6, No.8 ร้อยละ 89.5, No.16 ร้อยละ 79.11, No.30 ร้อยละ 

58.20, No.50 ร้อยละ 32.33, No.100 ร้อยละ 25.50 และ No.200 ร้อยละ 11.40   

ตารางที่ 4 การทดสอบหามวลรวมคละของทราย พบว่า ขนาดเม็ดทรายมีขนาดมวลรวมคละผ่านตะแกรง

ทั้งหมด 4 ขนาดดังนี้ เปอร์เซ็นต์ค้างตะแกรง No.30 ร้อยละ 98.72, No.50 ร้อยละ 90.19, No.100 ร้อยละ 59.85 และ 

No.200 ร้อยละ 22.23   

 

ตารางที่ 3 ขนาดมวลรวมคละของทรายท่ีใชใ้นการทดลอง 

ตะแกรงเบอร์ เปอร์เซ็นต์ท่ีคา้งสะสมทราย 

No.¾ 100 

No.4 98.6 

No.8 89.5 

No.16 79.11 

No.30 58.20 

No.50 32.33 

No.100 25.50 

No.200 11.40 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

ตารางที่ 4 ขนาดมวลรวมคละของตะกอนจากเตาเผาชวีมวล 

ตะแกรงเบอร์ 
เปอร์เซ็นต์ท่ีคา้งสะสม

ตะกอนจากเตาเผาชวีมวล 

No.4 - 

No.8 - 

No.16 100.00 

No.30 98.72 

No.50 90.19 

No.100 59.85 

No.200 22.23 

 

4. การทดสอบกำลังอัดมอร์ต้าร์ 

ตัวอย่างทดสอบจะแบ่งตามอัตราส่วนผสมที่มี ความแตกต่างกัน ดังตารางที่ 5 แบ่งออกเป็นสูตรผสม ทั้งหมด  

5 สูตรผสม 5 ตัวอย่าง ส่วนผสมละ 6 ก้อน รวม ทั ้งสิ ้น 150 ก้อน กำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างมอร์ต ้าร์ 

ขนาดมาตรฐานรูปทรงลูกบาศก์ 5x5x5 เชนติเมตร ท่ี 3, 7, 14, 28 และ 56 วัน ต้องไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยกำลังของสูตร 

Control หรือ 280 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เป็นไปตามมาตรฐานซีเมนต์มอร์ตา้ร์ 

5. ผลกำลังอัดของมอร์ต้าร์ 

ผลกำลังอัดของมอร์ต้าร์ในห้องปฏิบัติการ ดังในตารางท่ี 5 เม่ือดำเนินการตามข้ันตอนอัตราส่วนผสม สูตร Control 

มีค่ากำลังอัดของคอนกรีตท่ี 28 วัน มีกำลังอัดเท่ากับ 293.20 ksc กำลังอัดของคอนกรีต M25 ที่ 28 วัน มี กำลังอัดเท่ากับ 

304  ksc กำลังอัดของ คอนกรีต M50 ที่ 28 วัน มีกำลังอัดเท่ากับ 327.60 ksc กำลังอัดของคอนกรีต M75 ที่ 28 วัน 

มีกำลังอัดเท่ากับ 332.2 ksc และกำลังอัดของคอนกรีต M100 ท่ี 28 วัน มีกำลังอัด เท่ากับ 373.60 ksc ดังแสดงในภาพท่ี 4 

กราฟ แสดงกำลังอัดคอนกรีตลดทรายท่ัวไป (M25 ถึง M100)  
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

วนัที่ 3 วนัที่ 7 วนัที่ 14 วนัที่ 28 วนัที่ 56

Control 160.6 - 100 233.6 - 100 265.2 - 100 293.2 - 100 316.2 - 100 100

M25 176.4 - 110 252.8 - 108 286.4 - 108 304 - 104 332.2 - 105 107

M50 188.8 - 117 284.4 - 122 309.6 - 117 327.6 - 112 345.8 - 109 115

M75 174.84 - 109 286.4 - 123 316 - 119 332.2 - 113 356 - 113 115

M100 244.2 - 152 271.4 - 116 324.6 - 122 373.6 - 127 400.4 - 127 129

ก ำลังอัด (Ksc) - ดชันกี ำลังของก ำลังอัดมอร์ต้ำร์ (%)
เฉลี่ย (%)สูตรผสม

 
 

ภาพที่ 4 ร้อยละของกำลังอัดของมอร์ตา้ร์ท่ีใชต้ะกอนร่อนละเอยีดแทนท่ีทรายท่ัวไปร้อยละ 0 ถึง 100 ท่ีอายุ 3 ถงึ 56 วัน 

 

ตารางที่ 6  กำลังอัด ดัชนีกำลงัอัด และค่าเฉลี่ยร้อยละกำลังอดัของมอร์ตา้ร์ท่ีใชต้ะกอนร่อนละเอยีดแทนท่ีทรายท่ัวไป  

เมื่อเปรียบเทียบมอร์ตา้ร์ควบคุม 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
1. ดังตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบทางเคมีและสมบัติทางกายภาพของตะกอนจากเตาเผาชีวมวลจัดเป็น

วัสดุปอซโซลาน Class N ตามมาตรฐาน ASTM C 618 

2. ลักษณะอนุภาคของตะกอนจากเตาเผาชวีมวลท่ีมองผ่านภาพ SEM ท่ีกำลังขยาย 500 เท่า มลีักษณะหยาบและ

ผิวขรุขระมากกว่าทราย ทำให้มีค่า W/B สูงกว่า สูงกว่าการใชท้ราย 

3. ขนาดคละของตะกอนจากเตาเผาชีวมวล มคีวามละเอยีดมากกว่าทรายทำให้มีอัตราการไหลดกีว่าสูตรควบคุม 

4. กำลังอัดมอร์ตา้ร์ท่ีลดทรายท่ัวไปทดแทนตะกอนร่อนละเอยีด จากกราฟการทดสอบ แสดงในภาพท่ี 6 สูตรผสม 

M25 ถึง M100 กำลังอัดคอนกรีต ที่ 3 ถึง 56 วัน ได้กำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีตมากกว่า 280 กิโลกรัมต่อ

ตารางเซนติเมตรทุกตัวอย่าง สามารถใช้ในงานได้ โดยกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีตขนาดมาตรฐานรูปทรง 

ลูกบาศก์ 5x5x5 เชนติเมตร ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 280 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรหรือตามที่ตัวควบคุมกำหนด 

เป็นไปตามมาตรฐานงานปูนซีเมนต์มอร์ต้าร์ เนื่องจากตะกอนทรายมีความเป็นปอซโซลานสูงข้อมูลจากองค์ประกอบทาง

เคม ีดังตารางที่ 1 พบว่าตะกอนจากเตาเผาชีวมวลมอีงค์ประกอบทางเคมีใกล้เคียงกับทรายท่ัวไปท้ังลักษณะทางกายภาพ

ยังมีความขรุขระทัง้ยังมีความละเอยีดสูงจากการร่อนละเอยีดผ่านตะแกรงเบอร์ 100 และล้างนำ้กำจัดเศษฝุ่นผงก่อนนำมา

ทดลองทำให้กำลังอัดท่ีได้มคี่าสูงขึ้น 
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The application of value engineering in high rise building construction 
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บทคัดย่อ 
วิศวกรรมคุณค่าเป็นวิธีการทางวิศวกรรมใช้ในการหาแนวคิดการลดต้นทุนที่ไม่มีความจำเป็น โดยที่คุณภาพ

ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ยังคงเดิม ในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นการวิเคราะห์โครงการก่อสร้างอาคาร

สำนักงานสูง 30 ชั้นในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งจะเน้นไปที่งานโครงสร้างเนื่องจากเป็นงานที่มีความเป็นไปได้ใน 

การปรับปรุงประสิทธิภาพมากที่สุด โดยให้ส่งผลกระทบต่องานส่วนอื่น ๆ  น้อยที่สุด โครงการดังกล่าวเป็นตึกสูงที่มูลค่า

งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมที่ 700 ล้านบาท  ซึ่งจากกระบวนการวิศวกรรมคุณค่า และการใช้ตัวเลือก 

การเปลี่ยนแปลงหลากหลายตัวเลอืกประกอบกันจนเกิดสมดุลระหว่างผลในเชงิบวกและผลในเชิงลบจนได้ระบบโครงสร้างท่ี

ยังคงรูปแบบในเชิงสถาปัตยกรรมได้ดังเดิม ผลการศึกษาพบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายในงานวิศวกรรมโครงสร้างลงได้ถึง 

29,789,340.87  ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 7.1 งบประมาณท้ังหมด ซึ่งในการศกึษาคร้ังนี้ผู้ศึกษาจะใชก้รณีศึกษาจาก

โครงการดังกล่าวในการวิเคราะห์แนวทาง และกระบวนการทำงานในการสร้างแบบวศิวกรรมคุณค่าของผู้ออกแบบ 
 

คำสำคัญ:   วศิวกรรมคุณค่า, ฟังก์ชัน ตัวเลอืก, ประสิทธิภาพ,  ตน้ทุน 
 

Abstract  
The valued engineering as an engineering methodology used to improve efficiency of a project by decrease 

unnecessary cost while maintain quality, reliability and performance of the outcome. In this study, the 30 stories 

office building construction project located in Bangkok Thailand was analyzed. It will be applied on structural work 

and minimizing the impact on other parts of the work. This project is a high rise building with 700-million-baht 

construction cost, as per contract for structural and architectural work of the main contractor. After all value 

engineering analysis process with the outcome of multiple alternative structural system that did not affect any 

architectural function, the construction cost for structural work can be reduce by 29,789,340.87 baht or 7.1% of 

overall cost. This study will use this VE project as a case study on how value engineering concept can be implemented 

in construction of high rise building sector. 
 

Keywords: Value Engineering, Function alternative, Efficiency, Cost 
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บทนำ 
ในงานก่อสร้างทั้งในขั้นตอนการเตรียมการก่อสร้างไปจนถึงขั้นตอนการก่อสร้างนั้นล้วนมีตัวเลือกในหลาย  ๆ

รูปแบบซึ่งส่งผลต่อทั้งงบประมาณและระยะเวลาในการก่อสร้าง โดยที่ทุก  ๆ ตัวเลือกนั้นล้วนจะต้องถูกตามหลัก

วิศวกรรม  โดยในการบริหารโครงการที่ดีนั ้น ผู้บริหารโครงการจะต้องเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด ที่ทั ้งใช้

งบประมาณน้อยที่สุด และใช้เวลาในการก่อสร้างน้อยที่สุด ซึ่งแนวทางที่ช่วยให้สามารถหาแนวทางที่ดีที่สุดนี้ได้

เรียกว่า หลักการวิศวกรรมคุณค่า (Valued Engineer) [1] ซึ่งเป็นการวิเคราะห์และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้าง

เพื่อลดต้นทุนและเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง ในการวิจัยครั้งนี้จะเน้นไปทาง ลดต้นทุนการก่อสร้างทางตรง ซึ่งเป็นการลด

ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุก่อสร้างจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายละเอียดโครงสร้างตามรูปแบบวิศวกรรมคุณค่า สำหรับในงาน

ก่อสร้างจริงนั้น ทางโครงการยังสามารถลดค่าใช้จ่ายทางอ้อมจากส่วนต่างของค่าแรงตาม  BOQ  ในสัญญาและ

ค่าแรงท่ีเกิดขึ้นจรงิในช่วงก่อสร้าง ซึ่งในงานวิจัยน้ี ทางผู้วิจัยจะวิเคราะห์เฉพาะการลดค่าใชจ้่ายทางตรงท่ีเกิดขึ้นจาก

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวศิวกรรมโครงสร้างของอาคารผ่านกระบวนการวศิวกรรมคุณค่าเท่านั้น 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีจะถือว่าแบบก่อสร้างเดิมท่ีมีอยู่แล้วนั้น เป็นแบบก่อสร้างท่ีมีความสมบูรณ์ถูกต้องในช่วงเวลา

ที่ได้รับการส่งมอบจากผู้ออกแบบเดิม โดยมีหลักว่าแบบเดิมของผู้ออกแบบนั้นได้พิจารณาข้อกำหนด ,ข้อจำกัด, 

ความถูกต้องซึ่งในขั้นตอนการทำวิศวกรรมคุณค่านั้นจะต้องพิจารณาให้โครงสร้างนั้นมีรูปแบบการใช้งานได้ตามที่

ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมและงานระบบประกอบอาคารและระบบโครงสร้างจะตอ้งเป็นไปตามข้อกำหนดท่ีผู้ออกแบบเดิม

ใช้คือ ข้อกำหนดตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยกรรมโยธาทธิการและผังเมือง ทั้งรูปแบบน้ำหนักบรรทุก

ในแนวราบและแนวดิ่ง, วธีิการออกแบบและเสถียรภาพของโครงสร้าง 

ในการวิเคราะห์วิศวกรรมคุณค่านั้นมีตัวเลือกให้เลือกหลายรูปแบบตามข้อจำกัดและเงื่อนไขในช่วงเวลานั้น  ๆ 

ซึ่งอาจจะมีทางเลือกที่ดีกว่าได้ [2] ทางผู้วิจัยจึงต้องการนำเสนอแนวทางและตัวอย่างกรณีศึกษาที่ช่วยให้ ผู้ที่สนใจ

สามารถนำไปใชเ้ป็นแนวทางเพ่ือช่วยลดตน้ทุน และเวลาในการดำเนินงานก่อสร้างได้ 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อเสนอแนวทางในการเลือกเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม แต่ยังคงรูปแบบ  

การใชง้านตามท่ีผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมและงานระบบประกอบอาคารกำหนด 

2. เพื่อเสนอแนวทางในการเลอืกการเปลี่ยนแปลงท่ีให้ผลดีท่ีสุดในทางวศิวกรรมคุณค่า 

3. เพื่อศึกษาเงื่อนไขเบือ้งต้นท่ีเป็นตัวข้อบ่งชีถ้ึงการทำวิศวกรรมคุณค่า ในโครงการก่อสร้าง 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
วิศวกรรมคุณค่าหรือ Value Engineering เป็นวิธีการทางวิศวกรรมที่ใช้ในการหาแนวคิดการลดต้นทุนที่ไม่มี

ความจำเป็น โดยที่คุณภาพ,ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ยังคงเดิม [3] โดยวิศวกรรมคุณค่านั้นเกิดจาก

การร่วมมอืกันของหลาย ๆ ฝ่ายในโครงการ เพื่อให้เกิดแนวคิดอย่างเป็นระบบ สำหรับในงานวศิวกรรมโครงสร้างนัน้  

วิศวกรรมคุณค่ามีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนในการก่อสร้างซึ่งเกิดจากแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ 

การออกแบบโครงสร้างหรือวิธีก่อสร้าง แต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมักจะส่งผลกระทบหรือข้อคัดแย้งต่อ

ส่วนอื่น ๆ ด้วย จากงานตีพิมพ์ในปี 2008 ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในงานออกแบบนั้นมักจะเกิดจากส่วนที่

มักจะมีฟังก์ชันขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ [4] และฟังก์ชันในส่วนที่เป็นอิสระจากส่วนอื่น ๆ มักจะมีความยืดหยุ่น 

สูงกว่า [5] ส่งผลให้ผู้ออกแบบสามารถมีตัวเลือกในการทำวิศวกรรมคุณค่าได้มากกว่า ในการทำวิศวกรรมคุณค่านั้น 

มักนยิมแบ่งงานออกเป็น 5 ช่วง [6] 
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1. ช่วงรวบรวมขอ้มูล (Information Phase)  

เป็นช่วงสำคัญที่ผู ้ทำวิศวกรรมคุณค่าจะต้องรวบรวมข้อมูลของโครงทั ้งในแง่วิศวกรรมไม่ว่าจะเป็นระบบ

โครงสร้างเดิมที่เลือกใช้ คุณสมบัติวัสดุ เงื่อนไขแวดล้อมที่ใช้ในการออกแบบโครงสร้างเดิม กฎหมายและข้อกำหนดที่

เกี่ยวข้อง และข้อมูลด้านการบริหารโครงการ ท้ังงบประมาณท่ีใชใ้นการก่อสร้าง ระยะเวลาท่ีใชใ้นการก่อสร้าง โดยข้อมูล

ด้านการบริหารโครงการนี้จะสอดคล้องกับการทำวิศวกรรมคุณค่าในแง่ของการตั้งเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพของ

แบบก่อสร้างในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อลดงบประมาณในการก่อสร้าง และ/หรือ ระยะเวลาในการก่อสร้าง 

2. ช่วงสร้างสรรค์แนวคดิ (Creative Phase) 

ผู้วิจัยจะต้องสร้างทางเลือกในงานออกแบบโครงสร้างที่ส่งผลกระทบและข้อขัดแย้งกับฟังก์ชันของโครงสร้างเดิม

ให้น้อยที่สุด โดยผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด หลักการประดิษฐ์ ตามแนวคิด TRIZ (Theory of Inventive problem solving) หลักการ

ดังกล่าวจะเป็นเคร่ืองมอืให้ผู้ทำวศิวกรรมคุณค่าสามารถสร้างแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงได้หลากหลายรูปแบบมากขึน้ 

3. ช่วงวเิคราะห์ความเป็นไปได้ (Analytical Phase) 

ในช่วง Analytical Phase ผู้วิจัยได้ใชว้ธีิการจัดระเบียบแนวคิดท่ีได้ท้ังหมดในรูปแบบโครงสร้างการแบ่งกลุ่มแนวคิด 

หรือ IBS (Ideas Breakdown Structure) โดยจะแบ่งแนวคิดต่าง ๆ ออกเป็นกลุ่มตามรูปแบบที่แนวคิด นั้น ๆ ก่อให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงอย่างไรแก่โครงการ โดยแต่ละรูปแบบอาจสามารถแบ่งแยกย่อยได้ตามฟังก์ชันของแนวคิดนั้น ๆ ซึ่งจะ

ช่วยให้โครงการสามารถเห็นภาพรวมถึงความเป็นไปได้ในการทำวิศวกรรมคุณค่าและสามารถเลือกแนวคิดที่เหมาะสม

ท่ีสุด และกำจัดแนวคิดท่ีมีความเป็นไปได้น้อยท่ีสุดออก 

4. ช่วงพัฒนาแนวคิด (Development Phase) 

ช่วงพัฒนาแนวคิดจะเป็นช่วงท่ีทีมวศิวกรรมคุณค่านำแนวคิดสุดท้ายเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์รายละเอียดในเชิง

วิศวกรรมซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็นทั้งการเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพที่เกิดขึ้นกับงบประมาณที่เปลี ่ยนแปลง ระยะเวลา

ดำเนนิงานท่ีเปลี่ยนแปลง 

วิธีวิทยาการวจิัย 

1. ช่วงรวบรวมข้อมูล (Information Phase) 

ในการศกึษานี้ ผู้วิจัยเลอืกใชก้ารศกึษาผ่านกรณีศึกษาจากการทำวศิวกรรมคุณค่าของโครงการก่อสร้าง อาคาร

สำนักงาน วัน สนามเป้า (One Sanam Pao) โดยมุ่งเน้นไปที่งานวิศวกรรมโครงสร้างของอาคาร ซึ่งโครงการก่อสร้าง

ดังกล่าวมขี้อมูลเบือ้งตน้ ดังนี ้

1. เจ้าของโครงการ : บริษัท วัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 

2. ผู้รับเหมางานโครงสร้าง : บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด 

3. มูลค่าโครงการ 700 ล้านบาท 

4. มูลค่างานวิศวกรรมโครงสร้าง : 351.921 ลา้นาท 

5. ระยะเวลาดำเนนิงานก่อสร้าง 22 เดอืน 

6. ระยะเวลาดำเนนิงานวิศวกรรมโครงสร้าง 12 เดอืน  

7. ข้อมูลเชงิวศิวกรรมของอาคาร 

7.1 ประเภทอาคาร : อาคารสำนักงาน 

7.2 ระบบโครงสร้างอาคาร : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรง (Prestressed)    

7.3 ประกอบไปด้วย-ชัน้ใต้ดนิ  1 ชั้น (คอนกรตีเสริมเหล็ก) 
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- ชัน้จอดรถ 1 ช้ัน ถึง 9 ชั้น (คอนกรตีอัดแรง) 

- สำนักงาน ชั้น 10 ถึง 25 ชั้น (คอนกรตีอัดแรง) (พื้นท่ีรวม : 56,000 m2) 

8. รายละเอียดด้านงานออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง :ออกแบบตามข้อกำหนด โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริม

เหล็กและคอนกรีตอัดแรงบนพื้นฐานวิธีกำลังตามข้อกำหนด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย , ข้อกำหนดของกรมโยธา

ทธิการและผังเมือง และข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร โดยในกรณีศึกษานี้ จะพบว่างานก่อสร้าง

โครงสร้างอาคารดังกล่าวนั้นเป็นสัญญาเหมาจ้างที่เจ้าของโครงการมีแบบก่อสร้างอยู่แล้ว และผู้รับเหมาก่อสร้างเป็น

ผู้ทำหน้าที่จัดเตรียมแบบวิศวกรรมคุณค่า ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสามารถแบ่งผู้ที่มีส่วนร่วมในงานวิศวกรรมคุณค่าได้ 3 ฝ่าย

นัน้คือ 1.เจ้าของโครงการ 2.ผู้รับเหมาหลักและผู้ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง 3.ผู้บริหารงานก่อสร้าง ซึ่งท้ัง 3 ฝ่ายนี้จะ

เป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์แนวคิดและตัดสินใจใช้แนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการโดยแบบก่อสร้าง

เดิมก่อนการทำวิศวกรรมคุณค่าจะพบว่า แบบก่อสร้างเดิมนั้นฝ่ายตน้ทุนของผู้รับเหมาหลักได้ประเมินมูลค่าเบ้ืองต้นไว้ท่ี 

700 ล้านบาท ซึ่งจะมีกำไรอยู่ที่ 38.54 ล้านบาท คิดเป็น  7% เมื่อเริ่มต้นโครงการก่อสร้างจบว่างบประมาณที่ใช้จริงใน

งานก่อสร้างจริงนั้นเพิ่มมากขึ้นจากราคาวัสดุก่อสร้างท่ี ผันผวน แตกต่างจากราคาท่ีใช้ในการประเมินงบประมาณในช่วง

ประมูลงาน ส่งผลให้กำไรโดยรวมลด ล้านบาท  -1.2 ล้านบาท คงเหลอืกำไร -0.35% หรือลดลง 7.35% 

2. ช่วงสร้างสรรค์ (Creative Phase) 

หลังจากได้รับข้อมูลท่ีจำเป็นและเป้าหมายท่ีต้องการจากผลลัพธ์ของวิศวกรรมคุณค่าแล้วน้ัน ขั้นตอนต่อไปคือ

การหาแนวทางการเปลี่ยนแปลงในเชิงวิศวกรรมโครงสร้าง โดยในขั้นตอนนี้ ฝ่ายผู้รับเหมาและผู้ออกแบบวิศวกรรม

โครงสร้างจะเป็นทีมหลักในการหาแนวคิดที่เป็นไปได้ ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้หลักการในการแก้ปัญหาต่างๆมาใช้ในการ ซึ่งได้

รวบรวมแนวคิดได้ทั้งหมดแนวทาง เมื่อนำแนวทางดังกล่าวมาวิเคราะห์ตามประเภทของแนวคิด และผลกระทบที่

เกิดขึ้นและวิธีการทำงานตามรูปแบบโครงสร้าง โดยจะได้โครงสร้างของแนวคิดตามตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 แนวคิดวศิวกรรมคุณค่าแยกตามประเภทการเปลี่ยนแปลง 

ประเภทของแนวคดิ ผลกระทบที่จะเกดิขึ้น วิธีการทำงาน 

เปลี่ยนแปลง 

(Alteration) 

เปลี่ยนแปลงมติถิังเก็บนำ้ ขยายพื้นท่ีถังเก็บน้ำเพื่อลดความสูงถัง 

เปลี่ยนแปลงมติปิริมาณกันซึม ลดปริมาณกันซึมจากมิติถังท่ีเปลี่ยนแปลง 

ปรับแต่ง 

(Adjustment) 

ปรับแต่งตำแหน่งฝาถังเก็บนำ้ เปลี่ยนตำแหน่งฝาถังเพ่ือเปลี่ยนระดับฝาถัง 

นำออก (Elimination) ยกเลิก Topping Concrete ยกเลิกการเท Topping Concrete ชัน้ใต้ดนิ 

ลดลง (Reduction) ลดปริมาณเหล็กเสริมในเสา คำนวณกำลังขององค์อาคาร และเสถียรภาพของ

อาคารใหม ่

ลดปริมาณเหล็กเสริมในฐานราก นำ้หนักกระทำบนฐานรากลดลง 

ลดปริมาณเหล็กเสริมในผนังรับ

แรง 

คำนวณกำลังขององค์อาคาร และเสถียรภาพของ

อาคารใหม ่

ลดความหนาพืน้บ่อ ลดความหนาพืน้บ่อ 1.5 m เหลอื 0.5 m 
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3. ช่วงวิเคราะห์ข้อมูล (Analytical Phase) 

จากแนวคิดทั้งหมด แต่ละแนวคิดจะให้ทั้งในแง่บวกและแง่ลบแก่ตัวแปรต่าง  ๆ ที่แตกต่างกันออกไป เช่น  

การยกเลิก Topping Concrete ท่ีถังเก็บน้ำช้ันใตด้ินมผีลในแง่บวกคือทำให้ปริมาณวัสดุท่ีใชล้ดลง แต่ฟังก์ชันท่ีเกิดจาก

การใช้ Topping Concrete หายไป หรือ การลดความยาว หรือ การแบ่งฐานแรก MAT ออกเป็นสองส่วนเพื่อให้สามารถ

ยกระดับเหนอืฐานรากส่วนท่ีไม่สัมพันธ์กับถังเก็บน้ำใต้ดนิขึ้นได้จะส่งผลกระทบในแง่บวกคือการลดความลกึการขุดใน

บางตำแหน่งมีผลทำให้ตัวแปรด้านความปลอดภัยสูงขึ้น แต่ก็มีผลในแง่ลบกับตัวแปรความง่ายในการก่อสร้างในช่วง

การติดต้ังเหล็กเสริม , เข้าแบบ  และเทคอนกรีตท่ีซับซ้อนกว่าฐานรากที่เป็นชิ้นเดียวกันท้ังหมด เมื่อได้แนวทางท้ัง 11 

จึงถูกนำมาวิเคราะห์ถึงผลกระทบท้ังในเชงิบวกและเชงิลบท่ีจะเกดิขึน้ต่อการใชง้านอาคารซึ่งจะแยกเป็นกลุ่มดังน้ี 

1. ส่วน Sub – Structure 

 ส่วน Sub – Structure คือส่วนใตด้ินท้ังหมด ในสัญญาประกอบไปด้วย  

- งานระบบป้องกันดนิพัง 

- งานฐานราก 

- งานช้ันถังเก็บนำ้ใตด้ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แผนผังแสดงผลกระทบจากการปรับลดความลกึถังเกบ็นำ้ใตด้ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แนวคิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างถังเก็บน้ำใตด้ิน 
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โดยแนวคิดหลักของผู้ออกแบบสำหรับงาน Sub – Structure คือการปรับเปลี่ยนมิติของถังเก็บน้ำใต้ดิน ซึ่งจะ

ส่งผลกระทบเป็นทอดๆแก่ส่วนอื่นใน Sub – Structure ซึ่งจากเดิมจะพบว่า เหนือถังเก็บน้ำนั้นมีฝาถังหนึ่งชั้นซึ่งเป็น

ตำแหน่งช่อง Service ของถังเก็บน้ำอยู่ที่ระดับ-1650 mm. (ดังภาพที่ 2) ซึ่งหากย้ายช่องเซอร์วิสขึ้นไปไว้บนพื้นชั้น  

1 เท่า จะทำให้มีพื้นที่เหลือมากพอซึ่งสามารถปรับระดับพื้นบ่อจาก -4800 mm. เป็น -3000 m. ซึ่งปริมาณน้ำในถัง

เก็บน้ำโดยรวมยังคงเดิม การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนกับทั้งระบบโครงสร้างฐานราก พื้นบ่อ และระบบ

ป้องกันดนิพัง 

2. ส่วน Super – Structure 

จากในช่วงวิเคราะห์ข้อมูล จะเห็นได้ว่าในส่วนโครงสร้าง Super – Structure นั้นแนวคิดที่เป็นไปได้มากที่สดุใน

การเปลี่ยนแปลงคือการปรับปริมาณเหล็กเสริมในเสา โดยเสถียรภาพของโครงสร้างจะตอ้งเป็นไปตามข้อกำหนดเดิม

จากการตรวจสอบตามขอ้กำหนด 3 ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 รูปแบบการจำลองโครงสร้าง 3 มิต ิ
 

1. ค่าการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ของอาคาร < 8 ซม. 

2. การโก่งตัวด้านขา้ง (Lateral Deflection) ตอ้งไม่เกิน L/500 ของความสูงอาคาร 

3. อัตราเร่งสูงสุดในแนวราบ (Maximum Horizontal Acceleration) โดยในสภาวะจำกัดด้านการใช้งานจะต้องมี

ค่าไม่เกิน 0.15 เมตร/วินาที2 จากการสร้างแบบจำลองโครงสร้างสามมิติที่ได้ผลตามข้อกำหนดทั้งสามข้อที่กล่าว

มาแล้วนัน้ จะได้การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับระบบโครงสร้างอาคารดังนี้ 

- งานเสาเข็ม 
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จากผลการวิเคราะห์มวลของโครงสร้างอาคารและแรงปฏิกิริยาจากแบบจำลองที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยใช้ผล 

การเจาะสำรวจดินตามที่ใช้ในการออกแบบเดิมนั้นจะพบว่าจากเดิมที่ผู้ออกแบบใช้เสาเข็มตามรายการ  ดังนี้ ซึ่งมี

ทั ้งหมดทั้งหมด 159 ส่วนใหญ่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.0 เมตรและ 1.35 เมตร นั้นสามารถลดขนาดลงเป็น

เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.8 เมตร 126 ต้น และ 1.2 เมตร 68 ต้น 

- งานฐานราก 

จากผลการวิเคราะห์โครงสร้างโดยพิจารณาจากแรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่เสา จะพบว่าปริมาณเหล็กเสริมนั้น

สามารถปรับลดลงได้ ซึ่งตัวอย่างรายการคำนวณจะนำมาแสดงเฉพาะหน้าตัดวิกฤต (Critical Section) ซึ่งเกิดแรงดัด

และแรงเฉือนสูงสุดท่ีฐานราก F35 ซึ่งจะเห็นได้จากรายละเอยีดการเสริมเหล็กภายในฐานราก F35 ดังภาพท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบรายละเอียดวิศวกรรมโครงสร้างระหว่างแบบประมูลละแบบ TENDER และ VE 

(ก) ประมูลละแบบ TENDER 

(ข)  

(ข) ประมูลละแบบ VE 
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งานเสาโครงสรา้ง 

สำหรับเสาโครงสร้างจะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ C1 , C2 และ C3 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงขนาดหน้าตัดและ

ปริมาณเหล็กเสริมดังต่อไปนี้ 

จากผลการวิเคราะห์ด้วย Interaction Diagram จากแรงภายในของแบบจำลองโครงสร้างที่สร้างขึ้นมาใหม่

พบว่า เสากลุ่ม C1 นัน้ใชเ้หล็กยนื (Main Bar) เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มลิลเิมตร (DB20) จำนวน 36 เส้นและเหล็กปลอก 

(Stirrup) ขนาด RB12 จำนวน 4 เส้นที่ระยะห่าง 300 มิลลิเมตรนั้นเพียงพอตามข้อกำหนด ลดลงจากการใช้เหล็กยืน

ขนาด 28 มิลลิเมตร (DB28) จำนวน 44 เส้น และเหล็กปลอก (Stirrup) ขนาด RB12 จำนวน 6 เส้นที ่ระยะห่าง  

300 มลิลเิมตร 

และจากการวิเคราะห์เสากลุ่ม C2 นั้นใช้เหล็กยืน (Main Bar) เส้นผ่าศูนย์กลาง 28 มิลลิเมตร (DB28) จำนวน 

26 เส้นและเหล็กปลอก (Stirrup) ขนาด RB12 จำนวน 4 เส้นที่ระยะห่าง 200 มิลลิเมตรนั้นเพียงพอตามข้อกำหนด 

ลดลงจากการใชเ้หล็กยืนขนาด 28 มลิลเิมตร (DB28) จำนวน 56 เส้น และเหล็กปลอก (Stirrup) ขนาด RB12 จำนวน 

69เส้นที่ระยะห่าง 300 มิลลิเมตร รวมถึงมิติของเสาที่ลดลงจาก ความกว้าง 740 มิลลิเมตร ยาว 2200 มิลลิเมตร 

เป็น กว้าง 600 มลิลเิมตร ยาว 1800 มลิลเิมตร 

Diagram จากแรงภายในของแบบจำลองโครงสร้างที่สร้างขึ้นมาใหม่พบว่า เสากลุ่ม C3 นั้นใช้เหล็กยืน (Main 

Bar) เส้นผ่าศูนย์กลาง 28 มิลลิเมตร (DB28) จำนวน 34 เส้นและเหล็กปลอก (Stirrup) ขนาด RB12 จำนวน 5 เส้นที่

ระยะห่าง 200 มิลลิเมตรนั้นเพียงพอตามข้อกำหนด ลดลงจากการใช้เหล็กยืนขนาด 28 มิลลิเมตร (DB28) จำนวน  

56 เส้น และเหล็กปลอก (Stirrup) ขนาด RB12 จำนวน 9 เส้นที่ระยะห่าง 300 มิลลิเมตร รวมถึงมิติของเสาที่ลดลง

กว้าง 650 มลิลเิมตร ยาว 2250 มลิลเิมตร เป็น กว้าง 600 มลิลเิมตร ยาว 2200 มิลลติเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 เปรียบเทียบรายละเอียดการเสริมในเสาโครงสร้างตามกลุ่มต่างๆ 

- งานกำแพงรับแรงเฉือน (Shear Wall) 

จากแบบ VE นั้นสามารถยกเลิกเหล็กเสริม Link Bar ที่ปรากฏในแบบรายละเอียดทั่วไป (Typical Detail) ของ

แบบโครงสร้างสำหรับประมูลได้ท้ังหมด โดยท่ีองค์อาคารดังกล่าวยังคงตา้นทานแรงท้ังในแนวดิ่งและแนวราบได้ตาม

ข้อกำหนด โดยที่เสถียรภาพของอาคารยังคงเป็นไปตามที่ได้วิเคราะห์ไว้ตามแบบจำลองอาคารสำหรับการทำ

วศิวกรรมคุณค่า 

(ข) เสากลุ่ม C3 (ก) เสากลุ่ม C2 (ค) เสากลุ่ม C1 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

 

ผลการศึกษา 
 ในโครงการวิศวกรรมคุณค่าที่ใช้เป็นกรณีศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้จะพบว่ามีทางเลือกในการเปลี่ยนแปลง

รายละเอยีดในงานวศิวกรรมโครงสร้างท้ังหมด 4 ทางเลอืก ประกอบไปด้วย 

1. ลดความสูงถังเก็บน้ำช้ันใตด้ินและ เปลี่ยนตำแหน่งฝาถังเพ่ือเปลี่ยนระดับฝาถัง 

2. ลดปริมาณกันซึมจากมิติถังท่ีเปลี่ยนแปลง 

3. ปรับลดความหนาพืน้บ่อ 

4. ยกเลิกTopping Concrete จากทางเลือกที่ 1 ถึง 3 นั้นจะมีผลทำให้น้ำหนักบันทึกที่ถ่ายลงบนฐานรากนั้น 

ลงลด ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับรายละเอยีดงานโครงสร้างเสาเข็มและฐานรากต่อไป 
 

งานเสาเข็ม 

จากผลของน้ำหนักบรรทุกที่ลดลงในจากทางเลือก 1 ถึง 3 และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบฐานรากใหม่จึงทำให้

สามารถจัดกลุ่มเสาเข็มได้ใหม่และลดขนาดหน้าตัดเสาเข็มได้ โดยมีรายละเอียดปริมาณงานที่ เปลี่ยนแปลงไปดัง

ตารางที่ 2 ซึ่งจะพบว่า งบประมาณในการก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะนั้นจะลดลงจากแบบประมูลท่ีร้อยละ 6.58 

        ตารางที่ 2 เปรียบเทียบมูลค่างานเสาเข็ม 

 

งานฐานราก 

จากการวเิคราะห์วศิวกรรมคุณค่า เมื่อพิจารณาฐานรากทุกฐานในโครงการแลว้จะพบว่า ปริมาณเหล็กเสริมท่ี

ใชใ้นงานโครงสร้างฐานรากสามารถลดลงจากเดิมได้ 43.73%  คิดเป็นเงิน 4,980,649.77 ทำให้ภาพรวมงบประมาณ

งานฐานรากลดลงรอ้ยละ 21.84 

  

ลำดับ        รายการ หน่วย แบบประมูล แบบ VE 

ปริมาณ ราคารวม ปริมาณ ราคารวม 

1 หมวดงานเสาเข็ม      

 -งานตัดหัวเสาเข็ม      

 -BORED PILE  Dia 1.00 m. ต้น 80.00 18,400,000 - - 

 -BORED PILE  Dia 1.20 m. ต้น 8.00 2,208,000 68.00 18,768,000 

 -BORED PILE  Dia 1.35 m. ต้น 71.00 26,454,600 - - 

 -ขนย้ายหัวเสาเข็ม LS - - - - 

 -อื่นๆ(ถ้ามี)      

Add BORED PILE  Dia 0.8 m.    126.00 25,200,000 

 รวมราคาหมวดเสาเข็ม   47,062,600  43,968,000 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบมูลค่างานฐานราก 

 

           งานเสาโครงสร้าง 

จากการวิเคราะห์โครงสร้าง พบว่ามีระบบโครงสร้างทางเลือกที่มีรายละเอียดงานวิศวกรรมโครงสร้างเสานั้น

ใชง้บประมาณในการก่อสร้างนอ้ยกว่าแบบประมูลซึ่งจะมีรายละเอยีดดังตารางที่ 3 ซึ่งจะพบว่า ปริมาณคอนกรีตและ

เหล็กเสริมท่ีเปลี่ยนไปร้อยละ 37 

            ตารางที่ 4 เปรียบเทียบมูลค่างานเสาโครงสร้าง 

งานกำแพงรับแรงเฉือน (Shear Wall) 

จากการวิเคราะห์โครงสร้าง พบว่าในระบบโครงสร้างทางเลือกนั้นมีเสถียรภาพทางด้านข้างเพียงพอโดยไม่

จำเป็นต้องเสริมเหล็ก Link Bar ทั้งหมด นั้นทำให้สมารถยกเลิกเหล็กเสริม Link Bar บางส่วนได้ส่งผลให้ปริมาณงาน

เปลีย่นแปลงไปตามรายละเอยีดดังตารางที่ 4 

  

ลำดับ        รายการ หน่ว

ย 

แบบประมูล แบบ VE เป้าหมาย 

ปริมาณ ราคารวม ปริมาณ ปริมาณ ราคารวม ปริมาณ 

4 หมวดงานฐานราก        

 -LEAN CONCRETE 

หนา 5 cm. 

ลบ.ม. 71 133,125 71 133,125 71 133,480 

 -COMPACTED SAND 

หนา 10 cm. 

ลบ.ม. 142 79,520 142 79,520 142 76,680 

 -ไม้แบบ ตร.ม. 1,705 528,550 1,705 528,550 1,329 338,895 

 -ตะป ู กก. 511 16,352 511 16,352 393 11,790 

 -เหลก็เสรมิ กก. 359,198 11,371,346 201,869 6,390,696 281,724 8,111,043 

 -ลวดผูกเหล็ก กก. 7,043 211,290 7,043 211,290 4,334 125,686 

 -คอนกรีต ลบ.ม. 3,640 7,735,000 3,640 7,735,000 2,730 5,378,100 

 -งานดินขุด ลบ.ม. 9,333 746,640 9,333- 746,640- 7,000 420,000 

 -งานทรายถม ลบ.ม. 3,615 1,988,250      3,615 1,988,250 4,004 1,921,920 

 รวมราคาหมวดเสา   22,810,073  17,829,423  16,517,594 

ลำดับ        รายการ หน่ว

ย 

แบบประมูล แบบ VE เป้าหมาย 

ปริมาณ ราคารวม ปริมาณ ปริมาณ ราคารวม ปริมาณ 

4 หมวดงานเสา        

 -คอนกรีต ลบ.ม. 7,388 17,786,651 6,760 16,274,737 - - 

 -ไม้แบบ ตร.ม. 15,814 4,902,340 15,814 4,902,340 13,868 3,536,340 

 -ตะป ู กก. 4,744 151,808 4,744 151,808 3,284 98,520 

 -เหลก็เสรมิ กก. 874,316 28,136,683 546,770 17,595,805 786,885 22,568,937 

 -ลวดผูกเหล็ก กก. 17,486 524,580 17,486 524,580 12,106 351,074 

 -อื่นๆ(ถ้ามี)  - - - - 3,370 7,457,735 

 รวมราคาหมวดเสา   51,502,062  39,449,271  34,012,606 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบมูลค่างานเสากำแพงรับแรงเฉือน 

 

 

สรุปผลศึกษา 
การเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการโดยใชว้ิศวกรรมคุณค่านั้นจะพบว่าแต่ละแนวทางสามารถลดงบประมาณท่ี

ใช้ในการก่อสร้างจริงได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันในทางสถาปัตยกรรมของอาคาร และอาคารยังคงมีความ

ปลอดภัยตามมาตรฐานการออกแบบท่ีใชใ้นการอ้างองิ ซึ่งเมื่อนำแบบวศิวกรรมคุณค่าเขา้สู่กระบวนการประเมินราคา

จะได้รายละเอยีดงบประมาณการก่อสร้างท่ีเปลี่ยนไปจากแบบก่อสร้างเดิมดงัตารางที่ 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ        รายการ หน่ว

ย 

แบบประมูล แบบ VE เป้าหมาย 

ปริมาณ ราคารวม ปริมาณ ราคารวม ปริมาณ ราคารวม 

5 หมวดงานผนัง

Shear Wall, Lift 

       

 -คอนกรีต ลบ.ม. 2,089 5,065,825 2,081 5,046,425 11,294 2,879,970 

 -ไม้แบบ ตร.ม. 12,879 3,992,490 12,879 3,992,490 2,973 89,190 

 -ตะป ู กก. 3,864 123,648 3,864 123,648 388,754 11,112,248 

 -เหลก็เสรมิ กก. 454,681 14,588,106 367,350 11,786,155 6,138 178,002 

 -ลวดผูกเหล็ก กก. 8,639 259,170 8,639 259,170 1,787 3,877,790 

 -อื่นๆ(ถ้ามี)  - - - - - 
 

- 

รวมราคาหมวดงานผนัง SHEAR WALL  (PASSENGER 

LIFT & FIREMAN LIFT) 

24,029,239  21,207,888  18,137,200 

6 หมวดงานผนัง

Shear Wall, Stair 

       

 -คอนกรีต ลบ.ม. 1,412.00 3,424,100 1,287 3,120,975 1,377 2,988,090 

 -ไม้แบบ ตร.ม. 8,588.00 2,662,280 8,588 2,662,280 8,368 2,133,840 

 -ตะป ู กก. 2,577.00 82,464 2,577 82,464 1,983 59,490 

 -เหลก็เสรมิ กก. 296,751.00 9,509,336 220,606 7,069,282 304,561 8,693,643 

 -ลวดผูกเหล็ก กก. 5,935.00 178,050 5,935,00 178,050 4,686 135,894 

 -อื่นๆ(ถ้ามี)  - - - - - - 

รวมราคาหมวดงานผนัง SHEAR WALL (STAIR) 15,856,230  13,113,051  14,010,957 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบงบประมาณการก่อสร้างท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากผลของวิศวกรรมคุณค่า 

 

จากการแยกรายละเอยีดตามบัญชแีสดงรายการก่อสร้าง (Bill of Quantity , BOQ) เทียบระหว่างมูลค่างานจาก

แบบประมูล , เป้าหมายของโครงการ และผลของวิศวกรรมคุณค่าที่ได้จริง ซึ่งจากตาราง BOQ จะเห็นได้ว่า การทำ

วิศวกรรมคุณค่า สามารถลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างงานวิศวกรรมโครงสร้างอาคารลงได้  29,789,340 บาท   

คิดเป็น 7.1% ต่ำกว่าเป้าหมายโครงการซึ่งตัง้ไวท่ี้ 17.8% เห็นได้ว่า จากการทำวิศวกรรมคุณค่า สามารถลดค่าใช้จ่าย

ในการก่อสร้างงานวิศวกรรมโครงสร้างอาคารลงได้  ซึ่งจะได้กราฟเปรียบเทียบกระแสเงินสดของงานวิศวกรรม

โครงสร้างดังแสดงในรูปท่ี 6 

  

ลำดั

บ 
       รายการ หน่วย แบบประมูล แบบ VE เป้าหมาย 

ปริมาณ ราคารวม ปริมาณ ราคารวม ปริมาณ ราคารวม 

 หมวดงานโครงสรา้ง        

 1.หมวดงานเสาเข็ม

เจาะ 

เหมา 1.00 47,062,600 1.00 43,968,000 1.00  

 2.หมวดงานดินและ

ระบบป้องกันดินพงั 

เหมา 1.00 21,372,568 1.00 21,372,568 1.00 19,950,560 

 3.หมวดงานฐานราก เหมา 1.00 22,810,073 1.00 17,829,423 1.00 16,517,594 

 4.หมวดงานเสา เหมา 1.00 51,502,062 1.00 39,449,271 1.00 34,012,605 

 5.หมวดงานผนัง 

Shear wall ,Lift 

เหมา 1.00 24,029,239 1.00 21,207,888 1.00 18,137,200 

 6.หมวดงานผนัง 

Shear wall ,Stair 

เหมา 1.00 15,856,230 1.00 13,113,051 1.00 14,010,957 

 7.หมวดงานคาน เหมา 1.00 11,560,819 1.00 11,560,819 1.00 10,515,891 

 8.หมวดงานพืน้ หมา 1.00 14,289,400 1.00 14,289,400 1.00 12,025,443 

 9.หมวดงานพืน้ 

POST-TENSION 

เหมา 1.00 123,784,907 1.00 123,784,907 1.00 112,180,042 

 10.หมวดงานบันได เหมา 1.00 2,938,528 1.00 2,804,151 1.00 2,420,555 

 11.หมวดงานชั้นเก็บถัง

ใตด้ิน/ถังบำบัดน้ำเสีย

ใตด้ิน 

เหมา 1.00 13,855,773 1.00 9,893,381 1.00 7,703,330 

 12.หมวดงานถงัเกบ็

น้ำชั้นดาดฟ้า 

เหมา 1.00 589,079 1.00 589,079 1.00 498,542.70 

 13.หมวดงานผนัง เหมา 1.00 1,292,351 1.00 1,292,351 1.00 1,174,232 

 14.หมวดงานอื่นๆ เหมา 1.00 977,375 1.00 977,375 1.00 762,600 

 รวมราคาหมวด

โครงสรา้ง 

  351,921,011  322,131,670  296,972,156 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านวศิวกรรมศาสตร์)- 

จากกราฟกระแสเงินสดสำหรับงานวิศวกรรมคุณค่าจะเห็นได้ว่าราคาที่ได้จากกระบวนการประมูลงานและ

งบประมาณที่ใช้จริงนั้นมีความใกล้เคียงกันโดยมีส่วนต่างอยู่ที ่ -1,805,000.00 บาทซึ่งหลังจากประมาณราคา

งบประมาณก่อสร้างจากแบบวิศวกรรมคุณค่าแล้วนั้นจะพบว่างานวิศวกรรมคุณค่าทำกำไรมากขึ้นจากราคาประมูล

งาน 21,714,091.80 บาท คิดเป็นส่วนต่างกำไร ซึ่งเกิดจากค่าใชจ้่ายท่ีลดลงจากแบบวศิวกรรมคุณค่า 27,227,522.47 

บาท หรือคิดเป็นกำไรท่ีเพิ่มขึ้น 9.13% 

สำหรับส่วนต่างท่ีเกิดขึ้นระหว่างเป้าหมายท่ีเกิดจากการคาดการณ์ของโครงการและผลท่ีได้จริงจากวิศวกรรม

คุณค่านั้นเกิดขึ้นเนื่องจากขอบเขตของงานวิจัยนี้จะเน้นไปที่ปริมาณของวัสดุที่ลดลงผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพของ

ระบบโครงสร้างขออาคาร เพื่อใชใ้นการเปรียบเทียบเชงิปริมาณให้เป็นรูปธรรมท่ีสุด ผู้วิจัยจึงใชร้าคาต่อหน่วยเดิมท่ีใช้

ในช่วงของการประมูลงาน ในการก่อสร้างจรงิ ซึ่งงบประมาณเป้าหมายของโครงการน้ัน บริษัทผู้รับเหมาของโครงการ

ได้คาดการณ์ทั้งปริมาณที่จะต้องลดลงจากการวิศวกรรมคุณค่า และราคาต่อหน่วยที่คาดการณ์ไว้ว่าได้ต่ำกว่าราคา

ในช่วงประมูลงาน ซึ่งผู้รับเหมาจะยังคงสามารถปรับลดงบประมาณได้จากส่วนต่างของราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง

ที่ใช้จริงในช่วงก่อสร้างประกอบกับแบบ VE ซึ่งราคาต่อหน่วยที่ใช้จริงนี้จะทำให้ส่วนต่างระหว่างผลของวิศวกรรม

คุณค่าและเป้าหมายของโครงการใกล้เคียงกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 เปรียบเทียบงบประมาณงานวิศวกรรมโครงสร้างจากแบบประมูล  

แบบวศิวกรรมคุณค่า และเป้าหมายของโครงการ 

 

ดูรูปขยาย 

รูปขยาย 
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