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วนัพธุ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

เริ่ม 08.00 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ECTI-CARD 2014 
08.30-09.00 พิธีเปิด ECTI-CARD 2014 ณ ห้องทิพย์พิมาน  โดย รศ.ดร.น ายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 

09.00-09.50 
บรรยายพิเศษ เรื่อง การจดัการและพฒันากระบวนการศกึษาของบณัฑตินกัปฏบิตัเิพือ่มุง่สูค่วามเปน็เลศิในสงัคมไทย   
โดย รศ.ดร.น ายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ (RMUTL) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

09.50-10.10 พักรับประทานอาหารว่าง 20 นาที 

10.10-11.00 
บรรยายพิเศษ เรื่อง การประยกุตว์ธิหีาค าตอบเหมาะสมทีส่ดุเชงิวิวฒัน์  
 โดย ศ.ดร.ประภาส จงสถิตวัฒนา (CU) ที่ปรึกษาสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย 

11.00-12.00 
บรรยายพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยสีายอากาศส าหรบัการประยกุตใ์ชง้านอารเ์อฟไอดี   โดย รศ.ดร.ชูวงศ์ พงษ์เจริญพานิช (KMITL) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง  ห้องอาหารศูนย์ประชุมนานาชาต ิ
ห้องสัมมนา ทิพยพ์มิาน พณิทอง ทิพยว์าร ี1 ทิพยว์าร ี2 

Session 1 
วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุม  

(21PW&CS) 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร (21ArG 

I) 
ธุรกิจ การธนาคาร การท่องเที่ยว การโรงแรม 

และระบบความปลอดภัย (21TV) 
การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงาน 

บ้านอัตโนมัติ I (21EN I) 
13.00-14.00 ID 1004, 1061, 1268, 1240, 1017 ID 1233, 1035, 1249, 1205, 1242 รับเชิญ 08, ID 1033, 1250, 1130 ID 1106, 1030, 1107, 1137, 1145 

ประธาน ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล (MJU) ผศ.ดร.สลิลทิพย์ สินธุสนธิชาติ (MUT) ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน (RMUTL) ดร.จัตตุฤทธ์ิ ทองปรอน (RMUTL)  
รองประธาน ดร.วิฑูรย์ พรมมี (RMUTL) ผศ.ดร.พานิช อินต๊ะ (RMUTL) รศ.ดร.จันทร์บูรณ ์สถิตวิริยวงศ์(KMITL) ผศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภมูิกิตติพิชญ์(RMUTT) 
14.40-15.00 พักรับประทานอาหารว่าง 
ห้องสัมมนา ทิพยพ์มิาน พณิทอง ทิพยว์าร ี1 ทิพยว์าร ี2 

Session 2 
วิศวกรรมไฟฟ้าและไฟฟ้าแรงสูง 

(21PW&HV) 
เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย ์  วิทยาศาสตร์

กายภาพ และสิ่งแวดล้อม (21PHY I) 
การกู้ภัย ระบบเตือนภัย การพยากรณ์และ

ระบบควบคมุ (21RoB) 
การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงาน  

บ้านอัตโนมัติ II (21EN II) 

15.00-17.00 
รับเชิญ 01, ID 1263, 1270, 1243, 

1129, 1008 
ID 1273, 1059, 1229, 1029,  

1148, 1259 
ID 1168, 1257, 1285, 1055, 1284, 1154 

รับเชิญ04, ID 1020, 1032, 1088,  
1098, 1112 

ประธาน รศ.ดร.เสถยีร ธัญญศรรีัตน ์(PTWIT) ผศ.ดร.ฐิติพงษ ์เลิศวริิยะประภา(KMUTNB) ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ(RMUTP)  ดร.ธีระศักดิ ์สมศักดิ ์(RMUTL) 
รองประธาน ผศ.ดร.ชาญชัย เดชธรรมรงค์ (RMUTL) ดร.ชวโรจน์ ใจสิน (MJU) ดร.อนนท์ น าอิน (RMUTL) ดร.นพพร พัชรประกิติ (RMUTL) 
17.00-19.00 Free 
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วนัพฤหสับด ีที ่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
เริ่ม 08.00 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ECTI-CARD 2014 
ห้องสัมมนา ทิพย์พมิาน พณิทอง ทิพยว์าร ี1 ทิพยว์าร ี2 

Session 3 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร 

(22ArG II) 
การประมวลผลขั้นสูง (22CP) 

การสื่อสาร การสนับสนุนผู้ใช้ตามบ้าน เครือข่าย
สังคม เครือข่ายไร้สาย I (22CM I) 

การควบคุมการเข้าถึง การยืนยันตัวตน และ
ระบบตรวจจับ (22ET) 

08.30-10.10 รับเชิญ 03, ID 1044,1118,1138,1172 รับเชิญ 12, รับเชิญ 05, ID 1058,1144, 1218 ID 1121, 1139, 1140, 1187, 1195 ID 1057, 1002, 1141, 1099, 1171 
ประธาน ดร.พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร (MUT) ศ.ดร.ประภาส จงสถิตวัฒนา (CU) ผศ.ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา (RMUTSB) ดร.ยุพดี หัตถสิน (RMUTL) 

รองประธาน ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล (RMUTL) ผศ.อุดม สุธาคา (RMUTL) อาจารย์เอกทัศน์ พฤกษวรรณ (RMUTL) อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร (RMUTL) 
10.10-10.30 พักรับประทานอาหารว่าง 

ห้องสัมมนา ทิพย์พมิาน พณิทอง ทิพยว์าร ี1 ทิพยว์าร ี2 
Session 4 การขนส่ง การควบคุมจราจร การจัดการ

อุตสาหกรรม (22TP) 
การสื่อสาร การสนับสนุนผู้ใช้ตามบ้าน เครือข่าย

สังคม เครือข่ายไร้สาย II (22CM II) 
เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์
กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา (22PHY II) 

การเรียนการสอนทางไกล ศึกษาบันเทิง
(Edutainment) คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น (22ED) 

10.30-12.10 ID 1014, 1164, 1193, 1202, 1232 ID 1015, 1016, 1023, 1027, 1075 ID 1114, 1189, 1221, 1238, 1152 ID 1056, 1082, 1083, 1110, 1224 
ประธาน ดร.วรรณรีย ์วงศ์ไตรรัตน์ (RMUTI) รศ.ดร.ชูวงศ์ พงษ์เจริญพานิช (KMITL) ดร.กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข (RMUTL) ผศ.นิพนธ์ เลิศมโนกุล (RMUTL) 

รองประธาน ดร.ขวัญชัย เอื้อวิริยานุกูล (RMUTL) ดร.ศุภกิต แก้วดวงตา (RMUTL) ดร.พลกฤษณ์ ทุนค า (RMUTL) อาจารย์มานัส สุนันท์ (RMUTL) 
12.10-13.00 พักรับประทานอาหารเท่ียง  ห้องอาหารศูนย์ประชุมนานาชาติ 

Dialogue 
Sessions 

13.00-15.00 

บทความรับเชิญและการน าเสนอบทความภาคโปสเตอร์ (บทความจากสิ่งประดิษฐ์)   ประธาน: ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล (RMUTL)    สถานที่: ลานหน้าห้องทิพย์พิมาน  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 
หัวข้อ P01 วิศวกรรมเพื่อการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร: ID 1108, 1096, 1052, 1084 
หัวข้อ P02 เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ และสิ่งแวดล้อม: รับเชิญ 01, ID 1062, 1125, 1080, 1212 
หัวข้อ P03 เทคโนโลยีไฟฟ้า การควบคุม และการอนุรักษ์พลังงาน: รับเชิญ 02, ID 1024, 1182, 1128, 1046 
หัวข้อ P04 การสื่อสาร การสนับสนุนผู้ใช้ตามบ้าน เครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย: รับเชิญ 03, 04, 05, ID 1049, 1227, 1012, 1019, 1143, 1158, 1245, 1278, 1078, 1051, 1093, 

1136, 1169, 1149 
หัวข้อ P05 เครื่องมือ สื่อการเรียนรู้ และชุดทดลองเพื่อห้องปฏิบัติการ: รับเชิญ 06, 07, 08, ID 1025, 1050, 1111, 1162, 1163, 1165, 1170, 1286, 1214, 1271, 1288, 1289, 1037 

Workshop 
Session 

15.00-17.00 

การท า Workshop เรื่อง “การออกแบบและควบคุมระบบอากาศยานไร้คนขับ” 
ผู้ด าเนินรายการ: อาจารย์ระพินทร์ ขัดปิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) 
ผู้น าเสนอผลงาน: อาจารย์เอกทัศน์ พฤกษวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)         สถานท่ี: ห้องพิณทอง (ภาคบรรยาย) 

17.00-18.00 Free Discussion 
18.00-22.00 งานเลี้ยงรับรอง การประกาศผลรางวัลบทความดีเด่น  ณ ห้องทิพย์พิมาน  
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                    ก าหนดการประชมุวชิาการ งานวิจยั และพฒันาเชงิประยกุต ์ครัง้ที ่6 การพฒันาเทคโนโลยเีพือ่ใหโ้ลกมสีนัตสิขุ 
 

วนัศกุร ์ที ่23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
เริ่ม 08.00 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ECTI-CARD 2014 
ห้องสัมมนา ทิพยพ์มิาน พณิทอง ทิพยว์าร ี1 ทิพยว์าร ี2 

Session 5 
เครื่องแปลงผันก าลังไฟฟ้าส าหรับงาน

ระบบพลังงานทดแทน (23PE) 
การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงาน 

บ้านอัตโนมัติ III (23EN III) 
เทคนิคการค้นหา การประยุกต์ใช้งาน GIS 

และ GPS (23GIS&GPS) 
การสื่อสาร การสนับสนุนผู้ใช้ตามบ้าน  

เครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย III (23CM III) 
08.30-10.10 รับเชิญ 10, ID 1094,1157,1244,1034 ID 1248, 1228, 1280, 1290, 1247 ID 1166, 1153, 1161, 1042, 1018 รับเชิญ 02,  ID 1215,1222, 1277, 1159 

ประธาน อาจารยไ์ชยยันต ์บุญม ี(RMUTSB) ผศ.ดร.ยุทธนา ข าสุวรรณ (CMU) ดร.ชาญวิทย์ บุญช่วย (RMUTR) ดร.ยุพดี หัตถสิน (RMUTL) 
รองประธาน ดร.ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย ์(RMUTL) อาจารยส์ันติภาพ โคตทะเล (RMUTL) อาจารย์อนันท์ ทับเกิด (RMUTL) ผศ.ดร.กฤษดา ยิ่งขยัน (RMUTL) 
10.10-10.30 พักรับประทานอาหารว่าง 
ห้องสัมมนา ทิพยพ์มิาน พณิทอง ทิพยว์าร ี1 ทิพยว์าร ี2 

Session 6 
การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงาน  

บ้านอัตโนมัติ IV (23EN IV) 
เทคนิคการออกแบบงานทางด้านวิศวกรรม 

(23IN) 
เกม แบบจ าลอง ระบบควบคุม และการสรา้ง

งานวิศวกรรม (23GM&Sim) 
การจัดการพลังงาน มลภาวะและ

สิ่งแวดล้อม (23EnV) 
10.30-12.10 ID 1199, 1213, 1260, 1236, 1241 รับเชิญ 11,  ID 1003, 1039, 1040, 1206 ID 1109, 1185, 1237, 1274, 1191, 1254 รับเชิญ 06, 07, ID 1119, 1150, 1258   

ประธาน รศ.ดร.โกศล โอฬารไพโรจน ์(RMUTL) อาจารย์มงคล ธุระ (CMTC) ผศ.ดร.วันไชย ค าเสน (RMUTL) ผศ.ดร.กลิ่นประทุม ปัญญาปิง (RMUTL) 
รองประธาน ผศ.ธนิต บุญใส (RMUTT) อาจารย์วิชาญ จันที (RMUTL) ผศ.ดิเรก มณีวรรณ (RMUTL) ดร.ชินานาฏ วิทยาประภากร (RMUTL) 
12.10-13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง  ห้องอาหารศูนย์ประชุมนานาชาต ิ
13.00-15.00 Free Discussion 
15.00-17.00 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน / ปิดงาน 
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Program at a Glance 

 
ECTI-CARD 2014 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ 
Program at a Glance 
วัน/เวลา(ชั่วโมง) กิจกรรม สถานที่ ชั้น      7.00    8.00    9.00  10.00   11.00  12.00  13.00  14.00  15.00  16.00  17.00  18.00  19.00   20.00   21.00 
 
 
 
 
 
 
 
วันพุธที่ 21 
พฤษภาคม 
2557 

พิธีเปิด ห้องทิพย์พิมาน 2                 
การบรรยายพิเศษ 1. 
การบรรยายพิเศษ 2. 
การบรรยายพิเศษ 3. 

 
ห้องทิพย์พิมาน 

 
2 

                

อาหารกลางวัน ห้องอาหารศูนย์ประชุมนานชาติ 1                 
น าเสนอภาคบรรยาย ห้องทิพย์พิมาน 2         

 
        

น าเสนอภาคบรรยาย ห้องพิณทอง 1         
 

        

น าเสนอภาคบรรยาย ห้องทิพย์วารี 1 2         
 

        

น าเสนอภาคบรรยาย ห้องทิพย์วารี 2 2         
 

        

การแสดงสินค้า หน้าห้องทิพย์พิมาน 2                 
พักด่ืมชา/กาแฟ หน้าห้องทิพย์พิมาน 2                 
ลงทะเบียน หน้าห้องทิพย์พิมาน 2                 
ประชุมกรรมการจัดงาน ECTI-CARD 2014 1                 

 
 
 
 
 
 
วันพฤหัสบดีที่ 
22 พฤษภาคม 
2557 

น าเสนอภาคบรรยาย ห้องทิพย์พิมาน 2    
 

             

น าเสนอภาคบรรยาย ห้องพิณทอง 1    
 

             

น าเสนอภาคบรรยาย ห้องทิพย์วารี 1 2    
 

             

น าเสนอภาคบรรยาย ห้องทิพย์วารี 2 2    
 

             

อาหารกลางวัน ห้องอาหารศูนย์ประชุมนานชาติ 1                 
น าเสนอภาคโปสเตอร์ หน้าห้องทิพย์พิมาน 2                 
Workshop ห้องพิณทอง 1                 
การแสดงสินค้า หน้าห้องทิพย์พิมาน 2                 
พักด่ืมชา/กาแฟ หน้าห้องทิพย์พิมาน 2                 
ลงทะเบียน หน้าห้องทิพย์พิมาน 2                 
งานเลี้ยง Banquet ห้องทิพย์พิมาน 2                 
ประชุมกรรมการจัดงาน ECTI-CARD 2014 1                 

 
 
 
 
 
วันศุกร์ที่ 23 
พฤษภาคม 
2557 

น าเสนอภาคบรรยาย ห้องทิพย์พิมาน 2    
 

             

น าเสนอภาคบรรยาย ห้องพิณทอง 1    
 

             

น าเสนอภาคบรรยาย ห้องทิพย์วารี 1 2    
 

             

น าเสนอภาคบรรยาย ห้องทิพย์วารี 2 2    
 

             

อาหารกลางวัน ห้องอาหารศูนย์ประชุมนานชาติ 1                 
ประชุมคณะกรรมการ
จัดงาน ECTI-CARD 

Board Room 1                 

การแสดงสินค้า หน้าห้องทิพย์พิมาน 2                 
พักด่ืมชา/กาแฟ หน้าห้องทิพย์พิมาน 2                 
ลงทะเบียน หน้าห้องทิพย์พิมาน 2                 

หมายเหตุ Board Room ใช้ส าหรับประชมุทีมท างาน/จัดเตรียมเอกสาร/ติดต่อสอบถาม/รับฝากของ 

 

08.30-09.00 พิธีเปิด 
      09.00-09.50 Keynote speaker 1 
               10.10-11.00 Keynote speaker 2 
                        11.00-11.50 Keynote speaker 3 
                                  12.00-13.00 อาหารกลางวัน 
                         
 

 

 

                   10.00-12.00 Exhibition 
               09.50-10.10 Coffee Break           14.40-15.00 Coffee Break 
08.00-12.00 ลงทะเบียน 

                         

 

 

 

15.00-17.00 ประชุมคณะท างาน  
ECTI-CARD 2014 
                                        

 

 

 

                  10.00-17.00 Exhibition 
               09.50-10.10 Coffee Break           14.40-15.00 Coffee Break 
08.00-16.00 ลงทะเบียน 
                         

 

 

 

13.00-14.40 21PW&CS 
                  15.00-16.40 21PW&HV 
13.00-14.40 21ArG I 
                  15.00-16.40 21PHY I 
13.00-14.40 21TV 
                  15.00-16.40 21RoB 
13.00-14.40 21EN I 
                  15.00-16.40 21EN II 
 

                         

 

 

 

08.30-10.10 22ArG II 
                  10.30-12.10 22TP 
08.30-10.10 22CP 
                  10.30-12.10 22CM II 
08.30-10.10 22CM I 
                  10.30-12.10 22PHY II 
08.30-10.10 22ET I 
                  10.30-12.10 22ED 
                               12.10-13.00 อาหารกลางวัน 
 

                         

 

 

 

17.00-18.00 ห้อง Board Room 
                         

 

 

 

                 10.00-17.00 Exhibition 
               09.50-10.10 Coffee Break         14.40-15.00 Coffee Break 
08.00-16.00 ลงทะเบียน 
                                                                                           18.00-22.00 Banquet    

                         

 

 

 

08.30-10.10 23PE 
                  10.30-12.10 23EN VI 
08.30-10.10 23EN III 
                  10.30-12.10 23IN 
08.30-10.10 23GIS&GPS 
                  10.30-12.10 23GM&Sim 
08.30-10.10 23CM III 
                  10.30-12.10 23En V 
                                12.10-13.00 อาหารกลางวัน 
 

                         

 

 

 

13.00-15.00 Poster Session                                         
                   15.00-17.00 Workshop 
     

17.00-18.00 ห้อง Board Room 
                         

 

 

 

Toshiba
ECTI-CARD-2014-Footer

Toshiba
Text Box
B5



การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ คร้ังที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้โลกมีสันติสุข   
ECTI-CARD Proceedings 2014  Chiang Mai  Thailand 

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

B6 

 

 

 
  

วันพุธ ที่ 21 พฤษภาคม 2557         13.00-15.00: Lecture session 1 
13:00 หัวข้อ วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุม (21PW&CS) 
สถานที่ ห้องทพิย์พิมาน 
ประธาน: ดร.ย่ิงรักษ์ อรรถเวชกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU) 
รองประธาน: ดร.วิฑูรย์ พรมมี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) 

เวลา เรื่อง / ผู้แต่ง หน้า 
13.00-13.20 

ID 1004 
แบบจําลองสวิทช์รีลคัแตนซ์เจนเนอเรเตอร์ 
ไพโรจน์ ทองประศรี 

D3 

13.20-13.40 
ID 1061 

เซนเซอร์กระแส และแรงดันแบบฝังตัว 
โกศล โอฬารไพโรจน์  วิชาญ จันที  วรจักร์ เมืองใจ และ ธนิต บุญใส 

D7 

13.40-14.00 
ID 1268 

การออกแบบตัวควบคุมแบบฟัซซ่ีและพีไอดีสําหรับระบบลอยตัวด้วยสนามแม่เหล็ก 
พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร 

D11 

14.00-14.20 
ID 1240 

การวินิจฉัยความผิดปกติของอุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงกําลัง
โดยการตรวจจับสัญญาณเสียง 
ประถม เอกรัตน์  นครินทร์ เกษมทรัพย์  สลิลทิพย์ สินธุสนธิชาติ  
และ นนทวัฒน์ จุลเดชะ 

D15 

14.20-14.40 
ID 1017 

การพัฒนาระบบควบคุมการทํางานแบบอัตโนมัติของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้านโดย
ใช้อุปกรณ์พลังงานตํ่า 
ดิราภา สุวรรณฤทธ์ิ และ วาทิต เบญจพลกุล 

D19 

14.40-15.00 Coffee Break  
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วันพุธ ที่ 21 พฤษภาคม 2557           13.00-15.00: Lecture session 1 

13:00 หัวข้อ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร (21ArG I) 
สถานที่ ห้องพิณทอง 
ประธาน: ผศ.ดร.สลิลทพิย์ สินธุสนธชิาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) 
รองประธาน: ผศ.ดร.พานิช อินต๊ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา (RMUTL) 

เวลา เรื่อง / ผู้แต่ง หน้า 

13.00-13.20 
ID 1233 

การกําจัดเชื้อจุลินทรีย์ในน้าํผลไม้ด้วยเทคนิคพลัสส์นามไฟฟ้า 
ณัฐพล คํามงคล  ณัฐวุฒิ รัตนาวิล  ประกาศิต ศรีทะแก้ว  กนกพงษ์ ศรีเที่ยง  
 ปกรณ์ เสรีเผา่วงษ์  นพพร พัชรประกิติ  พานิช อินต๊ะ และ อาทิตย์ ยาวุฑฒิ 

D24 

13.20-13.40 
ID 1035 

การประยุกต์ใช้พัลส์สนามไฟฟ้าแรงดันสูงในการถนอมอาหาร 
สัญญา คูณขาว  อภิชฏา ทองรักษ์ และ พิเชฐ ม่วงนวล 

D28 

13.40-14.00 
ID 1249 

การพัฒนาเคร่ืองอบไฟฟ้าชนิดรังสีอินฟราเรดช่วงไกลแบบระบบปิด 
นําชัย ห้วยทราย  ปุณยภัทร ภูมิภาค และ สลิลทิพย์ สินธุสนธิชาติ 

D32 

14.00-14.20 
ID 1205 

การจําแนกภาพดอกกล้วยไม้รองเท้านารีของไทยโดยใช้เนื้อหาภายในภาพ 
พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล  เสาวลักษณ์ วรรธนาภา และ นเรศ ศิริเกษร D36 

14.20-14.40 
ID 1242 

ระบบควบคุมสารอาหารและน้ําแบบอัตโนมัติสําหรับแปลงปลูกพืชไร้ดิน 
นัททิกา อุปนาศักด์ิ และ บรรพต ศิริณัฏสมบูรณ์ 

D40 

14.40-15.00 Coffee Break  
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B8 

 

 
วันพุธ ที่ 21 พฤษภาคม 2557           13.00-15.00: Lecture session 1 

13:00 หัวข้อ ธุรกิจ การธนาคาร การท่องเท่ียว การโรงแรมและระบบความปลอดภัย (21TV) 
สถานที่ ห้องทพิย์วารี 1 
ประธาน: ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) 
รองประธาน: รศ.ดร.จันทรบ์ูรณ์ สถิตวิรยิวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

(KMITL) 
เวลา เรื่อง / ผู้แต่ง หน้า 

13.00-13.20 
รับเชิญ 08 

ศักยภาพการจัดการเครือขา่ยการท่องเท่ียวโดยชุมชนตําบลบ้านจันทร์  
อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 
ดวงพร อ่อนหวาน และ ธนบดินทร์ วงษ์เมืองแก่น 

D45 

13.20-13.40 
ID 1033 

ระบบสนบัสนนุนักลงทุนโดยใช้หลักการแบบพ้ืนฐานและเทคนคิ 
จิรทีปต์ วุฒิชยันต์  ฐิติกร โตย่ิงไพบูลย์ ปานวิทย์ ธุวะนุติ และ จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์ 

D50 

13.40-14.00 
ID 1250 

กรอบงานวิจัยการพัฒนาระบบวางแผนการท่องเท่ียวบนสมาร์ทโฟนภายใต้เงื่อนไขที่
กําหนด 
ธเนศ บุญญเศรษฐกุล  ลักขณา โชคสกุลทรัพย์ และ จินตนา เข็มประสิทธ์ิ 

D54 

14.00-14.20 
ID 1130 

ระบบวางแผนแผนการท่องเที่ยวออนไลน์ภายใต้เงื่อนไขบังคับด้านการประหยัด
พลังงาน 
ณัฐชนันย์ เจริญเกียรติ  ธรา อ่ังสกุล และ จิติมนต์ อ่ังสกุล 

D58 

14.40-15.00 Coffee Break  
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B9 

 

 
วันพุธ ที่ 21 พฤษภาคม 2557           13.00-15.00: Lecture session 1 

13:00 หัวข้อ การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงาน บ้านอัตโนมัติ I (21EN I) 
สถานที่ ห้องทพิย์วารี 2 
ประธาน:  ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา (RMUTL) 
รองประธาน: ผศ.ดร.กฤษณช์นม์ ภูมิกิตติพิชญ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี (RMUTT) 

เวลา เรื่อง / ผู้แต่ง หน้า 
13.00-13.20 

ID 1106 
การคงค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับหนึ่งเฟสที่ใช้คอนเวอร์เตอร์แบบบักบูสต์ 
สันติภาพ โคตทะเล และ อุดม เครือเทพ 

D63 

13.20-13.40 
ID 1030 

การออกแบบและสร้างวงจรบั๊ก-บูสต์ คอนเวอรเ์ตอร์ แบบไม่กลับเฟสชาร์ตแบตเตอรี่
จากโซลลา่เซลลส์ําหรับ ระบบการเฝ้าระวังน้ํา 
ธวัชชัย ทองเหล่ียม และ บรรเจิด เจริญพันธ์ 

D67 

13.40-14.00 
ID 1107 

กังหันลมแกนหมุนแนวต้ังขนาดเล็กสาหรับผลิตกระแสไฟฟ้า 
เฉลิม ยาวิลาศ พฤทธ์ิ เนตรสว่าง อิศเรศ ไชยพิสุทธิพงศ์ ณัฐพล คาราพิช  
และ ธนวัฒน์ เมืองสองวงค์ 

D71 

14.00-14.20 
ID 1137 

การศึกษาค่ากําลังงานแสงอาทิตย์จากการติดต้ังตําแหน่งที่ทิศและมุมต่างกัน 
สาคร จําปาอ่ิม  จัตตุฤทธ์ิ ทองปรอน และ ธีระศักด์ิ สมศักด์ิ 

D74 

14.20-14.40 
ID 1145 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกําลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา 
เกษม ตรีภาค  ธีระศักด์ิ  สมศักด์ิ และ จัตตุฤทธ์ิ  ทองปรอน 

D79 

14.40-15.00 Coffee Break  
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B10 

 

 
วันพุธ ที่ 21 พฤษภาคม 2557           15.00-17.00: Lecture session 2 

15:00 หัวข้อ วิศวกรรมไฟฟ้าและไฟฟา้แรงสูง (21PW&HV) 
สถานที่ ห้องทพิย์พิมาน 
ประธาน: รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (PTWIT) 
รองประธาน: ผศ.ดร.ชาญชยั เดชธรรมรงค์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา (RMUTL) 

เวลา เรื่อง / ผู้แต่ง หน้า 

15.00-15.20 
ID รับเชิญ 01 

Diagnosis of Dielectric Properties and Assessment of Performance 
Parameters on PV Modules after Long Field Exposure in Northeastern 
Thailand 
C. Dechthummarong, J. Thongpron, S. Thepa, D. Chenvidhya, C. Jivacate 
and K. Kirtikara 

D85 

15.20-15.40 
ID 1263 

แบบจําลองทางคณิตศาสตร์สําหรับแฟกเตอร์สนามไฟฟ้าของอิเล็กโตรดทรงกลม 
สุรฉัตร ปัดครบุรี   อําพล แก่นชัยภูมิ   อานนท์ สิงห์เสถียร  
พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร และ ณัฐพงศ์ พันธุนะ 

D89 

15.40-16.00 
ID 1270 

การวิเคราะห์ความเครียดสนามไฟฟ้าของโพรงภายในเนื้อฉนวนสายเคเบิล
ไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน 115 kV ด้วยเทคนิคไฟไนต์อิลิเมนต์ 
วุฒินันท์ ธรรมรงค์  อดิศร บุตรโพธ์ิ   ณัฐพล กิจติสร  อานนท์ สิงห์เสถียร   
พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร  และ ณัฐพงศ์ ตัณฑนุช 

D94 

16.00-16.20 
ID 1243 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์การประเมินความเสี่ยงที่ทําให้เกิดความเสียหายจากฟ้าผ่า ต่อ
ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
ยุทธนา เฟ่ืองฟุ้ง  สลิลทิพย์ สินธุสนธิชาติ และ พีรวุฒิ ยุทธโกวิท 

D99 

16.20-16.40 
ID 1129 

การกระจายส่วนแบ่งของอาเซียนเพาเวอร์กริดโดยค่าแชปลีย์ 
เบญจวรรณ อินทระ  พาณิชย์ สุโคต และ ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ 

D103 

16.40-17.00 
ID 1008 

การวินิจฉัยความผิดปกติตัวนําโรเตอร์แตกของมอเตอร์เหนี่ยวนําโดยใช้สเปคตรัม
กระแสสเตเตอร์เพื่อลดการสูญเสีญของกําลังไฟฟ้า 
ณัฐพล สิทธิศรีจันทร์ สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม และ สมพร เรืองสินชัยวานิช 

D107 

14.40-15.00 Coffee Break  
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B11 

 

 
วันพุธ ที่ 21 พฤษภาคม 2557           15.00-17.00: Lecture session 2 

15:00 หัวข้อ เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ และสิ่งแวดล้อม (21PHY I) 
สถานที่ ห้องพิณทอง 
ประธาน: ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลศิวิริยะประภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) 
รองประธาน: ดร.ชวโรจน์  ใจสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (MJU) 

เวลา เรื่อง / ผู้แต่ง หน้า 
15.00-15.20 

ID 1273 
การจัดเตรียมข้อมูลภาพทางการแพทย์เพื่อจัดเก็บในระบบ PACS 
ทัศวรรณ พุทธสกุล  กษิดิษ ลีละสกุลมีเกียรติ และ มนัส สังวรศิลป์ 

D112 

15.20-15.40 
ID 1059 

Fabrication of Microparts using X-ray Lithography with Synchrotron 
Radiation 
R. Phatthanakun,  S. Promwikorn,  C. Sriphung,  W. Pummara,  
and N. Chomnawang 

D116 

15.40-16.00 
ID 1229 

การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยสาหร่าย Spirulina sp. 
ครรชิต เงินคําคง   ศิราภรณ์  ช่ืนบาล   และ ฐปน  ช่ืนบาล 

D120 

16.00-16.20 
ID 1029 

ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ําและประมวลผลแบบอัตโนมัติสําหรับกระชังปลาทับทิม 
ธวัชชัย ทองเหลี่ยม  วีระศักด์ิ ช่ืนตา  หฤทัย ด้ินสกุล และ บรรเจิด เจริญพันธ์ 

D124 

16.20-16.40 
ID 1148 

ต้นแบบเครื่องนับหยดน้ําเกลือโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ณัฐพงศ์ สอนอาจ และ ดํารงศักด์ิ อรัญกูล 

D128 

16.40-17.00 
ID 1259 

ระบบควบคุมการถ่ายภาพเสือพร้อมกันจากกล้องหลายตัวแบบเวลาจริงผ่านตัวควบคุม
ไร้สาย 
ชยธร สิมะเสถียร    อนันต์ ผลเพ่ิม     ชัยพร ใจแก้ว    นนท์ เขียวหวาน  
และ อภิรักษ์ จันทร์สร้าง 

D132 

14.40-15.00 Coffee Break  
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B12 

 

 
วันพุธ ที่ 21 พฤษภาคม 2557           15.00-17.00: Lecture session 2 

15:00 หัวข้อ การกู้ภัย ระบบเตือนภัย การพยากรณ์และระบบควบคมุ (21RoB) 
สถานที่ ห้องทพิย์วารี 1 
ประธาน: ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พนัธนุะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP) 
รองประธาน: ดร.อนนท์ นําอิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) 

เวลา เรื่อง / ผู้แต่ง หน้า 

15.00-15.20 
ID 1168 

หุ่นยนต์สํารวจอุทกภัย 
อนันต์  วงษ์จันทร์  กุลวัฒน์ คําเพราะ  เสกสรรค์ กันธรรม  อดิเรก  วงค์วารินทร์  
 และ พุทสายนั นราพินิจ 

D137 

15.20-15.40 
ID 1257 

หุ่นยนต์ดับเพลิงด้วยระบบอัตโนมัติ 
ณัฐพงศ์ พันธุนะ  เวทรินทร์ ธัญสิประเสริฐ  สาคร วุฒิพัฒนพันธ์ุ   พสิษฐ ์ สุวรรณภิงคาร 
และ อานนท์ สิงห์เสถียร 

D141 

15.40-16.00 
ID 1285 

การออกแบบและพัฒนาการควบคุมมือกลด้วยการตรวจจับการเคลื่อนไหวของนิ้วมือ 
ยุทธนา ปิติธีรภาพ  พูนทรัพย์ คุ้มวงศ์ และ นันทชัย ทองแป้น 

D145 

16.00-16.20 
ID 1055 

การออกแบบและสร้างเครื่องกลึง CNC เพื่อการศึกษา 
เสกสรรค์ อ้วนสอาด  สิทธากร พลาอาด และ สุเทพ บุญมาบํารุง 

D149 

16.20-16.40 
ID 1284 

เครือข่ายไร้สายบอลลูนลอยฟ้าพร้อมด้วยกล้องถ่ายทอดสด 
 ธีรพรรด์ิ วงษ์อัครนนท์   ชัยพร  ใจแก้ว   อภิรักษ์ จันทร์สร้าง และ อนันต์ ผลเพ่ิม D153 

16.40-17.00 
ID 1154 

ระบบตรวจสอบสถานะและควบคุมอาคารสถานที่ผ่านเทคโนโลยีเอ็นเอฟซีบนสมาร์ท
โฟน 
กฤตา ปัทมสิริวัฒน์  อนันต์ ผลเพ่ิม  อภิรักษ์ จันทร์สร้าง และ ชัยพร ใจแก้ว 

D157 

14.40-15.00 Coffee Break  
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B13 

 

 
วันพุธ ที่ 21 พฤษภาคม 2557           15.00-17.00: Lecture session 2 

15:00 หัวข้อ การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงาน บ้านอัตโนมัติ II (21EN II) 
สถานที่ ห้องทพิย์วารี 2 
ประธาน: ดร.ธีระศักด์ิ สมศกัด์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) 
รองประธาน: ดร.นพพร พชัรประกิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) 

เวลา เรื่อง / ผู้แต่ง หน้า 

15.00-15.20 
รับเชิญ 04 

ระบบพลงังานสาํหรับการเรียนการสอนของศนูย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบน
พื้นทีสู่ง อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
ธีระศักด์ิ สมศกัด์ิ 

D162 

15.20-15.40 
ID 1020 

การออกแบบระบบ VSD สําหรับประหยัดพลังงานไฟฟ้าของมอเตอร์ปั๊มลมใน
กระบวนการผลิตน้าํแข็งซอง 
เกษม ตรีภาค และ นพพร พัชรประกิติ 

D166 

15.40-16.00 
ID 1032 

ศักยภาพการใช้แสงธรรมชาติร่วมกับแสงประดิษฐ์ พืน้ที่จังหวัดมหาสารคาม ประเทศ
ไทย 
จักรกฤษณ์ จันทรศิริ และ สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์ 

D171 

16.00-16.20 
ID 1088 

ชุดควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างถนนเพื่อประหยัดพลังงาน 
ดํารงศักด์ิ อรัญกูล 

D175 

16.20-16.40 
ID 1098 

การรับรู้ความส่องสว่างแบบไม่ต่อเนื่องของมนุษย์จากหลอดไฟไดโอดเปล่งแสง 
อนนท์ นําอิน จิรพงศ์ ใจหล้า และ จิระวัฒน์ วันยาม 

D179 

16.40-17.00 
ID 1112 

เครื่องตรวจจับแรงดันกระพริบชนิดสมองกลฝังตัว 
ธีรศักด์ิ ใจทอง วีระยุทธ ประเสริฐศรี โกศล โอฬารไพโรจน์ 
 วิชาญ จันที และ วรจักร์ เมืองใจ 

D183 

14.40-15.00 Coffee Break  
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B14 

 

 
วันพฤหสับดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557           08.30-12.10: Lecture session 3 

08:30 หัวข้อ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร (22ArG II) 
สถานที่  ห้องทิพย์พิมาน 
ประธาน: ดร.พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) 
รองประธาน: ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) 

เวลา เรื่อง / ผู้แต่ง หน้า 
08.30-08.50 
รับเชิญ 03 

การลดอุณหภูมิดินเพื่อเพิ่มปริมาณดอกอัลสโตรมีเรีย 
ประชา ยืนยงกุล  เรวัฒ คําวัน ธีระวัฒน์ วงค์คําปัน  และ วิศิษฐ์ ตันสินชัย 

D188 

08.50-09.10 
ID 1044 

ชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิ 
ณัฐพงศ์ แพน้อย และ พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร 

D192 

09.10-09.30 
ID 1118 

การวิเคราะห์เสียงเคาะเพื่อประเมินคุณภาพการสุกของผลไม้แตงโมด้วยความถ่ีเสียง 
เกษรินทร์ ชาวเกวียน  เสาวนีย์ สันติวงศ์  มนตรี โพธิโสโนทัย และ วรพล ลีลาเกียรติกุล 

D196 

09.30-09.50 
ID 1138 

ระบบวินิจฉัยโรคมันสําปะหลังผ่านอินเตอร์เน็ต 
ลาวัณย์ สัมพันธ์พร  กานดา ผาตินาวิน  ทวี สุนันตะ  บุญส่ง สุตะพันธ์  รัฐศาสตร์ อัมฤทธ์ิ  
และ อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว 

D201 

09.50-10.10 
ID 1172 

ระบบแสดงข้อมูลและควบคุมโรงเรือนโดยผ่านระบบเครือข่ายเซนเซอร์แบบไร้สาย 
สัญญา อุทธโยธา  อรรถพล วิเวก นพดล ทองเช้ือ และ ปริญญา นิรุตติวัฒน์ 

D205 

10.10-10.30 Coffee Break  
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B15 

 

วันพฤหสับดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557           08.30-10.30: Lecture session 3 
10:30 หัวข้อ การประมวลผลขั้นสูง (22CP) 
สถานที่ ห้องพิณทอง 
ประธาน: ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา  จุฬาลงการณม์หาวิทยาลัย (CU) 
รองประธาน: ผศ.อุดม สธุาคํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) 

เวลา เรื่อง / ผู้แต่ง หน้า 
08.30-08.50 
รับเชิญ 12 

ซุปเปอรค์อมพิวเตอร์ต้นทนุตํ่า 
อุดม สุธาคํา 

D210 

08.50-09.10 
รับเชิญ 05 

การสร้างภาพลายนํ้าดิจิทัลบนพื้นฐานของการมอดูเลตเชิงขนาด 
ที่ถูกถ่วงนํ้าหนักแบบกําลังสองน้อยสุด 
พลกฤษณ์ ทุนคํา  บวรศักด์ิ สมเคราะห์ และ พงศกร ใจยะปราบ 

D214 

09.10-09.30 
ID 1058 

การระบุชนิดเหรียญกษาปณ์ด้วยการประมวลผลภาพ 
สมหมาย บัวแย้มแสง 

D218 

09.30-09.50 
ID 1144 

การค้นหาส่วนของการต่อภาพด้วยเทคนิคส่วนเหมือนของพิกเซลที่มากที่สุด 
กล้าณรงค์ ศรีวงศ์  ไตรภูมิ แซ่วะ  พงษ์พิษณุ เช้ือหมอ  อธิคม ศิริ  
ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์  กฤตกรณ์ ศรีวันนา  กมล บุญล้อม  วัชร ไชยมงคล 
อนิรุจน์ ประสงค์การ ธรีพนธ์ ธิแก้ว และ ปริญญา สมวงศ์ 

D221 

09.50-10.10 
ID 1218 

An implementation of AES algorithm on multicore processor for high 
throughput 
Supachai Thongsuk and Prabhas Chongstitvatana 

D225 

10.10-10.30 Coffee Break  
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วันพฤหสับดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557           08.30-10.30: Lecture session 3 

08:30 หัวข้อ การสื่อสาร การสนับสนนุผูใ้ช้ตามบา้น เครือข่ายสังคม เครือขา่ยไรส้าย I (22CM I) 
สถานที่ ห้องทพิย์วารี 1 
ประธาน: ผศ.ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (RMUTSB) 
รองประธาน: อาจารย์เอกทศัน์ พฤกษวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) 

เวลา เรื่อง / ผู้แต่ง หน้า 
08.30-08.50 

ID 1121 
AssetCheck: โปรแกรมตรวจสอบครุภัณฑ์ด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านอินเตอรเ์น็ต 
ลาวัณย์ สัมพันธ์พร  บุญส่ง สตุะพันธ์ และ อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว 

D230 

08.50-09.10 
ID 1139 

ระบบการกางขั้นบันไดสําหรับการซ้ือขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
กิตตินันท์  น้อยมณี 

D234 

09.10-09.30 
ID 1140 

ระบบสํารวจพื้นที่สัญญาณเครือข่ายไร้สายโดยระบุตําแหน่งด้วยจีพีเอส 
สุรบดินทร์  เพ็ชรฉ่า  ธนพล ภิรมย์พร้อม  ดํารงค์ชัย สมยาราช  อธิคม ศิริ 
และ ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์ 

D238 

09.30-09.50 
ID 1187 

ระบบวิเคราะห์แคลอรีจากภาพถ่ายอาหาร 
ณัฐฐา ธรรมชาติ  กิตติวัฒน์  บูรณจรรยากุล และ ณฐพล พันุวงศ์ 

D242 

09.50-10.10 
ID 1195 

สายอากาศแพตช์โมโนโพลเหนือระนาบกราวนด์กล่องสี่เหลี่ยม 
ดวงอาทิตย์ ศรีมูล 

D246 

10.10-10.30 Coffee Break  
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วันพฤหสับดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557           08.30-10.30: Lecture session 3 

08:30 หัวข้อ การควบคุมการเข้าถึง การยืนยันตัวตน และระบบตรวจจับ (22ET) 
สถานที่  ห้องทิพย์วารี 2 
ประธาน: ดร.ยุพดี หัตถสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) 
รองประธาน: อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา (RMUTL) 

เวลา เรื่อง / ผู้แต่ง หน้า 
08.30-08.50 

ID 1057 
การประยุกต์ใช้ทฤษฏีกราฟในการจําลองเครือข่ายโครงการสหกิจศึกษา 
ศิริเรือง พัฒน์ช่วย และ เอกรินทร ์วิจิตต์พันธ์ 

D251 

08.50-09.10 
ID 1002 

การลดเวลาเข้ารหัสลับสําหรับข้อมูลมัลติมีเดียแบบ MP3 
พิชิต ทนันชัย 

D255 

09.10-09.30 
ID 1141 

ระบบวิเคราะห์และปรับปรุงกฎของไฟร์วอลล์  
สุรเชษฐ์ ต้ังทรัพย์สกุล และ จิรัฎฐา ภูบุญอบ 

D259 

09.30-09.50 
ID 1099 

ระบบการยืนยันความเป็นต้นฉบับของวิดีโอสําหรับกล้องวงจรปิด 
ธีรศักด์ิ ขอพุทธพรชัย และ นิคม สุวรรณวร 

D262 

09.50-10.10 
ID 1171 

การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์และระบบหน้าจอแสดงผลในการเก็บ
เลือด โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID: Radio Frequency Identification 
พงศธร รอตเจริญ  ชัชชล สุวรรณโชติ และ สุรางค์รัตน์ เชาว์โคกสูง 

D266 

10.10-10.30 Coffee Break  
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วันพฤหสับดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557           10.30-12.10: Lecture session 4 

10:30 หัวข้อ การขนส่ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม (22TP) 
สถานที่  ห้องทิพย์พิมาน 
ประธาน: ดร.วรรณรีย์ วงศไ์ตรรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (RMUTI) 
รองประธาน: ดร.ขวัญชัย เอ้ือวิริยานุกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) 

เวลา เรื่อง / ผู้แต่ง หน้า 
10.30-10.50 

ID 1014 
การประยุกต์ใช้ GPS แจ้งตําแหน่งพิกัดรถยนต์ผ่านเครอืข่าย GSM 
สัญญา ผาสขุ  จินดา สามัคค ีและ ศุภชัย อรุณพันธ์ 

D270 

10.50-11.10 
ID 1164 

การออกแบบหุ่นยนต์การจัดการคลังสินค้าที่มีการจาลองการเคลื่อนที่โดยอัลกอริทึม 
ORCA 
ธงไชย แซ่อุง  ศิริฉัตร์ ทองเหล็กเพชร และ สุรางค์รัตน์ เชาว์โคกสูง 

D274 

11.10-11.30 
ID 1193 

การควบคุมการทรงตัวของพาหนะแบบสองล้อ 
พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร 

D278 

11.30-11.50 
ID 1202 

การกระจายภาระงานในระบบมัลติเอเจนต์ด้วยหลักโครงสร้างการรวมกลุ่มที่ดีที่สุด 
พาณิชย์ สุดโคต เบญจวรรณ อินทระ และ ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ 

D282 

11.50-12.10 
ID 1232 

ขับไม่โทร: แอปพลิเคชันป้องกันการใช้โทรศัพท์เวลาขับรถบนโทรศัพท์แอนดรอยด์ 
ทวีชัย ตันติวิชาญ และ เน่ืองวงศ์ ทวยเจริญ 

D286 

10.10-10.30 Coffee Break  
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B19 

 

 
วันพฤหสับดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557           10.30-12.10: Lecture session 4 

08:30 หัวข้อ การสื่อสาร การสนับสนนุผูใ้ช้ตามบา้น เครือข่ายสังคม เครือขา่ยไรส้าย II (22CM II) 
สถานที่ ห้องพิณทอง 
ประธาน: รศ.ดร.ชูวงศ์ พงษ์เจริญพานิช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั (KMITL) 
รองประธาน: ดร.ศุภกิต แก้วดวงตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) 

เวลา เรื่อง / ผู้แต่ง หน้า 

10.30-10.50 
ID 1015 

วงจรกรองผา่นแถบกว้างโหมดคู่กะทัดรัดค่าความคมความถ่ีตัดสัญญาณสูงที่มีการ
ขจัดความถ่ีปลอมเทียมกว้าง 
วุฒินันท์ วามะกัน  สมสิน วางขุนทด  สุรินทร์ อ่อนน้อม และ ประยุทธ อัครเอกฒาลิน 

D291 

10.50-11.10 
ID 1016 

การปรับจูนสายอากาศแบบช่องเปิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยสตับรูปหวีคู่ 
สําหรับการประยุกต์ใช้งานย่านความถ่ีแถบคู่ 
ภัสส์กุญช์ ฐิติมหัทธนกุศล  วัชรพล นาคทอง ปิยดนัย บุญไมตรี และ สุภาธิณี กรสิงห์ 

D295 

11.10-11.30 
ID 1023 

สายอากาศแบบโมโนโพลรูปฉัตรสาหรับประยุกต์ใช้งานย่านความถ่ี ISM 
ชนนิกานต์ พานิชนอก  ทรงสมศักด์ิ บุญมิ่ง  วัชรพล นาคทอง และ อํานวย เรืองวารี 

D299 

11.30-11.50 
ID 1027 

ระบบสารสนเทศบนเว็บสาหรับการรายงานสินบนตํารวจจราจรผ่านโทรศัพท์แอน
ดรอยด์ 
ยุรนันท์ ฉิมบรรเลง และ เน่ืองวงศ์ ทวยเจริญ 

D303 

11.50-12.10 
ID 1075 

การประยุกต์ใช้ QR code กับระบบการจัดการสารสนเทศห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์
ชีวิน ชนะวรรโณ  เนาวัล ศิริพัธนะ  ผุสดี มุหะหมัด และ ลัดดา ปรีชาวีรกุล 

D307 

10.10-10.30 Coffee Break  
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B20 

 

 
วันพฤหสับดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557           10.30-12.10: Lecture session 4 

10:30 หัวข้อ เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา (22PHY II) 
สถานที่ ห้องทพิย์วารี 1 
ประธาน: ดร.กุลทรัพย์ ผ่องศรีสขุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา (RMUTL) 
รองประธาน: ดร.พลกฤษณ์ ทุนคาํ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) 

เวลา เรื่อง / ผู้แต่ง หน้า 
10.30-10.50 

ID 1114 
เครื่องอ่านแอลเอฟเอส สําหรับใช้กับเซนเซอร์ทางชีวภาพ 
ลลิตา สายศิลป์  บุญส่ง สุตะพันธ์  ศุภนิจ พรธีรภัทร และ อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว 

D312 

10.50-11.10 
ID 1189 

การบันทึกชีวิตประจาวัน: การพัฒนาแอพลิเคชั่นถ่ายภาพแบบพาสซีฟ 
ภาณุพงศ์ เหลืองปทุม  เสฐียรพงษ์ ทองรุน และ ธีรพงศ์ ลีลานุภาพ 

D316 

11.10-11.30 
ID 1221 

Application Prototype for Children Medicine Taking Notification on 
Mobile Devices  
Kasikrit Damkliang and Phannarai Anachotikul 

D320 

11.30-11.50 
ID 1238 

แบบจําลองการระบุที่ต้ังที่เหมาะสมของโรงพยาบาลแม่ข่ายสุขภาพจิต ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา 
วิภา สุคนธพงศ์ และ ธรา อ่ังสกุล 

D325 

11.50-12.10 
ID 1152 

ระบบวิเคราะห์แบบพกพาสาํหรับเครือข่ายตรวจวัดไร้สายหลายฮอปพร้อมการรองรับ
การระบุตําแหน่งแบบออฟไลน ์
 กวิน ขนบธรรมชัย อภิรักษ์ จันทร์สร้าง  อนันต์ ผลเพ่ิม และ ชัยพร ใจแก้ว 

D329 

10.10-10.30 Coffee Break  
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B21 

 

 
วันพฤหสับดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557           10.30-12.10: Lecture session 4 

10:30 หัวข้อ การเรียนการสอนทางไกล ศึกษาบันเทงิ (Edutainment) คอมพิวเตอร์แอนนิเมชัน่ (22ED) 
สถานที่ ห้องทพิย์วารี 2 
ประธาน: ผศ.นิพนธ์ เลศิมโนกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา (RMUTL) 
รองประธาน: อาจารย์มานัส  สุนันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) 

เวลา เรื่อง / ผู้แต่ง หน้า 

10.30-10.50 
ID 1056 

การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยันการผสมผสานการเรียนรู้แบบกํากับตนเองและ
การเรียนรู้ร่วมกันสําหรับการฝึกอบรมผู้ใช้โปรแกรม 
สิริกร กรมโพธ์  มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ และ นลินภัสร ์ปรวัฒน์ปรียกร 

D334 

10.50-11.10 
ID 1082 

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยนักเรียนบกพร่อง
ทางการได้ยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 โดยโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 
เพ็ญศรี จุลกาญจน์ และ สุรพล มโนวงศ์ 

D338 

11.10-11.30 
ID 1083 

การพัฒนาไลบรารี่สําหรับสร้างอินเตอร์แอคทีฟแอพพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี 
HTML5 
Thepparit Sinthamrongruk and Pagon Mingsiripreeda 

D342 

11.30-11.50 
ID 1110 

ระบบสร้างบททดสอบบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสําหรับกระบวนวิชาการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ 
กิตตินันท์ น้อยมณี 

D346 

11.50-12.10 
ID 1224 

กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
วิษณุ บัวเทศ และ โกศล โอฬารไพโรจน์ 

D350 

10.10-10.30 Coffee Break  
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B22 

 

 
วันศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2557           08.30-10.30: Lecture session 5 

08:30 หัวข้อ เครื่องแปลงผนักําลังไฟฟา้สาํหรับงานระบบพลงังานทดแทน (23PE) 
สถานที่ ห้องทพิย์พิมาน 
ประธาน: อาจารย์ไชยยันต์ บุญมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (RMUTSB) 
รองประธาน: ดร.ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา (RMUTL) 

เวลา เรื่อง / ผู้แต่ง หน้า 

08.30-08.50 
รับเชิญ 10 

การพัฒนาอินเวอร์เตอรช์นดิแหล่งจ่ายแรงดันเฟสเดียว สาหรบัระบบโฟโตโวลตาอิก
เชื่อมต่อกริด 
ไชยยันต์ บุญม ีและ ยุทธนา ขําสุวรรณ์ 

D355 

08.50-09.10 
ID 1094 

Grid Connected Based PWM Converter Applied a Synchronous 
Generator for a Variable Speed Wind Turbine Applications 
Satean Tunyasrirut and Chakrapong Charumit 

D361 

09.10-09.30 
ID 1157 

ระบบปรับความสมดุลพลังงานแบตเตอรี่แบบอนุกรมโดยใช้วงจรแปลงผันชนิดฟอร์
เวิร์ด 
ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์  และ กมล จิรเสรีอมรกุล 

D365 

09.30-09.50 
ID 1244 

การออกแบบวงจรกําเนิดสัญญาณไซน์ควอเดรเจอร์โหมดแรงดัน 
ที่ควบคุมได้แบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ DDCCTA 
ชูธง สัมมัตตะ  สุริยา อดิเรก  เกรียงไกร สุยะ และ วินัย ใจกล้า 

D369 

09.50-10.10 
ID 1034 

เครื่องกําเนิดแรงดันตกชั่วขณะชนิดสามเฟสโดยใช้หม้อแปลงลดแรงดัน 
ยศนัย ศรีอุทัยศิริวงศ์ และ ยุทธนา ขําสุวรรณ์ 

D373 

10.10-10.30 Coffee Break  
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B23 

 

 
วันศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2557           08.30-10.30: Lecture session 5 

08:30 หัวข้อ การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงาน บ้านอัตโนมัติ III (23EN III) 
สถานที่ ห้องพิณทอง 
ประธาน: ผศ.ดร.ยุทธนา ขาํสุวรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU) 
รองประธาน: อาจารย์สันติภาพ โคตทะเล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) 

เวลา เรื่อง / ผู้แต่ง หน้า 
08.30-08.50 

ID 1248 
อุปกรณ์แสดงผลสถานการณ์ชาร์จกาลังไฟฟ้าของรถไฟฟ้าในสถานจ่ีายไฟ 
กรวิชญ์ สมฤทธ์ิ  ศิวัช ศิริคุณ และ วิฑูรย์ พรมม ี

D378 

08.50-09.10 
ID 1228 

การควบคุมแรงดันและความถ่ีของระบบผลิตไฟฟ้าพลังน้ําขนาดจ๋ิวด้วยวิธีสมดุล
กําลังไฟฟ้า 
นิติพัฒน์ จอมมงคล  พิเชษฐ์ ทานิล  และ เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล 

D382 

09.10-09.30 
ID 1280 

การประยุกต์ใช้เซนเซอร์เพื่อตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมสําหรับ
ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
พัชรี ยางยืน  อลงกต กองมณี  สนิท สิทธิ  หน่ึงหทัย ชัยอาภร  
และ สรรเพชญ เที่ยงเกตุ 

D386 

09.30-09.50 
ID 1290 

การออกแบบระบบพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานโดยพลังงานแสงอาทิตย์และ
พลังงานลม 
รุ่งนภา พงษ์ช้าง และ วุฒิชัย อัศวินชัยโชติ 

D390 

09.50-10.10 
ID 1247 

การเปรียบเทียบการประจุแบตเตอรี่ชนิดตะก่ัว-กรด ระหว่างแบบแรงดันคงท่ีกับ
แบบพัลส์ที่ความถ่ีแตกต่างกัน 
ทรงพล กัทลี  เอกชัย ชัยดี และ อนนท์ นําอิน 

D394 

10.10-10.30 Coffee Break  
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B24 

 

วันศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2557           08.30-10.30: Lecture session 5 
08:30 หัวข้อ เทคนิคการคน้หา การประยกุต์ใช้งาน GIS และ GPS (23GIS&GPS) 
สถานที่ ห้องทพิย์วารี 1 
ประธาน: ดร.ชาญวิทย์ บญุช่วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (RMUTR) 
รองประธาน: อาจารย์อนันท์ ทับเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) 

เวลา เรื่อง / ผู้แต่ง หน้า 

08.30-08.50 
ID 1166 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสนิใจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ภาคพายัพ 
อนันท์ ทับเกิด 

D399 

08.50-09.10 
ID 1153 

การหาระยะห่างของรถคันหน้าด้วยระบบตรวจจับป้ายทะเบียน 
ตะวัน ขุนอาสา 

D403 

09.10-09.30 
ID 1161 

ระบบควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ ETOKEN ด้วยเทคโนโลยี GPS  
วัลลภ มั่นน้อย และ ปานวิทย์ ธุวะนุติ 

D407 

09.30-09.50 
ID 1042 

การค้นหาข้อมูลงานวิจัยผ่านเวิลด์ไวด์เว็บ และแสดงผลการค้นหาด้วยเอกซ์พาท
ตามมาตรฐานดับลินคอร์ 
ขวัญชัย เอ้ือวิริยานุกูล  วีรวิทย์ ณ วรรณมา และ เจตน์ชรินทร์ ร่วมชาติ 

D413 

09.50-10.30 
ID 1018 

การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้านของไทย 
ทศพล บ้านคลองสี่ 

D417 

10.10-10.30 Coffee Break  
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B25 

 

วันศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2557           08.30-10.30: Lecture session 5 
08:30 หัวข้อ การสื่อสาร การสนับสนนุผูใ้ช้ตามบา้น เครือข่ายสังคม เครือขา่ยไรส้าย III (23CM III) 
สถานที่ ห้องทพิย์วารี 2 
ประธาน: ดร.ยุพดี หัตถสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) 
รองประธาน: ผศ.ดร.กฤษดา ย่ิงขยัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) 

เวลา เรื่อง / ผู้แต่ง หน้า 

08.30-08.50 
รับเชิญ 02 

การประยุกต์สร้างเครื่องชั่งน้าํหนักมีเสียงบอกสเกลสําหรบัโรงเรียนสอนคนตาบอด
ภาคเหนือ ในพระบรมราชนิูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุพดี หัตถสิน   สิริพงษ์ มาทาเม   สราวิทย์ ทิมอ่ิม สญัญา อุทธโยธา  
และ ภาสวรรธน์  วัชรดํารงศักด์ิ 

D422 

08.50-09.10 
ID 1215 

การออกแบบสายอากาศพาราโบลอยด์คู่แถบความถ่ีกว้างย่ิงยวด 
ระพินทร์ ขัดปิก  นิภาภณธ์ ศิริพล  คมศักด์ิ เมฆสมุทร และ สมผล โกศัลวิตร์ 

D426 

09.10-09.30 
ID 1222 

ระบบประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล 
ธวัชชัย สุวรรณโชติ   ธนัญ จารุวิทยโกวิท และ ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ 

D430 

09.30-09.50 
ID 1277 

สายอากาศแบบสล็อตรูปวงรีป้อนด้วยท่อนําคลื่นร่วมระนาบ  
แถบความถ่ีกว้างย่ิงยวดที่มีแถบความถ่ีหยุดผ่านคู่ 
ชนิดร์นนท์ จันทร์สกาว  นิภาภณธ์ ศิริพล และ คมศักด์ิ เมฆสมุทร 

D434 

09.50-10.10 
ID 1159 

เทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํา Failover บนชุดหมายเลขท่ีอยู่ IPv6 แบบ 
Anycast 
อนุชา สว่างวงศ์ และ วรพล ลีลาเกียรติสกุล 

D438 

10.10-10.30 Coffee Break  
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B26 

 

วันศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2557           10.30-12.00: Lecture session 6 
10:30 หัวข้อ การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงาน บ้านอัตโนมัติ IV (23EN IV) 
สถานที่ ห้องทพิย์พิมาน 
ประธาน: รศ.ดร.โกศล โอฬารไพโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) 
รองประธาน: ผศ.ธนิต บญุใส มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี(RMUTT) 

เวลา เรื่อง / ผู้แต่ง หน้า 

10.30-10.50 
ID 1199 

การประเมินศกัยภาพการใชข้ยะชุมชนจากเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อเป็นพลังงาน
ทดแทน 
ณัชชลิดา ศรีประทุม และ ทพิบุฎษ์ เอกแสงศรี 

D443 

10.50-11.10 
ID 1213 

Improvement of a Flat-Plate Solar-Absorption Heat Transformer 
Combining with a R-236fa Vapor Compression Heat Pump Comparison 
with Evacuated-Tube Solar Water Heating System 
Nattaporn Chaiyat 

D447 

11.10-11.30 
ID 1260 

การหาปริมาณกําลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุดของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ของประเทศไทยด้วยระบบไฟฟ้ามาตรฐาน IEEE 118 บัส 
ชัชรินทร์ นิยติวัฒน์ชาญชัย    พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร และ วรรัตน์ ปัตรประกร 

D452 

11.30-11.50 
ID 1236 

ปริมาณกําลังผลิตสูงสุดของโรงไฟฟ้าพลังงานลม สําหรับความต้องการพลังงาน
ประเทศไทย ในระบบไฟฟ้ามาตรฐาน IEEE 118 บัส 
พรพรรณ พงษ์พันธ์  พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร และ วรรัตน์ ปัตรประกร 

D456 

11.50-12.10 
ID 1241 

การศึกษาความสัมพันธ์ของกระแส-แรงดันและกําลังไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ขณะถูก
บังเงา 
จเร นะราชา  ธีระศักด์ิ สมศักด์ิ และ จัตตุฤทธ์ิ ทองปรอน 

D460 

12.10-13.00 Lunch  
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B27 

 

วันศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2557           10.30-12.00: Lecture session 6 
10:30 หัวข้อ เทคนิคการออกแบบงานทางด้านวิศวกรรม (23IN) 
สถานที่  ห้องพิณทอง 
ประธาน: อาจารย์มงคล ธุระ วิทยาลัยเทคนคิเชยีงใหม่ (CMTC) 
รองประธาน: อาจารย์วิชาญ จันที มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) 

เวลา เรื่อง / ผู้แต่ง หน้า 
10.30-10.50 
รับเชิญ 11 

เครื่องปรับอากาศระบบสารละลายโพรพิลนีไกลคอล 
มงคล   ธุระ  และ  ธาดา   อุ่นใจ 

D465 

10.50-11.10 
ID 1003 

เครื่องปิ้งเอนกประสงค์ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร และ วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ 

D469 

11.10-11.30 
ID 1039 

การหาค่าความเหมาะสมที่สุดในการควบคุมเคร่ืองพ่นทรายอัตโนมัติขนาดเล็ก 
จุฑาทิพย์ ทองเดชาสามารถ  ชัยนิกร กุลวงษ์ และ สรกฤช ศรีเกษม 

D473 

11.30-11.50 
ID 1040 

เครื่องกัดชิ้นงานอัตโนมัติขนาดเล็ก 
ชัยนิกร กุลวงษ์  จุฑาทิพย์ ทองเดชาสามารถ และ สรกฤช ศรีเกษม 

D477 

11.50-12.10 
ID 1206 

Implementation of Autonomous parts (Brake, Gear, and Accelerator) 
of the AU Autonomous Caddy Car 
Panuwat Janwattanapong and Narong Aphiratsakun 

D481 

12.10-13.00 Lunch  
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B28 

 

วันศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2557           10.30-12.00: Lecture session 6 
10:30 หัวข้อ เกม แบบจําลอง ระบบควบคุม และการสร้างงานวิศวกรรม (23GM&Sim) 
สถานที่ ห้องทพิย์วารี 1 
ประธาน: ผศ.ดร.วันไชย คาํเสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) 
รองประธาน: ผศ.ดิเรก มณวีรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) 

เวลา เรื่อง / ผู้แต่ง หน้า 

10.30-10.50 
ID 1109 

การศึกษาแบบจําลองวิศวกรรมการออกแบบช่องทางเดินกระแสขนาดความยาวน้อย
กว่าไมโครเมตรสาหรับอุปกรณ์พีมอส 
ณัฐพล สกุณา  อนุชา เรืองพานิช และ รังสรรค์ เมืองเหลอื 

D486 

10.50-11.10 
ID 1185 

An Extendable and Interactive System for Indoor Bicycling 
Ittipol Thirasat,  Marong Phadoongsidhi, and Noppanunt Utamaphethaiy 

D490 

11.10-11.30 
ID 1237 

เกมเต้นปฏิสัมพันธ์ด้วยกล้องเว็บแคม เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย 
แบบแอโรบิค  
นฤเทพ  สุวรรณธาดา 

D494 

11.30-11.50 
ID 1274 

เกมสร้างจิตสํานึกต่อการทิ้งขยะ: โกแอ็ทแทรช 
พิษณุ แก้วเทพ มัชญา ปะทะนมปีย์ และ คมศักด์ิ เมฆสมุทร 

D498 

11.50-12.10 
ID 1191 

ระบบตรวจสอบการเข้าเรียนด้วยแอนดรอยด์แท็บเล็ต 
ปิติ กฤตยานุกูล  อนันต์ ผลเพ่ิม  ชัยพร ใจแก้ว และ อภิรักษ์ จันทร์สร้าง 

D502 

12.10-12.30 
ID 1254 

ระบบควบคุมเครือข่ายไร้สายแบบประหยัด 
พิสิษฐ์พงศ์ วิศาลเจริญย่ิง   อภิรักษ์ จันทร์สร้าง   ชัยพร ใจแก้ว และ อนันต์ ผลเพ่ิม 

D506 

12.10-13.00 Lunch  
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B29 

 

วันศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2557           10.30-12.00: Lecture session 6 
10:30 หัวข้อ การจัดการพลงังาน มลภาวะและสิ่งแวดลอ้ม (23EnV) 
สถานที่ ห้องทพิย์วารี 2 
ประธาน: ผศ.ดร.กลิ่นประทมุ ปัญญาปงิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) 
รองประธาน: ดร.ชินานาฏ วิทยาประภากร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา (RMUTL) 

เวลา เรื่อง / ผู้แต่ง หน้า 
10.30-10.50 
ID รับเชิญ 06 

การติดตามการดูดซับสารตะก่ัวในน้าด่ืมโดยใช้แผน่ไคโตซานสังเคราะห์ 
ชินานาฏ วิทยาประภากร    สาวิตรี  กาทองทุ่ง  และ พัชราภา  จารุวัฒน์ 

D511 

10.50-11.10 
ID รับเชิญ 07 

การใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อม 
กลิ่นประทุม ปัญญาปิง และคณะ 

D515 

11.10-11.30 
ID 1119 

แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสมุทรสาครในการมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. 2556 
สุมนฑา เอ่ียมเจริญ  วรรัตน์ ปัตรประกร และ พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร 

D519 

11.30-11.50 
ID 1150 

แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการมุ่งสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2556 
จามรี ศรีจันทร์ วรรัตน์ ปัตรประกร และ พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร 

D523 

11.50-12.10 
ID 1258 

การศึกษากระบวนการบําบัดน้ําเสียโดยการตกตะกอนทางเคมี 
ของโรงงานชุบโลหะด้วยไฟฟ้าชนิด นิกเกิล-โครเมียม 
อนวัทย นิลเนตร และ ทิพบุษฏ์ เอกแสงศรี 

D527 

12.10-13.00 Lunch  
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B30 

 

 
       วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557       13.00-15.00: Dialogue sessions      
บทความสิ่งประดิษฐ์ 
หัวข้อ P01 วิศวกรรมเพื่อการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร 
สถานที่: ลานหน้าห้องทิพย์พิมาน  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 
ประธาน: ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)     

เวลา เรื่อง / ผู้แต่ง หน้า 

Panel P01-1 
ID 1108 

ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์การลดทอนสัญญาณดาวเทียมอันเนื่องมาจากฝน 
อภิสิทธ์ิ ดํารงค์พิวัฒน์  อรรถกฤตย์  วีระเดช  จิรัชญา พูลสวัสด์ิ  ตุลยา ลิมปิติ  
และ ณัฐกานต์  พุทธรักษ์ 

E3 

Panel P01-2 
ID 1096 

ระบบเตือนอุทกภัยและดินถล่ม 
ฑิตยา ดาวังปา  ณัฐพงศ์ วงศ์แสงนาค  ธนภูมิ พรหมแก้ว  ณัฐกานต์ พุทธรักษ์   
และ ตุลยา ลิมปิติ 

E7 

Panel P01-3 
ID 1052 

เครื่องให้น้ําและปุ๋ยสําหรับไม้กระถางอัตโนมัติ  
ภาณุเดช ทิพย์อักษร  จักรพงษ์ อินทรรุจิกุล  จิรายุ ผัดยา  เสกสรร พิบูลผดุงทรัพย์ 
 และ ขวัญชัย เอ้ือวิริยานุกูล 

E10 

Panel P01-4 
ID 1084 

การศึกษาและพัฒนาเคร่ืองลดความชื้นเมลด็ข้าวโพดเลีย้งสตัว์แบบลมร้อนขนาด
เล็ก 
อริยะ แสนทวีสุข  กันยาพร ไชยวงศ์  สิทธากร พลาอาด  วรรณิดา ชินบุตร   
ธีระพงศ์ ก้อนคํา  บูชิต ปิตานุสร และ วัชระ วณาลักษณ ์

E13 
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       วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557       13.00-15.00: Dialogue sessions      
บทความสิ่งประดิษฐ์ 
หัวข้อ P02 เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ และสิ่งแวดล้อม 
สถานที่: ลานหน้าห้องทิพย์พิมาน  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 
ประธาน: ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)     

เวลา เรื่อง / ผู้แต่ง หน้า 

Panel P02-1 
ID รับเชิญ 01 

Electromagnetic Absorber Made by Natural Rubber: Parameter 
Studies 
Montree SAOWADEE, Kiadtisak SALAYONG,  
Karnthidaporn WATTANAKUL, and Titipong LERTWIRIYAPRAPA 

E17 

Panel P02-2 
ID 1062 

การพัฒนาเทคโนโลยีกระตุ้นไฟฟ้า “เดินดี” สําหรับแก้ปลายเท้าตกในประเทศไทย 
จิรวัฒน์ จิตประสูตวิทย์  รติกร ชัยวัฒนธรรม และ เซง เลิศมโนรัตน์ 

E21 

Panel P02-3 
ID 1125 

เครื่องทดสอบความเร็วในการเคลื่อนไหวของแขนร่วมกับการตัดสินใจจากสมอง
ของมนุษย์ 
วรรณรีย์  วงศ์ไตรรัตน์  ประเสริฐ  นามเวช  ศศิพันธ์  วงศ์สุทธาวาส 

E23 

Panel P02-4 
ID 1080 

รถไฟฟ้าสองล้อแบบรักษาสมดุล 
อนุพงศ์  ไพโรจน์  ณรงค์ศักด์ิ  แสนคําอ้าย  ณัฐพงษ์  สุขแก้ว และ สุธี  สุขพันธ์ุ 

E27 

Panel P02-5 
ID 1212 

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  
เพื่อใช้งานร่วมกับเคริ่องอ่านฉลากยาสําหรับช่วยผู้ที่มีปัญหาทางด้านการมองเห็น 
พีระพงศ์ ฟักเขียว และ ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา 

E30 
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       วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557       13.00-15.00: Dialogue sessions      
บทความสิ่งประดิษฐ์ 
หัวข้อ P03 เทคโนโลยีไฟฟ้า การควบคุม และการอนุรักษ์พลังงาน  
สถานที่: ลานหน้าห้องทิพย์พิมาน  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 
ประธาน: ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)     

เวลา เรื่อง / ผู้แต่ง หน้า 

Panel P03-1 
ID รับเชิญ 02 

โคมไฟแอลอีดีเพื่อการพัฒนาความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ยกระดับ ความเป็นอยู่ของราษฎรในหมู่บ้านห่างไกลในเขตภาคเหนือตอนบน 
กฤษดา ย่ิงขยัน จุฑาทิพย์ เฉลิมผล และ ศักดา จงแก้ววัฒนา 

E35 

Panel P03-2 
ID 1024 

โคมไฟหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัตโนมัติ  
เฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน์ และยุทธนา กันทะพะเยา 

E38 

Panel P03-3 
ID 1182 

การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมระบบไฟฟ้าและความ
ปลอดภัยอัตโนมัติ 
เตชัส บางเจริญสุข  พีรวัส จิรกาลนุกุล และภาณุพงศ์ ช่วยเจริญสุข  
และ สุรางค์รัตน์ เชาว์โคกสูง   

E42 

Panel P03-4 
ID 1128 

เครื่องตรวจวัดและบันทึกแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความสว่างของหลอด
ไฟฟ้าโดยแสดงผลทางคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม LabVIEW 
อนันต์ วงษ์จันทร์  พสิษฐ์ สังข์คํา  สุจินดา ปัญญาคันธา และ ระบิน ปาลี 

E46 

Panel P03-5 
ID 1046 

ป้ายโฆษณาตัวอักษรไฟว่ิงโดยใช้ชุดแอลอีดีแบบเส้น 
อรรถพล วิเวก  จีรวัฒน์ สัญญา  กรกต แสงบุญมี และ นรินทร์ สายปัน 

E48 
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       วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557       13.00-15.00: Dialogue sessions      
บทความสิ่งประดิษฐ์ 
หัวข้อ P04 การสื่อสาร การสนับสนุนผู้ใช้ตามบ้าน เครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย 
สถานที่: ลานหน้าห้องทิพย์พิมาน  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 
ประธาน: ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)     

เวลา เรื่อง / ผู้แต่ง หน้า 
Panel P04-1 
ID รับเชิญ 03 

สายอากาศแถวลําดับสําหรับเครือข่ายไร้สายย่านความถ่ี 2.4GHz 
เอกทัศน์  พฤกษวรรณ  อลงกรณ์ ลัง และ เอนก เพ็ชรแบน 

E52 

Panel P04-2 
ID รับเชิญ 04 

สายอากาศแบบช่องเรียวมีแผ่นสะท้อนป้อนด้วยสายนําสัญญาณระนาบร่วม
ความถ่ี 2.45 GHz  
เอกทัศน์  พฤกษวรรณ  นพรัตน์  การะเกต  และ นัฐวุติ  มะณี 

E54 

Panel P04-3 
ID รับเชิญ 05 

การประยุกต์พัฒนาเว็บเพ็จด้านวัตกรรมเพื่อชุนชนในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ไทยสู่ยุคอาเซียน 
ยุพดี  หัตถสิน  ชัชวาลย์  รัตนโสภา    วิทวัส  ปิงวัง    ฤทธ์ิณรงค์  เสน่หา   
ขวัญชัย เอ้ือวิริยานุกูล  ธนิต เกตุแก้ว และ ภาสวรรธน์  วัชรดํารงศักด์ิ 

E56 

Panel P04-4 
ID 1049 

อุปกรณ์แลนไร้สายเพื่อวัดสถานะแบตเตอรี่และเก็บข้อมูลสู่ฐานข้อมูลเว็บ 
ภาณุพงศ์ ระย้าแก้ว  ณฐพงศ์ สว่างเมือง  คณิตพงศ์ เพ็งวัน  
และ ธราดล โกมลมิศร์ 

E59 

Panel P04-5 
ID 1227 

อุปกรณ์ตรวจวัดกําลังไฟฟ้าผ่านบลูทูธและการรับข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ
แอนดรอยด์ 
ปองพล งามตา  ณฐพงศ์ สว่างเมือง  คณิตพงศ์ เพ็งวัน  และ ธราดล โกมลมิศร์ 

E62 

Panel P04-6 
ID 1012 

การพัฒนาระบบสื่อสาร สมาร์ทโฟนด้วยเทคโนโลยี WiFi-Direct 
ธีรพงษ์ โชคสถิตย์  เบญจพร ปาวะรีย์  และ สุเมธ ประภาวัต 

E65 

Panel P04-23 
ID 1019 

เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายที่อิงมาตรฐาน IEEE 802.15.4 สําหรับการมอนิเตอร์
การใช้ ไฟฟ้าภายในอาคาร 
คณิตพงศ์ เพ็งวัน ภัทรวุฒิ จรัสพันธ์ุกุล ธราดล โกมลมิศร ์และ ณฐพงศ ์สว่างเมือง 

E69 

Panel P04-7 
ID 1143 

การศึกษาออกแบบห้องปิดก้ันไร้คลื่นสะท้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้า 
พัชราธรณ์  พูนเกตุ  ณัฐพงษ์  สมต๊ะ  วีรชัย วงศ์คีรีวรรณ  รัตติญา ปงกา 
และ ศุภกิต แก้วดวงตา 

E71 

Panel P04-10 
ID 1158 

ระบบการวิเคราะห์ความแรงสัญญาณเอฟเอ็ม 
จิรภูมิ บุตรโท  ฐิตินนท์  ผลโพธ์ิ  ยลดา พานทอง  ธนวิชญ์ ปลอดดี  
และ พรชัย ทรัพย์นิธิ 

E74 

Panel P04-12 
ID 1245 

ระบบวิเคราะห์ความผิดพลาดในการระบุตําแหน่งจากข้อมูลเครื่องรับ GNSS 
ชยานันท์ ลิ้มจํารูญรัตน์  ธนวิชญ์ ปลอดดี  และ ศราวุฒิ  รุ่งเรืองวจีเอก 

E77 
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       วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557       13.00-15.00: Dialogue sessions      
บทความสิ่งประดิษฐ์ 
หัวข้อ P04 การสื่อสาร การสนับสนุนผู้ใช้ตามบ้าน เครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย (ต่อ) 
สถานที่: ลานหน้าห้องทิพย์พิมาน  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 
ประธาน: ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)     

เวลา เรื่อง / ผู้แต่ง หน้า 
Panel P04-13 

ID 1278 
ระบบคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ขนาดเล็ก 
ธนิต  เกตุแก้ว 

E80 

Panel P04-17 
ID 1078 

ระบบติดตามขบวนรถไฟและแก้ไขความผิดพลาดตําแหน่งด้วยอุปกรณ์สมาร์ท
โฟน 
อานันท์ เจริญรัตน์  อิดริด แก้วดํา  ศราวุฒิ รุ่งเรืองวจีเอก และ พรชัย ทรัพย์นิธิ 

E82 

Panel P04-18 
ID 1051 

ระบบระบุการเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายในสาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ภาณุเดช ทิพย์อักษร  สุทธิวัส ปะสุนะ  ธนัฐ สมบูรณ์  มงคลชัย ภิรมย์  
และ ขวัญชัย เอ้ือวิริยานุกูล 

E84 

Panel P04-19 
ID 1093 

ระบบตรวจจับการบุกรุกโดยใช้เซ็นเซอร์ความเคลื่อนไหวร่วมกับการ
ประมวลผลภาพ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ภาณุเดช ทิพย์อักษร  ปกรณ์ เนตรผาบ  ธนมินทร์ มุนินทร์  นครินทร์ ป้อมภา 
และ พัฒนะ ธโนภาสสกุล 

E87 

Panel P04-20 
ID 1136 

การออกแบบระบบกันขโมยในห้างสรรพสินค้าโดยใช้ระบบอาร์เอฟไอดีย่าน
ความถ่ีสูง (13.56 MHz) 
ภูวนัย  ใจบ้านเอ้ือม  ไผ่  ยมนา  เอกลักษณ์  ปัญญารัตน์  
และ ศุภกิต  แก้วดวงตา 

E90 

Panel P04-21 
ID 1169 

ระบบรักษาความปลอดภัยรถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยโดยใช้อาร์เอฟไอดี
แบบแอกทีฟ 
จตุภูมิ อ้ายโน  สุพัตรา บุตรดี สอนธิ วนาลัยสุชสันต์ และ กมล บุญล้อม 

E92 

Panel P04-22 
ID 1149 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์บนมือถือสาหรับค้นหาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบชาญ
ฉลาด กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย 
รัชนก สันธิ  ศรินญา ตะติยา  ทินธินาถ สิงห์แก้ว  อธิคม ศิริ  
และ กฤตกรณ์ ศรีวันนา 

E94 
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       วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557       13.00-15.00: Dialogue sessions      
บทความสิ่งประดิษฐ์ 
หัวข้อ P05 เครื่องมือ สื่อการเรียนรู้ และชุดทดลองเพ่ือห้องปฏิบัติการ  
สถานที่: ลานหน้าห้องทิพย์พิมาน  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 
ประธาน: ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)     

เวลา เรื่อง / ผู้แต่ง หน้า 
Panel P05-1 
ID รับเชิญ 06 

การสร้างและพัฒนาเคร่ืองกรอเส้นด้ายสําหรับทอผ้าด้วยระบบไฟฟ้า 
สมพร   อ่อนเกตุพล และ มงคล   ธุระ 

E97 

Panel P05-2 
ID รับเชิญ 07 

เครื่องปรับอากาศระดับน้ําเย็น 
มงคล   ธุระ และ ธาดา   อุ่นใจ 

E99 

Panel P05-3 
ID รับเชิญ 08 

การประยุกต์วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับพื้นฐาน
วิศวกรรมหลายสาขา 
ยุพดี หัตถสิน ทวีทรัพย์ บรรณสาร ทศพล จันทร์แดง  และ ธีระยุทธ บุนนาค 

E102 

Panel P05-4 
ID 1025 

การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้โปรแกรม LabVIEW 
ยุทธนา กันทะพะเยา และ เฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน์ 

E106 

Panel P05-5 
ID 1050 

ชุดทดลองวิชาการประมวลผลภาพ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ภาณุเดช ทิพย์อักษร  ปรัชญา ปัญญาแก้ว และ ภูวดล คําวงษา 

E110 

Panel P05-6 
ID 1111 

การศึกษาการใช้งานคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสําหรับช่วยสอนในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
ศิริลักษณ์ กรุดเงิน  วรจักร์ เมืองใจ และ ธีรศักด์ิ สมศักด์ิ 

E113 

Panel P05-7 
ID 1162 

ชุดทดลองวงจรแปลงผันเฟสเดียวที่ความถ่ีไฟฟ้ากําลัง 
สุรศักด์ิ อยู่สวัสด์ิ  ศุภลักษณ์ ศรีตา และ อุเทน คําน่าน 

E115 

Panel P05-8 
ID 1163 

ชุดทดลองวงจรแปลงผันกระแสตรงเป็นกระแสตรง 
สุรศักด์ิ อยู่สวัสด์ิ  ศุภลักษณ์ ศรีตา และ อุเทน คําน่าน 

E119 

Panel P05-9 
ID 1165 

ชุดทดลองวงจรแปลงผันกระแสตรงเป็นกระแสสลับ 
สุรศักด์ิ อยู่สวัสด์ิ  ศุภลักษณ์ ศรีตา และ อุเทน คําน่าน 

E122 

Panel P05-10 
ID 1170 

หุ่นยนต์วาดภาพ  
วิศรุต รัตนอาภรณ์  กัญญารัตน์ ศรีอนรรฆวานิช และ ยศวีย์ แก้วมณี 

E125 

Panel P05-11 
ID 1286 

หุ่นยนต์กู้ภัย  
อภิชาติ ใสงาม 

E128 
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       วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557       13.00-15.00: Dialogue sessions      
บทความสิ่งประดิษฐ์ 
หัวข้อ P05 เครื่องมือ สื่อการเรียนรู้ และชุดทดลองเพ่ือห้องปฏิบัติการ (ต่อ) 
สถานที่: ลานหน้าห้องทิพย์พิมาน  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 
ประธาน: ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)     

เวลา เรื่อง / ผู้แต่ง หน้า 

Panel P05-12 
ID 1214 

เครื่องมือค้นหาตําแหน่งจุดลัดวงจรในระบบจําหน่ายแรงตํ่า 400/230 V การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พินิต แสงวัฒนะ 

E130 

Panel P05-13 
ID 1271 

เครื่องลดความยืดของผ้ายืดด้วยเทคนิคการสั่น 
เชาว์ลิต พันธ์สังข์ และ สลิลทิพย์ สินธุสนธิชาติ 

E133 

Panel P05-14 
ID 1288 

เครื่องทําน้ําเย็นโดยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ 
อนุชล หอมเสียง อนุพงศ์ ไพโรจน์   ขวัญชัย เอ้ือวิริยานุกูล  
จารุพงษ์ สร้อยคํา  มุกระวี ดีสุ่น  และ อานนท์ วีระวงศ์ 

E137 

Panel P05-15 
ID 1289 

การสร้างเครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส 3 เฟสแบบขั้วย่ืนขนาดเล็ก 
พร้อมรบ คําธาร  สุพัตรชัย สีแก้วมี และ นันทพันธ์  สารตันติดาธรม์ 

E139 

Panel P05-16 
ID 1037 

การออกแบบกังหันน้าผลิตไฟฟ้าด้วยหลักการทางพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ 
วีระยุทธ  หล้าอมรชัยกุล 

E145 

 
 
 
 
 

       วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557       15.00-17.00: Workshop 
การทํา Workshop เรื่อง “การออกแบบและควบคุมระบบอากาศยานไร้คนขับ” 
สถานที่: ห้องพิณทอง (ภาคบรรยาย) 
ผู้ดําเนินรายการ: อาจารย์ระพินทร์ ขัดปิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) 
ผู้นําเสนอผลงาน: อาจารย์เอกทัศน์ พฤกษวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)         
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บทคดัย่อ 

คุณลักษณะของสวิทช์รีลัคแตนซ์เจนเนอเรเตอร์มีความอ่ิมตัวของ
สนามแม่เหลก็สูง ดังน้ันจึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะวิเคราะห์หาค่าตัวแปรควบคุม
ผ่านวงจรสมมูล โดยท่ัวไปการวิเคราะห์หาค่าตัวแปรควบคุมได้ถูก
ดาํเนินการผ่านแบบจาํลองสวิทช์รีลัคแตนซ์เจนเนอเรเตอร์ ในบทความนี้
แบบจําลองสวิทช์รีลัคแตนซ์เจนเนอเรเตอร์ซ่ึงถูกประยุกต์มาจาก
แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ของเส้นแรงแม่เหลก็เก่ียวคล้องได้ถูกนาํเสนอ 
แบบจาํลองนีเ้ป็นแบบจาํลองท่ีง่ายไม่ต้องการข้อมูลของสวิทช์รีลัคแตนซ์
เจนเนอเรเตอร์มากเม่ือเทียบกับแบบจําลองท่ีถูกประยุกต์มาจากการ
คาํนวณแบบระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ ความถูกต้องของแบบจาํลองได้
ถกูยืนยนัจากผลการทดลองกับสวิทช์รีลัคแตนซ์เจนเนอเรเตอร์ชนิด 4 เฟส 
8 ขัว้สเตเตอร์ 6 ขัว้โรเตอร์ 

Abstract 
Characteristics of switched reluctance generators have high 

magnetic saturation therefore it is difficult to analyze for finding control 
parameters via the equivalent circuit. Generally an analysis for finding 
the control parameters is operated via a model of switched reluctance 
generator. In this paper, the model of switched reluctance generator that 
has been applied from the analytical model of flux linkage is proposed. 
This model that does not require a lot of datum of the switched 
reluctance generator versus a model applied form finite element analysis 
is simple. The validity of the model has been confirmed by the results of 
the measurements with the 4-phase switched reluctance generator with 8 
stator poles and 6 rotor poles.    

Keywords: characteristics, model, switched reluctance generator  

1. บทนํา 
เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าชนิดสวิทช์รีลคัแตนซ์ (Switched Reluctance 

Machine) สามารถควบคุมให้ทาํงานในโหมดของมอเตอร์ (Switched 
Reluctance Motor : SRM) และโหมดเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า (Switched 
Reluctance Generator : SRG) ไดโ้ดยปรับตาํแหน่งของมุมกระตุน้ให้
สมัพนัธ์กบัโพรไฟลข์องความเหน่ียวนาํเฟส คุณลกัษณะเด่นของ SRG ซ่ึง
เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าชนิดอ่ืนไม่มี คือโรเตอร์ไม่มีการพนัขดลวดและไม่มี
แม่เหล็กถาวรจึงทาํให้ราคาไม่สูง ความเฉ่ือยตํ่า เหมาะกบังานท่ีตอ้งการ
ความเร็วสูง มีประสิทธิภาพสูง มีความทนทานเม่ือทาํงานในอุณหภูมิท่ีสูง 

ดงันั้นจึงทาํให้ถูกนาํไปประยุกต์ใช้งานอย่างหลากหลาย เช่น พลงังาน
สําหรับอากาศยาน ระบบพลงังานแบบผสมผสานหรือไฮบริด [1–3] การ
ควบคุมการทาํงานของ SRG ไดถู้กบรรยายไวใ้น [1-2] แต่ขอ้ดอ้ยคือ
ต้องการอุปกรณ์ตรวจจับตาํแหน่งของโรเตอร์เพ่ือให้ตาํแหน่งของมุม
กระตุน้ตรงกบัตาํแหน่งของโรเตอร์อยา่งถูกตอ้ง และมีเสียงดงัขณะทาํงาน 
เน่ืองจาก SRG มีโครงสร้างท่ีมีลกัษณะพิเศษและความอ่ิมตวัของ
สนามแม่เหล็กสูง ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะคาํนวณหาค่าตวัแปรต่างๆ
จากวงจรสมมูล  ด้วยเหตุผลน้ีกราฟคุณสมบัติของเส้นแรงแม่เหล็ก 
(Magnetization Curve) ไดถู้กนาํมาใชส้าํหรับสร้างแบบจาํลองแทน การ
คาํนวณแบบระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ไดถู้กนาํมาใชส้ําหรับหาขอ้มูล
ของกราฟน้ีเน่ืองจากมีความน่าเช่ือถือสูง [4] อยา่งไรก็ตามวิธีน้ีมีขอ้ดอ้ย
คือมีความตอ้งการจาํนวนขอ้มูลตาํแหน่งของเส้นแรงแม่เหล็กเก่ียวคลอ้ง
และกระแสเฟสเป็นจาํนวนมาก แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ของกราฟ
คุณสมบติัเส้นแรงแม่เหล็กแบบไม่เชิงเส้นอยา่งง่ายไดถู้กนาํเสนอใน [5] 
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัค่าเส้นแรงแม่เหล็กท่ีตาํแหน่งตรงขั้ว (aligned position : ) 
และท่ีตาํแหน่งไม่ตรงขั้ว (unaligned position : ) ดงัแสดงในรูปท่ี 1  

 
รูปท่ี 1. กราฟคุณสมบติัเส้นแรงแม่เหลก็ 

ในรูปท่ี 1 กราฟท่ีตาํแหน่งไม่ตรงขั้วของเส้นแรงแม่เหลก็เก่ียวคลอ้งท่ี
สัมพนัธ์กบักระแสเฟส  ณ ตาํแหน่งโรเตอร์ จะมีลกัษณะเป็น
เส้นตรงและท่ีตาํแหน่งน้ีค่าความเหน่ียวนาํเฟส  มีค่าตํ่าสุด ส่วนท่ี
ตาํแหน่งไม่ตรงขั้วนั้นความตา้นทานของวงจรแม่เหล็กมีค่าตํ่าสุดและช่อง
อากาศมีค่าน้อยท่ีสุดส่งผลให้ความเหน่ียวนาํเฟสท่ีตาํแหน่งตรงขั้ว  
มีค่าสูงสุด และเส้นแรงแม่เหล็กเก่ียวคลอ้งท่ีสัมพนัธ์กับกระแสเฟส ณ 
ตาํแหน่งโรเตอร์จะมีลกัษณะไม่เชิงเส้น ดงันั้นสมการเส้นแรงแม่เหล็ก
เก่ียวคลอ้งเฟส  ถูกแบ่งเป็น 2 ช่วงคือช่วงท่ีเป็นเชิงเส้น 

 และช่วงไม่เป็นเชิงเส้น  สามารถหาไดจ้ากสมการท่ี 
1) โดยท่ีตาํแหน่ง S เป็นตาํแหน่งท่ีกราฟเกิดการโคง้ ส่วนท่ีตาํแหน่ง M 
คือตาํแหน่งท่ีกระแสเฟสสูงสุดท่ีตาํแหน่งตรงขั้ว  
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· 1          (1) 
 

 เม่ือ   คือจาํนวนขั้วของโรเตอร์ และ  คือตาํแหน่งมุมของโรเตอร์
อยูใ่นรูปของเรเดียน 
 โดยท่ี                              

  ·  

   
·                                                        ,

4 ,
 

     

   

     

   

     
 ในบทความน้ีนาํเสนอแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ของ SRG ซ่ึงขอ้มูล
ของเส้นแรงแม่เหล็กอย่างง่ายได้ถูกนํามาใช้แทนวิธีการคํานวณแบบ
ระเบียบวิ ธีไฟไนท์เอลิเมนต์  ซ่ึงความถูกต้องของแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์ของ SRG ไดถู้กยนืยนัจากผลการทดลองกบั SRG ชนิด 4 เฟส 
8 ขั้วสเตเตอร์ 6 ขั้วโรเตอร์ (8/6 SRG) 

2. หลกัการทาํงานของ SRG 
วงจรคอนเวอร์เตอร์สําหรับขบั SRG เป็นแบบวงจร half-bridge 

converter โดยมีสวิทช์อิเล็กทรอนิกส์กาํลงั 2 ตวัและไดโอด 2 ตวัต่อเฟส 
ข้อดีของวงจรน้ีคือแต่ละเฟสสามารถควบคุมได้แบบอิสระต่อกัน ซ่ึง
สามารถแบ่งการทาํงานได ้2 โหมด คือโหมดการกระตุน้ (Excitation 
mode) ในโหมดน้ีสวิทช์อิเลก็ทรอนิกส์กาํลงั S1 และ S2 ทาํงานท่ีตาํแหน่ง  

 ดงัแสดงในรูปท่ี 2 ซ่ึงในโหมดน้ีกาํลงังานภายนอกถูกจ่ายจาก
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง  ผา่นวงจรคอนเวอร์เตอร์ไปยงัขดลวดของ 
SRG เพ่ือสะสมพลงังาน 

 
รูปท่ี 2. โหมดการกระตุน้ (Excitation mode) 

เม่ือ S1 และ S2 หยดุทาํงานท่ีตาํแหน่ง  ซ่ึงเป็นโหมดฟรีวิลล่ิง 
(Freewheeling mode) ซ่ึงในโหมดน้ีจะทาํให้กระแสไหลต่อเน่ืองเกิดจาก
ค่าแรงดนัตา้นกลบั (  : back EMF) หลงัจากสวิทช์อิเลก็ทรอนิกส์กาํลงั
หยุดนํากระแสท่ีตําแหน่ง   พลังงานท่ีเก็บสะสมไว้ในขดลวด
เหน่ียวนาํถูกจ่ายไปยงัโหลดผ่านไดโอดฟรีวิลล่ิง ดงัแสดงในรูปท่ี 3 โดย
สามารถหาค่ากระแสท่ีไหลผา่นโหลดไดด้งัน้ี 

 
รูปที ่3. โหมดฟรีวิลล่ิง (Freewheeling mode) 

                          (2) 
 

                          (3) 
 

                                (4) 

3. แบบจาํลองทางคณติศาสตร์ของ SRG 
 วงจรสมมูล 1 เฟส ของ SRG ดงัแสดงในรูปท่ี 4 สามารถเขียนสมการ
แรงดนัเฟส  ไดด้งัแสดงในสมการท่ี (5)  

 
รูปที ่4. วงจรสมมูล 1 เฟสของ SRG 

·
, ,

· ·                 5) 

รูปท่ี 5 แสดงกราฟคุณสมบติัเส้นแรงแม่เหล็กท่ีไดจ้ากวิธีการคาํนวณ
แบบระเบียบวิธีไฟไนทเ์อลิเมนต ์(FEA) เปรียบเทียบกบัแบบจาํลองทาง
คณิตศาสตร์ของสมการท่ี 1) ซ่ึงใชพ้ารามิเตอร์ดงัน้ี  = 0.0175Wb,  
= 0.0125Wb,  = 60A,  = 25A ส่วนพารามิเตอร์ของ 8/6 SRG ท่ีใช้
สาํหรับวิเคราะห์ดว้ย FEA ไดถู้กแสดงไวใ้นตารางท่ี 1 และความสัมพนัธ์
ของค่าความเหน่ียวนาํเฟสต่อตาํแหน่งของโรเตอร์ดงัแสดงในรูปท่ี 6 

แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ของเส้นแรงแม่เหล็กเก่ียวคลอ้งในรูปท่ี 5 
แสดงให้เห็นว่ามีความถูกตอ้งเพียงพอท่ีจะนําขอ้มูลมาใช้สําหรับสร้าง
แบบจาํลอง SRG ได ้ 

ตารางท่ี 1. พารามิเตอร์ของ 8/6 SRG 
Outer diameter of stator 150 mm 
Inner diameter of stator 70 mm 
Length of air gap 0.5 mm 
Stack length 70 mm 
Stator pole arc  22o 
Rotor pole arc  24o 
Inductance at aligned position  640 H 
Inductance at unaligned position  34 H 
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รูปที ่5. กราฟคุณสมบติัเส้นแรงแม่เหลก็ 

 
รูปที ่6. โพรไฟลข์องความเหน่ียวนาํเฟส 8/6 SRG 

วิธีการสร้างแบบจาํลองของ SRG (เฟสเดียว) ไดใ้ชค่้าความสัมพนัธ์
ระหว่างค่าความเหน่ียวนาํเฟสกบัตาํแหน่งของโรเตอร์ และความสมัพนัธ์
ระหว่างเส้นแรงแม่เหล็กเก่ียวคลอ้งกบักระแสเฟสซ่ึงสามารถหาไดจ้าก
กราฟคุณสมบติัเส้นแรงแม่เหล็กซ่ึงเป็นค่าท่ีไดม้าจากการวิเคราะห์ด้วย
แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ โดยนาํมาประยุกต์กบัสมการแรงดนัเฟส 

 ผลท่ีไดคื้อแบบจาํลองของ SRG (เฟสเดียว) ดงัแสดงในรูปท่ี 7 

 
รูปที ่7. แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ของ SRG เฟสเดียว 

4. ผลจาํลองการทาํงานและผลการทดลอง 
แบบจาํลองของ SRG ซ่ึงถูกสร้างข้ึนจาก MATLAB/SIMULINK ได้

ถูกตรวจสอบความถูกตอ้ง โดยแบบจาํลองน้ีไดถู้กนาํไปทดสอบกบั 8/6 
SRG โดยบลอ็กไดอะแกรมชุดทดลองของ 8/6 SRG ไดถู้กแสดงในรูปท่ี 8 
ประกอบดว้ยมอเตอร์เหน่ียวนาํ 3 เฟส ใช้เป็นตวัขบัตน้กาํลงั (Prime 
Mover) สําหรับขบั 8/6 SRG ซ่ึงสามารถควบคุมความเร็วไดโ้ดยปรับ
ความถ่ีของอินเวอร์เตอร์ท่ีใชค้วบคุมมอเตอร์เหน่ียวนาํ ในส่วนวงจรคอน
เวอร์เตอร์เป็นแบบ half-bridge converter ใชอุ้ปกรณ์ IGBTs เป็นสวิทช์
อิเล็กทรอนิกส์กาํลงัสําหรับควบคุมการนาํกระแสและการหยุดนาํกระแส
ของ 8/6 SRG ตวัประมวลสญัญาณแบบดิจิตอลเบอร์ TMS320F2812 ได้
ถูกใชเ้ป็นตวัสร้างสัญญาณ PWM โดยใชส้ัญญาณตรวจจบัตาํแหน่งของ
โรเตอร์ (Encoder) เป็นสญัญาณอา้งอิงเพ่ือประมวลผลให้เกิดมุมท่ีถูกตอ้ง 

 
รูปท่ี 8. บลอ็กไดอะแกรมชุดทดลองของ 8/6 SRG 

 
จําลองการทํางานของ SRG โดยใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 

ควบคุมความเร็ว  ของ SRG ท่ี  471rad/s แรงดนัภายนอก  เท่ากบั 
30V ควบคุมมุมนาํกระแส   ท่ี -19º และมุมหยดุนาํกระแส  
ท่ี  2º รูปคล่ืนของกระแสเฟส  และแรงดนัเฟส   ท่ีไดจ้ากผล
จาํลองการทาํงานไดถู้กแสดงในรูปท่ี 9 สาํหรับรูปท่ี 10 แสดงผลท่ีไดจ้าก
การทดลองโดยใชต้วัแปรควบคุม SRG เดียวกนักบัการจาํลองการทาํงาน
ดว้ยแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ 

 
รูปที ่9. รูปคล่ืนของ  และ  ท่ีไดจ้ากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์   

เม่ือควบคุม  = 30V  = 471rad/s  = -19º และ  =  2º 

 
รูปที ่10. รูปคล่ืนของ  และ  ท่ีไดจ้ากผลการทดลอง                        

เม่ือควบคุม  = 30V  = 471rad/s  = -19º และ  =  2º 

จําลองการทํางานของ SRG โดยใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 
ควบคุมความเร็ว  ของ SRG ท่ี  628rad/s แรงดนัภายนอก  เท่ากบั 
30V ควบคุมมุมนาํกระแส   ท่ี -15º และมุมหยดุนาํกระแส  
ท่ี  6.3º รูปคล่ืนของกระแสเฟส  และแรงดนัเฟส  ท่ีไดจ้ากผล
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จาํลองการทาํงานไดถู้กแสดงในรูปท่ี 11 และในรูปท่ี 12 แสดงผลท่ีไดจ้าก
การทดลองโดยใชต้วัแปรควบคุม SRG เดียวกนักบัการจาํลองการทาํงาน
ดว้ยแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ 

 
รูปท่ี 11. รูปคล่ืนของ  และ  ท่ีไดจ้ากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์   

เม่ือควบคุม  = 30V  = 628rad/s  = -15º และ  =  6.3º 

 
รูปท่ี 12. รูปคล่ืนของ  และ  ท่ีไดจ้ากผลการทดลอง                        

เม่ือควบคุม  = 30V  = 628rad/s  = -15º และ  =  6.3º 

 
รูปท่ี 13. รูปคล่ืนของ  และ  ท่ีไดจ้ากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์   

เม่ือควบคุม  = 30V  = 732rad/s  = -9.5º และ  =  8.5º 

 
รูปท่ี 14. รูปคล่ืนของ  และ  ท่ีไดจ้ากผลการทดลอง                        

เม่ือควบคุม  = 30V  = 732rad/s  = -9.5º และ  =  8.5º 

จําลองการทํางานของ SRG โดยใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 
ควบคุมความเร็ว  ของ SRG ท่ี  732rad/s แรงดนัภายนอก  เท่ากบั 
30V ควบคุมมุมนาํกระแส   ท่ี -9.5º และมุมหยดุนาํกระแส  
ท่ี  8.5º รูปคล่ืนของกระแสเฟส  และแรงดนัเฟส  ท่ีไดจ้ากผล
จาํลองการทาํงานไดถู้กแสดงในรูปท่ี 13 และในรูปท่ี 14 แสดงผลท่ีไดจ้าก
การทดลองโดยใชต้วัแปรควบคุม SRG เดียวกนักบัการจาํลองการทาํงาน
ดว้ยแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ 

5. สรุป 
ขอ้มูลความสัมพนัธ์ของเส้นแรงแม่เหล็กเก่ียวคลอ้งกบักระแสเฟสท่ี

อยู่ในรูปแบบจําลองทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายและมีคุณสมบัติคือไม่
ตอ้งการขอ้มูลของ SRG จาํนวนมาก ไดถู้กนาํมาใชแ้ทนการหาขอ้มูลดว้ย
วิธีการคาํนวณแบบระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ ผลของข้อมูลน้ีได้ถูก
นาํมาสร้างเป็นแบบจาํลอง SRG ผลท่ีไดจ้ากแบบจาํลองคือเม่ือกาํหนดตวั
แปรควบคุม , , , และ  ทาํให้ทราบลกัษณะของรูปร่างกระแส
เฟส  ซ่ึงรูปร่างของกระแสเฟสน้ีเป็นปัจจยัสําคญัสําหรับถูกนาํไป
วิเคราะห์หาค่าแรงบิด และกาํลงัไฟฟ้าดา้นออกของ SRG และผลจากการ
ทดลองทั้ง 3 กรณี รูปคล่ืนของกระแสเฟส  และแรงดนัเฟส  

ท่ีไดมี้ผลตรงกบัรูปคล่ืนท่ีไดจ้ากแบบจาํลองของ SRG ซ่ึงไดแ้สดงให้เห็น
ถึงความถูกตอ้งของแบบจาํลองของ SRG ท่ีนาํเสนอ 
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จาํเป็นตอ้งวดักระแสและแรงดนัไฟฟ้าเพือนาํมาวิเคราะห์ผลตามเวลาจริง

เพือนํามาควบคุมหรือประเมินผลได้อย่างทันท่วงที ในงานวิจัยนีได้

ออกแบบตวัวดักระแส และแรงดนัทีมีระบบสมองกลฝังตัวประกอบร่วม

อยู่กบัชุดวดักระแส และแรงดนั โดยตงักรอบการทาํงานของชุดวดักระแส

และแรงดนัใหมี้ความสามารถในการแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอล

ความละเอียด 12 บิต และส่งขอ้มูลบนระบบ SPI กบัชุดควบคุม อีกทังยงั

สามารถแสดงผลการวดัเป็นตัวเลข 7 ส่วน 4 หลักบนชุดวดั ข้อดีของชุด

วดัคือ สามารถแสดงค่าทีวดัไดด้ว้ยชุดตวัเลข 7 ส่วน 4 หลัก มีวงจรแปลง

สัญญาณ A/D บนบอร์ด, สามารถส่งข้อมูลการวดัให้กบัตัวควบคุมอืน ๆ

ได้ เครืองวดักระแสสามารถกระแสได้สูงสุด 8A ความละเอียด 15.625 

mA/bit และวดัแรงดนัไดสู้งสุด 500 V ความละเอียด 610 uV/bit. 

คาํสาํคญั: ระบบสมองกลฝังตวั 

Abstract 

The electrical power or power electronics research mush be used 

current and voltage sensor for real time analysis. In this paper designed 

the embedded current and voltage sensor including 12 bit A/D and SPI 

communication, controller and 4 digit seven segment display. The 

advantage of embedded sensor, show the value of current and voltage on 

board, A/D on board, send the value to SPI to other controller by its self. 

The embedded current sensor can measuring 8A maximum, 15.625 

mA/bit resolution, voltage sensor can measuring 500 V maximum, 0.448 

uV/bit. 

Keywords:  Embedded  

1. บทนํา 

การออกแบบชุดวดักระแส เลือกใช้เซนเซอร์วดักระแสแบบ 

Hall effect ของ LEM รุ่น LTS 25-NP ซึงสามารถวดักระแสได้สูงสุดเป็น 

8 – 12 และ 25 แอมป์ขึนอยู่กบัการเลือกใช้งาน ซึงในงานวิจัยนีเลือกใช้

กระแสสูงสุดที 8 A โดยตัววดัระแสจะวดักระแสอินพุตและให้เอาต์พุต

ออกมาเป็นแรงดนัแสดงดงักราฟรูปที 1. และเลือกใช้ไอซีแปลงสัญญาณ 

True RMS เบอร์ AD737 เพือแปลงสัญญาณรูปคลืนไซน์ให้เป็นค่า RMS 

และเลือกใชไ้อซีแปลงอนาลอกเป็นดิจิตอลขนาด 12 บิตเบอร์ MCP3202 

ซึงมีอตัราการสุ่มสัญญาณ 200 ksps ติดต่อสือสารกบัชุดควบคุมซึงในทีนี

เลือกไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS51 เบอร์ AT89LP4052 เป็น

ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็ก 20 ขาทีการทาํงาน 1 คาํสั งต่อหนึงลูก

คลืนความถี ดงันนัจึงมีความเร็วในการประมวลผลสูง 

ชุดวดัแรงดนัไฟฟ้าเลือกใชเ้ซนเซอร์วดัแรงดนัแบบออปโต้ไอ

โซเลตเบอร์ HCPL788j ทาํการวดัแรงดนัทังกระแสตรงและกระแสสลับ 

และผ่านไอซีแปลงสัญญาณ True RMS โครงสร้างการทาํงานเหมือนกบั

ชุดวดักระแส ชุดวดักระแสและแรงดนัแบบฝังตวัแสดงผงัวงจรดงัรูปที 2. 

 
รูปที 1. กราฟคุณสมบติัการแปลงกระแสเป็นแรงดนัของ LTS 25-NP 

 
รูปที 2. แผนภาพกรอบการทาํงานของเซนเซอร์กระแส 

และแรงดนัแบบฝังตวั 

2. เซนเซอร์กระแส และแรงดันแบบสมองกลฝังตัว 

จากแผนภาพกรอบรูปที 2. ประกอบดว้ย 

2.1 เซนเซอร์กระแส  

ในงานวิจัยเลือกใช้เซนเซอร์กระแสแบบ Hall effect ของ LEM รุ่น 

LTS 25-NP โดยเลือกให้วดักระแสสูงสุด 8 A แสดงดังวงจรรูปที 3. จาก

กราฟคุณสมบติัของเซนเซอร์ค่าสูงสุดและตาํสุดของกระแสคือ +IPN และ  

-IPN จะไดแ้รงดนัเอาตพุ์ตอยู่ในช่วง 1.875 – 3.125 V  โดยมีจุดกงึกลางอยู่
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ที 2.5 V ดังนันค่าสูงสุดทางด้านบวกคือ 3.125 – 2.5 = 0.625 V หาค่า

ความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสกบัแรงดนัไดคื้อ 

 กระแส 1 A = 0.625 78.125mV/1A
8

  

เมือเลือกใชไ้อซี A/D ขนาด 12 บิต และมีแรงดันอ้างอิง 5 V ดังนันความ

ละเอียดต่อหนึงบิตคือ 5 1.221mV/bit
4096

  ดังนันความละเอียดของ

การแปลงค่ากระแสคือ 75.125mV 64
1.221mV

 สเต็บ ดังนันความละเอียดใน

การแปลงสัญญาณคือ 1 15.625mA
64

  ต่อ 1 บิต 

0



out

1
2
3
4
5
6

100 100
0.1 F

0.1 F 324LM

 
รูปที 3. วงจรเซนเซอร์กระแส 

2.2 เซนเซอร์แรงดนั 

ในงานวิจยันีเลือกใชเ้ซนเซอร์วดัแรงดันแบบออปโต้ไอโซเลตเบอร์ 

HCPL788j ทาํการวดัแรงดนัทงักระแสตรงและกระแสสลบัแสดงดังวงจร

รูปที 4.  

100 k
1W

39

R shunt 0.01 F
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lta

ge
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0.1 F

0.1 F

5V
1 820R  

2 560R  

0.1 F

1C 2C 3C 4C

1 2 4 470C C C F  
2 0.1C F

5V

 
รูปที 4. วงจรเซนเซอร์แรงดนั HCPL 788j 

เซนเซอร์แรงดันรับอินพุต 2.5 V ดังนันความละเอียดในการแปลงคือ 

2.5 610 V/bit
4098

  

2.3 วงจรแปลงสัญญาณเป็นสัญญาณ RMS 

เนืองดว้ยสัญญาณกระแส และแรงดันทีวดัจากเซนเซอร์ทีกาํหนดให้

วดัได้ทังสัญญาณไฟตรง และไฟสลับ  ดังนันสัญญาณไฟสลับจะต้อง

แปลงใหเ้ป็นค่า RMS เพือนาํไปผ่านวงจรแปลง A/D และแสดงผลโดยไม่

ตอ้งมีการคาํนวณค่าดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ ในงานวิจัยนีเลือกใช้ไอซี

แปลงสัญญาณ RMS เบอร์ AD737 แสดงวงจรดงัรูปที 5. 

CC
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33 F
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รูปที 5. ไอซีแปลงสัญญาณใหเ้ป็นสัญญาณ RMS 

2.4 ไอซีแปลง A/D ขนาด 12 บิต 

 ในงานวิจัยนีเลือกใช้ไอซีแปลง A/D ขนาด 12 บิตเบอร์ 

MCP3202 ซึงมีการเชือมต่อกบัไมโครคอนโทรลเลอร์แบบ SPI โดยมี

อตัราการแซมปลิง 100 ksps แสดงดงัวงจรรูปที 6. 

REFV

IN

IN

GND /CS SHDN

OUTD

CLK

CCV1
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4 5

6
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8

5v


 

รูปที 5.วงจรแปลง A/D ขนาด 12 บิต 

 

 2.5 วงจรแสดงผลตวัเลข 7 ส่วน 4 หลกั 

 ในงานวิจัยนีเลือกใช้ไอซี MAX7219 ในการควบคุมการ

แสดงผลตัวเลข 7 ส่วน 4 หลัก เพือแสดงผลขนาดกระแส และแรงดัน 

วงจรแสดงดงัรูปที 6. 

 
รูปที 6. วงจรควบคุมการแสดงผลตวัเลข 7 ส่วน 4 หลกั 

 

 2.6 ไมโครคอนโทรลเลอร์ AT89LP4052 

 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 20 ขา ทาํงานด้วยสัญญาณ

นาฬิกาสูงสุด 20 MHz ใช้เวลาทาํงาน 1 คาํสั งต่อหนึงลูกคลืนนาฬิกา ทาํ

ใหมี้ความเร็วมากขึนเป็น 12 เท่า เนืองด้วยเป็นไอซีทีมีเพียง 20 ขาดังนัน

ระบบทีนํามาต่อเชือมกนัจึงเลือกใช้การต่อเชือมแบบอนุกรมทําให้

สามารถใชง้านอุปกรณ์ต่อเชือมไดอ้ย่างเพียงพอ 

3. ฮาร์ดแวร์ของเซนเซอร์กระแส และแรงดันแบบสมองกลฝังตัว 

 ฮาร์ดแวร์ของเซนเซอร์วดักระแสแสดงดงัรูปที 7.  

 
รูปที 7. เซนเซอร์วดักระแส 
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รูปที 8. เซนเซอร์แรงดนั 

 
รูปที 9. วงจรแปลงค่า RMS และแปลง A/D 12 บิต 

 
รูปที 10. ไมโครคอนโทรลเลอร์ AT89LP4052 

 
รูปที 11. ส่วนแสดงผลตวัเลข 7 ส่วน 4 หลกั 

 

4. ผลการทดลอง 

 ชุดวดักระแส และแรงดนัแบบสมองกลฝังตัวยงัอยู่ในขันตอน

การพฒันา ซึงไดท้าํการสร้างเป็นส่วน ๆและเขียนโปรแกรมเพือทาํการวดั

แสดงผล และยงัมิไดน้าํไปปรับเทียบกบัเครืองมือวดัมาตรฐาน ซึงผลการ

ทดลองในการวดัเบืองตน้ไดผ้ลแสดงดงัรูปที 12. และรูปที 13. 

 

 
รูปที 12. ผลการวดักระแสจากเซนเซอร์กระแส 

 

 
รูปที 13. ผลการวดัแรงดนัจากเซนเซอร์แรงดนั 
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5. สรุปผลการทดลอง 

 ในการทดลองเบืองต้นการวดักระแส และแรงดันได้ผลการ

ทดลองเป็นทีน่าพอใจ ในการทํางานครังต่อไปจะทําการออกแบบ

องคป์ระกอบทุกส่วนใหอ้ยู่บนแผ่นวงจรพิมพเ์ดียวกนั และทาํการทดสอบ

ปรับเทียบกบัเครืองมือวดักระแส และแรงดนัมาตรฐานต่อไป 
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บทคดัย่อ 

ระบบลอยตัวด้วยสนามแม่เหลก็เป็นระบบวงเปิดทีไม่เสถียร ระบบนี

เป็นระบบทีดีเพือการเรียนรู้การออกแบบตัวควบคุม จากความไม่เป็นเชิง

เส้นของระบบทาํให้ยากในการออกแบบตัวควบคุมชนิดเชิงเส้นเพือให้ได้

สมรรถนะการควบคุมตามทีต้องการในย่านการทํางานทีกว้าง  ใน

บทความนีนาํเสนอการประยุกต์ใช้การผสมระหว่างตัวควบคุมแบบพีไอดี

และตัวควบคุมแบบฟัซซีลอจิกสําหรับระบบลอยตัวด้วยสนามแม่เหล็ก  

ผลการจาํลองและการทดสอบระบบจริงแสดงให้เห็นว่าวิธีการควบคุมที

นาํเสนอมีสมรรถนะการควบคุมทีดีกว่าตัวควบคุมเชิงเส้นแบบดังเดิม 

Abstract 

A magnetic levitation system is an open loop unstable system. It is a 

good system for learning in controller design. From its nonlinearity, it is 

difficult to design a linear controller to satisfy the desired control 

performance over a wide range of operating points. This paper presents 

an application of a hybrid of a proportional-integral-derivative 

controller and a fuzzy logic controller for a magnetic levitation system.    

Simulation and experimental results show that the proposed control 

method has better control performance over the conventional linear 

controller.  

Keywords: magnetic levitation, controller design, fuzzy logic control 

1. บทนํา 

ระบบการลอยตัวด้วยสนามแม่เหล็กถือเป็นระบบทีน่าสนใจระบบ

หนึงซึงอาจกล่าวไดว้่าเป็นพืนฐานในการเรียนรู้การควบคุมระบบทีไม่มี

เสถียรภาพเมือทาํงานแบบวงเปิดและนอกจากนันยงัเป็นพืนฐานเพือการ

เรียนรู้การควบคุมการลอยตวัของรถไฟฟ้าอีกด้วย [1]     การออกแบบตัว

ควบคุมแบบพีไอดีสําหรับระบบชนิดเชิงเส้นสามารถทําได้หลายวิธี

ดว้ยกนั เช่น การออกแบบดว้ยวิธีเส้นทางเดินราก การออกแบบดว้ยวิธีการ

เชิงความถีและการออกแบบดว้ยวิธีการวางโพล เป็นตน้ ซึงวิธีการดงักล่าว

จะให้ผลตอบสนองการควบคุมทีดีตามข้อกาํหนดในการออกแบบหาก

ฟังกช์ันถ่ายโอนของระบบทีควบคุมนันไม่มีการเปลียนแปลงตามจุด

ทาํงานของระบบ ดงันนัจึงมีหลายงานวิจยัทีไดน้าํเสนอการออกแบบ

ตวัควบคุมสาํหรับระบบทีไม่เป็นเชิงเส้น [2-4] ตวัควบคุมแบบฟัซซีลอจิก

เป็นตัวควบคุมแบบไม่เชิงเส้นชนิดหนึงทีมีข้อดีประการสําคัญคือการ

ออกแบบตวัควบคุมไม่จาํเป็นตอ้งใชฟั้งกช์นัถ่ายโอนของระบบทีต้องการ

ควบคุม  แต่อย่างไรกต็ามการออกแบบตวัควบคุมแบบฟัซซีลอจิกจะต้อง

ใชค้วามเขา้ใจระบบและความชาํนาญในการออกแบบกฏของตัวควบคุม

นอกจากนนัจาํนวนกฏของตวัควบคุมกย็งัมีผลโดยตรงต่อสมรรถนะการ

ทาํงานของระบบอีกดว้ย        ดังนันในบทความนีจึงมีแนวคิดทีจะนาํตัว

ควบคุมแบบดงัเดิมเช่นตวัควบคุมแบบพีไอดีมาทาํงานร่วมกบัตัวควบคุม

แบบฟัซซีลอจิกเพือควบคุมระบบการลอยตัวด้วยสนามแม่เหล็กโดยมุ่ง

ประเด็นไปทีการปรับปรุงผลตอบสนองในสภาวะชวัขณะของระบบ 

2. ระบบลอยตัวด้วยสนามแม่เหล็ก 

บ ท คว ามนีได้อ อ ก แ บ บ สร้าง ระบ บ คว บ คุ มก ารล อ ยตัว ด้ว ย

สนามแม่เหล็กทีประกอบดว้ยแม่เหล็กไฟฟ้าทีสร้างมาจากขดลวดพนัรอบ

แกนเหล็ก   ขดลวดนีต่อเขา้กบัวงจรขับขดลวดทีใช้เพือควบคุมกระแสที

ไหลผ่านขดลวดอนัเป็นการควบคุมแรงดึงดูดของแม่เหล็กไฟฟ้าทีกระทาํ

กบัวตัถุทีเป็นโลหะซึงกคื็อวตัถุทีต้องการทาํให้ลอยในอากาศใกล้ๆกบั

ขดลวดนนัเอง    รูปที 1 แสดงส่วนประกอบระบบควบคุมการลอยตัวด้วย

สนามแม่เหล็กทีสร้างขึนโดยวตัถุจะเป็นกล่องทีมีนาํหนักเบาและมีโลหะ

ติดอยู่ดา้นบนเพือใหเ้กดิการดึงดูดกบัสนามแม่เหล็กไฟฟ้า   ด้านล่างของ

กล่องมีการติดตงัแม่เหล็กถาวรขนาดเล็กซึงจะมีผลต่อแรงดนัเอาต์พุตของ

ฮอลลเ์ซนเซอร์ทีใช้วดัระยะ    จากรูปที 1 ระยะการลอยตัวทีควบคุมคือ

ระยะห่างระหว่างวตัถุและขดลวด X โดยมีไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัว

ควบคุมระยะการลอยตวัและมีสัญญาณป้อนกลบัทีไดจ้ากฮอลลเ์ซนเซอร์  

X

i

i

 
 

รูปที 1 ระบบควบคุมการลอยตวัดว้ยสนามแม่เหล็ก 
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รูปที 2 ไดอะแกรมของระบบควบคุมการลอยตวัดว้ยสนามแม่เหล็กทีนาํเสนอ 

สมการทางพลศาสตร์ของระบบลอยตวัดว้ยสนามแม่เหล็ก [2] เขียน

ไดด้งัสมการ (1)  

                           ),(2

2

xifmg
dt
xdm                         (1) 

เมือ m  คือมวลรวมของวตัถุทีลอยตวั (kg) 

       x  คือระยะทีวตัถุห่างจากขดลวด (m) 

      g  คืออตัราเร่งทีเกดิจากแรงโนม้ถ่วงของโลก (m/s
2
) 

),( xif  คือแรงดึงดูดของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (N) 

       i  คือค่ากระแสทีไหลผ่านขดลวด (A) 

โดยแรงดึงดูดของแม่เหล็กไฟฟ้าจะขึนกบัค่ากระแสทีไหลผ่านขดลวด

และระยะห่างระหว่างวตัถุและขดลวดโดยเป็นไปตามสมการที (2) 

                                 )(
2
1),( 2 xL

dx
dixif                   (2) 

เมือ )(xL เป็นค่าความเหนียวนาํของขดลวดทีระยะ x  ซึงผลรวมค่า

ความเหนียวนําของขดลวดและค่าความเหนียวนําเมือวัตถุอยู่ ที

ตาํแหน่ง Ox และเมือแทนค่าของ )(xL
dx
d

จะไดด้งัสมการที (3) 

                                      

2

),( 






x
iCxif                                (3) 

เมือ 
2

OOXLC  และจากการประมาณค่าสมการที (3) ด้วยสมการ

เชิงเส้นจะแทนแรงดึงดูดทีเกดิขึนไดด้งัสมการที (4)    สาํหรับกรณีทีเกดิ

สภาวะสมดุลจะเกดิแรงดึงดูดมีค่าดังสมการที (5)   ดังนันจะเขียน

สมการทางพลศาสตร์ของระบบทีสภาวะใดๆตามสมการที (6) จากนัน

หาผลแปลงลาปลาซสมการที (6) ได้ฟังกช์ันถ่ายโอนของระบบทีเป็น

ระยะการลอยตวัเทียบกบักระแสทีไหลผ่านขดลวดดงัสมการที (7)    ใน

ส่วนของเซนเซอร์วดัระยะระหว่างวตัถุและขดลวดจะต่อเข้ากบัวงจร

ปรับสภาพสัญญาณและเอาต์พุตวงจรให้แรงดันทีสัมพนัธ์กบัระยะ x
โดยเขียนในรูปผลการแปลงลาปลาซดงัสมการที (8) 

 x
x
CIi

x
CI

x
ICxif
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                            (5) 

                                iKxKx
dt
dm  212

2

                   (6) 

                                      2
1

2
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)(

msK
K

sI
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                            (7) 

                                      )()( sXsV                                   (8) 

เมือ 
 3

2

1
2

O

O

x
CIK   และ 

 22
2

O

O

x
CIK   

สาํหรับขดลวดทีเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะถูกควบคุมด้วยวงจร

ขับทีทาํงานด้วยสัญญาณพีดับบลิวเอ็มโดยเขียนฟังกช์ันถ่ายโอนของ

วงจรขบัและขดลวดโดยอินพุตคือสัญญาณควบคุมวงจรขบัและเอาต์พุต

คือค่ากระแสทีไหลผ่านขดลวดดงัสมการที (9)  

                                     
RLs

K
sU
sI PWM




)(
)(

                                 (9) 

เมือ PWMK คืออัตราขยายของวงจรขับขดลวดทีเป็นอัตราส่วนของ

ขนาดแรงดันไฟตรงที จ่ายให้วงจรขับขดลวดต่อแรงดันยอดของ

สัญญาณแรมป์ทีใช้ในการสร้างสัญญาณพีดับบลิวเอ็มโดยในทีนี 

PWMK มีค่าเท่ากบั 10 

       L คือค่าความเหนียวนาํของขดลวดเท่ากบั 536.27 H 

       R คือค่าความตา้นทานของขดลวดเท่ากบั  8.96  

ในบทความนีใชก้ารควบคุมแบบคาสเคดทีมีลักษณะดังในรูปที 2 

โดยการควบคุมลูปในเป็นการควบคุมกระแสของขดลวดและลูปนอก

เป็นการควบคุมระยะการลอยตัวของวตัถุและมีการใช้ตัวควบคุมฟัซซี

ลอจิกทํางานร่วมกบัตัวควบคุมแบบพีไอดีเพือการควบคุมระยะการ

ลอยตวัของวตัถุ   
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รูปที 3 วงจรขบัขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า 

ส่วนวงจรขบัขดลวดทีควบคุมการทาํงานดว้ยสัญญาณพีดบับลิวเอ็มจะ

แสดงดงัรูปที 3 โดยความถีของสัญญาณพีดบับลิวเอ็มในทีนีเลือกใชค่้า 

10 kHz และสวิตชก์าํลงัใชม้อสเฟตกาํลงั 

3 การออกแบบตัวควบคุม 

3.1 ตัวควบคุมกระแสขดลวด 

ในการออกแบบตวัควบคุมจะต้องออกแบบตัวควบคุมลูปในกอ่น

ซึงเป็นลูปของการควบคุมกระแสทีไหลผ่านขดลวดโดยใช้ฟังกช์ันถ่าย

โอนจากสมการที (9) จากนันกาํหนดคุณสมบัติวงปิดของลูปควบคุม

กระแสทีตอ้งการในทีนีกาํหนดใหมี้ค่าเปอร์เซ็นตข์องการพุ่งเกนิคือ 5% 

และค่าเวลาเข้าที (Settling time) เท่ากบั 200 s จากนันคํานวณ

ค่าพารามิเตอร์ตวัควบคุมกระแสด้วยวิธีการเส้นทางเดินรากได้ฟังกช์ัน

ถ่ายโอนของตวัควบคุมกระแสดงัสมการที (10) และจากค่าพารามิเตอร์

ตวัควบคุมกระแสนีจะถูกนาํไปสร้างเป็นตวัควบคุมพีไอแบบแอนะล็อก

ทีสร้างดว้ยออปแอมป์      

s
sGCI

7486602.9)(                        (10) 

3.2 ตัวควบคุมตําแหน่งการลอยตัว 

ส่วนตัวควบคุมตําแหน่งการลอยตัวของวัตถุนันจะถูกสร้างบน

ไมโครคอนโทรลเลอร์ทีมีตัวประมวลผลคือ dsPIC30F4011 โดยการ

ออกแบบตวัควบคุมตาํแหน่งนียงัใช้วิธีการเส้นทางเดินรากทีออกแบบ

บนระนาบ s โดยกาํหนดค่าเวลาเข้าที 0.5 s และเลือกอัตราการพุ่งเกนิ

เป็นศนูย ์    จากสมการที (7) และ (8) แทนค่าพารามิเตอร์ของระบบคือ 

m เท่ากบั 0.04 kg, g เท่ากบั 9.8 m/s
2
, 0x เท่ากบั 0.04 m และ 0I

เท่ากบั 1.79 A  นอกจากนนัการออกแบบยงัไดล้ะเลยผลการควบคุมของ

ลูปในโดยประมาณว่ามีการควบคุมทีใหผ้ลแบบอุดมคตินนัคือค่ากระแส

และคาํสั งกระแสนนัเหมือนกนัอย่างสมบรูณ์เพือลดความยุ่งยากในการ

คาํนวณพารามิเตอร์ตวัควบคุมตาํแหน่งซึงเป็นลูปนอกของระบบ  จาก

การออกแบบด้วยวิธีการเส้นทางเดินรากได้ค่าพารามิเตอร์ตัวควบคุม

พีไอดีดงันี pK เท่ากบั 2.54, iK เท่ากบั 10.17 และ DK คือ 0.159 

โดยในการสร้างตวัควบคุมบนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์

นันจะเขียนสมการประมาณของตัวควบคุมพีไอดีด้วยวิธีการแทนค่า

ย้อนกลับ (Backward substitution) และเวลาในการสุ่มเพือคํานวณ

สัญญาณควบคุมมีค่าเท่ากบั 1 ms        ในส่วนของตวัควบคุมฟัซซีลอจิก

ทีเพิมเขา้มานนัจะใชต้วัควบคุมทีมีโครงสร้างดงัรูปที 4 

 Fuzzy controller

 

รูปที 4 โครงสร้างของตวัควบคุมฟัซซีลอจิกทีใชใ้นงานวิจยั 
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รูปที 5 ฟังกช์นัความเป็นสมาชิกของค่าผิดพลาดและ 

                           ค่าผลต่างความผิดพลาด 

ตารางที 1 กฏฟัซซีทีใชใ้นการควบคุม 
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รูปที 6 ฟังกช์นัสมาชิกของตวัแปรเอาตพุ์ตตวัควบคุมแบบฟัซซี 

 

ค่าฟังชนักค์วามเป็นสมาชิกของตัวควบคุมฟัซซีลอจิกแสดงดังรูปที 5 

ส่วนกฏฟัซซีเป็นแบบ if-then เช่น   

IF  e[n]  ZE  and  ce[n]  is  ZE  then   u[n] is ZE 

โดย e[n]   คือค่าผิดพลาดทีสุ่มได ้ณ เวลาปัจจุบนั  

        ce[n] คือค่าการเปลียนแปลงของค่าผิดพลาด 

กฏฟัซซีทีใชใ้นการควบคุมจะมีรายละเอียดดงัในตารางที 1 และฟังกช์ัน

สมาชิกของตวัแปรเอาต์พุตจะมีค่าดังแสดงในรูปที 6 ส่วนการคาํนวณ

สัญญาณควบคุมบนไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกพัฒนาโดยการเขียน

โปรแกรมควบคุมเป็นภาษาซี และนําสัญญาณควบคุมทีได้จากตัว

ควบคุมพีไอดีและตัวควบคุมฟัซซีมารวมกนั   จากนันส่งสัญญาณ

ควบคุมนีออกทีขาสัญญาณไมโครคอนโทรลเลอร์ในแบบของสัญญาณ
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วนัที 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ภาคพายพั เชียงใหม่ 

พีดบับลิวเอ็มจากนนัใชว้งจรกรองความถีตาํผ่านทีสร้างจากตัวต้านทาน

และตัวเกบ็ประจุเพือกรองสัญญาณควบคุมนีให้เป็นแรงดันไฟตรง

กลายเป็นค่าคาํสั งกระแสทีจะไปควบคุมวงจรขับขดลวดให้เกดิกระแส

ตามทีตอ้งการ 

4 ผลการทดสอบระบบ 

จากแนวคิดการออกแบบดังกล่าวได้นาํมาสร้างต้นแบบเพือการ

ทดสอบระบบควบคุมการลอยตัวด้วยสนามแม่เหล็กซึงได้สร้างเป็น

ตน้แบบทีสามารถนาํไปเชือมต่อกบัฮาร์ดแวร์ตวัควบคุมอืนๆกไ็ด้ซึงจะ

ง่ายในการใช้เพือการพัฒนากรรมวิธีการควบคุมใหม่ๆหรือเพือการ

เรียนรู้การออกแบบตัวควบคุมสําหรับนักศึกษาทีเรียนวิชาด้านการ

ออกแบบตวัควบคุม โดยตน้แบบทีสร้างมีรูปร่างดงัรูปที 7 

 

รูปที 7 เครืองตน้แบบระบบควบคุมการลอยตวัดว้ยสนามแม่เหล็ก 

ในการทดสอบจะกาํหนดคาํสั งระยะการลอยตัวของวตัถุห่างจาก

แม่เหล็กเท่ากบั 3.8 เซนติเมตรโดยในรูปที 8 เป็นผลการควบคุมเมือตัว

ควบคุมเป็นแบบพีไอดีและในรูปที 9 เป็นกรณีใชต้วัควบคุมแบบพีไอดี

ทาํงานร่วมกบัตัวควบคุมแบบฟัซซีลอจิก  ในรูปที 10 เป็นผลการ

ควบคุมขณะมีการเปลียนคาํสั งระยะดว้ยตวัควบคุมแบบทีนาํเสนอ 

5. สรุปผลการทดสอบระบบ 

จากผลการทดสอบระบบควบคุมทีนาํเสนอสามารถลดอตัราการพุ่ง

เกนิได้เมือเทียบกบักรณีการใช้ตัวควบคุมแบบพีไอดีเพือการควบคุม

ระยะลอยตวั   แต่อย่างไรกดี็จากการเกดิการพุ่งเกนิของทังสองกรณีกย็งั

มีค่าทีค่อนขา้งมากคือ 0.8 cm กรณีตวัควบคุมแบบฟัซซีลอจิกและพีไอดี 

และมีค่าพุ่งเกนิเท่ากบั 1 cm กรณีใชต้วัควบคุมพีไอดีเพียงอย่างเดียวซึง

อาจจะตอ้งไปพิจารณาผลของการควบคุมลูปในว่ามีความเร็วพอหรือไม่

ซึงจะส่งผลต่อผลตอบสนองการควบคุมตาํแหน่งโดยตรง 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้น าเสนอกระบวนการวินิจฉัยความผิดปกติของอุปกรณ์

เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้า (On-load tap changer) ของหม้อแปลงก าลัง
ขนาดพิกัดแรงดันปานกลาง โดยใช้วิธีการวัดสัญญาณเสียงที่เกิดจากการ
สั่นและการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ซึ่งง่ายต่อการวิเคราะห์และวินิจฉัยความ
ผิดปกติที่เกิดขึ้นของอุปกรณ์เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการแบบเดิม เพ่ือ
พิสูจน์แนวคิดของวิธีการที่น าเสนอจึงน าผลการทดสอบของอุปกรณ์ใน
สภาวะที่เกิดความผิดปกติมาเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ใหม่ซึ่งเพ่ิงติดตั้งผล
การทดสอบแสดงให้เห็นว่าวิธีการวินิจฉัยความผิดปกติที่น าเสนอนี้
สามารถน ามาใช้ในการพิจารณาความผิดปกติที่เกิดขึ้นของอุปกรณ์เปลี่ยน
ระดับไฟฟ้าของหม้อแปลงก าลังที่หน้างานจริงในขณะก าลังถูกใช้งาน 

Abstract 
This paper proposes failure diagnosis of on-load tab changers of the 

medium voltage power transformer using a noise monitoring method 
which is taken placed from both vibration and movement. This technique 
is easier than the conventional failure monitoring technique. To verify 
the proposed technique, the experimental results from either the failure 
devices of on-load tap changer or the new one are compared together.  
All results evidently show that the proposed technique can be used for 
the on-line monitoring for failure diagnosis of the on-load tap changer 
of the power transformer. 

Keywords: on-load tap changer, failure diagnosis, power transformer 

1. บทน า 
หม้อแปลงก าลังที่มีใช้งานอยู่ในระบบผลิตและส่งจ่ายก าลังไฟฟ้านั้น

จะมีการปรับเปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าเพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งานของ
โหลดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยอุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อ
แปลงก าลัง เพ่ือให้ได้พิกัดของแรงดันไฟฟ้าใช้งานตามที่ต้องการนั้น ต้อง
มีการท างานในการหมุนเพ่ือปรับเปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสม
กับโหลดอยู่บ่อยครั้ง ในบางอุตสาหกรรมโหลดมีการเปลี่ยนแปลงที่
แตกต่างกันมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงท าให้การหมุนเพ่ือปรับเปลี่ยน

ระดับแรงดันไฟฟ้านี้มีจ านวนครั้งต่อวันสูงเกินกว่าค่าที่ทางบริษัทผู้ผลิต
ก าหนด ส่งผลให้หน้าสัมผัสและชิ้นส่วนในการขับเคลื่อน รวมถึงอุปกรณ์
ประกอบในส่วนต่างๆ ช ารุดเสียหายเร็วขึ้น และการที่โหลดเปลี่ยนแปลง
ไม่แน่นอนย่อมส่งผลต่ออายุการใช้งานของอุปกรณ์ตามไปด้วย 

การตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของ
หม้อแปลงก าลังที่บริษัทผู้ผลิตได้ก าหนดไว้เป็นแผนการบ ารุงรักษาตาม
วาระนั้นผู้ใช้งานต่างถือเป็นการปฏิบัติตามกันมาตามที่ก าหนดให้ อาทิเช่น 
ต้องท าการตรวจสอบเมื่ออุปกรณ์มีการท างานครบ 100,000 ครั้ง หรือเมื่อ
ครบก าหนดในระยะเวลา 5 ปีขึ้นอยู่กับระยะไหนถึงก่อน ภายใต้สภาวะ
การท างานไม่เกินจ านวนครั้งตามที่ก าหนด แต่บ่อยครั้งพบว่า การใช้งาน
จริงมีความแตกต่างกับที่บริษัทผู้ผลิตได้ก าหนดเป็นอย่างมากเนื่องจาก
โหลดที่เปลี่ยนแปลงบ่อยจนส่งผลให้อุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้า
ของหม้อแปลงก าลัง ท างานมากกว่าที่บริษัทผู้ผลิตได้ก าหนดไว้ และเกิด
การช ารุดเสียหายก่อน และบางครั้งเกิดความเสียร้ายแรงกับระบบไฟฟ้าที่
อุปกรณ์ต่อใช้งานอยู่ รวมทั้งการตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลการท างาน
ของอุปกรณ์ชนิดนี้ใช้การตรวจสอบจากแผนบ ารุงรักษาตามวิธีปฏิบัติ
พ้ืนฐานเช่น การวิเคราะห์ก๊าซที่เกิดขึ้นภายในอุปกรณ์  (Dissolved gas 
analysis) การวัดความต้านทานไฟฟ้าด้วยไฟฟ้ากระแสตรง (Direct current 
resistance test) [1] ซึ่งทุกวิธีต้องอาศัยการต่อวงจรด้วยการวัดค่า
กระแสไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้า รวมถึงต้องเก็บตัวอย่างน้ ามันและชิ้นส่วน
ต่างๆเพ่ือน าไปวิเคราะห์ผล ซึ่งมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน และใช้เวลานาน 
เป็นเหตุให้บางครั้งอุปกรณ์เกิดการช ารุดเสียหายก่อนที่จะครบก าหนดตาม
วาระตามที่บริษัทผู้ผลิตก าหนด ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบ
ผลิตและระบบจ่ายก าลังไฟฟ้าเป็นอย่างมาก  

บทความนี้น าเสนอกระบวนการวินิจฉัยความผิดปกติของอุปกรณ์
เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงก าลังขนาดพิกัดแรงดันไฟฟ้า
ปานกลางขณะจ่ายไฟโดยใช้สัญญาณเสียงที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบต่างๆ ของหม้อแปลง โดยท าการเก็บผลการท างานอุปกรณ์
เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงในสภาวะปกติเปรียบเทียบกับ
ในสภาวะผิดปกติ และน าสัญญาณเสียงที่ได้มาพิจารณาแยกเสียงที่เกิดจาก
การเคลื่อนที่ และ/หรือการสั่นของส่วนประกอบต่าง ๆ ของหม้อแปลง  
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2. แหล่งก าเนิดเสียง 
การปลดปล่อยพลังงานเสียง  (Acoustic emission) ที่เกิดขึ้นกับ

ช้ินส่วนต่างๆ ที่อยู่ภายในอุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อ
แปลงก าลังขณะที่ตัวขับหมุนเพ่ือปรับเปลี่ยนระดับแรงดันให้เหมาะสมกับ
โหลดที่ถูกต่อใช้งาน การวิเคราะห์แหล่งก าเนิดเสียงส าหรับอุปกรณ์
เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงก าลังอ้างอิงมาจากเทคนิคของ 
[2-4] และพิจารณาแหล่งที่มาของเสียงจาก [5] ซึ่งพิจารณาแยกตาม
โครงสร้างดังแสดงในดังรูปที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ คือ 
 เสียงที่เกิดจากการสั่นของชุดขับเคลื่อนทางกลที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็น
ตัวขับเคลื่อนที่ติดตั้งอยู่กับหม้อแปลงก าลัง  

 เสียงที่เกิดจากการสั่นของชุดสปริงที่ใช้เป็นแหล่งพลังงานเพ่ือท าให้
อุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงก าลังเคลื่อนที่ได้ 

 เสียงที่เกิดจากการสั่นของชุดหน้าสัมผัสภายในอุปกรณ์เปลี่ยนระดับ
แรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงก าลังที่ เคลื่อนที่หมุนไปสัมผัสกับ
หน้าสัมผัสที่อยู่กับที่ภายในหม้อแปลงก าลัง 

 ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับขนาดพ้ืนผิวของหน้าสัมผัส ที่สัมพันธ์กับ
เสียงที่เกิดขึ้น 
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รูปท่ี 1.   แผนภาพของเสียงจากอุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้า 
 

3. วิธีทดสอบ ผลการทดสอบ และวิเคราะห์ผล 

การทดสอบเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สภาพการใช้งานของ
ช้ินส่วนต่างๆ ภายในอุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลง
ก าลัง โดยพิจารณาถึงแหล่งก าเนิดเสียงที่ เกิดจากการท างานจริง ของ
อุปกรณ์ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการจ าแนกหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับ
อุปกรณ์ ในการทดสอบเก็บข้อมูลสัญญาณเสียงจากสถานที่และอุปกรณ์
จริงโดยใช้ไมโครโฟนและท าการแปลงผลสัญญาณเสียง การทดสอบใน
สถานที่จริง มีประโยชน์ในการอธิบายตัวอย่างสัญญาณเสียงที่เกิดจากการ
สั่น (vibro-acoustic signals) ที่พบในอุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้า
ของหม้อแปลงก าลังทั้งใหม่ และที่ผ่านการใช้งานไปแล้ว  

โดยการศึกษาเบื้องต้น ต้องการที่จะจ าแนกเสียงที่เกิดจากการสั่นของ
ชุดขับเคลื่อนทางกลที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนที่ติดตั้งอยู่กับ
หม้อแปลงก าลัง เสียงที่ เกิดจากการสั่นของชุดสปริงที่ใช้เป็นแหล่ง

พลังงานเพ่ือให้ชุดอุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงก าลัง
เคลื่อนที่ได้ และเสียงที่เกิดจากการสั่นของชุดหน้าสัมผัสภายในอุปกรณ์
เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงก าลังที่เคลื่อนที่ได้หมุนไป
สัมผัสกับหน้าสัมผัสที่อยู่กับที่ภายในหม้อแปลงก าลัง รวมถึงการศึกษา
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับขนาดพ้ืนผิวของหน้าสัมผัสที่สัมพันธ์กับเสียงที่
เกิดขึ้น นอกจากนั้นต้องการจ าแนกประเภทของความแตกต่างของเสียงที่
เกิดจากหน้าสัมผัสหลัก และหน้าสัมผัสรองของอุปกรณ์เปลี่ยนระดับ
แรงดันไฟฟ้าอีกด้วย 

รูปแบบการวินิจฉัยสภาวะการท างานของอุปกรณ์เปลี่ยนระดับ
แรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงก าลังในงานวิจัยนี้  เกิดจากการพิจารณา
สัญญาณเสียงที่เกิดจากโครงสร้างส่วนประกอบการท างานของอุปกรณ์
เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงก าลัง 2 ส่วน คือ เสียงที่เกิดจาก
การสั่นของชุดสปริง และเสียงที่เกิดจากผลกระทบของขนาดพ้ืนผิวของ
หน้าสัมผัส การเก็บข้อมูลเสียงใช้ไมโครโฟนยี่ห้อ ZOOM รุ่น H1 ที่มี
คุณลักษณะส าคัญคือ  บันทึกข้อมูลในรูปแบบ: WAV 16/24bit, ความถี่ใน
การสุ่ม: 44.1/48/96kHz, A/D Conversion: 24bit, 128times oversampling, 
Gain: 0  to +39dB, Minimum gain with digital attenuation: -28dB, 
Maximum Sound Pressure Level 120dB SPL โดยท าการติดตั้ง
ไมโครโฟนบนผนังของหม้อแปลงก าลัง ณ ต าแหน่งกึ่งกลางของตัว
อุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงก าลัง  ขณะหม้อแปลง
ก าลังท าการปรับเปลี่ยนแทปการใช้งานเพ่ือให้ชุดขับเคลื่อนท าการขับชุด
หน้าสัมผัสที่เคลื่อนที่ท าการเคลื่อนที่ไปสัมผัสกับชุดหน้าสัมผัสที่อยู่กับที่
ใช้โปรแกรม WaveLab LE 7 และโปรแกรม MATLAB R2013a ท าหน้าที่
แปลงผลสัญญาณเสียง 

3.1 เสียงที่เกิดจากการส่ันของชุดสปริง 
ต้นก าลังที่ใช้ขับเคลื่อนและชุดหน้าสัมผัสภายในอุปกรณ์เปลี่ยน

ระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงก าลังที่เคลื่อนที่ได้หมุนไปสัมผัสกับ
หน้าสัมผัสที่อยู่กับที่ภายในหม้อแปลงก าลัง ในการเก็บข้อมูล และแสดง
รูปสัญญาณเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ผล ได้สัญญาณเสียงขณะอุปกรณ์
เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาเป็นดังรูปที่ 2 ขณะที่อุปกรณ์
เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงก าลังยังไม่ท างานชุดสปริงจะไม่
ถูกชาร์จพลังงานไว้ (หมายเลข 1)  แต่หลังจากได้รับค าสั่งให้เปลี่ยนระดับ
แรงดันไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าจะหมุนเพ่ือชาร์จสปริง ดึงให้ชุดหน้าสัมผัส
ทั้งหมดท าการหมุนเปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าไปยังต าแหน่งใหม่ 
(หมายเลข 2 และ 3) จากนั้นหน้าสัมผัสทั้งหมดจะถูกหมุนเพ่ือเปลี่ยน
ระดับแรงดันไฟฟ้า และรอค าสั่งการท างานในครั้งต่อไป  (หมายเลข 4)   
ในส่วนหมายเลข 5  คือสัญญาณเสียงที่เกิดจากการท างานของชุดที่สปริงที่
สับเข้าต าแหน่งเดิม จากรูปจะเห็นว่าเมื่อชุดสปริงเคลื่อนที่  อุปกรณ์
ควบคุมทางไฟฟ้า และอุปกรณ์ควบคุมทางกลท างาน สัญญาณเสียงที่
เกิดขึ้นสามารถแยกพิจารณาออกเป็นแต่ละส่วนได้อย่างชัดเจน เมื่อท าการ
เก็บสัญญาณเสียงซ้ าหลาย ๆ ครั้งข้อมูลก็ยังมีรูปแบบคงเดิม หลังจากนั้น
ท าการบันทึกผลในกรณีเกิดสภาวะความผิดปกติของการท างานของ
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อุปกรณ์  สัญญาณเสียง เป็นดั งรูปที่  3  ขณะอุปกรณ์ เปลี่ ยนระดับ
แรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงก าลังยังไม่ท างานชุดสปริงจะถูกชาร์จ
พลังงานค้างไว้ (หมายเลข 1) หลังจากที่มีสั่งให้เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้า
เกิดขึ้นชุดสปริงจะถูกสับเพ่ือดึงให้ชุดหน้าสัมผัสทั้งหมดท าการหมุน
เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าไปยังต าแหน่งใหม่  (หมายเลข 2) จากนั้น
มอเตอร์ไฟฟ้าจะท าการหมุนเพ่ือชาร์จสปริงรอในการสั่งอุปกรณ์ให้
ท างานในครั้งต่อไป (หมายเลข 3) ส่วนหมายเลข 4 คือสัญญาณเสียงที่เกิด
จากการท างานของแมกเนติกคอนเทคเตอร์ จากรูปสามารถสังเกตเห็นได้
อย่างชัดเจนว่าอุปกรณ์ควบคุมทางกลท างานแตกต่างจากการท างานของ
อุปกรณ์ในสภาวะปกติ 
          1                             2                         3                       5 
 

    
การเคลื่อนที่ของชุดสปริง 

 

  
     

                                                                                    4 

    
 

อุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้า  อุปกรณ์ควบคุมทางกล 
รูปท่ี 2.  สัญญาณเสียงขณะอุปกรณ์ต่าง ๆ ท างานในสภาวะปกต ิ

                1                                       2                                      3     4  
 

         
 

     
 

รูปท่ี 3.  สัญญาณเสียงขณะอุปกรณ์ต่าง ๆ ท างานในสภาวะผิดปกต ิ
 

3.2 เสียงที่เกิดจากผลกระทบของขนาดพื้นผิวของหน้าสัมผัส 
การอธิบายถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับปริมาณพ้ืนผิวของหน้าสัมผัส 

ที่สัมพันธ์กับเสียงที่เกิดขึ้นบนพ้ืนฐานของปรากฏการณ์การปลดปล่อย
ของพลังงานเสียงที่เกิดจากการสั่นนั้น สามารถอธิบายผลได้จากย่าน
ความถี่ และขนาดของเสียงที่เกิดขึ้น [6-7] เมื่อพ้ืนผิวของหน้าสัมผัสมีค่า
น้อยลง ซึ่งเกิดจากการสึกเนื่องจากการใช้งาน ตลอดจนอายุการท างานของ
อุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งอยู่ในระบบ หน้าสัมผัสหลักของอุปกรณ์เปลี่ยนระดับ
แรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงก าลัง และสัญญาณเสียงในสภาวะปกติเป็นดัง
รูปที่ 4 และในสภาวะที่หน้าสัมผัสหลักสึกเนื่องจากการใช้งานมานานเป็น
ดังรูปที่ 5 และจากการศึกษาการใช้งานของอุปกรณ์จริงพบว่านอกจาก
หน้าสัมผัสหลักที่เกิดความผิดปกติแล้ว หน้าสัมผัสรองของอุปกรณ์เปลี่ยน
ระดับแรงดันไฟฟ้าเมื่อถูกใช้งานเป็นเวลานานพ้ืนผิวของหน้าสัมผัสก็จะ
ได้รับความเสียหายเช่นกันดังแสดงเป็นภาพถ่ายในรูปที่ 6  

 
 

                
 

 

 
 

            (ก) หน้าสัมผัสหลัก                 (ข) สัญญาณเสียง 
รูปท่ี 4.  หน้าสัมผัสหลักของอุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อ

แปลงก าลงั และสัญญาณเสียงในสภาวะปกต ิ
 

                       
       

         (ก) หน้าสัมผัสหลัก                (ข) สัญญาณเสียง 
 

รูปท่ี 5.  หน้าสัมผัสหลักของอุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อ
แปลงก าลงั และสัญญาณเสียงในสภาวะผิดปกต ิ

 
เพ่ือแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน และเพ่ือยืนยันให้เห็นถึงการน า

สัญญาณเสียงมาใช้ในการตรวจสอบความผิดปกติที่ เกิดขึ้นของ
ส่วนประกอบต่างๆ ในอุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้า ดังนั้นจึงน า
สัญญาณเสียงของอุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานมานานจน
ได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสปริงที่จะถูกชาร์จค้าง
ตลอดเวลาจนส่งผลให้สปริงเกิดความล้าและอาจจะขาดได้ มาเปรียบเทียบ
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กับอุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงก าลังใหม่ที่ยังไม่เคย
ผ่านการใช้งาน ได้ผลการทดสอบเป็นดังรูปที่ 7 จากรูปจะเห็นว่าสามารถ
น าสัญญาณเสียงมาใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการ
ตรวจสอบเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นในอุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้า
ของหม้อแปลงก าลัง 

 

                 
 

              (ก) สภาวะปกติ              (ข) สภาวะผิดปกติ 
 

รูปท่ี 6.  หน้าสัมผัสรองของอุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้า 
 

   
  

             (ก) อุปกรณ์ใหม่               (ข) อุปกรณ์เสียหาย 
 

รูปท่ี 7.  เปรียบเทียบรปูแบบเสียงของอุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้า
ทั้งระบบทัง้ในสภาวะปกติ และผิดปกติทัง้ระบบ 

 

4. สรุปผล 
วิธีการวิเคราะห์สภาพการใช้งานของช้ินส่วนต่างๆ ภายในอุปกรณ์

เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงก าลังขนาดพิกัดก าลังปานกลางที่
น าเสนอ โดยพิจารณาถึงแหล่งก าเนิดเสียงที่เกิดจากการท างานจริงเพ่ือ
น ามาจ าแนกหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์นั้น ในการทดสอบเก็บ
ข้อมูลสัญญาณเสียงจากสถานที่และอุปกรณ์จริงโดยใช้ไมโครโฟนและท า
การแปลงผลสัญญาณเสียงนั้นโดยใช้โปรแกรม  WaveLab LE 7 และ
โปรแกรม MATLAB R2013a ผลการทดสอบยืนยันให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
รูปแบบสัญญาณเสียงที่ได้สามารถน ามาใช้จ าแนกผลของแหล่งก าเนิด
เสียงระหว่างอุปกรณ์ปกติกับอุปกรณ์ที่ เกิดการช ารุดเสียหายได้ ซึ่งมี
ประโยชน์ในการอธิบายตัวอย่างสัญญาณเสียงที่เกิดจากการสั่นที่พบใน
อุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงก าลังทั้งใหม่ และที่ผ่าน
การใช้งานไปแล้ว 

จากการศึกษาเบื้องต้นจากข้อมูลที่ได้ทั้งจากการวัด และการวิเคราะห์
ตามที่ได้น าเสนอจะเห็นว่าวิธีการวัดสัญญาณเสียงสามารถน ามาใช้เพ่ือ
จ าแนกเสียงที่เกิดจากการสั่นของชุดขับเคลื่อนทางกลที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
เป็นตัวขับเคลื่อนที่ติดตั้งอยู่กับหม้อแปลงก าลัง เสียงที่เกิดจากการสั่นของ
ชุดสปริ งที่ ใช้เป็นแหล่งพลังงานเพ่ือให้ชุดอุปกรณ์ เปลี่ยนระดับ
แรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงก าลังเคลื่อนที่ได้ และเสียงที่เกิดจากการสั่น

ของชุดหน้าสัมผัสภายในอุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อ
แปลงก าลังที่เคลื่อนที่หมุนไปสัมผัสกับหน้าสัมผัสที่อยู่กับที่ภายในหม้อ
แปลงก าลัง  รวมถึงการศึกษาผลกระทบที่ เกิดจากขนาดพ้ืนผิวของ
หน้าสัมผัสที่สัมพันธ์กับเสียงที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถใช้จ าแนก
ประเภทของความแตกต่างของเสียงที่เกิดจากการท างานของชุดสปริงที่ใช้
เป็นแหล่งพลังงานในการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์นี้ได้เป็นอย่างดี 
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บทคดัย่อ 
บทความนี้เสนอการพัฒนาระบบควบคุมการท างานแบบอัตโนมัติ

ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้านโดยใช้อุปกรณ์พลังงานต า่ ภายในระบบได้
น าเซ็นเซอร์ต่างๆ มาเป็นตัวควบคุมการท างานแบบอัตโนมัติของ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้านตามวัตถปุระสงค์ของระบบการจัดการพลังงาน
ภายในบ้านและมีการแสดงผลข้อมูลผ่านเว็บบราวเซอร์บนโครงข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยระบบมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดการใช้พลังงานท่ีสูญเปล่า 
เพ่ิมความสะดวกสบายและความปลอดภัย ผู้อยู่อาศัยไม่ต้องกังวลเร่ืองต้อง
รับภาระค่าไฟท่ีจะเพ่ิมขึ้นหลังจากติดตั้งระบบเข้าไปภายในบ้านเพราะ
ระบบพัฒนามาจากอุปกรณ์ท่ีใช้พลังงานต า่ในการประมวลผล Raspberry 
Pi และในการรับส่งข้อมูลระยะใกล้ใช้เทคโนโลยีการส่ือสารไร้สายซิกบี 
เม่ือน าระบบมาทดสอบการใช้พลังงานสามารถค านวณปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้าได้ 3.912 หน่วยต่อเดือนและคิดเป็นค่าไฟประมาณ 11 บาท
ต่อเดือน เม่ือเทียบกับการท่ีติดตั้งระบบเข้าไปภายในบ้านแล้วมีการใช้
พลังงานไฟฟ้าท่ีลดลงท าให้ผู้อยู่อาศัยจ่ายค่าไฟในราคาท่ีถูกลงกว่าเดิมซ่ึง
เป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่าและได้รับประโยชน์หลายอย่างมากขึน้ 

Abstract 
This paper presents a development of an automatic control system of 

electrical appliances within the home using low-power devices. The 
system uses various sensors to automatically control electrical 
appliances within the home for purposes of home energy management 
system and display the data via the web browser on the Internet. The 
system aims to reduce energy waste. In addition to convenience and 
safety, residents do not have to worry about increasing power expense 
after installation into the home because the system is developed from a 
low energy Raspberry Pi and the data transmission is through ZigBee 
wireless communication technology. Once the system was tested for 
energy consumption, the amount of electrical energy is only 3.912 units 
per month or about 11 baht per month. Compared with the system 
installed inside the house and with the use of electrical energy reduction, 
the residents pay for electricity at a cheaper price than the original, it is 
a worthwhile investment and benefit. 

Keywords: ZigBee, HEMS, Sensor, Raspberry Pi 

1. บทน า 
จากปัญหาเร่ืองการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศไทย

เน่ืองจากปริมาณการใช้ไฟฟ้ามีมากกว่าปริมาณก าลงัผลิตไฟฟ้าท าให้ตอ้ง
น าเขา้พลงังานจากต่างประเทศและปริมาณการใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มท่ีเพ่ิม
มากข้ึนทุกปี จากรายงานสถิติพลงังานของประเทศไทย [1] พบว่าสาขาท่ีมี
สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าสูงท่ีสุดคือภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 44–46 
ของการใชไ้ฟฟ้าทั้งประเทศ รองลงมาคือภาคครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 22–
23 การลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือนจึงเป็นสาขาท่ีน่าสนใจใน
การพฒันาระบบการจดัการพลงังานภายในบา้นเพราะเป็นสาขาท่ีอยูใ่กล้
ตวัทุกคนมากท่ีสุดและมีขนาดเล็กท่ีสามารถขยายระบบไปสู่สาขาอ่ืนๆ ท่ี
มีขนาดใหญ่กวา่ไดง่้ายและมีงานวิจยัจ  านวนมากท่ีท าเพ่ือการพฒันาระบบ
จดัการพลงังานภายในบา้นตวัอยา่งเช่น 

ชนัตพล ผิวล่อง [2] ได้เสนอระบบจัดการพลังงานภายในบ้านซ่ึง
ระบบมีการท างานของ 3 ฟังก์ชนัไดแ้ก่ การวางแผนการใช้พลงังานไฟฟ้า
อย่างชาญฉลาดคือมีปลัก๊ไฟอจัฉริยะควบคุมการเปิด–ปิดโหลดเป็นรอบ
สัปดาห์ การควบคุมแบบอตัโนมติัคือใช้เซ็นเซอร์ (Sensor) ควบคุมการ
เปิด–ปิดโหลดและการเปล่ียนพฤติกรรมของผูใ้ช้ไฟฟ้าคือรายงานการใช้
พลงังานไฟฟ้า ท าให้ผูใ้ช้หันมาใช้ไฟฟ้าในช่วงราคาถูก โดยระบบรับส่ง
ขอ้มูลผา่นซิกบี (ZigBee) และใชค้อมพิวเตอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์ของระบบ 

จากงานวิจยัท่ีมีอยูส่ามารถวิเคราะห์ปัญหาของระบบท่ีออกแบบไดคื้อ
ใชค้อมพิวเตอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์และออกแบบอุปกรณ์ท่ีมีความซบัซ้อนตอ้ง
ให้ผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูติ้ดตั้งท  าให้เพ่ิมค่าใช้จ่ายและค่าไฟฟ้าโดยรวม และ
ควบคุมได้ในระยะใกล้เท่านั้ นท าให้เกิดความยุ่งยากในการใช้งาน 
บทความน้ีไดน้ าแนวคิดของงานวิจยัท่ีมีอยูม่าต่อยอดกล่าวคือการพฒันา
ระบบควบคุมการท างานแบบอตัโนมติัของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบา้นโดย
ใช้อุปกรณ์พลงังานต ่ามีการควบคุมอยู่ 3 แบบคือการควบคุมด้วยตวัผูใ้ช้
เอง, การควบคุมอตัโนมติัดว้ยเซ็นเซอร์และการควบคุมอตัโนมติัดว้ยเวลา 
โดยระบบไดพ้ฒันาอุปกรณ์ควบคุมท่ีง่ายต่อการติดตั้งคือปลัก๊ไฟควบคุม
อจัฉริยะ, เซ็นเซอร์และใช้อุปกรณ์ประมวลผลพลงังานต ่า Raspberry Pi 
โดยระบบรับส่งขอ้มูลผ่านซิกบีและเช่ือมต่อกบัเว็บบราวเซอร์บนระบบ
อีเทอร์เน็ต (Ethernet) และระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ผ่านวายฟาย (Wi-
Fi) ท าให้สามารถควบคุมการเปิด–ปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและทราบขอ้มูล
สถานะการท างานของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าได้จากระยะไกล เพ่ือลดการใช้
พลงังานท่ีสูญเปล่า เพ่ิมความสะดวกสบายและความปลอดภยัของผูใ้ช ้
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2. ทฤษฎแีละอุปกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 ระบบการจัดการพลังงานภายในบ้าน (Home Energy 
Management System หรือ HEMS) 

ระบบการจดัการพลงังานภายในบา้นคือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบจดัการขอ้มูลท่ีทนัสมยัโดยจะรวบรวมขอ้มูลต่างๆ 
เพ่ือใช้ในการบริหารและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารให้มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดและลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีส้ินเปลืองให้น้อยลง 
วตัถุประสงคข์องระบบการจดัการพลงังานภายในบา้นมีดงัต่อไปน้ี [3] 

2.1.1 การควบคุมการใช้พลังงานอย่างประหยัดท่ีเช่ือมโยงกับอุปกรณ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน  

ลดการใชพ้ลงังานของอุปกรณ์ภายในบา้นดว้ยการควบคุมการใช้งาน
อุปกรณ์เคร่ืองใช้ภายในบา้นแบบอตัโนมติั โดยใช้เซ็นเซอร์ต่างๆ ในการ
ควบคุมการท างานของอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น การควบคุมไฟส่อง
สว่างในห้องโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจวดัความเคล่ือนไหวในกรณีท่ีไม่มีคน
อยูใ่นห้องก็ให้ปิดไฟโดยอตัโนมติั 

2.1.2 การควบคุมการใช้ไฟฟ้าท่ีอยู่ในช่วงวิกฤต (Peak Cut)  
ในขณะท่ีมีการใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเป็นจ านวนมากและอยู่

ในช่วงวิกฤต (Peak) ระบบจะควบคุมปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าโดย
การสัง่ตดัไฟอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีท างานอยูใ่นขณะนั้นแบบอตัโนมติั 
เม่ือปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าลดลงจนถึงระดับหน่ึงระบบจะสั่งให้
อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีหยดุท างานสามารถกลบัมาท างานไดต้ามปกติอีก
คร้ัง ซ่ึงการควบคุมน้ีเป็นการสั่งจากระบบให้หยดุการท างานของอุปกรณ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า โดยสามารถล าดบัความส าคญัของอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
แต่ละชนิดวา่ตอ้งการให้หยดุท างานก่อนหรือหลงั 

2.1.3 การเปล่ียนช่วงเวลาการใช้พลังงาน (Peak Shift / Time Shift)  
เป็นแนวคิดการเปล่ียนช่วงเวลาการใชพ้ลงังาน ซ่ึงในตอนกลางคืนจะ

มีความตอ้งการใช้พลงังานไฟฟ้าค่อนข้างน้อย การใช้พลงังานไฟฟ้าจะ
เป็นลกัษณะของการเก็บสะสมพลงังานไวใ้นอุปกรณ์ Storage และในช่วง
ท่ีเวลาท่ีมีความตอ้งการใช้พลงังานเป็นจ านวนมากก็จะน าพลงังานท่ีเก็บ
สะสมไวม้าใชง้าน 

ส าหรับบทความน้ีไดน้ าเอาวตัถุประสงคข์อ้แรกคือการควบคุมการใช้
พลงังานอยา่งประหยดัท่ีเช่ือมโยงกบัอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นมา
ใชใ้นการพฒันาระบบเพราะวตัถุประสงคข์อ้น้ีจะเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีก่อนท่ี
จะพฒันาระบบเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคข์อ้อ่ืนๆ ต่อไปกล่าวคือ มีการลงทุน
ระดบัถูก, ผลประโยชน์ท่ีไดร้ะดบัดี, อุปสรรคต่อการด าเนินชีวิตของผูใ้ช้
ระดบัปานกลางและความต่อเน่ืองของการใชร้ะดบัดีมาก 

2.2 ซิกบี (ZigBee) 
บทความน้ีน าซิกบีมาใชเ้พราะคุณสมบติัส่วนใหญ่เหมาะสมกบัระบบ

ท่ีพฒันา เช่น เป็นหน่ึงในมาตรฐานการส่ือสารข้อมูลระยะใกล้ท่ีใช้
มาตรฐาน IEEE 802.15.4, มีอตัราการรับส่งขอ้มูลต ่า, ใช้พลงังานต ่า, มี
ความเช่ือถือไดแ้ละสามารถรองรับการเช่ือมต่อของโนดไดจ้  านวนมาก [4] 

2.3 Raspberry Pi 
บทความน้ีน า Raspberry Pi มาใช้เพราะเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กท่ี

ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ขนาดเล็ก โดยมีหน่วยความจ า, มีพอร์ตอินพุต/
เอาตพ์ุต (I/O Port), รองรับระบบแสดงภาพและเสียงทั้งดิจิทลัและแอนะ 
ล็อก, ขนาดเล็ก, น ้าหนกัเบา, ราคาถูก, มีขั้วต่ออีเทอร์เน็ตและมีขั้วต่อ USB 
ส าหรับเช่ือมต่อกบัซิกบี [5] 

3. รายละเอยีดการพฒันาระบบ 
3.1 ภาพรวมของระบบ 

การพฒันาระบบควบคุมการท างานแบบอตัโนมติัของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ภายในบ้านโดยใช้อุปกรณ์พลังงานต ่าแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วน
เซ็นเซอร์ (Sensor Part), ส่วนการประมวลผล (Processing Part), ส่วน
ควบคุม (Control Part) และส่วนโปรแกรมประยกุต ์(Application Part) ดงั
แสดงในรูปท่ี 1 

 
รูปที่ 1. ภาพรวมของระบบ 

3.1.1 ส่วนเซ็นเซอร์ 
ประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์วัดความสว่าง เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ 

เซ็นเซอร์ตรวจวดัการเคล่ือนไหวและซิกบี ส่วนเซ็นเซอร์ท าหน้าท่ีวดัค่า
ต่างๆ ของบริเวณนั้นๆ แลว้ส่งขอ้มูลผา่นซิกบีไปยงัส่วนการประมวลผล 

3.1.2 ส่วนการประมวลผล 
ประกอบไปดว้ยอุปกรณ์ประมวลผล Raspberry Pi และซิกบี ส่วนการ

ประมวลผลท าหนา้ท่ีประมวลผลและเก็บขอ้มูลทั้งหมดของระบบ ทั้งการ
รับขอ้มูลจากส่วนเซ็นเซอร์และส่งขอ้มูลไปยงัส่วนควบคุมผา่นซิกบี 

3.1.3 ส่วนควบคุม 
ประกอบไปด้วยรีเลย ์เต้ารับและซิกบี ส่วนควบคุมท าหน้าท่ีโดยมี

รีเลยเ์ป็นเหมือนสวิตซ์จะท างานเม่ือไดรั้บขอ้มูลจากส่วนการประมวลผล
ผา่นซิกบี 

3.1.4 ส่วนโปรแกรมประยกุต์ 
ประกอบไปดว้ยเราเตอร์ (Router) และอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อกบัเราเตอร์

ไดท้ั้งมีสายและไร้สาย ส่วนโปรแกรมประยกุตท์  าหน้าท่ีเป็นเหมือนหน้า
จอแสดงผลในการท่ีผู ้ใช้จะสามารถเข้าถึงระบบได้ง่าย โดยผ่านเว็บ
บราวเซอร์เ พ่ือดูข้อมูลต่างๆ ของระบบและใช้งานในการควบคุม
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ ภายในบา้น 
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3.2 การออกแบบและพฒันาระบบ 
 การพฒันาระบบควบคุมการท างานแบบอตัโนมติัของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ภายในบา้นโดยใชอุ้ปกรณ์พลงังานต ่าแบ่งส่วนการท างานออกเป็น 3 ส่วน
หลกัๆ คือ โปรแกรมประมวลผลเซ็นเซอร์ (Sensor Processing Programs), 
เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) และโปรแกรมประมวลผลการควบคุม 
(Control Processing Programs) ดงัแสดงในรูปท่ี 2 

 
รูปที่ 2. ไดอะแกรมการท างานของระบบ 

3.2.1 โปรแกรมประมวลผลเซ็นเซอร์ (Sensor Processing Programs) 
โปรแกรมประมวลผลเซ็นเซอร์คือโปรแกรมท่ีประมวลผลขอ้มูลจาก

ส่วนเซ็นเซอร์ โดยส่วนเซ็นเซอร์วดัค่าความสว่าง อุณหภูมิและการ
เคล่ือนไหวทุกๆ 1 นาทีแล้วส่งข้อมูลเข้ามาท่ีเกตเวย์ซิกบี (Gateway 
ZigBee) นอกจากน้ีส่วนเซ็นเซอร์ยงัส่งข้อมูลของค่าการเคล่ือนไหว
ในทันทีเม่ือมีการเปล่ียนค่า โดยแผนผังของโปรแกรมประมวลผล
เซ็นเซอร์มีลกัษณะดงัแสดงในรูปท่ี 3 
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รูปที่ 3. แผนผงัของโปรแกรมประมวลผลเซ็นเซอร์ 

โปรแกรมประมวลผลเซ็นเซอร์รับขอ้มูลจากเกตเวยซิ์กบีเพ่ือน ามา
ประมวลผล โดยค่าแอนะล็อกท่ีได้รับจะเป็นในรูปแบบเลขฐานสิบหก
แลว้ค  านวณค่าความสว่าง (Illumination) ให้เป็นหน่วยลกัส์ (Lux) และค่า
อุณหภูมิ (Temperature) ให้เป็นหน่วย °C ค่าดิจิทลัท่ีไดรั้บจะเป็นค่าการ
เคล่ือนไหว (Passive Infrared: PIR) มีสองค่าคือ “จริง” (True) หรือ “เท็จ” 
(False) เม่ือโปรแกรมประมวลผลเซ็นเซอร์ประมวลผลและค านวณเสร็จ
แลว้จะส่งขอ้มูลไปจดัเก็บท่ีฐานขอ้มูล (Database) ดงัแสดงในรูปท่ี 4 

 
รูปที่ 4. ขอ้มูลจากเซ็นเซอร์ท่ีเก็บในฐานขอ้มูล 

3.2.2 เวบ็เซิร์ฟเวอร์ (Web Server) 
เว็บเซิร์ฟเวอร์รับค าสั่งจากผูใ้ช้ผ่านเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) 

โดยผูใ้ชเ้ลือกการควบคุมได ้3 แบบดงัต่อไปน้ีคือ (รูปท่ี 5) 

 
รูปที่ 5. หนา้เวบ็บราวเซอร์ 

1) การควบคุมดว้ยตวัผูใ้ช้เองคือมีปุ่ มสั่งเปิดงาน (Open) และปิดงาน 
(Close) ท าให้ผูใ้ชส้ามารถเลือกการสัง่งานไดด้ว้ยตนเองตามตอ้งการ 

2) การควบคุมอัตโนมติัด้วยเซ็นเซอร์จะมีปุ่ มให้เลือกการควบคุม
อัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ต่างๆ อยู่ 3 ปุ่ มคือ การควบคุมอัตโนมัติด้วย
เซ็นเซอร์วดัความสวา่ง ผูใ้ชส้ามารถเลือกขอบเขตความสว่างท่ีตอ้งการให้
เปิด-ปิดหลอดไฟได้ การควบคุมอตัโนมติัดว้ยเซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิ ผูใ้ช้
สามารถเลือกขอบเขตอุณหภูมิสูง-ต ่าท่ีตอ้งการให้เปิด-ปิดพดัลมไดแ้ละ
การควบคุมอตัโนมติัดว้ยเซ็นเซอร์ตรวจวดัการเคล่ือนไหว ผูใ้ช้สามารถ
เลือกระยะเวลาของการเปิดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไดต้ั้งแต่ 0 ถึง 60 นาที หลงัจาก
ไม่มีการเคล่ือนไหว 

3) การควบคุมอตัโนมติัดว้ยเวลา ตอนน้ีอยูใ่นช่วงก าลงัพฒันาระบบ 
เม่ือผูใ้ชเ้ลือกรูปแบบการควบคุมไดแ้ลว้เวบ็เซิร์ฟเวอร์จะส่งขอ้มูลไป

เก็บท่ีฐานขอ้มูลตามค าสั่งนั้นๆ เช่น เลือกรูปแบบควบคุมแบบควบคุม
อตัโนมติัดว้ยเซ็นเซอร์ตรวจวดัการเคล่ือนไหว ขอ้มูลจะถูกเก็บอยูใ่นช่อง 
CATEGORY ในค าวา่ PIR และค่าระยะเวลาจะถูกเก็บอยูใ่นช่อง CH_PIR 
ตามท่ีผูใ้ชเ้ลือกดงัแสดงในรูปท่ี 6 ผูใ้ชเ้ลือก 23 นาที 

 
รูปที่ 6. ขอ้มูลค  าสัง่ท่ีเก็บในฐานขอ้มูล 

3.2.3 โปรแกรมประมวลผลการควบคุม (Control Processing Programs) 
โปรแกรมประมวลผลการควบคุมคือโปรแกรมท่ีประมวลผลค าสั่ง

ของเว็บเซิร์ฟเวอร์และข้อมูลของโปรแกรมประมวลผลเซ็นเซอร์ใน
ฐานขอ้มูล โดยลกัษณะแผนผงัของโปรแกรมประมวลผลการควบคุมมี
ลกัษณะดงัแสดงในรูปท่ี 7 โปรแกรมประมวลผลการควบคุมเช็คค าสั่งการ
ควบคุมการท างานจากการท่ีเวบ็เซิร์ฟเวอร์น าขอ้มูลไปเก็บท่ีฐานขอ้มูลใน
ช่อง CATEGORY แล้วน าค  าสั่งการควบคุมท่ีไดเ้ขา้ไปเช็คเง่ือนไขตาม
ค าสั่งการควบคุมนั้นๆ เม่ือเช็คแล้วเขา้เง่ือนไขท่ีสั่งให้หลอดไฟเปิดหรือ
ปิดจะส่งขอ้มูลไปยงัเกตเวยผ์า่นซิกบีเพ่ือสั่งให้ส่วนควบคุมท างานและส่ง
ขอ้มูลสถานะการท างานของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไปจดัเก็บท่ีฐานขอ้มูล 
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           COMMAND: CATEGORY, CH_PIR, CH_TEMP, CH_LUX 
PRESENT: ILLUM, TEMP, PIR, STATE             
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รูปที่ 7. แผนผงัของโปรแกรมประมวลผลการควบคุม 

4. การทดสอบ 
สถานท่ีทดสอบระบบคือห้องปฏิบติัการวิจยัส่ือสารโทรคมนาคม ชั้น 

13 อาคาร 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

4.1 ทดสอบการใช้พลงังานไฟฟ้าของระบบ 
จากการทดสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบโดยใช้เคร่ืองมือ 

FLUKE 43B ในการวดั สามารถค านวณปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าได ้
3.912 หน่วย/เดือนและเม่ือน ามาคิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 11 บาทต่อ
เดือน [6] โดยลกัษณะอุปกรณ์ดงัแสดงในรูปท่ี 8 และรายละเอียดดงัใน
แสดงตารางท่ี 1  

 
รูปที่ 8. ลกัษณะของอุปกรณ์ท่ีน ามาทดสอบ 

ตารางที่ 1. ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของส่วนประกอบแต่ละส่วน 

อุปกรณ์ จ านวน ก าลังไฟ 
ช่ัวโมงการ 
ใช้งาน/วนั 

จ านวนวนั หน่วย 
(ยนิูต) 

ส่วนเซ็นเซอร์ 1 0.1 W 24 30 0.072 
ส่วนการประมวลผล 1 2 W 24 30 1.44 
ส่วนโปรแกรมประยกุต ์ 1 3 W 24 30 2.16 

ส่วนควบคุม 1 1 W 8 30 0.24 

 รวม 3.912 

4.2 ทดสอบการใช้งานของระบบ 
เม่ือน าอุปกรณ์ดงัแสดงในรูปท่ี 8 มาทดสอบความเช่ือถือไดใ้นการใช้

งาน ผลการสั่งงานผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์เลือกการควบคุมแบบต่างๆ 
ส าหรับควบคุมหลอดไฟ, พดัลมและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอ่ืนๆ ระบบสามารถ
ท างานได้ดี ทั้ งการสั่งงานผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์บนระบบอีเทอร์เน็ต 
ระบบอินเทอร์เน็ตและระบบโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (3G) ท าให้ผูใ้ช้
ระบบมัน่ใจไดว้่า ไม่ว่าจะอยู่ในบา้นหรือนอกบา้นก็สามารถควบคุมการ
ท างานของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไดทุ้กแห่งท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ต 

5. บทสรุป 
 ระบบท่ีพฒันาสามารถสั่งงานการควบคุมการท างานไดห้ลายรูปแบบ
และสามารถควบคุมได้จากระยะไกลบนระบบอินเทอร์เน็ต ท าให้ผูใ้ช้
ไดรั้บความสะดวกสบายและความปลอดภยั อีกทั้งระบบยงัใช้อุปกรณ์ใน
การพฒันาท่ีใชพ้ลงังานต ่าท  าให้ประหยดัพลงังานท่ีใชภ้ายในบา้น 

6. แนวทางการพฒันาระบบต่อไป 
 พฒันาอุปกรณ์ของระบบคือเพ่ิมส่วนรีโมทอินฟราเรดเพ่ือให้ระบบ
สามารถควบคุมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีสามารถรับสญัญาณอินฟราเรดได ้พฒันา
โปรแกรมประมวลผลการควบคุมโดยเพ่ิมรูปแบบการควบคุมอตัโนมติั
ดว้ยเวลา การควบคุมการใช้ไฟฟ้าท่ีอยูใ่นช่วงวิกฤต การเปล่ียนช่วงเวลา
การใช้พลงังานและเพ่ิมความสามารถของโปรแกรมให้สามารถรองรับ
อุปกรณ์ปลัก๊ไฟควบคุมอจัฉริยะได้จ  านวนมากข้ึน พฒันาเว็บบราวเซอร์
ให้มีการแสดงผลสถิติของการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาและมี
การแสดงปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าจากการค านวณ
จ านวนการใช้งานกับวตัต์ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเคร่ืองนั้ นๆ เพ่ือให้ผูใ้ช้
สามารถวางแผนการใชพ้ลงังานไฟฟ้าไดอ้ยา่งประหยดั 
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บทคดัย่อ 
งานวิจัยนี้น า เสนอ การใช้ เทคนิคพัลส์สนามไฟฟ้าเ พ่ือ ก า จัด

เชื้อจุลินทรีย์ในน า้ผลไม้  โดยได้พัฒนาชุดสร้างพัลส์สนามไฟฟ้าแรงดัน
สูงด้วยหม้อแปลงแรงดันสูงและวงจรทวีแรงดัน  และได้ทดลองก าจัด
เชื้อจุลินทรีย์ในน า้เขือเทศ ท่ีจัดเตรียมไว้ 10 ตัวอย่าง แบ่งเป็นการทดลอง
ด้วยสนามไฟฟ้า 8 ตัวอย่าง และความร้อน 2 ตัวอย่างท่ี 50 องศาเซลเซียส 
และ 100 องศาเซลเซียส และน ามาเปรียบเทียบผลต่าง การทดลองด้วย
พัลส์สนามไฟฟ้าท่ีพิกัดแรงดัน  14 kV, 23 kV ระยะเวลาทดลองตัวอย่างละ 
10 วินาที กับ 30 วินาที ท่ีระยะห่างของห้องก าจัดเชื้อจุลินทรีย์ 1 
เซนติเมตร และ 2 เซนติเมตร หลังจากผ่านกระบวนการ ท้ัง 2 ท่ีได้กล่าวมา
จึงน ามาทดลองบนแผ่นตรวจเชื้อส าเร็จรูป 3M Petrifilm™ E. coli / 
Coliform Count Plate ผลปรากฏว่าท้ัง 2 ตัวอย่าง การทดลองการก าจัด
เชื้อจุลินทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าท่ี 23 kV ในเวลา 30 วินาที และการทดลอง
ด้วยความร้อน 100 องศาเซลเซียส  ให้ผลใกล้เคียงกัน  จึงสรุปได้ว่า การ
ใช้เทคนิคพัลส์สนมไฟฟ้า สามารถก าจัดเชื้อจุลินทรีย์ได้แล้ว โดยท่ียังคง
ให้ รสชาติ กล่ิน และสีคงธรรมชาติมากท่ีสุด 
ค ำส ำคญั: สนามไฟฟ้า พัลส์ พาสเจอไรซ์ เชื้อจุลินทรีย์ โคลิฟอร์ม 

Abstract 
This paper is presents a Technique High Electrical Field for 

mircroorganism elimination. The Pulse Electric Field is developed to  
eliminate microorganism in tomatoes juice. The number of 10 tomato 
juices example are test by Pulse Electric Field 8 examples and test by 
heat 2 examples with temperature 50 degree Celsius and 100 degree 
Celsius. The results of both methods are compared. The Technique of 
Pulse Electrical Field at voltage 14 kV and 23 kV period for 10 seconds 
and 30 seconds at a distance microorganisms 1 cm. and 2 cm. after pasts 
have been tested on the detection of finished 3M Petrifilm ™ E. coli / 
Coliform Count Plate. Test Results 2 samples. A Eliminate 
Microorganism in Fruit Juices by Pulse Electric Field at 23 kV. In time 
30 seconds and heat 100 degree Celsius result resemble. Conclude A 
Eliminate Microorganism In Fruit Juices by Pulse Electric Field. Can 
Eliminate Microorganism remain Which change to smell color natural.  
Key word: Electric Field, Pulse, Pasturized, E.coli, Coliform. 

 

1. บทน า 

ในปัจจุบนัการฆ่าเช้ือจุลินทรียท่ี์ปนเป้ือนในน ้ าผลไม้จ  าพวกเช้ือ       
อีโคไล และเช้ือ Coliform  ซ่ึงเป็นสาเหตุท  าให้เกิดโรคระบบทางเดิน
อาหาร[1] แบ่งออกเป็น 2 วิธีการใหญ่ๆ คือ วิธีการใช้ความร้อน และ
วิธีการใช้ไฟฟ้า[2] โดยการใช้ความร้อนแบ่งออกได ้2 วิธี ไดแ้ก่ การพาส
เจอร์ไรซ ์( Pasteurization ) ใชอุ้ณหภูมิประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส แต่
มีขอ้จ ากดัท่ีสามารถเก็บรักษาอาหารไวไ้ดใ้นระยะเวลาสั้น ในขณะท่ีการ 
ส เ ต อ ริ ไ ร ซ์  (Sterilization) แ ล ะ ยู เ อ ช ที  (Ultra-high-temperature)           
เป็นวิธีใชค้วามร้อนไม่ต  ่ากวา่ 100 องศาเซลเซียส และตอ้งท าให้เยน็ลงใน
อุณหภูมิปกติท่ี 25-30 องศาเซลเซียส  แลว้บรรจุในกระบวนการปลอดเช้ือ
ทนัที แต่ระบบน้ีมีขอ้เสียคือในการใช้อุณหภูมิท่ีสูงส่งผลให้คุณค่าทาง
อาหารทางโภชนาการและรสชาติอาหารเปล่ียนไป[3] ในขณะท่ีปัจจุบนั
ได้มีการพัฒนาเทคนิคการพาสเจอร์ไรซ์ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์  
(Pulsed Electric Field) ซ่ึงเป็นการใช้ไฟฟ้าแรงสูงเพ่ือกระตุน้ให้เซลล์
จุลินทรียเ์กิดการแตกตวัและถูกท าลายในท่ีสุด โดยวิธีการน้ีสามารถแกไ้ข
ปัญหาการใช้พลังงาน และความซับซ้อนของระบบดงักล่าวได้ รวมถึง
ประหยดัเวลาในการฆ่าเช้ือได้ และต้นทุนต ่า วิธีการฆ่าเช้ือด้วยพลัส์
สนามไฟฟ้าน้ีจึงสามารถท าลายเช้ือจุลินทรียไ์ดโ้ดยไม่ใช้ความร้อน จึงไม่
ท  าลายวิตามินและตลอดจนโภชนาการของน ้ าผลไม้  ไม่ เ กิดการ
เปล่ียนแปลง ท าให้รสชาติ กล่ิน ไม่เปล่ียนแปลงส่งผลให้ไดน้ ้ าผลไมท่ี้สด
อยู่เสมอ[4] ในบทความฉบบัน้ี ได้น าเสนอวิธีการฆ่าเช้ือจุลินทรียใ์นน ้ า
ผลไม้ด้วยพัล ส์สนามไฟฟ้า  โดยได้พัฒนาชุดสร้างพัลส์แรงดัน
สนามไฟฟ้า ทดสอบวงจรและน าไปทดลองฆ่าเช้ือจุลีนทรีย ์ท่ีปนอยูใ่นน ้ า
ผลไมม้ะเขือเทศ และท าการวิเคราะห์หาเช้ือท่ีผา่นกระบวนการฆ่าเช้ือดว้ย
เทคนิคดงักล่าววา่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานหรือไม่ ตามล าดบั  

 
2. หลกัการฆ่าเช้ือในน า้ผลไม้ด้วยพลัส์สนามไฟฟ้าแรงสูง 

เทคนิคพลัส์สนามไฟฟ้าแรงสูง หรือ Pulse Electric Field คือใช้
สนามไฟฟ้าพลัส์แรงสูง บริเวณขั้วอิเล็กโทรด (Electrode) ซ่ึงเป็นท่ีปล่อย
กระแสไฟฟ้า (Discharge Zone)[5] โดยให้น ้ าผลไม้อยู่ระหว่างขั้ ว
อิเล็กโทรด[4] สนามไฟฟ้าพลัส์แรงสูงจะไปท าลายโครงสร้างเซลล์ ของ
จุลินทรียต่์างๆ เรียกว่ากระบวนการ อิเล็กโตรโพเรชัน่ (Electropolation) 
ซ่ึงเป็นกระบวนการท าลายเยื้อหุ้มเซลล์ (cell membrane) โดยเพ่ิมค่าความ
น าไฟฟ้า (Electrical conductivity) และค่าสภาพยอม (Permeability) ของ
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เยื้อหุ้มเซลล์ ซ่ึงพลัส์สนามไฟฟ้าแรงสูง ส่งผลท าให้แรงดนัไฟฟ้าท่ีตก
คร่อมเยื้ อหุ้ม เซลล์  มีค่ า สู งเ กินกว่ าค่ าความคงทน ไดอิ เล็กต ริก     
(Dielectric strength) ของเยื้อหุ้มเซลล์และท าให้เกิดรูพรุนบนเซลล์
ปรากฏการณ์น้ีเรียกว่า (Electrical breakdown) สามารถค านวณได้จาก
สมการดงัน้ี[6] 

 

CC EfaU 0    (1) 
 

เม่ือ CU   คือแรงดนัไฟฟ้าสูงสุกท่ีตกคร่อมเยื่อหุ้มเซลล ์

 f  คือค่าคงท่ีซ่ึงข้ึนอยูก่บัรูปร่างของเซลล ์
 0a  คือรัศมีวงนอกสุกของเซลล ์

 CE  คือความเครียดสนามไฟฟ้าวิกฤติ 

ตารางที่ 1 ขนาดของเซลล์และแรงดนัไฟฟ้าสูงสุดท่ีตกคร่อมเยื้อหุ้มเซลล์
ของจุลินทรีย ์[6] 
เช้ือจุลินทรีย ์ 2R(µm) 1(µm) V(µm³) f Um(V) 
E.coli (4h) 1.15 6.9 7.2 1.06 0.26 
E.coli (30h) 0.88 2.2 1.4 1.15 1.06 

 
ค่าความเข้มสนามไฟฟ้าท่ีสูงจะท าให้รูมีขนาดใหญ่ เพ่ือท่ีเซลล์ไม่

สามารถซ่อมแซมตวัเองได้ เรียกว่า (irreversible electrical breakdown) 
เซลลจ์ะเกิดการแตกตวัและไม่สามารถเจริญเติบโตไดอี้ก[4] โดยล าดบัขั้น
ของกระบวนการอิเล็กโตรโพเรชัน่ท่ีเกิดข้ึนกบัเซลลข์องจุลินทรียไ์วใ้นรูป
ท่ี 1 

1 2 3 4 5

จุลินทรีย์ เ ลล์ ูกกร ตุ้นด้วย
สนามแม่เหล กไฟฟ้า

เ ลล์ ยายตัว
เกิดรูพรุน

เยื่อหุ ้มเ ลล์เก ดิ
การเบรกดาวน์

จุลินทรีย์
 ูกท าลาย

สนามไฟฟ้าแบบพัลส์

อาหารเหลว ไ  ทพลา  ม(Cytoplasm)  
รูปที่ 1 ล  าดบัขั้นของการบวนการอิเล็กโตรโพเรชัน่กบัเซลลจุ์ลินทรีย[์6] 

 

3. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแรงสูงแบบพลัส์ 
โดยวงจรของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแรงสูงแบบพลัส์น้ีจะประกอบไป

ดว้ย แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบั (AC voltage power supply) จ่ายเขา้ไป
ยงัหมอ้แปลงแรงดนัสูง (High voltage Transformer) และจ่ายไปยงัไดโอด
แรงสูงโดยการน าเอาไดโอดแรงสูงมาต่ออนุกรมกนัหลายๆตวัแลว้ท าการ
น ามาต่อเป็นวงจรทวีแรงดนั เพ่ือเพ่ิมประสิทธ์ิภาพของวงจรให้ดียิ่งข้ึน 
หลงัผ่านมาจากไดโอดไหลเขา้ไปยงั คาปาซิเตอร์ เก็บประจุจนเต็มแล้ว
กระโดดขา้มผ่าน สปาร์คแก๊ป ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นสวิตช์แรงสูงสามารถปรับ
ระยะการเก็บประจุของคาคาซิเตอร์ได้ และเช้ือจุลินทรียจ์ะถูกก าจดัใน
บริเวณห้องแชมเบอร์ ท่ีมีสนามไฟฟ้าแรงสูงจนท าให้เช้ือจุลินทรียแ์ตกตวั
จนไม่เป็นอนัตรายต่อมนุษยโ์ดยท่ีกล่าวมานั้นจะเห็นชดัยิง่ข้ึนในรูปท่ี 2 
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รูปที่ 2 ชุดก าเนินสนามไฟฟ้าแบบพลัส์ 

 
3.1 การออกแบบพลัส์สนามไฟฟ้าแรงสูง 

เทคนิคพลัส์สนามไฟฟ้าแรงสูงน้ีเหมาะกับอาหารท่ีเป็นของเหลว
เน่ืองจากเม่ือของแข็งผ่านสนามไฟฟ้าเซลล์แตก เน้ือสัมผสัจะไม่เป็นท่ี
ตอ้งการของผูบ้ริโภค จึงนิยมใช้กบัอาหารเหลวมากกว่าของแข็ง พลัส์
สนามไฟฟ้าแรงสูงสามารถสร้างได้โดยจ่ายไฟฟ้าคล่ืนพัลส์สู่ขั้ ว
อิเล็กโทรดสองขั้ วท่ีต่างกันค่าความต่างศักย์ท่ีให้แก่ระบบข้ึนอยู่กับ
ระยะห่างของห้องแชมเบอร์ ระยะห่างสามารถค านวณไดด้งัน้ี[4]  

 

   
d

U
E         (2) 

 
โดย  U ค่าความต่างศกัยมี์หน่วยเป็น kV 
          d ระยะห่างห่างระหวา่งขั้วอิเล็กโทรดมีหน่วยเป็น cm 
          E ความเขม้สนามไฟฟ้า 
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รูปที ่3 ไดอะแกรมการท างานของการท างานของชุดทดลอง 

 
จากไดอะแกรมการท างานดังรูปท่ี 3 เ ร่ิมจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า

กระแสสลบัเพ่ือป้อนแรงดนัไฟฟ้าให้กบัหมอ้แปลงแรงดนัสูงผ่านไปยงั
วงจรทวีแรงดันเพ่ือท าการเรียงกระแสและเพ่ิมระดับแรงดันไฟฟ้าให้
สูงข้ึนก่อนจ่ายไปยงั Spark Gap และ ห้องฆ่าเช้ือจุลินทรีย ์ 
 

3.2 การเตรียมอปุกรณ์แล ทดลอง 
เม่ือได้พฒันาชุดสร้างพลัส์สนามไฟฟ้าแรงดนัสูงแลว้ ขั้นตอนต่อไป

เป็นการทดลองฆ่าเช้ือจุลินทรียใ์นน ้ าผลไมด้้วยวิธีการพลัส์สนามไฟฟ้า 
เร่ิมตน้โดยท าการน าน ้ ามะเขือเทศ มาบรรจุลงในภาชนะคร้ังละ 100 ml. 
ซ่ึงเป็นแบบแกว้เพ่ือให้เห็นปฏิกิริยาระหวา่งไฟฟ้าแรงสูงกบัน ้ ามะเขือเทศ 
เม่ือบรรจุน ้าผลไมแ้ลว้จึงท าการทดลองดงัแสดงรูปท่ี 6  
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  ก.น ้ามะเขือเทศ 100 ml           ข.แชมเบอร์ 
รูปที่ 4 น ้ามะเขือเทศและห้องก าจดัเช้ือจุลินทรีย ์

 

1

2

3

4

 
รูปที่ 5 ชุดสร้างแรงดนัสูง 

 
จากรูปท่ี 5 อุปกรณ์การทดลอง มีรายละเอียดดงัน้ี 
หมายเลข 1 สปาร์คแก๊ป                           หมายเลข 2 แชมเบอร์  
หมายเลข 3 หมอ้แปลงแรงดนัสูง              หมายเลข 4 ไดโอดแรงสูง 
 

4. ผลการทดลอง 
การทดสอบชุดสร้างแรงดันสูงเพ่ือก าจดัเช้ือจุลินทรียใ์นน ้ าผลไม้

ควบคุมดว้ยระยะห่างของ Sphere Gap พบว่าระยะห่างมีผลต่อแรงดนัท่ี
ออกมาในการทดสอบ 

 

 
รูปที่ 6 กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างแรงดนัและระยะห่าง 

 
ผลการตรวจวดัค่าแรงดนัและกระแสเอาทพ์ุตของวงจร ดงัแสดงใน

รูปท่ี 6 ซ่ึงเป็นลกัษณะของแรงดนัไฟฟ้าท่ีผา่นน ้าผลไม ้จากกราฟแสดงให้
เห็นวา่ลกัษณะของกระแสไฟฟ้า จะเพ่ิมข้ึนชัว่ขณะและลดลงอยา่งรวดเร็ว
ตามช่วงเวลาของการสปาร์ค ดงัรูปท่ี 7 

 

 
รูปที่ 7 รูปคล่ืนกระแสท่ีไดจ้ากการวดัเอาทพ์ตุของวงจร 

 
4.1 การวดัแรงดนัสูง 

การวดัแรงดนัสูงจะตอ้งใช้อุปกรณ์วดัแรงดนัสูงโดยเฉพาะเคร่ืองมือ
วดัทัว่ไปไม่สามารถวดัได ้  เคร่ืองมือวดัไฟฟ้าแรงสูงมีราคาค่อนขา้งสูง
และไม่สามารถวดักระแสไดโ้ดยตรงจึงเลือกใช้ Voltage Divider เพ่ือหา
แรงดันและกระแสท่ีใช้ในการทดลอง  จากรูปท่ี 8 วงจรแบ่งแรงดัน 
Voltage Divider การหากระแสท่ีใชใ้นการทดลองวดัแรงดนัท่ีตกคร่อมตวั
ตา้นทานท่ีมา Divider กบั Load หากระแสไดจ้ากกฎของโอห์ม 

R LOAD

1 Ω 16 – 50 kV V

 
รูปที่ 8 วงจรแบ่งแรงดนั Voltage Divider 

 
4.2 ผลการตรวจเช้ือจุลนิทรีย์ 

การตรวจหาอตัราการอยูร่อดของเช้ือจุลินทรียห์ลงัผ่านกระบวนการ
ก าจดัเช้ือด้วยสนามไฟฟ้านั้นไม่สามารถตรวจมองเห็นด้วย ตาเปล่าได ้
และไม่สามารถตรวจได้ทนัที โดยจะวิเคราะห์จากการแปลผลจากแผ่น
เพาะเช้ือส าเร็จรูป 3M PetrifilmTM E. coli / Coliform Count Plate ไดรั้บ
การรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001  

 
 

รูปที่ 9 กระบวนการตรวจเช้ือจุลินทรีย ์
ซ่ึงการตรวจนับเช้ือด้วยแผ่นเพาะเช้ือส าเร็จรูปน้ีเป็นนวตักรรมใหม่

ในการตรวจเช้ือซ่ึงมีขอ้ดีคือประหยดัเวลาในการทดสอบเช้ือจุลินทรียล์ง
ไดม้าก โดยใชเ้วลาในการบ่มเช้ือประมาณ 24 ชัว่โมง  ท่ีอุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส จากนั้นจึงจะสามารถใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ตรวจนบัเช้ือได ้

หยดน ้าที่ผ่านกร บวน 
การจ านวน 1 ml. 

 

บ่มเช้ือ 24 ชม ที่อุณหภูมิ 
36°C±1°C 

 

การจดัเรียงน ้าตวัอย่าง  
 

เช้ือจุลินทรีย์หลังผ่าน
กร บวนการ 

 

เช้ือจุลินทรีย์ก่อนผ่าน
กร บวนการ 

 

เช้ือจุลินทรีย์หลังผ่าน
กร บวนการ 
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รูปที่ 10 กราฟเปรียบเทียบประสิทธภิาพในการฆ่าเช้ือจุลินทรีย ์

 
จากรูปท่ี 10 แบ่งเป็นสองชุดการทดลองคือระยะห่างของห้องก าจดั

เช้ือจุลินทรียอ์ยู่ท่ีระหว่าง 1cm. และ 2cm. พบว่า แรงดนั,เวลา และ 
ระยะห่างของห้องก าจดัเช้ือจุลินทรียส่์งผลต่อประสิทธิภาพในการก าจดั
เช้ือจุลินทรีย ์

 

 
รูปที ่11 กราฟเปรียบเทียบพลงังานท่ีใชใ้นการก าจดัเช้ือจุลินทรีย ์

 
เม่ือเปรียบเทียบพลังงานจะเห็นได้ว่าการใช้ไฟฟ้าในการก าจัด

เช้ือจุลินทรีย์สามรถประหยดัพลังงานกว่าใช้ความร้อนในการก าจัด
เช้ือจุลินทรีย ์

 
5. สรุป 

การทดลองน ้ ามะเขือเทศท่ีก าจดัเช้ือจุลินทรียด์ว้ยไฟฟ้าพบว่ามีหลาย
ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบในการตายของเช้ือจุลินทรียคื์อระดบัแรงดนั,กระแส,
ระยะห่างของห้องฆ่าเช้ือ,ปริมาณน ้าในการฆ่าเช้ือ,ความถ่ีและเวลาจากการ
ทดลองพบว่าแรงดนัดนัท่ี 14 kV เวลา 10 วินาทีระยะห่างของห้องก าจดั
เช้ือจุลินทรียท่ี์ 2เซนติเมตร ประสิทธิภาพในการก าจดัเช้ือท่ี 66.5% และ
ตวัอย่างการทดลองท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการก าจดัเช้ือจุลินทรียท่ี์
ระดบัแรงดนั 23kV เวลา 30 วินาที ระยะห่างของห้อง   ก  าจดัเช้ือจุลินทรีย์
ท่ี1เซนติเมตร ประสิทธิภาพอยูท่ี่ 85.3% เช้ือท่ีตรวจพบหลงัการทดลองมี
ขนาดท่ีเล็กลงกว่าเช้ือในน ้ าก่อนการทดลองอย่างชัดเจนตรงตามทฤษฎี
ท่ีว่าแรงดันไฟฟ้าจะท าให้เซลล์ของเช้ือจุลินทรีย์เกิดการแตกตัวตาม
กระบวนการอิเล็กโตรโพรเรชั่น   การตรวจหาอัตราการอยู่รอดของ
เช้ือจุลินทรียใ์นน ้ าผลไมน้ั้นยงัมีการปนเป้ือนอยู่เล็กน้อยเพราะในการ

ทดลองห้องปฏิบติัการยงัไม่ปลอดเช้ือ 100% ดงันั้นในการทดลองเพ่ือให้
ประสิทธิภาพท่ีเช่ือถือไดค้วรท่ีจะตอ้งท าการทดลองในห้องปฏิบติัการท่ี
ปลอดเช้ือ 100% เพ่ือท่ีพฒันาให้สามารถใชง้านไดจ้ริงต่อไป 

 

6. กติตกิรรมปร กาศ 
ขอบคุณบริษทั ดอยค าผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั(โรงงานหลวงอาหาร

ส าเร็จรูปท่ี 2 แม่จนั) ท่ีช่วยเหลือน ้าผลไมแ้ละขอ้มูลส าคญัต่างๆ  
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บทคดัย่อ 

บทความนีเ้ป็นการนาํเสนอการประยุกต์ใช้พัลส์สนามไฟฟ้าแรงดัน
สูงสามารถใช้สําหรับการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ในการกาํจัดเชื้อจุลชีพท่ีมีอยู่ใน
อาหารเหลวท่ีมีองค์ประกอบของนํา้ ย่ิงไปกว่าน้ันการทาํลายเย่ือหุ้มเซลล์
จากการให้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแบบพลัส์กับขั้วอิเลค็โตรด 2 ขั้วท่ีวาง
ซ้อนกัน เป็นช่วงเวลาประมาณ 10 ns ถึง 20μs  เป็นผลให้แรงดันไฟฟ้าท่ี
ตกคร่อมเย่ือหุ้มเซลล์มีค่าสูงทาํให้เกิดรูพรุนเลก็ๆจาํนวนมากขึน้ท่ีเย่ือหุ้ม
เซลล์ ทําให้ผนังเซลส์ของจุลินทรีย์ถูกทําลาย ด้วยเหตุดังกล่าวจึงได้
นําเสนอการออกแบบวงจรท่ีควบคุมท้ัง ความถ่ี ความกว้างพัลส์และ
แรงดันโดยปรับแรงดัน Input กระตุ้นให้มีแรงดัน Output ท่ีให้กับขั้ว
อิเล็กโตรด เพ่ือสร้างสนามไฟฟ้าท่ีสมํา่เสมอด้วยแรงดันประมาณ20-
30kV/cm ซ่ึงสามารถยบัยัง้การเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยตัวอย่าง
อาหารทดสอบ โดยการจ่ายแรงดันกระตุ้นท่ี 45-50 Vdc ความถ่ีท่ี 15 kHz 
โดยมี Duty Cycle ท่ี 30 % เป็นเวลา 5 วัน ผลการใช้พัลส์สนามไฟฟ้า
แรงดันสูงสามารถกาํจัดเชื้อจุลินทรีย์ได้ซ่ึงทราบได้จากการเปล่ียนแปลง
การเน่าเสียของอาหารช้าลงกว่าปกติ 

Abstract 
This paper is to presents the application of high-voltage pulse 

electric field can be used for killing microorganisms. In eliminating 
micro-organisms that are present in the broth with the element of water. 
Furthermore, the destruction of the cell membrane voltage and plum 
with 2-pole electrode polarity stacking in period of about 10 ns to 20μs 
is the voltage drop across the membrane are increasing, cause a small a 
lot more porous membrane. Microbial cell walls were destroyed.   
Therefore, the design proposes a circuit that controls the frequency, 
pulse width and voltage by adjusting the input voltage to induce a 
voltage output to the terminal electrodes. To create a uniform electric 
field with a voltage of about 20-30kV/cm this can inhibit the growth of 
microorganisms. By Supply Voltage 45-50 Vdc excitation frequency of 
15 kHz, with 30% Duty Cycle for testing food samples for 5 days. The 
result of using a high-voltage pulse electric field which can be 
eliminated bacteria from the spoilage of food slower than usual. 
Keywords: pulse electric field, microorganisms, Duty Cycle, porous 
membrane  

1. บทนํา 

ในปัจจุบนัการใชส้นามไฟฟ้าแรงดนัสูงไดเ้ขา้มาเก่ียวขอ้งกบัมนุษยเ์ป็น
อยา่งมาก อาทิเช่น ดา้นการแพทย ์ดา้นพนัธุวิศวกรรมและดา้นการถนอม
อาหาร ดว้ยการพลัส์สนามไฟฟ้าแรงดนัสูงมาใชใ้นการกาํจดัเช้ือจุลินทรีย์
ท่ีมีในอาหารโดยไม่ใชค้วามร้อน ท่ีสามารถปฏิบติัไดใ้นอุณหภูมิหอ้งและ
ยงัทาํได้รวดเร็วสามารถคงความสดและคุณภาพของอาหารได้ดีกว่า
กระบวนการถนอมอาหารที่ใชค้วามร้อน ซ่ึงการวิจยัน้ีจะเป็นการศึกษากบั
อาหารท่ีเป็นของเหลวท่ีมีองค์ประกอบของนํ้ า ด้วยการศึกษาและสร้าง
วงจรกาํเนิดพลัส์แรงดันสูงหลงัจากนั้นทาํการสร้างชุดภาชนะทดสอบ
ระบบสุญญากาศดว้ยการจ่ายพลัส์แรงดนัสูงผ่านเขา้สู่อาหารตวัอย่างเพื่อ
การยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรียด์ว้ยการทาํใหผ้นงัเซลส์นั้นถูก
ทาํลายใหเ้ป็นรูพรุนดงัแสดงในรูปท่ี 1 โดยศกัยด์าแรงดนัไฟฟ้าท่ีตกคร่อม
เยือ่หุม้เซลลส์ามารถคาํนวณไดจ้าก[1] 

 

(1)cell cell cellV fr E=  

 

เม่ือ V cell คือแรงดนัไฟฟ้าสูงสุดท่ีตกคร่อมท่ีเยือ่หุม้เซลล ์  f คือค่าคงท่ีท่ี
ข้ึนอยูก่บัรูปร่างของเซลล ์ rcell คือรัศมีวงนอกสุดของเยือ่หุ้มเซลล ์ และ       
E cell คือค่าความเครียดสนามไฟฟ้าท่ีเยือ่หุม้เซลล ์

Cell 
membraneBefore Field Applied

Cell 
membraneField Applied-Ion move

Suspending FluidSuspending Fluid Cell fluidCell fluid

Water
Cytoplasm

PWM f=10-40kHz
Duty=30%

PWM f=10-40kHz
Duty=30%

(ก) (ข)
 

รูปที ่1. แสดงลกัษณะของเซลส์ก่อน และหลงัการใหพ้ลัส์แรงดนัสูง 
 
ในขณะท่ีเยือ่หุม้เซลลเ์กิดรูพรุนเป็นผลใหเ้กิดการถ่ายเทระหวา่งของเหลว
ภายนอกเซลลก์บัไซโทพลาซึม(Cytoplasm) ซ่ึงเป็นของเหลวภายในเซลล ์
ทาํใหเ้ซลลเ์กิดการขยายตวัเพิ่มข้ึนนาํไปสู่การเบรกดาวน์ของเยือ่หุม้เซลล์
อนัเน่ืองมาจากความเครียดของสนามไฟฟ้า ซ่ึงรูพรุนท่ีเกิดข้ึนตอ้งมีขนาด
ใหญ่พอท่ีจะนาํไปสู่การตายของเซลล ์ซ่ึงในการสร้างพลัส์สนามไฟฟ้า
เพื่อฆ่าเช้ือไดจ้ากสมการ [2] 
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(2)cell
V

E
d

=  

 
เม่ือ V คือแรงดนัไฟฟ้าท่ีจ่ายใหก้บัขั้วอิเลก็โทรดท่ีฆ่าเช้ือ  
d คือระยะห่างระหวา่งแผน่แพลตวงกลมของขั้วอิเลก็โทรดดา้นใน (inner) 
และดา้นนอก (outer)จานแกว้ไพเร็ก 

 
2. วงจรและการออกแบบ 

การออกแบบวงจรท่ีสามารถควบคุมไดท้ั้ง ความถ่ี ความกวา้งพลัส์
และแรงดนัท่ีจะกระตุน้หมอ้แปลง โดยการออกแบบใหมี้ความปลอดภยั
และป้องกนัการเสียหายของวงจรในทุกช่วงของวงจรเช่น การเพิ่มวงจร
ของ TLP 250 เพื่อแยกกราวดข์องวงจรสญัญาณและกราวดข์องแรงดนั
ควบคุมออกจากกนัเพื่อป้องกนัการลดัวงจร การต่อฟิวส์ในส่วนท่ีสญัญาณ 
และแรงดนักระตุน้ก่อนท่ีจะเขา้สู่หมอ้แปลงเพื่อป้องกนัการลดัวงจร และ
การยอ้นกลบัของกระแสเพื่อป้องกนัวงจรไม่ใหเ้กิดการเสียหาย ในวงจร
ไดใ้ชอุ้ปกรณ์ IGBT เป็นอุปกรณ์ท่ีทนแรงดนัและกระแสไดสู้ง อีกทั้งการ
ทาํงานไดดี้ในช่วงพื้นท่ีท่ีกวา้งกวา่เม่ือเวลาในการสวติชเ์ท่ากนั ดงัแสดง
ดงัรูปท่ี 2  

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที ่2  รูปวงจรแบบสมบูรณ์ 
 

พร้อมทั้งออกแบบหมอ้แปลงความถ่ีสูงนาํมาประกอบตามรูปท่ี 2. (ข)  ท่ี
เป็นวงจรสมบูรณ์โดยมีขดลวดด้านปฐมภูมิต่อเข้าแหลงจ่ายแรงดัน
กระแสตรงและเขา้สู่ขา Drain ของ IGBT ซ่ึงทาํการต่อประกอบหมอ้
แปลงฟลายแบค็ซ่ึงจะเปรียบเหมือนการต่อโหลดใหก้บั Power Electronic 
ของชุดจ่ายกาํลงัคือ IGBT โดยจะทาํการวดัสัญญาณเม่ือมีการจ่ายแรงดนั 
DC กระตุน้การทาํงานซ่ึงจะสามารถวดัสัญญาณไดด้งัรูปท่ี 3. โดยการ
ปรับช่วงความกวา้งของพลส์ั (duty cycle) ท่ีความถ่ีต่างๆ โดยจะเป็นการ
ปรับระดับกระแสและแรงดันท่ีไหลผ่าน IGBT ซ่ึงในท่ีน้ีการให้
สนามไฟฟ้าปริมาณมากแก่ก๊าซท่ีเป็นกลาง เม่ือพลงังานส่งผ่านไปยงั

อิเล็กตรอนอิสระมากพอ จะทาํให้อิเล็กตรอนอิสระชนกบัอะตอม และทาํ
ใหอิ้เลก็ตรอนหลุดออกจากอะตอม 

   
(ก)                                              (ข) 

รูปที ่3.  (ก) สญัญาณจากขา IGBT ขณะไม่ต่อโหลด 
(ข)สญัญาณจากขา IGBT ขณะท่ีมีการจ่ายแรงดนักระตุน้ 

 
กระบวนการแตกตวัเป็นไอออน (Ionization) ซ่ึงจะเกิดข้ึนอย่าง

รวดเร็วทาํให้จาํนวนอิเล็กตรอนท่ีหลุดออกมาน้ีเพิ่มจาํนวนข้ึนอย่างมาก
ซ่ึงจะทาํใหก๊้าซแตกตวัและกลายเป็นพลาสมาจากพลัส์แรงดนัสูงตามรูปท่ี 
4. แสดงการฆ่า เ ช้ือในอาหารเหลวด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลทส์ ท่ี
ประกอบด้วยขั้ วอิเล็กโทรด 2 ขั้ ววางซ้อนกัน โดยจ่ายแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรงแบบพลัทส์ใหก้บั ขั้วหน่ึงและใหอี้กขั้วมีศกัยไ์ฟฟ้าเป็นกราวด ์
(Ground) โดยทาํการเปล่ียนวสัดุตวักลางระหว่างแผ่นขั้วอิเล็กโตรดซ่ึงมี
ค่าไดอิเลก็ทริคท่ีแตกต่างกนั 

 
 

รูปที ่4. แสดงลกัษณะของการเกิดพลาสมา (Plasma) 

ค่าคงท่ีไดอิเลก็ทริก (dielectric constant: ε) เป็นสมบติัทางไฟฟ้า 
(electrical properties) ของวสัดุ เป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงความมีขั้ว (polarity) 
ของวสัดุท่ีอุณหภูมิใดๆ ค่าคงท่ีไดอิเลก็ทริกของอาหารมีความสาํคญักบั
การออกแบบเคร่ืองจกัรอุปกรณ์แปรรูปอาหาร กระบวนการแปรรูปอาหาร 
ซ่ึงในสภาวะของการมีจานแกว้ไพเร็กอยูต่รงกลางระหวา่งแผน่อิเลก็โตรด
ซ่ึงจะเป็นการเปล่ียนแปลงของค่า Dielectric ซ่ึง Dielectric มีคุณสมบติั
เป็นฉนวน ดงันั้นวสัดุท่ีมีค่าคงท่ีไดอิเลก็ทริกสูง จดัเป็นวสัดุไดอิเลก็ทริก 
(dielectric material) มีความเป็นขั้ว (polar) สูง ตารางที ่ 1. แสดงค่าคงท่ี
ไดอิเลก็ทริกของของเหลวท่ี 25 องศาเซลเซียส 

วสัดุ Dielectric constant 
สภาวะสุญญากาศ     1 

อากาศ  1.0006 
แกว้  7.5 
นํ้า 78.5 
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สามารถกกัเกบ็ประจุไฟฟ้าไวจึ้งเป็นตวันาํไฟฟ้าไม่ดีหรือเป็นฉนวนไฟฟ้า
ค่าคงท่ีไดอิเลก็ทริกของอาหารอาหารสด เช่น ผกั ผลไม ้เน้ือสตัว ์มีนํ้าเป็น
ส่วนประกอบมีค่าคงท่ีไดอิเลก็ทริกสูงใกลเ้คียงกบันํ้า 

3. ภาชนะทดลอง 
การออกแบบชุดภาชนะทดลอง ประกอบดว้ยอีเล็กโทรด 2 ขั้ว คือ 

ขั้วบวกและขั้วลบ โดยจะตอ้งใหส้นามไฟฟ้าท่ีมาสมํ่าเสมอและไม่เกิดการ 
Breakdown ท่ีระดบัแรงดนัสูงสุดของชุด High Voltage โดยตอ้งทาํการ
สร้างพลัส์สนามไฟฟ้าประมาณ 20-30 kV/cm ซ่ึงสามารถยบัย ั้งการ
เจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรียไ์ดด้งัแสดงตามรูปท่ี 5 [3] ภาชนะทดลอง
ส่วนฐานทาํดว้ยอะคริลิคต่อกบัขั้วอิเลก็โตรด 2 ขั้ว คือขั้วบวกและขั้วลบ
ซ่ึงมีระยะห่างกนั 1.5 cm ตามขนาดของถว้ยใส่ภาชนะทดลองและ
สามารถปรับระดบัระยะไดอี้ก 4 ขั้น ขั้นละ 0.3 cm ภายนอกถูกปิดดว้ย
ท่อพีวซีีดา้นบนปิดดว้ยกระจก 

  
รูปที ่5. ภาชนะทดลอง 

 
โดยการออกแบบใหภ้ายในอยูใ่นสภาวะสูญญากาศไดด้ว้ยการใชเ้คร่ืองดูด
อากาศซ่ึงสภาวะสุญญากาศจะช่วยใหเ้กิดสภาวะ Plasma ไดโ้ดยไม่เกิด
การ Breakdown ของอากาศซ่ึงลกัษณะของบรรยากาศน้ีจะมีลกัษณะเป็นสี
ม่วง เม่ือศกัยท์างแรงดนัไฟฟ้าสูงจ่ายใหก้บัขั้วแคโทดและแอโนด ท่ีเป็น
แผน่อิเลก็โตรดท่ีวางไวอ้ยูแ่บบขนาน โดยมีวสัดุตวัอยา่งทดสอบท่ีมีนํ้า
เป็นองคป์ระกอบหลกั ซ่ึงจะมีค่า Dielectric ท่ีแตกต่างจากอากาศเป็น
ตวัอยา่งในการทดสอบ[4] 
  

3. การทดสอบพลทัส์แรงดนัสูงด้วยตวักลางต่างๆ 
การสร้างชุดกาํเนิดสญัญาณไปขบัชุดหมอ้แปลงฟลายแบค็ เพื่อใหเ้กิด

การสปาร์คแกป็ของขั้วอิเลก็โทรด 2 ขั้ว เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีการ
ใชส้นามไฟฟ้าแรงสูงมาใชใ้นการฆ่าเช้ือในอาหาร และนาํมาเปรียบเทียบ
กบัชุดสนามไฟฟ้าพลส์ัแรงดนัสูงท่ีสร้างข้ึน 

3.1 ผลการทดสอบด้วยตวักลางทีเ่ป็นอากาศ 
ผลการทดลองจากวงจรกาํเนิดสัญญาณจ่ายเขา้กบัหมอ้แปลงฟลาย

แบ็คซ่ึงสามารถปรับความถ่ีตามท่ีต้องการซ่ึงผลการทดลองท่ีสภาวะ
ระหวา่งขั้วอิเลก็โตรดห่างกนัประมาณ 0.8 cm ขณะท่ีไม่มีวตัถุตวัอยา่ง ใน
การทดสอบเป็นการทดสอบความสามารถของการจ่ายแรงดนัและการ
ปรับความกวา้งของพลัส์ ( Duty Cycle ) ท่ีความถ่ีต่างๆของการตอบสนอง
หมอ้แปลง Fly Black Transformer โดยพิจารณาค่าของ Vin และ Vout 
รวมทั้งค่าของ Duty Cycle ดงัแสดงในรูปท่ี 6. 

    
(ก)                    (ข)                                 (ค) 

รูปที ่6. แสดงแรงดนัอินพทุ-เอาทพ์ทุระหวา่งขั้วอิเลก็โตรดห่างกนั
ประมาณ 0.8 cm ขณะท่ีไม่มีวตัถุตวัอยา่ง 

 
จากผลการศึกษาออกแบบจะพบวา่การปรับค่าความกวา้งพลัส์หรือ Duty 
Cycle นัน่จะส่งผลต่อระดบัของกระแสเอาทพ์ตุและผลการตอบสนอง
ความถ่ี 15 -20 kHz นัน่จะใหป้ระสิทธิภาพไดดี้อีกทั้งการเปล่ียนแปลงของ
แรงดนัไฟฟ้าสูงจะข้ึนอยูก่บัแรงดนั Input 
 

3.2 สภาวะทีม่จีานแก้วไพเร็กอยู่ระหว่างขั้วอเิลก็โตรด 
การทดสอบในสภาวะที่ มีจานแก้วไพเร็กขั้นอยู่ระหว่างแผ่นขั้ ว

อิเล็กโตรดนั่นจะส่งผลต่อค่าสนามไฟฟ้าซ่ึงจะทาํให้ระดบัปริมาณทาง
กระแสท่ีใชน้ัน่ลดตํ่าลงเม่ือเปรียบเทียบกบักรณีท่ี Dielectric เป็นอากาศ
แต่สภาวะในขณะท่ีระดบัแรงดนัท่ีทาํใหส้นามไฟฟ้าสูงนัน่จะยงัคงข้ึนอยู่
กบัค่าของความกวา้งพลัส์แรงดนัอินพุต ในสภาวะท่ีมีจานแกว้ไพเร็กวาง
ขั้นอยู่ระหว่างแผ่นขั้วอิเล็กโตรด นัน่จะส่งผลต่อค่าสนามไฟฟ้าซ่ึงจะทาํ
ให้ระดบัปริมาณทางกระแสท่ีใชน้ั่นลดตํ่าลง เม่ือเปรียบเทียบกบักรณีท่ี 
Dielectric เป็นอากาศแต่สภาวะขณะท่ีระดบัแรงดนัท่ีทาํใหส้นามไฟฟ้าสูง
จะยงัคงข้ึนอยูก่บัค่าของความกวา้งพลัส์แรงดนัอินพตุดงัแสดงในรูปท่ี 7. 

    
(ก)                    (ข)                                  (ค) 

รูปที ่7. แสดงแรงดนัอินพทุ-เอาทพ์ทุระหวา่งขั้วอิเลก็โตรดห่างกนั
ประมาณ 0.8 cm ขณะท่ีมีจานแกว้ไพเร็กอยูร่ะหวา่งขั้วอิเลก็โตรด 

 
3.3 สภาวะทีม่วุ้ีนอยู่ในจานแก้วไพเร็กอยู่ระหว่างขั้วอเิลก็โตรด 

ในกรณีท่ีใชถ้ว้ยแกว้และมีวุน้ตวัอยา่งอยูใ่นถว้ยนัน่หมายความว่าค่า 
Dielectric ให้เกินสองส่วนคือแกว้และนํ้ าวุน้ซ่ึงจากการทดสอบจะพบว่า
ในกรณีผลของการให้แรงดนัอินพุทท่ีเพิ่มข้ึนและระดบัของความกวา้ง
พลัทส์จะช่วยให้การจ่ายกระแสของ IGBT นัน่ลดตํ่าลง แต่กระนั้นก็ตาม
การเกิดข้ึนของสนามไฟฟ้าท่ีแรงดนัสูงกระแสตรง และท่ีระดบัความถ่ีท่ี
เหมาะสมจะทาํใหก้ารเกิดพลาสมาไดใ้นระดบัท่ีดีดงัแสดงในรูปท่ี 8.[5] 
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(ก)                    (ข)                                    (ค) 

รูปที ่8. แสดงแรงดนัอินพทุ-เอาทพ์ทุระหวา่งขั้วอิเลก็โตรดห่างกนั
ประมาณ 0.8 cm ขณะท่ีมีวุน้อยูใ่นถว้ยแกว้ระหวา่งขั้วอิเลก็โตรด    
  
ผลการทดลองของแรงดนั Output ท่ีไดม้าจากการทดลองในสภาวะต่างๆ
นัน่เม่ือเปรียบเทียบดูแลว้ปริมาณค่าของแรงดนั output ท่ีไดม้านัน่จะมาก
หรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่งประกอบกนั เช่น แรงดนั Input ความถ่ี 
Duty Cycle และค่า Dielectric 

 

4. การทดสอบกบัอาหาร 
การทดสอบกบันมสดและวุน้มนัฝร่ังโดยการนาํเอาอาหารตวัอยา่งใส่

ไวใ้นถว้ยแกว้เอาไปวางไวร้ะหว่างขั้วอิเล็กโตรดของชุดภาชนะทดลอง 
ซ่ึงระยะห่างของขั้วอิเลก็โตรดห่างกนั 0.8 cm โดยการจ่ายแรงดนักระตุน้ 
(Vin) ท่ี 45-50 VDC ,ความถ่ีท่ี 15 kHz , Duty Cycle  30 % ทาํการดูด
อากาศซ่ึงในสภาวะสูญญากาศอิเลก็โตรดวิ่งเขา้หากนัไดดี้กวา่ ใชเ้วลาการ
ทดสอบประมาณ 5 นาที ซ่ึงแรงดนัท่ีผ่านขั้วอิเลก็โตรด (Vout) ประมาณ 
8-10 kV จากการทดลองเม่ือนาํอาหารท่ีไดท้ดลองกบัท่ีไม่ผา่นการทดลอง
น้ี เก็บไว้ในสภาวะอุณหภู มิห้องปกติเป็นเวลา  5 วัน [6] เ ม่ือนํามา
เปรียบเทียบกนัอาหารท่ีไม่ไดผ้่านการทดลองมีอาการแหง้ เน่าเสีย และมี
กล่ินเหม็นมากกว่าท่ีไดผ้่านการทดลองสามารถสังเกตุจากความแตกต่าง
ไดด้งัรูปท่ี 9. (ก) (ข) และ (ค) ของวุน้มนัฝร่ัง และ รูปท่ี 9. (ก) (ข) และ (ค) 
ของวุน้นมสด 

     
                  (ก)                                 (ข)                             (ค) 
รูปที ่9. ผลการทดลองกบัวุน้มนัฝร่ัง (ก) ก่อนการทดลอง   (ข) ไม่ผา่นการ

ทดลองเม่ือผา่นไป 5 วนั (ค) ผา่นการทดลองเม่ือผา่นไป 5วนั 
 

     
(ก)                   (ข)                                  (ค) 

รูปที1่0. ผลการทดลองกบัวุน้นมสด (ก) ก่อนการทดลอง   (ข) ไม่ผา่นการ
ทดลองเม่ือผา่นไป 5 วนั (ค) ผา่นการทดลองเม่ือผา่นไป 5 วนั 

5. สรุป 
การวจิยัน้ีไดท้าํการออกแบบวงจรที่ควบคุมทั้ง ความถ่ี ความกวา้ง

พลัส์และแรงดนัโดยปรับแรงดนั Input กระตุน้ใหมี้แรงดนั Output ท่ีขั้ว
อิเลค็โตรดเพื่อสร้างสนามไฟฟ้าพลัส์แรงดนัสูงท่ีสมํ่าเสมอซ่ึงสามารถ
ยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย ์ โดยการนาํเอาอาหารตวัอยา่งวาง
อยูร่ะหวา่งขั้วอิเลก็โตรด โดยการจ่ายแรงดนักระตุน้ท่ี 45-50 VDC ความถ่ี
ท่ี 15 kHz โดยมี Duty Cycle ท่ี 30 % ท้ิงไว ้ 5 วนั พบวา่การใชพ้ลัส์
สนามไฟฟ้าแรงดนัสูงสามารถกาํจดัเช้ือจุลินทรียไ์ด ้ ซ่ึงทราบไดจ้ากการ
เปล่ียนแปลงของการเน่าเสียของอาหารท่ีชา้ลงกวา่ปกติ 
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บทคัดย่อ 
      บทความนี้น าเสนอการพัฒนาเครื่องอบไฟฟ้าชนิดรังสีอินฟราเรดช่วง
ไกลแบบระบบปิดที่ใช้วิธีการอบแบบแผ่รังสีความร้อนท างานร่วมกับ
เครื่องก าจัดความชื้นและการน าความร้อนที่ถูกระบายทิ้งป้อนกลับมาให้
เครื่องอบไฟฟ้า โดยเพ่ิมความร้อนของลมป้อนกลับ เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ของเครื่องอบไฟฟ้าที่น าเสนอจึงท าการอบวัตถุจริง และน าผล
การทดสอบที่ได้เปรียบเทียบกับระบบเดิม  จากผลการทดสอบพบว่า
เครื่องอบไฟฟ้าที่ท าการพัฒนามีข้อดี ทั้งในด้านการใช้พลังงานที่ลดลง 
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบลดลง และค่าประสิทธิผลสูงขึ้น 

Abstract 
This paper proposes the development of far infrared rays electric 

oven with closed loop system. The system comprises of a radiated heat 
unit and a humidity elimination unit. To improve the later, temperature 
of the exhausted wind is increased by heat exchanger. To verify the 
advantage of the proposed method, the authentically dehydrated foods 
are investigated. The experimental results of the developed oven are 
compared with those of the conventional one. The results evidently show 
that the system with the proposed technique provides better 
characteristics in terms of decreasing energy consumption, reducing 
dehydrated time, and increasing effectiveness. 

Keywords: infrared rays electric oven, closed loop system, humidity 
reduction, heat pump. 

1. บทน า 
การประยุกต์ใช้รังสีอินฟราเรดที่มีคุณสมบัติเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

สามารถทะลุลวงเข้าไปยังวัตถุ เพื่อกระตุ้นโมเลกุลของน้ าเกิดสั่นสะเทือน
และ เกิดการกระจายความร้อนอย่ างสม่ า เสมอภายในวัตถุ  โดย
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ เพ่ือพัฒนาเครื่องอบไฟฟ้าอินฟราเรดช่วง
ไกลแบบระบบปิด  จึงได้น าวิธีการอบแห้งแบบปั๊มความร้อนร่วมกับรังสี
อินฟราเรดช่วงไกลมาศึกษาในงานวิจัยนี้โดยการเปรียบเทียบกับการ
อบแห้งด้วยลมร้อนซึ่งเป็นแบบวิธีเดิม เพ่ือลดระยะเวลาในการอบแห้ง
ด้วยวิธีแบบผสมผสาน 

2. เครื่องอบไฟฟ้าแบบระบบปิด 
2.1 การพฒันาเครื่องอบไฟฟ้าแบบระบบปิด 

จากผลงานวิจัยที่ผ่านมาเครื่องอบไฟฟ้าอินฟราเรดช่วงไกลแบบเดิม 
ยังมีข้อเสีย เนื่องจากการน าความร้อนกลับมาใช้ยังไม่สม่ าเสมอกับระบบ 
[1] จากการพัฒนาเครื่องอบไฟฟ้าแบบระบบปิดจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการ
รักษาอุณหภูมิเพ่ือให้มีการสูญเสียความร้อนน้อยที่สุด เครื่องอบไฟฟ้า
แบบรังสีอินฟราเรดช่วงไกลแบบระบบปิดนี้ออกแบบให้มีการหมุนเวียน
ลมร้อนกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งได้มีการออกแบบการให้ความร้อนก่อนกลับเข้า
เครื่องอบไฟฟ้าแบบการถ่ายเทความร้อนจากท่อปั๊มร้อนของระบบท า
ความเย็น โดยอุปกรณ์ดังกล่าวได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้โดยการถ่ายเทความ
ร้อนให้กับท่อลมกลับเข้าเครื่องอบไฟฟ้าในรูปแบบการถ่ายเทพลังงาน
ความร้อนจากปั๊มร้อน จากการค านวณ [2] ความสามารถให้ความร้อน

พ้ืนที่มีค่าเท่ากับ 760.8 W/m2  ที่อุณหภูมิ 48.55 ˚C ซึ่งเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้ความร้อนกับเครื่องอบไฟฟ้า ดังรูปที่ 1  การเลือก
ฉนวนความร้อนจ าเป็นต้องค านึงถึงค่าสภาพน าความร้อนของวัสดุฉนวน 
(K-factor) และค่าของสภาพความต้านทานความร้อนของฉนวน (R)ใน
การออกแบบนี้คือฉนวนใยหิน  เนื่องจากอุณหภูมิใช้งานของเครื่องอบอยู่
ในช่วง 30-100˚C ซึ่งอยู่ในอุณหภูมิกลางเหมาะกับการใช้ฉนวนใยหินซึ่ง
มีค่าปริมาณความร้อนที่สูญเสียต่อ 1 ชั่วโมงต่อพ้ืนที่แผ่นผิวราบ 1 ตาราง
เมตร เท่ากับ 43.34 kcal/  การควบคุมความชื้นโดยอาศัยมอเตอร์พัด
ลมเป็นตัวขับปล่อยความชื้นผ่านปล่องระบายความชื้น โดยผ่านชุดก าจัด
ความชื้นแบบระบบปิด เครื่องก าจัดความชื้น มีชุดตรวจจับอุณหภูมิภายใน
เพื่อควบคุมการท างานของปั๊มร้อนให้เป็นไปตามต้องการ นอกจากนั้นยัง
ได้ปรับปรุงการถ่ายเทความร้อนในระบบหมุนเวียนกลับ เพ่ือน าเอาความ
ร้อนจากชุดคอนเดนเซอร์มาให้ความร้อนกับลมก่อนไหลเข้าตู้อบดังแสดง
ในรูปที่ 2 

2.2 การเลือกวัสดุและอุปกรณ์ชุดก าจัดความช้ืน 
การหาขนาดของคอมเพรสเซอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของระบบ 

จะพิจารณาจากค่า Enthalpy ของระบบ ที่ได้จากแผนภูมิ Psychometric 
Chart [3]  แสดงความสัมพันธ์ ดังสมการที่ (1) 
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เมื่อก าหนดให ้

inh  คือ เอนทาลปีของลมย้อนกลับหน่วย Btu/lb 
outh   คือ เอนทาลปีของลมจ่ายออก หน่วย Btu/lb 

outV   คือปริมาณจ าเพาะของลมจ่ายออกหน่วย ft
3/lb 

Q  คือ ความสามารถของระบบหน่วย Btu/hr 

FRV  คือ Volumetric Flow Rate หน่วย CFH 
 

 
รูปที ่1. เครื่องอบไฟฟ้าแบบระบบปิด 

 

 
 

รูปที ่2.  พัฒนาการถ่ายเทความร้อนในระบบหมุนเวียนกลับ 

 

 
 

รูปที่ 3.  Psychometric Chart 

จาก Psychometric Chart ดังรูปที่ 3 ถูกน ามาใช้เพ่ือค านวณหาขนาดของ
คอมเพรสเซอร์ ถ้าก าหนดให้อุณหภูมิขาเข้ามีค่าเท่ากับ 176 °F จะได้ 

inh = 68.8 Btu/lb และ
outV  = 15.6 ft3/lb และอุณหภูมิขาออกเท่ากับ 

147.2 °F จะได้ outh = 27.6 Btu/lb ถ้าก าหนดให้
FRV = 183 CFH จะได้

พิกัดคอมเพรสเซอร์เท่ากับ 483.3 BTU/hr หรือ 141.64 W เพ่ือน ามาใช้ใน
การท าความเย็น การเลือกใช้คอมเพรสเซอร์จริงจะเลือกขนาดที่ใกล้เคียง
ที่สุดที่มีขายในท้องตลาดซึ่งมีขนาด 860 BTU/hr  หรือ 252 W (1/4 HP) 

2.3 ชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 
การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของเครื่องอบไฟฟ้าแบบระบบปิด

นั้น มีการตรวจวัดอุณหภูมิโดยการใช้ Thermocouple sensor ส่วนการ
ควบคุมความชื้นมีการตรวจวัดด้วย Humidity sensor โดยการส่งสัญญาณ
กระแสระหว่าง 4 – 20 mA มายังส่วนคอนโทรล CEMA CM34 และท า
การประมวลผลในโหมด PID Control เพื่อควบคุมการท างานของฮีตเตอร์ 
และมอเตอร์พัดลม มีการแสดงผลพารามิเตอร์อุณหภูมิและความชื้นผ่าน
ทางจอ LCD  ในส่วนการควบคุมอุณหภูมิใช้ Temperature Sensor ในการ
ตรวจวัดและส่งสัญญาณแรงดันมายังส่วนส่วนควบคุมอุณหภูมิของ 
CEMA CM34 เพื่อประมวลผลที่วัดได้จากตู้ควบคุมอุณหภูมิ เปรียบเทียบ
กับอุณหภูมิที่ก าหนด แล้วส่งสัญญาณควบคุมการท างานของฮีตเตอร์ ซึ่ง
แสดงการขั้นตอนการท างานดังรูปที่ 4  
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รูปที่ 4. บล็อกไดแกรมการท างานของระบบ 

 

3. วงจรการทดสอบและผลการทดสอบ 
3.1 วงจรการทดสอบ 

การทดสอบเครื่องอบไฟฟ้าชนิดรังสีอินฟราเรดช่วงไกลแบบระบบ
ปิดที่น าเสนอ มีการวัดความสามารถการกระจายความร้อน และความชื้น
ภายในเครื่องอบไฟฟ้า  โดยท าการติดตั้งชุดตรวจจับอุณหภูมิและความชื้น
ที่ต าแหน่งต่างๆ เพ่ือติดตามผลการเปลี่ยนแปลงภายในตู้อบไฟฟ้าชนิด
อินฟราเรดช่วงไกลแบบระบบปิด เครื่องอบไฟฟ้าแบบรังสีอินฟราเรดช่วง
ไกลประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกคือ เครื่องอบไฟฟ้า ควบคุมการท างาน
โดยใช้ CEMA CM34 ประมวลผลใช้โหมดการควบคุมแบบ PID และลด
ความชื้นภายในเครื่องอบไฟฟ้าโดยใช้มอเตอร์พัดลมเป็นตัวขับปล่อย
ความชื้นผ่านปล่องโดยตรง ท าให้ความร้อนบางส่วนสูญเสียไปกับ
ความชื้น ส่วนที่สอง คือ เครื่องก าจัดความชื้น  น าความชื้นในระบบออก 

Heat Exchanger 

Paper ID 1249

D33

Toshiba
บทความดีเด่น



บทความวิจัย –วิชาการ                                                                                         
การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครัง้ที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้โลกมีสันติสุข   
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand  
 

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ 

แต่น าลมร้อนกลับเข้าสู่เครื่องอบไฟฟ้า การเก็บข้อมูลทางไฟฟ้าใช้ Power 
meter WT200 ติดตั้งในต าแหน่งต่าง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 5 แต่ละหมายเลข
มีรายละเอียดดังนี้ คือ (1) ห้องอบแห้งอินฟราเรดช่วงไกล, (2) ห้องก าจัด
ความชื้น, (3) อีแวปปอเรเตอร์, (4) ส่วนที่พัฒนาเพ่ิม: Heat exchanger, (5) 
ปั๊มร้อน, (6) วาล์วลดความดัน, (7) คอนเดนเซอร์, (8) และ (9) Power 
meter WT200 Yokogawa, (10) Temperature and humidity controller, 
(11) Temperature display, (12) โบว์เวอร์เป่าลม, (13) Input temperature 
sensor (14) Output temperature sensor, (15) Temperature and humidity 
sensors, (16) วาล์วเดรนน้ าทิ้ง, (17) พัดลมระบายความชื้น 
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รูปที่ 5. เครื่องอบไฟฟ้าแบบระบบปิด และต าแหนง่การวัดค่าทางไฟฟ้า 
 
 

3.2 ผลการทดสอบ 
เพ่ือพิสูจน์ให้เห็นถึงประโยชน์ของวิธีที่น าเสนอ จึงท าการทดสอบ

อบแห้งวัตถุจริง 2 ชนิด คือ มะเขือเทศแช่อ่ิม และเห็ดหูหนูสด โดยท าการ
ทดสอบวัตถุทั้งสองชนิดภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน คือ น้ าหนักที่ใช้ก่อนอบ
เท่ากัน 2000 กรัม และความชื้นสุดท้ายของวัตถุแต่ละชนิดเท่ากัน ได้
ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ และความชื้นของการอบมะเขือเทศแช่อ่ิม 
และเห็ดหูหนูสด เป็นดังรูปที่  6 และ 7 ตามล าดับ จากรูปจะเห็นว่า
เครื่องอบไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้น สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ตลอดการ
ทดลองท าให้การลดลงของความชื้นของวัตถุเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ และ
ใช้ เวลาในการอบแห้งน้อยกว่าเครื่องอบไฟฟ้าแบบเดิม และเมื่อ
เปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆ ที่ได้จากการอบ ได้ข้อมูลเป็นดังตารางที่ 1 
จากตารางจะเห็นว่าเครื่องอบไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นใช้พลังงานน้อยกว่า และ
ให้ค่าประสิทธิผลที่มากกว่าเครื่องอบไฟฟ้าแบบเดิม หลังจากนั้นน าข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อค านวณหาความสามารถน าความร้อนกลับมาใช้พบว่า 
เครื่องอบไฟฟ้าที่ พัฒนาขึ้นสามารถน าความร้อนกลับมาใช้ใหม่ได้
ประมาณ 80% เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องอบไฟฟ้าแบบเดิมซึ่งสามารถน า
ความร้อนกลับมาใช้ใหม่ได้เพียงประมาณ 60% 

 

4. สรุปผล 
จากการออกแบบและพัฒนาเครื่องอบไฟฟ้าชนิดอินฟราเรดช่วงไกล

แบบระบบปิดซึ่งได้ท าการเปรียบเทียบกับเครื่องอบไฟฟ้าแบบเดิมโดยท า
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการให้ความร้อนและพลังงานกับเครื่องอบไฟฟ้า
แบบเดิม ท าให้การอบแห้งของเครื่องอบไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นสามารถลด
ระยะเวลาการอบแห้งลงได้ และสามารถน าความน าร้อนกลับมาใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 

 
 

รูปที ่6. ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ และความชื้นของการอบมะเขือเทศแชอ่ิ่มของระบบเดิมเปรียบเทียบกับระบบที่น าเสนอ 
 

Time 2.08 Hr 
Humidity12%RH 

Time 2.32 Hr 
Humidity12%RH 
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รูปที ่7. ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ และความชื้นของการอบเห็ดหูหนูสดของระบบเดิมเปรียบเทียบกับระบบที่น าเสนอ 

 
ตารางที่ 1. เปรียบเทียบผลการทดสอบอบวัตถุ 

 

ชนิดของผลิตภัณฑ์ เงื่อนไข 
พลังงานที่ใช้ (kWh) เวลา (S) ความช้ืน (%RH) น้ าหนักหลงัอบแห้ง (g) 

 
ประสิทธิผล (g/ kWh) 

แบบเดิม แบบที่น าเสนอ แบบเดิม แบบที่น าเสนอ แบบเดิม แบบที่น าเสนอ แบบเดิม แบบที่น าเสนอ แบบเดิม แบบที่น าเสนอ 

  
เวลาเท่ากัน 3.15 3.23 300 300 16 15 1130 840 276.19 359.13 

มะเขอืทศเทศ 

แช่อิ่ม ความช้ืน 
5.29 5.55 124.8 139.2 12 12 1100 720 170.13 230.63 

  เท่ากัน 

  
เวลาเท่ากัน 4.21 4.08 300 300 10 15 240 180 418.05 446.08 

เห็ดหูหนูสด 

 
ความช้ืน 

8.43 5.546 182.4 121.2 9 9 200 160 213.52 331.53 
  เท่ากัน 

 

หมายเหตุ  ประสิทธิผล = (น้ าหนักก่อนอบ-น้ าหนักหลังอบ) / พลังงานที่ใช้ 
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บทคัดยอ 

การจําแนกภาพดอกกลวยไมรองเทานารีโดยอาศัยการวิเคราะหภาพ
จากคุณสมบัติที่แสดงอยูภายในภาพน้ันสามารถชวยใหการสืบคนภาพมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และชวยลดชองวางทางความหมายท่ีมักเกิดขึ้นใน
การใชคําในการคนหาภาพ สําหรับงานวิจัยที่เก่ียวของกับการจําแนกภาพ
ดอกไมโดยสวนใหญนั้น มักใชทําการจําแนกดอกไมหลายชนิดท่ีอยูตาง
วงศหรือตางสกุลกัน ซึ่งมักมีความแตกตางของภาพดอกอยางชัดเจน แต
ไมคอยไดมีการเจาะจงลงไปท่ีพืชดอกในวงศหรือสกุลเดียวกัน ในงานวิจัย
นี้เสนอวิธีการจําแนกดอกไมในสกุลเดียวกัน คือ กลวยไมรองเทานารี โดย
ทําการทดลองกับภาพถายหนาตรงของดอกกลวยไมสกุลรองเทานารีที่
ไดรับความนิยมในประเทศไทยจํานวน 8 สายพันธุ ซึ่งการจําแนกพิจารณา
จากลักษณะพื้นฐานท่ีสําคัญภายในภาพท่ีมองเห็น (Visual Features) จาก
คุณลักษณะสําคัญเก่ียวกับสี (Color) คุณลักษณะสําคัญเก่ียวกับรูปราง 
(Shape) และคุณลักษณะสําคัญเก่ียวกับพื้นผิว (Texture) ผลการทดลอง
โดยใชโครงขายประสาทเทียมสามารถจําแนกไดถูกตองรอยละ 95.625 

Abstract 
Classifying Paphiopedilum images using visual contents improves 

the efficiency of indexing and retrieval system by reducing the semantic 
gap. This research presents techniques to help develop such content-
based image retrieval by proposing methods to classify images of 
Paphiopedilum orchid flowers using selected visual contents 
automatically extracted from the images. There have been many 
research works trying to classify flowers in various families which have 
obviously different visual characteristics. Hence, this research focuses 
on classifying different orchid species in only one family Paphiopedilum. 
A set of visual features color-based, shape-based, and texture based are 
defined. The experiments are conducted using color photos of eight most 
popular species of Thai Paphiopedilum orchids. The classification 
accuracy by ANN is 95.625 percent. 

Keyword: Paphiopedilum, Image Classification, Classification using 
visual content 

 

1. บทนํา 
ประเทศไทยเปนประเทศหน่ึงท่ีมีทรัพยากรกลวยไมมากท่ีสุดในโลก 

[1] ซึ่งกลวยไมรองเทานารีหรือรองเทาแตะนารี (Lady’s Slipper) เปน
กลวยไมสกุลหนึ่งในประเทศไทยที่มีผูใหความสนใจนิยมนํามาเพาะเลี้ยง 
ปรับปรุงพันธุและขยายพันธุเปนอยางมากโดยกลายเปนสินคาสงออกที่
สําคัญมากอยางหน่ึง ดวยเหตุนี้จึงมีผูตองการแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา
คนควาขอมูลเพิ่มเติมท่ีสะดวกและรวดเร็ว เชน การคนควาผานทาง
อินเทอรเน็ตโดยการใสคําหลัก (Key Word)  ซึ่งตองเปนขอความที่
เก่ียวของกับสิ่งท่ีตองการคนหาเพ่ือใหไดขอมูลตามความตองการ แตใน
กรณีที่ผูคนควาตองการใสขอมูลในลักษณะที่เปนภาพ เนื่องจากปญหา
ทางดานชองวางระหวางความหมาย (Semantic Gap) ของการใชคําในการ
คนหาภาพ หากผูคนควาสามารถใชภาพตนฉบับเปนตนแบบในการคนหา 
(Query) ภาพท่ีมีลักษณะเหมือนกับภาพตนฉบับมากท่ีสุดได อาจชวยใหผู
คนควาไดผลลัพธของภาพตามท่ีตองการมากขึ้น 

ดังน้ันในบทความนี้ เปนการศึกษาและพัฒนาระบบตนแบบการ
จําแนกภาพดอกกลวยไมรองเทานารี 8 สายพันธุ (Species) โดยใชการ
พิจารณาคาคุณลักษณะภายในเน้ือหาของภาพ (Contents) เชน ดานสี 
(Color) ดานรูปราง (Shape) ดานพื้นผิว (Texture) ซึ่งเปนสวนสําคัญใน
การใชขอมูลที่มีอยูในภาพนํามาเปนเกณฑในการจําแนกสายพันธุของ
กลวยไมรองเทานารี 

สวนตอไปของบทความน้ีประกอบดวยหัวขอที่  2 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
หัวขอที่ 3 วิธีการดําเนินการวิจัย หัวขอที่ 4 ผลการวิจัย และหัวขอที่ 5 สรุป
ผลการวิจัย 

2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
งานวิจัยที่ เก่ียวของกับการจําแนกดอกไมนั้นสามารถแบงวิธีการ

จําแนกออกเปน 2 สวนใหญคือการจําแนกดอกไมโดยใชขอมูลจากผูใช
ปอนขอมูลเขาไป และการจําแนกดอกไมโดยใชคุณลักษณะสําคัญท่ีระบบ
หามาโดยอัตโนมัติ   

การจําแนกดอกไมโดยการใชขอมูลจากผูใชตองปอนขอความ (Text-
based) เขาไปเพื่อใชในการคนหา เชน งานวิจัย [2] นําเสนอระบบ
ผูเชี่ยวชาญที่ทําการจําแนกกลวยไมสกุลหวายของไทย ซึ่งระบบจะทําการ
ตรวจสอบกับขอมูลในฐานขอมูลเดิมและแสดงผลลัพธออกมาวากลวยไม
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นั้นเปนชนิดใด ตัวอยางของขอมูลไดแกชวงเดือนที่ออกดอก ลักษณะใบ
ราก และดอกเปนตน โดยผูใชตองใสขอมูลลงไปจํานวนมากเพ่ือใหระบบ
มีขอมูลที่จะใชในการพิจารณาอยางเต็มท่ีและเมื่อทําการประมวลผลจาก
ความสําคัญของสวนตางๆของกลวยไมแลวพบวาลักษณะของดอกมีผลตอ
การจําแนกได 49 เปอรเซ็นต 

 สําหรับการจําแนกดอกไมโดยใชคุณลักษณะท่ีระบบหามาโดย
อัตโนมัติ (Content-besed) สวนใหญมักทําการจําแนกภาพดอกไมหลาย
ชนิดที่อยูคนละสกุลกัน เชนงานวิจัย [3] นําเสนอวิธีการจําแนกดอกไม 17 
สกุล เชน ดอกแดนดิไลอัน (Dandelion)  ดอกเดซี (Daisy) ดอกทิวลิป 
(Tulip) เปนตนโดยใชคาคุณลักษณะทางดานสี รูปรางและลักษณะพื้นผิว
ของดอกไมนั้นๆโดยมีการพิจารณาคาคุณลักษณะหลายอยางรวมกัน ซึ่ง
ใหผลลัพธของการคนหาไดดีกวาการใชเพียงคาคุณลักษณะเดียว และ
งานวิจัย [4] นําเสนอวิธีการจําแนกลักษณะดอกไมของไทย 20 สกุล เชน 
ดอกดาวเรือง ดอกชบา ดอกแคทรียา เปนตน โดยใชวิธีการจําแนกดวยการ
วัดคาระยะทางท่ีใกลที่สุด (Minimum Distance) ซึ่งพิจารณาคาคุณลักษณะ
ของดอกไมจากสี จํานวนกลีบดอก ขนาด และทําการแบงภาพออกเปน 8 
สวนเพื่อหาสวนของเกสร สําหรับงานวิจัยที่จําแนกดอกกลวยไมรองเทา
นารี [5] นําเสนอวิธีการจําแนกประเภทดอกกลวยไมรองเทานารีจํานวน 5 
สายพันธุโดยใชการพิจารณาจากชุดคุณลักษณะสําคัญที่สามารถมองเห็น
ไดจากภาพ ซึ่งภาพที่ใชเปนภาพหนาตรงท่ีสามารถเห็นดอกชัดเจน ผลการ
ทดลองโดยการใชโครงขายประสาทเทียมสามารถจําแนกไดถูกตอง 90.5 
เปอรเซ็นต 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
การจําแนกภาพดอกกลวยไมรองเทานารีแปด 8 สายพันธุที่ไดรับ

ความนิยมไดแก รองเทานารีฝาหอย  รองเทานารีเหลืองตรัง  รองเทานารี
เหลืองปราจีน  รองเทานารีขาวสตูล  รองเทานารีเหลืองกระบ่ี  รองเทานารี
คางกบ  รองเทานารีเหลืองเลย และรองเทานารีปกแมลงปอ โดยแตละ
ชนิดมีลักษณะดังนี้ [6-7] 

รองเทานารีฝาหอย ลักษณะดอกเปนทรงกลม และงุมมาดานหนา 
กลีบดอกมีสีพื้นสีขาวและมีลายเปนสีมวงแดงจุดแตมอยูทั่วดอกรูปทรง
โดยรวมคลายรูปหัวใจกลับที่ปลายกลีบดอกดานลางท้ัง 2 ขางมักจะมีรอย
หยักเขาไปเล็กนอย 

รองเทานารีเหลืองตรัง ดอกมีทั้งสีครีม สีเหลือง สีขาว มีลายสีมวง
แดงถึงมวงนํ้าตาลเรียงกันเปนแถวกระจายอยูทั่วดอกหรือบางดอกอาจเปน
ลายตอเนื่องกันและกลีบดอกจะมีลักษณะคอนขางกลม 

รองเทานารีเหลืองปราจีน พื้นดอกเปนสีเหลืองท้ังดอก มีลักษณะทรง
รี แตเมื่อบานเต็มท่ีดอกจะมีลักษณะเปนกลม กลีบดอกมีลักษณะงุมมา
ดานหนา และมีจุดประสีมวงแดงกระจายอยูทั้งดอก  

รองเทานารีขาวสตูลหรือรองเทานารีดอกขาว ดอกเปนสีขาวท้ังดอก 
ซึ่งกลีบมีลักษณะแผออกและปลายหยัก เมื่อบานเต็มท่ีจะมีลักษณะเปน
ทรงกลมกลีบหนางุมมาดานหนา โคนกลีบมีจุดประสีมวงเขมเล็กนอยโล
จะมีสีขาวสวนตรงกลางเปนรองและมีแตมสีเหลืองเขม 

รองเทานารีเหลืองกระบ่ี กลีบบนจะมีริมสีขาวสวนก่ึงกลางมีสีเหลือง 
อมเขียวและมีจุดแตมสีน้ําตาลเขม กลีบนอกลางขนาดใกลเคียงกับกลีบ
นอกบนและมักมีสีเขียว กลีบดอกเปนสีเหลืองอมนํ้าตาลท่ีกลางกลีบมีเสน
สีน้ําตาล กลีบจะเปนมันและงุมมาดานหนาท่ีโคนกลีบมีจุดแตมสีน้ําตาล
กระเปาจะมีสีเหลืองอมนํ้าตาล 

รองเทานารีคางกบ กลีบนอกบนบิดเล็กนอย สีขาว และเสนร้ิวสีเขียว
จํานวนมาก ปลายร้ิวสีมวง มักบิดและหอไปดานหลัง โคนกลีบมีสีเขียว
เร่ือ ขอบกลีบบนมีไฝสีน้ําตาลแดง และมีขนยาวปกคลุม กระเปามีสีมวง
แดง และเสนรางแหสีน้ําตาลแดง 

รองเทานารีเหลืองเลย กลีบนอกบนมีสีเหลืองอมเขียวหรือเขียวออนมี
จุดสีน้ําตาลมวงจํานวนมากโคนกลีบมีสีเหลือง และมีจุดประสีน้ําตาลอม
เหลือง ปลายกลีบมีสีชมพูและบิดเล็กนอย ขอบกลีบมีลักษณะยนเปนคล่ืน 
กระเปามีสีเหลืองและจุดประมวงกระจายอยูทั่ว 

รองเทานารีสุขะกูลหรือรองเทานารีปกแมลงปอ กลีบนอกบนมีสีขาว
และเสนร้ิวสีเขียวจํานวนมาก กลีบดอกสีเขียวออนอยูในแนบระนาบมีเสน
ร้ิวสีเขียวและจุดสีมวงแดงกระจายท่ัวกลีบดอก กระเปาสีเขียวและมีเสนสี
มวงแดงโลสีขาวคลายรูปเกือกมา 

การจําแนกภาพดอกกลวยไมรองเทานารีสามารถแบงขั้นตอนในการ
ดําเนินงานดังรูปที่ 1 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1. ขั้นตอนของการดําเนินงาน 

3.1 การรวบรวมภาพและการแบงสวนภาพอยางมีความหมาย 
(Image Acquisition & Segmentation) 

การเก็บรวบรวมภาพดอกกลวยไมรองเทานารีสายพันธุแททั้ง 8 สาย
พันธุ ซึ่งรวบรวมมาจากการถายภาพตามการประกวดกลวยไม หรือการจัด
นิทรรศการกลวยไม  อินเทอรเน็ตและหนังสือ และไดผานการตรวจสอบ
จากผูเชี่ยวชาญทางดานการเพาะเล้ียงกลวยไมรองเทานารี ซึ่งลักษณะของ

Paphiopedilum 

Image Acquisition & Segmentation 

Classification 

Training & Testing 

Feature Extraction 

Color-based features 

Shape-based features 
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ภาพเปนภาพถายดอกเดี่ยว ดานหนาตรงสามารถเห็นดอกไดชัดเจน โดย
เก็บไฟลภาพในรูปแบบของ JPEG ขนาดความกวาง (width) 400 pixels
จํานวนสายพันธุละ 40 ภาพ รวมท้ังหมด 320 ภาพ  

การแบงสวนของภาพน้ันจะแยกสวนของภาพพื้นหลัง (background) 
โดยทําการปรับสีพื้นหลังใหกลายเปนสีดํา (คาเปน 0)  และสวนของวัตถุที่
สนใจ (Foreground) คือภาพดอกกลวยไมที่จะนําไปจําแนกตอไป 

3.2 การแยกคุณลักษณะสําคัญ (Feature Extraction) 
การหาคุณลักษณะสําคัญ (Features) จะพิจารณาคาคณุลักษณะสําคัญ

ภายในเน้ือหาของภาพ (Contents) ดังนี้  

3.2.1 คุณลักษณะสําคัญเกี่ยวกับสี (Color base features) 
งานวิจัยคํานวณจากคุณลักษณะสําคัญเ ก่ียวกับสีทั้ งดอก  และ

คุณลักษณะสําคัญเก่ียวกับสีเฉพาะสวนกลีบนอกบน โดยใชแบบจําลองสี 
HSV [5, 8] คํานวณจากการแบงคาองศาของสี 0 ถึง 360 สามารถแบง
ออกเปน 6 สี คือ สีแดง (Red), สีเหลือง (Yellow), สีเขียว (Green), สีฟาอม
เขียว (Cyan), สีน้ําเงิน (Blue) และสีมวงแดง (Magenta) นอกจากนี้ใชคา
ปริมาณสีขาว (White) คํานวณจากคา Saturation (S<= 0.25) และคา Value 
(V >= 0.25) 

การคํานวณคาของชวงสีเฉพาะสวนกลีบนอกบน หาคาโดยแบงสวน
ของภาพออกเปน 10 สวน และเลือกสวนที่คาดวาจะเปนสวนกลีบนอกบน 
โดยเลือกคํานวณคาสีเฉพาะพื้นที่แถวท่ี 1 คอลัมนที่ 3  ดังรูปที่ 2 
 

 

รูปท่ี 2. สวนของภาพที่คาดวาจะเปนสวนกลีบนอกบน 

3.2.2 คุณลักษณะสําคัญเกี่ยวกับรูปราง (Shape base features) 
การหาคาคุณลักษณะสําคัญของรูปรางในการจําแนกดอกกลวยไม

รองเทานารี คํานวณจากคาความกะทัดรัด (Compactness) ซึ่งมีสมการ[9] 
ดังนี้

  

             
2

4

perimeter

Area
scompactnes


                       (1) 

กําหนดให Area แทนดวยจํานวนของจุดภาพที่อยูภายในวัตถุที่สนใจ 
และ Perimeter แทนดวยคาความยาวรอบรูปที่ไดจากการคํานวณจุดภาพ
รอบวัตถุนั้น เมื่อคํานวณแลวจะไดคาของลักษณะวัตถุที่สามารถบอกไดวา
มีลักษณะอยางไร เชน ถาวัตถุมีลักษณะกลมจะมีคาความกะทัดรัดมากกวา
วัตถุที่มีลักษณะกรุยกราย 

 

 

3.2.3 คุณลักษณะสาํคัญเกี่ยวกับลกัษณะพื้นผิว (Texture base features) 
การคํานวณหาคาของลักษณะพื้นผิวหรือลวดลาย ในงานวิจัยจะเลือก

เฉพาะสวนที่คาดวาจะเปนสวนกระเปารองเทานารีโดยทําการแบงภาพ
ออกเปน 35 สวน และคํานวณจุดสีจากคาของชวงสีมวงแดงคือ 0 ถึง 
0.04166 และ 0.6667 ถึง 1 เฉพาะพื้นที่แถวท่ี 4 คอลัมนที่ 4  ดังรูปที่ 3  

  

รูปท่ี 3. สวนของภาพที่คาดวาจะเปนสวนกระเปารองเทานารี 

3.3 การฝกระบบและการทดสอบระบบ  (Training & Testing) 
หลังจากรวบรวมคาคุณลักษณะสําคัญที่ใชในการจําแนกแลวจะทํา

การแบงขอมูลออกเปน 2 ชุดไดแก ขอมูลสําหรับฝกระบบ (Training Set) 
และขอมูลสําหรับการทดสอบระบบ (Test Set) เพื่อไมใหเกิดความโนม
เอียงในการแบงชุดฝกระบบกับชุดทดสอบระบบจึงใชวิธีการทดสอบ
ความถูกตองแบบขาม (cross validation)[8] โดยแบงขอมูลออกเปน 5 ชุด
ขอมูลยอย(fold) คือ D1 , D2 , D3 , D4 และ D5 ในแตละชุดขอมูลยอยจะ
ประกอบดวยขอมูลที่กระจายกันดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1. รายละเอียดชุดขอมูลยอย 
ชุดขอมูล D1 D2 D3 D4 D5 

Class1 :รองเทานารีฝาหอย   8 8 8 8 8 
Class2 : รองเทานารีเหลืองตรัง   8 8 8 8 8 
Class3 : รองเทานารีเหลืองปราจีน 8 8 8 8 8 
Class4 : รองเทานารีขาวสตูล   8 8 8 8 8 
Class5 : รองเทานารีเหลืองกระบ่ี   8 8 8 8 8 
Class6 : รองเทานารีคางกบ 8 8 8 8 8 
Class7 : รองเทานารีเหลืองเลย 8 8 8 8 8 
Class8 : รองเทานารีสุขะกูล 8 8 8 8 8 

รวม 64 64 64 64 64 

จากนั้นทําการทดลอง 5 คร้ัง โดยคร้ังท่ีหนึ่งจะมีชุดขอมูล D2 , D3 , 
D4 และ D5 เปนชุดขอมูลสําหรับการฝกระบบและชุดขอมูล D1 เปนชุด
ขอมูลสําหรับการทดสอบความถูกตอง การทดลองคร้ังท่ีสองชุดขอมูล D1 
, D3 , D4 และ D5 เปนชุดขอมูลสําหรับการฝกระบบและชุดขอมูล D2 
เปนชุดขอมูลสําหรับการทดสอบความถูกตองทําแบบน้ีตามลําดับไป
จนถึงการทดลองคร้ังที่หา  
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3.4 การจําแนกประเภท (Classification) 
งานวิจัย เลือกเทคนิคการจําแนกแบบโครงขายประสาทเทียม

(Artificial Neural Network)  กําหนดใหสถาปตยกรรมของโครงขาย
ประสาทเทียมแบบเพอรเซปตรอนหลายช้ัน (Multilayer Perceptron: 
MLP) ซึ่งมีโครงสรางประกอบดวยชั้นขอมูลเขา(Input Layer) มีจํานวน
นิวรอลเทากับ 16 โหนด ประกอบดวยคาคุณลักษณะสําคัญเก่ียวกับสีทั้ง
ดอก (7 คุณลักษณะ) คาคุณลักษณะสําคัญเก่ียวกับสีเฉพาะกลีบนอกบน (7 
คุณลักษณะ) คาคุณลักษณะสําคัญเก่ียวกับรูปราง (1 คุณลักษณะ) และคา
คุณลักษณะสําคัญเก่ียวกับพื้นผิว (1 คุณลักษณะ) ชั้นซอน (Hidden Layer) 
1 ชั้น มีจํานวนนิวรอลเทากับ 12 โหนด และช้ันผลลัพธ (Output) มีจํานวน
นิวรอลเทากับ 8 โหนด ประกอบดวยกลวยไมรองเทานารี 8 สายพันธุ 

4. ผลการวิจัย 
ผลการจําแนกภาพดอกกลวยไมรองเทานารีทั้ง 8 สายพันธุดวยเทคนิค

โครงขายประสาทเทียม โดยมีคาพารามิเตอรที่ใชสําหรับการจําแนกขอมูล
ที่ดีที่สุด คือ อัตราการเรียนรู (Learning Rate) เทากับ 0.5 คาโมเมนตัม 
(Momentum)  เทากับ 0.3 และจํานวนรอบในการเรียนรู (Training Time) 
เทากับ 300 เวลาที่ใชในการจําแนก 2.71 วินาที ซึ่งการจําแนกภาพจาก
จํานวน 320 ภาพ สามารถจําแนกไดถูกตองตามสายพันธุ 306 ภาพคิดเปน 
95.625 เปอรเซ็นต และมีภาพท่ีจําแนกไมตรงสายพันธุ 14 ภาพคิดเปน 
4.375 เปอรเซ็นต ดังตารางท่ี 2   

ตารางท่ี 2. สรุปผลการจําแนกภาพดอกกลวยไมรองเทานารี 8 สายพันธุ  
ชุดขอมูล จําแนกไดผลถูกตอง จําแนกไดผิดกลุม 

ภาพ % ภาพ % 
Class1 :ฝาหอย   36 90 4 10 
Class2 : เหลืองตรัง   39 97.5 1 2.5 
Class3 : เหลืองปราจีน 37 92.5 3 7.5 
Class4 : ขาวสตูล   39 97.5 1 2.5 
Class5 : เหลืองกระบ่ี   38 95 2 5 
Class6 : คางกบ 38 95 2 5 
Class7 : เหลืองเลย 40 100 0 0 
Class8 : สุขะกูล 39 97.5 1 2.5 

รวม 306 95.625 14 4.375 

5. สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาหาคุณลักษณะสําคัญ (Feature) เพื่อพัฒนาระบบตนแบบใน

การจําแนกภาพดอกกลวยไมรองเทานารี 8 สายพันธุ (Species) ที่ไดรับ
ความนิยมในประเทศไทยโดยอาศัยการพิจารณาคาคุณลักษณะสําคัญ
ภายในเน้ือหาของภาพ คือ ดานสี (Color) ดานรูปราง (Shape) ดานพื้นผิว 
(Texture)ใชวิธีการแบงชุดขอมูลสําหรับการฝกระบบ (Training Set)  และ
ชุดขอมูลสําหรับทําการทดสอบระบบ (Test set) ดวยวิธีการทดสอบความ
ถูกตองแบบขามหาทบ (5-fold cross validation)  ใชการจําแนกดวย
เทคนิคโครงขายประสาทเทียม พบวาการจําแนกท่ีใหคาความถูกตองดี

ที่สุดของการจําแนกท้ังหมดเทากับ 95.625 เปอรเซ็นต ซึ่งมีอัตราการ
เรียนรู (Learning Rate) เทากับ 0.5 คาโมเมนตัม (Momentum)  เทากับ 0.3 
และจํานวนรอบในการเรียนรู (Training Time) เทากับ 300 

6. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณสํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม

โจ ที่สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย และศูนยกลวยไม มหาวิทยาลัยแมโจ
ที่อนุเคราะหเร่ืองสถานท่ี และอุปกรณบางอยางท่ีใชในการดําเนินการวิจัย
ใหเสร็จสิ้นสมบูรณ 
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บทคดัย่อ 
      ปัจ จุบันการปลูกพืชไร้ ดิน  ไ ด้ เ ร่ิมแพร่หลายในประ เทศไทย                       
แต่การปลูกไร้ดินน้ัน ใช้แรงงานมนุษย์เป็นหลัก ยังไม่มีเทคโนโลยีท่ีช่วย
ในการควบคุมดูแลท่ีครอบคลมุท้ังระบบการปลูก ท าให้การปลูกพืชไร้ดิน
มีต้นทุนท่ีสูง ดังน้ันจึงได้มีการสร้างระบบควบคุมการปลูกพืชไร้ดิน                    
ท่ีสามารถควบคุมปริมาณสารอาหารให้เหมาะสม การควบคุมค่าความเป็น
กรดด่างของน า้ในแปลงปลูก รวมไปถึงการควบคุมปริมาณน า้ในแปลง
ปลูกเ พ่ือเป็นการลดการใช้น ้า ท่ี เ กินความจ าเป็น โดยใช้กรีนโอ๊ค              
ในการทดลอง จ านวน 20 ต้น ในแปลงขนาดความกว้างเ ท่ากับ                           
78 เซนติเมตร ยาว 70 เซนติเมตร  และใช้เซนเซอร์เป็นเคร่ืองมือในการวัด
ค่า อีกท้ังมีไมโครคอนโทรลเลอร์ในการประมวลผลอัตโนมัติ ผลการ
ทดลองพบว่าการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติส าหรับแปลงปลูกพืชไร้ดิน จะ
ลดการใช้ปริมาณน า้ในการปลูกตลอดจนถึงการเก็บเก่ียวได้ถึง 1.72 ลิตร 
และลดการใช้สารอาหารลง 10.38 มิลลิลิตร พืชท่ีปลูกด้วยระบบอัตโนมัติ 
จะมีการเจริญเติบโตได้ดี และสามารถลดระยะเวลาในการเก็บเก่ียวได้เร็ว
กว่าการปลูกแบบไม่มีระบบควบคุมถึง 5 วัน 

Abstract 
Today, hydroponics are widely acclaimed in Thailand, but not have 

a technology that helps to control then planted with human labor is the 
main and make hydroponics is high cost. Therefore, we will create a 
system control of the proper nutrients, pH and water level in the field. 
This study Green oak used in the trial of 20 trees in the plot width 78 cm 
and long 70 cm, used the sensor as a tool to measure and 
microcontroller to process automation. The results showed that the use 
of automatic control systems for hydroponics to reduce the amount of 
water up to 1.72 liters, and reduction in nutrients decreased                      
10.38 milliliters. Plants grown with automation they are growing well. 
And can shorten the time to harvest them faster growing without control 
up to 5 days. 
Keywords:  

automated, hydroponic, sensor, microcontroller, nutrients 

1. บทน า 
     การใช้เทคโนโลยีการเกษตรหรือนวตักรรมท่ีเหมาะสม เป็นปัจจัย
ส าคญัต่อการพฒันาการเกษตร ท่ีจะช่วยลดการใช้ทรัพยากร เพ่ิมผลผลิต
และสร้างแรงจูงใจในการกระตุน้เศรษฐกิจภาคการเกษตร โดยจ าเป็นตอ้ง

น าความรู้ วิทยาการใหม่ และบริการทางวิชาการต่าง ๆ ท่ีสามารถ
ให้บริการตรงตามความตอ้งการ และทนัต่อเหตุการณ์มาประยกุตใ์ช ้      
      การปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics)  เป็นวิทยาการท่ีกา้วหน้าในการผลิต
พืชท่ีมีศกัยภาพและมีบทบาทส าคญัในการพฒันาการเกษตร เพราะเป็นวิธี
ท่ีสามารถควบคุมการผลิตไม่ให้มีการปนเป้ือนของสารพิษและยาฆ่าแมลง 
และยงัสามารถป้องกันโรคพืชจากดินท่ีอาจติดไปยงัผลผลิตได้ ซ่ึง                  
การปลูกพืชไร้ดิน คือวิธีการปลูกพืชเลียนแบบการปลูกพืชบนดินโดยไม่
ใช้ดินเป็นวสัดุปลูก แต่เป็นการปลูกพืชในสารสะลายท่ีมีสารอาหาร
ครบถ้วน โดยให้รากสัมผัสกับสารอาหารโดยตรง แต่ก็ยงัมีปัจจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเจริญเติบโต ของพืชท่ีสามารควบคุมได ้คือ ค่าความเป็น
กรดด่างของน ้ า (pH) ปริมาณน ้ า ปริมาณสารอาหารท่ีเพียงพอ เป็นต้น    
ส่ิงเหล่าน้ีล้วนมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช หากมีความไม่เหมาะสม
ของปัจจยัดงักล่าวก็อาจมีผลให้พืชเจริญเติบโตอยา่งผิดปกติ เกิดโรคพืช 
หรืออาจเสียค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัน ้าและสารอาหารท่ีเกินความจ าเป็น 
      ดังนั้นจึงได้มีการสร้างระบบควบคุมการปลูกพืชไร้ดิน ท่ีสามารถ
ควบคุมปัจจยัในการเจริญเติบโตของพืชไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัชนิดของพืช
ท่ีท าการปลูก คือสามารถควบคุมปริมาณสารอาหารให้เหมาะสม การ
ควบคุมค่าความเป็นกรดด่างของน ้ าในแปลงปลูก รวมไปถึงการควบคุม
ปริมาณน ้ าในแปลงปลูกเพ่ือเป็นการลดการใช้น ้ าท่ีเกินความจ าเป็น        
ซ่ึงหากสามารถควบคุมปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชดงักล่าวได ้
ก็สามารถลดตน้ทุน ลดภาระการท างาน และลดการใช้ทรัพยากรน ้ าใน               
การปลูกพืชไร้ดินได ้

 2. งานและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
  Diego S. Domingues และคณะ [1] ไดพ้ฒันาระบบอตัโนมติัส าหรับ

ควบคุมค่าความเป็นกรดด่าง และ ความเข้มข้นของสารละลายเพ่ือ
แก้ปัญหาการปลูกผกักาดหอมในแปลงผกัไฮโดรโพนิกส์ พบว่าการ
เจริญเติบโตของผกักาดหอมข้ึนอยู่กบัส่วนประกอบของสารอาหาร ค่า
ความน าไฟฟ้า และค่าความเป็นกรดด่าง ดงันั้นจึงไดท้  าการวดัค่าดงักล่าว 
โดยใช้ วิ ธีการควบคุมโดยใช้โซลีนอยล์วาล์ว  ตลอด 24 ชั่วโมง 
เปรียบเทียบกบัแปลงปลูกในเรือนกระจก ผลปรากฏวา่ ผกักาดหอมท่ีปลูก
ดว้ยระบบอตัโนมติั มีระยะเวลาในการเก็บผลผลิตสั้นกว่า คือ 64 วนั แต่
ในแปลงปลูกในเรือนกระจกใชเ้วลาในการเก็บผลผลิต 71 วนั ผกักาดหอม
ท่ีปลูกดว้ยระบบอตัโนมติั มีการใชแ้รงงานท่ีลดลงและมีผลผลิตสูงข้ึน  

 Hak-Jin Kim และคณะ [2] ไดส้ร้างชุดตรวจวดัสารอาหารในระบบ
ไฮโดรโพนิกส์แบบอัตโนมัติโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมด้วย
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ขั้วไฟฟ้าแบบเลือกไอออน โดยใช้เมมเบรนด์ในการวดัค่าโพแทสเซียม 
และไนโตรเจน และจะท าการค านวณค่าสารอาหารท่ีเหมาะสมโดย
อตัโนมติั โดยใช้วิธีการวดัค่าท่ี 2 จุด เม่ือสารอาหารมีค่าน้อยเกินไปก็จะ
ท าการเติมสารอาหาร หรือมีค่ าสูงเกินไปก็ท  าสารอาหารเ จือจาง                        
โดยควบคุมดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ โซลีนอยลว์าลว์ รีเลย ์และมอเตอร์  

M.F. Saaid และคณะ [3] ได้พฒันาระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
อตัโนมติัส าหรับการปลูกพืชในน ้ าน่ิงแบบตอ้งเติมอากาศ (Deep Water 
Culture)  ในงานวิจยัน้ีค่าความเป็นกรดด่างจะถูกควบคุมอตัโนมติัโดย
เซนเซอร์วัดค่าความเป็นกรดด่าง เ ม่ือเซนเซอร์อ่านค่าของน ้ า ท่ี มี
สารอาหารแล้วจะท าการเก็บค่าความเป็นกรดด่างท่ีต้องการโดยใช้
สารละลายท่ีผสมอยูใ่นวาลว์ นอกจากน้ีน ้ าในถงัจะรักษาระดบัอยูต่่อเน่ือง
ดว้ยวาล์ว Trigger ท่ีจะควบคุมการไหลเขา้และออกของน ้ าในถงั การวดั
ระดบัน ้ าเป็นตวัช้ีวดัท่ีส าคญัท่ีจะรักษาระดบัน ้ าในถงั จากผลการทดลอง 
พบวา่ ในทุก ๆ การเปล่ียนแปลงค่าเป็นกรดท่ี 0.312 และค่าความเป็นด่าง
ท่ี 0.244 จะใช้สารละลายผสมเพ่ือใช้ในการปรับค่าความเป็นกรดด่าง 
เท่ากบั 5.64 มิลลิลิตร 

 นิติพงษ ์และ นิคม  [4] ไดพ้ฒันาชุดควบคุมการปลูกพืชในสารละลาย
ไฮโดรโพนิกส์ ได้สร้างชุดควบคุมท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิ ปริมาณ 
ความเข้มข้นของสารอาหาร รวมไปถึงระบบป้องกันเช้ือโรคพบว่า                
การควบคุมปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น อุณหภูมิ ปริมาณ 
และความเขม้ขน้ของสารละลายนั้น สามารถลดความยุง่ยากในการปลูก 
และยงัสามารถลดภาระการท างานไดเ้ป็นอยา่งดี  

3. วสัดุอุปกรณ์ 
3.1 พชืและสภาพแวดล้อมทีใ่ช้ในการทดลอง  

พืชท่ีใช้ในการทดลอง คือ กรีนโอ๊ค (Green Oak)  ช่ือสามญั Lettuce  
ช่ือวิทยาศาสตร์ Lactuca sativa var.crispa L. จ  านวนพืชท่ีใช้ในการ
ทดลองแบ่งออกเป็นส าหรับแปลงปลูกพืชไร้ดินแบบไม่มีระบบควบคุม
จ านวน 20 ตน้ และแปลงปลูกพืชไร้ดินท่ีมีระบบควบคุมอตัโนมติัจ านวน 
20 ตน้ ระยะเวลาในการปลูกคือ เดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพนัธ์ 2557                           
โดยทั้ง 2 แปลงปลูกท่ี อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีการควบคุม
อุณหภูมิให้มีค่าไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส และความเขม้ของแสงอยูใ่นช่วง  
12,000  ถึง  20,000 ลกัซ์  

ในการทดลองคร้ังน้ีใช้การปลูกแบบให้สารละลายธาตุอาหารไหล
ผา่นรากพืชในระดบัลึกบนรางปลูกอยา่งต่อเน่ือง (Deep Flow Technique, 
DFT)  โดยมีความลึก 3 เซนติเมตร ใช้ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง                  
2  น้ิว ออกแบบระบบในแนวราบ เพ่ือให้พืชเจริญเติบโตไดดี้  ขนาดของ
แปลงท่ีใช้ในการปลูก มีขนาดความกว้างเท่ากับ  78 เซนติเมตร                           
ยาว 70 เซนติเมตร ความสูงของแปลงจากพ้ืนดิน 76 เซนติเมตร                      
ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางของช่องท่ีใชใ้นการปลูก 3.50  เซนติเมตรระยะห่าง
ระยะช่องท่ีใช้ในการปลูก  7  เซนติเมตร จ านวนทั้งส้ิน 20 ช่องปลูก                     
ป๊ัม ท่ีใช้ เ พ่ือการหมุนเ วียนสารอาหารภายในแปลงปลูก ใช้ ป๊ัมน ้ า                      
ขนาดก าลังไฟฟ้า 30 วตัต์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์  ยี่ห้อ SONIC                    

ส่วนป๊ัมท่ีใชเ้พื่อการเพ่ิมระดบัน ้ าในแปลงปลูกใช้ป๊ัมน ้ าขนาดก าลงัไฟฟ้า 
25 วตัต ์แรงดนัไฟฟ้า 220 โวลต ์ ยีห่้อ SONIC  

3.2 น า้ สารอาหาร และสารละลายปรับค่าความเป็นกรดด่าง 
น ้ าท่ีใช้เป็นน ้ าประปาของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีวดัค่าความน าไฟฟ้า   

ในน ้ าได้ 100 s/cmμ  แต่ต้องไม่เกิน 200 s/cmμ  และสารอาหารท่ีใช ้                    
ผลิตโดย บริษทั จิตสดใส ประถมชยั  ไฮโดรเทค จ ากดั จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ประกอบไปดว้ยสารอาหาร A ส าหรับพืชไร้ดิน อตัราการใช้ 3 มิลลิลิตร
ต่อน ้ า 1 ลิตร ในสารอาหาร A ขนาด 500 มิลลิลิตร มีส่วนประกอบของ 
แคลเซียมไนเตรท 50 กรัม เหล็ก EDDHA 2.5 กรัม  และสารอาหาร B 
ส าหรับพืชไร้ดิน อตัราการใช้  3 มิลลิลิตรต่อน ้ า 1 ลิตร ในสารอาหาร B 
ขนาด 500 มิลลิลิตร มีส่วนประกอบของโปแตสเซียมไนเตรท 30 กรัม 
แมงกานีสฟอสเฟต 25 กรัม โมโนโปแตสเซียมฟอสเฟต 13 กรัม 
แมงกานีส EDTA  0.50 กรัม ธาตุอาหารรองสูตรรวม 1.30 กรัม และ       
ในการปรับค่าความกรดด่างของน ้ าและสารอาหารใช้กรดไนตริกเขม้ขน้ 
น ามาเจือจางในอตัราส่วน 1 ต่อ 10  

3.3 เซนเซอร์ โซลนิอยด์วาล์ว บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ และ
โปรแกรม 

 ในการทดลองน้ีมีการตรวจวดัค่าความเป็นกรดด่าง ค่าความน าไฟฟ้า 
ค่าระดบัความสูงของน ้ า และค่าอตัราการไหลของน ้ า โดยการตรวจวดัค่า
ความเป็นกรดด่างใช้เซนเซอร์วดัค่าความเป็นกรดด่าง (pH sensor)  และ
การวัดค่าความน าไฟฟ้าใช้เซนเซอร์วัดค่าความน าไฟฟ้า (Electrical 
conductivity sensor)  ยี่ห้อ AtlasScientific พร้อมโมดูลคอนโทรลเลอร์               
ท่ีท  าหนา้ท่ีตรวจจบัสญัญาณอนาลอกท่ีวดัไดจ้ากเซนเซอร์แลว้ประมวลผล
ส่งขอ้มูลให้กบัผูใ้ช้งานทาง Serial Port (UART) และส่งค าสั่งไปท่ีโมดูล 
ส่วนการวดัค่าระดับความสูงของน ้ าใช้เซนเซอร์วดัค่าระดับความสูง                   
ของน ้า (Level sensor)  จุ่มลงไปในน ้ าเพ่ือวดัระดบัความสูง  ยี่ห้อ Milone                
รุ่น E-Tape 8 น้ิว และการวดัค่าอตัราการไหลของน ้ าใช้เซนเซอร์วดัค่า
อัตราการไหลของน ้ า  (Water flow sensor)  ยี่ห้อ  SeeedStudio                             
รุ่น sku: POW110D3B ต่อเขา้กบัท่อน ้ า PVC  เพ่ือวดัค่าและจะส่งผลค่า              
ท่ีวดัได้มาท่ีหน้าจอแสดงผล ส าหรับการเปิดปิดการไหลของของเหลว                  
ต่าง ๆ เช่น น ้าสะอาด สารอาหาร และสารละลายปรับค่าความเป็นกรดด่าง
ในแปลงปลูก ใช้โซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve) ยี่ห้อ  AquaTech                   
รุ่น AQT15SP 

ในการควบคุมและประมวลผลใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์     
ยีห่้อ arduino รุ่น uno R2 ส าหรับประมวลผลขอ้มูลและรับค่าจากเซนเซอร์
จากแปลงปลูก พร้อมทั้งส่งค่าต่าง ๆ  ไปควบคุมการท างานของโซลินอยด์
วาล์ว ถังสารอาหาร และถังสารละลายปรับค่าความเป็นกรดด่าง                      
โดยเขียนค าสั่งด้วยภาษาซี ด้วยโปรแกรม Arduino 1.0  ใช้เพ่ือส่ือสาร
ระหวา่งเซนเซอร์ต่างๆ กบับอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมทั้งแสดงผล
ออกทางหนา้จอแสดงผล 
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4.  หลกัการท างานของระบบควบคุมอตัโนมตัสิ าหรับการปลูก
พชืไร้ดนิ 
      ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม อั ต โ น มั ติ ส า ห รั บ ก า ร ป ลู ก พื ช ไ ร้ ดิ น ใ ช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการประมวลผลและติดต่อระหว่างเซนเซอร์
ต่างๆ กบัผูใ้ช้งาน ซ่ึงสามารถควบคุมปัจจยัในการเจริญเติบโตของพืชได้
อยา่งเหมาะสม  โดยใช้กรีนโอ๊คเป็นพืชตน้แบบ เพ่ือพฒันาระบบควบคุม
การปลูกพืชไร้ดินท่ีสามารถควบคุมปริมาณสารอาหาร ค่าความเป็น              
กรดด่าง และระดบัน ้ าอยา่งเหมาะสม ดว้ยการควบคุมปริมาณสารอาหาร
ในแปลงปลูกโดยใช้เซนเซอร์วัดค่าความน าไฟฟ้า เซนเซอร์วัดค่า                 
ความเป็นกรดด่าง  และเซนเซอร์วดัระดับความสูงของน ้ าท่ีจะท าการ               
วดัค่าต่าง ๆ เหล่าน้ีตลอดเวลา และปรับค่าให้อยู่ในช่วงท่ีเหมาะสม                    
อย่ า งอัต โนมั ติ ต ามค่ าพ า ร า มิ เ ตอ ร์  ดั งต าร า ง ท่ี  1 โด ยก า ร ใ ช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการท างานของเซนเซอร์และระบบ                     
ท่ีมีป๊ัมน ้ าเป็นตวัหมุนเวียนสารอาหารและโซลินอยด์วาล์ว ควบคุมการ
ไหลของสารละลายต่าง ๆ ในระบบ 

ตารางที่ 1.  ค่าพารามิเตอร์ท่ีใชใ้นระบบควบคุมอตัโนมติั 
พารามิเตอร์ ค่าท่ีใช ้

ความเป็นกรดด่าง (pH)                      5.50-6.50 
ความน าไฟฟ้า                     1,150-1,550 s/cmμ  
ระดบัความสูงของน ้า                     1.50-2.50      เซนติเมตร 

 

 
รูปที่ 1. ระบบควบคุมอตัโนมติัส าหรับการปลูกพืชไร้ดิน 

5. วธีิการทดลอง 
      สร้างแปลงปลูกพืชไร้ดินพร้อมทั้งปลูกกรีนโอ๊ค จ  านวน 2 แปลง 
ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบควบคุมการใช้ปริมาณน ้ าและ
สารอาหารรวมไปถึงระยะเวลาในการเก็บเก่ียวผลผลิต ส าหรับการปลูก
พืชไร้ดินโดยใช้ระบบควบคุมอตัโนมติัโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์กบั
การปลูกพืชไร้ดินแบบไม่มีระบบควบคุม โดยทั้ง 2 แปลงจะควบคุมความ
เขม้ของแสงและค่าอุณหภูมิ  

แปลงท่ี 1 ปลูกพืชไร้ดินแบบไม่มีระบบควบคุม มีการวดัค่าความเป็น
กรดด่าง ค่าความน าไฟฟ้า ปริมาณน ้ า และสารอาหาร โดยใช้แรงงาน
มนุษย ์ในการจดบนัทึกค่า เติมน ้าเขา้แปลงปลูกผกัในกรณีท่ีน ้ าลดลง หรือ
เติมปริมาณสารอาหาร และเติมสารสารละลายปรับค่าความเป็นกรดด่าง 

แปลงท่ี 2  ปลูกพืชไร้ดินท่ีมีระบบควบคุมอตัโนมติั มีการวดัค่าความ
เป็นกรดด่าง ค่าความน าไฟฟ้า ปริมาณน ้ า และสารอาหาร โดยใช้ระบบ
ควบคุมอตัโนมติั  

ในทุกๆ 3 วนั เราจะท าการวดัค่าปริมาณการใช้น ้ า ปริมาณการใช้
สารอาหาร รวมไปถึง ขนาดของพืช ดงัน้ี จ  านวนใบ ความกวา้งของใบ 
คว ามยาวของใบ  ขนาด เส้ นรอบวงของต้น  โดยจะ วัดทุ กต้น                              
จ านวน 20  ตน้ต่อแปลงปลูก และน าท่ีวดัไดม้าหาค่าเฉล่ียของแต่ละแปลง   

6. ผลการทดลอง 

6.1 ปริมาณการใช้น า้ 
    จากการทดลองปลูกกรีนโอ๊ค จ  านวน 20 ตน้ เปรียบเทียบการปลูกโดย
ใช้ ระบบควบคุมอัตโนมัติกับการป ลูกแบบไม่ มีระบบควบคุม                     
ผลปรากฏวา่ปริมาณการใช้น ้ าของการปลูกโดยใช้ระบบควบคุมอตัโนมติั 
มีการใช้ปริมาณน ้ าเฉล่ีย 3.87 ลิตร แต่การปลูกแบบไม่มีระบบควบคุมมี
การใช้ปริมาณน ้ าเฉล่ีย 5.58 ลิตร ดงันั้นการปลูกโดยใช้ระบบควบคุม
อตัโนมติัใช้ปริมาณน ้ าน้อยกว่าการปลูกแบบไม่มีระบบควบคุม คิดเป็น 
1.78 ลิตร ดงัรูปท่ี 2. เน่ืองจากระบบควบคุมอตัโนมติัจะท าการเติมน ้ าเม่ือ
เซนเซอร์วดัระดบัความสูงของน ้าตลอดเวลา และเม่ือตรวจพบว่าระดบัน ้ า
ในแปลงปลูกมีปริมาณต ่าลง ระบบจะท าการเปิดการท างานของโซลินอยด์
วาลว์เพ่ือจ่ายน ้าให้กบัแปลงแต่ทั้งน้ีระบบอตัโนมติัจะไม่เติมน ้ าเกินความ
สูงของระดบัน ้ าท่ีตั้งไว ้ แต่แปลงปลูกแบบไม่มีระบบควบคุมนั้น จะท า
การบนัทึกค่าปริมาณน ้ าท่ีลดลงทุก ๆ 3 วนั ถา้ปริมาณน ้ าลดลงจะท าการ
เติมน ้ าในระบบโดยแรงงานมนุษยค์ร้ังละ 5-8 ลิตร แล้วแต่การลดของ
ปริมาณน ้ า ซ่ึงในบางคร้ังการเติมน ้ าโดยแรงงานมนุษยจ์ะท าให้น ้ าเกิน
ความจ าเป็นในระบบ 
 

 
รูปที ่2. กราฟแท่งแสดงการเปรียบเทียบการใชป้ริมาณน ้า 

 

6.2 ปริมาณการใช้สารอาหาร 
จาการทดลอง ปริมาณการใช้สารอาหารของการปลูกโดยใช้ระบบ

ควบคุมอตัโนมติั มีการใชป้ริมาณสารอาหารเฉล่ีย 33.50 มิลลิลิตร แต่การ
ปลูกแบบไม่มีระบบควบคุมมีการใช้ปริมาณสารอาหารเฉล่ีย 23.13 
มิลลิลิตร ดงัรูปท่ี 3. เน่ืองจากการปลูกแบบไม่มีระบบควบคุมปริมาณการ
ใช้สารอาหารจะสัมพนัธ์กบัปริมาณการใช้น ้ า โดยทุกการเติมน ้ า 1 ลิตร 
จะตอ้งท าการเติมสารอาหาร A และ B อยา่งละ 3 มิลลิลิตร แต่ในการปลูก
โดยใช้ระบบควบคุมอตัโนมติั การเติมสารอาหารจะเติมเม่ือค่าท่ีวดัไดไ้ม่
ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด สารอาหารจะถูกจ่ายมาเพ่ือปรับค่าความน า
ไฟฟ้าในแปลงปลูก ดังนั้ นการปลูกโดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมติัใช้
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ป ริม าณสารอาห ารน้ อยกว่ า ก ารป ลู กแบบไม่ มี ร ะบบควบ คุ ม                                    
คิดเป็น 10.38 มิลลิลิตร 
 

 
รูปที่ 3. กราฟแท่งแสดงการเปรียบเทียบการใชป้ริมาณการใชส้ารอาหาร 

 

6.3 การเจริญเตบิโตของพชื 
จาการทดลอง ผลปรากฏว่า พืชท่ีปลูกในแปลงท่ีใช้ระบบควบคุม

อตัโนมติั จะมีการเจริญเติบโตท่ีดีกว่า ดงัตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียการ
เจริญเติบโตของพืชในวนัท่ี 30 ของการปลูกซ่ึงเป็นวนัเก็บเก่ียวผลผลิต
ของพืชท่ีปลูกโดยใช้ระบบควบคุมอตัโนมติั แต่ในขณะท่ีการปลูกแบบ 
ไม่มีระบบควบคุม พืชจะยงัมีการเจริญเติบโตไม่เพียงพอท่ีจะเก็บเก่ียว
จ าหน่ายสู่ทอ้งตลาด 

ตารางที่ 2. ค่าเฉลีย่การเจริญเติบโตของพชืในวนัที่ 30 ของการปลูก 
ค่าท่ีวดั การปลูกแบบไม่มี

ระบบควบคุม 
การปลูกโดยใชร้ะบบ
ควบคุมอตัโนมติั 

จ านวนใบ   21.45 เซนติเมตร    24.72  ใบ 
ความกวา้งของใบ    7.95 เซนติเมตร      9.82  เซนติเมตร 
ความยาวของใบ  11.90 เซนติเมตร     16.88 เซนติเมตร 
ขนาดเส้นรอบวงของตน้    1.22 เซนติเมตร       1.45 เซนติเมตร 
น ้าหนกัเปียก  88.90 กรัม   100.30 กรัม 

6.4 ระยะเวลาในการเกบ็เกีย่วผลผลติ 
จากการทดลองพบว่า พืชท่ีปลูกในแปลงท่ีใช้ระบบควบคุมอตัโนมติั 

จะสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ในวนัท่ี 30 ของการปลูก ซ่ึงนับได้จาก
จ านวนใบเฉล่ีย  24.72 ใบต่อตน้  เส้นรอบวงของตน้เฉล่ีย 1.45 เซนติเมตร 
สุดทา้ยคือน ้ าหนกัเปียกของพืชท่ีส่งขายออกสู่ตลาดจะมีค่าน ้ าหนกัเฉล่ีย                           
100.30  กรัมต่อตน้  ส่วนในการปลูกแบบไม่มีระบบควบคุมสามารถเก็บ
เก่ียวได้ในวนัท่ี 35 ของการปลูก โดยมีค่าเฉล่ียจ านวนใบท่ี 24.05 ใบ                
ต่อตน้ ขนาดเส้นรอบวงของตน้เฉล่ีย 1.36 เซนติเมตร น ้ าหนกัเปียกเฉล่ีย                        
100.18  กรัมต่อตน้  ดงันั้นการปลูกโดยใชร้ะบบควบคุมอตัโนมติั สามารถ
ลดระยะเวลาในการเก็บเก่ียวได ้5 วนั 

7. สรุป 
จากการสร้างระบบควบคุมสารอาหารและน ้ าแบบอตัโนมติัส าหรับ

แปลงปลูกพืชไร้ดิน โดยใช้กรีนโอ๊คในการทดลอง จ านวน 20 ตน้ ใน
แปลงขนาดความกวา้งเท่ากบั 78 เซนติเมตร ยาว 70 เซนติเมตร  สามารถ
สรุปผลการศึกษาและเปรียบเทียบการท างานกบัการปลูกแบบไม่มีระบบ
ควบคุมได้ว่า การปลูกโดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติใช้ปริมาณน ้ า           
ท่ีน้อยกว่า คิดเป็น 1.72 ลิตร และปริมาณการใช้สารอาหารลดลง                                                

คิดเป็น 10.38 มิลลิลิตร ต่อการปลูก 20 ตน้ เม่ือเปรียบเทียบกบัการปลูก
แบบไม่มีระบบควบคุม ในการทดลองน้ีสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ใน
วนัท่ี 30 ของการปลูก แต่ในขณะท่ีการปลูกแบบไม่มีระบบควบคุมจะ
สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ในวนัท่ี 35 ซ่ึงการปลูกโดยใช้ระบบควบคุม
อตัโนมติัจะใช้เวลาในการปลูกน้อยกว่าการปลูกแบบไม่มีระบบควบคุม 
ถึง 5 วนั  
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังนีใ้ช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการ

มีส่วนร่วมของคนในชุมชน ประชากรท่ีท าการศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม
แรก ได้แก่ กลุ่มการท่องเท่ียวโดยชุมชน กลุ่มอาชีพ  และปราชญ์ ในต าบล
บ้านจันทร์ กลุ่มท่ีสอง ได้แก่ ผู้ มีประสบการณ์ด้านการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ในต าบลบ้านจันทร์ เคร่ืองมือท่ีใช้เป็น
แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคต่างๆ ได้แก่ 
SWOT Analysis  และ Factor Evaluation Matrix   ผลการศึกษาพบว่า คู่ท่ี
มีค่าสูงท่ีสุดจากการหาค่าเฉล่ียรวมหลังถ่วงน า้หนัก คือ จุดแขง็และโอกาส 
(2.24, 2.06) หมายความว่า ต  าบลบ้านจันทร์มีศักยภาพด้านทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว และด้านการรวมกลุ่มในชุมชนเพ่ือจัดการการท่องเท่ียว รวมถึง
โอกาสท่ีได้รับจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาสนับสนุนด้านการจัดการการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน 
ค ำส ำคญั: ศักยภาพการจัดการเครือข่าย   เครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชน   
                  อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
Abstract 
      This study involves with both qualitative and quantitative researches, 
with community people’s participation.  The study population was 
divided into 2 groups.  First were the representatives from community-
based tourism group, occupational class and philosophers in Baan Jan 
Sub-district.   Second included the representatives from community-
based tourism specialists and stakeholders in Baan Jan Sub-district.  
The tool used was an unstructured interview with data analysis 
conducted through various types of method, i.e. SWOT Analysis and 
Factor Evaluation Matrix.  It was found, from the study, that the pair 
with the highest value obtained from a calculation of the combined 
weighted mean was strengths and opportunities (2.24, 2.06 respectively).  
This means that Baan Jan Sub-district has the potentials of not only 
tourism resources but also gatherings of the community people for 
tourism purpose including the opportunities received from external 
agencies in terms of community-based tourism management sponsorship. 
Key Words: Management Potential of Network, Community-Based Tourism 
Network, Galyani Vadhana District 

1. บทน า 
การส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการบริหารจดัการ

การท่องเท่ียว หรือ Community-based tourism ซ่ึงภายใน 2 ทศวรรษท่ี
ผ่านมาได้มีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว และในอนาคตมีแนวโน้มการจะ
เติบโตเป็นเครือข่ายมากข้ึน ทั้งน้ีรูปแบบการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจดัการและสนับสนุนการ
อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเ ท่ียวในตัวเอง และในขณะเดียวกันเกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนอีกด้านหน่ึงด้วย การท่องเท่ียวโดย
ชุมชนจึงถูกคาดหวงัวา่จะเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาชุมชนให้มีความ
เขม้แขง็และมีความย ัง่ยืนไดอ้ยา่งแทจ้ริง  กระแสการพฒันาการท่องเท่ียว 
3 ประการ คือ 1)  ความต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 2) ความตอ้งการของนักท่องเท่ียวท่ีสนใจการท่องเท่ียวเพ่ือ
การเรียนรู้ และ 3) ความตอ้งการในการพฒันาคนและการให้ความส าคญั
กบัการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน ทิศทางการพฒันาการท่องเท่ียวนับ
จากน้ีไป จึงตอ้งให้ความส าคญักบัการวางแผนการจดัการท่ีดี  มุ่งสู่การ
ท่องเท่ียวแบบเน้นอุปทาน (Supply-Based Tourism) กล่าวคือ เป็นการ
ท่องเท่ียวท่ีมุ่งให้ความส าคญักบัการดูแลฐานทรัพยากรท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน
มากกวา่การลงทุนจากภายนอก และใช้การท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้
ชุมชนท้องถ่ินเกิดความเข้มแข็ง แล้วมีผลพลอยได้คือรายได้เสริมจาก
กิจกรรมการท่องเท่ียว (เทิดชาย  ช่วยบ ารุง, 2552)  

หลายต่อหลายชุมชนท่ีท าการบริหารจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
นอกจากมีการรวมกลุ่มของชุมชนท่ีจดัการท่องเท่ียวเป็นเครือข่าย เพ่ือ
สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวซ่ึงกันและกัน ตัวอย่างเช่น 
เครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เครือข่ายการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นตน้ เครือข่ายมีส่วนช่วยให้เกิด
การสร้างสรรค์กิจกรรมบนพ้ืนฐานของความเอ้ืออาทร เกิดพลงัในการ
ท างานให้บรรลุเป้าหมายองค์กรและให้ชุมชนเขม้แข็ง แต่อยา่งไรก็ดีการ
รวมตวักนัเป็นเครือข่ายอย่างเขม้แข็งนั้นตอ้งอาศยัการรวมตวักนัอย่างมี
จุดหมาย ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือและยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญต่อการระดม
ทรัพยากรและความคิดเห็นของฝ่ายต่างๆ เพื่อน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาและ
การเปล่ียนแปลงในส่ิงท่ีต้องการขยายผลของการพฒันา การใช้พลัง
เครือข่ายซ่ึงถือได้ว่าเป็นกิจกรรมทางสังคมท่ีน าไปสู่การเรียนรู้และการ
สร้างพ้ืนท่ีทางสงัคม (จ านง   แรกพินิจ  และประภาส   สุทธิอาคาร,   2551: 13) 
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       ต  าบลบา้นจนัทร์ เป็นจุดศูนยก์ลางของอ าเภอกลัยาณิวฒันา อ าเภอ
แห่งใหม่ท่ีจดัตั้งข้ึนเป็นกรณีพิเศษล าดบัท่ี 25 ของจงัหวดัเชียงใหม่ และ
ล าดบัท่ี 878 ของประเทศไทย โดยก าหนดให้เป็นอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจา้พ่ีนางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันาฯ อีกทั้งจงัหวดัเชียงใหม่ยงัมี
นโยบายให้อ  าเภอกลัยาณิวฒันาเป็นจุดหมายทางการท่องเท่ียวท่ีส าคญัอีก
แห่งหน่ึงของจงัหวดัเชียงใหม่ จึงมีการหลัง่ไหลเขา้มาของนกัท่องเท่ียว
อยา่งต่อเน่ือง แต่ยงัพบปัญหาเม่ือนกัท่องเท่ียวเขา้มาแลว้ไม่รู้ว่าจะไปเท่ียว
ท่ีไหน ได้แต่ไปพกัค้างแรมท่ีศูนย์พฒันาโครงการหลวงวดัจันทร์หรือ
โครงการหลวงบา้นวดัจนัทร์ (ออป.) แลว้ก็กลบัออกไป (ดวงพร   อ่อนหวาน 
และคณะ,  2555 : 103) ประชาชนในพ้ืนท่ีและคณะผูวิ้จยัเห็นว่าปัญหา
ขา้งตน้เกิดจากการมีกลุ่มการท่องเท่ียวโดยชุมชน กลุ่มอาชีพ และปราชญ์
ท่ีมีศกัยภาพ แต่ยงัขาดการเช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่ายการจดัการท่องเท่ียวท่ี
จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน จึงเห็นควรท่ีจะศึกษาศกัยภาพของชุมชนท่ีจะ
น ามาจดัการเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนในต าบลบา้นจนัทร์ เพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารจดัการเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนต าบลบา้น
จนัทร์ต่อไป ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มการท่องเท่ียวโดยชุมชน กลุ่ม
อาชีพ และปราชญ ์ให้มีรายไดเ้สริมจากการท่องเท่ียวภายใตเ้ง่ือนไขความ
พอเพียง พอประมาณ และความมีเหตุผล เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบในดา้น
ลบกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมของชุมชน 

 
2. กรอบแนวคดิของการวจิัย 

การศึกษาในคร้ังน้ีใช้เทคนิค SWOT Analysis ในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก และท าการประเมิน
ศกัยภาพดว้ยเทคนิค Factor Evaluation Matrix เพ่ือหาศกัยภาพการจดัการ
เครือข่ายการท่องเ ท่ียวโดยชุมชนต าบลบ้านจันทร์ ซ่ึงก็ คือการหา
ความสามารถสูงสุดท่ีแฝงอยู่ในชุมชนท่ีสามารถพฒันาข้ึนมาใช้บริหาร
จดัการเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนต าบลบ้านจนัทร์ โดยมีกรอบ
แนวคิดของการวิจยัดงัต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 
 
 

3.  วธิีด าเนินการวจิัย 
การวิจัยในคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม และการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ควบคู่กนัไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ระเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ยการจดัเวทีระดมความคิดเห็นใน
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของ
การจดัการเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนของต าบลบา้นจนัทร์ ได้แก่ 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และ
อุปสรรค (Threats) โดยกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ตวัแทนกลุ่มท่องเท่ียวโดย
ชุมชน กลุ่มอาชีพ และปราชญ ์ในต าบลบา้นจนัทร์ จ  านวน 28 คน  

2. ระเบียบวิธีการวิจัย เชิงปริมาณ ด้วยการน าผลการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของการจดัการเครือข่ายการท่องเท่ียว
โดยชุมชนต าบลบา้นจนัทร์ มาให้คะแนนตามล าดบัความส าคญั โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งผูใ้ห้คะแนน ไดแ้ก่ ตวัแทนผูมี้ประสบการณ์ดา้นการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกับการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน เช่น 
ผูน้ าชุมชน เป็นตน้ จ านวน 44 คน หลงัจากนั้นใช้โปรแกรมส าเร็จรูปใน
การวิเคราะห์ผลการให้คะแนนตามล าดบัความส าคญั และใช้เทคนิคเมทท
ริกซ์ประเมินสภาพแวดลอ้ม (Factor Evaluation Matrix) ในการประเมิน
ศกัยภาพการจดัการเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนต าบลบา้นจนัทร์   

 
4. ผลการศึกษา 
4.1 ผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการจัดการ

เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลบ้านจันทร์ 

4.1.1 จดุแข็ง (Strengths) จากการร่วมกนัวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน
ของการจดัการเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนต าบลบา้นจนัทร์ พบว่ามี
จุดแขง็ดงัต่อไปน้ี 

1) ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ เป็นพ้ืนท่ีป่าสนผืนใหญ่
ท่ีสุดในประเทศ 

2) มีโบราณสถานหลายแห่งในต าบลบา้นจนัทร์และในพ้ืนท่ี
ใกลเ้คียง 

3) ชาวบา้นยงัคงมีประเพณี วฒันธรรม และวิถีชีวิตของชนเผา่  
4) วิถีชีวิตของชาวบา้นท่ีผกูพนัและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
5) มีปราชญ ์ผูรู้้ ครูภูมิปัญญาดา้นต่างๆ ท่ีหลากหลาย  
6) มีการรวมกลุ่มอาชีพท ากิจกรรมสร้างรายได้เสริมให้กับ

ครอบครัว  
7) มีผลิตภณัฑแ์ปรรูปหลากหลายท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ของท่ีระลึก

จ าหน่ายให้กบันกัท่องเท่ียวได ้ 
8) มีการรวมกลุ่มเพ่ือจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

4.1.2 จุดอ่อน (Weaknesses) จากการร่วมกนัวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในของการจดัการเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนต าบลบา้นจนัทร์ 
พบวา่มีจุดอ่อนดงัต่อไปน้ี 

1) ชาวบ้านบาง ส่วนย ังข าด จิตส า นึก เ ร่ืองการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ปัจจัยภายใน 

- จุดแขง็ (S) 

- จุดอ่อน (O) 

ปัจจัยภายใน 

- โอกาส (O) 

- อุปสรรค (T) 

ศักยภาพการ
จัดการเครือข่าย 

CBT  
ต าบลบ้านจันทร์ 

กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

Factor 
Evaluation 

Matrix 
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2) ชาวบ้านขาดหลักฐานเชิงวิชาการของโบราณสถาน หรือ
ซากโบราณสถานท่ีพบจ านวนมากในพ้ืนท่ี  

3) ขอ้มูลภูมิปัญญา วิถีชีวิต วฒันธรรมและประเพณี บางอย่างท่ี
ก าลงัจะถูกลืม ซ่ึงยงัคงมีอยูก่บัผูสู้งอาย ุแต่ยงัขาดโอกาสถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ 

4) องค์ความรู้ ภูมิปัญญา ของชนเผ่า ยงัไม่ได้มีการรวบรวมจัด
หมวดหมู่ท่ีเป็นระบบ และขาดช่องทางท่ีท าให้ครูภูมิปัญญาไดน้ าเสนอตวัเอง 

5) วิถีชนเผา่ปกาเกอะญอท่ีชอบการพฒันาแบบชา้ๆ   ค่อยเป็นค่อยไป
จึงท าให้ชาวบา้นปรับตวัไดย้ากกบัการส่งเสริมของภาครัฐแบบกา้วกระโดด 

6) วตัถุดิบท่ีใชใ้นการทอผา้ปกาเกอะญอน าเขา้จากภายนอก 
7) จิตส านึกของคนในชุมชนเร่ืองการรักษาความสะอาดยงัมีนอ้ย 
8) ยงัขาดมาตรฐานในดา้นราคาของผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 
9) กลุ่มการท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีรวมตวักันในพ้ืนท่ี ยงัไม่มี

ช่องทางเขา้ถึงตลาดเป้าหมาย 
4.1.3 โอกำส (Opportunities) จากการร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกของการจดัการเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนต าบลบา้นจนัทร์ 
พบวา่มีโอกาส ดงัต่อไปน้ี 

1) นโยบายและยุทธศาสตร์ของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีส่งเสริมให้
อ  าเภอกลัยาณิวฒันา เป็นอ าเภอท่องเท่ียว 

2) กระแสการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
3) อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวมี

ช่ือเสียงและไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ 
อยูติ่ดกบัอ าเภอกลัยาณิวฒันา 

4) ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงวดัจนัทร์ และโครงการหลวงบา้น
วดัจนัทร์ (ออป.) มีท่ีพกับริการแก่นกัท่องเท่ียวซ่ึงมีช่ือเสียงอยูแ่ลว้ 

5) ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงวดัจนัทร์สนับสนุนเร่ืองการปลูกพืช
เมืองหนาว  

6) มีสถาบนัการศึกษาเขา้มาท าการศึกษาวิจยัเพ่ือพฒันาดา้นการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ี 

7) มีหน่วยงานเขา้มาสนบัสนุนการสร้างศูนยบ์ริการนักท่องเท่ียว
ระดบัอ าเภอ 
4.1.4 อุปสรรค (Threats)  จากการร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกของการจดัการเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนต าบลบา้นจนัทร์ 
พบวา่มีอุปสรรคดงัต่อไปน้ี 

1) โครงการต่างๆ ท่ีเข้ามาพฒันาในพ้ืนท่ี ไม่ได้มาจากความ
ต้องการของประชาชน ท าให้การส่งเสริมและพัฒนานั้ นไม่ประสบ
ความส าเร็จ แต่เป็นการเพ่ิมภาระให้กบัคนในชุมชน 

2) ขาดการวางแผนและบูรณาการของหน่วยงานภายในและ
ภายนอก ในกระบวนการส่งเสริมสนบัสนุนภูมิปัญญา และปราชญท์อ้งถ่ิน 

3) โครงการท่ีเขา้ไปส่งเสริมและพฒันาจะกระจุกตวัอยูก่บับาง
กลุ่ม บางพ้ืนท่ี ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกพ้ืนท่ี 

4) แนวทางการส่งเสริมของหน่วยงานภายในและภายนอกพ้ืนท่ี
ไม่สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต เช่น การส่งเสริมให้เกิดอาชีพใหม่ท่ีแตกต่างจาก
วิถีชีวิตเดิม เป็นตน้ 

5) หน่วยงานภายในและภายนอกพ้ืนท่ีไม่มีแผนการบูรณาการ
ร่วมกนัเพ่ือส่งเสริมและพฒันาให้ต่อเน่ืองและครบวงจร 

6) หน่วยงานภายในภายนอกพ้ืนท่ีเม่ือมีการส่งเสริมอุดหนุน 
วสัดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ ให้ชาวบา้นและกลุ่มต่างๆ แลว้ไม่ได้ให้
ความรู้เร่ืองการบริหารจดัการส่ิงท่ีให้ไป 

7) ส่ือภายนอก เช่น  ละครทางโทรทศัน์  ส่ือโฆษณา เป็นตน้ ท าให้
เกิดกระแสการลอกเลียนแบบส่งผลให้วิถีชีวิตเปล่ียนไป เช่น การแต่งกาย เป็นตน้ 

8) เร่ิมมีนายทุนจากภายนอกพ้ืนท่ีเขา้มาประกอบธุรกิจในพ้ืนท่ี
มากข้ึน 
4.2 ผลการจัดล าดับความส าคัญจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก ของการจัดการ เครือข่ ายการท่องเที่ ยวโดยชุมชน            
ต าบลบ้านจันทร์  

คณะผูวิ้จยัน าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ของการจดัการเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนต าบลบา้นจนัทร์ มาให้
แกนน ากลุ่มการท่องเท่ียวโดยชุมชน กลุ่มอาชีพ และปราชญ ์ตรวจสอบ
ความครบถว้นถูกตอ้ง จากนั้นจึงน าผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน
และภายนอกท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วไปให้ผูท่ี้มีประสบการณ์ด้านการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนในต าบลบา้นจนัทร์ และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกบัการ
จดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนในต าบลบา้นจนัทร์ เช่น ผูน้  าชุมชน เป็นตน้ 
จ  านวน 44 คน ให้คะแนนตามล าดบัความส าคญั โดยก าหนดค่าคะแนน 3 
ระดบั ไดแ้ก่ 3 คะแนน ถ้าเห็นว่าผลการวิเคราะห์ศกัยภาพประเด็นนั้นมี
ความส าคญัสูง 2 คะแนน ถา้เห็นวา่ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพประเด็นนั้นมี
ความส าคญัปานกลาง และ 1 คะแนน ถา้เห็นว่าผลการวิเคราะห์ศกัยภาพ
ประเด็นนั้นมีความส าคญัน้อย หลงัจากนั้นใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ผลการให้คะแนนตามล าดบัความส าคญัโดยหาค่าเฉล่ีย และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ไดผ้ลดงัต่อไปน้ี  
4.2.1 ล ำดบัควำมส ำคญัจำกกำรวิเครำะห์จดุแข็ง 
ตารางที่ 1 แสดงผลค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการวิเคราะห์จุดแข็ง

ของการจดัการเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนต าบลบา้นจนัทร์ 

 จุดแขง็ (S) x̄ SD 
แปล
ผล 

1. ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นท่ีป่า
สนผืนใหญ่ท่ีสุดในประเทศ 

2.94 .239 สูง 

2. มีโบราณสถานหลายแห่งในต าบลบ้านจันทร์
และในพื้นท่ีใกลเ้คียง 

2.59 .701 สูง 

3. ชาวบา้นยงัคงมีประเพณี วฒันธรรม และวิถีชีวิต
ของชนเผา่  

2.53 .748 สูง 

จากตารางท่ี 1 ผูใ้ห้คะแนนจ านวน 44 คน พบวา่ จุดแขง็ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัสูง ไดแ้ก่ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ เป็นพ้ืนท่ีป่าสนผืน
ใหญ่ท่ีสุดในประเทศ มีโบราณสถานหลายแห่งในต าบลบา้นจนัทร์และใน
พ้ืนท่ีใกลเ้คียง และชาวบา้นยงัคงมีประเพณี วฒันธรรม และวิถีชีวิตของ
ชนเผา่ โดยมีค่าเฉล่ีย (x̄) 2.94, 2.59 และ 2.53 ตามล าดบั  
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4.2.2 ล ำดบัควำมส ำคญัจำกกำรวิเครำะห์จดุอ่อน 
ตารางที่ 2 แสดงผลค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการวิเคราะห์จุดอ่อน

ของการจดัการเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนต าบลบา้นจนัทร์ 

จุดอ่อน (W) x̄ SD 
แปล
ผล 

1. ชาวบ้านบางส่วนยังขาดจิตส านึกเร่ืองการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

2.65 .544 สูง 

2. ข้อมูลภู มิ ปัญญา วิ ถี ชีวิ ต  ว ัฒนธรรมและ
ประเพณี บางอย่างท่ีก าลงัจะถูกลืม ซ่ึงยงัคงมีอยู่กบั
ผูสู้งอายุ แต่ยงัขาดโอกาสถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ 

2.47 .706 สูง 

จากตารางท่ี 2 ผูใ้ห้คะแนนจ านวน 44 คน พบว่า จุดอ่อนท่ีมีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบัสูง ได้แก่ ชาวบา้นบางส่วนยงัขาดจิตส านึกเร่ืองการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และขอ้มูลภูมิปัญญา วิถีชีวิต วฒันธรรมและประเพณี 
บางอย่างท่ีก าลังจะถูกลืม ซ่ึงยงัคงมีอยู่กับผู ้สูงอายุ แต่ยงัขาดโอกาส
ถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ โดยมีค่าเฉล่ีย (x̄) 2.65 และ 2.47 ตามล าดบั 
4.2.3  ล ำดบัควำมส ำคญัจำกกำรวิเครำะห์โอกำส 
ตารางที่ 3 แสดงผลค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการวิเคราะห์โอกาส

ของการจดัการเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนต าบลบา้นจนัทร์ 

โอกาส (O) x̄ SD 
แปล
ผล 

1. นโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวดัเชียงใหม่ท่ี
ส่งเสริมใหอ้ าเภอกลัยาณิวฒันา เป็นอ าเภอท่องเท่ียว 

2.71 .676 สูง 

2. กระแสการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ 2.50 .788 สูง 

จากตารางท่ี 3 ผูใ้ห้คะแนนจ านวน 44 คน พบวา่ โอกาสท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัสูง ไดแ้ก่ นโยบายและยทุธศาสตร์ของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีส่งเสริม
ให้อ  าเภอกลัยาณิวฒันา เป็นอ าเภอท่องเท่ียว และกระแสการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์โดยมีค่าเฉล่ีย (x̄) 2.71 และ 2.50  
4.2.4  ล ำดบัควำมส ำคญัจำกกำรวิเครำะห์อปุสรรค 
ตารางที่ 4 แสดงผลค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการวิเคราะห์อุปสรรค

ของการจดัการเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนต าบลบา้นจนัทร์ 

อุปสรรค (T) x̄ SD 
แปล
ผล 

1. โครงการต่างๆ ท่ีเข้ามาพฒันาในพื้นท่ี ไม่ได้มา
จากความตอ้งการของประชาชน ท าให้การส่งเสริมและ
พฒันานั้นไม่ประสบความส าเร็จ แต่เป็นการเพิ่มภาระ
ใหก้บัคนในชุมชน 

2.85 .359 สูง 

2. โครงการท่ีเขา้ไปส่งเสริมและพฒันาจะกระจุกตวั
อยูก่บับางกลุ่ม บางพื้นท่ี ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกพื้นท่ี 

2.38 .739 สูง 

จากตารางท่ี 4 ผูใ้ห้คะแนนจ านวน 44 คน พบว่า อุปสรรคท่ีมีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัสูง ไดแ้ก่ โครงการต่างๆ ท่ีเขา้มาพฒันาในพ้ืนท่ี ไม่ไดม้าจาก
ความตอ้งการของประชาชน ท าให้การส่งเสริมและพฒันานั้นไม่ประสบ
ความส าเร็จ แต่เป็นการเพ่ิมภาระให้กบัคนในชุมชน และโครงการท่ีเขา้ไป
ส่งเสริมและพฒันาจะกระจุกตวัอยูก่บับางกลุ่ม บางพ้ืนท่ี ไม่ครอบคลุมทุก
กลุ่มทุกพ้ืนท่ี โดยมีค่าเฉล่ีย (x̄) 2.85 และ 2.38 ตามล าดบั 

4.3 ผลการประเมินศักยภาพการจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ต าบลบ้านจันทร์ 

คณะผูวิ้จยัน าเทคนิคเมททริกซ์ประเมินสภาพแวดลอ้ม (Factor Evaluation 
Matrix) มาประเมินศกัยภาพในการจดัการเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชน
ต าบลบา้นจนัทร์ โดยให้ค่าถ่วงน ้ าหนกั (Weights) กบัปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอกในแต่ละข้อ แล้วหาค่าเฉล่ียรวมของคะแนนท่ีผ่านการถ่วงน ้ าหนัก
ของปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก สามารถแสดงเป็นรูปประกอบไดด้งัน้ี 

 

(+) (-) 

จุดแขง็ (S) โอกาส (O) จุดอ่อน (W) อุปสรรค(T) 
2.24 2.06 -2.05 -1.99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 เมททริกซ์ประเมินสภาพแวดล้อม (Factor Evaluation Matrix) 
แสดงผลการ ประเมินศกัยภาพการจดัการเครือข่ายการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนต าบลบา้นจนัทร์ 

การก าหนดทิศทางของปัจจยัภายในและภายนอก  ให้จุดแข็งและโอกาสมี
ทิศทางในทางบวก ส่วนจุดอ่อนและอุปสรรคมีทิศทางในทางลบ โดยผลจาก
การใช้เทคนิคเมททริกซ์ประเมินสภาพแวดล้อมแล้วพบว่า จุดแข็งเป็น 2.24 
จุดอ่อนเป็น -2.05 โอกาสเป็น 2.06 และอุปสรรคเป็น -1.99 จากนั้นจึงเลือกคู่ท่ี
มีค่าสูงท่ีสุด ได้แก่ จุดแข็งและโอกาส (2.24, 2.06) หมายความว่า ต  าบลบา้น
จนัทร์มีศักยภาพด้านทรัพยากรการท่องเท่ียวทั้ งด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
วฒันธรรมประเพณี และวิถีชีวิต และดา้นการรวมกลุ่มในชุมชนเพ่ือจดัการการ
ท่องเท่ียว รวมถึงโอกาสท่ีไดรั้บจากหน่วยงานภายนอกท่ีเขา้มาสนบัสนุนดา้น
การจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน  

 
5. สรุปและวจิารณ์ 

การศึกษาศกัยภาพการจดัการเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนต าบลบา้น
จนัทร์ อ  าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการวิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชนดว้ยเทคนิค SWOT Analysis  ท  าให้
แกนน าท่ีร่วมในกระบวนการได้ทราบและเข้าใจกระบวนการวิเคราะห์
ศักยภาพของชุมชนโดยคนในชุมชนเอง ทราบผลการวิ เคราะห์ว่ า
สภาพแวดลอ้มภายใน คือ จุดแขง็ และจุดอ่อน ของชุมชน  ส่วนสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก คือ โอกาส และอุปสรรค ท่ีจะมีผลต่อชุมชนในการจดัการเครือข่าย

+2.06 

-2.05 

(2.24 , 2.06) 

-1.99 

+2.24 

จุดแข็ง (S) 

จุดอ่อน (W) 

อุปสรรค
(T) 

โอกาส (O) 
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การท่องเท่ียว  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พจนา สวนศรี (2546, 187) ท่ีระบุว่าผูน้  าชุมชน
และแกนน าชุมชนจ าเป็นต้องสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนจาก
สถานการณ์ภายในและภายนอกชุมชน ตลอดจนมองแนวทางการแกปั้ญหาได้
แบบชดัเจน และมองกิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีร่วมเช่ือมต่อทิศ
ทางการแกไ้ขปัญหาของชุมชน ผลจากการวิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชน พบว่า 
จุดแข็ง ไดแ้ก่ มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ มีโบราณสถานหลายแห่ง 
และมีประเพณี วฒันธรรม วิถีชีวิตของชนเผ่าท่ีเป็นเอกลกัษณ์  จุดอ่อน ไดแ้ก่ 
ชาวบา้นบางส่วนยงัขาดจิตส านึกเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ขอ้มูลภูมิปัญญา วิถีชีวิต วฒันธรรมและประเพณีบางอย่างท่ีก าลงัจะถูกลืม 
โอกาส ได้แก่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีส่งเสริมให้
อ  าเภอกลัยาณิวฒันา เป็นอ าเภอท่องเท่ียว และกระแสการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
และอุปสรรค ไดแ้ก่ โครงการต่างๆ ท่ีเขา้มาพฒันาในพ้ืนท่ี ไม่ไดม้าจากความ
ตอ้งการของประชาชน ท าให้การส่งเสริมและพฒันานั้นไม่ประสบความส าเร็จ 
แต่เป็นการเพ่ิมภาระให้กับคนในชุมชน และโครงการท่ีเข้าไปส่งเสริมและ
พฒันาจะกระจุกตวัอยู่กบับางกลุ่ม บางพ้ืนท่ี ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกพ้ืนท่ี  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ดารณี   ด่านวนัดี และคณะ (2550) ว่าต  าบล
บา้นจนัทร์ มีจุดแข็งด้านธรรมชาติและวฒันธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 
ประชาชนในชุมชนมีความสามคัคี มีจุดอ่อนดา้นประชาชนในพ้ืนท่ียงัไดรั้บ
การศึกษาน้อย ชาวบา้นยงัขาดจิตส านึกเร่ืองการอนุรักษท์รัพยากร มีโอกาสท่ี
มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเขา้มาท าการพฒันาในพ้ืนท่ี มียุทธศาสตร์
การพฒันาจงัหวดัท่ีสอดคล้องส่งเสริมให้โอกาสในการพฒันาพ้ืนท่ี และมี
อุปสรรคด้านงบประมาณท่ีสนับสนุนการพฒันาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
มากกว่าสนับสนุนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการพฒันาท่ีไม่
ต่อเน่ือง 

ผลการประเมินศกัยภาพด้วยเทคนิค Factor Evaluation Matrix ท่ีพบว่า 
ต  าบลบา้นจนัทร์ มีศกัยภาพดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียว และดา้นการรวมกลุ่ม
ในชุมชนเพ่ือจดัการท่องเท่ียว ได้แก่ กลุ่มการท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีมีอยู่ใน
พ้ืนท่ี กลุ่มอาชีพ และปราชญ์ ท่ีมีศกัยภาพในการจดัการการท่องเท่ียว การ
จดัการเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนต าบลบา้นจนัทร์น้ีจึงเป็นการใช้และ
ร่วมมือกบัเครือข่ายท่ีมีอยู่ภายในชุมชนเพ่ือสร้างความเขม้แข็งในการจดัการ
การท่องเท่ียวโดยชุมชนของต าบลบานจนัทร์ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
แตงอ่อน มัน่ใจตน (2545) ท่ีว่าการใช้และร่วมมือกบัเครือข่ายในการพฒันาใน
โอกาสท่ีเหมาะสมเป็นยุทธศาสตร์หน่ึงในการสร้างความเข้มแข็งให้ต  าบล
บางพระ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  นอกจากน้ีต าบลบา้นจนัทร์ยงัได้รับโอกาสจาก
หน่วยงานภายนอกเข้ามาสนับสนุนด้านการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน
ภายในต าบล ดังนั้ น จึงควรใช้แนวทางความเข้มแข็งภายในแสวงหา
ผลประโยชน์จากภายนอก (S-O) เป็นแนวทางหลกัในการจดัการเครือข่ายการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนต าบลบา้นจนัทร์ ซ่ึงจากการเป็นอ าเภอใหม่ท่ีมีหน่วยงาน
จากภายนอกเขา้ไปสนับสนุนส่งเสริมด้านต่างๆ จึงเป็นโอกาสดีในการบูรณา
การความร่วมมือจากหน่วยงานภายในพ้ืนท่ี เช่น ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงวดั
จันทร์  อบต.บ้านจันทร์ เป็นต้น และหน่วยงานจากภายนอกพ้ืนท่ี เช่น 
สถาบันการศึกษา เป็นต้น มาร่วมในการพัฒนาการจัดการเครือข่ายการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนต าบลบา้นจนัทร์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อิทธิ

วตัร ศรีสมบติั (2549) ท่ีสรุปไวว้่าการสร้างเครือข่ายท่องเท่ียวนั้นจ าเป็นตอ้งมี
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ จึงจะท า ให้การพฒันาการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวไดส้ าเร็จ 
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บทคดัย่อ 
ในการท าบทความฉบับ นี้  เ ป็นการ พัฒนาระบบช่วย เห ลือ

ประกอบการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยการลงทุนน้ันจะต้องอาศัย
ความรู้ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทท่ีจดทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพืน้ฐานของ
บริษัทจดทะเบียน อัตราส่วนทางการเงินต่างๆของบริษัท ท่ีสามารถน ามา
วิเคราะห์เชิงปริมาณ นอกจากนีย้ังมีรูปแบบการลงทุนโดยใช้วิ ธีการเก็ง
ก าไร โดยอาศัยเคร่ืองมือทางเทคนิคอลอีกด้วย ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการ
ประมวลผลในการวิเคราะห์ท้ังสองรูปแบบนี ้เป็นส่ิงส าคัญในการสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการเก็งก าไร และยังช่วยลดความเส่ียงจาก
การลงทุน 

ในบทความนี้จะเป็นการออกแบบระบบพยากรณ์หลักทรัพย์ ซ่ึง
ผู้ ใช้งานสามารถคัดกรองหลักทรัพย์จากพื้นฐานได้ จากอัตราส่วนทาง
การเงินท่ีส าคัญ และมีการบอกสัญญาณแนวโน้มของราคาในระยะส้ันว่า
เป็นแนวโน้มขึน้หรือลง จากการค านวณโดยโครงข่ายประสาทเทียม 

Abstract 
This system will help the investment in stock market, all sorts of 

knowledge and information of listed companies. Whether it is the 
fundamentals, various financial ratios. That can be analyzed 
quantitatively by Value-Investor. Also price speculation by technical 
investor. The good analyzing is important and necessary to reduces the 
risk from investment. 

In this system, it is designed stock forecasting system. Users can 
filter the stocks form important financial ratio and there are signs of 
short-term trend is calculated by Neural Network. 

Keywords: stock market, value investment, technical analysis, forecast, 
neural network 

1. บทน า 
ในปัจจุบันการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ถือเ ป็นแหล่งท่ีส ร้าง

ผลตอบแทนให้กบันักลงทุน ซ่ึงไดมี้จ  านวนมากข้ึนในประเทศไทย การ
ลงทุนนั้นมีทั้งการลงทุนแบบการลงทุนจากพ้ืนฐานบริษทั ดูอตัราการ
เติบโตระยะยาว หรือการเก็งก าไรระยะสั้น ซ่ึงการลงทุนโดยปกติแลว้จะ
มาพร้อมกบัความเส่ียง ดงันั้นการใช้เคร่ืองมือในการช่วยตดัสินใจจึงเป็น
หน่ึงในปัจจยัท่ีส าคญัส าหรับการท่ีจะได้ผลตอบแทนท่ีดี และลดความ
เส่ียงของการลงทุนให้นอ้ยลง 

การลงทุนในปัจจุบนัมีวิธีการลงทุนท่ีหลากหลาย ซ่ึงในท่ีน้ีจะให้ความ
สนใจไปท่ี การลงทุนเน้นคุณค่าของบริษทั (Value Investment : VI) และ
การลงทุนแบบเทคนิคอล (Technical) ซ่ึงวิธีการลงทุนแต่ละชนิดมกัใช้ใน
สถานการณ์ท่ีต่างกนัเช่น วิธีการลงทุนเน้นคุณค่า มกัจะใช้ในการคดัเลือก
บริษัทท่ีมีมูลค่าพ้ืนฐานทางธรุกิจท่ีดี โดยจะดูท่ีผลประกอบการ ฯลฯ 
ดงันั้นจึงมีประสิทธิภาพดีในการคดักรองว่าหลกัทรัพยไ์หนท่ีมีพ้ืนฐานดี 
หลกัทรัพยไ์หนท่ีพ้ืนฐานไม่ดีได ้ส่วนการลงทุนแบบเทคนิคอล ซ่ึงจะดูท่ี
กราฟ เพ่ือใช้ในการจบัจงัหวะซ้ือและการขาย อย่างทนัท่วงทีซ่ึงนิยมใน
การซ้ือขายแบบระยะสั้น และสามารถน ามาประยกุตใ์ช้จบัจงัหวะ ในการ
ซ้ือขายร่วมกบัแนวทางการลงทุนเนน้คุณค่าได ้

1.1 ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 
การท าบทความฉบบัน้ีมุ่งหวงัเพ่ือศึกษา การน าวิธีการลงทุนเน้นคุณค่า

ในการวิเคราะห์และกรองหลักทรัพยท่ี์ดีเหมาะสมแก่การลงทุน เพ่ือ
ประกอบกบัการลงทุนแบบเทคนิคอลโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม เพ่ือ
หาแนวโน้มของราคาหลกัทรัพยใ์นอนาคต เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนท่ีสูง 
และเป็นการการลดความเส่ียงในการลงทุน 

1.2 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
- ผูใ้ช้งานสามารถน าระบบพยากรณ์หลกัทรัพย ์ไปใช้ในการลงทุน

เพ่ือ คดักรองหลกัทรัพยท่ี์มีพ้ืนฐานดีไดอ้ยา่งสะดวกมากยิง่ข้ึน 
- ผูใ้ชง้านสามารถลดความเส่ียง จากการลงทุนไดใ้นระดบัหน่ึง ซ่ึงจะ

ช่วยให้ผูใ้ชง้านสามารถต่อยอดสร้างความมัง่คัง่ได ้
- ได้น าความรู้จากการศึกษาเร่ืองการลงทุน มาพัฒนาเป็นระบบ

พยากรณ์หลกัทรัพย ์

2. ทฤษฎแีละหลกัการ 

2.1 ตลาดหลกัทรัพย์ 
ตลาดหลักทรัพย์ หรือ  ตลาดหุ้น เ ป็นสถานท่ีส าหรับซ้ือขาย

แลกเปล่ียนหลกัทรัพย(์หุ้นสามญั) ของบริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงถือว่าเป็น
ตลาดรอง (Secondary Market) โดยตลาดหลกัทรัพยมี์อยูแ่ทบทุกประเทศ
ทัว่โลก 

หุ้นสามญั เป็นตราสารประเภทหุ้นทุน ซ่ึงออกโดยบริษทัมหาชน ซ่ึง
ได้จดทะเบียนหลักทรัพย์ของบ ริษัท เพ่ือให้มีการซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพย ์
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2.2 การวเิคราะห์หลกัทรัพย์โดยใช้ปัจจยัพ้ืนฐาน 
การวิเคราะห์หลักทรัพยโ์ดยใช้ปัจจยัพ้ืนฐาน เป็นการวิเคราะห์ท่ี

ล าดบัการพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจ มายงัสภาพอุตสาหกรรมตลอดถึง
ผลการด า เ นินงานของบริษัท  โดยรวบรวมข้อมูลทาง เศรษฐ กิจ 
อุตสาหกรรม และของบริษัทมาวิเคราะห์แต่ละส่วน เพ่ือน าไปสู่การ
คาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษทั 

2.3 การวเิคราะห์หลกัทรัพย์โดยใช้เทคนิคอล 
ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิคนั้น เป็นแนวทางท่ีอาศยัการ

วิเคราะห์การเคล่ือนไหวของราคา และปริมาณการซ้ือขายของหลกัทรัพย์
ในอดีตท่ีผ่านมา เพ่ือคาดการณ์ถึงแนวโน้มของราคา รวมถึงระดบัราคาท่ี
ควรจะซ้ือหรือขาย ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

ขอ้ดีของการวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิค คือการท่ีนกัลงทุนอาศยัหลกั
สถิติมาใชใ้นการพยากรณ์  โดยใช้เพียงในเร่ืองของราคา และปริมาณการ
ซ้ือขายของหลักทรัพยใ์นอดีตเท่านั้น และเสียเวลาในการรวบรวมและ
วิเคราะห์ขอ้มูลนอ้ยกวา่การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน 

โดยเหตุผลเบ้ืองตน้ท่ีจะท าให้การวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิคมีความ
น่าเช่ือถือนั้น ประกอบไปดว้ยสมมุติฐาน 3 ประการ ดงัน้ี 

1. ราคาเป็นผลรวมท่ีสะทอ้นให้ทราบถึงข่าวสารในด้านต่าง ๆ ทั้ง
หมดแลว้ 

2. ราคาจะเคล่ือนไหวอยา่งมีแนวโนม้ และจะคงอยูใ่นแนวโน้มนั้น ๆ 
ในช่วงระยะเวลาหน่ึง  จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงแนวโนม้ 

3. พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน จะยงัคงมีลกัษณะท่ีคล้ายคลึง
กบัพฤติกรรมการลงทุนในอดีต 

เคร่ืองมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคอลท่ีน ามาพฒันา ณ ท่ีน้ีไดแ้ก่ 
EMA (Exponential Moving Average), Slow Stochastics, RSI (Relative 
Strength Index),  MACD (Moving Averages Convergence/ Divergence) 

2.4 โครงข่ายประสาทเทยีม (Neural Network) 
การท างานของโครงข่ายประสาทเทียม เม่ือมี input เขา้มายงั network 

ก็จะน า input มาคูณกบั weight ของแต่ละขา ผลท่ีไดจ้าก input ทุก ๆ ขา
ของ neuron จะเอามารวมกนัแลว้ก็เอามาเทียบกบั threshold ท่ีก  าหนดไว ้
ถา้ผลรวมมีค่ามากกว่า threshold แล้ว neuron ก็จะส่ง output ออกไป 
output น้ีก็จะถูกส่งไปยงั input ของ neuron อ่ืน ๆ ท่ีเช่ือมกนัใน network 
ถา้ค่านอ้ยกวา่ threshold ก็จะไม่เกิด output เขียนออกมาไดด้งัสมการท่ี 1 

 
        if (sum(input * weight) > threshold) then output                    (1) 
 
ส่ิงส าคญัคือเราตอ้งทราบค่า weight และ threshold ส าหรับส่ิงท่ีเรา

ต้องการเพ่ือให้คอมพิวเตอร์รู้จ  า ซ่ึงเป็นค่าท่ีไม่แน่นอน แต่สามารถ
ก าหนดให้คอมพิวเตอร์ปรับค่าเหล่านั้นไดโ้ดยการสอนให้มนัรู้จกั pattern 
ของส่ิงท่ีเราต้องการให้มนัรู้จ  า เรียกว่า "back propagation" ซ่ึงเป็น
กระบวนการยอ้นกลับของการรู้จ  า ในการฝึก feed-forward neural 
networks จะมีการใช้อลักอริทึมแบบ back-propagation เพ่ือใช้ในการ

ปรับปรุงน ้ าหนักคะแนนของเครือข่าย (network weight) หลังจากใส่
รูปแบบข้อมูลส าหรับฝึกให้แก่เครือข่ายในแต่ละคร้ังแล้ว ค่าท่ีได้รับ 
(output) จากเครือข่ายจะถูกน าไปเปรียบเทียบกบัผลท่ีคาดหวงั แลว้ท าการ
ค านวณหาค่าความผิดพลาด ซ่ึงค่าความผิดพลาดน้ีจะถูกส่งกลับเข้าสู่
เครือข่ายเพ่ือใชแ้กไ้ขค่าน ้าหนกัคะแนนต่อไป 

โดยทัว่ไปแลว้โครงข่ายของแบบจ าลองประกอบดว้ยชั้น 3 ชั้น ไดแ้ก่ 
ชั้นขอ้มูลเขา้ (Input layer) ชั้นแฝง (Hidden layer) และชั้นแสดงผล 
(Output layer) ดังแสดงในรูปท่ี 1 ข้อมูลจากชั้นข้อมูลด้านเข้าจะถูก
ค านวณและส่งผ่านฟังก์ชั่นแปลงรูปจากชั้นแฝงไปยงัชั้นแสดงผล โดย
หลกัการของกระบวนการเรียนรู้ของแบบจ าลองคือ การเปล่ียนแปลงค่า
ถ่วงน ้ าหนักของแต่ละการเช่ือมต่อ เพ่ือปรับผลลพัธ์ของแบบจ าลองให้
ใกลเ้คียงกบัค่าความจริงมากท่ีสุดโดยอาศยัการแพร่กลบั ซ่ึงใช้สมการท่ี 
(1) ในการปรับแกค้่าถ่วงน ้าหนกัมีดงัสมการท่ี 3 

 
            nwnynnw jijji  1           (2) 

 
เม่ือ Xi คือค่าขอ้มูลดา้นเขา้ท่ี node i, ∆wji  คือค่าถ่วงน ้ าหนกัท่ี node 

i, และ j, คือค่าปรับแกค้่าถ่วงน ้ าหนกัระหว่าง node i และ j, n  คือค่าอตัรา
การเรียนรู้, α คือค่าโมเมนตมั, ∂j  คือค่าผลต่างระหว่างค่าจริงกบัค่าท่ีได้
จากการค านวณในรูปของอนุพนัธ์ของ transfer function ของ node j, yi  
คือค่าผลลพัธ์ของแบบจ าลองท่ี node j  และ n,n+1 คือ  ค่าท่ีแสดงถึงรอบ
ของการปรับแกท่ี้ n หรือ n+1 
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รูปท่ี 2 โครงสร้างแบบจอง BPNN 

 
การน า Neural Network มาประยกุตใ์ช้กบัระบบพยากรณ์หลกัทรัพย ์

สามารถน ามาประยกุตใ์ช้ไดโ้ดยการ น ามาปรับปรุงการวิเคราะห์ทางดา้น
เทคนิคอลร่วมกับ Indicator ต่างๆ ซ่ึงจะช่วยให้ผลท่ีคาดหวงันั้ น มี
ความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด  

โดย Indicator ท่ีน ามาวิเคราะห์ร่วมกบั Neural Network นั้นประกอบ 
ไปดว้ย 15 Days Exponential Moving Average, 35 Days Exponential 
Moving Average, Slow Stochastic %K, Slow Stochastic %D, Relative 
Strength Index, Moving Average Convergence Divergence 
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และปัจจยัภายนอกต่างๆ ไดแ้ก่  GOLD Price, US BAHT Currency 
Exchange,  Cruel Oil Price, Dow jones Index, Nikkei Index, Hang Seng 
Index  

3. การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

3.1 ศึกษาระบบงานเดมิ 
การพฒันาระบบพยากรณ์หลักทรัพยเ์ดิมนั้น เป็นเพียงแค่การกรอง 

เคร่ืองมือท่ีช่วยในการวิเคราะห์นั้นแยกออกจากกนัระหว่างการวิเคราะห์
แบบเชิงมูลค่า กบัการวิเคราะห์เชิงเทคนิคอล ซ่ึงท าให้ขาดความแม่นย  าใน
การพยากรณ์ คดักรองหลกัทรัพยท่ี์ดี มีความสามารถในการท าก าไร และ
ยงัท าให้นกัลงทุนตอ้งแบกรับความเส่ียงสูงอีกดว้ย 

ทางผู ้พ ัฒนา จึงได้ท  าการวิเคราะ ห์รูปแบบการลงทุนท่ีท าให้ได้
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่นกัลงทุน ออกแบบระบบใหม่โดย
จะใช้การวิเคราะห์แบบเน้นคุณค่า ควบคู่กบัการวิเคราะห์เชิงเทคนิคอล 
และนอกจากน้ียงัมี Neural Network มาช่วยค านวณในการปรับค่า Weight 
ให้กบัการวิเคราะห์เชิงเทคนิคอลเพ่ือให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด 

3.2 ปัญหาทีพ่บในระบบปัจจุบัน 
- ระบบไม่มีการแจง้เตือนให้ผูใ้ช้รู้ว่าควรซ้ือหรือควรขายหลักทรัพย์

เม่ือไหร่ 
- ระบบไม่มีการกรองเลือกหลักทรัพย์ท่ีมีพ้ืนฐานดีก่อนท่ีท าการ

วิเคราะห์ 
- ระบบขาดการวิเคราะห์ท่ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ 
- ระบบการคดักรองในปัจจุบนั มีส่วนติดต่อผูใ้ช ้ไม่น่าใชง้านเท่าท่ีควร 

3.3 การวเิคราะห์ความต้องการะบบ (System requirement 
analysis) 

ความตอ้งการท่ีเป็นหนา้ท่ีหลกัของระบบ (Functional Requirement) 
- มีการแจง้เตือนแนวโนม้ของราคาหลกัทรัพย ์
- มีการคดักรองหลกัทรัพยท่ี์มีพ้ืนฐานดีเหมาะสมแก่การลงทุน จาก

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
- มีการประยกุตใ์ชก้ารจบัจงัหวะแบบเทคนิคอลในการแจง้เตือน 
- มีระบบติดตามหลกัทรัพยท่ี์สนใจ 
- มีการเลือกกรองหลักทรัพย์ ด้วยอัตราส่วนทางการเงินตามกลุ่ม

อุตสาหกรรมไดต้ามท่ีผูใ้ชร้ะบบตอ้งการ 
ความตอ้งการของระบบท่ีไม่ใช่หน้าท่ีหลกัของระบบ (Non-Functional 

Requirement) 
- มีความแม่นย  าในการประมวลผล 
- มีรูปแบบการน าเสนอท่ีสวยงาม เหมาะสม 
- ระบบมีความง่ายต่อการใชง้าน 
- สามารถแจง้เตือนให้กบันักลงทุนได้อย่างรวดเร็ว ทนัต่อราคา และ

เวลาท่ีเหมาะสม 

4. ออกแบบส่วนตดิต่อผู้ใช้ระบบและผลการทดลอง 
จากขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและน ามาวิเคราะห์จนไดน้ ามาท า

การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช้ของระบบพยากรณ์หลกัทรัพยส์ าหรับนัก
ลงทุน ซ่ึงระบบท่ีไดอ้อกแบบข้ึนนั้นมีส่วนการท างานดงัต่อไปน้ี 

4.1 ส่วนหน้าเวบ็ไซต์ 
เป็นตวัอยา่งบางส่วนท่ีติดต่อใชง้านระบบส าหรับนกัลงทุน ซ่ึงเป็นผูใ้ช้

ระบบโดยมีส่วนประกอบต่างๆดงัน้ี 
 

 
รูปท่ี 3 ส่วนแสดงหนา้เวบ็ไซตห์ลกัหลงัจากเขา้สู่ระบบ 

 

 
รูปท่ี 4 ส่วนการแสดงหนา้การลงทุนแบบเนน้คุณค่า 

 

 
รูปท่ี 5 แสดงหนา้ขอ้มูลหลกัทรัพย ์

 

4.2 ผลการทดลองโครงข่ายประสาทเทยีม 
จากการทดลองการออกแบบโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) 

แบบ back-propagation เ พ่ือใช้ในการปรับปรุงน ้ าหนักคะแนนของ
เครือข่าย (network weight) หลงัจากใส่รูปแบบขอ้มูลส าหรับฝึกให้แก่
เครือข่ายในแต่ละคร้ังแล้ว ค่าท่ีไดรั้บ (output) จากเครือข่ายจะถูกน าไป
เปรียบเทียบกบัผลท่ีคาดหวงั แลว้ท าการค านวณหาค่าความผิดพลาด ซ่ึง
ค่าความผิดพลาดน้ีจะถูกส่งกลบัเข้าสู่เครือข่ายเพ่ือใช้แก้ไขค่าน ้ าหนัก
คะแนนต่อไป เพ่ือท าการประมวลผลค่าอินพุท (Input) จากนั้นโครงข่าย
ประสาทเทียมจะได้ผลเอาท์พุท (Output) เป็นแนวโน้มของราคา
หลกัทรัพย ์ซ่ึงจะมีค่าแนวโนม้ข้ึนหรือ แนวโนม้ลง 

ในบทความฉบับน้ี  ได้ท  าการทดลองป้อนค่าอินพุท ของราคา
หลกัทรัพย ์บริษทั ปตท. จ  ากดั มหาชน (PTT) โดยผลการทดลองแสดง
ออกมาในรูปของกราฟ เ ม่ือน ามาเปรียบเทียบกับกราฟของราคา
หลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาเดียว ผลการทดลองของโครงข่ายประสาทเทียม มี
ลกัษณะดงัรูปท่ี 6 
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รูปท่ี 6 แสดงภาพผลการทดลองโครงข่ายประสาทเทียม 

 
จากผลการทดลองแสดงว่า ผลการประมวลผลของโครงข่ายประสาท

เทียม มีความถูกต้องจากราคาหลักทรัพยจ์ริง เป็นค่า 51% จากผลการ
ทดลอง จ าเป็นตอ้งมีการปรับระดบัความผิดพลาดเพื่อให้ไดผ้ลการทดลอง
ท่ีมีความแม่นย  ามากท่ีสุด ซ่ึงเป็นแนวทางในการพฒันาต่อไป ในภายหลงั 

5. สรุปผลการทดลอง  
ในบทความฉบบัน้ี ซ่ึงผูจ้ดัท  าไดศึ้กษาถึงการออกแบบระบบพยากรณ์

หลกัทรัพย ์การให้บริการขอ้มูลหลกัทรัพยแ์บบครบวงจร ไม่วา่จะเป็นการ
คดักรองหลกัทรัพยต์ามปัจจยัพ้ืนฐาน แบ่งเป็นสองประเภทไดแ้ก่ การคดั
กรองตามการแบ่งของตลาด และการคดักรองตามกลุ่มอุตสาหกรรม ซ่ึง
การคดักรองจะใชอ้ตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัทั้งหมด 12 อตัราส่วน ซ่ึง
ไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 2 

นอกจากน้ีระบบพยากรณ์หลักทรัพย์ ยงัมีการให้บริการติดตาม
หลกัทรัพย ์ท่ีผูใ้ชง้านสนใจและตอ้งการติดตามความเคล่ือนไหวของราคา 
และยงัมีการแจง้เตือนสญัญาณแนวโนม้ของราคา ว่าเป็นแนวโน้มข้ึนหรือ
แนวโนม้ลงอีกดว้ย ซ่ึงไดจ้ากการประมวลผลโดยโครงข่ายประสาทเทียม 
(Neural Network) เม่ือผูใ้ช้งานตอ้งการทราบรายละเอียดของหลกัทรัพย์
การเคล่ือนไหวของราคาโดยการแสดงผลออกมาในรูปแบบของกราฟ ซ่ึง
ระบบจะมีฟังก์ชันการให้บริการข้อมูลหลักทรัพยโ์ดยละเอียด โดยจะ
แสดงราคาล่าสุดของหลกัทรัพย ์และมีการโหลดขอ้มูลราคาล่าสุดทุกๆ 5 
วินาที นอกจากน้ียงัมีขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจของหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ราคาปิด
วนัก่อน ราคาสูงสุดวนัน้ี ราคาต ่าสุดวนัน้ี เป็นตน้ และยงัมีการแสดงผล
เป็นกราฟเพ่ือให้ผู ้ใช้งานได้ติดตามภาพการเคล่ือนไหวของราคา
หลกัทรัพยใ์นอดีต และส่วนสุดทา้ยคือจ านวนการเสนอซ้ือเสนอขายของ
หลักทรัพย์ ซ่ึงมีการโหลดข้อมู ลล่าสุดทุกๆ 5 วินาที เช่นกัน เ พ่ือ
ประกอบการตดัสินใจลงทุน ดงัท่ีกล่าวไปในบทท่ี 4 

ในส่วนของการออกแบบโครงข่ายประสาทเทียม ผู ้จ ัดท าได้เขียน
อลักอริทึม ในการควบคุมการประมวลของโครงข่ายประสาทเทียม โดย
การใช้อลักอริทึมแบบ back-propagation เพ่ือใช้ในการปรับปรุงน ้ าหนัก
คะแนนของเครือข่าย (network weight) หลงัจากใส่รูปแบบขอ้มูลส าหรับ
ฝึกให้แก่เครือข่ายในแต่ละคร้ังแลว้ ค่าท่ีไดรั้บ (output) จากเครือข่ายจะถูก
น าไปเปรียบเทียบกบัผลท่ีคาดหวงั แลว้ท าการค านวณหาค่าความผิดพลาด 
ซ่ึงค่าความผิดพลาดน้ีจะถูกส่งกลบัเขา้สู่เครือข่ายเพ่ือใช้แกไ้ขค่าน ้ าหนัก

คะแนนต่อไป โดย  Input ท่ีเขา้สู่การประมวลผลจะประกอบไปดว้ย ตวั
บ่งช้ีวดั (Indicator) ราคาหลกัทรัพย ์ดชันีราคาทอง ราคาน ้ ามนัดิบ ดชันี
ดาวน์โจนส์ เป็นตน้ ซ่ึงผลลพัธ์ Output ท่ีไดจ้ะเป็นการพยากรณ์แนวโน้ม
ขอราคาหลกัทรัพย ์ดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 4 

การปรับปรุงความแม่นย  าในการพยากรณ์นั้น ตอ้งปรับปรุงในส่วนของ
อลักอริทึมของ โครงข่ายประสาทเทียมใหม่ ซ่ึงจากผลการทดลองแสดง
ให้เห็นว่า ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ช้งานระบบ ทั้งน้ีตอ้งข้ึนอยู่
กับการพัฒนาต่อในภายหลังของระบบ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ
โครงข่ายประสาทเทียมให้มีความแม่นย  ามากข้ึน 
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บทคดัย่อ 
การพัฒนาของอุปกรณ์ส่ือสารประเภทสมาร์ทโฟน มีบทบาทส าคัญ

ในการค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงนักท่องเท่ียวสามารถเข้าถึงข้อมูล
ปริมาณมากได้ตลอดเวลา แต่การน าข้อมูลเหล่าน้ันมาใช้ยังคงมี ความ
ยุ่ งยากและต้องใช้ เวลานานในการ สืบค้น  บทความนี้จึงน าเสนอ          
กรอบงานวิจัยการพัฒนาระบบวางแผนการท่องเท่ียวบนสมาร์ทโฟน  
ภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนด ซ่ึงมุ่งเน้นการน าเหมืองข้อมูลมาวิเคราะห์ปัจจัย
การวางแผน และน าเทคโนโลยีระบุบอกต าแหน่ง (Location Based 
Service) มาเป็นส่วนประกอบในการวางแผนการท่องเท่ียว ซ่ึงการวางแผน
น้ันจะประกอบด้วยขั้นตอนวิธี (Algorithm) ในการค้นหาเส้นทาง แล้ว
แสดงผลลัพธ์โดยใช้ Google API เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ท่ีเข้าใจง่ายและตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้ 
 
Abstract 

The development of smart phone communication device has an 
important role in travel information searching.Currently, traveler can 
access a huge of travel information in anytime and anywhere but it’s 
difficult for traveler to find the appropriate information. This paper 
proposes a framework for developing a travel planning system on 
smartphone under the given conditions. Data mining technique is used 
for analyzing affected factors in travel planning. Furthermore, location 
based service is used for supporting travel planning. Finally, the travel 
planning algorithm will be proposed and Google API will be used for 
display the result which it is easy for traveler to understand and to 
achieve the need of them.      

Keywords: Travel Planning, Smart phone, Location based service , Data 
Mining, Google API 

1. บทน า 
ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมประเภท

หน่ึงท่ีน ารายได้จ  านวนมากเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้ งยงั
ก่อให้ เกิดธุรกิจรายย่อยท่ีเก่ียวข้องทั้ งทางตรงและทางอ้อม ในหลาย
ประเทศทัว่โลกต่างอาศยัรายได้จากอุตสาหกรรมประเภทน้ีเพ่ือพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ โดยเฉพาะเม่ือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจข้ึน

ทั่วโลก อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวถูกมองว่าเป็น อุตสาหกรรมท่ี             
ไม่ ส้ินเปลืองทรัพยากร ไม่ ก่อให้ เกิดการน าเข้าว ัตถุดิบและสินค้า 
นอกจากน้ียงัไม่ตอ้งเผชิญกบัปัญหาการกีดกนัทางการคา้ แต่สามารถสร้าง
รายไดท้ดแทนการน าเขา้และลดการขาดดุลทางการคา้ให้กบัประเทศได[้1] 
เพราะการซ้ือบริการของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาตินั้ น ถือได้ว่าเป็นการ
ส่งออกสินค้าท่ีมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า (Invisible Export) เน่ืองด้วยเป็น
การซ้ือด้วยเงินตราต่างประเทศ การผลิตสินค้าหรืออีกนัยหน่ึงคือการ
บริการต่าง ๆ ท่ีนกัท่องเท่ียวซ้ือท าให้เกิดการลงทุน และก่อให้เกิดอาชีพ
หลายแขนงท่ีมีส่วนช่วยสนับสนุนการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ[2]    
จุดน้ีเองท าให้หลายประเทศให้ความส าคญักับการพฒันาอุตสาหกรรม 
การท่องเท่ียวและไดมี้การก าหนดไวเ้ป็นกลยทุธ์ในการบริหารและพฒันา
ประเทศอีกดว้ย 
 
2. ทีม่าและแรงจูงใจของปัญหา 

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีความ
เจริญก้าวหน้าเป็นอยา่งมาก เป็นผลท าให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมตลอดจนการเปล่ียนแปลงอยา่งกวา้งขวาง ทั้งภายในประเทศและ
ระดับนานาชาติ นอกจากน้ียงัมีการพัฒนาอุปกรณ์การส่ือสารหรือ    
สมาร์ทโฟน(Smart phone) ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกท่ีทุกเวลา ซ่ึง    
ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ ท่ี มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย ์           
ในยุคปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อส่ือสาร การท างาน หรือการคน้หา
ข้อมูล เป็นต้น โดยรูปแบบการท างานบนสมาร์ทโฟนได้มีการพฒันา
เพ่ือให้รองรับกบัการท างานท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน ท าให้เกิดผลดีต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูป้ระกอบการธุรกิจ
การท่องเท่ียวอาศยัความเจริญก้าวหน้าในด้านดงักล่าว เพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์  ส่งต่อข่าวสารต่าง ๆ  ไปยงัก ลุ่มเป้ าหมายได้อย่าง
กวา้งขวางมากข้ึน เป็นต้น นอกจากน้ียงัมีการปรับเปล่ียนองค์กรของ
ตนเองโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วย เช่น การประกอบธุรกิจ
อิเล็กทรอนิคส์  (E-Business) ซ่ึ งมี ส่วนช่วยอย่างมากในการอ านวย     
ความสะดวกในดา้นการท่องเท่ียว ไม่วา่จะเป็น บริการจองท่ีพกั จองรถเช่า 
รวมทั้งจองตัว๋เคร่ืองบิน และปัจจุบนันกัท่องเท่ียวยงัสามารถคน้หาขอ้มูล
ดา้นการท่องเท่ียว เพ่ือน ามาประกอบการตดัสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว  
ท่ีตรงตามความสนใจอีกด้วย จากข้อมูลข้างต้นได้สอดคล้องกับผล
การศึกษาขององค์การการท่องเท่ียวโลก (WTO) ท่ีพบว่าปัจจยัส าคญัท่ี
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ส่งผลให้การท่องเท่ียวโลกเพ่ิมสูงข้ึน คือ ระบบขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความ
ทนัสมยัและความก้าวหน้า เพราะเม่ือนักท่องเท่ียวมีโอกาสรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวมากข้ึน จะท าให้นักท่องเท่ียวมีความสนใจและ
มัน่ใจในการเดินทางเพ่ิมมากข้ึนตามไปดว้ย [3]  

อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้่านักท่องเท่ียวจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลปริมาณ
มากท่ีแสดงผลอยูบ่นหนา้เวบ็ไซตต่์าง ๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวางแลว้ แต่การจะ
น าข้อมูลเหล่านั้ นมาใช้ประโยชน์กลับเป็นเร่ืองท่ียุ่งยากและต้องใช้
เวลานานในการสืบคน้ เน่ืองจากขอ้มูลท่ีถูกแสดงไวใ้นหน้าเวบ็ไซตต่์าง ๆ 
นั้นเป็นข้อมูลดิบท่ียงัไม่ได้ผ่านการคดักรอง การประมวลผล และการ
ตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือให้เป็นข้อมูลท่ีสามารถน าไปใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวได้ทันที ตัวอย่างเช่น          
เม่ือนกัท่องเท่ียวตอ้งการวางแผนไปเท่ียวยงัสถานท่ีท่องเท่ียวในประชาคม
อาเซียน(ASEAN Economic Community : AEC) นอกจากนักท่องเท่ียว
ตอ้งวางแผนจองท่ีพกัแล้ว ยงัต้องวางแผนการเดินทางโดยการหาขอ้มูล
เก่ียวกับสถานท่ีท่ีต้องการจะไปว่า มีสถานท่ีท่ีน่าสนใจอะไรบ้าง การ
เดินทางเป็นอยา่งไร เวลาเปิดท าการของสถานท่ีต่าง ๆ รวมถึงรูปถ่าย และ
ความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีนั้น ๆ อีกดว้ย นอกจากน้ีนกัท่องเท่ียว
จ าเป็นตอ้งมีการวางแผนเส้นทางการเดินทาง ท่ีจะตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ 
เช่น เวลาเปิดท าการ ระยะทาง เป็นต้น ซ่ึงการท่ีนักท่องเท่ียวจะทราบ
ขอ้มูลทั้งหมดตามท่ีกล่าวมานั้น จ  าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาพอสมควรในการ
รวบรวมขอ้มูล ยิง่กวา่นั้นหากไปในสถานท่ีท่ีไม่เคยไปมาก่อน ยิง่จะท าให้
ตอ้งมีการเตรียมตวัเก่ียวกบัขอ้มูลมากข้ึน ดงันั้นบทความน้ีจึงไดมุ้่งพฒันา
กรอบงานวิจยัการพฒันาระบบวางแผนการท่องเท่ียวบนสมาร์ทโฟน  
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนด เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยเพ่ิมความสามารถใน
การวางแผนการท่องเท่ียวให้กับนักท่องเท่ียว รวมถึงการสนับสนุน       
การวางแผนการท่องเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ โดยบทความน้ีจะท าการศึกษา
ตั้งแต่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว ซ่ึงจะ   
ส่งผลลพัธ์ไปยงัขั้นตอนการแนะน าสถานท่ีใกลเ้คียงผา่นระบบเทคโนโลยี
ระบุบอกต าแหน่ง (Location Based Service) ท่ีถูกติดตั้งอยูบ่นสมาร์ทโฟน 
ทุกรุ่น จากนั้ นจะแสดงสถานท่ีท่องเท่ียวในบริเวณใกล้เคียง เพ่ือให้
นักท่องเท่ียวเลือกสถานท่ีท่ีสนใจ แล้วส่งผลลัพธ์เข้าสู่ขั้นตอนวิธีการ
คน้หาเส้นทางในการวางแผนการท่องเท่ียวต่อไป 
 

3. งานวจิยัและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
ในปัจจุบนั ระบบแนะน าการท่องเท่ียวได้รับความสนใจเป็นอย่าง

มาก โดยระบบท่ีมีการพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน ส่วนหน่ึงจะท างานบน
คอมพิวเตอร์และอีกส่วนหน่ึงจะท างานบนโทรศพัท์ ซ่ึงจะเน้นการลด
ข้อมูลและสนับสนุนการตัดสินใจของนักท่องเท่ียว[4][5] หรือเป็น
ลกัษณะท่ีค  านึงถึงระยะเวลาและพลงังานท่ีใช้ในการท่องเท่ียวให้คุม้ค่า
มากท่ีสุด [6] นอกจากน้ียงัมีระบบวางแผนการท่องเท่ียวท่ีเน้นการระบุ
สถานท่ีเท่ียวโดยรอบของนักท่องเท่ียว ซ่ึงน าเอาเทคโนโลยีการระบุ
ต  าแหน่งมาใช้ประกอบด้วย[7] แต่อยา่งไรก็ตามยงัไม่มีการพฒันาระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการวางแผนการท่องเท่ียว หรือวิเคราะห์

สถานท่ี ท่ี เหมาะสมกับนักท่องเท่ียวแต่ละคน ส าห รับกุญแจของ
ความส าเร็จของระบบวางแผนการท่องเท่ียวบนสมาร์ทโฟนภายใต้
เง่ือนไขท่ีก าหนด คือ ได้รับปัจจยัท่ีสามารถใช้ประกอบในส่วนของการ
วางแผนเส้นทางได้อย่างแม่นย  า ซ่ึงความแม่นย  าน้ีจะข้ึนกับความ
สอดคลอ้งของขอ้มูลในระบบเป็นหลกั  

 

4. รายละเอยีดการพฒันา 
4.1 ภาพรวมของระบบ 

ระบบวางแผนการท่องเท่ียวบนสมาร์ทโฟนภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนด 
ซ่ึงมุ่งเนน้การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนการท่องเท่ียว เช่น ลกัษณะ
ของปัจเจกบุคคล ข้อมูลรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีสนใจของนักท่องเท่ียว 
และข้อมูลทางด้านจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียว รวมถึงต าแหน่งท่ีอยูปั่จจุบนัโดยอาศยัระบบก าหนดต าแหน่ง
บนโลก (Global Positioning System) แลว้จึงน าขอ้มูลเหล่าน้ีเขา้สู่ขั้นตอน
วิธีในการวางแผนเส้นทางการท่องเท่ียว ซ่ึงจะพิจารณาจากสถานท่ีต่าง ๆ 
ท่ีอยู่บริเวณรอบด้านของนักท่องเท่ียว จากนั้ นจึงให้นักท่องเท่ียวระบุ
สถานท่ีท่ีมีความสนใจเป็นล าดับ ระบบจะท าการประมวลผลเพ่ือวาง
แผนการเท่ียวชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามขอ้มูลท่ีนกัท่องเท่ียวไดท้  าการระบุไว ้
โดยภายในระบบนักท่องเท่ียวสามารถทราบข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียว 
ระยะทาง เวลาในการเดินทาง รวมถึงภาพถ่ายต่าง ๆ ไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้ง
สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม ทั้ งน้ีผู ้วิจัยจะใช้สถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัด
นครราชสีมาเป็นกรณีศึกษา และจะมีการขยายพ้ืนท่ีออกไปเป็นบริเวณ
กวา้งในล าดบัต่อไป 
 

4.2 การออกแบบและพฒันาระบบ 
ระบบวางแผนการท่องเท่ียวบนสมาร์ทโฟนภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนด 

ท่ีจะพฒันาข้ึนในคร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการ
ท่องเท่ียวท่ีรองรับการรวมตวักันของกลุ่มประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) ในปีพ.ศ. 2558 ท่ีจะก่อให้เกิดไหลเวียน
ของสินคา้และบริการ รวมถึงการท่องเท่ียว โดยงานวิจยัน้ีจะน าขอ้มูลของ
จงัหวดันครราชสีมา มาใช้เป็นกรณีศึกษาในการพฒันาระบบวางแผนการ
ท่องเท่ียวบนสมาร์ทโฟนภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนด อยา่งไรก็ตาม ระบบยงั
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับจังหวัดหรือประเทศอ่ืน ๆ ซ่ึงจะขยาย
ขอบเขตออกไปในอนาคตได ้โดยกรอบการท างานของระบบแสดงดงัรูป
ท่ี 1 ซ่ึงประกอบไปด้วย ส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช้ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
เทคโนโลยีระบุบอกต าแหน่งและเว็บเซอร์วิส(Location Based Service 
and Web Service) ส่วนวิเคราะห์ปัจจัยด้านการวางแผนการท่องเท่ียว 
ฐานความรู้ และส่วนวางแผนการเดินทาง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 

Paper ID 1250

D55



บทความวจิยั –วชิาการ                                                                                         
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 6 การพฒันาเทคโนโลยเีพื่อให้โลกมีสนัติสุข   
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand  
 

วนัท่ี 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ภาคพายพั เชียงใหม่ 

 
รูปที่ 1 กรอบการท างานของระบบวางแผนการท่องเท่ียวบน 

สมาร์ทโฟนภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนด 
ส่วนท่ี 1 ส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้นกัท่องเท่ียวซ่ึงเป็นผูใ้ชง้านระบบ

วางแผนการท่องเท่ียวบนสมาร์ทโฟนภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนด สามารถใช้
งานระบบจากโทรศพัท์มือถือหรือแท็บเล็ตผ่านส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้
โดยอุปกรณ์เหล่าน้ีจะตอ้งท างานอยูบ่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต นอกจากน้ี
ผูใ้ช้จ  าเป็นตอ้งมีการน าเขา้ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวท่ีตนเองสนใจ 
เช่น ขอ้มูลลกัษณะของปัจเจกบุคคล และขอ้มูลลกัษณะความสนใจในการ
ท่องเท่ียว เป็นต้น จากนั้ นจึงท าการส่งข้อมูลไปประมวลผลยงัส่วน        
วางแผนการเดินทาง และส่งผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวางแผน กลบัมาแสดงยงั
ส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช้ เพ่ือให้ผูใ้ช้ได้ทราบขอ้มูลผลการวิเคราะห์ และ
น าไปใชใ้นการเดินทางท่องเท่ียวให้คุม้ค่า และเตม็ประสิทธิภาพต่อไป 

ส่วนท่ี 2 เครือข่าย Internet (Wi-Fi/3G) เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็น
ตวักลางส าคญัในการรับส่งขอ้มูลจากส่วนต่อประสานผูใ้ช ้ไปประมวลผล
รวมกับข้อมูลสถานท่ีในต าแหน่งปัจจุบนั เครือข่ายอินเตอร์เน็ตจึงเป็น
ส่วนในการเรียกขอ้มูล เพ่ือน าขอ้มูลส่งต่อไปยงัส่วนวางแผนการเดินทาง
ต่อไป 

ส่ ว น ท่ี  3  Location Based Service and Web Service ก า ร ร ะ บุ
ต  าแหน่งสถานท่ีของผู ้ใช้ ณ ท่ีปัจจุบัน ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือ    
แท็บเล็ตท่ีท  างานอยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยอุปกรณ์เหล่าน้ีจะส่ง
สัญญาณไปยังเสาสัญญาณท่ีใกล้ท่ี สุด จากนั้ นจะน าต  าแหน่งท่ีได ้           
มาวิเคราะห์บนเว็บแผนท่ีบริการ (Map Point web service) แลว้จึงท าการ
ตรวจสอบกับต าแหน่งสถานท่ีท่ีจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ จากนั้ นจึงส่ง
ต าแหน่งท่ีถูกตอ้งไปแสดงยงัหน้าจอ โดยรูปแบบการแสดงผลจะอยู่ใน
ลักษณะของแผนท่ีท่ีมีการน าความสามารถของ Google API มาใช้การ
แสดงต าแหน่งปัจจุบนั ต  าแหน่งของสถานท่ีต่าง ๆ รวมถึงจ านวนเส้นทาง
ท่ีใช้ในการเดินทาง ซ่ึงต าแหน่งท่ีได้จากส่วนน้ีจะถูกน าไปใช้เป็นส่วน
หน่ึงของการวางแผนการเดินทางต่อไป 

ส่วนท่ี 4 ส่วนวิเคราะห์ปัจจยัดา้นวางแผนการท่องเท่ียว ปัจจยัด้าน
วางแผนการท่องเท่ียว ไดร้วบรวมขอ้มูลมาจากเอกสารท่องเท่ียวและการ
ส ารวจจากนักท่องเท่ียว ตวัอย่างเช่น ลกัษณะของปัจเจกบุคคล ลกัษณะ
ความสนใจด้านการท่องเท่ียว ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีได้ถูกน าไปวิเคราะห์              
ตามกระบวนการในการคน้หาความรู้(Knowledge discovery in database 
หรือ Data mining) หรือสารสนเทศท่ีอยู่ในกลุ่มข้อมูลจ านวนมาก ซ่ึง
ขั้นตอนของการท าเหมืองข้อมูลเป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการค้นหา
ลักษณะท่ีน่าสนใจของข้อมูลเหล่าน้ี เช่น รูปแบบ ความสัมพนัธ์ การ
เปล่ียนแปลง โครงสร้างท่ีเด่นชัด หรือลักษณะท่ีผิดปกติของข้อมูลจาก

ขอ้มูลจ านวนมาก ซ่ึงในท่ีน้ีผูวิ้จยัจะน าเหมืองขอ้มูลมาจดัเก็บคุณลกัษณะ
หรือปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียว ท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถามจาก
นักท่องเท่ียว จากนั้ นจึงน าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์น้ี จัดเก็บเป็น
ฐานความรู้ท่ีสามารถน าไปใช้การวิเคราะห์และการวางแผนการท่องเท่ียว
ท่ีเหมาะสมต่อไป 

ส่วนท่ี 5 ฐานความรู้ เป็นส่วนท่ีจดัเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้ากส่วนวิเคราะห์
ปัจจยัดา้นวางแผนการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ลกัษณะของปัจเจกบุคคล ลกัษณะ
ความสนใจของนักท่ องเท่ี ยว ซ่ึ งจัด เก็บ ใน รูปแบบของกฎและ
ความสัมพนัธ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา โดยขอ้มูลในฐานความรู้น้ีจะถูก
ดึงไปใช้ในส่วนของการวางแผนการเดินทาง ทั้ งน้ีฐานความรู้น้ี เป็น
เสมือนแหล่งเก็บขอ้มูลหลกัของระบบวางแผนการท่องเท่ียวบนสมาร์ทโฟ
นภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนด 

ส่วนท่ี 6 ส่วนวางแผนการเดินทางนั้น ถือว่าเป็นส่วนส าคญัอีกส่วน
หน่ึงของระบบ โดยในส่วนวางแผนการเดินทางจะท าการรับขอ้มูลท่ีเป็น
ข้อก าหนดจากผู ้ใช้ รวมถึงต าแหน่งท่ีอยู่ปัจจุบันจาก Location Based 
Service และปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียว มาใช้ในการประมวลผล      
การเดินทางของนักท่องเท่ียว ซ่ึงนักท่องเท่ียวเอง จ  าเป็นต้องมีการระบุ
ขอ้มูลท่ีสนใจ เช่น ลักษณะของปัจเจกบุคคล รูปแบบสถานท่ีท่องเท่ียว 
ระยะเวลาของสถานท่ีท่ีเปิดท าการ ระยะทางต่าง ๆ เป็นตน้ จากนั้นระบบ
จะแสดงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจและตรงกับขอ้ก าหนดท่ีผูใ้ช้เลือก
ออกทางหน้าจอ ซ่ึงผูใ้ช้สามารถเลือกหรือดูขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีต่าง ๆ   
ท่ีปรากฏได้ก่อนตัดสินใจเลือกเป็นสถานท่ี ท่ีตนเองจะไปเยี่ยมชม 
นอกจากน้ีระบบยงัแสดงรูปและระยะทางจากจุดปัจจุบันจนกระทัง่ถึง
จุดเป้าหมายให้ผูใ้ชไ้ดป้ระกอบการตดัสินใจเลือกสถานท่ีอีกดว้ย ซ่ึงขอ้มูล
ทั้ งหมดจะเข้าสู่ขั้ นตอนวิธี (Algorithm)ในการเรียงล าดับ หรือค้นหา
เส้นทางการเดินทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดตามท่ีผูใ้ชก้  าหนด ซ่ึงจะท าให้ผูใ้ชไ้ด้
แผนการเดินทางท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมว่าควรจะไปเยี่ยมชมสถานท่ีใด
ก่อนหลงั โดยแสดงเป็นลกัษณะของแผนท่ีให้เห็นอยา่งชดัเจน  
 

5.การทดสอบการใช้งาน 
5.1 สภาพแวดล้อมในการทดสอบ 

ในการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบวางแผนการ
ท่องเท่ียวบนสมาร์ทโฟนภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนด โดยใช้โทรศัพท ์
Samsung Galaxy S3 ความเร็วในการประมวลผล CPU 1.4 GHz. บน
ระบบปฏิบัติการ Android 4.2 Jelly bean โดยก าหนดให้ระบบสามารถ
เลือกวนัเวลาท่องเท่ียว แสดงสถานท่ีท่องเท่ียว แสดงเง่ือนไขเวลาเปิดท า
การของสถานท่ี รวมถึงการก าหนดเส้นทางตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ  

5.2 ผลการทดสอบและการวจิารณ์ผล 
จากการจ าลองสภาพแวดล้อมเพ่ือการทดสอบระบบท่ีน าเสนอใน

บทความน้ี ซ่ึงได้ท  าการทดสอบระบบตั้งแต่รูปแบบการท างานโดยรวม 
การแสดงวนัท่ีเพ่ือใช้ในการวางแผน แหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีมีการระบุ
ช่วงเวลาเปิดและปิดท าการ การค านวณระยะทาง เวลาในการเดินทาง 
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รวมถึงผลลัพธ์ของเส้นทางจากการประมวลผล มีรายละเอียดในการ
ทดสอบดงัน้ี 

การแสดงวนัท่ีเพ่ือใช้ในการวางแผน แหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีมีการ
ระบุช่วงเวลาเปิดและปิดท าการ ระบบสามารถดึงขอ้มูลท่ีถูกจดัเก็บได ้
สามารถแสดงในแอพพลิเคชัน่ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม ดงัรูปท่ี 2 ซ่ึง
จากภาพผูใ้ช้จ  าเป็นตอ้งท าการเลือกวนัท่ีท่ีตอ้งการท่องเท่ียว รวมถึงการ
เลือกสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสนใจ 

 

  
รูปที่ 2 การแสดงวนัท่ีเพื่อใชใ้นการวางแผน แหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีมีการ

ระบุช่วงเวลาเปิดและปิดท าการ 
หลังจากนักท่องเท่ียวท าการเลือกสถานท่ีท่ีสนใจแล้ว ระบบจะ

ค านวณระยะเวลาท่ีใช้ในการเดินทาง ระยะทาง และเส้นทางท่ีใช้ในการ
เดินทาง ให้นกัท่องเท่ียวเห็นในลกัษณะของแผนท่ี ซ่ึงแสดงให้เห็นในรูป
ท่ี 3  

  
รูปที่ 3 การแสดงสรุปการเดินทางและเส้นทางท่ีใช้ 

 

6. บทสรุป 
การวางแผนการท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีจัดท าข้ึนก่อนการ

ท่องเท่ียว โดยการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่ีสนใจ ประกอบกบัการ
อ่านค าแนะน าต่าง ๆ ซ่ึงยงัคงมีความยุง่ยากในการเขา้ถึงขอ้มูล ระบบวาง
แผนการท่องเท่ียวจึงเป็นระบบหน่ึงท่ีจะเขา้มาช่วยอ านวยความสะดวก
ให้ กับนักท่องเท่ี ยว ซ่ึ งมีลักษณะเป็นระบบในคอมพิวเตอร์และ
แอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน ซ่ึงระบบท่ีมีอยู่ในปัจจุบันยงัไม่ค  านึงถึง
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวว่า ปัจจยัใดบ้างท่ีเป็นส่ิงท่ีนักท่องเท่ียว
พิจารณา รวมถึงเง่ือนไขการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวแต่ละราย บทความ
น้ีจึงน าเสนอกรอบการพฒันาระบบวางแผนการท่องเท่ียวบนสมาร์ทโฟน 

ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนด ซ่ึงค  านึงถึงปัจจยัท่ีน ามาใช้ในการพิจารณาเพ่ือ
วางแผน จากนั้นจึงน าปัจจยัท่ีไดม้าใช้ในการวางแผนเส้นทางซ่ึงจะมีการ
น าขั้นตอนวิเคราะห์ในการค้นหาเส้นทางท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช ้
เพ่ือให้ไดส้ถานท่ีท่องเท่ียวท่ีตรงตามความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวต่อไป 

7. แนวทางการพฒันาต่อ 
ในการวางแผนการท่องเท่ียวท่ีมีความเหมาะสมและตรงตามความ

ต้องการของปัจเจกบุคคลนั้ น จ  าเป็นต้องใช้ข้อมูลอีกหลาย ๆ ส่วน             
น ามาประกอบการพฒันาระบบวางแผนการท่องเท่ียว อาทิเช่น การท า
เหมืองขอ้มูลเพ่ือหารูปแบบ หรือความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกนัของปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการท่องเท่ียว การก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีของสถานท่ีท่องเท่ียวใน
บริเวณใกล้เคียง รวมถึงการพฒันาขั้นตอนวิธีในการค้นหาเส้นทางท่ีมี
ความเหมาะสม และสามารถเขา้ใจไดง่้าย 

อยา่งไรก็ตาม หากระบบมีส่วนประกอบและขอ้มูลท่ีจ  าเป็นในการ
วางแผนทั้งหมดแลว้ ปัญหาท่ีทา้ทายถดัไปคือ การปรับปรุงขอ้มูลสถานท่ี
ท่องเท่ียวต่าง ๆ ให้มีความทนัสมยั รวมถึงการคน้หาเส้นทางด้วยวิธีการ
อ่ืน ๆ ท่ีท  าให้ผูใ้ช้สามารถท่องเท่ียวตามท่ีตอ้งการ  ภายใตปั้จจยัอ่ืน ๆ ท่ีมี
การก าหนดไวแ้ลว้ และสภาพของอากาศท่ีอาจจะส่งผลต่อแหล่งท่องเท่ียว
ในบางพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมีความซับซ้อนและยุ่งยากมากข้ึน ดังนั้ น
คณะผูวิ้จยัจะด าเนินการท าวิจยัต่อไปในอนาคต 
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ออกแบบระบบวางแผนแผนการเดินทางท่องเท่ียวออนไลน์ ภายใต้
เ ง่ือนไขบั งคับด้านการประหยัดพลั งงาน โดยมุ่ ง เ น้นการพัฒนา
กระบวนการค านวณหาอัตราส้ิน เปลืองพลังงานของรถยนต์ใน
สภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน โดยการน าเอาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
ค านวณหาอัตราส้ินเปลืองพลังงานมาใช้ ได้แก่ ชนิดรถยนต์ ประเภท
น า้มันท่ีใช้ของรถยนต์ ความเร็วท่ีใช้ในการเดินทาง น า้หนักท่ีใช้ในการ
บรรทุก และสภาพความลาดชันของถนนในแต่ละเส้นทาง เพ่ือน าไปใช้ใน
การวิเคราะห์เส้นทาง และจัดอันดับแผนการเดินทางท่องเท่ียวตามอัตรา
ส้ินเปลืองพลังงานจากน้อยไปมาก พร้อมท้ังอธิบายแผนการเดินทาง
ท่องเท่ียวเหล่าน้ันตามระยะเวลาในการเดินทาง อัตราส้ินเปลืองพลังงาน
ของรถยนต์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

Abstract 
Currently, tourists use the Internet as an important tool for planning 

prior their travelling. Besides, the Internet facilities to search tourist 
destinations, it helps to plan for saving the optimal travel cost because in 
recent, gas price is very expensive. This paper proposes to design an 
online travel itinerary planner under energy saving constraints by 
focusing on a calculation approach of energy consumption of cars in 
different environments. The approach applies factors related to the 
energy consumption which are car types, fuel types, car speeds, car 
weight, and condition of the road slope. These factors are used to 
analyze routes and rank travel itineraries based on the energy 
consumption in ascending order. In addition, the designed planner 
explains those travel itineraries about travel time, energy consumption 
and travel expenses. 

Keywords: energy saving, energy consumption, itinerary planner 

1. บทน า 
ในปัจจุบนั อินเทอร์เน็ตไดก้ลายเป็นเคร่ืองมือส าคญัของนกัท่องเท่ียว

เพ่ือใช้ค้นหาข้อมูลส าหรับการตดัสินใจเตรียมตวัในการเดินทาง เพ่ือ

เปรียบเทียบราคา บริการ หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ [1] นอกจากนั้น ระบบ
สารสนเทศยงัถูกน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนในการตัดสินใจใน
วางแผนในการเดินทางท่องเท่ียวรายบุคคลได ้เพื่อให้ไดบ้ริการท่ีมีคุณภาพ
และในราคาต ่าท่ีสุด[11]โดยเฉพาะการเดินทางท่องเท่ียวโดยรถยนตส่์วน
บุคคล นักท่องเท่ียวต้องการเส้นทางท่ีมีอตัราการส้ินเปลืองพลงังานต ่า
ท่ีสุด มากกว่าการค านึงถึงเส้นทางท่ีมีระยะทางหรือเวลาท่ีสั้นท่ีสุด [6] 
อยา่งไรก็ตาม การเดินทางท่องเท่ียวโดยรถยนตส่์วนบุคคลในแต่ละคร้ังจะ
ข้ึนอยู่กับราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีความผนัผวนและมีราคาแพงมากใน
ปัจจุบัน ซ่ึงท าให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่ีสูงข้ึนตามไปด้วย [3] 
นอกจากนั้น ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส้ินเปลืองพลงังานของรถยนต์ อาทิ
สภาพการจราจร สภาพถนน สภาพรถยนต์ อัตราเร็วในการขบัข่ีและ
น ้ าหนักบรรทุกของรถยนต์แต่ละประเภทยงัมีอตัราส้ินเปลืองพลังงาน 
ท่ีแตกต่างกนั[5]ตวัอย่างเช่น การเดินทางบนถนนท่ีราบเรียบจะประหยดั
พลงังานมากกว่าสภาพถนนท่ีมีความลาดชนัถึง 15-20% [9] โดยเฉพาะ
สภาพถนนยิ่งมีความลาดชนัเพ่ิมมากข้ึนยิ่งท  าให้อตัราส้ินเปลืองพลงังาน
มากยิง่ข้ึน[10]และเช่นเดียวกบัปัจจยัดา้นน ้ าหนกับรรทุกของรถยนต ์ เม่ือ
ทดสอบกบัระยะทาง ความเร็วเฉล่ียเท่ากนั และสภาพถนนเหมือนกนั [12] 

จากศึกษาระบบวางแผนการเดินทางท่องเท่ียวออนไลน์ท่ีค  านึงการ
ประหยดัพลังงานในปัจจุบัน พบว่า ระบบส่วนใหญ่ไม่ได้น าปัจจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอตัราส้ินเปลืองพลงังานของรถยนตม์าใช้อยา่งครอบคลุมทุก
ดา้นโดยเฉพาะสภาพถนน และน ้ าหนักบรรทุก [6,8] และจากการศึกษา
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า งานวิจยัท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัได้น าเอาเฉพาะปัจจยั
สภาพการขบัข่ีในเมือง/นอกเมืองเท่านั้น ไม่ได้น าสภาพของถนนท่ีเป็น
แนวราบหรือลาดชนั และน ้าหนกัการบรรทุกของรถยนตท่ี์แตกต่างกนัเขา้
มาร่วมพิจารณา ส่งผลให้การค านวณหาเส้นทางท่ีประหยดัพลงังานมาก
ท่ีสุดอาจผิดพลาดได ้หรือยงัไม่แม่นย  าพอ  ท  าให้การประเมินผลเทียบกบั
เส้นทางท่ีสั้นท่ีสุด หรือใช้เวลาน้อยท่ีสุด ไม่สอดคล้องกบัความเป็นจริง 
และอาจท าให้นกัท่องเท่ียวไม่พึงพอใจต่อผลลพัธ์ท่ีระบบไดน้ าเสนอ 

ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงไดมุ้่งเน้นท่ีจะพฒันาขั้นตอนวิธีในการค านวณหา
อตัราส้ินเปลืองพลังงานของรถยนต์ส่วนบุคคลท่ีเดินทางท่องเท่ียวใน
สภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน โดยการน าเอาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ค านวณหาอตัราส้ินเปลืองพลงังาน อาทิ ชนิดและประเภทของรถยนตท่ี์ใช้
ในการเดินทาง น ้าหนกับรรทุก และสภาพของถนน มาใช้เพ่ือให้ไดร้ะบบ
วางแผนการเดินทางท่องเท่ียวออนไลน์ภายใต้เง่ือนไขบงัคบัด้านการ
ประหยดัพลงังานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการพฒันาขั้นตอนวิธีในการ
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ค านวณหาอัตราส้ินเปลืองพลังงานของรถยนต์ในสภาพแวดล้อมท่ี
แตกต่างกนั เพ่ือช่วยให้ผูใ้ช้ระบบหรือนกัท่องเท่ียววางแผนการเดินทาง
ท่องเท่ียวท่ีประหยดัพลงังาน และไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและแม่นย  า 

2. กรอบการท างานของระบบ 
 กรอบการท างานของระบบวางแผนแผนการเดินทางท่องเท่ียว
ออนไลน์ภายใตเ้ง่ือนไขขอ้บงัคบัดา้นการประหยดัพลงังานประกอบดว้ย
โครงสร้างหลกั 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ช้ระบบ ส่วนอนุมาน
ความรู้ และส่วนอธิบายแผนการเดินทาง  โดยระบบจะคน้หาเส้นทางการ
เดินทางท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม จากการท่ีผูใ้ช้หรือนกัท่องเท่ียวป้อนขอ้มูล
เข้ามาจากส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู ้ใช้ระบบ โดยระบบจะประมวลผล
สารสนเทศ ท่ี ถูกจัด เก็บและ เ ช่ื อมต่อกับ เว็บ ท่ี ให้บ ริก ารต่ าง  ๆ  
(Web Services) และแผนท่ีออนไลน์ (Google Map) เพ่ือดึงขอ้มูลท่ีจ  าเป็น
ในการประมวลผล หลงัจากนั้นระบบจะน าขอ้มูลเหล่าน้ีไปยงัส่วนอนุมาน
ความรู้ เพื่อน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนแผนการเดินทางท่องเท่ียวจดั
อันดับแผนการเดินทางและอธิบายแผนการเดินทาง โดยได้แสดง
รายละเอียดเก่ียวกับแผนการเดินทาง อาทิ ระยะทางในการเดินทาง 
ระยะเวลาในการเดินทาง อตัราส้ินเปลืองพลงังาน และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางของแผนการเดินทางนั้น ดงัรูปท่ี 1 

 

รูปที่ 1. กรอบการท างานของระบบ 

จากส่วนประกอบของระบบดงัท่ีกล่าวมา ส่วนอนุมานความรู้ถือว่า
เป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของระบบ ซ่ึงใช้ในการค านวณหาอตัราส้ินเปลือง
พลังงานในแต่ละแผนการเดินทาง และน าเสนอแผนการเดินทางท่ี
ประหย ัดพลังงาน ท่ี สุดให้กับผู ้ใ ช้  โดยในส่วนของการอนุมาน  
มี 3 กระบวนการ คือ การคน้หาเส้นทางท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมดตามระยะเวลา
ท่ีผูใ้ช้ก  าหนด การวิเคราะห์เส้นทางท่ีค  านึงถึงการประหยดัพลงังาน และ
การจดัอนัดบัแผนการเดินทาง ซ่ึงจะกล่าวอยา่งละเอียดในหวัขอ้ถดัไป 

3. การค้นหาเส้นทางที่ เป็นไปได้ทั้ งหมดตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

กระบวนการน้ีเป็นการวิเคราะห์เส้นทางการเดินทางตามระยะเวลา
ทั้งหมดท่ีเป็นเง่ือนไขบงัคบั ได้แก่ ระยะเวลาระหว่างจุดหมายปลายทาง 

ระยะเวลาในแวะพกัในแต่ละจุดหมายปลายทาง และวนั-เวลาไปกลับ
ทั้งหมดของแผนการเดินทางโดยใช้ขั้นตอนวิธีแบบกา้วกระโดด [4] เพ่ือ
คน้หาเส้นทางท่ีเป็นไปไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขบงัคบัด้านเวลา และสามารถไป
สถานท่ีท่องเท่ียวได้มากแห่งท่ีสุด เช่น ถ้าต้องการเดินทางไปสถานท่ี
ท่องเท่ียว 3 แห่ง (ไม่รวมจุดเร่ิมตน้) โดยก าหนดวนั-เวลาไปกลบัภายใน  
3 ช.ม. จะเกิดกลุ่มการเดินทางได้ทั้ งหมด 6 กลุ่ม และแต่ละกลุ่ม
ประกอบด้วย เส้นทาง  3 รูปแบบ  ซ่ึง เ ม่ือ เ ดินทางจาก จุด เ ร่ิมต้น  
(หมายเลข 0) ไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ (หมายเลข 1, 2, 3) แลว้ จะ
กลบัมายงัจุดเร่ิมตน้เสมอ โดยสามารถจดักลุ่มการเดินทาง ไดด้งัน้ี 

- G1 เส้นทาง คือ   0-1-0, 0-1-2-0, 0-1-2-3-0 
- G2 เส้นทาง คือ   0-1-0, 0-1-3-0, 0-1-3-2-0 
- G3 เส้นทาง คือ    0-2-0, 0-2-1-0, 0-2-1-3-0 
- G4 เส้นทาง คือ    0-2-0, 0-2-3-0, 0-2-3-1-0 
- G5 เส้นทาง คือ   0-3-0, 0-3-1-0, 0-3-1-2-0 
- G6 เส้นทาง คือ   0-3-0, 0-3-2-0, 0-3-2-1-0 

โดยระบบจะค านวณหาเส้นทางทั้งหมดท่ีสามารถเดินทางไปไดต้าม
เวลาท่ีผูใ้ช้ก  าหนด และไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวได้มากแห่งท่ีสุด โดยการ
ตรวจสอบเวลาท่ีใชใ้นแต่ละเส้นทางและจ านวนสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไปได ้
หากเส้นทางท่ีไปใชเ้วลาเกินก าหนดจะกระโดดไปยงักลุ่มถดัไปทนัที เช่น 
เส้นทางกลุ่ม G3 และ G4 พบว่าเส้นทาง 0-2 ใช้เวลาเกิน 3 ชั่วโมง 
ท่ีก  าหนด จึงไม่ตอ้งค านวณสถานท่ีต่อไปในกลุ่ม และเส้นทางในกลุ่มอ่ืน
ท่ีใช้เส้นทาง 0-2 น้ี จึงได้กา้วกระโดดไปยงัเส้นทางในกลุ่มท่ี 5 ถดัไป  
ดงัแสดงในรูปท่ี 2 

 

รูปที่ 2. การเดินทางท่องเท่ียว โดยใชข้ั้นตอนวิธีแบบกา้วกระโดด 

นอกจากนั้ น หากเส้นทางใหม่ท่ีไปสามารถไปได้หลายสถาน 
ท่ีมากกว่าเส้นทางเดิม จะตัดเส้นทางเดิมท่ีมีจ  านวนสถานท่ีน้อยกว่า
ทั้งหมดทิ้ง และในการค้นหาเส้นทางในกลุ่มถัดไป จะกระโดดไปยงั
เส้นทางท่ีมีจ  านวนเท่ากบัเส้นทางใหม่ท่ีสามารถไปได้นั้น ตวัอย่างการ
เดินทางในรูปท่ี 2 จะเร่ิมจากคน้หาเส้นทาง0-1-0, 0-1-2-0, 0-1-2-3-0 
ซ่ึ งพบว่ า เส้นทาง  0-1-2-3-0 มี จ  านวนสถาน ท่ีท่ อง เ ท่ี ย ว ท่ี ไปได ้
มากแห่งท่ีสุด จึงตดัเส้นทาง 0-1-0, 0-1-2-0 ทิ้ง และก้าวกระโดดไปยงั 
กลุ่ม 2 เส้นทาง 0-1-3-2-0 ถดัไป 
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โดยผลลพัธ์สุดท้ายท่ีได้จากตวัอย่างคือ เส้นทางท่ีสามารถไปเยี่ยม
สถานท่ีท่องเท่ียวได้มากท่ีสุด 3 แห่งได้แก่ 0-1-2-3-0, 0-1-3-2-0,  
0-3-1-2-0 และ 0-3-2-1-0 สรุปไดว้า่ ในการคน้หาเส้นทางภายใตข้อ้บงัคบั
ดา้นพลงังานและเวลาช่วยลดเวลาในการค านวณซ ้ าในกรณีท่ีเส้นทางการ
เดินทางท่ีระบบเลือกให้เป็นเส้นทางท่ีไปไม่ได้ตามเวลาท่ีก าหนด  
หรือสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีตอ้งการไปมีจ านวนนอ้ยกว่าเส้นทางท่ีเลือกไว ้[4] 

4. การวเิคราะห์เส้นทางทีค่ านึงถึงการประหยดัพลงังาน 
ในการวิเคราะห์เส้นทางท่ีค  านึงถึงการประหยดัพลงังาน จะเร่ิมตน้เม่ือ

ระบบได้ข้อมูลน าเข้าต่าง ๆ จากผู ้ใช้ ดังรูปท่ี 3 หลังจากนั้ นระบบ 
จะน าขอ้มูลเหล่านั้นไปประมวลผล เพ่ือให้ไดอ้ตัราส้ินเปลืองพลงังานของ
เส้นทางท่ีไปไดต่้อไป โดยสามารถอธิบายขั้นตอนการท างานไดต้ามขอ้มูล
ท่ีผู ้ใช้หรือนักท่องเท่ียวป้อนน าเข้าระบบ ดังรูปท่ี 4 ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

 

รูปที่ 3. ตวัอยา่งหนา้จอการป้อนขอ้มูลหรือปัจจยั 
จากผูใ้ช/้นกัท่องเท่ียวเขา้ในระบบ  

 
รูปที่ 4. กระบวนการวิเคราะห์เส้นทางท่ีค  านึงถึงการประหยดัพลงังาน 

ปัจจัยแรก  ท่ีผู ้ใช้ /นักท่องเ ท่ียวป้อนเข้ามาในระบบจากส่วน
ปฏิสมัพนัธ์ ไดแ้ก่ จุดเร่ิมตน้/ท่ีอยูข่องนกัท่องเท่ียว และจุดหมายปลายทาง
ท่ีต้องการเดินทางไป โดยข้อมูลดังกล่าวถูกน าไปใช้เพ่ือดึงข้อมูลจาก
บริการเวบ็ ออกมาเป็นพิกดัของแต่ละจุดหมายปลายทางระยะทางระหว่าง
จุดหมายปลายทางเวลาระหว่างจุดหมายปลายทางโดยข้อมูลท่ีได้จาก
บริการเว็บน้ีจะถูกน าไปให้ระบบวิเคราะห์ โดยขอ้มูลระยะทางระหว่าง
จุดหมายปลายทางและเวลาระหว่างจุดหมายปลายทางจะถูกน า 
ไปค านวณหาอตัราเร็วของรถยนต์ในแต่ละเส้นทางส่วนพิกดัของแต่ละ
จุดหมายปลายทาง  จะ ถูกน าไป วิ เคราะห์หาสภาพของถนนใน 
แต่ละเส้นทางตามความลาดชนั ดงัรูปท่ี 5 

 
รูปที่ 5. ขอ้มูลพิกดัจากบริการเวบ็ท่ีไดเ้ป็นสภาพความลาดชนัของถนน 

ปัจจัยที่ 2 คือ ชนิดของน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีใช้ ถูกน าไปใช้เพ่ือดึงขอ้มูล
จากบริการเว็บ ออกมาเป็นราคาน ้ ามนัในปัจจุบนั โดยระบบจะน าไปใช้
เพื่อค  านวณหาค่าใชจ่้ายในการเดินทางในแต่ละเส้นทาง 

ปัจจัยที่  3 ได้แก่ น ้ าหนักผูโ้ดยสารและของบรรทุกรวมกับข้อมูล
น ้าหนกัรถยนตเ์ป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากจากฐานขอ้มูล ถูกน าไปคิดเป็นน ้ าหนกั
ทั้งหมดของรถยนต ์โดยน ้ าหนกัทั้งหมดของรถยนตน้ี์ ระบบจะน าไปใช้
วิเคราะห์หาอตัราส้ินเปลืองพลงังานของรถยนตใ์นแต่ละเส้นทางต่อไป  

ปัจจัยที่ 4 ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการแวะพกัในแต่ละจุดหมายปลายทาง
และวนัและเวลาไป-กลบัทั้งหมดของแผนการเดินทางท่องเท่ียวร่วมกบั
เวลาระหวา่งจุดหมายปลายทางซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีมาจากบริการเวบ็ ถูกน าไป
ค้นหาเส้นทางท่ีเป็นไปได้ทั้ งหมดตามระยะเวลาท่ีก าหนด แล้วหา 
อตัราส้ินเปลืองพลงังานของรถยนตใ์นแต่ละเส้นทางต่อไป 

ปัจจัยสุดท้าย เป็นข้อมูลเก่ียวกับรถยนต์ท่ีน าเข้าจากผู ้ใช้ ได้แก่  
ปีท่ีผลิตรถยนต์ ยี่ห้อของรถยนต์ และรุ่นของรถยนต์ ถูกน าไปใช้เพ่ือ
คน้หาน ้ าหนกัของรถยนต์ แรงมา้ของรถยนต ์(POWER) ค่าสัมประสิทธ์ิ
แรงลาก (Cd) และพ้ืนท่ีหน้าตดัของรถยนตส่์วนบุคคล (A) จากฐานขอ้มูล 
โดยขอ้มูลรถยนตท่ี์ไดจ้ากฐานขอ้มูลน้ี จะถูกน าไปใช้ร่วมกบัขอ้มูลอ่ืน ๆ 
ท่ีระบบวิเคราะห์ได ้เพ่ือค านวณหาอตัราการบริโภคน ้ ามนัของรถยนตใ์น
แต่ละเส้นทาง โดยใชส้มการท่ี 2 [7] 

F= A’MR + A’MG + B’/V+CV2 (2) 

เม่ือ F  = อตัราการบริโภคน ้ามนัของรถยนต ์(ลิตร/100 กม.) 
  R  = แรงตา้นจากการหมุนของลอ้ (นิวตนั) [2] 
  M  = น ้าหนกัการบรรทุก (กิโลกรัม) 
  A’  = ค่าคงท่ีเม่ือเทียบกบัมวล (3.4319 x M +16.829) 
  B’ = ค่าคงท่ีเม่ือเทียบกบัขนาดของเคร่ืองยนต ์(2.1596 x POWER1.5345) 
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  V  = อตัราเร็วของรถยนต ์(กิโลเมตร/ชัว่โมง) 
  G  = ความลาดชนัของเส้นทาง (เมตร) 
  C  = แรงตา้นอากาศหรือ แรงฉุดอากาศ (นิวตนั) [2] โดยท่ี 

 C  = 0.5ρV 2Cd A (3) 

เม่ือ ρ = ค่าความหนาแน่นของอากาศ  (ปกติ 1.2 กิโลกรัม/เมตร3 ท่ี 20°C) 
  V  = อตัราเร็วของรถยนต ์(กิโลเมตร/ชัว่โมง) 

      Cd = ค่าสมัประสิทธ์ิของแรงลาก 
       A = พ้ืนท่ีหนา้ตดัของรถยนต ์(เมตร2) 

หลงัจากไดอ้ตัราการบริโภคน ้ ามนัแล้ว จะน าไปใช้ค  านวณหาอตัรา
ส้ินเปลืองพลังงานของรถยนต์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางในแต่ละ
เส้นทางท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมดต่อไป 

5.  การจดัอนัดบัเส้นทางการเดนิทาง 
เม่ือระบบค านวณและวิเคราะห์เส้นทางจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด

ดงักล่าวระบบจะสร้างแผนการเดินทาง และจดัอนัดบัแผนการเดินทางตาม
อตัราส้ินเปลืองพลงังานจากน้อยไปมาก ดงัแสดงในรูปท่ี 6 ซ่ึงจะเห็น 
ได้ว่า แผนการเดินทางท่ี 1 แมว้่าจะมีระยะทาง  และเวลารวม มากกว่า
แผนการเดินทางท่ี 2 แต่มีอตัราส้ินเปลืองพลงังานในการเดินทางต ่ากวา่ 

 

รูปที่ 6. ผลลพัธ์เส้นทางท่ีสามารถเดินทางไปไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขบงัคบัดา้น
การประหยดัพลงังาน และเวลาท่ีผูใ้ชก้  าหนด 

6.  สรุปและข้อเสนอแนะ 
บทความน้ีได้เสนอแนวความคิดในการออกแบบและพฒันาระบบ

วางแผนแผนการเดินทางท่องเท่ียวออนไลน์ ด้วยกระบวนการวิเคราะห์
เส้นทางท่ีค  านึงถึงการประหยดัพลงังาน โดยไดน้ าปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประหยดัพลงังานมาค านวณหาอตัราส้ินเปลืองพลงังานของรถยนตส่์วน
บุคคลท่ีใชเ้ดินทางท่องเท่ียวในแต่ละเส้นทาง ไดแ้ก่ ชนิดรถยนต ์ประเภท
น ้ ามนัท่ีใช้ของรถยนต ์ความเร็วท่ีใช้ในการเดินทาง น ้ าหนกัท่ีใช้ในการ
บรรทุก และสภาพความลาดชนัของถนนในแต่ละเส้นทาง ซ่ึงแนวทางใน
การพฒันางานวิจยัในอนาคต จะท าการประเมินกระบวนการวิเคราะห์
เส้นทางท่ีค  านึงถึงการประหยดัพลงังาน ว่าสามารถช่วยให้นักท่องเท่ียว
ประหยดัพลังงานได้มากเท่าใด เม่ือเทียบกับการวิเคราะห์เส้นทางท่ี
ค  านึงถึงระยะทางท่ีสั้นท่ีสุด และระยะทางท่ีใชเ้วลานอ้ยท่ีสุด 
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บทคดัย่อ 
 บทความนี%จะนาํเสนอการรักษาระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับหนึ9ง
เฟสในกรณีที9แรงดันไฟฟ้ามีค่าระหว่าง ==>-=?> โวลต์ให้มีค่าคงที9  ==> 
โวลต์ด้วยคอนเวอร์เตอร์แบบบักบูสต์ ใช้ตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
สร้างสัญญาณควบคุมแบบพีดับบลิวเอม็ให้กับวงจรกาํลัง และใช้หลักการ
โครงข่ายประส าทเ ทียมช นิดแ พร่ก ลับทําห น้า ที9 เ ป็น ตัวควบคุ ม
แรงดันไฟฟ้า ผลการทดสอบการทาํงานของเครื9 องต้นแบบกับโหลดขนาด 
O>> วัตต์พบว่าการคงค่าแรงดันไฟฟ้ามีค่า >.OQ เปอร์ เซ็นต์  และ
ประสิทธิภาพเฉลี9ยของระบบมีค่า VW.O? เปอร์เซ็นต์ 

คาํสําคญั :   การคงค่าแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัหนึ� งเฟส  คอนเวอร์เตอร์

แบบบกับูสต ์โครงข่ายประสาทเทียมชนิดแพร่กลบั 

Abstract 
 This paper presents a single-phase voltage regulation if the voltage 
between 220-250 volts to a constant 220 volts with a buck-boost 
converter. Using a digital signal processor generates PWM control 
signal to the power circuit and using back-propagation artificial neural 
networks to act as a voltage controller. Test results of the prototype with 
a load of 400 Watts found that the percentage of voltage regulation is 
0.47 and the average efficiency of the system is 96.45 percent. 
 

Keywords: Single-phase voltage regulation Buck-boost converter Back-
propagation artificial neural networks 

>. บทนํา 
 การรักษาแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัของโหลดให้มีค่าคงที�ตามค่าพิกดั
จะส่งผลต่อค่าประสิทธิภาพของระบบโดยตรง และยงัสามารถยืดอายกุาร
ใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าที�เป็นโหลดได้ ปัญหาหนึ� งของระบบการผลิต
ไฟฟ้าดว้ยพลงังานนํ� าขนาดเล็กที�ถูกพฒันาใช้งานอยา่งแพร่หลายในพื�นที�
ทุรกันดารคือ กังหันนํ� าไม่สามารถคงค่าแรงดันไฟฟ้าได้เนื�องจากไม่มี
ระบบควบคุมการปล่อยนํ� าเขา้กงัหันซึ� งมีตน้ทุนการผลิตหรือการสร้างที�
ค่อนขา้งสูง จึงมกัใช้วิธีการลดแรงดนัไฟฟ้าด้วยการเพิ�มโหลดแบบแมน
นวลทาํให้เกิดความยุง่ยากในการใชง้าน ในงานวิจยันี� จึงมีความสนใจที�จะ
ทําการพัฒนาใ ช้คอนเวอร์ เตอร์แ บบบักบูสต์ท ําก ารรักษาระดับ
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลบัหนึ� งเฟสที�จุดต่อโหลดให้มีค่าคงที�ในกรณีที�
แรงดนัไฟฟ้ามีค่าสูงกวา่ค่าพิกดัใชง้านที�อยูร่ะหวา่ง 220-250 โวลต ์

2. การส่งผ่านกาํลงังานของคอนเวอร์เตอร์แบบบักบูสต์ 
  คอนเวอร์เตอร์แบบบกับูสต์เป็นคอนเวอร์เตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที�
สามารถลดหรือเพิ�มระดบัแรงดนัไฟฟ้าได ้มีวงจรกาํลงัดงัรูปที� 1 โดยตวั
เหนี�ยวนาํ L1 จะทาํหนา้ที�เป็นอุปกรณ์สะสมพลงังาน ถา้อุปกรณ์สวิตช์ Q1 
ทาํงานที�ค่าช่วงเวลาการเทิร์นออนน้อย แรงดนัไฟฟ้าเอาท์พุตจะมีค่าต ํ�า 
และถา้ค่าช่วงเวลาการเทิร์นออนมีค่ามาก แรงดนัไฟฟ้าเอาทพ์ตุจะมีค่าสูง 
 

C1 C2 RL

+

-

Vc

-

+

VoL

1Q
Vd

Io

I L

 
 

รูปที� 1 คอนเวอร์เตอร์แบบบกับูสต ์

 

เมื�อคอนเวอร์เตอร์แบบบกับูสต์ทาํงานในโหมดกระแสไฟฟ้าต่อเนื�อง 
(CCM) และอยู่ในโหมดที�ตวัเหนี�ยวนําสามารถจ่ายพลังงานได้อย่าง
สมบูรณ์ (CISM) [1] โดยที�ค่ากระแสไฟฟ้าตํ�าสุดที�ผ่านตวัเหนี�ยวนาํมีค่า
มากกวา่ค่ากระแสไฟฟ้าเอาทพ์ตุ จะมีค่าแรงดนัไฟฟ้าเอาทพ์ตุดงัรูปที� 2  
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รูปที� 2 กระแสและแรงดนัไฟฟ้าในโหมด CISM-CCM 
 

กระแสไฟฟ้าสูงสุดผ่านตวัเหนี�ยวนาํมีค่าดงัสมการที� 1 ส่วนกระแสไฟฟ้า
ที�ผา่นตวัเหนี�ยวนาํทั�งหมดมีค่าดงัสมการที� 2 พลงังานสะสมในตวัเหนี�ยว
ขณะอุปกรณ์สวิตช์เทิร์นออนจะมีค่าดงัสมการที� 3 ซึ� งพลงังานนี� จะถูก
ส่งผ่านมาจากตวัเก็บประจุ C1 ถา้พลงัสะสมในตวัเก็บประจุเปลี�ยนไปจะ
ทาํให้แรงดนัไฟฟ้าคร่อมตวัเก็บประจุเปลี�ยนไปดว้ยดงัสมการที� 4  
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เมื�อ   LPi  คือ กระแสไฟฟ้าสูงสุดที�ผา่นตวัเหนี�ยวนาํ 
 Li    คือ กระแสไฟฟ้าที�ผา่นตวัเหนี�ยวนาํ 
 d    คือ ช่วงเวลาการเทิร์นออน 
 sf  คือ ความถี�การสวิตช์ 
 cW  คือ พลงังานสะสมในตวัเก็บประจุ 
 
แรงดันไฟฟ้าคร่อมตวัเก็บประจุจะแปรผกผนักับค่าช่วงเวลาที�อุปกรณ์
สวิตช์เทิร์นออน ส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าอาร์เอ็มเอสที�ตกคร่อมโหลด
แบบดมัมี�ที�มีค่าดงัสมการที� 5 มีค่าแปรผกผนักับค่าช่วงเวลาที�อุปกรณ์
สวิตช์เทิร์นออนดว้ย ดงันั�นโหลดแบบดมัมี�จึงถือว่าเป็นแหล่งจ่ายที�ถูก
ควบคุมดว้ยตวัแปรที�เป็นค่าช่วงเวลาที�อุปกรณ์สวิตช์เทิร์นออน  

2
C

d
V

V =                                             (5) 

3. โครงข่ายประสาทเทยีมแบบแพร่กลบั 
 ตวัควบคุมแรงดันไฟฟ้าในงานวิจยันี� จะเลือกใช้โครงข่ายประสาท
เทียมมีโครงสร้างเป็นแบบเปอร์เซปตรอนหลายเลเยอร์ที�ปรับค่าถ่วง
นํ�าหนกัที�ใชก้ารเรียนรู้ดว้ยหลกัการแบบแพร่กลบั [2] โดยมีโครงสร้างดงั
รูปที� 3 ที�มี 1 อินพุตเลเยอร์ 2 เลเยอร์ซ่อน และ 1 เอาท์พุตเลเยอร์ โดย
แสดงไดด้งัรูปที� 3     
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รูปที� 3 โครงข่ายประสาทเทียมที�ใชใ้นงานวิจยั 
 

กระบวนการเรียนรู้จะแสดงไดด้งัรูปที� 4 ถ้าโนด i ของเลเยอร์ l+1 รับ
สญัญาณจากโนด  j  ผา่นค่าถ่วงนํ�าหนกั l

ijw  เอาทพ์ตุจะมีค่าดงัสมการที� 6 

ถา้เลือกใช้ฟังก์ชั�นแบบซิกมอยด์ 
xe

xf
β−+

=
1

1
)( เป็นฟังก์กระตุน้เพื�อ

สร้างสัญญาณเอาท์พุต จะมีค่าอนุพนัธ์ของอินพุตดังสมการที� 7 มีค่า
ผลรวมของความผิดพลาดดงัสมการที� 8 ค่าถ่วงนํ�าหนกัที�เปลี�ยนแปลงจะมี
ค่าโดยประมาณของอตัราส่วนที�เป็นลบระหว่างค่าความผิดพลาดต่อค่า
ถ่วงนํ� าหนักดงัสมการที� 9 ใช้กฎลูกโซ่ดงัสมการที� 10 ทาํให้ไดค้่าถ่วง
นํ� าหนกัที�เปลี�ยนแปลงดงัสมการที� 11 โดยสมการนี� จะถูกนาํไปประยกุต์
เพื�อทาํการปรับค่าถ่วงนํ�าหนกัในแต่ละโนดของโครงข่ายประสาทเทียมทั�ง
ในเลเยอร์ซ่อน และเลเยอร์เอาทพ์ตุ 
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รูปที� 4 กระบวนการเรียนรู้ของหลกัการแบบแพร่กลบั 
 
( )∑= +

=
+ 1

1
1 )()( lN

j
l
j

l
ij

l
i kOwfkO                       (6) 

))(1)(()( xfxfxf −=′ β                           (7) 

( )∑ 







∑ −=∑=

= ==

K

k

LN

i

L
ii

K

k
k kOkTEE

1 1

2

1
)()(

2

1                (8) 

l
nm

kl
nm

w

E
w

∂

∂
−≈∆                                    (9) 

l
nm

L
i

L
i

k
l
m

k

w

kO

kO

E

w

E

∂

∂

∂

∂
=

∂

∂ )(

)(,

                         (10) 

( )
l
nm

L
ilN

i

L
jil

m

k

w

kO
kOkT

w

E

∂

∂
∑ −=

∂

∂
−

=

)(
)()(

1,

                (11) 

 
เมื�อ   x  คืออินพตุของโครงข่าย 
 O คือเอาทพ์ตุของโครงข่าย 
 T คือค่าเป้าหมายของโครงข่าย 
 β  คือตวัประกอบของอตัราการเรียนรู้ 
 
ในงานวิจยันี� ไดจ้าํลองการทาํงานของหลกัการโครงข่ายประสาทเทียมที�ทาํ
ก าร เ รีย น รู้แ บบ แ พร่ก ลับ  ซึ� ง มี เ ล เยอร์  1−= Ll  ด้วยโ ปรแ ก ร ม 
MATLAB/SIMULINK ใช้อตัราการเรียนรู้ 0.3 และคาบเวลาในการสุ่ม
แบบดีสครีตขนาด 1x10-5 วินาที ไดผ้ลการจาํลองดงัรูปที� 5 ซึ� งจะเห็นว่าตวั
ควบคุมจะสามารถทาํให้ค่าเอาทพ์ุตของโครงข่ายมีค่าเขา้ใกลค้่าเป้าหมาย
ไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว รวมทั�งไม่เกิดทั�งโอเวอร์ชูต้ และอนัเดอร์ชูต้ 
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รูปที� 5 ผลการจาํลองการทาํงานของตวัควบคุมที�นาํเสนอ 

 

4. การออกแบบระบบการคงค่าแรงดนัไฟฟ้า 
การคงค่าแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟสที�นาํเสนอจะมีโครงสร้างดงั

รูปที� 6 โดยใชต้วัประมวลผลสญัญาณดิจิตอลสร้างสัญญาณควบคุมแบบพี
ดบับลิวเอม็ให้กบัคอนเวอร์เตอร์แบบบกับูสต ์หลกัการทาํงานจะอาศยัการ
ประยกุตข์องคอนเวอร์เตอร์แบบบกับูสตคื์อ ถา้แรงดนัไฟฟ้าคร่อมโหลดมี
ค่าสูงคอนเวอร์เตอร์จะดึงพลงังานจากโหลดแบบดมัมี�จาํนวนน้อยๆทาํให้
แรงดนัไฟฟ้าคร่อมโหลดแบบดมัมี�มีค่าสูง และจะทาํงานกลบักนัในกรณีที�
แรงดนัไฟฟ้าของโหลดมีค่าเขา้ใกลค้่าพิกดั 
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รูปที� 6 โครงสร้างของระบบการคงค่าแรงดนัไฟฟ้าที�นาํเสนอ 

 

ระบบจะตรวจจบัแรงดนัไฟฟ้าโหลดทาํการแปลงจากแอนะลอกให้เป็น
ดิจิตอลลบออกจากค่าอา้งอิงที�สร้างด้วยตวัประมวลผลสัญญาณดิจิตอล 
และใชห้ลกัการโครงข่ายประสาทเทียมชนิดแพร่กลบัเป็นตวัควบคุม สร้าง
สัญญาณควบคุมแบบพีดับบลิวเอ็มผ่านอุปกรณ์ขับเกตให้กับอุปกรณ์
สวิตช์กาํลงัของคอนเวอร์เตอร์ โดยมีพารามิเตอร์ต่างๆดงัตารางที� 1 

ตารางที� 1 พารามิเตอร์ที�ใชใ้นระบบคงค่าแรงดนัไฟฟ้าที�นาํเสนอ 

พารามิเตอร์ ปริมาณ พารามิเตอร์ ปริมาณ 

sV  220 V oR  Ωk 3  

dV  30 V 1C  F 330µ  

L  H 100µ  2C  F 470µ  

sf  20 kHz 1Q  IR4PH40KD 

 

 5. การทดสอบการทาํงาน 
 การทดสอบการทาํงานของเครื� องตน้แบบกบัโหลดที�เป็นหลอดไส้
ขนาด 200 วตัตจ์าํนวน 2 หลอด พบว่าเมื�อแรงดนัไฟฟ้าแหล่งจ่ายมีการ
เปลี�ยนแปลงระหว่าง 220- 250 โวลต ์ ระบบจะทาํการคงค่าแรงดนัไฟฟ้า
โหลดให้มีค่าเขา้ใกล้ 220 โวลต์ ดงักราฟในรูปที� 7 มีค่าความผิดพลาด
ตลอดยา่นตํ�ากวา่ 1 เปอร์เซ็นต ์ในรูปที� 8 แสดงการคงค่าแรงดนัไฟฟ้าเมื�อ
แรงดนัไฟฟ้าแหล่งจ่ายมีการเปลี�ยนแปลงฉับพลนัระหว่าง 220-250 โวลต ์
พบวา่ระบบสามารถรักษาระดบัแรงดนัไฟฟ้าให้มีค่า 220 โวลตไ์ด ้ 
 

        
 

รูปที� 7 สมรรถนะการรักษาระดบัแรงดนัไฟฟ้าโหลด 

 

          
 

รูปที� 8 การคงค่าแรงดนัไฟฟ้าเมื�อแรงดนัไฟฟ้าแหล่งจ่ายมีการเปลี�ยน 
           แปลงฉบัพลนั 

 

       
 

รูปที� 9 การคงค่าแรงดนัไฟฟ้าเมื�อโหลดมีการเปลี�ยนแปลงฉบัพลนั 
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จากรูปที� 9 เมื�อโหลดมีการเปลี�ยนแปลงฉบัพลนัที�ค่าแรงดนัแหล่งจ่าย 230 
โวลต ์พบว่าแรงดนัไฟฟ้าโหลดจะมีค่าคงที� 220 โวลต ์ในรูปที� 10 แสดง
ค่าแรงดันไฟฟ้าคร่อมโหลดแบบดัมมี�และแรงดันไฟฟ้าโหลดเมื�อ
แรงดนัไฟฟ้าแหล่งจ่ายมีค่า 250 โวลต์ รูปที� 11 แสดงค่าแรงดนัและ
กระแสไฟฟ้าโหลดที�เกิดระลอกคลื�น ค่าความผิดเพี�ยนฮาร์มอนิกรวมของ
กระแสไฟฟ้าจะมีค่า 5 เปอร์เซ็นตด์งัรูปที� 12 ในการทดสอบสมรรถนะ
พบว่าการคงค่าแรงดนัไฟฟ้าจะมีค่า 0.47 เปอร์เซ็นต์ และประสิทธิภาพ
เฉลี�ยของระบบมีค่า 96.45 เปอร์เซ็นต ์

 

 
 

รูปที� 10 แรงดนัไฟฟ้าที�จุดต่างๆที�ค่าแรงดนัไฟฟ้าแหล่งจ่าย 250 โวลต ์

 

 
 

รูปที� 11 แรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าโหลด 
 

 
 

รูปที� 12 ค่าความผิดเพี�ยนฮาร์มอนิกรวมของกระแสไฟฟ้า โหลด 

6. สรุป 
  ระบบการคงค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับหนึ� ง เฟสในกรณีที�
แรงดนัไฟฟ้าสูงกว่าแรงดนัไฟฟ้าปกติดว้ยคอนเวอร์เตอร์แบบบกับูสต์ที�
ทาํการตรวจจับแรงดันไฟฟ้าโหลด ปรับค่าแรงดันไฟฟ้าคร่อมโหลด
แบบดัมมี� สร้างสัญญาณควบคุมแบบพีดบับลิวเอ็มด้วยตวัประมวลผล
ดิจิตอลที�ใช้ตวัควบคุมแรงดนัไฟฟ้าด้วยหลกัการโครงข่ายประสาทเทียม
ชนิดแพร่กลบั จากการทดสอบการทาํงานของเครื�องตน้แบบพบว่าการคง
ค่าแรงดนัไฟฟ้ามีค่า 0.47 เปอร์เซ็นต ์และประสิทธิภาพเฉลี�ยของระบบมี
ค่า 96.45 เปอร์เซ็นต ์ ระบบที�นาํเสนอมีความง่ายและไม่ซบัซ้อน มีความ
เป็นไปไดใ้นการพฒันาใชง้านจริงกบัระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยกงัหันนํ� าขนาด
เล็กในพื�นที�ทุรกนัดาร 
 

7. กติตกิรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ ส่วนงานจงัหวดัตากที�ให้ทุนสนับสนุนด้านเครื� องมือ
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Design and Implementation Non-inverting Buck-Boost Converter Solar Battery Charger for                  
Water Monitoring System 

 

ธวชัชยั ทองเหล่ียม1 และ บรรเจิด เจริญพนัธ์2 
โปรแกรมวชิาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์1, โปรแกรมวชิาวิศวกรรมโทรคมนาคม2  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม 
E-mail: thawatchait@npru.ac.th 

 
บทคดัย่อ 

งานวิจัยนี้นาํเสนอการออกแบบและสร้างวงจรบ๊ัก-บูสต์ คอนเวอร์
เตอร์ แบบไม่กลับเฟส ทาํหน้าท่ีเป็นวงจรชาร์ตแบตเตอร่ี ไอซี MC34167 
ทาํหน้าท่ีกาํเนิดสัญญาณ PWM และควบคุมแรงดันเอาต์พุตของวงจรบ๊ัก-
บูสต์ คอนเวอร์เตอร์ อินดักเตอร์ถูกออกแบบมีค่าเท่ากับ 190 μH และ    
ตัวเก็บประจุมีค่าเท่ากับ 1,000 μF วงจรตัดต่อการชาร์ตแบตเตอร่ีถูก
ออกแบบให้สามารถตัดการชาร์ตเม่ือแบตเตอร่ี และตัดต่อโซล่าเซลล์กับ
วงจรชาร์ต จากผลการทดลองพบว่าวงจรสามารถรักษาระดับแรงดัน
เอาต์พุตเท่ากับ 14.3 V และกระแสเท่ากับ 0.27 A แรงดันตํา่สุดของโซล่า
เซลล์ท่ีวงจรบ๊ัก-บูสต์ คอนเวอร์เตอร์ สามารถทาํงานเท่ากับ 7.5 V และ
วงจรตัดต่อการชาร์ตแบตเตอร่ี วงจรสามารถทาํงานได้ตามท่ีออกแบบไว้ 

Abstract 
In this paper, design and implementation non-inverting buck-boost 

converter which used to charging battery is proposed. The MC34167 is 
used to the PWM generator and control the output voltage. In our 
design, the inductor and the capacitor are 190 μH and 1,000 μF, 
respectively. The switch battery charging detector is used to closed or 
open between the battery charger circuit and Battery and solar cell. The 
experimental result of the output voltage and the output current are 
14.3V and 0.27 A, respectively. The minimum voltage of solar cell is   
7.5 V. Finally, the switch battery charging detector can be operated in 
our design. 

Keywords: non-inverting buck-boost converter, battery charger, solar 
cell, IC MC34167 

1. บทนํา 
ระบบตรวจวดัคุณภาพนํ้ า มีความสําคญัอย่างมาก เน่ืองจากปัญหา

มลพิษทางนํ้ า ปัญหานํ้ าเน่าเสีย ซ่ึงนํ้ าเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตและ
การเล้ียงมีผลกระทบต่อแม่นํ้ าท่ีมีการเพาะเล้ียงปลากระชงัอยา่งมาก และ
หลงัจากเกิดปัญหานํ้ าท่วมในประเทศไทยเม่ือปี 2554 ไดมี้งานวิจยัในเร่ือง

การเฝ้าระวงัระดับนํ้ าดว้ยการติดตั้งเคร่ืองวดัระดบันํ้ าตามสะพานต่าง ๆ 
แลว้ส่งขอ้มูลเขา้ไปท่ีศูนยเ์ฝ้าระวงั [1]  

งานวิจัย [2-3] มีการนําระบบแหล่งจ่ายไฟเล้ียงท่ีใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ถูกนํามาใช้สําหรับระบบเฝ้าระวงันํ้ า เช่น ระบับตรวจวดั
คุณภาพนํ้ า ระบบตรวจวดัระดบันํ้ า เป็นจาํนวนมาก และมีการวิจยัท่ีทาํการ
ออกแบบวงจรชาร์ตแบตเตอร่ีสาํหรับการเฝ้าระวงัเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงจาก
การท่ีแสงอาทิตยใ์นแต่ละวนัอาจจะมากหรือนอ้ย ส่งผลให้แรงดนัเอาตพ์ตุ
อาจจะมากหรือนอ้ย และโซล่าเซลลข์นาด 15 W เหมาะสมกบัแหล่งจ่าย
ไฟเล้ียงให้กบัระบบเฝ้าระวงั จากเหตุผลดงักล่าว วงจรบัก๊-บูสต ์คอนเวอร์
เตอร์ จึงเหมาะสมสาํหรับการออกแบบเพ่ือชาร์ตแบตเตอร่ีให้กบัระบบเฝ้า
ระวงั 

งานวิจยัน้ีนาํเสนอ การออกแบบและสร้างวงจรบัก๊-บูสต์ คอนเวอร์
เตอร์ แบบไม่กลบัเฟส ซ่ึงทาํหน้าท่ีนาํพลงังานจากแสงอาทิตยม์าชาร์ต
แบตเตอร่ี เพ่ือใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟเล้ียงให้กบัระบบตรวจวดัคุณภาพนํ้ า
แบบอตัโนมติัสาํหรับเกษตรท่ีเล้ียงปลากระชงัทบัทิม  

2. ระบบแหล่งจ่ายไฟสําหรับชุดควบคุมคุณภาพนํา้ 
รูปท่ี 1 แสดงระบบตรวจวดัคุณภาพนํ้ าในกระชังปลาทบัทิม [2] 

นอกจากส่วนของประมวลผล เซ็นเซอร์ และการแสดงผลแล้ว วงจร
แหล่งจ่ายไฟเล้ียงก็มีความสําคญัอย่างมากกบัระบบตรวจวดัคุณภาพนํ้ า 
หรือระบบตรวจวดัท่ีตอ้งติดตั้งกลางแจง้ ซ่ึงแผลโซล่าเซลลแ์ปลงพลงังาน
แสงอาทิตย์เป็นแรงดันไฟฟ้าแล้วใช้วงจรชาร์ตแบตเตอร่ีทําหน้าท่ีนํา
แรงดนัจากแผลโซล่าเซลลม์าเก็บไวท่ี้แบตเตอร่ีแลว้จ่ายให้กบัวงจรต่าง ๆ  
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Water quality 
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รูปที ่1 ระบบตรวจวดัคุณภาพนํ้ า 
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3. วงจรบัก๊-บูสต์ คอนเวอร์เตอร์ แบบไม่กลบัเฟส [4-5] 
รูปท่ี 2 วงจรบัก๊-บูสต์ คอนเวอร์เตอร์ แบบไม่กลบัเฟส ซ่ึงใช ้IC 

MC34167 PWM มีความถ่ี 70 kHz ทาํงานในโหมดกระแสไม่ต่อเน่ือง 
(DCM) รายละเอียดของโซล่าเซลล์ท่ีใชใ้นการออกแบบวงจรมีดงัน้ี 1) 
กาํลงัไฟฟ้าสูงสุดเท่ากบั 15 W 2) แรงดนัไฟฟ้าขณะเปิดวงจรเท่ากบั 21 V 
3) กระแสไฟฟ้าขณะลดัวงจรเท่ากบั 0.92 A 4) แรงดนัไฟฟ้าสูงสุดเท่ากบั 
17.4 V 5) กระแสไฟฟ้าสูงสุดเท่ากบั 0.86 A และ 6) แรงดนัเอาตพ์ตุท่ีใช้
ชาร์จแบตเตอร่ีเท่ากบั 14.5 V  

• จากแรงดนัอินพุตเท่ากบั 7.5-17.4 V และแรงดนัเอาต์พุตเท่ากบั    
14.5 V  เม่ือวงจรชาร์ตทาํงานบัก๊ คอนเวอร์เตอร์ ค่าดิวตีไซเคิล D1 < 0.5 % 
และเม่ือวงจรชาร์ตทาํงานบูส คอนเวอร์เตอร์ ค่าดิวตีไซเคิล D1 ≥  0.5 % 
ดงันั้น ค่าอินดกัเตอร์มีค่าเท่ากบั  
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รูปที่ 2 วงจรบัก๊-บูสต ์คอนเวอร์เตอร์ แบบไม่กลบัเฟส 

 
• กาํหนดให ้R1 = 10 kΩ แรงดนัเอาตพ์ตุเท่ากบั 14.5 V ดงันั้น 

⎛ ⎞
= +⎜ ⎟

⎝ ⎠
2

1
5.05 1OUT

R
V

R
               (5)  

⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠2 11

5.05
OUTV

R R          (6) 

       ⎛ ⎞= − × Ω⎜ ⎟
⎝ ⎠2

14.5
1 10

5.05
V

R k                        

         R2 = 62.5 kΩ 
 

D1

RC

Non-inverting 
Buck-Boost 
Converter

RA

RB

BATTERY

V4 A2

VREF3 = 5 V

LM311
74LS86

M1

VBAT

V4

V3

RELAY 2

M2

100k

200k

4M

1.05M

1

LM311

100k

VREF2 = 5 V

IRFZ44N

RELAY 1
2

3 4
1

7 1k

V3 A3

LM311

2

3 4
1

7 1k

A1
2

3 4
1

7 1k

IRFZ44N

V2

VBATT

100k

500k

V2
MUR1560

1W

1W

1W

15 W

12 V

VBATT VBATT VBATT

VBATT VBATT

VBATT VBATT

DZ1

DZ3

DZ2

1N4689

VREF1 = 5 V
1N4689

1N4689

 
รูปที่ 3 วงจรตดัต่อวงจรชาร์ตแบตเตอร่ีกบัโซล่าเซลลแ์ละแบตเตอร่ี 
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เม่ือ VOUT คือ แรงดนัเอาตพ์ตุ VS คือ แรงดนัจากโซล่าเซลล ์R1 และ R2 คือ
ตวัตา้นทานตรวจวดัแรงดนัเอาตพ์ุต ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดของตวั
อุปกรณ์ท่ีไดจ้ากการออกแบบ 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดของตวัอุปกรณ์ท่ีไดจ้ากการออกแบบ 
รายละเอียดอุปกรณ์ 

R1 10 kΩ D1,2 SB550A COUT 1,000 μF 
R2 62.5 kΩ L1 190 μH CF 0.47 μF 
RF 4.7 kΩ Cin 1,000 μF M1 IRFZ44N 
RG 330 Ω     

 

4. วงจรตัดต่อวงจรชาร์ตแบตเตอร่ีและโซล่าเซลล์  
รูปท่ี 3 วงจรตดัต่อวงจรชาร์ตแบตเตอร่ีกบัโซล่าเซลลแ์ละแบตเตอร่ี 

ประกอบด้วย วงจรเปรียบเทียบแรงดันด้วย LM311 ซ่ึง A1 ทาํหน้าท่ี
ตรวจวดัแรงดนัจากโซล่าเซลล์ A2 ทาํหนา้ท่ีตรวจวดัการชาร์ตแบตเตอร่ี 
และ A3 ทาํหนา้ท่ีตรวจวดัระดบัแรงดนัแบตเตอร่ี แรงดนัไฟเล้ียงของวงจร
จะต่อจากแรงดนัแบตเตอร่ี งานวิจยัน้ีไดใ้ชรี้เลยท์าํหนา้ท่ีเป็นสวิตช์ตดัต่อ
วงจรชาร์ต 

การทาํงานของวงจรตดัต่อวงจรชาร์ตแบตเตอร่ีสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
วงจรตดัต่อการชาร์ตแบตเตอร่ีถูกออกแบบให้สามารถตดัการชาร์ตว่า
แบตเตอร่ีชาร์ตเต็มหรือไม่ด้วยการวัดกระแสท่ีไหลผ่านแบตเตอร่ี 
กล่าวคือ เม่ือถูกแบตเตอร่ีชาร์ตจนเต็มกระแสท่ีไหลผ่านแบตเตอร่ีจะนอ้ย
มากจนไม่ไหลเลย และเม่ือแรงดนัตํ่ากว่า 5 V วงจรจะเช่ือมต่อวงจรบัก๊-
บูสต์ คอนเวอร์เตอร์ กบัแบตเตอร่ี ในการตดัต่อวงจรบัก๊-บูสต์ คอนเวอร์
เตอร์ กบัโซล่าเซลล์ วงจรจะตดัการเช่ือมต่อระหว่างโซล่าเซลล์กบัวงจร
บัก๊-บูสต์ คอนเวอร์เตอร์ เม่ือแรงดนัจากโซล่าเซลลต์ ํ่ากว่า 6 V และเม่ือ
แรงดนัจากโซล่าเซลลม์ากวา่ 5 V วงจรจะเช่ือมต่อโซล่าเซลลก์บัวงจรบัก๊-
บูสต ์คอนเวอร์เตอร์ ไอซี XOR ทาํหนา้ท่ีเลือกการตดัหรือต่อวงจรชาร์ต
แบตเตอร่ี ซ่ึงเม่ือแบตเตอร่ีเตม็ เอาตพุ์ตของไอซี XOR มีค่าเท่ากบัไฟเล้ียง 
(ลอจิก 1) ทาํให้มอสเฟตนาํกระแส สวิตช์รีเลยจ์ะตดัวงจรการชาร์ต และ
เม่ือแรงดนัแบตเตอร่ีตํ่ากว่า 5 V เอาต์พุตของไอซี XOR มีค่าเท่ากบั
ไฟเล้ียง (ลอจิก 0) มอสเฟตหยดุนาํกระแส รีเลยห์ยดุทาํงานวงจรกลบัมา
ชาร์ตอีกคร้ัง 

วงจรตัดต่อโซล่าเซลล์กับวงจรชาร์ต สามารถอธิบายได้ดังน้ี เม่ือ
แรงดนัจากโซลล่าเซลลน์อ้ยกว่า 5 V เอาตพุ์ตของ LM311 เท่ากบัไฟเล้ียง 

มอสเฟตนาํกระแส ทาํให้รีเลยท์าํงาน ในทางกลบักนั เม่ือแรงดนัมากกว่า 
5 V เอาตพุ์ตของ LM311 เท่ากบัศูนย ์มอสเฟตหยดุนาํกระแส ทาํให้รีเลย์
ไม่ทาํงาน โซล่าเซลลจ์ะต่อกบัวงจรชาร์ตอีกคร้ัง 

5. การทดลองและผลการทดลอง 
การทาํลองวงจรบัก๊-บูสต ์คอนเวอร์เตอร์ แบบไม่กลบัเฟส ดว้ยการต่อ

เอาตพ์ุตกบัโหลดตวัตา้นทาน 53 Ω และต่อแหล่งจ่ายไฟกบัอินพุตของ
วงจร แลว้ปรับแหล่งจ่ายไฟตั้งแต่ 7.5 V – 18 V ซ่ึงแรงดนัเอาตพ์ุตเท่ากบั 
14.3 V รูปท่ี 4 แสดงสัญญาณ PWM ท่ีตกคร่อม VGS และ VDS ของท่ีมอส
เฟต M1 รูปท่ี 4(ก) แสดงสัญญาณ VGS = 17 V และแรงดนั VDS = 6 V ซ่ึง
วงจรทาํงานสภาวะบัก๊ คอนเวอร์เตอร์ รูปท่ี 4(ข) แสดงสัญญาณ VGS = 17 
V และแรงดนั VDS = 14 V ซ่ึงวงจรทาํงานสภาวะส่งผ่านแรงดนั รูปท่ี 4(ค) 
แสดงสัญญาณ VGS = 16 V และแรงดนั VDS = 15 V ซ่ึงวงจรทาํงาน
สภาวะบูสต ์คอนเวอร์เตอร์ 

รูปท่ี 5 แสดงการทดลองวงจรบัก๊-บูสต์ คอนเวอร์เตอร์ เม่ือแรงดนั
อินพตุเท่ากบั 7.5 V แรงดนัเอาตพ์ุต เท่ากบั 14.3 V และกระแสเท่ากบั 
0.27 A รูปท่ี 6 แสดงการทดลองวงจรบัก๊-บูสต์ คอนเวอร์เตอร์ ชาร์ต
แบตเตอร่ีจากโซล่าเซลล ์ซ่ึงมีแรงดนัเอาตพุ์ตเท่ากบั 5-17.5 V และกระแส
เอาตพุ์ตเท่ากบั 0.86 A 

 
(ก) 

 
(ข) 
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(ค) 

รูปท่ี 4 สญัญาณ PWM (ก) VS > VOUT และ D < 50 % (ข) VS = VOUT และ D 
= 50 % (ค) VS < VOUT และ D > 50 % 

 

 
รูปที่ 5 การทดลองวงจรบัก๊-บูส คอนเวอร์เตอร์ 

 

 
รูปท่ี 6 การทดลองวงจรบัก๊-บูสต ์คอนเวอร์เตอร์ ชาร์ตแบตเตอร่ีจากโซล่า
เซลล ์
 
6. บทสรุป 

งานวิจยัน้ีนาํเสนอการออกแบบและสร้างวงจรบัก๊-บูสต์ คอนเวอร์
เตอร์ ทาํหน้าท่ีเป็นวงจรชาร์ตแบตเตอร่ีจากโซล่าเซลล์สําหรับระบบ
ตรวจวดัคุณภาพนํ้ า หรือระบบตรวจวดัระดบันํ้ า วงจรดงักล่าวไดใ้ช้ IC 
MC3416 ทาํหนา้ท่ีควบคุมวงจรชาร์ตแบตเตอร่ีเพ่ือรักษาระดบัแรงดนัและ
กระแสคงท่ี จากผลการทดลอง แรงดนัจากโซลล่าเซลล์เท่ากบั 7.5 –    
17.4 V และแรงดนัเอาตพ์ตุเท่ากบั 14.3 V และกระแสเอาตพุ์ตเท่ากบั 0.27 
A เม่ือแรงดนัโซลล่าเซลลน์อ้ยกว่า 7.5 V หรือมากกว่า 14.5 V วงจรตดัต่อ

วงจรชาร์ตแบตเตอร่ีสามารถตดัหรือต่อโซล่าเซลลก์บัวงจรชาร์ต และเม่ือ
วงจรชาร์ตแบตเตอร่ีชาร์ตแบตเตอร่ีเต็ม หรือแรงดนัแบตเตอร่ีน้อยกว่า  
7.5 V วงจรตดัต่อวงจรสามารถตดั หรือต่อแบตเตอร่ีกบัวงจรชาร์ตไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
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บทคดัย่อ 
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือออกแบบและสร้างกังหันลมแกนหมุน

แนวตั้งขนาดเล็กผลิตกระแสไฟฟ้า  โดยการประยุกต์ใช้ใบพัดแบบซาโว
เนียสจ านวน 3 และ 6 ใบพัด ติดตั้งเข้ากับกังหันลมแกนหมุนแนวตั้งขนาด
เลก็เพ่ือเปล่ียนพลังงานลมเป็นพลังงานกล ส่งถ่ายก าลังจากแกนเพลาไปยัง
ชุดเฟืองในการเพ่ิมรอบการหมุนโดยมีอัตราทดท่ี  3.7 : 1 จากน้ันส่งก าลัง
ผ่านมอเตอร์ ชนิด DIRECT DRIVE ท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าผ่านวงจร BRIDGE 

DIODE เพ่ือแปลงกระแสจากกระแสสลับเป็นกระแสตรง  และต่อเข้ากับ 
หลอดไฟ LED 1.5 โวลล์ ขนาด 50 มิลลิแอมป์ จ านวน 20 หลอด เพ่ือใช้
แทนภาระโหลด สุดท้ายต่อเข้าอุปกรณ์วัดแรงดันกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้
ยังศึกษาหาประสิทธิภาพของกังหันลมนี้ โดยศึกษาหาพารามิเตอร์ท่ีมีผล
ต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า ได้แก่ จ านวนใบพัดและความเร็วลมเร่ิมต้น 

จากการทดสอบหาประสิทธิภาพ พบว่า กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า
จ านวน 3 และ 6 ใบพัด สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ท่ีความเร็วลมเร่ิมต้น
ต า่ท่ีสุด 3 เมตรต่อวินาที นอกจากนีย้ังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าสูงท่ีสุด 
ก าลังไฟฟ้า 0.88 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 8 โวลล์ กระแสไฟฟ้า 0.11 แอมป์ และ
ก าลังไฟฟ้า 3.25 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 13 โวลล์ กระแสไฟฟ้า 0.25 แอมป์ ใน
กังหันลมท่ีมีจ านวนใบพัด 3 และ 6 ใบพัดตามล าดับ ท่ีความเร็ว 6 เมตรต่อ
วินาที 
ค าส าคัญ : กังหันลม, แกนหมนุแนวตั้ง, ผลิตกระแสไฟฟ้า, ซาโวเนียส  

Abstract 
This research aims to design and build a small vertical axis wind 

turbine for electric generating. The 3 and 6 Savonius impellers were 
applied for impeller of this turbine which converted the wind energy to 
the mechanical energy. Then, transmitted by the shaft to the gear which 
increase the rotation with a ratio of 3.7 : 1 and then to the Direct Drive 
motor to generate electricity. The 3 Bridge Diode circuits were applied 
to convert the current electric from AC to DC. Then, connected with 20 
LED lamps of 1.5 V and 50 mA for the load testing and connected with a 
voltage measuring in the last unit. Moreover, also study the performance 
of the wind turbine by study the parameters which had the affect to the 
electrical production.  

The results showed that the 3 and 6 impellers wind turbine could 
generate electricity at the lowest wind speed of 3 meters per second. 
They could also generate electricity the highest power of 0.88 Watts, 8 V 

and 0.11 A, and power of 3.25 W, 13 V and 0.25 A at the wind speed of 6 
meters per second in the 3 and 6 impellers wind turbine, respectively.  
Keywords: Wind Turbines, Vertical Axis , Electric generating, Savonius 

1. บทน า 
การขยายตวัของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งผล

ให้เกิดความตอ้งการใช้กระแสไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึน  ปัจจุบนัแหล่งพลงังาน
หลกัท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโลกมาจาก ก๊าซธรรมชาติ  ถ่านหิน และ
น ้ ามัน  ซ่ึงแหล่งพลังงานเหล่าน้ีนับวันยิ่งมีปริมาณลดลง อีกทั้ งย ัง
ก่อให้เกิดมลภาวะกับส่ิงแวดล้อมซ่ึงนับวนัยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน 
สาเหตุหลกัมาจากการปล่อยก๊าชเรือนกระจกท่ีเกิดจากการเผาไหมข้อง
เช้ือเพลิงฟอสซิล ดงันั้นการช่วยลดมลพิษและแกปั้ญหาสภาวะโลกร้อนจึง
เป็นเร่ืองของคนทั้งโลกท่ีจะตอ้งช่วยกนั ส่ิงส าคญัท่ีทุกคนสามารถท าได้
คือ การช่วยกันประหยดัพลังงานและหันมาใช้พลังงานธรรมชาติหรือ
พลงังานสะอาดท่ีสามารถหมุนเวียนน ากลบัมาใช้ใหม่และไม่ก่อให้เกิด
มลพิษต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึงรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมการใช้
พลงังานทดแทนของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลงังาน
ทดแทนจากร้อยละ 0.5 เป็นร้อยละ 8 ในปี พ.ศ. 2554 [1] 

จากปัญหาดงักล่าวผูศึ้กษาวิจยัจึงมีความสนใจในการออกแบบและ
พฒันากงัหนัลมชนิดแกนหมุนแนวตั้งท่ีสามารถใชใ้นสภาวะท่ีมีแรงลมต ่า
ถึงปานกลาง ซ่ึงอยูใ่นช่วงความเร็วลมเฉล่ีย 3 - 6 เมตรต่อวินาที โดย
ออกแบบและเพ่ิมจ านวนใบพดั รวมถึงพ้ืนท่ีในการปะทะลมท่ีถูกตอ้งตาม
หลักพลศาสตร์ ซ่ึงท าให้กังหันลมผลิตไฟฟ้าชนิดแกนหมุนแนวตั้ งมี
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าได้มาก ข้ึน  ดังนั้ น จุดประสงค์ของ
โครงการวิจัย คือ การศึกษา ออกแบบ และสร้างกังหันลมแกนหมุน
แนวตั้งขนาดเล็กส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า รวมถึงการหาสมรรถนะของ
กงัหนัลมแกนหมุนแนวตั้งขนาดเล็กส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้าอีกดว้ย 

2. อุปกรณ์และวธีิการ 
2.1 การออกแบบกงัหนัลมแกนหมุนแนวตั้งขนาดเล็ก 

ในการออกแบบกงัหนัลมแกนหมุนแนวตั้งท่ีมีแกนหมุนและใบพดัตั้ง
ฉากกับการเคล่ือนท่ีของลมในแนวราบ ซ่ึงท าให้สามารถรับลมใน
แนวราบได้ทุกทิศทาง อีกทั้ งย ังประยุกต์ใช้ใบพัดแบบซาโวเนียส 
(Savonius) ซ่ึงเป็นกงัหันลมแนวคิดใหม่ท่ีสร้างใบพดัให้รับลมในแนวด่ิง 
เน่ืองจากการรับลมในแนวด่ิงจึงท าให้ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งระวงัเร่ืองของ
ความเสียหายมากนกัและยงัไม่ตอ้งการการดูแลบ ารุงรักษามากอีกดว้ย[2] 
ชุดกังหันลมจะเปล่ียนพลังงานจลน์จากการเคล่ือนท่ีของลมให้เป็น
พลงังานกลและน าพลงังานกลมาใชก้บัระบบผลิตไฟฟ้า  
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รูปที่ 1 ลกัษณะของใบพดักงัหนัลมแบบซาโวเนียสและทิศทางการรับลม 

 

 
รูปที่ 2 กงัหนัลมแกนหมุนแนวตั้งขนาดเล็กส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า 

2.2 หลกัการท างานของกงัหนัลมแกนหมุนแนวตั้ง 
กังหันลมแกนหมุนแนวตั้ งขนาดเล็กส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้ามี

หลกัการท างานของระบบเร่ิมตน้ เม่ือมีพลงังานลมมาหมุนกงัหัน กงัหัน
ลมจะท าหน้าท่ีเปล่ียนพลงังานลมให้เป็นพลงังานกลเพ่ือน าไปขบัเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจะท าหน้าท่ีเปล่ียนพลังงานกลเป็น
พลงังานไฟฟ้า ชุดกงัหนัลมมีลกัษณะเป็นแบบกงัหันลมแกนหมุนแนวตั้ง
ใบพดัแบบซาโวเนียสมีใบพดัจ านวน 6 ใบพดั ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
165 เซนติเมตร สูง 155 เซนติเมตร หมุนทิศทางเดียวกบันาฬิกา มีตลบั
ลูกปืนรองรับการหมุนของชุดใบพดั ใชเ้ฟืองในการเพ่ิมรอบการหมุนโดย
มีอตัราทดท่ี 3.7: 1 ใช้โซ่ในการส่งถ่ายก าลงัจากเฟืองขบัไปยงัเฟืองตามท่ี
ติดอยูก่บัมอเตอร์ Direct drive 

2.3 มอเตอร์ชนิด Direct drive 
มอเตอร์ชนิด Direct drive ประกอบดว้ยชุดสนามแม่เหล็กมีขนาดเส้น

ผ่านศูนยก์ลาง 29.5 เซนติเมตร ประกอบด้วยแม่เหล็ก 12 ก้อน ชุดขด
ลวดทองแดงมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 26.5 เซนติเมตร จ านวน 36 ขด 
ขนาดลวดทองแดงเส้นผ่านศูนยก์ลาง 1 มิลลิเมตร สามารถผลิตไฟฟ้า
กระแสสลบั 3 สาย โดยส่งกระแสไฟฟ้ามายงัชุด Bridge Diode เพื่อเปล่ียน

กระแสไฟฟ้าจากกระแสสลับเป็นกระแสตรง เม่ือกังหันลมหมุน ชุด
สนามแม่เหล็กจะหมุนตลอดเวลา 

2.4 วงจร Bridge Diode 
กระแสไฟฟ้าท่ีได้จากมอเตอร์ Direct drive เป็นกระแสไฟฟ้า

กระแสสลบัจึงไม่สามารถใชง้านได ้จึงตอ้งสร้างวงจร Bridges Diode เพ่ือ
เปล่ียนไฟกระแสสลบั 3สาย ให้เป็นไฟกระแสตรง 2 สาย เพ่ือน าไปใช้
งาน โดยใช ้Bridge Diode จ านวน 3 ชุด 

รูปที่ 3 วงจรไฟฟ้าท่ีใชท้ดสอบ 

2.5 การทดสอบหาสมรรถนะของกงัหันลมแกนหมุนแนวตั้งขนาดเล็ก
ส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า 

ท าการทดสอบ เ พ่ือหาสมรรถนะของกังหันลมในการผ ลิต
กระแสไฟฟ้า โดยทดสอบท่ีความเร็วลมเร่ิมตั้งแต่ 3, 4, 5 และ 6 เมตรต่อ
วินาที ปรับเปล่ียนจ านวนใบพดัของกงัหันจ านวน 3 และ 6 ใบ ในการ
ทดสอบเพ่ือศึกษาหาความสัมพนัธ์ของจ านวนใบพดัท่ีมีผลต่อการผลิต
กระแสไฟฟ้าซ่ึงต่อเขา้กบัหลอดไฟแสงสว่างแบบ LED เพ่ือใช้แทนภาระ
โหลด 

3. ผลและวจิารณ์

 
รูปที่ 4 กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างก าลงัไฟฟ้า (Watt) เม่ือต่อเขา้กบั
หลอดไฟแสงสว่างจ านวนต่างๆ โดยทดสอบท่ีความเร็วลม 3 เมตรต่อ
วินาที 

Wind Turbine Output 
3 phase AC 

Bridge Diode 
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รูปที่ 5 กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างก าลงัไฟฟ้า (Watt) เม่ือต่อเขา้กบั
หลอดไฟแสงสว่างจ านวนต่างๆ โดยทดสอบท่ีความเร็วลม 4 เมตรต่อ
วินาที

 
รูปที่ 6 กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างก าลงัไฟฟ้า (Watt) เม่ือต่อเขา้กบั
หลอดไฟแสงสว่างจ านวนต่างๆ โดยทดสอบท่ีความเร็วลม 5 เมตรต่อ
วินาที 

 
รูปที่ 7 กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างก าลงัไฟฟ้า (Watt) เม่ือต่อเขา้กบั
หลอดไฟแสงสว่างจ านวนต่างๆ โดยทดสอบท่ีความเร็วลม 6 เมตรต่อ
วินาที 

จากการศึกษาพบว่า ผลการทดสอบหาความสัมพนัธ์ของจ านวน
ใบพดัท่ีมีผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีความเร็วลมต่างๆ ซ่ึงมีผลเป็นไป
ในทางเ ดียวกัน โดยกังหันลมท่ี มีจ  านวน 6 ใบพัด  สามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้มีประสิทธิภาพมากกว่ากังหันลมท่ีมีจ  านวน 3 ใบพดั 
กงัหันทั้งสองจ านวนใบพดัสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไดท่ี้ความเร็วลม 3 
เมตรต่อวินทีซ่ึงเป็นความเร็วลมท่ีน้อยท่ีสุดในการทดสอบ นอกจากน้ี
กงัหนัลมสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไดม้ากข้ึน เม่ือความเร็วลมเพ่ิมข้ึน 

กงัหนัลมท่ีมีจ  านวน 3 ใบพดัสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไดก้  าลงัไฟฟ้า
สูงท่ีสุด ท่ีความเร็วลม 6 เมตรต่อวินาที ส าหรับความสัมพันธ์ของ
ก าลงัไฟฟ้า เม่ือต่อวงจรทดสอบเขา้กบัหลอด LED (ภาระโหลด) พบว่า 
ก าลงัไฟฟ้าท่ีกงัหันลมผลิตได้แปรผนักบัจ านวนหลอด LED แต่เม่ือเปิด

หลอด LED จ านวน 7-8 หลอด ก าลงัไฟฟ้าท่ีกงัหันลมสามารถผลิตได้มี
อตัราลดลง เม่ือความเร็วลม 3 เมตรต่อวินาที และมีอตัราคงท่ี เม่ือความเร็ว
ลม 4, 5 และ 6 เมตรวินาที ดงัรูปท่ี 4 – 7 

กังหันลมท่ีมีจ  านวน 6 ใบพดัสามารถผลิตก าลังไฟฟ้าสูงท่ีสุดท่ี
ความเร็ว 6 เมตรต่อวินาที เม่ือต่อวงจรทดสอบเขา้กบัหลอด LED (ภาระ
โหลด) พบว่า ก าลงัไฟฟ้าท่ีบนัทึกค่าไดมี้ค่าสูงข้ึนโดยแปรผนักบัจ านวน
หลอด LED ท่ีท  าการต่อวงจรไฟฟ้า ดงัรูปท่ี 4 -7   

  4. สรุปผล 
กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าจ านวน 3 และ 6 ใบพดั สามารถผลิต

กระแสไฟฟ้าไดท่ี้ความเร็วลมเร่ิมตน้ต ่าท่ีสุด 3 เมตรต่อวินาที ยงัสามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าสูงท่ีสุด ก าลงัไฟฟ้า 0.88 วตัต ์ แรงดนัไฟฟ้า 8 โวลล ์

กระแสไฟฟ้า 0.11 แอมป์ และก าลงัไฟฟ้า 3.25 วตัต ์แรงดนัไฟฟ้า 13 โวลล ์

กระแสไฟฟ้า 0.25 แอมป์ ท่ีความเร็วลม 6 เมตรต่อวินาที กงัหันลมท่ีมี
จ านวนใบพดั 3 และ 6 ใบพดัตามล าดบั  

5. กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคุณบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยเีคร่ือง สาขาวิชาวิศวกรรม

เกษตรและชีวภาพ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ภาคพายพั เชียงใหม่ ท่ีให้การ
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาค่าก าลังงานแสงอาทิตย์จากการติดตั้งที่ทิศ

และมุมต่างกันเนื่องจากลักษณะการติดตั้งบนหลังคานั้นโดยรวมหลังคา
ไม่ได้ออกแบบให้มีมุมและทิศที่เหมาะสมในการให้แผงโซล่าเซลล์นั้นได้รับ
พลังงานสูงสุดดังนั้นคณะท างานได้สร้างชุดทดสอบเก็บข้อมูลก าลัง
แสงอาทิตย์ที่ทิศต่างๆ จ านวนแปดทิศและในแต่ละทิศปรับมุมได้เจ็ดมุม
ท าการทดสอบ ณ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จังหวัดล าพูน ต าแหน่ ง
ละติจูดและลองติจูดที่18° 31' 34" N / 98° 56' 22" E จากผลการ
ทดสอบพบว่าทิศและมุมที่ให้ก าลังงานสูงสุดคือทิศใต้ที่มุม 50 องศากับ
แนวระนาบนั้นสามารถน ามาค านวณหาจุดคุ้มทุนและการคืนทุนในการ
ติดต้ังระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาที่มีลักษณะของทิศและมุมต่างกัน
ที่ดีที่สุดเพื่อได้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดของระบบต่อไป 

 

Abstract 
 This paper describes the Study on Solar Power of 
Various Tilt and Direction. The roof title and of residential 
house had been designed for comfortable living and style 
that had not been designed for directly the beam sun. The 
test rig with various eight directions and seven angles was 
applied to experimental. The test condition had 
implemented at Pasang Technical college Lamphun province 
on 18° 31' 34" N / 98° 56' 22" E. The result shown that the 
maximum total solar energy at tile and direct is 50 degree, 
south face respectively. This practical experiment can be 
applied to find out not only the maximum energy out on 
title and angle but also economic decision. 

1. บทน า 
ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพในทุกพื้นที่ของ

พลังงานแสงอาทิตย์ ซ่ึงผลได้จากการค านวณรังสีรวมของดวงอาทิตย์
รายวันเฉลี่ยต่อปีของพื้นที่ทั่วประเทศพบว่ามีค่าเท่ากับ 18.2MJ/m2 – 
day[1]  จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้ภาครัฐได้มีสนับสนุนหรือชดเชยค่าไฟฟ้าที่

ผลิตจากพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ในรูปแบบ Adder หรือ Feed in 
tariff[2] ในอัตราที่สูงกว่าพลังงานทดแทนชนิดอื่นๆ โดยในปีพ.ศ. 2556 
รัฐบาลมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับซ้ือ
พลังงานที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์จาก โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ชุมชน และโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคา (Solar PV Rooftop) รวมก าลังผลิตติดตั้ง 1,000 MWpแบ่งเป็น   
(1) ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชน 800 MWp  (2) บ้านอยู่อาศัย 
ปริมาณก าลังผลิตติดตั้ง 100 MWp(3) อาคารธุรกิจและโรงงาน ปริมาณ
ก าลังผลิตติดตั้ง 100 MWp โดยมีเง่ือนไขที่ต้องติดตั้งอยู่บนพื้นที่หลังคา
หลังคา (Solar PV Rooftop)   ดังนั้นจึงเป็นปัจจัยส าคัญของพลังงานที่
ได้ต่อวันที่มีผลต่อการลงทุนและการคืนทุนในการติดตั้งแผงเซลล์
แสงอาทิตย์บนหลังคา โดยบทความนี้ เป็นการศึกษาค่าพลังงาน
แสงอาทิตย์จากการติดตั้งต าแหน่งที่ทิศและมุมต่างกัน 

นโยบายด้านพลังงานงานทดแทนของรัฐบาลที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านนั้นเนื่องจากประเทศ
ไทยตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณศูนย์สูตรท าให้ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์รายวัน
เฉลี่ยรายปีค่อนข้างสูงนั้น เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2543 คณะรัฐมนตรีได้เห็น
ควรให้มีการออกระเบียบเพิ่มเติมส าหรับการรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการ 
SPP ขนาดเล็กมาก เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้า โดยใช้พลังงานนอก
รูปแบบต่อมาเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2545 ได้ให้ความเห็นในที่ประชุม
ปรับปรุงร่างระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้า ต่อมาวันที่ 18 เมษายน 2545 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบการ
รับซ้ือไฟฟ้าไม่เกิน 1 เมกกะวัตต์โดยงานวิจัยนี้ได้ศึกษาค่าก าลังงาน
แสงอาทิตย์จากการติดตั้งที่ทิศและมุมต่างกันเนื่องจากลักษณะการติดตั้ง
บนหลังคานั้นไม่ได้ออกแบบให้มีมุมและทิศที่เหมาะสมในการให้แผงโซล่า
เซลล์นั้นได้รับพลังงานสูงสุด    ดังนั้นจึงเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณา
ด้านเศรษฐศาสตร์ความคุ้มค่าการลงทุนติดต้ังระบบ 
 

2. ทฤษฎีและหลกัการที่เกี่ยวข้อง 
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2.1 รังสีดวงอาทิตย์ 
รังสีดวงอาทิตย์ประกอบด้วยรังสีตรง (Beam or Direction)  

 
และรังสีกระจาย (Diffuse Radiation) โดยรังสีตรงหมายถึง   

รังสีที่มาจากดวงอาทิตย์โดยตรงและตกลงบนผิวรับแสง มีทิศทางแน่นอน
ที่เวลาหนึ่งเวลาใด ทิศทางของรังสีตรงอยู่ในแนวล าแสงอาทิตย์ส าหรับ
รังสีกระจาย คือรังสีอาทิตย์ส่วนที่ถูกสะท้อนจากบรรยากาศของโลกและ
วัตถุต่างๆที่อยู่ในทางเดินของแสงก่อนตกกระทบพื้นผิวรับแสง รังสี
กระจายนี้มาจากทุกทิศทุกทางของทองฟ้ารังสีรวม (Total or Global 
Radiation) คือ ผลรวมของรังสีตรงและรังสีกระจายที่ตกกระทบผิวรับ
แสง ในกรณีที่ผิวรับแสงเป็นพื้นเอียงรังสีรวมจะประกอบด้วยรังสีตรงจาก
ท้องฟ้า รังสีกระจายจากท้องฟ้าและผิวโลก เรียกรังสีรวมนี้ว่า Total 
Radiation ส าหรับกรณีที่ผิวรับแสงเป็นพื้นราบ รังสีรวมจะมาจากครึ่ง
ทรงกลมท้องฟ้าไม่มีส่วนมาจากผิวโลก เรียกรังสีรวมในกรณีนี้ว่า Global 
Radiationมวลอากาศ (Air Mass, m) คือ สัดส่วนของความหนาของ
บรรยากาศที่รังสีตกส่องผ่านต่อความหนาของบรรยากาศเมื่อดวงอาทิตย์
อยู่ที่ต าแหน่งตรงศีรษะ นอกบรรยากาศก าหนดให้มวลอากาศเท่ากับ 0 
ส าหรับที่น้ าทะเล ถ้ามุมซีนิธมีค่าระหว่าง 0๐ ถึง 7๐ 

 

 
 

รูปที่ 1. รังสีแสงอาทิตย์ [3] 

2.2ต าแหน่งของดวงอาทิตย์และการวางตัวบนพื้นเอียง 
 

 
 
รูปที่ 2. ความหมายของมุมที่เกี่ยวข้องกบัต าแหน่งดวงอาทิตย์และการ
วางตัวของพื้นเอยีง[4] 
  

มุมชั่วโมงเมื่อดวงอาทิตยอ์ยู่สูงสุดจากขอบฟ้า ณ เวลาเมื่อดวงอาทิตย์ขา้ม
เหนือเส้นเมอริเดียนของสถานที่นั้นหรือข้ามเส้นเมอริเดียนท้องถิ่น เวลาที่
ดวงอาทิตย์ขา้มเมอริเดียนท้องถิ่นเรียก เท่ียงสุริยะ เมื่อดวงอาทิตย์
เคลื่อนที่ไป ณ ต าแหน่งอื่นต าแหน่งของดวงอาทิตย์ก าหนดด้วยค่า มุม
ชั่วโมงซ่ึงมีหน่วยวัดเป็นองศาของส่วนโค้งของเส้นอิเควเตอร์ 
 เวลาสุริยะเป็นเวลาที่ผกูกับต าแหน่งเฉพาะของดวงอาทิตย์บน
ท้องฟ้า ไม่ใช่เวลาท้องถิ่นหรือเวลามาตรฐานท้องถิ่น[5] 
 มุมเดคลิเนชั่นคือมุมระหว่างแนวล าแสงอาทิตย์เมื่อเที่ยงสุริยะ
กับระนาบศูนย์สูตร เดคลิเนชั่นมีค่าเป็นบวกเมื่อวัดไปทางเหนือ มุมเดคลิ
เนช่ันมีค่าเปลี่ยนไปทุกวัน ระหว่าง 23.45๐(summer solstice) และ -
23.45๐(winter solstice) 
 มุมอิละเวชั่นคือ มุมระหว่างขอบฟ้าและแนวล าแสงอาทิตย์ มี
ค่าระหว่าง 0๐ที่ขอบฟา้และ 90๐ ที่ซินิธ 
 มุมอะซีมุธคือ มุมระหว่างระนาบของเมอริเดียนถ้องถิ่นและ
ระนาบของแนวดิ่งดวงอาทิตยว์ัดจากทศิใต้ของระนาบดิ่งดวงอาทิตย์ไป
ทางตะวันตกมีค่าเป็นบวกและอยู่ระหวา่ง 0๐ ถึง 180๐ ทางตะวันออกมี
ค่าเป็นลบอยู่ระหว่าง 0๐ ถึง -180๐[6] 
 

3. วิธีการทดลอง 
คณะท างานได้สร้างแท่นทดสอบส าหรับวัดค่าความเข้มแสงที่

สามารถปรับต าแหน่งทิศได้แปดทิศและในแต่ละทิศสามารถปรับองศาการ
รับแสงได้ 7 มุมกับแนวระนาบได้แก่ 10 , 20 , 30 ,40 50, 80,และ 90
องศาตามล าดับแสดงดังรูปที่ 1 ติดตั้งเครื่องวัดความเข้มแสงอาทิตย์ใน
แนวระนาบและแนวใช้ไพรานอมิเตอร์ยี่ห้อ KIPP&ZONEN รุ่น CMP 3  ,
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ประกอบการวัดและเก็บข้อมูลรายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 1 ณ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จังหวัดล าพูน ในวันที่ 16 
มกราคม 2557 ซ่ึงต าแหน่งละติจูดและลองติจูดที่ 18° 31' 34" N/98° 
56' 22" E เก็บข้อมูลโดยการปรับมุมให้คงที่และเก็บข้อมูลค่าก าลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ตกกระทบในทิศต่าง ๆ จ านวน 11 ครั้งในหนึ่งวันตั้งแต่เวลา
07.00 น. ถึงเวลา 17.30 น. 

เทคนิคการวัดค่าก าลังงานที่ตกกระทบใช้ไพรานอมิเตอร์จ านวน
สองตัว  ตัวแรกวางระนาบกับพื้นและตัวที่สองให้ติดบนแท่นทดสอบ   
ส าหรับตัวแรกที่ติดในแนวระนาบในใช้ส าหรับพิจารณาค่าความแปรผัน
ของแสงอาทิตย์ที่แปรเปลี่ยนตามเวลาจากการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์
และผลของการบดบังเงาของเมฆโดยก าหนดว่าค่าของก าลังงาน
แสงอาทิตย์ขณะที่ท าการทดลองในแต่ครั้งนั้นมีค่าร้อยละที่แตกต่างจาก
ค่าสูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 ดังตารางที่ 2 รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 
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รูปที่ 3. เครื่องมือวัดทิศและมุมของค่าความเข้มพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
ตารางที่ 1. รายละเอยีดเครื่องมือวัดและเก็บข้อมูล 
 

เครื่องมือวัดและเก็บข้อมูล คุณสมบัติทางเทคนิค 
1. เครื่องมือวัดความเข้มรังสี

แสงอาทิตย ์
บริษัท Kipp&Zonen  รุ่น 
CMP 3 Serial No.  091319   
มีค่าSensitivity 

8.99V/W/m2 
2. เครื่องมือวัดแรงดัน ดิจิตอลมัลติมิเตอร์  

Fluke รุ่น 289 
3. เครื่องมือวัดทิศ เข็มทิศแบบเข็ม 

 
ตารางที่ 2. ค่าเฉลี่ยร้อยละที่เปลี่ยนแปลงที่มุมต่างๆ ของค่าความเข้ม

แสงอาทิตย์สูงสุด 
 

ครั้งที่ ช่วงเวลาทดสอบ % 
1 7:20-8:13 8.853 
2 8:18-9:02 6.356 
3 9:10-10:02 5.303 
4 10:08-10:56 3.048 
5 11:02-11:53 2.277 
6 12:12-13:00 2.06 
7 13:05-13:54 5.002 
8 14:00-15:00 6.103 
9  15:10-15:55 1.923 
10 16:00-16:52  7.229 
11 16:55-17:48 7.305 

4. ผลการทดลอง 
 การทดสอบและเก็บข้อมูลในงานนี้สามารถน ามาเป็น
กระบวนการและแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวแทนในการ
ท านายค่าก าลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบพื้นเอียงในระดับรายวัน  ราย
เดือนและรายปีได้ 

 ค่าพลังงานแสงอาทิตย์รวมราย ณ วันทีเ่ก็บข้อมูลมีค่าเท่ากับ
5.16 kWh-day หรือ18.57 MJ-day โดยลักษณะของท้องฟา้โปร่งใสมี
เมฆบดบังบ้างในช่วงบ่ายแสดงดังรูปที่ 4 
 

 
รูปที่ 4. ค่าก าลังแสงอาทติย์ทีต่กกระทบในแนวพื้นราบ 
 

4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าก าลังงานแสงอาทิตย์กับทิศที่
เปลี่ยนแปลง 

จากผลการทดลองนั้นจะเห็นได้ว่าทิศใต้เป็นทิศที่ได้ค่าก าลัง
งานแสงอาทิตย์ตลอดทั้งวันสูงสุดเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณ
เส้นศูนย์สูตรทางซีกโลกด้านเหนือจึงท าให้มี โอกาสได้รับพลังงาน
แสงอาทิตย์สูงสุดเมื่อปรับแผงที่ตกกระทบไปทางทิศใต้แสดงดังรูปที่ 5 
 
 

 
 

รูปที่ 5. ผลของทิศที่มีต่อก าลังงานแสงอาทิตย ์
 
NN ทิศเหนือ NE ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
EE ทิศตะวันออก SE ทิศตะวันออกเฉยีงใต้ 
SS ทิศใต้ SW ทิศตะวันตกเฉยีงใต้ 
WW ทิศตะวันตก NW ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 5. ค่าก าลังแสงอาทิตย์ที่ลดทอนเมื่อเทียบกับทิศที่ได้ก าลังงานสูงสุด 
 

4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าก าลังงานแสงอาทิตย์กับการ
ปรับมุมที่ขนาดต่างๆ 

จากการทดสอบการวัดที่หันไปทางทิศใต้ที่มุมต่าง ๆ เนื่องช่วง
การทดสอบอยู่ในระหว่างเดือนมกราคมต าแหน่งของดวงอาทิตย์จะ
เคลื่อนที่ในมุมที่ต่ ากว่าเส้นละติจูดท้องถิ่นส่งผลให้มุมที่รังสีแสงอาทิตย์ตก
กระทบ 50 องศาเป็นมุมที่ให้ค่าก าลังงานแสงอาทิตย์สูงสุดรองลงมาเป็น
มุม 40 องศา,30องศา,20องศา,10 องศา,80 องศาและ90องศา 
ตามล าดับ 

 
 
 

รูปที่ 6. ผลของมุมที่มีต่อก าลังงานแสงอาทิตย ์
 

 
รูปที่ 7. ค่าก าลังแสงอาทิตย์ที่ลดทอนเมื่อเทียบกับมุมที่ได้ก าลังงานสูงสุด 
 

5. สรุปผลการทดสอบ 
ทดสอบหาค่าก าลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบที่มุมจ านวน

เจ็ดมุมและทิศทั้งแปดทิศ ณ  อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ประเทศไทย 
ได้ผลการทดสอบเร่ืองของทิศและมุมตกกระทบที่ให้ก าลังงานแสงอาทิตย์

สูงสุดดังนี้ ทิศและมุมที่ให้ก าลังงานสูงสุดคือทิศใต้ที่มุม 50 องศากับแนว
ระนาบโดยวิธีการทดสอบดังกล่าวสามารถน าไปท านายท านายค่าก าลัง
งานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบพื้นเอียงในระดับรายวัน  รายเดือนและรายปี
ไดอ้ีกทั้งยังสามารถน ามาค านวณหาจุดคุ้มทุนและการคืนทุนในการติดตั้ง
ระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาที่มีลักษณะของทิศและมุมต่างกันที่ดี
ที่สุดเพื่อได้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดของระบบต่อไป 
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
ทางคณะผู้วิจัยขอขอบคุณคณะครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

พร้อมทั้งนักเรียนวิทยาลัยการอาชพีป่าซางที่ให้ความสะดวกในใช้สถานที่
และช่วยเหลอืในการสร้างเครื่องมือในการทดลองตลอดจนบิดา-มารดาครู
บาอาจารย์ที่คอยประสิทธปิระสาทวิชาความรู้เป็นรากฐานในการหยั่งรู้ใน
ศาสตร์วิชา  พร้อมบุคคลที่ไม่ได้เอ่ยนามที่มีส่วนช่วยเหลอืให้งานวิจยันี้
ส าเร็จลุล่วงด้วยดีและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาค
พายัพ เชียงใหม่ คณะผู้จัดงานประชุมทางวิชาการ ที่เปิดโอกาสให้
คณะผู้วิจัยได้น าเสนอผลงาน  
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Effect on Power of Photovoltaic Roof top Grid-connected. 
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บทคัดย่อ 

บทความนีนําเสนอการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพือหา

ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อกําลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทีติดตังบน

หลังคา ทําการทดสอบวัดค่ากระแส-แรงดันไฟฟ้าและกําลังไฟฟ้าของแผง

เซลล์แสงอาทิตย์  3 ชนิดได้แก่  ผลึกเดียว, ผลึกผสมและชนิดฟิล์มบาง 

ด้วยแสงธรรมชาติ  โดยติดตังเครืองวัดรังสีรวมไพรานอมิเตอร์, เครืองวัด 

Solar Module Analyzer และเครืองวัดอุณหภูมิ  เพือวัดค่าความเข้ม

แสงอาทิตย์ อุณหภูมิ ค่ากระแส-แรงดันไฟฟ้าและกําลังไฟฟ้าของแผง

เซลล์แสงอาทิตย์ตามลําดับ   การทดสอบทําการติดตังแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ทางทิศใต้ทีมุม 20 องศา  และวัดค่าทุกๆ 5 นาทีตลอดทังวัน    ผลการ

ทดสอบพบว่ากําลังงานไฟฟ้าของแผงเซลล์ทัง 3 แผง แปรผันตาม

กระแสไฟฟ้าของแผง เซลล์แ ละค่าความเข้ มแสงอ าทิตย์  ส่วนค่ า

แรงดันไฟฟ้าแปรผกผันตามอุณหภูมิ  ส่งผลต่อกําลังงานไฟฟ้าของแผง

เซลล์  ดังนันค่าความเข้มแสงจึงมีผลต่อกําลังไฟฟ้ามากกว่าอุณหภูมิที

สูงขึนใต้แผงเซลล์  

Abstract 

This paper presents the test solar panels to identify factors that 

affect the power output of solar panels installed on the roof. The test 

measuring current - voltage and power output of solar panels three types 

of Mono crystalline, Poly crystalline and Amorphous silicon with natural 

light throughout the day. By installing pyranometer, Solar Module 

Analyzer meter and thermometer. To determine the intensity of solar The 

current - voltage and power output of solar panels, respectively. Position 

requires installation of the panels south at an angle of 20 degrees 

measured every 5 minutes. Test results showed that all three panels the 

photovoltaic electrical power of solar panels is proportional to the 

electric current of solar panels, which varies according to the intensity of 

solar. The voltage is inversely proportional to the temperature affects the 

electrical power of solar panels. Therefore, the light intensity, thereby 

affecting electrical power than higher temperatures under the solar 

panels.  

Keywords: Power of photovoltaic, Solar PV Rooftop, pyranometer,  

                   Solar panels, temperature 

1. บทนํา 

ปัจจุบันภาครัฐได้มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการใช้เซลล์แสงอาทิตย์

ทีนํามาผลิตไฟฟ้าในประเทศทุกพืนที  โดยก ํ าหนดให้ในปี พ.ศ. 2556  ให้

การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับซือไฟฟ้าจาก  โครงการ

ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชน และโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ทีติดตั งบนหลังคา (Solar PV Rooftop)  ซึ งตามประกาศของ

คณะกรรมการก ํ าก ับกิจการพลังงาน เมือวันที 6 ก ันยายน 2556  ให้การ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับซือไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที

ติดตั งทีจ่ายเข้าระบบไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ แบ่งกลุ่มประเภทอาคารเป็น 3 กลุ่ม

ได้แก่ กลุ่มที 1 บ้านอยู่อาศัย มีขนาดก ํ าลังการผลิตติดตั งไม่เกิน 10 kWp  มี

ขนาดก ํ าลังการผลิตติดตั งรวม 100 MWp กลุ่มที 2 อาคารธุรกิจขนาดเล็ก มี

ขนาดก ํ าลังการติดตั งตั งแต่ 10 kWp ถึง 250 kWp และกลุ่มที 3 อาคาร

ธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่/โรงงาน มีขนาดก ํ าลังการติดตั งตั งแต่ 250kWp ถึง 

1000 kWp โดยกลุ่มที 2 และ 3 นั นขนาดก ํ าลังการผลิตติดตั งรวมไม่เกิน 

100 MWp [1]  ดังนั นจึงมีผู้สนใจทีจะติดตั งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บน

หลังคาเพือผลิตพลังงานไฟฟ้าสําหรับขายให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การ

ติดตั งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคานั นมีปัจจัยมีผลต่อการผลิต

ก ํ าลังไฟฟ้าของแผงเซลล์หลายปัจจัย ดังนั นการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ทีมี

ผลกระทบต่อก ํ าลังงานไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทีติดตั งบนหลังคา

จึงทําให้ผู้สนใจในการติดตั งเซลล์แสงอาทิตย์มีทางเลือกเพือให้การติดตั ง

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากทีสุด 

2.  ตัวแปรทีมีผลต่อคุณสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ 

หลักการทํางานของเซลล์แสงอาทิตย์คือการเปลียนพลังงานแสงให้

เป็นกระแสไฟฟ้า เมือมีแสงมาตกกระทบก ับสารกึ งตวันําจะเกิดการ

ถ่ายทอดพลังงาน พลังงานแสงจะทําให้เก ิดการเคลือนทีของอิเล็กตรอน

หรือกระแสไฟฟ้าขึ นทีสารกึ งตัวนํา ดังนั นจึงสามารถนํากระแสไฟฟ้า

ดังกล่าวไปใช้งานเป็นพลังงานไฟฟ้าทีประกอบด้วยกระแสไฟฟ้าและ

แรงดันไฟฟ้า  ซึ งตัวแปรทีมีผลต่อกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าของเซลล์

แสงอาทิตย์นั น ได้แก ่[2]  

2.1 ความเข้มรังสีแสงอาทิตย์ 

เซลล์แสงอาทิตย์ในขณะทํางานนั นจะต้องมีแสงมาตกกระทบซึงทําให้

อิ เ ล็ ก ต ร อ น ที อ ยู่ ใ น แ ผ ง เ ซ ล ล์ไ ด้ รั บ พ ลั ง ง า น สู ง พ อ ทํา ใ ห้ เ ก ิด
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อิเล็กตรอนอิสระขึ น การเคลือนทีของอิเล็กตรอนอิสระก ็คือการเกิด

กระแสไฟฟ้านั นเอง ความเข้มของแสงอาทิตย์มากจะทําให้แผงเซลล์

แสงอาทิตย์จ่ายกระแสออกมาได้มาก ดังรูปที 1 
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รูปที 1 กราฟ I-V ทีความเข้มแสงอาทิตย์ต่างก ันของแผงเซลล์ 

                   แสงอาทิตย ์Mono crystalline ขนาด 0.65m x 0.65m  

 

รูปที 1 เป็นการทดสอบเมือค่าอุณหภูมิทีเท่าก ันที 41 องศาเซลเซียส 

ในเวลาทีต่างก ัน จะเห็นว่าความเข้มแสงของดวงอาทิตย์ทีมากกว่าจะทําให้

ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าหรือกระแสไฟฟ้าแปรผันตรงก ับความเข้ม

แสงอาทิตย์นั นเอง  

2.2 อุณหภูมิของเซลล์แสงอาทิตย์ 

เซล ล์แ สง อาทิ ตย์ที ใช้ง านในก ารผ ลิ ตไฟฟ้านั นต้อ ง นําเซล ล์

แสงอาทิตย์ไปตากแดด เพือรับความเข้มของแสงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์

นอกจากจะให้ความเข้มแสงแล้ว ยังให้ความร้อนด้วย ดังนั นการนําแผง

เซลล์ไปตากแดดย่อมทําให้แผงเซลล์เก ิดความร้อนมีอุณหภูมิเพิมขึ นได้ 

ความร้อนของแผงเซลลแ์สงอาทิตย์จะมีผลต่อแรงดันไฟฟ้าของแผงเซลล์

ดังรูปที 2 

 

0

1

2

3

4

0 5 10 15 20 25

กร
ะแ

ส 
(A

)

แรงดัน (V)

25 °C

37 °C

49 °C

 
  รูปที 2 กราฟ I-V ทีอุณหภูมิต่างก ัน ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด   

              Mono crystalline ขนาด 0.65m x 0.65m 

 

 รูปที 2 เป็นการวัดกราฟ I-V ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด

เดียวก ันทีมีอุณหภูมิใต้แผงทีแตกต่างก ัน จะเห็นว่าเมืออุณหภูมิใต้แผงของ

เซลล์แสงอาทิตย์สูงขึ น แรงดันไฟฟ้าขณะเปิดวงจรจะลดลง แสดงว่า

แรงดันไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะแปรผกผันก ับอุณหภูมิใต้แผง

เซลล์แสงอาทิตย์นั นเอง     

2.3 พืนทีของเซลล์แสงอาทิตย์  

กระแสไฟฟ้าทีผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์นอกจากขึ นอยู่ก ับความ

เข้มรังสีอาทิตย์แล้ว ยังขึ นอยู่ก ับพืนทีของเซลล์ทีมีแสงตกกระทบอีกด้วย 

แผงเซลล์ทีมีขนาดพืนทีมากกว่าย่อมผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้มากกว่า 

ซึ งเป็นผลทําให้จ่ายก ํ าลังว ัตต์ได้มากกว่านันเอง รูปที 3 คือการทดลองวัด

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเดียวก ันทีความเข้มแสงของดวงอาทิตย์เดียวก ัน 

และอุณหภูมิเท่าก ัน พบว่ากราฟ I-V กระแสลัดวงจรของแผงเซลล์ทั งสอง

นั นไม่เท่าก ัน แสดงว่ากระแสไฟฟ้าจะแปรผันตามพื นทีของเซลล์

แสงอาทิตย์นั นเอง  
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รูปที 3 กราฟ I-V ทีพืนทีของเซลล์ต่างก ันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด   

            Mono crystalline 

 

2.4 ประเภทของเซลล์แสงอาทิตย์  

เซลลแ์สงอาทิตย์ทีมีใช้งานก ันในปัจจุบันจะมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที

แตกต่างก ันไปทีความเข้มแสงอาทิตย์และอุณหภูมิเดียวก ัน  เช่น เซลล์

ประเภทผลึกเดียวและผลึกผสม จะมีแรงดันทีน้อยกว่าเซลล์แบบแผ่นบาง 

แต่เซลล์แบบแผ่นบางจะสามารถจ่ายกระแสได้น้อยกว่าเซลล์แบบผลึก

เดียวและเซลล์แบบผลึกผสม ดังรูปที 4 

 

 
  รูปที 4 กราฟ I-V ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด Poly crystalline และ  

              Amorphous silicon 

 

รูปที 4 คือการวัดกราฟ I-V ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่างชนิดก ัน ทีมี

พื นทีเซลล์ใกล้เคียงก ัน ทีอุณหภมิูและความเข้มแสงทีเท่าก ัน  เซลล์

แสงอาทิตย์ชนิดผลึกผสม (Poly crystalline) กระแสไฟฟ้าลัดวงจรเท่าก ับ 

0.52 แอมแปร์ แรงดันไฟฟ้าเปิดวงจรเท่าก ับ 18.64 โวลต์ ส่วนเซลล์

แสงอาทิตย์ชนิดแผ่นบาง (Amorphous silicon หรือ Thin film) กระแส

ลัดวงจรเท่าก ับ 0.45 แอมแปร์  แรงดันไฟฟ้าเปิดวงจรเท่าก ับ 22.01 โวลต์ 

แสดงว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกผสมนั นสามารถผลิตกระแสได้

มากกว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบแผ่นบาง ส่วนแรงดันไฟฟ้านั นแผงเซลล์

แบบแผ่นบางจะให้แรงดันไฟฟ้ามากกว่าแผงเซลล์แบบผลึกผสม  

3. การทดสอบและผลการทดสอบ 

จาก ก ารศึ ก ษาปั จ จัย ที มีผ ล ต่อ ก ําลัง ง านขอ ง แ ผ ง เซล ล์

แสงอาทิตย์ ทีมงานวิจัยได้สนใจด้านอุณหภูมิใต้แผง ทีมีผลต่อก ํ าลังงาน
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ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ดังนั นจึงได้ออกแบบการทดสอบเพือหา

ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ทีมีผลกระทบต่อก ํ าลังไฟฟ้าของแผงเซลล์

แสงอาทิตย์  โดยทําการทดสอบแผงเซลล์อาทิตย์ 3 ประเภทได้แกเ่ซลล์

แสงอาทิตยช์นิด  ผลึกเดียวยีห้อ Solartron ขนาด 50 WpVoc  21.50 Volt     

Isc 2.95 Amp  ผลึกผสมยีห้อ  Solare xขนาด  10 WpVoc  21.00 

VoltIsc0 .6 5 Amp  และชนิดฟิมล์บ าง  ขนาด 1 0Wp ทดสอบ ด้ว ย

แสงอาทิตย์ธรรมชาติตลอดทั งวัน โดยติดตั งเครืองวัดรังสีรวมไพรานอ

มิเตอร์ ยีห้อ KIPP&ZONEN รุ่น CMP 3 เครืองวัด Solar Module Analyzer 

รุ่น PROVA 210 และเครืองวัดอุณหภูมิใต้แผงเซลล์ทุกแผง  เพือวัดค่า

ก ํ าลังงานแสงอาทิตย์   ค่าของกระแส-แรงดันไฟฟ้า, ก ํ าลังไฟฟ้าของแผง

เซลล์แสงอาทิตยแ์ละอุณหภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทิตยต์ามลําดับ   ตําแหน่ง

การติดตั งแผงเซลล์นั นแผงเซลลจ์ะหันไปทางทิศใต้ทีมุม 20 องศา  และทํา

การวัดค่าตัวแปรทุก ๆ ค่าในเวลาทุกๆ 10 นาที  ได้ผลการทดสอบดังนี 

 3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิใต้แผงเซลล์กับ Vopen 
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 รูปที 5 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิก ับแรงดันไฟฟ้าขณะเปิดวงจร 

            ของแผงเซลล์แสงอาทิตยช์นิด Mono crystalline 
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รูปที 6 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิก ับแรงดนัไฟฟ้าขณะเปิดวงจร 

            ของแผงเซลล์แสงอาทิตยช์นิด Poly Crystalline 
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รูปที 7 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิก ับแรงดันไฟฟ้าขณะเปิดวงจร 

            ของแผงเซลล์แสงอาทิตยช์นิด Amorphous silicon 

จากการทดสอบการวัดอุณหภูมิเทียบก ับแรงดันไฟฟ้าขณะเปิดวงจร

ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั ง 3 ประเภท ดังกราฟรูปที 5-7 ซึ งจะเห็นว่า 

แรงดันไฟฟ้าขณะเปิดวงจร(Vopen)ลดลงเมืออุณหภูมิใต้แผงเซลล์สูงขึ น 

3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงอาทิตย์กับ Ishort 

จากการทดสอบวัดค่าความเข้มแสงเทียบก ับกระแสไฟฟ้าขณะ

ลัดวงจรของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั ง 3 แผงตลอดทั งวันนั น แสดงดังกราฟ

รูปที 8-10 ซึงพบว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั ง 3 นั นกระแสลัดวงจรของแผง

เซลล์แปรผันตรงก ับความเข้มของแสงอาทิตย์     
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รูปที 8 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงอาทิตย์ก ับกระแสไฟฟ้าขณะ 

           ลัดวงจรของแผงเซลล์แสงอาทิตยช์นิด Mono crystalline 
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รูปที 9 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงอาทิตย์ก ับกระแสไฟฟ้าขณะ 

           ลัดวงจรของแผงเซลล์แสงอาทิตยช์นิด Poly crystalline 
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รูปที 10 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงอาทิตย์ก ั บกระแสไฟฟ้า 

              ขณะลัดวงจรของแผงเซลล์แสงอาทิตยช์นิด Amorphous silicon 

 

3.3 ความสัมพันธ์ระหว่าง Vopen ทีเปลียนแปลงตามอุณหภูมิ

และ Ishort ทีเปลียนแปลงตามความเข้มแสงอาทิตย์กับ Pmax 

ก ํ าลังงานสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตยห์าได้จากสมการที 1 [3] 

  

      (1) maxmaxmax IVP 
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พิจารณาสมการที 1 แล้วพบว่าก ํ าลังงานสูงสุด(Pmax)ของแผงเซลล์

แสงอาทิตย์จะแปรผันตามแรงดันไฟฟ้าสูงสุด(Vmax)และกระแสไฟฟ้า

สูงสุด(Imax) ทีแผงเซลล์สามารถผลิตได้  ซึ งทั งกระแสสูงสุดและแรงดัน

สูงสุดของแผงเซลล์นันแปรผันโดยตรงก ับกระแสขณะลัดวงจรและ

แรงดันขณ ะเปิดวงจ รตามลําดับ ดังนั น ทีมง านวิจัยจึง ได้ท ดลอ ง

เปรียบเทียบกราฟก ํ าลังงานไฟฟ้าสูงสุดก ับกระแสและแรงดันทีได้ท ําการ

วัดในแต่ละครั ง แสดงดังรูปที 11 -13 ซึงจากการทดสอบพบว่า กราฟของ

ก ํ าลังงานสูงสุด มีแนวโน้มของกราฟเหมือนกราฟกระแสไฟฟ้าขณะ

ลัดวงจรของแผงเซลล์แสงอาทิตย์  ดังนั นจึงสามารถสรุปได้ว่าก ํ าลังงาน

สูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์นั นแปรผันตามกระแสลัดวงจรของแผงเซลล์

แสงอาทิตย ์
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รูปที 11 เปรียบเทียบก ํ าลังงานสูงสุด, แรงดันขณะเปิดวงจร และกระแส 

             ขณะลัดวงจรของแผงเซลล์แสงอาทิตยช์นิด Mono crystalline 

 

0.01

0.1

1

10

1 11 21 31 41 51

แร
งดั

น(
V

)/ก
ระ

แส
(A

)/ก
ําล

ังง
าน

(W
)

การวัด(ครั งท)ี

 
รูปที 12 เปรียบเทียบก ํ าลังงานสูงสุด, แรงดันขณะเปิดวงจร และกระแส 

             ขณะลัดวงจรของแผงเซลล์แสงอาทิตยช์นิด Poly crystalline 
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รูปที 13 เปรียบเทียบก ํ าลังงานสูงสุด, แรงดันขณะเปิดวงจร และกระแส 

             ขณะลัดวงจรของแผงเซลล์แสงอาทิตยช์นิด Amorphous silicon 

 

4. สรุปและวิจารณ์ 

จากการวัดค่าตัวแปรต่าง ๆ ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทีต่างชนิดก ัน 3 

ชนิด เพือวิเคราะห์ผลกระทบของตัวแปรต่าง ๆ ทีทําให้ก ํ าลังงานของแผง

เซลล์แสงอาทิตย์เก ิดการเปลียนแปลงนั น พบว่า ก ําลังงานของเซลล์

แสงอาทิตยเ์ปลียนแปลงตามกระแสไฟฟ้า ซึ งแปรผันตามความเข้มของ

แสงอาทิตย์ ส่วนแรงดันไฟฟ้าทีเปลียนแปลงตามอุณหภูมิใต้แผงเซลล์นั น

มีส่วนทําให้เก ิดความเปลียนแปลงต่อก ํ าลังงานของเซลล์แสงอาทิตย์น้อย

มาก เมือหาความแตกต่างของการเปลียนแปลงแล้วพบว่าแรงดันไฟฟ้า

ขณะเปิดวงจรมีการเปลียนแปลงในแต่ละอุณหภูมิโดยเฉลียประมาณ 0.16 

เปอร์เซ็นต์เท่านั น แต่กระแสลัดวงจรเปลียนแปลงโดยเฉลียประมาณ 47 

เปอร์เซ็นต์  

บทความนี ได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยทีมีผลกระทบต่อก ํ าลังงานของแผง

เซลล์แสงอาทิตย์ทีติดตั งบนหลังคาเฉพาะเรืองของอุณหภูมิใต้แผงเซลล์

และความเข้มของแสงอาทิตย์  การทดลองได้ติดตั งแผงในทิศใต้ทีมุมเอียง

วัดจากแนวระนาบประมาณ 20 องศา [4] เท่านั น แต่ทีมงานวิจัยมีแนวทาง

ในการพัฒนางานโดยทําการปรับเปลียนทิศและมุมทีติดตั งแผงเซลล์

แสงอาทิตย์บนหลังคาให้แตกต่างก ันเพือหาตัวแปรทีสามารถพยากรณ์ได้

ว่าการติดตั งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในทิศและมุมอืน ๆ นั นส่งผลต่อก ํ าลัง

งานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์อย่างไรเพือให้ผู้สนใจสามารถคาดเดาความ

คุ้มค่าในการลงทุนติดตั งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้อย่างแม่นย ําต่อไป  
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Abstract 
The performance parameters and dielectric properties of 39 used 

single-crystalline silicon PV modules from the northeast of Thailand 
have investigated for carrying out the deterioration of PV modules after 
real long-term field exposure in northeastern Thailand. This paper not 
only focuses on the diagnosis of dielectric properties for PV 
encapsulation but also assesses the degradation of PV module 
performance parameters. A dielectric encapsulation is diagnosed by 
visual inspection and insulation test. Electrical performance parameters 
of PV modules are measured at a standard test condition by an indoor 
flash simulator. The diagnosis on physical deterioration in front of PV 
modules can be characterized into 7 categories. The results of 
relationship between the module appearance and insulation resistance 
measurement can be concluded that although there are many defects in 
front of modules and back side of modules, the least insulation resistance 
is not less than the test requirement in IEC 61215. The results of I-V 
characteristics and performance parameters of the deterioration 
modules compose of initial performance degradation up to the worst-
case degradation condition. Moreover, these results are directly 
correlated with the physical degradation such as browning and 
delaminating in front of the modules. We also found that, different 
browning and delaminating patterns in front of the modules may result 
in a decrease in both, I-V characteristic shape and performance 
parameter. 

Keywords: Insulation resistance, I-V characteristic, Performance 
parameter, PV encapsulation 

1. Introduction 
In general, Thailand’s climate condition is known as hot and humid 

tropical throughout the year. Especially, in monsoon season of 
northeastern Thailand, temperature and humidity could reach over 40C 
in summer and 90% in monsoon season, respectively. The first nation-
wide photovoltaic (PV) application in Thailand occurred around 1976. 
At the end of twentieth century, the cumulative PV wattage installed in 
Thailand that was approximately 2.5 MWp [1]. The first major 
application was PV battery charging units (785 villages, 942 kWp). The 
second application was PV water pumping units (nearly 1000 rural 
villages) and the cumulative wattage closed to 1 MWp, and the PV water 
pumping units of over 80% were in the northeast of Thailand [2] because 
there were persistent droughts in this region at that time. 

However, the number of relevant researches on physical deterioration 
of PV modules under long term field-exposure in Thailand was very 
limited. Some lessons learnt from PV stand-alone system for rural 
Thailand shown that the damage of PV modules in water pumping units 
was nearly 5% of failure from the whole system and the damage of PV 
modules in battery charging stations had 10% [3]. A survey of 4 off-grid 
sites of operating in field exposure for few years in Thailand, it was 
found that the PV module deteriorations less than 5% were damaged due 
to broken glass, bypass diode failure, crack, etc. [2, 4]. In recently, only 
a selected PV module deterioration in Thailand was carried out of I-V 
(current-voltage) curves in each string and cell in the module. It was 
found that I-V curves under delaminated of EVA from the cell had 20% 
of short circuit current (Isc) lower than the I-V curves of cell under no 
delamination of EVA [5] but it had no mention about insulation 
properties. 

Therefore, the primary purpose of this paper is better categorize the 
PV modules after long field exposure in northeastern Thailand by using 
the physical visual inspection in front of the module, back side of the 
module, and edge seal around the frame of the module. Then, these 
modules were diagnosed by correlation between physical visual 
inspection and the dielectric properties from DC dielectric withstand-
voltage test and DC dielectric insulation test. Eventually, we also assess 
the I-V characteristics and performance parameters from indoor 
performance measurements base on physical deterioration in front of the 
module. 

2. Experimental setup 
The deteriorated PV modules used in this study comprise of 39 

single-crystalline silicon (x-si) PV modules made from local PV panel 
assemblers and collected at CES, KMUTT under laboratory conditions. 
These PV modules have been operated in the real field expose in 
northern Thailand at least a decade year. A general structure of the PV 
modules in this paper consisted of temper glass-ethylene-vinyl-acetate 
(EVA)-solar cell-EVA-back sheet. 

 

 
Fig. 1. The diagram of experimental setup. 
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To diagnose the dielectric properties and to assess the PV 
performance for a wider understanding of long term exposed PV 
modules, the test sequence diagram for experimental setup is shown in 
Fig. 1. Both diagnosis dielectric properties and assessment performance 
test at the standard test condition (STC) consist of the same physical 
visual inspection procedure. The dielectric property test in this work was 
divided into two tests that were DC dielectric-withstand voltage test and 
DC dielectric resistance test. Further investigating of electrical 
degradation of solar cells in the modules was determined by the indoor 
pulse flash simulator in carry out the electrical performance parameters 
and I-V characteristics. Finally, the measured performance output 
parameters and I-V characteristic curves were associated with the 
observed physical degradation in front of the module from visual 
inspection results. Therefore, the major experimental setups are 
described by following. 

 

3.2 Information of the PV module deterioration 
In this paper, the degraded PV modules were collected from 

northeastern Thailand. As shown in Fig. 2, each module had a quasi-
square shape of single crystalline silicon cell of approximate 10 cm x 10 
cm x 0.25 mm. The edges of the laminated encapsulation were sealed 
with silicone or butyl rubber and were enclosed with anodized aluminum 
frame around all four edges. Each module has no installed by pass 
diodes during the test so that all cells in the module have exactly 
connected in series' configuration by themselves. 

 
(a) Front side                                   (b) Back side 

Fig. 2. Typical photograph of a single-crystalline silicon PV module 
field exposure over a decade year in northeastern Thailand. 

 

The modules were divided into two groups by the connecting of the 
cells in the modules. The first group had four modules, and each module 
had 36 series-connected cells. Another group had thirty five modules, 
and each module had 33 series-connected cells. Nevertheless, these 39 
used single crystalline silicon PV modules came from the same local 
manufacturer, but some of the data were proprietary, the manufacturer’s 
identity was not given, and the PV module assembler’s name was not 
relevant in this paper. 

Table 1. Specified performance parameter by the manufacturer at STC 
including with the area and the number of the modules 

Description 

(in a module) 

Pmax 

(w) 

Imax 

(A) 

Vmax 

(A) 

Isc 

(A) 

Voc 

(V) 

Acell 

(cm2) 

Amod 

(cm2) 

Ncell 

(r x c) 

Nmod 

(module) 

36 cells, Type I 60 3.25 18.5 3.6 22.5 100 4257 3 x 12 3 

36 cells, Type II 53 3.05 17.4 3.27 21.8 104 4257 3 x 12 1 

33 cells 47 2.94 16.0 3.27 19.9 100 3949 3 x 11 35 
 

In a module the configuration of cells arranged in 33 to 36 series-
connected cells. The manufacture’s module specifications at STC were 
listed in Table 1. It notes that these specifications have specified 
maximum power (Pmax), current at maximum power (Imax), voltage at 
maximum power (Vmax), short circuit current (Isc), open circuit voltage 
(Voc), but there were on mention about the maximum operating voltage 

system at that time. Moreover, area of a cell (Acell), area of the module 
(Amod) and the number of modules (Nmod) had shown in this table. 

2.2 Physical visual inspection 
A main objective of the physical visual inspection is carefully to 

detect the major visual defects under an illumination of not less than 
1000 lx. In addition of this work, we make photographs at the nature and 
position of crack, bubble or delamination, etc. any other conditions, 
which may worsen and adversely affect the module performance in 
subsequent tests. The following visual defects are basically considered 
with according to the International Standard IEC 61215 [7]. 

2.3 DC dielectric insulation test 
The purpose of the insulation test is to determine whether or not the 

modules are sufficiently well insulated between current carrying parts 
that close to edge of the module and the frame. A DC insulation tester 
with a current limitation that has been used for insulation test was 
Chroma Hipot Tester, Model 19052. The test conditions have been made 
under ambient temperature at 25C and in a relative humidity not 
exceeding 75 % according to the International Standard IEC 61215 [7]. 
The shorted output terminals of the module are connected to the positive 
terminal of the DC insulation tester and the negative terminal of the 
tester is connected to the aluminum frame of the module as shown in 
Fig. 3. 

 
Fig. 3. Circuit diagram of connection between the module and the 

insulation tester. 

The applied voltage from insulation tester to PV module is increased 
by the tester at a rate 500 V/s and maintained the voltage at this level for 
1 min. If there is no any dielectric breakdown (less than 50 μA), the 
module is to be considered well insulation. However, in this work before 
determine the insulation resistance; it needs to maintain the voltage at 
500V for 2 min. if the measured insulation resistance times the area of 
the module is not less than 40 M⋅m2, the module is also to be 
considered well insulation. 

2.4 I-V characteristic and performance test 
A serious effect of degradation of PV modules is their subsequent 

loss of performance and distortion of I-V characteristic curve that has the 
impact on the potential of PV module energy output in the long run. 
Therefore, the class AAA indoor pulse flash simulator PASAN in the 
laboratory of CES Solar Cells Testing Center (CSSC) at KMUTT had 
been used in this paper to determine the I-V characteristics and 
parameters of the PV modules. Test procedures were made at STC 
(1000W/m², 25°C, and air mass 1.5) in accordance with the International 
Standard IEC 61215. This test sequence also investigated all of 39 
single-crystalline silicon PV modules from field exposure in the 
northeast of Thailand. After that the individual I-V characteristic and 
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performance measurement of all modules have been determined by 
correlation with the defects from visual inspection from time to time. 

3. Results and discussion 
The study of an over decade year old of 39 x-si of PV 

modules from field exposure in the northeastern Thailand had got 
different physical deteriorations influencing the dielectric properties, 
performance parameters and I-V characteristic curves. The results and 
discussion in this research consist of three parts i.e. description of 
physical visual defects, diagnosis dielectric properties and assessment 
performance test at STC as described by following. 

3.1 Description of physical visual inspection 
The deteriorations of the modules were characterized from bad 

module number 1 (B1) to bad module number 7 (B7) by observing about 
defects in front of the PV modules, and considering the back side of the 
module with the deterioration of back sheet and sealant as shown in 
Table 2. 

Table 2. Results of all investigated major visual deteriorations in front of 
PV modules and back side of PV module for 7 categories from B1 to B7 

 Cat. 

In front of module Back side of module 

Photograph Discolor Delaminate  Corrosion Photograph 
Back  

sheet 
Sealant 

B1 

 

light  

yellowing 
no no 

 

burn  

spot 
good 

B2 

 

yellowing 

bubbles  

around 

busbar 

little 
 

scratch good 

B3 

 

light  

browning 
center > edge little 

 

 

 

detach 

at  

the  

corner 

brittle 

B4 

 

dark  

browning 
center > edge little 

B5 

 

dark  

browning 
edge > center little 

 

 

good 
powdered  

brittle 

B6 

 

yellowing edge > center little 

 

 

 
 

detach 

at  

the  

corner 

 

powdered  

brittle 

B7 

 

dark  

browning 
corner more 

 

Table 2 summarized the results of all investigated major visual 
deteriorations for 7 categories of PV modules from B1 to B7. In front of 
the module, the visual physical deteriorations consisted of discoloration 
of EVA, corrosion on the busbar of the cell, and delamination of EVA 
on the cell of the PV module. Discoloration of EVA had approximately 
browning or dark browning more than a half. Most of the modules had 
little corrosion on the busbar of the cells in the modules. Most 
delamination in front of the modules occurred between EVA layer and 
the surface of solar cells around the edge and/or the center of the cells. In 
the back side of the modules, most back sheet had the detachment at the 
corner of the module, and the most seal edge of the modules had brittle 
of fracture around the frame with the edge of the laminated 
encapsulation. 

 

3.2 Diagnosis dielectric properties 
The result of DC dielectric withstand-voltage test for all modules 

had no dielectric breakdown or surface tracking, and leakage current was 
less than 50 m. Therefore, all the modules were considered to have 

insulation resistance measurement. The result of insulation resistance for 
39 used PV modules was shown in Fig. 4. 

 
Fig. 4. Insulation resistance of 39 used PV modules. 

 
In Fig. 4, a dot represented a module in a category, and the position 

of the dot was also related to the measured insulation resistance. There 
were 23 deterioration PV modules (59%) that lay between 0.26 G and 
1.97 G Where the modules in B4 including with some of the modules 
in B3. The dominant deteriorations in B3 and B4 were browning or 
intense browning, delamination around the edge of solar cell by the 
ingress of humidity, little corrosion on busbar of the cells, detachment of 
back sheet, and the brittle or fracture of edge seal rubber. Nevertheless, 
most insulation resistance values in B4 were slightly lower than the 
mean and median value, and the least insulation resistance value (0.26 
G) was also in this B4 the group. 

 
Table 3 Insulation resistance (Rins) and deterioration in front of modules 

Rins 

(G) 

Discoloration Delamination Corrosion 

No 
Light 

Yellow 
Yellow Brown No Spot 

Corner/ 

Edge 

Center > 

Edge 

Edge > 

Center 
No Least Little Great 

0 - 1.9              

2 - 3.9              

4 - 5.9              

6 - 7.9              

8 - 9.9              

10-11.9              

> 12              

 

The physical visual inspection was correlated with the insulation 
resistance that shown in Table 3 and Table 4. Therefore, we diagnosed 
that if the physical visual inspection of dielectric tended to have a lot of 
deteriorations in front of PV module and the back side of the module, the 
insulation resistance also tended to decrease. In addition, if the 
tendencies of physical visual inspection have no many deteriorations, the 
dielectric of PV module besides get a better of insulation resistance. 

 

Table 4 Insulation resistance and deterioration in back side of modules 
Rins 

(G) 

Back Sheet Edge Seal 

Good Burnt Spot Bubble Scratch Detach Good Brittle Powder 

0 - 1.9         

2 - 3.9         

4 - 5.9         

6 - 7.9         

8 - 9.9         

> 10         
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3.3 Assessment performance test at STC 
The I-V characteristic results of degradation PV modules at STC by 

indoor pulse flash simulator were plotted in Fig. 5. Some modules that 
had a fatal failure due to these modules loss interconnection or bad 
contacts between cells including with open circuit in the junction box 
could not generate power output. Therefore, there were 32 I-V 
characteristics can be shown in Fig. 5. 

 

 
Fig. 5. I-V characteristic of 32 PV modules under STC conditions as 

generated by indoor pulse flash simulator. 
 

As previously mentioned, there were the modules that had 36-cell 
series PV module in B1 and B2 group that had quite good physical 
appearance. Therefore, performance parameters like Isc and Voc were 
higher than the other modules. However, the module number 1 in B1 
group (B1-1) had burnt spots on the back side of a cell. Thus, the 
performance parameters dropped to 3.05 A, 8.8 V, 1.84 A, 61.2 W. The 
others were 33-cell series PV module that there were many forms of 
deterioration in front of the module. Especially, in front of the PV 
modules have commonly serious effects such as partial cracked cell, 
delamination at the center more than the edge of cells in module, 
moisture ingress into the module with occurring corrosion on the busbar 
of cell, and dark browning with extreme delamination in front of cell 
more than a half of the module for example B3-8 to B3-10, B4-12, and 
B6-3. The short circuit currents were dropped very lower and the shape 
of I-V curves looked like a slop although the Voc is nearly specified on 
the name plate. 
 

4. Conclusion 
This work presents about diagnosis of dielectric properties and 

assessment of performance parameters on PV modules after long-term 
real operation in field exposure for over a decade year under 
northeastern weather in Thailand. A general PV module structure that 
was investigated in this paper consisted of tempered glass/sandwiched x-
si cells between two sheets of EVA/back sheet. The diagnosis of 
dielectric has demonstrated that the degradation in front of PV module 
and the back side of the module may relate to insulation resistance value. 
If the PV module has few deterioration forms, the insulation resistance is 
the high value. But, the insulation resistance is the low value if the PV 
module has many deterioration forms. In case of assessment of 
performance parameters on PV modules, if PV modules have no fatal 

failure such as an open circuit condition, the parameter of Voc of these 
PV modules had been close to the Voc value that has specified from the 
manufacturer. However, the serious decrease of PV module 
performance, especially in Isc, Pmax, and FF may have caused by many 
forms of visual defects in front of the module such as browning of EVA 
and delamination between EVA and surface of solar cell. 
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บทคดัย่อ 
บทความฉบับนี้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแฟกเตอร์สนามไฟฟ้า 
(Field Utilization Factor) กับลักษณะโครงสร้างของอิเลก็โตรดทรงกลม
คู่ขนาน โดยศึกษาจากรูปแบบอิเล็กโตรดทรงกลมคู่ขนานท่ีใช้งานเป็น
เคร่ืองมือวัดแรงดันไฟฟ้าแรงสูง (Sphere Gap) ตามมาตรฐาน IEC 60052 
: 2010 ซ่ึงบทความฉบับนี้ใช้เทคนิคไฟไนต์อิลิเมนต์ (Finite Element 
Technique) มาประยุกต์ในการค านวณหาค่าพารามิเตอร์เก่ียวข้องกับ
สนามไฟฟ้า และใช้เทคนิคการปรับเส้นโค้ง (Curve Fitting Technique) 
ด้วยการถดถอยแบบโพลิโนเมียล (Polynomial Regression) ส าหรับสร้าง
สมการความสัมพันธ์ของแฟกเตอร์สนามไฟฟ้า จากเทคนิคข้างต้น
สามารถสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ของแฟกเตอร์สนามไฟฟ้า ใน
ฟังก์ชันของโครงสร้างอิเล็กโตรดทรงกลมคู่ขนาน ซ่ึงความสัมพันธ์ของ
สมการดังกล่าวมีความน่าเ ช่ือถือในเชิงคณิตศาสตร์เ น่ืองจากมีการ
ตรวจสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  (Correlation Coefficient) 
นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการหาค่าของความจุ
ไฟฟ้า (Capacitance) ของอิเลก็โตรดทรงกลมคู่ขนาน ดังน้ันเทคนิคและ
การวิเคราะห์ท่ีน าเสนอในบทความฉบับนี ้จึงสามารถน าไปประยกุต์ใช้ใน
งานวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงได้ 
 

Abstract 
According to IEC standard 60052 : 2010, the relationship between 

field utilization factor and the structure of sphere electrode, which is 
sphere gap as it uses in high-voltage measurement, is analysed in this 
paper. Therefore, the Finite Element Technique is chosen to evaluate the 
parameters of electric field and also the Curve Fitting Technique, which 
bases on Polynomial Regression is used to fit the curve. According to 
these techniques, the mathematic equations of the field utilization factor 
as function of sphere gap. In order to ensure the accurate equations, 
these mathematic equations are validated by using correlation 
coefficient of polynomial regression. In addition, the capacitance of 
sphere gap can be determined. The proposed techniques and results can 
be applied to high voltage technology . 

Keywords: Sphere electrode, Gap distance, Field Utilization Factor   
 

1. บทน า 
ปรากฎการณ์เบรกดาวน์ เป็นพฤติกรรมทางฟิสิกส์ ท่ีกล่าวถึงการ

สูญเสียความเป็นฉนวนของวสัดุ และมีสภาวะสามารถน ากระแสได้ เม่ือ
วัส ดุดังก ล่าวได้รับแรงดันไฟฟ้า (Voltage)  และ เ กิดความเครียด
สนามไฟฟ้า (Electric Field Stress) ถึงจุดวิกฤตความคงทนต่อสนามไฟฟ้า 
(Electric Field Strength) [1] ซ่ึงในทางวิศวกรรมได้ประยกุตคุ์ณสมบติั
การเ กิดเบรกดาวน์ของอากาศ มาใช้งานเป็นเคร่ืองมือวัดแรงดัน
ไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Measurement) โดยอาศยัหลกัการเกิดเบรก
ดาวน์ระหวา่งช่องวา่งอากาศของอิเล็กโตรดทรงกลมคู่ขนาน  หรือเรียกว่า
เทคนิคการวดัแรงดนัสูงดว้ยแกปทรงกลม (Sphere Gap) [2] ดงัแสดงใน
รูปท่ี 1 โดยแรงดนัเบรกดาวน์ท่ีวดัค่าได้จะมีความสัมพนัธ์โดยตรงกับ
ระยะแกป (S) และขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางทรงกลม (D) 

 

 
รูปที ่1  เคร่ืองมือวดัแรงดนัสูงดว้ยแกปทรงกลม (Sphere Gap)   

 
จากหลกัการขา้งตน้ท าให้องค์กรสากล International Electro technical 
Commission (IEC) ได้ก  าหนดให้เทคนิคการวดัแรงดนัสูงด้วยแกปทรง
กลมเป็นมาตรฐานส าคญัคือ IEC 60052 เน่ืองจากมีค่าความคลาดเคล่ือน
ในการวดัแรงดันเบรกดาวน์ไม่เกิน ± 3% โดยอ้างอิงค่าท่ีอุณหภูมิ
สภาพแวดลอ้ม 20 ºC ความดนั 1013 bar [3] และส าหรับค่าแรงดนัเบรก
ดาวน์ในตาราง IEC 60052 ได้แบ่งขอ้มูลเป็นสองประเภท คือ ประเภท
แรกใช้ส าหรับแรงดนักระแสสลับ (AC), แรงดนัอิมพลัส์ฟ้าผ่าขั้วลบ                
(-LI), แรงดนัสวิตช์ซ่ิงขั้วลบ (-SI) แสดงผลดงัแสดงรูปท่ี 2  

 

 

ระยะแกป (S) 

เส้นผ่านศูนย์กลาง (D) 
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รูปที ่2 ขอ้มูลแรงดนัเบรกดาวน์ตามมาตรฐาน IEC 60052  

 
และประเภทท่ีสองใช้ส าหรับค่าแรงดนัอิมพลัส์ฟ้าผ่าขั้วบวก(+LI) และ
แรงดนัอิมพลัส์สวิตช์ซ่ิงขั้วบวก (+SI) เท่านั้น ดงัแสดงในรูปท่ี 3 

 
รูปที ่3 ขอ้มูลแรงดนัเบรกดาวน์ตามมาตรฐาน IEC 60052  

 
จากข้อมูลแรงดันเบรกดาวน์ของแกปทรงกลมท่ีกล่าวมาข้างต้น จะมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับสนามไฟฟ้า  เพราะเ ม่ือเกิดความเครียด
สนามไฟฟ้าสูงถึงค่าวิกฤตในบริเวณช่องวา่งอากาศระหวา่งอิเล็กโตรดทรง
กลมหรือระยะแกปนั้ น  ก็ จะ เ กิดการ เบรกดาวน์ ข้ึนทันที  แ ต่ใน
ขณะเดียวกันสนามไฟฟ้าก็มีความสัมพันธ์โดยตรงกับลักษณะของ
อิเล็กโตรดทรงกลมดว้ย ซ่ึงความสมัพนัธ์ดงักล่าวสามารถวิเคราะห์ไดด้ว้ย
ค่าแฟกเตอร์สนามไฟฟ้า (Field Utilization Factor, * ) ดงันั้นบทความน้ี
จึงน าเสนอการหาสมการความสมัพนัธ์ทางคณิตศาสตร์ ระหว่างแฟกเตอร์
สนามไฟฟ้ากบัลกัษณะโครงสร้างของอิเล็กโตรดทรงกลมคู่ขนาน เพ่ือใช้
ประเมินความสม ่าเสมอของสนามไฟฟ้า และค านวณหาค่าความจุไฟฟ้า 
(Capacitance) ของอิเล็กโตรดทรงกลมคู่ขนาน โดยโครงสร้างอิเล็กโตรด
นั้นมีการก าหนดตามมาตรฐาน IEC 60052 
 
2.  ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันเบรกดาวน์และแฟกเตอร์ 

สนามไฟฟ้า 
แรงดนัเบรกดาวน์มีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัแฟกเตอร์สนามไฟฟ้าแสดงดงั
สมการท่ี (1) คือ 

                    *

maxbU E s                                (1) 

เม่ือ        bU   =    แรงดนัเบรกดาวน์ (kV) 

s   =    ระยะแกป (cm.) 

                  *   =    ค่าแฟกเตอร์สนามไฟฟ้า 
                 

maxE       =    ค่าความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุด (kV/cm) 
จากความสมัพนัธ์ของสมการท่ี (1) แสดงให้เห็นวา่พารามิเตอร์

ท่ีมีผลต่อการเกิดเบรกดาวน์ คือความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุด ระยะแกป 
และแฟกเตอร์สนามไฟฟ้า โดยการเกิดเบรกดาวน์จะเกิดข้ึนท่ีอากาศ
ระหว่างอิเล็กโตรดทรงกลม ท่ีค่าความคงทนต่อความเครียดสนามไฟฟ้า
เท่ากบั 30 kV/cm [4]  

ในขณะท่ีแฟกเตอร์สนามไฟฟ้า สามารถหาได้จากสมการ       
ท่ี (2) คือ    

       * = Emean / Emax      ;  (0   *  1)                                     (2) 
โดยท่ี  
   Emean       =  ค่าความเครียดสนามไฟฟ้าเฉล่ีย (kV/cm) 
  Emax   =  ค่าความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุด(kV/cm)  
ซ่ึงแฟกเตอร์สนามไฟฟ้านั้น สามารถประเมินระดบัความสม ่าเสมอของ
สนามไฟฟ้าไดด้งัต่อดงัน้ี [5] 

 * = 1.0                ; สนามไฟฟ้าเป็นรูปแบบสม ่าเสมอ  

 *  0.5               ; สนามไฟฟ้าเป็นรูปแบบไม่สม ่าเสมอเล็กนอ้ย 

0.25  * 0. 5    ; สนามไฟฟ้าเป็นรูปแบบไม่สม ่าเสมอ 

โดยค่าความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุด (Emax) ของอิเล็กโตรดทรงกลม  
สามารถค านวณไดจ้ากเทคนิควิธีไฟไนตอิ์ลิเมนต ์

 

3.  ระเบียบวธีิไฟไนต์อลิเิมนต์ และความสม า่เสมอของ
สนามไฟฟ้า 

ไฟไนตอิ์ลิเมนต์เป็นระเบียบวิธีเชิงเลข (Numerical Method) ซ่ึงสามารถ
ใช้วิเคราะห์สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic) โดยมีรูปแบบสมการ
เป็นสมการลาปลาสเซียน (Laplacian) หรือสมการ                ปัวซอง 
(Poissonian) ดังนั้นค่าสนามไฟฟ้าโดยอาศยัหลักการพลงังานต ่าท่ีสุด
สามารถแสดงไดด้งัสมการท่ี (3)  

               
21

2
V

W grad dV  
  (minimum)         (3) 

เม่ือ          W   =    พลงังานภายในระบบปริภูมิ 
    =    ค่าเปอร์มิติวิต้ีของวสัดุ 
    =    ศกัยไ์ฟฟ้า 
 V     =    ปริมาตรท่ีสนใจในระบบปริภูมิ 

จากสมการขา้งตน้ก าหนดขอบเขตศกัยไ์ฟฟ้าท่ีอิเล็กโตรดทรงกลมคู่ขนาน
เท่ากบั 1 Volt ดงันั้นค่าความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุด (Emax) ตามลกัษณะ
ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง (D) และระยะแกป (S) ของอิเล็กโตรดทรงกลม
คู่ขนาน ตามมาตรฐาน IEC 60052 ก าหนด แสดงดงัรูปท่ี 4 
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รูปที่ 4 ค่าความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดของอิเล็กโตรดทรงกลมคู่ขนาน

ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง และระยะแกป ตามมาตรฐาน IEC 60052 

 
จากรูปท่ี 4 แสดงให้เห็นว่าเม่ือเส้นผ่านศูนยก์ลางของอิเล็กโตรดทรง

กลม หรือระยะแกปมีขนาดเพ่ิมข้ึน จะท าให้ค่าความเครียดสนามไฟฟ้า
สูงสุดมีขนาดลดลง และนอกจากน้ีสามารถน าค่า ผลลพัธ์ Emax ดงักล่าวมา
ค านวณค่าแฟกเตอร์สนามไฟฟ้า (ดังรูปท่ี 5 ) ตามความสัมพนัธ์ของ
สมการท่ี (2) เพื่อประเมินระดบัความสม ่าเสมอของสนามไฟฟ้า 

 

 

รูปที่ 5 แฟกเตอร์สนามไฟฟ้าของอิเล็กโตรดทรงกลมคู่ขนาน ขนาดเส้น
ผา่นศูนยก์ลาง และระยะแกป ตามมาตรฐาน IEC 60052 

 

 จากรูปท่ี 5 แสดงให้เห็นว่าถ้าระยะแกปเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางของอิเล็กโตรดทรงกลมมีขนาดคงท่ี จะมีผลท าให้แฟกเตอร์
สนามไฟฟ้ามีค่าลดลง จึงกล่าวได้ว่าสนามไฟฟ้าจะไม่สม ่าเสมอมากข้ึน 
เม่ือระยะแกปเพ่ิมข้ึน โดยอิเล็กโตรดทรงกลมตามมาตรฐาน IEC มีค่าแฟก
เตอร์สนามไฟฟ้าต ่าท่ีสุดเขา้ใกลค้่า 0.5  ซ่ึงเป็นช่วงสนามไฟฟ้ามีรูปแบบ
ไม่สม ่าเสมอเล็กนอ้ย  
 

4.  การประเมนิผลแฟกเตอร์สนามไฟฟ้า 
 รูปท่ี 5 แสดงให้เห็นปริมาณท่ีมีข้อมูลเป็นจ านวนมาก ต้องใช้
คุณสมบติัของกฎแห่งความคลา้ยคลึง (Similarity Law) ในการวิเคราะห์ดงั
แสดงในรูปท่ี 6 ซ่ึงจากคุณสมบติัของกฎนั้นกล่าววา่ อิเล็กโตรดท่ีมีรูปทรง
เรขาคณิตเหมือนกัน และมีอตัราส่วนระหว่างแกปต่อขนาดรัศมีของ
อิเล็กโตรด (S/R) เท่ากนั จะมีค่าแฟกเตอร์สนามไฟฟ้าท่ีเท่ากนัดงัแสดงใน
สมการท่ี 4 
 

1 2

1 2

S S
K

R R
    (Field Utilization Factor ( *) คงท่ี)           (4)  

เม่ือ   K   =    ค่าคงท่ี 
         S1 =    ระยะแกปของอิเล็กโตรดแบบท่ี 1 
         S2  =    ระยะแกปของอิเล็กโตรดแบบท่ี 2 
        R1       =    รัศมีของอิเล็กโตรดแบบท่ี 1 
        R2       =    รัศมีของอิเล็กโตรดแบบท่ี 2 
 

 
รูปที่ 6   กฎแห่งความคล้ายคลึงของอิเล็กโตรดทรงกลมคู่ขนานท่ีมีค่า 

(S/R) เท่ากนั  
 
จากความสัมพนัธ์ข้างต้น แฟกเตอร์สนามไฟฟ้าจะคงท่ี เม่ืออตัราส่วน 
(S/R) คงท่ีเช่นกัน ดังนั้ นจึงสามารถใช้เทคนิคปรับเส้นโค้ง (Fitting 
Curve) มาวิเคราะห์ขอ้มูลแฟกเตอร์สนามไฟฟ้าในฟังก์ชนัของ (1+(S/R) 
ดว้ยสมการถดถอยแบบโพลิโนเมียล (Polynomial Regression) ดงัสมการ
ท่ี (5)  

                                                        (5) 
เม่ือ      0 1 2, ,    =    ค่าสมัประสิทธ์ของสมการโพลิโนเมียล 
 
 จากการสมการท่ี (5) สามารถหาสมการโพลิโนเมียลของแฟก
เตอร์สนามไฟฟ้าของอิเล็กโตรดทรงกลมคู่ขนานไดด้งัสมการท่ี (6) และ
รูปแบบเส้นโคง้แสดงดงัรูปท่ี 7                 
                     y   =    0.0561x2-0.4988x + 1.443                                     (6) 
   r    =    0.987 
เม่ือ  y   =    Field Utilization Factor ( *) 
       X   =    (1+ (S/R)),  S คือ ระยะแกป และ R คือ รัศมีทรงกลม 
        r   =    สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation Coefficient)  
  
 จากสมการท่ี (6) และรูปท่ี 7 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) 
เท่ากบั 0.987 แสดงให้เห็นว่าขอ้มูลแฟกเตอร์สนามไฟฟ้าในฟังก์ชนัของ 
(1+(S/R)) มีความสมัพนัธ์ท่ีน่าเช่ือถือวา่เป็นสมการโพลิโนเมียล เน่ืองจาก
มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ท่ีใกลเ้คียง 1 [6] 
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รูปที่ 7    สมการถดถอยแบบโพลิโนเมียลของแฟกเตอร์สนามไฟฟ้า

รูปแบบ อิเล็กโตรดทรงกลมคู่ขนาน 
 

5.   ผลของแฟกเตอร์สนามไฟฟ้าต่อข้อจ ากัดของทรงกลมวัด 
แรงดนัสูง 
มาตรฐาน IEC 60052 แนะน าให้ใช้อิเล็กโตรดรูปแบบทรงกลม

คู่ขนานเป็นเคร่ืองมือวดัแรงดนัไฟฟ้าแรงสูง ซ่ึงมีความคลาดเคล่ือนของ
การเกิดเบรกดาวน์ไม่เกิน ± 3% โดยระยะแกป (S) ตอ้งมีขนาดไม่เกินรัศมี 
(S < R) หรือระยะแกปตอ้งมีขนาดไม่เกินคร่ึงของเส้นผ่านศูนยก์ลางของ
อิเล็กโตรดทรงกลม (S < (0.5D)) จากการวิเคราะห์ขา้งตน้พบว่าท่ีระยะ
แกปมีขนาดน้อยกว่าขนาดรัศมีของทรงกลมทุกขนาดท่ีท าการศึกษานั้น 
จะมีค่าแฟกเตอร์สนามไฟฟ้ามากกว่า 0.65 (ดงัรูปท่ี 8) ซ่ึงมีคุณสมบติัอยู่
ในช่วงของสนามไฟฟ้าสม ่าเสมอสูง ดงันั้นลกัษณะอิเล็กโตรดทรงกลมท่ี
มีค่าแฟกเตอร์สนามไฟฟ้ามากกวา่ 0.65 จึงมีความเหมาะสมส าหรับใช้งาน
เป็นเคร่ืองมือวดัแรงดนัไฟฟ้าแรงสูง 

 

รูปที่ 8 แฟกเตอร์สนามไฟฟ้าของอิเล็กโตรดทรงกลมคู่ขนาน เส้นผ่าน
ศูนยก์ลางขนาดต่างๆ (D) ท่ีระยะแกป (S < 0.5D, S  0.5D, S < 0.5D) 
 

6. ค่าความจุไฟฟ้าของอเิลก็โตรดทรงกลมคู่ขนาน 
 ค่าความจุไฟฟ้า (Capacitance) เป็นคุณสมบัติของวสัดุท่ีเก่ียวข้อง
โดยตรงกับสนามไฟฟ้า ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ืออิเล็กโตรดมีค่าความต่าง
ศกัยไ์ฟฟ้า (Voltage) จากสมการท่ี 3 สามารถประยกุตใ์ช้วิเคราะห์ค่าความ
จุไฟฟ้า (C) ของอิเล็กโตรดทรงกลมคู่ขนานดงัสมการท่ี 7 

2

1

n

n nc E V          Farad                   (7) 

เม่ือ  C   =    ค่าความจุไฟฟ้า (Farad) 
          =    ค่าเปอร์มิติวิต้ีของวสัดุ 
       En   =    ค่าความเครียดสนามไฟฟ้า (kV/cm) 

       Vn   =    ปริมาตรท่ีสนใจในระบบปริภูมิ 
       n    =    จ  านวนจุด (Node) ของอิลิเมนต ์(Element) ในระบบปริภูมิ 
 
 จากผลการค านวณค่าความจุไฟฟ้าของอิเล็กโตรดทรงกลมคู่ขนาน 
ด้วยสมการท่ี (7) สามารถแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างความจุไฟฟ้าใน
ฟังกช์นัของ (1+(S/R)) ไดด้งัรูปท่ี 9  
 

 
รูปที ่9 ค่าความจุสนามไฟฟ้าของอิเล็กโตรดทรงกลมคู่ขนาน 

 

จากรูปท่ี 9 แสดงให้เห็นว่า เม่ืออตัราส่วน (S/R) เพ่ิมข้ึน มีผลท าให้ค่า
ความจุไฟฟ้าของอิเล็กโตรดทรงกลมคู่ขนานมีค่าลดลง โดยมีค่าความจุ
ไฟฟ้าลู่เข้าใกล้ค่า 60 pF แสดงให้เห็นว่าระยะแกป (S) และรัศมีของ
อิเล็กโตรดทรงกลม (R) มีผลโดยตรงกบัค่าความจุไฟฟ้า  

7. สรุปผลการวเิคราะห์ 

 จากการวิเคราะห์แฟกเตอร์สนามไฟฟ้าของอิเล็กโตรดทรง
กลมคู่ขนานตามขอ้ก าหนดของการเกิดเบรกดาวน์ตามมาตราฐาน IEC 
60052 พบวา่ค่าแฟกเตอร์สนามไฟฟ้าของอิเล็กโตรดทรงกลมคู่ขนานจะมี
ค่าลดลงเม่ืออตัราส่วน (S/R) เพ่ิมข้ึน ซ่ึงสามารถใช้สมการถดถอยแบบโพ
ลิโนเมียลในการประยกุตห์าเส้นโคง้แฟกเตอร์สนามไฟฟ้า ดงัสมการทาง
คณิตศาสตร์คือ  y = 0.0561x2-0.4988x + 1.443  และ X = (1+ (S/R)) โดย
ลักษณะอิเล็กโตรดทรงกลมท่ีมีความเหมาะสมส าหรับใช้งานเป็น
เคร่ืองมือวดัแรงดนัไฟฟ้าแรงสูงตามมาตราฐาน IEC 60052  จะตอ้งมีค่า
แฟกเตอร์สนามไฟฟ้ามากกวา่ 0.65  นอกจากน้ีค่าความจุไฟฟ้าจะมีค่าลู่เขา้
ใกลค้่า 60 pF เม่ืออตัราส่วน (S/R) เพ่ิมข้ึน 
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Electric Field Stress Analysis of Cavity in Insulator of                                                                                              
Under Ground High Voltage Cable 115 kV with Finite Element Technique 
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บทคดัย่อ 
 บทความฉบับนีศึ้กษาและวิเคราะห์อิทธิพลความเครียดสนามไฟฟ้า
ของโพรงอากาศ และโพรงความชื้นขนาด 100 µm ท่ีเกิดขึน้ภายในเนื้อ
ฉนวนของสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินชนิด  Thermoset Cross-Linked 
Polyethylene (XLPE)  ซ่ึงใช้งานกับระบบแรงดันไฟฟ้า 115 kV โดยการใช้
เทคนิคระเบียบวิธีเชิงเลขไฟไนต์อิลิเมนต์ (Finite Element Technique) 
จากการวิเคราะห์พบว่าสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงท่ีมีโพรงอากาศ หรือโพรง
ความชื้นเกิดขึน้น้ัน จะมีค่าความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุด  (Maximum 
Electric Field Stress) มากกว่ากรณีท่ีสายเคเบิลปราศจากโพรง นอกจากนี้
ยงัพบว่าสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงประเภท XLPE ท่ีมีโพรงอากาศจะมีโอกาส
เกิดดิสชาร์จบางส่วนได้ง่ายกว่ากรณีสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงประเภท 
XLPE ท่ีมีโพรงความชื้น ถึงแม้ว่าสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงประเภท XLPE ท่ี
มีโพรงอากาศน้ันจะมีค่าความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดท่ีน้อยกว่าก็ตาม

Abstract 
This paper studies and analyses the maximum electric field stress of 

air cavity and humidity cavity size 100 µm inside Thermoset Cross-
Linked Polyethylene (XLPE) insulator rated 115 kV. The Finite Element 
Technique is chosen to analyse the impacts of the cavity. Results show 
that maximum electric field stress of the high voltage cable with the 
cavity is higher than the high voltage cable without the cavity. In 
addition, it can be noted that the air cavity inside the high voltage cable 
can be easily caused the partial discharge even the maximum electric 
field stress of the air cavity is lower the humidity cavity. 
Keywords: cavity 

1. บทน า 
Thermoset Cross-Linked Polyethylene (XLPE) เป็นวสัดุพอลิเมอร์ 

(Polymer) ท่ีมีการน าใช้งานในทางวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง เน่ืองจากมี
คุณสมบติัทางกายภาพท่ีสามารถรับแรงทางกลไดดี้ มีความตา้นทานการ
ไหลของกระแสไฟฟ้าท่ีสูง และท่ีส าคญัมีความคงทนต่อความเครียด
สนามไฟฟ้าสูงถึง 18-20 MV/m [1] ด้วยคุณสมบติัท่ีดีและเหมาะสม

ดงักล่าว XLPE จึงถูกน ามาประยุกต์ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าของสายเคเบิล
ไฟฟ้าแรงสูงใตดิ้น (Under Ground High Voltage Cable) เพ่ือรักษา
เสถียรภาพด้านการฉนวนของระบบส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้าให้มีความมัน่คง 
โดยรูปท่ี 1 แสดงโครงสร้างหลกัของสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใตดิ้นชนิด
ฉนวน XLPE  

 
รูปที่ 1  โครงสร้างของสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใตดิ้น 

 

แต่อยา่งไรก็ตามสถานะภาพความเป็นฉนวนของสายเคเบิลชนิด XLPE มี
โอกาสท่ีจะเกิดการเสียสภาพได ้เน่ืองจากภายในเน้ือฉนวนของสายเคเบิล
ดงักล่าว มีโอกาสท่ีจะเกิดโพรงอากาศ (Air Cavity) หรือโพรงความช้ืน 
(Humidity Cavity) ท่ีมีขนาดเล็กระดบัไมโครเมตร [2] แสดงดงัรูปท่ี 2 
และเม่ือสายเคเบิลท่ีมีโพรงถูกน ามาใชง้านกบัแรงดนัไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ
ต าแหน่งโพรงในเน้ือฉนวนนั้นจะมีความเครียดสนามไฟฟ้าสูง (High 
Electric Field Stress) ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดดิสชาร์จบางส่วน (Partial 
Discharge) [3] แสดงดงัรูปท่ี 3 ผลจากการเกิดดิสชาร์จบางส่วนท าให้เกิด
ความร้อนเพ่ิมข้ึนเฉพาะจุด ท าให้อายุการใช้งานของฉนวน XLPE มี
ระยะเวลาสั้ นลง จนน าไปสู่การเสียภาพความเป็นฉนวนอย่างสมบูรณ์ 
หรือเรียกวา่การเบรกดาวน์ (Breakdown) 
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รูปที ่2 ลกัษณะการเกิดโพรงภายในสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใตดิ้น 

 

 
รูปที่ 3 การเกิดดิสชาร์จบางส่วนของโพรงภายในเน้ือฉนวน XLPE 

 
จากหลกัการและเหตุผลขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าความเครียดสนามไฟฟ้าท่ี
โพรงอากาศ และโพรงความช้ืนในเน้ือฉนวนของสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูง
ใตดิ้น เป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลกระทบถึงเสถียรภาพความเป็นฉนวนของ
สายเคเบิลนั้ น ดังนั้ นบทความฉบับน้ีจึงท าการวิเคราะห์ความเครียด
สนามไฟฟ้าในเน้ือฉนวนของสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใตดิ้น ขนาด 115 kV 
โดยจ าลองการเกิดโพรงขนาด 100 µm และใช้ระเบียบวิธีเชิงไฟไนต์อิลิ
เมนตเ์ป็นเคร่ืองมือในการค านวณผลความเครียดสนามไฟฟ้า 

 
2. แบบจ าลองของสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดนิ 
 จากปัญหาขา้งตน้ จึงน ามาสู่การสร้างแบบจ าลองคณิตศาสตร์ของสาย
เคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน ในระบบพิกัดทรงกระบอก (Cylindrical 
Coordinate System; (r, α, z)) เน่ืองจากสายเคเบิลดงักล่าวมีลกัษณะ
โครงสร้างเป็นทรงกระบอกซ้อนแกนร่วม (Concentric Cylinder) โดยใช้
สมการลาปลาเช่ียนในการค านวณ (ดงัสมการท่ี 1) จากนั้นจึงท าการใช้
สมการเชิงอนุพนัธ์บางส่วน (Partial Differential Equation) มาวิเคราะห์ค่า
สนามไฟฟ้าในแบบจ าลองดงัแสดงในสมการท่ี 2 

              

2 2

2 2 2

( )
1 1

( ) 0

r
r

r r r z


 







      
  

  (1) 

 

                      
 

( )
( )

r
E r r

r





   


   (2) 

เม่ือ   = ศกัยไ์ฟฟ้าในระบบพิกดัทรงกระบอก (V) 
   E  = ความเขม้สนามไฟฟ้า (kV/cm) 
 
จากความสัมพนัธ์ของสนามไฟฟ้ากบัศกัยไ์ฟฟ้าในสมการท่ี (2) สามารถ
น ามาวิเคราะห์หาค่าสนามไฟฟ้าของสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใตดิ้นในกรณี
ท่ีไม่มีโพรงในเน้ือฉนวนดงัสมการท่ี (3) 
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เม่ือ E = ความเขม้สนามไฟฟ้า (kV/cm)  
 V = แรงดนัไฟฟ้า (volt) 
 r = ต าแหน่งรัศมีใดๆ ระหวา่งฉนวนของสายเคเบิล  
 r1 = รัศมีตวัน าของสายเคเบิล 
 r2 = รัศมีฉนวนดา้นนอกของสายเคเบิล 

 
ส าหรับกรณีสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินท่ีมีโพรงอากาศ หรือโพรง
ความช้ืนเกิดข้ึนภายในเน้ือฉนวน จะไม่สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยเทคนิค
ทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เน่ืองจากค่าเปอร์มิตติวิต้ี (Permittivity) ของเน้ือ
ฉนวน XLPE และโพรงนั้ น มีความแตกต่างกัน จึงท าให้ เ กิดการ
เปล่ียนแปลงหรือหักเหของเส้นสนามไฟฟ้า ดังนั้ นการค านวณค่า
ความเครียดสนามไฟฟ้า E(r) ภายในโพรงฉนวน สามารถพิจารณาไดจ้าก
ความสมัพนัธ์ในสมการท่ี (4) คือ  
 

              ( ) ( , ), ( , )Cable Cable Cavity CavityE r D D      (4) 

 
เม่ือ  ( , )Cable CableD  = ศกัยไ์ฟฟ้าในฟังก์ชนัค่าเปอร์มิตติวิต้ีของโพรง
ฉ น ว น  (

Cable )  แ ล ะ มิ ติ เ ร ข า ค ณิ ต ข อ ง ส า ย เ ค เ บิ ล  (DCable) 
 ( , )Cavity CavityD  = ศกัยไ์ฟฟ้าในฟังก์ชนัค่าเปอร์มิตติวิต้ีของโพรง

ฉนวน ( Cavity ) และมิติเรขาคณิตของโพรงฉนวน (DCavity) 

 
จากสมการท่ี (4) เม่ือพิจารณาเง่ือนไขพลงังานต ่าท่ีสุด (Minimum Energy) 
จะสามารถค านวณหาค่าสนามไฟฟ้ากรณีสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใตดิ้นท่ีมี
โพรงเกิดข้ึนได ้โดยใช้เทคนิคระเบียบวิธีเชิงเลขท่ีช่ือว่า ไฟไนตอิ์ลิเมนต ์
(Finite Element Technique) ซ่ึงมีเง่ือนไขดงัสมการท่ี (5) คือ 

               
21

2
V

W grad dV  
  (minimum)         (5) 

เม่ือ W   =    พลงังานภายในระบบปริภูมิ    
     =    ค่าเปอร์มิติวิต้ีของวสัดุ   
     =    ศกัยไ์ฟฟ้า    
 V     =    ปริมาตรท่ีสนใจในระบบปริภูมิ 
 

3.   แบบจ าลองสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน ที่มีโพรงภายใน
เนือ้ฉนวน 

 บทความฉบบัน้ีท าการวิเคราะห์โครงสร้างสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้
ดินชนิด XLPE ท่ีใช้งานกบัระบบแรงดนัไฟฟ้าแรงสูงขนาด 115 kV [4] 
เม่ือก าหนดให้โพรงอากาศ และโพรงความช้ืน มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง
ของโพรง 100 µm โดยมีระยะห่างระหว่างโพรงกบัตวัน าเท่ากบั 500 µm 
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เ น่ืองจากต้องการศึกษาอิทธิพลของโพรงฉนวนขนาดเล็กระดับ
ไมโครเมตร และมีต าแหน่งอยูใ่กลก้บัตวัน าไฟฟ้าแรงสูง ดงัแสดงในรูปท่ี 
4 
 

 
รูปที่ 4  ความเครียดสนามไฟฟ้าตลอดแนวรัศมีเน้ือฉนวนของสายเคเบิล 
 
เม่ือ  
E(r) = ความเครียดสนามไฟฟ้าตลอดแนวรัศมีเน้ือฉนวนของสายเคเบิล  
Junction = บริเวณรอยต่อระหวา่งเน้ือฉนวนสายเคเบิลกบัโพรง 
Cavity = โพรงในเน้ือฉนวนสายเคเบิล ขนาด 100 µm .  
E1    = ความเครียดสนามไฟฟ้าของฉนวนเคเบิล ท่ีบริเวณรอยต่อ 
E2    = ความเครียดสนามไฟฟ้าของโพรง ท่ีบริเวณรอยต่อ  

r1  = รัศมีตวัน าของสายเคเบิล ขนาด 15.25 mm. 

r2  = รัศมีฉนวนดา้นนอกของสายเคเบิล ขนาด 37.25 mm. 
rall = รัศมีรวมทั้งหมดของสาบเคเบิล ขนาด 45.15 mm. 
 
นอกจากน้ีพารามิเตอร์ท่ีมีความส าคัญต่อการค านวณค่าความเครียด
สนามไฟฟ้า คือค่าเปอร์มิตติวิต้ีของฉนวน XLPE โพรงอากาศ และโพรง
ความช้ืน ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าเปอร์มิตติวิต้ีของวสัดุท่ีใชใ้นการค านวณค่าสนามไฟฟ้า [5] 

 
 

4. ลักษณะสนามไฟฟ้าของสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน ที่ม ี
โพรงในเนือ้ฉนวน 

 ฉนวนของสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใตดิ้น เป็นวสัดุพอลิเมอร์ ประเภท 
XLPE ซ่ึงมีค่าเปอร์มิตติวิต้ีแตกต่างจากโพรงอากาศและโพรงความช้ืน 
เม่ือน าสายเคเบิลดงักล่าวท่ีมีโพรงอากาศหรือโพรงความช้ืน มาใช้งานกบั
แรงดนัไฟฟ้าแรงสูง จะท าให้เกิดการหักเหของเส้นสนามไฟฟ้าท่ีบริเวณ
รอยต่อของเน้ือฉนวนสายเคเบิลกบัโพรง ซ่ึงสามารถแสดงความสัมพนัธ์
ในรูปของเวกเตอร์ไดด้งัรูป 5 

 
รูปที่ 5  เวกเตอร์ความเครียดสนามไฟฟ้าท่ีรอยต่อเน้ือฉนวนสายเคเบิลกบั
โพรง 
 
จากรูปท่ี 5 เม่ือพิจารณาท่ีความเครียดสนามไฟฟ้าในแนวสัมผสัรอยต่อ               
( Et ) ของวสัดุต่างชนิดมีค่าคงตวั จะไดค้วามสมัพนัธ์ดงัสมการท่ี 6 คือ [6]  

     
2

1 2

1

n nE E



     (6) 

เม่ือ 
E1 = ความเครียดสนามไฟฟ้าของฉนวนเคเบิล 
E2 = ความเครียดสนามไฟฟ้าของโพรง 
En1 = ความเครียดสนามไฟฟ้าของฉนวนเคเบิลแนวตั้งฉากรอยต่อ 
En2 = ความเครียดสนามไฟฟ้าของโพรงแนวตั้งฉากรอยต่อ 
Et1 = ความเครียดสนามไฟฟ้าของฉนวนเคเบิลแนวสมัผสัรอยต่อ 
Et2 = ความเครียดสนามไฟฟ้าของโพรงแนวตั้งสมัผสัรอยต่อ 

1  = ค่าเปอร์มิตติวิต้ีของเน้ือฉนวนเคเบิล 

2  = ค่าเปอร์มิตติวิต้ีของโพรง 
 
โดยความสัมพนัธ์ของสมการท่ี 6 สามารถน าไปสู่การวิเคราะห์ผลของ
สนามไฟฟ้ากรณีสายเคเบิลท่ีมีโพรงในเน่ืองฉนวนไดด้งัน้ี 

 
4.1 ความเครียดสนามไฟฟ้าของสายเคเบิลที่ เนื้อฉนวน

ปราศจากโพรง กบัเนือ้ฉนวนมโีพรงอากาศ  
 จากการวิเคราะห์ค่าความเครียดสนามไฟฟ้าด้วยเทคนิคไฟไนต์อิลิ
เมนตน์ั้น สามารถแสดงความเครียดสนามไฟฟ้า (E(r)) และค่าสนามไฟฟ้า

จากรัศมีตวัน าของสายเคเบิล (r1) จนถึงระยะท่ีเกิดโพรงอากาศในเน้ือ

ฉนวน (ดงัรูปท่ี 6) 
 

 
รูปที่ 6  ความเครียดสนามไฟฟ้าของสายเคเบิลท่ีมีโพรงอากาศ 

Paper ID 1270

D96



บทความวจิยั –วชิาการ                                                                                         
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 6 การพฒันาเทคโนโลยเีพื่อให้โลกมีสนัติสุข   
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand  
 

วนัท่ี 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ภาคพายพั เชียงใหม่ 

จากรูปท่ี 6 สามารถสรุปข้อมูลได้ดังตารางท่ี 2 คือ ค่าความเครียด
สนามไฟฟ้าสูงสุด (Emax), ค่าความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดท่ีรัศมีตวัน า 
(Er1) และความเครียดสนามไฟฟ้าท่ีบริเวณรอยต่อ (EJunction) 
 

ตารางที่ 2 ผลลพัธ์ความเครียดสนามไฟฟ้าสายเคเบิลท่ีมีโพรงอากาศ 

Material Permittivity 
Position of              

E max 

Magnitude  

of E max 

(Mv/m) 

E max at 

junction 

(Mv/m) 

XLPE 

(Non Cavity) 
2.3 

Radius of 

Conductor 

(r1) 

7.57 - 

Air Cavity 

(in XLPE) 
1 

Air Cavity 

at Junction 
10.4 

E1=5.08 

E2=10.4 

จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าค่าเปอร์มิตติวิต้ีของเน้ือฉนวนสายเคเบิล
ไฟฟ้าแรงสูงใตดิ้นประเภท XLPE มีค่าสูงกว่าค่าเปอร์มิตติวิต้ีของโพรง
อากาศโดยมีค่าเป็น 2.3 และ 1 ตามล าดบั และจากสมการท่ี (6) พบว่าค่า 
En1  มีค่าต  ่ากว่า En2 จึงท าให้ค่าความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดเกิดข้ึนท่ี
โพรงอากาศท่ีบริเวณรอยต่อระหว่างฉนวนกบัโพรง (E2) มีค่าความเครียด
สนามไฟฟ้าสูงสุดเท่ากบั 10.4 Mv/m ซ่ึงมากกว่ากรณีท่ีปราศจากโพรงถึง 
1.37 เท่า เม่ือค่าความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดกรณีเน้ือฉนวนท่ีปราศจาก
โพรง (Er1) มีค่าเท่ากบั 7.57 Mv/m  
 

4.2 ความเครียดสนามไฟฟ้าของสายเคเบิลที่ เนื้อฉนวน 
ปราศจากโพรง กบัเนือ้ฉนวนมโีพรงความช้ืน 

 จากการค านวณค่าความเครียดสนามไฟฟ้าด้วยเทคนิคไฟไนต์อิลิ

เมนตแ์สดงผลลพัธ์ค่าสนามไฟฟ้าจากรัศมีตวัน าของสายเคเบิล (r1) จนถึง

ระยะท่ีเกิดโพรงความช้ืนในเน้ือฉนวนดงัแสดงในรูปท่ี 7 และตารางท่ี 3 
แสดงค่าความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุด (Emax), ค่าความเครียดสนามไฟฟ้า
สูงสุดท่ีรัศมีตวัน า (Er1) และความเครียดสนามไฟฟ้าท่ีบริเวณรอยต่อ 
(EJunction) 

 
รูปที่ 7  ความเครียดสนามไฟฟ้าของสายเคเบิลท่ีมีโพรงความช้ืน 

 
ตารางที่ 3 ผลลพัธ์ความเครียดสนามไฟฟ้าสายเคเบิลท่ีมีโพรงความช้ืน 

Material Permittivity 
Position of              

E max 

Magnitude  

of E max 

(Mv/m) 

E  junction 

(Mv/m) 

XLPE             

(Non Cavity)  
2.3 

Radius of 

Conductor 

(r1) 

7.57 - 

Humidity 

Cavity                  

(in XLPE) 

78.5 

Insulator 

(XLPE) at 

Junction 

12.37 

E1=12.37 

E2=0.44 

จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าโพรงความช้ืนมีค่าเปอร์มิตติวิต้ีสูงกว่าเน้ือ
ฉนวนของสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินประเภท XLPE โดยมีค่า
ความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดบริเวณรอยต่อระหว่างฉนวนกับโพรง
ความช้ืน (E1) มีค่าเท่ากบั 12.37 Mv/m ซ่ึงมีค่าเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุด
มากกว่า 1.63 เท่าของสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงประเภท XLPE ท่ีปราศจาก
โพรง 

 
5. สรุปผลและวเิคราะห์ผล 
 จากผลการค านวณค่าความเครียดสนามไฟฟ้าของสายเคเบิล
ไฟฟ้าแรงสูงใตดิ้นท่ีมีโพรงเกิดข้ึน ดว้ยเทคนิคไฟไนต์อิลิเมนตส์ามารถ
แยกการวิเคราะห์ไดเ้ป็น 3 ประเด็นส าคญัคือ  
 กรณีท่ีสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินมีโพรงอากาศเกิดข้ึน จะมี

ความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดท่ีบริเวณรอยต่อระหวา่งฉนวนกบัโพรง
อากาศ โดยมีค่าเท่ากบั 10.4 Mv/m ซ่ึงโพรงอากาศดงักล่าวสามารถ
รับภาระความเครียดสนามไฟฟ้าไดเ้พียง 2.7-3.3 Mv/m [7] จึงเป็น
สาเหตุท าให้โพรงอากาศเร่ิมเกิดการดิสชาร์จบางส่วนไดท้นัที  

 ในขณะท่ีกรณีสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินมีโพรงความช้ืน
เกิดข้ึน จะมีความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดบริเวณรอยต่อระหว่าง
ฉนวนกบัโพรงความช้ืนมีค่าเท่ากับ 12.37 Mv/m โดยท่ีฉนวนของ
สายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินประเภท XLPE สามารถรับภาระ
ความเครียดสนามไฟฟ้าไดถึ้ง 18-20 Mv/m [7] ดงันั้นท่ีฉนวน XLPE 
จึงยงัไม่มีการเร่ิมเกิดดิสชาร์จบางส่วน 

 จากขอ้มูลขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่สายเคเบิล XLPE ท่ีมีโพรงความ
อากาศจะเร่ิมเกิดดิสชาร์จบางส่วนไดง่้ายกว่ากรณีสายเคเบิล XLPE ท่ี
มีโพรงความช้ืน แมว้่าสายเคเบิล XLPE ท่ีมีโพรงความช้ืนจะมีค่า
ความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดท่ีนอ้ยกวา่ก็ตาม  
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บทคัดย่อ 
 บทความฉบับนี �ได้มีการนาํเสนอโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื�อใช้ในการ

ประเมินความเสี�ยงที�ก่อให้เกิดความเสียหายจากการเกิดฟ้าผ่าต่อสิ� งปลูก

สร้าง ชีวิต และทรัพย์สิน เพื�อใช้ในการเลือกมาตรการป้องกันฟ้าผ่าที�

เหมาะสม และมีความคุ้ มค่าในการติดตั�ง โดยการพัฒนาโปรแกรม

ประเมินความเสี�ยงของความเสียหายจากฟ้าผ่านั�นมุ่งเน้นไปที� สิ� งปลูกสร้าง

ที�มีการติดตั�งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โดยวิธีการ

ประเมินความเสี� ยงจะเ ป็นไปตามมาตรฐาน IEC 62305-2: 2010 โดย

โปรแกรมที�พัฒนาขึ �นนี �ทําให้การประเมินความเสี� ยงได้สะดวกรวดเร็ว

ยิ�งขึ �น และผู้ ใช้งานไม่จําเ ป็นต้องมีความรู้เ ชิงลึกในรายละเอียดของ

มาตรการป้องกันฟ้าผ่า เพียงแค่กดเลือกข้อมูล หรือกรอกข้อมูลใน

โปรแกรมกส็ามารถประเมินความเสี� ยง พร้อมทั�งสามารถเลือกมาตรการ

ป้องกันที�เหมาะสม และความคุ้มค่าในการติดตั�งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าได้  

คําหลัก : ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์, มาตรการป้องกัน

ฟ้าผ่า, โปรแกรมการประเมินความเสี�ยง,  

Abstract 
 This paper presents a computer program for the risk assessment of 

damage caused by the lightning to structures, lives, and properties in 

order to select suitable and reasonable protection measures. This 

software will focus on structure which has been installed photovoltaic 

generation system. The procedures for the risk assessment accord to IEC 

62305-2: 2010. The program will help to assess the risks conveniently 

and quicker. The deep knowledge skills of users in lightning protection 

measures are not necessary for using the developed program. It is more 

convenient to just fill data in this software and to select the appropriate 

and reasonable protection measures. 

Keywords : Photovoltaic generation system, Protection against 

lightning, Risk assessment program,  

�. บทนํา  
ปัจ จุ บัน ป ระเ ท ศไท ยมีก ารนําพลังงาน ท ด แท น มาใ ช้มาก ขึ� น 

โดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ� งไม่ได้มีเพียงแต่เฉพาะโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์เท่านั�น แต่ยงัมีการใช้งานไปตามบ้านเรือน สถานที�

ราชการ ทั�งที�อยู่ในเมือง ชานเมือง และโดยเฉพาะในพื�นที�แถบชนบทที�

การไฟฟ้ายงัเขา้ไปไม่ถึง ดงันั�นเมื�อมีการติดตั�งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนสิ� ง

ปลูกสร้าง ยอ่มหลีกเลี�ยงไม่ได้ที�จะมีโอกาสเกิดฟ้าผ่า ถึงแม้จะมีโอกาส

เกิดนอ้ยแต่ถา้เกิดแลว้อาจสร้างความเสียหายมูลค่ามหาศาล 

บทความนี� เป็นการนาํเสนอการศึกษา และวิเคราะห์เกี�ยวกับมาตรการ

ป้องกนัฟ้าผา่ โดยจะเนน้ไปที�การบริหารความเสี�ยงในการลดความสูญเสีย

จากการเกิดฟ้าผ่าในรูปแบบต่างๆ ของสิ� งปลูกสร้างที� มีการติดตั� งระบบ

ผลิตกาํลงัไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย ์และหลงัจากเลือกระดับความเสี� ยงที�

ยอมรับไดแ้ลว้ แนวทางดงักล่าวจะถูกนาํมาใชเ้พื�อบอกมาตรการป้องกันที�

เหมาะสม เพื�อที�จะนํามาใช้สําหรับลดความเสี� ยงให้มีค่าตํ� ากว่าขีดจํากัด

ของความเสี�ยงที�ยอมรับได ้รวมทั�งไดมี้การพฒันาโปรแกรมประเมินความ

เสี� ยงที� เขียนจากโปรแกรมไมโครซอฟต์วิชวลเบสิค. เน็ต และอยู่บน

พื�นฐานการคาํนวณที�อ้างอิงตามมาตรฐานของ IEC 62305: 2010 [1-4] ซึ� ง

จะช่วยคาํนวณองค์ประกอบความเสี� ยง การเลือกมาตรการป้องกัน และ

ความคุม้ค่าในการเลือกมาตรการป้องกนั นอกจากนั�นโปรแกรมที�นําเสนอ

นี� สามารถนํามาใช้เป็นเครื� องมืออย่างง่ายในการคํานวณ และออกแบบ

สําหรับผูใ้ชที้�ตอ้งการประเมินความเสี� ยงจากฟ้าผ่า และมาตรการป้องกัน

ฟ้าผา่ที�เหมาะสม 

2. การประเมนิความเสี�ยงที�ก่อให้เกดิการสูญเสียเนื�องจากฟ้าผ่า 

ตามมาตรฐาน IEC 62305-2 
 ในการประเมินความเ สี� ยงตามมาตรฐาน IEC 62305-2 นั�นมีความ

จําเ ป็นที� จะนํามาพิจารณา เพราะเ มื�อมีการประเมินความเสี� ยงแล้วจะ

สามารถระบุได้ว่าต้องมีการติดตั� งระบบป้องกันฟ้าผ่าหรือไม่ โดยที�ไม่

จาํเป็นตอ้งเลือกใชม้าตรการป้องกันทั�งหมด 
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�.� การสูญเสียจากการเกดิฟ้าผ่า 
 เพื�อใหง้า่ยต่อการทาํความเขา้ใจในการประเมินความเสี� ยง มาตรฐาน

ดงักล่าวไดมี้การพิจารณาการจาํแนก และลาํดบัขั�นในการประเมินไว ้ ดงันี�  

2.1.1 แหล่งกาํเนิดของกระแสฟ้าผ่า 

 แหล่งกําเนิดของกระแสฟ้าผ่าสามารถแยกประเภทได้ตามจุดที�ถูก

ฟ้าผา่ลง ดงันี�  

 S1   คือ วาบฟ้าผา่ลงสิ�งปลูกสร้างโดยตรง 

 S2   คือ วาบฟ้าผา่ใกลสิ้�งปลูกสร้าง 

 S3   คือ วาบฟ้าผา่ที�สายไฟโดยตรง 

 S4   คือ วาบฟ้าผา่ใกลก้บัสายไฟ 

2.1.2 ชนิดของความเสียหาย 

 เมื�อเ กิดวาบฟ้าผ่าลงสิ� งปลูกสร้างย่อมมีความเสียหายซึ� งชนิดของ

ความเสียหาย มีดงันี�  

 D1   คือ การบาดเจ็บของสิ�งมีชีวิต 

 D2   คือ ความเสียหายทางกายภาพ 

 D3   คือ ความลม้เหลวของระบบไฟฟ้าภายใน และอิเล็กทรอนิกส์ 

2.1.3 ชนิดของการสูญเสีย 

 เมื�อเกิดความเสียหายยอ่มเกิดความสูญเสียตามมา ดงันี�  

 L1   คือ การสูญเสียของสิ�งมีชีวิต 

 L2   คือ การสูญเสียการบริการต่อสาธารณะ 

 L3   คือ การสูญเสียทางมรดก และวฒันธรรม 

 L4   คือ การสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์  

 ในแต่ละแหล่งกําเนิดความเสียหาย S อาจทําให้เกิดความเสียหาย D

และการสูญเสีย L ไดห้ลายชนิดแบบ  

ความเสี�ยงที�จะเกิดความสูญเสีย จะสัมพนัธ์กบัชนิดของความสูญเสีย 

ดงัตารางที� 1 ดงันั�นจุดประสงค์ของมาตรฐานดังกล่าวนี�  คือการคํานวณค่า

ความเสี�ยงที�จะก่อใหเ้กิดความสูญเสีย เพื�อที�จะนาํไปประกอบการพิจารณา

ในการพิจารณาเลือกมาตรการป้องกัน เพื�อที�จะลดความสูญเสียที�เกิดขึ�น 

ตารางที� 1. ความสัมพนัธ์ระหว่างชนิดของการสูญเสีย และความเสี�ยงที�

อาจก่อใหเ้กิดความสูญเสีย 
 

ชนิดของความสูญเสีย ความเสี�ยงที�จะก่อให้เกดิความสูญเสีย R 

L1 R1: ความเสี�ยงตอ่การสูญเสียชีวิตมนุษย ์

L2 R2: ความเสี�ยงตอ่การสูญเสียการบริการตอ่สาธารณะ 

L3 R3: ความเสี�ยงตอ่การสูญเสียทางมรดกและวฒันธรรม 

L4 R4: ความเสี�ยงตอ่การสูญเสียมูลคา่ทางเศรษฐศาสตร์ 

2.2 ขั�นตอนในการประเมนิความเสี�ยง 
ลาํดบัขั�นตอนการประเมินความเสี�ยงมีวิธีการดังต่อไปนี�  

 1)  ระบุคุณลกัษณะของสิ� งปลูกสร้างที�จะป้องกนั 

 2) ระบุความเสี�ยง R ที�มีความสัมพนัธ์กบัชนิดแบบของการสูญเสีย 

 3) คาํนวณค่าความเสี�ยง R และนาํค่าที�ไดม้าเปรียบเทียบกับค่าความ

เสี�ยงที�ยอมรับได ้RT 

 4) การประเมินความจาํเป็นของการป้องกนั และความคุม้ค่าเพื�อทาํ

การเปรียบเทียบความสูญเสียในกรณีที�มีการป้องกนั และไม่มีการป้องกัน 

3. การประเมินความเสี�ยงของสิ�งปลูกสร้างที�มีการติดตั�งแผง

เซลล์แสงอาทติย์ 

 ขอ้มูล และคุณลกัษณะสําหรับการพิจารณาแยกตามประเภทของการ

ติดตั�งแผงเซลล์แสงอาทิตย ์โดยในบทความนี�พิจารณาไปที� สิ� งปลูกสร้างที�

มีการติดตั�งแผงเซลล์แสงอาทิตยที์� ติดตั�งบนหลังคา 

3.1 กรณศีึกษาการประเมนิความเสี�ยงจากฟ้าผ่าเพื�อเปรียบเทยีบ 

กบัโปรแกรมประเมนิความเสี�ยง 
 กรณีศึกษานี� ใช้การคํานวณตามมาตรฐาน IEC 62305: 2010 ซึ� งเมื�อ

ได้ผลการคํานวณแล้ว  จะนําไปเปรียบเทียบกับผลการคํานวณของ

โปรแกรม โดยในการคํานวณต้องมีการกําหนดค่าความเสี� ยงต่อการ

สูญเสียชีวิตมนุษย ์R1 และความเสี� ยงต่อการสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ R4 

เพื�อนาํไปเปรียบเทียบกับค่าความเสี� ยงที�ยอมรับได้ RT ที� มีค่าเท่ากับ 10-5 

และ 10-� ตามลาํดบั ในการคาํนวณจะไม่มีการระบุถึงมาตรการป้องกนั  

3.2 ข้อมูล และคุณลกัษณะของสิ�งปลูกสร้างที�ตดิตั�งแผงเซลล์ 

แสงอาทติย์บนหลงัคา 
 ขอ้มูล และคุณลกัษณะของสิ�งปลูกสร้างที�ใช้พิจารณามีดังนี� คือ ตั� งอยู่

ในพื�นที� ที� เปิดโล่ง ไม่ มีสิ� งปลูกสร้างอื� นอยู่ใกล้ ไม่ มีการติดตั� งระบบ

ป้องกนัฟ้าผา่ ไม่มีการประสานศกัยใ์หเ้ท่ากนั และไม่มีตัวกําบังที�ขอบเขต

ของสิ� งปลูกสร้าง สําหรับข้อมูลของคุณลักษณะของสิ� งปลูกสร้างจะ

กาํหนดใหมี้ค่าดงันี� คือ  ความหนาแน่นของวาบฟ้าผ่า NG เป็น 10.9, มิติสิ� ง

ปลูกสร้าง (กว้าง × ยาว × สูง) เป็น 15 m × 25 m × 8 m, ตัวประกอบ

ตาํแหน่งที�ตั�ง CD, ระบบป้องกันฟ้าผ่า PB, การประสานศักย์ให้เท่ากัน PEB 

และตัวกําบังที� ขอบ เขตของสิ� งปลูกส ร้าง KS1 ให้มีค่าเ ป็น 1 ส่ว น

คุณลกัษณะของระบบไฟฟ้าภายใน และสายไฟฟ้ากําลัง (AC และ DC) มี

ค่าดงันี� คือ ความยาว 200 m, ตัวประกอบสภาพแวดล้อมของสาย CE เป็น 

0.5, การกําบังของสายเป็น 5 Ω / km < RS ≤ 20 Ω / km, ความคงทนต่อ

แรงดนัของบริภณัฑ์ UW เป็น 1.5 kV มีผลให้ค่าความคงทนต่อแรงดันอิม

พลัส์ KS� เป็น 0.67 และค่าความน่าจะเป็น PLD และ PLI เป็น 1 และ 0.6 

ตามลาํดบั ส่วนค่าตวัประกอบการติดตั�ง CI, ตัวประกอบชนิดของสาย CT, 

การกาํบงั, การต่อระบบดิน และการจดัวางสาย CLD และ CLI ใหมี้ค่าเป็น 1 

 การแบ่งย่านของสิ� งปลูกสร้างที� มีการติดตั� งแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ลกัษณะนี�  กาํหนดใหเ้ป็น � ยา่น และในแต่ละยา่นมีคุณลกัษณะต่างๆ 

ดงัแสดงในตารางที� 2 

3.3 การคํานวณค่าความเสี�ยง 
 ในการคํานวณองค์ประกอบความเสี� ยง RX ต้องมีการคํานวณหาค่า

พื�นที�รับฟ้าผา่ AX จาํนวนเหตุการณ์อนัตราย NX ค่าความน่าจะเป็นที�คาดว่า
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จะเกิดความเสียหาย PX และค่าความสูญเสีย LX ซึ� งแต่ละตัวแปรสามารถ

หาได ้ดงัสมการต่อไปนี�  

  Rx = Ny × Px × Lx       (1) 

เมื�อ x อาจจะมีเป็น A, B, C, M, U, V, W หรือ Z 

ตารางที� 2. คุณลกัษณะของยา่นที�อยูภ่ายนอก (Z1) และภายใน (Z2) ของ

สิ�งปลูกสร้างที�ติดตั�งแผงเซลล์แสงอาทิตยบ์นหลงัคา 

พารามิเตอร์ สัญลักษณ์ Z1 Z2 

ชนิดของพื�นผิวดิน rt 10
-2

 10
-3

 

การป้องกนัไฟฟ้าชอ๊ต ( ฟ้าผา่ลงสิ�งปลกูสร้าง ) PTA 1 1 

การป้องกนัไฟฟ้าชอ๊ต ( กรณีฟ้าผา่ลงสาย ) PTU - 1 

ความเสี�ยงที�จะเกิดเพลิงไหม ้ rf 10-1 10-1 

การป้องกนัเพลิงไหม ้ rp 1 1 

ตวักาํบังในสิ�งปลกูสร้าง KS2 1 1 

การเดินสายภายใน KS3 - 1 

การประสานสัมพนัธ์ของอุปกรณป้์องกนัเสิร์จ PSPD - 1 

L1: การสูญเสียชีวิตมนุษย ์
LT 10

-2
 10

-2
 

LF - 10-1 

L� : การสูญเสียมูลคา่ทางเศรษฐศาสตร์ 

LT 10-2 10-2 

LF - 2×10-1 

LO - 10-2 

ความอนัตรายเป็นพิเศษ hZ 1 1 

คนที�อย ูใ่นยา่น  nZ / nt × tZ / 8760  2×10
-1 8×10-1 

พื�นที�รับฟ้าผา่ AX สามารถหาไดจ้ากสมการดงันี�  

 AD = ( L × W ) + {( 6H ) × ( L + W )} + { π × ( 3H )2}     (2) 

 AM = {( 2 × 500 ) × ( L + W )} + ( π × 5002 )     (3) 

 AL = 40 × LL        (4) 

 AI = 4000 × LL        (5) 

จาํนวนเหตุการณ์อนัตราย Ny สามารถหาไดจ้ากสมการดังนี�  

 ND = NG × AD × CD × 10-6       (6) 

 NM = NG × AM × 10-6       (7) 

 NL = NG × AL × CI × CE × CT × 10-6      (8) 

 NI = NG × AI × CI × CE × CT × 10-6      (9) 

ค่าความน่าจะเป็นที�จะเกิดความเสียหาย PX สามารถหาไดจ้ากสมการ ดงันี�   

 PA = PTA × PB      (10) 

 PB = ขึ�นอยูก่บัระดบัป้องกนัจากการเกิดฟ้าผ่า 

 PC = PSPD × CLD      (11) 

 PM = PPSD × PMS      (12) 

PU = PTU × PEB × PLD × CLD     (13) 

PV = PEB × PLD × CLD     (14) 

 PW = PSPD × PLD × CLD     (15) 

 PZ = PSPD × PLI × CLI     (16) 

ค่าความสูญเสีย LX สามารถหาไดจ้ากสมการ ดงันี�  

 LA = rt × LT × {( nz / nt ) × ( tz / 8,760 )}   (17) 

 LB = rp × rf × hz × LF × {( nz / nt ) × ( tz / 8,760 )}                     (18) 

 LU = rt × LT × {( nz / nt ) × ( tz / 8,760 )}   (19) 

 LV = rp × rf × hz × LF × {( nz / nt ) × ( tz / 8,760 )}                    (20) 

 จากขอ้มูลค่าของตัวแปรต่างๆเมื�อแทนไปในสมการที�  (1) – (20) ค่า

องค์ประกอบความเสี�ยงที�แบ่งเป็นย่าน Z1 และ Z2 และจําแนกตามความ

เสี�ยง R1 และ R4 จะมีค่าดงัตารางที� 

ตารางที� 3. ผลการคํานวณค่าความเสี�ยง R1 และ R4 ในกรณีไม่มีมาตรการ

ป้องกนั (ค่า × 10-5 และ ค่า × 10-3 ตามลาํดบั) 

สัญลักษณ์ 
R1 R4 

Z1 Z2 Z1 Z2 

RA 0.089 0.035 0.0045 0.00045 

RB - 35.84 - 0.89 

RC - - - 0.45 

RM - - - 40.32 

RU - 0.034 - 0.00044 

RV - 34.88 - 0.87 

RW - - - 0.44 

RZ - - - 26.16 

รวม 0.089 70.79 0.0045 69.13 

R1 = 70.88 R4 = 69.135 

 ขอ้มูลเพิ�มเติมของสัญลักษณ์ในตารางที�  (1) - (3) และสมการที�  (1) -

(20) ใหดู้ตามมาตรฐาน IEC 62305-2: 2010 

3.4 การเลอืกมาตรการป้องกนัฟ้าผ่า 
 มาตรการป้องกันที� นํามาใช้เพื�อลดความเ สี� ยงต่อการสูญเสีย คือ

มาตรการป้องกันเพื�อลดการบาดเจ็บของสิ� งมีชีวิต ลดความสูญเสียทาง

กายภาพ และลดความลม้เหลวของระบบภายใน สําหรับมาตรการป้องกัน

ฟ้าผา่ลงสิ�งปลูกสร้างที�มีการติดตั�งแผงเซลล์แสงอาทิตย ์ [5] มีดงันี�   

 1) การติดตั�งระบบป้องกนัฟ้าผา่ 

 2) การจดัการเดินสายที�เหมาะสมเพื�อลดวงรอบ (Loop) ขนาดใหญ่ 

 3) การติดตั�งอุปกรณ์ป้องกนัเสิร์จ  

 จากการพิจารณาผลการคํานวณค่า R1 และ R4 จากตารางที�  3 จะมีค่า

องค์ประกอบความเสี� ยงที� มีค่าเ กินค่าความเสี� ยงที� ยอมรับได้ RT มีดังนี�

 พิจารณาค่า R1 มีค่าที�เกินค่าความเสี�ยงที�ยอมรับได ้คือค่าองค์ประกอบ

ความเ สี� ยง RB และ  RV ที� อยู่ใ นย่านภายใน อาค าร (Z2) มีค่ าเท่ ากับ         

35.84 × 10-5 และ 34.88 × 10-5 ตามลําดับ เพราะฉะนั�นควรมีการพิจารณา

หามาตรการป้องกนัโดยพิจารณาที�ค่าความเสี� ยงที�จะเกิดเพลิงไหม้ rf จาก 

10-1 เป็น 10-2 การป้องกนัเพลิงไหม้ rp จาก 1 เป็น 0.5 ระบบป้องกันฟ้าผ่า 
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วนัที� 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายพั เชียงใหม่ 

PB จาก 1 เป็น 10-1 และการประสานศกัย์ให้เท่ากัน PEB จาก � เป็น 5 × 10-2 

และเมื�อนาํค่าใหม่ที�ไดไ้ปแทนในสมการ จะไดค้่าองค์ประกอบความเสี� ยง 

RB และ RV เท่ากับ 0.17 × 10-5 และ 0.087 × 10-5 ตามลําดับ เพราะฉะนั�น

ผลรวมของค่าองค์ประกอบความเสี�ยงของค่า R1 มีค่าเท่ากบั 

0.2806 × 10-5 ซึ� งมีค่านอ้ยกว่าค่าเสี�ยงที�ยอมรับได ้ RT 

 พิจารณาที�  R4 ค่าที� เกินค่าความเสี� ยงที�ยอมรับได้คือค่าองค์ประกอบ

ความเสี� ยง RM  และ RZ ที�อยู่ในย่านภายในอาคาร (Z2) คือค่า 40.22 × 10-3 

และ 26.16 × 10-3 ตามลําดับ เพราะฉะนั�นควรมีการพิจารณาหามาตรการ

ป้องกนัโดยจะพิจารณาที� การประสานสัมพนัธ์ของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ

PSPD จาก 1 เป็น 2 × 10-2 และการเดินสายไฟ KS3 จาก � เป็น 0.2 และเมื�อนํา

ค่าที�ได้ไปแทนในสมการจะได้ค่าองค์ประกอบความเสี� ยง RM และ RZ

เท่ากบั 0.0323 × 10-3 และ 0.523 × 10-3 ตามลาํดบั เพราะฉะนั�นผลรวมของ

ค่าองค์ประกอบความเสี�ยงของค่า R� มีค่าเท่ากับ 0.581 × 10-3 ซึ� งมีค่าน้อย

กว่าค่าเสี�ยงที�ยอมรับได ้ RT เช่นเดียวกนั 

4. โปรแกรมสําหรับประเมนิความเสี�ยงของสิ�งปลูกสร้างที�มกีาร 

 ตดิตั�งแผงเซลล์แสงอาทติย์ 
 กรณีศึกษานี�  เป็นการคาํนวณโดยใชโ้ปรแกรมประเมินความเสี� ยง เพื�อ

นาํค่าที�ไดไ้ปเปรียบเทียบกับคําตอบในหัวข้อที�  3 และการคํานวณนั�นให้

ใชค้่าตวัแปรต่างๆ เป็นค่าเดียวกัน ซึ� งต้องเลือก และกรอกข้อมูลตัวแปร

ต่างๆ ลงไปในตัวโปรแกรม โดยหน้าแรกคือหน้าหลัก (Main) ที� ผูใ้ช้

จะตอ้งเลือกรายละเอียด คือพื�นที�ตั� งของสิ� งปลูกสร้างที�ต้องการคํานวณ 

และรูปแบบการติดตั�งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ในหน้าถัดไปของโปรแกรม

เป็นคุณลักษณะของสิ� งปลูกสร้าง (Characteristic of structure) สําหรับ

หนา้นี�จะมีรายละเอียดที�ผูใ้ช้ต้องเลือก และกรอกข้อมูลของคุณลักษณะ

ของสิ�งปลูกสร้าง รวมทั�งมีการแบ่งย่านการประเมินความเสี� ยงได้เป็น � 

ยา่น คือยา่นที�อยู่ภายนอก (Outside zone Z1) และย่านที�อยู่ภายใน (Inside 

zone Z�) ซึ� งขอ้มูลบางส่วนจะนํามาคํานวณหาค่า L1 และ L4 ที�แสดงผล

อยู่ใ นหน้าต่างข องย่านนั� นๆ  และนําค่ าดังก ล่าวไปคําน วณ  หาค่ า

องค์ประกอบความเสี� ยง R ต่อไป ข้อมูลของแต่ละย่านสามารถดูได้จาก

ตารางที� 2 สําหรับขอ้มูล และคุณลกัษณะของสายที� เกี�ยวข้อง (AC and DC 

Line connected) เ มื�อผูใ้ช้ซอฟแวร์เลือก และกรอกข้อมูลครบ ผลการ

คาํนวณของค่า R1 และ R4 จะแสดงดังรูปที�  1 และ 2 ซึ� งจากผลการคํานวณ

ค่าความเ สี� ยง R1 และ R4 จะมีค่ามากกว่าค่าความเสี� ยงที� ยอมรับได้ RT 

ดงันั�นจึงจาํเป็นตอ้งเลือกมาตรการป้องกนั โดยเลือกตามหัวข้อที�  3.4 (การ

เลือกมาตรการป้องกันฟ้าผ่า) และผลการคํานวณจากการเลือกมาตรการ

ป้องกัน ทําให้ค่า R1 และ R4 มีค่าน้อยกว่าค่าความเ สี� ยงที� ยอมรับได้ RT 

แสดงดงัรูปที� 3 และ 4 

 

 

รูปที� 1. ผลการคํานวณค่าความเสี�ยงต่อการสูญเสียชีวิตมนุษย ์R1  

กรณีไม่มีมาตรการป้องกนั 

 

รูปที� 2. ผลการคํานวณค่าความเสี�ยงต่อการสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

R4  กรณีไม่มีมาตรการป้องกัน 

 

รูปที� 3. ผลการคํานวณค่าความเสี�ยงต่อการสูญเสียชีวิตมนุษย์ R1  

กรณีที�มีการติดตั�งมาตรการป้องกัน 

 

รูปที� 4. ผลการคํานวณค่าความเสี�ยงต่อการสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์

R4  กรณีที�มีการติดตั�งมาตรการป้องกัน 
 

5. สรุป 
โปรแกรมประเมินความเสี�ยงที�ไดจ้ดัทําขึ� นตามมาตรฐานการป้องกัน

ฟ้าผา่ IEC 62305: 2010 โดยพิจารณาสิ� งปลูกสร้างที� มีการติดตั� งแผงเซลล์

แสงอาทิตย ์และเมื�อคาํนวณค่าความเสี�ยง R1 และ R4 โดยตรงนั�น จะให้ผล

การคาํนวณค่าความเสี�ยงตรงกับผลการคํานวณจากการใช้โปรแกรม การ

พฒันาโปรแกรมนี�จะทาํใหผู้ที้�ตอ้งการประเมินความเสี� ยงมีความสะดวก

และประหยัดเวลาได้มากขึ� น โดยที� ผูใ้ช้ไม่จําเ ป็นต้องมีคามรู้เชิงลึก

ทางดา้นมาตรการป้องกันฟ้าผา่ 
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บทคัดย่อ 
 โครงการอาเซียนพาวเวอร์กริดเป็นแนวคิดในการรวมพลังของทุกชาติ
ในกลุ่มอาเซียนที่อุดมไปด้วยแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถน ามาใช้
เป็นพลังงานในการผลิตไฟฟ้า ส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 
จากความส าคัญดังกล่าวในงานวิจัยนี้ต้องการศึกษาลักษณะการกระจายตัว
ของส่วนแบ่งตามขนาดของกลุ่ม โดยการน าข้อมูลจริงของอาเซียน
เพาเวอร์กริด (ASEAN Power Grid)[1]ที่มีทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
ในภูมิภาคอาเซียนมาคิดค านวณในการจัดสรรส่วนแบ่งด้วยกระบวนการ
ของอัลกอริทึมค่าแชปลีย์ที่มีแนวคิดที่ยึดหลักความยุติธรรม  

Abstract 
ASEAN Power Grid project is the concept of combining the power of 

all of ASEAN's rich natural resources that can be used as fuel to 
generate electricity. Encourage energy efficiency. The importance of 
such research is to study the distribution of the share by the size of the 
group. By applying the real data of the ASEAN Power Grid (ASEAN 
Power Grid)[1] with the resources used to generate electricity in the 
region to calculate the allocation of a share by the process of the 
algorithm the Shapley available. concepts that are based on fairness. 

Keywords: Payoff, ASEAN Power Grid, Shapley Value 

1. บทน า 
ในวันที่ 1 มกราคม 2558 หรืออีกเพียงสองปีเศษประเทศอาเซียนจะ

เริ่มต้นเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC (ASEAN 
Power Grid) ซึ่งจะส่งผลน าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในภูมิภาค
จากการเปิดเสรีการค้าธุรกิจภาคบริการการลงทุนในระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน 10 ชาติเพ่ือวัตถุประสงค์ในการท าให้อาเซียนเป็นตลาดที่
ร่วมกันเป็นหนึ่งในฐานการผลิตร่วมกันที่มีศักยภาพในการแข่งขันทาง
การค้ากับภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลกภายใต้การคาดหมายว่า AEC จะน ามาซึ่ง
การขยายตัวอย่างมากของอุตสาหกรรมธุรกิจ การลงทุน และชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนจะดีขึ้นซึ่งหมายถึงความต้องการพลังงานและไฟฟ้า
ที่จะเพ่ิมสูงขึ้น เป็นอย่างมากกลุ่มประเทศอาเซียนได้มีการวางแผนด้าน
พลังงานร่วมกันภายใต้ชื่อ ASEAN PLAN OF ACTION ON ENERGY 
COOPERATION (APAEC)[2] มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 จนกระทั่งแผนล่าสุด
คือฉบับปี พ.ศ. 2553-2558 ซึ่งประเทศไทย เป็นประธานในการจัดท า
อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีทรัพยากรพลังงานมากและมีความหลากหลาย

กระจายอยู่ในประเทศต่างๆ ทั้งน้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ พลังน้ าและถ่านหิน 
และในแผนของโครงการอาเซียนเพาเวอร์กริดเป็นแนวคิดที่จะสร้าง
เครือข่ายทางด้านพลังงานไฟฟ้า แต่ยังไม่การวางแผนในเรื่องของการ
จัดสรรส่วนแบ่งให้แก่ประเทศสมาชิก 

 ดังนั้นงานวิจัยนี้ต้องการเสนอการศึกษาลักษณะการกระจายตัวของ
ส่วนแบ่งตามขนาดของกลุ่ม โดยการ เอาน าข้อมูลจริงของอาเซียน
เพาเวอร์กริด (ASEAN Power Grid) ที่มีทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
ในภูมิภาคอาเซียนมาคิดค านวณในการจัดสรรส่วนแบ่งด้วยกระบวนการ
ของอัลกอริทึมค่าแชปลีย์[3]ที่มีแนวคิดที่ยึดหลักความยุติธรรม โดยผู้
คิดค้นค่าแชปลีย์คือ Lloyd Shapley ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ 
ปี 2012 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เนื้อหาในบทนี้กล่าวถึงทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการประยุกต์

อัลกอริทึมค่าแชปลีย์ เข้ากับข้อมูลแหล่งทรัพยากรพลังงานอาเซียน
เพาเวอร์กริด โดยความรู้พ้ืนฐานส าหรับท างานวิจัยมีดังนี้ 

2.1 เอเจนต์ 
เอเจนต์(Agent)[4] คือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการ

กระท าบางสิ่งบางอย่างได้อย่างอิสระด้วยตัวเอง ในนามของเจ้าของหรือ
ผู้ใช้ ซึ่งเอเจนต์สามารถคิดวางแผนในการกระท าของตัวเองได้ หรือเรียนรู้
จากสภาพแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.2 ระบบมัลติเอเจนต์ 
ระบบมัติเอเจนต์(Multi-agent system)[5, 6] คือ ระบบๆ หนึ่งที่

ประกอบด้วยเอเจนต์จ านวนหนึ่ง ที่มีการปฏิสัมพันธ์ต่อกัน และสามารถ
ท างานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือตอบโจทย์
ของผู้ใช้งาน 

2.3 ทฤษฎีเกม 
ทฤษฎีเกม(Game theory)[7] ในลักษณะที่มีการร่วมมือเป็นการ

รวมกลุ่มของเอเจนต์ในเกมการร่วมมือที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆบริบท
ที่ประกอบด้วยหน่วยการตัดสินใจ (Decision Making Unit)หลายๆหน่วย 
ทั้งนี้การรวมกลุ่มของเอเจนต์ย่อมท า ให้ เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน 
(Coalition Value) เกิดขึ้นในทางทฤษฎีนั้นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการ
ร่วมมือกันจะเป็นตัวเลขที่บ่งชี้มูลค่าหรือความพึงพอใจของเอเจนต์ต่อการ
รวมกลุ่มนั้นๆ ซึ่งอาจหมายถึงผลก าไร การลดต้นทุน ทั้งนี้สิ่งที่ท าให้เอ
เจนต์ซึ่งมีความเห็นแก่ตัว (Self Interested) ตกลงร่วมมือกันนั้นจะขึ้นอยู่
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กับการแบ่งบันผลประโยชน์ที่จะเกิดจากการร่วมมือกันของสมาชิกใน
กลุ่ม หากสมาชิกในกลุ่มทั้งหมดมีความพอใจต่อส่วนแบ่งที่ตนจะได้รับ
จากผลประโยชน์ที่จะเกิดจากการร่วมมือกัน การรวมกลุ่มก็จะเกิดขึ้น 

ในระบบหลายเอเจนต์ระบบหนึ่ง สมมุตให้เอเจนต์แทนประเทศที่อยู่
ในกลุ่มอาเซียนพาวเวอร์กริดประกอบด้วย 3 เอเจนต์ คือ N = {ไทย, พม่า, 
ฟิลิปปินส์} ระบบนี้สามารถมีการรวมกลุ่ม (S  N) ได้ทั้งหมด 23 - 1 = 7 
กลุ่ม ได้แก่ {ไทย}, {พม่า}, {ฟิลิปปินส์}, {ไทย, พม่า}, {ไทย, ฟิลิปินส์}, 
{พม่า, ฟิลิปปินส์} และ {ไทย, พม่า, ฟิลิปปินส์} จะเห็นได้ว่าการรวมกลุ่ม
สามารถเป็นได้ตั้งแต่เอเจนต์ของแต่ละประเทศสามารถแยกตัวอยู่เดี่ยวๆ 
(Singleton Coalition) การรวมกลุ่มกันของสองเอเจนต์หรือมากกว่าไป
จนกระทั่งถึงการรวมกลุ่มของทุกๆ เอเจนต์ (Grand Coalition) ในระบบ 

ในทฤษฎีการรวมกลุ่มจะก าหนดให้มีฟังก์ชั่นก าหนดมูลค่าของกลุ่ม 
(Characteristic Function) ซึ่งจะท าหน้าที่ก าหนดผลประโยชน์หรือมูลค่า 
(υ(s)) ที่จะเกิดจากการรวมกลุ่มให้แก่กลุ่มต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น  

υ(ไทย) =   12.0 , υ(พม่า) = 20.8, υ(ฟิลิปปินส)์ = 3.3, 
υ(ไทย, พม่า) = 32.95, υ(ไทย, ฟิลิปปินส์) = 16.8,  

υ(พม่า, ฟิลิปปินส์) = 32.6, 
υ(ไทย, พม่า, ฟิลิปปินส์) = 40 

หมายถึงมูลค่ากลุ่มที่ประกอบด้วย {ไทย}, {พม่า}, {ฟิลิปปินส์}, 
{ไทย, พม่า}, {ไทย, ฟิลิปินส์}, {พม่า, ฟิลิปปินส์} และ {ไทย, พม่า, 
ฟิลิปปินส์} ตามล าดับ ภายหลังจากการต่อรองส่วนแบ่งระหว่างกันแล้วใน
ท้ายที่สุดแล้วเอเจนต์จะตัดสินใจรวมกลุ่มกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ลักษณะ
การรวมกลุ่มนั้นๆ เรียกว่า โครงสร้างการรวมกลุ่ม (Coalition Structure: 
CS) จะเห็นได้ว่าในระบบนี้จะมี CS ทั้งหมดอยู่ 5 แบบ ได้แก่ {{ไทย}, 
{พม่า}, {ฟิลิปปินส์}}, {{ไทย, พม่า}, {ฟิลิปปินส์}}, {{ไทย, ฟิลิปปินส์}, 
{พม่า}}, {{ไทย}, {พม่า, ฟิลิปปินส์}} และ{{ไทย, พม่า, ฟิลิปปินส์}} ซึ่ง
สามารถหามูลค่าของโครงสร้างการรวมกลุ่ม (Coalition Structure Value) 
ได้ดังสมการที่ 1  

υ(CS) =              (1) 

สิ่งส าคัญในภาพรวมของระบบคือโครงสร้างการรวมกลุ่มที่ดีที่สุด 
(Optimal Coalition Structure) คือ 

υ(CS)* = argmax              (2) 

จากสมการที่ 2   แสดงรูปแบบโครงสร้างการรวมกลุ่มที่มีผลรวมของ
มูลค่ากลุ่มสูงสุด เช่น จากโครงสร้างการรวมกลุ่มทั้ง  5 ลักษณะที่มีมูลค่า
ดังนี้ υ({ไทย}, {พม่า}, {ฟิลิปปินส์}) =12.0 + 20.8 + 3.3 = 36.1, υ({ไทย
, พม่า},  {ฟิลิปปินส์})  = 32.95 + 3.3 = 36.25, υ({ไทย, ฟิลิปปินส์}, 
{พม่า}) = 16.8 + 20.8 = 37.6, υ({ไทย}, {พม่า, ฟิลิปปินส์}) = 12.0 + 
32.6 = 44.6,  υ({ไทย, พม่า, ฟิลิปปินส์})  = 40 ดังนั้นโครงสร้างการ
รวมกลุ่มที่ดีที่สุด (CS*) คือ {ไทย}, {พม่า, ฟิลิปปินส์} และ υ(CS)* คือ 
44.6 

2.4 The Power Trading Agent Competition 
จากการศึกษางานวิจัยนี้ Ketter และคณะ[8] ได้เสนอการจ าลองการ

ท างานของเพาเวอร์แท็ค (Power TAC) ถูกออกแบบมาเพ่ือใช้เป็น

แบบจ าลองการแข่งขันที่มีรูปแบบเสรีในตลาดค้าปลีกและค้าส่งของ
พลังงานไฟฟ้าระหว่างโบร์กเกอร์ ที่จะต้องแข่งกันหาลูกค้าที่ต้องการใช้
งานพลังงานไฟฟ้าและผู้ประกอบการที่ผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีการจ าลอง
สภาพแวดล้อมรูปแบบของการตลาดขายส่งพลังงานไฟฟ้า การควบคุม
การกระจายของผลประโยชน์และจ านวนประชาชนที่เป็นลูกค้า จะมีโบร์ก
เกอร์เป็นผู้ขายส่งและขายปลีกพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งแบบจ าลองของ
ผู้ประกอบการที่มีความหลากหลายของหน่วยองค์กรเชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรมหลายแห่งที่มีก าลังการผลิต 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาลักษณะการกระจายตัวของส่วนแบ่งตาม

ขนาดของกลุ่ม โดยการน าข้อมูลจริงของอาเซียนเพาเวอร์กริด(ASEAN 
Power Grid) ที่มีทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนมาคิด
ค านวณในการจัดสรรส่วนด้วยกระบวนการของอัลกอริทึมค่าแชปลีย์ 

3.1 ข้อมูลจริงของอาเซียนเพาเวอร์กริด 
ข้อมูลสมาชิกในกลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิกของภูมิภาคอาเซียนที่มี

แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า เช่น พลังงาน
น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และพลังงานน้ า แสดงดังตารางที่ 1. 
ตารางที่ 1. แหล่งทรัพยากรที่ใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียน [1] 
สมาชิกในกลุ่ม
ประเทศ
อาเซียน
เพาเวอร์กริด 

น้ ามัน 
(ล้านบาเรล) 

ก๊าซธรรมชาติ 
(ล้านล้าน

ลูกบาศก์ฟุต) 

ถ่านหิน 
(ล้านตัน) 

พลังน้ า 
(เมกะวัตต์) 

อินโดนีเซีย  3,750  112.5  5,529  245,091  
มาเลเซีย  5,357  82.4  4  26,256  
บรูไน  1,200  12.4  -  -  
เวียดนาม  4,700  7.7  150  34,247  
ไทย  453  12.0  1,239  2,055  
พม่า  50  20.8  2  39,726  
ฟิลิปปินส์  138  3.3  316  5,365  
ลาว  -  -  503  26,598  
กัมพูชา  -  -  -  10,046  
สิงคโปร์  -  -  -  -  

3.2 อัลกอริทึมค่าแชปลีย์ท่ีใช้ในการทดสอบ 
อัลกอริทึมที่น ามาใช้เพ่ือค านวณหาส่วนแบ่งของประเทศในภูมิภาค

อาเซียนเพาเวอร์กริด (APG: ASEAN Power Grid) แสดงการอธิบายตัว
แปรในอัลกอริทึมค่าแชปลีย์ ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2. แสดงการอธิบายตัวแปรที่ใช้ในอัลกอริทึมค่าแชปลีย ์
ตัวแปร อธิบายตัวแปร 

P เซตของ permutation โดย p ∈ P หรือกลุ่มเอเจนต์ในกลุม่ p โดย APGj < APGk 

APGj  
ประเทศทีเ่ปน็สมาชิกใน ASEAN Power Grid ที่ถูกเรียงล าดับการเข้าร่วมกลุ่ม 
โดยที่ 1 <= j 

APGk 
ประเทศทีเ่ปน็สมาชิกใน ASEAN Power Grid ที่ถูกเรียงล าดับการเข้าร่วมกลุ่ม 
โดยที่ k <= n 

S(APGj) กลุ่มเก่าที่มีสมาชิกเรียงตาม permutation ถึง APGj 
S(APGk) กลุ่มใหม่ที่มีสมาชิกเรยีงตาม permutation ถึง APGk 
υ(Sapgj) มูลค่ากลุม่เก่า 
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ตัวแปร อธิบายตัวแปร 

υ(Sapgk) มูลค่ากลุม่ใหม ่

 
    

  Contribution ของ apgk ใน P 

Avg ค่าเฉลี่ยของก าไรทีถู่กจัดสรรอย่างยุติธรรม 

 
Algorithm 1:  Modifier Shapley Value 
1:  APG = argmax∑s∊apg 

2:  for each p ∊ P do 
3:  Set APGj = null 

4:  for each APGj ∊ p do 
5:  set S(APGj) = S(APGk) U APGj 

6:               
    

 
 = υ(S(apgk)) – υ(S(apgj)) 

7:  S(apgj) = S(apgk) 

8:  end for 

9:  for APGj ∊ APG do 
10:  C(apgj, p) =     

 
      

 
 

11:  end for 

12:  Arg = 1/APG C(apgj , p) 
13:  end for 

14:  return Arg 

Algorithm 1 แสดงขั้นตอนการท างานพร้อมยกตัวอย่างในการ
ค านวณหาส่วนแบ่งของกลุ่มสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนเพาเวอร์กริดที่มี
แหล่งทรัพยากรก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยการใช้
หลักการของแชปลีย ์ดังต่อไปนี้  

1) การหาจ านวนการเรียงล าดับของสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน
เพาเวอร์กริด ซึ่งแสดงใน for บรรทัดที่ 2 ยกตัวอย่างที่พิจารณา 3 ประเทศ 
ประกอบด้วยประเทศ {ไทย, พม่า, ฟิลิปปินส์} จะได้การเรียงล าดับของ
กลุ่ม คือ 3! = 6 รายการ และหากพิจารณาทั้ง 7 ประเทศ คือ {อินโดนีเซีย, 
มาเลเซีย, บรูไน, เวียดนาม, ไทย, พม่า, ฟิลิปปินส์} จะได้การเรียงล าดับ
ของกลุ่ม คือ 7! = 5,040 รายการ จากนั้นจึงก าหนดให้ประเทศในกลุ่ม 
APG ที่ได้เรียงเข้ากลุ่มแล้วมีค่าเป็น null 

2) การค านวณหาส่วนแบ่งให้กับสมาชิกตามหลักค่าแชปลีย์ โดย for 
ในบรรทัดที่ 4 ส าหรับแต่ละการเรียงล าดับสมาชิกของกลุ่ม APG ภายใน 
for ของการเรียงล าดับจะวนลูปเพื่อท าการค านวณหามูลค่าที่แต่ละประเทศ
ในกลุ่ม APGj น ามามอบให้กับกลุ่ม จากนั้นค านวณหามูลค่าที่แต่ละ
ประเทศในกลุ่ม APGj น ามามอบให้กับกลุ่มโดยค านวณจากการน ามูลค่า
ของกลุ่ม APG ใหม่(υ(Sapgk))ลบกับมูลค่ากลุ่มของกลุ่ม  APG เก่า
(υ(Sapgj)) (ในบรรทัดที่ 6) ยกตัวอย่างเช่นพิจารณากลุ่ม 3 ประเทศ คือ 
{ไทย, พม่า, ฟิลิปปินส์} เริ่มจากประเทศสมาชิกแรก คือ ประเทศไทยมี
มูลค่าของทรัพยากรก๊าซธรรมชาติเป็น 12.0 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต ซึ่งเป็น
มูลค่าที่เกิดจากการร่วมมือเพียงล าพัง ต่อมามีประเทศสมาชิกที่สองคือ
ประเทศพม่า ท าให้เกิดการเพ่ิมมูลค่า โดยการน ามูลค่าของกลุ่มใหม่มาลบ
กับมูลค่าของกลุ่มเก่าดังนี้ υ(Sไทย,พม่า) - υ(Sไทย) = 32.95 – 12.0 = 20.95 ซึ่ง
เป็นมูลค่าที่เกิดจากการร่วมมือของ {ไทย, พม่า} จากนั้นประเทศที่สามที่
เข้ามาเป็นสมาชิกคือประเทศฟิลิปปินส์ ท าให้เกิดการเพ่ิมมูลค่า โดยการ
น ามูลค่ากลุ่มใหม่ลบกับมูลค่ากลุ่มเก่า ดังนี้ υ(Sไทย, พม่า, ฟิลิปปินส์) – υ(Sไทย

,พม่า)  = 40 – 32.95 = 7.05 ล้านล้านลูกบาศก์ ซึ่งเป็นมูลค่าที่เกิดจากการ
ร่วมมือกันของ {ไทย, พม่า, ฟิลิปปินส์} และเมื่อพิจารณาการร่วมมือของ 

{ฟิลิปปินส์, พม่า, ไทย} การเพ่ิมมูลค่าของแต่ละประเทศ เพ่ือการร่วมมือ
กัน ดังนี้ 
ประเทศฟิลิปปินส์:     υ(Sฟิลิปปินส์) – υ( )  = 3.3 – 0 = 3.3 (3) 
ประเทศพม่า:     υ(Sฟิลิปปินส์, พม่า) – υ(Sฟิลิปปินส์)  = 32.6 – 3.3 = 29.3 (4) 
ประเทศไทย: υ(Sฟิลิปปินส์, พม่า, ไทย) – υ(Sฟิลิปปินส์, พม่า)  = 40 – 32.6 = 7.4 (5) 

และท าซ้ าในกระบวนการค านวณมูลค่าที่แต่ละประเทศในภูมิภาค
อาเซียนเพาเวอร์กริด โดยแบ่งตามแหล่งทรัพยากรที่แต่ละประเทศน าเข้า
มาเพิ่มยังกลุ่มจนครบ ดังแสดงตัวอย่างมูลค่าที่ได้ในตารางที่ 3 
ตารางที่ 3. แสดงตัวอย่างการจัดสรรส่วนแบ่งของอาเซียนเพาเวอร์กริด 

Order 
Contribution of APG 

ฟิลิปปินส์ พม่า ไทย 

{ฟิลิปปินส์, พม่า, ไทย} 3.3 29.3 7.4 

{ฟิลิปปินส์, ไทย, พม่า} 3.3 13.5 23.2 

{พม่า, ฟิลิปปินส์, ไทย} 11.8 20.8 7.4 

{พม่า, ไทย, ฟิลิปปินส์} 7.05 20.8 12.15 

{ไทย, ฟิลิปปินส์, พม่า} 4.8 32.2 12 

{ไทย, พม่า, ฟิลิปปินส์} 7.05 20.95 12 
Sum of Contribution 37.3 137.55 74.15 

Average of Contribution 6.22 22.93 12.36 

จากนั้นท าการหาผลรวมของมูลค่าที่แต่ละเอเจนต์น ามามอบให้กับ
กลุ่ม(ในบรรทัดที่ 10) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

Sum of Contribution (ประเทศฟิลิปปินส์)   
       = 3.3 + 3.3 + 11.8 + 7.05 + 4.8 + 7.05  =  37.3 (6) 
Sum of Contribution (ประเทศพม่า)   
       = 29.3 + 13.5 + 20.8 + 20.8 + 32.2 + 20.95  =  137.55 (7) 
Sum of Contribution (ประเทศไทย)   
       = 7.4 + 23.2 + 7.4 + 12.15 + 12 + 12  =  74.15 (8) 

จากนั้นจึงท าการหาการกระจายค่าเฉลี่ยของแต่ละประเทศ ใน 6 
รายการที่เกิดจากความร่วมมือกัน (ในบรรทัดที่ 12) ส าหรับค่าแชปลีย์ที่ได้ 
นั่นคือ 

1/6 (37.3, 137.55, 74.15)   =  (6.22, 22.93, 12.36) (9) 

(6.22, 22.93, 12.36; ฟิลิปปินส์, พม่า, ไทย) เป็นค่าของแชปลีย์ที่มีการ
จัดสรรการแบ่งบันส่วนแบ่งแก่ประเทศที่ เป็นสมาชิกของอาเซียน
เพาเวอร์กริดแต่ละประเทศที่มีทรัพยากรก๊าซธรรมชาติตามล าดับ
ความส าคัญของมูลค่าที่ประเทศนั้นๆน ามามอบให้กับกลุ่มอาเซียน
เพาเวอร์กริด 

3.3 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ผล 
จากการศึกษาลักษณะการกระจายตัวของส่วนแบ่งตามขนาดของกลุ่ม

จากอัลกอริทึมค่าแชปลีย์ ดังตารางที่ 4 ถึงตารางที่ 7 
ตารางที่ 4. ผลการกระจายตัวของส่วนแบ่งตามขนาดของกลุ่ม 

ทรัพยากรน้ ามัน 
กลุ่มประเทศท่ีมีทรัพยากรน้ ามัน 

อินโดนีเซีย มาเล 
เซีย 

บรูไน เวียด 
นาม 

ไทย พม่า ฟิลิปปินส์ 

9.5 25.6 4.5 22.12 2.5 1.2 5.78 
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วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ 

 จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นลักษณะส่วนแบ่งของแต่ละประทศใน
อาเซียนเพาเวอร์กริดที่มีแหล่งทรัพยากรน้ ามัน ด้วยหลักการค่าแชปลีย์
พบว่า ลักษณะการกระจายของมูลค่ากลุ่มอาเซียนกับขนาดของกลุ่ม
อาเซียน ประเทศที่มีการกระจายส่วนแบ่งสูงที่สุดในกลุ่มอาเซียน
เพาเวอร์กริดคือประเทศมาเลเซียมีการกระจายส่วนแบ่งที่  25.6%, 
รองลงมาคือประเทศเวียดนามมีการกระจายส่วนแบ่งที่ 22.12%, ประเทศ
อินโดนีเซียมีการกะจายส่วนแบ่งที่ 9.5%, ประเทศฟิลิปปินส์มีการกระจาย
ส่วนแบ่งที่ 5.78%, ประเทศบรูไนมีการกระจายส่วนแบ่งที่ 4.5%, ประเทศ
ไทยมีการกระจายส่วนแบ่งที่ 2.5%และประเทศที่มีการกระจายส่วนแบ่ง
น้อยที่สุดคือประเทศพม่า 1.2 %  

ตารางที่ 5. ผลของการกระจายตัวของส่วนแบ่งตามขนาดของกลุ่ม
ทรัพยากรก๊าซธรรมชาติ 

กลุ่มประเทศท่ีมีทรัพยากรก๊าซธรรมชาติ 
อินโดนี 
เซีย 

มาเลเซีย บรูไน เวียดนาม ไทย พม่า ฟิลิปปินส์ 

75.12 41.05 31.52 5.64 31 39.2 2.13 

 จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นลักษณะส่วนแบ่งของแต่ละประทศใน
อาเซียนเพาเวอร์กริดที่มีแหล่งทรัพยากรก๊าซธรรมชาติ ด้วยหลักการของ
ค่าแชปลีย์พบว่า ลักษณะการกระจายของมูลค่ากลุ่มอาเซียนกับขนาดของ
กลุ่มอาเซียน ประเทศที่มีการกระจายส่วนแบ่งสูงที่สุดในกลุ่มอาเซียน
เพาเวอร์กริดคือประเทศอินโดนีเซียมีการกระจายส่วนแบ่งที่ 75.12%, 
รองลงมาคือประเทศมาเลเซียมีการกระจายส่วนแบ่งที่ 41.05%, ประเทศ
พม่ามีการกะจายส่วนแบ่งที่ 39.2%, ประเทศบรูไนมีการกระจายส่วนแบ่ง
ที่ 31.52%, ประเทศไทยมีการกระจายส่วนแบ่งที่ 31%, ประเทศเวียดนามมี
การกระจายส่วนแบ่งที่ 5.64%และประเทศที่มีการกระจายส่วนแบ่งน้อย
ที่สุดคือประเทศฟิลิปปินส์ 2.13 %  

ตารางที่ 6. ผลของการกระจายตัวของส่วนแบ่งตามขนาดของกลุ่ม
ทรัพยากรถ่านหิน 

กลุ่มประเทศท่ีมีทรัพยากรถ่านหิน 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ไทย พม่า ฟิลิป

ปินส์ 
ลาว 

90.26 2.24 3.54 5.64 1.16 3.64 2.98 

 จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นลักษณะส่วนแบ่งของแต่ละประทศใน
อาเซียนเพาเวอร์กริดที่มีแหล่งทรัพยากรถ่านหิน ด้วยหลักการค่าแชปลีย์
พบว่า ลักษณะการกระจายของมูลค่ากลุ่มอาเซียนกับขนาดของกลุ่ม
อาเซียน ประเทศที่มีการกระจายส่วนแบ่งสูงที่สุดในกลุ่มอาเซียน
เพาเวอร์กริดคือประเทศอินโดนีเซียมีการกระจายส่วนแบ่งที่ 90.26%, 
รองลงมาคือประเทศไทยมีการกระจายส่วนแบ่งที่ 5.64%, ประเทศ
ฟิลิปปินส์มีการกะจายส่วนแบ่งที่ 3.64%, ประเทศเวียดนามมีการกระจาย
ส่วนแบ่งที่ 3.54%, ประเทศลาวมีการกระจายส่วนแบ่งที่ 2.98%, ประเทศ
มาเลเซียมีการกระจายส่วนแบ่งที่ 2.24%และประเทศที่มีการกระจายส่วน
แบ่งน้อยที่สุดคือประเทศพม่า 1.16 % 
 

ตารางที่ 7. ผลของการกระจายตัวของส่วนแบ่งตามขนาดของกลุ่ม
ทรัพยากรพลังน้ า 

กลุ่มประเทศท่ีมีทรัพยากรพลังน้ า 
อินโดนี 
เซีย 

มาเล 
เซีย 

เวียด 
นาม 

ไทย พม่า ฟิลิป
ปินส์ 

ลาว กัมพู 
ชา 

98.25 65.6 75.57 36.24 78.2 53.1 65.9 42.7 

 จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นลักษณะส่วนแบ่งของแต่ละประทศใน
อาเซียนเพาเวอร์กริดที่มีแหล่งทรัพยากรถ่านหิน ด้วยหลักการค่าแชปลีย์
พบว่า ลักษณะการกระจายของมูลค่ากลุ่มอาเซียนกับขนาดของกลุ่ม
อาเซียน ประเทศที่มีการกระจายส่วนแบ่งสูงที่สุดในกลุ่มอาเซียน
เพาเวอร์กริดคือประเทศอินโดนีเซียมีการกระจายส่วนแบ่งที่ 98.25%, 
รองลงมาคือประเทศพม่ามีการกระจายส่วนแบ่งที่  78.2%, ประเทศ
เวียดนามมีการกะจายส่วนแบ่งที่ 75.57%, ประเทศลาวมีการกระจายส่วน
แบ่งที่ 65.9%, ประเทศมาเลเซียมีการกระจายส่วนแบ่งที่ 65.6%, ประเทศ
ฟิลิปปินส์มีการกระจายส่วนแบ่งที่ 53.1%และประเทศที่มีการกระจาย
ส่วนแบ่งน้อยที่สุดคือประเทศกัมพูชา 42.7 % 

4. กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการ

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ให้การสนับสนุนทุนการวิจัยใน
ครั้งนี้ 
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วนัท่ี 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ภาคพายพั เชียงใหม่ 

การวนิิจฉัยความผดิปกตติัวนําโรเตอร์แตกของมอเตอร์เหน่ียวนําโดยใช้สเปคตรัมกระแสสเตเตอร์ 
เพือ่ลดการสูญเสีญของกาํลงัไฟฟ้า 

Fault diagnosing of Broken Rotor Bar in Squirrel-Cage Induction Motor Using  
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บทคดัย่อ 

มอเตอร์เหน่ียวนาํเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าหลกัในภาคอุตสาหกรรม และครัวเรือน 
บ่อยคร้ังความเสียหายของมอเตอร์ทาํให้เกิดการสูญเสียกาํลังไฟฟ้าเพ่ิมขึน้ ดังน้ัน
งานวิจัยนี้จึงเสนอการวินิจฉัยความผิดปกติตัวนาํโรเตอร์แตกจากสเปคตรัม
กระแสสเตเตอร์เพ่ือตรวจสอบความเสียหายให้กับมอเตอร์นาํไปสู่การบาํรุงรักษา
เพ่ือลดการสูญเสียของกาํลงัไฟฟ้า 

Abstract 
Induction motors are main electrical devices in industry and 

households. Often, the damage of the motor causes the increase of power 
losses. Therefore, this research proposes a fault diagnosing of broken 
rotor bars using the stator current spectrum to check for damage to the 
motor in order to the maintenance to reduce the power losses. 
Keywords: induction motor, diagnosing, broken rotor bars. 

1. บทนํา 
ปัจจุบนัมอเตอร์เหน่ียวนาํถูกใชง้านอยา่งแพร่หลาย ทั้งในอุตสาหกรรม

และในครัวเรือน เน่ืองจากมอเตอร์เป็นอุปกรณ์ท่ีสําคญัในการเปล่ียน
พลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานกลในรูปแบบของการหมุน เพื่อช่วยอาํนวย
ความสะดวกต่างๆ แต่บ่อยคร้ังท่ีมอเตอร์ได้รับความเสียหายโดยไม่
สามารถตรวจพบความเสียหายนั้นได ้ทาํใหม้อเตอร์เกิดกาํลงัไฟฟ้าสูญเสีย
เพิ่มข้ึน และใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยา่งส้ินเปล้ือง 
การประหยดัพลงังานไฟฟ้าและการใชพ้ลงังานไฟฟ้าให้คุม้ค่าเป็นส่ิงท่ี

จาํเป็นมากในปัจจุบนั เน่ืองจากการไดม้าในรูปแบบของพลงังานไฟฟ้า
ส่วนใหญ่ตอ้งใชพ้ลงังานจากปิโตรเลียม เช่น ก๊าซธรรมชาติ, นํ้ามนั และ
ถ่านหิน เรียกวา่เช้ือเพลิงฟอสซิล เกิดจากการทบัถมของซากพืช ซากสัตว์
ในอดีต และเป็นพลงังานใชแ้ลว้หมดไป 
ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงเสนอวิธีการวินิจฉัยความผิดปกติเน่ืองจากตวันํา     

โรเตอร์แตกด้วยสเปคตรัมกระแสสเตเตอร์เพื่อการตรวจสอบความ
เสียหายนาํไปสู่การบาํรุงรักษาเพื่อลดการสูญเสียของกาํลงัไฟฟ้า 

2. การวเิคราะห์กาํลงัไฟฟ้าของมอเตอร์เหน่ียวนํา 1 เฟส 
เม่ือพิจารณาผงัการไหลของกาํลงัไฟฟ้า (Power-Flow) สําหรับ 

มอเตอร์เหน่ียวนาํ 1 เฟส ดงัรูปท่ี 1 เม่ือกาํหนดให ้[1] 

inP  คือ กาํลงัไฟฟ้าอินพตุท่ีจ่ายเขา้ขดลวดสเตเตอร์ของ 
มอเตอร์ (Input Power) 

AGP  คือ กาํลงัไฟฟ้าในช่องอากาศ (Air-gap Power) 

convP  คือ กาํลงักลท่ีเกิดข้ึนกบัโรเตอร์ 

outP  คือ กาํลงัเอาทพ์ตุท่ีเพลาของโรเตอร์ (Output Power) 
อยา่งไรกต็าม กาํลงัไฟฟ้าในช่องอากาศจะเกิดข้ึนจากเส้นแรงแม่เหลก็

สองทิศทางคือ ทิศทางปกติ (F) และทิศทางตรงกนัขา้ม (B) ดงันั้น AGP  
จึงหาไดจ้ากสมการ 

 
2
1,( ) (0.5 )FAG FP I R=     (1) 

 
2
1,( ) (0.5 )BAG BP I R=     (2) 

 

cosinP VI θ=
outP

AGP convP

 
 
 

รูปที ่1. ผงัการไหลของพลงังานในมอเตอร์เหน่ียวนาํ 1 เฟส 
 

กาํลงัไฟฟ้าท่ีช่องอากาศมี 2 ทิศทาง ดงันั้นกาํลงัไฟฟ้าท่ีช่องอากาศ
รวม คือ ผลต่างของกาํลงัไฟฟ้าในสมการ (1) และ (2) ดงัน้ี 

 

( ) ( )AG AG F AG BP P P= −          (3) 

Copper Losses 
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เม่ือกาํหนดให ้ RCLP  คือกาํลงัสูญเสียในขดลวดของโรเตอร์ ดงันั้น 
 

( ) ( )RCL RCL F RCL BP P P= −   (4) 
 

แต่                             ( ) ( )RCL F AG FP sP=                                    (5) 
 

และ                          ( ) ( )(2 )RCL B AG BP s P= −                          (6) 
 

กําลังทางกลท่ีเกิดข้ึนกับโรเตอร์มีความสัมพันธ์กับทอร์คและ
ความเร็วของมอเตอร์ ดงันั้น 

 

conv mindP τ ω=         (7) 
 

แต่                                (1 )m syncsω ω= −                                  (8) 
 

จากสมการ                       AG
ind

sync

Pτ ω=                                        (9) 

 

ดงันั้น                             (1 )conv AGP s P= −                             (10) 
 

สามารถคาํนวณหาค่ากาํลงัเอาทพ์ตุ (Output Power) ไดด้งัสมการ 
 

( )out conv rot conv core straymechP P P P P P P= − = − + +     (11) 
 

เม่ือทราบค่ากาํลงัเอาทพ์ุตของมอเตอร์และค่าความเร็วเชิงมุมมอเตอร์
แลว้ สามารถคาํนวณหาค่าแรงบิดท่ีเพลาโรเตอร์ (Shaft Torque or Load -
Torque) ไดจ้ากสมการ 

 

out
shaft

m

Pτ ω=                                        (12) 

 

หลงัจากทราบค่ากาํลงัอินพุต และกาํลงัเอาทพ์ุตของมอเตอร์ สามารถ
คาํนวณหาค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ (Efficiency: η ) ไดด้งัสมการ 

 

out

in

P
Pη =                                         (13) 

 

3. การวนิิจฉัยตวันําโรเตอร์แตกด้วยสเปคตรัมกระแสสเตเตอร์ 
การทดลองการตรวจจบัความเสียหายของแท่งตวันาํโรเตอร์แตกหัก

ในเคร่ืองจักรกลไฟฟ้าอินดักชั่น ใช้วิธีการวิเคราะห์สัญญาณกระแส 
(Motor Current Signature Analysis, MCSA) กล่าวคือ เม่ือเกิดกรณีแท่ง
ตัวนําผิดปกติหรือแตกหักเกิดข้ึน ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของ 
กระแสสเตเตอร์ท่ีความถ่ีตามสมการ (14) [2- 3] 

 

( )1 2sb ef ks f= ±                  (14) 
 

เม่ือ sbf  คือ ความถ่ีท่ีเกิดจากแท่งตวันาํเสียหาย, ef  คือ ความถ่ีของ
แหล่งจ่าย, s  คือ ค่าสลิปของมอเตอร์ และ 1, 2,3,...k = ค่าสลิป s  
นิยามโดยความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วทางกล mn  กับความเร็ว
ซิงโครนสั sn  

s m

s

n ns n
−=               (15) 

 

ความเร็วซิงโครนสั sn  มีสมัพนัธ์กบัความถ่ีของแหล่งจ่าย ef  ดงัน้ี 
 

120 e
s

fn P
×=                (16) 

 

เม่ือ P  คือจาํนวนโพลของมอเตอร์ 
 

ในการตรวจจับสัญญาณกระแสสเตเตอร์ของมอเตอร์ได้ทําการ
ตรวจวดักระแสไฟฟ้าท่ีไหลผ่านมอเตอร์ โดยขอ้มูลของกระแสไฟฟ้าจะ
ถูกบนัทึกโดยใชอ้อสซิโลสโคป มีอตัราการสุ่ม (Sampling) 2 กิโลเฮิร์ทซ 
และไดบ้นัทึกขนาดขอ้มูลทั้งหมด 10,000 ขอ้มูล ดงันั้นค่าความละเอียด
ของความถ่ี (Frequency resolution) มีค่าเท่ากบั 0.2 เฮิร์ทซ ซ่ึงหาไดจ้าก 

 

ความละเอียดของความถ่ี  sf
N

=          (17) 

 

โดย sf  คือ ความถ่ีแซมปล้ิง (Sampling) 
N  คือ จาํนวนขอ้มูล 
ขนาดความละเอียดของความถ่ีเท่ากบั 0.2 เฮิร์ทซ เพียงพอท่ีจะคน้พบ

ฮาร์โมนิคท่ีแสดงให้เห็นถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัตวันาํโรเตอร์ของ 
มอเตอร์เหน่ียวนํา จากนั้นทาํการประมวลผลด้วยโปรแกรมแมทแล็ป 
(Matlab) และแปลงให้อยูใ่นโดเมนความถ่ี โดยใชก้ารแปลงฟูเรียร์แบบ
เร็ว (Fast Fourier -Transform: FFT) เพื่อวิเคราะห์หาสเปคตรัมความ
ผดิปกติของมอเตอร์ท่ีเกิดข้ึน 

 

4. กรณีการศึกษาทดลอง 
มอเตอร์ท่ีนาํมาใชใ้นการทดลอง คือ มอเตอร์เหน่ียวนาํ 1 เฟส ชนิด

มอเตอร์สปลิตเฟส (Split Phase Induction Motor) ในส่วนของรายละเอียด
ของมอเตอร์แสดงในตาราง 1 โดยโครงสร้างของมอเตอร์เหน่ียวนาํ 1 เฟส
แสดงในรูปท่ี 2 

 

ตารางที ่1. รายละเอียดของมอเตอร์เหน่ียวนาํท่ีใชใ้นการทดลอง 
กาํลงั 
ไฟฟ้า 
(W) 

แรงดนั 
ไฟฟ้า  
(V) 

กระแส 
ไฟฟ้า  
(A) 

ความเร็ว
รอบ  
(rpm) 

จาํนวนโพล 
มอเตอร์ 

 (P) 

จาํนวน
ตวันาํ 
โรเตอร์ 

186.5 220 2.4 1425 4 44 
 

a) b) 
 

รูปที ่2. โครงสร้างของมอเตอร์เหน่ียวนาํ 1 เฟส   a) สเตเตอร์   b) โรเตอร์ 
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ในส่วนของชุดอุปกรณ์ในการทดลองเพื่อตรวจสอบความ
เสียหายของตวันาํโรเตอร์แตก ประกอบดว้ย 8 ส่วนหลกั คือ แหล่งจ่าย
ไฟฟ้า (Power Supply), โพรบวดักระแส (Current Probe), ชุดปรับโหลด
ของมอเตอร์ (Electrodynamometer), เคร่ืองวดัความเร็วรอบ (Hand- 
Tachometer), มอเตอร์เหน่ียวนาํ (Induction Motor), ออสซิโลสโคป 
(oscilloscope), คอมพิวเตอร์ (Computer),  และชุดวดักาํลงัไฟฟ้า (Power- 
Analyzer), ดงัแสดงในรูปท่ี 3 

 
 

 
 

 
 

รูปที ่3. ชุดอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดลองมอเตอร์ 
 

รูปท่ี 4 แสดงรูปถ่ายโรเตอร์ของมอเตอร์เหน่ียวนาํท่ีใชใ้นการทดลอง
จะประกอบดว้ยตวันาํโรเตอร์ปกติ และตวันาํโรเตอร์แตกในลกัษณะท่ี
ติดกนั เพื่อทาํการวดัค่ากาํลงัไฟฟ้าของมอเตอร์เหน่ียวนาํในแต่ละกรณี 
พร้อมการตรวจจบัสเปคตรัมกระแสสเตเตอร์เพื่อทาํการวินิจฉัยความ
ผดิปกติท่ีจะเกิดข้ึนของมอเตอร์ 

 

    
a) b) c) d) 

    
e) f) g) h) 

 

รูปที ่4. โรเตอร์ของมอเตอร์เหน่ียวนาํ 1 เฟส ท่ีใชใ้นการทดลอง   
a) โรเตอร์ปกติ  b) 1 ตวันาํแตก   c) 2 ตวันาํแตก   d) 3 ตวันาํแตก   
e) 4 ตวันาํแตก   f) 5 ตวันาํแตก   g) 6 ตวันาํแตก   h) 7 ตวันาํแตก 

 
 

5. ผลการทดลอง 
ผลการทดลองจะแสดงกรณีศึกษาของตวันาํโรเตอร์แตก และตวันาํ 

โรเตอร์ปกติรวมกนั 8 กรณี ซ่ึงจะแบ่งผลการทดลองออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

5.1 ผลการทดลองการวนิิจฉัยตวันําโรเตอร์แตกด้วยสเปคตรัม 
กระแสสเตเตอร์ 
การวินิจฉัยตวันาํโรเตอร์แตกดว้ยสเปคตรัมกระแสสเตเตอร์เป็นวิธีท่ี

ง่ายและสะดวกในการตรวจสอบความผิดปกติเน่ืองจากไม่ต้องถอด
ช้ินส่วนของอุปกรณ์มอเตอร์ หรือต่ออุปกรณ์เขา้ไปให้เกิดความยุ่งยาก
ในขณะทาํงาน เพียงแต่ใช้สัญญาณกระแสสเตเตอร์มาแปลงให้อยู่ใน
โดเมนความถ่ี ดงัรูปท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบสเปคตรัมกระแสสเตเตอร์
เ ม่ือตัวนําโรเตอร์แตก  พบว่าสัญญาณกระแสในตําแหน่งความถ่ี 

( )1 2 eks f±  ท่ีได้ทํานายตามสมการ  (14) สามารถตรวจสอบความ
เสียหายไดเ้พื่อนาํไปสู่การซ่อมบาํรุง  
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g) h) 

รูปที ่5. สเปคตรัมกระแสสเตเตอร์ของมอเตอร์เหน่ียวนาํ 1 เฟส  
a) โรเตอร์ปกติ  b) 1 ตวันาํแตก   c) 2 ตวันาํแตก   d) 3 ตวันาํแตก   
e) 4 ตวันาํแตก   f) 5 ตวันาํแตก   g) 6 ตวันาํแตก   h) 7 ตวันาํแตก 

Power Supply 

Computer 

Oscilloscope 

Hand 
Tachomete

Current Probe  Induction Motor

Electro
dynamometer 

Power Analyzer 

 (1 2 ) es f− (1 2 ) es f+

(1 2 ) es f− (1 2 ) es f+  (1 2 ) es f− (1 2 ) es f+

(1 2 ) es f− (1 2 ) es f+  (1 2 ) es f− (1 2 ) es f+

(1 2 ) es f− (1 2 ) es f+  (1 2 ) es f− (1 2 ) es f+

 ( )1 4 es f+  ( )1 4 es f−

Noise Noise 

Noise Noise 

Noise 
Noise 

Noise 
Noise 

 ( )1 4 es f− ( )1 4 es f+
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5.2 ผลการทดลองการสูญเสียของกําลังไฟฟ้าเน่ืองจากตัวนํา   
โรเตอร์แตก 

โดยทั่วไปมอเตอร์เหน่ียวนําเม่ือได้รับกาํลงัไฟฟ้าอินพุตจะมีการ
สูญเสียกาํลงัไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ เช่น การสูญเสียจากขดลวด(Copper - 
Losses), การสูญเสียจากการหมุน (Rotation Losses) จนไดก้าํลงัเอาตพ์ุต
ในรูปพลงังานงานทางกลท่ีขบัโหลด ถา้เกิดความเสียหายต่อตวันาํโรเตอร์
จะส่งผลให้กาํลงัไฟฟ้าสูญเสียสูงข้ึน และทาํให้กาํลงัไฟฟ้าอินพุตเพิ่มข้ึน
เน่ืองจากมอเตอร์เหน่ียวนําตอ้งการกาํลงัเอาต์พุตขบัโหลดเท่าเดิม ดัง
ตารางท่ี 2 แสดงกาํลงัไฟฟ้าของมอเตอร์เม่ือตวันาํโรเตอร์แตกขบัโหลด 
1.34 [Nm] 

 

ตารางที ่2. กาํลงัไฟฟ้าของมอเตอร์เม่ือตวันาํโรเตอร์แตกท่ีพิกดัโหลด 
จาํนวน
ตวันาํ 

โรเตอร์แตก 

กาํลงัไฟฟ้า 
อินพตุ  
[W] 

กาํลงัไฟฟ้า 
สูญเสีย 

 [W] 

กาํลงัไฟฟ้าอินพตุท่ีเพิ่มข้ึน 
วตัต ์
 [W] 

เปอร์เซ็นต ์
(%) 

0 364 164 - - 
1 373 173 9 2.5% 
2 376 178 12 3.3% 
3 382 184 18 4.9% 
4 388 191 24 6.6% 
5 394 198 30 8.2% 
6 409 215 45 12.4% 
7 417 224 53 14.6% 

 

รูปท่ี 6 แสดงการเปรียบเทียบการสูญเสียกาํลงัไฟฟ้าเม่ือตวันาํโรเตอร์
แตกท่ีพิกดัโหลดในรูปของ การสูญเสียเน่ืองจากขดลวด, การสูญเสีย
เน่ืองจากการหมุน พบว่ากําลังไฟฟ้าสูญเสียสูงข้ึนเม่ือจํานวนตัวนํา 
โรเตอร์แตกเพิ่มข้ึน ส่งผลให้แรงบิดท่ีขบัโหลด และประสิทธิภาพของ
มอเตอร์ลดลงดงัแสดงในรูปท่ี 7 และรูปท่ี 8 ตามลาํดบั 
 

 
 

รูปที ่6. กาํลงัไฟฟ้าสูญเสียของมอเตอร์เม่ือตวันาํโรเตอร์แตกท่ีพิกดัโหลด 
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รูปที ่7. การเปรียบเทียบทอร์คของมอเตอร์เม่ือตวันาํโรเตอร์แตก 
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รูปที ่8. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของมอเตอร์เม่ือตวันาํโรเตอร์แตก 
 

6. สรุป 
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัตวันาํโรเตอร์แตกจะทาํให้เกิดกาํลงัไฟฟ้า

สูญเสียเพิ่มข้ึน ส่งผลให้กาํลงัไฟฟ้าอินพุตสูงข้ึนตาม ก่อให้เกิดการใช้
พลังงานไฟฟ้าเพิ่มข้ึนด้วย ดังนั้ นการวินิจฉัยตัวนําโรเตอร์แตกด้วย
สเปคตรัมกระแสสเตเตอร์สามารถตรวจสอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนได้
อยา่งชดัเจนและไม่ยุง่ยาก นาํไปสู่การซ่อมบาํรุงรักษามอเตอร์เพื่อลดการ
สูญเสีญของกาํลงัไฟฟ้า 
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บทคดัย่อ 
ระบบจัดเกบ็และสื*อสารข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS)  คือระบบที*

ใช้ในการจัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์ และรับ-ส่งข้อมูลภาพ ใน
รูปแบบ Digital PACS ใช้การจัดการรับส่งข้อมูลผ่านทางระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์โดยการส่งภาพข้อมูลตามมาตราฐาน DICOM ดังนัIนงานวิจัย
นีI จึ ง ไ ด้ พั ฒน าระ บบ ก าร จัด เต รี ยมข้ อมู ล ภา พท างก าร แ พท ย์ ขึIน 
กระบวนการของระบบเริ*มจากการนาํสัญญาณภาพจากเครื* องอัลตร้าซาวด์
, และเครื* องถ่ายภาพตา ทาํการบันทึกภาพแบบ single frame และ multi 
frame จากนัIนทาํการแปลงภาพถ่ายทางการแพทย์ในรูปแบบ .BMP หรือ 
.JPEG ให้เป็นรูปแบบข้อมูลตามมาตรฐาน DICOM และส่งข้อมูลภาพ 
DICOM จัดเก็บใน PACS server ซึ* งจากผลการทดลองสามารถทาํการ
สื*อสารข้อมูลภาพทางการแพทย์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้  

 

คาํสําคญั : ระบบจดัเก็บและสื�อสารขอ้มูลภาพทางการแพทย,์ ภาพไดคอม 
(DICOM) 
 

Abstract 
Picture archiving and communication system (PACS) is used to 

archive medical images and send image data format in digital PACS, 
Which is used to manage data transmission via a computer network by 
sending the image data as the standard DICOM. This paper developed 
preparation medical image system. The system can record the image 
signal from ultrasound, and fundus sent to the display unit in the single 
frame and multi frame image modes. The later convert medical images 
in .BMP or .JPEG into standard DICOM format and sent to archive 
PACS server. The resulting can be medical image archiving 
and computer communication. 

Keywords: PACS, DICOM  

@. บทนํา 
จากปัญหาความหลากหลายในการจดัเก็บภาพทางการแพทย ์ อนั

เนื�องมาจากเครื�องมือแพทยที์�มีผูผ้ลิตที�หลากหลายและมีมาตรฐานในการ
เก็บและบนัทึกขอ้มูลทางการแพทยที์�ต่างกนั ก่อให้เกิดปัญหาอยา่งมากใน
ระบบโทรเวช(Telemedicine) เมื�อมีการแลกเปลี�ยนขอ้มูลกันระหว่าง
โรงพยาบาล ในอดีตนั�นภาพในทางการแพทยที์�ไดจ้ากเครื�องมือทางรังสี
วิทยาต่างๆ เช่น เครื�องถ่ายภาพกาํทอนแม่เหล็ก(Magnetic Resonance 
Imaging, MRI) เครื�องเอกซเรยค์อมพิวเตอร์(Computed Tomography, CT) 

และเครื�องอลัตราซาวด์ (Ultrasonography, U/S) ต่างก็มีวิธีการแสดงผล
และการจดัเก็บภาพในรูปแบบที�แตกต่างกนัไปขึ�นอยู่กบัผูผ้ลิตเครื� องมือ
นั�น การแลกเปลี�ยนขอ้มูลระหวา่งเครื�องมือต่างผูผ้ลิตกนัไม่สามารถทาํได้
โดยสะดวก ปัจจุบนัจึงไดมี้การกาํหนดมาตรฐาน DICOM ขึ�นสาํหรับ
เครื�องมือแพทย ์เพื�อใชเ้ป็นมาตรฐานกลางสาํหรับการแลกเปลี�ยนภาพโดย
ไม่ขึ�นกับผูผ้ลิต ถึงแม้ว่าเครื� องมือทางรังสีวิทยารุ่นใหม่จะสามารถให้
ขอ้มูลภาพที�ไดม้าตรฐานภาพทางการแพทยแ์ลว้ก็ตาม แต่ในประเทศไทย
ยงัมีเครื� องมือทางรังสีวิทยารุ่นเก่าที�ไม่ได้รองรับมาตรฐานนี� อยู่อีกเป็น
จาํนวนมาก หากสามารถทาํให้ขอ้มูลที�อยูใ่นรูปแบบเก่าให้เขา้สู่รูปแบบ
ขอ้มูลมาตรฐานนี�  ก็สามารถนาํขอ้มูลจากเครื� องมือรุ่นเก่าเหล่านั�นเขา้สู่
ระบบการสื�อสารภาพรังสีการแพทย ์อนัเชื�อมโยงไปยงัการใช้งานร่วมกบั
ระบบโทรเวชได ้ส่งผลให้เปนการเพิ�มประสิทธิภาพในการให้บริการของ
เครื� องมือแพทยที์�มีอยู่ และสามารถประหยดังบประมาณในการจดัซื� อ
เครื�องมือรุ่นใหม่ลงได ้
 

2. วธีิการดาํเนินการวจิยั 
วิธีการดําเนินงานวิจัยการจัดเตรียมข้อมูลภาพทางการแพทย์เพื�อ

จดัเก็บในระบบ PACS สามารถแบ่งส่วนการดาํเนินการเป็น i ส่วน คือ 
ส่วนที�หนึ� งเป็นการบนัทึกภาพซึ�งทาํหนา้ที�เชื�อมต่อกบัอุปกรณ์จบัสัญญาณ
ภาพ ส่วนที� 2 จดัเก็บขอ้มูลภาพที�ได,้ ขอ้มูลผูป่้วย, ขอ้มูลบุคลากรทาง
การแพทย ์และขอ้มูลการตรวจวินิจฉยั เพื�อแปลงขอ้มูลให้เขา้สู่ขอ้มูลแบบ
ไดคอม 

2.1 การจบัภาพผ่านอุปกรณ์จบัสัญญาณภาพ 
งานวิจยันี� ทาํการจดัเก็บข้อมูลภาพ โดยการเลือกที�จะทาํการจดัเก็บ

ขอ้มูลภาพจากสัญญาณวีดีโอ ซึ� งเป็นสัญญาณอะนาลอก โดยใช้อุปกรณ์
จบัสัญญาณภาพ (Video Capture Card) รุ่น AverMedia EZMaker SDK 
Express Cpiq การพฒันาโปรแกรมควบคุมการจบัภาพผ่านอุปกรณ์รับ
สัญญาณภาพ จะดําเนินการผ่านวินโดวส์คลาส AVICap (AVICAP 
Windows Class) ซึ� งทาํหน้าที�เป็นอินเตอรเฟสระหว่างแอพพลิเคชั�น 
(Appilcation) กบัดีไวซ์ไดร์ฟเวอร์ (Device Driver) เพื�อควบคุมการทาํงาน
ของอุปกรณ์รับสญัญาณภาพ ให้ดาํเนินการบนัทึกสัญญาณภาพไดท้ั�งภาพ
เดี�ยวและภาพชุด โดยใช้โปรแกรม MATLAB ในการสร้างแอพพลิเคชั�น 
ซึ� งเครื� องมือที�ได้ทาํการจบัภาพนั�นได้ใช้เครื� องมือในสาขาวิศวกรรมชีว
การแพทย ์ มหาวิทยาลยัรังสิต โดยทาํการจบัภาพจากเครื� อง Ultrasound 
และเครื� อง Fundus โปรแกรมสามารถทาํการจดัเก็บข้อมูลภาพจาก
สัญญาณวีดีโอโดยมีค่าความละเอียด  640×480 จดัเก็บในแบบภาพเฟรม
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เดียว หรือ ภาพเฟรมต่อเนื�องดว้ยอตัรา 30 ภาพต่อวินาที แบบวินโดวล์บิต
แมพไฟลที์�มีส่วนขยายของไฟลเ์ป็น .BMP 

 

2.2 การแปลงข้อมูลให้เข้าสู่โครงสร้างข้อมูลแบบไดคอม 
การแปลงขอ้มูลใหอยูใ่นโครงสร้างขอ้มูลแบบ DICOM มีขั�นตอนดงั

รูปที� 1 
 

 
 

รูปที� 1. ขั�นตอนการแปลงขอ้มูลให้อยูใ่นโครงสร้างขอ้มูลแบบ  
DICOM 

 

จากรูปที� 1 เริ�มจากนาํภาพที�ไดจ้ากกระบวนการจบัสัญญาณภาพแยก
ขอ้มูลออกเป็นประเภท คือ ขอ้มูลที�เป็นตวัอกัษร และขอ้มูลภาพ จากนั�น
ทาํการเพิ�มขอ้มูลของผูป่้วยที�สาํคญั เช่น ขอ้มูลผูป่้วย, ขอ้มูลบุคลากรทาง
การแพทย ์และข้อมูลการตรวจวินิจฉัย ต่อไปทาํการจดัข้อมูลที�มีเข้าสู่
แบบจาํลองขอ้มูล ซึ� งเป็นการนาํขอ้มูลตวัอกัษรที�ทาํการถอดรหัสไดจ้าก
ขั�นตอนแรก หรือจากการนาํเขา้มาใหม่ไปทาํการจดัลง ให้ตรงตามรูปแบบ
ของแบบจาํลองขอ้มูล DICOM โดยการส่งค่าหมายเลขประจาํและขอ้มูล
เข้าไปในโมดูลการเข้ารหัสตามลาํดับของหมายเลขประจาํจนครบ ซึ� ง
โมดูล สําหรับขอ้มูลภาพจะอยู่เป็นขอ้มูลลาํดบัสุดท้าย จากนั�นทาํการ
จดัเก็บขอ้มูลไปเขา้รหัสออกมาเป็น Data Element โดยสมบูรณ์ ซึ� งแต่ละ 
Data Element ประกอบดว้ย Tag ซึ� งเป็นหมายเลขประจาํ VR ชื�อประจาํ
หมายเลข Value length ความยาวของขอ้มูล และ Value field เป็นขอ้มูล 
ดงัแสดงในรูปที� 2 และรูปที� 3 

 

 
 

รูปที� 2. Data Element ของขอ้มูลแบบ DICOM 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที� 3. Data Element ของขอ้มูลแบบ DICOM 

 

3. ผลการทดลอง 
การทดลองโดยทาํการจบัสัญญาณภาพจากเครื�อง Fundus จากนั�นนาํ

ภาพที�ไดที้�เป็น .bmp ทาํการแปลงภาพให้เป็นขอ้มูลตามมาตรฐานไดคอม 
.dcm โดยหน่างต่างการแสดงผลแสดงดงัรูปที� 4 ซึ� งขั�นแรกทาํการจบั
สญัญาณภาพจากนั�นจะแสดงภาพที�หน้าต่าง  แลว้ทาํการกรอกขอ้มูลของ
ผูป่้วยเพื�อทาํการแปลงเป็นขอ้มูล DICOM จากนั�นจดัเก็บภาพในระบบ 
PACS เมื�อเปิดภาพโดยใช ้DICOM Viewer จะแสดงผลไดด้งัรูปที� 5 

 

 
 

รูปที� 4. หนา้ต่างการติดต่อกบัผูใ้ชง้านของเครื�อง Fundus 

 

 
 

รูปที� 5. ขอ้มูลภาพตามมาตรฐานไดคอมจากเครื�อง Fundus 
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รูปที� 6. รายละเอียดของขอ้มูลตามมาตรฐาน DICOM จากเครื�อง Fundus 
 

รูปที� 6 แสดงรายละเอียดของขอ้มูลภาพตามมาตรฐาน DICOM จาก
เครื�อง Fundus 

 
 
 
 

สาํหรับผลการทดลองที�ไดจ้ากเครื� อง Ultrasound ทาํการจดัเก็บภาพ
ในแบบ ภาพเฟรมต่อเนื�องดว้ยอตัรา 30 ภาพต่อวินาที ซึ� งในรูปที� 7 แสดง
หน้าต่างการติดต่อกับผูใ้ช้งาน และรูปที� 8 แสดงการเปิดภาพโดยใช ้
DICOM Viewer  
 

 

 
 

รูปที� 7. หนา้ต่างการติดต่อกบัผูใ้ชง้านของเครื�อง Ultrasound 

 

 
 

รูปที� 8. ขอ้มูลภาพตามมาตรฐานไดคอมจากเครื�อง Ultrasound 
 

4. สรุป 
การควบคุมการจับภาพผ่านอุปกรณ์จับสัญญาณภาพ โปรแกรม

สามารถติดต่อกบัฮาร์ดแวร์นาํสญัญาณวีดีโอ และทาํการจดัเก็บขอ้มูลภาพ
จากสัญญาณวีดีโอ แบบเฟรมเดียว, แบบเฟรมต่อเนื�องดว้ยอตัรา 30 ภาพ
ต่อวินาที ในรูปแบบวินโดวล์บิตแมพไฟล์ที�มีส่วนขยายของไฟล์เป็น 
.BMP ได ้และการแปลงภาพเขา้สู่รูปแบบ DICOM เมื�อทาํการบนัทึกและ
จดัเก็บในระบบ PACS สามารถเปิดภาพโดยใช้ DICOM Viewer โดยภาพ
ไม่มีการเปลี�ยนแปลงหรือผิดเพี�ยน 

 

5. กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคุณสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย ์ ภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต ที�ให้ความสนบัสนุน 
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Fabrication of Microparts using X-ray Lithography with Synchrotron Radiation 
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บทคดัย่อ 

บทความนีน้าํเสนอกระบวนการสร้างชิน้ส่วนจุลภาคด้วยเทคนิคเอกซ์
เรย์ลิโธกราฟีจากเคร่ืองกาํเนิดแสงซินโครตรอน ชิ้นส่วนจุลภาคสัดส่วน
สูงท่ีเป็นพอลิเมอร์ไวแสงสามารถถูกสร้างขึ้นมาได้โดยตรงจากการ
ถ่ายทอดลวยลาดด้วยรังสีเอกซ์ซ่ึงทาํให้ชิ้นส่วนมีความและเอียดสูงและมี
โครงสร้างเป็นผนังแนวด่ิง  ชิ้นส่วนจุลภาคเหล่านี้สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้เป็นกลไกในระบบนาฬิกา มอเตอร์ความละเอียดสูงและ
แม่พิมพ์จุลภาคในอุตสาหกรรม นอกจากนี ้เอกซ์เรย์ลิโธกราฟียังนาํเสนอ
กระบวนการผลิตซํ้าของชิ้นส่วนจุลภาคซ่ึงถูกใช้อย่างแพร่หลายในการ
ผลิตชิ้นส่วนโลหะจํานวนมาก ผลการทดลองยังได้นําเสนอถึงการ
เปล่ียนแปลงของโครงสร้างท่ีถูกสาํเนาขึน้ว่ามีความคลาดเคล่ือนน้อยกว่า 
1% ซ่ึงช่วยยืนยันความน่าเช่ือถือของการผลิต รวมถึงยังเป็นวิธีการผลิต
แม่พิมพ์และชิน้ส่วนจุลภาคต้นทุนตํา่ในการผลิตจาํนวนมากอีกด้วย 

Abstract 
This paper presents a fabrication process of microparts based on 

standard X-ray lithography with synchrotron radiation. High aspect 
ratio microstructures made of photoresist or a light-sensitive polymer 
can be constructed on a substrate with a direct X-ray lithography which 
provides vertical sidewall for high precision microparts. The microparts 
can be applied in mechanisms of watches, high precision micromotors as 
well as micromolding systems. Moreover, the X-ray lithography offers a 
reproduction process of X-ray LIGA which has been widely used in 
batch fabrication of metallic microparts. The key geometric dimensional 
changes throughout the process were less than 1% which obviously 
confirmed the reliability of the reproduction using X-ray LIGA 
technology. The proposed method offers the rapid replication of 
micromolds and microparts in low-cost mass production. 

Keywords: X-ray lithography, synchrotron radiation, microparts 

1. Introduction 
Micromachining technology has been growing rapidly based on 

requirement of human life, especially for electronic instrumentation and 
technology. The mechanism inside them is microparts which are 
assembled together in a unit to provide various multifunctions. The 
dimension of microstructures has been decreased to correspond with 

complex mechanical system. They have to be quickly fabricated with 
high precision in low-cost mass production which can be both plastic 
and metal. Nowadays, there are 5 methods which have been used to 
fabricate microstructures or microparts feed into the market. First is 
mechanical method which is always performed with high speed rotation 
of a bit and controlled by computer numerical control (CNC) system in 
multiple axes. This method can be used to support 3D structure based on 
programming design. Second is laser machining which works with a 
high-power laser at the material to be cut, resulting in melting, burning, 
vaporizing away or blowing of material. Third is electro-discharge-
machining (EDM) which uses very small electrode applied by high 
voltage to remove material with sparking between electrodes. Both of 
them, EDM electrode and material, are electrodes which are separated by 
dielectric liquid. Fourth is water jet which uses a very high-pressure jet 
of water or a mixture of water and an abrasive substance to cut a wide 
variety of materials. Waterjet cutting is often used to fabricate 
microparts when the materials are sensitive to the high temperatures 
generated by other methods. Finally is photolithography or optical 
lithography which uses light to transfer a geometric pattern from a 
photomask to a photoresist on a substrate. After chemical treatment, the 
pattern of microparts is developed and can be used to form metallic 
microparts using electroforming method. 

However, most of micromachining methods except 
photolithography destroy material during fabrication which encounter 
with the limitation of material physics, especially for stress and phase 
changing in material. Therefore, the smallest dimension which can be 
performed by EDM, the best of SARIX micromachining, is 20 
micrometers with a high precision of 2 micrometers. For 
photolithography, this is different from other methods because it is based 
on integrated circuit fabrication which the microstructures are grown on 
a wafer substrate instead of cutting them. Photoresist is a key material 
which absorbs the light energy pass through the pattern of photomask, 
resulting in soluble or insoluble in the photoresist developer. At the 
present time, there are 5 techniques of photolithography generally used 
to create microstructures as shown in Table 1 [1]. 
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Table 1. Comparison of photolithography techniques [1] 

Technique 
Potential 
sub-100 

nm  

Facility 
availability 

High 
volume 

production  

3D 
capability 

General 
Photo-

lithography 
Possibly 

Widespread 
use in 

industry 
Yes No 

UV 
lithography 

Yes: 
depend 
on mask 

Scare Yes Yes 

X-ray 
lithography 

Yes: 
depend 
on mask 

Scare and 
expensive 

Yes Yes 

Electron 
beam 

writing 
Yes 

Medium 
availability 

No No 

High 
energy ion 

beam 
Yes Very scare No Yes 

This paper presents microparts fabrication method which based on 
X-ray lithography process from synchrotron light. High intensity of X-
ray beam creates vertical sidewall microstructures based on batch 
fabrication and applied to reproduce microparts using LIGA technology 
[2]. The key geometric dimensional changes throughout the process were 
less than 1% which obviously confirmed the reliability of the 
reproduction using X-ray LIGA technology. The proposed method offers 
the rapid replication of micromolds and microparts in low-cost mass 
production. 

2. X-ray Lithography and X-ray LIGA 
  X-ray LIGA is the German acronym for the replication process 

which consists of X-ray lithography (X-ray lithograpie), electroplating 
(galvanoformung), and molding (abformung). Figure 1 demonstrates the 
basic LIGA process which starts by X-ray exposure onto thick 
photoresist film as shown in Fig. 1(a). After development to arrive at 
three-dimensional photoresist structure as shown in Fig. 1(b), the metal 
is subsequently filled by electroforming as shown in Fig. 1(c). 
Photoresist is then removed, resulting in freestanding metallic 
microstructures as shown in Fig. 1(d).  Output of this step can be both 
microparts and micromold insert which are employed as a master mold 
in rapid replication process of hot embossing, injection molding [3], and 
polymer casting. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

   
(d) 
 

Figure 1. X-ray LIGA fabrication process. 

3. Metallic Microparts Fabrication using X-ray LIGA 
The basic process of X-ray lithography is slightly different from 

other photolithography techniques because X-ray radiation can pass 
through thin membrane and absorb inside material as shown in Fig. 2. To 
define exposure patterns into photoresist, X-ray mask which consists of 
absorber pattern, pattern carrier, and handle ring as shown in Fig. 3 was 
placed in front of photoresist during X-ray exposure. Material with low 
atomic number and low densities such as graphite and Mylar (PET) were 
used to make X-ray mask membrane. For the absorber pattern, the 
material must efficiently absorb X-ray irradiation to provide image 
contrast on the photoresist. Materials with high atomic number and high 
density such as gold (Au) and silver (Ag) were employed in this role [4]. 

 
Figure 2. Radiation spectrum at the beam energy of 1.2 GeV. 

 

X-ray radiation 

Electroforming Electroforming 

Micromold insert Micropart 

X-ray exposure 

Development 
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Figure 3. Components of X-ray mask. 

After X-ray exposure, a sample coated with photoresist was 
chemical-treated in development process to remove unexposure area 
from substrate, leaving exposure area as high aspect ratio 
microstructures as shown in Fig. 4(a). In case of metallic microparts, 
photoresist was exposed and developed as micromolds for metal filling 
using electroforming as shown in Fig. 4(b). Overplated metals were then 
polished to obtain the final thickness as shown in Fig. 4(c). Photoresist 
molds were next respectively removed by chemical treatment and 
plasma etching, leaving metallic microparts on the substrate as shown in 
Fig. 4(d). Finally, metallic microparts were released from the substrate 
as shown in Fig. 4(e). 

   
(a) 

   
(b) 

   
(c) 

 

   
(d)   (e) 

Figure 4. Fabrication sequences of metallic microparts. 

The metallic microparts were measured the key geometric 
dimensions for 5 positions by using the Olympus Stream Digital Image 
Solutions as shown in Fig. 5. The key geometric dimensional changes 
throughout the process were less than 1% which obviously confirmed the 
reliability of X-ray LIGA technology. Furthermore, X-ray LIGA can be 
applied in creation of other metallic materials such as copper, silver, and 
gold based on electroforming process as shown in Fig. 6. In case of 
complicated microstructures such as multilayer microparts, X-ray 
lithography with multi-coating photoresist can offer 3 layers 
microstructures by multiple X-ray exposure as shown in Fig. 7. To create 
these complicated structures, they require 3 X-ray masks for exposure 
and development. 

 
Figure 5. Photomicrographs of key geometric dimensions of microgear. 

  
(a)   (b) 

Figure 6. Metallic microparts (a) copper and (b) nickel. 
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Figure 7.  Complicated 3 layers microstructures. 

However, X-ray lithography cannot be used to support free form 
structure because synchrotron light passes directly into photoresist with a 
very small divergence. To improve this technique as much as possible, 
multi-axis X-ray exposure could be applied on scanner by controlling of 
exposure angle and rotation speed during scanning. 

4. Conclusion 
X-ray radiation from synchrotron light was applied to create high 

precision microstructures based on photolithography process. The key 
material was photoresist which interacted with X-ray radiation and 
formed itself as structures after chemical treatment. By controlling of 
exposure energy and thickness, microparts made of photoresist could be 
easily fabricated using direct X-ray lithography. In case of metallic 
microparts, photoresist was exposed to form as micromolds and filled 
with desired metals by electroforming method. Complicated 
microstructures, moreover, can be constructed by multi-coating and X-
ray exposure through X-ray masks.  The key geometric dimensional 
changes throughout the process were less than 1% which obviously 
confirmed the reliability of the reproduction using X-ray LIGA 
technology. The proposed method offers the rapid replication of 
micromolds and microparts in low-cost mass production. 
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บทคดัย่อ 
     ปัญหาเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีส่วนใหญ่เกิดจากการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้ัน นับเป็นปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ี
ส าคัญ  จุลสาหร่ายน้ันสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ โดย
สาหร่ายสามารถใช้ก๊าซเหล่านีเ้ป็นแหล่งคาร์บอน     การศึกษาในคร้ังนีไ้ด้
ศึกษาประสิทธิภาพของการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสาหร่าย โดย
ท าการเลีย้งสาหร่ายสไปรูลินาในถังปฏิกิริยา    พืน้ท่ีท าการ 5 ลิตร ด้วย
อาหารสูตร  Zarrouk    ให้อากาศตลอดเวลาในชุดควบคุม และชุดการ
ทดลองท่ีเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (99%)  ท่ีอัตราการไหล 0.1 vvm 
และ 0.3 vvm หลังจากเพาะเลีย้งเป็นเวลา 17 วัน พบว่าชุดการทดลองท่ีเติม
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีอัตราการไหล 0.1 vvm  มีค่าอัตราการ
เจริญเติบโตจ าเพาะสูงสุดเท่ากับ 0.67 ต่อวัน  ค่าน า้หนักแห้งสูงสุด 5.3 
กรัมต่อลิตร   และค่า  OD560  สูงสุด 3.50  ประสิทธิภาพในการลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉล่ีย 97.10±0.74%  และ 90.68±1.77%  ท่ีอัตรา
การไหลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 0.1 vvm และ 0.3 vvm  ตามล าดับ  

Abstract 
     The problem of climate change arising mainly from CO2 emission is 
critical environmental   issue.  In this study, the propose of carbon 
dioxide  reduction; carbon dioxide was use as carbon source for 
microalgae cultivation.  Spilurina sp. was cultivated in working volume 
5 liters bioreactor with Zarrouk’s medium under aeration with air for 
control and  air  containing  different  concentration of CO2 (99%)  at 
0.1 vvm  and 0.3 vvm for treatments.  After 17 days experiments, the 
maximum specific growth rate, biomass productivity and OD560 were 
0.67 d-1, 5.3 g/l , 3.50  with 0.1 vvm CO2 flow rate. The mean CO2 
mitigation efficiencies were 97.10±0.74% and 90.68± 1.77%  in  0.1 vvm  
and 0.3 vvm CO2 flow rate respectively. 

Keywords:  microalgae,  spirulina sp.,  carbon  dioxide,  productivity 

 
1. บทน า 
     ปัจจุบนัปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศของโลก
ยงัคงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง จึงส่งผลต่อภาวะโลกร้อน (Global 
warming)  หรือภาวะภูมิอากาศเปล่ียนแปลง (Climate change) เป็นปัญหา

ใหญ่ของโลก สังเกตไดจ้ากอุณหภูมิของโลกท่ีสูงข้ึนเร่ือย ๆ สาเหตุหลกั
ของปัญหาน้ีมาจากก๊าซเรือนกระจก  (Greenhouse gases)  โดยเฉพาะการ
เพ่ิมข้ึนของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์   ซ่ึงมีสาเหตุส าคญัมาจาก
การเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิล ได้แก่  ถ่านหิน น ้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ 
เช้ือเพลิงเหล่าน้ีนิยมใช้เป็นแหล่งพลงังานท่ีส าคญัในการคมนาคมขนส่ง
และโรงงานอุตสาหกรรม  โดยทัว่ไปก๊าซท่ีเกิดจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง
เหล่าน้ีจะประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  10 - 20% ซ่ึงมีความ
เข้มข้นมากกว่าในบรรยากาศถึง 500 เท่า ซ่ึงทัว่โลกมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศมากถึง 68% ซ่ึงปัจจุบนัเป็นปัญหา
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั [1] 
     จากความส าคัญของปัญหาน้ี จึงมีการศึกษาวิจัยและการพัฒนา
เทคโนโลยเีพ่ือลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยา่งต่อเน่ือง       โดย
มุ่งเน้นในการน าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาใช้ประโยชน์ผ่าน
กระบวนการสงัเคราะห์แสงของจุลสาหร่าย (Microalgae) ซ่ึงเป็นแนวทาง
หน่ึงในการใช้ประโยชน์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านกระบวนการ
ทางชีวภาพท่ีมีประสิทธิภาพและไม่ ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
เน่ืองจากจุลสาหร่ายมีการเติบโตโดยใช้แสงเป็นพลังงาน และใช้ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นแหล่งคาร์บอนในการสังเคราะห์แสง  ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งใชก้๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารอาหารหลกัเพ่ือการเติบโต
และสร้างชีวมวล (Biomass)      ซ่ึงเป็นวิธีท่ีช่วยลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และสามารถน าชีวมวลของจุลสาหร่ายไปใช้
ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไดอี้กดว้ย ซ่ึงจากงานวิจยัท่ีผ่านมาพบว่า
ชีวมวลของจุลสาหร่ายมีคุณค่าทางทางโภชนาการ และมีสารเคมีท่ีมีมูลค่า
สูงซ่ึงสามารถน าไปสกดัเพ่ือน าไปใช้ไดใ้นอุตสาหกรรมการเล้ียงสัตวน์ ้ า 
อุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองส าอาง  และทางการแพทย ์  นอกจากน้ียงั
สามารถน าเซลล์ท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วกลับไปใช้เป็นเช้ือเพลิงท่ี
สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดข้ึน
สามารถน ากลบัไปใชใ้นการเพาะเล้ียงจุลสาหร่ายไดใ้หม่  [2-4] 
     ดังนั้ นการวิจัยน้ีได้ศึกษาถึงประสิทธิภาพของการลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของสาหร่าย  Spirulina sp.  ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแนวทาง
ประยกุตใ์ชใ้นการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์เกิดจากขบวนการ
ต่างๆ ทั้งจากของโรงงานอุตสาหกรรม  และเพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้
เป็นข้อมูลส าหรับการพิจารณาศักยภาพ ความเป็นไปได้ของการใช้
ประโยชน์จากจุลสาหร่ายในดา้นอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชยต่์อไป 
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2. วธีิการทดลอง 
2.1 การเตรียมเช้ือจุลสาหร่าย 
     น าหวัเช้ือสาหร่าย Spirulina sp.  เร่ิมตน้มีค่าการดูดกลืนแสงเป็น 1  มา
ท าการเพาะเล้ียงดว้ยอาหารเหลว Zarrouk  ให้ไดป้ริมาตร โดยให้แสง
ตลอดเวลา ความเขม้แสงประมาณ 4,000 ลกัซ์ (Light Meter Model LX-
73)  และให้อากาศตลอด 24 ชัว่โมง ค่าความเป็นกรด-ด่างเร่ิมตน้ 10.32   
ท าการเล้ียงสาหร่ายจนมีค่าการดูดกลืนแสง (optical density : OD560)  เป็น 
1  ปริมาตร 40 ลิตร   

2.2 ศึกษาผลของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อผลผลิตของสาหร่าย
น าสาหร่ายที่เตรียมไว้มาท าการทดลอง โดยแบ่งการทดลอง
ออกเป็น 2  ชุดการทดลอง 
     โดยถงัปฏิกิริยาท่ี 1-3  เป็นชุดควบคุม    และถงัปฏิกิริยาท่ี 4-6  เป็นชุด
การทดลอง  เติมสาหร่ายจ านวน 5  ลิตรในแต่ละถงัปฏิกิริยา     โดยในชุด
การทดลองนั้นท าการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (99%)  ท่ีอตัราการ
ไหล 0.1 vvm  และ 0.3 vvm ตลอดเวลาการทดลองโดยใช้เคร่ือง 
Peristaltic  pump (WATSON MARLOW รุ่น 502S)  ในการดูดจ่าย
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์   และท าการเล้ียงสาหร่ายต่อด้วยให้ค่า
ความเขม้แสงประมาณ 4,000 ลกัซ์  และให้อากาศตลอด 24 ชัว่โมง  ท  า
การเก็บตวัอย่างทุก ๆ 24 ชั่วโมง  เป็นเวลา 17 วนั   โดยศึกษาถึงการ
เจริญเติบโตของสาหร่ายในรูปของค่าการดูดกลืนแสง (OD560) โดยใช้
เคร่ือง UV-Visible Spectrophotometer  (HACH  รุ่น DR/4000U )  เพ่ือดู
แนวโน้มการเจริญเติบโตของจุลสาหร่าย Spilurina  sp. ในแต่ละวนัและ
ค่าน ้ าหนกัเซลล์แห้งโดยใช้เทคนิคการกรอง [5-6]  และผลของการเติม
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีอตัราการไหลแตกต่างกนัท าให้ส่งผล
ต่ออัตราการเจริญเติบโตของสาหร่าย โดยพิจารณาจากค่าอัตราการ
เจริญเติบโตจ าเพาะ  (µ )  ซ่ึงค  านวณไดจ้ากสมการท่ี (1) 
 

                                 (1) 
 

เม่ือ    µ     =  อตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (วนั-1) 
          N    =  ความเขม้ขน้ของเชลลส์าหร่ายวนัเก็บตวัอยา่ง (กรัมต่อลิตร) 
          No  =  ความเขม้ขน้ของเชลลส์าหร่ายวนัแรก (กรัมต่อลิตร) 
           t     =  เวลา (วนั) 

2.3 ศึกษาประสิทธิภาพการก าจดัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
     ท  า ก า ร ศึ ก ษ า ถึ ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ก า ร ล ด ป ริ ม า ณ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์  โดยท าการวดัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนเขา้ชุด
การทดลอง  และท าการวดัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์เหลือจากการใช้ของ
จุลสาหร่ายท่ีออกจากชุดการทดลอง โดยใช้เคร่ือง Biogas5000  (ยี่ห้อ 
Geotech)  ต่อเขา้กบัชุดการทดลอง  และท าการตรวจวดัทุกๆ  24 ชัว่โมง
ตลอดการทดลองในชุดการทดลอง  แล้วน าค่าท่ีได้ไปค านวณหา

ประสิทธิภาพการก าจดัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสาหร่าย  Spirulina 
sp.   ซ่ึงค  านวณไดจ้ากสมการท่ี 2  [7-8] 
 

        (2) 

 

3. ผลและวจิารณ์ 
     ผลของการเติมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีอตัราการไหล 0.1 
vvm  และ 0.3 vvm  มีผลต่อค่าความเป็นกรดด่างของชุดการทดลอง    จาก
รูปท่ี 1   พบว่าชุดการทดลองท่ีมีอัตราการเติมปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีอตัราการไหล 0.1 vvm  จะมีค่าความเป็นกรดด่าง
อยูร่ะหว่าง 9.31-9.55 ส่วนในชุดการทดลองท่ีมีอตัราการเติมปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีอตัราการไหล 0.3 vvm  มีค่าความเป็นกรดด่างอยู่
ระหว่าง  8.96-9.3  ส่วนชุดควบคุมมีค่าความเป็นกรดด่างอยูใ่นช่วง 9.65-
10.63 

 

 
 

รูปที่ 1.  ผลของการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์อตัราการไหล  0.1 vvm  
และ 0.3 vvm ท่ีมีผลต่อค่าความเป็นกรดด่าง 
 
       จากรูปท่ี 1 พบวา่ค่าความเป็นกรดด่างซ่ึงมีผลต่อการเจริญเติบโตและ
ชีวมวลของสาหร่าย ในชุดการทดลองท่ีเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ี
อตัราการไหล 0.1 vvm  มีค่าเหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตและมีชีว
มวลมากข้ึนในสภาวะท่ีเป็นด่างหรือมีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ระหว่าง 
9.31-9.55  ภายใตก้ารเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีสม ่าเสมอ  ส่วนชุด
การทดลองท่ีเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีอตัราการไหล 0.3 vvm ในวนั
แรกๆ ค่ าความเป็นเป็นกรดด่างมีค่ าลดต ่ ามากๆ เ ป็นเพราะก๊าซ
ค า ร์ บอนไดออก ไซด์ ท่ี เ ติ ม ล ง ไป ในป ริ ม าณ ท่ี ม าก  แ ล ะก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์มี คุณสมบัติละลายน ้ าได้ดี  เ ม่ือล าลายน ้ าจะ
เกิดปฏิกิริยาเป็นกรดคาร์บอนิกซ่ึงท าให้ค่าความเป็นกรดด่างลดลงต ่ามาก 
หลงัจากนั้นเม่ือสาหร่ายปรับตวัไดแ้ละก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บางส่วน
ได้ถูกใช้ไปในการสังเคราะห์แสงท าให้ค่าความเป็นกรดด่างค่อยๆ เพ่ิม
สูงข้ึน 
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รูปที่ 2.   ผลของการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์อตัราการไหล  
 0.1 vvm  และ 0.3 vvm ท่ีมีผลต่อชีวมวลของสาหร่าย 

 

 
รูปที่ 3.   ผลของการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซดอ์ตัราการไหล  0.1 vvm  
และ 0.3 vvm ท่ีมีผลต่อค่าอตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะ  (specific growth 
rate)  
 
     จากรูปท่ี  2  เม่ือมีเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีอตัราการไหล 0.1 
vvm      พบว่าสาหร่ายมีชีวมวลมากกว่าชุดการทดลองท่ีเติมก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีอตัราการไหล 0.3 vvm  และชุดควบคุม    โดยมี
ปริมาณชีวมวลมากท่ีสุดถึง 5.3  กรัมต่อลิตร  นอกจากน้ียงัพบว่าการเติม
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตจ าเฉพาะของ
สาหร่าย  Spirulina sp. โดยท่ีอตัราการไหล 0.1 vvm  มีค่าอตัราการเจริญ
จ าเพาะสูงสุดท่ี 0.68 รองลงมาเป็นชุดควบคุมมีค่าอตัราการเจริญจ าเพาะ
สูงสุดท่ี 0.37 และชุดการทดลองท่ีเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์อตัราการ
ไหล  0.3 vvm  ค่าอตัราการเจริญจ าเพาะสูงสุดท่ี 0.33 
    ผลของการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีอตัราการไหลท่ีแตกต่างกนั  
พบว่าชุดการทดลองท่ีเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีอตัราการไหล 0.1 
vvm มีชีวมวลมากกว่าชุดการทดลองท่ีเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ี
อตัราการไหล 0.3 vvm และชุดควบคุม และทุกชุดการทดลองมีแนวโน้มท่ี
ชีวมวลจะเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ  อาจเกิดจากสาหร่าย  Spirulina  sp.  เร่ิมขยายตวั
หรือการสร้างเชลล์ใหม่ และสาหร่ายไดน้ าเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ี
เติมลงไปแหล่งพลังงานแทนสารอาหารท่ีหมดไป ซ่ึงสอดคล้องกับค่า
อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะจะเห็นได้ว่าชุดการทดลองท่ีเติมก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีอตัราการไหล 0.1 vvm  มีอตัราการเจริญเติบ
จ าเพาะสูงกว่าชุดการทดลองท่ีเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีอตัราการ
ไหล  0.3 vvm  และชุดควบคุม    ส่วนอตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะในวนั
แรกๆ  ของชุดควบคุมมีค่าอตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะท่ีมากกว่าชุดการ
ทดลองท่ีเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีอตัราการไหล 0.3 vvm   อาจเป็น
เพราะว่าการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีมากเกินไปท าให้สาหร่ายไม่
สามารถปรับตวัได้แต่เวลานานไปอาหารอาจหมดสาหร่ายสามารถน าเอา
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ปเป็นแหล่งพลงังานท าให้มีค่าอตัราการ
เจริญเติบโตจ าเพาะสูงกว่าชุดควบคุมซ่ึงไม่มีอาหารเหลือ  ซ่ึงสอดคล้อง
กบัรายงานของ  Michal and  Fikret (1992)  ซ่ึงรายงานว่าการใช้ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีระดบัความเข้มสูง (10-20%)  มีอตัราการการ
เจริญเติบโตท่ีดีกวา่การเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ี 0.03%  ซ่ึงสาหร่าย  
Spirulina  sp.    ตอ้งการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยูท่ี่ 5-6%   จะท าไดชี้ว
มวลเพ่ิมมากข้ึนอีก 0.22 g/L/d  แต่อย่างไรก็ตามอตัราการเติมก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ก็มีส่วนส าคญัต่อการเจริญเติบโตของจุลสาหร่ายท่ี
แตกต่างกนั    
 
ตารางที่ 1.  ประสิทธิภาพการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดข์อง
สาหร่าย  Spirulina  sp. ท่ีอตัราการไหล  0.1 vvm  และ 0.3 vvm 

      

     จากตารางท่ี 1  พบว่าชุดการทดลองท่ีเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ี
อตัราการไหล 0.1 vvm และ 0.3 vvm  สามารถลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้มากท่ีสุด 97.10±0.74%  และ 90.68±1.77% 
ตามล าดบั 

  4. สรุปผล 
     การศึกษาถึงการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยสาหร่าย 
Spirulina sp. โดยท าการเล้ียงสาหร่ายในถงัปฏิกิริยา    พ้ืนท่ีท าการ 5 ลิตร 
ดว้ยอาหารสูตร  Zarrouk    ให้อากาศตลอดเวลาในชุดควบคุม และชุดการ
ทดลองท่ีเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (99%)  ท่ีอตัราการไหล 0.1 vvm
และ  0.3 vvm  หลงัจากเพาะเล้ียงเป็นเวลา 17 วนัพบว่าชุดการทดลองท่ี
เติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีอตัราการไหล  0.1 vvm  มีค่าอตัราการ
เจริญเติบโตจ าเพาะสูงสุดเท่ากบั 0.67 ต่อวนั  ค่าน ้ าหนักแห้งสูงสุด 5.3 
กรัมต่อลิตร   และค่า  OD560  สูงสุด 3.50  ดีกว่าชุดชุดการทดลองท่ีเติม
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีอตัราการไหล 0.1 vvm และชุดควบคุม  

Gas  flow  rate 0.1 vvm 0.3 vvm 

Influent of CO2 (%) 99 99 
Effluent of CO2 (%) 2.87±0.15 9.23±0.15 
Efficiency of CO2 
removal (%) 

97.10±0.74 90.68±1.77 
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ประสิทธิภาพในการลดปริมาณก๊ าซคา ร์บอนไดออกไซด์ เฉ ล่ี ย 
97.10±0.74%  แ ล ะ  90.68±1.77% ท่ี อัต ร าก าร ไหลของก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด ์ 0.1 vvm  และ  0.3 vvm  ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
Xianhai et al., (2012)  รายงานว่า  Spirulina   platensis  มี ประสิทธิภาพ
ในการก าจัดก๊ าซคา ร์บอนไดออกไซด์ต้อง มีอัตราการ เ ติมก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ตลอดเวลาโดยมีอตัราการเติมอยู่ท่ี 20 มิลลิเมตรต่อ
ลิตรต่อวนั   ซ่ึงแสดงถึงสาหร่าย  Spirulina  paltensis   มีศกัยภาพในการท่ี
จะก าจดัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สภาวะท่ี
เหมาะสมในการก าจัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะต้องมี
องค์ประกอบต่างๆ กัน เช่น สายพนัธุ์สาหร่าย ความเข้มข้นของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดท่ี์ใช ้ อุณหภูมิ  ความเขม้ของแสง รวมไปถึงองคก์อบ
ของถังปฏิกรณ์ ชีวภาพ  และ เ ป็นตัว เ ลือกห น่ึงในลดปัญหาการ
เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก 
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บทคดัย่อ 
งานวิจัยนี้นาํเสนอระบบตรวจวัดคุณภาพนํ้าและประมวลผลแบบ

อัตโนมัติสาํหรับกระชังปลาทับทิม ออกซิเจนเซ็นเซอร์ pH เซ็นเซอร์ และ 
เซ็นเซอร์อุณหภูมิ ทาํหน้าท่ีวัดปริมาณออกซิเจน วัดความเป็นกรดด่าง 
และวัดอุณหภูมิ ค่าท่ีได้จะถูกส่งไปขยาย และปรับแต่งระดับแรงดันท่ี
เหมาะสม จากน้ันส่งค่าต่าง ๆ ไปประมวลผลด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ X86 
รุ่น VSX6117 แล้วส่งค่าไปแสดงผลท่ี LCD และส่ังให้ไอซี GAL22V10 
ควบคุม LED แสดงสถานะของคุณภาพนํา้ งานวิจัยนีไ้ด้ใช้ทาํการเกบ็ผล
การทดลองเป็นระยะเวลา 2 เดือน ซ่ึงผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าระบบ
ตรวจวัดคุณภาพนํา้สามารถตรวจวัดคุณภาพนํา้ได้ 3 สถานะคือ สถานะ
คุณภาพนํา้ปกติ LED สีเขียวสว่าง สถานะคุณภาพนํา้เฝ้าระวัง LED สี
เหลืองสว่าง และสถานะคุณภาพผิดปกติ LED สีแดงสว่าง 

Abstract 
In this paper, the automatic water quality measurement and 

processing for krachang-taptim fish is presented. The DO probe, the pH 
probe and the PT100 probe sensors are used to measure the quality of 
water, which is oxygen, acid or alkaline and temperature, respectively. 
DO value pH value and Temp value are exported to the micro computer 
(CPU x86). The LCD is used to display. The IC GAL22V10 controlled 
LED alarm, which is status of water quality. The experimental of the 
prototype is measured oxygen acid, alkaline and temperature at the 
krachang-tabtim fish and spend 2 month. The result shows 3 states, 
which included 1) the status normal, 2) the status warning and 3) the 
status alarm. Finally, the monitoring system can process quality of water 
accurately. 

Keywords: automatic water quality, Oxygen probe, PH probe, Temp 
probe, microcomputer X86 

1. บทนํา 
นํ้ามีสาํคญัอยา่งมากต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์และการทาํการเกษตร 

ซ่ึงการทาํการเกษตรตอ้งใชน้ํ้ าเล้ียงพืชทางการเกษตร ใชน้ํ้ าเล้ียงสัตว ์และ
ใชน้ํ้ าเล้ียงปลา รูปท่ี 1 แสดงกระชงัทบัทิมของเกษตรกรท่ีเล้ียงปลา อยูท่ี่
อาํเภอ กาํแพงแสน จงัหวดั นครปฐม ซ่ึงรายไดท่ี้ไดจ้ากการจาํหน่ายปลา
ในกระชงัถือเป็นรายไดห้ลกัของเกษตรกรกลุ่มน้ี   

 

 
รูปท่ี 1 กระชงัปลาทบัทิม 

เน่ืองจากการกระจายตัวของภาคอุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิต
นํ้ าตาล  โรงงานผลิตแป้งมัน   โรงงานผลิตอาหารสําเ ร็จ รูป  และ
เกษตรกรรมอ่ืน ๆ [1] เช่น ฟาร์มเล้ียงเป็ด ไก่ และฟาร์มเล้ียงสุกร การขาด
การวางแผนในเร่ืองการใช้และอนุรักษ์แหล่งนํ้ าอาจ ก่อให้เกิดปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ตามมา เช่น มลพิษทางนํ้ า ปัญหานํ้ าเน่าเสีย เป็นตน้  นํ้ า
เสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตและการเล้ียงมีผลกระทบต่อแม่นํ้ าท่ีมีการ
เพาะเล้ียงปลากระชงัอย่างมาก เน่ืองจากนํ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนจากโรงงานบาง
แห่งไม่ไดมี้การบาํบดัหรือมีการบาํบดัไม่ได้ตามมาตรฐานและนํ้ าเสียท่ี 
เกิดจากการเล้ียงสัตวถู์กปล่อยลงแม่นํ้ าโดยไม่ไดมี้การบาํบดั ถา้นํ้ าเสีย
ปริมาณท่ีมากถูกปล่อยลงแม่นํ้ า เกษตรกรท่ีไม่ทราบถึงสภาวะนํ้ าในแม่นํ้ า 
เกษตรกรจะไม่สามารถนําปลาท่ีเล้ียงในกระชังข้ึนมาได้ทัน  ปลาใน
กระชงัของเกษตรกรผูเ้ล้ียงตาย เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาขาดทุน และเป็นหน้ี
ในการกูย้มืเงินมาลงทุนทุกคร้ัง   

งานวิจยัน้ีนาํเสนอ ระบบตรวจวดัคุณภาพนํ้ าแบบอตัโนมติัสําหรับ
เกษตรท่ีเล้ียงปลากระชงัทบัทิม โดยใช้อุปกรณ์ตรวจวดัค่าออกซิเจน ค่า
ความเป็นกรดด่าง และค่าอุณหภูมิของนํ้ าในกระชังปลา แล้วนําไป
ประมวลผลดว้ยไมโครคอมพิวเตอร์และแสดงผลดว้ยจอ LCD งานวิจยัน้ี
ไดอ้อกแบบให้สามารถแจง้เตือนเกษตรกรดว้ยสญัญาณ LED  

2. ระบบตรวจวดัคุณภาพนํา้และประมวลผลแบบอตัโนมตัิ 
รูปท่ี 1 แสดงระบบตรวจวดัคุณภาพนํ้ าในกระชงัปลาทบัทิม แบบ

อตัโนมติัไดถู้กออกแบบไว ้3 ส่วน คือ ออกซิเจนเซนเซอร์ pH เซนเซอร์ 
และTemp เซนเซอร์ ส่งค่าไปประมวลผลดว้ยไมโครคอมพิวเตอร์ แลว้
แสดงค่าดว้ย LCD และแจง้เตือนเกษตรกรท่ีเล้ียงปลากระชงัดว้ย LED 
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วงจรแหล่งจ่ายไฟเล้ียงไดน้าํแรงดนัจากแผลโซล่าเซลลเ์ก็บไวท่ี้แบตเตอร่ี
แลว้จ่ายให้กบัวงจรต่าง ๆ 

 
รูปท่ี 2 ระบบตรวจวดัคุณภาพนํ้ า 

3. ระบบประมวลผลการตรวจวดัคุณภาพนํา้ 
รูปท่ี 3 แสดงระบบประมวลผลคุณภาพนํ้ า ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกใชร้ะบบ

สมองกลฝังตวัท่ีใชไ้มโครคอมพิวเตอร์ X86 รุ่น VSX-6117 เป็นหน่วย
ประมวลผลท่ีมีพอร์ตสาํหรับส่ือสารจาํนวนมากทาํให้ง่ายต่อการออกแบบ
ส่วนเช่ือมต่อกับวงจร และสามารถบันทึกข้อมูลของผลการตรวจวดั
คุณภาพนํ้ าในลกัษณะ Data logger ไดเ้ป็นระยะเวลานานหลายเดือน เม่ือมี
การตรวจสอบเคร่ือง คณะผูว้จิยัสามารถตรวจสอบขอ้มูลยอ้นหลงัได ้     

CPU
X86GPIO15..8

GPIO7..0

0x305

ADC 2

ADC 3

ADC 1A1

A2

A3

0x300

0x301

LCD Display

Relay
Alarm Control

Temp pHOxygen

Warning NormalAlarm

 
รูปที่ 3 ระบบประมวลผลคุณภาพนํ้า 

 ตารางท่ี 1 เง่ือนไขในการตดัสินใจระดบัของคุณภาพนํ้ า [2, 3] 
คุณภาพนํา้ DO PH Temp 

ปกติ >3.75 ppm และ 6.5 – 8.5 และ 23-32OC 
เฝ้าระวงั 2.01-3.55 ppm 

หรือ 
6.1-6.4 หรือ 8-8.4 

หรือ 
15-22OC หรือ 33-

40OC 

ผิดปกติ < 1.9 ppm  หรือ 
< 6 หรือ > 8.5 

หรือ 
< 15OC หรือ > 

40OC 
 
ตารางท่ี 1 แสดงเง่ือนไขในการตดัสินใจระดบัของคุณภาพนํ้ าเพ่ือใช้

เป็นเง่ือนไขในการประมวลผลของไมโครคอมพิวเตอร์ X86 เพ่ือให้
ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลแลว้แสดงระดบัคุณภาพนํ้ า รูปท่ี 4 แสดง
บ ล็ อ ก ไ ด อ ะ แ ก ร ม ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง ร ะ บ บ ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข อ ง
ไมโครคอมพิวเตอร์ X86 รุ่น VSX-6117 ให้ทําการรับค่าท่ีได้ทําการ
ตรวจวดัแลว้ทาํการประมวลและบนัทึกผลการตรวจวดัค่าคุณภาพนํ้ า 

 
รูปท่ี 4 บลอ็กไดอะแกรมการทาํงานระบบประมวลผล 

4. ระบบตรวจวดัคุณภาพนํา้ 
4.1 เซ็นเซอร์ [4] 

รูปท่ี 5 (ก) แสดงออกซิเจนเซ็นเซอร์ ตรวจวดัปริมาณออกซิเจน รูปท่ี 
5 (ข) แสดง pH เซ็นเซอร์ ตรวจวดัความเป็นกรดหรือด่าง และรูปท่ี 5 (ค) 
แสดงเซ็นเซอร์อุณหภูมิ (PT100) ตรวจวดัอุณหภูมิ 

            
  (ก)                   (ข)               (ค) 

รูปท่ี 5 (ก) ออกซิเจน เซ็นเซอร์ (ข) pH เซ็นเซอร์ และ (ค) เซ็นเซอร์
อุณหภูมิ (PT100) 

4.2 วงจรขยายแรงดนั 
รูปท่ี 6 (ก) แสดงวงจรตามแรงดนัทาํหน้าท่ีส่งผ่านแรงดันจาก

ออกซิเจนเซ็นเซอร์ และ รูปท่ี 6 (ข) แสดงวงจรขยายสัญญาณ pH 
เซ็นเซอร์ ประกอบด้วยวงจรตามแรงดนั และวงจรกรองความถ่ีตํ่าผ่าน
อนัดบัสามเพ่ือกาํจดัสัญญาณรบกวน รูปท่ี 6 (ค) แสดงวงจรบริดจ์ทาํ
หนา้ท่ีตรวจจบัค่าความตา้นทานจาก PT100 และวงจรขยายความแตกต่าง
ทาํหนา้ท่ีขยายสัญญาณความความแตกต่างจากวงจรบริดจ์ ซ่ึงแรงดนั
เอาตพ์ุตของทั้ง 3 วงจร จะส่งไปให้ IC ADC0804CN แปลงเป็นสัญญาณ
ดิจิทลั 
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        (ก)                       (ข)      

       
       (ค)            (ง) 

รูปที่ 6 (ก) วงจรบฟัเฟอร์ (ข) วงจรบฟัเฟอร์และวงจรกรองความถ่ีตํ่าผ่าน (ค) วงจรบริดจแ์ละวงจรขยายความแตกต่าง และ (ง) วงจร Relay alarm control 
ดว้ย IC GAL22V10 

 

4.3 วงจร Relay alarm control 
งานวิจยัน้ีไดอ้อกแบบให้ใช้หลอด LED แจง้เตือนของนํ้ าให้กบั

เกษตรกรท่ีเล้ียงปลากระชงั วงจร Relay alarm control ท่ีแสดงในรูปท่ี 6 
(ง) จะใช ้IC GAL22V10 ซ่ึงรับคาํสั่งจากไมโครคอมพิวเตอร์ X86 ให้ทาํ
หนา้ท่ีควบคุมหลอด LED ท่ีใชแ้สดงของนํ้ าในกระชงัปลา ซ่ึงสีของ LED 
จะถูกแบ่งเป็น 3 สี คือ LED สีเขียว แสดงสถานะปกติ สีเหลือง แสดง
สถานะเฝ้าระวงั และ สีแดง แสดงสถานะผิดปกติ 

 
รูปที่ 7 วงจรแปลงสญัญาณอนาลอกเป็นดิจิทลั ADC0804CN 

4.4 วงจรแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดจิทิลั 
เน่ืองจากไมโครคอมพิวเตอร์ X86 ไม่มีวงจร ADC อยูภ่ายใน ดงันั้น 

แรงดนัท่ีได้จากวงจรขยาย และปรับแต่งแรงดนัตอ้งแปลงเป็นสัญญาณ
ดิจิทลั รูปท่ี 7 แสดงวงจรแปลงสญัญาณอนาลอกเป็นดิจิทลั ADC0804CN 
จาํนวน 3 วงจร แปลงแรงดนัจากวงจรขยายทั้ง 3 วงจร ให้เป็นสัญญาณ
ดิจิทลัแลว้ส่งไปใหไ้มโครคอมพิวเตอร์ประมวลผล 

5. การทดลองและผลการทดลองระบบตรวจวดัคุณภาพนํา้ 
งานวิจยัน้ีได้ทาํการทดลองระบบตรวจวดัคุณภาพนํ้ าท่ีกระชังเล้ียง

ปลาทบัทิม ซ่ึงใชร้ะยะเวลาในการเก็บผลการทดลอง 2 เดือน ดว้ยการเก็บ
ค่าท่ีไดจ้ากการวดัค่าออกซิเจน pH และอุณหภูมิ ดว้ยเคร่ืองวดั DO Meter 
เคร่ืองวดั pH meter และเทอร์โมมิเตอร์ และทาํการเก็บค่าท่ีไดจ้าก

เคร่ืองวดัและประมวลผลคุณภาพนํ้ าเพ่ือเปรียบเทียบค่าความถูกตอ้งของ
ระบบตรวจวดัคุณภาพนํ้ า  

5.1 ชุดตรวจวดัคุณภาพนํา้ 
รูปท่ี 8 (ก) แสดงอุปกรณ์ภายในตูชุ้ดตรวจวดัคุณภาพนํ้ า ซ่ึงชุด

ตรวจวดัคุณภาพนํ้ าไดถู้กออกแบบให้มี LCD แสดงค่าออกซิเจน (DO) pH 
และอุณหภูมิ เน่ืองจาก LCD ท่ีนาํมาใชส้ามารถแสดงได ้2 บรรทดั ดงันั้น 
ไดท้าํการออกแบบให้ชุดตรวจวดัคุณภาพนํ้ าแสดงค่าบน LCD สลบักนั
ตามลาํดบัดงัน้ี 1) DO 2) pH และ Temp รูปท่ี 8 (ข) แสดงชุดตรวจวดั
คุณภาพนํ้ าขณะกาํลงัวดั และแสดงผลคุณภาพนํ้ า ซ่ึงสถานะของการแสดง
ถูกแบ่งออกเป็น 3 สถานะ คือ สถานะคุณภาพนํ้ าปกติ สีเขียวสว่าง สถานะ
คุณภาพนํ้ าเฝ้าระวงั สีเหลืองสวา่ง และสถานะคุณภาพผิดปกติ สีแดงสวา่ง 

รูปท่ี 9 แสดงผลการทดลองวดัคุณภาพนํ้ าท่ีถูกแสดงบนจอ LCD รูปท่ี 
5 (ก) แสดงค่า DO =  4.46 ppm รูปท่ี 5 (ข) แสดงค่า pH = 6.99  และรูปท่ี 
5 (ค) แสดงค่า Temp = 32.75 OC  

  
(ก)                      (ข) 

รูปที่ 8 (ก) ชุดตรวจวดัคุณภาพนํ้ า (ข) ชุดตรวจวดัคุณภาพนํ้ ากาํลงัวดัและ
แสดงผลคุณภาพนํ้ า 
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        (ก)                  (ข) 

 
(ค) 

รูปท่ี 9 ผลการทดลองวดัคุณภาพนํ้า (ก) ค่า DO (ข) ค่า pH (ค) ค่าอุณหภูมิ 

5.2 ระบบประมวลผลและบันทกึผลคุณภาพนํา้ 
งานวิจยัน้ีทาํการทดลองตรวจวดัคุณภาพนํ้ าบริเวณขอบกระชงัปลา 

ซ่ึงผลการทดลองพบว่า  ค่าปริมาณออกซิเจนมีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ค่า pH มีการเปล่ียนแปลงเล็กนอ้ย และอุณหภูมิมีค่าคงที และ
เน่ืองจากค่าปริมาณออกซิเจนมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา แต่ไม่ไดอ้ยู่
ในอนัตราย LED จึงแสดงสีเขียวสลบักบัสีเหลือง ซ่ึงหมายถึงคุณภาพนํ้ า
อยูใ่น สถานะปกติ และผิดปกติ รูปท่ี 7 แสดง LED แสดงผลสถานะของ
คุณภาพนํ้ า (ก) สถานะปกติ LED แสดงสีเขียว (ข) สถานะเฝ้าระวงั LED 
แสดงสีเหลือง 

     
(ก)    (ข) 

รูปที่ 7 LED แสดงผลสถานะของคุณภาพนํ้ า (ก) สถานะปกติ LED แสดง
สีเขียว (ข) สถานะเฝ้าระวงั LED แสดงสีเหลือง 

     ตารางท่ี 2 ผลการทดลองวดัคุณภาพนํ้ ากระชงัปลาทบัทิม 

วนั เดอืน ปี เวลา 
เคร่ืองมาตรฐาน เคร่ืองวดัคุณภาพนํา้ 

DO pH Temp DO pH Temp คุณภาพนํา้ 
28 พค.2555 10.50 3.1 7.1 30 3.24 7.24 31.02 เฝ้าระวงั 

 14.50 3.1 7.5 30 2.90 7.41 29.97 เฝ้าระวงั 
29 พค.2555 09.25 3.1 7.3 29.5 3.15 7.15 30.10 เฝ้าระวงั 

 10.30 3.4 7.5 29.7 3.30 7.20 29.90 เฝ้าระวงั 

 15.00 2.6 7.1 30.1 2.80 7.01 29.90 เฝ้าระวงั 
30 พค.2555 10.25 3.2 7.1 29.7 3.72 5.60 29.26 เตือน 
2 มิย.2555 15.20 3.6 6.9 32 3.60 7.05 31.20 ปกติ 

 17.08 3.5 6.9 31 3.60 7.01 31.09 ปกติ 
25 มิย.2555 10.38 4.1 7.0 29 4.19 6.29 31.92 เฝ้าระวงั 
19 กค. 2555 12.50 3.5 7.1 31 3.54 7.15 31.65 เฝ้าระวงั 

   

ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดลองวดัคุณภาพนํ้ าในกระชงัปลาเทียบกบั
เคร่ืองมือวดัมาตรฐาน ซ่ึงใชร้ะยะเวลา 2 เดือน จากผลการทดลองแสดงให้
เห็นว่าเคร่ืองวดัคุณภาพนํ้ าสามาถวดัค่าปริมาณออกซิเจน ค่า pH และค่า
อุณหภูมิไดใ้กลเ้คียงกบัค่าท่ีวดัไดจ้ากเคร่ืองมาตรฐาน และเม่ือพิจารณา

ร่วมกบัระดบัของคุณภาพนํ้ าตามเกณฑ์การตดัสินใจของระบบท่ีกาํหนด
ในตารางท่ี 1 จะเห็นวา่ ในวนัท่ี 2 มิถุนายน 2555 เป็นวนัท่ีนํ้ ามีคุณภาพใน
เกณฑ์ดี และในวนัท่ี 30 พฤษภาคม.2555 ระบบมีการแจง้เตือนทั้ งน้ี
เน่ืองจากค่า pH ตํ่ากวา่ท่ีกาํหนด   

เม่ือพิจารณาขอ้มูลในตารางท่ี 2 พบว่ามีค่าผิดพลาดเกิดข้ึนจากการนาํ
หลายวงจรมาไวใ้นแผงวงจรเดียวกนั และขาดการป้องกนัสญัญาณรบกวน
ท่ีดีพอ และระดบัแรงดนัอา้งอิงของ IC ADC มีความละเอียดตํ่า ดงันั้น 
หากสามารถเพิ่มวงจรกาํจดัสัญญาณรบกวน เพ่ิมอุปกรณ์ควบคุมแรงดนั
อา้งอิงให้คงท่ีมากท่ีสุด และเพ่ิมความละเอียดของ IC ADC จะสามารถทาํ
ให้ค่าความผิดพลาดในตารางท่ี 2 ลดลงได ้

6. บทสรุป 

งานวิจัยน้ีนําเสนอระบบตรวจวดัคุณภาพนํ้ าและประมวลผลแบบ
อัตโนมัติ  ซ่ึ ง ถูกนําไปใช้กับกระชังปลาทับทิม  งานวิจัย น้ีได้ใช้
บอร์ดประมวลผล CPU X86 รุ่น VSX-6117 ทาํหน้าท่ีประมวลผลและ
แสดงผลของค่าออกซิเจน ค่า pH และค่าอุณหภูมิ เพ่ือบ่งบอกถึงคุณภาพ
นํ้ าในกระชังผูเ้ล้ียงปลาทับทิม ผลการทดลองพบว่าระบบประมวลผล
สามารถสั่งการให ้LED แสดงผลสถานะของคุณภาพนํ้ าปกติ เฝ้าระวงั และ
ผิดปกติไดถู้กตอ้ง 

7. กติติกรรมประกาศ 

คณะผูวิ้จัยขอขอบคุณคณะกรรมการอุดมศึกษา สนับสนุนทุนวิจยั
โครงการทุนวิจยั SPII ประจาํปี 2554 และขอขอบคุณ คุณ ปภสั กอ้งสมบติั 
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A prototype of saline drip counting by microcontroller 

ณฐัพงศ ์สอนอาจ1, ด ารงศกัด์ิ อรัญกูล1 
1สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชธานี อุบลราชธานี  

E-mail: nutthapong_17@hotmail.com1 
 
 

บทคดัย่อ 
บทความนี้น าเสนอชุดต้นแบบเคร่ืองนับหยดน ้าเกลือควบคุมด้วย

ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพ่ือก าหนดอัตราการไหลของสารละลายน า้เกลือ
แก่ผู้ ป่วยในอัตราส่วนท่ีเหมาะสมในระยะเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงต้องใช้ความ
ช านาญจากพยาบาลท่ีมีประสบการณ์ในการปรับควบคุมหยดน า้เกลือและ
ต้องคอยตรวจสอบปริมาณน า้เกลือในหลอดล าเลียง ในปัจจุบันเคร่ือง
ควบคุมการไหลของของสารละลายน า้เกลือ (Infusion Pump) ยังมีราคา
แพง  ชุดต้นแบบเคร่ืองนับหยดน ้าเกลือประกอบด้วย ชุดเซ็นเซอร์
ตรวจจับการหยดของน า้ ชุดประมวลผลอัตราการไหลหยดน า้เกลือด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ชุดแสดงผลออกทาง  LCD และล าโพงส าหรับส่ง
สัญญาณเตือนเม่ือน า้เกลือหมดหรือหยดุไหล ผลการทดลองพบว่าวิธีการ
วัดปริมาตรของสารละลายใช้วิธีการนับหยดของน า้เกลือซ่ึงพบว่ามีความ
ถกูต้องประมาณร้อยละ 97.89 

Abstract 
This paper presents a prototype of saline drops counting by 

microcontroller. To determine the flow rate of the saline solution to 

patients in the appropriate ratio in a given period. Which require the 
expertise of an experienced nurse to adjust the control saline drip and 
must monitor the volume of brine in the tube conveyor. At present, the 

control flow of saline solution (Infusion Pump) is expensive. The 
prototype consists of Sensors for the detection of water droplets. The 
processing flow of saline drips with a microcontroller. LCD Display and 
speaker for alarm when water runs out or stopped. The results showed 
that the method of measuring the volume of solution used to count the 
drops of water which found that approximately 97 percent accuracy. 

Keywords: Saline drops counting, Microcontroller, Infusion Pump 

1. บทน า 
การให้ยาหรือสารอาหารผ่านทางสายน ้ าเกลือในการรักษาผูป่้วย เป็น

วิธีการหน่ึงในการรักษาพยาบาลในปัจจุบนั การรักษาท่ีมีการให้ยาชนิดท่ี
เป็นของเหลวผสมลงในน ้ าเกลือท่ีไหลเข้าเส้นโลหิตของผู ้ป่วยใน
อตัราส่วนท่ีเหมาะสมในระยะเวลาท่ีก าหนด[1] ดงันั้นวิธีการรักษาแบบน้ี
จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการควบคุมปริมาณการไหลของสารละลายต่างๆอย่าง
แม่นย  า ถ้าผูป่้วยหากได้รับสารละลายในปริมาณท่ีไม่เหมาะสมอาจเกิด
ผลเสียตามมาได้ เช่น ผูป่้วยรู้สึกไม่สบาย เส้นเลือดด าท่ีคอโป่งพอง มี

อาการหายใจล าบาก ความดนัโลหิตสูงข้ึน กระสับกระส่าย ฟังปอดไดย้ิน
เสียง (Crackles) ปริมาณสารน ้าท่ีร่างกายไดรั้บมากกวา่สารน ้าท่ีถูกขบัออก
[2] ระยะเวลาการให้น ้ าเกลือข้ึนกบัปริมาตรของน ้ าเกลือต่อถุง ซ่ึงอาจมี
ปริมาตร 100, 500 หรือ 1000 มิลลิลิตร และอตัราเร็วในการหยดน ้ าเกลือ
เข้ากระแสเลือด ซ่ึงแพทยอ์าจก าหนดอตัราเร็วในการหยดน ้ าเกลือเข้า
กระแสเลือดในผูป่้วยแต่ละรายแตกต่างกนั เช่น 40, 50, 80, 100 มิลลิลิตร
ต่อชั่วโมง เช่นน ้ าเกลือถุง ปริมาตร 1000 มิลลิลิตร อตัราเร็วในการหยด
น ้าเกลือเขา้กระแสเลือดเป็น 50 มิลลิลิตรต่อชัว่โมง จะใช้เวลาในการหยด
น ้ าเกลือนาน 20 ชั่วโมงอยา่งไรก็ตามในการนบัหยดสารละลายน ้ าเกลือ
และการค านวณอตัราการไหลโดยทัว่ไปจะเป็นหน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพ 
ซ่ึงอาจมีความคาดเคล่ือนได้ เพ่ือเป็นการควบคุมอัตราการไหลของ
สารละลายผา่นสายน ้ าเกลือท่ีมีความแม่นย  า จ าเป็นตอ้งเคร่ืองควบคุมการ
ไหลของสารละลายผ่านสายน ้ าเกลือ (Infusion pump) เคร่ืองควบคุม
ปริมาณการไหลของสารละลายน้ีจะท าให้การรักษาพยาบาลมีความ
น่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัช่วยลดภาระหนา้ท่ีของพยาบาลท่ีจะตอ้งดูแล
ผูป่้วยตลอดเวลา รวมไปถึงลดความผิดพลาดซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนได้จาก
พยาบาล [1,3] อยา่งไรก็ตามเคร่ืองควบคุมการไหลของสารละลายผ่านสาย
น ้ าเกลือท่ีมีจ  าหน่ายในปัจจุบนัส่วนใหญ่ผลิตในต่างประเทศและมีราคา
แพง  
      ดังนั้นบทความน้ีเป็นการน าเสนอเคร่ืองช่วยนับหยดน ้ าเกลือและ
ค านวณปริมาตรโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์[4] เบอร์ PIC16F887 เพ่ือ
เป็นทางเลือกในการค านวณปริมาตรสารละลายแก่ผู ้ป่วย ช่วยลด
ภาระหนา้ท่ีของพยาบาลท่ีจะตอ้งดูแลผูป่้วยตลอดเวลา รวมไปถึงลดความ
ผิดพลาดซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนไดจ้ากพยาบาลวิชาชีพ 
2.แนวคดิ 

โดยปกติการให้สารละลายผา่นสายน ้าเกลือ ส าหรับการรักษาพยาบาล
แพทยจ์ะเป็นผูก้  าหนดชนิดของสารละลาย ปริมาณและอตัราเร็วของการ
หยด โดยมีสูตรค านวณอตัราหยด/นาทีของสารละลายดงัสมการท่ี 1 

 

อตัราหยด/นาที = 
ทั้งหมด)นาที(เวลาท่ีให้

.มล/ดห้xจ านวนหยสารน ้าท่ีใปริมาตรของ
 (1) 

 
โดยท่ีปริมาตรมีหน่วยเป็นมิลลิลิตร  จ านวนหยด/มล. คือจ านวนหยด

ของสารละลายโดยทัว่ไปคือ 15 หรือ 20 หยด จะเท่ากบั 1 มิลลิลิตร[5] 
ดงันั้นทีมผูศึ้กษาจึงมีแนวคิดท่ีจะสร้างชุดนบัจ านวนหยดของสารละลาย
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โดยต าแหน่งท่ีจะติดตั้งดงัแสดงในรูปท่ี 1 ใช้อุปกรณ์ท่ีหาไดท้ัว่ไป การ
ติดตั้งง่าย มีราคาถูกแต่มีความถูกตอ้งสูง  

 

 
 

รูปที่ 1. ลกัษณะของหยดสารละลายน ้าเกลือ 
 

 ส าหรับแนวคิดของงานวิจัยน้ีสร้างชุดต้นแบบการนับหยดและ
ค านวณปริมาตรของหยดน ้ าเกลือหรือสารละลายแทนการนับและการ
ค านวณของพยาบาลวิชาชีพดงัแสดงในรูปท่ี 2  

 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 2. บล็อกไดอะแกรมเคร่ืองนบัหยดน ้าเกลือ 
 

จากรูปท่ี 2 แบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่ส่วนอินพุต ประกอบด้วย เซ็นเซอร์
ตรวจจับหยดสารละลาย ส่วนท่ี 2 คือส่วนประมวลผลโดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่วนท่ี 3 คือส่วนแสดงผลออกทางออกทางจอ 
LCD แสดงผลอีกด้านคือล าโพงส าหรับกรณีท่ีชุดจ่ายน ้ าเกลือเกิดความ
ผิดปกติหรือน ้าเกลือหมด 
 

3.ล าดบัขั้นตอนและวธีิการทดลอง 
ผูศึ้กษาแบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วนกล่าวคือ ส่วนแรกเป็นการ

ออกแบบและสร้างตน้แบบ ส่วนท่ีสองเป็นการพฒันาโปรแกรม 

3.1 การออกแบบและสร้างต้นแบบ 

การออกแบบวงจรตรวจนับหยดน ้ าเกลือ เป็นวงจรท่ีท าหน้าท่ีก าเนิด
สัญญาณตรรกะเพ่ือใช้แสดงสถานะของการหยดของสารละลาย โดยใช้
หลกัการให้หยดน ้าเกลือบงัแสงท่ีเขา้มากระทบตวัรับแสงท าให้ตวัรับแสง
มีค่าทางไฟฟ้าท่ีเปล่ียนไปในการศึกษาน้ีใช้การตรวจจบัโดยใช้แสงอิน
ฟาเรด ซ่ึงตอบสนองต่อหยดน ้ าได้ดี  แล้ว ส่งสัญญาณไปยังวงจร
เปรียบเทียบเพ่ือขยายสัญญาณและผ่านวงจรป้องกนัการเกิด Bouncing 
เพ่ือให้สัญญาณท่ีจบัได้นั้นมีความชัดเจนมากข้ึน สัญญาณท่ีไดจ้ะส่งเขา้
ทางพอร์ตอินพุตของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F887 ดงัแสดงในรูปท่ี 

3 โดยไดแ้กไ้ขในส่วนของสัญญาณอินพุตก่อนส่งไปประมวลผลหลงัจาก
ท่ีออกแบบวงจรแล้วเสร็จได้ทดสอบวงจรโดยใช้โปรแกรมจ าลองวงจร
ทางไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของวงจรตน้แบบ  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3. บล็อกไดอะแกรมตน้แบบเคร่ืองนบัหยดน ้าเกลือ 

 

จากรูปท่ี 3 การออกแบในส่วนของวงจรตรวจจบัหยดน ้ าเกลือได้
ปรับปรุงให้สัญญาณมีความชัดเจนก่อนส่งไปประมาณผลเพ่ือลดความ
ผิดพลาดในการนบัโดยเพ่ิมวงจร Comparator และวงจร Smittriger ส่วน
สวิทซ์ S1 ส าหรับการรีเซต สวิทซ์ S2 ส าหรับหยุดชั่วคราว ส่วนของ 
Alarm จะก าหนดจากจ านวนของหยดของสารละลายภายในเวลาท่ีก าหนด 
ใ น ท่ี น้ี ก า หนดไ ว้  8  วิ น า ที  ถ้ า ส า ร ล ะ ล า ยน ้ า เ ก ลื อห ยุ ด ไห ล
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสัง่ให้วงจร Alarm ท างานทนัที 

 

 

รูปที่ 4. ตน้แบบเคร่ืองนบัหยดน ้าเกลือ 

 

จากรูปท่ี 4 เคร่ืองตน้แบบท่ีออกแบบและสร้างเสร็จโดยในส่วนของ
วงจรตรวจจับจ าเป็นต้องปิดแสงรบกวนจากภายนอกเน่ืองจากมีการ
ออกแบบให้มีความไวในการตอบสนองสูง 

3.2 การพฒันาโปรแกรม 

ผู้ศึกษาได้พัฒนาโปรแกรมส าหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ 
PIC16F887 โดยใชโ้ปรแกรม CCS C คอมไพเลอร์ เป็นซอฟตแ์วร์ส าหรับ
แปลโปรแกรมภาษา C ของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC เป็นรหัส 

Signals/Input 
Microcontroller 

Process 

Display/Output 

Alarm/Output 

Switch/Input 

Comparator 

Smittriger (Input) Microcontroller 
(Process) 

Display (Output) 

Alarm 
(Output) 

Switch S1/S2 

Sensor 
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เคร่ืองหรือแมคชีนโคด้ (machine code) ผลิตโดย Custom Computer 
Services และใช้โปรแกรม MicroPro ในการเบิร์นโปรแกรมลงใน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ การท างานของโปรแกรมจะเร่ิมจากก าหนดค่าคงท่ี
ของปริมาตรน ้ าเกลือ เช่น 100,500 หรือ 1,000 จ านวนหยดต่อมิลลิลิตร 
เช่น 15 หรือ 20 เม่ือเร่ิมเปิดเคร่ือง หนา้จอจะแสดงผล Start Counter ปล่อย
น ้ าเกลือเข้าระบบ เคร่ืองจะเร่ิมนับเม่ือครบ 1 นาทีเคร่ืองจะค านวณ
อตัราเร็วแสดงผลออกทางจอภาพ แต่ถา้ภายใน 8 วินาทีถา้น ้ าเกลือไม่ไหล
ส่วนของ Alarm จะท างานทนัที 

3.3 วธีิการทดลอง  

 การทดลองการท างานของเคร่ืองตน้แบบแบ่งการทดลองออกเป็น 2 
ส่วนคือ การทดสอบหาความถูกต้องของชุดนับหยดน ้ า เกลือโดย
เปรียบเทียบกับการนับของคนและการทดสอบความแม่นย  าของ
เคร่ืองตน้แบบ 

4. ผลการทดลอง 
4.1 การทดสอบหาความถูกต้องของชุดนับหยดน า้เกลอื  

โดยก าหนดการทดสอบนบัหยดน ้ าเกลือในปริมาตร 100 มิลลิลิตรท่ี
อตัราเร็ว 100 มิลลิลิตรต่อชัว่โมงโดยเปรียบเทียบกบัการนบัและค านวณ
ของคนดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1. ผลการนบัจ านวนหยดน ้ าเกลือและเวลาท่ีใช้ในการหยดของ     
สารละลายปริมาตร 100 มิลลิลิตร 

 
คร้ังที ่

ผลการทดลอง 

คน เคร่ืองต้นแบบ 

จ านวน 
(หยด) 

เวลา 
(นาท)ี 

จ านวน 
(หยด) 

เวลา 
(นาท)ี 

1 2009 59 2006 61 
2 2010 60 2006 61 
3 2009 60 2002 60 
4 2011 59 2006 61 
5 2006 60 2005 61 
6 2010 61 2006 61 
7 2008 60 2005 61 
8 2010 59 2006 60 
9 2009 60 2005 61 
10 2008 60 2006 60 
11 2009 61 2006 60 
12 2008 60 2006 61 
เฉลีย่ 2008.9 59.9 2005.4 60.7 

 
จากผลทดสอบพบว่าน ้ าเกลือในปริมาตร 100 มิลลิลิตรเม่ือก าหนด

อตัราเร็ว 100 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ค่าเฉล่ียจ านวนหยดนับโดยคนมีค่า
เท่ากบั 2008.9 หยด โดยเคร่ืองตน้แบบไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 2005.4 หยด ซ่ึง
ค่าท่ีถูกตอ้งคือ 2000 หยด พบว่าเม่ือใช้คนมีความคาดเคล่ือนเฉล่ียเท่ากบั 

0.445 %  เม่ือใช้เคร่ืองตน้แบบมีความคาดเคล่ือนเฉล่ียเท่ากบั 0.270 % 
ส่วนค่าเฉล่ียจ านวนของเวลาโดยคนเท่ากบั 59.9 นาที โดยเคร่ืองตน้แบบ
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 60.7 นาที ซ่ึงค่าท่ีถูกตอ้งคือ 60 นาที พบว่าเม่ือใช้คนมี
ความคาดเคล่ือนเฉล่ียเท่ากบั 0.167 %เม่ือใช้เคร่ืองตน้แบบมีความคาด
เคล่ือนเฉล่ียเท่ากบั 1.667 %  

4.2 การทดสอบความแม่นย าของเคร่ืองต้นแบบ  
โดยก าหนดการทดสอบจบัเวลาน ้ าเกลือในปริมาตร 100 มิลลิลิตรท่ี

อตัราเร็ว 40,50,80 และ 100 มิลลิลิตรต่อชัว่โมงตามล าดบัจนน ้ าเกลือหมด
ขวด ผลการทดลองดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2. ผลการจบัเวลาท่ีใช้ในการหยดของสารละลายปริมาตร 100 
มิลลิลิตร 

คร้ังที ่ อตัราเร็ว (มลิลลิติรต่อช่ัวโมง) 

40 50 80 100 

1 153 122 76 61 
2 154 123 76 62 
3 153 122 74 61 
4 154 123 76 61 
5 153 123 76 60 
6 155 124 77 62 
7 157 124 76 61 
8 153 122 76 61 
9 152 124 76 61 
10 155 123 76 62 
11 156 123 77 60 
12 154 124 76 61 
เฉลีย่ 154.08 123.08 76 61.08 

 
จากผลทดสอบพบว่าน ้ าเกลือในปริมาตร 100 มิลลิลิตร เม่ือก าหนด

อตัราเร็ว 40 มิลลิลิตรต่อชัว่โมง ค่าเฉล่ียเวลาท่ีใช้มีค่าเท่ากบั 154.08 นาที 
ซ่ึงค่าท่ีถูกตอ้งคือ 150 นาที มีความคาดเคล่ือนเฉล่ียเท่ากบั 2.72 %  ท่ี
อตัราเร็ว 50 มิลลิลิตรต่อชัว่โมง ค่าเฉล่ียเวลาท่ีใช้มีค่าเท่ากบั 123.08นาที 
ซ่ึงค่าท่ีถูกตอ้งคือ 120 นาที มีความคาดเคล่ือนเฉล่ียเท่ากบั 2.57 % ท่ี
อตัราเร็ว 80 มิลลิลิตรต่อชัว่โมง ค่าเฉล่ียเวลาท่ีใช้มีค่าเท่ากบั 76 นาที ซ่ึง
ค่าท่ีถูกตอ้งคือ 75 นาที มีความคาดเคล่ือนเฉล่ียเท่ากบั 1.33 % และท่ี
อตัราเร็ว 100 มิลลิลิตรต่อชัว่โมง ค่าเฉล่ียเวลาท่ีใช้มีค่าเท่ากบั 61.08นาที 
ซ่ึงค่าท่ีถูกตอ้งคือ 60 นาที มีความคาดเคล่ือนเฉล่ียเท่ากบั 1.80 % ดงันั้น
จากผลการทดลองคร้ังท่ี 2 ได้ความถูกต้องหรือความแม่นย  าเฉล่ียอยู่ท่ี 
97.89 %      

5.สรุป 
เคร่ืองตน้แบบการนบัน ้าเกลือท่ีพฒันาข้ึนน้ีสามารถนบัหยดน ้ าเกลือ

ไดจ้ริงและมีเปอร์เซ็นต์ความถูกตอ้งสูง อยา่งไรก็ตามเคร่ืองตน้แบบน้ีอยู่
ในห้องทดลองเท่านั้น ยงัไม่ได้ทดสอบจริงจากพยาบาลวิชาชีพและยงั
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ไม่ไดน้ าไปใชก้บัผูป่้วยจริง ส าหรับในส่วนของการปรับอตัราเร็วของหยด
น ้ าเกลือยงัคงใช้การปรับดว้ยมือเช่นเดิม ส าหรับแนวทางการพฒันาหรือ
ต่อยอดงานวิจยัไดโ้ดยเฉพาะตวัชุดเซ็นเซอร์และตวัไมโครคอนโทรลเลอร์
ท่ีมีขนาดใหญ่ การโปรแกรมค าสั่งลงตวัไมโครคอนโทรลเลอร์ยงัมีความ
ยุง่ยาก ส าหรับการควบคุมการจ่ายน ้ าเกลือควรเป็นแบบระบบอตัโนมติั 
และตรวจสอบไดจ้ากระยะไกล 
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บทคดัย่อ 
การประเมินประชากรเสือโคร่งในพืน้ท่ีอนุรักษ์ มีความส าคัญในการ

อนุรักษ์สัตว์ป่า ซ่ึงใช้วิธีวางกล้องดักถ่ายอัตโนมัติเพ่ือเก็บภาพเสือโคร่ง 
โดยต้องการภาพลายเสือโคร่งท้ังตัวเพ่ือใช้ในการจ าแนกระบุตัวเสือ 
ดังน้ันจึงต้องใช้กล้องดักถ่ายอย่างน้อย 2 ตัวในการดักถ่าย ในปัจจุบัน
ประสบปัญหาการบันทึกภาพลายล าตัวเสือโคร่งจากท้ังสองฝ่ังในเวลา
เดียวกัน ณ จุดตั้งกล้อง ท าให้เกิดปัญหาในการระบุตัวเสือโคร่งจาก
ฐานข้อมูล ส่งผลต่อค่าความถูกต้องในการประเมินประชากรเสือโคร่ง 
ดังน้ันโครงงานนีจึ้งเสนอระบบท่ีท าให้กล้องดักถ่ายภาพสามารถถ่ายภาพ
โดยพร้อมกันซ่ึงผ่านการควบคุมท่ีติด ต่อผ่านทางเครือข่ายไร้สาย
เทคโนโลยี IEEE 802.15.4 และถ่ายโอนรูปจากกล้องผ่านเครือข่ายไร้สาย 
IEEE 802.11 ไปเก็บไว้ท่ีอุปกรณ์เก็บข้อมูลในจุดท่ีคาดว่าปลอดภัยจาก
การถกูท าลายของกล้อง  ผลการทดสอบระบบเบือ้งต้นในห้องปฏิบัติการ 
โดยติดตั้งกล้อง 2 ตัวตรงข้ามกัน พบว่าเม่ือมีวัตถผุ่านหน้ากล้องตัวใดตัว
หน่ึงก็จะส่ังการให้กล้องท้ัง 2 ตัวถ่ายภาพได้โดยพร้อมกัน นอกจากนี้
ระบบสามารถโอนถ่ายภาพของกล้องกลับมาเกบ็ท่ีอุปกรณ์ท่ีก าหนดได้ 

Abstract 
Keeping track of tigers in conservative areas is important for 

wildlife conservation.  This is usually done by setting trail cameras in 
certain areas to capture pictures of tigers.  Tiger identification needs 
images of a whole tiger stripe pattern.  Therefore, it is preferred to use 
more than one camera to take pictures in each area.  This solution still 
has a limitation in that each camera cannot take pictures of a tiger at the 
same time, which causes a problem when matching a tiger with the 
database.  This affects the correctness of estimating the tiger population.  
This project introduces a system that triggers every camera in the same 
area to take photos simultaneously.  The cameras are controlled and 
communicating with one another through IEEE802.15.4 wireless 
technology.  Pictures are transferred to a storage located in a safe place 
using IEEE802.11 technology.  Experimental results in a laboratory 
show that by installing two cameras opposite each other, an object 
moving past one of the cameras will be taken by both cameras at the 
same time.  Furthermore, the system can transfer the photos from the 
cameras to a selected device. 

Keywords: Trail camera, IEEE 802.11, IEEE 802.15.4, conserving wild 
animals, capture pictures 

1. บทน า 
การอนุรักษพ์นัธ์ุเสือเป็นเร่ืองท่ีส าคญัและเป็นหน้าท่ีหน่ึงของเจา้หน้าท่ี

ป่าไม ้เพื่อท าการส ารวจและติดตามจ านวนประชากรของเสือ ในอดีต การ
เก็บขอ้มูลเสือของเจา้หนา้ท่ีป่าไมจ้ะจดัเก็บโดยการใช้กลอ้งดกัถ่ายสัตวป่์า
ท่ีติดตั้งไวต้ามจุดต่างๆ เพ่ือเก็บภาพถ่ายของเสือ แต่ขอ้มูลภาพเสือท่ีไดม้า
ยงัไม่สามารถใช้ในการระบุตวัตนของเสือแต่ละตวัได้อย่างถูกตอ้ง ทาง
เจา้หน้าท่ีป่าไมจ้  าเป็นตอ้งใช้ลายทั้ง 2 ขา้งของตวัเสือ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งได้
ภาพจากมุมมองมากกว่า 1 มุม อีกทั้งหน่วยความจ าของกล้องท่ีมีอย่าง
จ ากดัและกลอ้งอาจถูกท าลายจากช้างป่าหรือสูญหายจากการถูกขโมยได ้
ท าให้ตอ้งมีการเขา้ไปเก็บขอ้มูลจากกลอ้งอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือไม่ให้สูญเสีย
ภาพท่ีสามารถบันทึกได้ การเก็บข้อมูลจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องช่วย
อ านวยความสะดวกให้เจา้หน้าท่ีป่าไมเ้พ่ือช่วยเหลือในการอนุรักษพ์นัธุ์
เสือโคร่ง  

2. ทีม่าและแรงจูงใจของปัญหา 
โครงงานน้ีเป็นโครงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงานระบบเฝ้าสังเกตสัตวป่์า

ผ่านเครือข่ายไร้สายแบบเวลาจริง [1] และโครงงาน ระบบการถ่ายภาพ
สัตว์ป่าและส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายแลนไร้สายแบบหลายช่วง [2] ซ่ึงมี
จุดมุ่งหมายเดียวกนัคืออ านวยความสะดวกให้เจา้หน้าท่ีป่าไมเ้พ่ืออนุรักษ์
พนัธุ์เสือโคร่งโดยการจดัเก็บภาพเสือแต่ยงัมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของ 

แบตเตอร่ีสามารถให้พลงังานได้ประมาณ 2 - 3 วนั ท าให้ตอ้งเข้าไป
เปล่ียนแบตเตอร่ีอยูบ่่อยคร้ัง  

ไม่สามารถถ่ายภาพในเวลากลางคืน ท าให้เก็บขอ้มูลภาพเสือไดอ้ยา่งไม่
เตม็ประสิทธิภาพเพราะเสือเป็นสตัวห์ากินเวลากลางคืน  

อุปกรณ์ไม่ทนทานต่อสภาพแวดลอ้มท่ีมีฝนตกหรือความช้ืนมาก ท าให้
ไม่สามารถใช้งานได้จริงเพราะบริเวณป่าท่ีใช้งานจริงมีฝนตกและ
ความช้ืนมาก  

เม่ืออุปกรณ์ไม่มีการจ่ายไฟจะไม่สามารถเก็บการตั้งค่าปัจจุบนัได ้ท าให้
เกิดปัญหาเวลาเปล่ียนแบตเตอร่ีอุปกรณ์จะตอ้งถูกตั้งค่าใหม่ทุกคร้ัง  

อุปกรณ์ตรวจจบัความเคล่ือนไหวไม่สามารถแยกแยะระหว่างสัตวป่์า
กบัการเคล่ือนไหวตามธรรมชาติได้ ท  าให้ประสิทธิภาพไม่ดีเท่าท่ีควร
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เพราะเกิดขอ้มูลภาพถ่ายท่ีอาจเกิดจากความเคล่ือนไหวอยา่งอ่ืนนอกจาก
ส่ิงมีชีวิต 

อุปกรณ์กลอ้งท่ีใชอ้ยูเ่ดิมไม่สามารถน ามาใชร่้วมกบัระบบได ้

ไม่มีการ synchronize กนัระหวา่งกลอ้งเน่ืองจากใช้ motion sensor เพียง 
1 ตวั 

นอกจากน้ียงัมีกล้อง Bushnell Trophy Cam HD Wireless [3] ท่ีมี
ความสามารถในการท างานตามวตัถุประสงคโ์ดยเฉพาะในเร่ืองของการ
ส่งรูปออกมาเก็บภายนอกตวักล้อง แต่ยงัมีขอ้เสียในเร่ืองของ ราคา และ 
ความสามารถในการถ่ายภาพพร้อมกนั 

โดยระบบควบคุมการถ่ายภาพเสือพร้อมกนัจากกลอ้งหลายตวัแบบเวลา
จริงผ่านตัวควบคุมไร้สายจะใช้กล้องท่ีมีอยู่เ ดิมในการพฒันาแก้ไข
ขอ้จ ากดัดงักล่าว 

3. รายละเอยีดการพฒันา 
การพฒันาจะแบ่งออกเป็นภาพรวมของระบบ การออกแบบ และ 

ขอ้จ ากดัของระบบ 

3.1 ภาพรวมของระบบ 
เม่ือกลอ้งท่ีติดตั้งไวใ้นป่าตรวจพบสัตวป่์าผ่าน PIR Motion Sensor 

กล้องตวัดังกล่าวจะส่งขอ้ความผ่านทางไมโครคอนโทรลเลอร์เจนนิก 
(Jennic) ส าหรับการส่ือสารไร้สาย โดยใช้มาตรฐาน IEEE 802.15.4 เพ่ือ
บอกให้กลอ้งตวัอ่ืนถ่ายภาพโดยพร้อมกนั จากนั้นภาพท่ีไดใ้นกลอ้งแต่ละ
ตวัจะถูกส่งผา่น IEEE 802.11 ดว้ยการ์ดวายฟายเอสดี ไปเก็บไวย้งัคลงัเก็บ
ภาพแอนดรอยดมิ์นิพีซีอยา่งปลอดภยัดงัรูปท่ี 1 

 

รูปที่ 1. ภาพรวมของระบบ 

3.2 การออกแบบและพฒันาระบบ 
ระบบท่ีพฒันาข้ึนแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนของการถ่ายภาพกบั

ส่วนของการเก็บภาพ แสดงดงัรูปท่ี 2 และลกัษณะของอุปกรณ์จริงแสดง
ดงัรูปท่ี 3 

 

รูปที ่3. ลกัษณะของอุปกรณ์จริง 

 รูปที่ 2. องคป์ระกอบของระบบ 
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3.2.1 ส่วนของการถ่ายภาพ 

เจนนิกท่ีติดอยู่บนกลอ้งแต่ละตวัจะท าหน้าท่ีเป็น Camera Trigger 
Management Module ซ่ึงจะมีการดูสถานะการถ่ายภาพของกล้อง 
(Detecting Signal) เม่ือตรวจพบการถ่ายภาพจะส่งข้อความผ่าน IEEE 
802.15.4 ไปยงัเจนนิกท่ีติดอยูบ่นกลอ้งตวัอ่ืนๆ ขณะเดียวกนัเจนนิกแต่ละ
ตวัก็จะคอยรับสัญญาณจากเจนนิกตัวอ่ืนๆ ด้วยเช่นกันโดยเม่ือได้รับ
สญัญาณจ าท าการกระตุน้ให้กลอ้งเกิดการถ่ายภาพ(Send Signal)  

3.2.2 ส่วนของการเกบ็ภาพ 

เม่ือถึงเวลาท่ีตั้งไว ้เจนนิกจะกระตุน้ให้กล้องจ่ายไฟเล้ียงการ์ดเอสดี 
Eye-Fi ท าให้เกิดการส่งภาพผ่าน IEEE 802.11 ไปเก็บไวย้งัอุปกรณ์เก็บ
ภาพแอนดรอยดมิ์นิพีซี 

3.3 ข้อจ ากดัของระบบ 
ระบบไม่มีการประมวลผลทางดา้นรูปภาพให้เจาะจงเฉพาะเสือท าให้

เกิดการถ่ายภาพกับส่ิงมีชีวิตทุกชนิด ระยะการส่ือสารมีขีดจ ากัดอยู่ท่ี
ประมาณ 15 เมตร 

4. การทดสอบการใช้งาน 
เพ่ือวดัประสิทธิภาพของระบบแบ่งออกเป็น สภาพแวดล้อมในการ

ทดสอบ และ ผลการทดสอบ 

4.1 สภาพแวดล้อมในการทดสอบ 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกัคือ การส่ือสารระหว่างกล้อง และ การ

ส่ือสารระหวา่งกลอ้งกบัแอนดรอยดมิ์นิพีซี 

4.1.1 การส่ือสารระหว่างกล้อง 

การส่ือสารระหวา่งกลอ้งแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 ส่วน 

4.1.1.1 การทดสอบส่วนท่ี 1 วัดความสามารถในการส่ังถ่าย 

ท าการทดลองกับกล้อง 2 ตวั ให้กล้องตวัหน่ึงถูกปิดการรับรู้ของ 
motion sensor เอาไว ้แล้วให้วตัถุผ่านกล้องอีกตวัท่ี motion sensor 
สามารถท างานได้ปกติ กลอ้งตวัท่ีถูกปิด motion sensor ตอ้งรับรู้ถึงการ
เคล่ือนท่ีของวตัถุผา่นทางกลอ้งตวัท่ี motion sensor ท างานปกติ ดงัรูปท่ี 4 

 

รูปที ่4. การทดสอบส่วนท่ี 1 วดัความสามารถในการสัง่ถ่าย 
 
 

4.1.1.2 การทดสอบส่วนท่ี 2 วัดภาพท่ีได้จากการถ่ายโดยพร้อมกัน 

ได้ท  าการตั้งกล้องไวท้ั้ง 2 ฝ่ังของพ้ืนท่ีสังเกตแล้วให้วตัถุเคล่ือนท่ี
ผา่นเพื่อให้กลอ้งมีการตรวจพบความเคล่ือนไหวและเกิดการถ่ายภาพโดย
พร้อมกนัดงัรูปท่ี 5. 

 

รูปที่ 5. การทดสอบส่วนท่ี 2 วดัภาพท่ีไดจ้ากการถ่ายโดยพร้อมกนั 

4.1.1.3 การทดสอบส่วนท่ี 3 วัดประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลเทียบกับ
ระยะทาง 

น าไมโครคอนโทรลเลอร์เจนนิกใส่ไวใ้นกลอ้ง 2 ตวั ให้กลอ้งท าการ
ส่งขอ้มูลส่ือสารกนัอย่างต่อเน่ืองโดยกล้องตวัแรกวางอยู่กบัท่ีและตวัท่ี
สองเคล่ือนท่ีห่างออกมาเร่ือยๆ การทดลองท าบนพ้ืนท่ีเปิดมีเส้นทางการ
เคล่ือนท่ีของกลอ้งเป็นเส้นตรงปราศจากส่ิงกีดขวางดงัรูปท่ี 6 โดยแต่ละ
จุดท่ีท าการทดลองจะท าการวดัผลของการส่งขอ้มูลจ านวน 15 คร้ังแลว้น า
จ  านวนคร้ังท่ีส่งส าเร็จมาค านวนป็นอตัราการส่งขอ้มูลเฉล่ียต่อระยะทาง 

 

รูปที่ 6. การทดลองวดัประสิทธิภาพการส่งขอ้มูล 

4.1.2 การส่ือสารระหว่างกล้องกับแอนดรอยด์มินิพีซี 

ท าการวดัระยะท่ีไกลท่ีสุดท่ีสามารถส่งรูปจากกลอ้งมายงัแอนดรอยด์
มินิพีซีไดแ้ละวดัความเร็วในการส่งรูปภาพท่ีมีขนาด 900 กิโลบิต 

4.2 ผลการทดสอบและการวจิารณ์ผล 
จากการทดสอบส่วนท่ี 1 พบว่าทุกคร้ังท่ีกล้องตวัท่ีเซ็นเซอร์ท างาน

ปกติตรวจจบัความเคล่ือนไหวได ้กลอ้งตวัท่ีถูกปิดการรับรู้ของเซ็นเซอร์
จะเกิดการถ่ายภาพข้ึนทุกคร้ัง แสดงวา่กลอ้งสามารถถ่ายภาพไดพ้ร้อมกนั 

จากการทดสอบส่วนท่ี 2 พบว่าภาพท่ีไดเ้ห็นทั้ง 2 ดา้นของคนท่ีเดิน
ผา่นโดยมีความคาดเคล่ือนของเวลาท่ีเกิดการถ่ายภาพไม่เกิน 1 วินาที 

จากการทดสอบส่วนท่ี 3 พบว่าอตัราความส าเร็จในการส่งขอ้มูลต่อ
ระยะทางเป็นไปดงัรูปท่ี 7 พบวา่ระยะท่ีสามารถส่งขอ้มูลไดส้ าเร็จทั้งหมด
อยูท่ี่ระยะไม่เกิน 15 เมตร 
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รูปที่ 7. กราฟแสดงอตัราความส าเร็จในการส่งขอ้มูลต่อระยะทาง 

จากการทดสอบส่วนท่ี 4 พบว่าสามารถส่งภาพจากกล้องมายงั
อุปกรณ์เก็บภาพและมีระยะการส่งท่ีไกลท่ีสุดอยูท่ี่ 12.2 เมตร และ มีอตัรา
การส่งรูปอยู่ท่ีประมาณ 24 รูปต่อนาที โดยรูปมีขนาด 900 กิโลบิต ซ่ึง
เท่ากบั 360 กิโลบิตต่อวินาที 

5. บทสรุป 
โครงงานระบบควบคุมการถ่ายภาพเสือพร้อมกนัจากกล้องหลายตวั

แบบเวลาจริงผา่นตวัควบคุมไร้สายสามารถท างานไดจ้ริง โดยตั้งกลอ้งไว้
ตามจุดท่ีตอ้งการ กล้องจะถ่ายภาพโดยพร้อมกนั และถ่ายโอนขอ้มูลมา
เก็บยงัแอนดรอยด์มินิพีซีในต าแหน่งท่ีตอ้งการ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ
เจ้าหน้าท่ีในการส ารวจและติดตามประชากรเสือโคร่ง เพ่ือใช้ในการ
อนุรักษเ์สือโคร่งต่อไป 

โครงงานยงัสามารถพฒันาต่อในเร่ืองของแหล่งพลงังานให้อยูไ่ดน้าน
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ การต่อวายฟายระยะไกลจากแอนดรอยด์
มินิพีซีส่งต่อมายงัท่ีศูนยวิ์จยัของเจา้หนา้ท่ีป่าไม ้  

6. กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ ศูนยวิ์จยัสัตวป่์าเขานางร า เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าห้วยขา

แข้งในการให้ข้อมูลและการอนุญาติเข้าพ้ืนท่ีรวมทั้ งการสนับสนุน
อุปกรณ์กลอ้งดกัถ่าย Bushnell Camera บางส่วน 

ขอขอบคุณ ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ท่ีได้มอบ
ทุนอุดหนุนโครงการการ 
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บทคัดยอ 
บทความนี้ไดนําเสนอ หุนยนตสํารวจอุทกภัยชวยเหลือผูที่อยูในพื้นที่

ประสบภัย ซึ่งสามารถเคล่ือนที่บนบกและสามารถเคล่ือนที่บนผิวน้ําได 
โดยหุนยนตสํารวจอุทกภัยจะใชตัวถอดรหัสความถี่ของสัญญาณโทรศัพท
เคร่ืองรับ (Dual Tone Multi Frequency; DTMF) เบอร MT8870 เปน
เลขไบนารี เพื่อสงตอไปยัง FPGA เบอร EPM3032ALC44 นํามาเช่ือมตอ
กับชุดคอนโทรลรีเลย เพื่อไปควบคุมมอเตอรใหเคล่ือนที่ตามตองการ เมื่อ
มีการกดหมายเลขบนโทรศัพทเคร่ืองสง จะประกอบไปดวยเซนเซอรตัว
ตรวจจับไฟฟาร่ัว ขณะบังคับใหหุนยนตเคล่ือนที่ไปในพ้ืนที่ ตัวหุนยนต
จะทําการสํารวจและทําการตรวจจับไฟฟาร่ัว เพื่อลดความเส่ียงของมนุษย 
โดยมีกลองจ๋ิว Model 208 จะสงภาพผานตัวสงสัญญาณ 2.4 GHz กําลัง
ขนาด 2 วัตต มายังจอมอนิเตอรขนาด 7 นิ้ว ทางฝงผูควบคุมหุนยนตซึ่งมี
ระยะรับสงสูงสุด 150 เมตร สามารถปรับกลองซาย-ขวาได 180 องศา และ
ขึ้น-ลงได 90 องศา สวนตัวหุนยนตมีโครงสรางเปนเหล็กและโลหะซ่ึงมี
น้ําหนักมาก เพื่อทําใหหุนยนตลอยนํ้าจึงนําโฟมติดต้ังใตทอง 
 

Abstract 
This paper presents a rescue robot for flood disaster, which have 

capability to move on land and float on water. This robot operate by 
using mobile phone receiver decryption (Dual Tone Multi Frequency: 
DTMF) MT8870, which is binary number. And bypass to FPGA 
EPM3032AC44 to translate binary number and connect to control relay 
unit. Which controlled motor unit to move as desire after pressing 
command on mobile phone. Main feature are electric current sensor. 
During operation in disaster area, Robot may search and detect signal 
of electric current without human risk. User could be able to see via mini 
camera model 208, which transmit 2.4 GHz/2watt signal to 7” monitor 
with maximum range of 150 meter. This mini camera can turn 180 
degree and tilt 90 degree. The overall structure of this robot consists of 
steel and alloy. To make it possible to float on water, polystyrene foam 
was added. 
 

1. บทนํา 
เทคโนโลยีทางดานการติดตอสื่อสารโทรคมนาคมถือไดวามีบทบาท

สําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษยเปนอยางมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการติดตอสื่อสารดวยโทรศัพทมือถือ ซึ่งสวนใหญการควบคุม
หุนยนตที่ใชในการกูภัย มักจะนิยมใชสัญญาณ Wireless Fidelity (WIFI) [1] 

ซึ่งหากสถานท่ีประสบภัยที่หุนยนตจะเขาไปสํารวจมีระยะหางกับผู
ควบคุมมากก็จะมีปญหาในการควบคุมได  ซึ่งทางคณะผูวิจัยไดมี
แนวความคิดท่ีจะนําการติดตอระหวางโทรศัพทมือถือมาควบคุมการ
ทํางานของหุนยนต ซึ่งปจจุบันจะเห็นไดวาหุนยนตสํารวจหรือหุนยนต
กูภัยที่มีการสรางขึ้นสวนใหญไมสามารถเคล่ือนที่ไดทั้งบนบกและบนผิว
น้ํา [2] เพื่อใชในการเขาถึงสถานท่ีประสบภัยซึ่งมีความเส่ียงตอมนุษยที่จะ
เขาไปสํารวจ จึงจําเปนตองใชหุนยนตสํารวจเขาไปตรวจสอบในพื้นท่ีน้ํา
ทวม วามีกระแสไฟฟาร่ัวหรือไม โดยการแสดงผลผานมายังจอมอนิเตอร 
เพื่อแจงใหผูควบคุมหุนยนตทราบ 

 

2. การออกแบบระบบ 
หลักการทํางานของหุนยนตสํารวจอุทกภัย สามารถแบงออกเปน 4 

สวน คือ ระบบการถอดรหัส ระบบชุดคอนโทรลรีเลย ระบบชุดตรวจจับ
ไฟร่ัว และระบบกลองไรสาย ซึ่งมีบล็อกไดอะแกรมการทํางานของ
หุนยนตสํารวจอุทกภัยดังแสดงรูปที่ 1  

 

 
รูปท่ี 1 บล็อกไดอะแกรมการทํางานของหุนยนตสํารวจอุทกภัย 
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การทํางานเม่ือมีการโทรศัพทมายังเลขหมายของเครื่องโทรศัพท
เคร่ืองรับซึ่งจะใชวงจรถอดรหัสสัญญาณ DTMF เบอร MT8870 [3] - [5] 
ประกอบดวยวงจรกรองความถ่ีและวงจรถอดรหัสฟงกชันดิจิตอล เปน
ไอซีที่สรางโดยเทคโนโลยี ISO-CMOS ในสวนวงจรกรองความถ่ีใช
เทคนิคของสวิตซคาปาซิสเตอรฟลเตอร สําหรับกรองความถ่ี สวนวงจร
ถอดรหัสจากการกดหมายเลขบนแปนโทรศัพทเคร่ืองสงใชเทคนิคการนับ
เพื่อตรวจจับและถอดรหัสท้ัง 16 ความถี่ ออกเปนเลขฐานสองขนาด 4 บิต 
ซึ่งวงจรการถอดรหัสแสดงดังรูปที่ 2 และชิ้นงานของวงจรถอดรหัส
สัญญาณแสดงดังรูปที่ 3 ตามลําดับ โดยจะใชสวิตซสองทาง เมื่ออยู
ตําแหนงแรกใชสําหรับแสดงผลการทดสอบการถอดรหัสคาโดยการ
แสดงผลท่ีหลอด Test LED และเมื่อสวิตซมายังตําแหนงการควบคุม 
(Control) เพื่อควบคุมหุนยนต โดยจะใชออฟโต เบอร PC817 ทําหนาท่ี
เปนสวิตซควบคุมดวยแสง ซึ่งมีกราวดแยกออกจากกันทําใหไมมีการ
รบกวนกันทั้งสองฝงเพื่อตองการความมีเสถียรของการควบคุม ซึ่งคา
เลขฐานสองท่ีไดจากวงจรถอดรหัสจากการกดปุมโทรศัพทเคร่ืองสง ซึ่ง
แสดงดังในตารางท่ี 1 
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รูปท่ี 2 วงจรถอดรหัส  

 

ตารางท่ี 1 คาเลขฐานสองท่ีถอดรหัสจากปุมการกดโทรศัพทเคร่ืองสง 

 

 
รูปท่ี 3 ชิ้นงานของวงจรถอดรหัสสัญญาณ  

 

เมื่อทําการถอดรหัสแลวจะสงตอไปยังชุดคอลโทรลรีเลย โดยใช 
FPGA เบอร EPM3032ALC44 ทําหนาท่ีแปลงคาเลขฐานสองขนาด 4 บิต 
ซึ่งการออกแบบวงจรการทํางานจะถูกบรรจุลงในชิฟ EPM3032ALC44 [5] 
แสดงดังรูปที่ 4 ดวยโปรแกรม MAX+PLUS II โดยในรูปที่ 5 แสดงบอรด
วงจร EPM3032ALC44 ตามลําดับ แลวนําไปเชื่อมตอกับชุดรีเลย เพื่อไป
ควบคุมมอเตอรและกลองใหเคลื่อนที่ตามตองการ  

 

 

รูปท่ี 4 วงจรการทํางานท่ีบรรจุลงในชิฟ EPM3032ALC44 
 

 
รูปท่ี 5 บอรดวงจร EPM3032ALC44 
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ในสวนของวงจรในการตรวจจับกระแสไฟฟาร่ัว [6] โดยใชวงจรดัง
แสดงในรูปที่ 6  
 

 
 

รูปท่ี 6 วงจรตรวจจับกระแสไฟฟาร่ัว 

 

3. การทดลองและผลการทดลอง 
หุนยนตที่สรางขึ้นมีขนาดความกวาง  64 เซนติเมตร  ความสูง  45 

เซนติเมตร ความยาว 95 เซนติเมตร ดังแสดงในรูปที่ 7 หุนยนตสํารวจอุทก
ภัย  และดังแสดงในรูปท่ี  8 หุนยนตสํารวจอุทกภัยขณะวิ่ งบนผิวน้ํ า 
ตามลําดับ เพื่อทดสอบสมรรถนะการทํางานของหุนยนตสํารวจอุทกภัย จึงมี
การทดสอบการทํางาน แบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกทําการ
ทดสอบวงจรตรวจจับไฟฟาร่ัว ผลการทดสอบแสดงในตารางท่ี 2 ซึ่งผลการ
ทดสอบพบวาวงจรตรวจจับไฟร่ัวสามารถตรวจจับไฟฟาร่ัวในระยะ 1 เมตร 
ซึ่งอยูในระยะท่ีไดออกแบบไว ขั้นตอนท่ีสอง ทําการทดสอบคุณภาพของ
กลองในระยะตางๆ โดยใชกลองจิ๋วมีสาย Model 208 เคร่ืองรับเคร่ืองสง
ขนาด 2 วัตต เพื่อแสดงผานจอมอนิเตอรขนาด 7 นิ้ว ทางฝงผูบังคับหุนยนต 
การวัดคุณภาพความชัดเจนของกลองทําการวัดทุกๆ 10 เมตร ผลการทดสอบ
แสดงในตารางท่ี 3 ซึ่งผลการทดสอบพบวาคุณภาพกลองมีระยะรับสงมาก
ที่สุด 120 เมตร  

 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบวงจรตรวจจับไฟร่ัว 

 

 
รูปท่ี 7 หุนยนตสํารวจอุทกภัย 

 

 
รูปท่ี 8 หุนยนตสํารวจอุทกภัยขณะวิ่งบนผิวน้ํา 

 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบคุณภาพของกลองในระยะตางๆ 

 
 

ขั้นตอนที่สามทําการทดสอบเวลาการทํางานของหุนยนตตอการชารต
แบตเตอร่ีหนึ่งคร้ัง โดยหุนยนตใชแบตเตอร่ี 12V 12A จํานวนหนึ่งชุด ซึ่ง
ระยะเวลาการทํางานของหุนยนตตอการชารจแบตเตอร่ีเต็มหน่ึงคร้ัง ผล
การทดสอบแสดงในตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบระยะเวลาการทํางานของหุนยนตตอการชารจ
แบตเตอร่ีเต็มหนึ่งคร้ัง  
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4. สรุป 6. ประวัติผูเขียน 
บทความนี้ไดนําเสนอ หุนยนตสํารวจอุทกภัยเพื่อชวยเหลือผูที่อยูใน

พื้นที่ประสบภัย  ซึ่งมีขนาดความกวาง  64 เซนติเมตร  ความสูง  45 
เซนติเมตร ความยาว 95 เซนติเมตร จากผลการทดสอบพบวาหุนยนตที่
นําเสนอสามารถเคล่ือนที่บนบกและสามารถเคลื่อนที่บนผิวน้ําไดตามท่ี
ไดออกแบบไว ซึ่งสามารถควบคุมการเคล่ือนที่ของหุนยนตและควบคุม
กลองไดจากการกดตัวเลขบนแปนของโทรศัพทเคร่ืองสง โดยท่ีกลอง
สามารถปรับซายขวาได 180 องศา และขึ้นลงได 90 องศา สวนผลการ
ทดสอบวงจรตรวจจับไฟร่ัวตามตารางที่ 2 สามารถตรวจจับไฟฟาร่ัวใน
ระยะ 1 เมตร เพื่อแสดงผานจอมอนิเตอรขนาด 7 นิ้ว ทางฝงผูบังคับ
หุนยนตทราบ ซึ่งผลการทดสอบพบวาคุณภาพกลองมีระยะรับสงมาก
ที่สุด 120 เมตร และผลการทดสอบระยะเวลาการทํางานของหุนยนตตอ
การชารจแบตเตอร่ีเต็มหน่ึงคร้ัง พบวาสามารถใชงานไดในเวลาเฉล่ียไม
ตํ่ากวา 35 นาทีตอการชารจแบตเตอร่ี 1 คร้ัง  

   นายกุลวัฒน  คําเพราะ กําลังศึกษาช้ันปที่ 4 
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บทคดัย่อ 
ปัจจุบันหุ่นยนต์ถูกน ำมำประยุกต์เพ่ือช่วยเหลือ และท ำงำน

แทนมนุษย์ในลักษณะงำนท่ีแตกต่ำงกันอย่ำงกว้ำงขวำง อำทิ ในโรงงำน
อุตสำหกรรมท่ีอันตรำย ช่วยทีมแพทย์ในกำรผ่ำตัดและรักษำผู้ ป่วย อำวุธ
ยทุโธปกรณ์ทำงทหำรและต ำรวจ หรือแม้แต่น ำมำช่วยพ่อครัวประกอบ
อำหำรและเป็นพนักงำนเสร์ิฟในโรงแรมหรือร้ำนอำหำร เป็นต้น ใน
บทควำม วิจัยนี ้จะน ำเสนอถึงกำรส ร้ำงและพัฒนำหุ่นยนต์ให้ มี
ควำมสำมำรถในกำรรักษำควำมปลอดภัยอันเน่ืองมำจำกอัคคีภัย หรือเรียก
หุ่นยนต์นี้ว่ำ หุ่นยนต์ดับเพลิงด้วยระบบอัตโนมัติ ควำมสำมำรถของ
หุ่นยนต์ดับเพลิงด้วยระบบอัตโนมัตินีส้ำมำรถค้นหำ และป้องกันเพลิง
ไหม้ได้เองอย่ำงอัตโนมัติ ถูกออกแบบให้ใช้ประโยชน์ได้ท้ังในเวลำ
กลำงวันและโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในเวลำกลำงคืน กำรเคล่ือนท่ีจะท ำได้เอง
แ ล ะ ส ำม ำ ร ถ ค้ น ห ำ ท ำ ง เ ดิ น จ ำ ก ก ำ ร ส่ั ง ก ำ ร ข อ ง บ อ ร์ ด   
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เบสิก แสตมป์  รุ่น  2P40 ร่วมกับเซนเซอร์
อินฟรำเรด ส่วนกำรค้นหำเปลวเพลิงโดยสำมำรถแยกแยะแสงสว่ำงจำก
แหล่งก ำเนิดจำกหลอดไฟกับเปลวเพลิงจำกกำรลุกไหม้ได้ด้วยเซนเซอร์ยู
วีตรอน R2868 ท ำให้สำมำรถค้นหำต้นเพลิงได้อย่ำงแม่นย  ำโดยไม่ต้องใช้
ภำพจำกกล้องดิจิตอลไปประมวลผล และยังสำมำรถส่งข้อควำมส้ันไปยัง
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีของผู้ควบคุมทันทีเม่ือตรวจพบเปลวเพลิง ซ่ึงผู้ควบคุม
สำมำรถท่ีจะมองภำพเหตุกำรณ์แบบเวลำจริงได้ด้วยกล้องไอพีท่ีติดตั้งอยู่
บนตัวหุ่นยนต์ได้ตลอดเวลำ ผ่ำนอุปกรณ์เฝ้ำมองระยะไกลแบบต่ำงๆได้ 
เช่น คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์แบบสมำร์ทโฟน เป็นต้น ทันทีเม่ือ
หุ่นยนต์ตรวจพบเปลวเพลิงจะเข้ำท ำกำรดับเพลิงเบื้องต้น ด้วยกำรพ่น
สำรเคมีจำกถังดับเพลิงท่ีติดตั้งอยู่บนตัวหุ่นยนต์ จำกกำรทดลองท้ังในท่ี
สว่ำงและในท่ีมืดพบว่ำ สำมำรถว่ิงเข้ำหำเพลิงท่ีก ำลังลุกไหม้ได้อย่ำง
แม่นย  ำ ร้อยละ 90 ทันทีท่ีตรวจพบเปลวเพลิงจะส่งข้อควำมส้ันออกไปยัง
ผู้ควบคุมได้ร้อยละ 100 และสำมำรถดับเพลิงได้สนิท ร้อยละ 70 

Abstract 
Nowadays, robots are applied to use in a wide variety of works such 

as working in dangerous environments, helping surgery and looking 
after a patient, fighting in a war, cooking and serving in a restaurant 
and etc. Consequently, this research papers presents how to building 
and developing the firefighting robot to have abilities to automatically 
finding and distinguish flames as well. In addition, the robot was 
designed to work both day and especially night time. All of intelligent 

abilities are controlled by the BASIC STAMP 2P40 microcontroller 
board and strongly supported by UV-TRON R2868, flame detector 
sensor, The sensor can sharply differentiate between flame and others 
light so they can find ablaze without digital signal processing processes 
and send SMS to phone as well; moreover, the robot can send real-time 
video by IP camera to people via remote monitoring device such as 
smart phone or tablet. When the robot have found ablaze, it spray fire 
distinguishing chemicals to the fire by the tube place on the robot. From 
a lot of experimented in both of day and night time, we found that the 
robot managed to find and move to site of ablaze accomplished in 90%, 
send SMS 100% and completely distinguish fire 70%. 
Keywords: fire fighter, robot, UV Tron, automatic 

1. บทน า 
สถิติการเกิดเพลิงไหม้ในประเทศไทยได้รายงานจากศูนยอ์  านวยการ

บรรเทาสาธารณภยั กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัไวว้่าประเทศไทย
มีสถิติการเกิดเพลิงไหม้เพ่ิมข้ึนทุกปี โดยปี พ.ศ.2555 พบถึง 3,205 คร้ัง 
ขณะท่ีปี พ.ศ.2556 พบว่าเดือนกุมภาพนัธ์ และเดือนมีนาคม พบเหตุไฟ
ไหมเ้กิดข้ึน 398 และ 475 คร้ังตามล าดบั และหากรวบรวมสถิติยอ้นหลงั
ไปสิบปี (พ.ศ.2556-2536) พบวา่การเกิดอคัคีภยัในประเทศไทยมีมากกว่า 
36,842 คร้ัง คิดเป็นมูลค่าความเสียหายมากกว่า 19,000 ล้านบาท มีทั้ ง
ผูบ้าดเจบ็และเสียชีวิตเกือบ 5,000 คน ซ่ึงไม่อาจประเมินค่าได ้

สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก ความประมาณ ความคึกคะนอง ขาดความ
ระมดัระวงั หรือพลั้ งเผลอจนลุกลามไหมบ้้านเรือน เช่น การเกิดไฟฟ้า
ลดัวงจร การเผาท่ีรกร้างว่างเปล่า การลุกไหมจ้ากการระเบิด หรือจากการ
ปรุงอาหาร เป็นตน้ 

ระบบรักษาความปลอดภยัจากอคัคีภยัไดถู้กพิจารณาน ามาใชใ้นอาคารมี
มากมายหลายรูปแบบตามมาตรฐานความปลอดภยั เช่น กฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 33 ได้ก  าหนดให้อาคารสูงต้องติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภยั เช่น 
ระบบเสียงสัญญาณเตือนภัย ระบบสปริงเกอร์ท่ีท  างานได้เองอย่าง
อตัโนมัติ ถังดับเพลิงแบบมือถือ เป็นต้น แต่ในยุคศตวรรษท่ี 21 น้ีได้
พฒันาระบบสมองกลให้มีความอจัฉริยะมากข้ึน หุ่นยนต์ได้ถูกน ามาใช้
เพ่ืออ านวยความสะดวก และช่วยเหลือมนุษย ์หรือถูกน าไปใช้งานแทนท่ี
มนุษยก์บังานท่ีมีความเส่ียงต่อสุขภาพและชีวิตสูง ดงันั้น ในบทความวิจยั
น้ีได้น าเสนอหลักการส าหรับออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ดับเพลิงด้วย
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ระบบอตัโนมติั ท่ีมความสามารถเคล่ือนท่ีได้อย่างอิสระ และสามารถ
คน้หา ตรวจพบเปลวเพลิงไดเ้องอยา่งอตัโนมติั และทนัทีท่ีตรวจพบเปลว
เพลิงหุ่นยนต์จะว่ิงเข้าท าการดับเพลิงได้อย่างอัตโนมัติพร้อมกับส่ง
ขอ้ความสั้น SMS แจง้เหตุร้ายไปยงัโทรศพัทมื์อถือของผูดู้แลไดโ้ดยทนัที 

2. องค์ประกอบของหุ่นยนต์ 
การออกแบบหุ่นยนตด์บัเพลิงอตัโนมติัน้ี ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้

จริง ทั้งในสภาวะกลางวนั และในสภาวะท่ีแสงนอ้ยหรือไม่มีแสงสว่างเลย
อยา่งเช่นในเวลากลางคืน เพราะเม่ือเกิดเพลิงไหมจ้ากการลดัวงจรไฟฟ้า 
จะท าให้เกิดควนัไฟ ระบบไฟฟ้าในอาคารจะถูกตดัหรือถูกท าลาย ท าให้
ระบบแสงสว่างใช้การไม่ได ้แต่หุ่นยนตด์บัเพลิงอตัโนมติัจะคงยงัท างาน
คน้หาเปลิวเพลิงได้ต่อไป ด้วยแบตเตอร์รีภายใน ส าหรับวิธีการส ารวจ
และคน้หาเปลวเพลิงท่ีน าเสนอในบทความน้ีจะใช้เซนเซอร์ยวีูตรอน (UV 
Tron) เบอร์ R2868 และเม่ือตรวจพบจะท าการเข้าดับเพลงทนัทีด้วยถัง
ดบัเพลิงท่ีติดตั้งอยูบ่นตวัหุ่นยนต ์พร้อมกนันั้นขอ้ความสั้นเพ่ือใช้ในการ
แจง้เหตุจะถูกส่งออกไปยงัผูดู้แลระบบให้ทราบในทนัที หากผูใ้ช้งานมี
ความประสงคต์อ้งการดูสภาวะจุดเกิดเหตุในทนัที สามารถล็อคอินเขา้สู่
กลอ้งไอพีคาเมร่าท่ีติดตั้งอยูบ่นตวัหุนยนตไ์ดท้นัที ดว้ยสมาร์ทโพนหรือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์  
3. การออกแบบโครงสร้างหลกัของหุ่นยนต์ 

โครงสร้างหลักของหุ่นยนต์ดับเพลิงอัตโนมัติ ประกอบไปด้วย 
บอร์ดประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์ เบสิก สแตมป์ 2p40 เซนเซอร์
ตรวจจบัเปลวเพลิง ยวีูตรอน ส่งขอ้ความสั้นดว้ยบอร์ดจีเอสเอม็ ขบัเคล่ือน 
2 ล้อด้วยเซอร์โวมอเตอร์ ถังดับเพลิงขนาด 10 น้ิว และแหล่งก าเนิด
พลังงานหลักขนาด 9 โวล์ต 210 mAh และ 12 โวล์ต 2,000 mAh  ตาม
รูปแบบดงัต่อไปน้ี 

 
 

รูปที่ 1. องคป์ระกอบหลกัของหุ่นยนตด์บัเพลิงอตัโนมติั 
 

3.1 เซนเซอร์ยูวตีรอน 
เซนเซอร์ยวีูตรอน (UVTRON) เป็นอุปกรณ์เซนเซอร์ท่ีเหมาะสมท่ีจะ

น ามาประยกุตเ์พ่ือใชต้รวจจบัเปลวเพลิงท่ีก าลงัลุกไหม ้ เน่ืองจากยวีูตรอน
ใชห้ลกัการในการตรวจจบัรังสีอลัตร้าไวโอเลตจาก 185 นาโนเมตรไดถึ้ง 
300 นาโนเมตร มีผลตอบสนองท่ีมีความไวต่อรังสีอลัตร้าไวโอเลตสูง 
ส าหรับหุ่นยนตด์บัเพลิงอตัโนมติัตวัน้ี จะใชเ้ซนเซอร์ยวีูตรอน รุ่น R2868 

ดงัรูปท่ี 2 แสดงหลอดยวีูตรอน รุ่น R2868 และรูปท่ี 3 แสดงโครงสร้าง
ของหลอดยวีูตรอน 

 

รูปที่ 2. เซนเซอร์ยวีูตรอน รุ่น R2868 
 

 
รูปที่ 3. โครงสร้างของเซนเซอร์ยวีูตรอน รุ่น R2868 

 
เซนเซอร์ยวีูตรอนสามารถแยกแยะแสงสวา่งท่ีเกิดจากแสงของ

หลอดไฟฟ้าชนิดต่างๆได ้ เพราะความยาวคล่ืนของแสงท่ีเกิดจากเปลว
เพลิงแตกต่างจากยาวคล่ืนของแสงท่ีเกิดจากหลอดไฟฟ้าประเภทต่างๆ
นัน่เอง ส าหรับการประยกุตใ์ชง้านสามารถใชร่้วมกบัสญัญาณเตือนไฟ
ไหม ้ การเฝ้าระวงัการลอบวางเพลิง อุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมเกิด
ความร้อนลุกไหมไ้ด ้ และเซนเซอร์ยวีูตรอนยงัสามารถตรวจสอบการ
ปล่อยโคโรน่าจากสายส่งไฟฟ้าแรงสูงไดอี้กดว้ย 
 

3.2 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
        ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MICROCONTROLLER) ท่ีเป็นหัวใจหลกั
ของตวัหุ่นยนต์ ซ่ึงเป็นส่วนประมวลผลของหุ่นยนต์ จะใช้บอร์ดเบสิก 
แสตมป์ รุ่น 2P40 โดยมีหน้าท่ี เช่ือมโยง ตดัสินใจ และควบคุมการท างาน
ต่างๆตามท่ีไดอ้อกแบบไวแ้ลว้  

 
รูปที ่4.  บอร์ดประมวลผล Microcontroller Basic stamp 2P40 
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    สัญญาณจากเซนเซอร์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน จะถูกส่งค่าไปควบคุมอุปกรณ์ใน
ส่วนของส่วนเมคคานิกส์ต่างๆ จากพอร์ตของหน่วยประมวลผลดงัน้ี 
 

1 ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟ รองรับการเช่ือมต่อกบับอร์ดทดลอง “ET- 
 BASIC IO” 

2 สวิตช์ RESET โปรแกรม 
3 ขั้วต่อสญัญาณ PORT [A0..7] 
4 ขั้วต่อจอแสดงผล LCD แบบตวัอกัษรขนาด 14 PIN ใชก้าร 
 เช่ือมต่อแบบ 4 บิตขอ้มูล 

5 ตวัตา้นทานปรับความสวา่ง (Brightness) ของหนา้จอแสดงผล 
 แอลซีดี 

6 หลอดไฟ LED ส าหรับเขียนโปรแกรมทดสอบการท างาน 
 เบ้ืองตน้ของบอร์ดโดยจะมีจมัพเ์ปอร์ ส าหรับเลือกการเช่ือมต่อ 
 สญัญาณ P0 กบั หลอดไฟ LED 

7 ขั้วต่อสญัญาณ PORT [P8..15] 
8 หลอดไฟแสดงสถานะของแหล่งจ่ายไฟ (Power) 
9 ขั้วต่อสญัญาณ PORT [P0..7] 
10 พอร์ตสญัญาณดาวน์โหลดโปรแกรมเป็นพอร์ตแบบ 5 PIN 
11 ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟเล้ียงบอร์ด โดยควรป้อนแรงดนัอินพตุ 

 ประมาณ 9 VDC 
12 ขั้วต่อสญัญาณ PORT [A8..15] 

 
3.3 ระบบขับเคล่ือน 

การขบัเคล่ือนของหุ่นยนต ์(LOCOMOTION) เป็นส่วนท่ีควบคุมทิศ
ทางการเคล่ือนท่ีของหุ่นยนต์ โดยท่ีใช้เซอร์โว มอเตอร์ (Servo Motor) 
จ านวน 2 ตวั โดยรับสญัญาณจากไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

รูปที ่5.  เซอร์โว มอเตอร์ รุ่น 900-0008  
 

4. หลกัการท างานของหุ่นยนต์ 

หุ่นยนต์คน้หาและดบัเพลิงอตัโนมติั มีส่วนประกอบหลักทั้งส้ิน 6 
ส่วน ประกอบไปด้วย เซนเซอร์ยูวีตรอนพร้อมบอร์ดขบั จ  านวน 1 ชุด 
ระบบขบัเคล่ือนด้วยเซอร์โวมอเตอร์ 2 ตวั บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
จ  านวน 1 ชุด ถงัน ้ ายาดบัเพลิง 1 ถงั กล้อง IP Camera จ านวน 1 ตวั และ
แบตเตอร์รี จ  านวน 2 กอ้น 

ส าหรับการท างานของหุ่นยนต์ค้นหาและดับเพลิงอตัโนมัติน้ี จะ
สามารถเคล่ือนท่ีได้เองอย่างอิสระด้วยระบบอตัโนมติั และจะสแกนหา
เปลวเพลิงตลอดเวลา หากคน้พบจะส่ง SMS ไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้งทนัที และใน
ขณะเดียวกนัก็จะว่ิงเขา้หาเปลวเพลิงและท าการดบัเพลิงทนัที 

 

เร่ิม

ตรวจหาเปลวเพลิง

หุ่นยนตเ์คลื่อนที่อตัโนมติั

ห้อง
1,2,3,4

ส่ง SMS และท าการดบัเพลิง

หยุด

NO

YES

 

รูปที ่6.  แผนภูมิการท างานของหุ่นยนตค์น้หาและดบัเพลิงอตัโนมติั 
 

การท างานจะเร่ิมจาก 

a. เร่ิม  คือ การเตรียมหุ่นยนต์ไว้ในบริเวณท่ี เราต้องการให้
หุ่นยนตท์  างาน 

b. ตรวจหาเปลวเพลงิ  คือ หุ่นยนตจ์ะท างานตามโปรแกรมช่ึงได้
เขียนไว ้ใน Microcontroller ( Basic Stamp 2P40 ) และรับค่า
จากเซนเซอร์ยวีูตรอน เพื่อตรวจจบัเปลวเพลิง 

 

 
 

รูปที ่7.  เซนเซอร์ยวีูตรอนท่ีติดตั้งดา้นหนา้ของหุ่นยนต ์
 

c. หุ่นยนต์เคล่ือนที่อัตโนมัติ คือ Microcontroller ( Basic Stamp 
2P40 ) จะส่งค าสั่งไปท่ี Servo Motor ท าให้หุ่นยนต์เคล่ือนท่ี
ได้ ในการเคล่ือนท่ีของหุ่นยนต์นั้น Sensor จะเป็นตวัสั่งให้
หุ่นยนตต์ดัสินใจท่ีจะเดินไป ซา้ย  ขวา  หนา้  หลงั ซ่ึงจะท าให้
หุ่นยนตเ์คล่ือนท่ีไดอ้ยา่งอิสระ 

1 
1 
 

1 
2 
 
1 
3 
 
1 
4 
 

1 
5 
 

1 
6 
 

1 
7 
 
1 
8 
 
1 
9 
 
1 

 

1 
 

1 
 

10 

11 

12 
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d. ห้อง 1 , 2 , 3 , 4  คือ เม่ือ Servo Motor ท างาน ท าให้หุ่นยนต์
เคล่ือนท่ีโดยพ้ืนท่ีการท างานเราออกแบบเป็นห้อง 1 , 2 , 3  
และ 4 เพ่ือให้หุ่นยนต์เคล่ือนท่ีไปท าการตรวจสอบในแต่ละ
ห้อง โดยท่ีตัวหุ่นยนต์ในส่วนด้านหน้าจะติดตั้ งกล้อง IP 
Camera ไวเ้พื่อสามารถเฝ้ามองจากระยะไกลได ้

e. NO คือ ในขณะท่ีหุ่นยนตเ์คล่ือนท่ีไปในห้องต่างๆ ถา้หุ่นยนต์
ตรวจสอบไม่พบเปลวเพลิงหุ่นยนตจ์ะท าการเดินวนตรวจสอบ
ไปเร่ือยๆ 

f. YES คือ ในขณะท่ีหุ่นยนต์เคล่ือนท่ีไปในห้องต่างๆ นั้น  ถ้า
หุ่นยนตต์รวจสอบพบเปลวเพลิง หุ่นยนตจ์ะท าการเดินไปหา
เปลวเพลิง และตรวจสอบระยะเพ่ือจะท าการดบัเปลวเพลิง 

g. ส่ง SMS และท าการดับเปลวเพลิง   คือ ในขณะท่ีตวัยวีูตรอน
ตรวจจบัเปลวเพลิงได ้สญัญาณจะถูกส่งไปยงั Microcontroller 
( Basic Stamp 2P40 ) เพ่ือไปสั่งบอร์ด GSM ส่ง SMS ให้ผู ้ท่ี
เก่ียวข้อง และขณะเดียวกันให้ Servo Motor ท่ี ติดอยู่ต ัวถัง
ดบัเพลิง ท าการกดถังดับเพลิงเพ่ือปล่อยสารดับเพลิงในท่ีน้ี
การท างานของหุ่นยนตส์ามารถมองเห็นได้จากกล้องท่ีติดอยู่
บนตวัหุ่นยนต ์

h. หยุด คือ เม่ือหุ่นยนตท์  าการดบัเพลิงเป็นท่ีเรียบร้อย หุ่นยนตจ์ะ
หยุดการท างานเพ่ือรอให้เจา้หน้าท่ีผูเ้ก่ียวข้องมาท าการ Run 
program ให้หุ่นยนตเ์ร่ิมท างานใหม่อีกคร้ัง 

 
5. การทดสอบหุ่นยนต์ 

ส าหรับการทดสอบในดา้นต่างๆ เพ่ือทดสอบการน่าเช่ือถือของระบบ 
โดยการจุดไฟให้ลุกสูงประมาณ 1 ฟตุ และให้หุนยนตอ์อกเดินส ารวจเอง 

 

  
ก. ข. 

  
ค. ง. 

รูปที่ 8.  ภาพ ก.ดา้นหนา้ ข.ดา้นขวา ค.ดา้นซา้ย ง.ดา้นหลงั ของหุ่นยนต ์
 

  
ก. ข. 

รูปที ่9.  หุ่นยนตค์น้หาและดบัเพลิงอตัโนมติั 
 

      จากการทดสอบในตารางท่ี 1 โดยให้หุ่นยนตเ์พ่ือคน้หาเปลวเพลิง ใน
ห้องขนาด 16 ตารางเมตร จ านวน 10 คร้ัง พบว่าหาเปลวเพลิงได้แม่นย  า
ครบทุกคร้ัง และว่ิงเขา้ดบัเพลิงส าเร็จ 8 คร้ัง และสามารถส่ง SMS ออกได้
ครบทุกคร้ัง และเวลาคน้หาเปลวเพลิงท่ีท าไดเ้ร็วสุด 30.54 วินาที 
ตารางที่ 1 การทดสอบการคน้หา การดบัเพลิง และการส่ง SMS เตือน 
คร้ังท่ี ตรวจพบเปลวเพลิง ดบัเพลิง ส่ง SMS เวลา (min) 

1 ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ ส าเร็จ - 
2 ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ ส าเร็จ - 
3 ส าเร็จ ส าเร็จ ส าเร็จ 2.03 
4 ส าเร็จ ส าเร็จ ส าเร็จ 0.3054 
5 ส าเร็จ ส าเร็จ ส าเร็จ 1.57 
6 ส าเร็จ ส าเร็จ ส าเร็จ 0.56 
7 ส าเร็จ ส าเร็จ ส าเร็จ 3.24 
8 ส าเร็จ ส าเร็จ ส าเร็จ 5.39 
9 ส าเร็จ ส าเร็จ ส าเร็จ 6.12 

10 ส าเร็จ ส าเร็จ ส าเร็จ 2.39 

 
6. สรุป 

หุ่นยนตค์น้หาและดบัเพลิงอตัโนมติัตวัน้ีมีความสามารถในการตรวจ
พบเปลวเพลิงไดอ้ยา่งแม่นย  าท าให้มีความน่าเช่ือถือสูง มีความเร็วเฉล่ียใน
การค้นหาเปลวเพลิงจากการทดสอบ  3.10 นาทีในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด และ
สามารถส่ง SMS ไดค้รบทุกคร้ัง และผูค้วบคุมสามารถเขา้ไปดูเหตุการณ์ 
ณ เวลาปัจจุปันไดโ้ดยดูผา่นกลอ้ง IP ไดทุ้กเวลา 

7. กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

พระนคร ท่ีเอ้ือเฟ้ือห้องทดลองให้งานน้ีบรรลุไดต้ามวตัถุประสงคท์ุก
ประการ  
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บทคดัย่อ 
            บทความนี้มีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนามือกลซ่ึงควบคุมผ่านถุงมือท่ี
สวมใส่ โดยมีเฟลก็ซ์เซ็นเซอร์ติดอยู่ ท่ีด้านในแต่ละนิว้ของถงุมือ เม่ือผู้ใช้
ท าการขยับนิ้วมือเฟล็กซ์เซ็นเซอร์จะโค้งงอตามนิ้วแต่ละนิ้วท่ีมีการ
เคล่ือนไหวและท าให้ความต้านทานของเฟล็กซ์เซ็นเซอร์เปล่ียนแปลง 
แ ร ง ดั น ไ ฟ ฟ้ า ท่ี ไ ด้ จ า ก ว ง จ ร ข อ ง เ ฟ ล็ ก ซ์ เ ซ็ น เ ซ อ ร์ จ ะ ส่ ง ใ ห้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ต่อไป เทคโนโลยีซิกบี (Zigbee) ถกูน ามาใช้ส าหรับ
การส่งข้อมูลแบบไร้สายจากถงุมือไปยงัมือกลในระยะไกลได้ มือกลจะถูก
ออกแบบให้มีลักษณะของนิ้วมือเหมือนของมนุษย์ เพ่ือให้นิ้วสามารถ
เคล่ือนไหวได้อย่างอิสระมากท่ีสุด เซอร์โวมอเตอร์จะถูกขับเพ่ือดึงเส้น
เอ็นในแต่ละนิ้วของมือกล ผู้ ใช้สามารถควบคุมมือกลให้เคล่ือนไหวได้
ตามการเคล่ือนไหวของมือตนเอง 
 

Abstract 
This paper focuses on the development of  Robotic Hand mechanic 

controlled by wearable haptic glove. Five flex sensors are attached into 
each finger of the glove. When a user moves his fingers, flex sensors will 
be bended in according to the movement and their resistances will be 
changed. Voltage from the flex sensor circuits as an input to a 
microcontroller. Zigbee technology is used for wireless data 
transmission from the glove to the robotic hand in remote distance. The 
robotic hand, as same as human hand to provide the most independent 
movement of the fingers. Five servo motors are then driven to pull 
strings on each finger. The user can control the robotic hand to move as 
his hand is moving.  

Keywords: Robotic Hand mechanic, flex sensors, Zigbee 

1. บทน า 
การน ามือกลมาใช้ประโยชน์ในดา้นต่างๆ แทนมนุษยมี์ความส าคญั

อยา่งมากในแง่ของความปลอดภยั และความทนต่อสภาพแวดลอ้มภายได้
ดีกว่ามือของมนุษย์ เช่น การน าไปใช้ในการเก็บกู้ระเบิด หรือใช้ใน
สถานท่ีท่ีเป็นอนัตรายต่อมนุษย ์หยิบจบัส่ิงของหรือสารเคมีท่ีมีอนัตราย
ซ่ึงมีผลต่อสุขภาพของมนุษยเ์ราหรือใช้ในงานท่ีมีความเส่ียงสูง เป็นตน้ 
โดยปกติแล้วลกัษณะของมือกลท่ีพบเห็นโดยส่วนมากจะมีลกัษณะเป็น
แบบ กริปเปอร์  (Gripper) ซ่ึงยงัมีขอ้จ ากดัในการหยบิจบัวตัถุท่ีมีรูปร่างท่ี 

 

 
รูปที่ 1 แสดงวิธีการควบคุมมือกล 

 

ซบัซ้อน จึงมีแนวความคิดท่ีจะออกแบบและสร้างมือกลท่ีมีลกัษณะการ
ท างานคลา้ยมือของมนุษยเ์พ่ือเพ่ิมความสามารถในการหยิบจบัวสัดุรูปร่าง
ต่างๆท่ีมีความซบัซ้อนไดม้ากยิ่งข้ึนการควบคุมจะเป็นระบบไร้สายดงัรูป
ท่ี 1 เราใช้เซ็นเซอร์ตรวจจบัการเคล่ือนไหวน้ิวมือของผูค้วบคุมหรือ
ผูใ้ชง้านเพื่อน าไปควบคุมมือกลท่ีมีการออกแบบให้มีลกัษณะคลา้ยมือของ
มนุษย ์

Rapid Prototype (RP) เป็นเทคนิคท่ีเราน ามาใช้ข้ึนรูปช้ินงานตน้แบบ
มือกลโดยใช้เคร่ืองพิมพ ์3      ซ่ึงจะตอ้งท าการออกแบบไวก่้อนแลว้ใน
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมออกแบบแบบสามมิติ ( 3D Model CAD ) 
ขอ้มูลดา้นรูปทรงต่างๆ ของ 3D CAD Model จะถูกส่งไปยงัเคร่ืองพิมพ ์3 
     ซ่ึงเป็นไฟล์ข้อมูลช้ินงานประเภท STL เ พ่ือท าการสร้างช้ินงาน
ตน้แบบตามท่ีตอ้งการ 

 

 
รูปที่ 2 กระบวนการการท างานของเคร่ืองพิมพ ์3 มิติ 

 

2.การออกแบบชุดควบคุมมอืกล 
จากรูปท่ี 3 แสดงชุดควบคุมมือกลประกอบด้วย เฟล็กซ์

เซ็นเซอร์ 5     , วงจรเฟล็กซ์เซ็นเซอร์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, 
                             งห ดน้ีจะรวมกนัอยูบ่นถุงมือท่ีใช้ใน
การควบคุมมือกลดงัรูปท่ี 4 
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รูปที่ 3 บล็อกไดอะแกรมแสดงส่วนประกอบของชุดควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 แสดงชุดควบคุมมือกล 
 

2.1 เฟลก็ซ์เซ็นเซอร์ 
เฟล็กซ์เซ็นเซอร์จะถูกใส่เขา้ไปท่ีถุงมือบริเวณสวมน้ิวสังเกตลกัษณะ

ของเฟล็กซ์เซ็นเซอร์จะมีลกัษณะยาว ในบทความน้ีท่ีน้ิวโป้งจะใช้ขนาด  
2.2 น้ิว และอีก 4 น้ิวมีขนาด 4.5      เซ็นเซอร์ทั้ง 5 จะต่อวงจรแบ่งแรงดนั
ดงัรูปท่ี 5 แรงดนัไฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลงจากวงจรแบ่งแรงดนัทั้ง 5 วงจรซ่ึง
เกิดจากการโคง้งอของเฟล็กซ์เซ็นเซอร์ในถุงมือจะถูกส่งเขา้ไปยงัตวัแปลง
สั ญ ญ า ณ อ น า ล็ อ ก เ ป็ น ดิ จิ ต อ ล  (analog-to-digital converter)ใ น
คอนโทรลเลอร์ เพื่อท าการประมวลผลขอ้มูลทีละขอ้มูลจนครบแลว้ส่งต่อ
ให้กบัภาคส่งสญัญาณต่อไป 

 

 
รูปที่ 5 แสดงคุณสมบติัและลกัษณะการต่อใชง้านของเฟล็กซ์

เซ็นเซอร์ 

 
รูปที่ 6 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno  R3  

2.2 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 
Arduino Uno R3 เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีใช้ ATmega328 

(datasheet) เป็น MCU หลกั ซ่ึงตวัน้ีจะมีขา Digital 14 ขา อินพุท/เอาตพ์ุต 
(สามารถท าเป็น PWM ไดถึ้ง 6 ขา) และมีขา Analog อินพุทไดอี้ก 6 ขา, 
รันท่ีความถ่ี 16 MHz มี USB Connector และ Power Jack DC  

 

2.3 เทคโนโลยไีร้สาย Zigbee 
เทคโนโลยีไร้สาย Zigbee เป็นมาตรฐานการส่ือสารไร้สายท่ีใช้

เทคโนโลยี IEEE 802.15.4 ท่ีมีความซบัซ้อนน้อยกว่า ใช้ทรัพยากรน้อย
กว่า ซ่ึงมีช่องสัญญาณย่านความถ่ีท่ีสามารถใช้งานได้ 3             คือ 
ย่าน 2.4 GHz, 915 MHz             MHz โดยแต่ละย่านจะมี
ช่องสัญญาณ 16          ช่อง และ 1 ช่อง ตามล าดบั มีอตัราการรับส่ง
ขอ้มูลท่ีความเร็วประมาณ 20 -250   โลบิตต่อวินาที (kbps) ระยะทางใน
การติดต่อส่ือสารประมาณ 10 – 1,500 เมตร มีความสามารถในการ
ปรับแต่งเครือข่ายและมีความปลอดภยัของระบบท่ีดี ในบทความน้ีเราใช้
อุปกรณ์ X-Bee ซ่ึงสามารถอินเตอร์เฟสกบัไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านทาง
พอร์ตอนุกรมอะซิงโครนสั ส่งผา่นโมดูลทางพอร์ตอนุกรม โมดูลสามารถ
ติดต่อส่ือสารกบัตรรกะต่างๆเขา้กบั UART โดยอุปกรณ์มีอินเตอร์เฟส 
UART         ด    ด              ด   X-Bee ดงัรูปท่ี 7 

 

 
รูปที่ 7 ระบบการไหลของขอ้มูลในอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อผา่น UART 

 

3. การออกแบบ         

 
รูปที่ 8 บล็อกไดอะแกรมแสดงส่วนประกอบของชุดมือกล 

Flex sensors Microcontroller 

 

 

Transmitter 
 

Flex sensor circuit 
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จากรูปท่ี 8 แสดงชุดมือกลประกอบดว้ย อุปกรณ์รับสัญญาณ X- bee,
ไมโครคอนโทรลเลอร์,    มือกล ในส่วนของมือกลจะท าการออกแบบ
ในโปรแกรม CATIA โดยเน้นลกัษณะให้คลา้ยมือของมนุษยม์ากท่ีสุดซ่ึง
ประกอบด้วยน้ิวทั้ง 5 และส่วนท่ีเป็นมือ ในแต่ละน้ิวจะประกอบด้วย 3 
ส่วน แทนกระดูกน้ิวมือ 3 ท่อน คือ 

1.1.1 กระดูกน้ิวมือท่อนตน้ (Proximal Phalanges) 
1.1.2 กระดูกน้ิวมือท่อนกลาง (Middle Phalanges) 
1.1.3 กระดูกน้ิวมือท่อนปลาย (Distal Phalanges) 
ยกเวน้น้ิวหัวแม่มือ (thumb) เท่านั้นท่ีจะมีเพียงกระดูกน้ิวมือท่อนตน้

และท่อนปลาย ซ่ึงในแต่ละน้ิวสามารถโคง้งอและเคล่ือนไหวตามตอ้งการ
มีความสามารถในการหยิบจบัวสัดุรูปร่างท่ีมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 
ส าหรับเซอร์โวมอเตอร์ท่ีใชข้บัดึงเส้นเอน็ของน้ิวมือจะถูกติดตั้งไวใ้นช่อง
แขนของมือกลดงัรูปท่ี 10 

 

 
                         (ก)                                                   (ข) 

 
รูปที่ 9 (ก) แสดงส่วนประกอบของกระดูกน้ิวมือของมนุษย ์
           (ข) มือกลท่ีไดจ้ากการใชเ้คร่ืองพิมพ ์3      
 
 

 
 

รูปที่ 10 การติดตั้งเซอร์โวมอเตอร์ 
 
 
 

3. ผ  ารทดสอบ 
ท าการทดสอบค่าความตา้นทานของเฟล็กซ์เซ็นเซอร์เม่ือมีการโคง้งอ

ท่ีมุมต่างๆ พร้อมทั้งวดัแรงดนัท่ีไดจ้ากวงจรน ามาพร๊อตกราฟได้ดงัรูปท่ี 
11              ท าการทดสอบระบบรวมโดยทดลองใส่ถุงมือคอนโทรล
แลว้แสดงท่าทางต่างๆ ตามรูปท่ี 13 และทดสอบการหยิบ จบัวตัถุต่างๆ
ของมือกล 

 

 
รูปที่ 10 เคร่ืองตน้แบบระบบควบคุมมือกลดว้ยการตรวจจบัการ

เคล่ือนไหวของน้ิวมือ 
 

 
 
รูปที่ 11 กราฟแสดงค่าความตา้นทานของเฟล็กซ์เซ็นเซอร์เม่ือมีการ

โคง้งอท่ีมุมต่างๆ 
 

 
รูปที่ 12 กราฟแสดงค่าแรงดนัไฟฟ้าของเฟล็กซ์เซ็นเซอร์เม่ือมีการ

โคง้งอท่ีมุมต่างๆ 
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รูปที่ 13 ผลการทดสอบโดยการเปล่ียนท่าทางของผูค้วบคุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. สรุปผล 
จากการทดสอบการขยบัน้ิวทั้ง5 มือกล                       ด 

เป็น     ดี แต่บางท่าทางท่ีตอ้งการความละเอียดสูงเช่นการจบัจีบระหว่าง
น้ิวช้ีกบัน้ิวโป้งยงัท าไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควรอาจเป็นเพราะว่าการออกแบบมือกล
น้ียงัมีความหยดืหยุน่ไม่เพียงพอโดยเฉพาะน้ิวโป้งซ่ึงตามหลกัสรีระทัว่ไป
ของมนุษยน์ั้นมีการเคล่ือนท่ีไดห้ลากหลายจึงเป็นงานยากท่ีจะออกแบบ
มือกลให้เหมือนกบัมือของมนุษยจ์ริงๆ แต่ในภาพรวมระบบควบคุมมือกล
ด้วยการตรวจจบัการเคล่ือนไหวของน้ิวมือท่ีได้จดัท าน้ีให้ผลเป็นท่ีน่า
พอใจโดยมีระยะการท างานอยูท่ี่ประมาณ 150 เ    
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การออกแบบและสร้างเครื�องกลงึ CNC เพื�อการศึกษา                                                                                                       

The design & invention CNC lathe for education 
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บทคดัย่อ 
       ปัจจุบนัในภาคอุตสาหกรรมการผลิตไดน้าํเอาเครื�องจกัรกล CNC เขา้
มาทาํงานในสายการผลิตเป็นจาํนวนมาก เนื�องจากสามารถทาํงานได้ดีมี
ความรวดเร็วและแม่นยาํเมื�อเปรียบเทียบกับเครื� องจกัรธรรมดาที�ตอ้งใช้
แรงงานมนุษยท์าํหน้าที�ควบคุมการทาํงาน ดงันั-นการออกแบบและสร้าง
เครื�องกลึง CNC เพื�อการศึกษานี-  มีวตัถุประสงคเ์พื�อ 1) ศึกษาระบบการ
ทาํงานของเครื� องกลึง CNC    2) เพื�อออกแบบระบบการทาํงานของ
เครื�องกลึง CNC  3) เพื�อสร้างเครื�องกลึง CNC เพื�อการศึกษา  ซึ� งเป็นการ
ประยกุตใ์ช้ศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า 
และเครื�องมือกล เครื�องกลึง CNC เพื�อการศึกษานี-  มีขนาดความกวา้ง 440 
มม. ความยาว 880 มม. และความสูง 1,040 มม. บอลสกรูและลิเนียไกด์
แกน X  ยาว 255 มม. แกน Z ยาว 360 มม. ถูกขบัดว้ยมอเตอร์สเตปปิ- ง 0.72 
Deg/Step โดยใชชุ้ดวงจรสาํเร็จรูป 5-Phase Driver UDK5114N ชุดควบคุม
การทาํงานใชบ้อร์ดอินเตอร์เฟสธรรมดาแบบ 6 แกน สาํหรับส่งขอ้มูลผ่าน 
Parallel Port โดยใช้ DB25 Cable เป็นตวัเชื�อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กบั
บอร์ดอินเตอร์เฟส 
        ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทาํงานของเครื� องกลึง CNC เพื�อ
การศึกษาที� ถูกออกแบบและสร้างขึ- นนี-  สามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดบัที�น่าพึงพอใจ สามารถกลึงชิ-นงานให้ได้ขนาด
ตามที�กาํหนดและมีคุณภาพภายใต้เส้นควบคุม (Control limits) ของ
ค่าเฉลี�ย (x̅) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S) ของการกระจายแบบปกติ 
(Normal Distribution)  ± 3     โดยชิ-นงานกลึงมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
8.000 มม. สามารถกลึงชิ-นงานให้ได้คุณภาพได้โดยไม่ออกนอกเส้น
ควบคุมที�ความแม่นยาํ ± 0.004 มม. โดยมีระดบัความเชื�อมั�น 90.05 % 
 

คําหลัก: เครื� องกลึง การควบคุมเชิงตวัเลขด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC 

:Computer Numerical Control) 
  
Abstract 
Nowadays, the CNC machine plays a very important role system on 
manufacturing industry on the production line since it is able to work 
efficiently. It is faster and more accurate than the conventional machine 
that controlled by human. Therefore, this CNC lathe had been designed 

and invention for the purpose of  1) study about system of CNC lathe's 
working 2) to design a system of CNC lathe's working 3) to invent 
educational CNC lathe. Moreover, it is the application  of the computer 
technology science, electronic, electrical and  machine tool to control the 
operation of the machinery. This CNC lathe in this study is  440 mm 
widht, 880 mm length and 1,040 mm height. The ball screw and X Axis 
and linear guide is 255 mm long, Z axis is 360 mm long are driven by a 
stepping motor 0.72 Deg/Step by using 5-Phase Driver UDK5114N. The 
control panel used normal type 6 - axis interface board for transmitting 
data over Parallel Port using a DB25 Cable as a connector between the 
computer and the interface board. 
The result of the performance test of this CNC lathe is it can function 
effectively and meets the satisfaction. It can machine   work pieces as a 
required size and the quality is under  control limit of a normal 
distribution ± 3      with an average  (x ̅) and standard deviation (S) of the 

work piece size ø 8.000 mm. It can machine the work piece without off -

line preciseness quality control ± 0.004  mm, with a confidence level of 
90.05 % . 

Key Words: Lathe, Computer Numerical Control 

 

1.  บทนํา 
       ปัจจุบนัในภาคอุตสาหกรรมการผลิตไดน้าํเอาเครื�องจกัรกล CNC เขา้
มาทาํงานในสายการผลิตเป็นจาํนวนมาก เนื�องจากทาํงานไดดี้ไม่ตอ้งอาศยั
แรงงานจากมนุษย์มาก มีความสะดวกรวดเร็วในการผลิตและมีความ
แม่นยาํเมื�อเปรียบเทียบกับเครื� องจกัรธรรมดาที�ต้องใช้มนุษยท์าํหน้าที�
ควบคุม ซึ� งทาํงานไดช้า้กวา่โดยเฉพาะเมื�อเป็นงานที�ตอ้งทาํซํ-า ๆ ยอ่มทาํให้
เกิดความเบื�อหน่ายอ่อนล้าและเป็นผลให้ เ กิดความผิดพลาดได้ [1] 
เครื� องจกัรกล CNC ส่วนมากสร้างขึ-นโดยการออกแบบหรือปรับปรุงตวั
เครื�องจกัรที�มีอยูเ่ดิมให้เหมาะสมกบัการทาํงาน โดยติดตั-งระบบการวดัและ
ระบบควบคุมขึ-นมาใหม่ ในปัจจุบนัมีเครื� องจกัรหลายชนิดที�นาํมาสร้าง
เป็นเครื� องจกัร CNC อาทิเช่น เครื� องเจาะ เครื� องกลึง เครื� องกดั เครื� องไส 
เครื�องควา้น เป็นตน้     

σ

σ
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       ดงันั-นคณะผูวิ้จยัจึงได้ทาํการออกแบบและสร้างเครื� องก
โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อใช้ประกอบการศึกษาในรายวิชาการออกแบบ
ชิ-นส่วนเครื�องจกัรกลการผลิต และรายวิชาการออกแบบและ
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยอุีตสาหการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน
ทั- งย ัง เป็นการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า และเครื�องมือกล เพื�อทาํการควบคุมการทาํงานของ
เครื�องจกัรกล  

 

        
  

          รูปที� 1  เครื�องกลึง CNC เพื�อการศึกษาที�ถูกออกแบบ
 

2. วธีิการวจิยั 

2.1  การออกแบบระบบควบคุมเครื�องกลงึ CNC
       เครื�องกลึง CNC (Computer Numerical Control) 
ใช้ในการขึ-นรูปชิ-นงาน (Machining) โดยอาศยัการควบคุมการทาํงานดว้ย
ระบบคอมพิวเตอร์ที� ถูกสร้างขึ- นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เ พื�อ
เปลี�ยนแปลงและควบคุมสภาพการทาํงานของเครื� อง
แรงงานมนุษยใ์นการทาํงานร่วมกับเครื� องจกัร เพื�อให้เครื� องจกัรเหล่านี-
สามารถทาํงานไดโ้ดยอตัโนมติัดว้ยตนเอง [2]  
        การออกแบบระบบควบคุมการทาํงานของเครื� องกลึง 
การศึกษา ดงัแสดงในรูปที� 2 
 

   
 

รูปที� 2  การออกแบบระบบควบคุมเครื�องกลึง CNC 
 

2.2  การทดสอบสมรรถนะเครื�องกลงึ CNC 
       เครื�องกลึง CNC เพื�อการศึกษาหลงัจากที�ถูกสร้างขึ-นตามที�คณะผูวิ้จยั
ไดท้าํการออกแบบไว ้ทั-งระบบโครงสร้าง ระบบกลไก
ทาํงาน ไดถู้กทดลองกลึงชิ-นงานเพื�อทดสอบประสิทธิภาพ 
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การออกแบบและสร้างเครื� องกลึง CNC นี-  
โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อใช้ประกอบการศึกษาในรายวิชาการออกแบบ

กแบบและการผลิตโดย
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน  อีก

ประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
เพื�อทาํการควบคุมการทาํงานของ

 

ที�ถูกออกแบบ 

CNC 
CNC (Computer Numerical Control) เป็นเครื�องจกัรกลที�

โดยอาศยัการควบคุมการทาํงานดว้ย
ระบบคอมพิวเตอร์ที� ถูกสร้างขึ- นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เ พื�อ
เปลี�ยนแปลงและควบคุมสภาพการทาํงานของเครื� องจกัรกลพื-นฐานที�ใช้

เพื�อให้เครื� องจกัรเหล่านี-

การออกแบบระบบควบคุมการทาํงานของเครื� องกลึง CNC เพื�อ

 

CNC เพื�อการศึกษา 

CNC เพื�อการปรับปรุง 
เพื�อการศึกษาหลงัจากที�ถูกสร้างขึ-นตามที�คณะผูวิ้จยั

กลไก และระบบคุมการ
เพื�อทดสอบประสิทธิภาพ โดยทาํการกลึง

ชิ-นงานทดสอบแรงดึง (Tensile Speciment
ขนาดช่วงความยาวชิ-นงานกลึง 70 มม. ดงัรูปที� 
 

   

รูปที� 3  ชิ-นงานกลึงที�ใชใ้นการวดั
 
       จากรูปที� 3 เป็นชิ-นงานกลึงเพื�อทดสอบสมรรถนะของเครื�องกลึง 
เพื�อการศึกษา ทั-งหมดจาํนวน 30 ชิ-น โดยทาํการวดัขนาด
ตาํแหน่ง เพื�อหาค่าเฉลี�ย (x̅) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
 
ตารางที� 1  ผลบนัทึกการกลึงชิ-นงานเพื�อทดสอบสมรรถนะ
 

ชิGนที� จุดที� 1 จุดที� 2 จุดที� 3 

1 7.997 8.004 8.001 

2 7.997 7.999 8.001 
3 7.999 8.004 7.998 
4 8.001 8.002 7.997 
5 8.000 7.999 8.003 
6 7.998 8.003 8.003 

7 8.000 8.004 7.996 
8 8.002 7.998 7.998 
9 7.999 7.998 7.999 
10 8.000 8.001 7.999 

11 7.999 8.000 8.004 
12 7.999 7.997 8.000 
13 8.000 8.004 7.999 
14 8.001 8.003 8.000 
15 8.000 7.997 8.001 

16 7.999 7.998 7.998 
17 8.002 7.999 8.002 
18 7.999 8.001 7.997 
19 8.003 8.002 7.998 

20 8.001 7.996 8.004 
21 8.005 8.005 8.004 
22 7.999 8.000 7.999 
23 8.003 8.001 8.000 
24 7.998 8.004 8.000 

25 8.001 7.997 7.998 
26 8.003 7.998 8.001 
27 7.998 8.003 8.001 
28 7.998 7.999 8.003 

29 8.000 8.004 7.999 
30 7.999 8.000 7.999 

เฉลี�ย 

 
       จากตารางที� 1 สามารถนาํมาหาค่าระดบัความเชื�อมั�นจากพื-นที�ใตโ้คง้
การกระจายแบบปกติ (Normal Distribution
 

ภาคพายพั เชียงใหม่ 

Tensile Speciment) ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 8 มม. 
ดงัรูปที� 3 

 

ที�ใชใ้นการวดัขนาดเพื�อหาประสิทธิภาพ 

เป็นชิ-นงานกลึงเพื�อทดสอบสมรรถนะของเครื�องกลึง CNC 
ชิ-น โดยทาํการวดัขนาดบนชิ-นงานกลึง 3 

และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S) 

กลึงชิ-นงานเพื�อทดสอบสมรรถนะ 

(x ̅̅ ̅̅) S 

8.000666667 0.003511885 

7.999000000 0.002000000 
8.000333333 0.003214550 
8.000000000 0.002645751 
8.000666667 0.002081666 
8.001333333 0.002886751 

8.000000000 0.004000000 
7.999333333 0.002309401 
7.998666667 0.000577350 
8.000000000 0.001000000 

8.001000000 0.002645751 
7.998666667 0.001527525 
8.001000000 0.002645751 
8.001333333 0.001527525 
7.999333333 0.002081666 

7.998333333 0.000577350 
8.001000000 0.001732051 
7.999000000 0.002000000 
8.001000000 0.002645751 

8.000333333 0.004041452 
8.004666667 0.000577350 
7.999333333 0.000577350 
8.001333333 0.001527525 
8.000666667 0.003055050 

7.998666667 0.002081666 
8.000666667 0.002516611 
8.000666667 0.002516611 
8.000000000 0.002645751 

8.001000000 0.002645751 
7.999333333 0.000577350 
8.000244444 0.002145773 

สามารถนาํมาหาค่าระดบัความเชื�อมั�นจากพื-นที�ใตโ้คง้
Normal Distribution) ที�ระดบั ± 3      ดงัรูปที� 4 σ
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                      รูปที� 4   พื-นที�ใตเ้ส้นโคง้ก่อนการปรับปรุง 

 

พื-นที�ใตเ้ส้นโคง้ปกติ    P (Z1<Z<Z2)  =                       dx        (1) 
 
                                         Z1 + Z2      =     0.3133+0.4803 
          =     0.7936  
          =     79.36 % 
 

       จากรูปที� 4 พื-นที�ใตเ้ส้นโคง้ปกติ  ที�คาํนวณได้ระหว่าง Z1 ถึง Z2 มีค่า
เท่ากบั 0.7936 หรือ 79.36 % หมายความว่าผลการทดสอบสมรรถนะการ
กลึงชิ-นงานของเครื�อง CNC เพื�อการศึกษา มีขนาดเฉลี�ย 7.998 มม. - 8.004 
มม. โดยมีค่าเฉลี�ยของขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางเฉลี�ย (x̿) 8.000244444 มม. 
ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานเฉลี�ย (s ̅) 0.002145773 มม. ซึ� งมีความเป็นไปได ้
79.36 % จากการวดัขนาดของชิ-นงานกลึง 3 ตาํแหน่ง จาํนวน 30 ชิ-น 
 

 
 

     รูปที� 5 ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางเฉลี�ย (x̅) ชิ-นงานก่อนการปรับปรุง 
 

 
 

      รูปที� 6  ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S) ก่อนการปรับปรุง 
 

       จากรูปที� 5 เป็นแผนภูมิควบคุมของค่าเฉลี�ย (x̅) จะเห็นไดว้่าขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางเฉลี�ยของชิ-นงานกลึงจาํนวน 1 ชิ-น ออกจากเส้นควบคุม 
(Control limit) ของการกระจายแบบปกติ (Normal Distribution) ที�ระดบั 
±3     ดงันั-นคณะผูวิ้จยัจึงตอ้งทาํการปรับปรุงสมรรถนะเครื� องกลึง CNC 
เพื�อการศึกษา ดว้ยหลกัการออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) 
[3] 

2.3  การทดสอบสมรรถนะเครื�องกลงึ CNC เพื�อยนืยนัผล 

       หลังจากที�คณะผู ้วิจัยได้ปรับปรุงสมรรถนะเครื� องกลึง CNC เพื�อ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการทาํงานด้วยหลกัการออกแบบทดลอง
ด้วยการใช้เครื� องมือวัดละเอียด ระดับนํ- าสําหรับติดตั- งเครื� องจักรกล 
(Digital Inclinometer Angle Gauge Meter Spirit Level) ที�มีความละเอียด 
(Accuracy) 0.1o และมีความแม่นยาํ (Resolution) ในการวดัที� ± 0.1o ในการ
ปรับปรุงสมรรถนะของเครื�องกลึง CNC เพื�อการศึกษา ผลการปรับปรุง
สมรรถนะทาํงานดงัแสดงในตารางที� 2 
 

ตารางที� 2  ผลการกลึงชิ-นงานเพื�อยนืยนัการปรับปรุงสมรรถนะ 
 

 

       จากตารางที� 2 นาํค่าในตารางมาทาํการวิเคราะห์ผลด้านการควบคุม
คุณภาพเชิงสถิติวิศวกรรม (Statistical Engineering Quality Control) เพื�อ
หาค่าระดบัความเชื�อมั�นและเส้นควบคุม [4] ดงัรูปที� 7 
 

 
 

รูปที� 7   พื-นที�ใตเ้ส้นโคง้หลงัการปรับปรุง 

ชิ-นที�  จุดที� 1 จุดที� 2 จุดที� 3 (x ̅̅ ̅̅) S 
1 7.998 8.000 8.004 8.000666667 0.003055050 
2 7.998 7.998 7.999 7.998333333 0.000577350 

3 7.999 8.004 7.998 8.000333333 0.003214550 
4 8.003 8.002 8.003 8.002666667 0.000577350 
5 8.000 7.999 8.003 8.000666667 0.002081666 
6 7.998 8.003 7.998 7.999666667 0.002886751 

7 8.002 8.003 8.000 8.001666667 0.001527525 
8 8.004 7.998 7.998 8.000000000 0.003464102 
9 7.998 7.998 7.998 7.998000000 0.000000000 
10 8.000 8.002 7.998 8.000000000 0.002000000 
11 7.999 8.001 8.004 8.001333333 0.002516611 

12 7.999 7.998 8.000 7.999000000 0.001000000 
13 8.000 8.004 7.998 8.000666667 0.003055050 
14 8.003 8.004 8.003 8.003333333 0.000577350 
15 8.000 7.998 8.004 8.000666667 0.003055050 

16 7.998 7.997 7.998 7.997666667 0.000577350 
17 8.002 8.000 8.003 8.001666667 0.001527525 
18 7.998 8.002 7.998 7.999333333 0.002309401 
19 8.003 8.003 8.001 8.002333333 0.001154701 
20 8.000 7.996 8.000 7.998666667 0.002309401 

21 8.000 8.000 8.004 8.001333333 0.002309401 
22 7.997 7.996 7.998 7.997000000 0.001000000 
23 8.003 8.004 8.002 8.003000000 0.001000000 
24 7.998 8.004 8.000 8.000666667 0.003055050 

25 8.002 7.998 7.998 7.999333333 0.002309401 
26 8.004 7.998 8.003 8.001666667 0.003214550 
27 8.000 8.003 8.003 8.002000000 0.001732051 
28 7.998 7.999 8.000 7.999000000 0.001000000 
29 8.000 8.004 7.998 8.000666667 0.003055050 

30 7.999 8.000 7.998 7.999000000 0.001000000 
เฉลี�ย 8.000344444 0.001904743 

∫
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พื-นที�ใตเ้ส้นโคง้ปกติ    P (Z1<Z<Z2)  =               dx           (2) 
 

                                     Z1 + Z2      =     0.4599+0.4406  

          =     0.9005                                              
                                                            =     90.05 % 
 

       

รูปที� 8  ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางเฉลี�ย (x̅) ชิ-นงานหลงัการปรับปรุง 
 
 

 
 

รูปที� 9   ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S) หลงัการปรับปรุง 
 
       หลงัจากทาํการปรับปรุงสมรรถนะของเครื�องกลึง CNC เพื�อการศึกษา 
โดยการวิเคราะห์แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี�ย (x̅) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(S) ในรูปที� 7, 8 และ 9 พบวา่ผลการกลึงชิ-นงานนั-น ขนาดของชิ-นงานกลึง

อยู่ในขีดจํากัดควบคุมค่าเฉลี�ยและขีดจํากัดส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
หมายความว่า การกลึงชิ-นงานของเครื� องกลึง CNC สามารถกลึงงานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีความเที�ยงตรงที�ความละเอียด ± 0.004 มม. มี
ความน่าจะเป็น 90.05 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  สรุปผลการวจิยั 

       การออกแบบและสร้างเครื�องกลึง CNC เพื�อการศึกษา นี-  คณะผูวิ้จยั
ได้ทาํการออกแบบและสร้างเครื� องกลึง ให้มีขนาด 440 x 880 x 1,040 
มิลลิเมตร เพลาหวัเครื�อง (Spindle) ถูกขบัดว้ยมอเตอร์ขนาดกาํลงั 200 วตัต ์
มีความเร็วรอบ 1430 รอบ/นาที ใช้กระแสไฟฟ้า 1.3 แอมแปร์  ขนาดของ
แรงดันไฟฟ้า 200 โวลท์ ส่งกําลังด้วยสายพานฟันเฟือง (Timing Belt) 
ระยะพิตช์  5 มิลลิเมตร โดยใช้เกลียวกลม (Ball Screw) ในการส่งกาํลงัใน
การตดัเฉือนชิ-นงาน แกนนาํการขบัเคลื�อน (Linear Giude) แกน X ยาว 255 
มิลลิเมตร แกน Z ยาว 360  มิลลิเมตร ถูกขับด้วยมอเตอร์สเตปปิ- ง ชุด
ควบคุมการทาํงานใช้บอร์ดอินเตอร์เฟสเป็นตวัเชื�อมต่อสัญญารณระหว่าง
คอมพิวเตอร์โดยมีไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตวัควบคุมการทาํงาน ในการ
กลึงชิ-นงานจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบชิ-นงาน 
(CAD) แลว้บนัทึกเป็นรหสัคาํสั�งในการทาํงาน (G-Code) และใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) เป็นตวัสั�งงานให้แก่คอนโทรลเลอร์ 
ซึ� งคอนโทรลเลอร์จะนาํขอ้มูลในส่วนนี- ไปสั�งให้เครื� องกลึงที�ควบคุมดว้ย
ระบบคอมพิวเตอร์ทําการกลึงขึ- นรูปชิ- นงานตามที�ได้ออกแบบไว ้ 
เครื� องกลึง CNC เพื�อการศึกษานี-  สามารถทาํการกลึงชิ-นงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ที�ความแม่นยาํ ± 0.004 มม. และมีค่าระดับความเชื�อมั�น 
90.05 % 
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บทคดัย่อ 
   ในปัจจุบันมีความต้องการใช้เครือข่ายไร้สายกันอย่างกว้างขวาง แต่ก็ยัง
พบว่ายงัมีอีกหลายพืน้ท่ีท่ีไม่สามารถใช้งานเครือข่ายเหล่านีไ้ด้ เช่น สนาม
กีฬากลางแจ้ง จุดท่ีอยู่ ห่างจากตัวกระจายสัญญาณ อีกท้ังการถ่ายทอดภาพ
จากมมุสูงจะมีประโยชน์ในการด าเนินการบางอย่าง เช่น การเฝ้าระวังสัตว์
ป่า การถ่ายทอดกีฬากลางแจ้ง  บทความนี้จึงน าเสนอการเพ่ิมพื้น ท่ี
ให้บริการเครือข่ายช่ัวคราว ในบริเวณท่ีเข้าถึงยาก รวมถึงการถ่ายทอดภาพ
จากมมุสูง โดยออกแบบระบบการรีเลย์สัญญาณเครือข่ายไร้สายจากอาคาร
หลักซ่ึงจะติดตั้งแอคเซสพอยต์แบบระยะไกลไปยังพื้นท่ีให้บริการผ่าน
ท า ง บ อ ล ลู น  โ ด ย มี ก า ร ติ ด ตั้ ง อุ ป ก ร ณ์ บ น บ อ ล ลู น ไ ด้ แ ก่  
แอคเซสพอยต์แบบระยะไกลส าห รับรับสัญญาณจากอาคารหลัก  
แอคเซสพอยต์ส าหรับให้บริการเครือข่ายไร้สาย กล้องส าหรับการ
ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของพืน้ท่ีให้บริการกลับมายังอาคารหลัก 
และแบตเตอร่ีส าหรับจ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ นอกจากนี้มีระบบการเฝ้า
สังเกตคุณภาพของสัญญาณท่ีให้บริการ เพ่ือตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์
แต่ละตัว เช่น สถานะการเช่ือมต่อของแต่ละอุปกรณ์ จ านวนผู้ เช่ือมต่อ
เครือข่ายไร้สาย ความแรงของสัญญาณ โดยมีการออกแบบระบบจ าลอง
เสมือนการติดตั้งบนบอลลูนก่อนการติดตั้งจริง โดยทดสอบการท างาน
ของอุปกรณ์ และระบบเฝ้าสังเกตคุณภาพการท างานของอุปกรณ์ 

Abstract 
  Nowadays, demand for wireless network access becomes more 
widespread. However, some areas like outdoor stadium and places out 
of reach of wireless signal are not able to provide such access. In 
addition, taking pictures and videos from an elevated view is beneficial 
for several purposes such as wildlife monitoring and broadcasting 
outdoor sports. This paper presents a system that provides temporary 
wireless access service for such areas and broadcasts pictures from the 
bird’s eye view. The system is designed to relay Wi-Fi connection from a 
main building on which long-range access points are installed to the 
service area through a balloon. The balloon is equipped with one access 
point receiving signal from the main building, another one for providing 
Wi-Fi service, an audio and video camera broadcast from the area to the 
building, and a power supply. A signal quality monitoring system is also 
developed to check the status of the equipment such as connectivity 
status, the number of Wi-Fi users, and the signal strength.                   
The experiment is carried out by installing equipment in a modeled 

balloon, seeing how the system works and monitoring the working 
throughput of the equipment 
Keywords: Wi-Fi technology, wireless signal, simulation of balloon 
installation, picture and audio broadcast 

1. บทน า 
    เน่ืองดว้ยในปัจจุบนัอินเทอร์เน็ต เขา้มาเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของ
คนเรามากยิ่งข้ึน ประกอบกบัเทคโนโลยีไร้สายมีความก้าวหน้า มีการใช้
งานกันอย่างแพร่หลาย โดยหน่ึงในนั้ นคือ เทคโนโลยีแลนไร้สาย 
(Wireless Local Area Network) [1] ท่ีสามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์ท่ีใช้
ในชีวิตประจ าวนั เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เป็นตน้ พบว่ายงัมี
อีกหลายพ้ืนท่ีท่ีสญัญาณเขา้ไม่ถึง เช่น สนามกีฬากลางแจง้ จุดท่ีให้บริการ
เครือข่ายชัว่คราว จุดท่ีห่างไกลจากตวัปล่อยสัญญาณ นอกจากน้ีบริเวณท่ีมี
ส่ิงบดบงัเช่น ภูเขาสูง ป่า ตึกสูง ก็ยากต่อการด าเนินการบางอยา่ง เช่น การ
ส่งสัญญาณระยะไกลแบบโดยตรง ก็ท  าไดย้ากเน่ืองจากไม่รู้ทิศทางและ
ต าแหน่งท่ีถูกตอ้ง 
    ระบบท่ีน าเสนอน้ีน้ีเป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ีให้บริการเครือข่ายในบริเวณท่ี
เขา้ถึงยาก รวมถึงการถ่ายทอดภาพจากมุมสูง เช่นการเฝ้าระวงัสัตวป่์า การ
ถ่ายทอดกีฬากลางแจง้ เป็นตน้ ออกแบบระบบการรีเลยส์ัญญาณไร้สาย
จากอาคารหลกัผ่านแอคเซสพอยตแ์บบระยะไกลไปยงัพ้ืนท่ีให้บริการผา่น
ทางบอลลูน และท าการถ่ายทอดสญัญาณภาพและเสียงจากพ้ืนท่ีให้บริการ
กลับมายงัอาคารหลัก มีระบบการเฝ้าสังเกตคุณภาพของสัญญาณท่ี
ให้บริการ ความเร็วการโอนถ่ายข้อมูล และจ านวนผู ้ใช้งาน ท าการ
ปรับแต่งอุปกรณ์ไวร์เลสแอคเซสพอยต ์ให้รองรับการใช้งาน โดยจ าลอง
ติดตั้งบนบอลลูนซ่ึงจะเป็นตวักระจายสัญญาณเพ่ือให้บริการเครือข่าย
แบบไร้สายและถ่ายทอดภาพจากมุมสูง ในออกแบบลกัษณะของบอลลูน
จะผูกติดกบัสลิงลอยข้ึนสูงประมาณ 80-100 เมตร และมีแบตเตอร่ีส าหรับ
จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ 

2. ทีม่าและแรงจูงใจของปัญหา                   
    ในปัจจุบนัยงัพบว่ายงัมีอีกหลายพ้ืนท่ีท่ีสัญญาณเขา้ไม่ถึง เช่น สนาม
กีฬากลางแจง้ จุดให้บริการเครือข่ายชัว่คราว จุดท่ีอยูห่่างไกลจากตวัปล่อย 
สัญญาณ นอกจากน้ีบริเวณท่ีมีส่ิงบดบงัเช่น ภูเขาสูง ป่า ตึกสูง ก็ยากต่อ
การด าเนินการบางอยา่ง เช่น การส่งสัญญาณระยะไกลแบบโดยตรง ก็ท  า
ได้ยากเน่ืองจากไม่ รู้ทิศทางและองศาท่ีถูกต้อง ดังนั้ นระบบน้ี จึงมี
ประโยชน์ในการตอ้งการท าให้พ้ืนท่ีโล่งแจง้พ้ืนท่ีหน่ึง สามารถให้บริการ
อินเทอร์เน็ตได้ พร้อมถ่ายทอดภาพจากมุมสูง เช่น เม่ือมีการจดัแข่งขนั
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กีฬาท่ีสนามฟุตบอล สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตกบัผูเ้ขา้ชมไดพ้ร้อม
ถ่ายทอดภาพและเสียงในแข่งขันกีฬา โดยการรีเลยส์ัญญาณเครือข่าย      
ไร้สาย จะติดตั้งอุปกรณ์เขา้กบัตวับอลลูนท่ีผกูกบัสลิง 

 3. งานและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 
ระบบน้ีมีงานและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

3.1 แอคเซสพอยต์แบบระยะไกล  
     แอคเซสพอยตแ์บบระยะไกลเป็นการส่ือสารไร้สายแบบ Point-to-Point 
ใช้ในการรีเลยส์ัญญาณเครือข่ายไร้สาย แต่มีขอ้จ ากดัในดา้นของก าลงัส่ง 
ต  าแหน่งท่ีติดตั้งและสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีสามารถลดทอนความเขม้
ของสญัญาณได ้

3.2 OpenWrt  
OpenWrt [2] เป็นชุดซอฟต์แวร์ของระบบปฏิบัติการลินุกซ์ท่ีใช้ใน

อุปกรณ์เครือข่าย เช่น เราเตอร์ ไวร์เลสแอคเซสพอยต ์เป็นตน้ การใช้งาน
สามารถใช้ผ่านคอมมานด์ไลน์อินเตอร์เฟส หรือเวบ็อินเตอร์เฟส โดยใน
การทดลองน้ี ใชรุ่้น Backfire 10.03.1 

3.3 LuCI JSON-RPC  
LuCI JSON-RPC [3] ใช้ส าหรับติดต่อกบัแอคเซสพอยต ์เพ่ือสอบถาม

สถานะต่างๆ และสามารถปรับเปล่ียนค่าภายในแอคเซสพอยต ์เช่น  
ค่าก าลงัส่ง ความถ่ี หมายเลขไอพี 

3.4 โพรโทคอล SNMP  
    SNMP [4] ใชจ้ดัการเครือข่าย TCP/IP ซบัซ้อน การใชโ้พรโทคอลน้ีท า
ให้ผูดู้แลสามารถจดัการและก าหนดค่า คอมพิวเตอร์ในเครือข่าย และ
ตรวจสอบประสิทธิภาพเครือข่าย 

3.5 Zoneminder  
Zoneminder [5] เป็ นระบบ  dvr (digital video recorder) ห รือระบบ

บนัทึกกล้องวงจรปิด โดย zoneminder จะท างานผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 
โดยในระบบน้ีใช้ส าหรับถ่ายทอดภาพจากกล้องท่ีจ  าลองการติดตั้งบน
บอลลูน 
    นอกจากน้ียงัมีโครงงานท่ีเก่ียวข้องคือ โครงงานระบบช่วยการติดตั้ง
และสังเกตการณ์เครือข่ายไร้สายแบบระยะไกล [6]  เป็นระบบท่ีช่วยการ
ติดตั้งเครือข่ายไร้สายระยะไกลท่ีพฒันาเพ่ิมเติมจากเฟิร์มแวร์ OpenWrt  
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูติ้ดตั้งผ่านทาง เวบ็อินเตอร์เฟส โดยใช้ระดบั
ความเขม้สัญญาณและน ามาแสดงเป็นกราฟตามเวลาจริง ซ่ึงใช้ในการหา
ต าแหน่งท่ีเหมาะสมส าหรับการติดตั้ง รวมถึงการตรวจสอบความเข้ม
สญัญาณแบบละเอียด เพ่ือเพ่ิมความแม่นย  าในการติดตั้ง 

4. รายละเอยีดการพฒันา 
 
 
 

       ในระบบเครือข่ายไร้สายบอลลูนลอยฟ้ามีโครงสร้างของระบบดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1. ภาพรวมของระบบ 

4.1 ภาพรวมของระบบ 
    ระบบการให้บริการเครือข่ายไร้สายและส่งข้อมูลภาพผ่านระบบ

บอลลูน มีภาพรวมของระบบดงัรูปท่ี 1 โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ีอยู่

บนบอลลูน กบัส่วนท่ีเป็นอาคารหลกั ซ่ึงทั้งสองส่วนจะอยูห่่างกนั 1-1.5 

กิโลเมตร บอลลูนผูกสลิงลอยสูงจากพ้ืน    80-100 เมตร โดยทั้งสองส่วน

จะเช่ือมต่อกับด้วยแอคเซสพอยต์แบบระยะไกล  ส่วนของบอลลูนจะ

ประกอบดว้ยแอคเซสพอยต์ 2 ตวั ตวัท่ีหน่ึงเช่ือมต่อกบัแอคเซสพอยต์ท่ี

ติดกบัอาคารหลกั อีกตวัหน่ึงท าหนา้ท่ีปล่อยสัญญาณให้บริการวายฟายแก่

พ้ืนท่ีขา้งล่าง และมีกลอ้งถ่ายทอดภาพและเสียงกลบัมายงัอาคารหลกั โดย

ในระหว่างการพฒันาได้จ  าลองการติดตั้งอุปกรณ์บนบอลลูนเช่น ติดตั้ง

กลอ้งและแอคเซสพอยตไ์วท่ี้สูง 

ภาพรวมของระบบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
    ส่วนท่ี 1 ผู ้ควบคุม ดังรูปท่ี 1(A) ในส่วนของผู ้ควบคุม จะสามารถ
ด าเนินการต่างๆผ่านเว็บแอปพลิเคชนัได ้อาทิ สามารถดูรายละเอียดของ
แต่ละอุปกรณ์ว่าท างาน ปิด/เปิด ตรวจสอบปริมาณผู้ใช้งานเครือข่าย      
ไร้สาย ชมการถ่ายทอดสดแบบเวลาจริง ควบคุมทิศทางของกลอ้ง และท า
การปรับเปล่ียนค่าภายในอุปกรณ์ เช่น หมายเลขไอพี ความถ่ีในการใชง้าน  
    ส่วนท่ี 2 ผูเ้ยี่ยมชม ดงัรูปท่ี 1(B) ในส่วนของผูเ้ยี่ยมชม จะสามารถชม
การถ่ายทอดสดแบบเวลาจริง จากกล้องได้ ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน         
และสามารถใชง้านอินเทอร์เน็ตเช่ือมต่อผา่นเครือข่ายไร้สาย 

4.2 การออกแบบและการพฒันา 

โครงสร้างของระบบเครือข่ายไร้สายบอลลูนลอยฟ้าพร้อมด้วยกล้อง

ถ่ายทอดสดเป็นดงัรูปท่ี 2 
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  รูปที่ 2. โครงสร้างของระบบ 

    ระบบท่ีพฒันาข้ึนน้ีประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกัๆ ดงัน้ี 

    ส่วนท่ี 1 สถานีหลกั จะติดตั้งแอคเซสพอยตแ์บบระยะไกลท าการรีเลย์

สัญญาณ ไปยงัจุดให้บริการผ่านระบบบอลลูน และมีเว็บแอปพลิเคชัน

ส าหรับตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ทั้งระบบ 

    ส่วนท่ี 2 จุดท่ีให้บริการ จะติดตั้ งอุปกรณ์ทั้ งหมดบนบอลลูนได้แก่  

แอคเซสพอยต์แบบระยะไกลส าห รับรับสัญญาณจากสถานีหลัก                 

แอคเซสพอยตท่ี์มีเสาสญัญาณเป็นแบบแพแนลส าหรับให้บริการเครือข่าย

ไร้สาย สวิตซ์ กลอ้งไอพีส าหรับถ่ายทอดภาพและเสียง และแบตเตอร่ี 

    ในการพฒันาระบบจะใชอุ้ปกรณ์ ดงัน้ี แอคเซสพอยตแ์บบระยะไกลรุ่น 
Ubiquiti Nanobridge M5 ดังรูปท่ี3(a) จ  านวน 2 ตัว ใช้จ  าลองการรีเลย์
สัญญาณจากสถานีหลกั และบนบอลลูน แอคเซสพอยตเ์สาสัญญาณแบบ
แพแนลรุ่น Engenius EOC-2610 ดงัรูปท่ี3(b) จ านวน 1 ตวั ส าหรับปล่อย
สัญญาณท่ีรับมาจากสถานีหลักให้ผู ้ใช้ใช้งาน กล้องไอพี รุ่น  D-link 
5020L ดงัรูปท่ี3(c) ส าหรับถ่ายทอดภาพจากบนบอลลูนกลบัมายงัสถานี
หลกั 
 
 
 
 
 
  (a) Ubiquiti Nanobridge M                           (b) Engenius EOC-2610 
 
 
                
                                        (c) Camera D-link 5020L  

 
รูปที่ 3. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดลอง 

5. การทดสอบการใช้งาน 
การทดสอบมีการออกแบบเป็นดงัน้ี 

 

5.1 สภาพแวดล้อมในการทดสอบ 
   ทดสอบโดยติดตั้งเสาสัญญาณและอุปกรณ์ในพ้ืนท่ีท่ีไม่มีส่ิงกีดขวาง     
ดงัรูป 4 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด 
    ชุดท่ี  1 จ  าลองการส่งสัญญาณไร้สายจากเครือข่ายหลักไปยงัจุดท่ี
ตอ้งการให้บริการ โดยติดตั้งบนชั้น 7 ตึกของภาควิชาคอมพิวเตอร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
    ชุดท่ี 2  จ  าลองการติดตั้งอุปกรณ์บนบอลลูน 2 จุด โดยติดตั้งอุปกรณ์เขา้
กบัเสาสัญญาณดังรูปท่ี 4 น าไปติดตั้งท่ีชั้นดาดฟ้าของตึกภาควิชาโยธา 
และอาคารจอดรถ งามวงศ์วาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
บางเขนโดยในการทดสอบ ระยะห่างระหว่างชุดท่ี  1 และชุดท่ี 2 มี
ระยะทางประมาณ 150 เมตรและ 400 เมตรตามล าดบั ดงัรูปท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4. การติดตั้งอุปกรณ์ 

 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 5. ระยะห่างระหวา่งสถานีหลกักบัจุดท่ีให้บริการ 

   5.2 ผลการทดสอบ 
    แอคเซสพอยต์ท่ีท  าหน้าท่ีกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายสามารถ
กระจายสัญญาณท่ีรับมาจากอาคารหลักได้ โดยความแรงของสัญญาณ
ข้ึนกับความแรงสัญญาณต้นทาง ระยะห่ างระหว่างผู ้ใช้ งานกับ 
แอคเซสพอยต์ท่ีกระจายสัญญาณ และจ านวนผู ้ใช้บริการในขณะนั้ น      
ดงัรูปท่ี 6 และ 7 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6. ความเร็วของสัญญาณวายฟาย 

(1) (2) 
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รูปที่ 7. ความเร็วการถ่ายโอนขอ้มูลระหวา่งสถานีหลกักบัจุดให้บริการ 

โดยผูค้วบคุมสามารถตรวจสอบสถานะการท างานของอุปกรณ์ผ่านเว็บ
แอปพลิเคชันไดเ้ช่น สถานะปิด/เปิดของอุปกรณ์ ความแรงของสัญญาณ 
จ านวนผูใ้ช้บริการ ความถ่ีท่ีใช้ และสามารถแกไ้ขค่าแอคเซสพอยต ์ดงัรูป
ท่ี  8  ผู ้ควบ คุมสามารถ รับชมภาพจากกล้องและควบคุมผ่าน เว็บ 
แอปพลิเคชนัขณะอยูท่ี่อาคารหลกัได ้ดงัรูป 9 และผูใ้ชง้านสามารถรับชม
ภาพจากกลอ้งผา่นเวบ็แอปพลิเคชนั 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8. กราฟแสดงการท างานของอุปกรณ์แต่ละช่วงเวลา 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9. การชมภาพแบบเวลาจริงบนเวบ็แอปพลิเคชนั 

    จากผลการทดลองการท างานของระบบเครือข่ายไร้สายบอลลูนลอยฟ้า
พร้อมด้วยกล้องถ่ายทอดสด พบว่าความแรงของสัญญาณท่ีให้บริการ
ข้ึนกบัก าลงัส่งสัญญาณต้นทางท่ีรีเลยส์ัญญาณผ่านแอคเซสพอยต์แบบ
ระยะไกลไปยงัพ้ืนท่ีให้บริการ และข้ึนกบัระยะห่างความสูงของการติดตั้ง
บอลลูนกับผูใ้ช้บริการ ความต่อเน่ืองและความชัดของภาพท่ีถ่ายทอด
ข้ึนกบัความแรงของสญัญาณและคุณภาพของกลอ้งท่ีใช ้

6. สรุป 
ระบบเครือข่ายไร้สายบอลลูนลอยฟ้ามีขอ้สรุปดงัน้ี 

6.1 สรุปการทดลอง 
    ระบบน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือเพ่ิมสญัญาณเครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุมในพ้ืนท่ี
เขา้ถึงยากแบบชั่วคราว ถ่ายทอดภาพในพ้ืนท่ีขณะนั้นแบบเวลาจริง และ

ลดความยุง่ยากในการเดินสายสัญญาณ นอกจากน้ียงัเป็นการลดค่าใช้จ่าย
ในการติดตั้งแบบถาวรในพ้ืนท่ีเขา้ถึงยากท่ีมีความจ าเป็นในการใช้งานไม่
มาก ซ่ึงการพฒันามีการออกแบบการจ าลองการติดตั้งจริง มีระบบเฝ้า
สงัเกตคุณภาพของอุปกรณ์ ดว้ยการน าเทคโนโลยใีหม่ๆมาประยกุตใ์ช ้
    ผู ้พ ัฒ น าได้ จัด ท าใน ส่ วน ของก าร ติ ดตั้ ง เค ร่ื อ งแม่ ข่ าย  แล ะ                  
แอคเซสพอยตโ์ดยท่ีแอคเซสพอยต ์จะท าการลงเฟิร์มแวร์ใหม่ โดยท าการ
ลง OpenWrt ท  าให้ระบบสามารถพฒันาไปตามจุดประสงคท่ี์ไดว้างไวไ้ด ้
ผูใ้ช้งานสามารถใช้งานเครือข่ายไร้สาย พร้อมกบัชมภาพถ่ายทอดแบบ
เวลาจริงผา่นเวบ็แอปพลิเคชนัไดส้ะดวก 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
ระบบเครือข่ายไร้สายบอลลูนลอยฟ้าพร้อมด้วยกล้องถ่ายทอดสด

สามารถพฒันาระบบตรวจสอบการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานในสภาวะต่างๆหรือในเง่ือนไขต่างๆ ได้ดียิ่งข้ึน โดยสามารถเพ่ิม
ความสามารถของระบบ เช่น ปรับปรุงวิธีการประมวลผลรูปแบบใหม่ ท่ี
ให้ผลลัพธ์รวดเร็วยิ่งข้ึน โดยในระบบต้นฉบับยงัเป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ี
ให้บริการเพียงพ้ืนท่ีเดียว ในอนาคตสามารถเพ่ิมอุปกรณ์เพ่ือให้บริการได้
หลายพ้ืนท่ีพร้อมกนัได ้และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพควรน าเวบ็แอปพลิเคชนั
ข้ึนเซิฟเวอร์เพ่ือให้การเก็บขอ้มูลมาประมวลผลกราฟมีความต่อเน่ือง 
    หากน าอุปกรณ์ไปติดตั้งจริงบนบอลลูนจะมีขอ้ควรค านึงเพ่ิมเติมดงัน้ี 
สภาพภูมิอากาศ น ้าหนกัของอุปกรณ์ การหมุนของบอลลูน 

7. กติตกิรรมประกาศ 
    ระบบน้ีไดรั้บการสนบัสนุนจากโครงการการแข่งขนัพฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 16 จากศูนยเ์ทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาติ 
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บทคดัย่อ 
อาคารสถานท่ีในปัจจุบันมีอุปกรณ์เคร่ืองใช้อิเลก็ทรอนิกส์ติดตั้งอยู่

เป็นจ านวนมาก ซ่ึงผู้ ท่ีเข้ามาใช้งานอาจเกิดความไม่สะดวกและส้ินเปลือง
เวลา หากผู้ใช้จ าเป็นต้องควบคุมอุปกรณ์ท่ีมีแผงควบคุมติดตั้งอยู่ห่างไกล
จากบริเวณท่ีผู้ใช้อยู่บ่อยคร้ัง บทความนีน้ าเสนอระบบตรวจสอบสถานะ
และควบคุมอุปกรณ์เคร่ืองใช้อิเลก็ทรอนิกส์ผ่านทางสมาร์ทโฟน เพ่ือช่วย
อ านวยความสะดวกให้ผู้ ท่ีเข้ามาใช้อาคาร โดยโปรแกรมประยกุต์จะแสดง
แผนผังจ าลองและต าแหน่งอุปกรณ์เคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์ภายในห้อง 
เพ่ือให้ผู้ใช้ควบคุมอุปกรณ์เหล่าน้ันได้สะดวก รวมถึงสามารถจดจ าการตั้ง
ค่าเปิดอุปกรณ์อัตโนมัติส่วนบุคคล โปรแกรมประยุกต์จะใช้เทคโนโลยี
เอน็เอฟซีในการรับส่งข้อมูลระหว่างสมาร์ทโฟนและสถานีเอ็นเอฟซีท่ีติด
ตั้งอยู่บริเวณต่างๆภายในห้อง เพ่ือส่งข้อมูลไปยังส่วนควบคุมอุปกรณ์
เคร่ืองใช้อิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้สมาร์ทโฟนแทนแผง
ควบคุมอุปกรณ์เคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถปรับเปล่ียนตามสภาพ
ห้องท่ีต้องการใช้งานได้อย่างสะดวก จากการทดสอบระบบพบว่าผู้ ใช้
สามารถใช้สมาร์ทโฟนแทนแผงควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จริง และ
ตั้งค่าเปิดอุปกรณ์อัตโนมัติล่วงหน้าได้ โดยการใช้โปรแกรมประยุกต์ท่ี
พัฒนาขึน้มีผลต่อการใช้พลังงานแบตเตอรีสมาร์ทโฟนเพียงเลก็น้อย  

Abstract 
Buildings are typically equipped with many appliances. Residents or 

employees may face some inconvenience and waste time when trying to 
control appliances through control panels located far away.  This article 
presents the Personalized Monitoring and Control of Office Buildings 
Using NFC on Smartphones, developed to aid those users.  The Android-
based application displays the floor plan for each room and appliances' 
positions in the room, allowing users to control them.  In addition, users' 
personalized settings can also be preconfigured.  The application em-
ploys the NFC technology to connect a smartphone to appliance 
controllers, so users can use their phones as universal remote controls 
that adapt to each room's environment.  Evaluation shows that the users 
are able to use their phones as appliances’ controllers and preconfigure 
their personalized settings. In addition, battery consumption of 
smartphones increases very little while running the application. 
Keywords: NFC, mobile application, wireless sensor network, control 
system 

1. บทน า 
เน่ืองจากอาคารสถานท่ีในปัจจุบนั มีการติดตั้ งอุปกรณ์เคร่ืองใช้

อิเล็กทรอนิกส์เป็นจ านวนมาก อาทิเช่น หลอดไฟ เคร่ืองปรับอากาศ 
โทรทศัน์ ซ่ึงแผงควบคุมอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในปัจจุบนัมกัติดตั้งอยูบ่ริเวณ
ทางเขา้ห้องเพียงจุดเดียว ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้งานหากผูใ้ช้
อยู่ห่างไกลจากบริเวณดงักล่าว และเป็นการเสียเวลาหากผูใ้ช้จะตอ้งเปิด
อุปกรณ์เคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์จ านวนมากเป็นประจ า การจะติดตั้งแผง-
ควบคุมไวห้ลายจุดนั้น เป็นการส้ินเปลืองเวลาในการเดินสายไฟ และใช้
พ้ืนท่ีในการติดตั้งมากหากแผงควบคุมมีขนาดใหญ่ อีกทั้งยงัเกิดความไม่
สะดวกหากมีการโยกยา้ยแผงควบคุม จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนจึงเกิดแนวคิดท่ี
จะพฒันาโปรแกรมประยุกตบ์นสมาร์ทโฟน เพ่ือตรวจสอบสถานะและ
ควบคุมอุปกรณ์เคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคาร โดยโปรแกรม
ประยกุตท่ี์จะท าการพฒันานั้น จะตอ้งสามารถใช้งานไดง่้าย สะดวก และ
เป็นมิตรต่อผูใ้ช ้จึงมีแนวคิดท่ีจะน าเทคโนโลยส่ืีอสารไร้สายระยะสั้นหรือ
เอ็นเอฟซี (Near Field Communication; NFC) [1] มาประยุกตใ์ช้งาน 
เน่ืองจากเทคโนโลยดีงักล่าวมีจุดเด่นดา้นความสะดวกและความปลอดภยั
ในการใช้งาน อีกทั้งยงัมีสมาร์ทโฟนจ านวนมากท่ีรองรับการใช้งานเอ็น-
เอฟซี การจดัท าระบบตรวจสอบสถานะและควบคุมอุปกรณ์เคร่ืองใช้
อิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคารจะช่วยให้ผู ้ท่ี เข้ามาใช้อาคารสามารถ
ตรวจสอบสถานะและควบคุมอุปกรณ์เคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์ภายในห้อง
ทางสมาร์ทโฟนของผูใ้ช ้ท  าให้ผูใ้ชไ้ดรั้บความสะดวกสบายมากข้ึน  
2. งานและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

ในปัจจุบนัมีการพฒันาระบบควบคุมอุปกรณ์เคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้แก่ผูใ้ช้ในรูปแบบของบา้นอจัฉริยะ ซ่ึงมกัจะใช้
เทคโนโลยีวายฟาย บลูทูธ หรือการส่งข้อมูลผ่านสายไฟฟ้า โดยใช้
เทคโนโลยี  x10 ในการควบคุมอุปกรณ์ [2][3][4] และใช้แผงควบคุมใน
ลกัษณะจอสัมผสัท่ีติดตั้งอยู่บริเวณใดบริเวณหน่ึง หรือควบคุมผ่านการ
เข้าถึงหน้าเว็บท่ีระบบเปิดให้บริการในลักษณะเคร่ืองแม่ข่าย ระบบ
ควบคุมดังกล่าวมกัจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมาก และอาจมีการ
ดดัแปลงระบบไฟฟ้าภายในบา้น รวมถึงเปล่ียนอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้ห้รองรับ
การใช้งานควบคุมจากระบบ นอกจากน้ีการใช้งานในลกัษณะดังกล่าว 
อาจก่อให้เกิดปัญหาดา้นความปลอดภยัหากน ามาใช้งานในอาคารท่ีมีผูใ้ช้
จ  านวนมาก เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยีท่ีสามารถส่ือสารได้ในระยะไกล 
และไม่มีระบบการระบุตวัตนของผูใ้ช้หรือระบบการระบุตวัตนมกัอยูใ่น
รูปแบบระบบล็อกอินซ่ึงไม่สะดวกในการใชง้าน 
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ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์จะใช้เทคโนโลยีเอ็นเอฟซี ซ่ึง
เทคโนโลยี ท่ีพัฒนาต่อยอดมาจากเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (Radio-
Frequency Identification; RFID) [5] ใช้ในการส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูล
ระยะสั้นไม่เกิน 10 เซนติเมตร โดยใช้คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าความถ่ี 13.56 
MHz มีความเร็วในการส่งขอ้มูลประมาณ 424 kbps ท าให้มีความปลอดภยั
สูง สามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว และใช้พลังงานต ่าในการท างาน 
ลกัษณะการใชง้านเพ่ือส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลมีความสะดวกและง่ายต่อ
การใชง้าน สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลไดท้นัทีเม่ือน าอุปกรณ์ท่ีรองรับการ
ใช้งานเทคโนโลยีเอ็นเอฟซีมาอยู่ในระยะท่ีใกล้กัน เหมาะส าหรับการ
รับส่งขอ้มูลท่ีมีขนาดเล็กและไม่ต่อเน่ือง 

การติดต่อกบัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาศยัเทคโนโลยีการส่ือสารไร้
สายตามมาตรฐาน IEEE802.15.4 [6] ซ่ึงออกแบบมาให้ประหยดัพลงังาน
และราคาถูกเน่ืองจากมีความซับซ้อนต ่า จึงนิยมน ามาประยุกต์ใช้กับ
เครือข่ายควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอตัโนมติัภายในบา้นพกัอาศยั 

3. รายละเอยีดการพฒันา 
การพฒันาระบบจะพฒันาส่วนติดต่อผูใ้ช้ในรูปแบบของโปรแกรม

ประยกุตบ์นระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์และใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ใน
การควบคุมอุปกรณ์เคร่ืองใชอิ้เล็กทรอนิกส์ 

3.1 ภาพรวมของระบบ 
ภาพรวมของระบบตรวจสอบสถานะและควบคุมอาคารสถานท่ีผ่าน

เทคโนโลยเีอน็เอฟซีบนสมาร์ทโฟนแสดงดงัรูปท่ี 1  

 
รูปที่ 1. ภาพรวมของระบบ 

เม่ือผูใ้ชติ้ดตั้งโปรแกรมประยกุตล์งในสมาร์ทโฟน จะสามารถดาวน์-
โหลดข้อมูลแผนผังจ าลองของแต่ละห้องและต าแหน่งของอุปกรณ์
เคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์ภายในห้องท่ีสามารถควบคุมได้  โดยการน า
สมาร์ทโฟนสมัผสับริเวณแผน่ป้ายเอ็นเอฟซีท่ีติดตั้งอยูบ่ริเวณทางเขา้ห้อง 
จากนั้นผูใ้ช้จะสามารถตั้งค่าให้อุปกรณ์เคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้เป็น
ประจ าเปิดโดยอตัโนมติัเม่ือน าสมาร์ทโฟนสมัผสับริเวณสถานีเอ็นเอฟซีท่ี
ติดตั้งอยู่ตามบริเวณต่าง ๆ ภายในห้อง เช่น โต๊ะท างาน ดงัรูปท่ี 2 ผูใ้ช้
สามารถควบคุมอุปกรณ์เคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์ไดท้นัทีผ่านทางสมาร์ท-
โฟนโดยไม่จ  าเป็นตอ้งไปควบคุมท่ีแผงควบคุมหลกัโดยตรง ในส่วนของ

การแสดงผล โปรแกรมประยุกต์จะแสดงสถานะปัจจุบนัของอุปกรณ์
เคร่ืองใชอิ้เล็กทรอนิกส์เม่ือเกิดเปล่ียนแปลง และสามารถแสดงค่าอุณหภูมิ
ปัจจุบนัของห้องได้ นอกจากน้ี ระบบท่ีพฒันาข้ึนยงัสามารถก าหนดสิทธ์ิ
ในการควบคุมและเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชแ้ต่ละคนได ้

 
รูปที่ 2. การน าสมาร์ทโฟนสมัผสับริเวณสถานีเอน็เอฟซี 

ณ ต าแหน่งแผงวงจรรับส่งเอน็เอฟซี 

   
                        (ก)              (ข) 

รูปที่ 3. (ก) อินเตอร์เฟสการเลือกใชง้านส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม
ประยกุตแ์ละ (ข) อินเตอร์เฟสควบคุมอุปกรณ์เคร่ืองใชอิ้เล็กทรอนิกส์ 

3.2 การออกแบบและพฒันาระบบ 
การพฒันาระบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกั คือ โปรแกรมประยกุตบ์น

สมาร์ทโฟน สถานีเอ็นเอฟซี และส่วนควบคุมหลกั โดยมีองค์ประกอบ
ของระบบดงัรูปท่ี 4 

 
รูปที่ 4. องคป์ระกอบของระบบ 

ในส่วนของสถานีเอ็นเอฟซีและส่วนควบคุมหลกัจะใช้โหนดส่ือสาร
ไร้สาย ซ่ึงประกอบด้วยโมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ JN5168 [7] ซ่ึง
รองรับการส่ือสารผา่น IEEE 802.15.4 และอุปกรณ์ตรวจวดัอุณหภูมิ 
3.2.1 โปรแกรมประยกุต์บนสมาร์ทโฟน 

โปรแกรมประยุกต์บนสมา ร์ทโฟน ท่ีพัฒนา ข้ึนท า ง านใน
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ โดยแบ่งการท างานออกเป็น 3 ส่วนหลกั คือ 
ส่วนควบคุมอุปกรณ์เคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนการตั้งค่าเปิดอตัโนมติั 
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และส่วนการตั้ งค่ าการระบุตัวตนผู ้ใช้ด้วยรหัสประจ าตัว  โดยมี
อินเตอร์เฟสดงัรูปท่ี 3 โปรแกรมประยกุตจ์ะท าการแลกเปล่ียนขอ้มูลกบั
สถานีเอ็นเอฟซีผ่านทางเทคโนโลยีเอ็นเอฟซีเม่ือน าสมาร์ทโฟนไปอยูใ่น
ระยะใกลก้บัสถานีเอน็เอฟซี                     
3.2.2 สถานีเอน็เอฟซี 

ประกอบด้วยแผงวงจรรับส่งเอ็นเอฟซี SIC4310-HV [8] และโหนด
ส่ือสารไร้สาย เช่ือมต่อกันผ่านทางอินเตอร์เฟส UART ดังรูปท่ี 5 ท า
หน้าท่ีเป็นตวักลางในการส่ือสารระหว่างโปรแกรมประยุกต์และส่วน
ควบคุมหลกั โดยการรับข้อมูลจากสมาร์ทโฟนผ่านเอ็นเอฟซี และส่ง
ข้อมูลไปยงัส่วนควบคุมหลักผ่านเทคโนโลยีการส่ือสารไร้สาย IEEE 
802.15.4 สถานีเอน็เอฟซีจะถูกติดตั้งไวต้ามบริเวณต่าง ๆ ภายในห้อง โดย
โหนดดงักล่าวจะสามารถวดัค่าอุณหภูมิปัจจุบนัภายในห้องโดยใช้อุปกรณ์
ตรวจวดัท่ีติดตั้งอยูก่บัโหนด แล้วรายงานค่าไปยงัโปรแกรมประยกุตบ์น
สมาร์ทโฟน 

 
รูปที่ 5. สถานีเอน็เอฟซี 

3.2.3 ส่วนควบคุมหลัก 
ประกอบด้วยโหนดส่ือสารไร้สายและสวิตซ์รีเลย ์เช่ือมต่อกนัผ่าน

พอร์ท GPIO แสดงดงัรูปท่ี 6 เม่ือโหนดรับค าสั่งควบคุมอุปกรณ์เคร่ืองใช้
อิเล็กทรอนิกส์จากสถานีเอ็นเอฟซีผ่านทางเทคโนโลยีการส่ือสารไร้สาย 
IEEE 802.15.4 และท าการควบคุมอุปกรณ์เคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ทางรีเลย์ท่ีเช่ือมต่อกับวงจรไฟฟ้าภายในห้อง จากนั้นจึงส่งข้อมูลการ
เปล่ียนแปลงสถานะดงักล่าวไปยงัสถานีเอน็เอฟซีอ่ืน ๆ 

 
รูปที่ 6. ส่วนควบคุมหลกั 

3.3 ข้อจ ากดัของระบบ 
ระบบท่ีพฒันาข้ึนมีขอ้จ ากดัคือโปรแกรมประยกุตส์ามารถท างานได้

บนสมาร์ทโฟนท่ีรองรับเทคโนโลยีเอ็นเอฟซีและใช้งานระบบปฏิบติัการ
แอนดรอยด ์4.0.3 Ice Cream Sandwich ข้ึนไป 

4. การทดสอบการใช้งาน 
ท าการทดสอบระบบในส่วนของความสามารถในการควบคุมและ

แสดงสถานะอุปกรณ์ รวมถึงพลงังานแบตเตอรีท่ีใช ้

4.1 สภาพแวดล้อมในการทดสอบ 
4.1.1 การทดสอบความสามารถในการควบคุม อุปกรณ์เค ร่ืองใ ช้
อิเลก็ทรอนิกส์จริง 

ท าการทดสอบโดยเช่ือมต่อวงจรหลอดไฟท่ีใช้แหล่งจ่ายไฟ 220 
โวลต์เขา้กบัรีเลยท่ี์ส่วนควบคุมหลกัดงัรูปท่ี 7 จากนั้นทดสอบเปิด-ปิด
หลอดไฟผา่นโปรแกรมประยกุตบ์นสมาร์ทโฟนทั้งหมด 10 คร้ัง 

 
รูปที่ 7. สภาพแวดลอ้มในการทดสอบควบคุมหลอดไฟ 

4.1.2 การทดสอบความถูกต้องในการควบคุมและแสดงสถานะปัจจุบัน
ของอุปกรณ์ในแต่ละต าแหน่ง 

ท าการทดสอบโดยเช่ือมต่อวงจรหลอดไฟจ าลอง 4 ดวง โดยใช้หลอด 
LED เขา้กบัรีเลยท่ี์ส่วนควบคุมหลกัดงัรูปท่ี 8 จากนั้นทดสอบความถูก-
ตอ้งของ (1) ต าแหน่งอุปกรณ์ท่ีควบคุมจากโปรแกรมประยกุต ์20 คร้ัง (2) 
การตั้งค่าเปิดอุปกรณ์ล่วงหน้า 5 คร้ัง (3) การแสดงค่าสถานะปัจจุบนัของ
อุปกรณ์ 5 คร้ัง และ (4) การอพัเดตสถานะของอุปกรณ์บนโปรแกรม
ประยกุตเ์ม่ือท าการควบคุมจากส่วนควบคุมหลกั 10 คร้ัง ในการทดสอบ
จะให้คาบการส่ือสารผา่นเอน็เอฟซีต่างกนั คือ 1, 3 และ 5 วินาที  

 
รูปที่ 8. สภาพแวดลอ้มในการทดสอบควบคุมโมเดลห้องจ าลอง 

4.1.3 การทดสอบอัตราการสูญหายของข้อมูลควบคุมท่ีส่งจากสมาร์ทโฟน
ไปยงัส่วนควบคุมหลักท่ีระยะต่าง ๆ 

ท าการทดสอบควบคุมการเปิดรีเลยโ์ดยใช้โปรแกรมประยกุต ์20 คร้ัง 
ท่ีระยะห่างระหว่างสถานีเอ็นเอฟซีและส่วนควบคุมหลกัตั้งแต่ 0 – 70 
เมตร โดยใชค้าบการส่ือสารผา่นเอน็เอฟซี 1 วินาที 
4.1.4 การทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรีสมาร์ทโฟนเม่ือใช้งาน
โปรแกรมประยกุต์ 

ท าการทดสอบโดยการเปิดใช้งานโปรแกรมประยุกต์อย่างต่อเน่ือง
เป็นระยะเวลา 30 นาที โดยมีการควบคุมอุปกรณ์ทุก 5 นาที 
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4.2 ผลการทดสอบและการวจิารณ์ผล 
จากการทดสอบพบวา่ระบบท่ีพฒันาข้ึนสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

จริงท่ีใชแ้หล่งจ่ายไฟ 220 โวลตไ์ด ้และสามารถควบคุมอุปกรณ์ในแต่ละ
ต าแหน่ง ตั้ งค่าเปิดอุปกรณ์ล่วงหน้า และแสดงค่าสถานะปัจจุบนัของ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้งทุกคร้ังในทุกคาบการส่ือสารผ่านเอ็นเอฟซี แต่ในส่วน
ของการอปัเดตสถานะของอุปกรณ์บนโปรแกรมประยุกต์เม่ือท าการ
ควบคุมจากส่วนควบคุมหลกั พบว่ามีขอ้มูลบางส่วนสูญหายหากมีการ
เปล่ียนสถานะของอุปกรณ์มากกว่า 1 คร้ังภายในคาบการส่ือสารผ่านเอ็น-
เอฟซี 

จากการทดสอบอตัราการสูญหายของขอ้มูลท่ีส่งจากสมาร์ทโฟนไป
ยงัส่วนควบคุมหลักท่ีระยะต่าง ๆ ได้ผลลพัธ์ดังรูปท่ี 9 พบว่าเม่ือสถานี 
เอ็นเอฟซีห่างจากส่วนควบคุมหลกัตั้งแต่ 40 เมตร ข้ึนไป จะเกิดการสูญ-
หายของขอ้มูลและมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนตามระยะห่างท่ีเพ่ิมข้ึน   

 
รูปที่ 9. อตัราการสูญหายของขอ้มูลท่ีระยะต่าง ๆ จากส่วนควบคุมหลกั 
จากการทดสอบการใช้งานพลงังานแบตเตอรีสมาร์ทโฟนเม่ือใช้งาน

โปรแกรมประยุกต์ ได้ผลลพัธ์ดงัรูปท่ี 10 พบว่าการใช้งานโปรแกรม
ประยกุตท่ี์มีคาบการส่ือสารผา่นเอน็เอฟซีต่างกนั มีผลเพียงเล็กน้อยต่อการ
ใช้พลงังานแบตเตอร่ีของสมาร์ทโฟน และการใช้งานเอ็นเอฟซีมีผลต่อ
การใชพ้ลงังานแบตเตอรีเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอ้ย 

 
รูปที่ 10. พลงังานแบตเตอร่ีสมาร์ทโฟนท่ีใชไ้ป 

เม่ือตั้งค่าคาบการส่ือสารผา่นเอน็เอฟซีแตกต่างกนั 

5. บทสรุป 
ระบบตรวจสอบสถานะและควบคุมอาคารสถานท่ีผ่านเทคโนโลย ี

เอ็นเอฟซีบนสมาร์ทโฟนสามารถน าไปใช้ควบคุมอุปกรณ์เคร่ืองใช้
อิเล็กทรอนิกส์ภายในห้องไดจ้ริง โดยการเช่ือมต่อวงจรอุปกรณ์เคร่ืองใช้
อิเล็กทรอนิกส์กบัสวิตซ์รีเลย ์โดยระบบดงักล่าวมีความเหมาะสมกบัการ
ใช้งานในห้องท่ีมีขนาดไม่เกิน 40 เมตร และใช้คาบการส่ือสารผ่านเอ็น-
เอฟซี 1 วินาที เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด ผูใ้ช้จะไดรั้บความ
สะดวกสบายในการใช้งานอาคารสถานท่ีมากข้ึน เน่ืองจากสามารถใช้
สมาร์ทโฟนเป็นแผงควบคุมอุปกรณ์เคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถ
เปล่ียนตามสภาพห้องแต่ละห้องได้ รวมถึงสามารถตั้งค่าเปิดอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชเ้ป็นประจ าอตัโนมติัเม่ือมาถึงบริเวณห้อง  

ส าหรับแนวทางการพฒันาต่อ สามารถพฒันาเพ่ิมเติมในส่วนของการ
เพ่ิมความสามารถในการควบคุมอุปกรณ์เคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์ให้
หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมไปถึงการพฒันาโปรแกรม
ประยกุตใ์ห้สามารถใช้เทคโนโลยีไร้สายอ่ืน เช่น บลูทูธ ในการส่งขอ้มูล 
เพ่ือให้สามารถรองรับการใชง้านในสมาร์ทโฟนรุ่นอ่ืนไดม้ากข้ึน 

6. กติตกิรรมประกาศ 
โครงงานน้ีได้รับการอนุเคราะห์อุปกรณ์และไลบรารีในการท า

โครงงานจากบริษทัซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ  ากัด (Silicon Craft 
Technology Co.,Ltd) และได้รับทุนสนบัสนุนจากโครงการการแข่งขนั
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โลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
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บทคัดย่อ 

ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงจัดการศึกษาเพ่ือชุมชนในเขต
ภูเขา ตาม พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช  2545 เป็นการจัด
การศึกษาที่เป็นไปตามหลักการของการจัดการศึกษาส าหรับชุมชนบนพ้ืนที่
สูงและเป็นไปตามข้อจ ากัด ตัวอย่างเช่นบุคลากรครู   อยู่ ในพ้ืนที่สูง
ทุรกันดารระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเข้ไม่ถึงและมีความหลากหลายใน
ชาติพันธุ์โดยมีหลักว่าเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคมใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรียนรู้มุ่งแก้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   จาก
ข้อจ ากัดดังกล่าวท าให้การใช้พลังงานส าหรับการเรียนการสอนมีข้อจ ากัด
เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของการตั้งถิ่นฐานอยู่ในหุบเขาสลับซับซ้อน
และมีลัษณะภูมิอากาศเฉพาะที่ต่างกัน  ในบทความนี้จะกล่าวถึงการใช้
พลังงานส าหรับการเรียนการสอนบนพ้ืนที่สูงของศูนย์การเรียนรู้ชาวไทย
ภูเขาแม่ฟ้าหลวง  อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

Abstract 
Thai Hill Terrible Learning Center provides the 

education system on the highland following with the 
Parliament, Act of Compulsory education 2002. However, 
the limitation of teacher lack the basic of infrastructure 
such as electricity, clean water supply, transportation, 
ethnic diversity and etc. the main aim of the education 
management is the education for better life. In this case, 
have had influenced to learning process and 
management. In this article describe Energy System for 
Learning Process of Thai Hill Terrible Learning Center on 
High land area : Omkoi District Chiangmai Province 

 

Keywords: compulsory education, energy, Thai Hill Terrible, 
high land, learning process 

1. บทน า 
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงการจัดการศึกษา

เพ่ือชุมชนในเขตภูเขา หรือที่เรียกว่าการจัดการศึกษาส าหรับชุมชนบนพ้ืนที่
สูงภายใน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) ทั้งหมด 
109 ศศช. 6 ต าบล อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นเวลา 9 ปี ตาม พ.ร.บ. 
การศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2545 เป็นการจัดการศึกษาที่เป็นไปตาม
หลักการของการจัดการศึกษาส าหรับชุมชนบนพ้ืนที่สูงและเป็นไปตาม
ข้อจ ากัด คือ 1) เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์การเรียนที่มีครู
อาสาสมัครดูแลและจัดการศึกษาอยู่เพียง 1 – 2 คน 2) ลักษณะสภาพของ
ชุมชนอยู่ห่างไกลจากความเจริญและเป็นพ้ืนที่ทุรกันดาร   ขาดโอกาสที่จะ
ได้รับการบริการพ้ืนฐานจากภาครัฐ  ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา 

ซ่ึงมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ 3) การจัดการศึกษาที่ด าเนินการตลอด
มาได้ก าหนดหลักการไว้ว่าเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคมใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้มุ่งแก้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

การจัดการศึกษาในลักษณะดังกล่าวในพ้ืนที่สูงและห่างไกลท าให้มี
ข้อจ ากัดทางด้านศักยภาพการใช้พลังงานส าหรับการเรียนรู้และการให้
โอกาสการได้รับข่าวสารข้อมูลที่มีประโยชน์และทันต่อเหตุการณ์   ใน
ปัจจุบันภาครัฐได้สนับสนุนการใช้ไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์
หรือไฟฟ้าพลังงานน้ าและเครื่องก าเนิดไฟฟ้าด้วยเครื่องยนต์แต่ก็มีข้อจ ากัด
เรื่องฤดูกาลและลักษณะภูมิประเทศของที่ตั้ งหมู่บ้านที่อยู่บนเขาสูง
สลับซับซ้อนหรือหุบเขาและอุปสรรคในการขนส่งน้ ามัน ท าให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

ในบทความนี้จะกล่าวถึงภาพรวมการใช้พลังงานส าหรับการเรียนการ
สอนของศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาบนพ้ืนที่สูงอ าเภออมก๋อย  จังหวัด
เชียงใหม่ 

2. ข้อมูลพื้นฐาน [1] 
อ าเภออมก๋อยตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นระยะทาง

ประมาณ 180   กิโลเมตรมีพ้ืนที่ทั้งหมด 2,099.831 ตารางกิโลเมตรหรือ 
1,365,177.812 ไร่ และมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน 
สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 เขตย่อย ได้แก่เขตภูเขาสูง เป็นต้นก าเนิดของ
แม่น้ าล าธาร อยู่ในพ้ืนที่ต าบลอมก๋อย   ยางเปียง   สบโขง   นาเกียน   
ม่อนจอง และต าบลแม่ตื่น   คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 80 ของพ้ืนที่
อ าเภอและพ้ืนที่ร้อยละ 20 ของอ าเภอเป็นเขตภูเขาเตี้ย  

จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูลพ้ืนฐานของอ าเภออมก๋อยนั้นพบว่าครบ
คลุม 6 ต าบลประกอบด้วยประชากรรวมเท่ากับ 18,117 คนโดยมีสัดสว่น
หญิงชายประมาณเท่าๆกัน   มีประชากรที่อยู่ระหว่างการศึกษาและ
ประชากรที่ไม่รู้การศึกษาเท่ากับ 3,714 คน (20%) และ 1,242 คน (6%)  
ตามล าดับนั้น   ดังนั้นต้องพิจารณาเทคโนโลยดี้านการศึกษาที่น ามา
สนับสนุนให้เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่และลักษณะภูมิประเทศ 

ส าหรับค่าเฉลี่ยสัดส่วนนักเรียนต่อครูผู้สอน  17 ต่อ1 และครูนิเทศต่อ
ครูผู้สอน 12ต่อ1 โดยการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นนั้นการแบ่งภาระหน้าที่
ของครูนิเทศนั้นขึ้นกับเส้นทางคมนาคมเป็นหลัก 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นเม่ือพิจารณาสัดส่วนของศศช.ต่อหมู่บ้านนั้นจะ
พบว่าสามหมู่บ้านที่มีจ านวนหมู่บ้านและประชากรสูงสุดเรียงตามล าดับนั้น
จะมีสัดส่วนของศศช.ต่อหมู่บ้านเท่ากับ 1ต่อ2 เนื่องจากผลของลักษณะภูมิ
ประเทศที่ท าให้การตั้งถิ่นฐานหมู่บ้านค่อนข้างกระจายและยังอธิบายถึงการ
ข้ามเขตหมู่บ้านเพ่ือให้ได้รับการศึกษา 
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รูปที่ 1. แผนที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา  อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

ตารางที่ 1 สรุปข้อมูลพ้ืนฐานอ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

ล าดบั รายละเอียด จ านวน หน่วย 
1 หมู่บ้าน 20 หมู่บ้าน 
2 ต าบล 6 ต าบล 
3 ประชากร 18,117 

ชาย 9,712 หญิง 9,792 
คน 

4 ครัวเรือน 3,347 ครัวเรือน 
5 นักเรียน   
 อนุบาล 1,927 

ชาย 901 หญิง 888 
คน 

 ประถม 1,787 
ชาย 891 หญิง 902 

คน 

6 ไม่รู้หนังสือ 1,242 
ชาย 687 หญิง 588 

คน 

7 ครูผู้สอน 218 คน 
8 ครูนิเทศ 18 คน 

 

3. เทคโนโลยีที่ผลิตไฟฟ้าส าหรับการเรียนการสอน 

ส าหรับในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงเทคโนโลยีส าหรับการผลิตพลังงานส าหรับ
ชุมชนและการเรียนการสอนของอ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่มีสาม
รูปแบบดังต่อไปนี้ 
3.1 ระบบโซล่าเซลล์แบบอิสระ [2] 

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์แบบอิสระหมายถึงการใช้แหล่งพลังงาน
จากแหล่งก าเนิดเพียงอย่างเดียว  โดยมีหลักการท างานเมื่อแสงอาทิตย์ตก

กระทบแผงโซล่าเซลล์จะผลิตพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงออกมาจะน ามาเก็บ
สะสมไว้ในแบตเตอรี่ในเวลากลางวันเม่ือต้องการใช้พลังงานที่น ามาสะสมไว้
ต้องมีอุปกรณ์แปลงไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับหรือเรียกว่า
อินเวอร์ เตอร์ใช้ กับเครื่องใช้ไฟฟ้าและหลอดไฟแสงสว่างในกรณีที่
เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้ากระแสตรงก็สามารถต่อตรงกับแบตเตอรี่ได้เลยแต่
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีขายตามท้องตลาดส่วนใหญ่จะเป็นประเภทไฟฟ้า
กระแสสลับ 

 

 
รูปที่ 2.  ไดอะแกรมการต่อใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์แบบอิสระ 

 

รูปที่ 3. นักเรียนใช้ส่ือวีดิทัศน์ส าหรับการเรียนการสอนด้วยพลังงานจากโซ
ล่าเซลล ์

3.2 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบแม่เหล็กถาวร
ส าหรับกังหันน้ าแบบไหลขวาง [3] 
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันน้ าแบบไหลขวางเป็นระบบที่ออกแบบมา

ส าหรับแหล่งน้ าที่มีความสูงสถิตย์ประมาณหนึ่งเมตรและมีอัตราการไหล
ที่มากพอให้กังหันน้ าหมุนได้   ระบบนี้เหมาะสมกับแหล่งน้ าที่อยู่ไม่ไกลจาก
จากศศช. โดยมีหลักการท างานเมื่อกังหันหมุนจากผลิตไฟฟ้าเป็นไฟฟ้า
กระแสสลับที่แรงดันสูงผ่านตัวกรองไฟฟ้าแปลงเป็นกระแสตรงน าไปประจุ
แบตเตอรี่เมื่อต้องการใช้งานก็สามารถแปลงจากไฟฟ้ากระแสตรงผ่าน
อินเวอร์เตอร์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับไปเช่ือมต่อกับภาระไฟฟ้าได้ 

 

 
(ก) กังหันน้ าแบบไหลขวาง 

BATTERY
120 Ah 12 V

Inverter 500 W

Power             53.0    Watts

Current           3.05    Amps

Voltage          17.4    Volts

Short Circuit Current  3.27    Amps

Open Circuit Voltage 21.8  Volts

8 panels. 424 Wp

Model M55/S53
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(ข) เคร่ืองก าเนดิไฟฟ้าแบบแม่เหลก็ถาวร 

รูปที่ 4. ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบแม่เหล็กถาวรด้วย
กังหันน้ าชนิดไหลขวาง 

3.3 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันน้ าระดับครัวเรือน [4] 
กังหันน้ าผลิตไฟฟ้าระดับครัวเรือนเป็นระบบผลิตไฟฟ้าขนาด 10 – 20 

กิโลวัตต์ติดตั้ง  โดยการสนับสนุนของกรมส่งเสริมและพัฒนาพลังงานเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลที่ระบบสายส่งเข้า
ไม่ถึง   โดยปกติระบบนี้จะถูกออกแบบให้กับชุมชนโดยใช้ระบบสายส่งต่อ
ถึงบ้านและมีระบบบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมในกรณีศูนย์การเรียนรู้
ชาวไทยภูเขาตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่มีการติดตั้งระบบก็จะได้รับการสนับสนุน
ไฟฟ้าส าหรับการเรียนการสอนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 

(ก) อาคารควบคุมและตดิตั้งระบบกังหนัน้ า 

 

(ข) กังหันน้ าผลติไฟฟ้า 

 

(ค) แหล่งน้ าส าหรับผลติไฟฟ้า 

รูปที่ 5. ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันน้ าระดับครัวเรือน 

4. ภาพรวมการใช้พลังงานส าหรับศศช. 
ภาพรวมการใช้พลังงาน มี 6 หน่วยงานหลักที่สนับสนุนแหล่งพลังงาน

ส าหรับการเรียนการสอน  จากทั้งหมด 109 ศศช.นั้นพบว่ามีศศช.ที่มีระบบ
สายส่งเข้าถึง 5 ศศช. ด าเนินการโดยไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และมี 5 
ศศช.ใช้พลังงานไฟฟ้าจากกังหันน้ าผลิตไฟฟ้าระดับหมู่บ้านสนับสนุนโดย
กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (พพ.) มีศศช.ที่ใช้แหล่งพลังงานจากโซล่า
เซลล์เพียงอย่างเดียวจ านวน 92 ศศช.และระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน
โซล่าเซลล์กับกังหันน้ าจ านวน 4 ศศช.และมี 3 ศศช.ได้แก่เด๊ะบือเซทะ   
หม่าโอโจและหัวโละต าบลแม่ตื่น  ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานใดๆ 

ก าลังไฟฟ้ารวมในการติดตั้งทั้งหมดประมาณ 174 กิโลวัตต์ มีสัดส่วน
การใช้พลังงานน้ ากับโซล่าเซลล์เท่ากับ 58% (5 ศศช.) และ 42% (92 
ศศช.) ตามล าดับโดยหน่วยงานที่สนับสนุนการติดตั้งมากสุดได้แก่พพ.และ
ศศช.ตามล าดับดังรูปที่ 6 

กรณีที่สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันน้ าเมื่อกับศศช.มีน้อยเนื่องจาก 
พพ.มีหนึ่งในนโยบายที่ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านไฟฟ้าในชนบทโดยการ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ าระดับหมู่บ้านขนาด 20 กิโลวัตต์โดย
ใช้ร่วมกับชาวบ้านเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ส าหรับหมู่บ้านโดยวิธีการปักเสา
พาดสายภายในหมู่บ้านและท าให้ศศช. มีโอกาสได้ใช้ไฟฟ้าจากโครงการนี้ 

รูปที่ 7 ภาพรวมการใช้งานเฉพาะโซล่าเซลล์มีก าลังติดตั้งรวมประมาณ 
72 กิโลวัตต์มีพพ.เป็นหน่วยงานติดตั้งมากสุดประมาณ 78 % เนื่องจากมี
นโยบายการในสนับสนุนแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมกับพ้ืนที่
ห่างไกล  การใช้โซล่าเซลล์เป็นแหล่งพลังงานหลักในส่วนใหญ่ของศศช.นั้น
เป็นข้อจ ากัดเนื่องจากลักษณะทางภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนท าให้
แผงโซล่าเซลล์ไม่แปรผันพลังงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 
รูปที่ 6. ภาพรวมสัดส่วนของหน่วยงานที่สนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าส าหรับ

การเรียนการสอนของ ศศช. 

Paper ID 04

D164



บทความวิจัย –วิชาการ                                                                                         
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพฒันาเชิงประยุกต ์คร้ังท่ี 6 การพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือใหโ้ลกมีสันติสุข   
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand  
 

วนัท่ี 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ภาคพายพั เชียงใหม่ 

 

รูปที่ 7. สัดส่วนของหน่วยงานที่สนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าส าหรับการเรียน
การสอนของ ศศช.เฉพาะระบบโซล่าเซลล์ 

5. สรุปและข้อเสนอแนะกลไกและแนวทาง 
จากภาพรวมการใช้พลังงานส าหรับการเรียนการสอนในศศช.อมก๋อย

นั้นมีก าลังไฟฟ้ารวมในการติดตั้งทั้งหมดประมาณ 174 กิโลวัตต์ มีสัดส่วน
การใช้พลังงานน้ ากับโซล่าเซลล์เท่ากับ 58% (5 ศศช.) และ 42% (92 
ศศช.) ตามล าดับโดยหน่วยงานที่สนับสนุนการติดตั้งมากสุดได้แก่พพ.และ
ศศช. เมื่อพิจารณาองค์ประกอบด้านภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน
และภูมิอากาศเฉพาะจะท าให้เกิดโอกาสการขาดความต่อเนื่องของแหล่ง
พลังงานตลอดทั้งปี  ทั้งนี้นอกเหนือทางด้านการเลือกและจัดการเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมเช่น   การใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน   ระบบผลิตไฟฟ้าแบบ
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บทคัดย่อ 

บทความนีนําเสนอการออกแบบระบบควบคุมความเร็วรอบของ

มอเตอร์ปัมลมในกระบวนการผลิตนําแข็งซองในโรงนําแข็ง เพือให้ได้

แรงดันลมทีเหมาะสมในการเติมอากาศให้กับซองนําแข็ง ซึงทําให้

สามารถลดพลังงานไฟฟ้าในการผลิตแรงดันลมของมอเตอร์ปัมลมได้ 

โดยใช้เพรสเชอร์ทรานสมิตเตอร์ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับแรงดันลมและ

เปลียนเป็นสัญญาณไฟฟ้าทีเหมาะสมให้กับอินเวอร์เตอร์เพือปรับ

ความเร็วรอบของมอเตอร์ปัมลม ผลการดําเนินงานพบว่า มอเตอร์ปัมลม

ทีติดตังระบบควบคุมความเร็วรอบสามารถลดพลังงานไฟฟ้าลงได้ 40 – 

80 เปอร์เซ็นต์ ตามปริมาณการผลิตนําแข็งซองต่อครัง 

Abstract 

This paper presents the design of speed control system of   pump 

motors in manufacturing ice pack. To get the right pressure to fill the 

air with ice packs which can reduce the electrical energy in the 

production of pressure in the pump motor. This research using 

pressure transmitters to detect pressure, and changes into electrical 

signals suitable for the inverter to adjust the speed of the pump motor. 

The operating results found. The motor pumps is installed speed 

control system can reduce the electrical energy down to 40 - 80 

percent by volume of production the ice packs at a time. 

Keywords: Variable speed drive, motor pump, energy saving, Affinity 

Law, manufacturing ice pack 

1. บทนํา 

กระบวนการการผลิตนํ าแข็งซอง ในโรงนํ าแข็งทีต้องใช้ปั มลม

ได้แก่ กระบวนการเติมอากาศให้ก ับซองนํ าแข็งเพือให้สารละลายในนํ า

แยกตัวออกมา ซึงจะช่วยให้นํ าแข็งใส สารละลายทีแยกตัวออกมานั นจะ

สะสมอยู่บริเวณส่วนกลางของซองนํ าแข็ง สามารถมองเห็นได้เป็น

ลักษณะฝ้าสีขาวจากการทดสอบโดยทีมงานวิจัย พบว่าแรงดันลมทีใช้

ในการเติมซองนํ าแข็งนั นจะมีแรงดันประมาณ 5-7 ปอนด์  ดังนนัในการ

ออกแบบขนาดของปั มลม โดยผู้ออกแบบระบบผลิตนํ าแข็งซองจะ

ออกแบบให้ขนาดของปั มลมสามารถจ่ายแรงดันลมเกินกว่าพิก ัดของ

แรงดันลมทีใช้ในการเติมซองนํ าแข็งและใช้วิธีการรักษาระดับของ

แรงดันให้สามารถจ่ายลมเข้าซองโดยการปล่อยลมทิ งโดยปั มลมยัง

ทํางานเต็มพิก ัดอย่างเดิม เพือให้ได้แรงดันลมทีเหมาะสมก่อนเข้าสู่

ระบบเติมอากาศให้ซองนํ าแข็ง   นอกจากนั นช่วงฤดูหนาวโรงนํ าแข็ง

จําเป็นต้องลดก ํ าลังการผลิตเนืองจาก สามารถจําหน่ายนํ าแข็งได้น้อยลง

กว่าเดิม จึงต้องลดระดับแรงดันลมทีเข้าสู่ ระบบเติมอากาศให้ซอง

นํ าแข็ง โดยปล่อยลมทิงอีก ดังนั นถ้าสามารถลดการผลิตแรงดันลมลง

โดยไม่ต้อง จ่ ายล มทิ ง ได้ก ็จ ะทําให้ป ระหยัดพลัง ง านไฟฟ้าใน

กระบวนการผลิตได ้ 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบ, แรงบิดและกําลังงาน

ของมอเตอร์  

การใช้งานมอเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมในการขับโหลดนั น 

สามารถแบ่งประเภทของโหลดได้ตามแรงบิดดังนี[1] 

2.1 โหลดทีมีแรงบิดแปรผกผันกับความเร็วรอบ  

โหลดชนิดนี ได้แก่ โหลดประเภทเครืองม้วนต่าง ๆ เช่นเครืองม้วน

กระดาษ หรือเครืองม้วนเก ็บกระสอบพลาสติกเป็นต้น โหลดประเภทนี

ความเร็วจะลดลงเมือขนาดของวัสดุทีนํามาเก ็บบนแกนของเครืองม้วนมี

จํานวนมากขึ น แต่แรงบิดทีแกนเครืองม้วนจะต้องเพิมขึ นเพือให้เครือง

ม้วนสามารถม้วนเก ็บวัสดุได้  

 

 

 

 

 

 

 

                  รูปที 1 โหลดทีมีแรงบิดผกผันก ับความเร็วรอบ 

 

2.2 โหลดทีมีแรงบิดคงที  

โหลดชนิดนี ได้แก่เครืองจักรประเภทสายพานลําเลียง,เครน,ลิฟท์ 

เป็นต้น ซึ งโหลดในลักษณะนี จะมีแรงบิดทีคงทีไม่ว่าความเร็วจะ

เปลียนไปก ็ตาม 
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                 รูปที 2 โหลดทีมีแรงบิดคงที 

 

2.3 โหลดทีมีแรงบิดแปรผันตรงกับความเร็วรอบ 

 โหลดชนิดนี ได้แก่ Smoothing Machine , Calendar Roller , 

Extruder เป็นต้น ซึงโหลดในลักษณะนี  เมือลดความเร็วรอบลง แรงบิด

ก ็จะลดลงตามเช่นก ัน  

 

 

 

 

 

 

 

           รูปที 3 โหลดทีมีแรงบิดแปรผันตรงก ับความเร็วรอบ 

 

2.4 โหลดทีแรงบิดแปรผันตามกําลังสองของความเร็วรอบ  

โหลดชนิดนี ได้แก่พัดลม และปัม ทีมีหลักการทํางานโดยใช้วิธีแรง

เหวียงหนีศูนย์  

 

 

 

 

 

 

      รูปที 4 โหลดทีมีแรงบิดแปรผันตามก ํ าลังสองของความเร็วรอบ 

 

จากการแบ่งประเภทของโหลดดังทีกล่าวมา พบว่า ปั มลมนั นเป็น

โหลดทีมีแรงบิดแปรผันตามก ําลังสองของความเร็วรอบ และเมือ

พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างก ําลังงานก ับความเร็วรอบโดยใช้ กฎ

ความคล้าย (Affinity Law) [2] พบว่าเมือลดความเร็วรอบของปั มลงจะ

ทําให้ก ํ าลังงานของปัมลดลง 3 เท่าซึงสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี  

 

 

                 (1) 

 

 

  P2   หมายถึง ก ํ าลังงานทีเปลียนแปลง 

 P1 หมายถึง ก ํ าลังงานเดิม 

 n2 หมายถึง ความเร็วรอบทีเปลียนแปลง 

 n1 หมายถึง ความเร็วรอบเดิม 

 

จากสมการที 1 จึงสามารถสรุปได้ว่าการลดความเร็วรอบปั มลมลง 

จะทําให้ก ํ าลังงานไฟฟ้าลดลง และเมือนําไปหาค่าพลังงานไฟฟ้า ก ็จะทํา

ให้การใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงด้วยเช่นก ัน   

3 การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ด้วย VSD 

Variable Speed Drive หรือ VSD คือวิธีการควบคุมความเร็วของ

มอเตอร์ให้เหมาะสมก ับโหลดของมอเตอร์ เพือเพิมประสิทธิภาพของ

มอเตอร์และกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม [3] จากสมการ

ความเร็วรอบมอเตอร์ [4] 

   

      (2) 

 

 

    N หมายถึง ความเร็วรอบของมอเตอร์ (rpm) 

      f หมายถึง ความถีของระบบไฟฟ้า (Hz) 

 P หมายถึง จ ํานวน Pole ของมอเตอร์  

 

การปรับความเร็วรอบของมอเตอร์โดย VSD นั น อ้างอิงตามสมการ

ที 2 โดยปรับความถีของมอเตอร์ ซึ งจะแปรผันตรงก ับความเร็วรอบของ

มอเตอร์ โดยใช้อุปกรณ์ทีเรียกว่ามอเตอร์ไดรฟ์ หรืออินเวอร์เตอร์ ที

สามารถปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ 3 เฟสได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ต่อใช้งานร่วมก ับอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณเอาท์พุต ซึ งในทีนี เรียกว่า 

ทรานสดิวเซอร์ทางไฟฟ้า ทีเป็นอุปกรณ์ตรวจรู้และแปลงปริมาณตัว

แปรต่าง ๆ เช่น ตัวแปรทางกายภาพ ทางกล แม่เหล็ก ความร้อนและแสง

สี ฯลฯ ให้อยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้า [5] เพือให้ระบบควบคุมความเร็ว

รอบสามารถทํางานปรับความเร็วของมอเตอร์ได้โดยอัตโนมัติตามความ

ต้องการใช้งานโหลดลักษณะการควบคุมความเร็วรอบแบบ VSD นั น 

ถือเป็นระบบควบคุมแบบปิด (Close loop control) ดังไดอะแกรมรูปที 5  

 

 

 

 

 

 

        รูปที 5 ไดอะแกรมการควบคุมความเร็วรอบแบบ VSD 
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4. การออกแบบ 

การออกแบบระบบควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ปัมลมสําหรับ

การจ่ายลมในกระบวนการเติมอากาศในซองนํ าแข็งนั นเริมต้นจากการ

ออกแบบการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ปั มลม ซึ งมีขนาด 7.5 

กิโลวัตต์ ทีต้องใช้มอเตอร์ไดรฟ์ หรืออินเวอร์เตอร์ ทีสามารถรองรับได้

ซึ งในทีนี ใช้อินเวอร์เตอร์ ยีห้อ Fuji รุ่น FRENIC-Mini Three-Phase  

460 V เป็นตัวควบคุมความเร็วของมอเตอร์ปัมลม จากนั นจึงพิจารณาถึง

ระบบควบคุมการทํางานเพือให้มอเตอร์ปั มลมสามารถปรับความเร็ว

รอบได้โดยอัตโนมัติ ซึ งจากการศึกษาการทํางานพบว่า แรงดันลมที

เหมาะสมสําหรับการเติมอากาศในซองนํ าแข็งนั น อยู่ทีประมาณ 5-7 

บาร์ ดังนั นทรานสดิวเซอร์ ทีจะนํามาใช้สําหรับตรวจจับสัญญาณนั นจึง

ต้องใช้อุปกรณ์ทีเรียกว่า เพรสเชอร์ทราสมิตเตอร์ ทีสามารถตรวจจับ

แรงดันลมในช่วงดังกล่าวได้  โดยเพรสเซอร์ทรานสมิตเตอร์ ดังกล่าวจะ

เปลียนแรงดันลมเป็นสัญญาณแรงดันไฟฟ้าขนาด 0-10 โวลต์ เพือจ่าย

เข้าอินเวอร์เตอร์ ให้สามารถปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ปัมลมเพือให้

ปัมลมผลิตแรงดันลมทีเพิมขึ นหรือลดลงในท่อจ่ายลมได้ตามต้องการ

ไดอะแกรมการต่อระบบควบคุมแรงดันลมของมอเตอร์ปั มลมสําหรับ

เติมอากาศในซองนํ าแข็งดังรูปที 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      รูปที 6 ไดอะแกรมการควบคุมความเร็วรอบแบบ VSD 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          รูปที 7 ระบบควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ปัมลม 

 

ระบบควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ปัมลมสําหรับการจ่ายลมใน

กระบวนการเติมอากาศในซองนํ าแข็งทีสร้างเสร็จแล้วแสดงดังรูปที 7 

5. การทดสอบและวัดค่าพลังงานไฟฟ้า 

เมือสร้างระบบควบคุมแรงดันลมเสร็จสินแล้ว จึงทําการทดสอบ

การทํางานของระบบควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ปั มลมสําหรับ

การจ่ายลมในกระบวนการเติมอากาศในซองนํ าแข็งและวัดค่าพลังงาน

ไฟฟ้าโดยมีขั นตอนดังนี 

5.1 การทดสอบลดปริมาณการจ่ายลมในท่อส่งลม 

จุดประสงค์การทดสอบเพือตรวจสอบว่าระบบสามารถควบคุม

แรงดันลมในท่อจ่ายลมให้คงทีประมาณ 5-7 ปอนด์ ตามจุดประสงค์

หรือไม่ซึงผลการทดสอบพบว่า ระบบสามารถควบคุมแรงดันลมภายใน

ท่อได้ตามต้องการโดยลดความเร็วของมอเตอร์ปั มลมลงทําให้ปริมาณ

การผลิตแรงดันลมของปัมลมลดลงด้วย ซึงผลจากการลดปริมาณลมด้วย

การปิดท่อจ่ายลมในซองนํ าแข็งแสดงดังกราฟรูปที 8  

 

 
  รูปที 8 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการจ่ายลมในซอง 
              นํ าแข็งก ับความเร็วรอบมอเตอร์ปัมลม 

 

5.2 เก็บข้อมูลเพือเปรียบเทียบค่าพลังงานก่อนและหลังการ

ติดตังระบบควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ปัมลมแบบ VSD  

             
     รูปที 9 กราฟเปรียบเทียบพลังงานไฟฟ้าก่อนและหลังการติดตั ง 

                ระบบควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ปัมลม 
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  รูปที 10 กราฟเปรียบเทียบความเร็วรอบมอเตอร์ปัมลมก่อนและ 

               หลังการติดตั งระบบควบคุมความเร็วรอบ 

 

การเก ็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของมอเตอร์ปัมลมก่อนและหลัง

การติดตั งระบบควบคุมความเร็วรอบแบบ VSD นั นคิดค่าพลังงานเป็น

ต่อชั วโมง ซึงตัวแปรทีสําคัญได้แก่จ ํานวนซองนํ าแข็งทีผลิตในช่วงเวลา

ต่าง ๆ ทีแตกต่างก ัน ซึ งมีผลต่อการผลิตแรงดันลมของปั มลมโดยตรง 

ดังนั นการนําข้อมูลมาทําการเปรียบเทียบนั นจึงต้องเปรียบเทียบในกรณี

ทีมีการผลิตนํ าแข็งในปริมาณซองทีเท่าก ันเท่านั น ผลการเก ็บข้อมูล

พลังงานแสดงดังกราฟรูปที 9 และเมือเปรียบเทียบความเร็วรอบของ

มอเตอร์ปัมลมก่อนและหลังการติดตงัระบบควบคุมความเร็วรอบนั น

แสดงได้ดังกราฟรูปที 10 

6. สรุปและวิจารณ์ผลการดําเนินงาน 

จากการทดสอบพบว่า ระบบควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ปั มลมที

ออกแบบ สามารถควบคุมแรงดันลมในท่อส่งลมของระบบเติมอากาศ

ในซองนํ าแข็งให้มีค่าคงทีประมาณ 5-7 บาร์ แม้จะมีการเพิมหรือลดการ

จ่ายลมให้ก ับนํ าแข็งซองก ็ตาม โดยมอเตอร์จะลดความเร็วรอบลงเมือลด

ปริมาณการจ่ายลมโดยลดจํานวนหัวจ่ายลมทีซองนํ าแข็งลมดังกราฟรูป

ที 8 ซึ งเป็นผลให้การผลิตแรงดันลมในปัมลมลดลงด้วย และจากรูปที 8 

พบว่าเมือเปิดหัวจ่ายลมที 100 ชุด ซึ งเป็นปริมาณสูงสุดของการผลิต

นํ าแข็งซองของโรงงานนีความเร็วรอบของมอเตอร์เมือติดตั งระบบ

ควบคุมความเร็ว VSD จะไม่หมุนทีความเร็วพิก ัดของมอเตอร์คือ 1500 

rpm แต่จะหมุนตํ ากว่าประมาณ  1250 rpm เท่านั น แสดงว่าระบบเติม

อากาศของนํ าแข็งซองทีไม่มีการควบคุมความเร็วนั น ปัมลมทีออกแบบ

จะผลิตแรงดันลมออกมาเกินความต้องการใช้งานจริงในระบบการเติม

อากาศในซองนํ าแข็ง ดังนั นจึงต้องมีการปล่อยปริมาณแรงดันลมทีเกิน

ทิงก่อนจะส่งปริมาณแรงดันลมทีเหมาะสมเข้าระบบการเติมอากาศใน

ซองนํ าแข็ง จึงทําให้เก ิดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในระบบการผลิต

นํ าแข็งซองได้และเมือเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าก่อนและหลัง

การติดตั งระบบควบคุมการจ่ายลมให้นํ าแข็งซองนั น พบว่าการใช้

พลังงานไฟฟ้าของมอเตอร์ปัมลมทีมีการติดตั งระบบควบคุมการจ่ายลม

นั นพลังงานไฟฟ้าลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนดังกราฟรูปที 9 ซึ งเมือลด

ปริมาณหัวจ่ายลมในกระบวนการผลิตนํ าแข็งซองลงพลังงานไฟฟ้าก ็จะ

ลดลงเช่นก ัน ซึงเมือนํากราฟรูปที 9 เปรียบเทียบก ับกราฟรูปที 10 แล้ว

พบว่า พลังงานไฟฟ้าทีลดลงนั นมีแปรผันตรงก ับความเร็วรอบของ

มอเตอร์ปั มลม ใกล้เคียงก ับสมการที (1) ซึ งเมือความเร็วรอบของ

มอเตอร์ปั มลมลดลง พลงังานไฟฟ้าของมอเตอร์ปั มลมจะลดลงด้วย

เช่นก ัน  

ดังนั นจึงสามารถสรุปได้ว่า การลดความเร็วรอบของมอเตอร์ปั มลม

สําหรับการผลิตลมเพือเติมซองนํ าแข็ง ในโรงงานนํ าแข็ง ให้มีความ

เหมาะสมโดยใช้วิธี VSD (Variable speed drive) นั น สามารถลดการใช้

พลังงานไฟฟ้าได้จริง โดยจากการทดสอบนั นพบว่าความเร็วรอบของ

มอเตอร์ทีใช้งานในการผลิตแรงดันนั นมีความเร็วประมาณ 1250 rpm 

ถึง 800 rpm แล้วแต่ปริมาณการผลิตนํ าแข็งซองใน 1 ครั ง และการ

ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ปั มลมสําหรับเติมอากาศในซอง

นํ าแข็งให้เหมาะสมก ับการผลิตนํ าแข็งนั นจะสามารถทําให้ลดพลังงาน

ไฟฟ้าลงได้ 40 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ขึ นอยูก่ ับปริมาณการผลิตนํ าแข็งซอง

ใน 1 ครั งเช่นก ัน     
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จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย (ละติจูด 16o14' เหนือ และลองติจูด 
103o15 ' ตะวันออก) โดยการสร้างห้องจ าลองขนาด กว้าง 3 เมตรxยาว 6 
เมตร  วัดค่าแสงธรรมชาติจาก 4 ทิศ คือทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก 
และทิศตะวันตก ต่อเน่ือง  และประเมินผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
โดยพิจารณาจุดคุ้มทุนทางจุดทางเศรษฐศาสตร์ พบว่าการเปิดหน้าต่าง 
100% ด้านทิศเหนือของพื้นท่ีจะช่วยประหยัดได้มากท่ีสุด  สามารถ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้สูงถึง  18.89%  และสามารถใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารเพ่ือการ
ประหยดัพลังงานไฟฟ้า 

Abstract 
The purpose of this research is to presents the evaluation in the case 

of  the integrated daylight and artificial light for  the tropical climate 
found in the central region of the northeastern part of Thailand 
(16o14'N, 103o 15'E). The experiments were performed the room of  3 m 
x 6 m all windows located in north , south, east and west. The results of 
the study is shown that the opening 100% of the window in north 
direction can  save 18.89% of electrical consumption for lighting system 
and can be apply for interior design for lighting system in order to 
reduce the electrical consumption in buildings 

Keywords: Daylight ,artificial light ,lighting  

1. บทน า 
พลงังานแสงจากธรรมชาติ เป็นพลังงานท่ีมีความส าคญัในการน ามา

พิจารณาประกอบกบัการอนุรักษ์พลงังานในอาคาร มีรายงานการศึกษา
พบวา่การน าพลงังานแสงจากภายนอกอาคารเขา้มาใช้งานภายในตวัอาคาร 
สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าส าหรับแสงสว่างได้ถึง 30% ในการ
ออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสวา่งในอาคารของวิศวกรไฟฟ้า มีความจ าเป็นท่ี

จะต้องใช้ข้อมูลพ้ืนฐานจากงานวิจัยด้านแสงจากธรรมชาติท่ีถูกต้อง 
โดยทัว่ไปจะได้จากสถานีอุตุนิยมวิทยาในพ้ืนท่ีนั้นๆ มาประกอบในการ
ออกแบบระบบแสงสว่าง และในแต่ละพ้ืนท่ีจะมีศกัยภาพของแสงจาก
ธรรมชาติท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นผูอ้อกแบบจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งทราบ
ศกัยภาพทางดา้นแสงในพ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีจะท าการออกแบบ ซ่ึงมีผลต่อ
การวางแผนเพ่ือน าพลงังานแสงจากธรรมชาติมาใช้งานให้ไดป้ระโยชน์
และประสิทธิภาพสูงสุด [1-4] 

การน าแสงธรรมชาติเขา้ในอาคารเพ่ือลดก าลงัไฟฟ้าของแสงประดิษฐ์
ท  า ได ้ 2 แนวทาง ไดแ้ก่การน าแสงธรรมชาติเขา้ดา้นบนอาคาร และการ
น าแสงธรรมชาติเขา้ดา้นขา้งอาคาร [5] เน่ืองจากแสงธรรมชาติจากทอ้งฟ้า
จะมีความเขม้ของแสงเปล่ียนแปลงไปตามมุมเงยของดวงอาทิตย์ เม่ือแสง
ภายนอกท่ีเข้าสู่อาคารในปริมาณมากกว่าค่าท่ีก  าหนดโดย IESNA 
(ส านกังาน; 300-500 ลกัซ์) ดงันั้นตอ้งมีการลดปริมาณแสงไฟฟ้า ซ่ึง
วิธีการควบคุมการท างานของหลอดไฟฟ้าจะท าได้ 2 วิธี ไดแ้ก่ การตั้ง
ระดบัแสงในการเปิด-ปิดสวิทช์จ่ายก าลงัไฟฟ้าให้หลอดและวิธีควบคุม
แสงประดิษฐ์แบบปรับค่าได้ตามการตรวจสอบความเข้มของแสง
ธรรมชาติ 

งานวิจยัน้ีน าเสนอการผลประเมินการทดสอบการการใช้แสงธรรมชาติ
เขา้ดา้นขา้งของห้อง ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ภายในอาคาร เพ่ือวิเคราะห์ถึง
ศกัยภาพในการน าแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ภายในอาคาร ส าหรับพ้ืนท่ี
บริ เวณเส้นศูนย์สูตร  ทดลองในพ้ืน ท่ีบ ริ เวณศูนย์กลางของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัมหาสารคาม ประเทศไทย (ละติจูด 16o14' 
เหนือ และลองติจูด 103o15 ' ตะวนัออก) เพ่ือการลดการใช้พลงังานไฟฟ้า
ส าหรับแสงสวา่งภายในอาคาร  

2. การค านวณความสว่างของแสงผ่านช่องเปิด 
  การใช้งานแสงประดิษฐ์ร่วมกบัแสงธรรมชาติในอาคารไดถู้กน าเสนอ
โดยสมาคมวิศวกรรมแสงสวา่งภาคพ้ืนอเมริกาเหนือ IESNA (Illuminance 
Engineering Society of North Amarica) [6] ซ่ึงมกัจะเรียกวิธีการค านวณน้ี
ว่า วิธีของลูเมน ซ่ึงการค านวณจะพิจารณาจากปริมาณความสว่างจาก
ภายนอกท่ีมีการส่งผา่นฟลกัส์ เขา้มาในห้องและสะทอ้นแสงระหว่างผนงั
ในห้อง การก าหนดความสว่างไฟฟ้าในบริเวณท างานจะถูกก าหนดให้มี
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ระดับความสว่างของแสงท่ีมีค่าสม ่าเสมอ ส่วนรายละเอียดของข้อมูล
ความสว่างของแสงธรรมชาติจากภายนอก ประกอบด้วยความสว่าง
แนวตั้งจากภายนอกท่ีเข้าสู่อาคารด้านข้างของอาคาร ซ่ึงปริมาณแสง
ดงักล่าวจะมีการเปล่ียนแปลงค่าตามสภาพอากาศ และข้ึนกบัต าแหน่งการ
เคล่ือนท่ีของดวงอาทิตย ์รวมถึงทิศทางของช่องเปิดรับแสงท่ีติดตั้งใน
อาคาร ปริมาณแสงท่ีผ่านเข้าสู่ตวัอาคารนอกจากจะน าความสว่างเขา้สู่
ห้องแลว้ ในเวลาเดียวกนัก็ยงัน าความร้อนเขา้สู่อาคารดว้ยเช่นกนั ซ่ึงความ
ร้อนท่ีถูกส่งผา่นเขา้มาจะมีผลให้อุณหภูมิภายในห้องสูงข้ึน [7] 

ในงานวิจัยน้ีเป็นการประเมินศักยภาพของแสงธรรมชาติรวมถึง
ปริมาณความสวา่งท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาของวนั พิจารณาประกอบ
กบัทิศของการติดตั้งช่องเปิด และมุมมองของปริมาณแสงท่ีส่งผ่านมายงั
จุดทดสอบ เม่ือทราบถึงค่าของความสว่างดังกล่าวก็จะสามารถน าไป
ประกอบการออกแบบกนัสาดและชายคาบงัแสงท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสมใน
การติดตั้งส าหรับอาคารทัว่ไปในพ้ืนท่ีเขตร้อน 

2.1 การค านวณหาปริมาณการส่องสว่างโดยการหาค่าปริมาณ
เส้นแรงของแสงสว่าง  
  วิธีค  านวณหาปริมาณแห่งการส่องสว่างโดยวิธีการหาค่าปริมาณ
จ านวนเส้นแรงของแสงสว่าง  คือ การพิจารณาปริมาณแสงสว่างท่ีออก
จากดวงโคมท่ีจะกระจายลงไปทัว่พ้ืนท่ีงาน และค่าระดับความสว่างท่ี
ค  านวณออกมาไดจ้ะเป็นค่าโดยเฉล่ียต่อพ้ืนท่ี พิจารณาจากนิยามจะไดด้งั
สมการ (1) 

   
   

     
       (1) 

เม่ือ  E คือ   ปริมาณแห่งการส่องสว่าง (ลกัซ์) 
φ     คือ   ปริมาณจ านวนเส้นแรงของแสงสวา่งท่ีออกจากโคมหรือ
หลอดไฟ (ลูเมน) 
A   คือ   พ้ืนท่ีท่ีตอ้งการปริมาณแสงสว่าง (ตารางเมตร) 
CU  คือ   สมัประสิทธ์ิการใชป้ระโยชน ์
MF  คือ   ค่าการบ ารุงรักษา 

  ในทางปฏิบติัแลว้ แสงสว่างจะกระจายทัว่ทั้งห้อง มีบางส่วนสะทอ้น
กลบัคืนออกมาและบางส่วนก็จะถูกกลืนหายเขา้ไปในพ้ืนผิวนั้น ๆ การท่ี
แสงจะสะทอ้นออกมามากหรือนอ้ยก็ข้ึนอยูก่บัความกวา้ง ความยาว ความ
สูงของห้อง ตลอดจนความสามารถในการสะท้อนแสงของพ้ืนห้อง 
เพดาน  และผนงัห้อง ดว้ยเหตุผลดงักล่าวค่าปริมาณแห่งการส่องสว่างจึง
จะตอ้งคูณค่าท่ีเรียกว่าค่าสัมประสิทธ์ิการใช้ประโยชน์ ซ่ึงค่าน้ีจะท าให้
ทราบว่าแสงท่ีออกมาจากดวงโคมจะไปตกลงบนพ้ืนงานจริง ๆ เท่าใด 
ด้วยการพิจารณาหาค่าดัชนีของห้อง เพ่ือหาค่าสัมประสิทธ์ิการใช้
ประโยชน์ 

  ในงานวิจัยน้ีใช้หลักการออกแบบดังกล่าวประกอบการค านวณ
ปริมาณหลอดไฟท่ีจะติดตั้งในห้องทดสอบในส่วนของการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าเม่ือใชแ้สงธรรมชาติร่วมกบัแสงประดิษฐ์ภายในอาคาร 

2.2 การค านวณแสงในอาคาร 
 การใช้แสงประดิษฐ์ร่วมกบัแสงธรรมชาติภายในอาคาร ใช้หลกัการ
ค านวณท่ีน าเสนอโดยคณะกรรมการของสมาคมวิศวกรรมแสงสว่าง
ภาคพ้ืนอเมริกาเหนือ IESNA หรือเรียกวิธีลูเมน การค านวณน้ีจะให้ค่า
ความสว่าง 5 จุด บนระดบัพ้ืนท่ีท างาน ห่างจากหน้าต่าง 10%,30%, 50%, 
70% และ 90% ตามความลึกของห้องดงัรูปท่ี 1  

 
รูปที่ 1 จุดวดัทดสอบ ตามมาตรฐาน IESNA 

 

3. การทดสอบการใช้แสงธรรมชาตร่ิวมกบัแสงประดษิฐ์ภายใน 
อาคาร 

ด าเนินการโดยการสร้างห้องจ าลอง ดงัรูปท่ี 2 วดัค่าแสงธรรมชาติจาก 
4 ทิศ คือทิศเหนือ ทิศใต ้ทิศตะวนัออก และทิศตะวนัตก ต่อเน่ืองทุกๆ 15 
นาที ตั้ งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 17.00 น. และประเมินผลการประหยดั
พลงังานไฟฟ้า โดยพิจารณาจุดคุม้ทุนทางจุดทางเศรษฐศาสตร์ ทั้งน้ีใน
งานวิจยัน้ีการประเมินจุดคุม้ทุนจะไม่น าค่าอุณหภูมิ ความช้ืนสมัพทัธ์ และ
ดอกเบ้ียมาประกอบการพิจารณา 

ก าหนดให้ห้องจ าลองมีขนาด กวา้ง 6 เมตรxยาว 6 เมตร มีหน้าต่าง
เปิดขนาดกวา้ง 1 เมตรxยาว 1 เมตร ติดตั้งอยูท่ ั้ง 4 ทิศ คือทิศเหนือ ทิศใต ้
ทิศตะวนัออก และทิศตะวนัตก ประเมินค่าแสงธรรมชาติจาก 4 ทิศ เหนือ 
ทิศตะวนัออก ทิศใต ้และทิศตะวนัตก ตามล าดบั ด าเนินการวดัค่าทุกๆ 15 
นาที เร่ิมตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 17.00 น. ก าหนดให้มุมอาซิมธัดวง
อาทิตย ์มีค่าตั้งแต่ดวงอาทิตยข้ึ์นจนลบัขอบฟ้า หรือ 0 องศาถึง 180 องศา 
ในการค านวณมุมอาซิมัธดวงอาทิตย์จะมีค่าเปล่ียนแปลงตามเวลา 
ต  าแหน่งจุดวดัแสงจุดแรกห่างจากหน้าต่าง 1 เมตร มีมุมการมอง 10 30 50 
และ 70 องศา จุดท่ีท าการค านวณค่าแสงจะแบ่งเป็นทั้งหมด 5 ต าแหน่ง 

 

 
 

รูปที่ 2 การจดัวางอุปกรณ์ในห้องทดสอบ 
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รูปท่ี 3 และ 4 เป็นรายละเอียดระบบการจ่ายก าลงัไฟฟ้าให้กบัหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์และจัดวางอุปกรณ์และจุดวดัทดสอบในห้องทดลอง 
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ทั้ง 10 ดวง ซ่ึงไดจ้ากการค านวณโดยวิธีลูเมน ติดตั้ง
หลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ตรวจวดัความเข้มแสง  ไวบ้นเพดานของห้อง
ทดสอบ โดยหลอดฟลูออเรสเซนตจ์ะเป็นหลอดฟลูออเรสเซนตท่ี์ปรับค่า
ความสว่างไดต้ามค่าความเขม้ของแสงธรรมชาติ โดยใช้อุปกรณ์หร่ีไฟ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนหลอดท่ีเหลือเป็นหลอดฟลูออเรสเซนตป์กติ ซ่ึงปรับ
ค่าความสวา่งของแสงไม่ได ้ 

 

 
 

รูปที่ 3 อุปกรณ์ท่ีติดตั้งในห้องทดสอบ 
 

 
 

รูปที่ 4 จุดวดัแสงในห้องทดสอบ 
 

4. ผลทดสอบการแสงธรรมชาตร่ิวมกบัแสงประดษิฐ์ภายใน 
อาคาร 

 จากผลการทดสอบวดัปริมาณแสงท่ีผ่านหน้าต่างเปิดขนาดกวา้ง 1 
เมตรxยาว 1 เมตร ติดตั้งอยู่ท ั้ง 4 ทิศ คือทิศเหนือ ทิศใต ้ทิศตะวนัออก 
และทิศตะวนัตก เม่ือดวงอาทิตยเ์ร่ิมปรากฏ ณ เส้นขอบฟ้า โดยเร่ิมท าการ
วดัค่าแสงท่ีเวลา 07.00 น. พบวา่ 
 1. ปริมาณความสว่างท่ีไดท้ั้ง 4 ทิศ ณ จุดวดัแสงท่ีห่างจากหน้าต่าง 1 
เมตร จะมีค่าเพ่ิมข้ึนจนมีค่าสูงสุดในช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. จากนั้น
จะมีค่าลดลงจนเป็นศูนยเ์ม่ือดวงอาทิตยล์บัขอบฟ้า ทั้งน้ีเม่ือท าการปรับค่า
มุมมองตั้งแต่ 10 30 50 และ 70 องศา ลกัษณะการกระจายแสงในห้องจะมี
ลักษณะสอดคล้องกัน โดยปริมาณความสว่างจะมีค่าสูงสุดในกรณีท่ี
มุมมองมีค่า 70 องศา และมีค่านอ้ยท่ีสุดท่ีมุมมอง 10 องศา 
 2. เม่ือเปรียบเทียบค่าความสวา่งท่ีได ้ทั้ง 4 ทิศ ณ จุดวดัแสงท่ีห่างจาก
หนา้ต่าง 1 เมตร ค่าท่ีไดจ้ากทิศเหนือจะมีค่าสูงสุด และทิศตะวนัตกจะมีค่า
นอ้ยท่ีสุด 

 3. ค่าความสวา่ง ณ จุดวดัแสงท่ีห่างจากหนา้ต่าง 1 เมตร ทั้ง 4 ทิศ จะมี
ค่าสูงสุดเม่ือเทียบกบัจุดวดัแสงท่ีห่างจากหน้าต่าง 2-5 เมตร โดยลกัษณะ
การกระจายแสงจะกระจายแสงบริเวณใกลเ้คียงกบัหน้าต่างเท่านั้น แต่เม่ือ
ระยะท่ีห่างจากหนา้ต่างออกไปค่าการกระจายแสงจะมีค่าท่ีลดลงจนเกือบ
เป็นศูนย ์

 
รูปที่ 5 ความสว่างท่ีมุมมอง 10 30 50 และ 70 องศา ทิศเหนือ 

 
 

รูปที่ 6 ความสว่างท่ีมุมมอง 10 30 50 และ 70 องศา ทิศตะวนัออก 

 

รูปที่ 7 ความสว่างท่ีมุมมอง 10 30 50 และ 70 องศา ทิศใต ้

 

รูปที่ 8 ความสว่างท่ีมุมมอง 10 30 50 และ 70 องศา ทิศตะวนัตก 
 

5. ศักยภาพของแสงธรรมชาต ิพืน้ทีม่หาสารคาม ประเทศไทย 
5.1 ผลการประเมินปริมาณแสงที่เข้าสู่ตัวอาคาร 
 จากลกัษณะค่าความสว่างของแสงจากธรรมชาติท่ีได้จากการทดสอบ
ท าให้ทราบว่า ณ พ้ืนท่ีจงัหวดัมหาสารคาม ประเทศไทย (ละติจูด 16o14' 
เหนือ และลองติจูด 103o15 ' ตะวนัออก) ความสว่างท่ีส่องผ่านช่องเปิด
ของอาคารในช่วงเวลากลางวัน จะมีค่าสูงสุดเม่ืออาคารหันหน้าไป
ทางด้านทิศเหนือ และมีค่าต  ่าท่ีสุดเม่ืออาคารหันหน้าไปทางด้านทิศ
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ตะวนัตก ในกรณีของมุมมองจากการทดสอบปรับค่า ณ พ้ืนท่ีจังหวดั
มหาสารคาม ประเทศไทย มุมมองท่ีมีค่าสูงสุดคือ 70 องศา และมีค่าน้อย
ท่ีสุดท่ี 10 องศา เม่ือน ามาพิจารณาประกอบการออกแบบเพ่ือลดปริมาณ
ของแสงท่ีเข้าสู่ตัวอาคารโดยใช้กันสาดและชายคาบังแสงสามารถ
พิจารณาไดด้งัรูปท่ี 9 
 

 
 

รูปที่ 9 การจดัวางกนัสาดและชายคาบงัแสงอาคาร 
 กรณีพ้ืนท่ีจงัหวดัมหาสารคาม ประเทศไทย 

 

5.2 ผลประเมินจุดคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ 
 การประเมินหาจุดคุ้มทุนของการใช้แสงธรรมชาติมาช่วยประหยดั
พลงังานไฟฟ้าในอาคารมีความส าคญัใชใ้นการตดัสินใจในการลงทุนและ
ด าเนินการ จากตารางท่ี 1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับการประเมินหาจุดคุม้ทุน
ทางเศรษฐศาสตร์ โดยพิจารณาจากการเปิดหน้าต่าง 100% และเลือก
หน้าต่างดา้นทิศเหนือ จากผลทดสอบการควบคุมความสว่างดว้ยบลัลาต์
อีเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีราคาทั้งหมด 2,440 บาท หลอดฟลูออเรสเซนต์ อายใุช้
งาน 26,000 ชัว่โมง ความสว่างของแสงท่ีไดรั้บเฉล่ียประมาณ 500 ลกัซ์ 
ในเวลา 8 ชัว่โมงต่อวนั และประหยดัไฟฟ้าได้ 18.89 % เม่ือเทียบกบัห้อง
ทดสอบท่ีไม่มีการปรับแสง ค่าใชจ่้ายพลงังานไฟฟ้าแบบควบคุมมีค่า 0.68 
หน่วย จ านวนเงินท่ีประหยดัไดว้นัละ 2.677 บาท หรือ เดือนละ 80.40 
บาท หากมีการใชง้านทั้งระบบจะคืนทุนไดใ้นเวลา 1.75  ปี  
 

ตารางที่ 1. วิเคราะห์ค่าใชจ่้ายพลงังานไฟฟ้าเม่ือใชง้านวนัละ  
8 ชัว่โมง เม่ือเปิดหนา้ต่าง 100% และเลือกหนา้ต่างดา้นทิศเหนือ 

รายละเอียด การใชแ้สงธรรมชาติ 
ร่วมกบัแสงประดิษฐ์ 

ไม่ควบคุมแสง ควบคุมแสง 
1พลงังานไฟฟ้าใน 1 วนั(หน่วย) 3.60 2.92 

2.ค่าไฟต่อวนั(บาท) 14.17 11.49 

3.ค่าไฟต่อเดือน(บาท) 425.10 344.70 

4.ค่าใชจ่้ายท่ีลดลง(บาท/เดือน)  80.40 
 

6. สรุป 
 ผลการประเมินหาค่าการประหยดัพลังงานไฟฟ้าเม่ือมีการใช้แสง
ประดิษฐ์จากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ร่วมกับความสว่างของแสงจาก
ธรรมชาติในอาคาร ณ พ้ืนท่ีจงัหวดัมหาสารคาม ประเทศไทย (ละติจูด 

16o14' เหนือ และลองติจูด 103o15 ' การเปิดหน้าต่าง 100% ดา้นทิศเหนือ
ของพ้ืนท่ีจะช่วยประหยดัไดม้ากท่ีสุด สามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้
สูงถึง 18.89% แต่อย่างไรก็ตามรายงานผลวิจยัการใช้แสงธรรมชาติเพ่ือ
ช่วยประหยดัไฟฟ้าในอาคารท่ีผ่านมาสามารถท า ไดสู้งถึง 50% ขอ้จ ากดั
ของการวิจยัการใช้แสงธรรมชาติเพ่ือช่วยประหยดัพลังงานไฟฟ้าใน
อาคารนั้นจะมีเง่ือนไขในการก าหนดต าแหน่งและทิศทางของหน้าต่าง ซ่ึง
ปกติการใช้แสงธรรมชาติเพ่ือช่วยประหยดัพลงังานไฟฟ้าในอาคารจะ
ไดผ้ลดีนั้น จะท าไดดี้เฉพาะกรณีท่ีก าหนดให้หน้าต่างหันไปทางทิศเหนือ 
และเปิดหน้าต่าง 100% เหตุผลเน่ืองจากความร้อนของรังสีตรงจากดวง
อาทิตยจ์ะมีโอกาสผ่านเขา้หน้าต่างทางทิศเหนือไดน้้อยท่ีสุด ส่วนการหัน
หนา้ต่างทางทิศอ่ืน ๆ ผลการประหยดัพลงังานไฟฟ้าดว้ยแสงธรรมชาติจะ
ท าได้ยากกว่าเน่ืองจากรังสีตรงจะผ่านเขา้ในอาคารได้มากซ่ึงเป็นผลให้
รู้สึกไม่สบายสายตาในการมองท่ีมีความสวา่งของแสงค่าสูง ๆ 

7. กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคุณสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม และห้องปฏิบติัการรังสี
อาทิตย ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ท่ีให้ความอนุเคราะห์เคร่ืองมือในการ
ท าวิจยั 
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บทคดัย่อ 
    บทความนี้น าเสนอการควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างของไฟฟ้าริมถนนเพ่ือ
ประหยัดพลังงาน แก้ไขวิกฤติการณ์ด้านพลังงานในประเทศ โดยใช้ชุด
ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ก าลังแบบตั้งเวลา ชุดควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง
ประหยัดพลังงานจะท าหน้าท่ีควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าใน
ช่วงเวลาท่ีมีการใช้ประโยชน์ของการเดินทางสัญจรน้อยคือช่วงเวลาหลัง
เท่ียงคืนจนถึงเช้าจากความสว่างปกติลดลงให้เหลือร้อยละ 80.3 ส าหรับ
หลอดโซเดียม 250 วัตต์ภายใต้ข้อก าหนดมาตรฐานความส่องสว่างของ
กรมทางหลวง การควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างในช่วงเวลาท่ี เดินทางสัญจร
น้อยเทียบกับไม่มีการควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างสามารถลดกระแสลงได้
เฉล่ียร้อยละ 50.77 และสามารถลดการใช้พลังงานลงเฉล่ียร้อยละ 37.12 
ของการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างปกติ ดังน้ันงานวิจัยนี้จึงเป็นทางเลือกในการ
ประหยดัพลังงานส าหรับไฟฟ้าแสงสว่างบนท้องถนน 

ค ำส ำคัญ: ชุดควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง, หลอดโซเดียม,มาตรฐานความ
ส่องสว่าง  

Abstract 
This paper present the street lighting controller for energy saving. 

Solved of on energy critical in the country. Consists of the power 
electronics timing controller. It controls the flow of electricity in the 
period with utilization of less commute time is after midnight until dawn. 
From the normal brightness reduced to 8 0 .3  percent for sodium lamp 
250 watts under standard illumination the Department of Highways. 
Lighting controller during the commute less compared to no control. It 
can reducing the stream average 5 0 . 7 7  percent and reduce energy 
consumption on average 37.12 percent of the normal Electrical Lighting. 
Therefore, this paper is the choice in saving energy for Electrical 
Lighting on the road. 

Keywords: lighting controller, energy saving, standard illumination the 
department of highways 

บทน า 
   รัฐบาลไดมี้นโยบายประหยดัการใช้พลงังานโดยมอบหมายให้กระทรวง
พลงังานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ รณรงคม์าตรการการประหยดัพลงังาน
เพ่ือแก้วิกฤติการณ์ด้านพลังงานในประเทศ[1] ระบบไฟถนนและไฟ
สาธารณะก็เป็นเป้าหมายส่วนหน่ึงท่ีจะลดการใช้พลงังานลง แต่เน่ืองจาก

ไฟถนนและไฟสาธารณะมีความจ าเป็นส าหรับการสัญจรของประชาชน
อยา่งยิง่เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัทั้งร่างกายและทรัพยสิ์นในเวลากลางคืน 
ความต้องการแสงสว่างของถนนในแต่ละบริเวณจะแตกต่างกันไปตาม
ลกัษณะทางกายภาพของถนน[2] สภาพการจราจรและสภาพแวดลอ้มของ
ถนนในแต่ละพ้ืนท่ี การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างจะช่วยให้ปลอดภยัยิ่งข้ึน 
การควบคุมความสว่างของไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนช่วงเวลาตั้งแต่ 18.00 
น. ถึง 06.00 น. โดยแบ่งระดับการควบคุมออกเป็น 2 ช่วงได้แก่ เวลา 
18.00 น. ถึง เวลา 22.00 น. จะเป็นช่วงเวลาท่ีมีการสัญจรคบัคลัง่ มีความ
ตอ้งแสงสว่างอย่างมากจะไม่มีการควบคุมจากชุดควบคุมแสงสว่าง และ
ช่วงเวลาหลังจากนั้ นจนถึง 6 โมงเช้าความต้องการแสงสว่างบนถนน
ลดลงชุดควบคุมแสงสวา่งจะท างานลดความสวา่งของหลอดไฟถนนลง 
      ดงันั้นบทความน้ีเป็นการน าเสนอทางเลือกในการลดใช้พลงังานลง
โดยการใช้ชุดควบคุมแรงดันไฟฟ้าน าไปควบคุมแรงดันไฟฟ้าของ
หลอดไฟถนนในช่วงเวลาท่ีความต้องการของผู ้สัญจรน้อยลงท าให้
ประหยดัพลงังานลงได ้  
 

 แนวคดิ 
การติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งริมทางมีเพ่ิมข้ึนในทุกเส้นท่ีมีผูค้นสญัจรไม่

วา่จะเป็นในเมืองหรือนอกเมือง การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่จะอยูช่่วงเวลา 
18.00 – 22.00 น. จากนั้นความตอ้งการไฟส่องทางจะลดลงจนถึงเช้า นั่น
หมายถึงใชง้าน 5 ชัว่โมงและไม่ใชง้าน(ใชน้อ้ย) 7 ชัว่โมงดงัรูปท่ี 1  

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 การใชพ้ลงังานจากเดิม 12 ชัว่โมงให้ใชพ้ลงังานลดลง 

ในรูปแบบทั่วไปท่ีใช้กันปกติต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเต็มท่ี  100 
เปอร์เซนต์และแนวคิดของบทความวิจยัน้ีจะท าการลดลงของพลังงาน
ไฟฟ้าในช่วงเวลาท่ีความจ าเป็นลดลงโดยมีเง่ือนไขว่าต้องไม่ท  าให้
สภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงมากนกั ดงัแสดงในรูปท่ี 2 

แนวคิดของงานวิจยัน้ีจึงต้องการลดค่าพลงังานขณะท่ีไม่ใช้งานลง
ภายใต้ข้อก าหนดมาตราฐานความส่องสว่างของกรมทางหลวง[3] ดัง
ตารางท่ี 1  

100 
% Energy Level 

18.00 22.00 06.00 Time 

Before 

After 

5 hours 7 hours 

50 
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รูปที่ 2 ขั้นตอนการท างานของระบบควบคุม 
 

ตารางที่ 1 มาตรฐานความส่องสวา่งของกรมทางหลวง 

ประเภทถนน 
Street Classifications 

ความส่องสวา่งเฉล่ีย(ลกัซ์) 
Average Illuminance (Lux) 

ในเมือง 
Central-Urban Areas 

ชานเมือง 
Sub-Urban Areas 

ชนบท(นอกเมือง) 
Rural Areas 

ถนนสายประธาน 
High Grade Motorways 

21.5 15.0 10.75 

ถนนสายหลกั 
Main Routes 

21.5 13.0 9.7 

ถนนสายรอง 
Secondary Routes 

13.0 9.7 6.5 

ถนนสายยอ่ย 
Local Roads 

9.7 6.5 2.1 

ทางแยก 
At Junction 

21.5 21.5 15.0 

 
ในการสร้างชุดต้นแบบของการควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างประหยดั

พลงังาน มีแนวคิดเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการจดัการพลงังานซ่ึง
จะสามารถลดค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า และยงัท าให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอยา่ง
คุม้ค่า โดยเป็นการน าเอาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั[4] มาใช้ร่วมกนัสร้าง
วงจรตน้แบบประกอบดว้ยวงจรควบคุม วงจรขบัเอสซีอาร์ และเอสซีอาร์ 
ดงัรูปท่ี 3  

Control Unit Driver Unit Power Unit

AC Line
Timer&

Phase Control
circuit

Isolate
circuit Sodium Lamp

250 W

รูปที่ 3 ไดอะแกรมรวมของตน้แบบชุดควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง 

ส่วนควบคุมภายในประกอบดว้ยอุปกรณ์หลกั2อยา่งคือตวัตั้งนบัเวลา
(Timer)ท าหน้าท่ีนับเวลาตั้งแต่ระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนเร่ิมเปิดท างาน
โดยปกติจะเร่ิมเปิดตั้งแต่ประมาณ 18 นาฬิกาถึงเวลาประมาณ 6 นาฬิกา 
เม่ือถึงเวลาท่ีตั้งไวจ้ะสั่งให้ส่วนการควบคุมเฟสเพ่ือท าหน้าท่ีจุดฉนวน
ให้กบัเอสซีอาร์ซ่ึงในงานวิจยัน้ีใช้วงจรรวมเบอร์ TCA 785 เป็นไอซีสร้าง
พลัส์จุดฉนวนเกตไทริสเตอร์ นัน่หมายถึงสามารถปรับเฟสไดต้ั้งแต่มุม 0 
ถึง 180 องศา เพ่ือปรับระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับให้ได้ระดับท่ี
ตอ้งการส่งต่อไปยงัชุดขบัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลงัท่ีเป็นการป้องกนั
ระดับของแรงดันท่ีต่างกันระหว่างทางเข้าและทางออกไม่ให้เกิดการ
รบกวนกันขบัไปยงัขาเกตของเอสซีอาร์ควบคุมการไหลของกระแสท่ี
ส่งไปยงัหลอดไฟถนนแบบโซเดียมขนาด 250 วตัตท์  างาน  
 

วธีิการ 
การควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างถนนโดยใช้วงจรท่ีออกแบบข้ึนเพ่ือ

ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผ่านหลอดไฟให้สว่างมากหรือ
นอ้ยนั้นในงานวิจยัน้ี ท  าการติดตั้งชุดตน้แบบเขา้กบัฐานหลอดโซเดียมดงั
รูปท่ี 3 โดยได้ท  าการปรับตั้งเวลาเพ่ือลดแรงดนัให้ได้ตามค่าท่ีก าหนดมี
ช่วงเวลาท่ีระบบไฟฟ้าแสงสว่างท าการเปิดท างานให้ความสว่างเร่ิมต้น 
18.00 น. ถึง เวลา 22.00 น. จะไม่มีการปรับลดแรงดนัเพ่ือให้แสงสว่างใน
การเดินทางสัญจรเต็มท่ี ซ่ึงในการทดลองของงานวิจยัน้ีวดัค่าความสว่าง
ของแสงได้เฉล่ียประมาณ 58 ลักซ์ท่ีความสูงของโคมหลอดโซเดียม 
ประมาณ 6 เมตรดงัรูปท่ี 5 และปรับลดระดบัแรงดนัลงท่ียงัท าให้หลอด
โซเดียมท างานปกติและระดับความสว่างของแสงท่ีมองเห็นอยู่ใน
ข้อก าหนดของมาตราฐานทางหลวงท่ีก าหนดไว้ได้ความสว่างเฉล่ีย
ประมาณ 42 ลกัซ์ 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 ติดตั้งชุดตน้แบบควบคุมไฟฟ้าแสงสวา่ง 

ในขั้นการทดสอบชุดควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างถนน ได้ใช้พ้ืนท่ีท่ีมีระดับ
ความสูงกว่า 6 เมตรท่ีสามารถติดตั้งชุดโคมหลอดโซเดียมขนาด 250 วตัต์
ท่ีมีการใส่อุปกรณ์ควบคุมไวภ้ายในแลว้ ก่อนการน าชุดควบคุมไฟฟ้าแสง
สวา่งไปทดลองใช้งานกบัหลอดโซเดียมขนาด 250 วตัตไ์ดท้  าการทดสอบ
การท างานของชุดอุปกรณ์โดยปรับลดระดบัแรงดนักบัหลอดไส้ธรรมดา
ขนาด 60 วตัต ์เพ่ือดูค่ากระแส ระดบัแรงดนัท่ีจ่ายยงัโหลด และความสวา่ง
ท่ีได ้จากนั้นน าชุดตน้แบบน้ีไปติดตั้งเขา้กบัหลอดโซเดียมขนาด 250 วตัต ์
ท  าการปรับลดระดบัแรงดนัท่ีหลอดยงัให้ความสว่างภายใตเ้ง่ือนไขของ

ถึง 22.00 น. 

เปิดไฟถนนอตัโนมติั 

ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น. 

แรงดนัปกติ 

แสงสวา่งปกติ 

เร่ิมตน้ 

ลดแรงดนัลง 26 % 

ความสวา่งลดลง 20% 

 

ถึง 06.00 น. 

จบการท างาน 

ปิดไฟถนน 
 

ใช่ 

ยงั 

ยงั 

ใช่ 
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มาตรฐานความปลอดภยัของกรมทางหลวงและติดตั้งหลอดโซเดียมท่ี
ระดบัความสูงของเสาไฟประมาณ 6 เมตรดงัรูปท่ี 5 แล้วท าการวดัความ
สวา่งของแสงอีกคร้ัง  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5  การทดลองควบคุมแสงสวา่งระดบัความสูงประมาณ 6 เมตร 

ในขั้นการทดสอบชุดควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างถนน ได้ใช้พ้ืนท่ีท่ีมีระดับ
ความสูงกว่า 6 เมตรท่ีสามารถติดตั้งชุดโคมหลอดโซเดียมขนาด 250 วตัต์
ท่ีมีการใส่อุปกรณ์ควบคุมไวภ้ายในแลว้ ก่อนการน าชุดควบคุมไฟฟ้าแสง
สวา่งไปทดลองใช้งานกบัหลอดโซเดียมขนาด 250 วตัตไ์ดท้  าการทดสอบ
การท างานของชุดอุปกรณ์โดยปรับลดระดบัแรงดนักบัหลอดไส้ธรรมดา
ขนาด 60 วตัต ์เพ่ือดูค่ากระแส ระดบัแรงดนัท่ีจ่ายยงัโหลด และความสวา่ง  

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 การทดสอบอุปกรณ์และการปรับแต่ง 

ท่ีได ้จากนั้นน าชุดตน้แบบน้ีไปติดตั้งเขา้กบัหลอดโซเดียมขนาด 250 วตัต ์
ท  าการปรับลดระดบัแรงดนัท่ีหลอดยงัให้ความสว่างภายใตเ้ง่ือนไขของ
มาตรฐานความปลอดภยัของกรมทางหลวงและติดตั้งหลอดโซเดียมท่ี
ระดบัความสูงของเสาไฟประมาณ 6 เมตรดงัรูปท่ี 5 แล้วท าการวดัความ
สวา่งของแสงอีกคร้ัง  

ผลการทดลอง 
ผลการทดลองปรับลดแรงดันและกระแสไฟฟ้าให้ได้ตามเวลาท่ี

ก าหนดจะท าการวดัค่าของแรงดนัและกระแสในขณะปกติและลดแรงดนั
ลงดงัแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 การวดัค่าแรงดนักระแสไฟฟ้าและค่าความสว่างท่ีไดจ้าก
เคร่ืองตน้แบบท่ีต่อยงัโหลดขนาด 60 วตัต ์

ผลการวดั 
ค่าเฉล่ีย 

แรงดนั 
(โวลท์) 

กระแส 
(แอมป์) 

ความสวา่ง 
(ลกัซ)์ 

ก่อนใชเ้คร่ืองตน้แบบ 215.83 0.278 70.41 
หลงัใชเ้คร่ืองตน้แบบ 177.83 0.187 34.41 

 
ทดสอบการลดแรงดนัของเคร่ืองตน้แบบชุดควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง

โดยน าไป ต่อกับ โหลดขน าด  60 วัตต์ เพ่ื อห าความสามารถของ
เคร่ืองตน้แบบในการควบคุมแรงดนัท่ีจ่ายมีความเสถียรภาพเพียงใด ซ่ึง
จากตารางท่ี 2 เป็นค่าเฉล่ียของแรงดนั กระแส และค่าความสวา่งท่ีไดจ้าก
การเก็บขอ้มูลทุก 15 นาที เป็นเวลา 3 ชัว่โมงเปรียบเทียบกนัระหว่างยงัไม่
ต่อเคร่ืองตน้แบบและหลงัจากต่อเคร่ืองต้นแบบ พบว่าลดกระแสลงได้
ประมาณ 33 เปอร์เซ็นต ์ลดแรงดนัได ้17.06 เปอร์เซ็นตแ์ละค่าความสว่าง
ลง 48.87 เปอร์เซ็นต ์จากนั้นเม่ือน าเคร่ืองตน้แบบไปต่อใช้งานกนัหลอด
โซเดียมขนาด 250 วตัต์ตามรูปท่ี 4 มีผลการทดสอบดังตารางท่ี 3 เม่ือ
เปรียบเทียบระดับแรงดัน กระแส และค่าความสว่างแล้วพบว่า ในการ
ทดสอบปรับลดแรงดันเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 157.43 โวล์ทจากแรงดันท่ี
ป้อนเข้ามาท่ียงัไม่ต่อชุดควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างน้ี  ท  าให้สามารถลด
แรงดนัคิดเป็น 26.87 เปอร์เซ็นต ์

ตารางที่ 3 การวดัค่าแรงดนักระแสไฟฟ้าและค่าความสว่างท่ีไดจ้าก
เคร่ืองตน้แบบท่ีต่อยงัหลอดโซเดียมขนาด 250 วตัต ์

คร้ังท่ี 
ก่อนใชเ้คร่ืองตน้แบบ หลงัใชเ้คร่ืองตน้แบบ 

แรงดนั 
(โวลท์) 

กระแส 
(แอมป์) 

ความสวา่ง 
(ลกัซ)์ 

แรงดนั 
(โวลท์) 

กระแส 
(แอมป์) 

ความสวา่ง 
(ลกัซ)์ 

1 228 3.12 58 159.2 1.54 42 

2 225 3.05 57 159 1.54 42 

3 218.8 2.94 48 157.1 1.49 41 

4 182.6 2.64 44 154.7 1.41 37 

5 189.5 2.76 42 155.6 1.43 38 

6 225.5 3.07 55 158.9 1.54 43 

7 208.8 2.85 46 155.9 1.44 39 

8 219 2.95 50 156.7 1.46 40 

9 221.2 2.98 55 158 1.53 43 

10 225.2 3.04 56 159 1.54 43 

11 218.5 2.94 49 157 1.48 42 

12 221.5 2.98 54 158.1 1.53 43 

เฉล่ีย 215.3 2.943 51.166 157.4 1.494 41.083 
 

ใช้การเก็บข้อมูลทุก 15 นาที เป็นเวลา 3 ชั่วโมงแสดงเป็นกราฟของค่า
แรงดันทุกช่วงเวลาได้ดังรูปท่ี 6 แรงดันไฟฟ้าท่ีวดัได้ของหลอดไฟ
โซเดียมท่ียงัไม่ไดผ้า่นชุดควบคุมมีค่าอยูร่ะหวา่ง 182.6 ถึง 228 โวลท์ แต่ 
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รูปที่ 7 แสดงระดบัแรงดนัก่อนและหลงัใชชุ้ดควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง 

ท่ีหลอดโซเดียมทุก 15นาที 

เม่ือใส่ชุดควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างแลว้ลดระดบัแรงดนัลงอยูร่ะหว่าง 154.7 
ถึง 159.2 โวลท์ รูปท่ี 7 กระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายเขา้หลอดโซเดียมก่อนการใช ้

 
รูปที่ 8 แสดงค่ากระแสท่ีวดัไดก่้อนและหลงัต่อชุดควบคุมไฟฟ้าแสงสวา่ง 

ท่ีหลอดโซเดียมทุก 15นาที 

ชุดควบคุมอยูร่ะหว่าง 2.64 ถึง 3.12 แอมป์ เฉล่ียอยูท่ี่ 2.94 แอมป์และเม่ือ
วดัค่ากระแสอีกคร้ังหลังจากต่อชุดควบคุมแล้วมีค่าอยู่ระหว่าง 1.41 ถึง 
1.54 แอมป์ ลดลงเฉล่ียอยู่ท่ี 1.49 แอมป์ ดังนั้นสามารถลดกระแสลงคิด
เป็น 49.23 เปอร์เซ็นต ์

ค่าความสว่างวัดของหลอดโซเดียมขนาด 250 ว ัตต์ท่ีความสูง
ประมาณ 6 เมตรก่อนใช้ชุดควบคุมอ่านค่าไดร้ะหว่าง 42 ถึง 58 ลกัซ์ คิด
เป็นค่าเฉล่ียประมาณ 51.16 ลกัซ์ ดงัรูปท่ี 8 และเม่ือต่อชุดควบคุมไฟฟ้าฯ 
สามารถวดัค่าความสว่างได้อยู่ระหว่าง 37 ถึง 43 ลักซ์คิดเป็นค่าเฉล่ีย 
41.08 ลกัซ์เม่ือเปรียบเทียบค่าความสวา่งก่อนและหลงัใช้ชุดควบคุมพบว่า
มีค่าความสวา่งลดลงเพียง 19.7 เปอร์เซ็นต ์

เม่ือพิจารณาต้นทุนของชุดควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างอยู่ท่ี ราคา
ประมาณ 3,500 บาท ถา้คิดค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีใชแ้ต่ละวนัเฉพาะส่วนท่ีเร่ิม
จาก 22.00 น. ไปจนถึง 6.00 น. คิด 7 ชั่วโมงจะใช้พลงังานไฟฟ้า 4.43 
หน่วยต่อวนั ในขณะท่ีต่อชุดควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างจะใช้พลงังานไฟฟ้า 
1.61 หน่วยต่อวนัและถา้คิดเฉล่ียค่าไฟฟ้าต่อหน่วยประมาณ 3.50 บาท จะ
มีจุดคุม้ทุนประมาณ 1 ปี 

 

 
รูปที่ 8 แสดงค่าความสวา่งก่อนและหลงัใชชุ้ดควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างท่ี

หลอดโซเดียมทุก 15 นาที 

สรุป 
ชุดควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างถนนเพ่ือประหยดัพลังงานน้ีได้น า

หลกัการความรู้ทางดา้นอิเล็กทรอนิกส์ก าลงัมาประยกุตใ์ชก้บัระบบไฟฟ้า
แสงสว่างถนนท่ีใช้หลอดโซเดียมส่วนใหญ่โดยระบบของชุดควบคุม
ไฟฟ้าถนนน้ีประกอบด้วยส่วนตั้งแต่และควบคุมแรงดัน ส่วนวงจรขบั
อุปกรณ์เอสซีอาร์ และส่วนควบคุมหลอดไฟ(เอสซีอาร์ก าลงั) ชุดควบคุม
ไฟฟ้าแสงสว่างประหยดัพลังงานจะท าหน้าท่ีควบคุมการไหลของ
กระแสไฟฟ้าในช่วงเวลาท่ีมีการใช้ประโยชน์ของการเดินทางสัญจรน้อย
คือช่วงเวลาหลงัเท่ียงคืนจนถึงเช้าจากความสว่างปกติลดลงให้เหลือร้อย
ละ 80.3 ส าหรับหลอดโซเดียม 250 วตัตภ์ายใตข้อ้ก าหนดมาตราฐานความ
ส่องสว่างของกรมทางหลวง การควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างในช่วงเวลาท่ี
เดินทางสัญจรน้อยเทียบกบัไม่มีการควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างสามารถลด
กระแสลงได้เฉล่ียร้อยละ 50.77 และสามารถลดการใช้พลงังานลงเฉล่ีย
ร้อยละ 37.12 ของการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างปกติ ดังนั้ นงานวิจยัน้ีจึงเป็น
ทางเลือกในการประหยดัพลงังานส าหรับไฟฟ้าแสงสวา่งบนทอ้งถนน 
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บทคัดยอ 
บทความนี้ ไดศึกษาธรรมชาติการรับรูความสวางแบบไมตอเนื่อง 

ดวยทฤษฏีทางสรีระวิทยา และทางจิตวิทยาการรับรูความสวางของมนุษย  
ในการทดลอง หองควบคุมที่สองสวางดวยหลอดฟลูออเรสเซนต  
500 ลักส ถูกใชสอบเทียบความสวางกับหองทดลองที่มีการสองสวางดวย
แสงไดโอดเปลงแสงที่มีคาสูงสุด 1,200 ลักส และมีการหร่ีแสงไดดวย
วิธีการควบคุมรอบทํางานของพัลส ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง
จํานวน 101 คน  เห็นวารอบทําง านเฉลี่ย  32.3% ของ แสงพัล ส  
ความถี่ 1 กิโลเฮิรต มีความสองสวางเทียบไดกับ 500 ลักสของหองควบคุม 
ในขณะที่ความสองสวางที่แทจริงมีคาต่ําเพียง 388 ลักส และทําให
สามารถลดกําลังงานที่ใชในการขับหลอดลงมากถึง 22%  

Abstract 
This paper has study physiology and psychology of discrete 

illumination perception of human.  In experiment, the control room was 
illuminated of 500 Lux from fluorescent lamps. The experiment room 
was illuminated of LEDs lamps. Experiment illumination was pulse 
width modulation dimming that the duty cycle is controlled. The results 
found that the 101 peoples of experimental group perceived 32.3% duty 
cycle of peak 1,200 Lux 1kHz pulse light means the 500 Lux of control 
room. In this case, the actual illumination was 388 Lux. Finally, the 
power of LEDs driver was 22% decreased from the ideal consumptions.  

Keywords: LED, Flicker, Illumination, Duty cycle, Light 

1. บทนํา 
ปจจุบัน เราใชประโยชนจากการรับแสงที่ไมมีความตอเนื่อง โดยใช

ความถี่ที่ เหมาะสมเพ่ือใหเรารับรูขอมูลทางแสงที่ได รับผานระบบ 
การมองเห็น  การสองสวางดวยไดโอดเปลงแสง (Light Emitting Diode 
Lighting, LED) ก็เปนสิ่งประดิษฐที่ใชประโยชนจากแนวคิดนี ้

ไดโอดเปลงแสงเปนสิ่งประดิษฐที่กินไฟนอย ความเขมแสงมาก  
ใหแ สง ในชว งที่ ตามอ งเห็นได  น้ํ าหนักเบา  มี ราคาไมสูง มากนัก  
และมีแนวโนมถูกลง จึงเปนที่นิยมใชกับอยางแพรหลาย 

ขาวสารใหม เกี่ยวกับเทคโนโลยีไดโอดเปลงแ สงที่ เกี่ ยวขอ ง 
ทางการคากับผูผลิตหลอดไฟและไดโอดเปลงแสง มีขอมูลประชาสัมพันธ
อยางมากมายเกี่ยวกับ ความสามารถในการเพ่ิมความเขมแสงของ

ไดโอดเปลงแสง ความสามารถในการประหยัดไฟฟาของหลอดชนิดใหม 
ความชาญฉลาดอัจฉริยะของหลอดไฟชนิดใหมที่ประดิษฐขึ้น โดยให
เหตุผล วาหล อดไดโอดเป ลง แสงนั้นทํางานเพียงเศ ษเสี้ยววินาที 
ของหลอดไฟดั้งเดิม แตก็ไมมีรายละเอียดอื่นใหเปนความรูแกประชาคม 
ทั้งนี้ อาจเปนเพราะเหตุผลดานการตลาดที่มีการแขงขันกันเปนอยางสูง 
หรืออาจเปนการปกปองสิทธิบัตรก็เปนได 

บทความนี้ ไดอธิบายธรรมชาติการรับรูความสวางแบบไมตอเนื่อง  
ดวยทฤษฏีทางสรีระวิทยา (Physiology)  จิตวิทยา (Psychology) ของการ
รับรู (Perception) ความสวางของมนุษย และลักษณะความสองสวางแบบ
ไมตอเนื่องจากหลอดไฟไดโอดเปลงแสง  อันจะเปนประโยชนในการ
ออกแบบหลอดไฟไดโอดเปลงแสง  โดยการใชความสัมพันธระหวาง
ระดับความสองสวางกับระดบัความถี่ของการกระพริบแสง 
2. การรับรูความสวางของมนุษย  

การรับรูของมนุษยสามารถจําแนกระดับความตอเนื่องของขอมูล 
ทางแสงผานดวงตา หรือระดับความถี่ของการกระพริบแสงไดในระดับ
หนึ่ง เชน การมองเห็นเปนภาพเคลื่อนไหวเมื่อพลิกสมุดภาพการตูนไว ๆ 
(Flicker) หรือ การมองเห็นภาพเคลื่อนไวของภาพยนตรดวยความถี่ 47 
เฮิรตส หรือการมองเห็นภาพเคลื่อนไวอยางตอเนื่องผ านจอภาพ
คอมพิวเตอรดวยความถี่ 50 เฮิรตส เปนตน แตไมสามารถสามารถแยกแยะ
ความเปลี่ยนแปลงของแสงสวางที่มีความถี่สูงกวา 35 เฮิรตไดดีนัก เชน 
ภายใตแสงของหลอดอินแคนเดสเซนตหรือหลอดฟลูออเรสเซนตทีใชกับ
ไฟสลับ 50 เฮิรตสนั้น มีการกระพริบ 100 เฮิรตส หรือ การกระพริบของ
หลอดฟลูออเรสเซนตที่ใชกับบัลลาสตแกนเหล็กซึ่งมีการกระเพ่ือมของ
แสงในแบบ Full-wave, แบบ Square wave, หรือ Pulse train เมื่อใชกับ
อิเลก็ทรอนิกสบัลลาสตทีมีคุณภาพสูง เปนตน 
2.1 สรีระวิทยาของการรับรูความสวาง 

วัชรีวรรณ [1] กลาววา การรับแสงของ Photoreceptors เปนการเพ่ิม
ศักดาไฟฟาลบของผนังเซลล หรือเรียกวา Hyper-polarization ซึ่งปกติในที่
มืดผนังเซลลนี้จะมี Membrane potential อยูในชวง -30 mV การกระตุน
ดวยแสงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของศักดาไฟฟานี้ การเปลี่ยนแปลงของ
ศักดาไฟฟาของ Membrane potential ทําใหการหลั่งสารเคมีสื่อประสาท
ใน Bipolar neurons มีการเปลี่ยนแปลง การลดหรือเพ่ิมการกระตุนนี้เปน
ผลทําใหมีการสงสัญญาณประสาทตอไปยัง Ganglion Cells ผาน Optic 
Nerve ไปยัง Visual Cortex ที่ทําใหมองเห็นภาพ [1] และทําใหสรุปไดวา 
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แ ส ง ไ ป ก ร ะตุ น ตั ว รับ แ สง ภ า ย ใน ด ว ง ตา  ทํ า ให ป ระ สา ท ตา ส ง
สัญญาณไฟฟาไปยังระบบสัญญาณประสาท และมีการสื่อสารกับสมอง
ดวยสารเคมีสื่อประสาทภายในสมอง 
2.2 จิตวิทยาการรับรูความสวางของมนุษย  

เพราพรรณ [3] กลาววา โดยปกติแลวมนุษยมีความจําระยะสั้น 
ประมาณ 9 วินาที ซึ่งเปนผลการดําเนินงานโดยรวมของสมองอันซับซอน
ของมนุษย อยางไรก็ตามการทํางานของสมองในหนวยความจําระยะสั้นนี้ 
เปนผลมาจากการหลั่งสารเคมีสื่อประสาทภายในสมองตลอดชวงเวลานี ้

นอกจากการกระตุนดวยสิ่งเราภายนอกแลว สมองของมนุษยยัง
สามารถกระตุนดวยกระบวนการคิดภายในและการทํางานอันซับซอนของ
สมองที่ควบคุมสั่งการจิตสํานึก รวมถึงการทํางานของสมองในสวนของ
หนวยความจําระยะยาว (Long term memory) ดวย  และจิตใตสํานึกดวย
กลไกเคมีประสาทภายในของสมองเอง กลไกเหลานี้จะสัมพันธกับการ
ประมวลขอมูลขาวสารผานระบบรับสัมผัสของมนุษยสัมพันธกับความรู
และประสบการณของมนุษย ซึ่งเปนไปตามทฤษฎเีกสตัล  
2.3 การรับรูของมนุษยที่มีตอความสองสวางแบบไมตอเนื่อง 
จากหลอดไฟไดโอดเปลงแสง 

การมอง เห็นแสง คว ามเขมสูง พอ เหมาะกับ ก ารมอ ง เห็นจ าก
ไดโอดเปลงแสงที่รับสัญญาณพัลส ยอมทําใหสารเคมีสื่อประสาทภายใน
สมองไดรับการกระตุนและหลั่งออกมาในปริมาณที่เหมาะสม (สอดคลอง
กับระดับความสวางที่เหมาะสม) เมื่อพัลสไฟฟาถึงขอบขาลง (Fall time) 
จึงทําใหไมมีการเปลงแสง แตสมองยังคงมีสารเคมีสื่อประสาทคงอยู ไม
สลายไปพลันเหมือนกับแสงที่เปลงจากไดโอด เมื่อเราควบคุมรอบการ
ทํางานของไดโอดใหเปลงแสงอีกคร้ังหนึ่ง ประสาทตาจะไดรับการ
กระตุนอีกคร้ัง และจะคงระดับสารเคมีสื่อประสาทใหสมองรับรูปวามี
ระดับแสงคงที่ การคงอยูของสารเคมีนี้เปนธรรมชาติของสมองที่มีผล
ทางดานความทรงจํา (Memory effect) เปรียบไดดังกับ การทํางานของคา
ปาซิเตอรที่ใชปรับระดับการกระเพ่ือมแรงดันไฟฟาของแหลงจาย หรือใช
เปนหนวยความจําอันซับซอนในคอมพิวเตอร 
2.4 งานวิจัยเก่ียวกับการออกแบบหลอดไฟไดโอดเปลงแสง 

การสองสวางดวยไดโอดเปลงแสง ไดรับการพัฒนาขึ้นอยางมากมาย 
ตลอดชวงสิบปที่ผานมา  ในคร้ังป 1973 Fray and Messenger ไดศึกษาทาง
สรีระวิทยาของการรับรู เสียงดวยการมอดู เลตพัลสในความถี่สูงย่ิง 
เปรียบเทียบการรับรูกําลังงานสูงสุดกับกําลังเฉลี่ยของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
พบวา การรับรูเสียงของมนุษยเปนฟงกชันกับกําลังงานสูงสุดมากกวา
กําลังเฉลี่ย และความกวางพัลสที่เหมาะสมคือ 40 ไมโครวินาท ี[5] 

ในป  2000 Tamura, Setomoto and Taguchi ไดสรางโคมไฟ
ไดโอดเปลงแสงที่ใชไฟสลับ 110 โวลต และไดความสวาง 95,000 Cd/m2 
และมีความสวาง 30,000 lux ที่ระยะหาง 30 ซม. [6]  ตอมา ในป 2006 
Yimin Gu, et al. ไดเปรียบเทียบการหร่ีแสงระหวางการหร่ีกระแสตอเนื่อง 
กับการควบคุมความกวางพัลส ที่มีตอสเปกตรัมและคุณภาพแสดงของ
หลอดไดโอดเปลงแสง [7]  นอกจากนี้ ในป 2008 Guan, Tian, and Wang 

ไดออกแบบประดิษฐและทดสอบหลอดไฟทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต
โดยใชไดโอดเปลงแสง พบวา หลอดมีประสิทธิภาพ 41 ลูเมนตอวัตต 
ความสวาง 50 ลักสที่ระยะหาง 1.5 เมตร [8]  ถัดมาในป 2009 Yu, et al. 
ไดควบคุมการหร่ีไฟแบบดิจิตอลโดยใชบูสตคอนเวอเตอรสําหรับ 
หลอดไดโอดเปลงแสง พบวาบูสตคอนเวอเตอรที่ความถี่  1 เมกะเฮิรต  
มีประสิทธิภาพ 83 % [9]   

ในป 2011 Fathi, Chikouche and Abderrasak ไดสรางโคมไฟถนน 
ที่ใชวงจรขับแบบไฟตรงและพัลส พบวาทั้งสองระบบทํางานไดดี  [10] 
นอกจากนี้ Namin, et al. ไดเปรียบเทียบการจายกระแสตอเนื่องและ
กระแสพัลสใหไดโอดเปลงแสง พบวา กระแสตอเนื่องทําใหแผงไดโอดมี
อุณหภูมิสูงกวาแบบพัลส [11]  สวน Hung, et al. ไดศึกษาการปรับกระแส 
ความกวางพัลส และรอบทํางานของไดโอดเปลงแสงที่มีตออุณหภูมิสีและ
ประสิทธิภาพการเปลงแสง พบวา กําลังงานเฉลี่ยของกระแสพัลสมีผลตอ
อุณหภูมิสีและประสิทธิภาพของไดโอดเปลงแสง [12]  และ Shimada and 
Taniguchi ไดศึกษาเฟสของการควบคุมการหร่ีไฟดวยพัลสวิดธมอดูเลช่ัน 
ของไดโอดเปลงแสงสีผสมสําหรับการเจริญเติมโตของ “พืชตรวจจับ
ระเบิด” Arabidopsis thaliana [13] 

แมวาจะมีผลงานตีพิมพดานนี้จํานวนมาก แตก็ยังไมปรากฏผลงานที่
แสดงความสัมพันธระหวางความสองสวาง (Illumination) กับความถี่และ
แอมพลิจูดของการพัลสแสงเปนหวงจังหวะที่เหมาะสมกัน (หรือ Pulse 
width modulation)  

3. การทดลอง 

 ในการศึกษาการรับรู (Perception) ความสองสวางของมนุษย ที่มีตอ
ลักษณะความสวางแบบไมตอเนื่องจากหลอดไฟไดโอดเปลงแสง  มีลําดับ
ขั้นตอนการศึกษา 4 ขั้นตอน คือ ก) ออกแบบหองควบคุมความสองสวาง 
500 ลักส  ข) ออกแบบหองทดลองและติดตั้งหลอดไดโอดเปลงแสง   
ค) ทดสอบความสองสวางของหองทดลองเมื่อหรีแสงดวยวิธีพัลสวิดธ 
มอดูเลช่ัน และ ง) ทดสอบการรับรูความสองสวางของมนุษย  

3.1 การออกแบบหองควบคุมความสองสวาง 500 ลักส 
 หองควบคุม (Control room) มีขนาด  1.20*1.20*2.80 (ก*ย*ส) เมตร 
บุผนังดวยแผนโฟมสีขาว ภายในติดรูป โปสเตอร และวางวัตถุรูปทรงและ
สีตางกัน เพ่ือใชสําหรับการสอบเทียบสีและความสวาง  หองควบคุมมีการ
สองสวางดวยฟลูออเรสเซนต 18 วัตตจํานวน 2 หลอด (PHILIPS TLD 
18W/54-765 COOL DAYLIGHT )  ในการออกแบบระบบแสงสวาง  
ไดจําลองการสองสวางดวยโปรแกรม (DIALux4.9) และวัดการสองสวาง
ดวยลักสมิเตอร (DIGICON LX-71) พบวา ผลการจําลองความสวางเฉลี่ย
มีคาเทากับ 507 ลักส และมีความสองสวางบนพ้ืนงานเฉลี่ย 501 ลักส  
ดังรูปที่ 1 (ซาย) 
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3.2 การออกแบบหองทดลองและติดต้ังหลอดไดโอดเปลงแสง   
 หองทดลอง (Experiment room) มีขนาด สี และมีการติดตั้งรูป 
โปสเตอร และวัตถุ เชนเดียวกับหองควบคุม  ภายในหองทดลอง ถูกติดตั้ง
ไดโอดเปลงแสง (NPW-RSZ) 1,200mW จํานวน 60 หลอด  ในหองนี้  
คาความสองสวางถูกกําหนดใหมีคาสูงสุด (Peak) เทากับ 1,200 ลักส เมื่อ
หลอดมีกําลังานสูงสุด 73.5 W และสามารถควบคุมความสองสวางได
ตั้งแต 60-1200 ลักส ดวยวิธีควบคุมขนาดกระแสตอเนื่อง และวิธีควบคุม
ขนาดและ/หรือความกวางของพัลสวิดธมอดูเลช่ัน  ดังรูปที่ 1 (ขวา) 

 
รูปท่ี 1 หองควบคุม (ซาย) และหองทดลอง (ขวา)  

3.3 การทดสอบความสองสวางของหองทดลอง 
เม่ือหร่ีแสงดวยวิธีพัลสวิดธมอดูเลช่ัน 
 หองทดลองที่ติดตั้งหลอดไดโอดเปลงแสง ถูกวัดความสองสวางดวย
ลักสมิ เตอร  เมื่อฉายแสงเต็มพิกัด และเมื่อหร่ีแสงดวยวิธี พัลสวิดธ 
มอดูเลช่ัน   ในการหร่ีแสง สวิตชกําลัง (G4PH50UD) ถูกควบคุมความถี่
และรอบทํางาน (Duty cycle, D) ของการสวิตชดวยเคร่ืองกําเนิดสัญญาณ 
ในการทดสอบนี้ กําหนดความถี่สวิตชไวที่ 1 กิโลเฮิรต และมีการควบคุม
รอบทํางานตั้งแตรอยละ 100 ลงมาจนถึง รอยละ 5  

3.4  การทดสอบการรับรูความสองสวางของมนุษย 
 กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษา อาจารย และเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย จํานวน 101 คน ถูกกําหนดใหเปน
ผูสอบเทียบความสวางระหวางหองควบคุมกับหองทดลองทีละคน    
ในการทดลอง กลุมตัวอยางแตละคนนั่งอยูหนาหองทดสอบในระยะ  
3 เมตร ทําการปรับตั้งความสวางของหลอดไดโอดเปลงแสงใหมีคาสูงสุด 
1,200 ลักส แลวจึงหร่ีแสงดวยการลด (หรือเพ่ิม) รอบการทํางาน   
ของสวิตชใหลดลง โดยคงความถี่คงที่ไว 1 กิโลเฮิรต เมื่อกลุมตัวอยาง
พิจารณาแลวเห็นวา ความสองสวางระหวางหองทดลองมีคาเทากับ
หองควบคุม จึงหยุดและบันทึกรอบการทํางาน 

4. ผลการศึกษา 

4.1 ความไมตอเนื่องของแสงจากหลอดไฟ 
 รูปที่ 2 แสดงใหเห็นวา แสงจากแหลงกําเนิดแสงมีความไมตอเนื่อง 
คือ แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต มีลักษณะเปนสัญญาณกระแสตรง 
ของไซนูซอยดแบบเต็มคลื่น โดยมีการกระพริบ 100 คร้ังตอวินาที และ
แสงจากหลอดไดโอดเปลงแสงมีลักษณะเปนพัลสไมตอเนื่อง ในขณะที่
กลุมตัวอยางตางมองไมเห็นการกระพริบของแสงจากแหลงกําเนิดทั้งสอง  

   
ก) แสงหลอดฟลูออเรสเซนต     ข) แสงจากไดโอดเปลงแสง (D 80%) 

รูปท่ี 2 ความแตกตางระหวางความไมสม่ําเสมอของแสงจากแหลงกําเนิด 

4.2 ความเปนเชิงเสนของความสองสวางของไดโอดเปลงแสง 
 รูปที่  3 แสดงใหเห็นวาความสองสวาง (Illumination) ของหลอด
ไดโอดเปลงแสงซึ่งวัดดวยลักสมิเตอร มีลักษณะแปรผันตรงกับรอบ
ทํางานของพัลสวิดธมอดูเลช่ัน (Duty cycle) ที่ใชในการหร่ีแสง  

 
รูปท่ี 3 ความสัมพันธระหวางความสองสวางกับรอบทํางาน 

4.3 ผลของการหร่ีแสงดวยพัลสวิดธมอดูเลช่ัน 
 การหร่ีแสงของหลอดไดโอดเปลงแสงดวยวิธีควบคุมรอบทํางาน 
ของพัลสวิดธมอดูเลช่ัน เปนผลทําใหกําลังงานของหลอดไดโอดเปลงแสง
มีคาลดลงอยางเปนเชิงเสนตามรอบทํางาน  ดังรูปที่ 3  

 
รูปท่ี 4 กําลังงานกับรอบทํางานของการพัลสหลอดไดโอดเปลงแสง 
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4.4 การรับรูของมนุษยที่มีตอความสองสวางที่ไมตอเนื่อง 
 จากรูปที่  3 และรูปที่  4 เมื่อพิจารณาการหร่ีแสงในแบบเชิงเสน  
เพ่ือใหไดความสองสวาง 500 ลักส จึงตองควบคุมรอบทํางานใหมีคา
เทากับ 41.6%  และทําใหหลอดไดโอดเปลงแสงมีกําลังงานเทากับ 30.6 W 
(Peak Power 73.5W at 1,200 Lux) ดังนั้น การหร่ีแสงในอุดมคติ (Ideal) 
เพ่ือใหไดความสองสวาง 500 ลักส จึงสามารถกําหนดได 

 กลุมตัวอยาง จํานวน 101 คน เมื่อไดสอบเทียบความสองสวาง 
(Illumination) ระหวางหองควบคุมที่ มีความสวาง 500 ลักส  กับ
หองทดลองที่ปรับความสวางโดยควบคุมคารอบทํางาน (Duty cycle) ของ
แสงพัลสจากไดโอดเปลงแ สงที่มี คาคว ามสองสว างสูง สุด (Peak 
Illumination) เทากับ 1,200 ลักส จึงสามารถแสดงระดับความสองสวางที่
กลุมตัวอยางเห็นวามีคาเทียบไดกับหองควบคุมแลว แสดงไดดังรูปที่ 5 

 
รูปท่ี 5 การรับรูของมนุษยที่มีตอความสองสวางที่ไมตอเนื่อง 

 รูปที่ 5 พบวา การรับรูความสองสวางไมตอเนื่องของกลุมตัวอยาง
จํานวน 101 คน มีคาต่ํากวาคาความสองสวางในอุดมคต ิ 

 คาเฉลี่ยรอบทํางาน (Duty cycle) ของกลุมตัวอยางทั้ง 101 คน ที่เห็น
วาแสงพัลสของไดโอดเปลงแสงมีความสองสวางเทียบเทากับความสวาง
ของหลอดฟลูออเรสเซนตที่ความสองสวาง 500 ลักส มีคาเทากับ 32.3%  
และมีคาต่ํากวาคาในอุดมคติที่พิจารณาในแบบเชิงเสน (41.6%)  

 คากําลังงานเฉลี่ยในการขับไดโอดเปลงแสงที่รอบทํางาน 32.3%   
มีคาเทากับ 23.7 W ซึ่งนอยกวาคาในอุดมคตอิยู 6.8 W หรือรอยละ 22.4%   

6. สรุป 
 การสองสวางดวยแสงพัลสของไดโอดเปลงแสง ที่มีคาความสอง
สวางสูงสุด 1,200 ลักส ความถี่  1 กิโลเฮิรต สามารถหร่ีแสงดวยการ
ควบคุมรอบทํางาน ใหมีคาเฉลี่ยเทากับ 32.3% ก็ทําใหกลุมตัวอยางจํานวน 
101 คน เห็นวามีความสองสวางเทียบได 500 ลักส  ในขณะที่คา คาความ
สองสวางที่แทจริงมีคาเทากับ 388 ลักส  การทดลองนี้ จึงสามารถใช
อธิบายถึงการรับรูแสงสวางของมนุษยที่เกิดจากการสะสมเคมีไฟฟาใน
ระบบประสาทการรับรูดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน  
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 เคร่ืองตรวจจับแรงดันกระพริบชนิดสมองกลฝังตัว 
Embedded Flicker Detector  
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บทคดัย่อ 
ในเอกสารน้ีได้น าเสนอวิธีการประมาณค่าแรงดนักระพริบ(Voltage 

flicker) โดยการหากรอบ (Envelope) ของสัญญาณด้วยวิธีการตวักระท า
พลงังานของสัญญาณไซน์ (Energy Operator) โดยน าเสนอสมการทาง
คณิตศาสตร์ของอลักอลิธึมและออกแบบวงจรเพ่ือท างานอลักอลิธึมโดย
ใช้ออปแอมป์และไอซี AD633 และสามารถน าไปสร้างวงจรประมาณค่า
แรงดนักระพริบจ าลองท่ีใชอุ้ปกรณ์ง่ายๆ และยงัใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์
เป็นตวัประมวลผลวดัค่าของแรงดันกระพริบออกมาเป็นกราฟเพ่ือมา
แสดงผลในสภาวะต่างๆและพร้อมกบับนัทึกค่าในแต่ละช่วงเวลาของการ
เกิดแรงดนักระพริบอีกดว้ย ผลการจ าลองแสดงให้เห็นว่า อลักอลิธึมสามา
รถติดตามกรอบแรงดนักระพริบไดเ้ป็นอยา่งดีและไมโครคอนโทรลเลอร์
ก็สามารถวดัค่ากรอบแรงดันกระพริบและพร้อมแสดงผลพร้อมบนัทึก
ขอ้มูลได ้ 

ค าส าคญั:แรงดนักระพริบ, ตวักระท าพลงังาน 

Abstract 
In this paper present the voltage flicker assessment algorithm, based 

on calculation the energy operator of a sinusoidal waveform to track the 
voltage flicker. The algorithm was implement on analog circuit(op-amp, 
AD633) can tracking the envelope of voltage flicker it easy to 
implement. Microcontroller measurement of voltage flicker out as a 
graph and Results in different conditions and with a value for each 
period of the voltage flicker. The simulation and experimental result had 
shown the can track the voltage flicker envelope and microcontroller can 
measure the voltage flicker shown on display and save data storage. 

Keywords: voltage flicker, energy operator 

1. บทน า 
 การเกิดแรงดนักระพริบอนัเน่ืองมาจากการเกิดจากขนาดของแรงดนั

มีค่าแปรเปล่ียนอยู่ตลอดเวลาเป็นปัญหาท่ีส าคญั ทางดา้นคุณภาพไฟฟ้า 
ในผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทอุตสาหกรรม ถึงแมว้า่ในปัจจุบนัจะไดมี้การพยายาม
ในการแก้ปัญหาด้านคุณภาพไฟฟ้าและความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า 

แต่ดูเหมือนว่าคุณภาพไฟฟ้ายงัไม่ได้อยู่ในระดับท่ีอุปกรณ์ท่ีทันสมัย
ตอ้งการ   
  ในบทความน้ีจะน าเสนอเคร่ืองตรวจจับแรงดันกระพริบ
(voltage Flicker)และบนัทึกผลโดยการใช้วิธีการประมาณค่าแรงดัน
กระพริบดว้ยวิธี Energy Operator โดยการหากรอบของสัญญาณด้วย
สมการทางคณิตศาสตร์ของอลักอลิธึและใชไ้มโครคอนโทรเลอร์เขา้มาใช้
งานในระบบประมวลผลต่างๆและระบบบนัทึกขอ้มูลเพ่ือง่ายต่อการนาผล
ท่ีไดจ้ากการบนัทึกไปวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาต่อไป 

 

2. วงจรการประมาณค่าแรงดันกระพริบ และการสร้าง
สัญญาณกระพริบจ าลอง 

 2.1 วงจรการประมาณค่าแรงดนักระพริบ 
 วงจรหลกัของการประมาณค่าแรงดนักระพริบแสดงดงัรูปท่ี 1. 

ซ่ึงประกอบดว้ย วงจรสร้างแรงดนักระพริบจ าลอง, วงจรเล่ือนเฟสน าหน้า
และลา้หลงั, วงจรออปแอมป์ และไอซี AD633  

การท างานของวงจรเร่ิมจากการสร้างแรงดนักระพริบจ าลองล า
ท าการเล่ือนเฟสน าหน้าและลา้หลงั ใช้ออปแอมป์ และไอซี  AD633 สร้าง
วงจรท างานของอลักอลิธึมตวักระท าพลงังาน ซ่ึงสุดทา้ยท่ีได้ออกมาคือ
กรอบสญัญาณแรงดนักระพริบท่ีตอ้งการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

รูปที1่. บล็อกไดอะแกรมของวงจรประมาณค่าแรงดนักระพริบ 

แรงดนักระพริบ 
จ าลอง 

วงจรเล่ือนเฟส 
น าหนา้ และลา้หลงั 

วงจรออปแอมป์ 
และ AD633 

ชุดแสดงผล 

และบนัทึกขอ้มูล 

1 2 

3 
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10

x x Y Y
w Z

V

 
 

2.2 การสร้างแรงดันกระพริบจ าลอง(Simulation of Voltage 
Flicker) 
 การสร้างสัญญาณทดสอบ ในบทความน้ีจะน าเสนอวิธีการสร้าง
แรงดนักระพริบ ด้วยวิธีการผสมสัญญาณ การสร้างแรงดนักระพริบดว้ย
การผสมสญัญาณท าไดด้ว้ยการการเปล่ียนแปลงขอนาดสญัญาณท าไดโ้ดย
การมอดูเลตความถ่ีต  ่าเขา้กบัความถ่ีมูลหลกั แสดงดงัสมาการ(1) [3] 

 

   sinV A f t to o                          (1) 
 

โดย  A
o

 คือ ขนาดสญัญาณความถ่ีมูลหลกั 

  
o

  คือ ความถ่ีมูลหลกั 
   f t   คือ สญัญาณมอดูเลต ซ่ึงสามารถก าหนดให้              

เป็นสญัญาณส่ีเหล่ียม สญัญาณไซน์สามเหล่ียม หรือสัญญาณใดๆ 
   

จากสมาการท่ี (1) ถา้ก าหนดให้ A
o

=1, 
o

 = 314.16 rad/s และ  f t

เป็นสญัญาณไซน์ความถ่ี 5 Hz ผลการจ าลองแสดงดงัรูปท่ี 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2. ผลการจ าลองสร้างแรงดนักระพริบดว้ยการมอดูเลตสญัญาณ 
 
 จากผลการจ าลองน ามาสร้างวงจรสร้างแรงดันกระพริบเพ่ือการ
ทดสอบโดยเลือกใช้ AD633 ซ่ึงเป็นไอซีในการคูณแบบอนาลอกและผล
การท างานแสดงดนัรูปท่ี 3. 

X1

X2

Y1

Y2

+Vs
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Z

-Vs

AD633JN
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+15v

-15v  
รูปท่ี 3. วงจรสร้างแรงดนักระพริบ 

 

 
 
 

3. ตวักระท าพลงังาน 
เทียเกอร์ (Teager)  ตวักระท าพลงังานสัญญาณใด  v t  เป็นผลรวม

ของพลงังานจลน์ (kineic energy )  
2

dv dt , พลงังานศกัย ์(potential 

energy)    2 2v dv dt  ของสญัญาณ แสดงดงัสมาการท่ี (2) 

 

   
2 2

2 2

2

dv d v
TEO v A

dt dt


  
         

                  (2) 

 
ต่อมา Kaiser [4] ไดน้ าเสนอ TEO ในรูปแบบของสัญญาณ 3 สัญญาณดงั
สมาการ (3)  
 

2 2

1 1k k
TEO A v v

 
                                         (3) 

 
เม่ือ  

k
v  สญัญาณปัจจุบนั 

  
1k

v


 สญัญาณก่อน 
  

1k
v


 สญัญาณหลงั 

 
จากสมาการท่ี (3) จะเห็นว่าอลักอริธึมของ Kaiser มีความเร็วในการ
ติดตาม เพราะสมการมีเพียงการคูณ และการลบเท่านั้น แต่ผลการติดตาม
สญัญาณดว้ยวิธี TEO จากการติดตามแรงดนักระพริบของวิธีการ TEO จะ
เกิดแรงดนักรรโชกสูงเม่ือสญัญาณมีการเปล่ียนแปลงทนัทีทนัใด แสดงดงั
รูปท่ี 5. 
 

 
 

รูปท่ี5. เอาตพ์ุตของ TEO เกิดแรงกรรโชก 
 

Mohamed Amin Eldery [3] ได้พฒันาอลักอลิธึมต่อจาก TEO ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 สญัญาณใดๆ  v t  เป็นดงัสมาการ (4) 
 

   sinv t A t                                (4) 
 
และให้สัญญาณมีการเล่ือนเฟสน าหน้า  v  และสัญญาณเล่ือนเฟสล้า
หลงั  v  แสดงดงัสมาการท่ี (5) และสมาการท่ี (6) 
 

 sinv A t 

                               (5) 

    sinv A t 

                               (6) 

 

สัญญาณไซน์50 Hz สัญญาณไซน์5 Hz 

แรงดนักระพริบ 
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น าสมาการ(5) คูณดว้ยสมาการ (6) ก็จะได ้
 

    sin sinv v A t A t   
 

         (7) 
 

จะได้สม าการม า  แล้ว แทนค่ าตัวแปร ท่ี มีอยู่ ใ นสมการค่ าดัง น้ี 
   2 2

cos 1 sin     
ดงันั้นตวักระท าพลงังาน EO คือ 
 

   2 2 2
sinEO v v v A 

 
                           (8) 

 
และขนาดหรือกรอบของสญัญาณคือ 
 

 

2

2sin

v v v
A



 
                                                     (9) 

 
สมการท่ี (9) เขียนเป็นบล็อกไดอะแกรมไดด้งัรูปท่ี 6. 
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รูปที่ 6. บล็อกไดอะแกรมอลักอลิธึมตวักระท าพลงังาน 
 

4. การออกแบบวงจรเลื่อนเฟสเพื่อวัดแรงดันกระพริบ และ
วงจรส าหรับอลักอลธึิมตวักระท าพลงังาน 
 4.1 การออกแบบวงจรเล่ือนเฟสเพ่ือวดัแรงดนักระพริบ 
 จากเอกสาร [5] ไดน้ าเสนอการใชต้วัเก็บประจุ และตวัเหน่ียวน าสร้าง
วงจรเล่ือนเฟสน าหน้า และล้าหลัง โดยสรุปง่ายๆคือโดยการท าให้มุม
น าหนา้ และลา้หลงัเป็นมุม 45  จะไดผ้ลตอบสนองท่ีดีท่ีสุด 
 เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัของตวัเหน่ียวน าซ่ึงมีค่าไม่หลากหลาย จึงไดท้  าการ
ออกแบบวงจรเล่ือนเฟส โดยใช้อุปกรณ์ทดแทน จะใช้ออปแอมป์เพ่ือให้
สญัญาณน าหนา้ และลา้หลงั แสดงดงัรูปท่ี 7. 
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+
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(ก) วงจรเล่ือนเฟสน าหนา้ 45   (ข) วงจรเล่ือนเฟสลา้หลงั 45   

รูปท่ี 7.วงจรเล่ือนเฟส 
 

ผลการทดลองของวงจรรูปท่ี 7.   เม่ือน าวงจรท่ี 7. วดัสัญญาณแรงดัน
กระพริบจ าลองจะไดผ้ลดงัรูปท่ี 8. ซ่ึงเป็นจุดท่ี 2. ในรูปท่ี 1. 

 
รูปท่ี 8. ผลการเล่ือนเฟสของสญัญาณแรงดนักระพริบจ าลอง 

 

4.2 การออกแบบวงจรส าหรับอลักอลธึิมตวักระท าพลงังาน 
 จากบล็อกไดอะแกรมท่ี 6. น ามาออกแบบวงจรดว้ยออปแอมป์ และ
ไอซีAD633 ดงัรูปวงจรท่ี 10. โดยใช่ AD633 จ านวน 4 ตวั โดยตวัท่ี 1. ท  า
การคูณแรงดันน าหน้า และแรงดนัล้าหลัง ตวัท่ี 2. ท  าการยกก าลงัสอง
สญัญาณอินพตุ ตวัท่ี 3. ท  าการคูณสัญญาณกบัแรงดนัสองโวลต ์และตวัท่ี
4. ต่อร่วมกบัออปแอมป์ 741 เพ่ือจดัวงจรเป็นการถอดรากท่ีสองของ
สญัญาณ ส่วนออปแอมป์ตวัท่ี x1. ส าหรับวงจรลบสัญญาณ 2v v v   
และออปแอมป์ตวัท่ี x2. ส าหรับวงจรต่อร่วมกบั AD633 ตวัท่ี 4. เพ่ือเป็น

วงจรถอดรากท่ีสองของ 
 

2

2sin 45

v v v 


เม่ือไดรั้บสัญญาณจากการถอดราก

สมการแลว้จะใช้ออปแอมป์ 741 ท  าการขยายสัญญาณ 10 เท่า เพ่ือชดเชย
ขนาดสญัญาณท่ีหายไป 
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รูปท่ี 9. วงจรท่ีออกแบบส าหรับอลักอลิธึมตวักระท าพลงังาน 

5. ชุดแสดงผล และบันทกึ 
 ชุดน้ีจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ชนิด( Arduino) มาใช้ในการ
ประมวลผลการเกิดแรงดนักระพริบ โดยจะน าค่าท่ีวดัไดม้าพลอตกราฟ
ก่อนท่ีจะน ากราฟท่ีไดม้าเปรียบเทียบกนั โดยการใชค้ณิตศาสตร์มาช่วยใน
การค านวณ และจะแสดงผลการเกิดแรงดันกระพริบด้วยการแสดงไฟ 
LED และพร้อมกันกับสั่งบนัทึกไปยงั SD Card เพ่ือจะใช้ข้อมูลไป
วิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาต่อไป 
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รูปท่ี 10. ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ 

  
6. ผลการทดลอง 
 การทดสอบการติดตามกรอบแรงดันกระพริบโดยการมอดูเลต
สัญญาณไซนูซอยด์ สัญญาณสามเหล่ียม และสัญญาณส่ีเหล่ียมความถ่ี 5 
Hz ผ่านวงจรอัลกอลิธึมตัวกระท าพลังงาน และผ่านชุดไมโค
คอนโทรลเลอร์ แสดงดงัรูปท่ี 10. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 11. ผลการทดลองการติดตามกรอบแรงดนักระพริบ 
 

7. สรุปผล 
 บทความน้ีน าเสนอการน าตวักระท าพลงังาน (Energy Operator) มา
ใช้ติดตามกรอบแรงดนักระพริบเพ่ือเป็นตวัตรวจจบัแรงดนักระพริบท่ี
เกิดข้ึนในระบบส าหรับอุปกรณ์ป้องกนั หรืออุปกรณ์ชดเชยต่างๆ ส าหรับ

การติดตามกรอบแรงดนักระพริบนั้นมีหลากหลายวิธี อาทิเช่น การใช ้
FFT ฯลฯ แต่ขอ้เสียของวิธีเหล่าน้ีคือมีการค านวณท่ีซบัซอ้นยุง่ยาก 
 อัลกอลิธึมตัวกระท าพลังงานท่ีน าเสนอเป็นสมการท่ีง่ายใช้การ
ค านวณเล็กนอ้ย คือการเพียงคูณสัญญาณเท่านั้น วงจรการสร้างงสัญญาณ
ประกอบการวดัท าไดง่้าย และใชอุ้ปกรณ์ทัว่ๆไปเช่น ออปแอมป์ และไอซี 
AD633 อีกทั้งผลการท างานให้ผลลพัธ์อนัท่ีน่าพอใจ มีความเร็วในการ
ท างาน มีความคงทน ตน้ทุนต ่า และสามารถน าไมโครคอนโทรลเลอร์มา
ใชติ้ดตามกรอบแรงดนักระพริบไดเ้ป็นอยา่งดี 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาการลดอุณหภูมิดินเพ่ือ เพ่ิมปริมาณ
ดอกอัลสโตรมีเรีย   โดยเปรียบเทียบแปลงปลูกดอกอัลสโตรมีเรียจ านวน 
2 แปลง คือแปลงปลูกเดิม  จัดวางท่อแบบท่อเดียว ใช้ท่อเหลก็ในการ
แลกเปล่ียนความร้อน และแปลงปลูกใหม่  จัดวางท่อแบบแยก  ใช้ท่อ
ทองแดงในการแลกเปล่ียนความร้อน  ควบคุมอุณหภูมิดินของแปลงปลูก
ท่ี 10-16 องศาเซลเซียส [6] โดยแลกเปล่ียนความร้อนกับน า้เยน็ท่ี
หมุนเวียนในระบบ  ขนาดแปลงปลูก กว้าง 2 เมตร ยาว 16 เมตร จ านวน 3 
แปลง  วัดอุณหภุมิดินด้วยดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ท้ังหมด 8 จุดต่อแปลง  
เปรียบเทียบพันธ์ุดอกอัลสโตรมีเรียจ านวน 3 สายพันธ์ุ คือ  Orange 
Queen   Everest และ Avalang   จากผลการเปรียบเทียบอุณหภูมิดิน พบว่า
อุณหภูมิดินของ แปลงปลูก เดิมและแปลงปลูกใหม่ คือ  15-19 องศา
เซลเซียส และ 14-15 องศาเซลเซียส ตามล าดับ ส่งผลให้แปลงปลูกใหม่มี
ปริมาณดอกมากกว่าแปรงปลูกเดิม เน่ืองจากอุณหภูมิดินต า่กว่า  และจาก
การเปรียบเทียบปริมาณการออกช่อดอกพบว่า อัตราการออกช่อดอกของ
สายพันธ์ุ Orange queen   Everest  และ  Avalang  มีอัตราการออกช่อดอก
เพ่ิมขึน้ 27.5    23.5%  และ 35.1%  ตามล าดับ ดังนั้นสรุปได้ว่าการจัด
วางท่อแบบท่อแยกและใช้ท่อทองแดงในการแลกเปล่ียนความร้อน
สามารถลดอุณหภูมิดินได้มากกว่าการจัดวางท่อแบบท่อเดียว  เน่ืองจาก
การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิน้อยกว่าและค่าค่าสัมประสิทธ์ิการน าความ
ร้อนของท่อทองแดงสูงกว่าท่อเหลก็  

 
Abstract 

The purpose of this study was to decrease a soil temperature 
of the Alstoremeria plant plot to increase quantities of the Alstoremeria. 
The experiment were divided to two parts. The first part was the 
conventional system and a single tube of galvanized steel was used as a 
heat exchanger tube. The other was the new system and the separate 
tube of copper was used as a heat exchanger tube. The heat of soil was 
exchanged with cooling water and the soil temperature was controlled of 
10-16 C [6]. The number of plot was 3 plots and size of each plot was 2 
meters wide and 16 meters long. The soil temperature was measured of 
18 points for each plot by digital thermometer. Three types of the 
Alstoremeria were compared. They were the Oange Queen, Everest and 

Avalang, respectively. It was found that the soil temperature of the 
conventional and new system was 15-19 C and 14-15 C, respectively. 
The quantities of Alstoremeria flower of the new system more than the 
conventional system because the soil temperature of the new system was 
lower. The quantities of Alstoremeria flower of Orange queen Everest 
and Avalang was increased of 2.5%, 23.5 % and 35.1%, respectively. It 
was concluded that the soil temperature of the new system was lower 
and uniform along the plot because the copper tube has high 
conductivity and the single tube has a lower change of temperature.   
Keywords: Alstoremeria, soil temperature, plant plot 

1. บทน า 
อลัสโตรมีเรีย เป็นดอกไมท่ี้จดัอยู่ใน 1 ใน 15 ชนิดของตลาดท่ี

มียอดจ าหน่ายสูงสุด อลัสโตรมีเรียเป็นพืชท่ีเกบ็เกีย่วในช่วงเดือนมีนาคม 
– พฤษภาคม  เน่ืองจากดอกอลัสโตรมีเรียจะตอ้งผ่านช่วงเวลาท่ีมีอุณหภูมิ
ต ่าเพ่ือกระตุน้การชกัน าใหเ้กดิการสร้างตาดอกและพฒันาจนกระทัง่
สามารถเกบ็เกีย่วไดใ้นช่วงดงักล่าว  ดงันั้นการศึกษาเทคนิคการลด
อุณหภูมิของดินใหอ้ยู่ในระดบัท่ีพืชตอ้งการจึงเป็นแนวทางในการเพ่ิม
ผลผลิตของดอกอลัสโตรมีเรียใหมี้คุณภาพในช่วงท่ีตลาดตอ้งการไดอ้ย่าง
ต่อเน่ืองและยาวนานข้ึนกว่าเดิม ฉะนั้นพ้ืนท่ีท่ีปลูกอลัสโตรมีเรียไดดี้ 
จะตอ้งเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีอากาศเย็ น และ มีความสูงจากระดบัน ้าทะเลตั้งแต่ 
1,000 เมตรข้ึนไป  เพ่ือการออกดอก ท่ีสมบูรณ์ และเม่ือน าไปใชง้านจะมี
อายุการใชง้านท่ียาวนาน โดยเฉล่ียหน่ึงช่อจะมีดอกบาน 5-6 ดอก และ
ดอกย่อยอีก 5-6 ดอก  

จากการศึกษาแปลงปลูกดอกอลัสโตรมีเรียของมูลนิธิโครงการ
หลวงฯดอยอินทนนท ์จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าแปลงปลูกดอกจะใชก้าร
แลกเปล่ียนความร้อนภายในถงัน ้าเยน็ผ่านท่อน ้าเยน็ซ่ึงเป็นท่อเหล็ก  และ
จดัวางในแปลงปลูกท่ีมีลกัษณะไปและกลบัทั้งสามแปลงเพียงชุดเดียว  ท  า
ใหอุ้ณหภูมิไม่สม ่าเสมอ  กล่าวคือ ช่วงแรกของท่อน ้าเยน็อุณหภูมิต ่ากว่า
จะท าใหก้ารเจริญเติบโตของอลัสโตรมีเรียดีกว่า   ขณะเดียวกนัวสัดุท่ี
เลือกใชเ้ป็นท่อเหล็ก  ท  าใหเ้กดิสนิมและตะไคร่น ้าอุดตนัภายในท่อ ท าให้
แลกเปล่ียนความร้อนไดไ้ม่ดีเม่ือระยะการใชง้านนานข้ึน 

ดงันั้นการศึกษาน้ี จึงมีแนวคิดและออกแบบการแลกเปล่ียน
ความร้อนภายในแปลงปลูกในลกัณะท่อแยกในแต่ละแปลง และใชท่้อ
ทองแดงเป็นท่อน ้าเยน็  จะท าใหส้ามารถลดอุณหภูมิดินไดม้ากกว่า
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แบบเดิม เน่ืองจากท่อทองแดงมีค่าสัมประสิทธ์ิการน าความร้อนสูงกว่า  
และเพ่ือลดการเกดิสนิมและตะไคร่น ้าในท่ออีกดว้ย 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือออกแบบและปรับปรุงระบบการแลกเปล่ียนส าหรับแปลงปลูก
ดอกอลัสโตรมีเรีย 
2.2 เพ่ือทดสอบและเปรียบเทียบปริมาณการออกดอกอลัสโตรมีเรีย
ระหว่างแปลงปลูกเดิมและแปลงปลูกท่ีปรับปรุง       
                                 

3. ขอบเขตการศึกษา 
3.1 ขนาดแปลงปลูก กวา้ง 2 เมตร ยาว 16 เมตร จ านวน 3 แปลง 
3.2 ใชท่้อทองแดงเป็นท่อน ้าเยน็  ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางภายนอก 28 
มิลลิเมตร 
3.3 ควบคุมอุณหภูมิแปลงปลูกท่ี 10-16 องศาเซลเซียส 
3.4 ความจุถงัน ้าเยน็ 1600 ลิตร 
3.5 วดัอุณหภูมิดินดว้ยเทอร์โมมิเตอร์ 
3.6 โรงเรือนเป็นแบบหลงัคาพลาสติกท่ีพรางแสงดว้ยตาข่ายขนาด 70 
เปอร์เซ็นต ์ 
 

4. หลักการและทฤษฎี 
4.1 หลักการท างาน 

การท างานชุดควบคุมอุณหภมิดินของแปลงดอกอลัสโตรมีเรีย
เร่ิมท างาน  โดยเปิดระบบท าความเยน็ท าใหน้ ้าในถงัน ้าเยน็มีอุณหภูมิท่ี 0-
5 องศาเซลเซียส  ป๊ัมน ้าท  าหนา้ท่ีสร้างอตัราการไหลใหก้บัน ้าจากถงัน ้า
เยน็ไปยงัท่อภายในแปลงปลูก เพ่ือแลกเปล่ียนความร้อนกบัดิน เม่ือน ้าใน
ท่อน ้าเยน็แลกเปล่ียนความร้อนกบัดินท าใหอุ้ณหภูมิน ้าสูงข้ึน  น ้าจะไหล
กลบัสู่ถงัน ้าเยน็ เพ่ือท าอุณหภูมิใหต้ ่าลงอีกคร้ัง ดงัแสดงในรูปท่ี 1.  

 
รูปที ่1.  ชุดควบคุมอุณหภมิดินของแปลงดอกอลัสโตรมีเรีย 

 
4.2 ดอกอัลสโตรมีเรีย 

อลัสโตรมีเรีย (Alstroemeriapelegrina)  มีช่ือสามญัว่า 
Peruvian Lily หรือ Inca Lily จดัอยู่ใน Family Alstroemeriaceae เป็น
ดอกไมท่ี้ไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลาย และจดัอยู่ใน 1 ใน 15 ชนิดของ
ตลาดประมูลในเนเธอร์แลนดท่ี์มียอดการจดัจ าหน่ายสูงท่ีสุด    อลัสโตร
มีเรียเป็นพืชท่ีชกัน าใหเ้กดิตาดอกไดใ้นสภาพท่ีอุณหภูมิของวสัดุปลูกเยน็

อย่างสม ่าเสมอ จะออกดอกกต่็อเม่ือไดรั้บความเยน็มากระตุน้ระยะหน่ึง 
ฉะนั้นพ้ืนท่ีท่ีจะปลูกอลัสโตรมีเรียไดดี้ จะตอ้งเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีอากาศเยน็ใน
ฤดูหนาว คือ มีระดบัความสูงจากระดบัน ้าทะเลตั้งแต่ 1 ,000 เมตรข้ึนไป
เพ่ือท่ีการออกดอกจะมีความสมบูรณ์  
 

 
รูปที ่2.  ดอกอลัสโตรมีเรีย 

 
4.3 ทฤษฎีการส่งถ่ายความร้อน 

การส่งถ่ายความร้อน เกดิข้ึนเน่ืองจากความแตกต่างของ
อุณหภูมิ โดยความร้อนจะเคล่ือนท่ีจากท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูงไปยงัท่ีท่ีมี
อุณหภูมิต ่า  ดงัแสดงในสมการ (1) 

 Q = mC (T -T )p e i    (1) 

เม่ือ Q  คือ  อตัราการส่งถ่ายความร้อน (W) 
 m  คือ  อตัราการไหลเชิงมวลของน ้า (kg/s) 

Cp คือ  ค่าความร้อนจ าเพาะของน ้า (J/kg C)  

 Ti คือ  อุณหภูมิทางเขา้ของน ้า (C)   

 Te คือ  อุณหภูมิทางออกของน ้า (C)   

5. อุปกรณ์และการทดสอบ 

 
(ก)  การเตรียมแปลงปลูก 

 
(ข)  การจดัวางท่อน ้าเยน็ภายในแปลงปลูก 
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(ค)  การติดตั้งท่อแยก 

รูปที ่3.  การเตรียมแปลงปลูกและติดตั้งท่อน ้าเยน็ 
 

จากรูปท่ี 3 (ก) เป็นการเตรียมแปลงปลูก  โดยขุดหนา้ดินเป็น
ร่องลึกประมาณ 50 เซนติเมตร ตามความยาวของแปลงปลูก  และในแต่
ละแปลงปลูกจะมี 2 ร่อง ส าหรับท่อน ้าเยน็ไปและกลบั  รูปท่ี 3 (ข) แสดง
การจดัวางท่อน ้าเยน็ภายในแปลงปลูก  เส้นผ่านศูนยก์ลางภายนอกของท่อ
แดง  28 มิลลิเมตร  และเช่ือมต่อท่อทองแดงในแต่ละแปลงปลูกดว้ยขอ้งอ 
90 องศา  รูปท่ี 3 (ค)  แสดงการติดตั้งท่อส าหรับแยกการไหลของน ้าเยน็
ในแต่ละแปลงปลูก  ซ่ึงในแต่ละแปลงปลูกจะมีท่อน ้าเยน็ไหลไปและกลบั 

 

         
รูปที ่4.  ต าแหน่งการวดัอุณหภูมิดินในแปลงปลูก 
 

 จากรูปท่ี 4 แสดงต าแหน่งการวดัอุณหภูมิดินในแปลงปลูก 
รวมทั้งหมด 24 จุด ดว้ยดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์  ในแต่ละแปลงปลูกจะวดั
อุณหภูมิทั้งหมด 8 จุด แบ่งเป็นท่อไปและกลบัท่อละ 4 จุด  โดยจะเกบ็
ขอ้มูล 2 เวลา คือ เวลา 08.00 น. และ 17.00 น. ติดต่อกนั 14 วนั 
เปรียบเทียบผลระหว่างแปลงปลูกเดิมกบัแปลงปลูกใหม่  แยกตามชนิด
ของดอกอลัสโตรมีเรีย จ  านวน 3 สายพนัธ์ คือ Orange queen  Avalange 
และ Everest 
 

5. ผลและการวิเคราะห์ 

   
(ก) แปลงปลูกเดิม       (ข)  แปลงปลูกใหม่ 

รูปที ่5. เปรียบเทียบดอกอลัสโตรมีเรียพนัธ์ุ Orange queen   

รูปท่ี 5. แสดงการเปรียบเทียบปริมาณการออกดอกของดอกอลัสโตร
มีเรียพนัธ์ุ Orange queen ระหว่างแปลงปลูกเดิมและแปลงปลูกใหม่  รูปท่ี 
5 (ก) แสดงปริมาณดอกของดอกอลัสโตรมีเรียกรณีแปลงปลูกเดิม ขณะท่ี
รูปท่ี 5 (ข) แสดงปริมาณดอกของดอกอลัสโตรมีเรียกรณีแปลงปลูกใหม่
พบว่าปริมาณการออกดอกของแปลงปลูกใหม่มากกว่าแปลงปลูกเดิมอย่าง
เห็นไดช้ดั  และพบว่าปริมาณการออกดอกมีลกัษณะเหมือนกนัทั้ง 3 สาย
พนัธ์ุ  กล่าวคือ ปริมาณการออกดอกของแปลงปลูกใหม่ของสายพนัธ์ุ 
Orange queen  Avalange และ Everest เพ่ิมข้ึน 27. 5%  35. 1%   และ 
23.5 %  ตามล าดบั  จึงสรุปไดว้่าอุณหภูมดินท่ีต ่ากว่ามีผลท าใหป้ริมาณ
ดอกอลัสโตรมีเรียเพ่ิมมากข้ึน 

 
รูปที ่6. เปรียบเทียบอุณหภูมิท่ีต าแหน่งการวดัต่างๆ 

 
จากรูปท่ี 6.  เปรียบเทียบจุดวดัอุณหภูมิระหว่างแปลงปลูกเดิมและ

แปลงปลูกใหม่ทั้ง 3 แปลงปลูกรวม 24 จุด ในช่วงเวลา 8.00 น. และ 17.00 
น. พบว่าอุณหภูมิเฉล่ียของแปลงปลูกใหม่คือ 14.5 C ขณะท่ีอุหภูมิเฉล่ีย
ของแปลงปลูกเดิมคื 18.5 C   แสดงว่าอุณหภูมิเฉล่ียของแปลงปลูกใหม่
ต ่ากว่าอุณหภูมิเฉล่ียของแปลงปลูกเดิม 21.6 %  และเม่ือพิจารณาแนวโนม้
การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ  พบว่ากรณีแปลงปลูกเดิมอุณหภูมิจะสูงข้ึน
เร่ือยๆตามจุดวดัอุณหภูมิภายในแปลง กล่าวคืออุณหภูมิต ่าสุดท่ีจุดวดัท่ี 1  
และสูงสุดท่ีจุดวดัสุดทา้ย  เน่ืองจากแปลงปลูกทั้ง 3 แปลงใชท่้อน ้าเยน็ท่อ
เดียวกนั  ดงันั้นขณะท่ีน ้าเยน็แลกเปล่ียนความร้อนกบัดินท าใหอุ้ณหภูมิน ้า
สูงข้ึนตามความยาวของท่อ  ขณะท่ีอุณหภูมิของแปลงปลูกใหม่ใกลเ้คียง
กนัตลอดทั้งแปลง เน่ืองจากท่อน ้าเยน็ของแต่ละแปลงแยกออกจากกนั จะ
สังเกตุเห็นว่าอุณหภูมิจุดท่ี 1  9  และ 17 ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของแปลงปลูก
แต่ละแปลงจะมีอุณหภูมิเท่ากนั  และเช่นเดียวกนัอุณหภูมิจุดสุดทา้ยของ
แต่ละแปลงจะมีค่าเท่ากนัเช่นกนั  ดงันั้นอุณหภูมิเฉล่ียของแปลงปลูกใหม่
จึงมีค่าต ่ากว่า  นอกจากนั้นพบว่า ช่วงเวลาในการวดัอุณหภูมิ คือท่ี 08.00 
น. และ 17.00 น มีผลเล็กนอ้ยต่ออุณหภูมิภายในแปลงปลูก 

 

ต าแหน่งการวดัอุณหภูมิ 
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รูปที ่7. ปริมาณการออกดอกของอลัสโตรมีเรีย  พนัธ์ุ Orange queen  
  
รูปท่ี 7. แสดงการเปรียบเทียบปริมาณการออกดอกของดอกอลัสโตร

มีเรียพนัธ์ุ Orange queen ระหว่างแปลงปลูกเดิมและแปลงปลูกใหม่  โดย
เกบ็ขอ้มูลทั้งหมด 14 วนัติดต่อกนั เปรียบเทียบจ านวนดอกท่ีสมบูรณ์
เต็มท่ีพร้อมเกบ็เกีย่ว พบว่าปริมาณดอกของแปลงปลูกใหม่ต่อตน้มากกว่า
แปลงปลูกเดิมในทุกๆวนั คือเป็นค่าเฉล่ีย 27. 5 %  กรณีสายพนัธ์ุ  
Avalange และ Everest มีแนวโนม้ในลกัษณะเดียวกนั  โดยเม่ือ
เปรียบเทียบปริมาณการออกดอกของสายพนัธ์ุ  Avalange และ Everest 
ระหว่างแปลงปลูกใหม่และแปลงปลูกเดิม พบว่าปริมาณการออกดอกของ
แปลงปลูกใหม่มากว่าแปลงปลูกเดิม  35.1%   และ 23.5%  ดงันั้นแสดงว่า
การควบคุมอุณหภูมิดินใหอ้ยู่ในช่วง 10-16 C ส่งผลใหส้ามารถเพ่ิม
ปริมาณดอกของอลัสโตรมีเรีย   

 

6. สรุปผล 
6.1 เปรียบเทียบอุณหภูมิดินเฉล่ียของแปลงปลูกพบว่า อุณหภูมิเฉล่ียของ
แปลงปลูกเดิมคือ 18.5 C และแปลงปลูกใหม่ คือ 14.5 C 
6.2  ปริมาณการออกดอกของอลัสโตรมีเรียพนัธ์ุ  Orange queen  
Avalange และ Everest ของแปลงปลูกใหม่มากกว่าแปลงปลูกเดิม 27. 5%  
35.1%   และ 23.5%  ตามล าดบั 
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บทคดัย่อ 

ระบบควบคุมอุณหภูมิถูกออกแบบขึนเพือใช้สําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในห้องปฏิบัติการระบบควบคุม แบบจําลองกระบวนการ

ประกอบด้วยท่อทีติดตังฮีตเตอร์เพือเป็นตัวขับเร้า  วงจรชอบเปอร์อย่าง

ง่ายทีใช้มอสเฟตถูกใช้เพือควบคุมพลังงานไฟฟ้าของฮีตเตอร์   เครือง

คอมพิวเตอร์ทีมีดาต้าแอคคูสซิชันฮาร์ดแวร์ถูกใช้เป็นตัวควบคุมแบบ

ดิจิตอลและตัวควบคุมสร้างขึนโดยโปรแกรม LabVIEW   ในระบบที

นาํเสนอพารามิเตอร์ตัวควบคุมสามารถปรับตามค่าโดยผ่านส่วนติดต่อ

ผู้ ใช้แบบกราฟิคของโปรแกรม LabVIEW    จากผลการทดลองทีคําสัง

70°C ตามวิธีการควบคุมแบบจําลองภายในให้ผลตอบสนองการพุ่งเกิน 

13% ด้วยค่าเวลาเข้าที 125 วินาที ส่วนการปรับตัวควบคุมด้วยวิธีการปรับ

แบบซิกเลอร์และนิโคลให้ผลตอบสนองการพุ่งเกิน 35% ด้วยเวลาเข้าที 75 

วินาที ย่านการควบคุมของระบบอยู่ระหว่าง 35°C - 70°C 

Abstract 

A temperature control experimental set is designed to used for an 

undergraduate student in control system laboratory. A plant model 

consists of a tube with a heater that is installed as an actuator. A simple 

MOSFET chopper circuit is used for controlling an electrical energy of 

the heater. A Computer with data acquisition hardware is used to be a 

digital controller and the controller is implemented using LabVIEW 

program. In the proposed system, the controller parameters can be 

adjusted by using a graphical user interface of LabVIEW. From the 

experimental results at 70°C setpoint , by  using internal model control 

tuning method, the overshoot response is 13% with 125 s settling time. 

By using Ziegler Nichols tuning method, the overshoot response is 35% 

with 75 s of settling time. The control range of the system is 35°C to 

70°C. 

Keywords: temperature control system, controller tuning, IMC 

1. บทนํา 

ปัจจุบนัระบบการวดัและควบคุมแบบอัตโนมัติได้มีการใช้งานอย่าง

แพร่หลายในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม โดยระบบเหล่านีจะใช้

คอมพิวเตอร์ในการจดัเกบ็ขอ้มูล, ควบคุมและแสดงสภาวะการทาํงานของ

ระบบ [1]-[2] ซึงความสามารถของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีค่อนข้างสูง

ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการแสดงผลและสามารถประมวลผลด้วย

ความเร็วสูงทําให้กระบวนการผลิตทีใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมมีความ

สะดวกในการใชง้านและมีประสิทธิภาพมากขึน     สําหรับการเรียนการ

สอนดา้นวิศวกรรมระบบควบคุมมักจะเริมจากการเรียนรู้ด้านทฤษฎีโดย

มุ่งเนน้ไปในการวิเคราะหร์ะบบเพือให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของระบบทีมี

การนาํเสนอผ่านสมการทางคณิตศาสตร์ทงัโดเมนเวลาและโดเมนความถี   

จากนนักเ็ป็นขนัตอนของการเรียนรู้การออกแบบตัวควบคุมอันเป็นการ

คาํนวณหาค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุมทีจะใช้ควบคุมระบบ   เพือให้

เขา้ใจผลการออกแบบระบบไดดี้ยิงขึนจะมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ในการจาํลองระบบควบคุมเพือเป็นการตรวจสอบสิงทีได้วิเคราะห์และ

ออกแบบว่าสอดคล้องกบัผลการจาํลองหรือไม่ [3]    อย่างไรกต็ามการ

เรียนรู้การออกแบบระบบควบคุมกเ็ช่นเดียวกบัการทดลองในแขนงวิชา

อืนๆของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าทีต้องมีการฝึกฝนทังทางทฤษฎีและการ

ทดลองกบัระบบจริง [4] เพือใหเ้ห็นการทาํงานระบบจริงทีอาจมีข้อจาํกดั

บางอย่างในทางปฏิบติั 

           ดังนันในบทความนีจึงได้นําเสนอการออกแบบสร้างชุดทดลอง

ระบบควบคุมอุณหภูมิโดยมุ่งเน้นในเรืองของการปรับค่าพารามิเตอร์ตัว

ควบคุม   โดยการทดลองจะตอ้งใหร้ะบบมีฟังกช์ันถ่ายโอนทีแตกต่างกนั

เพือให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มนันมีระบบทีจะควบคุมแตกต่างกนั   ดังนัน

คุณสมบัติประการหนึงของชุดทดลองทีจะทําการออกแบบกคื็อต้อง

สามารถปรับเปลียนฟังกช์นัถ่ายโอนของระบบได้   นอกจากนันยงัมีการ

ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกบัดาต้าแอคคูสซิชั นฮาร์ดแวร์ทําหน้าทีเป็นตัว

ควบคุมและส่วนติดต่อผูใ้ชเ้พือเป็นช่องทางในการเปลียนค่าพารามิเตอร์

ตัวควบคุมโดยทังหมดนีทํางานบ นโปรแกรม LabVIEW ซึงเป็ น

ซอฟตแ์วร์ทีไดรั้บความนิยมอย่างมากในอุตสาหกรรมต่างๆซึงเป็นผลดีต่อ

ผูเ้รียนอีกประการหนึง 

 

 2. โครงสร้างระบบทีนําเสนอ 

ชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิทีสร้างขึนมีไดอะแกรมดังในรูปที 1 

โดยเป็นการควบคุมอุณหภูมิภายในท่อทนความร้อนทีมีแหล่งกาํเนิดความ

ร้อนเป็นฮีตเตอร์ไฟฟ้าทีต่อกบัวงจรขบัชนิดชอปเปอร์ทีควบคุมการทาํงาน

ด้วยสัญญาณพีดับบลิวเอ็ม  ซึงสัญญาณพีดับบลิวเอ็มจะมีการเปลียน

ค่าดิวตีไซเคิลโดยการเปลียนระดับสัญญาณควบคุมทีป้อนให้กบัวงจร

ขบัฮีตเตอร์และในทีนีกคื็อสัญญาณแอนะล็อกทีได้จากตัวแปลงสัญญาณ

ดิจิตอลเป็นแอนะล็อก (D/A) ของการ์ด DAQ    ในส่วนของสัญญาณ

ป้อนกลบัซึงกคื็อค่าอุณหภูมิภายในท่อจะไดจ้ากเซนเซอร์วดัอุณหภูมิชนิด 
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รูปท ี1 โครงสร้างทางฮาร์ดแวร์ของระบบทีสร้างขึน 

0.25 เมตร
0.12

เมต
ร

 

รูปท ี2 ชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิทีสร้าง 

 

รูปท ี3 ไดอะแกรมของวงจรขบัฮีตเตอร์ 

ทีเรียกว่าเทอร์มิสเตอร์ต่อกบัตวัตา้นทานค่าคงทีเป็นวงจรแบ่งแรงดันโดย

แรงดนัจากวงจรส่วนของเซนเซอร์วดัอุณหภูมินีจะต่อเข้ากบัวงจรแปลง

สัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอล (A/D) ของการ์ด DAQ เพือนาํ

ค่าทีไดไ้ปแปลงเป็นอุณหภูมิเพือประมวลผลในการควบคุมแบบวงปิดบน

โปรแกรมLabVIEW นอกจากนันในระบบยงัมีพัดลมขนาดเล็กทีปรับ

ความเร็วในการหมุนของพดัลมไดด้ว้ยการปรับแรงดนัไฟตรง   ดงันันการ

ทีจะให้การทดลองในแต่ละกลุ่มนันมีฟังชันกก์ารถ่ายโอนของระบบที

แตกต่างกนัสามารถทาํได้โดยการปรับความเร็วพดัลมทีต่างกนัและการ

วางตาํแหน่งของเซนเซอร์วดัอุณหภูมิระยะห่างจากฮีตเตอร์ทีต่างกนั 

รูปที 3 เป็นโครงสร้างของวงจรขบัฮีตเตอร์ทีมีวงจรสร้างสัญญาณพี-

ดบับลิวเอ็มทาํงานทีความถี 5 kHz และปรับความกวา้งของสัญญาณด้วย

ค่าแรงดนัไฟตรงทีป้อนให้กบัวงจรสร้างสัญญาณพีดับบลิวเอ็ม  จากนัน

สัญญาณพีดบับลิวเอ็มจะส่งผ่านไปขับมอสเฟตกาํลังโดยมีการแยกโดด

ทางไฟฟ้าระหว่างส่วนควบคุมและมอสเฟตกาํลังด้วยออปโต้คัปเปลอร์ที

สามารถขบัมอสเฟตไดโ้ดยตรง 
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รูปท ี4 วงจรใชง้านเทอร์มิเตอร์เพือวดัอุณหภูมิ 

สําหรับการตรวจวดัอุณหภูมิในท่อของชุดทดลองทีสร้างขึนจะใช้

เทอร์มิสเตอร์แบบ NTC (Negative Temperature Coefficient) ซึงมี

สัมประสิทธิทางอุณหภูมิทีเป็นลบซึงหมายความว่าเมืออุณหภูมิรอบตวัมนั

เพิมขึนค่าความตา้นทานของเทอร์มิสเตอร์ชนิดนีจะมีค่าลดลงโดยความ

ตา้นของเทอร์มิสเตอร์ทีใชจ้ะมีความสัมพนัธ์ดงัสมการที (1) 

                                          
)11(

OTT
OT eRR






                               (1) 

เมือ TR  คือค่าความตา้นทานของเทอร์มิสเตอร์ทีอุณหภูมิขณะวดั ( ) 

       OR  คือค่าความตา้นทานทีอุณหภูมิอา้งอิงในทีนีคือ 25º C ( ) 

        T  คือค่าอุณหภูมิทีใชเ้ทอร์มิสเตอร์วดั (K) 

        OT  คือค่าอุณหภูมิอา้งอิงมีค่าเท่ากบั 298.15 K (25º C) 

          คือค่าสัมประสิทธิทางอุณหภูมิของเทอร์มิสเตอร์ 

การต่อใช้งานเทอร์มิสเตอร์เพือวดัอุณหภูมิจะใช้วงจรแบ่งแรงดัน

ลกัษณะดงัรูปที 4 โดยจากวงจรเมืออุณหภมิูเพิมขึนค่าความต้านทานของ

เทอร์มิสเตอร์มีค่าตําลงดังนันแรงดันเอาต์พุต TV  จะมีค่าเพิมขึนเมือ 

อุหภูมิเพิมขึน     ซึงแรงดนัทีได้จากวงจรวดัอุณหภูมิจะถูกนาํไปคาํนวณ

ยอ้นกลบัว่าขณะนนัค่าความตา้นทานเทอร์มิสเตอร์มีค่าเท่าใดและจากค่า

ความตา้นทานเทอร์มิสเตอร์จะใช้สมการที (1) เพือคาํนวณหาว่าขณะนัน

อุณหภูมิรอบๆเทอร์มิสเตอร์มีค่าเท่าใดเพือใช้เป็นสัญญาณป้อนกลับใน

การควบคุม      คุณสมบติัของเทอร์มิสเตอร์ทีใชใ้นทีนีจะมีค่าสัมประสิทธิ

ทางอุณหภูมิคือ 4000 และมีค่าความตา้นทานคือ 10K ที อุณหภูมิ 25º C   

2.1 การทดสอบระบบวงเปิด 

ในส่วนนีเป็นการทดสอบระบบขณะทาํงานแบบวงเปิดเพือใช้ในการ

ประมาณค่าฟังกช์ันการถ่ายโอนของระบบและเพือใช้ค่าทีได้จากกราฟ

ผลตอบสนองนนัมาใชใ้นการปรับค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุม โดยใน

บทความนีทดสอบผลการทาํงานของระบบต่อสัญญาณแบบขันบันได 

ในชุดทดลองทีสร้างขึนสามารถหาผลตอบสนองต่อสัญญาณขันบันได

โดยการป้อนแรงดนัไฟตรงใหก้บัอินพุตของวงจรขับฮีตเตอร์ซึงจะทาํให้

เกดิสัญญาณพีดับบลิวเอ็มทีมีดิวตีไซเคิลค่าหนึง    จากนันทาํการวดัค่า

ของอุณหภูมิเทียบกบัเวลาเพือทีจะได้กราฟผลตอบสนองสําหรับใช้หา

ค่าพารามิเตอร์ตวัควบคุมตามวิธีการซีกเลอร์-นิโคลส ์    รูปที 5 เป็นกราฟ

ผลตอบสนองอุณหภูมิ-เวลาเมือป้อนแรงดันไฟตรง 1.448 V ให้กบัชุด

ขบัฮีตเตอร์โดยแรงดนัดงักล่าวถูกสั งออกมาจากการ์ด DAQ เพือให้ง่ายใน

การทดลองของผูเ้รียนและกราฟผลตอบสนองกถ็ูกวาดโดยโปรแกรมที

พฒันาบน LabVIEW ซึงอ่านแรงดนัจากวงจรเชือมต่อกบัเทอร์มิสเตอร์ที 
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รูปท ี5 ผลตอบสนองของระบบแบบวงเปิด 

ใชว้ดัอุณหภูมิแลว้แปลงเป็นค่าอุณหูมิและพล็อตกราฟผลตอบสนองโดย

จากการอ่านค่ากราฟในรูปที 5 จะไดว้่า 

ค่าหน่วงเวลาของระบบโดยประมาณ 7   วินาที 

ค่าคงตวัทางเวลา   27  วินาที 

ค่าอตัราขยายไฟตรง (DC Gain)

 26.79
1.448

33.1171.91

signal Control








TK  

ดงันนัอาจประมาณฟังกช์นัถ่ายโอนของระบบโดยเอาตพุ์ตคือค่า

อุณหภูมิทีตาํแหน่งวดัอุณหภูมิและอินพุตคือสัญญาณควบคุมทีป้อนที

อินพุตของวงจรขบัฮีตเตอร์เพือสร้างสัญญาณพีดบับลิวเอ็มคือ 
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ตารางท ี1 ค่าพารามิเตอร์ตวัควบคุมจากวิธีของซีกเลอร์-นิโคลส ์

ชนิดตวั

ควบคุม PK  IT  DT  

PI  085.09.0 
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PID  114.02.1
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3. การปรับค่าพารามิเตอร์ตัวควบคุม 

3.1 การปรับพารามิเตอร์ตัวควบคุมด้วยวิธีซีกเลอร์-นิโคลส์  

      การปรับค่าพารามิเตอร์ตัวควบคุมแบบพีไอดีอาจทําได้หลายวิ ธี

สาํหรับวิธีซีกเลอร์-นิโคลส์แบบทีดูผลตอบสนองต่อสัญญาณขันบันได

ของระบบจะทาํไดเ้ฉพาะกรณีทีระบบนนัเป็นระบบทีมีค่าหน่วงเวลาและ

ตอ้งเป็นระบบทีมีเสถียรภาพเมือทาํงานแบบวงเปิด   ในชุดทดลองทีสร้าง

ขึนสามารถหาผลตอบสนองของระบบต่อสัญญาณขันบันไดได้ด้วยการ

ป้อนแรงดันไฟตรงให้กบัอินพุตของวงจรขับฮีตเตอร์ซึงจะทําให้เก ิด

สัญญาณพีดบับลิวเอ็มทีมีดิวตีไซเคิลค่าหนึง     จากนันทาํการวดัค่าของ

อุณหภูมิเทียบกบัเวลาเพือทีจะได้กราฟผลตอบสนองไปใช้ในการหา

ค่าพารามิเตอร์ตวัควบคุม     จากการทดสอบระบบแบบวงเปิดดังกราฟใน

รูปที 5 และวิธีการของซีกเลอร์-นิโคลส์ [5] จะได้ค่าพารามิเตอร์ตัว

ควบคุมกรณีตวัควบคุมแบบ P, PI และ PID ดงัในตารางที 1 

 

3.2 การปรับพารามิเตอร์ตัวควบคุมด้วยวิธี IMC  

การปรับค่าพารามิเตอร์ตัวควบคุมพีไอดีด้วยวิธีการ IMC(Internal 

Model Control) ถูกพฒันาขึนเพือใช้ปรับค่าพารามิเตอร์ตัวควบคุมโดยมี

การนาํเสนองานวิจยั [6] ซึงเป็นวิธีการทีเป็นระบบและค่อนขา้งง่ายซึงอาจ

สรุปเป็นตารางค่าพารามิเตอร์ตัวควบคุมพีไอและพีไอดีดังตารางที 2 อัน

เป็นค่าทีใช้กบัสําหรับระบบแบบอันดับหนึงทีมีค่าหน่วงเวลาอันเป็น

ระบบแบบเดียวกบัชุดทดลองทีสร้างขึนในบทความนีดงัสมการที (2) 

 

ตารางท ี2  ค่าพารามิเตอร์ตวัควบคุมพีไอดีดว้ยวิธีการ IMC 

ชนิดตวั

ควบคุม PK  IT  DT  

PID 
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จากพารามิเตอร์ตัวควบคุมทังสองกรณีคือตารางที 1 และตารางที 2 

สมการตวัควบคุมจะมีรูปแบบดงัสมการที (3) 
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ในการสร้างตัวควบคุมบนโปรแกรม LabVIEW นันในบทความได้

เขียนเป็นคาํสั งบนบล็อกของ LabVIEW ทีเรียกว่า Formula Node ซึงเขียน

คาํสั งคลา้ยกบัชุดคาํสั งในโปรแกรมภาษาซีเพือคาํนวณสัญญาณควบคุม

โดยสมการเป็นรูปแบบของสมการผลต่าง (Difference Equation) ซึงเป็น

ปกติของการสร้างตวัควบคุมแบบดิจิตอล   โดยในบทความนีใช้อัตราใน

การสุ่มเท่ากบั 1 วินาทีเนืองจากระบบเป็นการควบคุมอุณหภูมิซึงไม่ได้มี

การเปลียนแปลงทีรวดเร็วมากนกัพิจารณาไดจ้ากผลตอบสนองของระบบ

วงเปิดในรูปที 5 

 

4. ผลการทดสอบระบบวงปิด 

การทดสอบชุดทดลองควบคุมอุณหภูมิทีสร้างขึนจะทดลองโดย

กาํหนดค่าคาํสั งอุณหภูมิเท่ากบั 70 ºC โดยค่าพารามิเตอร์ตัวควบคุมจะใช้

ค่าในตารางที 1 และตารางที 2 ซึงเป็นค่าตัวควบคุมตามวิธีการปรับตัว

ควบคุมแบบซีกเลอร์-นิโคลสแ์ละวิธีการปรับแบบ IMC ตามลาํดบั โดยใน

รูปที 6 เป็นกรณีคาํสั งเท่ากบั 70 ºC และตัวควบคุมเป็นชนิดพีไอดีทีปรับ

ค่าพารามิเตอร์ตามวิธีการซีกเลอร์-นิโคลส์ดังในตารางที 1    รูปที 7 เป็น

ผลตอบสนองการควบคุมกรณีปรับตัวควบคุมด้วยวิธีการ IMCทีมี

พารามิเตอร์ตามตารางที 2 ซึงจากทังสองรูปพบว่าวิธีการปรับตัวควบคุม

แบบซีกเลอร์-นิโคลส์จะให้ผลตอบสนองมีการพุ่งเกนิมากกว่ากรณีการ

ปรับตวัควบคุมวิธี IMC 
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คําสัง

ค่าจริง

 
รูปที 6 ผลการควบคุมทีคําสั ง 70 ºC เมือใช้ตัวควบคุมพีไอดีทีปรับ             

            พารามิเตอร์ดว้ยวิธีซีกเลอร์-นิโคลส ์ 

 

คําสัง

ค่าจริง

 
รูปที 7 ผลการควบคุมทีคําสั ง 70 ºC เมือใช้ตัวควบคุมพีไอดีทีปรับ             

            พารามิเตอร์ดว้ยวิธี IMC  
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รูปที 8 ผลการควบคุมทีคาํสั ง 70 ºC เมือใช้ตัวควบคุมพีไอ,พีไอดีทีปรับ             

            พารามิเตอร์ดว้ยวิธีซีกเลอร์-นิโคลส์และวิธีการ IMC  

 

     จากรูปที 8 เป็นการนาํผลตอบสนองการควบคุมกรณีใชต้วัควบคุมพีไอ

,ตวัควบคุมพีไอดีทีปรับค่าดว้ยวิธีซีกเลอร์-นิโคลส์และตวัควบคุมพีไอดีที

ปรับค่าด้วยวิธี IMC มาเปรียบเทียบผลตอบสนองการควบคุมซึงจากรูป

พบว่าช่วงเวลาการเขา้สู่สภาวะคงตัวทีค่าคาํสั ง 70 ºC  กรณีใช้ตัวควบคุม

ระบบแบบ พีไอดีทีปรับค่าด้วยวิธีซีกเลอร์-นิโคลส์ให้อัตราการพุ่งเกิน

เท่ากบั 28.57% โดยมีค่าเวลาเข้าที (Settling Time) ประมาณ 80 วินาที

กรณีควบคุมด้วยตัวควบคุมแบบพีไอทีปรับตัวควบคุมด้วยวิธีซีกเลอร์-

นิโคลส์ให้อัตราการพุ่งเกนิเท่ากบั 25.71% มีค่าเวลาเข้าทีประมาณ 120 

วินาทีและสุดทา้ยสาํหรับกรณีตัวควบคุมพีไอดีทีปรับค่าด้วยวิธี IMC ให้

อตัราการพุ่งเกนิเท่ากบั 11.4% โดยมีค่าเวลาเขา้ทีประมาณ 120 วินาที 

 

5. สรุปผลการทดสอบระบบ 

     จากการทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยชุดทดลองทีสร้างขึนพบว่า

สามารถใชง้านไดง่้ายและมีการแสดงผลทีสวยงามอีกทงัง่ายในการเปลียน

ค่าพารามิเตอร์ตัวควบคุม    ดังนันจึงเหมาะสมกบัการใช้งานเพือการ

เรียนรู้การปรับค่าพารามิเตอร์ตัวควบคุมแบบพีไอดีรวมไปถึงการเรียนรู้

การออกแบบตัวควบคุมพีไอดีด้วยวิธีการอืนๆเช่นวิธีการออกแบบเชิง

ความถี และการออกแบบดว้ยวิธีเส้นทางเดินราก เป็นตน้  
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บทคดัย่อ 
ในประเทศไทยก่อนท่ีจะท ำกำรส่งออกหรือท ำกำรขำยผลไม้ 

เช่น ทุเรียน หรือ  แตงโม ต้องมีกระบวนกำรในกำรตรวจสอบคุณภำพ
ก่อน หน่ึงในวิธีกำรตรวจสอบท่ีนิยมกันคือกำรเคำะท่ีเกิดจำกภูมิปัญญำ
ท้องถ่ินของชำวไทย ซ่ึงวิธีกำรนีส้ำมำรถตรวจสอบว่ำผลไม้ดิบหรือสุกได้ 
อย่ำงไรก็ตำมวิธีกำรนี้จะต้องใช้บุคคลท่ีมีประสบกำรณ์และมีควำม
เช่ียวชำญ ดังน้ันกำรศึกษนีจึ้งเสนอวิธีกำรแบบไม่ท ำลำยอย่ำงง่ำย โดยใช้
กำรวิเครำะห์เสียงเคำะ ในกำรทดลองนีใ้ช้กับแตงโม(สำยพันธ์ุกินรี) ใน
บทควำมนีจ้ะท ำกำรศึกษำและวิเครำะห์ระดับควำมสุกดิบของแตงโม โดย
กำรใช้โมโครโฟนเพ่ือรับเสียงจำกกำรเคำะเพ่ือหำต้นแบบเสียง หลังจำก
น้ันจึงน ำต้นแบบเสียงมำวิเครำะห์โดยกำรน ำเทคนิคของกำรแปลงฟูเรียร์
แบบเร็ว (Fast Fourier Transform: FFT) เพ่ือหำช่วงควำมถ่ีท่ีตอบสนองมี
สูงสุด  F max ของสเปกตรัมแถบควำมถ่ีทุกช่วง ในกำรทดลองใช้แตงโม
กินรีท้ังหมด 200 ลูก น ำ้หนักระหว่ำง 2 – 4 กิโลกรัม เพ่ือน ำมำวิเคำะห์
เสียงด้วยฟังก์ชันมวลควำมน่ำจะเป็น (Probability density function: PDF) 
และวิธีหำค่ำตัดสินใจท่ีเหมำะสมด้วยทฤษฎีกำรตัดสินใจแบบเบยส์ 
(Bayesian decision theory)  จำกกำรทดลองพบว่ำช่วงโดเมนควำมถ่ีท่ึเป็น
ค่ำกำรตัดสินใจท่ีเหมำะสมของแตงโมดิบ คือช่วงควำมถ่ีท่ี F max   เท่ำกับ 
32 เฮิร์ซ เป็นค่ำกำรตัดสินใจท่ีเหมำะสมของแตงโมสุกดิบ จำกกำรวัดค่ำ
ควำมถกูต้องโดยเฉล่ียรวมควำมถกูต้องท่ี 73.5%  โดยกำรแบ่งเป็นค่ำควำม
ถูกต้องของแตงโมดิบท่ี 77 % และค่ำควำมถูกต้องของแตงโมสุกท่ี 70 % 
ค ำส ำคัญ: เสียงเคำะ, ผลไม้, ควำมสุก, แตงโมง, กำรตอบสนองควำมถ่ี 

Abstract 
In Thailand, before exporting or selling the fruits such as 

durian or watermelon, checking process to determine its maturity must 
be required. The tapping method is a popular way due to it is a 
traditional knowledge of Thai people for long time, this method can be 
able to check whether the fruit is maturity or immaturity. However, this 
method requires more experiences and only experts can do. Therefore, 
this study proposes a simple non-destructive method by using tapping 
sound analysis for determining maturity stage of watermelon ("Kinari" 
species). The tapping sound was digitally recorded through microphone 
by sampling rate of 44,100 Hz with 16-bit resolution. In our experiment, 

we collected 200 Kinari watermelons their weight 2-4 kg. for tapping 
and analyzing. Then, the signal processing technique on frequency 
domain, i.e., Fast Fourier Transform (FFT), has been applied to 
determine peak, F max of spectral magnitude. To determine the optimal 
threshold, we propose two approaches, i.e., probability density function 
(PDF) and Bayesian decision theory. The experimental results shown 
that the optimal decision value:  F max = 32 Hz to be suggested as a hard 
threshold. By applying this threshold, the obtained accuracy rate of 70% 
and 77% for mature and immature Kinari watermelons, respectively. 

Keywords: Tapping sound, Fruit, Maturity, Ripeness, Watermelon, 
Frequency response 

1. บทน า 
ปัจจุบนัแตงโมสดเป็นผลไมท่ี้ขายในประเทศไทยและส่งออก

ไปขายยงัต่างประเทศชนิดหน่ึงท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศไทย จากสถิติ
การส่งออก  ปี พ.ศ 2553  มีมูลค่าการส่งออก 3,220 ลา้นบาท  ปี พ.ศ 2554  
มีมูลค่าการส่งออก 2,554 ลา้นบาท ปี พ.ศ. 2555 มีมูลค่าการส่งออก 2,134  
ลา้นบาท (สถิติสินคา้การเกษตรไทยกบัต่างประเทศ,ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ) จะเห็นไดว้า่แตงโมเป็นสินคา้การเกษตรท่ีมีการส่งออกลดลง
เร่ือยๆ สาเหตุเกิดจากสินคา้ไม่มีคุณภาพและไม่มีมาตรฐานรองรับ ดงันั้น
ทางส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จึงก าหนดมาตราฐานแตงโมเพ่ือพฒันาคุณภาพและความ
ปลอดภยั เพ่ือสร้างความเช่ือถือให้เป็นท่ียอมรับทั้งในประเทศและการคา้
ระหว่างประเทศ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงาน
ทัว่ไป  เล่ม 129 ตอนพิเศษ 173  ง วนัท่ี 16 พฤศจิกายน พุทธศกัราช 2555)  
อีกทั้งแตงโมเป็นสินคา้เกษตรท่ีประเทศไทยมีศกัยภาพในการผลิตมาก จึง
ตอ้งไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  แตงโมเป็นผลไมท่ี้ไม่สามารถมองเห็น
จากเปลือกภายนอกไดว้า่แก่หรือสุกแลว้  อยา่งเช่น มะม่วง ท่ีเปล่ียนเป็นสี
เหลืองเม่ือสุกแล้ว หรือผลไม้ชนิดอ่ืนๆ ดังนั้ นจึงเกิด วิธีท่ีใช้ในการ
ตรวจสอบแตงโมมีอยูห่ลายวิธีจึงจะสามารถเก็บผลหรือส่งขายสู่ผูบ้ริโภค
และตลาดไดโ้ดยวิธีท่ีใช้กนัทัว่ไปคือ การใช้วิธีการนบัจ านวนวนัเพ่ือเก็บ
ผลแตงโม  แต่บางคร้ังอาจมีความคลาดเคล่ือนตามสภาพอากาศท าให้
ความสุกของแตงโมผิดเพ้ียนไป หรือใช้วิธีในการสังเกตท่ีขั้วของผลแต่
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บางคร้ังผลแตงโมอาจจะเน่าหรือเป็นเ น้ือทราย ไม่ เหมาะกับการ
รับประทาน และอีกวิธีหน่ึงท่ีใช้ตรวจสอบคือการเคาะท่ีผลแตงโมเพ่ือฟัง
เสียงสะทอ้นกลบัหลงัจากนั้นจึงจะประมวลผลจากผูเ้คาะวา่แตงโมแก่หรือ
สุกพอดีหรือไม่ หรือเป็นเน้ือทรายการประมวลผลท่ีเกิดจากการสะสม
ประสบการณ์ เรียนรู้ ท  าซ ้ าอยูบ่่อยๆ ของชาวสวน ทั้งน้ีทั้งนั้นผูเ้คาะท่ีจะ
ท าการเคาะเพ่ือฟังเสียงไดจ้ะตอ้งอาศยัประสบการณ์และร่างกายพร้อมใน
การับฟังเสียงจึงจะไดผ้ลใกลเ้คียงความถูกตอ้งท่ีสุกพอดี  และบางคร้ังใน
ขณะท่ีท าการเคาะผลแตงโมนั้น อาจจะเกิดเสียงแทรกซ้อนท าให้ได้ยิน
เสียงผิดเพ้ียน ส่งผลให้การวิเคราะห์และการประมวลผลเกิดความ
ผิดพลาด และคาดเคล่ือนจากความเป็นจริงได ้

1.1 พืน้ฐานและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 
1.1.1 [8]กำรแปลงฟูเรียร์ แบบเร็ว (Fast Fourier transform) : เรียกยอ่ว่า 
FFT ซ่ึงจะท าให้การค านวณการแปลงฟูเรียร์เต็มหน่วย (Discrete Fourier 
Transform : DFT) ใช้การคูณจ านวนเชิงซ้อนเพียง NLog2N คร้ังเท่านั้น
หรือท าให้จ  านวนคร้ังในการคูณตวัเลขลดลงไปถึง N(Log2N) เท่า การ
แปลงฟาสฟูเรียร์แบบเร็วดงัสมการท่ี 1. จะมีการค านวณคล้ายกบัการ
แปลงฟเูรียร์เตม็หน่วย แต่การแปลง 
ฟาสฟเูรียร์แบบเร็วจะมีวิธีการในการจดัแบ่งขอ้มูล แลว้ท าการค านวณซ่ึง
จ านวนขอ้มูลท่ีใช้ในการค านวณจะตอ้งเป็นค่าสองยกก าลงั n หรือ (2n) 
โดยท่ี n เป็นจ านวนเต็มบวก และ x(n) คือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการยกตวัอยา่ง 
(sampling) ก  าหนดให้การแปลงฟาสฟูเรียร์แบบเร็วคือ X(k) ช่วยลดเวลา
ในการค านวณดงัน้ี 

เม่ือ  k=0,1,…N-1            (1) 

 

 
เม่ือ k=1,2,…N             (2)                                    

เม่ือท าการเล่ือนค่า n ไปหน่ึงค่าโดยเร่ิมท่ี n = 1 จะมีผลลพัธ์เป็นดงัสมการ
ท่ี 2 ในการทดลองน้ีก าหนดให้ N = 4,096 จุด 

1.1.3 [2][3]กำรตรวจวัดควำมสุกของผลไม้ : พบว่ามีวิธีการตรวจวดัความ
สุกของผลไมส้ามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มหลกั คือ 1) การตรวจวดัความสุก
ของผลไมแ้บบท าลาย คือ  การใช้แรงกดกา้น , การอบแห้งทางเคมี  2) การ
ตรวจวดัความสุกของผลไมแ้บบไม่ท  าลาย คือ แบบไมโครเวฟ ,แบบอุลตร้า
โวนิกส์, แบบเสียง,แบบสั่นสะเทือน ,แบบจมูลอิเล็กทรอนกส์ ซ่ึงวิธีการ
ตรวจวดัแบบท าลายนั้นตอ้งผ่านกระบวนการท่ีท าให้ผลไม่เสียรูปทรงไป
จากเดิม เช่น การแกะ การกด การตดั เป็นตน้ วิธีการน้ีไมส้ามารถน าผลไม่ท่ี
ผา่นการตรวจวดัความสุก  แล้วไปใช้ในการรับประทานหรือน าไปจ าหน่าย
ได้อีก จึงเกิดการใช้วิธีการตรวจวดัความสุกของผลไม่แบบไม่ท  าลายซ่ึง
วิธีการน้ี จะไม่ท าให้ผลไม่ท่ีผ่านการตรวจวดัยงัคงสภาพรูปทรงเดิม เช่น 
การเคาะ การสัน่ การดม  และยงัมีการตรวจสอบความสุกของแตงโมโดยใช้
เทคนิคการประมวลผลภาพ(RGB)และระบบตรรกศาสตร์เพ่ือเปรียบเทียบ
และก าหนดระดับความสุกของแตงโม เป็นต้น ผลไม้ท่ีผ่านวิธีการน้ี 

สามารถน าไปรับประทานหรือจ าหน่ายได ้ ดงันั้นวิจยัน้ี จึงได้เลือกวิธีการ
ตรวจวดัแบบไม่ท  าลาย ดว้ยการประมวลผลแบบการเคาะเสียง  

1.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งของการพฒันาเทคนิควิธีการตรวจวดัระดบัความสุกดิบ
ของผลไมด้งัน้ี[6] S.Trirongjitmoah และคณะ ไดน้ าเสนอวิธีวดัความสุก
ของสัปปะรดดว้ยจมูลอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Nose ) วิธีน้ีตอ้งอาศยั
ห้องเก็บผลไมท่ี้เหมาะสมและมีการติดตั้งจมูกอิเล็กทรอนิกส์ไว ้แต่วิธีน้ี
ตอ้งใช้ระยะเวลาการประมวลผลนานเน่ืองจากต้องรอให้ผลไม้เปล่ียน
สภาวะสารเคมีเพ่ือเปล่ียนกล่ินระหว่างผลสุกและดิบ คุณ[4] M. 
Rabdullah และคณะไดศึ้กษาขอ้มูลของความสุกแตงโมเน้ือแดงจะก าหนด
โดยใชส้เป็กโตรมิเตอร์และสถิติแพค็เกจส าหรับสังคมศาสตร์(SPSS) โดย
การวดัความสัมพนัธ์ระหว่างร้อยละของการสะท้อนเพ่ือระบุข้อมูลท่ี
เ ก่ียวข้องจากความสุกแตงโมแต่ละระดับและความยาวคล่ืนแสงมี
ความสัมพนัธ์กัน คุณ[7] S.Kongrattanaprasert และคณะได้น าเสนอ
กระบวนการเพ่ือวดัความสุกของทุเรียนแบบไม่ท  าลายโดยใช้แรงสั่น
(vibration) ซ่ึงกระบวนการน้ีให้ค่าความแม่นย  าถึง 80-90% จะเห็นไดว้่า
เกิดความผิดพลาดได้ถึง20% อาจเน่ืองมาจากในการทดลองด้วยแรง สั่น
(vibration)  เกิดจากขั้วของทุเรียนอาจหักไปแต่ละพูของทุเรียนอาจไม่
สมบูรณ์  ในการทดลองไดท้  าการยงิเลเซอร์ดอบเปอร์(laser Doppler)  เกิด
จากร่องหนามของทุเรียนอาจแคบเกินไป[4] คุณ A. Terdwongwarakul 
และคณะไดน้ าเสนอวิธีการวดัความสุกของทุเรียนพนัธ์ุหมอนทองโดยใช้
ความถ่ีธรรมชาติ(Resonant Frequency) ดว้ยการใช้ไมเ้คาะบนผลทุเรียน 
ขณะพฒันาจากทุเรียนอ่อนจนกระทั้งแก่บนตน้ เพ่ือหา ความสัมพนัธ์
ระหว่างดชันีความถ่ีธรรมชาติ พบว่าทุเรียนท่ีมี อายเุท่ากนัแต่น ้ าหนกัเบา
จะให้ความถ่ีสูงกวา่ทุเรียนน ้าหนกัมากและทุเรียนเม่ือมีอายมุากข้ึนความถ่ี
ทางธรมชาติจะลดลงด้วย แต่ยงัตอ้งศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อความแก่
ของทุเรียนเพ่ิมข้ึนเช่น ฤดูกาล การดูแลสวน เป็นตน้[1] คุณ S. Saimek 
และคณะได้น าเสนอการศึกษาการวดัความสุกของทุเรียนพนัธ์ชะนีด้วย
สัญญาเสียงเคาะโดยใช้สัญญาการสั่นสะเทือนของเสียงเปล่ียนเป็น
สญัญานไฟฟ้า ซ่ึงรับมาจากไมโครโฟนเสียงท่ีเกิดจากการเคาะทุเรียนนั้น
จะมีความสัมพนัธ์ุกบัระยะเวลาหลงัการเก็บเก่ียว เม่ือจ านวนวนัหลงัการ
เก็บเก่ียวเพ่ิมมากข้ึน ความถ่ีของสัญญาณเสียงก็จะลดลง เน่ืองมาจากเกิด
ช่องว่างระหว่างเน้ือทุเรียนและเปลือกมากข้ึน ความหนาแน่นของทุเรียน
ลดลง [2,3] คุณ ธีรพล ผลิตวานนท์ และคณะไดน้ าเสนอวิธีการตรวจวดั
ระดับความสุกดิบของผลไม้แบบไม่ท  าลายด้วยการประมวลผล
สัญญาณเสียงเคาะ ดว้ยการสร้างเคร่ืองเคาะท่ีสามารถก าหนดขนาดของ
แรงในการเคาะและต าแหน่งในการเคาะคงท่ี พบว่า เคร่ืองสามารถแยก
ระดบัความสุกของผลไมท้ั้งสองประเภท ทั้งทุเรียนและสับปะรดโดยผล
ความถูกต้องเฉล่ีย 86.4 เปอร์เซ็นต์ แต่เคร่ืองจะต้องใช้ผลไม้ท่ีมีขั้ ว
แข็งแรง คุณสโรช ไทรเมฆ และคณะ ได้น าเสนอการวิเคราะห์ความสุก
ของทุเรียนโดยใช้ฟาสฟูเรียร์ทรานฟอร์ม พบว่าแนวโน้มความถ่ีของเสียง
ทุเรียนลดลงตามระยะเวลาหลงัเก็บเก่ียวแต่ปัญหาท่ีพบคือสัญญาณเสียงท่ี
บนัทึกของทุเรียนดิบมีค่าน้อยมากเม่ือเท่ียบกบัค่าของสัญญารบกวนและ
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การก าจดัสญัญาณรบกวนท าไดเ้พียงระดบัหน่ึงเพ่ือป้องกนัความผิดเพ้ียน
ของสญัญาน  

3. วธีิทีน่ าเสนอ 
ในบทความน้ีจะน าเสนอวิธีการตรวจสอบระดบัความสุกดิบของแตงโม
แบบไม่ท  าลายคือวิธีการเคาะท่ีผลแตงโม ซ่ึงเป็นวิธีทีมาจากความรู้
ทอ้งถ่ินสืบทอดกนัมานานและเก็บตน้แบบเสียงมา วิเคราะห์หาความถ่ี
สูงสุด เพ่ือหาช่วงของความถ่ีโดเมน โดยน าทฤษฏีการแปลงฟาสฟเูรียร์ 
แบบเร็ว(FFT)และใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ เขา้มาช่วยประมวลผล โดยจะ
แบ่งวิธีการ เป็น 2 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
3.1 ขั้นตอนวธิีการเกบ็เสียง 

 
รูปที่ 1.  แผนภาพองคป์ระกอบวิธีบนัทึกเสียง 

 
ขั้นตอนวิธีการและอุปกรณ์ในการเก็บเสียงเคาะแตงโม มีดงัน้ี 

หมายเลข 1 คือแตงโม ในการทดลองน้ีใช้แตงโมพนัธุ์กินรี 
น ้ าหนกัขนาด  2 - 4 kg. คละน ้ าหนกักนั แตงโมดิบจ านวน 100 ลูก 
(แตงโมดิบในการวิจยัน้ีคือการเก็บลูกท่ียงัไม่แก่จดัแต่ลกัษณะภายนอกมี
ผลโต น ้ าหนัก ไดเ้ม่ือผ่าผลแตงโม จะพบเน้ือสีชมพูอ่อนและเม็ดสีขาว) 
และแตงโมสุกจ านวน 100 ลูก เพ่ือน ามาทดลองเก็บเสียงเคาะ   หมายเลข 
2 คือ คอนเดนเซอร์ไมโครโฟน และหมายเลข 3 คือ ความห่างระหว่าง
แตงโมและคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนใช้ระยะห่าง 1 เซ็นติเมตร หมายเลข 
4 และหมายเลข 5 คือ ไม้ส าหรับเคาะแตงโมมีขนาดความยาว 50 
เซ็นติเมตร ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 10 มม. และ ใชเ้ทปพนัสายไฟพนัปลาย 
70 รอบ  หมายเลข 6 คือ ระยะห่างระหว่างไมก้บัต าแหน่งในการเคาะคือ
หมายเลข 7 ในลักษณะการเคาะคือก่อนจะท าการเคาะใช้วิธีการเทียบ
ระหว่างไมเ้คาะในแนวนอนขนานกบัต าแหน่งการเคาะท่ี 90 องศา เม่ือ
ตอ้งการเคาะให้เฉียงไมเ้คาะไป 75 องศา จึงท าการเคาะได ้ หมายเลข 8 คือ
เคร่ืองบนัทึกเสียง ยี่ห้อ Profressional   หมายเลข 9 คือ ขั้นตอนการ
ประมวลผลข้อมูลเสียง  ดังรูปท่ี 2. ท าการประมวลผลด้วยโปรแกรม 
MATLAB R2010B 

 
 
 

 

3.2 ขั้นตอนการประมวลผลเสียง 

Input file(*.wav)

Zero Mean

Normalization

Detection

FFT 

Output = Fmax
 

รูปที ่2. กระบวนการประมวลขอ้มูลเสียง 

จาก รูปท่ี 2. เป็นกระบวนการประมวลผลขอ้มูล แบ่งออกเป็นทั้งหมด 6 
ขั้นตอนดั้งน้ี 
1. Input file (*.wav): คือการน าไฟล์เสียงท่ีเกิดจากการบนัทึกเสียงเคาะ
จากแตงโมเก็บเป็นไฟล ์นามสกุล.wav  
2. Zero Mean : คือการน าสญัญาเสียงทีไดม้าปรับค่าแกนกลางให้เป็นศูนย ์
3. Normalization : คือการท าให้เสียงมีรูปแบบเป็นบรรทดัฐานให้มีค่าอยู่
ระหว่าง -1.0 ถึง 1.0  เพ่ือให้สัญญาณเสียงเคาะแต่ละคร้ังมีลกัษณะของ
สญัญาณอยูใ่นช่วงท่ีก าหนดเสมอดงั รูปท่ี 3. 
4. Detection : คือการหาค่าพลงัของเสียงและแยกพลงังานของสญัญาเสียง
เคาะโดยการเลือกตดัเสียงเคาะเฉพาะช่วงท่ีสนใจโดยนบัจากค่าตดัสินใจท่ี 
0.1 ไปทั้งหมด 4,096 จุด หรือ 212 
5. Fast Fourier Transform : FFT คือ การน าเสียงท่ีผา่นการตดัสินใจแลว้
มาแปลงโดยใชท้ฤษฏีแบบฟาสฟเูรียยแ์บบเร็วเพ่ือหาช่วงความถ่ีสูงสุดดงั
รูปท่ี 4. 

4.  ผลการทดลอง 
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รูปที ่3. แสดงสญัญาเสียงเคาะผ่านการตดัสินใจ ท่ี 4,096 จุด 
 จากรูปท่ี 3 คือสัญญาณเสียงเคาะท่ีผ่านการตดัสินใจท่ี 4,096 จุด โดย
สัญญาณเสียงสีแดงคือแตงโมดิบและสัญญาณเสียงสีน ้ าเงินคือแตงโมสุก 
พบว่าลักษณะคล่ืนสัญญาณเสียงของแตงโมดิบจะมีคล่ืนสัญญาเสียงถ่ี
มากกวา่คล่ืนสญัญาเสียงของแตงโมสุกบ่งบอกถึงความหนาแน่นของเสียง 
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รูปที ่4. แสดงสเปกตรัมความถ่ีระหวา่งแตงโมดิบ(ภาพบน)และ
แตงโมสุก(ภาพล่าง) 

จากรูปท่ี 4 เป็นความถ่ีเสียงเคาะท่ีแปลงโดยใช ้FFT  เพ่ือหาค่าความถ่ี      
F maxของแตงโมดิบและแตงโมสุก ของแตงโมสุกและแตงโมดิบ ซ่ึงในวิจยั
น้ีจะใชค้วามถ่ีสูงสุดหลกัคือ Fmax ดงั รูปท่ี 4. จากนั้นน า f max ท่ีได ้มา
วิเคราะห์ดว้ยฟังกช์นัมวลความน่าจะเป็น (Probability density function: 
PDF) และวิธีหาค่าตดัสินใจท่ีเหมาะสมดว้ยทฤษฎีการตดัสินใจแบบเบยส์ 
(Bayesian decision theory) 

10 20 30 40 50 60 70
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Frequency [Hz]

P
r
o
b
a
b
il
it
y

 

 

Mature
Immature
PDF of mature
PDF of immature

f
T
 = 32 Hz

 

รูปท่ี 5. แสดงกราฟการกระจายความน่าจะเป็นของความถ่ี F max และค่า
ตดัสินใจท่ีไดจ้ากทฤษฏีแบบเบยส์ 

จากรูปท่ี 5 เป็นการทดลองพอร์ตค่าความถ่ีเสียง  F max ของเสียงท่ีบนัทึก
จากแตงโมดิบ 100 เสียงและแตงโมสุก 100 เสียงโดยมีขนาดน ้ าหนกั 2-4 
กิโลกรัม พบว่าความถ่ีท่ีเลือกให้เป็นค่าตดัสินใจท่ีเหมาะสมของแตงโม
ดิบสุก ความถ่ีอยูท่ี่ F max   เท่ากบั 32 เฮิร์ซ 
 
ตารางที่ 1. ตารางผลการทดลอง 

ลกัษณะของแตงโม ความถูกตอ้ง(%) 
แตงโมดิบ 77 % 
แตงโมสุก 70 % 
เฉล่ีย 73.5 % 

จากตารางรายงานพบการวดัค่าความถูกตอ้งโดยเฉล่ียรวมท่ี 73.5 % 
จากผลแตงโมสุกดิบทั้งหมด 200 ลูกท่ีน ามาทดลองตั้งแต่   2 - 4 กิโลกรัม
คละน ้าหนกักนั   ปัจจยัท่ีท  าให้เปอร์เซ็นความถูกตอ้งมีความคลาดเคล่ือน
นั้นพบว่าเกิดข้ึนในลกัษณะแตงโมสุก หรือดิบไม่เท่ากนั สาเหตุอาจเกิด

จากฤดูกาลซ่ึงจะส่งผลให้เกิดโรค หรือการดูแลของชาวสวนและเกิดจาก
สญัญาณเสียงรบกวนระหวา่งเคาะเก็บเสียงและในลกัษณะท่ีผลแตงโมไม่
เป็นทรงกลมหรือยาวรีสมบูรณ์ดี เบ้ียวบา้ง ต  าแหน่งท่ีเคาะ และแรงเคาะท่ี
ไม่คงท่ีจึงเป็นสาเหตุส าคญัในการเกิดสัญญาณเสียงท่ีไม่ชดัเจน จึงสังเกต
ไดว้า่แม่คา้ขายแตงโมจะเคาะจนไดรั้บฟังเสียงท่ีชดัเจนท่ีสุดรวมถึงการดูท่ี
ลายของแตงโมดว้ยแลว้จึงพิจารณาถึงความสุกไดใ้กลเ้คียงท่ีสุด 

5.  สรุป 

งานวิจยัน้ีพบว่าค่าของโดเมนความถ่ีเสียงของแตงโมดิบและแตงโมสุก
หลงัเก็บเก่ียว  ดว้ยการประมวลผลสัญญาณเสียงเคาะ เพ่ือน าไปใช้ในการ
เป็นตน้แบบเสียงของลกัษณะแตงโมดิบสุก โดยการน าเทคนิค FFT และ
PDF รวมถึงน าวิธีหาค่าตดัสินใจท่ีเหมาะสมดว้ยทฤษฎีการตดัสินใจแบบ
เบยส์เขา้มาช่วย พบว่า การวดัค่าเฉล่ียความถูกตอ้งของแตงโมสุกดิบอยูท่ี่ 
73.5 %  แบ่งย่อยเป็นค่าความถูกตอ้งของแตงโมดิบท่ี 77 % และ ค่า
ความถูกตอ้งของแตงโมสุกท่ี 70 %  ขอ้เสนอแนะ ควรสร้างเคร่ืองในการ
เคาะผลแตงโม เพ่ือเพ่ิมความแม่นย  าในการเคาะและแรงท่ีใช้ในการเคาะ
ผลแตงโม รวมถึงการประมวลผลด้วยภาพเพ่ือน าไปวิเคราะห์ลายของ
แตงโม และควรแยกประเภทของลกัษณะของแตงโมให้มากข้ึนเช่น ก่ึงสุก
ก่ึงดิบ สุกพอดี สุกแต่ไส้ร่ม เป็นตน้  
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บทคดัย่อ 
เกษตรกรผู้ปลูกมันส ำปะหลังบำงส่วนไม่สำมำรถจ ำแนกได้ว่ำโรคท่ี

เกิดกับมันส ำปะหลังน้ันเกิดจำกสำเหตุใด ท ำให้บำงคร้ังเกษตรกรเลือก
วิธีกำรป้องกันและก ำจัดผิดวิธี  งำนวิจัยนีไ้ด้พัฒนำระบบวินิจฉัยโรคมัน
ส ำปะหลังผ่ำนอินเตอร์เนต็  ระบบวินิจฉัยโรคดังกล่ำวประกอบด้วย กล้อง
จุลทรรศน์ส ำหรับใช้กับโทรศัพท์มือถือ โปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ
ส ำหรับใช้เป็นคู่มือในกำรถ่ำยภำพ และเวบ็ไซต์ของผู้ เช่ียวชำญส ำหรับให้
ผู้ เ ช่ียวชำญใช้ในกำรรับข้อมูลจำกเกษตรกร กล้องจุลทรรศน์บน
โทรศัพท์มือถือมีอัตรำกำรขยำยภำพสูงกว่ำกล้องในโทรศัพท์ เหมำะ
ส ำหรับกำรถ่ำยภำพร่องรอยของโรคบนใบพืช หรือกำรถ่ำยสปอร์ของเชื้อ
รำได้  โปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือพัฒนำขึน้บนระบบปฏิบัติกำรแอน
ดรอย์ ท ำหน้ำท่ีเป็นคู่มือส ำหรับเกษตรกรเพ่ือให้ถ่ำยภำพล ำต้น ใบ 
ร่องรอยของโรคบนใบ หรือสปอร์ของเชื้อรำ ตำมขั้นตอนท่ีผู้ เช่ียวชำญ
ก ำหนด รวมท้ังท ำหน้ำท่ีส่งข้อมูลต่ำง  ไปยังเว็บไซต์ของผู้ เช่ียวชำญท่ี
ก ำหนดไว้แล้ว เวบ็ไซต์ของผู้ เช่ียวชำญมีลักษณะคล้ำยเวบ็บอร์ดท่ีช่วยให้
ผู้ เช่ียวชำญสำมำรถดึงข้อมูลท่ีส่งมำจำกเกษตรกรได้ง่ำย สำมำรถตอบกลับ
ผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำรต่ำง  รวมท้ังเปิดโอกำสให้เกษตรกรตั้งค ำถำม 
เพ่ือขอค ำแนะน ำในกำรแก้ไขปัญหำ  ระบบวินิจฉัยโรคผ่ำนอินเทอร์เนต็นี้
คำดว่ำจะช่วยให้เกษตรกรมีช่องทำงติดต่อส่ือสำรกับผู้เช่ียวชำญได้สะดวก
และรวดเร็วขึน้ ท้ังยงัสำมำรถปรับใช้งำนกับโรคพืชอ่ืน  ได้ 

1. บทน า 

มนัส าปะหลงัเป็นพืชเศรษฐกิจหลกัท่ีส าคญัของประเทศไทย มีพ้ืนท่ี
ปลูกทัว่ประเทศ 7-8 ล้านไร่ ผลผลิต 20-30 ล้านต้น/ปี [1]  ผลผลิตมัน
ส าปะหลงัประมาณ 50% ถูกแปรรูปเป็นมนัเส้นและมนัอดัเม็ด ซ่ึงส่วน
ใหญ่จะส่งออกไปจ าหน่ายในต่างประเทศ สร้างรายไดป้ระมาณ 4-50,000 
ลา้นบาท ประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตและส่งออกผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงัมาก
ท่ีสุดในโลก [1]  ผลผลิตมนัส าปะหลงัส่วนท่ีเหลือจะน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบ
ในอุตสาหกรรมหมกั อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมอาหาร เป็น
ตน้ รวมทั้งอุตสาหกรรมพลงังาน และไบโอพลาสติก [2] 

มนัส าปะหลงัเป็นพืชท่ีปลูกง่าย ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนและแห้ง
แล้ง แต่ไม่ทนต่อสภาพอากาศท่ีช้ืนหรือท่ีมีน ้ าท่วมขงั เม่ือปลูกในสภาพ
อากาศท่ีช้ืนส่งผลให้เกิดโรคกบัมนัส าปะหลงัได้ง่าย โรคท่ีส าคญัได้แก่ 
โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose) ซ่ึงเกิดจากเช้ือรา โรคใบไหม ้(Cassava 

bacterial blight) ซ่ึงเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย รวมทั้งแมลงศตัรูพืช เช่น เพล้ีย
แป้ง ไรแดง เป็นตน้   

เกษตรกรบางส่วน มกัจะไม่สามารถระบุชนิดของโรคได ้แต่จะเขา้ใจ
โดยทัว่ไปว่าโรคมนัส าปะหลงัเกิดจากเช้ือรา จึงแกไ้ขโดยการพ่นยาก าจดั
เช้ือรา ซ่ึงบางคร้ังอาจไม่ไดผ้ล เช่น ถ้ามนัส าปะหลงัเป็นโรคใบไหม ้ซ่ึง
เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย จะไม่สามารถก าจดัโดยการพ่นยาฆ่าเช้ือราได ้เป็น
ตน้  การให้ความรู้ท่ีถูกตอ้งกบัเกษตรกร จะช่วยให้เกษตรกรใช้วิธีการใน
การป้องกนัและก าจดัได้ถูกตอ้งและเหมาะสม ช่วยลดรายจ่าย และรักษา
ผลผลิตไวไ้ด ้อยา่งไรก็ตาม เกษตรกรมีช่องทางจ ากดัในการหาความรู้หรือ
การขอค าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญ  การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจะท าให้
เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้และขอค าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญ
สาขาต่างๆ ไดง่้ายและสะดวก น่าจะช่วยแกไ้ขปัญหาดงักล่าวได ้

งานวิจยัน้ีไดพ้ฒันาระบบวินิจฉัยโรคมนัส าปะหลงัผ่านอินเทอร์เน็ต  
ซ่ึงเป็นแนวทางหน่ึงในการเช่ือมโยงเกษตรกรกับผู ้เ ช่ียวชาญ ระบบ
วินิจฉัยโรคดังกล่าวประกอบด้วย กล้องจุลทรรศน์ส าหรับใช้กับ
โทรศพัทมื์อถือ โปรแกรมบนโทรศพัท์มือถือส าหรับใช้เป็นคู่มือในการ
ถ่ายภาพ และเว็บไซตข์องผูเ้ช่ียวชาญส าหรับให้ผูเ้ช่ียวชาญใช้ในการรับ
ขอ้มูลจากเกษตรกร  

รูปท่ี 1 แสดงหลกัการและแนวคิดพ้ืนฐานของระบบวินิจฉัยโรคผ่าน
อินเทอร์เน็ต  เกษตรกรสามารถใช้โปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ ท่ี
พฒันาข้ึนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์  ท  าหน้าท่ีเป็นคู่มือส าหรับ
เกษตรกรเพ่ือให้ถ่ายภาพล าตน้ ใบ ร่องรอยของโรคบนใบ หรือสปอร์ของ
เช้ือรา ตามขั้นตอนท่ีผูเ้ช่ียวชาญก าหนด รวมทั้งท  าหน้าท่ีส่งขอ้มูลต่างๆ 
ไปยงัเว็บไซต์ของผูเ้ช่ียวชาญท่ีก าหนดไวแ้ล้ว และใช้กล้องจุลทรรศน์
ส าหรับใชก้บัโทรศพัทมื์อถือถ่ายรูปท่ีตอ้งการอตัราการขยายภาพสูง ซ่ึงจะ
ช่วยให้จ  าแนกว่าโรคเกิดจากเช้ือราหรือเช้ือแบคทีเรียท าได้ง่ายข้ึน ส่วน
เว็บไซต์ของผูเ้ช่ียวชาญมีลกัษณะคล้ายเว็บบอร์ด ท่ีช่วยให้ผูเ้ช่ียวชาญ
สามารถดึงขอ้มูลท่ีส่งมาจากเกษตรกรไดง่้าย สามารถตอบกลบัผ่านช่อง
ทางการส่ือสารต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เกษตรกรตั้งค  าถาม เพ่ือขอ
ค าแนะน าในการแกไ้ขปัญหา   

บทความน้ีอธิบายการออกแบบอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ของระบบ
วินิจฉัยโรคผ่านอินเทอร์เน็ต  ซ่ึงประกอบดว้ยการออกออกแบบและวิธี
สร้างกล้องจุลทรรศน์บนโทรศัพท์มือถือ การพัฒนาโปรแกรมบน
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โทรศพัท์มือถือ ส าหรับเป็นคู่มือของเกษตรกร และการพฒันา  ระบบ
วินิจฉัยโรคผ่านอินเทอร์เน็ตน้ีคาดว่าจะช่วยให้เกษตรกรมีช่องทาง
ติดต่อส่ือสารกบัผูเ้ช่ียวชาญไดส้ะดวกและรวดเร็วข้ึน ทั้งยงัสามารถปรับ
ใชง้านกบัโรคพืชอ่ืนๆ ได ้

 
รูปท่ี 1. หลกัการของระบบวินิจฉัยโรคมนัส าปะหลงัผา่นอินเตอร์เน็ต 

2. การออกแบบกล้องจุลทรรศน์บนโทรศัพท์มอืถือ 

 อุปกรณ์หลกั ในการสร้างกลอ้งจุลทรรศน์บนโทรศพัทมื์อถือ
ประกอบดว้ย โทรศพัทมื์อถือท่ีสามารถถ่ายรูปได ้ เลนส์ใกลว้ตัถุ 
(Objective lens) อุปกรณ์ยดึจบัเลนส์เขา้กบักบัโทรศพัทมื์อถือ และ
แหล่งก าเนิดแสง ในกรณีท่ีกลอ้งมีอตัราการขยายภาพสูง อาจจ าเป็นตอ้งใช้
ฐานปรับระยะโฟกสั  

 กลอ้งจุลทรรศน์บนโทรศพัทมื์อถือท่ีสร้างข้ึนน้ีใชเ้ลนส์นูน 1 ช้ิน ท า
หนา้ท่ีเป็นเลนส์ใกลว้ตัถุหรือเลนส์ออปเจคทีฟ รูปท่ี 2 แสดงหลกัการ
ท างานและการจดัอุปกรณ์เชิงแสง ก าหนดให้เลนส์ออปเจคทีฟมีความยาว
โฟกสัเท่ากบั fo และเลนส์ในกลอ้งโทรศพัทมื์อถือมีความยาวโฟกสัเท่ากบั 
fc เม่ือวตัถุอยูใ่นต าแหน่งของจุดโฟกสัของเลนส์ออปเจคทีฟ ส่งผลให้ภาพ
ของวตัถุนั้นอยูใ่นต าแหน่งของกลอ้งซีมอส (CMOS) ของโทรศพัทพ์อดี 
ซ่ึงก าลงัขยายภาพ (Lateral magnification, m) เท่ากบั [3] 
 

 𝑚 =  −
𝑓𝑐

𝑓0
 (1) 

 

 

รูปท่ี 2. การจดัอุปกรณ์เชิงแสงส าหรับการประดิษฐ์กลอ้งจุลทรรศน์บน
โทรศพัทมื์อถือ 

เลนส์ท่ีติดมากบัโทรศพัทจ์ะมีความยาวโฟกสั (fc) อยูใ่นช่วง 3-5 mm  
เช่น กลอ้งในโทรศพัท ์iPhone 4S มีความยาวโฟกสั(fc) = 4.25 mm  เป็นตน้ 

เลนส์ท่ีใชใ้นการสร้างกลอ้งจุลทรรศน์ประกอบดว้ย เลนส์ทรงกลม 
(Ball lens) ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 3 mm เลนส์ท่ีแกะจากเลเซอร์พอยตเ์ตอร์ 
ความยาวโฟกสัประมาณ 6 mm และเลนส์นูนความยาวโฟกสัเท่ากบั 10 
mm ส าหรับเลนส์ทรงกลมนั้น ความยาวโฟกสัของเลนส์ค านวณไดจ้าก
สมการ [4] 

 𝑓 =  
𝑛𝐷

4(𝑛−1)
 (2) 

 
เม่ือ n คือค่าดัชนีหักเหของวัสดุท่ีใช้ท  าเลนส์ (n = 1.517) และ D คือ 
เส้นผา่ศูนยก์ลางของเลนส์  ส าหรับเลนส์ทรงกลมขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 3 
mm ความยาวโฟกสัค านวณจากสมการท่ี (2) เท่ากบั 2.2 mm  

เม่ือตอ้งการก าลังขยายภาพสูง จะตอ้งเลือกใช้เลนส์ออปเจคทีฟท่ีมี
ความยาวโฟกสัสั้น อย่างไรก็ตาม คุณภาพของภาพจากกล้องจุลทรรศน์
นั้นไม่ไดข้ึ้นกบัอตัราการขยายเพียงอยา่งเดียว แต่ข้ึนกบัคุณภาพของเลนส์
ดว้ย การใช้เลนส์ท่ีมีความคลาดต ่า (Aberration) อาจจะให้ไดภ้าพท่ีชดัเจน
กวา่ แมจ้ะมีอตัราการขยายต ่ากวา่ก็ตาม 

การสร้างกลอ้งและอุปกรณ์ยดึจบัเลนส์ใชเ้คร่ือง 3D printer และใช้
วสัดุเป็นพลาสติกชนิดเอบีเอส (Acrylonitrile-butadiene-styrene) เพราะมี
ความแขง็และเหนียว ทนทานต่อแรงกระแทก ส่วนการยดึกลอ้งจุลทรรศน์
เขา้กบัโทรศพัทมื์อถือใช ้2 วิธี  (รูปท่ี 3) คือ การยดึจบัโดยใชแ้ม่เหล็ก และ
การใชแ้ผน่ยางรองโทรศพัทมื์อถือในการยดึจบั  

 
รูปท่ี 3. วิธีการยดึจบักลอ้งจุลทรรศน์เขา้กบัโทรศพัทมื์อถือ โดยใชแ้ผน่
แม่เหลก็ (ก) หรือใชแ้ผน่ยางรอง (ข)  และ(ค) ภาพกลอ้งจุลทรรศน์เม่ือติด
กบัโทรศพัทมื์อถือ 

การยึดกล่องกล้องจุลทรรศน์บนโทรศพัท์มือถือด้วยแม่เหล็กนั้น 
เหมาะกบักลอ้งท่ีมีน ้าหนกันอ้ย โดยติดแผน่แม่เหล็กและแผน่เหล็กไวท่ี้ฝา
ด้านในของกล้องจุลทรรศน์และฝาด้านในของโทรศัพท์ ตามล าดับ         

ขอ้มูล/ปัญหา

วินิจฉยั/ค าแนะน า

เวบ็ไซต์ผ ูเ้ชี่ยวชาญ

 กลอ้งจุลทรรศน์บนโทรศพัท์มือถือ 
 โมบายแอ ปพลิเคชั่น
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ส าหรับกลอ้งจุลทรรศน์ท่ีมีน ้ าหนกัมาก จนแผ่นแม่เหล็กไม่สามารถยึดติด
ได ้สามารถใช้แผ่นยางรองยึดกลอ้งจุลทรรศน์กบัโทรศพัทมื์อถือได ้แผ่น
ยางรองน้ีนิยมใช้ติดโทรศพัทมื์อถือกบัผนงัหรือติดไวภ้ายในรถยนต ์แผ่น
ยางดงักล่าวมีคุณสมบติัท่ีเหนียวช่วยในการเกาะยึดได้ดี ขณะเดียวกนัก็
สามารถถอดแยกอุปกรณ์หรือติดกลบัเขา้ไปใหม่ไดง่้าย  

การถ่ายภาพโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์บนโทรศพัทแ์บบพกพา ในกรณีท่ี
ใชเ้ลนส์นูนท่ีมีความยาวโฟกสัอยูใ่นช่วง 4-10 mm จ าเป็นตอ้งมี
แหล่งก าเนิดแสง เน่ืองจากการถ่ายภาพตอ้งจดัให้กลอ้งจุลทรรศน์เขา้ใกล้
วตัถุ ส่งผลใหก้ล่องอุปกรณ์บงัแสง ท าให้ความเขม้แสงไม่เพียงพอต่อการ
ถ่ายภาพ งานวิจยัน้ีจึงไดอ้อกแบบแหล่งก าเนิดแสงโดยใชไ้ดโอดเปล่งแสง
(LED) ขนาดเล็ก โดยติดไวร้อบๆ เลนส์นูน ดงัรูปท่ี  4  ส าหรับกลอ้ง
จุลทรรศน์ท่ีใชเ้ลนส์ทรงกลมขนาด 3 mm  พบวา่การติดตั้งแหล่งก าเนิด
แสงไวท่ี้กลอ้งจุลทรรศน์ไม่สามารถท าได ้ เน่ืองจากระยะโฟกสัสั้นเกินไป  
อยา่งไรก็ตามกลอ้งจุลทรรศน์ท่ีใชเ้ลนส์ทรงกลม 3 mm เหมาะส าหรับใช้
กบัการถ่ายภาพแบบแสงทะลุผา่น ซ่ึงสามารถใชแ้สงจากแหล่งก าเนิดแสง
ท่ีอยูภ่ายนอกกลอ้งได ้

 
รูปท่ี 4. ต าแหน่งการวางแหล่งก าเนิดแสงไดโอดเปล่งแสงส าหรับกลอ้ง
จุลทรรศน์บนโทรศพัทมื์อถือ  

การถ่ายภาพโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์บนโทรศพัทมื์อถือ ท่ีใชเ้ลนส์ทรง
กลมขนาด 3 mm จ  าเป็นตอ้งมีฐานปรับระยะโฟกสั เน่ืองจากระยะความ
คมชดั (Depth of focus) สั้นมาก เม่ือมีการขยบัเพียงเล็กนอ้ย จะท าให้ภาพ
ท่ีถ่ายไดไ้ม่ชดัเจน  

3. การพฒันาโปรแกรมบนโทรศัพท์มอืถอื 

โปรแกรมบนโทรศพัทมื์อถือ มีหนา้ท่ีเป็นส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับสอนเกษตรกรถ่ายภาพ และส่งขอ้มูลไปยงัเวบ็ไซตข์องผูเ้ช่ียวชาญ 
พฒันาข้ึนบนระบบปฏิบติัการแอนดรอย ์ โดยหนา้จอหลกัของโปรแกรม
ประกอบดว้ย หนา้แรก หนา้สอนการถ่ายภาพพืช และหนา้การติดต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญโรคมนัส าปะหลงั  

หนา้สอนการถ่ายภาพประกอบดว้ยหน้าจอแสดงการถ่ายภาพ ตน้ ล า
ตน้ ใบ และสปอร์ของเช้ือรา ซ่ึงแต่ละหนา้จะมีปุ่ มให้คลิกเหมือนกนั โดยมี
หนา้จอแสดงตวัอยา่งภาพท่ีตอ้งการถ่าย พร้อมแสดงขอ้ความต่างๆ เพ่ือให้

ผูใ้ชท้  าตาม และหนา้จอยงัมีปุ่ มค  าสัง่ “Back” , “Next” ,  ,  
ซ่ึงหมายถึง “ยอ้นกลบัไป” “ไปหนา้ถดัไป” “เช่ือมโยงไปหนา้จอถ่ายภาพ” 
และ “เช่ือมโยงไปหนา้จอเก็บขอ้มูลภาพ” ตามล าดบั 

 

     (ก) (ข) 

รูปท่ี 5. (ก) หนา้แรกของโปรแกรม และ (ข) หนา้จอส าหรับสอนถ่ายภาพ 

4. การพฒันาเวบ็ไซต์ผู้เช่ียวชาญ 
 เว็บไซต์ท่ีออกแบบข้ึน มีลักษณะเป็นเว็บบอร์ดท่ีเปิดโอกาสให้
เกษตรกรสร้างค าถามต่างๆ เพ่ือขอ้ค  าแนะน า และวิธีการแกไ้ขปัญหาของ
โรคมนัส าปะหลังจากผูเ้ช่ียวชาญ ดงัรูปท่ี 6 โดยหน้าแรกของเว็บไซต์ 
แสดงรายการค าถามทั้งหมดท่ีเกษตรกรตั้งข้ึน ซ่ึงหนา้เวบ็น้ีมีการเช่ือมโยง
ไปยงัหน้าเว็บของการสร้างค าถาม และตอบค าถามหรือดูรายละเอียด
ขอ้มูลของค าถามนั้น ส าหรับการสร้างค าถามนั้นจ าเป็นตอ้งกรอกขอ้มูลท่ี
เก่ียวกับตัวผู ้ต ั้ งค  าถาม และข้อมูลการปลูกมันส าปะหลัง รวมถึงรูป
ภาพประกอบ ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีผูเ้ช่ียวชาญตอ้งใชป้ระกอบการวินิจฉัยโรค 
ผู ้เ ช่ียวชาญสามารถตอบค าถามของเกษตรกรได้จากหน้าเว็บแสดง
รายละเอียดของค าถาม ซ่ึงมีช่องส าหรับให้ผูเ้ช่ียวชาญตอบอยูด่า้นล่างของ
หนา้เวบ็ดงักล่าว 

 
รูปท่ี 6. หนา้เวบ็บอร์ดส าหรับตอบค าถามจากเกษตรกรโดยผูเ้ช่ียวชาญ  

5. การทดสอบการใช้งาน 

 การทดสอบอุปกรณ์และซอฟตแ์วร์ท่ีพฒันาข้ึนประกอบไปดว้ย การ
ทดสอบความสามารถในการวดัขนาด (Spatial resolution) การถ่ายภาพ
ของกลอ้งจุลทรรศน์บนโทรศพัทแ์บบพกพาท่ีสร้างข้ึน โดยใช ้ USAF 
1951 target (Edmund Optics)  การทดลองใชง้านโปรแกรมบน

หนา้แรกของเวบ็ส าหรับติดต่อผูเ้ช่ียวชาญ

หนา้แรกของเวบ็ส าหรับติดต่อผูเ้ช่ียวชาญ

หนา้เวบ็ส าหรับตั้งค าถาม

หนา้เวบ็ส าหรับตอบค าถาม ดา้นบนจะแสดงขอ้มูลมนัส าปะหลงั เมื่อเลื่อนหนา้เวบ็ลงมากจ็ะมีรูปแบบส าหรับตอบค าถาม( ) ( )

( ) ( )
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โทรศพัทมื์อถือ การส่งภาพจากโทรศพัทไ์ปยงัเวบ็ไซต ์ และการใชง้าน
เวบ็ไซต ์

 กลอ้งจุลทรรศน์บนโทรศพัทมื์อถือท่ีใชเ้ลนส์ทรงกลมขนาด 3 mm 
สามารถถ่ายภาพ Group 7 element 6 ของ Resolution target ไดช้ดัเจน หรือ
มีความสามารถในการวดัขนาดเท่ากบั 2.19 µm กลอ้งจุลทรรศน์น้ีสามารถ
ถ่ายภาพสปอร์ของเช้ือราบนใบมนัส าปะหลงัได ้ ดงัรูปท่ี 7 โดยไดภ้าพท่ี
ชดัเจนใกลเ้คียงกบัการถ่ายสปอร์ของเช้ือรา ซ่ึงถ่ายโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์
แบบตั้งโต ะท่ีใชเ้ลนส์ออปเจคทีฟ 10X  

 
                      (ก)                                                            (ข) 
รูปท่ี 7. สปอร์ของเช้ือราจากใบมนัส าปะหลงั (ก) ถ่ายดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์
แบบตั้งโต ะ เม่ือใชเ้ลนส์ออปเจคทีฟ 10X และ (ข) ถ่ายดว้ยจุลทรรศน์บน
โทรศพัทมื์อถือเม่ือใชเ้ลนส์ทรงกลมขนาด 3 mm  

 เม่ือทดสอบความสามารถในการวดัขนาด ของกลอ้งจุลทรรศน์บน
โทรศพัทท่ี์ใชเ้ลนส์จากเลเซอร์พอยตเ์ตอร์เป็นเลนส์ออปเจคทีฟ และเลนส์
นูนความยาวโฟกสั 10 mm พบวา่สามารถแยกภาพไดเ้ล็กท่ีสุด 6.96 µm  
และ 8.77 µm ตามล าดบั  กลอ้งจุลทรรศน์ท่ีใชเ้ลนส์ดงักล่าว เหมาะส าหรับ
การถ่ายภาพร่องรอยของโรคบนใบมนัส าปะหลงั  ซ่ึงจะไดภ้าพท่ีมีอตัรา
การขยายท่ีสูงข้ึน เม่ือเทียบกบัการถ่ายภาพโดยใชก้ลอ้งจากโทรศพัทเ์พียง
อยา่งเดียว   

 รูปท่ี 8 แสดงร่องรอยของโรคบนใบมนัส าปะหลงั ถ่ายรูปโดยใช้
กลอ้งจุลทรรศน์บนโทรศพัทมื์อถือท่ีใชเ้ลนส์นูน 10 mm   ซ่ึงภาพดงักล่าว
พบความแตกต่างระหวา่งร่องรอยของโรคท่ีเกิดจากเช้ือราและแบคทีเรีย 

 
  (ก) (ข) 
รูปท่ี 8. ร่องรอยของโรคบนใบพืชมนัส าปะหลงั เม่ือใชก้ลอ้งจุลทรรศน์
บนโทรศพัทมื์อถือท่ีใชเ้ลนส์นูนท่ีมีความยาวโฟกสั 10 mm (ก) สาเหตุ
น่าจะมาจากเช้ือรา และ (ข) สาเหตนุ่าจะมาจากเช้ือแบคทีเรีย    

การทดสอบโปรแกรมบนโทรศพัทมื์อถือ การส่งภาพไปยงัเวบ็ไซต์
ผูเ้ช่ียวชาญ และการทดสอบการใชง้านเวบ็ไซต ์ พบวา่สามารถใชง้านไดดี้ 
ขอ้จ ากดัอยา่งหน่ึงของระบบน้ีคือ การส่งขอ้มูลภาพไปยงัเวบ็ไซตข์อง
ผูเ้ช่ียวชาญ ผูส่้งจะตอ้งสามารถเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ตได ้

ระบบวินิจฉยัโรคมนัส าปะหลงัผา่นอินเทอร์เน็ต ท่ีพฒันาข้ึนน้ี 
เลือกใชม้นัส าปะหลงัเป็นตวัอยา่งการใชง้าน  ในอนาคตทีมวิจยัจะร่วมกบั
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาเทคโนโลยกีารเกษตรสาขาต่างๆ เพื่อสร้างระบบ
วินิจฉยัโรคพืชหรือสตัวท่ี์ส าคญัไวด้ว้ยกนั  ระบบดงักล่าวน่าจะท าให้
เกษตรกรขอค าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญสาขาต่างๆ ไดจ้ากแปลงปลูกหรือ
จากฟาร์ม โดยไม่ตอ้งเดินทางมาพบผูเ้ช่ียวชาญดว้ยตนเอง และน่าจะช่วย
พฒันาและส่งเสริมการเกษตรของประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

6. สรุป  

 ระบบวินิจฉยัโรคมนัส าปะหลงัผา่นอินเทอร์เน็ต ท่ีพฒันาข้ึน
ประกอบดว้ย กลอ้งจุลทรรศน์ส าหรับใชก้บัโทรศพัทมื์อถือส าหรับ
ถ่ายภาพร่องรอยของโรคบนใบพืช โปรแกรมบนโทรศพัทมื์อถือส าหรับ
ใชเ้ป็นคู่มือในการถ่ายภาพ และเวบ็ไซตข์องผูเ้ช่ียวชาญ ระบบวินิจฉยัโรค
ผา่นอินเทอร์เน็ตน้ีคาดวา่จะช่วยให้เกษตรกร มีช่องทางติดต่อส่ือสารกบั
ผูเ้ช่ียวชาญไดส้ะดวกและรวดเร็วข้ึน ทั้งยงัสามารถปรับใชง้านกบัโรคพืช
หรือโรคสตัวอ่ื์นๆ ไดห้ลากหลาย 

 การทดสอบอุปกรณ์และระบบสารสนเทศท่ีไดพ้ฒันาข้ึน ในเบ้ืองตน้
พบวา่ สามารถใชง้านไดจ้ริง อยา่งไรก็ตาม จ าเป็นตอ้งทดสอบการใชง้าน
จริงกบัเกษตรกรและทดสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือน าขอ้มูลมาปรับปรุง
แกไ้ขให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านต่อไป  

7. กติตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ณฐัธิญา เบือนสนัเทียะ อาจารยป์ระจ าสาขาวิชา
เทคโนโลยผีลิตพืช และคุณรุ่งทิพย ์  สงัขเ์ผือก สาขาวิชาเทคโนโลยกีาร
ผลิตพืช ส านกัวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ท่ี
ให้ขอ้มูลและค าแนะน าในการถ่ายภาพมนัส าปะหลงั รวมทั้งค  าแนะน าใน
การจดัท าเวบ็ไซต ์ ขอขอบคุณโครงการสร้างปัญญาวิทย ์ ผลิตนกัเทคโน 
(YSTP)  ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ ท่ี
สนบัสนุนทุนวิจยัส าหรับปริญญานิพนธ์ และทุนในการน าเสนอผลงาน
ตามสญัญาทุนเลขท่ี SP-๕๖-NT-๐๖  

เอกสารอ้างองิ 

[1] ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, “เอกสารภาวะเศรษฐกิจ ปี 2553 และ
แนวโนม้ ปี 2554”, http://www.oae.go.th 

[2] ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ, “ยทุธศาสตร์
การวิจยัและพฒันาอุตสาหกรรมมนัส าปะหลงัไทย 2545-2549 และ
โปรแกรมวิจยัและพฒันามนัส าปะหลงัภายใตแ้ผนกลยทุธ์วิจยัและ
พฒันา สวทช ระยะท่ี 2 2545-2549”, http://nstda.or.th/cpmo 

[3] F. L. Pedrotti, Pedrotti, Leno Matthew., Pedrotti, Leno S., 
Introduction to optics  3rd ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson 
Prentice Hall, 2007. 

[4] A. Al-Azzawi, Light and optics: principles and practices, Boca 
Raton: CRC/Taylor & Francis, 2007. 

Paper ID 1138

D204



บทความวจิยั –วชิาการ                                                                                         

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 6 การพฒันาเทคโนโลยเีพ่ือให้โลกมีสนัติสุข   

ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand  
 

วนัท่ี 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ภาคพายพั เชียงใหม่ 

ระบบแสดงข้อมูลและควบคุมโรงเรือนโดยผ่านระบบเครือข่ายเซนเซอร์แบบไร้สาย 

Monitoring System and Greenhouse Control via wireless sensor network  
 

สญัญา อุทธโยธา1,อรรถพล วิเวก,นพดล ทองเช้ือ และ ปริญญา นิรุตติวฒัน์  
1สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ภาคพายพั เชียงใหม่  

E-mail: sanya@rmutl.ac.th1 

 
บทคดัย่อ 

ระบบแสดงข้อมูลและควบคุมโรงเรือน โดยผ่านระบบเครือข่าย

เซนเซอร์แบบไร้สาย เป็นการศึกษาและ พัฒนาระบบแสดงข้อมูลและ

ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า โรงเรือนผ่านเวบ็ไซต์  โดย เครือข่ายแบบไร้สายแต่

ละโหนด ซ่ึงประกอบด้วยเซนเซอร์ตรวจจับเพ่ือวัดค่าอุณหภูมิ  มีโครงข่าย

เซนเซอร์แบบไร้สาย(Wireless Sensor Network )[1][2] เพ่ือเป็นตัวส่ือสาร

ระหว่างโหนดและส่งสัญญาณระยะไกลแบบไร้สาย ส่งข้อมูล เกบ็เข้า

ฐานข้อมูลท่ีคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  ซ่ึงสามารถแสดงผลและควบคุมอุปกรณ์

ไฟฟ้าโรงเรือนได้ท่ีเคร่ืองลูกข่ายผ่านระบบอินเตอร์เนต็ จากการทดลอง

ได้ทดสอบระยะห่างและมมุท่ีเหมาะสมระหว่างเซอร์ฟเวอร์ (Server) กับ 

ไคลเอนต์(Client) ผลการทดสอบได้มมุท่ีเหมะสมท่ี 0 องศา และระยะไม่

เกิน 400 เมตร การทดสอบวางตาํแหน่งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิได้ผลควรจะ

วางกระจายตลอดพืน้ท่ี และทดสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการรับส่ง

ระยะเวลาทุก1วินาทีและทุก 5วินาที ช่วงการทดสอบ 30 นาที ผลการ

ทดสอบการส่งทุก 5 วินาทีจะใช้กระแสน้อยกว่า 

Abstract 

The aim of this research to study for monitoring and controlled 

Greenhouse through wireless sensor networks via the internet  by web 

browser. The wireless sensor nodes consists of sensors to measured 

temperature. A wireless sensor network[1][2] to been a communication 

between the node and the wireless remote transmitter  to send the data to 

database server. The experiments tested the distance and angle between 

the server and client  test results corners manipulated at 0 degrees and 

less than 400 meters. On second tested for positioning equipment 

thermometers  the result should be laid scattered throughout the area. 

And last tested the electric current of the transportation every 1 second 

and every 5 seconds for 30 minutes. result   5 seconds to use less power 

than. 

Keywords: Wireless Sensor Network ,Greenhouse  

1. ทฤษฏีและหลกัการ 

1.1 สถาปัตยกรรมเครือข่ายไร้สาย 

 สถาปัตยกรรมเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย [1][3]ประกอบดว้ย
สาม ส่วนไดแ้ก่ หน่วยร่วมเซ็นเซอร์ เกตเวย์  และสถานีฐาน ( base station) 

หน่วยร่วมเซ็นเซอร์จาํนวนมากฝังตวัในสภาพแวดลอ้มเพ่ือเก็บขอ้มูล  โดย

แต่ละหน่วยร่วมเซ็นเซอร์ติดต่อส่ือสารแบบไร้สายกบัหน่วยร่วมเซ็นเซอร์  

ขา้งเคียง  ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความสามารถในการรับส่งแบบไร้สาย  แต่ละหน่วย
ร่วมเซ็นเซอร์ควบคุมและจดัการงานของตวัเอง  (self-organize) ทุกๆ  

หน่วยร่วมเซ็นเซอร์ท่ีติดต่อถึงกนัทาํงานร่วมกนั( collaboration) เป็นเครือ  

ข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายทาํให้แต่ละหน่วยร่วมเซ็นเซอร์สามารถส่งขอ้มูลหา
กนัได ้แมว้า่หน่วยร่วมเซ็นเซอร์ปลายทางไม่สามารถติดต่อ  กบัหน่วยร่วม
เซ็นเซอร์ตน้ทางไดโ้ดยตรง  โดยให้หน่วยร่วมเซ็นเซอร์ระหวา่งทางช่วย
ส่งขอ้มูลต่อๆ กนัตั้งแต่ตน้ทางถึงปลายทาง วิธีการส่งแบบน้ีเรียกวา่การส่ง
แบบมลัติฮอพ(multi-hop) เกตเวย์จะทาํหนา้ท่ีรับ  ส่งขอ้มูล  ระหวา่งสถานี
ฐานและเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายโดยเกตเวยอ์าจเป็นหน่วยร่วมเซ็นเซอร์
ธรรมดาหรือเป็นหน่วยร่วมเซ็นเซอร์  ท่ีมีความสามารถพิเศษในเครือข่าย
เซ็นเซอร์ไร้สาย [4] สถานีฐานทาํหนา้ท่ีเก็บขอ้มูลท่ีวดัไดจ้ากหน่วยร่วม
เซ็นเซอร์ในเครือข่าย ดงัรูปท่ี 1  เซ็นเซอร์ไร้สายควบคุมการทาํงานและ
ติดต่อกบัผูใ้ชง้าน หรืออาจติดต่อกบัเครือข่ายอ่ืนๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 

 
รูปท่ี 1 เครือข่ายเซนเซอร์แบบไร้สายและการแสดงผลผา่นเวบ็ไซต์ 

 

2. การออกแบบ 

2.1การออกแบบระบบ 

 
รูปท่ี 2 Activity Diagramแสดงอุณหภูมิ 
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[Admin นาง้ ชใู้ ผอื รห]

ิ มูภหณุอา่ คง ้ั ต

ิ มูภหณุอา่ คง ้ั ตP4.1  บักอ่ตดิ ตServer

Screen :4.1  บักอ่ตดิ ตServer

Event :  ง อ่ื ร คเ มุ คบว คปไา้ ขอ่ ื พเClient 

[ ์ ทซไ บ็ ว เ]

P4.2 ้ วไง ้ ัต่ ีทา ค่บ็ กเ

Screen :4.2 ้ วไง ้ ัต่ ีทา ค่บ็ กเ
Event : ดุ สา ่ ล้วไา ่ คง้ ัต ่ีทิมูภหณุ อา่ คบ็ กเ

ลู มอ้ ขนา ฐงล

P4.3 แสดงผล

Screen :4.3 แสดงผล
Event : แสดงผลในรูปแบบตาราง

 
รูปท่ี 3  Activity Diagramควบคุมอุณหภูมิ 

รูปท่ี 2และ 3 เป็นไดอะแกรมภาพ ( Activity Diagram) แสดง
ไดอะแกรมการออกแบบขั้นตอนการแสดงอุณหภูมิและการควบคุม
อุณหภูมิซ่ึงเป็นขั้นตอนการวดัและแสดงผลของระบบ  โดยร ะบบควบคุม
โรงเรือนอตัโนมติั สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ในการรับส่งขอ้มูลและ
ควบคุมอุณหภูมิไดแ้ก่ 

1.ส่วนของ ฮาร์ดแวร์ ซ่ึงแบ่งออกไดอี้กเป็น 2 ส่วนคือ เซอร์ฟเวอร์
(Server) กบั ไคลเอนต(์Client) 

2.ส่วนของ ซอฟแวร์ ส่วนน้ีจะสามารถแสดงขอ้มูลและควบคุมผา่น 
เซอร์ฟเวอร์ 

2.2 ระบบแสดงข้อมูลและควบคุมโรงเรือน 

Client

Input Xbee

Output

Server

Xbee

ลู มอข้นาฐ

Input

Controller

DS1820

นอ้ รมาวคยาบะรมลดัพ

Controller

์ ทซไ บ็ ว เ

 
รูปท่ี 4 ผงัระบบควบคุมโรงเรือนอตัโนมติั 

การทาํงานภาพรวมของระบบ   รูปท่ี 4 เป็นการนาํเอาค่าท่ีวดัไดจ้าก
ส่วนของอินพตุโดยใชไ้อซี เซนเซอร์ ( DS1820) ซ่ึงนาํค่าท่ีตรวจจบัมา
เปรียบเทียบกบัค่าในคอนโทรลเลอร์ท่ีตั้งค่าไวจ้ากการควบคุมของส่วน 
เซอร์ฟเวอร์  โดยขอ้มูลส่งผา่นจาก อุปกรณ์ไร้สาย( Xbee) [5] จากนั้น
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสัง่ให้ส่วนของ เอาตพ์ตุทาํงานตามท่ี โปรแกรม
ไว ้

2.3 การแสดงผล 

ระบบจะแสดงขอ้มูลความสมัพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิกบัเวลาแบบกราฟเส้น 

ผา่นระบบเวบ็เบราเซอร์ รูปท่ี5 เป็นตวัอยา่งการแสดงผลขอ้มูลความสมั- 

พนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิกบัเวลา และรูปท่ี 6 เป็นส่วนควบคุมอุปกรณ์ผา่น
ระบบอินเตอร์เน็ต 

 
รูปท่ี 5  ขอ้มูลความสมัพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิกบัเวลา 

 
รูปท่ี 6 ส่วนควบคุมอุปกรณ์ผา่นอินเตอร์เน็ต 

3. ทดลอง 

3.1การทดสอบหาระยะทางและมุมทีเ่หมาะสม 

 ติดตั้งโหนด ไคลเอนต์ 1 ดงัรูปท่ี  7 เพ่ือทาํการทดสอบหา
ระยะทางและมุมท่ีเหมาะสมท่ีจะนาํไปใชง้านโดยกาํหนดให้ วางเหนือ
พ้ืนดินความสูงของ  เซอร์ฟเวอร์ และไคลเอนต์  มีความสูงท่ีเท่ากนั จาก
พ้ืนดิน โดยการแพร่สญัญาณเป็นแบบรอบทิศทาง 

นดิน� ืพ

5 เมตร

นอนวนแะลแง ้ั ตวนแนใง าทศิทบอรยา จะ รก

5 เมตร

Server Client

 
รูปท่ี  7 ทดสอบหาระยะท่ีเหมาะสม 

 

3.2การทดสอบการวางตาํแหน่งในแบบต่างๆทีเ่หมาะสมในการ

นําไปใช้งาน 

วางตาํแหน่งของไคลเอนตใ์นแบบต่างๆแบ่งออกเป็น 4 แบบ ไดแ้ก่ 

แบบยาว, แบบขวาง , แบบสลบัไปมา, แบบมุม 4 มุม และอุปกรณ์ท่ีติดตั้ง
นั้นไดใ้ส่กล่องกนันํ้า เพ่ือป้องกนัความช้ืนภายในโรงเรือนดงัรูปท่ี 8 โดย
ทดสอบอุณหภูมิทุกแบบ แต่ละแบบหาค่าเฉล่ียรวมเพ่ือนาํไปเปรียบเทียบ
กบัเทอร์โมมิเตอร์เพ่ือหารูปแบบในการแสดงผลท่ีแม่นยาํท่ีสุด  

Paper ID 1172

D206



บทความวจิยั –วชิาการ                                                                                         

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 6 การพฒันาเทคโนโลยเีพ่ือให้โลกมีสนัติสุข   

ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand  
 

วนัท่ี 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ภาคพายพั เชียงใหม่ 
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24 เมตร
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Cooling Pad

20 เมตร

ทิศทางของลม

ทิศทางของลม
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มลดั พ
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Cooling Pad20 เมตร
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Client 1 Client 3

Client 2 Client 4

24 เมตร

มลดั พ

มลดั พ

Cooling Pad20 เมตร

ทิศทางของลม

ทิศทางของลม

 

Client 1 Client 3

Client 2 Client 4

24 เมตร

มลดั พ

มลดั พ

Cooling Pad20 เมตร

ทิศทางของลม

ทิศทางของลม

 
รูปท่ี  8 การวางตาํแหน่ง แบบยาว, แบบขวาง , แบบสลบัไปมา , แบบมุม  4 

มุม ตามลาํดบั 

 

4. ผลการทดลอง 

 
รูปท่ี 9 ผลการทดสอบการวางตาํแหน่งของไคลเอนตใ์นแบบต่างๆ 

การทดสอบการวางตาํแหน่งในแบบต่างๆ จาก 4 โหนดทดสอบ ใน
โรงเรือนโดยทิศทางลมในโรงเรือนเป็นทิศทางเดียวกนั จากรูปท่ี 9 จะเห็น
วา่การวางแบบยาวและแบบขวางจะไดค้่าอุณหภูมิใกลเ้คียงกนั ส่วนแบบ
สลบัและแบบส่ีมุมจะไดผ้ลของอุณหภูมิแตกต่างกนักบัสองแบบแรก 

 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบหาระยะและมุมท่ีเหมาะสม  แสดง ค่า 
RSSI(Received signal strength indication)  

ระยะห่างระหวา่ง 
Server และ Client 

มุมของเสาอากาศ 

0 º 45º 90º 

100เมตร -58(3) -63(2) -63(2) 

200เมตร -67(2) -65(2) -67(2) 

300เมตร -73(2) -66(2) -78(2) 

400เมตร -76(2) -75(2) -81(2) 

500เมตร -75(2) -76(2) -88(1) 

หน่วย RSSI เป็น dBm จากตารางท่ี 1 RSSI สามารถแบ่งได ้3 ระดบั
วดัโดยใชโ้ปรแกรม X-CTU[6]  คือ 

 ระดบัท่ี ( 3) = สีเขียว 

 ระดบัท่ี (2) = สีเหลือง 

 ระดบัท่ี (1) = สีแดง 

 

ตารางท่ี 2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งการใชพ้ลงังานกบัการรับส่งขอ้มูล 

ระบบ Server Client 

รับขอ้มูล(mA) 0.1 0.1 

ส่งขอ้มูล(mA) 0.125 0.125 

โหมดเตรียม(mA) 0.075 0.075 

 

 
รูปท่ี 10 ปริมาณการใชก้ระแสไฟฟ้าช่วงเวลา 30นาที 

จากรูปท่ี 10 เป็นการแสดงขอ้มูลการใชก้ระแสไฟฟ้าเปรียบเทียบ ทดสอบ
การรับส่งขอ้มูลทุก 1 วินาทีและทดสอบรับส่งขอ้มูลทุก 5 นาที ในช่วง
เวลา 30 นาที 
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5. สรุป 

การทดสอบการวางตาํแหน่งในแบบต่างๆ  ท่ีเหมาะสมในการ
นาํไปใชง้าน จากรูปท่ี 9 การทดสอบพบวา่ การวางตาํแหน่งใน แบบต่างๆ
วดัอุณหภูมิออกมาแตกต่างกนั โดยมีแบบวางแนวยาวท่ีสามารถวดัไดแ้บบ
ละเอียด ได้ ซ่ึงแตกต่างกบั 3 แบบหลงัท่ีสามารถวดัไดไ้ม่ ละเอียดแต่
สามารถวดัไดค้ลอบคลุมกวา่ 

การทดสอบหาระยะและมุมท่ีดีท่ีสุดระหวา่งเซอร์ฟเวอร์กบั
ไคลเอนตจ์ากตารางท่ี 1 สามารถสรุปไดว้า่ท่ีมุม 0องศา ท่ีระยะไม่เกิน 300 

- 400 เมตรเหมาะสมในการนาํไปใชง้านมากท่ีสุด 

อลักอริท่ึมรับส่งขอ้มูลทุก 1 วินาที ไคลเอนตใ์ชก้ระแสไฟฟ้า 225.6 

mA ต่อ 30 นาที และ Server ใชก้ระแสไฟฟ้า 180.75mA ต่อ 30 นาที ซ่ึง
ใชพ้ลงังานมากกวา่ อลักอริท่ึม รับส่งขอ้มูลทุก 5 นาที ไคลเอนตใ์ช้
กระแสไฟฟ้า 136.35 mA ต่อ 30 นาทีและ เซอร์ฟเวอร์ใชก้ระแสไฟฟ้า
136.35 mA ต่อ 30 นาที 

จากการทดสอบการใชพ้ลงังานจากตารางท่ี2 ถา้เซอร์ฟเวอร์และ
ไคลเอนต์  อยูใ่นสถานะโหมดเตรียม จะทาํให้ประหยดัพลงังานลงไปได ้
และถา้ปรับ Xbeeให้สามารถใช ้โหมดพกัได ้จะทาํให้ประหยดัไฟมากข้ึน 

 

5. กติตกิรรมประกาศ 
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บทคดัย่อ 

บทความนี้เสนอแนวทางการสร้างคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 
สองแบบ ใช้ตัวประมวลผลจ านวนมาก สถาปัตยกรรมแบบขนาน 
ต้นทุนต า่ แบบแรกพีซีคลัสเตอร์ และแบบท่ีสองจีพียูคลัสเตอร์ ท้ัง
สองถกูสร้างขึน้ด้วยจุดประสงค์เดียวกันคือ เพ่ือแก้ปัญหา สมการเชิง
เส้นแบบเมตริกมากเลขศูนย์ ซ่ึงมีมากในงานวิทยาศาสตร์และงาน
วิศวกรรม พีซีคลัสเตอร์ถูกเรียกว่า SMM (Sparse Matrix Machine) 
และจีพียูคลัสเตอร์ถูกเรียกว่า SMMG (Sparse Matrix Machine on 
GPUs)   SMM มีโนดค านวณ(compute node) เป็นซีพียูขนาด 2 คอร์
จ านวน 8 โนด มีความเร็วในการประมวลผล 63 GFLOPs (Giga 
Floating Point Operation per second) ท่ีความเท่ียงสองเท่า (double 
precision) ส่วน SMMG มีโนดค านวณเป็น จีพียูขนาด 336 คอร์
จ านวน 4 โนดมีความเร็วในการประมวลผล 57.3 GFLOPs  ท่ีความ
เท่ียงสองเท่า ท้ังสองวัดความเร็วในการประมวลผลด้วยโปรแกรม 
HPL (High Performance Linpack benchmark)  

ค าส าคญั: พีซีคลัสเตอร์, จีพียคูลัสเตอร์ 

Abstract 

 In this paper propose a way to build high performance 
computer that act as supercomputer which has many CPUs or many 
cores and work in parallel processing in low budget.  First type is 
PC cluster and second is GPUs cluster (Graphic Processing Unit 
cluster). The purpose to build them is for solving linear equations 
system of sparse matrix which have a lot in science and engineering 
applications.  SMM (Sparse Matrix Machine) is the name of PC 
cluster and SMMG (Sparse Matrix Machine on GPUs) is the name 
of GPUs cluster. SMM uses dual CPU core in compute node and it 
has 8 compute nodes. SMMG has 4 compute nodes and each node 
has a GPU which has 336 cores. The latest test performance of 
SMM performance yield more than 63 GFLOPs and SMMG 
performance yield 53.7 GFLOPs. The performance measurement is 
a performance tester HPL (High Performance Linpack benchmark) 

Keyword: PC cluster, GPUs cluster 

1. บทน า 

ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ประมวลผลสูง และมีสถาปัตยกรรมเป็นแบบขนานซ่ึงประกอบดว้ย
หน่วยประมวลผลจ านวนมาก [12] ถูกใช้ในการประมวลผลท่ีเน้น
การค านวณเป็นส่วนใหญ่ เช่น การสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ 
การศึกษาโครงสร้างการเคล่ือนท่ีของโมเลกุล เป็นตน้   งานแก้
สมการเชิงเส้นแบบเมตริกมากเลขศูนย ์(sparse matrix) ท่ีมีจ  านวนตวั
แปรมากกว่า 5000 ตวัซ่ึงมีมากในงานประยุกต์ทางวิศวกรรมก็ใช้
ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล 

คอมพิวเตอร์ท่ีประมวลผลแบบขนานหรือซุปเปอร์คอมพิวเตอร์
ทัว่ไปแลว้มีอยูส่องแบบ คือแบบหน่วยความจ าร่วม (share memory)
และแบบกระจาย(distributed memory) ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ทั้งสอง
แบบท่ีสร้างข้ีนเป็นแบบกระจาย แต่ในโนดค านวณจีพียคูลสัเตอร์ ซ่ึง
ใช้ GPU นั้นมีสถาปัตยกรรมภายในแบบหน่วยความจ าร่วม นั้นท า
ให้เราได้ศึกษาการประมวลผลทั้งในแบบหน่วยความจ าร่วมและ
แบบกระจาย  ทั้ง SMM และ SMMG ใช้อุปกรณ์ท่ีหาได้ทัว่ไปใน
ทอ้งตลาดเมืองไทย โปรแกรม HPL ท่ีใช้วดัในการวดัสมรรถนะของ
ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมเดียวก ันกบัท่ี top500 หน่วยงาน
ท่ีจดัอนัดบัคอมพิวเตอร์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลกใช้วดั อีกอยา่งหน่ีงในการ
ใช้โปรแกรม HPL ก็เพ่ือแสดงว่าคอมพิวเตออร์ท่ีสร้างสามารถใช้
งานได ้

 

 
Compute node

Frontend

Network switch(eth0) Network switch(eth1)

Beowulf Cluster Architecture

Internet

 
รูปท่ี 1 สถาปัตยกรรมแบบเบวลูฟ์ (Beowulf cluster architecture) 
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2. สถาปัตยกรรมของ SMM 
จากขอ้ก าหนดของคุณลักษณะเฉพาะของ SMM ประมวลผล

แบบขนาน แบบผู้ใช้หลายคน ความเร็วในการประมวลผลสูง 
สามารถท างานไดใ้นอุณภูมิห้อง (ไม่เกิน 25 องศาแซลเซียส)  ติดตั้ง
ไดใ้นพ้ืนท่ีจ ากดั  

ใช้สถาปัตยกรรมแบบเบวูล์ฟ (Beowulf) ดังรูปท่ี 1 ซ่ึงเป็น
สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์คลสัเตอร์ [1] มีลกัษณะของการใช้
หน่วยความจ าแบบกระจาย (distributed memory)  SMM 
ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ส่วนหน้า(Frontend node: quad CPU 
q9300 2 GHz RAM 4 GB) จ านวนสองตวั แต่จะท างานเพียงตวัเดียว 
อีกตวัหน่ึงส ารองเตรียมไวใ้นกรณีท่ีตวัแอกทีฟ หยุดท างานหรือ
เสียหายเพ่ือท าหนา้ท่ีแทน  โดยหนา้ท่ีหลกัของคอมพิวเตอร์ส่วนหน้า 
ติดต่อกับโลกภายนอกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต เพ่ือรับงานหรือ
ปัญหาจาก ผูใ้ช้ และบริหารจัดการกับคอมพิวเตอร์โนดค านวณ
(Compute node: dual core CPU E2200 1.8 GHz RAM 3 GB) 
จ  านวน 8 ตัว  การติดต่อระหว่าง  คอมพิวเตอร์ส่วนหน้ากับ
คอมพิวเตอร์โนดค านวณ จะติดต่อผ่านสวิทช์เครือข่าย (network 
switch) โดยใชโ้ปรโตคอลทีซีพีไอพี (TCP/IP) คอมพิวเตอร์ทุกตวัจะ
ใช้เมา้ส์ คียบ์อร์ดและจอภาพร่วมกนั ซ่ึงควบคุมด้วยสวิทช์เควีเอ็ม 
(Keyboard Video Mouse Switch) ดงัรูปท่ี 2 

 

 
   รูปท่ี 2 รูปร่างของ SMM (Sparse Matrix Machine) เม่ือติดตั้งเสร็จ

และใชง้าน 

 
เราใช ้ Rock cluster [2] เป็นตวัจดัการหลกัและเป็นซอฟแวร์

เปิดตวัหน่ึงซ่ึงช่วยท าให้ตน้ทุนในการสร้างนั้นลดลง เรายงัไดติ้ดตั้ง
ตวัแปลภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆเช่น Python, Octave, C++ เป็นตน้ 
สามารถเขียนโปรแกรมแบบขนานไดโ้ดยใช ้ ซอฟแวร์ระบบ MPI 
(Massage Passing Interface) ร่วม เช่น Csparse จาก [3], Py4MPI 
จาก [4], Octave with MPITB จาก [5] เป็นตน้ 

3. สถาปัตยกรรมของ SMMG  
 SMMG คลสัเตอร์ สร้างข้ึนด้วยเง่ือนไขส าคญัๆคือ สามารถ

ท างานไดใ้นอุณหภูมิห้อง 25 องศาเซลเซียส มีขนาดพอเหมาะกบั
การใช้งานในห้องปฏิบติังานทัว่ไปทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
สามารถประมวลผลแบบขนานได้และ เ รียก เค ร่ือง มือ น้ีว่ า 
SMMG(Sparse Matrix Machine on GPUs) มีโครงสร้างตาม
สถาปัตยกรรมเบวลูฟ์(Beowulf) [1]  มีลกัษณะท่ีส าคญัคือ ผูใ้ช้ทัว่ไป
จะไม่สามารถใช้งาน โนดค านวณ (Compute node)ไดโ้ดยตรง ตอ้ง
ติดต่อผา่นโนดส่วนหนา้ (Frontend node) คลา้ยกบัการใช้งาน Server 
ทัว่ไป โนดค านวณจะมีจีพียูเป็นโปรเซสเซอร์ช่วย ซีพียูค  านวณ  มี
เง่ือนไขส าคญัอีกอยา่งหน่ึงคือองคป์ระกอบทั้งหมดตอ้งอยูบ่น Rack 
เดียวกนัเพ่ือจ ากดัพ้ืนท่ี   

 SMMG คลสัเตอร์มีโนดส่วนหน้า (Frontend node) ใช้ซีพีย ู
Quad core q8200 2.33 GHz RAM DDR2 ขนาด 2 GB ส่วนโนด
ค านวณ (Compute nodes) มี 4 โนดแต่ละโนดใช้ ซีพีย ู dual core 
E5200 2.5 GHz RAM DDR2 ขนาด 2 GB และ จีพีย ูGeForce   

GTX460 ขนาด 336 core [8] มี RAM 1 GB ทั้งหมดเช่ือมต่อกนัดว้ยจิ
กะบิตสวิทช์ ควบคุมทั้งคลสัเตอร์ดว้ย Rock [2]  
 

 
  รูปท่ี 3 ดา้นซา้ยแสดงส่วนประกอบหลกัในช่วงการทดสอบ

ตน้แบบจีพียคูลสัเตอร์ SMMG   ดา้นขวาแสดงการใชง้าน
จริงในห้องปฏิบติัการวิจยั HPC ท่ีสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ เชียงใหม ่
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4. การวดัความเร็วในการประมวลผลของ SMM ด้วย HPL 
โปรแกรมวดัสมรรถนะของคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง [10] 

เรียกสั้นๆวา่ HPL ถูกใชว้ดัสมรรถนะของคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
เพ่ือจดัอนัดบัคอมพิวเตอร์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลกของ Top 500 [11]  HPL 
ใชเ้มตริกแบบหนาแน่นในการทดสอบโดยใช ้สมการ (1) 

 bAx                 (1) 
A เป็นเมตริกหนาแน่นจตุรัสขนาด N x N 
x เป็น เวคเตอร์หนาแน่นขนาด N 
b เป็น เวคเตอร์หนาแน่นขนาด N 

 
        A เป็นเมตริกหนาแน่นท่ีผูใ้ชส้ามารถก าหนด ขนาดของเมตริก
(N) ในการทดสอบและ HPL สุ่มค่าสมาชิกเมตริกเอง นอกจากนั้น
แลว้ HPL ยงัให้ผูใ้ช้สามารถเปล่ียนแปลงพารามิเตอร์ได ้เช่น ขนาด
บล็อก(NB)จากการแบ่งข้อมูลเพ่ือกระจายงานไปให้โนดค านวณ  
โดยเขียนเป็นสคริปช่ือ HPL.dat  ผลการวดัสมรรถนะดว้ย HPL ดงั
ตารางท่ี 1  และเม่ือน าเอาผลจากตารางท่ี 1 ไปพล็อตกราฟ แสดงดงั
รูปท่ี 4 
 

5. การวดัความเร็วในการประมวลผลของ SMMG ด้วย 
HPL 
การทดสอบสมรรถนะของจีพียูคลสัเตอร์ ใช้โปรแกรม  HPL 

(High Performance Linpack) โดยแยกออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนแรก
ทดสอบประสิทธิภาพเฉพาะซีพียูหมายถึงโนดค านวณทุกโนดไม่มี
การใช้จีพียชู่วยค านวณ ดูผลลพัธ์ จากรูปท่ี 5   ส่วนท่ีสองทดสอบ
ประสิทธิภาพของจีพียูหมายถึงโนดค านวณทุกโนดใช้จีพียูช่วย
ค านวณ ดูผลลัพธ์  จากรูปท่ี  6 ทั้ ง น้ีต้องท าการเปล่ียนแปลง 
โปรแกรม HPL ในส่วนของโปรแกรมย่อย DGEMM (Double-
Precision Generalized Matrix Multiplication)[9]  ดงันั้นผลของการ
วดัสมรรถนะของจีพียคูลสัเตอร์จึงท าเป็นสองส่วน 

T/V    Wall time/ encoded variant 
N       ขนาดจตัุรัสของเมตริก A 
NB     แฟคเตอร์ของการแบ่งบล็อก 
P        จ านวนของโปรเซสตามแถว 
Q        จ านวนของโปรเซสตามคอลมัน์ 
Time   เวลาท่ีใชห้น่วยเป็นวินาที 
GFLOPs อตัราการประมวลผล 

 
ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบโดยขอ้ก าหนดตามสคริป HPL.dat 

N NB เวลา(วินาฑี) อตัราการประมวลผล
(GFLOPs) 

5120 128 5.37 16.67 
5120 256 6.12 14.63 

15360 128 60.02 40.26 
15360 256 62.62 38.58 
25600 128 215.39 51.93 
25600 256 219.78 50.90 
35840 128 523.72 58.61 
35840 256 529.39 57.98 
49152 128 1251.22 63.27 
49152 256 1256.20 63.02 

 

 
      รูปท่ี 4 ผลการวดัสมรรถนะ SMM แปรผนัค่า N และ NB ใน 

HPL.dat 
 
============================================== 
T/V                       N     NB      P     Q               Time           GFLOPs 
------------------------------------------------------------------------------- 
WC00R2R4       27648   256     4     2             405.58    3.474e+01 
------------------------------------------------------------------------------- 
||Ax-b||_oo/(eps*(||A||_oo*||x||_oo+||b||_oo)*N)=0.0050045 PASSED 

======================================================== 

      รูปท่ี 5 ผลลพัธ์จาก HPL ในการวดัส่วนแรกหมายถึงโนดค านวณ
ทุกโนดไม่มีการใชจี้พียชู่วยค านวณได ้34.7 Gflops 
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============================================= 
T/V                        N    NB     P     Q               Time          GFLOPs 
------------------------------------------------------------------------------- 
WC00L2L4       27648  512     4     2             244.97      5.752e+01 
------------------------------------------------------------------------------- 
||Ax-b||_oo/(eps*(||A||_oo*||x||_oo+||b||_oo)*N)=0.0045054 PASSED 

============================================== 
     รูปท่ี 6 ผลลพัธ์จาก HPL ในการวดัส่วนท่ีสองหมายถึงโนด

ค านวณทุกโนดใชจี้พียชู่วยค านวณได ้57.5 GFLOPs 
 

7. สรุป 
ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ตน้ทุนต ่าหรือคอมพิวเตอร์ท่ีมีการประมวล

แบบขนาน มีสมรรถนะสูง ประกอบดว้ยตวัประมวลผลจ านวนมาก 
ท่ีร่วมกนัท างานแบบขนาน ในอดีตเคร่ืองมือเหล่าน้ีมีราคาสูงมาก 
นกัวิจยั นกัวิทยาศาตร์ วิศวกร ในมหาวิทยาลยั หรือในประเทศก าลงั
พฒันาเช่น ประเทศไทย มีโอกาสนอ้ย หรือเรียกว่าไม่มีโอกาส ไดใ้ช้
งานในการศึกษาค้นคว้าปัญหาท่ีต้องการความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ขั้นสูงและมีปริมาณขอ้มูลท่ีตอ้งประมวลจ านวนมาก ทั้ง 
SMM และ SMMG เป็นซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ต้นทุนต ่าท่ีสร้าง
ข้ีนจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถหาได้ในตลาดเมืองไทย 
ดงัเช่นการหาซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทัว่ไป ทั้งสองถูกสร้างด้วย
จุดประสงคเ์ดียวกนัคือเพ่ือใช้แกปั้ญหาในรูปเมตริกมากเลขศูนย ์ขอ้
แตกต่างในการใช้ฮาร์ดแวร์ประกอบการสร้างระหว่าง SMM และ 
SMMG อยูท่ี่ SMM ใช ้ซีพียเูป็นตวัค  านวณหลกั แต่ SMMG ใช ้GPU 
เป็นตัวค  านวณหลัก ผลจากการวัดความเร็วพบว่ามีสมรรถนะ
ใกลเ้คียงกนั หากแต่ SMMG ใช้โนดค านวณน้อยกว่า นัน่หมายถึง
แนวทางงการลดต้นทุนในการสร้างลงได้  ผู ้วิจัยย ังคงมองหา
ฮาร์ดแวร์ส า เ ร็จ ท่ี มีองค์ประกอบท่ีส าคัญๆส าหรับซุปเปอร์
คอมพิวเตอร์ตน้ทุนต ่า เพ่ือการลดตน้ทุนต่อไป เพ่ือสร้างโอกาสให้
นกัวิจยั นกัวิทยาศาสตร์ วิศวกร ไดส้ร้างผลงานท่ีซบัซ้อนมากยิ่งข้ีน 
ต่อไป  
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บทคดัย่อ 
บทความวิจัยนีน้าํเสนอและค้นคว้าขั้นตอนวิธีในการปกป้องลิขสิทธ์ิ

ภาพดิจิทัล ขั้นตอนวิธีแบบใหม่ท่ีจะกล่าวถึงคือการสร้างภาพลายนํา้ดิจิทัล
บนพืน้ฐานของการมอดูเลตเชิงขนาดท่ีถูกถ่วงนํา้หนักแบบกาํลังสองน้อย
สุด ซ่ึงเป็นขั้นตอนวิธีในการมอดูเลตเชิงขนาดแบบด้ังเดิมท่ีถูกปรับปรุง
ด้วยการเพ่ิมกลไกในการกระชับแบบกาํลังสองน้อยสุดของฟังก์ชันพหุ-
นามสําหรับใช้ในการประมาณค่าและปรับเรียบค่าความเข้มของภาพ การ
ประเมินสมรรถนะของขั้นตอนวิธีท่ีนาํเสนอจะนาํไปเปรียบเทียบกับตัว
กรองท่ีไม่มีการถ่วงนํา้หนัก ตัวกรองแบบเฉล่ีย และตัวกรองแบบเกาส์ใน
ภาพทดสอบ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าขั้นตอนวิธีท่ีนาํเสนอมีความ
คงทนต่อค่า PSNR และค่าสหสัมพันธ์แม้ว่าขนาดหน้าต่างของตัวกรองจะ
แปรเปล่ียนไป 

Abstract 
This paper proposes and investigates a new algorithm developed for 

copyright protection of digital images. The new algorithm, referred to as 
the Least Squares Weighted Amplitude Modulation, is the original 
Amplitude Modulation enhanced with mechanism of least squares fitting 
of a polynomial function for approximating and smoothing image 
intensities. The performance evaluation of the proposed algorithm has 
been compared with the no-weighted filters, the mean filters and the 
Gaussian filters in test image. Experimental results indicate that the 
proposed algorithm is rather robust to the PSNR and correlation even if 
the window widths of filters are varied. 

Keywords: Image Watermarking, Amplitude Modulation, Least Squares, 
Savitzky-Golay filter, Gaussian filter. 

1. บทนํา 
ในปัจจุบันระบบการส่ือสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการ

เติบโตอยา่งรวดเร็ว ทาํใหส่ื้อดิจิทลัประเภทต่าง ๆ อาทิเช่น ภาพดิจิทลั วีดิ-
ทศัน์ดิจิทลั และเสียงดิจิทลั ถูกนาํมาคดัลอกและเผยแพร่อย่างกวา้งขวาง 
ส่งผลทาํให้เกิดการละเมิดลิขสิทธ์ิต่อเจ้าของผลงานซ่ึงควรจะได้รับ
ประโยชน์จากผลงานท่ีไดส้ร้างสรรคข้ึ์น  

ท่ีผ่านมาไดมี้ผูน้าํเสนอวิธีการป้องกนัการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา
ในไฟลรู์ปภาพดิจิทลัอยูห่ลายวิธี แต่วิธีการหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดก็คือ

การทาํภาพลายนํ้ าดิจิทลั (Digital Watermarking) โดยการนาํลายนํ้ าไปฝัง
ไวใ้นภาพดิจิทลัตน้ฉบบัอย่างไม่เปิดเผย ลายนํ้ าท่ีถูกฝังเขา้ไปนั้นจะใช้
เป็นข่าวสารในการแสดงความเป็นเจา้ของไฟล์รูปภาพดิจิทลั อย่างไรก็
ตามในกระบวนการฝังภาพลายนํ้ าดิจิทลันั้น ภาพลายนํ้ าดงักล่าวจะตอ้งไม่
ปรากฏออกมาจนสามารถมองเห็นและไปทาํลายรายละเอียดของภาพตน้ 
ฉบบัหรือทาํให้ข่าวสารในภาพตน้ฉบบัสูญเสียหรือเปล่ียนแปลงไป ยิง่ไป
กว่านั้นภาพลายนํ้ าท่ีฝังเขา้ไปควรจะถอดรหัสไดเ้ฉพาะผูท่ี้ไดรั้บสิทธ์ิเพ่ือ
ป้องกนัการดดัแปลงข่าวสารในภาพท่ีถูกฝังลายนํ้ าเอาไว ้เทคนิคในการฝัง
ภาพลายนํ้ าโดยทัว่ไปจะแบ่งไดส้องประเภทคือเทคนิคท่ีกระทาํในโดเมน
พ้ืนท่ี (Spatial Domain) และเทคนิคท่ีกระทาํในโดเมนความถ่ี (Frequency 
Domain) ในส่วนของการกระทาํในโดเมนพ้ืนท่ีนั้นโดยส่วนมากสญัญาณ
ข่าวสารลายนํ้ าจะถูกฝังลงไปในระดบัความเขม้ของภาพโดยตรงดว้ยวิธี 
การกาํหนดกุญแจลบั (Secret Key) เขา้ไปในขั้นตอนวิธีของการเขา้รหัส
สัญญาณข่าวสารลายนํ้ า ในขณะท่ีเทคนิคท่ีกระทาํในโดเมนความถ่ีนั้น 
ลายนํ้ าและภาพตน้ฉบบัจะถูกแปลงไปอยู่ในรูปของค่าสัมประสิทธ์ิโค-
ไซน์แบบเตม็หน่วย (Discrete Cosine Coefficients) หรือค่าสมัประสิทธ์ิ
เวฟเลต็แบบเตม็หน่วย (Discrete Wavelet Coefficients) ซ่ึงจะทาํให้ลายนํ้ า
กระจายตวัอยูต่ามองคป์ระกอบความถ่ีต่าง ๆ ของภาพตน้ฉบบั [1] 

ท่ีผา่นมาไดมี้ผูน้าํเสนอวิธีการในการเขา้รหสัภาพลายนํ้ าดว้ยการมอดู-
เลตเชิงขนาด (Amplitude Modulation) [2] ซ่ึงเป็นการเขา้รหัสสัญญาณสุ่ม
เทียม (Pseudo-Random) ในโดเมนพื้นท่ี วิธีการดงักล่าวน้ีแสดงให้เห็นว่า
ผลของสัญญาณลายนํ้ าท่ีทาํการเขา้รหัสมีความทนทานต่อการถูกโจมตี 
(Attack) เพ่ือทาํการดดัแปลงภาพในรูปแบบต่าง ๆ หลงัจากนั้นไม่นานได้
มีการพฒันาวิธีการเขา้รหัสภาพลายนํ้ าดงักล่าวน้ีดว้ยการรวมวิธีการถ่วง
นํ้ าหนกัแบบเกาส์ (Gaussian Weight) [3] เพ่ือทาํให้สัญญาณลายนํ้ าท่ีจะ
นาํไปเขา้รหัสดว้ยการมอดูเลตเชิงขนาดมีความเรียบและส่งผลทาํให้ภาพ
หลงัการเขา้รหสัมีความใกลเ้คียงกบัภาพตน้ฉบบั 

บทความวิจยัน้ีจะนาํเสนอขั้นตอนวิธีในการสร้างภาพลายนํ้ าดิจิทลั
บนพ้ืนฐานของการมอดูเลตเชิงขนาดแบบถ่วงนํ้ าหนกั (Weighted Ampli-
tude Modulation) แบบใหม่ซ่ึงเป็นการผสมผสานระหว่างการเขา้รหัสลาย
นํ้ าดว้ยการมอดูเลตเชิงขนาดดั้งเดิม และการประยุกต์ใชว้ิธีการถ่วงนํ้ า 
หนกัโดยใชต้วัประมาณค่าแบบกาํลงัสองนอ้ยสุด (Least Squares Estima-
tor) ในการปรับเส้นโคง้ (Curve Fitting) ของฟังกช์นัพหุนาม (Polynomial 
Function) เขา้หากลุ่มขอ้มูลเพ่ือทาํให้ขอ้มูลมีความราบเรียบ (Smooth) 
และสามารถประมาณค่ากลุ่มขอ้มูลท่ีจะนาํไปใช้ในการเขา้รหัสให้ดีข้ึน 
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โดยในหัว ขอ้ท่ี 2 จะนาํเสนอการสร้างภาพลายนํ้ าดิจิทลับนพื้นฐานของ
การมอดูเลตเชิงขนาด จากนั้นจึงจะนาํเสนอขั้นตอนวิธีในการประมาณค่า
แบบกาํลงัสองนอ้ยสุดในหัวขอ้ท่ี 3 และจึงประเมินสมรรถนะในหัวขอ้ท่ี 
4 และสรุปผลเป็นลาํดบัสุดทา้ย 

2. การสร้างภาพลายนํ้าดิจิทัลบนพืน้ฐานของการมอดูเลตเชิง
ขนาด 

ในหวัขอ้น้ีจะนาํเสนอหลกัการสร้างภาพลายนํ้ าดิจิทลับนพ้ืนฐานของ
การมอดูเลตเชิงขนาดซ่ึงนาํเสนอโดย Kutter [2] มีหลกัการคือ ทาํการ
สร้างสัญญาณข่าวสารลายนํ้ าท่ีตอ้งการจะนาํไปฝังในภาพตน้ฉบบั I ใน
ปริภูมิสี { , , }R G B ให้มีลกัษณะเป็นสัญญาณหน่ึงบิต b (มีค่า -1 หรือ 1) 
เช่น สัญญาณลายนํ้ าท่ีสร้างมาจากสัญญาณสุ่มเทียมซ่ึงมีขนาดเท่ากบัภาพ
ตน้ฉบบั และมีกุญแจลบั K ในการบอกจุดเร่ิมต้นหรือรูปแบบของสัญ-
ญาณสุ่มเทียม จากนั้นจะทาํการฝังสัญญาณลายนํ้ าบิต b เข้าไปในภาพ
ตน้ฉบบัโดยการดดัแปลงค่าความเขม้ของจุดภาพเฉพาะช่องสญัญาณสีฟ้า

,i jB ณ ตาํแหน่ง ( , )i j เน่ืองจากเป็นช่องสัญญาณสีท่ีสายตามนุษยเ์ราแยก 
แยะความแตกต่างไดน้อ้ยท่ีสุด โดยให้ค่าความเขม้ของจุดภาพในช่องสัญ-
ญาณสีฟ้าท่ีผา่นการมอดูเลตเชิงขนาด ,i jB มีค่าดงัสมการ 

. , ,     i j i j i jB B bC k= +   (1) 

เม่ือ k คือค่าคงท่ีในการกาํหนดความแรง (Strength) ของสัญญาณลายนํ้ าท่ี
จะทาํการเขา้รหสัซ่ึงเป็นค่าท่ีถ่วงดุลกนัระหว่างความทนทานในการคงอยู่
ของสัญญาณลายนํ้ าเม่ือถูกโจมตีเพ่ือดดัแปลงภาพ และความสามารถใน
การพรางตวัของสัญญาณลายนํ้ าเพ่ือไม่ให้สายตาของมนุษยเ์ราสังเกตถึง
ความเปล่ียนแปลง ส่วน ,i jC คือค่าการถ่วงนํ้ าหนกัของสีในปริภูมิ{ , ,R G  

}B มีค่าดงัสมการ 

.    0.299   0.587   0.114i jC R G B= + +   (2) 

ในส่วนของการถอดรหสัสญัญาณข่าวสารลายนํ้ าออกมาจากภาพท่ีถูก
เขา้รหัสลายนํ้ าออกมานั้น จะเร่ิมจากการใช้หลกัการในการประมาณค่า 
(Estimation) ความเขม้ของจุดภาพตน้ฉบบับนพื้นฐานของการรวมเชิงเส้น
ของจุดภาพท่ีถูกฝังลายนํ้ า ณ ตาํแหน่งรอบจุดท่ีกาํลงัพิจารณา จากการ
ทดลองของ Kutter พบว่าการพิจารณาจุดขา้งเคียงแบบกากบาท (Cross-
Shaped Neighborhood) มีสมรรถนะในการประมาณค่าท่ีดีกว่าแบบอ่ืน ๆ 
โดยค่าความเขม้ของจุดภาพในช่องสัญญาณสีฟ้าท่ีตอ้งการประมาณค่า

.
ˆ

i jB สามารถหาค่าไดด้งัสมการ 

, , , ,
1ˆ    ( 2 )
4

c c

i j i k j i j k i j
k c k c

B B B B+ +
=− =−

= + −∑ ∑   (3) 

เม่ือ c คือขนาดของจุดขา้งเคียงแบบกากบาท ในส่วนของการนาํสัญญาณ
ข่าวสารลายนํ้ ากลบัคืนมานั้น เราจะพิจารณาจากความแตกต่างของความ
เขม้ของจุดภาพท่ีถูกเขา้รหัสลายนํ้ ากบัความเขม้ของจุดภาพท่ีประมาณค่า
ได ้ในท่ีน้ีจะไดส้มการในการตดัสินการเลือกรหสัลายนํ้าดงัสมการ 

. , ,
ˆ     i j i j i jB Bδ = −   (4) 

โดยเคร่ืองหมายของค่าความแตกต่าง δ จะเป็นตวักาํหนดค่าของสัญญาณ
ข่าวสารลายนํ้ าท่ีทาํการฝังหรือเขา้รหสัลงไปในภาพตน้ฉบบั 

3. การประมาณค่าแบบกาํลงัสองน้อยสุด 
ในหัวขอ้น้ีจะนาํเสนอตวักรองซาวิสกี-โกเลย ์ (Savitzky-Golay) [4] 

ซ่ึงมีขั้นตอนวิธีในการประมาณค่าแบบกาํลงัสองนอ้ยสุดโดยใชห้ลกัการ
ในการปรับเส้นโคง้ของฟังกช์นัพหุนามแบบสองมิติไปยงักลุ่มขอ้มูลท่ีเรา
ตอ้งการประมาณค่า เร่ิมตน้ดว้ยการกาํหนดภาพขนาด M N× พิกเซลใน
รูปของอาร์เรยส์องมิติ ( , )f u v โดยท่ี [1, , ]u M∈ … และ [1, , ]v N∈ … จาก 
นั้นจึงกาํหนดหน้าต่างของชุดขอ้มูลท่ีเรากาํลงัพิจารณาขนาด (2 1)L + ×

(2 1)L + พิกเซลและมีศูนยก์ลางอยูท่ี่ตาํแหน่ง ( , )i j ดงัสมการ 
( ){ },   , : ,i jD f i m j n L m L L n L= + + − ≤ ≤ − ≤ ≤  (5) 

ในขณะเดียวกนัจะกาํหนดให้ ,i jp เป็นฟังกช์นัพหุนามท่ีนิยามดงัต่อไปน้ี 

( ), ,
0 0

,   ( , ) 
S T

s t
i j i j

s t
p m n a s t m n

= =
= ∑∑  (6) 

เม่ือ m และ n เป็นค่าช้ีตําแหน่งในหน้าต่างข้อมูล ,i jD , S และ T เป็น
อนัดบัสูงสุดของ m และ n ตามลาํดบั  

ในการหาค่าเหมาะท่ีสุด (Optimization) ภายใตเ้ง่ือนไขของการทาํให้
เกิดค่าความผิดพลาดกาํลงัสองนอ้ยสุด (Least Square Error) จะกาํหนดให้ 
ฟังกช์นัจุดประสงค ์(Objective Function) มีนิยามดงัสมการ 

{ }
,

2

, ,
,

 ( , ) ( , )
i j

i j i j
m n D

f i m j n p m nε
∈

= + + −∑  (7) 

โดยค่าเอาต์พุตของตวักรองซาวิสกี-โกเลยท่ี์ตาํแหน่ง ( , )i j จะหาไดจ้าก
ค่าท่ีตาํแหน่งศูนยก์ลางของฟังก์ชนัพหุนาม , (0,0)i jp ท่ีตาํแหน่ง 0m =  
และ 0n = ท่ีกระทาํการปรับเส้นโคง้เขา้หาขอ้มูลบนหนา้ต่าง ,i jD ซ่ึงจาก
สมการท่ี (6) เม่ือแทนค่า 0m n= = จะทาํให้ค่าเอาต์พุตของตวักรองท่ีได้
นิยามไวมี้ค่าเท่ากบัค่าสมัประสิทธ์ิ , (0,0)i ja นัน่เอง 

ในการหาค่า , (0,0)i ja เราจะกาํหนดให้ ,i ja เป็นเวกเตอร์ท่ีประกอบ
ไปดว้ยสัมประสิทธ์ิ , ( , )i ja s t ทุกตวัของฟังก์ชนัพหุนาม ,i jp ดงันิยามไว ้
ในสมการท่ี (6) จากนั้นจึงจะทาํการจดัเรียงค่าสัมประสิทธ์ิ , ( , )i ja s t ให้อยู่
ในรูปของเวกเตอร์โดยจดัเรียงอนัดบัของฟังก์ชนัพหุนามตามค่าดชันี r

เม่ือ [1, , ( 1)( 1)]r S T∈ + +…  ให้มีค่าดงัต่อไปน้ี 
( )  ( 1) / ( 1)

( )  ( 1) mod( 1)

s r r T
t r r T

= − +⎢ ⎥⎣ ⎦
= − +

 (8) 

โดย ⎢ ⎥⎣ ⎦ คือฟังก์ชนั floor และ mod( ) คือฟังก์ชนั modulo ดงันั้นเรา
สามารถเขียน ,i ja  ไดใ้นรูป   

, [ ( ( ), ( )) : 1, , ( 1)( 1)]Ti ja a s r t r r S T= = + +…  (9) 

และ 
( ) ( 1)(2 1) 1

( ) ( 1) mod(2 1) 1

m q q l l
n q q l l

= − − − +⎢ ⎥⎣ ⎦
= − − − +

 (10) 

เป็นฟังก์ชันดัชนีของข้อมูล ( , )f i m j n+ + ในหน้าต่าง ,i jD ซ่ึงสามารถ
เขียนให้อยูใ่นรูปของเวกเตอร์ไดด้งัน้ี 

2
, [ ( ( ), ( )) : 1, , (2 1) ]Ti jf f i m q j n q q l= + + = −…  (11) 

จากนิยามของ ,i ja และ ,i jf ในสมการท่ี (9) และ (11) ในขา้งตน้เรา
สามารถสร้างเมทริกซ์ Α ได้ด้วยการกาํหนดค่าสมาชิกของเมทริกซ์ดัง
สมการ 

( ) ( )( ) ( )s r t r
qrA m q n q=  (12) 
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(ก) 

 
(ข) 

รูปท่ี 1 (ก) ภาพ Lena ตน้ฉบบั (ข) ข่าวสารลายนํ้ า 

จากสมการของฟังก์ชนัจุดประสงคท่ี์ไดนิ้ยามไวใ้นสมการท่ี (7) เราจะทาํ
การจดัสมการดงักล่าวใหอ้ยูรู่ปแบบของเมทริกซ์และเวกเตอร์ดงัต่อไปน้ี 

, , , , ,( ) ( )T
i j i j i j i j i ja f a fε = − −Α Α  (13) 

เม่ือทาํการหาค่าท่ีนอ้ย (Minimization) ในสมการท่ี (13) เพ่ือหาค่าผลเฉลย
ทัว่ไปของ ,i ja ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีจะทาํให้เกิดค่าความผิดพลาดกาํลงัสอง
นอ้ยสุดจะไดผ้ลเฉลยดงัสมการ  

1
, ,( ) ( )T T

i j i ja f−= Α Α Α  (14) 

จากท่ีได้กล่าวมาแลว้ในขา้งตน้ท่ีว่าค่าเอาต์พุตของตวักรองคือค่าท่ี
ตําแหน่งศูนย์กลางของฟังก์ชันพหุนาม , (0,0)i jp และมี ค่า เ ท่ากับ

, (0,0)i ja ซ่ึงก็คือค่าสัมประสิทธ์ิตวัแรกของ ,i ja ในสมการท่ี (14) ดงันั้น
เราสามารถลดรูปผลเฉลยของตวักรองให้อยูใ่นรูปของผลรวมเชิงเส้นได้
ดงัสมการท่ี (15) ต่อไปน้ี 

2(2 1)

,
1

(0,0) ( ( ), ( ))
l

i j q
q

p f i m q j n qα
−

=

= + +∑  (15) 

โดย  
1

1{( ) ( )}T T
q qeα −= Α Α Α  (16) 

เคร่ืองหมาย qe ในสมการท่ี (16) คือเวกเตอร์หน่ึงหน่วยซ่ึงมีค่าเท่ากบัหน่ึง
ท่ีตาํแหน่ง thq ส่วน 1{  } คือสญัลกัษณ์ท่ีระบุวา่เป็นค่าตวัแรกของเวกเตอร์
ผลเฉลย ,i ja โดยค่า qα ท่ีไดม้าน้ี เวลานาํไปใชง้านจะถูกนาํมาจดัเรียงใหม่
ในรูปของหนา้ต่างตวักรอง ,i jw ขนาด (2 1) (2 1)L L+ × + เพ่ือความสะดวก
ในการนาํไปใชใ้นการหาค่าผลรวมเชิงเส้นสองมิติต่อไป [5] 

จากสมการท่ี (15) ซ่ึงเป็นสมการผลเฉลยในรูปของผลรวมเชิงเส้นจะ
เห็นไดว้า่การคาํนวณหาค่าสัมประสิทธ์ิของฟังกช์นัพหุนาม qα สาํหรับใช้
ในการปรับเส้นโคง้เขา้กบักลุ่มขอ้มูลในหนา้ต่าง ,i jD ดงัแสดงในสมการท่ี 
(16) สามารถหาค่าไวไ้ดล่้วงหน้าเพียงคร้ังเดียว ส่งผลทาํให้ตวักรองดงั 
กล่าวมีความยืดหยุ่นในการปรับอันดับของฟังก์ชันพหุนาม อีกทั้งยงัมี
ประสิทธิภาพในการประมวลผลท่ีสูง ดงันั้นในหัวขอ้ต่อไปจะนาํเสนอ
การนาํตวักรองดงักล่าวไปประยกุตใ์ชใ้นประมาณค่าขอ้มูลให้มีความราบ 
เรียบเพ่ือนาํค่าท่ีไดน้ี้ไปใชเ้ป็นค่าในการถ่วงนํ้ าหนกัของการเขา้รหัสลาย
นํ้ าบนพื้นฐานของการมอดูเลตเชิงขนาดต่อไป  

4. การประเมนิสมรรถนะ 
ในหัวข้อน้ีจะประเมินสมรรถนะการสร้างภาพลายนํ้ าดิจิทัลบน

พ้ืนฐานของการมอดูเลตเชิงขนาดท่ีถูกถ่วงนํ้ าหนกัแบบกาํลงัสองนอ้ยสุด 
เปรียบเทียบกบั 1) แบบท่ีไม่มีการถ่วงนํ้ าหนกั 2) ถ่วงนํ้ าหนกัดวัยตวักรอง 

รูปท่ี 2 ค่า PSNR ของภาพท่ีถูกเขา้รหสัลายนํ้ าท่ีบนพ้ืนฐานของการถ่วง
ดว้ยนํ้ าหนกัดว้ยตวักรองแบบต่างๆ 

แบบเฉล่ีย (Mean Filter) และ 3) ถ่วงนํ้ าหนกัดว้ยตวักรองแบบเกาส์ โดย
ค่าสมัประสิทธ์ิท่ีจะนาํมาใชใ้นการถ่วงนํ้ าหนกัจะอยูใ่นรูปของหนา้ต่างตวั
กรอง ,i jw ขนาดต่าง ๆ สาํหรับนาํไปใชใ้นการหาค่าผลรวมเชิงเส้น ณ ตาํ-
แหน่ง ( , )i j กบัขอ้มูลภาพ f ในหนา้ต่าง ,i jD ดงัสมการท่ี (17) 

( ). , ( , ) ,  ; ,
L L

i j i j
m L n L

C w m n f i m j n L m L L n L
=− =−

= + + − ≤ ≤ − ≤ ≤∑ ∑   (17) 

จากนั้นจึงนาํค่า ,i jC ท่ีคาํนวณไดไ้ปใชใ้นการเขา้รหัสสัญญาณลายนํ้ าใน
สมการท่ี (1) ในท่ีน้ีเราจะเลือกใชภ้าพตน้ฉบบัมาตรฐาน Lena ดงัแสดงใน
รูปท่ี 1 (ก) และใช้ตราสัญลกัษณ์เป็นสัญญาณข่าวสารลายนํ้ าท่ีจะนาํไป
เขา้รหัสกบัภาพตน้ฉบบัดงัแสดงในรูปท่ี 1 (ข) อยา่งไรก็ตามข่าวสารลาย
นํ้ าในรูปท่ี 1 (ข) จะตอ้งถูกนาํไปคูณกบัสัญญาณสุ่มเทียมซ่ึงเป็นสัญญาณ
หน่ึงบิต (-1 หรือ 1) ท่ีถูกทาํการขีดแบ่ง (Thresholding) ให้มีค่าเฉล่ียของ
สัญญาณสุ่มเทียมเท่ากบัศูนยเ์พ่ือทาํให้ค่าเฉล่ียทางสถิติของภาพท่ีผ่าน
กระบวนการฝังลายนํ้ าในสมการท่ี (1) มีค่าเท่ากบัภาพตน้ฉบบั ในขั้นตอน
ต่อไปจะทาํการตั้งค่าความแรงในการสเกลค่าสญัญาณลายนํ้ า k ให้มีค่าเท่า 
กบั 0.1 ให้ค่าอนัดบั S และ T ของตวักรองซาวิสกี-โกเลยค่์าเท่ากบั 2 และ
เน่ืองจากตวักรองในโดเมนพื้นท่ีแต่ละชนิดมีปัจจยัในการประมาณค่าคือ
ความกวา้งของหน้าต่างตวักรอง (Window Width) ดงันั้นในท่ีน้ีเราจะ
ประเมินสมรรถนะการถ่วงนํ้ าหนกัของตวักรองแบบต่าง ๆ ดว้ยค่า PSNR 
(Peak signal-to-noise ratio) เม่ือขนาดหนา้ต่างของตวักรองมีการเปล่ียน 
แปลง อย่างไรก็ตามค่าสัมประสิทธ์ิในการกระจายตวัของตวักรองแบบ
เกาส์จะแปรผนัตามค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานσ ในการทดลองน้ีเราจึงให้ค่า
σ มีค่าเท่ากบั / 3L เน่ืองจากเป็นค่าท่ีทาํให้ค่าสัมประสิทธ์ิของตวักรอง
แบบเกาส์มีค่าเข้าใกล้ศูนยบ์ริเวณขอบหน้าต่างของตัวกรองท่ีถูกปรับ 
เปล่ียนไป โดยผลการประเมินสมรรถนะดว้ยค่า PSNR แสดงในรูปท่ี 2 จะ
เห็นไดว้่าเม่ือขนาดหนา้ต่างของตวักรองมีค่าเพ่ิมข้ึนจะทาํให้ค่า PSNR มี
แนวโน้มท่ีสูงข้ึนสะทอ้นให้เห็นว่าเม่ือมีการเพ่ิมความแรงในการกรอง
ของตวักรองจะทาํให้ค่าท่ีไดจ้ากการประมาณค่ามีค่าเขา้ใกลก้บัค่าเฉล่ียใน
บริเวณใกลเ้คียง (Neighborhood) ซ่ึงทาํให้สัญญาณลายนํ้ าท่ีจะถูกนาํไป
มอดูเลตเชิงขนาดมีค่าใกลเ้คียงกนั ผลท่ีตามมาคือสัญญาณลายนํ้ าท่ีถูกนาํ 
ไปสเกลค่าจะมีขนาดท่ีไล่เล่ียกนัและทาํให้ภาพหลงัการเขา้รหัสลายนํ้ ามี
ค่าใกลเ้คียงกบัภาพตน้ฉบบั ค่า PSNR จึงมีค่าท่ีสูงข้ึน โดยการถ่วงนํ้ าหนกั  
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รูปท่ี 3 ค่าสหสมัพนัธ์ของสญัญาณลายนํ้ าท่ีถอดรหสัจากขั้นตอนวิธีการ
สร้างภาพลายนํ้าบนพ้ืนฐานของการมอดูเลตเชิงขนาดท่ีถูกถ่วงดว้ยนํ้ า 
หนกัแบบต่าง ๆ 

ดว้ยตวักรองแบบเฉล่ียจะให้ค่า PSNR สูงท่ีสุดโดยท่ีการถ่วงนํ้ าหนกัดว้ย
ตวักรองแบบเกาส์ แบบกาํลงัสองนอ้ยสุด และแบบท่ีไม่มีการถ่วงนํ้ าหนกั
ใด ๆ จะมีค่า PSNR ลดลงมาตามลาํดบั  

ขั้นตอนถัดไปจะเป็นการนําภาพท่ีได้จากการเข้ารหัสลายนํ้ าด้วย
วิธีการมอดูเลตเชิงขนาดแบบถ่วงนํ้ าหนกัมาถอดรหัสดว้ยวิธีการพิจารณา
จุดขา้งเคียงแบบกากบาทตามสมการท่ี (3) และ (4) และนาํผลท่ีไดม้าประ-
เมินสมรรถนะดว้ยวิธีการหาค่าสหสมัพนัธ์ (Correlation) กบัสัญญาณข่าว 
สารลายนํ้ าตน้ฉบบั รูปท่ี 3 แสดงผลของค่าสหสัมพนัธ์ของสัญญาณลาย
นํ้ าท่ีถอดรหสัจากขั้นตอนวิธีการสร้างภาพลายนํ้ าบนพื้นฐานของการมอดู
เลตเชิงขนาดท่ีถูกถ่วงดว้ยนํ้าหนกัแบบต่าง ๆ โดยจะเห็นไดว้า่เม่ือหนา้ต่าง
ของตวักรองมีขนาดท่ีเพ่ิมข้ึนจะทาํให้ค่าสหสัมพนัธ์ของการถ่วงนํ้ าหนกั
ดว้ยตวักรองแบบเฉล่ียและการถ่วงนํ้ าหนกัดว้ยตวักรองแบบเกาส์มีแนว 
โน้มท่ีลดลงเน่ืองจากความแรงของสัญญาณลายนํ้ าท่ีถูกถอดรหัสไดมี้ค่า
อยู่ในระดบัท่ีตํ่า ในขณะท่ีตวักรองแบบกาํลงัสองนอ้ยสุดนั้นมีการความ
คงทนต่อการเปล่ียนแปลงค่าสหสัมพนัธ์เม่ือขนาดหน้าต่างของตวักรอง
ปรับเปล่ียนไป รูปท่ี 4 แสดงตวัอย่างของภาพสัญญาณลายนํ้ าท่ีถูกถอด 
รหสัมาไดโ้ดยเลือกขนาดหนา้ต่างของตวักรองอยูท่ี่ 9 9× พิกเซล อยา่งไรก็
ตามการประเมินสมรรถนะในคร้ังน้ีไดศึ้กษาเฉพาะการถอดรหสัลายนํ้ าใน
เบ้ืองตน้ ส่วนการถอดรหัสภาพลายนํ้ าท่ีถูกโจมตีเพ่ือดดัแปลงภาพ อาทิ
เช่น การทาํพร่า (Bluring) การหมุน (Rotating) และการบีบอดั (Compress-
ing) จะไดรั้บการศึกษาเพ่ิมเติมต่อไป 

5. สรุป 
บทความวิจยัน้ีนาํเสนอและคน้ควา้ขั้นตอนวิธีแบบใหม่ในการสร้าง

ภาพลายนํ้ าดิจิทลับนพ้ืนฐานของการมอดูเลตเชิงขนาดท่ีถูกถ่วงนํ้ าหนัก
แบบกาํลงัสองน้อยสุด ซ่ึงเป็นขั้นตอนวิธีในการมอดูเลตเชิงขนาดแบบ
ดั้งเดิมท่ีถูกปรับปรุงดว้ยการเพ่ิมกลไกในการกระชบัแบบกาํลงัสองน้อย
สุดของฟังก์ชันพหุนามสําหรับใช้ในการประมาณค่าและปรับเรียบค่า
ความเขม้ของภาพ ยิ่งไปกว่านั้นขั้นตอนวิธีดังกล่าวยงัสามารถจดัรูปค่า
สัมประสิทธ์ิให้อยู่ในรูปของผลรวมเชิงเส้นไวไ้ดล่้วงหน้า (Pre-Process-
ing) ส่งผลทาํให้มีประสิทธิภาพทางเวลาท่ีสูงเทียบเท่ากบัตวักรองเชิงเสน้ 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

รูปท่ี 4 ภาพข่าวสารลายนํ้ าท่ีถอดรหัสไดจ้ากขั้นตอนวิธีในการสร้างภาพ
ลายนํ้ า (ก) ไม่มีการถ่วงนํ้ าหนัก (ข) ถ่วงนํ้ าหนักด้วยตวักรองเฉล่ีย (ค) 
ถ่วงนํ้ าหนกัดว้ยตวักรองแบบเกาส์ (ง) ถ่วงนํ้ าหนกัแบบกาํลงัสองนอ้ยสุด 

แบบอ่ืน ๆ ในการประเมินสมรรถนะของขั้นตอนวิธีท่ีนาํเสนอไดถู้กนาํไป
เปรียบเทียบกบัตวักรองท่ีไม่มีการถ่วงนํ้ าหนกั ตวักรองแบบเฉล่ีย และตวั
กรองแบบเกาส์ในภาพทดสอบ ผลการทดลองแสดงให้เห็นวา่ขั้นตอนวิธีท่ี
ไดน้าํเสนอมีความคงทน (Robustness) ต่อค่า PSNR และค่าสหสัมพนัธ์
แมว้า่ขนาดหนา้ต่างของตวักรองจะถูกปรับเปล่ียนไป 
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การระบุชนิดเหรียญกษาปณโดยการประมวลผลภาพ 

Thai Coin Classification by Image Processing 
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บทคัดยอ 

บทความนี้เสนอวิธีการ จําแนกภาพเหรียญกษาปณหมุนเวียนชนิด

ราคา 1 บาท 5 บาทและ 10 บาทโดยการประมวลผลภาพเร่ิมจากการนํา

ภาพมาแปลงเปนภาพขาวดํา เพ่ือลดขอมูลที่จะตองประมวลผล จากนั้น

แยกภาพเหรียญแตละภาพออกมาจากพ้ืนหลังหรือวัตถุอ่ืนโดยใชวิธี 

Circular Hough transform เพ่ือตรวจสอบเสนขอบภาพที่มีลักษณะเปน

วงกลม ทําการคํานวณพ้ืนที่ภาพแตละเหรียญเพ่ือเทียบกับภาพเหรียญ 10 

บาทท่ีใชอางอิงในการระบุชนิดของเหรียญ จากการทดสอบกับภาพ

เหรียญคละกัน 10 เหรียญจํานวน 10 ภาพไดผลลัพธที่ถูกตอง 94 

เปอรเซ็นต ซึ่งมากพอที่จะนําไปประยุกตใชงานจริงได 

 

Abstract 

This paper proposes a method for classify circulated coins include 

1, 5 and 10 baht. The first step, digital input image is converted to black 

and white or binary image for reduce data. Next step is segmentation 

coin image by Circular Hough transform method and calculate the area 

of each coin compared with 10 baht reference to specific types of coins. 

Results of experiments are 94 percent accurate when test with 10 mixed 

coins from 10 images which enough to be applied to real work. 

Keywords: classify, circulate coins, segmentation, Circular Hough 

transform. 

1. บทนํา 

ในการคัดแยกเหรียญกษาปณชนิดหมุนเวียน ที่มีปริมาณมาก ๆ จะทําให
เสียเวลาในการตรวจนับและอาจเกิดการผิดพลาดได เราจะนําทฤษฏีการ
ประมวลผลภาพมาประยุกตใช โดยทําการถายภาพเหรียญทั้งหมดแลวนํา
ภาพที่ไดมาวิเคราะหดวยโปรแกรมซึ่งสามารถแยกแยะเหรียญชนิดราคา 
1, 5 และสิบบาทออกจากกันไดโดยใชวิธี Circular Hough transform ใน
การหาวงกลมซึ่งเปนลักษณะของขอบเหรียญ นอกจากจะวิเคราะหเหรียญ
ที่วางหางกันแลวยังสามารถวิเคราะหเหรียญที่วางทับซอนกันเปนบางสวน
ไดดวย อาจนําระบบนี้ไปประยุกตใชในธุรกิจที่เกี่ยวของกับเหรียญจํานวน
มากๆ เชนตูหยอดเหรียญอัตโนมัติ ธนาคารหรืออ่ืน ๆ 

การระบุชนิดเหรียญกษาปณโดยการประมวลผลภาพมีขั้นตอนดังรูปที่ 1  

ถาขอมูลภาพเปนภาพสี ตองเปลี่ยนใหเปนภาพเทา (gray)จากผลลัพธภาพ
เทาที่ได ตองนําไปประมวลผลเบื้องตนเพ่ือใหภาพคมชัดขึ้นเพราะเรา

ตองการเสนขอบเหรียญที่ชัดเจนในการวิเคราะหใหไดเสนวงกลมออกมา 

จากนั้นนําไปผานขั้นตอนแปลงภาพเทาเปลี่ยนใหเปนภาพขาวดํา(black & 

white)  กอนที่จะนําไปประมวลผล ซึ่ง ในขั้นตอนการเปลี่ยนเปนภาพขาว
ดํา หรือภาพไบนาร่ี (binary) ในการเลือกจุดตัด (threshold) ที่เหมาะสมจะ
ใชวิธีของ Otsu [1,2]   

จากเสนวงกลมของขอบเหรียญที่ได ทําใหสามารถกําจัดขอมูลสวนเกิน
ที่มีลักษณะอ่ืนๆ ที่ไมใชวงกลมออกไป นําแตละวงกลมไปคํานวณหา
พ้ืนที่เพ่ือกําหนดชนิดของเหรียญเพราะเหรียญแตละชนิดจะมีพ้ืนที่ไม
เทากัน จากนั้นใชขั้นตอนการกําหนดหมายเลข [2] ในการหาจํานวนของ
เหรียญทั้งหมด   

  

รูปที่ 1. ผังงานแสดงขั้นตอนการทํางานของระบบ 
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2. การทํา Edge sharpening เพื่อใหขอบภาพคมชัด 

เสนขอบภาพของเหรียญเปนสวนที่มีความสําคัญมาก เพราะเราตอง
นํามาวิเคราะหใหไดวามีลักษณะเปนวงกลม ถาเสนขอบไมชัดเจนหรือไม
ตอเนื่องจะทําใหเกิดความผิดพลาดในการประมวลผล บล็อกไดอะแกรม
แสดงขั้นตอนการทํางานโดยรวมของการทํา Edge sharpening แสดงดังรูป
ที่ 2 โดยการนําภาพตนแบบ (original) มาผานขั้นตอนการทําภาพเบลอ
ดวย Low-pass filter จากนั้นนําภาพตนแบบมาลบดวยภาพที่เบลอจะทําให
ไดภาพผลลัพธที่มีความชัดเจนขึ้น 

  
รูปที่ 2. ผังงานแสดงขั้นตอนการทํางานของระบบ 

 

เมื่อนําภาพผลลัพธปอนกลับมาเปนภาพตนแบบ แลวทําขั้นตอนเดิม
ซ้ําๆ กันจะทําใหขอบภาพชัดขึ้นเร่ือยๆ แตตองกําหนดจํานวนรอบให
เหมาะสมเพราะขั้นตอนน้ีนอกจากจะทําใหขอบเหรียญชัดแลวยังทําให
ขอบของสวนอ่ืนๆ ที่เราไมตองการเดนชัดขึ้นดวยซึ่งจะเพ่ิมความผิดพลาด
ของระบบ ตัวอยางภาพตนแบบเปรียบเทียบกับภาพที่ผานขั้นตอนนี้แสดง
ดังรูปที่ 3 

 

รูปที่ 3. ภาพตนแบบซายและภาพผลลัพธขวา 

 

3. การหาเสนวงกลมโดยวิธี Circular Hough transform 

ในการวิเคราะหการเรียงกันของจุดภาพวามีลักษณะใด เปนเสนตรง 
วงกลม วงรีหรืออ่ืนๆ จะใชวิธีการที่เรียกวา Hough transform [3] ซึ่งมี

หลักการโดยสรุปคือตามปกติแลว เสนตรง วงกลมรวมทั้งรูปทรงตางๆ ใน
กรณีวงกลมเรียกวา Circular Hough transform [4] จะมีสมการในรูปแบบ
ตัวแปรระนาบ (x,y) และคาคงที่สัมประสิทธิ์ (a,b) ที่ตายตัว แตเมื่อเรามี
การเรียงตัวของจุดภาพเปนขอมูลแสดงวาเรารูคา (x,y) ดังนั้นสิ่งที่ตองการ
หาคือคาสัมประสิทธิ์ (a,b) ตัวอยางสมการและพารามิเตอรของเสนรูปใน
แบบตางๆ แสดงตามตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1. ตัวอยางสมการและพารามิเตอรของเสนตางๆ 

รูปแบบ พารามิเตอร สมการ 

Line S, θ x cosθ + y sinθ = S 

Circle a, b, S (x-a)2 + (y-b)2 = S2 

Parabola a, b, S, θ (y-b)2 = 4S(x-a)* 

Ellipse a, b, Sa, Sb, θ (y-b)2 / Sa
2+ (x-a)2 / Sb

2= 1* 

* แทนการบวกดวยมุมที่หมุนไป θ องศา 

ภาพที่จะนํามาผานขั้นตอน Hough transform คือภาพที่ไดจากการ
แปลงเปนภาพขาวดําแลว ซึ่ง เปนภาพที่มี เสนขอบชัดเจนดังรูปที่  4 

ดานซาย ผลลัพธที่ไดจากกระบวนการนี้ดังรูปดานขวา จะเห็นไดวาถึงแม
เหรียญจะมีการวางซอนทับกันบางสวนก็สามารถวิเคราะหได 

 

รูปที่ 4. เสนวงกลมขอบเหรียญที่ไดจาก Circular Hough transform 

 

4. การกําหนดชนิดและนับจํานวนเหรียญ 

       เสนวงกลมที่ไดจะมีคารัศมีที่แตกตางกัน ซึ่งเรานําไปเปนคาในการ
คํานวณพ้ืนที่วงกลม เพ่ือใชตรวจสอบวาเปนเสนขอบของเหรียญชนิด
ราคาใด โดยเหรียญราคา 1 บาทจะมีพ้ืนที่นอยที่สุดเหรียญราคา 10 บาทจะ
มีพ้ืนที่มากที่สุด สวนเหรียญราคา 5 บาทจะมีพ้ืนที่นอยกวาเหรียญราคา 10 

บาทเล็กนอย  

          
 

รูปที่ 5. การกําหนดหมายเลขใหแตละวงกลม 
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การนับจํานวนเหรียญจะใชวิธีการการกําหนดหมายเลข (Labeling) 

เ พ่ือใสหมายเลขในแตละพ้ืนที่ของภาพที่แยกออกจากกัน เ ร่ิมจาก
หมายเลข 1 แลวเพ่ิมขึ้นทีละ 1 ไปเร่ือยๆ ดังน้ันหมายเลขสูงสุดก็คือ
จํานวนเหรียญนั่นเอง ตัวอยางการกําหนดหมายเลขใหแตละวงกลมแสดง
ดังรูปที่ 5 

 
5. ผลลัพธจากการทดลอง 

ทําการทดสอบโปรแกรมโดยใชกลองดิจิตอล Nikon  COOL PIX 

S2007 ความละเอียด 640 x 480 ถายภาพเหรียญซึ่งวางบนถาดพลาสติกสี
ขาวหางจากกลอง 33 เซนติเมตร จํานวน 10 คร้ังๆ ละ 10 เหรียญ โดยชนิด
ของเหรียญคละกันบาง หรือเปนชนิดเดียว สองชนิดหรืออ่ืนๆ ตามตาราง
ที่ 2 และการวางเหรียญจะมีซอนทับกันในบางสวน ผลลัพธที่ไดมีความ
ผิดพลาดเล็กนอย โดยความผิดพลาดทั้งหมดเกิดจากเหรียญหาบาทเพราะ
ขนาดพ้ืนที่ของเหรียญจะใกลเคียงกับเหรียญสิบบาท  

ตารางที่ 2. ตัวอยางผลลัพธที่ไดจากการทดลอง 

การทดสอบ ชนิดของเหรียญ เหรียญที่ผิดพลาด 

1 หนึ่ง(4), หา(3), สิบ(3) หา(1) 

2 หนึ่ง(5), หา(2), สิบ(3) หา(1) 

3 หนึ่ง(4), หา(1), สิบ(5) - 

4 หนึ่ง(5), หา(0), สิบ(5) - 

5 หนึ่ง(5), หา(5), สิบ(0) - 

6 หนึ่ง(0), หา(5), สิบ(5) หา(3) 

7 หนึ่ง(10), หา(0), สิบ(0) - 

8 หนึ่ง(0), หา(10), สิบ(0) - 

9 หนึ่ง(0), หา(0), สิบ(10) - 

10 หนึ่ง(4), หา(2), สิบ(4) หา(1) 

 

        จากการทดลองประมวลผลซ้ํา ๆ กันหลาย ๆ คร้ังเพ่ือหาจํานวน
เหรียญสูงสุดที่เปนไปไดที่ไมเกิดความผิดพลาดคือจํานวน 36 เหรียญคละ
ชนิดกันดังรูปที่ 6 

  
รูปที่ 6. เหรียญจํานวน 36 เหรียญคละชนิดและราคา 

 

 

6. สรุป 

บทความนี้ยังใหผลลัพธที่มีความผิดพลาดในบางสวน ซึ่งเกิดจาก
ความใกลเคียงกันของขนาดเหรียญราคา 5 บาทและราคา 10 บาทแนวทาง
แกไขที่คิดไวอาจตองมีการตรวจสอบสีของเหรียญเพ่ิมเติม เพราะเหรียญ
ราคา 10 บาทจะมีสวนในและสวนนอกโดยสวนในซึ่งเปนรูปพระบรม
ฉายาลักษณจะมีสีในโทนเหลืองที่แตกตางกับเหรียญ 5 บาท 
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ขอขอบคุณ นายวสุ ศรีระโส นักศกึษาวิชาการประมวลผลภาพที่ให
ความชวยเหลือในการถายรูปและบันทึกผลการทดลอง ทําใหบทความนี้
สําเร็จไดดวยดี 
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บทคดัย่อ 

การถ่ายภาพทางอากาศในงานสํารวจพืนทีทรัพยากรธรรมชาติได้ถูก

ประยุกต์จาก การถ่ายภาพจากดาวเทียมสํารวจทีครอบคลุมพืนทีกว้าง เป็น

การถ่ายภาพทางอากาศทีครอบคลุมพืนทีจํากัดมากกว่าภาพทีได้จาก

ดาวเทียม เพือให้ภาพทีได้จากการถ่ายภาพมุมสูงทีคลุมบริเวณกว้าง

เทียบเคียงกัน ดังนันงานวิจัยนีคณะผู้ วิจัยได้เสนอเทคนิคการต่อภาพด้วย

การค้นหาส่วนทีเหมือนของภาพมากทีสุด สําหรับการต่อภาพทีได้ให้มี

ขนาดและความละเอียดสูงขึน ผลจากการนาํเทคนิคทีเสนอไปใช้พบว่าได้

ความถูกต้องของการต่อภาพทีมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ 

Abstract 

A digital image that is obtained from observation satellite is used as 

important tool in various remote sensing applications i.e. agriculture, 

forestry and environment. Due to the progressivity of aerial 

photography, the image not only attains from satellite but also gets a lot 

of image from effective equipment i.e. plane and drone. However, those 

images need to use an efficient technique to merge images with high 

accuracy as same as a single image satellite. In this work, we propose a 

method for merging image with searching the most common pixels 

(MCP). The proposed techniques enable to efficiently merge a lot of 

images to a high resolution image. The experimental results shown that 

the MCP technique can apply to remote sensing application with the 

accuracy of 80 percent. 

Keywords: image merge, aerial photography, most common pixels 

technique 

1. บทนํา 

ภาพถ่ายในปัจจุบนัมีหลากหลายดา้นหลากหลายเทคนิค การถ่ายภาพ

มีรูปแบบของภาพแตกต่างกนัออกไป เช่น การถ่ายภาพเพือการสํารวจ 

และการถ่ายภาพเพือทาํแผนทีทางอากาศ การนาํเทคโนโลยีภาพถ่ายและ

การประมวลผลภาพถ่ายไปประยุกตใ์ชป้ระโยชนมี์มากมายหลายด้าน เช่น 

งานอุตสาหกรรมใช้ภาพถ่ายช่วยในการตรวจสอบ, คัดแยกสินค้า, การ

สาํรวจพืนทีมีการนาํภาพถ่ายจากดาวเทียมสํารวจทรัพยากร, การสํารวจ

สภาพแวดลอ้มของโลก, การสํารวจลักษณะภูมิประเทศเพือใช้ในการทาํ

แผนทีผงัเมือง, การสาํรวจทรัพยากรป่าไมเ้พือดูการการเปลียนแปลงและ

สาํรวจความเสียหายหลังเกดิภัยพิบติัเพือวิเคราะหค์วามเสียหายทีเกดิขึน 

เป็นตน้ การถ่ายภาพจากดาวเทียมสาํรวจทรัพยากรและสภาพแวดลอ้มของ

โลกเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการถ่ายภาพและโทรคมนาคม

การทาํงานของดาวเทียมสํารวจทรัพยากรเป็นการถ่ายภาพจากระยะไกล 

โดยภาพทีไดมี้รัศมีครอบคลุมพืนทีกวา้งและมีความต่อเนืองกนัของภาพ

แต่มีลกัษณะของภาพไม่เป็นปัจจุบนั 

คณะผูว้ิจยัจึงเสนอแนวคิดของการนาํภาพถ่ายมุมสูงทีได้จากอากาศ

ยานบงัคบั มาใชใ้นสาํรวจทรัพยากรและสภาพแวดลอ้มของพืนที นาํไปสู่

ลดค่าใชจ่้ายและเวลาในการสาํรวจ อย่างไรกต็ามภาพถ่ายมุมสูงทีได้ นนั

จะมีรัศมีครอบคลุมพืนทีนอ้ยกว่าและไม่มีต่อเนืองกนัของภาพจึงทาํการ

สร้างโปรแกรมประมวลผลภาพถ่ายมุมสูงแบบซ้อนภาพขึน คณะผูว้ิจัยได้

ประยุกตใ์ชห้ลกัการประมวลผลภาพด้วยการค้นหาส่วนของการต่อภาพ

ดว้ยเทคนิคส่วนเหมือนของภาพสําหรับต่อภาพ  เพือให้ภาพถ่ายมุมสูงที

ไดจ้ากการถ่ายภาพใหมี้รัศมีครอบคลุมพืนทีทีกวา้งขึนและมีความต่อเนือง

ของภาพเป็นภาพเดียวกนั 

2. ทฤษฎีพืนฐานและงานทีเกียวข้อง 

ในส่วนนีไดอ้ธิบายถึงทฤษฎีพืนฐานเช่น ทฤษฎีภาพถ่ายทางอากาศ 

และ ทฤษฎีการประมวลผลภาพ 

2.1 ทฤษฎีภาพถ่ายทางอากาศ 

ภาพถ่ายมุมสูง หมายถึง ภาพของภูมิประเทศทีไดจ้ากการถ่ายรูปมุม

สูงดว้ยวิธีนาํกลอ้งถ่ายรูปติดกบัอากาศยานทีบินไปเหนือภูมิประเทศทีจะ

ทาํการถ่ายรูป แลว้ทาํการถ่ายรูปตามตาํแหน่งทิศทางและความสูงของการ

บินทีไดว้างแผนไวก้อ่นแลว้ หลงัจากนนันาํฟิล์มไปล้างและอัดภาพ กจ็ะ

ได้รูปทีมีรายละเอียดภูมิประเทศในบริเวณทีต้องการถ่ายปรากฏอยู่

ภาพถ่ายทางอากาศแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ รูปถ่ายแนวดิง คือรูปถ่ายทีใช้

ประโยชน์มากทีสุด เพราะให้รายละเอียดทีตรงความเป็นจริงมากสุด 

ภาพถ่ายดิงแกนกลอ้งจะเอียงไม่เกนิ +/- 3 องศา, รูปถ่ายเอียง คือรูปถ่ายที

เอียงเกนิ +/- 3 องศาการศึกษาขอ้มูลภาพถ่ายมุมสูง สามารถทาํได ้2 วิธี คือ 

ศึกษาดว้ยตาเปล่าและศึกษาดว้ยกลอ้งสามมิติ 

Paper ID 1144

D221



บทความวิจยั –วิชาการ                                                                                         

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพฒันาเชิงประยุกต ์ครังที 6 การพฒันาเทคโนโลยีเพือใหโ้ลกมีสันติสุข   

ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand  
 

วนัที 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ภาคพายพั เชียงใหม่ 

  

2.2 ทฤษฎีประมวลผลภาพถ่าย 

การศึกษาการประมวลผลภาพคือ เราจะศึกษาปรับปรุงคุณภาพของ

ภาพทีเราเรียกว่าอิเมจเอ็นฮานซ์เม็นท (Image Enhancement) เพือให้ได้

ปรับปรุงให้เด่นชัดมากขึนเพียงพอทีจะวิเคราะห์สิงทีต้องการได้ เช่น 

ปรับปรุงความคมชดั ปรับความสว่าง หาขอบของวตัถุใหช้ดัเจนขึน กาํจัด

สิงรบกวนหรือนอยซ(Noise) ซึงการปรังปรุงคุณภาพของภาพสามารถบาง

ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ส่วนที 1ปรับปรุงคุณภาพโดยกระทาํในแบบ

พิกเซล (Pixel) คือ เป็นการปรังปรุงคุณภาพโดยการทาํบนจุดแต่ละจุด เช่น 

เอาค่าความเขม้ของจุดนนัมาบวก, ลบ, คูณ และหาร หรือทาํการ +/- ค่าให้

คลาดเคลือนของสีใหใ้กลเ้คียงมากทีสุดกบัภาพอืน ทาํให้คุณลักษณะของ

ภาพทีตอ้งการปรากฏเด่นชัดขึน ส่วนที 2ปรับปรุงคุณภาพด้วยคอนโวลู

ชนั(Convolution) คือ การปรับปรุงด้วยวิธีนี เราจะใช้เมตริกซ์ขนาด 3x3 

และ5x5 หรือขนาดต่างกนั ทีเราออกแบบขึนมา เข้าไปวนในภาพของเรา

ส่วนที 3การซ้อนภาพคือ การใช้ฟังกช์ันโอเวอร์แลป (Overlap) ในการ

ตรวจสอบเพือใหห้าลกัษณะพิเศษของภาพหรือจุดทีแตกต่างของภาพการ

ทาํคอนโวลูชนั Convolution ตาํแหน่งเมตริกซ์ ฟังชนัทีเรียกใชคื้อ โอเวอร์

แลปแวลู (Overlap Value) จากนนัเคอร์เนล (Kernel)ในการตรวจจับขอบ

ของภาพตรงไหนคือขอบของวตัถุ เราจะพิจารณาภาพได้ละเอียดมากขึน 

การทาํใหภ้าพทีไม่เกยีวขอ้งให้เป็นสีดาํ การใช้ ฮิสโทแกรม (Histogram) 

เช่น กาํหนดให้จุดไหนทีมีค่าระดับสีตําปรับตามค่าคลาดเคลือนซึง

สามารถกาํหนดไดเ้องเลย จะไดภ้าพทีมีจุดเด่นขึนมา 

3. วิธีการทีนําเสนอ 

ในงานวิจยัทางนีแต่ละภาพ ximg ถูกแทนดว้ยเมทริกซ์ของฟังกช์ัน 

ijRGB เมือ i และ j แทนดว้ยตาํแหน่งของแถว i และคอลมัน ์ j บน

แต่ละพิกเซลของภาพ x ดงัแสดงในรูปที 1. 


















2,21,20,2

2,11,10,1

2,01,00,0

rgbrgbrgb
rgbrgbrgb
rgbrgbrgb

img x  

รูปท ี1. แบบจาํลองของภาพทีนาํไปประมวลผล 

 

ในการผสานภาพสองภาพ ximg และ yimg เพือให้ได้ภาพทีมี

ขนาดใหญ่ mimg จาํเป็นต้องหาส่วนทีเหมือนกนัของภาพทีมากทีสุด 

(Most Common Pixels: MCP) ไดจ้ากสมการ (1) ซึงค่าของ MCP ของ

แต่ละภาพหาไดจ้ากฟังกช์นัทีไดจ้ากสมการ (2)  

 

 kmcpmcpmcpMCP ,...,,max 10              (1) 



 

 otherwise
rgbrgbrgb

cpcpmcp ij
merged
ijij

j
jk ;0

;1
:

1,01,0    (2) 

 

หลัง จากทีได้ค่ า MCP ของ ทังสอง ภาพจะถูกนําไปใช้ เป็ น

ตัวกาํหนดขอบเขตของการผสานทังสองภาพเข้าหากนัดังตัวอย่างใน

สมการที 3  

y
jmcpi

x
mcpjim imgimgimg   ,,             (3) 

ในสมการที 3 แสดงฟังกช์ั นการผสานของสองภาพโดยลบส่วนที

เหมือนกนัทังสองภาพออก จากสมการที 3 นันเป็นการผสานภาพจาก

ทางซ้ายโดยเทียบกบัภาพ x  

   

2-1 (ก) 2-1 (ข) 2-1 (ค) 

   

2-2 (ก) 2-2 (ข) 2-2 (ค) 

  
 

2-3 (ก) 2-3 (ข) 2-3 (ค) 

   

2-4 (ก) 2-4 (ข) 2-4 (ค) 

รูปท ี2. ผลการทดลองการผสานภาพดว้ยเทคนิคทีนาํเสนอ 

 

4. ผลการทดลอง 

จากผลการทดลองการทาํงานของโปรแกรมประมวลผลภาพถ่ายมุม

สูงแบบซ้อนภาพสามารถอภิปรายผลไดด้งันี 

ประสิทธิภาพในการเลือกด้านซ้อนภาพของโปรแกรมประมวลผล

ภาพถ่ายมุมสูงแบบซ้อนภาพภาพในการทดลองแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ

ลักษณะภาพถ่ายในเมืองระยะใกล้ มีความถูกต้องในการเลือกด้าน มีค่า

เท่ากบั 80 เปอร์เซ็นต,์ ลกัษณะภาพถ่ายในเมืองระยะไกล มีความถูกต้อง

ในการเลือกด้าน มีค่าเท่ากบั 90 เปอร์เซ็นต,์ ลักษณะภาพถ่ายนอกเมือง

ระยะใกลมี้ความถูกตอ้งในการเลือกด้าน มีค่าเท่ากบั 80 เปอร์เซ็นต์ และ

ลกัษณะภาพถ่ายนอกเมืองระยะไกลมีความถูกต้องในการเลือกด้าน มีค่า

เท่ากบั 90 เปอร์เซ็นต ์โดยความถูกต้องในการเลือกด้านซ้อนภาพมีช่วง

ความถูกต้องตังแต่ 80-90 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นค่าเฉลียมีค่าเท่ากบั 85 

เปอร์เซ็นต ์เนืองจากโปรแกรมเลือกซ้อนภาพในดา้นทีมีค่าเปอร์เซ็นต์การ

ซ้อนภาพทีมีมากทีสุด เพราะว่า เป็นค่าเปอร์เซ็นต์จาํนวนพิกเซลซ้อนกนั

ระหว่างภาพตน้ฉบบัที 1 และภาพตน้ฉบบัที 2 ทีมีค่าสีอยู่ในขอบเขตของ

ค่าเบียงเบนสีทีแตกต่างกนั โดยมีค่าความถีสะสมมากสุดและมีจาํนวน
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พิกเซลซ้อนกนัสูงสุด ซึงในส่วนลกัษณะการเลือกด้านถูกต้อง เมือเพิมค่า

เบียงสีทาํใหค่้าจาํนวนซ้อนกนัระหว่างภาพตน้ฉบบัที 1 และภาพต้นฉบับ

ที 2 จะมีค่าคงทนต่อค่าเบียงเบนสีทีเพิมขึน จึงไดค่้าจาํนวนพิกเซลซ้อนกนั

ระหว่างภาพตน้ฉบบัที 1 และภาพตน้ฉบบัที 2 ทีมีค่าความถีสะสมมากสุด

และมีค่าจํานวนพิกเซลซ้อนกนัสูงสุด ส่วนลักษณะการเลือกด้านไม่

ถูกตอ้ง เมือเพิมค่าเบียงสีทาํใหค่้าจาํนวนซ้อนกนัระหว่างภาพตน้ฉบับที 1 

และภาพต้นฉบับที 2 จะมีค่าคงทนต่อค่าเบียงเบนสีทีเพิมขึน จึงได้ค่า

จาํนวนพิกเซลซ้อนกนัระหว่างภาพตน้ฉบบัที 1 และภาพต้นฉบับที 2 ทีมี

ค่าความถีสะสมมากสุดแต่มีค่าจาํนวนพิกเซลซ้อนกนัตาํ 

ประสิทธิภาพในการซ้อนภาพของโปรแกรมประมวลผลภาพถ่ายมุม

สูงแบบซ้อนภาพ เทียบกบัภาพทีทาํการซ้อนภาพ โดยการคาดคะเนด้วย

สายตาการทดลองการซ้อนภาพของโปรแกรมประมวลผลภาพถ่ายมุมสูง

แบบซ้อนภาพ เทียบกบัภาพทีทาํการซ้อนภาพ โดยการคาดคะเนด้วย

สายตาสรุปผลได้ดังนี ค่าการซ้อนภาพลักษณะในเมืองระยะใกล้ มีค่า

ความต่างเฉลียรวมเท่ากบั 7.83 เปอร์เซ็นต์, ค่าการซ้อนภาพลักษณะใน

เมืองระยะไกล มีค่าความต่างเฉลียรวมเท่ากบั 1.56 เปอร์เซ็นต,์ ค่าการ

ซ้อนภาพลักษณะนอกเมืองระยะใกล้ มีค่าความต่างเฉลียรวมเท่ากบั 6 

เปอร์เซ็นต ์และค่าการซ้อนภาพลกัษณะนอกเมืองระยะไกล มีค่าความต่าง

เฉลียรวมเท่ากบั  6.8  เปอร์เซ็นต์ โดยค่าความต่างการซ้อนภาพของ

โปรแกรมประมวลผลภาพถ่ายมุมสูงแบบซ้อนภาพ เทียบกบัภาพทีทาํการ

ซ้อนภาพ โดยการคาดคะเนด้วยสายตา มีค่าความต่างการซ้านภาพอยู่

ในช่วง 1.56-7.83 เปอร์เซ็นต ์คิดเป็นค่าเฉลียมีค่าเท่ากบั 5.55 เปอร์เซ็นต ์

เนืองจากโปรแกรมเลือกใช้ค่าการซ้อนภาพของดา้นทีมีค่าเปอร์เซ็นต์ค่า

การซ้อนภาพทีมีค่าความถีสะสมมากสุดและมีค่าการซ้อนภาพสูงสุดใน

การซ้อนภาพ เพราะว่า ค่าการซ้อนภาพเป็นค่าจาํนวนพิกเซลซ้อนกนั

ระหว่างภาพตน้ฉบบัที 1 และภาพตน้ฉบบัที 2 ทีมีค่าสีอยู่ในขอบเขตของ

ค่าเบียงเบนสีทีแตกแต่งกนั โดยมีค่าความถีสะสมมากสุดและมีค่าจาํนวน

พิกเซลซ้อนกนัสูงสุด 

ประสิทธิภาพในการซ้อนภาพของโปรแกรมประมวยผลภาพถ่ายมุม

สูงแบบซ้อนภาพ ในการซ้อนภาพแต่ละระดับการซ้อนภาพการซ้อนภาพ

ของโปรแกรมประมวยผลภาพถ่ายมุมสูงแบบซ้อนภาพ ในการซ้อนภาพ

แต่ละระดบัการซ้อนภาพโดยใช้ภาพถ่ายลักษณะในเมืองระยะไกล สรุป

ผลไดด้งันีค่าการซ้อนภาพที 10 เปอร์เซ็นต ์มีค่าความถูกต้องลักษณะการ

เลือกดา้นเฉลียรวม 46.67 เปอร์เซ็นต ์และมีค่าความต่างการซ้อนภาพเฉลีย

รวม 29.17 เปอร์เซ็นต,์ค่าการซ้อนภาพที 20 มีค่าความถูกตอ้งลักษณะการ

เลือกดา้นเฉลียรวม 55 เปอร์เซ็นต ์และเปอร์เซ็นต์ มีค่าความต่างการซ้อน

ภาพเฉลียรวม 14.19 เปอร์เซ็นต,์ค่าการซ้อนภาพที 30 เปอร์เซ็นต์ มีค่า

ความถูกตอ้งลกัษณะการเลือกดา้นเฉลียรวม 60 เปอร์เซ็นต ์และมีค่าความ

ต่างการซ้อนภาพเฉลียรวม 5.17 เปอร์เซ็นต์และค่าการซ้อนภาพที 50 

เปอร์เซ็นต ์มีค่าความถูกตอ้งลกัษณะการเลือกดา้นเฉลียรวม 80 เปอร์เซ็นต ์

และมีค่าความต่างการซ้อนภาพเฉลียรวม 0.17 เปอร์เซ็นต์จากการทดลอง

พบว่า เมือเพิมเปอร์เซ็นตค่์าการซ้อนภาพเพิมมากขึน จะมีผลต่อค่าความ

ถูกตอ้งของลักษณะการเลือกด้านและค่าความต่างการซ้อนภาพ โดยใน

ส่วนของค่าความถูกตอ้งของลกัษณะการเลือกด้าน เมือเพิมเปอร์เซ็นต์ค่า

การซ้อนภาพมากขึน ทาํให้เปอร์เซ็นต์ค่าความถูกต้องของลักษณะการ

เลือกดา้นมีค่าเพิมมากขึน เพราะ โปรแกรมเลือกลกัษณะการซ้อนภาพจาก

ด้านทีมีค่าจํานวนพิกเซลซ้อนกนัระหว่างภาพต้นฉบับที 1 และภาพ

ตน้ฉบบัที 2 ทีมีค่าความถีสะสมมากสุดและมีค่าจาํนวนพิกเซลซ้อนกนั

สูงสุด ส่วนค่าความต่างการซ้อนภาพ เมือเพิมเปอร์เซ็นต์ค่าการซ้อนภาพ

มากขึน ทําให้ค่าความต่างการซ้อนภาพมีค่าลดลงเข้าใกล้ 0 เพราะ

โปรแกรมเลือกค่าการซ้อนภาพจากค่าจาํนวนพิกเซลซ้อนกนัระหว่างภาพ

ต้นฉบับที 1 และภาพต้นฉบับที 2 ทีมีค่าความถีสะสมมากสุดและมีค่า

จาํนวนพิกเซลซ้อน 

 

 
รูปท ี3. แสดงค่า MCP ของการผสานภาพที 2-1 (ก) และ (ข) 

 

 
รูปท ี4. แสดงค่า MCP ของการผสานภาพที 2-2 (ก) และ (ข) 

 

 
รูปท ี5. แสดงค่า MCP ของการผสานภาพที 2-3 (ก) และ (ข) 
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รูปท ี6. แสดงค่า MCP ของการผสานภาพที 2-4 (ก) และ (ข) 

 

ตารางที 1. ส่วนของการผสานของภาพ ที 2-1 (ก) และ (ข) 

ด้าน 
ค่าการซ้อนภาพ 

(พิกเซล) 

ค่าการซ้อนภาพ

(เปอร์เซ็นต์) 

ขวา 314 49 

ซ้าย 119 19 

บน 195 41 

ล่าง 231 48 

 

ตารางที 2. ส่วนของการผสานของภาพ ที 2-2 (ก) และ (ข) 

ด้าน 
ค่าการซ้อนภาพ 

(พิกเซล) 

ค่าการซ้อนภาพ

(เปอร์เซ็นต์) 

ขวา 230 36 

ซา้ย 128 20 

บน 2 0 

ล่าง 21 4 

 

ตารางท ี3. ส่วนของการผสานของภาพ ที 2-3 (ก) และ (ข) 

ด้าน 
ค่าการซ้อนภาพ 

(พิกเซล) 

ค่าการซ้อนภาพ

(เปอร์เซ็นต์) 

ขวา 377 59 

ซา้ย 0 0 

บน 135 28 

ล่าง 0 0 

 

ตารางท ี4. ส่วนของการผสานของภาพ ที 2-4 (ก) และ (ข) 

ด้าน 
ค่าการซ้อนภาพ 

(พิกเซล) 

ค่าการซ้อนภาพ 

(เปอร์เซ็นต์) 

ขวา 226 35 

ซา้ย 32 5  

บน 0 0 

ล่าง 0 0 

 

 

 

ตารางที 5. สรุปความถกูตอ้งของการผสานภาพดว้ยวิธีการ MCP 

 

ชนิดของภาพ ในเมือง

ระยะใกล้ 

ในเมือง

ระยะไกล 

นอกเมือง

ระยะใกล้ 

นอกเมือง

ระยะไกล 

ค่าความถูกต้อง 

(%) 
80 90 80 90 

 

5. สรุป 

การวิ เคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศในงานสํารวจพืนทีทรัพยากร 

ธรรมชาติไดเ้ปลียนจากภาพทีไดจ้ากดาวเทียมสาํรวจเป็นภาพทีถ่ายจากมุม

สูงด้วยอุปกรณ์เช่น เครืองบินบังคับ อย่างไรกต็ามภาพทีมีมุมแคบและ

ความละเอียดตาํกว่า ภาพจากดาวเทียมสาํรวจ ดงันนัในงานวิจัยนีได้เสนอ

เทคนิคการต่อภาพด้วยการค้นหาส่วนทีเหมือนของภาพมากทีสุด (Most 

Common Pixels: MCP) สําหรับการต่อภาพทีได้ให้มีขนาดและความ

ละเอียดสูงขึน ผลจากการนาํเทคนิคทีเสนอไปใช้พบว่าได้ความถูกต้อง

ของการต่อภาพไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต ์ซึงทาํให้สามารถนาํเทคนิคที

นาํเสนอไปใช้งานได้จริงสําหรับการผสานภาพถ่ายทางอากาศสําหรับ

วิเคราะหข์อ้มูลของภาพในหลายสาขา 
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Abstract 
 AES (Advanced Encryption Standard) algorithm is a block 

encryption algorithm established by the U.S. National Institute of 
Standards and Technology (NIST) in 2001. It has been adopted by many 
data security systems and now used worldwide. Most of AES 
implementations are for single-core processors. To achieve high 
performance for large data, this work proposed an AES algorithm for 
multi-core processors. Using parallelism inherent in large data, all 
cores are working concurrently to speed up the task. 

Keywords:  cryptography; AES; Multicore processor; 

1. Introduction 
The information security has become an important concern today 

due to popular use of computers. The AES algorithm is a standard 
encryption algorithm with a symmetric key. This technique converts an 
input plain text into a cipher text by repetitions of transformation rounds 
with cipher key 128, 192 or 256 bits. Each round of AES algorithm 
performs the calculation using a complex sequence. The computation 
load is quite high. To achieve high throughput multi-processors are 
required. This work proposed an AES algorithm based on multicore 
processors. The experiments are carried out to compare the throughput 
of multicore processors with a single core processor. 

2.  Advance Encryption Standard (AES)  
AES is a symmetric block data encryption technique that converts 

input plaintext into cipher text by repetitions of transformation rounds 
with cipher key 128, 192 or 256 bits.  The standard is established by the 
U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST) in 2001 [1]. 
Each round consists of four different transformations: Sub-byte, Shift-
rows, Mix-columns and Add-Round-key procedure. 

Table 1.  Key length and number of rounds 
Key (Bits) Rounds (Nr) 

AES-128 10 
AES-192 12 
AES-256 14 

Block of data input is 128 bits or 4 words in 4x4 square matrix of 
bytes. The 4x4 matrix of bytes is called the state. The number of 
iterations depends on the key length. (Table 1)  

AES steps 

1)  Key expansion -- Round keys are derived from the cipher key.  Each 
round requires a separate key block. 

2)  Initial round -- Each byte of the state is bitwise XOR with the round 
key. 

3)  Rounds -- A round consisted of four transformations: SubBytes, 
ShiftRows, MixColumns, AddRoundKey. 

4)  Final round -- Three transformations: SubBytes, ShiftRows, 
AddRoundKey. 

Each transformation is explained as follows: 

 

 

Fig. 1. AES Encryption flow 
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A. Sub-byte 
Each byte aij in the state is replaced by S-box, S(aij).  The S-box is 

derived from the multiplicative inverse over GF2 
B. Shift-rows 

Each byte is shifted cyclically by row.  First row is shifted by 0 
offset.  Second row is shifted by one offset, third and fourth rows by two 
and three offset. 
C. Mix-columns 

Each column of the state is combined using an invertible linear 
transformation. Each column is multiplied by a fixed matrix 



















2113

3211

1321

1132
 

This is a multiplication modulo x4 + 1 with a polynomial  
c(x) = 0x03 x3 + x2 + x + 0x02.  

D. Add-Round-Key 
In this step each byte of input state is combined with the round key 

by using XOR algorithm that round key is generated from the cipher key 
using a key schedule algorithm. 

The detailed description of the AES algorithm can be found in [2]. 

3. Multicore Processor 
Multicore processor architecture [3] has two or more computing 

units contained in single physical processor. It can run multiple 
instructions at the same time. There are three types of different system 
architecture using multiple computing units. Heterogeneous system 
contains different types of cores. Asymmetric Multi-Processing (AMP) 
contains two or more processors of the same type which either run 
different operating systems or separate copies of the same operating 
system. Symmetric Multi-Processing (SMP) has two or more CPUs of 
the same type like an Asymmetric Multi-Processing but all of which run 
under the same operating system, Fig 2. In this work, we have used S2 
multicore processor to perform encryption and decryption on a shared 
memory. We perform the experiment using a 32-bit multicore processor 
simulator with a simple C-like language as a programming tool. 

 

 
Fig. 2. Multicore processing system architectures 

A. S2 multi-core processor 
S2 [4] is 32-bit CPU simulator that allows to setup 2 to 8 cores 

simulation. The processor has three-address instruction format.  The 
instruction set is divided into 4 different groups: arithmetic, logic, 
control and data. (Table 2)  

Table 2.  Instruction type of S2 multi-core processor 
Instruction type Operation name  
Arithmetic add sub mul div mod 
Logic and or xor eq ne lt le gt ge shl shr 
Control jmp jt jf jal ret 
Data ld st push pop 

 
B. RZ Language 

RZ [5] is a small programming language that is similar to a subset of 
C language. The source code of AES is developed and tested on S2 
simulator. The simulator is accurate to the clock cycle. The compiler and 
simulator are available publicly. 

4. Related work 
In this section, we sum up several related work of AES 

implementation on CPU and GPU. Many work present GPU and 
hardware implementation. 

Barnes [6] implemented AES algorithm on a multicore processor 
using fork and pthread function to improve throughput. They achieve 
6637Mb/s on 32- core processor with pthread architect. Many work have 
used GPU processors. Manavski [7] used Nvidia GeForce 8800GTX to 
compute AES with CUDA technology with 32-bit processor that can 
perform sub-byte 4 bytes in the same instruction. It also works on add-
round-key. GPU will process sub-byte and add-round-key 4 times per 
round by CPU and need 16 times for sub-byte and add-round-key. He 
achieved 8.28Gbit/s throughput on 8MB of data with 128 bits AES. In 
2010, Nhat-Phuong Tran [8] presented a work that increase the size of 
AES block from standard 16 bytes to reduce the overhead of the data 
transfer in the memory. The extended block size can increase the 
encryption speed by 25% to 28% and 603% to 853% for GPU 
implementation. However it does not work well for small size data.  
Huang Chang Lin and Tai [9] presented 32 bits AES on Xilinx FPGA 
(Spartan-3 XC3S200) with throughput 647 Mbs.  The current processor 
has a special extension of the instruction set for AES, for example Intel 
Core i3/i5/i7 CPUs support AES-NI instruction set extensions, 
throughput can be over 700 MB/s per thread. [10] 
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This work proposes an AES implementation for multicore 
processors using division of data of each core. The data is split into 16 
bytes block in the main memory. Each block of data is fed to each core 
to run AES encryption. At the end, each ciphered block is merged with 
the ciphered block from another core. (See Fig. 3) 
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Fig. 3. AES algorithm on multicore processor  

5. Experimental result and analysis 
The experiments are carried out to compare AES program on single-

core and multi-core processors.  The flow of data collection is shown in 
Fig.4. All experiments are performed on the same condition using the 
same program (except for the number of core) and hardware. The 
multicore simulator can monitor the number of instructions executed in 
each core. Each instruction is assumed to take one clock cycle, except 
for the memory access which takes two cycles.  When more than one 
core access the memory, only one core is granted the access. Other core 
will be stalled to wait for the first core to finish. Instruction fetch is 
assumed to have no conflict. The graph in Fig.5 shows the experiment 
with a multi-core configuration. The results show the speed of AES 
encryption is increasing when more cores were used. However , the 
number of cycle that has memory conflict also increases.. Therefore it 
does not have any further speed up when using 3 and 4 cores.  We 
conclude that for this task, two-core is the best configuration. (See Table 
3, 4 and Fig.5). 
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Fig. 4. Test and experiment methodology for this work 

Table 3.  The time in CPU cycle to complete the task  
Data (Byte) Core 1 Core 2 Core 3 Core 4 

32 37189 26917 - - 
64 69901 48358 45664 49924 

128 135325 91428 85669 90828 
256 266173 177448 175088 172687 

 

Table 4.  The total number of cycle of memory stall (please note that 
this is the sum of the stall of all cores hence it may be larger than the 

number of cycle time of CPU) 
Data (Byte) Core 1 Core 2 Core 3 Core 4 

32 10346 19459 - - 
64 19444 35475 62383 81733 

128 37640 67695 119257 150909 
256 74000 131995 222702 289148 

 

 
Fig. 5.  The result of AES on single core and multi-core processor 

6. Conclusion and future work 
This paper shows that the throughput of AES on multicore process 

increase with the number of core used.  From this result we can use 
multicore processors to secure large data.  For a future work, GPU 
implementation is very promising. The cooperation between GPU and 
CPU to work together on AES encryption will be very important.  
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AssetCheck: Mobile Application and Internet-based Asset Tracking Software 
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บทคดัย่อ 
งานวิจัยนี้ได้พัฒนาโมบายแอ็ปปลิเคช่ัน “AssetCheck” ส าหรับการ

ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปีโดยใช้โทรศัพท์มือถือ ในการถ่ายภาพ 
ถอดรหัสบาร์โค้ด และส่งข้อมูลไปยงัเวบ็เซิร์ฟเวอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต  เพ่ือ
เปรียบเทียบข้อมูลรายการครุภัณฑ์ท่ีถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล แสดงผลการ
ค้นหา และแสดงรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ของครุภัณฑ์บนโทรศัพท์ 
นอกจากนี้ยังได้พัฒนาเว็บไซต์ส าหรับจัดเก็บฐานข้อมูลครุภัณฑ์เพ่ือให้
การท างานสอดคล้องกับโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือท่ีพัฒนาขึน้  การ
ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของโปรแกรม “AssetCheck” และ
โทรศัพท์ Samsung พบว่าพนักงานใช้เวลาเฉล่ียต่อรายการ 9.7-27.3 s  เร็ว
กว่าการค้นหารายช่ือครุภัณฑ์โดยใช้สมดุบันทึกรายการครุภัณฑ์  5-15 เท่า  
การใช้ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ท่ีพัฒนาขึ้นนี้ช่วยให้การตรวจสอบ
ครุภัณฑ์ประจ าปีท าได้อย่างรวดเร็ว  สามารถใช้กล้องบนโทรศัพท์มือถือ
ในการอ่านบาร์โค้ดโดยไม่ต้องจัดซ้ือเคร่ืองอ่านบาร์โค้ดเพ่ิมเติม รวมท้ัง
ช่วยลดความเครียดและความเหน่ือยล้าให้กับพนักงานผู้ปฎิบัติงาน 

This work has developed a mobile application called "AssetCheck". 
It is designed for tracking small organization’s asset annually by using 
mobile phones to take picture and decode the barcodes and send data to 
a web server through internet. Data sent from the mobile phone are 
compared with asset list stored in the database. In addition, we have 
developed the website for data storage which created co-function 
processing along with the developed program. Preliminary tests show 
that the average time to track assets per item using this “AssetCheck” 
was 9.7-27.3 s which is 5-15 times faster than by using an asset record 
book. This software allows anyone with a smart phone be able to track 
the assets at any time using a camera on the phone to read barcodes 
without purchasing an additional barcode reader. It may also help 
reducing stress and fatigue in the workplace.  

1. บทน า 

การตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปีเป็นภารกิจท่ี หน่วยงานราชการ 
บริษทัเอกชน และองคก์รต่างๆ จ าเป็นตอ้งปฏิบติัเป็นประจ า  ปัจจุบนัไดมี้
การน ารหัสบาร์โค้ดติดไว้ท่ีครุภัณฑ์แต่ละรายการ เพ่ือให้ง่ายต่อการ

ตรวจสอบ โดยเฉพาะกรณีท่ีหน่วยงานมีครุภัณฑ์จ  านวนมาก ในการ
ตรวจสอบต้องใช้ เค ร่ืองอ่านบาร์โค้ดและซอฟต์แวร์แสดงผลการ
ตรวจสอบ (Asset tracking software)  ซ่ึงมักมีราคาสูง  บางหน่วยงาน
พบว่าเคร่ืองอ่านบาร์โค้ดช ารุดและการจัดซ้ือเคร่ืองใหม่ทดแทนไม่
สามารถใชง้านร่วมกบัซอฟตแ์วร์รุ่นเดิมได ้  

บาร์โคด้เป็นรหสัขอ้มูลชนิดหน่ึง ท่ีมีแถบสีขาวและด า เปรียบเสมือน
เลขฐานสอง ซ่ึงสามารถอ่านไดง่้ายด้วยเคร่ืองอ่านบาร์โคด้  ปัจจุบนัได้มี
การน ารหสับาร์โคด้มาใช้กนัอยา่งแพร่หลาย เช่น รหัสสินคา้ รหสัหนงัสือ
ในห้องสมุด เป็นตน้ ส าหรับวิธีการอ่านบาร์โคด้นั้น เดิมใช้เคร่ืองสแกน
ด้วยแสงเลเซอร์ แต่ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ท าให้สามารถอ่าน
บาร์โค้ดได้สะดวก ข้ึน  เช่น  การใช้ โทรศัพท์ มือ ถือสมาร์ตโฟน 
คอมพิวเตอร์ท่ีติดตั้งกลอ้ง เป็นตน้ 

ส าหรับบางหน่วยงาน การตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี  ยงัใช้การ
คน้หาทีละรายการจากสมุดบนัทึกรายการครุภณัฑ์ โดยเปรียบเทียบกับ
รหัสท่ีติดอยู่บนตัวครุภัณฑ์ เม่ือพบข้อมูลในรายการตรงกับรหัสบน
ครุภณัฑ ์เจา้หน้าท่ีจะติดสญัลกัษณ์หรือสติกเกอร์บนครุภณัฑ ์เพ่ือแสดงว่า
รายการครุภณัฑน์ั้นไดถู้กตรวจสอบแลว้ และบนัทึกขอ้มูลลงสมุดบนัทึก
รายการครุภณัฑ ์ ในกรณีท่ีหน่วยงานนั้นมีครุภณัฑจ์  านวนมาก การคน้หา
รายการครุภฑัณ์จากสมุดบนัทึกดงักล่าวมีความยุง่ยาก และใช้เวลาในการ
คน้หานาน  

ปัจจุบนัโทรศพัทมื์อถือไดพ้ฒันา ให้ใชง้านไดห้ลากหลายมากข้ึน 
และเปิดโอกาสให้พฒันาโปรแกรมบนโทรศพัทมื์อถือไดเ้อง บทความน้ี
อธิบายการออกแบบและพฒันาโปรแกรม “AssetCheck” บนระบบ 
ปฏิบติัการแอนดรอยด ์ ส าหรับอ่านภาพบาร์โคด้บนครุภณัฑแ์ต่ละรายการ
โดยใชก้ลอ้งบนโทรศพัท ์ ขอ้มูลครุภณัฑท่ี์อ่านไดจ้ะเปรียบเทียบกบั
ฐานขอ้มูลท่ีอยูใ่นเวบ็เซิร์ฟเวอร์ ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตบนโทรศพัท ์ เพื่อ
ตรวจสอบการมีอยูข่องครุภณัฑร์ายการนั้น ระบบดงักล่าวสามารถน าไป 
ใชแ้ทนการตรวจสอบโดยใชส้มุดบนัทึกรายการครุภณัฑ ์ หรือน าไปใช้
ทดแทนเคร่ืองอ่านบาร์โคด้ได ้โดยไม่ตอ้งจดัซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมเติม เน่ืองจาก
พนกังานสามารถใชโ้ทรศพัทข์องตนเองได ้               นอกจากน้ีโปรแกรม           
“AssetCheck” ยงัสามารถแสดงรายละเอียดขอ้มูลต่างๆ ของครุภณัฑบ์น
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โทรศพัท ์ ช่วยให้กระบวนการตรวจสอบครุภณัฑท์  าไดง่้าย สะดวก และ
รวดเร็วข้ึนมาก 

2. การพฒันาระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ 

ระบบตรวจสอบครุภณัฑท่ี์พฒันาข้ึนแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
โปรแกรมบนโทรศพัทมื์อถือ และเวบ็ไซตฐ์านขอ้มูลครุภณัฑ ์

2.1 โปรแกรมบนโทรศัพท์มอืถือ 

โปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือพัฒนาข้ึนบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยดเ์น่ืองจากโทรศพัทมี์ราคาถูก และเป็นระบบปฏิบติัการท่ีเปิดโอกาส
ให้พฒันาโปรแกรมต่างๆ ได้  โปรแกรมบนโทรศพัท์มือถือมีหน้าท่ีอ่าน
ภาพบาร์โค้ดจากกล้อง แล้วแปลงให้เป็นข้อความของรหัสบาร์โค้ด  
จากนั้นส่งขอ้ความนั้นไปยงัเวบ็ไซตท่ี์เก็บขอ้มูลครุภณัฑ ์เพื่อท าการคน้หา
ข้อมูลครุภัณฑ์ และน าข้อมูลการค้นหามาแสดงผลไวท่ี้โทรศัพท์และ
เวบ็ไซต ์

2.1.1 เทคนิคแปลงภาพบาร์โค้ด 

เม่ือถ่ายภาพบาร์โคด้โดยใชก้ลอ้งบนโทรศพัทแ์ลว้ การแปลงภาพเป็น
รหสับาร์โคด้นั้น  งานวิจยัน้ีไดเ้ลือกใชโ้ปรแกรม QR Barcode Scanner 
[1] และ Source codes ของ  ZXing [2]  เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
ใชง้าน ทั้งในดา้นความถูกตอ้งและเวลาในการแปลงค่า  

2.1.2 การค้นหาข้อมูลรายการครุภัณฑ์ 

การคน้หารายการครุภณัฑ์บนโปรแกรมบนโทรศพัท์มือถือ ก าหนด
ไว ้3 รูปแบบ (รูปท่ี 1)  ประกอบดว้ย  การคน้หาขอ้มูลด้วยการอ่านรหัส
บาร์โค้ดโดยใช้กล้อง  การค้นหาข้อมูลด้วยการป้อนรหัสครุภณัฑ์ และ
คน้หาขอ้มูลโดยใช้ช่ือพนกังานผูรั้บผิดชอบ โดยการคน้หาดว้ยการป้อน
รหสัครุภณัฑแ์ละช่ือพนกังานผูรั้บผิดชอบจะใชก้ารพิมพป้์อนขอ้มูล  

 
 

รูปท่ี 1 หนา้จอการคน้หารายการครุภณัฑ ์ผูใ้ชส้ามารถเลือกการคน้หาจาก
การอ่านรหสับาร์โคด้ดว้ยกลอ้ง การป้อนรหสัครุภณัฑ ์ หรือการป้อนช่ือ
พนกังานผูรั้บผิดชอบ 

2.1.3 การค้นหารายการครุภัณฑ์ผ่านอินเทอร์เนต็ 

เม่ือไดร้หสัของรายการครุภณัฑแ์ลว้ จะส่งขอ้มูลท่ีไดไ้ปคน้หา
รายการครุภณัฑ ์ โดยส่งขอ้มูลผา่น URL ของเวบ็ไซตฐ์านขอ้มูลครุภณัฑ ์
ขอ้มูลท่ีส่งไปประกอบไปดว้ย รูปแบบการคน้หา ค  าท่ีตอ้งการคน้หา และ
สถานะของการท างานของโปรแกรมบนเวบ็ไซต ์เช่น  

 http://multiweb27.com/web-asset-mobile.php?android 
 Search2="+strChooseVehicles+ "&androidSearch=" 
 +textseachonline.getText().toString()+ "&ActionApp=android 

เม่ือ “http://multiweb27.com/web-asset-mobile.php?android” คือ 
URLของเวบ็ไซตฐ์านขอ้มูลครุภณัฑ ์  “androidSearch2” คือ รูปแบบการ
คน้หาท่ีผูใ้ชเ้ป็นผูเ้ลือก “androidSearch” คือ ค  าท่ีตอ้งการคน้หา และ 
“ActionApp” คือสถานะของการท างาน ในท่ีน้ีก าหนดให ้ ActionApp = 
android เน่ืองจากการท างานฝ่ังเวบ็เซิฟเวอร์ก าหนดไวว้่าถา้ ActionApp  
เท่ากบั “android” โปรแกรมจึงท าการคน้หาตามขอ้มูลท่ีผูใ้ชส่้งไป และส่ง
ขอ้มูลกลบัไปแสดงผลท่ีโทรศพัทมื์อถือ ดงัรูปท่ี 2 

 
รูปท่ี 2 หนา้จอโปรแกรมแสดงผลการคน้หาครุภณัฑร์ายการหน่ึง (เกา้อ้ี) 
บนหนา้จอโทรศพัท ์ หลงัจากท่ีผูใ้ชอ่้านภาพบาร์โคด้ท่ีติดไวห้ลงัครุภณัฑ ์
โดยใชก้ลอ้งจากโทรศพัทมื์อถือ 

3.2 การพฒันาเวบ็ไซต์ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ 

เวบ็ไซตท่ี์พฒันาข้ึนส าหรับเก็บขอ้มูลครุภณัฑน้ี์ ในเบ้ืองตน้มีพ้ืนท่ีใน
การจดัเก็บขอ้มูลทั้งหมด 10 จิกะไบต ์ และสามารถเปล่ียนแปลงขอ้มูลได้
ไม่จ  ากดัจ านวนขอ้มูล จึงเหมาะสมในการเก็บขอ้มูลรายการครุภณัฑ ์ ท่ีมี
การเปล่ียนแปลงขอ้มูลอยูต่ลอดเวลา โปรแกรมบนเวบ็ไซตท่ี์ออกแบบไว้
มีหนา้ท่ีส าคญั 2 ส่วนคือ การจดัการฐานขอ้มูลครุภณัฑ ์ และการคน้หา
ขอ้มูล ซ่ึงคน้หาโดยการรับขอ้มูลท่ีส่งมาจากโทรศพัทมื์อถือมา
ประมวลผล 

3.2.1 ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ 

เวบ็ไซตส์ าหรับจดัเก็บขอ้มูลครุภณัฑไ์ดอ้อกแบบฐานขอ้มูล (รูปท่ี 3) 
ส าหรับเก็บขอ้มูล 3 ตาราง ไดแ้ก่ ตารางขอ้มูลครุภณัฑท่ี์มีขอ้มูลท่ี
พนกังานผูต้รวจสอบครุภณัฑเ์ป็นผูก้รอก “DataCheckAsset”  ตาราง
ส าหรับเก็บประวติัการเปล่ียนแปลงขอ้มูล  “HistoryAsset”  และตารางเก็บ
ขอ้มูลผูใ้ช ้ “memberAsset” โดยออกแบบให้มีการใชง้านเป็น 2 สถานะ 
คือสถานะส าหรับผูต้รวจสอบรายการครุภณัฑ ์ “Admin”  และสถานะของ
ผูรั้บผิดชอบครุภณัฑ ์ “User”  โดยผูท่ี้มีสถานะเป็นผูต้รวจสอบครุภณัฑ์
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นั้นสามารถคน้หา และแกไ้ขขอ้มูลไดท้ั้งหมด แต่สถานะผูรั้บผิดชอบ
ครุภณัฑน์ั้นสามารถคน้หาและแกไ้ขรูปภาพครุภณัฑไ์ดเ้ท่านั้น  

 
รูปท่ี 3 แผนผงัระบบฐานขอ้มูลครุภณัฑ ์

 
3.2.2 การค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลครุภัณฑ์ 

การจดัการฐานขอ้มูลขอ้มูลครุภณัฑใ์ชโ้ปรแกรม MySQL ผา่น
เวบ็ไซต ์  และใชภ้าษา PHP ช่วยในการคน้หาขอ้มูล โดยรับขอ้มูลค  าสัง่
จากโทรศพัทมื์อถือมาประมวลผล  และแปลงรหสับาร์โคด้ท่ีรับมาให้มี
รูปแบบตรงกบัรหสัในฐานขอ้มูลครุภณัฑ ์ ตวัอยา่งเช่น เม่ือรับขอ้มูลจาก
โทรศพัทท่ี์เลือกรูปแบบการคน้หาเป็นการอ่านภาพบาร์โคด้  เม่ือไดร้หสั
บาร์โคด้ “4000390101274000” โปรแกรมเร่ิมคน้หาและแปลงรหสัให้อยู่
ในรูปแบบของรหสัครุภณัฑเ์ป็น “ศอ-39-01-01274” ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ี
หน่วยงานใชใ้นการก ากบัรายการครุภณัฑ ์ แลว้น าค  าท่ีไดไ้ปคน้หาขอ้มูล
ในฐานขอ้มูลครุภณัฑด์งักล่าวต่อไป 

4. การทดสอบและวเิคราะห์ผล 

การทดสอบระบบโปรแกรมตรวจสอบครุภัณฑ์ “AssetCheck” จะ
เปรียบเทียบกบัค้นหาครุภณัฑ์โดยใช้พนักงานและสมุดบนัทึกรายการ
ครุภณัฑ์  ในเบ้ืองต้นก าหนดจ านวนครุภัณฑ์ท่ีต้องการค้นหาไว้ท่ี 50 
รายการ จากสมุดบันทึกรายการครุภัณฑ์ท่ีมีจ  านวนหลายร้อยรายการ  
ครุภณัฑ์ดังกล่าว อยู่ในพ้ืนท่ีของหน่วยปฏิบติัการวิจยัเทคโนโลยีโฟโต
นิกส์ เนคเทค โดยจะเปรียบเทียบความถูกตอ้งและเวลาเฉล่ียในการคน้หา
ต่อรายการ  โทรศพัทมื์อถือท่ีใชมี้ 2 รุ่น คือ Samsung Galaxy  S4  และรุ่น 
Samsung Galaxy Cooper   

การทดสอบถ่ายภาพบาร์โคด้ของครุภณัฑจ์ านวน 50 รายการดงักล่าว 
พบว่าสามารถอ่านรหัสบาร์โค้ดครุภัณฑ์ได้ถูกต้อง 45 รายการ และมี
ครุภัณฑ์ 2 รายการ ท่ีไม่สามารถถ่ายภาพและถอดรหัสบาร์โค้ดได ้ 
เน่ืองจากบาร์โคด้หาย หรือ ต  าแหน่งท่ีบาร์โคด้อยูสู่งเกินไป (รูปท่ี 4)  และ
มี 3 รายการท่ีใช้โทรศพัท์รุ่น Samsung Galaxy Cooper แล้ว ไม่สามารถ
อ่านค่าได้ถูกต้อง ซ่ึงอาจเป็นเพราะอยู่ท่ีค่อนข้างมืด  อย่างไรก็ตาม 
ส าหรับรายการดงักล่าว เม่ือเปล่ียนไปใชโ้ทรศพัทรุ่์น Samsung Galaxy S4 
พบว่าสามารถอ่านค่าไดถู้กตอ้งทั้ง 3 รายการ ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะคุณภาพ
ของกลอ้งท่ีดีกว่าก็ได ้โดยในจ านวนรายการท่ีมีปัญหาดงักล่าวอาจแกไ้ข
ได้โดยการใช้ไฟส่องหรือการยืนบนฐานรอง อย่างไรก็ตาม  ในการ
ทดสอบน้ีจะยงัไม่ท  าการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  แต่จะเลือกเฉพาะรายการท่ี

ถอดรหัสบาร์โคด้ได ้ เพ่ือน ามาเปรียบผลกบัการตรวจสอบโดยพนกังาน
และใชส้มุดบนัทึกรายการครุภณัฑ ์

รูปท่ี 5 แสดงเวลาในการคน้หารายการครุภณัฑแ์ต่ละรายการ เม่ือใช้
พนกังานและสมุดบนัทึกรายการครุภณัฑ ์  เปรียบเทียบกบัการให้พนกังาน
ใชก้ลอ้งจากโทรศพัท ์ Samsung Galaxy S4 ในการอ่านค่าบาร์โคด้และ
คน้หาขอ้มูลครุภณัฑผ์่านอินเตอร์เน็ต ซ่ึงจะพบว่า เวลาท่ีพนกังานใชใ้น
การคน้หารายการครุภณัฑส่์วนใหญ่แลว้จะมากกวา่การใชโ้ทรศพัทค์น้หา  
ระยะเวลาในการคน้หากรณีใชส้มุดบนัทึก จะมีค่าแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก
ในแต่ละรายการ ทั้งน้ีเป็นเพราะสมุดบนัทึกดงักล่าวมีหลายหนา้และมี
รายการครุภณัฑจ์  านวนมาก การคน้หาจากสมุดบนัทึก บางคร้ังจะหาไม่
เจอในรอบแรก พนกังานจึงตอ้งเปิดหาอยูห่ลายรอบ ขณะท่ีการใช้
โทรศพัทถ่์ายภาพและคน้หาผา่นอินเทอร์เน็ตจะใชเ้วลาไม่ต่างกนัมากนกั 
ยกเวน้กรณีท่ีพ้ืนท่ีบริเวณท่ีใชง้านมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตต ่า  

ในกรณีท่ีใชโ้ทรศพัท ์ Samsung Galaxy S4 พบวา่การถอดรหสั
บาร์โคด้โดยใชโ้ปรแกรม QR Barcode Scanner นั้นให้ผลดีกวา่การใช ้
Source code ZXing เล็กนอ้ย  

( )

( )  
รูปท่ี 4  ต าแหน่งการติดบาร์โคด้บนครุภณัฑท่ี์ไม่สามารถใชโ้ทรศพัทอ่์าน
บาร์โคด้ได ้ (ก) บาร์โคด้อยูใ่นต าแหน่งท่ีมืด และ (ข) บาร์โคด้อยูใ่น
ต าแหน่งท่ีสูงเกินไป 
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รูปท่ี 5 เวลาท่ีใชใ้นการตรวจสอบครุภณัฑแ์ต่ละรายการ เม่ือใชพ้นกังาน
และสมุดบนัทึกรายการครุภณัฑ ์ เปรียบเทียบกบัเม่ือพนกังานใชก้ลอ้งจาก
โทรศพัท ์Sumsung Galaxy S4  ในการอ่านบาร์โคด้ 
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ปัจจยัท่ีส่งผลต่อเวลาในการคน้หารายการครุภณัฑไ์ดแ้ก่ วิธีการคน้หา 
วิธีการอ่านบาร์โคด้ และระบบการประมวลผลของโทรศพัท ์ ผลการ
ทดสอบเวลาในการคน้หาครุภณัฑเ์ฉล่ียต่อรายการ ส าหรับแต่ละเง่ือนไข
การทดสอบ แสดงในรูปท่ี 6  

กรณีท่ีพนกังานคน้หาโดยใชส้มุดบนัทึกรายการครุภณัฑ ์ พบวา่ใช้
เวลาเฉล่ียต่อรายการ 145.6 s  เม่ือพนกังานใชโ้ทรศพัทมื์อรุ่น Samsung 
Galaxy  S4  และรุ่น Samsung Galaxy Cooper ใชเ้วลาการคน้หาเฉล่ียต่อ
รายการอยูใ่นช่วง  9.7-27.3 s  ซ่ึงเร็วกวา่กรณีพนกังานใชก้ารคน้หาจาก
สมุดบนัทึกรายการครุภณัฑป์ระมาณ  5-15 เท่า  ข้ึนอยูก่บัรุ่นของโทรศพัท์
และโปรแกรมส าหรับอ่านค่าบาร์โคด้ 

 
รูปท่ี 6 กราฟแสดงเวลาต่อรายการเฉล่ียในการคน้หาครุภณัฑ ์ เม่ือใช้
พนกังานและการคน้หาจากสมุดบนัทึกรายการครุภณัฑ ์ เปรียบเทียบกบั
เม่ือพนกังานใชโ้ทรศพัทมื์อถือรุ่น Samsung Galaxy S4  และรุ่น Samsung 
Galaxy Cooper ในการคน้หา 

เม่ือเปรียบเทียบเวลาเในการคน้หาครุภณัฑฉ์ล่ียต่อรายการ โดยใช้
โปรแกรม QR Barcode Scanner และการใช ้Source code ZXing ในการ
อ่านบาร์โคด้ พบวา่ทั้ง 2 กรณี ให้ผลไม่ต่างกนัมากนกั   

โทรศพัทมื์อถือรุ่น Samsung Galaxy Cooper มีความเร็วของหน่วย
ประมวลผลท่ี 800 MHz [3] ส่วน Samsung Galaxy S4  ใชห้น่วย
ประมวลผลเป็นแบบ Octa Core ท่ีมีหน่วยประมวลผลสองตวัคือ Quad-
Core มีความเร็ว 1.6 GHz และ Quad-Core มีความเร็ว 1.2 GHz [4]  ดงันั้น
หน่วยประมวลผลของโทรศพัทรุ่์น S4 จึงมีความไวในการประมวลผลท่ี
มากกวา่ Cooper ส่งผลใหเ้วลาในการคน้หาเฉล่ียต่อรายการ เม่ือใช้
โทรศพัทรุ่์น S4 นั้น ไวกวา่โทรศพัทรุ่์น Cooper  2-3 เท่า จึงสรุปไดว้า่
ระบบประมวลผลหรือความเร็วในการประมวลผลของโทรศพัท ์ จะมีผล
ต่อความไวในการอ่านรหสับาร์โคด้และเวลาในการคน้หาครุภณัฑ ์

5. สรุป 
โมบายแอป็ปลิเคชัน่ “AssetCheck” เป็นโปรแกรมส าหรับการ

ตรวจสอบครุภณัฑป์ระจ าปีท่ีโดยใชโ้ทรศพัทมื์อถือ ในการถ่ายภาพและ
ถอดรหสับาร์โคด้ ส่งขอ้มูลนั้นไปยงัเวบ็เซิร์ฟเวอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต  เพื่อ
เปรียบเทียบขอ้มูลครุภณัฑท่ี์ถูกเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล แสดงผลการคน้หา 
และแสดงรายละเอียดขอ้มูลต่างๆ ของครุภณัฑบ์นโทรศพัท ์ นอกจากน้ี

งานวิจยัน้ียงัไดพ้ฒันาเวบ็ไซต ์ ส าหรับจดัเก็บฐานขอ้มูลครุภณัฑเ์พ่ือให้
การท างานสอดคลอ้งกบัโปรแกรมบนโทรศพัทมื์อถือท่ีพฒันาข้ึน   

การทดสอบประสิทธิภาพการใชง้านของ ระบบตรวจสอบครุภณัฑ์
ดงักล่าวเปรียบเทียบกบัการตรวจสอบครุภณัฑ ์ โดยใชพ้นกังานและใช้
สมุดบนัทึกรายการครุภณัฑ ์ ของศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ท่ีมีรายการครุภณัฑจ์  านวนมาก  โดยเลือกตรวจสอบ
รายการครุภณัฑ ์ จ านวน 50 รายการ จากรายการทั้งหมดในสมุดบนัทึก
ดงักล่าว ผลการทดสอบพบว่า กรณีการตรวจสอบโดยใชส้มุดบนัทึก
พนกังานใชเ้วลาเฉล่ียต่อรายการ 145.6 s  เม่ือใชโ้ปรแกรม “AssetCheck” 
และโทรศพัท ์  Sumsung Galaxy S4  และ  Galaxy Cooper  พนกังานใช้
เวลาเฉล่ียต่อรายการ 9.7-27.3 s หรือเร็วกวา่การคน้หารายช่ือในสมุด
บนัทึก 5-15 เท่า  การใชร้ะบบตรวจสอบครุภณัฑท่ี์พฒันาข้ึนน้ี ช่วยให้
การตรวจสอบครุภณัฑป์ระจ าปีท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว  สามารถใชก้ลอ้งบน
โทรศพัทมื์อถือ ในการอ่านบาร์โคด้โดยไม่ตอ้งจดัซ้ือเคร่ืองอ่านบาร์โคด้
เพ่ิมเติม รวมทั้งช่วยลดความเครียดและความเหน่ือยลา้ให้กบัพนกังาน
ผูป้ฎิบติังาน 

6. กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคุณคุณรัฐศาสตร์ อมัฤทธ์ิ และ คุณอุเทน บุญเลียม นกัวิจยั

ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ท่ีให้ค  าแนะน า
ในการเขียนโปรแกรม และคุณศรีรัตน์ วงศเ์ข่ียม ท่ีอนุเคราะห์ขอ้มูล
รายการครุภณัฑ ์ ซ่ึงงานวิจยัน้ีไดรั้บทุนสนบัสนุนจากศูนยเ์ทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และจากโครงการสร้างปัญญา
วิทย ์ผลิตนกัเทคโน(YSTP)  ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ท่ีสนบัสนุนทุนวิจยัส าหรับปริญญานิพนธ์ และทุนในการ
น าเสนอผลงานตามสญัญาทุนเลขท่ี SP-๕๖-NT-๐๖ 
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บทคดัย่อ 
ในปัจจุบันระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็มีบทบาทสําคัญสําหรับคนท้ังโลก 
ระบบต่างๆ ถูกผลักดันเพ่ือเข้าไปอยู่ในระบบเครือข่ายท้ังสิน แม้แต่ระบบ
การซื้อขายอัตราแลกเปล่ียนเงินระหว่างประเทศก็อยู่ ในระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตเช่นกัน ซ่ึงเดิมทีไม่ได้เปิดโอกาสให้คนท่ัวไปใช้งานได้ 
หากแต่เป็นกลุ่มธนาคารใหญ่ๆ และนักลงทุนระดับสูงเท่าน้ัน แต่ต่อมา
เม่ือคนท่ัวไปสามารถเข้ามาใช้งานระบบเครือข่ายกันมากขึน้เร่ือยๆ ตลาด
แต่ละแห่งจึงเร่ิมเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าร่วมลงทุน
ในตลาดค่ า เ งิน ด้วย เ ช่น กัน  และยั ง เ ปิดโอกาสให้ นักลง ทุน ท่ี มี
ความสามารถในการเขียนโปรแกรมสามารถสร้างระบบสนับสนุน
อัจฉริยะสําหรับนักลงทุน (Expert Advisor) ได้ โดยระบบดังกล่าวมี
ความสามารถในการซื้อขายได้อย่างอิสระตามแต่การพัฒนาของผู้พัฒนา
ระบบ จากการศึกษาพบว่านักลงทุนโดยท่ัวไปมักจะใช้เคร่ืองมือทาง
คณิตศาสตร์ประกอบการตัดสินใจในการซ้ือขายแต่ละคร้ัง ไม่ว่าจะเป็น 
Moving Average หรือ Relative Strength Index แต่เคร่ืองมือต่างๆ กย็งัเป็น
เพียงการคาดการณ์ราคาท่ีจะเกิดขึน้โดยใช้ข้อมูลจากราคาในอดีตท้ังส้ิน 
ผู้วิจัยจึงได้ทาํการทดลองสร้างระบบในการซ้ือขายในลักษณะของการกาง
ขัน้บันไดเพ่ือหลีกเล่ียงการใช้เคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงจะมีลกัษณะใน
การส่งคาํส่ังในลักษณะสองทาง (Two-way Combination Order) โดยมี
จุดมุ่งหมายให้การส่งคาํส่ังทุกคร้ังจะต้องได้กาํไรเสมอ ในการทดสอบ
ผู้ วิจัยกําหนดอัตราส่วนของ จุดมุ่ งหมายในการทํากําไร : ระยะห่าง
ระหว่างออเดอร์ : จุดมุ่งหมายในการหยดุขาดทุน เป็น 1:2:1 และกาํหนด
ขนาดของ Lot ให้เพ่ิมขึน้คร้ังละ 2 เท่า เพ่ือให้ออเดอร์ท่ีได้กาํไรมาชดเชย
กับออเดอร์ท่ีขาดทุน 

Abstract 
Expert advisor (EA) is an automatic trading system in Forex 

(Foreign Exchange), which allow all traders and programmer to develop 
this robot. The indicator will be integrated in expert advisor, which 
forecast the behavior of forex market and make the decision to send 
long/short order, but most of them fail to predict the market price. In 
addition, most people that become to be trader need the freedom, but in 
reality, all traders use the whole time in technical analysis on their 
personal computer. This study will present “Stair Step with Hedge 
System for Forex”, automatic trading system, which can open long/short 
along the time without indicator, two way combination order. The target 

of this study is making positive profit every time when open order. The 
main variable of this system are take profit, hedging and stop loss with 
special ratio 1:2:1, which open difference order in the same time (with 
the same size). Main idea of this system is about the pending order, 
which place like stair step, distance between order is in hedging 
variable. This system based on EUR/USD pair and make lots of profit 
factor (1.45) with gross profit is $4,571.56 (initial deposit is $1,000). 

Keywords: Expert advisor (EA), Forex, Stair step with Hedge System. 

1. บทนํา 
ปัญหาหลกัของการเป็นเทรดเดอร์ในตลาดฟอเร็กซ์คือการคาดการณ์

พฤติกรรมของราคาซ่ึงโดยทัว่ไปจะตอ้งทาํการวิเคราะห์จากเคร่ืองมือช้ีวดั
ทางคณิตศาสตร์ (Indicator) เช่น ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving Average) หรือ
อินดิเคเตอร์ท่ีวดัการแกวง่ของราคาอยา่ง RSI (Relative Strength Index) 
เป็นต้น โดยการคาดการณ์ของเคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์จะอยู่ภายใต้
พื้นฐานของการใชข้อ้มูลยอ้นหลงัมาเพื่อทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทาํการ
พยากรณ์ราคาในอนาคต แต่ผลการคาดการณ์ก็ไม่ไดค่้าท่ีถูกตอ้งเสมอไป 
ยงัคงมีความคลาดเคล่ือนและมีสัญญาณรบกวนอยู ่ดงันั้นในงานวิจยัน้ีจึง
ได้นําเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยเทคนิคในการกาง
ขั้นบันไดในลักษณะของการส่งคําสั่งสองทางเพื่อการป้องกันความ
เสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากการส่งคาํสัง่ และเพื่อใหไ้ดก้าํไรเสมอ 

มีการวิจยัในการสร้างระบบเทรดอตัโนมติัโดยใชท้ฤษฏีของการสร้าง
ปัญญาประดิษฐ์ [1-2] แต่ส่วนใหญ่จะใชใ้นการวิเคราะห์และคาดการณ์
พฤติกรรมของราคา แต่จะเนน้ไปทางหุน้ต่างประเทศซ่ึงมีความผนัผวนไม่
มากเม่ือเทียบกับตลาดค่าเงินซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่กว่าเพราะ
ประกอบไปดว้ยสถาบนัการเงินมากมายทัว่โลกรวมตวักนั 

2. ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 Expert Advisor 

Expert Advisor (EA) คือระบบซ้ือขายค่าเงินโดยอตัโนมติัซ่ึงจะทาํ
การซ้ือขายตามกลยุทธ์ท่ีได้ทาํการติดตั้งเอาไวใ้นโปรแกรมผ่านภาษา 
MQL4 ท่ีพฒันาโดยบริษทั MetaQuotes Software Corp. ท่ีเป็นบริษทัซ่ึง
พฒันา Forex Trading Platform ทั้งดา้นเทรดเดอร์และโบรกเกอร์ ในแต่ละ
โบรกเกอร์จะใหบ้ริการการซ้ือขายค่าเงินผา่น Meta Trader หรือท่ีเรียกวา่ 
MT4 ซ่ึงจะรองรับการทาํงานของ EA ได ้โดยเหตุผลของการพฒันาระบบ 
EA เกิดจากความตอ้งการของเทรดเดอร์ท่ีมีความสามารถในการคิดคน้
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ระบบในการซ้ือขายและตอ้งการให้ทุกอย่างเป็นระบบอตัโนมติัเพื่อลด
เวลาในการวิเคราะห์พฤติกรรมราคาด้วยตนเองตลอดเวลาประเพ่ือให้
ประสิทธิภาพในการซ้ือขายคงท่ีอยู่ตลอดตามเง่ือนไขและกลยุทธ์ท่ีอยู่
ภายในระบบ 

2.2 Hedging System 
ลกัษณะของ Hedging System คือรูปแบบหน่ึงในการบริหารเงินตน้ 

(Money Management) ซ่ึงมีลกัษณะในการซ้ือมูลค่าสินทรัพยท่ี์ต่างกนัแต่
ยงัคงจาํนวนขนาดท่ีเท่ากนัในช่วงเวลาใกลเ้คียงกนั หากสินทรัพยแ์รกได้
กาํไรแต่อีกสินทรัพยห์น่ึงขาดทุน ผลท่ีไดจ้ะส่งผลใหน้กัลงทุนไม่ประสบ
ปัญหาการขาดทุน ซ่ึงระบบ Hedging มกัถูกใชใ้นการซ้ือขายอนุพนัธ์และ
การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ยกตวัอย่างเช่น ค่าเงินของประเทศ
กาํลงัอ่อนค่าลงก็สามารถเลือกใช้ระบบ Hedging เพื่อไม่ให้ประเทศ
ประสบภาวะวิกฤตไดโ้ดยการแลกซ้ือพนัธบตัรจากประเทศรายใหญ่ใน
จาํนวนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัราค่าเงินท่ีอ่อนกาํลงัลง ในลกัษณะเช่นน้ีประเทศ
กย็งัคงอยูไ่ดแ้ละไม่ส่งผลกระทบทางการเงินมากนกั 

การประยกุตใ์ชร้ะบบ Hedging ใน Forex นั้น เน่ืองจากระบบจะทาํ
การซ้ือขายค่าเงินในลกัษณะเป็นคู่ ดงันั้นในขณะท่ีผูล้งทุนพิจารณาการส่ง
คาํสั่ง Long ก็สามารถพิจารณาการส่งคาํสั่ง Short ในเวลาเดียวกนัได ้โดย
กาํหนดระยะห่างในการใชร้ะบบ Hedge ในลกัษณะน้ีจะเป็นการซ้ือขาย
โดยใชร้ะบบ Hedge ท่ีสินทรัพยเ์ดียวกนั ซ่ึงจะเป็นการป้องกนัเงินทุนของ
นกัลงทุนและเป็นการป้องกนัความเส่ียงรูปแบบหน่ึง 

2.3 Stair Step System 
หลกัการในการส่งคาํสั่งซ้ือขายในลกัษณะขั้นบนัไดคือการทวีขนาด

ในการซ้ือขายในแต่ละคร้ังท่ีระยะห่างระหว่างคาํสั่งท่ีคงท่ี (Grid Size) 
โดยจะทาํการส่งคาํสั่งในลกัษณะของคาํสั่งล่วงหนา้ (Pending Order) ใน
ทิศทางเดียวกนัหรือตรงกนัขา้มกบัราคาก็ไดข้ึ้นอยูก่บัรูปแบบของกลยทุธ์
ของผูล้งทุน โดยทัว่ไปหากกาํไรจากคาํสั่งซ้ือขายโดยรวมแลว้มีค่าถึงจุดท่ี
นกัลงทุนพอใจกจ็ะทาํการปิดคาํสัง่ซ้ือขายทั้งหมดเพื่อทาํกาํไร 

3. การออกแบบและการทดลอง 
ในการผลิตซอฟตแ์วร์ ผูว้จิยัไดใ้ชโ้มเดลมาตรฐานในการออกแบบคือ 

UML (Unified Modeling Language) ซ่ึงในงานวิจยัน้ีจะนาํเสนอการ
ออกแบบโดยใช ้State machine diagram เพื่ออธิบายระบบการทดงานของ 
Stair step โดยใช ้Hedging system เพื่อการป้องกนัการขาดทุนและไดก้าํไร
อย่างสมํ่าเสมอดงัอธิบายในรูปท่ี 1 ซ่ึงจากรูประบบจะทาํการตรวจสอบ
จาํนวนคาํสั่งซ้ือขายทั้งหมดก่อน หากยงัไม่มีคาํสั่งซ้ือขายคา้งอยูใ่นระบบ
ก็จะพิจารณาในการเปิดคาํสั่งซ้ือขายในลกัษณะ Long หรือ Short ก็ได้
ข้ึนอยูก่บักลยทุธ์ของนกัลงทุน (New ticket) ในสถานะต่อมาจะเป็นการ
คาํนวณกาํไรโดยรวมทั้งหมดของทุกๆ คาํสั่งซ้ือขาย หากคาํสั่งซ้ือขาย
ล่าสุดมีค่าน้อยกว่าศูนย  ์ก็จะเข้าสู่สถานะในการพิจารณาคาํสั่งซ้ือขาย
ล่วงหนา้ (Open Pending Order) โดยจะทาํการส่งคาํสั่งซ้ือขายในทิศทาง
ตรงกนัขา้มกบัคาํสัง่ซ้ือขายล่าสุดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระบบ Hedging 

 
รูปที ่1 State Machine Diagram ของระบบทั้งหมด 

หากระบบคาํนวณกาํไรโดยรวมแลว้พบว่ามีค่ามากกวา่ศูนยก์็จะเขา้สู่
สถานะในการปิดคาํสั่งซ้ือขายทั้งหมด ในลกัษณะน้ีจะทาํให้ทุกๆ คร้ังท่ี
พิจารณาใชร้ะบบ Stair step ก็จะทาํให้ไดก้าํไรเสมอๆ ในส่วนของการ
พิจารณาในการเปิดคาํสั่งซ้ือขายล่วงหน้าจะทาํการพิจารณาจาํนวนของ
ขนาดในการส่งคาํสั่งซ้ือขายดว้ย (Lot Size) เพื่อให้คาํสั่งซ้ือขายใน
ปัจจุบนัสามารถชดเชยคาํสัง่ซ้ือขายในอดีตท่ีขาดทุน 

ในการออกแบบการทดลองผูว้ิจยัไดท้าํการพฒันาระบบโดยใชภ้าษา 
MQL4 ซ่ึงไดท้าํการทดสอบกบัขอ้มูลยอ้นหลงัของคู่เงิน EUR/USD ณ 
ช่วงเวลาต่างๆ อนัไดแ้ก่ วนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 จนถึง 
พ.ศ. 2555 เพื่อทดสอบระบบในหลายๆ ช่วงเวลา โดยการตั้งค่าของตวั
แปรต่างๆ จะคงท่ีในลกัษณะตามสัดส่วน ของ Take profit ต่อ Hedge ต่อ 
Stop loss เป็น 1:2:1 แบบจาํลองของระบบโดยรวมสามารถแสดงดงัแสดง
ในรูปท่ี 2 

 
รูปที ่2 แบบจาํลองและแนวคิดของระบบ Stair Step 
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4. ผลการวจิัย 
ระบบซ้ือขายอตัโนมติัโดยใชร้ะบบ Hedging แบบ Stair step โดยการ

ทดสอบระหวา่งปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555 แสดงไดด้งัรูปท่ี 3 ซ่ึงจากรูป
จะแสดงอตัราการเติบโตของทุนจาก $1,000 ในตอนเร่ิมตน้ จะสังเกตได้
วา่ในช่วงปี พ.ศ. 2553 มีช่วงอตัราการเติมโตของทุนอยูสู่งถึง 21.21% ใน
เดือนพฤษภาคม และในปี พ.ศ. 2554 มีอตัราการเติบโตสูงสุดอยูท่ี่ 11.44% 
แต่ในปี พ.ศ. 2555 มีอตัราการเติบโตสูงสุดอยูท่ี่ 2.6% เท่านั้น ซ่ึงลกัษณะ
ของระบบแบบ Hedging จะส่งผลให้การเจริญเติบโตของทุนไม่มากนกั 
เพราะโดยแก่นแทข้องระบบก็คือการรักษาฐานของทุนเดิมและป้องกนั
ไม่ให้เกิดการขาดทุน แต่ก็จะส่งผลให้ฐานของกาํไรในระบบน้อยลง
เช่นกนั ดงันั้นดว้ยระบบแบบ Stair step ถึงถูกเสริมข้ึนมาเพื่อเสริมแรงกบั
ระบบแบบ Hedging ดงันั้นการเติบโตบางเดือนจึงมีค่าเฉล่ียมากกวา่ปรกติ 

ระบบทาํการส่งคาํสั่งซ้ือขายจาํนวนทั้งส้ิน 367 คาํสั่ง โดยเฉล่ียจะ
ประสบความสําเร็จ 130.88 จุด หรือประมาณ $24.06 และโดยเฉล่ียจะ
ลม้เหลวประมาณ 140.55 จุด หรือประมาณ $17.82 และใชจ้าํนวนขนาด
ในการลงทุนทั้งหมด 5.93 

อตัราความสาํเร็จในการส่งคาํสั่ง Long คือ 51% (คิดเป็น 95 คร้ังต่อ
การส่งคาํส่ง Long ทั้งหมด 186 คร้ัง) และอตัราความสาํเร็จในการส่งคาํสั่ง 
Short คือ 52% (คิดเป็น 95 คร้ังแต่การส่งคาํสั่ง Short ทั้งหมด 181 คร้ัง) 
โดยกาํไรมากท่ีสุดท่ีระบบสามารถทาํไดคื้อ $581.69 (704.3 จุด) และ
ขาดทุนมากท่ีสุดท่ีเคยไดคื้อ $141.76 (855.8 จุด) ณ วนัท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 
2553 ซ่ึงโดยเฉล่ียแลว้ระบบจะทาํกาํไรไดค้ร้ังละ $46.64 

จากตารางท่ี 1 แสดงอตัราความเป็นไปไดใ้นการทาํลายเงินทุนของ
ระบบ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่โอกาสในการทาํลายเงินทุนทั้งหมด 100% จะตอ้ง
ทาํการส่งคาํสั่งซ้ือขายและเกิดการขาดทุนติดต่อกนัเป็นจาํนวน 136 คร้ัง 
ซ่ึงมีโอกาสในเกิดนอ้ยกว่า 0.01% และในลกัษณะเดียวกนั โอกาสในการ
ทาํลายเงินทุนทั้ง 90%, 80% และ 70% มีโอกาสเกิดข้ึนไดน้อ้ยถึง 0.01% ซ่ึง
หากพิจารณาเฉพาะโอกาสในการสูญเสียเงินทุนเพียง 10% นั้นมีโอกาส
เกิดข้ึนถึง 40.86% ดว้ยการสูญเสียกาํไรติดต่อกนัเพียงแค่ 14 คร้ังเท่านั้น 

 

 
รูปที ่3 อตัราการเติบโตของทุนจากระบบซ้ือขายอตัโนมติัจาก myfxbook 

 

ดงันั้นโอกาสในการสูญเสียจนถึงระดบัในการทาํลายเงินทุนทั้งหมด
จึงมีโอกาสเกิดข้ึนไดเ้พียงแค่ 0.01% เท่านั้น ซ่ึงถือวา่มีโอกาสเกิดข้ึนได้
นอ้ยมาก เน่ืองจากระบบการรักษาเงินทุนของ Hedging ทาํให้โอกาสใน
การขาดทุนมีนอ้ยลงนัน่เอง ซ่ึงเม่ือผสานระบบเขา้กบั Stair step ทาํให้
ไดผ้ลลพัธ์ดงัรูปท่ี 4 ท่ีแสดงอตัราการเติบโตของเงินทุนโดยใชโ้ปรแกรม 
MT4 ในการวิเคราะห์ระบบเม่ือกราฟแกนระนาบคือจาํนวนคร้ังในการส่ง
คาํสั่งซ้ือขาย และแกนตั้งคือระดบัการเพิ่มข้ึนของเงินทุน จะสังเกตเห็น
ประมาณคาํสั่งซ้ือขายท่ี 327 จะสังเกตวา่มีช่วงหน่ึงท่ีระดบัของทุนตกลง
มากวา่ $500 แต่กย็งัคงรักษาระดบัความเป็นเชิงเส้นไวไ้ด ้ซ่ึงสาเหตุมาจาก
การพยายามรักษาระดบัการส่งคาํสั่งซ้ือขายของระบบ Hedging ท่ีไม่
ตอ้งการใหร้ะบบเกิดการขาดทุน ประกอบกบัเป็นช่วงท่ีพฤติกรรมราคามี
ความผนัผวนสูง จึงส่งผลให้ระบบเข้าสู่สถานะในการส่งคาํสั่งซ้ือขาย
ล่วงหนา้เป็นจาํนวนมาก ผลลพัธ์ท่ีไดจึ้งมีลกัษณะดงัรูปท่ี 4  

ตารางที ่1 อตัราความเป็นไปไดใ้นการทาํลายเงินทุนของระบบจากส่วนรายงานของ myfxbook 

Loss Size 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 
Probability of Loss <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% 0.04% 0.28% 1.3% 4.83% 15.02% 40.86% 
Consecutive Losing Trades 136 122 109 95 81 68 54 41 27 14 

 

รูปที ่4 อตัราการเจริญเติบโตของเงินทุนจากขอ้มูลยอ้นหลงัของโปรแกรม MT4 
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รูปที ่5 (ดา้นบน) ช่วงเวลาในการส่งคาํสัง่ซ้ือขายโดยพิจารณารายชัว่โมง 
(ดา้นล่าง) ช่วงเวลาในการส่งคาํสัง่ซ้ือขายโดยพิจารณารายวนั

และจากรูปท่ี 5 ซ่ึงแสดงจาํนวนคร้ังและความถ่ีในการส่งคาํสั่งซ้ือขาย
ในลกัษณะรายชัว่โมง(ดา้นบน) และรายวนั(ดา้นล่าง) ทาํใหท้ราบวา่ระบบ
จะทาํการส่งคาํสัง่ซ้ือขายสูงสุดคือช่วง 13.00 น. และส่งคาํสั่งซ้ือขายตํ่าสุด
ช่วงเวลาประมาณ 1.00 น. (พิจารณาจากเวลาของ Server ของโบรกเกอร์) 
ซ่ึงวนัท่ีทาํการส่งคาํสั่งซ้ือขายสูงสุดคือวนัพฤหัสบดีและวนัองัคารของ
ของทุกๆ สัปดาห์ซ่ึงเฉล่ียสูงถึง 88 คร้ัง และในแต่ละคร้ังจะมีอตัรา
ความสําเร็จและความลม้เหลวท่ีเท่ากนัเน่ืองจากลกัษณะการส่งคาํสั่งซ้ือ
ขายแบบ Hedging ท่ีจะทาํการส่งคาํสัง่แบบสองทาง  

5. สรุป 

ลกัษณะของระบบ Hedging ซ่ึงมีความสามารถในการรักษาระดบัของ
เงินทุนของนกัลงทุนจะส่งผลใหน้กัลงทุนเกิดโอกาสในการขาดทุนท่ีนอ้ย 
แต่ก็ส่งผลให้ไม่ไดก้าํไรจากการลงทุนเลย หากนาํมาผสานเขา้กบัระบบ
การส่งคาํสัง่ซ้ือขายในลกัษณะของการกางขั้นบนัไดซ่ึงมีความสามารถใน
การเพิ่มขนาดในการลงทุนทาํให้ไดก้าํไรเพิ่มข้ึนได ้ส่งผลให้ระบบท่ีทาํ
การทดสอบในช่วงปีพ.ศ. 2553 จนถึง พ.ศ. 2555 มีอตัราการเติมโตของ
ทุนสูงถึง 141.71% (855.8 จุด) และจากการวิเคราะห์ระบบดว้ยโปรแกรม 
MT4 ประกอบกบัผลการวิเคราะห์จาก myfxbook จึงทาํใหท้ราบอตัราใน
การสูญเสียของเงินทุนจนหมดเพียงแค่ 0.01% ซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ีนอ้ยมาก 
ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ระบบ Hedging และ Stair step สามารถนาํมาผสานการ

ทาํงานกนัได้ และส่งผลให้ได้กาํไรอย่างสมํ่าเสมอ ทุกคร้ังท่ีทาํการส่ง
คาํสั่งซ้ือขายก็จะสามารถทาํกาํไรไดต้ลอด แต่จุดบ่องพร่องของระบบท่ี
จาํเป็นตอ้งพฒันาในอนาคตคือในเร่ืองของสภาวะความผนัผวนของตลาด 
หากมีมากเกินไปจะส่งผลให้ระบบทาํการส่งคาํสั่งซ้ือขายล่วงหน้าเป็น
จาํนวนมาก ทาํใหเ้ป็นการเพ่ิมโอกาสสูญเสียท่ีมากข้ึน ซ่ึงสามารถ 
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บทคดัย่อ 
ระบบส ำรวจพื้นท่ีสัญญำณเครือข่ำยไร้สำยโดยระบุต  ำแหน่งด้วย        

จีพีเอสเป็นแนวคิดวิธีกำรในส ำรวจและวิเครำะห์ปรับปรุงเครือข่ำยไร้สำย
ให้มีประสิทธิภำพสูงสุด โดยมี วัตถุประสงค์ เพ่ือวิเครำะห์บริเวณ
ครอบคลุมของสัญญำณเครือข่ำยไร้สำยในพืน้ท่ีท่ีก ำหนดและวิเครำะห์
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ โดยมุ่ งเน้นในกำรแก้ไขปัญหำควำมไม่
ครอบคลุมสัญญำณเครือข่ำยไร้สำยโดยกำรเพ่ิมหรือย้ำยต ำแหน่งของ
อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ เครือข่ำยไร้สำย  และปัญหำกำรก ำหนด
ช่องสัญญำณควำมถ่ีของเครือข่ำยไร้สำยท่ีไม่เหมำะสม ซ่ึงมีกระบวนกำร
ท ำงำน คือ กำรก ำหนดขอบเขตของกำรส ำรวจเครือข่ำยไร้สำยด้วยจีพีเอส, 
กำรแบ่งส่วนพื้นท่ีย่อยส ำหรับกำรส ำรวจ, กำรส ำรวจพื้นท่ีย่อยโดยระบุ
ต  ำแหน่งโดยจีพีเอส, กำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรส ำรวจพืน้ท่ีย่อย และกำรสรุป
พืน้ท่ีครอบคลมุและต ำแหน่งอุปกรณ์ โดยกำรทดลองแบ่งออก 2 ส่วน คือ 
กำรทดลองวิเครำะห์ควำมครอบคลมุของสัญญำณเครือข่ำยไร้สำยโดยระบุ
ต  ำแหน่งด้วยจีพีเอสและกำรทดลองควำมแม่นย  ำในกำรระบุต  ำแหน่งของ
อุปกรณ์กระจำยสัญญำณเครือข่ำยไร้สำย ซ่ึงผลกำรทดลองวิเครำะห์ควำม
ครอบคลุมของสัญญำณเครือข่ำยไร้สำยโดยระบุต  ำแหน่งมีค่ำควำม
คลำดเคล่ือนเฉล่ียเท่ำกับ 4.9 เมตร , ค่ำควำมถูกต้องแม่นในกำรระบุ
ต  ำแหน่งของอุปกรณ์กระจำยสัญญำณเครือข่ำยไร้สำยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 
0.318 เมตร 
 

Abstract 
An inefficient installation of wireless network device along with 

ignoring an appropriate area of deployment leads to two problems: non-
coverage area of wireless network service and the difficulty of 
configuration of a network channel. Usually, the analyzed wireless 
signal that is obtained by surveying a target environment applies to 
improve the signal quality of installation. In this work, we propose a 
system that used a tool for surveying target area with GPS navigation 
and analyzing wireless signal in order to identify a suitable position for 
installation. The proposed system consists of four steps: surveying, 
partitioning, analyzing and identifying. The experimental results shown 
that this method can increase the coverage area of network service with 
an average error of 4.9 meters and can improve the accuracy of 

identifying the position of installation which is not over the average of 
0.318 meters. 

Keywords: wireless network, signal strength-based, wireless survey 

1. บทน า 
ปัจจุบนัเทคโนโลยีการส่ือสารมีบทบาทส าคญัต่อการด ารงชีวิตของ

มนุษยโ์ดยเฉพาะการส่ือสารผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย ซ่ึงเป็น
เทคโนโลยีท่ีช่วยให้การติดต่อส่ือสารระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดย
ปราศจากการใช้สายสัญญาณในการเช่ือมต่อ ท าให้สามารถเคล่ือนยา้ย
เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ส่ือสารไปพ้ืนท่ีไดง่้ายข้ึน แต่ปัญหาในการ
ออกแบบและติดตั้ งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายท่ีไม่
ครอบคลุมบริเวณท่ีตอ้งการโดยเน่ืองจากคุณลกัษณะของอุปกรณ์และสาย
ส่งสัญญาณท่ีแตกต่างกันหรือการก าหนดช่องความถ่ีของสัญญาณ
เครือข่ายไร้สายท่ีไม่เหมาะสม รวมทั้งปัญหาการขาดอุปกรณ์ส าหรับการ
ตรวจวดัสัญญาณของเครือข่ายไร้สายท่ีมีความแม่นย  าและถูกตอ้ง จึงมกั
พบว่าบริเวณท่ีไม่มีสัญญาณหรือสัญญาณอ่อนของเครือข่ายไร้สายใน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท างานของระบบ
คอมพิวเตอร์ ดังนั้นการออกแบบและปรับปรุงคุณภาพของเครือข่ายไร้
สายในบริเวณท่ีต้องการจึงมีความจ าเป็นในการให้บริการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอ านวยความสะดวกในการวิเคราะห์สัญญาณเครือข่ายไร้
สายในพ้ืนท่ีให้บริการเพ่ือปรับปรุงให้เครือข่ายไร้สายมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  

งานวิจยัได้ออกแบบแนวคิดและสร้างระบบส ารวจพ้ืนท่ีสัญญาณ
เครือข่ายไร้สายโดยระบุต  าแหน่งด้วยจีพีเอสและการวิเคราะห์ข้อมูล
สัญญาณเครือข่ายไร้สายโดยระบุต  าแหน่งด้วยอุปกรณ์จีพีเอสเพ่ือแสดง
ขอ้มูลพ้ืนท่ีครอบคลุมของสัญญาณเครือข่ายไร้สายในแต่ละระดบัความ
แรงของสัญญาณ เครือข่ ายไร้สายและหาแนวทางในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของเครือข่ายไร้สายโดยการก าหนดต าแหน่งอุปกรณ์
กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย โดยใช้เทคนิคการก าหนดพ้ืนท่ีส่วนยอ่ย
และการระบุต  าแหน่งโดยอุปกรณ์จีพีเอส เพ่ือช่วยให้สามารถจะวิเคราะห์
ขอ้มูลของสญัญาณเครือข่ายไร้สายไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว และช่วยให้
สามารถวางแผนการติดตั้งตวักระจายเครือข่ายไร้สายในอนาคตเพ่ือให้
สามารถใช้งานเครือข่ายไร้สายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและครอบคลุม
พ้ืนท่ีเหมาะสม 
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2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
เครือข่ายไร้สาย คือ ระบบการส่ือสารขอ้มูลท่ีถูกน ามาใชท้ดแทนหรือ

เพ่ิมเติมกบัระบบเครือข่ายท้องถ่ินใช้สายแบบดั้ งเดิม [1] โดยใช้การส่ง
คล่ืนความถ่ีวิทยใุนยา่นวิทยุและคล่ืนอินฟราเรดในการรับและส่งขอ้มูล
ระหว่างคอมพิวเตอร์ผ่านทางอากาศ [2] โดยสามารถทะลุผ่านส่ิงกีดขวาง
ได้ในระดบัหน่ึงโดยปราศจากการเดินสายสัญญาณ ท าให้มีความยืดหยุน่
ใน ก ารติดตั้ งห รือขยาย เค รือข่ ายคอม พิ ว เตอ ร์ โดยก ารใช้ ค ล่ื น
แม่เหล็กไฟฟ้าในการถ่ายโอนขอ้มูลผ่านอากาศแทนการใช้สายสัญญาณ 
[3] สะดวกต่อการใช้งานและการเข้าถึงข้อมูลในเครือข่าย โดยการแบ่ง
ช่องสัญญาณของระบบเครือข่ายไร้สายในการก าหนดช่องสัญญาณจะ
ก าหนดให้ช่องแรกเร่ิมตน้ท่ีความถ่ี 2412 เมกะเฮิรตซ์ [4] และช่องถดัมา
จะห่างกนัช่องละ 5 เมกะเฮิรตซ์ ซ่ึงถา้นบัก็จะมีเท่ากบั 13 ช่อง แต่สามารถ
ใช้งานได้เพียง 3 ช่องเท่านั้น จึงจะไม่มีการทบัซ้อนและรบกวนกนัของ
สญัญาณระหวา่งการใชง้าน [5] 

ความเร็วกบัระยะทางของระบบเครือข่ายไร้สายมีมาตรฐานต่างๆ การ
ปรับค่าความเร็วเป็นไปโดยอัตโนมัติ ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กับอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณเครือข่ายไร้สายและเคร่ืองลูกข่ายของเครือข่ายไร้สายท่ีจะตกลง
กนัตามค่าความแรงของสญัญาณ  ซ่ึงสามารถเปล่ียนวิธีการท าให้ความเร็ว
ลดลงซ่ึงให้ความเร็วในการท างานกบัระยะทางมีลกัษณะเป็นขั้นบนัไดเม่ือ
มีระยะห่างจากตวัอุปกรณ์กระจายสญัญาณเครือข่ายไร้สาย [6] 

ระบบพิกดัมีความส าคญัต่อการส ารวจพ้ืนท่ี เน่ืองจากการส ารวจนั้น
เพ่ือระบุถึงต าแหน่ง เน้ือท่ี ขนาด รูปร่าง ความสูง และจ าลองค่าพิกัด
รายละเอียดลงบนแผนท่ี  ดังนั้ นต าแหน่งจุดควบคุมหรือจุดบังคับ
จ าเป็นตอ้งมีค่าพิกดัท่ีถูกตอ้งและมีความเก่ียวเน่ืองกนัไปทัว่โลก ซ่ึงการ
ระบุพิกัดสามารถตรวจสอบได้โดยเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม (GPS 
Receiver) ซ่ึงสามารถบอกค่า Latitude และ Longitude รวมถึงค่าระดับ
หรือค่าความสูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง [7] 

 
3. กระบวนการท างานของระบบ 

กระบวนการท างานของระบบส ารวจพ้ืนท่ีสัญญาณเครือข่ายไร้สาย
โดยระบุต  าแหน่งดว้ยจีพีเอส แบ่งออกเป็น   ส่วน คือ การก าหนดขอบเขต
ของการส ารวจดว้ยจีพีเอส, การแบ่งส่วนพ้ืนท่ียอ่ยส าหรับการส ารวจ, การ
ส ารวจพ้ืนท่ีย่อยโดยระบุต  าแหน่งด้วยจีพีเอส, การวิเคราะห์ข้อมูลการ
ส ารวจพ้ืนท่ียอ่ย, การสรุปพ้ืนท่ีครอบคลุมและต าแหน่งอุปกรณ์ ดงัรูปท่ี 1
การก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีส่ี เหล่ียมในการส ารวจโดยท าการระบุ   4 
ต  าแหน่ง และระบบท าการปรับพ้ืนท่ีส่ีเหล่ียมใดๆ เป็นพ้ืนท่ีส่ีเหล่ียมผืนผา้
เพ่ือง่ายต่อการแบ่งส่วนพ้ืนท่ียอ่ยในการส ารวจ ดงัสมการท่ี 1 

 
       444333222111 ,,,,,,, YXAYXAYXAYXA    (1) 

A  คือ ต  าแหน่งขอบเขตของการส ารวจเครือข่ายไร้สาย 
X  คือ ค่าต  าแหน่งแนวนอน  Y  คือ ค่าต  าแหน่งแนวตั้ง 

 

 ),,,max(),,,,max( 432143211 YYYYXXXXA   
 ),,,min(),,,,max( 432143212 YYYYXXXXA   
 ),,,min(),,,,min( 432143213 YYYYXXXXA   

 ),,,max(),,,,min( 432143214 YYYYXXXXA                    (2) 

A  คือ ต  าแหน่งขอบเขตปรับเป็นพ้ืนท่ีส่ีเหล่ียมผืนผา้ของการส ารวจ 
             เครือข่ายไร้สาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1. กระบวนการท างานระบบส ารวจพ้ืนท่ีสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 
                โดยระบุต  าแหน่งดว้ยจีพีเอส     

 
การแบ่งส่วนพ้ืนท่ียอ่ยในการส ารวจสญัญาณเครือข่ายไร้สายสามารถ

ก าหนดค่าความละเอียดท่ี 1-10 เมตร เพ่ือค  านวณหาจ านวนพ้ืนท่ีย่อย
แนวนอนและแนวตั้ ง, ค่าขอบเขตของแต่ละพ้ืนท่ีย่อยซ่ึงช่วยในการ
ก าหนดลกัษณะรูปแบบการส ารวจ ดงัสมการท่ี 3, 4 
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I  คือ จ  านวนพ้ืนท่ียอ่ยแนวนอน       J  คือ จ  านวนพ้ืนท่ียอ่ยแนวตั้ง 
D คือ ค่าความละเอียดในการส ารวจพ้ืนท่ี 
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ijB คือ ต  าแหน่งขอบเขตของพ้ืนท่ียอ่ยแต่ละพ้ืนท่ียอ่ยแนวนอนท่ี i  

             และแนวตั้งท่ี j  
 

ส่วนการอ่านค่าสัญญาณเครือข่ายไร้สายในส่วนพ้ืนท่ียอ่ยซ่ึงก าหนด
ขอบเขตด้วย 

ijB ดังสมการท่ี 5 โดยระบบท าการบนัทึกค่า SSID, ช่อง

การก าหนดขอบเขตของการส ารวจด้วยจีพีเอส 

 

การแบง่สว่นพืน้ที่ยอ่ยส าหรับการส ารวจ 

 
การส ารวจพืน้ที่ยอ่ยโดยระบตุ าแหน่งด้วยจีพีเอส 

 

การวิเคราะห์ข้อมลูการส ารวจพืน้ที่ยอ่ย 

การสรุปพืน้ที่ครอบคลมุและต าแหน่งอปุกรณ์ 
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ความถ่ี, ความแรงของสญัญาณในแต่ละพ้ืนท่ียอ่ย โดยก าหนด c

ijN  คือ ค่า

ช่องสัญญาณของอุปกรณ์สัญญาณเครือข่ายไร้สาย SSID มีค่าเท่ากบั c ใน
พ้ืนท่ีย่อยแนวนอนท่ี i และแนวตั้ งท่ี j และ c

ijS  คือ ค่าความแรงของ

สัญญาณเครือข่ายไร้สาย ท่ีมีค่า SSID เท่ากบั c ในพ้ืนท่ียอ่ยแนวนอนท่ี i 
และแนวตั้ งท่ี j เม่ือได้ข้อมูลครบถ้วนสามารถวิเคราะห์เพ่ือหาความ
ครอบคลุมของสัญญาณเครือข่ายไร้สายและวิเคราะห์หาต าแหน่งของ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายโดยใช้ขอ้มูลต าแหน่งของพ้ืนท่ี
ส่วนย่อยและความแรงของสัญญาณเพ่ือหาค่าของต าแหน่งอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ โดยค่า 

cc ji  ,  เป็นค่าต  าแหน่งส่วนยอ่ยแนวแกนนอน
และแนวแกนตั้ง ท่ีมีค่าความแรงของสญัญาณเครือข่ายไร้สายมากท่ีสุดท่ีมี
ค่า SSID คือ c ดังสมการท่ี 6, 7 เม่ือได้ค่าต  าแหน่งของอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณเครือข่ายไร้สาย c

xP และ c

yP  เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือ

ระบุปัญหาของเครือข่ายไร้สายและแนวทางในการแกไ้ขเบ้ืองตน้  
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c

xP  คือ ค่าต  าแหน่งอุปกรณ์กระจายสญัญาณเครือข่ายไร้สายแนว 
               แกนนอนท่ีมีค่า SSID เท่ากบั c 

c

yP  คือ ค่าต  าแหน่งอุปกรณ์กระจายสญัญาณเครือข่ายไร้สายแนว 

               แกนตั้งท่ีมีค่า SSID เท่ากบั c 

 
4. การทดลอง 

การทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบส ารวจพ้ืนท่ีสัญญาณ
เครือข่ายไร้สายโดยระบุต  าแหน่งด้วยจีพีเอส แบ่งการทดลองออกเป็น 2 
ส่วน คือ การทดลองหาค่าความคลาดเคล่ือนของอุปกรณ์จีพีเอส และการ
ทดลองการส ารวจสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย โดยการทดลอง
ส ารวจสญัญาณเครือข่ายไร้สายก าหนดขอบเขต 2 ขนาด คือ พ้ืนท่ีกวา้ง 1  
เมตรและยาว 1  เมตร, พ้ืนท่ีกวา้ง 30 เมตรและยาว 30 เมตร เป็นลกัษณะ
พ้ืนท่ีโล่งและก าหนดอุปกรณ์กระจายสัญญาณมาตราฐาน IEEE 802.11n 
ความถ่ี 2.4 GHz ก าลังส่ง 40 mW สายอากาศแบบรอบทิศทาง โดยมี
รูปแบบการก าหนดต าแหน่งของอุปกรณ์กระจายสญัญาณเครือข่ายไร้สาย
แบบสุ่ม ดงัรูปท่ี 2 

การทดลองเพ่ือหาความแรงของสัญญาณและช่องสัญญาณของ
เครือข่ายไร้สายโดยระบุต  าแหน่งด้วยจีพีเอสในพ้ืนท่ีย่อย และคุณสมบติั
ความแรงของสัญญาณเครือข่ายไร้สายเพ่ือวิเคราะห์หาต าแหน่งของ
อุปกรณ์กระจายสญัญาณของเครือข่ายไร้สาย โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 
2 ส่วน คือ การทดลองวิเคราะห์ความครอบคลุมของสัญญาณเครือข่ายไร้
สายโดยระบุต  าแหน่งดว้ยจีพีเอสและการทดลองความแม่นย  าในการระบุ
ต  าแหน่งของอุปกรณ์กระจายสญัญาณเครือข่ายไร้สาย 

 

 
รูปที่ 2. รูปแบบการก าหนดต าแหน่งของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 

                   เครือข่ายไร้สายในการทดลอง 

 
5. ผลการทดลอง  

ผลการทดลองแบ่งออกเป็น ผลค่าความคลาดเคล่ือนของอุปกรณ์        
จีพี เอส , ผลค่าความครอบคลุมของสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์            
ไร้สายในพ้ืนท่ี และผลค่าระยะผิดพลาดของต าแหน่งของอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณเครือข่ายไร้สาย แบ่งรูปแบบพ้ืนท่ีเป็น 2 ลกัษณะ คือ ขอบเขต
พ้ืนท่ีขนาดเล็ก โดยมีพ้ืนท่ีขนาด กวา้ง 1  เมตรและยาว 1  เมตร, ขอบเขต
พ้ืนท่ีขนาดใหญ่ โดยมีพ้ืนท่ีขนาดกวา้ง 30 เมตร และยาว 30 เมตร โดยมี
ผลการทดลองดงัต่อไปน้ี 

จากตารางท่ี 1 สรุปผลค่าความคลาดเคล่ือนของอุปกรณ์จีพีเอส ไดผ้ล
การทดลองดังน้ี พ้ืนท่ีขนาดเล็กมีค่าความคลาดเคล่ือนของค่าละติจูดมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.917 เมตร ค่าความคลาดเคล่ือนของค่าลองจิจูดมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 7.884 เมตร โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ  .900  เมตร, พ้ืนท่ีขนาด
ใหญ่มีค่าความคลาดเคล่ือนของค่าละติจูดค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.304 เมตร 
ความคลาดเคล่ือนของค่าลองจิจูดมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.499 เมตร โดยมี
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.901 เมตร 
ตารางที่ 1. สรุปผลความคลาดเคล่ือนของอุปกรณ์จีพีเอส 

ค่าความคลาดเคล่ือน (เมตร) 

ผลการทดลอง 
ขอบเขตพื้นท่ีขนาดเล็ก ขอบเขตพื้นท่ีขนาดใหญ่ 

ละติจูด ลองจิจูด ละติจูด ลองจิจูด 
ค่าเฉล่ีย 3.917 7.884 3.304 4.499 

ค่าเฉล่ียรวม 5.9005 3.901 

 

จากตารางท่ี 2 ก าหนดให้ขนาดพ้ืนท่ีขนาดเล็ก โดยก าหนดความ
ละเอียดท่ี   เมตร 1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณต าแหน่งก่ึงกลางพ้ืนท่ี 
สรุปผลการทดลองดงัน้ี ก  าหนดความแรงขั้นต ่าของสัญญาณ -80 dBm 
ขอบเขตพ้ืนท่ีขนาดเล็ก มีค่ าสัญญาณครอบคลุมเฉ ล่ียเท่ากับ 92.3 
เปอร์เซ็นต์ ไม่มีสัญญาณครอบคลุมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.7 เปอร์เซ็นต ์
ขอบเขตพ้ืนท่ีขนาดใหญ่มีค่าสัญญาณครอบคลุมเฉล่ียเท่ากับ 88.89 
เปอร์เซ็นต์ ไม่มีสัญญาณครอบคลุมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 11.11 เปอร์เซ็นต์, 
ก าหนดความแรงขั้นต ่าของสัญญาณ -70 dBm ขอบเขตพ้ืนท่ีขนาดเล็ก มี
ค่าสัญญาณครอบคลุมเฉล่ียเท่ากับ 29.63 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีสัญญาณ
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ครอบคลุมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 70.37 เปอร์เซ็นต ์ขอบเขตพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ มี
ค่าสัญญาณครอบคลุมเฉล่ียเท่ากับ 49.07 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีสัญญาณ
ครอบคลุมมีค่าเฉล่ียเท่ ากับ  0.93 เปอร์เซ็นต์, ความแรงขั้นต ่ าของ
สัญญาณ -60 dBm ขอบเขตพ้ืนท่ีขนาดเล็ก มีค่าสัญญาณครอบคลุมเฉล่ีย
เท่ากบั 11.11 เปอร์เซ็นต ์ไม่มีสัญญาณครอบคลุมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 88.89 
เปอร์เซ็นต ์ขอบเขตพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ มีค่าสัญญาณครอบคลุมเฉล่ียเท่ากบั 
4.63 เปอร์เซ็นต์ ไม่ มีสัญญาณครอบคลุมมีค่ าเฉ ล่ียเท่ ากับ  9 .37 
เปอร์เซ็นต ์

ตารางที่ 2. การทดลองวิเคราะห์ค่าความครอบคลุมของสญัญาณเครือข่าย 
                 ไร้สาย  

ค่าเฉล่ียความครอบคลุม (เปอร์เซ็นต)์ 

ขอบเขตพื้นท่ี 

มีสัญญาณ ไม่มีสัญญาณ 
ขั้นต ่าของสัญญาณ (dBm) ขั้นต ่าของสัญญาณ (dBm) 

-80 -70 -60 -80 -70 -60 

เล็ก 92.30 29.63 11.11 7.70 70.37 88.89 
ใหญ่ 88.89 49.07 4.63 11.11 50.93 95.37 

 

จากตารางท่ี 3 สรุปผลระยะผิดผลาดในการวิเคราะห์ต าแหน่งของ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ โดยระบบส ารวจพ้ืนท่ีสัญญาณเครือข่ายไร้สาย
โดยระบุต  าแหน่งด้วยจีพีเอส อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย
จ านวน 1 ตวั ขอบเขตพ้ืนท่ีขนาดเล็ก มีค่าเฉล่ียระยะผิดพลาดของต าแหน่ง
เท่ากบั 0.178 เมตร, ขอบเขตพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ มีค่าเฉล่ียระยะผิดพลาดของ
ต าแหน่งเท่ากับ 0.491 เมตร มีค่าเฉล่ียระยะผิดพลาดของต าแหน่งรวม
เท่ากบั 0.334 เมตร, อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายจ านวน 2 ตวั 
ขอบเขตพ้ืนท่ีขนาดเล็ก มีค่าเฉล่ียระยะผิดพลาดของต าแหน่งเท่ากบั 0.242 
เมตร, ขอบเขตพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ มีค่าเฉล่ียระยะผิดพลาดของต าแหน่ง
เท่ากบั 0.39  เมตร มีค่าเฉล่ียระยะผิดพลาดของต าแหน่งรวมเท่ากบั 0.318 
เมตร, อุปกรณ์กระจายสญัญาณเครือข่ายไร้สายจ านวน 3 ตวั ขอบเขตพ้ืนท่ี
ขนาดเล็ก มีค่าเฉล่ียระยะผิดพลาดของต าแหน่งเท่ากับ 0.177 เมตร , 
ขอบเขตพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ มีค่าเฉล่ียระยะผิดพลาดของต าแหน่งเท่ากับ 
0.430 เมตร มีค่าเฉล่ียระยะผิดพลาดของต าแหน่งรวมเท่ากบั 0.303 เมตร 

ตารางที่ 3. ผลการทดลองเร่ืองระยะผิดผลาดการวิเคราะห์ต าแหน่งของ 
      อุปกรณ์กระจายสญัญาณ 

ระยะผิดพลาดของต าแหน่ง  (เมตร) 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขอบเขตพื้นท่ี ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ียรวม 

1 ตวั 
เล็ก 0.178 

0.334 
ใหญ่ 0.491 

2 ตวั 
เล็ก 0.242 

0.318 
ใหญ่ 0.395 

3 ตวั 
เล็ก 0.177 

0.303 
ใหญ่ 0.430 

 
 

6. สรุป 
การวิเคราะห์บริเวณครอบคลุมของสญัญาณเครือข่ายไร้สายในพ้ืนท่ีท่ี

ก าหนดและวิเคราะห์ซ่ึงปัญหาพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น 
โดยมุ่งเน้นในการแกไ้ขปัญหาความไม่ครอบคลุมสญัญาณเครือข่ายไร้สาย
โดยการเพ่ิมหรือยา้ยต าแหน่งของอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย
และปัญหาการก าหนดช่องสัญญาณความถ่ีของเครือข่ายไร้สายท่ีไม่
เหมาะสมกับพ้ืนท่ีติดตั้ง โดยการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ระบุต  าแหน่งด้วย
อุปกรณ์จีพีเอสในการส ารวจพ้ืนท่ีสัญญาณเครือข่ายไร้สายและออกแบบ
ระบบการวิเคราะห์พ้ืนท่ีเป็นส่วนยอ่ย เพ่ือหาค่าความแรงของสญัญาณใน
ส่วนพ้ืนท่ียอ่ยท าให้สามารถแกไ้ขปัญหาความครอบคลุมของสัญญาณใน
ขอบเขตพ้ืนท่ีและการก าหนดต าแหน่งของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
เครือข่ายไร้สายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยผลการทดลองวิเคราะห์
ความครอบคลุมของสัญญาณเครือข่ายไร้สายโดยระบุต  าแหน่งมีค่าความ
คลาดเคล่ือนเฉล่ียเท่ากับ 4.9 เมตร, ค่าความถูกต้องแม่นในการระบุ
ต  าแหน่งของอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
0.318 เมตร ท าให้สามารถน าระบบส ารวจพ้ืนท่ีสัญญาณเครือข่ายไร้สาย
โดยระบุต  าแหน่งด้วยจีพีเอสไปประยกุต์ใช้ในดา้นการออกแบบหรือการ
ปรับปรุงเครือข่ายไร้สาย 
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บทคดัย่อ 
บทความนี้น าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลแคลอรีในอาหารไทยชนิด

ต่างๆ จากภาพถ่าย เพ่ือบอกให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงจ านวนแคลอรีท่ีได้ทานไป
ในแต่ละมื้อ ซ่ึงภาพถ่ายได้มาจากการท่ีผู้ ใช้อัพโหลดภาพอาหารขึ้นสู่
เวบ็ไซต์ และทางระบบน ามาวิเคราะห์แคลอรีโดยใช้หลกัการของการแบ่ง
ส่ ว น ภ า พ  (Image Segmentation), bag-of-feature (BoF) แ ล ะ Color 
Histogram มาใช้ในการรวบรวมคุณลักษณะเด่นภายในภาพมาเก็บไว้ใน
เมตริกซ์ จากน้ันจึงน าไปเทียบกับเมตริกซ์ท่ีเก็บลักษณะเด่นของภาพ
อาหารแต่ละชนิดในฐานข้อมูลว่าตรงกับอาหารประเภทใดและคืนค่า
แคลอรีรวมถึงอาหารท่ีแนะน าในมือ้ถัดไปให้แก่ผู้ ใช้ โดยมีขอบเขตใน
การวิจัย คือ ต้องเป็นอาหารไทยจานเดียว ท่ีเห็นภาพชัดท้ังจาน เพ่ือให้
สามารถเห็นลวดลายและสีท่ีเด่นชัด เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการสกัดหา
ค่าเฉล่ียสีและลวดลายจากภาพถ่าย จากการทดลองพบว่ามีความถูกต้องใน
การใช้งานประมาณ 60% 

Abstract 
This paper contains the analysis of calories in vary of Thai food’s 

pictures. To tell how many calories user may take in each meal by 
pictures that uploaded by user to our server. So that picture will be 
analyzed by “Image Segmentation” , “bag-of-feature (BoF)” and 
“Color Histogram” by means of collecting image feature in to matrix 
and compare it to the matrix that contain the best feature for each type 
food in database for specify what’s the food in the picture and tell user 
how many calories it have and recommend next meal to user. Limitation 
is Thai a la carte, Whole clear picture easy to see texture and color for 
the most easiest to extract feature and color from food’s picture.  

Keywords: image recognition, calories, support vector machine 

1. บทน า 
ในปัจจุบันวิถีการด าเนินชีวิตของผู ้คนได้มีการเปล่ียนแปลงไป 

สมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการด าเนินกิจกรรมใน
แต่ละวนัมากข้ึน ผูบ้ริโภคจ านวนมากมกัชอบถ่ายภาพอาหารก่อนทาน
แลว้โพสลงสู่โซเชียลเน็ตเวิร์ค โดยส่วนมากมกัจะสั่งอาหารจานเดียวมา
ทาน เพราะตอ้งการความรวดเร็วเน่ืองจากต้องท างานแข่งกบัเวลา โดย
ไม่ไดค้  านึงถึงคุณค่าทางอาหาร และจ านวนแคลอรีท่ีจะไดรั้บในแต่ละม้ือ
อาหาร ส่งผลใหผู้บ้ริโภคในสมยัน้ีเกิดไขมนัสะสมในร่างกาย 

แต่ ณ วนัน้ีแนวโน้มของผูท่ี้ใส่ใจเร่ืองสุขภาพและรักษาสุขภาพไดมี้
มากข้ึน ผูเ้ขียนจึงเล็งเห็นว่า โดยปกติผูใ้ชม้กัจะชอบถ่ายภาพอาหารก่อน
ทานอยูแ่ลว้ จึงมีแนวคิดใหน้ าภาพท่ีผูใ้ชถ่้ายมาเป็นอินพุท แลว้น าภาพนั้น
ไปวเิคราะห์แคลอรีแทน เพื่อช่วยลดความยุง่ยากในการใชง้านระบบใหแ้ก่
ผูใ้ช ้ 

หลกัส าคญัของการวิเคราะห์ คือ ตอ้งท าให้ระบบสามารถจดจ าและ
แยกแยะได้ว่าภาพถ่ายท่ีรับเข้ามา คือ อาหารประเภทใด ซ่ึงในปัจจุบัน
อัลกอริทึมเก่ียวกับการรู้จ  าได้มีการพัฒนาข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยใน
บทความน้ีจะน าวิธีการของ Bag-of-Feature (BoF), Segmentation-based 
Fractal Texture Analysis (SFTA) และ  Supervised Learning มาใช้ เพื่ อ
ช่วยให้การจดัประเภทของอาหารมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน โดยใช ้
Support Vector Machine (SVM) ในการสอนให้ระบบสามารถจดจ าและ
แยกแยะไดว้า่ภาพท่ีท าการสอนเขา้ไป คือ อาหารชนิดใดและเก็บขอ้มูลลง
สู่ฐานขอ้มูล โดยฐานขอ้มูลแคลอรีของอาหารชนิดต่างๆท่ีใชใ้นบทความน้ี
อา้งอิงจากส านกัโภชนาการ (ประเทศไทย)[6]  

2. ทฤษฏีและหลกัการทีเ่กีย่วข้อง  
ก าร รู้ จ  า ว ัต ถุ  (Object recognition) เป็ น เท ค นิ คห น่ึ งข อ งก าร

ประมวลผลรูปภาพ โดยจะแบ่งการท างานออกเป็น 3 ส่วนท่ีส าคญั[1] ดงั
แสดงในภาพท่ี 1 ส่วนประกอบแรกเรียกว่า “Image Segmentation” ส่วน
ท่ีสองเรียกว่า “Feature Extraction” จะมีฟังก์ชนัเพื่อใชใ้นการค านวณหา
ค่าท่ีเป็นนัยส าคญัของวตัถุเพื่อส่งไปเปรียบเทียบ และส่วนท่ีสามเรียกว่า 
“Classification” ในส่วนน้ีตวัวตัถุจะถูกน ามาหาความเป็นไปได้ว่าควร
เป็นวตัถุในกลุ่มใด 

ภาพที ่1 การท างานทั้ง 3 ส่วนของ image recognition 
 

2.1 การแบ่งส่วนภาพ (Image segmentation) 
การแบ่งส่วนภาพ (Image segmentation) จะน ามาใชเ้พื่อแบ่งรูปภาพ

ไปเป็นส่วนประกอบของวตัถุหรือ ภาคส่วนยอ่ยๆ ซ่ึงการแบ่งส่วนภาพจะ
ส้ินสุดลงเม่ือ object of interest ไดถู้กแยกออกมาจากส่วนประกอบหรือ
ภาคส่วนอ่ืนแลว้ ซ่ึงอลักอริทึมท่ีเลือกใช ้คือ การแบ่งแบบ discontinuity 
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                                         (1) รูปตน้ฉบบั                       (2) มาร์คเฉพาะส่วนท่ีเป็นอาหาร           (3) น ามาร์กออก          (4) ครอปเฉพาะส่วนท่ีเป็นอาหาร 
ภาพที ่2 ผลลพัธ์จากกระบวนการ Segmentation 

 
ซ่ึงแบ่งโดยใช้ความแตกต่างกนัของพื้นผิวอาหารกบัพื้นหลงัและความ
แตกต่างกนัของขอบของวตัถุในภาพเป็นตวัแบ่งแยก 

ในบทความน้ีจะใชก้ารแบ่งส่วนภาพเพื่อแยกจาน ชอ้นส้อมและ พื้น
หลังออกจากภาพถ่ายเพื่อให้เหลือเฉพาะวตัถุท่ีระบบให้ความสนใจ 
(Object of Interest) ซ่ึงคือ ส่วนท่ีเป็นอาหารเท่านั้ น   โดยใช้วิธีการท่ี
เรียกวา่ “texture segmentation” เขา้มาช่วยในการแยก เน่ืองจากส่วนท่ีเป็น
อาหารมกัจะมีลวดลายท่ีเด่นออกมา ส่วนจาน ช้อนส้อมมกัจะเป็นลาย
เรียบมีเพียงสีเดียว ดงัภาพท่ี 2(1) เม่ือเขา้กระบวนการต่างๆ เพื่อแยกส่วน
อาหารออกมาแลว้ จะท าการมาร์คให้ส่วนท่ีเป็นอาหารเป็นสีขาว โดยสี
ขาวจะมีค่าเป็น 1 และส่วนอ่ืนๆ กลายเป็นสีด า โดยสีด าจะมีค่าเป็น 0 ดงั
ภาพท่ี 2(2) จากนั้นน ามาร์คมาคูณกลบัเขา้ไปในภาพ จะเห็นว่าเหลือแค่
ส่วนท่ีเป็นอาหารเท่านั้ นท่ียงัคงเหลืออยู่ ดังภาพท่ี 2(3) สุดท้ายจะท า
การครอปภาพโดยตดัส่วนท่ีติดสีด าออก ดงัภาพท่ี 2(4) เพื่อใหค้  านวณค่าสี
ไดค้วามแม่นย  ามากข้ึน 

 

2.2. การสกดัคุณลกัษณะ (Feature extraction) 
การสกดัคุณลกัษณะ (Feature extraction) จะเป็นการวิเคราะห์เพื่อหา

ค่าของคุณสมบติับางประการในวตัถุ ซ่ึงคุณสมบติัท่ีถูกสกดัออกมาจาก
ภาพจะถูกเก็บเป็นกลุ่มของคุณลกัษณะ (set of feature) ของภาพนั้น โดย
จดัเก็บในรูปแบบของเวกเตอร์ (vector) หรือท่ีเรียกกนัว่า feature vector 
[3] อลักอริทึมท่ีใชใ้นการสกดัคุณลกัษณะของระบบในบทความน้ี ไดแ้ก่ 
2.2.1 Bag-of-Features (BOF) : หลกัการพื้นฐานของ BOF จะน าเสนอถึง
กลุ่มของจุดภายในภาพ (set of local image) ท่ีถูกตรวจจับโดยใช้ตัว
ตรวจจบัจุดหรือใชก้ารสุ่ม และจบัจุดเด่นท่ีน่าสนใจของภาพออกมาโดย
ใช้ Scale Invariant Feature Transform (SIFT) [2] โดยระบบท่ีน าเสนอน้ี 
จะเลือกจุดท่ีเด่นของแต่ละภาพออกมา เป็นจ านวน800 จุด ซ่ึงเป็นจ านวน
ท่ีไม่มากหรือนอ้ยไปจนท าใหก้ระบวนการเรียนรู้รูปภาพเกิดความสบัสน 
2.2.2 SFTA (Segmentation-based Fractal Texture Analysis) : เ ป็ น ก า ร
สกัดลักษณะเด่นของภาพ ด้วยการแบ่งส่วนภาพไปเป็น set of binary 
image จากนั้ นน าไปประมวลผลแล้วน ามาเขียนอธิบายเป็น Texture 
pattern โดยมีข้อแม้ว่าภาพอินพุทท่ีน ามาเข้ากระบวนการน้ีจะต้องเป็น 
Gray scale picture เท่านั้น [5] 
2.2.3 Color Histogram : จะพล็อตค่าความเขม้แสงท่ีมีค่าตั้งแต่ 0-255 ใน
แต่ละสีของ RGB Color Model (Red Green Blue) โดยในภาพได้แบ่ง

พื้นท่ีในภาพสีไปเป็น 10x10x10 bins หรือ 103 bins ดงันั้นเราจะสกดัค่าสี
จนได้ color feature vector จ านวน 1000 ค่าจากแต่ละภาพมาเก็บไวใ้น
เมตริกซ์ 
 

2.3. การจัดหมวดหมู่ (Classification) 
การจัดหมวดหมู่  (Classification) เป็นการจัดหมวดหมู่ของวตัถุท่ี

สามารถเป็นไปไดใ้นกลุ่มต่างๆ โดยตวัวตัถุท่ีถูกน าไปจดัหมวดหมู่จะถูก
แบ่งออกเป็น “ถูก” หรือ “ผดิ” เท่านั้น [2] เช่น ภาพน้ีใช่ขา้วขาหมูหรือไม่ 

โดยในระบบท่ีจัดท าข้ึนจะน ารูปภาพท่ีต้องการทราบแคลอรีมา 
segmentation และท า feature extraction เพื่อเกบ็ขอ้มูลท่ีออกมาเป็นตวัเลข
เหล่าน้ีให้อยูใ่นรูปแบบเมตริกซ์ในตวัแปรท่ีช่ือว่า traindata และน าเขา้สู่
กระบวนการสอนท่ีเรียกว่า Supervised Learning โดยเทคนิคน้ีจะมีการ
สอนใหร้ะบบเกิดการเรียนรู้ โดยการใส่กลุ่มตวัอยา่งของขอ้มูลเขา้ไป และ
ก าหนดการตอบสนองต่อขอ้มูลนั้นๆ ซ่ึงในบทความน้ีจะใชอ้ลักอริทึมท่ี
เรียกว่า Support Vector Machine (SVM) โดยการท างานหลกัคือน าขอ้มูล
ท่ีตอ้งการสอนมาพล็อตลงใน Feature space จากนั้นจะท าการหา General 
Model ท่ีเป็นเส้นแบ่งข้อมูลทั้ง 2 กลุ่มออกจากกนั [4] ดังอลักอริทึมใน
ภาพท่ี 3 

ภาพที ่3 ตวัอยา่งอลักอริทึมในการสอนการเรียนรู้รูปภาพ 
 

 
จ านวนของ Group จะมีเท่ากบัจ านวนชนิดของอาหารท่ีตอ้งการสอน

การเรียนรู้ โดยใช้ฟังก์ชัน svmtrain ช่วยในการสอนการเรียนรู้และมี 
traindata ท่ีบรรจุค่าของลกัษณะเด่นในแต่ละรูปไว ้เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การสอน ดงัภาพท่ี 4 

ภาพที ่4 ตวัอยา่งขอ้มูลลกัษณะเด่นในแต่ละภาพ 
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โดยขอ้มูลในตวัอยา่งภาพท่ี 3 มีขนาด 1260x1548 สามารถอธิบายได้
ว่า มีรูปท่ีเอามาสอนทั้งหมด 1260 รูป และแต่ละรูปเก็บลกัษณะเด่นไว้
1548 ค่า ซ่ึงค่าท่ีน ามาเก็บไว้ก็ คือ ข้อมูลท่ีได้จากการกระบวนการ 
segmentation และ Feature extraction โดยหลังจากมีการสอนให้ระบบ
เกิดการเรียนรู้แลว้ การทดสอบผลการคืนค่าสามารถเขียนไดด้งัอลักอริทึม
ในภาพท่ี 5 

ภาพที่ 5 ตวัอยา่งอลักอริทึมในการแบ่งหมวดหมู่ 
โดย species1 คือ  ช่ือของกลุ่มตัวอย่างและ svmclassify จะเป็น

ฟังกช์นัของ SVM ท่ีใชใ้นการแบ่งหมวดหมู่ของภาพ  

3. ผลการทดลอง 
ระบบท่ีถูกพฒันาข้ึนนั้นได้ถูกทดสอบโดยการวิเคราะห์รูปอาหาร

ไทยจานเดียวทั้งหมด 20 ชนิด แต่ละประเภทมีตวัอย่างท่ีแตกต่างกนั 63 
ภาพ และผา่นการคดัลกัษณะเด่นของอาหารแต่ละชนิดมาเก็บไวเ้พื่อสอน
ใหร้ะบบเกิดการเรียนรู้โดยการใช ้SVM และทดสอบโดยใชรู้ปตวัอยา่งซ่ึง
ต่างจากภาพท่ีท าการสอนจ านวนชนิดละ 23 ภาพมาเป็นอินพทุท่ีใชใ้นการ
ทดสอบ เพื่อให้ระบบท าการวิเคราะห์ว่าเป็นอาหารชนิดใดและมีแคลอรี
เท่าใด ซ่ึงการคืนค่ามีความถูกตอ้งอยูท่ี่ประมาณ 60% ดงัแสดงในตารางท่ี 
1 

ในส่วนฐานขอ้มูลของอาหาร จะมีค่าพารามิเตอร์ของอาหารทั้ง 20 
ชนิดท่ีผ่านกระบวนการค านวณจากภาพถ่ายมาเก็บไว ้โดยอาหารแต่ละ
ชนิดจะมีภาพตวัอยา่งท่ีต่างกนัอยูเ่ป็นจ านวน 100 ภาพ  

ตารางที ่1: ตวัอยา่งผลการทดสอบภาพอาหารท่ีท าการสอน 

4. รายละเอยีดการพฒันา 
ระบบท่ีน าเสนอในบทความน้ีพัฒนาข้ึนมาเพื่อวิเคราะห์จ านวน

แคลอรีท่ีมีในภาพท่ีเป็นอาหารไทยจานเดียว และไม่เป็นของเหลวเท่านั้น 
โดยสามารถวเิคราะห์ไดจ้ากภาพถ่ายท่ีผูใ้ชอ้พัโหลดข้ึนสู่ระบบ  

4.1 ความต้องการของระบบ 
ผูใ้ชง้านท่ียงัไม่ไดล้งทะเบียน (Unregister user) จะสามารถอพัโหลด

และดูจ านวนแคลอรีของอาหารในภาพได้เท่านั้ น  ส่วนผู ้ใช้งานท่ี
ลงทะเบียนไว ้(Register user)  ทางระบบจะเพิ่มขอ้มูลส่วนตวัเพื่อน าไป
หาจ านวนแคลอรีท่ีควรไดรั้บในหน่ึงวนั รวมถึงอาหารท่ีทานในแต่ละม้ือ
ลงไปในฐานขอ้มูล เพื่อช่วยในการวิเคราะห์อาหารท่ีควรทานในม้ือถดัไป

ไม่ ให้ เกินแคลอ รี ท่ี ผู ้ใช้ค วรได้ รับ  ส่ วนถัดมา คือ  ผู ้ดู แลระบบ 
(Administration) จะมีสิทธิในการจัดการผู ้ใช้และจัดการฐานข้อมูล 
สุดท้าย คือ ระบบ (System) มีหน้าท่ีวิเคราะห์และคืนค่าแคลอรีรวมถึง
แนะน าอาหารกลบัมายงัผูใ้ช ้ซ่ึงยสูเคสไดอะแกรมการท างาน จะเป็นไป

ตามภาพท่ี 6 
ภาพที ่6 ยสูเคสไดอะแกรมของระบบ 

4.2 การใช้งานระบบ 
4.3.1 เม่ือผู้ใช้ลอ็กอินเข้าสู่ระบบ 

จะมีฟังกช์นัต่างๆข้ึนมาใหเ้ห็นดงัภาพท่ี 7   
 ปุ่ม “Meal’s Time!” ซ่ึงปุ่มน้ี คือ หน้าจอหลกัส าหรับให้ผูใ้ช้

อพัโหลดภาพอาหาร และแสดงปริมาณแคลอรีท่ีสามารถกิน
ได้โดยจะสะสมไวใ้นหลอดสะสมปริมาณแคลอรีด้านล่าง
รูปภาพ  

 ปุ่ม “Eat it!” เม่ือกดปุ่มน้ีระบบจะท าการวิเคราะห์แคลอรีของ
ภาพท่ีผูใ้ช้อพัโหลดและท าการบันทึกข้อมูลแคลอรีรวมถึง
ชนิดอาหารเพื่อเกบ็เป็นประวติั 

 ปุ่ม My Food’s log  เม่ือกดปุ่มน้ี ระบบจะแสดงหน้าจอท่ีให้
ผูใ้ชส้ามารถดูประวติัในการทานอาหารแต่ละวนัของตนเองได ้
โดยหลอดแคลอรีสีขาวท่ีอยู่ขา้งช่ือผูใ้ช้ทางด้านบนมีไวเ้พื่อ
แสดงปริมาณแคลอรีท่ีผูใ้ช้ไดรั้บเขา้ไปในวนันั้นๆ และส่วน
ถดัมา คือ ช่ือผูใ้ช ้รวมถึงปุ่มออกจากระบบตามล าดบั  

 ปุ่ม “Suggested food” เม่ือกดปุ่มน้ีระบบจะมีรายการอาหาร
โดยเรียงตามปริมาณแคลอรีจากนอ้ยไปมากท่ีโดยผูใ้ชส้ามารถ
เลือกทานไดใ้หไ้ม่เกินปริมาณท่ีควรไดรั้บ  

 
ภาพที ่7 ผูใ้ชล้อ็กอินเขา้สู่ระบบส าเร็จ 

ชนิดอาหาร ความถูกต้อง ความแปรปรวน 

ผดัไท 60% 15% 

ขา้วคะนา้หมูกรอบ 60% 20% 

ขา้วคลุกกะปิ 70% 15% 

ขา้วหมูแดง 50% 40% 

ผดัซีอ๊ิว 75% 15% 
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ภาพที ่8 หนา้จอแสดงปริมาณแคลอรีของภาพอาหารท่ีอพัโหลด 
 

โดยในการสมคัรสมาชิก ผูใ้ชจ้ะตอ้งกรอกขอ้มูลส่วนตวัรวมทั้งอาย,ุ 
เพศ, น ้ าหนกั และส่วนสูงลงในช่องว่างทุกช่องเพื่อให้ระบบน าขอ้มูลไป
ค านวณปริมาณแคลอรีท่ีผูใ้ชค้วรไดรั้บภายในหน่ึงวนัให ้ 
 

4.3.3 หลอดบอกปริมาณแคลอรีประจ าวันท่ีอยูข่า้งช่ือผูใ้ชท้างดา้นบนดงั
แสดงในภาพท่ี 7 จะแสดงออกมาเป็นสีเหลือง ดงัภาพท่ี 9(1) ในกรณีท่ี
ปริมาณแคลอรีท่ีไดรั้บต่อวนัในขณะน้ีเกินคร่ึงหน่ึงแลว้ และจะเป็นสีแดง 
ดังภาพท่ี 9(2) ในกรณีท่ีมีจ  านวนแคลอรีท่ีทานไปแล้วเกิน 80% ของ
ปริมาณแคลอรีท่ีสามารถทานไดต่้อวนั  

         (1) เกิน 50% แต่ต ่ากวา่ 80%                    (2) เกิน 80% 
ภาพที ่9 ปริมาณแคลอรีท่ีผูใ้ชไ้ดรั้บไปแลว้ในแต่ละม้ือ 

 

4.3.3 ในส่วนของ  Food’s Log ผู้ใช้สามารถดูประวัติการทานอาหาร
ยอ้นหลงัไดว้่าในแต่ละวนัไดท้านอะไรไปบา้งและทานเขา้ไปก่ีแคลอรี 
โดยสามารถดูรายละเอียดของรายการอาหารท่ีทานไปในแต่ละวนัได ้โดย
การกดปุ่ม More Detail ดงัภาพท่ี 10 

ภาพที ่10 หนา้จอประวติัการทานอาหาร 

5. สรุปผล 
บทความน้ีน าเสนอระบบวิเคราะห์แคลอรีจากภาพถ่ายโดยสามารถใช้

งานได้ทั้ งบนสมาร์ทโฟนและบนเว็บไซต์ โดยใช้การวิเคราะห์จาก
ภาพถ่ายท่ีผูใ้ช้อัพโหลดข้ึนสู่ระบบ และคืนค่าแคลอรีรวมถึงแนะน า
อาหารในม้ือถดัไปใหผู้ใ้ชง้าน โดยจากการศึกษาพบวา่ระบบช่วยใหผู้ใ้ชมี้
ความสะดวกและประหยดัเวลาท่ีต้องใช้ในขั้นตอนการเลือกรายการ
อาหาร รวมถึงใชเ้วลาในการประมวลไม่นาน มีความแม่นย  าอยูท่ี่ประมาณ 
60% ซ่ึงไม่สามารถน าไปเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับระบบอ่ืนได้

เน่ืองจากการท า Image Recognition ในประเทศไทยเก่ียวกับเร่ืองของ
อาหารยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลาย และระบบท่ีมีอยู่แล้วก็เป็นการวิเคราะห์
แคลอรีของอาหารญ่ีปุ่น ซ่ึงใชฐ้านขอ้มูลและลกัษณะของรูปภาพท่ีต่างกนั  

ในอนาคต ไดมี้การวางแผนไวว้่าจะท าการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ค้นหาให้มีมากข้ึน โดยการปรับปรุงอัลกอริทึมในช่วงของ Image 
Recognition ใหมี้ความหลากหลายในการจบัลกัษณะเด่นของอาหารแต่ละ
ชนิดออกมาและมีการเพิ่มขอ้มูลชนิดอาหารลงไปในฐานขอ้มูลเพื่อให้
ครอบคลุมถึงอาหารจานเดียวชนิดอ่ืน รวมทั้งมีการวดัปริมาณแคลอรีท่ี
ไดรั้บใหมี้ความละเอียดมากข้ึน เพราะผูใ้ชบ้างคนอาจทานอาหารไม่หมด
จาน โดยจะน าภาพก่อนทานและหลงัทานมาท าการ Segmentation เพื่อ
เปรียบเทียบว่ามีความต่างกนัของปริมาณอาหารในจานก่ีเปอร์เซ็น แลว้
น ามาค านวณหาปริมาณแคลอรีท่ีไดรั้บจริงจากอาหารม้ือนั้น 
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บทคดัย่อ 
บทความนี%นําเสนอสายอากาศแพตช์โมโนโพลเหนือระนาบ

กราวนด์กล่องสี; เหลี;ยม เมื;อรูปร่างแพตช์โมโนโพลเป็นสี; เหลี;ยมผืนผ้าที; 2 
มมุด้านล่างถูกตัดออกเป็นแนวตรงทาํมุม 45 องศา กับระนาบกราวนด์ 
เพื;อให้สายอากาศมีความกว้างแถบเพิ;มขึ%นและแมตช์ดีขึ %น เป็นสายอากาศ
แผ่คลื;นแบบทิศทางเดียว แถบความถี;กว้าง 83.08% ระหว่าง 0.38 – 0.92 
GHz มีอัตราขยาย 5.5 dBi ณ ความถี;กลาง และมีความกว้างลาํครึ; งกาํลังใน
ระนาบแนวระดับที;  81 องศา แนวตั%งที;  141 องศา ณ ความถี;กลาง เมื;อ
สายอากาศกว้างในแนวระดับ 310 mm สูงในแนวตั%ง 190 mm และหนา 
115 mm สายอากาศนี% มี ข้อดี คือ แถ บความถี;กว้าง  ขนาดกะทัดรัด 
โครงสร้างไม่ซับซ้อนและสร้างได้ด้วยวัสดุราคาถกูทาํให้เป็นสายอากาศ
ต้นทุนตํ;า ใช้เป็นสายอากาศสถานีฐานได้ทั%งภายในและภายนอกอาคาร 

Abstract 
This paper presents a patch monopole over rectangle box ground 

plane. The 2 corners of monopole near feeding point are 45o chamfered. 
The antenna provides the frequency range of 0.38 – 0.92 GHz with the 
return loss <-15 dB and average gain of 5 .5  dBi. The HPBW is 81 
degrees in the horizontal plane and 141 degrees in the vertical plane at 
the central band with the ground plane of 310 mm x 190 mm and height 
of 115 mm. The advantages of this antenna are wideband, non-complex 
structure, easily to fabricate, and low-cost. The antenna is suitable for 
using as a base station antenna with a linear polarization system. 

Keywords: patch monopole antenna, rectangle box ground plane, DVB, 
wideband antenna 

1. บทนํา 
สายอากาศ (antenna) มีความจาํเป็นในทุกระบบการสื�อสารไร้สาย 

เนื�องจากสายอากาศทาํหน้าที�ในการกระจายคลื�นวิทยุออกไปจากตวัมนั
ทางด้านฝั�งส่งหรือใช้ดักจับเอาคลื�นวิทยุเขา้สู่ตวัมันทางด้านฝั�งรับ [1] 
สายอากาศถูกพฒันาในหลายรูปแบบและมีคุณสมบติัหลากหลายขึ�นอยูก่บั
ลกัษณะการนาํไปใชง้าน ถา้แบ่งประเภทตามแบบรูปการแผ่พลงังานแลว้ 
ประกอบดว้ย 1) แผ่พลงังานแบบทิศทางเดียว (uni-directional) 2) แผ่
พลังงานแบบสองทิศทาง (bi-directional) และ 3) แผ่พลังงานแบบ
โดยรอบ (omni-directional) 

ปัจจุบนัสายอากาศแบบแถบความถี�กวา้ง (wideband antenna) ถูก
พฒันาและนาํมาใชง้านมากขึ�น เนื�องจากระบบการสื�อสารยคุใหม่ตอ้งการ
ช่วงความถี�ในการสื�อสารกวา้งขึ�น เช่น ระบบโทรทศัน์ดิจิตอล DVB มี
ช่วงความถี�การใชง้านระหว่าง 470–860 MHz ระบบ CDMA2000 หรือ 
3G (Third Generation Mobile Phone) ดาํเนินการช่วงความถี�ระหว่าง 
1.92–2.17 GHz เป็นตน้ นอกจากนี�  เทคโนโลยีปัจจุบันสามารถแยก
สัญญาณความถี�ที�ได้รับมาจากสายอากาศเดียวกันออกจากกันได้อย่าง
ชดัเจน สายอากาศเพียงตวัเดียวจึงสามารถดาํเนินการในหลายระบบพร้อม
กันได้ ทาํให้ประหยดัทรัพยากรลง เช่น ระบบโทรศัพท์มือถือ DCS 
(Digital Cellular System) ดาํเนินการ ณ ช่วงความถี� 1.71–1.88 GHz 
ระบบ 3G ดาํเนินการ ณ ช่วงความถี� 1.92–2.17 GHz และระบบ WLAN 
IEEE802.11bg ดาํเนินการ ณ ช่วงความถี� 2.400–2.483 GHz [2] ทั�งสามจึง
สามารถใชง้านสายอากาศเดียวกนัได ้เป็นตน้ สายอากาศแถบความถี�กวา้ง
นี� มีทั�งแบบแผ่นคลื�นทิศทางเดียว [3] แบบสองทิศทาง [4] และแบบ
โดยรอบ [5] 

ระบบโทรทศันดิ์จิตอล (Digital Video Broadcasting, DVB) กาํลงัจะ
เกิดขึ�นในประเทศไทย ในยา่น UHF-IV/V ความถี�ระหว่าง 470-862 MHz 
ระบบโทรทศัน์ดิจิตอลอาจแบ่งไดเ้ป็น ระบบโทรทศัน์ดิจิตอลภาคพื�นดิน 
(DVB-T2) และระบบโทรทศันดิ์จิตอลสาํหรับโทรศพัทมื์อถือ (DVB-H) 

DVB-T2 (Digital Video Broadcasting - Second Generation 
Terrestrial) เป็นมาตรฐานที�พัฒนาปรับปรุงมาจากมาตรฐาน DVB-T 
ตั� งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยการนําเทคโนโลยีการผสมสัญญาณและการ
เขา้รหัสแบบใหม่มาใชเ้พื�อให้การส่งสัญญาณประเภทเสียง วิดีโอ และ
ขอ้มูลมีประสิทธิภาพมากขึ�น DVB-T2 เป็นมาตรฐานระบบโทรทศัน์
ดิจิตอลภาคพื�นดินที�ทันสมยัและมีประสิทธิภาพในการใชค้ลื�นความถี�ดี
ที�สุด สามารถมีช่องรายการโทรทัศน์จํานวนมากเพียงพอสําหรับการ
จดัสรรใหห้น่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ ตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล และการเปลี�ยนผ่านจาก
ระบบโทรทศัน์อนาล็อกในระบบ PAL (Phase Alternating Line) ที�
ประเทศไทยใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ไปสู่ระบบดิจิตอล DVB-T2 ที�เป็นมาตรฐาน
ยุโรปเหมือนกนั สามารถทาํได้ง่ายและรวดเร็ว ปัจจุบันมีประเทศที�ใช้
มาตรฐาน DVB-T2 อยูป่ระมาณ 38 ประเทศทั�วโลก อาทิ ประเทศในกลุ่ม
สหภาพยโุรป ทั�งยงัเป็นมาตรฐานที�กลุ่มประเทศอาเซียนรับรองให้เป็น
มาตรฐานรวมของอาเซียน โดย ประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
พม่า และเวียดนาม ไดมี้การประกาศจะเปลี�ยนผา่นไปสู่ระบบ DVB-T2 นี�
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ดว้ย การปรับเปลี�ยนสู่ระบบ DVB-T2 นี�  มีทั�งประเทศที�ใชร้ะบบ DVB-T 
อยูแ่ลว้ และจะปรับเปลี�ยนไปเป็น DVB-T2 ซึ� งมีประสิทธิภาพในการใช้
คลื�นความถี�ที�มากกว่า และอีกส่วนหนึ� งเป็นประเทศที�เปลี�ยนผ่านไปสู่
โทรทัศน์ระบบ DVB-T2 โดยตรง ซึ� งสามารถทาํได้ง่ายและรวดเร็ว ใน
ส่วนของราคากล่องรับสัญญาณระบบดิจิตอล (Set-Top-Box) นั�น ราคาก็
ไม่แพงจนเกินไป และมีแนวโนม้ที�จะถูกลงในอนาคต [6] 

สาํหรับระบบ DVB-H (Digital Video Broadcasting to Handheld) 
คื อ  ร ะ บ บ ที� ก ร ะ จ า ย ค ลื� น ค ว า ม ถี� ดิ จิ ต อ ล โ ท ร ทัศ น์ ไ ป สู่ เ ค รื� อ ง
โทรศพัทมื์อถือโดยเฉพาะ ดงันั�นเครื�องรุ่นใหม่ที�รองรับระบบดงักล่าวนี�  ก็
สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ไดเ้ลยโดยไม่ต้องเสียค่าบริการ GPRS 
หรือ Edge รายการที�ออกอากาศมีทั�งแบบฟรีและเสียค่าบริการ จุดเด่นที�
เป็นหวัใจสาํคญัของเทคโนโลย ีDVB-H คือ การประหยดัพลงังาน โดยได้
มีการดดัแปลงอลักอริธึมการส่งสายธารขอ้มูล (video streaming) ให้ใช้
พลงังานจากแบตเตอรีอยา่งประหยดัที�สุด ซึ� งเป็นอลักอริธึมพิเศษสาํหรับ
ระบบมือถือโดยเฉพาะ เรียกว่า เทคโนลีการซอยยอ่ยเวลา (time slicing 
technology) วิธีการคือ นําเอารายการโทรทัศน์หลาย ๆ โปรแกรมที�
ออกอากาศพร้อม ๆ กนัอยูต่ลอดเวลา มาตดัเป็นส่วนชิ�นยอ่ย ๆ และเรียง
สลบัใหม่เป็นสล็อต ๆ แลว้ส่งออกอากาศไป สมมติว่า เมื�อเราตอ้งการดู
รายการโทรทัศน์โปรแกรมที� 1 ซึ� งมีขอ้มูลอยูใ่นสล็อตที� 1 วงจรภาครับ
ของ DVB-H ก็จะถูกจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทาํงานเพื�อรับขอ้มูลสล็อตนี�  เมื�อ
รับขอ้มูลเสร็จแลว้ก็จะปิดวงจรภาครับเพื�อประหยดัการใชพ้ลงังานจาก
แบตเตอรี�  จากนั�นจึงคอ่ยเปิดใหม่อีกครั� งเพื�อรับขอ้มูลชุดใหม่ของสลอ็ตที� 
1 การเปิด-ปิดวงจรภาครับเช่นนี�  ทาํใหร้ะบบสามารถประหยดัพลงังานไป
ได้ถึง 90% เพราะวงจรภาครับ เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส่วนที�สิ�นเปลือง
พลงังานมากที�สุดในอปุกรณ์มือถือ [5] 
 

2. โครงสร้างสายอากาศ 
โครงสร้างสายอากาศนาํเสนอแสดงดงัรูปที� 1 เป็นสายอากาศโมโน

โพลแผน่บางวางลอยอยูเ่หนือกล่องระนาบกราวนด์สี� เหลี�ยม เมื�อรูปร่าง       
แพตช์โมโนโพลเป็นสี� เหลี�ยมผืนผา้ที� 2 มุมด้านล่างใกลก้ราวนด์ถูกตดั
ออกเป็นแนวตรงทาํมุม 45 องศา กบัระนาบกราวนด์ เท่ากนัทั�งสองมุม 
เพื�อให้สายอากาศมีความกวา้งแถบเพิ�มขึ�นและแมตช์ดีขึ�น แพตช์โมโน
โพลสร้างจากโลหะบนผิววสัดุ FR4 ปกติเป็นทองแดงหนาประมาณ 0.05 
mm แพตชโ์มโนโพล กวา้ง w สูง h ความลึกจากการตดัมุมเป็นระยะ c มี
ระยะความสูงจากกราวนด์ g ในระนาบ yz และห่างจากขอบดา้นหนา้ของ
กราวนดเ์ป็นระยะ s ในระนาบ xy แพตชโ์มโนโพลป้อนสัญญาณด้วยแกน
ใน (pin) ของหัวเชื�อมต่อแบบ SMA ที�เจาะทะลุกราวนด์ขึ�นมา มีค่า
อิมพีแดนซ์ที� 50 โอมห์ แผน่ FR4 จะมีขนาดกวา้งกว่าแพตช์โมโนโพลพอ
สมควร โดยปกติจะประมาณ 10 เท่าของความหนา FR4 ยกเวน้ดา้นที�ติด
กบักราวนดที์�ระยะ g จะมีค่านอ้ยกว่า 10 เท่าของความหนา FR4 และแผ่น 
FR4 จะถูกยดึไวก้บักล่องระนาบกราวนด์สี� เหลี�ยมให้มีความสูงคงที�ตลอด
ทั�งระนาบ yz โดยที�กล่องระนาบกราวนดส์ร้างจากแผ่นโลหะ ในงานวิจยั
นี�ใชแ้ผน่ทองเหลืองหนา 0.4 mm แลว้ขึ�นรูปเป็นกลอ่ง มีความยาว a กวา้ง 

b ความสูงของขอบกล่องไม่เท่ากัน โดยขอบด้านล่างหรือด้านที�ป้อน
สัญญาณให้กบัแพตช์โมโนโพล และขอบดา้นบนจะหนา d ส่วนอีกสอง
ขอบซ้ายและขวาจะหนา e ซึ� งโดยปกติขอบ d จะมีความหนามากกวา่ e 
 

 
รูปที! 1 โครงสร้างสายอากาศนาํเสนอ 

 
สายอากาศถูกออกแบบโดยการจาํลองโครงสร้างด้วยโปรแกรม

จาํลองทางสายอากาศ เพื�อหาคุณสมบติัต่าง ๆ ตามตา้งการ ประกอบดว้ย 
การสูญเสียยอ้นกลบั ความกวา้งแถบ แบบรูปการแผ่พลงังาน ความกวา้ง
ลาํครึ� งกาํลงั อัตราขยายสายอากาศ เป็นต้น จากการจาํลองสายอากาศ
สามารถสรุปหลกัเกณฑก์ารออกแบบสายอากาศไดด้งันี�  

- b จะมีขนาดประมาณ a/2 
- h จะมีขนาดประมาณ b/2 
- w จะมีขนาดกวา้งประมาณ 2h 
- c จะมีขนาดกวา้งประมาณ h/2 

โดย a และ b มีอิทธิพลต่อความกวา้งลาํครึ� งกาํลงัและอตัราขยาย
สายอากาศมากที�สุด การปรับจูนสายอากาศให้กระทํากบัระยะห่าง g, 
ขนาดของแพตช ์h และ w, ระยะของ c, ระยะขอบ e และ d, และขนาดของ
กลอ่งระนาบกราวนดสี์�เหลี�ยม a และ b ตามลาํดบั 

โครงสร้างสายอากาศนําเสนอดังรูปที� 1 นี�  พฒันาจากโครงสร้าง
สายอากาศที�เคยนาํเสนอไวใ้น [3] ซึ�งเป็นสายอากาศแพตชไ์ดโพลที�วางอยู่
เหนือระนาบกราวนดรู์ปตวั U อยา่งไรกต็าม การที�อิลิเมนตส์ายอากาศเป็น
ไดโพลทาํใหส้ายอากาศโดยรวมมีขนาดที�ใหญ่ เพื�อลดขนาดสายอากาศลง
ให้กะทดัรัด รองรับการใชง้านกบัระบบ DVB ยา่นความถี� 470-862 MHz 
จึงได้ตดัแบ่งสายอากาศตามระนาบที�ไดแ้สดงไวใ้นรูปที� 2 โดยคาํนึงถึง
คุณลกัษณะของสายอากาศที�ยงัคงไวไ้ม่ใหเ้ปลี�ยนแปลงไปมาก 

 

 
 

รูปที! 2 ระนาบการตดัแบ่งบนโครงสร้างสายอากาศแพตช์ไดโพล 
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การสร้างอิลิเมนตส์ายอากาศดว้ยโลหะบนแผน่ PCB (printed circuit 
board) เช่น FR4 เป็นตน้ ขอ้ดีคือ ไดส้ายอากาศที�มีขนาดเลก็ลงเพราะเป็น

ผลจาก 
r

ε  ของ PCB และสร้างง่ายโดยการกดัจากโลหะที�ติดอยูบ่นผิว
ของ PCB เพื�อขึ�นรูปตามที�ตอ้งการ จากนั�นเคลือบดว้ยนํ� ายาเพื�อป้องกนันํ� า
ไม่ให้เกิดออกไซด์ที�ผิวของโลหะ แต่มีขอ้เสียคือ ในการใช้งานจริงด้วย
การนาํไปใชเ้ป็นสายอากาศสถานีฐาน แผน่ PCB จะไม่สามารถทนต่อการ
ป้อนสัญญาณกาํลงังานสูงมากของเครื�องส่งได ้นอกจากนี�  แผน่ PCB ที�ได้
มาตรฐานยงัมีราคาที�แพงอีกดว้ย อยา่งไรก็ตาม การเคลือบผิว PCB เพื�อ
ป้องกนัการเกิดออกไซด์และการเลือกใชง้านแผ่น PCB ที�ราคาไม่แพง จะ
มีผลต่อคุณสมบตัิทางไฟฟ้าของสายอากาศโดยตรง กล่าวคือ อาจทาํให้
ความถี�ดําเนินการของสายอากาศเลื�อนตํ�าลงหรือสูงขึ�นได้ ซึ� งถ้านําไป
สร้างสายอากาศแบบช่วงความถี�ดาํเนินการแคบ (narrow band antenna) 
จะก่อให้เกิดความยุ่งยากในการปรับจูนอิมพีแดนซ์และความถี�ให้ตรง 
เพราะถา้ช่วงความถี�เคลื�อนไปเล็กนอ้ยอาจทาํให้ไม่ครอบคลุมช่วงความถี�
ที�ต้องการได้ ปัญหาดังกล่าวนี� จะหมดไป ถ้าเป็นสายอากาศแบบช่วง
ความถี�ดําเนินการกวา้ง โดยถึงแม้ความถี�ดาํเนินการจะเลื�อนไปแต่ก็ยงั
ครอบคลุมอยูห่รืออาจมีการปรับจูนเพิ�มเติมอีกเพียงเลก็นอ้ยเท่านั�น 

สาํหรับผูผ้ลิตสายอากาศ สิ�งที�ตอ้งการคือ เป็นสายอากาศที�สร้างง่าย 
โครงสร้างไม่ซบัซ้อน สามารถเลือกใชว้สัดุราคาตํ�าสร้างได ้เพื�อลดตน้ทุน
ในการผลิต สายอากาศที�นําเสนอในบทความนี� สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการดงักล่าวนี� ได ้
 

3. ผลการทดสอบ 

3.1 การสูญเสียย้อนกลบัและความกว้างแถบ 
โดยใช้หลกัการออกแบบตามหัวขอ้ที� 2 ขา้งต้น โดยการจาํลอง

สายอากาศดว้ยซอฟตแ์วร์บนคอมพิวเตอร์ก่อน จนไดค้า่พารามิเตอร์ต่าง ๆ 
ตามตอ้งการ จากนั�นจึงสร้างสายอากาศจริงเพื�อทดสอบและเปรียบเทียบ
ผล ด้วยพารามิเตอร์ที�แสดงไวด้งัตารางที� 1 เมื�อการทดสอบกระทาํใน
พื�นที�โล่งแจง้ ค่าการสูญเสียยอ้นกลบัที�ไดจ้ากการวดัเปรียบเทียบกบัที�ได้
จากการจาํลองสายอากาศแสดงดงัรูปที� 3 
 

ตารางที! 1 ขนาดสายอากาศ 

พารามิเตอร์ ขนาด (mm) 
a 310.0 
b 190.0 
c 55.0 
d 110.0 
e 40.0 
g 7.0 
h 105.0 
s 5.0 
w 200.0 

ความหนาของ FR4 1.6 
ความหนาของระนาบกราวนด ์ 0.4 

ความหนาของโลหะบนผวิ FR4 0.05 

ผลลพัธ์ค่าการสูญเสียยอ้นกลบัที�ได้ตามรูปที�  3 สามารถวดัความ
กวา้งแถบความถี�ดาํเนินการไดถึ้ง 83.08% ระหว่างความถี� 0.38-0.92 GHz 
ที�ค่าการสูญเสียยอ้นกลบันอ้ยกว่า -15 dB ช่วงความถี�ดาํเนินการที�ได้จาก
การวดัจะเลื�อนต ํ�ากว่าและแมตช์น้อยกว่าผลการจําลองสายอากาศด้วย
ซอฟตแ์วร์ แต่แนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและมีความใกลเ้คียงกนั 
โดยผลการจาํลองถือว่าเป็นแนวทางที�ดีสําหรับการสร้างสายอากาศ ซึ� ง
หลงัจากสร้างเสร็จแลว้จะตอ้งปรับจูนการแมตช์ ปรับลดหรือเพิ�มขนาด
สายอากาศโดยเฉพาะ a หรือ b เพื�อใหไ้ดช่้วงความถี�ตามตอ้งการอีกครั�ง 

 

รูปที! 3 การสูญเสียยอ้นกลบัระหว่างการจาํลองและการวดัจากสายอากาศ 
 

เพื�อแสดงให้ถึงอิทธิพลของบางพารามิเตอร์ที�มีต่อค่าการสูญเสีย
ยอ้นกลบั จึงได้ทําการแสดงค่าการสูญเสียยอ้นกลบักรณีต่าง ๆ เมื�อ
พารามิเตอร์หนึ�งถูกเปลี�ยนแปลงค่า 

รูปที� 4 แสดงกราฟการสูญเสียยอ้นกลบัระหว่างความถี� 0.3-1.1 GHz 
เมื�อปรับเปลี�ยนพารามิเตอร์ c และ g ของสายอากาศ โดยคงคา่พารามิเตอร์
อื�น ๆ ไวเ้ช่นเดิมดงัตารางที� 1 และจากรูปที� 4(ก) พบว่า เมื�อ c = 0 mm (ไม่
มีการตดัมุม) ค่าการสูญเสียยอ้นกลบัช่วงแรกของความถี�ดาํเนินการจะสูง
กวา่ -15 dB และเมื�อ c เพิ�มขึ�น คา่การสูญเสียยอ้นกลบัจะค่อย ๆ ลดลง จน
ไดค้า่ที�เหมาะสมเมื�อ c = 55 mm หรือประมาณ 1/2 ของ h  

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที! 4 การสูญเสียยอ้นกลบัจากการจาํลองสายอากาศ (ก) เปลี�ยนแปลง
พารามิเตอร์ c และ (ข) เปลี�ยนแปลงพารามิเตอร์ g 
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รูปที� 4(ข) พบว่า เมื�อ g = 5 mm ค่าการสูญเสียยอ้นกลบัจะแมตช์ไม่
มาก (> -15 dB) และเมื�อ c เพิ�มขึ�นเป็น 7 mm ค่าการสูญเสียยอ้นกลบั
จะแมตชดี์ขึ�นจนไดค้่าที�เหมาะสม แต่ถา้ c มีค่ามากเกินไปจะทาํให้ช่วง
ความถี�ดาํเนินการเลื�อนสูงขึ�นไป 
 

3.2 แบบรูปการแผ่พลงังาน 
แบบรูปการแผพ่ลงังานของสายอากาศที�ไดจ้ากการจาํลองและการวดั 

ณ ความถี�ต ํ�า กลาง สูง หรือ ณ 0.47, 0.67 และ 0.86 GHz ตามลาํดบั แสดง
ดงัรูปที� 5 เมื�อด้านซ้ายคือโพลาไรซ์ร่วมระนาบ E หรือการแสดงค่าใน
ระนาบ yz ตามพิกดัที�แสดงไวใ้นรูปที� 1 และดา้นขวาคือโพลาไรซ์ร่วม
ระนาบ H หรือระนาบ xz พบวา่ ความกวา้งลาํครึ� งกาํลงัระนาบ E มีค่า 91°, 
81°, 105° ส่วนระนาบ H มีคา่ 129°, 139°, 88° ตามลาํดบั แบบรูปการแผ่
พลงังานดงักล่าวมีความสมมาตรดีในระนาบ E ส่วนระนาบ H องศาการชี�
ทิศทางจะเปลี�ยนเมื�อความถี�เปลี�ยน กล่าวคือ เมื�อความถี�สูงขึ�น องศาการชี�
ในระนาบ H จะเงยขึ�นเรื�อย ๆ ตามพิกดัในรูปที� 1 และสายอากาศนี� ให้
อตัราขยาย 5.0, 5.3, 6.0 dBi ณ ความถี� ต ํ�า กลางและสูง ตามลาํดบั 
 

   
ระนาบ E   ระนาบ H 

(ก) 

   
ระนาบ E   ระนาบ H 

(ข) 

   
ระนาบ E   ระนาบ H 

(ค) 
รูปที! 5 แบบรูปการแผ่พลงังานระนาบ E และระนาบ H ณ ความถี� (ก) 

0.47 GHz (ข) 0.67 GHz และ (ค) 0.86 GHz เมื�อเส้นทึบคือผลการ
จาํลองและจุดคือผลการวดัที�ห่างกนั 10 องศา 

5. สรุป 
บทความนี� ได้นําเสนอสายอากาศแพตช์โมโนโพลเหนือระนาบ

กราวนด์กล่องสี� เหลี�ยมที�แผ่คลื�นแบบทิศทางเดียวและแถบความถี�กวา้ง 
โครงสร้างทําจากทองเหลืองมีขนาดกะทัดรัด จากการทดสอบพบว่า 
สายอากาศมีแถบความถี�กวา้ง 83.08% ระหว่าง 0.38 – 0.92 GHz ที�ค่าการ
สูญเสียยอ้นกลบันอ้ยกวา่ -15 dB มีอตัราขยาย 5 dBi และมีความกวา้งลาํ
ครึ� งกาํลงัในแนวระนาบที� 81 องศา แนวตั�งที�  141 องศา ณ ความถี�กลาง 
ขอ้ดีของสายอากาศนี�คอื โครงสร้างไม่ซับซ้อน เลือกใชว้สัดุราคาถูกสร้าง
ได้ ทาํให้เป็นสายอากาศตน้ทุนตํ�า ใช้เป็นสายอากาศสถานีฐานได้ทั�ง
ภายในและภายนอกอาคาร โดยแผน่ทองเหลืองสําหรับสร้างสายอากาศนี�
สามารถเพิ�มความหนาขึ�นไดห้ากตอ้งการความแขง็แรงเพื�อนาํไปใชง้าน 
 

6. กติติกรรมประกาศ 
ขอ ข อ บ คุ ณ ส า ข า วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม โ ท ร คม น า ค ม สํ า นั ก วิ ช า

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที�อํานวยการให้ใช้
ซอฟตแ์วร์ CST 
 

เอกสารอ้างองิ 
[1] วิวัฒน์ กิรานนท์  ,“พื�นฐานการสื� อสาร”   ,วิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ,์ กรุงเทพฯ, 2539 
[2] อรรนพ ขนัธิกลุ ,“การสื�อสารไร้สาย”   ,วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ

ไทย ในพระบรมราชูปถมัภ,์ กรุงเทพฯ, 2554 
[3] D. Srimoon, “Panel Antenna for the DVB-H,” Proceeding of 

International Symposium on Antenna and Propagation 2009 
(ISAP2009), Bangkok, THAILAND, 20 - 23 December 2009. 

[4] S. Lamultree and C. Phongcharoenpanich “Bidirectional Ultra-
wideband Antenna Using Rectangular Ring Fed by Stepped 
Monopole,” Trans. Progress In Electromagnetics Research, vol. 85, 
2008, pp. 227-242. 

[5] ดวงอาทิตย ์ศรีมูล, “สายอากาศโมโนโพลแผ่นวงกลมเหนือระนาบ
กราวนด์สําหรับระบบกระจายวิดีโอดิจิตอลสู่โทรศัพท์มือถือ”, 
Proceeding of Electrical Engineering Conference (EECON-33), 
โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวนั จงัหวดัเชียงใหม่ ประเทศไทย, 1-3 
December 2010. 

[6] Samart Engineering Co., Ltd., “DVB-T2”, www.smartdigital.com/ 
article/detail/6, [สืบคน้เมื�อ กมุภาพนัธ์ 2557] 

 

Paper ID 1195

D249



การประชุมวิชาการ งานวจิยั และพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 6 การพฒันาเทคโนโลยเีพ่ือใหโ้ลกมีสันติสุข 

ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand 

วนัท่ี 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนดว์ิว 

หัวข้อ การควบคุมการเข้าถึง  

การยืนยันตัวตน และระบบตรวจจับ (22ET) 

  

D250



บทความวจิยั –วชิาการ                                                                                         
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 6 การพฒันาเทคโนโลยเีพ่ือให้โลกมีสนัติสุข   
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand  
 

วนัท่ี 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ภาคพายพั เชียงใหม่ 

กการประยุกต์ใช้ทฤษฏีกราฟในการจ าลองเครือข่ายโครงการสหกจิศึกษาD 

The  Application  Graph Theory to Model  Network of Cooperative Education 

 
ศิริเรือง  พฒัน์ช่วย1,เอกรินทร์  วิจิตตพ์นัธ์2 

1สาขาเทคโนโลยวิีศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วงัไกลกงัวล ประจวบคีรีขนัธ์ 
2สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วงัไกลกงัวล ประจวบคีรีขนัธ ์

E-mail: siriruang.ph@hotmail.com1,akarinw@hotmail.com2 
 

บทคดัย่อ 
งานวิจัยนีมี้วัตถปุระสงค์เพ่ือศึกษาเครือข่ายโครงการสหกิจศึกษาใน

ปัจจุบันและเพ่ือศึกษาปัญหา  และแนวทางแก้ปัญหาโครงการ 
สหกิจให้มีจ านวนท่ีเพียงพอต่อนักศึกษาดังกล่าว  ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษา
โดยใช้ทฤษฎีกราฟ โดยจ าลองเครือข่ายในลักษณะ Complex Network 
และการวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างของเครือข่ายโครงการสหกิจ โดยใช้
โปรแกรม Pajek เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา โดยสามารถแสดงค่าได้ดังนี ้  
1) ค่า Degree centrality (DC) ท่ีมากท่ีสุดอยู่ ท่ีคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี DC= 72.0000 2) ค่า Betweenness centrality  (BC)โดยมี
ค่ า สู ง สุดอยู่ ท่ี คณะ อุตสาหกรรมและ เทคโนโล ยี  BC= 0 . 3 58 6  
3) ค่า Closeness centrality (CC)โดยมีค่าสูงสุดอยู่ท่ีคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ CC = 0.6159 และCC = 0.5602 
ตามล าดับ 
Abstract 

The purpose of this research to the network of Cooperative 
education at the present time  and  find way to solve the problems of  
Cooperative education to sufficient for students . The results was 
conducted by using graph theory and Complex Network to analyze the 
structure of the network and Cooperative education . Pajek is a program 
use as a tool to study. The results can be shown 1) Highest Degree 
centrality (DC) shown at Faculty of  Industry and Technology equal  
72.0000 2) Highest  Betweenness centrality (BC)  shown at Faculty of  
Industry and Technology  equal  0.3586  3) Highest  Closeness centrality 
(CC)  shown at Faculty industry and technology and Engineering equal  
0.6159 and  0.5602. 
Keywords: Cooperative education, Graph theory, Degree centrality, 
Betweenness centrality, Closeness centrality 

1. บทน า 
โครงการสหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาท่ีเนน้การปฏิบติังานจริงใน

สถานประกอบ โดยให้นกัศึกษาได้ฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการ
เสมือนเป็นพนักงานคนหน่ึงของสถานประกอบการและมีหน้า ท่ี
รับผิดชอบท่ีแน่นอน เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 
 
 

 
โดยอยู่ภายใต้การดูแลจากพนักงานพ่ีเล้ียงและการนิเทศติดตามจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษาเป็นระยะ ๆ อยา่งใกลชิ้ด สหกิจศึกษาจึงเป็น
กลไกความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
สูงสุด สหกิจศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ไดจ้ดั
ให้มีรายวิชาสหกิจศึกษาในแผนการเรียนของนกัศึกษาทุกหลกัสูตร โดย
อาจารยป์ระจ าสหกิจศึกษาไดค้ดัเลือกนักศึกษาเขา้ร่วมโครงการ สหกิจ
ศึกษาประกอบดว้ยนกัศึกษาในชั้นปีท่ี 3 เพ่ือเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา 

ปัจจัยส าคัญส าหรับการจัดการสหกิจศึกษายงัสามารถวิเคราะห์
เปรียบเทียบการจดัสหกิจศึกษาโดยอาจท าการวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยเทคนิค  
EFR (Ethnographic Futures Research) เพราะจะเป็นประโยชน์ในการ
สร้างโอกาสการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนและการจ้างงานของบณัฑิตใน
อนาคต[1] 
****คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีพบปัญหาการเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษา คือ สถานประกอบการไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 
เพราะสถานประกอบการบางแห่งมีทศันคติท่ีไม่ดีและเห็นวา่นกัศึกษาไม่มี
ความรู้ความสามารถเพียงพอท่ีจะปฏิบติังานให้เกิดประโยชน์ต่อองคก์รได ้
และสถานประกอบการบางแห่งไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลไดทุ้กดา้นเพราะ
เกรงวา่ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัขององคก์รอาจจะร่ัวไหลจึงส่งผลให้นกัศึกษา
ไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
****โครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์มีการด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัสูตรแต่จากปัญหาของ
จ านวนสถานประกอบการไม่เพียงพอต่อจ านวนนกัศึกษาท่ีออกสหกิจใน
แต่ละปี ท าให้ผูวิ้จยัเล็งเห็นวา่ ควรจะมีการเพ่ิมสถานประกอบการมากข้ึน 
โดยอาศัยลักษณะความคล้ายของงานมาจัดกลุ่มสถานประกอบการ
เหล่านั้น ท่ีส่งนกัศึกษาไป และศึกษาว่าสถานประกอบการประเภทใด ท่ี
แต่ละคณะส่งนักศึกษาไปเข้าร่วมโครงการสหกิจมากท่ีสุด  เพ่ือเป็น
แนวทางด าเนินงานโครงการสหกิจศึกษาได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพตรงตามวตัถุประสงคก์ารจดัการโครงการสหกิจศึกษา  

นอกจากทราบถึงการเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาแล้ว ยงัสามารถ
ท าการ ศึกษาและตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างประ เภทการ
ประกอบการชีพของงานสหกิจศึกษา ก็ยงัสามารถจ าแนกประเภทการ
ประกอบอาชีพส าหรับนกัศึกษาท่ีจบการศึกษาไดแ้ลว้ดว้ย[2] 
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ดังนั้ นผู ้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะวิเคราะห์เครือข่ายสหกิจกับสถาน
ประกอบท่ีท าโครงการสหกิจศึกษาร่วมกัน เ พ่ือให้ทราบว่าสถาน
ประกอบการใดท่ีสามารถรับนกัศึกษาไดม้าก โดยใช้ทฤษฎีกราฟในการ
จ าลองเ ป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างคณะกับสถาน
ประกอบการนอกจากนั้ นยงัใช้โปรแกรม Pajek ในการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ของเครือข่ายดงักล่าว และผูวิ้จยัไดค้  านวณหาค่าความเป็น
ศูนย์กลางของระบบเครือข่ายสหกิจศึกษาของคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ค่า Degree centrality  2) ค่า Closeness 
centrality และ 3) ค่า Betweenness centrality ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะท า
ให้สามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปช่วยในการตดัสินใจเพ่ือวางแผนการส่ง
นักศึกษาออกสหกิจในแต่ละปีการศึกษาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพอย่าง
สูงสุด  

2. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
     การวิจัยคร้ังน้ีผูวิ้จยัได้น าทฤษฏีทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์มา
ประยกุตใ์ช้เพ่ือท าให้ทราบถึงลกัษณะของเครือข่ายโครงการสหกิจศึกษา
ของมหาวิทยาลยั วา่อยูล่กัษณะรูปแบบใด โดยใชท้ฤษฏีดงัต่อไปน้ี 

2.1*Complex Network  คือ เครือข่ายซบัซ้อนซ่ึงมีอยูม่ากมายทุกหน
ทุกแห่ง ทั้งในธรรมชาติและมนุษยส์ร้างข้ึน มีโครงสร้างประกอบด้วย
โหนด (vertices) จ านวนมากท่ีเช่ือมโยงกนัดว้ยลิงค ์ (edges) ตวัอยา่งเช่น 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตซ่ึงประกอบด้วย routers หรือ domains ต่างๆท่ี
เช่ือมต่อกนัดว้ยไฟเบอร์ออฟติก เวิลด์ไวด์เวบ็เป็นเครือข่ายของเวบ็เพจท่ี
เช่ือมต่อกันด้วย hyperlinks สมองเป็นเครือข่ายของเส้นใยประสาท 
องค์กรเป็นเครือข่ายของผูค้น เครือข่ายในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นมี
ความซบัซ้อนและมีพลวตัของพฤติกรรมต่างๆ ซ่ึงอาจท าให้เครือข่ายนั้น
เติบโตหรือล่มสลายได[้3] 

2.2  betweeness centrality การวดัสัดส่วนผลรวมของจ านวนเส้นทาง
ท่ีสั้นท่ีสุดของแต่ละคู่ของหน่วยยอ่ย (pair of nodes) ในเครือข่ายท่ีเช่ือม
กนัโดยผ่านหน่วยย่อยหน่ึง หน่วยย่อยใดมีค่าน้ีสูงแสดงว่ามีความส าคญั
มากในการเป็นตวัเช่ือมโยงระหวา่งหน่วยยอ่ย [4] 

2.3   degree centrality การวดัจ านวน tie ของหน่วยยอ่ยหน่ึง สามารถ
แบ่งได้ 2 กรณี กรณีแรกเป็นความสัมพนัธ์แบบไม่มีทิศทาง degree คือ 
จ  านวน path ทั้ งหมดท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยย่อยหน่ึง แต่กรณีท่ีสอง 
เป็นความสมัพนัธ์แบบมีทิศทางจะแบ่งเป็น in-degree คือ จ  านวน path ท่ีมี
ทิศ ทางเขา้หาหน่วยยอ่ยหน่ึง และ out-degree คือ จ  านวน path ท่ีมีทิศ
ทางออกจากหน่วยยอ่ยหน่ึง โดยสามารถน าไปจดัการกบัผลของระบบการ
ดึงขอ้มูลทางการแพทย ์MEDLINE และเช่ือมโยงในลกัษณะกราฟเพ่ือดู
เด่ียวกบัการรักษาโรคในอนาคตได[้5] 

2.4   closeness centrality การวดัความใกลชิ้ดของหน่วยยอ่ยท่ีสนใจ
กบัหน่วยย่อยอ่ืนในเครือข่าย ค่าน้ีเป็นส่วนกลบัของ farness กรณีเป็น
ความสัมพนัธ์แบบมีทิศทาง สามารถแบ่งค่าน้ีเป็น in-closeness และ out-
closeness ถ้าหน่วยย่อยใดมีค่าเขา้ใกล้ 1 แสดงว่าหน่วยย่อยนั้นมีความ

ใกลชิ้ดกบัหน่วยย่อยอ่ืนในเครือข่ายมาก  รวมทั้งสามารถจดัล าดบัความ
ใกลชิ้ดในเครือข่าย[6] 

 2.5**ทฤษฏีกราฟ เป็นแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงใช้ส าหรับ
จ าลองปัญหาบางอยา่ง ดว้ยแผนภาพท่ีประกอบดว้ยโหนด และเส้นท่ีเช่ือม
ระหว่างโหนด 2 โหนด โดยกราฟมีอยู ่2 ชนิด คือแบบ Directed graph 
เป็นกราฟแบบระบุทิศทาง และ Undirected graph เป็นกราฟแบบไม่ระบุ
ทิศทาง [3] และไดศึ้กษาถึงเครือข่ายการกระจายของไวรัสเพ่ือหาเทคนิค
ของการไดม้าซ่ึงการคน้พบภูมิคุม้กนั ของการรักษาโรค[7] 
 

 
 

รูปที่ 1 ทฤษฏีกราฟ [8] 

2.6**โปรแกรม Pajek เป็นภาษาสโลวาเนียซ่ึงแปลว่า แมงมุง  
ชุดโปรแกรมน้ีไดรั้บการพฒันาจากกลุ่มนกัวิจยั ไดแ้ก่ Wouter de Nooy, 
Andrej Mrvar and Vladimir Batagelj ซ่ึงเป็นโปรแกรมส าหรับการ
วิเคราะห์โครงสร้างเครือข่ายทางสังคม โดยมีจุดเด่นไดแ้ก่ความสามารถ
ส าหรับการวิเคราะห์ชุดขอ้มูลขนาดใหญ่ และท่ีส าคญัคือ ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ทั้งน้ีส าหรับชุดโปรแกรมในการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ท่ี
นิยมอยูใ่นตอนน้ีจะมีสองโปรแกรม ไดแ้ก่ UCINET (commercial) and 
Pajek  นอกจากน้ียงัมีคู่มือส าหรับการใช้โปรแกรม Pajek ควบคู่กบัการ
วิเคราะห์เชิงทฤษฎีเครือข่ายทางสงัคม[9] 

3. วธีิด าเนินการ 

****การศึกษาระบบเครือข่ายสหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ประกอบด้วยทั้งหมด 4 วิทยาเขต ประกอบด้วย ศาลายา วงัไกลกังวล 
จกัรวรรดิบพิตรพิมุข และ เพาะช่างซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ดัเก็บมาตอ้งมาท าการ
แบ่งกลุ่ม เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ว่ามีคณะใดบ้างท่ีได้เข้าร่วมโครงการ 
สหกิจศึกษาบา้ง โดยน าขอ้มูลท่ีไดเ้ขา้สู่กระบวนการดงัน้ี 
     3.1**การวิเคราะห์ข้อมูล 
****การศึกษาคร้ัง น้ี เป็นลักษณะการศึกษากราฟแบบระบุทิศทาง 
(Direction graph) โดยมีโหนด 94 โหนด (คณะและสถานประกอบการ) 
และมีลิงค ์318 ลิงค ์(การเช่ือมต่อกนัระหว่างคณะกบัสถานประกอบการ
แต่ละแห่ง) โดยจะวิเคราะห์ขอ้มูลจากการติดต่อกนัระหว่างคณะภายใน
มหาวิทยาลยัและสถานประกอบการ เพ่ือค  านวณหาค่าความเป็นศูนยก์ลาง
ของระบบเครือข่ายสหกิจศึกษาว่าคือสถานประกอบการใด ประกอบดว้ย
ดงัน้ี 

3.1.1) ค่า Degree centrality เป็นการค้นหาว่าสถาน
ประกอบการใดบา้งท่ีเป็นจุดศูนยก์ลางของการติดต่อในการส่งนักศึกษา
ออกสหกิจซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีมีอิทธิพลสูงสุดในเครือข่าย วดัไดจ้ากจ านวน
เส้นเช่ือมโยงทั้งหมดท่ีโยงมาจากคณะภายในมหาวิทยาลยั 
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สมการที่ 1  การหาค่า Degree centrality 
3.1.2) ค่า Betweenness centrality เป็นการค้นหาว่าสถาน

ประกอบใดบ้างท่ีมีต  าแหน่งเป็นผู ้เ ช่ือมต่อกลุ่มต่าง ๆ ท่ีอยู่ห่างกันมี
ลกัษณะงานเหมือนกนัให้เขา้หากนั ท าหน้าท่ีเป็นตวักลางในการติดต่อ
เช่ือมโยงระหว่างสถานประกอบการ  ค  านวณจากสัดส่วนของระยะทางท่ี
สั้นท่ีสุด (Geodesic path) ในการเช่ือมโยงระหวา่งสถานประกอบการ โดย
ใชส้มการดงัน้ี 
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สมการที่ 2  การหาค่า Betweenness centrality 
3.1.3) ค่า Closeness centrality เป็นการค้นหาว่าสถาน

ประกอบการใดบา้งท่ีมีต  าแหน่งเป็นจุดศูนยก์ลางของเครือข่าย มีความ
ใกล้ชิดกับสถานประกอบการอ่ืนโดยมีลักษณะงานท่ีคล้ายกันและใช้
ระยะทางท่ีสั้นท่ีสุดในการเขา้ถึง (Geodesic path distance) วดัได้จาก
จ านวนเส้นเช่ือมโยงทั้งหมดท่ีใช้ในการเดินทางจากสถานประกอบการ
แห่งหน่ึงไปยงัอีกแห่งหน่ึง  

 

                     j
dijic )(                        (3)                                          

สมการที่ 3  การหาค่า Closeness centrality 

4.ผลการศึกษา 
****ลักษณะความสัมพันธ์ของ เค รือข่ ายโครงการสหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พบว่า  มีสถาน
ประกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจทั้งหมด 83  แห่ง ในแต่ละแห่งจะมี
ความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ดงัแสดงในรูปท่ี 2 
 

 

 
รูปที่ 2 โครงสร้างการเขา้โครงการสหกิจศึกษา 

*** 

* 

จากรูปท่ี 2 แสดงไดว้า่คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีไดท้  าการเขา้
ร่วมโครงการสหกิจศึกษามากท่ีสุด รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจ  โรงแรมดุสิตธานีและ Atita Groupโดยแสดงเป็นตาราง
ท่ี 1 

ตารางที่ 1 ค่า Degree Centrality 
Rank Vertex Label Name Value 

1 8 Industry and Technology 72.0000 

2 6 Engineering 51.0000 

3 10 Business Administrator 57.0000 

4 81 Dusit Thani HuaHin 19.0000 

5 13 Atita Group 13.0000 

 
ตารางที่ 2 ค่า Betweenness Centrality 

Rank Vertex Label Name Value 

1 1 Industry and Technology 0.3586 

2 37 Hospitality and Tourism Industry 0.2434 

3 38 Dusit Thani HuaHin 0.0482 

4 58 Adapter Digital 0.0240 

5 28 Atita Group 0.0185 

**** 
จากตารางท่ี 2 แสดงวา่คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นเหมือน

ตวักลางในการเช่ือมต่อของเครือข่ายสหกิจ ระดบั BC = 0.3586 คือ คณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เน่ืองจากเป็นคณะท่ีมีการออกสหกิจศึกษา
มากท่ีสุด และยงัเป็นตัวเช่ือมให้กับคณะอ่ืนๆ ในการติดต่อกับสถาน
ประกอบการ เพราะคณะอ่ืนๆ จะดึงรายช่ือสถานประกอบการจากคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป็นหลกั เพ่ือส่งนักศึกษาเขา้ร่วมโครงการ
สหกิจศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paper ID 1057

D253



บทความวจิยั –วชิาการ                                                                                         
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 6 การพฒันาเทคโนโลยเีพ่ือให้โลกมีสนัติสุข   
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand  
 

วนัท่ี 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ภาคพายพั เชียงใหม่ 

ตารางที่ 3 ค่า Closeness Centrality 
Rank Vertex Label Name Value 

1 8 Industry and Technology 0.6159 

2 6 Engineering 0.5602 

3 10 Business Administrator 0.5167 

4 81 Dusit Thani HuaHin 0.4844 

5 87 Best Western 0.4673 

 
****จากตารางท่ี 3  แสดงว่าคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นจุด
ศูนยก์ลางในการกระจายรายช่ือสถานประกอบการ เพราะภายในคณะ
ประกอบไปดว้ยสาขาวิชาท่ีมีลกัษณะงานคลอบคลุมทุกดา้น รายช่ือสถาน
ประกอบการท่ีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีติดต่ออยู่ท  าให้เป็น
ฐานขอ้มูลให้กบัคณะอ่ืนๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

5. บทสรุป 

****การจดัโครงการสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ย ังมีไม่คลอบคลุมทุกคณะ บางคณะก็ย ังไม่ครบทุก
สาขาวิชา แต่ถึงอย่างไร โครงการสหกิจศึกษาก็จะต้องพฒันาเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั 

****จากการวิเคราะห์เครือข่ายโครงการสหกิจของมหาวิทยาลัย พบว่า 
คณะท่ีเข้าร่วมโครงการสหกิจมากสุด คือ คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์  และทางด้านสถาน
ประกอบการท่ีทางมหาวิทยาลยัไดท้  าการส่งนกัศึกษาออกสหกิจมากท่ีสุด
คือ โรงแรมดุสิตธานี  รองลงมาคือ บริษัท อชิตะ กรุ๊ป  และAdapter 
Digital  เพราะทั้ง 3 สถานประกอบการมีลกัษณะงาน ท่ีคลอบคลุม คือ
นักศึกษาหลายคณะสามารถเข้าร่วมโครงการสหกิจกับทั้ ง 3 สถาน
ประกอบการได้  บริษทั อชิตะ กรุ๊ป จ ากดั และโรงแรมดุสิตธานี มีสาขา
ย่อย ท าให้สามารถส่งนักศึกษากระจายไปเข้าร่วมโครงการสหกิจได ้
เพราะลักษณะมีความเหมือนและคล้ายกัน แต่ถึงอย่างไรจ านวนสถาน
ประกอบการก็ยงัไม่เพียงพอกบัจ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจ
ในแต่ละปี  จากการวิเคราะห์ผลคร้ังน้ี ทางมหาวิทยาลยัจะตอ้งให้คณะทุก
คณะจดัหาสถานประกอบการเพ่ือเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาให้มากข้ึน
เพ่ือให้เพียงพอและโครงการสหกิจศึกษาจะได้บรรลุเป้าหมายตาม
หลกัสูตรของมหาวิทยาลยั 
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implement," in Advanced Computer Control (ICACC), 2010 
2nd International Conference on, 2010, pp. 336-339. 
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บทคดัย่อ  
เพ่ือให้การส่งเพลงแบบ MP3 โดยเขา้รหัสลบัแบบเวลาจริง

ผ่านเครือข่ายประสบผล บทความน้ีน าเสนอวิธีการลดเวลาเข้ารหัสลับ 
ส าหรับขอ้มูลมลัติมีเดียแบบ MP3โดยแทนท่ีจะเขา้รหัสลบัขอ้มูลเสียง
แบบ MP3 โดยตรงทั้ งหมด วิธีการท่ีน าเสนอจะเข้ารหัสลับแบบสุ่ม
กระจายไปทัว่ขอ้มูลเพียงแค่ร้อยละ 5 ของทั้งหมด ขอ้มูลส่วนท่ีถูกเขา้รหัส
ลับดังกล่าวจะถูกน าไปใช้ป้องกันในส่วนท่ีเหลือ โดยผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพท่ีไดใ้นเชิงคุณภาพของเสียงท่ีถูกเขา้รหัสลบั จะถูกประเมิน
และเปรียบเทียบกบั ผลจากการเขา้รหัสลับแบบทัว่ไป ผลการทดสอบ
แสดงให้เห็นวา่ วิธีการท่ีน าเสนอสามารถลดเวลาการเขา้รหสัลบัไดร้้อยละ 
93.78 ขณะท่ียงัคงสามารถรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลไดเ้ม่ือเทียบกบั
วิธีการแบบทัว่ไป 

 

Abstract 
Our approach enables a real time encryption for MP3 music 

delivery over the Internet. This paper proposed an encryption method for 
compressed audio data using MP3 format. That is, instead of directly 
encrypting the entire data, a method of randomly encrypts only 5 percent 
of all data across the entire file was proposed. It can be observed that 
partially encrypted MP3 music files using the technique described in this 
paper was be able to alter the content of the sound of an original file. 
This also an audience not be able to understand the original content. In 
addition, experimental results show that, using this technique can reduce 
93.78% of time used for encryption of the whole original file. It was still 
be able to maintain the security level of an encryption in terms of the 
content of the sound.  

Keywords : Encryption Scheme /  MPEG 1 Layer 3 

 

 

1. บทน า 

  ปัจจุบนัขอ้มูลมลัติมีเดียในรูปขอ้มูลเสียงแบบ MP3 [1] เป็นท่ี
นิยมใช้งานกนัอยา่งแพร่หลายในโลกออนไลน์ มีการช้ือขายเพลงใน
รูปแบบของไฟล์ MP3 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยมีวิธีการคร่าวๆ คือผู ้
ช้ือท าการจ่ายเงินก่อน แลว้จึงโหลดเพลงท่ีอยูใ่นรูปแบบของไฟล์ MP3 
มาเก็บไวท่ี้เคร่ืองเล่นของตนเอง แต่ว่าไฟล์ MP3 เป็นขอ้มูลท่ีอยู่ใน
รูปแบบดิจิตอล สามารถคดัลอกไดอ้ยา่งง่ายดาย และท าซ ้ าไดไ้ม่จ  ากดั
จ านวนคร้ัง โดยตัวคัดลอกท่ีได้มานั้ นก็จะเหมือนกับต้นฉบับทุก
ประการ จึงเป็นอนัตรายอย่างยิ่งต่อการถูกละเมิดลิขสิทธ์ิเพราะการ
คดัลอกขอ้มูลท าได้ง่าย วิธีการป้องกนัการคดัลอกขอ้มูลหลากหลาย
รูปแบบท่ีถูกน ามาใช้งาน มีรูปแบบหน่ึงเป็นท่ีนิยมและไดถู้กยอมรับ
อยา่งกวา้งขวาง คือการเขา้รหสัลบัขอ้มูล [2] โดยก่อนท่ีจะส่งขอ้มูลนั้น
ไปยงัปลายทาง แต่ว่าการเข้ารหัสลับข้อมูลนั้ น ต้องใช้เวลาในการ
เขา้รหัสลบัพอสมควร จะไม่สามารถเขา้รหัสลับรอไวก่้อน แล้วเก็บ
ไฟล์ไว้ท่ีต้นทางได้ เพราะต้องใช้กุญแจสาธารณะของผู ้ร้องขอ
ปลายทางมาท าการเขา้รหัสลบัในรูปของอนักอรึทึมแบบไม่สมมาตร 
(Asymmetric algorithm) [3][4] ดงันั้นเพ่ือให้การเขา้รหัสลบัเพลง MP3 
แบบเวลาจริงผ่านเครือข่ายประสพผล ตอ้งท าการเขา้รหัสลบัเพ่ือส่ง
ขอ้มูลเพลงแบบ MP3 ให้ผูรั้บตามท่ีร้องขอแบบเวลาจริง (Real time 
music delivery via the Internet) [5][6] จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งหาวิธีการลด
เวลาเขา้รหสัลบัให้ไดม้ากท่ีสุดในขณะท่ียงัคงความปลอดภยัของขอ้มูล
ไวด้งัเดิม  

2.ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 Thorwirth, N.J., Horvatic, P., Weis, R., and Jian Z., 2000. [6] เสนอ
วิธีการส่งขอ้มูลเสียงท่ีถูกบีบอดัแลว้ในรูปแบบ MP3 ผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตโดยท าการส่งมอบแบบทนัเวลา และสามารถป้องกนัขอ้มูลท่ี
ส่งมอบได ้โดยเขา้รหสัลบัในส่วนของระดบัชั้นคุณภาพของเสียง 
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 Torrubia, A. and Mora, F., 2002. [7] เสนอวิธีการส่งขอ้มูลเสียงท่ีถูก
บีบอดัแล้วในรูปแบบ MP3 โดยเขา้รหัสลบัในส่วนของ Huffman code 
โดยวิธีการ XORing with a pseudo random bit-stream. 
 Tananchai, P. [8] เสนอวิธีการเขา้รหัสลบัแบบเลือกได้ โดยเขา้รหัส
ลบัแบบเลือกไดส้ าหรับขอ้มูลเสียงท่ีถูกบีบอดั วิธีการจะเขา้รหัสลบัเพียง
แค่ส่วนท่ีส าคญัขนาดเล็กท่ีดึงออกมาจากขอ้มูลเสียง แล้วส่วนท่ีถูกรหัส
ลบัดงักล่าวจะน ามาใชป้้องกนัขอ้มูลเสียงในส่วนท่ีเหลือ ขณะท่ียงัคงรักษา
ระดับความปลอดภยัของข้อมูลท่ีถูกเข้ารหัสลับไวไ้ด้  วิธีการดังกล่าว
สามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัมาตรฐานการบีบอดัขอ้มูลเสียงแบบอ่ืนๆ ได ้

 

3. วธีิด าเนินงาน 
3.1 วธีิการเข้ารหัสลบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 1 ขบวนการเขา้รหสัลบัขอ้มูลมลัติมีเดีย MP3 
 
 

จากรูปท่ี  1  การด า เ นินงานขั้ นตอนแรกจะท าการเ ขียน
โปรแกรมเพ่ืออ่านไฟล์ MP3 เขา้มาเก็บไวใ้นหน่วยความจ าก่อน จากนั้น
จะท าการก าหนดต าแหน่งเขา้รหัสลบัขนาด 8 บิต แบบสุ่มกระจายคิดเป็น
จ านวนร้อยละ 5 ของขนาดไฟลท์ั้งหมดและก าหนดตวันบัโดยให้ตวัแปรท่ี
ช่ือว่า Counter ช้ีต  าแหน่งแรกของไฟล์ จากนั้ นโปรแกรมจะท าการ
ตรวจสอบว่า Counter ช้ีต  าแหน่งท่ีถูกก าหนดให้เขา้รหัสลบัหรือไม่ หาก
ไม่ใช่ให้ Counter ช้ีในต าแหน่งถัดไปแล้วท าการตรวจตรวจสอบว่า 
Counter ช้ีต  าแหน่งท่ีถูกก าหนดให้เขา้รหัสลบัหรือไม่ แลว้ท าการวนไป
เร่ือยๆ ดงัแสดงในรูปท่ี 1 แสดงผงังานขบวนการเขา้รหัสลบัส าหรับขอ้มูล
เสียงแบบ MP3 ในกรณีถา้หาก Counter ช้ีต  าแหน่งท่ีถูกก าหนดให้เขา้รหัส
ลบั โปรแกรมก็จะท าการเขา้รหัสลบัตรงต าแหน่งท่ี Counter ช้ีท่ีมีขนาด 8 
บิต ส่วนวิธีค  านวณหาจ านวนบิตในการเขา้รหสัลบัจะก าหนดให้ 

 
ขนาดไฟลท่ี์จะท าการเขา้รหสัลบั = ขนาดไฟลท์ั้งหมด – ( 0.95 

* ขนาดไฟลท์ั้งหมด )     --------------------   (1)  
 
ขนาดไฟลท่ี์จะท าการเขา้รหสัลบัคือขนาดของไฟล์ร้อยละ 5 ท่ี

จะใชใ้นการเขา้รหสัลบันั้นเอง 
 

3.2 อลักอริทมึทีใ่ช้ในการเข้ารหัสลบั 
 อลักอริทึมในการเขา้รหสัลบัมีช่ือวา่ RC4 [3][9] ซ่ึงเป็นท่ีนิยมใชง้าน
กนัอยา่งกวา้ขวางและแพร่หลาย ในการใช้เขา้รหัสลบัแบบเวลาจริงและมี
ความปลอดภยัสูง ซ่ึงการท างานของอลักอริทึม RC4 จะแสดงดงัต่อไปน้ี 

- แสดงการท างานในส่วนของ The key-scheduling algorithm 
(KSA) 

for i from 0 to 255 
    S[i] := i 
endfor 
    j := 0 
for i from 0 to 255 
    j := (j + S[i] + key[i mod keylength]) mod 256 
    swap values of S[i] and S[j] 
endfor 

- แสดงการท างานในส่วนของ The pseudo-random generation 
algorithm (PRGA) 

     i := 0   j := 0 
while GeneratingOutput: 
    i := (i + 1) mod 256 
    j := (j + S[i]) mod 256 
    swap values of S[i] and S[j] 

Counter ช้ีต  าแหน่งแรกของไฟล ์MP3 

เขา้รหสัลบัตรงต าแหน่งท่ี Counter ช้ีขนาด 8 บิต  

ก าหนดต าแหน่งเขา้รหสัลบัไฟล ์MP3 ขนาด 8 บิต แบบ
สุ่มกระจายจ านวนร้อยละ 5 

Counter ช้ีต  าแหน่งท่ีถูก
ก าหนดให้เขา้รหัสลบั

หรือไม่ 

Counter 
ช้ีต  าแหน่งสุดทา้ย 

ส้ินสุด 

เร่ิมตน้ 

Counter  
= Counter + 1 

Yes 

Yes 

No 

No 
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    K := S[(S[i] + S[j]) mod 256] 
    output K 
endwhile 
 

 
 

รูปท่ี 2 การท างานของอลักอริทึม RC4 ท่ีใชใ้นการเขา้รหสัลบั 

 

 
 

รูปท่ี 3 การเขา้รหสัลบัตรงต าแหน่งท่ี Counter ช้ีขนาด 8 บิต 
 
จากรูปท่ี 3 จะไดว้า่ 
สมการเขา้รหสั : Ci = EK . (Pi ) 
สมการถอดรหสั : Pi = DK . (Ci )       โดยท่ี 
   Pi  = บล็อกของขอ้มูลท่ียงัไม่ไดเ้ขา้รหสั Plain Text 8 bits 
   Ci  = บล็อกของขอ้มูลท่ีถูกเขา้รหสั Cipher Text 8 bits 
   EK = เป็นการเขา้รหสัดว้ยคีย ์K 
   DK  = เป็นการถอดรหสัดว้ยคีย ์K 
 

3.3 การเกบ็ข้อมูล 

ส าหรับขอ้มูลเสียงท่ีใชใ้นการทดสอบ เป็นไฟล์เสียงท่ีถูกบีบอดัแลว้
ในรูปของมลัติมีเดียแบบ MP3 โดยใช้ตวัอย่างไฟล์เสียงดงักล่าวในการ
ทดสอบมีทงัหมด 3 ตวัอยา่งไฟล์เสียงท่ีมีขนาดของไฟล์แตกต่างกนั ดงัท่ี
แสดงในตารางท่ี 1 จากนั้นจะน าไปเขา้รหัสลบัทั้งสองแบบคือแบบดั้งเดิม 
และแบบวิธีการท่ีน าเสนอ โดยกระบวนการในการเขา้รหัสลบัไดแ้สดงดงั
ในรูปท่ี 1 จากนั้นจะไดผ้ลลพัธ์เป็นค่าของการใช้เวลาในการเขา้รหัสลบั
ออกมามีหน่วยเป็นวินาที และบนัทึกผลการทดสอบท่ีไดล้งในตารางท่ี 2 
จากรูปท่ี 3 แสดงถึงกระบวนการเขา้รหัสลบัไฟล์เสียง โดยไฟล์เสียงท่ียงั
ไม่ถูกน าไปเขา้รหัสลบัจะถูกเรียกว่า Plain Text [2] จากนั้นจะถูกน าไป

เขา้รหสัลบั และไดก้ลายเป็นไฟลเ์สียงท่ีถูกเขา้รหัสลบัเรียบร้อยแลว้จะถูก
เรียกวา่ Cipher Text [2] 

 
ตารางท่ี 1 ขนาดของไฟลต์วัอยา่งท่ีใชท้ดสอบ 

File Name File size (Bytes) Frame size 

River 2,767,082 6,683 
Believe 1,228,800 2,957 

Spfe49_1 307,200 738 
 
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบถึงเวลาท่ีใชใ้นการเขา้รหสัลบั 
ช่ือไฟล์ MP3 
ตัวอย่าง 

วธิีการแบบทั่วไป 
(วนิาที) 

วธิีการที่น าเสนอ (วนิาที) 

River 13.2 0.75 

Believe 5.89 0.36 

Spfe49_1 1.46 0.1 

 
ตารางท่ี 3 การลดเวลาท่ีใชใ้นการเขา้รหสัลบัเป็นร้อยละ 

ช้ือไฟล์ MP3 ตัวอย่าง วธิีการที่น าเสนอ (วนิาที) 

River 94.32 % 

Believe 93.88 % 

Spfe49_1 93.15 % 

 

 
รูปท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบแบบแผนภูมิกราฟแท่ง ของเวลาเขา้รหสัลบัใช ้    

อลักอริทึม RC4 กบัแบบทัว่ไป 
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4. ผลการทดสอบ 

การทดสอบเพ่ือหาค่าเวลาในกระบวนการเขา้รหัสลบัจะใช้วิธีการ
เขียนโปรแกรมให้ค  านวณหาค่าเวลา โดยใช้ค่าเวลาท่ีส้ินสุดขบวนการ
เข้ารหัสลับลบออกด้วยค่าเวลาเร่ิมต้นของขบวนการเข้ารหัสลับ โดย
อา้งอิงจากฐานเวลาของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ท  าการประมวลผล โดยมี
ค่ า เวลาการค านวณเป็นหน่วยวินาที  แล้วบันทึกค่า เวลาท่ีได้ใน
กระบวนการเขา้รหัสลบัออกมาดงัแสดงในตารางท่ี 2 ส่วนในตารางท่ี 3 
จะเห็นว่าวิธีการท่ีน าเสนอสามารถลดค่าเวลาในการเข้ารหัสลับโดย
ไฟล์ขอ้มูลเสียงช่ือ River สามารถลดเวลาเขา้รหัสลบัได้ร้อยละ 94.32 
ไฟล์ข้อมูลเสียงช่ือ Believe สามารถลดเวลาได้ร้อยละ 93.88 และ
ไฟล์ขอ้มูลเสียงช่ือ Spfe49_1 สามารถลดเวลาไดร้้อยละ 93.15 ตามล าดบั 
ดงัแสดงในตารางท่ี 3 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.78 โดยเฉล่ียทั้ง 3 ไฟล์
ตวัอยา่ง ในขณะท่ียงัคงค่าความสามารถในการรักษาความปลอดภยัของ
ขอ้มูลไดเ้ท่าเทียมกบัวิธีการแบบทัว่ไป ซ่ึงสามารถทดสอบไดโ้ดยการฟัง
เสียงเปรียบเทียบกนั (Subjective Listening Test Score) [8]  

ในส่วนของหน่วยความจ าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท่ีใช้งานในการ
เข้ารหัสลับจะข้ึนอยู่กับขนาดของไฟล์ MP3 ท่ีอ่านเข้ามาเก็บไว้ใน
หน่วยความจ าของเคร่ือง โดยขนาดการใช้งานหน่วยความจ าของ
ขบวนการเขา้รหัสลบัแบบทัว่ไปกบัแบบท่ีน าเสนอจะมีค่าเท่ากนัเพราะ
ขนาดของไฟล์ท่ีน ามาทดสอบทั้งสองแบบเป็นไฟล์เดียวกันจึงมีขนาด
เท่ากัน และขบวนการเข้ารหัสลับจะท าเปล่ียนแปลงข้อมูล ท่ีอยู่ใน
หน่วยความจ าเท่านั้น ซ่ึงก็คือไฟล์ MP3 นัน่เอง ดั้งนั้นจึงไม่ส่งผลต่อการ
เพ่ิมหรือลดขนาดของหน่วยความจ าท่ีใชง้านแต่อยา่งได 

 

5. สรุป 
 ผลการทดลองแสดงให้เห็นวา่ วิธีการท่ีน าเสนอสามารถลดเวลาท่ีใช้
ในการเขา้รหสัลบัจากไฟล์ตวัอยา่งโดยเฉล่ียไดถึ้งร้อยละ 93.78 เม่ือเทียบ
กบัวิธีการแบบดั้งเดิม ในขณะท่ียงัคงสามารถรักษาระดบัความปลอดภยั
ของข้อมูลท่ีถูกเข้ารหัสลับได้ วิธีการท่ีน าเสนอน้ีสามารถน าไปเป็น
แนวทางในการพฒันาต่อ เพ่ือประยกุตใ์ช้กบัขอ้มูลท่ีถูกบีบอดัในรูปแบบ
อ่ืนต่อไปได ้เช่น ขอ้มูลภาพเคล่ือนไหว ภาพน่ิง หรือเสียง เป็นตน้ โดยใช้
แนวคิดของวิธีการท่ีน าเสนอน้ี 
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บทคดัย่อ 
ไฟร์วอลล์เป็นระบบท่ีมีบทบาทส าคัญอย่างมากในระบบเครือข่าย 

เป็นเคร่ืองมือแนวหน้าการป้องกันองค์การบุกรุกและการโจมตี ส่ิงท่ีมีผล
ต่อประสิทธิภาพของไฟร์วอลล์น้ันขึ้นอยู่ กับสองส่วนหลักน้ันก็คือ        
กฎไฟร์วอลล์ท่ี (Rule) ถูกก าหนดโดยผู้ดูแลระบบ และประสิทธิภาพของ
อุปกณ์ (Hardware) แต่ในส่วนท่ีเราจะกล่าวถึงในงานวิจัยชิ้นนีคื้อพัฒนา
ระบบมาเพ่ือช่วยในการจัดการกฎไฟร์วอลล์เพ่ือให้มีจ านวนกฎท่ีลดลง 
และจัดเรียงกฎให้เหมาะสมย่ิงขึ้น ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพของการ
ประมวลผลไฟร์วอลล์เร็วขึน้ 

 

Abstract 
A firewall is a system that has an extremely important role in the 

network. Organization is a leading defense and attack intruders. What 
affects the performance of the firewall is based on two main components, 
namely Firewall rules is determined by the administrator and 
performance of network equipment (hardware), but in areas where we 
mentioned in this research is to develop a system to help manage the 
firewall rules to allow a reduced set of rules and sort rules to be more 
appropriate. This affects the efficiency of the execution of the firewall to 
results faster. 

Keywords: Firewall Rule, Analysis Optimizing. 

 

1. บทน า 
ไฟร์วอลลเ์ป็นระบบท่ีส าคญัในการตรวจสอบขอ้มูล และปัญหาหลกั

ของไฟร์วอลล์ไม่ว่าจะเป็น IPTABLE, Juniper, Check Point และ Stone 
Gate [1] จะประสบปัญหาเดียวกัน นั้ นคือปัญหาในการจัดการกฎ        
ไฟร์วอลล์ ซ่ึงอาจมีจ านวนกฎไฟร์วอลล์จ  านวนมากไป หรือ กฎมีความ
ซ ้ าซ้อนหรือขดัแยง้กันเอง ท าให้ประสิทธิภาพในการประมวลผลไม่ดี
เท่าท่ีควร และจะตอ้งมีการ Anomaly กฎไฟร์วอลลเ์พื่อให้ประสิทธิในการ
ประมวลผลดีและรวดเร็ว [2 – 5] และในปัจจุบนัก็มีวิธีการ Anomaly       
ท่ีแตกต่างกันไป ทั้งยงัมีเคร่ืองมือมากมายแต่เคร่ืองมือเหล่านั้นต้องมี
ค่าใชจ่้ายในการน ามาใชง้าน ดงันั้นในงานวิจยัช้ินน้ีจึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันา
โปรแกรมเพ่ือวิเคราะห์และปรับปรุงกฎไฟร์วอลล์ โดยอ้างอิงระบบ    

ไฟร์วอลล์ StoneGate จาก StoneSoft ซ่ึงจะน าออกขอ้มูลกฎไฟร์วอลล์ 
(Rule) และรายละเอียดต่างๆ มาใช้ในการ Anomaly กฎไฟร์วอลล์ซ่ึงเน้น
เพ่ือลดกฎท่ีอยูใ่นกลุ่มท่ีเป็น Shadowing Anomaly Correlation Anomaly 
และ Redundancy Anomaly [6 - 8] เพ่ือยุบรวมและลดกฎไฟร์วอลล์ให้
เหมาะสมและมีจ านวนลดลง ท าให้ประสิทธิภาพในการประมวลผลเพ่ิม 
10 – 30 เปอร์เซ็นตโ์ดยประมาณ 

2. ทฤษฏีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 การท างานของไฟร์วอลล์  

ไฟร์วอลลน์ั้นจะท างานโดยตรวจสอบขอ้มูลท่ีผา่นระบบเครือข่ายจาก
การตรวจสอบกฎไฟร์วอลล์ ซ่ึงตรวจสอบจาก Source IP, Destination IP 
Service หรือ Protocol, Action เช่น Allow (Accept หรือ Permit) Deny 
(Reject หรือ Drop) โดยเร่ิมการตรวจสอบจากกฎไฟร์วอลล์ในล าดบัท่ี 1 
ไปจนถึงล าดบัสุดทา้ยจะท างานเช่นน้ีไปเร่ือย ๆ ทุกขอ้มูล (Packet) ดงันั้น
จ านวนของกฎไฟร์วอลลจ์ะมีผลต่อระยะเวลาการประมวลผลอยา่งยิ่ง และ
ล าดบัของกฎไฟร์วอลลท่ี์ล าดบัไวก้็เป็นส่วนส าคญัในการประมวลผล 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงล าดบัการท างานไฟร์วอลล ์

 

2.2. งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
2.2.1 การวิเคราะห์กฎไฟร์วอลล์ Ehab Al-Shaer 

- Shadowing Anomaly กฎท่ีถูกปิดบงัโดยกฎอ่ืนในล าดบัก่อนและไม่
ถูกใชง้าน 

ตารางที่ 2 ตารางแสดง Shadowing Anomaly 

 
 
 

id Source IP Destination IP Service Action 
1 10.10.10.20 Any 80 Allow 
2 10.210.0.0/24 Any 80 Allow 
3 Any Any Any Deny 

id Source IP Destination IP Service Action 
2 10.1.4.0/24 Any 80 Allow 
6 10.99.10.20 Any 80 Allow 
8 10.1.4.128-192 Any 80 Allow 
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- Correlation Anomaly กฎท่ีถูกคลุมในบางส่วนไม่ทั้งหมดในล าดบั
ก่อนหนา้หรือล าดบัหลงัและใชง้านอยู ่

ตารางที่ 3 ตารางแสดง Correlation Anomaly 

- Generalization Anomaly กฎท่ีมีความขดัแยง้กบักฎในล าดบัก่อน
หนา้หรือล าดบัหลงัอาจถูกใชง้าน 

ตารางที่ 4 ตารางแสดง Generalization Anomaly 

- Redundancy Anomaly กฎท่ีซ ้ ากบักฎในล าดบัก่อนหน้าหรือล าดบั
หลงัอาจไม่ถูกใชง้าน 

ตารางที่ 5 ตารางแสดง Redundancy Anomaly 

 
2.2.2 การวิเคราะห์กฎไฟร์วอลล์ในงานวิจัยชิ้นนี ้

โดยในงานวิจยัช้ินน้ีได้ท  าการเลือกการวิเคราะห์กฎไฟร์วอลล์  Ehab    
Al-Shaer ในส่วนของ Shadowing Anomaly, Correlation Anomaly และ 
Redundancy Anomaly เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์กฎไฟร์วอลล์ซ่ึงใน
ส่วนน้ีจะท าให้กฎท่ีมีความซ ้ าซ้อนลดลงและลดกฎท่ีไม่ถูกใช้งานลดลง
เพ่ือส่งผลให้ประสิทธิภาพในการประมวลผลเพ่ิมมากข้ึนนัน่เอง 

 

3. ออกแบบและการพฒันา 
โดยงานวิจยัช้ินน้ีจะน าเข้าข้อมูล (Import) รายละเอียดของกฎใน

รูปแบบ XML ซ่ึงน ามาใช้ประกอบกบักฎไฟร์วอลล์ในรูปแบบของ CSV 
ท่ีไดก้ารน าออกขอ้มูล (Export)  จากไฟร์วอลล ์Stone Gate  

 

 
รูปที่ 1 รูปตวัอยา่งโครงสร้าง XML 

ซ่ึงจะท าให้ขอ้มูลท่ีน าออกมานั้นสามารถใช้ในการวิเคราะห์ได้ โดย
จะมีล าดบัในการวิเคราะห์ดงัน้ี 

3.1 ออกแบบฐานข้อมูล 
ในการออกแบบฐานขอ้มูลนั้นไดมี้การอา้งอิงตามโครงสร้างเดิมของ

ขอ้มูลในระบบไฟร์วอลล์หลงัจากท่ีท าการน าเขา้ขอ้มูลในรูปแบบ XML 
ไดฐ้านขอ้มูลส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

 
รูปที่ 2 โครงสร้างฐานขอ้มูล 

3.2 ออกแบบหน้าจอและการประมวลผล 
ในส่วนขอ้หน้าจอการใช้งานนั้นจะแสดงการน าเขา้ไฟล์ XML และ

ท าการเก็บขอ้มูลลงใน Table ต่าง ๆ ของฐานขอ้มูล 

 
รูปที่ 3 ส่วนในการ Import File XML 

 
เม่ือได้ข้อมูลแล้วจะท าการประมวลผลและแสดงหน้าต่างแสดง

รายการกฎไฟร์วอลล์ท่ีมีความซ ้ าซ้อนเพ่ือให้ผูใ้ช้น าไปใช้ในตรวจสอบ
และพิจารณาก่อนท่ีจะท าการลบหรือเล่ือนล าดบักฎไฟร์วอลล ์

id Source IP Destination IP Service Action 
7 10.100.88.1-128 Any 23 Allow 
22 10.100.88.120-140 Any 23 Allow 
35 10.100.88.77 Any 23 Allow 

id Source IP Destination IP Service Action 
1 10.100.88.64-127 Any 23 Allow 
7 10.100.88.94-95 Any 23 Deny 
24 10.100.88.77 Any 23 Allow 

id Source IP Destination IP Service Action 
1 10.100.88.77 Any 23 Allow 
8 10.100.88.1-128 Any 23 Allow 
24 10.100.88.1-128 Any Any Allow 
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รูปที่ 4 ส่วนการคดักรองโดยผูใ้ช ้

 
ซ่ึงในการประมวลผลจะมีล าดบัในการประมวลผลดงัน้ี 

3.2.1 การวิเคราะห์ในส่วน Shadowing Anomaly เพ่ือลดจ านวนกฎท่ีไม่ได้
ถกูใช้งานเราสามารถเลือกท่ีจะลบออกหรือไม่ได้ 
3.2.2 การวิเคราะห์ในส่วน Redundancy Anomaly เพ่ือลดจ านวนกฎท่ีมี
ความซ า้ซ้อนเราสามารถเลือกท่ีจะยบุรวมหรือลบได้ 
3.2.3 การวิเคราะห์ในส่วน Correlation Anomaly เพ่ือวิเคราะห์กฎท่ีมีส่วน
ถกูคลมุโดนกฎอ่ืนอาจสามารถยบุรวมกับกฎอ่ืนได้ 

เม่ือไดท้  าการวิเคราะห์ผ่านขั้นตอนต่างๆ แล้วระบบจะรวบรวมกฎท่ี
ตรงตามเง่ือนไขในการวิเคราะห์รวมและเราสามารถเลือกท่ีจะด าเนินการ
ได้เพ่ือไม่ให้ถูกลบ ยุบ หรือลบ กฎเหล่านั้นเพ่ือไม่ให้ส่งผลต่อความ
ปลอดภยัของระบบไฟร์วอลล ์
 

4. สรุป 
ผลสรุปจากการวิเคราะห์กฎไฟร์วอลล์จะท าให้กฎไฟร์วอลล์ท่ีผ่าน

กระบวนการลดลงและเม่ือน าไปทดสอบกบัระบบแลว้จะไดผ้ลซ่ึงท าให้
การประมวลผลไฟร์วอลล์เร็วยิ่งข้ึนจากการทดสอบจะพบว่าผลท่ีไดจ้ะมี
ความเร็วในการประมวลผลเร็วข้ึน 10-20 เท่า และจ านวนของกฎไฟร์
วอลลจ์ะลดลง 10 - 50 เปอร์เซ็นต ์
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บทคัดย่อ 

วิดีโอดิจิตอลมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากกับระบบกล้อง

วงจรปิด การบันทึกข้อมูลวิดีโอในระบบดิจิตอลทำให้การใช้วิดีโอดิจิตอล

เป็นหลักฐานในชั้นศาลนั้นอาจไม่ได้รับความน่าเชื่อถือเท่าที่ควร เนื่องจาก

ระบบดิจิตอลนั้นสามารถทำซ้ำ แก้ไข และดัดแปลงได้ง่าย จากปัญหาดัง

กล่าวการยืนยันความเป็นต้นฉบับของวิดีโอสำหรับกล้องวงจรปิดจึงมี

ความจำเป็นอย่างมากเพื่อเป็นการยืนยันว่าวิดีโอดังกล่าวไม่ได้ผ่านการ

แก้ไข ดัดแปลง ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้วิดีโอ รวมถึงระบบกล้อง

วงจรปิดอีกด้วย งานวิจัยนี้ได้นำเสนอการยืนยันความเป็นต้นฉบับของ

วิดีโอสำหรับกล้องวงจรปิดโดยใช้การสร้างลายเซ็นสำหรับการยืนยันโดย

อาศัยความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์ DCT ระหว่างบล็อคในเแต่ละเฟรม

ของวิดีโอ ระบบสามารถตัดสินความเป็นต้นฉบับได้อย่างชัดเจน เมื่อมีการ

แทรก ลบ หรือเปลี่ยนลำดับของเฟรมภายในวิดีโอ 

Abstract 
Digital Video is very essential to surveillance system. However 

digital video is easy to modify that decrease the trust of surveillance 

system. The Video Authentication can be used to increase the trust of 

surveillance system and allow digit video as evidence in law court. In 

our proposal system extract one signature per video using relative DCT 

coefficient between blocks in each frame of video. The experimentation 

shows that our system can clearly verify the video originality testing in 

the following case insertion, removal, reorder of frames in video. The 

efficiency of our technique depend on an optimal threshold related to 

video modification (frame level) or compression video 

Keywords: image processing, video authentication, surveillance system 

1. บทนำ 

การใช้งานสื่อดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง วิดีโอต่างๆ นั้นทำให้วิถี

ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย ทุกคนสามารถเข้า

ถึงสื่อดิจิตอลได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการรับชมบนคอมพิวเตอร์หรือ

อินเตอร์เน็ต อีกทั้งยังสามารถสร้างและดัดแปลงแก้ไขสื่อเหล่านี้ได้ตาม

ต้องการโดยใช้เพียงแค่เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์บันทึกสื่อ ถึงแม้ว่า

สื่อวิดีโอดิจิตอลเป็นสื่อที่มีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะกับระบบกล้อง

วงจรปิด แต่การบันทึกวิดีโอในระบบดิจิตอลทำให้ความน่าเชื่อถือของ

ข้อมูลนั้นลดน้อยลงตามไปด้วย เนื่องจากระบบดิจิตอลนั้นสามารถทำซ้ำ 

แก้ไข และดัดแปลงได้ง่ายดาย ดังรูปที่ 1 ซึ่งทำให้วิดีโอดิจิตอลที่ได้มาจาก

กล้องวงจรปิดนั้นสามารถที่จะลบภาพคนร้าย หรือ  เพิ่มภาพบุคคลอื่นเพื่อ

จงใจใส่ร้ายต่างๆได้โดยง่าย [1] ทำให้การใช้วิดีโอดิจิตอลเป็นหลักฐานใน

ชั้นศาลนั้นอาจไม่ได้รับความน่าเชื่อถือเท่าที่ควร งานวิจัยชิ้นนี้จึงได้นำ

เสนอระบบที่สามารถยันยืนและตรวจสอบความเป็นต้นฉบับให้แก่วิดีโอ

เพื่อตรวจสอบว่าวิดีโอเหล่านั้นไม่ได้ถูกทำการดัดแปลงแก้ไขแต่อย่างใด 

[  

รูปที่ 1. แสดงการแก้ไขวิดีโอในรูปแบบต่างๆ เช่นการแทรกเฟรม, ลบ

เฟรม, และแก้ไขบางส่วนในเฟรมของวิดีโอ 

2. ที่มาและแนวทางการวิจัย 
การยืนยันความเป็นต้นฉบับของวิดีโอนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากการนำ

การยืนยันความเป็นต้นฉบับของรูปภาพมาประยุกต์ใช้ ซึ่งในยุคแรกเน้นไป

ที่การตรวจสอบการปลอมแปลงว่ารูปภาพนั้นถูกแก้ไข ตัดต่อ หรือไม่ และ

ในยุคต่อมาเริ่มมีความสนใจที่การยืนยันเฉพาะเนื้อหาภายในและยอมรับ

การดัดแปลงแก้ไขบางชนิด เช่น การบีบอัด,ย่อ/ขยายความละเอียด เป็นต้น 

ซึ่งโดยเฉพาะการบีบอัดแบบ JPEG ที่เป็นการบีบอัดแบบสูญเสีย [2] 

เทคนิคที่ใช้สำหรับการยืนยันความเป็นต้นฉบับ จะมีอยู่ 2 เทคนิคที่

ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก คือ การสร้างลายเซ็น (Digital Signature) 

และ การฝังลายนํ้า (Watermarking) [3] ซึ่งการสร้างลายเซ็นจะเป็นการนำ

รูปภาพ/วิดีโอมาสกัดหาคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้ระบุตัวตน และใช้การ

เปรียบเทียบลายเซ็นในการยืนยันความเป็นต้นฉบับ ซึ่งอาจจะนำลายเซ็น

ไปซ่อนไว้ในโครงสร้างของรูปภาพ/วิดีโอ [4] เพื่อความสะดวกในการใช้

งาน ขณะที่การฝังลายนํ้านั้นจะเป็นฝังข้อมูลเฉพาะบางอย่างลงในรูปภาพ/

วิดีโอเพื่อระบุความเป็นต้นฉบับ และใช้การตรวจสอบความครบถ้วน

สมบูรณ์ของลายนํ้า ถ้าหากรูปภาพ/วิดีโอถูกแก้ไขปลอมแปลง ลายนํ้าจะ

ถูกทำลายหรือขาดหายไปบางส่วนก็ไม่ยืนยันความเป็นต้นฉบับ อย่างไร

ก็ตามทั้งสองเทคนิคนั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ แต่งานวิจัยชิ้น

นี้จะเน้นไปที่การศึกษากระบวนการสร้างลายเซ็นและการเปลี่ยนแปลง

ของลายเซ็นเมื่อวิดีโอมีการปลอมแปลงเป็นหลัก 

3. งานและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจ ัยชิ้นที่จะใช ้พื้นฐานของการประมวลผลภาพ ( Image 

processing) เป็นหลัก โดยเฉพาะการแปลโคซายน์แบบไม่ต่อเนื่อง 

3.1 การแปลโคซายน์แบบไม่ต่อเนื่อง 
การแปลโคซายน์แบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Cosine Transform) หรือ 

DCT นั้นเป็นการเปลี่ยนจากรูปแบบของเวลาและสถานที่ (Spatial 

domain) ใ ห้อยู่ในรูปแบบของความถี่ (Frequency domain) ซึ่ง DCT นั้น

สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการบีบอัดข้อมูลภาพและวิดีโอ เช่น JPEG 

และ MPEG เป็นต้น 

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
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4. รายละเอียดการพัฒนา 
ในการยืนยันความเป็นต้นฉบับ (Authentication) จำเป็นที่จะต้องมี

ข้อมูลเฉพาะที่สามารถระบุตัวตนหรือความเป็นต้นฉบับได้ เช่น  ลายเซ็น

สำหรับยืนยันตัวบุคคล, ตราประทับสำหรับยืนยันเอกสาร เป็นต้น สำหรับ

การยืนยันความเป็นต้นฉบับของวิดีโอจำเป็นต้องมีข้อมูลเฉพาะบางอย่างที่

สามารถใช้ระบุความเป็นต้นฉบับของวิดีโอได้ ซึ่งข้อมูลนี้ต้องยากต่อการ

แก้ไขและปลอมแปลง ซึ่งการสร้างลายเซ็นสำหรับการยืนยันความเป็นต้น

ฉบับถูกสร้างขึ้นมาจากคุณลักษณะเด่น (Feature) ภายในแต่ละเฟรมของ

วิดีโอต้นฉบับ ซึ่งคุณลักษณะเด่นที่ดีต้องคงทนต่อการบีบอัดข้อมูลและ

ต้องเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการปลอมแปลง ซึ่งใช้ค่าสัมประสิทธิ์ DCT ของ

เแต่ละเฟรมภายในวีดีใอ เนื่องจาก DCT มักถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งการในบีบ

อัดข้อมูล ทำให้ค่าประสัมสิทธิ์มีความคงทนต่อการบีบอัดข้อมูลที่ดี 

4.1 ภาพรวมของระบบ 
ระบบประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนของการยืนยันความ

เป็นต้นฉบับ ซึ่งเป็นส่วนสำหรับการสร้างลายเซ็นสำหรับยืนยันความ

เป็นต้นฉบับของวิดีโอ และส่วนของการตรวจสอบความเป็นต้นฉบับ ซึ่ง

ใช้สำหรับการตรวจสอบความเหมือนกันของลายเซ็นต้นฉบับและลายเซ็น

ของวิดีโอต้องสงสัยเพื่อพิจารณาความเป็นต้นฉบับของวิดีโอต้องสงสัย 

4.2 ส่วนของการยืนยันความเป็นต้นฉบับ 

สำหรับการสร้างลายเซ็นสำหรับยืนยันความเป็นต้นฉบับของวิดีโอ 

โดยจะสร้างลายเซ็นของเฟรมจากความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธ์ DCT 

ระหว่างบล็อค จากนั้นจึงนำสร้างเซ็นของเฟรมทั้งหมดมาเรียงต่อกันเพื่อ

ใช้เป็นลายเซ็นสำหรับวิดีโอ โ ดยมีกระบวนการดังรูปที่ 2 และรายละเอียด

ดังหัวข้อย่อยต่อไปนี้ 

[  

รูปที่ 2. แสดงการทำงานภายในของ 
ส่วนของการยืนยันความเป็นต้นฉบับ 

4.2.1 Preprocessing 

นำวิดีโอต้นฉบับมาแยกออกเป็นเฟรมภาพย่อยๆ แล้วจึงนำเฟรมที่ถูก

ดึงออกมาจากวิดีโอมาทำการแปลงเฟรมภาพจากที่เป็นสีให้เหลือเพียง

ระดับเทา (Grey Scale) แทน  แล้วทำการปรับความละเอียดของเฟรมให้

เป็น 320x240 พิกเซล เพื่อลดความซับซ้อนในการประมวลผล 

4.2.2 Feature Extraction 

นำเฟรมภาพที่ผ่านการประมวลผลเบื้องต้นแล้วมาแบ่งออกเป็นบล็อค

ย่อยๆขนาด 8x8 พิกเซล จากนั้นนำเมตริกซ์ของแต่ละบล็อคไปหาค่าสัม

ประสิทธ์ของ DCT ซึ่งแต่ละบล็อคจะมีขนาด 8x8 พิกเซล เท่าเดิมและได้

ค่าออกมาทั้งหมด 64 ค่า และเมื่อทำการหา DCT ครบทุกบล็อคแล้ว ค่าสัม

ประสิทธ์ของ DCT ทั้งหมดมีขนาดเท่ากับรูปภาพพอดี ซึ่งยังมีขนาดใหญ่

เกินไปที่นำไปใช้เป็นลายเซ็นสำหรับการยืนยันความเป็นฉบับ 

4.2.3 Signature Generator 

จากค่าสัมประสิทธ์ของ DCT ภายในแต่ละบล็อค ระบบจะทำการจับคู่

บล็อคต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ของ DCT จากนั้นทำการ

เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ของ DCT ตัวแรกของทั้งสองบล็อค ถ้าบล็อค

แรกมากกว่าบล็อคที่สองจะทำการเก็บค่า 1 หากน้อยกว่าหรือเท่ากับจะ

เก็บค่าเป็น 0 แทน  [5] ซึ่งทำให้จากเดิมในแต่จะบล็อคจะมีถึง 64 ค่า จะ

เหลือเพียงแค่ 1 ค่าเท่านั้น เมื่อทำการเปรียบเทียบจนครบทั้งหมดทุกบล็อค

ก็จะได้ค่า 0 หรือ  1 ที่เรียงต่อๆกันไป และจะใช้ค่าที่เรียงกันนี้เป็นลายเซ็น

สำหรับการยืนยันความเป็นฉบับ 

4.2.4 Encryption 

เนื่องจากการนำลายเซ็นไปใช้โดยที่ไม่เข้ารหัสอาจจะมีผู ้ไม่หวังดี

สามารถมาดัดแปลงแก้ไขข้อมูลบางส่วนของลายเซ็นเพื่อสวมรอยความ

เป็นต้นฉบับให้แก่วิดีโอที่ถูกปลอมแปลงได้ จึงเข้ารหัสลายเซ็นก่อน เพื่อ

เพิ่มความปลอดภัยและป้องกันการปลอมแปลงลายเซ็น 

4.2.5 Integrate Signature 

ลายเซ็นที่ได้ออกมานั้นยังเป็นลายเซ็นที่ใช้สำหรับการยืนยันความเป็น

ฉบับของเฟรมเท่านั้น จึงจำเป็นต้องนำลายเซ็นของแต่ละเฟรม มาเรียง

ต่อๆ กันอีกครั้ง เพื่อใช้เป็นลายเซ็นสำหรับวิดีโอ 

4.3 ส่วนของการตรวจสอบความเป็นต้นฉบับ 

เป็นกระบวนการสร้างลายเซ็นของวิดีโอที่ต้องสงสัย แล้วนำมาตรวจ

สอบกับลายเซ็นของต้นฉบับ และใช้การสอบความเหมือนกันของลายเซ็น

เพื่อยืนยันความเป็นต้นฉบับ ซึ่งถ้าหากค่าเปอร์เซ็นความเหมือนกันของ

สองลายเซ็น มากกว่าหรือเท่ากับค่าเปอร์เซ็นการยอมรับจึงจะตัดสินให้

เป็นต้นฉบับ โดยมีกระบวนการดังรูปที่ 3 และรายละเอียดดังหัวข้อย่อยต่อ

ไปนี้ 

[  

รูปที่ 3. แสดงการทำงานภายในของ 
ส่วนของการตรวจสอบความเป็นต้นฉบับ 

4.3.1 Recover Original Signature 

นำลายเซ็นของวิดีโอต้นฉบับมาแยกออกเป็นลายเซ็นย่อยๆ ของแต่ละ

เฟรม จากนั้นนำลายเซ็นของเฟรมที่ได้มาถอดรหัสเพื่อที่หาค่าการเปรียบ

เทียบสัมประสิทธ์ DCT ระหว่างบล็อคภายในเฟรมนั้นออกมาสำหรับการ

เปรียบเทียบลายเซ็นของวิดีโอที่ต้องสงสัยต่อไป 

4.3.2 Compare Signature 

วิดีโอที่ต้องสงสัยจะไปถูกนำไปสร้างลายเซ็น เพื่อนำมาเปรียบเทียบ

กับลายเซ็นของวิดีโอต้นฉบับโดยจะเป็นการเปรียบเทียบกันในระดับเฟรม

ต่อเฟรม ซึ่งจะเปรียบเทียบความเหมือนกันของค่าการเปรียบเทียบสัมประ

สิทธ์ระหว่างบล็อคภายในเฟรมนั้นๆ ซึ่งจะเปรียบเทียบค่าที่ตำแหน่ง 

เดียวกัน ถ้าเหมือนกันจะเก็บค่า 1 ถ้าแตกต่างกันจะเก็บค่า 0 จากนั้นจึงนำ

ค่าการเปรียบเทียบทั้งหมดหาผลรวม และคำนวณของมาเป็นเปอร์เซ็น

ความเหมือนกันของสองลายเซ็น และใช้ค่าเปอร์เซ็นการยอมรับในการ

ตัดสินความเป็นต้นฉบับ ซึ่งถ้าหากค่าเปอร์เซ็นความเหมือนกันของ สอง

ลายเซ็นมากกว่าหรือเท่ากับค่าเปอร์เซ็นการยอมรับ 

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

Paper ID 1099

D263

Toshiba
บทความดีเด่น



บทความวิจัย –วิชาการ       
การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสันติสุข  

ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand  

[  
รูปที่ 4. แสดงการเปลี่ยนแปลงค่าเปอร์เซ็นความเหมือนกันของลายเซ็นในกรณีของวิดีโอที่มีคุณภาพแตกต่างกัน !!

จึงจะตัดสินให้เป็นเฟรมต้นฉบับ และเมื่อทำการเปรียบเทียบครบทุกเฟรม

และทุกเฟรมถูกตัดสินให้เป็นเฟรมต้นฉบับทั้งหมด ก็จะถือว่าวิดีโอนั้น

เป็นวิดีโอต้นฉบับไม่ถูกปลอมแปลงแต่อย่างใด 

5. การทดสอบ 
ในการทดสอบระบบจะเป็นการทดลองหาค่าเปอร์เซ็นการยอมรับ 

(threshold) ที่เหมาะสม ทดสอบด้วยชุดของข้อมูลทดสอบกลุ่มของวิดีโอ

ที่คุณภาพต่างกันและกลุ่มของวิดีโอที่มีการปลอมแปลง 

5.1 ชุดข้อมูลทดสอบเบื้องต้น 
ชุดข้อมูลสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ 
1.) กลุ่มของวิดีโอที่คุณภาพต่างกัน (bit-rate) ประกอบไปด้วย

ทั้งหมด 7 วิดีโอ โดยมีคุณภาพอยู่ที่ 264, 281, 290, 300 (ต้นฉบับ) , 310, 

322 และ 395 kbps ทั้งหมดที่เป็นไฟล์วิดีโอที่มีเนื้อหาเหมือนกันทุก

ประการ มีจำนวนเฟรมทั้งหมด 437 เฟรม และมีความละเอียดอยู่ที่ 

352x240 พิกเซล 

2.) กลุ่มของวิดีโอที่มีการปลอมแปลง ประกอบไปด้วยวิดีโอต้นฉบับ 

วิดีโอที่มีการแทรกเฟรม ลบเฟรม สลับเฟรม และแก้ไขบางส่วนของ

เฟรม(ซึ่งในการทดสอบนี้ได้ใช้การแทรกตัวอักษรเข้าไปในเฟรม) ซึ่งมี

วิดีโอต้นฉบับหลัก 3 วิดีโอ และวิดีโอที่ถูกปลอมแปลงอีก 12 วิดีโอ 

5.2 ทดสอบประสิทธิภาพในกรณีวิดีโอคุณภาพต่างกัน 
ในการทดสอบนี้จะใช้วิดีโอที่มีเนื้อหาเหมือนกันทุกประการ แต่

คุณภาพ (bit-rate) ของวิดีโอต่างกัน จะทดสอบทั้งหมด 7 วิดีโอ ซึ่งทำการ

ที่การทดลองที่ค่าเปอร์เซ็นการยอมรับที่่ค่าต่างกัน เพื่อศึกษาผลลัพธ์ 

ตารางที่ 1. แสดงผลลัพธ์การวัดประสิทธิภาพ 
ในกรณีที่วิดีโอมีคุณภาพต่างกัน 

วิเคราะห์ผลการทดลอง 

จากรูปที่ 4 แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงค่าเปอร์เซ็นความเหมือนกันของ

ลายเซ็น ถ้าหากมีค่าเข้าใกล้ 100% แสดงว่าลายเซ็นทั้งสองมีความใกล้เคียง

กันมาก และพบว่าการเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มไปในทางเดียวกันไม่ว่า

คุณภาพของวิดีโอแตกต่างกันก็ตาม แสดงว่าการบีบอัดนั้นมีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงค่าเปอร์เซ็นความเหมือนกันของลายเซ็นค่อนข้างน้อย ที่ค่า

เปอร์เซ็นการยอมรับ 75% จะยืนยันความเป็นต้นฉบับให้แก่ต้นฉบับเพียง

อย่างเดียวเท่านั้น ถ้าหากต้องการให้ยืนยันในกรณีของการบีบอัดจำเป็น

ต้องใช้ค่าเปอร์เซ็นการยอมรับที่น้อยลง ซึ่งค่าเปอร์เซ็นการยอมรับที่ 65% 

สามารถยืนยันการบีบอัดจากชุดข้อมูลทดสอบได้ทั้งหมด 

5.3 ทดสอบประสิทธิภาพในกรณีวิดีโอมีการปลอมแปลง 
ในการทดสอบจะทดสอบกับวิดีโอต้นฉบับ วิดีโอที่มีการแทรกเฟรม

ลบเฟรม แก้ไขบางส่วนของเฟรม และวิดีโอที่มีการสลับเฟรม ทำทดลอง

ทั้งหมดกับ 15 วิดีโอ ซึ่งทำการที่การทดลองที่ค่าเปอร์เซ็นการยอมรับต่าง

กัน เพื่อศึกษาผลลัพธ์  

ตารางที่ 2. แสดงผลลัพธ์การวัดประสิทธิภาพ 
ในกรณีที่วิดีโอมีการปลอมแปลง 

Threshold 65% 70% 75%

TRUE 7 3 1

FALSE 0 4 6

Threshold
Positive Negative

True False True False

55% 3 3 9 0

65% 3 3 9 0

75% 3 3 9 0

85% 3 2 10 0

95% 3 0 12 0
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รูปที่ 5. แสดงการเปลี่ยนแปลงค่าเปอร์เซ็นความเหมือนกันของลายเซ็นในกรณีของวิดีโอที่มีการปลอมแปลง !
วิเคราะห์ผลการทดลอง  

ค่าเปอร์เซ็นการยอมรับที่ 55% มีความถูกต้องที่ 80% และเพียงพอที่

จะสามารถแยกแยะกรณีที่ถูกปลอมแปลงโดยการเปลี่ยนแปลงลำดับของ

เฟรมภายในวิดีโอ เช่น  การแทรก การลบ และ การสลับเฟรม ออกจาก

ต้นฉบับได้อย่างชัดเจน เนื่องจากการแทรก การลบ การสลับเฟรม (แสดง

ด้วยเส้นปะภายในรูปที่ 5) มีค่าเปอร์เซ็นความเหมือนกันของลายเซ็นที่ลด

ลงตํ่าอย่างเห็นได้ชัด แต่สำหรับกรณีที่ถูกปลอมแปลงภายในเฟรมโดยไม่มี

การเปลี่ยนแปลงลำดับของเฟรม ซึ่งในการทดสอบนี้ได้ใช้การแทรกตัว

อักษรเข้าไปในเฟรม (แสดงด้วยเส้นทึบภายในรูปที่ 5) นั้นมีค่าเปอร์เซ็น

ความเหมือนกันของลายเซ็นที่สูงกว่าในกรณีของการปลอมแปลงที่มีการ

เปลี่ยนแปลงลำดับของเฟรมและแยกต่างจากลายเซ็นต้นฉบับเพียงเล็ก

น้อยเท่านั้น ที่ค่าเปอร์เซ็นการยอมรับที่ 55% นั้นไม่เพียงพอที่จะสามารถ

แยกแยะการปลอมแปลงออกจากต้นฉบับได้จำเป็นต้องใช้ค่าเปอร์เซ็นการ

ยอมรับที่สูงขึ้น ที่ค่าเปอร์เซ็นการยอมรับ 85% มีความถูกต้อง 86.67% 

และที่ค่าเปอร์เซ็นการยอมรับ 95% มีความถูกต้องที่ 100% ดังนั้นการ

เลือกค่าเปอร์เซ็นการยอมรับที่เหมาะสมจะส่งผลต่อความถูกต้องและ

เงื่อนไขในการยอมรับของการยืนยันความเป็นต้นฉบับ 

6. บทสรุป 
งานวิจัยชิ้นนี้ได้นำเสนอวิธีการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับวิดีโอ

ดิจิตอลและระบบกล้องวงจรปิด ระบบกล้องวงจรปิดควรมีการใช้ระบบ

การยืนยันความเป็นต้นฉบับ ซึ่งใช้การสร้างลายเซ็นสำหรับการยืนยัน

โดยอาศัยความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์ DCT ระหว่างบล็อคในเแต่เฟรม

ของวิดีโอ การยืนยันความเป็นต้นฉบับสามารถปรับระดับการยอมรับได้

เป็นสองระดับตามการตั้งค่าเปอร์เซ็นการยอมรับ 1.) ยอมรับเฉพาะ

ต้นฉบับ ต้องใช้ค่าเปอร์เซ็นการยอมรับที่ 95% ขึ้นไป สามารถแยกแยะ

การปลอมแปลงและการบีบอัดออกจากต้นฉบับได้ทั้งหมด 2.) ยอมรับ

แบบมีเงื่อนไข ต้องใช้ค่าเปอร์เซ็นการยอมรับที่ 65% ขึ้นไป สามารถ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงภายในเฟรมเสมือนว่าต้นฉบับได้ ซึ่งโดยเฉพาะ

การยอมรับวิดีโอที่ถูกบีบอัด แต่รวมถึงการยอมรับวิดีโอที่มีการปลอม

แปลงภายในเฟรมด้วย เช่น การแทรกอักษรภายในเฟรมของวิดีโอ 

เป็นต้น แต่ยังสามารถแยกแยะการปลอมแปลงที่เปลี่ยนแปลงลำดับของ

เฟรมภายในวิดีโอได้อย่างถูกต้อง ซึ่งทำให้การเลือกค่าเปอร์เซ็นการ

ยอมรับที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู ่กับการนำระบบการยืนยันความเป็นต้น

ฉบับของวิดีโอสำหรับกล้องวงจรปิดไปประยุกต์ใช้งานเป็นกรณีไป 

!

แนวทางการพัฒนาต่อควรทดสอบกับชุดข้อมูลที่มีความหลากหลาย

มากยิ่งขึ้นเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าเปอร์เซ็นความเหมือนกันของลาย

เซ็นเพิ่มเติมและปรับปรุงอัลกอริทึมการยืนยันความเป็นต้นฉบับของ

วิดีโอสำหรับกล้องวงจรปิดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เอกสารอ้างอิง	  
1. S. Upadhyay and S. K. Singh, “Video Authentication: Issues and 

Challenges,” International Journal of Computer Science, vol. 9, 

2012. 

2. C.-Y. Lin and S.-F. Chang, “A robust image authentication method 

distinguishing JPEG compression from malicious manipulation,” 

Circuits and Systems for Video Technology, IEEE Transactions 

on, vol. 11, no. 2, pp. 153–168, 2001. 

3. S. Upadhyay and S. K. Singh, “Video Authentication-An 

Overview,” International Journal of Computer Science and 

Engineering Survey, vol. 2, no. 4, 2011. 

4. A. Pramateftakis, T. Oelbaum, and K. Diepold, “Authentication of 

MPEG-4-based surveillance video,” in Image Processing, 2004. 

ICIP’04. 2004 International Conference on, 2004, vol. 1, pp. 33–

37. 

5. C.-Y. Lin and S.-F. Chang, “Generating robust digital signature for 

image/video authentication,” in Multimedia and Security 

Workshop at ACM Multimedia, 1998, vol. 98, pp. 94–108.

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

Paper ID 1099

D265

Toshiba
บทความดีเด่น



บทความวจิยั –วชิาการ                                                                                         
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 6 การพฒันาเทคโนโลยเีพ่ือให้โลกมีสนัติสุข   
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand  
 

วนัท่ี 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ภาคพายพั เชียงใหม่ 

การออกแบบและพฒันาอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิคส์และระบบหน้าจอแสดงผลในการเกบ็เลือด 
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลย ีRFID: Radio Frequency Identification 

RFID Blood Monitoring Systems 
พงศธร รอตเจริญ, ชชัชล สุวรรณโชติ และ สุรางครั์ตน์ เชาวโ์คกสูง 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร  
E-mail: Adriano.arsa@gmail.com1, @gmail.com2, surangrat@su.ac.th3 

 
บทคดัย่อ 
เน่ืองจากการเก็บรักษาเลือดในโรงพยาบาลปัจจุบนัยงัใช้ใน

รูปแบบของเทคโนโลยี barcode อยูซ่ึ่งในปัจจุบนัไดมี้เทคโนโลยีใหม่ๆท่ี
พฒันาข้ึนมาเป็นจ านวนมากในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ใน
งานวิจยัจะน าเสนอการการใชเ้ทคโนโลย ีRFID ร่วมกบัส่วนของ software 
คือ application บนหน้าจอของอุปกรณ์ส่ือสารไร้สาย โดยงานวิจยัน้ีน า
โมเดลตู้แช่เย็นมาเป็นส่วนประกอบร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ประโยชน์คือจะมีความสามารถในการน าเขา้ส่งออกเลือดท่ีรับบริจาคมา
ไดส้ะดวกมากข้ึนกวา่เทคโนโลยเีดิมท่ีใชอ้ยูแ่ละยงัมีการแสดงผลอุณหภูมิ
ท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษาเลือดดว้ย 

 
1.บทน า (INTRODUCTION) 
บทความวิจยัน้ี น าเสนอการออกแบบและพฒันาระบบเก็บ

โลหิตในโรงพยาบาลพบปัญหาการติดตามอุณหภูมิและการระบุโลหิต  
เพ่ือให้ระบบการเก็บโลหิตในโรงพยาบาลสามารถบริการเก็บรักษาโลหิต
ไดอ้ยา่งรวดเร็วและป้องกนัความเสียหายจากอุณหภูมิไดดี้ยิ่งข้ึน โดยการ
การติดตามอุณหภูมิและการระบุโลหิต คณะผูวิ้จยัจึงไดป้ระดิษฐ์อุปกรณ์ 
Smart Health ซ่ึงgเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ท่ีประยุกต์ใช้  Smart 
Technology ของเทคโนโลยีระบบ RFID ร่วมกับเว็บแอพพลิเคชั่นและ
ระบบฐานข้อมูล พฒันาร่วมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ โดยใช้ RFID เป็น
ตัวกลางในการส่ือสาร และควบคุมอัตโนมัติ (Auto-ID) แบบไร้สาย 
(wireless) มีเซนเซอร์วดัอุณหภูมิท่ีสามารถแสดงผลแบบ Real Time 24 
ชั่วโมง สามารถจดัการระบบการจดัเก็บโลหิตและติดตามอุณหภูมิของ
ตูเ้ยน็ โดยแจง้เตือนอุณหภูมิผ่านทางเวบ็แอพพลิเคชัน่ เพ่ือรักษาคุณภาพ
เลือดและติดตามอุณหภูมิ และเพ่ือแจง้เตือนเจา้หน้าท่ี ในกรณีท่ีเกิดการ
เสียหายของเคร่ืองท าความเยน็ หรือมีการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ ออกแบบ
ให้มี User Interface ส าหรับผูใ้ช้งาน ภายในระบบซอฟตแ์วร์ มีโมดูลยอ่ย
เสริมการท างานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สามารถระบุตวัตนของโลหิตท่ีจดัเก็บอยู่
ภายในตูเ้ย็นเก็บโลหิต รวมทั้งในส่วนการสืบคน้ขอ้มูล ส่วนการแสดง
รายงานต่างๆ เช่น รายงานสรุปการน าเขา้-น าออกของโลหิต เป็นตน้ ท าให้
ช่วยในการบริหารจดัการโลหิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และถา้หากกรณีท่ี
ตูเ้ย็นเกิดความขดัข้อง จะมีสัญญาณแจ้งเตือนผูใ้ช้บน  Smart Phone ให้
ทราบถึงความผิดปกติเพ่ือสามารถแก้ไขความผิดปกติได้ทนัท่วงที โดย
ระบบ RFID น้ี สามารถเพ่ิมหรือแกไ้ขรหัสได ้ในกรณีท่ีเกิดการผิดพลาด 
หรือเกิดการจางของแถบ Barcode และ RFID Reader จะใช้พลงังานต ่า จึง

มีความเหมาะสมส าหรับใช้ในระบบเก็บโลหิตในโรงพยาบาลเป็นอยา่งดี  
มีประสิทธิภาพ และมีความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบเป็นอยา่งดี 

 

 
 

รูปที่ 1 สรุปความสามารถของอุปกรณ์และระบบ RFID Blood Monitoring 
Systems 

 
2.การวเิคราะห์ปัญหา 

1.) พบว่าการใช้ระบบ barcode ในการเก็บเลือดนั้นมีวิธีอ่ืนท่ีจะมี
ประสิทธิภาพท่ีดีเท่ียงตรงกวา่ 

2.) ปัญหาการเขา้ถึงระบบท่ีเก็บเลือด  
3.) ในระบบเดิมท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัท่ีอยู่จะท างานช้าและเวลาอ่าน 

barcode จะตอ้งท ามุมให้พอดีกบั code นั้น 
4.) การแจง้เตือนระบบปัจจุบนัใช้การส่งขอ้ความกรณีเกิดเงินในซิ

มโทรศพัทห์มดการส่งขอ้ความเตือนจะขดัขอ้งทนัที 
วิธีแก ้

1.) น าระบบ rfid มาช่วยเพ่ือจะเก็บขอ้มูลให้มีประสิทธิภาพมากกว่า
เดิม 

2.) ท าการสร้างระบบ login ไดเ้ฉพาะส่วนของหน่วยนั้นๆ 
3.) ระบบ rfid สามารถอ่านได้อ่านรวดเร็วเพียงแค่น าแท็คมาอ่านท่ี

ตวั reader  
4.) เตือนโดยใชแ้อปพลิเคชัน่แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ 
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3.จุดประสงค์ของการวจิัย 
เพื่อตอ้งการศึกษาการท างานของ Arduino ร่วมกบัโมดูล RFID 

และอุณหภูมิ และการออกแบบเวบ็เพ่ือการแสดงผลแบบออนไลน์ การน า
เวบ็มาเป็นเวบ็แอปพลิเคชนับนโทรศพัทมื์อถือระบบแอนดรอยน์ และน า
อุปกรณ์และเวบ็มาออกแบบเป็นระบบแจง้เตือนและเก็บรักษาโลหิตเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บรักษาไดดี้ยิง่ข้ึน 
 
4. ทฤษฏีที่เกีย่วข้อง 
 ปัจจุบนัในบรรดาเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบา้น  smart fridge ได้
เป็นจุดท่ีน่าต่ืนเต้นของงานวิจัยคร้ังล่าสุดกับนักวิจัยและธุรกิจการ
ท าอาหารท่ีเพ่ิมมากข้ึน ภายใตแ้นวความคิดนวตักรรมใหม่ ในปัจจุบนัน้ี
เรามีตูเ้ยน็ท่ีมีความสามารถดา้นมลัติมีเดียท่ีเป็นศูนยก์ลางความบนัเทิง การ
จดัการอาหาร การควบคุมการบริโภคอาหารและคุณสมบติัการแนะน า
สูตรอาหาร 
 ระบบ RFID ท่ีใชใ้นการออกแบบ smart fridge มาในความรู้สึก
ท่ีแตกต่างจากรูปแบบท่ีในการใชง้านตูเ้ยน็อยู ่การเลือกความถ่ีท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดคือหัวข้อท่ีจะพฒันาเทคโนโลยีของระบบปฏิบติัการของความถ่ีท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัค่าใช้จ่ายของระบบเช่นเดียวกบั
ทางกายภาพคุณสมบติัของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีความถ่ีท่ีแตกต่างกัน
นั้นๆ 
บางส่วนของตูเ้ยน็ RFID ในปัจจุบนัท่ีมีอยูใ่นตลาดไดรั้บการออกแบบบน
พ้ืนฐานของความถ่ีต  ่า (LF), 134kHz. RFIDความถ่ีต ่าได้ถูกใช้งานโดย
ระบบ RFID ส าหรับปีท่ีผ่านมา ในความจริงเร่ืองน้ีดว้ยขอ้จ ากดัท่ีน้อยท า
ให้การปฏิการอิเล็กทรอนิคส์ในช่วงความถ่ีน้ี มีผลท าให้ชนิดของ RFID 
ค่อนขา้งคุม้ค่ามาก นอกจากน้ีแล้วคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีใช้ในช่วง LF ยงั
ไดรั้บผลกระทบน้อยโดยตวัของโลหะเน่ืองมาจากการทะลุของมนันั้นลึก
มากเป็นพิเศษ คล่ืนความถ่ี LF ยงัสามารถเดินทางผา่นน ้าโดยมีการลดทอน
ท่ีนอ้ยเม่ือเทียบกบัคล่ืนความถ่ีสูง คุณสมบติัเหล่าน้ีท  าให้ RFID LF เหมาะ
ส าหรับสภาพแวดล้อมในตู้เย็น อย่างไรก็ตาม ระบบ RFID ย่าน LF ไม่
สามารถน าเสนออุปสรรคส าคญัท่ีตวัอ่าน คือสามารถสแกนส่ิงของส่ิง
เดียวท่ีเวลาใดเวลาหน่ึง รายงานทางเทคนิคและคู่มือการออกแบบ (Amal, 
2006) มกัจะหารือเก่ียวกบัลกัษณะของ RFID ท่ีจะท าให้การใชเ้ทคโนโลยี 
RFID LF ใช้ไดจ้ริงเพ่ือประโยชน์ของเรา หน่ึงในความสามารถหลกัของ 
smart fridge คือสามารถท่ีจะแยกความแตกต่างของมนัเองโดยใช้การเส้น
ของภาพและวิธีการสแกนแบบsingleโดยใชเ้ทคโนโลยบีาโคด๊ 
 การใช้งานได้สร้างข้ึนมาจาก ความถ่ีอุลตร้าแบบสูง(UHF) 
RFID tag เน่ืองจากตน้ทุนของมนัค่อนขา้งสูง 
ระบบ UHF ได้สร้างตวัเองเป็นทางเลือกท่ีท างานได้ทั้งกบัในระบบ LF 
และ HF ในการออกแบบ smart fridge หน่ึงในหลักส าคญัในข้อดีของ 
UHF RFID คือมนัมีอตัราการอ่านท่ีเร็วมากของขอ้มูลท่ีดาวเทียมจึงช่วยให้
การส่งของขอ้มูลในปริมาณท่ีสูงมาก แม้จะมีปัจจยัเหล่าน้ีกระตุน้ UHF 
RFID ก็ไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับการออกแบบของการใช้งาน RFID ใน 
smart fridge  

UHF RFID ไม่เพียงแต่ท างานได้ดีไปบริเวณรอบ ๆโลหะ ซ่ึงสะทอ้นให้
เห็นถึงคล่ืนสนามแม่เหล็ก UHF แต่มาในราคาท่ีแพงส าหรับคู่นึงกับ
เคร่ืองมือท่ีจ  าเป็นเช่น ซอฟแวสากลต่อพ่วงวิทยุ (USRP) daughterboard
และเสาอากาศซ่ึงจ าเป็นส าหรับท างานท่ีเหมาสมของพวกเขา (Eric, 
Nishit, & Hiran, 2011) นอกจากน้ีน ้าจะดูดซบัคล่ืน UHF ท าให้พวกเขาไม่
สามารถใชง้านส าหรับการติดแทก๊สตัวไ์ด ้
 มิติใหม่ของการออกแบบน้ีไดก้ล่าวถึงขอ้เสนอของบทความน้ี
คือน าเสนอแนวคิดส าหรับตู้เย็น RFID ท่ีใช้ HF RFID เป็นหัวใจหลัก 
ตูเ้ยน็ท่ีจะติดตั้งกบัตวัอ่านท่ีปรับได้ไปพร้อมๆกนัเพ่ือท่ีจะหลีกเล่ียงการ
ดูดซบัน ้ าและส่ิงท่ีรบกวนโลหะและในขณะท่ีท าให้อตัราการอ่านเร็วข้ึน 
นอกจากน้ียงัอนุญาตให้ “สแกนทั้งหมดร่วมกัน” ตรงข้ามกับฟังก์ชั่น 
RFID แบบความถ่ีต ่า ตูเ้ยน็มีความสามารถในการแนะน าสูตรอาหาร, เติม
เต็มส่ิงขาดหายโดยอตัโนมติั, การควบคุมอาหารและการจดัการอาหาร
ภายในตูเ้ยน็ ผูใ้ชจ้ะไดรั้บการอพัเดทของส่ิงของท่ีก าลงัจะหมดอายแุละส่ิง
ท่ีควรซ้ือมาเพ่ิมเติม ผูใ้ช้สามารถรับทราบขอ้มูลผ่านทางโทรศพัทมื์อถือ
ก่อนท่ีจะส่งผ่านขอ้มูลส าหรับการซ้ือของออนไลน์ การยืนยนัการสั่งซ้ือ
สินคา้จะช่วยท าให้ตูเ้ยน็วิเคราะห์และประมวลผลการสั่งซ้ือของออนไลน์
และในขณะท่ีตอ้งการท าให้ระบบปฏิเสธจากผูใ้ช้ก็จะช่วยท าให้ตูเ้ยน็ลด
ค าสัง่ลง [3] 
 
5.วธิีการที่น าเสนอ (proposed method) 

การท างานของระบบจะแบ่งจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วน 
hardware และ software  
1.)การท างานของระบบ hardware 

ใช้ RFID ย่านความถ่ี HF โปรโตคอลในการส่ือสารแบบ  I-
Code ท่ีสามารถเขียนและอ่านไดเ้พ่ือเก็บเป็นรหัสของเลือกตามท่ีก าหนด
ขอ้มูลของเลือดท่ีไดก้  าหนดไว ้
01 กรุ๊ป A , 02 กรุ๊ป B , 03 กรุ๊ป AB , 04 กรุ๊ป O , 05 RH+ และ 06 RH- 
ตัวอย่าง  

00001 01 05 0500 24082556 
RFID Reader จะอ่านข้อมูลภายในบตัรแท็คเพ่ือส่งไปเก็บในฐานข้อมูล
และใช้ฟังกช์นัในภาษา PHP เพ่ือตดับิตท่ีตอ้งการเอามาเป็นขอ้มูลทั้งหมด
21บิต บิตท่ี 1-5 เป็นรหัสของถุงเลือด บิต ท่ี 6-7 เป็น กรุ๊ปเลือด บิตท่ี 8-9 
เป็น RH เลือด 10-13 เป็น ปริมาตรของเลือด และ บิตท่ี 14-21 เป็นวนัท่ี
เดือนและปีของถุงเลือด เพ่ือระบุถุงเลือดไดส้ะดวกมากข้ึน 

เราใช้เซนเซอร์อุณหภูมิเพ่ือติดตามอุณหภูมิตลอดเวลาเพราะ
จะไดแ้จง้เตือนให้ผูดู้แลแกไ้ขไดท้นัเวลาหากเกิดการขดัขอ้งของระบบท า
ความเยน็ และทั้ง2อยา่งจะเช่ือมต่อผ่านทาง Arduino uno R3 และส่งขอ้มูล
ผ่าน Shield WIFI เพ่ือเช่ือมต่อกับฐานข้อมูล เขียนโค้ดเพ่ือให้ Arduino 
uno R3ความคุมการท างานทางดา้น Hardware ตามตอ้งการ  

Arduino uno r3 เป็นไมโครคอนโทลเลอร์นิยมใช้กันมากใน
ปัจจุบนัมีราคาไม่แพงและเหมาะสมกนัการใชง้านเราจึงน ามาควรคุมโดน
เขียนโปรแกรมลงไปในตวั Arduino uno R3 ให้ควบคุมอุณหภูมิและส่งค่า
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อุณหภูมิไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลในทางกลับกันถ้า Arduino uno R3 
ตรวจจบัไดว้่ามี RFID Tag จะส่งค่าใน RFID Tag ไปเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล
แทนการแสดงผลจะท าผ่านเวบ็แอ็พพิเคชนัเพ่ือใช้งานสะดวกและใช้งาน
ไดก้บัหลายอุปกรณ์ท่ีสามารถเขา้อินเตอร์เน็ตได ้

ในปัจจุบนัอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยก าลงัพฒันาทั้ง 3G ทั้ง
การเช่ือมต่อแบบมีสายและไร้สาย ท่ีมีความเร็วและประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ข้ึนเราจึงน าความสามารถเหล่าน้ีเป็นตวักลางในการเช่ือมต่อและแสดงผล
ผ่านอินเตอร์เน็ตเพ่ือเพ่ิมความสะดวกและสามารถแสดงผลได้กับทุก
อุปกรณ์ท่ีสามารถเขา้ใชอิ้นเตอร์เน็ตไดเ้พ่ือสะดวกแก่ผูใ้ชง้าน 

เราติดต่อArduino กับ ฐานข้อมูลโดยมี  Shield WIFI เ พ่ือ
สะดวกแก่การติดตั้งและสามารถน ้ าไปใช้ไดทุ้กท่ีประยกุตใ์ช้กบัตูเ้ยน็ได้
หลายแบบและดูสวยงามสะดวกต่อการใชง้านในพ้ืนท่ีจ ากดัลดการใช้สาย
เคเบิลเพ่ือเช่ือมต่อระหวา่ง Arduino และคอมพิวเตอร์ 
  

 
 
 
 

รูปที่ 2 System architecture 
 
2.) การท างานของ software 
จะออกแบบหน้าเว็บโดยใช้โปรแกรม Dreamweaver ในการ

ออกแบบหน้า interface ต่างๆของ application โดยท่ีน าโปรแกรม xampp 
คือโปรแกรมส าหรับจ าลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของเราให้
ท  างานในลักษณะของ WebServer นั่นคือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเราจะ
เป็นทั้งเคร่ืองแม่ และเคร่ืองลูกในเคร่ืองเดียวกนั ท าให้ไม่ตอ้งเช่ือมต่อกบั 
Internet ก็สามารถทดสอบเว็บไซต์ท่ีสร้างข้ึนได้ทุกท่ีทุกเวลา ซ่ึงใน 
xampp ประกอบด้วย  Apache,PHP,MySQL,PHP MyAdmin ซ่ึ ง เ ป็น
โปรแกรมพ้ืนฐานท่ีรองรับการท างาน CMS ซ่ึงเป็นชุดโปรแกรม ส าหรับ
ออกแบบเว็บไซต์ จากนั้นก็ท  าการสร้างฐานขอ้มูลข้ึนมาเพ่ือเก็บข้อมูล
ต่างๆท่ีเราตอ้งการ ก็จะไดห้นา้เวบ็ท่ีเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูลเรียบร้อย  

ออกแบบหนา้ Form โดยใชโ้ปรแกรม Dreamweaver จ านวน 5 
Form คือ หนา้หลกั เพ่ิมเลือด ลบเลือด และแสดงผลเลือด ส่ิงท่ีส าคญัของ
เว็บไซในปัจจุบันคือฐานข้อมูลได้ออกแบบฐานข้อมูลท่ีรับค่ามาจาก 
Arduino uno r3 แล้วน ามาแสดงบนเว็บโดยใช้  php เป็นตัวช่วยในการ
แสดงผล 

 
 
 
 
 
 
 

6.การทดลองและวเิคราะห์ผล  
ใช้ Arduino uno r3 ควบคุมอุปกรณ์เป็นตัวกลางในการติดต่อกับ

ฐานข้อมูลโดยผ่าน Shield WIFI เขียนโค้ดภาษา C# ควบคุมเซ็นเซอร์
อุณหภูมิ RFID และ Shield WIFI  เพ่ือให้ท  าตามตอ้งการแลว้น าค่าท่ีไดม้า
เก็บในฐานขอ้มูล ขอ้มูลท่ีไดรั้บมี 

1. ขอ้มูลจาก RFID  
2. อุณหภูมิ 
3. ความช้ืน 
ในส่วนของการแสดงผลจะน าค่าอุณหภูมิและความช้ืนมาแสดงผล

ในหน้าหลัก ออกแบบหน้าเพ่ิมเลือด ลบเลือด แสดงเลือดทั้งหมดใน
ฐานข้อมูล การออกแบบระบบความปลอดภัยโดยใช้  user name และ 
password ผูท่ี้จะแก้ไขฐานข้อมูลได้ จ  าเป็นต้องเข้ารหัสก่อน เน่ืองจาก
เลือดมีความส าคญั ถ้าเขา้ไปแกไ้ขโดย ผูไ้ม่รู้หรือไม่ประสงค์ดี อาจเกิด
อนัตรายต่อผูป่้วยได้ และได้ออกแบบเว็บแอปพิเคชั่น ให้แสดงผลบน
โทรศพัท์ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ เพ่ือสะดวกแก่ผูใ้ช้งาน โดยแจ้ง
เตือนผูใ้ช้งาน หากเกิดกรณีขดัขอ้งของระบบไฟฟ้าได้ทนัเวลา ซ่ึงผูใ้ช้
สามารถดู-แกไ้ขขอ้มูลในฐานขอ้มูลได ้
 
7.สรุป (conclusion) 

การวิจยัน้ีไดน้ าเสนอโมเดลตูเ้ยน็ท่ีมีความสามารถในเก็บรักษา
เลือดท่ีไดม้าจากการบริจาค โดยน าเทคโนโลยี rfid มาใช้ในการเก็บขอ้มูล
รหัสถุงเลือดและ Arduino แพลตฟอร์มไมโครคอนโทรลเลอร์มาช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการใช้งานในเร่ืองของการรักษาอุณหภูมิให้คงท่ีและ
ควบคุมส่วนต่างๆของอุปกรณ์ ซ่ึงทุกอย่างจะมาแสดงผลบนจอของ
อุปกรณ์ไร้สาย ซ่ึงท าให้สามารถพฒันาอุปกรณ์ทางดา้นการเก็บรักษาเลือด
ในคลงัไดดี้กวา่ในปัจจุบนั  
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หลายเน่ืองจากสามารถติดตามรถหายและเพ่ือบริหารการใช้รถภายใน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ บทความนีน้าํเสนอการออกแบบศึกษาระบบ
แจ้งพิกัดตาํแหน่งรถยนต์ผ่านทางเครือข่ายระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (GSM) 
การออกแบบระบบประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ ระบบบอกตาํแหน่งบน
พืน้ผิวโลก (GPS) ไมโครคอนโทรลเลอร์ และการส่งข้อความส้ันผ่าน 
GSM กระบวนการทาํงานของระบบน้ันให้ผู้ใช้งานส่งรหัสข้อความด้วย
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีไปยงัตัวรับท่ีเป็นโมดูล   GSM  เม่ือรหัสข้อความถูกต้อง    
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 จะแปลงค่าพิกัดละติจูดและลองติจูด
จาก GPS เป็นข้อความส้ันและส่งผ่านทางโมดูล GSM ไปยังหมายเลข
ปลายทางท่ีส่งรหัสเข้ามา ผู้ รับข้อความสามารถนาํตาํแหน่งพิกัดละติจูด
และลองติจูดไปค้นหาตาํแหน่งรถยนต์โดยเวปไซต์แผนท่ี (Google map) 

 
Abstract 

At present, the global positioning system (GPS) tracking has 
been widely used due to the ability in car monitoring and fleet 
management in organization. This paper presents a study design of the 
car coordinate system through global system for mobile communications 
(GSM) network. The system design is divided into 3 main parts: GPS, 
microcontroller and short messages (SMS) by GSM. In work process, 
user sent data-code into GSM receiver module. When the data-code is 
the same based-code, microcontroller PIC16F877 will translate latitude 
and longitude from GPS with SMS, and sent through the GSM module 
into phone number of user. User can introduce the position of latitude 
and longitude to find the car position using google maps. 
Keywords: GPS, GSM, SMS, Microcontroller 

 
1. บทนํา 

 ปัจุบนัระบบโลจิสติกส์การขนส่งสินคา้ในประเทศไทยมีความกา้วหนา้
มากยิง่ข้ึน เน่ืองจากเศรษฐกิจกาํลงัเติบโต อีกทั้งประเทศไทยกาํลงัเขา้ร่วม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของ
ระบบโลจิสติกส์  ซ่ึงการขนส่งสินค้ามีความจาํเป็นต้องมีการบริหาร
จดัการ ติดตามตาํแหน่งของรถยนต์ เพ่ือการตรวจสอบการทุจริต  หรือ

ปัญหาการขบัรถออกนอกเส้นทาง และหากเกิดการจารกรรมรถยนต์จะ
สามารถติดตามหรือทราบตาํแหน่งของรถยนต์ไดโ้ดยง่ายและสะดวกข้ึน
ดว้ยการส่งรหสัขอ้ความสั้นให้แก่ระบบ  และรอรับขอ้ความตอบกลบัจาก
ระบบท่ีประกอบด้วยตาํแหน่งละติจูด ลองติจูด ความเร็วของรถยนต์
ดงักล่าว  เพื่อนาํตาํแหน่งดงักล่าวมาหาตาํแหน่งรถยนตใ์นเวปไซตแ์ผนท่ี 
Google map [1]  นอกจากน้ีหากเป็นกรณีรถยนตโ์ดนขโมยยงัสามารถส่ง
ขอ้ความสั้นใหก้บัระบบเพ่ือตดัระบบให้เคร่ืองยนตห์ยดุทาํงาน ไดอี้กดว้ย 

2. ระบบจพีเีอส 
     ระบบจีพีเอส (GSP: Global Position System)  คือระบบระบุตาํแหน่ง
บนโลกจากกลุ่มดาวเทียมจาํนวน 24 ดวงท่ีโคจรรอบโลก   ดาวเทียมของ
ระบบจีพีเอส จะไม่อยูก่บัท่ี แต่ละดวงจะโคจรรอบโลกทุกๆ 12 ชัว่โมง ทาํ
ให้ทุกพื้นท่ีมีดาวเทียมอยูเ่หนือทอ้งฟ้าอยา่งนอ้ย 4 ดวงตลอดเวลา  ซ่ึงการ
ระบุพิกดัตาํแหน่งบนโลกนั้น จีพีเอสจะตอ้งไดรั้บสัญญาณจากดาวเทียม
อย่างน้อย 3 ดวง และหากรับสัญญาณดาวเทียม 4 ดวงจะสามารถบอก
ระดบัความสูงได ้  ดงันั้นยิ่งระบบจีพีเอสรับสัญญาณดาวเทียมมากเท่าใด
ความแม่นยาํในการระบุตาํแหน่งกจ็ะแม่นยาํตามไปดว้ย 

2.1  ลองติจูดและละติจูด 
       การแบ่งเส้นละติจูดกบัเส้นลองติจูดนั้นมีลกัษณะการแบ่งดงัน้ี 
2.1.1 เส้นลองติจูด 

        เส้นลองติจูดคือเส้นท่ีลากจากขั้วโลกเหนือผ่านเมืองเกรนิช ประเทศ
อังกฤษมาตามพ้ืนผิวพิภพไปยงัขั้ วโลกใต้ ถือว่าเป็นเส้นสมมติศูนย ์    
(เส้น 0) โดยเส้นลองติจูดจะแบ่งไปทางทิศตะวนัออก 180 เส้น และแบ่ง
ไปทางทิศตะวนัตก 180 เส้น และถือว่าเส้นท่ี 180 ตะวนัออกและตะวนัตก
ถือวา่เป็นเส้นเดียวกนั 

2.1.2  เส้นละติจูด 

        เส้นละติจูดคือเส้นท่ีแบ่งออกจากเส้นศูนยสู์ตร (Equator) ไปทางทิศ
เหนือ และใตด้า้นละ 90 เส้น เป็นเส้นละติจูดเหนือและเส้นละติจูดใต ้  

2.2  การอ่านข้อมูลจีพเีอส 

       เคร่ืองรับสญัญาณจีพีเอส (GPS Module Receive)  จะมีการส่งขอ้มูล
ออกมาตลอดเวลาผา่นทางพอร์ตส่ือสารอนุกรม โดยใชม้าตรฐานของ 
NEMA [2] ซ่ึงขอ้มูลประกอบดว้ย PVT (Position Velocity Time) อยูใ่น
ลกัษณะประโยคขอ้ความรหสัแอสก้ี          โดยแต่ละประโยคข้ึนตน้ดว้ย
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เคร่ืองหมาย $  และแต่ละรายการขั้นดว้ยเคร่ืองหมายคอมม่า ( , ) และตาม
ดว้ยขอ้มูลต่างๆ โดยประโยคขอ้มูลสาํคญัท่ีสามารถนาํมาใชใ้นการระบุ
พิกดัตาํแหน่งไดน้ั้นจะเป็นประโยคท่ีข้ึนตน้ดว้ย $GPGGA  , $SGPGSA  , 
$GPRMC และ $GPVTG  ดงัตวัอยา่งในรูปท่ี 1 
 

 
รูปที ่1. ประโยคขอ้มูลท่ีส่งออกมาจากโมดูลจีพีเอส 

 

ทั้งน้ีประโยคท่ีเก่ียวขอ้งกบัตาํแหน่งพิกดัละติจูดและลองติจูดคือประโยค
ขอ้มูลท่ีข้ึนตน้ดว้ย  $GPGGA  ซ่ึงมีรูปแบบประโยคขอ้มูลและความหมาย
ดงัตวัอยา่งดงัน้ี [3] 
$GPGGA,095733.705,0659.6165,N,10030.5223,E,1,07,1.0,8.4,M,-
16.2,M,0000*7D      มีความหมายดงัน้ี 

  GGA  ประเภทขอ้มูลสาํคญั 
        095733.705      เวลา 09:57:33.705  UTC 
        0659.6165,N  ละติจูด  06 องศาเหนือ 59.6165 ลิปดา 
        10030.5223,E   ลองติจูด   100 องศาตะวนัออก 30.5223 ลิปดา 
        1  =  มีคุณภาพ    0    =  ผิดพลาด 
        07   จาํนวนของดาวเทียมท่ีติดต่อ 
        1.0  ความเท่ียงตรงของตาํแหน่งในแนวด่ิง 
        8.4,M  ความสูงเหนือระดบันํ้าทะเล (เมตร) 
       -16.2,M  ความสูงเหนือระดบันํ้ าทะเล แบบ WGSS584 (เมตร) 
       *7D     Check sum 

2.3  การหาค่าลองติจูดและละติจูด 
       การหาค่าลองติจูดและละติจูดเพ่ือระบุพิกดัตาํแหน่งนั้นสามารถนาํ
ขอ้มูลจากประโยคของ $GPGGA มาแปลงเป็นค่าพิกดัลองติจูดและ
ละติจูดตามดงัสมการ 
 
               พิกัดละติจูด, ลองติจูด   =  องศา+(หน่วยลิปดา/60)                 (1) 
 
       เช่นหากไดรั้บขอ้มูลเป็น 
$GPGGA,100952.412,0712.0294,N,10036.1254,E,1,07,1.8,26.4,M,-
16.2,M,,0000*4E 
          ละติจูด  = 07 +(12.294/60) 
                       = 07.200490 N 
       ลองติจูด  =  100 + (36.1254/60) 
                      =  100.602090E 

ซ่ึงสามารถนาํค่าพิกดัละติจูดและลองติจูดน้ีไปป้อนค่าคน้หาตาํแหน่ง
ในเวปไซตแ์ผนท่ี Google map เพ่ือหาตาํแหน่งดงักล่าวไดด้งัรูปท่ี 2  
 

 
รูปที ่2. ตาํแหน่งบนเวปไซตแ์ผนท่ี พิกดั 07.200490N,100.602090E 

 

2.4 คาํส่ังควบคุม AT-Command 
       ขอ้ความสั้น (Short Massage Service : SMS)  เป็นบริการส่งขอ้ความ
สั้นๆความยาวไม่เกิน 160 ตวัอกัษรผา่นทางโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ซ่ึงเม่ือส่ง
ขอ้ความ SMS ออกไปแลว้ผูรั้บจะไดรั้บขอ้ความแน่นอนแมว้า่หมายเลข
เคร่ืองรับนั้นจะไม่อยูใ่นพ้ืนท่ีบริการ ขอ้ความจะถูกเกบ็ไวส่้วนกลางของ
ระบบ เม่ือเคร่ืองรับเขา้มาอยูใ่นพ้ืนท่ีบริการสญัญาณโทรศพัทอี์กคร้ัง
ระบบกจ็ะนาํขอ้ความส่งใหก้บัผูรั้บปลายทางทนัที  การควบคุม
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หรือโมดูล GSM/GPRS เกือบทุกรุ่นจะมีการรับคาํสัง่
มาตรฐาน AT-Command ผา่นทางพอร์ตส่ือสาร RS232   ซ่ึงมีลกัษณะเป็น
รหสัแอสก้ี โดยใชต้วัอกัษร "AT"  นาํหนา้คาํสัง่ควบคุม  โดยคาํสัง่ท่ี
สาํคญัในการรับส่งขอ้ความสั้นมีดงัน้ี 
2.4.1  คาํส่ังอ่านข้อความ 
       การอ่านขอ้ความจะใชค้าํสัง่ AT+CMGR  เช่นตอ้งการอ่านขอ้ความ
ลาํดบัท่ี 1 กใ็ชค้าํสัง่ AT+CMGR=1 โดยหากสมมติมีการส่งขอ้ความเขา้
มายงัโมดูล GSM เป็น Hello 12345 และเม่ือใชค้าํสัง่ AT+CMGR=1 จะมี
ขอ้ความแจง้มายงัพอร์ตส่ือสารอนุกรมดงัน้ี 
        AT+CMGR=1 <ent> 
       +CMGR:"REC        
        UNREAD",+66811234567",,"09/10/09,09:09:09+28" 
       Hello 12345 
       OK 
2.4.2  คาํส่ังส่งข้อความ 
      การส่งขอ้ความ SMS จะใชค้าํสัง่ "AT+CMGS=+เบอร์ปลายทาง" โดย
เบอร์ผูรั้บจะตอ้งข้ึนดว้ยรหสัประเทศเสมอทั้งน้ีหากเป็นเบอร์ในประเทศ
ไทยหมายเป็น 0865973419 จะกาํหนดเบอร์ปลายทางเป็น +66865973419 
หลงัจากนั้นรอเคร่ืองหมาย">"เพ่ือใหป้้อนขอ้ความท่ีตอ้งการโดยมี
ลกัษณะการใชง้านดงัน้ี 
        AT+CMGS=+66865973419<Ent>   
        >Hello This is send SMS test<Ctrrl+Z><Ent>   
        +CMGS:1 
        OK 
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3. การออกแบบและพฒันาระบบ 
     ระบบแจง้พิกดัตาํแหน่งเร่ิมจากโมดูล GPS จะทาํการติดต่อกบั
ดาวเทียมอยา่งนอ้ย 3 ดวงเพ่ือให้ไดค่้าพิกดัและส่งประโยคขอ้มูลดงักล่าว
ให้แก่ไมโครคอนโทรลเลอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์จะถอดรหสั
ขอ้มูลเพ่ือใหไ้ดต้าํแหน่งละติจูดและลองติจูด  ณ ตาํแหน่งปัจจุบนั  และ
เม่ือมีรหสัขอ้ความท่ีตรงกบัเง่ือนไข ไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะนาํค่า
ตาํแหน่งพิกดัละติจูดและลองติจูดส่งเป็นขอ้ความสั้น SMS ผา่นทางโมดูล 
GSM  กลบัไปใหก้บัหมายเลขโทรศพัทป์ลายทางท่ีส่งรหสัขอ้ความเขา้มา 

โดยมีระบบการทาํงานดงัในรูปท่ี 3 

 
รูปที ่3. ระบบแจง้พิกดัตาํแหน่ง 

 
3.1  ชุดระบุพกิดัตําแหน่ง 
       ชุดระบุพิกดัตาํแหน่งจะใช้จีพีเอสโมดูลรุ่น GT-710FD ซ่ึงจะมี
พอร์ตส่ือสารขอ้มูลอนุกรมส่งขอ้มูลมาตรฐาน NEMA แจง้เป็นประโยค
ขอ้มูลพิกดัตาํแหน่งบนพ้ืนโลก หรือพิกดัละติจูดและลองติจูด และขอ้มูล
ต่างๆของดาวเทียมผ่านทางพอร์ตอนุกรม ซ่ึงประโยคขอ้มูลท่ีส่งออกมาจะ
เป็นกลุ่มขอ้มูลท่ีข้ึนตน้ดว้ย $GPGGA  , $SGPGSA  , $GPRMC และ 
$GPVTG  สลบัไล่เรียงกันออกมาตลอดเวลา  ซ่ึงในระบบจะนําข้อมูล
เหล่าน้ีป้อนให้กับอินพุตพอร์ตอนุกรมของไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือ
นาํไปใชง้านต่อไป 

3.2  ชุดรับส่งข้อความส้ัน 

      ชุดรับส่งข้อความสั้ นน้ีจะใช้โมดูล GSM/GPRS ของ ET-GSM 
SIM300CZ ซ่ึงสามารถทาํหน้าท่ีรับและส่งขอ้ความสั้นไดเ้ทียบเท่ากบั
โทรศพัท์รุ่นท่ีสามารถเช่ือมต่อ GPRS ทั้งน้ีการควบคุมสั่งการผ่านทาง
พอร์ตอนุกรมดว้ยคาํสั่งควบคุม AT Command  โดยลกัษณะโมดูล GSM 
ดงัแสดงในรูปท่ี  4 

 
รูปท่ี 4. โมดูล GSM/GPRS 

3.3 ระบบควบคุม 
        การควบคุมระบบแจ้งพิกัดตาํแหน่งจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
ตระกลู  PIC เบอร์ 16F877 ทาํหนา้ท่ีควบคุมระบบติดต่อส่ือสารผ่านทาง
พอร์ตอนุกรมกบัโมดูล GPS และโมดูล GSM โดยใชข้า RC0 รับขอ้มูล
จากโมดูล GPS และขา RC6 และ RC7 ซ่ึงเป็นขาอินเตอร์รัปพอร์ตอนุกรม
ของไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือรอรับรหัสขอ้ความ เม่ือมีขอ้ความเขา้มา
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะอ่านขอ้ความด้วยคาํสั่ง AT+CMGR แลว้นาํ
ขอ้ความมาเปรียบเทียบกบัขอ้ความ "GetGPS" หากขอ้ความตรงกบัรหัส
ขอ้ความดงักล่าว ก็จะนาํประโยคขอ้มูล $GPGGA  ท่ีไดจ้ากโมดูล GPS 
มาแปลงเป็นตาํแหน่งพิกดัละติจูดและลองติจูด แลว้นาํค่าตาํแหน่งดงักล่าว
ส่งเป็นขอ้ความดว้ยคาํสั่ง AT+CMGS ไปยงัหมายเลขผูรั้บปลายทาง ซ่ึง
สามารถนําตาํแหน่งพิกัดละติจูด และลองติจูดไปติดตามตาํแหน่งของ
รถยนตต่์อไป   ทั้งน้ีวงจรและขั้นตอนการทาํงานมีลกัษณะดงัรูปท่ี 5 และ 
6 ตามลาํดบั 

 
รูปที ่5. วงจรระบบแจง้พิกดัตาํแหน่ง 

 
รูปที ่6. ขั้นตอนการทาํงานของระบบแจง้พิกดัตาํแหน่ง 
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4. การทดสอบการใช้งาน 
      การลองและทดสอบระบบจะติดตั้งไวก้บัรถยนตใ์นห้องโดยสาร และ
ติดตั้งสายอากาศ (Antenna) ไวท้างดา้นกระจกหนา้ดา้นขวาของรถ โดยใช้
แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ของรถยนต์  ซ่ึงในระบบจะมีตวัแปลงเป็น
ระดับแร งดันขนาด  5  โวลท์      เ พ่ื อ เ ป็นแหลง จ่ า ยไฟให้ กับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์และโมดูล GPS และ GSM   และไดน้าํรถยนตไ์ป
จอดในตาํแหน่งต่างๆ และทดสอบส่งรหสัขอ้ความ "GetGPS" จากเคร่ือง
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีทัว่ไป ไปยงัหมายเลขโทรศพัทข์องระบบ  หลงัจากนั้น
จะไดรั้บขอ้ความตอบกลบัจากระบบ ซ่ึงเป็นขอ้ความทีระบุพิกดัละติจูด
และลองติจูดของตาํแหน่งรถยนต์  จากนั้นนําพิกัดดงักล่าวไปป้อนใน
โปรแกรมแผนท่ี Google map  ก็จะทาํให้ทราบตาํแหน่งของรถยนต์บน
แผนท่ี ดงัรูปท่ี 7 และ 8 ตามลาํดบั 

 

        
 

รูปท่ี 7. การส่งรหสัขอ้ความและรับพิกดัตาํแหน่งจากโทรศพัทเ์คล่ือนที 

 

 
รูปที ่8. ตาํแหน่งของรถยนตบ์นเวปไซตแ์ผนท่ีพิกดั 

                              7.197765N,100.601650E 
 
ทั้งน้ีในการทดสอบไดน้าํรถยนตไ์ปจอดในตาํแหน่งพื้นท่ีต่างๆ  เช่น  ณ 
บริเวณจอดรถของวงเวียนสวนสองทะเลในตวัเมืองจงัหวดัสงขลากจ็ะได้
พิกดัตาํแหน่งละติจูด ลองติจูด คือ  7.226974N, 100.57765E เม่ือนาํไป
ป้อนพิกดัคน้หาตาํแหน่งในแผนท่ีเวปไซตจ์ะทราบตาํแหน่งดงักล่าว และ
นอกจากน้ียงัสามารถเปล่ียนจากมุมมองแผนท่ีเป็นแผนท่ีภาพจริงจาก
ดาวเทียมดงัแสดงในรูปท่ี 9 
 
 

 
รูปที ่9.  ตาํแหน่งพิกดัของรถยนต ์ณ พกิดั 7.226974N, 100.57765E ของ 
             แผนท่ีภาพดาวเทียม 

 5. สรุป 
ระบบแจง้ตาํแหน่งพิกดัของรถยนต์น้ี สามารถแจง้พิกดัละติจูดและ

ลองติจูดด้วยข้อความสั้ นได้ทุกพ้ืนท่ี ท่ีมีสัญญาณบริการของเครือข่าย
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ซ่ึงในประเทศไทยนั้ นผู ้ให้บริการเครือข่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีแต่ละค่ายไดข้ยายสัญญาณครอบคลุมทัว่ประเทศแลว้  
ทาํให้สามารถใชเ้ป็นระบบติดตามตาํแหน่งของรถยนต์ไดค้รอบคลุมทัว่
ประเทศ  ซ่ึงงานวิจยัน้ีสามารถนาํไปประยกุต์ใชก้บัการบริหารจดัการการ
ขนส่ง หรือระบบโลจิสติกส์ ใหมี้ประสิทธิภาพสามารถแข่งขนักบัการเปิด
โลกเศรษฐกิจอาเซ่ียนท่ีจะมีข้ึนในอนาคต  อีกทั้ งสามารถพฒันาไป
ประยุกต์ใช้ติดตามและสั่งหยุดการทาํงานของเคร่ืองยนต์ในตาํแหน่งท่ี
เหมาะสมเม่ือรถถูกขโมยไดต่้อไป 

6. กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณแผนท่ีเวปไซต ์ Google map ท่ีสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือ

คน้หาและระบุตาํแหน่ง  และขอบคุณนกัคิดคน้ทั้งหลายท่ีทาํใหโ้ลกน้ีมี
เทคโนโลยใีหม่ๆใชง้าน 
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บทคดัย่อ 
บทความวิจัยนี ้น าเสนอการจ าลองรูปแบบการจัดการกับคลังสินค้า 

โดยใช้หุ่นยนต์หลายตัวในการรับสินค้า จัดเก็บสินค้า และหยิบสินค้า 
หุ่นยนต์ท้ังหมดน้ันจะต้องเคล่ือนท่ีไปตามจุดหมาย โดยขณะท่ีท างานหรือ
ว่ิงอยู่น้ัน หุ่นยนต์แต่ละตัวน้ันจะต้องเคล่ือนท่ีหลบหุ่นยนต์ตัวอ่ืนๆ ภายใน
เวลาเดียวกันด้วย ภายในขอบเขตพืน้ท่ีการท างาน บนพืน้ท่ีราบเรียบโล่ง
ส าหรับหุ่นยนต์ จากจุดต าแหน่งท่ีหุ่นยนต์อยู่ จุดหน่ึงไปยังจุดปลายทาง 
โดยเราใช้ อัลกอริทึม ORCA (Optimal Reciprocal Collision Avoidance) 
[1] ในการควบคุมหุ่นยนต์แต่ละตัว โดยอัลกอริทึม ORCA นี้ จะท าการ
สร้างเส้นทางท่ีท าให้ไม่เกิดการชนกันของหุ่นแต่ละตัว ในการทดลอง
คณะผู้ วิจัยจะสุ่มค่าต าแหน่ง ของเป้าหมายท่ีจะเก็บสินค้าและหยิบสินค้า
วนซ า้ตามต้องการ เพ่ือวิเคราะห์และสรุปผลการตอบสนองการท างานของ
หุ่นยนต์ท้ังหมด และสามารถตรวจสอบยอดสินค้า อัพเดทข้อมูลบนเว็บ
ไซด์ และท าการแจ้งเตือนเม่ือสินค้าในสตอ็กหมดได้ 

Abstract 
In this paper, we present a simulation of multiple-robot to manage 

product in warehouse, where multiple-robots need to avoid collision with 
each other while moving in a workspace. Optimal Reciprocal Collision 
Avoidance (ORCA)[1] Algorithm to create collision free path for each 
robot. In experiment we will assume a random start point and last point 
to analysis and conclusion response function of all robot also can check, 
update data on website and alert when there is no product in stock. 

Keywords: Multiple-robot, warehouse, ORCA, algorithm, collision 
avoidance 

1. บทน า 
การท่ีหุ่นยนตจ์  านวนมากจะสามารถท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งราบร่ืนนั้น

ส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะตอ้งมี คือ การจดัการท่ีดีส าหรับการเคล่ือนท่ีของหุ่นยนต์
แต่ละตวัเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดการชนกนัเอง ดงันั้นการศึกษาการเคล่ือนท่ี
ของหุ่นยนตเ์พ่ือไม่ให้เกิดการชนกนันั้นนบัวา่เป็นงานท่ีควรจะศึกษา 
 
 

ในการควบคุมหุ่นยนต์จ  านวนมากให้ท  างานร่วมกนัในพ้ืนท่ีท่ีจ  ากดันั้น 
เป็นส่ิงท่ีควบคุมไดย้าก และใช้บุคลากรจ านวนมากในการควบคุมหุ่นยนต์
แต่ละตวัให้ท  างานตามท่ีตอ้งการได ้เห็นไดจ้าก [2] หากใช้มนุษยใ์นการ
ค านวณหาเส้นทางนั้ นจะใช้เวลามากซ่ึงอาจเกิดอุบติัเหตุได้ หรือการ
ควบคุมท่ีตอ้งใช้ความละเอียดอ่อนในการท างาน [3] ซ่ึงถ้าเกิดว่าใช้คน  
ในการควบคุมนั้ นก็อาจเกิดความผิดพลาดข้ึนได้แต่ถ้าใช้ Algorithm           
ท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ ในการสั่งการ ควบคุมการเคล่ือนท่ีของหุ่นยนต์
นั้นก็จะสามารถลดความเส่ียงท่ีจะเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนของการ
ท างานได้ ดงันั้นจึงมีการน าเอา algorithm เข้ามาช่วยในการควบคุมการ
เคล่ือนท่ีของหุ่นยนต์เหล่านั้นเพ่ือไม่ให้หุ่นยนต์เหล่านั้นเกิดการชนกับ   
ส่ิงกีดขวางต่างๆ ซ่ึง algorithm นั้นจะเขา้มาช่วยในการจดัการกบัการสร้าง
เส้นทางการเคล่ือนท่ีของหุ่นยนตเ์พ่ือไปยงัจุดหมายท่ีก าหนดไวโ้ดยไม่มี
การชนกนัเกิดข้ึน  

Reciprocal Collision Avoidance (RVO) [4, 5, 6] นั้ น เ ป็น  Algorithm  
ท่ีใช้ในการป้องกนัการชนกบัส่ิงกีดขวางท่ีเคล่ือนท่ีอยู่ ซ่ึงเหมาะส าหรับ
การน าไปใช้กับหุ่นยนต์หลายๆตัวพร้อมกัน (Multi-robot) เ น่ืองจาก           
มีความสามารถในการประมวลผลวตัถุท่ีเคล่ือนท่ีได ้ ซ่ึงได้พฒันามาจาก 
ORCA [1] ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพท่ีมากข้ึนอีกทั้งมีความสมบูรณ์
และความเร็วในการประมวลผลท่ีมากข้ึนอีกดว้ย 

2. จุดประสงค์ของงานวจิยั 
เ พ่ือต้องการศึกษากระบวนการท างานในการหลบส่ิงกีดขวาง 

ของ ORCA Algorithm ท่ีสามารถส่งผลให้ หุ่นยนต์แต่ละตัวสามารถ
ท างานไดอ้ยา่งราบล่ืนโดยท่ีไม่มีการถ่ายโอนหรือเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่าง
กนัอีกทั้งสามารถเคล่ือนท่ีไปยงัเป้าหมายตามท่ีไดรั้บค าสัง่ไดโ้ดยไม่มีการ
ชนกนัเกิดข้ึน เพ่ือน าไปประยกุตใ์ชก้บังานทางดา้นการจดัการทรัพยากรท่ี
มีหุ่นยนตห์ลายตวัเขา้มาเก่ียวขอ้ง อีกทั้งยงัสามารถใชร่้วมกบัเกมเพ่ือสร้าง
เส้นทางการเคล่ือนท่ีของ AI ไดอี้กดว้ย [7] 
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3. ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 

3.1 ในขั้นต้น 

กรณีท่ีมีหุ่นยนตอ์ยู ่ 2 ตวันั้น เราจะก าหนดให้ทิศทางความเร็วท่ีท าให้
เกิดการชนกนั  𝑉𝑂𝐴|𝐵

𝜏  (อ่านวา่ ทิศทางความเร็วท่ีท าให้ A ถูกชนโดย B 
ในช่วงเวลา  𝜏 ) คือ ค่าท่ีแสดงความสมัพนัธ์ของความเร็วทั้งหมดของ A 
ท่ีข้ึนอยูก่บั B เพ่ือแสดงให้เห็นถึง ผลลพัธ์ในการชนกบัระวา่ง A และ B 
ในแต่ละทิศทางการเคล่ือนท่ีก่อนเวลา 𝜏  สามารถก าหนดเป็น  
𝐿𝑒𝑡 𝐷(𝑝, 𝑟) โดยมี p เป็นจุดศูนยก์ลางและมี r เป็นรัศมี 

 
𝐷(𝑝, 𝑟) = {𝑞| ‖𝑞 − 𝑝‖ < 𝑟}     (1) 

ดงันั้น 
 

𝑉𝑂𝐴|𝐵
𝜏 = {𝑣|∃𝑡 ∈ [0, 𝜏] ∷ 𝑡𝑣 ∈ 𝐷(𝑝𝐵 − 𝑝𝐴, 𝑟𝐴 + 𝑟𝐵}      (2) 

 

 
รูปที่ 1. (a) ต ่าแหน่งของหุ่นยนต ์A และ B (b) ส าหรับกรณีท่ี 𝜏 = 2 ทิศทาง
ความเร็วท่ีท าให้เกิดการชนกนั 𝑉𝑂𝐴|𝐵

𝜏  (พ้ืนท่ีสีเทา) ท  าให้เป็นรูปทรงเลขา
คณิตโดยท าการตดัในส่วนปลายของโดนท่ีจุดก าเนิดโดยมีเส้นสมัผสักบั
ส่วนโคง้ 𝑟𝐴 + 𝑟𝐵 ท่ีมีจุดศูนยก์ลางอยูท่ี่ 𝑝𝐵 − 𝑝𝐴 ปริมาณการตดันั้นข้ึนอยู่
กบัค่าของ 𝜏 โดยใชค้วามโคง้ของรัศมีแผ่นจานท่ีมีค่า 𝑟𝐴 + 𝑟𝐵/𝜏 เป็นจุด
ศูนยก์ลางท่ีจุด 𝑝𝐵 − 𝑝𝐴/𝜏 

 
รูปที่ 2. ชุดของทิศทางความเร็วท่ีท าให้ไม่เกิดการชนกนัของหุ่นยนต ์ A 
 𝑉𝑂𝐴|𝐵

𝜏 (𝑉𝐵) ก  าหนดให้หุ่นยนต ์B นั้นเลือกค่าความเร็วจากพ้ืนท่ี 𝑉𝐵 (พ้ืนท่ี
สีเทาเขม้) ท่ีเกิดจาก ผลรวม Minkowski ระหวา่ง 𝑉𝑂𝐴|𝐵

𝜏  และ 𝑉𝐵 (พ้ืนท่ีสี
เทาอ่อน) 
 
การตีความรูปทรงเลขาคณิตของ ทิศทางความเร็วท่ีท าให้เกิดการชนกนั
นั้นถูกแสดงใน รูปท่ี 1 (b) หมายเหตุ คา่  𝑉𝑂𝐴|𝐵

𝜏  และ  𝑉𝑂𝐵|𝐴
𝜏  นั้นสมมาตร

กนัท่ีจุดเร่ิมตน้ ก าหนดให ้𝑣𝐴 และ 𝑣𝐵 เป็นความเร็วของหุ่นยนต ์A และ B 
ตามล าดบั ค  านิยามของ ความเร็วท่ีท าให้เกิดการชนกนั สามารถอธิบายได ้
 

ถา้  𝑣𝐴 − 𝑣𝐵 ∈  𝑉𝑂𝐴|𝐵
𝜏 ,  แลว้หุ่นยนต ์A และ B  จะไม่เกิดการชนกนั 

ให้ X ⊕ Y คือ วิธีการรวมกนัแบบ Minkowski ของเซต X และ Y ไดว้า่ 
 

X ⊕ Z = {𝑥 + 𝑦|𝑥 ∈ 𝑋, 𝑦 ∈ 𝑌}        (3) 
 

    ส าหรับค่าของ 𝑉𝐵 ใดๆ ถา้ 𝑣𝐵 ∈ 𝑉𝐵 และ𝑣𝐴 ∉ 𝑉𝑂𝐴|𝐵
𝜏  ⨁𝑉𝐵 แลว้ A และ B 

จะไม่เกิดการชนกนั ซ่ึงจะน าไปสู่การก าหนด ชุดของทิศทางความเร็ว      
ท่ีท  าให้ไม่เกิดการชนกนัของหุ่นยนต ์A  𝐶𝐴𝐴|𝐵

𝜏 (𝑉𝐵) ก าหนดให้หุ่นยนต ์B 
เลือกความเร็วจาก 𝑉𝐵 (สามารถดูจากได ้รูปท่ี 2) จะได ้
 

𝐶𝐴𝐴|𝐵
𝜏 (𝑉𝐵) = {𝑣|𝑣 ∉ 𝑉𝑂𝐴|𝐵

𝜏 ⨁𝑉𝐵}  (4) 
 

        กล่าวไดว้า่ความสมัพนัธ์ของความเร็ว 𝑉𝐴 และ 𝑉𝐵 กบั การท่ี A และ B 
จะไม่เกิดการชนกนั เกิดข้ึนก็ต่อเม่ือ  
ค่า 𝑉𝐴 ⊆ 𝐶𝐴𝐴|𝐵

𝜏 (𝑉𝐵)  และ 𝑉𝐴 ⊆ 𝐶𝐴𝐴|𝐵
𝜏 (𝑉𝐵)  

ถา้ 𝑉𝐴 = 𝐶𝐴𝐴|𝐵
𝜏 (𝑉𝐵) และ 𝑉𝐴 = 𝐶𝐴𝐴|𝐵

𝜏 (𝑉𝐵)  
เราจะกล่าวไดว้า่ 𝑉𝐴 และ 𝑉𝐵 มีความเขา้กนัไดสู้งสุด 
 

3.2 Optimal reciprocal collision avoidance 

    ORCA เป็นวิธีการเลือกใช่ความเร็วท่ีเพียงพอต่อการเคล่ือนไหวการ
ห ล บ ใ นก ลุ่ ม หุ่ น ยน ต์ห ล า ย ตัว ใ น รู ป แ บ บ  multiple holonomic                      
เพื่อหลีกเล่ียงการชน ให้กลุ่มของหุ่นยนตรู์ปแบบ n disk-shaped มีรัศมี  𝑟𝑖

และความเ ร็ว 𝑉𝑖 ∈ 𝑅2 ท่ีต  าแหน่ง  𝑝𝑖  ในระนาบ 𝑅2แต่ละ หุ่นยนต์                  
จะพยายามไปให้ถึงเป้าหมาย 𝑔𝑖 โดยจุดหมายจากการเลือกจะตอ้งการ
ความเร็ว  𝑉𝑖

𝑝𝑟𝑒𝑓
∈ 𝑅2 วตัถุประสงค์ของการเลือก  𝑉𝑖 ท่ีดีท่ีสุด มีความ

เป็นไปได้ท่ีจะอยู่ใกล้เคียง 𝑉𝑖
𝑃𝑟𝑒𝑓 อย่างเช่นการชนกันระหว่างหุ่นยนต์        

ท่ีมีการหลีกเล่ียงมีขอบเขตเวลาอยา่งนอ้ย 𝜏 
     ในกรณีของหุ่นยนต ์holonomic เคล่ือนท่ีดว้ยความเร็ว 𝑉𝐻 ∈ 𝑅2         

เป็นทิศทางความเร็วท่ีท าให้เกิดการชนกนัส าหรับ 𝑖 ∈ [1, 𝑛] ∁ 𝑁 ดว้ย  𝑟𝑖 
ท่ี  𝑝𝑖 ท่ีเกิดจากหุ่นยนต ์𝑗 ∈ [1, 𝑛], 𝑗 ≠ 𝑖 ดว้ย 𝑟𝑗 ท่ี 𝑝𝑗 ถูกก าหนด           
เป็นชุดของความเร็วสมัพทัธ์ �̅� =  𝑉𝐻𝑖 − 𝑉𝐻𝑗 ระหวา่งหุ่นยนต ์𝑖 และ 𝑗  

 
𝑉𝑂𝑖|𝑗

𝜏 = {�̅�|∃𝑡 ∈ [0, 𝜏], 𝑡. �̅� ∈ 𝐷(𝑝𝑗 − 𝑝𝑖 , 𝑟𝑖 + 𝑟𝑗}     (5) 

 

ดว้ย 𝐷(𝑝, 𝑟) = {𝑞| ||𝑞 − 𝑝|| < 𝑟} วงกลมเปิดรัศมี 𝑟  ของชุดความเร็ว 
ในการหลบการปะทะกนั 𝑂𝑅𝐶𝐴𝑖|𝑗

𝜏  ส าหรับของหุ่นยนต ์𝑖 และหุ่นยนต ์𝑗     
ในรูปทรงเลขาคณิตท่ีสร้างข้ึนจาก 𝑉𝑂𝑖|𝑗

𝜏  (ดูรูปท่ี 1. ดา้นซา้ยและศูนย)์ 
ก่อนท่ีการเปล่ียนแปลงขั้นต ่า (ดูรูปท่ี 1. ดา้นซา้ยและตรงกลาง)  
และในคร้ังแรกการเปล่ียนแปลงขั้นต ่า 
 

u=( argmin
v̅∈∂VO𝑖|𝑗

τ
‖v ̅ -(v𝑖

opt+v
𝑗

opt)‖)-(v𝑖
opt − v𝑗

opt),         (6) 
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โดยตอ้งเพ่ิม �̅� เพ่ือหลีกเล่ียงการชนค านวณด้วย �̅�𝑖
opt เป็นประสิทธิภาพ

ของความเร็วโดยการตั้งค่า 𝑉𝐻𝑖
𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 ของหุ่นยนต์ แสดงรูปท่ี 1. จากนั้น 

𝑂𝑅𝐶𝐴𝑖|𝑗
𝜏 = {𝑉𝐻𝑖|(𝑉𝐻𝑖 − (𝑉𝑖

𝑜𝑝𝑡
+ 𝑐𝑢)) ∙ 𝑛 ≥ 0}  ดั ง ต่ อไป น้ี อ ธิบ า ย ไ ว ้

ใน [2]  n หมายถึงขอบเขตภายนอกของ 𝑉𝑂𝑖|𝑗
𝜏  ท่ี (V𝑖

opt − V𝑗
opt) + 𝑢 และ c 

 มีส่วนเก่ียวขอ้งในการช่วยหลบหลีกการชนโดยค่า  𝑐 =
1

2
  หมายความว่า

หุ่นยนต์ทั้ง 𝑖 และ 𝑗 ช่วยกนัหลบซ่ึงกนัและกนั ถ้า 𝑐 = 1 หมายความว่า
หุ่นยนต์ 𝑖 จะท าการหลบ 𝑗 โดยท่ี 𝑗 จะเคล่ือนท่ีไปตามปรกติ ในท านอง
เดียวกันทิศทางความเร็วท่ีท าให้เกิดการชนกันของหุ่นยนต์ท่ีสามารถ
ค านวณไดก้บัส่ิงกีดขวางหยดุน่ิงต่อไปน้ี [2] ชุดความเร็วในการหลบของ
หุ่นยนต ์𝑖 ,𝑂𝑅𝐶𝐴𝑖|𝑗

𝜏  คือ 
 

𝑂𝑅𝐶𝐴𝑖
𝜏 = 𝑆𝐴𝐻𝑉𝑖

⋂ 𝑂𝑅𝐶𝐴𝑖|𝑗
𝜏

𝑗≠𝑖 ,            (7) 
 

ด้วย 𝑆𝐴𝐻𝑉𝑖
 ท่ีได้รับอนุญาตชุดความเ ร็ว holonomic ภายใต้ข้อจ ากัด

กลศาสตร์ของหุ่นยนต ์𝑖  
ส าหรับหุ่นยนต ์holonomic ท่ีมี  𝑆𝐴𝐻𝑉𝑖

= 𝐷(0, 𝑉𝐻𝑖
𝑀𝑎𝑥)  

โดยรูปท่ี 1 ดา้นขวาแสดงให้เห็นถึงชุด 𝑂𝑅𝐶𝐴𝑖
𝜏 ส าหรับการตั้งค่าหุ่นยนต์

หลายตวั 𝑆𝐴𝐻𝑉𝑖
 เป็นค่าประมาณโดยเป็นรูปแบบหลายเหล่ียม 𝑃𝐴𝐻𝑉𝑖

  
เพ่ือหุ่นยนตแ์ต่ละตวั สามารถค านวณหาไดจ้ากสมการ 
 

𝑉𝐻𝑖
∗ = argmin

𝑉𝐻𝑖∈𝑂𝑅𝐶𝐴𝑖
𝜏
||𝑉𝐻𝑖 − 𝑉𝑖

𝑝𝑟𝑒𝑓
||              (8) 

 

 
 
รูปที่ 3. ซา้ย: การก าหนดค่ากบัสองหุ่นยนตท่ี์ Non-holonomic   
กลาง: 𝑉𝑂𝑖|𝑗

𝜏  และ 𝑂𝑅𝐶𝐴𝑖
𝜏 เพ่ือหุ่นยนตท่ี์ 𝑝𝑖ดว้ย 𝑟𝑖 + 𝜀 และ 𝑉𝐻𝑖

𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡  
สร้างข้ึนโดยหุ่นยนต ์holonomic ท่ี 𝑝𝑗 ดว้ย 𝑟𝑗 + 𝜀 และชุด 𝑉𝐻𝑗

𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡  
ขวา:ขอ้จ ากดัความเร็วท่ีสร้างโดย 𝑂𝑅𝐶𝐴𝑖|𝑗

𝜏  จากหุ่นยนตห์ลายตวัร่วมกบั
ชุด 𝑃𝐴𝐻𝑉𝑖

ค านึงถึงกลศาสตร์ของหุ่นยนตแ์ละพ้ืนท่ีเคล่ือนไหวหลบหลีก
การปะทะ  𝑂𝑅𝐶𝐴𝑖

𝜏 คือส่วนท่ีไฮไลตแ์สดงเป็น 𝑉𝐻𝑖
∗  

 

3.3 NH-ORCA: Optimal reciprocal collision avoidance 
under non-holonomic constraints 

ในแต่ละคร้ังขั้นตอน NH-ORCA ประกอบดว้ย 3  ขั้นตอนหลกั  ดงัน้ี 
    ขั้นตอนแรก 𝑉𝑂𝑖|𝑗

𝜏  และ 𝑂𝑅𝐶𝐴𝑖|𝑗
𝜏  เป็นการค านวณหุ่นยนต ์holonomic  

ของรัศมี 𝑟𝑖 + 𝜀𝑖  , 𝑟𝑗 + 𝜀𝑗 ท่ี 𝑝𝑖  , 𝑝𝑗 ดว้ยความเร็ว 𝑉𝐻𝑖
𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡, 𝑉𝐻𝑗

𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 
    ขั้นตอนท่ีสอง 𝑆𝐴𝐻𝑉𝑖

 ค  านวณเพ่ือก าหนด 𝜀𝑖 และ 𝑇𝑖 และประมาณค่า 
โดยรูปหลายเหล่ืยม 𝑃𝐴𝐻𝑉𝑖

นอกจากน้ี 𝑂𝑅𝐶𝐴𝑖
𝜏 ถูกสร้างข้ึนด้วยส่วนท่ีอยู่

ใกล้เ คียงกับ หุ่นยนต์และความเ ร็ว  holonomic ท่ี ดี ท่ี สุดจะถูกเ ลือก 

จากชุดความเร็วเคล่ือนไหวหลบหลีกการปะทะกนัท่ีก าหนดโดยสมการ  
𝑂𝑅𝐶𝐴𝑖

𝜏 = 𝑆𝐴𝐻𝑉𝑖
⋂ ORCAi|j

τ
j≠i ,    จึ งต้องก ารความ เ ร็ วของ หุ่นยนต ์

จะถูกน ามาพิจารณา น้ีจะแสดงในรูปท่ี 1 แสดงในสมการ ε = εi = εj 
ขั้นตอนสุดท้ายเลือกความเร็ว holonomic กบัแผนท่ีท่ีสอดคล้องกบัการ
ควบคุมอินพุตซ่ึงรับรองการเคล่ือนท่ีหลบส่ิงกีดขวางโดยรายละเอียด
ค าอธิบายขั้นตอนวิธีการท่ีระบุไวใ้นอลักอริทึมท่ี 1 
      NH-ORCA สามารถน าไปใช้ร่วมกบัหุ่นยนต์กลุ่มต่างๆด้วยขอ้จ ากดั
จลนศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัของค่าขนาด และค่าความผิดพลาดสูงสุดคือ 𝜀𝑖 

และอยูใ่นขอบเขตล่าง 𝑇𝑖 
 
Algorithm 1 Non-Holonomic Reciprocal Collision Avoidance. 

Require: Fixed 𝜀𝑖  and 𝑇𝑖. Group of differential-drive robots     𝑖 ∈ [1, 𝑛] 
provided with: 

- Internal parameters:p𝑖, 𝑣𝐻𝑖
𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡, 𝜃𝑖, 𝑣𝑖

𝑝𝑟𝑒𝑓
, 𝑟𝑖, 𝜀𝑖, 𝑇𝑖. 

- External parameters (obtained from sensing or communication): p𝑖 , 
𝑣𝐻𝑖

𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡, 𝑟𝑗 + 𝜀𝑗with 𝑖 ≠ 𝑗. 

1: Compute 𝑃𝐴𝐻𝑉𝑖,0
from closed-form expression of 𝑆𝐴𝐻𝑉𝑖,0

 and zero 

orientation 
2: Loop 
3:   for 𝑖 ∈ {1, … , 𝑛} do 
4: Compute 𝑃𝐴𝐻𝑉𝑖

 by rotating 𝑃𝐴𝐻𝑉𝑖,0
 to match orientation 𝜃𝑖. 

5: for 𝑗 ∈ {1, … , 𝑛}, 𝑖 ≠ 𝑗 do 
6: Compute 𝑉𝑂𝑖|𝑗

𝜏  for holonomic robots of radius   𝑟𝑗 + 𝜀𝑗 and 

𝑟𝑗 + 𝜀𝑗 at p𝑖 and p𝑗 with 𝑣𝐻𝑖
𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 and 𝑣𝐻𝑖

𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 

7: Compute 𝑂𝑅𝐶𝐴𝑖|𝑗
𝜏  

8: end for 
9: Construct 𝑂𝑅𝐶𝐴𝑖

𝜏 = 𝑃𝐴𝐻𝑉𝑖
∩ ⋂ 𝑂𝑅𝐶𝐴𝑖|𝑗

𝜏
𝑖≠𝑗  

10: Compute optimal collision-free holonomic velocity 𝑣𝐻𝑖

∗  

11: Map 𝑣𝐻𝑖

∗  to (𝑣𝑖 , 𝜔𝑖) 

12: Apply controls. 
13:   end for 
14: end loop 

 

 
 
 

รูปที่ 4. แสดงร่องรอยการเคล่ือนท่ีของหุ่นยนต์ในแบบจ าลอง ซ่ึงสีอ่อน
นั้นคือจุดเร่ิมตน้ส่วนสีเขม้นั้นคือจุดล่าสุด  
(a) ร่องรอยหุ่นยนต ์2 ตวัเคล่ือนท่ีผา่นกนั  
(b) ร่องรอย ของหุ่นยนต ์5 ตวัท่ีเคล่ือนท่ีขา้มไปยงัดา้นตรงขา้มกนั 
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4. วธีิการด าเนินงานวจิยั 
     งานวิจยัประกอบไปดว้ย 3 ขั้นตอนดงัน้ี 1. จ  าลองรูปแบบแผนท่ี (Map) 
2. ทดสอบการเคล่ือนท่ีของหุ่นยนต ์1 ตวั 3. ทดสอบการเคล่ือนท่ี 
ของหุ่นยนตห์ลายตวั 
 

 
 

รูปท่ี 5. แสดงรูปแบบการจ าลองแผนท่ีและลกัษณะของจุดเก็บส่ิงของ 
 

4.1 จ าลองรูปแบบแผนท่ี (Map) 
    สร้างแผนท่ีแสดงจุดต่างๆของส่ิงของในแผนท่ีA1-F5และแสดงจุดเก็บ
ของเขา้ในพ้ืนท่ีสีเขียวและเบิกของในพ้ืนท่ีสีส้ม 
4.2  ทดสอบการเคล่ือนท่ีของหุ่นยนต ์1 ตวั 
    ในการทดสอบหุ่นยนต ์1 ตวัเคล่ือนท่ีจากจุดเก็บของเขา้พ้ืนท่ีสีเขียว 
ไปจดัเก็บในจุด A1-F5 แลว้หุ่นยนตเ์คล่ือนท่ีกลบัไปรอในพ้ืนท่ีสีเขียว 
ในส่วนเบิกของการทดลองเหมือนกบัจุดเก็บของ 
4.3 ทดสอบการเคล่ือนท่ีของหุ่นยนตห์ลายตวั 
    ในการทดสอบการเคล่ือนท่ีของหุ่นยนตห์ลายตวั จะมีหุ่นยนตท่ี์อยู ่
ในสถานะรออยูต่  าแหน่งจุดรับและส่งของเม่ือไดรั้บค าสัง่จะเคล่ือนท่ีไป
จุดส่ิงของถา้มีเส้นทางการเคล่ือนท่ีมาชนกนัจะท าการหลบกนัระหวา่ง
หุ่นยนต ์
 

5. การทดลองและวเิคราะห์ผล 
    การทดลองและวิเคราะห์ผลของงานวิจยัน้ีแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ
หุ่นยนตเ์คล่ือนไปจากจุดเร่ิมไปยงัจุดหมายและส่วนหุ่นยนตห์ลายตวั
เคล่ือนท่ีไปยงัจุดหมาย 
5.1 หุ่นยนตเ์คล่ือนไปจากจุดเร่ิมไปยงัจุดหมาย 
   วิธีการทดสอบประสิทธิภาพโดยให้หุ่นยนต์เคล่ือนท่ีจากจุดเก็บของ 
หรือจุดเบิกของแลว้เคล่ือนท่ีไปยงัจุดท่ีว่ิงของอยูแ่ลว้เก็บค่าเวลาของการ
เคล่ือนท่ีในแต่ละจุดท่ีส่ิงของอยูโ่ดยเวลาท่ีไดจ้ะข้ึนอยูก่บัระยะทางจากจุด
ท่ีหุ่นยนตอ์ยูก่บัจุดท่ีส่ิงของอยู ่
5.2 ส่วนหุ่นยนตห์ลายตวัเคล่ือนท่ีไปยงัจุดหมาย 
   วิธีการทดสอบประสิทธิภาพโดยให้หุ่นยนต์ทั้ งฝ่ังเก็บของและเบิก 
ของท างานพร้อมกนัแล้วเก็บค่าโอกาสการชนกนัระหว่างหุ่นยนต์ 2 ตวั 
กบัหุ่นยนต์ 4 ตวัพร้อมกับเวลาของการเก็บของและส่งของทั้งหุ่นยนต์  
2 ตวั กบัหุ่นยนต ์4 ตวั 
 

6. สรุปผลการวจิยั 
ในการทดลองของเรานั้นจะใช้วิธี จ  าลอง การท างานของ อลักอลิทึม 

โดยเราจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การทดสอบการท างาน กบั การน าไป
จ าลองจริง ซ่ึงในส่วนของการทดสอบการท างานนั้น เราจะแสดงการ
ท างานให้เห็น 2 รูปแบบคือ ส่วนแรกตามท่ีแสดงใน รูปท่ี 4 (a) ไดแ้สดง
การเปล่ียนต าแหน่งพร้อมกันของหุ่นยนต์ท่ีมีความล่ืนไหลและไม่มี 
การชนกนัเกิดข้ึน เม่ือหุ่นยนตน์ั้นรู้ว่าใกลจ้ะชนกนัเกิดข้ึนจะมีการเปล่ียน
ทิศทางความเร็วเพ่ือให้หลบส่ิงกีดขวางได้ ส่วนท่ีสองจาก รูปท่ี 4 (b) 
จะเห็นไดว้่าหุ่นยนตท์ั้ง 5 ตวันั้น ไดมี้การเคล่ือนท่ีขา้มยงัดา้นตรงกนัขา้ม
เป็นวงกลมเพ่ือป้องกนัไม่ให้มีการชนกนัเกิดข้ึน ในส่วนของการน าไป
จ าลองจริงนั้ น เราจะจ าลองการสุ่มต าแหน่งของจุดหมายให้หุ่นยนต ์
แต่ละตวัเพ่ือเคล่ือนท่ีไปยงัเป้าหมายและกลบัมารับค าสัง่เพ่ือท างานต่อไป 
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การควบคุมการทรงตัวของพาหนะแบบสองล้อ 
Self Balancing Control of a Two Wheeled Vehicle 
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บทคดัย่อ 
บทความนีน้ าเสนอการออกแบบตัวควบคุมส าหรับการควบคุมการ

ทรงตัวของพาหนะแบบสองล้อ การควบคุมแบบคาสเคดถูกใช้เพ่ือการ
ควบคุมระบบ โดยลูปในเป็นการควบคุมความเร็วมอเตอร์และลูปนอกเป็น
ก ารค วบคุ ม ต าแห น่ ง เพ่ื อก าร ค วบคุ ม ก ารทรงตั วข องพ าหน ะ 
ตัวควบคุมท้ังสองถูกออกแบบด้วยวิธีการเส้นทางเดินรากและฟังก์ชันถ่าย
โอนของระบบได้จากการท าให้เป็นเชิงเส้นของสมการสถานะของระบบ   
วิธีการควบคุมถูกสร้างบนระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32F407VG 
ซ่ึงอยู่บนฐานของสถาปัตยกรรมแบบ  32 บิตของ ARM CoretexTM–M4 
IMU เซนเซอร์ถกูใช้เพ่ือวัดมุมเอียงของตัวพาหนะและอินครีเมนตอลเอน
โคดเดอร์ 2 ตัวถูกใช้เพ่ือวัดความเร็วมอเตอร์ของพาหนะ จากผลการ
ทดสอบระบบสามารถควบคุมได้โดยมีค่ามุมเอียงของยานพาหนะท่ี
สภาวะคงตัวไม่เกินกว่า 0.25 องศา 

Abstract 

This paper presents controllers design for balancing control of a 
two wheeled vehicle. A cascade control is used to control the system, an 
inner loop is a motor speed control and the outer loop is  a position 
control for controlling the balance of the vehicle. Both controllers are 
designed using the root locus method and a system transfer function is 
obtained from linearization of system state equations. The control 
algorithms are implemented on STM32F407VG  microcontroller which 
is based on the 32 bit ARM CoretexTM–M4 architecture. An IMU sensor 
is used to measure a tilt angle of the vehicle and two incremental 
encoders are used for sensing speed of motors of the vehicle. 
From the experimental results, the system can be controlled with the 
steady state tilt angle of the vehicle is not over than 0.25 degree.  

Keywords: two wheeled vehicle, root locus method, cascade control 

1. บทน า 
แมว้่าพาหนะแบบสองลอ้ได้มีการวิจยัพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและมีการ

ผลิตเพ่ือจ าหน่ายในเชิงพาณิชยม์าเป็นเวลาหลายปีแล้วก็ตาม [1] แต่การ
สร้างตน้แบบเพ่ือใช้เป็นกรณีศึกษาในการเรียนรู้วิธีการควบคุมก็ยงัไดรั้บ
ความนิยมและมีการท าวิจยักนัมากในช่วงเวลาท่ีผา่นมา พ าห น ะ แ บ บ
สองลอ้เม่ือพิจารณาในแง่ของการใช้งานแลว้มีขอ้ดีคือมีขนาดเล็กเพราะมี

เพียงสองล้อท าให้โครงสร้างโดยรวมเล็กลงเม่ือเทียบกบัพาหนะท่ีมีส่ีล้อ   
อีกทั้งพาหนะแบบสองลอ้มีความสามารถในการเล้ียวในบริเวณแคบไดท้  า
ให้มีความคล่องตวัในการใช้งานเหมาะกบัพ้ืนท่ีบริเวณท่ีมีผูค้นเดินไปมา
หรือพ้ืนท่ีท่ีไม่ได้กวา้งขวางอย่างเช่น โกดังสินคา้หรือห้างสรรพสินค้า 
เป็นตน้    ยานพาหนะแบบสองลอ้ในมุมมองของวิศวกรระบบควบคุมถือ
ว่าเป็นระบบท่ีไม่มีเสถียรภาพ    ขณะท างานจะต้องมีการควบคุมจึงจะ
สามารถทรงตวัไดแ้ละมีคุณลกัษณะทางพลศาสตร์ของระบบท่ีไม่เป็นเชิง
เส้น [2]   ดงันั้นการออกแบบตวัควบคุมจะมีความซับซ้อนพอสมควรใน
กรณีใช้ตวัควบคุมแบบไม่เป็นเชิงเส้น    ในงานวิจยั [3] ได้มีการใช้ตวั
ควบคุมแบบฟัซซ่ีลอจิกท างานร่วมกับตัวควบคุมแบบพีไอดีเพ่ือการ
ควบคุมการทรงตวัของยานพาหนะแบบสองลอ้และในงานวิจยั [4] ก็ใช้
โครงข่ายประสาทเทียมและฟัซซีลอจิกท างานร่วมกนัเพ่ือควบคุมการทรง
ตวัของยานพาหนะแบบสองลอ้ อย่างไรก็ ดี ในบางงาน วิจัยก็ มี ก าร
ออกแบบระบบควบคุมโดยท าให้สมการทางพลศาสตร์ของระบบพาหนะ
สองลอ้อยูใ่นรูปท่ีเป็นเชิงเส้นก่อนดว้ยการประมาณให้มีจุดท างานแคบๆ
รอบบริเวณสภาวะท่ีก าหนด     ท  าให้สามารถใช้ทฤษฎีการควบคุมแบบ
เชิงเส้นเพ่ือออกแบบตวัควบคุมการทรงตวัของพาหนะแบบสองล้อได้   
อยา่งเช่นงานวิจยั [5] ใช้วิธีการท าให้ระบบเป็นเชิงเส้นก่อนแลว้ใช้วิธีการ
ควบคุมแบบป้อนกลับสถานะในการควบคุมยานพาหนะแบบสองล้อ    
ส าหรับบทความน้ีจะใชแ้นวทางของการประมาณค่าฟังกช์นัถ่ายโอนของ
ระบบด้วยสมการแบบเชิงเส้นและมีขอบเขตการท างานช่วงแคบๆก่อน
แลว้จึงน าฟังก์ชันถ่ายโอนท่ีไดไ้ปท าการออกแบบตวัควบคุมเพ่ือควบคุม
การทรงตวัและการเคล่ือนท่ีของพาหนะแบบสองล้อโดยการควบคุมจะ
เป็นแบบคาสเคดท่ีมีลูปการควบคุมสองลูปดว้ยกนั 

2. โครงสร้างระบบทีน่ าเสนอ 
ระบบท่ีน าเสนอมีโครงสร้างฮาร์ดแวร์ดังในรูปท่ี 1 ซ่ึงใช้มอเตอร์

ไฟฟ้ากระแสตรงในการขบัเคล่ือน   โดยมอเตอร์สองตวัจะถูกติดตั้งท่ีล้อ
ดา้นซา้ยและลอ้ดา้นขวาของตวัยานพาหนะ มอเตอร์ทั้งสองตวัมีเอนโคด
เดอร์ติดตั้งอยู่เพ่ือใช้ในการวดัค่าต  าแหน่งของมอเตอร์และค่าต  าแหน่งน้ี
ถูกน าไปใช้เพ่ือค  านวณความเร็วรอบในการหมุนของแต่ละล้อว่ามี
ความเร็วเท่าใด   โดยตวัประมวลผลจะเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
เบอร์ STM32F407VG ท่ี เป็นสถาปัตยกรรมแบบ ARM CortexTM-M4
ส าหรับเซ็นเซอร์ท่ีใช้วดัค่ามุมเอียงของพาหนะแบบสองล้อจะใช้ IMU 
(Inertial Measurement Unit) ซ่ึงให้ค่ามุมในทั้งสามแกนแต่ท่ีใชง้านมีเพียง    
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                       รูปท่ี 1 โครงสร้างทางฮาร์ดแวร์ของระบบท่ีสร้างข้ึน                                                รูปท่ี 2 ตน้แบบพาหนะแบบสองลอ้ท่ีสร้างข้ึน  

 
รูปท่ี 3 บล็อกไดอะแกรมของระบบโดยมีเอาตพ์ตุคือมุมของตวัรถเทียบกบัแนวด่ิงท่ีตั้งฉากกบัพ้ืนและอินพตุคือแรงดนัท่ีป้อนให้มอเตอร์ 
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ค่ามุมในแนวแกนท่ีตั้งฉากกบัพ้ืนซ่ึงบอกว่าตวัรถเอียงไปเป็นมุมเท่าใด  
ส่วนโพเทนชิโอมิเตอร์ถูกใช้เพ่ือตรวจจบัว่าผูข้บัข่ีนั้นตอ้งการเล้ียวตวัรถ
ไปทางซ้ายห รือขวาโดยการโยกท่ีคันบังคับของตัวรถแล้วค่าความ
ต้านทานของโพเทนชิโอมิเตอร์จะเปล่ียนไปตามมุมของคันบังคับ  
ในรูปท่ี 2 แสดงตน้แบบของพาหนะสองลอ้ท่ีสร้างข้ึน 

3. แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบและการควบคุม 
งานวิจัย [6] ได้แสดงการเขียนสมการทางพลศาสตร์ของระบบ

พาหนะสองล้อโดยแบ่งออกเป็นสามส่วนคือ ส่วนท่ีหน่ึงสมการในส่วน
ความเร็วเชิงมุมของมอเตอร์ไฟฟ้าและแรงดนัท่ีป้อนให้กบัมอเตอร์  ส่วน
ท่ีสองเป็นแรงท่ีเกิดข้ึนท่ีลอ้ทั้งสองของพาหนะและสามเป็นสมการส่วน
ของตวัรถซ่ึงจะมีผลต่อแรงท่ีเกิดข้ึนท่ีลอ้ของพาหนะ      ซ่ึงในงานวิจยั [6] 
ไดเ้ขียนสมการอธิบายระบบในรูปแบบของสมการสถานะ   อยา่งไรก็ตาม
ในบทความน้ีได้น าสมการดังกล่าวเขียนเป็นไดอะแกรมและยุบรวม
บางส่วนให้ดูง่ายข้ึนดังรูปท่ี 3 โดยในกรอบเส้นประ G1 และG2  คือ

ฟังก์ชนัถ่ายโอนของส่วนมอเตอร์และส่วนของอินเวอทเพนดูลมั(พ้ืนรถ
และคนเสมือนแท่งโลหะในลูกตุม้กลบัหัว) ส่วน G3 คือฟังก์ชนัท่ีอธิบาย
ถึงโหลดของมอเตอร์ท่ีข้ึนกับความเร็วเชิงเส้นของยานพาหนะและ
ความเร็วเชิงมุมของส่วนท่ีถือวา่เป็นอินเวอทเพนดูลมั   แต่อยา่งไรก็ตาม
เพ่ือให้ระบบดูง่ายข้ึนโดยให้เสมือนหน่ึงว่า G3 เป็นส่วนของส่ิงรบกวน
ระบบดงันั้นผลของเทอมน้ีแมจ้ะมีอยูแ่ต่จะถูกแก้ไขด้วยตวัควบคุมแบบ
ป้อนกลับและผลท่ีได้ก็คือท าให้ออกแบบตัวควบคุมได้ง่ายข้ึนและมี
ฟังก์ชันถ่ายโอนของมุมเอียงของตวัรถต่อความเร็วเชิงมุมของมอเตอร์ดงั
สมการท่ี (1)      โดยท่ี 

AI คือโมเมนตค์วามเฉ่ือยรวมของมอเตอร์และลอ้, 

fk คือค่าสัมประสิทธ์ิความเสียดทานของมอเตอร์, 
mk คือค่าคงท่ีแรงบิด

ของมอเตอร์, 
ek คือค่าคงท่ีของแรงดนัไฟฟ้ายอ้นกลบัของมอเตอร์, 

wM

คือมวลของลอ้และโรเตอร์มอเตอร์, 
pM คือมวลของตวัรถไม่รวมลอ้, r  

คือรัศมีของล้อ, l  คือจุดศูนยก์ลางมวลของตวัรถ,
pI คือโมเมนต์ความ

เฉ่ื อยของตัวรถและ g คื อความ เร่ง เน่ื อ งจากแรงโน้ ม ถ่ วงโล ก  
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รูปท่ี 4 ไดอะแกรมการควบคุมพาหนะแบบสองลอ้ท่ีน าเสนอ 

การหาค่าฟังก์ชันถ่ายโอนในส่วนของมอเตอร์จะหาด้วยการ
ทดสอบระบบวงเปิดโดยการป้อนแรงดนัให้มอเตอร์ท่ีติดตั้งท่ีตวัรถแลว้
วดัค่าผลตอบสนองเพ่ือประมาณค่าฟังกช์นัถ่ายโอน   ซ่ึงลอ้ดา้นซา้ยและ
ดา้นขวาของตวัรถจะมีฟังก์ชนัถ่ายโอนท่ีต่างกนับา้งแต่ไม่มากนักโดย
ฟังก์ชันถ่ายโอนของมอเตอร์ล้อด้านซ้ายและล้อด้านขวาของพาหนะ
แบบสองลอ้แสดงดงัสมการท่ี (2) และ (3) ตามล าดบั    ส่วนฟังกช์นัถ่าย
โอนท่ีเป็นค่ามุมเอียงของตัวรถต่อความเร็วเชิงมุมในการหมุนของ
มอเตอร์แสดงดงัสมการท่ี (4)       
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ส าหรับวิธีการควบคุมในบทความจะเป็นการควบคุมแบบคาสเคด
โดยลูปนอกเป็นการควบคุมความเอียงของตัวพาหนะและสัญญาณ
ควบคุมท่ีได้จากส่วนน้ีถูกใช้เป็นค าสั่งท่ีเป็นค่าความเร็วเชิงมุมของ
มอเตอร์แต่ละตวั     รูปท่ี 4 เป็นบล็อกไดอะแกรมการควบคุมส าหรับ
พาหนะแบบสองลอ้ท่ีน าเสนอ       จากฟังกช์นัถ่ายโอนสมการท่ี (2)-(4) 
ถูกน าไปใช้ในการออกแบบตัวควบคุมด้วยวิธีเส้นทางเดินรากบน
ระนาบ s   ซ่ึงไดส้มการตวัควบคุมความเร็วเชิงมุมของมอเตอร์ล้อซ้าย, 
ตวัควบคุมความเร็วมอเตอร์ลอ้ขวาและตวัควบคุมความเอียงของตวัรถ
แสดงดงัสมการท่ี (5)-(7) ตามล าดบั      อยา่งไรก็ตามสมการท่ี (5) – (7) 
จะตอ้งถูกน าไปแปลงและประมวลผลบนไมโครคอนโทรลเลอร์โดยมี
อัตราการสุ่มสัญญาณเพ่ือค านวณสัญญาณควบคุมอยู่ท่ี  40 Hz หรือ
คาบเวลาในการสุ่มคือ 25 ms 

 
รูปท่ี 5 ผลการจ าลองและผลทดสอบการควบคุมของมอเตอร์ลอ้ดา้นซ้าย 

 
รูปท่ี 6 ผลการจ าลองและผลทดสอบการควบคุมของมอเตอร์ลอ้ดา้นขวา 

4. ผลการทดสอบการท างานของระบบ 
4.1 การทดสอบลูปการควบคุมความเร็วเชิงมุมของมอเตอร์ 

ก่อนอ่ืนจะท าการทดสอบการควบคุมความเร็วเชิงมุมของ
ม อ เต อ ร์ ทั้ ง ส อ งล้ อ ก่ อ น โ ด ย ก าร วัด ผ ล ต อ บ ส น อ งจ ะ ใ ช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีเป็นตวัควบคุมน้ีส่งค่าความเร็วเชิงมุมท่ีวดัได้
ผ่าน ช่องการส่ือสารแบบบลูทู ธ เพ่ื อบัน ทึกข้อมู ลลงบน เค ร่ือง
คอมพิวเตอร์และน าขอ้มูลท่ีไดน้ั้นมาแสดงผล      ในรูปท่ี 5 และรูปท่ี 6 
เป็นผลการทดสอบการควบคุมความเร็วเชิงมุมของมอเตอร์ท่ีลอ้ดา้นซา้ย 
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รูปท่ี 7 ผลการควบคุมพาหนะแบบสองลอ้ขณะไม่มีคนยนืบนตวัรถ 

 
รูปท่ี 8 ผลการควบคุมพาหนะแบบสองลอ้ขณะมีคนยนืบนตวัรถ 

และมอเตอร์ท่ีล้อด้านขวาเม่ือค่าค  าสั่งความเร็วคือ 200 เรเดียน/วินาที 
นอกจากนั้นในรูปน้ียงัมีผลตอบสนองการควบคุมท่ีได้จากการน าค่า
ฟังก์ชันถ่ายโอนของระบบและตวัควบคุมท่ีออกแบบไปท าการจ าลอง
บนโปรแกรม MATLAB อีกดว้ย ซ่ึ งจากทั้ งรูป ท่ี  5 และรูป ท่ี  6 นั้ น
พบวา่แมผ้ลตอบสนองจะแตกต่างกนัอยูบ่า้งระหว่างผลการควบคุมจริง
ท่ีเป็นเส้นประและผลการจ าลองแต่ช่วงเวลาเขา้ท่ี (Settling time) นั้นถือ
ไดว้า่มีค่าเท่ากนัทั้งกรณีการจ าลองและผลการควบคุมระบบจริง 

4.2 ผลการควบคุมการทรงตวัของพาหนะแบบสองล้อ 

หัวขอ้น้ีเป็นการทดสอบการทรงตวัของพาหนะแบบสองลอ้โดยค่า
มุมเอียงของตวัรถและค่าสัญญาณควบคุมของตวัควบคุมลูปนอกจะถูก
ส่งมาเก็บบนัทึกท่ีคอมพิวเตอร์แลว้น ามาพล๊อตกราฟในภายหลงั   โดย
สัญญาณควบคุมถูกลดขนาด 10 เท่าก่อนเพ่ือดูในกราฟเดียวกนัง่ายข้ึน     
ในรูปท่ี 7 เป็นการทดสอบการควบคุมขณะท่ีไม่มีคนอยู่บนตวัรถโดย
จากกราฟผลตอบสนองพบว่าค่าผิดพลาดจะอยู่ในขอบเขตไม่เกิน 0.4 
องศา (ค าสัง่คือ 0 องศา) ส่วนรูปท่ี 8 เป็นผลทดสอบขณะมีคนยนืบนตวั
รถและรูปท่ี 9 เป็นกรณีมีคนยนืและเคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้ 

5. สรุปผลการทดสอบระบบ 

จากผลการทดสอบในเบ้ืองตน้พบว่าแนวคิดการน าระบบท่ีไม่เป็น
เชิงเส้นและไม่มีเสถียรภาพอย่างพาหนะแบบสองล้อมาท าให้เป็นเชิง
เส้นก่อนแลว้จึงใชท้ฤษฏีการควบคุมแบบดั้งเดิมเพ่ือออกแบบตวัควบคุม 

 
             รูปท่ี 9 ผลการควบคุมพาหนะแบบสองลอ้ขณะมีคนขบั 
                        และมีการเคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้ 

ดว้ยวิธีการเส้นทางเดินรากก็สามารถท าให้ผลการท างานของระบบอยู่
ในสภาวะท่ีมีเสถียรภาพได้โดยมีค่าผิดพลาดในการควบคุมการทรงตวั
ไม่เกิน 0.4 องศา 

กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคุณคุณวรุตม์ โพธิพนัธ์ุและคุณวรรณพรรธน์ รอดอภิวงษ ์

กบัการประกอบเคร่ืองตน้แบบและการเก็บผลการทดสอบระบบควบคุม 
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บทคดัย่อ 
ปัญหาของการจัดสรรภาระงานเข้าสู่กระบวนการท างาน น้ันนับว่า

เป็นปัญหาท่ีมีความส าคัญต่อภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ง ฯลฯ และยัง
เป็นปัญหาท่ีได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเน่ืองในด้านการหาค่าท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด (Optimization) ซ่ึงบทความนีผู้้ วิจัยได้ท าศึกษาและพัฒนาอัลกอรึทึม
โดยใช้หลักการ Optimal Coalition Structure (OCS) เพ่ือใช้ในการแก้ไข
ปัญหาการจัดล าดับภาระงาน โดยการหาค่าระยะเวลาในการท างานของ
กลุ่มภาระงานท่ีมีผลรวมของเวลาในการท างานน้อยท่ีสุด โดยมีหลักใน
การจัดกลุ่มภาระงานซ่ึงก่อเกิดกระบวนท างานท่ีมีการประมวลผลได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

Abstract 
Optimizing queues in dynamic environment has always been an 

important issue in real world processes. This research applies a concept 
of Optimal Coalition Structure in multi-agent system to solve such as 
problem. As a result, the average time for waiting in the queue is 
shorter. 

Keywords: Optimal Coalition Structure, Optimization Process, 
Simulating Process, Task Allocation 

1. บทน า 
ปัจจุบนันบัวา่ปัญหาและอุปสรรคในการท างานส านกังานหรือปัญหา

ดา้นการผลิตต่างๆนั้นมาจากหลายสาเหตุ แต่ปัจจยัท่ีส าคญัคือปัญหาดา้น
ทรัพยากรมนุษย ์และปัญหาด้านทรัพยากรระบบงาน ผูบ้ริหารจะต้อง
ศึกษาวิเคราะห์แต่ละปัญหาเพ่ือหาทางปรับปรุงอยูต่ลอดเวลา เพ่ือให้เกิด
คุณภาพงานท่ีดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายตาม
วตัถุประสงคข์ององคก์ร  

ซ่ึงจากปัญหาและอุปสรรคของการจดัการกระบวนการท างานและ
กระบวนการจดัสรรงานนั้น จะมีส่ิงท่ีเรียกว่ากระบวนการท างานซ่ึงในแต่
ละองคก์รอาจมีความแตกต่างกนัในรูปแบบต่างๆ แต่จะมีส่ิงท่ีเหมือนกนั
คือการไหลของงาน เช่น โรงงานอุตสาหกรรมมีกระบวนการวางแผนการ
ผลิตและกระบวนการผลิตของตวัเอง ซ่ึงในบางอุตสาหกรรมอาจจะยงัไม่
มีการจดัการกระบวนการท่ีดี ส่งผลให้กระบวนการผลิตภายในล่าช้าและ
ผลิตไม่ได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้าจส่งผลกระทบในหลายๆด้านทั้ง

กับตัวโรงงานเองและประเทศอาจสูญเสียรายได้ในส่วนน้ีไป ดังนั้ น
โรงงานอุตสาหกรรมจึงจ าเป็นตอ้งมีการจดัการการวางแผนการผลิตและ
กระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต 

ซ่ึงในงานวิจยัน้ีเน้นในเร่ืองการออกแบบและพฒันาอลักอริทึมท่ีใช้
ในการจัดสรรภาระงานโดยใช้หลักโครงสร้างการรวมกลุ่มท่ีดีท่ีสุด 
Optimal Coalition Structure (OCS) และประยคุตเ์อากระบวนการท างาน
ต่างๆมาวิเคราะห์ เ พ่ือจ าลองการไหลของภาระงาน เ พ่ือช่วยเ พ่ิม
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการผลิต การขนส่ง ฯลฯ และยงั
สามารถประยกุตใ์ชก้บัการจ าลองการไหลของภาระงานต่างๆได ้

2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1 เอเจนต์  

ในความหมายทางด้านคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (Computer 
AI) เอเจนต(์Agent)  หรือแปลไทยค าวา่ตวัแทน คือ [1] ระบบคอมพิวเตอร์
ท่ีมีความสามารถในการกระท าบางส่ิงบางอย่างได้อย่างอิสระได้ด้วย
ตวัเอง ในนามของเจ้าหรือผูใ้ช้ ซ่ึงเอเจนต์สามารถคิดวางแผนในการ
กระท าของตวัเองได ้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

2.2 ระบบมลัตเิอเจนต์ 
 ใน [2-4] ระบบมลัติเอเจนต์ หมายถึง ระบบท่ีประกอบด้วยเอเจนต์
จ  านวนหน่ึง ท่ีมีการปฏิสัมพนัธ์ต่อกันและสามารถท างานตามค าสั่งท่ี
ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือตอบโจทย์ของผู ้ใช้งาน 
ลกัษณะของเอเจนตมี์อยูส่ามอยา่ง 1. Cooperate คือ การท างานร่วมกนั 2. 
Coordinate คือ การท างานประสานกนั 3. Negotiate คือ การต่อรองกนั  

2.3 ทฤษฎเีกม 
 ทฤษฎีเกม (Game theory) เป็นการศึกษา เพ่ือท าความเขา้ใจว่า ใน
ระหวา่ง Decision-makers จ านวนหน่ึง ซ่ึงการตดัสินใจจะมีผลกระทบต่อ
กนั ใครจะตดัสินใจอยา่งไร แต่ละผลท่ีจะเกิดข้ึนเป็นอยา่งไร ท่ีมาของของ
ทฤษฎีเกมเกิดจากนักคณิตศาสตร์ จอห์น ฟอน นอยมนัน์ (John von 
Neumann) เป็นนักคณิตศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงมาก เป็นคนท่ีคิด Agitate 
memory ท่ีอยูใ่นคอมพิวเตอร์ในยคุปัจจุบนั ทฤษฎีเกมสามารถแบ่งออกได้
เป็นสองอยา่ง คือ Non-cooperative game คือ เกมท่ีมนัไม่มีความร่วมมือ 
กติกาก าหนดให้ผูเ้ล่นไม่สามารถพูดคุยกนัได้ ติดต่อกนัได้ คือต่างคนก็
ต่างตดัสินใจไปแล้วก็ดูว่าจะเกิดผลอะไรข้ึนมาเท่านั้นเอง Cooperative 
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game คือ เกมท่ีผู ้เ ล่นมีความร่วมมือกัน ผู ้เ ล่นสามารถท่ีจะพูดคุย 
แลกเปล่ียนการตดัสินใจกนัได ้หรือการเจรจาตกลงกนัได[้5] 

2.4 หลกัการรวมกลุ่มทีด่ทีีสุ่ด 
 การรวมกลุ่ม (Coalition formation) เป็นหน่ึงในหัวขอ้ท่ีส าคญัของ
ระบบมลัติเอเจนตซ่ึ์งเป็นกระบวนการในการเอาแต่ละเอเจนตม์ารวมกนั
ซ่ึงมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1.  Coalitions in Cooperative [1] รูปแบบโครงสร้างการรวมกลุ่ม
สามารถเขียนไดโ้ดยรูปแบบต่อไปน้ี 

                      
                               

 

 N คือเซตของผูเ้ล่นซ่ึงกลุ่ม S เป็นสบัเซตของ N 
   {          } 
                   

                           
                        

 

 โครงสร้างของการรวมกลุ่มก าหนดให ้CS คือ เซตของกลุ่ม S 

2.5 OPTIMAL COALITION STRUCTURE(OCS) 
 Optimal Coalition Structure [1] คือ โครงสร้างการรวมกลุ่มท่ีดีท่ีสุด 
โดยเขียนในรูปแบบดงัต่อไปน้ีอนัดบัแรกมีจ านวนของผูเ้ล่น (Agents) ซ่ึง
เขียนในรูปแบบของเซตไดด้งัน้ี ตวัอยา่งเช่น N = {1, 2, 3, 4} หลงัจากนั้น
ท าการหาโครงสร้างกลุ่มโดยใช้หลกัของการแบ่งเซตเช่น S = {{1}, {2}, 
{3}, {4}, {2, 1}, {3, 1}, {3, 2}, {4, 1}, {4, 2}, {4, 3}, {3, 2, 1}, {4, 2, 
1}, {4, 3, 1}, {4, 3, 2}, {4, 3, 2, 1}} จ านวนการเกิดกลุ่มค านวนไดโ้ดยใช้
สูตรทางคณิตศาสตร์ 2n-1 ซ่ึงในแต่ละโครงสร้างกลุ่มจะมีมูลค่าของกลุ่ม
โดยก าหนด V(S) จากนั้นหาโครงสร้างการรวมกลุ่ม (Coalition Structure) 
โดย CS = {S1, S2, S3, … ,Sm} ซ่ึงโครงสร้างของการรวมกลุ่มก าหนดให้ CS 
คือเซตของกลุ่ม S และการหาโครงสร้างการรวมกลุ่มท่ีดีท่ีสุดหาไดด้งัน้ี 

  (  )   ∑      ( ) 

                  (  ) 

 

 ค่าของกลุ่มท่ีดีท่ีสุดหาไดจ้ากผลรวมของกลุ่มท่ีมีค่าน้อยท่ีสุด ตามอ-
กรูเมนตท่ี์ก าหนดข้ึนมาหรืออาจจะเป็นค่ามากทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ
และการน าไปใช ้

3. งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 Sen et. al. [6] ไดเ้สนออลักอริทึมในการคน้หาโดยอยูบ่นพ้ืนฐานของ
เจนเนอร์ติคอลักอริทึม (Oder-Based Genetic Algorithm (OBGA)) และยงั
ได้ประยุกต์เอาหลกัโครงสร้างการรวมกลุ่มท่ีดีท่ีสุดท่ีอยู่ในลกัษณะของ
ฟังก์ชนัเกมส์ (Optimal Coalition Structure in Characteristic Function 
Games (CFGs)) [7, 8] มาใช้ในการคน้หาและไดจ้  าลองภาระงานข้ึนมา
โดยจ าลองให้เห็นถึงการจดัสรรภาระงาน โดยใชห้ลกัทฤษฏีคิว 

Sandholm et. al. [7] ไดเ้สนอถึงการเจนเนอร์เรทโครงสร้างการ
รวมกลุ่มท่ีดีท่ีสุด โดยไดเ้นน้ในเร่ืองของการคน้หาโครงสร้างของกลุ่มท่ีดี
ท่ีสุดในกลุ่มท่ีมีขนาดใหญ่ ได้คน้หาโครงสร้างท่ีดีท่ีสุดได้อย่างรวดเร็ว 
โดยได้วางการท างานไว ้3 ขั้นตอน ล าดับท่ี 1 ท าการหาขนาดของ
โครงสร้างของกลุ่มท่ีเกิดข้ึน ล าดบัท่ี 2 ท าการหาค่าของโครงสร้างกลุ่มท่ีดี
ท่ีสุดในแต่ละโครงสร้าง และล าดบัท่ี 3 หารค่าของกลุ่มเพ่ือแกปั้ญหาใน

การเจนเนอร์เรทกลุ่มในหมู่เอเจนต ์ได้บอกถึงการคน้หาโครงสร้างกลุ่ม
กรณีท่ีแยท่ี่สุดในการคน้หากลุ่มทั้งขอบบนและขอบล่างของการคน้หา 

4. วธีิด าเนินการวจิยั 
 วิธีด าเนินการวิจยัออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ โมเดลปัญหาและการพฒันา
อลักอริทึม และการทดสอบและวดัประสิทธิภาพ 

4.1 โมเดลปัญหาและการพฒันาอลักอริทมึ 
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รูปที่ 1 โครงสร้างการไหลของภาระงาน 

 จากรูปท่ี 1 โครงสร้างการไหลของภาระงาน จะจ าลองการไหลของ
ภาระงานจากเร่ิมตน้จนจบกระบวนการเร่ิมตน้การสร้างขอ้มูลภาระงาน
ชนิดต่างๆ งานแต่ละชนิดจะประกอบด้วยช้ินงาน (id ของภาระงาน) 
จากนั้นงานจะถูกน าเขา้สู่ตวักระจายภาระงานเพ่ือค านวณหาค่าเวลาของ
คิวในเคร่ืองจกัรท่ีนอ้ยท่ีสุดในตวักระจายภาระงานจะมีฐานขอ้มูลเพ่ือเก็บ
บนัทึกค่าเวลา ชนิดงาน ช้ินงาน เป็นต้น เม่ือได้ค่าของเวลาของคิวท่ีใช้
เวลาในการประมวลผลน้อยท่ีสุดแล้วภาระงานจะถูกน าเข้าสู่คิวของ
เคร่ืองจกัรนั้นเช่นเดียวกนัเคร่ืองจกัรท่ีประจ าอยู ่และเม่ือภาระงานท างาน
ในเคร่ืองจกัรจนเสร็จเรียบร้อยแล้วงานจะถูกน าเขา้สู่สถานะรอจ่ายงาน 
และรอเขา้สู่แผนกต่อๆไป 
 จากตาราง 1 เขียนในรูปแบบเซตดงัต่อไปน้ี T = { t1, t2,…,to } แทน
เซตชนิดของงานท่ีเขา้มาท างานในกระบวนการต่างๆท่ีอยูใ่นระบบ  D = { 
d1, d2,…,dm } แทนเซตของตวักระจายซ่ึงตวักระจายมีหน้าท่ีน างานท่ีถูก
น าเขา้มาในตวักระจายต่างๆท่ีอยูใ่นแต่ละแผนกมีหน้าท่ีตดัสินใจว่าจะน า
งานเขา้ไปท่ีคิวใด M = { m1, m2,…,mi } แทนเซตของแผนกและ N = { n1, 
n2,…,nj } แทนเซตของเคร่ืองจกัรท่ีประจ าอยูแ่ต่ละแผนก ซ่ึงในภาพรวม
ของระบบงานนั้นเขียนไดใ้นรูปแบบดงัต่อไปน้ี 

                 
                 

   
                

 

โดยท่ี 
     {

     
     

 

โมเดลที่ 1โมเดลเอเจนต ์
 จากโมเดลท่ี 1 โมเดลเอเจนต ์ต่างๆขา้งตน้นั้นเขียนในรูปแบบตวัแปล 
ai,j จะแทนเอเจนตใ์นแผนกต่างๆ เช่น a1,1 นั้นก็คือเอเจนตท่ี์ 1 ของแผนกท่ี 
1,  a2,2 นั้นก็คือเอเจนตท่ี์ 2 ของแผนกท่ี 2 เป็นตน้ และโมเดลของเอเจนต์
พบว่าในแผนกต่างๆนั้ นจะมีคนท่ีท าหน้าท่ีน าภาระงานเข้ามาท าใน
เคร่ืองจกัรเป็นคนคอยควบคุมการท างานของเคร่ืองจกัรและรับภาระงาน
เขา้ หรือส่งออกภาระงานต่างๆ  
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โดยท่ี 
     {

     
     

 

โมเดลที่ 2 โมเดลคิวของภาระงาน 
 จากโมเดลท่ี 2 โมเดลคิวของภาระงาน ในเคร่ืองจกัรในคิว qi,j นั้นจะมี
ภาระงานท่ีรอการเขา้ท างานในเคร่ืองจกัรอยูแ่ละใน qi,j จะมีภาระงานท่ีอยู่
ในคิวต่างๆ ซ่ึงก าหนดไวเ้ป็น p แสดงส่วนประกอบดงัโมเดล 3 โมเดลคิว
ของเคร่ืองจกัร 

|    |  |      |         

โมเดลที่ 3 โมเดลคิวของเคร่ืองจกัร 
 จากโมเดลท่ี 3 จะเห็นวา่ qi,j  จะประกอบดว้ยเซตของ P  และ id  ดงั
ตวัอยา่งโมเดลท่ี 4 

|    |  |(     ) (     )   (     )|        

โมเดลที่ 4 ตวัอยา่งโมเดลคิวของเคร่ืองจกัร 
 จากโมเดลท่ี 4 แสดงภาระงานท่ีอยูใ่น q2,1 ซ่ึงจะประกอบด้วยภาระ
งานต่างๆ มีชนิดและไอดีเป็นตวัก าหนดระยะเวลาเฉล่ียในการเขา้ท างาน
ในเคร่ืองจกัร โดยจะสมัพนัธ์กบัฟังกช์นั ⨏(M,T)  ซ่ึงเป็นฟังกช์นัท่ีท  าหน้าท่ี
บอกเวลาเฉล่ียของเคร่ืองจกัรสามารถท างานกบังานชนิดต่างๆ 

              

โมเดลที่ 5 โมเดลของตวักระจายภาระงาน 
 จากโมเดลท่ี 5 โมเดลตวักระจายภาระงาน จะประจ าอยูใ่นแต่แผนก
ซ่ึงแต่ละแผนกนั้นจะมีจ านวน 1 เคร่ืองเท่านั้น ซ่ึงมีหน้าท่ีรับภาระงานเขา้
มาและตรวจสอบหาค่าผลรวมของเวลาในคิวต่างๆของเคร่ืองจกัรท่ีอยูใ่น
แผนกนั้นๆ เพ่ือน าภาระงานท่ีเขา้มาใหม่กระจายไปสู่คิวท่ีมีค่าผลรวมเวลา
ในกระท างานนอ้ยท่ีสุดตามค่า CS*argmin 
 ในภาพรวมของระบบโมเดลข้างต้นจะมีค่าของเวลาท่ีใช้ในการ
ท างานร่วมกนักบัเคร่ืองจกัรท่ีอยูใ่นแต่ละแผนกซ่ึงเม่ือมีงานท่ีถูกน าเขา้มา
สู่ตวักระจายแล้ว ตวักระจายจะท าการตดัสินใจว่าควรน าเอาภาระงานเขา้
ไปท่ีเคร่ืองจกัรไหน  ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีฟังก์ชนัท่ีท  าการค านวนค่าเวลา
ของคิวท่ีอยูใ่นแต่ละแผนก  สามารถเขียนในรูปแบบของการรวมกลุ่มซ่ึง
จะเอาค่าของเวลาท่ีใช้ในการท างานร่วมกับเคร่ืองจกัรโดยก าหนดให้ 
V( (qi,j)) ซ่ึงเป็นค่าของเวลาท่ีอยใ่นคิว qi,j จะไดค้่าตามท่ีก าหนดไวต้ั้งแต่
ตน้คือ CS*argmin  คือค่าของกลุ่มท่ีใชเ้วลาในการท างานน้อยท่ีสุด ดงันั้น
ภาระงานท่ีถูกน าเขา้มานั้นตวักระจายจะน าภาระงานนั้นส่งเขา้สู่คิวของ
เคร่ืองจกัรท่ีใชเ้วลาในการท างานนอ้ยท่ีสุด สามารถค านวณไดจ้ากสมการ 
1 และ 2 สมการค านวณหาค่าของโครงสร้างภาระงานท่ีดีท่ีสุด 

 (    )   ∑       
           

 1 

         

      (    )  ∑       
           

 

            (    ) 

2 

 
 

ตารางที่  1. ตารางอธิบายตวัแปร 
ตัวแปร ค ำอธิบำย 

| | เซตชนิดของภาระงานท่ีจะน าเข้ามาท างาน โดยท่ี              
  เซตของตัวกระจายภาระงานเข้าสู่เคร่ืองจักรต่างๆซ่ึงมปีระจ าอยู่แต่ละแผนก 
  เซตของขั้นตอน (Step) คือ จ านวนแผนกท้ังหมด โดยท่ี         
  เซตของเคร่ืองจักรท้ังหมดท่ีอยู่ในแผนกน้ันๆ โดยท่ี         

⨏(   ) ฟังก์ชันท่ีท าหน้าท่ีบอกเวลาเฉลีย่ของเคร่ืองจักรสามารถท างานกับงานชนิดต่างๆ 
| | จ านวนของตัวกระจายท่ีอยู่ในแต่ละแผนก 
| | จ านวนของแผนก 
| | จ านวนของเคร่ืองจักรท่ีประจ าอยู่ในแต่แผนก 
  ภาระงานท่ีรอเข้าท างานในเคร่ืองจักร 
|    | เอเจนต์ท่ีท าหน้าท่ีควบคุมเคร่ืองจักรรับส่งภาระงาน 
|    | คิวของงานท่ีอยู่เคร่ืองจักร i, j 
 (    ) ฟังก์ชันหาค่าเวลาจากคิวของเคร่ืองจักร 
   โครงสร้างการรวมกลุ่ม โดยแบ่งตามชนิดของงาน 
 (  ) ค่าของโครงสร้างกลุ่ม 
    โครงสร้างการรวมกลุ่มท่ีดีท่ีสุด 

       ก าหนดค่าผลรวมท่ีได้จาก CS* คือค่าน้อยท่ีสุด 

4.2 ทดสอบและวดัประสิทธิภาพ 
4.2.1 สภาพแวดล้อมในการทดสอบและการต้ังค่า 

การทดสอบไดท้  าการก าหนดค่าของการตั้งค่าในการทดลองผูวิ้จยัได้
จ  าลองขอ้มูลของแผนก (m) จ านวน 5 แผนก เคร่ืองจกัร (n) ท่ีอยูใ่นแต่ละ
แผนกจ านวน 7 เคร่ือง จ านวนชนิดงาน 15 ชนิด ตวัอยา่งในตารางท่ี 2 
ออกแบบการทดสอบ  

ตารางที่ 2. ออกแบบการทดสอบ 
ตัวแปร ก าหนดค่า ค าอธิบาย 
| | 15 ก าหนดให้ชนิดของงาน 
  5 ก าหนดให้ตัวกระจายม ี5 เคร่ือง 
  5 ก าหนดให้แผนกม ี5 แผนก 
  7 ก าหนดให้เคร่ืองจักรท่ีอยู่ในแต่ละแผนกม ี7 เคร่ือง 

4.2.2 การทดสอบทางด้านสถิติเพ่ือวัดประสิทธิภาพ 
 การทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หาค่าความเร็วเฉล่ียเวลาท่ีใช้ใน
การประมวลผลกบัภาระงานชนิดต่างๆของอลักอรึทึมท่ีพฒันาข้ึน และหา
ค่าความเร็วเฉล่ียของภาระงานแต่ละชนิดท่ีจดัสรรเขา้ในแต่ละแผนก 

5. ผลการวจิยัและการอภิปราย 
ในงานวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาอลักอรึทึมในการจดัสรรภาระ

งานโดยใชห้ลกัโครงสร้างการรวมกลุ่มท่ีดีท่ีสุด และท าการทดลองเพ่ือวดั
ประสิทธิภาพของอลักอรึทึมท่ีผูวิ้จยัได้พัฒนาข้ึนทั้งในแง่ของความเร็ว 
ปริมาณ และในดา้นการจดัต าแหน่งของของภาระงานท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

5.1 ค่าความเร็วเฉลีย่ของภาระงานแต่ละชนิดทีจ่ดัสรรเข้าในแต่
ละแผนก 
ตารางที่  3. ผลการทดสอบการจดัสรรภาระงานเขา้สู่แผนกต่างๆคิดเป็นค่า

ความเร็วเฉล่ีย 
ชนิดของภาระ

งาน 
จ านวนภาระงาน ผลรวมของภาระ

งานทั้งหมด
(Process Log) 

ผลรวมของภาระ
งาน 

ค่าเฉล่ียความเร็ว
(Sec) 

1 20 404 100 4.04 
2 25 506 125 4.048 
3 15 298 75 3.9733 
4 35 679 175 3.88 
5 61 1195 305 3.918 
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6 55 1080 275 3.9273 
7 150 2923 750 3.8973 
8 200 3979 1000 3.979 
9 31 652 155 4.2065 

10 99 1910 495 3.8586 
11 56 1080 280 3.8571 
12 99 1922 495 3.8828 
13 96 1859 480 3.8729 
14 50 967 250 3.868 
15 201 3957 1005 3.9373 

AVG 3.943073333 

5.2 ค่าเฉลีย่ความเร็วของเคร่ืองจกัรทีป่ระจ าอยู่ในแต่ละแผนก 
ตารางที่  4. ค่าเวลาเฉล่ียท่ีเคร่ืองจกัรในแผนกท่ี 1 
แผนก เคร่ืองจกัร ค่าเฉล่ีย 

แผ
นก

ที่ 
1 

0 3.76 
1 3.59 
2 3.31 
3 3.30 
4 3.48 
5 3.78 
6 3.59 

SUM 24.82 
AVG 3.55 

ตารางที่  5. ค่าเวลาเฉล่ียท่ีเคร่ืองจกัรในแผนกท่ี 2 
แผนก เคร่ืองจกัร ค่าเฉล่ีย 

แผ
นก

ที่ 
2 

0 4.59 
1 4.75 
2 4.41 
3 4.50 
4 4.57 
5 4.70 
6 4.49 

SUM 32.01 
AVG 4.57 

ตารางที่  6. ค่าเวลาเฉล่ียท่ีเคร่ืองจกัรในแผนกท่ี 3 
แผนก เคร่ืองจกัร ค่าเฉล่ีย 

แผ
นก

ที่ 
3 

0 3.06 
1 3.05 
2 3.09 
3 3.32 
4 2.95 
5 2.96 
6 2.79 

SUM 21.22 
AVG 3.03 

ตารางที่  7. ค่าเวลาเฉล่ียท่ีเคร่ืองจกัรในแผนกท่ี 4 
แผนก เครื่องจักร ค่าเฉลี่ย 

แผ
นก

ที ่
4 

0 4.17 
1 3.87 
2 4.16 
3 4.00 
4 3.99 
5 4.27 
6 3.74 

SUM 28.20 
AVG 4.03 

 
 
 

ตารางที่  8. ค่าเวลาเฉล่ียท่ีเคร่ืองจกัรในแผนกท่ี 5 
แผนก เคร่ืองจกัร ค่าเฉล่ีย 

แผ
นก

ที่ 
5 

0 3.21 
1 3.50 
2 6.43 
3 5.94 
4 5.77 
5 3.03 
6 5.21 

SUM 33.08 
AVG 4.73 

7. สรุปผล 
จากการท่ีผูวิ้จยัได้ทาการศึกษาและพฒันาอลักอริทึมโดยยึดเอาหลกั 

OCS มาใช้ในการแกไ้ขปัญหาการจดัสรรภาระงานเขา้สู่กระบวนการทา
งาน ได้มีการหาโซลูชั่นท่ีดีท่ีสุดจนถึงโซลูชั่นแย่ท่ีสุดท่ีเกิดข้ึนในการ
กระจายภาระงาน เพ่ือท่ีจะทาให้ใช้เวลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าท่ีสุด ทาให้เกิดการ
จดัสรรภาระงานใด้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการดาเนิน
กระบวนการ และในอานาคตผูวิ้จยัจะท าการเปรียบเทียบอลักอริทึมท่ี
พฒันาข้ึนกบัผูวิ้จยัท่านอ่ืน 
8. กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ท่ีไดทุ้นและเคร่ืองมือในการท าวิจยัคร้ังน้ี 
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บทคดัย่อ 
ปัจจุบัน ในประเทศไทยมีการใช้โทรศัพท์เคลื7อนที7อัจฉริยะเพิ7มขึ=น

อย่างมาก และการใช้โทรศัพท์เคลื7อนที7ระหว่างขับขี7ก็เป็นสาเหตุสําคัญ
สาเหตุหนึ7งที7ทาํให้อุบัติเหตุทางรถยนต์เพิ7มสูงขึ=น ผู้พัฒนาจึงได้พัฒนา
แอปพลิเคชันเพื7อป้องกันการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถขึ=น และใช้เทคโนโลยี 
NFC เพื7อป้องกันผู้ใช้ลืมเปิดใช้โปรแกรม โดยผู้ใช้นาํแท็ก NFC ไปติดที7
รถยนต์ เมื7อโทรศัพท์ที7ติดตั=งแอปพลิเคชันนี=อ่านแทก็ กจ็ะทาํการปิดระบบ
การติดต่อกับอินเทอร์เน็ตและปิดเสียงอัตโนมัติ และหากมีสายเข้า แอป
พลิเคชันจะทาํการตัดสายทิ=งและส่งข้อความ SMS ตอบกลับไปตาม
ข้อความที7ผู้ใช้กาํหนด เมื7อผู้ใช้ลงจากรถและแตะโทรศัพท์กับแท็กอีกครั= ง 
แอปพลิเคชันจะตั=งค่าต่างๆของโทรศัพท์กลับเป็นค่าที7 ใช้งานปกติ
อัตโนมัติ จากการทดสอบระบบกับโทรศัพท์ 5 รุ่นพบว่า แอปพลิเคชัน
สามารถอ่านแทก็ NFC และปิดการติดต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ และ
ประสิทธิภาพขึ=นอยู่ กับระยะห่างระหว่างเครื7 องโทรศัพท์กับแท็ก NFC 
และแอปพลิเคชันสามารถตัดสายเรียกเข้าและส่ง SMS กลับไปได้ 100%  

Abstract 
Currently, there is a tremendous increase in smartphone users in 

Thailand. However, using smartphone while driving can increase traffic 
accidents. Therefore, we develop an Android Application using NFC 
technology to prevent smartphone users using their phones while 
driving. The NFC technology is also employed to prevent the users from 
forgetting to activate the program. The users can place an NFC tag 
anywhere in their car. Then the application read the tag, it disables the 
phone’s mobile data connection to the internet and set the phone to 
vibrate silently. Additionally, the application rejects an incoming phone 
call with a predefined SMS. When the users get out of the car, the 
application reads the tag and set the phone to its original state. The 
experimental results show that five Android smart phones can read the 
NFC tag and disconnect the phone with the internet depending on the 
distance between the phone and the tag. Also, the application can 
disconnect the incoming calls, and send the predefined SMS to the caller 
for 100%. 

Keywords: mobile application, driving, disable phone call, traffic 
accidents 

1. บทนํา 
ปัจจุบนั ในประเทศไทยมีการใช้โทรศพัทเ์คลื�อนที�เป็นอยา่งมาก โดยมี

โทรศพัทเ์คลื�อนที�ที�ใชง้านอยูใ่นประเทศไทยจาํนวน 89.98 ลา้นเครื�อง คิด
เป็น 131.84% ของจาํนวนประชากร และมีผูใ้ช้โทรศพัทเ์คลื�อนที�อจัฉริยะ
จาํนวน 31% โดยยอดขายในปี 2556 อยู่ที� 7.5 ล้านเครื� อง จากยอดขาย
ทั�งหมด 16 ลา้นเครื�อง โดยผูใ้ชจ้ะใชโ้ทรศพัทเ์คลื�อนที�อจัฉริยะในการเล่น
อินเทอร์เน็ตสูงที�สุด 47% รองลงมาเป็นการใช้เพื�อรับส่งอีเมล 45% และ
ติดต่อสงัคมออนไลน์  44%[1] 

รายงานความปลอดภยัทางถนนของโลก พ.ศ. 2556 (Global Status 
Report on Road Safety 2013) จากศูนยค์วามร่วมมือแห่งองคก์ารอนามยั
โลก ดา้นการป้องกนัอุบติัเหตุ ไดเ้ปิดเผยสถิติที�น่าตกใจว่า ประเทศไทยมี
ผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนนพุง่สูงขึ�นเป็นอนัดบั 3 ของโลก เสียชีวิตถึง 
38.1 คนต่อประชากร 1 แสนคน รองจากประเทศเกาะนีอูเอและ
สาธารณรัฐโดมินิกนัเท่านั�น [2] นอกจากนี�  เวบ็ไซตศ์ูนยอ์าํนวยการความ
ปลอดภยัทางถนนสรุปขอ้มูลอุบติัเหตุจราจรทางบกประจาํปี 2556 พบว่า 
มีผูเ้สียชีวิตทั�งสิ�น 8,631 ราย [3] และมีผูบ้าดเจบ็ประมาณ 6 แสนราย[2] 

สา เห ตุสําคัญสาเหตุหนึ� งของอุบัติ เหตุทางรถยนต์  คือ การใ ช้
โทรศัพท์ เ ค ลื� อ นที� ข ณะขับ ขี� ร ถ ยน ต์  [6] ยิ� งไ ปก ว่ านั� น  ผู ้ใ ช้
โทรศพัท์เคลื�อนที�อจัฉริยะจาํนวนมากใช้โทรศพัท์เพื�อการติดต่อทั�งทาง
โทรศพัทแ์ละทางสงัคมออนไลน์ที�มีการติดต่อกนัตลอดเวลา ดงันั�นการใช้
โทรศพัทเ์คลื�อนที�อจัฉริยะระหวา่งขบัรถจึงเป็นสาเหตุสาํคญัสาเหตุหนึ� งที�
ทาํให้อุบติัเหตุทางรถยนตเ์พิ�มสูงขึ�น  

ดั ง นั� น  ผู ้ วิ จั ย จึ ง ไ ด้ มี แ น ว คิ ด ที� จ ะ พัฒ น า แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น บ น
โทรศพัทเ์คลื�อนที�อจัฉริยะที�สามารถป้องกนัอุบติัเหตุทางรถยนตด์งักล่าว 
โดยแอปพลิเคชนัจะใช้เทคโนโลยี NFC เพื�อช่วยในการระบุสถานที�ของ
ผูใ้ช้ว่าอยู่ในรถยนต์หรือไม่ และเป็นการป้องกนัการหลงลืมการเปิดใช้
โปรแกรมระหว่างขบัรถ เมื�อแอปพลิเคชนัอ่านแท็ก NFC ที�รถแลว้ แอป
พลิเคชันจะปิดระบบเสียงเตือน เปิดระบบสั�น และปิดการติดต่อกับ
อินเทอร์เน็ต เพื�อป้องกนัผูข้บัขี�เสียสมาธิจากการแจง้เตือนจากเครือข่าย
โทรศพัทแ์ละเครือข่ายสังคมออนไลน์ นอกจากนี�  หากมีการโทรเขา้ แอป
พลิเคชันจะตดัสายโทรเขา้และส่งข้อความ SMS กลับไปยงัผูโ้ทรเข้า
อตัโนมติั ดว้ยขอ้ความที�ผูใ้ชร้ะบุไวล่้วงหนา้ 
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2. งานและทฤษฎทีีCเกีCยวข้อง 
2.1 NFC 

NFC  (Near-Field Communication) [4] เป็นเทคโนโลยีสื�อสารไร้สาย
ระยะสั� นระยะประมาณ 4 ซม. ที�ใช้ได้ดีกับโครงสร้างพื�นฐานแบบไร้
สัมผสั ช่วยสนับสนุนการสื�อสารระหว่างเครื� องมืออิเล็กทรอนิกส์ใน
ระยะใกล ้NFC ถูกพฒันาขึ�นโดย Sony และ NXP โดยใช้คลื�นความถี� 
13.56 MHz. บนพื�นฐานมาตรฐาน ISO 14443 (Philips MIFARE และ 
Sony’s FeliCa) ปัจจุบนับริษทัทั�งสองไดร่้วมมือกบับริษทัผูลิ้ตและพฒันา
โทรศพัทเ์คลื�อนที� จดัตั�งเป็น NFC Forum เพื�อให้เกิดการใชง้านในรูปแบบ
ต่างๆมากขึ� น ในระยะเริ� มแรกมีบริษทัโทรศัพท์มือถือชั�นนําของโลก
ประกาศนาํเทคโนโลยนีี�มาใชก้บัโทรศพัทเ์คลื�อนที� เช่น Nokia, Samsung, 
Motorola เป็นตน้ 

ระบบ NFC เริ�มมีบทบาทเขา้มาในชีวิตประจาํวนัมากมาย เช่น ระบบ
การชาํระเงินออนไลน์ ระบบนามบตัรอจัฉริยะ การลงคะแนนโหวต ดู
รายละเอียดเกี�ยวกบัสถานที�ต่าง ๆ เป็นตน้ ซึ� งในปัจจุบนั มีติดตั�งระบบ
สําหรับอ่านแท็ก NFC ในโทรศพัท์เคลื�อนที�อจัฉริยะอย่างแพร่หลาย 
เพื�อให้สามารถนาํระบบ NFC มาใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดส้ะดวกยิ�งขึ�น เช่น 
การนาํมาใช้ภายในบา้น ที�ทาํงาน การเดินทาง หรือในสถานศึกษา ทาํให้
ผูใ้ชไ้ดรั้บความสะดวกสบาย และความรวดเร็วในการดาํเนินชีวิตยิ�งขึ�น 

2.2 งานทีCเกีCยวข้อง 
มีแอปพลิเคชันบนโทรศพัท์เคลื�อนที�จาํนวนมากที�ทาํหน้าที�ป้องกนั

การใชง้านโทรศพัทข์ณะขบัขี�[5] โดยสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดงันี�  

• แอปพลิเคชันที�เริ� มตน้การทาํงานโดยผูใ้ช้ ได้แก่ Texting While 
Driving,  No Texting While Driving, Drive Safe Text Safe, No 
Texting and Driving ฯลฯ ซึ� งบางโปรแกรมให้เลือกระยะเวลาที�ใช้
ในการขบัขี�เพื�อปิดโปรแกรมอตัโนมติั บางโปรแกรมอ่านออกเสียง
ข้อความที� เข้ามา ซึ� งอาจเป็นการรบกวนการขับขี�ได้ และบาง
โปรแกรมจะให้คะแนนเมื�อผูใ้ช้ประพฤติดี ซึ� งสามารถนาํไปแลก
ของรางวลัได ้

• แอปพลิเคชนัที�เริ�มตน้การทาํงานโดยใช ้GPS ตรวจจบัความเร็วของ
รถ ไดแ้ก่ No Texting While Driving App, Safely Texting, Drive 
Safe (no text and drive), Safe Driver ฯลฯ 

 
อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้า่จะมีแอปพลิเคชนัจาํนวนมากที�สามารถป้องกนั

ผูใ้ชใ้ชง้านโทรศพัทเ์คลื�อนที�ระหวา่งการขบัขี�ได ้แต่การที�ผูใ้ช้ตอ้งเริ�มตน้
การทาํงานของแอปพลิเคชันดว้ยตวัเอง อาจเกิดเหตุการณ์ที�ผูใ้ช้ลืมที�จะ
เริ� มตน้การทาํงานของโปรแกรม ในขณะที�การเริ� มตน้แอปพลิเคชันด้วย
การตรวจจบัความเร็วของรถ ไม่เหมาะแก่การใช้งานในเมืองที�มีปัญหา
การจราจรติดขดัมาก เช่น กรุงเทพมหานคร เนื�องจากเป็นการยากที�จะระบุ
วา่ผูใ้ชข้บัขี�อยูห่รือไม่จากความเร็วของรถโดยตรง 

ดังนั� น ผู ้พ ัฒนาจึงได้มีแนวคิดที�จะพัฒนาระบบแอปพลิเคชันที�
สามารถเริ�มตน้การทาํงานไดอ้ยา่งอตัโนมติัโดยใช้เทคโนโลยี NFC เขา้มา

ช่วย และสามารถตดัการติดต่อกบัผูข้บัขี�ไดท้ั�งทางเครือข่ายโทรศพัทแ์ละ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื�อช่วยให้ผู ้ข ับขี�ได้มีสมาธิกับการขับรถให้
ปลอดภยัที�สุด 

 

3. การออกแบบและพฒันาระบบ 
ระบบที�มีการพฒันาขึ� นประกอบด้วยส่วนหลักที�มีฮาร์ดแวร์และ

ซอฟตแ์วร์ โดยมีรายละเอียดดงันี�  

3.1 ภาพรวมของระบบ 
ระบบที�พฒันาขึ�นมีภาพรวมของระบบดงัรูปที� 1 

 

รูปที� 1 ภาพรวมของระบบ 

 

โทรศพัทเ์คลื�อนที�ที�มีตวัอ่าน NFC จะอ่านแท็ก NFC ที�ติดที�รถของ
ผูใ้ช้ ซึ� งผูใ้ช้สามารถเลือกติดแท็กยงัตาํแหน่งต่าง ๆ ในรถที�ใกล้บริเวณที�
วางโทรศัพท์เคลื�อนที�ที� สุด เช่น บนเข็มขัดนิรภัย หรือ บนเบาะที�นั�ง 
จากนั�น แอปพลิเคชนัจะดาํเนินการ 4 อยา่ง ดงันี�  

1. เปิดการทาํงานของโปรแกรม 

2. ปิดเสียงเรียกเขา้ เปิดระบบสั�นเตือน เพื�อลดการรบกวนจากการ
โทรเขา้หรือการรับขอ้ความ SMS 

3. ปิดการติดต่อกบัเครือข่ายขอ้มูลมือถือ (Mobile Data) และ
เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) เพื�อป้องกันเสียงเตือนจากเครือข่าย
สงัคมออนไลน์มารบกวน 

4. เมื�อมีสายเรียกเข้า แอปพลิเคชันจะตดัสายเรียกเข้าอตัโนมัติ 
พร้อมส่งขอ้ความ SMS ไปยงัเบอร์โทรศพัทที์�โทรเขา้มา  

สาํหรับขอ้ความที�ใช้ในการส่ง SMS ผูใ้ช้สามารถปรับแต่งขอ้ความ 
SMS ที�ใช้ส่งได ้โดยแอปพลิเคชนัจะจดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล SQLite ใน
เครื�องโทรศพัท ์

ขั�นตอนการทาํงานของแอปพลิเคชันสามารถแสดงในแผนภาพซี
เควนซ์ ดงัรูปที�  2 และรูปที� 3 
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รูปที� 2 แผนภาพซีเควนซ์ของการอ่านแทก็ NFC  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที� 3 แผนภาพซีเควนซ์ของการตดัสายโทรเขา้  

 
รูปที� 2 แสดงการทาํงานเมื�อผูใ้ชน้าํโทรศพัทแ์ตะแทก็ NFC แอปพลิเค

ชันจะอ่านข้อมูลในแท็ก จากนั� นนําไปเปรียบเทียบกับข้อมูลแท็กใน
ฐานข้อมูล SQLite ว่าเป็นแท็กที�บันทึกไว้หรือไม่ จากนั� นคลาส 
MainActivity ของแอปพลิเคชันจะปิดเสียงและเปิดระบบสั�น และตัด
ร ะ บ บ ก า ร สื� อ ส า ร ข้อ มู ล ข อ ง โ ท ร ศัพ ท์  ทั� ง จ า ก เ ค รื อ ข่ า ย ข้อ มู ล
โทรศพัทเ์คลื�อนที�(Mobile Data) และเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) 

เมื�อมีสายเรียกเขา้ คลาส MyReceive ของแอปพลิเคชันจะตรวจจบั
สายเรียกเขา้และทาํการตดัสายอตัโนมติั และส่งขอ้ความที�ผูใ้ช้บนัทึกไว้
ล่วงหนา้ผา่น SMS เพื�อแจง้ผูโ้ทรเขา้ให้ทราบวา่ผูใ้ชก้าํลงัขบัขี�รถยนต ์

 
3.2 ซอฟต์แวร์ทีCใช้ในการพฒันา 

ระบบนี�พฒันาโดยใช้ Eclipse ที�มีการติดตั�ง Android SDK & ADT 
ในการพฒันาแอพพลิเคชันบนโทรศพัท์เคลื�อนที�ระบบปฏิบติัการแอน
ดรอยด ์ โดยใชภ้าษา Java และภาษา XML ในการพฒันาแอปพลิเคชนั 

 

3.3 ข้อจาํกดัของระบบ 

1).โปรแกรมนี� ใช้ได้กับโทรศัพท์เคลื�อนที� ที� ติดตั� งระบบปฏิบัติการ 
Android เวอร์ชนั 4.0 ขึ�นไปเท่านั�น 

2).ตอ้งเป็นโทรศพัทเ์คลื�อนที�ที�รองรับระบบ NFC  

 

4. การทดสอบการใช้งาน 

4.1 สภาพแวดล้อมในการทดสอบ 

เราไดท้าํการทดสอบระบบโดยใช้โทรศพัทเ์คลื�อนที�จาํนวน 5 รุ่นจาก 
3 ผูผ้ลิต ไดแ้ก่ Samsung Galaxy S4,  Samsung Galaxy Note2, Samsung 
Galaxy Note3, HTC One และ Sony Xperia Z1 ซึ� งใช้ระบบปฏิบติัการ 
Android version 4.0 ขึ� นไปทั� งหมด โดยทําการทดสอบการปิด
ระบบสื�อสารเมื�ออ่านแทก็ และทดสอบการส่ง SMS เมื�อมีสายเรียกเขา้ 

4.2 ผลการทดสอบระบบเบืTองต้น 

รู ป ที�  4 ( ซ้ า ย ) แ ส ด ง ส่ ว น ติ ด ต่ อ ผู ้ ใ ช้ ข อ ง โ ป ร แ ก ร ม บ น
โทรศพัทเ์คลื�อนที�เมื�อผูใ้ช้แตะโทรศพัทก์บัแท็ก NFC และรูปที� 4 (ขวา) 
แสดงหนา้จอเมนูระบบของโทรศพัท(์แถบดา้นบน)หลงัจากการอ่านแท็ก
แลว้ จะเห็นวา่โทรศพัทถู์กปิดการเชื�อมต่อกบั Wi-Fi, Mobile Data และถูก
ตั�งค่าให้เป็นระบบสั�น ส่วนรูปที� 5 แสดงส่วนติดต่อผูใ้ช้เมื�อผูใ้ช้กาํลัง
แกไ้ขขอ้ความสาํหรับการส่ง SMS เมื�อมีสายเขา้ 

 

รูปที� 4 หนา้จอโปรแกรมบนโทรศพัทเ์คลื�อนที�หลงัจากอ่านแทก็(ซา้ย)และ
การปิดการเชื�อมต่อและตั�งค่าเป็นระบบสั�น(ขวา) 

 

รูปที� 5 หนา้จอแกไ้ขขอ้ความเพื�อส่งเป็น SMS เมื�อมีสายเรียกเขา้ 

NFC tag 
User 

แตะโทรศพัท ์
ส่งขอ้มลูแท็ก 

MainActivity SQLite 

เทียบกบัแท็กใน
ฐานขอ้มลู 

ปิดเสียง เปิดสั�น 
ปิด mobile data  

ปิด Wi-Fi 

ตดัสาย 

Incoming 
Call 

MyReceive 

 

โทรเขา้ 

SMS 
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4.3 ผลการทดสอบและการวจิารณ์ผล 

เมื�อพฒันาระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราได้ทาํการทดสอบระบบกับ
โทรศพัท์เคลื�อนที�ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ทั� ง 5 รุ่น การทดสอบ
แบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ (1) การทดสอบการตั�งค่าต่าง ๆ หลงัจากโทรศพัท์
อ่านแท็ก NFC  โดยมีการเปลี�ยนค่าระยะห่างระหว่างโทรศพัทแ์ละแท็ก 
และ (2) การทดสอบการส่งขอ้ความ SMS เมื�อมีการโทรเขา้  

รูปที� 6 แสดงผลการทดสอบเมื�อโทรศพัทอ่์านแท็ก NFC ที�กาํหนด 
โดยมีการเปลี�ยนระยะห่างระหว่างโทรศพัท์และแท็กระหว่าง 1-4 ซม. 
(โทรศพัทไ์ม่สามารถอ่านแทก็ไดห้ากมีระยะห่างตั�งแต่ 5 ซม.ขึ�นไป) และ
ทาํการทดสอบระยะละ 10 ครั� ง ผลการทดสอบพบว่าเปอร์เซ็นตที์�ระบบ
สามารถอ่านแท็กและตั�งค่าไดส้าํเร็จขึ�นอยูก่บัระยะห่างระหว่างโทรศพัท์
กบัแทก็ โดยโทรศพัทท์ั�ง 5 รุ่นให้ค่าความแม่นยาํในการอ่านแท็กใกลเ้คียง
กนั และ HTC One อ่านค่าแทก็ไดแ้ม่นยาํกวา่เล็กนอ้ยที�ระยะ 2 และ 3 ซม. 

 

 

รูปที� 6 เปอร์เซ็นตก์ารอ่านแทก็และตั�งค่าไดถู้กตอ้ง 

 

 

รูปที� 7 เปอร์เซ็นตก์ารส่ง SMS เมื�อมีสายเรียกเขา้ 

 

รูปที� 7 แสดงผลการทดสอบระบบเมื�อมีสายเรียกเข้า โดยทาํการ
ทดสอบจาํนวน 10 ครั� งกบัโทรศพัท์แต่ละรุ่น จากผลการทดสอบพบว่า 
แอปพลิเคชนัสามารถตดัสายเรียกเขา้และส่ง SMS ตามที�ผูใ้ชต้ ั�งค่าไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 100% ในโทรศพัทท์ั�ง 5 รุ่น  

5. สรุป 
เนื�องจากสาเหตุสาํคญัสาเหตุหนึ� งที�ทาํให้เกิดอุบติัเหตุทางรถยนตคื์อ

การใช้โทรศพัท์เคลื�อนที�อจัฉริยะระหว่างการขบัขี�รถยนต ์ผูพ้ฒันาจึงได้
พฒันาแอปพลิเคชันเพื�อป้องกันการใช้โทรศพัท์ขณะขบัรถขึ�น โดยใช้
เทคโนโลยี NFC  เพื�อป้องการลืมเปิดแอปพลิเคชัน โดยผูใ้ช้นาํแท็ก NFC 

ไปติดที�รถยนต ์เมื�อโทรศพัท์ที�ติดตั�งแอปพลิเคชนันี� อ่านแท็กก็จะทาํการ
ปิดระบบการติดต่อกับอินเทอร์เน็ตและระบบเสียงเรียกเข้าอัตโนมัติ 
นอกจากนี�สายเรียกเขา้ถูกตดัสายทิ�งและแอปพลิเคชนัจะส่งขอ้ความ SMS 

ตอบกลบัไปแทน โดยผูใ้ช้สามารถกาํหนดขอ้ความได้เอง และเมื�อผูใ้ช้
แตะโทรศพัท์กบัแท็กอีกครั� ง โทรศพัท์จะถูกตั�งค่ากลับเป็นค่าที�ใช้งาน
ปกติ จากการทดสอบระบบกบัโทรศพัท ์5 รุ่นพบว่า ความสามารถในการ
อ่านแท็ก NFC และการปิดการเชื�อมต่อกบัอินเทอร์เน็ตขึ�นอยูก่บัระยะห่าง
ระหวา่งโทรศพัทก์บัแทก็ นอกจากนี�  แอปพลิเคชนัยงัสามารถตดัสายเรียก
เขา้และส่ง SMS กลบัไปได ้100% 
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บทคดัย่อ 

บทความนีนาํเสนอวงจรกรองผ่านแถบกว้างโหมดคู่โดยใช้เรโซเน

เตอร์วงแหวนสีเหลียมทีมีการปรับจูนความกว้างแถบผ่านด้วยสตับคู่ ซึง

สร้างโหมดคู่แบบใหม่ด้วยการเจาะร่องรูปสีเหลียมผืนผ้าทีหลังตัวป้อน

อินพุตและตัวป้อนเอาต์พุตและเพิมความคมความถีตัดด้วยการพับร่องรูป

สีเหลียมผืนผ้าให้เป็นลูปซาํ และลดขนาดเรโซเนเตอร์ด้วยวิธีการใส่สตับ

ปลายเปิดอิมพิแดนซ์ตาํทีกึงกลางภายในด้านทังสีของวงแหวนสีเหลียม

ส่งผลให้เกิดค่าการสูญเสียจากการใส่แทรกประมาณ 0.35dB และค่า

สูญเสียย้อนกลับตาํกว่า 12dB ตลอดแถบความถี3.13 GHz ถึง 5GHz และ

เพิมความสามารถการจาํกัดความถีปลอมเทียมนอกช่วงผ่านแถบโดยใช้ตัว

ป้อนแบบอินเตอร์ดิจิตอลร่วมกับสตับเปิดคู่ส่งผลให้ค่าความถีปลอมเทียม

นอกแถบผ่านตาํกว่า13dBได้ถึง30GHz และขนาดของเรโซเนเตอร์ต้นแบบ

ลดลงประมาณ48% 

Abstract 

This paper presents a dual mode wide-band Band-pass filter based 

on the square ring resonator with two tuning stubs used to control pass 

band. To degenerate dual mode with a novel perturbation by using  

rectangular slots at the input and output ports. To increase high 

selectivity signal with Meander loop perturbation rectangular slots in 

which is able to reduce the size resonator. Then put the open-stubs with 

low impedance at the middle within the four sides of the square ring 

resonator. As a result, the value of an insertion loss is 0. 35dB and 

return loss less than 12dB at 3.13GHz to 5GHz frequency band. Can be 

improved the circuit to limited spurious frequencies outside the pass-

band by using the inter-digital coupled with an open stub. Resulting in 

spurious frequencies out side the pass band of less than 13dB up to 

30GHz. And a size of prototype has the reduction about 48%. 

Keywords: square ring resonator,open-stubs with low impedance,dual 

mode wide-band Band-pass filter,Meander loop perturbation rectangular 

slots  

1. บทนํา 

ในปัจจุบันระบบสือสารแถบความกวา้งยิ ง (Ultra Wide Band: UWB) 

[1] ไดรั้บความสนใจนาํมาใชใ้นระบบสือสารไร้สายเช่นระบบเครือข่ายไร้

สายส่วนบุคคล บลูทูธ และระบบเรดา้ เป็นตน้ โดยย่านความถีใชง้านเริมที 

3.1GHz ถึง 10.6GHz ซึงแบ่งเป็นย่านความถีตาํ3.1GHz ถึง 5GHz และย่าน

ความถีสูง 6GHz ถึง  10.6 GHz ตามมาตรฐาน IEEE 802.15.3a ซึงวงจร

กรองผ่านแถบทีมีคุณสมบัติสองโหมด (Dual-mode wideband bandpass 

filter) ไดรั้บความนิยมสูงเพราะเป็นวงจรกรองผ่านแถบมีขนาดกะทัดรัด 

ค่าการใส่แทรกตาํ มีค่าความคมความถีตัดสูงในช่วงความถีตาํและช่วง

ความถีสูงพร้อมทังขจัดความถีปลอมเทียมกวา้งเพือทาํให้ระบบทาํงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ   

โครงสร้างเรโซเนเตอร์วงแหวนสีเหลียม (Square ring resonator) ที

ควบคุมแถบผ่านดว้ยสตบัคู่ภายนอก [2] และกระตุน้ใหเ้กดิสองโหมดด้วย

การใส่สตบัสีเหลียมทีมุม135องศาภายในวงแหวนผลของสองโหมดทาํให้

เก ิดช่วงหยุดแถบความถี2ช่วงบริเวณใกล้เคียงแถบผ่าน  งานวิจัย [3] 

นาํเสนอวิธีการลดสัญญาณรบกวนด้านความถีตาํและความถีสูงด้วยการ

ใส่สตบัแบบลดัวงจรทีตวัป้อนอินพุตและทีตวัป้อนเอาตพุ์ตเปลียนจากต่อ

ตรงเป็นแบบคปัเปิลทาํใหข้จดัสัญญาณปลอมเทียมทีความถีสองเท่าของ

ค่าความถีกลางได้งานวิจัย [4] ทีมผูว้ิจัยได้นาํเสนอวิธีการสร้างโหมดคู่

ดว้ยการเจาะร่องผิวตัวนาํทีตาํแหน่งหลังตัวป้อนอินพุตและเอาต์พุตเป็น

รูปสีเหลียมผืนผ้าด้วยความยาว 8/g   ส่งผลให้เก ิดค่าการสูญเสียใส่

แทรกทีตาํกว่า 0.25 dB และไดค่้าความความชนัความถีตดัทีสูง งานวิจัยที 

[5]-[6] นําเสนอวิธีลดขนาดของวงจรเรโซเนเตอร์ด้วยการใส่สตับ

ปลายเปิดแบบอิมพีแดนซ์ขนัทีมุมทงัสีของวงแหวนส่งผลให้เรโซเนเตอร์

มีขนาดลดตงัแต่ 36% ถึง 48% จากตน้แบบ 

ดงันนังานวิจยันีจึงนาํเสนอการออกแบบและสร้างวงจรกรองผ่านแถบ

กวา้งย่านความถีตาํระบบสือสารแถบความกวา้งยิงแบบสองโหมดโดยใช้

โครงสร้างเรโซเนเตอร์ตน้แบบจากงานวิจยั [3] เพือทาํการศึกษาการสร้าง

ตัว รบ กว นแบ บร่อ งสี เหลียมผืนผ้าพับเ ป็นลูป ซํา(Meander loop 

perturbation rectangular slot) เพือเพิ มความสามารถในการคัดกรอง
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ความถีผ่านโดยเพิมค่าความคมความถีตดัให้กบัวงจรกรองผ่านแถบกวา้ง

และทาํการลดขนาดตวัเรโซเนเตอร์วงแหวนสีเหลียมด้วยวิธีการใส่สตับ

ปลายเปิดอิมพีแดนซ์ตาํเขา้ทีจุดกงึกลางภายในแต่ละดา้นของเรโซเนเตอร์

วงแหวนสีเหลียมและเพือป้องกนัการรบกวนของแรงดันไฟดีซีทีด้าน

ความถีตาํและเพิมความสามารถในการจาํกดัการเกดิสัญญาณทีไม่ต้องการ

ซึงอยู่ภายนอกช่วงแถบผ่านดา้นความถีสูงดว้ยการเปลียนจากตัวป้อนตรง

มาเป็นตัวป้อนแบบอินเตอร์ดิจิตอล (Interdigital Feed) ร่วมกบัการต่อส

ตบัปลายเปิดคู่และชดเชยค่าอิมพีแดนซ์ตัวป้อนโดยการเปลียนปลายตัว

ป้อนเป็นอิมพีแดนซ์แบบขนั 

2. ทฤษฎีและการออกแบบ 

2.1 การออกแบบวงจรกรองแถบกว้างโดยใช้เรโซเนเตอร์วง

แหวนสีเหลียมทีความถี 4.125GHz 

ทางคณะผูว้ิจยัไดอ้อกแบบวงจรกรองหยุดแถบโดยใชเ้รโซเนเตอร์วงแหวน

สีเหลียมทีความถีกลาง 4.125 GHz ดา้นความถีตาํของการสือสารแถบความกวา้ง

ยิง (Ultra Wide Band : UWB ) และเลือกใช้แผ่นวงจรพิมพไ์มโครเวฟของบริษทั 

GIL Technologies รุ่น GML 1000 ซึงมีค่าไดอิเล็กตริกสัมพทัธ์เท่ากบั 3.2 และมีค่า

แทนเจนตก์ารสูญเสีย 0.004 ความหนาของฐานรอง 0.762 มิลลิเมตร ซึงสามารถ

คาํนวณหาขนาดเรโซเนเตอร์วงแหวนสีเหลียมไดจ้ากสมการ 

 

r gl n                                               (1) 

 

เมือ n  คือหมายเลขโหมด และ g ความยาวสายนาํสัญญาณ จากผล

การคาํนวณไดข้นาดโครงสร้างเรโซเนเตอร์ในรูปที 1 (หน่วยเป็นมิลลิเมตร) มีค่า

ดงันี rl = 45.5191, a = 15.03232, 1w = 1.82626, fl 11.3796 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 1 เรโซเนเตอร์วงแหวนสีเหลียมโดยใชต้วัป้อนสัญญาณเชือมต่อตรง

ในลกัษณะตงัฉาก 

2.2 วงจรกรองผ่านแถบกว้างโหมดคู่โดยใช้สตับแบบร่อง

สีเหลียมผืนผ้าพับเป็นลูปซํา 

วงจรกรองผ่านแถบกวา้งโหมดคู่สามารถกาํหนดแบนดว์ิดท์แถบผ่าน

วงจรกรองโดยการควบคุมอิมพีแดนซ์อัตราส่วนอิมพีแดนซ์คาํนวณหา

ความถีตดัสามารถคาํนวณไดจ้าก 
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p เป็นค่าความยาวทางไฟฟ้าทีตาํแหน่งการส่งผ่านศูนย ์(หน่วยเป็น

เรเดียน) โดยใชค่้าความยาวของสตบัปลายเปิดคู่ที g / 4  

ผลการคาํนวณจากสมการที (3) ทาํให้ได้ค่าขนาดสตับปลายเปิดคู่ที

ต่อภายนอกเรโซเนเตอร์เพือควบคุมแบนด์วิดท์แถบผ่านวงจรกรองดัง

แสดงในรูปที 2(ก) (หน่วยเป็นมิลลิเมตร) มีค่าดังนี 2w = 1.82626, 

tl  11.3796. และสามารถกระตุ้นให้เก ิดโหมดคู่และเพิมค่าความคม

ความถีตดัสัญญาณดว้ยการเจาะร่องเป็นรูปสีเหลียมผืนผา้พบัเป็นลูปซําที

หลงัตวัป้อนอินพุตและตวัป้อนเอาตพุ์ต และจาํลองการทาํงานเพือปรับค่าให้

ไดผ้ลตอบสนองในย่านความถีตาํของระบบสือสารแถบความกวา้งยิ งคือ 3.1GHz

ถึง 5GHz โดยโปรแกรมจาํลองคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า IE3D [7] ผลการออกแบบได้

ขนาดโครงสร้างวงจร (ในหน่วยมิลลิเมตร) ดังแสดงในรูปที2 (ก) ดังนี rl = 

60.129, a=15.03232, 1w =1.82626,  fl 10.4315, 2w = 1 . 0,  tl =11.43, 

sl  5.68989 , FM = 0.4และ HM = 0.8 
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(ค) 

รูปที 2 วงจรกรองผ่านแถบความถีกวา้งโดยใชต้วัรบกวนแบบร่องพบัลูปซํา (ก) 

โครงสร้างวงจร (ข) พารามิเตอร์ใช้ศึกษาคุณสมบัติเพือสร้างสตับแบบร่อง  )ค (

ผลเปรียบเทียบระหว่างการใส่สตบักบัไม่ใส่ 

 

ผลจาํลองการทาํงานวงจรแสดงในรูปที2 (ค)ไดแ้บนดว์ิดทช่์วงแถบผ่านอยูที่ 

3.1GHz ถึง 5.2 GHz มีค่าแบนดว์ิดทก์ารแตกตวัจากความถีกลางประมาณ 51 % มี

ค่าสูญเสียยอ้นกลบั (S11) ตาํกว่า 10dB และค่าสูญเสียใส่แทรก (S21) โดยเฉลียอยู่ที 

0.245dB ซึงเกดิการส่งผ่านศูนยค์วามถีแรกอยู่ที   3.0 GHz ส่งผลให้เกดิค่าความ

คมความถีตัดช่วงความถีตาํมีค่าประมาณ 200dB/GHz และการส่งผ่านศูนย์

ตาํแหน่งทีสองอยู่ที 5.4 GHz ส่งผลใหเ้กดิค่าความคมความถีตัดช่วงความถีสูงมี

ค่าประมาณ 175dB/GHz มีแบนด์วิดท์ช่วงหยุดแถบสัญญาณเกดิใกล้ๆกบัช่วง

แถบผ่านทงัสองขา้งเฉลียอยู่ที 300 MHz 
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2.3 การลดขนาดของเรโซเนเตอร์โดยใช้สตับปลายเปิดอิมพิ

แดนซ์ตํา 

เป็นการออกแบบวงจรกรองผ่านแถบโหมดคู่โดยอาศัยการใส่สตับ

ปลายเปิดแบบอิมพีแดนซ์ตาํ( 3Z )เข้าทีกงึกลางภายในของสายนาํสํญญาณ

( 1Z )หรือแต่ละด้านทังสีของวงแหวนสีเหลียมซึงส่งผลโดยตรงต่อการ

เปลียนแปลงค่าความยาวทางไฟฟ้าของเรโซเนเตอร์และทาํใหเ้รโซเนเตอร์มีขนาด

กะทั ดลั ดมากขึ น ผ ลของ การต่ อ สตับ ปล าย เปิ ด อิ มพี แดนซ์ ตํา ที

ค่า 3Z =35.72 , 3 = 19.36 เข้ากบัสายนาํสัญญาณทีค่า 1Z =50 , 

1θ = 90 ส่งผลให้สายนาํสัญญาณ ( 1 1Z ,θ ) มีขนาดลดลงและทาํให้ขนาด

พืนทีของเรโซเนเตอร์ลดลงจาก15 .03232x15.03232 ตารางมิลลิเมตร เป็น 

10.85x10.85 ตารางมิลลิเมตรหรือลดลงจากตน้แบบประมาณ 48% ดงัแสดงในรูป

ที 3(ก) ซึงสามารถคาํนวณหาค่าอิมพิแดนซ์รวมไดจ้ากสมการ 

 

                                             (4) 

 

ผลการจาํลองการทาํงานของวงจรกรองผ่านแถบความถีกวา้งทีมีขนาดกะทัดรัด

โดยใชต้วัรบกวนแบบร่องสีเหลียมผืนผา้พบัเป็นลูปซาํร่วมกบั สตบัปลายเปิดค่า

อิมพีแดนซ์ตาํผ่านโปรแกรม IE3D ผลการออกแบบได้ขนาดโครงสร้างวงจร

(หน่วยเป็นมิลลิเมตร) ดังแสดงในรูปที 3(ข) มีค่าดังนี rl = 43.4, a=10.85,  

1w =3, fl  =6, 2w =0.5,  tl =12.45,  sl =4.165, 4w = 3,  5w = 

2.4,  HM = 0.8  และ  FM = 0.4 และผลจาํลองค่าตอบสนองทางความถีใน

รูปที2 (ค)พบว่าจะเกดิความถีปลอมเทียม ทีสองเท่าของความถีกลาง ( 02f ) และ

เป็นปัญหาสาํคญัทีเกดิขึนในระบบสือสารแบบไร้สายจึงทาํให้มีการพฒันา เพือ

จาํกดัสัญญาณความถีทีสูงกว่าใหมี้ค่าตาํ ซึงเป็นการจาํกดัการเกดิสัญญาณปลอม

เทียม โดยการเปลียนตวัป้อนอินพุตและเอาตพุ์ตเป็นแบบอินเตอร์ดิจิตอล ซึงจาก

การเปลียนตัวป้อนทําให้ค่าอิมพีแดนซ์ตัวป้อนอินพุตและเอาต์พุตเกิด

เปลียนแปลงส่งผลใหค่้าความชนัความถีตดัลดลงสามารถแกไ้ขทีปลายตัว

ป้อนดว้ยการใชอิ้มพีแดนซ์ขนั ผลการออกแบบไดข้นาดโครงสร้างวงจรกรอง

ผ่านแถบกวา้ง(ในหน่วยมิลลิเมตร) ดังแสดงในรูปที 4(ก) ดังนี 1fl  = 5 , 2fl = 

1.6, 3fl = 3.6, 4fl =9.9, 6w =0.4, 7w =0.3, 8w =0.6 และG=0.1 ขนาด

พืนทีทงัหมด 30.58x30.58 mm
2
 หรือ 0.672 g x 0.672 g ผลจาํลองตอบสนอง

ความถีในรูปที 4(ข) พบว่าตวัป้อนแบบอินเตอร์ดิจิตอลเป็นตัวกนัการไหลผ่าน

ไฟดีซี ช่วยลดทอนสัญญาณย่านความถีตาํ จาํกดัการเกดิความถีปลอมเทียมที

2 of และลดทอนสัญญาณทีไม่ตอ้งการถึง 7.5 of  

 

 

 

 

 

 

 

                               (ก)                                                        (ข) 

 

 

 

 

 

 

 

         (ค) 

รูปที 3 วงจรกรองผ่านแถบโหมดคู่ใช้สตับปลายเปิดอิมพีแดนซ์ตาํ (ก) 

แบบจาํลองสาํหรับการวิเคราะหก์ารลดขนาด (ข) ขนาดโครงสร้างวงจรกรองผ่าน

แถบ (ค) ผลตอบสนองความถีวงจรกรองผ่านแถบ 

 

 

 

   

 

 

 

 

(ก) 

 

 

 

 

 

 

(ข) 

รูปที 4 วงจรกรองผ่านแถบกวา้งโหมดคู่ใชต้วัป้อนแบบอินเตอร์ดิจิตอล

ร่วมกบัสตบัปลายเปิดคู่ (ก) ขนาดโครงสร้างวงจรกรองผ่านแถบ (ข) 

ผลตอบสนองความถีวงจรกรองผ่านแถบ 

3. การสร้างและผลการวัด 

นาํผลการออกแบบวงจรกรองผ่านแถบกวา้งทาํการสร้างชินงานจริงผ่าน

เครืองเจาะเซาะแผ่นวงจรพิมพด์งัแสดงในรูปที 5(ก)  และรูปที 6(ก) ผลการวดัค่า

สูญเสียยอ้นกลบัและค่าการสูญเสียใส่แทรกตาํด้วยโครงวิเคราะห์โครงข่ายรุ่น

E8263B ผลการวดัแสดงในรูปที 5ข) และรูปที 6(ข) โดยรูปที5 (ข) ค่าการสูญเสีย

ยอ้นกลบัตาํกว่า 13 dB และค่าการสูญเสียใส่แทรกมีค่า 0.35dB เกดิสัดส่วนแบนด์

วิดท ์46% ภายในช่วงความถี 3.13GHz ถึง 5GHz และในรูปที 6 (ข) ผลการวดัค่า

สูญเสียยอ้นกลับตาํกว่า 12 dB และค่าการสูญเสียใส่แทรกประมาณ 0.35dB มี

สัดส่วนแบนดว์ิดท์ 46% ภายในช่วงความถี 3.13GHz ถึง 5 GHz  ช่วงนอกแถบ

ความถีตาํมีค่าตาํกว่า 20dB ครอบคลุมความถีจาก  2.7 GHz ถึง 3.0 GHz ส่งผลให้

เกดิค่าความคมความถีตัดช่วงความถีตาํมีค่าประมาณ 220dB/GHz และมีแบนด์

L 1 1,Z =jZ tanθ1 1 3 3
i 3

3 1 1 3

Z tanθ +Z tanθZ =jZ
Z -Z tanθ tanθ
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วิดทช่์วงหยุดแถบสัญญาณเกดิใกล้ๆกบัช่วงแถบผ่านมีค่า 300 MHz   ผลวดัค่า

การสูญเสียใส่แทรกช่วงนอกแถบย่านความถีสูงมีค่าตาํกว่า 11 dB ครอบคลุม

ความถีจาก 5.13 GHz ถึง 5.7 GHz ส่งผลใหเ้กดิค่าความคมความถีตัดช่วงความถี

สูงมีค่าประมาณ 200dB/GHz และมีแบนดว์ิดท์ช่วงหยุดแถบสัญญาณเกดิใกล้ๆ

กบัช่วงแถบผ่านมีค่า 570 MHz ช่วงนอกแถบย่านความถีตาํมีค่าตาํกว่า 18dB 

ครอบคลุมความถีจาก 0 ถึง 2.7GHz  และช่วงนอกแถบความถีสูงมีค่าตาํกว่า 13dB 

ครอบคลุมความถีจาก 5.7GHz  ถึง 25GHz 

4 สรุป 

วงจรกรองความถีแถบกวา้งโดยใชโ้ครงสร้างเรโซเนเตอร์วงแหวนสีเหลียมที

มีการเจาะร่องสีเหลียมผืนผา้พบัเป็นลูปซาํใชเ้ป็นตัวรบกวนสนามกระแสไฟฟ้า

บนโครงสร้างเรโซเนเตอร์เพือสร้างคุณสมบติัสองโหมดส่งผลใหเ้กดิแบนด์วิดท์

ช่วงหยุดแถบแคบๆใกลก้บัแถบผ่านวงจรกรองทงัสองดา้นและช่วยเพิมค่าความ

คมความถีตดัทีช่วงความถีตาํและช่วงความถีสูงมีค่าสูงกว่า 200dB/GHz เมือเทียบ

กบัตัวรบกวนทีใช้วิธี เจาะร่องสีเหลียมผืนผ้าและเมือนําสตับปลายเปิด

อิมพีแดนซ์ตาํต่อเขา้ทีจุดกงึกลางในแต่ละดา้นของเรโซเนเตอร์วงแหวนสีเหลียม

สามารถลดขนาดวงจรกรองผ่านแถบกว้างต้นแบบได้ถึง 48%และปรับ

ประสิทธิภาพในการลดทอนขนาดสัญญาณทีไม่ต้องการนอกแถบผ่านในย่าน

ความถีตาํและความถีสูงดว้ยการใชต้วัป้อนแบบอินเตอร์ดิจิตอลร่วมกบัการต่อส

ตบัปลายเปิดคู่และทีปลายตัวป้อนเป็นแบบอิมพีแดนซ์ขัน ทาํให้มีคุณสมบัติ

นาํไปประยุกตใ์ชง้านในย่านความถีตาํของระบบสือสารไร้สายแถบความกวา้งยิ ง

ได ้

 

    (ก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (ข) 

รูปที5 วงจรกรองผ่านแถบกวา้งโดยใชส้ตบัแบบร่องสีเหลียมผืนผา้พบัเป็นลปูซาํ

ทีลดขนาด (ก) ภาพถ่ายชินงานจริง (ข) เปรียบเทียบผลตอบสนองการวดัชินงาน

จริงกบัผลการจาํลอง S11 และ S21   

 

        (ก) 

 

 

 

 

 

 

   

         (ข) 

รูปที 6 โครงสร้างและการเปรียบเทียบผลการวดัชินงานจริงวงจรกรองผ่านแถบ

กว้างโหมดคู่ใช้ตัวป้อนแบบอินเตอร์ดิจิตอล (ก) ภาพถ่ายชิ นงานจริง (ข) 

เปรียบเทียบผลตอบสนองการวดัชินงานจริงกบัการจาํลอง S11และS21  
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บทคดัย่อ 
บทความนี ้น าเสนอวิธีการปรับจูนสายอากาศแบบช่องเปิดรูป

ส่ีเหล่ียมผืนผ้าด้วยสตับรูปหวีคู่ส าหรับการประยุกต์ใช้งานในย่านความถ่ี
แถบคู่ โดยใช้เทคนิคการเซาะร่องรูปหวีท่ีตัวสายอากาศ ร่วมกับการจ าลอง
โครงสร้างด้วยโปรแกรม Computer Simulation Technology (CST)เพ่ือ
เป็นการหาช่วงคล่ืนท่ีเหมาะสมด้วยวิธีการหาค่าการสูญเสียเน่ืองจากการ
ย้อนกลับ ค่าอัตราส่วนคล่ืนน่ิงของแรงดันและรูปแบบการแผ่พลังงาน 
ผลลัพธ์จากการจ าลองแสดงให้เห็นว่าความถ่ีเรโซแนนซ์ช่วงต า่มีค่าเท่ากับ 
2.44 GHz (2.21 - 2.77 GHz) และท่ีความถ่ีเรโซแนนซ์ช่วงสูงมีค่าเท่ากับ 
5.81 GHz (5.28 - 6.34 GHz) ซ่ึงเป็นช่วงท่ีตอบสนองตามมาตรฐาน IEEE 
คือ 802.11b/g 2.4 GHz (2.40 - 2.4835 GHz) และ IEEE 802.16d 5.8.GHz 
(5.70 - 5.90 GHz) และยังพบว่ามีค่าอัตราส่วนคล่ืนน่ิงของแรงดันคือ 
1:1.06 และ 1:1.12 เป็นรูปแบบการแผ่พลังงานสองทิศทางท่ีท าให้สามารถ
ส่งคล่ืนออกไปเป็นบริเวณท่ีกว้างขึน้ 

 

Abstract 
This paper presents the method of rectangle open antenna tuning 

with Stubbs's comb pairs for the dual –band frequencies application by 
using technique of making the comb- shaped grooves on the antenna 
combine the structural simulation program. Computer Simulation 
Technology (CST) is used to search for the appropriate size of wave 
range by the ways of calculating the loss due to the reverse and the 
voltage standing wave ratio and energy radiation pattern. Simulation 
results showed that low resonance frequency range equal to 2.44 GHz 
(2.21 - 2.77 GHz) and high resonant frequency range is equal to 5.81 
GHz(5.28 - 6.34 GHz). Both of frequency range are respond to the 
standard of IEEE ; 802.11b/g 2.4 GHz (2.40 - 2.4835 GHz) and IEEE 
802.16d 5.8.GHz (5.70 - 5.90 GHz). In addition, it can be seen that the 
voltage standing wave ratio at 1:1.06 and 1:1.12 are bidirectional 
energy radiation pattern which can radiate wave for more region 
covering. 

Keywords: Double – comb - shaped,  Double band,  Slot etching  

 

1. บทน า 

      การติดต่อส่ือสารไร้สายย่านไมโครเวฟแบบหลายย่านความถ่ี หรือ
มากกว่าหน่ึงย่าน มีการพฒันารูปแบบให้อยู่ในเคร่ืองมือส่ือสาร เช่น           
สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต จีพีเอส นาฬิกาดิจิตอลและกล้อง
สมาร์ทโฟนเป็นตน้ จากท่ีกล่าวมาจะเป็นอุปกรณ์แบบใช้งานหลายย่าน
ความถ่ี ระบบท่ีใช้งานจะมีมาตรฐานท่ีรองรับคือ ระบบ GSM (0.9 GHz), 
ระบบ DCS (1.72 - 1.88 GHz), ระบบ PCS (1.85 - 1.99 GHz), ระบบ 
IMT- 2000 (1.92 - 2.17 GHz), ระบบWLAN IEEE 802.11 มีสองความถ่ี
คือ 2.4 GHz (2.4 - 2.48 GHz)   IEEE 802.16e 3.5 GHz (3.4 - 3.6 GHz) 
และ IEEE802.11j (4.90 - 5.091 GHz)  Public Safety Frequency  (4.94 - 
4.99 GHz) และท่ีความถ่ี 5.8 GHz (5.7 - 5.9 GHz) จากงานวิจยั [1-4]   มี
ผูวิ้จยัเก่ียวกบัการออกแบบสายอากาศให้มีรูปแบบโครงสร้างตามขนาด
ของอุปกรณ์ จากท่ีกล่าวมานั้นผูวิ้จยัจึงได้ศึกษาการปรับโครงสร้าง
สายอากาศแบบแผ่นวงจรพิมพรู์ปส่ีเหล่ียมผืนผา้ท่ีไดจ้ากรูปแบบพ้ืนฐาน
ทางทฤษฏี [5] น ามาพฒันาสายอากาศรูปแบบใหม่โดยใช้เทคนิคการเซาะ
ร่องและการปรับจูนแบบซ่ี  [6-9] เพ่ือปรับค่าอิมพีแดนซ์แบนด์วิดทใ์ห้คล
อบคลุมย่านความถ่ีท่ีตอ้งการ โดยศึกษาการจ าลองผลแบบโครงสร้าง
สายอากาศใช้โปรแกรม CST เพ่ือปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ให้สายอากาศ
ตน้แบบมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด 
 

2.การออกแบบและผลการจ าลองแบบ 
2.1.ศครงสร้างสายอากาศ 

การออกแบบโครงสร้างสายอากาศตน้แบบนั้นอา้งอิงจากงานวิจยัท่ี 
[10]  ไดท้  าการออกแบบสายอากาศแบบแผ่นวงจรพิมพรู์ปส่ีเหล่ียมผืนผา้
ดว้ยการเซาะร่องรูปหวีคู่ โดยใช้เทคนิคการปรับจูนแบบซ่ีและร่อง [6-9] 
และวิธีเชิงประสบการณ์ (Experimental method) ร่วมกบัโปรแกรม CST 
เพ่ือช่วยปรับหาค่าความกวา้งและยาวของตวัสายอากาศเปรียบเทียบกับ
ความยาวคล่ืนสัมพทัธ์ ( g ) [5] ดงัสมการท่ี 1 โดยออกแบบท่ีความถ่ี 

( )f เท่ากบั 2.45 GHz และค่าคงตวัไดอิเล็กตริกประสิทธิผล ( )
eff
 ดงั

สมการท่ี 2 

g

eff
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       (2) 
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โดยโครงสร้างสายอากาศตน้แบบถูกสร้างบนแผ่นวงจรพิมพช์นิด 
FR4 ซ่ึงขนาดความยาว (L) เท่ากบั 30 มม. ขนาดความกวา้ง (W) เท่ากบั 30 
มม. แผ่นวงจรพิมพด์งักล่าวมีค่าคงตวัไดอิเล็กตริก (εr) = 4.3 และมีความ
หนาของวสัดุฐานรอง (h) = 0.764 มม. โครงสร้างท่ีเหมาะสมหลงัจากท า
การปรับขนาดตวัแปรต่างๆ จนท าให้สายอากาศมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ 
ความกวา้ง W = 30 มม., W1 = 20 มม.,  W2 = 18 มม., W3 = 10 มม., W4 = 6 
มม., W5  = 13 มม.,  W6  = 1.6 มม. และความยาว L = 30 มม., L1 = 6 มม., L2 

= 11 มม., L3 = 13 มม. L4 = 9 มม., L5 = 1 มม., L6 = 1 มม., และ g = 0.7 มม. 
ดงัรูปท่ี 1 

 

 
รูปที ่1 โครงสร้างของสายอากาศตน้แบบ 

 

2.2 ผลการวเิคราะห์การจ าลองแบบ 
    ผลการวิเคราะห์การจ าลองแบบของโครงสร้างสายอากาศใช้
โปรแกรม CST เป็นเคร่ืองมือเพ่ือช่วยปรับหาค่าความกวา้งและยาวของตวั
สายอากาศเปรียบเทียบกบัความยาวคล่ืนสัมพทัธ์ 

g
  พบว่าการปรับ

ขนาดตวัแปรต่างๆ บนสายอากาศ ท่ีส่งผลต่อการตอบสนองความถ่ีท่ี
เหมาะสมท่ีสุดมีอยูส่ามส่วนคือ ส่วนแรกท าการปรับเพ่ิมเส้นท่ีจุด  (A  )ได้
ค่าพารามิเตอร์ L5 โดยมีการเลือกปรับเพ่ิมจ านวนเส้นของหวีคู่ขนาด   L5 
ตั้งแต่ 2, 3, 4 และ 5 เส้น พบว่าค่าท่ีเหมาะสมคือ L5  เท่ากบั 5 เส้น ซ่ึงมี
ค่ า

g
 อยู่ ใน ช่วง  0.015

g
 ถึ ง 0.43

g
   จากการจ าลองแบบพบว่ า

สายอากาศมีผลตอบสนองความถ่ี 2 ช่วงคือท่ีจุด 1 มีค่าการสูญเสีย
เน่ืองจากการยอ้นกลบัท่ีความถ่ีต ่า 2.41 GHz เท่ากบั -13.71 dB และท่ีจุด 2 
มีค่าการสูญเสียเน่ืองจากการยอ้นกลบัดา้นความถ่ีสูง 5.31 GHz เท่ากบั 
 -17.20 dB ดงัรูปท่ี 2 นอกจากน้ียงัใชก้ารปรับขนาดของ W2,  W3,  L4 ,  และ. 
L6 ร่วมด้วย เพ่ือช่วยให้ค่าอิมพีแดนซ์แบนด์วิดท์ตอบสนองย่านความถ่ี
แถบคู่ท่ีตอ้งการ 
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รูปที่ 2 ค่าความสูญเสียเน่ืองจากการยอ้นกลบั (Return loss) เม่ือปรับ

จ านวนเส้นของสตบัขนาด L5 
 

ส่วนท่ีสองท าการปรับขนาดของเส้นความยาวของแถบ L5 ซ่ึงมีค่า g
  

อยูใ่นช่วง 0.015
g

 ถึง 0.43
g

  โดยมีการเลือกปรับขนาดตั้งแต่ 1.0, 1.2, 

1.4  และ 1.6 มม. จากการปรับจูนพบว่าค่าท่ีเหมาะสมคือ L5 เท่ากบั 1.0 
มม.  ดงัรูปท่ี 3 จากรูปท่ี 3 พบว่าท่ีจุด 3 มีค่าการสูญเสียยอ้นเน่ืองจากการ
กลบัท่ีความถ่ีต ่า 2.5 GHz เท่ากบั -20.29  dB  และท่ีจุด 4 มีค่าการสูญเสีย
เน่ืองจากการยอ้นกลบัท่ีความถ่ีสูง 5.79 GHz เท่ากบั -25.99 dB  
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รูปที่ 3 ค่าความสูญเสียเน่ืองจากการยอ้นกลบั เม่ือปรับ L5 

 
      ส่วนท่ีสามท าการปรับขนาดโครงสร้างสตบัในส่วนของพารามิเตอร์
ความกวา้งของแถบคือ  W4 และความยาวคือ  L6 จนไดค้่าท่ีเหมาะสม  โดย
วิเคราะห์จากค่าความสูญเสียเน่ืองจากการยอ้นกลบัมีค่าลดลงมากท่ีสุด 
โดยมีการเลือกปรับขนาด W4 จะท าการปรับตั้งแต่ขนาด 3, 4, 5 และ  6มม. 

ส่วนค่า L6 จะถูกคงค่าท่ีเหมาะสมคือ 7 มม. พบว่าค่า W4 ท่ีส่งผล
ตอบสนองความถ่ีท่ีดีท่ีสุดคือ 6 มม. ดงัแสดงไดใ้นรูปท่ี 4 จากรูปท่ี 4 
พบวา่ท่ีจุด 5 มีค่าการสูญเสียเน่ืองจากการยอ้นกลบัท่ีความถ่ีต ่า 2.46 GHz 
เท่ากบั -38.73  dB  และท่ีจุด 6 มีค่าการสูญเสียเน่ืองจากการยอ้นกลบัท่ี
ความถ่ีสูง  5.79 GHz เท่ากบั -26.06  dB  ซ่ึงลงต ่ากว่าท่ีจุด 3 และ 4 และค่า
อตัราขยายจากการจ าลองผลมีค่าคือ ช่วงความถ่ีต  ่า  4.15 dBi และช่วง
ความถ่ีสูง 4.77 dBi  
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รูปที่ 4 ค่าความสูญเสียเน่ืองจากการยอ้นกลบั เม่ือปรับขนาด  

W4 และ L6 
 

3 การสร้างและผลการวดั 
  การสร้างสายอากาศตน้แบบถูกสร้างบนแผ่นวงจรพิมพช์นิด FR4 ซ่ึง
มีขนาดความยาวเท่ากบั 30 มม. และความกวา้งเท่ากบั 30 มม. และน า
พารามิเตอร์ต่างๆ ท่ีได้จากการวิเคราะห์ มาสร้างจริงเป็นสายอากาศ
ตน้แบบและใชเ้คร่ืองวิเคราะห์โครงข่าย (Network Analyzer) รุ่น E8363B 
เป็นเคร่ืองมือวดัผลดงัแสดงในรูปท่ี 5 จากนั้นท าการวดัค่าความสูญเสีย
เน่ืองจากการยอ้นกลับและค่าอตัราส่วนคล่ืนน่ิงของแรงดนั เม่ือท าการ
เปรียบเทียบผลท่ีไดจ้ากการจ าลองแบบและผลการวดัจริง พบวา่ผลทั้งสอง
มีแนวโน้มท่ีสอดคลอ้งกนั โดยความถ่ีเรโซแนนซ์ช่วงต ่ามีค่าเท่ากบั 2.44 
GHz (2.21 - 2.77 GHz) และท่ีความถ่ีเรโซแนนซ์ช่วงสูงมีค่าเท่ากบั 5.81 
GHz (5.28 - 6.34 GHz)  ซ่ึงมีค่าอตัราส่วนคล่ืนน่ิงของแรงดนัคือ 1:1.06 
และ 1:1.12 ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐาน IEEE 802.11b/g และ IEEE 802.16a 
ดงัรูปท่ี 6 
 

                                                                                
      (ก) สายอากาศตน้แบบ          (ข) เคร่ืองวิเคราะห์โครงข่าย 

รูปที ่5 สายอากาศตน้แบบและเคร่ืองมือวดั 
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รูปที ่6 การเปรียบเทียบผลการจ าลองแบบกบัผลการวดัจริงของค่าการ

สูญเสียเน่ืองจากการสะทอ้นกลบัของสายอากาศตน้แบบ 
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รูปที ่7 การเปรียบเทียบผลการจ าลองแบบและการวดัของค่าอตัราส่วน

คล่ืนน่ิงของแรงดนั VSWR ของสายอากาศตน้แบบ 
 

      จากการเปรียบเทียบผลการจ าลองแบบกับการวดัแบบรูปการแผ่
พลงังานในระนาบสนามไฟฟ้า (E-plane) และการแผ่พลงังานในระนาบ
สนามแม่เหล็ก (H-plane) ในช่วงความถ่ีเรโซแนนซ์ช่วงต ่า 2.44 GHz และ
ช่วงความถ่ีสูง 5.81 GHz พบวา่ในระนาบสนามไฟฟ้า (E-plane) ดงัรูปท่ี 8 
และในระนาบสนามแม่เหล็ก (H-plane) ดงัรูปท่ี 9 มีการแผ่พลงังานคล่ืน
เป็นแบบสองทิศทาง (Bidirectional)  

           

0°

30°

60°

90°

120°

150°

180°

30°

60°

90°

120°

150°

0 dB

-10 dB

-20 dB

-30 dB



+Z

+x

1800 2.44 GHz
5.81 GHz

          

0°

30°

60°

90°

120°

150°

180°

30°

60°

90°

120°

150°

0 dB

-10 dB

-20 dB

-30 dB



+Z

+y

1800 2.44 GHz
5.81 GHz

 
               (ก) การจ าลอง                         (ข) การวดัผล 
 

รูปที ่8 เปรียบเทียบผลการจ าลองและการวดัผลแบบรูปการแผพ่ลงังานท่ี
ความถ่ี 2.44 GHz และ 5.81 GHz ในระนาบสนามไฟฟ้า 
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              (ก) การจ าลอง                                   (ข) การวดัผล 
รูปที ่9 เปรียบเทียบผลการจ าลองและการวดัผลแบบรูปการแผพ่ลงังานท่ี

ความถ่ี 2.44 GHz และ 5.81 GHz ในระนาบสนามแม่เหล็ก 
 

4 สรุป 
 การปรับจูนสายอากาศแบบช่องเปิดรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ดว้ยสตบัรูปหวี
คู่ส าหรับการประยุกต์ใช้งานย่านความถ่ีแถบคู่  จากการออกแบบ
โครงสร้างโดยใชเ้ทคนิคการเซาะแนวนอนและแนวตั้งเปรียบเทียบกบัผล
การวดัพบวา่ช่วยปรับให้ใชง้านในช่วงยา่นความถ่ีต  ่า 2.44 GHz (2.21-2.77 
GHz) ให้ครอบคลุมมาตรฐาน IEEE 802.11b/g 2.45 GHz (2.40-2.48 
GHz) และช่วงยา่นความถ่ีสูง 5.81 GHz (5.28-6.3 GHz) ให้ครอบคลุม
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มาตรฐาน IEEE 802.16a 5.8 GHz (5.7-5.9 GHz) ซ่ึงมีค่าอตัราขยายช่วง
ความถ่ีต  ่าเท่ากบั 3.74 dBi และช่วงความถ่ีสูงเท่ากบั 4.26 dBi ซ่ึงมีแบบ
รูปการแผ่พลังงานเป็นลักษณะสองทิศทาง (Bidirectional) พบว่า
โครงสร้างสายอากาศท่ีจ าลองแบบมีขนาดเล็กกว่างานวิจยัท่ี [4และ9] 
เท่ากบั 25% และ 36% ซ่ึงการน าไปสร้างจริงท าไดใ้ห้ผลตอบสนองการใช้
งานไดดี้กวา่งานวิจยัท่ี [10] ตามท่ีตอ้งการ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี ท่ีให้ความอนุเคราะห์ใช้
โปรแกรม CST  และเคร่ืองวิเคราะห์โครงข่าย  (Network Analyzer) รุ่น 
E8363B ในการวดัผลงานวิจยั  
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บทคดัย่อ 
บทความนีน้ าเสนอการศึกษาการออกแบบสายอากาศโมโนโพลรูป

ฉัตรส าห รับการประยุกต์ ใช้ งานย่านความถี่สาธารณะ  (Industrial 
Scientific and Medical :ISM) ซ่ึงในท่ีนีจ้ะเลือกใช้งานเฉพาะช่วงความถี่
ย่อย คือ 865 - 868 MHz การออกแบบสายอากาศเลือกใช้เทคนิคการเซาะ
ร่องท่ีตัวสายอากาศ เพ่ือปรับจูนให้ได้ช่วงย่านความถี่ท่ีต้องการ ร่วมกับ
การวิเคราะห์ผลของโครงสร้างสายอากาศอาศัยการจ าลองแบบบน
โปรแกรม  (Computer Simulation Technology :CST) จากผลการจ าลอง
แบบเพ่ือศึกษาค่าความสูญเสียเน่ืองจากการย้อนกลับ แบบรูปการแผ่
พลังงาน และอัตราการขยาย โดยการจ าลองผลพบว่าสายอากาศสามารถ
ตอบสนองช่วงการใช้งานท่ีความถี่ 867 MHz ( 800 - 960 MHz ) มีค่า
อิมพีแดนซ์ 52.27 + j2.33   มีแบบรูปการแผ่พลังงานรอบทิศทาง และ
อัตราการขยาย 3.05 dBi ซ่ึงตอบสนองตามมาตรฐานท่ีต้องการ 

Abstract 
 This paper present Tiered Umbrella - Shaped Monopole Antenna 

Applications  for Industrial Scientific and Medical for support frequency  
bandwidth 865 – 868 MHz with ecting technique for RFID Applications. 
This study designed and experiment analyze antenna with CST 
(Computer Simulation Technology) for simulation and measurement 
result , return loss , radiation pattern , gain and bandwidth. The antenna 
frequency respond about 867 MHz was support frequency bandwidth ( 
8 0 0  – 960 MHz ) was impedance 52.27 +  j2.33  , omni radiation 
pattern and gain 3.05 dBi for support standard 

Keywords: Monopol Antenna, Tiered Umbrella - Shaped, ISM, Return 
Loss 

1. บทน า 

    ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยย่านความถ่ีสาธารณะส าหรับ
อตุสาหกรรมวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Industrial Sciences Medicine: 
ISM) [1-3] ซึง่ชว่งความถ่ีในแตป่ระเทศจะอนญุาตให้ตา่งกนัไปสิ่งจะมีอยู ่
2 ช่วง คือ ความถ่ีต ่ากว่า 900 MHz ได้แก่  865 - 867 MHz, 865 - 868 
MHz, และสงูกวา่ 900 MHz ได้แก่ 902 - 928 MHz, 910 - 914 MHz, 919 -
928 MHz, 920 - 925 MHz,  952 - 954 MHz [1-3]  เป็นต้น ได้ รับความ

นิยมใช้งานกันอย่างกว้างขวางทั ง้ส าห รับงานวิจัยและทางด้าน
พาณิชยการเช่น ระบบ ระบุตวัตนและระบบรักษาความปลอดภยั เพ่ือใช้
ป้องกันการขโมยสิ่งของต่างๆ ซึ่งจะฝังอยู่ในตัวของบัตรหรือแท็ก สกรู
พลาสติก ป้ายชื่อ ก าไลข้อมือและก าไลข้อเท้า โดยที่กล่าวมาจะมี
สว่นประกอบของภาครับ - ภาคส่งสญัญาณเพื่อติดตอ่สื่อสารกัน ซึง่สว่น
ที่เป็นหัวใจของระบบนีค้ือ ตวัสายอากาศ การออกแบบสายอากาศเพื่อ
รองรับระบบต้องพิจารณาที่ความถ่ีใช้งาน ถ้าคณุภาพของสายอากาศไม่
ดีจะส่งผลกระทบต่อการท างานของระบบทัง้หมด จากสาเหตุดังกล่าว
งานวิจยันีจ้ึงสนใจที่จะท าการศกึษาออกแบบสายอากาศเพื่อประยกุต์ใช้
กับระบบดงักล่าว โดยจากการศึกษาโครงสร้างของสายอากาศ [6-8] ได้
เลือกชนิดสายอากาศโมโนโพลแบบระนาบร่วม ที่มีการป้อนพลงังานที่ตวั
สายอากาศแบบระนาบร่วม ในส่วนของการออกแบบสายอากาศต้นแบบ
จะเน้นโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนเพื่อการปรับจูนได้ง่ายและสะดวกต่อการ
น าไปประยุกต์ใช้งาน การออกสายอากาศจะเร่ิมต้นด้วยการใช้วิธีเชิง
ประสบการณ์ ร่วมกับโปรแกรมช่วยออกแบบ คือ โปรแกรม CST เพื่อ
ศกึษาคณุลกัษณะของค่าพารามิเตอร์ตา่งๆ ของสายอากาศต้นแบบให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สดุตามที่ต้อง 

 2. โครงสร้างและหลกัการออกแบบ 
2.1 โครงสร้างของสายอากาศ 

โครงสร้างของสายอากาศแบบโมโนโพลรูปฉัตร การวิเคราะห์
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆของโครงสร้างสายอากาศต้นแบบจะใช้วิธีเชิง
ประสบการณ์ ( Experiment method ) ร่วมกบัโปรแกรม CST โครงสร้าง
จะถูกสร้างข้ึนบนวงจรแผน่พิมพท่ี์มีวสัดุฐานรองชนิด FR4 มีค่าคงตวัไดอิ
เล็กตริก  r เท่ากับ 4.3 และมีความสูงของวสัดุฐานรอง  h เท่ากับ 
0.764 มม. ดงัรูปท่ี 1 ในส่วนน้ีได้มีการวิเคราะห์เพ่ือปรับค่าพารามิเตอร์
ของสายอากาศให้ตอบสนองยา่นความถ่ีท่ีตอ้งการมากท่ีสุดและปรับค่า
อิมพีแดนซ์เพ่ือลดค่าการสูญเสียจากการสะทอ้นกลบั (S11) ให้ไดช่้วงยา่น
ความถ่ีตอบสนองท่ีความถ่ี  867 MHz โดยวิธีการเซาะร่อง และค่า
อิมพีแดนซ์สามารถค านวณหาได้จากสมการท่ี 1-6 [9] ซ่ึงค่าพารามิเตอร์
ต่างๆ ของสายอากาศตน้แบบดงัแสดงในตารางท่ี 1 
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      รูปที ่1 โครงสร้างของสายอากาศตน้แบบ 
 

ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของสายอากาศ 
ขนาดความกวา้ง ขนาดความยาว 

ตวัแปร ขนาด  ( มม. ) ตวัแปร ขนาด ( มม. ) 
W 44 L 70 
W1 24 L1 10 
W2 18 L2 10 
W3 10 L3 10 
W4 19 L4 15 
W5 5.2 L5 10 
g 0.4 h 0.764 

 

2.2 ผลการวเิคราะห์การจ าลองแบบ 
จากการออกแบบโครงสร้างของสายอากาศตน้แบบดงัรูปท่ี 1 ค่าตวั

แปรพารามิเตอร์ท่ีไดจ้ากการจ าลองแบบโครงสร้างของสายอากาศโดยใช้
โปรแกรม CST เพื่อศึกษาผลการเปล่ียนแปลงของค่าความสูญเสียของการ
ยอ้นกลับ ( Return Loss ) และหาค่าตวัแปรท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพท่ีดี
ท่ีสุดของสายอากาศต้นแบบจากการวิเคราะห์ผลการจ าลองแบบ  ซ่ึง
โครงสร้างสายอากาศตน้แบบมีการปรับจูนแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน 
ในส่วนแรกท าการเซาะร่องท่ีตวัสายอากาศด้วยการปรับค่าพารามิเตอร์  
ค่าความยาวแถบ L1 ตั้งแต่ 4, 6, 8, 10 และ 12 มม. พบว่าค่าท่ีเหมาะสมคือ 
L1 เท่ากบั 10 มม. จากนั้นก าหนดให้ L1 = 10 มม. เป็นค่าคงท่ีแลว้เร่ิมปรับ
ค่าความยาว W3 ตั้งแต่ 22, 18, 14, 10 และ 6 มม. พบว่าค่าท่ีเหมาะสมคือ 
W3 เท่ากบั 10 มม. ส่งผลท าให้ค่าความสูญเสียเน่ืองจากการยอ้นกลบัช่วง
ความถ่ี  782 – 945 MHz มีค่าต  ่ากว่า -10 dB ซ่ึงตอบสนองรองรับการใช้
งานระบบย่านความถ่ีอาร์เอฟไอดี การตอบสนองค่าความถ่ีกลางของ
สายอากาศอยูท่ี่ 867 MHz ซ่ึงจากการออกแบบตอ้งการความถ่ีกลางท่ี 867 
MHz จึงท าการปรับโรงสร้างเพ่ิมในส่วนต่อไป 
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L1 =   4 mm., W3 = 22 mm.
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L1 = 12 mm., W3 =   6 mm.

 
รูปที ่2 ความสูญเสียเน่ืองจากการย้อนกลบัเม่ือปรับขนาด  

L1 และ W3 
 

ในส่วนท่ีสองท าการปรับโครงสร้างดว้ยการเซาะร่องท่ีตวัสายอากาศ
ดว้ยการก าหนดค่าความยาว L2 คงท่ีเท่ากบั 10 มม. ซ่ึงเป็นคงท่ีท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดจากการปรับจูนในรูปท่ี 2 และปรับค่าความยาว W2 ตั้งแต่ 22, 18, 14 
และ 10 มม. พบวา่ค่าท่ีเหมาะสมคือ W2 เท่ากบั 18 มม. ซ่ึงท าให้การแมตซ์
อิมพีแดนซ์ท่ี 50 โอห์ม ต ่าลงตลอดยา่นความถ่ีใช้งานคือ 9.46% (794-960 
MHz) และส่งผลให้ไดค้วามถ่ีใชง้านกลางของสายอากาศตอบสนองระบบ
ยา่นความถ่ี RFID ท่ีตอ้งการคือ 867 MHz 
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รูปที ่3 ความสูญเสียเน่ืองจากการยอ้นกลบัเม่ือปรับขนาด 

L2 และ W2 
 

ผลจากการปรับโครงสร้างสายอากาศจนได้ค่าพารามิเตอร์ต่างๆจน
เหมาะสมแลว้จากนั้นท าการจ าลองแบบเพ่ือท าการศึกษาการแพร่กระจาย
และความหนาแน่นของกระแสบนตัวสายอากาศ ผลการจ าลองแบบ
สามารถแสดงไดด้งัรูปท่ี 4 พบว่าความหนาแน่นของกระแสท่ีความถ่ี 867 
MHz จะมีมาบริเวณจุดป้อนสัญญาณและบริเวณด้านล่างของสายอากาศ
รวมไปถึงบริเวณขอบท่ีมีการเซาะร่องส่วนปลายดา้นบนของสายอากาศจะ
มีความหนาแน่นการไหลกระแสเบาบางและเพื่อสงัเกตความแตกต่างจาก
การเซาะร่องส่วนแรกและส่วนท่ีสองจึงท าการเปรียบเทียบค่าความสูญเสีย
เน่ืองจากการยอ้นกลบัท่ีได้จากกรณีทั้งสองดงัแสดงในรูปท่ี 5 พบว่าผล
จากการปรับคร้ังท่ีสองท าให้ผลต่อการตอบสนองความถ่ีใช้งานของ
สายอากาศปรับเล่ือนมาท่ีความถ่ี 867 MHz ซ่ึงเป็นความถ่ีท่ีตอ้งการตาม
มาตรฐานระบบ RFID 

ส าหรับอตัราส่วนคล่ืนน่ิงของแรงดนั ( Voltage Standing Wave Ratio 
: VSWR ) ของสายอากาศตน้แบบแสดงไดด้งัรูปท่ี 6 พบว่าค่าอิมพีแดนซ์
ของสายอากาศตน้แบบท่ีความถ่ี 867 MHz มีค่าเท่ากบั 52.27 + j2.33  

 

 
            (ก) ทิศทางกระแส                       (ข) ความหนาแน่นกระแส 

รูปที่ 4 ผลการจ าลองแบบการไหลของกระแสท่ีความถ่ี 867 MHz 
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รูปที่ 5 การเปรียบเทียบค่าความสูญเสียเน่ืองจากการยอ้นกลบัของ

สายอากาศท่ีท าการปรับโครงสร้างคร้ังท่ี 1 และ คร้ังท่ี 2 
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รูปที ่6 ผลการจ าลองแบบสายอากาศตน้แบบค่าอตัราส่วนคล่ืนน่ิงของ

แรงดนั VSWR  
 

ส่วนสุดทา้ยการจ าลองแบบรูปการแผพ่ลงังานของสายอากาศตน้แบบ 
พบว่าท่ีความถ่ี 867 MHz แบบรูปในระนาบสนามไฟฟ้าจะมีลกัษณะเป็น
แบบ 2 ทิศทาง ในขณะท่ีในระนาบสนามแม่เหล็กเป็นแบบทิศทางรอบตวั 
ดังรูป ท่ี  7 และ รูปท่ี  8 ตามล าดับ  และในส่วนของอัตราขยายของ
สายอากาศตน้แบบในระนาบ 3 มิติ แสดงได้ดงัรูปท่ี 9 ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.05 
dBi ท่ีความถ่ี 867 MHz  
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รูปที ่7 การเปรียบเทียบผลการจ าลองและการวดัผลแบบรูปการแผ่

พลงังานท่ีความถ่ี 867 MHz ระนาบสนามไฟฟ้า 
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รูปที่ 8 ผลการจ าลองแบบรูปการแผพ่ลงังานท่ีความถ่ี 867 MHz ระนาบ

สนามแม่เหล็ก 
 

 
 

รูปที ่9  ผลการจ าลองแบบอตัราขยายของสายอากาศตน้แบบ 
 

3. สรุป 
งานวิจัยนีไ้ด้น าเสนอการศึกษาการออกแบบสายอากาศแบบโมโน

โพลรูปฉัตรส าหรับประยุกต์ใช้งานช่วงย่านความถ่ีสาธารณะที่เลือกใช้
งานช่วงย่านความถ่ี (865 - 868 MHz) โดยการเซาะร่องที่ตัวสายอากาศ
ทัง้สองชัน้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางและความหนาแน่นของ
กระแสที่ไหลผ่านสายน าสัญญาณไปยงัตัวสายอากาศต้นแบบจริง นัน้
ส่งผลท าให้ค่าอิมพีแดนซ์แบนด์วิดท์ตอบสนองในช่วงความถ่ีใช้งาน 
9.46% (794 - 960 MHz) ซึง่มีคา่ใกล้เคียง 50   คือ 52.27 + j2.33  และ
เม่ือท าการจ าลองผลต่อพบว่าสายอากาศต้นแบบ มีแบบรูปการแผ่
พลงังานเป็นลักษณะรอบทิศทาง และมีอตัราการขยาย 3.05 dBi ตามที่
ต้องการ โดยสายอากาศมีขนาดเล็กและมีแบนด์วิดท์กว้างกวา่งานวิจยัที่ 

[11] 
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บทคดัย่อ 
ในประเทศไทย เกิดกระแสต่อต้านการคอรัปชันอย่างรุนแรง ซึ8งการ

คอรัปชันที8ใกล้ตัวประชาชนไทยที8 สุดก็คือการติดสินบนตาํรวจจราจร 
ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บสําหรับการรายงานสินบน
ตาํรวจจราจรผ่านโทรศัพท์แอนดรอยด์ขึIน เพื8อให้ประชาชนได้มีช่องทาง
ในการรายงานการติดสินบนตาํรวจจราจรในแต่ละท้องที8 โดยผู้ใช้สามารถ
ส่งข้อมูลสินบนผ่านโทรศัพท์เคลื8อนที8ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ไปยัง
เครื8 องแม่ข่าย จากนัIนเครื8 องแม่ข่ายจะนาํข้อมูลสินบนไปเก็บในฐานข้อมูล 
เพื8อให้ระบบนาํข้อมูลสินบนมาแสดงทัIงบนโทรศัพท์แอนดรอยด์และบน
เวบ็ จากการทดสอบระบบพบว่าระบบสามารถคาํนวณท้องที8สถานีตาํรวจ
ตามตาํแหน่งพิกัดที8ได้ แล้วนาํข้อมูลสินบนที8ได้มาประมวลผลแสดงเป็น
กราฟสถิติการติดสินบนผ่านโทรศัพท์และผ่านเว็บบราวเซอร์ทั8วไปได้ 
หลังจากทดลองให้อาสาสมัครผู้ใช้งานจาํนวน 30 คนใช้งานเป็นเวลา 10 
วัน พบว่าระบบสามารถเก็บข้อมูลสินบนทั8วเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
และการส่งข้อมูลจากโทรศัพท์จนได้รับการตอบกลับจากเครื8 องแม่ข่ายใช้
เวลาเฉลี8ยเพียง 1.97 วินาที ซึ8งหากมีใช้งานอย่างแพร่หลาย กจ็ะสามารถให้
ข้อมูลการติดสินบนตาํรวจจราจรแก่ผู้สนใจและเกิดการแข่งขันระหว่าง
สถานีตาํรวจในแต่ละท้องที8เพื8อลดการติดสินบนได้ในอนาคต 

Abstract 
Currently, there is a rigorous demand on anti-corruption in 

Thailand. One of the prevalent forms of corruption in Thailand is the 
traffic police bribery. We develop a web-based information system for 
traffic police bribery reporting via Android smartphones to facilitate 
people to report the bribery to the public. A user can send bribery 
information via an Android smartphone to the server. Then, the server 
stores the bribery information in the database. Then, the web application 
displays top authority area’s statistics in form of charts. The 
experimental results show that the system can determine the police 
station correctly, according to the user’s GPS positions. The data can be 
displayed as the bribery statistics chart, which can be viewed through 
the android application or a regular web browser. After the system has 
been distributed to 30 volunteer users for 10 days, the results show that 
the system can be used all over Bangkok Metropolitan Area. For 
performance, the turnaround time of the system is only 1.97 seconds on 

average. Therefore, if the system has been widespread used, it will also 
provide useful information to the traffic police bribery and promote 
competition between the police stations in order to reduce bribery in the 
future. 

Keywords: mobile application, anti-corruption, bribe 

1. บทนํา 
ปัจจุบนั เกิดกระแสต่อตา้นการคอรัปชั�นในประเทศไทยอย่างรุนแรง 

มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทยได้ทาํการสํารวจและพบว่ายอดเงินของการ
คอรัปชันในประเทศไทยสูงถึง 2 แสนล้านต่อปี [1] การคอรัปชั�นใน
ประเทศไทยเป็นปัญหาที�หย ั�งรากลึกไปทุกหยอ่มหญา้ และรวมถึงระบบ
ยติุธรรมของประเทศ ซึ� งประกอบด้วย ตน้นํ� า กลางนํ� า และปลายนํ� า ซึ� ง
หมายถึง ตาํรวจ อยัการ และกระบวนการตดัสินคดีความ 

บ่อยครั� งที� เราได้รับทราบการคอรัปชันจากต้นนํ� าของกระบวนการ
ยติุธรรม ซึ� งก็คือ ตาํรวจ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งมีการติดสินบนตาํรวจจราจร 
ทาํให้ตาํรวจจราจรหละหลวมในการปฎิบัติหน้าที�  เช่นไม่บังคับใช้
กฎหมายอยา่งเท่าเทียม และเป็นสาเหตุตน้นํ�าสาเหตุหนึ� งที�ทาํให้สังคมขาด
ระเบียบ 

นอกจากประเทศไทยแลว้ การคอรัปชนัยงัเป็นปัญหาในประเทศกาํลงั
พฒันาหลายประเทศทั�วโลก จึงได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มา
ช่วย เพื�อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบขอ้มูล และแจง้การคอรัปชนัใน
หลายรูปแบบไดส้ะดวกและรวดเร็วมากขึ�น 

ในปีที�ผ่านมา มีการใช้งานโทรศพัทเ์คลื�อนที�อจัฉริยะมากขึ�นอยา่งมาก
ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ�งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ� งมี
สัญญาณ 3G และ/หรือ Wi-Fi ครอบคลุมเกือบทุกพื�นที� ทาํให้การใช้งาน
อินเทอร์เน็ตบนโทรศพัทเ์คลื�อนที�อจัฉริยะสามารถทาํไดโ้ดยง่าย 

ผูวิ้จยัจึงได้มีแนวคิดที�จะพฒันาระบบสารสนเทศบนเว็บสําหรับการ
รายงานสินบนตาํรวจจราจรผา่นโทรศพัทแ์อนดรอยด์ขึ�น เพื�อเป็นช่องทาง
ในการรายงานการทาํผิดโดยเจา้หน้าที�ตาํรวจ และเก็บสถิติเพื�อเป็นขอ้มูล
ให้กบัผูส้นใจ โดยผูใ้ชส้ามารถรายงานพิกดัและทอ้งที�ที�เกิดการติดสินบน
ตาํรวจจราจรขึ�นผา่นโทรศพัทเ์คลื�อนที�อจัฉริยะ เพื�อให้ระบบนาํขอ้มูลไป
แสดงเป็นสถิติบนเวบ็ไซต ์ 
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2. งานและทฤษฎทีีGเกีGยวข้อง 
2.1 ปัญหาคอรัปชันในประเทศไทย 

ในปี 2556 ประเทศไทยเป็นประเทศปลอดคอรัปชนัเป็นอนัดบั 102 
จาก 177 ประเทศ [3] และมีคะแนนอยูที่� 35 จาก 100 คะแนน(ซึ� งอนัดบั 1 
หรือ 100 คะแนนหมายถึงประเทศที�มีคอรัปชนันอ้ยที�สุด)  และมีแนวโน้ม
แย่ลงอย่างต่อเนื�องตั� งแต่ปี 2550 และจากการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนโดยศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้
ไทย ระบุว่ากลุ่มคนที�ทาํให้เกิดการคอรัปชันมากที�สุดเป็นนักการเมือง 
63.2% ภาคธุรกิจ 49.2%ขา้ราชการผูรั้บสินบน 46.9%  โดยหอการคา้ไทย
ไดป้ระเมินก่อนหนา้นี�วา่การคอรัปชั�นในโครงการต่าง ๆ มีประมาณ 10% 
ของงบประมาณโครงการ หรือปีละ 2 แสนลา้นบาท คิดเป็น 2% ของ GDP 
[1] นอกจากนี�ประชาชน 23% ยอมรับว่าไดจ่้ายเงินเป็นสินบนอยา่งน้อย 1 
ครั� งในรอบ 12 เดือน [2] 

ส่วนปัญหาการรับสินบนของตํารวจจราจร เป็นข่าวเกรียวกราว
ในช่ วง  1-2 ปี ที� ผ่ านมา  โดยมีตํารวจจราจรถู ก ถ่ายคลิ ปด้วย
โทรศพัทเ์คลื�อนที�แลว้นาํไปเผยแพร่ในสังคมออนไลน์หลายครั� ง ถึงแมว้่า
การให้-รับสินบนจะผิดกฎหมาย โดยตาํรวจที�เรียกรับสินบนจะตอ้งถูก
จบักุมดาํเนินคดีทั�งทางวินัยและ ทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 149 มีโทษจาํคุกตั�งแต่ 5–20 ปี หรือจาํคุกตลอดชีวิต และปรับตั�งแต่ 
2,000-40,000 บาท ส่วนประชาชนที�ให้สินบนเจา้พนกังานมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144 มีโทษจาํคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่
เกิน 10,000 บาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ ทั�งนี�หากประชาชนพบเห็นการกระทาํ
โดยมิชอบ เรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที�ตาํรวจจราจร เฉพาะในพื�นที�
กรุงเทพฯสามารถแจง้ได้ที�สายด่วน โทร. 1197 ได้ [5] แต่การให้-รับ
สินบนก็ยงัถูกพบเห็นโดยทั�วไป 

2.2 งานทีGเกีGยวข้อง 
มีโปรแกรมประยุกตบ์นโทรศพัทเ์คลื�อนที�ที�ทาํหน้าที�รายงานการติด

สินบนเจา้พนกังานดงันี�  

• I Paid a Bribe[6] เป็นระบบสารสนเทศที�ผูใ้ช้สามารถรายงานการติด
สินบนไดผ้่านทางเวบ็ไซตแ์ละทางแอพลิเคชนับนโทรศพัทเ์คลื�อนที� 
แล้วนาํขอ้มูลสถิติมาแสดงบนเว็บไซต์ โดยแบ่งเป็นการติดสินบน
ตาํรวจ และ หน่วยงานราชการโดยพฒันาครั� งแรกเพื�อใช้ในประเทศ
อินเดีย และมีการขยายแนวคิดไปยงัประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ แต่
ยงัไม่มีเวอร์ชนัของประเทศไทย ผูพ้ฒันาจึงไดใ้ช้โปรแกรมนี� เป็นแรง
บนัดาลใจในการพฒันาเวอร์ชนัสาํหรับประเทศไทยขึ�น 

• BribeSpot [7] เป็นแอพลิเคชันบนโทรศพัท์เคลื�อนที� ที�ผูใ้ช้สามารถ
รายงานการติดสินบน และ ดูขอ้มูลรายงานการติดสินบนแต่ละครั� งได ้
โดยมีการแสดงจุดเกิดเหตุบนแผนที� โปรแกรมนี� มีหลายเวอร์ชั�น รวม
ถึงเวอร์ชั�นสาํหรับประเทศไทย อยา่งไรก็ตามผูใ้ช้ไม่สามารถดูสถิติ
จาํนวนเหตุการณ์โดยเจาะจงทอ้งที�ได ้ซึ� งการแสดงจาํนวนเหตุการณ์
ในแต่ละทอ้งที�น่าจะนาํไปสู่การแข่งขนัเพื�อพฒันาระบบตาํรวจจราจร
ในแต่ละทอ้งที�ในอนัที�จะลดการติดสินบนตาํรวจจราจรไดดี้ยิ�งขึ�น 

ดงันั�น ผูพ้ฒันาจึงได้มีแนวคิดที�จะพฒันาระบบสารสนเทศบนเว็บ
สาํหรับการรายงานสินบนตาํรวจจราจรผ่านโทรศพัทแ์อนดรอยด์ขึ�น เพื�อ
แสดงตาํแหน่งและเหตุการณ์การเกิดการติดสินบนตาํรวจจราจร และ
จาํนวนครั� งและจาํนวนเงินที�มีการติดสินบนตาํรวจจราจรในแต่ละทอ้งที� 
เพื�อให้เกิดการแข่งขนักนัพฒันาระบบตาํรวจจราจรในแต่ละทอ้งที�ในอนัที�
จะลดการติดสินบนตาํรวจจราจรลง 

 

3. การออกแบบและพฒันาระบบ 
ระบบที�มีการพฒันาขึ� นประกอบด้วยส่วนหลักที�มีฮาร์ดแวร์และ

ซอฟตแ์วร์ โดยมีรายละเอียดดงันี�  

3.1 ภาพรวมของระบบ 
ระบบที�พฒันาขึ�นประกอบดว้ยฮาร์ดแวร์ซึ� งมีภาพรวมของระบบดงั

รูปที� 1 

 

รูปที� 1 สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ 

โทรศพัท์เคลื�อนที�จะรับข้อมูลการติดสินบนพร้อมทั�งประมวลผล
พิกดั GPS เป็นทอ้งที�ของสถานีตาํรวจ แล้วส่งไปยงัเครื� องแม่ข่ายผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และนาํขอ้มูลการติดสินบนที�ได้รับไปเก็บไวใ้น
ฐานข้อมูล การทาํงานสามารถแสดงในแผนภาพซีเควนซ์ของระบบที�
พฒันาขึ�นไดด้งัรูปที�  2  

 
รูปที� 2 แผนภาพซีเควนซ์การส่งขอ้มูลสินบนและตาํแหน่ง GPS เพื�อไป

เก็บยงัฐานขอ้มูล 

นอกจากนี�  ผูใ้ช้งานระบบยงัสามารถเรียกดูกราฟสถิติการติดสินบน
แยกตามทอ้งที�หรือสถิติการติดสินบนมากที�สุด 10 อนัดบั ผ่านทางแอป
พลิเคชนับนโทรศพัทห์รือผา่นเวบ็บราวเซอร์ ดงัแสดงในรูปที� 3  

Mobile User 
กรอกขอ้มลู
การติดสินบน ส่งขอ้มลูสินบน

และพิกดั 

Server Database 

เก็บขอ้มลูสินบน
และทอ้งที� 
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รูปที� 3 แผนภาพซีเควนซ์การร้องขอขอ้มูลสินบนในแต่ละทอ้งที�ผา่นเวบ็
บราวเซอร์ 

3.2 ซอฟต์แวร์ทีGใช้ในการพฒันา 
ระบบนี�พฒันาโดยใช้ Eclipse ที�มีการติดตั�ง Android SDK & ADT 

ในการพฒันาแอพพลิเคชันบนโทรศพัท์เคลื�อนที�ระบบปฏิบติัการแอน
ดรอยด ์และใช ้Eclipse และภาษา PHP ในการพฒันาโปรแกรมบนแม่ข่าย 
ร่วมกบั MySQL ซึ� งใชเ้ป็นระบบจดัการฐานขอ้มูล 

3.3 การระบุท้องทีGสถานีตาํรวจด้วยพกิดั GPS 

เมื�อแอปพลิเคชันบนโทรศพัท์อ่านพิกดั GPS ของเครื� องโทรศพัท ์
โปรแกรมจะคาํนวณระยะทางระหว่างพิกดันั�น และพิกดัของสถานีตาํรวจ
ทุกสถานีจาก [9] โดยใช ้Euclid Distance ที�ใชค่้าละติจูดและลองจิจูดแทน
ระยะทางแกน x และแกน y แลว้นาํมาหาสถานีที�ให้ระยะทางที�ใกลที้�สุด 
การติดสินบนนั�นก็จะถูกจดัเป็นการติดสินบนของทอ้งที�ของสถานีตาํรวจ
ที�ใกลที้�สุดนั�น แต่ผูใ้ชส้ามารถเลือกสถานีอื�นไดก่้อนส่งขอ้มูล 

3.4 การป้องกนัการส่งข้อมูลซ̂ํา 

โปรแกรมในฝั�งโทรศพัทจ์ะยอมให้ผูใ้ช้ส่งขอ้มูลการติดสินบน ณ จุด
เดิม เพียงครั� งเดียวต่อวนัเท่านั�น เพื�อป้องกนัการส่งขอ้มูลจาํนวนมากจาก
โทรศพัท์เครื� องเดียว อนัเกิดจากความเกลียดชังส่วนตวั และอาจทาํให้
เครื�องแม่ข่ายล่มได ้

3.5 ข้อจาํกดัของระบบ 

1).โปรแกรมนี� ใช้ได้กับโทรศัพท์เคลื�อนที� ที� ติดตั� งระบบปฏิบัติการ 
Android เวอร์ชนั 2.2 ขึ�นไปเท่านั�น 

2).ตอ้งเป็นโทรศพัทเ์คลื�อนที�ที�รองรับระบบ GPS และตอ้งไม่อยูใ่นที�อบั
สญัญาณ และตอ้งสามารถใชง้านเครือข่ายอินเตอร์เนตได ้

3) รองรับการเก็บขอ้มูลสินบนที�มีพิกดัในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลที�
ฐานขอ้มูลมีขอ้มูลพิกดัสถานีตาํรวจเท่านั�น 

 

4. การทดสอบการใช้งาน 

4.1 สภาพแวดล้อมในการทดสอบ 

การทดสอบระบบเบื�องตน้ใชโ้ทรศพัทมื์อถือ Samsung Galaxy S4 ซึ� ง
ใช้ระบบปฏิบติัการ Android version 4.3 ใช้เป็นตวักรอกขอ้มูลสินบน 
และส่งเขา้ไปเก็บในระบบฐานขอ้มูลผา่นทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

หลงัจากทดสอบการทาํงานของระบบเบื�องตน้เรียบร้อย ผูวิ้จยัได้นาํ
โปรแกรมออกให้คนทั�วไปร่วมทดสอบระบบบน Google Play ในชื�อ 
Bribery Reporting เป็นเวลา 10 วนั ซึ� งมีอาสาสมคัรจาํนวน 30 คนติดตั�ง
โปรแกรมและส่งขอ้มูลทดสอบ (ไม่ใช่ขอ้มูลการติดสินบนจริง)  

4.2 ผลการทดสอบระบบตามหน้าทีG 

หลงัจากไดพ้ฒันาโปรแกรมเสร็จเรียบร้อย รูปที� 4 แสดงส่วนติดต่อ
ผูใ้ชใ้นส่วนของโปรแกรมบนโทรศพัทเ์คลื�อนที�เมื�อผูใ้ช้กรอกขอ้มูล โดย
โปรแกรมจะแสดงรายชื�อสถานีตาํรวจโดยเรียงลาํดบัจากสถานีที�ใกลพิ้กดั
ของผูใ้ช้ที�สุด และเมื�อผูใ้ช้ส่งขอ้มูล โปรแกรมจะแจง้ความสําเร็จในการ
ส่งขอ้มูลไปยงัผูใ้ช ้ 

นอกจากนี� ในส่วนโปรแกรมบนโทรศพัท์ยงัสามารถแสดงสถิติได้
หลายรูปแบบ ได้แก่ กราฟแท่ง รายการ และแผนที� รูปที� 5 แสดงส่วน
ติดต่อผูใ้ช้บนโทรศพัท์ ในส่วนของการแสดงสถิติต่าง ๆ ทั�งกราฟแท่ง
สถิติอนัดบัของสถานีที�มีจาํนวนครั� งการติดสินบนสูงสุด 10 อนัดบั (ซ้าย)
โดยคาํอธิบายในกราฟสามารถพบัเก็บไดเ้มื�อผูใ้ชก้ดปุ่ มลูกศรดา้นขวาของ
กราฟ เพื�อประหยดัเนื�อที� นอกจากนี�  ผูใ้ช้ยงัสามารถดูจาํนวนเงินสูงสุด
และตํ�าสุดในแต่ละอนัดบั (รูปกลาง) และพิกดัตาํแหน่งการร้องเรียน (รูป
ขวา)โดยกดที�ไอคอนมุมบนดา้นขวา 

 

รูปที� 4 หนา้จอโปรแกรมสาํหรับกรอกขอ้มูลสินบนบนโทรศพัทเ์คลื�อนที�  

 

รูปที� 5 กราฟแท่งอนัดบัสถานีที�มีการติดสินบนจาํนวนครั� งสูงสุด 10 
อนัดบัที�แสดงบนโทรศพัท ์(ซา้ย) อนัดบัสถานีพร้อมจาํนวนเงินสูงสุดและ

ตํ�าสุด(กลาง) และ แผนที�จุดเกิดเหตุที�แสดงบนโทรศพัทเ์คลื�อนที� (ขวา) 

web broswer 

User 
สถิติการติด
สินบน ขอขอ้มลูสินบน

ในแต่ละทอ้งที� 

Server Database 

ขอขอ้มลูสินบน 

ขอ้มลู
สินบน 

กราฟขอ้มลูสินบน
ในแต่ละทอ้งที� 
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รูปที� 5 (ขวา) ยงัแสดงพิกดัการติดสินบนบนแผนที� Google Map ที�ส่ง
มาโดยผูร่้วมทดสอบระบบทั�ง 30 คน ซึ� งประกอบดว้ยทอ้งที�ต่างๆ ทั�วเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล จึงสรุปว่าโปรแกรมสามารถใช้งานได้ทั�วเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล 

นอกจากนี�  ขอ้มูลที�ถูกส่งมาจากโทรศพัทซึ์� งถูกเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล 
จะถูกนาํมาประมวลผลให้สามารถแสดงผลบนเวบ็ได ้ดงัแสดงในรูปที� 6 
ซึ� งเป็นกราฟแท่งแสดงอนัดบัสถานีที�มีจาํนวนครั� งการติดสินบนสูงสุด ทาํ
ให้ผูใ้ชส้ามารถเปรียบเทียบการทาํงานของตาํรวจจราจรในแต่ละพื�นที�ได ้
โดยขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชจ้ะไม่ถูกเก็บไวบ้นฐานขอ้มูล  

 

 

รูปที� 6 หนา้จอสถิติจาํนวนการติดสินบนสูงสุด 10 อนัดบัที�แสดงบนเวบ็ 

 

รูปที� 7 กราฟแสดงเวลา(วินาที)ที�ใชใ้นการส่งขอ้มูลจากโทรศพัท์
จนกระทั�งโทรศพัทไ์ดรั้บการตอบรับจากเครื�องแม่ข่าย 

 

4.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบและการวจิารณ์ผล 

เราได้ท ําการเก็บระยะเวลาที�ใช้ในการทํางานของระบบ ตั� งแต่
โทรศพัทเ์คลื�อนที�ของผูใ้ชส่้งขอ้มูลมายงัเครื�องแม่ข่าย จนกระทั�งโทรศพัท์
ของผูใ้ชไ้ดรั้บการยนืยนัการบนัทึกขอ้มูล โดยมีผูใ้ช้ร่วมทดสอบระบบส่ง
ขอ้มูลจาํนวน 90 ครั� ง พบว่าเวลาเฉลี�ยที�ระบบใช้ในการรับส่งขอ้มูลอยู่ที� 
1.97 วินาที โดยใชเ้วลาสูงสุด 17.07 วินาที และเวลาตํ�าสุด 0.04 วินาที โดย
มีค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานที� 1.27 วินาที และส่วนใหญ่ใช้เวลาน้อยกว่า 5 
วินาที ซึ� งเป็นเวลาที�ผูใ้ชย้อมรับได ้[8] 

7. สรุป 
ปัญหาการคอรัปชันที�ใกล้ตวัประชาชนไทยที�สุดก็คือการติดสินบน

ตาํรวจจราจร ผู ้วิจัยจึงได้พฒันาระบบสารสนเทศบนเว็บสําหรับการ
รายงานสินบนตํารวจจราจรผ่านโทรศัพท์แอนดรอยด์ขึ� น เพื�อให้
ประชาชนไดมี้ช่องทางในการรายงานการติดสินบนตาํรวจจราจรอีกทาง
หนึ� ง โดยผู ้ใช้สามารถส่งข้อมูลสินบนผ่านโทรศัพท์เข้าไปเก็บใน
ฐานขอ้มูล จากการทดสอบระบบพบวา่ระบบสามารถเก็บขอ้มูลสินบนทั�ว
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และสามารถคาํนวณทอ้งที�สถานีตาํรวจตาม
พิกดัที�ได ้แลว้นาํขอ้มูลสินบนมาแสดงเป็นกราฟสถิติการติดสินบนผ่าน
เว็บบราวเซอร์ได้ ซึ� งหากมีการเผยแพร่แอพพลิเคชันและใช้งานอย่าง
แพร่หลาย ก็จะสามารถให้ขอ้มูลการติดสินบนตาํรวจจราจรแก่ผูส้นใจได ้
ในอนัที�จะเกิดการแข่งขนัระหว่างสถานีตาํรวจในแต่ละทอ้งที�เพื�อลดการ
ติดสินบนไดใ้นอนาคต 

งานวิจยันี� ยงัตอ้งมีการพฒันาต่อในอนาคตในเรื�องการเขา้รหัสขอ้มูล
เพื�อความปลอดภยัของผูใ้ช ้และการยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลสินบน 
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บทคัดยอ 

QR Code หรือรหัสคิวอาร เปนช่ือเรียกทางการคาของบารโคดสองมิติ
ชนิดหนึ่ง โดยสามารถอานรหัสผานทางกลองรับภาพของอุปกรณสื่อสาร
เคลื่อนที่ เชน สมารทโฟน (Smartphone) แท็บเล็ต (Tablet) ไดเปนอยางดี 
บทความนี้ไดนํารหัสคิวอารมาประยุกตใชกับระบบการจัดการสารสนเทศ
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  (Laboratory Information Management 
System:   LIMS) ซึ่งเปนระบบที่มีกลไกการทํางานในหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรแบบอัตโนมัต ิครอบคลุมการทํางานตั้งแตขั้นตอนการรับ-สง
ตัวอยางจากผูใชบริการ การทดสอบและวิเคราะหตัวอยาง จนถึงการ
รายงานผลการวิเคราะหตัวอยาง โดยเลือกหนวยเคร่ืองมือกลาง คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนกรณีศึกษา ผลการนําไปใช
งานจริง พบวา การนํารหัสคิวอารมาใชงานรวมกับการทํางานของระบบ
การจัดการสารสนเทศหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่มีอยูในปจจุบัน 
ทํางานไดมีประสิทธิภาพ ลดขอผิดพลาด และลดความซ้ําซอนในการเก็บ
ขอมูลไดเปนอยางดี อีกทั้งสามารถทวนสอบขอมูลไดโดยไมกระทบตอ
กระบวนการทํางานตามปกติ  สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพ
หองปฏิบัติการ (ISO/IEC17025:2005) 

Abstract 
QR Code is the commercial name for a two-dimensional barcode 

which can be read conveniently by cameras installed in mobile devices 
such as smartphones, tablets. In this article, we describe how to apply  
QR Code in Laboratory Information Management System (LIMS). LIMS 
provides office automation for scientific laboratories, covering  all their 
functions including sample reception, sample testing and analysis, and 
most other steps leading up to sending the report to the clients. Central 
Equipment Division, Faculty of Science, Prince of Songkla University 
was chosen as a case study for implementation, testing as well as normal 
operations. It was found that QR Code-Integrated LIMS created an 
efficient and effective working environment, reducing errors, data 
redundancy as well as speeding up the data checking process without 
disturbing day-to-day operations. 
Keywords:  barcode,  Laboratory Information Management System, QR 
Code 

 

1.  บทนํา 
การดําเนินการของหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรในปจจุบัน ประกอบดวย

ขั้นตอนการทํางานหลายขั้นตอน อีกทั้งยังมีระบบการประกันคุณภาพเขา
มาเกี่ยวของเพ่ือใหการทํางานและผลการทดสอบที่ไดมีความถูกตอง
แมนยํา และเช่ือถือได ซึ่งก็ตองใชทรัพยากรจํานวนมากทั้งบุคลากร 
กระดาษสิ่งพิมพ รวมถึงเวลาที่ เปนทรัพยากรที่มีคามากที่สุด การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรจึง
เปนทางเลือกหนึ่งที่สามารถลดการสูญหายของเอกสาร สะดวกในการ
สืบคนขอมูล และเปนการเพ่ิมชองทางในการสื่อสารกับผูใชบริการอีกดวย 
นอกจากนี้เทคโนโลยีรหัสคิวอาร (QR Code) ซึ่งเปนเทคโนโลยีหนึ่งที่รับ
คาขอมูลผานทางกลองรับภาพของอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที ่โดยปจจุบันมี
การนํามาใชกันอยางแพรหลาย จากที่กลาวขางตน บทความนี้จึงเสนอ 
ระบบการจัดการสารสนเทศหองปฏิบัติการ (Laboratory Information 
Management System : LIMS) โดยนํารหัสคิวอารมาประยุกตใช โดยจะ
เปนระบบที่ มี กลไกการทํ างานในหองป ฏิบัติก ารแบบอัตโนมัต ิ
(Laboratory Automation) เพ่ือควบคุมคุณภาพของขอมูล ออกรายงานผล
ใหแกผูรับบริการ ชวยเพ่ิมความคลองตัวในขั้นตอนตางๆ เชน การกรอก
ขอมูล การตรวจสอบขอมูล และการออกรายงาน งายตอการเขาถึง และ
การนําขอมูลมาใชประโยชน  
เนื้อหาของบทความในสวนที่  2 กลาวถึ งระบบสารสนเทศ

หองปฏิบัติการ และระบบมาตรฐานคุณภาพหองปฏิบัติการISO/IEC17205
สวนที่ 3 กลาวถึงรหัสคิวอาร สวนที่ 4 และ 5 กลาวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ระบบการจัดการสารสนเทศหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรดวยรหัสคิวอาร 
และการพัฒนาระบบ ตามลําดับ สวนที่ 6 กลาวถึง บทสรุป 

2. ระบบสารสนเทศหองปฏิบัติการ 
ระบบการจัดการสารสนเทศหองปฏิบัติการ หรือ Laboratory 

Information Management System (LIMS) คือ ระบบการจัดการทํางาน
และจัดการขอมูลสารสนเทศของหองปฏิบัติการ ที่เนนการทํางานผาน
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร สนับสนุนระบบการทํางานของหองปฏิบัติการให
มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น [1] เชน การตรวจสอบสถานะงานวิเคราะห ความ
ยืดหยุนในการใชงาน และสวนติดตอผูใชที่ชาญฉลาด โดยจุดประสงค
เร่ิมตนของการใชงานคือความสามารถในการคนหาและตรวจสอบสถานะ
งานวิเคราะห ดวยศักยภาพของระบบการจัดการสารสนเทศหองปฏิบัต ิ
สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางมากมายนอกเหนือความสามารถ
ดังกลาว เชน การจัดการขอมูลดิบ การวิเคราะหขอมูล และสมุดบันทึก
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ขอมูลการปฏิบัติการวิเคราะห  นอกจากนี้เพ่ือใหหองปฏิบัติการเกิดความ
นาเช่ือถอื มีการพัฒนาประสิทธิภาพอยางตอเนื่องของหองปฏิบัติการ จึง
ไดมีการสรางดัชนีช้ีวัด ที่เรียกวา ระบบมาตรฐานคุณภาพหองปฏิบัติการ 
ISO/IEC 17025 ขึ้น 
2.1 ระบบมาตรฐานคุณภาพหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 
    ISO/IEC 17025 คือ  มาตรฐานสากลที่ใชเปนมาตรฐานในการประเมิน
ความสามารถของหองปฏิบัติการ ครอบคลุมทุกดานของการบริหาร
จัดการหองปฏิบัติการ ตั้งแตการเตรียมตัวอยางถึงความชํานาญในการ
วิเคราะหทดสอบ  ไปจนถึงการเก็บบันทึกและการรายงานผล ยังรวมถึง
องคประกอบดานอื่นๆ ซึ่งไดแกระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการ  การ
ควบคุมเอกสาร  การปฏิบัติการแกไขและปองกัน  สถานที่และภาวะ
แวดลอมที่ทําการวิเคราะห เคร่ืองมือ  การประมาณคาความไมแนนอน 
หลักฐานความสอบกลับได การสุมตัวอยางและอื่นๆ การไดการรับรอง
มาตรฐาน  ISO/IEC  17025 ชวยใหหองปฏิบัติการมีความไดเปรียบในการ
แขงขัน  ดวยการยืนยันความสามารถ การสรางความเช่ือถือ การพัฒนา
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่องของหองปฏิบัติการนั้นๆ [2]  
3. รหัสคิวอาร 
    รหัสคิวอาร หรือ QR Code (Quick Response Code)  [3] คือ ช่ือเรียก
ทางการคาของบารโคดสองมิติชนิดหนึ่ง โดยสามารถอานรหัสผานทาง
กลองรับภาพของเคร่ืองมือใดๆที่รองรับการถอดรหัส ซึ่งสวนใหญจะ
บันทึกเกี่ยวกับขอมูลที่เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑที่รหัสคิวอารติดฉลากเอาไว 
รหัสคิวอารสามารถอานรหัสไดรวดเร็วและเก็บขอมูลไดหลายชนิด เชน 
ตัวเลข อักขระและเคร่ืองหมายพิเศษ รวมถึงตัวอักษรภาษาอื่นๆ นอกจาก
ภาษาอังกฤษ สามารถเก็บขอมูลไดเปนจํานวนมากเมื่อเทียบกับบารโคด
แบบมาตรฐาน(UPC barcodes) และสามารถถอดรหัสไดแมตัวรหัสคิวอาร
บางสวนจะฉีกขาด หรือเลอะเลือนไป จึงเปนที่นิยมใชกันมาก โครงสราง
ของรหัสคิวอารประกอบดวยสวนที่สําคัญดังแสดงในรูปที่ 1 โดยพ้ืนที่สี
ขาวดําทั้งสามบล็อค คือสวนของ Finder Pattern และ Timing Pattern ใช
สําหรับระบุตําแหนงบารโคด พิกัดของบารโคดตามลําดับ สําหรับพ้ืนที่สี
เทา หรือ Encoded data คือสวนของขอมูลที่เขารหัสไว และและ พ้ืนที่
ขอบที่ติดกับบล็อกทั้งสาม หรือ Format Information ใชระบุระดับการ
ตรวจสอบขอผิดพลาด  

 

รูปท่ี 1. ตัวอยางโครงสรางของรหัสคิวอาร model 2 version [3] 

 

4. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
รหัสคิวอารไดถูกนํามาประยุกตใชอยางแพรหลาย ดังจะเห็นไดจาก Liu 

และคณะ [4] ไดนําเสนอระบบที่เรียกวา HELLO ซึ่งเปนการเรียนรู
ภาษาอังกฤษโดยใชอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที ่ โดยจําลองสถานการณ
เสมือนเขากับสถานที่จริง เมื่อผูเรียนรูไปยังสถานทีท่ี่หนึ่งจะใชอุปกรณ
สื่อสารเคลื่อนที่ของตนอานรหัสคิวอาร รหัสคิวอารจะเช่ือมตอฐานขอมูล
แสดงสื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษจําลองสถานการณของสถานที่นั้นขึ้นมา 
ทําใหการเรียนรูภาษาอังกฤษสนุกและนาสนใจมากขึ้น นอกจากนี้ไดมีการ
นํารหัสคิวอารไปใชในสถานพยาบาล เชน จีน ฮองกงและสิงคโปรใชรหัส
คิวอารเพ่ือเก็บและระบุขอมูลตัวตนผูปวยบนแถบรัดขอมือ เพ่ือใหมั่นใจ
วาใหการรักษาถูกคน ถูกโรค จายยาถูกตองและตรงเวลา หรือที่ประเทศ
ออสเตรเลีย ไดนํารหัสคิวอารมาประยุกตใชระบุตัวตนและขอมูลของปศ-ุ
สัตวในฟารม ใชจัดการการหมุนเวียนถังบรรจุแก็ส LPG รวมไปถึงการ
ระบุฉลากตัวอยางเลือด โดยติดรหัสคิวอารบนหลอดทดลองที่มีขนาดเล็ก
แตสามารถเก็บขอมูลไดเปนจํานวนมาก [5] 
ตอมา Kan และคณะ [6] ไดนํารหัสคิวอารมาประยุกตใชกับเทคโนโลยี

เสมือนจริง (Augmented Reality) โดยนํารหัสคิวอารไปใชเปนตัวช้ี
ตําแหนงวัตถุเสมือน 3 มิต ิแทนตัวช้ีตําแหนงทั่วไป ชวยเพ่ิมความสามารถ
ทําใหตัวช้ีตําแหนงสามารถเก็บขอมูลได ซึ่งโดยปกติแลวตัวช้ีตําแหนง
ทั่วไปจะไมมีความสามารถในการเก็บขอมูล 

จากงานวิจัยที่กลาวในเบื้องตนพบวามีการนํารหัสคิวอารมาประยุกตใช
กับงานตางๆ อยางไรก็ตาม ยังไมมีการนํารหัสคิวอารมาประยุกตใชกับ
ระบบการจัดการสารสนเทศหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  ผูวิจัยจึงเสนอ
ระบบสารสนเทศหองปฏิบตัิการวิทยาศาสตรดวยรหัสคิวอาร(QR_LIMS)  

5.ระบบการจัดการสารสนเทศหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรดวย
รหัสคิวอาร 

ระบบการจัดการสารสนเทศหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรดวยรหัสคิว-
อาร หรือ QR_LIMS เปนระบบที่นํารหัสคิวอารมาชวยในการจัดการ
สารสนเทศหองปฎิบัติการวิทยาศาสตร เพ่ือใหการจัดการหองปฏิบัติการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคํานึงถึงความตองการตอไปนี ้
1. สามารถแทนที่ระบบเดิมที่ใชเอกสารกระดาษเปนหลัก เปนการเก็บใน
ฐานขอมูลของเว็บเซิรฟเวอร ทําใหงายในการจัดการขอมูล ชวยใหการ
สืบคนขอมูลสะดวกรวดเร็ว และชวยลดการซ้ําซอนของขอมูล 
2. ชวยลดภาระงานและชวยใหเจาหนาที่และนักวิทยาศาสตร สามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย เจาหนาที่ สามารถนําเขา/
สงออกขอมูล และใหบริการลูกคา ไดอยางประสิทธิภาพมากกวาระบบ
เดิม และนักวิทยาศาสตร ซึ่งทําหนาที่วิเคราะหตัวอยาง สามารถจัดการกับ
ขอมูลสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว  
3. ชวยในการติดตามสถานะของการสงตัวอยางวิเคราะหที่ลูกคาสงมาวา
ผลการวิเคราะหตัวอยางเสร็จแลวหรือไม โดยการอานรหัสคิวอาร ทําให
ลูกคาไมตองเสียเวลาโทรศัพทหรือมาพบเจาหนาที่เพ่ือตรวจสอบสถานะ
ของการสงตัวอยางดวยตัวเอง และชวยลดภาระงานของเจาหนาทีไ่ด 
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5.1 ภาพรวมของระบบ 
     สถาปตยกรรมของ QR_LIMS แสดงดังรูปที่ 2 และสามารถอธิบายการ
ทํางานไดดังนี้ 
1. ลูกคาสงขอมูลการสงตัวอยางและสารตัวอยางใหเจาหนาที ่และไดรับ
ใบรับตัวอยางพรอมกับรหัสคิวอารกลับมา 
2. เจาหนาที่นําเขาขอมูลการสงตัวอยางเขาไปใน QR_LIMS ผานหนาเว็บ
และสงสารตัวอยางที่ติดรหัสคิวอาร ใหนักวิทยาศาสตร 
3. นักวิทยาศาสตรนําสารตัวอยางไปทดสอบในหองปฎิบัติการและสงผล
การวิเคราะหเขาสู QR_LIMS ผานแอพพลิเคชัน QR_LIMS บนอุปกรณ
สื่อสารเคลื่อนที่ที่ใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 
4. ผลการวิเคราะหจะถูกสงตอไปใหหัวหนาหนวยฯ   เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตองและเซ็นอนุมัติผลการวิเคราะหของนักวิทยาศาสตร 
5. ลูกคาสามารถติดตามสถานะของสารตัวอยางวาดําเนินการไปถึง
ขั้นตอนใด โดยอานรหัสคิวอารที่เจาหนาที่แนบมาพรอมกับใบรับตัวอยาง 
6.  เมื่อสถานะของสารตัวอยางออกผลการอนุมัติแลว ลูกคาเดินทางมารับ
ใบผลการวิเคราะหจากเจาหนาทีด่วยตนเอง หรือพิมพผลการวิเคราะหผาน
อินเทอรเน็ต 

 
รูปท่ี 2. สถาปตยกรรมของ QR_LIMS 

5.2  การพัฒนาระบบ 
QR_LIMS ประกอบดวยโมดูลหลักๆ 4 โมดูล คือ 
1) สวนขอมูลผูใชงาน (User module)  ซึ่งจะประมวลผลขอมูลของ

ผูใชงานที่จําเปนในการทํางานของระบบทั้งหมด 
2) สวนขอมูลการวิเคราะห/ทดสอบ (Testing module) ที่เก็บและ

ประมวลผลขอมูลที่เกี่ยวของกับการวิเคราะห เชน ชนิดตัวอยาง รายการที่
ตรวจและผลการตรวจ 

3) สวนการออกรายงานผล (Reporting module) 
4) สวนตรวจสอบสถานะการวิเคราะหของผู รับบริการ (Tracking 

module) 
โมดูลหลักเหลานี้ทุกสวนจะเช่ือมโยงถึงกันทั้งหมด เพ่ือความสะดวก

รวดเร็วและแมนยําในการสืบคนหรือเรียกใชขอมูลที่ตองการดังรูปที ่3 

การพัฒนา QR_LIMS ใชภาษา PHP และสําหรับการสรางรหัสคิวอาร
เพ่ือใชงานจะเรียกใชผานแท็ก HTML ของ Google Charts API โดยใชที่
อยู (URL) ของโมดูลนั้นๆรวมกับเลขที่เอกสารหรือตัวอยาง และสราง
ออกมาเปนรหัสคิวอารที่สามารถเรียกใชงานผานระบบ QR_LIMS บน
อินเทอรเน็ตไดทันท ีรูปที่ 4  และ 5 แสดงผังงานการสรางรหัสคิวอารของ 
QR_LIMS  และขั้นตอนการตรวจสอบสถานะของแบบฟอรมและตัวอยาง
ดวยรหัสคิวอารตามลําดับ 

 
รูปท่ี 3. โมดูลหลักของระบบการจัดการสารสนเทศหองปฏิบัติการที่

ประยุกตใชรวมกับรหัสคิวอาร 

 
รูปท่ี 4. ขั้นตอนการสรางรหัสคิวอารของ QR_LIMS ไปยังลิงคของ

แบบฟอรมและตัวอยางที่ทดสอบโดยใช Google Charts API 

 
รูปท่ี 5. ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะของแบบฟอรมและสถานะ

ตัวอยางโดยอานดวยรหัสคิวอาร 
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5.3 สภาพแวดลอมในการทดสอบ 
การทดสอบ QR_LIMS ไดแบงออกเปน 2 สวนหลักคือ 1) สวนที่เปน 

เว็บแอพพลิ เคชันเซิรฟเวอร โดยเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการ Ubuntu ใชฐานขอมูล MySQL 2) สวนที่เปนเคร่ืองลูก
ขายที่เปนคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ใดๆสามารถเขาใชงาน
ระบบ QR_LIMS โดยผานเว็บบราวเซอร หรือเขาถึงจากอุปกรณสื่อสาร
เคลื่อนที่ที่ไดติดตั้งแอพพลิเคชันไวแลว การทดสอบเร่ิมโดยการทดลองใช
งานคูขนานไปกับระบบเอกสารแบบเดิม เพ่ือเปรียบเทียบความถูกตอง 
เพ่ิมความยืดหยุนในการใชงาน รวมถึงสํารองขอมูลดวย และทดสอบจาก
ชนิดตัวอยางประเภท น้ําทิ้ง เมื่อทดลองใชงานจนไมพบขอผิดพลาดแลว 
จึงขยายไปยังชนิดตัวอยางอื่นๆตอไป รูปที่ 6-8 แสดงตัวอยางหนาจอ
บางสวนของการทํางานของระบบการจัดการสารสนเทศหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร ทั้งจากการเขาถึงระบบ โดยดําเนินการบนหนาเว็บและบน
อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ 

 
รูปท่ี 6. ตัวอยางหนอจอแสดงรหัสคิวอารบนใบรับรายงานผลการ
วิเคราะหของผูรับบริการและรหัสปฏิบัติการของนักวทิยาศาสตร 

 
รูปท่ี 7.  ตัวอยางหนาจอแสดงผลการตรวจสอบสถานะของตัวอยางที่

ทําการวิเคราะห 

 

รูปท่ี 8. ตัวอยางหนาจอนําเขาขอมูลผลการทดสอบสารตัวอยางผาน
แอพพลิเคชันที่ติดตั้งบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที ่

5.4 ผลการทดสอบ 
      ผลการทดสอบการใชงานเปนที่นาพอใจ  เนื่องจากสามารถทดแทน
ระบบการทํางานเดิมไดเกือบทั้งหมด ทํางานไดรวดเร็วประหยัดเวลา มี
ประสิทธิภาพ ลดขอผิดพลาดจากขั้นตอนการทํางานดวยระบบเดิม ไมมี
ขั้นตอนซ้ําซอน ที่สําคัญสามารถทวนสอบขอมูลตางๆซึ่งเปนจุดประสงค
หลักของระบบมาตรฐานคุณภาพหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ไดอยาง
รวดเร็วแมนยํา โดยไมกระทบตอกระบวนการทํางานตามปกต ิ

 6. บทสรุป 
การนํารหัสคิวอารมาใชงานรวมกับการทํางานของระบบการจัดการ

สารสนเทศหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่มีอยูในปจจุบัน นอกจากจะ
ประหยัดเวลาในการทํางานเปนอยางมากแลว ยังสามารถแทนที่ระบบเดิม
ที่ใช เอกสารกระดาษเปนหลักมาเปนการเก็บในฐานขอมูลของเว็บ
เซิรฟเวอร ทําใหงายในการจัดการขอมูล ชวยใหการสืบคนขอมูลสะดวก
รวดเร็ว และชวยลดการซ้ําซอนของขอมูล นอกจากนั้นยังสามารถติดตาม
สถานะของตัวอยางวาอยูในขั้นตอนไหน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ
ลูกคา และในอนาคตจะขยายระบบ QR_LIMS โดยเพ่ิมความสามารถใน
การตรวจสอบการจัดเก็บสารเคมีที่คงเหลืออยูในคลังสารเคมีของ
หองปฏิบัติการตอไป 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีไดพ้ฒันาเคร่ืองมืออ่านค่าแถบสีของชุดทดสอบแอลเอฟเอ 

(Lateral flow immunochromatographic assays, LFA) แทนการอ่านแถบสี
ดว้ยตาเปล่า โดยใช้กลอ้งเวบ็แคมถ่ายภาพแถบสีของชุด การประมวลผล
ภาพเพ่ือหาความเขม้ขน้ของสารตวัอยา่งประกอบดว้ย การใช้เทคนิคการ
หาความเขม้แสงแบบ Line profile  และเทคนิคการตรวจติดตามความเขม้
แสง ณ ต าแหน่งแถบสีบนชุดทดสอบ ขณะท่ีก าลงัเกิดปฏิกิริยา  ผลการ
ทดสอบเบ้ืองต้นกับชุดทดสอบไข้หวดัใหญ่ พบว่าเคร่ืองอ่านแถบสีท่ี
พฒันาข้ึนสามารถตรวจวดัความแตกต่างบนแถบสีของชุดทดสอบได้
ชดัเจน และมีแนวโนม้ท่ีจะพฒันาให้สามารถตรวจวดัไดท่ี้ความเขม้ต ่ากว่า
การตรวจวดัดว้ยตาเปล่า 

ค าส าคญั: ชุดทดสอบอยา่งง่าย เคร่ืองอ่านแถบสี เซนเซอร์ทางชีวภาพ 

Abstract 
This paper presents the development of a lateral flow 

immunochromatographic assays (LFA) reader based on a low-cost web 
camera as an image capturing devices and white-light light-emitting 
diodes as a light source.  Two image processing techniques; a line profile 
and a real-time intensity plot, were applied to quantify the concentrations 
of the sample from the light intensities acquired from the colored control 
and test lines on the LFA.  It is anticipated that the detection limit by 
using this reader should be lower than that by reading strip’s color with 
naked eyes. 

Keywords: Lateral flow immunochromatographic assays, lateral 
flow assays reader and biosensors  

1. บทน า 
ชุดทดสอบอยา่งง่ายแบบแอลเฟเอ (Lateral flow 

immunochromatographic assays, LFA) ไดรั้บความสนใจพฒันาเป็นชุด
ทดสอบส าหรับสารชีวภาพหลากหลายชนิด ในประเทศไทยเอง ไดมี้การ
วิจยัและพฒันาชุดทดสอบแอลเอฟเอ ส าหรับเป็นชุดทดสอบในทาง
การแพทย ์การตรวจสอบอาหาร และการเกษตร เป็นจ านวนมาก  การแปร
ผลชุดทดสอบจะใชก้ารอ่านสีดว้ยตาเปล่า ซ่ึงมกัจะข้ึนกบัแต่ละบุคคล  

การแปรผลการอ่านแถบสีดว้ยตาเปล่าจะมีปัญหามากข้ึน ถา้ตวัอยา่งท่ี
ตอ้งการทดสอบมีความเขม้ขน้ต ่า  ท  าให้แถบสีจางจนบางคร้ังไม่สามารถ
บอกความแตกต่างสีได ้  นอกจากน้ีตวัอยา่งท่ีใชท้ดสอบ บางตวัอยา่งจะมี
สีอ่ืนปน เช่น ตวัอยา่งท่ีสกดัจากใบพืชมกัจะมีสีเขียว เป็นตน้ ท าให้ชุด
ทดสอบมีพ้ืนสีเขียวตามไปดว้ย ส่งผลให้การอ่านแถบสีท าไดล้  าบากข้ึน  

ปัจจุบนัไดมี้การพฒันาเคร่ืองอ่านแถบสีทดสอบ (Lateral flow 
immunoassays readers) แทนการอ่านแถบสีดว้ยตาเปล่า  เพ่ือให้สามารถ
วดัความเขม้ขน้ไดต้  ่าลง การแปรผลไม่ข้ึนกบัผูใ้ช ้ และเพ่ิมความมัน่ใจ
ให้กบัผูใ้ช ้ เทคนิคท่ีใชใ้นเคร่ืองอ่านแถบสีทดสอบ แยกได ้ 2 กลุ่ม [1]  
กลุ่มแรกใชก้ารวดัความเขม้แสงจากแถบตรวจวดั ดว้ยโฟโตดีเทก็เตอร์ 
โดยสแกนหรือต าแหน่งการไปตามแนวยาวของชุดทดสอบ การวดัโดยวิธี
น้ีจะไดค้วามละเอียดสูง แต่ตอ้งมีการเล่ือนต าแหน่งของอุปกรณ์ กลุ่มท่ี
สองใชก้ลอ้งซีซีดี (CCD) หรือซีมอส (CMOS) อ่านภาพแถบทดสอบและ
ค านวณหาความเขม้แสงจากแต่ละแถบ  เน่ืองจากกลอ้งสามารถถ่ายภาพ
แถบทดสอบไดโ้ดยไม่ตอ้งเล่ือนต าแหน่ง วิธีการน้ีจึงไดรั้บความนิยมมาก
ข้ึน  นอกจากน้ียงัไดมี้การพฒันาเคร่ืองอ่านแถบสีชุดทดสอบ โดยใชก้ลอ้ง
บนโทรศพัทมื์อถือ [2-3] ท  าให้ผูใ้ชง้านไม่จ  าเป็นตอ้งซ้ือเคร่ืองอ่านแถบสี
เพ่ิมเติม 

การน าเคร่ืองอ่านแถบสีไปใชก้บัชุดทดสอบแต่ละชุด จ าเป็นตอ้ง
ปรับเปล่ียนพารามิเตอร์ต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะของชุด
ทดสอบนั้นๆ เช่น การปรับความเขม้แสงของแหล่งก าเนิดแสง การปรับค่า
ในสมการสอบเทียบ รวมทั้งการปรับเปล่ียนรูปร่างให้สอดคลอ้งกบั
ลกัษณะทางกายภาพของชุดทดสอบ เพื่อสนบัสนุนการพฒันาชุดทดสอบ
ข้ึนใชง้านเองในประเทศ จึงจ าเป็นตอ้งพฒันาเคร่ืองอ่านแถบสีข้ึนใชง้าน
เอง ซ่ึงจะท าให้การปรับเปล่ียนเคร่ืองมือดงัท่ีกล่าวมาแลว้ ท าไดง่้ายและ
สะดวกกวา่การน าเคร่ืองมือจากต่างประเทศมาปรับเปล่ียน 

บทความไดศึ้กษาแนวทางเบ้ืองตน้ การออกแบบเคร่ืองอ่านแถบสี
ทดสอบ โดยเลือกใชก้ลอ้งในการบนัทึกภาพแถบสี เช่นเดียวกบัผลงาน
ท่ีมาก่อนหนา้น้ี [1-3] แต่เลือกใชก้ลอ้งเวบ็แคม (Web camera)  เป็น
อุปกรณ์ถ่ายภาพ เพื่อหาแนวทางประมวลภาพท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี
กลอ้งเวบ็แคมมีราคาไม่แพง (ราคาประมาณ 500-1,000 บาท) จึงน่าท าให้
อุปกรณ์โดยรวมมีราคาถูก สามารถถอดปรับเปล่ียนเลนส์ไดง่้ายในกรณีท่ี
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ตอ้งการใชเ้ลนส์ชนิดอ่ืนแทนเลนส์ท่ีติดมากบักลอ้ง เม่ือไดแ้นวทางการ
ออกแบบการจดัแสงและเทคนิคประมวลผลภาพท่ีเหมาะสม ก็สามารถ
ประยกุตใ์ชก้บักลอ้งชนิดอ่ืนๆ ได ้

งานวิจยัน้ีศึกษาแนวทางการจดัแสง ส าหรับอ่านภาพจากชุดทดสอบ 
เพื่อให้สามารถสร้างอุปกรณ์ท่ีมีขนาดเล็ก รวมทั้งพฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับการประมวลผลภาพ 2 รูปแบบ ประกอบดว้ยการท า 
Line profile และ Real-time intensity plot  เพื่อน าไปศึกษาเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการวดั  

2. Lateral flow immunochromatographic assays 
รูปท่ี 1 แสดงโครงสร้างของชุดทดสอบแอลเอฟเอ  ท่ีต  าแหน่งแถบ

ควบคุม (Control line) และแถบทดสอบ (Test line)  จะตรึงแอนติบอดี 
Anti-IgG antibody และ Specific antibody ท่ีเหมาะสมต่อการวดัไว ้
ตามล าดบั ในการใชง้านจะหยดสารตวัอยา่งลงไปใน Sample pad ของชุด
ทดสอบ  จากนั้นสารตวัอยา่งจะแพร่ผา่น Conjugate pad แถบควบคุม 
แถบทดสอบ ตามล าดบั และมาส้ินสุดท่ี Absorbing pad ซ่ึงจะท าหน้าท่ีดูด
ซบัสารตวัอยา่งไว ้  

Conjugate pad ประกอบดว้ยอนุภาคนาโนของทอง (Gold 
nanoparticles) ท่ีติดผิวไวด้ว้ยแอนติบอดีท่ีเหมาะสม (ซ่ึงเป็นคนละชนิด
กบัแอนติบอดีท่ีแถบควบคุมและแถบทดสอบ) เม่ือหยดสารตวัอยา่งท่ีมี
แอนติเจน (Antigen) หรือสารท่ีเราตอ้งการทดสอบ แอนติเจนเท่ีจะจบักบั
แอนติบอดีท่ีติดบนผิวของอนุภาคนาโนของทอง  เม่ือสารตวัอยา่งรวมทั้ง
แอนติเจนท่ีจบักบัแอนติบอดีท่ีติดบนผิวของอนุภาคนาโนของทอง แพร่
ผา่นแถบทดสอบ แอนติเจนดงักล่าวจะถูกจบัไวด้ว้ยแอนติบอดีท่ีตรึงไวท่ี้
แถบดงักล่าว ส่งผลให้อนุภาคนาโนของทองถูกจบัไวท่ี้แถบทดสอบดว้ย 
อนุภาคนาโนของทองน้ีสามารถการกระเจิงแสงไดดี้ ท าให้มองเห็นเป็น
เส้นสีทึบ ความเขม้ของแถบสีจะข้ึนกบัความเขม้ขน้ของแอนติเจนในสาร
ตวัอยา่ง  

 
รูปท่ี 1 โครงสร้างของ Lateral flow immunochromatographic assays 
(LFA)  การเกิดสีท่ีแถบควบคุม (Control line) และแถบทดสอบ (Test 
line) เกิดจากอนุภาคนาโนของทองท่ีติดผิวดว้ยแอนติบอดี ถูกจบัไวท่ี้แถบ
ควบคุมและแถบทดสอบ [4] 

เม่ือสารตวัอยา่งแพร่ผา่นแถบควบคุม แอนติบอดีบนผิวอนุภาคนาโน
ของทองจะถูกจบัไวด้ว้ยแอนติบอดีท่ีตรึงไวท่ี้แถบควบคุม ส่งผลให้เกิดสี
ท่ีแถบควบคุม แมจ้ะไม่มีแอนติเจนอยูใ่นสารตวัอยา่ง  การแปรผลการ
ทดสอบวา่ มีแอนติเจนท่ีตอ้งการทดสอบหรือไม่นั้น ถา้เกิดแถบสีท่ีแถบ
ทดสอบและแถบควบคุมทั้ง 2 แถบ แสดงวา่มีแอนติเจนท่ีตอ้งการ
ตรวจสอบ ถา้เกิดแถบสีเฉพาะท่ีแถบควบคุม แสดงวา่ไม่มีแอนติเจนหรือมี
แต่ความเขม้ขน้ต ่าเกินกวา่ท่ีตาจะมองเห็น ถา้ไม่เกิดสีทั้งทั้ง 2 แถบ แสดง
วา่แผน่ LFA นั้นช ารุด ตอ้งใชชุ้ดทดสอบแผน่ใหม่ 

3. ชุดทดลองและการทดลอง 

การจดัชุดทดลองเพื่อศึกษาเทคนิคการจดัแสง และการประมวลผล
ภาพ แสดงในรูปท่ี 2 แหล่งก าเนิดแสงท่ีใชคื้อไดโอดเปล่างแสงสีขาว 
(White-light LEDs) วางไวด้า้นล่างของกล่องบรรจุชุดทดสอบ เน่ืองจาก
พลาสติกท่ีใชท้  ากล่องบรรจุมีสีขาวขุ่น สามารถท าหนา้ท่ีเป็นดิฟฟิวเซอร์ 
(Diffuser) ได ้ ซ่ึงจะท าให้ความเขม้แสงตกกระทบแผน่ชุดทดสอบ มีการ
กระจายของความเขม้แสงสม ่าเสมอ การวางแหล่งก าเนิดแสงไวด้า้นล่าง 
จะท าให้ถ่ายภาพแถบสีทดสอบใชห้ลกัการทะลุผา่น ซ่ึงต่างจากชุด
ทดสอบอ่ืนท่ีใชห้ลกัการสะทอ้นแสง [1-3] การจดัแสงในรูปท่ี 2 นั้น ท า
ให้ขนาดของเคร่ืองอ่านมีขนาดเล็กลง แต่ความเขม้แสงจะถูกลดทอนลง
ไปมาก จึงตอ้งใช ้ LEDs หลายตวั  การอ่านภาพจะใชก้ลอ้งเวบ็แคม 
(Logitech) ซ่ึงต่อกบัคอมพิวเตอร์ผา่นพอร์ท USB  การประมวลภาพจาก
กลอ้งจะใชโ้ปรแกรม LabVIEW 

LEDs

LFA

Webcam

Test line Control line

Inserted
aperture

 
รูปท่ี 2 การจดัอุปกรณ์ทดลองท่ีใชใ้นการบนัทึกภาพ  

การจดัแหล่งก าเนิดแสงไวด้า้นล่าง ท าให้แสงบางส่วนสามารถทะลุ
ผา่นขอบหรือช่องวา่งระหว่างอุปกรณ์ของชุดทดสอบ ไดม้ากกวา่ส่วนอ่ืน 
เพ่ือก าหนดให้แสงทะลุผา่นเฉพาะบริเวณตรงกลางของแถบสี  งานวิจยัน้ี
ไดใ้ชแ้ผน่เทปสีด าตดัเปิดช่องตรงกลางขนาดประมาณ 2 mm x 20 mm  
วางไวใ้ตแ้ถบชุดทดสอบและอยูภ่ายในกล่องบรรจุ ดงัรูปท่ี 2 

เทคนิคการประมวลผลภาพท่ีพฒันาข้ึนมี 2 เทคนิค คือ การอ่านความ
เขม้แสงแบบ Line profile และ การอ่านค่าความเขม้แสงจากแถบทดสอบ
และแถบควบคุมขณะเกิดปฏิกิริยา (Real-time intensity plot) 

ชุดทดสอบท่ีใชเ้ป็นชุดทดสอบไขห้วดัใหญ่ ซ่ึงไดรั้บความอนุเคราะห์
จากศูนยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาติ  โดยชุดทดสอบท่ีใชผ้า่นการหยดสาร
ตวัอยา่งมานานหลายวนั ความเขม้ของแถบสีจึงอาจจะไม่เท่ากบัความเขม้
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หลงัจากการหยดสารทนัที  ดงันั้นขอ้มูลท่ีไดจึ้งเหมาะส าหรับใชใ้นการ
พฒันาโปรแกรมประมวลผลภาพในเบ้ืองตน้เท่านั้น   

โดยทัว่ไปแลว้ แมจ้ะใชดิ้ฟฟิวเซอร์ในการกระจายความเขม้แสง  แต่
ความเขม้แสงมกัจะไม่เท่ากนัในแต่ละต าแหน่ง จึงตอ้งชดเชยผลเน่ืองจาก
ความเขม้แสงท่ีไม่เท่ากนั ซ่ึงท าไดโ้ดยการใชชุ้ดทดสอบท่ียงัไม่ไดห้ยด
สารตวัอยา่งใส่เขา้ไปในเคร่ืองก่อนและวดัความเขม้แสงอา้งอิง  จากนั้นใช้
ความเขม้แสงอา้งอิงดงักล่าว ในการชดเชยความไม่เท่ากนัของความเขม้
แสง  อยา่งไรก็ตาม การทดลองในบทความน้ีจะยงัไม่มีการชดเชยความ
เขม้แสง เน่ืองจากยงัไม่มีสารตวัอยา่งพร้อมทดสอบในขณะเขียนบทความ 

3.1 เทคนิค Line Profile 

เทคนิคน้ีอ่านค่าความเขม้แสง ตามแนวเส้นท่ีลากผา่นแถบควบคุม 
และแถบทดสอบ ซอฟตแ์วร์จะท าการประมวลผลความเขม้แสงและพล็อต
กราฟความเขม้แสงเทียบกบัต าแหน่ง  การลากเส้นจะลากบริเวณตรงกลาง
แถบกระดาษ  (รูปท่ี 3)  ค่าความเขม้แสงท่ีแถบควบคุมและแถบทดสอบ
จะลดลงต ่ากวา่บริเวณท่ีไม่มีแถบสี  ส าหรับแต่ละความเขม้ขน้ของสาร
ตวัอยา่ง บนัทึกค่าผลต่างความเขม้แสงท่ีลดลง IC ส าหรับแถบควบคุม 
และ IT ส าหรับแถบทดสอบ โดยอา้งอิงจากความเขม้แสงบริเวณขอบทั้ง
สอง ซ่ึงมีความเขม้แสงค่อนขา้งสม ่าเสมอ 

IC

IT

 
รูปท่ี 3  Line profile ของชุดทดสอบไขห้วดัใหญ่ เม่ือใชต้วัอยา่งท่ีมีความ
เขม้ขน้ 1:200    

ในการใชเ้ทคนิค Line profile ผูใ้ชค้วรจะใส่ชุดทดสอบเขา้ในเคร่ือง
อ่านแถบสีก่อนหยดสารตวัอยา่ง เพ่ือบนัทึกความเขม้แสงอา้งอิง จากนั้น
สามารถหยดสารตวัอยา่ง รอจนเกิดสี และน าไปวดัดว้ยเคร่ืองอ่านอีกคร้ัง
หน่ึง 

3.2 เทคนิค Real-time intensity plot 
เทคนิค Real-time intensity plot เป็นการวดัการเปล่ียนแปลงความเขม้

แสงภายในบริเวณแถบควบคุมและแถบทดสอบตามเวลา เร่ิมตั้งแต่การ
เกิดปฏิกิริยา (เร่ิมหยดสารตวัอยา่ง) จนกระทัง่เกิดสีบนแถบหรือจนเสร็จ
ส้ินการวดั  ซ่ึงคาดวา่จะท าให้สามารถดูการเปล่ียนแปลงความเขม้แสงท่ีมี
ค่าต  ่ามากได ้

เทคนิคดงักล่าวน้ีจ าเป็นตอ้งรู้ต  าแหน่งแถบทั้งสอง เพ่ือก าหนด 
Regions of interest (ROI) (รูปท่ี 4) ลงบนแถบสีดงักล่าว แต่เน่ืองจากขณะ
เร่ิมการทดลองหรือเร่ิมหยดสารตวัอยา่ง จะไม่มีแถบสีเกิดข้ึน ในการใช้

งาน ผูใ้ชจึ้งตอ้งบนัทึกการวดัชุดทดสอบเป็นวิดีโอไวต้ลอดการวดั จากนั้น
ใชภ้าพเฟรมสุดทา้ยในการก าหนดต าแหน่ง ROIs ลงบนแถบสี โปรแกรม
จะยอ้นค านวณความเขม้แสงของแต่ละ ROIs ท่ีต  าแหน่งดงักล่าว ตั้งแต่
เฟรมแรกท่ีบนัทึกไว ้  

รูปท่ี 4 (ก) แสดงการก าหนด ROIs ลงบนแถบควบคุม (ROI0) แถบ
ทดสอบ (ROI1) และต าแหน่งตรงกลางระหวา่งแถบสีทั้งสอง (ROI2)  
โดยท่ีต  าแหน่ง ROI2 จะท าหนา้ท่ีวดัความเขม้แสงของแหล่งก าเนิดแสง 
(=I2(t)) เพื่อน ามาชดเชยผลการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากความเขม้แสง ขณะ
ท าการทดลอง  โดยท่ี I0n(t) = I0(t)x100/I2(t) และ I1n(t) = I1(t)x100/I2(t)  
ตวัอยา่งกราฟความเขม้แสงท่ีเปล่ียนตามเวลา แสดงในรูปท่ี 4 (ข)  ซ่ึงเป็น
การพล็อตค่า I0n(t) และ I1n(t) จากแถบควบคุมและแถบทดสอบตามล าดบั 
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(ก) 

 
(ข) 

รูปท่ี 4  (ก) ต  าแหน่ง Regions of interest (ROIs) 3 ต าแหน่ง บนแถบ
ควบคุม แถบทดสอบ และต าแหน่งตรงกลางระหวา่งแถบทั้งสอง เพ่ือวดั
ค่าความเขม้แสงตามเวลา ตั้งแต่ก่อนหยดสารตวัอยา่งจนเสร็จส้ิน
กระบวนการวดั และ (ข) ตวัอยา่งการพล็อตกราฟความเขม้แสงตามเวลาท่ี 
ROI0 และ ROI1  ในรูปความเขม้แสงจะไม่เปล่ียนตามเวลา เน่ืองจากอ่าน
ค่าจากแถบทดสอบท่ีเกิดสีเสร็จแลว้ 

4. ผลการทดลองและการวเิคราะห์ผล  

รูปท่ี 5 แสดงตวัอยา่งสีท่ีเกิดข้ึนท่ีแถบควบคุมและแถบทดสอบ 
ส าหรับชุดทดสอบไขห้วดัใหญ่ เม่ือใชส้ารตวัอยา่งความเขม้ขน้ 1:100, 
1:200, 1:300, 1:500 และ 1:600  โดยการเจือจางสารตวัอยา่งตั้งตน้ดว้ย
บฟัเฟอร์  เม่ือสงัเกตุดว้ยตาเปล่า พบวา่ทุกตวัอยา่ง แถบควบคุมจะเกิดสี
ชดัเจน ส่วนความเขม้สีท่ีแถบทดสอบจะข้ึนอยูก่บัความเขม้ขน้ของสาร
ตวัอยา่ง  โดยแถบทดสอบท่ีความเขม้ขน้ 1:600 จะสงัเกตสีไดค้่อนขา้งยาก 
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เม่ือน าชุดทดสอบในรูปท่ี 5 ไปอ่านค่าความเขม้สีโดยใชชุ้ดทดลองใน
รูปท่ี 2 และใชก้ารอ่านค่า Line profile  (รูปท่ี 6) พบวา่ ความเขม้แสงท่ี
แถบควบคุมจะลดลงอยา่งชดัเจนเม่ือเทียบกบัความเขม้แสงนอกแถบ และ
ให้ค่าความเขม้แสงใกลเ้คียงกนั ส าหรับทุกตวัอยา่งท่ีทดสอบ  ส่วนแถบ
ทดสอบ ค่าความเขม้แสงท่ีลดลงจะแปรตามความเขม้ขน้ (รูปท่ี 7)  โดยท่ี
ท่ีความเขน้ขน้ 1:600 วดัค่าความเขม้แสงท่ีลดลงได ้14.3%  

 
รูปท่ี 5 การเกิดสีท่ีแถบควบคุมและแถบทดสอบ ส าหรับชุดทดสอบ
ไขห้วดัใหญ่ เม่ือใชส้ารตวัอยา่งท่ีความเขม้ขน้ต่างๆ  

IC
IT

 
รูปท่ี 6  Line profiles ส าหรับชุดทดสอบไขห้วดัใหญ่ท่ีความเขม้ขน้ต่างๆ  
ค่าความเขม้แสงถูกปรับค่าเพ่ือให้ค่าท่ีต  าแหน่งพิกเซลท่ี 1 เท่ากบั 100  

 
รูปท่ี 7  ผลต่างความเขม้แสงท่ีแถบควบคุม (IC) และผลต่างความเขม้แสง
ท่ีแถบทดสอบ (IT)  ส าหรับชุดทดสอบไขใ้หญ่ท่ีความเขม้ขน้ต่างๆ  

เม่ือทดสอบเพ่ิมเติมกบัตวัอยา่งความเขม้ขน้ 1:800 พบว่ายงัสามารถ
อ่านค่าความเขม้แสงท่ีลดลงไดอ้ยา่งชดัเจน (ไม่ไดแ้สดงขอ้มูล)  อยา่งไรก็
ตาม ในการทดลองน้ีใชชุ้ดทดสอบท่ีหยดสารตวัอยา่งแลว้หลายวนั ซ่ึงอาจ
มีการเปล่ียนแปลงของสีทั้งสองแถบ  ในอนาคตตอ้งทดสอบหลงัการหยด
ตวัอยา่งและเกิดสีในเวลาท่ีก าหนด เพ่ือให้สามารถสร้างสมการสอบเทียบ
ไดถู้กตอ้ง 

ส าหรับการทดสอบการใชง้านของเทคนิค Real-time plot เบ้ืองตน้ 
พบวา่ เม่ือใชก้ารวดัค่าความเขม้แสงในบริเวณท่ีไม่เกิดแถบสี และน ามา
เป็นความเขม้แสงอา้งอิง ท าให้การวดัความเขม้แสงท่ีต  าแหน่งแถบทั้งสอง
มีความเสถียรสูง ในช่วงระยะเวลา 10 นาที (รูปท่ี 4)  นอกจากน้ีความ
ละเอียดในการวดั (Resolution) ของเคร่ืองมือน้ีมีค่าอยูใ่นช่วง 0.2%-0.3%  
ซ่ึงจะช่วยให้สามารถวดัแถบสีท่ีมีการเปล่ียนแปลงของความเขม้แสงต ่าๆ 
ได ้อน่ึงค่าความละเอียดในการวดั นิยามเท่ากบั 3 เท่าของสญัญาณรบกวน 
(= 3)  โดยท่ี  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเม่ือวดัสญัญาณต่อเน่ือง 10 จุดวดั  

ในอนาคต การทดสอบจะตอ้งใชชุ้ดทดสอบท่ียงัไม่หยดสารตวัอยา่ง 
เพื่อให้สามารถบนัทึกขอ้มูลก่อนการเกิดแถบสีได ้ เพ่ือน ามาค านวณหา
ความเขม้แสงท่ีลดลงตามเวลาขณะเกิดปฏิกิริยา  นอกจากน้ียงัตอ้งท าการ
ทดสอบวดัค่าความเขม้ของตวัอยา่งท่ีน้อยท่ีสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถวดัได ้

5. สรุป 

เคร่ืองมืออ่านแถบสีชุดทดสอบท่ีพฒันาข้ึน ใชก้ลอ้งเวบ็แคมในการ
ถ่ายภาพแถบสีของชุดทดสอบ โดยใชก้ารจดัแสงแบบทะลุผา่น ซ่ึงจดัวาง
แหล่งไดโอดเปล่งแสงวางไวด้า้นล่างของชุดทดสอบ เทคนิคการ
ประมวลผลภาพท่ีใชคื้อ Line profile และ Real-time intensity plot ผลการ
ทดสอบเบ้ืองตน้พบวา่เทคนิค Line profile สามารถอ่านค่าความเขม้แสงท่ี
ลดลงไดช้ดัเจน ในทุกตวัอยา่งท่ีตามองเห็น และมีแนวโนม้ท่ีจะสามารถ
อ่านค่าชุดทดสอบกรณีความเขม้ขน้ต ่า เกินกวา่จะอ่านค่าดว้ยตาเปล่าได ้ 
ส าหรับเทคนิค Real-time intensity plot  พบวา่ให้สญัญาณท่ีมีความสเถียร
สูง รวมทั้งมีความละเอียดในการวดัท่ีดี ซ่ึงเม่ือน าไปใชก้บัตวัอยา่งจริง 
อาจจะสามารถวดัความเขม้สีท่ีไม่สามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่าได ้  เคร่ือง
อ่านชุดทดสอบท่ีพฒันาข้ึน คาดวา่จะสามารถปรับใชง้านกบัชุดทดสอบ
ไดห้ลายชนิด 
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บทคดัย่อ 
มีเหตุการณ์จ านวนมากท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวันซ่ึงโดยปกติแล้วเรา

ไม่สามารถจดจ าได้ท้ังหมด การบันทึกชีวิตประจ าวัน (Lifelogging) 
สามารถช่วยให้เราระลึกถึงเหตุการณ์ส าคัญต่างๆได้ โดยสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ i) การบันทึกชีวิตโดยมือ (manual) คือ การ
บันทึกโดยใช้สมดุบันทึกหรือไดอะร่ี และ ii) การบันทึกชีวิตโดยอัตโนมัติ 
(automatic) คือ การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีถูกประดิษฐ์มา
เฉพาะช่วยบันทึกเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวัน เช่น SenseCam และ 
Narrative Clip ซ่ึ งท าก ารถ่ายภาพแบบพาสซีฟ  ห รือการถ่ายภาพ
แบบต่อเน่ืองอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามโดยการบันทึกชีวิตประจ าวันน้ันมี
ประโยชน์แก่ผู้ใช้หลายกลุ่ม ได้แก่ ผู้ ป่วยอัลไซเมอร์ซ่ึงช่วยในการระลึก
ความทรงจ าของกิจวัตรประจ าวัน นักวิจัยเพ่ือใช้ในการศึกษาพฤติกรรม
ของกลุ่มการทดลอง หรือเจ้าหน้าท่ีต  ารวจเพ่ือช่วยตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าท่ี ซ่ึงบทความนี้น าเสนอการพัฒนาและทดสอบ แอพลิเคช่ันบน
สมาร์ทโฟนท่ีถ่ายภาพบันทึกเหตุการณ์แบบพาสซีฟ ใช้งานโดยการสวม
ใส่ผ่านสายห้อยคอโดยไม่จ าเป็นต้องซ้ืออุปกรณ์เฉพาะ บทความนีมุ้่งเน้น
ไปท่ีการพัฒนาและทดสอบแอพพลิเคช่ันเพ่ือเป็นการสร้างแพลตฟอร์ม
ส าหรับนักวิจัยท่ีต้องการศึกษาเก่ียวกับ Lifelogging  โดยแอพพลิเคช่ันจาก
บทความนีส้ามารถน าไปต่อยอดในการท าวิจัยในแง่ต่างๆ เช่นการศึกษา
พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ การวิจัยเทคนิคในการประมวลผลภาพเพ่ือ
ช่วยในการหาเหตกุารณ์ท่ีส าคัญในชีวิตประจ าวัน  บทความนีท้ าการศึกษา
และรายงานผลการทดสอบการจัดการทรัพยากรของสมาร์ทโฟนเพ่ือให้
สามารถใช้งานโทรศัพท์ได้ตามปกติใน 1 วันโดยท่ีมีข้อจ ากัดในเร่ือง
แบตเตอร่ี และเมมโมร่ี และสามารถสลับการท างานของกล้องหน้าและ
กล้องหลังได้เม่ือเกิดการพลิกตัวของสมาร์ทโฟน 

Abstract 
There are many events that happen in our daily lives. Some events 

can be remembered, but most others cannot. Lifelogging can be used as 
a tool to recall the important events in our memory. There are two main 
types of Lifelogging, i) manual lifelogging - record events in a diary or 
pocket book, ii) automatic lifelogging - use some specifically invented 
equipment that automatically passive records one’s life such as 
SenseCam and Narrative Clip. Benefits of lifelogging are for Alzheimer 
users to recall their memory, for researchers to study a behavior of 
experimental group, and for a police officer to monitor other officers’ 

duties. In this paper, we introduce a passive image-capturing 
application on a smartphone used for lifelogging. Our application can 
be used as a platform of wearable camera and sensor for researchers to 
do research in various aspects such as studying user behavior or 
processing images for finding daily important events. This paper 
conducts a pilot study, experimenting on power- and resource-efficient 
management, including battery life and memory limitation, and on a new 
function of automatic front and rear camera switching. The purpose of 
our experiment is to make our application to be able to operate in one 
day long. 

Keywords: lifelogging, wearable camera and sensor, passive image 
capturing, smartphone application 

1. บทน า 
เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีถูกบันทึกจดจ าด้วยเทคโนโลยีอย่าง 

Lifelogging ซ่ึ งเป็นการบัน ทึกภาพ ต่อเน่ื องแบบอัตโนมัติ  การใช้
เทคโนโลยีจึงตอบสนองความตอ้งการท าให้การใช้งานได้สะดวกสบาย
กว่าการบันทึกชีวิตด้วยมือจากการใช้สมุดบันทึกไดอะร่ี ซ่ึงเป็นการ
ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนด้วยการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นการถ่ายภาพแบบพาสซีฟอยา่งต่อเน่ือง งานวิจยัและพฒันา
แอพพลิเคชั่นน้ีเป็นการสร้างแพลตฟอร์มส าหรับการน าไปใช้งานวิจยั
ต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ตวัอย่างเช่น การใช้บันทึก
ชีวิตประจ าวนัเพ่ือช่วยทบทวนความจ าของกิจวตัรประจ าวนัของผูป่้วยอลั
ไซเมอร์หรือผูสู้งอายุ [1] การท าวิจยัเก่ียวกบัสุขภาพเพ่ือใช้ในเชิงป้องกนั
ในการรักษา [10] การท าวิจยัเชิงสังคมศาสตร์เพ่ือติดตามรูปแบบการ
เดินทางในชีวิตประจ าวนัของผูใ้ช้ [2] การท าวิจยัในการประมวลผลภาพ
เพ่ือช่วยจดักลุ่มและสรุปเหตุการณ์ท่ีส าคญั [4] นอกจากนั้ นเจ้าหน้าท่ี
ต  ารวจสามารถน าแอพพลิเคชั่นของเรามาประยุกต์เพ่ือใช้ในการติดตาม
การท างานของเจา้หน้าท่ี เป็นต้น โดยจะท าการพฒันาแอพพลิเคชั่นบน
ระบบปฏิบติัการณ์แอนดรอยด์ในการถ่ายภาพพร้อมกับการเก็บข้อมูล
เซ็นเซอร์ต่างๆเพ่ือใช้ช่วยในการวิเคราะห์ รวมไปถึงการจดัการทรัพยากร
ในเร่ืองของการแบตเตอร่ี ความจุของเมมโมร่ีและการจดัการการท างาน
ระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลังอีกด้วย ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าให้
แอพพลิเคชัน่สามารถท างานไดป้กติในหน่ึงวนั โดยดูเปรียบเทียบจากเวลา
ท่ีผูใ้ชจ้ะใชง้านสมาร์ทโฟนโดยปกติในหน่ึงวนั [3] 
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ในบทความน้ีจะน าเสนอถึงเร่ืองของทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ี
เก่ียวกบัการบนัทึกชีวิตประจ าวนั แนวทางการด าเนินงาน การออกแบบ 
การพฒันาแอพพลิเคชั่นท่ีน าเสนอ รวมไปถึงการทดลอง และผลของการ
ทดลอง การประเมินผลทั้งในทางปริมาณและคุณภาพ  ตลอดจนบทสรุป
ของบทความ 

2. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

2.1. การบันทกึชีวติประจ าวนั 
การบนัทึกภาพหรือการถ่ายภาพท่ีใช้อุปกรณ์ซ่ึงสวมใส่ได ้(Wearable 

camera) โดยท่ีอุปกรณ์ถ่ายรูปพกพาน้ีอาจจะผูกติดหรือสวมใส่ไวบ้นตวั
ผูใ้ช้งาน ซ่ึงเป็นการบนัทึกภาพแบบส่วนบุคคล (Personal Lifelog) ของ
ชีวิตประจ าวนัของผูใ้ชต้ลอดวนั การบนัทึกภาพเป็นการถ่ายภาพแบบพาส
ซีฟซ่ึงเป็นการถ่ายภาพน่ิงแบบถ่ายต่อเน่ืองโดยปราศจากการรบกวนจาก
ผูใ้ชโ้ดยท่ีผูใ้ชง้านไม่ตอ้งกดบนัทึกดว้ยตวัเอง และถ่ายในมุมมองใกลเ้คียง
กบัสายตามนุษยไ์ด้ ทั้งน้ีในการบนัทึกภาพขณะนั้นๆตวัอุปกรณ์จะมีการ
เก็บขอ้มูลจ าเป็นอย่างอ่ืนด้วยไม่ว่าจะเป็นเวลาท่ีถ่าย รวมไปถึงเซ็นเซอร์
ของอุปกรณ์ถ่ายภาพ [4] 

2.2. ระบบงานเดมิ 
ระบบงานเดิมท่ีได้กล่าวอ้างน้ีมีด้วยกัน 2 งาน นั่นคือ Microsoft 

SenseCam และ Narrative Clip ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.2.1. Microsoft SenseCam 
เป็นอุปกรณ์บันทึกภาพชีวิตประจ าวนัท่ีถูกพัฒนาโดย Microsoft 

Research ท่ีใชใ้นเชิงวิจยั ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ซ่ึงสวมใส่ได ้โดยใชเ้ชือกห้อยคอ 
SenseCam มีลักษณะเป็นเลนส์มุมกว้าง (Fisheye Lens) มีตัวตรวจจับ
ความเคล่ือนไหว (Accelerometer) ตัวตรวจจับความร้อนของร่างกาย 
(Passive Infrared Detector) ตัวตรวจจับอุณหภูมิ (Temperature Sensor) 
ตวัตรวจจบัความเขม้แสง (Light Intensity Sensors) และเคร่ืองบนัทึกเสียง 
(Audio) โดยมีหลักการท างานเป็นการถ่ายภาพแบบพาสซีฟ SenseCam 
สามารถถ่ายรูปได้ท่ีคุณภาพ VGA มีความคมชัดอยู่ท่ี 640 x 480 พิกเซล 
และบนัทึกไฟล์เป็นนามสกุล .jpg บนหน่วยความจ าแบบแฟลช (Flash 
Memory) ท่ีมีความจุขนาด 1 กิกะไบต์ (Gigabyte) SenseCam มีแบตเตอร่ี
ท่ีสามารถใช้ไดย้าวนานถา้ตั้งค่าให้ถ่ายภาพท่ีทุกๆ 30 วินาที  และใช้การ
ชาร์ตแบตเตอร่ีผ่านทางสาย USB [5] แต่ SenseCam นั้ นมีข้อเสียท่ีเป็น
อุปกรณ์เฉพาะซ่ึงหมายถึงข้ึนต่อผูผ้ลิตรายเดียว ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่ม
ผูใ้ช้งานไดอ้ยา่งแพร่หลาย ดงันั้นซอฟตแ์วร์ท่ีใช้บนอุปกรณ์ จึงผูกขาดกบั
อุปกรณ์ SenseCam อีกทั้งคุณภาพของภาพท่ีไดถื้อว่าไม่ดีพอเม่ือเทียบกบั
อุปกรณ์ท่ีสามารถถ่ายภาพสมยัใหม่  

2.2.2. Narrative Clip 
เดิมช่ือ Memoto เป็นอุปกรณ์บนัทึกชีวิตประจ าวนัท่ีใช้ในเชิงพาณิชย์

ของบริษทั Memoto AB ท่ีสามารถสวมใส่ไดแ้ละมีขนาดอยูท่ี่ 36 x 36 x 9 
มิลลิเมตร ใชก้ลอ้ง 5 เมกะพิกเซล (Megapixels) มีความคมชดัอยูท่ี่ 2560 x 
1920 พิกเซล ถ่ายภาพแบบพาสซีฟในทุกๆ 30 วินาที มีหน่วยความจ าท่ีจุ 8 

กิกะไบต์ มีเซ็นเซอร์ท่ีใช้คือ จีพีเอส (GPS) ตวัตรวจจบัความเคล่ือนไหว 
(Accelerometer)  แล ะ มี เค ร่ือ งมื อวัดค่ าค วาม เข้ม สน ามแ ม่ เห ล็ ก 
(Magnetometer)ใช้การเช่ือมต่อผ่านพอร์ต  USB ท่ีตัว เม่ือใช้ Narrative 
Clip ใน ก าร เก็ บ ข้ อ มู ล ภ าพ แล้ ว จ ะ มี  Narrative Uploader ซ่ึ ง เป็ น
แอพพลิเคชัน่บนเดสก์ทอ็ปในการอพัโหลดขอ้มูล และท าการประมวลผล
บ น  Cloud น อก จ าก น้ี ย ัง มี แ อพ พ ลิ เค ชั่ น บ น ส ม า ร์ ท โฟ น บ น
ระบบปฏิบติัการไอโอเอสและแอนดรอยด์เพ่ือใช้ส าหรับการดูเหตุการณ์
ส าคญัท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีมีการวิเคราะห์การสรุปเหตุการณ์ส าคญัแลว้ [6]  

3. แนวทางการด าเนินงาน 
3.1. การออกแบบแอพพลเิคช่ัน 

 
รูปที่ 1. ภาพรวมของแอพพลิเคชัน่ 

จากรูปท่ี 1 เป็นการแสดงภาพรวมของแอพพลิเคชั่นท่ีน าเสนอ ซ่ึง
เร่ิมแรกจ าเป็นจะตอ้งติดตั้งไวบ้นสมาร์ทโฟนให้เรียบร้อยก่อน การใชง้าน
นั้นผูใ้ช้ตอ้งท าการกดเพ่ือบอกให้ระบบเร่ิมท างานถ่ายภาพเพียงคร้ังเดียว 
ขณะท่ีระบบก าลงัท างานในการถ่ายภาพน่ิงนั้นผูใ้ชจ้  าเป็นตอ้งใชส้ายห้อย
โทรศพัท์และควรท าการห้อยโทรศพัท์ให้หันกล้องหลังออกเพ่ือท่ีจะ
ถ่ายภาพไดอ้ยา่งเหมาะสม ในระหว่างการถ่ายภาพหากผูใ้ช้ตอ้งการหยุด
พกัการถ่ายภาพเน่ืองจากการเขา้ห้องน ้ า หรือเหตุผลส่วนตวั เป็นตน้ ผูใ้ช้
สามารถเลือกหยุดการถ่ายชั่วคราวได้ ทั้ งน้ีแอพพลิเคชั่นถ่ายภาพจะ
บนัทึกภาพเป็นอตัราจ านวนภาพคงท่ีต่อหน่ึงนาที โดยท่ีผูใ้ช้จะสามารถ
เลือกให้เป็นอตัราการถ่ายภาพแบบไดนามิคได้ โดยแอพพลิเคชั่นจะใช้
อตัราการถ่ายภาพตามความเหมาะสมของแบตเตอร่ีท่ีเหลืออยู่เพ่ือให้
เพียงพอต่อการใช้งานในส่วนอ่ืนด้วย หลงัจากนั้นเม่ือส้ินสุดการท างาน
ของการถ่ายภาพ จะสามารถโอนยา้ยขอ้มูลไฟลภ์าพเขา้สู่คอมพิวเตอร์เพ่ือ
เอาไปใช้ในวตัถุประสงคใ์ดๆก็ตามเช่น น าไปใช้กบัการประยกุตเ์ทคนิค
การประมวลผลทางภาพเพ่ือท าการระบุเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ 

3.2 การพฒันาแอพพลเิคช่ัน 

ในการพฒันาแอพพลิเคชัน่นั้นสามารถอธิบายได ้2 ส่วนดงัน้ี 
1. ส่วนการถ่ายภาพ โดยจะท าบนระบบปฏิบัติการณ์ Android ซ่ึง

พั ฒ น าแ อ พ พ ลิ เค ชั่ น โ ด ย ใ ช้  Android software development ซ่ึ ง
ประกอบดว้ยเคร่ืองมือต่างๆส าหรับการพฒันาแอพพลิเคชัน่แอนดรอยด ์
และเก็บข้อมูลโดยใช้ SQLite ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลขนาดเล็กท่ีนิยมใช้บน
ระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟน  [7] โดย SQLite จะท างานแบบ 
Standalone และยงัมีโครงสร้างง่ายต่อการจดัเก็บขอ้มูล รวมถึงง่ายต่อการ
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น าไปใช้ ซ่ึงไฟล์ท่ีจดัเก็บนั้นมีขนาดเล็กมาก จึงเหมาะสมกบัการใช้งาน
บนสมาร์ทโฟน 

2. ส่วนการโอนยา้ยข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ด้วยเทคโนโลยี TCP 
Socket เป็นการสร้างการส่ือสารระหว่าง Client และ Server เพ่ือท าการ
โอนยา้ยขอ้มูลระหว่างแอพพลิเคชัน่เขา้สู่คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรโตคอล 
TCP ในการก าหนดลกัษณะการท างานการโอนขอ้มูล [8] 

4. วธีิการทดลอง 
บทความวิจยัน้ีน าเสนอการหาความถ่ีในการถ่ายภาพท่ีเหมาะสมใน

การใชง้านแอพพลิเคชัน่ไดน้านท่ีสุด ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1. อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทดลอง 
ในการศึกษาพฒันาและทดสอบแอพพลิเคชั่น เพ่ือหาความถ่ีในการ

ถ่ายภาพท่ีเหมาะสมในการใช้งานแอพพลิเคชัน่ไดน้านท่ีสุด จะใช้สมาร์ท
โฟนระบบปฏิบติัการณ์แอนดรอยด์ท่ีสามารถใช้ เซนเซอร์วดัอุณหภูมิ 
(Temperature sensor), เซนเซอร์วัดค่าความช้ืน (Humidity sensor), ตัว
ตรวจจบัความเร่งและการเคล่ือนไหว (Accelerometer), เซนเซอร์วดัความ
เขม้ของแสง (RGB light sensor) และเซนเซอร์วดัการหมุดของตวัเคร่ือง 
(Gyro sensor) ได ้และใชแ้บตเตอร์ร่ีขนาด 2,600 mAh [9] 

4.2. แผนการทดลอง 
ส่วนของการทดลองเพ่ือหาความท่ีท่ี เหมาะสม ทดลองด้วยการ

เปล่ียนแปลงก าหนดอตัราการถ่ายภาพคงท่ีต่อนาทีจนไดอ้ตัราถ่ายภาพท่ี
เหมาะสมต่อการใช้งานมากท่ีสุดเปรียบเทียบโดยสังเกตุจากระยะเวลาท่ี
ท างานได ้ทั้งน้ีในการทดลองจะท าการเปิดใช้งานโทรศพัทป์กติสามารถ
โทรเขา้ออกได ้แต่ในการทดลองจะไม่มีการโทรเขา้และออก และท าการ
เก็บขอ้มูลเซ็นเซอร์ต่างๆดงัท่ีกล่างไวข้า้งตน้ 

ในการทดลองน้ีมีสมมติฐานเพ่ือประเมินแอพพลิเคชัน่ท่ีถูกพฒันาข้ึน 
โดยจะท าแบบสอบถามในเร่ืองของความพึงพอใจเก่ียวกับความ
สะดวกสบายต่อการใชง้านและความพึงพอใจในคุณภาพของภาพถ่ายท่ีได ้
โดยจะใชก้ารให้คะแนนแบบ 5-point Likert scale questions เพื่อใชใ้นการ
ประเมินพร้อมทั้งค  าถามปลายเปิดให้ผูใ้ช้งานแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่าง
เต็มท่ี ทั้งน้ีจะมีแบบสอบถามใน 3 รูปแบบดว้ยกนั ได้แก่ แบบสอบถาม
ก่อนการทดลอง (entry questionnaire), แบบสอบถามหลังการทดลอง
รายวนั (post-task questionnaire) และ แบบสอบถามหลงัการทดลอง (exit 
questionnaire) 

4.2.1. สมมติฐานท่ีใช้ในการประเมิน 
1. แอพพลิเคชัน่น้ีมีความสะดวกสบายในการใชง้าน 
2. ผูใ้ชพ้อใจกบัคุณภาพของภาพถ่ายท่ีได ้

4.2.2. ค าถามท่ีใช้ในการสอบถามมีดังนี ้
1. แอพพลิเคชัน่น้ีมีความง่ายในการใชง้าน 
2. ผูใ้ชไ้ม่สบัสนในการใชง้านแอพพลิเคชัน่ 
3. มุมของภาพถ่ายท่ีไดเ้หมาะสม 
4. ความละเอียดของภาพท่ีไดมี้ความคมชดัอยา่งเหมาะสม 

4.2.3. ค าถามแบบปลายเปิดมีดังนี ้
1. ท่านคิดวา่แอพพลิเคชัน่น้ีควรมีอะไรท่ีตอ้งปรับปรุง แกไ้ข เพ่ิมเติม 

5. ผลการด าเนินงาน 
5.1. ผลการพฒันาแอพพลเิคชัน 

 
รูปที่ 2. ภาพรวมของแอพพลิเคชัน่ 

แอพพลิเคชั่นน้ีถูกพฒันาบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์เพ่ือใช้ใน
การถ่ายภาพแบบพาสซีฟ ซ่ึงมีส่วนติดต่อผูใ้ช้งานหลกัๆ คือ 1.ส่วนหน้า
แรก 2. ส่วนหนา้ถ่ายภาพ และ 3. ส่วนหนา้ส าหรับการซิงคไ์ฟลข์อ้มูล 

จากรูปท่ี 2 ระบบน้ีมีส่วนติดต่อผูใ้ช้ท่ีเป็นส่วนหนา้แรกท่ีประกอบไป
ดว้ย 4 ส่วนส าคญัคือ 

1. ส่วนบนซา้ย แสดงจ านวนภาพท่ีถูกถ่ายไวแ้ต่ยงัไม่ไดซิ้งค ์
2. ส่วนบนขวาเป็นเมนูเพ่ือในการซิงคไ์ฟลข์อ้มูล 
3. ส่วนแสดงขอ้มูลวิธีการใชง้าน ซ่ึงประกอบไปดว้ยค าแนะน าการใช้

งานเบ้ืองตน้อยา่งง่าย 
4. ส่วนปุ่ มส าหรับกดเพ่ือเร่ิมถ่ายภาพ Capture 

 
รูปที่ 3. ภาพรวมของแอพพลิเคชัน่ 

จากรูปท่ี 3 ระบบมีส่วนติดต่อผูใ้ช้ท่ีเป็นส่วนหน้าถ่ายภาพท่ีประกอบ
ไปดว้ย 4 ส่วนส าคญัคือ 

1. ส่วนดา้นบนซา้ย แสดงจ านวนภาพท่ีก าลงัถ่ายอยู ่
2. ส่วนแสดงขอ้มูลแนะน าการใช้งาน ซ่ึงแนะน าว่าให้หันกล้องหลงั

ออก แต่ยงัสามารถท างานไดห้ากกลอ้งหนา้หนัออก 
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3. ส่วนปุ่ มหยุดการถ่ายภาพชั่วคราว Pause เป็นการหยุดถ่ายภาพ
ชั่วคราวจนกว่าผู ้ใช้จะกดปุ่ ม Continue เพ่ือเร่ิมถ่ายภาพต่อ ใช้เม่ือผูใ้ช้
ตอ้งการความเป็นส่วนตวัสกัพกัหรือมีเหตุผลอ่ืนๆ 

4. ส่วนปุ่ มหยดุการถ่ายภาพ Stop เป็นการยติุการถ่ายภาพ 

5.2. ผลการทดลอง  
ตารางที่ 1. แสดงผลการทดลองเพ่ือหาความถ่ีในการใชง้านท่ีเหมาะสมในการ

ใชง้านแอพพลิเคชัน่ไดน้านท่ีสุด 
อตัราการถ่าย 
(ภาพต่อนาที) 

ระยะเวลาเฉล่ีย 
(นาที) 

เน้ือท่ีท่ีใชง้านโดยเฉล่ีย 
(เมกกะไบต)์ 

จ านวนภาพท่ีได้
เฉล่ีย 

5 638 1,512 2,991 

10 476 2,104 4,043 

15 369 2,188 4,818 
 

 
รูปที่ 4. ภาพกราฟแสดงผลความถ่ีในการใชง้านท่ีเหมาะสม 

 

จากตารางท่ี 1. ท่ีอตัราการถ่ายภาพท่ี 5 ภาพต่อนาทีพบวา่ไดร้ะยะเวลา
ในการใช้งานมากท่ีสุด 638 นาที หรือ 10.63 ชัว่โมง และจ านวนภาพท่ีได ้
2,991 ภาพ ส่วนอตัราการถ่ายภาพท่ี 10 และ 15 ภาพต่อนาทีไดร้ะยะเวลา
ในการใช้งานและจ านวนภาพท่ีได้ใกล้เคียงกัน รวมไปถึงเน้ือท่ีท่ีใช้ก็
ใกลเ้คียงกนัมาก ตามรูปท่ี 4 พบว่าการก าหนดอตัราการถ่ายภาพระหว่าง 
10 และ 15 มีค่าใกล้เคียงกัน  ดังนั้ นจะเห็นได้ว่าถ้าก าหนดอัตราการ
ถ่ายภาพท่ี 10 ภาพต่อนาทีดีท่ีสุด เน่ืองจากได้ระยะเวลามากท่ีสุด รวมถึง
จ านวนภาพและพ้ืนท่ีท่ีใชไ้ปใกลเ้คียงกบัท่ีอตัราถ่ายภาพท่ี 15 ภาพต่อนาที 

5.3. ผลการประเมนิคุณภาพและความพงึพอใจ 
จากการรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม พบว่าผูใ้ช้ส่วนใหญ่เขา้ใจการ

ใช้งานแอพพลิเคชั่นได้ง่าย เน่ืองจากส่วนติดต่อผูใ้ช้มีจ  านวนหน้าและ
ความซับซ้อนน้อย ท าให้ไม่สับสนในการใช้งาน อีกทั้งไม่ตอ้งใช้เวลาใน
การเรียนรู้การใช้งานมากอีกด้วยเพราะมีการใช้ค  าท่ีเขา้ใจง่ายและใช้สีท่ี
ส่ือความหมาย รวมไปถึงเร่ืองของคุณภาพของภาพท่ีถ่ายไดพ้บวา่ มุมมอง
ท่ีไดน้ั้นเหมาะสมเพียงพอต่อการใชง้านเพราะเหมือนกบัมุมมองของกลอ้ง
ถ่ายภาพจากโทรศพัทป์กติ และในส่วนของความละเอียดของภาพท่ีได้ก็
อยูใ่นระดบัความพึงพอใจท่ียอมรับได ้

 

6. สรุป 
จากผลการทดลองในการหาความถ่ีในการใช้งานท่ีเหมาะสมขา้งตน้ 

ท าให้พบว่าหากอตัราการถ่ายภาพต่อนาทีมีค่ามากจะท าให้ระยะเวลาใน
การใช้งานแอพพลิเคชั่นน้อยลง แต่ถ้าหากก าหนดอตัราการถ่ายภาพต่อ
นาทีมีค่านอ้ยเกินไป ถึงแมจ้ะไดร้ะยะเวลาในการใชง้านแอพพลิเคชัน่นาน
ข้ึนแต่จ านวนภาพท่ีได้พบว่ามีจ  านวนไม่แตกต่างกันมาก ดังนั้นจึงควร
ก าหนดอัตราการถ่ายภาพท่ีไม่มากและไม่น้อยเกินไปจึงจะท าให้ได้
ระยะเวลาในการใช้งานแอพพลิเคชัน่และจ านวนภาพท่ีไดเ้หมาะสมท่ีสุด 
ซ่ึงจากผลดงักล่าวสามารถน ามาก าหนดอตัราการถ่ายภาพแบบไดนามิกได ้
และสามารถเอาไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การน า
ขอ้มูลภาพท่ีไดจ้ากแอพพลิเคชัน่มาใชใ้นการศึกษาการท าสรุปเหตุการณ์ท่ี
ส าคญัโดยการใช้เทคนิคในการประมวลผลภาพ นอกจากน้ียงัมีส่วนท่ีเป็น
การใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)  
น ามาใช้ในการโอนยา้ยข้อมูลภาพจากแอพพลิเคชั่นแบบอตัโนมติัเขา้สู่
คลาวด ์เพ่ือน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่างๆในอนาคต 

เอกสารอ้างองิ 
[1] Y. Chen and G.J.F. Jones, “Augmenting Human Memory using 

Personal Lifelogs in Augmented Human Conference”. In 
Proceedings of the 1st Augmented Human International 
Conference, AH 2010, Megeve, France. 

[2] P. Kelly, A.R. Doherty, E. Berry, S. Hodges, A.M. Batterham and 
C. Foster, “Can We Use Digital Life-Log Images to Investigate 
Active and Sedentary Travel Behaviour? Results from a Pilot 
Study”, International Journal of Behavioral Nutrition and Physical 
Activity, 2011. 

[3] Experian Marketing Services, “Americans spend 58 minutes a day 
on their smartphones”, http://www.experian.com/blogs/marketing-
forward/2013/05/28/americans-spend-58-minutes-a-day-on-their-
smartphones 

[4] A.R. Doherty, N. Caprani, C.O. Conaire, V. Kalnikaite, C. Gurrin, 
A.F. Smeaton and N.E. O’Connor, “Passively Recognizing Human 
Activities through Lifelogging”, Computers in Human Behavior, 
27 (5). pp. 1948-1958 

[5] Microsoft Research, “Introduction to SenseCam”, 
http://research.microsoft.com/EN-
US/UM/CAMBRIDGE/PROJECTS/SENSECAM/introduction.htm 

[6] Getnarrative, “Technical Specifications and Price”. 
http://support.getnarrative.com/knowledgebase/articles/263200-
technical-specifications-and-price  

[7] G. Allen and M. Owens, "Android Development with SQLite", 
Apress, 2010. 

[8] Q.H. Mahmoud, “Sockets Programming in Java: A Tutorial”, 
http://www.javaworld.com/article/2077322/core-java/sockets-
programming-in-java-a-tutorial.html 

[9] Samsung Galaxy S4, “ขอ้มูลจ าเพาะ”, 
http://www.samsung.com/th/consumer/mobile-
devices/smartphone/android-os/GT-I9500ZWATHL-spec 

[10] C. Gurrin, Z. Qiu, M. Hughes, N. Caprani, A.R. Doherty, S.E. 
Hodges and A.F. Smeaton, “The Smartphone as a Platform for 
Wearable Cameras in Heath Research”, American Journal of 
Preventive Medicine, 2013   

0

200

400

600

800

5 10 15

เวล
า (
นา
ที)

อัตราการถ่ายภาพ (ภาพต่อนาที)

กราฟแสดงผลความถี่ในการใช้งานทีเ่หมาะสม

Paper ID 1189

D319



บทความวจิยั –วชิาการ                                                                                         
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 6 การพฒันาเทคโนโลยเีพ่ือให้โลกมีสนัติสุข   
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand  
 

วนัท่ี 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ภาคพายพั เชียงใหม่ 

Application Prototype of Children Medicine Taking Notification on Mobile Devices 
 

Kasikrit Damkliang 1, and Phannarai Anachotikul2  
1, 2 Information and Communication Technology Programmer, Faculty of Science, Prince of Songkla University 

Hat Yai, Songkhla 
E-mail: kasikrit.d@psu.ac.th1, relife.atomos@gmail.com2 

 

Abstract 
This paper presents a prototype of medicine taking notification 

application. We propose an architectural design and implementation of 
the application for running on the iOS devices. The application is a 
reminder system that helps reminds parents or care takers remember to 
give children their medication. The application provides validated and 
high reliable information about medicine usage for children. There 
consist of symptom and treatment information of sicknesses. Therefore, 
the parents can safely and efficiently and give medicines to their 
children. 

Keywords: medicine, notification, architectural design, iOS, mobile 
device, children 

1. Introduction 
Small children are learning all the time, they are studious and 

nowadays are surrounded by technologies which enable them to grow 
and develop physically and intelligently at a rapid pace. Naturally, they 
can easily get erupt incidents and illnesses. Sickness is an important 
factor that impedes the development of children. Sickness may slow 
down their growth and development. 

Parents or caretakers are the key people who take care of children. 
Therefore the parents must have validated and reliable information for 
taking care of their children. Especially, the parents need to be aware if 
their children are required to take medication. Nowadays, smartphone 
are part of our daily life. Most people take their phones with them 
everywhere they go and utilize them to do many tasks more than any 
other communication devices. 

In the past, there were many related health systems. Most of them 
are large care system that integrated with many components including 
mobile devices such as mobile phones that interface with the server. 
Nowadays, there are also many healthcare instance applications or 
products for smartphones. These products are distributed for free and 
commercially via online places and markets on both Apple and Android 
platforms [1][2]. Most of them provides particularly information in terms 
of general medicine usage. These applications do not really provide 
mechanisms for alerting notification. In addition, the applications only 

give only knowledge about medicine usage information, especially for 
small children. 

We propose an architectural and graphical user interface (GUI) 
design and implement the application for running on Apples’s iOS 
devices. The application is medicine taking notification. The application 
will notify parents or caretakers to give children their medicine. 
Furthermore, the application also provides reliable information about 
medicine usage for children which includes symptoms and treatment 
information 

2. Backgrounds 
2.1 Medicine Usage for Small Children 

The validated and high reliable information about medicine usage 
for children derives from a book entitled “Pharmacist Takes Care for 
Small Children,” published by The Association of Hospital Pharmacy 
(Thailand). There consists of many interesting subjects. Each subject 
consists of symptom, treatment and medicine usage [3]. 

2.2 Cocoa Touch Framework 
In our already published paper [4], we have proposed an 

architectural software and GUI design of an application for tablet 
computers. We have classified application development into four 
frameworks. There are Native, Web-based, Embedded Web-based and 
Cross-platforms frameworks. Each framework has both advantages and 
disadvantages depending on several factors such as device hardware 
utilization or fast network connection requirement. 

In previous phases for our work [4], we choose Native framework 
development. The main advantage of this framework is about the latest 
application programming interface (API). 

Cocoa is Apple's native object-oriented API for the Mac OS X 
operating system. The related API Cocoa Touch includes gesture 
recognition, animation, and a different user interface library. On the 
other hand, Cocoa Touch is for applications running the iOS operating 
system, used on Apple devices such as the iPhone, the iPod Touch, and 
the iPad. Cocoa consists of the Foundation Kit, Application Kit, and 
Core Data frameworks and the Objective-C runtime itself [5]. Due to 
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Cocoa development environment, the Xcode IDE consists of Xcode, 
Interface Builder and Simulator which provides Apple iOS SDK already 
bundled with iOS.  

2.3 Model-View-Controller 
Model–View–Controller (MVC) is an architectural pattern that 

splits interactions between users and applications into three roles: the 
Model classes represent raw data, such as documents, configurations, 
files, or objects in memory. The Views are visual representations of the 
data in the model meanwhile the Controller classes contain logic which 
links the models to their views, and maintains states to keep them 
synchronize with each other. This separation of concerns facilitates the 
independent development, testing, and maintenance of each role [5][6]. 

Cocoa's design is a strict application of MVC principles by 
providing framework support for all three MVC layers. Apple's goal is to 
reduce the amount of boilerplate or "glue" code that developers have to 
write, freeing up resources or drain memory wasted to spend time on 
application-specific features [7][8]. 

3. Application Architecture and Design 
3.1 Cocoa Touch Architecture 

In our previous work [4], we choose the hardware target for our 
application. Consequently, the application is for running on Apple’s iOS 
devices, iPhone/iPad. The Cocoa Touch layer and the Core Services 
layer have their own Objective-C framework. Core Cocoa framework of 
iOS includes UIKit that provides the object and application displays in 
its user interfaces and defines the structure for application behavior [7]. 

3.2 Application Architecture 
We design the application architecture based on MVC principles 

and divide it into three components, as shown in Fig. 1 [4]. The most 
important component is Root View Controller which is responsible for 
application controlling and orchestrating all components to drive for the 
application goal. 

The Root View Controller orchestrates each UIView Controller 
which responses for each user interface object. In case that user touches 
screen on an interface object, the object sends the action to the UIView 
Controller. The controller then sends the update back to user interface, 
for example, changing page. On the other hand, if the user’s action is an 
influence against data, for example, the user configures the schedule for 
taking medicine, the Data Source and Storage Engine will then be in 
charge.  

In case of notification, the Data Source and Storage Engine will 
notify the Notification Controller to send a message to notify the user the 
schedule. The management of the application life cycle is the most 
complex one. In the case that the application is not active, the 
Notification Controller still has to keep monitoring the schedule. 
Consequently, the Application Life Cycle Controller and the Notification 
Controller will be in charge in this scenario even though the user has 
ended the application from background process. It is essential to utilize 
Notifications Center at the iOS Core Services. 

 
Fig. 1 The application architecture [4] 

We design functional structure of the application using interaction 
scenario between the user and system. The application activity diagram 
is shown in Fig.2. Driving application is orchestrated by the user’s 
requests and system’s responses. The application will present the main 
menu page and wait for a selected menu item from the user. The main 
menu consists of medicine usage knowledge, medicine searching, 
comment sending, and medicine notification. Each menu item has page 
details. We will able to calculate the number of the pages and design the 
page sequencing with state diagrams [4]. 

3.3 States of Application Life Cycle 
In our previous published paper [4], our application was a multi-

view application. We determined the number of views/pages and the 
interaction amongst them using state diagrams. There were six views or 
pages, consisting of Main Page, Medicine Knowledge Page, Notification 
Page, Medicine Searching Page and “About Us” Page.  

The starting state is always initialized and then the application 
shows the Main Page as shown in Fig. 3. Each page can select each other 
to jump to the contents. 

If a user has ended the application process from background, the 
application always invokes the Start state. If the user has swapped to 
another application and wants to jump back to our application, the iOS 
multitasking feature then resumes the last state of the application. 
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States of the Notification Page in previous work was not able to 
cover all states. Therefore, in this paper, we improve the state of the 
Notification Page as shown as the state diagram in Fig. 4. The revised 
state diagram helps us to design the pages of Notification schedule 
easier. The application provides the store, updates and deletes the 
schedule using an editable view. 

3.4 Alert Notification 
We design and adapt Notification Center of Core Services with 

algorithms for alerting message to notify a user about the schedules. In 
some scenario, although the user may have already ended the application 
from background process, however, the application still needs to keep 
monitoring the schedules. The algorithm flowchart is shown in Fig. 5. 
We have implemented UILocalNotification provided by UIKit for 
monitoring the schedules. The alert message will notify the user on 
either home screen or locked screen, of which the alert style is 
configured by the user in iOS Notification Settings. While the message is 
alerting on the screens, the user has to close it or display it. If the user 
chooses to display, the application will conduct to state of On Displaying 
MD Alert as shown in Fig. 4. 

 
Fig. 2 The application activity diagram 

3.5 Memory Management 
Cocoa Touch framework and the iOS provide customized Objective-

C to deal in monitoring and utilizing all object references. Objects 
derived from the NSObject root class responds to retain and release 
message to keep a retain count which can be queried by sending a 
retainCount message [5]. 

However, the Core Services of the Cocoa provides Application 
Delegates that reveal auto-release-pool mechanism for automatically 
monitoring and releasing unreferenced objects from main memory. 

 
Fig. 3 The Main Page state diagram [5] 

 

4. Distribution Platform and Implementation 
 

4.1 Distribution Platform 
The application supports iOS version 5.0 or later with a trademark 

Apple smartphone, iPhone 4 or later. It has 3.5 inch (diagonal) 
widescreen Multi-Touch display and 960-by-640-pixels resolution at 326 
ppi. The application also compatibly runs on iPad. 

4.2 Implementation and Testing 
We maintain the information about medicine usage using 

Storyboard provided by the UIKit. The powerful Storyboard is for the 
multiview-based navigation application. It supports table view and 
developers can customize the table cells. The implemented storyboard of 
our application is shown in Fig. 6.  
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In this part, we implement the sequences of pages with UINavigate 
and link all pages together. We customize layout alignments for easy to 
read on a small screen and we apply bold font formats for the topics. 
Finally, we decorate with particular pictures such as photos of drugs. 

We customize the NIB file in order to the state diagram in Fig. 4 for 
the notification-editing page. The UIPicker provides managed and 
flexible UI for conducting users to configure medicine taking schedules 
as shown in Fig. 7. Then, we implement UILocalNotification as the 
following source code in Fig 8. 

 
Fig. 4 The revised state diagram of Notification Page 

 

 
Fig. 5 The algorithm flowchart of alert notification 

 
Fig. 6 The storyboard user interface 

 

 
Fig. 7 The medicine taking schedule 

 

 
Fig. 8 The implemented UILocalNotification 

 

[[UIApplication sharedApplication] cancelAllLocalNotifications]; 
UILocalNotification *localNotification = [[UILocalNotification alloc] init]; 
localNotification.fireDate = _datepicker.date; 
NSLog(@"Notification will be shown on: %@", localNotification.fireDate); 
localNotification.timeZone = [NSTimeZone defaultTimeZone]; 
localNotification.alertBody = [NSString  

stringWithFormat:@" ช่ือยา : %@ ผู้ป่วย : %@ \n รับประทานคร้ังละ : %@\n รับ 
ประทานวนัละ : %@\n ค าแนะน า : 
%@",_name.text,_detial.text,_perdose.text,_pertime.text,_direction.text]; 

localNotification.alertAction = NSLocalizedString(@"View details", nil); 
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We build and test the application on the iPhone simulator with iOS 
5.0. Fig. 9 shows the first main page of the application on the simulator 
(a). The content is the introduction of the application and guideline to the 
tab bar menu items (b). 

Fig. 10 shows the medicine knowledge pages. When a user tabs a 
requiring table cell knowledge lists (a), then the application will show 
the details of the required medicine (b). Finally, we build and test the 
application on the iPhone with iOS 5.0. The application works properly 

Fig. 9 First pages of the application  
 

 
Fig. 10 The medicine knowledge pages 

5. Conclusion 
In this paper, the architectural design and implementation of the 

medicine taking notification application prototype for running on iOS 

devices has been proposed. The application alerts medicine taking in 
order to notify parents or caretakers times to give children their 
medicine. The application provides reliable medicine usage information 
for children. The application works properly and satisfies the users. 
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บทคดัย่อ 
ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย ประสบปัญหาท่ีส าคัญ

หลายประการ เช่น การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงบริการ  ตัวอย่างเช่นสถานพยาบาลด้านจิตเวช ในเขตจังหวัด
นครราชสีมามีเพียงแห่งเดียว ท าให้เกิดช่องว่างในการเข้าถึงบริการ ส่งผล
ต่อระยะทางในการเดินทางและค่าใช้จ่ายของผู้ ป่วย ระยะเวลารอคอยใน
การรับบริการมากขึน้ ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อชีวิตของผู้ ป่วย แต่อย่างไรก็
ตามการสร้างสถานพยาบาลด้านจิตเวชเพ่ือรองรับการบริการสาธารณสุข
เพ่ิมจะส่งผลต่องบประมาณจ านวนมหาศาลของประเทศ บทความนี้
น าเสนอการสร้างแบบจ าลองการระบุท่ีตั้งท่ีเหมาะสมของโรงพยาบาลแม่
ข่ายสุขภาพจิต โดยอาศัยแนวคิดของการกระจายเตียงผู้ ป่วยและการ
บริการจิตเวชไปยังโรงพยาบาลชุมชนท่ีมีอยู่แล้ว แบบจ าลองดังกล่าวมี
เง่ือนไขบังคับ คือยกเว้นการเลือกท่ีตั้งใหม่ เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่
อย่าง คุ้มค่า โดยจะเลือกใช้ท่ีตั้งโรงพยาบาลชุมชน ในเขตจังหวัด
นครราชสีมาในการพิจารณาหาท่ีตั้งท่ีเหมาะสม แต่ละโรงพยาบาลชุมชน
จะต้องผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากส านักงานรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานโรงพยาบาล นอกจากนั้นแบบจ าลองนี้ยังค านึงถึงความสมดุล
ระหว่าง ต้นทุนในการ เดินทางมารับบ ริการและต้นทุนในการตั้ ง
โรงพยาบาลแม่ข่ายสุขภาพจิต 

Abstract 
Thailand's public health system had several major problems such as 

access health service access, fairness in access to the services. For 
example, there is only one psychiatric hospital in Nakhon Ratchasima 
area. It caused gap in accessing the mental health services, which affect 
to the traveled distance and costs of patients. It also caused congestion 
in the hospital, which affect to patient waiting time and risk patients’ 
life. However, building more hospitals to support the mental health 
services will affect the country's enormous budget. Therefore, this paper 
presents a model for locating mental health network hospital based on a 
concept of distributing services and psychiatric patient beds to the 
existing community hospital.  The model has a constraint that selection 
of appropriate mental health network hospital must select from existing 
community hospital in Nakhon Ratchasima  in order to use the available 
resources efficiently. Each community hospital must have quality 

standard approved by the Healthcare Accreditation Institute. Moreover, 
the developed model taking into account the balance between traveling 
costs of patients and costs for established new mental health network.  
Keywords: locating model, mental health network 

1. บทน า 
ปัจจุบนัประเทศต่าง ๆ ได้มีการปรับเปล่ียนและหารูปแบบของระบบ

บริการสุขภาพท่ีดี มีความเหมาะสมและเพ่ิมประสิทธิในการให้บริการ
ส าหรับประชาชนของแต่ละประเทศ องค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization) ได้มีการก  าหนดกรอบระบบสุขภาพ (Health Systems 
Framework) [1] โดยมีเป้าหมาย 4 ประการ ไดแ้ก ่1) เพ่ือให้เกดิความเป็น
ธรรมระหว่างประชากรกลุ่มต่าง ๆ ในการไดรั้บบริการและการมีภาวะท่ีดี 
2) เพ่ือท าให้มั่นใจว่าการบริการสุขภาพนั้นได้ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในระดบัท่ีน่าพอใจ 3) เพ่ือใหม้ัน่ใจว่ามีระบบป้องกนัความ
เส่ียงดา้นสังคมและการเงินจากค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพ และ 4) เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใหบ้ริการในด้านการจัดสรรทรัพยากรและเทคโนโลยี 
ซ่ึงในการท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวท้ั้ ง 4 ประการน้ี ต้องค านึงถึงการ
เขา้ถึงบริการ ความครอบคลุมของบริการสาธารณสุขและบริการต่าง ๆ ท่ี
มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน มีความปลอดภยั  

ในประเทศไทยพบว่าระบบบริการสุขภาพประสบปัญหาท่ีส าคัญหลาย
ประการ เช่น การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพความเป็นธรรมในการเข้าถึง
บริการ ส่งผลต่อระยะทางในการเดินทางและค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยเพ่ิมข้ึน 
เกดิความแออดัของผูป่้วยในสถานพยาบาล ซ่ึงความแออดัในระบบบริการ
สุขภาพนั้นท าให้ระยะเวลารอคอยในการรับบริการมากข้ึน กอ่ให้เก ิด
ความเส่ียงต่อชีวิต ทั้งน้ีกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการ
วางแผน ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชน เพ่ือให้ประชาชน
ไดรั้บบริการสาธารณสุขอย่างทัว่ถึง ได้มีการจัดระบบสุขภาพในรูปแบบ
ของระบบสุขภาพท่ีครอบคลุมเกีย่วกบัการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนั
โรค การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟสูภาพ ซ่ึงมีการแบ่งระบบการบริการ
สุขภาพเป็น 3 ระดับ ได้แก ่บริการระดับปฐมภูมิ บริการระดับทุติยภูมิ 
และบริการระดบัตติยภูมิ โดยท่ีการบริการแต่ละระดับจะมีบทบาทหน้าท่ี
ท่ีแตกต่างกนัและสามารถเช่ือมต่อการให้บริการสุขภาพด้วยระบบส่ง
รักษาต่อ เพ่ือประโยชนใ์นการบริหารจัดการด้านคุณภาพการบริการให้มี
คุณภาพมากย่ิงข้ึน กระจายครอบคลุมพ้ืนท่ีทั้งประเทศอย่างทัว่ถึง  
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2. ที่มาและแรงจูงใจของปัญหา 
การบริการดูแลรักษาสุขภาพจิตของประชาชนไทย กรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการให้บริการ จังหวัด
นครราชสีมาซ่ึงมีประชากร 2,601,167 คน [2] มีอตัราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 
ต่อประชากรแสนคนเท่ากบั 7.06 คน [3] ปัจจุบันมีโรงพยาบาลจิตเวช
นครราชสีมาราชนครินทร์ รับผิดชอบในการบริการด้านสุขภาพจิต โดย
อตัราการเขา้ถึงบริการของผูป่้วยโรคจิต [4] ของจังหวดันครราชสีมา คิด
เป็นร้อยละ 53.05 อัตราการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า [5] ของจังหวัด
นครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 26.20 จากสถิติดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็น
ว่า การเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพจิตของผูป่้วยในจังหวดันครราชสีมายงัมี
ค่าต ่ า ส่งผลให้เกิดความเส่ียงต่อชีวิต ทรัพย์สิน และการด ารงชีวิต
ประจ าวนัของประชาชน 

เ น่ืองจากมีโรงพยาบาลด้าน จิตเวช เพียงแห่ง เดียวในจังหวัด
นครราชสีมา ท าให้เกดิความแออัด ระยะเวลาในการรอคอยนาน  การ
เดินทางมารับบริการท่ีโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์นับว่า
เป็นภาระของผูป่้วยจิตเวช ตอ้งมีญาติเดินทางร่วมด้วยเพราะผูป่้วยจิตเวช
กว่าร้อยละ 80 ไม่สามารถเดินทางมารับบริการเพียงล าพงัได้ จากสถิติการ
มารับบริการแบบผูป่้วยนอกโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 
[6] มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน โดยในปีงบประมาณ 2555 มีจ  านวนเฉล่ีย 470 ราย
ต่อวนั จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการใช้ทรัพยากรท่ี
ไม่เหมาะสม ขาดการวางแผนในการจดัการระบบบริการท่ีดี  

ดังนั้นเพ่ือเป็นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้ได้
มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาเกีย่วกบัการเข้าถึง
บริการ ลดช่องว่าง ลดระยะเวลาในการรอคอย ลดค่าใช้จ่ายในการรับ
บริการ บทความน้ีจึงท าการศึกษาการระบุท่ีตั้งและจ านวนโรงพยาบาลแม่
ข่ายสุขภาพจิตท่ีเหมาะสม  ในจังหวัดนครราชสีมาเพ่ือท่ีจะน าไปใช้
ประโยชน์ในการกระจายเตียงผูป่้วยและการบริการไปยงัหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ หรือทุติยภูมิ โดยไม่ตอ้งสร้างสถานพยาบาลแห่งใหม่ 

3. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
พชัรนนัท ์ รัตนพงศจ์รัส [7] ไดป้ระยุกตใ์ชว้ิธีก  าหนดการเชิงเส้น เพ่ือ

ช่วยในการตัดสินใจเลือกท่ีตั้ งของธุรกจิผลิตน ้ าผลไม้ โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อตน้ทุนการขนส่ง เร่ิมจากแหล่งวตัถุดิบถึงการขนส่งจนถึง
ลูกค้า โดยใช้แบบจ าลองก  าหนดการเชิงเส้น ซ่ึงผูศึ้กษาสรุปว่าท่ีตั้ งท่ีมี
ตน้ทุนต ่าสุด จะช่วยใหมี้ตน้ทุนในการขนส่งต ่า ฐิติยา องัสัจจะพงษ ์[8] ได้
ศึกษาหาท่ีตั้งและขนาดของอุตสาหกรรมล้ินจ่ีกระป๋องในภาคเหนือของ
ประเทศไทย เพ่ือทราบท่ีตั้ งและขนาดท่ีเหมาะสมของโรงงาน โดยใช้
แบบจ าลองโปรแกรมเชิงเส้นตรงช่วยในการทดสอบ แสงเดือน โต๊ะมี [9] 
ท  าการวิเคราะห์ท่ีตั้ งโรงเรียนอาชีวศึกษาจังหวดัปทุมธานี โดยใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการวิเคราะหปั์จจยัต่าง ๆ ไดแ้ก ่ปัจจยัเชิงปริมาณ 
และปัจจัยเชิงคุณภาพ น าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีพัฒนาข้ึน มา
ซ้อนทบัขอ้มูลต่างๆ เพ่ือให้ได้ท่ีตั้ งท่ีเหมาะสมของโรงเรียนอาชีวศึกษา 
เม่ือไดท่ี้ตั้งท่ีเหมาะสมแลว้ น าท่ีตั้งดงักล่าวไปส ารวจจากผูมี้ส่วนได้ส่วน
เสียในพ้ืนท่ี ผลการวิจัยสรุปว่า ท่ีตั้ งโรงเรียนดังกล่าวมีความเหมาะสม 

ก  าจดั เล่หม์งคล [10] ไดศึ้กษาการเลือกท่ีตั้ งท่ีเหมาะสมท่ีสุด ส าหรับการ
เปิดสาขาธุรกจิร้านก๋วยเต๋ียวยกล้อ ด้วยการประยุกต์ใช้กระบวนการ
วิเคราะหเ์ชิงล าดบัชั้น โดยพิจารณาทางเลือกท่ีเป็นไปได ้3 พ้ืนท่ีในจงัหวดั
เชียงราย พบว่า ปัจจัยท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในการพิจารณา
คดัเลือกท่ีตั้งสถานประกอบการมากท่ีสุด ไดแ้ก ่ความหนาแน่นของลูกค้า 
การคมนาคมเข้าถึงสะดวก สภาพแวดล้อมท่ีตั้ ง ความพร้อมของระบบ
สาธารณูปโภค Thomas Kurka และคณะ [11]  ศึกษาท่ีตั้ งท่ีเหมาะสมของ
การกระจายการพฒันาพลงังานชีวภาพในการประเมินการปล่อยคาร์บอน
ไดออกไซต ์ในดา้นการขนส่ง โดยใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เกีย่วกบั
การปรับตัวในการท่ีจะระบุท่ีเหมาะสมของสถานท่ีขนาดกลางเพ่ือเป็น
ท่ีตั้งของการวางแผนการผลิต การกระจายพลังงานชีวภาพ โดยพิจารณา
เลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสมโดยอาศยัปัจจยั คือ ภูมิภาค ความตอ้งการ รวมถึง
วิธีการท่ีง่ายในการจดัสรรวตัถุดิบ พลงังานชีวภาพ ไพฑูรย ์รอดวินิจ [12] 
ไดว้ิเคราะหห์าท่ีตั้งและขนาดของคลงัสินคา้ขา้วในประเทศไทย โดยใช้วิธี
ก  าหนดการเชิงเส้น มีว ัตถุประสงค์เพ่ือให้เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ระหว่างภาคต่าง ๆ ท่ีมีผลผลิตเกนิหรือไม่พอกบั ความต้องการในแต่ละ
ภาค Ceren Erdin Gündogdu [13] ท าการศึกษาแบบจ าลองการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเลือกท่ีตั้ งท่ีตั้ งท่ีเหมาะสมส าหรับท่ีตั้ งศูนย์การค้าใน
เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรก ีโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ช่วย
ในการสนบัสนุนการตดัสินใจ พิพฒัน ์คมคาย [14] ไดว้ิเคราะห์หาจ านวน
ศูนยก์ระจายสินคา้ปูนซีเมนตท่ี์เหมาะสม โดยประยุกต์ใช้แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาการตัดสินใจ โดยท่ีตัวแปรมีความสัมพนัธ์
เชิงเส้นตรงทั้งหมด ซ่ึงตน้ทุนท่ีพิจารณาประกอบดว้ยตน้ทุนสินค้าคงคลัง 
ตน้ทุนการขนส่ง และตน้ทุนการให้บริการลูกค้า อุทัย มิตรช่วยรอด [15] 
ไดศึ้กษาท่ีตั้งศูนยก์ระจายน ้ามนัในภาคตะวนัออกของประเทศไทยโดยใช้
วิธีการหาศูนยก์ลางของการขนส่ง (Center of Gravity Technique) และ
วิธีการหาระยะทางร่วมกบัค่าขนส่ง (Load-Distance Technique)  ศิลปชัย 
รัตนธรรมวัฒน์ [16] วิเคราะห์ศักยภาพทางท่ีตั้ งท่ีเหมาะสมส าหรับ
อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอนจากมนัส าปะหลังในประเทศไทย โดยใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์
ผูป้ระกอบการในการก  าหนดค่าคะแนนและระดับความเหมาะสมของ
ปัจจยัหลกัและรองเพ่ือใชใ้นการวิเคราะหเ์ชิงพ้ืนท่ีและใชว้ิเคราะหค์ะแนน
รวมถ่วงน ้าหนกัเชิงเส้นตรงมาร่วมในการวิเคราะห ์เชษฐช์ยัวฒัน์ สิริจามร 
2551 [17] ประเมินการหาความเหมาะสมของท่ีตั้ งและเขตบริการของ
หน่วยบริการ ในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินจังหวดันครราชสีมา โดย
ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือให้มีระบบฐานข้อมูลท่ีสามารถใช้
ประกอบการตัดสินใจ เกษมศักด์ิ มิตรเกษม [18] ศึกษาการประยุกต์ใช้
กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะหใ์นการเลือกท่ีตั้งโรงงานโดยใช้ปัจจัยท่ี
มีผลต่อการด าเนินกิจการและต้นทุนของโรงงานน ามาพิจารณาเลือกท่ี
เหมาะสมส าหรับตั้งโรงงาน  เดเนียล เบลอ [19] วิเคราะห์ความส าคัญของ
ระยะทางในการใชบ้ริการดา้นสุขภาพในกานา โดยวิเคราะห์ทรัพยากรใน
ส่วนท่ีเกีย่วขอ้งกบัระยะเวลาการเดินทางและค่าใชจ่้ายการเดินทาง โดยใช้
แบบจ าลองการถดถอย นทัธมน  ธีรกุล [20] ศึกษาแหล่งท่ีตั้งศูนยค์ดับรรจุ
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พืชผกัของมูลนิธิโครงการหลวง รวมถึงวิธีการขนส่งท่ีเหมาะสม งานวิจัย
ท่ีเกีย่วขอ้งทั้งหมดสามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 1 

ตารางที ่1. สรุปงานวิจยัท่ีเก ีย่วขอ้ง 
รายการอา้งอิง การประยุกตใ์ช ้ การเลือกท่ีตั้ง เทคนิค 

[7] ธุรกจิ ท่ีใหม่ LP 
[8] ธุรกจิ ท่ีใหม่ LP 
[9] โรงเรียน ท่ีใหม่ GIS 
[10] ธุรกจิ ท่ีใหม่ AHP 
[11] ธุรกจิ ท่ีใหม่ GIS 
[12] ธุรกจิ ท่ีใหม่ LP 
[13] ธุรกจิ ท่ีใหม่ GIS 
[14] ธุรกจิ ท่ีใหม่ LP 
[15] ธุรกจิ ท่ีใหม่ LD 
[16] ธุรกจิ ท่ีใหม่ GIS, F 
[17] ธุรกจิ ท่ีใหม่ GIS 
[18] โรงงาน ท่ีใหม่ AHP 
[19] โรงพยาบาล ท่ีใหม่ RG 
[20] ธุรกจิ ท่ีใหม่ LP 

งานวิจยัน้ี โรงพยาบาล ท่ีมีอยู่แลว้ - 
LP  = ก  าหนดการเชิงเส้น GIS = โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
F = ปัจจยัและการถ่วงปัจจยั LD = การหาระยะทางร่วมกบัค่าขนส่ง AHP 
= กระบวนการจดัล าดบัเชิงวิเคราะห ์RG = แบบจ าลองถดถอย 

4. รายละเอียดการพัฒนา 
การศึกษาการระบุท่ีตั้งท่ีเหมาะสมของโรงพยาบาลแม่ข่ายสุขภาพจิต 

ในเขตจงัหวดันครราชสีมา ท าการศึกษาจ านวนผูป่้วยจิตเวชท่ีมีอยู่ จ  าแนก
ตามภูมิล าเนาระดับอ าเภอ 32 โรงพยาบาลและระยะทางของแต่ละ
โรงพยาบาลท่ีผู้ป่วยต้องเดินทางไปรับบริการถึงโรงพยาบาลจิตเวช
นครราชสีมาราชนครินทร์  เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกบัต้นทุนในการ
ให้บริการของโรงพยาบาลกบัตุ้นทุนในการรับบริการของผู้ป่วย โดย
โรงพยาบาลใดท่ีมีตน้ทุนของโรงพยาบาลและต้นทุนของผูป่้วยต ่าสุด จะ
ถือว่ามีความเหมาะสมในการตั้งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายสุขภาพจิต การ
ออกแบบและพฒันาระบบด าเนินการดงัน้ี 

1) รวบรวมรายช่ือและจ านวนโรงพยาบาลปฐมภูมิในเขตจังหวัด
นครราชสีมา ซ่ึงมีทั้งหมด จ านวน 32 โรงพยาบาล 

2) รวบรวมจ านวนผูป่้วยจิตเวชท่ีรับบริการในโรงพยาบาลเขตจังหวดั
นครราชสีมาและผู้ป่ วยจิตเวชท่ี รับบริการในโรงพยาบาลจิตเวช
นครราชสีมาราชนครินทร์ จ  าแนกตามภูมิล าเนาของผูป่้วยเพ่ือน ามาใชเ้ป็น
จ านวนผูป่้วยในแต่ละภูมิล าเนา โดยใช้สถิติจ  านวนผูป่้วยจากส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมาและโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราช
นครินทร์ 

3) รวบรวมระยะทางระหว่างโรงพยาบาลทั้ง 32 แห่ง เพ่ือใช้เป็น
ตน้ทุนประมาณการในการเดินทางรับบริการของผูป่้วย 

4) ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการบริการสุขภาพของแต่ละโรงพยาบาลในเขต
จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้ต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องกบัค่าจ้างในส่วนของ
อัตราก  าลังแพทย์และพยาบาลต่อประชากร เพ่ือใช้เป็นต้นทุนในการ
บริการของโรงพยาบาล โดยท าการเปรียบเทียบข้อมูลแพทยก์บัจ านวน
ประชากรจงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขก  าหนดให้ แพทย ์
1 คน รับผิดชอบประชากร 10,000 คน  

5) เปรียบเทียบต้นทุนในการรับบริการของผูป่้วยและต้นทุนในการ
บริการของโรงพยาบาลแต่ละแห่งว่าโรงพยาบาลใดมีต้นทุนต ่าสุด เพ่ือใช้
ระบุว่าโรงพยาบาลนั้นเหมาะสมกบัการระบุท่ีตั้ งของโรงพยาบาลแม่ข่าย
สุขาพจิต โดยด าเนินการเปรียบตั้งแต่ 1 จุด ไปจนถึง 32 จุด ในการ
เปรียบเทียบใชแ้บบจ าลองท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนโดยเปรียบเทียบตน้ทุนในการ
รับบริการของผูป่้วย ดงัน้ี 

5.1 บันทึกข้อมูลเกี่ยวกบัระยะทาง จ านวนผู้ป่วย  เพ่ือใช้เป็น
ฐานขอ้มูลในการค านวณ  

5.2 หากตอ้งการเปรียบเทียบ 2 จุด เช่น เปรียบเทียบ จุด A จุด B และ
จุด C จะต้องด าเนินการเปรียบเทียบจากจุด A C D, A D E, A B D, A B 
E,….จนครบ 32 ท่ีตั้ง ซ่ึงโปรแกรมจะค านวณโดยใช้ตัวเลขระยะทางคูณ
กบัจ านวนผูป่้วยท่ีมีอยู่ในภูมิล  าเนานั้น ๆและมีกฎว่า ผูป่้วยตอ้งเดินทางไป
ยงัพ้ืนท่ีท่ีใกลภู้มิล  าเนามากท่ีสุด นั่นหมายถึงภูมิล  าเนาใกล้ท่ีไหนจะต้อง
เดินทางไปท่ีนัน่ ทา้ยสุดจะได้รูปแบบจากการใช้แบบจ าลองท่ีพฒันาข้ึน
มาดงัภาพท่ี 1 

ภาพที ่1 ผลลพัธ์จากการใชแ้บบจ าลองท่ีพฒันาข้ึน เพ่ือเปรียบเทียบว่า
โรงพยาบาลใดมีตน้ทุนในการรับบริการของผูป่้วยต ่าสุด 

 
5.4 น าค่าท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบในขอ้ 5.2 มาเรียงล าดบั เพ่ือสรุปผล

ว่าโรงพยาบาลใดมีต้นทุนต ่าท่ีสุด ซ่ึงค าตอบจ านวนท่ีตั้ งท่ีเหมาะสมนั้น 
ข้ึนอยู่กบัว่าผูใ้ช้งานต้องการระบุจ านวนท่ีตั้ งจ  านวนเท่าใด ตัวอย่างเช่น 
หากตอ้งการตั้งโรงพยาบาลแม่ข่ายสุขภาพจิตเพ่ิม 2 โรงพยาบาล ผลลัพธ์ 
คือ โรงพยาบาลชุมพวง และ โรงพยาบาลขามสะแกแสง 

6. สรุป 
บทความน้ีน าเสนอการสร้างแบบจ าลองการระบุท่ีตั้งท่ีเหมาะสมของ

โรงพยาบาลแม่ข่ายสุขภาพจิต โดยอาศัยแนวคิดของการกระจายเตียง
ผู้ป่ วยและการบริการ จิต เวชไปยังโรงพยาบาลชุมชนท่ี มีอยู่แล้ว 
แบบจ าลองดงักล่าวมีเง่ือนไขบงัคบั คือยกเวน้การเลือกท่ีตั้ งใหม่ เพ่ือเป็น
การใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุม้ค่า โดยจะเลือกใช้ท่ีตั้ งโรงพยาบาลชุมชน 
ในเขตจังหวัดนครราชสีมาในการพิจารณาหาท่ีตั้ ง ท่ีเหมาะสม ซ่ึง
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โรงพยาบาลชุมชนแต่ละแห่งผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก
ส านักงานรับรองคุณภาพและมาตรฐานโรงพยาบาล นอกจากนั้ น
แบบจ าลองน้ียงัค านึงถึงความสมดุลระหว่างต้นทุนในการเดินทางมารับ
บริการและต้นทุนในการตั้ งโรงพยาบาลแม่ข่ายสุขภาพจิต การศึกษาน้ี 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กบัการหาท่ีตั้ งท่ีเหมาะสมของของสถาน
บริการสาธารณสุขเฉพาะดา้น เช่น โรงพยาบาลมะเร็ง งานวิจัยน้ีสามารถ
ปรับปรุงในอนาคตดว้ยการเพ่ิมตวัแปรท่ีเกีย่วข้องกบัอัตราก  าลังในแต่ละ
สาขาวิชาชีพท่ีเกีย่วขอ้ง เช่น จิตแพทย ์พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยาคลินิค 
ว่ามีความเหมาะสมต่อการบริการหรือไม่  

7. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 

และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ท่ีให้ความอนุเคราะห์
ขอ้มูลประกอบการศึกษาท่ีน าเสนอในบทความน้ี 
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บทคดัย่อ 
ในการติดตั้งสถานีตรวจวัดสภาพแวดล้อมไร้สาย ผู้ รับผิดชอบ

ต้องการให้สถานีตรวจวัดถูกวางให้เพียงพอส าหรับการเช่ือมต่อกับสถานี
รอบข้าง แต่การตรวจสอบสถานะการเช่ือมต่อในการติดตั้งสถานีใหม่ใน
พื้นท่ีจริงอาจท าได้ยากหากขาดระบบวิเคราะห์สถานะท่ีพกพาได้ง่าย 
ระบบวิเคราะห์แบบพกพาท่ีถูกพัฒนาขึน้ก่อนหน้านีย้ังมีข้อจ ากัดคือ  ไม่
สามารถมองเห็นสถานีตรวจวัดได้เกินสองฮอป และไม่สามารถระบุ
ต  าแหน่งจริงได้ บทความนี้จึงเสนอระบบช่วยวิเคราะห์สถานะการ
เช่ือมต่อกันแบบหลายฮอปและสามารถระบุต  าแหน่งบนแผนท่ีออฟไลน์ 
เพ่ือดูการเช่ือมต่อปัจจุบันของสถานีท่ีถูกติดตั้งในระยะไกล  โดยสถานี
ตรวจสอบกระจายข้อมูลทุกทิศทางไปยังสถานีฮอปถัดไปจนถึงฮอป
สุดท้าย และส่งข้อมูลการเช่ือมต่อย้อนกลับมายังสถานีตรวจสอบเพ่ือ
น าไปแสดงผลบนโปรแกรมประยกุต์แอนดรอยด์  ผลการทดสอบพบว่า
ระบบสามารถมองเห็นสถานีตรวจวัดท่ีอยู่ในระยะไกลจากปลายทางได้
ท้ังหมดโดยเวลาท่ีใช้การเช่ือมต่อขึน้กับจ านวนฮอปของโหนดท่ีใช้ภายใน
เครือข่าย และสามารถระบุสถานีในต าแหน่งท่ีถูกต้องบนแผนท่ีออฟไลน์
ในโปรแกรมประยุกต์ ท าให้ได้รับความสะดวกในการวางแผนเพ่ือติดตั้ง
และดูแลสถานีตรวจวัดในเครือข่ายตรวจวัดไร้สายต่อไป 

Abstract 
Wireless sensor nodes are preferably installed with an appropriate 

number of neighbors. Without a portable connectivity analyzer, 
installers will find this procedure difficult in real deployment. The 
mobile status analyzer previously developed still has some limitation 
that it cannot see nodes beyond two hops away and lacks support for 
physical positioning. This article presents a system for analyzing multi-
hop connectivity status with the support of offline positioning in order to 
measure current status condition of distant sensor nodes. The analyzer 
will broadcast a request to every node in the network, each of which will 
reply its status back to the analyzer.  The status is then visualized on an 
Android tablet.  Experiment shows that every node can be accessed, but 
response time directly depends on the number of hops used. This will 
help decide on appropriate installation locations for wireless sensor 
nodes as their status conditions are measured instantly and their 

positions are pinpointed on the offline map. As a result, this system will 
ease the installation and maintenance process.    

 Keywords: Android application, multi-hop wireless sensor network, 
offline map, node analyzer, wireless sensor node 

1. บทน า 
เครือข่ายตรวจวดัสภาพแวดลอ้มไร้สาย (Wireless Sensor Network : 

WSN) [1] ถูกน าไปใช้ร่วมกบังานประเภทอ่ืนได้ เช่น การติดตั้งเคร่ือง
ตรวจวดัปริมาณน ้ าฝนในบริเวณท่ีเกิดดินถล่ม เพ่ือตรวจจับและส่ง
สัญญาณเ ตือนภัยพิบัติแ ก่ชาวบ้านในบริ เวณใกล้ เ คียง เค รือข่ าย
ประกอบดว้ยโหนดตรวจวดัแบบไร้สาย (Wireless Sensor Node) ขนาด
เล็กจ านวนมาก ซ่ึงเ ป็นอิสระต่อกันรวมกันเ ป็นเครือข่ าย   มีการ
ติดต่อส่ือสารกนัเพ่ือส่งขอ้มูลระหวา่งโหนดกนัเองหรือส่งไปยงัศูนยก์ลาง
การรับข้อมูล อย่างไรก็ตาม การติดตั้ งเครือข่ายตรวจวดัไร้สายจะพบ
ข้อจ ากัดคือ ผู ้รับผิดชอบอาจได้รับความล าบากในการตรวจสอบ
สถานะการเช่ือมต่อของโหนดในพ้ืนท่ีจริง ซ่ึงประกอบดว้ย ความเขม้ขน้
ของสญัญาณ คุณภาพของสัญญาณ และความน่าเช่ือถือของสัญญาณ หาก
ขาดระบบวิเคราะห์สถานะท่ีพกพาไดง่้าย ผูรั้บผิดชอบจะตอ้งเคล่ือนยา้ย
โหนดท่ีใช้ติดตั้งจริงซ่ึงมีขนาดใหญ่ ท าให้ไม่สะดวกและใช้เวลาติดตั้ง
มากข้ึนดว้ย ดงัรูปท่ี 1 

 
รูปที่ 1. การขนยา้ยโหนดเขา้พ้ืนท่ีท างานซ่ึงการตรวจสอบสถานะ   

                 การเช่ือมต่อท าไดย้ากหากขาดระบบวิเคราะห์ท่ีพกพาง่าย 
ปัญหาข้างตน้น าไปสู่การพฒันาระบบวิเคราะห์สถานะแบบพกพา

ส าหรับเครือข่ายตรวจวดัไร้สาย (Mobile Status Analyzer for Wireless 
Sensor Network) [2][3] ซ่ึงยงัมีขอ้จ ากดั 
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2. ทีม่าและแรงจูงใจของปัญหา 
ข้อจ ากัดของระบบวิเคราะห์แบบพกพาเดิมในการใช้งานคือ ผูใ้ช้

สามารถทราบสถานะการเ ช่ือมต่อของโหนดใกล้เ คียงได้ไม่เ กิน  
สองฮอป โปรแกรมประยกุต์ไม่สามารถทราบต าแหน่งของโหนดเม่ือวาง
บนแผนท่ีได้ สามารถเห็นเพียงกราฟสถานะการเช่ือมต่อของโหนด
ใกล้เคียง มีเพียงศูนยก์ลางการรับขอ้มูลเท่านั้นท่ีเห็นต าแหน่งของโหนด
ทุกตวับนแผนท่ี 

บทความน้ีจะน าเสนอการพัฒนาและปรับปรุงเ พ่ิมจากระบบ
ตรวจสอบสถานะเครือข่ายไร้สายจากโหนดตรวจวดัเดิม เพ่ือลดขอ้จ ากดั
ดงักล่าว โดยมีวตัถุประสงคคื์อการทราบสถานะปัจจุบนัของโหนดท่ีอยูใ่น
ระยะไกลและวางแผนการวางต าแหน่งโหนดตามคุณสมบติัท่ีตอ้งการ ท า
ให้ไดรั้บความสะดวกจากการส ารวจเพ่ือติดตั้งและดูแลโหนดไดดี้ยิง่ข้ึน 

3. งานและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
ระบบวิเคราะห์สถานะของโหนดมีงานท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

3.1 เครือข่ายตรวจวดัไร้สาย 
เครือข่ายตรวจวดัไร้สายประกอบด้วยโหนดหลายตวัซ่ึงมีเคร่ืองส่ง

สัญญาณขนาดเล็กตั้งแต่ 1 เคร่ืองข้ึนไปท่ีใช้เฝ้าระวงัสภาวะกายภาพและ
ส่ิงแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ เสียง ความดนัอากาศ และส่งขอ้มูลต่อกนัไป
ผา่นเครือข่ายจนถึงศูนยก์ลางการรับขอ้มูล เครือข่ายในปัจจุบนัสามารถส่ง
ข้อมูลแบบสองทางได้ สามารถควบคุมเค ร่ืองส่งสัญญาณได้ด้วย 
จุดเร่ิมตน้ของเครือข่ายตรวจวดัไร้สายเกิดจากการน าไปประยกุตใ์ช้ในทาง
ทหาร เช่น ภาพถ่ายด้านยุทธการ ปัจจุบนัเครือข่ายถูกน าไปประยุกต์ใช้
ในทางอุตสาหกรรมและกบัผูบ้ริโภค เช่น การตรวจสอบกระบวนการทาง
อุตสาหกรรม การตรวจวดัคุณภาพอากาศและมลพิษ การตรวจจบัอคัคีภยั
ในป่า การตรวจจบัพ้ืนดินถล่ม การตรวจวดัคุณภาพน ้ า การเฝ้าระวงัภยั
พิบติั การติดตามหาต าแหน่งท่ีอยู ่เทคโนโลยบีา้นอจัฉริยะ เป็นตน้ [4] การ
ส่งขอ้มูลระหว่างแต่ละฮอปของโหนดสามารถท าไดโ้ดยกระบวนการหา
เส้นทาง (Routing) หรือส่งออกทุกทิศทาง (Flooding) ก็ได ้[5] 

3.2 ระบบวเิคราะห์สถานะแบบพกพาส าหรับเครือข่ายตรวจวัด
ไร้สาย 

ระบบวิเคราะห์สถานะแบบพกพาส าหรับเครือข่ายตรวจวดัไร้สายเป็น
โปรแกรมประยกุตแ์อนดรอยดเ์พ่ือลดภาระและเวลาในการติดตั้งโหนดให้
เกิดความสะดวกมากข้ึน มีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ 1) โหนดตรวจสอบ
สถานะ น าไปต่อเสริมกบัอุปกรณ์พกพา ใช้ตรวจสอบสัญญาณจากโหนด
อ่ืนดว้ยมาตรฐานการส่ือสาร IEEE 802.15.4 และ 2) โปรแกรมประยกุต์
ส าหรับอุปกรณ์พกพาในระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ใช้แสดงขอ้มูลท่ีได้
ในรูปแบบของตารางและกราฟ สามารถบนัทึกรูปภาพ และต าแหน่งบน
พ้ืนโลกผา่นจีพีเอส (GPS) 

4. รายละเอยีดการพฒันา 

ผู้พ ัฒนาใช้ภาษาจาวาในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยดแ์ละภาษาซีในการพฒันาโปรแกรมบนโหนด 
และใช้โปรแกรม Eclipse บนระบบปฏิบติัการอูบุนตูเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้
พฒันา การพฒันามีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1 ภาพรวมของระบบ 
ระบบประกอบด้วยอุปกรณ์พกพาแอนดรอยด์เช่ือมต่อกับโหนด

ตรวจสอบสถานะ และโหนดตรวจวดัท่ีใชติ้ดตั้งในพ้ืนท่ีจริง 

 
รูปที่ 2. ภาพรวมของระบบ  

ระบบวิเคราะห์น้ีสามารถวดัค่าความเข้มของสัญญาณ (Received 
Signal Strength Indicator : RSSI) ค่าช้ีวดัคุณภาพการเช่ือมต่อ (Link 
Quality Indicator : LQI) และค่าความน่าเช่ือถือของการเช่ือมต่อ (Link 
Reliability : LR) ระบบจะสามารถมองเห็นโหนดแบบหลายฮอปได ้ตาม
รูปท่ี 2 โปรแกรมประยุกตส์ามารถรองรับการใช้งานจีพีเอส ท าให้ใช้ค่า
ต  าแหน่งในการวางโหนดบนแผนท่ีออฟไลน์ได ้และเน่ืองจากสถานท่ีตั้ง
ของโหนดส่วนใหญ่เป็นป่า ซ่ึงมีองคป์ระกอบเป็นสีเขียวเป็นส่วนใหญ่บน
แผนท่ี จึงสามารถหาต าแหน่งติดตั้งของโหนดไดย้าก โปรแกรมประยกุต์
น้ีจะท าให้ผูใ้ชส้ามารถอปัโหลดรูปภาพเพ่ือเลือกใชแ้ผนท่ีไดด้ว้ยตวัเอง 

4.2 การออกแบบและพฒันาระบบ 
โครงสร้างซอฟต์แวร์ของระบบ ซ่ึงแสดงในรูปท่ี 3 แบ่งออกเป็น 3 

ส่วนหลกั ไดแ้ก่ 

4.2.1 โปรแกรมประยกุต์บนอุปกรณ์พกพาแอนดรอยด์  
โปรแกรมประยกุต ์ แสดงในรูปท่ี 3a ประกอบดว้ย มอดูลการรับส่ง

ขอ้มูล (Data Transfer Module) จากโหนดตรวจสอบผ่านพอร์ตยเูอสบี 
(USB) เพ่ือน าไปประมวลผลต่อ (Data Processing Module) แสดงผลการ
เช่ือมต่อของโหนดดว้ยแผนภาพ (Display Module) และน าขอ้มูลไปเก็บ
ไวใ้นพ้ืนท่ีจดัเก็บของอุปกรณ์ดว้ย (Storage Module) แผนภาพสามารถ
แสดงแผนท่ีโดยน าค่ามาจากมอดูลการอปัโหลดแผนท่ี (Map Storage 
Module) และโหนดทุกตวัสามารถถ่ายรูป (Image Capture Module) เพื่อ
เก็บค่าต  าแหน่งเป็นละติจูดและลองจิจูดได ้(Localization Module) 

4.2.2 ซอฟต์แวร์โหนดตรวจสอบสถานะ  
ซอฟตแ์วร์ แสดงในรูปท่ี 3b มีการส่งขอ้มูลไปยงัโหนดตรวจวดัดว้ย

สญัญาณวิทย ุ IEEE 802.15.4 เพ่ือร้องขอการเช่ือมต่อแบบหลายฮอป 
(Multi-hop Module) น าขอ้มูลการเช่ือมต่อท่ีไดรั้บไปประมวลผล (Data  
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Processing Module) และส่งให้โปรแกรมประยกุตบ์นแทบ็เล็ตผา่นพอร์ต 
ยเูอสบี (Data Transfer Module) โหนดสามารถตั้งค่าหมายเลขประจ า
โหนด หมายเลขเครือข่าย ช่องสญัญาณ และก าลงัการส่งสญัญาณได ้
(Configuration Module)   

4.2.3 ซอฟต์แวร์โหนดตรวจวัด  
ภายในซอฟตแ์วร์ ดงัแสดงในรูปท่ี 3c มีลกัษณะการท างานคลา้ยกบั

ของโหนดตรวจสอบแต่ใช้สัญญาณวิทยุในการรับส่งข้อมูลแบบหลาย  
ฮอป ไม่มีการใช้พอร์ตยูเอสบีแต่อย่างใด นอกจากนั้นโหนดตรวจวดัมี
ความสามารถในการประมวลผลการวดัสภาพแวดล้อมได้ แต่โหนด
ตรวจสอบใชดู้สถานะการเช่ือมต่อเท่านั้น 

5. การทดสอบการใช้งาน 
การทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การทดสอบเวลาท่ีระบบ

สามารถแสดงผลการเช่ือมต่อของโหนดในเครือข่ายเดียวกนัต่อจ านวน 
ฮอป และ 2) การทดสอบการติดตั้งโหนดใหม่ในเครือข่ายเดิม 

5.1 สภาพแวดล้อมในการทดสอบ 
การทดสอบน้ีใช้แท็บเล็ต Acer รุ่น ICONIA Tab A500 ซ่ึงติดตั้ง 

แอนดรอยด ์4.0.3 และติดตั้งโปรแกรมประยกุตท่ี์พฒันาข้ึนส าหรับตรวจ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
วดัโหนด โดยจดัสภาพแวดลอ้มให้โหนดวางในสถานท่ีเป็นทั้งพ้ืนท่ีโล่ง
และพ้ืนท่ีทึบ ซ่ึงมีผลต่อการรบกวนสัญญาณ (บริเวณอาคารวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ้ืนท่ี 36 × 105 เมตร) ดงัรูปท่ี 4 

โหนดท่ีใช้มีตวัส่ือสารไร้สายไมโครชิป MRF24J40MA [6] ใช้
ทั้งหมด 5 ตวั ตั้งค่าก าลงัการส่งสญัญาณ 0 dBm แต่ละตวัถูกวางห่างกนัให้
สามารถส่งขอ้มูลไปฮอปถดัไปและไม่สามารถส่งขา้มฮอปได ้

5.2 การทดสอบเวลาที่ระบบสามารถแสดงผลการเช่ือมต่อของ
โหนดในเครือข่ายเดยีวกนัต่อจ านวนฮอป 

การทดสอบเวลาวดัโดยเร่ิมจบัเวลาตั้งแต่โหนดตรวจสอบกระจาย 
ค าร้องขอไปจนถึงโปรแกรมประยกุตม์องเห็นการเช่ือมต่อของโหนดฮอป
สุดทา้ย โดยท่ีโหนดสองฮอปใดๆ สามารถส่งขอ้มูลกนัไดท้ั้งไปและกลบั 
(มีการเช่ือมต่อแบบสมมาตร) และตอ้งไม่ส่งขา้มเกินหน่ึงฮอป แล้วค่อย
เพ่ิมจ านวนฮอปของโหนดในล าดบัถดัไป การทดลองเป็นไปดงัรูปท่ี 4  
กล่าวคือ กรณีของฮอปแรก โหนดตรวจสอบ (Address = 6209) และ
โหนดฮอปแรก (Address = 6454) จะตอ้งเช่ือมต่อกนัทั้งสองฝ่ังได ้ในฮอป
ท่ีสอง โหนด (Address = 5504) จะตอ้งเช่ือมต่อกบัโหนดฮอปแรกไดท้ั้ง
สองฝ่ัง และตอ้งไม่เช่ือมต่อกับโหนดตรวจสอบ จากนั้นผูท้ดสอบวาง
โหนดเพื่อเพ่ิมจ านวนฮอปต่อไปจนถึงฮอปท่ีห้า (Address = 5661) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3. โครงสร้างซอฟตแ์วร์ของระบบ 
 

รูปที่ 4. สภาพแวดลอ้มและผลลพัธ์ในการทดสอบ 
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ผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถมองเห็นการเช่ือมต่อทุกฮอปได ้
โดยใชเ้วลาเพ่ิมข้ึนเม่ือมีจ านวนฮอปเพ่ิมข้ึน ดงัแสดงในรูปท่ี 4 และ 5 อนั
เน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้มท่ีวางโหนดและความสามารถในการส่งขอ้มูล
กลบัมาไดถู้กตอ้งเพ่ือให้ไดก้ารเช่ือมต่อแบบสมมาตร  

 
รูปที่ 5. กราฟแสดงเวลาท่ีระบบสามารถมองเห็นการเช่ือมต่อ 

                       ของโหนดทั้งหมดต่อจ านวนฮอปท่ีใช ้

5.3 การทดสอบการตดิตั้งโหนดใหม่ในเครือข่ายเดมิ 
ผลการทดสอบท่ีแล้วตามรูปท่ี 4 แสดงให้เห็นว่าโหนด 6420 และ 

โหนด 7272 มีความสามารถในการเช่ือมต่อต ่าสุด (เส้นเช่ือมสีแดงคือ
ความเข้มข้นของสัญญาณต ่ า และสีจางท่ีสุดแปลว่าค่าคุณภาพของ
สัญญาณต ่าท่ีสุด) จึงสมควรมีการติดตั้งโหนดตวัใหม่ระหว่างโหนดสอง
ตวัน้ี เพ่ือให้มีความสามารถในการเช่ือมต่อดียิง่ข้ึน ให้ผูใ้ชถื้อแทบ็เล็ตซ่ึงมี
โหนดตรวจสอบ (Address = 6209) ท  าหนา้ท่ีแทนโหนดตวัใหม่ ไปยืนใน
ต าแหน่งท่ีตอ้งการ วดัสญัญาณจากโหนด ดูผลการเช่ือมต่อท่ีเกิดข้ึน 

 
รูปที่ 6. ผลการเช่ือมต่อหลงัมีโหนดตวัใหม่ถูกติดตั้ง 

จากรูปท่ี 6 ผูใ้ช้ได้ถือแท็บเล็ตอยูท่ี่ต  าแหน่งดาว ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีตึก แต่
ท าการเล่ือนโหนดตรวจสอบบนโปรแกรมประยุกต์ด้วยน้ิวมือเป็นการ
ชั่วคราว เพ่ือให้มองเห็นเส้นเช่ือมต่อได้ง่ายข้ึน โหนดจะถูกอปัเดตให้
เล่ือนกลบัไปท่ีต าแหน่งดาวอตัโนมติัทีหลงั ผลการทดสอบพบว่าโหนด 
6420 ซ่ึงอยูใ่กลก้วา่ สามารถรับส่งสญัญาณไดแ้ยก่วา่ (แสดงโดยเส้นเช่ือม
สีแดง) โหนด 7272 ซ่ึงอยู่ไกลกว่า (เส้นเช่ือมสีส้มมีความเขม้สัญญาณ
มากกว่าเส้นเช่ือมสีแดง) ท าให้กล่าวไดว้่าการวดัระยะทางโดยประมาณ
ระหว่างโหนดสองตวัไม่อาจบ่งช้ีถึงการเช่ือมต่อท่ีดีกว่าแมว้่าจะอยู่ใน
ระยะท่ีใกล้กว่า อันเน่ืองมาจากสภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ีติดตั้ ง เช่น 
คอนกรีตของตึก กบั พ้ืนท่ีโล่งแจง้ 

การใชโ้ปรแกรมประยกุตต์รวจสอบน้ีช่วยในการติดตั้งโหนดตรวจวดั
ตวัใหม่ได้ง่ายข้ึน ทั้งเร่ืองความสะดวกในการพกพาอุปกรณ์และความ
แม่นย  าในการวดัสถานะการเช่ือมต่อของโหนดทุกฮอปท่ีสามารถเช่ือมต่อ
ได ้และช่วยในการดูแลเครือข่ายไดง่้ายข้ึน จากการเปิดโปรแกรมประยกุต์

ท่ีพร้อมใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าไปดูสถานะการเช่ือมต่อผ่าน
อินเทอร์เน็ต [7] 

6. สรุป 
ผลการทดสอบสามารถน ามาสรุปได้ว่าโปรแกรมสามารถท างาน

ออกมาให้เห็นโหนดทุกฮอปท่ีสามารถเช่ือมต่อได้ตามเป้าหมาย และ
วิเคราะห์สถานะการเช่ือมต่อเพ่ือช่วยในการติดตั้งโหนดตวัใหม่ได้จริง 
แผนภาพการเช่ือมต่ออยู่ในรูปแบบท่ีผูใ้ช้สามารถอ่านเข้าใจง่าย และ
ต าแหน่งโหนดถูกวางบนแผนท่ีออฟไลน์ไดถู้กตอ้งตามตอ้งการ 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ผสมผสานการเรียนรู้แบบกาํกับตนเองและการเรียนรู้ร่วมกันสําหรับการ
ฝึกอบรมผู้ ใช้โปรแกรม และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ปัจจัยท่ีศึกษาประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล (การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้โปรแกรม
ประยุก ต์  ความต้องการบรรลุ จุดหมายการ เ รียน รู้  และการรับ รู้
ความสามารถของตนเองก่อนการฝึกอบรม) การวิเคราะห์ความต้องการใน
การฝึกอบรม (ลักษณะของผู้ รับการฝึกอบรมและลักษณะของงาน) และ
เทคนิคการเรียนรู้ (กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกาํกับตนเอง) เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 จากมหาวิทยาลัยภาครัฐ ใน
ประเทศไทย จาํนวน 641 คน เป็นเพศหญิง 480 คน เพศชาย 161 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS และ LISREL ผลการวิจัยพบว่าการ
ผสมผสานการเรียนรู้แบบกาํกับตนเองและการเรียนรู้ร่วมกันสําหรับการ
ฝึกอบรมผู้ใช้โปรแกรมจะเกิดขึน้ได้ผู้ รับการฝึกอบรมกต้็องมีความเช่ือมั่น
ในความรู้ความสามารถของตนเอง มีความพยายามท่ีจะเรียนรู้เพ่ือขยายขีด
ความสามารถของตนเอง และความพร้อมท้ังทางร่างกายและจิตใจในการ
รับความรู้ เพ่ือให้ผู้ ใช้โปรแกรมมีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้าน
คอมพิวเตอร์ท่ีสูงขึน้ อันจะนาํไปสู่การฝึกอบรมผู้ใช้โปรแกรมให้ประสบ
ความสาํเร็จ 

Abstract 
The objective of this study is to analyze factors influencing hybrid of 

self-regulated and collaborative learning for end-user training. 
Variables included in this study were Application Specific Computer 
Self-Efficacy (AS-CSE), needs assessment (trainee characteristics and 
job/task characteristics), self-regulated learning strategy, pre-training 
self-efficacy, and learning goal orientation. The samples were 641 
senior undergraduate students (480 women and 161 men) at public 
universities in Thailand. A questionnaire survey, SPSS and LISREL were 
used as analysis tools. The result indicated that key success factors of 
hybrid self-regulated and collaborative learning for end-user training 
consist of self-efficacy, self-regulated learning strategy and learning 
goal orientation. For self-regulated learning strategy, trainees have to 

set learning goals for themselves; while for learning goal-orientation, 
trainees must have desirability to work and learn new things. In 
meantime, they must have physical and mental readiness for knowledge 
acquisition that can lead to success in end-user training. 

Keywords: End-User Training, Influential Factor, Self-Regulated 
Learning, Collaborative Learning. 

1. บทนํา 
ในปัจจุบนัมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศใน

องคก์รมากข้ึน การฝึกอบรมเป็นวิธีการหน่ึงท่ีนาํมาใชเ้พื่อพฒันาบุคลากร
ขององคก์ร [1] ในการเรียนการสอนทกัษะการใชง้านคอมพิวเตอร์ใหก้บั
ผูใ้ช้โปรแกรม ส่งผลให้การรับรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตของตนเองดีข้ึน [2] การฝึกอบรมผูใ้ช้โปรแกรม (End-User 
Training: EUT) เป็นวิธีการหน่ึงในการพฒันาทกัษะและเรียนรู้การใช้
โปรแกรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผูใ้ช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ แต่ปัจจุบนัยงัพบปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนการเรียนรู้
และฝึกอบรมผูใ้ชโ้ปรแกรม เช่น กระบวนการใชง้านโปรแกรมหรือระบบ
สารสนเทศจากผูใ้ช้โปรแกรม [3] ทั้งน้ีการออกแบบและพฒันาวิธีการ
ฝึกอบรมผูใ้ช้โปรแกรมข้ึนอยู่กับปัจจยัหลายประการด้วยกัน ปัจจัยท่ี
สาํคญั เช่น องคก์ร ความแตกต่างระหว่างบุคคล วิธีการฝึกอบรม เทคนิค
การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้และการปฏิสัมพนัธ์ ผลการเรียนรู้โดยตรง 
และผลการเรียนรู้ระยะยาว [4] เป็นตน้ เหตุน้ีผูว้ิจยัจึงวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการผสมผสานการเรียนรู้แบบกาํกับตนเองและการเรียนรู้
ร่วมกนัสาํหรับการฝึกอบรมผูใ้ชโ้ปรแกรมและตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ของโมเดลท่ีเสนอกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาวธีิการฝึกอบรม เช่น สถาบนัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ใหบ้ณัฑิตมีคุณภาพ
ครอบคลุมการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 [5] เป็นตน้ 

2. วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
วิธีการฝึกอบรมผูใ้ช้โปรแกรม หมายถึง โปรแกรมการฝึกอบรม

สําหรับการใช้งานระบบสารสนเทศหรือโปรแกรมประยุกต์สําหรับผูใ้ช ้
แตกต่างจากวิธีการฝึกอบรมแบบเดิมท่ีมีโครงสร้างสภาพแวดลอ้มแบบ
ห้องเรียน เป้าหมายของการพัฒนา EUT คือ การสร้างแรงจูงใจผู ้ใช้
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โปรแกรมให้มีทกัษะท่ีจาํเป็นในการประยกุตใ์ชแ้ละการเรียนรู้เพื่อใชง้าน 
หลายองคก์รฝึกอบรมโดยใชเ้ทคโนโลย ี(Technology-Mediated Training 
Methods) เช่น E-Learning สาํหรับการฝึกอบรมร่วมกบัการเรียนรู้ร่วมกนั 
(Collaborative Learning) เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการเรียนรู้ เป็นตน้ [3]  

กลยุทธ์การฝึกอบรมและการเรียนรู้เป็นส่วนสําคญัสําหรับวิธีการ
ฝึกอบรม  ซ่ึงประกอบด้วย  ประเภทของเคร่ืองมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Types of IT Tools) และประเภทของผูรั้บการฝึกอบรม 
(Types of Trainees) [6] ท่ีสนบัสนุนความรู้และทกัษะทางคอมพิวเตอร์ 
ผลการวจิยัของ Gravill & Compeau (2008) พบวา่แต่ละบุคคลมีการเรียนรู้
แตกต่างกนั การใช้กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกาํกบัตนเอง (Self-Regulated 
Learning) ส่งผลให้การเรียนรู้เพื่อใช้ระบบสารสนเทศดีข้ึน [7] ดังนั้น
วิธีการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมจึงเป็นปัจจยัท่ีสําคญัของการเรียนรู้ระหว่าง
การฝึกอบรม ซ่ึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการฝึกอบรมผูใ้ชโ้ปรแกรมสามารถ
แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มปัจจยั [4] ดงัน้ี  

กลุ่มท่ี 1 ปัจจยัด้านองค์กร (Organization) เช่น งบประมาณด้าน
โปรแกรมการฝึกอบรมสําหรับผูใ้ช้โปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ [8] 

กลุ่มท่ี 2 ปัจจัยด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล ซ่ึงมีผลต่อ
กระบวนการฝึกอบรมผูใ้ช้โปรแกรม โดยเฉพาะการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองดา้นคอมพิวเตอร์ (Computer Self-Efficacy: CSE) ซ่ึงสามารถ
แบ่งออกเป็น การรับรู้ความสามารถของตนเองดา้นคอมพิวเตอร์ทัว่ไป 
และการรับรู้ความสามารถของตนเองดา้นคอมพิวเตอร์โปรแกรมเฉพาะ 
เช่น โปรแกรมประมวลผลคาํ [9] เป็นตน้ 

กลุ่มท่ี 3 ปัจจยัดา้นวิธีการฝึกอบรม (Training Methods) เป็นการ
ฝึกอบรมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น วิธีการแบบครูผูส้อนหน้าชั้นเรียน การ
ฝึกอบรมโดยใช ้e-Learning การฝึกอบรมแบบพ่ีเล้ียง และวิธีการฝึกอบรม
แบบผสมผสาน [10] 

กลุ่มท่ี 4 ปัจจยัดา้นเทคนิคการเรียนรู้ (Learning Technique) เช่น 
วิธีการเลียนแบบพฤติกรรม(Behavior-Modeling Method) [11] การเรียนรู้
ผลของพฤติกรรม และการเรียนรู้จากการกระทาํหรือปฏิสัมพนัธ์กับ
ส่ิงแวดลอ้ม [12] 

กลุ่มท่ี 5 ปัจจยัดา้นกระบวนการเรียนรู้และการปฏิสัมพนัธ์ (Learning 
Process and Interaction) เช่น การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูเ้รียนและการ
ปฏิสมัพนัธ์ [13] เป็นตน้ 

กลุ่มท่ี 6 ปัจจยัดา้นผลการเรียนรู้โดยตรง (Immediate Learning 
Outcome) เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการเรียนรู้ เช่น ประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ (Learning Performance) [13] เป็นตน้ 

กลุ่มท่ี 7 ปัจจยัดา้นผลการเรียนรู้ระยะยาว (Long-Term Learning 
Outcome) เก่ียวข้องกับการสนับสนุนหลังการฝึกอบรม (Post-training 
Support) เพื่อใหผู้รั้บการฝึกอบรมมีระดบัทกัษะสูงข้ึน [14] ซ่ึงปัจจยัทั้ง 7 
กลุ่มน้ีส่งผลกระทบในทุกกระบวนการของการฝึกอบรม   

3. วธีิการดาํเนินการวจิัย 
3.1 การกาํหนดปัจจัยและสมมตฐิานการวจิัย 

จากปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการฝึกอบรมผูใ้ชโ้ปรแกรม สามารถกาํหนด
ปัจจยัท่ีคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อการผสมผสานการเรียนรู้แบบกาํกบัตนเอง

และการเรียนรู้ร่วมกนัสาํหรับการฝึกอบรมผูใ้ชโ้ปรแกรมได ้3 ดา้น คือ 1) 
ดา้นความแตกต่างระหวา่งบุคคล ประกอบดว้ย การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการใช้โปรแกรมประยุกต์ ความต้องการบรรลุจุดหมายการ
เรียนรู้ และการรับรู้ความสามารถของตนเองก่อนการฝึกอบรม 2) ดา้นการ
วเิคราะห์ความตอ้งการในการฝึกอบรม ประกอบดว้ย คุณลกัษณะของผูรั้บ
การฝึกอบรม และลกัษณะของงาน และ 3) ด้านเทคนิคการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย กลยุทธ์การเรียนรู้แบบกาํกับตนเอง ซ่ึงสรุปโมเดลการ
วิเคราะห์ปัจจยัและกาํหนดให้สมมติฐานท่ีส่งผลทางบวกแทนดว้ย Hx(+) 
โดย x แทนลาํดบัสมมติฐาน แสดงในรูปท่ี 1 ดงัน้ี 

 

รูปที ่1. โมเดลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการผสมผสานการเรียนรู้แบบกาํกบัตนเองและการเรียนรู้ร่วมกนัสาํหรับการฝึกอบรมผูใ้ชโ้ปรแกรม 
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3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลดําเนินการโดยใช้แบบสอบถามแบบ

ประมาณค่า 5 ระดบั ทาํการสอบถามกบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปี
ท่ี 4 ของมหาวิทยาลยัภาครัฐ ในประเทศไทยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งอยา่ง
ง่าย จาํนวน 1,000 คน ซ่ึงเป็นผูใ้ชง้านโปรแกรมประยุกต์ โดยไดรั้บ
แบบสอบถามกลบัมาจาํนวน 641 ชุด คิดเป็นร้อยละ 64.10 จาํแนกเป็น
เพศหญิง 480 คน และเพศชาย 161 คน  

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์

องคป์ระกอบเชิงสาํรวจดว้ยโปรแกรม SPSS และวิเคราะห์องคป์ระกอบ
เชิงยนืยนัดว้ยโปรแกรม LISREL 

4. ผลการดาํเนินงาน 
ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองของโมเดลการ

วดัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการผสมผสานการเรียนรู้แบบกาํกบัตนเองและ
การเรียนรู้ร่วมกนัสําหรับการฝึกอบรมผูใ้ช้โปรแกรม พบว่าโมเดลมี

ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มาก พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ 
เท่ากบั 38.57 ท่ีองศาอิสระเท่ากบั 31 และค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั 
0.16 ซ่ึงมีค่าความน่าจะเป็นมากกวา่ 0.05 แสดงวา่ไม่ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกัท่ีว่า โมเดลสมมติฐานทางทฤษฎีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
และดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งกลมกลืน (GFI) เท่ากบั 0.99 ดชันีวดั
ระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก ้(AGFI) เท่ากบั 0.98 ซ่ึงมีค่าเขา้ใกล ้1 
ดชันีรากของกาํลงัสองเฉล่ียของเศษในรูปคะแนนมาตรฐาน (RMR) 
เท่ากบั 0.02 ค่าดชันีรากของกาํลงัสองเฉล่ียของเศษเหลือมาตรฐาน 
(RMSEA) เท่ากบั 0.02 ซ่ึงมีค่าเขา้ใกลศู้นย ์ค่าสถิติดงักล่าวสะทอ้นให้
เห็นว่าโมเดลการวดัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการผสมผสานการเรียนรู้แบบ
กาํกบัตนเองและการเรียนรู้ร่วมกนัสําหรับการฝึกอบรมผูใ้ชโ้ปรแกรม
ตามกรอบแนวคิดของการวิจยัท่ีพฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ์ และเม่ือพิจารณาค่านํ้ าหนักองค์ประกอบของตวัแปรใน
โมเดล พบวา่ ตวัแปรทุกตวัมีนยัสาํคญัทางสถิติ รายละเอียดของผลการ
วเิคราะห์แสดงในรูปท่ี 2 ดงัน้ี 

 
รูปที ่2. ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสองของโมเดลการวดัปัจจยั 

 
เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบอนัดบัท่ีสอง ซ่ึงเป็นผล

การวิเคราะห์โมเดลท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบการ
ผสมผสานการเรียนรู้แบบกาํกบัตนเองและการเรียนรู้ร่วมกนัสาํหรับการ
ฝึกอบรมผูใ้ช้โปรแกรม (EUT) ซ่ึงเป็นองค์ประกอบอนัดบัท่ีสองกับ
องคป์ระกอบทั้ง 7 ดา้น คือ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้
โปรแกรมประมวลผลคาํ (CSE_W) การรับรู้ความสามารถของตนเองใน
การใช้โปรแกรมตารางคาํนวณ (CSE_S) การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการใชโ้ปรแกรมนาํเสนอผลงาน (CSE_P) การวิเคราะห์ความ
ตอ้งการในการฝึกอบรม (NA) กลยทุธ์การเรียนรู้แบบกาํกบัตนเอง  

(SRLS) การรับรู้ความสามารถของตนเองก่อนการฝึกอบรม (SE) และ
ความตอ้งการบรรลุจุดหมายการเรียนรู้ (LGO) ซ่ึงเป็นองค์ประกอบ
อนัดับท่ีหน่ึงพบว่าองค์ประกอบทั้ ง 7 ด้านดังกล่าว มีค่านํ้ าหนัก
องค์ประกอบท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติทุกดา้น แสดงว่าองค์ประกอบทั้ง 7 
ดา้นน้ี เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางบวกต่อการผสมผสานการเรียนรู้แบบ
กาํกบัตนเองและการเรียนรู้ร่วมกนัสําหรับการฝึกอบรมผูใ้ชโ้ปรแกรม
ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ นัน่คือ ปัจจยัดา้นการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการใช้โปรแกรมประยุกต์และการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองก่อนการฝึกอบรมมีความสําคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือ กลยุทธ์
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การเรียนรู้แบบกาํกบัตนเองและความตอ้งการบรรลุจุดหมายการเรียนรู้ 
โดยผูรั้บการฝึกอบรมสามารถใชเ้คร่ืองมือสนบัสนุนการฝึกอบรมผูใ้ช้
โปรแกรม ถา้สามารถขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นเม่ือมีปัญหา (SE3) มี
ความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจในการรับความรู้จากเคร่ืองมือ
สนับสนุนการฝึกอบรมผูใ้ชโ้ปรแกรม (T3) ผูรั้บการฝึกอบรมควรมี
ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้อยูเ่สมอ (T2) และโอกาสท่ีจะ
ขยายขีดความสามารถของตนเอง (LGO4) ตามลาํดบั 

จากผลการวเิคราะห์ขา้งตน้น้ี สามารถสรุปไดว้า่สมมติฐานทั้ง 7 ขอ้
เป็นจริง กล่าวคือองค์ประกอบทั้ง 7 ด้านนั้นส่งผลทางบวกต่อการ
ฝึกอบรมผูใ้ชโ้ปรแกรมจริง 

5. สรุป 
การผสมผสานการเรียนรู้แบบกาํกบัตนเองและการเรียนรู้ร่วมกนั

สาํหรับการฝึกอบรมผูใ้ชโ้ปรแกรมจะเกิดข้ึนไดผู้รั้บการฝึกอบรมก็ตอ้ง
มีความเช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถของตนเอง มีความพยายามท่ีจะ
เรียนรู้เพื่อขยายขีดความสามารถของตนเอง ความพร้อมทั้งทางร่างกาย
และจิตใจในการรับความรู้ มีความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือสนบัสนุน
การฝึกอบรมผูใ้ชโ้ปรแกรมและสามารถขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นเม่ือ
มีปัญหา เพื่อให้ผูใ้ชโ้ปรแกรมมีการรับรู้ความสามารถของตนเองดา้น
คอมพิวเตอร์ท่ีสูงข้ึน อันจะนําไปสู่การฝึกอบรมผูใ้ช้โปรแกรมให้
ประสบความสาํเร็จ 

6. กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคุณทุนโครงการส่งเสริมการวิจยัในอุดมศึกษาและพฒันา

มหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ีสนับสนุน
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บทคดัย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนา   หาประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิ

การเรียน  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาไทยนักเรียน
บกพร่องทางการได้ยิน ชุด สุขภาพดีชีวีมีสุข โดยได้ด าเนินการวิจัยดังนีคื้อ 
วิเคราะห์เนื้อหา  ก าหนดวัตถุประสงค์ สร้างแบบทดสอบ  วิเคราะห์
คุณภาพเคร่ืองมือ  จัดท าแบบร่างหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์  น าไปประเมินผล
โดยผู้ เ ช่ียวชาญ  และน าไปทดลองกับกลุ่ มตัวอย่างคือนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาช้ันปีท่ี4 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรท่ีได้จากการเลือก
แบบเจาะจง น าผลไปวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของเมกุยแกนส์(Meguigans)วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน
และหลังเรียน 

    ผลการวิจัยพบว่าหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาไทย
นักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน  ระดับช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี4 โรงเรียน
โสตศึกษาอนุสารสุนทร มีประสิทธิภาพเท่ากับ 1.007 และคะแนนเฉล่ีย
หลังการเรียนสูงกว่าคะแนนหลังเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 
ระดับ.01 

Abstract 
This    research aims to design and develop the Electronic-

book   for the deaf Students. of  Soduksaanusansunthon . The study 
employs research processes as : determination of the theme relevant to 
the objective by using the experimental  class,   conclusion of the theme, 
development of the questionnaire, and questionnaire’s quality test.   The 
last  process is the development of Electronic-book. The Electronic-book   
was  used with  the  purposive  sample of  primary  level 4 of  
Soduksaanusansunthon School.  

The effectiveness  of the Electronic-book  was 1.007 which 
was higher than the  average standard of Meguigans.in which  was used 
as analysis tool. The average point of students before and  After  using 
the Electronic-book was analyzed and compared. It was found that the 
average point of student had increased after using the Electronic-book. 
The significance of the study is .01. 

 
Keywords: Electronic  book,deaf , Sodsuksaanusansunthon School.  

1. บทน า 
นกัเรียนบกพร่องทางการได้ยินระดบัท่ีเรียกว่าเป็นคนหูหนวกนั้นเป็น

ถือเป็นผูพิ้การซ ้าชอ้น เน่ืองจากเด็กเหล่าน้ีไม่สามารถไดย้ินเสียง  จึงท าให้
ไม่สามารถออกเสียงได ้ การเรียนรู้ของเด็กเหล่าน้ีจะเรียนรู้ผ่านภาษามือ  
ซ่ึงเป็นภาษาท่ีหน่ึง และเรียนภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสองโดยเรียนผ่านภาษา
มือ  การสะกดน้ิวมือ  ดงันั้นการพฒันาภาษาไทยของเด็กนกัเรียนบกพร่อง
การไดย้ิน จึงอยูใ่นระดบัจ ากดั  หากเทียบกบัเด็กปกติแลว้จะห่างกนัมาก  
ก่อให้เกิดปัญหากับการเข้ามาเรียนในระดับสูงข้ึน นักเรียนเหล่าน้ีไม่
สามารถใชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือในการต่อยอดความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ดงันั้น
ทกัษะภาษาไทยจึงมีความส าคญัในการพฒันาเด็กเหล่าน้ี  การสอนภาษา
ให้นกัเรียนบกพร่องทางการไดย้ินมีความยากล าบาก  ส่ือจึงเป็นส่ิงส าคญั
ท่ีสุดในการช่วยในการเรียนการสอน  เน่ืองจากการส่ือสารกบัเด็กเหล่าน้ี
จะตอ้งการอาศยัการส่ือสารหลายรูปแบบรวมกนั ทั้งค  าพูด ท่าทาง  สีหน้า  
ภาษาไทย  ภาษามือ  ภาพต่างๆ  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสามารถน ามารวมกนัไดใ้น
ส่ือท่ีเรียกวา่มลัติมีเดีย  สามารถน าเสนอเน้ือหาผ่านส่ือหลายอยา่งในคราว
เดียวกัน  ก่อให้เกิดการเข้าใจความหมาย จึงได้พฒันาส่ือมลัติมีเดียใน
รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บุ๊ค(Electronic Book) เพ่ือพฒันาทกัษะ
ภาษาไทยส าหรับนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน เพ่ือช่วยในการเรียน
ภาษาไทย 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 
1.เพ่ือออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือพฒันาทกัษะภาษาไทย  

ส าหรับนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน  ระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี4 
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 

2.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือพฒันาทกัษะ
ภาษไทยส าหรับนกัเรียนบกพร่องทางการไดย้ิน  ระดบัชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี4 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 

3.เพ่ือศึกษาผลส าฤทธ์ิของนกัเรียนบกพร่องทางการไดย้ินท่ีเรียนดว้ย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาไทยส าหรับนักเรียน
บกพร่องทางการไดย้นิ   
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3. ขอบเขตการวจิยั 
1.ขอบเขตด้านเน้ือหา  การวิจยัน้ีไดค้ดัเลือกเน้ือหาในหนงัเสือเรียน

ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี4โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร หน่วยท่ี 2 
สุขภาพดีชีวีมีสุข  โดยแบ่งเน้ือหาเป็น 5 เล่มคือ อาหารของเรา  รสชาติ
อาหาร  ขา้ว  อาหารหลกั 5หมู่ และกินไม่ดีมีทุกข ์

2.ขอบเขตพ้ืนท่ี โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่ 
3.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี4 โรงเรียน

โสตศึกษาอนุสารสุนทร ปีการศึกษา 2555 จ านวน 19 คน เลือกเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 10 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 

4. กรอบความคดิในการวจิยั 
กรอบแนวคิดในการวิจยัน้ีคือ การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ส าหรับพฒันาทักษะภาษาไทยนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน  โดย
ค านึงถึงปัจจยัต่างๆท่ีช่วยให้เกิดการเรียนรู้  คือศึกษาขอ้จ ากดัของนกัเรียน
บกพร่องทางการไดย้ิน  วฒันธรรมของคนหูหนวก   เน้ือหาเร่ืองอาหาร  
เทคโนโลยส่ืีอสารการศึกษา  แนวคิดเก่ียวกบัอิเล็กทรอนิกส์บุค๊  เพื่อให้ได้
ส่ือท่ีมีประสิทธ์ิภาพ  ช่วยให้นกัเรียนบกพร่องการไดย้นิเกิดการเรียนรู้ได ้

5.วธีิด าเนินการวจิยั 
5.1 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง  แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและ

หลงั   

5.2 กลุ่มตัวอย่างคือนัก เ รียนบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี4 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร  ปีการศึกษา 2555 
จ านวน 10 คน ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง 

5.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล และการสร้างเคร่ืองมือ 

 5.3.1 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์จ านวน  5 เล่ม  เร่ืองอาหารของเรา  
เร่ืองรสชาติอาหาร  เร่ืองขา้ว  เร่ืองอาหารหลกั 5 หมู่  และเร่ืองกินไม่ดีมี
ทุกข ์ เม่ืออกแบบแลว้น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินในดา้นต่าง และน ามา
หาค่าเฉล่ียเลขคณิต    

 5.3.2 แบบทดสอบท่ีมีความเหมาะสมกับนักเรียนบกพร่อง
ทางการไดย้ินน าไปทดสอบดชันีสอดคลอ้งของขอ้สอบกบัวตัถุประสงค์
การเรียนรู้  เลือกขอ้สอบท่ีมีค่า IOC ไม่น้อยกว่า 0.5 แลว้น าไปทดลองใช้
วิเคราะห์ความยากง่าย (Level of Difficulty) หาค่าอ านาจจ าแนก 
(Discrimination Power) และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ  และ
เลือกขอ้สอบท่ีมีค่าความยากตั้งแต่ 0.33-0.77 ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าตั้งแต่ 
0.25-0.75 และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.794 ไดข้อ้สอบท่ีใช้ไดจ้  านวน 29 
ขอ้ 

 5.3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชห้้องเรียนจ าลอง  โดยใช้ครู
ผูช่้วยช้ีแจงขั้นตอน  ให้นักเรียนกลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
และเรียนดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  และท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

  

 

5.3.4 สถิติท่ีใชวิ้เคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ี 

(1) สูตรค านวณหาดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item 
Objective Congruence : IOC) (พิสณุ  ฟองศรี, 2552, หนา้ 179) 

                 IOC = 
∑ 

 
   (1) 

∑R= ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู ้เ ช่ียวชาญด้าน
เน้ือหาวิชา 
N = จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 (2) สูตรวิเคราะห์ความยากง่าย 

   
จ านวนผูต้อบถูก

จ านวนผูเ้ขา้สอบ
                                    (2) 

 (3) สูตรหาค่าอ านาจจ าแนก 

          
จ านวนคนตอบถูกในกลุ่มสูง จ านวนคนตอบถูกในกลุ่มต ่า

จ านวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต ่า
             (3) 

 (4) สูตรค านวณหาความเช่ือมัน่ขอ้สอบ 

  R=
 

   
[
  
  ∑  

  
 ]                                      (4) 

 (5) สูตรค านวณหาประสิทธิภาพส่ือ(มานะ ประทีปพรศกัด์ิ, 
2549, หนา้ 65 ) 

     Maguigans Ratio  =   
     

    
 
     

 
                  (5) 

          M1 คือ   ค่าเฉล่ียของคะแนนการทดสอบก่อนเรียน 
         M2 คือ ค่าเฉล่ียของคะแนนการทดสอบหลงัเรียน 
            P คือคะแนนเตม็ของแบบทดสอบ 
      ค่าอตัราท่ีไดจ้ากสูตรน้ีอยูร่ะหว่าง 0-2 ถา้ค่าท่ีค  านวณไดมี้
ค่ามากกวา่ 1.00ถือวา่มีประสิทธิภาพ 
 (6) การหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 t  =  
∑ 

√ ∑ 
  (∑ ) 

   

    (6) 

 โดยท่ี df= n-1  

6. ผลการวจิยั 

 6.1 ผลการออกแบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  ดงัน้ี 

  

  รูปที่1 ตวัอยา่งหนา้ปกหนงัสือ 
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            รูปที่3 ตวัอยา่งหนา้ค  าน า 

 

            รูปที่4 ตวัอยา่งหนา้เน้ือหา 

 

  รูปที่5 ตวัอยา่งหนา้สรุป 

    6.2.ผลการประเมินหนงัสือของผูเ้ช่ียวชาญ 

ตาราง 1 คะแนนประเมินหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ของผูเ้ช่ียวชาญ 
รายการ ร ะ ดั บ

ค ว า ม
คดิเห็น 

ความหมาย 

1.เน้ือหาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 4.66 ดีมาก 
2. การแยกเน้ือหาแต่ละเล่ม 4.66 ดีมาก 
3.ความถูกตอ้งของเน้ือหา 4.33 ดี 
4.การใชภ้าพสามารถส่ือความหมายชดัเจน 4.33 ดี 
5.รูปแบบตวัอกัษรมีความเหมาะสม 4.33 ดี 
6.ขนาดตวัอกัษรมีความเหมาะสม 4.33 ดี 
7.การใชสี้มีความเหมาะสม 4.33 ดี 
8.การจัด ว า งประกอบหน้ า จอ มีคว าม
เหมาะสม 

4.33 ดี 

9.ต าแหน่งการวางภาพของล่ามภาษามือ 4.66 ดีมาก 
10.ขนาดของภาพภาษามือ 4.33 ดี 

 ผลการประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยผูเ้ช่ียวชาญ  อยู่ใน
ระดบัดี และดีมากทุกรายการ 

 ตาราง 2 แสดงประสิทธิภาพส่ือ 

ประเภทคะแนน คะแนน
เตม็ 

คะแน
นรวม 

จ านวน
นกัเรียน 

ค่า 
เฉล่ีย 

ร้ อ ย
ละ 

คะแนนก่อนสอบ 
(Pretest) 

38 180 10 18 47.36 

คะแนนหลงัเรียน 
(Pretest) 

38 316 10 31.6 83.15 

ค่าประสิทธิภาพเมกุยแกนส์  1.007 

จากตารางหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือพฒันาทกัษะภาษาไทย
ส าหรับนักเ รียนบกพร่องทางการได้ยิน  ชุดสุขภาพดีชี วีมีสุขโดย
ค านวณหาค่าประสิทธิภาพมาตรฐานของเมกุยแกนส์   ไดค้่าประสิทธิภาพ
เท่ากบั 1.007  

 
 6.3 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาบกพร่องทาง 
การไดย้นิ 

ตาราง 3   

คนท่ี 

คะแนนเตม็ 38 

D 
(X1-X2)    

คะแนนก่อน
เรียน 
(X1) 

คะแนนหลงั
เรียน 
(X2) 

1 21 36 -15 225 
2 25 34 -9 81 
3 20 31 -11 121 
4 21 33 -12 144 
5 16 35 -19 361 
6 17 27 -10 100 
7 13 29 -16 256 
8 14 29 -15 226 
9 16 31 -15 225 
10 17 31 -14 196 
รวม 180 316 136 1934 

t= 14.04 
 

จากตาราง 4.2  เม่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน
ของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดสุขภาพดีชีวีมีสุข พบว่าค่า t มีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.01 แสดงวา่ผลการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนมีคะแนนแตกต่าง
กนั  โดยคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่า คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน  อยา่งมีนยั 
ส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01  

7. สรุปผลการวจิยั 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือพฒันาทกัษะภาษาไทยนักเรียนบกพร่อง

ทางการไดย้นิ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑข์อง
เมกุยแกนส์  และผลการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 

อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ของเมกุยแกนส์
เท่ากบั 1.007 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ คือ 1 .000 เพียงเล็กน้อย  เน่ืองจากการ
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ทดลองส่ือไดก้ระท าเม่ือปลายภาค  นกัเรียนไดเ้รียนเน้ือหาเร่ืองอาหารไป
แลว้เม่ือภาคเรียนท่ี 1 แมจ้ะไม่ใช่เน้ือหาเดียวกนัแต่เก่ียวเน่ืองกนั  ท  าให้
นกัเรียนมีความรู้เดิม และท าคะแนนก่อนเรียนไดม้าก  คือ ค่าเฉล่ียก่อน
เรียนไดเ้ท่ากบั 18  คิดเป็น ร้อยละ 47.36  ส่วนหลงัเรียนคะแนนเฉล่ีย 31.6 
คิดเป็นร้อยละ 83.15 

 เ ม่ือ วิ เคราะห์ เป รียบเ ทียบก่อนเ รี ยนหลัง เ รียนด้วยหนัง สือ
อิเล็กทรอนิกส์ชุดสุภาพดีชีวีมีสุข   มีความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ีย
ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนเฉล่ีย
ก่อนการเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เป็นไปตามสมมุติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการสร้างหนังสือท่ีได้ด าเนินตามขั้นตอนอย่าง
ถูกตอ้ง 

ประเด็นส่ือกบัการเรียนรู้ของนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน  ศรียา  
นิยมธรรม (2544,  หนา้  140 )  ไดก้ล่าวไวว้า่มีการศึกษาการใช้ส่ือส าหรับ
คนหูหนวกหลายประการและมีการทุ่มงบประมาณมากในเร่ืองน้ี  แต่จาก
การศึกษาส่ือไม่ได้มี อิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็กหูหนวกไม่ว่า
สถานการณ์ใดๆ แต่ส่ือจะช่วยให้การเรียนการสอนด าเนินไปได้อย่าง
สะดวก  ในกรณีน้ีผูวิ้จยัเห็นด้วยว่าส่ืออาจไม่ช่วยในการเรียนรู้ดีกว่าการ
สอนของครู  แต่อยา่งไรก็ตามการสอนของครูจะเป็นไปไดย้ากมากถา้ไม่มี
ส่ือ  เพราะธรรมชาติการเรียนรู้ของคนหูหนวกจะเรียนรู้จากประสาท
สมัผสัท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด  โดยเฉพาะการเห็น  ดงันั้นส่ือจึงมีความส าคญัใน
การช่วยให้กิจกรรมการสอนเป็นไปไดอ้ยา่งดี    นอกจากน้ีตามธรรมชาติ
ของการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน    การใช้ส่ือท่ีนักเรียน
สามารถเรียนไดด้ว้ยตวัเอง  สามารถท าความเขา้ใจกบัเน้ือหาไดต้ามความ
ตอ้งการ  และการใชส่ื้อท่ีมีประสิทธิภาพคือใชร่้วมกบัการสอนของครู  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ มานะ  ประทีปพรศกัด์ิ ( 2549 )   ท่ีเห็นว่า
ชุดบทเรียนหรือส่ือท่ีสร้างข้ึนนั้นเป็นส่ือช่วยสอนหรือประกอบการสอน
รูปแบบหน่ึงท่ีจะช่วยในการเรียนการสอนในชั้นเรียนด าเนินไปดว้ยความ
สะดวกข้ึน 

8. กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคุณผูเ้ช่ียวชาญ  คือผูช่้วยศาสตราจารยป์ระสิทธ์  สุขนิมิต  

ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ คูหาสวรรคเ์วช  อาจารยบ์ุญโฮม  จนัทร์สมดี 
และอาจารยก์รรณิการ์  สืบสกลุ ท่ีให้ขอ้แนะน าในการวิจยั  และ
ประเมินผลเคร่ืองมือวิจยั 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนีมี้วัตถปุระสงค์เพ่ือสร้างจาวาสคริปต์ไลบรารีสาํหรับทาํงาน

บนเทคโนโลยี HTML5 ท่ีสามารถสร้างอินเตอร์แอคทีฟแอพพลิเคชันได้

โดยประกอบไปด้วยฟังชันก์ท่ีสาํคัญได้แก่ 1.การแอนเมท 2.การแสดงผล

เสียง 3.การดักจับการเคล่ือนไหวจากเมาส์และได้ทดสอบความเร็วในการ

แสดงผลกับส่ือการเรียนการสอนเร่ืองโลกแห่งส่วนสัตว์ด้วยบราวเซอร์

Google chrome และ Firefox ผลปรากฏว่าไลบรารีสามารถทาํงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพสามารถแสดงค่าความเร็วในการเคล่ือนไหวหรือ fps ได้

มากกว่า 60 รูปต่อวินาที 

ไลบรารีนี้เป็นฟรีแวร์ซ่ึงถูกออกแบบสําหรับผู้มีพืน้ฐานความรู้ทาง

คอมพิวเตอร์เบือ้งต้นเช่น ครู นักเรียนและผู้ท่ีสนใจให้สามารถเรียนรู้และ

ส่ือสร้างสรรค์ได้โดยมิต้องพ่ึงพาซอร์ฟแวร์ท่ีมีค่าใช้จ่าย โดยสามารถ

ดาวน์โหลดและใช้งาน jcamt.jsฟรีได้ท่ีhttp://www.johncpe12.com/jcamt1 

Abstract 

This research aims to create a JavaScript library for working on 

HTML5 technology that can create interactive applications consisting of 

three main functions which are animation sound effects, and mouse 

events. The library was evaluated from results obtained from “The world 

of zoo” eLearning with Google Chrome and Mozilla Firefox on 

Microsoft Windows7 and Android operating system. The library has 

efficiency which can enable frame rates of more than 60 frames per 

seconds. 

The library is freeware that was designed for teacher; student and 

general people who want to develop creative media using simple 

programming.  

The library can be downloaded at http://www.johncpe12.com/jcamt1 

Keywords: JavaScript, HTML5, interactive library, and animation 

1. บทนํา 

อินเตอร์แอคทีฟแอพพลิเคชันเป็นโปรแกรมประเภทหน่ึงท่ีกาํลงัเป็น
นิยมในปัจจุบันซ่ึงเป็นการทาํงานท่ีสัมพนัธ์กันระหว่างผู ้ใช้งานและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านการส่ือสารหลายทาง เช่น ภาพและเสียง เป็น
ตน้[1] ซ่ึงในอดีตนั้น ผูค้นส่วนใหญ่มกัจะคิดว่าการพฒันาโปรแกรมชนิด
น้ีเป็นเร่ืองยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเตอร์แอคทีฟท่ีสามารถทาํงานบน
เว็บไซต์ได้ แต่อย่างไรก็ตามด้วยคุณสมบติัใหม่ท่ีเพ่ิมเขา้มาใน HTML5 
เราสามารถสร้างแอพพลิเคชนัชนิดน้ีไดผ้่านอิลิเมน้ใหม่อยา่ง Canvas แต่

อย่างไรก็ตาม HTML5 ยงัเป็นภาษาท่ีเขียนค่อนข้างลําบากเน่ืองจาก
นกัพฒันาจะตอ้งรู้จกัภาษา JavaScript, CCS3 และ PHP ควบคู่ไปดว้ย  

วิทยาลยัศิลปะ ส่ือและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีการเรียนการ
สอนวิชาท่ีมีเน้ือหาเก่ียวข้องกบัการสร้างอินเตอร์แอคทีฟแอพพลิเคชัน 

โดยส่วนใหญ่แลว้ผูเ้รียนจะมีความถนดัดา้นการวาดรูปและการสร้างสรรค ์
แต่เม่ือให้พฒันาอินเตอร์แอคทีฟท่ีใช้การเขียนโปรแกรมท่ีซบัซ้อน จะมี
ปัญหาตรงท่ีนกัศึกษาไม่สามารถเขียนโคด้ได ้แมจ้ะมีรูปภาพและเน้ือเร่ือง
ประกอบท่ีน่าสนใจซ่ึงเป็นท่ีน่าเสียดายอยา่งยิง่ 

ดว้ยเหตุน้ีผูท้าํวิจยัจึงมีความคิดท่ีจะพฒันาไลบรารีข้ึนมาเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาอินเตอร์แอคทีฟ ท่ีมีลกัษณะ ใชง้านง่าย ลดขั้นตอนการใชง้านท่ี
ไม่จาํเป็น  ท่ีประกอบไปด้วยฟังก์ชันการทาํงานท่ีจาํเป็นต่อการสร้าง
อินเตอร์แอคทีฟ เช่น การวาดรูปฉากหลกั การวาดรูปปุ่ มกด ตวัละครต่างๆ 
รวมทั้งแสดงผลเสียง ท่ีเรียบเรียงจากเมธทอดท่ีพบในหนังสือการพฒันา
เกม[2] โดยไลบรารีท่ีพฒันาข้ึนมาจะสามารถทาํงานได้บนบราวเซอร์ 
Firefox และ Google chrome ทั้งในระบบปฏิบติัการวินโดว ์7 และแอน
ดรอยดเ์วอร์ชนั 4.0  

โดยวดัประสิทธิภาพของไลบรารีด้วยการแสดงค่าความเร็วในการ
แสดงผลต่อวินาทีหรือเฟรมเรต (frame rate : fps) เท่ากบั 22 คร้ังต่อวินาที
ผ่านการทดลองด้วยอินเตอร์แอคทีฟเร่ือง “โลกแห่งสวนสัตว”์ ท่ีมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กชั้นประถมศึกษาตอนตน้ 

2. หลกัการทฤษฏีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

2.1 หลกัการทฤษฏี 

2.1.1  HTML คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดหน่ึงท่ีใช้สาํหรับเขียน
เวบ็เพจ ซ่ึงยอ่มาจากคาํว่า Hyper Text Markup Language ถูกคิดคน้โดย
นาย Tim Berners-Lee ซ่ึงสามารถแสดงผลขอ้มูลไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง
และขอ้ความ ผ่านโปรแกรมบราวเซอร์ เช่น Google Chrome, Safariและ 
Mozilla Firefox ได ้HTML ไดมี้การพฒันาจากเวอร์ชนัแรกเม่ือปี 1980 จน
ในปัจจุบนัไดพ้ฒันามาถึงเวอร์ชนัท่ี 5 ซ่ึงเรียกว่า HTML5 โดยมีการเพ่ิม
ความสามารถดา้นการแสดงผลจากเวอร์ชนัเก่าในดา้นแสดงผลไฟล์วิดีโอ 
การแสดงเสียงความสามารถดา้นกราฟิกและการสนบัสนุน CSS3 

 
รูปที่ 1. วิวฒันาการของ HTML 
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2.1.2 บราวเซอร์ท่ีรองรับ HTML5 (Browser Support) 

การแสดงผลดา้นกราฟิกของ HTML5 จะแสดงผลผ่าน Canvas 

ซ่ึงเป็นส่วนเพ่ิมเติมใหม่ของ HTML5ท่ีทาํหนา้ท่ีเปรียบเสมือนผืนผา้ใบให้
สามารถวาดรูปเพ่ือแสดงผลกราฟิกได ้ในรูปท่ี 2 คือ ตารางการรองรับการ
ทาํงานของอิลิเมน้ Canvas บนแต่ละระบบปฏิบติัการ 

 
รูปที่ 2. ตารางการรองรับการทาํงานของ Canvas [3] 

บนแต่ละระบบปฏิบติัการ 

2.1.3 Cascading Style Sheets3 หรือ CSS3 คือ ภาษาสาํหรับจดั
หนา้เวบ็เพจเวอร์ชนั 3 ซ่ึงเป็นเวอร์ชนัล่าสุด ท่ีเพ่ิมความสามารถต่างๆเขา้
มา เช่น การทาํแอนนิเมชนั, การหมุนวตัถุ, การปรับขนาด, การใส่เงา, การ
ลบเหลียมมุม, การใชเ้วบ็ฟอนต,์ การจดัคอลมัน์ และการทาํโปร่งแสง 

 
รูปที่ 3. ตวัอยา่งการใช ้CSS3 หมุนวตัถุ 

 

รูปที่ 4. ตวัอยา่งการใช ้CSS3 ดว้ยการลบเหล่ียมมุม 

ดงันั้นเม่ือกล่าวถึง HTML5 ในทางเทคนิคจะหมายความว่า 

“เทคโนโลยีสําหรับพฒันาเว็บไซต์แบบสมยัใหม่ซ่ึงประกอบไปด้วย
เทคโนโลย ีHTML, CSS และภาษาจาวาสคริปต”์[2] 

2.1.3 จาวาสคริปต(์JavaScript) เป็นภาษาแบบ Case-Sensitive ซ่ึง
หมายความว่า ตวัอกัษรพิมพเ์ล็กและตวัอกัษรพิมพใ์หญ่มีความแตกต่าง
กนัซ่ึงแตกต่างไปจากภาษา HTML ท่ีเราสามารถจะเขียนโคด้ตวัตวัอกัษร
พิมพเ์ล็กหรือพิมพใ์หญ่ก็ให้ความหมายเหมือนกนั ในจุดน้ีขอให้ผูอ่้านได้
ระมดัระวงัในการเขียนโคด้ และควรแยกให้ออกระหว่างส่วนท่ีเป็นภาษา 
HTML และจาวาสคริปต[์4] 

ตวัอยา่งขอ้แตกต่างระหวา่ง HTML และ จาวาสคริปต ์

HTML5: <html>มีความหมายเดียวกบั <HTML> 

จาวาสคริปต ์: mycanvas มีความหมายแตกต่างจากMYCANVAS 

 

3. ระเบียบวธีิวจิยั 

3.1 กระบวนการพฒันา 

ขั้นตอนการพฒันาไลบรารี Jcamt.js ใช้หลักการแบบ 3P ซ่ึง
ประกอบไปด้วยขั้นตอน 1.ขั้นตอนก่อนกระบวนการผลิต(Pre-

production) 2.ขั้นตอนการผลิต(Production) และ 3.ขั้นตอนหลัง
กระบวนการผลิต (Post-production) รายละเอียดดงัน้ี 

3.1.1 ขั้นตอนก่อนกระบวนการผลิต 

- ศึกษา HTML5 และหลกัการทาํงาน 

- ศึกษาขั้ นตอนเก่ียวกับการสร้างอินเตอร์แอคทีพ       

แอพพลิเคชนั 

- รวบรวมขอ้มูลฟังก์ชนัการทาํงานท่ีจาํเป็นกบัการสร้าง
อินเตอร์แอคทีพ 

- ออกแบบโปรโตไทป์ 

3.1.2 ขั้นตอนการผลิต 

- สร้างโปรโตไทป์ 

- วาดรูป  

- ทดสอบความเร็วในการแสดงผลกบับราวเซอร์Google 

chrome และ Firefox บนระบบปฏิบติัการวินโดว ์7 
และแอนดรอยด ์4.0 

3.1.3 ขั้นตอนหลงักระบวนการผลิต 

- เผยแพร่ไลบรารีสู่สาธารณะ 

- วิเคราะห์การใชง้านจากผูใ้ช ้

3.2 วตัถุดบิในการพฒันา ประกอบไปดว้ยรูปภาพและเสียง 

3.2.1 รูปภาพ ใชรู้ปภาพนามสกุลเป็น PNG เน่ืองจากสามารถกาํหนด
ความโปร่งใสได ้ดงัรูปท่ี 5 และ 5 

 
รูปที ่5 ฉากหลงั 

 

 

 
รูปที ่6 สไปรตซี์ตของสตัวต่์างๆ ไดแ้ก่ ยรีาฟและชา้ง 
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4.ผลการทดลอง 

   ผลการทดลองแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกัไดแ้ก่ 1.) เกมลูปท่ีพฒันาข้ึน
สาํหรับการแสดงผลอินเตอร์แอคทีพ 2.)Jcamt.js คือ จาวาสคริปตไ์ลบรารี
ท่ีสามารถแสดงผลรูปภาพและ 3.)ผลการทดสอบประสิทธิภาพของ
ไลบรารี 

4.1 เกมลูป ในรูปท่ี 5 ประกอบไปดว้ยขั้นตอนในการทาํงานดงัน้ี 

4.1.1 Initialize เป็นการจดัการค่าตวัแปรต่างๆท่ีใช้ในการทาํงาน
ของเกม ประกอบไปดว้ย 

-  กาํหนดเฟรมเรตในการแสดงผลหรือ fps ในงานวิจยัน้ี
กาํหนดค่าเฟรมเรตเท่ากบั 50 รูปต่อวินาที 

-  การประกาศตวัแปรท่ีใชส้าํหรับคาํนวณ 

-  เช่ือมต่ออิลีเมน้ Canvas เขา้กบัภาษา JavaScript ดว้ยเมธ
ท อ ด getElementById แ ล ะ เ รี ย ก ใ ช้ เ ม ธ ท อ ด 
getcontext(‘2d’) เพ่ือทาํการวาดรูปสองมิติ [5] 

4.1.2 Create gameloop คือ การสร้างเกมลูปดว้ยเมธอด setInterval 
โดยจะเรียกใชเ้มธอด Update ตามการกาํหนดค่าเฟรตเรต 

4.1.3 ฟังกช์นั Update  

- ภายในฟังกช์นั Update นั้นเปรียบเสมือนเป็นส่วนหลกัหรือ 

Main ของโปรแกรม 

4.1.4 Inputs listener คือ การตรวจอุปกรณ์อินพุตเช่น คียบ์อร์ดและ
เมาส์  

4.1.5 Drawing คือ การวาดรูปทาํการวาดรูป 

4.1.6 ทาํซํ้าโปรแกรมไปขอ้ (4.1.3) จนกวา่บราวเซอร์ถูกปิด 

 
รูปที่ 5. เกมลูป 

4.2 Jcamt.js คือไลบรารีท่ีพฒันาข้ึนซ่ึงมีวิธีการใช้งานอยูส่องขั้นตอนคือ 

การสร้างวตัถุและการเรียกใชง้าน 

4.2.1 การสร้างวตัถุ 

ผูพ้ฒันาได้สร้างโปรโตไทป์ช่ือ ImageFade2D ทาํหน้าท่ีใส่     

เอฟเฟกตก์ารแสดงผลให้กบัอินเตอร์แอคทีพประกอบดว้ยการ Fade in 

และ Fade out ตามเวลาท่ีกาํหนด ดงัตารางท่ี 1  

ส่วนโปรโตไทป์ ImageSprite2D สาํหรับสร้างวตัถุบนฉากหลกั 
เช่น รูปสิงโต ยรีาฟ ลิง และช้าง เป็นตน้ ประกอบดว้ยเมธทอดหลกัไดแ้ก่ 
วาดรูป (Draw) และการกาํหนดอีเวน้ต่างๆดว้ยเมาส์ (Mouse events) ดงั
ตางท่ี 2 

ตารางที่ 1. โปรโตไทป์ ImageFade2D 

 
 

ตารางที่ 2. โปรโตไทป์ ImageSprite2D 

 

4.2   การใช้งาน จะอธิบายตวัอยา่งจากการสร้างฉากหลงัและวตัถุรูปสิงโต
ดงัโคด้และคาํอธิบายต่อไปน้ี 

โค้ด 

var BG = new ImgFull2D("images/background.PNG",0,0); 
คาํอธิบาย 

สร้างฉากหลงัจากไฟลรู์ปท่ี background.PNG 

var lion = new ImgSprite2D( 

 "images/lionspritesheet.PNG",        // Picture source 

 5, //maximum of columns 

 1, //maximum of rows 

 1, //row, 

 870, //destination in x-axis 

 200, //destination in y-axis 
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 200, //destination picture width 

 150, //destination picture height 

 7, //animation speed per second 

 1,  //opacity level 

 null);  //OnClick  

คาํอธิบาย 

สร้างวตัถุช่ือ lion จากไฟล์ lionspritesheet.PNG โดยรูปมีคีย์
เฟรมเท่ากบั 5 มีจาํนวนแถวเท่ากบั 1 โดยใชเ้ฉพาะแถวท่ี 1ในการแสดงผล 
ซ่ึงรูปมีขนาดความ 870*200 พิกเซล จากให้ให้ไปวาดในอินเตอร์แอคทีพ
ขนาดเป็น 200*150 พิกเซล กาํหนดความเร็วเป็นระดบั 7 ใช้ความความ
โปร่งใสเป็น1 (มากสุดเท่ากบั 1)  

โค้ด 

function GameLoop(){ 

        BG.Draw();  
 lion.Draw(); 
         Fade.Draw();    
} 

คาํอธิบาย 

 แสดงฉากหลงั (BG.Draw();) วาดรูปสิงโต (lion.Draw();) และ
ใส่เอฟเฟกตแ์บบจากหาย (Fade.Draw(); ) 

4.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของไลบรารี 

ตารางท่ี 3 การแสดงผลเฟรมเรต 

Operation system Browser FPS=22 FPS=40 FPS=60 

PC-Windows 7 
Chrome Yes Yes Yes 

Firefox Yes Yes Yes 

Mac-OSX 

Chrome Yes Yes Yes 

Firefox Yes Yes Yes 

Safari Yes Yes Yes 

Android 
Chrome Yes Yes Yes 

Firefox Yes Yes Yes 

iOS-iPad and 

iPhone 

Chrome Yes Yes Yes 

Firefox Yes Yes Yes 

Safari Yes Yes Yes 

จากตารางท่ี 3 ไลบรารีท่ีพฒันาข้ึนสามารถทาํงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของความเร็วในการแสดงผลหรือค่าเฟรมเรตซ่ึง
โดยปกติแลว้สายตาของมนุษยจ์บัภาพเคล่ือนไหวไดอ้ยูท่ี่ประมาณ 22 คร้ัง
ต่อ 1 วินาที นั่นก็หมายถึงถ้าเราสามารถเปล่ียนภาพให้เร็วกว่าระดับท่ี
สายตาของมนุษยจ์บัได ้รูปนั้นจะดูเสมือนมีการเคล่ือนไหวท่ีล่ืนไหล  

 

 

ตารางที่ 4 การแสดงผลเสียง 

Operation system Browser Result 

PC-Windows 7 

  

Google chrome Yes 

Fire fox Yes 

OSX 

  

  

Google chrome Yes 

Fire fox Yes 

Safari Yes 

Android 4.0 Google chrome Yes 

iOS-iPad and iPhone 

  

Google chrome No 

Safari No 

 ในดา้นการแสดงผลเสียงไลบรารีสามารถแสดงผลเสียงไดทุ้ก
ระบบปฏิบัติตามวตัถุประสงค์ซ่ึงได้แก่ระบบวินโดว์และระบบแอน
ดรอยดแ์ต่ผูพ้ฒันาไดท้าํการทดสอบเพ่ิมเติมในระบบไอโอเอสท่ีติดตั้งอยู่
อุปกรณ์ไอโฟนและไอแพดซ่ึงผลปรากฎวา่ไลบรารียงัไม่สามารถแสดงผล
เสียงไดซ่ึ้งเป็นเพราะเป็นมาตราการของระบบปฎิบติัการไอโอเอสท่ีจะไม่
แสดงผลเสียงแบบอตัโนมติัเน่ืองจากจะทาํให้อุปกรณ์พกพาบริโภคขอ้มูล
มากเกินไป จาํเป็นจะตอ้งมีการกดปุ่ มเพ่ือทาํงานเสียงแยกกนั 

5. สรุปและข้อเสนอแนะ 

ไลบรารีท่ีพัฒนาข้ึนสามารถพัฒนาอินเตอร์แอคทีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้ งด้านการแสดงผลรูปภาพและเสียงบนพ้ืนฐานของ
ระบบปฏิบัติการวินโดว์ 7 และแอนดรอยด์ 4.0 ซ่ึงประกอบไปด้วย
ฟังชันก์ได้แก่ 1.การแอนเมท 2.การแสดงผลเสียง 3.การดักจับการ
เคล่ือนไหวจากเมาส์และคียบ์อร์ด ผูส้นใจสามารถใช้งานไลบรารีใช้เพียง
แค่ความรู้พ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์ในการกรอกค่าพารามิเตอร์สําหรับ
กาํหนดค่า ซ่ึงผูท้าํวิจยัเช่ือมัน่ว่าไลบรารีน้ีจะสามารถใช้งานในการสร้าง
ส่ือสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดีและยงัไม่ตอ้งพ่ึงพาโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีมี
ค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูงในปัจจุบนั  
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บทคดัย่อ 
สําหรับการเรียนการสอนในกระบวนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
นับเป็นอีกหน่ึงวิชาท่ีจัดเป็นวิชาทักษะท่ีมุ่ งเน้นให้ผู้ เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความชาํนาญในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุจนสามารถ
นาํกระบวนวิธีการคิดในเชิงวัตถุไปประยุกต์ใช้ในงานอ่ืนๆ ได้ ผู้ วิจัยได้
ปรับรูปแบบการเรียนการสอนสําหรับวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุให้
อ้างอิงอยู่บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยเล็งเห็นถึงความสะดวก
รวดเร็วในการติดตามเนือ้หาการเรียนการสอน และยงัพัฒนาระบบในการ
ส่งงานและตรวจงานในการเขียนโปรแกรมของผู้ เรียนได้อีกด้วย ใน
งานวิจัยนี้ได้เน้นไปยังระบบการสร้างบททดสอบผู้ เรียนและการตรวจ
แบบทดสอบต่างๆ ของผู้ เรียนโดยใช้ภาษา PHP ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงภาษาท่ีมี
ขีดความสามารถในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุระบบถูกออกแบบมาโดย
ใช้ CMS ของค่าย Wordpress Plugin เพ่ือความสะดวกในการเคล่ือนย้าย
ระบบไปยังท่ีอ่ืนๆ ได้ มีระบบการเพ่ิมบททดสอบการเขียนโปรแกรม 
ระบบการตรวจสอบการเขียนโปรแกรมจะใช้กระบวนวิธีในการรับค่า
ผลลัพธ์การเขียนโปรแกรมของผู้ เรียนมาทาํการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
กับผลลัพธ์การเขียนโปรแกรมของระบบ หากค่าท่ีได้มีค่าท่ีตรงกัน ระบบ
กจ็ะทาํการแจ้งคะแนนไปยงัผู้ เรียนทันที 

Abstract 
Most students in computer engineering must have programming skill 

in Objet-oriented programming course, but it’s not easy for everyone to 
get the core concept. In this study, we’ll introduce “Object-oriented 
programming online course”. The main problem in offline course is 
performance measurement for each student. The system will generate 
lesson and exercise. Teacher can assign any problem to the system. The 
exercise will display to the student, which must submit the answer code 
to the system. In this process, when answer code have been accept, the 
system will send request to database for query all answer code and 
check duplicate content (varable and value), then declare classes and 
create objects from classes to get the point from this exercise. Object-
oriented online course based on wordpress plugin format, which can 
plug to every wordpress site.  

Keywords: Object-oriented programming, online course, wordpress 
plugin. 

1. บทนํา 
ระบบ E-learning ในปัจจุบนัมีลกัษณะเป็นการใชก้ารเขียนบทความ

และ/หรือ  วีดีโอท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับการเรียนการสอนวิชานั้ นๆ และ
ลกัษณะของแบบฝึกหัดจะเป็นลกัษณะการถามตอบแบบตวัเลือก ซ่ึงใน
การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุตอ้งการความสามารถของระบบ E-learning ท่ี
มากกวา่นั้น โดยจะตอ้งทาํการวดัผลผูเ้รียนในลกัษณะของทกัษะการเขียน
โปรแกรมเชิงวตัถุไดด้ว้ย พร้อมกบัทาํการตรวจแบบฝึกหัดในการเขียน
โปรแกรม และแจง้ผลคะแนนในลกัษณะ Realtime เน่ืองจากการวดัและ
การประเมินทักษะการเขียนโปรแกรมของผู ้เ รียนจะต้องใช้ความ
ละเอียดอ่อน และตอ้งใช้เวลาในการวิเคราะห์ท่ีนานมาก ซ่ึงบ่อยคร้ังท่ี
ผูเ้รียนตอ้งกลบัไปแกไ้ขคาํตอบใหม่ แลว้จึงนาํคาํตอบใหม่กลบัมาส่งอีก
คร้ัง ขั้นตอนดงักล่าวค่อนขา้งใช้เวลาท่ีมาก หากจาํนวนผูเ้รียนมีมากข้ึน 
จะส่งผลให้ผูส้อนไม่สามารถดูแลผูเ้รียนไดอ้ย่างทัว่ถึง ส่งผลให้ผูเ้รียน
บางส่วนไม่สามารถเข้าใจแก่นแท้ของการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุได ้
ดงันั้นในงานวิจยัน้ีจึงได้นาํเสนอระบบสร้างแบบทดสอบบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตสําหรับกระบวนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ โดยเป็น
ระบบท่ีสามารถประเมินผลการเขียนโปรแกรมของผูเ้รียนได้ และแจง้
เตือนขอ้ผิดพลาดของผูเ้รียนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได ้ผูเ้รียน
สามารถเขา้มาศึกษาและใชร้ะบบในการพฒันาทกัษะการเขียนโปรแกรม
เชิงวตัถุไดทุ้กท่ีๆ มีระบบอินเตอร์เน็ต ซ่ึงเม่ือเกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
ยอ่มทาํใหผู้เ้รียนสามารถขยายขีดจาํกดัของตนเองไดอ้ยา่งไม่มีขีดจาํกดั 

2. ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 Wordpress Plugin 

Wordpress ถือเป็น CMS ท่ีมีการใชง้านมากท่ีสุด ดว้ยสาเหตุเพราะ
การใชง้านท่ีง่ายและไม่มีความซบัซอ้น หลายๆ องคก์รจึงพยายามผลกัดนั
ให้ระบบสารสนเทศต่างๆ ถูกพฒันาโดยใช้ Wordpress ซ่ึงจุดเด่นของ 
Wordpress นอกความความเร็วและการใชง้านท่ีง่ายแลว้ ยงัสามารถเพิ่ม
ศกัยภาพของระบบไดอี้กโดยใช ้Wordpress plugin ซ่ึงเป็นส่วนเสริมท่ี
สามารถเช่ือมต่อไดก้บั Wordpress ไดทุ้กท่ี ในงานวิจยัน้ีจึงไดเ้ลือกวิธีกมา
พฒันาโดยใช ้Wordpress Plugin ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ เพื่อใหก้ารเคล่ือนยา้ย
ขอ้มูลเป็นไปไดอ้ยา่งสะดวก และสามารถนาํไปประยกุตห์รือพฒันาระบบ
ต่อโดยใชร้ะบบ Elearning อ่ืนไดด้ว้ยเช่นกนั ดงันั้นการพฒันาระบบต่างๆ 
จึงเนน้ไปทาง Wordpress Plugin โดยใชภ้าษาท่ีพฒันาคือภาษา PHP ท่ีจะ
ทาํการประมวลผลท่ีฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถทดสอบศกัยภาพ
ของตนไดต้ลอด 24 ชัว่โมงผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
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2.2 Bootstrap Framework 
Bootstrap คือ Front-end framework ซ่ึงหมายถึงส่วนในการแสดงผล

ใหผู้ใ้ชโ้ดยทัว่ไปโดยจะทาํใหก้าํหนดทิศทางของโปรแกรมไปในลกัษณะ
เดียวกนั ซ่ึง Bootstrap จะทาํการกาํหนดช่ือของวตัถุต่างๆ ของ CSS อยา่ง
ลงตวัและเขา้ใจได้ง่าย โดยไม่จาํเป็นตอ้งหาเคร่ืองมือส่วนอ่ืนๆ เขา้มา
เพิ่มเติมอีก ซ่ึงจะประกอบดว้ย 4 อยา่งคือ 1.Scaffolding เป็น Grid System 
จาํนวน 12 คอลมัน์ มีหนา้ท่ีในการกาํหนดวตัถุต่างๆ ให้อยูใ่นระบบ Grid 
เพื่อการจดัเรียงวตัถุให้มีความยืดหยุน่ (Responsive) เพื่อให้การแสดงผล
ในอุปกรณ์ส่ือสารแบบพกพาและการแสดงผลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์
เหมือนกนั 2.Base CSS เป็น style sheets สาํหรับ html elements พื้นฐาน
ต่างๆ 3.Compoments เป็น style sheets สาํหรับส่ิงท่ีตอ้งใชบ่้อยคร้ัง เช่น 
navigation หรือ breadcrumbs เป็นตน้ 4.JavaScript ซ่ึงรวม jQuery Plugin 
ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั ไม่วา่จะเป็น modal หรือ Carousel หรือ tooltip เป็นตน้ 

3. การออกแบบและการทดลอง 
ในการผลิตซอฟตแ์วร์ ผูว้จิยัไดใ้ชโ้มเดลมาตรฐานในการออกแบบคือ 

UML (Unified Modeling Language) ซ่ึงในงานวิจยัน้ีจะนาํเสนอการ
ออกแบบเพียง 2 ผงังานเท่านั้นคือ Use case diagram และ Sequence 
diagram เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของระบบทั้ งหมดดังจะอธิบาย
ดงัต่อไปน้ี 

3.1 Use Case Diagram 
ในระบบจะประกอบดว้ยผูเ้รียน(Student), ผูส้อน(Teacher), ผูดู้แล

ระบบ(Admin) และระบบประมวลผล(System) ซ่ึงหากพิจารณาเฉพาะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัระบบประมวลผลดงัแสดงในรูปท่ี 1 จะ
พบบวา่ผูเ้รียนมีความสามารถในการลงทะเบียนเขา้ระบบ และสามารถทาํ
การวิเคราะห์คะแนนท่ีไดจ้ากการทาํฝึกหัด ทั้งยงัสามารถส่งโค๊ดคาํตอบ
เข้าสู่ระบบเพ่ือทาํการประมวลผลคาํตอบได้ ในรูปท่ี 2 จะแสดง
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกับระบบประมวลผลและผูเ้รียน ซ่ึงจาก
แผนผงัจะสงัเกตไดว้า่ผูส้อนจะมีความสามารถในการเพ่ิมรายละเอียดของ
ผูเ้รียนเขา้ไปในระบบได ้และนอกจากนั้นยงัสามารถเพิ่มโจทยปั์ญหาหรือ
แบบฝึกหดัเขา้ไปในระบบไดอี้กดว้ย และระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียนพบว่า 
ผูส้อนจะมีความสามารถในการแกไ้ขรายละเอียดของผูเ้รียนได ้ไม่ว่าจะ
เป็นประวติัรวมไปจนถึงคะแนนในการทาํแบบฝึกหดัต่างๆ 

 

รูปที ่1 Use Case Diagram ของผูเ้รียนกบัระบบ 

 

รูปที ่2 Use Case Diagram ของผูส้อนกบัระบบและผูเ้รียน 

3.2 Sequence Diagram 
ขั้นตอนท่ีสาํคญัของระบบสร้างบททดสอบในเชิงการเขียนโปรแกรม

สามารถอธิบายได้ดงัรูปท่ี 3 ซ่ึงจากรูป เม่ือผูเ้รียนทาํการกรอกรหัส
ประจาํตวัสู่ระบบเรียบร้อย ระบบก็จะทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลก่อนจะเขา้สู่ขั้นตอนการแสดงแบบทดสอบให้ผูเ้รียน เม่ือผูเ้รียน
ไดรั้บแบบทดสอบและกรอกโค๊ดของโปรแกรมเรียบร้อย ระบบก็จะทาํ
การตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษาและตรวจสอบการสร้างคลาสโดยใช้
โค๊ดของผูเ้รียน และจะทาํการเรียกโค๊ดของผูเ้รียนในฐานขอ้มูลท่ีเคยมีคน
ส่งมาแลว้ เพื่อนาํมาตรวจสอบว่ามีลกัษณะคลา้ยหรือเหมือนกนัหรือไม่ 
เม่ือตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย ระบบกจ็ะทาํการเรียกคาํตอบของแบบฝึกหดั
จากฐานขอ้มูลอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากท่ีนาํโค๊ดของผูเ้รียนมาสร้างคลาสและ
สร้าง Instance เรียบร้อย ก็จะทาํการนาํคาํตอบท่ีไดจ้าก Instance มา
เปรียบเทียบกบัคาํตอบท่ีอยู่ในฐานขอ้มูล หากตรงกนัก็พิจารณาคะแนน
ของผูเ้รียนได้เลย แต่หากคาํตอบไม่ตรงกันก็ประเมินความผิดพลาด
ทั้งหมดพร้อมแจง้ผูเ้รียนรายละเอียดต่างๆ ใหผู้เ้รียนทาํการแกไ้ขปรับปรุง 

 

รูปที ่3 Sequence Diagram ระบบการตรวจสอบโค๊ดคาํตอบจากผูเ้รียน 
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4. ผลการวจิัย 
ในส่วนของระบบการตรวจสอบโค๊ดจากผูเ้รียนนั้น ผูเ้รียนจะตอ้งทาํ

การวิเคราะห์แบบฝึกหัดก่อน และค่อยทาํการทดสอบเขียนโปรแกรมใน
เคร่ืองของตนเอง จากนั้นจึงค่อยนาํคาํตอบท่ีไดม้ากรอกลงในแบบฟอร์ม
ของระบบพร้อมกบักรอกรหสัยนืยนัตวัตนดงัแสดงในรูปท่ี 4 หากคาํตอบ
ท่ีไดต้รงกบัระบบและไม่มีขอ้ผิดพลาด ระบบก็จะทาํการแจง้เตือนสถานะ
ในการส่งแก่ผูเ้รียน พร้อมแจง้คะแนนท่ีได้ให้แก่ผูเ้รียนด้วย ผูเ้รียน
สามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดผ้่านส่วนของการแสดงคะแนน
ในแต่ละแบบฝึกหดัไดด้งัแสดงในรูปท่ี 5 และ สามารถตรวจสอบคะแนน
ทั้งหมดไดด้งัแสดงในรูปท่ี 6 

 

รูปที ่4 GUI ในการกรอกคาํตอบของผูเ้รียนเพื่อป้อนเขา้สู่ระบบ 

 
รูปที ่5 ส่วนแสดงคะแนนเฉพาะแบบฝึกหดัในการเขียนโปรแกรม 

 
รูปที ่6 ส่วนแสดงคะแนนทั้งหมดของผูเ้รียน 

 

จาํนวนผูใ้ชร้ะบบในระยะทดลองคือ 199 คน โดยมีคะแนนเฉล่ียใน
การส่งแบบทดสอบอยู่ท่ี 10.93 จาก 12 คะแนน แสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพโดยรวมของผูใ้ชร้ะบบคือ 91.08% โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
สามารถเขา้ใช้ระบบเพื่อทาํการเรียนรู้พร้อมกบัการส่งแบบทดสอบได้
ตลอดเวลา และผูเ้รียนสามารถตรวจสอบคะแนนของตนได้ตลอด 24 
ชั่ ว โ ม ง เ ช่ นกัน  ร ะบบดัง ก ล่ า ว ถู กนํ า ม าทดลอง ใช้ จ ริ ง แล้ว ท่ี 
blog.lungaen.com ซ่ึงอยูใ่นส่วนของ OOP Course เปิดใชเ้ป็นเวลา 1 ภาค
เรียน และระบบสามารถคาํนวณคะแนนทั้งหมดพร้อมกับค่าเฉล่ียจาก
ผูเ้รียนทั้งหมดไดด้งัแสดงในรูปท่ี 6 เช่นกนั 

ในส่วนระบบของผูส้อนนั้น สามารถทาํการแกไ้ขขอ้มูลต่างๆ ของ
ผูเ้รียนได้ โดยส่วนน้ีถูกออกแบบข้ึนมาเพื่อทาํการเพิ่มคะแนนในส่วน
ต่างๆ เช่นคะแนนในส่วนของการเขา้ชั้นเรียน หรือในส่วนของคะแนน
ส่วนต่างๆ นอกจากนั้นยงัสามารถสุ่มเน้ือหาในการผจญกบัแบบฝึกหดัได้
ดว้ย เพื่อเป็นการป้องกนัผูเ้รียนไม่ใหเ้กิดการคดัลองหรือดดัแปลงคาํตอบ
จากผูเ้รียนท่านอ่ืนดงัแสดงในรูปท่ี 6 และส่วนท่ีจาํเป็นสาํหรับผูส้อนอีก
ส่วนหน่ึงคือส่วนของการเพ่ิมเน้ือหาหรือโจทยใ์หก้บัผูเ้รียน โดยสามารถ
ตั้งเน้ือหาและโจทย ์รวมถึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากโค๊ดของผูเ้รียนอีกดว้ย เพื่อ
นําไปทาํการเปรียบเทียบคาํตอบและพิจารณาคะแนนต่อไป ซ่ึง GUI 
ดงักล่าวสามารถแสดงไดด้งัรูปท่ี 7 

 

รูปที ่6 ผูส้อนสามารถแกไ้ขขอ้มูลต่างๆ ของผูเ้รียนผา่นระบบได ้

 

รูปที ่7 ผูส้อนสามารถทาํการเพ่ิมแบบฝึกหดัแก่ผูเ้รียนได ้
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รูปที ่8 สถิติการใชง้านระบบจาก Google Analytic

สาํหรับขอ้มูลการใชง้านระบบสามารถอธิบายไดด้งัรูปท่ี 8 ซ่ึงแสดง
ขอ้มูลการใชง้านระบบในช่วงเดือนมกรคมถึงกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 ซ่ึง
จากรูปแสดงใหเ้ห็นว่าในช่วงตน้ปีมีจาํนวนการเขา้ชมเพียง 177 คน จาก
ผูเ้รียนทั้งหมด 119 คน มีสาเหตุมาจากการใชง้านของผูเ้รียนท่ีใชง้าน
คอมพิวเตอร์ต่างสถานท่ีและต่างอุปกรณ์ จึงทาํให้ระบบของ Google 
Analytic ทาํการวิเคราะห์เป็นผูเ้รียนคนใหม่ และจากระยะเวลาในการเขา้
ชมโดยเฉล่ียของผูเ้รียนท่ี 2.50 นาที สามารถทาํให้วิเคราะห์ไดว้่า ผูเ้รียน
ตอ้งทาํการนาํโจทยปั์ญหาของแบบฝึกหดัไปทาํการฝึกและทดลองปฏิบติั
บนเคร่ืองของผูเ้รียนก่อน แลว้จึงทาํการเขา้ใชง้านระบบอีกคร้ัง จึงทาํให้
ระยะเวลาดงักล่าวอยูท่ี่ประมาณ 2.50 นาที และจากอตัราการตีกลบัท่ีสูงถึง 
63.87% ทาํใหท้ราบวา่คาํตอบจากการสร้าง Instance ของโค๊ดจากผูเ้รียน
ยงัไดค้าํตอบท่ีไม่ตรงกบัคาํตอบของผูส้อน จึงส่งผลให้มีอตัราในการเขา้
ชมใหม่สูงถึง 66.39% เพราะผูเ้รียนจะตอ้งทาํการนาํโค๊ดคาํตอบมาส่งเขา้
ไปในระบบเพื่อใหไ้ดค้าํตอบท่ีถูกตอ้งอีกคร้ังหน่ึง 

5. สรุป 
จากผลลพัธ์ของระบบสร้างบททดสอบทาํให้ผูเ้รียนสามารถติดตาม

เน้ือหาของกระบวนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุตอ้งตลอดเวลา อีกทั้ง
ยงัสามารถฝึกปฏิบติัการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุไดต้ลอด เพราะมีระบบใน
การตรวจสอบและวิเคราะห์ความถูกตอ้งของโปรแกรมอยูแ่ลว้ อยา่งไรก็
ไดใ้นส่วนของการป้องกนัการคดัลอกคือการทาํสาํเนาของผูเ้รียนสู่ผูเ้รียน
ยงัไม่สามารถทาํการป้องกนัไดม้ากนกั เพราะในส่วนการป้องกนัการคดั
ลองของผูว้ิจยัไดท้าํการตรวจสอบเฉพาะจาํนวนบรรทดั ช่ือของตวัแปร 
และลกัษณะในการเวน้วรรคกบัการข้ึนบรรทดัใหม่ของผูเ้รียนเท่านั้น ใน
การพฒันาขั้นต่อไปยงัต้องอาศัยการพฒันาจุดบกพร่องในส่วนน้ีเพื่อ
มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัการเขียนโปรแกรมเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ
แก่ผูเ้รียนไดอ้ยา่งสูงสุด 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพือสร้างกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะ

นักศึกษาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ ม

ภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยศึกษากลยุทธ์จากการ

ใช้แบบสอบถามความคิดเห็น การสัมภาษณ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การสัมมนาอิงผู้ เชียวชาญ และการประเมินกลยุทธ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์ทีพัฒนาขึน ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ คือ 1) เร่ง

แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษากับ

หน่วยงานทีเกียวข้องทังภายในประเทศและในกลุ่มประเทศอาเซียน 2) เร่ง

พัฒนาสมรรถนะทางด้านความรู้ให้แก่นักศึกษาเพือให้มีความเข้าใจใน

มาตรฐานวิชาชีพ 3) เร่งพัฒนาสมรรถนะทางด้านความสามารถให้แก่

นักศึกษาเพือให้เกิดความชาํนาญในการปฏิบัติงาน 4) ส่งเสริมการพัฒนา

สมรรถนะด้านสติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม รวมทังการสร้าง

จิตสํานึกและมีทัศนคติทีดีต่อการทํางานให้แก่นักศึกษา เพือให้มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม และผลการประเมินกลยุทธ์ทีพัฒนาขึน พบว่า การ

ประเมินในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ 

อยู่ในระดับมากและมากทีสุด 

คาํสําคญั: กลยุทธ,์ สมรรถนะ 

Abstract 

 The purposes of this research were to strategy for develop 

electrical and electronics technicians student competency in Northern 

Lower Rajabhat University to ASEAN community. The study strategies 

by questionnaire, interview, workshops, connoisseurship and assessment 

strategies by experts. The results revealed that the Strategy developed 

consists of four strategies.; 1) Networks seek to accelerate cooperation 

in the competency of develop students with relevant agencies, both 

domestic and ASEAN. 2) Accelerate the development of the knowledge 

for students to understand the professional standards of the industry 

technicians. 3) Accelerate the development of the ability for students to 

achieve proficiency in industrial practice. 4) To promote the development 

of skills including intellectual, emotional, moral awareness and a 

positive attitude towards the work of the student in order to be socially 

responsible. The evaluation strategy was develop to assess the propriety, 

feasibility and utility were at both a high level and highest level. 

Keywords: Strategy, Competency 

1. บทนํา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 11 ได้กาํหนด

แนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 2558 ไว้

ครอบคลุมในทุกมิติทังด้านความมันคง สังคมวฒันธรรม และเศรษฐกจิ 

ดงันนัหน่วยงานภาครัฐและภาคีการพฒันาทุกภาคส่วน จะต้องร่วมมือกนั

ในการแปลงแนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ดงักล่าว ไปสู่การปฏิบติัทีเป็นรูปธรรม [1] ส่วนสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการ

เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เพือเป็น

แนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาใช้วางแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย เพือ

รองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและเปิดเสรีการค้าบริการด้านการ

อุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2558 ทงันี สกอ. ยงัได้จัดทาํกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพือเป็นกรอบมาตรฐานให้

สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงหลักสูตร 

การจดัการเรียนการสอนและพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถ

ผลิตบัณฑิตทีมีคุณภาพ และเอือประโยชน์สําคัญกบัผูส้อนให้มีคุณภาพ 

ความรู้ ความเขา้ใจ และสมรรถนะดา้นศาสตร์การสอน ความเชียวชาญใน

ศาสตร์สาขาวิชาชีพ รวมทงัมีสมรรถนะในการทาํวิจยัเพือสร้างองคค์วามรู้

ใหม่และการต่อยอดองค์ความรู้ ตลอดจนมีสมรรถนะด้านการบริการให้

ความรู้หรือประยุกตใ์ช้ความรู้เพือประโยชน์แกส่ังคมและชุมชน ซึงเป็น

ส่วนหนึงของการสร้างความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน [2] 

 สถาบนัวิจยัเพือการพฒันาประเทศไทย (TDRI) ได้จัดทาํแผน

ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พือพฒันาขีดความสามารถของ

อุตสาหกรรมรวบรวมสมรรถนะหลกัทีแรงงานมีอยู่จริง ได้แก ่ทักษะเชิง

คิด ทักษะสือสัมพนัธ์ ทักษะภาษา และความรู้คอมพิวเตอร์ไม่สูงนักใน
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ขณะทีสถานประกอบการมีความคาดหวงัสูงทาํใหเ้กดิช่องว่าง (GAP) ของ

สมรรถนะหลกัขึน ทิศทางของช่องว่างของสมรรถนะหลักทีเกดิขึนนี ยงั

เกิดขึนในกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือและกึงฝีมือทุกกลุ่มอุตสาหกรรม จาก

ตวัอย่างการศึกษาสมรรถนะหลัก 5 ด้าน ได้แก ่ทักษะเชิงคิด ทักษะด้าน

คอมพิวเตอร์ ทกัษะดา้นภาษา ทกัษะดา้นสือสัมพนัธ์ และทักษะเฉพาะใน

สายวิชาชีพ [3] ส่วนมูลนิธิสถาบันวิจัยเพือการพฒันาประเทศไทย [4] 

กล่าวว่า จุดอ่อนของอุดมศึกษาไทยทีเป็นวิชาชีพ มีดังนี 1) คุณภาพของ

สถาบนัการศึกษา และคุณภาพของบณัฑิตยงัไม่ไดม้าตรฐานสากล 2) ขาด

ระบบการบริหารจดัการศึกษาของแต่ละสถาบันทีดี 3) ขาดเป้าหมายการ

พฒันากาํลงัคนของชาติโดยรวม สถาบันอุดมศึกษาไม่สนใจทีจะเปลียน

วิธีการผลิตบัณฑิต 4) ขาดความเชือมโยงกบัภาคธุรกิจและสถาน

ประกอบการ 5) นกัศึกษาขาดเป้าหมายและความกระตือรือร้นทีจะศึกษา

และฝึกปฏิบติังานเพือพฒันาตนเอง 

 จากทีกล่าวมา ผูว้ิจัยจึงสนใจทีจะทาํการวิจัยเพือศึกษาสภาพ 

ปัญหาและปัจจยัทีเกยีวขอ้งกบัการพฒันาสมรรถนะนกัศึกษาช่างไฟฟ้าและ

ช่างอิเล็กทรอนิกส ์สร้างกลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะนักศึกษาช่างไฟฟ้า

และช่างอิเล็กทรอนิกส ์และประเมินรูปแบบการพฒันาทกัษะนกัศึกษาช่าง

ไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 

สู่การเป็นประชาคมอาเซียน ทังนี เพือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม

ภาคเหนือตอนล่างและผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถนาํกลยุทธที์พฒันาขึนไปใช้

ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานเพือพฒันาสมรถนะนักศึกษาช่าง

ไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมี

คุณภาพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน  

2. วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครังนี  เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) มีวิธีดาํเนินการวิจยั แบ่งออกเป็น 3 ขนัตอน ไดแ้ก ่  

 ขนัตอนที 1 ศึกษาสภาพ ปัญหาและปัจจัยทีเกยีวข้องกบัการ

พฒันาสมรรถนะนกัศึกษาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย

ราชภฏักลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็นประชาคมอาเซียน เกบ็รวบรวม

ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นผูบ้ริหารและอาจารยผ์ูส้อน รวม

ทังสิน 58 คน การสัมภาษณ์กบักลุ่มตัวอย่างทีเป็นผูบ้ริหารและอาจารย์

ผูส้อน จาํนวน 8 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยคาํนวณ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะหเ์นือหา 

 ขันตอนที 2 สร้างกลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะนักศึกษาช่าง

ไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส ์มหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สู่

การเป็นประชาคมอาเซียน เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยการประชุมเชิง

ปฏิบติัการผูที้เกยีวขอ้ง จาํนวน 2 ครัง มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 21 

คน และ 15 คน ตามลาํดับ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

(SWOT Matrix) และการตรวจสอบร่างกลยุทธ์ทีพฒันาขึน จากการสัมมนา

อิงผูเ้ชียวชาญ โดยผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 9 คน วิเคราะห์

ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนือหา การวิเคราะห์ค่าความถีและการจัดเรียง

อนัดบั 

 ขนัตอนที 3 ประเมินกลยุทธก์ารพฒันาสมรรถนะช่างไฟฟ้าและ

ช่างอิเล็กทรอนิกส ์มหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็น

ประชาคมอาเซียน เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบประเมินจากผูท้รงคุณวฒิุ

หรือผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 20 คน วิเคราะหข์อ้มูลโดยการคาํนวณ ค่าเฉลีย ค่า

เบียงเบนมาตรฐาน และประเมินตามเกณฑที์กาํหนด 

3. ผลการวิจัย และอภิปรายผล 

3.1 ผลการศึกษาสภาพ ปัญหาและปัจจัยทีเกียวข้องกับการ

พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

มหาวิ ทยา ลัยราชภั ฏกลุ่มภาคเห นือตอนล่าง  สู่การเป็ น

ประชาคมอาเซียน  

3.1.1 ผลการศึกษาสภาพ และปัญหาของการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา

ช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ มภาคเหนือ

ตอนล่าง สู่การเป็นประชาคมอาเซียน ดังตารางที 1 

ตารางที 1 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐานสภาพและปัญหาของสมรรถนะ

ดา้นความรู้ ดา้นความสามารถ และดา้นทศันคติ ของนกัศึกษา 

ขอ้คาํถามสภาพ-ปัญหาของสมรรถนะ X  S.D. แปล

ความหมาย 

ดา้นความรู้ 3.32 0.12 ปานกลาง 

ดา้นความสามารถ 3.15 0.09 ปานกลาง 

ดา้นทศันคต ิ 3.94 0.05 มาก 

เฉลียรวม 3.47 0.09 ปานกลาง 

       จากตารางที 1 พบว่า นักศึกษามีสมรรถนะในด้านความรู้ ด้าน

ความสามารถ และด้านทัศนคติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

( X =3.47) เมือพิจารณาสมรรถนะเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทัศนคติอยู่ใน

ระดับมาก ( X =3.94) โดยนักศึกษามีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

พฒันาความรู้ของตนเองอยู่เสมอ มีความซือสัตย ์มีจิตสาธารณะทีดี และ

สามารถทาํงานร่วมกนัเป็นทีมได ้ผลการศึกษาสอดคล้องกบัInternational 

Labour Organization [5] ทีพบว่า ทักษะทีเป็นทีต้องการของบริษัท

ประกอบการทีมีต่อทรัพยากรมนุษย์จากการเสนอขององค์กรแรงงาน

สากล คือ มีทักษะในการปรับตัว ในแง่ของการแกปั้ญหาต่าง ๆ และคิด

อย่างสร้างสรรค ์มีการพฒันาตนเองทางวิชาชีพ ทาํงานเป็นกลุ่มอย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีภาวะความเป็นผูน้าํ ในขณะที Scottish Qualifications 

Authority [6] พบว่า ทกัษะแกน ควรประกอบด้วย การแกปั้ญหาและการ

ทาํงานร่วมกบัผูอื้น ส่วนสมรรถนะดา้นความรู้ และดา้นความสามารถของ

นกัศึกษา อยู่ในระดบัปานกลาง โดยนักศึกษาขาดการประยุกต์ความรู้มา

ใชใ้นการปฏิบติังานจริง ขาดความชาํนาญในการใชเ้ครืองมือช่าง ขาดการ

วางแผนและการดาํเนินการตามแผนในการปฏิบติังาน และขาดทักษะด้าน

การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ ซึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ 

ศูนยว์ิจยักสิกรไทย [7] ทีพบว่าปัญหากาํลงัคนเชิงคุณภาพในระดบัพืนฐาน 

ได้แก ่ขาดความรู้พืนฐานด้านภาษา ขาดทักษะและความรู้เฉพาะทาง

โดยเฉพาะดา้นช่างและวิศวกรรมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์

Paper ID 1224

D351



บทความวิจยั –วิชาการ                                                                                         

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพฒันาเชิงประยุกต ์ครังที 6 การพฒันาเทคโนโลยีเพือใหโ้ลกมีสันติสุข   

ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand  
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3.1.2 ผลการศึกษาปัจจัยทีเกียวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาช่าง

ไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง   

สู่การเป็นประชาคมอาเซียน                 

         พบว่า ปัจจยัภายในทีสาํคญั ประกอบด้วย 1) ด้านทรัพยากร มีความ

พร้อมของสถานที 2) ด้านบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมด้าน

สมรรถนะวิชาชีพ 3) ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ยงัมีไม่เพียงพอต่อความ

ตอ้งการของนกัศึกษา และ 4) ดา้นการบริหารจดัการ มีกฎระเบียบขอ้บงัคบั

ทีไดม้าโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ดา้นปัจจยัภายนอกอืน ๆ ได้แก ่1) 

ด้านการเติบโตของเศรษฐกิจโลก มีความต้องการจ้างงานของแรงงาน

อุตสาหกรรมในระดับโลกมากขึน 2) ด้านการเติบโตของเศรษฐกิจใน

ระดบัภูมิภาค มีการเคลือนยา้ยไดอ้ย่างอิสระของสินค้า บริการ การลงทุน

และแรงงานในภูมิภาคอาเซียน ทาํให้นักศึกษามีโอกาสได้งานทาํมากขึน 

และ 3) ด้านการเคลือนย้ายกาํลังคน ความพร้อมของรัฐบาลในการ

ยกระดบัมาตรฐานทกัษะนกัศึกษาสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียนยงัไม่

มีความชดัเจน จากทีไดก้ล่าวมาแลว้ ผูว้ิจยัเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม

ภาคเหนือตอนล่าง มีปัจจยัทีอาจส่งผลต่อความสําเร็จตามพนัธกจิของแต่

ละมหาวิทยาลยัอย่างครบถ้วน เพียงแต่มีมากน้อยแตกต่างกนัเท่านัน ซึง

พิจารณาได้จากความพร้อมของทรัพยากร อาคารสถานที ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ บุคลากร อาจารย์ผูส้อน หลักสูตร การจัดการเรียนการ

สอนและสิงสนับสนุนอืน ๆ ซึงในประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกบัผล

การศึกษาของคําเพชร ภูริปริญญา [8] ทีได้เสนอยุทธศาสตร์พัฒนา

สถาบันอุดมศึกษาไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก พบว่า ปัจจัย

ความสาํเร็จของสถาบนัอุดมศึกษาระดบัโลก ขึนอยู่กบัคุณภาพของภารกจิ

หลกัของการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ทงัประเด็นดา้นหลกัสูตรและการสอน 

การวิจยั การบริการทางวิชาการ และมิติทางวฒันธรรมของพืนที 

3.2 ผลการสร้างกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาช่าง

ไฟฟ้าแ ละช่าง อิ เ ล็กทรอนิกส์  มหาวิทยา ลัยราชภัฏกลุ่ม

ภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็นประชาคมอาเซียน  

 กลยุทธ์ทีพฒันาขึน ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก ่  1) เร่ง

แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษากบั

หน่วยงานทีเกียวข้องทังภายในประเทศและในกลุ่มประเทศอาเซียน 

เนืองจากการพฒันาสมรรถนะนกัศึกษา จาํเป็นต้องมีเครือข่ายแลกเปลียน

เรียนรู้ทงัในและต่างประเทศ เพือพฒันาสมรรถนะนักศึกษาให้เกดิความ

ชาํนาญแข่งขนักบัภายนอกไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาสอดคลอ้ง

กบัพลาพรรณ คาํพรรณ์ [9] ทีไดส้ังเคราะห์ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้าน

อุดมศึกษากบัต่างประเทศ ได้แก่ การสร้างความร่วมมือเพือยกระดับ

อุดมศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล การดาํเนินความร่วมมือเชิงรุกในการ

สร้างความร่วมมือกบัต่างประเทศ 2) เร่งพฒันาสมรรถนะทางด้านความรู้

ให้แก่นักศึกษาเพือให้มีความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพ 3) เร่งพฒันา

สมรรถนะทางดา้นความสามารถให้แกน่ักศึกษาเพือให้เกดิความชาํนาญ

ในการปฏิบติังาน 4) ส่งเสริมการพฒันาสมรรถนะด้านสติปัญญา อารมณ์ 

คุณธรรม จริยธรรม รวมทังการสร้างจิตสํานึกและมีทัศนคติทีดีต่อการ

ทํางานให้แก่นักศึกษา เพือให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม เนืองจาก

ตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนมีความต้องการทักษะแรงงานทีมี

คุณภาพ จึงจาํเป็นตอ้งเร่งพฒันาสมรรถนะนกัศึกษาใหส้ามารถปฏิบัติงาน

ไดต้รงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน ผลการศึกษาของกลยุทธที์ 2 ถึง 

กลยุทธ์ที 4 สอดคล้องกบัลักขณา เตชวงษ ์[10] ทีได้ศึกษาแนวทางการ

พฒันามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ตามยุทธศาสตร์สู่ความเป็น

มหาวิทยาลยัทอ้งถิน เสนอยุทธศาสตร์ทีสาํคญั คือ พฒันางานดา้นวิชาการ

เพือยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของ

สังคมและประเทศ  

3.3 ผลการประเมินกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาช่าง

ไฟฟ้าแ ละช่าง อิ เ ล็กทรอนิกส์  มหาวิทยา ลัยราชภัฏกลุ่ม

ภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็นประชาคมอาเซียน  

         ผลการประเมินกลยุทธ์โดยผูท้รงคุณวุฒิ ในดา้นความเหมาะสม ด้าน

ความเป็นไปได ้และดา้นความเป็นประโยชน ์ดงัตารางที 2 

ตารางที 2 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐานการประเมินกลยุทธ์การพฒันา

สมรรถนะนกัศึกษาช่างไฟฟ้า และช่างอิเลก็ทรอนิกส ์มหาวิทยาลยัราชภฏั

กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

รายการประเมิน X  S.D. 

แปล

ความ 

หมาย 

ระดบัความเหมาะสม 

กลยทุธ์ท ี1 เร่งแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในการ

ผลิตบณัฑิต ช่างอุตสาหกรรม กบัหน่วยงานทีเกยีวขอ้ง

ทงัภายในประเทศและในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 

4.35 

 

0.73 

 

มาก 

กลยทุธ์ท ี2 เร่งพฒันาสมรรถนะทางดา้นความรู้ให้แก ่

นกัศึกษาเพอืใหมี้ความเขา้ใจในมาตรฐานวิชาชีพ 

4.60 0.49 มาก

ทีสุด 

กลยทุธ์ท ี3 เร่งพฒันาสมรรถนะทางดา้นความสามารถ

ให้แกน่กัศึกษาเพือให้เกดิความชาํนาญในการปฏิบตัิงาน 

4.65 0.48 มาก

ทีสุด 

กลยทุธ์ท ี4 ส่งเสริมการพฒันาสมรรถนะดา้นสติปัญญา 

อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม รวมทงัการสร้างจิตสาํนึก

และมีทศันคติทดีีต่อการทาํงานให้แกน่กัศึกษา เพือใหมี้

ความรับผดิชอบต่อสงัคม 

4.60 0.49 มาก

ทีสุด 

ระดบัความเป็นไปได ้

กลยทุธ์ท ี1 เร่งแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในการ

ผลิตบณัฑิต ช่างอุตสาหกรรม กบัหน่วยงานทีเกยีวขอ้ง

ทงัภายในประเทศและในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 

3.95 

 

0.87 

 

มาก 

กลยทุธ์ท ี2 เร่งพฒันาสมรรถนะทางดา้นความรู้ให้แก ่

นกัศึกษาเพอืใหมี้ความเขา้ใจในมาตรฐานวิชาชีพ 

4.40 0.49 มาก 

กลยทุธ์ท ี3 เร่งพฒันาสมรรถนะทางดา้นความสามารถ

ให้แกน่กัศึกษาเพือให้เกดิความชาํนาญในการปฏิบตัิงาน 

4.50 0.50 มาก 

กลยทุธ์ท ี4 ส่งเสริมการพฒันาสมรรถนะดา้นสติปัญญา 

อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม รวมทงัการสร้างจิตสาํนึก

และมีทศันคติทดีีต่อการทาํงานให้แกน่กัศึกษา เพือใหมี้

ความรับผดิชอบต่อสงัคม 

4.60 0.49 มาก

ทีสุด 

ระดบัความเป็นประโยชน์ 

กลยทุธ์ท ี1 เร่งแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในการ

ผลิตบณัฑิต ช่างอุตสาหกรรม กบัหน่วยงานทีเกยีวขอ้ง

ทงัภายในประเทศและในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 

4.65 

 

0.57 

 

มาก

ทีสุด 

Paper ID 1224

D352
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การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพฒันาเชิงประยุกต ์ครังที 6 การพฒันาเทคโนโลยีเพือใหโ้ลกมีสันติสุข   

ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand  
 

วนัที 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ภาคพายพั เชียงใหม่ 

ตารางที 2 (ต่อ) 

รายการประเมิน X  S.D. 

แปล

ความ 

หมาย 

กลยทุธ์ท ี2 เร่งพฒันาสมรรถนะทางดา้นความรู้ให้แก ่

นกัศึกษาเพอืใหมี้ความเขา้ใจในมาตรฐานวิชาชีพ 

4.75 0.43 มาก

ทีสุด 

กลยทุธ์ท ี3 เร่งพฒันาสมรรถนะทางดา้นความสามารถ

ให้แกน่กัศึกษาเพือให้เกดิความชาํนาญในการ

ปฏิบตัิงาน 

4.65 0.48 มาก

ทีสุด 

กลยทุธ์ท ี4 ส่งเสริมการพฒันาสมรรถนะดา้นสติปัญญา 

อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม รวมทงัการสร้างจิตสาํนึก

และมีทศันคติทดีีต่อการทาํงานให้แกน่กัศึกษา เพือใหมี้

ความรับผดิชอบต่อสงัคม 

4.70 0.46 มาก

ทีสุด 

 จากตารางที 2 ผลการประเมินกลยุทธ์โดยผูท้รงคุณวุฒิ ในด้าน

ความเหมาะสม ดา้นความเป็นไปได ้และดา้นความเป็นประโยชนข์องกลยุทธ ์

พบว่า ผลการประเมินกลยุทธ์อยู่ในระดับมากและมากทีสุด เมือเทียบกบั

เกณฑก์ารประเมิน พบว่า กลยุทธ์มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ

ความเป็นประโยชน ์เนืองจากในกระบวนการพฒันากลยุทธมี์หลายขนัตอน 

ในขนัตอนต่าง ๆ  ผ่านการตรวจสอบโดยการวิพากษจ์ากผูท้รงคุณวุฒิ ทาํให้

กลยุทธ์ทียกร่างไดรั้บการตรวจสอบและปรับปรุงใหมี้ความเหมาะสมมาก

ขึน ผลการประเมินกลยุทธจึ์งอยู่ในระดบัมากและมากทีสุด 

4. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

4.1  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

         ควรนาํกลยุทธที์พฒันาขึน ไปประยุกต์ใช้ให้ครอบคลุมการบริหาร

จดัการในดา้นการวางแผน การนาํแผนไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล 

และการนาํผลไปใช ้

4.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป 

         ควรมีการทาํงานวิจัยเชิงคุณภาพเพือศึกษาปัญหาและสาเหตุทีการ

พฒันาสมรรถนะนกัศึกษาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ ยงัไม่ประสบ

ความสาํเร็จ และศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการพฒันาสมรรถนะของนักศึกษา

จากหน่วยงานทีประสบความสาํเร็จอย่างต่อเนือง 

5. กิตติกรรมประกาศ 

 ผูว้ิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชรทีให้ทุน

สนบัสนุนในการทาํวิจัยในครังนี พร้อมทังขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิ

และผู้ให้ข้อมูลทุกท่านทีได้ให้ความอนุเคราะห์เอือเฟือข้อมูล และให้

คาํปรึกษา 
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บทคดัย่อ 
บทความนี%นาํเสนอวิธีการควบคุมอินเวอร์เตอร์หลายระดับคาสเกด

เอชบริดจ์เฟสเดียวสําหรับระบบโฟโตโวลตาอิกเชื<อมต่อกริดและนาํเสนอ
การพัฒนาการควบคุมการติดตามจุดกาํลังสูงสุดโดยอาศัยหลักการพื%นฐาน
ของวิธีควบคุมการกระเพื<อมที< สัมพันธ์กันของค่ากาํลังสูงสุดซึ<งพัฒนา
รูปแบบการควบคุมจากปริมาณเฉลี<ยของค่ากาํลังสูงสุด สําหรับควบคุม
การจ่ายกาํลังไฟฟ้าของแผงโฟโตโวลตาอิกในแต่ละสตริง  สําหรับการ
ป้อนกระแสเข้าสู่ด้านกริดของอินเวอร์เตอร์นั%นได้นาํเสนอวิธีการควบคุม
กระแสโดยอาศัยพื%นฐานของเฟรมอ้างอิงแกนหมุนซึ< งวิธีการดังกล่าว
สามารถยืนยันถึงคุณภาพการป้อนกระแสเข้าสู่กริดที<สามารถควบคุมได้
อย่างอิสระทั%งกาํลังแอกทีฟและกาํลังรีแอกทีฟที<ป้อนเข้าสู่กริดระบบ  

Abstract 
This paper presents a control technique of cascaded H-bridge 

multilevel single-phase inverter for a grid-connected photovoltaic (PV) 
system. The proposed control technique is the modified ripple-
correlation control maximum power point tracking. This algorithm has 
been developed using the mean function concept to continuously correct 
the maximum power point (MPP) of power transferring from each PV 
string. In task of injecting the quality current to the utility grid, the 
current control technique based-on the principle of rotating reference 
frame is proposed. This method can generate the sinusoidal current and 
independently control the injection of active and reactive power to the 
utility grid. 

Keywords: grid-connected photovoltaic system, multilevel VSI  

1. บทนํา 
       ความตอ้งการแหล่งพลังงานหมุนเวียนมาทดแทนแหล่งพลังงาน  
ที�ได้จากฟอสซิลมีมากขึ� นอย่างต่อเนื�องด้วยอัตราที� สูงขึ� นเป็นทวีคูณ 
พลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นแหล่งกาํเนิดพลังงานหมุนเวียนที�มีความสําคัญ
มากที� สุดชนิดหนึ� งที� มี อิทธิพลต่อการเพิ�มปริมาณต้นกาํลังพลังงาน
หมุนเวียนของโลกในอนาคต จากข้อมูลการติดตั� งระบบผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยข์อง 23 ประเทศกลุ่มสมาชิกในโครงการ IEA-PVPS 

(International Energy Agency Photovoltaic Power System) ระหว่างปี 
ค.ศ.1992-2011 มีการติดตั�งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยเ์พิ�มมาก
ขึ�นทุกปีโดยเฉพาะระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยต่์อเข้ากริด (Grid-
Connected Photovoltaic Systems) ยกตวัอย่างเช่น ในปี ค.ศ. 2010 มีอัตรา
การติดตั�งเพิ�มขึ�นจากปี 2009 คิดเป็นร้อยละ 103 (14.1 MW) และ ในปี 
ค.ศ. 2011 มีอัตราการติดตั� งเพิ�มขึ� นจากปี 2010 คิดเป็นร้อยละ 97.6     
(27.9 MW) [1] 
          ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยต่์อเข้ากริดประกอบด้วย    
3 ส่วนประกอบหลักคือ โมดุลเซลล์แสงอาทิตย,์อินเวอร์เตอร์ และกริด  
ดังแสดงในรูปที�  1  เนื� องจากปัจจุบันประสิทธิภาพของโมดุลเซลล์
แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าอยู่ในระดับที�
ค่อนข้างตํ� า (15-25%) ดังนั�นอินเวอร์เตอร์ซึ� งทาํหน้าที�แปลงผนักาํลัง
กระแสตรงจากโมดุลเซลลแ์สงอาทิตยเ์ป็นกาํลังกระแสสลับ   เพื�อต่อเข้า 
กริดจาํเป็นตอ้งมีสมรรถนะสูงเพื�อใหส้ามารถดึงพลังงานจากแสงอาทิตย์
มาใชง้านใหไ้ดม้ากที�สุด โดยที�อินเวอร์เตอร์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยต่์อเขา้กริดตอ้งมีความสามารถใน 3 ส่วนหลกัคือ [2] 
          1) ความสามารถในการดึงพลงังานจากโมดุลเซลลแ์สงอาทิตยใ์ห้ได้
สูงสุดตลอดเวลาการทาํงานหรือที�เรียกว่า การติดตามจุดกาํลงัสูงสุด 
          2) สามารถจ่ายกาํลังเข้ากริดได้อย่างมีคุณภาพไม่ตํ� ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานซึ� งถูกกาํหนดโดยแต่ละประเทศที� ใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น 
มาตรฐาน IEC61727 EN61000-3-2 IEEE1547 ประกาศมาตรฐานเกี�ยวกบั
คุณภาพทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ที�ต่อเขา้กริดโดยจาํกดัขนาดสูงสุดที�ยอมรับ
ได้ เช่น กระแสฮาร์มอนิก กระแสตรงจ่ายเข้ากริด, การตรวจจับสภาวะ
เกาะ (Islanding) และ NEC690 ของประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศ
ขอ้กาํหนดมาตรฐานระบบกราวด ์เป็นตน้  
          3) มีประสิทธิภาพสูง ราคาตํ�า อายุการใชง้านนาน  

 
 

รูปที$ 1 ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยต่์อเขา้กริด 
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ปัจจุบันเทคโนโลยีของอินเวอร์เตอร์สําหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยต่์อเขา้กริดมี 4 ลักษณะคือ 1) อินเวอร์เตอร์ศูนยร์วม (Central 
Inverter) 2) อินเวอร์เตอร์สตริง (String Inverter) 3) อินเวอร์เตอร์มัลติ-
สตริง (Multi-String) และ 4) อินเวอร์เตอร์โมดุล ดังแสดงในรูปที� 2 จาก
ขอ้มูลของอินเวอร์เตอร์สาํหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยที์�
ใชง้านจริงมากกว่า 400 รุ่นทาํให้ทราบว่าอินเวอร์เตอร์ที�ไม่มีขบวนการ
ยกระดับแรงดันเป็นอินเวอร์เตอร์ที� มีประสิทธิภาพสูงที� สุด[2]-[7] 
เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์สตริงเป็นอินเวอร์เตอร์ที�ไม่มีขบวนการยกระดับ
แรงดันชนิดหนึ� งและเป็นระบบที� มีขบวนการถ่ายโอนพลังงานแบบ
ขั�นตอนเดียว (Single-Stage Inverter) ที�สามารถควบคุมให้โมดุลเซลล์
แสงอาทิตย์ท ํางานที� จุดกาํลังสูงสุดและผลิตกระแสรูปไซน์ที� มีความ
ผิดเพี�ยนคลื�นฮาร์มอนิกตํ�าเขา้กริดไดไ้ม่มีการสูญเสียพลงังานในตวัไดโอด
หัวสตริงและไม่มีการสูญเสียพลังงานเนื�องจากการได้รับพลังงาน
แสงอาทิตยไ์ม่เท่ากนั (Mismatch Effect) ในแต่ละสตริงที�ต่อขนานกนัซึ� ง
เกดิขึ�นกบัเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ศูนยร์วมเพราะเทคโนโลยีนี� ใช้โมดุล
เซลล์แสงอาทิตย์เพียงสตริงเดียว แต่อย่างไรกต็ามยังคงมีการสูญเสีย
พลังงานเนื�องจากการได้รับพลังงานแสงอาทิตยที์�ไม่เท่ากนัของโมดุล
เซลล์แสงอาทิตย์ที� ต่ออนุกรมกนัอยู่ภายในสตริงเดียวกนั  เนื�องจาก
อินเวอร์เตอร์สตริงมีการต่ออนุกรมกนัของโมดุลเซลลแ์สงอาทิตยจ์าํนวน 
หลายโมดุลเพื�อใหแ้รงดนักระแสตรงอินพุตของอินเวอร์เตอร์มีขนาดมาก
พอที�จะต่อเขา้กริดได ้ การไดรั้บแสงไม่เท่ากนัของโมดุลเซลล์แสงอาทิตย์
ที�อยู่ในสตริงเดียวกนันี�ทาํใหจุ้ดทาํงานที�ใหก้าํลงัสูงสุดของแต่ละโมดุลไม่ 
เท่ากนัส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบลดลงได้เนื�องจากโมดุลเซลล์
แสงอาทิตยใ์นสตริงเดียวกนัมีโอกาสไดรั้บแสงไม่เท่ากนั อนัเนื�องจากการ
บงัเงาไดต้ลอดเวลาถึงแมจ้ะใชอิ้นเวอร์เตอร์ที�มีประสิทธิภาพสูงแต่หากไม่
สามารถทาํให้โมดุลเซลล์แสงอาทิตย์ทาํงานในจุดที�ให้กาํลังสูงสุดได้
ตลอดเวลาประสิทธิภาพของระบบกล็ดลงจากที�ควรเป็น  
         อินเวอร์เตอร์มัลติสตริงเป็นเทคโนโลยีสามารถแกปั้ญหาและลด
การสูญเสียพลัง งานจ ากการได้ รับแสงไม่เ ท่าก ันของ โมดุล เซล ล์
แสงอาทิตยไ์ด ้ เนื�องจากมีการแบ่งย่อยใหมี้จาํนวนสตริงเพิ�มมากขึ�นแต่ละ
สตริงมีตวัแปลงผนักระแสตรงเป็นกระแสตรง (DC-DC converter)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื�อควบคุมให้โมดุลเซลล์แสงอาทิตยใ์นแต่ละสตริงทาํงานที�จุดกาํลัง
สูงสุด (Maximum Power Point: MPP) ได้อย่างเป็นอิสระและจ่ายแรงดัน
กระแสตรงมาต่อร่วมกนัเป็นจุดเชื�อมต่อบสักระแสตรง (DC Bus) จากนั�น
ใช้ตัวแปลงผนักระแสตรงเป็นกระแสสลับ (AC/DC converter) เพื�อต่อ
เข้ากริดจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีนี� มีขบวนการถ่ายโอนพลังงานจาํนวน       
2 ขั�นตอน (Two- Stages Inverter) ทาํให้มีอุปกรณ์ตัวแปรผนัเพิ�มมากขึ�น
การสูญเสียในอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์จึงมากขึ� นเมื� อ เปรียบเทียบกบั
อินเวอร์เตอร์ที�มีขบวนการถ่ายโอนพลงังานขั�นตอนเดียว 

2. อินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายแรงดันหลายระดับเชื$อมต่อกริด 
          ปัจจุบันได้มีการศึกษาเพื�อนาํอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายแรงดันหลาย
ระดบั (Multilevel Voltage Source Inverter: MLI) มาประยุกตใ์ชก้บัระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยต่์อเขา้กริด เนื�องจากข้อดีของอินเวอร์เตอร์
หลายระดบัสามารถผลิตแรงดนัเอาตพุ์ตใหมี้หลายระดบัแรงดนัสอดคล้อง
กบัคลื�นรูปซายนส่์งผลใหก้ระแสเขา้กริดมีค่าความผิดเพี�ยนคลื�นฮาร์มอนิก 
ลดลงและตวักรองฮาร์มอนิกกมี็ขนาดลดลงมากกว่าการใช้อินเวอร์เตอร์
ทั�วไปที�ผลิตแรงดนัเอาตพุ์ตเพียง 2-3 ระดบัแรงดนั [3]-[9] โครงสร้างของ
อินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายแรงดันหลายระดับแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ          
1) NPC (Neutral-Point-Clamped) 2) FC (Flying-Capacitor) และ 3) CHB 
(Cascaded H-Bridge) CHB-MLI เป็นโครงสร้างเดียวที�จ ําเป็นต้องใช้
แหล่งจ่ายแรงดนักระแสตรงหลายตัวหรือมีจาํนวนเท่ากบัจาํนวนชุดของ
อินเวอร์เตอร์เอชบริดจ ์(H-Bridge) ในวงจร CHB-MLI โดยที�แหล่งจ่ายแต่
ละตวัจะทาํงานแยกกนัอย่างอิสระและไม่จาํเป็นตอ้งมีขนาดแรงดนัเท่ากนั
กส็ามารถผลิตแรงดันเอาต์พุตหลายระดับได้ซึ� งเหมาะสมกบัการใช้
แหล่งจ่ายโมดุลเซลลแ์สงอาทิตยที์�มีโอกาสเปลี�ยนแปลงขนาดแรงดันตาม
สภาวะแวดลอ้มไดต้ลอดเวลา  จากการศึกษาขอ้มูลการพฒันาการควบคุม 
CHB-MLI สาํหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยต่์อเข้ากริดข้างต้น
พบว่ายังมีแนวทางในการพัฒนาการควบคุมเพื�อเพิ�มสรรถนะให้ระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยต่์อเขา้กริดไดด้งัต่อไปนี�  

1) การใชเ้ทคนิคการควบคุมสวิตชก์าํลงัของ CHB-MLI เพื�อให้เกดิค่า
ความผิดเพี�ยนคลื�นฮาร์มอนิกในกระแสเข้ากริดน้อยที� สุดและน้อยกว่า
เกณฑม์าตรฐานสากล 

รูปที$ 2  เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์สาํหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยต่์อเขา้กริด 
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2) พฒันาวิธีการควบคุมโมดุลเซลล์แสงอาทิตยใ์ห้ทาํงานติดตามจุด
ผลิตกาํลังสูงสุดตลอดเวลาในขณะที�มีสภาวะแวดล้อมปกติและมีการ
เปลี�ยนแปลงสภาวะแวดลอ้มอย่างรวดเร็วไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

3) พัฒนาการควบคุมการจ่ายกาํลังแอกทีฟและกาํลังรีแอกทีฟเข้า             
สู่กริดอย่างมีคุณภาพตามที�มาตรฐานสากลกาํหนดด้วยการจ่ายกระแสรูป
ซายนที์�มีค่าความผิดเพี�ยนฮาร์มอนิกรวมตํ�า 

 
รูปที$ 3 วงจร CHB-MLI ประยุกตใ์ชก้บัระบบ PV เชื�อมต่อกริด 

 
รูปที� 3 ไดแ้สดงลกัษณะโครงสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ต่อเข้ากริดโดยใช้วงจร CHB-MLI ลักษณะของวงจร CHB-MLI จะ
ประกอบด้วยอินเวอร์เตอร์เอชบริดจ์ จาํนวน n ชุดต่ออนุกรมกนัทาํให้
แรงดนัเอาตพุ์ตของ CHB-MLI มีค่าเท่ากบัผลรวมของแรงดนัเอาต์พุตของ
เอชบริดจ ์ทุกชุดที�ต่ออนุกรมกนั โดยที�เอชบริดจ์ แต่ละชุดสามารถผลิต
แรงดนัเอาตพุ์ตได ้3 ระดบัแรงดนั ดงัแสดงในสมการที� (1) 

1 3 PV

1

 ( ).     
n

o m m m

m

v S S v
=

= −∑ { }1 3, , 0,1 .m mS S ∈  
(1) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างกาํลังชั�วขณะของ PV
PV

p  ,กาํลังแอกทีฟด้าน 

กริด grid
P   และกาํลงัชั�วขณะของตวัเกบ็ประจุ Cp และกาํลังชั�วขณะของ

ตวัเหนี�ยวนาํ Lp (โดยไม่กาํลงัสูญเสียต่างๆ ของคอนเวอร์เตอร์) สามารถ
เขียนเป็นสมการไดคื้อ 
 

PV C L grid
(1 cos  (2 ))p p p P tω= + + −   (2) 

  

2.1 วิธีการควบคมุการมอดูเลตชั นของอินเวอร์เตอร์ 
         การควบคุมสวิตช์กาํลังของ CHB-MLI เพื�อให้ความผิดเพี�ยนคลื�น
ฮาร์มอนิกรวมของกระแสกริดตํ�าที�สุด โดยใชว้งจรสวิตช์กาํลังของ CHB-
MLI ประกอบด้วยวงจรเอชบริดจ์ 2 วงจร จาํนวน 2 ชุดต่ออนุกรมกนั 
วงจรเอชบริดจ์แต่ละชุดสามารถผลิตแรงดันเอาต์พุตได้ 3 ระดับแรงดัน 
คือ +E โวลต์ 0 โวลต์ และ –E โวลต์ ด้วยเทคนิคการควบคุมวงจรเอช
บริดจ ์แบบขั�วเดี�ยว (Unipolar)  และ เมื�อนาํวงจรเอชบริดจ์ 2 วงจรมาต่อ
อนุกรมกนั การสร้างสัญญาณพลัส์ควบคุมสวิตช์กาํลังจึงต้องใช้สัญญาณ
มอดูเลตคลื�นไซนจ์าํนวน 2 คลื�นที�มีมุมเฟสต่างกนั 180 องศาสาํหรับวงจร
เอชบริดจท์ั�ง 2 ชุดและใชค้ลื�นพาห์สามเหลี�ยมจาํนวน 2 คลื�น ที�มีมุมเฟส
แตกต่างกนัสําหรับวงจรเอชบริดจ์แต่ละชุด (Phase-Shift Carrier-Based 
SPWM; PS-CBPWM)  ในกรณีนี�  มุมเฟสของคลื�นพาห์สําหรับวงจรเอช
บริดจที์� 1 ( 1 0ϕ = ° ) เท่ากบั 0 องศา และมุมเฟสของคลื�นพาห์สําหรับ

วงจรเอชบริดจ์ที�  2 ( 2 90ϕ = ° ) เท่ากบั 90 องศา  รูปที�  4 ดังแสดง
แผนภาพการสร้างพัลส์เพื�อควบคุมสวิตช์กาํลังวงจร CHB-MLI ด้วย
เทคนิค PS-CBPWM ทาํใหแ้รงดนัเอาตพุ์ตที�มี 5 ระดบัแรงดนั 

 
รูปที$ 4 ตวัอย่างคลื�นสัญญาณควบคุมและแรงดนัเอาตพุ์ต CHB-MLI  

 

2.2 วิธีการควบคมุการตรวจติดตามกําลังสูงสุด 
         การควบคุมโมดุลเซลล์แสงอาทิตยใ์ห้ท ํางานติดตามจุดผลิตกาํลัง
สูงสุดที�แสดงในรูปที� 3 ซึ� งประกอบดว้ย 2 ชุดแยกกนัเท่ากบัจาํนวนวงจร
เอชบริดจ์ ใน CHB-MLI เพื�อรองรับการได้รับแสงไม่เท่ากนัของโมดุล
เซลล์แสงอาทิตย์แต่ละสตริง ระบบกย็งัคงทาํงานติดตามจุดผลิตกาํลัง
สูงสุดได ้จุดทาํงานที�ใหก้าํลงัสูงสุดของโมดุลเซลล์แสงอาทิตยคื์อจุดที�มี
อัตราการ เปลี� ยนแ ปลง ระหว่าง กาํลัง และแรง ดันของโมดุล เซล ล์
แสงอาทิตยมี์ค่าเท่ากบัศูนย ์( 0p v∂ ∂ = ) โดยในรูปที� 5 ได้แสดงกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างกาํลังและแรงดันขณะทํางานของโมดุลเซลล์
แสงอาทิตยแ์ละความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสและแรงดันขณะทาํงานของ
โมดุลเซลลแ์สงอาทิตยเ์มื�อพิจารณาจุดทาํงานที�ให้กาํลังสูงสุดของโมดุล
เซลล์แสงอาทิตย์จะอยู่ ที� จุดสูงสุดของกราฟเส้นโค้งกาํลัง-แรงดัน           
(p-v curve) ดังนั�นเพื�อให้โมดุลเซลล์แสงอาทิตย์สามารถทาํงานในจุด
กาํลงัไฟฟ้าสูงสุดไดอ้ย่างต่อเนื�อง จึงจาํเป็นตอ้งมีการควบคุมขนาดแรงดนั
ของโมดุลเซลล์แสงอาทิตยใ์ห้อยู่ในจุดให้กาํลังสูงสุดได้ตลอดเวลาการ
ทาํงาน ถึงแมจุ้ดนี�จะมีการเปลี�ยนแปลงตามปริมาณแสงที�ไดรั้บ 
 

 
รูปที$ 5 กราฟความสัมพนัธ์ระหว่างกาํลงั,แรงดนัและกระแสของโมดุล

เซลลแ์สงอาทิตยแ์ละวิธีควบคุม RCC 
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วิธีควบคุม RCC มีวิธีการคาํนวณหาค่า /p v∂ ∂  ได้จากความสัมพนัธ์
ระหว่างสัญญาณกระเพื�อม (Ripple) ของแรงดัน ( PVv% ) และสัญญาณ
กระเพื�อมของกาํลัง ( PVp% ) ของโมดุลเซลล์แสงอาทิตย์ที� ว ัดได้จาก
แหล่งจ่ายโมดุลเซลลแ์สงอาทิตย ์ดงัแสดงในสมการที� (3) ถึง สมการที� (5) 

PV PV PV   v v v= −%  (3) 

  PV PV PV    p p p= −%  (4) 
คาํนวณการกาํลงัสูงสุดไดจ้ากสมการคือ 

PV PV
1

2 PV PV

PV PV
PV PV

1
2

2

   .

2

t

t
f

t

t
f

f p v dt

p vp

v v v
f v v dt

−

−

⋅ ⋅
⋅∂

≅ ≅
∂ ⋅

⋅ ⋅

∫

∫

% %

% %

% %
% %

 

 
(5) 

          ในรูปที� 7 แสดงผลการจาํลองการทาํงานของเทคนิคการติดตามจุด
กาํลังสูงสุดแบบ RCC ที�พัฒนาขึ� น(Modified RCC-MPPT: MRCC-
MPPT) เพื�อให้เห็นพฤติกรรมของความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณ
กระเพื�อมของแรงดัน ( PVv% ) และสัญญาณกระเพื�อมพลิ�วของกาํลัง
( PVp% ) ของโมดุลเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ� งจะมีเฟสตามกนั (In-phase)       
เมื�อโมดุลเซลลแ์สงอาทิตยมี์แรงดนันอ้ยกว่าจุดกาํลังสูงสุดจะต่างเฟสกนั 
180 องศาเมื�อโมดลเซลล์แสงอาทิตยมี์แรงดัน ( PVv ) มากกว่าจุดกาํลัง
สูงสุด และเมื�อนาํ 2 สัญญาณดังกล่าว ( PVv% และ PVp% ) มาคูณกนัจะทาํ
ใหเ้ครื�องหมาย (Sign) ของผลคูณจะแตกต่างกนัดังนี� คือ เมื�อโมดุลเซลล์
แสงอาทิตยมี์แรงดนั ( PVv ) นอ้ยกว่า MPP ผลคูณของ 2 สัญญาณดงักล่าว
จะมีค่าเป็นบวก (+) และเมื�อโมดุลเซลล์แสงอาทิตย์มีแรงดัน ( PVv ) 
มากกว่า MPP ผลคูณของ 2 สัญญาณดังกล่าวจะมีค่าเป็นลบ (-) และเมื�อ
พิจารณากราฟค่าอตัราการเปลี�ยนแปลงระหว่างการเปลี�ยนแปลงกาํลงัและ
การเปลี�ยนแปลงแรงดัน( /p v∂ ∂ ) และค่าการเปลี�ยนแปลงแรงดัน
( p∂ )ตามสมการที� (3)-(5) จะเห็นไดว้่าทั�ง 2 สัญญาณจะมีค่าเท่ากบัศูนย ์
( / 0p v∂ ∂ = และ 0p∂ = ) ซึ� งเป็นจุดเดียวกบั MPP พอดี จากผลการ
จาํลองการทาํงานของการติดตามจุดกาํลงัสูงสุดแบบ RCC ที�พฒันาขึ�นทาํ
ให้สามารถเชื�อได้ว่าวิธีการดังกล่าวมีแนวโน้มในการติดตามจุดกาํลัง
สูงสุดของโมดุลเซลล์แสงอาทิตยไ์ด้อย่างถูกต้องและสามารถเขียนเป็น
แผนภาพการควบคุม MPPT ดังแสดงในรูปที� 5 ซึ� งจะถูกบรรจุในบล็อก 
MPPT (ที�แสดงในรูปที� 5) โดยที� MRCC-MPPT แต่ละชุดจะสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แรงดนัอ้างอิง (

ref
v ) ที�ทาํให้โมดุลเซลล์แสงอาทิตยท์าํงานในจุดกาํลัง

สูงสุดและแรงดนัโมดุลเซลลแ์สงอาทิตยที์�กรองแรงดนักระเพื�อมออกแล้ว 
( PVv ) ส่งใหก้บับล็อกควบคุมแรงดนักระแสตรง เพื�อผลิตกาํลังแอกทีฟ
อา้งอิง ( *

ref
p )ต่อไป 

รูปที$ 7 ผลการทาํงานของวิธีการตรวจติดตามกาํลงัสูงสุด 

2.3 วิธีการควบคมุกําลังไฟฟ้า 
          การควบคุมการจ่ายกาํลงัแอกทีฟและกาํลงัรีแอกทีฟของ CHB-MLI 
สาํหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยต่์อเข้ากริด โดยอาศัยวิธีการ
ควบคุมกระแสของเฟรมอา้งอิงแกนหมุน โดยที�กระแสกริดที�อยู่บนแกน d 

(
gd

i ) และแกน q (
gq

i )  ทาํหนา้ที�การควบคุมการจ่ายค่ากาํลงัแอกทีฟและ

กาํลงัรีแอกทีฟเข้ากริดได้อย่างอิสระ [8]  ดังแสดงในรูปที� 6 โดยสมการ
แรงดนัของระบบควบคุมนี� เขียนเป็นสมการไดคื้อ 

* * *

f f* * *

gdod gd gd

g

gqoq gq gq

Vv i id
L L

Vv i idt
ω

     −  
= + +       

            
 (6) 

และสมการในการควบคุมกาํลงัทั�งแอกทีฟและรีแอกทีฟคาํนวณหาไดจ้าก 
1 1

   ,     
2 2

gd gd gd gqp V i q V i= ⋅ = ⋅  (7) 

หลงัจากนั�นทาํการแปลงแรงดนัคาํสั�งจากสมการที� (6) ซึ� งอยู่ในเฟรมหมุน
ให้ไปเป็นแรงดันคําสั�งในเฟรมหยุดนิ�งเพื�อทําการมอดูเลชั�นควบคุม
อินเวอร์เตอร์ต่อไป  

 
รูปที$ 8 ผลการทาํงานของ MPPT ระบบที�นาํเสนอ 
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รูปที$ 6  วิธีการพฒันาระบบควบคุมอินเวอร์เตอร์สาํหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์ชื�อมต่อกริดที�นาํเสนอ 
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รูปที$ 9 คลื�นแรงดนั กระแสในส่วนต่างๆ มีเกดิเงาบงัทั�ง 2 สตริง 

3. ผลการทดสอบ 
          โครงสร้างวงจรกาํลงัและวงจรควบคุมของระบบที�นาํเสนอที�แสดงไว้
ในรูปที�  1 และรูปที�  6 ได้ทดสอบยืนยันความถูกต้องของการพัฒนา
เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ของระบบ PV เชื�อมต่อกริดโดยแบบจาํลองโดยใช้
โปรแกรม Matlab/Simulink ซึ� งค่าพารามิเตอร์ต่างๆของระบบที�นําเสนอ
แสดงไวใ้นตารางที� 1 (ภาคผนวก) โดยที�แผง PV ในแต่ละสตริงต่ออนุกรม
กนัจาํนวนสตริงละ 10 แผง ซึ� งทาํหน้าที�เป็นแหล่งจ่ายกระแสตรงให้กบัเอช
บริดจ์ทั� ง 2 ชุดที�ต่อคาสเกดอยู่ทางด้านกริดระบบ  กรณีศึกษาของผลการ
ทดสอบนี� ได้แสดง 2 ลักษณะ คือ สมรรถนะของ MPPT และ การควบคุม
กาํลงัไฟฟ้าป้อนเขา้สู่กริด 

3.1 สมรรถนะ MPPT เมื อความเข้มแสงที มีการเปลี ยนแปลง 
          รูปที� 9 และรูปที� 10  แสดงผลการทดสอบของรูปแบบความเขม้แสง
ที�เปลี�ยนแปลง, กาํลังไฟฟ้าของระบบ PV ในตาํแหน่งต่างๆของวงจร, 
คลื�นแรงดนั,กระแสทางด้านอินพุตและคลื�นแรงดันและกระแสทางด้าน 
กริด (ดูจากรูป 9 (ก) ถึง (ง) ตามลาํดบั) ในกรณีศึกษาที� 1 นี� ได้กาํหนดให้
ความเขม้ของแสงเปลี�ยนแปลงจาก 1000 W/m2 ลดลงมาที� 500 W/m2 เป็น
ระยะเวลา 0.15 วินาทีและเปลี�ยนแปลงกลับไปค่าเดิมที� 1000 W/m2โดย
แผง PV ทั�ง 2 สตริงไดรั้บการบงัเงาทั�ง 2 สตริงพร้อมกนั  

 
รูปที$ 10 คลื�นแรงดนั กระแสในส่วนต่างๆ มีเกดิเงาบงัเพียงสตริงเดียว 

 
แต่ในกรณีศึกษาที� 2 เป็นผลการทดสอบในกรณีที�แผง PV ในสตริงที� 2 
เกดิการบงัเงา (ค่าความเขม้แสงลดลงเช่นเดียวกนักบักรณีที� 1) ในขณะที�
แผง PV ของสตริงที� 1 ไม่เกดิการบังเงา (คือได้รับความเข้มแสงเท่ากบั 
1000 W/m2 อยู่ตลอดเวลา) จากผลการทดสอบไดแ้สดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจน
ถึงสมรรถนะของระบบที�นําเสนอซึ� งสามารถดึงกาํลังสูงสุดได้อยู่
ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกดิการบงัเงาเกดิขึ�นในทั�ง 2 กรณีโดยที�แรงดนัของแผง 
PV ทั�ง 2 สตริงนั�นมีการเปลี�ยนแปลงที�นอ้ยมากในขณะที�กระแสของแผง 
PV จะลดลงเป็นสัดส่วนโดยตรงกบัความเข้มของแสง  ในส่วนของคลื�น
แรงดนัอินเวอร์เตอร์มีลกัษณะเป็น 5 ระดบัและอินเฟสอยู่กบัคลื�นกระแส
ที�ไหลเข้าสู่กริดระบบ  จากผลการทดสอบดังกล่าวซึ� งสอดคล้องกนักบั
กราฟคุณลกัษณะระหว่างกาํลงัไฟฟ้าของแผง PV (ทั�ง 2 สตริง) กบัแรงดัน
ของแผง PV ที�แสดงไว้ในรูปที�  8 โดยจะเห็นได้ว่าวิธีการ MPPT ที�
นําเสนอสามารถทํางาน ณ จุดกาํลังสูงสุด MPP ของทั� ง 2 สตริงได้
ตลอดเวลาทั�งในกรณีที�เกดิสภาวะการบงัเงาและไม่เกดิการบังเงาของแผง 
PV โดยมีค่าแรงดนัเฉลี�ย PV ณ จุดการทาํงานกาํลงัสูงสุดอยู่ที� 263 V ที�จุด
ทาํงาน ณ จุด B กาํลงัไฟฟ้าเท่ากบั 2000 W และ จุด C กาํลังไฟฟ้าเท่ากบั 
1000 W ตามลาํดบั โดยที�ป้อนกาํลงัแอกทีฟเขา้สู่กริดเท่ากบั 3000 W 
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รูปที$ 11 คลื�นแรงดนั กระแสในส่วนต่างๆ ขอ้หวัขอ้ 3.2 

 

3.2  ผลการทดสอบการควบคมุกําลังไฟฟ้า 
          รูปที� 11 แสดงผลการทดสอบการควบคุมกาํลังแอกทีฟและกาํลัง    
รีแอกทีฟของระบบที�นาํเสนอ โดยพิจารณาในกรณีที�ความเขม้แสงคงที�ทั�ง 
2 สตริง  จากรูปที�  11 (ก) จะเห็นได้ว่าคลื�นกระแสคําสั�ง ที�ควบคุม
องคป์ระกอบแอกทีฟและองคป์ระกอบรีแอกทีฟของกระแสกริดสามารถ
แยกการควบคุมกนัไดอ้ย่างอิสระ โดยที�องคป์ระกอบกระแสแอกทีฟที�ทาํ
หน้าที�ควบคุมกาํลังแอกทีฟป้อนเข้าสู่กริดจะถูกรักษาไว้ในคงที� มีค่า
เท่ากบั 25 A ในขณะที�องค์ประกอบกระแสรีแอกทีฟที�ทาํหน้าที�ควบคุม
กาํลังรีแอกทีฟของทางด้านกริดสามารถควบคุมค่าได้ไม่ว่าจะเป็น 0A 
หรือเปลี�ยนแปลงอย่างทันทีทันใดที�บวกลบ +10A, -10A เพื�อควบคุม      
ตวัประกอบกาํลงัทางดา้นกริดให้มีค่าเป็น 1 หรือนาํหน้า, ล้าหลังที� 0.87 
(มุม 28.8 องศา) ซึ� งยืนยนัความถูกต้องจากหลักการที�ได้นาํเสนอกบัผล
การทดลองดงักล่าวตามรูปที� 11 (ข) และ (ค) ตามลาํดับ ในขณะที�ผลรวม
ของความผิดเพี�ยน (THD) ของคลื�นแรงดนัอินเวอร์เตอร์และคลื�นกระแสที�
ไหลเข้าสู่กริดของที� 45.95% และ 3.26% ตามลาํดับ โดยที�คลื�นแรงดัน
เอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์ยังคงมีลักษณะเป็น 5 ระดับอยู่ตลอดเวลา 
ความถี�สมมูลด้านเอาต์พุตเท่ากบั 6 kHz ซึ� งคิดเป็น 4 เท่าของความถี�     
สวิตชิงซึ� งเป็นจุดเด่นของอินเวอร์เตอร์หลายระดบัส่งผลทาํให้สามารถลด
ขนาดของตวัเหนี�ยวนาํที�ทาํหนา้ที�กรองทางดา้นกริดลงได ้

4. สรุป 
          ในบทความรับเชิญนี�ไดน้าํเสนอการพฒันาเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์
ชนิดแหล่งจ่ายแรงดนัเฟสเดียวสาํหรับระบบโฟโตโวลตาอิกเชื�อมต่อกริด 
โดยไดเ้ริ�มตน้อธิบายจากคุณลกัษณะและหนา้ที�ที�สําคัญของอินเวอร์เตอร์
เชื�อมต่อกริดและได้อธิบายถึงวิธีการต่อระบบโฟโตโวลตาอิกเข้ากบั
อินเวอร์เตอร์ดังกล่าว ในส่วนสุดท้ายได้ยกกตัวอย่างวงจรกาํลัง โดยได้
อธิบายจากอินเวอร์เตอร์หลายระดับและวงจรควบคุมการทํางานด้วย
วิธีการการตรวจติดตามกาํลงัสูงสุดและหลกัการควบคุมกาํลงัแอกทีฟและ
กาํลงัรีแอกทีฟเพื�อป้อนกาํลงัไฟฟ้าจากระบบโฟโตโวลตาอิกเขา้สู่กริด 

ตารางที� 1 ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ 

Parameters Symbol Value 

PV panel   

  MPP voltage in STC VMPP 26.3 V 

  MPP current in STC IMPP 7.61 A 

PV string for each H-bridge cell   

  Rated current  Irated 7.61 A. 

  Rated MPP voltage 

PV string for each H-bridge cell 

Vrated 263  V. 

  Rated maximum power Prated 2000 

W.7.61 A. 

              DC-link capacitor C1, C2 2000µF 

Power and control scheme   

  PWM carrier frequency fcr 1.5 kHz  

  Single-phase utility grid 2
g g

V V α=

f 

220 VRMS. 

50 Hz. 

  Inductor Lf 5  mH. 

  DC initial reference voltage per string  VMPP 263 V. 

  dc link voltage controller: PI  Kp, Ki 25, 200 

  Grid current controller: PI Kp, Ki 15, 40 

Ambient Temperature  T 25°C 
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Abstract  
        This paper presents the electrical power conversion 

system which is developed for a synchronous generator in 

order to apply with a variable speed wind turbine system. 

In the wind energy conversion system, a synchronous 

generator is converted the mechanical energy into 

electrical energy. A B6 rectifier and a boost chopper 

circuit are utilized to maintain constant intermediate DC 

voltage. The average power is converted entirely by the 

PWM converter, consists of B6 voltage-source inverters. 

Output currents and active power of switch mode voltage 
source inverter are flowed into utility grid by current 

control and PQ theory technique. For the hardware 

implementation, the system consists of a 1 kW four poles 

synchronous generator and the voltage source inverter 

controlled output current by hysteresis controller (bang-

bang) method. The algorithm is implemented in a 

dSPACSds1104DSP together with Matlab/Simulink 

program. The validity of the proposed method is verified 

by both simulation and experimental results under power 

transferred  into grid in term of power quality such as real 

power, reactive power, total harmonics distortion, and so 
on.  

 

I. 

INTRODUCTION 

     Many types of generator concepts have been used and 

proposed to convert wind power into electricity. The size 

of the wind turbines has increased during the past ten 

years, and the cost of energy generated by wind turbine 

has decreased. The challenge is to build larger wind 

turbines and to produce cheaper electricity. Thus, there is 

a need to find a way to convert wind energy into electrical 

energy from wind turbines that can be scaled up in power 

without extremely high cost penalties. The use of 

synchronous generator in wind generation is widely 
accepted as a generator of choice for variable speed wind 

turbine system. The synchronous generator is a 

conventional generator, simple, reliable, cheap, 

lightweight, and requires little maintenance. Generally, 

the synchronous generator is connected to the utility bus 

at constant frequency. With a constant frequency 

operation, the synchronous generator operates at 

practically variable speed. The wind turbine operates in 

optimum efficiency only within a wide range of wind 

speed variation. The variable-speed operation allows an 

increase in energy captured and reduces both the torque 
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peaks in the drive train and the power fluctuations sent to 

the utility. In this paper, a combination of DC power 

supply is used to excite the field circuit of the 

synchronous generator while operating at variable speeds. 

The frequency, the induce voltage and the operating range 

of the system are affected by the characteristics of the 

synchronous generators and the choice field current for 

exciting. The system were tested has the following 

components: a three-phase four pole, 3 kW induction 

motor to represent the wind turbine, a three-phase four 

pole, 1 kW, synchronous generator driven by the 
induction motor, a B6 rectifier and a boost chopper circuit 

are utilized to maintain constant intermediate DC voltage. 

The average power is converted entirely by the PWM 

converter, consists of B6 voltage-source inverters, to 

convert the power from the dc bus to the utility grid     

[1]-[3].  

 

II. PROPOSED PWM CONVERTER SCHEME 

       The block diagram of voltage control the current 

topology for wind turbine shows in Fig. 1. This block 

diagrams consist of a three-phase bridge rectifier, two-

capacitors connected cross dc-bus and a voltage source 

converter. The active and reactive power can be 

controlled by controlling the magnetude current of 

voltage source inverter, and ac line grid side is connected 

with the 3-phase reactors.  
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Fig. 1:  Schematic of proposed PWM converter for wind 

turbine. 

III. PWM VOLTAGE SOURCE CONVERTER 

     The PWM converter and current control technique as 

shown in Fig. 2, the simplified equivalent circuit of a 

grid-connected 2L-VSC ac supply is connected with three 

reactors(Lf) for inject current to cancel the harmonic 

component current. The dc-link voltage (Vdc) must be 

regulated and the capacitor voltage (E) must be balanced 

[4]-[6]. 
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Fig. 2: Current Controlled Techniques for PWM 

Converter. 

 

From fig. 2 the grid voltage can be written to equation 1 

 

Lconvgrid vvv                                                             (1) 

 

The active and reactive power flow between grid side and 

converter side can be written to equation 2 and 3  
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Where apparent power is 

 

jQPviS  *                                                             (4) 

 

The instantaneous real and imaginary power is part to the 

instantaneous complex power defined equation 5 

 

    ivivjivivS                                  (5) 

 

From the transformation matrixes, the Clark 

transformation and its inverse transformation become 
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The instantaneous power of the p q  theory 
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                                                   (7) 

 

In the following explanation, the   currents will be set 

as functions of voltage and the real and imaginary power 

P  and Q . This is very suitable for better explaining the 

physical meaning of the powers defined in the p q  

theory, it is possible to write 
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1
                                  (8) 

 

The inverse Clark transformation can be decomposed into 

the sum of two terms, as follows 
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IV. SIMULATION CURRENT CONTROLLED 

       Current controlled-technique for voltage-source 

PWM converter applied for a grid connected was 

simulated in the Matlab/Simulink software. The 

synchronous generator is rated at 1 kW, 4 poles with a 

380 V, 50Hz as shown in figure 3. 
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Fig. 3: Simulation of current controlled- technique for 

voltage-source PWM converter. 

 

Fig.4 shows the simulated output of the supply phase 

voltage (van) and current (ias) of the grid side converter 

operation at unity power factor, is set to zero, by the 

PWM converter for operation in the rectifying mode.     

Fig.5 also shows the voltage and the current waveforms of 

the PWM converter operating in the inverting mode.  As 

can be seen from Fig.6, the dynamic response of the 

converter to a step changed in active power reference 

control with active power flowing from the supply in to 
the dc-link, rectifying mode. The setting of active power 

reference is stepped from -1000 watt to +1000 watt, it can 

be seen that the phase current of VSC can operate under 

the rectifying mode and inverting mode condition.   

 

Q
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Fig. 4: Voltage and current waveforms, with the grid side 

converter working as a rectifying mode. 
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Fig. 5: Voltage and current waveforms, with the grid side 

converter working as a inverting mode. 
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Fig. 6: Dynamic response of voltage and current operate 

under the rectifying mode and inverting mode condition. 

 

V. EXPERIMENTAL SETUP 

     The experimental setup as shown in Fig. 7, mainly 

consists of a dSPACE DS1104 DSP controller board, a 
Pentium IV 1.5 GHz PC with Windows XP, a PWM 

converters, 3-phase reactors connected and a four-pole 

synchronous generator is given a three phase generator 

which has the detail as follows: 1 kW, 380 V, 3 A.           

A 3600 pulse/rev incremental encoder for rotor speed of 

generator measurement is used. The DS1104 board is 

installed in Pentium IV PC. The control program is 

written in Simulink environment combined with the real-

time interface of the DS1104 board. The main ingredient 

of the software used in the laboratory experiment is based 

on Matlab/Simulink programs. The control law is 
designed in simulink and executed in real time using the 

dSPACE DS1104 DSP board. Once the controller has 

been built in Simulink block-set, machine codes are 

achieved that runs on the DS1104’TMS320 F240 DSP 

processor. While the experimental is running, the 

dSPACE DS1104 provides a mechanism that allows the 

user to change parameter online. Thus, it is possible for 

the user to view the real process while the experiment is 

in progress. A dSPACE connector panel (CP1104) 

provides easy access to all input and output signals of the 

DS1104 board. The current control of the PWM voltage 

source converters is controlled by the hysteresis current 

which is suitable for the desired control range [7]. 
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Fig. 7: Experimental Setup. 

 

VI. OVERALL SYSTEM PERFORMANCE AND 

DISCUSSIONS 

     The experimental performance results of the proposed 

drive are illustrated in case of:  

Voltage and current waveforms 

Voltage, current and power waveforms at various points 

of the system for the proposed power output of inverter at 

Vdc 400 V and 600 V from boost chopper circuit 

respectively. These waveforms were recorded by the 

dSPACE Controldesk software to save the data to work 

space of Matlab/Simulink program. Supply phase voltage 

and grid current waveforms of PWM converter is 

measured by LEM sensors where the ratio of a voltage 

sensor is 100V/DIV and a current sensor is 1A/DIV 

respectively. 
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Fig. 8. Phase voltage, line current and instantaneous 

power waveforms at Vdc 400 V. 
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Fig. 9: Phase voltage, line current and instantaneous 

power waveforms at Vdc 600 V. 

 

Power quality of output inverter to Grid 

Such as total power, total harmonic distortion the current 

of inverter to grid (THDi) and power factor (PF); total 

power of inverter output where supply to grid were 

measured using digital power quality analyzer FLUKE 

434 at power output of induction generator to grid at 

speed of the generator at the range 750 o 1500 rpm 

respectively via the DC voltage are boost up 400 to 700 
V. 

 

     
(a)                                        (b) 

Fig. 10: Power output of PWM converter to grid at                 
Vdc (a) 400 V, (b) 600 V. 

 

     
(a)                                            (b) 

Fig. 11: Total harmonic line current of six-pulse converter 

to grid at Vdc (a) 400 V, (b) 600 V. 

 

Table 1. Power output of PWM converter to grid. 

Vdc 

(V) 

P 

(watt) 

Q 

(VAR) 

S 

(VA) 

igrid 

(A) 

THDi 

(%) 

PF 

400 250 160 300 0.4 37.6 0.83 

500 360 165 420 0.7 25.2 0.92 

600 510 170 540 1.0 21.1 0.95 

700 720 210 750 1.1 15.2 0.96 

 

 

VII. CONCLUSIONS 

       In this paper, a synchronous generator for wind 

turbine applications can be applied with the grid 

connected PWM voltage source converter using current 

control technique. For the experimental results testing,      

1 kW synchronous generator can be increate voltage by 

current of field excited and boost chopper in DC link. The 

wind simulator of system can be simulated the velocity of 

wind turbine by using change the speed of motor driver. 

The wind energy conversion system an synchronous 

generator converts the mechanical energy into electrical 

energy which is converted entirely by A B6 rectifier and a 
boost chopper circuit then it path through grid connected 

by PWM voltage source converter. As it has been 

discussed, the PWM voltage converters were the simplest 

control.  
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บทคดัย่อ 
แบตเตอร่ีอนุกรมเป็นแหล่งพลังงานหลักท่ีสําคัญของพาหนะไฟฟ้า

ชนิดต่าง ๆ เม่ือนาํแบตเตอร่ีอนุกรมไปใช้งานจะพบปัญหาความไม่สมดุล
ของระดับพลังงานในแบตเตอร่ีขึน้ โดยแบตเตอร่ีบางลูกจะได้รับการอัด
ประจุเกิน และแบตเตอร่ีบางลกูได้รับการอัดประจุไม่เพียงพอส่งผลให้อายุ
การใช้งานของแบตเตอร่ีส้ันลง บทความนี้เสนอระบบปรับความสมดุล
พลงังานแบตเตอร่ีแบบอนุกรมโดยใช้วงจรแปลงผันชนิดฟอร์เวิร์ด ในการ
แก้ไขปัญหาความไม่สมดุลระดับพลังงานในแบตเตอร่ีอนุกรม ผลการ
จาํลองการทํางานสามารถยืนยันความสามารถในการปรับความสมดุล
ระดับพลงังานในแบตเตอร่ีอนุกรมได้เป็นอย่างดี 

Abstract 
Serially connected battery string is a main power source for many 

electric vehicles. Main problem of this battery string is unbalance 
energy. Some battery unit was overcharge while another was under 
charge. This unbalance energy will decrease a battery service lifetime. 
The aim of this article is to propose Charge Equalization System for 
Serially Connected Battery String using Forward Converter Topology 
for correct this battery unbalanced energy problem. The simulation 
results can verify the validity of this proposed system.  

Keywords: charge equalizing system, forward converter topology, 
electric vehicle, unbalanced energy  

1. บทนํา 
ปัจจุบนัมีการใชพ้าหนะไฟฟ้ากนัอย่างแพร่หลาย โดยแหล่งพลงังานท่ี

สาํคญัของพาหนะไฟฟ้าเหล่าน้ีคือแบตเตอร่ีซ่ึงถูกต่อแบบอนุกรม ในการ
ใชแ้บตเตอร่ีแบบอนุกรมในสภาวะการใชง้านปกตินั้นจะเกิดปัญหาความ
ไม่สมดุลของระดบัพลงังานในแบตเตอร่ีข้ึน ซ่ึงความไม่สมดุลของระดบั
พลงังานในแบตเตอร่ีแบบอนุกรมน้ี เป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งผลให้อายกุารใช้
งานของแบตเตอร่ีแบบอนุกรมลดลง โดยแบตเตอร่ีบางลูกอาจไดรั้บการ
อัดประจุเกิน  (overcharge) แต่บางลูกได้รับการอัดประจุไม่เพียงพอ 
(undercharge) การช่วยให้แบตเตอร่ีอนุกรมทาํงานอยา่งเต็มประสิทธิภาพ
นั้นจาํเป็นต้องใช้ระบบปรับความสมดุลในแบตเตอร่ีมาทาํหน้าท่ีปรับ

ระดบัพลงังานของแบตเตอร่ีให้มีค่าใกลเ้คียงกนั จึงมีงานวิจยัท่ีมุ่งศึกษา
แนวทางการปรับความสมดุลระดบัพลงังานในแบตเตอร่ี  
งานวิจยั [1, 2] ไดอ้อกแบบระบบปรับความสมดุลพลงังานในแบตเตอร่ี

แบบอนุกรมโดยใชว้งจรอิเล็กทรอนิกส์กาํลงัท่ีมีความซบัซ้อนสูง เพื่อลด
ความยุ่งยากดงักล่าว บทความฉบบัน้ีจึงเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
โดยการประยุกต์ใช้งานวงจรแปลงผนัชนิดฟอร์เวิร์ด ในการช่วยปรับ
ความสมดุลระดบัพลงังานในแบตเตอร่ี ซ่ึงสามารถช่วยลดตน้ทุนในการ
เปล่ียนชุดแบตเตอร่ีแบบอนุกรมลง โดยโครงสร้างระบบแปลงผนัชนิด
ฟอร์เวิร์ดสําหรับระบบปรับความสมดุลระดับพลังงานในแบตเตอร่ีท่ี
นาํเสนอน้ี แสดงในรูปท่ี 1 ซ่ึงมีส่วนประกอบหลกัไดแ้ก่ สวิตซ์จาํนวน 3 
ตัว (M1, M2 และ D1) และหม้อแปลงจาํนวน 1 ตัว (อัตราส่วนการพัน
ขดลวด 1:1:1) 

M1

M2

+
VB2

-

+
VB1

- D1

Is

 

รูปที ่1. โครงสร้างระบบปรับความสมดุลพลงังานแบตเตอร่ีแบบอนุกรม
โดยใชว้งจรแปลงผนัชนิดฟอร์เวร์ิด 

 

2. พืน้ฐานการทาํงานของวงจร 
จากโครงสร้างระบบแปลงผนัชนิดฟอร์เวิร์ดสาํหรับระบบปรับความ

สมดุลระดบัพลงังานในแบตเตอร่ีในรูปท่ี 1 สามารถแบ่งโหมดการทาํงาน
ท่ีสาํคญัออกได ้3 โหมด ไดแ้ก่ 

 โหมดการทาํงานท่ี 1 แรงดนัของแบตเตอร่ีลูกท่ี 1 (VB1) มีค่าสูง
กวา่แรงดนัของแบตเตอร่ีลูกท่ี 2 (VB2)  

 โหมดการทาํงานท่ี 2 แรงดนัของแบตเตอร่ีลูกท่ี 1 (VB1) มีค่าตํ่า
กวา่แรงดนัของแบตเตอร่ีลูกท่ี 2 (VB2)  

 โหมดการทาํงานท่ี 3 แรงดันของแบตเตอร่ีลูกท่ี 1 (VB1) มีค่า
เท่ากนักบัแรงดนัของแบตเตอร่ีลูกท่ี 2 (VB2)  
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ในการอธิบายโหมดการทาํงาน กาํหนดให้กระแสท่ีใช้ในการอัด
ประจุมีค่าเท่ากบัศูนย ์

โหมดการทาํงานท่ี 1 แรงดนัของแบตเตอร่ีลูกท่ี 1 (VB1) มีค่าสูงกว่า
แรงดนัของแบตเตอร่ีลูกท่ี 2 (VB2) สามารถแบ่งช่วงการทาํงานออกไดเ้ป็น 
3 ช่วงเวลา ดงัน้ี ช่วงเวลาท่ี 1 ระหว่าง t0-t1 สวิตซ์ M1 และ M2 นาํกระแส
พร้อมกนั (synchronous) กระแสของแบตเตอร่ีลูกท่ี 1 มีค่าเป็นลบ กระแส
ของแบตเตอร่ีลูกท่ี  2 มีค่าเป็นบวก แสดงถึงการถ่ายเทพลังงานจาก
แบตเตอร่ีลูกท่ี 1 มายงัแบตเตอร่ีลูกท่ี 2 ผ่านทางหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่ึง
ในช่วงท้ายของการทาํงานน้ี จะมีพลงังานบางส่วนถูกเก็บสะสมอยู่ใน
หมอ้แปลง ช่วงเวลาท่ี 2 ระหว่าง t1-t2 สวิตซ์ M1 และ M2 หยุดนาํกระแส
พลงังานท่ีสะสมอยูใ่นหมอ้แปลงจะเปล่ียนเป็นกระแส ID1(t) ไหลกลบัไป
ยงับสัหลกั โดยผา่นไดโอด D1 เพื่อจ่ายกระแสใหก้บัแบตเตอร่ีลูกท่ี 1 และ
แบตเตอร่ีลูกท่ี 2 ตามลาํดบั ช่วงเวลาท่ี 3 ระหวา่ง t2-t3 กระแสของอุปกรณ์
ทุกตวัหยดุไหล ทิศทางการไหลของกระแสแบตเตอร่ีและไดโอดแสดงใน
รูปท่ี 2(ก) และ 2(ข) รูปคล่ืนกระแสของแบตเตอร่ีและไดโอดแสดงในรูป
ท่ี 3 
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รูปที ่2. ทิศทางการไหลของกระแสแบตเตอร่ีและไดโอดของโหมดการ
ทาํงานท่ี 1 

 

โหมดการทาํงานท่ี 2 แรงดนัของแบตเตอร่ีลูกท่ี 1 (VB1) มีค่าตํ่ากว่า
แรงดนัของแบตเตอร่ีลูกท่ี 2 (VB2) สามารถแบ่งช่วงการทาํงานออกไดเ้ป็น 
3 ช่วงเวลา ดงัน้ี ช่วงเวลาท่ี 1 ระหว่าง t0-t1 สวิตซ์ M1 และ M2 นาํกระแส
พร้อมกัน  (synchronous) กระแสของแบตเตอร่ีลูกท่ี  1 มี ค่าเป็นบวก 
กระแสของแบตเตอร่ีลูกท่ี 2 มีค่าเป็นลบ แสดงถึงการถ่ายเทพลงังานจาก
แบตเตอร่ีลูกท่ี 2 มายงัแบตเตอร่ีลูกท่ี 1 ผา่นทางหมอ้แปลงไฟฟ้า 
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รูปที ่3. รูปคล่ืนกระแสของแบตเตอร่ีและไดโอดของโหมดการทาํงานท่ี 1 
 
ซ่ึงในช่วงทา้ยของการทาํงานน้ี จะมีพลงังานบางส่วนถูกเกบ็สะสมอยู่

ในหม้อแปลง  ช่วงเวลาท่ี  2 ระหว่าง  t1-t2 สวิตซ์  M1 และ  M2 หยุด
นาํกระแสพลงังานท่ีสะสมอยู่ในหมอ้แปลงจะเปล่ียนเป็นกระแส ID1(t) 
ไหลกลับไปย ังบัสหลัก  โดยผ่านไดโอด  D1 เพื่ อจ่ายกระแสให้กับ
แบตเตอร่ีลูกท่ี 1 และแบตเตอร่ีลูกท่ี 2 ตามลาํดบั ช่วงเวลาท่ี 3 ระหวา่ง t2-
t3 กระแสของอุปกรณ์ทุกตัวหยุดไหล  ทิศทางการไหลของกระแส
แบตเตอร่ีและไดโอดแสดงในรูปท่ี 4(ก) และ 4(ข)  รูปคล่ืนกระแสของ
แบตเตอร่ีและไดโอดแสดงในรูปท่ี 5 
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รูปที ่4. ทิศทางการไหลของกระแสแบตเตอร่ีและไดโอดของโหมดการ
ทาํงานท่ี 2 

 

โหมดการทาํงานท่ี 3 แรงดนัของแบตเตอร่ีลูกท่ี 1 (VB1) มีค่าเท่ากบั
แรงดนัของแบตเตอร่ีลูกท่ี 2 (VB2) สามารถแบ่งช่วงการทาํงานออกไดเ้ป็น 
3 ช่วงเวลา 
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รูปที ่5. รูปคล่ืนกระแสของแบตเตอร่ีและไดโอดของโหมดการทาํงานท่ี 2 
 
ช่วงเวลาท่ี 1 ระหว่าง t0-t1 สวิตซ์ M1 และ M2 นํากระแสพร้อมกัน 

(synchronous)กระแสของแบตเตอร่ีลูกท่ี  1 มีค่าเป็นลบ  กระแสของ
แบตเตอร่ีลูกท่ี 2 มีค่าเป็นลบ แสดงถึงการถ่ายทอดพลงังานจากแบตเตอร่ี
ลูกท่ี 1 และแบตเตอร่ีลูกท่ี 2 เขา้มาเก็บสะสมท่ีหมอ้แปลงไฟฟ้า ช่วงเวลา
ท่ี 2 ระหว่าง t1-t2 สวิตซ์ M1 และ M2 หยุดนาํกระแส พลงังานท่ีสะสมอยู่
ในหม้อแปลงจะเปล่ียนเป็นกระแส ID1(t) ไหลกลับไปยงับัสหลักผ่าน
ไดโอด D1 เพื่อจ่ายกระแสให้กบัแบตเตอร่ีลูกท่ี 1 และแบตเตอร่ีลูกท่ี 2 
ตามลาํดบั ช่วงเวลาท่ี 3 ระหว่าง t2-t3 กระแสของอุปกรณ์ทุกตวัหยดุไหล 
ทิศทางการไหลของกระแสแบตเตอร่ีและไดโอดแสดงในรูปท่ี 6(ก) และ 
6(ข)  รูปคล่ืนกระแสของแบตเตอร่ีและไดโอดแสดงในรูปท่ี 7 
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รูปที ่6. ทิศทางการไหลของกระแสแบตเตอร่ีและไดโอดของโหมดการ
ทาํงานท่ี 3 
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รูปที ่7. รูปคล่ืนกระแสของแบตเตอร่ีและไดโอดของโหมดการทาํงานท่ี 3 
 

3. ผลการจําลองการทาํงาน 
ค่าอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจาํลองการทาํงานโดยคอมพิวเตอร์เพื่อดูผลลพัธ์

การถ่ายทอดพลงังานของระบบปรับความสมดุลพลงังานแบตเตอร่ีแบบ
อนุกรมโดยใชว้งจรแปลงผนัชนิดฟอร์เวร์ิด แสดงในตารางท่ี 1  

 

ตารางที ่1. ค่าอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจาํลองการทาํงานโดยคอมพิวเตอร์ 
รายการ ค่า 

จาํนวนแบตเตอร่ี 2 ลูก 
แรงดนัแบตเตอร่ี 6 โวลต ์
สวติซ์  M1 และ M2 IRFZ44 
ความถ่ีการทาํงาน 20 kHz 
ค่าความเหน่ียวนาํของขดลวดหมอ้แปลง  50 μH 

 

วงจรท่ีใชใ้นการจาํลองการทาํงานโดยคอมพิวเตอร์แสดงดงัรูปท่ี 8  
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รูปที ่8. วงจรท่ีใชใ้นการจาํลองการทาํงานโดยคอมพิวเตอร์ 
 
ในการจาํลองการทาํงานโดยคอมพิวเตอร์ สามารถกาํหนดเง่ือนไข

การจาํลองการทาํงานออกไดเ้ป็น 3 รูปแบบไดแ้ก่  
เง่ือนไขการทาํงานท่ี 1 แรงดนัของแบตเตอร่ีลูกท่ี 1 (VB1) มีค่าสูงกว่า

แรงดนัของแบตเตอร่ีลูกท่ี 2 (VB2)  แรงดนัของแบตเตอร่ีลูกท่ี 1 กาํหนดให้
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มีค่าเท่ากบั 6.0 โวลต ์แรงดนัของแบตเตอร่ีลูกท่ี 2 กาํหนดให้มีค่าเท่ากบั 
5.5 โวลต์ ผลการจาํลองการทาํงาน กระแสของแบตเตอร่ีลูกท่ี 1 กระแส
ของแบตเตอร่ีลูกท่ี 2 และกระแสของไดโอด แสดงในรูปท่ี 9 
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รูปที ่9. รูปคล่ืนกระแสของแบตเตอร่ีและไดโอดขณะทาํงานในเง่ือนไข

การทาํงานท่ี 1 
 
เง่ือนไขการทาํงานท่ี 2 แรงดนัของแบตเตอร่ีลูกท่ี 1 (VB1) มีค่าตํ่ากว่า

แรงดนัของแบตเตอร่ีลูกท่ี 2 (VB2) แรงดนัของแบตเตอร่ีลูกท่ี 1 กาํหนดให้
มีค่าเท่ากบั 5.5 โวลต ์แรงดนัของแบตเตอร่ีลูกท่ี 2 กาํหนดให้มีค่าเท่ากบั 
6.0 โวลต์ ผลการจาํลองการทาํงาน กระแสของแบตเตอร่ีลูกท่ี 1 กระแส
ของแบตเตอร่ีลูกท่ี 2 และกระแสของไดโอด แสดงในรูปท่ี 10 
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รูปที ่10. รูปคล่ืนกระแสของแบตเตอร่ีและไดโอดขณะทาํงานในเง่ือนไข

การทาํงานท่ี 2 
 

เง่ือนไขการทาํงานท่ี 3 แรงดนัของแบตเตอร่ีลูกท่ี 1 (VB1) มีค่าเท่ากนั
กับแรงดันของแบตเตอร่ีลูกท่ี  2 (VB2)  แรงดันของแบตเตอร่ีลูกท่ี  1 
กาํหนดให้มีค่าเท่ากบั 6.0 โวลต ์แรงดนัของแบตเตอร่ีลูกท่ี 2 กาํหนดให้มี

ค่าเท่ากบั 6.0 โวลต ์ผลการจาํลองการทาํงาน กระแสของแบตเตอร่ีลูกท่ี 1 
กระแสของแบตเตอร่ีลูกท่ี 2 และกระแสของไดโอด แสดงในรูปท่ี 11 
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รูปที ่11. รูปคล่ืนกระแสของแบตเตอร่ีและไดโอดขณะทาํงานในเง่ือนไข

การทาํงานท่ี 3 
 

4. สรุป 
การประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาความไม่สมดุลของระดบัพลงังานใน

แบตเตอร่ีเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการช่วยยดือายกุารใชง้านของแบตเตอร่ี
อนุกรมให้ยาวนานข้ึน  ข้อดีของระบบปรับความสมดุลแบตเตอร่ีท่ี
นําเสนอน้ีคือวงจรมีความซับซ้อนน้อย แต่อย่างไรก็ตามบทความน้ีได้
เสนอเพียงการจาํลองการทาํงานบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น ควรมีการสร้าง
วงจรตน้แบบของระบบปรับความสมดุลพลงังานแบตเตอร่ีแบบอนุกรม
โดยใชว้งจรแปลงผนัชนิดฟอร์เวิร์ดเพื่อยนืยนัความสามารถในการทาํงาน 
ในขั้นตอนต่อไป 
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บทคดัย่อ 

บทความวิจัยนีนาํเสนอการออกแบบวงจรกาํเนิดสัญญาณไซน์ควอ

เดรเจอร์ทีให้สัญญาณเอาต์พุตในโหมดแรงดัน โครงสร้างของวงจรไม่

ซับซ้อนประกอบไปด้วยอุปกรณ์แอกทีฟทีมีชือว่า DDCCTA จํานวนหนึง

วงจร ตัวต้านทานอิเล็กทรอนิกส์ (สร้างมาจาก NMOS สองตัว) จํานวน

หนึงตัวและตัวเก็บประจุทีต่อลงกราวนด์อีกสองตัว นอกจากนีแล้ว

ค่าความถีและเงือนไขในการกําเนิดสัญญาณสามารถควบคุมได้แบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ซึงง่ายต่อการควบคุมโดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ ผลการ

ทดสอบวงจรด้วยโปรแกรม Pspice โดยใช้พารามิเตอร์ซีมอสเทคโนโลยี 

0.25 s TSMC พบว่า ทีความถีในการกาํเนิดสัญญาณ 10MHz สัญญาณ VO1 

และ VO2 มีความผิดเพียนฮามอร์นิกส์รวมประมาณ 0.643% และ 0.489% 

ตามลาํดับ วงจรมีการดึงกําลังงาน 3.1mW ทีแหล่งจ่ายแรงดัน  1.25V 

ด้วยโครงสร้างวงจรทีไม่ซับซ้อนจึงเหมาะทีจะนาํวงจรทีนาํเสนอไปสร้าง

เป็นวงจรรวมเพือใช้ในระบบสือสารทีมีแบตเตอรีเป็นแหล่งจ่าย 

Abstract 

This paper presents simple voltage-mode quadrature sinusoidal 

oscillator. The proposed oscillator consists of one differential difference 

current conveyor transconductance amplifier (DDCCTA), one electronic 

resistor (constructing from two NMOS transistors), and two grounded 

capacitors. The frequency of oscillation (FO) and condition of 

oscillation (CO) can be electronically tuned via external bias current 

which is easily controlled by microcontroller. The Pspice simulation 

results using parameters of 0.25s TSMC CMOS technology are 

included and found that with 10MHz frequency of oscillation, the total 

harmonic distortions (THDs) for VO1 and VO2 are about 0.643% and 

0.489%, resepectively. The power consumption is nearly 3.1mW at 

1.25V power supply voltages. With simple construction, the proposed 

oscillator is convenient to develop in monolithic chip. 

Keywords: oscillator, sine wave, DDCCTA, integrated circuit, CMOS 

1. บทนํา 

สัญญาณไซน์เป็นสัญญาณทีมีความสําคัญมากในงานไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงระบบสือสาร ระบบอิเล็กทรอนิกส์กาํลังหรือ

ระบบเครืองมือแพทย ์แมแ้ต่ในหอ้งทดลองทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก ็

จะใชส้ัญญาณไซนเ์ป็นสัญญาณอา้งอิงในการทดสอบระบบ ซึงวงจรทีทาํ

หน้า ที ส ร้า ง สัญญาณ ไ ซน์ได้แ ก่ว ง จ รก าํ เ นิดสัญญาณ หรือ ว ง จ ร

ออสซิลเลเตอร์ (Oscillator) โดยเฉพาะอย่างยิงแล้วสัญญาณไซน์ควอเดร

เจอร์หรือสัญญาณไซน์สองสัญญาณทีมีเฟสต่างกนั 90 องศา มีความ

จาํเป็นอย่างมากต่อระบบสือสารทีตอ้งใชส้ัญญาณควอเดรเจอร์ในการมอดู

เลต เช่น SSB QAM เป็นตน้ [1] 

การออกแบบวงจรกาํเนิดสัญญาณไซนโ์ดยใชอุ้ปกรณ์แอกทีฟสําเร็จรูป 

(Active building block: ABB) ไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก [2-5] เนือง

เมือใช ้ABB ในการออกแบบวงจรจะใช้อุปกรณ์พาสซีฟร่วมด้วยจาํนวน

นอ้ย โดยเฉพาะอย่างยิงอุปกรณ์ ABB ทีสามารถควมคุมการทาํงานแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ได้ (ใช้กระแสหรือแรงดันควบุคมการทาํงาน) มีความ

เ ห ม า ะ ส ม ที จ ะ นํ า ไ ป ใ ช้ ใ น ว ง จ ร ที ค ว บ คุ ม ก า ร ทํ า ง า น ด้ ว ย

ไมโครคอมพิวเตอร์หรือไมโครคอนโทรเลอร์ เมือเร็วๆ นีได้มีผูน้าํเสนอ

อุปกรณ์ ABB แบบใหม่ทีมีชือว่า differential difference current conveyor 

transconductance amplifier (DDCCTA) [6] โดยอุปกรณ์ DDCCTA 

เ ป็ น อุ ป ก ร ณ์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ที น่ า ส น ใจสํ า ห รั บ อ อ ก แ บ บ ว ง จ ร

อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่เนืองจากสามารถควบคุมค่าความนาํถ่ายโอน 

(Transconductance :gm) ดว้ยกระแส แต่การศึกษางานวิจัยทีผ่านมาพบว่า 

ส่วนมาก DDCCTA จ ะถูก นําไป ออ กแบ บว งจ รก รอง คว ามถีใน 

โหมดแรงดนัเท่านนั [6--9] 

จากเหตุผลทีได้กล่าวมาข้างต้นในบทความนีจึงมีว ัตถุประสงค์เพือ

นาํเสนอการออกแบบวงจรกาํเนิดสัญญาณไซน์ควอเดรเจอร์ในโหมด

แรงดนัโดยใช ้DDCCTA เป็นอุปกรณ์หลักจาํนวนหนึงตัว ต่อร่วมกบัตัว

เกบ็ประจุทีต่อลงกราวนด์อีกสองตัวและตัวต้านทานอิเล็กทรอนิกส์อีก

หนึงตวั โดยเงือนไขและความถีในการกาํเนิดสัญญาณสามารถควบคุมได้

ดว้ยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส ์

2. การออกแบบและวิเคราะห์วงจร 
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ในหวัขอ้นีจะกล่าวถึงการออกแบบวงจรกาํเนิดสัญญาณไซน์ควอเดร

เจอร์โดยเนน้ทีจะใชอุ้ปกรณ์ในวงจรให้น้อยทีสุด พร้อมทังจะแสดงการ

วิเคราะหคุ์ณสมบติัของวงจรทีออกแบบดว้ย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

2.1 คุณสมบัติของอุปกรณ์ DDCCTA 

DDCCTA เป็นอุปกรณ์แอกทีฟทีมีขวัใช้งานจาํนวน 7 ขัว ในจาํนวน 

7 ขวัของ DDCCTA สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสามกลุ่มคือ ขัวอินพุต 3 ขัว 

ขัวเอาต์พุต 3 ขัวและขัวกระแสควบคุม 1 ขัว โดยสัญลักษณ์และวงจร

สมมูลของ DDCCTA แสดงไดด้งัรูปที 1 (ก) และ (ข) ตามลาํดบั 
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รูปท ี1. DDCCTA (ก) สัญลกัษณ์ (ข) วงจรเทียบเคียง 

 

จากสัญลักษณ์ในรูปที 1 (ก) ขัวอินพุต Y1, Y2 และ Y3 จะมีความ

ตา้นทานสูงมาก ซึงเป็นขัวทีเหมาะสําหรับเอาไวรั้บอินพุตทีเป็นแรงดัน 

ส่วนทีขัว X จะเป็นผลต่างของแรงดัน VY1-VY2+VY3 ส่วนขัวกระแส

เอาตพุ์ตไดแ้กข่วั z และขัว o และขัวกระแสควบคุมได้แกข่ัว IB ซึงจะใช้

ควบคุมความนาํถ่ายโอน ทีขวั O ซึงสามารถดูไดใ้นวงจรสมมูลในรูปที 1 

(ข) ส่วนกระแสทีขวั Z จะเท่ากบักระแสทีไหลเขา้ทีขวั X โดยทิศทางของ 

IX จะมีทิศทางเดียวกนักบั IZ และกระแสทีขัว O จะเป็นการส่งผ่านความ

นาํถ่ายโอนมาจากแรงดันทีขัว Z ดังนันทีขัว Z จะมีแรงดันได้จะต้องนาํ

โหลดจากภายนอกมาต่อ ส่วนเครืองหมาย   จะเป็นตัวบอกทิศทางของ

กระแสทีขัว O โดยปกติจะมีทิศทางไหลออกจากขัว O ซึงจะแทนด้วย

เครืองหมายบวกหรือโดยทวัไปมกัจะไม่ใส่เครืองหมาย แต่ถ้ากระแสทีขัว 

O มีทิศทางไหลเขา้จะแทนดว้ยเครืองหมายลบ (มกัจะเขียนเครืองหมายลบ

ไวห้นา้ตวัอกัษร O เช่น –O) และในทางอุดมคติความตา้นทานทีขวั Z และ

ขวั X จะมีค่าเป็นอนนัต ์จากคุณสมบติัทีได้กล่าวมาข้างต้นสามารถแสดง

ดว้ยสมการในเชิงเมตริกซ์ไดด้งันี 
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ในกรณีที DDCCTA มีโครงสร้างทีเป็น CMOS ค่า gm สามารถแสดงได้

ดงันี 

 

 /m n OX Bg C W L I            (2) 

 

นอกจากนีแลว้เพือให ้DDCCTA มีความหลากหลายในการนาํไปใช้งาน 

บางครังขวั O สามารถทาํใหมี้หลายขวัไดโ้ดยการเพิมวงจรสะทอ้นกระแส

เขา้ไปเพือใหไ้ดข้วั O หลายขวั 

2.2 วงจรกําเนิดสัญญาณไซน์ทีนําเสนอ 

วงจรกาํเนิดสัญญาณไซน์ควอเดรเจอร์ทีนําเสนอประกอบไปด้วย 

DDCCTA จาํนวนหนึงวงจร ตวัเกบ็ประจุทีต่อลงกราวนด์สองตัวและตัว

ต้านทานอิเล็กทรอนิกส์ (RE) ทีสร้างจากมอสอีกหนึงตัว ซึงค่าความ

ตา้นทานสามารถแสดงไดด้งันี [10] 
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รูปท ี2. วงจรกาํเนิดสัญญาณทีนาํเสนอ 

 

จากวงจรจะพบว่าเมือวงจรเกดิการออสซิลเลตแรงดันเอาต์พุต VO1 และ 

VO2 จะเป็นสัญญาณไซนค์วอเดรเจอร์ เมือทาํการวิเคราะห์วงจรโดยอาศัย

สมการที (1) จะไดส้มการลกัษณะ (Characteristic equation) ดงันี 

 

 2
1 2 1 1 0E m E ms C C R sC g R g              (4) 
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จากสมการที (4) จะไดเ้งือนไขในการกาํเนิดสัญญาณ (Condition of 

oscillation: CO) และความถีในการกาํเนิดสัญญาณ (Frequency of 

oscillation: FO) ดงันี 

 

: 1m ECO g R             (5) 

และ 
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             (6) 

 

แทน gm ดงัสมการที (2) ลงในสมการที (5) และ (6) จะได ้
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จากสมการที (7) และ (8) พบว่าเงือนไขและความถีในการกาํเนิดสัญญาณ

สามารถปรับไดด้ว้ยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส ์ส่วนความต่างเฟสของสัญญาณ

เอาต์พุต VO1 และ VO2 ยืนยนัได้ด้วยฟังกช์ันส่งผ่านแรงดัน (Voltage 

transfer function) ดงัสมการที (9) 
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จากสมการที (9) พบว่าในสภาวะอยู่ตัวของสัญญาณไซนแ์รงดันเอาต์พุต 

VO1 และ VO2 จะมีเฟสต่างกนั 90 

 

3. ผลการทดสอบวงจรด้วยโปรแกรม PSPICE 

เพือเป็นการยืนยนัสมรรถนะของวงจรกาํเนิดสัญญาณทีนาํเสนอ ใน

หวัขอ้นีจะแสดงผลการจาํลองการทาํงานด้วยโปรแกรม PSPICE โดยจะ

ใชโ้ครงสร้างภายในของ DDCCTA เป็นมอสทรานซิสเตอร์ดังทีแสดงไว้

ในรูปที 3 ซึงพารามิเตอร์ของมอสจะใช้เทคโนโลยี TSMC 0.25m [11] 

ซึงขนาดความกว้างต่อความยาว (W/L) ของช่องนาํกระแสทีใช้ในการ

จาํลองการทาํงานแสดงดังตารางที 1 วงจรใช้แหล่งจ่ายแรงดัน 1.25V 

แรงดนัไบอสั VBB=-0.55V เมือตอ้งการออกแบบวงจรใหไ้ดค้วามถีในการ

ก าํ เ นิดสัญญาณ เท่ าก ับ  1 0 MHz จ ะได้ ค่ า อุ ป ก รณ์ ในว ง จ รดัง นี 

C1=C2=17.5pF, IB=73A ส่วนความกวา้งและยาวช่องนาํกระแสของมอส

ทีนํามาสร้างตัวต้านทานอิเล็ก ทรอนิกส์  (MR1 และ MR 2 )  เท่าก ับ 

W/L=3.8m/0.5m แรงดนัควบคุม VC=1.25V ผลการจาํลองในรูปที 4 

เป็นสัญญาณในสภาวะเริ มต้นซึงพบว่าสัญญาณจะเข้าสู่สภาวะอยู่ตัว 

(ขนาดแรงดนัเอาตพุ์ตคงที) หลงัจากเวลาผ่านไปประมาณ 8s ส่วนรูปที 

5 เป็นสัญญาณแรงดนั VO1 และ VO2 ในสภาวะอยู่ตัวซึงความต่างเฟสของ

สัญญาณทงัสองเท่ากบั 90 ตามทีได้วิเคราะห์ไวใ้นสมการที (8) รูปที 6 

เ ป็ น ส เ ป ก ต รั ม ข อ ง แ ร ง ดั น เ อ า ต์ พุ ต  VO1 และ VO2 

ซึงมีความผิดเพียนทางฮามอร์นิกส์รวม (Total harmonic distortion: THD) 

ประมาณ 0.643% และ 0.489% ตามลาํดับ ด้วยการกาํหนดค่าอุปกรณ์

ตามทีแสดงมาขา้งตน้ วงจรกาํเนิดสัญญาณทีนาํเสนอจะมีการดึงกาํลังงาน

ประมาณ 3.1mW 

 

ตารางที 1. ขนาดความกว้างต่อความยาว (W/L) ของช่อง

นาํกระแสในมอสทรานซิสเตอร์ 

มอสทรานซิสเตอร์ W (s) L (s) 

M1-M9 3 0.25 

M10-M13 1 0.25 

M14-M19 15 0.25 

M20-M26 5 0.25 

 

 
รูปท ี4. สัญญาณเอาตพุ์ตในสภาวะเริมตน้ 
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รูปท ี5. แรงดนัเอาตพุ์ตในสภาวะอยู่ตวั 

 

 
รูปท ี6. สเปกตรัมของสัญญาณในรูปที 5 

 

4. สรุป 

บทความนีนาํเสนอวงจรกาํเนิดสัญญาณไซน์ควอเดรเจอร์โหมด

แรงดนัโดยใช้ DDCCTA เป็นอุปกรณ์แอกทีฟ วงจรทีนาํเสนอประกอบ 

ไปด้วย DDCCTA จาํนวนหนึงตัว ตัวเกบ็ประจุทีต่อลงกราวนด์สองตัว

และตวัตา้นทานอิเล็กทรอนิกส์อีกหนึงตัว ค่าเงือนไขและความถีในการ

กาํเนิดสัญญาณสามารถคว บคุมด้วยวิ ธีทางอิ เล็กทรอนิกส์  อีกทัง

โครงสร้างวงจรไม่ซับซ้อน จึงมีความเหมาะสมทีจะนาํไปพฒันาเป็นวงจร

รวม (Integrated circuit) เพือนาํไปใชก้บัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา 

(Portable devices) ทีใช้แบตเตอรีเป็นแหล่งจ่ายและมีการควบคุมด้วย

ไมโครคอนโทรเลอร์หรือไมโครคอมพิวเตอร์ 
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บทคดัย่อ 
บทความนี%นาํเสนอเครื,องกาํเนิดแรงดันตกชั,วขณะชนิดสามเฟสโดย

ใช้หม้อแปลงลดแรงดัน โดยโครงสร้างการทาํงานจะอาศัยหลักการทาํงาน
ของหม้อแปลงลดแรงดันและสวิตช์ไตรแอกสําหรับการสร้างแรงดันตก
ชั,วขณะ โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื,อนําเครื, องกําเนิดแรงดันตก
ชั,วขณะชนิดสามเฟสไปทดสอบคุณภาพกาํลงัไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าทั%ง
แบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น เพื,อยืนยันถึงสมรรถนะการทํางานของ
ต้นแบบเครื, องกาํเนิดแรงดันตกชั,วขณะในบทความนี%ได้แสดงผลการ
ทดสอบจริง ซึ,งจากผลการทดสอบเครื, องต้นแบบที,นาํเสนอนั%นสามารถ
สร้างแรงดันตกชั,วขณะทั%งแบบสมดลุและไม่สมดุลได้อย่างมีเสถียรภาพ 

Abstract 
This paper presents a three-phase voltage sag generator using step-

down transformer. This voltage sag generator topology uses step-down 
transformer and TRIAC power switches for generated the voltage sag. 
The aim of this research is suitable to evaluate the susceptibility for 
testing linear and non-linear electrical equipment to voltage sag. The 
feasibility of the proposed topology is verified by the experimental 
results. These results are provided to good performance for both 
symmetrical and asymmetrical voltage sag generators.    

Keywords: voltage sag, voltage sag generator, step-down transformer, 
power quality. 

A. บทนํา 
ปัญหาทางดา้นคุณภาพกาํลงัไฟฟ้า (Power Quality) ที�เกี�ยวกบัการเกิด

แรงดนัตกชั�วขณะได้ถูกกล่าวถึงกนัมากขึ�น เนื�องจากปัญหาดังกล่าวได้
ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าที�มีการตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลง
คุณภาพกาํลงัไฟฟ้าส่งผลทาํให้เกิดการชาํรุดหรือเสียหายได้ เช่น ระบบ
ปรับความเร็วมอเตอร์, อุปกรณ์ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์, และ
ระบบควบคุมดว้ยพีแอลซี เป็นตน้ ตามมาตรฐาน IEEE การเกิดแรงดนัตก
ชั�วขณะในระบบไฟฟ้ากําลังจะพิจารณาได้จากขนาดของแรงดันตก
ชั�วขณะมีขนาดลดลง 10-90 เปอร์เซ็นต์ ของแรงดันปกติในช่วง 0.5-30 
เท่าของคาบเวลา [1]  

การสร้างเครื�องจาํลองการเกิดแรงดนัตกชั�วขณะนั�น มีวตัถุประสงค์
เพื�อใชใ้นการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที�กาํหนดไว้

และใช้ในงานวิจัยเกี�ยวกับปัญหาคุณภาพกาํลังไฟฟ้า โดยทั�วไปเครื� อง
กาํเนิดแรงดนัตกชั�วขณะสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ชนิด คือ 1) เครื�อง
กาํเนิดแรงดนัตกชั�วขณะแบบใชต้วัตา้นทานลดแรงดัน 2) เครื�องกาํเนิด
แรงดนัตกชั�วขณะแบบใช้หมอ้แปลงชนิดเปลี�ยนแทป 3) เครื� องกาํเนิด
แรงดนัตกชั�วขณะแบบใชค้อนเวอร์เตอร์กาํลงั และ 4) เครื�องกาํเนิดแรงดนั
ตกชั�วขณะแบบใชเ้ครื�องกาํเนิดไฟฟ้า [2]  

ปัจจุบนัมีงานวิจยัมากมายที�นาํเสนอการสร้างเครื�องกาํเนิดแรงดนัตก
ชั�วขณะ โดยใน [3] ได้นาํเสนอเครื�องกาํเนิดแรงดันตกชั�วขณะแบบใช้
เครื�องกาํเนิดไฟฟ้าชนิดซิงโครนสัขนาด 1 กิโลวตัต ์โดยระบบที�นาํเสนอ
จะอาศยัคอนเวอร์เตอร์กาํลังเพื�อควบคุมการจ่ายแรงดันให้กับขดลวด
แม่เหล็กของเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าชนิดซิงโครนัส เนื�องจากขดลวดแม่เหล็ก
ของเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าไดรั้บแรงดนัที�ไมค่งที�กจ็ะส่งผลทาํให้แรงดนัที�จ่าย
ออกมายงัขดลวดสเตเตอร์มีขนาดไม่คงที�ตามไปดว้ย โดยคอนเวอร์เตอร์-
กาํลงัจะถูกควบคุมการทาํงานดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์และสามารถสั�ง
การทาํงานได้อยา่งทนัทีทนัใด ซึ�งจากบทความที�นาํเสนอนี�สามารถสร้าง
การเกิดแรงดนัตกชั�วขณะไดเ้ฉพาะแบบสมดุลเท่านั�นและแรงดนัตกชั�ว-
ขณะที�เกิดจากเครื�องกาํเนิดไฟฟ้ายงัมีผลการตอบสนองในภาวะชั�วขณะที�
ช้า นอกจากนี� อุปกรณ์ที�จะนาํมาทดสอบกบัเครื�องกาํเนิดแรงดันตกชั�ว-
ขณะนั�นก็ตอ้งมีขนาดที�ไม่เกินขนาดพิกดัของเครื�องกาํเนิดไฟฟ้า ใน [4] 
นาํเสนอเครื�องกาํเนิดแรงดนัตกชั�วขณะโดยใชอิ้นเวอร์เตอร์สามเฟสแบบ
สี�สายที�มีการควบคุมการสวิตช์แบบสเปซเวกเตอร์ โดยวิธีการดังกล่าว
สามารถสร้างแรงดันตกชั�วขณะไดทุ้กชนิดแต่อย่างไรระบบดงักล่าวยงัมี
โครงสร้างที�ยุ่งยากและมีราคาสูง นอกจากนี� ระบบควบคุมการสวิตชข์อง
อินเวอร์เตอร์มีความซับซ้อนตอ้งอาศยัตวัประมวลผลที�มีสมรรถนะสูงใน
การคาํนวณ อีกทั�งคลื�นแรงดนัตกชั�วขณะที�ไดอ้อกมายงัมีค่าความผิดเพี�ยน
ฮาร์มอนิกของแรงดนัที�สูง 

งานวิจยันี� ไดน้าํเสนอเครื�องกาํเนิดแรงดนัตกชั�วขณะชนิดสามเฟสโดย
ใช้หมอ้แปลงลดแรงดัน โดยอาศยัอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์กาํลัง
และการควบคุมสําหรับการจําลองการเกิดแรงดันตกชั�วขณะ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื�อนําเครื� องกําเนิดแรงดันตกชั�วขณะชนิดสามเฟสไป
ทดสอบคุณภาพกาํลงัไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าทั�งแบบเชิงเส้นและไม่เชิง
เส้น ซึ� งในบทความนี� จะนําเสนอโครงสร้าง, หลกัการทาํงาน และได้
แสดงผลการทดสอบจริงเพื�อยืนยนัถึงความถูกตอ้งและแนวคิดในหลกัการ
ที�นาํเสนอ 
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C. โครงสร้างและหลักการทํางานของเครื�องกําเนิดแรงดันตก

ชั�วขณะชนิดสามเฟสโดยใช้หม้อแปลงลดแรงดัน 
 เครื�องกาํเนิดแรงดนัตกชั�วขณะชนิดสามเฟสที�นาํเสนอในบทความนี�

จะเป็นเครื�องกาํเนิดแรงดนัตกชั�วขณะที�อาศยัหมอ้แปลงลดแรงดนั โดยใน
รูปที� f ไดแ้สดงไดอะแกรมโครงสร้างเครื�องกาํเนิดแรงดนัตกชั�วขณะชนิด
สามเฟสโดยใชห้มอ้แปลงลดแรงดนัที�นาํเสนอ ซึ� งโครงสร้างจะประกอบ
ไปด้วย แหล่งจ่ายแรงดันสามเฟส, เครื�องกาํเนิดแรงดันตกชั�วขณะ, ตวั
ควบคุมไมโคลคอนโทรลเลอร์ และภาระโหลดที�ใช้ในการทดสอบ 
สาํหรับโครงสร้างภายในของเครื�องกาํเนิดแรงดนัตกชั�วขณะชนิดสามเฟส
โดยอาศยัหมอ้แปลงลดแรงดนัแบบเปลี�ยนแทปนั�นจะมีลกัษณะโครงสร้าง
คือทางดา้นขดลวดปฐมภูมิของหมอ้แปลงจะถูกต่อเขา้กบัแหล่งจ่ายแรงดนั
สามเฟสที�รับมาจากแหล่งจ่ายของการไฟฟ้าส่วนทางดา้นขดลวดทุติยภูมิ
จะถูกต่อเข้ากับสวิตช์ก ําลังไตร แอกที� ถูกควบคุมกา รทํางานด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื�อควบคุมการทาํงานของสวิตช์กาํลังสําหรับ
จาํลองการสร้างเครื�องกาํเนิดแรงดนัตกชั�วขณะเพื�อจ่ายใหก้บัภาระโหลด 

ภาระโหลด

เครื�องกาํเนิดแรงดันตกชั�วขณะ

แหล่งจ่าย
แรงดันสามเฟส

1AS

ไมโครคอนโทรลเลอร์

2AS

ABC
v

1BS

2BS

1CS

2CS

สัญญาณควบคุมสวิตช์

สัญญาณคาํสั�ง

,L ABC
v

 

รูปที� 1. ไดอะแกรมโครงสร้างเครื�องกาํเนิดแรงดนัตกชั�วขณะ              
ชนิดสามเฟสโดยใชห้มอ้แปลงลดแรงดนัที�นาํเสนอ 

หลกัการทาํงานเบื�องตน้ของเครื�องกาํเนิดแรงดนัตกชั�วขณะชนิดสาม
เฟสโดยใช้หม้อแปลงแบบลดแรงดันที�นําเสนอนี�  จะอาศัยแหล่งจ่าย
แรงดนัสามเฟสของระบบการไฟฟ้า  (380 โวลต ์50 เฮิรตซ์) เพื�อทาํหนา้ที�
จ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัให้กบัหมอ้แปลงลดแรงดนัชนิดเปลี�ยนแทป 
โดยการทาํงานของเครื�องกาํเนิดแรงดนัตกชั�วขณะจะเกิดขึ�นไดด้ว้ยการสั�ง
สญัญาณคาํสั�งใหก้บัไมโครคอนโทรลเลอร์เพื�อสร้างสัญญาณขบันาํสวิตช์
สําหรับสั�งการให้สวิตช์ไตรแอกทาํงาน โดยไมโครคอนโทรลเลอร์นั� น
จะตอ้งตรวจวดัแรงดนัของชุดแหล่งจ่ายแรงดนัสามเฟส 

ABCv  เพื�อใช้เป็น
สญัญาณอา้งอิงการสร้างสัญญาณคาํสั�งสาํหรับสร้างสัญญาณขบันาํสวิตช์
ใ น แต่ละ เ ฟ ส เ มื� อไมโ ครคอน โ ทรลเ ลอร์ สั� งกา ร ให้ส วิต ช์กํา ลัง 

1 1 1
, ,A B CS S S  ทํางาน (ภาวะปิดวงจร) ในขณะที�  

2 2 2
, ,A B CS S S  ไม่

ทาํงาน (ภาวะเปิดวงจร)  จะทาํให้หมอ้แปลงจ่ายแรงดนัในระดบัปกติ
ใหก้บัภาระโหลด และเมื�อตอ้งการให้เกิดแรงดนัตกชั�วขณะระบบควบคุม

จะทาํการสั�งใหส้วิตชก์าํลงั 
2 2 2

, ,A B CS S S  ทาํงาน ในขณะที�สวิตช์กาํลงั 

1 1 1
, ,A B CS S S ไม่ทาํงาน จึงทาํให้หมอ้แปลงถูกเปลี�ยนแทปมายงัแทปลด

แรงดนัส่งผลทําให้โหลดได้รับแรงดันที�ลดลงตามขนาดของอตัราส่วน
หมอ้แปลงลดแรงดนั 

จากรูปที� h แสดงผลการจาํลองหลกัการทาํงานของเครื� องกาํเนิด
แรงดันตกชั�วขณะโดยใช้หมอ้แปลงลดแรงดัน โดยในรูปที� h (ก) แสดง
คลื�นแรงดนัในเฟส A ที�จ่ายใหก้บัโหลด 

LAv  ซึ� งจะเห็นไดว้่าในช่วงเวลา 
0-0.04 และ 0.12-0.16 จะเป็นช่วงที�อยูใ่นภาวะแรงดนัปกติ (1 เปอร์ยนิูต) 
โดยในช่วงที� เกิดแรงดันตกชั�วขณะนั� นจะกําหนดให้แรงดันลดลงไป
เท่ากบั jk% ของแรงดนัปกติ (0.5 เปอร์ยนิูต) ในช่วง 4 คาบเวลา ตั�งแต่
เวลา 0.04-0.12 วินาที และในรูปที� 2 (ข) แสดงผลการจาํลองของคลื�น
สญัญาณขบันาํสวิตช ์

1 2
,SA SAv v  ที�ใชส้ั�งการให้สวิตชไ์ตรแอกทาํงาน ซึ�ง

ในภาวะแรงดนัปกติ สามารถทาํได้โดยกาํหนดให้สัญญาณคาํสั�งสั�งให้
สัญญาณขับนําสวิตช์ 

1SAv เพื�อควบคุมให้สวิตช์ไตรแอก 
1AS ทํางาน    

ทาํให้แรงดนัที�จ่ายให้กบัโหลดจะมีขนาดเท่ากบัแรงดันทางด้านขดลวด
ทุติยภูมิของหมอ้แปลง และถา้ตอ้งการให้เกิดภาวะแรงดนัตกชั�วขณะก็
สามารถทาํได้โดยกาํหนดสัญญาณคาํสั�งไปสั�งให้สัญญาณขบันําสวิตช ์

2SAv  เพื�อควบคุมให้สวิตช์ไตรแอก
2AS ทาํงานแทนทาํให้แรงดนัที�จ่าย

ใหก้บัโหลดมีขนาดลดลงตามขนาดแรงดนัของแทปหมอ้แปลงลดแรงดนั  
โดยจะสังเกตเห็นไดว้า่เมื�อไม่มีคาํสั�งที�สั�งให้สร้างแรงดนัตกชั�วขณะ

สญัญาณขบันาํสวิตช ์
1SAv  จะทาํงานอยู่เสมอ และถา้มีสัญญาณคาํสั�งให้มี

การเกิดแรงดนัตกชั�วขณะสญัญาณขบันาํสวิตช์ 
2SAv  ก็จะทาํงานแทน ซึ�ง

สญัญาณขบันาํสวิตชท์ั�งสองจะทาํงานตรงขา้มกนัอยูเ่สมอ และถา้ตอ้งการ
ให้ในเฟส B  และ C  เกิดแรงดันตกชั�วขณะก็จะมีหลักการทาํงาน
เช่นเดียวกนั 

 

รูปที� 2. ผลการจาํลองการสร้างแรงดนัตกชั�วขณะโดยใชห้มอ้แปลง 
ลดแรงดนั (ก) คลื�นแรงดนัเฟส A  ที�จ่ายใหก้บัโหลด 

LAv  
และ (ข) คลื�นสญัญาณขบันาํสวิตช ์

1 2
,SA SAv v  

M. เครื�องต้นแบบเครื�องกําเนิดแรงดันตกชั�วขณะที�นําเสนอ 
ในหัวขอ้นี� ได้แสดงถึงการออกแบบและสร้างเครื� องต้นแบบเครื�อง

กาํเนิดแรงดนัตกชั�วขณะชนิดสามเฟสโดยใชห้มอ้แปลงลดแรงดนั โดยได้
แสดงรายละเอียดของวงจรภาคกาํลงั, วงจรภาคควบคุม, วงจรขบันาํสวิตช์ 
และลาํดับขั�นการทาํงานของโปรแกรมที�ใช้ในไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ดงัตอ่ไปนี�  

LA
v (pu) 

1SA
v  

2SAv  

(ก) 

(ข) 
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3.1 วงจรภาคกาํลัง 
ในส่วนวงจรภาคกาํลงัของเครื�องตน้แบบเครื�องกาํเนิดแรงดนัตกชั�ว-

ขณะที�ไดน้าํเสนอนี�  ไดใ้ชห้มอ้แปลงสามเฟสที�มีอตัราส่วนของหมอ้แปลง
ขนาด 220 โวลต:์90 โวลต ์โดยทางดา้นขดลวดทุติยภูมิของหมอ้แปลงใน
แต่ละเฟสจะมีแทปแรงดันของหม้อแปลงจํานวนสองแทปที� มีขนาด
แรงดนัดา้นออกเท่ากบั 45 โวลต ์เท่ากนัทั�งสองแทป ส่วนสวิตชก์าํลงัไตร-
แอกไดเ้ลือกใชเ้บอร์ BTA12-600B โดยโครงสร้างการต่อวงจรภาคกาํลงันี�
สามารถแสดงไดจ้ากรูปที� f 

3.2 วงจรภาคควบคุม 
 จากรูปที� 3 ไดแ้สดงบล็อกไดอะแกรมวงจรภาคควบคุมโดยเริ�มจาก

การตรวจวดัแรงดันที�แหล่งจ่ายแรงดันสามเฟสเขา้มายงัวงจรตรวจจับ
จุ ด ตัด ผ่ า น ศู น ย์ เ พื� อ ใ ช้ เ ป็ น สั ญ ญ า ณ อ้ า ง อิ ง  

,signal ABCv ใ ห้ กั บ

ไมโครคอนโทรลเลอร์สาํหรับการสร้างสัญญาณขบันาํสวิตช์ในแต่ละเฟส 
ซึ�งในงานวิจยันี� ไดเ้ลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino DUE ที�ใช้
ระบบประมวลผล AT91SAM3X8E โดยไมโครคอนโทรลเลอร์จะเรียกใช้
บริการอินเตอร์รัพท์จากพอร์ตอินพุตที�ไดรั้บสัญญาณจากวงจรตรวจจบั
จุดตดัผ่านศูนยเ์ขา้มา ซึ� งถ้าหากเกิดการเปลี�ยนแปลงของค่าดิจิตอลใน
พอร์ตอินพุต ไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะทําการสร้างสัญญาณพลัส์ออก
พอร์ตเอาตพ์ุตทั�งสามเฟส หลงัจากนั�นจึงนาํสัญญาณขบันาํสวิตช์ที�ไดจ้าก
ตวัไมโครคอนโทรลเลอร์มาผ่านวงจรขบันาํสวิตช์เพื�อควบคุมการทาํงาน
ของสวิตชไ์ตรแอก 

ABCv
signalA

v

signalB
v

signalC
v

 

รูปที� 3. ไดอะแกรมวงจรภาคควบคุม 

3.3 การออกแบบโปรแกรมการทํางาน 
จา ก รู ป ที�  4  แ สด ง แผ น ผัง ลํา ดับ ขั� น ขอ ง โ ป ร แ ก ร มสํ า ห รั บ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ของเครื�องกาํเนิดแรงดนัตกชั�วขณะที�นาํเสนอ โดย
เ ริ� มต้นจากที�โปรแกรมเริ� มทํางานเพื� อทําการตั� งค่าพอร์ตต่างของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์หลงัจากนั�นจึงเรียกใชค้าํสั�งอินเตอร์รัพท ์ซึ� งจะเป็น
คาํสั�งที� รับสัญญาณมาจากวงจรตรวจจับจุดตดัผ่านศูนย ์ซึ� งกําหนดให้
สัญญาณเกิดการเปลี�ยนแปลงลอจิกจาก ‘1’ (High) ไปลอกจิก ‘0’ (Low) 
หรือจากลอจิก ‘0’ ไปเป็นลอจิก ‘1’ ก็จะส่งผลทาํให้สามารถสร้าง
สัญญาณขบันาํสวิตช์ที�จุดๆ นั�นอยา่งทนัทีทนัใด และหากตอ้งการให้เกิด
แรงดนัตกชั�วขณะจากผูใ้ชจ้ะตอ้งมีการสั�งการโดยตอ้งป้อนค่าช่วงเวลาที�
ตอ้งการให้เกิดแรงดนัตกชั�วขณะกบัตวัโปรแกรม เมื�อโปรแกรมรับทราบ
ไดว้า่มีการติดต่อกบัผูใ้ชก็้จะทาํการยบัย ั�งการสร้างสัญญาณขบันาํสวิตช์ที�
สั�งการสวิตช์ไตรแอกในภาวะแรงดันปกติ แต่จะสร้างสัญญาณขบันํา
สวิตช์ที�ควบคุมสวิตช์ไตรแอกที�ทําให้เกิดแรงดันตกชั�วขณะแทน ซึ� ง
ในทางกลบักนัหากไม่มีการติดต่อกบัผูใ้ชห้รือเมื�อพ้นระยะเวลาการเกิด
แรงดนัตกชั�วขณะที�ผูใ้ชก้าํหนดไวแ้ลว้ สญัญาณขบันาํสวิตช์ที�ควบคุมการ

ทํางานของสวิตช์ไตรแอกในภาวะแรงดันปกติก็จะกลับมาถูกสร้าง
ตามปกติอีกครั�ง และสัญญาณขบันาํสวิตชส์ําหรับสร้างแรงดนัตกชั�วขณะ
ก็จะถูกหยดุไว ้จนกว่าจะมีการติดตอ่กบัผูใ้ชใ้นครั� งต่อไป 

 

รูปที� 4. ลาํดบัขั�นการทาํงานของโปรแกรม 

4. ผลการทดสอบ 
เพื�อยนืยนัถึงหลกัการและเครื�องตน้แบบที�นาํเสนอไดท้าํการทดสอบ

จริง โดยไดรู้ปที� 5 แสดงเครื�องตน้แบบเครื�องกาํเนิดแรงดนัตกชั�วโดยใช้
หมอ้แปลงลดแรงดนัที�นาํเสนอ  

 
รูปที� 5. เครื�องตน้แบบเครื�องกาํเนิดแรงดนัตกชั�วขณะที�นาํเสนอ 

ในรูปที� 6 แสดงตวัอย่างการสร้างสัญญาณขบันาํสวิตช์ของเฟส A

โดยจะเห็นได้ว่าในภาวะแรงดันปกติไมโครคอนโทรลเลอร์จะสร้าง
สัญญาณแรงดัน 

1SAv  ให้ทํางาน และเมื�อต้องการให้เกิดแรงดันตก-
ชั�วขณะจะตอ้งสั�งสัญญาณควบคุมการเกิดแรงดันตกชั�วขณะ SAGv  ผ่าน
ตวัไมโครคอนโทรลเลอร์เพื�อสั�งให้สัญญาณแรงดนั

2SAv ทาํงานแทน จึง
สามารถสร้างแรงดนัตกชั�วขณะที�ช่วงเวลาการตกไดต้ามตอ้งการ 

 

รูปที� 6. ผลการทอสอบคลื�นสญัญาณขบันาํสวิตช,์ สญัญาณควบคุม และ
แรงดนัที�จ่ายใหก้บัโหลด 

1SA
v  

2SAv  

SAG
v  

LA
v  
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(ก)  ในช่วงเวลา 10 คาบ (ข) ในช่วงเวลา 25 คาบ 
รูปที� 7. ผลการทดสอบคลื�นแรงดนัตกชั�วขณะแบบหนึ�งเฟส ที� 50% 

    

(ก) ในช่วงเวลา 10 คาบ (ข) ในช่วงเวลา 25 คาบ 
รูปที� 8. ผลการทดสอบคลื�นแรงดนัตกชั�วขณะแบบสามเฟส ที� 50% 

จากรูปที� 7 แสดงผลการทดสอบของคลื�นแรงดนัสัญญาณควบคุมการ
เกิดแรงดนัตกชั�วขณะ SAGv  และแรงดนัตกชั�วขณะแบบหนึ�งเฟส LAv  ที� 
50% ของแรงดนัปกติกรณีโหลดเชิงเส้น โดยในรูปที� 7 (ก) แสดงการเกิด
แรงดนัตกชั�วขณะในช่วงเวลา 10 คาบและในรูปที� 7 (ข) แสดงการเกิด
แรงดนัตกชั�วขณะในช่วงเวลา 25 คาบ โดยจะเห็นไดว้่าเมื�อสั�งสัญญาณ
ควบคุมการเกิดแรงดนัตกชั�วขณะในช่วงคาบเวลาดงักล่าว จะส่งผลทาํให้
เกิดแรงดนัตกชั�วขณะเพียงหนึ�งเฟส (เฟส A ) ในลกัษณะทนัทีทนัใดตาม
คาํสั�งสัญญาณควบคุมที�รับมาจากไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่วนในเฟสที�
เหลือยงัคงมีแรงดนัปกติเช่นเดิม และในช่วงที�แรงดันกลบัเขา้สู่ภาวะปกติ
ก็สามารถทาํได้อย่างทนัทีทนัใดโดยไม่เกิดการหน่วงเวลาหรือมีผลการ
ตอบสนองที�ชา้ 

จากรูปที� 8 แสดงผลการทดสอบของคลื�นแรงดนัสัญญาณควบคุมการ
เกิดแรงดนัตกชั�วขณะ 

SAGv  และแรงดนัตกชั�วขณะแบบสามเฟส 
,L ABCv  

ที� 50% ของแรงดันปกติกรณีโหลดเชิงเส้น โดยในรูปที� 8 (ก) แสดงการ
เกิดแรงดนัตกชั�วขณะในช่วงเวลา 10 คาบและในรูปที� 8 (ข) แสดงการเกิด
แรงดนัตกชั�วขณะในช่วงเวลา 25 คาบ โดยจะเห็นไดว้่าเมื�อสั�งสัญญาณ
ควบคุมการเกิดแรงดนัตกชั�วขณะในช่วงคาบเวลาดงักล่าว จะส่งผลทาํให้
เกิดแรงดันตกชั�วขณะพร้อมกนัทั� งสามเฟสในลกัษณะทันทีทันใดตาม
คาํสั�งสัญญาณควบคุมที�รับมาจากไมโครคอนโทรลเลอร์เช่นเดียวกนักบั
การเกิดแรงดนัตกชั�วขณะแบบหนึ�งเฟส  

 สุดทา้ยไดน้าํเครื�องตน้แบบเครื�องกาํเนิดแรงดนัตกชั�วขณะที�นาํเสนอ
นี�ไปทดสอบกบัโหลดในลกัษณะที�ไม่เป็นเชิงเส้น โดยในรูปที� 9 แสดงผล
การทดสอบของคลื�นแรงดนัสัญญาณควบคุมการเกิดแรงดันตกชั�วขณะ 

SAGv  คลื�นแรงดนัตกชั�วขณะ LAv  และคลื�นกระแส LAi  ที� 50% ในช่วง
เวลา 10 คาบ กรณีไขโหลดไม่เชิงเสน้ ซึ� งจะเห็นไดว้่าเครื�องกาํเนิดแรงดนั
ตกชั�วขณะสามารถทาํงานได้อย่างมีเสถียรภาพโดยมีแรงดันที�ตกลงไป
อยา่งทนัทีทนัใดตามสัญญาณควบคุมการเกิดแรงดนัตกชั�วขณะ  

 
รูปที� 9. ผลการทดสอบคลื�นแรงดนัตกชั�วขณะและคลื�นกระแส ที� 50% 

ในช่วงเวลา 10 คาบ กรณีโหลดไม่เชิงเส้น 

V. สรุป 
บทความนี� ได้นาํเสนอเครื�องกาํเนิดแรงดันตกชั�วขณะชนิดสามเฟส

โดยใชห้มอ้แปลงลดแรงดนั ซึ� งมีขอ้โดดเด่นในเรื�องของโครงสร้างและ
หลกัการทาํงานที�ง่ายไม่ซับซ้อน โดยสามารถสร้างแรงดนัตกชั�วขณะทั�ง
แบบหนึ� งเฟสและสามเฟสได้อย่างมีเสถียรภาพอีกทั�งยงัสามารถนําไป
ทดสอบคุณภาพกาํลงัไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าทั�งแบบเชิงเส้นและไม่เชิง
เส้นได ้แต่อย่างไรก็ตามการสร้างแรงดนัตกชั�วขณะที�นาํเสนอนี�สามารถ
สร้างไดเ้พียงที�จุดตดัศูนยข์องแรงดนัเท่านั�น จึงมีขอ้จาํกดัในเรื�องของการ
สร้างแรงดนัตกชั�วขณะที�มีการเลื�อนเฟสเขา้มาเกี�ยวขอ้ง นอกจากนี� เพื�อให้
ได้ขนาดของแรงดันตกชั�วขณะที� มีความหลากหลายควรเลือกใช้หม้อ
แปลงที�มีแทปจาํนวนมากขึ�น 

W. กติติกรรมประกาศ 
งานวิจยันี� ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
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อุปกรณ์แสดงผลสถานการณ์ชาร์จก าลงัไฟฟ้าของรถไฟฟ้าในสถานีจ่ายไฟ 

Monitoring State of Charge Device in the Electric Vehicle Charging Station 
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บทคดัย่อ 

     งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างชุดจ าลองแสดงค่าบ่งช้ีสถานการณ์
ชาร์จก าลังไฟฟ้า (State of Charge, SOC) ของแบตเตอร่ี ลิเทียม ไอออน 
ซ่ึงเป็นท่ีนิยมในการน ามาเป็นแหล่งพลงังานหลงัของรถไฟฟ้า แบตเตอร่ีท่ี
ใช้ในการทดลองแรงดัน 7.4 V 1.5 Ah 11.1 kW มาทดแทนแบตเตอร่ี
รถไฟฟ้า Toyota iQ EV ท่ีมีขนาดแรงดนั 227 V 12 kW/h เพราะแบตเตอร่ี
รถไฟฟ้า  มีราคาแพง โดยท าการออกแบบวงจรแสดงผลสถานการณ์ชาร์จ
ก าลังไฟฟ้าของรถไฟฟ้าเพ่ือบอก SOC ของรถไฟฟ้าโดยวิธีพิเคราะห์
กระแส (Ah method) และประมวลผลหาค่าเวลาการชาร์จของรถไฟฟ้าท่ี
เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการป้องกนัการชาร์จไฟเกินความจ าเป็น (Over 
charging) 

Abstract 
This paper proposes the state of charge (SOC) monitor of lithium-

Ion battery which is popular used to be a main energy source of electric 
vehicle (EV). In this paper, the lithium-ion battery is set to 7.4 V, 15 Ah, 
and 11.1 kW, which instead of Toyota iQ EV battery (227 V, 12 kW/h) 
because of its expensive cost. The proposed state of charge monitor can 
show SOC percentage and open circuit voltage – state of charge curve 
(OCV-SOC Curve) by current integral method (Ah method) to find 
optimal charging EV time for overcharging protection.      

Keywords: state of charge, electric vehicle, optimal charging EV time, 
overcharging protection 

1. บทน า 

       รถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า( Electric Vehicles, EV)  เป็นรถยนตท่ี์ใช้
พลงังานไฟฟ้า ขบัเคล่ือนดว้ยพลงัจากมอเตอร์ไฟฟ้า (electric motor) 
รถยนตไ์ฟฟ้าไม่มีการเผาไหม ้ ไม่มีมลพิษในอากาศ โดยการขบัเคล่ือน
รถไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้า เปล่ียนพลงังานไฟฟ้าให้เป็นพลงังานกล และถูก
ส่งไปยงัลอ้ผา่นเพลาเพ่ือขบัเคล่ือนยานพาหนะ  ระบบการชาร์จ เปล่ียน
กระแสไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นกระแสตรง เพ่ือป้อนให้กบัแบตเตอร่ีในการ
เก็บพลงังาน หลงัจากไดใ้ชไ้ปจนหมด รถไฟฟ้าบางประเภทมีเคร่ืองประจุ
แบตเตอร่ีอยูบ่นตวัรถ ขณะท่ีรถไฟฟ้าบางประเภทใชเ้คร่ืองชาร์จติดตั้ง
ภายนอกและท าการชาร์จในบริเวณท่ีจดัไว ้ กระแสไฟฟ้าจะถูกส่งผา่นไป

ยงัรถโดยผ่านเคร่ืองชาร์จ       Kong-Soon Ng [1] ทดลองการชาร์จประจุ
และการคายประจุของแบตเตอร่ีชนิดตะกัว่กรดวา่มีความสมัพนัธ์กนัโดย
การใชค้่าบ่งช้ีสถานการ ชาร์จก าลงัไฟฟ้า (State of Charge, SOC) และการ
วดัแรงดนัแบบเปิด(Open Circuit Voltage, OCV)  Martin Coleman [2] ใช ้
SOC เป็นตวับ่งช้ีแสดงค่าความจุของแบตเตอร่ีชนิดลิเทียม ไอออน และ
เป็นตวัควบคุมการชาร์จแบตเตอร่ีโดยการก าหนดสมการจากค่าการ
เปล่ียนแปลงทางไฟฟ้า Jonghoon Kim [3] ใช ้SOC ในการคาดการณ์การ
เส่ือมสภาพของแบตเตอร่ี ลิเทียม ไอออน น ามาวิเคราะห์ทางสถิติ  
Hongwen He [4] ใช ้ SOC ในการประเมินประสิทธิภาพของแบตเตอร่ี
ลิเทียม ไอออน ท่ีใชใ้นรถไฟฟ้า เปรียบเทียบกบัการวดัแบบธรรมดาซ่ึง
จากการทดลองเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนอยูท่ี่ 1.06%  Jie Xu [5] แสดง
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆของแบตเตอร่ีลิเทียมไอออน และมีค่าความผิดพลาด
นอ้ยกวา่ 5% แต่งานวิจยัท่ีกล่าวขา้งตน้ [1-5] ยงัขาดอุปกรณ์บ่งช้ี
สถานการณ์ชาร์จ ท่ีจะน ามาแสดงผลค่า SOC และ ไม่ไดก้ล่าวถึง การ
ป้องกนัการชาร์จไฟเกินความจ าเป็น  

จากเหตุผลขา้งตน้ งานวิจยัน้ี จึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาอุปกรณ์
บ่งช้ีสถานการณ์ชาร์จ และประมวลผลหาค่าเวลาการชาร์จของรถไฟฟ้าท่ี
เหมาะสม เพื่อป้องกนัการชาร์จไฟเกินความจ าเป็นและลดการใชพ้ลงังาน
จากการชาร์จท่ีไม่จ าเป็น อุปกรณ์บ่งช้ีสถานการณ์ชาร์จสามารถจ าลองการ
ชาร์จของรถไฟฟ้าและค านวณเวลาชาร์จท่ีเหมาะสม การทดสอบการ
ท างานของอุปกรณ์บ่งช้ีสถานการณ์ชาร์จ ยนืยนัประสิทธิภาพ ดว้ยการ
ทดสอบวดัแรงดนัแบตเตอร์ร่ี และกระแสไฟฟ้าขณะชาร์จ 

2. ทฤษฏี 
2.1 สถานการณ์ชาร์จ (SOC) 
      วงจรสมมูลแบบจ าลอง RC ของแบตเตอร่ี ลิเทียม ไอออน สามารถ
แสดงได้ดังรูปท่ี 1 ประกอบด้วย ตัวเก็บความจุไฟฟ้า (C) และความ
ตา้นทาน (R) โดย วงจรชาร์จแปลงแรงดนักระแสตรง (battery, VB) และ
จ่ายกระแสไฟฟ้าตรง (IDC) เขา้ชาร์จแบตเตอร่ี   

 
รูปท่ี 1 วงจรสมมูลแบบจ าลอง RC ของแบตเตอร่ี [6] 
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สมการการค านวณ SOC ของแบตเตอร่ีลิเทียม ไอออนโดยวิธีพิเคราะห์
กระแส (Ah method) สามารถแสดงไดด้งัน้ี [7] 
 

    
max

( ) ( )
3600

DCi

i i

i

I t
SOC t t SOC t

Q

´ D
+ D = +

´
              (1) 

 

( )iSOC t คือ ตวับ่งช้ีสถานการณ์ชาร์จของรถไฟฟ้าคนัท่ี i ท่ีเวลา t 
                      (อยูร่ะหว่าง 0 – 1 หรือ 0 – 100 %) 

DCiI        คือ กระแสไฟฟ้าชาร์จกระแสตรง (A) ของรถไฟฟ้าคนัที่ i 
tD      คือ  เวลาชาร์จ (sec) 

maxiQ    คือ ความจุประจุสูงสุดของแบตเตอร์ร่ี รถไฟฟ้าคนัที่ i (Ah) 
 

นอกจากน้ี เราสามารถค านวณหาประสิทธิภาพของบอร์ด SOC และ
วงจรชาร์จไฟฟ้าจากสมการดงัน้ี [7] 
 

                                   DCi Bi

ACi AC

I V

I V
a

´
=

´
                          (2) 

 

ACiI       คือ ไฟฟ้ากระแสสลบัชาร์จ (A) ของรถไฟฟ้าคนัที่ i 

BiV      คือ  แรงดนัแบตเตอร์ร่ี (V) 

ACV      คือ แรงดนักระแสสลบัชาร์จ แบตเตอร์ร่ี (V)  
 

 
รูปท่ี 2 กราฟความสมัพนัธ์ OCV-SOC ของแบตเตอร่ีขนาด 3.4 V [8] 

 
จากรูปท่ี 2 สามารถแบ่งช่วงชาร์จได ้3 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงเร่ิมชาร์จ ช่วงคงท่ี 
และช่วงอ่ิมตวั โดยแบ่งตามแรงดนัแบตเตอร่ีขณะชาร์จ 
 

2.2 ออกแบบวงจรบอกสถานการณ์ชาร์จแบตเตอร่ี 

     การเช่ือมต่อวงจรบนบอร์ด ARDUINO UNO เพ่ือแสดงผลทาง 7 
segment โดยท าการวดัแรงดนัโดยใช ้pin A0 และ pin GND ฝ่ัง ANALOG 
IN ตามรูปท่ี 3 เป็นวงจรของแบบจ าลองอุปกรณ์บ่งช้ีสถานการชาร์จของ
แบตเตอร่ีลิเทียมไอออนขนาด 7.4 V โดยต่อสายออกจาก pin 2 ถึง pin 12 
ฝ่ัง DIGITAL ผา่นตวัตา้นทาน 220 Ω เขา้ 7 segment  ขา a ถึง g  

 

 ตารางท่ี 1 การเช่ือมต่อวงจรบนบอร์ด ARDUINO UNO 

ARDUINO 
Pin  

ขา 7segment ทรานซิสเตอร์ตวัท่ี 
1 2 

GND - E E 
2 a  

 
 
- 
 
 
 

 
 
 

- 

3 b 
4 c 
5 d 
6 e 
7 f 
8 g 
11 - B - 
12 - - B 
- GND C C 

 

 
รูปท่ี 3 วงจรแบบจ าลองอุปกรณ์บ่งช้ีสถานการณ์ชาร์จของแบตเตอร่ี

ลิเทียมไอออนขนาด 7.4 V 
 

 
รูปท่ี 4 วงจรแบบจ าลองอุปกรณ์บ่งช้ีสถานการณ์ชาร์จของแบตเตอร่ี 

Toyota iQ EV ขนาด 227 V 
 

รูปท่ี 4 เป็นการวดัแรงดนัจากแบตเตอร่ีรถยนตไ์ฟฟ้า ซ่ึงแบตเตอร่ีมี
แรงดนัท่ีสูงมาก ถา้ใชบ้อร์ดมาวดัโดยตรงจะท าให้บอร์ดเสียหายไดจึ้ง
จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีวงจรลดแรงดนัเพ่ือลดแรงดนัให้มีความเหมาะสมกบั
บอร์ด 
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3. การทดลอง 
3.1 แบตเตอร่ี ลเิทยีมไอออน 
       วงจรชาร์จประจุรับแรงดันจากแหล่งก าเนิด 220 VAC อุปกรณ์บ่งช้ี 
SOC ประกอบด้วย บอร์ด ARDUINO UNO และ 7 segment ส าห รับ
แสดงผล ค่า SOC ของแบตเตอร่ีลิเทียมไอออน 

ตารางท่ี 2 คุณสมบติัของแบตเตอร่ีท่ีใชท้ดลองท่ี 25 0C 

ตวัแปร ค่าคงท่ี 

ความจุประจุสูงสุด  1.5 Ah 

แรงดนัแบตเตอร์ร่ีสูงสุด 7.4 V 

พลงังาน 11.1 Wh 

จ านวนคร้ังในการชาร์จ (life cycle) 400  

 

3.2 ผลการทดลองของอุปกรณ์บงช้ี SOC 

 
รูปท่ี 5 อุปกรณ์บ่งช้ีสถานการณ์ชาร์จ SOC (%) 

 
จากรูปท่ี 5 อุปกรณ์บ่งช้ีแสดงค่า SOC (%) โดยบอร์ด ARDUINO วดั

ค่ากระแสชาร์จ แบตเตอร่ีลิเทียมไอออนและน ามาประมวลผล ค  านวณ 
และแสดง ค่ า SOC (%) บน 7 segment เป็น  70  %   80 % และ 90% 
ตามล าดบั 

ตารางท่ี 3 ผลการวดัค่า แรงดัน กระแสชาร์จ ผลการค านวณ SOC 
และประสิทธิภาพของบอร์ดชาร์จ 

OCV 
(V) 

IDC    
(A) 

Time 
(sec) 

SOC 
(%) 

IAC    
(A) 

ประสิทธิภาพ
α 

0 1.5 0 0 0.123 0.0 

6.986 1.374 60 1 0.125 0.169 

7.214 1.362 120 4 0.031 0.170 

7.367 1.392 180 9 0.032 0.717 

7.473 1.309 240 15 0.033 0.662 

7.521 1.278 300 22 0.034 0.631 

7.533 1.253 360 30 0.034 0.601 

7.551 1.284 420 40 0.033 0.618 

7.571 1.234 480 51 0.034 0.614 

7.595 1.257 540 64 0.034 0.608 

7.621 1.228 600 77 0.034 0.596 

7.647 1.265 660 93 0.034 0.616 

7.663 1.192 720 100 0.034 0.582 

 

     จากตารางท่ี 2 แสดง ผลการวดัค่า แรงดนั กระแสชาร์จ  และ ผลการ
ค านวณ SOC และประสิทธิภาพของบอร์ดชาร์จ จะเห็นว่า OCV จะมี
ระดบัแรงดนัระหว่าง 0 ถึง 7.663V กระแสตรงขณะชาร์จมีขนาด1.192 ถึง 
1.5 A ประสิทธิภาพของบอร์ดสูงสุดอยูท่ี่ 0.717  ประสิทธิภาพของบอร์ด
ต ่ า สุ ดอยู่ ท่ี  0 เพ ราะขณ ะ เร่ิมช าร์จ  แรงดัน แบต เตอ ร์ ร่ี เท่ ากับ  0 
ประสิทธิภาพของบอร์ดเฉล่ียอยู่ท่ี 0.50 ซ่ึงสามารถน าผลวิจยัมาพฒันา
วงจรบอร์ดชาร์จเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของบอร์ดต่อไป 

 
รูปท่ี 6 กราฟแสดงความสมัพนัธ์ ระหว่าง SOC กบั OCV 

จากรูปท่ี 6 กราฟแสดงความสมัพนัธ์ ระหวา่ง SOC กบั OCV แสดง
วา่ SOC (%) แปรผนัตรง กบั OCV หรือ แรงดนัเปิดแบตเตอร่ี อยา่งไรก็
ตาม ค่าท่ีไดจ้ากการวดัแรงดนั ขณะแบตเตอร่ีใหม่ประจุเตม็ (8.36 V) จะมี
ค่ามากกวา่แรงดนัคุณสมบติัแบตเตอร์ร่ีสูงสุด (7.4 V) เพราะ ปกติผูผ้ลิต
จะผลิตเกินกวา่ค่าท่ีคุณสมบติัท่ีก าหนด เม่ือจ านวนคร้ังชาร์จเพ่ิมข้ึน 
แรงดนัขณะชาร์จประจุเตม็ จะลดลงตามอายกุารใชง้าน 

 
รูปท่ี 7 กราฟแสดงความสมัพนัธ์ ระหว่าง กระแสชาร์จ กบั เวลา 

จากรูปท่ี 7 กราฟแสดงความสมัพนัธ์ ระหวา่ง กระแสชาร์จ กบั เวลา 
แสดงวา่ กระแสชาร์จกระแสตรง แปรผกผนักบั เวลาการชาร์จ คือ จ่าย
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กระแสชาร์จ เร่ิมตน้ 1.5 A ตามพิกดัคุณสมบติัของแบตเตอร์ร่ีความจุประจุ
สูงสุด (1.5 Ah) จากนั้น ขนาดกระแสชาร์จจะลดลง จนถึงเวลา 720 วินาที 
(12 นาที) ขนาดกระแสชาร์จจะเร่ิมตกและตกอยา่งรวดเร็วท่ี 3000 วินาที 
(50 นาที) แต่อยา่งไรก็ตาม กระแสจะตกไม่ถึงศูนย ์(0.1 A) ภายหลงั SOC 
100 % ท่ี 12 นาที ท าให้เกิดการชาร์จไฟเกินความจ าเป็น เม่ือใชเ้วลาเกิน 
12 นาที พลงังานจะสูญเสียไปกบัวงจรการชาร์จและอุปกรณ์บงช้ี ดงันั้น
ควรมีอุปกรณ์ตดัวงจรระบบชาร์จตามเวลาการชาร์จท่ีเหมาะสมแบบ
อตัโนมติั เพ่ือการป้องกนัการชาร์จไฟเกินความจ าเป็น จากการทดลอง ท า
การวดัค่ากระแสและแรงดนัชาร์จซ ้า 5 คร้ัง พบวา่ค่าท่ีไดเ้ป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั 

4. สรุป 
งานวิจยัน้ีน าเสนอ อุปกรณ์บ่งช้ีสถานการณ์ชาร์จ  SOC (%) อุปกรณ์

บ่งช้ีสามารถแสดงผล SOC (%) และเวลาชาร์จท่ีเหมาะสมของแบตเตอร์ร่ี
ลิเทียม ไอออน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วงจรอุปกรณ์บ่งช้ีมีสมรรถนะ
ตามท่ีได้วิเคราะห์ ท าให้ลดพลังงานท่ีสูญเสียไปกบัวงจรการชาร์จและ
อุปกรณ์บงช้ี เน่ืองจาก การชาร์จไฟเกินความจ าเป็น วงจรอุปกรณ์บ่งช้ี
สถานการณ์ชาร์จ SOC (%) สามารถน ามาพฒันาเพ่ือใช้กับแบตเตอร์ร่ี
รถไฟฟ้าได้สะดวก เพียงผ่านวงจรลดทอนแรงดนัก่อนเขา้อุปกรณ์บ่งช้ี
เท่านั้น 
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บทคดัย่อ 
       งานวิจยัน้ีได้ศึกษาวิเคราะห์สมรรถนะชุดควบคุมแรงดนัและความถ่ี
ไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าพลงัน ้าขนาดจ๋ิว เพ่ือควบคุมก าลงัไฟฟ้าท่ีใช้
งานดา้นเอาตพ์ตุของเคร่ืองก าเนิด ไฟฟ้า ให้คงท่ีและสมดุลกบัก าลงัไฟฟ้า
ท่ีผลิตไดจ้ากเคร่ืองก าเนิด ไฟฟ้าในขณะท างานเตม็ ท่ีโดยท่ี ชุดควบคุมใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ประมวลผลปริมาณการใชก้  าลงัไฟฟ้าท่ีภาระจริง 
และส่งสญัญาณควบคุมมุมการจุดชนวนให้สวิตช์ไทริสเตอร์แบบไตรแอก 
เพื่อควบคุม ขนาดก าลงั ไฟฟ้าท่ีจ่ายให้กบัภาระถ่ายเท ท าให้ผลรวมของ
ก าลงัไฟฟ้าทั้งสองเท่ากบัก าลงัไฟฟ้าท่ีจ่าย ออกมาจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
วิธีการน้ีจะช่วยรักษาความเร็วรอบการหมุนของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าให้คงท่ี 
ส่งผลให้แรงดนัไฟฟ้าและความถ่ีไฟฟ้าซ่ึงแปรผนัตามความเร็วรอบของ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าคงท่ีตามไปดว้ย  
Abstract 
 This research has been investigated by analyzing the performance of 
control voltage and frequency of a pico-hydro power system. In order to 
regulate the output power of the generator that steady balance with the 
power generated from the generator fully functional , A microcontroller 
is used for processing the power consumption of real electrical load and 
latching signal to trigger the thyristor Triac typed. In order to regulate 
the voltage that supplies to dump load. Subsequently a summation a 
constance rotation speed. As a result, an output voltage and output 
frequency vary  upon the steady rotational speed of the generator. 

Keywords: Pico-Hydropower; Electronic load controller; Dump load; 
Voltage and frequency control 

1. บทน า 
      ระบบผลิต ไฟฟ้าพลงัน ้าขนาดจ๋ิวเป็นพลงังาน ทดแทน ท่ีมีศกัยภาพ 
ตน้ทุนต ่า และมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ย แต่ยงัมีปัญหาส าคญัใน
ระบบการผลิตไฟฟ้า คือความไม่เสถียรของแรงดนัและความถ่ีไฟฟ้าท่ีได้
จากระบบ  เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงปริมาณการใชไ้ฟฟ้าของผูใ้ชไ้ฟฟ้า
ในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ได้ปัจจุบนัระบบควบคุมแรงดนัและความถ่ีไฟฟ้ามี
จ าหน่ายในทอ้งตลาดจ านวนมาก หลายขนาดและ หลายยีห่้อ แต่ มีราคา
ค่อนขา้งสูง ท าให้มีค่าใชจ่้ายท่ีสูงข้ึนในการติดตั้ง ระบบ  และยงัไม่มีการ
ก าหนดขนาดท่ีเหมาะสมของ ภาระ ถ่ายเท ท่ีน ามาติดตั้งเพ่ือรักษาความ
คงท่ีของไฟฟ้าในระบบในแต่ละขนาดก าลงัการผลิตท่ีแตกต่างกนั  ท  าให้

ชุมชนท่ีตอ้งการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงัน ้าขนาดจ๋ิวขาดขอ้มูลเบ้ืองตน้
ในการตดัสินใจเลือกระบบควบคุมและขนาดของ ภาระถ่ายเท เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและความคุม้ค่าท่ีสุดดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงศึกษาวิเคราะห์
สมรรถนะของระบบควบคุมแรงดนัและความถ่ีไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้า
พลงัน ้าขนาดจ๋ิว  และหาขนาดท่ีเหมาะสมของภาระถ่ายเทท่ีจะน ามาติดตั้ง
ในระบบ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการตดัสินใจเลือกติดตั้งระบบควบคุม
และภาระถ่ายเท เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและความคุม้ค่าสูงสุดอนัจะท า
ให้เกิดการขยายผลการใชง้านระบบผลิตไฟฟ้า พลงัน ้าขนาดจ๋ิวในวงกวา้ง
ต่อไป 

2.ทฤษฎแีละหลกัการ 
2.1 ระบบผลติไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดจิว๋ 
      ระบบผลิตไฟฟ้าพลงัน ้าขนาดจ๋ิว(Pico-hydro power generator system) 
เป็นการใชพ้ลงังานจากแหล่งน ้าธรรมชาติเช่นแม่น ้าน ้าตกขบัเคล่ือน
กงัหนัน ้าซ่ึงเช่ือมต่อกบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า โดยอาศยัความเร็วและแรงดนั
สูงหมุนกงัหนัน ้าเพ่ือผลิตพลงังานไฟฟ้าส าหรับใชใ้นครัวเรือนหรือชุมชน 
ซ่ึงมีก าลงัการติดตั้งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าไม่เกิน 5 กิโลวตัต์การค านวณก าลงั
การผลิตไฟฟ้า โดยใชค้วามสมัพนัธ์ระหวา่งความสูงของหวัน ้าสุทธิและ
อตัราการไหลของน ้าดงัสมการท่ี1 

 . . .P Q g h                                                        (1) 
            โดย  P = ก าลงัการผลิต (W) 
  = ความหนาแน่นของน ้า ( kg/m3) 

  Q =  อตัราการไหลของน ้า (L/s) 
  g = แรงโนม้ถ่วงของโลก (m/s2) 
  h = ความสูงหวัน ้าสุทธิของระบบ (m) 

2.1 การควบคุมแรงดนัไฟฟ้าแบบควบคุมเฟส 
      หลกัการควบคุมเฟสของสญัญาณไฟฟ้ากระแสสลบั ซ่ึงเป็นสญัญาณ
ไซน์ ท่ีมีคล่ืนสญัญาณไฟฟ้า เคล่ือนท่ี ข้ึนลงสลบักนัทั้งช่วงบวกและช่วง
ลบมีมุมเฟส 360 องศา การควบคุมเฟสอาศยัหลกัการควบคุมการจุดชนวน
ขาเกตของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไทริสเตอร์  ซ่ึงการจุดชนวนขาเกตท่ีมุม
เฟสต่างๆ มีผลต่อค่าระดบัแรงดนัเอาตพ์ตุกระแสสลบั โดยใชก้ารจบั
สญัญาณช่วงรูปคล่ืนผา่นศูนย ์หรือจุดซีโร่ -ครอสซ่ิง (Zero-crossing) เป็น
จุดอา้งอิงในการกระตุน้เฟสของสญัญาณสญัญาณ Zero-crossing เกิดข้ึน
ทุกรอบของการเกิดรูปคล่ืนความถ่ี ดงันั้นการควบคุมเฟสของสญัญาณท า
ไดโ้ดยอาศยัวิธีการหน่วงเวลาแลว้ส่งพลัส์ไปกระตุน้ขาเกตของไทริสเตอร์ 
ซ่ึงมีสดัส่วนแปรผนัตรงกบัค่าเวลา สมการค านวณค่า แรงดนั ไฟฟ้าดา้น
เอาตพ์ตุ 
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                            Vo .Vs D                                                           (2) 

                        ( )
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                                          (3) 

เม่ือ Vo =  แรงดนัเอาทพ์ตุ 
 Vs = แรงดนัอินพตุ 
 D  = ดิวต้ีไซเคิล (Duty cycle) 

3. อุปกรณ์และวธีิการ 
     ระบบผลิตไฟฟ้าพลงัน ้าขนาดจ๋ิว ใชพ้ลงังานจากน ้ามาหมุนกงัหนัน ้าท่ี
ยดึติดกบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟสแบบคอสั้น ขนาดก าลงัการ
ผลิต 3,000 วตัต ์220 โวลต ์50 เฮิรตซ์และขนาด1,000 วตัต ์220 โวลต ์50 
เฮิรตซ์ ติดตั้งระบบควบคุมประกอบดว้ยชุดตรวจวดักระแสของภาระจริง
ชุดตรวจวดัสญัญาณตดัศูนยข์องรูปคล่ืนไซน์ ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์
ไทริสเตอร์แบบไตรแอก และภาระถ่ายเทแบบขดลวดความร้อน  

 
รูปที่ 1 ระบบการควบคุมไฟฟ้าพลงัน ้าขนาดจ๋ิว 

 

การท างานของระบบคือเม่ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจ่ายก าลงัไฟฟ้าออกม าและ
มีการใช้ งาน อุปกรณ์ไฟฟ้าท าให้เกิดกระแส ไหล ข้ึน อุปกรณ์ตรวจวดั
กระแสจะส่งสญัญาณไป ยงัไมโ ครคอนโทรลเลอร์ เพื่อประมวลผลตาม
สมการและไดค้่า มุมจุดชนวนไตรแอก ออกมา  ไมโครคอนโทรลเลอร์จะ
ตรวจจบัรูปคล่ืนแรงดนัเม่ือรูปคล่ืนตดัท่ีเส้นศูนยข์องรูปคล่ืนจึงส่ง
สญัญาณควบคุมให้ไตรแอกน ากระแส  แรงดนัท่ีตกคร่อมภาระถ่ายเทจะมี
ค่าตามมุมท่ีจุดชนวน  ส่งผลให้ผลรวมของก าลงัไฟฟ้าท่ีภาระจริงกบั
ก าลงัไฟฟ้าท่ีภาระถ่ายเท สมดุลกบัก าลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองก าเนิด ดงัสมการท่ี4 

  gen real load dump loadP P P                                  (4) 

เม่ือ    genP            คือ ก าลงัไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

 real loadP      คือ ก าลงัไฟฟ้าท่ีจ่ายให้กบัภาระจริง 

 dump loadP   คือ ก
 าลงัไฟฟ้าท่ีจ่ายให้กบัภาระถ่ายเท 

 

การหามุมจุดชนวนให้ไทริสเตอร์โดยการใชค้วามสมัพนัธ์ระหวา่ง
กระแสท่ีใชใ้นภาระจริงกบัเวลาในการหน่วงมุมจุดชนวนให้ไตรแอกโดย
ใชวิ้ธีการสร้างสมการ การถดถอยเชิงเส้นอยา่งง่าย  (Simple linear 
regression model)Y และ X มีความสมัพนัธ์กนัในลกัษณะตามสมการท่ี 5 

 

          Y a bX                                            (5) 
เม่ือ Y  คือ ค่ามุมในการจุดชนวนไตรแอก 
       a และ b  คือค่าคงท่ีไดจ้ากสมการ 

      X  คือ ค่ากระแสของภาระจริงท่ีเปล่ียนแปลง 
 

 
รูปที่ 2 การหาสมการความสมัพนัธ์ระหวา่งกระแสท่ีภาระจริงและ 

                    เวลาหน่วงท่ีภาระถ่ายเท  
 

           

                        
(X)

                                       
y = 151.3x2 + 1183x + 628.3

                         
(Zero-crossing) 

      

   

                
Y

                  
      1

 
 

รูปที่ 3 ขั้นตอนการท างานของชุดควบคุมก าลงัไฟฟ้า 

 
3.1วธีิการหาขนาดทีเ่หมาะสมของภาระไฟฟ้าถ่ายเท 
      ภาระถ่ายเทท่ีน ามาติดตั้งกบัระบบ ผลิตไฟฟ้าพลงัน ้าขนาดจ๋ิว คือตวั
ตา้นทานปรับค่าไดข้นาด 120โอห์ม  โดยเลือกทดสอบระบบ ผลิตไฟฟ้า
พลงัน ้าขนาด 1 กิโลวตัต ์ ซ่ึงก าลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ีสามารถจ่ายออกมาไดคื้อ  
400 วตัต ์แรงดนัไฟฟ้า 208 โวลต ์ ความถ่ี 50 เฮิรตซ์ ค  านวณหาค่าความ
ตา้นทานแต่ละค่า และวิเคราะห์หาขนาดท่ีเหมาะสม โดยการปรับตั้งค่า
ความตา้นทานให้ไดค้่าก าลงัไฟฟ้าตามสมการ 

  
2

Vo
R

Po


                                                                    (6) 

เม่ือ R คือ ค่าความตา้นทาน (โอห์ม) 
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     Vo คือ ค่าแรงดนัเอาทพ์ตุ (โวลต)์    
      Po คือ ค่าก าลงัไฟฟ้าเอาทพ์ตุ (วตัต)์ 
ตารางที่1ปรับค่าความตา้นทานตามก าลงัไฟฟ้า 

ค่าความต้านทาน(โอห์ม) ก าลงัไฟฟ้า (วตัต์) 

115 370 

112 380 

109 390 

107 400 

104 410 

102 420 

99 430 

 
 

 
รูปที่ 4 ความสมัพนัธ์ดา้นก าลงัไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้าเม่ือไม่ควบคุม 

 

 
รูปที่ 6 ความสมัพนัธ์ดา้นก าลงัไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้าเม่ือควบคุม 

4. ผลการวจิยั 
การทดสอบเร่ิมตน้โดยไม่ควบคุมแรงดนัและความถ่ี ของระบบไฟฟ้า

พลงัน ้าขนาด 3 กิโลวตัต์ เพ่ือให้เห็นถึงอตัราการเปล่ียนแปลงระหวา่ง
แรงดนัและความถ่ีไฟฟ้าท่ีมีการแปรผนัตามการเปล่ียนแปลงของการใช้
งานจากอุปกรณ์ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา  เร่ิมตน้จากการให้เคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าท างานเตม็ท่ีขณะท่ีไม่มีการจ่ายก าลงัไฟฟ้าให้กบัภาระไฟฟ้าเม่ือเพ่ิม
ปริมาณการใชก้  าลงัไฟฟ้าจากภาระจริง ความเร็วรอบการหมุนเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้าเร่ิมลดลงตามปริมาณก าลงัไฟฟ้าท่ีเพ่ิมสูงข้ึน แนวโนม้ของ
เส้นกราฟลดลงตามปริมาณก าลงัไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน 

4.1ผลการทดสอบของระบบโดยใช้อุปกรณ์ควบคุมแรงดนัและ
ความถี ่
      เร่ิมตน้จากการปรับตั้งให้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท างานเตม็ท่ีและ ทดสอบ
ปรับเปล่ียนปริมาณการใชไ้ฟฟ้าของภาระไฟฟ้าจริง ดงัรูปท่ี 4 แสดง
ความสมัพนัธ์ดา้นดา้นก าลงัไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้า เม่ือไม่ควบคุม จะเห็น
วา่แรงดนัมีการเปล่ียนแปลงและลดลงตามปริมาณการใชก้  าลงัไฟฟ้าท่ี
เพ่ิมข้ึน เช่นเดียวกบัความสมัพนัธ์ดา้นก าลงัไฟฟ้าและความถ่ีดงัรูปท่ี 5 ท่ี
มีการเปล่ียนแปลงเหมือนกบัแรงดนัไฟฟ้า แต่เม่ือท าการติดตั้งระบบ
ควบคุมท่ีใชร่้วมกบัภาระถ่ายเท จะเห็นวา่อตัราการเปล่ียนแปลงของ
แรงดนัไฟฟ้าท่ีสมัพนัธ์กบัก าลงัไฟฟ้าจริงท่ีใชง้าน ดงัรูปท่ี 6  และอตัรา
การเปล่ียนแปลงดา้นความถ่ีไฟฟ้า ดงัรูปท่ี 7  มีช่วงการเปล่ียนแปลงท่ี
ลดลง มีความเขา้ใกลค้วามคงท่ีมากกวา่เม่ือไม่มีการควบคุม 
 
 
 

 
รูปที่  5 ความสมัพนัธ์ดา้นก าลงัไฟฟ้าและความถ่ีเม่ือไม่ควบคุม 

 

 
รูปที่ 7 ความสมัพนัธ์ดา้นก าลงัไฟฟ้าและความถ่ีเม่ือควบคุม 

 

เม่ือน าค่าก าลงัไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าก าลงัไฟฟ้าท่ีใช้
งานจากภาระจริงและภาระถ่ายเท  มาสร้างความสมัพนัธ์ดงัรูปท่ี 8ผลรวม
ของก าลงัไฟฟ้าจากภาระจริงและภาระถ่ายเท มีค่าเท่ากบัก าลงัไฟฟ้าท่ีผลิต
ไดจ้ากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าให้ก  าลงัไฟฟ้ามีความสมดุลระหวา่งก าลงัผลิต
และก าลงัใชง้านตลอดเวลา ความเร็วรอบของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าไม่มีการ
เปล่ียนแปลงท าให้แรงดนัและความถ่ีมีความคงท่ีตลอดเวลา 
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รูปที่ 8 ความสมัพนัธ์ระหวา่งก าลงัไฟฟ้าจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
ก าลงัไฟฟ้าท่ีภาระจริง และภาระถ่ายเท 

4.2 การทดสอบ หาขนาดทีเ่หมาะสมของภาระไฟฟ้าถ่ายเท
ส าหรับระบบผลติไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดจิว๋ 

        การวิเคราะห์เลือก ขนาดท่ีเหมาะสมของภาระไฟฟ้าถ่ายเทมี
องคป์ระกอบในการตดัสินใจหลายปัจจยั เช่น ในการรักษาความคงท่ีของ
ความถ่ีและแรงดนั  ราคา ขนาดของความตา้นทานจากการทดสอบท า ให้
เห็นวา่ ขนาดของก าลงัภาระไฟฟ้าถ่ายเทท่ีสามารถรักษาแรงดนัและ
ความถ่ีให้คงท่ีมีขนาดท่ีอยา่งนอ้ยตอ้งเท่ากบัก าลงัไฟฟ้าท่ีระบบผลิตได ้
แต่เม่ือพิจารณาดา้นราคาของภาระถ่ายเทตามขนาดต่างๆ พบวา่มีความ
แตกต่างกนันอ้ยมาก  จึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลนอ้ยต่อการตดัสินใจเลือก เม่ือ
พิจารณาดา้นประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าพลงัน ้าขนาดจ๋ิวซ่ึงอยูท่ี่ 
40-50 เปอร์เซ็นตข์องก าลงัไฟฟ้าติดตั้ง และเม่ือพิจารณาดา้นการรักษา
ความถ่ีและแรงดนัไฟฟ้า โดยพิจารณาความน่าเช่ือถือและความปลอดภยั
ของระบบดงันั้นค่าความปลอดภยัของระบบผลิตไฟฟ้าพลงัน ้าขนาดจ๋ิว
ตามประสิทธิภาพสูงสุดคือ 60 เปอร์เซ็นตข์องขนาดก าลงัติดตั้งเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้า เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ของขนาดก าลงัไฟฟ้าและขนาด
ของภาระถ่ายเท สามารถน ามา วิเคราะห์ ดว้ยวิธี การถดถอยอยา่งง่าย 
(Simple Regression Analysis)ค านวณหาขนาดท่ีเหมาะสมจากค่า
ความสมัพนัธ์เชิงเส้นตามผลการทดสอบไดผ้ล น ามาสร้างกราฟดงัรูปท่ี 9
และหาความสมัพนัธ์ไดต้ามสมการท่ี7 
                      0.039 0.5982 iY X                                               (7) 
เม่ือ y   คือ ขนาดของภาระถ่ายเท 
 x  คือ ขนาดก าลงัการติดตั้งของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

 

 

 

รูปที ่9 ขนาดท่ีเหมาะสมของภาระไฟฟ้า 

 
7. สรุป 

การควบคุมก าลงัไฟฟ้าดา้นใชง้านให้มีความสมดุลกบัก าลงัไฟฟ้าดา้น
ออกจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า คือการใชภ้าระถ่ายเทช่วยรักษาก าลงัไฟฟ้าให้
คงท่ีเม่ือก าลงัไฟฟ้าจริงมีการเปล่ียนแปลง โดยการควบคุมปริมาณ
แรงดนัไฟฟ้าท่ีจ่ายให้กบัภาระถ่ายเทอา้งอิงกบักระแสไฟฟ้าท่ีใชง้านท่ี
ภาระจริง พบวา่ระบบสามารถรักษาระดบัก าลงัไฟฟ้าจากการใชง้านให้
คงท่ี ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีความเร็วรอบการหมุนของเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้าเพียงเล็กนอ้ย สามารถรักษาระดบัแรงดนัและความถ่ีให้คงท่ี
ได้ผลการศึกษาวิจยัสามารถใชเ้ป็นแนวทางส าหรับระบบไฟฟ้าพลงัน ้า
ขนาดจ๋ิว ท่ีมีก าลงัติดตั้งไม่เกิน 5 กิโลวตัต ์ซ่ึงระบบดงักล่าวมีอุปกรณ์และ
วิธีการท่ีไม่ซบัซอ้นมากนกั สามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัพ้ืนท่ีท่ีมีระบบ
และขนาดติดตั้งท่ีใกลเ้คียงกนั สาม ารถน าไปเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับ
การตดัสินใจติดตั้งและเลือกขนาดท่ีเหมาะสมของภาระถ่ายเทท่ีก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและเหมาะสมดา้นตน้ทุนการติดตั้งระบบ    
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บทคดัย่อ 

 สภาวะแวดล้อมในห้องเรียนส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้และ

สุขภาพของผู้เ รียนโดยเฉพาะห้องเรียนทีมีสภาพปิด งานวิจัยนีจึงเน้น

พัฒนาเครืองมือวัดคุณภาพสภาวะแวดล้อมในห้อง เรียนปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์อัตโนมั ติแบบมัลติเซนเซอร์ ทีสามารถวัดปริมาณก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ ความชืนสัมพัทธ์ ความเข้มแสงและฝุ่ น

ละอองในอากาศ  ระบบมีการบันทึกข้อมูลในไมโคร เอสดี การ์ด และ

ส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพือจัดเก็บในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์     

มีหน้าจอแสดงค่าข้อมูลและการปร ะเมินผลตามมาตรฐาน ASHRAE 

Standard  ผลการทดสอบพบว่า 1) เครืองมือทีพัฒนาขึนสามารถวัดค่าได้

ไม่แตกต่างเมือเปรียบเทียบกับค่าทีวัดได้จากอุปกรณ์ตรวจวัดแยกชินทีได้

มาตรฐาน 2) การประยุกต์ใช้ Node.JS user datagram protocol และ 

Socket.IO  มีความสะดวกในการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ  
 

 

Abstract 

 Classroom ambient air quality affects student health and learning 

performance especially in  closed indoor spaces.  Therefore, this 

research emphasizes the development and evaluation of multi-sensor 

network systems for monitoring  indoor environmental quality in 

computer laboratories. The systems stores room microclimatic data in 

local sd-card and relational database  in  a dedicated computer. The 

research findings indicate that 1) our system’s performance is 

comparable to standard devices and  2) the integration  of Node.JS, user 

datagram protocol, and Socket.IO is efficient and applicable.   
 
 

1. บทนํา 

 คุณภาพ ขอ งสภาวะแวดล้อมในห้อง เ รี ยนส ามาร ถส่งผลต่ อ

ประสิทธิภาพการเรียนรู้และสุขภาพของผูเ้ รียน หากอยู่ในห้องเรียนทีมี

สภาวะแวดล้อมทีไม่เหมาะสมเป็นเวลาต่อเนืองและยาวนาน อาจเป็น

สาเหตุของอาการป่วยเกียวก ับระบบทางเดินหายใจ หรือโรคภูมิแพ ้ 

สถานศึกษาควรใหค้วามสาํคญัต่อสิงแวดลอ้มของหอ้งเรียนและตระหนัก

ถึงผลกระทบทีอาจมีต่อผู้เ รียน ผู้สอนและผู้ปฏิบ ัติงาน โดยเฉพาะ

ห้องเรียนทีมีสภาพปิด เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึงปัจจุบัน

สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาได้นาํอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วง

ต่อ เ พือใช้เป็นเครืองมือในการจัดการเรียนการสอนเพิ มขึน ส่งผลให้

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีจ ํานวนเพิ มขึนด้วยเช่นกนั โดยเฉพาะ

หลักสูตรด้านวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นักศึกษามีการเ รียนภาคปฏิบติัและใช้เวลาใน

ห้องเรียนปฏิบตัิการเป็นระยะเวลาต่อเนือง จากขอ้สังเกต พบว่า 1) จาํนวน

ห้องเรียนปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์มีน้อยกว่าห้องเรียนบรรยาย การจัด

ตารางเรียนจึงต่อเนือง ไม่มีช่วงเวลาหยุดพกัใชง้าน และมีนักศึกษาทีเรียน

ในเวลาเดียวกนัจาํนวนมาก 2) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงมี

อายุการใชง้านนานหลายปี และมีอุปกรณ์เชือมต่อสัญญาณเครือข่ายทีเปิด

ใชง้านตลอดเวลา 3) ส่วนใหญ่ห้องมีลกัษณะปิดและเปิดเครืองปรับอากาศ

ตลอดเวลาทมีีการเรียนการสอน  ลกัษณะดงักล่าวนีเป็นการเพิ มโอกาสเกดิ

สภาวะแวดล้อมห้องเ รียนทีไม่เหมาะสม ปัจจุบนัยังไม่มีการตรวจวัด

สภาวะแวดล้อมในห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เชิงประจักษ์ หากมี

ระบบทีสามารถตรวจวัดอัตโนมัติจะทาํให้ทราบระดับสภาวะแวดล้อม     

ณ เวลาปัจจุบนั หากพบว่าไม่เหมาะสมสามารถหาวิธีการบาํบดัไดท้นัเวลา 

ซึงจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการเรียน และสุขภาพของนักศึกษา อาจารย์

และผ ูป้ฏิบตัิงาน ดงันัน งานวิจัยนีจึงศึกษาการประยุกต์ใช้เซนเซอร์เพือ

ตรวจวดัและประเมินคุณภาพสภาวะแวดลอ้มสาํหรับห้องเ รียนปฏิบติัการ 

คอมพิวเตอร์ โดยวัดปัจจัย  ได้แก่ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

อุณหภูมิ ความชืนสัมพทัธ์ ความเข้มแสงและฝุ่ นละอองในอากาศ ควบคุม

การทาํงานดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ มีการเกบ็ขอ้มูลใน Data Logger 

และส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพือจัดเก ็บในฐานข้อมูลเชิง

สัมพันธ์   มีหน้าจอแสดงค่าข้อมูลและการประเมินผลตามมาตรฐาน 

ASHRAE Standard โดยการพฒันานีบนพืนฐานของระบบทีง่ายต่อการ

ประยุกต์ใชง้านและมีตน้ทนุตาํ  

 

2. ทฤษฏีทีเกยีวข้อง 

 คุณภาพอากาศภายในห้องส่งผลต่อสุขภาพของมนุษยม์ากกว่าอากาศ

ทีอยู่ในบรรยากาศ โดยเฉพาะเด็กและผูสู้งอายุ ความผิดพลาดของการ

ประเมินคุณภาพอากาศว่ามีค่ามากน้อยเพียงใด และการคาดการณ์ว่าจะเกดิ

สภาวะอากาศทีไม่เหมาะสมสามารถส่งผลต่อสุขภาพของนักเรียน และ
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ผูป้ฏิบติังาน ทงัในระยะสันและระยะยาว ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอน

ของครู ทาํให้ลดคุณภาพของการเรียนรู้และความรู้สึกสบายของผูเ้รียน    

[4, 5, 6] ปัจจยัวดัคุณภาพสิงแวดล้อมภายทีถูกนาํมาใชใ้นงานวิจัย ได้แก ่

ปริมาณกา๊ชคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) อุณหภูมิ (temperature) ความชืน

สัมพทัธ์ (humidity) อตัราความเร็วของลมทีถ่ายเทภายในหอ้ง (win speed) 

[6] ซึงหน่วยงานด้านสิงแวดล้อม เช่น AHARAE เป็นผูก้ าํหนดค่า

ม า ต ร ฐ า น ข อ ง สิ ง แ ว ด ล้ อ ม ภ า ย ใ น อ า ค า ร เ ช่ น  ป ริ ม าณ ก๊ า ซ

คาร์บอนไดออกไซด์ไม่ควรเกนิ 1,000 ppm. ภายใน 8 ชั วโมง อุณหภูมิที

ทาํให้เกิดภาวะสบายมากทีสุด มีค่าระหว่าง 23.0 °C ถึง 26.0 °C และ

ความชืนสัมพัทธ์มีค่าระหว่าง 30% ถึง 65%  [1] นอกจากนีสภาวะ

แวดลอ้มทีเหมาะสมยงัสามารถวดัได้จากองคปั์จจยัอืน เช่น ความเข้มแสง

และปริมาณฝุ่ นละอองในอากาศ  [13]  การวดัคุณภาพอากาศในห้องเรียน

มีก ารพ ัฒนา เครื อง มื อต ร วจ วัดที คว บคุ มก าร ทําง านด้วย Arduino

ไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถนาํมาใชเ้ป็นเครืองมือสําหรับประมวลผล

ขอ้มลูผา่นระบบเครือข่ายไร้สายโดยใชง้านร่วมกบัอุปกรณ์  Wi-Fi shield 

สามารถออกการสือสารขอ้มูลผ่านระบบเครือข่ายไร้สายได้โดยง่าย และ

แสดงผลเป็นค่าตัวเลขผา่นจอภาพ LCD [8, 12]  จากการศึกษาพบว่ามี

งานวิจยัทนีําระบบ wireless sensor network โดยเลือกใชโ้ปรโตคอลหลาย

มาตรฐานมาใชเ้พอืจัดเกบ็ขอ้มูลคุณภาพสิงแวดล้อมในภายในอาคาร [2,   

3 , 11, 14 ] การศึกษาการออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้งานเพือสามารถเฝ้า

ติดตามข้อมูลทีได้จากการต รวจวัด พบว่าผูใ้ช้งานต้องการให้ระบบ

สามารถกาํหนดค่าทีตอ้งการ สะดวกต่อการใช้งาน มีประสิทธิภาพและมี

คาํสังทสีามารถตอบสนองความตอ้งการไดค้รบถ้วน [7] และมีการพฒันา

ระบบเฝ้าติดตามคุณภาพสิงแวดล้อมภายในอาคารผ่านโทรศัพทเ์คลือนที  

[9,10, 15] เพือให้สามารถเฝ้าติดตามสะดวก รวดเร็ว  

 

3. การออกแบบระบบ  

 การศึกษานีทาํการทดลองโดยใช้ห้องเรียนปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พืนที 40 ตารางเมตร แผนผงัแสดง

ดงัรูปที 1. 
 

 
รูปท ี1. แผนผงัห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

 

 
รูปที 2. การออกแบบระบบการตรวจวดัสภาวะแวดลอ้มใน

ห้องปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์อตัโนมติั แบบมลัติเซนเซอร์ 
 

 

3.1 ฮาร์ดแวร์ 

 เครืองมือตรวจวดัประกอบดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino รุ่น 

Mega 2560 อุปกรณ์ตรวจวดั 4 ชนิด ได้แก ่เซนเซอร์วดัปริมาณกา๊ซ

คาร์บอนไดออกไซด์ รุ่น MG-811 V2  เซนเซอร์วดัอุณหภมิูและความชืน

สัมพทัธ์ รุ่น SHT15 เซนเซอร์วดัความเขม้แสง รุ่น BH1750FVI  เซนเซอร์

วดัปริมาณฝุ่ นละอองในอากาศ รุ่น GP2Y1010AU0F ใชอุ้ปกรณ์ Ethernet 

Shield รุ่น WIZnet 5100  เพือส่งและเกบ็ขอ้มลู แสดงผลดว้ยจอภาพ LCD 

รุ่น 12864ZW ดงัรูปที 3.  

 

 
รูปท ี3. เครืองมือตรวจวดัสภาวะแวดลอ้ม 

 

3.2 ด้านซอฟต์แวร์ 

 การออกแบบและพฒันาโปรแกรมเพือควบคุมการทาํงานอุปกรณ์

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ฟังกช์ั นการทาํงาน การจดัเกบ็ข้อมูลโดยใช้ภาษา 

C/C++  การสร้างเซิร์ฟเวอร์โดยใช ้Node.JS และโปรโตคอล UDP ข้อมูล

จดัเกบ็บนเครืองแม่ข่าย โดยใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล PostgreSQL 

และการติดต่อระหว่างซอฟต์แวร์และเวบ็บราวเซอร์ ดว้ย Socket.IO  
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3.3 ด้านข้อมูล 

 ข้อมูลทีได้จากการวัดค่าของเซนเซอร์ออกแบบให้จัดเกบ็ใน data 

logger และฐานขอ้มูลเชิงสมัพนัธ์ทีอยู่บนเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ทุก ๆ 

5 นาที รูปแบบของขอ้มูลและแผนผงัแสดงความสัมพนัธ์ แสดงดังรูปที 4. 

และ รูปท ี5.  
 

 

 
รูปที 4. รูปแบบขอ้มูลทีจดัเกบ็ใน Data Logger 

 

 
รูปท ี5. แผนผงัแสดงฐานขอ้มูลเชิงสมัพนัธ์ 

 

3.4 ด้านส่วนแสดงผลข้อมูล 

 ระบบออกแบบใหมี้หน้าจอแสดงค่าทีไดจ้ากการวดัและประเมินผล

สภาวะแวดล้อมตามมาตรฐาน ASHRAE โดยใช้สัญลักษณ์ทีสามารถ

เขา้ใจความหมาย ดงัรูปที 6. 
 

 

รูปที 6. หน้าจอแสดงผลทีได้จากการวัดค่าของเซนเซอร์และการ

ประเมินผลตามมาตรฐาน ASHRAE Standard  

 

4. การทดสอบการทํางานและความน่าเชือถือของอุปกรณ์  

 ก า รท ดส อบ กา ร ทําง าน ข อ ง ร ะ บ บโ ดย ติด ตัง เ ค รื อง มื อ ใ น

ห้องปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์ เป็นเวลา 48 ชวัโมง จดัเกบ็ขอ้มูลทกุๆ 5 นาที 

พบว่า สามารถจดัเกบ็ขอ้มูลได้ 576  ครัง จาํนวนแถวของข้อมูลทีบนัทึก

ใน data logger และฐานขอ้มูลเชิงสมัพนัธ์ทีเครืองแม่ข่ายมีจาํนวนเท่ากนั

ไม่พบขอ้มลูสูญหาย ค่าทีวดัได้จากเซนเซอร์มีการกระจายแบบปกติและ

เมือเปรียบเทียบขอ้มูลกบัอุปกรณ์ตรวจวดัแยกชินทีได้มาตรฐานไม่พบว่า

มีความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญั  

 
 

5. สรุปผล 

 จากการทดสอบการทาํงานของเครืองมือวดัคุณภาพสภาวะแวดล้อม

โดยใชก้ารตรวจสอบจาํนวนขอ้มูล และอธิบายลักษณะการกระจายของ

ขอ้มลู พบว่า เครืองมือวดัคุณภาพสภาวะแวดล้อมในห้องเรียนต้นแบบที

พฒันาสามารถส่งข้อมูลจากกล่องเครืองมือไปยงัเครืองเซิร์ฟเวอร์อย่าง

ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ มีหนา้จอแสดงผลทีสามารถเข้าใจความหมาย

ไดง่้าย และมีตน้ทนุตาํ จึงเหมาะทีจะนาํไปใช้งานในห้องเรียนปฏิบติัการ

คอมพิวเตอร์ต่อไป  
 

6. ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาวิจัย การประยุกต์ใช้เซนเซอร์เพือตรวจวัดและประเมิน

สภาวะแวดล้อมสําหรับห้องเรียนปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ทีสืบเนืองจาก

งานวิจัยนี ควรประกอบด้วย 1) การศึกษาความเหมาะสมในการเปลียน

ระบบฐานขอ้มลูและเวบ็เซิร์ฟเวอร์ ชนิด remote dedicated server สามารถ

ติดต่อสือสารรูปแบบ embedded  full duplex web server 2) ศึกษาการจัด

วางตําแหน่งเครืองมือตรวจวัดทีเหมาะสมทีสุด (sensors placement 

optimization) เพือให้ไดค่้าทีเหมาะสม 3) การพฒันาส่วนแจ้งเตือนหากมี

ค่าทีวดัไดผ้ดิปกติ 
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บทคดัย่อ 
      บทความนีเ้สนอ      การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน 
จากพลังงานแสงอาทิตย์  และพลังงานลม    เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ 
หาสมรรถนะ      ของการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน 
 และเปรียบเทียบ  ประสิทธิภาพ      ของการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้า 
แบบผสมผสาน  จากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 
     ผลการวิจัยพบว่า    ในการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน 
ในเวลา 1 ช่ัวโมง สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 348 วัตต์ มีประสิทธิภาพ
การใช้ชารจ์แบตเตอร่ี ขนาด 100 A ได้ในเวลา 7 ช่ัวโมง 
 

Abstract 
    This paper Hybrid system design . Of solar and wind power to study 
and analyze .The performance Hybrid system design .And compare the 
performance of power system design .The combination of solar and wind 
power. The results showed that the Hybrid system design in 1 hour can 
produce 348 watts of electrical energy use efficiency battery charger  
100 A at a time of 7 hours 
Keywords: Incorporating energy , Solar energy, Wind Power 

1. บทน า 
    ในส่วนของประเทศไทย ในปัจจุบนัรัฐบาลไดมี้นโยบายในการ
ยกระดบัความเป็นอยู ่ ของประชาชนให้อยูดี่กินดีมีไฟฟ้าใชท้ัว่ประเทศ 
ภาครัฐจึงพยายามเร่งรัดบริการประชาชนให้มีไฟฟ้าใชค้รบทุกครัวเรือน 
ในปี พ.ศ.2547 – 2548 1 รัฐบาลโดยการน าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึง
ไดจ้ดัท าโครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้า     โดยระบบผลิตไฟฟ้าดว้ย
พลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Home  System : SHS)ให้กบัครัวเรือนท่ียงัไม่
มีไฟฟ้าใช ้ ซ่ึงอยูใ่นพ้ืนท่ีห่างไกลในเขตป่าเขาหรือเกาะ  รวมจ านวน
ครัวเรือนท่ียงัไม่มีไฟฟ้าใช ้ ซ่ึงอยูใ่นพ้ืนท่ีห่างไกลในเขตป่าเขา  หรือ   
เกาะรวมจ านวนครัวเรือนท่ียงัไม่มีไฟฟ้าใช ้ และอยูใ่นพ้ืนท่ีห่างไกลท่ีการ
ไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคไม่อาจให้บริการไดจ้  านวนประมาณ  290,716 
ครัวเรือน ส่งผลให้มีการติดตั้ง        ใชง้านระบบโซล่าเซลลท์ัว่ประเทศ 
เพ่ิมมากกวา่  24 เมกะวตัต ์    แต่การใชพ้ลงังานทดแทนเพียงแหล่งเดียว
เพ่ือผลิตไฟฟ้าอาจไม่เหมาะสม  เน่ืองจากความมัน่คงในการจ่ายพลงังาน
ต ่า ราคาในการลงทุนเบ้ืองตน้สูง 

      เพื่อออกแบบให้ระบบ    สามารถจ่ายพลงังานให้กบัภาระทางไฟฟ้า
โดยไม่ขาดตอนท่ีมีศกัยภาพของพลงังานทดแทนต ่า  เช่น ช่วงฤดูฝน  หรือ
ช่วงท่ีมีพลงังานแสงอาทิตยต์  ่าลม    เป็นแหล่งพลงังานสะอาดท่ีมีอยูอ่ยา่ง
มหาศาล และสามารถใชไ้ดอ้ยา่งไม่มีวนัหมดส้ิน     ซ่ึงไดมี้การนามาใช้
ประโยชน์กนัเป็นเวลานานแลว้ ดว้ยการประกอบใชก้บัเคร่ืองจกัรต่าง ๆ 
เช่น เคร่ืองสีขา้ว ระหดัวิดน ้าฯลฯ โดยในการน าพลงังานจากลมออกมาใช้
ประโยชน์นั้น    เคร่ืองมือส าคญัคือ กงัหนัลม (Wind Mill)  ท่ีท  าหนา้ท่ี
เปล่ียนพลงังานจลน์ จากลมมาเป็นพลงังานกลโดยตรง 
 

2. ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 
 2.1 พลงังานแสงอาทติย์ 
        แผงโซล่าห์เซลล ์(Photovoltaic  Cell :PV )เป็นส่ิงประดิษฐ์ท่ีสร้างข้ึน
ให้เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถเปล่ียนพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานไฟฟ้าได้
โดยตรง เม่ือแสงเป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า    และมีพลงังานกระทบกบัสาร
ก่ึงตวัน า จะเกิดการถ่ายทอดพลงังานระหวา่งกนั  พลงังานของแสงจะท า
ให้เกิดการเคล่ือนท่ี ของกระแสไฟฟ้า(อิเล็กตรอน)สามารถต่อ
กระแสไฟฟ้าดงักล่าวไปใชง้านได ้  ส่วนประกอบหลกัในระบบ 3 ส่วน 
คือ แหล่งผลิตพลงังาน  ระบบแปลงพลงังาน  และส่วนเก็บสะสมพลงังาน 

2.2 พลงังานลม 

       พลงังานลมเป็นพลงังานสะอาด    ท่ีไม่ปล่อยมลพิษให้กบัโลก    
ขณะท่ีกระแสลมเคล่ือนท่ีจะมีพลงังานจลน์เกิดข้ึน  ดงันั้นเม่ือกระแสลม
พดัผา่นใบพดัของกงัหนัลมไฟฟ้า จะถ่ายทอดพลงังานจลน์ไปยงัใบพดัท า
ให้ใบพดัหมุนไดพ้ลงังานกลท่ีไดอ้อกมาน้ีสามารถประยกุตใ์ชง้านได ้คือ
ผลิตกระแสไฟฟ้า ซ่ึงมีส่วนประกอบหลกัในระบบ 2 ส่วนคือ ระบบแปลง
พลงังาน  และส่วนเก็บสะสมพลงังาน   
2.3 การออกแบบระบบผลติไฟฟ้าแบบผสมผสาน   

      การออกแบบระบบพลงังานไฟฟ้า     แบบผสมผสานโดยพลงังาน
แสงอาทิตยแ์ละพลงังานลม( Hybrid Electrical Energy System Design by 
Solar and Wind Energy) สามารถไดข้อ้มูลโดยตรงจากระบบการผลิตจริง  
จึงจะท าให้เกิดการการผลิตเทคโนโลยขีองตนเอง  สามารถน าพลงังาน
ทดแทนมาใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่วนประกอบหลกัในระบบ 2 ส่วน
คือ ระบบแปลงพลงังาน  และส่วนเก็บสะสมพลงังาน 
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3. การออกแบบ 
      การออกแบบระบบพลงังานไฟฟ้า     แบบผสมผสาน เป็นการรวมเอา
พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม และระบบผลิตไฟฟ้าแบบไฮบริดจแ์บบ
ขนาน  มีหลกัการออกแบบดงัต่อไปน้ี 

 3.1 การออกแบบพลงังานแสงอาทติย์ 

       3.1.1 การผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยใช ้Solar cell เขียนเป็นขั้นตอนได้
ดงัน้ี 
 
 
 
 
       
                
            รูปที่ 1. การผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช ้ Solar cell 
      จากรูปท่ี 1 . Solar  Cell จ  านวน 4 แผง โดย  Charge  Controller ประจุ
กระแสตรงลงไปยงั Battery และ  Inverter ท่ีแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็น
กระแสสลบั 220VAC  จากนั้นต่อไปยงั Load  
       3.1.2 แหล่งผลิตกระแสฟ้าพลงังาน ใช ้ Solar cell แบบ Poly  
crystalline สามารถค านวณไดจ้ากสูตร 

                     Pcell  = Pload/4  (1) 

      โดยท่ี  Pcell  คือ ก าลงัไฟฟ้าของโซล่าเซลลท่ี์ควรติดตั้ง 

              Pload  คือ   ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าในหน่ึงวนั     
               4      คือ จ านวนชัว่โมงท่ีมีแสงแดดเฉล่ียในหน่ึงวนั 

                                               
      3.1.3 ระบบแปลงพลงังาน คือ มีระบบ Charge  Controller    
                เป็นอุปกรณ์อีกชนิดหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดตั้งโซล่าเซลล ์
ท าหนา้ท่ีควบคุมการประจุไฟฟ้าท่ีไดจ้ากแผงโซล่าเซลลแ์ลว้เอามาเก็บไว้
ท่ีแบตเตอรร่ีในปริมาณท่ีเหมาะสม Charge  Controller     จะคอยควบคุม
การจ่ายไฟให้กบัโหลดไฟฟ้า       เพ่ือป้องการความเสียหายท่ีเกิดจากการ
ประจุไฟในปริมาณท่ีมากเกินไป      คุณสมบติั ของเคร่ือง กระแสสูงสุด 
ไม่เกิน 30 A  

     

      จากรูปท่ี 2.  ระบบ Charge  Controller ในเวลา 1 ชัว่โมง  สามารถ 
Charge  Battery  ได ้5.2 A 
 

       3.1.4 ส่วนเก็บสะสมพลงังาน   คือ แบตเตอร่ีมีความจุ 100 A เม่ือยงั
ไม่ต่อแผงโซล่าเซลลถ์า้ยงัไม่ไดต่้อแผงโซล่าเซลล ์จะไม่มีการชาร์จไฟเขา้
แบตเตอร่ี สามารถค านวณไดจ้ากสูตร  

    hr  =  Ah * V*ประสิทธิภาพของแบตเตอร่ี * ประสิทธิภาพ Inverter 

    W 

โดยท่ี   hr  คือ   ระยะเวลาท่ีสามารถใชง้านโหลดได ้
           Ah   คือ  ขนาดความจุของแบตเตอร่ี 
           V    คือ  แรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอร่ี 
            W   คือ   ก าลงัไฟฟ้าของโหลด 
หมายเหตุ โดยท่ีประสิทธิภาพของแบตเตอร่ี = 0.60 (แบตเตอร่ีธรรมดา) 
                  ประสิทธิภาพของInverter  = 0.85 

 
      จากรูปท่ี 3. แบตเตอร่ีแบบจ่ายประจุสูง (Deep  Discharge  Battery  ) 
ถูกออกแบบให้สามารถจ่ายพลงังานปริมาณเล็กนอ้ย  ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
โดยไม่เกิดความเสียหาย     สามารถใชไ้ฟฟ้าท่ีเก็บอยูใ่นแบตเตอร่ีน้ีได้
อยา่งต่อเน่ือง 80% โดยไม่เกิดความเสียหาย  

3.2 การออกแบบพลงังานลม  
       กงัหนัลมแนวนอน 5 (Horizontal  axis wind Turbines ;HAWTs) คือ
กงัหนัลมท่ีมีแกนหมุนอยูใ่นแนวขนานกบัทิศทางลม ท่ีกระท าบนใบพดั
เกิดจากแรงยก การออกแบบกงัหนัลมแกนนอน มี 3 ใบพดั ใบกงัหนัวาง
อยูเ่หนือลม( up  draft ) มีหางเสือเพื่อควบคุมทิศทาง มีวิธีการออกแบบ
กงัหนัลมไฟฟ้า ดงัน้ี 
 

 
                   รูปที่ 4 แสดงวิธีการออกแบบกงัหนัลมไฟฟ้า 
 
       จากรูปท่ี 4  กงัหนัลมผลิตกระแสไฟฟ้า 3 ใบพดั ต่อเขา้ชุด BIRDE 
จากนั้น Charge  Controller   จากนั้นต่อไปยงั Circuit Beaker เขา้ Battery  
เขา้กบั Inverter โดยแปลงจากไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั 
จากนั้นต่อเขา้กบั Circuit Beaker ก่อนเขา้อุปกรณ์ไฟฟ้า

รูปที่ 2. Charge  Controller   

รูปที่  3. Deep  Discharge  Battery 

Solar  Cell 
910 watt 
 

Charge  Controller 
  max : 30A 

Inverter 
300 watt 

Battery 
100A

 
จจ 

Load 
max:300watt 

 
BRIDE 
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         3.2.1 ก าลงัท่ีไดรั้บจากลม4 มีหน่วยเป็นวตัต ์(Power, Watt) 
สามารถค านวณไดจ้ากสูตร  
   Power (Watt) = 1/2 x Air density x Swept area   x Wind velocity3  
โดยท่ี   Air density   คือ ความหนาแน่นของอากาศ  
                                      มีค่าเท่ากบั 1.23  กิโลกรัมต่อลูกบาตรเมตร 
                                       ท่ีระดบัน ้าทะเล 
              Swept area  คือ พ้ืนท่ีวงกลมของใบพดัมีหน่วยเป็นตารางเมตร  
                                        ค านวณไดจ้าก 22 / 7 x รัศมี2 
               Wind velocity คือ ความเร็วลม มีหน่วยวดัเป็น เมตรต่อวินาที  
                                            (น ามายกก าลงั 3) 
      3.2.2 ชุดแปลงพลงังาน  จากกงัหนัลมไฟฟ้า คือ ไดโอดบริดจ ์5 4 ขา 
35 A400 V  มีหนา้ท่ีแปลงไฟจากกงัหันลม   ท่ีเป็น กระแสสลบั ให้
เปล่ียนเป็นไฟ กระแสตรง ก่อนเขา้แบตเตอร่ี ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง    
แลว้ต่อเขา้กบั Charge  Controller เพื่อควบคุมแรงดนัและกระแสให้คงท่ี
ก่อนเก็บประจุลงแบตเตอร่ี  
 

       

      จากรูปท่ี 5 ไดโอดบริดจ ์     เป็นวงจรเรียงกระแสแบบเตม็คล่ืน ค่า
แรงดนัสูงสุดดา้นออกจะมีค่าน้อยลงเม่ือเทียบกบัวงจรเรียงกระแสเฟส
เดียวคร่ึงคล่ืน ผลมาจากแรงดนัตกคร่อมท่ีท างานพร้อมกนัทีเดียว 2 ตวั 

      3.2.2 ส่วนเก็บสะสมพลงังาน  คือ แบตเตอร่ี 12 V 100 A 
3.2 การออกแบบระบบผลติไฟฟ้าแบบผสมผสาน 
       การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน ตอ้งจดัการให้ระบบ
สามารถผลิตพลงังาน ไดต้ามตอ้งการของภาระทางไฟฟ้า โดยจะตอ้ง
ค านึงถึงราคา ประสิทธิภาพและความน่าเช่ือถือของระบบ  ประกอบดว้ย 
    3.3.1 ระบบแปลงพลงังานคือ HYBRID CONTR0LLER6  ใชง้าน

ร่วมกนัระหวา่งแผงโซล่าห์เซลล ์ และกงัหนัลมไฟฟ้า ขนาด 12 V 35 A 

           
                     รูปที ่6. ระบบไฟฟ้า HYBRID CONTR0LLER   
        จากรูปท่ี 6 ต่อแผงโซล่าห์เซลลเ์ขา้ กบัชุดกงัหนัลมไฟฟ้า  เขา้กบัชุด 
HYBRIDE  CONTROLER  ประกอบดว้ย Inverter  เพ่ือจ่ายไปยงัไฟฟ้า
กระแสสลบั  ไปยงัโหลด อีกทั้ง ชุด HYBRIDE  CONTROLER  สามารถ
จ่ายกระแสไฟฟ้า ไปยงั อุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง 12 VDC 

       3.3.2 ส่วนเก็บสะสมพลงังาน  คือ แบตเตอร่ี ขนาด 12V100 A 
 

3.3 การต่อ  HYBRIDE  CONTROLLER 
      การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน คือ ประสิทธิภาพรวม
ของระบบสูง  ส่วนประกอบของระบบมีขนาดเล็ก     และไม่มีช่วงเวลา
ขาดพลงังาน โดยจะแสดงวิธีการต่อ HYBRIDE  CONTROLLER คือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     รูปที ่7.  แสดงการต่อ  HYBRIDE  CONTROLLER 
       จากรูปท่ี  7  จะแสดงการต่อ  HYBRID  CONTROLLER โดยที่ 
WIND ต่อผา่นชุด BRIDGE  แลว้เขา้ HYBRID    CONTROLLER  
BATTERYระยะเวลาการชารจข้ึ์นอยูก่บักระแสท่ีสามารถชารจไ์ด ้ ส่วน 
SOLAR  SELL จ านวน 4 แผง จะแบ่งเป็น 2 ชุด คือ 
       ชุดท่ี 1 Solar cell  (1)  ต่ออนุกรมกบั  Solar cell  (2) 
       ชุดท่ี 2 Solar cell  (3)  ต่ออนุกรมกบั Solar cell  (4) 
      จากนั้นน าชุดท่ี 1 กบั ชุดท่ี 2 มาขนานกนั จะไดแ้รงดนัไฟฟ้าเท่ากบั 
70VDC กระแส 13A  LOAD  จะต่อเขา้กบั INVERTER   

 4. ผลการทดลอง 

                   
             รูปที่ 8.ท่ีติดตั้งSolar cell จริง      รูปที่ 9. ท่ีติดตั้งกงัหนัลมจริง 
4.1 พลงังานแสงอาทติย์ 
        4.1.1 ผลการทดลอง พลงังานแสงอาทิตย ์กระแสไฟฟ้า   Input :10 A 
70 V 910 W  กระแสเขา้ Charge  Controller  ออกจาก Charge  Controller  
Output : 10 A 12 V 120 W  
4.2 พลงังานลม 

        4.2.1 ผลการทดลองพลงังานลม  กระแสไฟฟ้า     Input : 3.8 A 27 V 
102  W กระแสเขา้ Charge  Controller  ออกจาก Charge  Controller   
Output : 2.9 A 13.8 V 34 W 
4.3 ระบบผลติไฟฟ้าแบบผสมผสาน 
       4.3.1 ผลการทดลองระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน รวม Input จาก 
2 แหล่งจ่าย เขา้ชุด Charge  Controller  Output : 14.5 A 24 V 348 W 
 

        HYBRID      CONTROLLER 
  WIND      BATTERY     SOLAR       LOAD 
     +    -           +      -              +   -            +    - 

Solar  cell (1) 

Solar  cell (2) 

Solar  cell (3) 

Solar  cell (4) 

 

+
-
+
- 
+

-
+
-
 
 
 

WIND       

BATTERY    
   100A12V   

รูปที่  5. ไดโอดบริดจ ์

BRIDE      

INVERTER 
300 Watt 
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4.4 การเปรียบเทียบ 

      ตารางที่ 1. เปรียบเทียบผลการทดลองพลงังานต่าง ๆ   
 

TYPE SOLAR  CELL WIND HYBRID 
 

Input 
13 A 
 70 V 

 910 W 

3.8 A  
27 V 

 102  W 

- 
- 
- 

 
Output 

10 A  
12 V  

120 W 

2.9 A  
13.8 V  
34 W 

14.5 A 
 24 V  
348 W 

    จากตารางท่ี 1 เปรียบเทียบผลการทดลองการออกผลิตไฟฟ้าแบบ
ผสมผสาน 
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      รูปที่  10. กราฟแสดงการเปรียบเทียบพลงังานแบบต่าง ๆ 
 
       จากรูปท่ี 10 จะเห็นไดว้า่แรงดนัทางดา้น Out  put ของการระบบผลิต
ไฟฟ้าแบบผสมผสาน มีประสิทธิภาพการท างานมากกวา่การใชพ้ลงังาน
แสงอาทิตย ์และพลงังานลม 
5. สรุป 
      ลกัษณะท่ีส าคญัของการออกแบบระบบผลิตผลิตไฟฟ้าแบบ
ผสมผสาน สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ขอ้  (1)ระบบผลิตไฟฟ้าท่ีสามารถ
จ่ายไฟฟ้าไดต้ามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ (2)ระบบท่ีใชพ้ลงังานจากระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนไดอ้ยา่งคุม้ค่า (3) ระบบท่ีมีความยดืหยุน่ใน
การออกแบบสูง 
 
 
 
 

6. กติตกิรรมประกาศ 
        บทความน้ีส าเร็จ  ไดรั้บก าลงัใจจากคุณพอ่คุณแม่ และครอบครัว  อีก
ทั้งไดรั้บความอนุเคราะห์จาก  รองศาสตราจารย ์ดร.วฒิุชยั  อศัวินชยัโชติ  
อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีคอยแนะน าให้ความคิดเห็น  อีกทั้งช้ีแนะขอ้บกพร่อง
ต่าง ๆ ตรวจสอบบทความน้ีมีความสมบูรณ์ 
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บทคดัย่อ 
แบตเตอร่ีชนิดตะก่ัว-กรด นิยมใช้เป็นแหล่งสะสมพลังงานเน่ืองจาก

ความน่าเช่ือถือได้และราคาถูกเทียบกับแบตเตอร่ีชนิดอ่ืนท่ีมีขนาดเท่ากัน 
การศึกษาในคร้ังนี้ได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพการคายประจุของ
แบตเตอร่ีชนิดตะก่ัว-กรด โดยการประจุแบบแรงดันคงท่ี และแบบพัลส์ ท่ี
มีความถ่ีแตกต่างกัน ท าการทดสอบประจุกับแบตเตอร่ีชนิดตะก่ัว-กรด 
ขนาด 12V, 5Ah วิธีประจุแบบแรงดันคงท่ีใช้พิกัดแรงดัน 14.5V ส่วนการ
ประจุแบบพัลส์จะใช้ความถ่ีท่ี 500Hz, 750Hz, 1kHz, 1.25kHz และ 1.5kHz 
มี Duty cycle 50% ท าการประจุจนกระท่ังแรงดันของแบตเตอร่ีไม่มีการ
เปล่ียนแปลง และท าการคายประจุจนกระท่ังแรงดันถึงระดับแรงดันคัท-
ออฟ จากผลการทดสอบพบว่า การประจุแบบพัลส์ มีประสิทธิภาพการ
คายประจุเฉล่ีย 91.8% และช่วยลดเวลาในการประจุแบตเตอร่ี 3.5 เท่า เม่ือ
เทียบกับวิธีการประจุแบบแรงดันคงท่ี ในส่วนของการประจุแบบพัลส์
ความถ่ีท่ีให้ประสิทธิภาพดีท่ีสุดคือ 1.5kHz ให้ประสิทธิภาพการคายประจุ 
94.88% ข้อมูลท่ีได้รับสามารถใช้ในการเลือกวิธีในการประจุแบตเตอร่ี
ชนิดตะก่ัว-กรด และเป็นข้อมูลส าหรับศึกษาในเชิงลึกต่อไป 

Abstract 
Leads acid battery is popular to storage energy due to reliability 

and inexpensive comparison at identical capacity with other type of 
batteries. In this study, charge efficiency of the Lead acid battery using 
constant voltage and  pulse charging at difference frequencies, that are 
500 Hz, 750 Hz, 1 kHz, 1.5 kHz and 1.25 kHz at 50% duty cycle, was 
compared. The charging was performed until the terminal voltage of 
battery is constant. And discharging until the terminal voltage reach to 
cut-off voltage. From testing results, average value of charge efficiency 
obtaining from the pulse charging is 91.76% that can reduced 3.51 of 
charging time compared with the constant voltage charging. 
Furthermore, the best charge efficiency of the pulse charging at 
difference frequencies occurred at 1.5 kHz with 94.88% of charge 
efficiency. The results from this research can be used to choose charging 
method and to study about the lead acid batteries. 
Keywords: Lead-Acid Battery, Constant voltage charging, Pulse 
charging, Charge efficiency 

1. บทน า 
แบตเตอร่ีเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความส าคัญอย่างมากใช้ส าหรับจัดเก็บ

พลังงานส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือใช้ในระบบพลังงานทดแทน 
แบตเตอร่ีมีมากมายหลายชนิดในทางปฏิบติัแลว้แบตเตอร่ีทุกชนิดสามารถ
น ามาใชไ้ด ้แต่ท่ีนิยมใชง้านมากท่ีสุดคือ แบตเตอร่ีชนิดตะกัว่-กรด (Lead-
acid battery) ด้วยเหตุผลท่ีว่า มีราคาท่ีถูก หาซ้ือได้ง่าย และเช่ือถือได ้  
แบตเตอร่ีชนิดตะกั่ว-กรด ถูกคิดค้นในปี ค.ศ.1859 โดยนักฟิสิกส์ 
ชาวฝร่ังเศส ท่ีช่ือวา่ แกสตนั แพลนท ์(Gaston Plant) เป็นแบตเตอร่ีชนิดท่ี
เก่าแก่ท่ีสุด ต่อมาในปี ค.ศ. 1880 คามิลล์ฟอร์ (Camille Faure) ไดส้รุป
เทคนิคการผลิตแบตเตอร่ีชนิดตะกัว่-กรด [1] และมีการพฒันาเร่ือยมา ใน
ปัจจุบนัพบว่า ตะกัว่ท่ีผลิตได ้มากกว่า 3 ส่วนในโลก ถูกน าไปใช้ในการ
ผลิตแบตเตอร่ีโดยท่ีส่วนแบ่งการตลาด 60-65% ของแบตเตอร่ีทั้งหมด 
เป็นการขายเก่ียวกบัแบตเตอร่ีชนิดตะกัว่-กรด [1] 

แบตเตอร่ีชนิดตะกั่ว-กรด มีหลักการท างานอาศยัการผนักลับของ
ปฏิกิริยาทางเคมี มีลกัษณะโครงสร้างและสมการทางเคมี ดงัรูปท่ี 1   

Pb + PbO2 + 2H2SO4 2PbSO4 + 2H2O
discharge

charge

Pb

PbO2PbO2

Pb
PbO2

Pb

รูปที่ 1 ปฏิกิริยาทางเคมีภายในแบตเตอร่ีชนิดตะกัว่-กรด [2, 7] 

 
รูปท่ี 1 แสดงโครงสร้างพ้ืนฐานของแบตเตอร่ีชนิดตะกั่ว-กรด  

ซ่ึงประกอบด้วยแผ่นธาตุบวกและลบจุ่มอยู่ในสารละลายอิเล็กโทรไลต ์
ปฏิกิริยาทางเคมีจะเกิดข้ึนเม่ือมีการต่อวงจรระหว่างขั้ วบวกและลบ  
เม่ือแบตเตอร่ีใช้งานไประยะหน่ึงแรงดนัของแบตเตอร่ีจะลดลงไปเร่ือยๆ  
และสามารถท าให้แรงดนักลบัมาอยูใ่นระดบัปกติได ้โดยการประจุไฟฟ้า
เขา้ไปใหม่ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการคายประจุและประจุแบตเตอร่ี 
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คือเกิดตะกั่วซัลเฟตเกาะท่ีขั้วอิเล็กโทรดทั้งสองด้าน ส่งผลท าให้พ้ืนท่ี
สัมผัสระหว่างแผ่นอิเล็กโทรดกับอิเล็กทรอไลต์มีค่าลดลง  อีกทั้ ง 
ยงัเป็นผลให้อุณหภูมิเพ่ิมสูงข้ึน เกิดการบิดงอแผ่นอิเล็กโทรด ท าให้ 
การประจุและคายประจุใชเ้วลานานข้ึน นอกจากน้ีเกิดการรวมตวัระหว่าง
ไฮโดรเจนและออกซิเจนภายในแบตเตอร่ีกลายเป็นน ้ าเกิดข้ึนด้านใน
แบตเตอร่ีท าให้สารละลายอิเล็กทรอไลต์เจือจางลงท าให้การเกิดปฏิกิริยา
ท าไดไ้ม่เตม็ท่ี [7]  

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการทางเคมีภายในแบตเตอร่ีท่ีเกิดข้ึน 
มีความสัมพนัธ์กับวิธีการประจุแบตเตอร่ี ดังนั้นการเลือกวิธีการประจุ
แบตเตอร่ีให้มีความเหมาะสมจึงเป็นส่ิงส าคญั ในงานวิจยัในคร้ังน้ีจึงได้
น าเสนอผลการศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการคายประจุของ
แบตเตอร่ี โดยใช้วิธีการประจุแบบแรงดันคงท่ี (Constant voltage 
charging) และการประจุแบบพลัส์ (Pulse charging) ท่ีมีความถ่ีแตกต่างกนั 
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการคายประจุ ระยะเวลาท่ีมีผลต่อการประจุ
และคายประจุ อนัจะเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานส าหรับเลือกวิธีการประจุและใช้ใน
การศึกษาในเชิงลึกต่อไป  

2. วธีิการทดสอบ 
การทดสอบในการศึกษาน้ี แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ การทดสอบการ

ประจุแบตเตอร่ี และการทดสอบการคายประจุแบตเตอร่ี  

2.1 การทดสอบการประจุแบตเตอร่ี 
ทดสอบประจุแบตเตอร่ีโดยใช้วงจรประจุแบตเตอร่ีแบบแรงดนัคงท่ี

เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย และวงจรประจุแบตเตอร่ี 
แบบพลัส์ ผลการศึกษางานวิจยัท่ีผ่านมา [3-5]  พบว่า การประจุแบบพลัส์
สามารถลดการเกิดตะกัว่ซลัเฟตท่ีขั้วของแบตเตอร่ีได ้  

ในการศึกษาน้ี ไดท้ดสอบกบัแบตเตอร่ีชนิดตะกัว่-กรด ขนาด 12 V,  
5 Ah ท่ีอุณหภูมิห้อง 25 องศาเซลเซียสโดยก าหนดแรงดนัท่ีใช้ในการ
ประจุประมาณ 14.5 V ท าการประจุแบตเตอร่ีจนกระทัง่แรงดนัท่ีขั้ว 
ของแบตเตอร่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง แล้วท าการบันทึกค่ากระแสและ
แรงดนัทุกๆ 1 นาที ซ่ึงวงจรท่ีใช้ในการประจุแบตเตอร่ี มีหลกัการท างาน
ดงัต่อไปน้ี 

2.1.1 การประจุด้วยวงจรประจุแบตเตอร่ีแบบแรงดันคงท่ี 
วงจรประจุแบบแรงดนัคงท่ี เป็นวงจรท่ีสามารถควบคุมแรงดนัในการ

ประจุแบตเตอร่ีป้องกันแรงดันเกินพิกัดโดยมีลักษณะแรงดันคงท่ี 
ตลอดระยะเวลาในการประจุ และลักษณะของกระแส จะค่อยๆลดลง 
ตามระยะเวลาในการประจุ  ในการออกแบบวงจรประจุแบตเตอร่ี 
แบบแรงดนัคงท่ี จะใชไ้อซี LM350  เป็นตวัควบคุมแรงดนัให้คงท่ี และน า
แรงดันท่ีได้ไปควบคุมขาเบส ของทรานซิสเตอร์ เพ่ือเป็นตัวรองรับ
ก ร ะ แ สไฟ ฟ้ า ท่ี จ่ า ย ให้ กับ แบ ต เ ต อ ร่ี  โ ด ย มี ว ง จ ร ก า รท า ง า น  
ดงัรูปท่ี 2 
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รูปที่ 2 วงจรประจุแบตเตอร่ีแบบแรงดนัคงท่ี 
 

จากวงจรท่ีท าการออกแบบ ได้ท  าการทดสอบวดัค่าแรงดันและ
กระแสในช่วงของการประจุแบตเตอร่ี พบว่า มีลกัษณะเป็นแรงดนัไฟฟ้า
กระแสตรงตามความตอ้งการ ดงัแสดงในรูปท่ี 3 

 

 

รูปที่ 3 แสดงลกัษณะแรงดนัและกระแสไฟฟ้า 
ของวงจรประจุแบตเตอร่ีแบบแรงดนัคงท่ี 

 
2.1.2 การประจุด้วยวงจรประจุแบตเตอร่ีแบบพัลส์ 

การประจุแบตเตอร่ีแบบพลัส์ เป็นวิธีการประจุท่ีสามารถป้องกนัการ
เกิดตะกั่วซัลเฟตเกาะท่ีขั้วอิเล็กโทรด สามารถป้องกันการเพ่ิมข้ึนของ
อุณหภูมิภายในของแบตเตอร่ีได้ และท าให้แบตเตอร่ีมีอายุการใช้งานท่ี
ยาวนาน [3-5, 8] ซ่ึงลกัษณะของกระแสท่ีใชใ้นการประจุ แสดงดงัรูปท่ี 4  

 

รูปที่ 4 แสดงลกัษณะกระแสของการประจุแบบพลัส์ 
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จารูปท่ี 4 เป็นลักษณะของกระแสเป็นรูปคล่ืนพลัส์ จากลักษณะ
รูปคล่ืนดงักล่าว ได้มีการออกแบบวงจรประจุแบตเตอร่ีแบบพลัส์ โดย
ก าหนดให้ Duty cycle 50%  และความถ่ีท่ีใช้ทดสอบคือ 500 Hz, 750 Hz, 
1 kHz, 1.25 kHzและ 1.5 kHz โดยใช้วงจรรวม SG3524 เป็นตวัสร้าง
สัญญาณพลัส์ โดยท าการปรับความถ่ีท่ีตอ้งการใช้งาน ท่ี CT และ RT ท า
การปรับ duty cycle ท่ี R3 ซ่ึงสัญญาณท่ีไดจ้ะเขา้สู่ Q1 เพ่ือเพ่ิมระดบั
แรงดันสัญญาณพลัส์เข้าสู่ขาเกจของ Q2 ท่ีท  าหน้าท่ีเป็นสวิตซ์ก าลัง 
ดงัรูปท่ี 5 

 
รูปที่ 5 วงจรประจุแบตเตอร่ีแบบพลัส์ 

 
จากวงจรท่ีท าการออกแบบ ได้ท  าการทดสอบวดัค่าแรงดันและ

กระแสในช่วงของการประจุแบตเตอร่ี พบว่า ลักษณะของกระแสและ
แรงดนัไฟฟ้าเป็นรูปคล่ืนพลัส์ ท่ีความถ่ี 1 kHz และ Duty cycle 50%  
มีความผิดเพ้ียนของสญัญาณอยูเ่ล็กนอ้ย ดงัแสดงในรูปท่ี 6  

 

 

รูปที่ 6 แสดงลกัษณะแรงดนัและกระแสไฟฟ้า 
ของวงจรประจุแบตเตอร่ีแบบพลัส์ท่ีความถ่ี 1kHz 

 

2.2 การทดสอบการคายประจุแบตเตอร่ี 
การทดสอบการคายประจุแบตเตอร่ีจะท าการทดสอบหลังจาก 

การประจุแบตเตอร่ีประมาณ 24 ชัว่โมง เพ่ือให้แบตเตอร่ีเขา้สู่สภาวะปกติ 
โดยจะทดสอบดว้ยการคายประจุแบตเตอร่ีดว้ยโหลดหลอดไส้ ขนาด 12V 
50 W ตลอดระยะเวลาการทดสอบ โดยก าหนดค่าแรงดนัสุดทา้ยท่ี 10 V 
ขณะต่อกบัโหลด บนัทึกค่ากระแสและแรงดนัทุกๆ 1 นาที 

3. ผลการศึกษา 
3.1 แรงดนัไฟฟ้าขณะประจุและคายประจุ 

3.1.1 การประจุแบบแรงดันคงท่ี 

 
 

รูปที ่7 กราฟแสดงลกัษณะแรงดนัไฟฟ้าในช่วงประจุแบตเตอร่ีและช่วง
คายประจุแบตเตอร่ีของการประจุแบบแรงดนัคงท่ี 

 
จากรูปท่ี 7 แสดงให้เห็นวา่แรงดนัไฟฟ้าในช่วงของการประจุมีค่าคงท่ี

ตลอดระยะเวลาในการประจุ ตามลกัษณะของวงจรประจุแบบแรงดนัคงท่ี
โดยขณะการทดสอบประจุใช้เวลาทั้งหมด 180 นาที และในช่วงของ 
การคายประจุ ลกัษณะของแรงดนัมีการลดลงอย่างต่อเน่ืองโดยใช้เวลา 
ในการคายประจุ 36 นาที 

3.1.2 การประจุแบบพัลส์ 

 

รูปที่ 8 กราฟแสดงลกัษณะแรงดนัไฟฟ้าในช่วงประจุแบตเตอร่ีและช่วง
คายประจุแบตเตอร่ีของการประจุแบบพลัส์  

 
จากรูปท่ี 8 แสดงให้เห็นว่าแรงดนัไฟฟ้าในช่วงของการประจุแต่ละ

ความถ่ีมีค่าใกลเ้คียงกนัและต่างกนัไม่มาก การประจุใช้เวลาเฉล่ีย 50 นาที 
และคายประจุในเวลาเฉล่ีย 40 นาที 

3.2 ประสิทธิภาพของการคายประจุ 
การประจุแบบแรงดนัคงท่ี ใช้เวลาในการประจุนานกว่าแบบพลัส์

ประมาณ 3.5 เท่า และการประจุแบบแรงดนัคงท่ี มีประสิทธิภาพการคาย
ประจุ 88 %  แต่ส าหรับการประจุแบบพลัส์มีความถ่ี 500 Hz, 750 Hz,  
1 kHz, 1.25 kHz และ 1.5 kHz ด้วย Duty cycle 50% ไม่มีผลอยา่งมี
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นัยส าคัญต่อระยะเวลาการประจุ  แต่มีผลต่ออัตราการประจุและ
ประสิทธิภาพการคายประจุ คือ การประจุด้วยพลัส์ความถ่ีสูงท าให้
ประสิทธิภาพการคายประจุมีค่าสูงข้ึน ดงัแสดงในตารางท่ี 1 และรูปท่ี 9  

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบของการประจุแบบพลัส์ท่ีมีความถ่ีแตกต่างกนั 

 
Charge Charge Charge Discharge Charge 

Method frequency time capacity capacity efficiency 

 
(Hz) (minute) (Ah) (Ah) (%) 

Pulse 

500 56 3.1 2.7 88.1 
750 48 3.0 2.7 89.4 
1000 52 2.9 2.7 92.4 
1250 50 2.9 2.7 94.0 
1500 50 2.8 2.7 94.9 

Constant Voltage  180 2.9 2.4 84.8 

 

 
 

รูปที่ 9 ความสมัพนัธ์ของความถ่ีกบัประสิทธิภาพการคายประจุ 
 

ผลการทดสอบท่ีได้จากการศึกษาน้ีมีความสอดคล้องกับผลการ
ทดสอบในเอกสารอา้งอิง [3],[9]  

 

4. สรุปผลการทดลอง 
การเปรียบเทียบการประจุแบตเตอร่ีชนิดตะกั่ว-กรด ระหว่าง 

แบบแรงดนัคงท่ีกบัแบบพลัส์ท่ีความถ่ีแตกต่างกัน  พบว่า การประจุ 
แบบแรงดันคงท่ีใช้เวลาในการประจุ 180 นาที และมีประสิทธิภาพ 
การคายประจุ 88%   แต่ส าหรับการประจุแบบพลัส์ดว้ยความถ่ี 500 Hz,  
750 Hz, 1 kHz, 1.25 kHz และ 1.5 kHz ท่ี Duty cycle 50% ใช้เวลาในการ
ประจุเฉล่ีย 50 นาที และมีประสิทธิภาพการคายประจุเฉล่ีย 90 %  และการ
ประจุดว้ยพลัส์ความถ่ีสูงท าให้ประสิทธิภาพการคายประจุมีค่าสูงข้ึน 

 
5. กติตกิรรมประกาศ 

โครงการน้ีส าเร็จไปได้ด้วยดีเน่ืองจากได้รับการสนับสนุน และ
อ านวยความสะดวกด้านการใช้งานห้องปฏิบัติการและเค ร่ืองมือ  

จากสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา เชียงราย คณะผูวิ้จยัตอ้งขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีเสนอการสร้างคลังข้อมูลจากระบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ระบบทะเบียนนักศึกษา และระบบบริหารแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ 

มีจุดประสงค์หลักคือสามารถนําไปใช้งานได้จริงและยัง่ยืน โดยมุ่งเน้น
เน้ือหาของธุรกิจหลกัของมหาวิทยาลัยฯ 3 ดา้น ไดแ้ก่ การบริหารบุคลากร 
การเรียนการสอน และแผนปฏิบัติราชการประจาํปี โดยสร้างคลังข้อมูล
เ พ่ือจัดเ ก็บและวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมไมโครซอฟต์เอสคิวแอล
เซิร์ฟเวอร์เป็นเคร่ืองมือในการสร้างคลังข้อมูล การสกดั การปรับเปล่ียน 

การถ่ายโอนขอ้มูล จนถึงการประมวลผลการวิเคราะห์แบบออนไลน์  และ
โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลล์ในการนําเสนอขอ้มูล  ผลการดาํเนินการ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ลา้นนา ภาคพายพั  สามารถนาํระบบไป
ใชง้านจริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

คําสําคัญ: สารสนเทศสนบัสนุนการตดัสินใจ, คลงัขอ้มูล, การประมวลผล
การวิเคราะห์แบบออนไลน์ 

Abstract 

The purpose of this research was to create a repository of information 
from the Human Resources Management System, Registration System 
and the Budget Strategy Planning System of Rajamangla University of 
Technology Lanna Chiang Mai (RMUTL). By focusing on content of the 
university’s direct core Business Rule emphasize. In addition, it is to 
particularly examine correlations between personnel management factors, 
course of study factors, project plan for strategy and planning section data 

factors. By creating a repository to data store and analyze data for decision 
support system by using data warehouse technique. This technique in used 
to transfer data form database by SQL integration service to forecast trend, 
behavior of the data and information, which is used as the information for 
decision making. By SQL reporting service tool to extract transform load 
(ETL), in conjunction with co-operator planner software in presentation 
of information to both the user’s, and can be applied. Finally, web 
application that anyone can access the main system which able to make 

decision support information of RMUTL can be accessible effectively. 

Keywords: Decision Support System, Data Warehouse, OLAP  

1. บทนํา 

ปัจจุบนัคณะผูบ้ริหารองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มีความต้องการ
ในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเ พ่ือช่วยประกอบการตัดสินใจใ น ก า ร
ดําเนินการต่าง ๆ ตั้ งแต่การตัดสินใจในงานประจําวันจนถึงระดับการ
วางแผนกลยุทธ์ขององค์กร สําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค ล 
ล้านนา ภาคพายัพ  มีระบบสารสนเทศในการดําเ นิ นงาน  (Online 
Transactional Processing, OLTP) ท่ีสําคัญได้แก่ ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์ ระบบทะเบียนและประมวลผล และระบบบริหารจัดการ
แผนปฏิบัติราชการ(ประกอบด้วยข้อมูลหลัก คือ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

ตวัช้ีวดั โครงการ และงบประมาณ) ซ่ึงแต่ละหน่วยงานใชโ้ปรแกรมและ
ระบบจัดการฐานข้อมูลแตกต่างกันไป ท่ีผ่านมาทางมหาวิทยาลัยฯ 
พยายามจัดหาระบบสารสนเทศเ พ่ือการบริหารจัดการ (Management 
Information System, MIS) แต่ระบบ MIS ไม่เช่ือมโยงข้อมูลจาก ระ บบ
สารสนเทศในการดําเนินงานท่ีใช้งานอยู่ ให้ผูเ้ ก่ียวข้องดําเนินการป้อน
ขอ้มูลเขา้ไปใหม่ ทาํใหเ้กิดความซับซ้อนเพ่ิมภาระงาน ขอ้มูลสารสนเทศ
ท่ีได้จึงไม่ครบถ้วน  ไม่ ถูกต้อง  และปัญหาสําคัญอีกปัญหาหน่ึงคื อ
สารสนเทศท่ีได้ไม่ครอบคลุมความต้องการหรือนําไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อไดย้าก จึงไม่สามารถนาํไปใช้งานจริงได ้  และท่ีสําคัญ
ระบบควรพฒันาดว้ยผูท่ี้เขา้ใจระบบสารสนเทศในการดาํเนินงานท่ีใช้งาน
อยูเ่ป็นอยา่งดี 

จากปัญหาดังกล่าว คณะผูด้ําเนินการวิจัยซ่ึงรับผิดชอบการพัฒนา
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ลา้นนา ภาคพายพั 
อยู ่ จึงไดศึ้กษา วิเคราะห์ และพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนการ
ตัดสินใจ โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1) สารสนเทศท่ีได้ต้องถูกต้อง 
ครบถ้วนและทันเวลา 2) สามารถนําไปใช้งานได้จริง ตรงตามความ
ต้องการของผูบ้ริหาร และ 3) ผูใ้ช้งานสามารถใช้งานได้ง่าย โดยไม่
จาํเป็นตอ้งพ่ึงนกัคอมพิวเตอร์ 

2. ทฤษฎแีละเคร่ืองมือวจิัย 

2.1 คลงัข้อมูล (Data Warehouse) 

คลังข้อมูล หมายถึง ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ จุดประสงค์หลักในการ
สร้างคลังข้อมูล คือ ต้องการเปล่ียนข้อมูลดิบให้เป็นสารสนเ ทศ ท่ีมี
ประโยชน์ เ ช่น การรายงานข้อมูลเ ชิงสรุป การรายงานข้อมู ล เ ชิ ง
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เปรียบเทียบ เป็นตน้  การพิจารณาสร้างคลังข้อมูลเพ่ือจัดเก็บขอ้มูลใดนั้ น
ข้ึนกบัฐานขอ้มูลในระบบปฏิบติังานรายวนั(Operational Database) ท่ีมีอยู่
และหวัขอ้ทางธุรกิจท่ีสนใจ เช่น มหาวิทยาลยัฯ สนใจดา้นการจดัการเรียน
การสอน เช่น ผลการเรียนของนักศึกษาภาคปกติกับนกัศึกษาภาคสมทบ
ต่างกนัอยา่งไร ภาระการสอนของอาจารยแ์ต่ละคณะหรือแต่ละสาขาวิชามี
แนวโนม้เป็นเช่นไร เป็นตน้  

2.2 การสกดั ปรับเปลีย่น และถ่ายโอนข้อมูล (Extract Transform 

Load, ETL) 

เป็นกระบวนการนําฐานข้อมูลจากระบบปฏิบัติงานรายวันเข้าสู่
คลังข้อมูล เร่ิมจากการสกัดข้อมูลหรือเลือกข้อมูลตามความต้อ งก าร 
หลงัจากนั้นทาํการปรับเปล่ียนขอ้มูล ซ่ึงขั้นตอนน้ี 

1) การสกัดข้อมูลเป็นการเลือกข้อมูลตามท่ีต้องการ ข้อมูลท่ีจะนําเข้า
คลงัขอ้มูลควรเป็นขอ้มูลปริมาณมาก การสกดัขอ้มูลไม่ควรกระทบระบบ
ปฏิบติังานรายวนั ตอ้งมีขอ้ตกลงว่าจะสกดัขอ้มูลช่วงเวลาใด 

2) การปรับเปล่ียนข้อมูลเป็นการแปลงชนิดข้อมูล แปลงขอ้มูลใหเ้ป็นไป
ตามโครงสร้างของคลังข้อมูลท่ีออกแบบไว ้ รวมการตรวจสอบกลั่นกรอง
และทําความสะอาด ลบหรือแก้ไขข้อมูล ให้เหลือเฉพาะข้อมูลท่ีเป็นท่ี
ตอ้งการเท่านั้น 

3) การถ่ายโอนข้อมูลเป็นกระบวนการนําข้อมูลท่ีผ่านการปรับเปล่ียน
ขอ้มูลแลว้เขา้สู่ฐานขอ้มูลกลางหรือคลงัขอ้มูล 

2.3 การ ปร ะ มวลผลการ วิเค ร าะห์แบบออนไลน์  ( Online 

Analytical Processing, OLAP) 

การประมวลผลการวิเคราะห์แบบออนไลน์  เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้
การวิเคราะห์ข้อมูลในมิติต่าง ๆ (Multidimensional Data Analysis) ได้
อยา่งสะดวกรวดเร็ว ซ่ึงสามารถทาํการเจาะลึกขอ้มูล (Drill draw) การสรุป
หรือการรวมข้ึนข้อมูล  (Roll Up) หรือการวิ เคราะห์ข้อมูลบางส่วน
(Slicing) เป็นตน้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.4 เคร่ืองมือสร้างรายงาน (Report Tools) 

ในงานวิจัยน้ีใช้ไมโครซอฟต์เอ็กเซลล์ในการนําเสนอข้อมูล โดยมี
เคร่ืองมือสําคัญคือ ไพวอทเทเบิล(Pivot Table) ท่ีสร้างข้ึนมาสําหรับการ
วิเคราะห์และรายงานข้อมูล  ในรูปแบบตารางและกราฟ สามารถสรุป
ขอ้มูลทั้งในแนวของแถวและคอลัมน์ นอกจากน้ียงัมีสไลเซอร์(Slicer) ท่ี
ออกแบบมาสําหรับการกรองขอ้มูลแบบโต้ตอบกบัผูใ้ชง้าน สามารถเลือก
ดูขอ้มูลท่ีตอ้งการได ้   

 

 

 

3. วธิีดาํเนินการวจิัย 

การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนการตดัสินใจน้ีใชห้ลักการ

พฒันาแบบล่างข้ึนบน (Bottom-up) ศึกษาระบบปฏิบติังานรายวนัท่ีใช้
งานอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ วิ เคราะห์  ออกแบบสร้างคลังข้อมูลซ่ึ ง มี
แนวความคิดดงัรูปท่ี 1    ซ่ึงไดด้าํเนินงานสําคญั ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 

รูปท่ี 1 ผงัระบบสารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนการตัดสินใจ 

1) ศึกษาแหล่งข้อมูลจากระบบสารสนเทศในการดําเ นินงาน   ซ่ึงได้

แหล่งขอ้มูลจาก 4 แหล่งขอ้มูล ดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แหล่งขอ้มูลท่ีจะนาํมาใชเ้พ่ือการสนบัสนุนการตัดสินใจ 

แหล่งขอ้มูล มิติขอ้มูล เคร่ืองมือจดัเก็บขอ้มูล 

บุคลากร หน่วยงานสังกดั, 

ประเภท, สาย(วิชาการ

,สนบัสนุน), อายุ  

เป็นตน้ 

ไมโครซอฟต์เอ็กเซลล์, 

ไมโครซอฟต์เอ็กเซส, 

ไมโครซอฟต์เอสคิวแอล

เซิร์ฟเวอร์ 

(มีหลายแหล่งขอ้มูล) 

หลกัสูตร  คณะ, ระดบั,  

วุฒิการศึกษา 

เป็นตน้ 

ไมโครซอฟต์เอ็กเซส 

นกัศึกษา คณะ, หลกัสูตร, 

ประเภทการเรียน, เวลา

เรียน, ระดบั,คะแนน

เฉล่ียสะสม เป็นตน้ 

ไมโครซอฟต์เอสคิวแอล

เซิร์ฟเวอร์, 

ไมโครซอฟต์เอ็กเซส 

แผนปฏิบติั 

ราชการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ

,ยทุธศาสตร์ เป็นต้น 

ไมโครซอฟต์เอสคิวแอล

เซิร์ฟเวอร์ 

2) วิเคราะห์เน้ือหาของธุรกิจหลกัของมหาวิทยาลยัฯ ในงานวิจยัน้ีมุ่งเน้นท่ี

เน้ือของธุรกิจหลัก 3 ดา้น ไดแ้ก่ การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ การ
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เ รียนการสอน และการบริหารแผนปฏิบัติราชการ และแต่ละด้าน

ดาํเนินการแบ่งเป็นเน้ือหายอ่ย เช่น ดา้นการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 

ตารางเรียน การลงทะเบียน ผลการเรียน และการประเมินอาจารยผ์ูส้อน 

ดงัรูปท่ี 2  

 

รูปท่ี 2 เน้ือหาของธุรกิจและเน้ือหายอ่ยดา้นการเรียนการสอน 

 

3) ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ 

สถาปัตยกรรมระบบข้อมูล : ทําการศึกษาฐานข้อมูลทั้ ง 4 แหล่ง
ฐานขอ้มูล วิเคราะห์ ออกแบบคลงัขอ้มูลบุคลากร การเรียนการสอน และ
แผนปฏิบัติราชการ มีมิติข้อมูลหลัก ๆ เช่น คณะวิชา สาขา สาขาวิชา 
ระดบัการศึกษา เป็นตน้ ตวัอยา่ง ดงัรูปท่ี 3  แสดงแบบจําลองคลังข้อมูล
นกัศึกษา 

สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ : เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ โปรแกรม
ไมโครซอฟต์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ในการจดัเก็บคลงัขอ้มูล การนาํข้อเข้า
ขอ้มูล จนถึงการประมวลผลการวิเคราะห์แบบออนไลน์ ดงัรูปท่ี 4  ส่วน
การแสดงผลใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลล์ท่ีใช้เพาเวอร์ไพวอท  

 

 

 
รูปท่ี 3 แบบโครงสร้างคลงัขอ้มูลนักศึกษา 

 

 

 

รูปท่ี 4 การประมวลผลการวิเคราะห์แบบออนไลน์ 
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4. ผลการดาํเนินการ 

การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนการตัดสินใจ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หลักในการพฒันา  สามารถนําข้อมูลจากระบบดําเนินการ
ต่าง ๆ 3 ระบบหลักเข้าคลังข้อมูล จนออกรายงานข้อมูลต่าง ๆ ได้ดังท่ี
ผูบ้ริหารหรือผูใ้ชง้านระบบตอ้งการ ตวัอยา่งรายงาน ดงัรูปท่ี  5 – 7   

 

 

รูปท่ี 5 ตวัอย่างสารสนเทศดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 

 

รูปท่ี 6 ตวัอย่างสารสนเทศดา้นการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7 ตวัอย่างสารสนเทศดา้นแผนปฏิบัติราชการ 

5. สรุปผลการดาํเนินการ และข้อเสนอแนะ 

การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์หลกั คือ เพ่ือสามารถใช้งานจริงและยัง่ยืน สามารถนาํไปใช้
และก่อเกิดประโยชน์ได้ตามต้องการ กุญแจสําคัญต่อความสําเร็จอย่าง
หน่ึง คือ คณะผูวิ้จยัปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ทั้ง 3 กลุ่ม คือ ผูบ้ริหาร ผูดู้แลระบบดําเนินการ และคณะผูพ้ฒันาระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ลา้นนา ภาคพายพั  

ปัญหาและขอ้เสนอแนะ  

รายงานท่ีได้ออกมาเป็นรายงานท่ีตอบสนองต่อการใช้งานเบ้ืองตน้ 
ประกอบกับการบริหารองค์กรสมัยใหม่ต้องอาศัยสารสนเทศใ นก าร
ตดัสินใจท่ีมีความสามารถสูง จึงควรพฒันาระบบเป็นระบบธุรกิจอจัฉริยะ 

(Business Intelligence, BI) มีการเพ่ิมตวัช้ีวดั(Key Performance Indicator, 
KPI) เข้ามาและควรศึกษาการสร้างรายงานภาพรวม(Dashboard) ให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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การหาระยะห่างของรถคันหน้าด้วยระบบตรวจจับป้ายทะเบียน 
Determine the Distance from Front Vehicle with License Plate Detection System 
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บทคดัย่อ 
บทความวิจัยนีน้  าเสนอระบบส าหรับค านวณหาระยะห่างระหว่างรถ

คันท่ีใช้งานกับรถคันท่ีอยู่ด้านหน้า โดยมีวัตถุประสงค์ในการแจ้งเตือนผู้
ขับข่ีเม่ือมีระยะห่างน้อยเกินไปเพ่ือความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ
บนท้องถนน ซ่ึงระบบดังกล่าวใช้หลักการตรวจจับป้ายทะเบียนของรถคัน
หน้าด้วยเทคนิคการตรวจจับวัตถุภายในภาพ Haar Like Feature 
Detection  เพ่ือน าขนาดมาตรฐานของป้ายทะเบียนมาเป็นค่าอ้างอิงในการ
ค านวณระยะห่างโดยใช้ทฤษฎีขอบเขตการมองเห็นภาพ (Field of View)   
การทดสอบระบบจะใช้ไฟล์วิดีโอท่ีถ่ายด้วยกล้องวิดีโอท่ีมีระยะโฟกัส 4 
และ 16 มิลลิเมตรในการทดสอบ ซ่ึงผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าความ
แม่นย  าในการค านวณหาระยะห่างเฉล่ียอยู่ ท่ีร้อยละ 85.81 และความถูก
ต้องจะน้อยลงเม่ือระยะห่างของรถมากขึ้นเน่ืองจากระบบไม่สามารถ
ตรวจจับป้ายทะเบียนได้เม่ือภาพป้ายมีขนาดเลก็ลง 

Abstract 
This research paper presents the calculation of the distance between 

driving vehicle and front vehicle.  The purposed of the system is alert to 
the driver for a safe driving, when the distance between the vehicles is 
too close. This system used the license plate detection with Haar Like 
Feature Detection technique, and used of the standard size of license 
plate for calculation of the distance between the vehicles with Field of 
View theory. The system testing used video files which have a focal 
length of 4 and 16 millimetres.  The experimental results shown that, 
average accuracy of the calculation of the distance is 85.81 %. In 
addition, decreasing of the distance between the vehicles effected to the 
less accuracy, because the system cannot detect license plate if the 
license plate image was too small by the far distance. 

Keywords:  distance, vehicle, field of view, license plate,  haar like 
feature detection 

1. บทน า 
สถิติการเกิดอุบติัเหตุทางรถยนตท่ี์เกิดบนทางหลวงแผ่นดินพบว่าใน

ปี พ.ศ. 2554   มีผูเ้สียชีวิต 9,205  คน และผูบ้าดเจ็บ  21,917 คน [1]   โดย
ประเภทของรถท่ีเกิดอุบติัเหตุมากท่ีสุดคือ รถยนต์นั่งส่วนบุคล โดยคิด
เป็นร้อยละ 30.68  ดงันั้นในหลาย ๆ ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือ
เอกชน หรือองคก์รต่าง ๆ ก็ให้ความส าคญัในเร่ืองของการลดและป้องกนั

อุบติัเหตุบนทอ้งถนน เช่น เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2553 คณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบในการก าหนดให้ ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความ
ปลอดภยัทางถนนโดยมีเป้าหมายเพ่ือลดอตัราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนให้ต  ่ากวา่ 10 คน ต่อหน่ึงแสนคนในปี 2563 [2]  และในส่วนของ
อุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานวิจัยทางด้าน
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ต่างก็คน้คิดระบบรักษาความปลอดภยัท่ีสามารถ
ติดตั้งเพ่ิมเติมเข้าไปในตวัรถเพ่ือช่วยในเร่ืองของความปลอดภยัได้อีก
ระดับหน่ึง เช่น ระบบรู้จ าเคร่ืองหมายจราจรของประเทศไทยโดยใช้
โครงข่ายประสาทเทียมและซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน [3] ซ่ึงเป็นระบบท่ี
ช่วยเตือนในเร่ืองของป้ายจราจรตามถนนในขณะท่ีขบัรถผ่าน และจาก
ข้อมูลของงานวิจัยเ ร่ืองระบบวิเคราะห์การแซงรถคันหน้าส าหรับ
ช่วยเหลือผูข้บัรถในเวลากลางคืน [4] พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ของอุบติัเหตุ
เกิดข้ึนจากมนุษย  ์ เน่ืองจากมนุษยมี์ความเหน่ือยล้าท่ีเกิดจากการขบัข่ี
รถยนตเ์ป็นเวลานานส่งผลต่อการตดัสินใจท่ีผิดพลาดในการขบัข่ี ดงันั้น
ผูวิ้จยัจึงมีแนวคิดในการพฒันาระบบค านวณหาระยะห่างระหว่างรถคนัท่ี
อยูด่า้นหนา้กบัรถของผูข้บัข่ีวา่มีระยะห่างเท่าไหร่เพ่ือช่วยแจง้เตือนผูข้บัข่ี
ให้สามารถตดัสินใจหยุดรถในระยะท่ีปลอดภยัได้ โดยงานวิจยัน้ีจะใช้
ระบบตรวจจบัป้ายทะเบียนของรถคนัท่ีอยูด่า้นหนา้เพ่ือน าขนาดมาตรฐาน
ของป้ายทะเบียนมาช่วยค านวณระยะห่างโดยใช้ทฤษฎีขอบเขตการ
มองเห็นของภาพ (FoV)  
 

2. หลกัการและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1 การตรวจจบัป้ายทะเบียน 

การตรวจจับป้ายทะเบียนจะใช้หลักการตรวจจบัวตัถุภายในภาพ  
Haar Like Feature Detection [5] โดยขั้นตอนการท างานของระบบ
ตรวจจบัวตัถุภายในภาพแสดงไดด้งัรูปท่ี 1 

จากโครงสร้างการตรวจจบัป้ายทะเบียนจากรูปท่ี 1 จะแบ่งการท างาน
ออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนของการสร้างฐานขอ้มูลของภาพป้ายทะเบียน 
(training) ในรูปแบบของไฟล์ XML  และอีกส่วนหน่ึงคือระบบตรวจจบั 
ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนการน าเขา้ภาพ (input image)  การท า Integral 
Image, Haar like feature Detection และการแสดงขอบเขตของภาพท่ี
ตรวจจบัได ้(output image) โดยแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดงัน้ี 
2.1.1 การสร้างฐานข้อมูลภาพ (Training) 

การสร้างฐานขอ้มูลภาพจะน าภาพป้ายทะเบียน (positive image) และ 
ภาพทัว่ไปท่ีไม่ใช่ภาพป้ายทะเบียน (negative image) มาเปรียบเทียบดว้ย 
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Trainning System
(XML file)

Input Image

Integral Image

Haar Like Feture
Detection

Output Image
(License Plate)

 
รูปที่ 1.  กระบวนการท างานของระบบตรวจจบัป้ายทะเบียน 

 

กระบวนการ Haar Training [6]  เพ่ือสร้างไฟล์ XML ส าหรับเก็บค่า 
threshold เพ่ือน าไปใช้ในขั้นตอนการตรวจจบัป้ายทะเบียนต่อไป โดย
ตวัอยา่งของ Negative Image , Positive Image และไฟล์ XML แสดงไดด้งั
รูปท่ี 2 และ 3 ตามล าดบั 

 

  
Negative Image Positive Image 

รูปที่ 2.  ภาพตวัอยา่งท่ีน ามา Training เพื่อสร้างฐานขอ้มูลภาพ 
 

 </feature> 
   <threshold>-0.0390734188258648</threshold>  

           <left_val>0.6259990930557251</left_val>  
          <right_val>-0.3477162122726440</right_val>  

                </tree1> 
รูปที่ 3.  ตวัอยา่งบางส่วนของไฟลฐ์านขอ้มูลภาพ 

2.1.2  Integral Image 
Integral Image จะช่วยให้การหาผลรวมของพิกเซล (pixel) ภายใน

ภาพท าไดเ้ร็วข้ึนโดยนิยามของ Integral Image คือผลรวมของพิกเซลท่ีอยู่
บนและอยูท่างซา้ยทั้งหมดของต าแหน่ง x,y [7] ดงัรูปท่ี 4 และผลรวมของ 
Integral Image สามารถนิยามไดต้ามสมการท่ี (1) 

 

 
รูปที่ 4.  Integral Image 
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เม่ือ ),( yxii  คือ Integral Image และ ),( yxi  คือ ภาพตน้ฉบบั 
 

2.1.3 Haar Like Feature Detection 
  การท า Haar Like Feature Detection คือการตรวจจบัวตัถุท่ีตอ้งการ

ภายในภาพ โดยจะน าภาพน าเขา้ (input image) มาท า Integral Image ตาม
รายละเอียดท่ีกล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ท่ี 2.1.2 โดยพ้ืนท่ี ๆ ตอ้งหาผลรวมของ
พิกเซลภายในภาพคือพ้ืนท่ีบริเวณส่ีเหล่ียมโปร่งและทึบดงัรูปท่ี 5 จากนั้น
น าค่าผลรวมของพิกเซลท่ีได้มาหาค่า Threshold ด้วยหลักการของ 
Adaboost Algorithm [8] และน าไปเปรียบเทียบกบัค่าภายในไฟล์ฐาน
ขอ้มูลภาพเพ่ือตดัสินใจวา่พ้ืนท่ีบริเวณนั้นใช่ป้ายทะเบียนหรือไม่ 

 
 

 
รูปที่ 5.  การคน้หาภาพป้ายทะเบียนในภาพน าเขา้ 

2.2 ขอบเขตการมองเห็นภาพ (Field of View) 
ขอบเขตการมองเห็นของภาพในกล้องหมายถึงพ้ืนท่ี ๆ กล้องนั้ น

สามารถเก็บภาพไดห้มด หรือระยะตามแนวแกนนอน (width) และแกนตั้ง 
(height) ของภาพโดยขอบเขตการมองเห็นของภาพน้ีมีความสัมพนัธ์กบั
ความยาวโฟกสัของกลอ้ง (focal length) และขนาดของอุปกรณ์รับภาพ 
(Charge-Coupled Device : CCD) โดยความสมัพนัธ์ดงักล่าวแสดงไดรู้ปท่ี 
6 และสมการท่ี (2) กบั (3) 

 

 
รูปที่ 6.  ขอบเขตการมองเห็นของภาพ (FoV) 

 

Hpic

Distx Hccd
fol

  
                                       (2) 

 

Wpic

Distx Wccd
fol

  
                                         (3) 
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เม่ือ  fol   คือความยาวโฟกสั (focal length) 
Dist  คือระยะห่างระหวา่งกลอ้งถึงวตัถุ 
Wccd  คือความกวา้งของอุปกรณ์รับภาพ 
Hccd  คือความสูงของอุปกรณ์รับภาพ 
Hpic  คือขนาดความสูงของภาพ 
Wpic  คือขนาดความกวา้งของภาพ 

โดยท่ีค่าความกวา้งและความสูงของอุปกรณ์รับภาพนั้นสามารถหาไดจ้าก
ตารางท่ี 1  

ตารางที่ 1.  Table of CCD Sensor sizes 

Type CCD width (mm) CCD height (mm) 
1/3” 4.80 3.60 
1/2.7” 5.37 4.04 
1/2.5” 5.76 4.29 
1/2.3” 6.16 4.62 
1/2” 6.40 4.80 

 
3. ขั้นตอนการพฒันาระบบ 

ภาพรวมของการออกแบบและขั้นตอนในการพฒันาระบบแสดงได้
ดงัรูปท่ี 7 

เร่ิม

ตรวจจบัป้ายทะเบียน
จากเฟรมวิดีโอ

หาค่าความกวา้งของภาพ (Wpic)

ค  านวณระยะห่างดว้ยหลกัการของ FoV

แสดงค่าระยะห่าง

จบ  
รูปที่ 7.  โครงสร้างของระบบ 

 

3.1 ขั้นตอนการตรวจจบัป้ายทะเบียน 
การตรวจจบัป้ายทะเบียนของรถคนัท่ีอยูด่า้นหน้าจะใช้หลกัการดงั ท่ี

ไดก้ล่าวมาแลว้ในหัวขอ้ท่ี 2.1 ซ่ึงขั้นตอนน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน าจ านวน
พิกเซล (pixel) ความกวา้งของป้ายท่ีตรวจจบัได้มาค านวณขนาดความ

กวา้งของภาพ (Wpic) เพ่ือน าไปใช้ในขั้นตอนของการค านวณระยะห่าง
ของรถต่อไป ภาพป้ายท่ีตรวจจบัไดแ้สดงไดด้งัรูปท่ี 8 

 

3.2 การหาความกว้างของภาพ 
ความกวา้งของภาพจะค านวณจากจ านวนพิกเซลของป้ายทะเบียนท่ี

ตรวจจบัได ้(รูปท่ี 8) เทียบกบัขนาดของเฟรมวิดีโอ (640x480) และขนาด

มาตรฐานของป้ายทะเบียนท่ีระบุในกฎกระทรวงว่าดว้ยการก าหนดขนาด 
ลกัษณะ และสีของแผน่ป้ายทะเบียนรถ[9] ดงัสมการท่ี (4) 

 

widthplate

xpixel 
Wpic

 

4cm.3  640
                                  (4) 

 

เม่ือ widthplate  คือความกวา้งป้ายทะเบียนท่ีตรวจจบัได ้ (pixel)  
 

 
รูปที่ 8.  ป้ายท่ีตรวจจบัไดแ้ละขนาดความกวา้ง 

 

3.3 การหาระยะห่างของรถ 
การหาระยะระหว่างรถจะเป็นระยะท่ีวดัจากหน้าเลนส์ของกลอ้งไป

ยงัป้ายทะเบียนของรถคนัหนา้ โดยลกัษณะของระยะห่างดงักล่าวแสดงได้
ดงัรูปท่ี 9 

 
รูปที่ 9.  ลกัษณะของระยะห่างระหว่างรถ 

 

เม่ือได้ค่าความกวา้งจริงของภาพจากหัวข้อท่ี 3.2 แล้วจะสามารถหา
ระยะห่างระหว่างรถคนัหน้าไดโ้ดยใช้ค่าคงท่ีต่าง ๆ จากกลอ้งวิดีโอท่ีใช ้
เช่น ความกวา้งและความสูงของอุปกรณ์รับภาพ (ตารางท่ี 1)  ความยาว
โฟกสัของกลอ้ง โดยระยะห่างสามารถหาจากสมการท่ี (5) หรือ (6) ดงัน้ี 

Wccd

folx Wpic
Dist

  
                                         (5) 

 

    
Hccd

folx Hpic
Dist

  
                                        (6) 

4. การทดสอบระบบ 
การทดสอบจะใช้ไฟล์วิดีโอท่ีถ่ายจากบริเวณด้านหน้าของรถ ขนาด

ของเฟรมวิดีโอ 640x480 พิกเซล 25 เฟรมต่อวินาทีโดยจะใช้กลอ้งท่ีมี
ขนาดของ CCD Sensors เท่ากบั 1/2.3”  ความยาวโฟกสัท่ี  4 และ 16 มิลิ
เมตร โดยผลการทดสอบแสดงไดด้งัตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2. ผลการทดสอบของระบบหาระยะห่าง 
ความยาว

โฟกสั (mm) 
ระยะท่ีใชท้ดสอบ (m) 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
4 1.6 3.3 4.8 6.4 7.0 - - - - - 

16 1.9 3.8 5.6 7.4 10.7 10.9 12.6 14.1 21.5 - 
 

จากผลการทดสอบดงัตารางท่ี 2 จะเห็นว่ากล้องท่ีมีความยาวโฟกัส 4 
มิลลิเมตรนั้นสามารถค านวณระยะห่างไดไ้กลท่ีสุดท่ี 10 เมตร เน่ืองจาก
ระยะทางไกลข้ึนท าให้ขนาดของภาพป้ายทะเบียนนั้ นเล็กลงระบบ
ตรวจจบัจึงไม่สามารถตรวจจบัป้ายได ้และเม่ือใชก้ลอ้งท่ีมีขนาดความยาว
โฟกสั 16 มิลลิเมตร จะเห็นวา่สามารถค านวณระยะห่างไดไ้กลท่ีสุดถึง  18 
เมตร เน่ืองจากกลอ้งท่ีมีความยาวโฟกสัมากข้ึนจะมีขอบเขตการจบัภาพ
แคบลงท าให้ภาพป้ายนั้ นใหญ่ข้ึน ระบบจึงสามารถตรวจจับป้ายใน
ระยะไกลได้ดีกว่ากล้องท่ีมีความยาวโฟกสัน้อย ๆ โดยประสิทธิภาพใน
การค านวณระยะห่างแสดงไดด้งัตารางท่ี 3 และผลการท างานของระบบ
สามารถแสดงไดด้งัรูปท่ี 10 
 

ตารางที่ 3.  ประสิทธิภาพในการค านวณระยะห่าง 
ความยาว
โฟกสั 
(mm) 

ประสิทธิภาพ (%) 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

4 84.1 84.1 81.2 80.2 70.6 - - - - - 

16 96.9 95.1 94.74 93.6 92.4 91.5 90.5 88.3 80.5 - 

 

 
รูปที่ 10 ผลการตรวจหาระยะทางของรถคนัหนา้ 

5. สรุป 
งานวิจยัน้ีได้ประยุกต์ระบบตรวจจบัป้ายทะเบียนมาท างานร่วมกับ

ทฤษฎีขอบเขตการมองเห็นของภาพโดยใช้ขนาดมาตรฐานของป้าย
ทะเบียนรถเป็นค่าอา้งอิงในการค านวณระยะห่าง ซ่ึงผลการทดสอบระบบ
พบว่าให้ค่าความแม่นย  าเป็นท่ีน่าพอใจโดยการทดสอบท่ีความยาวโฟกสั 
4 มิลลิเมตรนั้นให้ค่าเฉล่ียความถูกตอ้งอยูท่ี่ร้อยละ 80.07 และการทดสอบ
โดยใชก้ลอ้งท่ีมีความยาวโฟกสั 16  มิลลิเมตรนั้นให้ค่าเฉล่ียความถูกตอ้ง
อยู่ท่ีร้อยละ 91.55 ซ่ึงผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าความถูกต้องจะ
น้อยลงเม่ือระยะห่างของรถมากข้ึนเน่ืองจากระบบไม่สามารถตรวจจบั

ป้ายทะเบียนได้เ ม่ือภาพป้ายมีขนาดเล็กลง  และปัจจัย ท่ีส่งผลกับ
ประสิทธิภาพของการตรวจจบัคือขนาดความยาวโฟกสัของกลอ้ง 

6. กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคุณคณาจารยส์าขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจ าศูนย์

นนทบุรี อาจารยป์ระดิษฐ์ สงคแ์สงยศ ศูนยห์นัตรา ท่ีให้ค  าแนะน าในการ
จดัท าระบบ และนกัศึกษาในสาขาฯ ท่ีให้ความช่วยเหลือในการเก็บ
ขอ้มูลภาพในการทดสอบระบบ  
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ระบบควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ ETOKEN ด้วยเทคโนโลย ีGPS 
Control eToken device using system with GPS 
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บทคดัย่อ 
การใช้งานระบบเว็บแอพพลิเคช่ันในปัจจุบันนิยมใช้การยืนยันตัว

บุคคลในการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบ  2 ระดับ  (TWO-Factor 
Authentication) ประกอบด้วย ส่ิงท่ีคุณรู้ (Something you know) และส่ิงท่ี
คุณมี (Something you have) เพ่ือเป็นการตรวจสอบ และเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการเข้าใช้ระบบเวบ็แอพพลิเคช่ัน แต่ยงัคงพบปัญหาท่ีตามมา
เน่ืองจากส่ิงท่ีคุณมีน้ัน ตัวอย่าง เช่น อุปกรณ์ eToken สามารถนาํไปใช้งาน
ท่ีใดกไ็ด้ ทาํให้ยากต่อการควบคุม และถูกปฎิเสธความรับผิดชอบจากผู้ใช้ 
ในงานวิจัยนี ้จึงวิเคราะห์จุดอ่อนดังกล่าว และได้ทาํการออกแบบพร้อม
พัฒนาระบบ เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยเพ่ิมการยืนยนัตัวตนใน
รูปแบบท่ี 4 คือ พืน้ท่ีท่ีคุณอยู่ (Somewhere you are) เข้ามาใช้งานร่วมกับ
การยืนยนัตัวตนแบบ 2 ระดับ ซ่ึงจะอาศัยหลักการทาํงานของเทคโนโลยี 
GPS ท่ีติดต้ังมากับ Smartphone ในการยืนยนัพืน้ท่ีของผู้ใช้งานระบบเวบ็
แอพพลิเคช่ัน ณ ปัจจุบัน ทาํให้ขั้นตอนของการพิสูจน์ตัวตนมีความ
แขง็แรงมากขึน้ เพราะว่าสามารถระบพืุน้ท่ีการใช้งานให้กับส่ิงท่ีคุณมีได้  

Abstract 
The usage of web application nowadays often use two-factor 

authentication to access users information which are  something you 
know and something you have, for verification and add more security 
into web application log in system. However, the problem could be found 
due to some information, for example eToken, can be used anywhere and 
makes it more difficult to control and have been denied from user 
responsibility. There for, this research's purpose is to analyses such 
weakness and implement the solution to solve the problem by adding the 
4th person's verification which is somewhere you are into the system. 
The smartphone GPS technology will be introduced to verify the location 
of the users. This will strengthen the user’s verification system due to an 
ability to define the location of something you have. 
Keywords: Authentication, eToken, Technology GPS. 

1. บทนํา 
ปัจจุบนัการพิสูจน์ตวัตนเป็นส่ิงสาํคญั ใชร้ะบุตวับุคคลในการเขา้ใชง้าน

ระบบต่าง ๆ การพิสูจน์ตวัตน (Authentication) ในทางปฎิบติัจะถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ การระบุตวัตน (Identification) เป็นการแสดง

หลกัฐาน และการพิสูจน์ตวัตน (Authentication) เป็นการตรวจสอบ
หลกัฐาน ซ่ึงกลไกลของการพิสูจน์ตวัตน (Authentication Mechanisms) 
แบ่งออกเป็น 4 คุณลกัษณะ คือ 1.ส่ิงท่ีคุณรู้ (Something you know) เช่น 
รหสัผา่นหรือพิน 2.ส่ิงท่ีคุณมี (Something you have) เช่น อุปกรณ์ Token 
3.ส่ิงท่ีคุณเป็น (Something you are) เช่น ลายน้ิวมือ ม่านตา และใบหนา้ 4.
ท่ีท่ีคุณอยู ่(Somewhere you are) เช่น สถานท่ีท่ีผูใ้ชง้านอยู ่ณ ปัจจุบนั เป็น
ตน้ โดยส่ิงท่ีจะกล่าวถึงเก่ียวกบัการคน้ควา้และพฒันาต่อไปน้ี คือ eToken 
ซ่ึงเป็นเทคโนโลยสีมาร์ทการ์ดท่ีสนบัสนุนการยนืยนัตวัตนแบบ 2 ระดบั 
โดยไดรั้บการรับรองมาตรฐานความปลอดภยัระดบัสากล ทั้งในแบบการ
รักษาความปลอดภยั และการรักษาความเป็นส่วนบุคคล สามารถจดัเก็บ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate)  เพื่อนาํไปใชใ้นการ
ตรวจสอบหรือพิสูจน์ตัวตนของผู ้ใช้งาน เช่น การยืนยนัตัวตนเข้าสู่
คอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย (Network Logon) การลงลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signing) การเขา้รหัส ถอดรหัสอีเมล์ (E-Mail 
Encryption) การยนืยนัตวัตนเขา้สู่เวบ็ไซต ์(Secure web logon) และการ
ยนืยนัตวัตนเขา้สู่ระบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network) เป็น
ตน้ อุปกรณ์ eToken ไม่สามารถทาํซํ้ าหรือลอกเลียนแบบได ้ซ่ึงปัจจุบนั
องคก์รทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการนาํอุปกรณ์ eToken  เขา้มาใชใ้นการ
พิสูจน์ตวัตนกบัระบบต่าง ๆ แต่ระบบท่ีมีอยูน่ั้นยงัไม่ปลอดภยัเท่าท่ีควร 
เน่ืองจากระบบท่ีใชง้านอยูใ่นปัจจุบนันั้น ผูใ้ชจ้าํเป็นท่ีจะตอ้งนาํอุปกรณ์ 
eToken ไปใชง้านภายนอกองคก์รดว้ย บางคร้ังอาจจะทาํให้ผูใ้ชง้านท่ีนาํ
อุปกรณ์ eToken ไปใชง้านเกิดการสูญหาย แลว้นาํไปทาํธุรกรรมกบัระบบ 
หรือผูใ้ชง้านอาจจะนาํอุปกรณ์ eToken ไปใชง้านในพื้นท่ีท่ีเส่ียงต่อความ
ปลอดภยัขอ้มูลขององคก์ร เพราะวา่ไม่สามารถควบคุมการใชง้านอุปกรณ์ 
eToken ภายนอกองค์กรได ้ดงันั้นการยืนยนัตวัตนในรูปแบบท่ี 4 (4- 
Factor Authentication : Somewhere you are) จึงเป็นคาํตอบของการแกไ้ข
ปัญหาน้ี สามารถทาํการตรวจสอบตาํแหน่งปัจจุบนั รวมถึงการกาํหนด
พื้นท่ีการใชง้านอุปกรณ์ eToken  โดยผา่น Smartphone ของผูใ้ชง้านดว้ย
เทคโนโลยี GPS (Global Positioning System) ท่ีถูกติดตั้งอยู่บน 
Smartphone ของผูใ้ชง้านร่วมกบัระบบอินเตอร์เน็ต ซ่ึงปัจจุบนัผูใ้ชง้าน  
ส่วนใหญ่จะมีอุปกรณ์ Smartphone ในการใชง้านอยูแ่ลว้ ทาํใหส้ามารถนาํ
ค่าพิกดัท่ีไดจ้ากอุปกรณ์ Smartphone นั้น มากาํหนดพื้นท่ีในการใชง้าน
อุปกรณ์ eToken ตวัอย่าง เช่น เม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการจะใชอุ้ปกรณ์ eToken 
นอกพื้นท่ีขององคก์ร จะตอ้งนาํอุปกรณ์ Smartphone มาทาํการลงทะเบียน
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ร่วมกับอุปกรณ์ eToken ก่อน และทาํการแจ้งพิกัดกับผูดู้แลระบบ 
หลงัจากนั้น เม่ือผูใ้ชง้านนาํอุปกรณ์ eToken ไปใชน้อกพื้นท่ีขององคก์ร 
ระบบจะทาํการตรวจสอบพิกดัปัจจุบนักบัพิกดัท่ีถูกจดัเก็บอยูใ่นระบบว่า
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดหรือไม่ ซ่ึงพื้นท่ีจะถูกกาํหนดระยะเป็นรัศมี
วงกลมจากจุดท่ี Smartphone รับค่าพิกดัได ้คาํแนะนาํการใชง้านอุปกรณ์ 
eToken และอุปกรณ์ Smartphone จะตอ้งอยูด่ว้ยกนัตลอดเวลาท่ีมีการใช้
งาน ทาํให้ระบบสามารถควบคุมตาํแหน่งปัจจุบนัของอุปกรณ์ eToken 
ขณะเขา้ใชง้านไดท้นัที 

2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
ในหัวขอ้น้ีจะอธิบายถึงทฤษฎีท่ีนาํมาใช้ประกอบการศึกษาคน้ควา้

และการพฒันาระบบ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 องค์ประกอบของการพสูิจน์ทราบตวัตน 
การพิสูจน์ตวัตนจะสมบูรณ์ไดต้อ้งมี 3 ขั้นตอน คือ การพสูิจน์ตัวตน 

(Authentication) คือ ส่วนท่ีสาํคญัท่ีสุดเพราะเป็นขั้นตอนแรกของการเขา้ใช้
ระบบ ผูเ้ขา้ใชร้ะบบตอ้งถูกยอมรับจากระบบว่าสามารถเขา้ใชง้านระบบ
ได้ การพิสูจน์ทราบตวัตนเป็นการตรวจสอบหลกัฐานเพื่อแสดงว่าเป็น
บุคคลนั้นเป็นตวัจริง การอนุญาต (Authorization) คือ ขั้นตอนในการ
อนุญาตให้แต่ละบุคคลสามารถเขา้ถึงขอ้มูลหรือระบบใดไดบ้า้ง ก่อนอ่ืน
ตอ้งทราบก่อนว่าบุคคลท่ีกล่าวอา้งนั้นคือใครตามขั้นตอนของการพิสูจน์
ตวัตน และตอ้งให้มนัใจดว้ยว่าการพิสูจน์ตวัตนนั้นถูกตอ้ง เช่น การใช ้
ACL (Access Control List), การจดักลุ่มผูใ้ชง้าน การตรวจสอบได้ 
(Accountability) คือ การบนัทึกรายละเอียดของการใช้งานระบบและ
รวมถึงขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีผูใ้ชก้ระทาํลงไปในระบบ เพื่อตรวจสอบผูใ้ชท่ี้เขา้
มาใชบ้ริการไดมี้การเปล่ียนแปลง หรือมีการแกไ้ขขอ้มูลในส่วนใดบา้ง 
เช่น การลงบนัทึกขอ้มูล (Data Logging) [1] 

2.2 องค์ประกอบทีใ่ช้สําหรับการพสูิจน์ทราบตวัตน 
ในการพิสูจน์ทราบตัวตนนั้นผูท่ี้ถูกพิสูจน์ทราบจาํเป็นต้องแสดง

หลกัฐานบางอย่างเพื่อพิสูจน์ว่า คุณคือบุคคลท่ีกล่าวอา้งมาขา้งตน้ โดย
หลกัฐานการพิสูจน์ตวัตนนั้นสามารถแบ่งได ้4 ลกัษณะคือ 1.ส่ิงท่ีคุณรู้ 
(Something you know) เช่น รหสัผา่น (Password) หรือพิน (PIN) เป็นตน้ 
2.ส่ิงท่ีคุณมี (Something you have) เช่น กุญแจ บตัรประจาํตวั พาส
สปอร์ต เครดิตการ์ด หรืออุปกรณ์ eToken ป็นตน้ 3.ส่ิงท่ีคุณเป็น 
(Something you are) เช่น ลายน้ิวมือลายมือ ม่านตา จอตา หรือโครงหนา้ 
เป็นตน้ [1] 4.ท่ีท่ีคุณอยู ่(Somewhere you are) เช่น สถานท่ีท่ีผูใ้ชง้านอยู ่
ณ ปัจจุบนั ซ่ึงจะอาศยัเทคโนโลย ีGPS ในการทาํงาน เป็นตน้ [2] 

2.3 การพสูิจน์ตวัตนลายเซ็นอเิลก็ทรอนิกส์ 
การเข้ารหัสแบบกุญแจคู่มือหรือพับลิกคีย์น้ีจะมีความปลอดภัย

มากกว่าการเข้ารหัสข้อมูลแบบธรรมดา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการ
เขา้รหัสแบบคู่กุญแจน้ีจะเป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดของวิธีการเรหัส ทั้งน้ี

ข้ึนอยู่กบัประเภทของแต่ละองค์กรหรือบุคคล การเขา้รหสัโดยใชกุ้ญแจ
สาธารณะประกอบไปดว้ยกญุแจ 2 ชนิดท่ีตอ้งใชคู่้กนัเสมอในการเขา้รหสั
และถอดรหัสคือ กุญแจสาธารณะ (Public Key) เป็นกุญแจท่ีผูส้ร้างจะ
ส่งออกไปใหผู้ใ้ชอ่ื้น ๆ ทราบหรือเปิดเผยได ้กุญแจส่วนตัว (Private Key) 
เ ป็นกุญแจ ท่ีผู ้ส ร้ างจะ เก็บไว้โดยไม่ เ ปิด เผยให้ บุคคล อ่ืนทราบ 
กระบวนการของการเขา้รหัสแบบคู่รหัสกุญแจมีดงัน้ี ผูใ้ช้แต่ละคนจะ
สร้างกญุแจของตวัผูใ้ชข้ึ้นมา เพื่อใชส้าํหรับการเขา้รหสัและการถอดรหสั 
ซ่ึงกุญแจสาธารณะจะถูกส่งออกไปยงัผูใ้ชอ่ื้น ๆ แต่กุญแจส่วนตวัจะถูก
เกบ็ไวท่ี้ตวัของผูใ้ชเ้อง เม่ือส่งขอ้มูลออกไปยงัผูใ้ชอ่ื้น ๆ ขอ้มูลท่ีส่งจะถูก
เขา้รหัสดว้ยกุญแจสาธารณะก่อนถูกส่งออกไป เม่ือผูรั้บไดรั้บขอ้ความ
แลว้ จะใชก้ญุแจส่วนตวัของผูใ้ชใ้นการถอดรหสั [1] 

2.4 ออเธนตเิคเตอร์ (Authenticator) 
ออเธนติเคเตอร์ (Authenticator) หรือโทเคน็ (Token) เป็นฮาร์ดแวร์ท่ี

ใชส้ําหรับการเก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) หรือ
ประวติัส่วนตัวของผูใ้ช้ ซ่ึงคุณสมบัติโดยรวมของโทเค็นอ้างอิงจาก
อุปกรณ์ eToken Pro ของ SafeNet มีรายละเอียดดงัน้ี API Standard 
support PKCS#11 v2.01, X.509 v3, SSL v3, IP Sec. On-Board Security 
Algorithms RSA 1024-2048 bit, Des, 3Des, SHA1. Security 
Certifications FIPS 140-2 เป็นตน้ [3] 

2.5 เทคโนโลย ีGPS (Global Positioning System) 
ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนโลก หรือ จีพีเอส (Global Positioning 

System: GPS) คือระบบบอกตาํแหน่งบนพื้นผิวโลก โดยอาศยัการคาํนวณ
จากความถ่ีสัญญาณนาฬิกาท่ีส่งมาจากดาวเทียมท่ีโคจรอยู่รอบโลกซ่ึง
ทราบตาํแหน่ง ทาํให้ระบบน้ีสามารถบอกตาํแหน่ง ณ จุดท่ีสามารถรับ
สัญญาณไดท้ัว่โลก โดยเคร่ืองรับสัญญาณจีพีเอส รุ่นใหม่ๆ จะสามารถ
คาํนวณความเร็วและทิศทางนาํมาใชร่้วมกบัโปรแกรมแผนท่ี เพื่อใช้ใน
การนาํทางได ้แนวคิดในการพฒันาระบบจีพีเอส เร่ิมตน้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1957 
เม่ือนกัวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา นาํโดย Dr. Richard B. Kershner 
ไดติ้ดตามการส่งดาวเทียมสปุตนิกของโซเวียต และพบปรากฏการณ์ดอป
เปลอร์ของคล่ืนวิทยุท่ีส่งมาจากดาวเทียม  พวกเขาพบว่าหากทราบ
ตาํแหน่งท่ีแน่นอนบนพื้นผิวโลก ก็สามารถระบุตาํแหน่งของดาวเทียมได้
จากการตรวจวดัดอปเปลอร์ และหากทราบตําแหน่งท่ีแน่นอนของ
ดาวเทียม กส็ามารถระบุตาํแหน่งบนพื้นโลกได ้ในทางกลบักนั ดาวเทียมจี
พีเอส เป็นดาวเทียมท่ีมีวงโคจรระดบักลาง (Medium Earth Orbit: MEO) 
ท่ีระดบัความสูงประมาณ 20,200 กิโลเมตร (12,600 ไมล์ หรือ 10,900 
ไมลท์ะเล) จากพื้นโลก ใชก้ารยนืยนัตาํแหน่งโดยอาศยัพิกดัจากดาวเทียม
อยา่งนอ้ย 4 ดวง ดาวเทียมจะโคจรรอบโลกเป็นเวลา 4-8 ชัว่โมงต่อหน่ึง
รอบ ท่ีความเร็ว 4 กิโลเมตร/วนิาที การโคจรแต่ละรอบนั้นสามารถไดเ้ป็น 
6 ระนาบ ระนาบ ละ 4 ดวง ทาํมุม 55 องศา โดยทั้งระบบจะตอ้งมี
ดาวเทียม 24 ดวง หรือมากกว่า เพื่อให้สามารถยืนยนัตาํแหน่งได้
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ครอบคลุมทุกจุดบนผิวโลก ปัจจุบนั เป็นดาวเทียม GPS Block-II มี
ดาวเทียมสาํรองประมาณ 4-6 ดวง [5] 

2.6 แอนดรอยด์ 
แอนดรอยด ์(Android) คือระบบปฏิบติัการสาํหรับอุปกรณ์พกพา เช่น 

โทรศพัทมื์อถือ เรียกอีกอยา่งวา่ สมาร์ทโฟน แอนดรอยดน์ั้นพฒันามาจาก
ระบบปฏิบติัการลีนุกซ์ (Linux) การพฒันาแอพพลิเคชัน่ท่ีรันบนแอน
ดรอยด์จะใช้ภาษาจาวา โดยการเข้าถึงความสามารถต่าง ๆ ของแอน
ดรอยดจ์ะกระทาํผา่น Java Library  [4] 

2.7 เทคนิคการหาตาํแหน่ง 
การหาตาํแหน่งมาจากแนวความคิดง่าย ๆ ท่ีว่า ถา้เรารู้ตาํแหน่งของ

ดาวเทียม และเรารู้ระยะทางจากดาวเทียมถึงเคร่ืองรับ เราจะสามารถหา
ตาํแหน่งของเคร่ืองรับสัญญาณได ้เช่น ถา้ลองพิจารณาใน 2 มิติ แลว้ทั้ง
ตาํแหน่งท่ีกาํหนดให ้2 จุด และระยะจากจุดทั้ง 2 ถึงจุดท่ีตอ้งการหา (x,y) 
เราสามารถใชว้งเวียนเขียนเส้น โดยมีจุดท่ีกาํหนดให้เป็นศูนยก์ลาง รัศมี
วงเวียนเท่ากบัระยะทางท่ีรู้ เส้นวงกลมท่ีไดจ้ะตดักนั 2 จุด โดยหน่ึงจุด
เป็นคาํตอบท่ีถูกตอ้ง ทีน้ีสมการอยา่งง่ายเขียนไดเ้ป็น [5] 
ระยะจากจุดท่ี 1 

 
ระยะจากจุดท่ี 2 

 
 
ถา้เป็นสามมิติก็สามารถทาํไดใ้นลกัษณะเดียวกนั โดยมีจุดท่ีกาํหนดให้ 3 
จุด ในทาํนองเดียวกนั สมการอยา่งง่าย 
ระยะจากจุดท่ี 1 

 
ระยะจากจุดท่ี 2 

 
ระยะจากจุดท่ี 3 

 

3. การวเิคราะห์และการออกแบบระบบ 
การวิเคราะห์ระบบปัจจุบนัจะเป็นการศึกษาการทาํงานและขั้นตอน

การทาํงานของระบบเดิมพร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหา ขอ้จาํกดัของระบบเดิม
ท่ีมีอยู่แต่ละแบบ เพื่อประเมินกบัความตอ้งการของผูใ้ช้ระบบ ซ่ึงนาํมา
ประกอบการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชม้ากท่ีสุด 

3.1 องค์ประกอบหลกัของระบบ 
ระบบควบคุมการใชง้านอุปกรณ์ eToken ดว้ยเทคโนโลยี GPS เป็น

การทาํงานร่วมกนั 2 ส่วน คือ ส่วนเซิฟเวอร์ (Server) และไคลเอนต ์
(Client) 

 

 
รูปที ่1. การทาํงานของระบบโดยรวม 

3.1.1 ส่วนของข้อมลู 
เป็นส่วนท่ีใชติ้ดต่อระหว่าง Server และ Client โดยจะทาํหนา้ท่ีใน

การรับส่งขอ้มูลจาก Client และทาํการจดัเก็บลงฐานขอ้มูลรวมถึงการ
จดัการกบัขอ้มูลเพื่อท่ีจะนาํไปใชป้ระมวลผลและแสดงตาํแหน่งปัจจุบนั
ของอุปกรณ์ eToken โดยการตรวจสอบจากตาํแหน่งสถานะของ  
Smartphone ท่ีอยู ่ณ ปัจจุบนั ซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

3.1.1.1 ส่วนตรวจสอบข้อมลู 
การทาํงานในส่วนน้ีจะเป็นการตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดรั้บมาจาก Client 

(Smartphone) ว่ามีความถูกตอ้งครบถว้นหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ข้อมูลตาํแหน่งหรือพิกัดผิดพลาดอันเน่ืองมาจากการรับส่งข้อมูลจาก 
Client 

3.1.1.2 ส่วนจัดเกบ็ข้อมลู 
หลังจากท่ีได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ีได้รับจาก 

Client แลว้ ระบบจะทาํการจดัเก็บขอ้มูลลงฐานขอ้มูลเพื่อนาํไปใชใ้นการ
วเิคราะห์หรือประมวลอีกคร้ัง 

3.1.2 ส่วนประมวลผล 
การทํางานในส่วนน้ีเป็นการนําค่าพิกัดท่ีได้ มาคํานวณหาจุดท่ี 

Smartphone อยู่ ณ ปัจจุบนั เพื่อนาํไปเปรียบเทียบค่าพิกดัท่ีเก็บอยู่ใน
ฐานขอ้มูลหลงัจากมีการเปรียบเทียบแลว้ ระบบจะทาํการตรวจสอบตาม
เง่ือนไขท่ีได้กาํหนด ว่าสามารถใช้งานอุปกรณ์ eToken ในพิกัดนั้นได้
หรือไม่ 

3.1.3 ส่วนแสดงผล 
การทาํงานในส่วนน้ีเป็นการแสดงขอ้มูลท่ีถูกจดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล

ออกมาในรูปแบบของกราฟหรือตาราง ซ่ึงผูดู้แลระบบสามารถปรับปรุง
แกไ้ขขอ้มูลของระบบได ้

3.1.4 ส่วนการรับค่า GPS 
ในส่วนน้ีจะเป็นองค์ประกอบหลกัสําคญัคือ Smartphone จะไดรั้บ

สัญญาณ GPS สามารถบอกพิกดัหรือตาํแหน่งปัจจุบนัได ้โดยผูใ้ชต้อ้งทาํ
การส่งค่าพิกดัจาก Smartphone ไปยงั Server ในกรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการยนืยนั
ตวัตนในตาํแหน่งปัจจุบนั ซ่ึงการร้องขอพิกดันั้น ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ
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ของผู ้ใช้ ท่ีต้องการใช้งานจึงจะมีการร้องขอ ทาํให้ Service บน 
Smartphone ไม่ตอ้งทาํงานอยูต่ลอดเวลา ขอ้ดี คือ ประหยดัพลงังาน 

3.2 การทาํงานของระบบ 
หลกัการทาํงานของระบบการติดตามการใชง้านอุปกรณ์ eToken ไดมี้

การแบ่งระดบัการใชง้านระบบออกเป็น 2 ส่วน คือ 

3.2.1 ระดับผู้ใช้งานอุปกรณ์ eToken (User) 
ผูใ้ช้งานมีหน้าท่ีใช้งานอุปกรณ์ eToken ผ่านระบบท่ีองค์กรได้

พฒันาข้ึนมาและสามารถใชง้านอุปกรณ์ eToken ไดต้ามพื้นท่ีท่ีถูกกาํหนด
เท่านั้น  

3.2.2 ระดับผู้ดูแลระบบ (Administrator) 
ผูดู้แลระบบมีสิทธ์ิในการลงทะเบียนใชง้านอุปกรณ์ eToken การเพิ่ม 

ลบ แก้ไข ข้อมูลของผูใ้ช้งาน ข้อมูลอุปกรณ์ eToken และข้อมูล 
Smartphone ตรวจสอบรายงาน พร้อมทั้งการกาํหนดพื้นท่ีในการใชง้าน
อุปกรณ์ eToken อีกดว้ย   
 

Admin

Server

eToken

เพิ่ม ลบและแก้ไข ข้อมลูผู้ใช้งาน ข้อมูลอปุกรณ์ 
eToken และข้อมูล Smartphone

ลงทะเบียนการใช้งาน และ
กําหนดพืน้ท่ีในการใช้งาน
อุปกรณ์ eToken

User

พืน้ที่ที่ถูกกําหนดให้สามารถ
ใช้งานได้

Satellite

 
รูปที ่2. แสดงภาพการทาํงานของ Admin และ User 

 
3.3 โครงสร้างของระบบ 

โครงสร้างดา้นอุปกรณ์ (Hardware) ประกอบดว้ยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดงัน้ี  

3.3.1 อุปกรณ์ eToken Pro (SafeNet Product) 
USB Token คือ อุปกรณ์สาํหรับใชใ้นการแสดงตน (Authentication) 

เพื่อ เข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์  หรือใช้เก็บข้อมูลความลับเช่น 
รหสัผ่าน มีรูปร่างหนา้ตาคลา้ย กบั Flash Drive หรือ USB Drive แต่
ภายในจะเป็นชิปแบบเดียวกบัชิปท่ีใชก้บับตัรสมาร์ทการ์ดซ่ึงช่วยในการ
ป้องกนัขอ้มูลความลบัท่ีเก็บไว ้วตัถุประสงคข์องการพฒันา USB Token 
ข้ึนมาก็เพื่อให้มี อุปกรณ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือช่วยเก็บข้อมูลความลับ เช่น 
ใบรับรองอิเลก็ทรอนิกส์ และขอ้มูลของผูใ้ช ้เป็นตน้ [3]  

 

 
รูปที ่3. แสดงภาพอุปกรณ์ eToken Pro 

 
3.3.2 Smartphone 

สมาร์ทโฟน (smartphone, smart phone) เป็นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีมี
ความสามารถท่ีเพิ่มเติมนอกเหนือจากโทรศพัท์มือถือทัว่ไป สมาร์ตโฟน
ได้ถู กมองว่ า เ ป็นคอมพิ ว เ ตอ ร์พกพา ท่ีทํา ง านในลักษณะของ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี  โดยท่ีสามารถเช่ือมต่อความสามารถหลักของ
โทรศพัทมื์อถือ เขา้ร่วมกบัแอปพลิเคชนัของโทรศพัทเ์อง[5]สมาร์ตโฟน
สามารถให้ผูใ้ช้งานติดตั้งโปรแกรมเสริมสําหรับเพิ่มความสามารถของ
โทรศพัท์ตวัเอง โดยรูปแบบนั้นข้ึนอยู่กบัแพลตฟอร์มของโทรศพัท์และ
ระบบปฏิบติัการ [6] 

 

 
รูปที ่4. แสดงภาพ Smartphone 

 

3.4 การออกแบบ 
ยสูเคสไดอะแกรมการทาํงานของระบบทั้งหมด โดยจะมีผูเ้ก่ียวขอ้ง

กบัระบบไดแ้ก่ ผูดู้แลระบบ มีหนา้ท่ีในการเพิ่ม ลบ แกไ้ขขอ้มูลต่างๆ ซ่ึง
จะทาํงานตามฟังก์ชนัการงานหลกั ๆ ท่ีแสดงในยสูเคสไดอะแกรม และ
ผูใ้ช้ มีหน้าท่ีส่งพิกัดหรือตาํแหน่งมาเก็บในฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์และประมวลผล โดยระบบจะทาํงานไดน้ั้น จะตอ้งมีการเช่ือม
ต่อไปยงัฐานขอ้มูล เพื่อเกบ็ขอ้มูลการทาํรายการทั้งหมดไวใ้นฐานขอ้มูล  

 
รูปที ่5. แสดงภาพยสูเคสไดอะแกรมการทาํงานของระบบ 
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4. ผลการทดลอง 
ในหัวข้อท่ีจะกล่าวถึงการทดลองท่ีได้จากการพัฒนาระบบโดย

จาํแนกการทาํงานออกเป็น 2 ส่วน ดว้ยกนัคือ ส่วนการทาํงานขอ้ผูดู้แล
ระบบ และส่วนการทาํงานของผูใ้ช ้ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1 การทดลองการทาํงานของผู้ดูแลระบบ 

 
รูปที ่6. แสดงภาพหนา้จอการทาํงานโดยรวมของผูดู้แลระบบ 

การทดลองการใชง้านของผูดู้แลระบบจะถูกแบ่งการทาํงานออกเป็น 
4 ส่วน ดงัน้ี 

4.1.1 Dashboard 
ส่วนน้ีเป็นการแสดงรายละเอียดการเข้าใช้ระบบของผูใ้ช้ โดยจะ

แสดงส่วนประกอบของการเขา้ใชท่ี้อยูใ่นรูปแบบของกราฟและตาราง ซ่ึง
สามารถแสดงรายงานการเขา้ใชร้ะบบ โดยระบุช่วงเวลา เช่น รายวนั ราย
สปัดาห์ รายเดือน และรายปี เป็นตน้ 

4.1.2 Setting ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนท่ี 1 GEO Setting เป็นการตั้งค่าพิกดัมาตรฐาน สาํหรับการ

กาํหนดพ้ืนท่ีการใชง้านของอุปกรณ์ eToken เช่น ท่ีตั้งของบริษทัหรือ
หน่วยงานท่ีตอ้งใชง้านเป็นประจาํ 

ส่วนท่ี 2 Authentication Setting ประกอบดว้ย 4 ส่วนของการตั้งค่า
ดงัน้ี ส่วนของ Admin E-Mail ใชส้าํหรับกาํหนด E-Mail Account ของ
ผูดู้แลระบบ เม่ือผูใ้ช้จาํเป็นท่ีจะตอ้งพิกดักลบัมายงัผูดู้แลระบบตาม E-
Mail Account ท่ีไดแ้จง้ไวใ้นฐานขอ้มูล ส่วนของ Telephone ใชส้าํหรับ
กาํหนดเบอร์โทรศพัท์ของผูดู้แลระบบ เม่ือผูใ้ช้จาํเป็นท่ีจะตอ้งส่งพิกดั
กลบัมายงัผูดู้แลระบบ ตามเบอร์โทรศพัท์ท่ีได้แจง้เอาไวใ้นฐานขอ้มูล 
ส่วนของระยะทาง ใช้สําหรับการกาํหนดระยะรัศมีการเขา้ใช้งานของ
อุปกรณ์ eToken วา่สามารถใชง้านไดก่ี้กิโลเมตรจากจุดท่ี Smartphone อยู ่
ณ ปัจจุบนั ส่วนของระยะเวลา ใช้สําหรับการกาํหนดเวลาในการยืนยนั
ตวัตนเขา้ระบบ ถา้เกินจากเวลาท่ีระบบไดก้าํหนดไหว ้ระบบจะใหท้าํการ
ยืนยนัเข้าระบบใหม่อีกคร้ัง หรือกว่าผู ้ใช้งานจะทําการส่งพิกัดจาก 
Smartphone ไปยงั Server 

4.1.3 Department และ Position 
ส่วนน้ีเป็นการแสดงขอ้มูล Department และ Position ซ่ึงสามารถทาํ

การคน้หา เพิ่ม ลบ และแกไ้ขขอ้มูลของ Department และ Position 

4.1.4 User Management 
ส่วนน้ีเป็นการแสดงขอ้มูลผูใ้ชแ้ละขอ้มูล Smartphone ซ่ึงจะประกอบ

ไปด้วยรายละเอียดต่าง ๆ ดังน้ี ช่ือ นามสกุล ช่ือเข้าใช้ระบบ แผนก 
ตาํแหน่ง จาํนวนของอุปกรณ์ท่ีผูใ้ชมี้การใชง้านร่วมอยูด่ว้ย วนัเวลาท่ีผูใ้ช้
ทาํการยนืยนัตวัตนดว้ยพิกดั และพิกดัท่ีผูใ้ชง้านอยู ่ณ ปัจจุบนั สามารถทาํ
การเปล่ียนพิกดัได ้ใชใ้นกรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการใชง้านอุปกรณ์ eToken นอก
บริเวณพื้นท่ีของบริษทัหรือหน่วยงาน ซ่ึงสามารถทาํการคน้หา เพิ่ม ลบ 
และแกไ้ขขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ตามความตอ้งการของผูดู้แลระบบ 

4.2 การทดลองการทาํงานของผู้ใช้ 
การทดลองการใชง้านของผูใ้ชจ้ะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนของการ

ทาํงานคือ ส่วนของการใช้แอพพลิเคชั่นบน Smartphone และส่วนของ
ขั้นตอนการนาํอุปกรณ์ eToken และค่าพิกดัท่ีไดจ้าก Smartphone ไปใช้
ในการยนืยนัตวัตนเขา้ระบบขององคก์ร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.2.1 แอพพลิเคช่ันบน Smartphone 

    
รูปที ่7. แสดงภาพหนา้จอการทาํงานโดยรวมของผูใ้ช ้

 
การทดลองการใชแ้อพพลิเคชัน่บน Smartphone ซ่ึงจะถูกแบ่งการ

ทาํงานออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

4.2.1.1 Login Page 
ใชส้าํหรับการยนืยนัตวัตนเขา้ระบบ เพื่อทาํการเรียกใชข้อ้มูลของผูใ้ช้

ท่ีถูกเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มูลมาแสดงยงัท่ีหนา้จอ Smartphone 

4.2.1.2 User Information 
ใชส้าํหรับการแสดงขอ้มูลต่าง ๆ ของผูใ้ชท่ี้หนา้จอ Smartphone ซ่ึง

ผูใ้ชส้ามารถทาํการเปล่ียนรหสัผา่นของผูใ้ชไ้ดจ้ากส่วนน้ี 

4.2.1.3 Current Location 
ใช้สําหรับการแสดงสถานท่ีปัจจุบนัของผูใ้ช้ท่ีหน้าจอ Smartphone 

ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถนาํขอ้มูลของสถานท่ีไปอา้งอิงกบัผูดู้แลระบบได ้เพื่อใช้
เป็นการยนืยนัสถานท่ีไดอี้กดว้ย 
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4.2.1.4 Send Your Location 
ใชส้าํหรับการส่งพิกดัปัจจุบนัของผูใ้ชไ้ปยงั Server เพื่อนาํค่าพิกดัท่ี

ไดน้ั้น ไปทาํการตรวจสอบเง่ือนไข ส่วนน้ีจะใชก้็ต่อเม่ือผูใ้ชจ้ะตอ้งการ
ยนืยนัตวัตนเขา้ระบบร่วมกบัอุปกรณ์ eToken เท่านั้น 

4.2.1.5 Change Password 
ใชส้าํหรับการเปล่ียนรหสัผา่นของผูใ้ช ้

4.2.1.6 Sign Out 
ใชส้าํหรับส้ินสุดการใชง้านของโปรแกรม 

4.2.1.7 E-Mail และ SMS 
ใชส้าํหรับการส่งขอ้ความพร้อมกบัพกิดัท่ีผูใ้ชต้อ้งการใชง้าน ในกรณี

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีการใชง้านอุปกรณ์ eToken ในรูปแบบ E-Mail 
และ SMS 

4.2.2 ขัน้ตอนการยืนยนัตัวตนเข้าสู้ระบบขององค์กร 
ขั้นตอนการทดลองการยนืยนัตวัตนดว้ยอุปกรณ์ eToken และค่าพิกดั

ท่ีได้จาก Smartphone มีหลกัการทาํงานดงัน้ี ให้ผูใ้ช้งานทาํการเสียบ
อุปกรณ์ eToken เขา้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลงัจากนั้น เปิดใชง้านระบบ
ผ่านเว็บบราวเซอร์ข้ึนมา จากนั้ นทาํการยืนยนัรหัสผ่านของอุปกรณ์ 
eToken เม่ือทาํการยนืยนัแลว้ระบบจะมีขอ้ความแจง้วา่ใหท้าํการส่งพิกดั
จาก Smartphone ของผูใ้ชไ้ปยงั Server หลงัจากท่ีผูใ้ชไ้ดส่้งค่าไปท่ี Server 
แลว้ ใหท้าํการยนืยนัท่ีระบบผา่นเวบ็บราวเซอร์ ระบบจะทาํการตรวจสอบ
พิกดัของผูใ้ชว้่าตรงตามเง่ือนไขหรือไม่ ถา้ตรงตามเง่ือนไขก็สามารถเขา้
ใชง้านระบบไดท้นัที  

5. สรุปผลการพฒันาระบบและแนวทางการพฒันาต่อ 
จากการทดลองท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้ 4.1 และ 4.2 แสดงให้เห็นว่า 

ระบบท่ีถูกพฒันาข้ึนมาน้ีสามารถควบคุมและกาํหนดพื้นท่ีการใช้งาน
อุปกรณ์ eToken ได ้เน่ืองจากการยืนยนัตวัตนแบบ 2 ระดบัมีความ
แข็งแรงอยูแ่ลว้ แต่เม่ือมีการเพิ่ม การตรวจสอบพื้นท่ีท่ีผูใ้ชอ้ยู่ปัจจุบนัทาํ
ใหร้ะบบมีความแขง็แรงเพ่ิมข้ึนอีกระดบั ทาํใหค้วามเสียงต่อความเสียหาย
ของขอ้มูลในองค์กรลดน้อยลง ต่อให้อุปกรณ์ eToken สูญหายก็ไม่มี
ผลกระทบต่อระบบ  

5.1 แนวทางการพฒันาต่อ 
นําวงจรการทํางานของอุปกรณ์  eToken ผนวกรวมกับ

ไมโครคอนโทลเลอร์ (Microcontroller) และ GPS Module เป็นช้ิน
เดียวกนั (Build-in device) เพื่อให้สะดวกต่อการใชง้านและลดขั้นตอน
ของการทาํงานของระบบท่ีถูกพฒันาข้ึนมา 

6. กติติกรรมประกาศ 
การศึกษาวจิยัและการพฒันาเชิงประยกุต ์ ในหวัขอ้ “การพฒันา

เทคโนโลยเีพื่อใหโ้ลกสนัติสุข ของนกัศึกษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั” สาํเร็จลุล่วงไป
ดว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงจาก ดร.ปานวทิย ์ธุวะนุติ รับเป็น
อาจารยท่ี์ปรึกษางานวจิยั คอยใหค้าํปรึกษา แนะนาํ ตลอดจนการแกไ้ข
ขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่เป็นอยา่งดี ผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึงในความ
กรุณาของอาจารยท่์านน้ีเป็นอยา่งยิง่ และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้
ณ โอกาสน้ี 

ทา้ยสุดขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ญาติสนิทมิตรสหายท่ีคอย
ช่วยเหลือและเป็นกาํลงัใจเสมอมา จนงานวจิยัคร้ังน้ี สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  
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บทคดัย่อ 
งานวิจัยนีมี้จุดประสงค์เพ่ือประยกุต์ใช้ภาษาเอกซ์พาท (XPath Query 

Language) ในการเลือกส่วนข้อมูลท่ีต้องการจากเอกสาร HTML ท่ีมีข้อมูล
เก่ียวกับงานวิจัย (Research Meta-data) โดยระบบต้นแบบ (ระบบ) ท่ี
คณะผู้ วิจัยพัฒนาขึน้จะรับค าค้น (keywords) จากผู้ ใช้งานระบบและ ส่ง
ค าค้นไปยังเวบ็ไซต์ท่ีให้บริการข้อมูลรายงานผลการวิจัยท่ีถูกก าหนดไว้ 
(เว็บไซต์) ผลลัพธ์ของการค้นหาได้รับการส่งคืนกลับมาสู่ระบบใน
รูปแบบของเอกสารเอชทีเอม็แอล (HTML) หลังจากน้ันผลลัพธ์ดังกล่าวจะ
ถกูจัดรูปแบบเป็น Document Object Model (DOM) ข้อมูลเก่ียวกับงานวิจัย
ท่ีต้องการถูกเข้าถึงด้วยภาษาเอกซ์พาท และระบบท าการแสดงผลข้อมูล
งานวิจัยตามมาตรฐานดับลินคอร์ (Dublin core) รุ่น 1.1  

ระบบถูกทดสอบโดยการส่งค าค้นท่ีก าหนดจ านวน  3 ค า (ต่อ 1 
เวบ็ไซต์) ไปยัง เวบ็ไซต์ของหน่วยงานท่ีให้บริการข้อมูลงานวิจัยจ านวน 
10 เว็บไซต์ ผลลัพธ์ของข้อมูลงานวิจัยท่ีได้จากการค้นหาผ่านระบบ ซ่ึง
ประกอบด้วย จ านวนผลลัพธ์ท้ังหมด รายช่ือของงานวิจัย และการ
เช่ือมโยงหลายมิติ (ลิงก์) จะถูกเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ประเภทเดียวกันท่ี
ได้จากการค้นหาจากเวบ็ไซต์ของหน่วยงานน้ันๆโดยตรง ผลการทดสอบ
แสดงให้เห็นว่า ระบบสามารถแสดงจ านวนผลลัพธ์ท้ังหมดของการค้นหา
ได้ถูกต้อง แต่มี 5 จาก 10 เว็บไซต์ท่ีระบบสามารถแสดงรายช่ือของ
งานวิจัยบางส่วนเน่ืองจากหมดเวลาในการเช่ือมต่อกับเวบ็ไซต์น้ันๆ  และ
ระบบสามารถแสดงรายละเอียดเก่ียวกับงานวิจัยได้ถูกต้องตรงตามเว็บ
ต้นฉบับ โดยมีค่าใช้จ่าย (overhead) ด้านเวลาเพ่ิมเติมประมาณ 1%  

Abstract 
 This research project used XPath for selection of specific 
information (metadata) which are parts of contents returned from 
websites hosting research articles and books. A keyword is submitted by 
a user to a system. Then, the system submits the keyword to the websites 
hosting research documents via a HTTP protocol. Return result was 
parsed to construct a Document Object Model (DOM). An XPath query 
language is then used to select specific nodes of that DOM. Nodes are 
selected based on a list suggested by Dublin Core standard version 1.1. 
The value of selected nodes were displayed as a search result. 

 Ten websites are used for evaluation of the system. It can be 
observed that the system can correctly submit keywords to those websites 
and display search result in terms of number of research documents, 

research titles, and their corresponding hyperlink. The search result of 
the system was compared with that of original websites using manual 
search. The system was be able to retrieve all result of keyword query 
from five out of ten websites according to connection timeout. The 
system could display research metadata based on Dublin core standard 
version 1.1 correctly. The average response time of the system from 
submission of a keyword to displaying a search result is about 1% 
higher than that of an original website. 

Keywords: XPath, Document Object Model, Dublin Core Meta Data, 
Query, Research Databases, Web-based Data Retrieval 

1. บทน า 
ในปัจจุบันการใช้อินเตอร์เ น็ตเ พ่ือสืบหาข้อมูลรายงาน

ผลการวิจยัเป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลายเน่ืองจากความมีความสะดวกรวดเร็ว
และง่ายต่อการสืบค้นแต่การสืบค้นข้อมูลนั้นๆยงัขาดจุดกลางในการ
คน้หา โดยปกติผูสื้บคน้ตอ้งท าการเขา้สู่เวบ็ไซตท่ี์ให้บริการในการสืบคน้
งานวิจยั และคน้หาจากเว็บไซต์นั้นๆ ด้วยตนเอง ส านักงานวิจยัแห่งชาติ 
(วช.) ไดพ้ฒันา เวบ็ไซตก์ลางส าหรับในการสืบคน้รายงานผลการวิจยัช่ือ 
www.vijai.net [1] ข้ึน ซ่ึงค  าคน้ท่ีผูใ้ช้ป้อนเขา้สู่เวบ็ไซตด์งักล่าวเช่นค าว่า 
“ขา้ว” จะถูกส่งต่อไปยงัเวบ็ไซตป์ลายทางท่ีถูกก าหนดในระบบเพ่ือใช้ใน
การคน้หาขอ้มูลของรายงานผลการวิจยัของเวบ็ไซตป์ลายทาง และรายการ
ผลลพัธ์ท่ีได้จากการคน้หาตามค าคน้ จะถูกส่งคืนมายงั เวบ็ไซต ์vijai.net 
ในรูปแบบของเอกสาร HTML และเว็บไซต์ vijai.net จะท าการคดัเลือก
ส่วนของขอ้มูลท่ีตอ้งการด้วย โปรแกรมภาษา JAVA ดว้ยการคน้หาโดย
ใช ้function indexOf(String str) [1]  โดยจะแสดงรายช่ือรายงานผลการวิจยั
ท่ีไดจ้ากการคดัเลือกและ link ในหนา้ผลลพัธ์ของการคน้หา คณะผูวิ้จยั จึง
มีแนวคิด ท่ีจะใช้  Query Language ช่ื อว่ า  XPath [2] ซ่ึ ง เ ป็น  Query 
Language ท่ีใชใ้นการเลือก node จากเอกสาร XML [2] เพื่อในการคดัเลือก
ส่วนของขอ้มูลท่ีตอ้งการท่ีเป็นองคป์ระกอบของเอกสาร HTML ท่ีไดรั้บ
จากการคน้หาและแสดงผลรายการขอ้มูลท่ีคดัเลือกได้แทนการใช้งาน 
function indexOf(String str) ของภาษา JAVA อนัจะเป็นเพ่ิมความยดืหยุน่
ในการใช้ programming language อ่ืนๆเพ่ือใช้ในการพฒันาระบบ และ
ระบบจะแสดงผลขอ้มูลรายงานผลการวิจยัท่ีคน้หาได้ให้สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1 [3]  ซ่ึงเป็น
กลุ่มของค าศพัทใ์นการอธิบายขอ้มูล และเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งของทรัพยากร

Paper ID 1042

D413



บทความวจิยั –วชิาการ                                                                                         
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 6 การพฒันาเทคโนโลยเีพ่ือให้โลกมีสนัติสุข   
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand  
 

วนัท่ี 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ภาคพายพั เชียงใหม่ 

สารสนเทศ ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากองค์กรมาตรฐาน เช่น ISO และ 
IETF  
2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องและสมมตฐิานงานวจิยั 

 2.1. Vijai.net [1] 
ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) มีการจดัท าโครงงาน

ระบบฐานข้อมูลการวิจัยของประเทศ (National Research Data Base: 
NRDB) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือรวบรวมผลงานวิจยัของประเทศไทยท่ีมีอยูเ่ป็น
จ านวนมากมาจดัหมวดหมู่ในรูปแบบท่ีช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถสืบคน้งานวิจยั
ได้ ง่ าย  โดยระบบมีการพัฒนาด้วยภาษาจาวา  และใช้  Function 
indexOf(String str) [4] เพ่ือใช้ในการเลือกข้อมูลจาก เอกสาร HTML ท่ี
เป็นผลลพัธ์จากการคน้หาเพ่ือใช้ในการ แสดงผลลพัธ์ของขอ้มูลรายงาน
ผลการวิจยั 

2.2. Dublin Core [3] 
เป็นแบบแผนของเมทาเดตาท่ีอธิบายเน้ือหาและบริบทของงานดิจิทลั

เช่น วีดิทศัน์ เสียง ภาพ ขอ้ความ และส่ือผสม เช่น เว็บเพจ Dublin Core 
Metadata Elements ประกอบด้วยรายการท่ีแสดงลักษณะพ้ืนฐานของ
สารสนเทศ 15 ขอ้ เพ่ือให้พฒันาขอ้มูลดิจิตอล และท าดชันีส าหรับสืบคน้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังต่อไปน้ี 1.ช่ือเร่ือง, 2. ผูแ้ต่ง, 3.หัวเร่ือง, 4. 
ลกัษณะ, 5.ส านักพิมพ,์ 6.ผูร่้วมงาน, 7. ปี, 8. ประเภท, 9. รูปแบบ, 10. 
รหัส, 11. ตน้ฉบบั, 12. ภาษา, 13.เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง, 14. สถานท่ีและเวลา, 
15. สิทธิ 

2.3. กรอบแนวความคดิของโครงการวจิัย 
เว็บเพจท่ีถูกใช้ในการแสดงผลขอ้มูลรายงานผลการวิจยัของแต่ละ

เว็บไซต์ท่ีให้บริการสืบคน้ขอ้มูล (เว็บไซต์งานวิจยั) นั้นจะถูกสร้างจาก
เอกสาร HTML และเอกสารดังกล่าวสามารถท่ีจะน ามาสร้างให้อยู่ใน
รูปแบบของโครงสร้างของ Document Object Model (DOM) ซ่ึ งจะ
สามารถอา้งอิงโครงสร้างเป็นแบบต้นไม้ (tree) ได้ ซ่ึงประกอบไปด้วย 
node ต่างได้แก่  root, children จนถึง leaf nodes และ XPath เ ป็นภาษา 
Query Language ในการเขา้ถึง node ต่างๆ ใน DOM tree ได้ ด้วยการใช้ 
Path Expression เช่น‘/’ (เลือก node จาก root node), ‘//’ (เลือก node ใดๆ
ใน tree ท่ีตรงกับ node ท่ีก  าหนด) หรือ ‘@’ (เลือก attribute ของ node 
นั้ นๆ ) XPath สามารถก าหนดเ ง่ือนไขในการเ ลือก node ได้โดยใช้
สัญญลกัษณ์ ‘[]’ คร่อมเง่ือนไขเช่น a[contains(@href,'detail.php?')] เป็น
การเลือกเอา node a ท่ี attribute href ใน node นั้ นๆ มีค  าว่า ‘detail.php’ 
บรรจุอยู ่และเราจะน าเอาค่าท่ีได ้ของ node ท่ีตอ้งการ (node value) มาใช้
ในการแสดงผลให้กับผูใ้ช้งานระบบต่อไป โดยจะมีรายการแสดงผล
สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน ดบับลินคอร์ จ านวน 15 รายการ 
3. วธีิการด าเนินการวจิยั 

คณะผู้วิจัยได้พัฒนาระบบต้นแบบเพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลรายงาน
ผลการวิจยั (ระบบ) ข้ึนบน software stack ซ่ึงประกอบไปดว้ยโปรแกรม
จดัการฐานขอ้มูล เพ่ือใช้ในการเก็บ 1.ลิงค ์(URL), 2.ช่ือตวัแปรรับค าคน้
ของลิงค์นั้ นๆ  (ถ้ามี )(GET variables), 3.ช่ือตัวแปรดรรชนีของหน้า
แสดงผล  (pagination variables), 4. ชุดค่า XPath ในการเข้าถึงค่าของ

รายช่ือ และลิงคใ์นการแสดงรายละเอียด ส าหรับของเวบ็ไซตท่ี์ให้บริการ
ขอ้มูลงานวิจยัส าหรับส่งค าคน้, 5.ชุดค่า XPath ท่ีใชใ้นการเขา้ถึงขอ้มูล 15 
ข้อตามมาตรฐาน Dublin Core รุ่น 1.1 ซ่ึงจากการทดลองพบว่าบาง
เว็บไซต์ไม่ได้แสดงรายละเอียดขอ้มูลครบทั้ง 15 ขอ้ ภาษาคอมพิวเตอร์
แบบเซิร์ฟเวอร์-ไซด ์สคริปต ์ถูกเลือกใชเ้พ่ือการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่ง
ระบบและเว็บไซต์งานวิจัย รวมถึงการประมวลผลเพ่ือคัดเลือกและ
แสดงผลขอ้มูลของระบบ 

โดยผูใ้ช้จะส่งค  าคน้ให้แก่ระบบเช่นค าว่า “ขา้ว” แลว้ระบบจะท าการ
ส่งค  าคน้น้ีไปยงัเว็บไซต์ท่ีได้ถูกก าหนดไวส้ าหรับการเช่ือมโยงเพ่ือใช้
ค  าค้นในการค้นหารายช่ืองานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เว็บไซต์ดังกล่าวจะส่ง
ผลลพัธ์การคน้หาคืนมาในรูปแบบของเอกสาร HTML และ ระบบจะท า
การ ดึงขอ้มูลท่ีคืนกลบัมาดว้ย XPath และแสดงผลลพัธ์ให้ผูใ้ช้งานต่อไป 
รูปท่ี 1 แสดงภาพรวมการท างานของระบบ  

ท าการส่งค าค้น นการค้นหาไ 
ท่ีโ รแกรม

โ รแกรมท าการส่งค าค้นไ ยงั
เว็บไซต์งานวิจัยท่ีก  าหนด เว็บไซต์งานวิจัยท าการค้นหา

ข้อมูลงานวิจัยตามค าค้นท่ี
ได้รับและส่งผลลัพธ์การค้นหา
ค น นรู แบบของเอกสาร 

HTML
สร้าง DOM Tree จาก  HTML

 ช้ XPath เล อก ช ่อ และ ลิงค์ 
จาก DOM Tree

แสดงรายการ ช ่อ และ ลิงค์ของ
งานวิจัย

เล อกแสดงรายละเอียดข้อมูล
งานวิจัย จากการแสดงผล ท าการเรียกข้อมูลงานวิจัยจาก

ลิงค์ท่ีเล อกโดยผู้ ช้งาน

ค นค่าข้อมูลรายละเอียด
งานวิจัยสร้าง DOM Tree จาก  Code 

HTML

 ช้ XPath  นการเล อกข้อมูลทั ง 15 รายการตาม
มาตรฐาน Dublin Core จาก DOM Tree

แสดงรายละเอียดงานวิจัยตามมาตรฐาน Dublin 
Core

ท าการเข้ารหัสค าค้น

ผู้  ช้งาน ระบบ เว็บไซต์แหล่งข้อมูล

รูปท่ี 1ภาพการท างานของระบบ 

เว็บไซต์ท่ีระบบสามารถส่งค าคน้เพ่ือท าการคน้หาขอ้มูลงานวิจยัได้
ถูกก าหนดข้ึนจ านวน 10 เว็บไซต์ดังน้ี 1.MIS RMUTL มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่, 2. สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข 
(สวรส.), 3. ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (TRF), 4. คณะการแพทย์
แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (TTMED), 5. จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั (CAR), 6. ระบบคลงัขอ้มูลงานวิจยัไทย (TNRR), 7.ระบบ
คลังข้อมูลรายการผลงานวิจัย (RIR) วช . , 8.ส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลยัศิลปากร (Thesis Online), 9. งานวิจยัและบริการวิชาการ ภาค
พายพั (North) 10. สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย(TDRI) 

โดยตวัอยา่ง URLs ของระบบ MIS RMUTL ท่ีระบบใชใ้นการส่ง
ค าคน้เพ่ือเช่ือมโยงขอ้มูล ตวัแปรท่ีใชใ้นการส่งค าคน้ (keywords) และ 
XPath ในการดึงช่ืองานวิจยั และลิงค ์มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 1. URL= 
http://mis.rmutl.ac.th/procresearch/researchresultsearch.aspx?Expression
ProjectName=and&ExpressionProjectKeyword=and&ExpressionProject
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Leader=and&OrgId=0000000000, 2. Keyword= “projectname”, 3. 
XPath ส าหรับรายช่ือผลการคน้หา = 
“//a[contains(@href,'ResearchProjectInfo.aspx?res_id')]/text()” 

4. XPath ส าหรับ link รายละเอียดงานวิจยั = 
“//a[contains(@href,'ResearchProjectInfo.aspx?res_id')]/@href” 

 

 
รูปท่ี 2. ตวัอยา่งรายช่ืองานวิจยั 

รูปท่ี 2 แสดงตัวอย่างรายช่ืองานวิจัยท่ีสืบค้นได้จาก ระบบ MIS ของ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ซ่ึงเป็นการแสดงผลจากเอกสาร 
HTML ท่ีมีตวัอยา่งโครงสร้าง เอกสาร และสามารถวิเคราะห์ออกมาให้อยู่
ในรูปของ DOM tree ไดด้งัรูปท่ี 3 

 
 รูปท่ี 3:ตวัอยา่ง HTML code และ DOM Tree ของ RMUTL MIS 

จาก DOM Tree ในรูปท่ี 3 สามารถใช ้XPath ท่ีใชใ้นการดึงช่ือ งานวิจยัได้
คือ “//a[contains(@href,'Research')]/text()” ซ่ึงจะเป็นการดึง text node 
ของ attribute href ท่ีมีค  าวา่ 'Research' จาก element a และค่าท่ีไดคื้อ “ การ
รวบรวมเช้ือพนัธุ์มะแข่วนและพฒันาศกัยภาพการผลิตสู่พืชเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม” XPath ท่ีใช้ในการดึงลิงก์แสดงรายละเอียดของงานวิจยัดงั
กล่าวคือ “//a/@href” ซ่ึงจะเป็นการเลือกค่าของ attribute href จาก element 
a ซ่ึงค่าท่ีไดคื้อ“ResearchProjectInfo.aspx?res_id=R000000089” 

 
รูปท่ี 4:แสดงขอ้มูลรายละเอียดของงานวิจยั 

Document

Element
<tr> Element

<td>
Attribute
 align 

Attribute
 style 

Element
<td>

Attribute
 style 

Text
 right Text

 border-style:None;font-
weight:normal;height:18

px;width:210px; 

Text
 ช ่อโครงการ ( าษาไทย) 

Text
 color:#0000C0;fo
nt-weight:bold; 

Text
 การรวบรวม

เช  อพนัธ ์มะแข่วน
และพั นา

 ักย าพการผลิต
สู่พ ชเ รษฐกิจ

และ

อ ตสาหกรรม 

รูปท่ี 5 บางส่วนของ DOM Tree ท่ีสร้างข้ึนจากภาพท่ี 4 

รูปท่ี 4 และ 5 แสดงเวบ็เพจและ บางส่วน DOM tree ท่ีแสดงรายละเอียด
ของงานวิจยัท่ีไดจ้ากการเช่ือมโยง link จากภาพท่ี 3 ซ่ึง XPath ท่ีใชใ้นการ
อ่านช่ือผูวิ้จยัคือ  “//table[contains(@width,'90%')]//tr[2]/td[2]” ซ่ึงมีค่า
เป็น “การรวบรวมเช้ือพนัธุ์มะแข่วนและพฒันาศกัยภาพการผลิตสู่พืช
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม” XPath ท่ีใชใ้นการดึงIDของงานวิจยัคือ 
//table[contains(@width,'90%')]//tr[1]/td[2] ซ่ึงจะคืนค่า R000000089 

จากแนวทางการประยกุตใ์ช้ XPath เพ่ือใช้ในการเขา้ถึงขอ้มูล
ท่ีตอ้งการคณะผูวิ้จยัท  าการพฒันาระบบข้ึนดว้ยภาษา PHP เพ่ือใช้ในการ 
ดึงขอ้มูลจากเวบ็ไซตท่ี์ตอ้งการเพ่ือน ามาสร้าง DOM Tree และดึงขอ้มูลท่ี
ตอ้งการออกมาด้วย XPath ตามขั้นตอนท่ีได้ถูกระบุไวใ้นรูปท่ี 1 โดยใช้ 
และใช้ระบบจดัการฐานขอ้มูล MySQL ในการเก็บขอ้มูลท่ีตอ้งใช้ในการ
คน้หาขอ้มูลจากเวบ็ไซตง์านวิจยั 

4. การทดสอบระบบ 
คณะผูวิ้จยัใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ CPU : Intel P7550 2.4G Hz 

หน่วยความจ า 4Gb และระบบปฏิบติัการ Windows 8.1 SP1 โดยเช่ือมต่อ
กับอินเทอร์เน็ท 3BB ท่ีอัตรา Download 10 Mb /Upload Transfer 1Mb 
โดยระบบจะท าการส่งค  าคน้โดยอตัโนมติัไปท่ีแต่ล่ะเวบ็ไซตต์ามตารางท่ี  
1 จ  านวน 3ค าคน้ต่อเวบ็แลว้เก็บจ านวนของงานวิจยั ช่ือของงานวิจยั และ 
ลิงค์ของงานวิจยั ท่ีส่งกลบัจากการคน้หามาเปรียบเทียบกบั ผลลพัธ์จาก
การส่งค าค้นโดยผูใ้ช้งานเป็นผูป้้อนให้กับเว็บไซต์ตามตารางท่ี 1 ด้วย
ตนเอง และระบบจะมีการจบัเวลาการท างานของระบบโดยจะนบัเร่ิมตน้
ตั้งแต่ส่งค  าคน้ออกไป จนส้ินสุดเวลาท่ีของขอ้มูลสุดทา้ยส่งขอ้มูลกลบัมา 
ตารางท่ี 2 แสดงถึงผลการทดสอบระบบ 
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แหล่งฐานข้อมูล 

ค าที่ ช้
ทดสอบ 

จ านวนข้อมูลท่ี
ส่งกลับ 

เวลาเฉลี่ย3ครั ง (วินาที)  

ต้นฉบับ 

งานวิจัย 

ต้นฉบับ 

งานวิจัย 

%
Overhead 

M
IS RM

UTL  

ช มชน 25 25 1.39650 0.00500 0.35804 

พ ันา 67(50) 50 1.51240 0.00760 0.50251 

โรค 3 3 1.15860 0.00140 0.12084 HSRI 

ช มชน 24 24 0.39500 0.00400 1.01266 

โรค 65 65 0.58330 0.00260 0.44574 

พ ันา 75 75 0.98260 0.00260 0.26460 E-LIBRARY 

สังคม าสต
ร์ 

307 307 4.18490 0.01850 0.44207 

มน ษย์
 าสตร์ 

2 2 0.97290 0.00330 0.33919 

สาธารณะ 48 48 1.00660 0.00810 0.80469 TTM
ED 

พ ันา 2 2 0.16190 0.00090 0.55590 

น  ามัน 2 2 0.16190 0.00080 0.49413 

 ึกษา 11 11 0.18140 0.00080 0.44101 CAR พ ันา 638(200) 200 0.37890 0.01050 2.77118 

การผลิต 1050(200
) 

200 0.95450 0.01190 1.24673 

 ึกษา 410(200) 200 0.35370 0.00790 2.23353 TNRR 

ข้าว 8296(500
) 

500 2.97660 0.00820 0.27548 

สังคม าสต
ร์ 

201 201 3.29440 0.00660 0.20034 

สาธารณะ 334 334 4.91920 0.01270 0.25817 RIR SME 78 78 15.7397
0 

0.00580 0.03685 

สาธารณะ 102(100) 100 21.2548
0 

0.01290 0.06069 

ข้าว 3143(100
) 

100 21.0856
0 

0.01230 0.05833 

THESIS 

 ึกษา 3270(150
) 

150 1.82600 0.00270 0.14786 

วิชาการ 793(130) 130 2.29030 0.00270 0.11789 

SME 59 59 2.09980 0.00260 0.12382 North 

ข้าว 8 8 0.29210 0.00670 2.29374 

ช มชน 29 29 0.26450 0.00500 1.89036 

อ ตสาหกรร
ม 

4 4 0.26450 0.00500 1.89036 

TDRI 

นโยบาย 12 12 1.63660 0.00280 0.17109 

การผลิต 63 63 2.04710 0.00400 0.19540 

ส่ิงแวดล้อม 56 56 1.64610 0.00360 0.21870 

  เฉลี่ยรวม 100% 100
% 

3.20075 0.00598 0.18694 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบระบบ 

ขอ้มูลจากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นวา่ ระบบสามารถคน้หา คดัเลือกขอ้มูลท่ี
ตอ้งการและแสดงผลขอ้มูลงานวิจยั จากผลลพัธ์หนา้เวบ็เพจการคน้หาท่ี
คืนกลบัมาจากเวบ็ไซตท่ี์ระบบส่งค าคน้ทั้งหมด 30 ค าไดอ้ยา่งถูกตอ้งเม่ือ
พิจารณาจากการเปรียบเทียบระหวา่ง จ  านวนผลลพัธ์ รายช่ืองานวิจยั ท่ี
ไดรั้บโดยการใชง้านระบบ กบัจ านวนของผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการใชห้นา้เวบ็
เพจของหน่วยงานนั้นๆในการคน้หาขอ้มูลงานวิจยั และเวลาท่ีใชใ้นการ
สร้าง DOM จากผลลพัธ์ของการคน้หาท่ีคืนมาจากเวบ็ไซตง์านวิจยัใน
รูปแบบของเอกสาร HTML และเวลาท่ีใชใ้นการเขา้ถึง Node ท่ีตอ้งการ
ของ DOM โดยใช ้XPath รวมจนถึงเวลาท่ีใชใ้นการแสดงผลรายการ
ผลลพัธ์การคน้หา จะมีค่าประมาณ  1% เม่ือเทียบกบัเวลาทั้งหมดท่ีใชใ้น
การคน้หาและรับขอ้มูลเวบ็ไซตง์านวิจยั อยา่งไรก็ตาม ระบบไม่สามารถท่ี
จะการเขา้ถึงผลลพัธ์ทั้งหมดของการคน้หางานวิจยัจาก บางเวบ็ไซตไ์ด้
เช่น เวบ็ไซตจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
http://library.car.chula.ac.th/search~S0/) เม่ือส่งค  าคน้ค  าว่า “พฒันา” เขา้สู่
เวบ็ไซตจ์ะไดผ้ลลพัธ์การคน้หาทั้งหมด 638 งานวิจยั (ทดสอบช่วงตน้ปี
2557) แต่วา่ระบบสามารถเขา้ถึงช่ืองานวิจยัไดเ้พียง 200 รายช่ือเท่านั้น
เน่ืองจากไดรั้บขอ้ความหมดเวลาการเช่ือมต่อเวบ็ไซตด์งักล่าว 

5. สร   
การใชง้าน XPath เพื่อใชใ้นการคดัเลือกขอ้มูลจากเวบ็เพจสามารถท า

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และสามารถน าไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือใชใ้นการเช่ือมโยง
ขอ้มูลรายงานผลการวิจยัได ้โดยมีค่าใชจ่้ายในการประมวลผล (Overhead) 
ต ่า อยา่งไรก็ตาม ระบบควรท่ีจะสามารถส่งค าคน้แบบขนานไปยงัเวบ็ไซต์
งานวิจยัไดพ้ร้อมๆกนัเพ่ือลดเวลาในการคน้หาขอ้มูลจากเวบ็ไซตง์านวิจยั
ท่ีมากกวา่ 1 เวบ็ไซตข้ึ์นไป 

6. กติติกรรม ระกา  

คณะผูวิ้จยัขอขอบพระคุณท่านอาจารยชุ์มพล บุญมีแห่ง ม.ธรรมศาสตร์ ท่ี
ไดก้รุณาให้ค  าแนะน า ช้ีแนะ ในการท างานวิจยัช้ินน้ี 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนีเป็นการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้านของ

ไทย ซึงมีวัตถุประสงค์หลักเพือรวบรวมความรู้ทีเกียวข้องกับภูมิปัญญา

ชาวบ้าน ทีมีอยู่ในแต่ละท้องถินของประเทศไทยให้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน 

เพือให้ง่ายต่อการค้นหา และเก็บรักษาไว้ซึงองค์ความรู้ของภูมิปัญญา

ชาวบ้านในการทีจะเผยแพร่ให้แก่ลูกหลานของไทยสืบทอดต่อไป  

ภาพรวมของระบบประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ระบบเครืองบริการเวบ็ ระบบ

สืบค้นข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้านของไทย และหน้าติดต่อกับผู้ใช้งาน ซึงทัง

สามส่วนนีจะทาํงานร่วมกัน ผลการสืบค้นทีได้สามารถนาํไปใช้ประโยชน์

ในด้านการเรียนการสอน เพิมพูนความรู้ การประยุกต์ในวิชาชีพ และ

ชีวิตประจําวันได้อีกด้วย งานวิจัยนียังได้เสนอผลการสํารวจการใช้งาน

ระบบสืบค้นข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้านของไทยทังในด้านเนือหาและ

เทคนิคในการพัฒนาระบบ การประเมินได้รับผลตอบกลับในเชิงบวก 

กล่าวคือ ระบบสามารถช่วยให้ผู้ ใช้ตระหนักถึงคุณค่าความสําคัญในการ

สืบค้นหาความรู้ของภูมิปัญญาชาวบ้านของไทย 

  

Abstract 

 This paper described the development of Thai indigenous knowledge 

data searching system which has the main objective to collect the 

indigenous knowledge of each region in Thailand for easier to find and 

preservation purpose for the future generation. The overall system 

consists of three components: the web server, the searching system and 

the user interface, which collaborate together. Resulting searching can 

be used to advantage in the teaching that to increase knowledge, apply 

to professional and daily life. This paper presents a result of a survey on 

usage of Thai Indigenous Knowledge Data Searching System that 

includes content and techniques in system development. The evaluation 

gets a positive feedback such that the system can help the users to realize 

their searching which find to knowledge of Thai indigenous knowledge.  

Keywords: Thai indigenous knowledge, searching system, web server, 

user interface 

1. ทีมาและความสําคญัของปัญหา  

ภูมิปัญญาชาวบา้นเป็นความรู้ของชาวบ้านทีเรียนรู้จากผูที้มีความรู้ใน

หมู่บา้นของทอ้งถินนนัๆ ซึงเป็นความสามารถทีบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์

และถ่ายทอดมาให้คนรุ่นหลังได้มีวิธีการในการนําความรู้ดังกล่าวมา

ประยุกตใ์ชใ้นการดาํรงชีพ การใช้ประโยชน์จากสิงรอบข้าง เช่น การทอ

ผ้า  ก า รสา นต ะก ร้ า  แ ล ะ เค รือ ง ใช้ด้ว ยไม้ ไผ่ ด้ว ย หว าย  ก า รทํา

เครืองปันดินเผา การทาํเครืองมือทางการเกษตร การละเล่น การรักษาโรค 

เป็นตน้ ทาํใหค้วามรู้เหล่านีเกดิประโยชนแ์ละมีคุณค่าแกส่ังคมทีควรค่าแก่

การอนุรักษเ์พือสืบทอดต่อไปยงัคนรุ่นหลงัทีมีความสนใจ และเนืองด้วย

ในปัจจุบนัองคค์วามรู้ทีเกยีวกบัภูมิปัญญาชาวบ้านเกดิขึนมากมายในแต่

ละทอ้งถินของประเทศไทย แต่การสืบคน้ขอ้มูลดงักล่าวยงักระจดักระจาย

ในการคน้หาหรือยงัไม่เป็นหมวดหมู่เท่าทีควร ทาํให้ต้องใช้เวลาในการ

คน้มากขึน  

ดังนันงานวิจัยนีจึงมีแนวคิดในการพัฒนานาระบบสืบค้นข้อมูลภูมิ

ปัญญาชาวบา้นของไทย โดยไดน้าํความรู้ของภูมิปัญญาชาวบ้านของไทย

มารวบรวมใหมี้ระบบการจัดเกบ็ทีเป็นระเบียบมากขึน ทาํการออกแบบ 

และพฒันาระบบใหส้ามารถสืบคน้ขอ้มูลภูมิปัญญาชาวบ้านในหมวดหมู่

ต่างๆได ้ส่วนประกอบของระบบแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) ระบบเครือง

บริการเวบ็ เป็นส่วนทีเกบ็รวบรวมขอ้มูลต่างๆ ทงัหมดทีเกยีวข้องกบัการ

ใหบ้ริการสืบคน้ขอ้มูล ทาํหนา้ทีใหบ้ริการตามคาํร้องขอจากเครืองลูกข่าย 

และทาํการจดัสรรทรัพยากรต่างๆ ทีมีอยู่ในระบบ 2) ระบบสืบค้นข้อมูล

ภูมิปัญญาชาวบา้นของไทย เป็นส่วนทีใหบ้ริการคน้หาขอ้มูลตามคาํคน้ทีมี

ความเกยีวขอ้งกบัภูมิปัญญาชาวบ้าน และ 3) หน้าติดต่อกบัผูใ้ช้งาน เป็น

ส่วนทีทาํหน้าทีรับคาํค้นหาจากผูใ้ช้งาน และนําคาํค้นไปประมวลผลที

ระบบสืบค้น แล้วแสดงผลออกมาในรูปของเนือหา รายชือเว็บไซต ์

รูปภาพ แผนที และขอ้มูลอืนๆ ทีเกยีวขอ้งใหแ้กผู่ใ้ชง้าน ซึงทงัสามส่วนนี

จะทาํงานร่วมกนั  

 

2. ทฤษฎีทีเกียวข้อง 

2.1 ข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้าน 

ภูมิปัญญาชาวบา้น [1] คือ พืนฐานองค์ความรู้ของชาวบ้านทีได้เรียนรู้

จากประสบการณ์สืบต่อกนัมาทงัทางตรงและทางออ้มซึงเรียนรู้จากบรรพ

บุรุษหรือเป็นความรู้สะสมสืบต่อกนัมา ความรู้ดงักล่าวเป็นความรู้ทีนาํมา

ปฏิบัติ มีผลเป็นรูปธรรม และความสําคัญในการดํารงชีวิตของคนใน

ทอ้งถิน เป็นโครงสร้างความรู้ทีมีหลักการ มีเหตุผลในตัวเองทีน่าศึกษา

และควรอนุรักษแ์ละสืบทอดต่อไป ภูมิปัญญาชาวบา้นนนัมีอยู่มากมายใน

แต่ละทอ้งถิน ต่างกมี็ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานเพือ

การดาํรงชีวิตทีแตกต่างกนัไป ประเภทภูมิปัญญาชาวบา้น ดงัรูปที 1 
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รูปท ี1. ประเภทภูมิปัญญาชาวบา้น 

 

2.2 ระบบสืบค้นข้อมูล 

ระบบสืบค้นหรือโปรแกรมค้นหาข้อมูล (Search Engine) [2] เป็น

โปรแกรมทีช่วยในการสืบค้นข้อมูลบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย

ผลลัพธ์ในการค้นหาจะครอบคลุมทังในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ 

ภาพเคลือนไหว เพลง ซอฟตแ์วร์ แผนที ข้อมูลบุคคล กลุ่มข่าว และอืนๆ 

ซึงแตกต่างกนัไปตามโปรแกรมหรือผูใ้ห้บริการแต่ละราย โปรแกรม

ค้นหาส่วนใหญ่จะค้นหาข้อมูลจากคําสําคัญ (Keyword) ทีผู้ใช้งาน

ป้อนเข้าไป จากนันระบบกจ็ะทาํการประมวลผลคําสําคัญนัน แล้วจะ

แสดงรายการผลลพัธ์ทีใกลเ้คียงกบัคาํสาํคญัทีผูใ้ชก้าํลังค้นหา ในปัจจุบัน

โปรแกรมคน้หาบางโปรแกรม เช่น กเูกลิ จะมีการบนัทึกประวติัการคน้หา 

การเลือกผลลัพธ์ของผู้ใช้ และการนําประวัติทีบันทึกไวม้าช่วยกรอง

ผลลพัธ์ในการค้นหาครังต่อๆ ไป เพีอการแสดงผลลัพธ์ทีดีขึน ประเภท

ของโปรแกรมค้นหา ประกอบด้วย โปรแกรมค้นหาแบบอินเด็กเซอร์ 

(Indexers) โปรแกรมคน้หาแบบเมตะ (Metasearch) และโปรแกรมค้นหา

แบบไดเรกทอรี (Directories) 
 

2.3 ระบบเครืองบริการเว็บ 

อูบุนตู (Ubuntu) [3] เป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบโอเพน

ซอร์ส ซึงมีพืนฐานบนลินุกซ์ดิสทริบิวชนั พฒันาต่อมาจากเดเบียน มีความ

ยืดหยุ่นสูง สามารถพัฒนาปรับปรุงเพิ ม เติมได้ตามความต้องการ 

ซอฟตแ์วร์ต่างๆ ทีรวมมาในระบบปฏิบติัการอูบุนตนูนัเป็นซอฟต์แวร์เสรี

เกอืบทงัหมด   

Apache Nutch [4] คือ ซอฟตแ์วร์ทีใชร้วบรวมข้อมูลหน้าเว็บไซต์แบบ

โอเพนซอร์ส มีความสามารถในการค้นหาหน้าเว็บทีเชือมโยงหลายมิติ 

(Hyperlinks) ในลักษณะอัตโนมัติ ช่วยลดจํานวนของงานบํารุงรักษา 

ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบการเชือมโยง (Links) ทีเสียหาย และสร้าง

สาํเนาของทุกหนา้เวบ็เพจทีไดเ้ขา้ไปเยียมชม (Visit)  

Apache Solr [5] คือ แพลตฟอร์มการค้นหาแบบโอเพนซอร์ส (Open 

Source Search Platform) ทีได้รับการพฒันามาจาก Apache Lucene โดย

ซอฟตแ์วร์ทงัสองอย่างนีเป็นซอฟตแ์วร์ทีพฒันาขึนดว้ยภาษาจาวา ทาํงาน

เป็นเครืองบริการคน้หาขอ้ความเต็มรูปแบบ แบบเครืองเดียว (Standalone) 

ภายในโปรแกรมบรรจุเวบ็ เช่น โปรแกรม Jetty หรือ Apache Tomcat โดย 

Apache Solr จะเรียกใช้ไลบรารี (Library) ของลูซีน (Lucene) ทีแกน

ประมวลผลหลัก (Core) สําหรับการจัดทําอินเด็กซ์ และค้นหาข้อมูล  

สามารถแสดงผลการค้นหาได้หลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น JSON PHP   

เป็นตน้ ทาํใหง่้ายต่อการใชง้านร่วมกบัโปรแกรมภาษาอืนๆ การตังค่าทีมี

ประสิทธิภาพจากภายนอกของ Apache Solr จะช่วยให้ซอฟต์แวร์ทาํงาน

กบัโปรแกรมชนิดอืนได้ โดยไม่จาํเป็นต้องใช้ภาษาจาวาในการพฒันา 

และมีสถาปัตยกรรมตวัเสริม (Plug in) ทีจะสนบัสนุนการปรับแต่งขันสูง

เพิมเติม Apache Solr 

 

3. ระบบสืบค้นข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้านของไทย 

การทาํงานของระบบสืบคน้ขอ้มูลภูมิปัญญาชาวบา้นของไทย ดงัรูปที 2 
 
 

 
 

รูปท ี2. ระบบสืบคน้ขอ้มูลภูมิปัญญาชาวบา้นของไทย 
 

3.1 การทํางานของระบบสืบค้นข้อมูล 

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างระบบงานและสิงทีอยู่นอกระบบงาน (Use Case 

Diagram) ดงัรูปที 3 

 
 

รูปท ี3. แผนภาพปฏิสัมพนัธ์ระหว่างระบบงานและสิงทีอยู่นอกระบบงาน 
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3.2 ฐานข้อมูลสําหรับใช้จัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้าน 

แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล ดงัรูปที 4 

 
 

รูปท ี4. แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล 

 3.3 การทํางานของระบบเครืองบริการเว็บ 

แผนภาพสถาปัตยกรรมของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (Deployment 

Diagram) เพืออธิบายถึงระบบเครืองบริการเว็บทีจะนาํมาใช้ในระบบ

สืบค้นข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้านของไทย ซึงประกอบด้วยการติดตัง

ระบบปฏิบติัการ Ubuntu 12.04.2 LTS โปรแกรม No-IP MySQL Apache 

HTTP Server Apache Tomcat Java SE Apache Nutch และ Apache Solr 

ลงในคอมพิวเตอร์ ดงัรูปที 5 

 

รูปท ี5. แผนภาพสถาปัตยกรรมของฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ 

3.4 ระบบสืบค้นข้อมูล 

พิจารณาจากการทาํงานของส่วนต่างๆ ในระบบ ทีได้ติดตังลงใน

เครืองบริการเว็บ ซึงประกอบด้วยส่วนการทาํงานของโปรแกรม No-IP 

หนา้ติดต่อกบัผูใ้ช ้ผูดู้แลระบบ ระบบสืบคน้ ฐานขอ้มูล และ Crawler โดย

แสดงในลักษณะของแผนภาพโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่าง

องคป์ระกอบของระบบ (Component Diagram) ดงัรูปที 6 

 

รูปท ี6. แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล 

3.5 หน้าติดต่อกับผู้ใช้ 

พิจารณาจากการให้บริการของระบบ และความเหมาะสมในการใช้

งานของผู้ใช้ ซึงประกอบด้วย หน้าหลัก หน้าการค้นหารายชือเว็บไซต ์

หนา้การคน้หาแบบรูปภาพ หนา้การคน้หาแบบแผนที หนา้กระทู้ หน้าเข้า

สู่ระบบ หนา้ผูดู้แลระบบ และหนา้รายละเอียดการจดัทาํระบบ  

 

4. การทดลองและประเมินผลงานวิจัย 

4.1 ผลการทดลองการทํางานของระบบสืบค้นข้อมูล  

ผลการทดลองการสืบคน้ขอ้มูลภูมิปัญญาชาวบา้นของไทยในรูปแบบ

คาํคน้ รูปภาพ และแผนทีตงั สามารถสืบคน้ไดถู้กตอ้ง ดงัรูปที 7 
 

  
 

  
 

  
 

รูปท ี7. ผลการทดลองการสืบคน้ขอ้มูลภูมิปัญญาชาวบา้นของไทย 
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4.2 ผลการทดลองและเปรียบเทียบการทํางาน 

ตารางที 1. ผลการทดลองและเปรียบเทียบการทาํงานกบัระบบอืน 
เว็บไซต thai-indigenous otoptoday thaitambon m-culture.go m-culture.in otop5star

ฟงกชัน (Our Work)

- แสดงผลการคนหาแบบรายการเวบ็ไซต Apache Solr - - Google Custom - -

- แสดงผลการคนหาแบบรายการรูปภาพ Apache Solr - - - Apache Solr -

- แสดงผลการคนหาแบบแผนท่ี Apache Solr - - - Apache Solr -

- ตวักรองขอมูลแบบมิต ิ(Facted Search) Apache Solr - - - Apache Solr -

- ไฮไลคคําคน (Highlighting) Apache Solr - -  Google Custom Apache Solr -

- การจับคูคํา (Mapping Word) Apache Solr - - Google Custom - -

- ตวัชวยสะกดคํา (SpellChecker) - - -  Google Custom - -

2.สืบคนดวยการ Query จากฐานขอมูล - - -

3.เน้ือหาท่ีนํามาแสดงเปนของตนเอง -

- ตัง้กระทู - - - -

- ตอบกระทู - - - -

- ลบกระทู(ของตนเอง) - - - -

- สมัครสมาชิก - -

- ขอความสวนตัว (PM) - - - -

- ขอมูลสวนตัว (Profile) - - -

- เพ่ิมขอมูลภูมิปญญาชาวบาน - - - - -

- แสดงขอมลูภูมิปญญาชาวบานท้ังหมด - - - - -

6.หนาผูดแูลระบบ - - -

7. Banner โฆษณา - - - -

8.คนหาดวยคําว า "ไม+กวาด+ดอก+หญา" - - - -

9.คนหาดวยคําว า "ไม กวาด ดอก หญา" - - -

10.คนหาดวยคําวา "ไมกวาดดอกหญา"

11.คนหาดวยคําวา "!@#$%^&*()_" - - - - -

12.คนหาดวยคําวา "หัตถะกรรม" - - -

13.คนหาดวยคําวา "หัตถกรรม"

หมายเหต ุ                     มี

                          -       ไมมี

ทดลองคนหา

4.ระบบกระทูสนทนา

5.ระบบสมาชิก

เปรียบเทียบกับระบบอ่ืนท่ีใกลเคียง

1.ระบบสืบคน

 

4.3 ผลการประเมิน 

  การประเมินผลการวิจยัแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก ่การประเมินในส่วนของ

เนือหาและการออกแบบ การประเมินด้านเทคนิคของระบบ และการ

ประเมินความพึงพอใจภาพรวมของระบบ ซึงประเมินจากแบบสอบถาม

พร้อมทงัการใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้านของไทย โดย

ผูใ้ชบ้ริการจาํนวน 58 คน ไดผ้ลดงันี 
4.3.1 ผลการประเมินด้านเนือหาและการออกแบบ 

การหาคะแนนเฉลีย (Mean) ของการประเมินในแต่ละหวัขอ้ ดงัสมการ 1 

                                   (1) 

X = คะแนนเฉลียของการประเมิน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

Wi = ค่านาํหนกัของระดบัความพึงพอใจ 

โดย i แทน 5 = มากทีสุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = นอ้ย  และ 1 = นอ้ยทีสุด 

Xi = จาํนวนของผูป้ระเมินในระดบั i 

n = จาํนวนของผูป้ระเมินทงัหมด 

ตารางที 2. ผลประเมินดา้นเนือหา และการออกแบบ 

 

4.3.2 ผลการประเมินด้านเทคนิคของระบบ 

 
4.3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมของระบบ 

 
รูปท ี8. ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมของระบบ 

5. สรุป 

งานวิจยันีไดท้าํการพฒันาระบบสืบค้นข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้านของ

ไทย เพือใหบ้ริการคน้หาขอ้มูลภูมิปัญญาชาวบา้นของไทยทีมีอยู่ในแต่ละ

ทอ้งถินของประเทศไทยใหเ้ป็นกลุ่มกอ้นเดียวกนั เพือใหง่้ายต่อการคน้หา 

และเกบ็รักษาไวซึ้งองคค์วามรู้ของภูมิปัญญาชาวบ้านในการทีจะเผยแพร่

ใหแ้กลู่กหลานของไทยสืบทอดต่อไป  ผลการตอบรับโดยภาพรวมของ

ผูใ้ช้คะแนนเฉลียอยู่ที 4.3 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึงอยู่ใน

เกณฑร์ะดบัดี  
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บทคดัย่อ 
งานวิจัยนีอ้อกแบบประยกุต์ขึน้เพ่ือเป็นอุปกรณ์ช่วยสอนด้านการใช้

สเกล ในวิชาท่ีสอนเก่ียวกับการบอกน า้หนักบนตาช่ัง ส าหรับนักเรียนผู้
พิการทางสายตาให้สามารถคล าเพ่ือรู้-เข้าใจวิธีการอ่านค่าและมีทักษะการ
ใช้สเกลในโลกของชีวิตจริง  เป็นอุปกรณ์ LAB ให้ฝึกหัดพร้อมตรวจสอบ
ค าตอบด้วยการกดปุ่ มฟังค าเฉลย  ช่วยลดภาระผู้สอนท่ีต้องพูดประโยค
เฉลยเดิมซ ้าซากและช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสามารถทบทวนทักษะและ
พ่ึ ง พ า ต น เ อ ง ไ ด้   ห ลั ก ก า ร ท า ง า น ข อ ง อุ ป ก ร ณ์ คื อ ก า ร ใ ช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตรวจเช็คจุดสัมผัสของแต่ละตัวเลขและควบคุม
การท างาน เม่ือนักเรียนวางวัตถุบนตาช่ัง แล้วเอามือคล าท่ีเข็มสเกล
น า้หนักของตาช่ัง  โดยใช้อีกมือกดท่ีปุ่ มบอกเสียง ก็จะมีเสียงบรรยายถึง
รายละเอียดของน า้หนักหน่วยเป็นกิโลกรัมและหน่วยกรัม  เสียงท่ีเปล่งมี
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  มีการทดสอบโมเดลสเกลจากผู้ มีสายตาดี
จ านวน 30 คน และนักเรียนผู้พิการทางสายตากับครูผู้สอนจ านวน 30 คน
จากช้ัน ป.1 ถึง ป.3  ผลทดสอบความแม่นย  าจากคนสายตาดีอยู่ ท่ี 67% 
ของโมเดลบอกน ้าหนัก   ส่วนจากนักเรียนผู้ พิการกับครูผู้สอนจะเป็น
ผลทดสอบความสะดวกในการใช้งาน ซ่ึงผลลัพธ์อยู่ ท่ี 83% ของโมเดล
บอกน า้หนัก   

ค ำส ำคญั: ผูพิ้การทางสายตา, นาฬิกาแบบเขม็, เคร่ืองชัง่น ้าหนกัแบบเขม็, 
โรงเรียนสอนคนตาบอด, การสมัผสัดว้ยมือ  

Abstract 
This research is designed and applied an apparatus to help on blind 

students in the course about telling weight on the scales. This apparatus 
let the blind students feel to know - understand how to read the scale and 
skill in the world of real life as an intern. They are in laboratory or LAB 
to help practice and check student‘s answers by pressing a button to 
hear the answer. They can reduce the burden on teachers to say the 
sentence as redundant solutions. They help encourage students to review 
skills through self-reliance. The process principle of this device is 
following for the weight scales, when the student places objects on the 
weight scales, and then palpates at the tongue of the weight scales, he or 
she uses the other hand to press the button of voice. There will be a 

detailed description of the weight in kilograms and grams. The 
microcontroller can control in emitting sounds in both Thai and English 
language. A scale model testing is based on the 30 eyesight peoples and 
the 30 approximately blind students from grade 1 to grade 3. From the 
eyesight, the test results are accuracy of 67% in the weight scales. From 
the teacher of blind students and the blinds, the examination on the ease 
of use is based. The evaluation results at 83% of the weight scales.   

Keywords: Blind man, Clock, Scales, The Blind School, Hand Touch. 

1. บทน า 
จากท่ีได้ไปศึกษาท่ีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรม

ราชินูปถัมภ์[1] จังหวดัเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนตรงท่ี 
ขบวนการสอนมีลกัษณะสอนแบบตวัต่อตวั โดยผูส้อนจะจบัมือนักเรียน
ไปคล าสัมผสัท่ีอุปกรณ์ส่ือการสอน และในแต่ละบทเรียนอาจารยผ์ูส้อน
ตอ้งพูดย  ้าหลายๆ คร้ังเพ่ือให้นักเรียนไดเ้ขา้ใจในเน้ือหาวิชา  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งวิชาท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้เร่ืองสเกล จะมีการน าเคร่ืองชั่งน ้ าหนัก
จริงขนาด 3 กิโลกรัม มาเป็นอุปกรณ์การสอนเพ่ือให้นักเรียนไดรู้้จกัโลก
ความจริงเร่ืองสเกล   

แลว้มีการให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้การอ่านสเกลน ้ าหนกัของตาชัง่บนเข็ม
หน้าปัดดว้ยการใช้มือคล าสัมผสัและฟังเฉลยไดทุ้กคร้ังท่ีตอ้งการโดยไม่
ต้องรบกวนอาจารยผ์ูส้อนให้พูดซ ้ าหลายๆ คร้ัง   จึงมีการวิจัยโดยใช้
ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ มาควบคุมกลไก
ของเคร่ืองตาชัง่ท่ีซ่ึงเป็นอุปกรณ์วสัดุส่ือการสอนส าหรับนกัเรียนผูต้าบอด    
อีกทั้งมีการพฒันาให้เหมาะสมสอดคล้องกบัเน้ือหาเร่ืองสเกลท่ีเป็นส่ือ
การสอนอนัมีพ้ืนฐานบนเคร่ืองชัง่น ้าหนกัแบบเขม็  

ดว้ยเหตุดงักล่าว งานวิจยัน้ีจึงเกิดข้ึนเพ่ือให้นักเรียนผูต้าบอดได้ฝึก
การใช้มือคล าสัมผสัรับรู้ต  าแหน่งเข็ม แลว้สามารถฟังเสียงเฉลยต าแหน่ง
ของเข็มจากล าโพง   และส่งผลท าให้นักเรียนผูต้าบอดสามารถเรียนรู้  
จดจ า  และสามารถทบทวนฝึกทกัษะความรู้ไดด้ว้ยตนเอง   

2. วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
บุคคลตาบอดแต่ก าเนิด[2] นั้นสามารถท่ีจะตรวจจบัขอ้มูลทางการ

สมัผสัไดดี้กวา่คนท่ีมีสายตาปกติ จากการศึกษาดา้นการรับรู้ท่ีพิเศษเกิดข้ึน
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จากความผิดปกติของร่างกายในแง่ของการท่ีคนตาบอดจะรับรู้ไวกว่าคน
ปกติ  การคน้พบไดท้ราบขอ้มูลว่า สมองจะมีการปรับตวัเขา้กบัการขาด
หายไปของการรับรู้ภาพดว้ยการเพ่ิมความสามารถในการรับรู้-การสัมผสั  
ดงันั้นจึงจ าเป็นต้องมีส่ือการเรียนรู้ท่ีใช้ส าหรับการรับรู้-การสัมผสั ซ่ึง
อาจารยศิ์ริพร[1] ได้ส่งเสริมการท าส่ือการสอนเพ่ือให้นักเรียนได้ใช้มือ
สัมผสัแล้วจิตนาการตามท่ีครูบรรยาย  ซ่ึงครูจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัส่ือ
การสอนและตอ้งอาศยัส่ือประยกุตห์ลายชนิด[3-6] เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระ
การพดูซ ้าซากของครู 

ส่ือแรกเพ่ือการเรียนการสอนระบบสุริยะจกัรวาลส าหรับผูท่ี้มีความ
บกพร่องทางการมองเห็น[3] สามารถบอกรายละเอียดต่างๆของดวงดาว
ได ้เช่น ขนาดของดวงดาว, ภูมิอากาศ, ลกัษณะเด่น เป็นตน้  ท  างานได้
สองโหมดคือ: 1)โหมดบรรยาย โดยส่ือจะเปล่งเสียงบรรยายลกัษณะของ
ดวงดาว เม่ือมีการสัมผสัแสงของเซนเซอร์ มีการบรรยายไดท้ั้งภาษาไทย
กบัภาษาองักฤษ  2)โหมดทดสอบ เม่ือมีการสัมผสัแสงของเซนเซอร์ ส่ือ
จะไม่เปล่งเสียงแต่ระบบแสงท างานตามปกติ ตอ้งใช้คู่กบัการตั้งค  าถาม
เพื่อให้นกัเรียนเลือกดวงดาวดว้ยการสมัผสั เพื่อตอบค าถาม    

ส่ือท่ีสองเพ่ือส่ือการสอนอกัษรเบรลล์ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับผูท่ี้มีความ
พร่องทางการเห็น[4] ถูกออกแบบเพ่ือผูท่ี้มีความพร่องทางการเห็นใช้งาน
โดยเฉพาะ  มีการท างานสองโหมดคือ โหมดแป้นปุ่ มกดอกัษรเบรลล์[5]  
และโหมดเกมส์ โดยสามารถเสียบหูฟังเพ่ือศึกษาด้วยตัวเองได้ มี
แหล่งจ่ายไฟอยู่สองส่วนคือ 1) แบตเตอร่ีใช้งานได้นานกว่า 10 ชั่วโมง 
และ 2)ปลัก๊ไฟบา้น  

ส่ือสุดทา้ยเพ่ือวสัดุช่วยช้ีต  าแหน่งบาร์โคด้ของระบบส่ือการสอนเพ่ือ
นกัเรียนผูพิ้การทางสายตา[6] มีการประยกุตแ์ละพฒันาระบบช่วยผูพิ้การ
ทางสายตาในการเรียนการสอนไดใ้นหลายๆ วิชาท่ีเก่ียวกบัการบรรยาย  มี
การบอกเน้ือหาเฉพาะประจ าส่ือนั้นๆ หรือวิชาท่ีจะใชเ้รียน   มีการติดรหัส
บาร์โค้ดบนวสัดุช้ีต  าแหน่งเพ่ือให้นักเรียนสามารถคล าหาต าแหน่ง
เป้าหมายแลว้ยิงสัญญาณด้วยเคร่ืองอ่านบาร์โคด้ได้ดว้ยตนเอง  ช่วยเป็น
อุปกรณ์ขอ้มูลส่ือให้แก่ครูในการเตรียมสอนตามเป้าหมายว่า ขอ้มูลส่ือน้ี
คืออะไร ชนิดใด เร่ืองใด   ดงันั้นจึงช่วยอ านวยความสะดวกแก่ทั้งครูและ
นักเรียนผูพิ้การทางสายตาในการศึกษา อีกทั้งส่ือน้ีจะช่วยให้ผูท่ี้ดูแลผู ้
พิการสามารถทราบสถิติไดว้า่  มีการใชบ้ริการเก่ียวกบัส่ือการสอนชนิดใด
มากท่ีสุด ส าหรับเป็นขอ้มูลในการจดัเตรียมหรือผลิตส่ือการสอนชนิดนั้น 
ๆ ให้มีจ  านวนท่ีเหมาะสมในล าดบัต่อไป  

งานวิจยัดังกล่าวได้อ  านวยความสะดวกให้แก่นักเรียนผู ้ท่ีมีความ
พร่องทางการเห็น และสามารถช่วยลดภาระครูผูส้อนท่ีตอ้งพูดสอนย  ้าๆ 
หลายๆคร้ัง ได้เป็นอย่างดี แต่ก็ยงัมีอีกหลายส่ิงท่ีนักเรียนจ าเป็นตอ้งได้
เรียนรู้ในโลกชีวิตจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้เก่ียวกับสเกลของ
น ้าหนกัจากตาชัง่ ซ่ึงเป็นงานวิจยันวตักรรมเชิงประยกุตใ์หม่   

3. วธีิการด าเนินการวจิยั  
จากท่ีได้ศึกษาหลักการท างานของเคร่ืองชั่งน ้ าหนัก[7]  เพ่ือเป็น

แนวทางในการประยกุตส์ร้างโมเดลนาฬิกาแบบเข็มบอกเวลาและโมเดล
เคร่ืองชั่งน ้ าหนักแบบเข็มบอกน ้ าหนกั  แสดงเป็นกรอบแนวคิดประยกุต์

ดงัในรูปท่ี 1  มีการใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์[8-9] ตรวจเช็คจุดสัมผสัของ
แต่ละตวัเลขและควบคุมการท างาน เม่ือปรับค่าท่ีเข็มแลว้สัมผสัท่ีปุ่ มก็จะ
มีเสียงบรรยายถึงรายละเอียดของค่าตวัเลขของตาชัง่และเวลาของนาฬิกา
จากวงจรบนัทึกเสียงบรรยายรายละเอียดของแต่ละตวัเลขและเพ่ือให้
ผูเ้รียนไดส้ามารถใชอุ้ปกรณ์น้ี มีการออกแบบตามหวัขอ้ยอ่ยถดัไป\ 

 
 

 
 

ก) กรอบแนวคิด 
 

 
 
 
 
 

ข) กรอบการออกแบบประยกุต ์
รูปที่ 1. กรอบแนวคิดและการออกแบบประยกุต ์

 

3.1 การสร้างโมเดลเคร่ืองช่ังมเีสียงบอกน า้หนัก 
เร่ิมจากแหล่งจ่ายไฟ 9VDC จ่ายไฟให้กบัระบบ Microcontroller AVR 

ATMEGA8 ตรวจเช็คน ้ าหนกัจาก Strain Gauge Load cell ท่ีขา PC5 และ
สัง่ให้ Servo Motor หมุนไปยงัต าแหน่งตามน ้ าหนกัท่ีวดัได ้แลว้ตรวจเช็ค
การกดฟังเสียงเวลาภาษาไทยจาก SW1(Thai Button) ท่ีขา PD2 ตรวจเช็ค
การกดฟังเสียงเวลาภาษาองักฤษจาก SW2(Eng Button) ท่ีขา PD3 
หลงัจากนั้นส่งให้ MP3 Module ท างานผ่าน Serial Port ขา PD0 และ ขา 
PD1 ท าการขยายเสียงโดย วงจร Amplifier 2W และส่งเอาท์พุตเสียง
ออกไปยงัล าโพง ดงัแสดงในรูปท่ี 2       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       รูปที่ 2. การเช่ือมต่ออุปกรณ์ของโมเดลเคร่ืองชัง่น ้ าหนกัแบบเขม็มี

เสียงบอกน ้าหนกั 

 โมเดลเครือ่งชัง่สง่เสยีงบอกสเกล
น ้ำหนักเพือ่สอนนักเรยีนผูพ้กิำร

ทำงสำยตำ 

เครือ่งชัง่เข็มบอกน ้ำหนัก
เมือ่มอืสมัผัสปุ่ มกด 

โมเดลเครือ่งชัง่ สำมำรถวดั

คำ่น ้ำหนักตำ่งๆ เพือ่เป็นกำร
ฝึกทักษะและกำรสมัผัส 
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ไมโครคอนโทรลเลอร ์

ตรวจวดัคำ่น ้ำหนักและ

ควบคมุกำรท ำงำน 
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3.2 การออกแบบและสร้างในส่วนของซอฟต์แวร์   
ในรูปท่ี 3 เป็นโฟลวช์าร์ตการท างานของโปรแกรมโมเดลเคร่ืองชั่ง

น ้ าหนกั  การท างานระบบเร่ิมจากการเรียกใช้ฟังก์ชันยอ่ย CheckWeigth 
และเรียกใช้ฟังก์ชนัยอ่ย SelectMode และเช็ค Power Switch ถา้ยงัมีการ 
ON ก็ให้ท  าค  าสัง่ไปเร่ือยๆ 

ฟังก์ชัน CheckWeigth เป็นการเช็คค่าน ้ าหนกัจากวตัถุท่ีชั่งโดยใช้
โหลดเซลล์เซนเซอร์แล้วค  านวณค่าจากสัญญาณอนาล็อกท่ีเขา้มาและ
แปลงเป็นดิจิตอลเพ่ือให้ไดค้่าน ้าหนกั 

ฟังก์ชัน SelectMode  เป็นการตรวจเช็คโหมดเลือกรับฟังเสียง โดยจะ
ท าการตรวจเช็ค สวิตช์ ThaiButton ถา้มีการกดให้ไปท างานท่ีฟังก์ชนัยอ่ย 
ThaiVoice เป็นบอกน ้าหนกัเป็นภาษาไทย และตรวจเช็คสวิตช์ EngButton 
เพ่ือบอกน ้ าหนักเป็นภาษาองักฤษ ถ้าไม่มีการกดปุ่ ม  ก็ให้จบการท างาน
ฟังกช์นัยอ่ย SelectMode 

Start

CheckWeight

SelectMode

PowerSwitch==ON

End

Yes

No

  
รูปที่ 3. โฟลวช์าร์ตการท างานโปรแกรมของโมเดลเคร่ืองชัง่น ้าหนกั 

 

4. ผลการด าเนินงาน 
หลังจากท่ีได้ออกแบบวงจรและประกอบเข้าเป็นตัวเคร่ืองตาม

ขั้นตอนการสร้างแลว้ ก็เขา้สู่การทดสอบเก่ียวกบัวิธีการใช้งาน คุณสมบติั
และขีดจ ากัดของอุปกรณ์ท่ีน าเสนอ  เพ่ือเป็นขอ้มูลเบ้ืองต้นส าหรับผูท่ี้
สนใจจะน าไปศึกษาเพื่อสร้างใชง้านและปรับปรุงในเชิงอุตสาหกรรมหรือ
น าไปพฒันาให้มีคุณสมบติัให้ดียิง่ข้ึนต่อไป มีการทดลองดงัหวัขอ้ยอ่ย 

4.1 วธีิการทดลอง  
มีการสร้างแบบทดสอบให้คนสายตาปกติ 30 คนได้ทดสอบและ

ประเมินผลในช่วงแรก   แล้วจึงให้นักเรียนผู ้พิการทางสายตาและ
ครูผูส้อน 30 คนในชั้น ป.1 ถึง ป.3 ไดท้  าการทดสอบใช้งานโมเดลเคร่ือง
ชัง่น ้าหนกัแบบเขม็มีเสียงบอกน ้าหนกัและท าแบบประเมิน ในรูปท่ี 4  คือ 
นกัเรียนผูพิ้การทางสายตา ก าลงัทดสอบใช้งานโมเดลเคร่ืองชั่งน ้ าหนัก
แบบเข็มมีการตรวจความถูกต้องด้วยเสียงบอกน ้ าหนัก  ซ่ึงแนวการ
ประเมินมี 5 ประเด็นคือ ความปลอดภยั การออกแบบ ความแม่นย  า ความ
สะดวกในการใชง้าน และราคา    

4.2 สรุปผลรวมการทดสอบทั้งผู้มีสายตาปกติและครูผู้สอนกับ
นักเรียนผู้พกิารทางสายตา  

มีการน าเอาผลประเมินท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์แลว้เปรียบเทียบซ่ึงกนั
และกนัระหว่างผูท่ี้มีสายตาปกติและผูพิ้การทางสายตา ซ่ึงกรณีโมเดล
เคร่ืองชัง่น ้าหนกัแบบเขม็มีเสียงบอกน ้าหนกันั้น เม่ือน าเอาผลการประเมิน
เชิงตวัเลขมาพล็อตกราฟรวมกนัดังรูปท่ี 5 โดยใช้สเกลร่วมในหน่วย
เปอร์เซ็นต ์ผลจะถูกตีความหมายให้รู้วา่มีความแตกต่างกนัในมุมมองของ
ผูมี้สายตาปกติและผูพิ้การทางสายตาดงัน้ีคือ 

1) กรณีความปลอดภยั ผูท่ี้มีสายตาปกติและผูพิ้การทางสายตาให้ผล
ประเมินใกลเ้คียงกนั ซ่ึงหมายความวา่มีทศันะคติแบบเดียวกนั 

2) กรณีการออกแบบ ผู ้มีสายตาปกติให้คะแนนมากกว่า ซ่ึง
หมายความว่าผู ้มีสายตาปกติใช้สายตาเป็นตัวประเมินผล ซ่ึงมีความ
น่าเช่ือถือได ้
 

 
   รูปที่ 4. นกัเรียนผูพิ้การทางสายตา ก าลงัทดสอบใชง้านโมเดลเคร่ืองชัง่

น ้าหนกัแบบเขม็มีการตรวจความถูกตอ้งดว้ยเสียงบอกน ้าหนกั 
 

 
  รูปที่ 5. กราฟผลการประเมินของโมเดลเคร่ืองชัง่น ้าหนกัจากผูท้ดสอบท่ี

สายตาปกติและท่ีพิการทางสายตา 
 

3) กรณีความแม่นย  า ผูพิ้การทางสายตาให้คะแนนมากกวา่ 13 คะแนน
ซ่ึงหมายความว่าผูพิ้การสายตาไดใ้ช้เคร่ืองมือเปิดโลกทศัน์ให้กบัตวัเอง 
ดงันั้นผลประเมินจึงอยูใ่นระดบัน่าพอใจ 
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4) กรณีความสะดวกในการใช้งาน ผูพิ้การทางสายตาให้คะแนน
มากกวา่ 8 คะแนนเน่ืองเพราะเคร่ืองมือมีภาษาเบรลล์ซ่ึงท าให้ผูพิ้การทาง
สายตาสามารถใชเ้คร่ืองมือไดส้ะดวกข้ึน 

5) กรณีราคา ผูพิ้การทางสายตาให้คะแนนน้อยกว่าถึง 32คะแนน
เพราะยงัขาดประสบการณ์ในการประเมินราคาดว้ยมีอายอุยูใ่นช่วงชั้น ป.1 
ถึง ป.3 จึงท าให้คะแนนแตกต่างกนัพอสมควร ดงันั้นผลประเมินราคาจาก
ผูมี้สายตาปกติ จึงเป็นท่ีน่าเช่ือถือได้มากกว่า ด้วยเหตุน้ีเกณฑ์ราคาจึง
สมเหตุสมผลจริง 

5.  สรุป   
งานวิจยัน้ีคือการออกแบบประยกุตแ์ละสร้างข้ึนเพ่ือเป็นอุปกรณ์ช่วย

การเรียนการสอนในชั้นเรียนแก่นักเรียนผูพิ้การทางสายตา ในระดบัชั้น
ประถม เพื่อให้พวกเขาสามารถเรียนรู้เร่ืองสเกลเวลาและสเกลน ้ าหนกัใน
โลกของชีวิตจริง อีกทั้งสามารถฝึกฝน-ทบทวนการเรียนรู้ได้ดว้ยตนเอง 
โดยได้ค  านึงถึงผลประโยชน์ของนักเรียนเป็นหลกัในแง่ความปลอดภยั 
ความแม่นย  า ใช้งานง่าย และราคาถูก  มีการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
ควบคุมให้สามารถเปล่งเสียงได้ทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  มี
ผลทดสอบจากคนสายตาดีจ านวน 30 คน และนกัเรียนผูพิ้การกบัครูผูส้อน
จ านวน 30 คนในชั้น ป.1 ถึง ป.3  ผลทดสอบความแม่นย  าจากคนสายตาดี
อยูท่ี่ 67% ของโมเดลบอกน ้ าหนกัเน่ืองจาก Strain Gauge Load cell มี
ราคาปานกลางจึงท าให้มีแม่นย  าปานกลาง  ส่วนจากนกัเรียนผูพิ้การกบั
ครูผูส้อนจะเป็นผลทดสอบความสะดวกในการใช้งาน ซ่ึงผลลัพธ์อยู่ท่ี 
83% ของโมเดลบอกน ้ าหนัก เน่ืองจากโมเดลสเกลน้ีมีราคาตน้ทุนไม่สูง
มากและสามารถตอบสนองด้านการเรียนการสอนได้ดี   ดงันั้นจึงมีการ
จดัสร้างข้ึนเพ่ือมอบให้โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่  ได้ใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนเป็น
จ านวน 10 เคร่ืองบอกค่าสเกลน ้าหนกั   
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การออกแบบสายอากาศพาราโบลอยด์คู่แถบความถี่กว้างยิ่งยวด 
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บทคดัย่อ 
บทความนี้น าเสนอสายอากาศพาราโบลอยด์คู่ท่ีสมมาตรกัน มี

ระยะห่างระหว่างพาราโบลอยด์บน-ล่าง ท่ีเหมาะสม โดยเร่ิมออกแบบจาก
การหาค่าความยาวโฟกัสจากสมการพาราโบลาค่าต่างๆ กัน ท่ีให้ค่า
ลักษณะเฉพาะท่ีดีท่ีสุดของสายอากาศ โดยก าหนดความยาวส่วนโค้งคงท่ี 
ผลการจ าลองท่ีได้เช่น แบบรูปการแผ่ก าลังงานเป็นแบบรอบตัว มีล  าคล่ืน
หลักอยู่ ท่ีแนวระนาบ  = 900 ตลอดมุมกวาด  = 00 – 3600 และมี
เสถียรภาพตลอดความถ่ี 2 – 12 กิกะเฮิรตซ์ ซ่ึงครอบคลุม แถบความถ่ี
กว้างย่ิงยวด 3.1 – 10.6 กิกะเฮิรตซ์ และมีค่าการสูญเสียย้อนกลับท่ีดี ตลอด
ความถ่ีใช้งาน 

Abstract 
This paper presents the symmetrically Bi-Paraboloidal antenna, 

with the optimal gap between the top and bottom paraboloids. The focal 
lengths were considered to obtain the optimal antenna characteristics, 
whereas the arc length of paraboloidal antenna is defined constantly. 
From the simulation, the omni-directional patterns are reported. The 
main beam () positions to 90๐ across  is from 0๐– 360๐ with the 
frequency ranging from 2-12 GHz, which covers UWB (3.1-10.6 
GHz);and the return loss is good across the operating bandwidth. 

Keywords: Bi-Paraboloidal antenna, omni-direcitonal, UWB 

1. บทน า 
เทคนิคการส่ือสารระบบแถบความถ่ีกวา้งยิ่งยวด (UWB: Ultra - 

wideband) เป็นเทคนิคท่ีต่างไปจากระบบส่ือสารท่ีใช้งานในปัจจุบัน 
เพราะใช้สัญญาณพลัส์วิทยุท่ีมีช่วงความกวา้งพลัส์แคบมากในการส่ือ
สญัญาณระหวา่งเคร่ืองส่งและเคร่ืองรับท่ีใช้งานแถบความถ่ีกวา้งมาก ซ่ึง
เรียกได้ว่าไร้สัญญาณพาหะ (Carrierless) ท่ีส่งผลให้ใช้ก  าลงังานในการ
รับ-ส่งขอ้มูลในระดบัต ่า  

คณะกรรมการกลางก ากบัดูแลกิจการส่ือสารแห่งสหรัฐอเมริกา (FCC 
: Federal Communications Commission) [1] ไดก้  าหนดให้ระบบแถบ
ความถ่ีกวา้งยิง่ยวดใชง้านตั้งแต่ 3.1 – 10.6 กิกะเฮิรตซ์ และต่อมา IEEE ได้

ปรับมาเป็นมาตรฐาน IEEE 802.15.3a ดังนั้นจึงได้มีการออกแบบ
สายอากาศท่ีเหมาะสมส าหรับย่านความถ่ีดงักล่าวมากมาย [2] หน่ึงใน
ชนิดสายอากาศท่ีใช้งานในแถบความถ่ีกวา้งมากและมีการประวิงเวลา
กลุ่มต ่า (Group Delay) คือ สายอากาศกรวยคู่ ซ่ึงจากงานวิจยัก่อนหน้า [3] 
ได้สรุปว่าพารามิเตอร์ของสายอากาศกรวยคู่ส าหรับงานความถ่ีกว้าง
ยิง่ยวดมีระยะห่างระหวา่งกรวย g = 0.5 มม. มุมระหว่างกรวยทั้งสอง  = 
60o และความยาวกรวย l = 1 f_center  (fc: 7 กิกะเฮิรตซ์) ค่าการสูญเสีย
ยอ้นกลบั -10 dB โดยเฉล่ีย แต่ล าคล่ืนหลกัของแบบรูปการแผ่ก  าลงังานท่ี
ความถ่ี 4 กิกะเฮิรตซ์ นั้น ไม่อยูใ่นแนวระนาบ ( ≠ 900) อีกทั้งค่าการ
สูญเสียยอ้นกลบัยงัมีค่าสูง เพ่ือแกปั้ญหาดงักล่าวจึงมีแนวคิดขยายจุดยอด
ของกรวยคู่ให้กวา้งข้ึนเพ่ือลดความหนาแน่นกระแสท่ีผิว โดยออกแบบ
เป็นสายอากาศทรงโคง้คู่ (Double Dish) [4] สายอากาศแผ่นคร่ึงวงกลมคู่ 
4 องคป์ระกอบ [5] และสายอากาศแผ่นคร่ึงวงกลมคู่ 8 องคป์ระกอบ [6] 
ซ่ึงสายอากาศแผน่คร่ึงวงกลมคู่นั้นมีแบบรูปการแผก่  าลงังานในระนาบมุม
กวาด ท่ีความถ่ีสูงโดยมีแอมปลิจูดความพล้ิวจากประเด็นดงักล่าว จึงได้
ออกแบบสายอากาศพาราโบลอยด์คู่ ท่ีให้แบบรูปการแผ่ก  าลงังานใน
ระนาบมุมกวาดเรียบสม ่าเสมอทุกความถ่ีและมีค่าการสูญเสียยอ้นกลับ
กลบัท่ีดีเพียงพอ ซ่ึงบทความน้ีไดน้ าเสนอเฉพาะผลการจ าลองเท่านั้น 

2. การออกแบบสายอากาศพาราโบลอยด์คู่ 

A  = 1.21 cm.

E = 0.40 cm.

B = 0.40 cm.

D = 0.20 cm.

C = 0.08 cm.
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รูปที่  1  โครงแบบของสายอากาศส าหรับความถ่ีกว้างยิ่งยวด  (ก) 
สายอากาศกรวยคู่ [2] และ (ข) สายอากาศพาราโบลอยดคู์่ 
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2.1 การปรับความยาวโฟกสัเทยีบกบัแบบรูปการแผ่ก าลงังาน 

 (ก) 

 (ข) 

 (ค) 

 (ง) 

 (จ) 
รูปที่ 2  แบบรูปการแผ่ก  าลงังานท่ีระยะห่างระหว่างจุดยอดพาราโบลอยด์
บน-ล่าง (g) เท่ากบั 1 มม. ความยาวโฟกสั (f) ต่างๆ กนั (ก) f = 2 ซม.  (ข) f 
= 1.4 ซม. (ค) f = 1 ซม.  (ง) f = 0.7 ซม. และ (จ) f = 0.5 ซม.  

การหาความยาวโฟกัสและความยาวส่วนโค้ง ท่ี เหมาะสมกับ
สายอากาศรูปพาราโบลอยด์คู่  ซ่ึงสายอากาศพาราโบลอยด์คู่นั้ นเป็น
สายอากาศท่ีมีแถบความถ่ีกวา้ง มีโครงสร้างคลา้ยคลึงกบัสายอากาศกรวย
คู่แต่มีค่าการสูญเสียยอ้นกลับดีกว่า สามารถรองรับความถ่ีได้กวา้งกว่า
แถบความถ่ีกวา้งยิ่งยวด (3.1 – 10.6 กิกะเฮิรตซ์) คือไดต้ั้งแต่ 2 – 12 กิกะ
เฮิรตซ์  มีโครงสร้างท่ีสมมาตรกนัทั้งดา้นบน และดา้นล่าง เร่ิมออกแบบ
โดยก าหนดความยาวส่วนโคง้เท่ากบั 

min 4  (fmin= 2 กิกะเฮิรตซ์) หรือ
เท่ากบั 3.75 ซม. และระยะห่างระหว่างพาราโบลอยด์บน-ล่าง g = 1 มม. 
เป็นค่าเร่ิมตน้ในการจ าลองแบบ  

2.2 การปรับความยาวโฟกสัเทยีบกบัค่าการสูญเสียย้อนกลบั 
การหาค่าความยาวส่วนโคง้ (S) หาจาก [7] สมการท่ี (1) 
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รูปที่ 3  ค่าการสูญเสียยอ้นกลบัของสายอากาศพาราโบลอยดคู์่ ท่ี S = 3.75 ซม. และ g = 1 มม. เม่ือค่าความยาวโฟกสัค่าต่างๆ

ln
hq h q

S f
f f

 
   

 
                               (1) 

2 2q h f                                                 (2) 

เม่ือ S คือ ความยาวส่วนโค้ง, f คือ ความยาวโฟกัสของสมการ
พาราโบลา, และ h คือ ความกวา้งคร่ึงหน่ึงของช่องเปิดพาราโบลอยด ์  

จากรูปท่ี 2 (ก) ถึง (ค) แสดงแบบรูปการแผ่ก  าลังงานในระนาบ
สนามไฟฟ้าของสายอากาศท่ี f = 2 ซม., 1.4 ซม. และ 1 ซม. ตามล าดบั ท่ี  
S = 3.75 ซม. เท่ากนัทุกความยาวโฟกสั มี g = 1 มม. โดยท่ีความถ่ี 4 กิกะ
เฮิรตซ์ มีทิศทางความแรงของสัญญาณไม่อยูต่  าแหน่งแนวระนาบ ( ≠ 

90๐) กอปรกบัจากรูปท่ี 3 ค่าการสูญเสียยอ้นกลบัของค่าความยาวโฟกสั
ดงักล่าวยงัมีค่ามาก จึงเป็นเหตุผลให้ไม่เลือก 3 กรณี ดงักล่าว 

รูปท่ี 2 (จ) f = 0.5 ซม. ทุกความถ่ีมีล าคล่ืนหลกัอยูแ่นวระนาบ (= 
90๐) ยกเวน้ความถ่ี 12 กิกะเฮิรตซ ์ท่ีมีล  าคล่ืนหลกัเปล่ียนไปเป็น 60๐ ความ
ยาวโฟกสัท่ีเหมาะสมคือ 0.7 ซม. ดงัรูปท่ี 2 (ง) ท่ีมีแบบรูปการแผ่ก  าลงั
งานท่ีดีท่ีสุด คือทุกความถ่ีมีล าคล่ืนหลกัอยูใ่นแนวระนาบ และยงัมีค่าการ
สูญเสียยอ้นกลบั (จากรูปท่ี 3) ท่ีดีท่ีสุดอีกดว้ย จึงเลือกสมการ z = 0.354 x2 
ท่ีมี f = 0.7 ซม. เป็นเง่ือนไขเร่ิมตน้ในการหาค่าระยะห่างเพ่ือป้อน
สญัญาณท่ีเหมาะสม โดยเร่ิมเปล่ียนแปลงค่า g จาก 1 มม. เป็น 2 , 3 และ 4 
มม. ตามล าดบั 
ตารางที่ 1  คู่อนัดบัสมการพาราโบลาท่ีความยาวส่วนโคง้ (S) 3.75 ซม. 

สมการ z = ความยาวโฟกสั (f) x = y (ซม.) z (ซม.) 

0.125x2 2.0 3.38 1.43 
0.177x2 1.4 3.17 1.78 
0.250x2 1.0 2.92 2.13 
0.354x2 0.7 2.63 2.44 
0.500x2 0.5 2.33 2.72 

ตารางท่ี 1  เป็นการสรุปต าแหน่งคู่อนัดบัของสมการพาราโบลาท่ีใช้
ของแต่ความยาวโฟกสั โดยสมการท่ีเลือกคือ z = 0.354 x2 มีคู่อนัดบัคือ x 
= y = 2.63 และ z = 2.44, f = 0.7, S = 3.75 ซม. เป็นเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุด 

3. การหาค่าพารามเิตอร์ทีเ่หมาะสมทีสุ่ด 
รูปท่ี 4 แสดงแบบรูปการแผก่  าลงังานตามเง่ือนไขพารามิเตอร์ท่ีดีท่ีสุด 

มีแบบรูปการแผ่ก  าลงังานหลักในแนวระนาบตลอดแถบความถ่ี ซ่ึงได้
พฒันามาจาก รูปท่ี 2 (ง) โดยท่ีแบบรูปการแผก่  าลงังานท่ีความถ่ีสูงต่างกนั
เล็กนอ้ยบริเวณ = 0

๐
 – 30๐ และล าคล่ืนยอ่ยรูปท่ี 4 มีความแรงน้อยกว่า

ท าให้ค่าสภาพเจาะจงทิศทาง รวมถึงแบบรูปการแผ่ก  าลงังานดีกว่ารูปท่ี 2 
(ง) เล็กนอ้ย 

รูปท่ี 5 แสดงแบบรูปการแผ่ก  าลงังานแบบ 3 มิติ โดยพิจารณาท่ี
ความถ่ีต่างกนัผลลพัธ์ท่ีไดก้็ต่างกนัคือ ท่ีความถ่ีสูงระบบเห็นวา่สายอากาศ
ขนาดใหญ่ หมายถึงช่องเปิดระหวา่งพาราโบลอยดคู์่มีขนาดกวา้งเม่ือเทียบ
กบัความยาวคล่ืน ท าให้ค่าสภาพเจาะจงทิศทางมีค่าสูงกว่าท่ีความถ่ีต  ่า 
และค่าความกวา้งของล าคล่ืนคร่ึงก าลงังานมีค่านอ้ยกวา่ท่ีความถ่ีต  ่า 

รูปท่ี 6 สรุปว่า g = 2 มม. เป็นระยะท่ีดีสุดเพราะได้ค่าการสูญเสีย
ยอ้นกลบัโดยเฉล่ียดีท่ีสุดอีกทั้งทุกความถ่ียงัมีค่านอ้ยกวา่ -10 dB และรูปท่ี 
7 แสดงค่าสภาพเจาะจงทิศทางโดยเฉล่ียเท่ากบั 2.1 dBi ตลอดยา่นความถ่ี  

 
รูปที่ 4  แบบรูปการแผก่  าลงังานตามเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุด g = 2 มม. f = 0.7 
ซม. และ S = 3.75 ซม.  
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(ก) 

 
(ข) 

x

y

z





 
(ค) 

รูปที ่5  แบบรูปการแผก่  าลงังานแบบ 3 มิติ (ก) 2 กิกะเฮิรตซ์  (ข) 7 กิกะเฮิรตซ์ และ (ค) 12 กิกะเฮิรตซ ์ตามเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุด 

 

รูปที ่6  ค่าการสูญเสียยอ้นกลบัของสายอากาศพาราโบลอยดคู์่ ท่ี S =3.75 ซม. f = 0.7 ซม. และระยะห่างระหวา่งพาราโบลอยดบ์น-ล่าง (g) ค่าต่างๆ

 
รูปที่ 7  ค่าสภาพเจาะจงทิศทางตามเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุด g = 2 มม f = 0.7 ซม. 
S = 3.75 ซม. 

2 – 12 กิกะเฮิรตซ์และความถ่ีกลาง 7 กิกะเฮิรตซ์ มีค่าสภาพเจาะจงทิศทาง 
4.2 dBi ซ่ึงสูงท่ีสุด 

4. สรุป 
โครงสร้างสายอากาศพาราโบลอยด์คู่ท่ีได้จากการออกแบบและการ

จ าลองทั้งแบบรูปการแผก่  าลงังานแบบรอบตวัซ่ึงมีความแรงสูงสุดในแนว
ระนาบตลอดยา่นความถ่ี 2 – 12 กิกะเฮิรตซ์ ค่าการสูญเสียยอ้นกลบัอยูใ่น
ระดบัท่ีดีคือต ่ากว่า -10 dB โดยให้ความยาวส่วนโคง้ S = 3.75 ซม. จาก
สมการพาราโบลา ท่ีมีความยาวโฟกสั f = 0.7 ซม. และระยะห่างระหว่าง

พาราโบลอยด์บน-ล่าง g = 2 มม. เป็นเง่ือนไขท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการใช้
สร้าง ซ่ึงจะเป็นงานในอนาคตของการวิจยัน้ี 
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บทคดัย่อ 
       การประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียงเป็นเทคโนโลยีรูปแบบหน่ึง ท่ี
ตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจประเภทต่าง ๆ ได้ การประชุม
ทางไกลด้วยภาพและเสียง ถูกออกแบบมาเพ่ือให้-คนซ่ึงอยู่คนละสถานท่ี
กันสามารถประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกัน สามารถติดต่อกัน
ได้ท้ังภาพและเสียง แต่มีข้อจาํกัดท่ีราคาของอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีค่อนข้าง
สูง และหากกรณีท่ีผู้ เข้าร่วมประชุม ไม่อยู่ ในสถานท่ีท่ีติดต้ังอุปกรณ์
สาํหรับการประชุม กไ็ม่สามรถเข้าร่วมประชุมได้ งานวิจัยนีจึ้งมีแนวคิดท่ี
จะนาํเสนอการประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง โดยใช้โอเพนซอร์สใน
การพัฒนาเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย ระบบสามารถรองรับการสนทนาด้วย
ภาพพร้อมกันสูงสุด 9 สถานี และการสนทนาทางเสียงท่ีไม่จาํกัดจาํนวน
ผู้เข้าร่วมประชุม (ขึน้อยู่กับความสามารถของแม่ข่าย) นอกจากน้ัน เม่ือถึง
เวลาการประชุม แต่ผู้ เข้าร่วมประชุมไม่ได้อยู่ ในสถานท่ีท่ีกาํหนดไว้
สาํหรับการประชุม กส็ามารถใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีหรือโทรศัพท์บ้านโทร
เข้ามายงัห้องประชุมเพ่ือร่วมประชุมทางเสียงได้ โดยหากโทรศัพท์เคล่ือนท่ี
เป็นแบบสมาร์ทโฟนรองรับ 3G กส็ามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านทาง
แอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ผ่านทางการเช่ือมต่อแบบ 3G 

คาํสําคญั: การประชุมทางไกลดว้ยภาพและเสียง, โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

Abstract 
     Video and voice conferencing is the technology that can responds to 
the needs of various business types. Video and voice conferencing  is 
designed to keep people in different locations can communicate between the 
parties via video and voice. However, existing systems have limitation due 
to  the cost of equipment involved are relatively high and if the case, 
participants is not in a place equipped for the meeting was unable to 
attend the meeting. This research has the idea to offer cost-saving video 
and voice conference using open-source for development. The developed 
system can support up to 9 video stations simultaneously and support 
unlimited number of participants for voice stations (depend on the server 
capability). Besides that, when the time is the meeting but participants 
are not in a place designated for the meeting, users can use their mobile 
phone or fixed-line phone to join the audio conference. If the mobile 
phone is a smart phone with 3G capability, user may able to attend the  
meeting using the application on their mobile via 3G connection. 

Keyword: Video and voice conference, Mobile 

1. บทนํา 
  ในปัจจุบันมีการแข่งขันกันทางธุรกิจเป็นอย่างมาก ซ่ึงต้องอาศัย
เทคโนโลย ีและอุปกรณ์ทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีความทนัสมยัเขา้มาช่วยเพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็ว เป็นการเพ่ิมโอกาสและขีดความสามารถทางการ
แข่งขนัให้กบัธุรกิจและองค์กร ปัจจุบนัมีการนาํอินเทอร์เน็ตมาใช้งาน
อย่างกวา้งขวาง การประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียงเป็นเทคโนโลยี
รูปแบบหน่ึง ท่ีให้ข้อมูลต่างๆท่ีทนัสมยัรวดเร็ว มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย 
ตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจประเภทต่าง ๆ หน่วยงานหรือ
องคก์รณ์ต่าง ๆ ท่ีมีเครือข่ายอยูท่ ัว่ประเทศสามารถประชุมกนัได ้โดยไม่
ต้องมาเข้าห้องประชุมท่ีเดียวกัน จึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีองค์กรและ
บุคลากรภายในองค์กรจาํเป็นตอ้งใช้ เพื่อช่วยลดตน้ทุนทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม ขอ้ดีของการประชุมทางไกลดว้ยภาพและเสียงทาํให้ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมสามารถมองเห็นภาพและไดย้ินเสียงโตต้อบกนัไปมาระหว่างกนั 
แม้จะอยู่กันคนละสถานท่ีก็ตาม ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
ติดต่อส่ือสาร ช่วยลดค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการประชุมในแต่ละคร้ัง 
เช่น ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ช่วยให้ประหยดัเวลาในการเดินทางจากท่ี
ต่าง ๆ เพื่อเขา้ร่วมประชุม ลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างการเดินทาง 
และยงัช่วยแกปั้ญหาจราจรไดอี้กทางหน่ึง 

2. ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
2.1 อุปกรณ์ควบคุมแบบหลายจุด (Multipoint Control Unit: 
MCU) [1] 

เป็นแอพพลิเคชัน่ระบบเปิด ท่ีทาํหนา้ท่ีในการจดัการระบบภาพและ
เสียงจากหลายแหล่งมารวมกัน เพื่อท่ีจะส่งไปยงัอุปกรณ์ปลายทางทุก
จุดหมายพร้อมกนัได ้

2.2 Mirial [2] 
 ทาํหนา้ท่ีเป็นโปรแกรมประเภท Video Phone ท่ีรองรับ โพรโทคอล 
SIP ท่ีสามารถใชใ้นการโทรศพัทท์างไกลดว้ยภาพและเสียงผา่นอินเทอร์เน็ต 

2.3 Gammu [3] 
 คือโปรแกรมส่งข้อความสั้ น (SMS) จากคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ในงานวิจยัใช ้Nokia 5233 สาํหรับส่งรายละเอียดการ
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จองหอ้งประชุมให้กบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมผา่นขอ้ความสั้น เพื่อความสะดวก
ในการใชง้าน  

2.4 การทํางานระหว่าง MCU และ Asterisk [4] 
 จากรูปท่ี 1 แสดง Diagram การทาํงานระหวา่ง MCU และ Asterisk 
 

 
รูปที ่1. การทาํงานระหวา่ง MCU และ Asterisk 

 

 Asterisk [5] คือ open-source software ท่ีทาํหนา้ท่ีหลกัเป็น Softswitch, 
IP-PBX หรือท่ีเรียกว่าตูชุ้มสายโทรศพัท์ระบบ IP ซ่ึงมีหน้าท่ีในการ
ควบคุมและจดัการบริหาร การเช่ือมต่อ ระหว่างอุปกรณ์โทรศพัท์ผ่าน
เคร่ืองข่ายเนทเวอร์ค และใช ้Softphone เพื่อลงทะเบียนกบัระบบ 
 Sailfin SIP Server  คือ open-source ของ java  มีหนา้ท่ีรัน mcuweb 
ไปยงั Browser ท่ีมีการเรียกเขา้ ยงั  web server ท่ีเกบ็ Homepage 
 RTP (Real Time Protocol) เป็นโพรโทคอลหน่ึงในระบบ VoIP ท่ี
ทาํงานบนพื้นฐานของ UDP ทาํหน้าท่ีรับส่งสัญญาณ เสียงพูด, แฟ็กซ์, 
ขอ้ความ และวดีีโอ ระหวา่งตน้ทางและปลายทาง  
 Xmlrpc เป็น protocol ของ api ทาํหนา้ท่ีในการติดต่อกบั web service 
ท่ีรับขอ้มูล Application ท่ีซพัพอร์ต โดยจะโพสตข์อ้มูลจากโปรแกรม 
อ่ืนๆ ท่ีซปัพอร์ตเขา้ไปยงัเวบ็   
 Media Mixer ทาํหนา้ท่ีจดัการรวบรวม Media ต่างๆไม่วา่จะเป็นเสียง,  
ภาพ ใหแ้ก่ mcuWeb 

2.5 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
2.5.1 ระบบจัดการห้องประชุมหลกัและห้องประชุมย่อยสําหรับ
การประชุมทางไกลด้วยเสียง [6] 
 นาํเสนอเก่ียวกบั การจองหอ้งประชุมโดยการกาํหนดวนั เวลา หวัขอ้ 
และผูเ้ขา้ร่วมประชุม ระบบจะส่งขอ้มูลให้กบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมผ่านทาง
บริการขอ้ความสั้นและอีเมลใ์หโ้ดยอตัโนมติั เม่ือถึงเวลาประชุม ประธาน
ในท่ีประชุมจะทราบไดว้่ามีผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดเขา้ห้องประชุมแลว้
บา้ง และสามารถสั่งใหร้ะบบติดต่อกบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านท่ียงัไม่ไดเ้ขา้
ผา่นทางระบบ VoIP ไปยงั Softphone หรือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี นอกจากนั้น
ประธานในท่ีประชุมสามารถสร้างห้องประชุมย่อยภายในห้องประชุม
หลกัและเชิญผูเ้ขา้ร่วมประชุมบางท่านเขา้ร่วมประชุมในหอ้งประชุมยอ่ย
ได ้ ขอ้จาํกดัของระบบ 1.ไม่สามารถประชุมดว้ยภาพได ้2.ขณะประชุม 
ไม่สามารถเชิญผูป้ระชุมออกจากห้องประชุมได ้3.กาํหนดรูปแบบการ
ประชุมไม่ได ้

2.5.2 ระบบประชุมทางไกลสําหรับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์
ผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต [7] 
 นาํเสนอเก่ียวกบัการจองหอ้งประชุมทางไกลดว้ยภาพและเสียง เม่ือ
ผูใ้ชเ้ขา้มาในระบบแลว้ผูใ้ชส้ามารถเลือกรูปแบบการประชุมได ้ 2 แบบ 
คือแบบ 2 สถานี และแบบ 6 สถานี ซ่ึงสามารถบนัทึกการสนทนาไดแ้ละดู
การสนทนายอ้นหลงัได ้ สามารถส่งขอ้มูลต่าง ๆ ให้กนัไดข้อ้จาํกดัของ
ระบบ 1.การประชุมทางไกลดว้ยภาพและเสียงสามารถประชุมไดสู้งสุด 6 
สถานี 2.ไม่สามารถส่งขอ้ความสั้นหรืออิเมลแ์จง้รายละเอียดการประชุม 
3.ขณะประชุมไม่สามารถเชิญผูป้ระชุมออกจากห้องประชุมได ้4.กรณีท่ี
เขา้ร่วมประชุมทนั ไม่สามารถใชโ้ทรศพับ์า้นหรือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโทร
เขา้ร่วมการประชุมได ้

2.5.3 ผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง 
การประชุมผ่าน Web [8] ความสามารถของระบบ 1.สามารถแสดง

หนา้จอเช่น Power Point, Excel, AutoCAD ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมรายใด ๆ 
เสนอต่อ  ผูเ้ข ้าร่วมประชุมรายอื่น  ๆ  2.สามารถขีดเขียนหน้าจอได้ 
3.สามารถกาํหนดรหัสการเข้าประชุมได้ 4.สามารถสร้างห้อง
ประชุมไดม้ากกวา่ 1 หอ้ง  5.สามารถเช่ือมต่อระบบวีดีโอคอนเฟอ
เร้นซ์ได้ ข้อจาํกัดของระบบ 1.ไม่สามารถส่งข้อความสั้ นหรืออีเมล์
แจ้งรายละเอียดการประชุม  2.ไม่สามารถเชิญผูเ้ข้าร่วมประชุมออก
จากการประชุม 3.กรณีท่ีเขา้ร่วมประชุมทนั ไม่สามารถใชโ้ทรศัพ์บ้านหรือ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีโทรเข้าร่วมการประชุมได้ 

3. วธีิการดาํเนินการวจิัย 
3.1 ภาพรวมของระบบ 
      จากรูปท่ี 2 แสดงสถาปัตยกรรมของงานวิจยั โดยออกแบบและพฒันา
ระบบ ใหร้องรับการสร้างหอ้งประชุมทางไกลดว้ยภาพและเสียง ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมอยู่กันคนละสถานท่ี สามารถประชุมร่วมกัน โดยระบบจะส่ง
ข้อมูลการประชุมให้กับผู ้เข้า ร่วมประชุมผ่านทางข้อความสั้ นใน
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี และอีเมลล์ เ ม่ือถึงเวลาในการประชุม ในกรณีท่ี
ผูเ้ข้าร่วมประชุมไม่ได้อยู่ในสถานท่ีท่ีจดัเตรียมสําหรับการประชุม  ก็
สามารถใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหรือโทรศพัทบ์า้นโทรเขา้มายงัห้องประชุม 
หากโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเป็นแบบสมาร์ทโฟนรองรับ 3G ก็สามารถโทรเขา้
ร่วมการประชุมผา่นทาง Softphone 
 

 

รูปที ่2. สถาปัตยกรรมของระบบ Conference Server 
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3.2 การออกแบบและพฒันาระบบ 
แนวคิดขั้นตอนการทาํงานของโปรแกรมประชุมทางไกลดว้ยภาพและเสียง 

แสดงดงัรูปท่ี 3 โดยสามารถอธิบายหลกัการทาํงานของระบบไดด้งัน้ี 
      3.2.1 เขา้สู่ระบบมีการสมคัรสมาชิกเพื่อให ้Admin ตรวจสอบและอนุมติั
การเป็นสมาชิก 
      3.2.2 สมาชิกหรือผูดู้แลระบบ สร้างห้องประชุมโดยระบุ หัวขอ้การ
ประชุม ประธานการประชุม หมายเลขห้อง วนั เวลา รหัสผ่าน รูปแบบ
หนา้จอการประชุม รายช่ือสมาชิกท่ีเขา้ประชุม ผา่นทางเวบ็ 
 3.2.3 ระบบส่งรายละเอียดห้องประชุมท่ีสร้างให้กบัสมาชิกทุกคน
ผา่นทางขอ้มความสั้นบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และอีเมล ์ 
 3.2.4 เม่ือถึงวนั เวลาท่ีกาํหนด ทั้งประธาน และผูเ้ขา้ร่วมประชุม โทร
เขา้ห้องประชุม ผ่านทางโครงข่ายขอ้มูลท่ีเช่ือมต่อสํานกังานแต่ละสาขา 
โดยจะตอ้งระบุรหสัผา่นท่ีไดรั้บ ก่อนเขา้หอ้งระชุม 
        3.2.5 ถา้ไม่ไดอ้ยูใ่นสถานท่ีท่ีเตรียมสาํหรับการประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
สามารถโทรศพัทเ์ขา้มาห้องประชุมดว้ยโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หรือโทรศพัท์บา้น 
โดยจะสามารถร่วมประชุมเฉพาะทางเสียงเพียงอย่างเดียวโดยหาก
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเป็นแบบสมาร์ทโฟนรองรับ 3G ก็สามารถเขา้ร่วมการประชุม
ผา่นทางแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ผา่นทางการเช่ือมต่อแบบ 3G  
 3.2.6 สําหรับผูท่ี้ไดรั้บเลือกให้เป็นประธานในการประชุม ประธาน
สามารถ (ใช ้Icon ท่ีอยูห่นา้แรกของเวบ็ ผา่นทาง URL) 
        - ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดเขา้ห้องประชุม
แลว้ 
  - สามารถจดัการรูปแบบหนา้จอท่ีแสดงผูเ้ขา้ประชุม  
        - ระหวา่งประชุมสามารถเชิญผูเ้ขา้ประชุมออกจากการประชุม 
      3.2.7 ประธานหรือสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมประชุม สามารถบนัทึกการประชุม 
 

 
รูปที ่3. Flowchart แสดงการทาํงานของระบบ 

4. ผลการดาํเนินงาน 
      จากการทดสอบใชง้าน ไดใ้ช ้Computer ซ่ึงมี สเปคเคร่ืองดงัต่อไปน้ี
คือ CPU Pentium®  Dual-core E5700 CPU 3.00 GHz, Ram 2 G, HD 500 

GB สร้างห้องประชุมโดยกาํหนดผูเ้ขา้ร่วมประชุมสูงสุดของระบบคือ  9 
ท่าน ให้ผู ้เข้าร่วมประชุมโทรเข้าห้องประชุมท่ีกําหนดไว้ โทรผ่าน 
Softphone ท่ีมีกลอ้ง Webcam จาํนวน 8 ท่าน และอีก 1 ท่าน โทรผ่าน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ไดผ้ลการทดลองดงัน้ี 
 
 

 

รูปที ่4. การกรอกรายละเอียดการสร้างหอ้งประชุม 
 

 

รูปที ่5. ขอ้ความ Email ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
 

 

รูปที ่6. ขอ้ความ SMS ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

 

 

รูปที ่7. ผูท่ี้ไดรั้บเลือกใหเ้ป็นประธานในการประชุม 
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รูปที ่8. ภาพหนา้จอของหน่ึงในผูเ้ขา้ร่วมประชุมแสดงการสนทนาทาง
ภาพและเสียง 

 
 จากรูปท่ี 4 สมาชิกหรือผูดู้แลระบบ สร้างหอ้งประชุมโดยระบุ หวัขอ้
การประชุม  ประธานการประชุม  หมายเลขห้อง  วนั  เวลา รหัสผ่าน 
รูปแบบหนา้จอการประชุม และรายช่ือสมาชิกท่ีเขา้ประชุม 
 จากรูปท่ี 5 แสดงขอ้ความ E-mail ระบบจะส่ง E-mail รายละเอียดการ
ประชุม ให้กับผูไ้ด้รับเลือกเข้าห้องประชุม ประกอบด้วย หัวข้อการ
ประชุม ประธานการประชุม หมายเลขหอ้ง วนั เวลา และรหสัผา่น  
 จากรูปท่ี 6 แสดงขอ้ความ SMS ระบบจะส่ง SMS รายละเอียดการ
ประชุม ให้กับผูไ้ด้รับเลือกเข้าห้องประชุม ประกอบด้วย หัวข้อการ
ประชุม ประธานการประชุม หมายเลขหอ้ง วนั เวลา และรหสัผา่น 
 จากรูปท่ี 7 แสดงหนา้จอสาํหรับผูท่ี้ไดรั้บเลือกใหเ้ป็นประธานในการ
ประชุม (ใช ้Icon ท่ีอยูห่นา้แรกของเวบ็ ผา่นทาง URL) 
 จากรูปท่ี 8 แสดงหน้าจอหน่ึงในผูเ้ขา้ร่วมการประชุมแสดงการสนทนาทาง
ภาพและเสียง เม่ือถึงเวลาการประชุม ผูเ้ขา้ร่วมโทรเขา้ห้องประชุม ตาม
เวลาท่ีไดน้ดัหมาย 

5. สรุป 
      งานวิจยัน้ีนาํเสนอเก่ียวกบัการสร้างห้องประชุมสําหรับการประชุม
ทางไกลดว้ยภาพและเสียงโดยใชเ้ทคโนโลย ีอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล โดย
นาํแอพพลิเคชัน่ระบบเปิดของ MCU มาใชใ้นการพฒันาระบบ ช่วยอาํนวย
ความสะดวกในการใช้งาน สมาชิกหรือผูดู้แลระบบ สามารถสร้างห้อง
ประชุมโดยระบุ หวัขอ้การประชุม ประธานการประชุม หมายเลขหอ้ง วนั 
เวลา รหัสผ่าน รูปแบบการประชุม รายช่ือสมาชิกท่ีเขา้ประชุม ผ่านทาง
เว็บ เม่ือถึงวนั เวลาท่ีกาํหนด ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านจะโทรเข้าห้อง
ประชุมผ่านทางโครงข่ายข้อมูลท่ีเช่ือมต่อสํานักงานแต่ละสาขา โดย
จะตอ้งระบุรหสัผ่านท่ีไดรั้บ ก่อนเขา้ห้องระชุม อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นสถานท่ีท่ีกาํหนดไวส้าํหรับการประชุม ก็สามารถใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีหรือโทรศพัท์บา้นโทรเขา้มายงัห้องประชุมเพื่อร่วม
ประชุมทางเสียงได ้โดยหากโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเป็นแบบสมาร์ทโฟนรอง
รับ 3G กส็ามารถเขา้ร่วมการประชุมผา่นทางแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  
 ในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันา  1.ออกแบบการใชง้านใหมี้ความสะดวก 
และใชง้านง่ายข้ึน 2.ระบบมีการจดัเกบ็ขอ้มูล การจองหอ้งประชุม ประวติั
การใชห้้องประชุม และจดัเก็บรายช่ือสมาชิก 3.ระบบส่งรายละเอียดห้อง

ประ ชุม ท่ีส ร้ า ง ให้กับสมา ชิก ทุกคนผ่ านทางข้อมความสั้ นบน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และอีเมล ์ 4.มีการกาํหนดรหสัผา่นก่อนเขา้หอ้งประชุม 
5.ถ้าไม่ได้อยู่ในสถานท่ีท่ีเตรียมสําหรับการประชุม ผูเ้ข้าร่วมประชุม
สามารถโทรศพัทเ์ขา้มาห้องประชุมดว้ยโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หรือโทรศพัท์
บา้น โดยจะสามารถร่วมประชุมเฉพาะทางเสียงเพียงอย่างเดียวโดยหาก
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเป็นแบบสมาร์ทโฟนรองรับ 3G ก็สามารถเขา้ร่วมการ
ประชุมผา่นทางแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ผา่นทางการเช่ือมต่อ
แบบ 3G 
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บทคัดยอ 
บทความนี้แสดงการออกแบบสายอากาศท่ีใชในเทคโนโลยีแถบ

ความถี่กวางยิ่งยวดคือที่ชวงความถี่ 3.1-10.6 กิกะเฮิรตซ และทําการหยุด
ผานความถี่สองความถี่ภายในชวงดังกลาว โครงสรางของสลอตทั้งสองมี
ผลในการเปล่ียนแปลงรูปแบบการไหลของกระแสบนสายอากาศ งานวิจัย
นี้ใชซอฟตแวร CST Microwave Studio ในการจําลองการทํางานของ
สายอากาศและสรางขึ้นบนซับสเตรต FR4 ดวยวิธีการกัดลายวงจร 

แถบความถี่ที่หยุดผานแรกเกิดขึ้นที่ความถี่ 3.34 กิกะเฮิรตซ สวนแถบ
ความถี่หยุดผานท่ีสองเกิดขึ้นที่ความถี่ 4.15 กิกะเฮิรตซ ทําใหทราบวาการ
เปลี่ยนแปลงตําแหนงและความยาวของสลอตมีผลตอความถี่ที่ทําการหยุด
ผาน ความยาวของสลอตมีความสัมพันธกับความยาวคล่ืน ณ ความถี่ที่
หยุดผานและมีขนาดประมาณ 0.3λ0 ทั้งสองสลอต 

Abstract 
This paper reveals a design of antenna for ultra-wideband 

technology utilizing frequency band 3.1-10.6 GHz, and rejects 2 
frequencies within that band. The structure of 2 slots disturb the surface 
current flow on the antenna. CST Microwave Studio was the simulation 
tool and photo etching of FR4 substrate was the fabrication process in 
this research. 

The first stop-band occurred at the frequency of 3.34 GHz, and the 
second one at 4.15 GHz. This explains that the position and length of 
slot relate to stop-band frequency. The length of the slot relates to the 
wavelength with the dimension of approximate 0.3λ0 in both slots. 

Keywords: ultra-wideband, dual band-reject, coplanar waveguide 

1. บทนํา 
ในปจจุบันระบบการสื่อสารไดถูกพัฒนาไปอยางกวางขวาง มีการคิดคน

เทคโนโลยีที่สามารถทําใหอุปกรณสื่อสารใชงานไดในความถ่ีที่
หลากหลายอยางมีประสิทธิภาพ สายอากาศเปนสวนสําคัญสําหรับการ
สื่อสารไรสายในปจจุบันซึ่งถูกพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ อยางตอเนื่อง
เพื่อใหสามารถรองรับอุปกรณสื่อสารท่ีถูกพัฒนาใหสามารถใชงานได
อยางเหมาะสม 

เทคโนโลยีแถบความถี่กวางยิ่งยวดเปนเทคโนโลยีที่ถูกกลาวถึงมาก
ขึ้นในปจจุบัน จุดเดนของเทคโนโลยีนี้คือมีชวงความถ่ีใชงานท่ีกวางมาก 

สายอากาศท่ีใชรองรับเทคโนโลยีนี้จึงตองมีโครงสรางท่ีตางออกไป
เพื่อใหไดคุณสมบัติตามตองการ แถบความถ่ีกวางยิ่งยวดเปนเทคโนโลยีที่
มีชวงความถ่ีในการทํางานท่ีกวางมากประมาณ 3.1-10.6 กิกะเฮิรตซ [1] 
สามารถรองรับเทคโนโลยีในปจจุบันและอนาคตไดเปนอยางดี สายอากาศ
ที่ใชกับเทคโนโลยีนี้จึงมีการออกแบบใหขนาดเล็กตามความถ่ีที่สูงพรอม
ทั้งใชเทคนิคตางๆ เพื่อใหไดชวงความถ่ีในการทํางานท่ีกวางซ่ึงสวนมาก
ใชลักษณะโครงสรางเปนแผนระนาบเพื่อการประหยัดพื้นที่และไดแบบ
รูปการแผคล่ืนตามตองการปญหาที่พบในสายอากาศสําหรับเทคโนโลยี
แถบความถ่ีกวางยิ่งยวดคือกําลังการสงสัญญาณท่ีตํ่าทําใหถูกสัญญาณจาก
เทคโนโลยีอื่นภายใตชวงความถี่เดียวกันรบกวนได 

งานวิจัยนี้ไดนําเสนอการออกแบบสายอากาศเพ่ือรองรับเทคโนโลยี
แถบความถ่ีกวางยิ่งยวดโดยใชกลไกการหยุดผานความถ่ีที่ไมตองการ
พรอมท้ังใชการปอนกําลังงานบนโครงสรางของทอนําคล่ืนรวมระนาบ
เพื่อใหไดชวงการทํางานท่ีกวางและเกิดความยืดหยุนในการเลือก
คุณสมบัติของซับสเตรต สายอากาศที่ออกแบบไวสามารถใชเปนตนแบบ
ในการพัฒนาสายอากาศแบบระนาบในดานตางๆ เชน การหยุดผานใน
หลายๆ ความถี่เพื่อรองรับอุปกรณสื่อสารท่ีใชเทคโนโลยีแถบความถ่ีกวาง
ยิ่งยวดไมวาจะเปนโครงขายในสํานักงาน โครงขายไรสายทางดาน
การแพทย และการระบุตําแหนง ตอไป 

2. การออกแบบสายอากาศ 
สายอากาศโครงสรางแบบทอนําคล่ืนรวมระนาบท่ีมีระนาบกราวด

ลอมรอบเปนรูปวงรี [2] ถูกนํามาเพิ่มสลอตคูเพื่อศึกษากลไกการหยุดผาน
สองแถบความถี่ วัสดุที่ใชสรางสายอากาศคือทองแดงความหนา 35 
ไมโครเมตร กัดลายวงจรลงบนซับเสตรตชนิด FR4 ความหนา 1.6 
มิลลิเมตร มีคาคงที่ไดอิเลคตริกสัมพัทธเทากับ 4.45 

2.1 โครงสรางของสายอากาศ 
ขนาดของสวนประกอบตางๆไดแสดงไวในรูปท่ี 1 (ก) และ (ข) โดย

มีตัวแปรในรูปท่ี 1 มีคาเปนดังน้ี Lo = 55, Li = 39, Wo = 72, Wi = 56, W = 

6.37, S = 0.51, g = 0.5, Rp = 12.5, Ls1 = 20, Ls2 = 18, Ws1 = 3.2, Ws2 = 
2.5, Ws3 = 8.1 และ Ws4 = 0.76 หนวยเปนมิลลิเมตร 
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(ก) 

 
(ข) 

รูปท่ี 1. โครงแบบของสายอากาศ (ก) ภาพรวม และ (ข) โครงสรางบริเวณ
สลอต 

2.2 กลไกการทํางานของสลอต 
ในการออกแบบแถบความถี่หยุดผานสองแถบน้ัน สลอตท้ังสองจะ

ทํางานท่ีความถี่ตางกันโดยสลอตท่ียาวกวามีขนาดความยาวท้ังหมด 26.4 
มิลลิเมตร หรือเทากับ 0.2939λ0 ที่ความถ่ี 3.34 กิกะเฮิรตซและสลอตท่ีสั้น
กวามีขนาดความยาวท้ังหมด 20.5 มิลลิเมตร หรือเทากับ 0.2836λ0 ที่
ความถ่ี 4.15 กิกะเฮิรตซ ซึ่ง ณ ความถ่ีทั้งสองดังกลาวขางตน กระแส
พื้นผิวที่ปกติกระจายบริเวณขอบของสายอากาศขณะแผคลื่นนั้นกลับมา
รวมตัวกันที่บริเวณของสลอตและไหลสวนทิศทางกันทําใหเกิดการ 

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปท่ี 2. กระแสพื้นผิว ณ ความถี่ (ก) 3.34 GHz  และ (ข) 4.15 GHz 

หักลางกันดังรูปที่ 2 (ก) และรูปที่ 2 (ข) เปนสิ่งท่ีทําใหเกิดแถบความถ่ี
หยุดผาน รูปแบบสลอตในการจําลองน้ันเปนลักษณะรูปตัวยูสองตัววาง
ซอนกัน [3] ทําใหเกิดการหยุดผานความถี่ในสองชวง 

3. ผลการจําลอง 
ในหัวขอนี้เปนการแสดงการจําลองการทํางานของสายอากาศเพื่อ

เปรียบเทียบคาการสูญเสียยอนกลับที่ไดจากการเพิ่มสลอตคร้ังละสลอต
รวมถึงการจําลองแบบรูปการแผคล่ืน ณ ความถี่ตางๆ ดวยซอฟตแวร CST 
Microwave Studio [4] 

3.1 คาการสูญเสียยอนกลับ 
คาการสูญเสียยอนกลับที่ยอมรับไดของสายอากาศคือที่ –10 dB เมื่อ

คาการสูญเสียยอนกลับมีคามากกวา –10 dB นั่นหมายถึงการทํางานท่ีไมดี
ของสายอากาศและเปนจุดประสงคของการทําแถบความถ่ีหยุดผาน 

3.1.1 สายอากาศแถบความถี่กวางยิ่งยวด 
สายอากาศท่ีไดจากการออกแบบกรณีที่ยังไมเพิ่มสลอตใดๆ2ตองการ

ระดับคาการสูญเสียยอนกลับที่ตํ่ากวา –10dB ตลอดชวงความถี่ 3.1-10.6 กิ
กะเฮิรตซดังแสดงในรูปที่ 3 

 

รูปท่ี 3. คาการสูญเสียยอนกลับของสายอากาศกรณีไมมีสลอต 

3.1.2 ผลของตําแหนงการวางสลอต 
ตําแหนงการวางสลอตบนสายอากาศมีผลตอความสามารถในการ

หยุดผานความถ่ีของสลอตนั้นโดยสายอากาศแตละโครงสรางน้ันมี
ตําแหนงการวางท่ีเหมาะสมแตกตางกัน ในบทความวิจัยนี้จึงเปนกรณีศึก- 

 
รูปท่ี 4. คาการสูญเสียยอนกลับ ณ ตําแหนงตางๆ ของสลอตบนสายอากาศ 
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(ก) 

 
(ข) 

รูปท่ี 5. คาการสูญเสียยอนกลับ กรณีเพิ่มสลอตยาว สลอตส้ัน และท้ังสอง
สลอต (ก) ตลอดแถบ 2-12 GHz และ (ข) รายละเอียดแถบหยุดผานความถี่ 

ษา หนึ่งของสายอากาศในโครงสรางดังกลาวขางตน ผลของ ตําแหนงการ
วางสลอตที่มีตอคาการสูญเสียยอนกลับถูกแสดงดังรูปที่ 4 ซึ่งแสดงให
เห็นวาตําแหนงที่ดีที่สุดของการทําแถบความถี่หยุดผานคือบริเวณดานลาง
ของตัวสายอากาศโดยท่ีพิกัด u และ v คือระยะหางจากแกน x และ y 
ตามลําดับ 

3.1.3 ผลของการเพ่ิมสลอตแตละสลอต 
เนื่องจากไดใชสลอตสองสลอตเพื่อหยุดผานสองแถบความถ่ี ขนาด

ของสลอตท่ีแตกตางกันทําใหเกิดผลการหยุดผานความถี่เปนไปดังรูปที่ 5 
(ก) ซึ่งเปนการเปรียบเทียบผลของสลอตที่ยาวกวา สลอตท่ีสั้นกวา ทั้งสอง
สลอต และไมมีสลอต พบวาสลอตท่ียาวกวาใหการหยุดผานท่ีความถ่ีตํ่า
กวา สวนสลอตที่สั้นกวาใหการหยุดผานที่ความถ่ีสูงกวา 

การใชสลอตคูใหผลตามท่ีตองการ แถบความถ่ีหยุดผานแรกเกิดขึ้นที่
ความถ่ี 2.9-3.64 กิกะเฮิรตซโดยมีคาการสูญเสียยอนกลับมากท่ีสุดท่ี 3.34 
กิกะเฮิรตซ สวนแถบความถ่ีหยุดผานท่ีสองเกิดขึ้นที่ความถี่ 3.87-4.51 กิ
กะเฮิรตซ คาการสูญเสียยอนกลับมากท่ีสุดท่ี 4.15 กิกะเฮิรตซ ทําใหเกิด
ชวงความถี่ที่ใชงานไดอยูระหวางแถบความถ่ีหยุดผานท้ังสองคือ 3.64-
3.87 กิกะเฮิรตซ ดังรูปที่ 5 (ข) 

3.2 แบบรูปการแผคล่ืน 
แบบรูปการแผคล่ืนของสายอากาศไดถูกจําลองแบบสองมิติโดย

สังเกตการเปล่ียนแปลงภายในระนาบ x-y ดังรูปที่ 6 จากแบบรูปการแผ
คล่ืนดังรูปที่ 7 สังเกตไดวาท่ีความถี่ 3.34 กิกะเฮิรตซและ 4.15 กิกะเฮิรตซ

คาไดเรคติวิต้ีมีคานอยกวาความถี่ขางเคียงแสดงถึงการถูกหยุดผานโดย
สลอตและท่ีความถ่ีสูงประมาณ 9 กิกะเฮิรตซขึ้นไป คาไดเรคติวิต้ีมีคาสูง
ในดานขางของสายอากาศทําใหเราสามารถวัดแบบรูปการแผคล่ืนของ
สายอากาศไดโดยการใชสายอากาศสองตัวที่เหมือนกันวางหางกันใน
ลักษณะต้ังตรงได 

 
รูปท่ี 6. การสังเกตแบบรูปการแผคลื่นเชิง 3 มิติในระนาบ x-y 

 

 

รูปท่ี 7. แบบรูปการแผคล่ืน ณ ความถีต่าง ๆในระนาบ x-y 
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4. ผลการวัด 
การวัดสายอากาศทําไดโดยเคร่ือง Agilent Technology N5230C (10 

MHz − 20 GHz) PNA-L Network Analyzer โดยสายอากาศท่ีสรางขึ้นมี
ลักษณะดังรูปที่ 8 

 

รูปท่ี 8. สายอากาศตนแบบท่ีสรางขึ้น 

4.1 การสูญเสียยอนกลับ 
การวัดคาการสูญเสียยอนกลับเปรียบเทียบกับผลการจําลองดังรูปที่ 9 

 

รูปท่ี 9. คาการสูญเสียยอนกลับเปรียบเทียบผลการวัดและผลการจําลอง 

ผลการวัดคาการสูญเสียยอนกลับมีความสอดคลองกับผลการจําลอง
โดยเฉพาะตําแหนงท่ีเกิดแถบหยุดผาน อยางไรก็ดีจะมีความคลาดเคลื่อน
ของผลการวัดไปจากผลการจําลองในแถบความถ่ีสูง เน่ืองอาจเกิดจากจาก
ความคลาดเคล่ือนในการสรางสายอากาศ (ขนาด) และสภาพแวดลอมของ
การวัดท่ีไมไดเปนสภาพแวดลอมในหองไรการสะทอนจึงอาจมีการ
สะทอนกลับจากสภาพแวดลอมเปนผลใหคาการสูญเสียยอนกลับที่วัดได
สูงกวาความเปนจริง 

4.2 อัตราขยาย 
ผลการวัดคาอัตราขยายเม่ือเปรียบเทียบกับผลการจําลองคาไดเรคติวิต้ี

และคาอัตราขยายจริงแสดงไดดังรูปที่ 10 โดยคาไดเรคติวิต้ี (Dir) คา
อัตราขยายจริง (RelzG) ไดมาจากผลการจําลองดวยโปรแกรม CST สวน 

 
รูปท่ี 10. เปรียบเทียบอัตราขยายระหวางผลการจําลองและผลการวัด 

คาอัตราขยายจากการวัด (MeasG) ไดมาจากการวัดดวยเคร่ือง Network 
Analyzer 

เม่ือเปรียบเทียบกันแลวคาไดเรคติวิต้ีมีคามากกวาคาอัตราขยายจริงซ่ึง
เปนไปตามทฎษฎีของไดเรคติวิต้ีที่วาอัตราขยายคือคาไดเรคติวิต้ีที่ถูกหัก
ออกดวยคาประสิทธิภาพทั้งหมดของสายอากาศแลว สวนคาจากการวัดมี
ความคลาดเคล่ือนมากพอสมควรเน่ืองจากความไมสมบูรณแบบของการ
สรางและการสะทอนคล่ืนจากวัตถุตางๆ บริเวณที่ทําการวัด 

5. สรุป 
บทความวิจัยนี้กลาวถึงการออกแบบสายอากาศแถบความถี่กวาง

ยิ่งยวดใหมีการหยุดผานสองแถบความถ่ีบนโครงสรางสายอากาศแบบ
สล็อตรูปวงรีปอนดวยทอนําคล่ืนรวมระนาบและมีชวงความถี่ที่ใชงานได
อยูระหวางแถบความถ่ีหยุดผาน จุดประสงคของบทความวิจัยนี้เพื่อเปน
กรณีศึกษาของสายอากาศท่ีมีโครงสรางดังกลาวขางตนเพื่อเปนแนวทาง
ในการพัฒนารูปแบบของสลอตในการหยุดผานแถบความถ่ีที่ตองการได 
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บทคดัย่อ 

โดยปกติแล้ว การทาํ Failover โดยใช้ชุดหมายเลขที6อยู่  IPv6 แบบ 
Anycast ใช้วิธีการตรวจสอบสถานะการเชื6อมต่อระหว่างลิงค์ของเร้าเตอร์ 
ซึ6 งไม่สามารถตรวจสอบการคงอยู่ของเซิร์ฟเวอร์ หรือบริการที6 เครื6 อง
ปลายทางที6เป็นสมาชิกของ Anycast  ดังนัNนในขณะที6การเชื6อมต่อระหว่าง
เร้าเตอร์ยงัอยู่ในสถานะปกติ แต่ถ้าเครื6 องเซิฟเวอร์ไม่สามารถให้บริการได้ 
การทาํ Failover กไ็ม่สามารถทาํงานได้ 

งานวิจัยนีNจึงนาํเสนอเทคนิค Keep Alive Anycast เพื6อปรับปรุง
กระบวนการของ Failover ให้ดีขึ Nน โดยสร้างการตรวจสอบสถานะการคง
อยู่ของเซิร์ฟเวอร์ที6 เป็นสมาชิกของ Anycast ในเครือข่ายท้องถิ6น เมื6อเร้า
เตอร์ไม่สามารถติดต่อกับเซิฟเวอร์ที6มีชุดหมายเลข Anycast ได้ การทาํงาน 
Failover ก็จะเริ6 มต้นขึNน สุดท้ายนีNจากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า
เทคนิค Keep Alive Anycast ช่วยให้การทาํ Failover สามารถทาํงานได้แม้
ในขณะที6เครื6 องเซิฟเวอร์ไม่สามารถให้บริการได้ 

Abstract 
Usually, failover process using IPv6 Anycast addresses is performed 

by checking the status of links between routers. It does not detect the 
existence of the server or service endpoints that are members of anycast 
addresses. So, while the connections between routers are in normal state 
but the servers cannot provide service, the failover is unable to work. 

In this paper, we propose techniques which is called, Keep Alive 
Anycast, to improve failover process. It has the mechanism to monitor 
the persistence of servers that are members of anycast addresses within 
local network. When the router loses its connection to the server, 
failover process will be initiated. Finally, the results showed that the 
proposed technique can solve failover previous mentioned problem. 

Keywords: Anycast, Failover, Keep Alive 

1. บทนํา 
ชุดหมายเลขที�อยู่ IPv6 แบบ Anycast [1] จะมีลกัษณะการทาํงาน

คลา้ย ๆ กบัชุดหมายเลขที�อยูแ่บบ Multicast กล่าวคือสามารถใช้หมายเลข
ที�อยู่เพียง 1 หมายเลขแทนจาํนวนเครื�องได้หลายเครื�อง แต่ชุดที�อยู่แบบ 
Anycast เป็นการส่งขอ้มูลไปยงัหนึ� งผูรั้บปลายทางที�ใกลที้�สุด คือการส่ง
แบบ one-to-one-of-many ตวัอยา่งเช่น เมื�อเครื�องใดเครื�องหนึ�งส่งแพก็เก็ต

ไปยงัหมายเลขที�อยู่แบบ Anycast แพก็เก็ตนั�นจะถูกส่งไปยงัสมาชิกใน
กลุ่ม Anycast ที�อยู่ใกล้กบัโฮสต์มากที�สุด โดยการตดัสินใจจะใช้การ
ทาํงานของเร้าติ�งโพรโทคอล ที�มีการวดัเส้นทางกลุ่มสมาชิกที�ใกลที้�สุด ที�
อยู่แบบ Anycast นี� ช่วยทาํให้สามารถใช้งานทรัพยากรในเครือข่ายที�
กระจายอยูท่ ั�วภายในองคก์ร เนื�องจากรูปแบบหมายเลขที�อยูแ่บบ Anycast 
จะมีลักษณะเหมือนกับ   ชุดหมายเลขที�อยู่แบบ Global Unicast  ทาํให้
เครื�องไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างที�อยูแ่บบ Anycast และที�อยู่
แบบ Unicast เพียงแต่จะทราบว่าจะส่งไปที�ปลายทางใดเท่านั� น การ
ตดัสินใจในการส่งต่อขอ้มูลไปยงัปลายทางตอ้งอาศยัเร้าติง     โพรโทคอล
ที�สนบัสนุนการทาํงาน Anycast มาช่วยเช่น   OSFPv3 [2] เป็นตน้ โดยเร้า
เตอร์จะตอ้งประกาศชุดที�อยูแ่บบ Anycast ไปยงัเร้าเตอร์เพื�อนบา้นก่อน 
เพื�อให้เร้าเตอร์ต่าง ๆ ที�ทาํงานร่วมกนัรู้จกัชุดหมายเลขที�อยู่สําหรับการ
ทาํงาน Anycast จากคุณสมบติัดงักล่าวของการทาํงาน Anycast สามารถ
นาํมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์โดยนาํมาใชเ้พื�อทาํ Failover ของระบบได ้แสดง
ดงัตวัอยา่ง ดงัรูปที� 1 

 
รูปที( 1. การใชที้�อยูแ่บบ Anycast บนเร้าติง OSPFv3 

จากรูปที� 1. เป็นการใช้ชุดหมายเลขที�อยู่แบบ Anycast บนเร้าติง 
OSPFv3 ซึ� งประกอบไปด้วย SA1 (Server Anycast 1), SA2 (Server 
Anycast 2), SA3 (Server Anycast 3), SA4 (Server Anycast 4), AS1 
(Anycast Sender1), AS2 (Anycast Sender 2), AS3 (Anycast Sender 3), 
AS4 (Anycast Sender 4), SR1 (Sender Router 1), SR2 (Sender Router 2), 
AR1 (Anycast Router 1) และ AR2 (Anycast Router 2) โดยมี
องค์ประกอบของเครือข่ายดังต่อไปนี�  SA1 มีหมายเลขที�อยู่ Unicast 
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เท่ากบั UA1 และหมายเลขที�อยู ่Anycast เท่ากบั AA, SA2 มีหมายเลขที�อยู ่
Unicast เท่ากบั UA2 และหมายเลขที�อยู ่Anycast เท่ากบั AA, SA3 มี
หมายเลขที�อยู ่Unicast เท่ากบั UA1 และหมายเลขที�อยู ่Anycast เท่ากบั 
AA, SA4 มีหมายเลขที�อยู่ Unicast เท่ากบั UA1 และหมายเลขที�อยู ่
Anycast เท่ากบั AA, AR1 มีหมายเลขที�อยู ่Unicast เท่ากบั UA3 และ
ประกาศเครือข่าย Anycast และ AR2  มีหมายเลขที�อยู่ Unicast เท่ากบั 
UA3 และประกาศเครือข่าย Anycast จากองค์ประกอบของเครือข่ายจะ
เห็นไดว้่าเครื�องเซิฟเวอร์ SA1, SA2, SA3 และ SA4 จะใช้ชุดหมายเลขที�
อยูแ่บบ Anycast เดียวกนัคือหมายเลข AA  และจากการที�ชุดหมายเลขที�
อยูแ่บบ Anycast จะมีการวดัระยะใกลก้บัผูส่้งมากที�สุด โดยที�สามารถวดั
ระยะทางไดจ้ากค่าเส้นทางของเร้าติง เช่น ค่า Cost ของ OSPFv3 ดงันั�นจะ
เห็นได้ว่าค่าเมตริกจาก SR1 ไปถึง AR1 เท่ากบั 1 และจาก SR1 ไปถึง 
AR2 มีค่าเมตริกเท่ากบั 10  และค่าเมตริกจาก SR2 ไปถึง AR1 เท่ากบั 10 
และจาก SR2 ไปถึง AR2 ค่าเมตริกเท่ากบั 1 ซึ� งจากคุณสมบติัดงักล่าว จึง
ทาํให้ AS1 จะส่งขอ้มูลไปที�อยู ่AA ไดต้อ้งส่งผา่นเร้าเตอร์ SR1 และ AR1 
ซึ� งในทางกลบักนั ถา้ AS3 จะส่งขอ้มูลไปที�อยู ่AA ตอ้งผ่าน SR2 และ 
AR2 แสดงให้เห็นถึงการกระจายของเครื� องเซิฟเวอร์ในเครือข่าย ถา้ใน
กรณีที�เร้าเตอร์ AR1 ไม่สามารถทาํงานได ้จะทาํให้ AS1 จะส่งขอ้มูลไปที�
อยู ่AA จะตอ้งส่งผ่านเร้าเตอร์ SR1 และ AR2 เนื�องจากค่าตารางเส้นทาง
ของ SR1 ไดล้บเส้นทางที�อยู ่AA ที�ผ่าน AR1 ทิ�งไป และเหลือเส้นทาง 
AA ที�ผา่น AR2 ไว ้และค่าเมตริกของ AR2 มีค่านอ้ยที�สุดจึงเป็นเส้นทางที�
สั� นที�สุดในการที�จะใช้ส่งขอ้มูลไปที� AA ซึ� งได้แสดงให้เห็นถึงการใช ้
Failover ของที�อยูแ่บบ Anycast อยา่งไรก็ตามถา้ในกรณีที�เครื�องเซิฟเวอร์ 
SA1 และ SA2 ซึ� งมีที�อยู่แบบ Anycast คือ AA ไม่สามารถทาํงานได ้
ขณะที�ลิงคข์องเร้าเตอร์ยงัทาํงานอยูใ่นสภาวะปกติ การใช้ Failover ของที�
อยูแ่บบ Anycast จะเกิดความล้มเหลว เนื�องจากเร้าเตอร์ SR1 จะไม่เกิด
การปรับปรุงตารางเส้นทาง เพราะเร้าเตอร์ AR1 ยงัคงทาํงานเป็นปกติ ทาํ
ให้เส้นทางไปหาที�อยู ่AA โดยผา่น SR1 และ AR1 ยงัคงเป็นเส้นทางหลกั
ต่อไป  

จากปัญหา Failover ขา้งตน้ งานวิจยันี� จึงนาํเสนอเทคนิค Keep Alive 
Anycast ซึ� งเพิ�มอยู่ในเร้าเตอร์ที�มีการประกาศใช้ที�อยูแ่บบ Anycast ให้
สามารถทาํการตรวจสอบปลายทางที�ใช้ที�อยู่แบบ Anycast ภายใน
เครือข่ายทอ้งถิ�นเพียงหนึ� งเดียว ซึ� งทาํการตรวจสอบโดยการส่งแพ็กเก็ต 
Anycast Discovery (AD) ลงในเครือข่ายทอ้งถิ�น เมื�อไดรั้บแพก็เก็ตตอบ
กลบัจากเครื� องเซิฟเวอร์ที�ประกาศที�อยูแ่บบ Anycast จะทาํการคดัเลือก
ผูรั้บปลายทางที�เหมาะสมที�สุด เมื�อคดัเลือกได้แลว้จะทาํการส่งแพ็กเก็ต 
Hello เพื�อรับแพ็กเก็ตตอบกลบัจากผูรั้บปลายทางที�เหมาะสมที�สุด ถ้า
ไม่ได้รับแพ็กเก็ตตอบกลบัจากผูรั้บปลายทางที�เหมาะสมที�สุด หรือการ
ตอบกลบัของแพ็กเก็ต AD จากเครื� องเซิฟเวอร์ที�ประกาศใช้ที�อยู่แบบ 
Anycast จะทาํการยกเลิกการประกาศใช้ที�อยู่แบบ Anycast ในเร้าเตอร์ 
AR1 ซึ� งจะทาํให้เร้าเตอร์เพื�อนบ้านของ AR1 ทาํการปรับปรุงตาราง
เส้นทางตามกระบวนการของเร้าติงที�ใช ้

บทความวิจยันี� ไดมี้การจดัเรียงเนื�อหาดงัต่อไปนี�  หัวขอ้ที� 1 อธิบายถึง
คุณสมบติัของชุดหมายเลขที�อยู่แบบ Anycast และปัญหา หัวข้อที� 2 
งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัชุดหมายเลขที�อยู่แบบ Anycast  หัวขอ้ที� 3 แสดง
กระบวนการทาํงาน Keep Alive Anycast ในการแก้ปัญหาการเลือก
เซิร์ฟเวอร์ Anycast  หวัขอ้ที� 4 การทดลอง หัวขอ้ที� 5 ผลการทดลอง และ
สรุปผลของงานวิจยัในหวัขอ้ที� 6 

2. งานวจิยัที(เกี(ยวข้อง 

2.1 งานวจิยัของ Matsunaga และคณะ [3] 
ไดน้าํเสนอโพรโทคอล PIA-SM เพื�อแกปั้ญหาในการที� Anycast ไม่มี

มาตรฐานในการรับส่งขอ้มูลที�เหมาะสม โดยที� PIA-SM ได้นาํโพรโท
คอล PIM-SM ของ Multicast มาดดัแปลง ซึ� งสืบเนื�องมาจากการส่งขอ้มูล
ของ Anycast และ Multicast มีความคลา้ยคลึงกนัมาก โดยการนาํรูปแบบ
การจดัเรียงของตน้ไม ้ซึ� งมีการกาํหนดเร้าเตอร์ให้เป็นจุดนดัพบ (RP) และ
กาํหนดให้ RP หนึ� งตวัในกลุ่มเป็นรากของตน้ไม ้(RPT) แต่จะไม่เหมือน 
PIM-SM เนื�องจาก PIA-SM จะส่งถึงผูรั้บปลายทางเพียงหนึ� งเดียว ที�
เหมาะสมที�สุด และมีการป้องกนัการเกิดลูปในเครือข่าย โดยดูจากตวัชี� วดั 
(Metric) ที�มีค่าน้อยที�สุด ซึ� งค่า Metric จะเป็นค่า Cost ของเส้นทางจากผู ้
ส่งขอ้มูลไปถึงผูรั้บปลายทางที�ใกลผู้ส่้งขอ้มูลมากที�สุด และ PIA-SM มี
ฟังกช์ั�นที�สาํคญัดงัต่อไปนี�  

1. การคน้หาเพื�อนบา้นของเร้าเตอร์ PIA โดยที�เร้าเตอร์ในแต่ละตวัจะ
แลกเปลี�ยนข้อความระหว่างเร้าเตอร์เพื�อนบ้าน เมื�อเร้าเตอร์ PIA รับ
ขอ้ความจากเร้าเตอร์อื�น จะทาํให้รู้ว่ามีเร้าเตอร์ PIA อื�น ๆ อยู่บน    เซ็ก
เมนตเ์ดียวกนัขอ้ความจากผูรั้บ Anycast ซึ� งเร้าเตอร์ PIA จะรับรู้ถึงผูรั้บ
ปลายทางที�อยูบ่นเซ็กเมนตเ์ดียวกนั 

2. การเพิ�มรายการที�อยู่ Anycast โดยที�เร้าเตอร์ PIA จะเลือกหนึ� ง
เส้นทางเป็นฐานการรับตวัชี�วดั ทาํให้ที�อยู ่Anycast ตั�งค่าการเลือกเส้นทาง
ส่วนติดต่อขาออกในตารางเส้นทางของ Unicast จากนั�นทุก ๆ เร้าเตอร์จะ
สามารถส่งแพก็เก็ต Anycast ซึ� งรายการที�อยูข่อง Anycast จะเป็นรายการ
ที�อยูข่อง Unicast ในตารางเส้นทางของเร้าเตอร์ 

3. การส่งแพก็เก็ตของ Anycast เมื�อไคลเอ็นตส่์งเพก็เก็ต Anycast ถึง
ผูรั้บปลายทาง จะเรียกวา่ Sender Router (SR) ซึ� ง SR จะห่อหุ้ม    แพก็เก็ต 
Anycast ที�ไดรั้บดว้ยที�อยู ่Unicast ของ RP หลงัจากนั�น SR ส่งแพก็เก็ตที�
ห่อหุ่มโดยตรงไปยงั RP โดยเส้นทาง Unicast เมื�อ RP รับแพก็เก็ตที�ห่อหุ้ม
จาก SR แล้ว RP จะทาํการถอดการห่อหุ้มแพก็เก็ต และจะส่งแพ็กเก็ต 
Anycast ไปยงั RPT 

แต่อยา่งไรก็ตามงานวิจยันี� จะประสบปัญหา ในกรณีที�ผูรั้บปลายทาง
จะตอ้งรับภาระในการทาํงานที�สูง และถา้ผูส่้งขอ้มูลมีมากกวา่หนึ� ง และทาํ
ให้คุณสมบติัของการกระจายลดลง ในกรณีที� PIA-SM ไดก้าํหนดผูรั้บที�
เหมาะสมที�สุดเพียงหนึ�งเดียวที�ติดต่อกบัเร้าเตอร์ที�ใชโ้พรโทคอล PIA-SM 
แลว้ ผูรั้บปลายทางไดเ้กิดหยดุการทาํงานไม่สามารถให้บริการได้  ซึ� งจะ
ทาํให้ผูส่้งไม่สามารถส่งขอ้มูลไปหาผูรั้บปลายทางได ้และทาํให้เกิดความ
ผิดพลาดในการส่งขอ้มูลของ Anycast ทาํให้ไม่สามารถใชง้านได ้
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2.2 งานวจิยัของ Sulaiman และคณะ [4] 

จากขอ้จาํกดัของโพรโทคอล PIA-SM ที�กล่าวมานั�น Sulaiman และ
คณะ ได้นําเสนอ PIM-SM เพื�อการแก้ปัญหาที�ผูรั้บปลายทางประสบ
ปัญหาในการทาํงานที�สูง และไม่เกิดการกระจายทรัพยากรที�ดี โดยที�  
PIM-SM  ดดัแปลงมาจากโพรโทคอล PIM-SM ของ multicast และไดท้าํ
การเพิ�มตวัแปรใหม่คือ Best Metric Factor (BMF) ซึ� งจะทาํให้ทราบว่า
ปลายทางที�จะรับขอ้มูล มีสถานะ “วา่ง” หรือ “ไม่วา่ง” โดยที�ตวัแปร BMF 
จะมี 2 ค่าคือ LBMF และ HBMF โดยเริ�มตน้ค่า LBMF จะเป็นค่า ของ
ตวัชี� วดั (Metric) ที�ต ํ�าที�สุด และค่าเริ� มตน้ HBMF จะเป็นค่าของตวัชี� วดั 
(Metric) ที�สูงที�สุด และทาํการเลือกเส้นทางที� BMF ตํ�าสุด  และจะทาํการ
ปรับปรุงค่าของ  LBMF ตามฟังก์ชั�น LBMF = HBMF + 1 ซึ� งค่าใหม่ของ 
LBMF จะช่วยให้หลีกเลี�ยงการเลือกผูรั้บเดียวกนั และยงัช่วยลดภาระของ
ผูรั้บที�ดีที�สุดไดอี้กดว้ย 

ในงานวิจยันี� เกิดขอ้ดีคือ ทาํให้การส่งขอ้มูลของ Anycast มีคุณสมบติั
ของ Load Balancing แบบ Round-robin ซึ� งนอกเนื�องจากคุณสมบติั 
Failover ของ Anycast  เนื�องจากตวัแปร BMF จะทาํให้เกิดการสลบัผูรั้บ
ปลายทางตามค่าของตวัแปร BMF จึงทาํให้ผูรั้บปลายทางรับภาระในการ
ทาํงานน้อยลง แต่อย่างไรก็ตามถ้าผูรั้บปลายทางหยุดทาํงานไม่สามารถ
ให้บริการได้ เนื�องจากตวัแปร BMF ใช้ค่าของตวัชี� วดั (Metric) ของ
เส้นทาง และไม่มีขั�นตอนในการตรวจสอบว่าผูรั้บปลายทางของ Metric 
เส้นทางนั�น ยงัพร้อมทาํงานอยูห่รือไม่ 

3. งานวจิยัที(นําเสนอ 
จากปัญหาที�ได้กล่าวมาแล้วในส่วนที�  2. งานวิจัยนี� ขอนําเสนอ        

โพรโทคอล Keep Alive Anycast สาํหรับในการแกปั้ญหาในการเลือก
ผูรั้บปลายทางหรือเซิร์ฟเวอร์ที�ให้บริการ Anycast และเป็นผูรั้บที�ใกลก้บัผู ้
ส่งมากที�สุด รวมทั�งการปรับปรุงคุณสมบติัของ Fail over ของที�อยู ่
Anycast  ในกรณีที�เส้นทางการเชื�อมต่อที�ดีสุดของ Anycast ทาํงานไดเ้ป็น
ปกติ แต่เครื�องปลายทางที�เป็นสมาชิกของ Anycast  ที�ดีที�สุดไม่สามารถ
ทาํงานไดต้ามปกติ  

1. Anycast Receivers แต่ละเครื�องที�อยูใ่นเครือข่ายทอ้งถิ�นที�ติดต่อกบั 
Anycast Router จะตอ้งติดตั�ง engine Keep Alive   

2. เมื�อมีการประกาศการใช้ที�อยู่ Anycast ลงในเครือข่าย Anycast    
เร้าเตอร์จะทาํการประกาศ Anycast Discovery (AD) ลงในเครือข่าย
ทอ้งถิ�น ถา้เร้าเตอร์ Anycast ไม่ไดรั้บ Anycast Report ในเวลา 40 วินาที 
จะทาํการยกเลิกการประกาศใชที้�อยู ่Anycast ในเครือข่าย OSPF 

3. Anycast Receivers แต่ละเครื�องจะทาํการตอบรับแพก็เก็ต Anycast 
Discovery ดว้ยแพก็เก็ต Anycast Report กลบัไปที� Anycast Router ใน
แพก็เก็ต Anycast Report จะมีขอ้มูล Mac Address , Link-Local Address 
และ IP Address ของที�อยู ่Anycast  

4. Anycast Router ส่งแพก็เก็ต Hello ถึง Anycast Receivers ที�ดีที�สุด
เพียงหนึ� งเดียว และจะทาํการส่งแพก็เก็ต Hello ทุก 10 วินาที และจะรอ
แพก็เก็ต Hello reply จาก Anycast Receivers ถา้ไม่ไดก้ารตอบกลบั Hello 

reply เป็นจาํนวน 4 ครั� ง จะทาํการยกเลิกการประกาศใช้   ที�อยู ่Anycast 
ในเครือข่าย OSPF 

5. Anycast Receivers จะทาํการส่งแพก็เก็ต Hello reply เมื�อไดรั้บแพก็
เก็ต Hello จาก Anycast Router เพื�อเป็นการยืนยนัการคงอยูข่อง Anycast 
Receivers 

การทาํงานของ Keep Alive Anycast เป็นกระบวนการทาํงานที�อยูใ่น
เร้าเตอร์ที�ประกาศใชที้�อยู ่Anycast ลงในเร้าติง OSPF ถา้เร้าเตอร์ Anycast 
ไม่ได้รับ Anycast Report ภายในเวลา 40 วินาที จะทาํการยกเลิกการ
ประกาศที�อยู ่Anycast ถา้ไดรั้บ Anycast Report มากกว่า 1  รายงาน Keep 
Alive Anycast จะทาํการเปรียบเทียบค่า Mac Address ของแต่ละรายงาน 
และทาํการจบัคู่ IP Anycast กบั Anycast Receivers ที�มีค่า Mac Address ที�
มากที�สุด 

4. กระบวนการทดลอง 
ในการทดลองนี� จะทาํในโปรแกรม Graphical Network Simulator 

(GNS3) โดยที�เร้าเตอร์ทุกตวัจะใช้เร้าติง OSPFv3 โดยให้ Anycast Router 
1 และ Anycast Router 2 ทาํการประกาศใช้ที�อยู ่Anycast คือหมายเลข 
2345::/64 โดยที� Anycast Receivers 1 และ Anycast Receivers 2 กาํหนด
หมายเลขที�อยู่ที�สองเป็น 2345::10/64 ซึ� ง Sender Client จะทาํการส่ง
ขอ้มูลไปที�ปลายทางที� 2345::10 ในการทดลองนี�  Sender Client ไดมี้การ
ส่งขอ้มูลไปที�ปลายทาง Anycast ซึ� งก็คือ Anycast Receivers 1 เนื�องจาก
ค่า metric ของ Sender Router ไปที� Anycast Router 1 มีค่า metric ที�น้อย
กว่า  Anycast Router 2 ซึ� งหมายความว่าเส้นทางในการส่งขอ้มูลของ 
Sender Client ไปที� Anycast Receivers 1 ดีกว่าที� Sender Client ส่งขอ้มูล
ไปที� Anycast Receivers 2 และในงานนี� จะทาํการเปรียบเทียบเวลาในการ
ที�ใชเ้ปลี�ยนเส้นทางเมื�อมีปัญหาในเครือข่ายต่อไปนี�  

1. ทาํการส่งขอ้มูลไปปลายทางที�เป็นสมาชิกของที�อยู ่Anycast โดยที� 
Anycast Router 1 หยดุทาํงาน จะสามารถส่งขอ้มูลไปไดห้รือไม่ ถา้ไดจ้ะ
ใชเ้วลาในการเปลี�ยนเส้นทางเท่าใด 

2. ทาํการส่งขอ้มูลไปปลายทางที�เป็นสมาชิกของที�อยู ่Anycast โดยที� 
Anycast Receivers 1 หยดุทาํงาน จะสามารถส่งขอ้มูลไปไดห้รือไม่ ถา้ได้
จะใชเ้วลาในการเปลี�ยนเส้นทางเท่าใด 

3. ทาํการส่งขอ้มูลไปปลายทางที�เป็นสมาชิกของที�อยู ่Anycast โดยที� 
Anycast Receivers 1 หยดุทาํงาน และทาํการเพิ�มการทาํงานของ Keep 
Alive ที� Anycast Router 1 จะสามารถส่งขอ้มูลไปไดห้รือไม่ ถา้ไดจ้ะใช้
เวลาในการเปลี�ยนเส้นทางเท่าใด 
 
 
 

 
 
 

รูปที( 2.  เครือข่ายทดลอง Anycast ในเร้าติง OSPFv3 
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5. ผลการทดลอง 
รูปที� 3.  แสดงให้เห็นถึงผลการทดลองในกรณีที� Anycast Router 1 

หยดุการทาํงาน ซึ� งเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณสมบติั Failover ของที�อยู ่
Anycast ที�มีอยูแ่ลว้โดยธรรมชาติ ซึ� งไดแ้สงให้เห็นเมื�อ Anycast   Router 
1 ไม่สามารถทาํงานไดต้ามปกติ ซึ� งความสามารถในการทาํงาน Failover 
ของ Anycast จะใชเ้วลาในการเปลี�ยนเส้นทางจากที� Sender Client ตอ้งส่ง
ขอ้มูลถึง Anycast Receivers 1 เปลี�ยนเป็นการส่งขอ้มูลถึง Anycast 
Receivers 2 โดยใชเ้วลาเพียง 20 วินาที ซึ� งยงัคงทาํให้   มีความต่อเนื�องใน
การส่งขอ้มูลจากตน้ทางถึงปลายทาง 

 
รูปที( 3.  เวลาในการใช ้Failover 

รูปที� 4. แสดงให้เห็นถึงผลการทดลองในกรณีที� Anycast Receivers 1 
หยุดการทาํงาน ซึ� งความสามารถในการเลือกปลายทางที� เป็นสมาชิก 
Anycast ที�ใกลก้บัผูส่้งมากที�สุด ไม่สามารถใช้งานได ้รวมถึงคุณสมบติั 
Failover ของ Anycast ไม่สามารถใช้ไดใ้นกรณีนี� เช่นเดียวกนั เนื�องจาก
สถานะการเชื�อมต่อระหว่าง Sender Router และ Anycast Router 1 ยงัคง
ทาํงานตามปกติ ซึ� งทาํให้ Sender Router ยงัคงเส้นทางที�ไป Anycast 
Receivers โดยผ่าน Anycast Router 1 จึงทาํให้การส่งขอ้มูลมีความ
ลม้เหลวรวมทั�งการตอบสนองที�ผิดพลาด รวมทั�งไม่มีความต่อเนื�องในการ
ทาํงาน 

 
รูปที( 4.  เวลาในการใช ้Failover 

รูปที� 5.  แสดงให้เห็นถึงผลการทดลองในกรณีที� Anycast Receivers 1 
หยุดการทาํงาน และมีการเพิ�มการทาํงาน Keep Alive Anycast ใน 
Anycast Router 1 ซึ� งเป็นการเพิ�มกระบวนการการตรวจสอบถึงผูรั้บ
ปลายทางที�ติดต่อกบั Anycast Router 1 ในเครือข่ายทอ้งถิ�นคือ Anycast 
Receivers 1 ยงัทาํงานเป็นปกติหรือไม่ ถ้าทาํงานไม่เป็นปกติ  Anycast 
Router 1 จะทาํการประกาศยกเลิกการใชที้�อยู ่Anycast ใน  เร้าติง OSPFv3 
ซึ� งทาํให้เร้าเตอร์ของผูที้�ส่งขอ้มูล Anycast มีการปรับปรุงตารางเส้นทาง
ในเร้าเตอร์ ทาํให้สามารถเลือกผูรั้บปลายทางที�เป็นสมาชิก Anycast อื�น ๆ 

ที�อยู่ใกล้กับผูส่้งมากที�สุดถัดไป ซึ� งใช้เวลาในการปรับปรุงและเปลี�ยน
เส้นทางที�ประมาณ 60 วินาที 

 
รูปที( 5.  เวลาในการใช ้Keep Alive Anycast 

6. สรุป 
ในงานวิจยันี� ไดน้าํเสนอ Keep Alive Anycast ซึ� งทาํหน้าที�ตรวจสอบ

สถานะการทาํงานของผูรั้บปลายทาง Anycast  โดยเป็นการตรวจสอบผูรั้บ
ปลายทางที�ติดต่อกบัเร้าเตอร์ในเครือข่ายทอ้งถิ�น โดยวิธีการนาํเสนอจะ
มุ่งเน้นไปที�การสร้างกระบวนการทาํงานในเร้าเตอร์ที�มีการประกาศใช ้
Anycast  เพื�อที�จะเพิ�มคุณสมบติัการทาํงานของการเลือกผูรั้บปลายทาง
ของ Anycast เพื�อทาํการปรับปรุงคุณสมบติั Failover ของ Anycast ให้
สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ�น และมีความต่อเนื�องในการ
ส่งขอ้มูลบนเร้าติง OSPFv3 ซึ� งในกรณีที�สถานะการเชื�อมต่อของเร้าเตอร์
บน OSPFv3 และเครือข่ายทอ้งถิ�นทาํงานไดป้กติ แต่เครื�องที�เป็นสมาชิก
ของ Anycast และไดรั้บเลือกให้เป็นเครื�องปลายทางในการรับขอ้มูลของ 
Anycast ไม่สามารถทาํงานไดต้ามปกติ เพื�อที�จะรักษาความต่อเนื�องของ
การส่งขอ้มูล และบริการในความล้มเหลวเพื�อป้องกนัความเสียหายจาก
การโจมตี DoS และอื�น ๆ 
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บทคดัย่อ 
    การแปรรูปขยะชุมชนเป็นพลงังานเป็นความท้าทายในระบบการจัดการ
ขยะชุมชนให้เกิดความอย่างยัง่ยืน ซ่ึงเป็นแนวทางนาํไปสู่การใช้ทรัพยากร
อย่างมีประโยชน์อย่างสูงสุด ท้ังในรูปแบบการกาํจัดขยะ การแปรรูปโดย
การสร้างพลังงานทดแทนในรูปแบบพลังงานไฟฟ้าจากค่าความร้อน 
งานวิจัยฉบับนีไ้ด้มุ่งเน้นไปยังสภาพปัญหาขยะท่ีตกค้างในอดีต ปัจจุบัน 
และรวมไปถึงขยะในอนาคต โดยได้ดาํเนินการศึกษาถึงศักยภาพของขยะ
โดยการศึกษาความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบทางกายภาพ และ
องค์ประกอบทางเคมีของค่าพลังงานความร้อนของขยะใหม่ ขยะเก่า และ
ศึกษาการเปล่ียนแปลงของขยะใหม่เม่ือเวลาผ่านไป 21 วัน ผลท่ีได้จะ
นาํไปสู่การวิเคราะห์หาศักยภาพการนาํขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ผลิตพลังงานทดแทน กรณีศึกษาขยะชุมชนของเทศบาลนครขอนแก่น 
ภายใต้ 3 ตัวแปร คือระยะเวลาการกักเกบ็ขยะชุมชน ค่าความชื้น และ
อุณหภูมิพืน้ผิว จากการวิจัยพบว่า ระยะเวลาการกักเกบ็ขยะชุมชน มีผลกับ
การเปล่ียนแปลงองค์ประกอบทางกายภาพของขยะ และความชื้น สรุปคือ
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความร้อนแปรผันตรงกับระยะเวลาท่ีเกบ็กักขยะ
ชุมชน โดยผลการศึกษาบ่งชี้ได้ว่าค่าพลังงานความร้อนของขยะเก่า(Aged 
waste)จะมีค่ามากกว่าขยะสด(Fresh waste) ประมาณ 44% ในกรณีท่ีขยะ
เก่าเกบ็ไว้นานมากกว่า 2 ปี จากการทดลองพบว่าหากต้องการเพ่ิมศักยภาพ
ค่าพลงังานความร้อนของขยะใหม่ให้เพ่ิมขึน้ ต้องมีการกักเกบ็ขยะสดและ
เปล่ียนสภาพให้เป็นขยะเก่าในระยะเวลาท่ีส้ันท่ีสุดคือ 9 วนั 

Abstract 
Turning waste to energy is challenge for Sustainable 

Municipal waste management. Which leads to the use of resources , 
resources recovery and with maximum benefits. Such as waste disposal, 
generate renewable energy in the form of electricity by heating value. 
This research has focused about residual waste, including past, present 
and future. Have been carried out to study the potential of waste by 
studying the differences between the physical components. And the 
chemical composition of the thermal energy of aged waste and fresh 
waste. And study the dynamics of fresh waste over time for 21 days. The 
result will lead to the determination of potential garbage to good use in 
the production of renewable energy. Case Study of Khon Kaen 

Municipality waste under the third variable is how long the waste retain 
moisture and surface temperature. 
Research indicates that Waste storage period. Changes affect the 
physical components of the waste and moisture. The conclusion is that 
the relationship between the heats is proportional to the length of 
storage waste. The study shows that the thermal energy of Aged waste is 
greater than the fresh waste around 44%. In the case of aged waste 
stored for more than 2 years of trials found that if you want to increase 
the thermal energy of the new waste increases. Requires the storage of 
fresh waste and change the aged waste in the shortest time is 9 days. 

  Waste to energy  
Keywords:  ขยะชุมชน, ขยะเก่า, ขยะใหม่,ค่าความร้อน, พลงังานทดแทน 

1. บทนํา 
ท่ามกลางวิกฤตพลังงานของประเทศ และวิกฤตปัญหาขยะท่ีกาํลังจะ

กลายเป็นวาระแห่งชาติ เทศบาลนครขอนแก่นเป็นหน่ึงในชุมชนเมืองท่ี
กาํลังประสบปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม จากปริมาณขยะล้นเมือง การเปิด
ประชาคมอาเซียนจะมีผลทําให้เกิดการเจริญเติบโตเศรษฐกิจและการ
ขยายตัวของชุมชนเมือง เป็นผลให้ขยะของเทศบาลนครขอนแก่นและขยะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้างเคียงเพ่ิมขึน้มาก ในอดีตเทศบาลนคร
ขอนแก่น ได้ดาํเนินการกาํจัดขยะชุมชนแบบฝังกลบ(Sanitary Landfill) 
และเทกองกลางแจ้ง(Open dumping) ในพืน้ท่ีกาํจัดขยะกว่า 100 ไร่ ต้ังแต่ 
ปี พ.ศ. 2511 จนถึงปัจจุบันเทศบาลนครขอนแก่น ไม่มีศักยภาพรองรับ
การกาํจัดขยะชุมชนแบบฝังกลบหรือเทกองกลางแจ้งได้อีกต่อไป[1] 
นอกจากปัญหาปริมาณขยะแล้วแล้ว ปัญหาเร่ืองประสิทธิภาพในการ

กาํจัดขยะชุมชน  ภายใต้การจัดการพลังงาน ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ และ
สังคม  ยงัเป็นประเดน็ท่ีต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและคุ้มค่า ท้ังขยะ
เก่าท่ีมีอยู่ เดิมในพืน้ท่ีกว่า 100 ไร่ ในท่ีนีเ้รียกว่า “ขยะเก่า(Aged waste)’’ 
ประมาณ 1,000,000 ตัน พืน้ท่ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนพืน้ท่ีฝังกลบเก่า 
กลาง และใหม่ อีกท้ังปัจจุบันยงัมีขยะท่ีเข้ามาฝังกลบหรือเทกองกลางแจ้ง 
Open dumping อยู่ประจาํทุกวัน ในท่ีนีเ้รียกว่า “ขยะสด(Fresh waste)” 
ในเทศบาลนครขอนแก่นน้ันมีมากกว่า 250 ตันต่อวัน โดยเป็นของ
เทศบาลนครขอนแก่นเองประมาณ 150 ตันต่อวัน อีกประมาณ 100 ตัน
เป็นขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเอกชนโดยรอบพืน้ท่ี 
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 จะเห็นได้ว่า ขยะท่ีมีจะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ขยะสดท่ีมาทิง้ประจาํวัน 
และขยะเก่าท่ีปล่อยทิง้ไว้ในสถานท่ีฝังกลบของเทศบาล(Landfill)  
งานวิจัยฉบับนีไ้ด้เปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทาง

เคมีในรูปแบบค่าพลังงานความร้อนเพ่ือวิเคราะห์หาศักยภาพในการใช้
ประโยชน์เพ่ือผลิตเป็นพลังงานระหว่างขยะใหม่และขยะเก่า  ตาม
แนวทางการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมในรูปแบบการแปรรูปขยะมูลฝอย
เพ่ือผลิตเป็นพลังงาน(Waste to Energy ,WTE) ภายใต้แผนการพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555 - 2564) 
(Alternative Energy Development Plan: AEDP 2012 - 2021)ตาม
แนวนโยบายของกระทรวงพลังงาน มุ่ งเน้นการหยุดการฝังกลบขยะ
(Stopping landfill) และเปล่ียนวิธีการกาํจัดขยะแบบวิธีการฝังกลบขยะ
ชุมชน มาเป็นการแปรรูปเป็นพลังงานทางเลือกเพ่ือลดมลภาวะท่ีเกิดจาก
สถานท่ีฝังกลบ อันได้แก่ ผลกระทบต่อแหล่งนํา้ อากาศ ดิน เป็นต้น  
2. วธีิการ 

2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูลและดาํเนินการประเมินศักยภาพขยะเก่า และ
ขยะใหม่ ในรูปของพลังงานทดแทน ณ สถานท่ีกาํจัดขยะ เทศบาลนคร
ขอนแก่น  จังหวดัขอนแก่น 
2.1.1         เกบ็ข้อมูลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพของขยะสด
และขยะเก่าโดยเกบ็ตัวอย่าง ณ สถานฝังกลบขยะเทศบาลนครขอนแก่น
นาํมาคัดแยกและบันทึกข้อมูล ขั้นตอน แนวทางการวิเคราะห์
องค์ประกอบของขยะมูลฝอย สามารถทาํได้โดยวิธีการ แบ่งมูลฝอยเป็น 4 
ส่วน(Quartering Method) (Ministry of Public Health and welfare , 2000) 

ขยะใหม่เกบ็จากสถานท่ีฝังกลบขยะหลงัจากท่ีรถเกบ็ขยะเทเพ่ือกาํจัด และ
มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากคนคัดแยกขยะบนพื้นท่ีกาํจัดขยะแล้วใน
บางส่วน สําหรับขยะเก่า ได้มีการเกบ็ตัวอย่างจากพืน้ท่ีทิง้ขยะท่ีเป็นโซน
ขยะเก่า อายมุากกว่า 2 ปี ดังรูปท่ี 1 [2] 
 

 
รูปท่ี 1 พืน้ท่ีกาํจัดขยะเทศบาลนครขอนแก่น ขยะใหม่ และขยะเก่า 

 
2.1.2 เกบ็ข้อมูลการเปล่ียนแปลงของการองค์ประกอบทางกายภาพ
ของขยะสดท่ีมีการเกบ็กัก 21 วัน โดยเกบ็ตัวอย่างขยะใหม่ ณ สถานท่ี
กาํจัดขยะ เทศบาลนครขอนแก่นนาํมาคัดแยกและบันทึกข้อมูล ตาม
ขัน้ตอน แนวทางการวิเคราะห์องค์ประกอบของขยะมลูฝอย สามารถทาํได้
โดยวิธีการ แบ่งมูลฝอยเป็น 4 ส่วน(Quartering Method) (Ministry of 
Public Health and welfare , 2000) ขยะใหม่เกบ็จากสถานท่ีฝังกลบขยะ

หลงัจากท่ีรถเกบ็ขยะเทเพ่ือกาํจัด และมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากคนคัด
แยกขยะบนพืน้ท่ีกาํจัดขยะแล้วในบางส่วน นาํขยะดังกล่าวมากักเกบ็ไว้ใน
ถังขยะ เป็นเวลา 21 วัน  และดาํเนินการคัดแยกเพ่ือสังเกตสัดส่วนร้อยละ
ขององค์ประกอบขยะดังกล่าวเพ่ือสังเกตการเปล่ียนแปลงเป็นรายวนั 
2.2  ทดสอบและวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความร้อน    
(Heating Value) กับระยะเวลาท่ีกักเกบ็ขยะ(Detention Time) ของขยะใหม่
ท่ีแปรสภาพ ค่าความร้อน(Heating Value) สามารถหาได้โดยเคร่ืองบอมบ์
แคลอรีมิเตอร์(Bomb Calorimeter)  หลักการของ “Calorimetry” ซ่ึงเป็น
หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการวัดค่าพลังงานความร้อน q ท่ีถูก
ปลดปล่อยหรือดูดซับโดยกระบวนการเปล่ียนแปลงทางเคมีหรือฟิสิกส์ ถ้า
หากกระบวนการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเกิดขึน้ในสภาวะท่ีปริมาตรคงท่ี 
(Constant-volume conditions) ค่าความร้อนท่ีวดัได้คือ qv ซ่ึงค่านีจ้ะเท่ากับ
การเปล่ียนแปลงพลังงานภายใน U  ด้วย และในบอมบ์แคลอรีมิเตอร์ 
ปริมาตรจะถูกจาํกัดได้มีค่าคงท่ีตลอดการเกิดปฏิกิริยาเคมี  บอมบ์แคลอรี
มิเตอร์ ทาํงานได้โดยการเผาสารประกอบไฮโดรคาร์บอนกับออกซิเจนท่ีมี
ความดันสูงภายในภาชนะแสตนเลสท่ีมีปริมาตรคงท่ี ภาชนะแสตนเลสจะ
ถูกล้อมรอบไว้ด้วยนํ้า และความร้อนท่ีเกิดขึน้จะถูกดูดซับไว้ด้วยนํ้าท่ี
ล้อมรอบอยู่  การวัดอุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลงของนํา้จะทาํให้คาํนวณหา qv  
หรือ U ได้ ในบอมส์แคลอรีมิเตอร์น้ัน ค่าความร้อนท่ีวัดได้จากการเผา
ไหม้ตัวอย่าง (Sample) ก็คือ ค่าการเปล่ียนแปลงพลังงานภายในจาก
สถานะเร่ิมต้น(Initial state) ถึงสถานะสุดท้าย(Final state)[3] 
โดยสมการ 
 

U = Usample*msample + Uburned fuel*mburned fuse = -CvT 
 
โดยท่ีข้อมลูสาํหรับการคาํนวณได้แก่ 
 U   = การเปล่ียนแปลงพลงังานภายใน (Cal/g) 
 T  = การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิท่ีเพ่ิมขึน้ (C) 
 m  = มวลเชือ้เพลิง (g) 
 Cv   = สัมประสิทธ์ิแห่งความแปรผนั  
  
    การเตรียมตัวอย่างในการทดสอบในห้องปฏิบัติการทางพลังงานโดย
เคร่ืองบอมบ์แคลอรีมิเตอร์(Bomb Calorimeter)เป็นการทดสอบตัวอย่าง 
ณ ขณะเกบ็ตัวอย่าง(As receive basis) ซ่ึงตัวอย่างท่ีนาํเข้าทดสอบมีขนาด
เลก็มากและนํา้หนักรวมไม่เกิน 1 กิโลกรัม ท้ังนีเ้ป็นตัวแทนตามสัดส่วน
โดยนํา้หนักของตัวอย่างท่ีได้เกบ็และแยกองค์ประกอบทางกายภาพ  ผลท่ี
ได้จะเป็นค่าท่ีได้จากการคาํนวณแบบอัตโนมัติโดยเคร่ืองบอมบ์แคลอรี
มิเตอร์(Bomb Calorimeter)  
2.2.1 เกบ็ข้อมลูการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ในรูปแบบค่า 
พลังงานความร้อน ของขยะสด และขยะเก่า โดยเคร่ืองบอมบ์แคลอรี
มิเตอร์(Bomb Calorimeter)  
2.2.2 เกบ็ข้อมลูการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ในรูปแบบค่า 
พลังงานความร้อนของขยะสดท่ีมีการเกบ็กัก 21  สัปดาห์โดยเคร่ือง
บอมบ์แคลอรีมิเตอร์(Bomb Calorimeter) โดยเกบ็ตัวอย่าง ณ สถานท่ี
กาํจัดขยะ เทศบาลนครขอนแก่น 

ขยะเก่า อายุมากกว่า 2 ปี 

ขยะใหม่ 
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2.3 วิเคราะห์และประเมินศักยภาพของการแปรรูปขยะชุมชุนเป็นเชือ้ 
เพลิงขยะ  ระหว่าง ขยะเก่าและขยะใหม่  กับ ขยะเก่าและขยะใหม่ท่ีแปร
สภาพ เพ่ือเป็นพลงังานทดแทน(พลงังานไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงขยะ) ภายใต้ 3 
ตัวแปร คือระยะเวลาการกักเก็บขยะชุมชน ค่าความชื้น และอุณหภูมิ
พืน้ผิว 
  
3. ผลการทดลอง 
 

3.1  ผลการทดลองการหาความแตกต่างขององค์ประกอบทางกายภาพขยะ
เก่า(Aged waste)และขยะใหม่(Fresh waste)  
3.1.1 ผลการทดลองจากการจากการเกบ็ข้อมูลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางกายภาพของ ขยะสดและขยะเก่าโดยเกบ็ตัวอย่าง ณ สถานฝังกลบขยะ
เทศบาลนครขอนแก่นนาํมาคัดแยกและบันทึกข้อมูล พบว่ามีความ
แตกต่างกันโดยชัดเจนทางกายภาพ(Physical) เม่ือมีการการคัดแยกถึง
องค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบในส่วนของขยะเศษอาหาร(Food waste)
แตกต่างกันโดยมีนัยสําคัญคือสัดส่วนขยะเศษอาหารของขยะเก่าจะน้อย
กว่าขยะสดประมาณ 50% ซ่ึงแสดงในอัตราส่วนองค์ประกอบท่ี
เปล่ียนแปลงไป ดังรูปท่ี 2  และรูปท่ี  3 
 
 

 
 
 รูปท่ี 2 องค์ประกอบขยะสด(Fresh waste)  
 

 
 
 รูปท่ี 3  องค์ประกอบขยะเก่า(Aged waste) 
 

3.1.2 ผลการทดลองจากการเกบ็ข้อมูลการเปล่ียนแปลงขององค์ประกอบ
ทางกายภาพของขยะสดท่ีมีการเก็บกักประมาณ 3 สัปดาห์ โดยเก็บ
ตัวอย่าง ณ สถานท่ีกาํจัดขยะ เทศบาลนครขอนแก่นนาํมาคัดแยกและ
บันทึกข้อมลูพิจารณาสัดส่วนองค์ประกอบท่ีมีผลกับค่าพลังงานความร้อน
พบว่า สัดส่วนองค์ประกอบขยะสดท่ีมีการกักเกบ็ไว้เป็นเวลาประมาณ 21
วนั ร้อยละองค์ประกอบโดยนํา้หนักท่ีเป็นขยะสดลดลงประมาณ 10-20%  
ร้อยละองค์ประกอบโดยพลาสติกท่ีเป็นขยะสดลดลงประมาณ 0-5%  
ดังรูปท่ี 4  และรูปท่ี 5 

 
รูปท่ี 4 การเปล่ียนแปลงองค์ประกอบจาํพวกเศษอาหารในขยะสด 

 
 รูปท่ี 5  การเปล่ียนแปลงองค์ประกอบจาํพวกพลาสติก 
3.2  ผลการทดสอบและวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความร้อน
(Heating Value) กับระยะเวลาท่ีกักเกบ็ขยะ(Detention Time) ของขยะใหม่
ท่ีแปรสภาพ  
3.2.1 ผลการทดลองการหาค่าความร้อนของขยะเก่า (Aged waste) และ
ขยะใหม่(Fresh waste) มีองค์ประกอบทางเคมีแตกต่างกัน โดยค่าความ
ร้อน(Heating value ) ของขยะเก่าในบ่อฝังกลบอายปุระมาณไม่ตํา่กว่า 2 ปี
พบว่ามากกว่าขยะใหม่ ประมาณ 44%  ดังแสดงในตารางท่ี 1  
 
ตารางที ่1 *ค่าความร้อนของขยะสด(Fresh waste) 
                  และขยะเก่า(Aged waste)  
 

ตัวอย่างที่วิเคราะห์ 
(Sampling) 

ค่าความร้อน ( กโิลจลู/กโิลกรัม) 
Heating Value( kj/kg ) 

 

ขยะสด(Fresh waste) 
ขยะเก่า*(Aged waste) 

4,900 
8,686 

 

หมายเหตุ  
*ขยะเก่าอายมุากกว่า 2 ปี 
การทดสอบค่าความร้อนเป็นแบบ ณ ขณะเกบ็ตัวอย่าง 
 (As Receive basis)  
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3.2.2 ผลการทดลองและเกบ็ข้อมูลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ใน
รูปแบบค่าพลงังานความร้อน ของขยะสดท่ีเปล่ียนแปลงขององค์ประกอบ
ทางกายภาพของขยะสดท่ีมีการเก็บกักประมาณ 3 สัปดาห์ โดยเก็บ
ตัวอย่าง ณ สถานท่ีกาํจัดขยะ เทศบาลนครขอนแก่น เม่ือได้ดาํเนินการ
วิเคราะห์ค่าพลังงานความร้อนของขยะสดเป็นรายวัน ท่ีเกิดขึน้จากการ
เปล่ียนแปลงตามระยะเวลาการเกบ็กักประมาณ 2 สัปดาห์ พบว่าค่าความ
ร้อนมีแนวโน้มสูงขึน้เม่ือระยะเวลาผ่านไป 7 วนั ดังแสดงในรูปท่ี 6 
 

 
 
รูปท่ี 6  การเปล่ียนแปลงค่าความร้อนของขยะสดใน 21 วนั 
 
4. สรุปและวจิารณ์ผลการทดลอง 
 
      การประเมินศักยภาพการใช้ขยะชุมชนจากเทศบาลนครขอนแก่นเพ่ือ
เป็นพลังงานทดแทน  โดยการวิเคราะห์จากการเปล่ียนแปลงของ
องค์ประกอบทางกายภาพ และองค์ประกอบทางเคมีโดยค่าความร้อนของ
ขยะสด และขยะเก่า จากผลการทดลอง พบว่า 
4.1 องค์ประกอบทางกายภาพของขยะเก่าและขยะใหม่ มีความแตกต่าง 
กัน อย่างเห็นได้ชัดคือองค์ประกอบของเศษอาหาร โดยขยะเก่าจะมีเศษ
อาหารหรือขยะอินทรีย์ในปริมาณท่ีน้อยกว่าขยะสดประมาณร้อยละ 50 
แสดงว่าเม่ือระยะเวลาการกักเกบ็ขยะนานขึน้พบว่ามีผลต่อการย่อยสลาย
ของขยะเศษอาหารส่งผลให้สัดส่วนของขยะอินทรีย์น้อยลงตามระยะเวลา 
จากการศึกษากักเกบ็ 7-14 วนั สัดส่วนขยะอินทรีย์ลดลง 10-20% 
4.2 องค์ประกอบทางเคมีของขยะเก่าและขยะใหม่ มีความแตกต่างกัน  
อย่างเห็นได้ชัดคือค่าความร้อน โดยขยะเก่าทีมีอาย ุ2 ปีขึน้ไปจะมีค่าความ
ร้อนมากกว่าขยะสดประมาณ 2 เท่า แสดงว่าเม่ือระยะเวลาการกักเกบ็ขยะ
นานขึ้นพบว่ามีผลต่อค่าความร้อน  จากการเก็บขยะเ พ่ือดูความ
เปล่ียนแปลงของค่าความร้อน จากการศึกษากักเกบ็ 21 วัน ค่าความร้อน
ของขยะมีแนวโน้มสูงขึน้ในช่วงเวลาการกักเกบ็ 9 วนั 

จะเห็นได้ว่าขยะอินทรีย์ หรือ ขยะจาํพวกผักหรือเศษอาหาร มีการ
เปล่ียนแปลงองค์ประกอบท่ีชัดเจนเน่ืองจากมีการย่อยสลาย แต่ขยะ
พลาสติกมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย เม่ือเวลาผ่านไปการเปล่ียนสภาพโดย
การย่อยสลายของสารอินทรีย์ในขยะมีผลทําให้ค่าพลังงานความร้อน
(Heating Value) เปล่ียนไปในทิศทางท่ีเพ่ิมขึน้ เม่ือมีการเปล่ียนแปลง
สัดส่วนขององค์ประกอบขยะจะส่งผลให้ค่าความร้อนของขยะโดยรวม
เปล่ียนแปลงไปเม่ือองค์ประกอบน้ันมีสัดส่วนแตกต่างกัน 

ดังน้ันการเพ่ิมศักยภาพในการใช้ขยะชุมชนจากเทศบาลนคร
ขอนแก่นเพ่ือเป็นพลงังานทดแทนให้ได้ค่าพลังงานความร้อนเพ่ิมขึน้ ต้อง
มีการกักเก็บขยะสดและเปล่ียนสภาพให้เป็นขยะเก่าในระยะเวลาท่ีส้ัน
ท่ีสุดคือ 9 วนั  
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E-mail:  benz178tii@hotmail.com 
 

Abstract 
This paper presents a concept for upgrading a high temperature 

heat by 2 techniques of an evacuated-tube heat pipe solar water heating 
system (ETWHS) and a flat-plate solar collector combining with an 
absorption heat transformer (AHT) and a vapor compression heat pump 
(VCHP), the whole unit is called Solar-Compression/Absorption Heat 
Transformer (Solar-CAHT). The solar radiations and the weather 
conditions of Chiang Mai, Thailand are taken as the input data. In the 
case of the ETWHS, the suitable number of collector is 40 units for 
generating hot water temperature over 90 °C. For the Solar-CAHT, the 

suitable number of flat-plate solar collector is 25 units combining with 
R-236fa VCHP for producing heat to the AHT unit. The modified Solar-
CAHT uses the number of solar collector lower than the normal Solar-
AHT about 2 times and higher COP around 80%. For the economic 
results, it could be seen that the investment cost of the Solar-CAHT is 
less than the ETWHS about 100,000 Baht at the heating capacity 10 kW.  

Keywords: Absorption heat transformer, Solar collector, Vapor 
compression heat pump, Solar water heating system 

1. Introduction 
Absorption heat transformer (AHT) is one type of absorption heat 

pump for upgrading low temperature heat to a higher temperature level. 
In a normal AHT, low temperature heat is supplied at the generator and 
evaporator and a high temperature heat is delivered at the absorber, 
while the condenser rejects heat to the surrounding. Theoretical and 
experimental studies of the AHT have been evaluated by various 
literatures. Florides et al. [1]  presented an absorption solar cooling 
system for CYPRUS which used 3 types of solar collectors for 
comparison by TRNSTS simulation program, flat plate solar collectors, 
compound parabolic collectors (CPC) and evacuated tube heat pipe solar 
collectors. It could be seen that CPC had appropriate for supplied hot 
water to solar absorption cooling and house load during the whole year. 
Chaichana et al. [2]  also studied the simulated results of solar water 
heating systems in a small slaughterhouse of Chiang Mai, Thailand, 
using a flat-plate solar collector water heating and a solar-boosted heat 

pump system. It could be seen found that two techniques have similarly 
results to generate hot water, but the solar-boosted heat pump has shorter 
a payback period at the same storage tank. Rivera et al. [3] presented a 
single-stage AHT and the advanced AHT operating with the water-LiBr 
and water-CarrolTM mixtures to increase the useful heat of solar ponds. 
The results showed that the single-stage AHT and the double AHT 
increased solar pond’s temperature until 5 0 °C at COP about 0 .4 8  and 
100  °C at COP about 0.33 , respectively. Xuehu et al. [4], reported the 
experimental results of the industrial-scale water-LiBr AHT in China 
which was used to recover waste heat from organic vapor at 98 °C in a 
synthetic rubber plant. The recovered heat was used to heat hot water 
from 95-110 °C. The AHT system operated with a heat rate of 5,000 kW 
with a mean COP of 0 .4 7 . The payback was approximately 2 y. Sotsil 
Silva Sotelo et al. [5] presented a water-CarrolTM AHT cycle which was 
a higher solubility than water-LiBr solution. It could be found that the 
COP was higher and less crystallization risk which compared with the 
water-LiBr solution. 

In this study a techniques to improve the thermal performance of a 
single-stage H2O-LiBr AHT by combining the VCHP and flat-plate solar 
collectors for supplying heat to the AHT system has been considered. 
For the VCHP, the heat rejected at the AHT condenser is recovered and 
supplied back to the AHT evaporator at higher temperature and an 
appropriate working fluid has been chosen. The whole unit is compared 
with the normal solar water heating system by using evacuated tube heat 
pipe solar collector which is the objective of this study. 

2. Research Methodology 
Figure 1  shows a schematic diagram of a normal solar water heating 

system. Solar energy is absorbed at evacuated-tube heat pipe solar 
collectors to upgrade heat around 80-120 °C, which is kept in the water 
storage tank.  

The second solar water heating system is flat-plate solar collector 
water heater combined with an absorption heat transformer (AHT) and 
the whole unit is called Solar-Absorption Heat Transformer (Solar-AHT) 
as shown in Figure 2. When the VCHP is used to recover the low 
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temperature heat at the AHT condenser which is upgraded and supplied 
heat to the AHT evaporator at a higher temperature level as shown in 
Figure 3. The modified is called Solar-Compression/Absorption Heat 
Transformer (Solar-AHT) and the coefficient of performance (COP) of 
the modified units could be increased and the number of collector units 
could be decreased around 2 times compared with the normal Solar-
AHT.     

Evacuated tube 
solar collector

Hot water tank1

Pump1 1s
2s

3s

Heater

Water

Type fluid

Solar

4s

5s

Hot water inlet

Hot water outlet

 
Figure 1 Schematic diagram of a solar water heating system by 

evacuated tube heat pipe solar collector. 
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Fig. 2 Schematic diagram of a solar absorption heat transformer.  
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Figure 3 Schematic diagram of a CAHT coupling with flat-plate solar collector. 

3. Simulation Model 
The basic equations for the behavior of each component in the AHT 

cycle are as follows:  
 Generator 

10105511G hmhmhmQ   ,  (1) 

5110 mmm   ,   (2)                  

551010 XmXm   , )0X( 1  .    (3)     
From equation (14) and (15), 
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32 hh  ,    (10) 

65 hh  .    (11) 

 Evaporator  
)hh(mQ 34refE   .   (12)  

 Absorber   

887744A hmhmhmQ   ,      (13)    

748 mmm   ,   (14)                  

7788 XmXm   .   (15)          

 Heat exchanger  
)TT(Cpm)TT(CpmQ 67669888HX   ,              (16.1)          

)TT()mCp(Q 68minHXHX  ,                  (16.2)                

   98 mm   ,    (17)         

76 mm   .    (18)  

 Expansion valve   

109 hh   (Throttling process).  (19)  

 Coefficient of performance (COP) 

SPPGE

A
AHT WWQQ

Q
COP


 .  (20)  

For the VCHP, the basic equations for the behavior of each component 
in the VCHP cycle as presented in Figure 3 are as follows: 
 Evaporatorr   

)hh(mQ r4r1rEr   ,   (21) 

r4r3r2r1r mmmmm   .      (22) 

 Compressorr  
)hh(mW r1r2rComp   ,  (23) 

r2r1 ss   (Isentropic process) ,  (24) 

r1r2

r1r2
'

Comp hh
hh




 .    (25) 

 Condenserr  
)hh(mQ r3r2rCr   .   (26) 

 Expansion valver  

r4r3 hh   (Throttling process).   (27) 
Then the overall coefficient of performance (COP) of the CAHT 

will be: 

CompSPPG

A
CAHT WWWQ

Q
COP


 .       (28)   

It could be seen that WComp in Eq (20) is less than QE in Eq (28) then 
the COPCAHT will be higher than that of COPAHT. 

R-236fa is selected as the working fluid of the VCHP due to its low 
compression work at a high temperature range and the cycle pressure 
ratio is not high.  

Figure 4 shows the simulation program for evaluating the normal solar 
water heating system.  
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Fig. 4 Flow chart of the simulation program for evaluating the solar 

water heating system. 
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4. Results 
In this section, the performance of evacuated tube heat pipe solar 

collector tests by the Florida Solar Energy Center [8], )(FR   and 

LR UF  are 0.53 and 1.7 W/m2.K, respectively.  
Figure 5 shows the variations of water temperature at various the 

number of evacuated-tube solar collectors between 20-40 units in 
parallels connection. For 11:00 a.m., 40 units of the collectors could 
generate heat continuously at 8 h while the other units have the 
maximum operating time around 5 h. Therefore, the appropriate number 
of evacuated tube heat pipe collectors is 40 units which calls that a set of 
collectors and water tank is Evacuated Tube-Water Heating System 
(ETWHS). Its simulation result is used to compare with the Solar-
CAHT. 
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Figure 5 Effect of the number of collector units on hot water temperature 

in storage tank at 1,500 l and flow rate of useful water 0.5 l/s for used 
auxiliary heater 15 kW. 

Figure 6 shows the variations of water temperature in tank at 1,500 l 
with various the solar radiations in term of time of day of the Solar-
CAHT and the ETWHS. After 11:00 a.m., it could be seen that hot water 
temperature leaving the Solar-CAHT is constant around 96 °C while the 

ETWHS varies with the solar radiations. For the Solar-CAHT, water 
temperature leaving the system is upon the AHT evaporator temperature 
(TE) which is nearly constants due to supplied hot water level from the 
VCHP is kept at constants temperature.  
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Figure 6 Comparison hot water temperature of the Solar-CAHT and the 

ETWHS. 

For Solar-CAHT, could be increased TE which means that the AHT 
absorber temperature (TA) is increased, higher TA will give higher hot 
water temperature leaving the AHT absorber while the ETWHS does not 
increase hot water temperature leaving the system. For the ETWHS, 
increasing the number of collector units will give the higher hot water 
temperature which means that the investment cost of this system increase 
following the number of collector units. 
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Figure 7 Effect of TE on TA of the Solar-CAHT at flat-plate solar 

collector 25 units and auxiliary heater 15 kW. 
Figure 7 shows the variation of TA with TE. It could be seen that TA 

increases significantly with TE. Higher TE will give higher pressure in the 
absorber which results in higher TA value.  

Figure 8 shows the overall COP various with the time of day in the 
normal AHT cycle and the CAHT cycle. It could be seen that the overall 
COP of the CAHT is higher than that of the normal AHT at similarly TE, 
because the heat rejected in the AHT condenser is recovered which the 
energy supplied for the VCHP is not high. The overall COP 
improvement performed by the CAHT compared is around 80% higher 
than that of the normal AHT. 

Figure 8 also show the overall COP of the CAHT cycle could be 
improved by decreasing TE. Lower TE requires less the VCHP 
compression work which results in higher COP of the CAHT cycle. 
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Figure 8 Effect of TE on the overall COP of the normal Solar-AHT and 

the Solar-CAHT at flat-plate solar collector 25 units and auxiliary heater 
15 kW. 

From the previous results, it could be seen that the Solar-CAHT same 
generated hot water temperature as the ETWHS. Moreover, it could 
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supply water temperature is nearly constants and has the overall COP 
higher than that of the normal Solar-AHT. For the economics, the 
investment cost of the Solar-CAHT is less than the ETWHS about 
100,000 Baht at the output heating capacity 10 kWth. 

Table 1 Comparison investment costs of the Solar-CAHT and the 
ETWHS. 

Details Solar-CAHT ETWHS 
Type of collector Flat-plate 

[9] 
Evacuated-tube  

[8,10] 
Cost of collector (Baht/m2) 7,000 10,000  
The number of collector units 
(each unit = 2 m2, units) 

25 40 

Cost of the VCHP (Baht) 150,000  
Cost of the AHT (Baht) 200,000  
Investment cost (Baht) 700,000 800,000 

Note: 32.44 (Baht) = 1 U.S. Dollar  

5. Conclusions 
From this study, the conclusions are as follows: 

1 . The suitable natural working fluid of the VCHP for recovering and 
upgrading heat of the AHT is R-236fa due to its low operating pressure 
and high COP of the VCHP cycle for supplying heat at around 80-90 °C. 

2. The CAHT can produce upgraded heat at a nearly constant 
temperature at the absorber and the overall COP.  
3. The overall COP of the Solar-CAHT cycle can increase around 80 % 
over that of the normal AHT (the overall COP of the AHT around 0.5 ) 
and decrease the number of collector units about 2 times compared with 
the normal Solar-AHT.  
4. The investment cost of the Solar-CAHT is about 700,000 Baht which 
is less than the ETWHS about 100,000 Baht at heating capacity around 
10 kW. The comparison result used the number of flat-plate solar 
collectors and evacuated tube heat pipe solar collectors are 25 units and 
40 units, respectively. 
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บทคดัย่อ 
งานวิจัยนี้จะศึกษาหาปริมาณก าลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุด ท่ีของ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีสามารถเช่ือมต่อกับระบบไฟฟ้าของ
ประเทศไทยได้ ซ่ึงจะท าการทดสอบบนระบบมาตรฐาน 118 บัส ของ 
IEEE   โดยน าข้อมูลวันท่ีมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ
ไทยท่ีเกิดขึน้จริงในปี 2556  ท่ีมีการเปล่ียนแปลงทุกๆ 30 นาทีเพ่ือน ามาศึกษา
พฤติกรรมของความต้องการพลังงานไฟฟ้าของภาระไฟฟ้า  (Thailand Load‘s 
Profile)ในวันน้ัน , ข้อมูลลักษณะการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ทุกๆ 30 นาที จ านวน 10 วัน แปลงเป็นโมเดลทาง
คณิตศาสตร์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ าลองการเช่ือมต่อโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับระบบมาตรฐาน 118 บัส ของ IEEE  ซ่ึงจะ
เช่ือมต่อเฉพาะบัสท่ีมีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าต่ออยู่  (Generator Bus) และ
ค านวณการไหลของก าลังไฟฟ้า (Power Flow Analysis) ในแต่ละบัสด้วย
ระเ บียบวิ ธี นิวตัน – ราฟสัน เ พ่ือ ศึกษา วิ เคราะห์ผลท่ี เ กิดขึ้นกับ
แรงดันไฟฟ้าเม่ือมีการเช่ือมต่อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับระบบ, 
ศึกษา  Divert Power-Flow Index และวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์ก าลังผลิต
สูงสุดของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบ ท่ีมีก าลังผลิตไฟฟ้า
ส ารอง (Reserve Margin) ไม่เกิน 25% ของความต้องการพลังงานไฟฟ้า
สูงสุด   

Abstract 
This paper proposes an approach to determine the maximum 

installed capacity of solar power plants that could be connected to an 
electricity distribution in Thailand. The study used IEEE 118 Bus test by 
considering a day having peak power demand of electricity’s 
consumption in Thailand in 2013 and the various generated profiles of 
solar power in 10 days. Both data are collected in every 30 minutes on 
that day and converted into a mathematic model. A computer 
programming was used to simulate a connection of a solar power plant 
with IEEE 118 Bus system which only connected with Generator Bus. 
The following, the simulation was analyzed the power flow in each Bus 

by the Newton-Raphson method in order to study all effects of voltage 
when solar power plants are connected to the system, to study a Divert 
Power-Flow Index and to examine a percentage of the maximum 
production from the solar power plant which is installed a spinning 
reserve at 25% of the maximum demand. 

Keywords— Solar Power Plant, Power - Flow Analysis, Frequency 
Response Index, IEEE 118 Bus system, Newton - Raphson Method, 
Load’s Profile 

1. บทน า 
ปัจจุบนัความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสูง 

โดยในปี 2556 มีความต้องการพลงังานไฟฟ้าสูงสุดเท่ากบั 26,598 MW      
ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ประมาณ 2% [1] ในขณะท่ีเช้ือเพลิงท่ีถูกน ามาใช้ใน
การผลิตไฟฟ้ามีปริมาณลดลงอย่างมากจนตอ้งมีการน าเขา้เช้ือเพลิงจาก
ประเทศเพ่ือนบา้น ซ่ึงส่งผลต่อความมัน่คงดา้นพลงังานของประเทศ 

 

 

รูปที่ 1. กราฟแสดงแนวโนม้ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย 

จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้รัฐบาลจึงได้ก  าหนดแผนพฒันาก าลงัการผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2573 (PDP 2010) เพ่ือสร้างความ
มัน่คงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศในอนาคตควบคู่ไปกับการดูแล
รักษาส่ิงแวดล้อม โดยก าหนดเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนและพลงังานหมุนเวียนอยา่งน้อยร้อยละ 25 ของพลงังานทั้งหมด 
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ภายใน 10 ปี [2]  ท าให้พลงังานหมุนเวียนและพลงังานทดแทนถูกน ามาใช้
ในการผลิตไฟฟ้ามากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่พลงังานแสงอาทิตยซ่ึ์งจดัเป็น
พลังงานหมุนเวียนท่ีสะอาด มีความย ัง่ยืน และมีศกัยภาพมากพอท่ีจะ
น ามาใชผ้ลิตไฟฟ้า จึงถูกน ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้ามากข้ึนในปัจจุบนั แต่
เน่ืองจากมีปัจจยัหลายอยา่งท่ีส่งผลให้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้าก
พลงังานแสงอาทิตยใ์นช่วงเวลาต่างๆในแต่ละวนัมีค่าไม่สม ่าเสมอ และไม่
คงท่ี เช่นสภาพอากาศ , ฤดูกาล  รวมทั้งภูมิประเทศหรือพ้ืนท่ีในการติดตั้ง
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ เป็นตน้ จึงท าให้ไม่สามารถวางแผนและ
ควบคุมปริมาณการผลิตไฟฟ้าท่ีแน่นอนได ้ซ่ึงจะส่งผลต่อความมัน่คงของ
ระบบไฟฟ้า ดงันั้นในงานวิจยัฉบบัน้ีจะท าการจ าลองหาปริมาณก าลงัการ
ผลิตไฟฟ้าสูงสุดของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์สามารถเช่ือมต่อกบั
ระบบมาตรฐาน 118 บสั ของ IEEE ซ่ึงถูกใช้เป็นระบบทดสอบโดยไม่
ส่งผลต่อความเสถียรภาพและความน่าเช่ือถือของระบบ รวมทั้งยงัสามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการพลงังานประเทศไทยท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลาได้โดยจะท าการจ าลองการเ ช่ือมต่อโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยเ์ขา้กับระบบมาตรฐาน 118 บสั ของ IEEE ด้วยโมเดลทาง
คณิตศาสตร์ และวิเคราะห์การไหลของก าลังไฟฟ้าในแต่ละบัส ด้วย
ระเบียบวิธี นิวตัน – ราฟสัน เพ่ือน าใช้เป็นแนวทางในการศึกษาหา
ปริมาณก าลงัการผลิตไฟฟ้าสูงสุดจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์จะ
สามารถติดตั้งเขา้กบัระบบไฟฟ้าของประเทศไทยไดต่้อไป 

2. อุปกรณ์และวธีิการ   
ในการศึกษาเพ่ือหาปริมาณก าลงัการผลิตติดตั้งสูงสุดท่ีเป็นไปได้

ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ได้ท  าการศึกษาบนระบบไฟฟ้า
มาตรฐาน 118 บสัของ IEEE [5]  โดยใช้  1) ขอ้มูลตอ้งการพลงังานไฟฟ้า
ของวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2556 ซ่ึงเป็นวนัท่ีมีความตอ้งการพลงังานไฟฟ้า
สูงสุดของประเทศไทยในปี 2556 ท่ีมีเปล่ียนแปลงทุก 30 นาที (ดงัเช่นรูป
ท่ี 2) เพื่อน ามาศึกษาพฤติกรรมความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าของภาระไฟฟ้า  
(Thailand Load ‘s Profile) ในแต่ละช่วงเวลา  
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รูปที่ 2. กราฟแสดงพฤติกรรมความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าของภาระไฟฟ้า
ใน 1 วนัของประเทศไทยในปี 2556  

2) ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทุกๆ 30 นาที จ  านวน      
10 วนั ซ่ึงในงานวิจยัน้ีจะใช้ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย ์
(Solar cell) ของบริษทั Siam Fiberglass เพ่ือน ามาศึกษาความเป็นไปได้

ของการผลิตไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาใน 1 วนั (ดังเช่นรูปท่ี 2) โดย
เส้นกราฟแต่ละเส้นจะแสดงถึงปริมาณการผลิตไฟฟ้าไดใ้นช่วงเวลาต่างๆ 
ใน 1 วนั ซ่ึงพบว่าในแต่ละวนัมีปริมาณไม่เท่ากนั โดยช่วงเวลาท่ีสามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าไดม้ากท่ีสุดคือตั้งแต่ 11.00 - 12.00 น. 
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รูปที่ 2. กราฟความเป็นไปไดใ้นการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

จากนั้นน าขอ้มูลทั้ง 2 ชนิดขา้งตน้ แปลงเป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์ และ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจ าลองการเช่ือมต่อโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยเ์ขา้กบัระบบมาตรฐาน 118 บสั ของ IEEE  โดยจะเช่ือมต่อ
เฉพาะบสัท่ีมีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าต่ออยู่ (Generator Bus) ทีละบสัจ านวน
ทั้งส้ิน 53 บสัดงัน้ี บสัท่ี 1, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 31, 
32, 34, 36,40, 42, 46, 49, 54, 55, 56, 59, 61, 62, 65, 66, 70, 72, 73, 74, 
76, 77, 80, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 99, 100, 103, 104, 105, 107, 110, 111, 
112, 113 และ 116  และค านวณการไหลของก าลงัไฟฟ้า ดว้ยระเบียบวิธี
นิวตนั – ราฟสัน [3] – [4] โดยก าหนดให้ก าลงัการผลิตไฟฟ้าส ารองของ
ระบบ (Reserve Margin) ไม่เกิน 25% ของความตอ้งการพลงังานไฟฟ้า
สูงสุด และในการทดสอบหาค่าก าลงัผลิตติดตั้งท่ีเป็นไปไดข้องโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์จะทดสอบจ านวนทั้ งส้ิน 1219 รอบต่อการเพ่ิม
ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์1 คร้ัง  

                                                                                         (1) 

เม่ือ 

                                                                                         (2) 

                                                                                         (3) 

เม่ือ  Vi, Vj    คือ ขนาดของแรงดนัไฟฟ้าท่ีบสัใดๆ  
              Yij  คือ ขนาดของบสัแอตมิตแตนซ์   
                     คือ มุมของแรงดนัไฟฟ้าท่ีบสัใดๆ  
                      คือ มุมของบสัแอตมิตแตนซ์  
จากนั้นจะท าการศึกษาและวิเคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึนกบัแรงดนัไฟฟ้าในแต่ละ
บสัเม่ือมีการเช่ือมต่อโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์ขา้กบัระบบ เพ่ือน าไป
หาค่าเปอร์เซ็นต์ก  าลงัผลิตสูงสุดของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ระบบ รวมทั้งพิจารณาหาบสัท่ีเป็นจุดอ่อน (weakness  bus) ของระบบ
ไฟฟ้าเม่ือมีการเช่ือมต่อโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และ วิเคราะห์หาค่า 
Divert Power-Flow Index (ขั้นตอนการศึกษาดงัเช่นรูปท่ี 3 - 4) 
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รูปที่ 3. รูปแสดงขั้นตอนการหาก าลงัผลิตสูงสุดของ 
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4. การสร้างแบบจ าลองการเช่ือมต่อโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
เขา้กบัระบบไฟฟ้ามาตรฐาน 118 บสัของ IEEE 

3. ผลการทดลองและวจิารณ์ 
3.1 แรงดนัไฟฟ้าของระบบ 

จากการทดสอบพบว่า เ ม่ือท าการเช่ือมต่อโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยเ์ขา้กบับสัท่ีมีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าต่ออยูที่ละบสัจ านวน 53 บสั 
ค่าแรงดนัไฟฟ้าของระบบในแต่ละบสั จะมีค่าใกล้เคียงกนัตลอดทั้งวนั
โดยมีค่าอยูอ่ยา่งระหว่าง 0.893 – 1.05 p.u.  (ดงัเช่นรูปท่ี 4)  โดยช่วงเวลา
ท่ีค่าแรงดนัไฟฟ้าของระบบต ่าสุดคือเวลา 14.00 น. ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีมี
ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทยในปี 2556 และบสัท่ีมี
ค่าแรงดนัไฟฟ้าต ่าท่ีสุดของระบบ (weakness Bus) คือบสัท่ี 76  มีค่า
แรงดนัไฟฟ้า 0.893 pu. รองลงมาคือ บสัท่ี 118 มีค่าแรงดนัไฟฟ้า 0.897 
pu. ส าหรับบสัท่ีมีค่าแรงดนัไฟฟ้ามากท่ีสุด คือบสัท่ี 10, 25, 66 โดยมีค่า
แรงดนัไฟฟ้าเท่ากบั 1.05 p.u. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4. ค่า Voltage (pu.) เม่ือเช่ือมต่อโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
เขา้กบั Generator Bus 

 
รูปที่ 5. ค่า Voltage(pu.) แต่ละบสั ใน 1 วนั 

 

3.2 เสถียรภาพของระบบไฟฟ้า 
 เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าเป็นตวัท่ีบ่งช้ีถึงคุณภาพไฟฟ้าของระบบ

โดยจะข้ึนอยู่กับค่าแรงดัน และความถ่ีในแต่ละบสัของระบบ ซ่ีงตาม
มาตรฐาน IEEE ไดก้  าหนดให้แรงดนัไฟฟ้ามีค่าเท่ากบั  V ± 0.1 p.u.  แต่
การทดสอบพบว่าเม่ือเช่ือมต่อโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์ขา้กบัระบบ
ในบสัท่ี 15, 34, 42, 46, 49, 54, 55, 56, 59, 61, 62, 65, 66, 74, 77, 80, 85, 
87, 89, 90, 91, 92, 99, 100, 103, 104, 110, 111, 112, 116 แรงดนัไฟฟ้า
ต ่าสุดของระบบมีค่า 0.893 p.u.ซ่ึงต  ่ากว่าค่าแรงดันไฟฟ้าท่ีมาตรฐาน
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ก าหนด ดงันั้นเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าจึง
ควรหลีกเล่ียงการเช่ือมต่อโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์ขา้กบับสัท่ีกล่าว
มาขา้งตน้ 

3.3 ค่า Divert Power-Flow Index 
Divert Power-Flow Index เป็นค่าดชันีท่ีบ่งบอกถึงโอกาสท่ีก าลงั

การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์เช่ือมต่อเขา้กบัระบบไม่
เพียงพอกับระดับความต้องการพลงังานไฟฟ้า อนัเน่ืองมาจากความไม่
แน่นอนของปริมาณพลังงานแสงอาทิตยใ์นแต่ละวนั และระดับความ
ตอ้งการพลงังานไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งเฉียบพลนั ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดไฟฟ้า
ดบัในระบบได ้ 

% Divert Power-Flow Index    =    จ  านวนท่ีเกิด OVERLOAD x 100 
    จ  านวนท่ีท าการทดสอบทั้งหมด 

 

จากการทดสอบพบว่าเม่ือเพ่ิมก าลงัการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์ตั้งแต่ 0% – 9.9% ค่า Divert Power-Flow Index จะมี
ค่าเท่ากบั 0 ซ่ึงแสดงถึงระบบไฟฟ้ายงัสามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอต่อ
ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าของระบบนัน่คือ % ความเช่ือมัน่ของระบบมี
ค่าเท่ากบั 100% แต่เม่ือเพ่ิมก าลงัการผลิตไฟฟ้าเป็น 10% จะพบว่า Divert 
Power-Flow Index จะมีค่าเท่ากบั 0.05 นัน่คือ% ความเช่ือมัน่ของระบบจะ
ลดลงเหลือเพียง 95%  

 

4. สรุป 
จากการศึกษาเพ่ือหาปริมาณก าลงัการผลิตไฟฟ้าสูงสุดของโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตยท่ี์สามารถเช่ือมต่อกบัระบบไฟฟ้าของประเทศไทย 
โดยศึกษาบนระบบมาตรฐาน 118 บสั ของ IEEE และก าหนดให้ระบบมี
ก าลงัผลิตไฟฟ้าส ารอง (Reserve Margin) ไม่เกิน 25% ของความตอ้งการ
พลงังานไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทยในปี 2556 พบว่าต  าแหน่งและขนาด
ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีนัยส าคัญต่อค่าแรงดันไฟฟ้า 
เสถียรภาพของระบบไฟฟ้า และค่า Divert Power-Flow Index ของระบบ 
โดยปริมาณก าลงัการผลิตไฟฟ้าสูงสุดของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์
สามารถเช่ือมต่อกบัระบบและไม่ส่งผลกระทบต่อระบบมีค่าไม่เกิน 9.9% 
ของความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทยในปี 2556  โดย
ตอ้งหลีกเล่ียงการติดตั้งโรงไฟฟ้าท่ีบสั 15, 34, 42, 46, 49, 54, 55, 56, 59, 
61, 62, 65, 66, 74, 77, 80, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 99, 100, 103, 104, 110, 
111, 112, 116 มิเช่นนั้นจะท าให้ค่าแรงดนัไฟฟ้าของระบบต ่ากว่าค่า
มาตรฐานท่ี IEEE ได้ก  าหนดไว ้ทั้งน้ีหากเพ่ิมก าลงัการผลิตไฟฟ้าเป็น 
10% จะท าให้ความเช่ือมัน่ของระบบลดลงเหลือ 95% แต่ค่าดงักล่าวยงัคง
เป็นค่าท่ีสามารถยอมรับไดอ้ยู ่ โดยผลท่ีไดจ้ากงานวิจยัฉบบัน้ีสามารถใช้
เป็นแนวทางในการศึกษาหาปริมาณก าลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุดจาก
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศไทยสามารถรองรับไดต่้อไป 

5. กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.วรรัตน์ ปัตรประกร อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั 
และ อาจารยด์ร.พรระพีพฒัน์  ภาสบุตร อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ท่ีให้ 
ขอ้เสนอแนะ ค  าปรึกษา แนวคิดและแนวทางในการท าวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงท า
ให้ผลงานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

ขอขอบคุณพ่ีโชคชัย แสนสีละนักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชา
วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  ค ณะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่ีคอยช่วยเหลือให้ค  าปรึกษาในการท าวิจยัคร้ัง
น้ี 

สุดท้ายน้ี ขอขอบคุณ ครอบครัวและเพ่ือนๆ พ่ีๆน้องๆ  ท่ีคอยให้
ก าลงัใจ ในการศึกษาวิจยัน้ีจนส าเร็จได ้
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนีน้าํเสนอการหาปริมาณกาํลงัผลิตสูงสุดโรงไฟฟ้าพลังงาน
ลมท่ีเช่ือมต่อกับระบบไฟฟ้ามาตรฐาน IEEE 118 บัส จ่ายกระแสไฟฟ้า
ให้กับความต้องการพลังงานประเทศไทย  โดยใช้ข้อมูลความต้องการ
พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยเปล่ียนแปลงทุก 30 นาที   ใน 1 วัน,ข้อมูล
ปริมาณการผลิตพลังงานจากกังหันลมสทิงพระ จ.สงขลา ขนาด 1.5 MW 
ใน 1 วัน โดยจะทาํการจาํลองการติดต้ังโรงไฟฟ้าพลังงานลม ท่ีบัสท่ีมี
เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าต่ออยู่  ข้อมูลต่างๆ  จะถูกแปลงเป็นสมการทาง
คณิตศาสตร์ แล้วใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์คํานวณการไหลของ
กาํลังไฟฟ้า ด้วยระเบียบวิธีนิวตัน – ราฟสัน เป็นการแก้สมการไม่เชิงเส้น 
ด้วยกระบวนการทาํซํ้า  เพ่ือทาํการศึกษาวิเคราะห์การทาํงานของเคร่ือง
กาํเนิดไฟฟ้า โดยดูจากแรงดันไฟฟ้าท่ีบัสของระบบ,ศึกษาเสถียรภาพ
ระบบไฟฟ้า,ศึกษา Divert Power - Flow Index (ดัชนีการไหลกาํลังไฟฟ้า) 
และเปอร์เซนต์ของกาํลังผลิตสูงสุดของโรงไฟฟ้าพลังงานลมในระบบ ท่ี
กาํลงัผลิตโรงไฟฟ้าสาํรองของประเทศไทยไม่เกิน 25% ของความต้องการ
พลงังานไฟฟ้าสูงสุด   
Abstract 

This paper presents the determination of the maximum 
capacity of the wind power plant is connected with standard IEEE 118 
bus power system supplying electricity to the country's energy needs. 
Using Thailand’s Energy Consumption changes every 30 minutes in one 
day, the production of energy 1.5 MW from Satingpra wind turbines in 
one day. We will simulate the installation of wind power plants with a 
Generator bus. The information is converted into a mathematical 
equation. Then use a computer program to calculate the flow of 
electrical power by Newton – Raphson Method to solve nonlinear 
equations (Power-flow analysis). To study the operation of the generator 
by the system bus voltage , power system stability , Education Divert 
Power-Flow Index (index, frequency response) and the percentage of the 
maximum capacity of wind power in the system. The capacity of the 
country's power reserve up to 25 % of peak energy demand.  

Keywords—Wind  power plant, Power-flow analysis, Newton Raphson 
Method, IEEE 118 Bus system. 

1. บทนํา 
จากแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% ใน 10 

ปี ของกระทรวงพลังงาน [1] ได้กําหนดเป้าหมายให้มีสัดส่วนการใช้
พลงังานทดแทน เพิ่มข้ึนจาก 7,413 ktoe ในปี 2555 เป็น 25,000 ktoe ในปี 
2564 หรือคิดเป็น 25% ของการใชพ้ลงังานรวมทั้งหมด เพื่อใหเ้พียงพอกบั
ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าท่ีเพิ่มมากข้ึนของประเทศไทย และส่งเสริม
พลังงานทดแทนให้กลายเป็นพลังงานท่ีมี ส่วนสร้างความมั่นคง           
ดา้นพลงังานของประเทศ โดยเฉพาะพลงังานลม ท่ีเป็นพลงังานสะอาด 
(Green Energy) และเป็นพลงังานทดแทน (Renewable Energy) ท่ีมีความ
ย ัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งปัจจุบนัพื้นท่ีในประเทศไทยไดด้าํเนินศึกษา
และทดลองการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลมตามความเหมาะสมและ
ความสามารถความเร็วลมของแต่ละพื้นท่ีอย่างกวา้งขวาง แต่ความไม่
แน่นอนของแหล่งพลงังานลม ท่ีมีความผนัผวนทุกนาที ทาํใหไ้ม่สามารถ
วางแผนและควบคุมกาํลงัผลิตไฟฟ้าไดเ้พียงพอและต่อเน่ืองตลอดเวลา 
ส่งผลต่อความมัน่คงของระบบไฟฟ้าของประเทศไทยได้ งานวิจยัน้ีจึง
นาํเสนอการหาปริมาณท่ีเหมาะสมของกาํลงัผลิตสูงสุดท่ีเป็นไปไดข้อง
โรงไฟฟ้าพลงังานลมท่ีมีการเช่ือมต่อกบัระบบไฟฟ้ามาตรฐาน IEEE 118 
บสั[2]  เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัความตอ้งการพลงังานประเทศไทย ซ่ึงมี
การเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา นาํมาวิเคราะห์การไหลของกาํลงัไฟฟ้า, 
แรงดนั ในแต่ละสายส่ง โดยใช ้Power flow Analysis[3] ดว้ยระเบียบวิธี  
นิวตัน  – ราฟสัน  เพื่ อ เ ป็นแนวทางในการศึกษาความเ ป็นไปได้
ความสามารถในการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลงังานลมเขา้กบัระบบไฟฟ้าของ
ประเทศไทยต่อไป 

 
2. อุปกรณ์และวธีิการ   

ในการศึกษาเพื่อหากาํลงัผลิตติดตั้งสูงสุดท่ีเป็นไปไดข้องโรงไฟฟ้า
พลงังานลม[4]  จะทาํการศึกษาจาํลองการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลงังานลมบน
ระบบไฟฟ้ามาตรฐาน IEEE 118 บสั[5]  โดยใช้ขอ้มูลความตอ้งการ
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พลงังานไฟฟ้าของประเทศไทยเปล่ียนแปลงทุก 30 นาที โดยใช้ขอ้มูล
ความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุดของเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2556  นาที 
จากความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าสูงสุดของ ประเทศไทย ในปี 2556 
เกิดข้ึน เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 มีค่าเท่ากบั 26,598.14   
เมกะวตัต ์ ดงัรูปท่ี 1 จะสามารถวิเคราะห์ไดว้า่ ในปัจจุบนัความตอ้งการ
พลงังานไฟฟ้าในรอบวนั จะไม่สมํ่าเสมอ โดยความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุด
จะเกิด 3 ช่วงเวลาคือ เวลา 10.00 – 11.00 น. เวลา 14.00 –15.00 น. และ
เวลา 19.00 –20.00 น. และความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าในช่วงฤดูหนาวจะ
มีปริมาณตํ่า และจะค่อยๆ สูงข้ึน เม่ือเขา้สู่ฤดูฝนและสูงท่ีสุดในฤดูร้อน 
เป็นแบบน้ีซํ้ าๆกนัทุกปี โดยแนวโนม้ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าโดยรวม
ของทั้งปีจะเพิ่มสูงข้ึนทุกปี  (ดงัเช่นรูปท่ี 1)  

 
รูปที ่1. กราฟแสดงความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย 

ขอ้มูลปริมาณการผลิตพลงังานจากกงัหนัลมสทิงพระ จ.สงขลา ขนาด 
1.5 MW เป็นเวลา 90 วนั (ม.ค.56 – มี.ค.56) เลือกตวัอยา่งขอ้มูล 15 
รูปแบบ (ดงัเช่นรูปท่ี 2) ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากกงัหนัลมจะข้ึนอยูก่บั
ความเร็วของลม ความยาวของใบพดั และสถานท่ีติดตั้งกงัหนัลม โดยท่ี
ความเร็วลมในประเทศไทยโดยเฉล่ียจดัอยูใ่นระดบัปานกลาง-ตํ่า คือ ตํ่า
กวา่ 4 เมตร/วินาที[5] ความไม่สมํ่าเสมอของความเร็วลม ท่ีแปรผนัตาม
ธรรมชาติ ทาํให้ไม่สามารถวางแผนและควบคุมกาํลงัผลิตไฟฟ้าได้
เพียงพอ และต่อเน่ืองกบัความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดทั้งวนั จึงตอ้งมีตวักกัเก็บพลงังานและใชแ้หล่งพลงังานอ่ืนท่ีเช่ือถือ
ไดเ้ป็นแหล่งสาํรอง หรือกาํลงัผลิตโรงไฟฟ้าสาํรอง (Reserve Margin) 

 

 

 

 
 
 

รูปที ่2. กราฟแสดงเปอร์เซนตก์าํลงัไฟฟ้าท่ีผลิตจากโรงไฟฟ้าพลงังานลม 

 โดยจะทาํการจาํลองการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลงังานลม ท่ีบสัท่ีมีเคร่ือง
กาํเนิดไฟฟ้าต่ออยู่ (Generator Bus) จาํนวน 53 บสัทีละบสั โดยขอ้มูล
ต่างๆ จะถูกแปรรูปเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ แล้วใช้โปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์คาํนวณการไหลของกาํลงัไฟฟ้า ดว้ยดว้ยระเบียบวิธีนิวตนั – 
ราฟสัน เพื่อศึกษาผลท่ีเกิดเน่ืองจาก 1. การทาํงานของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 
โดยดูจากแรงดนัไฟฟ้าท่ีบสัของระบบ 2. ศึกษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้า    
3.ศึกษา Divert Power-Flow Index(ดชันีการไหลกาํลงัไฟฟ้า) ,เปอร์เซนต์
ของกําลังผลิตสูงสุดของโรงไฟฟ้าพลังงานลมในระบบ ท่ีกําลังผลิต
โรงไฟฟ้าสาํรอง (Reserve Margin) ของประเทศไทยไม่เกิน 25% ของ
ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าสูงสุด  (ขั้นตอนการศึกษาดงัเช่นรูปท่ี 3) 

 

 
 

รูปที ่3. รูปแสดงขั้นตอนการศึกษาค่าท่ีเหมาะสมกาํลงัผลิตสูงสุดของ
โรงไฟฟ้าพลงังานลม 

 

 

(Reserve Margin) 

Admittance  Matrix  

พิจารณาค่า Voltage แต่ละบสั  
มีค่าไม่นอ้ยกวา่ 0.9 pu. 
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3. ผลการทดลองและวจิารณ์ 
3.1 แรงดนัไฟฟ้าของระบบ 

จากผลการทดลองพบว่า เม่ือทาํการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลงังานลมท่ี
บสัท่ีมีเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า ต่ออยู่ทีละบสั พบว่าค่าแรงดนัไฟฟ้าของแต่
ละบัสในแต่ละช่วงเวลา จะมีค่าใกล้เคียงกันตลอดทั้ งวนัข้ึนอยู่กับ
ปริมาณความตอ้งการพลงังานไฟฟ้า  (ดงัเช่นรูปท่ี 4) โดยช่วงเวลา 
14.00 น. ซ่ึงเป็นเวลาท่ีมีความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุดในประเทศไทย ใน
แต่ละวัน  จะมีบัส ท่ีมีแรงดันไฟฟ้าอ่อนแอท่ีสุดคือบัสท่ี  76 ค่า
แรงดนัไฟฟ้าเท่ากบั 0.893 pu. รองลงมาคือ บสัท่ี 118 มีค่าแรงดนัไฟฟ้า 
เท่ากบั  0.897 pu.โดยท่ีแรงดนัไฟฟ้าในแต่ละบสัต่างๆ จะมีค่าอยูใ่นช่วง 
0.893 – 1.05 pu. (ดงัเช่นรูปท่ี 5)   และบสัท่ี 76 จะมีค่าแรงดนัไฟฟ้า
ตํ่าสุด นอ้ยกวา่  0.90 pu. ก็ต่อเม่ือติดตั้งโรงไฟฟ้าท่ีบสั 34, 55, 56, 80, 
85, 87, 89, 90, 91, 92 และ 116 เท่านั้น  

 

 
รูปที ่4. ค่า Voltage(pu.) แต่ละบสั ใน 1 วนั 

จากรูปท่ี 4 เม่ือทาํการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลงังานลม เขา้กบัระบบ
ไฟฟ้ามาตรฐาน IEEE 118 บสั ท่ีบสัท่ี 34 ซ่ึงเป็น Generator Bus กราฟแต่
ละเส้นแสดงค่า Voltage(pu.) แต่ละบสั ทุก 30 นาทีใน 1 วนัจะเห็นไดว้่า 
ค่า Voltage(pu.) มีลกัษณะรูปแบบกราฟใกลเ้คียงกนั ในทุกๆช่วงเวลา 
 

 
 

รูปที ่5. ค่า Voltage (pu.)เวลา 14.00 น. ติดตั้งโรงไฟฟ้า 6.19% ท่ี Bus 34 
 

3.2 เสถียรภาพระบบไฟฟ้า 
  เสถียรภาพระบบไฟฟ้า จะข้ึนอยูก่บัแรงดนัไฟฟ้า และความถ่ี
ในแต่ละบัสของระบบ จากการทดสอบแรงดันไฟฟ้าท่ีมีค่าตํ่าสุดของ
ระบบ  เม่ือติดตั้ งโรงไฟฟ้าพลงังานลม ค่าแรงดันไฟฟ้าท่ีบัส 76 มีค่า
เท่ากบั 0.903 pu. ซ่ึงมีค่าอยูใ่นมาตรฐาน IEEE  (V ±0.1 pu.) ท่ีสามารถทาํ
ใหร้ะบบทาํงานอยูไ่ด ้ดงันั้นการเช่ือมต่อโรงไฟฟ้าพลงังานลมเขา้กบับสัท่ี
มีเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าต่ออยู่ (Generator Bus) จะไม่ส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพระบบไฟฟ้ามาตรฐาน IEEE 118 Bus ก็ต่อเม่ือหลีกเล่ียงการ
เช่ือมต่อโรงไฟฟ้าพลงังานลมเขา้กบัระบบไฟฟ้า ใน Generator Bus ท่ี 34, 
55, 56, 80, 85, 87, 89, 90, 91, 92 และ 116 ไม่เช่นนั้นจะทาํให ้               
ค่าแรงดันไฟฟ้าท่ีบัส 76 มีค่าลดลงเหลือเท่ากับ 0.893 pu. ซ่ึงค่า
แรงดนัไฟฟ้าน้ีตํ่ากวา่มาตรฐาน IEEE อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของ
ระบบได ้ 
 

3.3 Divert Power-Flow Index (ดชันีการไหลกาํลงัไฟฟ้า) 
ดัชนีการไหลกาํลังไฟฟ้า จะแสดงถึงโอกาสท่ีการเช่ือมต่อ

โรงไฟฟ้าพลงังานลม ไม่สามารถผลิตกาํลงัไฟฟ้าได้เพียงพอกบัความ
ตอ้งการ เน่ืองจากความไม่แน่นอนของพลงังานลม และความต้องการ
พลงังานท่ีเพิ่มข้ึนอย่างเฉียบพลนั โดยท่ีเม่ือทาํการทดลองเพ่ิมกาํลงัผลิต
ของโรงไฟฟ้าพลงังานลม ตั้งแต่ 0% – 6%  ค่าดชันีตอบสนองความถ่ี จะมี
ค่าเท่ากบั 0 แสดงถึงระบบไฟฟ้ามาตรฐาน IEEE 118 บสัสามารถรองรับ
และจ่ายกระแสไฟฟ้าไดเ้พียงพอกบัความตอ้งการไฟฟ้าของประเทศไทย
ได ้และเม่ือเพิ่มกาํลงัผลิตเป็น 7%, 8% , 9% และ 10% ค่าดชันีการไหล
กาํลงัไฟฟ้าจะมีค่าเป็น  0.0416, 0.0625, 0.1042 และ 0.1042 ตามลาํดบั 
(ดงัเช่นตารางท่ี 1)  ค่าดชันีการไหลกาํลงัไฟฟ้าน้ี สามารถนาํไปพิจารณา
โอกาสเกิดไฟตก ไฟดบัของระบบส่งจ่ายไฟฟ้าได้ โดยประเทศไทยจะ
ยอมรับ ค่าไฟตก,ไฟดบัของระบบไดไ้ม่เกิน 10% เท่านั้นดงันั้นจากการ
ทดลองน้ี สามารถเพิ่มกาํลงัผลิตโรงไฟฟ้าพลงังานลมไดเ้ป็น 8% เท่านั้น 
จึงจะอยูใ่นค่าไฟตก,ไฟดบัท่ียอมรับได ้ทั้งน้ีอาจส่งผลต่อเสถียรภาพของ
ระบบไฟฟ้า โดยรวมได ้จะตอ้งทาํการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป 

จากการวิจยัสามารถหากาํลงัผลิตสูงสุดของโรงไฟฟ้าพลงังาน
ลม เช่ือมต่อกบัระบบไฟฟ้ามาตรฐาน IEEE 118 บสั ท่ีกาํลงัผลิตโรงไฟฟ้า
สาํรอง (Reserve Margin) ของประเทศไทยสามารถมีไดไ้ม่เกิน 25% ของ
ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าสูงสุด  มีค่าเท่ากบั 6.19% ของการตอ้งการ
ไฟฟ้าสูงสุด และถา้ทดลองการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลงังานลม ในระบบไฟฟ้า
มาตรฐาน IEEE 118 บสั ใหมี้ปริมาณเท่ากบั 10% ของการตอ้งการไฟฟ้า
สูงสุด พบว่าประเทศไทยจะตอ้งมีกาํลงัผลิตโรงไฟฟ้าสาํรอง (Reserve 
Margin) ไม่นอ้ยกวา่ 38% ของความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าสูงสุด จึงจะทาํ
ใหไ้ม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ามาตรฐาน IEEE 118 บสั 
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ตารางที ่1. ค่าดชันีตอบสนองความถ่ี ณ กาํลงัผลิตโรงไฟฟ้าพลงังานลม 

 

4. สรุป 
ผลจากการศึกษาและวเิคราะห์เสถียรภาพของระบบไฟฟ้า สามารถหา

กาํลงัผลิตสูงสุดของโรงไฟฟ้าพลงังานลมในระบบ ท่ีกาํลงัผลิตโรงไฟฟ้า
สาํรอง (Reserve Margin) ของประเทศไทยสามารถมีไดไ้ม่เกิน 25% ของ
ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าสูงสุด เท่ากบั 6.19% ของการใชไ้ฟฟ้าสูงสุด 
ในการเช่ือมต่อกับระบบไฟฟ้ามาตรฐาน IEEE 118 บัส เพื่อจ่าย
กระแสไฟฟ้าให้กบัความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย โดยมี
แรงดนัไฟฟ้าตํ่าสุดของระบบ เท่ากบั 0.903 pu. ทาํใหไ้ม่ส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพ ระบบไฟฟ้ามาตรฐาน IEEE 118 บสั โดยจะตอ้งมีการศึกษา
พิจารณาถึงตาํแหน่งท่ีจะติดตั้งเช่ือมต่อโรงไฟฟ้าพลงังานลมเขา้กบัระบบ
ไฟฟ้าดว้ย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกบัค่าแรงดนัไฟฟ้าท่ีบสัอ่อนแอท่ีสุด 
จนส่งผลกระทบกบัเสถียรภาพการส่งจ่ายไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าได ้ และ
งานวิจยัน้ียงัสามารถเป็นแนวทางในการศึกษาการกาํหนดปริมาณกาํลงั
ผลิตสูงสุดของโรงไฟฟ้าพลงังานลม หรือโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนอ่ืนๆ 
สําหรับการเช่ือมต่อกับระบบไฟฟ้ากาํลังของประเทศไทยท่ีสามารถ
รองรับไดใ้นแต่ละพื้นท่ี และภาพรวมของประเทศไทยต่อไปไดอี้กดว้ย  

5. กติติกรรมประกาศ 
ผลงานวิจยัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี จากความช่วยเหลือ อยา่ง

ดียิ่งของ ผศ.ดร.วรรัตน์ ปัตรประกร อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ และ 
อาจารยด์ร.พรระพฒัน์  ภาสบุตร อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมท่ีไดใ้ห้คาํแนะนาํ 
และขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะต่างๆ มาโดยตลอด ขอกราบขอบพระคุณมา 
ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 ขอขอบคุณรุ่นพี่นกัศึกษาปริญญาเอก พี่โชคชยั แสนสีละ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่ีแนะนาํให้ความรู้ เทคนิค 
และแนวทางในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี 
 สุดทา้ยน้ี ขอขอบคุณ และขอบใจ ครอบครัวและเพื่อนๆ พี่ๆ
น้องๆ  ทุกท่านท่ีคอยให้กาํลังใจ และเป็นท่ีปรึกษาด้านต่างๆ ทาํให้มี
กาํลงัใจท่ีจะศึกษาวจิยัโครงการน้ีจนสาํเร็จได ้
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บทคดัยอ 
 บทความนี้เปนการศึกษาความสัมพันธของกระแส-แรงดันไฟฟาและ
กําลังไฟฟาของแผงโซลาเซลลขณะถูกบังเงาในลักษณะบังแบบเต็มเซลล 
คร่ึงเซลล และเศษหนึ่งสวนสี่เซลล ของเซลลชนิดซิลิคอนผลกึผสม เพ่ือหา
ความสัมพันธของพารามิเตอรภายในของแผงเซลลแสงอาทิตยกับกระแส-
แรงดันไฟฟาและกําลังไฟฟา ในกรณีที่คาความตานทานภายใน (Zpv) ของ

แตละเซลลใกลเคียงกัน กับคาความตานทานภายใน (Zpv) ของแตละเซลล

ที่ไมเทากัน จาการศึกษาพบวาความตานทานภายในของเซลลที่นํามาตอ
กันเปนแผงเซลลแสงอาทิตยมีผลกระทบโดยตรง  หากคาความตานทาน
ภายในของเซลล (Zpv) ที่ถูกนํามาตอมีคาไมใกลเคียงกันแลวคาของ

กระแส-แรงดันไฟฟาและกําลังไฟฟายอมไมเทากัน เมื่อเกิดการบังเงาของ
แผงโซลาเซลล จะมีผลกระทบอยางมากในกรณีที่บังเงาในลักษณะเต็ม
เซลล 

Abstract 
This paper proposes is a study of the relationship of the current – 

voltage and power of photovoltaic panel are shading. Shading in style 

the full cell, the half cell, and one fourth cell of cell type multi 

crystalline silicon. To find the relationship of internal parameter with 

the current – voltage and power output of panel. In case of internal 

impedance of each cell are equal with internal impedance of each cell 

are unequal. The experiment showed that the internal impedance of 

cell the connected in panel have a direct impact. If the internal 

impedance of cells connected in panel there is no similar value. As a 

result the current-voltage and power output would unequal when 

shading of panel and have very impact in case of shading in the full 

cell.  

Keywords: photovoltaic panel, shading, internal impedance 

1. บทนํา 

 ปจจุบันประเทศไทยไดกําหนดเปาหมายของแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ป (พ.ศ. 2555 - 2564) 
(AEDP 2012-2021) โดยใหใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให
ได 25% ของการใชพลังงานขั้นสุดทายของประเทศภายในป 2564  ซ่ึง
พลังงานที่ไดจากเซลลแสงอาทติยก็เปนชนิดหนึ่งที่ไดรับการสนับสนุนจาก
นโยบายนี้โดยกําหนดใหในป พ.ศ. 2556  ใหการไฟฟาสวนภูมิภาครับซ้ือ
ไฟฟาจาก  โครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยชุมชน และโครงการ
ผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) 
รวมกําลังผลิตติดตั้ง 1,000 MWp แบงเปน (1) ผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยชุมชน 800 MWp  (2) บานอยูอาศัย ปริมาณกําลังผลิตติดตั้ง 

100 MWp (3) อาคารธุรกิจและโรงงาน ปริมาณกําลังผลิตติดตั้ง 100 
MWp [1] ดังนั้นจําเปนตองศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบของการผลิต
กําลังไฟฟาของเซลลแสงอาทิตย   โดยในบทความนี้เปนการศึกษา
ผลกระทบกรณีที่แผงโซลาเซลลขณะถูกบังเงาในลักษณะบังแบบเต็มเซลล 
คร่ึงเซลล และเศษหนึ่งสวนสี่เซลล ของเซลลชนิดซิลิคอนผลึกผสม เพ่ือหา
ความสัมพันธของพารามิเตอรภายในของแผงเซลลแสงอาทิตยกับกระแส-
แรงดันไฟฟาและกําลังไฟฟา  

2. ทฤษฎแีละหลักการทีเ่กีย่วของ 
2.1 วงจรสมมลูยทางไฟฟาของโซลาเซลล  
 โมดูล (Module) หรือแผงโซลาเซลลจะผลิตกระแสไฟฟาเมื่อไดรับ
แสงที่มีระดับความเขมแสงเหมาะสมตอชวงการทํางานของเซลล
แสงอาทิตยนั้น โดยทั่วไปแสดงในรูปของความสัมพันธระหวางคากระแส
และแรงดันไฟฟาของเซลลแสงอาทิตย โดยเร่ิมตนที่วงจรสมมูลของเซลล
แสงอาทิตยดังแสดงในรูปที่ 1 เปนการตอขนานระหวางแหลงพลังงาน
จากแสงกับไดโอด และขนานกับความตานทานขนาน และตออนุกรมกับ
ความตานทานอนุกรม  

 
รูปที ่1 วงจรสมมูลยทางไฟฟาของเซลล 

ภายใตเงื่อนไขทีต่อโหลดใดๆ กระแสโฟตอนของแตละเซลลสามารถ
เขียนไดดังสมการที ่1 [2] 

   
ph d sh LI I I I        (1) 

 เมื่อนําวงจรสมมูลยทางไฟฟาของแตละเซลลมาตออนุกรมรวมกัน
เปนโมดูล สามารถเขียนเปนวงจรสมมูลยทางไฟฟาไดดังรูปที่ 2 

 
รูปที ่2 วงจรสมมูลยทางไฟฟาของโมดูล 
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และสามารถเขียนกระแสโฟตอนรวมของโมดูล ไดดงัสมการที่ 2 

      , ,1 ,2 ,...ph T ph ph ph nI I I I                     (2) 

เมื่อ  n คือ จํานวนเซลล  ถานํามาเขียนอยูในเทอมของความตานทาน

ภายในรวม  ,pv TZ จะไดดังสมการที่ 3-5  

, ,1 ,2 ,...pv T pv pv pv nZ Z Z Z      (3) 

โดยที ่       
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  (5) 

2.2 ผลกระทบการบังเงาของแผงโซลาเซลล 
 เมื่อโมดูลโดนบังเงาจากตนไม หรือสิ่งกีดขวางตางๆ ที่ทําใหเกิดเงา
ขึ้นบนสวนตางๆ ของโมดูล ความสูญเสียแบบนี้ขึ้นอยูกับชนิดของเซลล 
พ้ืนที่เซลล หรือโมดูลที่ถูกบังแสง ลักษณะวงจรไฟฟาของการตออนุกรม-
ขนาน และคาพารามิเตอรภายในของแตละเซลล เมื่อเกิดการบังเงาจะทํา
ใหกําลังไฟฟาลดลง เนื่องจากกําลังไฟฟาทั้งหมดที่ผลิตไดจะจายใหกับ
เซลลที่ถูกบังเงา [3] 
 กรณีเกิดการบังเงาแผงโซลาเซลลขึ้น ถาความตานทานภายในแตละ
เซลลไมเทากัน คือ ,1 ,2 ,...pv pv pv nZ Z Z    แลว จะสงผลใหคาความ

ตานทานภายในรวมขณะถูกบังเงา (Zshad,T)สามารถเกิดขึ้นได 2 กรณี คือ 

กรณีที่ 1 
, ,shad T pv TZ Z ซ่ึงหมายความวามีการสูญเสียกําลังไฟฟา

มากกวา 50 % ของกําลังไฟฟาแผงเซลลสูงสุด  

 
กรณีที่ 2 

, ,shad T pv TZ Z ซ่ึงหมายความวามีการสูญเสียกําลังไฟฟา

นอยกวา 50 % ของกําลังไฟฟาแผงเซลลสูงสุด 
 

3. วิธกีารทดลอง 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวัดคาตางๆ ที่เก่ียวของในการทดลองคร้ังนี้ ดัง
ตารางที่ 1  

ตารางที ่1 รายละเอียดเคร่ืองมือวดัและเก็บขอมูล 
 

3.1 กรณทีีค่วามตานทานภายในของแตละเซลลมคีาไมเทากนั 
 ทําการทดสอบเพ่ือวัดคากระแส-แรงดันไฟฟาและกําลังไฟฟาใน
ลักษณะการบังเต็มเซลล คร่ึงเซลล และเศษหนึ่งสวนสี่เซลลในพ้ืนที่ที่
เฉลี่ยเทากันดังรูปที่ 3 ใน 36 เซลลของแผงชนิดผลึกผสมยี่หอ Solarex 
ขนาด10 Wp Voc 21.00 Volt Isc 0.65 Amp โดยแสงธรรมชาติที่ความ
เข็มแสงไมนอยกวา 800 W/m2และใชเค ร่ืองวัด Solar Module 

Analyzer รุน PROVA 210 วัดคาของกระแส-แรงดันไฟฟาและ
กําลังไฟฟาของแผงโซลาเซลล 

 

รูปที ่3 ลักษณะบังเงาแผงยี่หอ Solarex (A) แบบเต็มเซลล 
                 (B) คร่ึงเซลล (C) เศษหนึ่งสวนสี่เซลล 
 
3.2 กรณทีีค่วามตานทานภายในของแตละเซลลมคีาใกลเคยีงกนั 
 ทําการทดสอบเพ่ือวัดคากระแส-แรงดันไฟฟาและกําลังไฟฟาใน
ลักษณะการบังเต็มเซลล คร่ึงเซลล และเศษหนึ่งสวนสี่เซลลในพ้ืนที่ที่
เฉลี่ยเทากันดังรูปที่ 4 ใน 72 เซลลของแผงเชิงพาณิชยชนิดผลึกผสม 
ยี่หอ Suntech ขนาด 280 Wp Voc 44.8 Volt Isc 8.33 Ampโดยแสง
ธรรมชาติที่ความเข็มแสงไมนอยกวา 800 W/m2และใชเคร่ืองวัด Solar 
Module Analyzer รุน PROVA 210 วัดคาของกระแส-แรงดันไฟฟาและ
กําลังไฟฟาของแผงโซลาเซลล 
 

 
รูปที ่4 ลักษณะบังเงาแผงยี่หอ Suntech (A) แบบเต็มเซลล  

   (B) คร่ึงเซลล (C) เศษหนึ่งสวนสี่เซลล 

4. ผลการทดลอง 
4.1 กรณทีีค่วามตานทานภายในของแตละเซลลมคีาไมเทากนั 

ผลการทดสอบในการบังเงาลักษณะเต็มเซลล ใน 36 เซลล เซลลที่ถูก
บังมีพฤติกรรมคลายกับการ Reverse bias ของเซลล ซ่ึงมีลักษณะเสมือน
เปนโหลดที่ตออนุกรมกับแผงเซลล ทําใหคากระแส-แรงดันไฟฟาและ
กําลังไฟฟาของแผงโซลาเซลลลดลงอยางมากถึง 50-80 % ของ
กําลังไฟฟาแผงเซลลสูงสุด ดังกราฟแสดงในรูปที่ 5 และ 6 ตามลําดับ 

โดยคาที่วัดไดไมเทากันเพราะขึ้นอยูกับคาความตานทานภายใน (Zpv) ของ

แตละเซลล  

 

 
 

รูปที ่5 คากระแส-แรงดันที่บังเงาลักษณะเต็มเซลล 
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เคร่ืองมือวัดและเก็บขอมูล คุณสมบัติทางเทคนิค 
1. เคร่ืองมือวัดความเขมรังสี

แสงอาทิตย 
บริษัท Kipp&Zonen  รุน CMP 3 
Serial No.  091219   มีคา 

Sensitivity 8.99  V/W/m2 
2. Solar Module Analyzer 
รุน PROVA 210 

วัดคากระแสและแรงดันของแผงโซ
ลาเซลล 

3. มัลติมิเตอร ยี่หอ FLUKE 289 Serial 
No.11110165   

A B C 

A B C 
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รูปที ่6 คากําลังไฟฟาที่บังเงาลักษณะเต็มเซลล 

 ผลการทดสอบในการบังเงาแบบคร่ึงเซลล และเศษหนึ่งสวนสี่เซลล 
ใน36 เซลล ยังใหคากระแส-แรงดันไฟฟาและกําลังไฟฟาของแผงโซลา
เซลลที่สูงกวาในลักษณะการบังแบบเต็มเซลล เพราะเซลลทุกเซลลยัง
ทํางาน มีแตเซลลที่ถูกบังบางสวนที่มีคาความตานทานภายในที่สูงขึ้น 

(Zpv) ทําใหคากระแส-แรงดันไฟฟาและกําลังไฟฟาของแผงโซลาเซลล

ลดลงใกลเคียงกัน ในกรณีบังเงาแบบคร่ึงเซลลลดลงสูงสุดอยูที่ 36% และ
การบังเงาเศษหนึ่งสวนสี่เซลล ลดลงสูงสุดอยูที่ 16% ของกําลังไฟฟาแผง
เซลลสูงสดุ ดังกราฟแสดงในรูปที่ 7, 8, 9 และ 10 ตามลําดับ 

 

 

รูปที ่7 คากระแส-แรงดันที่บังเงาลักษณะคร่ึงเซลล 

 

รูปที ่8 คากําลังไฟฟาที่บังเงาลักษณะคร่ึงเซลล 

 

รูปที ่9 คากระแส-แรงดันที่บังเงาลักษณะเศษหนึ่งสวนสี่เซลล 

 

 

รูปที ่10 คากําลังไฟฟาที่บังเงาลักษณะเศษหนึ่งสวนสี่เซลล 
 

4.2 กรณทีีค่วามตานทานภายในของแตละเซลลมคีาใกลเคยีงกนั 
ผลการทดสอบในการบังเงาลักษณะเต็มเซลล ใน 72 เซลล ของแผง      

โซลาเซลลเชิงพาณิชย ใหคากระแส-แรงดันไฟฟาและกําลังไฟฟาของแผง
โซลาเซลลใกลเคียงกัน โดยมีคาลดลงสูงสุดอยูที่ 36% ของกําลังไฟฟา
แผงเซลลสูงสดุ ดังกราฟแสดงในรูปที่ 11 และ 12 เพราะเซลลทุกเซลลที่

นํามาตอมีคาความตานทานภายในของเซลล (Zpv) ใกลเคียงกัน 
 

 

รูปที ่11 คากระแส-แรงดันที่บังเงาลักษณะเต็มเซลล  

 

รูปที ่12 คากําลังไฟฟาที่บังเงาลักษณะเต็มเซลล 

ผลการทดสอบในการบังเงาแบบคร่ึงเซลล และเศษหนึ่งสวนสี่เซลล 
ทําใหคากระแส-แรงดันไฟฟาและกําลังไฟฟาของแผงโซลาเซลลลดลง
ใกลเคียงกัน ในกรณีบังเงาแบบคร่ึงเซลลลดลงสูงสุดอยูที่ 38% ของ
กําลังไฟฟาแผงเซลลสูงสดุ และแบบเศษหนึ่งสวนสี่เซลล ลดลงสูงสุดอยูที่ 
23% ของกําลังไฟฟาแผงเซลลสูงสุด ดังกราฟแสดงในรูปที่ 13, 14, 15 
และ 16 ตามลําดบั 
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รูปที ่13 คากระแส-แรงดันที่บังเงาลักษณะคร่ึงเซลล  

 

รูปที ่14 คากําลงัไฟฟาที่บังเงาลักษณะคร่ึงเซลล 
 

 

รูปที ่15 คากระแส-แรงดันที่บังเงาลักษณะเศษหนึ่งสวนสี่เซลล 

 

รูปที ่16 คากําลังไฟฟาที่บังเงาลักษณะเศษหนึ่งสวนสี่เซลล  

5. สรปุผลการทดสอบ 
 จากการทดสอบพบวาการเลือกแผงเซลลที่มีความตานทานภายใน
ของแตละเซลลที่ไมเทากัน เมื่อถูกบังเงาบางเซลลสงผลใหคาความ

ตานทานภายใน (Zpv) สามารถเกิดขึ้นไดทั้ง 2 กรณี คือ 
, ,shad T pv TZ Z  

ซ่ึงหมายความวามีการสูญเสียกําลังไฟฟามากกวา 50 % ของกําลังไฟฟา
แผงเซลลสูงสุด และ

, ,shad T pv TZ Z ซ่ึงหมายความวามีการสูญเสีย

กําลังไฟฟานอยกวา 50 % ของกําลังไฟฟาแผงเซลลสูงสุด แตถาเลือกแผง

เซลลความตานทานภายในของแตละเซลลที่มีคาใกลเคียงกัน เมื่อถูกบัง
เงาบางเซลลสงผลใหคาความตานทานภายใน (Zpv) เกิดขึ้นเพียงกรณี
เดียวคือ 

, ,shad T pv TZ Z ซ่ึงหมายความวามีการสูญเสียกําลังไฟฟานอย

กวา 50 % ของกําลังไฟฟาแผงเซลลสูงสุด  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาความ
ตานทานภายในของเซลลที่นํามาตอกันเปนแผงเซลลแสงอาทิตยมี
ผลกระทบโดยตรง  หากคาความตานทานภายในของเซลลที่ถูกนํามาตอมี
คาไมใกลเคียงกันแลวคาของกระแส-แรงดันไฟฟาและกําลังไฟฟายอมไม
เทากัน เมื่อเกิดการบังเงาของแผงโซลาเซลล จะมีผลกระทบอยางมากใน
กรณีที่บังในลักษณะเต็มเซลล สงผลใหเกิดความรอนบกพรองเปนจุด 
(Hot spot) และเกิดความเสียหายของแผงไดงายขึ้น จึงเปนเหตุผลใหตอง
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมดังกลาวของการถูกบังเงาในลักษณะเต็มเซลลของ
ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย   
 ดังนั้นในการเลือกใชแผงโซลาเซลลจะตองพิจารณาใชแผงเชิงพาณิชย
ที่ ได รับรองมาตรฐาน เพ่ือใหสามารถผลิตพลั งงานไฟฟา ได เต็ม
ประสิทธิภาพ และคุมคาตอการลงทุน และเมื่อนําแผงไปติดตั้งจริงตาม
โครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยชุมชน หรือโครงการผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) จะตอง
พิจารณาลักษณะการติดตั้งโดยใหหลีกเลี่ยงการเกิดการบังเงาของระบบ
ผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
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บทคัดย่อ 
โครงการนี้มี วัตถุประสงค์ เ พ่ือสร้างเค ร่ืองปรับอากาศระบบ

สารละลายโพรพิ ลีนไกลคอล  และ เ พ่ือหาค่าประสิทธิภาพของ
เคร่ืองปรับอากาศ โดยเคร่ืองปรับอากาศระบบสารละลายโพรพิลีนไกล
คอล ประกอบด้วยระบบท าความเยน็แลระบบปรับอากาศ  

การท างานของเคร่ืองปรับอากาศระบบสารละลายโพรพิลีน ไกล
คอล เม่ือจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ระบบท าความเยน็ท างานจะท าให้สารละลาย
โพรพิลีน ไกลคอล มีอุณหภูมิลดลงต า่กว่า 0 องศา จนถึงอุณหภูมิท่ีตั้งไว้
ระบบท าความเยน็จะหยดุท างาน เม่ือท าการกดสวิตช์ของรีโมทคอนโทรล
เพ่ือให้ระบบปรับอากาศท างาน ป๊ัมน า้จะป๊ัมสารละลายโพรพิลีน ไกลคอล
ท่ีมีอุณหภูมิต า่กว่า 0 องศา ให้ไหลผ่านคอยล์เยน็ พัดลมของคอยล์เยน็จะ
ท าหน้าท่ีเป่าลมผ่านคอยล์เยน็ท าให้ลมท่ีผ่านออกมากลายเป็นลมเยน็ท่ี
สามารถปรับอากาศของห้องได้ ผลการทดสอบเคร่ืองปรับอากาศระบบ
สารละลายโพรพิลีนไกลคอล พบว่า เคร่ืองปรับอากาศระบบสารละลาย
โพรพิลีน ไกลคอล ท างานภายในเวลา 1 ช่ัวโมง จะส้ินเปลืองพลังงาน
ไฟฟ้าไปท้ังส้ินจ านวน 0.60 กิโลวัตต์ ช่ัวโมง และผลการวิเคราะห์ค่า
อัตราส่วนประสิทธิภาพของเคร่ืองปรับอากาศระบบสารละลายโพรพิลีน 
ไกลคอล มีขนาดเท่ากับ 1.024 ตันความเยน็ หรือคิดเป็น 12,288 บีทียูต่อ
ช่ัวโมง และมีค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพของเคร่ืองปรับอากาศ (EER) 
เท่ากับ 25.59 

Abstract 
This project aims to create an air conditioning system by solution of 

propylene glycol. And evaluate of Energy Efficiency Ratio (EER). This 
air conditioning system consist a refrigeration system and air 
conditioning systems. 

The operation of the air conditioning system is a solution of 
propylene glycol will have temperature drops below 0 degrees up by a 
refrigeration system, when we press the remote control to switch the air 
conditioner running. Pump to pump the slurry propylene Glycol to flow 
through the evaporator. Evaporator fan blowing air through the 
evaporator will act allowing the air to pass out of the air becomes cool 
to room. The results showed that the air conditioning system, a solution 
of propylene glycol works within a one hour consumes electricity to a 
total of 0.60 kWh and analyzing of EER of the air conditioning system, 
is 25.59. 

Keywords: propylene Glycol, air conditioner  

1. บทน า 
ในฤดูร้อนหรือในวนัท่ีมีอากาศร้อนเคร่ืองปรับอากาศ เป็นส่ิงจ าเป็น

อย่างมากในการอ านวยความสะดวกของการด ารงชีวิตประจ าวนัของ
ประชาชนในเขตเมืองเพื่อปรับอากาศภายในห้องให้มีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม
กับร่างกายของผู ้อยู่อาศยัภายในห้องซ่ึงโดยปกติประมาณ 25 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิดงักล่าวจะท าให้ผูอ้ยูอ่าศยัภายในห้องดงักล่าวรู้สึกเยน็
สบาย เหมาะแก่การพกัผ่อนหรือการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
การปรับอุณหภูมิของห้องให้เท่ากบั 25 องศาเซลเซียสดงักล่าวจะท าให้
เคร่ืองปรับอากาศใช้พลงังานไฟฟ้าไดอ้ยา่งประหยดัอีกดว้ยทั้งน้ีเพราะว่า
เคร่ืองปรับอากาศ หมายถึง เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีใช้ส าหรับปรับอุณหภูมิของ
อากาศในเคหสถาน เพ่ือให้มนุษย์ ได้อาศัยอยู่ในท่ีท่ีไม่ร้อนหรือไม่เย็น
จนเกินไป หรือใช้รักษาภาวะอากาศให้คงท่ีเพ่ือจุดประสงคอ่ื์น เคหสถานใน
เขตศูนย์สูตรหรือเขตร้อนช้ืนมักมีการติดตั้ งเคร่ืองปรับอากาศเพ่ือลด
อุณหภูมิให้เยน็ลง (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2553: ออนไลน์) 

ใ น ก า รท า ง า น เ พ่ื อ ป รั บ อุณห ภู มิ อ า ก า ศ ข อ งห้ อ ง โ ด ย ใ ช้
เคร่ืองปรับอากาศในปัจจุบนัโดยส่วนใหญ่จะนิยมใช้สารท าความเยน็ชนิด 
R 22 หรือชนิด R 134A ซ่ึงในการใช้สารท าความเยน็ดงักล่าวของ
เคร่ืองปรับอากาศจะท าให้เคร่ืองปรับอากาศใช้พลงังานไฟฟ้าส้ินเปลือง
เป็นจ านวนมากเพราะวา่เคร่ืองปรับอากาศเหล่านั้นท างานโดยระบบอดัไอ
และยงัท าให้เกิดสภาวะโลกร้อนอีกดว้ย 

จากความรู้เบ้ืองตน้ของวิชาเคมีพบว่าเม่ือโพรพิลีน ไกลคอล มาผสม
กบัน ้าจะกลายเป็นสารละลายโพรพิลีน ไกลคอล  ซ่ึงสารละลายโพรพิลีน 
ไกลคอล น้ีมีสมบติัประการส าคญั คือ จะมีจุดเยือกแข็งต  ่าลงฉะนั้นเม่ือน า
สารละลายโพรพิลีน ไกลคอล ไปแช่ในช่องแช่แข็งของตู้เยน็จะท าให้
สารละลายโพรพิลีน ไกลคอล ไม่แขง็ตวักลายเป็นน ้าแขง็ขณะท่ีมีอุณหภูมิ
เท่ากบั 0 องศาเซลเซียส จากสมบติัท่ีดีขอ้น้ีจึงน่าท่ีจะเหมาะแก่การน ามา
ท าสารท าความเยน็ของเคร่ืองปรับอากาศไดเ้ป็นอยา่งดี  

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงสร้างเคร่ืองปรับอากาศระบบสารละลายโพรพิลีน ไกล
คอล  โดยใช้สารละลายโพรพิลีน ไกลคอล  เป็นสารท าความเย็นของ
เคร่ืองปรับอากาศ เพ่ือท่ีจะท าให้การใช้พลงังานไฟฟ้าส้ินเปลืองไปของ
เคร่ืองปรับอากาศมีปริมาณลดลง ซ่ึงนอกจากจะช่วยให้ประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้าของครัวเรือนแลว้ยงัช่วยลดการใช้พลงังานไฟฟ้าของประเทศไดอี้ก
ดว้ยและทั้งยงัช่วยลดภาวะโลกร้อนไดท้างหน่ึง 
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2. วธีิการทดสอบหาอตัราส่วนประสิทธิภาพของ
เคร่ืองปรับอากาศ (EER: Energy Efficiency Ratio)  

อัตราส่วนประสิทธิภาพของเค ร่ืองปรับอากาศ คือ ค่าท่ีใช้ว ัด 
ประสิทธิภาพในการใช้พลงังานของเคร่ืองปรับอากาศว่าดีหรือไม่อยา่งไร 
มีหน่วยเป็น BTU/W ดูจากหน่วยของค่า EER น้ีแลว้ก็คงเขา้ใจไดโ้ดยง่าย
วา่ค่า EER นั้นก็คืออตัราส่วนของความเยน็ท่ีเคร่ืองปรับอากาศสามารถท า
ได้จริง (Output) กบัก าลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองปรับอากาศนั้นตอ้งใช้ในการท า
ความเย็นนั้น (Input) เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีค่า EER ยิ่งสูงก็แสดงว่า
เคร่ืองปรับอากาศเคร่ืองนั้นยิ่งมีประสิทธิภาพในการใช้พลงังานท่ีดี นัน่ก็
คือเป็นเคร่ืองปรับอากาศท่ีช่วยคุณประหยดัพลังงานไฟฟ้าหรือค่าไฟ
ไดม้าก 

2.1 เคร่ืองมอืวดัและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการตรวจวดัและวิเคราะห์
สมรรถนะของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 

เคร่ืองมือวดัและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจวดัและวิเคราะห์สมรรถนะ
ของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (ประพนัธ์   ธนาปิยะกุล, 2547; 121) 
ไดแ้ก่ 

2.1.1 เคร่ืองวัดความเร็วลม (Anemometer) 
2.1.2 เคร่ืองวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ (Hygrometer) 
2.1.3 เคร่ืองวัดก าลังไฟฟ้า (Power Meter) 
2.1.4 ตลับเมตร 
2.1.5 แผนภูมิไซโครเมตริก (Psychometric Chart) 

2.2 การเตรียมการตรวจวดัและวเิคราะห์สมรรถนะของ
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 

ขั้นตอนในการเตรียมการก่อนการวดัและวิเคราะห์สมรรถนะของ
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (ประพนัธ์   ธนาปิยะกุล, 2547; 121) ไดแ้ก่ 

2.2.1 ปรับตั้งระดับความแรงของพัดลมท่ีต าแหน่งสูงสุด (High Speed) 
2.2.2 ปรับตั้งอุณหภูมิท่ีเทอร์โมสตัสไว้ท่ีต  าแหน่ง 24-25oC 
2.2.3 ตรวจสอบไม่ให้มีการกีดขวางทางลมทางด้านช่องลมกลับ (Return 

Air Grill) 

2.3 ขั้นตอนการวดัและวิเคราะห์สมรรถนะของเคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วน 

ขั้นตอนในการวดัและวิเคราะห์สมรรถนะของเคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน (ประพนัธ์   ธนาปิยะกุล, 2547; 121) ไดแ้ก่ 

2.3.1 วัดขนาดความกว้างและความยาวของช่องลมกลับด้วยตลับเมตร 
เพ่ือใช้ค านวณหาขนาดพืน้ท่ีหน้าตัด (A) 

2.3.2 วัดอุณหภูมิ (oC) และความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) ของอากาศทางด้าน
ลมกลับโดยใช้เคร่ืองวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ 

2.3.3 วัดอุณหภูมิ (oC) และความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) ของอากาศทางด้าน
ลมจ่ายโดยใช้เคร่ืองวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ 

2.3.4 วัดความเร็วลมท่ีผ่านเข้าทางด้านช่องลมกลับ (m/s) โดยใช้
เคร่ืองวัดความเร็วลมและวัดหลาย ๆ จุดบนหน้าตัดช่องลมกลับ (อย่างน้อย 3 

จุด) เพ่ือค านวณเป็นความเร็วลมเฉล่ีย เหตุผลในการเลือกวัดค่าความเร็วลม
กลับแทนท่ีจะเป็นด้านลมจ่ายเพราะว่า  

2.3.4.1 ด้านลมกลับมีขนาดพืน้ท่ีหน้าตัดท่ีใหญ่กว่าด้านลมจ่าย ท า
ให้การไหลของลมมีลักษณะแบบราบเรียบ (Laminar Flow) และความเร็วของ
ลมท่ีวัดได้จะมีค่าท่ีแน่นอนและไม่เปล่ียนแปลงมากนักเม่ือเทียบกับด้านลม
จ่ายท่ีเป็นแบบการไหลป่ันป่วน (Turbulent Flow) 

2.3.4.2 ทิศทางของลมกลับมีทิศทางท่ีแน่นนอน คือ ตั้งฉากกับ
พืน้ท่ีหน้าตัดซ่ึงต่างจากด้านลมจ่ายท่ีทิศทางไม่แน่นอนขึน้อยู่กับว่าผู้ใช้งาน
จะปรับในทิศทางใดท าให้ค่าท่ีวัดได้มีความผิดพลาดได้ค่อนข้างมาก 

2.3.4.3 วัดก าลังไฟฟ้ารวมท่ีใช้ของเคร่ืองปรับอากาศในช่วงท่ี
คอมเพรสเซอร์ท างาน (ส่วนของคอมเพรสเซอร์รวมกับส่วนของพัดลม โดย
ใช้เคร่ืองวัดก าลังไฟฟ้าหรือวัตต์มิเตอร์) 

2.4 ขั้นตอนการค านวณเพือ่วิเคราะห์สมรรถนะของ
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 

สมรรถนะของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยทัว่ไปนิยมใช้กนั 2 
แบบ ไดแ้ก่ 

2.4.1 ค่า อีอีอาร์ (Energy Efficiency Ratio: EER) เป็นค่าอัตราส่วนระหว่าง
ความสามารถในการท าความเย็น (Btu/hr) และก าลังไฟฟ้าท่ีใช้ส าหรับ
เคร่ืองปรับอากาศในการท าความเยน็ (Watt) ซ่ึงส าหรับเคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วนท่ีได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะต้อง
มีค่า EER ไม่น้อยกว่า 10.6 Btu/hr/Watt 

2.4.2 ค่า kW/TR (kilo Watt/Ton of Refrigerant) เป็นค่าอัตราส่วนระหว่าง
ก าลังไฟฟ้าท่ีใช้ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศในการท าความเย็น (kW) และ
ความสามารถในการท าความเยน็ (TR หรือ ตันความเยน็) โดยเม่ือเทียบกับค่า 
EER ของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนท่ีได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
แล้วจะมีค่าไม่เกิน 1.13 kW/TR 

จากค าจ  ากัดความของทั้งสองค่าในข้างต้น จะเห็นได้ว่าค่านิยามของ 
EER และ kW/TR เป็นส่วนกลบัซ่ึงกนัและกนั โดยค่า EER มีค่าสูงเท่าไร 
แสดงว่าเคร่ืองปรับอากาศย่อมมีสมรรถนะการท างานท่ีดี ในขณะท่ีค่า 
kW/TR ยิง่มีค่าต  ่าเท่าไร เคร่ืองปรับอากาศยอ่มมีสมรรถนะดีเท่านั้นดว้ย ทั้งน้ี
ดว้ยความสัมพนัธ์ในทางคณิตศาสตร์ระหว่างค่า EER และ kW/TR สามารถ
เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

kW/TR  = 12 / EER   (1) 
ในการค านวณเพ่ือวิเคราะห์หาค่าสมรรถนะของเคร่ืองปรับอากาศแบบ

แยกส่วนจากข้อมูลท่ีได้จากผลการตรวจวดัทั้ งหมดดังท่ีกล่าวมาแล้วมี
ขั้นตอนดงัน้ี 

2.4.2.1 ค านวณหาค่าปริมาณลมเย็นหมุนเวียนผ่านเคร่ืองปรับอากาศ 
(CMM) จากสมการ 

CMM = 60 x V x A   (2) 
เม่ือ V = ความเร็วลมเฉล่ียดา้นลมกลบัหน่วยเป็น m/s 
A = พ้ืนท่ีหนา้ตดัของช่องลมกลบัหน่วยเป็น m2 

2.4.2.2 เปิดแผนภูมิไซโครเมตริก เพ่ือหาค่าเอนทาลปี (Enthalpy) ของ
อากาศด้านลมของอากาศด้านลมจ่ายและด้านลมกลับให้เป็น Hs และ Hr 
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ตามล าดบัและมีหน่วยเป็น kJ/kg dry air นอกจากน้ียงัสามารถหาค่าเอนทาลปี
ได้โดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์มาค านวณโดยตรง หรือ ใช้ซอฟฟ์แวร์ใน
การค านวณก็ได ้

2.4.2.3 ค านวณหาค่ าความสามารถในการท าความเย็นของ
เคร่ืองปรับอากาศ (TR) จากสมการ  

TR=5.07x x10-3 x CMM x (Hr-Hs)   (3) 
เม่ือ CMM = ปริมาณลมเยน็หมุนเวียนผ่านเคร่ืองปรับอากาศ หน่วย

เป็น m3/min 
Hr=เอนทาลปีของอากาศดา้นลมกลบั หน่วยเป็น kJ/kg dry air 
Hs=เอนทาลปีของอากาศดา้นลมจ่าย หน่วยเป็น kJ/kg dry air 

2.4.2.4 ค านวณหาค่าสมรรถนะการท าความเยน็ของเคร่ืองปรับอากาศ
ตามนิยามข้างต้น 

โดย  P=0.000000010618393 (T6) – 
0.0000010869575 (T5) + 
0.000042080891 (T4) – 

 0.00070999723 (T3) + 
 0.0072562898 (T2) + 
 0.028402986 (T1) + 
 0.61150476     (4) 

a= %RH / 100     (5) 
b= 0.622 aP / 101.325-aP    (6) 
H= 1005T + b × (2,501.3 + 1.82T)   (7) 

 
T= อุณหภูมิกระเปาะแห้งของอากาศท่ีพิจารณา หน่วยเป็น °C 
%RH= ความช้ืนสมัพนัธ์ของอากาศท่ีพิจารณา หน่วยเป็น kJ/kg dry air 
 

3. วธีิการด าเนินการ 
วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 

3.1 จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัระบบท าความเยน็ของ
เคร่ืองปรับอากาศระบบสารละลายโพรพลินี ไกลคอล  

จนกระทัง่สารละลายมีอุณหภูมิ -10 องศา แลว้จึงท าการกดสวิตช์ของ
รีโมทคอนโทรลเพ่ือให้ระบบปรับอากาศของเคร่ืองปรับอากาศระบบ
สารละลายโพรพิลีน ไกลคอล ท างาน โดยป๊ัมน ้ าจะท าหน้า ท่ี ป๊ัม
สารละลายท่ีมีอุณหภูมิ -10 องศา เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นสารท าความเยน็ให้
ไหลผา่นคอยลเ์ยน็ จากนั้นลมเยน็จะจ่ายออกมาบริเวณหน้าคอยล์เยน็แลว้
จึงท าการบนัทึกขอ้มูลจ านวน 7 รายการ ไดแ้ก่ (1) อุณหภูมิของอากาศดา้น
ลมจ่ายและด้านลมกลบั (2) แรงดันไฟฟ้า (3) กระแสไฟฟ้า (4) ความช้ืน
สัมพทัธ์ (%RH) ของอากาศทางด้านลมกลับ (5) ความช้ืนสัมพทัธ์ (%RH) 
ของอากาศทางด้านลมจ่าย (6) ความเร็วลมท่ีผ่านเข้าทางด้านช่องลมกลับ 
และ (7) ระยะเวลาในการทดลองโดยท าการวดัปริมาณค่าต่าง ๆ ทุก 10 
นาที และจ านวน 30 คร้ัง 

3.2 ท าการค านวณหาค่าพลงังานไฟฟ้าส้ินเปลอืงไปแต่ละคร้ัง 
หาค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพลงังานไฟฟ้า
ส้ินเปลอืงไป 
3.3 ท าการค านวณหาค่าอตัราส่วนประสิทธิภาพ (EER: Energy 
Efficiency Ratio) ของเคร่ืองปรับอากาศระบบสารละลายโพรพิ
ลนี ไกลคอล ตามขัน้ตอนการค านวณหาค่าอัตราส่วน
ประสิทธิภาพของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1. เคร่ืองปรับอากาศระบบสารละลายโพรพิลีนไกลคอล 
 

4. ผลการทดสอบ 
ตารางที่ 1. แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างานของ

เคร่ืองปรับอากาศระบบสารละลายโพรพิลีน ไกลคอล 

ท่ี รายการ   SD 
1 แรงดนัไฟฟ้า (V) 220.17 19.44 
2 กระแสไฟฟ้า (A) 2.69 0.27 
3 เวลา (H) 1 0.00 
4 อุณหภูมิลมจ่ายท่ีบริเวณหนา้แฟนคอยล ์

ยนิูต (oC) 
21.47 2.26 

5 พลงังานไฟฟ้า   (kWH) 0.60 0.01 
จากตารางท่ี 1. จะเห็นไดว้า่เคร่ืองปรับอากาศระบบสารละลายโพ

รพิลีน ไกลคอล ท างานโดยใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 220.17 V กิน
กระแสไฟฟ้า 2.69 A และสามารถท าให้อุณหภูมิของลมจ่ายบริเวณ
ดา้นหน้าแฟนคอยล์ยนิูต ลดต ่าลงเหลือเพียง 21.47 เซลเซียส และภายใน
เวลา 1 ชัว่โมง จะส้ินเปลืองพลงังานไฟฟ้าไปทั้งส้ินจ านวน 0.60 กิโลวตัต ์
ชัว่โมง 
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ตารางที่ 2. แสดงผลการวิเคราะห์ค่าอตัราส่วนประสิทธิภาพของ
เคร่ืองปรับอากาศระบบสารละลายโพรพิลีน ไกลคอล 

CMM 31.77 CMM 31.77 Tลมเขา้ 26 
Pr 3.372 Ps 2.058 %RHลมเขา้ 52% 
ar 0.57 as 0.88 Tลมออก 18 
br 0.010 bs 0.011 %RHลมออก 88% 
Hr 51.61 Hs 45.96 kW/TR 0.469 

TR 

1.024 
ตนั
ความ
เยน็ 

12,288 
btu/hr 

P=0.481 
kW 

EER 25.59
btu/hr
/watt 

0.45ม.X0.78ม.= 0.35 ตร.ม. 
ผลการวิเคราะห์ค่าอตัราส่วนประสิทธิภาพของเคร่ืองปรับอากาศ

ระบบสารละลายโพรพิลีน ไกลคอล มีขนาดเท่ากบั 1.024 ตนัความเยน็ หรือ
คิดเป็น 12,288 บีทียูต่อชั่วโมง และมีค่าอตัราส่วนประสิทธิภาพของ
เคร่ืองปรับอากาศ (EER) เท่ากบั 25.59 ซ่ึงมีค่าสูงกว่าเคร่ืองปรับอากาศ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าเบอร์ 5 ประมาณ 2 เท่า 
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บทคดัย่อ 
บทความนี้นาํเสนอการออกแบบและสร้างเคร่ืองป้ิงเอนกประสงค์

ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51  ตัวให้ความร้อนไฟฟ้าใช้เพ่ือ
ผลิตพลังงานความร้อนสําหรับเคร่ืองป้ิงแทนการใช้ถ่านดังท่ีใช้อยู่ ใน
เคร่ืองป้ิงแบบดั้งเดิม สเตป็ป้ิงมอเตอร์ใช้เพ่ือขับเคล่ือนชุดตะแกรงป้ิงตาม
เส้นทางการให้ความร้อน ซ่ึงวัตถุดิบอาทิเช่น เนือ้หมู ไส้กรอก ลูกชิ้นเนือ้ 
ลกูชิน้ปลา ถกูวางบนตะแกรงป้ิงเพ่ือให้ความร้อน  ไมโครคอนโทรลเลอร์
ถกูใช้สาํหรับการควบคุมกระบวนการป้ิงจากเวลาเร่ิมต้นจนถึงเวลาส้ินสุด 
อุณหภูมิท่ีต้องการ รวมท้ังเวลาดาํเนินการท่ีต้องการสามารถถูกโปรแกรม
และควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์  เคร่ืองป้ิงเอนกประสงค์ท่ีนาํเสนอ
นี ้เม่ือใช้งานกับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ จะใช้กระแสไฟฟ้า 
13 แอมแปร์ กาํลงัไฟฟ้า 2,860 วตัต์ และอุณหภูมิสูงถึง 135 องศาเซลเซียส 
โดยผลการทดสอบเป็นท่ีน่าพึงพอใจอย่างย่ิง 

 
Abstract 

This paper presents the design and construction of a multipurpose 
toaster controlled by a MCS-51 microcontroller. Electric heater is used 
to generate heat energy for the toaster instead of using the charcoal as 
used in a classical toaster. Stepping motor is driven the grilling set 
along the heating route, where the raw materials such as roasting pork, 
sausage, meat ball, fish ball placed on the grill are heated. 
Microcontroller is utilized to control the grilling process from the 
beginning to the end. Desired temperature and processing time can be 
easily programmed and controlled by the microcontroller. The proposed 
toaster in this paper, when used with the 220 V will use the 13 A, 2,860 
W of rated alternating voltage and current can produce high 
temperature up to 135 °C. Test results of the multipurpose toaster are 
very satisfactory. 

Keywords: ไมโครคอนโทรลเลอร์, เคร่ืองป้ิงเอนกประสงค ์

 
1. บทนํา 

ปัจจุบนัการคา้ขายมีการแข่งขนักนัสูง ร้านคา้ต่าง ๆ ก็พยายามพฒันา
และปรับปรุงรูปแบบการบริการ ทั้งทางดา้นรสชาติของอาหารและการ

ให้บริการของพนักงานเพื่อดึงดูดลูกค้า การสร้างจุดขายของตัวเองจึง
นบัวา่มีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก เช่นการโปรโมชัน่ การเสิร์ฟอาหารโดย
ไม่ใชม้นุษยใ์นรูปแบบต่าง ๆ จึงไดเ้กิดแนวความคิดในการรออกแบบและ
สร้างเคร่ืองป้ิงเอนกประสงค์ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ข้ึนเพื่อ
สร้างความสะดวกให้แก่กิจการ โดยใชเ้ทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์
ในการควบคุมการผลิตเพื่อสร้างจุดขายในแนวนวตักรรม นอกจากน้ียงัมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพในเร่ืองของการเป็นเคร่ืองป้ิงท่ีไร้ควนัไฟ ทาํใหไ้ม่มี
คาร์บอนท่ีเป็นสารก่อมะเร็งดั่งการป้ิงย่างด้วยถ่าน โดยคุณสมบติัของ
เคร่ืองท่ีออกแบบและสร้างข้ึนเป็นดงัน้ี 

• ควบคุมการทาํงานทั้งหมดโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 

• เคร่ืองป้ิงแบบไร้ควนัไฟ ป้ิงไดค้ร้ังละ 20 ไม ้

• ควบคุมเวลาการป้ิงดว้ยโปรแกรมเวลา 
• ควบคุมชุดการป้ิงดว้ยสเตป็ป้ิงมอเตอร์ 1/16 hp 

• ใชแ้รงดนั 220 VAC กระแส 13 A  กาํลงัไฟฟ้า 2,860 W 

2. การออกแบบและสร้าง 

2.1 บลอ็กไดอะแกรมและวงจร 
บล็อกไดอะแกรมของ เค ร่ือง ป้ิง เอนกประสงค์ควบคุมโดย

ไมโครคอนโทรลเลอร์ แสดงดงัรูปท่ี 1 

 
รูปที ่1 บลอ็กไดอะแกรมรวม 
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จากรูปท่ี 1 เป็นบลอ็กไดอะแกรมรวมของเคร่ืองป้ิงเอนกประสงค์
ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยมีหลกัการทาํงานดงัน้ี เลือกใช ้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 เป็นตวัควบคุมการทาํงานของระบบ
ทั้งหมด เม่ือเคร่ืองเร่ิมทาํงาน สเตป็ป้ิงมอเตอร์จะหมุนหาตาํแหน่งเร่ิมตน้
ท่ีกาํหนดไวโ้ดยใชลิ้มิตสวติชจ์าํนวน 2 ตวัเป็นตวัตรวจสอบตาํแหน่ง โดย
มีวงจรชุดขบัเคล่ือนสเตป็ป้ิงมอเตอร์   ฮีตเตอร์จาํนวน  3 ตวั โดยท่ีมีขนาด 
800 W จาํนวน 2 ตวัและ 1200 W จาํนวน 1 ตวั ถูกควบคุมผา่นรีเลย ์
จาํนวน 3 ตวั  และพดัลมขนาด 20 W จาํนวน 5 ตวัเพื่อใชใ้นการควบคุม
ทิศทางของความร้อนจากฮีตเตอร์ทั้งหมด  ใชแ้รงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 
220 V ทาํงานเป็นเวลา 5 นาที ท่ีตาํแหน่งเร่ิมตน้  ถา้หากฮีตเตอร์ร้อนอยู่
แลว้จะขา้มขั้นตอนน้ีโดยการกดปุ่มสวติชเ์ร่ิมตน้ (Start Switch) ส่วน 
สวติชท่ี์เหลืออีก 3 ตวันั้นใชส้าํหรับตั้งโปรแกรมเวลา หลงัจากนั้น 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะเป็นตวัสัง่การใหฮี้ตเตอร์  พดัลม และ สเตป็ป้ิง
มอเตอร์ทาํงานตามโปรแกรมท่ีเขียนไวใ้นแต่ละตาํแหน่ง ส่วนของการ
ออกแบบวงจรเป็นไปตามรูปท่ี 2-4 

 

 
 

รูปที ่2 วงจรควบคุมการทาํงานของสเตป็ป้ิงมอเตอร์  
 

 
 

รูปที ่3 วงจรรีเลยต่์อกบัพอร์ตไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 
รูปที ่4 วงจรการต่อสวติชเ์ขา้กบัพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 
หมายเหตุ วงจรการเช่ือมต่อรีเลยไ์ปควบคุมพดัลมทั้ง 5 ตวัจะใชท้าํนอง
เดียวกบัรูปท่ี 3 โดยต่อเขา้กบัพอร์ต P0.3-P0.7 ส่วนวงจรการเช่ือมต่อลิมิต
สวติชจ์ะใชท้าํนองเดียวกบัรูปท่ี 4 โดยต่อเขา้กบัพอร์ต P2.1 และ P2.2  
 
2.2 โครงสร้างของเคร่ืองป้ิงเอนกประสงค์ที่นําเสนอ 

ขนาดของเคร่ืองป้ิงท่ีออกแบบคือ กวา้ง 12 น้ิว ยาว 16 น้ิว สูง 18 น้ิว 
ส่วนของตะแกรงป้ิงกวา้ง 12 น้ิว ยาว 24 น้ิว ป้ิงไดค้ร้ังละ 20 ไม ้ โดยมี
โครงสร้างและตาํแหน่งของสวติชต์ามรูปท่ี 5 และ 6 ตามลาํดบั 

 

 
รูปที ่5 โครงสร้างและตาํแหน่งของสวติชด์า้นขา้ง 

 
รูปที ่6 โครงสร้างและตาํแหน่งของสวติชด์า้นบน 
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2.3 ผงัการทาํงานของระบบ (Flow Chart) 

ผงัการทาํงานของระบบ แสดงดงัรูปท่ี 7 

 

 
 

รูปที ่7 ผงัการทาํงานของเคร่ืองป้ิงเอนกประสงคค์วบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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3. ผลการทดสอบ 
ไดท้าํการทดลองโปรแกรมหน่วงเวลาการป้ิงหมู ไส้กรอกหมู และ

ลูกช้ินปลา เพื่อหาเวลาท่ีเหมาะสมในการป้ิง ไดผ้ลการทดลองแสดงดงั
ตารางท่ี 1-4 ตามลาํดบั  พบวา่ไม่มีค่าความผิดพลาดของเวลาในการป้ิงเลย 
กล่าวคือเม่ือเคร่ืองป้ิงทาํงานครบตามเวลาท่ีโปรแกรมไว ้ระบบสายพาน
ลาํเลียงจะส่งวตัถุดิบท่ีป้ิงนั้นลงสู่ถาดรับแบบอตัโนมติั  

ตารางที ่1 การทดลองโปรแกรมหน่วงเวลา 

 
 

ตารางที ่2 การทดสอบการป้ิงหมู 

 
หมายเหตุ  ควรป้ิงหมูท่ีเวลา 6 นาที จะเหมาะสมท่ีสุด 

 

ตารางที ่3 การทดสอบการป้ิงไส้กรอกหมู 

 
หมายเหตุควรป้ิงไส้กรอกหมูท่ีเวลา 5 นาที จะเหมาะสมท่ีสุด 

 
 

ตารางที ่4 การทดสอบการป้ิงลูกช้ินปลา 

 
หมายเหตุ ควรป้ิงลูกช้ินปลาท่ีเวลา 4 นาที จะเหมาะสมท่ีสุด 

 

4. บทสรุป 
จากการทดสอบทํางานของ เค ร่ือง ป้ิง ท่ีนํา เสนอ  ได้ผลตาม

วตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว  ้คือ เคร่ืองป้ิงอเนกประสงค์สามารถป้ิงส่ิงของท่ี
ตอ้งการใหสุ้กพอดีดว้ยอุณหภูมิ 135 °C และใชเ้วลาเป็นไปตามโปรแกรม
ท่ีตั้งไว ้โดยใชแ้รงดนัไฟฟ้า 220 VAC กระแสไฟฟ้า 13 A  กาํลงัไฟฟ้า 
2,860 W ถา้นาํไปใชป้ิ้งหมูจะได ้20 ไมต่้อเวลา 6 นาที หรือ 200 ไมต่้อ
ชัว่โมง เม่ือคิดเป็นค่าไฟฟ้าต่อ 1 ไมจ้ะไดไ้มล้ะ 7.15 สตางค ์โดยคิดค่า
ไฟฟ้าหน่วยละ 5 บาท สรุปไดว้า่เคร่ืองป้ิงน้ีทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
และนาํไปใชง้านไดจ้ริงในชีวิตประจาํวนั ท่ีสาํคญัคือเพิ่มจุดขายและดีต่อ
สุขภาพเพราะไร้ควนัไฟ ทาํให้ไม่มีคาร์บอนท่ีเป็นสารก่อมะเร็งท่ีป้ิงย่าง
ดว้ยถ่าน 
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บทคดัย่อ 
งานวิจัยนีเ้ป็นการทดสอบสมรรถนะของสเตป็มอเตอร์ชนิดผสม ท่ีใช้

เป็นชุดต้นก าลังในเคร่ืองพ่นทรายอัตโนมัติขนาดเลก็ ท้ังนีก้็เพ่ือให้ได้ค่า
ความเร็ว และความเร่งท่ีเหมาะสม ท่ีต้องน าไปใช้ก าหนดในโปรแกรม 
Mach3 เพ่ือควบคุมการท างานของเคร่ืองพ่นทรายอัตโนมัติขนาดเลก็ให้มี
สมรรถนะในการท างานท่ีเหมาะสมกับขีดความสามารถและมีสมรรถนะ
ในการท างานท่ีสูง ผลการทดสอบพบว่า ค่าความเร็วและความเร่งท่ี
เหมาะสมท่ีสุด ท่ีท าให้เคร่ืองพ่นทรายอัตโนมัติขนาดเลก็ท างานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ และมีการตอบสนองอย่างราบเรียบคือท่ีค่าความเร็ว 
และความเร่งส าหรับการเคล่ือนท่ีในแนวขนานและแนวตั้งฉากกับชิ้นงาน
พ่นทรายเป็น 7.81 mm/s, 257.81 mm/s2 และ 304.69 mm/s2 ตามล าดับ 

Abstract 
This research is to test the performance of hybrid step motor. The 

motor is used as the power supply set to the automatic small sand blast 
machine. The objective is to obtain the proper speed and acceleration 
that must be set in the program Mach3 to control the small automatic 
sand blast machine for the performance to reach full capacity and high 
performance. The test results showed that the optimal speed and 
acceleration of the small automatic sand blast machine run at full 
capacity and steady response curve are at the speed, and acceleration 
for parallel and perpendicular movement to the test specimen is 
sandblasted of 7.81 mm/s, 257.81 mm/s2 and 304.69 mm/s2, respectively. 

Keywords: hybrid step motor, automatic small sand blast machine, 
speed, acceleration, program Mach3 

1. บทน า 
ในปัจจุบนัได้มีการน าเทคโนโลยีการพ่นทรายมาใช้งานในหลายๆ 

ด้าน เช่น การขัดสนิมเหล็ก การท าลวดลายบนกระจก การขัดผิวงาน     
ทนัตกรรม การท าความสะอาดผิวช้ินงาน ซ่ึงถือวา่เป็นขั้นตอนหลกัในการ
เตรียมผิวช้ินงาน ก่อนท่ีจะน าไปเช่ือม พ่นสี หรือข้ึนรูป เป็นตน้ ซ่ึงใน
อดีตเคร่ืองจกัรดงักล่าวตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ แต่ในปัจจุบนัสามารถ
ผลิตได้เองในประเทศ แต่ยงัคงมีต้นทุนการผลิต และราคาจ าหน่ายท่ี
ค่อนขา้งสูง รวมทั้งส่วนใหญ่แลว้เป็นเคร่ืองท่ีควบคุมการท างานด้วยมือ 

กล่าวคือ ในกระบวนการพ่นทรายตอ้งใช้มือข้างหน่ึงในการจบัช้ินงาน 
ส่วนอีกข้างใช้ในการจบัปืนพ่นทราย ดังนั้นเม่ือมีการท างานเป็นระยะ
เวลานานๆ ยอ่มส่งผลให้เกิดความเม่ือยลา้ ซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้งานท่ีได้มี
คุณภาพลดลง และขาดความสม ่าเสมอ ถึงแมว้า่ในภายหลงัไดมี้การพฒันา
เคร่ืองพ่นทรายโดยการใช้อุปกรณ์จบัยึดแทนการใช้มือจบัช้ินงานแล้วก็
ตาม แต่ยงัคงพบว่าตอ้งใช้มือในการจบัปืนพ่นทรายอยู่เช่นเดิม ต่อมาใน
ภายหลงัไดมี้การพฒันาเคร่ืองพน่ทรายอตัโนมติัข้ึนมาใช้งาน แต่ส่วนมาก
แลว้จะเป็นเคร่ืองขนาดใหญ่ มีราคาท่ีค่อนขา้งสูง รวมทั้งในการพ่นทราย
เป็นรูปหรือตวัอกัษรจะตอ้งน าสต๊ิกเกอร์มาติดท่ีช้ินงานและตดัสต๊ิกเกอร์
ตามแบบท่ีตอ้งการพน่ทราย ซ่ึงค่อนขา้งเสียเวลา 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวน้ี จึงมีการออกแบบและสร้างเคร่ืองพ่นทราย
อัตโนมัติขนาดเล็กดังแสดงในรูปท่ี 1 โดยควบคุมการท างานด้วย
โปรแกรมเชิงตัวเลข โดยอาศัยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลควบคุมผ่าน
โปรแกรม Mach3 และเลือกใชส้เตป็มอเตอร์ชนิดผสมเป็นตน้ก าลงั ซ่ึงใน
การควบคุมการท างานของเคร่ืองจักรดังกล่าวพบว่าจ  าเป็นต้องตั้ ง
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในส่วนของโปรแกรม Mach3 ให้สอดคล้องกับ
คุณสมบติัของมอเตอร์ เคร่ืองจกัรถึงจะท างานได ้แต่อยา่งไรก็ตามในการ
ตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เพ่ือให้เคร่ืองจกัรมีสมรรถนะในการท างานท่ี
เหมาะสมและสูง เราสามารถท าไดโ้ดยการวิเคราะห์หาผลการตอบสนอง
การท างานของเคร่ืองจกัร เทียบกบัค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ท่ีเปล่ียนไป 

ดังนั้ นงานวิจัยน้ี จึงมีแนวคิดท่ีจะท าการทดสอบ เ พ่ือวิเคราะห์
สมรรถนะการตอบสนองของสเต็ปมอเตอร์โดยอาศยัชุดทดสอบสเต็ปมอ
เตอร์ ทั้งน้ีเพ่ือให้ไดค้่าพารามิเตอร์ ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าความเร็วและค่าความเร่ง ท่ี
ตอ้งก าหนดลงไปในโปรแกรม Mach3 เพื่อควบคุมให้เคร่ืองจกัรท างานได้
อย่างเหมาะสมกบัขีดความสามารถ และมีสมรรถนะในการท างานท่ีสูง 
รวมทั้งการน าองค์ความรู้ดงักล่าว เพ่ือใช้เป็นฐานขอ้มูลในการออกแบบ 
และสร้างเคร่ืองจกัรอัตโนมัติ ท่ีควบคุมการท างานด้วยโปรแกรมเชิง
ตวัเลข ท่ีมีสมรรถนะ และขีดความสามารถในการใช้งานท่ีสูงข้ึน รวมทั้ง
เพื่อลดตน้ทุนในการผลิต  

2. ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
ในการควบคุมสเต็ปมอเตอร์ทั้ง 3 ชนิด คือ ชนิดแม่เหล็กถาวร 

(Permanent Magnet, PM) ชนิดวาริเอเบิลรีลักแตนซ์ (Variable 
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Reluctance, VR) และชนิดผสม (Hybrid, HB) [4] สามารถท าไดท้ั้งการ
ควบคุมแบบเปิด (Open Loop Control) และการควบคุมแบบปิด (Close 
Loop Control) [5] ส่วนการวิเคราะห์ เพ่ือหาสมรรถนะของผลการ
ตอบสนองของสเตป็มอเตอร์ สามารถท าไดท้ั้งทางทฤษฎี และการทดลอง 
ดงัแสดงในผลงานวิจยัของ Alexandra Morar (2003) [2] ท่ีไดท้  าการศึกษา
และน าเสนอเก่ียวกบัการสร้างแบบจ าลอง รวมทั้งการหาผลเฉลย หรือการ
ตอบสนองของแบบจ าลองของสเต็ปมอเตอร์ ทั้ง 3 ชนิด ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการ
ท านายถึงพฤติกรรมแบบพลวตัรของสเต็ปมอเตอร์ เม่ือมีการปรับเปล่ียน
ค่าอินพทุ  

ส าหรับการวิเคราะห์การควบคุมสเต็ปมอเตอร์ของงานวิจยัน้ี จะท า
การวิเคราะห์โดยการทดลอง เพ่ือหาสมรรถนะของผลการตอบสนองของ
สเต็ปมอเตอร์ โดยการปรับเปล่ียนค่าพารามิเตอร์ ซ่ึงได้แก่ ค่าความเร็ว 
และความเร่ง ท่ีตอ้งน าไปใชก้  าหนดในโปรแกรม Mach3 ทั้งน้ีก็เพ่ือให้ได้
ค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด ท่ีจะส่งผลให้เคร่ืองพ่นทรายอตัโนมติั
ขนาดเล็ก มีสมรรถนะในการท างาน ท่ี สูง  และ เหมาะสมกับ ขีด
ความสามารถ 

3. ทฤษฎแีละการค านวณทีเ่กีย่วข้อง 
ส าหรับการทดสอบเพ่ือหาสมรรถนะของสเต็ปมอเตอร์ชนิดผสมใน

คร้ังน้ี จะอาศยัชุดทดสอบท่ีประกอบดว้ยสเต็ปมอเตอร์ชนิดผสม เทคโค
เจนเนอเรเตอร์ (Tachogenerator) และตวัจบัยึด (Coupling) ดงัแสดงในรูป
ท่ี 2 ซ่ึงในการทดสอบจ าเป็นตอ้งสร้างภาระงานหรือโหลดท่ีสเต็ปมอเตอร์
ตอ้งได้รับ ทั้งน้ีเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสภาวะการท างานจริงของเคร่ืองพ่น
ทรายอัตโนมัติ  กล่าวคือ สเต็ปมอเตอร์จะมีภาระงานหรือโหลดท่ี
เปล่ียนไป ในขณะท่ีเคร่ืองพ่นทรายมีการเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วและ
ความเร่งท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นจึงมีการออกแบบ และสร้างช้ินงานท่ีท า
หนา้ท่ีเป็นตวัเพ่ิมโหลดให้กบัสเตป็มอเตอร์ 

 

 
 

รูปที่ 1. เคร่ืองพน่ทรายอตัโนมติัขนาดเล็ก 
 

 
 

รูปที่ 2. ชุดทดสอบสเตป็มอเตอร์ 

3.1 แรงบิดที่สเต็ปมอเตอร์ใช้ในการขับเคลื่อนเคร่ืองพ่นทราย
อตัโนมตั ิ

ส าหรับแรงบิดท่ีสเตป็มอเตอร์ตอ้งใชใ้นการขบัเคล่ือนเคร่ืองพ่นทราย
อตัโนมติัในแต่ละแนวแกนสามารถแสดงไดด้งัสมการท่ี 1 

α) JJ(JTT reflectscrewcou p lingfrictio n1                                   (1) 
โดยท่ี     






2

PF
T i

f r ictio n                                    (2)   

เม่ือ 

aMgMF ,F iizy   
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และ 

 2

o

2

i

c
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        (5) 

เม่ือ 

1T
 คือ แรงบิดรวมท่ีสเตป็มอเตอร์ตอ้งใชใ้นการขบัเคล่ือน 

 เคร่ืองพน่ทรายอตัโนมติัในแนวแกน i 

f r ictio nT    คือ แรงบิดท่ีตอ้งเอาชนะแรงเสียดทาน 

co u p lin gJ  คือ แรงเฉ่ือยของตวัจบัยดึ  

screwJ   คือ แรงเฉ่ือยของบอลสกรู 

ref lectJ  คือ แรงเฉ่ือยเน่ืองจากมวล 
CB M,M  คือ มวลของบอลสกรูและมวลของตวัจบัยดึ 

oi r,r  คือ ขนาดรัศมีวงในและวงนอกของตวัจบัยดึ 

iM  คือ มวลท่ีสเตป็มอเตอร์ตอ้งขบัเคล่ือนในแนวแกน i  
a,   คือ ความเร่งเชิงมุม (rad/s2) และความเร่งเชิงเส้น (m/s2)

  คือ ค่าประสิทธิภาพของบอลสกรู 
  คือ ค่าสมัประสิทธ์ิแรงเสียดทานของบอลสกรู 
P  คือ ระยะพิตซ์ของบอลสกรู 
D  คือ เส้นผา่นศูนยก์ลางของบอลสกรู  
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ค่าความเร็วและความเร่งสูงสุดท่ีสามารถก าหนดลงไปในโปรแกรม 
Mach3 เพ่ือควบคุมการท างานของเคร่ืองพ่นทรายอตัโนมติั พบว่ามีค่า
เท่ากบั 156.25 mm/s และ 2,343.7 mm/s2 ตามล าดบั  

อยา่งไรก็ตามส าหรับค่าความเร่งท่ีน ามาใช้ประกอบการค านวณเพ่ือ
หาแรงบิด 

1T  และ 2T  จะใช้ค่าความเร่งสูงสุดท่ีเคร่ืองพ่นทรายอตัโนมติั
สามารถท างานไดจ้ริง กล่าวคือ ประมาณ 35% และ 14% ของค่าความเร่ง
สูงสุดส าหรับการเคล่ือนในแนวขนาน  (x,y) และการเคล่ือนท่ีใน
แนวตั้งฉาก (z) กบัช้ินงานพน่ทราย คือ 820.30 mm/s2 (515.15 rad/s2) และ 
328.12 mm/s2 (206.06 rad/s2) ตามล าดบั ส าหรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ท่ีใช้
ประกอบการค านวณมีดงัน้ี 

- มวลท่ีสเต็ปมอเตอร์ตอ้งขบัเคล่ือนในแนวแกน x, y, z และมวล
ของตวัจบัยดึเท่ากบั 4.5 kg, 10 kg, 15 kg และ 0.032 kg ตามล าดบั 

- เส้นผา่นศูนยก์ลางวงนอกของตวัจบัยดึ คือ 2.5 x10-2 m 
- เส้นผา่นศูนยก์ลางวงในของตวัจบัยดึ คือ 9.5 x10-3 m  
- เส้นผา่นศูนยก์ลางของบอลสกรู คือ 14 x10-3 m  
- ความหนาแน่นของบอลสกรู คือ 7.83 x103 kg/m3 
- ความยาวของบอลสกรูในแต่ละแนวแกน คือ 53.00 x10-2 m 
- ค่าประสิทธิภาพของบอลสกรู คือ 0.96  
- ค่าสมัประสิทธ์ิแรงเสียดทานของบอลสกรู คือ  0.003 
- ระยะพิตซ์ของบอลสกรู คือ 10 x10-3 m  

จากสมการท่ี 1 จะไดค้่าแรงบิดรวม 
1T  ในแต่ละแนวแกนคือ 

N.m1005.2T N.m, 10 67.3T N.m, 1048.9T  -2

z,1

-2

y,1

-2

x,1   

3.2 แรงบิดที่สเต็ปมอเตอร์ใช้ในการขับเคลื่อนเทคโคเจนเนอ   
เรเตอร์ในชุดจ าลอง 

ส าหรับแรงบิดท่ีสเต็ปมอเตอร์ต้องใช้ในการขบัเคล่ือนเทคโคเจน
เนอเรเตอร์ในชุดจ าลอง สามารถแสดงไดด้งัสมการท่ี 6  

α)J(JT tach oco u p lin g2                                                         (6)            

เม่ือ 

2T  คือ แรงบิดรวมท่ีสเตป็มอเตอร์ตอ้งใชใ้นการขบัเคล่ือนเทค
โคเจนเนอเรเตอร์ 

tach oJ  คือ แรงเฉ่ือยของเทคโคเจนเนอเรเตอร์ 

จากคุณสมบติัของเทคโคเจนเนอเรเตอร์ ท่ีใช้ในชุดจ าลองเป็นรุ่น 
REO44N ท่ีมีค่าแรงเฉ่ือยเท่ากบั 9.5 x 10-5 kg.m2 ดงันั้นจากสมการท่ี 6 จะ
ไดว้า่ 

N.m 1002.2T  N.m, 1004.5T -2

z,2

-2

yx,2    

3.3 ขนาดช้ินงานทีท่ าหน้าทีส่ร้างโหลดให้กบัชุดจ าลอง 
ส าหรับการเค ล่ือนท่ีในแนวขนานกับ ช้ินงานพ่นทราย  (x,y) 

จ  าเป็นต้องมีจงัหวะการเคล่ือนท่ี รวมทั้งความเร็วและความเร่งในการ

เคล่ือนท่ีท่ีเท่ากัน ทั้ งน้ีเพ่ือให้ได้การเคล่ือนท่ีท่ีมีความราบเรียบและ
สม ่าเสมอ ดงันั้นส าหรับค่าแรงบิด 1T ท่ีจะน ามาพิจารณาเพ่ือหาขนาดของ
ช้ินงานท่ีท าหน้าท่ีสร้างโหลดให้กบัสเต็ปมอเตอร์ในชุดจ าลองควรมีค่า
เดียวกนั และในท่ีน้ีจะเลือกใชค้่า

x,1T  ทั้งน้ีเพราะมีค่าสูงสุด ดงันั้นช้ินงาน
ท่ีจะน ามาเป็นตวัสร้างโหลดให้กบัสเต็ปมอเตอร์ จึงเลือกใช้อลูมิเนียม
ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 7.5 cm และมีมวล kg 0.158=M yx

 

ส่วนการเคล่ือนในแนวตั้งฉากกบัช้ินงานพ่นทราย (z) เลือกใช้ 
z,1T

ดงันั้นช้ินงานท่ีจะน ามาเป็นตวัสร้างโหลดให้กบัสเต็ปมอเตอร์ จึงเลือกใช้
อลูมิเนียมขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 3 cm และมีมวล kg 0.016=Mz

 

4. วสัดุและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทดสอบ 
ส าหรับวสัดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบเพ่ือหาสมรรถนะของ

สเตป็มอเตอร์ในคร้ังน้ีประกอบดว้ย 
1) ชุดจ าลองเพ่ือทดสอบหาสมรรถนะของสเตป็มอเตอร์ 
2) เคร่ืองพน่ทรายอตัโนมติัขนาดเล็ก 
3) ช้ินงานท่ีท าหน้าท่ีสร้างโหลดให้กบัสเตป็มอเตอร์ 
4) ออสซิลโลสโคปรุ่น BK Precision 2160A 
5) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีลงโปรแกรม Mach3 

5. การทดสอบ 
ส าหรับการทดสอบเพ่ือวิเคราะห์ผลการตอบสนองของสเต็ปมอเตอร์ 

ในงานวิจยัน้ีแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

5.1 การทดสอบเพือ่หาการตอบสนองของสเตป็มอเตอร์ 
ส าหรับการทดสอบในส่วนน้ีจะท าการทดสอบการตอบสนองของ

สเต็ปมอเตอร์ โดยอาศัยชุดทดสอบสเต็ปมอเตอร์ โดยมีขั้นตอนการ
ทดสอบดงัน้ี 

1) ประกอบช้ินงานท่ีท าหน้าท่ีสร้างโหลด kg 0.158=M yx
เขา้กบั

แกนของสเตป็มอเตอร์ 
2) ก าหนดค่าความเร่ง และค่าความเร็วเร่ิมตน้เป็น 1% ของค่าสูงสุด 

ในโปรแกรม Mach3 
3) เขียน NC Code เพ่ือควบคุมให้สเต็ปมอเตอร์ท างานดว้ยอตัราการ

ป้อนสูงสุดดว้ยค าสัง่ G00 ตรวจสญัญาณจากออสซิลโลสโคป และบนัทึก
ผล 

4) ทดสอบซ ้าในขอ้ท่ี 2-3 โดยการปรับเปล่ียนค่าความเร็วเพ่ิมข้ึนคร้ัง
ละ 1% ของค่าความเร็วสูงสุด ท าการทดสอบซ ้ าไปเร่ือยๆ จนพบว่าการ
ตอบสนองของสเตป็มอเตอร์มีการโอเวอร์ชูท จึงหยดุการทดสอบ 

5) ทดสอบซ ้าในขอ้ท่ี 2-4 โดยการปรับเปล่ียนค่าความเร่งเพ่ิมข้ึนคร้ัง
ละ 1% ของค่าความเร่งสูงสุด ท าการทดสอบซ ้ าไปเร่ือยๆ จนพบว่าการ
ตอบสนองของสเตป็มอเตอร์มีการโอเวอร์ชูท จึงหยดุการทดสอบ 

6) ทดสอบซ ้ าในขอ้ท่ี 1-5 โดยการเปล่ียนช้ินงานท่ีท าหน้าท่ีสร้าง
โหลดเป็น kg 0.016=Mz

 

ผลการทดสอบแสดงดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1. ค่าความเร็ว และความเร่งสูงสุด ท่ีท  าให้การตอบสนองของ
สเตป็มอเตอร์ไม่เกิดการโอเวอร์ชูทข้ึน 

มวล ค่าความเร็ว (mm/s) ค่าความเร่ง (mm/s2) 
Mx-y 7.81 257.81 
Mz 7.81 304.69 

ส าหรับการตอบสนองของสเต็ปมอเตอร์ ท่ีค่าความเร็ว 7.81 mm/s 
และความเร่งต่างๆ แสดงดงัรูปดา้นล่าง 

                        

                        (ก)                                                         (ข) 

รูปที่ 3. ผลการตอบสนองของสเต็ปมอเตอร์ส าหรับการเคล่ือนท่ีใน
แนวขนานกับช้ินงานท่ีค่าความเร็ว 7.81 mm/s และท่ีค่าความเร่ง                    
(ก) 257.81 mm/s2 (ข) 281.25 mm/s2  
   

          
                        (ก)                                                         (ข) 

รูปที่ 4. ผลการตอบสนองของสเต็ปมอเตอร์ส าหรับการเคล่ือนท่ีใน
แนวตั้งฉากกับช้ินงานท่ีค่าความเร็ว 7.81 mm/s และท่ีค่าความเร่ง                 
(ก) 304.69 mm/s2(ข) 328.13 mm/s2  

5.2 การทดสอบการท างานจริงของเคร่ืองพ่นทรายอตัโนมตั ิ
ส าหรับการทดสอบการท างานจริงของเคร่ืองพ่นทรายอัตโนมัติ 

สามารถท าไดโ้ดยการน าค่าความเร็วและความเร่งจากผลการทดลองท่ี 5.1 
มาก าหนดลงในโปรแกรม Mach3 แลว้ท าการเขียน NC Code เพ่ือควบคุม
การพน่ทราย  

ผลการทดสอบแสดงดงัรูปท่ี  5 
 

     
(ก)                                                  (ข) 

 
(ค) 

รูปที่ 5. ผลการทดสอบการพ่นทรายจริง ท่ีค่าความเร็ว 7.81 mm/s และค่า
ความเร่งส าหรับการเคล่ือนท่ีแนวขนาน และแนวตั้งฉากกบัช้ินงานพ่น
ทราย คือ 257.81 mm/s2 และ 304.69 mm/s2  ตามล าดบั (ก) การเคล่ือนท่ีวิถี
ตรง (ข) การเคล่ือนท่ีวิถีโคง้ (ค) การเคล่ือนท่ีวิถีตรงและโคง้ต่อเน่ืองกนั 

จากรูปท่ี 5. พบว่ารูปภาพท่ีเกิดจากการพ่นทราย ท่ีค่าความเร็วและ
ความเร่งดงักล่าว มีความต่อเน่ือง ถูกตอ้งและสมบูรณ์ ตรงตามรูปแบบท่ี
ตอ้งการทุกประการ 

6. สรุป 
จากผลการทดสอบเพ่ือหาการตอบสนองของสเต็ปมอเตอร์และการ

ทดสอบการท างานจริงของเคร่ืองพน่ทรายอตัโนมติัขนาดเล็กพบว่า เคร่ือง
พน่ทรายอตัโนมติัขนาดเล็กสามารถท างานไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ และ
มีการตอบสนองอยา่งราบเรียบสม ่าเสมอ รวมทั้งช้ินงานท่ีไดจ้ากการพ่น
ทรายมีค่าความถูกตอ้ง 100 % ท่ีค่าความเร็ว 7.81mm/s และท่ีค่าความเร่ง
ส าหรับการเคล่ือนท่ีในแนวขนานและการเคล่ือนท่ีในแนวตั้งฉากกับ
ช้ินงานพน่ทราย คือ 257.81 mm/s2 และ 304.69 mm/s2 ตามล าดบั 

7. กติตกิรรมประกาศ 
ผูท้  าวิจยัขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลท่ีได้สนับสนุน

งบประมาณในการท าวิจยัและการน าเสนอผลงานวิจยัในคร้ังน้ี รวมทั้งผู ้
ร่วมวิจยัคือ นายชยันิกร กุลวงษ ์
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เคร่ืองกดัช้ินงานอตัโนมัติขนาดเลก็  
Small Automatic Milling Machine 
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บทคดัย่อ 
งานวิจัยนี้ได้ท าการออกแบบและสร้างเคร่ืองกัดชิ้นงานอัตโนมัติ

ขนาดเลก็ ควบคุมการท างานด้วยโปรแกรมเชิงตัวเลข รองรับขนาดชิ้นงาน
ไม่เกิน 15 x 15 cm หนาไม่เกิน 5 cm การทดสอบเคร่ืองจะท า 2 กรณี คือ 
กรณีท่ี 1 การกัดชิ้นงานในแนวการเคล่ือนท่ีวิถีตรงและวิถีโค้ง จ านวน 5 
คร้ัง กรณีท่ี 2 การกัดชิ้นงานท้ังในแนวการเคล่ือนท่ีวิถีตรงและการกัดเพ่ือ
เจาะรู จ านวน 5 คร้ัง การทดสอบท้ัง 2 กรณีก็เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
ของค าส่ัง การท างาน และความแม่นย  าของเคร่ือง ผลการทดสอบพบว่า 
เคร่ืองกัดชิ้นงานอัตโนมัติสามารถกัดชิ้นงานได้ท้ังในแนวการเคล่ือนท่ีวิถี
ตรง วิถีโค้ง และการเจาะรู ตรงตามท่ีออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิง
ตัวเลขในรูปจีโค้ดไว้ ดังน้ันเคร่ืองกัดชิ้นงานอัตโนมัติขนาดเลก็มีค่าความ
ถกูต้องและความแม่นย  า 100% จึงสามารถน าไปใช้งานได้จริง 

Abstract 
This research is to design and implement the small automatic 

milling machine which controlled by numerical program. The machine 
can support the test specimen not larger than 15 × 15 cm and less than 5 
cm thick. Testing the machine will be done in two cases. The first case is 
to mill as a straight and curve trajectory 5 times. The second case is to 
mill as a straight trajectory and to mill for drill as a holes 5 times. These 
two tests are used to verify the correctness of the statement, the function 
of the machine and to verify the precision of the machine. 

The test results showed that the small automatic milling machine 
can to mill as a straight, a curve and to drill as a hole exactly as 
expected. The numerical program is in G code. Therefore, the small 
automatic milling machine has accuracy and precision of 100% and can 
be used in practical. 

Keywords: small automatic milling machine, numerical programs,         
G code 

1. บทน า 
ปัจจุบนักระบวนการผลิตช้ินส่วนต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม พบว่า มี

การแข่งขนัทั้งในดา้นของก าลงัการผลิตและคุณภาพของช้ินงานท่ีค่อนขา้ง
สูง ด้วยวิวฒันาการสมยัใหม่และการแข่งขนัทั้งในด้านของปริมาณการ
ผลิต และคุณภาพของงาน จึงได้มีการการน าเคร่ืองจักรอัตโนมัติท่ีมี
ศกัยภาพในการท างานท่ีสูงเขา้มาใช้งานในภาคอุตสาหกรรม แต่อยา่งไรก็
ตามส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีมีการควบคุมการท างานแบบอตัโนมติัส่วนมาก

แล้วจะเป็นเคร่ืองจกัรท่ีมีการน าเขา้จากต่างประเทศท่ีมีราคาค่อนขา้งสูง 
รวมทั้งการใช้งานและการบ ารุงรักษาท่ีจ  าเป็นต้องใช้บุคลากรท่ีมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ซ่ึงอาจจะเป็นความยากล าบากท่ีภาคอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กจะน าเคร่ืองจกัรดงักล่าวเขา้มาใชง้านในกระบวนการผลิตได ้ 

ดังนั้ นงานวิจัยน้ีจึงเป็นการออกแบบและสร้างเคร่ืองกัดช้ินงาน
อตัโนมติัขนาดเล็กท่ีมีขนาดและประสิทธิภาพในการท างานท่ีเหมาะสม
กบัภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ดงัแสดงในรูปท่ี 1 ท่ีควบคุมการท างาน
ดว้ยโปรแกรมเชิงตวัเลข โดยอาศยัคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและโปรแกรม 
Mach 3 เป็นส่วนควบคุม และเลือกใชส้เตป็มอเตอร์ชนิดผสมเป็นตน้ก าลงั
ในการขบัเคล่ือนกลไก 

 

 
 

รูปที่ 1. แสดงเคร่ืองกดัช้ินงานอตัโนมติัขนาดเล็ก 

2. ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
เค ร่ืองกัด ช้ินงานอัตโนมัติขนาดเล็ก คือเคร่ืองจักรกลซีเอ็นซี 

(Computerized numerical control machine) อีกชนิดหน่ึง ท่ีควบคุมการ
ท างานดว้ยโปรแกรมเชิงตวัเลข และมีคอมพิวเตอร์ช่วยในการจดัการและ
การประมวลผล [1]  

เคร่ืองจกัรกลซีเอ็นซี ประกอบดว้ยโครงสร้างหลกั 2 ส่วน คือ ส่วน
ควบคุมซีเอ็นซี (CNC controller) ท่ีท  าหน้าท่ีส่ือสารกับผู ้ควบคุม 
ประมวลผล และควบคุมการท างานของเค ร่ืองจักร กล และส่วน
เคร่ืองจกัรกลซีเอ็นซี (CNC machine) ท่ีท  าหน้าท่ีในการส่ือสารกบัชุด
ควบคุม และเคล่ือนท่ีเพ่ือตดัเฉือนช้ินงานตามค าสัง่จากชุดควบคุม [3]  
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ส าหรับรูปแบบการควบคุมเคร่ืองจักรกลซีเอ็นซี พบว่ามีทั้ งการ
ควบคุมแบบเปิด (Open loop control) และการควบคุมแบบปิด (Close 
loop control) [6] ในปัจจุบนันิยมใช้คอมพิวเตอร์ท างานร่วมกบัโปรแกรม
PC CNC Software, K Cam, Linux EMC CNC, Mach3 หรือโปรแกรม
คอนโทรลเลอร์ตวัอ่ืนๆ เพ่ือท ำหน้ำท่ีเป็นส่วนควบคุมของเคร่ืองจกัรกล
ซีเอ็นซี เพรำะมีขีดจ ำกดัควำมสำมำรถในกำรใช้งำนท่ีสูง และยงัช่วยลด
ตน้ทุนในส่วนควบคุมซีเอ็นซีได้ [2] ส าหรับมอเตอร์ท่ีนิยมเลือกใช้เพ่ือ
เป็นตน้ก าลงัในการขบัเคล่ือนเคร่ืองจกัรกลซีเอ็นซีไดแ้ก่ สเต็ปมอเตอร์ 
(Stepper motor) และเซอร์โวมอเตอร์ (Servo motor) โดยอาศยับอลสกรู 
(Ball screw) หรือ ฟีดสกรู (Feed screw) เป็นตวัส่งถ่ายก าลงัอีกที [8]  

ส าหรับงานวิจยัน้ีมีแนวความคิดท่ีจะออกแบบและสร้างเคร่ืองกัด
ช้ินงานอตัโนมติัขนาดเล็ก ท่ีควบคุมการท างานดว้ยโปรแกรมเชิงตวัเลข 
โดยเลือกใชส้เตป็มอเตอร์ชนิดผสม ส่งถ่ายก าลงัผ่านบอลสกรูเพ่ือเป็นตน้
ก าลงัในการขบัเคล่ือนส่วนเคร่ืองจกัรกลซีเอ็นซี และอาศยัคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลท างานร่วมกับโปรแกรม Mach 3 เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นส่วน
ควบคุมซีเอน็ซี ทั้งน้ีเพ่ือให้ไดเ้คร่ืองกดัช้ินงานอตัโนมติัขนาดเล็ก มีราคา
เหมาะสม  สามารถท างานได้จ ริง  และ เหมาะกับการใช้งานใน
ภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  

3. ทฤษฎ ีและการค านวณทีเ่กีย่วข้อง 
ส าหรับเคร่ืองกดัช้ินงานอตัโนมติัท่ีไดอ้อกแบบและสร้างในงานวิจยั

น้ี  มีส่วนประกอบหลกัๆ ดงัน้ี 

3.1 โครงสร้าง  
ส าหรับโครงสร้างในส่วนท่ีมีการเคล่ือนท่ีเลือกใช้อลูมิเนียม เพราะมี

น ้ าหนักเบา และไม่เป็นสนิม ยกเวน้ฐานของเคร่ืองจกัรท่ีเลือกใช้เหล็ก 
เพราะตอ้งการความแขง็แรง 

3.2 ชุดควบคุม  
เลือกใชค้อมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท างานร่วมกบัโปรแกรม Mach 3  

3.3 ต้นก าลงั 
ส าหรับตน้ก าลงัในการขบัเคล่ือนกลไกต่างๆ เลือกใช้สเต็ปมอเตอร์

ร่วมกบับอร์ดควบคุมมอเตอร์ และอาศยับอลสกรูในส่งถ่ายก าลงั 

ส าหรับการเลือกใช้สเต็ปมอเตอร์เพ่ือเป็นตน้ก าลงัในการขบัเคล่ือน
เคร่ืองกดัช้ินงานอตัโนมติัขนาดเล็ก จ  าเป็นตอ้งพิจารณาค่าแรงบิด และ
แรงเฉ่ือยของสเต็ปมอเตอร์ ท่ีมีความเหมาะสม ท่ีเพียงพอท่ีจะเอาชนะ
ภาระงานต่างๆ ในระหว่างการเคล่ือนท่ีของเคร่ืองกดัช้ินงานอตัโนมติั ดงั
แสดงในสมการในดา้นล่าง 
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iT  คือแรงบิดรวมท่ีสเตป็มอเตอร์ตอ้งใชใ้นการขบัเคล่ือน
เคร่ืองกดัช้ินงานอตัโนมติัในแนวแกน i 

f r ictio nT    คือแรงบิดท่ีตอ้งเอาชนะแรงเสียดทาน 

iJ  คือแรงเฉ่ือยรวมส าหรับการเคล่ือนท่ีในแนวแกน i  

co u p lin gJ  คือแรงเฉ่ือยของตวัจบัยดึ  

screwJ   คือแรงเฉ่ือยของบอลสกรู 

ref lectJ  คือแรงเฉ่ือยเน่ืองจากมวล 
BM  คือมวลของบอลสกรู 

CM  คือมวลของตวัจบัยดึ 

ir  คือขนาดรัศมีวงในของตวัจบัยดึ 

or  คือขนาดรัศมีวงนอกของตวัจบัยดึ 

iM  คือมวลท่ีสเตป็มอเตอร์ตอ้งขบัเคล่ือนในแนวแกน i  
   คือค่าความเร่งเชิงมุม (rad/s2) 
a  คือค่าความเร่งเชิงเส้น(m/s2) 
  คือค่าประสิทธ์ิภาพของบอลสกรู 
  คือค่าสมัประสิทธ์ิแรงเสียดทานของบอลสกรู 
P  คือระยะพิตซ์ของบอลสกรู 
D  คือเส้นผา่นศูนยก์ลางของบอลสกรู     
  
ส าหรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในการออกแบบ และการ

เลือกใชเ้พ่ือสร้างเคร่ืองกดัช้ินงานอตัโนมติัขนาดเล็ก มีรายละเอียดดงัน้ี 

- มวลท่ีสเต็ปมอเตอร์ต้องขบัเคล่ือนในแนวแกน x )M( x เท่ากับ    
16 kg 

- มวลท่ีสเต็ปมอเตอร์ต้องขบัเคล่ือนในแนวแกน y )M( y
เท่ากับ 

9.95 kg 
- มวลท่ีสเต็ปมอเตอร์ต้องขบัเคล่ือนในแนวแกน z )M( z เท่ากับ 

2.61 kg 
- ความเร่งเชิงเส้น 1,000 mm/s2 หรือ ความเร่งเชิงมุม  628 rad/s2 
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- มวลของตวัจบัยดึ คือ 0.032 kg 
- เส้นผา่นศูนยก์ลางวงนอกของตวัจบัยดึคือ 2.5 x10-2 m 
- เส้นผา่นศูนยก์ลางวงในของตวัจบัยดึคือ 9.5 x10-3 m  
- เส้นผา่นศูนยก์ลางของบอลสกรูคือ 14 x10-3 m  
- ความหนาแน่นของบอลสกรูคือ 7.83 x103 kg/m3 
- ความยาวของบอลสกรูในแต่ละแนวแกนคือ 40.65 x10-2 m 
- ค่าประสิทธ์ิภาพของบอลสกรูคือ 0.96  
- ค่าสมัประสิทธ์ิแรงเสียดทานของบอลสกรูคือ 0.003 
- ระยะพิตซ์ของบอลสกรูคือ 10 x10-3 m              

จากสมการท่ี 1 และสมการท่ี 2 จะไดค้่าแรงบิดรวม iT และแรงเฉ่ือย
รวม iJ ส าหรับการเคล่ือนท่ีในแต่ละแนวแกนคือ 

N.m 10 6.21T -2

x   
2-5

x kg.m 1054.5J   
N.m 10 4.21T -2

y   
2-5

y kg.m 104.01J   
N.m106.03T  -2

z   
2-5

z kg.m 102.15J    

เน่ืองจากแรงบิดรวมท่ีสเตป็มอเตอร์ตอ้งใชใ้นการขบัเคล่ือนเคร่ืองกดั
ช้ินงานอตัโนมติั และค่าแรงเฉ่ือยรวมส าหรับการเคล่ือนท่ีแนวแกน X มี
ค่าสูงสุด ดงันั้นส าหรับการเลือกใช้สเต็ปมอเตอร์เพ่ือเป็นตน้ก าลงัในการ
ขบัเคล่ือนเคร่ืองกดัช้ินงานอตัโนมติั ทั้ง 3 แนวแกน จะเลือกสเต็ปมอเตอร์
ท่ี มีขนาด เ ดียวกันทั้ งสามแนวแกน โดยพิจารณาจากค่ าแรงบิด 

N.m 10 6.21T -2

x   และค
่าแรงเ ฉ่ือย 2-5

x kg.m 1054.5J  ส าหรับ
งานวิจยัน้ีจะเลือกใชส้เตป็มอเตอร์ของบริษทั Vexta รุ่น PK-266-02A โดย
มีค่าแรงบิดสูง 1.17 N.m และ แรงเฉ่ือยของมอเตอร์ 3.00 x 10-5 kg.m2 ซ่ึง
ถือวา่เพียงพอในการใชง้าน 

4. วสัดุ-อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทดสอบ 
ส าหรับวสัดุและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดสอบประกอบดว้ย 
1. วสัดุท่ีใชท้ดสอบกดั ซ่ึงไดแ้ก่ อะคริลิก  
2. ใบมีดกดัช้ินงาน 
3. เคร่ืองกดัช้ินงานอตัโนมติัขนาดเล็ก ดงัแสดงในรูปท่ี 1 
4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท  างานร่วมกบัโปรแกรม Mach 3 

5. การทดสอบ 
การทดสอบการท างานของเคร่ืองกดัช้ินงานอตัโนมติัขนาดเล็ก เป็น

การตรวจสอบความถูกตอ้งของค าสั่ง การท างาน และความแม่นย  าของ
เคร่ือง แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีท่ี 1 การกดัช้ินงานในแนวการ
เคล่ือนท่ีวิถีตรงและวิถีโคง้ กรณีท่ี 2 การกดัช้ินงานในแนวการเคล่ือนท่ีวิถี
ตรงและการกดัเพ่ือเจาะรู ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดไดด้งัน้ี 

5.1 ทดสอบกัดช้ินงานในแนวการเคลื่อนที่วิถีตรงและวิถีโค้ง
ต่อเนื่องกนั 
ในการท าสอบเพ่ือกดัช้ินงานในแนวการเคล่ือนท่ีวิถีตรงและวิถีโคง้ 

ต่อเน่ืองกนั มีการเขียนโปรแกรมเชิงตวัเลขเพ่ือควบคุมเคร่ืองกดัช้ินงาน
อตัโนมติัขนาดเล็กดงัน้ี 

% G90 G80 
G00 Z10 S25000 M03 

X5 Y5 
Z2 

G01 Z-1.5 F100 
X5 Y21 F33 
X23 Y30 

G02 X67 Y30 R22 F33 
G01 X85 Y21 F33 
        Y5 

X5 
G00 Z10 

X33 Y30 
Z2 

G01 Z-1.5 F100 
G02 X57 Y30 R12 F33 

X33 Y30 R12 F33 
G00 Z10  

 X0 Y0 
M30 % 

 

ส่วนส าหรับช้ินงานท่ีไดจ้ากการกดั แสดงในรูปดา้นลา้ง  
 

       
 

       
 

 
                    
รูปที่ 2. แสดงช้ินงานท่ีไดจ้ากการกดัช้ินงานในแนวการเคล่ือนท่ีทั้งวิถีตรง 
             และวถีิโคง้ต่อเน่ืองกนั 

5.2 ทดสอบกัดช้ินงานในแนวการเคลื่อนที่วิถีตรง และการกัด
เพือ่เจาะรูต่อเนื่องกนั 
ในการท าสอบเพ่ือกดัช้ินงานในแนวการเคล่ือนท่ีวิถีตรงและการกดั

เพ่ือเจาะรูต่อเน่ืองกนั มีการเขียนโปรแกรมเชิงตวัเลขเพ่ือควบคุมเคร่ืองกดั
ช้ินงานอตัโนมติัขนาดเล็กดงัน้ี 
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% G90 G80 
G00 Z10 S25000 M03 

X5 Y5 
Z2 

G01 Z-1.5 F100 
X65    F33 
Y34 
X5 
Y5 

G00 Z10 
 

X14 Y19.5 
Z2 

G98 G81 X14 Y19.5 Z-3 R10 
F100 

X28 
X42 
X56 

G80 
G00 Z10 

X0 Y0 
M30 % 

 

ส่วนส าหรับช้ินงานท่ีไดจ้ากการกดั แสดงในรูปดา้นลา้ง 
 

        
 

        
 

 
 

รูปที่ 3. แสดงช้ินงานท่ีไดจ้ากการกดัช้ินงานในแนวการเคล่ือนท่ีวิถีตรง  
               และการกดัเพ่ือเจาะรูต่อเน่ืองกนั 

6. สรุปผลการทดสอบ  
จากผลการทดสอบทั้ งสองส่วนพบว่าเคร่ืองกัดช้ินงานอัตโนมัติ

สามารถกดัช้ินงานไดท้ั้งในแนวการเคล่ือนท่ีวิถีตรง วิถีโคง้ และการเจาะรู 
ตรงตามท่ีออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงตวัเลขไว ้ดังนั้นเคร่ืองกัด
ช้ินงานอตัโนมติัขนาดเล็กมีค่าความถูกตอ้งและความแม่นย  า 100% จึง
สามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง 

7. กติตกิรรมประกาศ 
งำนวิจยัน้ี ส ำเร็จลงไดด้ว้ยควำมกรุณำของมหำวิทยำลยัวงษช์วลิตกุล 

ผูใ้ห้ทุนวิจยั ผูร่้วมวิจยัคือ นำงสำวจุฑำทิพย ์ ทองเดชำสำมำรถ และ
อำจำรยท่ี์ปรึกษำคือ นอ.ศ.ดร.สรกฤช ศรีเกษม รวมทั้งการไดรั้บความ
ร่วมมือและสนบัสนุนจากบุคลากรในสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลยัวงษช์วลิตกุล ทุกๆท่าน รวมทั้งพระคุณของบิดา มารดา คือ

นายบุญโฮม กุลวงษ ์ และนางสาคร กุลวงษ ์ ผูอ้บรบสัง่สอนและเล้ียงดูมา
เป็นอยา่งดี 
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Abstract 

This paper is focused on implementing an automatic system to 
AU Autonomous Caddy Car (AUAC) by introducing FiO Board 
controller to each system of AUAC, which includes Gear, Brake, and 
Accelerator systems. The mechanism designed to actuate each system 
is integrated with the controller and planted into different location to 
perform each function. The main objective of this project is to create 
a fully autonomous caddy car that can be programmed to replace the 
human interaction with the system. The program is written and 
compiled by using Simulink/MATLAB. 

Keywords : AU Autonomous Caddy Car (AUAC), Autonomous 
System, FiO Board Controller. 

I.  INTRODUCTION  
The AU Autonomous Caddy Car (AUAC) is a project from 

Assumption University and was first introduced in August 
2011 by a group of senior students. The project was revealed 
with an automatic parking system, which the caddy car will be 
able to park into a parallel parking slot. The system uses an 
Ultrasonic sensor to detect the spot and then calculate the 
distance between it. The data is sent to a control system and 
calculate to provide signal to control the actuator located in the 
steering part. After the data is calculated and ready, the AUAC 
will automatically perform the parking itself. The system can 
be considered as only partial autonomous system due to the 
lack of other autonomous parts such as, brake, gear and 
accelerator systems. The old system still requires human 
interaction to the AUAC to successfully perform the task. So 
the new autonomous parts are introduced to the system to 
complete the AU Autonomous Caddy Car (AUAC). 

The controlling parts of AUAC are similar to the Adaptive 
Cruise control for an intelligent vehicle by Worrawut [2]. The 
control system is developed and implemented onto each part of 
the AIT intelligent vehicle [2]. 

The concept applied onto AIT intelligence Vehicle by 
Nassaree [1] is the main purpose and motivation of this paper. 
The concept of autonomous and intelligent car is adapted and 
implemented onto the AUAC by using controller to control 
each system of the AUAC (Gear, Brake, and Accelerator 
parts). 

FiO Board by aimagin [3] has been selected as a main 
controller for this project due to its performance and 
compatibility with RapidSTM32 Blockset of Simulink 
/MATLAB. FiO Board is user-friendly and is widely known 
and used among students and teachers in universities 
nowadays. FiO Board is capable of downloading a program 
compiled by using Simulink/MATLAB.  

This paper shows the implementation and integration of 
both mechanism and control system to the AUAC system. 
Section II explains the autonomous parts added to the previous 
system; mechanical hardware and controller using to control 
the actuator. The programs of each system will be presented in 
section III. Section IV shows the results of each system 
controlled autonomously. The paper is concluded in section V. 

II. AUTONOMOUS PARTS 
The autonomous parts introduced to the system of the 

AUAC as shown in Fig.1 include Gear, Brake, and 
Accelerator systems. The selected actuator to this project is 
RC servo motors. 

The RC Servo Motor 9850MG Servo shown in Fig.2 from 
Towerpro is selected as a main actuator in this project. This 
motor weights 180 g with the dimension of 67.9 x 30.2 x 56 
mm. The operating voltage of this motor is between 4.8 – 6 V 
and the operating speed for 4.8V is 0.20sec/60degree and 
0.16sec/60degree for 6V. It can produce the highest torque up 
to 25kg/cm by supplying maximum 6V to it. 

 The FiO Board controller is used as a main controller of 
each system, which the details of these are discussed briefly in 
the following sub-sections. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig.1: AUAC 
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A. Gear system: CAD and Mechanical Structure 
The mechanical structure of Gear system consists of RC 

servo motor supported with an aluminum stand planted to the 
gear location. The shaft of the RC servo is mounted with a 
plastic hand and attached to the gear shaft to create a higher 
rotational force. The RC servo acts as an actuator, which 
receives an order from the controller, and controls the gear 
into the desire direction. There are 3 positions in the gear 
system, Neutral, Forward and Backward. These positions are 
located in different angles [65°, 90°, and 115°]. 

  Fig.3 reviews the top view and the oblique view structure 
of the gear system implemented on to the shaft. The figure is 
shown in a CAD design format and Fig.4 shows a real 
mechanism implemented onto the system. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

B. Brake and Accelerator systems: CAD and Mechanical 
Structure 
The mechanical structure of Brake and Accelerator systems 

share a common structure. Both of them consist of 2 RC servo 
motors located on the platform of the AUAC. The system 
requires 2 RC servo motors to generate enough force to 
successfully press the brake and accelerating pedal. Both shafts 
of RC servo motors are connected to 2 aluminum hands with 

flat surface at the end of the hands as shown in Fig.5 and exert 
force to push down the pedal in a desire angles. For the 
accelerating system, the moving speed of the AUAC depends 
on the angle of the accelerating pedal, which this mechanism is 
also similar to the brake system.  

Fig.6 shows the real RC servo motors and arms mounted 
onto the accelerating and brake pedal of the AUAC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C. Controller: FiO Board 
FiO Standard Board shown in Fig.7 is an evaluation board 

from FiO family which is based of STMicroelectronics 
STM32TM ARM 32 bits CortexTM – M3 processors. 

Coding and programming are generally based on using 
Simulink/MATLAB program. Programs is written and 
compile by using embedded MATLAB function and Simulink 
to generate digital output and PWM to control the RC motor 
by using RapidSTM32 Block set which is already provided. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4: Mechanical part of gear system 

Fig.5: CAD design of Accelerator and brake systems  

Fig.6: Mechanical part of accelerating system and brake 
system 

Fig.2: 9850MG Servo Motor from Towerpro 

(a) (b) 
Fig.3: CAD design of Gear System (a) Oblique view (b) Top view 

Fig.7: (a) CAD design of FiO Board (b) FiO Board Controller  

(b) (a) 
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III. CONTROL SYSTEM AND PROGRAM 
This section explains the program of each system 

implemented into AUAC, which includes Gear, Brake, and 
Accelerator systems. 

Each program is written by using Simulink/MATLAB 
program and then downloaded to the FiO Board to directly 
control the RC servo motor. The controller generates a specific 
PWM signal and use to control the angle of rotation of each 
motor separately 

The following sections explain the method and program of 
each autonomous system of AUAC  

A. Gear System: Program Structure 
The program of gear system is illustrated in Fig.8. The 

program is written in blockset. To be able to control the 3 
positions of the gear, Neutral, Forward, and Backward, the 
program receives 2 signal inputs and generates a specific PWM 
signal and control the desire angle. 

 The program of gear controlling is briefly explained and 
summarized as flowchart shown in Fig.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

StartStart

Obtain 
Digital Signal 

input

Obtain 
Digital Signal 

input

NeutralNeutralForwardForward BackwardBackward

RC Servo turns to 
130 degree

RC Servo turns to 
130 degree

RC Servo turns to 90 
degree

(Neutral position)

RC Servo turns to 90 
degree

(Neutral position)

RC Servo turns to 50 
degree

RC Servo turns to 50 
degree

StartStart

Input 1 = 1
Input 2 = 0

Input 1 = 0
Input 2 = 1

Input 1 and 2 = 
0 or 1

 

B. Brake and Accelerator Systems: Program Structure 
The brake and accelerator systems use the same program to 

operate. The program uses Simulink/MATLAB to compile 
similar to the gear system and then transfer the program to the 
FiO Board controller. The program of these systems is shown 
in Fig.10. The program receives the analog signal input and 
converts them to digital input for calculation and generates 
PWM signal to control the angle position. The angle position 
of the RC servo motors is determined by the analog signal 
compared to the thresholds in the program. 

The program of brake and accelerator systems is similar 
and briefly explained and summarized as flowchart shown in 
Fig.11. 

 

 
 

StartStart

EndEnd

Acquire 
Analog signal

Acquire 
Analog signal

Convert Analog 
signal to Digital 

signal and compute

Convert Analog 
signal to Digital 

signal and compute

 
 

 

 

Fig.8: Simulink program of gear system 

Fig.9: Overview of gear system program 

Fig.10: Simulink program of brake and accelerator systems 

Fig.11: Overview of brake and accelerator systems program 
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IV. EXPERIMENTAL RESULT 
The experiment and result is recorded while the AUAC 

was performing out at Basketball Court of Assumption 
University. The results of each system are promising and 
indicate that we are in the correct direction. The results of 
AUAC system are subdivided into following sections 

 

A. Gear system: Result 
The AUAC gear system contains 3 positions, Neutral, 

Forward and Backward. The AUAC started out in the 
Neutral position, which is selected by the default output of 
the program. When the forward signal is received, the RC 
servo motor successfully rotates the shaft of the gear to the 
forward position with precision and accuracy. As well as 
when the backward position is selected, the RC servo motor 
rotates to the given direction without error. 

 

B. Brake system: Result 
The AUAC brake system is tested when the AUAC is 

moving in a forward direction. When the controller receives 
the analog input, the RC servo motors rotate and press the 
brake pedal with an angle according to the input resulting in 
the AUAC stop moving. Also the brake system is tested 
when the AUAC is moving in a backward direction, which 
gives the exact motion of the previous test. 

C. Accelerator system: Result 
The AUAC Accelerating system is tested when the 

AUAC is stationary. When the controller receives the analog 
input, the RC servo motors rotate and press the gas pedal 
with an angle according to the input resulting in the AUAC 
starts moving forward. The speed of the AUAC is adjustable, 
which is adjusted by the input signal. The variation of speed 
is also tested and gives out the promising result. 

D. Discussion 
The whole system performs accurately and gives out a 

promising result. The only problem in is that, the torque 
generated from the RC servo in the Brake and Accelerator 
systems is not enough to push down the pedal to the desire 
angle, so the second RC servo is introduced to both of the 
systems to solve this problem. The FiO Board Controller 
performs efficiently to control each part of the AUAC and 
the programming code in MATLAB is simple and 
straightforward to understand and comprehend. 

V. CONCLUSION 
This paper describes the autonomous parts of the AUAC 

in detail of both mechanical and program design. This paper 
focuses on the autonomous parts added from the previous 
AUAC automatic parking system to fully complete the 
autonomous control of the AUAC system. 

The AUAC system is introduced with the autonomous 
gear, brake and accelerator systems, which uses RC servo 
motors as the main actuator controlled by PWM signal 
generated from the main controller of this project, which is 
FiO Board. Each system is designed and modified to 
perform a specific purpose. The gear system uses RC servo 
motor to rotate the shaft of the gear to a different position, 
Neutral, Forward, and Backward. And for the brake and 
accelerator systems, use RC servo motors mounted with an 
aluminum arm to press down the pedal. The results of 3 
systems are considered to be successful. 

 Integrating every autonomous parts existing in the 
AUAC system to perform autonomous parking system is a 
future work of this research. 
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บทคดัย่อ 

       ศึกษาการออกแบบทางวิศวกรรมช่องทางเดินกระแสของพีมอสทีมี

ค่าความยาวน้อยกว่า ไมโครเมตรโดยใช้การจาํลองกระบวนการสร้างและ

การจําลองอุปกรณ์ Synopsys TCAD เป็นเครืองมือทีใช้สําหรับการ

ทดสอบ การออกแบบช่องทางเดินกระแสประกอบด้วยการปรับลด

พารามิเตอร์ทางกายภาพเช่นความยาวเกต (Lg), การยิงฝังประจุสําหรับการ

ปรับแรงดันขีดเริม (VTA) และการสร้างบ่อแยกชนิดเอ็น ด้วยการยิงฝัง

ประจุอะตอมฟอสฟอรัสทีปริมาณโดสค่าต่างๆทียิงแบบ retrograde ที

พลังงาน 450 keV โครงสร้างของพีมอสทีทดสอบเป็นแบบ Surface 

channel (SC PMOS). ในการศึกษาการจําลองนี เราอธิบายลักษณะ

ปรากฏการณ์ของการเปลียนแปลงช่องทางเดินกระแสโดยความเข้มข้น

ของการเติมอะตอมสารเจือและการหาวิธีการเพิมศักยภาพของของพีมอส 

ซึงจะสนใจในแรงดันขีดเริมในย่านเชิงเส้นและย่านอิมตัว,การแกว่งตัว

กระแสเดรนในย่านตาํกว่าแรงดันขีดเริม (sub threshold swing),กระแส

เดรนรัวไหล,กระแสเดรนอิมตัวและ Drain Induced Barrier Lowering 

(DIBL). 

 

Abstract 

                     This paper investigates the channel engineering design 

consideration of sub micrometer surface channel PMOS (SC-PMOS) 

devices by using the semiconductor process and the device simulation. 

Virtual wafer fabrication factory Synopsys TCAD Tools is used for 

fabrication and simulation of a testing device namely Sentaurus process 

simulation and Sentaurus devices simulation. The channel design 

consists of a scaled down of a physical parameter such as channel 

design gate length (Lg), ion implantation for the threshold voltage 

adjust(VTA)  and the retrograde  N-well formation with a various doping 

concentration done by varying the phosphorus implantation dose with an 

implantation energy of 450 keV. In this simulation study, we characterize 

the effect of the channel modulation by engineering doping 

concentration profile and determine how to enhance the performance of 

PMOS. The threshold voltage (VTH) in linear and saturation region, sub 

threshold swing (S), off state drain leakage current (Ioff), saturation drain        

current (Ion) and also the Drain Induced Barrier Lowering (DIBL) are 

investigated.  

 

Keywords: PMOS, TCAD, DIBL, VPT 

1. บทนํา 

ในปัจจุบนัขนาดของมอสเฟส (MOSFET) ไดมี้ขนาดเล็กลงอย่าง

ต่อเนือง  ลกัษณะการออกแบบการกระจายตวัของพาหะและลกัษณะของ

รอยต่อของช่องทางเดินกระแสเป็นสิงจาํเป็นสาํหรับการปรับปรุงศกัยภาพ

ของอุปกรณ์และควบคุมปรากฏการณ์ของช่องทางเดินกระแสสันทีเกดิขึน 

ผลกระทบของช่องทางเดินกระแสสันเช่น Drain-Induced Barrier 

Lowering(DIBL) , Punchthrough Voltage(VPT) และ กระแสรัวไหล( Off 

State Leakage Current)  ในการควบคุม VPT ของมอสเฟสจะตอ้งมีการ

เติมอะตอมสารเจือความเขม้ขน้สูงในช่องทางเดินกระแสในขณะทีความ

ยาวเกตลดลง การเติมอะตอมสารเจือความเขม้ขน้สูงมกัจะควบคุมไดย้าก

และทาํใหค้วามคล่องตวัของพาหะลดลง[2,3] ในช่วงเวลาทีผ่านมาทางเรา

ไดป้ระสบผลสาํเร็จในการสร้างมอสเฟสทีมีความยาวของช่องทางเดิน

กระแสเท่ากบั  0.8 ไมโครเมตร  ขวัเกตเป็นแบบ โพลีซิลิคอน ชนิดเอ็น       

( N+ poly silicon gate)  วิศวกรรมช่องทางเดินกระแสของเอ็นมอสเป็น

แบบ Surface Channel  ในขณะที วิศวกรรมช่องทางเดินกระแสของพีมอส

เป็นแบบ Buried  Channel ทงันีเนืองจากการยิงผงัประจุในการปรับค่า

แรงดนัขีดเริมของทงั 2 มอสเฟตเป็นโบรอน จากการทดสอบผลทางไฟฟ้า

พบว่าพีมอสสนนัมีค่าความไวต่อผลของ DIBL ค่อนขา้งมากเมือเทียบกบั

เอ็นมอส และผลทางไฟฟ้าอืนๆพบว่า ยงัขึนกบัความลึกของรอยต่อ 

Buried  Channel ของพีมอส ทีเชือมต่อระหว่างขวัซอสและเดรน ในการ

สร้างมอสเฟส 0.5 ไมโครเมตรทีศูนย ์ TMEC นนัจึงมีความพยายาม ทีจะ

เอาชนะขอ้จาํกดัเหล่านี จึงไดท้าํการศึกษาโดยเสนอแบบจาํลองการสร้าง

มอสเฟส 0.5 ไมโครเมตรชนิดบ่อคู่ ซึงมีความยาวช่องทางเดินกระแส

ตาํสุด 0.3 ไมโครเมตร ในบทความนีเราเสนอการทดลองและอภิปราย

ลกัษณะการออกแบบวิศวกรรมของช่องทางเดินกระแสทีถูกยิงฝังประจุที

ความยาวของเกต 0.5 ไมโครเมตรของอุปกรณ์พีมอส แบบ Surface 

Channel  ขวัเกตเป็นแบบ โพลีซิลิคอน ชนิดพี ( P+ poly silicon gate)  ที
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สร้างบนฐานรองชนิดเดียวกนั การตรวจสอบพารามิเตอร์ต่อไปนีจะถกู

จาํลองกระบวนการทาํงานซึงเป็นฟังกช์นัของความยาวเกต 

-(Threshold voltage), VTH 

-(Off state leakage current )Ioff 

-Dain Induce Barrier Lowering 

-Subthreshold slope (S.) 

-Punchthrough voltage or breakdown voltage (VPT) 

 

สมการดา้นล่างในกรณีทีมีการฝังประจุของการปรับค่าแรงดันขีดเริมเป็น

ชนิดเดียวกบัฐานรอง(Surface Channel) ค่าความหนาแน่นของพาหะใน

ช่องทางเดินกระแสมีค่าเป็น 

CH sub IN N N                                   (1) 

สมการค่าแรงดนัขีดเริมของมอสเฟสขนาดใหญ่หาไดจ้าก 

12Φ ΦTH FB F FV V γ                                  (2) 

ΦFB MS
OX

QssV
C

                                                                           (3) 

ในกรณีทีขวัเกตเป็นแบบ โพลีซิลิคอน ชนิดพี 

Φ ln
2
G ch

MS
i

E NkT
q n

                                                                (4) 

ในกรณีทีขวัเกตเป็นแบบ โพลีซิลิคอน ชนิดเอ็น 

Φ ln
2
G ch

MS
i

E NkT
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                                                             (5) 

1
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                                                                                (6) (3) 
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F
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                              (7) 

เมือ NI เป็นความเข้มข้นของการยิงฝังประจุ  Nch เป็นความเข้มข้นของ

พาหะทีพืนผิวของช่องทางเดินกระแส  VFB แรงดนัแถบเรียบของฐานรอง 

Fเป็นศักยไ์ฟฟ้าพืนผิว (surface potential) MS เป็นค่างานระหว่างขัว

เกตกบัฐานรอง QSS เป็นค่าประจุทีรอยต่อเกต (interface charge).  COX  

เป็นค่าความจุไฟฟ้าต่อ หนึงหน่วยพืนทีของเกต  กระแสรัวไหล (Off state 

leakage current ) ในแบบจาํลองไฟฟ้าของ (BSIM) ทีแรงดัน VGS =0 และ 

VDS=3.3 V กระแสรัวไหลทีไม่มีแรงดนัไบอสัฐานรองถูกกาํหนดโดย 

 

10 TH DS
off o

V V
I I

S
    

 
                                 (8) 

2( ) exp(1.8)eff
o o ox T

eff

W
I C v

L
                                         (9) 

 

เมือ µ0 เป็นความคล่องตัวทีไม่มีแรงดันไบอัส Weff และ Leff เป็นความ

กวา้งและความยาวประสิทธิผล, T เป็นแรงดนัอุณหภูมิ, VDS เป็นแรงดัน

ไบอสัเดรนและซอส,   เป็นสัมประสิทธิ DIBL, q เป็นประจุอิเล็กตรอน 

และ n เป็นสัมประสิทธิ transistor subthreshold  swing (n =1+CD/Cox). จะ

เห็นได้ว่าเมือความยาวช่องทางเดินกระแสลดลงทําให้กระแส Ioff จะ

เพิมขึนและค่า VTH จะลด  ค่า sub threshold slope ( ln10TS nv ) ของ

ทรานซิสเตอร์เป็นส่วนกลบัของความชันของกราฟ IDS กบั VGS ในหน่วย 

millivolts/ decade (mV/dec) ของการเปลียนแปลง IDS  ทีอุณหภูมิห้องค่า

ดังกล่าวมีค่าเป็น 60 mV/dec   แรงดัน punchthrough (VPT) เป็นแรงดัน

ไบอสัยอ้นกลบัทีขาเดรนโดยไม่มีแรงดันไบอัสทีขาเกตทาํใหเ้กดิกระแส

ไหลจากเดรนไปซอสเป็นแรงดนัเดรนทีกระแสเดรนกาํหนดให้มีค่า 1 nA 

ต่อหน่วยความกวา้ง (1nA/µm) วิธีการสําหรับควบคุม punchthrough ที

นิยมเป็นการเพิมการยิงฝังประจุ เรียกว่า การยิงฝัง APT ซึงความลึกของ 

APT จะเท่ากบัความลึกของร่อยต่อของซอส-เดรน 

 

2. วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ 

บ่อแยกชนิด เอ็น สร้างโดยการยิงฟอสฟอรัส (Phosphorus) ฝังลงบน

ฐานรองชนิด P ทีมีค่าความต้านทาน 20 Ω-cm ทีความเข้มข้นค่าต่างๆ

ดงันี 8x1012, 9x1012, 1x1013 และ 2.0x1013 cm-2ดว้ยพลงังานคงที 450 keV 

และขบัลึก (drive-in) ทีอุณหภูมิ 10500C เป็นเวลา 300 นาที ได้ความลึก

ของรอยต่อ 1.8 µm และค่าความต้านทานแผ่น (Sheet resistance) 700 

Ω/sq ความหนาของ Poly silicon gate 300 nm ความหนาของ Gate oxide 

10 nm ใช้ อาร์เซนิค ในการยิงฝังประจุสําหรับการปรับแรงดันขีดเริ ม 

(VTA) ของ PMOS ต่างๆตงัแต่ 1.4x1012ถึง 1.7x1012 ดว้ยพลงังาน 90 keV 

การป้องกนัการเกดิ Punch through ใชก้ารยิงฟอสฟอรัสดว้ยความเข้มเข้น

ต่างๆตงัแต่ 1.0x1012ถึง 5.0x1012 ด้วยพลังงานคงที200 keV ในส่วนซอส 

(Source) และเดรน (Drain) ใช้สร้างโดยการยิง BF2 ด้วยความเข้มข้น

5x1015พลงังาน 100 keV กระบวนการ Rapid Thermal Annealing (RTA) 

ทีอุณหภูมิ 1100 0C เป็นเวลา 10 วินาที โครงสร้างของมอสเฟสทีกาํหนด

ขอบเขตในการจาํลองแสดงในรูปที 1 

 

 
 

รูปท ี1. ขอบเขต ทางกายภาพในการจาํลอง 

 

จากรูปได้แสดงพารามิเตอร์ทางกายภาพเช่น ความหนาอ็อกไซด์ (tox) ,

ความลึกของซอสและเดรน (Xj), ความยาวเกต (Lg) ซึงการออกแบบ

พารามิเตอร์ทางกายภาพจะเป็นไปตามกฎการออกแบบมอสเฟสเช่น ความ

หนาอ็อกไซด ์(tox) จะเท่ากบั 0.018Lg, ความลึกของ extension (rj) เท่ากบั 
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0.3Lg, Xj เท่ากบั0.6Lg , Spacer width (Lext) เท่ากบั 0.3Lg และความยาว 

effect gate (Leff) เท่ากบั 0.6Lg    การจาํลองจะจาํลองความยาวเกตที 0.3, 

0.4,0.5, 0.55, 0.6, 0.8, 1.2และ 3.0 ไมโครเมตร ซึงพารามิเตอร์ต่างๆจะ

แปรตามความยาวเกตทีออกแบบตามกฏการออกแบบ การจาํลองอุปกรณ์

ทงัหมดใชโ้ปรแกรม Sentaurus device 2-D  

 

3. ผลการทดลองและสรุปผล 

       รูปที 2 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างแรงดนัขีดเริม  กบั ปริมาณโดสยิง

ฝังประจุการปรับค่าแรงดนัขีดเริม(VTA ) พลงังานคงที 90 keV ในบ่อแยก

ชนิด เอ็น จะเห็นไดว้า่แรงดนัขีดเริมเพิมขึนอย่างเชิงเส้น ทีทุกค่าของความ

เขม้ขน้ของบ่อแยก และ เมือเขม้ขน้ของบ่อแยกมากขึนค่าแรงดนัขีดเริมจะ

มากตามเนืองจากความหนาแน่นของพาหะในช่องทางเดินกระแสมากขึน

ตอ้งใชแ้รงดนัมากขึนในการดึงประจุชนิดพี รูปที 3 แสดงความสัมพนัธ์

ระหว่างแรงดนัขีดเริม (VTH) กบั ความยาวเกต (Lg) ด้วย ปริมาณโดสของ

VTA เท่ากบั 1.6x1012 cm-2  จะเห็นได้ว่าแรงดันขีดเริมเพิมขึนตามความ

ปริมาณโดสของ APT ทุกค่าความยาวเกต และมีค่าลดลงอย่างรวดเร็วเมือ

ความยาวเกตนอ้ยกว่า 4ไมโครเมตร รูปที 4 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง

แรงดันขีดเริ ม (VTH) กบั ความยาวเกต (Lg) ทีพลังงานยิงฝังประจุ 

AntiPunch through (ATP) ค่าต่างๆ จะเห็นได้ว่าแรงดนัขีดเริมลดลงตาม

พลงังานการยิงของ ATP ทีเพิมขึนทุกค่าความยาวเกต แต่ไม่มีผลนัยสําคัญ

ต่อค่า แรงดนัขีดเริมมากนกั 
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รูปท ี 2   ความสัมพนัธ์ระหว่าง แรงดนัขีดเริม กบัทีปริมาณโดส ยิง 

              ฝังประจุ VTA  ทีปริมาณโดส ยิง ฝังประจุ บ่อ แยกเอ็น ค่าต่างๆ 

 

 

รูปที 5 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างแรงดนัขีดเริม (VTH) กบั ความยาวเกต 

(Lg)    ทีแรงดันเดรน ซอส 0.1 และ 3.3 โวลต์ตามลาํดับ พบว่าการ

เปลียนแปลงค่าแรงดนัขีดเริม ที แรงดนัเดรน ซอส 0.1 และ 3.3 โวลต ์
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รูปท ี 3   ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงดนัขีดเริม (VTH) กบั ความยาว    

               เกต (Lg) ทีความเขม้ขน้ของ (ATP) 
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รูปท ี4   ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงดนัขีดเริม (VTH) กบั ความยาวเกต (Lg) 

ทีพลงังานการยิงของ  AntiPunch through (ATP) ค่าต่างๆ 
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รูปท ี5    ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงดนัขีดเริม (VTH) กบั ความยาวเกต (Lg)     

                  ทีแรงดนัเดรน ซอส 0.1  และ 3.3 โวลต ์
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ตารางที 1ผลการจาํลองคุณสมบติัทางไฟฟ้าของพีมอส 

 

มีค่าเป็น 25  60  และ 140 มิลลิโวลต์ ทีความยาวของช่องทางเดินกระแส

กบั 0.5  0.4 และ 0.3 ไมโครเมตร ตามลําดับ ในกรณีทีพีมอสมีช่อง

ทางเดินกระแสเป็นแบบ Buried Chanel การเปลียนแปลงค่าดังกล่าวมีค่า

เป็น 110  300  และ 600 มิลลิโวลต์ทีทีความยาวของช่องทางเดินกระแส

กบั 0.5  0.4 และ 0.3 ไมโครเมตร ตามลาํดบั.เราสังเกตได้ว่าการออกแบบ

ความยาวเกตทีดีจะไม่นอ้ยไปกว่า 0.4 ไมโครเมตร. รูปที 6 แสดงกระแส 

IOFF กบั ION โดยเปลียนแปลงความยาวช่องทางเดินกระแสและความเข้ม

ของ VTA  จะเห็นได้ว่าช่องทางเดินกระแสตาํสุดต้องไม่น้อยกว่า 0.4 

ไมโครเมตร  ถึ ง จ ะ มีก ารคว บ คุ ม  roll-off ได้ ดี  ซึ ง ผ ล ก ารจําล อ ง

พารามิตเตอร์ของ พีมอส ความยาวเกต 0.5 µm ได้แสดงในตารางที 1  

พบว่า ทีความเขม้ขน้ของ บ่อแยกชนิดเอ็น ทีค่า 1x1013 cm-2, ปริมาณโดส

ยิงฝังประจุเท่ากบั 1.6x1012 cm-2 จะมีประสิทธิภาพสูงสุด  ION มีค่า 143 

µA/µm,  subthreshold slope มีค่าประมาณ 90 mV/decade และค่า linear 

transconductance มีค่า 7.0 µS/µm แรงดนั VPT มีค่าประมาณ – 10 V 
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รูปท ี6    ความสัมพนัธ์ระหวา่ง IOFF กบั IONทีความยาวช่องทางเดิน 

              กระแสและปริมาณโดสยิงฝังประจุ VTA ค่าต่างๆ 

 

4. สรุป 

    จากรายละเอียดการเพิมประสิทธิภาพช่องทางวศิวกรรมไดด้าํเนินการ

สาํหรับเทคโนโลยี CMOS 0.5 ไมโครเมตร โครงสร้างของพีมอสเป็น

แบบ Surface channel (SC PMOS) ซึงมีคุณสมบติัทางไฟฟ้าทีดีกว่า เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควบคุมแรงดนัขีดเรืมไดดี้กว่า  ผลของ DIBL นอ้ยกว่า ทงันีเป็นผลจากขวั

เกตเป็นแบบโพลีซิลิคอนชนิดพี  ในการศึกษาเราตรวจสอบประสิทธิภาพ

การทาํงานของ MOSFETs ชนิดพีทีมีการเติมอะตอมสารเจือ ในช่องทาง

เดินกระแสทีความเขม้ขน้ต่าง จากการทดสอบแบบจาํลองกระบวนการ

สร้าง พบว่าค่าความยาวเกตจะตอ้งไม่ตาํกว่า 0.4 ไมโครเมตร โดยสรุป 

เพือใหศ้กัยภาพของ พีมอส เขา้ใกล ้ คุณสมบติัทางไฟฟ้าของ เอ็นมอส 

กระแสION มีค่า 160 µA/µm แรงดนัขีดเริมมีค่า 0.64 โวลต ์กระแสรัวไหล

อยู่ในย่าน pA/µm   ค่าของDIBL มีค่าประมาณ 20 mV/V และ Sub 

threshold slope มีค่า 90 mV/dec กระบวนการสร้างของพีมอสควรเป็น 

ปริมาณโดสยิงฝังประจุเท่าบ่อแยกชนิดเอ็น ทีค่า 1x1013cm-2, ปริมาณโดส

ยิงฝังประจุเท่ากบั 1.6x1012 cm-2
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Abstract—Bicycling has become increasingly popular as an
alternate means of transportation and a recreational activity.
Whether for fitness or leisure, limitations to cycling are often
associated with the logistics of transporting bicycles to the
ride location or just simply the weather. We propose a simple,
extensible, and affordable solution to provide a more realistic
indoor cycling experience by using live user data to adjust
the speed of a video playback of a recorded route or scenery.
In the Playback mode, our system requires the user to use a
typical indoor bicycling setup (a bicycle and a trainer) and
a PC to process user data and display the video of the route
or scenery. A cycling power meter is used in order to provide
current user wattage for calibrating the video playback. In
case the user would like to customize his or her own route,
a GPS head unit, a power meter, and a video recorder are
required to record the video and the route data such as
GPS locations and instantaneous power. Both of the video and
the route data will be processed by the system’s Production mode.

Keywords: Cycling, Video Playback, Indoor Training, Virtual
Reality

I. INTRODUCTION

Bicycling has become increasingly popular as an alternate
means of transportation and a recreational activity. Whether
for fitness or leisure, limitations to cycling are often associated
with the logistics of transporting bicycles to the destination or
just simply the weather. Numerous solutions for indoor cycling
exist. However, more affordable setups such as trainers, rollers
or stationary bicycles provide little or no feedback to the
user, making indoor cycling mundane. Several approaches are
available to enhance the experience. For example, videos (e.g.
touring a scenery or fitness training sessions) are played so
that the user can watch the program while cycling. A number
of solutions offer sophisticated systems that gather user data
(heart rate, power, cycling cadence, speed, etc.) to deliver
interactive experience at a cost unreachable by the majority
of population. Furthermore, these systems are very limited,
e.g. the user is required to purchase videos for specific routes;
personalized routes are usually not be available from system
developers.

In this paper, we propose a simple, extensible, and affordable
solution to deliver a more realistic indoor cycling experience.
In the following, we first discuss some background on bicycle
training and virtual reality in Section II. Section III details the
implementation of our system. Section IV presents the results
of our system. Section V summarizes the paper and proposes
the areas for future work.

II. VIRTUAL CYCLING

Bicycles are the most efficient human-powered vehicles. They
are used to bring people from one place to another by the
riders’ own power. Bicycles are getting increasingly popular as
an alternative means of transportation due to its versatility such
as limited parking space, small carbon footprints and environ-
mentally friendly. Additionally, they are used as a recreational
equipment for traveling, fitness, exercise, and even as a part of
social activities. Despite bicycles’ several advantages, they still
have numerous limitations, e.g. accident risks, road conditions,
unpredictable weather, logistics of transporting bicycles to the
starting point.

Numerous solutions for cycling exist for cyclists who wish to
stay indoor. A bicycle trainer can be attached to the bicycle’s
rear wheel or a dedicated stationary bicycle to allow the
rider to stay stationary while cycling. However, most indoor
setups provide little or no feedback to the cyclists, making
indoor cycling mundane and monotony. In any case, there
exist commercial products made available to simulate cycling
environments in order to make indoor cycling more realistic
and enjoyable. Virtual cycling environment offers a solution
to most of bicycling limitations.

In the following subsections, we investigate the concept and
design that, together, deliver a more realistic experience to
indoor cycling.

III. MIXVR DESIGN

In this section, we discuss the design and implementation
details of our system, MixVR.

A. MixVR Dataflow Diagram

1) Playback Dataflow Diagram: Given that there are two
modes of operation for MixVR, Figure 1 illustrates the
dataflow diagram for the Playback mode. There are three
pieces of information: contents (video, audio, and text), XML
track data file for GPS information, and live ANT+ data for
instantaneous power. For each of the three data, there are
different functions that process the information. The key infor-
mation that dictates the process is the live power information
which is used along with the cyclist’s profile in order to adjust
the speed of the video playback. The adjustment process takes
into account of the current power to calculate the total energy
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spent up to this point to match with the energy accumulated up
to a particular GPS destination. Based on the current time and
location, the destination corresponding to the energy spent is
determined and used to adjust the playback speed of the video
in order to provide the perceived sensation similar to that of
the real world to display to the user. Additionally, the Playback
mode also collects the ride data and export to XML data file
in case the user would like to analyze the current ride data.
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(Video, audio, 

text)

Processed 
track data file 
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Fig. 1. Dataflow Diagram for MixVR Playback Mode

2) Production Dataflow Diagram: Figure 2 presents the
dataflow diagram for MixVR’s Production mode. In the Pro-
duction mode, the key data is the XML track data file that
records the cyclist’s vital data (energy spent, current power,
heart rate, etc.) along with GPS coordinates. Such XML data
file is processed in accordance with the recorded video file in
order to synchronize the video time and the elapsed time in
the XML file. As a result, we will obtain the processed XML
data file to be used during the Playback mode of MixVR.

Data 
collecting by 

head unit

Track data file 
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Track config
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Bike sensors
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Fig. 2. Dataflow diagram for MixVR Production Mode

B. Power Calculations

Our experiments showed that the cyclist’s power output alone
is inadequate to adjust the speed of the video playback and
provide a realistic sensation similar to real-world cycling. In
[1], a mathematical formula for calculating cycling power is
presented. In the following subsection, we discuss three forces
that a cyclist must overcome during a cycling activity.

1) Rolling Resistance: Rolling resistance is the friction be-
tween the road surface and the tire. The following are the
parameters affecting friction.

• Frl: Force, in newtons, caused by rolling resistance
• Prr: Power, in watts, to overcome Frl
• Crr: Coefficient of rolling resistance typically 0.004 but can be as high as 0.008

for bad asphalt or as low as 0.001 for a wooden track.
• g: acceleration due to gravity 9.8 m/s2

• Wkg: mass of the ride plus bicycle in kg
• Vmps: Velocity in meters/sec

Based on the parameters above, we can calculate rolling resis-
tance and its corresponding power by the following equations.

Frl = Wkg × g × Crr (1)

Prr = Frl × Vmps (2)

2) Wind Resistance: Wind resistance is the force applied to
an object due to the object moving through the air. The list
below describes the factors affecting wind resistance.

• Fw: Force on rider and bicycle due to wind drag
• Cw: Drag coefficient, typically 0.5
• Rho: Air density in kg/m. Depends on temperature and barometric pressure.

Some typical values are sea level: 1.226, 1500m: 1.056 and 3000m: 0.905
• Vmps: Speed in meters/sec
• A: Effective frontal area of the rider and bicycle in m2. Typical value is 0.5.

Equations 3 and 4 describe the relationship between the
variables above and wind resistance (force and power).

Fw = 0.5 × A × Cw × Rho × Vmps
2 (3)

Pw = Fw × Vmps (4)

3) Gravity: Gravity is the force applied to an object due to
the earth’s gravitational field. Gravity affects a cyclist the most
when he/she moves through a terrain with elevation changes.
The key factors to gravity are listed below.

• Fsl: Force in newtons due to the pull of the rider and bicycle down the slope
• Psl: Power in watts required to overcome the force of Fsl
• Wkg: Combined weight of the rider and bicycle in kg
• g: Acceleration due to gravity, 9.8 m/s2

• GradHill: Gradient of the hill, in decimal, the ratio of the rise to the horizontal
run.

The following two equations illustrate the relationships be-
tween the terrain gradient, combined rider and bicycle weight,
and gravity.

Fsl = Wkg × g × GradHill (5)

Psl = Fsl × Vmps (6)

4) Combined Forces: Based on all these three forces: rolling
resistance, wind resistance, and gravity, the combined forces
that a cyclist must over in order to move the bicycle and
him/herself is shown in Equation 7.

TotalPower = (Frl + Fw + Fsl) × Vmps (7)

IV. RESULTS AND DISCUSSIONS

In this section, we present the actual MixVR software and
equipment choices and discuss the software usability.
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A. System Implementation

We chose to develop MixVR using C# for Windows PC
platform due to its large install base, allowing wider adoption
from users. A PC is used to display the video and process
the cyclist’s information received via an ANT+ USB dongle.
Several pieces of information are gathered via ANT+ sensing
devices either on the cyclist’s body or the bicycle (which is
attached to a trainer or a roller or a stationary bicycle). For
example, a cycling power meter delivers the instantaneous
power output by the cyclist; a chest-strap heart rate monitor
provides the information of how hard the cyclist works; a
speed/cadence sensor detects how fast the cyclist pedals and
how fast the bicycle wheel turns, etc.

We chose to use a hub-based power meter in the rear wheel
as supposed to crank-based or pedal-based power meters since
the hub-based approach offers the best solution between cost
and the ease of transferring between bicycles. We opted for
a trainer to attach to the rear bicycle wheel as it provides
great resistance variations to experiment with high and low
wattage situations and its stability. We chose to ANT+ inter-
face between the PC and cyclist’s peripherals due to its wide
compatibility to the majority of peripherals. Figure 3 shows
the system setup (but not sensing devices on the bicycle).

Fig. 3. MixVR system setup

Figure 4 shows the screen shot of the Playback mode of
MixVR. The left bar provides the information regarding the
current location of the cyclist in the peloton (group of riders).
The current system only supports single rider. Therefore, the
“1/2” means the cyclist is currently the first cyclist out of
two cyclists in the system (while the second cyclist is the
one who recorded the video). “+25m” and “+4s” refer to the
distance (25 meters) and time (4 seconds) ahead of the next
rider, respectively.

The bottom bar displays the current statistics typically offered
by various cyclocomputer. From left to right, we have current
power output (measured from hub-based power meter), heart
rate (beats per minute), cadence (frequency of cyclist’s pedal
rate in rounds per minute unit), bicycle speed, distance ped-
aled, elapsed time, percent gradient of the terrain currently on,
average speed, and average wattage, respectively.

Fig. 4. Screenshot of MixVR Playback mode

MixVR also includes another software that is used to process
the video data along with the GPS information recorded as
shown in the screen shot of the MixVR’s Production mode in
Figure 5. The first field requires the user to specify the location
of the TCX file recorded from a GPS head unit. “Output file
path” specifies the location of the augmented video file. Since
it is possible that the GPS and video recording may not be
started simultaneously, MixVR allows the cyclist who records
the route to first start GPS then the video. This means there
must be some time accounted for the difference between the
start time between the GPS and video. Hence, “GPS Video
diff” accounts for this time difference. “Video start time” is
used to specify the elapsed time that may need to be edited out
since there may not be any distance travel between the time
the video starts recording and the actual moving start. Note
that “Video start time” does not include for “GPS Video diff”.
Finally, the user must indicate the total weight of the cyclist
and the bicycle in order to take this into account during the
calculation of the video playback.

Fig. 5. Screenshot of MixVR Production mode

B. Discussions

We recorded GPS route information along with video using
Garmin 810 and GoPro Hero camera, respectively. The TCX
file is used along with the video file to produce the resultant
video file used during Playback mode. We found that by using
the power information alone was inadequate to adjust the video
playback speed as other environmental factors (such as gravity
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force from gradient, wind resistance, drag coefficient of the
cyclist and the bicycle, etc.) must be accounted for.

By including these environmental parameters in equations 1 to
7, the video playback speed is much more closely matched to
the real-world speed. However, the current implementation of
MixVR still utilizes generic parameters for rolling resistance
and, more importantly, drag coefficient/frontal area. Addition-
ally, we experimented with only the same cyclist for both
the Production and Playback mode of MixVR. The software
will be made more versatile through a thorough testing with
different cyclists for both Production and Playback mode.

V. SUMMARY

In this paper we have presented MixVR, an extendable and
interactive system for indoor cycling. There are two modes of
operations – Playback and Production mode of the software. In
the Playback mode, live cyclist’s data such as power output is
used to adjust the speed of the pre-recorded video playback. In
the Production mode, MixVR allows the user to create his/her
own version of the video by using data file from GPS head
unit along with the recorded video. We have seen that MixVR
can provide a more realistic indoor cycling experience to the
user. However, there are still minor limitations to our software
which require additional future work to fine tune our system.
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บทคดัย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ิมทางเลือกในการออกกาํลังกาย

ให้กับคนยุคใหม่ 2) เพ่ือนาํหลักการเล่นเกมและการออกกาํลังกายมา
ผสมผสานให้เกิดความกลมกลืนและเกิดประโยชน์สูงสุด 3) เพ่ือเป็นการ
พัฒนาส่ือมัลติมีเดียให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน 
 4) เพ่ือผลิตส่ือมัลติมีเดีย มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสังคมและ
วัฒนธรรม 5) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ เล่นเกมเต้นปฏิสัมพันธ์ด้วย
กล้องเวบ็แคม เพ่ือส่งเสริมการออกกาํลังกายแบบแอโรบิค ท้ังนีผู้้ วิจัยได้
พัฒนาและออกแบบรูปแบบของเกม โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผล
ภาพ (Image Processing) ตรวจจับการเคล่ือนไหวของผู้ใช้งานเพ่ือให้
ผู้ใช้งานสามารถใช้มือในการควบคุม เกมให้ดาํเนินไปได้ด้วยตนเอง ผู้ วิจัย
จึงได้นาํลักษณะท่าทางการออกกาํลังกายแบบแอโรบิคมาประยุกต์ใช้กับ
งานวิจัย เพ่ือเป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการออกกาํลังกายให้กับคนยคุใหม่ท่ี
ต้องการออกกาํลังกายไปพร้อม ๆ กับการเล่นเกม ซ่ึงผู้ เล่นสามารถควบคุม
การเล่นเกมผ่านกล้องเว็บแคม อาศัยหลักการทํางานของโปรแกรม
ตรวจจับสี (Color tracking command) ซ่ึงนาํมาประยกุต์เข้ากับตัวเกมทาํ
ให้ผู้ เล่น สามารถควบคุมการเล่นเกมได้ด้วยตนเอง โดยใช้ โปรแกรม 
อะโดบี แฟลช (Adobe Flash) ในการเขียนโปรแกรมและออกแบบระบบ
การทาํงานต่าง ๆ ของเกม และเม่ือนาํไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างพบว่า
ตรงตามสมมติฐานคือความพึงพอใจของผู้ เล่นเกมเต้นปฏิสัมพันธ์ด้วย
กล้องเวบ็แคม เพ่ือส่งเสริมการออกกาํลังกายแบบแอโรบิค อยู่ในระดับดี 

ค ำส ำคัญ:  เกมปฏิสัมพนัธ์ , เกมเต้น, แอโรบิค, การตรวจจับสี,  
การประมวลผลภาพ 
 

Abstract 
This The purposes of this research are 1) Increase exercising 

options for people in this generation 2) Combine exercising and playing 
games together to increase maximum benefit from both ones.  
3) To develop multimedia source that serves the demands of people 
nowadays.  4) To create a multimedia source that fits the society and 
culture. 5) To study the satisfaction of the clients of the webcam 
interaction game to support aerobic exercising.  Thus, the researchers 
developed and designed the game structure by using image processing 
technology to detect the player's gestures, in order to use their hands for 

controlling the game.  Therefore, the researcher use the gestures of 
aerobic exercising to the research, to add another alternative in 
exercising for people in this century, that want to be able to play game 
along with exercising.  The player can control the game through  
a webcam which uses the principle of the Color tracking command 
program.  Which was brought to adapt with the game.  The game also 
uses Adobe Flash to write and design the systems and structures and 
when data is stored and samples were tested, the result goes according to the 
hypothesis that is the satisfaction level of the players is in a good direction. 

 
Keywords: interactive game, dancing game, aerobic, color tracking, 
image processing 
 

1. บทน า 
เน่ืองจากในปัจจุบนัส่ือความบนัเทิงได้เขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนั 

เป็นอย่างมาก ทั้ งเพ่ือสร้างความบันเทิง ความเพลิดเพลิน และความ
สนุกสนานให้กบัผูบ้ริโภคไดรู้้สึกผ่อนคลาย หลงัจากท่ีไดท้าํกิจกรรมต่างๆ 
ในชีวิตประจาํวนัหรือในช่วงท่ีมีเวลาว่าง เกมก็เป็นส่ือความบนัเทิงอีกชนิด
หน่ึงท่ีมีความแพร่หลายเป็นอยา่งมาก อีกทั้งผูบ้ริโภคสามารถเลือกสรรได้
ตามความตอ้งการและไดมี้การนาํเทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มาผสมผสานกบั
เกม ทาํให้มีความแปลกใหม่ และน่าสนใจมากยิ่งข้ึน [1] ผูวิ้จยัจึงพฒันา
และออก แบบ เกมโดยใช้ เทคโนโลยีก ารประมวลผล ภาพ( Image 
Processing) ตรวจจบัการเคล่ือนไหวของผูใ้ช้งานเพ่ือให้ผูใ้ช้งานสามารถ
ใช้มือในการควบคุมเกมด้วยตนเอง ผูวิ้จยัจึงนาํลักษณะท่าทางการออก
กาํลงักายประเภทแอโรบิคมาประยกุตใ์ช้กบังานวิจยัน้ีโดยใช้ช่ือว่า เกมเตน้
อยา่งง่าย (Easy Dancing Game Application) เพ่ือให้เป็นอีกหน่ึงทางเลือกใน
การออกกาํลงักายให้กบัคนยคุใหม่ท่ีตอ้งการออกกาํลงักายไปพร้อมๆ กบั
การเล่นเกม ซ่ึงผูเ้ล่นสามารถทาํการควบคุมการเล่นผ่านกล้องเว็บแคม 
โดยอาศยัหลักการทาํงานของโปรแกรมตรวจจบัสี  (Color tracking 
command) ซ่ึงจะนาํมาประยกุต์เขา้กบัตวัเกมทาํให้ผูเ้ล่นสามารถควบคุม
การเล่นเกมได้ดว้ยตนเอง [2] โดยผูวิ้จยัไดเ้ขียนโปรแกรมเกมข้ึนโดยใช ้
โปรแกรมอะโดบี แฟลช (Adobe Flash) และใช้ภาษาแอคชันสคริป 
(Action Script 2.0) ในการเขียนโปรแกรมและออกแบบระบบการทาํงาน
ต่าง  ๆ ของเกมผูวิ้จยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่า โครงงานดงักล่าวจะเป็นอีกหน่ึง
ตวัอยา่ง ของส่ือมลัติมีเดีย ท่ีจะเป็นจุดเร่ิมตน้ให้กบัส่ือชนิดอ่ืนๆ ต่อไป 
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1.1. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการออกกาํลงักายให้กบัคนยคุใหม่ 
2. เพ่ือนาํหลกัการเล่นเกมและการออกกาํลงักายมาผสมผสานให้เกิด

ความกลมกลืนและเกิดความประโยชน์สูงสุด 
3. เพ่ือเป็นการพัฒนาส่ือมัลติมีเดียให้ตรงตามความต้องการของ

ผูบ้ริโภคในปัจจุบนั 
4. เพ่ือผลิตส่ือมลัติมีเดีย มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสังคมและ

วฒันธรรม 
5. เ พ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู ้เ ล่นเกมเต้นปฏิสัมพันธ์ด้วย 

กลอ้งเวบ็แคม เพ่ือส่งเสริมการออกกาํลงักายแบบแอโรบิค 

1.2. สมมตฐิานการวจิยั 
1.  ความพึงพอใจของผู ้เล่นเกมเต้นปฏิสัมพนัธ์ด้วยกล้องเว็บแคม  

เพ่ือส่งเสริมการออกกาํลงักายแบบแอโรบิค อยูใ่นระดบัดี 

1.3. ขอบเขตของการวจิยั 
การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดก้าํหนดขอบเขตของการวิจยัดงัน้ี 
1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เป็นนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเ ดียและระบบอินเทอร์ เน็ต  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) 
จาํนวน 30 คน จากประชากรหรือนกัศึกษาทั้งส้ิน 250 คน 

2.  ระยะเวลาดาํเนินการวิจยั ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556  

2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
การวิจยัน้ีผูวิ้จยัไดศึ้กษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

2.1 การออกก าลงักายแบบแอโรบิค 
การออกกําลังกายแบบแอโรบิค คือการออกกําลังกายนานาชนิดท่ี 

ทําติดต่อกันเป็นเวลานานพอท่ีจะกระตุ้นให้ ร่างกายใช้พลังงานจาก
กระบวนการสันดาปออกซิเจนเพ่ิมข้ึนกว่าปกติจนสามารถกระตุน้ให้เกิดการ
พฒันาในอวยัวะต่างๆ ท่ีดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุขไดแ้ก่ หัวใจ หลอดเลือด 
ปอด และกล้ามเน้ือ ซ่ึงการเตน้แอโรบิคเป็นการผสมผสานของท่ากายบริหาร 
การเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ และจงัหวะการเตน้รํา มาประกอบกบัเสียงดนตรี โดย
จดัความหนกัเบาให้ต่อเน่ืองเหมาะสม กบัท่าเตน้ ซ่ึงแบ่งออกเป็น  

1)  การเตน้แอโรบิคแบบไม่มีแรงกระแทก  โดยท่ีเทา้ทั้งสองติดพ้ืน  เช่น   
การยนืยอ่  หรือ  ท่านัง่ท่านอนเหมาะสมกบัทุกเพศทุกวยั และผูมี้นํ้าหนกัตวัเกิน 

2)  การเตน้แอโรบิคแบบมีแรงกระแทกตํ่า  โดยท่ีเท่าขา้งหน่ึงติดพ้ืน  เหมาะ
สาํหรับทุกเพศ  ทุกวยั และผูสู้งอายแุละผูมี้นํ้าหนกัตวัเกิน 

3)  การเตน้แอโรบิคแบบท่ีมีแรงกระแทกสูง  โดยท่ีมีเทา้ทั้งสองลอยจากพ้ืน  
การเตน้ชนิดน้ีมีอตัราการเส่ียงจากการบาดเจ็บขอ้เข่า  ขอ้เทา้สูง  เน่ืองจากมีแรง-
กระแทกมากกว่าสามเท่าของนํ้ าหนักตวั  การเตน้ชนิดน้ีไม่เหมาะสําหรับผูมี้
ปัญหาของขอ้เข่า  ขอ้เทา้  นํ้าหนกัตวัมากเกิน  ผูสู้งอายแุละผูมี้ร่างกายไม่แขง็แรง 

4)  การเตน้แอโรบิคสลบัแรงกระแทก  เป็นการผสมผสานระหว่างการเตน้
แอโรบิคแบบท่ี  1 , ท่ี  2 ,และท่ี  3  เขา้ดว้ยกนั  เพ่ือให้เกิดความสนุกสนานเร้า
ใจมีความปลอดภัยสูง  พัฒนาไปในทางท่ีดี  และมีสมรรถภาพเพ่ิมข้ึน 

เหมาะสาํหรับคนท่ีเคยผ่านการเตน้แอโรบิคมาแลว้  และกาํลงัเป็นท่ีนิยม
มากในปัจจุบนั [3] 

2.2 ระบบน าเสนอแบบปฏิสัมพนัธ์(Interactive) 
ระบบนาํเสนอแบบปฏิสมัพนัธ์ (Interactive) คือ การส่ือสารระหว่าง กนั

และการเกิดการติดต่อส่ือสารระหว่างกันแต่โดยรวมแล้วคาํว่าระบบ
นําเสนอแบบปฏิสัมพนัธ์คือการมีปฏิสัมพนัธ์กันระหว่างผู ้รับข้อมูล
ข่าวสารกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผู้รับข้อมูลข่าวสารมีการโต้ตอบ 
ปฏิสมัพนัธ์กบัคอมพิวเตอร์ และข่าวสารมีโอกาสเลือกตดัสินใจและไดรั้บ
การเสริมแรงจากการได้ รับข้อมูลย้อนกลับทันที  เ ป็นการเ รียน รู้ 
ในรูปแบบการส่ือสารสองทาง (Two-Way Communication) การใช้
ข่าวสารผ่านคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เน้ือหาจะถูกส่งจากเคร่ืองไปยงัผูรั้บ 
ขอ้มูลข่าวสารเพ่ือให้ผูรั้บข่าวสารทาํการตอบสนองโดยส่งคาํตอบหรือ
ขอ้มูลไปยงัเคร่ืองอีกคร้ังหน่ึง การรับขอ้มูลข่าวสารในลกัษณะน้ีมีขอ้ดี
หลายประการ เช่น ความฉบัพลนัของการให้คาํตอบจากโปรแกรมท่ีวางไว้
เพ่ือความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งแก่ผูรั้บขอ้มูลข่าวสารเป็นการทาํให้ง่ายต่อการ
เรียนรู้แลทาํให้การถ่ายทอดความรู้บรรลุผลดว้ยดี [2] 

2.3 การตรวจจบัการเคลือ่นไหว (Motion Detection) 
ระบบการตรวจจบัความเคล่ือนไหวของส่ิงต่างๆ โดยใช้ความเร็วหรือ

ทิศทางของการเคล่ือนท่ีของส่ิงต่าง  ๆ ท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีตรวจจบั เป็นเกณฑว์ดั
หลกัการของการตรวจจบัการเคล่ือนไหว (Motion detection) [2] โดยใช้
ภาษา แอคชันสคริปในโปรแกรมอะโดบีแฟลช [4] ในตรวจจบัความ
เคล่ือนไหวของภาพ หลกัการคือการนาํภาพก่อนหน้ามาเปรียบเทียบกบั
ภาพปัจจุบนัเพ่ือประมวลผลหาความแตกต่างของภาพทั้งสองและแสดง 
ส่วน ท่ีแตกต่างออกมาให้เห็นดงัรูปท่ี 1 

 
รูปที่ 1. ภาพจากกลอ้งและภาพจากการประมวลผลภาษาแอคชนัสคริป 

2.3.1 การตรวจจับการเคล่ือนไหวจากพืน้ท่ี 
กาํหนดขอบเขตท่ีตอ้งการให้เกิดการตรวจจบัเป็นพ้ืนท่ี จากรูปท่ี 2 คือ

บริ เวณพ้ืนท่ี สี ฟ้า เ ม่ือมีว ัตถุ เข้าไปอยู่ ในขอบเขตท่ีกําหนดจะเกิ ด 
การประมวลผลและตอบสนองต่อผูใ้ชต่้อไป 
2.3.2 การตรวจจับการเคล่ือนไหวจากวัตถ ุ

กาํหนดกาํหนดขอบเขตท่ีต้องการให้เกิดการตรวจจบัเป็นวตัถุดัง 
รูปท่ี 2 เป็นบริเวณพ้ืนท่ีสีเหลือง เม่ือมีวตัถุเขา้มาในขอบเขตท่ีกาํหนดจะ
เกิดการประมวลผลและตอบสนองต่อผูใ้ชต่้อไป 
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รูปที่ 2. การตรวจจบัการเคล่ือนไหว 

2.7 การตรวจจบัการเปลีย่นแปลงของค่าสี (color tracking) 
ระบบการตรวจจบัค่าความเปล่ียนแปลงของสีท่ีรับค่ามาจากตวักล้อง

เวบ็แคมโดยโปรแกรมจะทาํการเปรียบเทียบเฟรมของภาพก่อนหน้าและ
ภาพปัจจุบนัว่ามีการเปล่ียนแปลงค่าสี และนาํผลลพัธ์ท่ี ได้มาปรับให้อยู่
ในลกัษณะของตวัแปรและนาํค่าดงักล่าวมาใช้ในการประมวลผลต่อไป 
ดงัรูปท่ี 3 [2]  

 
รูปที่ 3. ค่าท่ีไดจ้ากการคาํนวณของคอมพิวเตอร์ 

3. ขั้นตอนวธีิการด าเนินการวจิยั 
ผูวิ้จยัได้ศึกษางานวิจยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือศึกษาถึงประเด็น 

ท่ีสาํคญั และมีวิธีการดาํเนินการวิจยั ดงัน้ี 

3.1 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
ผูวิ้จยัแบ่งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

3.1.1 เกมเต้นปฏิสัมพันธ์ด้วยกล้องเวบ็แคม เพ่ือส่งเสริมการออกกาํลังกาย
แบบแอโรบิค 

การพฒันาเกมเตน้ฯ ในเบ้ืองตน้ไดอ้อกแบบแผนผงัภาพรวมของเกม
ไวใ้นดงัรูปท่ี 4 

 
รูปที่ 4. แผนผงัภาพรวมของเกม 

นอกจากการออกแบบเกมในแบบแผนผงัภาพรวมของเกม ผูวิ้จยัได้
ออกแบบรูปแบบการเล่นของเกมในลกัษณะตามทฤษฎีเกมซ่ึงผูวิ้จยัได้
อธิบายไว้ดังรูปท่ี 5 อีกส่วนท่ีมีความสําคัญคือ การออกแบบการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ช้กบัฮาร์ดแวร์โดยผูวิ้จยัได้จดัไวใ้นส่วนของการ
ติดตั้งมีอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นคือ 1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2) กล้องเว็บแคม 3) 
เคร่ืองฉายภาพ (Projector) 4) ฉากหลงั และ 5) ฉากรับภาพ โดยอุปกรณ์
ทั้ง 5 น้ีควรไดรั้บการติดตั้งตามรูปท่ี 6 เพื่อให้การแสดงผลสมบูรณ์ท่ีสุด 

 
รูปที่ 5. แผนผงัโครงสร้างในการทาํงานของเกม 

 
รูปที่ 6. การติดตั้งอุปกรณ์ 

3.1.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เล่นเกมเต้นปฏิสัมพันธ์ด้วยกล้อง
เวบ็แคม เพ่ือส่งเสริมการออกกาํลังกายแบบแอโรบิค 

การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ล่น ผูวิ้จยัได้ศึกษาจาก
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการสอบถามความถึงพอใจในลกัษณะเดียวกนั [5] 

3.2 การด าเนินการทดสอบและประเมนิผล 
ผู ้วิจัยได้ทาํการสุ่มกลุ่มตัวอย่างและนํามาใช้ในการเก็บข้อมูลจาก

แบบสอบถามท่ีพฒันาข้ึนเพ่ือหาผลสรุปต่อไป 

4. ผลการด าเนินการวจิยั 
4.1 ผลทีไ่ด้จากการสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
4.1.1 ผลการพัฒนาเกมเต้นปฏิสัมพันธ์ด้วยกล้องเวบ็แคม เพ่ือส่งเสริมการ
ออกกาํลังกายแบบแอโรบิค 

การพฒันาเกมเตน้ฯ ตามท่ีไดอ้อกแบบไวไ้ดผ้ลดงัรูปท่ี 7, รูปท่ี 8 และ
รูปท่ี 9 ตามลําดับ โดยได้ออกแบบตัวละครและบทเพลงท่ีใช้ 
ในการเตน้แอโรบิคไว ้4 คาเรคเตอร์ 4 เพลง ตวัละครชาย 1 ตวั และ 
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ตวัละครหญิง 2 ตวั เพลงท่ีใช้ประกอบมีทั้งเพลงไทยสากล เพลงสากล 
และเพลงลูกทุ่ง 

 
รูปที่ 7. เกมเตน้ฯ เพลงท่ี 1 

 
รูปที่ 8. เกมเตน้ฯ เพลงท่ี 2 

 
รูปที่ 9.  กลุ่มตวัอยา่งขณะเล่นเกมเตน้ปฏิสมัพนัธ์ดว้ยกลอ้งเวบ็แคมฯ 

4.1.2 ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ เล่นเกมเต้นปฏิสัมพันธ์
ด้วยกล้องเวบ็แคม เพ่ือส่งเสริมการออกกาํลังกายแบบแอโรบิค 

การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ล่นเกมเตน้ปฏิสัมพนัธ์
ดว้ยกลอ้งเวบ็แคม เพ่ือส่งเสริมการออกกาํลงักายแบบแอโรบิค จาํนวน 30 

คน ไดผ้ลการประเมินดงัตารางท่ี 1 ดงัน้ี  

ตารางที่ 1. ตารางสรุปผลความพึงพอใจแยกตามประเด็นท่ีศึกษา 

ประเดน็ทีศึ่กษา 
ระดบัความพึงพอใจ 
x  S.D. แปลผล 

1. เกมเตน้ฯ สามารถใชใ้นการออกกาํลงักายไดจ้ริง 4.32 0.625 ดี 
2. ความง่ายในการเล่นเกมเตน้ฯ เพื่อการออกกาํลงักาย 4.73 0.550 ดีมาก 
3. เกมเตน้ฯ สามารถทดแทนการออกกาํลงักายแบบแอโรบิคได ้ 4.26 0.605 ดี 
4. ตอ้งการแนะนาํให้ผูอ่ื้นทดลองเล่นเกมเตน้ฯ 4.64 0.560 ดีมาก 
5. ความพึงพอใจในภายรวมของการเล่นเกมเตน้ฯ 4.33 0.601 ดี 

ภาพรวม 4.47 0.032 ดี 

จากตารางท่ี 1 พบวา่จากการศึกษาความพึงพอใจมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
ดี (X   = 4.47)  เม่ือพิจารณาจากรายขอ้แล้วนั้น ปรากฏว่ากลุ่มตวัอย่าง 

มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ความง่ายในการเล่นเกมเต้นฯ เพ่ือการ 

ออกกาํลงักาย ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับดีมาก (X   = 4.73) ความพึงพอใจ 

อนัดบัท่ี 2 คือ ตอ้งการแนะนาํให้ผูอ่ื้นทดลองเล่นเกมเตน้ฯ ค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัดีมาก (X   = 4.64) ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์และสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมจาก
นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งพบวา่ มีขอ้จาํกดัทางดา้นเทคโนโลยี เช่น ไม่มีกลอ้ง

เว็บแคมส่งผลให้ไม่สามารถเล่นเกมได้ และมีนักศึกษาบางส่วนท่ีมี 

ความคิดเห็นว่าท่าทางในการออกกาํลังกายแบบแอโรบิค ยงัมีข้อจาํกัด 

ดา้นความง่ายและความยาก เป็นผลทาํให้ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ในหัวข้อเกมเตน้ฯ สามารถทดแทนการออกกาํลงักายแบบแอโรบิคได ้ 
มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดเม่ือเทียบกบัทั้ง 5 ประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา 

5. สรุป 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยท่ีต้องการนําผลงานทางด้านวิศวกรรม
มลัติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ตท่ีพฒันาข้ึนมาทดลองเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งเพ่ือหาความพึงพอใจของผูใ้ช้ ผลท่ีไดคื้อความพึงพอใจของกลุ่ม
ตวัอยา่งในภาพรวมอยูใ่นเกณฑดี์ และผูวิ้จยัไดพ้บปัญหาคือ การออกกาํลงั
ในรูปแบบท่ีเป็นเกมนั้น ไม่สามารถทดแทนการออกกาํลงักายโดยทัว่ไป
ได ้100 เปอร์เซ็นต ์แต่การพฒันาเกมท่ีส่งผลทางดา้นการออกกาํลงักายนั้น
สามารถส่งเสริมแรงจูงใจในการออกกําลังกายให้กับผู ้เล่นได้อย่างมี
นยัสําคญัท่ีเช่ือถือได้ อีกทั้งการออกแบบเกมโดยทัว่ไปนั้นควรคาํนึงถึง
ผลกระทบทั้งดา้นบวกและดา้นลบท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูเ้ล่นและสภาพแวดลอ้ม
โดยรวมเป็นอนัดบัแรก สอดคลอ้งกบังานวิจยัต่างๆ ท่ีผูวิ้จยัไดศึ้กษามาว่า 
การออกแบบและพฒันาเกมนั้นควรคาํนึงถึงผูเ้ล่นเป็นหลกั เพราะถา้เกมท่ี
พฒันามาตรงตามความตอ้งการของผูเ้ล่นยอ่มส่งผลดีต่อทั้งผูพ้ฒันาและผู ้
เ ล่นเป็นอย่างมาก และเป็นการส่งผลดีต่อการพัฒนาบุคลากรของ
ประเทศชาติอยา่งย ัง่ยนืไดอี้กดว้ย 

8. กติตกิรรมประกาศ 
ผู้วิจัยขอบคุณผู้ร่วมวิจัยรายนามคือ 1) คุณรินรดา ทองงามขํา  

2) คุณวิศิษฎ์ เสือสัมฤทธ์ิ 3) คุณวนัวรรษา  สะพร่ัง ท่ีได้ช่วยให้คาํปรึกษา
และช่วยดาํเนินการเก็บขอ้มูลต่าง ๆ จนไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งดี 
นอกจากน้ีขอขอบพระคุณอาจารยณ์ัฐวุฒิ  เล่ือนไธสง ท่ีได้ให้คาํปรึกษา
ทางดา้นการพฒันาเกมแบบปฏิสัมพนัธ์ท่ีใช้กล้องในการเล่นจนสาํเร็จลุล่วง
ตามท่ีคาดหวงัไว ้ตอ้งขอบพระคุณทุกท่านไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ยครับ 

เอกสารอ้างองิ 
[1] กิดานนัท ์มลิทอง (2536). เทคโนโลยกีารศึกษาร่วมสมยั. 

พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: เอดิสนั เพรส โพรดกัส์ 
[2] Watson, G. Webcam Motion Detection: Using the BitmapData API 

in Flash 8. [Online]. London. 2005. Available :  
http://www.adobe.com/devnet/flash/articles/webcam_motion.html 
[17 July 2007]  

[3] วุฒิชัย  เพ่ิมศิริวาณิชย.์ (2547). การออกกาํลงักายแบบแอโรบิคใน 
วิภาวรรณ ลีลาสําราญ และวุฒิชัย เพ่ิมศิริวาณิชย ์(บรรณาธิการ),  
การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพและในโรคต่างๆ. สงขลา: 
ชานเมืองการพิมพ.์ 

[4] กาํพล ลีลาภรณ์ Flash ActionScript โปรวิชัน่, บจก.  2551 
[5] ณฐักร สงคราม และอญัชลี แซ่ลู่, “การพฒันาเกมคอมพิวเตอร์เสริม

ความรู้ทางการเกษตร เร่ือง การปลูกผกัคะน้า” วารสารพัฒนาการ
เกษตร  ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 2. 

Paper ID 1237

D497



บทความวิจัย–วิชาการ 
การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต คร้ังท่ี 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใหโลกมีสันติสุข 
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand 
 

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม 

เกมสรางจิตสํานึกตอการท้ิงขยะ: โกแอ็ทแทรช 
Awareness Enhancement Game on Garbage Toss: Go At Trash 

 
พิษณุ  แกวเทพ1, มัชญา  ปะทะนมปย2, และ คมศักดิ์  เมฆสมุทร3 

สาขาวิชาแอนนิเมชัน  วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
E-mail: nu_42121@hotmail.com1, rinkozayra@gmail.com2, komsak@ieee.org3 

 

บทคัดยอ 
บทความน้ีอธิบายการสรางสรรคเกมบนระบบปฏิบัติการท่ีรองรับท้ัง

คอมพิวเตอรสวนบุคคลแบบต้ังโตะ, คอมพิวเตอรสวนบุคคลแบบพกพา 
และแท็บเล็ตในนามระบบปฏิบัติการวินโดวส 8 เนื้อหาในเกมเปน
เร่ืองราวของปญหาการทิ้งขยะกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยใหความรู
เก่ียวกับการแบงประเภทของขยะและปลูกฝงจิตสํานึกตอการทิ้งขยะเขา
ไปในเกม ผูเลนจะเกิดความเพลิดเพลิน และมีจิตสํานึกตอการทิ้งขยะไป
ในตัว เกมมีทั้งหมด 6 ดาน และมีดานพิเศษใหใชตําแหนงพิกัดภูมิศาสตร
บนพื้นผิวโลก ณ จุดท่ีมีการเลนเกมอยู คนหาดานพิเศษที่อยูรอบๆ บริเวณ
นั้น จากการทดสอบ กลุมเปาหมายเขาใจและตระหนักถึงผลกระทบของ
ปญหาการทิ้งขยะอยูในระดับ 39− 64% ซึ่งอยูในเกณฑปานกลางถึงมาก 

Abstract 
This paper describes the creation of game on the operating system, 

which supports desktop PC, notebook PC, and tablet, namely Windows 
8. Game story is about the garbage dropping problem and impact to 
environment. By providing the knowledge regarding garbage 
categorization and awareness enhancement into the game, players will 
enjoy and be aware at the same time. The game comprises 6 levels with 
the special level employing geographic coordinate at the player location. 
The target group, who tested the game, understood and was aware of  
the impact of garbage dropping at 39− 64% which is on average to 
high. 

Keywords: awareness enhancement game, garbage toss, go at trash, 
Windows 8, MonoGame 

1. บทนํา 
ผูพัฒนาผลงาน เกมสรางจิตสํานึกตอการท้ิงขยะ: โกแอ็ทแทรช ได

พัฒนาเกมในรูปแบบสองมิติ ใหมีสีสันสวยงาม ดูนารัก และเนนสอนใหผู
เลนไดตระหนักถึงการจัดการกับขยะ ผูเลนจะไดเรียนรูการคัดแยกขยะ
ตามสีที่เปนมาตรฐานสากลอยางถูกวิธี ตลอดจนเรียนรูปญหาขยะตอ
สิ่งแวดลอม และสัตวที่ใกลสูญพันธุอันเนื่องมาจากผลกระทบท้ังทางตรง 
หรือทางออมจากปญหาขยะผูเลนมีอิสระในการวางแผนการเลนเพื่อให
เกิดชัยชนะ นั่นหมายความวาผูเลนสามารถรักษาส่ิงแวดลอมในแตละดาน
นั้นไวได 

2. ท่ีมาและแรงจูงใจของปญหา 
ปจจุบันปญหาโลกรอนเปนเร่ืองหนึ่งท่ีนาเปนหวง เนื่องดวยสาเหตุ

หลักลวนเกิดจากฝมือมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการจัดการขยะท่ี
สงผลกระทบท้ังทางตรงและทางออม เปนผลใหสิ่งแวดลอมเส่ือมโทรม
ลง ตลอดจนส่ิงมีชีวิตบางชนิดใกลสูญพันธุ การแกไขปญหาการจัดการ
ขยะสามารถแบงไดเปนการแกปญหาที่ตนเหตุ นั่นหมายถึงแกที่ผูทําให
เกิดขยะ ตองลดปริมาณขยะจากการใชชีวิตประจําวันลงนอกจากน้ียังมีการ
แกปญหาท่ีปลายเหตุ โดยการคัดแยกขยะท่ีเกิดขึ้นใหถูกวิธี เพื่อการ
นําไปสูกระบวนการจัดการลําดับตอไป การแกปญหาท้ัง 2 แบบ ตางไดรับ
ความรวมมือไมวาจะเปนภาครัฐและเอกชน ดังท่ีเห็นตามปายรณรงค การ
จัดอบรมใหความรูแกเยาวชน การบรรจุในหลักสูตรการศึกษารวมทั้งการ
ใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวยแกปญหาซ่ึงสามารถเขาถึงในกลุมผูใช
เทคโนโลยีโดยตรง หากมองกลุมผูใชเทคโนโลยีตามสถิติบนเว็บไซต 
netmarketshare.com [1] ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 มีผูใชเทคโนโลยี
ระบบปฏิบัติการวินโดวสคิดเปน 76 % นับวาเปนที่นิยมอันดับหน่ึง 
นอกจากน้ียังมีระบบปฏิบัติการใหมภายใตชื่อ วินโดวส 8 ซึ่งรองรับ
อุปกรณที่ครอบคลุมท้ังคอมพิวเตอรสวนบุคคลแบบต้ังโตะ คอมพิวเตอร
สวนบุคคลแบบแบบพกพา และแท็บเล็ต ผูพัฒนาจึงเล็งเห็นการใช
เทคโนโลยีระบบปฏิบัติการวินโดวส 8 ในการแกไขปญหาการจัดการขยะ 
โดยการพัฒนาเกมโกแอ็ทแทรชแนวเกมส่ือบันเทิงเพื่อการศึกษา หรือแนว
Edutainment ขึ้นมา 

3. งานวิจัยและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
ในการศึกษาและพัฒนาเกมโกแอ็ทแทรช ไดใชงานวิจัยและทฤษฎีที่

เก่ียวของประกอบ ดังนี้ 

3.1 ความหมายของเกม 
ความหมายของเกม ตามที่ วินเดล มารค [2] กลาววา เกม หมายถึง 

การเลนตามกฎ กติกา มีการแขงขัน และมีการแพ ชนะ ในเวลาท่ีจํากัด ซึ่ง
สอดคลองกับ กาญจนา ไชยพันธุ [3] กลาวเก่ียวกับเกมท่ีใชในการเรียน
การสอนวา เกม เปนวิธีหนึ่งท่ีนํามาใชประกอบการสอนไดอยางดี โดย
ผูสอนตองสรางสถานการณสมมติขึ้นใหผูเรียนไดเลนดวยตนเอง ภายใต
ขอตกลงหรือที่เรียกวา กติกาการเลนเกมที่กําหนดไว ผูเรียนตองตัดสินใจ
ทําอยางหน่ึงท่ีจะมีผลใหเกิดการแพชนะ วิธีนี้ชวยใหผูเรียนวิเคราะห
ความรูสึก และพฤติกรรมของตนเองที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจ
ดังกลาว นอกจากน้ียังทําใหผูเลนเกิดความสนุกสนานอีกดวย 
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3.2 แนวคิดเก่ียวกับเกมคอมพิวเตอรประเภท Edutainment 
Merriam-Webster. [4] ไดใหคําจํากัดความ Edutainment วาเกิดจาก

การผสมของคําวา Education + Entertainment เปนรูปแบบส่ือทางการ
บันเทิงท่ีออกแบบมาเพื่อการอบรม ทําใหผูเรียนหรือผูใชสื่อบันเทิงน้ีเกิด
ความชอบใจ ในสวน Edutainment ที่อยูในรูปแบบเกม การออกแบบเกมมี
วัตถุประสงคเพื่อการศึกษา หรือการสอนบางอยาง อีกทั้งเพื่อขยายแนวคิด
การเสริมสรางความเขาใจในเหตุการณทางประวัติศาสตร หรือทาง
วัฒนธรรม ผูเลนจะไดทักษะเหลานี้จากการเลนเกม 

3.3 ความหมายของระบบปฏิบัติการวินโดวส 8 
Jerry Honeycutt [5] กลาววา ระบบปฏิบัติการวินโดวส 8 เปนสิ่งท่ีทุก

คนในไมโครซอฟตตางต่ืนเตนในฐานะสมาชิกใหม วินโดวส 8 สะทอน
ใหเห็นถึงวิธีที่คนทํางาน และเลนอุปกรณเดียวกันกระแสใน Social Media 
อาจทําใหคิดวาวินโดวส 8 คือ ความเปนอิสระของผูใชงาน และความชื่น
ชอบในคุณสมบัติใหมๆ แตวินโดวส 8 จํานวนมากใชเพื่อธุรกิจ และ
ผูเชี่ยวชาญทางดานไอทีอีกดวย สวนตอประสานผูใช (User Interface) 
แบบใหมที่สะอาดตา เรียบงาย หรือที่เรียกวา Metro UI และโมเดลของ
แอพพลิเคชัน ชวยใหธุรกิจที่จะสรางแอพพลิเคชันของตนเองปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต หรือเพิ่มผลผลิต ระบบปฏิบัติการนี้จะชวยเพิ่ม
ปจจัยพื้นฐาน เชน ความเร็ว ความนาเช่ือถือ และความปลอดภัย วินโดวส 
8 ยังทํางานรวมกับโครงสรางพื้นฐานท่ีมีอยูแลวอีกดวย 

3.4 เคร่ืองมือ MonoGame และ XNA 
ในการพัฒนาเกมโกแอ็ทแทรช ผูพัฒนาจะใชโปรแกรมแบบเปดรหัส

ตนฉบับ (Open Source) ที่มีชื่อวา MonoGame และใชพื้นฐาน XNA Code 
มาพัฒนาดวยซึ่ง Bob Familiar [6] ไดกลาววา MonoGame เอื้ออํานวยตอ
แพลตฟอรมท่ีตางกันการใช MonoGame เพื่อพัฒนาแพลตฟอรมวินโดวส 
8 สามารถนําเอาพื้นฐานความรู XNA Code มาสราง Metro Style แอพ
พลิเคชันที่เหมาะสําหรับ Windows 8 Store ได 

3.5 แนวคิดของจิตสํานึกตอสิ่งแวดลอม 
วราพร ศรีสุพรรณ [7] กลาววา จิตสํานึกทางสิ่งแวดลอมจะตอง

ประกอบไปดวย ระบบความคิด หรือคานิยมท่ีจะสรางความเปนธรรมใน
การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ  ที่ไมใชการจัดสรรโดยอํานาจทาง
เศรษฐกิจเทานั้น แตจะตองเปนการจัดสรรดวยระบบคุณคาทางสังคม และ
คุณคาของการดํารงอยูของชีวิต ระบบการคิดหรือคานิยมนี้เรียกวาเปน
คุณธรรมทางสิ่งแวดลอม การสรางจิตสํานึกตอสิ่งแวดลอมในระบบ
การศึกษา จะตองสรางกระบวนการคิดและคานิยมซ่ึงจะทําใหมนุษย
แสดงออกซ่ึงความรับผิดชอบตอธรรมชาติดวยจิตสํานึก 

3.5 การจัดประเภทขยะ 
แนวคิดเก่ียวกับการจัดการประเภทขยะ กาบแกว ปญญาไทย [8] 

กลาววาการแยกขยะมูลฝอย ขึ้นอยูกับพื้นที่แยกขยะมูลฝอย และความ
พรอมในการดําเนินการ เชน 

- แยกเปน 2 ประเภท คือ ขยะอินทรีย และขยะแหง 

- แยกเปน 3 ประเภท คือ ขยะอินทรีย ขยะแหง และขยะรีไซเคิล 
- แยกเปน 4 ประเภท คือ ขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ขยะยอยสลาย
ไมได และขยะมีพิษ 

ถุง ถัง บรรจุขยะมูลฝอย สําหรับมูลฝอยแตละประเภท ควรมีสีที่
แตกตางกัน ชัดเจนไดแก 

- สีเขียว รองรับขยะอินทรีย 
- สีเหลือง รองรับขยะรีไซเคิล 
- สีเทา รองรับขยะอันตรายหรือมีพิษ 
- สีฟา รองรับขยะยอยสลายไมได 

4. รายละเอียดการพัฒนา 
ขั้นตอนการพัฒนาเกมโกแอ็ทแทรช มีรายละเอียดแบงออกเปน 3 

ขั้นตอนหลักๆ คือ 

4.1 ขั้นเตรียมการ 
ในขั้นเตรียมการพัฒนาผูพัฒนาไดกําหนดวัตถุประสงคเพื่อให

กลุมเปาหมายไดตระหนักถึงปญหาการทิ้งขยะ 
นอกจากน้ีไดกําหนดขอบเขตของการทํางาน โดยพัฒนาเกมใน

รูปแบบเกม 2 มิติ บนระบบปฏิบัติการวินโดวส 8 จํานวน 6 ดาน และมี
ดานพิเศษจากการคนหาตําแหนงบนแผนที่อีก1 ดานตลอดจนกําหนด
กลุมเปาหมายเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (อายุประมาณ 11 ป) ขึ้น
ไป และใชเปนกลุมทดสอบจํานวน 20 คนอีกทั้งยังไดศึกษาขอมูลเก่ียวกับ
ปญหา ผลกระทบ วิธีการแกไข และวิธีการคัดแยกขยะ จากนั้นนํามา
วิเคราะหเพื่อปรับใชเปนเนื้อหาของเกมตอไป 

4.2 ขั้นการพัฒนา 
การพัฒนาเปนการใชแบบจําลองการพัฒนาซอฟตแวรแบบ Scrum 

โดยจะไมมุงทํางานใดงานหนึ่งใหสําเร็จกอน แตจะทํางานพรอมปรับปรุง
เปนรอบๆ เพื่อประเมินงานและปรับปรุงทั้งในสวนของกราฟกและโปร- 

 

 

รูปท่ี 1. แผนภาพลําดับการพัฒนาในแตละรอบโดยมีการพัฒนาดาน
กราฟกและโปรแกรมไปพรอมๆ กัน จนสมบูรณในแตละรอบ 

พัฒนาเกม 5 ดานที่เหลือ 

Prototype เกม 

พัฒนาเกมดานแรก 

พัฒนาดานพิเศษทีท่ํางานดวยการหาดานบนตําแหนงในแผนที ่

พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูล และ 
Feature เสริม ไดแก Tiles, Setting Charm 
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6. การทดสอบก
หลังการพัฒ

Windows Store 
ไมโครซอฟตเปน
ไดทําการติดต้ังเพื

6.1 สภาพแวดล
กลุมเปาหมา

นํามาใชเปนกลุม
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6.2 ผลการทดส
จากการใหก
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39−64% ซึ่งอยูใน
 

รูปท่ี 7. แผนภา
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บทคัดย่อ 
การตรวจสอบการเขา้เรียนหรือการเช็คช่ือมีความจ าเป็นส าหรับอาจารย์
ผูส้อน และตวันิสิต เพื่อที่ท  าให้สามารถตรวจสอบจ านวนการมาเรียน การ
ขาดเรียนของนิสิต และน าไปประเมิน ให้คะแนน หรือเป็นส่ิงช่วย
ตดัสินใจในการตดัเกรด จึงไดพ้ฒันาระบบใหม่ขึ้นมาบนอุปกรณ์แทบ็เล็ต
ที่จะถูกวางไวท้ี่บริเวณทางเขา้ เม่ือนิสิตเขา้มาในห้องเรียนก็จะแตะบตัร
พร้อมเห็นภาพตนบนหน้าจอเพื่อถ่ายรูปไดท้นัที ระบบจะท าการบนัทึก
ขอ้มูลและส่งขอ้มูลผา่นเครือข่ายไร้สาย ผา่นแอคเซสพอยตไ์ปบนัทึกไวย้งั
เซิร์ฟเวอร์ หากระบบไม่สามารถเช่ือมต่อกบัเครือข่ายไดใ้นขณะนั้น จะท า
การเก็บขอ้มูลเวลาการเขา้ชั้นเรียนไวท้ี่ฐานขอ้มูลของเคร่ือง พร้อมกบัไฟล์
รูปภาพที่ไดถ้่ายเก็บไว ้และจะส่งขอ้มูลไปยงัเซิร์ฟเวอร์ทนัทีที่ตรวจสอบ
ไดว้่าสามารถเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายใชไ้ด้แลว้ ระบบไดพ้ฒันาเป็น
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์แท็บเล็ตแอนดรอยด์ และใชอุ้ปกรณ์อ่าน
รหัสอาร์เอฟไอดี เพื่ออ่านค่ารหัสอาร์เอฟไอดีจากบตัรของนิสิต ผลสรุป
การเขา้ชั้นเรียนจะถูกแสดงผา่นเวบ็ไซทใ์นรูปแบบของตาราง ระบบไดถู้ก
น าไปทดลองใชง้านจริงในชั้นเรียนขนาด 60 คน ที่ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

Abstract 
Class attendance checking is essential to teachers and students to record 
the number of attended and missed classes for later assessment.  This 
project implements a new system on a tablet which will be installed near 
the classroom entrance.  When students arrive, they will touch their ID 
cards and take photos while seeing their faces on the screen.  The tablet 
will save the data and send them to the server via a wireless network.  In 
case the network connection is not available, the tablet will store the data 
in the local database until the connection is restored.  This project is 
developed for the Android operating system and uses an external RFID 
reader for reading student cards.  Attendance summary will be displayed 
on a website in a tabular form.  The system has already been tested in 
classrooms of 60 students in the Department of Computer Engineering, 
Kasetsart University. 

Keywords: ระบบตรวจสอบการเขา้เรียน, แทบ็เลต็, แอนดรอยด ์

 

1. บทน ำ 
ในปัจจุบัน ในการเรียนเกือบทุกวิชา และทุกสถาบัน จะมีการ

ตรวจสอบการเขา้เรียนของนักเรียนหรือนิสิต เพื่อเป็นคะแนนเก็บหรือ
คะแนนช่วย โดยแต่เดิมนั้ น อาจารยต์รวจสอบการเขา้เรียนของนิสิตโดย 
การตรวจนับ หรือการให้นิสิตเซ็นช่ือตวัเองลงในกระดาษ หรือสมุดที่
อาจารย์ไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห้ ซ่ึงการตรวจนับ หรือการให้นิสิตเซ็นช่ือของ
ตวัเองลงในกระดาษ จะท าให้เกิดการทุจริตได ้เช่น การนับจ านวนนิสิตที่
เขา้ห้องเรียน นิสิตบางคนอาจอยู่ในต าแหน่งที่อาจารย์ไม่เห็น ท าให้ไม่
สามารถนับไดอ้ย่างถูกตอ้ง หรือการที่จะให้นิสิตเซ็นช่ือลงในกระดาษ
หรือสมุดที่เตรียมไวใ้ห้ ในส่วนน้ี นิสิตจะสามารถเขียนช่ือให้นิสิตอีกคน
ที่ไม่ไดเ้ขา้ชั้นเรียนไดอ้ย่างง่ายดาย ซ่ึงจะท าให้ตรวจสอบไดย้าก หลงัจาก
เก็บรายช่ือนิสิตเข้าชั้นเรียนเรียบร้อยแลว้ อาจารย์ก็จะตอ้งมาท าการหา
จ านวนนิสิตที่เขา้เรียนและรวบรวมคะแนนการเขา้ชั้นเรียนให้กบันิสิตทุก
คน ท าให้อาจารยเ์สียเวลากบัการรวบรวมคะแนน และมีโอกาสเกิดความ
ผดิพลาดในการรวมคะแนนไดง้่าย 

จากปัญหาในเร่ืองของการเสียเวลา และการมีโอกาสเกิดความ
ผดิพลาดในการรวมคะแนน ท าให้มีเคร่ืองตรวจสอบรายช่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
[1] ซ่ึงประกอบด้วย  เราเตอร์  (Router) ขึ้ นมาก่อน โดยติดตั้ งระบบ 
OpenWRT บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ มีอุปกรณ์อ่านรหัสเทคโนโลยี 
RFID จอ LCD ขนาดเลก็ ที่สามารถแสดงผลไดเ้ฉพาะตวัอกัษร และกลอ้ง
เวบ็แคม (webcam) เป็นตวัเสริม ดงัรูปที่ 1 ซ่ึงโดยรวมแลว้ สามารถใชง้าน
ไดด้ี แต่เม่ือมาดูผลลพัทท์ี่ได ้กลบัไม่ดีเท่าที่ควร เช่น รูปถ่ายที่ถ่ายได ้บาง
รูปภาพจะไม่ชดั หรือบางรูปจะเห็นส่วนประกอบของหน้านิสิตไม่ครบ 
บางรูปหน้านิสิตเล็กเกินไป จากทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ท าให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบตวัตนของนิสิตคนนั้นได ้สาเหตุของทั้งหมด เกิดจากการที่นิสิต
แต่ละคน ไม่สามารถเห็นภาพของตวัเองขณะที่ก าลงัถ่าย เม่ือนิสิตไม่เห็น
ภาพของตวัเองที่กลอ้งก าลงัจบั นิสิตก็จะไม่สามารถทราบเวลาที่เคร่ืองจะ
ถ่าย ต  าแหน่ง และความชดัเจนของภาพได ้

ในปัจจุบนั มีอุปกรณ์ที่รวมหลายฟังก์ชนัเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงก็คือแทบ็เล็ต 
ที่มีทั้ งกลอ้งถ่ายภาพ อุปกรณ์ที่เช่ือมต่อกับแลนไร้สาย (Wireless) หน้า
จอแสดงผล ไวใ้นเคร่ืองเดียว แลว้เช่ือมต่อเคร่ืองอ่านรหัสบตัร RFID ก็
สามารถอ่านบตัรได ้
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รูปที่ 1 เคร่ืองตรวจสอบรายช่ือรุ่นเดิม 
 

2. ทีม่ำและแรงจูงใจของปัญหำ 
ในการตรวจสอบรายช่ือการเขา้เรียนของนิสิตโดยการตรวจนับหรือ

การเซ็นช่ือ ยงัคงประสบปัญหาเก่ียวกับการทุจริตและความถูกตอ้ง เช่น 
การนับจ านวนนิสิตที่เขา้ห้องเรียน นิสิตบางคนอาจอยู่ในมุมที่อาจารยไ์ม่
เห็น ท าให้ไม่สามารถนับไดอ้ย่างถูกตอ้ง หรือการที่จะให้นิสิตเซ็นช่ือลง
ในกระดาษหรือสมุดที่เตรียมไวใ้ห้ ในส่วนน้ี นิสิตจะสามารถเขียนช่ือให้
นิสิตอีกคนที่ไม่ไดเ้ขา้ชั้นเรียนไดอ้ย่างง่ายดาย ซ่ึงจะท าให้ตรวจสอบได้
ยาก การถ่ายภาพของเคร่ืองตรวจสอบรายช่ือรุ่นเดิมก็ยงัเป็นปัญหาเช่นกัน 
คือ บางภาพรูปหน้านิสิตเล็กเกินไป บางคนจะเห็นแค่ส่วนบนหรือ
ส่วนล่างของหน้า เน่ืองจากนิสิตไม่สามารถทราบไดว้่าขณะนั้นกลอ้งจบั
ภาพอยู่ต  าแหน่งใด ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบตวัตนของนิสิตได ้และอีก
หน่ึงปัญหาคือ การรวบรวมคะแนน ซ่ึงจะคลา้ยๆกบัปัญหาการตรวจสอบ
รายช่ือ ซ่ึงเก่ียวกบัดา้นเวลาและความถูกตอ้งเช่นกนั 
3. งำนและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

3.1 RFID 
Radio-Frequency Identification [2] หรือ RFID เป็นระบบไร้สายที่ใช้

คลื่นความถี่วิทยุ โดยใชส้นามแม่เหล็กในการรับส่งขอ้มูล เพื่อที่จะระบุ
ตวัตนไดอ้ตัโนมติั แท็กจะเป็นตวัเก็บขอ้มูลนั้นไว ้แทก็บางแทก็จะตอ้งใช้
พลงังานเพื่อที่จะส่งขอ้มูลกลบัออกไปให้ ซ่ึงจะใชไ้ดภ้ายในระยะใกล ้แต่
บางแท็กจะมีตัวเก็บพลงังานในตวั ซ่ึงสามารถส่งขอ้มูลออกมาไดท้นัที
โดยไม่ตอ้งพึ่งพลงังานภายนอก และระยะก็จะเพิ่มมากขึ้นดว้ยเช่นกัน แต่
ขอ้เสียคือพลงังานที่ใชน้ั้นจะหมดไดโ้ดยง่าย 

3.2 ระบบเช็คช่ือเดิม 
ระบบเชค็ชื่อเดิม [1] เป็นระบบที่ใชแ้อกเซสพอ้ยต ์จอ LCD กลอ้งเวบ็

แคม โดยจอ LCD และกลอ้งเวบ็แคมนั้น จะต่อผ่าน USB Interface ทั้งคู่
โดยลงเฟิร์มแวร์ OpenWRT ไว ้เพื่อให้สามารถจดัการการท างานโดยรวม
ได ้เช่น การอ่านค่าอาร์เอฟไอดีจากบตัรนิสิต มาเขา้แอกเซสพอ้ยต ์เพื่อน า
ค่ามาประมวลผล และส่งข้อมูลไปให้กล้องเว็บแคม เพื่อให้ตัวกล้อง
ท างานจากนั้นกล้องก็จะส่งขอ้มูลภาพกลบัมายงัแอกเซสพอ้ยต์ จากนั้ น
แอกเซสพอ้ยต์จะท าการส่งขอ้มูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์ หากเช่ือมต่อไม่ได ้ระบบ
จะเก็บข้อมูลการเข้าเรียนและขอ้มูลภาพไวท้ี่เคร่ืองก่อน เม่ือระบบต่อ

อินเตอร์เน็ตไดก้็จะส่งขอ้มูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์ทนัที แต่ยงัมีปัญหาอยู่ในเร่ือง
ของภาพ ซ่ึงไม่สามารถแกไ้ขไดเ้น่ืองจากไม่มีหน้าจอแสดงผลภาพให้เห็น 

4. รำยละเอยีดกำรพัฒนำ 
4.1 ภำพรวมของระบบ 

ระบบจะประกอบไปดว้ยแท็บเล็ต แอคเซสพอยต์ เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 
และฐานขอ้มูล โดยแท็บเล็ตนั้ น สามารถใชไ้ดห้ลายเคร่ืองพร้อมกันใน
ห้องเรียนเดียวได ้ผูใ้ชห้รือนิสิตจะใชไ้ดใ้นส่วนของการตรวจสอบรายช่ือ
บนแท็บเลต็ และระบบดูขอ้มูลการเขา้ชั้นเรียนผา่นอุปกรณ์ต่างๆทางหน้า
เวบ็เพจ 

อุปกรณ์หลกัที่ใชค้ือแทบ็เลต็พีซี โมเดล GCD Pegasus II ดงัรูปที่ 2 มี
คุณสมบัติดัง น้ี  คื อ  หน่วยประมวลผล(ซีพียู )  Dual Core 1.6 GHz., 
หน่วยความจ า(แรม) 1GB, จอแสดงผล 7 น้ิว มีความละเอียด 1024 x 600 
พิกเซล, กลอ้งหน้าความละเอียด 0.3 ลา้นพิกเซล, กลอ้งหลงั 2.0 ลา้นพิก
เซล, การเช่ือมต่อ(อินเทอเฟซ) Micro USB, Micro SD Card, Wifi 802.11 
b/g/n, Mini HDMI, ระบบปฏิบตัิการ Android 4.1 Jelly Bean, พลงังานที่จุ
ได ้2700 mAh 

 

 
 
 

 
 

รูปที่ 2 แทบ็เลต็ที่ใชใ้นการทดลอง 
อีกอุปกรณ์หน่ึงที่ใชห้ลกัคือตวัอ่านรหัสอาร์เอฟไอดีจากบตัรนิสิต ซ่ึง

พฒันาโดย IWING, CPE KU ver2.0, Aug 08 ดงัรูปที่ 3 มีคุณสมบัติดงัน้ี 
ตวัอ่านรหัสใช ้ID-12 Innovations, Power Input 2.8 ถึง 5.0 V, ความถี่ใน
การอ่านเท่ากับ 125kHz, ขนาด 7.5cm x 5cm x 2cm, Baud Rate เท่ากับ 
9600, ระยะการท างาน 120 มม., Output Port เป็น Printer USB 
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รูปที่ 3 อุปกรณ์อ่านรหัสอาร์เอฟไอด ี

 

เร่ิมต้นนั้น อาจารย์ผูส้อนหรือผูช่้วยสอนจะแตะบัตรของตัวเองที่ 
RFID Reader หรือป้อนรหัสตวัผูส้อน เม่ือระบบไดรั้บรหัส ระบบจะท า
การค้นหาข้อมูลวิชาที่อาจารย์หรือผูช่้วยสอนท่านนั้ นสอนอยู่ แล้วจะ
แสดงวชิา ช่ือผูส้อน และรูปถ่ายบนหน้าจอ หลงัจากที่เลือกวิชาแลว้ จะมี
หน้าต่างขึ้ นมาใหม่ จะมีตวัเลือกที่ให้เลือก ได้แก่ เวลาเร่ิมเข้าชั้นเรียน 
ล  าดบัการสอน และปุ่ มยืนยนั จากนั้นระบบก็พร้อมที่จะให้นิสิตท าการเชค็
ช่ือได ้

ส าหรับหน้าจอที่นิสิตจะตอ้งมาเช็คช่ือนั้ น ประกอบดว้ย วนัที่ วิชา 
หมู่ที่เรียน เวลาตามเวลาจริง หน้าจอแสดงผลจากกลอ้ง และปุ่ มลืมบตัร
ส าหรับนิสิตที่ไม่ไดน้ าบตัรมา หากนิสิตคนใดลืมน าบตัรประจ าตวัมา เม่ือ
กดปุ่ มน้ีแลว้ จะมีปุ่ มกดแสดงขึ้นมาให้นิสิตกรอกรหัสประจ าตวันิสิตลง
ไป ก็จะสามารถเช็คช่ือได ้แต่ระบบจะลงขอ้มูลว่านิสิตไดล้ืมน าบตัรมา 
แต่ถา้นิสิตน าบตัรมา ก็สามารถแตะไปที่ RFID Reader ไดท้นัที แลว้ระบบ
ก็จะไปคน้หาในฐานขอ้มูล และพร้อมที่จะถ่ายรูปนิสิตเก็บไว ้พร้อมกบัส่ง
ขอ้มูลเขา้เซิร์ฟเวอร์เป็นหลกัฐานวา่นิสิตไดเ้ขา้เรียนจริง 

หลังจากถ่ายรูปนิสิตเก็บไว้เรียบร้อยแล้ว จะแสดงการเข้าเรียน
ทั้งหมดของนิสิตเป็นเปอร์เซ็น ช่ือ-นามสกุล รหัสนิสิต ให้ดูเพื่อให้นิสิต
ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

 

รูปที่ 4 ภาพรวมของระบบ 

จากรูปที่ 4 ระบบจะประกอบไปดว้ยแท็บเล็ตที่ใชใ้นการเช็คช่ือของ
นิสิต แอคเซสพอยต ์และเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ที่มีฐานขอ้มูล ซ่ึงแทบ็เลต็แต่ละ

ตวั จะวางอยู่ในห้องเรียนตรงประตูทางเขา้ ในห้องเรียนห้องหน่ึงที่มี
จ  านวนผูเ้รียนมาก อาจวางเคร่ืองแท็บเล็ตไวห้ลายตวั เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการท าการเชค็ช่ือ เร่ิมตน้เม่ือนิสิตแตะบตัรนิสิตกบัเคร่ืองอ่าน
บัตร เคร่ืองจะอ่านค่ารหัสอาร์เอฟไอดีในบัตรและน าไปสืบค้นกับ
ฐานขอ้มูล จากนั้นจะน าช่ือนิสิต และรหัสมาแสดงผล พร้อมกับถ่ายรูป
นิสิตเป็นไว้เป็นหลักฐาน จากนั้ นจะส่งข้อมูลขึ้ นเซิร์ฟเวอร์ผ่านแอค
เซสพอยตแ์ละเก็บขอ้มูลลงฐานขอ้มูล ก็จะเป็นอนัเสร็จส้ิน 

4.2 กำรออกแบบและพัฒนำระบบ 
การพฒันาระบบจะประกอบไปดว้ย 2 ส่วนหลกัคือ ส่วนของแทบ็เล็ต

ซ่ึงจะเป็นส่วนที่ติดต่อกับผูใ้ช ้ในส่วนน้ีแท็บเล็ตจะมีหน้าที่ถ่ายภาพและ
เก็บภาพไวส่้งไปยงัเซิร์ฟเวอร์ และเก็บขอ้มูลเวลาพร้อมรหัสนิสิตพร้อม
กบัส่งไปยงัเซิร์ฟเวอร์อีกเช่นกนั ในส่วนที่สองจะเป็นส่วนของการท างาน
เบื้องหลัง คือ เซิร์ฟเวอร์ และฐานข้อมูล โดยเซิร์ฟเวอร์จะท าหน้าที่
ประมวลผลที่ไดม้า พร้อมกับการแสดงผลให้อาจารย์และนิสิตผ่านเว็บ 
ฐานขอ้มูลจะเป็นส่วนของการเก็บขอ้มูลให้เป็นระบบ ง่ายต่อการดึงขอ้มูล
มาแสดงละประมวลผล  

4.3 ข้อจ ำกดัของระบบ 
บตัรนิสิตที่น ามาแตะกบัเคร่ืองอ่านรหสัอาร์เอฟไอดีจะต้องอยู่ในย่าน

ความถี่ 125kHz ระบบจะออกแบบมาเพื่อใช้กบัมหาวิยาลยัเกษตรศาสตร์
เท่านัน้ แต่สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพื่อประยกุต์ใช้กับส่ิงอื่นได้มาก
ขึน้ เช่น ตรวจสอบการเข้าร่วมประชมุ เป็นต้น  

5. กำรทดลองใช้งำน 
การทดสอบการพฒันาระบบตรวจสอบการเขา้เรียนดว้ยแอนดรอยด์

แทบ็เลต็น้ี เพื่อทดสอบการท างานและวดัประสิทธิภาพของระบบ 

5.1 สภำพแวดล้อมในกำรทดสอบ 
ระบบตรวจสอบการเข้าเรียนด้วยแอนดรอยด์แท็บเล็ต ได้รับการ

ทดสอบการท างานที่ ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายไร้สาย ชั้น 7 ตึก 15 
ภ า ค วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (วทิยาเขตบางเขน) โดยไดท้ดสอบเปรียบเทียบ 
ระหว่างการเซ็นช่ือลงกระดาษเซ็นช่ือ และการใชแ้ท็บเล็ตตรวจสอบการ
เขา้เรียน เป็นจ านวนทั้งหมด 60 คน 

5.2 ผลกำรทดสอบและกำรวจิำรณ์ผล 
จากการทดลองในขอ้ 5.1 จะไดผ้ลการเปรียบเทียบการเชค็ชื่อระหวา่ง

ใชแ้ท็บเลต็และการเซ็นช่ือโดยนิสิตตั้งแต่ 1 ถึง 60 คนดงัตารางที่ 1 พบว่า 
หากใชแ้ทบ็เลต็เชค็ชื่อนิสิต 60 คน จะใชเ้วลาประมาณ 10 นาที แต่ถา้หาก
ใชก้ารเซ็นช่ือแทน จะใชเ้วลาประมาณ 17 นาที เม่ือน ามาคิดเป็นอตัราส่วน 
จะได ้1:1.613 
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จ านวนนิสิต
(คน) 

เวลาในการ
เซ็นช่ือ (วนิาที) 

เวลาในการใช้
แทบ็เลต็ (วนิาที) 

10 160 107 
20 324 211 
30 496 319 
40 668 435 
50 825 543 
60 1007 624 
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบการเชค็ชื่อ 

 
ขณะระบบก าลงัท าการ จะมีหน้าจอดงัรูปที่ 5 และรูปที่ 6 แสดงการ

ใชง้านระบบในชั้นเรียน 
 

 

 
รูปที่ 5 แทบ็เลต็ขณะพร้อมท างาน 

รูปที่ 6 การใชง้านแทบ็เลต็ลงเวลาเขา้ชั้นเรียน 

 
6. บทสรุป 

ระบบตรวจสอบการเขา้เรียนดว้ยแอนดรอยด์แท็บเล็ตใชเ้วลาในการ
เช็คช่ือในห้องเรียนน้อยกว่าการเซ็นช่ือ 1.613 เท่า และยังสามารถเพิ่ม
ความถูกตอ้งในการเช็คช่ือ รวมถึงอาจารย์ผูส้อนสามารถดูการเขา้เรียน
ของนิสิตได้สะดวกขึ้น แต่หน้าเวบ็ยงัไม่สมบูรณ์ จึงควรที่จะปรับแต่ง

เพิ่มเติมให้มากขึ้น มีระบบลอ็คอินเพื่อเพิ่มความปลอดภยั และให้ผูส้อน
สามารถแก้ไขขอ้มูลบางส่วนได ้ในบางจุดที่อบัสัญญาณก็อาจจะตอ้งมา
เปิดใชง้านนอกเวลาเรียน เพื่อให้สามารถส่งขอ้มูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์ได ้

6.1 แนวทำงกำรพัฒนำต่อ 
เช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูลของมหาวทิยาลยั เพื่อให้ขอ้มูลทุกอย่างสามารถ

อพัเดทได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงจะสามารถรองรับนิสิตใหม่ได้โดยไม่ต้อง
จัดการด้วยตนเอง ปรับปรุงฐานข้อมูล ให้สามารถรองรับการท างาน
ไดม้ากขึ้น เช่น อาจารยส์ามารถเลือกวิชาเขา้สอนได ้ท าให้ระบบสามารถ
ส่งขอ้มูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์ไดอ้ตัโนมติั โดยไม่ตอ้งเลือกวชิาที่เรียนจากเวบ็เพจ
เพื่อมาเช่ือมโยงขอ้มูลกนั 

7. กติตกิรรมประกำศ 
งานวิจยัน้ีไดรั้บทุนสนับสนุนส่วนหน่ึงจากโครงการแข่งขนัพฒันา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยคร้ังที่ 16 (National Software 
Contest - NSC)  ปี  2014 จาก ศูนย์ เทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิก ส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 
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บทคดัย่อ 
ปัจจุบันเครือข่ายแลนไร้สายน้ันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไม่ว่า 

จะเป็นองค์กรขนาดกลางและขนาดเลก็ โดยเครือข่ายไร้สายน้ันต้องพ่ึงพา
อุปกรณ์แอคเซสพอยต์เป็นจ านวนมากเพ่ือให้บุคคลากรสามารถเช่ือมต่อ 
เข้าถึงเครือข่ายภายในขององค์กรได้ ซ่ึงรวมไปถึงความสามารถในการ
เข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เนต็ ด้วยเช่นกัน เพ่ือบริหารจัดการอุปกรณ์จ านวน
มากเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ เคร่ืองควบคุมเครือข่ายไร้สายได้ถูก
น ามาใช้ ซ่ึงมีจ าหน่ายอยู่ ท่ัวไปในท้องตลาด แต่ยังมีราคาสูง ท าให้ไม่
เหมาะกับองค์กรขนาดกลางและ ขนาดเลก็ท่ีมีทุนทรัพย์จ ากัด นอกจากนี้
เคร่ืองควบคุมเครือข่ายไร้สายท่ีมีจ าหน่ายอยู่จาก หลากหลายผู้ผลิตยังมีข้อ
จากัดเร่ืองรุ่นของแอคเซสพอยต์ท่ีมาเช่ือมต่อ ซ่ึงจะต้องเป็นแอคเซสพอยต์
ท่ีผลิตจากผู้ผลิตเดียวกันกับเคร่ืองควบคุมเคร่ืองข่ายไร้สายเท่าน้ัน ระบบ
ควบคุมเครือข่ายไร้สายท่ีพัฒนาขึน้นี ้จะรองรับการท างานกับอุปกรณ์แอค
เซสพอยต์จากผู้ผลิตท่ีหลากหลาย รองรับการท างานเพ่ือการบริหารจัดการ
เครือข่ายไร้สาย และการติดตั้งระบบท่ีสะดวกรวดเร็ว โครงงานนี้ได้
พัฒนาและปรับปรุงต่อยอดมาจากโครงงานเดิมโดยเพ่ิมเติมส่วนของการ
แสดงผลภาพรวมเครือข่ายในรูปแบบกราฟฟิก การเก็บข้อมูลจราจรของ
เครือข่าย และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น จากผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพโดยเม่ือมีจ านวนผู้ ใช้งานมากขึน้จะส่งผลให้การ
โอนถ่ายข้อมูลของเคร่ืองลูกข่ายแต่ละเคร่ืองจะลดลงซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ไม่มีระบบกระจายเคร่ืองลูกข่ายระหว่างอุปกรณ์แอคเซสพอยต์ แต่ส าหรับ
ผลการทดสอบการท างานระบบแสดงผลภาพรวมเครือข่ายในรูปแบบของ
กราฟฟิกน้ันสามารถท างานได้อย่างถกูต้อง 

Abstract 
Nowadays wireless local area networks (WLAN) are widely 

deployed in many organizations.  Making WLAN services available 
everywhere in an organization requires a large number of access points.  
To manage such a large system efficiently, wireless controllers are often 
employed.  These controllers are already available in the market but due 
to their high cost, they are not affordable by small and medium 
organizations.  Moreover, most wireless controllers are designed to 
manage access points of their own brand.  In this project, the affordable 
wireless controller has been developed. The system is designed for 
supporting multi-brand low cost access points with essential features to 
manage a large WLAN system and make services readily available in a 

short setup period. The proposed system has been enhanced from an 
existing wireless controller project and developed more features like 
graphical network monitoring system and network logging system. The 
system preformance has also been improved. According to the 
experiment, when the number of users increases, the bandwidth for 
individual users decrease exponentially since the system doesn’t have 
the capability of load balancing. Nevertheless, the system on the system 
monitoring experiment gives a precise result.    

Keywords: wireless controller, access point, wireless network 

1. บทน า 
เน่ืองดว้ยในปัจจุบนัเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย [3] นั้นไดรั้บความนิยม

เป็นอยา่งมาก และไดถู้กน ามาประยกุตเ์ขา้กบัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลาย
ชนิด ไม่วา่จะเป็นโทรศพัทมื์อถือ แท็บแล็ต และ คอมพิวเตอร์แบบพกพา 
จากความนิยมกันอย่างแพร่น้ี จึงน าไปสู่การขยายตัวของเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตไร้สายในองคก์รขนาดกลาง และขนาดย่อม ซ่ึงจะตอ้งมีการ
บริหารจัดการ และตั้ งค่าแอคเซสพอยต์ท่ีถูกติดตั้งในส่วนต่างๆ ของ
องคก์ร ดว้ยงบประมาณ และทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู ่

การบริหารจดัการ และตั้งค่าแอคเซสพอยต์ในองค์กรขนาดกลาง และ
ขนาดเล็กนั้น ตอ้งอาศยัอุปกรณ์ควบคุมระบบไร้สายท่ีมีราคาท่ีสูง ร่วมกบั
บุคคลากรท่ีมีความรู้เร่ืองเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ซ่ึง
อาจจะเป็นข้อจ ากัดขององค์ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ท่ีมีงบประมาณ 
และบุคคลากรค่อนขา้งจ ากดั 

ด้วยปัญหาและอุปสรรคดังท่ีกล่าวไปข้างต้น ท าให้เกิดการพฒันา
โครงงานระบบควบคุมการท างานเครือข่ายไร้สายขนาดยอ่ม ซ่ึงพฒันาข้ึน
โดยนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
ซ่ึงสามารถรองรับการควบคุมเครือข่ายไร้สายไดใ้นระดบัหน่ึง แต่ยงัคงมี
หลายส่วนท่ีตอ้งการการพฒันาเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงงาน 
ท่ียงัมีข้อจ ากัดอีกหลายประการ เช่น จ านวนแอคเซสพอยต์ท่ีสามารถ
รองรับ การไม่รองรับการเก็บขอ้มูลการใช้งานเครือข่ายของผูใ้ช้งาน เป็น
ตน้  

โดยโครงงานน้ีจะน าโครงงานระบบควบคุมการท างานเครือข่ายไร้สาย
ขนาดย่อม[2] และระบบให้บริการเครือข่ายไร้สายเคล่ือนท่ีในพ้ืนท่ีท่ี
ผูใ้ชง้านหนาแน่น[1] ท่ีถูกพฒันาข้ึนก่อน หนา้น้ีน ามาปรับปรุง และพฒันา

Paper ID 1254

D506



บทความส่ิงประดษิฐ์                                                                                          
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 6 การพฒันาเทคโนโลยเีพื่อให้โลกมีสนัติสุข   
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand  
 

วนัท่ี 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ภาคพายพั เชียงใหม่ 

เพ่ิมเติม เพ่ือให้ระบบควบคุมการท างานเครือข่ายไร้สายขนาดย่อมน้ี
สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเทียบเท่ากบัระบบควบคุมการ
ท างานเครือข่ายไร้สายท่ีมีวางจ าหน่ายอยูใ่นทอ้งตลาดซ่ึงมีราคาสูง เพ่ือลด
ค่าใชจ่้ายในองคก์รขนาดกลางและขนาดเล็กในการจดัซ้ืออุปกรณ์ดงักล่าว 

2. งานและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
โครงงานน้ีไดใ้ช้ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี โดยอาศยัการสืบคน้จาก

หนงัสือ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นหลกัในการพฒันาโครงงานระบบ
ควบคุมเครือข่ายไร้สายแบบประหยดั 

2.1 ระบบแลนไร้สาย 
ระบบแลนไร้สาย คือเทคโนโลยท่ีีท าหนา้ท่ีเช่ือมอุปกรณ์ไร้สายตั้งแต่

สองอุปกรณ์ข้ึนไปเขา้ดว้ยกนั โดยอาศยัการการกระจายสญัญาณไร้สายให้
ครอบคลุมอาณาบริเวณท่ีผูใ้ช้งานต้องการเข้าถึงผ่านทางอุปกรณ์แอค
เซสพอยตท่ี์ท าหน้าท่ีการจายสัญญาณ ซ่ึงเม่ืออุปกรณ์เครือข่ายไร้สายนั้น
ท าการเช่ือมต่อเขา้สู่ระบบเครือข่ายได้แลว้ อุปกรณ์นั้นจะสามารถเขา้ถึง
ทรัพยากรท่ีใช้ร่วมกนัในเครือข่ายได ้รวมไปถึงการเช่ือมต่อกบัสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตหากเครือข่ายสามารถเช่ือมต่อได ้โดยระบบแลนไร้สายนั้นจะ
อยูบ่นมาตราฐาน IEEE 802.11 ซ่ึงใชเ้คล่ือนความถ่ีวิทยใุนการส่ือสาร  

ส าหรับมาตรฐานเครือข่ายไรสายท่ีสามารถใช้กันในประเทศไทย 
ประกอบไปดว้ย IEEE 802.11 a, b, g และ n ซ่ึงใช้งานกนัอยูช่่องคล่ืน
ความถ่ี  2.4 และ 5.0 GHz 

2.2 OpenWrt 
OpenWrt [6] เป็นระบบปฏิบติัการ หรือระบบปฏิบติัการแบบฝังตวั 

โดยส่วนใหญ่จะนิยมกนัติดตั้งบนเราเตอร์ องคป์ระกอบหลกัจะประกอบ
ไปดว้ย Linux Kernel, uClibc, และ BusyBox เน่ืองจากบนอุปกรณ์ท่ีจะท า
การติดตั้งเฟิร์มแวร์ OpenWRT นั้นมีทรัพยากร ค่อนขา้งจ ากดั เช่น หน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) หรือ หน่วยความจ า(Memory) เป็นต้น 
ส่วนประกอบของระบบปฏิบติัการจึงตอ้งถูกย่อขนาดลงเพ่ือให้สามารถ
ท างานบนอุปกรณ์ท่ีมีขนาดเล็กได ้

2.3 LuCI 
LuCI[5] เป็นเว็บอินเตอร์เฟสส าหรับการตั้งค่าอุปกรณ์ท าการติดตั้ง

เฟิร์มแวร์ OpenWRT โดยเวบ็อินเตอร์เฟสน้ีถูกพฒันาข้ึนในภาษา Lua ซ่ึง
สามารถท างานไดใ้นอุปกรณ์ท่ีมีทรัพยากรค่องขา้งจ ากดั เช่น ในเราเตอร์ 
เป็นตน้ ซ่ึงจะสะดวกกว่าวิธีท่ีท  าการตั้งค่าผ่าน Command line แบบในยคุ
แรกๆ นอกจากการตั้งค่าระบบแล้ว ลูซ่ียงัสามารถบริหารจดัการระบบ
ภายใน รวมไปถึงการติดตั้งอพัเดรตเฟิร์มแวร์ใหม่ไดอี้กดว้ย 

2.4 เจสัน (JSON) 
เจสัน (JSON) ยอ่มาจาก Javascript Object Notation เป็นมาตราฐาน

ขอ้มูลในการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างเคร่ืองลูกข่ายกับเซิฟเวอร์ โดย
ขอ้มูลจะอยูใ่นรูปแบบของ Array หรือ object โดยใช้ โพรโทคอล HTTP 
หรือ TCP/IP ในการส่ง ซ่ึงคือ Object ท่ีอยูใ่นรูปแบบของ JSON นั้นเอง 

 

2.5 LuCI JSON-RPC 
LUCI JSON-RPC[4] เป็นไลบราร่ีของลูซีท่ีท  าให้เวบ็อินเตอร์เฟสฝ่ัง

ผูดู้แลระบบ สามารถส่ือสารกบัอุปกรณ์ท่ีติดตั้งเฟิร์มแวร์ OpenWRT โดย
ผ่านการใช้โพรโทคอล JSON-RPC ซ่ึงท าให้สะดวกในการตั้งค่าอุปกรณ์
แอคเซสพอยตใ์นระบบ การติดตั้งไลบราร่ีของลูซ่ีนั้นจะตอ้งท าตั้งแต่การ
ติดตั้งเฟิร์มแวร์ลงบนอุปกรณ์แอคเซสพอยต ์

3. รายละเอยีดการพฒันา 
ระบบควบคุมเครือข่ายไร้สายแบบประหยดัได้ถูกออกแบบมาโดย

เป้าหมายคือการพฒันาเคร่ืองควบคุมเครือข่ายไร้สายท่ีมีราคายอ่มเยา และ
รองรับเคร่ืองแอคเซสพอยตจ์ากหลากหลายผูผ้ลิต โดยมีความสามารถใน
การตั้งค่าเคร่ืองแอคเซสพอยต์ได้พร้อมกนักนัหลายเคร่ือง, มีการแสดง
ข้อมูลทั่วไปของระบบเครือข่าย, รวมไปถึงระบบน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบกราฟฟิก และ มีความสามารถในการยนืยนัตวับุคคล 

3.1 ภาพรวบของระบบ 

 

รูปที่ 3.1 ภาพรวมของระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย 
องคป์ระกอบของระบบจะแบ่งไดต้ามรูปท่ี 3.1 โดยแบ่งได ้3 ส่วนคือ 

1. Back-End เป็นส่วนของระบบฮาร์ดแวร์ท่ีเป็นศูนยก์ลางการควบคุม
ระบบ โดยจะประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลกัคือ สวิตช์ เคร่ืองแม่
ข่าย และ เกตเวย ์โดยสามองค์ประกอบน้ีจะท างานเป็นส่วนควบคุมการ
ท างานของอุปกรณ์ส่วนท่ีเหลือในส่วนของ Front-End เพ่ือให้การท างาน
เป็นไปตามท่ีผูดู้แลระบบตอ้งการตามท่ีไดมี้การตั้งค่าไว ้

2. Front-End เป็นฮาร์ดแวร์ส่วนท่ีท าหนา้ท่ีเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ไร้สาย
ของผูใ้ช้ ซ่ึงคือ แอคเซสพอยต์ทุกตวัในระบบ โดยอุปกรณ์ในส่วนน้ีจะ
ท างานโดยรอรับค าสั่งจากเคร่ืองแม่ข่ายเพ่ือให้การท างานเป็นไปตามท่ี
ผูดู้แลระบบตอ้งการ 

3. Admisitrator เป็นส่วนของผูดู้แลระบบซ่ึงจะประกอบไปด้วยเว็บ
อินเตอร์เฟสเป็นหลัก โดยส่วนเว็บอินเตอร์เฟสน้ีจะเป็นส่วนท่ีผู ้ดูแล
ระบบเข้าถึงได้เท่านั้ น โดยผู ้ดูแลระบบจะออกค าสั่งเ พ่ือตั้ งค่าแอค
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เซสพอยต์ในระบบจากหน้า เว็บ อิน เตอ ร์ เฟสน้ีรวมไปถึงการ ดู
องคป์ระกอบโดยรวมของระบบ 

3.2 การออกแบบ และพฒันาระบบ 
ระบบเครือข่ายไร้สายแบบประหยดั มีโครงสร้างดงัต่อไปน้ี 

 Database Module ท าหนา้ท่ีเช่ือม ฐานขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวม
ขอ้มูลท่ีจ  าเป็นต่อการใชง้านในระบบ 

 Config Authentication ท าหนา้ท่ีเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์แอค
เซสพอยตเ์พื่อเป็นการยนืยนัตวับุคคลของเคร่ืองแม่ข่าย 

 Report Module ท าหนา้ท่ีในการแสดงผลสถานะของอุปกรณ์
เครือข่ายไร้สายต่างๆ ในระบบ 

 Web Interface Module คือ โมดูลเวบ็อินเตอร์เฟสท่ีใช้
ติดต่อส่ือสารระหวา่งผูดู้แลระบบ กบัระบบเครือข่ายไร้สาย 

 CodeIgniter FrameWork ท าหนา้ท่ีเช่ือมต่อโมดูลต่างๆเขา้
ดว้ยกนัเพ่ือติดต่อกบัผูใ้ชง้าน 

 Control Unit คือ ส่วนควบคุมภายในของอุปกรณ์แอค
เซสพอยต ์ท่ีท  าหนา้ท่ีบริหารจดัการ ตั้งค่าภายในอุปกรณ์ 

 Configuration File คือ ไฟลต์ั้งค่าของอุปกรณ์แอคเซสพอยตท่ี์
ติดตั้งเฟิร์มแวร์ OpenWRT  

 ระบบ User Authentication ท าหนา้ท่ีเป็นระบบยนืยนัตวับุคคล
ของผูใ้ชง้านเครือข่าย เพ่ือให้ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตได ้

 User Logging Module ท าหนา้ท่ีในการเก็บขอ้มูลจราจรของ
เครือข่ายโดยอา้งอิงจากหมายเลขไอพีแอดเดรส 

3.3 ข้อจ ากดัของระบบ 
 ระบบจะรองรับการท างานของแอคเซสพอยตท่ี์ไดรั้บการ

ติดตั้งเฟิร์มแวร์ OpenWRT ก่อนแลว้เทา่นั้น 
 เคร่ืองแม่ข่ายท่ีใชใ้นการพฒันาระบบจะตอ้งไดรั้บการติดตั้ง

ระบบปฏิบติัการลินุกซ์ Ubuntu เวอร์ชัน่ 12.04 

4. การทดสอบการใช้งาน 
การทดสอบการพฒันาระบบควบคุมการท างานเครือข่ายไร้สายแบบ

ประหยดั เพื่อตรวจสอบความสามารถของระบบ และวดัประสิทธิภาพของ
ระบบควบคุมเครือข่ายไร้สายแบบประหยดั  

4.1 สภาพแวดล้อมในการทดสอบ 
ส าหรับการทดสอบการพฒันาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สายแบบ

ประหยดันั้ น ได้ท  าการทดสอบระบบโดยท าการติดตั้ งระบบควบคุม
เครือข่ายไร้สายแบบประหยดัในห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ตึกภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยเคร่ืองแม่ข่ายท่ีติดตั้งระบบปฏิบติัการ Ubuntu รุ่น LST 
12.04 จ  านวน 1 เคร่ือง และเคร่ืองลูกข่ายท่ีติดตั้งระบบปฏิบติัการ Ubuntu 
รุ่น LST 12.04 จ  านวน 10 เคร่ือง โดยเคร่ืองแม่ข่ายไดท้  าการเช่ือมต่อกบั
สวิตช์เขา้กบัเคร่ืองแอคเซสพอยตอี์ก 3 เคร่ืองท่ีไดท้  าการติดตั้งเฟิร์มแวร์ 
OpenWrt รุ่น Attitude Ajdustment เรียบร้อยแลว้ 

4.2 ผลการทดสอบ และการวจิารณ์ผล 
การทดลองท่ี 1 วดัความเร็วเฉล่ียในการโอนถ่ายขอ้มูลระหว่างเคร่ือง

ลูกข่ายกบัเคร่ืองแม่ข่ายเม่ือมีจ านวนเคร่ืองลูกข่ายท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยเคร่ือง
แอคเซสพอยต์ได้ท  าการตั้งค่าให้มีการปล่อยสัญญาณ SSID เดียวกนัทั้ง
สามตวั ซ่ึงทั้งสามตวัจะปล่อยสัญญาณบนช่องสัญญาณท่ีไม่ซ้อนทบักนั 
(Non-overlapping channels) ส าหรับการวดัความเร็วการโอนถ่ายขอ้มูล
นั้นจะใช้งานโปรแกรม Iperf โดยวดัค่าเฉล่ียความเร็วของการโอนถ่าย
ขอ้มูล (Bandwidth) ในตลอดระยะเวลา 30 วินาที ซ่ึงการจดบนัทึกค่าจะท า
ทั้งหมด 4 รอบ หลงัจากนั้นจะน าค่าเฉล่ียของทุกเคร่ืองมาเฉล่ียรวมกนั
แลว้น าเสนอในรูปแบบของกราฟไดผ้ลการทดสอบดงัรูปท่ี 4.1 

จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเม่ือมีจ านวนของเคร่ืองลูกข่าย
เพ่ิมข้ึน ค่าเฉล่ียความเร็วการโอนถ่ายขอ้มูลของเคร่ืองลูกข่ายกบัเคร่ืองแม่
ข่ายนั้นจะลดลง โดยรูปแบบการลดลงใกลเ้คียงกบักราฟเอกซ์โพเนนเชีย 
ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีระบบควบคุมเครือข่ายไร้สายไม่มีการแบ่งโหลดของ 

รูปที่ 3.2 รูปโครงสร้างซอฟแวร์ของระบบเครือข่ายไร้สายแบบประหยดั 
 

Paper ID 1254

D508



บทความส่ิงประดษิฐ์                                                                                          
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 6 การพฒันาเทคโนโลยเีพื่อให้โลกมีสนัติสุข   
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand  
 

วนัท่ี 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ภาคพายพั เชียงใหม่ 

เคร่ืองลูกข่ายระหวา่งอุปกรณ์แอคเซสพอยตก์นัเอง ท าให้เคร่ืองลูกข่าย 
เช่ือมต่อเขา้กบัเคร่ืองแอคเซสพอยตแ์บบไม่กระจายตวั 

 
รูปที่ 4.1 กราฟแสดงค่าเฉล่ียอตัราการโอนถ่ายขอ้มูลของเคร่ืองลูกข่าย 
การทดลองท่ี 2 เป็นการทดลองความสามารถของระบบแสดงขอ้มูล

เครือข่ายแบบกราฟฟิกอินเตอร์เฟส โดยท าการทดลองกบัเคร่ืองลูกข่าย
ทั้งหมด 10 เคร่ืองโดยเคร่ืองลูกข่ายทั้งหมด 7 เคร่ืองไดท้  าการเช่ือมต่อกบั
เคร่ืองแอคเซสพอยต์ช่ือ Engineering 1 ส่วนอีก 2 เคร่ืองนั้นเช่ือมต่อกบั
เคร่ืองแอคเซสพอยตช่ื์อ Engineering 2 และ LH3_1 ผลการทดลองเป็นไป
ตามรูปท่ี 4.2 

จากผลการทดลองการแสดงผลผ่านทางหน้าเว็บอินเตอร์เฟสใน
รูปแบบกราฟฟิกนั้นมีความถูกตอ้งตามสถานการณ์ท่ีจ  าลองข้ึน โดยหน้า
เว็บอินเตอร์เฟสสามารถแสดงข้อมูลทั่วไปของระบบ, ข้อมุลเก่ียวกับ
เคร่ืองลูกข่ายไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นย  า 

5. บทสรุป 
ระบบควบคุมเครือข่ายไร้สายแบบประหยดัน้ีถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการขององคก์รขนาดกลาง และขนาดเล็ก ท่ีมีความ
ต้องการบริหารจดัการเครือข่ายไร้สายภายในองค์กร โดยระบบมีการ
รวบรวมความสามารถท่ีหลากหลายเขา้ดว้ยกนัซ่ึงไดแ้ก่ ความสามารถใน
การตั้ งค่าอุปกรณ์แอคเซสพอยต์หลายเคร่ืองพร้อมกัน การแสดงผล
สถานะโดยรวมของระบบทัว่ไปในรูปแบบกราฟฟิก การเก็บขอ้มูลจราจร
ของเครือข่าย การยืนยนัตัวบุคคลของผู ้ใช้ การรองรับอุปกรณ์แอค
เซสพอยตห์ลากหลายยีห่้อ 

โดยจากผลการทดลองพบปัญหาดา้นความเร็วการโอนถ่ายขอ้มูลของ
เคร่ืองลูกข่ายกบัเคร่ืองแม่ข่ายท่ีมีความเร็วลดลงเม่ือมีจ านวนเคร่ืองลูกข่าย
ท่ีมากข้ึน 

5.1 แนวทางการพฒันาต่อ 
โครงงานระบบควบคุมเครือข่ายไร้สายแบบประหยดัน้ีสามารถน าไป

ต่อยอดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานต่างๆโดยการเพ่ิมฟังก์ชัน่การ
แบ่งโหลดของเคร่ืองลูกข่ายเพ่ือเพ่ิมความเร็วในการโอนถ่ายขอ้มูล และ
ทดสอบกบัอุปกรณ์แอคเซสพอยตจ์  านวนมากและหลากหลายยิง่ข้ึน 

6. กติตกิรรมประกาศ 
โครงงานระบบควบคุมเครือข่ายไร้สายแบบประหยดัน้ีได้รับการ

สนับสนุนด้านอุปกรณ์ สถานท่ี และทุนบางส่วนจากภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และโครงการการแข่งขนัพฒันา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 16 จากศูนยเ์ทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
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บทคดัย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการดูดซับตะก่ัวจากน า้ด่ืมโดยใช้แผ่นไคโตซาน
สังเคราะห์ โดยท าการศึกษาปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อความสามารถในการ          
ดูดซับและจลนศาสตร์ของการดูดซับสารตะก่ัวได้แก่ ความเป็นกรด-เบส
(พีเอช) เวลา และอุณหภูมิ จากผลการทดลองพบว่า แผ่นไคโตซาน
สังเคราะห์สามารถดูดซับปริมาณตะก่ัวได้สูงสุดท่ีท่ีค่าพีเอช 10 อุณหภูมิ 
25 องศาเซลเซียส  จากน้ันได้มีการศึกษาไอโซเทอมของการดูดซับและ
ค่าคงท่ีของไอโซเทอม พบว่าไอโซเทอมของการดูดซับและค่าคงท่ีของ     
ไอโซเทอมของการดูดซับตะก่ัวของแผ่นไคโตซานมีความสอดคล้องกับ
แบบจ าลองของแลงเมียร์และ ฟรุนดลิส ส่วนผลการศึกษาจลนศาสตร์ของ
การดูดซับ พบว่าเป็นไปตามแบบจ าลองทางจลนศาสตร์ของปฏิกิริยา
อันดับหน่ึงเสมือน 
ค าส าคัญ: แผ่นไคโตซาน, การดูดซับตะก่ัว, ไอโซเทอม 

Abstract 
The purpose of this work is to study the adsorption of lead from drinking 
water onto the synthesis chitosan sheets, including study the effects of 
pH, contact time and temperature on the adsorption capacities and the 
kinetic of lead absorption. The result was shown that the maximum lead 
adsorption of the synthesis chitosan sheet was found to occur at pH 10 
for 25oC. The isotherms and its constants were studied. It was found that 
adsorption isotherm data of Lead were corresponded with Langmuir and 
Freundlich model. The kinetic experimental data properly correlated 
with pseudo-first order kinetic model. 

Keywords: chitosan sheet, lead absorption, isotherm 

1. บทน า 
ในปัจจุบนัพบว่าการบริโภคน ้ าด่ืมจากเคร่ืองท าน ้ าเย็นเป็นท่ีนิยมอย่าง
แพร่หลาย เคร่ืองท าน ้ าเย็นท่ีได้มาตรฐานควรท ามาจากวสัดุสแตนเลส 
อย่างหนา ท่ีมีการเช่ือมด้วยวสัดุเคลือบท่ีมีคุณภาพสูง (Argon at High 
Voltage) ในการเคลือบภายใน แต่เพ่ือความสะดวกและลดต้นทุน
ผูป้ระกอบการธุรกิจมกัใช้วิธีบดักรีโดยสารตะกัว่เพ่ือเช่ือมบริเวณรอยต่อ
ภายในเคร่ืองท าน ้ าเยน็ การเช่ือมถงั การเช่ือมลูกลอยกบัก้านท าน ้ าเยน็ท่ี
สมัผสักบัน ้าด่ืม เป็นตน้ ซ่ึงท าให้มีสารตะกัว่ปนเป้ือนไปกบัน ้ าด่ืมได ้โดย
พบว่าถา้มีปริมาณสารตะกัว่เกินมาตรฐานจะเกิดการสะสมของสารตะกัว่

และจะเขา้ไปท าลายระบบประสาทส่วนปลาย ท าให้เกิดอาการเหน็บชาท่ี
ปลายมือปลายเทา้    ส าหรับสารตะกัว่ท่ีปนเป้ือนมากบัน ้ าด่ืมมีกรรมวิธีใน
การก าจดัโลหะได้หลายวิธี ซ่ึงในงานวิจยัน้ีมุ่งเน้นการใช้แผ่นไคโตซาน
สังเคราะห์เป็นตัวดูดซับ  จากโครงสร้างของไคโตซานมีไนโตรเจน
อะตอมของหมู่อะมิโนซ่ึงสามารถท าหน้าท่ีเป็นลิแกนด์ (Ligand)หรือตวั
ให้อิเล็กตรอน (Electron donor) ท  าให้โลหะใดๆสามารถสร้างพนัธะ
เชิงซอ้น (Coordinate) กบัหมู่อะมิโนได ้ ทั้งน้ีไคโตซานสามารถยอ่ยสลาย
ไดต้ามธรรมชาติ (Biodegradable) จึงมีความปลอดภยัส าหรับใช้กบัมนุษย ์
สัตว ์และส่ิงแวดล้อม      ไคโตซาน เป็นอนุพนัธ์ุของไคติน ได้จากการ
น าเอา เปลือกกุง้ กระดองปู หรือแกนหมึก มาผา่นกระบวนการต่างๆให้ได้
เป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติ ท่ีมีคุณสมบติัเด่นหลายประการ ท าให้สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในวงการต่างๆได้มากมาย ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรม
อาหาร การแพทย ์การบ าบดัน ้าเสีย เคร่ืองส าอาง ดา้นการเกษตร เป็นตน้ 
                                                         
                                       
 
 
รูปที่ 1. สูตรโครงสร้างของไคโตซาน 
Muniyappan Rajiv Gandhi และคณะ (2011) [1] ศึกษาการก าจดัคอปเปอร์
โดยใชน้าโนไฮดรอกซีแอปาไทด์ (n-Hap) คอมโพสิทกบัไคตินและไคโต
ซานเพ่ือใชเ้ป็นตวัดูดซบัคอปเปอร์ พบวา่ความจุในการดูดซบั ของ n-Hap/
ไคโตซาน มีความจุในการดูดซบัสูงท่ีสุด เม่ือเทียบกบั n-Hap และ n-Hap/
ไคติน นอกจากน้ียงัไดศึ้กษาสภาวะในการดูดซบัท่ีเหมาะสม เช่น เวลาใน
การดูดซบั ความเป็นกรด-เบส และความจ าเพาะต่อการดูดซบัของไอออน 
และในการทดลองไดท้  าการหาเอกลกัษณ์ของตวัดูดซบั โดยวิธีต่างๆ เช่น 
FTIR, TEM, XRD และ SEM จากนั้นน าไปศึกษากระบวนการในการดูด
ซบัโดยอธิบายดว้ยไอโซเทอมของฟรุนดลิสและแลงเมียร์  Helen Helena 
Dos Santos และคณะ (2011) [2] ศึกษาการดูดซับของอะซีนิกบน
สารประกอบเชิงซอ้นไคโตซาน – ไอรอนครอสลิงค ์โดยท าการสงัเคราะห์ 
Ch-Fe เพ่ือใช้เป็นตวัดูดซบั และศึกษาไอโซเทอมการดูดซบั พบว่าเวลาท่ี
เหมาะสมท่ีใชใ้นการดูดซบัคือ 60 นาที ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และ 
พีเอช 9 จากนั้นท าการศึกษาจลนศาสตร์ของปฏิกิริยาอนัดบัหน่ึงเสมือน
(Pseudo-first order), ปฏิกิริยาอนัดบัสองเสมือน (pseudo-second order) 
และ intra – particle diffusion พบวา่จลนศาสตร์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการดูด
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ซับคือ  ปฏิ กิ ริยาอันดับหน่ึง เสมือน เพราะมีค่ าผลรวมของความ
คลาดเคล่ือน (Sum Square of Error, SSE) ต  ่าและท าการศึกษาสมการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการดูดซบั As(III) คือสมการของ ของฟรุนดลิสและแลงเมียร์ 
และ แลงเมียร์-ฟรุนดิสโดยสมการท่ีสามารถดูดซบั As(III) ได้สูงสุดคือ 
สมการแลงเมียร์-ฟรุนดลิสดูดซับได้ 13.7 มิลลิกรัมต่อกรัม ท่ีท  าการ
วิเคราะห์โดยเคร่ืองสเปคโตรมิเตอร์ ท่ีความยาวคล่ืน 625 นาโนเมตร    
Nimrod Bleiman และคณะ (2010) [3]  ศึกษาการก าจดัซีลีเนียมจากน ้ าด่ืม
โดยใช้ ไคโตซาน-เคลยค์อมโพสิต เป็นตวัดูดซบั โดยท าการทดลองและ
เปรียบเทียบผลระหว่างไอโซเทอมการดูดซับของซีลีเนียม มีการคอมโพ
สิตระหว่าง Al-oxide และ Fe-oxide พบว่า Al-oxide มีความสามารถใน
การดูดซับได้มากกว่า Fe-oxide ใช้แบบจ าลองของแลงเมียร์ในการ
พิจารณาโดยปฏิกิริยาจะเกิดได้ค่อนข้างเร็วในเวลาไม่เกิน 15 นาที 
นอกจากน้ียงัพบวา่ค่าการดูดซบัของออกไซดจ์ะมีค่าลดลงเม่ือค่าพีเอชมีค่า
สูงๆ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าค่าการดูดซับของคอมโพสิทไม่ข้ึนอยูก่บัค่พีเอช  
C.Gerenta และคณะ (2010) [4] ท าการศึกษาการดูดซบัโลหะอาซีเนทท่ี
ปนเป้ือนในน ้า โดยใชไ้คโตซาน ในขั้นแรกท าการดูดซบัในรูปแบบต่างๆ 
เช่น แลงเมียร์และฟรุนดลิส เป็นตน้ ซ่ึงพิจารณากลไกในการดูดซบัโดยใช้
แรงดึงดูดทางไฟฟ้า แลว้น าไปศึกษาถึงพารามิเตอร์ทางเทอร์โมไดนามิกส์ 
จากผลการทดลองท าให้ทราบถึงชนิดของปฏิกิริยาว่าเป็นปฏิกิริยาแบบ
คายความร้อนและปฏิกิริยาสามารถเกิดข้ึนได้เอง  Cybelle Morales 
Futalan และคณะ (2011) [5] ท าการเปรียบเทียบความสามารถในการดูด
ซบัของโลหะ Cu(II), Ni(II) และ Pb(II) ในสารละลายตวัอยา่งโดยใช้ไค
โตซาน จากผลการทดลองพบวา่จลนศาสตร์ทั้งระบบแบบเด่ียวและระบบ
แบบคู่นั้น โลหะ Cu(II) และ Pb(II) เหมาะส าหรับใช้ในฟรุนดลิสไอโซ
เทอม ส่วน Ni(II) เหมาะส าหรับใช้ในแลงเมียร์ไอโซเทอม นอกจากน้ียงั
พบว่าในระบบแบบคู่นั้นการดูดซับของ Pb(II) > Cu(II) > Ni(II) 
ตามล าดบั ส่วนจลนศาสตร์ของระบบแบบเด่ียวเหมาะส าหรับปฏิกิริยา
อันดับห น่ึง เสมือน เ ม่ือมีค่ าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพัทธ์  ( correlation 
coefficients) สูงๆ และค่าผลรวมของความคลาดเคล่ือน (Sum Square of 
Error, SSE) ต ่าๆ  Suriya Traipopและคณะ (2010) [6] ไดท้  าการติดตาม
ปริมาณซีรีเนียม (Se)ใน Se-enriched rice โดย การใช้เทคนิค Slurry 
Sampling Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry โดยใช้ Pd(II) 
nitrate modified  ท  าการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมของการไพโรไลซิสท่ี 
800 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิท่ีท าให้สารกลายเป็นอะตอมไดดี้ท่ีสุดคือ 
2,500 องศาเซลเซียส   รัตนา สนัน่เมือง และคณะ (2008) [7] ศึกษาการ
ก าจดัเหล็กในน ้ าบาดาลด้วยไคโตซานเมมเบรน พบว่าสามารถดูดซับ
เหล็กได้ดีท่ีพีเอช 2.5-6.5 ท่ีอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียสและ 40 องศา
เซลเซียส มีค่าการดูดซับประมาณ 75.21-100% นอกจากน้ีท าการศึกษา
อิทธิพลของความเขม้ขน้พบวา่ไคโตซานเมมเบรนสามารถดูดซบัเหล็กได้
มาก เม่ือความเข้มข้นของสารละลายเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับสมการ 
ฟรุนดลิส R2=0.6125 ท่ีเป็นการดูดซบัแบบต่อเน่ือง   นอกจากน้ีโกวิทย ์ปิ
ยะมงัคลา และคณะ (2008) [8] ท  าการศึกษาการดูดซบัโครเมียม (VI) จาก
โรงงานชุบโลหะแบบแบตซ์โดยใช้ไคโตซานเรซินมีการประเมิน

ความสามารถในการดูดซับและจลนศาสตร์ของการดูดซบัความสามารถ
สูงสุดในการดูดซับโครเมียม (VI) เกิดข้ึนท่ีค่าพีเอช 2 ปริมาณ 47.9 
มิลลิกรัมต่อกรัม มีการน าแบบจ าลองการดูดซบัของสมการแลงเมียร์และ
สมการฟรุนดลิส อธิบายไอโซเทอมของการดูดซบัและค่าคงท่ีของไอโซ
เทอม ซ่ึงไอโซเทอมของการดูดซบัโครเมียม (VI) จากโรงงานชุบโลหะ มี
ความสอดคล้องกับสมการแลงเมียร์ เม่ือน าแบบจ าลองปฏิกิริยาอนัดับ
หน่ึงเสมือนและปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน  มาใช้ในการอธิบาย
จลนศาสตร์การดูดซับ พบว่าจลนศาสตร์การดูดซับแบบปฏิกิริยาอนัดบั
สองเสมือน สามารถใชไ้ดดี้กวา่แบบปฏิกิริยาอนัดบัหน่ึงเสมือน 

2. สารเคม ี
 Chitosan (C6H11NO4), MW = 161.15 g/mol ผลิตโดย Sigma aldrich 

asia, Acetic acid (CH3COOH), ผลิตโดย Lab scan asia, Nitric acid 
(HNO3) ผลิตโดย Lab scan asia และ Sodium hydroxide (NaOH)  

3. วธีิการ 
3.1 การเตรียมสารละลายมาตรฐานของตะกัว่ 
     เตรียมสารละลายมาตรฐานของตะกัว่ท่ีความเขม้ขน้ 1.0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตรโดยใช้กรดไนตริก (HNO3) ความเขม้ขน้ 1 %v/v เป็นตวัท าละลาย 
น าไปวิเคราะห์หาปริมาณตะกัว่ด้วยเคร่ือง Flame Atomic Absorption 
Spectrometer (FAAS) ยีห่้อ Shimadzu, Japan  

3.2 การเตรียมน า้ตวัอย่างก่อนการวเิคราะห์ 
     ท  าการย่อยตวัอย่างน ้ า (Digestion) 100 มิลลิลิตรโดยเติมกรดไนตริก
เขม้ขน้  65% v/v ให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส ให้
น ้ าระเหยออกจนกระทัง่เหลือสารละลายท่ีมีลักษณะใส ประมาณ 10 
มิลลิลิตร ทิ้งไวท่ี้อุณหภูมิห้อง แล้วกรองสารละลายด้วยกระดาษกรอง
เบอร์ 1 เทสารละลายลงในขวดวดัปริมาตร ปรับปริมาตรด้วยน ้ ากลัน่จน
ครบ 100 มิลลิลิตร น าไปวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วด้วยเคร่ือง Flame 
Atomic Absorption Spectrometer (FAAS) ยีห่้อ Shimadzu, Japan  

3.3 การเตรียมแผ่นไคโตซานสังเคราะห์ 
เตรียมสารละลายไคโตซานเขม้ขน้ 2.0 %w/v ในกรดอะซีติก จากนั้น

เทลงบนจานเพาะเช้ือ ทิ้งไวใ้ห้แห้ง เทสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
เขม้ขน้ 0.1 นอร์มอลลงไปจนท่วมแผ่นไคโตซาน ทิ้งไวน้าน 2 ชั่วโมง  
ล้างแผ่นไคโตซานท่ีได้ด้วยน ้ ากลั่น ทิ้งไวใ้ห้แห้งท่ีอุณหภูมิห้อง จะได้
แผน่ไคโตซานสงัเคราะห์ส าหรับใชใ้นการดูดซบั 

3.4 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับสารตะกั่วของแผ่น              
ไคโตซานสังเคราะห์ 
3.4.1 การศึกษาค่าพีเอช และระยะเวลาท่ีมีผลต่อการดูดซับ 
     ปรับพีเอชของสารละลายตะกั่วเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตรด้วย
โซเดียมไฮดรอกไซด์จนมีพีเอช  10  ตดัแผ่นไคโตซานสังเคราะห์ให้มี
ขนาด 2×2 ตารางเซนติเมตรน าไปแช่ลงบีกเกอร์ จากนั้นจบัเวลาทุกๆ
ชัว่โมง แบ่งสารละลายไปกรองดว้ยกระดาษกรองเบอร์ 42 แลว้ไปวดัหา
ค่าความเข้มขน้ของสารตะกั่วด้วยเทคนิค FAAS  ท  าการทดลองซ ้ าโดย
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เปล่ียนค่าพีเอชของสารละลายน ้ าตวัอยา่ง เป็น  7  และ 3 โดยปรับพีเอช 
ดว้ยกรดไนตริก ตามล าดบั   
      ความสามารถในการดูดซับตะกั่วของแผ่นไคโตซานสังเคราะห์
สามารถค านวณไดจ้ากสมการ (1) 
 

             ……….(1) 
เม่ือ  qe  = ปริมาณของตวัถูกละลายท่ีดูดซบัต่อน ้าหนกัของตวัดูดซบั 
(มิลลิกรัมต่อกรัม) 
       C0  =    ความเขม้ขน้ของสารละลายน ้าตวัอยา่ง (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
       Ce  =    ความเขม้ขน้ของตวัถูกละลายท่ีเหลือหลงัจากการดูดซบั 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 
        V = ปริมาตรสารละลายตวัอยา่ง 
       W = น ้าหนกัของแผน่ไคโตซานสงัเคราะห์ 

3.4.2 การศึกษาไอโซเทอมของการดูดซับ 

     ตดัแผ่นไคโตซานให้มีขนาด 2×2 ตารางเซนติเมตรไว้น าไปแช่ลง        

บีกเกอร์ท่ีบรรจุตวัอยา่งน ้ าท่ีมีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส แช่ไวเ้ป็นเวลา        

6 ชัว่โมง     เม่ือดูดซบัเสร็จแลว้ ให้น าตวัอยา่งมากรองดว้ยกระดาษกรอง

เบอร์ 42 น าตวัอย่างท่ีกรองแล้วไปวดัหาค่าความเขม้ขน้ของตะกัว่ด้วย

เทคนิค FAAS น าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างกราฟตามสมการฟรุนดลิชและแลง

เมียร์ [9] ดงัแสดงในสมการ (2) และ (3) ตามล าดบั 

      สมการฟรุนดลชิ (Freundlich Isotherm) 

         ……….(2) 
เม่ือ  Ce  =    ความเขม้ขน้ของตวัถูกละลายท่ีเหลือหลงัจากการดูดซับ 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 
       qe  = ปริมาณของตวัถูกละลายท่ีดูดซับต่อน ้ าหนักของตวัดูดซับ 
(มิลลิกรัมต่อกรัม) 
     KF   , n = ค่าคงท่ีสมดุลฟรุนดลิช 
     สมการแลงเมียร์ (Langmuir Isotherm) 

                               …………(3) 
เม่ือ  q0 = ปริมาณของสารท่ีถูกดูดซบัสูงสุด (มิลลิกรัมต่อกรัม) 
        qe  = ปริมาณของตวัถูกละลายท่ีถูกดูดซับต่อน ้ าหนักของตวัดูดซับ 
(มิลลิกรัมต่อกรัม) 
        Ce = ความเข้มข้นของตัวถูกละลายท่ีเหลือหลังจากการดูดซับ 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 
         KL =  ค่าคงท่ีสมดุลแลงเมียร์ 
3.4.3 การศึกษาจลนศาสตร์ของการดูดซับ 
        การศึกษาอตัราเร็วของปฏิกิริยาของการดูดซับสารตะกัว่ในตวัอยา่ง
น ้ าด่ืม โดยใช้แบบจ าลองของปฏิกิริยาอนัดับหน่ึงเสมือน  เขียนกราฟ
ระหว่าง log (qe-qt) กบั t ค่าคงท่ีอตัราเร็วของปฏิกิริยาอนัดบัหน่ึงเสมือน
(k1) ค  านวณไดจ้ากความชนัของเส้นกราฟ 

4. ผลการทดลอง 
     จากการศึกษาความสามารถในการดูดซบัสารตะกัว่ของแผ่นไคโตซาน
สังเคราะห์ในสารละลายตะกัว่มาตรฐานท่ีเตรียมข้ึน พบว่า หลงัจากน า
แผน่ไคโตซานสังเคราะห์แช่ลงในสารละลายตะกัว่มาตรฐานเขม้ขน้  1.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร ท้ิงไว ้24 ชัว่โมง  ท่ีอุณหภูมิห้อง 25 องศาเซลเซียสพบว่า
แผน่ไคโตซานสงัเคราะห์สามารถดูดซบัสารตะกัว่ไดสู้งถึง 80-90%       
     จากนั้นน าแผ่นไคโตซานสังเคราะห์ไปศึกษาการดูดซับในน ้ าด่ืมจาก
แหล่งตัวอย่างท่ีมีพีเอชประมาณ 8 พบว่าในน ้ าด่ืมจากแหล่งท่ีน ามา
ทดสอบมีปริมาณตะกั่วประมาณ 0.010 - 0.030 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตาม
เกณฑม์าตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขของไทย ในน ้ าด่ืมควรมีตะกัว่
ไม่เกิน 0.015   มิลลิกรัมต่อลิตร) แผน่ไคโตซานสังเคราะห์สามารถดูดซบั
ตะกัว่ไดถึ้ง 60% การท่ีแผ่นไคโตซานสังเคราะห์ดูดซับปริมาณตะกัว่ได้
นอ้ย อาจเป็นอิทธิพลจากความเขม้ขน้ของปริมาณตะกัว่ในน ้ าด่ืมตวัอยา่ง
มีปริมาณต ่ามาก ส่งผลให้ความสามารถในการดูดซบัของแผ่นไคโตซาน
ต ่า [7-8] 
    จากการศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการดูดซบัสารตะกัว่ไดผ้ลการ
ทดลองดงัต่อไปน้ี 

4.1 การศึกษาอทิธิพลของค่าพเีอชและระยะเวลาต่อการดูดซับ 
     จากการศึกษาอิทธิพลของพีเอชของสารละลายตะกั่วเข้มข้น 1.0 
มิลลิกรัมต่อลิตรท่ีแตกต่างกนัไดผ้ลการทดลองท่ีไดด้งัแสดงในรูปท่ี 2 

 
รูปที่ 2. แสดงผลของค่าพีเอช และเวลา (นาที) ท่ีมีผลต่อการดูดซบั (%) 

 

พบวา่การดูดซบัตะกัว่ของแผน่โตซานสงัเคราะห์ท่ีแช่ในสารละลายตะกัว่
ตวัอยา่งท่ีมีพีเอช 3 จะมีการดูดซบัสารตะกัว่ไดน้้อยท่ีสุด เน่ืองจากท่ีพีเอช 
3 สภาพความเป็นกรดของสารละลายจะส่งผลต่อสภาพประจุท่ีผิวของตวั
ดูดซบั (แผน่ไคโตซานสังเคราะห์) มีไอออนของไฮโดรเจนมากท าให้เกิด
การแยง่กนักบัไอออนของตะกัว่เพ่ือเขา้ไปเกาะกบัผิวของตวัดูดซบั  จึงท า
ให้ไอออนตะกัว่เขา้ไปเกาะท่ีผิวตวัดูดซบัไดน้้อย ส่วนท่ีพีเอช 10 สามารถ
ดูดซับตะกั่วได้ดีท่ีสุด เน่ืองจากสภาพประจุท่ีผิวของแผ่นไคโตซาน
สังเคราะห์จะมีสภาพเป็นประจุลบ ท าไดส้ามารถดูดซบัสารตะกัว่ไดม้าก
ข้ึน ระยะเวลาท่ีเขา้สู่สมดุลการดูดซบัท่ีเหมาะสมคือ 6 ชัว่โมง   

4.2 การศึกษาไอโซเทอมของการดูดซับ 
     จากผลการศึกษาพีเอชท่ีเหมาะสมต่อการดูดซับ  จึงเลือกพีเอชเท่ากบั 
10 ไปศึกษาไอโซเทอมของการดูดซับต่อไป   สมการการดูดซับแบบ
ฟรุนดลิช ดงัสมการท่ี (2) มีสมมติฐานของการดูดซบัท่ีว่าพ้ืนผิวของตวัดูด
ซบัไม่เป็นเน้ือเดียวกนัตลอด (พ้ืนผิวของตวัดูดซบัมีลกัษณะขรุขระ) พ้ืนท่ี
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ผิวและพลงังานมีการกระจายตวัเป็นแบบเลขช้ีก าลงั จากการพล๊อตกราฟ
ระหว่างค่า log qe กบั log Ce จะไดก้ราฟเส้นตรง ท่ีมีความชนัเท่ากบั 1/n 
และมีจุดตดัในแนวแกนตั้งเท่ากบั log KF ค่า 1/n = 1 อธิบายถึงไอโซเทอม
ของการดูดซบัเป็นแบบเส้นตรง ค่า 1/n > 1 อธิบายถึงบริเวณพ้ืนผิวของตวั
ดูดซบัมีปริมาณมากท่ีจะใช้ในการดูดซบั และ 1/n < 1 อธิบายถึงปริมาณ
พ้ืนผิวบนตวัดูดซบัมีปริมาณจ ากดัท่ีจะใชใ้นการดูดซบั 

ตารางที่ 1. แสดงค่าคงท่ีไอโซเทอมสมการการดูดซบัแบบฟรุนดลิส 

ค่าพีเอช 
ค่าคงท่ีสมการฟรุนดลิช (Freundlich Isotherm) 

KF (กรัมต่อลิตร) 1/n R2 

10 960.19 -1.08 0.981 

      ในตารางท่ี 1 แสดงค่าคงท่ีของแบบจ าลองของฟรุนดลิส พบว่าค่า1/n 
ของพีเอช 10   มีค่าน้อยกว่า 1 หมายความว่าปริมาณพ้ืนผิวบนตวัดูดซบัมี
ปริมาณจ ากดัท่ีจะใช้ในการดูดซับสารตะกัว่ และจากผลการพิจารณาค่า
สมัประสิทธ์ิสมัพทัธ์ (R2) ของแบบจ าลอง ฟรุนดลิส แสดงให้เห็นว่า เป็น
การดูดซบัแบบต่อเน่ือง  [9-10] และท่ีพีเอช 10 แผน่ไคโตซานสงัเคราะห์มี
การดูดซับสารตะกัว่ได้สูง เป็นไปตามทฤษฎีของฟรุนดลิสเน่ืองจาก R2 
เขา้ใกล ้1 มาก 
      ตารางที่ 2. แสดงค่าคงท่ีไอโซเทอมสมการการดูดซบัแบบแลงเมียร์ 

ค่าพีเอช 
ค่าคงท่ีสมการแลงเมียร์ (Langmuir Isotherm) 

KL  

(ลิตรต่อมิลลิกรัม) 

q0  

(มิลลิกรัมต่อกรัม) 

RL R2 

10 7.00 142.86 0.93 0.941 

      ในการค านวณค่าคงท่ีสมการการดูดซบัแบบแลงเมียร์ ดงัสมการท่ี (3) 
มีสมมติฐานท่ีว่าโมเลกุลของตัวถูกดูดซับจะเกิดการดูดซับบนผิวใน
ต าแหน่งท่ีแน่นอนของตวัดูดซบั แต่ละโมเลกุลของตวัดูดซับเกิดการดูด
ซับบนผิวแบบชั้ นเดียวและแต่ละพ้ืนผิวของตัวดูดซับมีลักษณะแบบ
เดียวกนั โดยตวัดูดซับมีพลงังานในการดูดซับเหมือนๆ กนัและโมเลกุล
ของตวัดูดซบัไม่สามารถเกิดขา้มพ้ืนผิวหรือไม่สามารถเกิดข้ึนกบัโมเลกุล
ท่ีอยู่ติดกันได้ การพล๊อตกราฟระหว่างค่า 1/Ce กบั 1/qe จะได้กราฟ
เส้นตรง ท่ีมีความชนัเท่ากบั 1/KLq0 และมีจุดตดัในแนวแกนตั้งเท่ากบั 1/q0 
จากขอ้มูลในตารางท่ี 2 แสดงค่าคงท่ีไอโซเทอมของการดูดซบัแลงเมียร์ 
พบวา่ ท่ีพีเอช 10 มีค่า 0 < RL < 1 ชนิดของไอโซเทอมเป็นแบบดูดซบัไดดี้ 
(Favorable)  

4.3  การศึกษาจลนศาสตร์ในการดูดซับ 
      เม่ือน าขอ้มูลของการศึกษาอิทธิพลของค่าพีเอชมาเขียนกราฟระหว่าง 
log (qe-qt) กบั t พบว่าไดก้ราฟเส้นตรง ค่าคงท่ีอตัราเร็วของปฏิกิริยา
อนัดบัหน่ึงเสมือน(k1) หาไดจ้ากความชนัของเส้นตรง จากผลการทดลอง
พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ ปฏิกิริยาอนัดบัหน่ึงเสมือนท่ีพีเอช 
10  7 และ 3 มีความเป็นเส้นตรงทั้ง 3 ค่า จึงกล่าวได้ว่าการดูดซับตะกัว่
โดยใชแ้ผน่ไคโตซานสงัเคราะห์สอดคลอ้งกบัปฏิกิริยาอนัดบัหน่ึงเสมือน 

5. สรุปผลการทดลอง 
     จากการศึกษาการดูดซับตะกั่วในน ้ า ด่ืมโดยใช้แผ่นไคโตซาน
สงัเคราะห์ท่ีเตรียมข้ึนเป็นตวัดูดซบั พบว่าสามารถดูดซบัสารตะกัว่ในน ้ า

ด่ืมจากแหล่งตวัอย่างได้ถึง 60% ส่วนความสามารถในการดูดซับสาร
ตะกัว่ของแผน่ไคโตซานสงัเคราะห์ในสารละลายตะกัว่มาตรฐานท่ีเตรียม
ข้ึน พบว่าท่ีพีเอช 10 ท าให้แผ่นไคโตซานสังเคราะห์มีความสามารถใน
การดูดซับตะกัว่ได้มากท่ีสุด และระยะเวลาเข้าสู่สมดุลการดูดซับคือ 6 
ชัว่โมง   ไอโซเทอมของการดูดซบัสอดคลอ้งกบัทั้งสมการของแลงเมียร์
และสมการฟรุนดลิส นัน่คือการดูดซบัเกิดทั้งในบริเวณผิวของตวัดูดซับ
และภายในโครงสร้างของตัวดูดซับ และจลนศาสตร์ของการดูดซับ
สอดคลอ้งกบัปฏิกิริยาอนัดบัหน่ึงเสมือน 

6. กติตกิรรมประกาศ 
งานวิจยัน้ีได้รับการสนับสนุนงบด าเนินการวิจัยจากงบประมาณ

ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีล้านนา ภาคพายพั เชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2557  
เอกสารอ้างองิ 
[1] R.G. Muniyappan, Removal of copper(II) using chitin/chitosan nano-

hydroxyapatite composite. Journal of  Biological Macromolecule, 
pp. 119-124, 2011. 

[2] H.S. Helen, Adsorption of As(III) on chitosan-Fe-crosslinked 
complex(Ch-Fe). Journal of  Chemosphere, pp.278-283, 2011. 

[3]  B. Nimrod, Selenium removal from drinking water by adsorption to 
chitosan-clay composites and oxides:Batch and columns tests. 
Journal of Hezardous Materials, pp. 590-595, 2010. 

[4] C. Gerente, Removal of Arsenic(V) onto chitosan: From sorption 
mechanism explanation to dynamic water treatment process. Journal 
of Chemical Engineering, pp. 593-598, 2010. 

[5] M.F. Cybelle. Comparative and competitive adsorption of copper, 
lead, and nickel using chitosan immobilized on bentonite. Journal of 
Carbohydrate Polymer, pp. 528-536, 2011. 

[6] S.Traipop, W. Chuachuad Chaiyasith, R. Sananmuang, N. 
Nabheerong, Determination of Selenium in Se-enriched Rice by 
Slurry Sampling Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry, 
Journal of  Nareseuan University,  Vol.18, no.3,  pp. 9-13, 2010.   

[7]  รัตนา สนนัเมืองและคณะ, “การก าจดัเหล็กในน ้าบาดาลสงัเคราะห์
ดว้ยไคโตซานเมมเบรน” วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี
ท่ี 5 ฉบบัท่ี 2 2551 หนา้  200-209. 

[8]  โกวิทย ์ปิยมงัคลาและคณะ, “จลนศาสตร์การดูซบัโครเมียม (VI) จาก
โรงงานชุบโลหะโดยใชไ้คโตซานเรซิน” วารสารวิชาการพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ปีท่ี 18 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-เม.ย. 2551 หนา้ 68-79. 

[9]  M. Iqbal and M.N. Ashiq, Adsorption of dyes from aqueous solution 
on activated charcoal. Journal of hazardous Material, 139, pp. 57-
66, 2006. 

[10]  สุทธิดา  โชคธญัญาวฒัน์, “การก าจดัโครเมียม (VI) ท่ีคา้งเหลือในน ้า
เสียจากการวิเคราะห์ค่าซีโอดีโดยกระบวนการดูดซบั” วิทยานิพนธ์ 
วศ.ม., มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2544. 

Paper ID 06

D514



บทความวจิยั –วชิาการ                                                                                         
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 6 การพฒันาเทคโนโลยเีพ่ือให้โลกมีสนัติสุข   
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand  
 

วนัท่ี 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ภาคพายพั เชียงใหม่ 

การใช้โปรแกรมทางสถิติเพือ่การวเิคราะห์ระบบส่ิงแวดล้อม 
Application of Statistical Program for Environmental System Analysis 

 
กล่ินประทุม ปัญญาปิงและคณะ1    

1สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ภาคพายพั เชียงใหม่  
E-mail:klin41@hotmail.com1 

 

บทคดัย่อ 
     โปรแกรมทางสถิติ ส่วนใหญ่แล้วมักถูกใช้ประโยชน์ในงานวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพด้านสังคมศาสตร์ ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ โปรแกรมนี ้
นับเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคัญและมีประโยชน์อย่างมากต่อการวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ัง สาเหตุรากฐานของปัญหา 
โดยเฉพาะระบบส่ิงแวดล้อมซ่ึงมีท้ังทางธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น 
เพ่ือให้เกิดการจัดการองค์ประกอบ และเทคนิคท่ีใช้ทางปฏิบัติในระบบ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ การเลือกใช้ประเภทของสถิติท่ีถูกต้องจาก
โปรแกรมท่ีน ามาใช้เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างย่ิงต่อผู้ใช้งาน 
      บทความนี้ได้กล่าวถึง บางตัวอย่างของระบบส่ิงแวดล้อมเมือง เช่น 
อากาศ และน า้ เป็นต้น ท่ีใช้โปรแกรมทางสถิติ SPSS ในการวิเคราะห์ 
กรณีศึกษาแรก ใช้ค่าทางสถิติวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตามในสภาวะท่ีมีการปนเป้ือนของก๊าซมลสารท่ีผู้ รับสัมผัส 
กรณีศึกษาท่ีสอง ใช้ค่าทางสถิติสร้างแบบจ าลองท่ีใช้ในการจัดการ
คุณภาพน า้เสีย บนพืน้ฐานของหลักสมดลุมวล  พบว่าผลการใช้โปรแกรม 
SPSS ในกรณีศึกษาแรก สามารถวิเคราะห์ความความแตกต่างระหว่าง
ความเข้มข้นของก๊าซมลสารอากาศ เช่น ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ว่า
เก่ียวข้องกับช่วงเวลาท่ีเกบ็ตัวอย่าง ส่วนในกรณีศึกษาท่ีสอง สามารถสร้าง
แบบจ าลองคุณภาพน า้เสียท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของโรงงงาน
อุตสาหกรรมส่ิงทอได้ โดยมีข้อสังเกตว่าต้องท าการคัดเลือกข้อมูลท่ีได้
จากกระบวนการผลิตในสายการผลิตแบบเด่ียวเท่าน้ัน การแปลผลข้อมูลท่ี
ได้ทางสถิตินี ้มีประโยชน์ต่อการป้องกัน และจัดการส่ิงแวดล้อมของเมือง 
จึงมีข้อเสนอแนะว่าสามารถใช้โปรแกรม SPSS ได้ในงานส่ิงแวดล้อมท้ัง
ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ นอกเหนือจากทางสังคมศาสตร์ 

 Abstract 
      Mostly, statistical program is used to analyze data on quality in 
social science. As for data on quantity, this program has a very 
important and useful tool for analysis the relationship of related factors, 
including the root cause of the problem. Particularly, the environmental 
system that exists by both natural and man made. In order to manage the 
component and practical technique operated in the system more 
effectively, the choose of the proper type of statistics from the used 
program is very essential to the user. 

     In this paper, some examples of an urban environmental system such 
as air and water are presented by using SPSS program. The first case of 

study, the statistical values were used to analyze the difference between 
independent variable and dependent variable in the contamination 
situation of gaseous air pollutant by personal exposure. The second case 
of study, waste water models were built on the basis of mass balance 
principle. The result showed that it could be analyzed the difference 
between the concentration of gaseous air pollutant like nitrogen dioxide 
and the sampling time for  the first case. Besides, it could be built waste 
water models from the production process of a textile factory for the 
second case. It is noted that the selection of obtained data must be only 
used from the single line production process. The interpretations of the 
obtained statistical results were beneficial to prevent and to manage the 
urban environment. It is recommended that the SPSS program could be 
used for environmental work not only in social sciences but also in 
environmental science and engineering.  

Keywords: statistical program, environmental system, application  

1. บทน า 
 ระบบส่ิงแวดลอ้มของเมือง นบัเป็นระบบท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ซ่ึงมีความ

ซบัซอ้น ดว้ยกิจกรรมต่างๆในเมือง ท่ีประกอบดว้ยชุมชนท่ีอยูอ่าศยั พ้ืนท่ี
เกษตรกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ขนาดของเมือง ท าให้
ระบบมีความเป็นธรรมชาติแตกต่างกัน เมืองท่ีสามารถด ารงอยู่ได ้
จ  าเป็นตอ้งท าหน้าท่ีในการช่วยให้ความเป็นอยู่ของประชาชน ในเมือง
ด าเนินไปไดอ้ยา่งปกติสุข โดยอาศยัองคป์ระกอบท่ีส าคญัของระบบต่าง ๆ 
เช่น ระบบพ้ืนฐานดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และระบบบ าบดั
และก าจดัของเสียต่างๆ  เช่น น ้าเสีย และขยะ  เป็นตน้ ซ่ึงตอ้งไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพ ส่ิงแวดล้อมและเศรษฐกิจของเมือง หากระบบ
พ้ืนฐานเหล่าน้ี บกพร่องหรือเกิดปัญหาข้ึน จนขาดความสมสมดุลในแต่
ละระบบย่อยท่ีเก่ียวขอ้ง ยอ่มส่งผลต่อคุณภาพอากาศ และคุณภาพน ้ าได ้ 
[1] จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งทราบถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และหาสาเหตุเพ่ือการ
ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบนั้นๆเพ่ือการควบคุมและ
จดัการอยา่งเหมาะสม 

เคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีมีความส าคญัและมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์หา
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุของปัญหานั้นๆ 
โดยเฉพาะในระบบส่ิงแวดลอ้มขา้งตน้ ไดแ้ก่ โปรแกรมทางสถิติ ซ่ึงมีอยู่
หลายโปรแกรม และมีความยากง่ายในการใช้งานต่างกัน ได้แ ก่  
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โปรแกรม Statistical Analysis System (SAS) และ Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS) เป็นตน้ [2-3] ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วมกัถูกใช้
ประโยชน์ในงานวิจยัเชิงคุณภาพทางดา้นสงัคมศาสตร์ มากกวา่ในงานวิจยั
เชิงปริมาณซ่ึงแสดงผลเป็นตวัเลขท่ีวดัค่าได้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ การใชโ้ปรแกรมขา้งตน้ จ  าเป็นตอ้งมีการคดักรองขอ้มูล 
และป้อนขอ้มูลให้ถูกตอ้ง รวมทั้งมีการเลือกใชช้นิดของสถิติให้เหมาะสม 
ก็จะสามารถวิเคราะห์และแปลผลขอ้มูลท่ีไดเ้พ่ือการน าไปใช้งานทั้งใน
ระดบัปฏิบติัและระดบันโยบายไดต่้อไป 

ในกรณีตวัอย่างงานวิจยัท่ีได้น ามากล่าวถึงในบทความน้ี จ  านวน 2 
ตวัอย่าง  มุ่งเน้นการใช้โปรแกรมทางสถิติ SPSS ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีหา
ใชไ้ดท้ัว่ไปและง่ายต่อการน าไปใช้งาน เม่ือท าการทดสอบโปรแกรมทาง
สถิติของค่าทางสถิติท่ีถูกน ามาใช้ และค่าทางพีชคณิตดว้ยโปรแกรมทาง
คณิตศาสตร์แล้ว ก็ให้ผลลพัธ์ท่ีไม่แตกต่างกัน [4] จึงได้ถูกน ามาใช้กับ
ตวัอยา่งงานทางส่ิงแวดลอ้ม ได้แก่ การปนเป้ือนของปริมาณก๊าซมลสาร
อากาศท่ีผูรั้บสัมผสั เช่น ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ซ่ึงเกิดจากการใช้
ยานพาหนะเป็นส่วนใหญ่ในเมืองเชียงใหม่ [5-6] และตวัอยา่งการจดัการ
น ้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ [7-8] เพ่ือให้ทราบแนวทางในการ
คดัเลือกขอ้มูลทั้งท่ีเป็นตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม รวมทั้งการใชค้่าสถิติ
เพ่ือการวิเคราะห์และแปลผลขอ้มูล เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและ
จัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อผู ้อยู่อาศัยและผู ้ผลิตในระบบ
ส่ิงแวดลอ้มนั้นๆ ในทางปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมและย ัง่ยนื 

 

2. อุปกรณ์และวธีิการ 
2.1 กรณีศึกษาการรับสัมผสัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
   2.1.1พืน้ทีแ่ละกลุ่มตวัอย่าง  
           พ้ืนท่ีศึกษา ได้แก่ ร้านขายดอกไม ้ท่ีตั้งอยู่บริเวณใกล้ตลาดวโรรส 
ด้านขา้งตลาดตน้ล าไย ริมถนนไปรษณีย ์ต  าบลช้างม่อย อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ คิดเป็นพ้ืนท่ีประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร (รูปท่ี 1)  และกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ศึกษา ไดแ้ก่ ผูค้า้ขายดอกไมบ้ริเวณใกล้ตลาดวโรรส ซ่ึงเป็นอาสาสมคัรท่ีใช้
ส าหรับเก็บตวัอยา่งอากาศท่ีผูรั้บสมัผสั ในการศึกษาน้ี จ านวน 20 คน 
 
 
 
 
 
 
 
    
ททdกd 
ท่ีมา: www.tourdoi.com/travel/map/chiangmai/chiangmai_town.htm  [9]   
      รูปที่ 1. แผนท่ีและบริเวณพ้ืนท่ีเก็บตวัอยา่งอากาศท่ีผูรั้บสมัผสั 

2.1.2 อุปกรณ์และระยะเวลาเกบ็ตวัอย่าง 

               อุปกรณ์เก็บตวัอย่างปริมาณอากาศ ไดแ้ก่ อุปกรณ์เก็บตวัอยา่งแบบ
แพสซิฟอย่างง่าย ท่ีท  าด้วยกล่องฟิล์มเก่าซ่ึงภายในบรรจุกระดาษกรองไวเ้พ่ือ
ใช้เป็นตัวกลางในการดักจับก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  [10] 
ท าการศึกษา ในระหวา่ง เดือน สิงหาคม พฤศจิกายน และธนัวาคมปี พ.ศ. 2555 
โดยเก็บตวัอยา่งอากาศ เดือนละ  3 คร้ัง  คือ ช่วงทา้ยสัปดาห์  วนัหยุดสุด
สปัดาห์ และช่วงตน้สปัดาห์   

2.1.3 ชนิดของข้อมูล 
              ตวัแปรอิสระ ได้แก่   ผูรั้บสัมผสั  จุดเก็บตวัอยา่ง  และฤดูกาลท่ีเก็บ
ตวัอย่าง  และตวัแปรตาม ได้แก่ ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ท่ีผูรั้บ
สมัผสั     

2.2 กรณีศึกษาการเกดิน า้เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
   2.2.1 พืน้ทีแ่ละตวัอย่าง 
              พ้ืนท่ีและตวัอยา่งโรงงานท่ีศึกษาไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
ในเขตภาคกลางของไทย ท่ีมีสายการผลิตเด่ียว  จ  านวน  1 โรงงาน 
 

ท่ีมา:  www.thaifranchaicenter.com [11]  ท่ีมา:  www.thaitextile.org [12] 
    รูปที่ 2. ตวัอยา่งกระบวนการผลิตเส้นใยของอุตสาหกรรมส่ิงทอในไทย 
 

 
ท่ีมา:  www.lebelone.co.th  [13] 
         รูปที่ 3. ตวัอยา่งผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากกระบวนการผลิตส่ิงทอในไทย 

   2.2.2 ข้อมูลและระยะเวลาเกบ็ข้อมูล 

              ขอ้มูลการใช้วตัถุดิบชนิดต่างๆในกระบวนการผลิตส่ิงทอทั้งหมด 
และขอ้มูลการเกิดน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีท  าการผลิตส่ิงทอ ท า

ให้ไดข้อ้มูลสมบูรณ์ รวม  115 วนั จากขอ้มูลการผลิตในช่วง 2 ปี เพ่ือใช้สร้าง

แบบจ าลองและใช้ทดสอบแบบจ าลองท่ีได ้รวมทั้งมีการอภิปรายผลขอ้มูลท่ี

ไดจ้ากการวิเคราะห์ทางสถิติร่วมกบัผูป้ฏิบติังานในระบบผลิต 
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       2.2.3 ชนิดของข้อมูล 
              ตวัแปรอิสระ ได้แก่   ปัจจยัเขา้ ซ่ึงประกอบดว้ยวตัถุดิบ ปริมาณการ
ใช้น ้ า และไฟฟ้าในการผลิต   และตวัแปรตาม ได้แก่  ปัจจยัออก คือ ภาระ
บรรทุกน ้าเสียในรูปสารอินทรียแ์ละของแข็งแขวนลอย   
 

3. ผลและวจิารณ์ 
        ผลการศึกษากรณีการวิเคราะห์ระบบส่ิงแวดลอ้มดว้ยโปรแกรมสถิติ  
SPSS จากกรณีตวัอยา่งงานวิจยั จ  านวน 2 ตวัอยา่ง [6-8] มีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 กรณีการรับสัมผสัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
      ผลของค่าเฉล่ียปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ท่ีผูรั้บสัมผสั ซ่ึงได้
จากการตรวจวดั แต่ละเดือน จ านวน 3 คร้ัง ดงัแสดงในตารางท่ี 1 พบว่า 
ส่วนใหญ่มีค่าสูงมากท่ีผูรั้บสมัผสั ซ่ึงเป็นผูค้า้ขายดอกไมใ้กลต้ลาดวโรรส 
คนท่ี 14 (1.617-2.079 µg/12hr)  เน่ืองจากอยู่ใกล้บริเวณจุดจอดรถรับ - ส่ง
ผูโ้ดยสารสายเชียงใหม ่– ล  าพูน และมีร้านคา้ทั้งสองั่ังท่ีมีการจราจรติดขดัอยู่
เกือบตลอดทั้งวนั นอกจากนั้นยงัพบว่ามีค่าสูงสุดในเดือนสิงหาคม 2555 (2.007 
µg/12hr)  อยู่ในช่วงทา้ยสัปดาห์ และในเดือนพฤศจิกายน 2555 (2.865 µg/12hr)  อยู่
ในช่วงกลางสปัดาห์ และเดือนธนัวาคม (2.758 µg/12hr)  อยูใ่นช่วงกลางสปัดาห์ 
 
ตารางที่ 1. ค่าเฉล่ียปริมาณไนโตรเจนไดออกไซดท่ี์ผูรั้บสมัผสั (µg/12hr) 
    ผูรั้บสมัผสั 

    คนท่ี 
            ช่วงเวลาท่ีเก็บตวัอยา่งในปี พ.ศ. 2555 

เดือนสิงหาคม เดือนพฤศจิกายน เดือนธนัวาคม 

1 0.922 1.636 1.210 
2 1.457 2.264 1.625 
3 1.501 1.893 1.513 
4 1.067 0.978 1.482 
5 1.761 0.964 1.673 
6 1.400 0.878 1.386 
7 1.009 1.564 0.939 
8 1.400 1.636 1.242 
9 1.414 1.893 1.498 
10 1.646 1.650 1.274 
11 1.313 1.278 2.152 
12 1.414 1.007 1.386 
13 1.211 1.221 1.482 
14 1.617 2.079 1.992 

15 1.342 1.164 1.178 
16 1.573 1.007 1.258 
17 1.009 1.521 1.274 
18 1.117 1.350 1.498 
19 1.378 1.578 1.864 
20 0.814 1.864 1.083 

           ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติของปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ท่ี
ผูรั้บสัมผสัโดยใช้  Likelihood Ratio Chi-Square [14] พบว่าค่าปริมาณก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ท่ีผูรั้บสัมผสั ข้ึนกบัช่วงเวลาท่ีเก็บตวัอย่าง (Sampling 
time)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ไม่ข้ึนกบัสถานท่ีเก็บตวัอยา่ง 
(Sampling station) และผูรั้บสัมผสั (Personal exposure) เน่ืองจากสถานท่ีเก็บ
ตวัอย่างและตวัผูรั้บสัมผสัเป็นจุดเดียวกนัและมีกิจกรรมในการท างานท่ีไม่
แตกต่างกนั มากนัก จึงท าให้ค่าปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ของกลุ่ม
ผูรั้บสัมผสักับสถานท่ีเก็บตวัอย่างนั้นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั  0.05  
            ค่าเฉล่ียปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ท่ีผูรั้บสัมผสัน้ี  ช่วยท าให้
ทราบว่าผูค้า้ขายดอกไมบ้ริเวณใกลต้ลาดวโรรส ควรระมดัระวงัและป้องกนั
ตนเองจากการรับสมัผสัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ซ่ึงเป็นมลสารทางอากาศ
ท่ีถูกปล่อยจากการใชย้านพาหนะในเมือง โดยการใช้หน้ากากปิดจมูก ใน
ฤดูัน คือเดือนสิงหาคม ในช่วงทา้ยสัปดาห์ คือ วนัศุกร์ อยา่งมากกว่าวนั
อ่ืน และในช่วงฤดูหนาว คือ เดือนพฤศจิกายน และธันวาคมนั้น ควร
ป้องกันตนเองอย่างมากในช่วงกลางสัปดาห์ ซ่ึงเป็นวนัท างาน ท่ีมีการใช้
ยานพาหนะและถนนอยูต่ลอด รวมทั้งมีเทศกาลท่ีส าคญัหลายอย่าง เช่น 
ลอยกระทง และคริสตม์าส เป็นตน้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูค้า้ขายได ้ซ่ึงส่งผลต่อ
ปริมาณการรับสมัผสัดงักล่าว 

3.2 กรณีการเกดิน า้เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
      พบวา่ขอ้มูลวตัถุดิบชนิดต่างๆ ท่ีใช้ในกระบวนการผลิตส่ิงทอ ตามหลกั
สมดุลมวล ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ หรือปัจจัยเข้า ได้แก่ เส้นใย 
สารเคมีชนิดต่างๆ ท่ีใชใ้นการท าความสะอาดเส้นใย  สารเคมีจ าพวกท่ีท า
ให้เส้นใยมีความแข็งแรงและข้ึนเงา รวมทั้งสารเคมีจ าพวกสียอ้มและใช้
ในการพิมพล์ายบนเน้ือผา้ และปริมาณน ้ าและไฟฟ้าท่ีใช้ในกระบวนการ
ผลิต รวมจ านวน 13 ตวัแปร  ส่วนน ้ าเสีย  คือ ตวัแปรตาม หรือปัจจยัออก 
ได้แก่ ภาระบรรทุกน ้ าเสียในรูปสารอินทรีย์ จ  าพวก BOD (Biochemical 
Oxygen Demand)  COD ( Chemical Oxygen Demand) และภาระบรรทุกน ้ าเสีย
ในรูปของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ไดแ้ก่ TSS (Total Suspended Solid)  รวม 
จ านวน  3 ตวัแปร  ตวัแปรเหล่าน้ีได้ถูกคดัเลือกเอาค่าท่ีผิดปกติ (Outlier) 
ออก และเป็นตวัแปรท่ีเกิดข้ึนในวนัเดียวกนัทั้งหมด จากสายการผลิตเด่ียว 
จึงจะได้ตวัแปรต่างๆท่ีอยู่ในระบบส่ิงแวดล้อมหน่วยเดียวกนั ท าให้ได้
ขอ้มูลทั้งหมด รวม 115 ค่าสังเกต (Observation) หรือ 115 วนั  เม่ือป้อน
ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS และใช้การวิเคราะห์ตวัแปรแบบพหุคูณ 
(Multivariate analysis) [14] พบว่าสามารถหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
เขา้และปัจจยัออกได ้โดยค่าภาระบรรทุกน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึน ในหน่วย กก./ตนั
ของผลิตภณัฑ ์ข้ึนกบัปริมาณน ้ าใช้ (X1)  แป้งซ่ึงใช้ช่วยในการประสานเส้นใย  
(X4) สารเคมีซ่ึงใช้ท  าให้สีติดเส้นใย (X9) สียอ้มเส้นใย (X10)  และสารเคมีท่ี
ท าให้เส้นใยมีความเป็นกลาง (X13)  ดงัสมการต่อไปน้ี 
                 BOD Loading = 0.404 -0.024 X1 + 0.00002 X10                     (1) 
         COD Loading = 1.177 – 0.09 X1 + 0.006 X4 + 0.00005 X10        (2) 
         TSS Loading = 0.623-0.038 X1 + 0.00014 X9 + 0.0006 X13         (3)     
  

Paper ID 07

D517



บทความวจิยั –วชิาการ                                                                                         
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 6 การพฒันาเทคโนโลยเีพ่ือให้โลกมีสนัติสุข   
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand  
 

วนัท่ี 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ภาคพายพั เชียงใหม่ 

    สมการขา้งตน้แต่ละสมการ มีค่าความสัมพนัธ์ระหว่างกนั 95%  96% 
และ 94% ตามล าดบั เม่ือทดลองน าไปใช้เป็นแบบจ าลองท านายคุณภาพ
น ้าเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต มีความคลาดเคล่ือน ประมาณ 0.66%  
2.40% และ 0.13% ตามล าดบั สมการดงักล่าวสามารถน าไปใช้ในการ
ท านายปริมาณการเกิดน ้าเสียได ้โดยเฉพาะการควบคุมภาระบรรทุกน ้ าเสีย
ท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนต่างๆของการผลิต กล่าวคือ การควบคุมภาระบรรทุก
น ้ าเสียในรูป BOD ต้องท าในขั้ นตอนการใช้น ้ าผสมกับสีย้อมใน
กระบวนการยอ้มสีเส้นด้าย การควบคุมภาระบรรทุกน ้ าเสียในรูป  COD 
ตอ้งท าในขั้นตอนการใชย้อ้มสีและการตกแต่งเส้นใยในกระบวนการยอ้ม
สีเส้นด้าย ส่วนการควบคุมภาระบรรทุกน ้ าเสียในรูป  TSS ต้องท าใน
ขั้นตอนการยอ้มสี เช่นเดียวกบัการควบคุมภาระบรรทุกน ้ าเสียในรูป BOD 
นอกจากนั้ นตัวแปรท่ีเก่ียวข้อง ยงัสามารถน าไปวิเคราะห์หาสาเหตุ
รากฐานของความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน
ในระบบผลิตดว้ย  
     อย่างไรก็ตามในการน าแบบจ าลองท่ีได้ไปใช้งานในทางปฏิบัติ 
ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งในระบบผลิต ควรตอ้งได้รับการัึกอบรมในการ
ดูแลระบบผลิตและระบบบ าบัดน ้ าเสีย โดยเฉพาะการใช้สารเคมีใน
กระบวนการผลิตส่ิงทอ ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพน ้ าเสียอยา่งมากนั้น ควรมีการ
ค านวณสูตรของการผสมสารเคมีท่ีใช้ให้แน่นอน และควรมีการใช้ระบบ
การผสมสียอ้มแบบอตัโนมติัในโรงงานขนาดกลางข้ึนไป เพ่ือไม่ให้เกิด
การสูญเสียสียอ้มในน ้าเสียระหวา่งการผลิต เป็นตน้ 
 

4. สรุป 
        โปรแกรมทางสถิติ SPSS สามารถน าไปใชวิ้เคราะห์งานในระบบ
ส่ิงแวดลอ้มไดจ้ากกรณีตวัอยา่งงานวิจยัท่ีไดศึ้กษา กรณีแรก การรับสมัผสั
ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดข์องผูรั้บสมัผสั ซ่ึงเป็นผูค้า้ขายดอกไม้
สามารถหาความแตกต่างของปริมาณก๊าซดงักล่าวไดว้่าเก่ียวขอ้งกบัเวลาเก็บ
ตวัอยา่ง หรือฤดูกาล โดยมีค่าท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงผูรั้บสมัผสัควรระมดัระวงัในการป้องกนัตนเองโดยใช้
อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล เช่น หนา้กาก ในช่วงเวลาท่ีมีปริมาณการรับ
สมัผสัสูง เป็นตน้ ส่วนกรณีท่ีสองการเกิดน ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
ส่ิงทอ สามารถสร้างแบบจ าลองคุณภาพน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการ
ผลิตของโรงงานน้ี เพื่อควบคุมและจดัการน ้าเสียท่ีเกิดจากการผลิต ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน จากตวัแปรท่ีเป็นสาเหตุรากฐาน ซ่ึงเป็นประโยชน์
ต่อผูผ้ลิตในแง่ของการใชว้ตัถุดิบ น ้า และไฟฟ้า ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โปรแกรมขา้งตน้ จึงมีประโยชน์ต่อการน าไปใชง้านทางส่ิงแวดลอ้ม ทั้ง
ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นอกเหนือจากงานทางสังคมศาสตร์ 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยได้ดาํเนินการศึกษาสถานการณ์และปัญหาขยะมูลฝอยของ
จังหวัดสมทุรสาครในปัจจุบันทีDยงัคงมีปริมาณขยะตกค้างอยู่ในพืIนทีD และ
ศึกษาแนวโน้มการจัดการขยะมูลฝอยในอนาคตช่วงระยะเวลา 10 ปี  ทีDจะ
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอาเซียน และชุมชน ทาํให้เกิดการเพิDมจาํนวน
ประชากรและปริมาณขยะมูลฝอยขึIนอย่างรวดเร็ว โดยในปี พ.ศ. 2556 
การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยรวม 1,070 ตัน/วัน มีองค์ประกอบของ
ขยะรีไซเคิล 17.17% ขยะทัDวไป 26.91% ขยะอินทรีย์ 53.41% และขยะ
อันตราย 2.5% ซึDงจากผลการศึกษาพบว่าระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสานด้วยวิธีการคัดแยกขยะ การใช้ระบบถงัหมักแบบไร้อากาศ และ
ระบบเผาไหม้เชืIอเพลิง เป็นวิธีการทีD เหมาะสมทีD สุดโดยได้ทําการ
เปรียบเทียบการลงทุน ในกรณีทีDไม่มีพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ จะใช้ระยะเวลาในการคืนทุนมากกว่า และมีกาํไร
สุทธิทีDได้จากการกําจัดขยะน้อยกว่ากรณีทีD มี พรบ.ร่วมทุนฯ อย่างมี
นัยสําคัญ ซึDงการลงทุนตาม พรบ. ร่วมทุนฯ ทาํให้การลงทุนมีระยะเวลา
คืนทุน 4 ปี 8 เดือน และกาํไรสุทธิมากสุด 1,127.65 ล้านบาท ดังนัIนจึงถือ
ได้ว่าพรบ.ร่วมทุนฯ ดังกล่าวก่อให้เกิดผลประโยชน์และเอืIอต่อการจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่างมีนัยสําคัญ ทัIงยังสามารถผลิตพลังงานทดแทนจากขยะ
และช่วยลดผลกระทบต่อสิDงแวดล้อมในด้านต่างๆ ได้ด้วย 

 

คําสําคัญ: การจดัการขยะ, จงัหวดัสมุทรสาคร, ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน, พระราชบญัญติัการให้เอกชนรวมทุนในกจการของรัฐ่ ิ  พ.ศ. 2556 
 

Abstract 
This research has analyzed the current situation,  problems of solid 

waste in Samutsakhon Province with residual waste in the area and 
trends in waste management over the 10 years to a community's growth 
(AEC), resulting in the increase of population and rapid solid waste. By 
the year 2022, the predictable total amounts of solid waste are 1,070 
tons/day, consisting of recycling waste 14.33%, general waste 28.13%, 
organic waste 55.83% and hazardous waste 1.7%. The results of 
integrated solid waste management by method of recycling, anaerobic 
digestion and refuse derived fuel (RDF) with the implementation of the 

act on private participation in state undertaking and without the act are 
compared. The investment without the act takes longer payback period 
and receives less net profit therefore the investment with the act benefits 
to the management of solid waste signifycantly. The payback periods 
with implementation of the act are 4 years 8 month with the net profit of 
1,127.65 million baht. Moreover It can also produce energy from waste 
and reduce environmental impact in various fields as well. 
 

Keywords: Waste Management, Samutsakorn Province, Asean 
Economic Community, Act on Private Participation in State Undertaking 
B.E. 2556 (2013) 
 

1. บทนํา 
จงัหวดัสมุทรสาครเป็นพืนที�ในเขตภาคกลางตอนลาง  ประกอบ� ่ ดว้ย 

3 อาํเภอ ไดแ้ก อาํเภอเมืองสมุทรสาคร อาํเภอกระทุมแบน และอาํเภอบา้น่ ่
แพว้ มีพืนที�รวม � 872.347 ตารางกโลเมตร เป็นจงัหวดัปริมณฑลและอยใูนิ ่
เขตควบคุมมลพิษ เนื�องจากเป็นแหลงอุตสาหกรรม มีการขยายตวัทาง่
เศรษฐกจและิ ชุมชนอยางรวดเร็ว เกดเป็นชุมชนเมืองใหมหลายแหง่ ิ ่ ่  มี
แรงงานตางด้าวเขา้มาปฏิบติังานในพืนที�จาํนวนมาก มีการอุปโภคและ่ �
บริโภคมากขึน สงผลให้อตั� ่ ราการเกดขยะมูลฝอยเพิมจาํนวนสูงขึน โดยิ � �
พบวาจงัหวดัสมุทรสาครมีปริมาณขยะมูลฝอยที�เกดขึนประมาณ ่ ิ � 855 ตนั
ตอวนั เกบขนได ้่ ็ 740 ตนัตอวนั มีขยะตกคา้งมากถึงประมาณ ่ 115 ตนัตอ่
วนั (คิดเป็น 13.45 เปอร์เซ็นต)์ และเนื�องจากองคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ �
แตละแหงมีการจดัการข่ ่ ยะมูลฝอยที�ตางกน มีการเผาและเทกองทิงโดยไม่ ั ่�
มีการฝังกลบอยางถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล ซึ� งสงผลกระทบตอคุณภาพ่ ่ ่
ชีวิตและสิงแวดลอ้ม และบางพืนที�มีการนาํขยะไปกาจดัในสถานที�กาจดั� � ํ ํ
ขยะของเอกชน หรือนําไปกาจัดที�จังหวดัใกล้เคียง ทาํให้ไมสามารถํ ่
ประเมินการรองรับปริมาณขยะที�จะเกดขึนในอนาคตได้ ประกอบกบิ ั�
สถานที�กาจัํ ดขยะของภาครัฐที�มีอยบูางแหงยงัไมสามารถเปิดดาํเนินการ่ ่ ่
ได้ เนื�องจากได้รับการคัดค้านจากประชาชน และสถานที�กาจัดขยะํ
ดาํเนินการไมถูกตอ้ง่ และไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ นอกจากนียงัพบวา่ ่�
ประชาชนยงัไมมีการคดัแยกและใช้ประโยชน์่ จากขยะมูลฝอย จึงทาํให้มี
ขยะที�ตอ้งกาจดัในปริมาณมากํ  
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การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในแตละพืนที�จาํเป็นต้องใช้วิธีการ่ �
เฉพาะที� เหมาะสม เนื�องจากความแตกตางกนไปของสภาพแวดล้อม่ ั
พืนฐานในแตละพืนที� เ� �่ พื�อให้เกดประสิทธิภาพและแนวิ คิดในการพฒันา
วิธีการจดัลาํดบัความสาํคญัของประเภทขยะมูลฝอย ซึ� งจะชวยให้สามารถ่
หาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยแตล่ ะประเภท ตามสภาพความ
เป็นอยู ่ ปัญหาของแตละพืนที� ตลอดจนความพร้อมสําหรับดาํเนินการ่ �
แกไขไดอ้ยางเหมาะสม้ ่  และเพื�อรองรับการเขา้สูการเป็นประชาคมเศรษฐ่  
กจอาเซียน ิ (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ที�จะสงผลให้เ่ กดการเจริญเติบโติ
ทางด้านเศรษฐกจ และการเปลี�ยนแปลงทางด้านสังคม การเพิมขึนของิ � �
ประชากรและแรงงานตา่งดา้ว รวมทั�งการใชท้รัพยากรเพิม� มากขึน เป็นผล�
ให้ปริมาณขยะเพิมขึนตามมาดว้ย อีกทงัจงัหวั� �� ดสมุทรสาครเป็นเมืองที�มี
ศกัยภาพทงัทางด้านอุตสาหกรรม การประมง ประกอบก� บัมีโครงสร้าง
พืนฐานและปัจจยัการผลิตที�เหมาะสมตอการลงทุน � ่  

จากการศึกษาของ มนูญ หวนัหยี (2538) กลาววาความเป็นไปไดด้า้น่ ่
เศรษฐกจสงัคมในการจดัการขยะแบบสหการของเทศบาล ในเขตจงัหวดัิ
สมุทรสาคร ไดแ้ก เทศบาลเมืองสมุทรสาคร เทศบาลตาํบลกระทุมแบน ่ ่
แ ล ะ เ ทศบ าล ตํา บล อ้อมน้อ ย  โ ดยใ ช้ตัวแ ทนใ น ชุ มช น โร งงา น
อุตสาหกรรมและหนวยงานราชการรวม ่ 519 ตวัอยาง ซึ� งการศึกษาได้่
กาหนดแนวทางการจดัการขยะแบบสหการ สรุปไดว้าทางเลือกที�เทศบาลํ ่
ทงั � 3 แหงในจงัหวดัสมุทรสาคร รวมกนจดัตงัและจดัการใน่ ่ ั � ลกัษณะเป็น
ศูนยก์ลาง มีความเป็นไปไดสู้งสุด เพราะมีความพร้อมดา้นศกัยภาพและ
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจสังคมที�เกอหนุนตอระบบดงักลาวิ ื ่ ่�  ดงันนั� จึง
ไดน้าํแนวคิดนีมาทาํ� การศึกษาการจดัการขยะอยางมีประสิทธิภาพ่ ในแผน
แมบทการบริหารจดัการขยะมูลฝอย ่ ของจังหวดัสมุทรสาคร และนํา
การศึกษาแนวทางการจัดการขยะดังกลาวมาพิจารณา่ ให้ เกดความิ
สอดคล้องกบพระราชบญัญติัการให้เอกชนรวมลงทุนในกจการของรัฐ ั ่ ิ
พ.ศ. 2556 ซึ� งเป็นพระราชบญัญติัที�วาดว้ยการให้เอกชนเขา้รวมดาํเนินการ่ ่
ในโครงการของรัฐ เพื�อให้โครงสร้างพืน� ฐานหรือบริการสาธารณะของรัฐ
ที�ยงัไมสามารถดาํเนินการให้เพียงพอตอความตอ้งการของประชาชน ให้มี่ ่
การดาํเนินการไดอ้ยางรวดเร็ว มีประสิ่ ทธิภาพและเกดประโยชน์ิ มากที�สุด 

ตารางทีR 1. การคาดการณ์จาํนวนประชากรและปริมาณขยะมูลฝอย 

พ.ศ. จาํนวนประชากร (คน) ปริมาณขยะรวม (ตนั/วนั) 

2556 816,426 874 
2557 834,397 893 
2558 852,927 913 
2559 872,030 933 
2560 891,721 954 
2561 912,082 976 
2562 933,011 998 
2563 954,527 1,021 
2564 976,649 1,045 
2565 999,397 1,070 

 การคัดเลือกวิธีบริหารจัดการขยะมูลฝอยที�จะสงผลกระทบตอ่ ่
สิงแวดลอ้มและสุขภาพของมนุษยน์อ้ยที�สุด � โดยแบงระดบัชนัการบริหาร่ �
จดัการขยะมูลฝอยในการพิจารณาเบืองตน้� สาํหรับการจดัการขยะมูลฝอย 
โดยมีทางเลือกทงัหมด�  5 ทางเลือก ซึ� งเรียงลาํดบัตามผลกระทบตอ่
สิงแวดลอ้มจากนอ้ยไปหามาก ไดแ้ก การลดปริมาณขยะมูลฝอย การใช้ซาํ� ่ �
การนาํกลบัมาใชใ้หม การกาจดัโดยไดพ้ลงังานกลบัคืน และการกาจดั ่ ํ ํ ซึ� ง
เป็นวิธีที�กอให้เกดผลกระทบตอสิงแวดลอ้มมากที�สุด่ ิ ่ �  นอกจากนี ยงัตอ้ง�
พิจารณาการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองสวนท้องถินให้่ �
สอดคล้องกบนโยบายบริหารจดัการขยะมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ ั
ซึ� งมุงเนน้แนวทางการจดัการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน เพื�อเป็นการเพิม่ �
ประสิทธิภาพและกอให้เกดการบูรณาการของการจดัการขยะมูลฝอย ที�มี่ ิ
การนาํขยะมูลฝอยที�มีศกัยภาพนาํกลับมาใช้ให้เกดประโยชน์มากที�สุด ิ
และลดปริมาณขยะมูลฝอยที�ตอ้งนาํไปบาํบดัและกาจดัให้นอ้ยที�สุดํ  

 

ตารางทีR 2. ทางเลือกในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 

ผลกระทบที�เป็นไปได ้ การบริหารจดัการขยะมูลฝอย 

ทางเลือกในการบริหารจดัการ
ที�สงผลกระทบและอนัต่ ราย

ตอสิงแวดลอ้มนอ้ยที�สุด่ �  
การลดปริมาณขยะมูลฝอย 

การใชซ้าํ�  

การนาํกลบัมาใชใ้หม ่

 

การกาจดั โดยไดพ้ลงังานกลบัคืนํ  
- การผลิตกาซชีวภาพจากระบบ๊

ยอยสลายแบบไมใช ้่ ่ O2 และ
จากหลุมฝังกลขยะ 

- การผลิตเชือเพลิงอดัแทง� ่  
- การผลิตกาซเชือเพลิง๊ �  

ทางเลือกในการบริหารจดัการ
ที�สงผลกระทบและอนัตราย่

ตอสิงแวดลอ้มมากที�สุด่ �  

การกาจดัํ  
- ระบบหมกัทาํปุ๋ ย 
- ระบบการเผา 
- ระบบฝังกลบอยางถูกหลกั่

สุขาภิบาล 
 

2. วธีิการดาํเนินงาน 
การวิจัยนี� ได้ดําเนินการศึกษาโดยการเกบรวบรวม็ ข้อมูลจากเอกสาร

วิทยานิพนธ์ สิงตีพิมพอื์�นๆ � และแผนแมบทการบริหารจดัการขยะมูลฝอย่  
รวมถึงแหลงขอ้มูลจากแหลงกาจดั่ ่ ํ ขยะตางๆ ซึ� ง่ มีวิธีการดาํเนินงานวิจยัดงันี�  

 
 
 
 
 
 

พิจารณา
ทางเลือก 

การบริหาร 
จดัการดา้นบน 

สูดา้นลาง่ ่  

ศึกษาทฤษฎี งานวิจยั และสารสนเทศ ที�เกยวขอ้งกบี� ั
เทคโนโลยกีารจดัการขยะ 

สาํรวจและเกบขอ้มูลเกยวกบปริมาณ็ ี� ั  ประเภท และ
วิธีการจดัการขยะของจงัหวดัสมุทรสาครในปัจจุบนั 
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รปทีR ู 1. วิธีการดาํเนินงานวิจยั 

3. ผลการดาํเนินงาน 
จากการศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยและการกาจัดขยะมูลฝอยของํ

จงัหวดัสมุทรสาครในปัจจุบนั พบว่ายงัไมสามารถเกบขนขยะไปกาจดัยงั่ ็ ํ
สถานที�กาจดัไดอ้ยํ า่งเพียงพอ จึงมีขยะตกคา้ง ประกอบกบสถานที�กาจดัั ํ
ขยะของภาครัฐและเอกชนในปัจจุบนัไมสามารถรองรับปริมาณขยะที�่
เพิมขึนอยางรวดเร็วได้ ดงันันงานวิจยันีจึงได้� �� ่ � นาํทางเลือกในการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอย ของกรมควบคุมมลพิษ มาพิจารณาเพื�อให้เกดควิ าม
เหมาะสมกบปริมาณขยะั ที�จะเกดิ ในอนาคตชวง่ ระยะเวลา 10 ปี และ
กอให้่ เกดประโยชน์อยางคุม้คา ิ ่ ่ สงผลกระทบตอสิงแวดลอ้มนอ้ยที�สุด่ ่ �  

องค์ประกอบของขยะมูลฝอย ที�กรมควบคุมมลพิษได้ทาํการสํารวจ
แบงไดเ้ป็น ่ ขยะรีไซเคิล  14.33% ขยะทวัไป � 28.13% ขยะอินทรีย ์55.83% 
และขยะอนัตราย 1.7% ซึ� งจากการคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยในปี พ.ศ.
2565 จะมีปริมาณขยะมูลฝอย 1,070 ตนั/วนั แบงเป็น่ ขยะรีไซเคิล 183.71 
ตนั/วนั ขยะทวัไป�  287.96 ตนั/วนั ขยะอินทรีย ์571.51 ตนั/วนั และขยะ
อนัตราย  26.71 ตนั/วนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปทีR ู 2. องคป์ระกอบของขยะมูลฝอย 

 

ซึ� งจากการพิจารณาเทคโนโลยีการกาจัดขยะที�เหมาะสม โดยจะํ
ทาํการศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ของเทคโนโลยีแตละชนิด และ่
ผลกระทบทางสิงแวดลอ้มที�� อาจเกดจากระบบกาจดัขยะ ดงันนัการศึกษาิ ํ �
จึงเน้นไปที�วิธีการจดัการขยะให้เหลือศูนยแ์ละเป็นระบบกาจดัขยะแบบํ

ผสมผสานดงันี�  1) ขยะรีไซเคิล ทาํการคดัแยกขยะรีไซเคิลออกเพื�อที�จะ
สามารถนาํไปจาํหนายและหมุนเวียนกลบัมาใช้ใหมได้่ ่  2) ขยะทวัไป จะ�
ใช้ระบบฝังกลบเพื�อผลิตกาซชีวภาพ หรือระบบ๊ การเผาเพื�อผลิตเชือเพลิง�
อดัแทง ่ 3) ขยะอินทรีย ์จะใช้ระบบฝังกลบหรือระบบหมกัแบบไร้อากาศ
เพื�อผลิตกาซชีวภาพ และ ๊ 4) ขยะอนัตราย จะใช้วิธีการเผาในเตาเผาตาม
หลกัสุขาภิบาลอยางเหมาะสม ่ ดงันันจึงได้� กาหนดรูปแบบการกาจดัขยะํ ํ
ตามระบบผสมผสานทงัหมด � 5 รูปแบบ ประกอบด้วยระบบดงันี�  ระบบ
การคดัแยกขยะ  ระบบฝังกลบเพื�อผลิตกาซชีวภาพ๊  ระบบถงัหมกัแบบไร้
อากาศเพื�อผลิตกาซ๊ ชีวภาพ และระบบเผาไหมเ้พื�อผลิตเชือเพลิง� อดัแทง่  
 

ตารางทีR 3. ระบบการกาจดัขยะํ มูลฝอยแบบผสมผสานที�เลือกใช ้
 

ระบบกาจดัขยะํ แบบผสมผสาน 
รูปแบบ ขนาดพืนที��

(ไร่) 
คดัแยก ฝังกลบ 

หมกัแบบ 
ไร้อากาศ 

เผาไหม้
เชือเพลิง�  

(1) 1000 � �   

(2) 60 �  � � 

(3) 375 � � � � 

(4) 580 � � �  

(5) 770 � �  � 

 

ดงันนั เมื�อพิจารณาขนาดพืนที�ที�ใชใ้นการกอสร้างระบบกาจดัขยะ� � ่ ํ มูล
ฝอยแบบผสมผสาน ตามแผนแมบท่ การบริหารจดัการขยะมูลฝอย ของ
จงัหวดัสมุทรสาครซึ� งไดก้าหนดพืนที�รวมํ � ทงัหมด�  675 ไร ่ พบวา่สามารถ
ทาํการกอสร้างระบบกาจดัขยะตามรูปแบบที� ่ ํ (2), (3) และ (4) เทานนั่ �  
 

ตารางทีR 4. พืนที�ที�ใชก้อสร้างระบบการกาจดัขยะมูลฝอย� ่ ํ  
 

ตาํแหนงและขนาดของพืนที�ที�ใชก้อสร้าง่ � ่  
A ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร400 ไร่ 
B ต.บา้นเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร200 ไร่ 
C ต.ทาเสา อ่ .กระทุมแบน ่ 75 ไร่ 

 

ตารางทีR 5. ผลการศึกษาดา้นเศรษฐศาสตร์ (ระยะเวลาคืนทุน) ในการ
ออกแบบระบบการจดัการขยะมูลฝอยตามพืนที�และรูปแบบตางๆ� ่  

 

ระยะเวลาคืนทุน 
พืนที��  รูปแบบ 

ไมมี พรบ่ .รวมทุนฯ่  ภายใต ้พรบ.รวมทุนฯ่  

A  (2) 6 ปี 3 เดือน 4 ปี 8 เดือน 
A  (3) 6 ปี 7 เดือน 4 ปี 10 เดือน 

AB (4) 11 ปี 9 เดือน 8 ปี 7 เดือน 
B (2) 6 ปี 7 เดือน 4 ปี 9 เดือน 

AB (3) 7 ปี 8 เดือน 5 ปี 
C (2) 7 ปี 3 เดือน 4 ปี 10 เดือน 

AC (3) 8 ปี 7 เดือน 5 ปี 1 เดือน 

ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการนาํเทคโนโลย ี
การกาจดัขยะมาประยกุตใ์ชจ้ริง ํ  

ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการนาํ พรบ.การให้เอกชนรวม่
ลงทุนในกจการของรัฐ พิ .ศ. 2556 มาใชร้วมดว้ย่  

ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินโครงการ 
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รปทีR ู 3. ระยะเวลาการคืนทุน (ปี) ในการออกแบบระบบจดัการขยะมูลฝอย
ตามพืนที�และรูปแบบตางๆ� ่  

 

ตารางทีR 5. ผลการศึกษาดา้นเศรษฐศาสตร์ (กาไรสุทธิํ ) ในการออกแบบ
ระบบการจดัการขยะมูลฝอยตามพืนที�และรูปแบบตางๆ� ่  

 

กาไรสุทธิํ  (บาท) 

พืนที��  รูปแบบ การลงทุนโดยเอกชน  
ไมมี พรบ่ .รวมทุนฯ่  

การลงทุนโดยเอกชน  
ภายใต ้พรบ.รวมทุนฯ่  

A  (2) 692,652,900 1,127,646,000 

A  (3) 459,834,500 984,992,400 

AB (4) -172,974,700 186,891,800 

B (2) 476,652,900 1,042,565,100 

AB (3) 297,834,500 921,181,700 

C (2) 368,656,900 1,000,024,700 

AC (3) 216,834,500 889,276,400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รปทีR ู 4. กาไรสุทธิ ํ (ลา้นบาท) ในการออกแบบระบบจดัการขยะมูลฝอย

ตามพืนที�และรูป� แบบตางๆ่  
 
 

4. สรปผลการดาํเนินงานุ  
จากผลการศึกษาการจดัการขยะของจงัหวดัสมุทรสาคร พบวา่ระบบ

กาจดัขยะแบบผสมผสานํ ในกรณีที�การลงทุนไมมี พรบ่ .รวมทุนฯ จะใช้่
ระยะเวลาในการคืนทุนมากกวา แล่ ะมีกาไรสุทธิที�ได้จากการํ กาจดัขยะํ
นอ้ยกวา่กรณีที�มี พรบ.รวมทุนฯ อยางมีนยัสาํคญัซึ�่ ่ งเมื�อพิจารณาระยะเวลา
การคืนทุนพบวา่รูปแบบที� 2 ที�มีระบบการคดัแยกขยะ ระบบหมกัแบบไร้
อากาศ และระบบเผาไหมเ้ชือเพลิง�  มีระยะคืนทุนเร็วที�สุดคือ 4 ปี 8 เดือน 
และมีกาไรสุทธิมากที�สุดคือ ํ 1,217.65 ลา้นบาท เนื�องจากงบประมาณของ
เอกชนที�ใชใ้นการลงทุน ภายใต ้พรบ.รวมทุ่ นฯ จะมีอตัราดอกเบียเงินกูที�� ้
ลดตํ�าลง และใชเ้งื�อนไขการเชาพืนที�สําหรับกอสร้างระบบฯ แทนการซื่ � �่
ขายที�ดิน นอกจากนีรายไดส้วนใหญมา� ่ ่ จากการนาํขยะที�คดัแยกกลบัมาใช้
ใหมและการนาํพลงังานจากขยะกลบัมาหมุนเวียนใช้ให้เกดประโยชน์่ ิ  อีก
ทงั� ยงัสามารถลดงบประมาณที�ภาครัฐตอ้งเสียคาใช้จายในการจดัการขยะ่ ่
มูลฝอยไดอี้กดว้ย 

 

5. กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จงัหวดั�

สมุทรสาคร ที�ให้ความอนุเคราะห์ขอ้มูล และให้คาํปรึกษาที�เป็นประโยชน์
สาํหรับงานวิจยันี �  
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บทคดัย่อ 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม
ของจังหวัดพระนครศรีอยธุยาในการมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 
พ.ศ. 2558 เพ่ือรองรับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเพ่ิมขึ้น และน าไปสู่การ
พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สอดคล้องกับแผนนโยบายของรัฐ จึงน าเสนอเป็นโครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน และด าเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพ่ือให้เกิดความคุ้มทุนใน
การด าเนินงานโดยเอกชน และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้เสนอเทคโนโลยี
การก าจัดขยะมูลฝอย 4 วิธี คือ แนวทางการจัดการขยะให้เหลือศูนย์ (Zero 
Waste Management) ส าหรับก าจัดขยะรีไซเคิลร้อยละ 6.71,  เทคโนโลยีการ
ผลิตก๊าซชีวภาพ ส าหรับก าจัดขยะมูลฝอยอินทรีย์ ร้อยละ 44.73,  เทคโนโลยี
การผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) ส าหรับก าจัดขยะ 
รีไซเคิลและมูลฝอยอินทรีย์ ร้อยละ 43.26 และเทคโนโลยีการเผาในเตาเผา 
ส าหรับก าจัดขยะอ่ืน ๆ ร้อยละ 2.53 จากการศึกษาเม่ือเปรียบเทียบการด าเนิน
โครงการระหว่างโครงการลงทุนโดยเอกชน และการด าเนินโครงการภายใต้
พรบ. ฯ ดังกล่าวพบว่าก าไรสุทธิของการด าเนินงานของการจัดการขยะมูล
ฝอย เพ่ิมขึน้ประมาณ 1.36 เท่า และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3.43 ปี ซ่ึง
การด าเนินโครงการภายใต้พรบ. ฯ นี ้ส่งผลให้งบประมาณในการจัดการขยะ
มูลฝอยลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ท าให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปตาม
หลักสุขาภิบาล ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และท าให้สุขภาพอนามัย
ของประชาชนดีขึน้ด้วย 

Abstract 
This research is to study the proper waste management of Pra 

Nakorn Si Ayutthaya Province for the ASEAN Economic Community on 
the year of 2015. In order to manage the increasing volume of solid 
waste from the AEC and to develop the efficiency of waste management 
which are consistent with the state policy, sustainability of solid waste 
management projects are proposed in accordance with the Act on 
Private Participation in State Undertaking B.E. 2556 (2013) for 
achieving a cost operating privately and optimization. Proposed solid 

waste disposal technologies are: Biogas Production Technology about 
44.73 percent of the wastes containing of organic waste, Refuse Derived 
Fuel (RDF) about 43.26 percent of wastes and Zero Waste Management 
about 6.71 percent of waste containing of recycling waste, and 
Incineration about 2.53 percent of waste containing of other garbage. 
The financial evaluation of this study is compared with the 
implementation of the projects by private investors and implementation 
of projects under the Act. As such, the net profit of the operation of solid 
waste management increased approximately 1.36 times and it is found 
that the payback period approximately 3.43 years. The project under the 
Act is possible to reduce the budget for solid waste management 
significantly. There are compliance with sanitation and do as not impact 
the environment and public health. 

Keywords: Waste Management, AEC, Private Participation in State 
Undertaking B.E. 2556 (2013), Pra Nakorn Si Ayutthaya Province 

1. บทน า 

 ในการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศ
ไทย ในปี พ.ศ. 2558 น้ี ประเทศไทยมีจุดเด่นดา้นสาขาการท่องเท่ียว และ
สาขาการบิน ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงหลายด้าน ทั้ งทางด้าน
เศรษฐกิจ สงัคม และการท่องเท่ียว การเปล่ียนแปลงดงักล่าวท าให้จ  านวน
คนต่างด้าว และนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยท่ีมีปริมาณ
เพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงจะเป็นปัญหาท่ีตามมาปัญหาหน่ึง หากไม่ไดรั้บการ
วางแผนในการด าเนินการท่ีดี 
 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาเป็นจงัหวดัท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุด 
เป็นอันดับท่ี 10 ของประเทศไทย (ข้อมูลปี 2553) และมีปัญหาเร่ือง
ปริมาณการสะสมของขยะมูลฝอยในสถานท่ีก าจัดท่ีไม่ถูกต้อง เป็น
ประเด็นส าคัญติดอันดับ 10 ของประเทศ [1,2] ปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
เกิดข้ึนโดยเฉล่ียเท่ากบั 0.753 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั ปัจจุบนัการจดัการ
ขยะมูลฝอยของจงัหวดัฯ ด าเนินการโดยการกองทิ้งบนพ้ืน ร้อยละ 73.91 
ใช้ระบบเตาเผา ร้อยละ 26.09 ซ่ึงด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐและใช้
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งบประมาณของรัฐ ร้อยละ 86.96 ด าเนินการโดยเอกชน ร้อยละ 13.04 ซ่ึง
การจดัการขยะมูลฝอยดงักล่าวประสบปัญหาในการด าเนินการ คือ การ
บริหารจดัการ ประสิทธิภาพของระบบ ขาดแคลนบุคลากร เคร่ืองจกัรไม่
เพยีงพอ และมีขอ้ร้องเรียนจากประชาชนในเร่ืองกล่ินเหมน็และน ้ าเสีย [3] 
โดยองคป์ระกอบและลกัษณะทางกายภาพของขยะมูลฝอย แสดงดงัรูปท่ี 1 
และปริมาณขยะคาดการณ์ท่ีเกิดข้ึนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาดงัแสดง
ในตารางท่ี 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1. องคป์ระกอบและลกัษณะทางกายภาพ 
ขยะมูลฝอยในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 
ตารางที่ 1. ปริมาณขยะมูลฝอยคาดการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

พ.ศ. จ านวนประชากร (คน) 
ปริมาณขยะรวม 

(ตัน/วนั) 

2556 1,036,443 780.44 

2557 1,070,708 806.24 

2558 (AEC) 1,105,042 823.10 

2559 1,137,332 856.40 

2560 1,169,680 880.77 

2561 1,202,060 905.15 

2562 1,236,223 930.88 

2563 1,266,821 953.92 

2564 1,299,506 978.53 

2565 1,332,191 1003.14 

 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้พบว่า องคป์ระกอบทางกายภาพของขยะ 
มูลฝอย ประกอบดว้ย ขยะรีไซเคิล คิดเป็นร้อยละ 6.71 ขยะมูลฝอย
จ าพวกเศษอาหาร คิดเป็นร้อยละ 44.73 ขยะรีไซเคิลและมูลฝอยอินทรีย ์
คิดเป็นร้อยละ 43.26  และขยะมูลฝอยอื่น ๆ  คิดเป็นร้อยละ 2.53 เพื่อ
รองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มข้ึนในปี พ.ศ. 2558 และน าไปสู่การ
แกไ้ขป้องกนัปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยในที่เกิดข้ึนในปัจจุบนัของ
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ให้การพฒันาการจดัการขยะมูลฝอย มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลอ้งกบัแผนนโยบายของรัฐ จึง
น าเสนอเป็นโครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอยอยา่งย ัง่ย ืนโดยน า
หลกัการจดัการขยะมูลฝอย คือ เน้นการด าเนินการที่แหล่งก าเนิด ตั้งแต่
การลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduction) การคดัแยก (Separation) การใช้
ซ ้ า (Reuse) การหมุนเวียนกลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) ในรูปแบบต่างๆ 
และการก าจดัท่ีถูกสุขลกัษณะ (Disposal) ซ่ึงด าเนินการให้สอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญตัิการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
เ พื ่อให ้เก ิดความคุม้ท ุนในการด า เนินงานโดยเอกชน ประหยดั
งบประมาณของภาครัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุด [4] โดยไดเ้สนอ
เทคโนโลยีการก าจดัขยะมูลฝอย 4 วิธี คือ แนวทางการจดัการขยะให้
เหลือศูนย ์ (Zero Waste Management),  เทคโนโลยีการหมกัผลิตก๊าซ
ชีวภาพ, เทคโนโลยีการผลิตเช้ือเพลิงจากขยะ (Refuse Derived Fuel : 
RDF) และเทคโนโลยีการเผาในเตาเผา รวมถึงศึกษาความคุม้ค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ของแต่ละเทคโนโลยีดว้ย ซ่ึงแสดงขอ้ดีและขอ้จ ากดัของ
เทคโนโลยีการก าจดัขยะมูลฝอยแต่ละเทคโนโลยีไวใ้นตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2. ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของเทคโนโลยกีารก าจดัขยะ [5,8] 

เทคโนโลยกีารจัดการขยะให้เหลือศูนย์ (Zero Waste Management) 

ขอ้ดี ขอ้จ ากดั 

- เป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีก าจดัให้
เหลือน้อยท่ีสุด โดยใช้หลกั 3R คือ Reduce 
Reuse และ Recycle 

- การด าเนินการข้ึนอยู่
กั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง
ผูบ้ริโภค 

เทคโนโลยกีารย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) 

ขอ้ดี ขอ้จ ากดั 
- เป็นการหมุนเวียนขยะมูลฝอยประเภทขยะ
อินทรีย์กลับมาใช้ในรูปของก๊าซชีวภาพ 
และกากสามารถน ากลบัมาใช้ในการปรับ
สภาพดิน 

- สามารถหมักร่วมกับของเสียอินทรีย์
ประเภทอ่ืน เช่น มูลสตัวต่์าง ๆ ได ้

- มีศกัยภาพในการผลิตพลงังานจาก “ขยะ
เปียก” 

- เป็นระบบท่ีมีกล่ิน 

- ต้อ ง มี ร ะบบความ
ป ล อ ด ภั ย สู ง  เ พ่ื อ
ป้องกันการระเบิดของ
ก๊าซท่ีผลิตได ้
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ตารางที่ 2. ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของเทคโนโลยกีารก าจดัขยะ [5,8] (ต่อ) 

เทคโนโลยผีลติเช้ือเพลงิขยะ (Refuse Derived Fuel :RDF) 

ขอ้ดี ขอ้จ ากดั 
-ได้แท่งเช้ือเพลิงส าหรับผลิตพลังงานความ
ร้อน มีค่าความร้อนสูงเม่ือเทียบกับขยะมูล
ฝอยท่ีรวบรวมได ้

- การจัดเก็บ การขนส่ง การจัดการต่าง ๆ 
สะดวก ปลอดภยั ใช้พ้ืนท่ีระบบน้อย และมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ย  

- ใชร่้วมกบัเทคโนโลยีอ่ืนๆ  เช่น เทคโนโลยี
การแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน ้ามนั  

- ตอ้งมีระบบคดัแยก 
มู ล ฝอย ก่ อน เข้ า สู่
ระบบ 

- มีค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งแท่งเช้ือเพลิง
ขยะไปยงัระบบอ่ืน ๆ 

เทคโนโลยกีารเผาในเตาเผา 

ขอ้ดี ขอ้จ ากดั 

- สามารถก าจัดมูลขยะฝอยได้หลากหลาย
ประเภท และท าลายขยะมูลฝอยไดสู้งถึง 90% 

- สามารถน าพลงังานท่ีเกิดจากการเผาไหมไ้ป
ใช้ประโยชน์ และมีของเสียเหลือจากการเผา
ไหมน้อ้ย 

- ต้องมีระบบบ าบัด
มล พิษทางอาก าศ 
และระบบบ าบัดน ้ า
เสียรองรับ 

- ต้องมีผู ้ดูแลท่ีมี
ความรู้ ความช านาญ 

2. วธีิการด าเนินงาน 
ด าเนินการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ จากการเก็บ

ขอ้มูลการจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และขอ้มูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) จากหนงัสือ วารสาร เอกสาร วิทยานิพนธ์ สาร
นิพนธ์ และส่ิงตีพิมพอ่ื์น ๆ แสดงดงัรูปท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2. วิธีการด าเนินงานวิจยั 

3. ผลการด าเนินงาน 
 จากการศึกษาชนิด  และปริมาณของขยะมูลฝอยในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่าแนวทางการจดัการขยะให้เหลือศูนย ์ (Zero 
Waste Management) ก  าจดัขยะรีไซเคิล ไดแ้ก่ เศษแกว้ เศษโลหะ ร้อยละ 
6.71 ปริมาณขยะ 59.90  ตนัต่อวนั รายได ้3,600  บาทต่อตนั, เทคโนโลยี
การหมกัผลิตก๊าซชีวภาพ ก าจดัขยะมูลฝอยอินทรีย ์ไดแ้ก่ เศษอาหาร ร้อย
ละ 44.73 ปริมาณขยะ 399.33 ตนัต่อวนั ค่าลงทุน 1.46 ลา้นบาทต่อตนั ค่า
ด าเนินการ 285 บาทต่อตนั  รายได ้240 บาทต่อตนั,  เทคโนโลยีการผลิต
เช้ือเพลิงจากขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) ก าจดัขยะรีไซเคิลและขยะ
อินทรียจ์  าพวกเศษไมก่ิ้งไม ้ขยะพลาสติก กระดาษ ร้อยละ 43.26 ปริมาณ
ขยะ 386.31 ตนัต่อวนั ค่าลงทุน 1.46 ลา้นบาทต่อตนั ค่าด าเนินการ 0.39 
บาทต่อตนั  รายได้ 590 บาทต่อตนั,  และเทคโนโลยีการเผาในเตาเผา 
ส าหรับก าจดัขยะอ่ืน ๆ ร้อยละ 2.53 ปริมาณขยะ 20.54 ตนัต่อวนั ค่าลงทุน 
5.09 ลา้นบาทต่อตนั ค่าด าเนินการ 816 บาทต่อตนั  รายได ้350 บาทต่อตนั 
ดงัแสดงในรูปท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.  แนวทางการจดัการขยะท่ีน าเสนอ 

 

 

ศึกษาทฤษฎี งานวิจยั และสารสนเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี
การจดัการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมกบัจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ส ารวจและเก็บข้อมูลเ ก่ียวกับปริมาณ ประเภท และวิธีการ 
จดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาในปัจจุบนั 

ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการน าเทคโนโลยี 
การก าจดัขยะมูลฝอยมาใชจ้ริง  

ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการน าพระราชบญัญติัการให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 มาใชร่้วมดว้ย 

 
ศึกษาความเป็นไปได ้และความอ่อนไหวของโครงการฯ 

ปริมาณขยะ 20.54 ตนั/วนั ค่าลงทุน 5.09 ลา้นบาท/ตนั 
ค่าด าเนินการ 816 บาท/ตนั รายได ้350 บาท/ตนั 

ปริมาณขยะ 399.33 ตนั/วนั ค่าลงทุน 1.46 ลา้นบาท/ตนั  
ค่าด าเนินการ 285 บาท/ตนั รายได ้240 บาท/ตนั 

ปริมาณขยะ 59.90 ตนั/วนั  
รายได ้3,600 บาท/ตนั 

ปริมาณขยะ 386.31 ตนั/วนั  
ค่าลงทุน 1.46 ลา้นบาท/ตนั  
ค่าด าเนินการ 0.39 บาท/ตนั 

รายได ้590 บาท/ตนั 

ใชเ้ทคโนโลยกีารเผาในเตาเผา 

ใชเ้ทคโนโลยกีารยอ่ยสลาย 
แบบไม่ใชอ้อกซิเจน 

ใชเ้ทคโนโลยกีารจดัการ
ขยะใหเ้หลือศนูย ์

ใชเ้ทคโนโลยผีลิต
เช้ือเพลิงจากขยะ 

Paper ID 1150

D525



บทความวจิยั –วชิาการ                                                                                         
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 6 การพฒันาเทคโนโลยเีพ่ือให้โลกมีสนัติสุข   
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand  
 

วนัท่ี 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ภาคพายพั เชียงใหม่ 

โดยศึกษาขอ้มูลดา้นเศรษฐศาสตร์ของเทคโนโลยีแต่ละประเภท ซ่ึง
อา้งอิงตามราคาขายขยะ ณ เวลานั้น  ๆ  และ เ มื ่อพ ิจารณาการน า
พระราชบญัญติัการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ซ่ึง
จะน ามาใช ้กบัโครงการเกี่ยวกบัการจดัการขยะมูลฝอยในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาโดยก าหนดให้โครงการมีระยะเวลาด าเนินงาน 10 ปี 
มูลค่าของโครงการต ่ากว่า 1,000 ลา้นบาท โดยเอกชนเป็นผูอ้อกแบบ 
ก่อสร้าง ด าเนินการ และบริหารจดัการทรัพยสิ์นร่วมกบัหน่วยงานของ
รัฐ และตอ้งโอนสินทรัพยค์ืนให้แก่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเม่ือครบ
ก าหนดสัญญา 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบการด าเนินโครงการโดยปราศจากพรบ.
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และการด าเนิน
โครงการภายใตพ้รบ. ดงักล่าว พบว่าก าไรสุทธิ เม่ือไม่มี พรบ. ร่วมทุนฯ 
ประมาณ 2,766,144,440 บาทต่อปี ก าไรสุทธิ เม่ือมี พรบ. ร่วมทุนฯ 
ประมาณ 3,766,345,107 บาทต่อปี ก าไรสุทธิของการด าเนินงานของการ
จดัการขยะมูลฝอยภายใตพ้รบ.ฯ เพิ่มข้ึนประมาณ 1.36 เท่า และมี
จุดคุม้ทุนอยู่ท่ีประมาณ 3 ปี 6 เดือน ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3. ผลการศึกษาทางดา้นเศรษฐศาสตร์ในการจดัการ 

ขยะมูลฝอยในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา [6, 7] 

ก าไรสุทธิ 

เมื่อไม่มี พรบ. ร่วมทุนฯ   (a) 

ก าไรสุทธิ 

เมื่อมี พรบ. ร่วมทุนฯ (b) 

2,766,144,440 (บาท/ปี) 3,766,345,107 (บาท/ปี) 

ก าไรสุทธิเพิม่ขึน้ (b/a)  = 1.36 ระยะเวลาคนืทุน 3.43 ปี 

 

4. สรุปผลการด าเนินงาน 
 ก า ร ศ ึก ษ า แ น ว ท า ง ก า ร จ ดั ก า ร ข ย ะ ม ูล ฝ อ ย ใ น จ งั ห ว ดั
พระนครศรีอยุธยา ส าหรับเป็นต้นแบบในการบริหารจดัการขยะมูล
ฝอย เพ่ือรองรับการมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย 
ในปี 2558 โดยด าเนินการให้สอดคล้องก ับพระราชบญัญตัิการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.  2556 ซ่ึงการด า เนินการ
ด ังกล่าวจ าเป็นต ้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก ท าให้รัฐยงัไม่
สามารถด าเนินการให้เพียงพอแก่ความต ้องการของประชาชนได้ 
ดังนั้นการมอบหมายให้เอกชนเข ้าร่วมด าเนินการในกิจการของรัฐ
เพื่อจดัท าโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ จึงเป็นแนวทาง
หน่ึงท่ีจะท าให้มีการจดัท าโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะข้ึน 
อีกทั้งยงัส่งผลให้เป็นการประหยดังบประมาณของภาครัฐด้วย [4] ท  า
ให้การใช้ทรัพยากรของรัฐเป็นไปอย่างคุ ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพ 
จึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เอกชนเข ้า ร่วมทุนในโครงการ และ
พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการทรัพยากรของรัฐอย่างคุ ้มค่า ซ่ึง
เทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่น าเสนอเป็นแนวทางนั้น 

นอกจากจะเป็นการก าจดัขยะมูลฝอยในชุมชน โดยน าขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้มากที่สุดก่อนที่จะน าขยะมูลฝอยส่วนท่ี
เหลือไปก าจดัให้น้อยท่ีสุดแล้วยงัได้พลังงานหมุนเวียนกลับมาใช้อีก
ด้วย จึงนับได้ว่าเป็นการบริหารจดัการที่เกิดประสิทธิภาพและย ัง่ยืน 
และยงัส่งผลให้งบประมาณในการจดัการขยะมูลฝอยของภาครัฐ
ลดลงอย่างมีนัยส าคญั ท าให้การจดัการขยะมูลฝอยเป็นไปตามหลัก
สุขาภิบาล ป้องก ันผลกระทบด้านส่ิงแวดล ้อม และท าให้สุขภาพ
อนามยัของประชาชนดีข้ึนด้วย 

5. กติตกิรรมประกาศ 
 คณะผูว้ิจยัขอขอบคุณคุณวิทยา หาดนิล ผูอ้  านวยการส่วนงาน
ส่ิงแวดล้อมส านักงานทรัพยากรแห่งชาติและส่ิงแวดล้อม จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา ท่ีให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลส าหรับงานวิจยั  
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บทคดัย่อ 
การวิจัยนีไ้ด้ศึกษา เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการบ าบัดน า้เสียของ

โรงงานชุบโลหะด้วยไฟฟ้าชนิดนิกเกิล-โครเมียม จังหวัดชลบุรี ประเทศ
ไทย ด้วยวิธีการตกตะกอนทางเคมี ซ่ึงได้ศึกษาเปรีบเทียบ 2 ระบบ คือ 1.
ระบบแบบชุบต่อเน่ืองซ่ึงเป็นระบบของโรงงานท่ีศึกษาในปัจจุบัน มีน า้
เสียชนิดนิกเกิล-โครเมียมผสมกัน และ 2.ระบบแบบชุบแบบต่อเน่ืองท่ี
แยกน า้เสียนิกเกิล โครเมียม ออกจากกัน ตัวอย่างน า้เสียท่ีท าการวิเคราะห์
มี 3 ตัวอย่าง 1.น า้เสียท่ีมีนิกเกิล-โครเมียมผสมกัน 2.น า้เสียท่ีมีเฉพาะ
นิกเกิล และ 3.น า้เสียท่ีมีเฉพาะโครเมียม โดยใช้วิธี Jar test ในการศึกษา
หาประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมและค่าใช้จ่ายของสารเคมีท่ีใช้ สารหลักท่ีใช้
ในการตกตะกอนคือโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ในขณะท่ีเฟอร์ริกคลอ
ไรด์ (FeCl3) ถกูน ามาใช้ในปริมาณเลก็น้อยเพียงเพ่ือช่วยในการตกตะกอน 
ผลการศึกษาพบว่าค่า pH ท่ีเหมาะสมในการบ าบัดน ้าเสียท่ีมีนิกเกิล-
โครเมียมผสมกัน นิกเกิล และโครเมียม มีค่า 10.05 (คิดเป็นประสิทธิภาพ
ในการบ าบัด 100%), 11.09 (คิดเป็นประสิทธิภาพในการบ าบัด 99.99%)
และ 9.14  (คิดเป็นประสิทธิภาพในการบ าบัด 100%) ตามล าดับ ค่าใช้จ่าย
สารเคมีท่ีเกิดขึน้ในแต่ละกรณีเป็น 0.01721, 0.01006 และ 0.01537 บาท
ต่อ 1 mg / L ของโลหะหนักในน า้เสียตามล าดับ เน่ืองจากปริมาณน า้เสีย
ของระบบท่ีมีน า้เสียนิกเกิล-โครเมียมผสมกัน เป็นผลรวมของน า้เสียใน
ระบบท่ีมีการแยกน ้าเสียนิกเกิล และโครเมียมออกจากกัน ค่าใช้จ่าย
สารเคมีรวมของระบบท่ีมีนิกเกิล-โครเมียมผสมกัน จึงมีค่าใช้จ่ายมากกว่า
ระบบท่ีแยกน า้เสียนิกเกิลและโครเมียมออกจากกัน 
Abstract 

This research was conducted to improve the efficiency of 
wastewater treatment plants for Nickel-Chromium electroplating 
industry, by applying the precipitation method to the actual factory in 
Chonburi province, Thailand. Existing practice is to combine heavy 
metal contaminated wastewater streams before treatment. This study 
also needs to find whether the commingled system is better than the 
separated system (each type of heavy metal contaminated wastewater 
stream was treated separately). The wastewater characteristics were 
analyzed, dividing into 3 types of wastewater, i.e. the commingled Ni-Cr 
wastewater, solely Ni wastewater and solely Cr wastewater. Jar tests 
were conducted for these 3 types of wastewater to find the optimal 

amount and cost of chemicals used. Sodium hydroxide (NaOH) was used 
as a main coagulant and precipitant, while Ferric chloride (FeCl3) was 
applied in a small amount just to help promote flocs. The results showed 
that the optimum pH of wastewater containing commingled Nickel and 
Chromium, Nickel, and Chromium and were 10.05 (representing the 
performance of the reactor 100% ), 11.09 (representing the performance 
of the reactor  99.99%), and 9.14 (representing the performance of the 
reactor 100%), respectively. From those results, the chemical costs 
occurred for each case are 0.01721,  0.01006, and 0.01537 THB per 1 
mg/L of heavy metals presiding in the wastewater, respectively. Since the 
volume of wastewater to be treated in the commingled system is the 
summation of the water in the separated system, total chemical costs of 
the commingled system surpass the costs of separate system. 

Keywords: นิกเกิล, โครเมียม, การชุบดว้ยไฟฟ้า, การตกตะกอนทางเคมี, 
Jar Test 

1. บทน า 
ในกระบวนการชุบโลหะ เช่นนิกเกิล โครเมียม ด้วยไฟฟ้ามีหลาย

ขั้นตอน เช่น การเตรียมผิวของช้ินงานก่อนการชุบ การชุบเคลือบผิวดว้ย
ไฟฟ้า และการท าความสะอาดผิวหลังการชุบ จะเห็นได้ว่าในแต่ละ
ขั้นตอนจะมีการใช้สารเคมีต่างๆ ซ่ึงเต็มไปด้วยสารท่ีเป็นพิษ เช่นโลหะ
หนัก [1,6] โรงงานท่ีได้ศึกษา เป็นโรงงานชุบโลหะชนิดนิกเกิล – 
โครเมียม โดยท าการศึกษาเปรีบเทียบ 2 ระบบ คือ 1.ระบบแบบชุบ
ต่อเน่ืองซ่ึงเป็นระบบของโรงงานท่ีศึกษาในปัจจุบนั มีน ้ าเสียชนิดนิกเกิล 
โครเมียมผสมกนั และ 2.ระบบแบบชุบแบบต่อเน่ืองท่ีแยกน ้ าเสียนิกเกิล 
โครเมียม ออกจากกนั เพ่ือมาค านวณหาปริมาณสารเคมีและประสิทธิภาพ
ในการบ าบดัน ้าเสียของทั้งสองระบบท่ีเกิดจากกระบวนการชุบโลหะชนิด
นิกเกิล – โครเมียมดว้ยวิธีการท า Jar Test 

ปัจจัย ต่ างๆ ท่ีน ามา พิจารณา ต่อการตกตะกอนทาง เค มีได้แ ก่ 
ความสามารถในการละลายน ้ าของโลหะ ค่า pH ปริมาณของสาร
ตกตะกอน เป็นตน้ ส าหรับการตกตะกอนด้วย NaOH โลหะหนักจะถูก
ก าจดัออกโดย pH ของน ้ าเสียท่ีท  าให้โลหะหนักมีความสามารถในการ
ละลายน ้าต  ่าสุด โดยทัว่ไปความสามารถในการละลายของโลหะไฮดรอก
ไซด์ในสารละลายจะลดลงเม่ือปรับ pH เพ่ิมข้ึนมากจนถึงจุดหน่ึง
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(Isoelectric point) หลังจากนั้นจะกลับมาละลายได้อีก อย่างไรก็ตาม
ความสามารถในการกรอง ประสิทธิภาพในการแยกตะกอนจะข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะทางกายภาพ ได้แก่ ขนาดและความหนาแน่นของตะกอนโลหะ 
ไฮดรอกไซด์ ซ่ึงเทคนิคดังกล่างนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเน่ืองจากมี
กระบวนการท่ีไม่ซบัซอ้น ค่าใชจ่้ายต ่าและควบคุมไดง่้าย[3] 

วตัถุประสงค์การวิจยัน้ีได้ศึกษาเพ่ือหาสภาวะ pH ท่ีเหมาะสมในการ
แยกโลหะหนักประเภทนิกเกิลและโครเมียมออกจากน ้ าเสียด้วยวิธี
ตกตะกอน  และปริมาณสารเคมีท่ีใช้ในการบ าบดัน ้ าเสีย จากโรงงานชุบ
โลหะท่ีมี นิกเกิล (Ni2+) โครเมียม (Cr6+, Cr3+)                 โดยจะ
ท าการศึกษากบัน ้ าเสีย 3 ชนิด คือ 1. น ้ าเสียท่ีมีนิกเกิลและโครเมียมผสม
กนั ตาม รูปที่ 1. 2. น ้าเสียท่ีมีแต่นิกเกิล และ 3. น ้าเสียท่ีมีแต่โครเมียม ตาม
รูปที่ 2. โดยใช้ NaOH เป็นสารรวมตะกอน (coagulant) และ FeCl3 เป็น
สารช่วยตกตะกอน (flocculant)                                   
                                  บ                         -
                                                        
                                 [2] 

 

 

 

 

รูปที่ 1. ระบบชุปโลหะนิกเกิล-โครเมียม ท่ีมีน ้าเสียนิกเกิล-โครเมียม ผสม
กนั 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2. ระบบชุปโลหะนิกเกิล-โครเมียม ท่ีแยกน ้ าเสียท่ีมีแต่นิกเกิล และ
น ้าเสียท่ีมีแต่โครเมียม 

2. วธีิการ 
2.1 การเกบ็ตัวอย่าง 

ตวัอย่างน ้ าเสีย ได้จากบริษทัผลิตช้ินส่วนรถจกัรยานยนต์ ตั้ งอยู่ท่ี 
จงัหวดัชลบุรี ประเทศไทย โดยวิธีการเก็บ จะเก็บน ้ าเสีย 3 ชนิดคือ คือ 1. 
น ้าเสียท่ีมีนิกเกิลและโครเมียมผสมกนั 2. น ้ าเสียท่ีมีเฉพาะนิกเกิล และ 3.
น ้าเสียท่ีมีเฉพาะโครเมียม โดยจะเก็บ ทุก 3 ชัว่โมง จ านวน 12 คร้ัง ภายใน 
1 ว ัน น าตัวอย่างน ้ าเสียท่ีเก็บได้ไปวิเคราะห์หาปริมาณนิกเกิลและ
โครเมียม โดยใช้ Atomic absorption spectrometer ยี่ห้อ Varian รุ่น 
SpectrAA-800 วดัค่า pH และ ORP โดยใช้ pH/mV meter ยี่ห้อ HANNA 

รุ่น HI 9125N และวดัค่าความขุ่นโดยใช้ Spectrometer ยี่ห้อ Miton Roy 
รุ่น Spectronic20 

2.2 ทดสอบการตกตะกอนโลหะหนัก ด้วยวิธีJar Test 
2.2.1 การตกตะกอนน า้เสียท่ีมีโครเมียมและนิกเกิลผสมกัน 
และน า้เสียท่ีมีเฉพาะโครเมียม โดยวิธีการ Jar Test 

ใช้น ้ าเสียจ านวน 1 ลิตร จ านวน 5 บิกเกอร์ ปรับ pH ในน ้ าเสียให้อยู่
ระหว่าง 2-3 โดยเติม NaOH หรือ H2SO4 และจากนั้นท าการก าจดั
โครเมียมโดยวิธีรีดักชั่น Cr6+ จะถูกเปล่ีนเป็น Cr3+ ด้วยสารรีดิวส์ 
(Reducing agent) โดยการเติม Na2S2O5 ควบคุม ORP ให้อยูร่ะหว่าง +250 
ถึง +300 mV [3,6] จากนั้นปรับ pH ในน ้าเสียให้อยูใ่นช่วง 8, 9, 10, 11, 12 
ตามล าดับ เพ่ือท าการตกตะกอนนิกเกิล(กรณีมีนิกเกิลในน ้ าเสีย) และ
โครเมียม กวนเร็วดว้ยอตัราเร็ว 100 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 นาที และเติม 
FeCl3 จนเกิดตะกอน บนัทึกค่า FeCl3 กวนชา้ดว้ยอตัราเร็ว 10 รอบต่อนาที 
เป็นเวลา 15 นาที ตั้งทิ้งไวใ้ห้ตกตะกอน หลงัจากนั้นเก็บตวัอยา่งน ้ าใสเพ่ือ
วิเคราะห์ปริมาณนิกเกิลและโครเมียม ท่ีเหลืออยู ่และความขุ่น (NTU) 

2.2.2 การตกตะกอนน า้เสียท่ีมีเฉพาะนิกเกิล โดยวิธี Jar Test 
ใชน้ ้าเสียปริมาณ 1 ลิตร จ านวน 5 บิกเกอร์ จากนั้นปรับ pH ในน ้ าเสีย

ให้อยูใ่นช่วง 8, 9, 10, 11, 12 ตามล าดบั เพ่ือท าการตกตะกอนนิกเกิล กวน
เร็วดว้ยอตัราเร็ว 100 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 นาที และเติม FeCl3 จนเกิด
ตะกอน บนัทึกค่า FeCl3 กวนชา้ดว้ยอตัราเร็ว 10 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 
นาที ตั้งทิ้งไวใ้ห้ตกตะกอน หลงัจากนั้นเก็บตวัอยา่งน ้ าใสเพ่ือวิเคราะห์
ปริมาณนิกเกิลท่ีเหลืออยู ่และความขุ่น (NTU) 

ในการศึกษาน้ี FeCl3 ถูกใช้ในปริมาณเท่ากนัหมดคือ 336 mg/l ทุก
กรณีเน่ืองจากต้องการ flocculant เพ่ือให้ตะกอนลอยรวมตวักันเป็น
ตะกอนใหญ่และจมลงไดเ้ท่านั้น 

3. ผลการทดลอง 
3.1 ลกัษณะตัวอย่างน า้เสีย  
ตารางที่ 1. ผลวิเคราะห์ความเขม้ขน้และpH เร่ิมตน้ของตวัอยา่งน ้าเสีย 

ตวัอยา่งน ้ าเสีย ความเขม้ขน้
เร่ิมตน้ 

pH 
เร่ิมตน้ 

ความขุ่น 
(NTU) 

1. น ้าเสียนิกเกิล-โครเมียม
ผสมกนั 

4,525 mgNi/l 
1,370 mgCr/l 

5.1 726 

2. น ้าเสียท่ีมีเฉพาะนิกเกิล 9,075 mgNi/l 4.6 567 
3. น ้าเสียท่ีมีเฉพาะโครเมียม 1,292 mgCr/l 4.9 625 

3.2 ผล                           Jar Test 
3.2.1 ผลการตกตะกอนน า้เสียท่ีมีโครเมียมและนิกเกิลผสมกัน 
โดยวิธีการ Jar Test 

 น ้ าเสียท่ีมีนิกเกิลและโครเมียมผสมกันท่ีมาจากโรงงานชุบโลหะ 
นิกเกิล-โครเมียม ผลจากการทดลอง ปริมาณ H2SO4 และ Na2S2O3 ท่ี
เหมาะสมในการเปล่ียน Cr6+ เป็น Cr3+ เป็น 240 mg/l และ 360 mg/l 
ตามล าดับ จากนั้นท าการตกตะกอน นิกเกิลและโครเมียม ซ่ึงผลการ
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ทดลองแสดงได้ดงั รูปที่ 3.  และ รูปที่ 4. พบว่า เม่ือเติม NaOH ปริมาณ 
384 – 864 mg/l ลงในน ้ าเสียตวัอยา่งท่ีมีความเขม้ขน้โครเมียมและนิกเกิล 
เร่ิมตน้ 1,370 mg Cr/l (Cr6+ 287 mgCr6+/l และ Cr3+ 1,083 mgCr3+/l), 4,525 
mgNi/l ตามล าดบัท าให้ pH ของน ้าเสียตวัอยา่งเพ่ิมข้ึนมีค่าระหว่าง 8.21 – 
12.31 และใช้ FeCl3 ปริมาณ 336 mg/l (ปริมาณท่ีท าให้น ้ าตวัอยา่งเกิด 
Floc ) (โดยท่ีเม่ือเติม NaOH ปริมาณ 624-864 mg/l ท  าให้สภาวะของน ้ า
เ สี ย มีค่ า เท่ ากับ  10.05-12.31 คิ ด เ ป็นประ สิท ธิภาพในก ารบ าบัด 
(%Removal) เท่ากบั 99.99-100% และมีความขุ่นเท่ากบั 2.95 – 3.90 NTU) 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 3. ความสมัพนัธ์ระหวา่ง %Removal นิกเกิล ภายหลงัการเติม NaOH 
ปริมาณต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4. ความสัมพนัธ์ระหว่าง %Removal โครเมียม ภายหลงัการเติม 
NaOH ปริมาณต่างๆ 

3.2.2 ผลการตกตะกอนน า้เสียท่ีมีเฉพาะนิกเกิล โดยวิธีการ Jar 
Test 

น ้ าเสียท่ีมีเฉพาะนิกเกิลปนเป้ือนท่ีมาจากโรงงานชุบโลหะนิกเกิล-
โครเมียม ผลจากการทดลองแสดงได้ดงัรูปที่ 5. พบว่า เม่ือเติม NaOH 
ปริมาณ 240 – 792 mg/l ลงในน ้ าเสียตวัอย่างท่ีมีความเขม้ขน้นิกเกิล 
เร่ิมตน้ 9,075 mg Ni/l ท าให้ pH ของน ้ าเสียตวัอยา่งเพ่ิมข้ึนมีค่าระหว่าง 
8.02 – 12.13 และใช้ FeCl3 ปริมาณ 336 mg/l (ปริมาณท่ีท าให้น ้ าตวัอยา่ง
เกิด Floc ) (โดยท่ีเม่ือเติม NaOH ปริมาณ 624-792 mg/l ท  าให้สภาวะของ
น ้ า เ สียมีค่า เท่ากับ 11.09-12.13 คิด เ ป็นประสิทธิภาพในการบ าบัด 
(%Removal) เท่ากบั 99.99-100% และมีความขุ่นเท่ากบั 0 NTU) 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5. ความสมัพนัธ์ระหวา่ง %Removal นิกเกิล ภายหลงัการเติม NaOH 
ปริมาณต่างๆ 

3.2.3 ผลการตกตะกอนน า้เสียท่ีมีเฉพาะโครเมียมโดยวิธีการ 
Jar Test 

น ้าเสียท่ีมีแต่โครเมียม ปนเป้ือนท่ีมาจากโรงงานชุบโลหะนิกเกิล-
โครเมียม ผลจากการทดลอง ปริมาณ H2SO4 และ Na2S2O3 ท่ีเหมาะสมใน
การเปล่ียน Cr6+ เป็น Cr3+ เป็น 210 mg/l และ 336 mg/l ตามล าดบั จากนั้น
ท าการตกตะกอน Cr3+ ซ่ึงผลการทดลองแสดงไดด้งั รูปที่ 6 พบว่า เม่ือเติม 
NaOH ปริมาณ 420 – 864 mg/l ลงในน ้ าเสียตวัอยา่งท่ีมีความเขม้ขน้ 
โครเมียม เร่ิมตน้ 1,292 mg Cr/l (Cr6+ 579 mgCr6+/l และ Cr3+ 713 
mgCr3+/l) ท าให้ pH ของน ้ าเสียตวัอยา่งเพ่ิมข้ึนมีค่าระหว่าง 8.23 – 12.01 
และใช้ FeCl3 ปริมาณ 336 mg/l (ปริมาณท่ีท าให้น ้ าตวัอยา่งเกิด Floc ) 
(โดยท่ีเม่ือเติม NaOH ปริมาณ 504-864 mg/l ท  าให้สภาวะของน ้ าเสียมีค่า
เท่ากบั 9.14-12.01 คิดเป็นประสิทธิภาพในการบ าบดั (%Removal) เท่ากบั 
99.99-100% และมีความขุ่นเท่ากบั 2.27-2.81 NTU) 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6. ความสัมพนัธ์ระหว่าง %Removal โครเมียม ภายหลงัการเติม 
NaOH ปริมาณต่างๆ 

4. สรุปและวจิารณ์ผลการทดลอง 
การศึกษาการลดปริมาณของโลหะหนกัจากน ้ าเสียโรงงานชุบโลหะ 

โครเมียม นิกเกิล ดว้ยไฟฟ้า โดยเก็บตวัอยา่งน ้าเสีย 3 ตวัอยา่ง 1.น ้ าเสียท่ีมี
นิกเกิลและโครเมียมผสมกนั 2.น ้ าเสียท่ีมีเฉพาะนิกเกิล และ3.น ้ าเสียท่ีมี
เฉพาะโครเมียม ดว้ยวิธีการตกตะกอนทางเคมี สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

4.1 การศึกษาการบ าบัดน า้เสียท่ีมีโครเมียมและนิกเกิลผสมกัน  

พบว่า น ้ าเสียจากโรงงานชุบโลหะ นิเกิล-โครเมียมด้วยไฟฟ้า มีค่า 
โครเมียมและ นิกเกิล เร่ิมตน้ 1,370 mg Cr/l (Cr6+ 287 mgCr6+/l และ Cr3+ 
1,083 mgCr3+/l), 4,525 mgNi/l ตามล าดบั ค่า pH ของน ้ าเสียอยูป่ระมาณ 
5.1 ซ่ึงความเขม้ขน้ของ Cr3+ Ni และ pH จะเก่ียวขอ้งกบัปริมาณการใช ้
NaoH ในการตกตะกอนเคมี จากผลการทดลองโดย Jar test พบว่า pH ท่ี
เหมาะสมในการก าจดันิกเกิลและโครเมียม มีค่าเท่ากบั 10.05 โดยมีการใช ้
NaOH เท่ากบั 624 mg/l คิดเป็นประสิทธิภาพในการบ าบดั (%Removal) 
เท่ากบั 100% นิกเกิลและโครเมียมท่ีเหลือในน ้ าเสียตวัอยา่งมีค่าเท่ากบั 0 
เป็นค่าท่ีผ่านเกณฑม์าตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคม
อุตสาหกรรม(มาตรฐานน ้ าทิ้งมีค่านิกเกิลน้อยกว่าหรือเท่ากบั 1.0 mg/l 
และค่าโครเมียมนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.25 mg/l) [4,5] 
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4.2 การศึกษาการบ าบัดน า้เสียท่ีมีเฉพาะนิกเกิล 

พบว่า น ้ าเสียจากโรงงานชุบโลหะนิกเกิล-โครเมียมด้วยไฟฟ้า มีค่า 
นิกเกิลเร่ิมตน้ประมาณ 9,075 mgNi/l ค่า pH ของน ้ าเสียอยูป่ระมาณ 4.6 
ซ่ึงความเขม้ขน้ของนิกเกิล และ pH จะเก่ียวขอ้งกบัปริมาณการใช้ NaoH 
ในการตกตะกอนเคมี จากผลการทดลองโดย Jar test พบว่า pH ท่ี
เหมาะสมในการก าจัดนิกเกิล มีค่าเท่ากับ 11.09 โดยมีการใช้ NaOH 
เท่ากบั 624 mg/l คิดเป็นประสิทธิภาพในการบ าบดั (%Removal) เท่ากบั 
99.99% นิกเกิลท่ีเหลือในน ้ าเสียตวัอยา่งมีค่าเท่ากบั 0.157 เป็นค่าท่ีผ่าน
เกณฑม์าตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรม 
(มาตรฐานน ้าทิ้งมีค่านิกเกิลนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1.0 mg/l) [4,5] 

4.3 การศึกษาการบ าบัดน า้เสียท่ีมีเฉพาะโครเมียม 

พบว่า น ้ าเสียจากโรงงานชุบโลหะนิกเกิล-โครเมียม ดว้ยไฟฟ้า มีค่า 
โครเมียม เร่ิมตน้ 1,292 mg Cr/l (Cr6+ 579 mgCr6+/l และ Cr3+ 713 
mgCr3+/l) ค่า pH ของน ้าเสียอยูป่ระมาณ 4.9 ซ่ึงความเขม้ขน้ของ Cr3+ และ 
pH จะเก่ียวขอ้งกบัปริมาณการใช ้NaoH ในการตกตะกอนเคมี จากผลการ
ทดลองโดย Jar test พบว่า pH ท่ีเหมาะสมในการก าจดั Cr3+ มีค่าเท่ากบั 
9.14 โดยมีการใช้ NaOH เท่ากบั 504 mg/l คิดเป็นประสิทธิภาพในการ
บ าบดั (%Removal) เท่ากบั 100% โครเมียมท่ีเหลือในน ้ าเสียตวัอยา่งมีค่า
เท่ากบั 0 เป็นค่าท่ีผ่านเกณฑม์าตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและ
การนิคมอุตสาหกรรม(มาตรฐานน ้ าทิ้งมีค่าโครเมียมน้อยกว่าหรือเท่ากบั 
0.25 mg/l) [4,5] 

ตารางที่ 5 ราคาสารเคมี  
สารเคมี H2SO4 Na2S2O3 NaOH Fe2O3 
ราคา  

(บาท mg/l) 
5x10-6 16.5x10-6 10.75x10-6 10x10-6 

ตารางที่ 6 ค่าใชจ่้ายสารเคมีในการบ าบดัน ้าเสีย 
สารเคมี ค่าใชจ่้ายในการบ าบดัน ้ าเสีย (บาทมิลลิกรัม/ลิตร) 

Ni-Cr ผสมกนั น ้าเสียท่ีมีแต่ Ni น ้าเสียท่ีมีแต่ Cr 
H2SO4 0.00120 - 0.00105 

Na2S2O3 0.00594 - 0.00554 
NaOH 0.00671 0.00670 0.00542 
Fe2O3 0.00336 0.00336 0.00336 
รวม 0.01721 0.01006 0.01537 

จาก ตารางที่ 7 พบว่ากระบวนการชุบแบบต่อเน่ืองท่ีมีน ้ าเสียนิกเกิลและ
โครเมียมผสมกนั มีค่าใช้จ่ายสารเคมีท่ีเกิดข้ึนในแต่ละกรณีเป็น 0.01721, 
0.01006 และ 0.01537 บาทต่อ 1 mg/l ของโลหะหนกัในน ้ าเสียตามล าดบั 
เน่ืองจากปริมาณน ้ าเสียของระบบท่ีมีน ้ าเสียนิกเกิล-โครเมียมผสม เป็น
ผลรวมของน ้ าเสียในระบบท่ีมีการแยกน ้ าเสียนิกเกิล และโครเมียม 
ค่าใช้จ่ายสารเคมีรวมของระบบผสมนิกเกิล-โครเมียมจึงมีค่าใช้จ่าย
มากกวา่ระบบท่ีแยกน ้าเสียนิกเกิลและโครเมียมออกจากกนั 
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บทคดัย่อ 
 ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชืน้ ทาํให้พืน้ท่ีของประเทศมีฝนตกชุก 
โดยเฉพาะเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม ซ่ึงฝนเป็นหน่ึงในปัจจัยหลักท่ีส่งผล
กระทบต่อการรับส่งสัญญาณในระบบส่ือสาร โดยเฉพาะอย่างย่ิง การ
ส่ือสารดาวเทียมในย่านความถ่ีสูง ข้อมูลการลดทอนสัญญาณดาวเทียมอัน
เน่ืองมาจากฝนในย่านความถ่ีสูง จึงเป็นส่ิงจําเป็นสําหรับการออกแบบ
ระบบส่ือสารดาวเทียมท่ีมีความน่าเช่ือถือ โครงงานนีจึ้งต้องการศึกษาและ
พัฒนาระบบจัดเกบ็และวิเคราะห์ข้อมูลการลดทอนสัญญาณดาวเทียมอัน
เน่ืองมาจากฝน โดยการติดตั้งจานสายอากาศและทดสอบการรับสัญญาณ
ดาวเทียมในย่านความถ่ี Ku-Band จากดาวเทียมไทยคม 5 และติดต้ัง
เคร่ืองวัดสภาพภูมิอากาศเพ่ือทดสอบการรับข้อมูลปริมาณนํา้ฝน รวมถึง
ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาอ่ืนๆ จากน้ันทําการเขียนโปรแกรมคําส่ังบน
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือรับ-ส่งข้อมูลผ่านโมดูลไร้สายไปยังระบบ
จัดเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูล  เ พ่ือทําการวิเคราะห์และพัฒนาส่วนต่อ
ประสานกราฟฟิคกับผู้ ใ ช้ เ พ่ือแสดงผลข้อมูลการลดทอนสัญญาณ
ดาวเทียมและข้อมูลสภาพภูมิอากาศแบบเวลาจริง นอกจากนี้ยังพัฒนา
ซอฟต์แวร์เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการคํานวณค่าประมาณการลดทอน
สัญญาณตามแบบจาํลองของ ITU-R และ Crane อีกด้วย 

Abstract 
 Thailand has a tropical climate, with a rainy reason from June 
to October. Rain is one of the key factors which affect signal 
transmission and reception, particularly satellite communications in 
high frequency band. Therefore, information on rain-induced 
attenuation is essential for designing reliable satellite communications 
system. This project develops a data collection and analysis system for 
rain-induced attenuation of satellite signal. An antenna is installed to 
receive Ku-band satellite signal from Thaicom 5 satellite. Rainfall rate 
and other meteorological data are obtained from a weather station. 
Microcontrollers are programmed to send the data via a wireless 
module to the database. A graphical user interface (GUI) is developed to 
analyze and display real-time attenuation and weather information on 
the computer. In addition, the GUI provides a software tool for 
calculating estimated yearly attenuations according to ITU-R and 
Crane’s models. 
Keyword: Attenuation, ITU-R, Rain fade, Satellite Communications  

1. บทนํา 
 การส่ือสารดาวเทียมเป็นรูปแบบการส่ือสารทางโทรคมนาคมท่ี
นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เน่ืองจากมีพ้ืนท่ีครอบคลุมการ
ส่ือสารเป็นบริเวณกวา้ง และสามารถรองรับการให้บริการท่ีหลากหลาย 
วงโคจรสําหรับดาวเทียมเพ่ือกิจการทางโทรคมนาคมจะมีระดบัความสูง
อยูท่ี่ 35,786 กิโลเมตร และโคจรอยูบ่ริเวณเส้นศูนยสู์ตรสาํหรับดาวเทียม
ส่ือสาร หากพิจารณาเส้นทางการแพร่คล่ืนระหว่างภาคพ้ืนโลกและสถานี
ดาวเทียมในอวกาศจะพบว่าแนวการแพร่คล่ืนของสัญญาณดาวเทียมนั้น
จะมีลกัษณะเป็นแนวเอียง (Slant path) (รูปท่ี 1) Robert K. Crane ได้
อธิบายถึงการลดทอนกาํลงังานสัญญาณอนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่างๆ ในชั้น
บรรยากาศของคล่ืนไมโครเวฟ พบว่าปัจจยัหลกัจากสภาพอากาศและชั้น
บรรยากาศท่ีส่งผลต่อการลดทอนกาํลงังานสัญญาณในย่านความถ่ีต่างๆ 
ของสัญญาณดาวเทียม เช่น C-Band (3.7-4.2 GHz), Ku-Band (10.95-
12.75 GHz) และ Ka-Band (18.3-22.2 GHz) คือ ฝน วิธีการท่ีผูใ้ห้บริการ
การส่ือสารผ่านดาวเทียมนํามาใช้ในการรักษาความต่อเน่ืองของการ
ส่ือสารเม่ือสัญญาณไมโครเวฟ เกิดการจางหายอนัเน่ืองมาจากการเกิดฝน 
(Rain fading) นั้นมีดว้ยกนัหลากหลายวิธี [1] เช่น การเพิ่มจาํนวนสถานี
รับและเลือกใช้งานสถานีรับท่ีได้รับผลกระทบจากการจางหายของ
สญัญาณอนัเน่ืองมาจากฝนท่ีตํ่ากว่า (Site Diversity), การเปล่ียนการรับส่ง
สญัญาณไปยงัดาวเทียมดวงอ่ืน (Orbital Diversity), การเปล่ียนยา่นความถ่ี
ในการใชง้านมาใชง้านในช่วงความถ่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากการจางหายท่ี
ตํ่ากว่า (Frequency  Diversity) และการส่งขอ้มูลซํ้ า (Time Diversity) เป็น
ตน้ [2] 

 
รูปที ่1. การลดทอนของสญัญาณดาวเทียมอนัเน่ืองมาจากฝน 

 ลกัษณะฝนสาํหรับประเทศไทยเป็นฝนแบบเขตร้อนช้ืน จึงทาํให้
พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของประเทศมีฝนตกชุก ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ฝนเป็นปัจจยั
หลักอันเป็นปัญหาต่อการรับส่งสัญญาณในระบบส่ือสารดาวเทียม 
โดยเฉพาะการใชง้านในยา่นความถ่ีสูง เช่น Ku-band และ Ka-band ซ่ึง
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เป็นย่านความถ่ีท่ีใช้งานหลกัในปัจจุบนั จึงมีการบันทึกข้อมูลปริมาณ
นํ้ าฝนโดยใช้เคร่ืองวดัปริมาณนํ้ าฝนเพื่อนําข้อมูลดังกล่าวไปทําการ
วิ เคราะห์ผลกระทบของฝนท่ีมี ต่อสัญญาณในระบบส่ือสาร  โดย
แบบจําลองสําหรับการทาํนายค่าการลดทอนอันเน่ืองมาจากฝนท่ีใช้
แพร่หลาย เช่น แบบจาํลองของ Crane [3] และ ITU-R [4] ตอ้งอาศยัสถิติ
ขอ้มูลปริมาณนํ้ าฝนเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 1 ปี อยา่งไรก็ตาม วิธีการเก็บ
บันทึกข้อมูลปริมาณนํ้ าฝนจากเคร่ืองวดัแบบเดิมเป็นวิธีท่ีไม่สะดวก 
เน่ืองจากผูใ้ช้งานจะตอ้งทาํการเก็บขอ้มูล ณ ตาํแหน่งท่ีติดตั้งเคร่ืองวดั
ปริมาณนํ้ าฝน ดังนั้นในโครงงานน้ีจึงมีความต้องการท่ีจะพฒันาระบบ
จดัเก็บและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการส่งขอ้มูลปริมาณนํ้าฝนท่ีบนัทึกไดผ้่าน
การส่ือสารไร้สาย เพื่อนาํขอ้มูลท่ีได้มาทาํการวิเคราะห์ถึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนต่อสญัญาณดาวเทียมในงานวิจยัต่อไป โดยระบบการทาํงานจะเก็บ
ข้อมูลด้วยเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมและเคร่ืองวดัสภาพภูมิอากาศ 
(Weather Station) และใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารไร้สายเพื่อรับ-ส่งขอ้มูล
จากไมโครคอนโทรลเลอร์ไปยงัระบบบนัทึกขอ้มูลบนฐานขอ้มูล จากนั้น
นาํขอ้มูลท่ีบนัทึกไดไ้ปวิเคราะห์การลดทอนของสัญญาณดาวเทียมตาม
แบบจาํลองทั้งสองท่ีกล่าวมาขา้งตน้ รวมทั้งแสดงผลขอ้มูลแบบเวลาจริง
บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะทําให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ของการ
ลดทอนของสัญญาณดาวเทียมและปริมาณนํ้ าฝน และไดร้ะบบเก็บขอ้มูล
ท่ีมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 ในส่วนน้ีจะขอสรุปขั้นตอนการคาํนวณค่าประมาณการลดทอน
ตามแบบจาํลองของ ITU-R และ Crane โดยพารามิเตอร์ท่ีจาํเป็นสําหรับ
การประมาณค่าการลดทอนอนัเน่ืองมาจากฝน คือ ขนาดมุมเงยของจาน
สายอากาศ (องศา),   ตาํแหน่งละติจูดของสถานีภาคพ้ืนดิน (องศา), 
ความถ่ีท่ีใชง้าน (เฮิรตซ์), ความสูงเหนือระดบันํ้ าทะเลปานกลางของสถานี
ภาคพ้ืนดิน (กิโลเมตร) และรัศมีประสิทธิผลของโลก (8,500 กิโลเมตร) 
โดยขั้นตอนการคาํนวณของแบบจาํลองทั้ง 2 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

2.1 ITU-R model  
 แบบจาํลองการคาดคะเนค่าการลดทอนกาํลงังานสัญญาณอนั
เน่ืองมาจากฝนดงัท่ีนาํเสนอในเอกสาร ITU-R P.618 [4] เป็นการประมาณ
ค่าทางสถิติของการลดทอนกาํลงังานสัญญาณอนัเน่ืองมาจากฝนตามแนว
การแพร่คล่ืนในบริเวณต่างๆ ท่ีความถ่ีไม่เกิน 55 GHz แสดงไดด้งัสมการ
ท่ี (1) 
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 โดยขั้นตอนการไดม้าซ่ึงค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในสมการ สามารถ
ดูรายละเอียดไดใ้น [4] 

2.2 Crane model 
 Robert K. Crane [3] ไดน้าํเสนอแบบจาํลองสาํหรับการทาํนายค่า
การลดทอนกาํลงังานสญัญาณในแนวการแพร่คล่ืนภาคพ้ืนดิน (Terrestrial 
path) หรือแนวเอียงระหว่างพ้ืนโลกและอวกาศ (Slant path) อนัเน่ือง 

มาจากอิทธิพลของฝน โดยแบบจาํลองน้ีไดอ้าศยัขอ้มูลทางธรณีฟิสิกส์มา
ใช้สําหรับการพฒันาแบบจาํลอง และทดสอบเปรียบเทียบกับค่าการ
ลดทอนกําลังงานจริงท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีทาํการทดสอบ แบบจําลองน้ี
สามารถนาํไปประยกุตใ์ชง้านไดใ้นทุกพ้ืนท่ีท่ีมีการเก็บบนัทึกขอ้มูลอตัรา
การตกของฝนท่ีมีจาํนวนขอ้มูลมากเพียงพอ 
 สมการท่ีใชใ้นการคาํนวณค่าการลดทอนบนพื้นผิวโลก มีดงัน้ี 
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 สมการท่ี (2)–(4) เป็นการคาํนวณค่าการลดทอนบนพื้นผิวโลก 
( )A  โดยอาศยัค่าอตัราการตกของฝน ( )pR  และระยะทางการแพร่คล่ืน
บนพ้ืนผิวโลก ( )D ดงันั้นค่าการลดทอนตามความสูงในแนวเอียงระหว่าง
พ้ืนโลกและอวกาศ ( )sA สามารถคาํนวณไดจ้าก 
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 โดยขั้ นตอนการคํานวณโดยละเ อียดสามารถดูได้จาก
เอกสารอา้งอิง [3] 

3. การออกแบบระบบ 

รูปท่ี 2. บลอ็กไดอะแกรมรวมของระบบ 

 การออกแบบระบบโดยรวมสามารถแสดงไดด้งัรูปท่ี 2 โดยใน
โครงงานน้ีไดติ้ดตั้งจานสายอากาศเพื่อรับสัญญาณดาวเทียมจากดาวเทียม
ไทยคม 5 (บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน)) และเคร่ืองวดัสภาพภูมิอากาศ
รุ่น Vantage Pro 2 (Davis Instruments) เพ่ือเก็บขอ้มูลทางอุตุนิยมวิทยา 
อนัไดแ้ก่ ปริมาณนํ้ าฝนสะสม, อุณหภูมิ, ความช้ืนในอากาศ, ทิศทาง และ
ความเร็วลม จากนั้นเขียนโปรแกรมคาํสัง่บนไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือส่ง
ขอ้มูลค่ากาํลงังานของสัญญาณดาวเทียมผ่านโมดูลไร้สายไปยงัฐานขอ้มูล 
และรับขอ้มูลสภาพภูมิอากาศผ่านพอร์ตส่ือสารอนุกรมไปยงัฐานขอ้มูล
บนคอมพิวเตอร์ จากนั้นจึงพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลบนฐานขอ้มูล ศึกษา
และเขียนโปรแกรมคาํนวณขอ้มูลการลดทอนของสัญญาณดาวเทียมท่ี
ไดรั้บ และจดัทาํส่วนเช่ือมต่อประสานกราฟฟิคกบัผูใ้ช ้

 รูปท่ี 3-5 แสดงอุปกรณ์ฝ่ังฮาร์ดแวร์ของโครงงาน ซ่ึงประกอบไป
ดว้ยจานสายอากาศ, เคร่ืองวดักาํลงังานสญัญาณดาวเทียม, เคร่ืองวดัสภาพ 
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รูปที ่3. จานสายอากาศ ชุดรับสญัญาณดาวเทียม (ซา้ย)                                   

และเคร่ืองวดัสภาพภูมิอากาศ (ขวา) 

 
รูปที ่4. วงจรส่งขอ้มูลกาํลงังานสญัญาณดาวเทียมผา่นโมดูลไร้สาย 

 
รูปที ่5. การรับขอ้มูลสภาพภูมิอากาศไปยงัฐานขอ้มูลบนคอมพิวเตอร์ 

ภูมิอากาศ, โมดูลส่ือสารไร้สาย (RN-XV WiFly Module), และการ
เช่ือมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ของฮาร์ดแวร์ทั้งหมด 

4. ส่วนเช่ือมต่อประสานกราฟฟิคกบัผู้ใช้ (Graphical User 
Interface) 

GUI ท่ีพฒันาข้ึนประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั คือ ส่วนหนา้ต่างท่ี 1 
แสดงผลขอ้มูลสัญญาณดาวเทียมและสภาพภูมิอากาศแบบเวลาจริง และ
ส่วนโปรแกรมคาํนวณค่าประมาณการลดทอนตามแบบจาํลองท่ีนิยมใช ้

4.1 โปรแกรมแสดงผลข้อมูลค่ากาํลงังานสัญญาณดาวเทียมและ
ข้อมูลสภาพภูมอิากาศ 

รูปท่ี 6-7  แสดงขอ้มูลสภาพภูมิอากาศและกาํลงังานของสัญญาณ
ดาวเทียมแบบเวลาจริงท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล ซ่ึงจะถูกดึงมาคาํนวณและแสดง
ค่ากาํลงังานของสัญญาณดาวเทียม และขอ้มูลสภาพภูมิอากาศบนส่วนต่อ
ประสานกราฟฟิคกบัผูใ้ช้ในรูปแบบกราฟ ดงัแสดงในรูปท่ี 8 โดยค่าการ
ลดทอนของสญัญาณสามารถคาํนวณไดจ้าก 

การลดทอน = ค่าเฉล่ียของสญัญาณ – ค่ากาํลงังานปัจจุบนั (dB) (6) 
 โดยผูใ้ชง้านระบบ อาจนาํขอ้มูลการลดทอนดงักล่าวไปพิจารณา
เพ่ือหาวิธีการชดเชยสญัญาณในกรณีท่ีมีพลงังานลดลง 

4.2 โปรแกรมคํานวณการทํานายการลดทอนกําลังงานของ
สัญญาณดาวเทยีมตามแบบจาํลองของ ITU-R และ Crane  
 หน้าต่างท่ี 2 ของ GUI สามารถใช้งานโดยทาํการใส่ขอ้มูล
พารามิเตอร์ท่ีใชใ้นการคาํนวณ แลว้กดปุ่ม Calculate โปรแกรมจะทาํการ

คาํนวณการทาํนายค่าการลดทอนกาํลงังานของสัญญาณดาวเทียมตาม
แบบจาํลองของ ITU-R (สีแดง) และ Crane (พ้ืนท่ี G (สีเขียว) และ  
H (สีนํ้ าเงิน)) ซ่ึงสามารถแสดงผลในรูปแบบของกราฟไดด้งัรูปท่ี 9 

 
รูปที ่6. ขอ้มูลสภาพภูมิอากาศในฐานขอ้มูล 

 
รูปท่ี 7. ขอ้มูลกาํลงังานของสญัญาณดาวเทียมในฐานขอ้มูล 

7. สรุป 
 โครงงานน้ีจดัทาํข้ึนโดยมีจุดประสงค์เพ่ือพฒันาระบบจดัเก็บ 
วิเคราะห์ และแสดงผลการลดทอนสัญญาณดาวเทียมอนัเน่ืองมาจากฝน
บนคอมพิวเตอร์ โดยอาศยัเทคโนโลยีการส่งขอ้มูลผ่านโมดูลการส่ือสาร
ไร้สาย มีส่วนเช่ือมต่อประสานกราฟฟิคกบัผูใ้ช้เพ่ือความสะดวกในการ
เรียกดูขอ้มูลการลดทอนของสัญญาณดาวเทียมอนัเน่ืองมาจากฝน และ
ขอ้มูลสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงสามารถแบ่งการทาํงานหลกัไดเ้ป็น 4 ส่วนคือ 
ส่วนของเคร่ืองมือวดัท่ีใช้ในการเก็บบนัทึกขอ้มูล ไดแ้ก่ เคร่ืองวดัสภาพ
ภูมิอากาศและเคร่ืองวดัค่ากาํลงังานสัญญาณดาวเทียม ส่วนของการรับส่ง
ข้อมูลผ่ านพอร์ต ส่ือสารอนุกรมและโมดูล ส่ือสารไ ร้สาย  ส่วน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการส่งขอ้มูลท่ีไดรั้บจากเคร่ืองวดัค่ากาํลงั
งานของสัญญาณดาวเทียม ส่วนของการบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ 
คาํนวณ และแสดงผลข้อมูลต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ ความสําเร็จของ
โครงงานน้ี คือ สามารถรับส่งขอ้มูลค่ากาํลงังานของสัญญาณดาวเทียม
แบบไร้สายจากเคร่ืองวดัค่ากาํลงังานสัญญาณดาวเทียม และขอ้มูลทาง
สภาพภูมิอากาศจากเคร่ืองวดัสภาพภูมิอากาศมาบนัทึกบนฐานขอ้มูลบน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ได ้นอกเหนือจากน้ียงัสามารถสร้างส่วนต่อประสาน
กราฟฟิคกบัผูใ้ช้เพ่ือแสดงผลขอ้มูลกาํลงังานของสัญญาณดาวเทียม ค่า
การลดทอนกําลังงานของสัญญาณดาวเทียม  และข้อมูลทางสภาพ
ภูมิอากาศในระบบเวลาจริง และคาํนวณค่าประมาณการลดทอนตาม
แบบจาํลองของ ITU-R และ Crane ไดถู้กตอ้ง 
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รูปที ่8. หนา้ต่างแสดงผลขอ้มูลกาํลงังานของสญัญาณดาวเทียมและขอ้มูลสภาพภูมิอากาศแบบเวลาจริง

 
รูปท่ี 9. การแสดงผลการทาํนายค่าการลดทอนกาํลงังานของสญัญาณดาวเทียมตามแบบจาํลองของ ITU-R และ Crane  

บนส่วนต่อประสานกราฟฟิคกบัผูใ้ชบ้นคอมพวิเตอร์
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บทคัดย่อ 

ปัญหาอุทกภัยและดินถล่มในประเทศไทย  ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก  เนืองจากยังขาดระบบแจ้งเตือนภัยทีมี
ประสิทธิภาพและทันท่วงที  โครงงานนีจึงมีจุดประสงค์เพือออกแบบและ
เพือพัฒนาระบบแจ้งเตือนอุทกภัยและดินถล่มโดยระบบทีออกแบบขึน  
ประกอบด้วยส่วนเตือนภัย     ส่วน  คือ  ส่วนของการเตือนอุทกภัยจะใช้
เซนเซอร์วัดระดับนาํและเซนเซอร์วัดอัตราการไหลของนาํ  และส่วนของ
การเตือนภัยดินถล่มจะใช้การตรวจวัดความชืนในดินและการยึดเกาะของ
ดิน  โดยหลักการรับส่งข้อมูลจะมีไมโครคอนโทรลเลอร์ทาํหน้าทีควบคุม
การทํางานและเชือมต่อกับระบบส่งสัญญาณไร้สายเพือส่งข้อมูลทีได้ไป
ยังเซิร์ฟเวอร์สําหรับจัดเกบ็ข้อมูลในฐานข้อมูล  ซึงข้อมูลทางอุทกภัยและ
ดินถล่มดังกล่าวจะถูกนาํไปประมวลผลแบบเวลาจริง  (Real-time) และ
เปรียบเทียบกับเงือนไขการแจ้งเตือนภัย  หากข้อมูลทีผ่านการประมวลผล
แล้วอยู่ในระดับทีสมควรแจ้งเตือน  ระบบจะทําการแจ้งเ ตือนภัยด้วย
ข้อความสัน  ผ่านทางจีพีอาร์เอสโมดูลไปยังหน่วยงานทีเกียวข้อง    

Abstract 
Flood and landslide can cause severe damage to life and properties 

of many people. Without up-to-date information and proper warnings, 

there is not sufficient time for people to prepare for such incidents. Thus, 

this project proposes to develop a flood and landslide monitoring system 

using wireless communications technology.  For the flood warning system, 

water level gauges and flow sensors are installed at rivers, canals or 

water gates. As for the landslide system, the strain gauges, which serve as 

a soil movement detector, and soil moisture sensors are installed at 

locations with high risk of landslide. The real-time sensor data received 

by the microcontroller is sent to a central database using Zigbee wireless 

module. Finally, the information from both flood and landslide sensors 

are analyzed. If there is a possibility of either flooding or landslide, a 

warning is sent via a GPRS module to responsible authorities. 

Keywords: Detection, Flood, Landslide, Monitoring, Warning 

 
 
 

.บทนํา 
ปัญหาอุทกภัยและดินถล่มเป็นปัญหาสําคัญทีเกิดขึนในประเทศไทย

อย่างต่อเนืองเป็นประจําทุกปี  ระบบเตือนภยัส่วนใหญ่ทีมีอยูใ่นปัจจุบัน
ค่อนข้างล่าช้า  เพราะยังต้องอาศัยแรงงานคนในการเก็บข้อมูล   การที
หน่วยงานภาครัฐหรือแม้กระทังภาคเอกชนและประชาชนทัวไปไม่ได้
รับทราบข้อมูลข่าวสารทนัเหตุการณ์  ทาํให้ไม่สามารถเตรียมพร้อมรับมือ
กับปัญหาได้อย่างทันท่วงที   ส่งผลให้เ กิดความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน  เช่น  เหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี  พ.ศ.   ทีผ่านมา  [1]  หรือ
เหตุการณ์ดินถล่มบ่อยครังในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย    [ ]  
โครงงานนีจึงมีความต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  โดยการพฒันาระบบ
เตือนอุทกภยัและดินถล่มซึงประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยีระบบสือสารไร้สายใน
การสือสารข้อมูลเพือความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการครอบคลุม
พืนทีสําหรับการแจง้เตือน 

.  การออกแบบระบบ 
การออกแบบระบบแจ้งเตือนอุทกภัยและดินถล่ม  ประกอบไปด้วย

สามส่วนหลักดว้ยกนั  คือ  ส่วนทีหนึงเป็นส่วนของระบบเซนเซอร์ตรวจวัด
สําหรับเ ตือนอุทกภัยและดินถล่ม  ซึงทําการพฒันาอุปกรณ์เซนเซอร์
ต้นแบบเพือตรวจวัดระดับนําและอัตราการไหลของนํา  และเซนเซอร์
ตรวจวัดความชืนในดินและการยึดเกาะของดิน  ส่วนทีสองเป็นส่วนของ
กา ร รั บ - ส่ ง ข้ อ มู ล แบบ ไ ร้ ส า ย   โ ด ย เ ขี ยน โป รแก รม คํ า สั ง บ น
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพือรับข้อมูลจากเซนเซอร์  มาประมวลผลการ
ทํางานแล้วส่งข้อมูลผ่านโมดูลส่งสัญญาณไร้สายซิกบีไปยงัเซิร์ฟเวอร์  
และ ส่วนทีสามเ ป็นส่วนของการจัด เก็บข้อมู ลในฐานข้อมูล และ
ประมวลผลแจ้งเตือน  โดยการส่งข้อความสันผ่านจีพีอาร์เอสโมดูล โดย
ภาพรวมของโครงงานสามารถแสดงดังบล็อกไดอะแกรมในรูปที 1  

 
ระบบเตือนอุทกภัย

ระบบเตือนดินถลม

ไมโครคอนโทรลเลอร

ซิกบีตัวสง

ซิกบีตัวรับ เซิรฟเวอร

จีพีอารเอสโมดูล

ไมโครคอนโทรลเลอร

ซิกบีตัวสง

ขอความ

 
 

รูปที  1 บล็อกไดอะแกรมการทาํงานของระบบ  
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รูปที    การออกแบบระบบเตือนอุทกภยั 
 

รูปที  3 การออกแบบระบบเตือนภยัดินถล่ม 
 

 

 
ระบบเตือนอุทกภยัทีออกแบบขึน  ประกอบไปดว้ยเซนเซอร์วดัระดับ

นาํและเซนเซอร์วัดอัตราการไหลของนํา     ตัว  ทีจะทําการติดตงัในแนว
ขอบตลิงและในแนวกระแสนาํ  เพือทาํการตรวจสอบทิศทางการไหลของ
กระแส  โดยมีลักษณะการติดตงัระบบดงัรูปที     ส่วนการออกแบบระบบ
เตือนภัยดินถล่มนัน  ประกอบไปด้วยเซนเซอร์วัดความชืนในดิน     ตัว  
และอุปกรณ์ตรวจจับการเคลือนตัวของดิน  โดยได้ทําการออกแบบ
อุปกรณ์ทีมีท่อแข็งเป็นแกนกลางและมีท่อยืดหยุ่นห่อหุ้มรอบแกนแข็ง  
และติดเกจวัดความเครียดไว้ภายในท่อยืดหยุ่น  โดยจะทําการตรวจวัด
ความชืนในดินและการเคลือนตัวของดินด้วยกัน     ระดับ  คือบริเวณแนว
ผิวดินและชันดินระดบัลึก  โดยมีลักษณะการติดตงัดังรูปที     ระบบเตือน
ภยัทงั     ระบบจะเชือมต่อและประมวลผลผา่นไมโครคอนโทรลเลอร์และ
ทาํการส่งขอ้มูลทีตรวจจับไดไ้ปยงัเซิร์ฟเวอร์ผา่นอุปกรณ์ไร้สายซิกบี  เพือ
บนัทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลและนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์เงือนไขในการแจ้ง
เตือนขอ้ความสันผา่นจีพีอาร์เอสโมดูลต่อไป 

.  การทดสอบการทาํงานของระบบ 
การทดสอบการทาํงานของระบบนนัจะแบ่งเป็น     ส่วน  คือการจาํลอง

สถานการณ์การเกิดอุทกภยัในสถานีเฝ้าระวังระดับนาํในตูก้ระจกขนาด
ใหญ่ โดยมีไมโครคอนโทรลเลอร์ทําหน้าทีควบคุมการทํางานของระบบ
และส่งขอ้มูลอตัราการไหลของนําในหน่วยลิตรต่อนาทีและค่าระดบันาํ 

 

 

ไปยงัเซิร์ฟเวอร์เพือจดัเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล ดังแสดงในรูปที     ใน
ส่วนของระบบเตือนภยัดินถล่มนนัจะติดตังอุปกรณ์ตรวจจับการเคลือนตัว
ของดินในถงัทีมีการบรรจุดิน  และจําลองเหตุการณ์ให้เกิดการเคลือนตัว
ของดินภายในถัง และมีเซนเซอร์วัดความชืน สําหรับตรวจวดัระดบันําใน
ดิน  ดังแสดงในรูปที 5  จากนันนําข้อมูลจากการตรวจวัดมาวิเคราะห์
เงือนไขในการแจง้เตือนภยัดว้ยขอ้ความสนั  

 

รูปที     การทดสอบระบบเตือนอุทกภยั 
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รูปที    การทดสอบระบบเตือนภัยดินถล่ม 

.  ผลการทดลอง 
สําหรับการส่งข้อความสันแจ้งเตือนผ่านจีพีอาร์เอสโมดูลจากการ

ทดสอบการทาํงานของระบบนัน  แบ่งออกเป็นการแจ้งเตือนอุทกภัยและ
การแจง้เตือนภยัดินถล่ม  โดยการแจง้เตือนอุทกภัยนนั  จะวิเคราะห์เงือนไข
ในการแจ้งเตือน     เงือนไข  คือ  การแจ้งเตือนเมือกระแสนาํไหลผิดปกติ  
หรือระดับนําขึนสูงกว่าปกติ  โดยจะทําการวิ เคราะห์การไหลของ
กระแสนําจากอัตราการไหลของนําทีบริเวณแนวขอบตลิงกับแนว
กระแสนาํไหล  หากพบว่าอัตราการไหลของนาํทีติดตงับริเวณแนวขอบ
ตลิงมีค่ามากกว่าอัตราการไหลของนําบริเวณแนวกระแส  จะถือว่า
กระแสนํานันไหลผิดปกติ  ซึงอาจก่อใหเ้กิดเหตุการณ์นาํไหลเซาะตลิงได้  
ดงันนั  เมือกระแสนาํไหลผิดปกติ  จะมีการแจ้งเตือนถึงกระแสนาํทีผิดปกติ
พร้อมทงัแจ้งระดับนํา    ณ  ขณะนนัด้วย  ส่วนในกรณีทีกระแสนาํไหลเป็น
ปกติ  จะทําการแจ้งเตือนเมือระดับนําขึนสูงเกินปกติถึงระดับทีกําหนด  
โดยลักษณะขอ้ความสันทีใช้สําหรับการแจง้เตือนในกรณีต่างๆ  แสดงได้
ดงัรูปที    

 

รูปที    ขอ้ความแจง้เตือนอุทกภยั 

จากรูปที     ข้อความที     และข้อความที     เป็นข้อความแจ้งเตือนสําหรับ
กรณีกระแสนาํไหลเป็นปกติ  โดยข้อความที     เป็นขอ้ความแจง้เตือนใหท้ํา
การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ซึงอาจเกิดความไม่ปลอดภัย  เนืองจากมี
ระดบันาํค่อนข้างสูง  ( %)  ขอ้ความที     เป็นขอ้ความแจ้งเตือนใหท้ําการ
อพยพในทนัทีเนืองจากระดบันาํสูงถึงระดบัเสียง ขอ้ความที     และ     เป็น
การแจง้เตือนเมือตรวจพบความผิดปกติหรือการเปลียนแปลงทิศทางของ

กระแสนํา  โดยข้อความที     จะแจ้งเตือนว่าระดับนําค่อนข้างสูง  ส่วน
ขอ้ความที     จะใชเ้มือมีระดบันาํสูงถึงระดบัเสียงร่วมดว้ย 

ในส่วนของการแจ้งเตือนภัยดินถล่มนนั  แบ่งออกเป็น  การแจ้งเตือน
เมือดินแห้งและดินชืน  โดยจะทําการแจ้งเ ตือนการเคลือนตัวของดินที
บริเวณผิวดินหรือทีบริเวณชนัดินระดับลึก  และการแจ้งเตือนภัยดินถล่ม
เมือนาํในดินมีปริมาณมากผิดปกติ  ซึงอาจเป็นสาเหตุการเคลือนตวัของดิน
ทีรวดเร็วขึน  ทงันีแสดงลกัษณะขอ้ความทีทาํการแจง้เตือนดังรูปที    

 

รูปที     ขอ้ความแจง้เตือนดินถล่ม 

จากรูปที     สําหรับข้อความที     และขอ้ความที     เป็นข้อความแจ้งเตือน
เมือมีการตรวจพบการเคลือนตัวของดินแต่ดินยังมีลักษณะแห้ง  โดย
ขอ้ความที     เป็นข้อความแจ้งเตือนเมือดินบริเวณผิวดินมีการเคลือนตัว  
และขอ้ความที     เป็นข้อความแจ้งเตือนเมือดินมีการเคลือนตวัในชันดิน
ระดับลึกไป  ส่วนขอ้ความที     นัน  เป็นขอ้ความแจ้งเตือนเมือพบว่าดินมี
ความชืนสูงหรือปริมาณนาํในดินมีค่ามาก  ซึงอาจก่อให้เกิดการเคลือนตัว
ของดินทีเร็วขึน  จะมีการแจง้เตือนใหร้ะวงัภยัดินถล่ม 

5. สรุป 
โครงงานนีประสบความสําเ ร็จในการจัดทําต้นแบบระบบเตือน

อุทกภัยและดินถล่ม  โดยมีการพฒันาเซนเซอร์สําหรับการตรวจวดัอุทกภัย
และดินถล่ม  และใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นศูนย์กลางควบคุมการ
ทาํงานและส่งขอ้มูลแบบไร้สายไปยงัคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์  เพือทําการ
จดัเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลและนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใชวิ้เคราะห์
เงือนไขและสังการทาํงานจีพีอาร์เอสโมดูลในการส่งขอ้ความแจ้งเตือนภัย
ไปยงัโทรศัพท์มือถือผูที้เกียวข้อง  โดยจากการทดสอบด้วยการจําลอง
เหตุการณ์นาํท่วมและดินถล่ม  พบว่าระบบสามารถส่งข้อความแจ้งเตือน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

.  กติตกิรรมประกาศ 
โครงงานนีได้รับการสนบัสนุนเงินทุนวิจยัส่วนหนึงจากโครงการวิจัย

ของ  Asia-Pacific Telecommunity (APT)   
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[2] Wikipedia. http://th.wikipedia.org/wiki/อุทกภยัและดินถล่มในภาคใต้
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บทคดัย่อ 

โครงงานนี้ มี จุดประสงค์ เ พ่ืออํานวยความสะดวก ลดห ย่อน

ภาระหน้าท่ี ในการดูแลพืชท่ีผู้เพาะปลูกปลูกไว้ ซ่ึงในกรณีท่ีผู้เพาะปลูก

ไม่ได้อยู่ดูแล ติดภาระหน้าท่ีในการท่ีเดินทางไปต่างจังหวัด หรือทาํธุระ

นอกสถานท่ีเป็นระยะเวลานานๆ แล้วไม่มีคนดูแล ซ่ึงอุปกรณ์นี้จะ

สามารถท่ีจะทาํหน้าท่ีทดแทนผู้ดูแลได้ โดยโครงงานสามารถวัดและรับ

ค่าข้อมูล pH, EC, ความชื้นของดิน, อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของ

อากาศได้ โดยการวัดค่า pH, EC จะทาํการวัดจากนํา้โดยจะวัดแค่คร้ังแรก

ท่ีทาํการเติมนํ้าเติมสารละลายอาหารธาตุลงในถังนํา้เพ่ือให้ได้ค่าตามท่ี

ผู้ใช้ต้องการ และจะวัดเม่ือผู้ใช้ต้องการ จากการทดลองการใช้งานพบว่า 

อุปกรณ์ต่างๆ สามารถทาํงานร่วมกันได้อย่างดี สามารถควบคุมการทาํงาน

ตามคาํส่ังต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ในส่วนของการปล่อยนํา้จะเน้นควบคุม

การจ่ายนํา้ในระดับปริมาณ ml ต่อวัน โดยสามารถปล่อยนํา้ออกมาได้ใน

ปริมาณท่ีถกูต้องใกล้เคียง  

Abstract 

This project is intended to facilitate automatic in-house plant 

watering and fertilizing. This project will be useful when a house owner 

is away. A device implemented for this project can measure and collect 

pH and EC properties of solution used for watering and fertilizing. In 

addition, it is be able to obtain soil moisture data, temperature and 

humidity of the air. The pH and EC values are measured only for the 

first time when solution was added into a water tank. The device also be 

able to measure those values upon user request. Experiments showed 

that all components and sensors of the devices can work together well. 

The device can receive user command and response correctly. The 

measuring unit of water dispensing is milliliter per day. It can be 

observed that the volume of water can be monitored correctly. 

 

บทนํา 

1. หลกัการและความสําคญัของปัญหา 

ในปัจจุบนัเทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของคนเราเป็น
อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสาร การคมนาคม และส่ิงอาํนวยความ
สะดวกในชีวิตประจาํวนัอ่ืนๆ เป็นจาํนวนมาก จากเหตุผลดงักล่าวจึงไดมี้

แนวคิดในการทาํโครงงานน้ีข้ึนเพ่ือนาํเทคโนโลยีต่างๆ ในปัจจุบนัมาใช้
และนาํเขา้มามีส่วนร่วมในการเพาะปลูก การเกษตรกรรม ให้เพ่ิมมากข้ึน 
โดยนํามาใช้ในการประยุกต์ และ การควบคุมกลไกต่างๆ [2] โดย
โครงงานน้ีมุ่งเป้าหมายไปท่ีผูเ้พาะปลูกขนาดเล็ก เช่นผูท่ี้นิยมเพาะปลูก
ตน้ไมใ้นกระถาง ผูท่ี้พกัอาศยัอยู่ตาม หอพกั หรือ อพาร์ทเมน้ท์ ซ่ึงการ
เพาะปลูกพืชหลายๆชนิดจาํเป็นตอ้งมีปัจจยัต่างๆ ในการเพาะปลูกและการ
ควบคุมค่าต่างๆ มากมาย เช่นค่า EC, pH,[3] ปัญหาส่วนหน่ึงของชาว
เกษตรท่ีมักประสบปัญหาคือ ปัญหาการรดนํ้ าพืชผล ปริมาณนํ้ า ท่ี
เกษตรกรให้จะมากหรือน้อยเกินไปทาํให้พืชผลเสียหาย จึงแกปั้ญหาโดย
สร่างระบบให้นํ้าอตัโนมติัพลงังานแสงอาทิตย ์โดยใชห้ลกัการทาํงานของ
เซลลแ์สงอาทิตยม์าประยกุตก์บัวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสร้างระบบให้นํ้ า
[4] จึงไดท้าํการออกแบบเคร่ืองให้นํ้าให้ปุ๋ ยสาํหรับไมก้ระถางข้ึนมา ซ่ึงได้
นาํหลกัการของไมโครคอนโทรลเลอร์ มาเป็นตวัควบคุมการทาํงาน เพ่ือ
ไปควบคุมดา้นการจ่ายนํ้า และกิจกรรมต่างๆ เพ่ือท่ีจะช่วยแกปั้ญหาให้กบั
ผูท่ี้ทาํการเพาะปลูกพืช ให้ไดรั้บความสะดวก และประหยดัเวลา  

 

2. การออกแบบและสร้างระบบ 

 ในการออกแบบระบบประกอบดว้ย 2 ส่วนโดยสามารถบรรยายได้
ตามลาํดบัดงัน้ี 

 

2.1 การออกแบบ Hardware มีส่วนประกอบดงัน้ี 

1. Humidity & Temperature Sensor คือ Sensor ท่ีใช้ในการวดัค่า
อุณหภูมิและความช้ืนสมัพทัธ์ในอากาศ 

2. EC Sensor [6] คือ เคร่ืองมือวดัทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้วดัค่า 
Conductivity หรือความเขม้ขน้ของเกลือท่ีละลายอยูใ่นสารละลาย 

3. pH Sensor คือ เคร่ืองมือวดัทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้วดัค่า pH หรือ 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง ของสารละลาย 

4. Soil Moisture Sensor คือ Sensor ท่ีใชใ้นการวดัค่าความช้ืนของดิน 

5. Key Pad คือ Input Switch ใชใ้นการตั้งค่าการทาํงาน 

6. Microcontroller คือ หน่วยประมวลผลขนาดเล็ก ใช้ในการควบคุม
การทาํงานของอุปกรณ์ต่างๆ 

7. DS 1307 [1] คือ Real Time Clock (1307) เป็นอุปกรณ์ฐานเวลา 

8. SD Card [7] คือ รูปแบบการ์ดท่ีเป็นหน่วยความจาํแบบ non-

volatile ใชใ้นการเก็บบนัทึกค่าการทาํงานต่างๆ 
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9. Relay & Pump [6] คือ Relay อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีทาํหน้า ท่ี 
ตดั-ต่อ วงจรคลา้ยสวิตซ์จะทาํงานเพ่ือควบคุม Pump 

10. Display [8] แสดงผล คือ LCD Graphic ขนาด 48x84 

 

 
รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของระบบ 

  

บล็อกไดอะแกรมของระบบจะมีอยู ่3 ส่วนดว้ยกนัคือ ส่วนแรก เป็น
ส่วนเก่ียวกบัภาค Input จะทาํงานเก่ียวกบัการรับค่าจาก Sensor ต่างๆ 
ทั้งหมดท่ีจาํเป็นสาํหรับโครงการ และการกาํหนดค่าโดยผูใ้ช้ โดยส่วนน้ี
เม่ือได้รับค่าแล้วจะดําเนินการส่งไปย ัง ส่วนท่ีสองต่อ นั่นคือ ภาค 

Microcontroller ซ่ึงจะเป็นตวัประมวลผลหลกัท่ีคอยควบคุมการทาํงาน
โดยรวมของโครงงานทั้งหมด และติดต่อส่ือสารขอ้มูลกบัอุปกรณ์ต่างๆ 
เม่ือทาํการประมวลผลเรียบร้อยแลว้ก็จะส่งต่อการทาํงานไปให้ภาคส่งทา้ย
นัน่คือ ภาค Output ซ่ึงจะรับคาํสั่งการทาํงานมาจาก Microcontroller โดย
ภาคน้ีจะเก่ียวกบัการทาํงานของการควบคุม Pump นํ้ าในการทาํงานตาม
ค่าท่ีไดต้ั้งไว ้และยงัแสดงผลการทาํงานและค่าต่างๆ ท่ีไดม้าจากอุปกรณ์ 
Sensor  

 

2.2 การออกแบบ Software 

 การทาํงานของระบบเม่ือเปิดเคร่ืองโปรแกรมจะทาํการ กาํหนด Port 
Input, Output และทาํการ Detect Hardware SD Card, จอภาพ, Timer เม่ือ
การทาํงานสมบูรณ์ โปรแกรมจะแสดงเมนูบนหน้าจอภาพผูใ้ช้สามารถ
เลือกการแสดงผลต่างๆ ไดจ้ากเมนูในทุกๆ 10 นาที โปรแกรมจะทาํการ 
บนัทึกขอ้มูลจาก Sensor ลงใน SD Card โปรแกรมจะสมบูรณ์ท่ีสุด เม่ือ
ผูใ้ชต้ ั้งค่า Profile ตน้ไม ้เม่ือถึงเวลาก็จะทาํการใช้งานตาม Profile ท่ีเลือก
ทนัที และบนัทึก Profile ลงใน EEPROM จากนั้นการแจง้เตือนต่างๆ ก็จะ
เร่ิมข้ึน ถา้หากไม่มีการกดปุ่ มใดๆ ก็จะแสดงเขา้สูโหมด Screen Saver ซ่ึง
แสดงจาก Flowchart ในรูปท่ี 2 

 

 
รูปที่ 2 Flowchart รวมของระบบ 

 

3. การทดลองการทาํงาน 

เม่ือนําเคร่ืองให้นํ้ าและปุ๋ ยสําหรับไม้กระถางอัตโนมัติไปติดตั้ ง
ทดลองใช้งานจริงเพ่ือทดสอบการทาํงานในส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์
ทั้งหมด เพ่ือดูการทาํงานของอุปกรณ์ต่างๆ ว่าทาํงานไดต้ามท่ีไดอ้อกแบบ
ไวต้ามระบบขา้งตน้หรือไม่ เพ่ือหาขอ้ผิดพลาดและจุดบกพร่องเพ่ือท่ีจะ
นาํมาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆ จากการทดสอบอุปกรณ์ สามารถ
ทาํงานตามเป้าหมายไม่วา่จะเป็นการสั่งงานการทาํงานของส่วนต่างๆ การ
รับผลและแสดงผล การทาํงานของอุปกรณ์ Sensor ต่างๆ คือ Moisture 
Sensor, Temperature& Humidity Sensor, EC, pH Sensor การทาํงานของ 
Pump, Keypad และการบนัทึกขอ้มูลต่างๆ ลงใน SD Card โดยท่ีอุปกรณ์
ทั้งหมดน้ีสามารถท่ีจะทาํงานร่วมกนัได ้ เป็นอย่างดี แสดงการทดลอง
ติดตั้งและผลการทดสอบไดด้งัรูปท่ี 3 -7 

 

 
รูปที ่3 การติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือทดสอบใชง้าน 
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รูปที่ 4 การแสดงผลท่ีหนา้จอของระบบ 

 

 
รูปที่ 5 กราฟผลการทดลองการวดัค่า EC เทียบกบันํ้ายามาตรฐาน 

 

 
รูปที่ 6 กราฟผลการทดลองการวดัค่า pH เทียบกบันํ้ายามาตรฐาน 

 
รูปที่ 7 กราฟผลการทดลองการปล่อยนํ้ าตามโปรแกรมกาํหนด 

 

4. สรุปผลการทดลอง 

จากการทดสอบระบบเคร่ืองให้นํ้าและปุ๋ ยสาํหรับไมก้ระถางอตัโนมติั 

สามารถทาํงานตามขอบเขตได ้ ไม่วา่จะเป็นการสั่งงานการทาํงานของ
ส่วนต่างๆ การรับผลและแสดงผล การทาํงานของอุปกรณ์ Sensor ต่างๆ 

คือ Moisture Sensor, Temperature & Humidity Sensor (DHT11) ซ่ึงจะมี
ค่าความผิดพลาดของอุณหภูมิอยูท่ี่ 2% ความช้ืนอยูท่ี่ 5%, EC Sensor 
สามารถทาํการวดัค่าไดต้ั้งแต่ 1mS/cm – 5mS/cm โดยอุปกรณ์ท่ีสร้างข้ึนมี

ความผิดพลาดโดยรวมอยูท่ี่ 6.47%, pH Sensor สามารถทาํการวดัค่าได้
ตั้งแต่ 1-14 มีความผิดพลาดโดยรวมอยูท่ี่ 4.68%, Pump, Keypad และการ
บนัทึกขอ้มูลต่างๆ ลงใน SD Card โดยท่ีอุปกรณ์ทั้งหมดน้ีสามารถท่ีจะ
ทาํงานร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

การทดลองการปล่อยนํ้ า ผลท่ีไดจ้ากทดลองปรากฏวา่ระยะของความ
สูงของสายยางจากระดบันํ้ามีผลทาํให้ปริมาณนํ้ าท่ีปล่อยออกมามีปริมาตร
ไม่เท่ากนั แลว้การทาํงานของ Pump นํ้ายงัข้ึนอยูก่บัแรงดนัไฟฟ้าของ
แบตเตอร์ร่ี ซ่ึงระดบัแรงดนัแต่ละระดบัยงัส่งผลต่อปริมาณของนํ้าท่ีทาํ
การปล่อยออกมาจาก Pump นํ้าดว้ย ซ่ึงดว้ยสาเหตุเหล่าน้ีทาํให้การปล่อย
นํ้ามีค่าความผิดพลาดอยูใ่นตวัของมนัเอง โดยผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการทดลอง
อยูใ่นระดบัท่ีเป็นท่ีน่าพอใจ โดยสามารถปล่อยนํ้าออกมาไดใ้นปริมาณท่ี
ถูกตอ้งใกลเ้คียงโดยมีความผิดพลาดโดยเฉล่ียรวม 1.87 % และสามารถ
ควบคุมการปล่อยนํ้าให้เป็นไปตาม Profile การทาํงานต่างๆ ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาและพัฒนาเคร่ืองลดความชื้นเมล็ดข้าวโพดเลีย้งสัตว์แบบ

ลมร้อนขนาดเลก็ มีวัตถปุระสงค์หลัก  คือ เพ่ือพัฒนาเคร่ืองลดความชื้น
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์แบบลมร้อน ขนาดเลก็ส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด
โดยเป็นหน่ึงในแนวทางการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตรก่อนจ าหน่าย และยังเป็นเคร่ืองมือท่ีอาศัยเทคโนโลยีอย่าง
ง่าย สามารถปรับใช้ให้กับชุมชนได้ โดยมีหลักการท างาน คือ การเป่าลม
ผ่านฮีทเตอร์ ซ่ึงจะถูกปรับสภาพให้มีความชื้นสัมพัทธ์ต า่ ท าให้เ กิดการ
ระเหยของน า้ออกจากเมลด็พืชส่งผลให้มีความชื้นลดต า่ลง  และสามารถ
ใช้งานร่วมกับเคร่ืองสีข้าวโพดหรือการป้อนวัตถุดิบด้วยแรงคน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ คือโครงสร้างของเคร่ืองลดความชื้นเมล็ดข้าวโพดเลีย้ง
สัตว์แบบลมร้อนขนาดเลก็มีขนาดความจุ 1.2 ลูกบาศก์เมตร มีความสูง 1.5 
เมตร ความยาว 0.8 เมตร ความกว้าง 0.8 เมตร มีฮีทเตอร์ขนาด 2,000 วัตต์ 
3 ตัว เป็นตัวให้ความร้อน และการกระจายความร้อนด้วย พัดลม 3 เคร่ือง 
มีการประยุกต์ใช้ อินเวอร์เตอร์ในการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์
ส่ัน และระบบเซนเซอร์ตรวจวัดและควบคุมอุณหภูมิภายในเคร่ืองลด
ความชื้น ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองลดความชื้นเมล็ด
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์แบบลมร้อนขนาดเล็ก ทดสอบการปรับความเร็วลม 3 
ระดับ ในการลดความชื้น 3 ช่วงอุณหภูมิ 50 , 55 และ 60 องศาเซลเซียส 
พบว่าหากใช้ความเร็วลมระดับ 2 (3  เมตรต่อวินาที) ท่ีอุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียสจะสามารถลดความชื้นเมล็ดข้าวโพดเลีย้งสัตว์ได้ค่าสูงสุด  คือ 
6.75 เปอร์เซ็นต์  (percent moisture content) 

Abstract 
Education and development Hot air corn dehumidifier. The main 

purpose is developing an air dehumidifier maize small heat for farmers. 
It is one of the solutions to the problems and improving the quality of 
agricultural products before selling. It is a simple technology and 
applicable to the community without difficulty. The general principle is 
blowing air through the heater which will be modified to have low 
humidity and hot. Cause the evaporation of water from the seeds and 
result in a lower humidity. The result, The structure of the dehumidifier 

has a capacity of 1.2 cubic meters. The height 1.5 meters, 0.8 meters in 
length and width 0.8 meters. A 2,000 watt heater on 3 units is for heating 
and heat dissipation by fan 3 units. The application inverter to control 
the speed of the motor, with internal temperature sensor and control 
dehumidifier. Performance test results of Hot air corn dehumidifier by 
test the wind speed all 3 levels and 3 condition of temperature is 50, 55 
and 60 ° C. Found that if the wind speed is 2(3 m/s) at 60 ° C, can 
reduce the maximum moisture content of corn seeds is 6.75 percent 
moisture content. 

Keywords: hot air, corn dehumidifier, maize seeds, corn seeds 

 

1. บทน า 
ในจงัหวดัน่านพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส าคญั และมีการเพาะปลูกมาก

ท่ีสุด คือ ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ซ่ึงมีผลผลิตรวมทั้งส้ิน 798,460 ตนั/ปี หรือคิด
เป็นพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการเพาะปลูกถึง ร้อยละ 68.45 ในขณะท่ีพืชอาหารกลุ่ม
อ่ืนๆ มีผลผลิตรวมกนัเพียง 368,025 ตนัต่อปี หรืออาจเทียบไดว้า่ การปลูก
ขา้วโพดในจงัหวดัน่านมีปริมาณมากกวา่การปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ ถึง 2.7 เท่า 
[1] ปัจจุบนัเกษตรกรสามารถจ าหน่ายขา้วโพดส าหรับเล้ียงสัตวไ์ดใ้นราคา
กิโลกรัมละ 6.00 – 9.00 บาท แต่ในสภาพปัญหาท่ีพบกับการควบคุม
ความช้ืนของผลผลิตท าได้ยาก เน่ืองด้วยฤดูการท่ีเหมาะสมส าหรับการ
เพาะปลูกหลกัคือช่วงตน้ฤดูฝน โดยขา้วโพด ท่ีเก็บเก่ียวได้จากการปลูก
ตน้ฤดูฝนน้ีคุณภาพของเมล็ดต ่า ทั้งน้ีเพราะเมล็ดเก็บเก่ียวท่ีความช้ืนสูง ท า
ให้เกิดเช้ือรา ซ่ึงสร้างสารพิษ อะฟลาทอ้กซิน ท าให้เมล็ดขา้วโพดท่ีเก็บ
เก่ียวจากการปลูกตน้ฤดูฝน มีสารพิษน้ีในปริมารสูง จึงยากต่อการปรับลด
ความช้ืนของผลผลิตให้ได้ตามตอ้งการ หรือตอ้งใช้เวลาในกระบวนการ
ลดความช้ืนค่อนข้างมาก ดังนั้ นเกษตรกรส่วนใหญ่จึงเลือกท่ีจะขาย
ผลผลิตท่ีมีคุณภาพต ่าในราคาถูก ส่งผลให้เกษตรกรตอ้งเผชิญปัญหาราคา
ผลผลิตตกต ่า และสูญเสียรายไดท่ี้จะน าไปใชใ้นครัวเรือน 
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การพฒันาเคร่ืองลดความช้ืนเมล็ดขา้วโพดเล้ียงสตัวแ์บบลมร้อน เป็น
หน่ึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตรก่อนจ าหน่าย ซ่ึงนอกจากจะน ามาใช้ทดแทนวิชาการลด
ความช้ืนแบบการตากแห้งโดยธรรมชาติ หรือการตากแห้งผลผลิตในลาน
ตาก ท่ีมกัจะมีขอ้จ ากดัในด้านฤดูกาล และการปนเป้ือนของผลผลิตแล้ว 
เคร่ืองลดความช้ืนเมล็ดขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์บบลมร้อน ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ี
อาศยัเทคโนโลยีอยา่งง่าย สามารถปรับใชใ้ห้กบัชุมชนไดไ้ม่ยุง่ยาก โดยมี
หลกัการท างานโดยทัว่ไป คือ การเป่าลมท่ีไดรั้บความร้อนจากฮีทเตอร์ ซ่ึง
จะถูกปรับสภาพให้มีความช้ืนสัมพทัธ์ต  ่า ผ่านผลิตท าให้เกิดการระเหย
ของน ้าออกจากเมล็ดพืช และส่งผลให้มีความช้ืนลดต ่าลง  

จากสภาพปัญหา และแนวทางการปรับปรุงเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ใน
งานวิจยัน้ีจึงให้ความสนใจท่ีจะศึกษา และพฒันาเคร่ืองลดความช้ืนเมล็ด
ขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์บบลมร้อนขนาดเล็ก โดยเป็นการพฒันาต่อยอดจาก
โครงงานทางเทคโนโลยีเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน[2] ท่ีสามารถใช้งานร่วมกับเคร่ืองสี
ขา้วโพดหรือการป้อนวตัถุดิบด้วยแรงงานคน เพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีค่า
ความช้ืนท่ีเหมาะสมส าหรับการจ าหน่ายในราคามาตรฐาน  เพ่ือช่วยเหลือ
ดา้นรายได้ผลผลิตให้กบักลุ่มเกษตรกรและเพ่ือศึกษาผลของการใช้งาน
จริง วิเคราะห์และสรุปผล พร้อมเสนอแนะวิธีการปรับปรุงเคร่ืองมือ
ส าหรับการลดความช้ืนต้นแบบ เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ี
เหมาะสมให้กบัชุมชนเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพด ต่อไป 

 

2.  วธีิการและอุปกรณ์ 
2.1 วธีิการ 

เคร่ืองลดความช้ืนเมล็ดขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์บบลมร้อนขนาดเล็กเป็น
อุปกรณ์ท่ีสามารถลดความช้ืนเมล็ดขา้วโพดไดโ้ดยใช้ลมร้อนท่ีใช้แหล่ง
พลงังานมาจากฮีทเตอร์ควบคุมดว้ยกล่องควบคุมท่ีมีการประยกุตใ์ชร้ะบบ
เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์โดยสามารถปรับระดบัอุณหภูมิและมีการใช้
อินเวอร์เตอร์เพ่ือควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์สั่นสะเทือน  และมี
หลกัการท างานโดยการส่งผ่านพลงังานด้วยการพาความร้อนของอากาศ
โดยมีพดัลมเป็นตวับงัคบัทิศทางลม ตวัเคร่ืองถูกออกแบบให้มีขนาดเล็ก
เพ่ือให้เหมาะกบัสภาพการใช้งานของกลุ่มเกษตรกร มีน ้ าหนกัไม่มากนัก
และสามารถเคล่ือนยา้ยได้ด้วยล้อเล่ือน ทั้ งน้ีเคร่ืองลดความช้ืนเมล็ด
ขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์บบลมร้อนขนาดเล็กน้ี ยงัสามารถใช้งานนอกสถานท่ี
หรือบริเวณลานตากเมล็ดขา้วโพดไดอี้กดว้ย  

2.2 อุปกรณ์ 
โครงการน้ีได้ท  าการออกแบบและพฒันาเคร่ืองลดความช้ืนเมล็ด

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์แบบลมร้อนขนาดเล็กตามหลักการข้างต้น  โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี คือโครงสร้างของเคร่ืองลดความช้ืนเมล็ดขา้วโพดเล้ียง
สตัวแ์บบลมร้อนขนาดเล็กมีขนาดความจุ 1.2 ลูกบาศกเ์มตร มีความสูง 1.5 
เมตร ความยาว 0.8 เมตร ความกวา้ง 0.8 เมตร มีฮีทเตอร์ขนาด 2,000 วตัต ์
3 ตวั เป็นตวัให้ความร้อน และการกระจายความร้อนดว้ย พดัลม 3 เคร่ือง 

และสามารถแสดงแบบโครงสร้างตาม รูปท่ี 1 - 2 และรายการอุปกรณ์ตาม
ตารางท่ี 1.  

 
รูปที่ 1. แบบโครงสร้างเคร่ืองลดความช้ืน 

 
ตารางที่ 1. รายการอุปกรณ์เคร่ืองลดความช้ืนขา้วโพดเล้ียงสตัว ์

หมายเลขที่ ช่ือส่วนประกอบ 
1 ถงัเก็บเมล็ดขา้วโพด 
2 โครงสร้างของเคร่ืองฯ 
3 ตะแกรงกนัเมล็ด 
4 ห้องความร้อน 
5 ฝาครอบพดัลม 
6 ถาดทางออกเมล็ดขา้วโพด 

 

 
 

รูปที่ 2. เคร่ืองลดความช้ืนเมล็ดขา้วโพดเล้ียงสตัวแ์บบลมร้อนขนาดเล็ก 
  

3.  ผลการทดสอบสมรรถนะ 
ท าการทดสอบโดยมีเง่ือนไข 2 เง่ือนไข คือ 1) ความเร็วลม มี 3 ระดบั 

2) อุณหภูมิในการอบแห้ง มี 3 ระดบั คือ 50, 55 และ 60 องศาเซลเซียส 
โดยมีผลการทดสอบท่ีไดค้่าการลดความช้ืนท่ีดีท่ีสุด คือ การทดลองท่ีใช้
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ดงัแสดงไดด้งัรูปท่ี 3 
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รูปที่ 3. การทดสอบการลดความช้ืนในแต่ละระดบัความเร็วลม  

ณ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส   
 

จากรูปท่ี 3 พบว่าเคร่ืองลดความช้ืนสามารถลดความช้ืนเมล็ด
ขา้วโพดลงได้ โดยเม่ือปรับอุณหภูมิภายในห้องลดความช้ืนท่ี 60 องศา
เซลเซียส และผลการทดสอบพบว่าเม่ือใช้ระดับความเร็วลมท่ีระดับ2      
(3 m/s) จะลดความช้ืนของขา้วโพดไดม้ากกวา่เม่ือใช ้ระดบั 1 (2 m/s) และ 
ระดบั 3 (4 m/s) โดยสามารถลดความช้ืนไดเ้ท่ากบั 6.75 เปอร์เซ็นต์ 6.01 
เปอร์เซ็นต ์และ 6.00 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั  

 

4.  การน าไปใช้ประโยชน์ 
 สามารถน าเคร่ืองลดความช้ืนเมล็ดข้าวโพดเล้ียงสัตวแ์บบลมร้อน
ขนาดเล็กไปใช้งานจริงกับเกษตรกร ซ่ึงถือเป็นการส่งเสริมการพฒันา
งานวิจยัสู่ชุมชน ด้านการปรับปรุงคุณภาพและเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ก่อน
จ าหน่าย โดย ณ ปัจจุบันคณะผู ้ด  าเนินโครงการได้ลงพ้ืนท่ี บ้านพาน         
ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ในการลดความช้ืนขา้วโพด
เล้ียงสัตว์และผลผลิตทางการเกษตร โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่ม
เกษตรกรผูป้ลูกข้าวโพดเล้ียงสัตวเ์ป็นอย่างดี  และปัจจุบนัยงัอยู่ในช่วง
ด าเนินโครงการและติดตามผล ดงัแสดงไดด้งัรูปท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4. การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารลดความช้ืนขา้วโพดเล้ียงสตัว ์

ณ บา้นพาน ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน 

5. สรุป 
โครงการน้ีได้ศึกษาและพฒันาเคร่ืองลดความช้ืนเมล็ดขา้วโพดเล้ียง

สตัวแ์บบลมร้อนขนาดเล็ก ท่ีสามารถใช้งานร่วมกบัเคร่ืองสีขา้วโพดหรือ
การป้อนวตัถุดิบด้วยแรงงานคน เพ่ือให้ได้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าความช้ืนท่ี
เหมาะสมส าหรับการจ าหน่ายในราคามาตรฐาน  ช่วยเหลือด้านรายได้
ผลผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกรและการศึกษาผลการใช้งานจริง มีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและการสรุปผล เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไข
ปัญหาท่ีเหมาะสมให้กับชุมชนเกษตรกรผู ้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ใน
จงัหวดัน่านต่อไป 
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���+�,-. 
This research presents design and fabrication of an electromagnetic 

(EM) absorber made by natural rubber. The advantage of this research 

is to reduce number of imported EM absorbers and to increase value-

added natural rubber. The proposed absorber in the research is mainly 

made from natural rubber with carbon black filler for absorbing an EM 

wave so that it is in the form of rubber foam which provides suitable 

characteristics to be used as an EM absorber. The results of this 

research are 10 chemical formulas from fabrications of rubber foam 

with carbon black filler via the preparation of master batch method. In 

order to study the effect of interested parameters, the 24 natural rubber 

foams are fabricated with various amounts of carbon black and 

thickness. The transmission coefficient S
21
 is measured to study the effect 

of the interested parameters. The knowledge obtained from this work 

will be very useful for the future research. 

Keywords: Electromagnetic Absorber, Natural rubber, Electromagnetic 
wave 

1. Introduction 
Thailand's total rubber-plantation area is about 2.7 million hectares. 

Rubber farms produce total of 10 million tons of rubber annually. 
Currently, 95% of exported natural rubber from Thailand is raw natural 
rubber. This leads Thailand to miss an opportunity to gain additional 
revenue from exporting rubber products, which generates only US$4 
(THB 120) per kilogram compared with the price of a single car tire of 
up to US$100 (THB 3,000). It is necessary to increase value-added 
natural rubber. Also EM absorbers as shown in Fig. 1 have widely used 
in many electronic devices, RFID application, RF anechoic chamber, etc. 
In Thailand, most of the EM absorbers are imported with very high cost 
[1]. It is of interested to design and fabricate an EM absorber made by 
natural rubber in order to increase value-added natural rubber and to 
reduce the number of imported EM absorber. The proposed EM absorber 
is mainly used natural rubber, Standard Thai Rubber (STR5L), from 
Thai farmers together with chemical fillers such as conductive carbon 
black, Azodicarbonamide (ADC), and Dicumyl peroxide (DCP). Those 

chemical fillers allow one to make the STR5L to be an EM absorber 
which has the characteristic of absorbing EM energy and has physical 
property closed to foam. In order to study the effect of interested 
parameters, the 24 natural rubber foams are fabricated with various 
amounts of carbon black and thickness. The transmission coefficient S21 
is measured to study the effect of the interested parameters. The 
knowledge obtained from this work will be very useful for the future 
research for commercial EM absorber later. 

  

Fig.1 Commercial EM absorber made by urethane foam loaded with 
conductive carbon black 

2. Parameter study 
To study the effect of carbon black filler to the EM absorption rate, 

the amount of carbon black is varied from 0 phr to 60 phr based on [2] as 
shown in Figs 2-11. The phr denotes part per hundred rubbers. When the 
amount of carbon black is more than 40 phr, it is considered to be high 
loading. Thus one uses a technique in [3] for preparing masterbatch in an 
internal mixer, providing good integration of carbon black in the rubber 
matrix and hence the high bound rubber content. A masterbatch for 
rubber formulating composes of a mixture of rubber and one or more 
additives, such as carbon black, in high concentrations. Furthermore, the 
effects of thickness of compounded rubbers are also studied by varying 
thickness of compounded rubbers before and after forming. It is noted 
that the compounded rubber after forming will become the proposed EM 
absorber made by natural rubber. Figs. 2-11 show the natural rubber 
foam from various amounts of carbon black filler with 5 mm 
compounded rubber before forming  
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Fig. 2 Natural Rubber foam 17 millimeter thick with 0 phr carbon black 
filler 

 

Fig. 3. Natural rubber foam 21.24 millimeters thick with 10 phr carbon 
black filler  

 

Fig. 4 Natural rubber foam 19.24 millimeters thick with 20 phr carbon 
black filler 

 

Fig. 5 Natural rubber foam 20.4 millimeters thick with 30 phr carbon 
black filler 

 

Fig. 6 Natural rubber foam 18.44 millimeters thick with 35 phr carbon 
black filler 

 

Fig. 7 Natural rubber foam 15 millimeters thick with 40 phr carbon 
black filler 

 

Fig. 8 Natural rubber foam 13.68 millimeters thick with 45 phr carbon 
black filler 

 

Fig. 9 Natural rubber foam 11.2 millimeters thick with 50 phr carbon 
black filler 

 

Fig. 10 Natural rubber foam 10 millimeters thick with 55 phr carbon 
black filler 

 

Fig. 11 Natural rubber foam 9.12 millimeters thick with 60 phr carbon 
black filler 
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3. Measurement of transmission of the proposed absorber 
The measurement of transmission is set up as shown in Fig. 12 by 

using two open ended waveguides with cutoff frequency at 6 GHz. The 
transmission S21 is measured via network analyzer. It is found in the Fig. 
13 that the sponge made by polyurethane without carbon black has the 
transmission closed to air as expected but the natural rubber foam 
without carbon black absorbs some of EM energy. This means that it is 
possible to use the natural rubber form to be an EM absorber. 

In order to study the effect of the proposed EM absorber made by 
natural rubber to EM wave, the transmission coefficient of the various 
samples of EM absorbers made by different formulas are measured as 
shown in Fig. 14-18 where Cxx denotes amout of carbon black in xx phr, 
TFyy is thickness of compound rubber in yy millimeter and TSzz 
represents thickness of natural rubber foam in zz millimeter. It is found 
that the more amount of carbon black, the more absorption of EM energy 
and the thicker the natural rubber absorber, the more absorption rate as 
expected. However thickness of compound rubber before forming does 
not play a significant role to the absorption EM energy as shown in Fig. 
18. 

 
Fig. 12 Measurement set up 
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Fig. 13 Comparison of transmission from air, polyurethane foam and 
natural rubber foam without carbon black 

 
Fig. 14 Transmission of various natural rubber absorbers 

4. Conclusion 
The study of design and fabrication of an EM absorber made by 

natural rubber is presented in this paper. It is found that it is possible to 
use the natural rubber STR5L with chemical fillers to fabricate an EM 
absorber. The amount of carbon black and the thickness of natural rubber 
absorber play an important role for absorbing EM energy. However, the 
thickness of compounded rubbers before forming does not significantly 
effect to the absorption of EM energy. 

 
Fig. 15 Effect of amount of carbon black in natural rubber foam against 
air 

 

Fig. 16 Effect of thickness of natural rubber foam with 10 phr carbon 
black filler 
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Fig. 17 Effect of transmission rate against thickness of natural rubber 
foam with 30 phr carbon black filler 

 

Fig. 18 Effect of transmission rate against thickness of compounded 
rubber before forming with 40 phr carbon black filler 
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บทคดัย่อ 
Functional Electrical Stimulation (FES) คือการกระตุน้

กลา้มเน้ือดว้ยไฟฟ้าเพ่ือให้เกิดการท างาน สามารถใชบ้  าบดัผูป่้วยทาง
ระบบประสาท เช่น การกระตุน้กลา้มเน้ือเพ่ือยกปลายเทา้ขณะกา้วเดิน 
ส าหรับช่วยผูป่้วยอมัพฤกษท่ี์มีอาการปลายเทา้ตก เทคโนโลยน้ีีพฒันามาก
วา่ 60 ปีแต่ไม่แพร่หลายในประเทศไทย การน าเขา้เทคโนโลยน้ีีเพ่ือ
น าไปใชก้บัผูป่้วยปลายเทา้ตกท่ีจ าเป็นมีค่าใชจ่้ายค่าเคร่ืองมือสูงมาก ราคา
เฉล่ียของเคร่ืองน าเขา้ประมาณ 1 แสนบาท ซ่ึงไม่เหมาะสมกบัสงัคมไทย 
มหาวิทยาลยัมหิดลเล็งเห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยน้ีีต่อสังคมไทย จึง
ไดร้วมกลุ่มนกัวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือร่วมมือกนัพฒันาเทคโนโลยกีระตุน้
ไฟฟ้าน้ีข้ึน 

Abstract 
 Functional electrical stimulation (FES) has helped 
neurological disorder patients to correct foot-drop symptom and regain 
some lost functions for over six decade. Nonetheless, this technology 
still does not exist in Thailand. The high cost of imported devices makes 
it unaffordable for most Thais. The purpose of this project is to develop 
the FES technology for the country. This project is initiated by   
multidisciplinary afford among researchers at Mahidol university. 

Keywords: FES; Foot drop; Electrical stimulation; Rehabilitation; 
Stroke; Hemiplegic 

1. บทน า  
ในปัจจุบนั ประเทศไทยนั้นไดมี้ผูป่้วยโรคอมัพาต (Paralysis) 

จากโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเป็นสาเหตุการเสียชีวิต
เป็นอนัดบัสามในประเทศไทย [1] แต่ถ้าความเสียหายไม่ถึงกบัเสียชีวิต
นั้ น ผู ้ป่วยจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เน่ืองจากเน้ือสมองตาย 
กลายเป็นอมัพาต ถึงแมจ้ะเขา้รับการรักษาทางกายภาพบ าบดั แต่ยงัมีผูป่้วย
จ านวนมากท่ีไม่สามารถเดินไดเ้หมือนคนปกติ เน่ืองจากภาวะปลายเทา้ตก 
(Foot drop) เน่ืองจากการกายภาพบ าบดักลา้มเน้ือส่วยปลายเป็นส่ิงท่ีท  าได้
ยาก และไม่ไดก้ายภาพบ าบดักลา้มเน้ือส่วนน้ีตั้งแต่เน่ินๆ ภาวะปลายเทา้
ตก (Foot drop) เกิดจากกล้ามเน้ือบริเวณหน้าแขง้ (Tibialis Anterior) ไม่
หดตวัในจงัหวะกา้วเดิน 

 

Functional Electrical Stimulation (FES) คื อ ก า ร ก ร ะ ตุ้ น
กล้ามเน้ือด้วยไฟฟ้าเพ่ือให้เกิดการท างาน สามารถใช้บ  าบัดผูป่้วยทาง
ระบบประสาท ซ่ึงสามารถท าให้กลา้มเน้ือเกิดการท างาน และเพ่ิมความ
แข็งแรงของกล้ามเน้ือ เป็นการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ แต่ยงัไม่มีการน า
ระบบน้ีมาใชใ้นประเทศไทย การน าเขา้เทคโนโลยน้ีีเพ่ือน าไปใชก้บัผูป่้วย
ปลายเทา้ตกท่ีจ าเป็นมีค่าใช้จ่ายค่าเคร่ืองมือสูงมาก ราคาเฉล่ียของเคร่ือง
น าเขา้ประมาณ 1 แสนบาท ปัจจุบนัจะรักษาโดยการกายภาพบ าบดั และ
การใช้เฝือกอ่อนล๊อคขอ้เท้า (AFO: Ankle foot orthotics) ถ้าใช้ติดต่อกนั
นาน กลา้มเน้ือและเอน็จะเกิดความเสียหาย รีบฝ่อลงไปในท่ีสุด [2] 

2. การออกแบบ 
เคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้าท่ีพัฒนาข้ึน เพ่ือแก้ปลายเท้าตกได้ถูก

พฒันาข้ึน ใช้ช่ือว่าเคร่ือง “เดินดี” ซ่ึงท าให้คนไขส้ามารถเดินไดใ้กลเ้คียง
คนปกติมากข้ึนตวั ตวัเคร่ืองเดินดีออกแบบให้ใช้งานไดง่้าย ตวัเคร่ืองจะมี
ไฟแสดงสถานะ 1ดวง และปุ่ มเพียง1ปุ่ ม ท  าให้ง่ายต่อการใช้งาน และ
ออกแบบให้มีขนาดเล็ก น ้าหนกัเบา เคร่ืองเดินดีมีขนาดเล็กท่ีสุดเม่ือเทียบ
กบัเคร่ืองลกัษณะเดียวกนั โดยมีขนาดเพียงกล่องไมขี้ด (ดงัรูปท่ี1)   

ขั้วกระตุน้เดินดีจะเป็นขั้วกระตุน้ถาวรใช้เจลน าไฟฟ้าหรือน ้ า
สะอาดในการใชน้ ากระแสไฟฟ้าเขา้สู่เส้นประสาท สามารถน าไปท าความ
สะอาดแลว้กลบัมาใชใ้หม่  

เซนเซอร์เดินดีติดตั้ งบริเวณส้นเท้า ออกแบบให้ มีความ
ทนทานแข็งแรง รองรับแรงกดได ้และมีความแม่นย  าสูง สามารถตรวจจบั
การยกของส้นเทา้ได ้  

รูปท่ี 1. ส่วนประกอบของเดินดี 1.ขั้วกระตุน้ 2.เคร่ืองเดินดี 3.เซนเซอร์ 
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3. การตดิตั้งและใช้งาน 
เคร่ืองเดินดีประกอบดว้ย 1.เคร่ืองเดินดี 2.เซนเซอร์ วางใตส้้น

เทา้  3.ขั้วกระตุน้ (ดงัรูปท่ี1) ติดบริเวณดา้นขา้งหัวเข่า (ดงัรูปท่ี2)  ส าหรับ
กระตุ้นเส้นประสาทเพ่ือยกปลายเท้า ในจงัหวะก้าวเดิน (swing phase)  
เซนเซอร์ตรวจจบัการยกรอยของส้นเทา้ และส่งสัญญาณไปบอกเคร่ืองฯ   
ให้กระตุน้กล้ามเน้ือเพ่ือยกปลายเทา้ข้ึน ตามจงัหวะก้าวเดิน การท างาน
ของเคร่ืองเดินดี เคร่ืองจะมีโหมดการท างาน 2 โหมดคือ 1.โหมดเดิน 2.
โหมดออกก าลงั ซ่ึงเคร่ืองเดินดีสามารถใช้ในขณะเดิน ท าให้จงัหวะการ
เดินกลา้มเน้ือจะหดตวั ปลายเทา้จะกระดกข้ึน เดินไดง่้ายข้ึน เคร่ืองเดินดีมี
ระดบัความแรงดว้ยกนั 5 ระดบั สามารถปรับระดบัความแรงไดโ้ดยการ
กดปุ่ มท่ีตัวเคร่ือง เคร่ืองเดินดีสามารถใช้งานต่อเน่ืองได้ประมาณ 6 
ชัว่โมง แบตเตอร่ีเป็นแบบชาร์ทได ้มีไฟ LED ส าหรับบอกสถานะเคร่ือง
และระดบัของแบตเตอร่ี นอกเหนือจากการช่วยอาการปลายเทา้ตกขณะ
เดิน เคร่ืองเดินดีสามารถใชส้ าหรับเพ่ิมความแขง็แรงของกลา้มเน้ือตามจุด
ต่างๆของร่างกายไดโ้ดยการใชโ้หมดออกก าลงักาย (ดงัรูปท่ี3) 

รูปท่ี 2. แสดงการติดตั้งเดินดี และรูปการกระดกปลายเทา้เม่ือส้นเทา้ยก 

รูปท่ี 3. แสดงการติดตั้งเดินดีบริเวณกลา้มเน้ือช่วงแขน 

4. การผลติและการด าเนินการ 
ปัจจุบัน เคร่ืองเดินดีเข้าสู่กระบวนการผลิตกว่า 500 เคร่ือง มี

คนไขน้ าไปใช้งานจริงกวา่ 300 ราย โดยการคดักรองคนไข ้ ก่อนน าเคร่ือง
เดินดีไปใชโ้ดยผา่นทางโรงพยาบาลในเครือของมหาวิทยาลยัมหิดล ส่วน
ใหญ่จะเป็นผูป่้วยหลอดเลือดสมอง ท่ีมีอาการปลายเทา้ตก สามารถเดินเอง
ได้บา้ง กลา้มเน้ือสมบูรณ์ และไม่เกร็งมากเกินไป ในช่วงแรกของเดินดี 
ทางทีมไดเ้ปิดให้คนไขท้ดสอบกบัทางทีมโดยตรงเพ่ือจะไดท้ราบปัญหา
และขอ้คิดเห็นของคนท่ีใช้จริงๆ จากนั้นไดร่้วมมือกบัมหาวิทยาลยัมหิดล
ในการจดัโครงการ “มหิดลเพ่ือพ่อหลวง” (ดงัรูปท่ี4) จดัแจกเคร่ืองเดินดี

จ านวน 85 เคร่ืองให้กบัคนไขใ้น รพ.ในเครือของมหิดล จึงท าให้รพ.ใน
เครือมหิดลเป็นศูนยท์ดสอบและจ าหน่ายในปัจจุบนั 

รูปท่ี 4. คนไขท่ี้สนใจทดสอบเดินดีและรูปงาน “มหิดลเดินดีเพ่ือพอ่หลวง” 

5. แผนอนาคต 
ปัจจุบนัศูนยท์ดสอบและจ าหน่ายเคร่ืองเดินดี อยูใ่นกรุงเทพฯ 

คนไขต่้างจงัหวดัไกลๆ จะเดินทางค่อนขา้งล าบาก ดงันั้นเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้ผูป่้วยทัว่ประเทศ จึงไดจ้ดัโครงการ “มหิดลเดินดีทัว่ไทย” โดย
การมอบเคร่ืองเดินดีให้กบัโรงพยาบาลประจ าจงัหวดัทัว่ประเทศ จงัหวดั
ละ 3 เคร่ือง รวมทั้งส้ินกว่า 230 เคร่ือง ภายในปี 2557 ทีมจะเดินทางไป
อบรมการใชง้านให้แก่โรงพยาบาลศูนย ์ 25 แห่งเพ่ือกระจายให้จงัหวดั
ขา้งเคียงโรงพยาบาลศูนยต่์อไป ช่วยให้ผูป่้วยสามารถทดลองใชง้านเคร่ือง
ในจงัหวดัท่ีอาศยัอยู ่ โดยไม่ตอ้งเดินทางเพ่ือมารับการทดสอบท่ีกรุงเทพฯ 
โครงการเดินดีไดรั้บการสนบัสนุนทั้งภาครัฐ เอกชน และบุคคลทัว่ไป 
เพ่ือร่วมผลกัดนัในงานวิจยัไทยสู่การน าไปใชป้ระโยชน์จริงกบัสงัคมัไทย
วงกวา้ง เป็นรูปแบบการวิจยัพฒันาและน าไปใชป้ระโยชน์จริงอยา่งครบ
วงจร ท่ีช่วยเพ่ิมคุณภาพชีวิตคนไทยในวงกวา้งอยา่งทัว่ถึง 

รูปท่ี 5. เดินดีทัว่ไทย ไดรั้บการสนบัสนุนทั้งภาครัฐ, เอกชน, บุคคลทัว่ไป 

6. กติตกิรรมประกาศ 
เคร่ืองเดินดี ถูกพฒันามากว่า 2ปี จึงเร่ิมมีการผลิตเพ่ือน าไปให้

ใชง้านจริง ซ่ึงส าเร็จลงไดด้ว้ยความช่วยเหลืออยา่งดียิ่งจาก ดร.เซง เลิศ
มโนรัตน์ อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ ท่ีคอยให้ค  าปรึกษา ให้แนวความคิด 
ขอ้แนะน าต่างๆ ในการท าโครงการ ตลอดจนการตรวจทานในทุกขั้นตอน 
ส่งผลให้โครงการเดินดีน้ีส าเร็จลุล่วงไปได ้
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Abstract 
This paper presents the design and construction of the speed testing 

of the arm movement together with the decision of the human brain. The 
structural design of the hardware has been designing for the human 
were analyzed and decision via LED lamps in 9 points that connect to 
the switches on-off. The switches and the LED lamps are controlled by 
microcontroller PIC 16F877A and send the test results to a PC via the 
RS-232. All of the hardware commands are controlled by a computer 
program that will be determined the display format signal in 3 
characteristic as follows: loop type, switch type, and random type. The 
results could be processed by software to evaluate and analyze the 
performance of arm movement as well as the decision speed making are 
controlled via a brain. In this research, collecting data from normal 

people will be a database for comparison to the group of patients with 
movement disorders or disorder caused by the brain's evaluation. 

Keywords: speed testing, arm movement, human brain, microcontroller 
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บทคดัย่อ 
โครงงานนีมี้วัตถปุระสงค์เพ่ือตอบสนองการใช้ยานพาหนะโดยไม่ใช้

น า้มันเชื้อเพลิง ลดอัตราการใช้รถบนถนน ช่วยลดปัญหาทางด้านมลภาวะ
ทางอากาศ และเป็นทางเลือกในการใช้ยานพาหนะเพ่ือเดินทางในระยะท่ี
ส้ัน เพ่ือหลีกเล่ียงการจราจรท่ีติดขัด โครงงานท่ีได้สร้างขึน้มา แบ่งเป็น  2  
ส่วนคือ 1.ส่วนประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์ ถูกพัฒนาด้วยใช้บอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์อาร์ดัวโน(Arduino) ท างานร่วมกับไจโรเซ็นเซอร์
(Gyro sensor) และแอคเซเลโรมิเตอร์(Accelerometer) เพ่ือตรวจสอบมุม
ความโน้มเอียงของรถไฟฟ้าสองล้อและควบคุมการท างานของมอเตอร์
ผ่าน ชุดควบคุมมอเตอร์(Motor Driver) 2.ส่วนโครงส ร้างทางด้าน
ซอฟ ต์แวร์  ถูก พัฒนาด้วยภาษาซี (C++) และคอมไพล เลอ ร์ เป็น
คอมไพเลอร์เฉพาะของอาร์ดัวโนซ่ึงมาพร้อมกับตัวบอร์ด   หลักการ 
รักษาสมดุลของผู้ขับข่ีโดยใช้ไจโรเซ็นเซอร์และแอคเซเลโรมิเตอร์ผ่านตัว
กรองแบบคอมพลีเมนต์ทาร่ี(Complementary Filter)  ตรวจสอบค่าการ
โน้มเอียงของผู้ขับข่ี ขับเคล่ือนโดยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  ขนาด  350 
วัตต์ ใช้แหล่งจ่ายไฟแบตเตอร่ี  24 โวลต์  

  

Abstract 
This project had an objective to provide an alternative choice for 

personal transportation without using of fuel vehicles and lead to 
decreasing in traffic jam and air pollution. This project was aimed to 
support short distance movement. This project had 2 parts. The first is a 
hardware part which used an Arduino board with a Gyro sensor and an 
accelerometer for the balance checking of the angle of an electric 
scooter. The signal was then sent to control a motor driver to the second 
part which was a software develop by C++ language and was compiled 
by an Arduino’s compiler. A complementary filter was used to control 
the balance of an electric scooter. The main principle is to operate the 
motor in order to prevent a tipping over. A 350-watt DC motor was used 
in this project with a 24-volt battery as a power supply.  

Keywords: Gyro sensor, Accelerometer 
 
 

1. หลกัการและความส าคญัของปัญหา 
ปัจจุบันการสัญจรของมนุษย์ส่วนมากจะเป็นการสัญจรด้วย

ยานพาหนะเป็นจกัรยานยนต ์รถยนตส่์วนบุคคล หรือ รถโดยสารประจ า
ทาง  นิยมใช้กนัมากท าให้การจราจรติดขดั ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก
ยานพาหนะยงัก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอีกปัญหาหน่ึงท่ีทุกคนให้ความ
สนใจมากในขณะน้ี คือ สภาวะน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีใช้ส าหรับยานพาหนะ
ของโลกมีปริมาณน้อยลงส่งผลให้น ้ ามนัมีราคาสูงข้ึนและเกิดสภาวะขาด
แคลนเช้ือเพลิง   

จากปัญหาพบว่ามีแนวทางแก้ปัญหา โดยใช้ความรู้เก่ียวกบั หุ่นยนต์
รักษาสมดุล(Balance Robot)[6] สามารถรักษาความสมดุลและเคล่ือนท่ีได้
อยา่งรวดเร็ว เพ่ือน ามาประยกุตส์ร้างเป็นยานพาหนะท่ีสามารถเดินทางใน
ระยะทางสั้ นๆ เป็นยานพาหนะท่ีสามารถอ านวยความสะดวกในการ
สญัจรไดดี้ ใชก้ารขบัเคล่ือนดว้ยลอ้เพียงสองลอ้ มีขนาดท่ีเล็กและมีความ
คล่องตวัสูง และท่ีส าคญั คือ ไม่ใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิง ลดปัญหามลพิษทาง
อากาศ 

ดว้ยเหตุน้ีทางผูจ้ดัท  าจึงสร้างรถไฟฟ้าสองลอ้แบบรักษาสมดุล  เพ่ือ
ใช้เป็นยานพาหนะส าหรับมนุษย ์ใช้การขบัเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าใช้
พลงังานไฟฟ้าจากแบตเตอร่ี ควบคุมมอเตอร์โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ มี
เซน เซอร์วัดค่ าความโน้ม เอียง[1]เป็นตัวตรวจจับ [3] ส่ งค่ าไปย ัง
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือค  านวณค่าให้มอเตอร์ท างาน เกิดการเคล่ือนท่ี
และในขณะเดียวกนัก็รักษาสมดุลไม่ให้ล้มตวัลง รถไฟฟ้าสองล้อแบบ
รักษาสมดุลจะเป็นประโยชน์กบับุคคลทัว่ไปท่ีตอ้งการใช้ยานพาหนะใน
การเดินทางในระยะใกลแ้ละองคก์รท่ีตอ้งการยานพาหนะเอาไวเ้ดินทาง
ภายในพ้ืนท่ีขององคก์รแทนการใชย้านพาหนะท่ีใช้น ้ามนัเช้ือเพลิง เพราะ
มีราคาตน้ทุนของเช้ือเพลิงท่ีต  ่ากว่าน ้ ามนั อีกทั้งลดมลพิษทางเสียงและ
อากาศ  และใชพ้ื้นท่ีในการจอดรถนอ้ยกวา่รถจกัรยานยนตท์ัว่ไป 
 

2. การออกแบบและสร้างระบบ 

2.1 การออกแบบ Hardware 
การท างานของฮาร์ดแวร์จะแยกออกเป็น 3 ส่วน ดงัรูปท่ี 1 คือ  
1.อินพุตประกอบด้วย ไจโรเซ็นเซอร์ แอคเซเลโรมิเตอร์ และระบบ

บงัคบัเล้ียว  
2.โปรเซส ประกอบดว้ย บอร์ดอาดูโน่ UNO R3 ชุดขบัมอเตอร์  
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3.เอาท์พุต ประกอบด้วย ชุดขบัและมอเตอร์ 24 โวลต์ดีซี ก  าลังขบั 
350 วตัต ์จ  านวนสองตวั 

 
แอคเซเลโรมิเตอร์เซ็นเซอร์ ไจโรเซ็นเซอร์ ชุดควบคุมการเลี้ยว(ตวั

ต้านทานปรับค่าได)้

ไมโครคอนโทรลเลอร์

วงจรขบัมอเตอร์

มอเตอร์ขวา

แบตเตอร่ี24 โวลต1์2แอมป์

ชุดแสดงผลแบตเตอร่ีคงเหลือ

ความเร่งของวถัต(ุขอ้มูลอนาล็อก)

ค่ามุม องศาท่ีเปลี ่ยนไป(ขอ้มูลอนาล็อก)

ค่าความต้านทาน(ขอ้มูลอนาล็อก)

ขอ้มูลควบคุมชุดขบัมอเตอร์(ขอ้มูลดิจิตอล

พลัส์วดิท์ควบคุมมอเตอร์ซ้าย (ขอ้มูลดิจิตอล) พลัส์วดิท์ควบคุมมอเตอร์ขวา(ขอ้มูลดิจิตอล)

แรงดัน
และกระแส

แรงดันแบตเตอรี่

มอเตอร์ซ้าย

รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของระบบ 
 

การท างานหลกัคือ บอร์ดอาร์ดวัโน UNO R3 จะรับสญัญาณอินพตุ
จาก ไจโรเซ็นเซอร์ แอคเซเลโรมิเตอร์ และระบบบงัคบัเล้ียว เพื่อท าการ
ประมวนผล จากนั้นบอร์ดอาร์ดวัโน UNO R3 จะส่งสญัญาณเอาทพ์ตุไป
ยงัชุดขบัมอเตอร์ เพื่อให้มอเตอร์ 24 โวลตดี์ซี ก าลงัขบั 350 วตัต ์จ  านวน
สองตวัจะท างานตามท่ีก าหนด 

 
รูปที่ 2 การเช่ือมต่ออุปกรณ์ของรถไฟฟ้า 

 
       การเช่ือมต่อระหว่างแอคเซเลโรมิเตอร์และไจโรเซ็นเซอร์ เป็นการ
เช่ือมต่อแบบขนาน โดยท่ีขา GND ของไจโรเซ็นเซอร์เช่ือมต่อกับขา 
GND ของแอคเซเลโรมิเตอร์ ขา VCC ของไจโรเซ็นเซอร์เช่ือมต่อกบัขา
VCC ของแอคเซเลโรมิเตอร์ ขา SDA ของไจโรเซ็นเซอร์เช่ือมต่อกับขา 
SDA ของแอคเซเลโรมิเตอร์จากนั้นท าการเช่ือมต่อขา SDA ไปยงัขาA4  
ของไมโครคอลโทรลเลอร์  Arduino และขา SDA ของไจโรเซ็นเซอร์
เช่ือมต่อกับขา SDA ของแอคเซเลโรมิเตอร์ จากนั้ นท าการเช่ือมต่อขา 
SDA ไปยงัขา A5 ของไมโครคอลโทรลเลอร์อาร์ดวัโน  ไมโครคอลโทรล
เลอร์อาร์ดัวโน   รับค่ าสัญญาณจากขา  A4 และขา A5 เพ่ื อท าการ
ประมวลผลในระบบทรงตวัของรถไฟฟ้าสองล้อแบบรักษาสมดุล  ใน

ระบบบงัคบัเล้ียวมีตวัตา้นทานปรับค่าได้โดยส่งแรงดนัออกขา Vo ไปยงั
ขา A0 ของไมโครคอลโทรลเลอร์อาร์ดวัโน  เพ่ือท าการประมวลในการ
บงัคบัเล้ียว เม่ือไมโครคอลโทรลเลอร์อาร์ดวัโน  ท าการประมวลแล้วจะ
ส่งสัญญาณออกเพ่ือไปควบคุมการท างานมอเตอร์ท่ีขา D5  และขา D6 
โดยท่ีขา D5 จะเช่ือมต่อท่ีขา S2  และขา D6 จะเช่ือมต่อท่ีขา S1 ของชุดขบั
มอเตอร์เพื่อควบคุมการเคล่ือนท่ีของรถไฟฟ้าสองลอ้แบบรักษาสมดุล 

2.2 การออกแบบ Software 
ผงัการท างานในรูปท่ี 3 เม่ือได้ค่าจากไจโรเซ็นเซอร์และแอคเซเลโร

มิเตอร์ น าค่าท่ีได้มาค  านวณเพ่ือหาองศาของการเอียงท่ีแน่นอนของวตัถุ 
โดยผ่าน ฟังก์ชนัท่ีมีช่ือวา่ ตวักรองคอมพลีเมนตท์าร่ี[5] เม่ือไดมุ้มองศาท่ี
แน่นอน จะน าค่าท่ีไดส่้งให้กบัฟังก์ชนัพีไอดีคอนโทรลเพ่ือค านวณหาค่า
อตัราส่วนของความเร็วกบัมุมองศาท่ีเอียงไปจากนั้นน าค่าท่ีไดไ้ปควบคุม
การหมุนของมอเตอร์ 

 

 
รูปที่ 3 โฟลวช์าร์ตและการท างานของโปรแกรม 

 

   
รูปที่ 4 ผลการทดสอบขบัข่ี 

 

3. การทดลองการท างาน 
ในรูปท่ี 4 ทางคณะผูจ้ดัท  าได้ท  าการทอลองและทดสอบคุณสมบติั

ของรถไฟฟ้าสองล้อแบบรักษาสมดุล โดยได้ท  าการสร้างตารางทดสอบ
การท างานของรถสองลอ้แบบรักษาสมดุลข้ึนมาดงัน้ี 
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ตารางที่ 1 อธิบายการทดสอบหลกัการท างานของหุ่นยนตโ์มเดลรถไฟฟ้า
สองลอ้รักษาสมดุล 
ประเด็นท่ีทดสอบ ผลการทดสอบ 
การทรงตวัของหุ่นยนตโ์มเดล หุ่นยนตโ์มเดลสามารถรักษา

สมดุลของตวัเองไดแ้ละท างานได้
ตามปกติ 

การเดินหนา้-ถอยหลงั หลงัจากท าการเอียงหุ่นยนต์
โมเดล สามารถเดินหนา้-ถอยหลงั
ตามการเอียงของตวัเองได ้

การเล้ียวซา้ย-ขวา เม่ือทดสอบการกดรีโมทภาคส่ง
สญัญาณวิทยหุุ่นยนตโ์มเดล
สามารถเล้ียวซา้ย-ขวาได ้แต่ยงัมี
การสัน่และกระตุกของหุ่นยนต์
โมเดล 

ข้ึนทางลาดชนัท่ีมีความชนัไม่เกิน 20 
องศา 

หุ่นยนตโ์มเดลสามารถเคล่ือนท่ี
เดินหนา้-ถอยหลงัผา่นพ้ืนท่ีท่ีมี
ความชนัไม่เกิน 20 องศาได ้

 
4. สรุปผลการทดลอง 

หลังจากการทดสอบหลกัท างานรถไฟฟ้าสองล้อแบบรักษาสมดุล 
สามารถรักษาสมดุลให้กบัผูข้บัข่ีได้ แต่ยงัมีในส่วนของระยะหมุนอิสระ
ของล้อ ซ่ึงเกิดจากการใช้โซ่ท่ีมีระยะห่างจากเฟืองขบั รถไฟฟ้าสองล้อ
แบบรักษาสมดุลสามารถขบัข่ีเดินหน้าและถอยหลงัไดโ้ดยการเอนตวัของ
ผูข้ ับข่ีเอง ยิ่งผู ้ข ับข่ีเอนตัวหรือโน้มตัวไปมากเท่าใด ความเร็วในการ
เคล่ือนท่ีจะเพ่ิมข้ึนตามทฤษฎีการควบคุมมอเตอร์ เม่ือไจโรเซ็นเซอร์
สามารถรับอินพุตหรือความโน้มเอียงท่ีสูงข้ึน ความเร็วของมอเตอร์ก็จะ
สูงตาม รถไฟฟ้าสองลอ้สามารถเคล่ือนท่ีผ่านพ้ืนท่ีท่ีมีลกัษณะเป็นเนินสูง
หรือพ้ืนท่ีลาดเอียงท่ีมีความชนัไม่เกิน 20 องศาได ้สามารถรองรับน ้าหนกั
ไดไ้ม่เกิน 80 กิโลกรัม ความเร็วสูงสุดได ้15 กิโลเมตรต่อชัว่โมงและว่ิงได้
ระยะทางสูงสุด 6 กิโลเมตร เม่ือแบตเตอร่ีเตม็ 

ส่วนงบประมาณส าห รับโครงงานประมาณ  30,000 บาท เม่ือ
เปรียบเทียบกับผลิตภณัฑ์ท่ีมีขายตามท้องตลาดซ่ึงมีราคาอยู่ท่ี 100,000 
บาท จะเห็นได้ว่าโครงงานน้ีมีค่าใช้จ่ายท่ีต  ่ ากว่า ส่วนข้อด้อยท่ีต้อง
ปรับปรุงคือความสวยงามของตวัรถ 
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Abstract 
This research aims to develop computer software for medicine 

labeling reader for visually impaired people. This developed software is 
used by people who are talking care of visually impaired people such as 
pharmacists and nurses. This computer software is developed by using 
the open source Java and the database with MySQL. The developed 
software is evaluated by pharmacists and nurses. The survey results of 
the developed software are overall very satisfied by all assessors. 

Keywords: RFID, visually impaired people, medicine labeling, 

JAVA, MySQL 
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บทคดัย่อ 

การสร้างโคมไฟแอลอีดีในงานวิจัยนี4เป็นส่วนหนี:งของโครงการ
พัฒนาความร่วมมือเพื:อเสริมสร้างความเข้มแขง็และยกระดับความเป็นอยู่
ของราษฎรในหมู่ บ้านห่างไกลในเขตภาคเหนือตอนบน เพื:อให้แสงสว่าง
แก่ชุมชนในแนวเขตชายแดนไทย-เมียนมาร์เพื:อให้มีแสงสว่างใช้งานใน
เวลากลางคืน โคมไฟที:ออกแบบสามารถใช้งานร่วมกับระบบโซลาร์เซลล์
ที:ใช้แรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์หรือ 24 โวลต์ได้ มีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า
ประมาณ 15 วัตต์ เมื:อใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ จากการ
ทดสอบประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟแอลอีดีที:สร้างขึ4นพบว่าจะ
ให้ค่าความส่องสว่างที: 26.39 ลักซ์ ซึ:งถ้าเปรียบเทียบกับหลอดไฟที:ใช้ตาม
บ้านโดยทั:วไปขนาด 60 วัตต์ จะให้ค่าความสว่างที:  16.68 ลักซ์ซึ: งมีค่า
ความสว่างน้อยกว่าโคมไฟที:พัฒนา และสามารถนาํไปใช้ในที:ที:ไม่มีไฟฟ้า
และสามารถประหยดัการใช้พลังงานไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี 

Abstract 
Creating lamps in this research is a part of  the cooperative 

development for empowerment and enhancement well-being of people in 
upper northern remote villages to provide the light source for the 
community between Thailand and Myanmar border at night. The 
proposed LEDs lamp can connected to the 12 volts or 24 volts solar cell 
system and its consumed the electrical power at 15 watts when applied 
at 12 volts DC. From testing, the luminous value of the LEDs lamp 
provide the illumination is 26.39 LUX, which is compared with the 60 
watts lamp that provide the luminous value at 16.68 LUX. The results 
found that the luminous values of the 60 watts lamp is less than the 
luminous value of the proposed LEDs lamps. The proposed LEDs lamp 
can be used in the area that is no electricity and it save the energy 
consumption as well . 

Keywords: Power LED, Solar Cell, Cooperative Development 

 

 

 

1. บทนํา 
       จากการที�สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ในส่วนงาน 
Area-Based Collaborative Research  (ABC) ไดป้ระสานงานร่วมกบักอง
พลทหารราบที� 7 กรมทหาราบที� 7 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที� 17 
และสถานีพฒันาป่าไม้ บ้านห้วยเต่า อาํเภอสะเมิง สํานักบริหารพื�นที�
อนุรักษ์ที� 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธุ์พืช ได้
ประชุมหารือร่วมกันเพื�อหาแนวทางในการที�จะร่วมกนัยกระดับความ
เป็นอยู่และสร้างความเข้มแข็งของราษฎรในพื�นที�ห่างไกล โดยอาศัย
ผลงานวิจยัจากโครงการ “การพฒันาพลงังานทดแทนเพื�อความมั�นคงและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” ที�ไดส้ร้างตน้แบบเทคโนโลยีการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานธรรมชาติที�ไดจ้ากลม แสงแดด และนํ� า เพื�อนาํ
กระแสไฟฟ้าที�ผลิตไดม้าทาํให้เกิดแสงสว่างในชุมชนห่างไกล ทาํให้เกิด
การสร้างความร่วมมือ เกิดศูนย์การเรียนรู้ และมีความพร้อมในการ
สนบัสนุนเทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื�อช่วยยกระดบัความเป็นอยู่
ของชุมชน ซึ� งกรอบความคิดของโครงการ “การพฒันาความร่วมมือเพื�อ
ยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรในหมู่บ้านเขตชายแดนภาคเหนือ
ตอนบน” เป็นการนาํเทคโนโลยทีี�มีอยู ่ไดแ้ก่ ระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า
จากโซล่าเซลล์ กังหันลม และกังหันนํ� า เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาจาํเป็น
เร่งด่วนให้กบัประชาชนในหมู่บา้นในพื�นที�ห่างไกลที�ไม่มีพลงังานไฟฟ้า
ใช้ เป็นความช่วยเหลือและความร่วมมือนาํร่องสู่หมู่บา้นเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
หมู่บา้นในเขตอาํเภออมก๋อย อาํเภอสะเมิง และหมู่บา้นคู่ขนานชายแดน 
ซึ� งเป็นพื�นที�ห่างไกล มีสภาพพื�นที�เป็นภูเขาสลบัซบัซ้อน การเขา้ถึงพื�นที�
เพื�อดูแลแกปั้ญหาและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยูข่องราษฎรเป็นไปไดย้าก 
การส่งข้อมูลปัญหาหรือความต้องการของหมู่บ้านมาสู่หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้งมีขอ้จาํกดัของทรัพยากร บุคคลากร งบประมาณและเวลา ทาํให้
ราษฎรในพื�นที�เหล่านี� ตอ้งประสบกบัปัญหาต่าง ๆ ซึ� งในบางกรณีปัญหา
เหล่านั�นสามารถแกไ้ขหรือช่วยเหลือไดท้นัทีจากเทคโนโลยีที�มีอยู่หรือ
การประสานส่งต่อหน่วยงานที� เกี�ยวข้อง นอกจากนี� ตามนโยบายของ
กองทพับกที�จะช่วยพฒันาหมู่บา้นคู่ขนานตามแนวชายแดนควบคู่กบัการ
พฒันาหมู่บา้นภายในเขตประเทศไทยเป็นการเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนั
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ดีกับประเทศเพื�อนบ้าน ซึ� งถือว่าเป็นภารกิจหนึ� งในพนัธกิจของหน่วย
ป้องกนัชายแดน เพื�อเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัหน่วยทหารของ
ประเทศเพื�อนบา้น ขจดัความหวาดระแวงต่อกนั ส่งผลให้สามารถเจรจา
แกไ้ขปัญหาต่างๆที�เกิดขึ�นตามแนวชายแดนให้ยติุลงได้ในระดบัทอ้งถิ�น 
โดยร่วมสร้างสภาวะแวดล้อมทางสันติเพื�อลดปัญหาที�อาจจะก่อให้เกิด
การกระทบกระทั�งกนัทั�งสองฝ่ายในพื�นที�ตามแนวชายแดนของประเทศ 
ไทย-เมียนมาร์ โดยเฉพาะประชาชนในระดบัทอ้งถิ�นที�อาศยัในชุมชนตาม
แนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ที�มีความแตกต่างและมีความล่อแหลมในการ
เกิดปัญหาความขดัแยง้และปัญหาความมั�นคงของทั�งสองประเทศได ้โดย
งานวิจยันี� ได้ดําเนินการสร้างโคมแอลอีดีเพื�อสําหรับให้แสงสว่างเพื�อ
อาํนวยความสะดวกสําหรับการเดินทางในเวลากลางคืนแก่ชุมชนในเขต
ชายแดนห่างไกลของภาคเหนือตอนบน   
2. รายละเอยีดการพฒันา 

2.1 การออกแบบวงจรโคมไฟแอลอดี ี 
การออกแบบวงจรโคมไฟแอลอีดีที�นาํเสนอนี� ไดเ้ลือกใช้ Power LED 

เบอร์ TL1F1-NW0 ผลิดโดยบริษทัโตชิบา โดยใช้จาํนวนแอลอีดีในวงจร
จาํนวน 12 ตวั ซึ� งแอลอีดีแต่ละตวัจะให้ค่าความสว่าง 112 lumen เมื�อป้อน
กระแสไฟฟ้า 350 มิลลิแอมป์ ดงัแสดงในรูปที� 1 และโคมไฟแอลอีดีที�
พฒันาแสดงในรูปที� 2 ตามลาํดบั 

 

รูปที	 1. วงจรโคมไฟแอลอีดี 
 

 
 

รูปที	 2. โคมไฟแอลอีดี 
จากวงจรในรูปที� 1 ผูวิ้จยัเลือกใช้ไอซี LM317 เพื�อใช้ในการจาํกัด

กระแสไฟฟ้าให้ไหลผ่านวงจร 1.2 แอมป์ ซึ� งมีสมการในการคาํนวณ
ค่ากระแสไหลผา่นดงัสมการที� 1 ดงันี�  

              IOUT =  Vref/ R1                                                           (1) 

ซึ� ง Vref ของไอซีเบอร์ LM317  มีค่าเท่ากบั 1.2 โวลต์ เมื�อใช้ความ
ตา้นทาน 1 โอห์ม จะให้ค่าการไหลของกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 1.2 แอมป์ 

3. การทดสอบ 

3.1 การทดลองหาค่าความสว่างและการใช้พลงังาน  
      ผูวิ้จยัไดศึ้กษางานวิจยัที�ได ้นาํเสนอการพฒันาการออกแบบส่องสว่าง
โดยใช้แอลอีดีกาํลังสูง ทาํการเปรียบเทียบข้อได้เปรียบของหลอดไฟ
แอลอีดีกาํลงัสูงกบัหลอดไฟอื�น[3] และทาํการทดลองเพื�อหาค่าความสว่าง
ของโคมแอลอีดีที�พฒันาเปรียบเทียบกับค่าความสว่างของหลอดไฟฟ้า
แบบใส้ที�ใชไ้ฟกระแสสลบั 220 โวลต ์50 เฮิร์ตขนาด 25, 40, 60 และ 100 
วตัตต์ามลาํดบัที�มีการติดตั�งแผ่นสะทอ้นแสงในช่วงทดลองและทาํการหา
ค่าความสว่างโดยใช้ light meter ยี�ห้อ Lutron รุ่น LX-1108 ทาํการวดัค่า
ความสว่างที�ระยะทางจากแหล่งกาํเนิดแสง 3 เมตร มีผลการทดลองดัง
แสดงในตารางที� 1 

ตารางที	 1. แสดงผลการทดลองเพื�อหาค่าความสว่าง 

ตัวอย่างสําหรับทดสอบ 
ค่าความสว่าง 

(LUX) 

โคมแอลอีดีขนาด 15 วตัต ์ 26.39 

หลอดไฟฟ้าขนาด 25 วตัต ์ 5.37 

หลอดไฟฟ้าขนาด 40 วตัต ์ 11.95 

หลอดไฟฟ้าขนาด 60 วตัต ์ 16.68 

หลอดไฟฟ้าขนาด 100 วตัต ์ 30.60 

3.2.วจิารณ์ผลการทดลอง 
จากผลการทดลองพบว่าโดมไฟที�พฒันาให้ค่าความสว่างมากกว่า

หลอดไฟฟ้าแบบใส้ที�ใช้ในการทดลองทั�งหมดยกเวน้หลอดไฟฟ้าขนาด 
100 วตัต์ซึ� งแสดงให้เห็นว่าโคมไฟแอลอีดีที�ได้จากการวิจยัสามารถช่วย
ประหยดัการใชพ้ลงังานไฟฟ้าไดเ้ป็นอยา่งดี  

5. สรุปผลการทดลอง 
จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าโคมไฟแอลอีดีที�พฒันาสามารถลด

การใช้พลงังานไฟฟ้า โดยให้ค่าความสว่างใกล้เคียงกบัหลอดไฟฟ้าที�ใช้
ไฟฟ้ากระแสสลบั 220 โวลต์ขนาด 100 วตัต ์สามารถนาํไปใช้ในพื�นที�ที�
ไม่มีไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี โดยการต่อใช้งานโคมไฟจะต้องต่อสายไฟฟ้า
จากโคมแต่ละโคมไฟไปยงัแหล่งจ่ายหรือแบตเตอร์รี อีกทั�งยงัมีขีดจาํกดั
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โคมไฟหลอดแอลอดีพีลงังานแสงอาทติย์แบบอตัโนมตั ิ 
Solar LED Lighting by Automatic Control 
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บทคดัย่อ 
บทความนี้ได้ออกแบบและสร้างโคมหลอดแอลอีดีพลังงาน

แสงอาทิตย์แบบอัตโนมัติ เพ่ือประยุกต์การใช้พลังงานจากเซลล์
แสงอาทิตย์ ซ่ึงนาํมาใช้ประโยชน์ในการให้แสงสว่างในยามคํา่คืน โคม
หลอดไฟแอลอีดีถูกควบคุมการทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ให้
สามารถ ปิด-เปิดโคมหลอดไฟแอลอีดีแบบอัตโนมัติ โดยวิธีกาํหนดเวลา
และแสงสว่างควบคุมการทํางาน ในระบบมีวงจรแปลงผันกาํลังไฟฟ้า
แบบบูสรับแรงดันอินพุตจากแบตเตอร่ี 12โวลต์ และมีแรงดันเอาต์พุตท่ี
ค่าประมาณ 72 โวลต์ จากผลการทดสอบโคมหลอดแอลอีดีท่ีแรงดัน
เอาต์พตุของวงจรแปลงผันกาํลังไฟฟ้าอยู่ ท่ีช่วงประมาณ 72-74 โวลต์ และ
กระแสเอาต์พตุ 0.25 แอมแปร์ หลอดมีแสงสว่าง 148 ลักซ์ และโคมหลอด
แอลอีดีสามารถ เปิด-ปิด โดยขึน้กับเวลาและปริมาณแสงจากภายนอกได้
อย่างถูกต้อง  

Abstract 
This paper design and implement automatic switch controlled solar 

LED lighting. The application of solar energy is utilized to illuminate the 
night. The microcontroller is used to control the solar LED lighting by 
an automatically on-off switch. For automatic on-off purpose, the time 
setting and brightness employs to control switch of the solar LED 
lighting. The system consist of the boost converter receive the input 
voltage from a 12 V battery and a 72 V output voltage. The experimental 
results at a 72-74 V output voltage and a 0.25 A current: the solar LED 
lighting has the brightness at 148 LUX and operation in an 
automatically on-off follow to the setting time and brightness, correctly.  
 

Keywords: Boost Converter , LED , Solar Cell  

1. บทนํา 
ปัจจุบนัการหันมาใชห้ลอดแอลอีดีก็ถือเป็นการช่วยในการประหยดั

พลงังานไดอี้กทางหน่ึง โดยเป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่างท่ีใชพ้ลงังานไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ เม่ือเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ท่ีใช้กันในปัจจุบัน  
โดยหลอดแอลอีดีมีจุดเด่นเร่ืองกินไฟนอ้ย  มีอายกุารใชง้านยาวนาน และ
ทนทานเม่ือเทียบกบัหลอดฟลูออเรสเซนต ์ซ่ึงเม่ือหลอดฟลูออเรสเซนตท่ี์
เสียแลว้จะสร้างปัญหากบัส่ิงแวดลอ้ม  ดงันั้นในการสร้างโคมหลอด
แอลอีดีท่ีใช้พลงังานแสงอาทิตยก์็จะช่วยในการประหยดัพลงังานไดอี้ก

ทางหน่ึง โดยการทาํงานนั้นจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมวงจร
แปลงผนัไฟฟ้าในการประยกุตใ์ชพ้ลงังานแสงอาทิตยม์าผลิตกระแสไฟฟ้า
ชาร์เก็บลงแบตเตอร่ี และเป็นแหล่งจ่ายให้กบัโคมหลอดแอลอีดีพลงังาน
แสงอาทิตยใ์นตอนกลางคืน 

 

2. การทาํงานของระบบ 
ส่วนประกอบของโคมหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบ

อตัโนมติัแสดงดังรูปท่ี 1 ซ่ึงประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย ์ซ่ึงจ่าย
พลงังานผ่านวงจรประจุแบตเตอร่ีเพ่ือควบคุมระดบัแรงดนัให้เหมาะสม
กับการประจุแบตเตอร่ี  และเป็นแหล่งจ่ายให้กับวงจรแปลงผนัไฟฟ้า
แบบบูส  เ พ่ือเ พ่ิมระดับแรงดันท่ีจ่ายให้กับโคมหลอดแอลอีดีท่ีใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการทาํงานของชุดโคมหลอดแอลอีดี 
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รูปที ่1. ระบบควบคุมโคมหลอดแอลอีดีพลงังานแสงอาทิตย ์

 

2.1 วงจรชาร์จแบตเตอร่ี 

ชุดวงจรชาร์จแบตเตอร่ีถูกออกแบบเป็นวงจรแบบแอนะลอกท่ีมีตวั
ควบคุมแรงดนัดว้ยไอซีเบอร์ LM317 ดงัรูปท่ี 2 ซ่ึงจะรับแรงดนัจากแผง
เซลล์แสงอาทิตยม์าเปรียบเทียบกบัแรงดนัของแบตเตอร่ี ถา้มีแรงดนัสูง
กว่าจะทาํการประจุแรงดนัเขา้แบตเตอร่ี  และถา้แรงดนัท่ีแบตเตอร่ีสูงกว่า
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กจ็ะทาํการตดัการทาํงาน ซ่ึงจะสามารถปรับระดบัแรงดนัอา้งอิงท่ีใชป้ระจุ
แบตเตอร่ีได ้ 

 

 
รูปที ่2. วงจรชาร์แบตเตอร่ี 

 

2.2 วงจรแปลงผนัไฟฟ้าแบบบูส 

การออกแบบวงจรแปลงผนัไฟฟ้าแบบบูส กาํหนดให้มีกระแสไฟฟ้า
ท่ีไหลผ่านตวัเหน่ียวนาํเป็นโหมดกระแสต่อเน่ือง และอตัราระลอกคล่ืน
ของแรงดนัไฟฟ้าดา้นออกมีค่านอ้ยกว่า 1%  โดยรับแรงดนัอินพุตท่ี 12 
โวลต์จากแบตเตอร่ี และมีค่าแรงดนัเอาต์พุต 72 โวลต์ ท่ีกระแส 0.5 
แอมแปร์ โดยสามารถหาค่าตวัประกอบไดด้งัต่อไปน้ี 
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จากสมการ (1)-(3) จะไดค่้าของตวัเหน่ียวนาํ  0.213 มิลลิเฮนร่ี และ

ขนาดตวัเก็บประจุ 100 ไมโครฟารัด อาศยัการควบคุมโดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877  ซ่ึงทาํหนา้ในการกาํเนิดสัญญาณพลัส์
ท่ีความถ่ีสวิตช์ 100 กิโลเฮริตซ์  ส่งผ่านวงจรขบัเกตท่ีเลือกใช้ไอซี TLP 
250 เพ่ือไปใชข้บันาํขาเกตของมอสเฟตกาํลงัเบอร์ IRF150N  ในวงจร
แปลงผนัไฟฟ้าแบบบูส จะควบคุมปริมาณความสว่างของชุดโคมหลอด
ประมาณ 150 ลกัซ์   

 

2.3 ออกแบบระบบการ ปิด-เปิด อตัโนมตัิ 
จากรูปท่ี 1 ระบบการทาํงานจะสามารถ ปิด-เปิด โคมหลอดแอลอีดี

แบบอตัโนมติั โดยกาํหนดรูปแบบตามเง่ือนไขการควบคุมออกเป็น 2 
ส่วนคือ  ส่วนท่ีหน่ึงจะมีการกําหนดช่วงเวลาการทํางาน  โดยให้ตัว
ไมโครคอนโทรลเลอร์ทาํการตรวจสอบเวลากบัไอซี DS1307 ซ่ึงทาํหนา้ท่ี
เป็นฐานเวลาประเภท Real Time Clock (RTC)  และส่วนท่ีสองจะใชต้วั
แอลดีอาร์ตรวจสอบปริมาณแสงภายนอกตามขนาดท่ีกําหนดไว  ้เพ่ือ 
ความเหมาะสมกบัความสวา่งในแต่ละช่วงฤดูกาล 

2.4 การเลอืกขนาดแผงเซลล์แสงอาทติย์และแบตเตอร่ี 
ในส่วนของการเลือกขนาดของแบตเตอร่ีสามารถหาขนาดกระแสต่อ

ชัว่โมงของแบตเตอร่ีสามารถคาํนวณไดจ้าก  ค่าพลงังานรวมท่ีตอ้งการ
หารดว้ยผลคูณของขนาดแรงดนัไฟฟ้าแบตเตอร่ี กบัเปอร์เซ็นตก์ารใชง้าน
กระแสไฟฟ้าท่ีอยู่ในแบตเตอร่ีและประสิทธิภาพของตวัแปลงผนัไฟฟ้า 
ซ่ึงหาค่าไดด้งัน้ี 

ค่ากาํลงัไฟฟ้าท่ีตอ้งการทั้งหมด  = 13.3 x 1.53 = 20.35 W 
ค่าพลงังานไฟฟ้ารวมทั้งหมด = 20.35 x 12 = 244.2 Wh 
ขนาดของแบตเตอร่ี = 244.2 / (12 x 0.6 x 0.85) = 39.9 Ah  
และการหาค่าขนาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะกําหนดปริมาณ

แสงอาทิตยท่ี์จะไดใ้น 1 วนัประมาณ 5 ชัว่โมงดงันั้น 
ขนาดของแผง  = 244.2 / 5 = 48.84 W 
ดงันั้นจึงทาํการเลือกขนาดของแบตเตอร่ี 45 แอมแปร์/ชัว่โมง และ

ขนาดของแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์55 วตัต ์
 

3. ผลการทดสอบการทาํงาน 
จากการออกแบบทั้ งหมดจะได้ชุดโคมหลอดแอลอีดีพลังงาน

แสงอาทิตยแ์บบอตัโนมติัดงัรูปท่ี  3 การทาํงานของโคมหลอดแอลอีดีซ่ึง
จะมีกล่องควบคุมดงัรูปท่ี 4  จะใชว้งจรแปลงผนัไฟแบบปรับแรงดนัข้ึนท่ี
ไดรั้บแรงดนัอินพุตจากแบตเตอร่ี 12 โวลต์ท่ีกระแสอินพุตประมาณ 1-2 
แอมแปร์ ดงัรูปท่ี 5 ท่ีมีการใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ ในการสร้างสัญญาณ
พีดบัเบิลยเูอ็ม (Pulse Width Modulation ; PWM) ผลิตความถ่ีสวิตช์ 100 
กิโลเฮิรตซ์ ดงัรูปท่ี 6 เพ่ือปรับค่ารอบการทาํงานประมาณ 83 เปอร์เซ็นต ์
และจะควบคุมแรงดนัเอาตพุ์ตมีค่าประมาณ 72 โวลต ์ท่ีค่ากระแสเอาตพ์ตุ
ประมาณ 250 มิลลิแอมแปร์ ดงัรูปท่ี 7 ซ่ึงมีค่าประสิทธิภาพการทาํงาน
ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต ์

 

รูปที ่3. โคมหลอดแอลอีดีพลงังานแสงอาทิตย ์ปิด-เปิด อตัโนมติั 
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รูปท่ี 4. ชุดวงจรควบคุมและหนา้ปัดแสดงการทาํงาน 
 

 
 

รูปที ่5. รูปคล่ืนแรงดนัอินพตุและกระแสอินพุต 
 

 
 

รูปท่ี 6. การวดัค่าสญัญาณควบคุมของสวิตช์กาํลงั 

และจากรูปท่ี 8 เป็นการแสดงความสัมพนัธ์กระแส แรงดนั และค่า
รอบการทาํงาน ของระบบ ส่วนผลการทดสอบระบบปิด–เปิดของชุดโคม
หลอดแอลอีดีพลงังานแสงอาทิตยค์วบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ให ้
ปิด - เปิด ตามเวลาท่ีกาํหนด แบบอตัโนมติัจะเห็นไดว้่าช่วงเวลาท่ี 6.00 - 
7.00 น. และช่วงเวลา 18.00 – 19.00 น. จะมีความเขม้ของแสงอาทิตยอ์ยูท่ี่
ประมาณ 11.9 – 12.0 ลกัซ์ ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดดงัตารางท่ี 1 

 

 
 

รูปที ่7.  รูปคล่ืนแรงดนัเอาตพ์ตุและกระแสเอาตพ์ตุ 

 
รูปท่ี 8. กราฟแสดงความสมัพนัธ์ กระแส แรงดนั และค่ารอบการทาํงาน 

ตารางท่ี 1. การทดสอบการปิด-เปิดโคมหลอด 

ช่วงเวลา 
ผลการทดสอบ 

ความเข้มแสง 
(ลกัซ์) 

สถานะ 

06.00 - 7.00 >12 ปิด 
7.00 - 18.00 ไม่ตรวจสอบ ปิด 
18.00 - 19.00 < 12 เปิด 
19.00 - 06.00 ไม่ตรวจสอบ เปิด 

 
4. สรุป 

โคมหลอดแอลอีดีอตัโนมติัพลงังานแสงอาทิตยจ์ะควบคุมการทาํงาน
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A  โดยการออกแบบจะเน้นให้
ประหยดัพลงังาน   และนาํพลงังานจากเซลลแ์สงอาทิตยม์าใช ้  โดยระบบ 
การทาํงานจะสามารถปิด-เปิด โคมหลอดแอลอีดีไดแ้บบอตัโนมติั ท่ีมีการ
กาํหนดช่วงเวลามาทาํงานร่วมกบัแสงสวา่งภายนอกเพือ่จะไดปิ้ด-เปิด การ
ทาํงานของโคมหลอดแอลอีดี  พร้อมชุดประจุแรงดนัแบตเตอร่ีท่ีมีการตดั
ระบบชุดประจุแรงดนัเม่ือแบตเตอร่ีเตม็ 
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การออกแบบและพฒันาอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์เพือ่ควบคุมระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยอตัโนมัติ 

เตชสั บางเจริญสุข, พีรวสั จิรกาลนุกุล, ภาณุพงศ ์ช่วยเจริญสุข และ สุรางครั์ตน์ เชาวโ์คกสูง 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร 

พระราชวงัสนามจนัทร์ อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73000 
กลุ่มท่ี 2 : พลงังาน ส่ิงแวดลอ้มและการจดัการ 

บทคดัย่อ 

บทความวิจัยนี้ น าเสนอการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เ พ่ือควบคุมระบบไฟฟ้าและความ  ปลอดภัยผ่านเครือข่ายไร้สาย  
โดยระบบควบคุมสามารถตรวจสอบได้ว่า ระบบไฟฟ้าจุดใดภายในบ้าน
ถูกใช้งานอยู่ บ้ าง  ถ้าหากจุดท่ีตรวจสอบพบน้ันเป็นการใช้ไฟฟ้า 
ท่ีไม่จ าเป็น  ผู้ ใช้ก็จะสามารถส่ังปิดการใช้งานได้ทันทีในระยะไกล 
 หรือท่ีใดก็ได้ท่ีสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้  สามารถลดปัญหาการใช้
พลังงานส้ินเปลืองได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้คณะผู้ จัดท ายังได้ออกแบบ 
ให้มีการน ากล้องเว็บแคมมาใช้งานเป็นระบบ  รักษาความปลอดภัย  
โดยกล้องจะท างานแบบ Real-Time เปรียบเสมือนกับเป็นกล้องวงจรปิด 
โดยระบบท่ีออกแบบมานี้สามารถใช้ได้กับทุกวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน 
(smart home) เน่ืองจากสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องร้ือวงจรระบบไฟฟ้า
ภายในบ้านท้ังหมดออก ใหม่ และสามารถควบคุมผ่านระบบอินเทอร์เนต
ผ่านทางเว็บแอพพลิ เคชัน  พัฒนาโดยภาษา PHP และฐานข้อมูล 
(Database) โดยมีส่วนการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมลงบอร์ด 
Raspberry Pi Model B เ พ่ือให้บอร์ดสามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล
ส่วนกลางมาใช้งานได้  โดยข้อมูลท่ีน ามาจากฐานข้อมูลจะถูกส่งออก 
ไปท่ีรีเลย์ชนิด BusIO-Relay เพ่ือควบคุมการท างานของระบบไฟฟ้าต่อไป 
และในส่วนท่ีส าคัญท่ีไม่ต้องร้ือระบบวงจรไฟฟ้าในบ้านท้ังหมดน้ัน 
 มีวิธีการคือ จะมีการเปล่ียนสวิตซ์ไฟจากปกติให้เป็นสวิตซ์แบบ 2 ทาง 
และมีการน าสายฝ่ังหน่ึงมาต่อเข้ากับรีเลย์  ส่งผลให้สามารถควบคุมได้ 
ท้ั งแบบปิดเ ปิดสวิตซ์ไฟท้ังแบบปกติและแบบไร้สาย  (wireless)  
หรือการควบคุมผ่านเว็บแอพพลิเคช่ันได้ สะดวก ประหยัด  มีความ
ปลอด ภั ย  ส่ ง ผล ใ ห้ ตอบสนองค ว าม พึ งพอ ใ จ ต่ อผู้ ใ ช้ ง าน ไ ด้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. บทน า 

ปัจจุบนัความสะดวกสบายเป็นส่ิงท่ีหลายๆ คนก าลงัตอ้งการ เพ่ือท าให้

การใช้ชีวิตประจ าวนันั้นง่ายข้ึนโดยเฉพาะภายในท่ีพกัอาศยั เช่น บ้าน  

ซ่ึงเป็นสถานท่ีส าหรับการพกัผ่อน ถา้หากว่าการใช้ชีวิตภายในบา้นไดรั้บ
ความสะดวกสบายมากข้ึน ก็จะท าให้ผูอ้าศยัสามารถพกัผอ่นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี

ดว้ย บ่อยคร้ังท่ีหลายๆ คนมกัพบกบัปัญหาการลืมปิดไฟในส่วนท่ีท่ีไม่ได้

ใช้งาน การส้ินเปลืองพลงังาน และในกรณีท่ีไม่มีคนอยู่ในบา้น เช่น ผูอ้ยู่

อาศยัตอ้งออกไปท าธุระนอกบา้นหรือไปต่างจงัหวดั การเปิดไฟทิ้งไวเ้ป็น

เวลานานก็จะยิ่งท  าให้ส้ินเปลืองพลงังานมากข้ึน และอาจจะเป็นสาเหตุท่ี
ท  าให้เกิดอัคคีภัยอันเน่ืองมาจากไฟฟ้าลัดวงจรได้ ถ้าหากผู ้อยู่อาศัย

สามารถตรวจสอบและควบคุมการปิด – เปิดระบบไฟฟ้าไดไ้ม่ว่าจะอยู่ท่ี

ใดก็ตาม ปัญหาของการส้ินเปลืองพลงังานและอคัคีภยัก็จะหมดไป ดงันั้น

จึงไดมี้การออกแบบและพฒันาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือน ามาควบคุม

ระบบไฟฟ้าและความปลอดภยัผา่นเครือข่ายไร้สายข้ึน 

2. บ้านอจัฉริยะ (Home Automation) 

บ้านอัจฉริยะ หรือ Home Automation (บางคร้ังอาจเรียก Smart Home) 

เป็นระบบท่ีสร้างข้ึนมาเพ่ือความสะดวกสบายในการควบคุมระบบไฟฟ้า

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบความปลอดภัยภายในท่ีพกัอาศัย   
โดยผูอ้ยู่อาศยัสามารถควบคุมทั้งระบบผ่านเครือข่ายไร้สายได้ ดังนั้ น 

จึงสามารถควบคุมระบบได้ไม่ว่าตวัของผูอ้ยู่อาศยันั้นจะอยู่ท่ีใดก็ตาม 

เพียงแค่บริเวณนั้นสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ซ่ึงในบทความวิจยัน้ี 

จะน าความสามารถของ Raspberry Pi Model B มาใช้เป็นอุปกรณ์ส าหรับ
ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน โดยจะควบคุมผ่าน Web Application  

ท่ีพฒันาด้วยภาษา PHP พร้อมกับการท าฐานข้อมูลเอาไว้อ้างอิงค  าสั่ง

ส าหรับควบคุมระบบไฟฟ้า  ข้อดีของอุปกรณ์น้ีคือการติดตั้ ง ท่ี ง่าย 

และสะดวก เน่ืองจากไม่ตอ้งร้ือวงจรไฟฟ้าทั้งหมดออก 

2.1 Raspberry Pi 

บอร์ดไมโครคอมพิวเตอร์ท่ีรองรับระบบปฏิบติัการ Linux ซ่ึงบรรจุไว ้

ใน SD Card ส าหรับพฒันาไปเป็นบอร์ด Embedded Linux พร้อมด้วย 

จุดเช่ือมต่ออุปกรณ์อินพุต-เอาท์พุต ได้แก่ พอร์ต USB, LAN, HDMI, 

ช่องสัญญาณภาพ และ GPIO ท่ีใช้lส าหรับต่อกับวงจรหรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และด้วยความสามารถเหล่าน้ี จึงได้น า Raspberry Pi  

มาพฒันาเพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์ส าหรับควบคุมระบบไฟฟ้า โดยจะท าการ

สร้างฐานข้อมูลไวบ้น Server แล้วเช่ือมต่อ Raspberry Pi เข้ากับ Access 

Point เ พ่ือ รับค าสั่ งควบคุมจาก  Web Application เ ม่ือ รับค าสั่ งแล้ว 
Raspberry Pi จะดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลแล้วส่งออกไปยงั GPIO ท่ีต่ออยู่

กบัวงจรไฟฟ้าเพ่ือควบคุมระบบไฟฟ้าต่อไป นอกจากน้ีก็ไดมี้การน ากลอ้ง

เวบ็แคมมาใชเ้ป็นระบบรักษาความปลอดภยัดว้ย 
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รูปที่ 1. ผงัโครงสร้างของอุปกรณ์ 

2.2 Web Application 

Web Application เป็นการสร้างโปรแกรมข้ึนไวบ้นเว็บไซต์ โดยไม่ตอ้ง

ติดตั้งโปรแกรมใดๆ ไวใ้นเคร่ืองผูใ้ช้งาน การใช้งาน Web Application 

สามารถใช้งานได้แบบ Real-Time เ พียงแค่ผู ้ใช้งานสามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตได้ ในบทความน้ีจะกล่าวถึงการน า Web Application มาใช้

ส าหรับการควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน โดยจะท าการสร้าง Web 

Application ด้วยภาษา PHP หน้าท่ีของ Web Application ตัว น้ีคือการ

ควบคุมการเปิด-ปิดระบบไฟฟ้า, การตรวจสอบสถานะการท างานของ

ระบบไฟฟ้า รวมถึงตรวจสอบภาพผ่านกลอ้งเวบ็แคม นอกจากน้ียงัมีการ
ท า Web Application ส าหรับใช้งานบนสมาร์ทโฟนด้วย jQuery Mobile 

เพ่ือให้ผูใ้ช้ท่ีมีสมาร์ทโฟนสามารถควบคุมระบบไฟฟ้าในบา้นได้ทุกท่ี 

ทุกเวลา ท่ีมีการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต 

2.3 สวติช์ 2 ทาง (2-Way Switch) 

หลกัการท างานของสวิตช์ 2 ทางคือ สวิตช์จะมีหนา้สมัผสั 2 ดา้น ซ่ึงท าให้

สามารถเปิด-ปิดวงจรไฟฟ้าจากด้านใดของสวิตช์ก็ได ้จากหลกัการน้ี จึง

ไดมี้การน ารีเลยช์นิด BusIO-Relay มาประยกุตใ์ช้เป็นสวิตช์สองทาง โดย

จะให้รีเลยน้ี์ท  าหน้าท่ีเป็นสวิตช์สองทางตวัหน่ึง ต่อเขา้กบัสวิตช์สองทาง
ปกติ จุดประสงค์ของการน ารีเลยม์าใช้คือ เพ่ือให้ผูใ้ช้สามารถควบคุม

ระบบไฟฟ้าไดท้ั้งการเปิด-ปิดสวิตช์ปกติ และควบคุมทางไกลผ่าน Web 

Applicationได ้

รูปที่ 2. วงจรของสวิตช์สองทาง[4] 

 

2.4 การออกแบบส่วนประสานงานกบัผู้ใช้ (UI Design) 

ส่วนประสานงานกบัผูใ้ช้มีไวส้ าหรับควบคุมระบบ ซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 4 

ส่วน  คือ  ส่วนลง ช่ือ เข้า ใช้ (Log in) ส่วนเ ลื อกโหมดการท า งาน                   

ส่วนควบคุมระบบไฟฟ้า และส่วนของระบบรักษาความปลอดภยั การลง

ช่ือเข้าใช้ระบบจะมีการตรวจสอบว่าช่ือผู ้ใช้(Username) กับรหัสผ่าน
(Password) ท่ีกรอกเขา้มานั้นตรงกบัขอ้มูลท่ีมีในฐานขอ้มูลหรือไม่ ถา้ไม่

ตรงจะไม่สามารถใช้งานได้ เม่ือลงช่ือเขา้ใช้มาแล้วจะเป็นหน้าให้เลือก

ระหว่างการควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบา้นหรือระบบความปลอดภยั คือ  

ดูภาพจากกล้องเว็บแคม  โดยภายในหน้าควบคุมระบบไฟฟ้านั้ น                 
จะมีหมายเลข ต าแหน่งของสวิตซ์ไฟ และสถานะเปิด-ปิด ซ่ึงจะสามารถ

ควบคุมการเปิด-ปิดโดยการคล๊ิกท่ีรูปสัญลกัษณ์ ซ่ึงหลงัจากมีการคล๊ิกเพ่ือ

เปิด -ปิดระบบแล้วนั้ น  ระบบจะมีการส่งข้อมูลจากหน้า เว็บไซต์                  

ไปยงัฐานขอ้มูลเพ่ืออพัเดทค่าท่ีเปล่ียนแปลง แลว้ค่าภายในฐานขอ้มูลจะ

ถูกดึงไปใช้โดย Raspberry Pi ซ่ึงค่าท่ี Raspberry Pi ดึงมานั้ นเป็นเป็น 
Output ท่ีใช้ส าหรับควบคุมรีเลยท่ี์ใช้ในการสั่งการเปิด-ปิดของระบบ

ไฟฟ้า ซ่ึงระหว่างรีเลย์กับระบบไฟฟ้านั้ นจะมีสวิตช์สองทาง(2-way 

switch) และเซนเซอร์(Sensor) เช็คกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่นวงงจร การท่ีท า

แบบ น้ีก็ เ พ่ื อ ท่ี จะท า ให้ส ามารถควบคุมหลอดไฟแบบปกติได้                      
และเซนเซอร์นั้นจะท าการตรวจสอบกระแสท่ีไหลผ่าน แล้วท าการส่ง

สถานะไปท่ีฐานขอ้มูลเพ่ืออพัเดทค่าสถานะการใชไ้ฟฟ้าให้กบัผูใ้ช ้

 

รูปที่ 3. UI ส่วนการลงช่ือเขา้ใช ้

 

รูปที่ 4. UI ส่วนการเลือกโหมดการท างาน 
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รูปที่ 5. UI ส่วนควบคุมระบบไฟฟ้า 

 

รูปที่ 6. UI ส่วนระบบรักษาความปลอดภยั 

2.5 งบประมาณส าหรับการผลติ 

 

 

 

  

ในบทความวิจยัน้ี จะเน้นในดา้นของการผลิตช้ินงานท่ีมีตน้ทุนต ่าและใช้

งานได้สะดวก ซ่ึงตารางด้านบนจะเป็นงบประมาณส าหรับการติดตั้ ง

อุปกรณ์ท่ีสามารถควบคุมระบบไฟฟ้าไดถึ้งแปดต าแหน่ง งบประมาณโดย
สรุปของการผลิตนั้น ถือวา่ มีราคาท่ีไม่สูงมาก เหมาะสมกบับุคคลทัว่ไป 

 

3. วธีิการด าเนินงานวจิยั 

อนัดบัแรกจะท าการออกแบบระบบโดยรวม ไดแ้ก่ การท างานของระบบ 

อุปกรณ์ท่ีจะน ามาสร้าง รวมถึงทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างระบบ

น้ีข้ึน เม่ือทราบถึงภาพรวมต่างๆ ของระบบแลว้ ก็จะเร่ิมท าการออกแบบ

โครงสร้างของระบบข้ึน(รูปท่ี 1) จากนั้นท าการสร้างฐานขอ้มูลข้ึนเพ่ือใช้
เป็นแหล่งอา้งอิงส าหรับการควบคุมระบบผ่าน Web Application เม่ือได้

ฐานขอ้มูลแลว้ ล าดบัต่อไปจะเป็นการสร้าง Web Application ท่ีใชส้ าหรับ

ควบคุมระบบซ่ึงได้แก่ การออกแบบ UI และการส่ือสารระหว่าง Web 

Application กบัฐานขอ้มูล เม่ือไดฐ้านขอ้มูลและ Web application แล้ว ก็

จะเป็นส่วนของการต่อวงจรตามโครงสร้างของระบบท่ีไดท้  าการออกแบบ

ไวก่้อนหนา้น้ี เม่ือต่อวงจรตามท่ีไดอ้อกแบบแลว้ ส่วนสุดทา้ยก็จะเป็นการ

ทดสอบการท างานของระบบ 

 

รูปที่ 7. ภาพตวัอยา่งการควบคุมระบบไฟฟ้าตามจุดต่างๆ ภายในบา้น 

3.1 การทดสอบระบบ 

ท าการทดสอบระบบดว้ยการสั่งการไปยงัรีเลยแ์ละสวิตช์ ในการควบคุม
ระบบไฟฟ้านั้นสามารถควบคุมไดจ้ากทั้งสวิตช์และจากเวบ็แอพลิเคชนั 

ล าดบัแรก ในกรณีท่ีไม่มีการใชง้านระบบไฟฟ้าใดๆ จะท าการสบัสวิตช์

เพ่ือเปิดการใชง้านระบบไฟฟ้าและสบัสวิตช์อีกคร้ังเพ่ือปิดการใชง้าน 

ล าดบัต่อไปเม่ือเปิดสวิตช์ระบบไฟฟ้าท่ีต  าแหน่งนั้นๆ จะท างาน สถานะ 
การท างานจะแสดงบนเวบ็แอพลิเคชนั จากนั้นท าการสั่งการจากเวบ็ 

แอพลิเคชนัเพ่ือควบคุมรีเลยไ์ปควบคุมให้ระบบไฟฟ้าต าแหน่งนั้นดบั 

จากนั้นสัง่การจากเวบ็แอพลิเคชนัเพ่ือควบคุมรีเลยใ์ห้เปิดใชง้านระบบ

ไฟฟ้า แลว้ท าการปิดระบบไฟฟ้าดว้ยสวิตช์ นอกจากน้ียงัไดท้  าการสั่งการ
เปิดปิดของระบบไฟฟ้าจากเวบ็แอพลิเคชนัดว้ยการควมคุมการท างานของ

รีเลย ์ 

4. บทสรุป 

ในการออกแบบการออกแบบและพฒันาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ

ควบคุมระบบไฟฟ้าและความปลอดภยัอตัโนมติั ซ่ึงได้น า Raspberry Pi 
มาประยกุตใ์ช ้หลงัจากท่ีไดท้  าการทดสอบแลว้ สรุปไดว้า่สามารถควบคุม

ระบบไฟฟ้าภายในบา้นไดท้ั้งจากการเปิด-ปิดสวิตช์ปกติ และควบคุมทาง

อุปกรณ์ ราคา(บาท) 
บอร์ด Raspberry Pi 2,000 
BusIO-Relay 550 
สายไฟ 500 
อ่ืนๆ 500 
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ทางไกลผ่าน Web Application และย ังสามารถใช้ระบบรักษาความ

ปลอดภยัจากกลอ้งเวบ็แคมได ้นอกจากน้ีแลว้ในส่วนของค่าใช้จ่าย ยงัถือ

ว่าอยู่ในระดบัท่ีไม่สูงมาก และในส่วนของการติดตั้งก็สามารถติดตั้งได้
ง่าย เน่ืองจากไม่ตอ้งร้ือวงจรไฟฟ้าทั้งหมดออก เพียงแค่เปล่ียนจากการใช้

สวิตช์ปกติมาเป็นอุปกรณ์ชุดน้ีแทน 

5. กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์สุรางค์รัตน์ เชาว์โคกสูงท่ีเป็นผู ้ให้ค  าปรึกษา 

แนวคิด ขอ้เสนอแนะ ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขข้อ้ผิดพลาด
ต่างๆ จนท าให้โครงงานน้ีส าเร็จลุล่วง 
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บทคดัย่อ 

บทความนีไ้ด้นาํเสนอ เคร่ืองตรวจจับแรงดันฟ้า กระแสไฟฟ้า และ
ความสว่างของหลอดไฟฟ้า ซ่ึงกระแสไฟฟ้าตรวจจับโดยใช้การเหน่ียวนาํ
ของสนามไฟฟ้าผ่านขดลวด (Current Transformers ) SCT-013-030 ทาํ
การเปรียบเทียบค่าเป็นแรงดันต่อกระแสท่ีไหลผ่าน ส่วนการวัดค่าความ
เข้มของแสงใช้ LDR NORPS12 ซ่ึงจะค่าเอาต์พุตเป็นค่าอัตราส่วนของ
ความต้านทานต่อค่าความเข้มของแสง โดยทาํการประมวลผลการวัดด้วย
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR – ATMEGA 32 รับค่าสัญญาณอนาลอ็ก
มาแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลซ่ึงมีอยู่ภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์และ
ทาํการแสดงผลโดยใช้จอแสดงผลแบบผลึกเหลว (LCD) ขนาดตัวอักษร 4 
บรรทัด 16 หลกั ซ่ึงมีการแสดงผลการวัดท้ังหมด  2 ค่า คือ ค่าโวลต์แอมป์ 
หน่วยเป็น VA จาํนวน 2 แถว และค่าความเข้มของแสง หน่วยเป็น LUX 
จาํนวน 2 แถว และส่งต่อข้อมูลท่ีวัดได้ผ่านพอร์ตอนุกรม RS232 เช่ือมต่อ
กับคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม LabVIEW ในการแสดงผลการวดั  
 

ABSTRACT 
This paper presents Monitoring Volt Amp and Lux of Lamp Using 

LabVIEW. The current detector using the current transformers (CT) 
SCT-013-030 compare the current flowing through the voltage. Section 
measure the intensity of light using LDR NORPS12. Which the output is 
the ratio of the resistance to the intensity of light. By processing the 
measurement with microcontroller AVR - ATMEGA 32 for the analog 
signals are converted to digital signals by ADC Converter function 
which is inside the microcontroller and displays using the Liquid Crystal 
Display (LCD) Size 4 row 16 digits. This has a display of measuring 2 
value is measured in volts, amps, VA 2 rows and intensity values of light 
measured in LUX 2 rows. and forwards the measured data via RS232 
serial port to connect to a computer using a LabVIEW program to 
display measurable results. 

 
 
 

1. การออกแบบระบบ 
โครงสร้างของระบบเคร่ืองตรวจจบัแรงดนั กระแส และความสวาง่

ของหลอดไฟฟ้าท่ีนาํเสนอ สามารถแบงออกเป็น ่ 3 สวน ่ คือ ชุดอุปกรณ์
เซ็นเซอร์ประกอบดว้ย ชุดตรวจจบักระแสไฟฟ้า SCT-013-030 [1] ชุด
ตรวจวดัแรงดนัไฟฟ้า และชุดตรวจจบัความสวาง่  LDR NORPS12 [2]-[3] 
สวนท่ี่ สองคือ ชุดประมวลผลโดยแสดงผลการวดัคาผานจอ่ ่  LCD และ
สวนท่ีสามคือ ชุด่ สงตอขอ้มูลผาน่ ่ ่ พอร์ตอนุกรมไปยงัคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรม LabVIEW ในการประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้ทาํ
การจดัเกบ็สวนกลาง่  ดงัแสดงโครงสร้างของระบบในรูปท่ี 1 

 

 
รปที ู่ 1 โครงสร้างของระบบ 

 

โดยจะทาํการตรวจวดัแรงดนัไฟฟ้า (Voltmeter) ในการวดัคาโดยใช้่
หมอ้แปลงไฟฟ้าขนาด 6 VAC มาทาํการแบงแรงดนั ่ (Voltage Divider) ผาน่
ตวัตา้นทานแบบปรับคา่ ขนาด 20 kΩ เพื่อให้คาแรงดนัท่ีไดอ้ยใูนชวงไม่ ่ ่ ่
เกน ิ 2.5VDC โดยท่ีแรงดนัไฟฟ้าสลบัจะปนไปกบแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงั  

ในสวน่ ของการวดักระแสท่ีหลอดไฟฟ้าใชง้าน ทาํการตรวจจบัโดย 
SCT-013-030 ใช้หลักการเหน่ียวนําของสนามไฟฟ้าผานขดลวดขนาด ่
1800:1 และทาํการเปรียบเทียบคาเป็นแรงดนั่ ไฟฟ้าตอกระแส่ ไฟฟ้าท่ีไหล
ผาน่  ซ่ึงนําคาท่ีมาคํานวณจาก ่ Datasheet ของอุปกรณ์ เพื่อนํามาเป็น
อตัราสวนแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีวดัไดต้อกระแสท่ีไหลผานโหลด่ ่ ่  
(Load) ชนิดตางๆ่  ท่ีนาํมาทดสอบ 
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2

ตารางที ่1 การวดัคากระแสท่ีไหลผาน่ ่ เทียบกบแอมป์มิเตอร์มาตรฐานั  การวดัคา่ พลงังานสองสวางท่ีหลอด่ ่ ไฟฟ้า โดยใช้ตวัตรวจจบัแสง 
(Light Sensor) เบอร์ LDR NORPS-12 มาวดัคาความเขม้ของแสง ่ โดยการนาํ
อตัราสวนการแบงแรงดนั ของความตา้นทานคงท่ีกบ ่ ่ ั LDR มาคาํนวณคา่
ความเขม้ของแสง (Luminance) โดยเทียบกบคาในตารางคา ั ่ ่ Log Scale และ
ทาํการคาํนวณเปรียบเทียบให้อยูในหนวยของความ่ ่ สองสวาง่ ่ ของแสง 

(Lux) แลว้ปรับคาเทียบแลว้นาํคาท่ีไดม้ากาหนดยานความเขม้ของแสงใน่ ่ ํ ่
แตละชวง่ ่  ซ่ึงสมการหาคาความสองสวา่ ่ ่ งไดจ้ากสมการ 

 
2/ /Lux Lumem m lm m    (1) 

 

จากนันนําคาท่ีได้จาก้ ่ ตวัตรวจวดัทงัสาม้ คา่  เข้าสูวงจรปรับขนาด่
สัญญาณ (Signal Conditioning) แลว้นาํคาท่ีไดม้าปร่ ะมวลผลผานตวั่
ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR – ATMEGA 32 แลว้แสดงคาของกระแสท่ี่
ใชง้าน และความสวางของแสง ผานทางหนา้ จอแสดงผลแบบผลึกเหลว ่ ่
(Liquid Crystal Display: LCD) ขนาดตวัอกัษร 4 แถว 16 หลกั โดยมีการ
แสดงผลการวดัทงัหมด ้ 2 คา่  คือ คาโวลตแ์อมป์ หนวยเป็น ่ ่ VA จาํนวน 2 
แถว และคาความเขม้ของแสง หนวยเป็น ่ ่ LUX จาํนวน 2 แถว ดงัแสดงผล
การวดัแสดงในรูปท่ี 2  

 

 
รปที ู่ 2 ผลการวดัแรงดนั กระแส และความสวางของหลอดไฟฟ้า่  

 

3. การทดลองและผลการทดลอง 
เพื่อทดสอบการสมรรถนะการทาํงานของเคร่ืองท่ีนาํเสนอ จึงมีการ

ทดสอบการทาํงานของเคร่ืองตรวจจบัแรงดนั กระแส และความสวางของ่
หลอดไฟฟ้าท่ีสร้าง แบงออกเป็น ่ 3 ขนัตอน้  คือ ทาํการทดสอบวดั
คากระแสท่ีไหลผานโหลด่ ่ เ ทียบกบั แอมป์มิ เตอร์มาตรฐาน  ยี่ห้อ 
KEWTECH รุน ่ KT200 ดงัแสดงในรูปท่ี 3 การวดัเทียบคาของ่  Volt Meter 
และ Amp Meter ผลการทดสอบแสดงในตารางท่ี 1 ขนัตอนท่ีสอง้ ทาํการ
วดัคาแรงดันท่ีจายให้แกโหลดเทียบ่ ่ ่ กบั โวลต์มิเตอร์มาตรฐาน ยี่ห้อ 
KEWTECH รุน ่ KT200 ท่ีแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 220V 50 Hz  และ
ขนัตอนท่ีสาม้ ทาํการวดัคาคว่ ามสองสวางของหลอดไฟฟ้าเทียบกบ่ ่ ั มิเตอร์
มาตรฐาน ยี่ห้อ DIGICON รุน ่ LX-73 ดงัแสดงในรูปท่ี 4 ผลการทดสอบ
พบวา่ มีคาความคลาดเคล่ือน่ ไมเกน่ ิ  ±10% และสงตอขอ้มูลผานพอร์ต่ ่ ่
อนุกรม (RS232) เพื่อสงขอ้มูลการวดัไปยงั่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แลว้จดัเกบ็
ขอ้มูลโดยโปรแกรม LabVIEW [4] ดงัแสดงในรูปท่ี 5  
 

 
รปที ู่ 3 การวดัเทียบคาของ่  Volt Meter และ Amp Meter 

อปกรณ์ุ  Watt 
แอมปมิเตอร์์  แอมปมิเตอร์์  

(มาตรฐาน) (
Error 
(%) ที่สร้าง) 

พดัลม 50 0.17 0.17 0.00 
กาตม้นาํ้  600 2.70 2.60 -3.85 
เตาอบ 600 2.74 2.71 -1.11 
เคร่ืองปิงขนมปัง้  700 3.08 3.05 -0.98 
เตารีด 1000 4.67 4.62 -1.08 
เตาอบ+กาตม้นาํ้  1200 5.50 5.30 -3.77 

 

 
รปที ู่ 4 การวดัเทียบคาของ่  LUX Meter 

 

 
รปที ู่ 5 การรับคาจากพอร์ตอนุกรม่  RS232 โดยโปรแกรม LabVIEW 

 

4. สรปุ  
จากผลการทดลองเคร่ืองตรวจจบักระแสไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้า และ

ความสวางของหลอดไฟฟ้า่ ท่ีนําเสนอ สามารถใช้งานท่ีแรงดันไฟฟ้า
กระแสสลบั 220V 50Hz ซ่ึงกระแสไฟฟ้าของโหลดไมเกน ่ ิ 10 A มีคาความ่
คลาดเคล่ือนไมเกน่ ิ  ±5% และจากผลการทดลองวดัคาความสองสวางของ่ ่ ่
หลอดไฟฟ้า อยใูน่ ชวง ่ 10 - 1,000 LUX มีคาความคลาดเคล่ือน่  ±10% และ
สามารถสงขอ้มูลผาน่ ่ พอร์ตอนุกรม RS 232 ไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดย
ใชโ้ปรแกรม LabVIEW ในการแสดงผลขอ้มูลตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้
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บทคดัย่อ 
งานวิจัยชิ้นนี้สร้างขึน้มาเพ่ือแก้ปัญหาการใช้งานป้ายโฆษณาอักษร

ไฟว่ิงท่ีมีน า้หนักมาก และเม่ือท าการติดตั้งไปแล้วจะท าการเคล่ือนย้าย
ล  าบาก ซ่ึงงานวิจัยชิ้นนี้ได้พัฒนาป้ายโฆษณาอักษรไฟว่ิงโดยใช้ชุด
แอลอีดีแบบเส้นท่ีมีน า้หนักเบา ง่ายต่อการตัดและจัดเรียง และยังสามารถ
เคล่ือนย้ายได้ง่าย ซ่ึงแอลอีดีแบบเส้นท่ีน ามาใช้งานน้ันจะมีไอซี LPD 
8806 ในการควบคุมหลอดแอลอีดี โดยในแต่ละชุดจะประกอบด้วยไอซี 
LPD 8806 หน่ึงตัวต่อแอลอีดีสองดวง  ในการเขียนโปรแกรมควบคุมการ
ติดชุดแอลอีดีโดยใช้ชุดคอลโทรเลอร์ Arduino เพ่ือการติดต่อแสดงผล
ข้อความตามท่ีก าหนดรูปแบบออกไปยังป้ายโฆษณาอักษรไฟว่ิงท่ีใช้ชุด
แอลอีดีแบบเส้น  

 

Abstract 
This project was created to solve the problem of LEDs advertising 

board. It was aimed at weight reduction and facilitating mobility of the 
board for installation. This project developed a LEDs advertising board 
that can display moving texts. It used LED strips which are lightweight, 
easy to be cut and bended. These properties made it suite for the board 
to be transported. An IC LPD 8806 was used for controlling LED strips. 
Two LEDs were controlled by one IC LPD 8806. An Arduino 
microcontroller board was used for conducting the operation of the 
LEDs advertising board.  

 

1. บทน า 
1.1. หลกัการและเหตุผล 

เน่ืองในช่วงน้ีเทคโนโลยีเรซ่ินก าลังได้รับความนิยมในส่วนป้าย
โฆษณาอกัษรไฟว่ิง LEDs ก็ไดรั้บความนิยมเช่นกนั ป้ายโฆษณาอกัษรไฟ
ว่ิง LEDs โดยทัว่ไปมีแผงวงจรควบคุมท่ีมีขนาดใหญ่ หรือ ตอ้งน า LED 
มาต่อกันเป็นจ านวนมากและต้องใช้เวลานาน รวมทั้งมีความสว่างของ
หลอด LED แต่ละหลอดไม่เท่ากนั มีตน้ทุนสูง และมีน ้าหนกัมากอีกดว้ย 

จากปัญหาดังกล่าวผูจ้ ัดท าจึงได้ศึกษาและ พบแนวทางการแก้ไข
ปัญหา โดยอาศยัความรู้เก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมภาษา C แบบสมองกล
ฝังตวั (Embedded System) มาควบคุม LED แบบเส้น (LED Strips) ท่ี
ประมวลผลดว้ย Arduino 

ดว้ยเหตุน้ีทางคณะผูจ้ดัท  าจึงมีแนวคิดและน ากระบวนการดงักล่าวไป
ประยกุตใ์ช้และพฒันาให้เหมาะสมเพ่ือแกไ้ขปัญหาจึงจดัท า ป้ายโฆษณา
อกัษรไฟว่ิง LEDs ใช้ LEDs แบบเส้นส าเร็จ ท่ีมีน ้ าหนกัเบา ราคาถูก ใช้
เวลาสร้างน้อย ความสว่างและระยะห่างของแต่ละหลอด มีความเท่ากนั 
ต่อกนัแบบอนุกรม แสดงผลโดยหลกัการ Shift Register และ LEDs Dot 
Matrix ประมวลผลดว้ย Arduino 

 

2. ทฤษฎแีละหลกัการ 
2.1. LED Strip LED8806 

LED Strip [1] ในระยะ 1 เมตร มี LED อยู ่32 ตวั แบ่งออกเป็นช่วงๆ 
แต่ละช่วงมีความยาว 6.35 เซนติเมตร ในหน่ึงช่วงประกอบดว้ย ไอซีเล่ือน
ขอ้มูล(IC Shift-Register) ท่ีควบคุม LED 1 ตวั ตวัเก็บประจุส าหรับไอซี 
และมีตวัตา้นส าหรับ LED รายละเอียดของ LED ประกอบดว้ย ขา 6 ขา มี
สีหลกัอยู ่3 สี คือ สีแดง สีเขียว สีน ้ าเงิน (RGB) ในทุกช่วงจะเช่ือมต่อกนั
ตลอดความยาวของเส้นโดยทัว่ไปความยาวจะอยูท่ี่เส้นละ 5เมตรสามารถ
เลือกตดัได้ทุกช่วง เป็น LED เทคโนโลยีใหม่ท่ีให้ความสว่างมากกว่า
หลอด LED 2ขา หรือ LED 4ขา เป็นหลอดท่ีมีอตัราส่วนการประหยดัไฟท่ี
มากข้ึนและความาสว่างมากข้ึน และมีขนาดเล็กและบางจึงเหมาะในพ้ืน
แคบ พ้ืนท่ีจ ากดั การเขียนโปรแกรมควบคุม LEDs Strip RGB จะเร่ิมตน้
ดว้ยการ Start การท างานของ LEDs Strip ก่อน 32 บิต โดยจะส่งขอ้มูลไป
เป็น “0” ทั้ง 32 บิต เพ่ือจะให้ LED Strip รับรู้ว่าผูใ้ช้จะเร่ิมท าการส่งค่าสี 
RGB [2] ให้แก่ LEDs Strip โดยจะส่งขอ้มูลเป็นชุด 16 บิตพร้อม Clock 
signal [3] เร่ิม Start โดยแต่ละชุดจะใช้หลกัการผสมสีความเขม้ขน้ของ 
Grayscale Level เม่ือจะส่งขอ้มูลชุดใหม่ก็ตอ้งเร่ิมตน้ท่ี บิต Start ใหม่อีก
คร้ัง 

 

3. การออกแบบ 

3.1. ออกแบบการเช่ือมต่อ LEDs Strip 
ต่อ LEDs Strip แบบอนุกรมตามจ านวนท่ีตอ้งการ 
 

 
รูปท่ี 1 แสดงการเช่ือมต่อ LEDs Strip แบบอนุกรม 
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3.2. ออกแบบวธีิการส่งข้อมูล 

 
รูปท่ี 2 แสดงการส่งขอ้มูล 

 

3.3. การออกแบบตวัอกัษร 
การออกแบบตัวอักษรทางจัดได้ออกแบบตามขอบเขต เ ป็น

ภาษาองักฤษและตวัเลข โดยไดอ้อกแบบไวส้องขนาด คือขนาด 7*5 pixel 
ดงัรูปท่ี 3 และรูปท่ี 4 

 
รูปท่ี 3 แสดงการออกแบบตวัอกัษรพิมพ์ิใหญ่ 

 
รูปท่ี 4 แสดงการออกแบบตวัอกัษรพิมพ์ิเล็ก 

 

3.4. การออกแบบส่วนต่อประสานกบัผู้ใช้ 

 
รูปท่ี 5 แสดงหนา้ต่างประสานกบัผูใ้ช ้

 
4. ผลการทดลอง 

ผูท้  าการทดลองได ้ท าการทดลองใชง้าน โปรแกรมรับขอ้ความจาก
ผูใ้ช ้ผา่นส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชด้งัรูปท่ี 6 และ ส่งขอ้มูลไปยงั Arduino 
แสดงผลบน แผงจอ LEDs Strip ดงัรูปท่ี 7 

 

 
รูปท่ี 6  แสดงการส่ง “ABC” ให้แผงแอลอีดีแสดงผล 

 

 
รูปท่ี 7  “ABC” แสดงผลบนแผงแอลอีดี 

 
 

5. สรุป 
การท างานวิจยัในเร่ืองป้ายโฆษณาตวัอกัษรไฟว่ิงโดย ใช้ชุดแอลอีดี

แบบเส้น (Advertising Board by LED Strips) ซ่ึง LED Strip [1] ในระยะ 
1 เมตร มี LED อยู ่32 ตวั แบ่งออกเป็นช่วงๆ แต่ละช่วงมีความยาว 6.35 
เซนติเมตร ในหน่ึงช่วงประกอบดว้ย ไอซีเล่ือนขอ้มูล(IC Shift-Register) 
ท่ีควบคุม LED 2 ตวั ตวัเก็บประจุส าหรับไอซี และมีตวัตา้นส าหรับ LED 
รายละเอียดของ LED ประกอบดว้ย ขา 6 ขา มีสีหลกัอยู ่3 สี คือ สีแดง สี
เขียว สีน ้ าเงิน (RGB) ในทุกช่วงจะเช่ือมต่อกนัตลอดความยาวของเส้น 
และเม่ือเราน ามาต่อกนัในแบบอนุกรมท าให้สามารถแสดงผลขอ้ความท่ี
ป้อนผา่นโปรแกรมท่ีออกแบบได ้ซ่ึงปัญหาท่ีพบในการท างานนั้นเกิดจาก
การหาอุปกรณ์ LED Strip LPD 8806  ท่ีหาซ้ือในประเทศไดย้าก และมี
ราคาท่ีสูง ดงันั้นเราจึงจ าเป็นตอ้งลดจ านวนแถวของ LEDs Strip ลงอยู่ท่ี 
10 แถว จึงท าให้ขนาดของตวัอกัษรท่ีแสดงผลจะมีลกัษณะใหญ่ข้ึนถึงแม้
จะออกแบบขนาดตวัอกัษรท่ีขนาด 7*5 pixel เม่ือเปรียบเทียบกบัป้าย
โฆษณาตวัอกัษรไฟว่ิงทัว่ไปท่ีมีขายอยูด่งัรูปท่ี 8 

 
รูปท่ี 8 ป้ายโฆษณาตวัอกัษรไฟว่ิงทัว่ไป 

 

 
รูปท่ี 9 ป้ายโฆษณาตวัอกัษรไฟว่ิงโดย ใชชุ้ดแอลอีดีแบบเส้น 
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บทคดัย่อ 
โครงการนี้จะน าเสนอส่ิงประดิษฐ์สายอากาศแถวล าดับร่วมแนว

อัตราขยายสูงในย่านความถ่ี 2.4 GHz โดยจะน ามาใช้กับอุปกรณ์ส่ง
สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi)เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของอุปกรณ์ส่ง
สัญญาณ สายอากาศดังกล่าวใช้หลักการต่อเป็นแนวแถวล าดับของขดลวด
และลวดตัวน าความยาว3λ/4สายอากาศท่ีสร้างขึ้นมีอัตราขยายมากกว่า
สายอากาศอ้างอิง(5 dBi)ท่ีใช้เปรียบเทียบเท่ากับ10 dB ดังน้ันสายอากาศท่ี
สร้างจึงมีอัตราขยายเท่ากับ 15 dBiส่งผลให้ระยะทางการส่งสัญญาณ
อินเตอร์เนต็ไร้สายเพ่ิมขึน้โดยมีรูปแบบการแพร่กระจายคล่ืนรอบทิศทาง 

Abstract 
 This project will presents the design and build of an high gain 
collinear antenna use in the frequency range of 2.4GHz. This antenna  
will be use with the wifi transmitter. The antenna is an collinear by have 
distance between each coll equal 3λ/4. This antenna have gain more 
than reference antenna (5 dBi) compare with 10 dB so this antenna have 
a gain for 15 dBi it will add more radiation distance for wifi transmitter 
and have the omni-directional radiation pattern. 

1. บทน า 
ในปัจจุบนัมีความตอ้งการในการใช้งานอินเตอร์เน็ตไร้สายเพ่ิมมาก

ยิ่งข้ึนโดยเฉพาะบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ซ่ึงองค์กรหรือ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ล้วนแล้วแต่มีการติดตั้ งระบบ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ภายในองค์กรของตนเองเพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกสบายในการใช้งานอินเตอร์เน็ต และการติดต่อส่ือสาร การ
ประสานงานต่างๆ แต่ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายส่วนใหญ่ยงัคงมีขอ้จ ากดั
ดา้นระยะทางในการส่งสญัญาณส่งผลให้อินเตอร์เน็ตไร้สายไม่สามารถใช้
งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเม่ือระยะทางไกลข้ึน การแกไ้ขปัญหาโดยการ
ติดตั้ งอุปกรณ์ส่งสัญญาณเพ่ิมข้ึนตามจุดต่างๆ ซ่ึงท าให้ ส้ินเปลือง
ทรัพยากร ผูจ้ดัท  าจึงศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของสายอากาศท่ีส่งสญัญาณให้มีอตัราขยายสูงข้ึนส่งผลให้มีระยะทางการ
ส่งสญัญาณท่ีไกลข้ึน และมีรูปแบบการแพร่กระจายรอบทิศทาง  

2. โครงสร้างสายอากาศ 
2.1 หลกัการและการออกแบบสายอากาศคอลลเินียร์ 

 สายอากาศคอลลิเนียร์จะมีโครงสร้างหลกัอยูท่ี่เส้นลวดทองแดงน ามา
พนัเป็นขดตามระยะต่างๆโดยมีความสมัพนัธ์กบัความยาวคล่ืนตามความถ่ี
ท่ีออกแบบ การสร้างจะเช่ือมต่อเส้นลวดทองแดงออกมาจากแกนกลาง

ของขั้วต่อชนิด N-Type ซ่ึงเป็นส่วนอินเนอร์ท่ีต่อออกมาจากสายน า
สัญญาณ ส่วนประกอบดงักล่าวมีหน้าท่ีเปล่ียนแรงดนัและกระแสไฟฟ้า
ออกไปในรูปแบบของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าแพร่กระจายออกไปรอบทิศทาง 
อย่างเหมาะสมกบัการน ามาใช้กบัอุปกรณ์ปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้
สาย ท่ีตอ้งการแพร่กระจายคล่ืนออกไปรอบทิศทางให้กบัผูใ้ช้งานไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึง 
 

 
 

รูปที ่1โครงสร้างของสายอากาศท่ีเราออกแบบไว ้
 โครงสร้างของสายอากาศท่ีออกแบบไวด้งัรูปท่ี 1โครงสร้างหลกัจะ
ใช้ตวัน าเป็นลวดทองแดงขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 2.25 mm 1 เส้นโดยมี
ความยาวรวมทั้งหมด 1.4 เมตร น ามาพนัเป็นขดลวดให้ได้ค่าความ
เหน่ียวน าเท่ากบั0.2514 H และค านวณหาค่าอินดคัตีฟรีแอกแตนซ์ได้
จากสมการท่ี 1 และน าไปต่อแต่ละขดเขา้ดว้ยกนัโดยใช้ลวดตวัน าเส้นตรง
ท่ีมีความยาว 3λ/4   
 2LX fL    (1) 
การหาค่าอตัราขยายเพ่ือแสดงประสิทธิภาพของสายอากาศโดยใช้วิธีการ
เปรียบเทียบกบัสายอากาศอา้งอิงซ่ึงค  านวณอตัราขยายไดจ้ากสมการท่ี 2 

A A-BG =P (dB) 5dBi    (2) 
โดยท่ี  

AG  คืออตัราขยายของสายอากาศท่ีสร้าง 

A-BP คือค่าผลต่างก าลงังานท่ีรับไดร้ะหวา่งสายอากาศอา้งอิงกบั
สายอากาศท่ีสร้างมีหน่วยเป็นดีบี 

3. การสร้างและการทดลองสายอากาศแบบคอลลเินียร์ 

 

 

รูปที่ 2ช้ินงานสายอากาศจริงท่ีสร้างข้ึน 

 ลกัษณะโครงสร้างของสายอากาศตามรูปท่ี 2 โดยระยะห่างจากขั้วต่อ
จะใช้ระยะของความยาวคล่ืนหารสองแล้วพนัขดลวดบนแกนท่ีมีขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง18 mmพนัทั้งหมด 3 รอบ จากนั้นต่อด้วยแท่งตวัน าท่ีมี
ความยาว 3λ/4  แล้วพดัขดลวดอีกคร้ังเหมือนขั้นตอนแรก และท าซ ้ า
ขั้นตอนท่ี 2ไปอีก 3 คร้ัง รวมทั้งหมด5 ชั้น ส่วนปลายสุดจะก าหนดให้มี
ความยาวนอ้ยกวา่ 3λ/4  คือ 83 mmตรงส่วนกลางของสายอากาศน าไมบ้ลั
ซ่าสอดเขา้ไปในแกนกลางของขดลวดและน าไปจบัยึดกบัส่วนขั้วต่อท่ี
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เป็นฐานเพื่อเพ่ิมความแขง็แรงให้กบัสายอากาศโดยไม่ส่งผลต่อกระทบต่อ
การแพร่กระจายคล่ืน  
 การวดัค่าก าลงังานท่ีรับไดจ้ากสายอากาศท่ีสร้างข้ึนแบบเดียวกนั 2 
ตน้โดยท าการส่งคล่ืนความถ่ี 2.437 GHz. จากเคร่ืองก าเนิดสัญญาณ และ
รับดว้ยเคร่ืองวิเคราะห์ความถ่ี(Spectrum Analyzers)จดัระยะห่างระหว่าง
สายอากาศทั้งสองตน้ให้เป็นสนามระยะไกลดงัรูปท่ี 3 

 

 

 

 
 
 
 
 

รูปที่ 3 การวดัค่าก าลงังานเพ่ือหาอตัราขยายของสายอากาศ 
 

 
 

รูปที่ 4ค่าการสูญเสียยอ้นกลบั(S11) ท่ีความถ่ี 2.437 GHz 
 

 การทดสอบประสิทธิภาพของช้ินงานโดยจะการวดัค่าการสูญเสีย
ยอ้นกลบั(S11) ดังรูปท่ี 4 และการวดัอิมพีแดนซ์ด้านเขา้ ดังรูปท่ี 5ด้วย
เคร่ืองวิเคราะห์วงจรข่าย (Network Analyzer) 

 
รูปที่ 5อิมพีแดนซ์ดา้นเขา้ท่ีความถ่ี 2.437 GHz 

 
รูปที่ 6เปรียบเทียบอตัราขยายสายอากาศท่ีสร้างข้ึนกบัสายอากาศอา้งอิงท่ี

มีอตัราขยาย 5 dBi 
จากรูปท่ี 6 สายอากาศท่ีสร้างมีอตัราขยายมากกวา่สายอากาศอา้งอิง 10 
dBiดงันั้นสายอากาศของโครงการน้ีจึงมีอตัราขยาย 15 dBiรอบทิศทาง 

4สรุป 
 จากการทดสอบวดัค่าพารามิเตอร์ของสายอากาศดว้ยเคร่ืองวิเคราะห์
วงจรข่ายเม่ือน าผลท่ีได้มาเปรียบเทียบระหว่างสายอากาศท่ีสร้างข้ึนกบั
สายอากาศอา้งอิงจะไดค้่าดงัตารางท่ี 1  
ตารางที่ 1เปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ของสายอากาศท่ีความถ่ี 2.437 GHz. 

พารามิเตอร์ต่าง ๆ สายอากาศอา้งอิง สายอากาศท่ีสร้าง 
ค่าการสูญเสียยอ้นกลบั -20.12 dB -20.67 dB 
อตัราส่วนคล่ืนน่ิง 1.219 1.15 
อิมพีแดนซ์ดา้นเขา้ 43+j0.3  59.24+j3.85  
อตัราขยาย 5dBi 15dBi 
การแพร่กระจายคล่ืน รอบทิศทาง รอบทิศทาง 
แบนดวิ์ดท ์ 216 MHz 107 MHz 
ดังนั้ นจึงสามารถน าสายอากาศท่ีสร้างข้ึนไปต่อใช้งานกับเคร่ืองส่ง
สัญญาณ WiFi ซ่ึงจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าสายอากาศอ้างอิงท่ีน ามา
เปรียบเทียบ 
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วิเคราะห์วงจรข่าย และสถานท่ีในการจดัท าโครงการ 
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บทคดัย่อ 
โครงการนีน้  าเสนอการออกแบบและสร้างสายอากาศอีกรูปแบบหน่ึง

ซ่ึงเป็นองค์ประกอบส าคัญของระบบส่ือสารไร้สายน่ันคือสายอากาศแบบ
ช่องเรียวป้อนด้วยสายน าสัญญาณระนาบร่วมผนวกเข้ากับแผ่นสะท้อน
เพ่ือบังคับล าคล่ืนหลักให้ไปในทิศทางด้านหน้าส่งผลให้อัตราขยาย
เพ่ิมขึน้และป้อนด้วยสายน าสัญญาณระนาบร่วม ความถ่ีท่ีออกแบบ 2.45 
GHz มีช่วงผ่านแถบความถ่ีครอบคลุมย่าน WiFi โดยการออกแบบใช้
โปรแกรม  IE3D จ าลองการท างานก่อนสร้างชิ้นงานจริง  

Abstract 
 This project presents the design and build antennas another form , 
which are essential components of wireless systems there is a tapered  
antenna feed by CPW with integrated into the reflector to force the main 
beam is in the direction of the front, this medthod making gain of 
antenna increases. Designed with the 2.45 GHz frequency band pass 
within WiFi coverage by design using IE3D simulator before building 
work. 

1. บทน า 
ในชีวิตประจ าวนัการส่ือสารนับว่าเป็นส่ิงส าคัญ  โดยเฉพาะการ

ส่ือสารแบบไร้สาย  ซ่ึงเข้ามามีบทบาทในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง  
เน่ืองจากเป็นการส่ือสารท่ีตอบสนองความตอ้งการใช้ของผูใ้ช้  และยงั
สามารถเช่ือมต่อการส่ือสารไปไดทุ้กท่ี  สายอากาศเป็นอุปกรณ์ท่ีควรให้
ความส าคญัเป็นอยา่งมากท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพให้กบัการส่ือสารแบบไร้
สาย  แต่สายอากาศแบบไมโครสตริปท่ีใช้กนัทัว่ไปมีแบนด์วิดทเ์ฉพาะ
ยา่นความถ่ีท่ีตอ้งการเท่านั้นหรือมีแบนด์วิดทแ์คบ จึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษา
และพฒันาสายอากาศแบบไมโครสตริปให้มีแบนด์วิดทท่ี์กวา้งข้ึนผูจ้ดัท  า
จึงศึกษาเลือกรูปแบบช่องเรียวบนโครงสร้างวงจรระนาบแบบไมโครส
ตริป เพราะมีแนวโนม้ท่ีให้ช่องผา่นแถบความถ่ีท่ีกวา้ง  
2. โครงสร้างสายอากาศ 
     2.1 หลกัการและโครงสร้างของสายอากาศ 

      สายอากาศแบบช่องเรียวมีแผ่นสะทอ้นป้อนด้วยสายน าสัญญาณ
ระนาบร่วมจะประกอบดว้ยส่วนของวสัดุฐานรอง (Substrate) และมีแผ่น
ตวัน าประกบอยู่ท่ีด้านหน่ึง ซ่ึงการออกแบบจะสร้างรูปร่างของส่วนแผ่
พลงังานเพื่อให้ไดคุ้ณลกัษณะของสายอากาศท่ีตอ้งการ ส่วนของการป้อน
ก าลงังานเขา้สู่ตวัสายอากาศจะใช้สายน าสัญญาณระนาบร่วมมีขอ้ดีเช่น
ความสามารถในการลดการผิดเพ้ียนของสัญญาณ(Low Dispersion) และ

ลดการสูญเสีย (Low Insertion Loss) [5] โดยสายน าสัญญาณไมโครสตริป 
(Coplanar Waveguide: CPW) ท่ีใชเ้ป็นแถบโลหะวางคู่อยูบ่นวสัดุฐานรอง
เป็นสารไดอิเล็กตริกท่ีถูกคั่นด้วยช่องเปิดสองช่องเม่ือพิจารณาก็จะมี
คุณลกัษณะทางอิมพีแดนซ์เพ่ือให้เกิดความเขา้คู่กนั (Match) 

 
รูปที ่1 โครงสร้างของสายน าสญัญาณระนาบร่วม 

 ส าหรับการป้อนสญัญาณเพ่ือกระตุน้ตวัสายอากาศนั้นโดยใช ้
สายน าสญัญาณระนาบร่วมต่อเขา้กบัตวัของสตบัซ่ึงท าการ 
แมตซ์อิมพิแดนซ์ท่ี 50 โอห์ม [4] โดยสามารถท่ีจะค านวณหาความ 
ยาวคล่ืนในวสัดุฐานรองจากสมการ 
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3. การออกแบบสายอากาศแบบช่องเรียวมแีผ่นสะท้อน 

 
รูปที่ 2 สายอากาศท่ีออกแบบดว้ยโปรแกรม IE3D 

 ลกัษณะโครงสร้างของสายอากาศเป็นไปตามรูปท่ี 2 ขนาดความกวา้ง
ของช่อง ความยาวของสายป้อนท่ียื่นเข้าไปในช่องมีผลต่อค่าความถ่ีเร
โซแนนซ์และค่าการสูญเสียยอ้นกลบั โครงงานมีการใส่แผ่นสะทอ้นเพ่ิม
เขา้ไปเพ่ือบงัคบัล าคล่ืนหลกัให้ไปทิศทางด้านหน้า ซ่ึงแผ่นสะทอ้นยงัมี
ผลต่อการแมทช่ิงโดยมีการปรับระยะห่างอย่างเหมาะสมจะท าให้ได้ค่า
การสูญเสียยอ้นกลบัต ่ากว่า   -10 dB โดยการออกแบบช้ินงานจะใช้
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แผน่วงจรพิมพช์นิด FR4 มีคุณสมบติัของค่าคงตวัไดอิเล็กตริก ε r = 4.45 
ความหนาของวสัดุฐานรอง h = 1.6 มม. และจ าลองการท างานดว้ย 
โปรแกรม IE3D เม่ือได้ผลตามเป้าหมาย จึงน าไปสร้างเป็นชิน้งานจริง
ตอ่ไปดงัรูปท่ี 3 

 

 
 
 
 

 
รูปที่ 3 สายอากาศท่ีสร้างข้ึน 

4. การทดสอบช้ินงาน 
 การทดสอบช้ินงานโดยจะการวดัค่าการสูญเสียยอ้นกลบัด้วยเคร่ือง
วิเคราะห์วงจรข่าย (Network analyzer) 

 
รูปที่ 4  ค่าการสูญเสียยอ้นกลบัท่ีความถ่ี 2.45 GHz 

 

 
รูปที่ 5 เปรียบเทียบการแพร่กระจายคล่ืนของสายอากาศแบบไม่มีแผน่

สะทอ้นกบัมีแบบมีแผน่สะทอ้น 
 

 จากรูปท่ี 4 เป็นผลการวดัค่าการสูญเสียยอ้นกลบัไดเ้ท่ากบั -21.12 dB 
และรูปท่ี 5 พบว่าสายอากาศแบบช่องเรียวมีแผ่นสะทอ้นป้อนโดยสายน า
สัญญาณระนาบร่วมท่ีสร้างข้ึนมา มีล าคล่ืนหลักเพียงล าคล่ืนเดียว
แพร่กระจายไปทางดา้นหนา้โดยก าหนดให้ท่ีมุมศูนยอ์งศาคือดา้นหนา้ 

4.1  การทดสอบสายอากาศกบัอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
 การทดสอบสายอากาศกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณเป็นเวลา 72 
ชั่วโมงเพ่ือดูผลของสายอากาศท่ีสร้างข้ึนมีความเสถียรภาพการรับส่ง

สัญญาณหรือไม่ พบว่าสัญญาณท่ีรับได้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั -35 dBm ตลอด 
72 ชัว่โมง แสดงว่าสายอากาศท่ีสร้างข้ึนสามารถน าไปใช้เป็นสายอากาศ 
WiFi ได ้

5   สรุป 
 จากการทดสอบวดัค่าพารามิเตอร์ของสายอากาศดว้ยเคร่ืองวิเคราะห์
วงจรข่ายเม่ือน าผลมาเปรียบเทียบกบัผลท่ีไดจ้ากการจ าลองดว้ยโปรแกรม  
IE3D  พบวา่ผลท่ีไดมี้ความใกลเ้คียง สอดคลอ้งกนัดงัตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของสายอากาศ 
พารามิเตอร์ต่าง ๆ ผลการวดั ผลการจ าลอง 

ค่าการสูณเสียยอ้นกลบั -20.12 dB -25.754 dB 
อตัราส่วนคล่ืนน่ิง 1.219 1.15 
อิมพีแดนซ์ดา้นเขา้ 43.6+j8.7   51.6+j5  
อตัราขยาย 5.742 dBi 5.5 dBi 
การแพร่กระจายคล่ืน 1 ทิศทาง 1 ทิศทาง 
แบนดวิ์ดท ์ 367.5 MHz 347 MHz 

 
 สามารถน าสายอากาศแบบช่องเรียวมีแผ่นสะทอ้นป้อนด้วยสายน า
สญัญาณระนาบร่วมไปใชรั้บส่งสญัญาณ WiFi ได ้
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บริโภคของชาวไทยล้านนาจ านวน 36 ผู้ประกอบการท่ีซ่ึงเคยเข้าร่วมใน
งานฉลอง 55 ปีหรือ Expo’55 ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ มีการออกแบบระบบโดยก าหนดให้มี
เวบ็ไซต์หลักช่ือ www. http://made-inthailand.com/ แล้วมีลิงค์เช่ือมโยง
ไป-กลับระหว่างเว็บไซต์ลูกท้ังหมด  มีการค านึงถึงผู้ประกอบการ และ
การน าเสนอระบบบนโลกอินเตอร์เนต็เป็นหลัก โดยในการสร้างส่วนแอด
มิน มีการเน้นให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าใจและใช้งานได้ง่าย เน่ืองจาก
ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะเป็นผู้ สูงอาย ุและไม่ถนัดในเร่ือง IT มากนัก 
และการน าเสนอระบบจะเป็นไปทางด้านการประชาสัมพันธ์/ขายสินค้า/
ช่วยโฆษณา/สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทย/เพ่ิมช่องทางของ
ตลาด/ส่งเสริมความแข็งแรงด้านวัฒนธรรมภาคเหนือ/บทบาทการ
ด ารงชีวิตของชุมชนทางภาคเหนือให้มีความเป็นอยู่ ท่ีดีขึน้ และเพ่ือเป็น
การสอดรับกับนโยบายของประชาคมอาเซียนท่ีก าลังจะมาถึงใน พ.ศ. 
2558 นี ้ ผลการทดสอบจะแบ่งเป็นการทดสอบหน้าเวบ็และการประเมิน
ความพึงพอใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าว ผลลัพธ์ส่วนแรกได้มาจาก
การสุ่มผู้ทดลองทดสอบจ านวน 30 คน ส่วนท่ีสองได้มาจากสมาชิกและ
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวประมาณมากกว่า 20 คน ผลการ
ทดสอบเป็น 76.55% และ 83% ส าหรับส่วนแรกและส่วนท่ีสองตามล าดับ 
จากส่วนแรกชี้ว่า กลุ่มผู้ทดสอบมีการใช้งานหลากหลายและแตกต่างกัน 
ท าให้คะแนนเฉล่ียน้อยกว่าทางกลุ่มวิสาหกิจ   และส่วนท่ีสองชี้ว่ากลุ่ม
วิสาหกิจมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศนี้มากกว่ากลุ่มผู้ทดสอบ 
เน่ืองจากระบบเน้นความส าคัญให้แก่กลุ่มวิสาหกิจโดยตรง ซ่ึงผลลัพธ์
ต่างๆ ท่ีได้น้ันมีประโยชน์สามารถเพ่ิมความสะดวกสบายในการ ซ้ือ / ขาย 
สินค้าของทางกลุ่มแปรรูปอาหารทางการเกษตรให้ดีย่ิงขึน้ไป 

Abstract 
This research is the application of information technology to 

support innovative products from Thai community to the ASEAN, which 
is intended to promote the Lanna arts and Lanna culture. Also it is 
provided on several Thai products from 36 operators participating in the 
celebration of 55 years of its founding, the Expo'55 Rajamangala 
University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai. It can 
connect 36 operators who are a merchant, an entrepreneur, or a 

community. It plays the role on a web media between those operators 
and online consumers.  It is based on a system design. Its site is called 
www.http://made-inthailand.com/  and there is a link to each other of all 
Thai community on the sites. Its presentation system on the internet is a 
key main point by creating an administrator with a focus on 
entrepreneurs to understand and use easily.  Since its most households 
are elderly and not have aptitude in IT much, it can  help present the 
products to the public relations / sales / help advertise / support products 
from Thailand / add channels to market / promote a strong cultural 
region / roles to life of  Northern communities to have a better living, 
according to the policies of the country that was to come in 2558 for 
AEC. Its test is divided into test pages and evaluating the satisfaction of 
the community enterprise. Results of the first randomized subjects tested 
are 30 people. The second part, made up of members and chairman of 
community enterprise, is about more than 20 people. The test results are 
76.55 % and 83 % for the first part and the second part respectively. The 
first case is that the thirty people can examine in variety of different 
applications which makes less than the average enterprise. The second 
case is that the communities satisfy this proposed information system 
because they emphasis to their group of enterprises directly. This 
research can be useful to increase comfort in well buying / selling of 
agricultural food which is processed by communities 

Keywords: www.made-inthailand.com, Webpage, AEC  

1. บทน า 
งานวิจยัน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือช่วยโฆษณา และสนับสนุนผลิตภณัฑ์ของ

ชุมชนผู้ประกอบการให้มีช่องทางของตลาดเพ่ิมข้ึน  ซ่ึงเป็นการช่วย
ส่งเสริมความแข็งแรงด้านวฒันธรรม บทบาทการด ารงชีวิตให้มีความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน และเพ่ือเป็นการสอดรับกบันโยบายของประชาคมอาเซียนท่ี
ก าลงัจะมาถึงใน พ.ศ. 2558 น้ี   แนวทางในการด าเนินงานวิจยั เร่ิมจากการ
เดินทางไปเก็บขอ้มูลและรายละเอียดสินคา้ของ 36 ผูป้ระกอบการท่ีซ่ึงเคย
เข้าร่วมในงาน Expo’55 จากนั้นมีการออกแบบเว็บเพ็จส าหรับแต่ละ
ผูป้ระกอบการ   

2. หลกัการทีเ่กีย่วข้อง 
การออกแบบระบบสารสนเทศตอ้งค านึงถึงผู ้ประกอบการ และการ

น าเสนอระบบบนโลกอินเตอร์เน็ตเป็นหลกั โดยในการสร้างส่วนแอดมิน 
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วนัท่ี 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ภาคพายพั เชียงใหม่ 

ตอ้งเน้นให้ผูป้ระกอบการสามารถเขา้ใจและใช้งานไดง่้าย เน่ืองจากส่วน
ใหญ่ผูป้ระกอบการจะเป็นผูสู้งอายุ และไม่ถนดัในเร่ือง IT มากนัก และ
ระบบจะน าเสนอไปทางด้านการประชาสัมพนัธ์ และขายสินคา้ของทาง
ผู ้ประกอบการให้เป็นท่ีรู้จักและเพ่ิมรายได้ต่อไป โดยมีแนวคิดและ
หลกัการออกแบบระบบสารสนเทศดงัรูปท่ี 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1. แนวคิดและหลกัการออกแบบระบบสารสนเทศ 
 

3. การพฒันาระบบ  
ในการพฒันาระบบน้ี ขอยกเพียงหน่ึงตวัอยา่งของการออกแบบระบบ 

โดยใชก้รณีของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบา้นสัน
กอเก็ตมาเป็นตน้แบบโดยใชซ้อฟตแ์วร์ส าเร็จรูป ในขณะท่ีมีการสร้างเวบ็
เพจ็อยู ่2 แบบคือ แบบท่ีมีการเขียน Source-code ข้ึนมาเอง กบัแบบท่ีใช้
ซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูปโดยใช้โปรแกรม Joomla ซ่ึงเป็น CMS ท่ีไดรั้บความ
นิยม น ามาเป็นเคร่ืองมือหลัก และใช้ Artisteer, Photoshop,  Dream 
weaver รวมถึง Extension อ่ืนๆ มาประกอบในการท าระบบสารสนเทศ
หรือเวบ็เพจ็น้ี เพ่ือให้ไดร้ะบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท า
ได้ โดยผลลัพธ์ท่ีได้ คือ  ระบบสามารถตอบรับการสั่งซ้ือสินค้าได้  มี
ความง่ายต่อการใช้งานให้แก่ผู ้ประกอบการ กรอบความคิดในการ
ด าเนินการดงัรูปท่ี 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2. กรอบความคิดในการด าเนินการ 

ท าการเช่า Hosting และจดทะเบียน Domain เป็นช่ือท่ีผูป้ระกอบการ
ตอ้งการ และ สร้างระบบสารสนเทศด้วย Adobe Dreamweaver และ 
Joomla ในบางส่วน ตกแต่งสร้างกราฟฟิกดว้ย Adobe Photoshop, Adobe 
Flash และเพ่ิมข้อมูล สินค้าต่างๆของทางผูป้ระกอบการลงในระบบ
สารสนเทศ ซ่ึงจะมีการท า SEO ทั้งแบบ On-page และ Off-page เพ่ือให้
ติดอนัดบัตน้ๆใน Search Engine เช่น www.google.com 

3.1 การออกแบบหน้าระบบสารสนเทศในส่วนหน้าโฮม 
ท าการสร้างระบบสารสนเทศด้วย joomla และออกแบบแก้ไขหน้า

โฮมเพจ ซ่ึงประกอบดว้ยเมนูต่างๆ ลงขอ้มูลและสินคา้ของผูป้ระกอบการ
จนครบถว้นตามท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการ หนา้เวบ็แสดงไดใ้นรูปท่ี 3 

 

รูปที่ 3. หนา้โฮมเพจของ www.sungawget.com 
 

3.2 การออกแบบหน้าระบบสารสนเทศในส่วนแอดมนิ  
ในส่วนของแอดมินใช้ในการแกไ้ข/เพ่ิม/ลบ รูปภาพ บทความ วีดีโอ 

ขอ้มูลสินคา้ต่างๆ ซ่ึงทางระบบของ joomla จะมีส่วนของแอดมินมาให้
พร้อมใชง้านทนัที   แสดงไดใ้นรูปท่ี 4 

 

 

รูปที่ 4. หนา้แอดมินในการแกไ้ขระบบสาระสนเทศ 

 

4. ผลการด าเนินงาน  
สามารถปรับเปล่ียนภาษาได้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

มีโมดูล Translator ซ่ึงสามารถเปล่ียนภาษาได้มากกว่า 60 ภาษา เพ่ือ
น าไปใช้กับกิจการอย่างอ่ืนได้ ซ่ึงผลลัพธ์ต่างๆ ท่ีได้นั้ น มีประโยชน์

เพื่อส่งเสริมความสามคัคีใน
กลุ่มชุมชน และ
ผูป้ระกอบการ 

 

เพื่อเป็นศนูยก์ารเรียนรู้ในชุมชน 
ผลผลิตทางการเกษตรลน้ตลาด 
หรือ ผลิตภณัฑไ์ม่เป็นท่ีรู้จกัท า

ใหข้ายไดใ้นราคาต ่า 

ช่วยอ  านวยความสะดวกให้
ผูป้ระกอบการ  โดยสามารถ 

Upload/Delete/Edit text 
เก่ียวกบัรูปภาพสินคา้และ

รายละเอียดสินคา้ไดด้ว้ยตนเอง 

เพื่อสนบัสนุนการกระจาย
รายได ้ใหแ้ก่คนว่างงาน 

มีการสัง่สินคา้ระบบ
จะแจง้เตือนผูป้ระ-
กอบการผา่น SMS 

มีการตอบสนองหนา้
เวบ็แบบ Real Time 

อ่ืนๆ 

ระบบสาระสนเทศ (ท่ีน าเสนอน้ี) 
เป็นส่วนที่จะพฒันาเพื่อเป็นศูนยร์วม
ขอ้มูลผลิตภนัฑ ์ส่งผลใหเ้กิดความ
คล่องตวัในเร่ืองต่างๆ  ดงัน้ี... 

มีระบบจดัการเงินปันผล
ของสมาชิก 

 

ท าระบบจดัการเวบ็ไซต/์แจง้เตือนผ่าน 
SMS/ท าระบบซ้ือขาย ดว้ย... 
          -  Joomla + Module 
          -  Google Calendar 

ท าการออกแบบ ตกแต่งหนา้เวบ็  
ดว้ย… 
      -  Adobe Dreamweaver 
      -  Adobe Photoshop 
      -  Adobe Flash 

- ด  าเนินการเช่า     
Hosting  

- ด  าเนินการจด
ทะเบียน  Domain  

ไดร้ะบบสารสนเทศ
ส าหรับผูป้ระกอบการ  
 
 

ท า SEO (search engine 
optimization)  
- On-page 
- Off-page 

เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาใน
ทอ้งถ่ิน ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของ
คนในโลกออนไลท ์

Paper ID 05

E57



บทความส่ิงประดษิฐ์                                                                                          
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 6 การพฒันาเทคโนโลยเีพ่ือให้โลกมีสนัติสุข   
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand  
 

วนัท่ี 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ภาคพายพั เชียงใหม่ 

สามารถเพ่ิมความสะดวกสบายในการ ซ้ือ / ขาย สินคา้ของทางกลุ่มชุมชน 
36 ผูป้ระกอบการ ให้ดียิง่ข้ึน  โดยเครือข่ายของระบบท่ีแสดงการเช่ือมโยง
ถึงกนัของ 36 ผูป้ระกอบการแสดงไดใ้นรูปท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5. ทกุระบบสารสนเทศยอ่ยจะเช่ือมโยงไปยงัระบบสารสนเทศหลกั 

 
จากผลการส ารวจดว้ยแบบประเมินความความพอใจระหว่างสมาชิก

และผูป้ระกอบการ กบั user ทัว่ไป สรุปผลไดด้งักราฟ ในรูปท่ี 6  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          รูปที่ 6. แบบประเมินความพอใจระหวา่งสมาชิกและผูป้ระกอบการ 

กบั user ทัว่ไป 
 

5. สรุป 
การประยกุต์พฒันาเวบ็เพจ็ดา้นวตักรรมเพ่ือชุนชนในการสนบัสนุน

ผลิตภณัฑไ์ทยสู่ยคุอาเซียนน้ี สามารถท างานไดต้ามท่ีตอ้งการ สะดวกใน
การซ้ือขายสินคา้ และเขา้ดูขอ้มูล ผูป้ระกอบการสามารถแกไ้ข/เพ่ิม/ลบ 

ขอ้มูลดว้ยตนเองไดส้ะดวกและยงัสามารถล้ิงคไ์ปยงัเวบ็หลกั   โดยผลการ
ทดสอบจะแบ่งเป็นการทดสอบหน้าเว็บและการประเมินความพึงพอใจ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าว ผลลัพธ์ส่วนแรกได้มาจากการสุ่มผู ้
ทดลองทดสอบจ านวน 30 คน ส่วนท่ีสองไดม้าจากสมาชิกและประธาน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดงักล่าวประมาณมากกว่า 20 คน ผลการทดสอบเป็น 
76.55% และ 83%  ส าหรับส่วนแรกและส่วนท่ีสองตามล าดบั  จากส่วน
แรกช้ีว่า กลุ่มผูท้ดสอบมีการใช้งานหลากหลายและแตกต่างกนั ท าให้
คะแนนเฉล่ียน้อยกว่าทางกลุ่มวิสาหกิจ   และส่วนท่ีสองช้ีว่าทางกลุ่ม
วิสาหกิจมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศน้ีมากกว่ากลุ่มผูท้ดสอบ 
เน่ืองจากระบบเน้นความส าคญัให้แก่กลุ่มวิสาหกิจโดยตรง ซ่ึงผลลพัธ์
ต่างๆ ท่ีไดน้ั้นมีประโยชน์สามารถเพ่ิมความสะดวกสบายในการ ซ้ือ / ขาย 
สินคา้ของทางกลุ่มแปรรูปอาหารทางการเกษตรให้ดียิง่ข้ึนไป 

6. กติตกิรรมประกาศ 
งานวิจัยน้ีขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย
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บทคดัย่อ 
ระบบจัดเกบ็พลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอร่ีเป็นแหล่งจ่ายพลังงานหน่ึง

ท่ีถูกพิจารณาในการออกแบบโครงข่ายไฟฟ้าในระบบแหล่งผลิตไฟฟ้า
ขนาดเลก็ ระบบจัดเก็บด้วยแบตเตอร่ีมีความจ าเป็นท่ีต้องตรวจวัดสถานะ
ของ แบตเตอร่ีอยู่ตลอดเพ่ือความพร้อมใช้งาน บทความนีเ้สนอการพัฒนา
อุปกรณ์ด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ท่ีใช้ตรวจวัดสถานะ แรงดัน, กระแส, 
และอุณหภูมิของแบตเตอร่ีหลายชุดพร้อมกันและรายงานผลไปยัง
ฐานข้อมูลเวบ็ออนไลน์ผ่านการเช่ือมต่อแบบแลนไร้สายได้ ผู้ใช้สามารถ
เรียกดูข้อมูลปัจจุบันและย้อนหลังผ่านหน้าเว็บเพจเพ่ือใช้ในการวาง
แผนการเก็บพลังงานและการใช้งานได้ จากการทดสอบพบว่าอุปกรณ์ท่ี
พัฒนาขึ้น ให้ค่าใกล้เคียงความจริง และมีความผิดพลาดเฉล่ียการวัด 
แรงดัน, กระแส, และอุณหภูมิท่ี ±0.01V, ±0.2A, และ ±0.3°C ตามล าดับ 

Abstract 
Battery-based energy storage system is an electrical energy source 

which is considered in a design of power grid with small-sized energy 
sources. To be ready for use, battery’s status of the storage system must 
be monitored all the time. This paper presents the development of a 
microcontroller-based device that can monitor status including voltage, 
current, and temperature from a set of batteries, and report the 
measured data to an online web database through wireless LAN 
connection. Accessing an online webpage, a user can view both present 
and historical status of each battery, enabling the user for a 
storing/discharging  plan. From a few experimental tests, the developed 
device can correctly measure status data with average error in 
measuring voltage, current, temperature at ±0.01V, ±0.2A, and ±0.3 °C 
respectively.   

Keywords:  การวดัสถานะแบตเตอร่ี, อุปกรณ์ฝังตวั, แลนไร้สาย  

1. บทน า 
ระบบไฟฟ้าแบบแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (mircogrid system) [1] 

จดัเป็นระบบไฟฟ้าท่ีอาศยัแหล่งผลิตไฟฟ้าทดแทนขนาดเล็กจ านวนมาก
เพื่อให้บริการผูใ้ชไ้ฟฟ้าในพ้ืนท่ีซ่ึงมีขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงโครงข่ายระบบ
ไฟฟ้าหลกั ระบบ microgrid เก่ียวข้องกับการจดัการโหลด แหล่งผลิต 
รวมถึงแหล่งเก็บสะสมพลงังาน ระบบจดัเก็บดว้ยแบตเตอร่ีเป็นระบบเก็บ

สะสมพลงังานท่ีนิยมศึกษาเพ่ือใช้งานเน่ืองจากความคล่องตวัในการผลิต
และการส ารองเก็บพลงังานไฟฟ้า [2] และเพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพการ
จดัเก็บพลงังานและการใช้งานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ผูดู้แลระบบฯ  จ  าเป็นตอ้ง
ทราบขอ้มูลสถานะ ไดแ้ก่ แรงดนั, กระแส, และอุณหภูมิ ณ ขณะหน่ึงของ 
แบตเตอร่ีแต่ละชุดในระบบฯ เพื่อใช้ส าหรับการวางแผนจดัการชาร์จหรือ
คายประจุบนแบตเตอร่ีแต่ละชุดได้ งานวิจยัน้ีศึกษาพฒันาอุปกรณ์ฝังตวั
เพ่ือช่วยตรวจวดัข้อมูลต่างๆ ของแบตเตอร่ีดังได้กล่าวไว้ อุปกรณ์ท่ี
พฒันาข้ึนเองน้ีประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรเลอร์,เซนเซอร์,และตัวส่ง
สัญญาณไร้แบบแลนไร้สายเพ่ือวดัสถานะแบตเตอร่ีพร้อมรายงานผลสู่
ฐานขอ้มูลออนไลน์ท าให้สะดวกในการใชง้านและตรวจสอบขอ้มูล 

2. รายละเอยีดการพฒันา 
2.1 ภาพรวมของระบบวดัสถานะของแบตเตอร่ี 

การท างานของระบบฯ แสดงดงัรูปท่ี 1 อุปกรณ์ฝังตวัจะรับค่าท่ีวดัจาก
เซนเซอร์ Volt (V), Current (I), Temperature (T) ของแบตเตอร่ีแต่ละชุด 
งานวิจยัน้ีออกแบบอุปกรณ์ฯให้ตรวจวดัสถานะแบตเตอร่ีได้พร้อมกนั 4 
ชุด (DATA01-DATA04) โดยอุปกรณ์ฯจะจัดรูปแบบข้อมูลสถานะท่ี
ประกอบดว้ย a) เวลาท่ีท าการวดั b) หมายเลขแบตเตอร่ี c) V d) I และ e) T  
พร้อมส่งต่อข้อมูลยงัตัวส่งสัญญาณแบบแลนไร้สาย Wi-Fi ภายในท่ี
เช่ือมต่อกบั Access Point เขา้สู่อินเทอร์เน็ตและส่งขอ้มูลไปยงัฐานขอ้มูล
เว็บ (Web Server Database) ผ่านโปรโตคอล HTTP อุปกรณ์ฝังตวัท่ี
พฒันาน้ีผูใ้ชส้ามารถตั้งค่าการเช่ือมต่อ Wi-Fi ได,้ เลือกโหมดท างานแบบ
ประหยดัพลงังานดว้ย hibernate mode หรือ sleep mode และสามารถตั้ง
เวลาการวดัและส่งค่าไปยงัฐานขอมูลไดใ้นทุกๆ 10, 20, 30, และ 60 นาที  

 

 
 

รูปที่ 1. การท างานของระบบตรวจวดัสถานะของแบตเตอร่ี 
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2.2 การออกแบบโครงสร้างอุปกรณ์ฝังตวัฯ  
อุปกรณ์ฝังตวัฯประกอบดว้ยส่วนต่างๆ คือ 1) ไมโครคอนโทรเลอร์ (8-

bit MCU) เบอร์ PIC18F45J10 เป็นหน่วยประมวลผลหลกั 2) 16-bit MCU 
with WLAN-enabled transceiver (Flyport module) [3] ส าหรับเช่ือมต่อ 
Wi-Fi และอินเทอร์เน็ต 3) วงจรวดัแรงดันและกระแสผ่าน Voltage 
Divider และไอซี Hall-effect Current sensor (ACS712) [4] และ 4) 
Battery temperature sensor อุปกรณ์ฯ ออกแบบให้ใช้งานเพ่ือวดัแรงดนั   
0-24 Volts, กระแส 0-20 A, และอุณหภูมิ 0-80 °C รูปท่ี 2 แสดงส่วน 
Hardware ภายในของอุปกรณ์ 

 
 

รูปที่ 2. รูปภายในของอุปกรณ์ฝังตวัฯ 
โปรโตคอล SNTP [5] ถูกใชง้านใน Flyport module เพื่อปรับเวลา Real 

Time Clock and Calendar (RTCC) ภายในผ่านเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไปยงั 
Time Server และตั้งค่าเวลาปัจจุบนัขณะท าการวดัสถานะขอ้มูล V, I, T 
การประมวลผลบน MCU ใน 1 รอบท างานเม่ือส่งขอ้มูลครอบ 4 ชุด 
อุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน ถ้าผู ้ใช้ เ ลือกใช้งานแบบ  
hibernate mode ตวั Transceiver ของ Flyport จะถูกปิด (off) แต่ MCU       
2 ตวัจะยงัคงท างานอยู ่แต่หากใช้งานแบบ sleep mode MCU ทั้งคู่และ 
Transceiver ของ Flyport จะถูกปิดและต่ืน (wake) เพ่ือท างานต่อตาม
คาบเวลาการวดัท่ีตั้งไว ้ซ่ึงจะประหยดัพลงังานของอุปกรณ์กว่าโหมดแรก 
งานวิจัยน้ีพฒันาโปรแกรมของ MCU ทั้ งสองผ่านซอฟแวร์พฒันา 
MPLAB X IDE v1.80 และ OpenPICUS IDE 2.3 
 

2.3 ฐานข้อมูลเวบ็ออนไลน์ทีใ่ช้งานร่วมกบัอุปกรณ์ฝังตวั  
ระบบฐานขอ้มูลเวบ็ในงานวิจยัน้ีท  าหนา้ท่ีส่ือสารรับชุดขอ้มูลสถานะ

ของแบตเตอร่ีด้วยโปรโตคอล HTTP ผ่านภาษา PHP โดยติตต่อกับ 
Apache  Web Server และเช่ือมต่อไปยงัฐานขอ้มูลออนไลน์ MySQL และ
ออกแบบส่วนเวบ็เพจส าหรับแสดงผลชุดขอ้มูลแก่ผูใ้ช้งาน ตวัอย่างหน้า
เวบ็เพจท่ีแสดงชุดขอ้มูลท่ีวดัโดยอุปกรณ์ฯ แสดงดงัรูปท่ี 3 

3. การทดสอบการใช้งาน 
งานวิจยัน้ีไดท้  าการทดสอบหลายรูปแบบ เช่น การทดสอบคุณสมบติั 

เ พ่ือวิ เคราะห์แรงดันขาออกและอุณหภูมิของ NTC Thermistor 
temperature sensor, การทดสอบ sleep/hibernate mode, การทดสอบการ
ตั้งค่าเครือข่ายและเช่ือมต่อดว้ย Access Points หลายตวั พบวา่อุปกรณ์ฯ  

 

 

 
 
 
 

รูปที่ 3. หนา้เวบ็เพจแสดงชุดขอ้มูลการวดัสถานะแบตเตอร่ี 
สามารถท างานไดดี้แต่เน่ืองดว้ยเน้ือท่ีจ  ากดัของบทความจึงขอสรุปการ
ทดสอบท่ีส าคญัไวด้งัน้ี 

3.1 การทดสอบการเลอืกชุดแบตเตอร่ีและการตั้งเวลาการวดั  
อุปกรณ์ฯ น้ีออกแบบให้ผูใ้ช้สามารถเลือกการอ่านขอ้มูลสถานะของ

ชุดแบตเตอร่ีชุดหน่ึงๆ หรือแบบรวมหลายชุดได ้ผ่านทาง DIP switch 1-4 
ภายในตวัอุปกรณ์ฯ รูปท่ี 4 แสดงตวัอย่างหน้าเว็บเพจท่ีแสดงผลเม่ือ
ทดสอบเลือกค่า on ท่ี DIP Switch  2,3,4 เพ่ือแสดงผลสถานะแบตเตอร่ีท่ี 
2,3,4  ตามล าดบั (Dip Switch 5 ใชเ้ลือก power saving mode ) ส่วนการตั้ง
เวลาวดัจะใช ้DIP Switch  5,6 รูปท่ี 5(a) และ 5(b) แสดงตวัอยา่งผลขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการตั้ง DIP Switch ทั้งสองเพ่ือวดัค่าและส่งขอ้มูลทุกๆ 10 นาที
และ 30 นาทีตามล าดบั  

 

 

รูปที่ 4. การทดสอบเลือกชุดแบตเตอร่ีท่ี 2,3,4  ดว้ย Dip Switch   
 
 
 

(a)       (b) 
รูปที่ 5. ผลการวดัแสดงบนเวบ็เพจทุกๆ (a) 10 นาที (b) 30 นาที 

ทั้งน้ียงัได้ท  าการทดสอบอุปกรณ์ฯ ให้ท  างานต่อเน่ืองเกิน 24 ชม. 
พบวา่อุปกรณ์สามารถท างานไดดี้ ดงัแสดงผลขอ้มูลบนเวบ็เพจในรูปท่ี 6 
กรณีถา้เกิดความล้มเหลวของ Wi-Fi Connection , อินเทอร์เน็ต, หรือ
ฐานข้อมูล อุปกรณ์จะยงัวดัค่าได้ และเม่ือ connectionได้รับการแก้ไข
อุปกรณ์จะสามารถส่งค่าขอ้มูลต่อไดไ้ม่ตอ้ง reset/restart อุปกรณ์ฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6. ผลการวดัแสดงบนเวบ็เพจกรณีอุปกรณ์ฯวดัเกิน 24 ชม. 
 

Paper ID 1049

E60



บทความส่ิงประดษิฐ์                                                                                          
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 6 การพฒันาเทคโนโลยเีพ่ือให้โลกมีสนัติสุข   
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand  
 

วนัท่ี 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ภาคพายพั เชียงใหม่ 

3.2 การทดสอบความถูกต้องการวดัค่าV, I, T 
ผูวิ้จยัได้ทดสอบค่าความถูกตอ้งในการวดัด้วยอุปกรณ์ฯซ่ึงทดสอบ

โดยการวดัสถานะ V,I,T ของแบตเตอร่ีขนาด 12 V จ านวน 20 คร้ัง และ
เทียบผลการวดักบัมลัติมิเตอร์ (UNI-T รุ่น UT61C) โดยผลแสดงดงัตาราง
ท่ี 1  จากการทดสอบและการค านวณค่าความผิดพลาด (ค่าท่ีวดัโดยมลัติ
มิเตอร์ – ค่าท่ีวดัโดยอุปกรณ์ฯ)  พบว่าไดผ้ลค่าความผิดพลาดเฉล่ียของค่า
แรงดนั, กระแส, และอุณหภูมิท่ี ±0.01 V, ±0.2A, และ ±0.3 °C  ตามล าดบั   

ตารางที่ 1. ผลการทดสอบการวดัสถานะแบตเตอร่ีขนาด 12 V 

คร้ัง
ท่ี 

Voltage (V) Current (A) Temperature (°C) 
Multimeter Monitor Multimeter Monitor Multimeter Monitor 

1 12.40 12.4 0.825 0.9 22 21.4 
2 12.40 12.4 0.825 1.0 22 22.2 
3 12.40 12.4 0.825 0.7 22 22.2 
4 12.40 12.4 0.825 0.5 22 22.2 
5 12.40 12.4 0.825 1.0 22 22.2 
6 12.40 12.4 0.825 1.4 22 22.2 
7 12.40 12.4 0.825 0.7 22 22.2 
8 12.40 12.4 0.825 1.2 22 22.2 
9 12.40 12.4 0.825 1.0 22 22.2 
10 12.40 12.5 0.825 1.2 22 22.2 
11 12.40 12.5 0.825 0.8 22 22.2 
12 12.40 12.4 0.825 1.0 22 22.2 
13 12.40 12.4 0.825 0.9 22 23.1 
14 12.40 12.4 0.825 1.4 22 23.1 
15 12.40 12.4 0.825 0.7 23 23.1 
16 12.40 12.4 0.825 1.0 22 23.1 
17 12.40 12.4 0.825 1.0 23 23.1 
18 12.40 12.4 0.825 0.9 23 23.1 
19 12.40 12.4 0.825 1.1 23 23.1 
20 12.40 12.4 0.825 0.7 23 23.1 

 

พิจารณาความถ่ีสะสมของค่าความผิดพลาด (cumulative frequency of 
error) ของการวดัสถานะ V, I, T ดว้ยอุปกรณ์ฯ ดงัแสดงในรูปท่ี 7 พบวา่ 
90% ของค่าผิดพลาดการวดัแรงดนัมีต ่ากวา่ค่าผิดพลาดเฉล่ีย (0.01 V), 
70% ของความค่าผิดพลาดการวดักระแสมีค่าต  ่ากวา่ค่าผิดพลาดเฉล่ีย (0.2 
A), และ 80% ของการวดัอุณหภูมิมีค่าต  ่ากวา่ค่าผิดพลาดเฉล่ีย (0.3 °C) ซ่ึง
บ่งช้ีวา่ในจ านวนการวดัสถานะ V, I, T ทั้งหมดดว้ยอุปกรณ์ฯน้ีมีการวดั
จ านวนมากมีค่าท่ีต  ่ากว่าค่าผิดพลาดเฉล่ีย 

4. สรุป 
งานวิจยัน้ีไดพ้ฒันาตน้แบบอุปกรณ์เพื่อตรวจวดัสถานะแบตเตอร่ีผ่าน

แลนไร้สายพร้อมเก็บและแสดงผลบนฐานขอ้มูลเว็บได้พร้อมกนั 4 ชุด 
อุปกรณ์ฯ จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการใชง้านชุดแบตเตอร่ีได ้ 

 

5. กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคุณคณาจารยห์้องวิจยั WiTEMAP ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ท่ีให้ค  าแนะน าในการพฒันาตวัอุปกรณ์ฯและ
การเขียนบทความและขอบคุณภาควิชาฯ ท่ีสนบัสนุนงบของโครงงานวิจยั 
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รูปที่ 7. กราฟความถ่ีสะสมค่าความผิดพลาดของการวดัสถานะ V, I, T 
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บทคดัย่อ 
บทความนี้เสนอการพัฒนาอุปกรณ์ฝังตัวโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ส าหรับตรวจวัดค่าก าลังไฟฟ้าของอุปกรณ์
ไฟฟ้าหน่ึงๆ ในหน่วยวัตต์ อุปกรณ์ฝังตัวนีจ้ะบันทึกข้อมูลค่าก าลังไฟฟ้าท่ี
ตรวจวัดได้ ณ ขณะเวลาปัจจุบัน หรือก าลังไฟฟ้าย้อนหลัง รวมถึงค่า
พลังงานไฟฟ้าในหน่วยกิโลวัตต์ช่ัวโมงได้ ซ่ึงผู้ใช้งานสามารถอ่านและ
เกบ็ข้อมูลดังกล่าวผ่านการเช่ือมต่อบลูทูธและแอปปลิเคชันท่ีพัฒนาขึน้บน
โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และถูกบันทึกลงบนการ์ด
หน่วยความจ าของโทรศัพท์มือถือเพ่ือใช้วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
ต่อไปได้ ผลการทดสอบพบว่าอุปกรณ์สามารถให้ผลการวัดใกล้เคียงกับ
ค่าจากวัตต์มิเตอร์มาตรฐานโดยมีค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดเฉล่ียจากการ
วัดไม่เกิน 3.79%  

Abstract 
This paper presents the development of an embedded module, which 

is aimed to design and build a power monitoring device for an electrical 
appliance in Watt unit. This embedded module can record the data of the 
appliance’s current power, past measured power, and also total energy 
usage in Watt-hour unit. These data can be transferred and monitored 
from a developed application on an Android-based mobile phone via 
Bluetooth connection. Using the application, the data is conveniently 
saved on the phone’s internal SD memory card for further analysis. 
From experiments, this module can provide acceptable accuracy 
measurement when compared with a standard Watt meter with less than 
3.79 percentage of measurement error.        

Keywords:  การตรวจวดัก าลงัไฟฟ้า, อุปกรณ์ฝังตวั, แอนดรอยด์, บลูทูธ  

1. บทน า 
ในสภาวะปัจจุบนั ความตอ้งการใช้พลงังานไฟฟ้าของมนุษยไ์ดเ้พ่ิมข้ึน

อยา่งต่อเน่ืองเพราะการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับอ านวยความสะดวก
นั้นมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน ขณะท่ีทรัพยากรพลงังานท่ีมีอยา่งจ ากดันบัวนัยิ่ง
จะลดลงไป  การจัดการด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า  (Demand-side 
management)  เป็นอีกแนวทางเพ่ือส่งเสริมการใชพ้ลงังานไฟฟ้าให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือลดการใช้พลงังานไฟฟ้าจากผูใ้ช้ไฟฟ้าใน
อาคาร ส านักงาน หรือ บา้นพกัอาศยั หากผูใ้ช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบ

การใช้พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าหน่ึงๆ ภายในท่ีพกัอาศยัได้ง่าย
และสะดวกจะท าให้ผูใ้ช้วิเคราะห์สภาพการใช้ไฟฟ้าได้และพิจารณา
เปล่ียนพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นการเร่ิมลงมือช่วยประหยดัการ
ใช้พลงังานเพ่ือสอดคล้องตามแผนการอนุรักษ์พลงังาน [1]  ปัจจุบนัมี
ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถวัดค่าก าลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ี เ ช่ือมกับ
ผลิตภณัฑไ์ด ้เช่น Efergy [2], Energenie [3],  และ Kill-A-Watt  [4] เป็น
ตน้  ผลิตภณัฑ์เหล่าน้ีต้องน าเข้าจากต่างประเทศ มีราคาสูง อีกทั้งการ
ตรวจสอบการใชก้  าลงัไฟฟ้าจะอาศยัหนา้จอของตวัผลิตภณัฑเ์อง หากผูใ้ช้
สามารถตรวจสภาพการใช้ก  าลังไฟฟ้าผ่ านอุปกรณ์ อ่ืน  เ ช่นบน
โทรศพัทมื์อถือส่วนตวัจะท าให้สะดวกต่อการใช้งานยิ่งข้ึน งานวิจยัน้ีจึง
คิดพฒันาอุปกรณ์ฝังตวั “BT-Energi” ส าหรับตรวจวดัค่าก าลงัไฟฟ้าของ
อุปกรณ์ให้สามารถบนัทึกขอ้มูลค่าก าลงัไฟฟ้าขณะปัจจุบนั (current Watt 
record), ชุดข้อมูลก าลังไฟฟ้ายอ้นหลงั (past Watt records), และค่า
พลงังานไฟฟ้า (kilowatt-hour, kWhr) ของอุปกรณ์ไฟฟ้าได ้งานวิจยัน้ีได้
พฒันาแอปปลิเคชันบนโทรศพัท์มือถือส าหรับแสดงผลขอ้มูลผ่านการ
เช่ือมต่อบลูทูธกบัอุปกรณ์ BT-Energi และสามารถใช้แอปปลิเคชนัน้ีเพ่ือ
บนัทึกผลค่าการใชก้  าลงัไฟฟ้าบน SD card ของโทรศพัทไ์ด ้ 

 

รูปที่ 1. อุปกรณ์ BT-Energi เพื่อตรวจวดัก าลงัไฟฟ้าผา่นบลูทูธ  

2. รายละเอยีดการพฒันา 
การพฒันาในงานวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

2.1 การออกแบบอุปกรณ์ฝังตวั BT-Energi 
อุปกรณ์ฝังตวั BT-Energi ถูกออกแบบโดยมีส่วนประกอบต่างๆ ดงัรูป

ท่ี 1 คือ 1) ไมโครคอนโทรเลอร์ (MCU) 8 บิตเบอร์ PIC18F26J11 เป็น
หน่วยประมวลผลหลกั มี RealTime Clock and Calendar (RTCC) ภายใน 
2) Class 2 Bluetooth Transceiver Module (RN-42) เป็นส่วนส าหรับการ
ส่ือสารไร้สายบลูทูธ [5] และ 3) external 1Mbit EEPROM ไวส้ าหรับเก็บ 
past Watt records  โดยสามารถบนัทึกขอ้มูลได ้18,432 ชุด และ 4) วงจร
วดัก าลงัไฟฟ้าออกแบบดว้ยไอซี MCP3906A ท่ีให้สัญญาณพลัส์แก่ MCU 
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โดยมีความถ่ีแปรผนัตามค่าก าลงัไฟฟ้าจริง (active power)  ในการวดั
ขอ้มูลแต่ละชุดเร่ิมจาก  MCU จะใช้ Timer ภายในส าหรับนับจ านวน 
Output Pulses ท่ีไดจ้าก MCP3906A ภายในเวลา 800 ms แลว้ปรับเทียบ
เพ่ือค านวณหาค่าวตัต์ท่ีวดัได้ (อธิบายเพ่ิมในหัวขอ้ 3.1) ณ ขณะนั้นของ
อุปกรณ์ไฟฟ้า จากนั้น MCU จะเกิด  RTCC Interrupt ทุกๆ 1 s เพ่ือใช้
ตรวจสอบค าสั่งต่างๆ จากโทรศพัท์มือถือผ่าน RN-42 และ USART 
interface พร้อมกบัท างานในรูทีนท่ีเก่ียวขอ้งกบัค  าสัง่ต่างๆ ไดแ้ก่   

- ค าสั่งตั้งค่าเวลา (Sync Time): รูทีนจะตั้งค่าวนัท่ีและเวลาท่ีรับมาจาก
โทรศพัทมื์อถือให้กบั RTCC บนอุปกรณ์ BT-Energi 

- ค าสั่งส่งค่า current Watt record: รูทีนจะส่งขอ้มูลค่าก าลงัไฟฟ้าและ
พลงังานไฟฟ้า ณ เวลาปัจจุบนัของอุปกรณ์ BT-Energi ไปยงัแอปปลิเคชนั
บนโทรศพัทมื์อถือ 

- ค าสัง่บนัทึกค่า past Watt records: รูทีนจะบนัทึกขอ้มูลก าลงัไฟฟ้าไว้
บน EEPROM ภายในอุปกรณ์ BT-Energi 

- ค าสั่งส่งค่า past Watt records: รูทีนจะอ่านค่าชุดขอ้มูลก าลงัไฟฟ้า
และพลงังานไฟฟ้ายอ้นหลงัภายใน EEPROM และส่งชุดขอ้มูลทั้งหมดไป
ยงัแอปปลิเคชนับนโทรศพัทมื์อถือ 

วงจรแสดงการเช่ือมต่อของอุปกรณ์ BT-Energi, วงจรภาคไฟเล้ียง
ขนาด 3.3 V ดว้ย regulator และ MCP1702, วงจรส่วนการวดัก าลงัไฟฟ้า
ดว้ย MCP3906A และ IC555แสดงไวด้งัท่ี  2(a), 2(b), และ 3 ตามล าดบั 
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รูปที ่2. (a) วงจรภายในของอุปกรณ์ BT-Energi (b) วงจร 3.3 V power 
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รูปที ่3. วงจรส่วนการวดัก าลงัไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4. ตวัอยา่งการตรวจวดัก าลงัไฟฟ้าของโหลดหลอดไฟ                                   
ดว้ยอุปกรณ์ BT-Energi 

รูปท่ี 4 แสดงตวัอยา่งการวดัก าลงัไฟฟ้าของโหลดหลอดไฟผ่าน
อุปกรณ์ BT-Energi โดยผลขอ้มูลการวดัจะถูกส่งให้ส่วนของแอปปลิเค
ชนัดงัจะอธิบายต่อไป 

2.2 การออกแบบแอปปลเิคชัน 
อุปกรณ์ BT-Energi จะท างานร่วมกบัแอปปลิเคชนัท่ีพฒันาข้ึนด้วย 

Android SDK [6]  บนโทรศพัทใ์นระบบปฏิบติัการAndroid OS version 
4.0 ในแอปปลิเคชนัประกอบดว้ยส่วน User interface ไดแ้ก่ 

-ส่วนแสดงผลชุดขอ้มูลก าลงัไฟฟ้าท่ีรับจากอุปกรณ์ BT-Energi  
-ส่วนการป้อนช่ือไฟลท่ี์ตอ้งการบนัทึกชุดขอ้มูลลง SD Card  
-ส่วนปุ่ มกด 5 ปุ่ มส าหรับ การบนัทึกชุดขอ้มูล (Save button), การส่ง

ค  าสั่งเร่ิมบนัทึก past Watt records ของอุปกรณ์ BT-Energi (Start-
SaveWattstoBT-Energi button), การส่งค าสั่งแสดงค่า current Watt record 
(Start-ShowCurrentWatts button), การส่งค าสัง่แสดงค่า past Watt records 
(Start-ShowHistoryWatts button), และการตั้งค่าเวลาของอุปกรณ์ BT-
Energi ตามเวลาปัจจุบนัของโทรศพัท ์ 

ใน 1 ชุดขอ้มูล (record) จะประกอบดว้ย วนั-เวลาท่ีวดั, วตัตท่ี์วดัได้, 
kWhr สะสม และออกแบบให้ชุดขอ้มูลหลายชุดบนัทึกเป็นไฟล์บน SD 
Card ไดแ้บบต่อเน่ืองอตัโนมติั ทั้งน้ีในการท างานผ่านแอปปลิเคชนัผูใ้ช้
จะตอ้งเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ BT-Energi เสียก่อนจึงจะเร่ิมอ่านค่าขอ้มูลได ้
ตวัอยา่งหนา้จอแอปปลิเคชนัแสดงดงัรูปท่ี 4  

 

Paper ID 1227

E63



บทความส่ิงประดษิฐ์                                                                                          
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 6 การพฒันาเทคโนโลยเีพ่ือให้โลกมีสนัติสุข   
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand  
 

วนัท่ี 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ภาคพายพั เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4. หนา้จอแอปปลิเคชนั BT-Energi 

3. การทดสอบการใช้งาน 
3.1 การทดลองหาค่าปรับเทยีบค านวณหาค่าวตัต์ 

อุปกรณ์ BT-Energi ได้รับการปรับเทียบการรายงานผลค่าวตัตเ์พ่ือ
ให้ผลใกล้กับค่าวตัต์จริงจากวตัต์มิเตอร์มาตรฐาน (Prodigit Model 
2000MU) โดยไดท้ดลองการวดัก าลงัไฟฟ้าของโหลดอุปกรณ์ 4 ตวัคือ 
หลอดไฟฟ้าฉลากขนาด 60W, ฉลากขนาด 100W, ไดร์เป่าผม และ เตารีด 
เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างค่าท่ีวดัได้จากวตัตมิ์เตอร์มาตรฐาน (Y) กบั
ค่าท่ีวดัได้จากอุปกรณ์ BT-Energi (X) ดงัแสดงในรูปท่ี 1 ในการหาค่า
ปรับเทียบเพ่ือค านวณค่าวตัต์  ผูวิ้จัยได้ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงเส้น (linear regression) เพื่อหาสมการความสัมพนัธ์เชิงเส้น ดงั
สมการท่ี 1 โดยไดค้่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ R2 = 0.999  ดงันั้นผูวิ้จยัจึง
ใชส้มการน้ีเพื่อให้อุปกรณ์ BT-Energi ใช้ส าหรับปรับชดเชยค่าผลการวดั
วตัต ์นัน่คือค่าท่ีอุปกรณ์ฯ รายงานผลจะเป็นค่า Y ตามสมการน้ี  

 

      Y = 1.3484X – 5.5992                                    (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5. กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าท่ีวดัไดจ้ากวตัตมิ์เตอร์
มาตรฐานกบัอุปกรณ์ฝังตวัฯ 

3.2 การทดสอบวดัค่าก าลงัไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าจริง 
หลงัการปรับเทียบ ผูวิ้จยัได้ทดสอบการวดัค่าก าลงัไฟฟ้าของอุปกรณ์

ไฟฟ้า 4 ตวั  โดยทดลองการวดัซ ้ ากบัอุปกรณ์ๆ ละ 10 คร้ัง ผลท่ีได้ถูก
น ามาเทียบกับผลจากวตัต์มิเตอร์มาตรฐาน  พร้อมค านวณค่าความคิด
พลาดเฉล่ียจากการวดัด้วยอุปกรณ์ BT-Energi  ดงัสมการท่ี 2 ผลการ

ทดสอบการวดัแสดงดงัตารางท่ี 1 และพบว่าไดค้่าผิดพลาดเฉล่ียท่ี 3.79% 
ซ่ึงให้ค่าความถูกตอ้งในระดบัท่ีพอใจได ้
 

ความผิดพลาดเฉล่ีย = (ผลรวมของผลต่างการวดัดว้ย Watt Meter และ 
BT-Energi) / (จ านวนคร้ังท่ีวดัทั้งหมด*วตัตร์วมท่ีวดั)   (2) 
 

ตารางที่ 1. ค่าวตัต ์(Watts) ท่ีวดัดว้ยอุปกรณ์ฯและWatt Meter 
วดัคร้ังท่ี อุปกรณ์ 1 อุปกรณ์ 2 อุปกรณ์ 3 อุปกรณ์ 4 

1 61 99 1005 1,045 
2 60 100 993 1,042 
3 61 99 987 1,042 
4 60 100 986 1,041 
5 60 100 983 1,040 
6 61 100 983 1,040 
7 61 100 983 1,038 
8 61 99 983 1,040 
9 60 100 984 1,040 
10 60 100 984 1,038 

WattMeter 64 102 1,028 1,080 
 

4. สรุป 
งานวิจยัน้ีเสนออุปกรณ์ฝังตวัเพ่ือวดัก าลงัไฟฟ้าและส่งต่อชุดข้อมูล

ดว้ยบลูทูธไปยงัโทรศพัทมื์อถือผ่านแอปปลิเคชนัท่ีไดพ้ฒันาข้ึน อุปกรณ์
น้ีมีต้นทุนต ่า ขนาดเล็กและสะดวกต่อการใช้งาน มีค่าความผิดพลาดท่ี
ยอมรับได ้ในอนาคตสามารถพฒันาอุปกรณ์น้ีในดา้นอ่ืนต่อไดเ้ช่น ความ
แม่นย  าการวดั การทดสอบกบัโหลดจ านวนมาก การปรับอตัราเร็วการวดั   
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บทคดัย่อ 
จากการส่ือสารผ่านสายสัญญาณบนเครือข่ายแลน จนถึงการส่ือสาร

ไร้สายผ่านอุปกรณ์พกพาขนาดเล็ก รูปแบบการส่ือสารได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ท้ังในเร่ืองความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการ
ส่ือสาร ความถูกต้องของข้อความท่ีปลายทางได้รับ และความยืดหยุ่นใน
การใช้งาน ด้วยเหตุนี้ผู้ เขียนจึงให้ความสนใจในการพัฒนาศักยภาพของ
ระบบส่ือสารระหว่างสมาร์ทโฟน (Smartphone) เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
การส่ือสาร ในกรณีท่ีระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานไม่สามารถใช้การได้ 
ยกตัวอย่างเช่น การแจ้งเหตุป้องกันหรือการขอความช่วยเหลือ จาก
เหตกุารณ์ภัยพิบัติ เป็นต้น                                                                                                          
ค ำส ำคญั: Smartphone Networks; WiFi-Direct; Ad hoc Network 

Abstract 
From communication via data signals in LAN network to wireless 

communication via small portable devices.  Form of communication has 
been developed continuously. In terms comfort and speed of 
communication. The accuracy of the text has received at destination. And 
resilience in applications. Thus, this project foresees potential for a study 
on smartphone ad hoc networks to support the activities communication 
infrastructures could not rely on it. For example, notifications or requests 
for assistance from catastrophic events. The ad hoc networks are expected 
to communicate support for the people who need it when such a situation 
arises. 
Keyword: Smartphone Networks; WiFi-Direct; Ad hoc Network 

1. บทน า 
ระบบส่ือสารเป็นส่ิงจ าเป็น มีบทบาท และเป็นส่วนสนบัสนุนส าคญั 

ของกิจกรรมต่างๆ อย่างเช่น การแจ้งเหตุป้องกันหรือการขอความ
ช่วยเหลือ จากเหตุการณ์ภยัพิบติั จากการศึกษาพบว่า เหตุการณ์ภยัพิบติั
มกัจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณูปโภคพ้ืนฐานของระบบเครือข่าย
ส่ือสาร เช่น สถานีฐาน (Base Station) หรือเสากระจายสัญญาณ เป็นเหตุ
ให้ระบบส่ือสารไม่สามารถใชก้ารได ้ 

ระบบส่ือสารส ารองจึงมีความส าคญั การพฒันาระบบส่ือสารระหว่าง
สมาร์ทโฟน จึงเป็นการสร้างแอพลิเคชั่นเพ่ือเช่ือมต่อระหว่างสมาร์ท
โฟนเคร่ืองหน่ึงไปยงัสมาร์ทโฟนอีกเคร่ืองหน่ึง ให้สามารถแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีไม่ตอ้งพ่ึงพาสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน โดยอาศยัเทคโนโลย ีWi-Fi Direct นัน่เอง 

2. ทฤษฏีและหลกัการ 
2.1 Wi-Fi Direct 

Wi-Fi Direct คือ เทคโนโลยีการส่ือสารตามมาตรฐาน Wi-Fi มีการ
เช่ือมต่อลกัษณะ Peer-to-Peer โดยผูใ้ช้สามารถเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์อ่ืนๆ
ได้โดยตรง ไม่จ  า เ ป็นต้องติดต่อกับเครือข่ ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Infrastructure network) 

Wi-Fi Direct เร่ิมตน้การท างานโดยอุปกรณ์จะสร้างการเช่ือมต่อไปยงั
อุปกรณ์ใกล้เคียง เพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองโดยตรง 
ซ่ึงการส่งสารในลกัษณะน้ีเรียกวา่ 1 Hop ทั้งน้ีผูใ้ชต้อ้งร้องขอการเช่ือมต่อ
กบัอุปกรณ์ใกลเ้คียงผา่น Wi-Fi Protected Setup ท่ีรักษาความปลอดภยัใน
การเช่ือมต่อด้วย industry-standard WPA2 security และเม่ืออุปกรณ์ทั้ ง
สองเช่ือต่อกัน การเช่ือมต่อจะอยู่ในรูปแบบของ Wi-Fi Direct Group 
เพราะฉะนั้ นอุปกรณ์ทั้ งสองจะสามารถบริการได้ทุกอย่างท่ีอยู่บน
มาตรฐานของ Wi-Fi Direct ดงัรูปท่ี 1 [1][2] 

 
รูปที่ 1. ลกัษณะการเช่ือมต่อของ Wi-Fi Direct[1] 

แต่  Wi-Fi Direct มีข้อจ ากัดคือรองรับการเ ช่ือมต่อเพียง 1  Hop 
เพราะฉะนั้ นจะไม่สามารถน ามาใช้ในสถานการณ์ปกติได้ เพราะการ
ส่ือสารประกอบไปด้วยเส้นทางย่อยหลาย Hop (Multi-Hop)  จึงต้อง
ประยุกต์ใช้การส่งต่อจากโหนดหน่ึงไปยงัอีกโหนดหน่ึง ต่อเน่ืองหลาย 
Hop จนกระทั้งขอ้ความถูกส่งไปถึงปลายทาง ดงัในรูปท่ี 2 

 
รูปที่ 2. การหาเส้นทางแบบ Multi-Hop Routing ดว้ย Wi-Fi Direct[1] 
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2.2 Mobile Ad hoc Network (MANET) 
เครือข่ายไร้สายเฉพาะกิจ (Mobile Ad Hoc Network - MANET) ท  า

ให้โหนดเคล่ือนท่ีแบบไร้สาย (Wireless Mobile Node) สามารถท าการ
ส่ือสาร ในขณะก าลงัส่ือสารได้อยา่งอิสระ ผ่านการจองเส้นทางล่วงหน้า 
ก่อนการส่งขอ้มูลได ้ดงันั้นจึงสามารถน ามาปรุยกุตใ์ชบ้นเครือข่ายส่ือสาร
ชั่วคราวท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งมีโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น เสากระจายสัญญาณ 
(Base Station) และ เป ล่ียนการควบคุมของศูนย์กลางการควบคุม 
(Centralized Administration) เป็นการอาศยัความร่วมมือกนัระหวา่งโหนด
ในการส่งต่อขอ้มูล โดยโหนดจะปฏิบติัตวัเองเป็นเสมือนเราเตอร์ (Router) 
ส่งต่อขอ้มูลระหว่างจากโหนดหน่ึงไปยงัอีกโหนดหน่ึง ต่อเน่ืองไปจนถึง
โหนดปลายทางดงัรูปท่ี 3 [3][4] 

 
รูปที่ 3.ตวัอยา่งของ Mobile Ad hoc Networks[3] 

2.3 Delay-Tolerant Network (DTNs) 
เครือข่ายท่ีมีความคงทนต่อความหน่วง (เครือข่ายดีทีเอ็น) เป็น

เทคโนโลยีท่ีท  าให้เกิดการติดต่อส่ือสารบนพ้ืนท่ีเฉพาะ(Regions) ซ่ึง
เทคโนโลยีเครือข่ายในปัจจุบันไม่สามารถน าไปใช้ในทางปฏิบัติได้ 
เน่ืองจากการส่ือสารบนพ้ืนท่ีเฉพาะนั้น โหนดและช่องทางการเช่ือมต่อ
ระหว่างโหนด(Link) อาจจะมีปัญหาในเร่ืองความน่าเช่ือถือ เช่น มีโอกาส
ในการเช่ือมต่อกนัไดย้าก หากเกิดการเช่ือมต่อก็จะเกิดข้ึนเพียงแค่ในช่วง
ระยะเวลาสั้ นๆเท่านั้น อนัเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูล 
ขอ้มูลบางส่วนขาดหายระหว่างส่ง หรือการขาดการเช่ือมต่อของเครือข่าย
เป็นเวลานาน ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีก็จะส่งผลกระทบต่อความแปรปรวนของ 
Hop (ช่องทางการส่งขอ้มูลระหว่าง router หน่ึงๆ ) หรือช่องทางการส่ง
ขอ้มูลของ router [5] 

 
รูปที่ 4. ตวัอยา่งของ Delay-Tolerant Networks[5] 

ลกัษณะเด่นของเครือข่ายดีทีเอ็น  คือการสร้างการเช่ือมต่อระหว่าง
อุปกรณ์ Mobile Device ในสถานการณ์ท่ี Network ไม่สามารถสร้าง End 

to End Connection ได้ เพ่ือให้เกิดการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงจะเป็นการท าให้ 
Network มีความกวา้งข้ึน จากเทคโนโลย ีWire และ Wireless ดงัรูปท่ี 4 

กระบวณการท างานของดีทีเอ็นนั้น จะมีลกัษณะการท างานโดย ท า
การเช่ือมโยงโปรโตคอลของเครือข่าย ท่ียอมให้สามารถเกิดการติดต่อกนั
ระหว่างอุปกรณ์สัญญาณได้ แม้ว่า Network จะไม่ได้มีการเช่ือมต่ออยู่
ตลอดเวลาก็ตาม ซ่ึงโหนดใด ๆ ท่ีอยู่ระหว่างโหนดต้นทางกับโหนด
ปลายทางอาจจะตอ้งท าหนา้ท่ีในการช่วยรับขอ้มูลแลว้ส่งต่อ ท าให้การส่ง
สามารถส่งถึงปลายทางได ้ดงัรูปท่ี 5 

 
รูปที่ 5. กระบวณการท างานของดีทีเอ็น [5] 

 โดยตวัอยา่งกลไกการส่งขอ้ความบนเครือข่ายดีทีเอน็เช่น Direct 
Mail, Gradient Routing และ Epidemic Routing เป็นตน้ [8][9] 

3. การวเิคราะห์และออกแบบ 
3.1 ความต้องการของระบบ 
3.1.1 ความต้องการหลักของระบบ 

- สามารถคน้หาผูใ้ชอ่ื้น 
- เช่ือมต่อเขา้กบัผูใ้ชอ่ื้นท่ีตอ้งการ 
- สามารถสร้างขอ้ความและส่งขอ้ความ 
- ยอมรับการเช่ือมต่อจากผูข้อท าการเช่ือมต่ออ่ืนได ้

3.1.2 ความต้องการของระบบท่ีไม่ใช่ หน้าท่ีหลักของระบบ 
- ผูใ้ชง้านระบบตอ้งเปิดสญัญาณ Wi-Fi Direct 

3.2 ภาพรวมของระบบ 
จากความตอ้งการของระบบ แสดงภาพรวมของระบบส่ือสารระหวา่ง

สมาร์ทโฟนดว้ย WiFi-Direct ได ้ดงัรูปท่ี 6 ดงัน้ี 

 
รูปที่ 6. ยสูเคสไดอะแกรมของระบบ 

ภายในระบบจะประกอบไปดว้ย เทรดสองชนิด ได้แก่ PeerManager 
ท่ีท  าหน้าท่ี เก่ียวกับการติดต่อจากผูท่ี้เข้ามาร้องขอการเช่ือมต่อ และ 
WiFiReciever จะท าหน้าท่ีดูแลการเช่ือมต่อของเทคโนโลยี WiFi-Direct 
กบัการท างานของเคร่ือง และในส่วนของตวัเคร่ือง(MainActivity) มีการ
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ใช้ AsyncTask เพ่ือสลบัหน้าท่ีการท างานของเคร่ืองไปมาระหว่าง Client 
และ Server ดงัในรูปท่ี 7 และ 8 

 
รูปที่ 7. องคป์ระกอบภายในระบบ 

 
รูปที่ 8. ขั้นตอนการท างานภายในระบบ 

4. ผลการท างานของระบบ 
จากการทดลองการใชง้านแอพพลิเคชั้นท่ีพฒันาข้ึน เพ่ือส่งขอ้ความ

ระหวา่งสมาร์โฟน ดว้ยWiFi-Direct แสดงผลดงัรูปท่ี 9, 10  และ 11  

 
รูปที่ 9. แสดงการตั้งช่ือเคร่ือง และพิมพข์อ้ความเพ่ือส่งไปให้เคร่ืองถดัไป 

 
รูปที่ 10. แสดงขอ้ความท่ีไดรั้บจากการส่งขอ้ความผา่น WiFi-Direct 

 
รูปที่ 11. แสดงการส่งขอ้ความกลบัไปยงัเคร่ืองตน้ทาง 

5. สรุปผลท างานของระบบและแนวทางในการพฒันาต่อยอด 
ระบบส่ือสารระหว่างสมาร์ทโฟนด้วย WiFi-Direct เป็นระบบท่ี

สามารถสร้างช่องทาง เพ่ือการส่ือสารหรือส่งข้อมูล โดยไม่ต้องพ่ึงพา
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เหมือนในระบบส่ือสารทัว่ไป โดยอาศยัการ
ท างานของเทคโนโลยี WiFi-Direct ซ่ึงจากการท าการทดลองการท างาน
ของระบบ แสดงให้เห็นวา่ สามารถแลกเปล่ียนขอ้ความระหวา่งสมาร์ทโฟ
นแบบ 1-Hop ได ้

ในการพฒันาระบบท าให้เล็งเห็นถึงความเป็นไปได ้ในการพฒันาให้
ระบบสามารถส่งขอ้มูลแบบ Multi-Hop ซ่ึงจะท าให้ระบบมีประสิทธิภาพ 
เกิดความเหมาะสมต่อการน าไปประยกุตใ์ช้ไดม้ากข้ึน จึงมีการเสนอแนว
ทางการพฒันาต่อในอนาคต โดยจะศึกษาความทา้ทายในการส่ือสารของ
เครือข่ายไร้สายเคล่ือนท่ี ขีดจ ากดัการท างานของเทคโนโลยี WiFi-Direct 
และศึกษาเทคโนโลยีเครือข่าย ซ่ึงปัจจุบนัมีเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย
เคล่ือนท่ี ท่ีได้รับความสนใจคือ เทคโนโลยีเครือข่ายมาเน็ต (MANET : 
Mobile Ad-hoc Network) และเทคโนโลยีเครือข่ายดีทีเอ็น (DTN : Delay 
Tolerant  Network) ซ่ึงจะใช้ในการศึกษาเพ่ือสร้างเครือข่ายเฉพาะกิจเพ่ือ
น ามาใชใ้นการพฒันาระบบต่อไป[7] 

โดยได้มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครือข่ายท่ีมีความเหมาะสม
ต่อการน ามาใชง้านแลว้ สรุปไดโ้ดยยอ่ว่า การน าสมาร์ทโฟนมาสร้างการ
เช่ือมต่อกนัโดยตรง เป็นช่องทางการส่ือสารส ารอง แทนการเช่ือมต่อเขา้
ระบบส่ือสารหลกัท่ีล้มเหลว อนัเน่ืองมาจากสถานีฐานหรือเสากระจาย
สัญญาณไดรั้บความเสียหาย จ าเป็นตอ้งอาศยัเทคโนโลยีการส่ือสารแบบ
ไร้สาย (Wi-Fi) เพ่ือสร้างเป็นเครือข่ายส่ือสารเฉพาะกิจของสมาร์ทโฟน 
ท าให้ผูใ้ช้สมาร์ทโฟนสามารถท าการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัได ้แต่ทั้งน้ี
การท่ีสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ส่ือสารท่ีมีการเคล่ือนท่ีตลอดเวลา และมี
พลงังานท่ีจ ากดั เป็นปัญหาส าคญัต่อประสิทธิภาพการท างานของเครือข่าย
ส่ือสาร 

เน่ืองจากการส่ือสารเฉพาะกิจของสมาร์ทโฟน เป็นรูปแบบหน่ึงของ
เครือข่ายไร้สายเคล่ือนท่ี จึงมีปัจจยัของปัญหาในการส่ือสาร[6]ดงัต่อไปน้ี 

1. การเช่ือมต่อท่ีไม่สม ่าเสมอ เป็นการขาดช่วงของเส้นทางการ
ส่ือสารระหว่างผูส่้งสารกบัผูรั้บสาร(Network Partitioning) เป็นผลมาจาก
การเคล่ือนท่ีอยา่งไม่แน่นอนของโหนดในเครือข่าย 

Paper ID 1012

E67



บทความส่ิงประดษิฐ์                                                                                          
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 6 การพฒันาเทคโนโลยเีพ่ือให้โลกมีสนัติสุข   
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand  
 

วนัท่ี 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ภาคพายพั เชียงใหม่ 

2. ความหน่วงมีค่าสูง เน่ืองจากเป็นการส่ือสารในเครือข่ายไร้สาย
เคล่ือนท่ี จึงท าให้เกิดปัญหาเก่ียวกบั ดีเลยใ์นการส่งขอ้มูลระหวา่งโหนดมี
ค่ามาก และมีความแปรปรวนของดีเลยท่ี์เกิดจากการรอคิว 

3. ความไม่สมดุลของอตัราการส่งขอ้มูล ในสถานการณ์จริง ความ
แตกต่างของพ้ืนท่ีในการส่ือสารและความสามารถในการส่ือสารของ
โหนด ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลของอตัราการส่งขอ้มูลมากเกินรองรับ
ได ้

4. อตัราความผิดพลาดสูง เม่ือพิจารณาลกัษณะของการส่ือสารใน
เหตุการณ์ภัยพิบัติ เช่น โหนดมีการเคล่ือนท่ี สภาพพ้ืนท่ีกีดขวางการ
ส่ือสาร เป็นตน้ ท าให้อตัราความผิดพลาดสูงกวา่เครือข่ายทัว่ไป 

เม่ือพิจารณาเครือข่ายมาเน็ตพบว่า การท่ีโหนดต้นทางต้องค้นหา
เส้นทางเพ่ือเช่ือมต่อไปยงัโหนดปลายทาง จากนั้นจึงเร่ิมท าการส่งขอ้มูล 
ซ่ึงการส่ือสารอาจเกิดความขดัขอ้งหรือลม้เหลวได ้จากปัญหาท่ีโหนดตน้
ทางไม่สามารถหาเส้นทางได้ ในกรณีท่ีเครือข่ายมีความหนาแน่นของ
โหนดน้อย หรือปัญหาการเช่ือมโยงขาดอนัเน่ืองมาจากการเคล่ือนท่ีของ
โหนด รวมไปถึงปัญหาการพลาดโอกาสเลือกโหนดรับช่วงต่อ(ท่ีดีกว่า)ท่ี
พ่ึงเขา้มาในรัศมีการส่ือสารดว้ย โดยปัญหาเหล่าน้ีมกัพบบ่อยในเครือข่าย
มาเน็ต  

แต่ในเครือข่ายดีทีเอ็น โหนดไม่จ  าเป็นตอ้งมีการสร้างเส้นทางเช่ือม
ระหว่างโหนดตน้ทางกบัโหนดปลายทาง การส่งต่อขอ้มูลจะเกิดข้ึนผ่าน
โหนดรับช่วงต่อสามารถถูกเลือกจากโหนดจร(Mobile Node) ใดๆก็ได ้ท่ี
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีถูกก าหนดข้ึนเพ่ือโอกาสส าเร็จในการส่งขอ้มูลไป
ปลายทาง จากความยืดหยุน่ในการเลือกโหนดรับช่วงต่อท่ีเหมาะสมของ
เครือข่ายดีทีเอน็น้ี จึงสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดในเครือข่ายมาเน็ตได ้

เพราะฉะนั้นแนวทางการพฒันาต่อเน่ืองในอนาคตคือ น ากลไกการส่ง
ข้อความแบบ 1 Hop ของสมาร์ทโฟนผ่าน WiFi-Direct มาสร้างการส่ง
ขอ้ความแบบ Multipath routing บนเครือข่ายดีทีเอ็น ซ่ึงหมายถึงการฝาก
และส่งต่อข้อความไปกับโหรดจรใด ๆ อย่างต่อเน่ือง จนกระทั้ งข้อ
ความถูกส่งไปให้โหนดปลายทางนัน่เอง 
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บทคัดยอ 

บทความนี้เสนอเครือขายเซนเซอรไรสายสําหรับการมอนิเตอรการใช
ไฟฟาภายในอาคาร โดยใชชั้นโปรโตคอลท่ีอิงมาตรฐาน IEEE 802.15.4 
และสรางตารางเสนทางโดยอาศัย LQI อีกทั้งรองรับตัวอานแบบเคล่ือนที่
ได เพื่อทดสอบเครือขายน้ี โหนดจํานวน 8 โหนดถูกนําไปติดต้ังในอาคาร 
2 ชั้น ปรากฏวาตัวอานสามารถเขาถึงขอมูลของทุกโหนด เมื่ออยูในพื้นที่
ที่เครือขายครอบคลุมถึง 

Abstract 
This paper presents a wireless sensor network for electricity 

monitoring in buildings. It utilizes an IEEE 802.15.4 based protocol 
stack with LQI-based routing table. A portable reader is also supported.   
To test the network, 8 nodes are installed at a 2-floor building. The 
result shows that the reader can access data of all nodes when it is in the 
network coverage. 

Keywords: wireless sensor network, IEEE 802.15.4, power monitor 

1. บทนํา 
การใชไฟฟาในอาคารอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีการจัดการท่ีดี 

ซึ่งตองอาศัยขอมูลพฤติกรรมการใชไฟฟาในแตละสวนของอาคารใน
ชวงเวลาตางๆ ดังน้ันจึงจําเปนตองวัดการใชไฟฟาจากหลายจุดท่ัวทั้ง
อาคาร, เทคโนโลยีเครือขายเซนเซอรไรสาย (WSN: Wireless Sensor 
Network) เปนทาง เลือกหนึ่ ง ท่ีได รับความนิยมมากสําหรับงานน้ี 
โดยเฉพาะมาตรฐาน IEEE802.15.4 [1] เนื่องจากมีขอดีหลายประการ เชน 
ความนาเช่ือถือสูง ตนทุนตํ่า ใชกําลังไฟฟาตํ่า แตทวา การส่ือสารไรสาย
ภายในอาคาร อาจเผชิญกับอุปสรรคอันเนื่องดวยโครงสรางของอาคาร 
เชน การเกิดมัลติพาทธ การลดทอนสัญญาณโดยโครงสรางอาคารในสวน
ที่เปนโลหะ ดังน้ันชั้นโปรโตคอล (Protocol Stack) จึงถูกใชในการหา
เสนทาง (Routing) ที่เช่ือถือไดมากท่ีสุด เพื่อยกระดับคุณภาพการสื่อสาร 

เครือขายเซนเซอรไรสายโดยท่ัวไป ขอมูลจากจุดวัด หรือ โหนด จะ
ถูกสงมารวบรวมไวยังโหนดกลาง  หรือที่ เ รียกวา  โคออรดิ เนเตอร 
(Coordinator) ซึ่งปกติจะติดต้ังอยูที่หองควบคุม ทําใหผูดูแลสามารถ
มอนิเตอรขอมูลท่ัวอาคารจากหองควบคุม นอกจากน้ียังมีความตองการ
อุปกรณที่สามารถมอนิเตอรแบบพกพาได เพื่อทําใหผูดูแลสามารถเดิน

ตรวจตราพรอมกับมอนิเตอรขอมูลไปดวย ซึ่งจะชวยใหคนหาจุดท่ีมีการ
ใชไฟฟาผิดปกติไดงายขึ้น  

บทความนี้นําเสนอช้ันโปรโตคอลท่ีโคออรดิเนเตอรเปนผูสรางตาราง
เสนทาง (Routing Table) โดยอาศัย LQI (Link Quality Index) จากโหนด
ตางๆ ที่ติดต้ังไวแลว ดวยวิธีการนี้จะทําใหไดเสนทางท่ีนาเช่ือถือสูง
ภายใตสภาวะแวดลอมการทํางานจริง นอกจากน้ียังรองรับตัวอานแบบ
เคล่ือนที่ได 

2. ชั้นโพรโตคอล 
การมอนิเตอรการใชไฟฟาในอาคาร มักจะไมมีการเปล่ียนแปลงจุดท่ี

ติดต้ังโหนดบอยคร้ัง เราจึงใชตารางเสนทางแบบคงที่ โดยคํานวณเสนทาง
ขณะติดต้ังเครือขายคร้ังเดียว ผูติดต้ังจะใชโคออรดิเนเตอรซึ่งมีซอฟตแวร
บนคอมพิวเตอรเพื่อเลือกเสนทางโดยอาศัยขอมูล LQI แลวตารางเสนทาง
จะถูกสงไปใหทุกโหนดซ่ึงจะชวยใหภาระการคํานวณของโหนดลดลง 

 
รูปท่ี 1.  (a) แบบจําลองของโหนด และโทโพโลยีของเครือขายในขณะท่ี 

(b) กําลังสรางเครือขาย (c) สรางตารางเสนทาง (d) ทํางานปกติ  

รูปที่ 1 (a) แสดงแบบจําลองงานของโหนด ซึ่งสวนแรก คือ งานวัด
กําลังไฟฟาจะอาศัยโมดูลภายใน MCU คือ Capture/Compare และ วงจร
แปลงกําลังเปนความถ่ี (P2F) ซึ่งจะกลาวในหัวขอตอไป, สวนท่ีสอง 
สื่อสารไรสายช้ัน PHY และ MAC กระทําโดยตัวรับสงวิทยุ แตชั้น NWK 
และแอพพลิเคชันเปนหนาที่ของ MCU 

ขั้นตอนการสรางเครือขายในรูปที่  1 (b) แตละโหนดจะคนหา
เครือขายและขอเขารวม (Active Scan และ Association) ตัวอยางโหนด 
(NA, NB) ที่อยูในรัศมีของโคออรดิเนเตอร (C) จะไดรับอนุญาตใหเขา
เครือขาย (แสดงดวยเสนประ) จากนั้นโหนดท่ีอยูไกลออกไปจะขอเขารวม

Paper ID 1019

E69



บทความสิ่งประดิษฐ                                                                                          
การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต คร้ังท่ี 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใหโลกมีสันติสุข   
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand  
 

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม 

เครือขายจากโหนดท่ีอยูในเครือขายแลว จนครบทุกโหนด (แสดงดวย
เสนประรูปที่ 1 (c)), จากน้ันโคออรดิเนเตอรจะส่ังใหโหนดบรอดแคสต
เฟรมทีละโหนด สวนโหนดท่ีเหลือจะเก็บคา LQI ของเฟรมบรอดแคสตที่
มันไดรับ, เม่ือทุกโหนดผลัดกันบอรดแคสตกันจนครบ โคออรดิเนเตอร
จะขอขอมูล LQI จากทุกโหนดมาเพื่อมาสรางตารางเสนทางไดดังแสดง
ดวยเสนทึบในรูปที่ 1 (c) 

กรณีใชงาน ตัวอาน (Reader, R ในรูปที่ 1 (d)) เร่ิมตนตัวอานจะขอเขา
รวมเครือขาย เมื่อมีโหนด (ในตัวอยางคือ NC) ตอบรับ ตัวอานก็จะขอผูก
ติดกับโหนดน้ัน ซึ่งเรียกวา Attached Node จากนั้น Attached Node จะสง
ขอความไปขอขอมูลจากโหนดท่ีตัวอานตองการ ซึ่งเรียกวา Source Node, 
จากนั้น Source Node ก็จะสงขอมูลกลับมายัง Attached Node เพื่อสงตอ
ใหตัวอานอีกทอดหน่ึง โดยจะสงขอมูลกลับมาเปนรายคาบจนกวาจะ
ไดรับขอความยกเลิก 

Attached Node จะสงขอความไปให Source Node เพื่อยกเลิกการขอ
ขอมูล เมื่อตัวอานเคล่ือนที่ออกนอกรัศมีของมัน, ในดานตัวอานเม่ือไมได
รับขอความจาก Attached Node มันก็จะเร่ิมขบวนการคนหาเครือขายใหม
อีกคร้ัง, ดวยเทคนิคน้ีตัวอานจะเปนฝายสงขอความเฉพาะในตอนเร่ิมตน
คนหาเครือขายและตอนเปล่ียน Source Node เทาน้ัน จากน้ันตัวอานจะ
เปนฝายรับขอความ ทั้งนี้เพื่อประหยัดแบตเตอร่ี 

3. การวัดกําลังไฟฟา 
การแปลงกําลังเปนความถี่ใชไอซี MCP3906 ในรูปที่ 2 (a) สวนการ

วัดแรงดันและกระแสใชตัวตานทานแบงแรงดันและหมอแปลงกระแส
ตามลําดับ MCP3906 จะใหสัญญาณ F ที่มีความถี่แปรผันตรงเปนเชิงเสน
กับกําลังไฟฟา [2], ทางดาน MCU วัดความถ่ีแลวคํานวณกลับเปน
กําลังไฟฟาดวยการนับพัลสในคาบเวลา TS ดูรูปที่ 2 (b) โดยใชโมดูล 
Compare สรางสัญญาณ S ที่ควบคุมคาบได และ S จะไปทริกโมดูล 
Capture เพื่อเก็บคาตัวนับที่นับพัลสสัญญาณ F อยูไปคํานวณกําลังไฟฟา 

สําหรับการปรับเทียบ เรานําโหลดมาตรฐานไปตอไว และโปรแกรม
โมดูล Capture และ Compare ใหสลับหนาท่ีกัน ดูรูปที่ 2 (d), ถาเราทราบ 
กําลังจากโหลดมาตรฐานและกําหนดจํานวนพัลสไวใน Compare register 
แลว คาใน Capture register ก็นําไปสรางคาบเวลา TS ไดแมนยําขึ้น 

4 การสรางและทดสอบ 
รูปที่ 3 (ซาย) คือ โหนด หรือ วัตตมิเตอรไรสาย ประกอบดวย MCU 

เบอร PIC18F45J10 [3], ตัวรับสงวิทยุ MRF24J40MA, ไอซี MCP3906 
และหมอแปลงกระแส ซึ่งอุปกรณทั้งหมดใชกระแสไมสูง รูปที่ 3 (ขวา) 
คือ ตัวอาน ประกอบดวย MCU, ตัวรับสงวิทยุ, และจอ LCD ซึ่งอุปกรณ
ทั้งหมดใชแรงดันซัพพลาย 3.3 V, แตแหลงจายเปนแบตเตอร่ี AA แบบ
ชารจได จํานวน 2 กอน ซึ่งใหแรงดันไดประมาณ 2.4 V จึงตองใชไอซี 
AS1322 มายกระดับแรงดันใหเปน 3.3 V [4] 

ในการทดสอบ วัตตมิเตอรไรสายจํานวน 8 โหนดถูกนําไปติดต้ังใน
อาคาร 2 ชั้น กวาง 8 เมตร ยาว 40 เมตร ผลปรากฏวา เกิดเสนทางท่ียาว

ที่สุด 4 hop โหนดท่ีอยูตางช้ันกันแตอยูในระยะรัศมีประมาณ 5 เมตร
สามารถส่ือสารกันได, ตัวอานสามารถเขาถึงขอมูลของเครือขายไรสายได
ทั้งหมดจากพื้นที่ที่อยูในรัศมีของโหนดใดโหนดหน่ึง 

5 สรุป 
บทความน้ีสามารถใชโหนดที่มีทรัพยากรจํากัด มาสรางเครือขายไร

สายท่ีใชชั้นโพรโตคอลตามท่ีเสนอและวัดกําลังไฟฟาตามหนาท่ีของ
โหนดได การทดลองพบวา ตัวอานสามารถมอนิเตอรการใชไฟฟาไดทุก
จุดวัด เม่ือตัวอานอยูในบริเวณใดก็ไดในพื้นที่ที่เครือขายครอบคลุมถึง  
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รูปท่ี 2. การวัดกําลังไฟฟา (a) ผังวงจรตัวแปลงกําลังเปนความถี ่(b) ผัง
เวลาสัญญาณตางๆ (c) ผังวงจรขณะวัดความถ่ี (d) ผังวงจรขณะปรับเทียบ 

             
รูปท่ี 3.  ภาพถาย (ซาย) วัตตมิเตอรไรสาย (ขวา) ตัวอานไรสาย 
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บทคดัย่อ 
บทความนีน้ าเสนอการศึกษาออกแบบห้องปิดก้ันไร้คล่ืนสะท้อนทาง

แม่เหลก็ไฟฟ้า ด้วยการใช้วัสดทุดแทนท่ีมีราคาถกูและสามารถใช้ทดแทน
วัสดุท่ีมีคุณสมบัติดูดซับคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีราคาแพงได้ ซ่ึงได้น าผง
โลหะและผงยางด ามาผสมกันเพ่ือเคลือบแท่งพีระมิดท่ีเป็นตัวดูดซับคล่ืน
แม่เหลก็ไฟฟ้า จากน้ันได้น าแท่งพีระมิดท่ีได้มาท าการสร้างห้องปิดก้ันไร้
คล่ืนสะท้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าและท าการทดสอบประสิทธิภาพ พบว่า 
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Abstract 
This paper presents a study of the design of the fully anechoic 

chamber, which propose a renewable materials that are cheap and can 
be absorb the electromagnetic wave. The metal powder and powder 
coated black rubber are mixed together and enamel to block pyramids. 
Then, the piece pyramid is employed a fully anechoic chamber. From the 
measure results, this chamber can be used effectively. 

Keywords: Absorber, Anechoic Chamber, and Electromagnetic wave 

1. บทน า 
ในการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์การส่ือสารแบบไร้สายเช่น 

เคร่ืองรับส่งสัญญาณวิทย ุและสายอากาศ นั้นจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งไม่มี
การรบกวนจากสัญญาณภายนอก ท าให้ตอ้งมีสถานท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือใช้
ในการทดสอบทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถท าไดแ้ละท าให้ผลการทดสอบนั้น
มีความถูกต้องคือ ท าการทดสอบดังกล่าวภายในห้องปิดกั้นไร้คล่ืน
สะท้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Fully Anechoic Chamber) [1]-[3] ซ่ึง
คุณลักษณะของห้องน้ีคือจะป้องกันไม่ให้มีการรบกวนจากสัญญาณ
ภายนอก อีกทั้งยงัป้องกนัการสะทอ้นคล่ืนจากแหล่งก าเนิดภายใน ซ่ึงเป็น
สาเหตุท าให้เกิดการรบกวนภายใน โดยทั่วไปแล้วห้องปิดกั้นไร้คล่ืน
สะทอ้นทางแม่เหล็กไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ ดงัน้ีคือ 1. ห้องปิด
กั้นก่ึงไร้คล่ืนสะทอ้นทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Semi Anechoic Chamber) 2. 
ห้องปิดกั้นไร้คล่ืนสะทอ้นทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Fully Anechoic Chamber) 
และ 3. ห้องปิดกั้นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (Shielded Room) [1]-[3] 

แต่อยา่งไรก็ตามการสร้างห้องปิดกั้นไร้คล่ืนสะทอ้นทางแม่เหล็กไฟฟ้า 
นั้นตอ้งอาศยัตน้ทุนสูง และมีกระบวนการสร้างค่อนขา้งซับซ้อน จึงได้มี
การศึกษาค้นควา้วสัดุทดแทนเพ่ือน ามาใช้งานโดย น.อ.วชัรินทร์ เครือ

ด ารงค์  ได้ท  าการศึกษาวัสดุ ดูดกลืนคล่ืนเรดาห์  ณ งานวิจัยกรม
วิทยาศาสตร์ทหารเรือ [4] โดยการใช้ผงเหล็กและยางในการสร้าง ฉะนั้น
ในบทความน้ีจึงได้ท  าการศึกษาการสร้างห้องปิดกั้นไร้คล่ืนสะทอ้นทาง
แม่เหล็กไฟฟ้าดว้ยวสัดุทดแทนท่ีสามารถหาไดง่้ายและมีราคาถูกกวา่ 

บทความน้ีจะถูกแบ่งออก 4 หัวขอ้คือ หัวขอ้ท่ีสองจะกล่าวถึงหลกัการ
และการออกแบบของห้องปิดกั้นไร้คล่ืนสะทอ้นทางแม่เหล็กไฟฟ้า หัวขอ้
ท่ีสามจะกล่าวถึงการสร้างและการทดสอบ และกล่าวสรุปในหัวข้อ
สุดทา้ย 

2. หลกัการและการออกแบบ 
เพ่ือท่ีจะท าการควบคุมสภาวะแวดลอ้มของการทดสอบไดน้ั้น จึงตอ้ง

ท าการทดสอบภายในอาคาร จึงไดมี้การพฒันาห้องปิดกั้นไร้คล่ืนสะทอ้น
ทางแม่เหล็กไฟฟ้าซ่ึงมีลกัษณะพ้ืนฐานอยู ่2 แบบคือ ห้องรูปทรงส่ีเหล่ียม 
(Rectangular) และห้องรูปทรงเรียว (Taper) โดยห้องดงักล่าวจะประกอบ
ไปดว้ยโลหะท่ีปิดกั้นไม่ให้สญัญาณภายนอกเขา้มารบกวนส่วนภายในนั้น
จะถูกปกคลุมด้วยตวัดูดซบัคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (RF Absorber) รูปทรงพี
ระมิคท่ีสามารถดูดซบัคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าไดอ้ยา่งดีและมีการสะทอ้นคล่ืน
น้อย โดยทั่วไปจะมีค่าสัมประสิทธิการสะท้อนของคล่ืนท่ีมุมตั้งฉาก
ประมาณ -40 dB [1]-[3] และในส่วนของตวัดูดซบัคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้านั้น
จะถูกสร้างข้ึนดว้ยวสัดุท่ีมีค่าสภาพยอมไฟฟ้า (Permittivity) สูงซ่ึงจะท า
ให้สนามไฟฟ้าเกิดการสูญเสียมากและวสัดุท่ีมีค่าสภาพยอมแม่เหล็ก 
(Permeability) สูงซ่ึงจะท าให้สนามแม่เหล็กเกิดการสูญเสียมากเช่นกนั 
รูปท่ี 1 แสดงตวัอยา่งของตวัดูดซบัคล่ืนท่ีมีจ  าหน่ายทัว่ไป 
 

 
รูปที่ 1. ตวัอยา่งของตวัดูดซบัคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

 
การออกแบบห้องปิดกั้นไร้คล่ืนสะท้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าส่ิงท่ี

ผูอ้อกแบบจ าเป็นตอ้งทราบในการออกแบบก็คือ ระยะการแพร่กระจาย
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คล่ืนของความถ่ีในแต่ละความถ่ี และวสัดุท่ีใช้สร้างเพ่ือใช้เป็นขอ้มูลใน
การออกแบบ เ พ่ือให้ ได้ขนาดของห้ อง กั้ นไ ร้ค ล่ืนสะท้อนทาง
แม่เหล็กไฟฟ้า ท่ีใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ในส่วนของการ
แพร่กระจายคล่ืนของความถ่ีในแต่ละความถ่ีนั้น ความถ่ีสูงจะมีระยะใน
การแพร่กระจายคล่ืนท่ีแคบกว่าความถ่ีต  ่า ดงันั้นในการออกแบบขนาด
ของห้องจะตอ้งสัมพนัธ์กบัยา่นความถ่ีท่ีตอ้งการทดสอบ ซ่ึงการทดสอบ
ในคร้ังน้ีผูจ้ดัท  าไดก้  าหนดความถ่ีไวท่ี้ 300MHz จนถึง 1GHz ท  าให้ห้องท่ี
ออกแบบมีขนาด กวา้ง 1 เมตร ยาว 2 เมตร สูง 1 เมตร ในส่วนของวสัดุท่ี
ใช้ในการสร้างนั้น ตอ้งค  านึงถึงความปลอดภยั การรบกวนของคล่ืนทั้ง
จากภายในและภายนอก โดยในการออกแบบท าห้องปิดกั้ นไร้คล่ืน
สะทอ้นทางแม่เหล็กไฟฟ้า วสัดุท่ีใช้ในการสร้างเป็นผนังตอ้งเป็นเหล็ก 
เพ่ือป้องกนัปัญหาดงักล่าว และลกัษณะภายในห้องปิดกั้นไร้คล่ืนสะทอ้น
ทางแม่เหล็กไฟฟ้านั้น จะไม่มีการสะทอ้นไปมาของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าจึง
ตอ้งใช้พีระมิตรกระดาษ ขนาดสูง  16.5 เซนติเมตร ฐานกวา้ง 7.6 
เซนติเมตร ยาว 7.6 เซนติเมตร [4] เคลือบดว้ยผงเหล็กผสมยางเม็ดเล็กๆ 
วางให้เตม็ห้อง เพ่ือเปล่ียนทิศทางของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า เพราะผงเหล็กมี
คุณสมบติัในการสะทอ้นคล่ืนไดดี้ และในขณะเดียวกนัคล่ืนจะถูกลดทอน
ไปเร่ือยๆและหายไปในท่ีสุด ท าให้สามารถทดสอบประสิทธิและการ
ท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าไดดี้ท่ีสุด 
 

 

รูปที่ 2. ลกัษณะห้องปิดกั้นไร้คล่ืนสะทอ้นทางแม่เหล็กไฟฟ้า 

 

รูปที่ 3. ขนาดพีระมิด 
 

3. การสร้างและการทดสอบ 
ในการสร้างนั้นจะเร่ิมจากการสร้างตัวดูดซับคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า

รูปทรงพีระ มิดจะ เ ป็นวัส ดุ ท่ี ใช้ ในการ เป ล่ียนทิศทางของค ล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าและดูดซบัคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า มีขนาดสูง 16.5 เซนติเมตร 

ฐานกวา้ง 7.6 เซนติเมตร ยาว 7.6 เซนติเมตร เพ่ือใช้เปล่ียนทิศทางและ
ดูดกลืนคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าไดดี้ท่ีความถ่ี 1GHz ถึง 3GHz โดยใช้กระดาษ
รูปสามเหล่ียมดงัท่ีไดอ้อกแบบไว ้จากนั้นน าผงเหล็กและผงยางด ามาผสม
กนัในอตัราส่วน 1:1 เพ่ือท่ีจะไดน้ าไปเคลือบพีระมิดท่ีสร้างไวด้งัแสดงใน
รูปท่ี 4 จากนั้นท าการติดตั้งพีระมิดท่ีไดเ้ขา้กบัผนงัห้องทั้งส่ีดา้นดงัแสดง
ในรูปท่ี 5 

 

รูปที่ 4. พีระมิดท่ีเคลือบดว้ยผงเหล็กและผงยางด า 

     

(ก) ภาพดา้นใน     (ข) ภาพดา้นนอก 
รูปที่ 5. ลกัษณะการติดตั้งพีระมิดภายในห้อง 

จากนั้นท าการทดสอบประสิทธิภาพของห้องปิดกั้นไร้คล่ืนสะทอ้น
ทางแม่เหล็กไฟฟ้าโดยทดสอบการทะลุผ่านของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าของ
แผ่นพีระมิดขนาดเคลือบผงเหล็กและผงยางด าผสมกนัในอตัราส่วน 1:1 
กับแผ่น พีระ มิด เค ลือบสารด้วยสาร ท่ี มี คุณสมบัติ ดู ดก ลืนค ล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าทดสอบการสะท้อนกลับคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าของแผ่น
พีระมิดท่ีเคลือบดว้ยผงเหล็กและผงยางด าผสมกนัในอตัราส่วน 1:1 กบั
แผน่พีระมิดเคลือบสารดว้ยสารท่ีมีคุณสมบติัดูดกลืนคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

ตารางที่ 1. การทดสอบเปรียบเทียบพีระมิด 

ท่ี การทดสอบ 
พีระมิดท่ีเคลือบสาร

ดูดกลืนคล่ืน
แม่เหลก็ไฟฟ้า 

พีระมิดเคลือบ
ผงเหล็กและผง

ยางด า 

1 
การดูดกลืนคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า 

  

2 
สะทอ้นกลับคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า 
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จากนั้นการทดสอบรูปแบบการแพร่กระจายคล่ืนของห้องปิดกั้นไร้
คล่ืนสะทอ้นทางแม่เหล็กไฟฟ้าดว้ยสายอากาศแบบรอบทิศทาง ผลการ
ทดสอบความถ่ีตั้ งแต่ 1 GHz ข้ึนไป รูปการแพร่กระจายคล่ืนของ
สายอากาศอยูใ่นห้องปิดกั้นไร้คล่ืนสะทอ้นทางแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีลกัษณะ
ไม่ค่อยเป็นวงกลมและตั้งแต่ความถ่ีต  ่ากว่า 1 GHz จะมีรูปแบบการ
แพร่กระจายคล่ืนของสายอากาศแบบรอบทิศทางขณะอยูใ่นห้องปิดกั้นไร้
คล่ืนสะท้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นวงกลม เน่ืองจากความถ่ีสูงกว่า 
1 GHz ข้ึนไปจะเกิดการสะท้อนของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ากลับมายงั
สายอากาศ ส่งผลท าให้ห้องปิดกั้นไร้คล่ืนสะท้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้า
ท างานไดไ้ม่ดี 

4. สรุป 
พีระมิดท่ีเคลือบดว้ยสารท่ีมีคุณสมบติัดูดกลืนคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า มี

ผลการสะทอ้นกลบัเป็นท่ีดี การวดัรูปแบบการแพร่กระจายของสายอากาศ
แบบรอบทิศทาง สามารถท างานท่ีช่วงความถ่ี 300 MHz – 1 GHz ทน
ก าลงัส่งของห้องปิดกั้นไร้คล่ืนสะทอ้นทางแม่เหล็กไฟฟ้าซ่ึงทดสอบท่ี
ก าลงัส่ง 0 dBi , 5 dBi , 10 dBi ในช่วงความถ่ี 300 MHz – 1 GHz  
สามารถท างานไดดี้ 
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 บทคดัย่อ  

สิ� งประดิษฐ์นี� เป็นการพฒันาระบบตรวจสอบความแรงสัญญาณ
เอฟเอ็มเพื�อทําการไดรฟ์เทสต์ โดยสามารถแสดงตาํแหน่งที�บนัทึก
พร้อมทั�งระบุค่าสี 3 ระดบัตามความแรงของสัญญาณลงในแผนที�แบบ
เรียลไทม์ผ่าน GUI ที�สร้างขึ�นในขณะที�ทาํการเกบ็ผล การทาํงานของ
ระบบจะประกอบไปด้วยส่วนบนัทึกค่าพิกดัด้วยจีพีเอส ซึ� งจะรับค่า
ละติจูดและลองจิจูดของตาํแหน่งที�ทาํการทดสอบพร้อมกบัส่วนโมดูล 
TEA5767 ที�จะบนัทึกค่าความแรงสัญญาณเอฟเอ็มที�ครอบคลุมย่าน
ความถี�ต ั� งแต่ 88 ถึง 108 เมกกะเฮิรตซ์ โดยทั� งสองส่วนนี� จะใช้
บอร์ดประมวลผล Raspberry pi ที�เขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนใน
การรับค่าและส่งขอ้มูลเกบ็ไวย้งัระบบฐานขอ้มูล ที�สามารถประมวลผล
และแสดงผลออกมาเป็นแผนที�ขอ้มูลไดผ้่าน GUI ที�ออกแบบด้วยภาษา
เบสิก และยงัสามารถบนัทึกภาพเป็นไฟล์ .jpg เพื�อดูในภายหลงัได ้

Abstract 
This project develops a real-time FM signal strength mapping 

system that can display 3 different color-coded signal strength 

information at different locations on GUI. The Raspberry Pi board is 

used to receive the latitude and the longitude from the GPS module 

,the radio-input signal strength from the TEA5767 module which 

covers the frequency between 88 MHz and 108 MHzs. The processed-

data from both modules are sent to the database with the Python 

language. Finally, we created the GUI, using Visual Basic to show the 

FM signal strength map which can be saved to jpg file. 

Keywords: TEA5767, FM signal strength, Raspberry Pi 

 1. บทนํา  

ระบบกระจายเสียงผ่านคลื�นวิทยุในระบบเอฟเอ็มเป็นที�นิยมใช้ 
สําหรับการเผยแพร่ข่าวสารและความบนัเทิง แต่การกระจายเสียงผ่าน
คลื�นวิทยใุนทางปฏิบติันั�นพบว่าในบางพื�นที�สภาพแวดล้อมหรือปัจจัย
อื�นๆจะทาํใหพ้ื�นที�บางจุดรับสัญญาณได้ไม่ดีเท่าที�ควร ตวัอย่างเช่นใน
วิทยชุุมชนซึ� งจะมีกาํลงัส่งไม่เกนิ 500 วตัต์ ทาํให้บางพื�นที�มีสัญญาณ
ขาดหายหรือเกดิการแทรกสอดจากสถานีอื�น ซึ� งในการรับรู้ถึงพื�นที�
เหล่านั�นจึงมีความจาํเป็นตอ้งทาํการไดรฟ์เทสต ์(drive test) อย่างไรกดี็
อุปกรณ์วดัสัญญาณเช่นเครื�องวิเคราะห์สเปกตรัมเคลื�อนที�มีราคาแพง 

ดังนั�นจึงมีแนวคิดพฒันาการวัดความแรงสัญญาณวิทยุเอฟเอ็มและ
พล็อตบนที�โดยใชโ้มดูลวดัสญัญาณซึ� งมีราคาถูกมาก สิ�งประดิษฐ์นี� เป็น
ประโยชนท์ั�งผูพ้ฒันาและผูข้อใชบ้ริการที�ตอ้งการนําแผนที�ขอ้มูลหรือ
ระบบสร้างแผนที�ขอ้มูลไปใช้เป็นขอ้มูลในการดําเนินการปรับปรุง
คุณภาพของสัญญาณต่อไป 

2. วิธกีารดาํเนินงานและการออกแบบระบบ 

 
รูปที	 1. โมดูล TEA5767 

การโคด้เพื�อควบคุมการทาํงานของโมดูล TEA5767 ซึ� งในการ
เขียนข้อมูลลงในโมดูลTEA5767 จะมีท ั�งหมด 5 ไบต์ โดยที�แอดเดรส
ของโมดูลอยูที่� 0x60 โดยที� 2 ไบต์แรกจะเป็นการคาํนวณค่าเฟสล็อกลูป 
(PPL) ตามความถี�ที�ป้อนค่า เขา้ไป เมื�อให้ N แทนค่าเฟสล็อกลูปที�
คาํนวณไดเ้ป็นเลขฐานสิบ โดยใช้บิตทั�งหมด 14 บติ จะสามารถคาํนวณ
ไดจ้ากสมการ 
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เมื�อ f
RF
 แทนความถี�ที�ตอ้งการจูน (Hz), f

IF
  คือความถี�กลางมีค่าเทา่กบั 

225 kHz และ f
REF
  แทนความถี�อา้งอิงมีค่าเท่ากบั 32.768 kHz เมื�อ

คาํนวณค่าที�ตอ้งการป้อนลงในโมดูล TEA5767 แลว้จึงออกแบบโปร 
แกรมโดยมีแผนภาพบล็อกของระบบดังรูปที� 2 อนัประกอบไปดว้ยโม 
ดูลรับสัญญาณเอฟเอ็ม โมดูลจีพีเอสเพื�อบนัทึกพิกดั บอร์ด Raspberry 
Pi ทาํการประมวลผลความแรงสัญญาณและพิกดัเพื�อเพื�อส่งไปยงั
ฐานขอ้มูล และทา้ยที�สุดส่วนของคอมพวิเตอร์จะทาํการดึงค่าพิกดัและ
ความแรงออกมาเพื�อทาํการพล็อตบนแผนที� 

3. ผลการทํางานของระบบ 

     การทาํงานของระบบนี� มีลกัษณะเป็นเรียลไทม์ มีการส่งและประ 
มวลผลขอ้มูลทุกๆ 1 วินาที เริ�มตน้การทาํงานโดยรันโปรแกรมจากตวั 
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รูปที	 2. แผนภาพบล็อกของระบบ 

Raspberry pi และในส่วนฐานขอ้มูล โดยอุปกรณ์ติดตั�งอยู่ในรถใช้
แหล่งพลงังานบริเวณที�จุดบุหรี�ดงัรูปที� 3 และ 4 และเสาอากาศส่วนรับ
สัญญาณเอฟเอ็มและจีพีเอสจะติดตั�งอยูบ่นหลงัคารถแสดงดงัรูปที� 5 

 

 
รูปที	 3. Raspberry pi ที�ติดตั�งภายในรถ 

 

 

รูปที	 4. แหล่งพลงังานของอุปกรณ์ 
 

 

รูปที	 5. เสารับสัญญาณเอฟเอ็มและจีพีเอส 
 
รูปที� 6 แสดงตวัอยา่งคา่พกิดัและเวลาเมื�อทาํการรันโปรแกรมบนบอร์ด 
Raspberry pi  ผูพ้ฒันาไดด้าํเนินการทดสอบอุปกรณ์ที�สร้างขึ�นเพื�อวดั
ค่าความแรงของสถานี 104.7 MHz บริเวณรอบๆ สถาบนัเทคโนโลยฯี 

ลาดกระบงั และพล็อตค่าที�ได้ลงบนแผนที�ดังรูปที� 7 พบว่าโดยส่วน
ใหญ่มีคุณภาพสัญญาณปานกลาง (สีเหลือง) บางจุดมีคุณภาพดี (สี
เขียว) และคุณภาพไม่ดี (สีแดง) ซึ� งมกัจะเป็นบริเวณอบัสัญญาณ เช่นอยู่
ระหว่างซอกตึก เป็นตน้ ท ั�งนี�ระหว่างการทดสอบไดมี้การฟังสถานีวิทยุ
คลื�นนี�ควบคู่ไปด้วยว่าคุณภาพเสียงตรงกบัค่าที�ได้รับและพล็อตบน
แผนที� 

 

รูปที	 6. หนา้จอขณะ raspberry pi ทาํการส่งค่า 

 

รูปที	 7. แผนที�แสดงความแรงสัญญาณเอฟเอม็แบบเรียลไทม์ 

4. สรุป  
ผูดํ้าเนินการได้พฒันาระบบสร้างแผนที�ขอ้มูลความแรงเอฟเอ็ม

แบบเรียลไทมโ์ดยใช ้Raspberry pi ร่วมกบัระบบฐานขอ้มูลเพื�อที�จะหา
จุดที�รับสัญญาณได้ไม่ชดัเจนจากแผนที�ซึ� งสามารถทาํงานไดจ้ริง 

5. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณคาํชี�แนะจากคุณธนพล สันรัตน์ และนกัศึกษาปริญญา
ตรีห้อง T-219 สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ที�คอยใหค้าํแนะนาํและให้
คาํปรึกษาแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในส่วนโปรแกรมจนสาํเร็จลงได้ 
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บทคดัย่อ 
ระบบนําร่องโดยใช้กลุ่มดาวเทียม (GNSS: Global Navigation 

Satellite System) เป็นระบบระบุตาํแหน่งของผู้ใช้ทีGอยู่บนพืJนผิวโลก 
โครงงานนีJมีจุดประสงค์เพืG อพัฒนาระบบคํานวณพิกัดตําแหน่งและ
แสดงผลค่าความผิดพลาดของการระบุตาํแหน่ง ซึG งจะแสดงในรูปของค่า
ความผิดพลาดละติจูด(Latitude), ลองจิจูด (Longitude) และความสูง 
(Height) โดยจะรับข้อมูลมาจากเครืG องรับ GNSS ชนิดสองความถีGผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ เพืGอทาํการคาํนวณหาค่าความผิดพลาด
ในแนวระนาบ ซึGงประกอบไปด้วยความผิดพลาดของค่าละติจูด, ความ
ผิดพลาดของค่าลองจิจูด  และคาํนวณค่าความผิดพลาดความสูง จากนัJน
บันทึกค่าต่างๆ ในฐานข้อมูลแล้วทาํการแสดงผลผ่านทางหน้าเวบ็ 

Abstract 
Global Navigation Satellite System (GNSS) is a system to indicate a 

user’s location on the earth’s surface. This project develops a system to 
compute and show the location errors which are the latitude error, 
longitude error and height error from the received data from GNSS 
receivers. Data is transmitted through the internet to be calculated all 
errors and recorded into a database. Finally, all errors will be displayed 
on a webpage. 

Keywords: GNSS, Location error 

1. บทนํา 
ปัจจุบนัเทคโนโลยีนาํร่องของอากาศยานไดถ้กูพฒันาไปมาก หนึ� งใน

เทคโนโลยีที�ถูกพฒันาขึ�นด้วยนั� นคือระบบจีบาส (Ground - Based 
Augmentation System: GBAS) ซึ� งเป็นระบบช่วยลดความผิดพลาดของ
ระบบจีเอนเอสเอส (Global Navigation Satellite System: GNSS) สําหรับ
การร่อนลงของอากาศยาน โดยเทคโนโลยีจีบาสจะอาศยัเครื�องรับสัญญาณ
จีเอนเอสเอส (GNSS Receiver) ประมาณ 3-4 เครื� องเพื�อค ํานวณหา
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ แลว้จึงส่งขอ้มลูไปให้อากาศยาน โดยพารามิเตอร์ดัง
กล่าวคือค่าความผิดพลาดของระยะทางเทียม ซึ� งเป็นค่าที�ส่งผลให้เกิด
ความผิดพลาดของการระบุตาํแหน่ง ซึ� งค่าความผิดพลาดของการระบุ
ตาํแหน่งประกอบไปดว้ยความผิดพลาดในแนวระนาบ (Horizontal error) 
และความผิดพลาดความสูง (Vertical error) ของตาํแหน่งเครื� องรับ ซึ� ง

พารามิเตอร์นี� มีผลกระทบต่อความแม่นยาํในการนาํร่องลงจอดของอากาศ
ยาน 
โครงงานนี� จึงนําเสนอระบบคํานวณค่าความผิดพลาดของการระบุ

ตาํแหน่งขึ�นโดยใชข้้อมูลจากดาวเทียมจีพีเอสและโกลนาส (Globalnaya 
Navigatsionnaya Sputnikovaya Sstema: GLONASS) มาทําก าร
ประมวลผลเพื�อหาค่าความผิดพลาดของระยะเทียม (Pseudorange error) 
และแสดงผลผา่นทางหน้าเว็บเพจ เนื�องจากซอฟต์แวร์ที�มากบัเครื�องรับ
สัญญาณจีเอนเอสเอสนั�น เป็นซอฟต์แวร์ที�ตอ้งติดตั�งกบัคอมพิวเตอร์ที�ต่อ
กบัเครื�องรับสัญญาณจีเอนเอสเอสเท่านั�น และผูใ้ชไ้ม่สามารถปรับเปลี�ยน
คุณลักษณะหลายๆ อย่างได้เช่น การดาวเทียมใน Skyplot แสดงเป็น
เรียลไทม์เท่านั�น ไม่สามารถดูเส้นทางการเคลื�อนที�ของดาวเทียมได้ เป็น
ตน้ โครงงานนี� จึงพฒันาซอฟต์แวร์ที�เพิ�มความยืดหยุ่น ผูใ้ช้งานสามารถ
แกไ้ขบางส่วนของซอฟต์แวร์ได้ รวมถึงการที�ผูใ้ช้งานสามารถดูค่าความ
ผดิพลาดจากระยะทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่จาํเป็นต้องใช้งาน
โปรแกรมที�คอมพิวเตอร์ที�ต่อกบัเครื�องรับจีเอนเอสเอส 

2.ตัวแปรที	เกี	ยวข้อง 
โครงงานนี�มีตวัแปรสาํคญัที�เกี�ยวขอ้งคือความผดิพลาดของระยะทาง

เทียม และความผิดพลาดของการระบุตําแหน่ง ความผิดพลาดของ
ระยะทางเทียมเกิดจากการดีเลย์ของสัญญาณในชั�นบรรยากาศ ส่งผลให้
ระยะทางระหว่างเครื�องรับสัญญาณจีเอนเอสเอสและดาวเทยีมที�เครื�องรับ
สัญญาณจีเอนเอสเอสวดัได ้ความผดิพลาดของระยะทางเทียมแสดงดังรูป
ที� 1 และอธิบายไดต้ามสมการที� 1 โดยค่า Perror คือค่าความผิดพลาดของ
ระยะทางเทียม ค่า P คือค่าระยะทางเทียม และค่า r  คือค่าระยะทางจริง 

 

รูปที	 1. ค่าความผดิพลาดของระยะทางเทียม 

 

error
P = P - r  (1) 
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ส่วนค่าความผดิพลาดของการระบุตาํแหน่งแบ่งออกเป็นสองชนิดคือ
ค่าความผดิพลาดในแนวระนาบ (Horizontal error) และค่าความผิดพลาด
ความสูง (Vertical error) ดงัที�แสดงในรูปที� 2 

 

รูปที	 2. ความผดิพลาดของการระบุตาํแหน่ง 

3. วิธกีารดาํเนินงานและการออกแบบระบบ 
ระบบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนที�ต่อกบัเครื� องรับจีเอน

เอสเอส และส่วนเซิร์ฟเวอร์ตามบล็อกไดอะแกรมของระบบดงัแสดงใน
รูปที� 3 และมีโฟลวช์าร์ตการทาํงานแสดงดังรูปที� 4 สําหรับส่วนที�ต่อกบั
เครื� องรับจีเอนเอสเอส จะมีหน้าที�ส่งคาํสั�งไปยงัเครื� องรับจีเอนเอสเอส 
และรับขอ้มูลที�เครื�องรับจีเอนเอสเอสส่งกลับมา จากนั�นจะคัดเอาเฉพาะ
ขอ้มลูที�จาํเป็นเท่านั�นส่งขึ�นเซิร์ฟเวอร์ โดยในส่วนนี� ใช้ภาษา Python ใน
การเขียนซอฟต์แวร์ สาํหรับฝั�งเซิร์ฟเวอร์ มีหน้าที�รับข้อมูลที�ส่งมาจากฝั�ง
ที�ต่อก ับเครื� องรับจีเอนเอสเอสมาคํานวณหาค่าความผิดพลาดของ
ระยะทางเทียม ตาํแหน่งของเครื� องรับ และความผิดพลาดของการระบุ
ตาํแหน่ง จากนั� นจึงแสดงผลผ่านทางหน้าเว็บเพจในรูปแบบของกราฟ
แสดงความผิดพลาดของการระบุตําแหน่งซึ� งถูกแบ่งออกเป็นความ
ผิดพลาดในแนวระนาบและความผิดพลาดในแนวดิ�ง รวมถึงการแสดง
ตาํแหน่งดาวเทียมบนทอ้งฟ้าด้วยกราฟ Skyplot ด้วย ในส่วนของการรับ
ขอ้มลูและคาํนวณตาํแหน่งนั�นเขียนขึ�นโดยใช้ภาษา PHP และในส่วนของ
เว็บเพจนั� นเขียนด้วยภาษา JavaScript และ HTML5 โดยระบบนี� มีการ
ทาํงานแบบเรียลไทม์ 

 

 
 

รูปที	 3. แผนภาพบลอ็กการทาํงานของระบบ 

เริ�มตน้

ส่งคาํสั�งไปยงัเครื�องรับ
สัญญาณจีเอนเอสเอส

รับข้อมูลจากเครื�องรับสญัญาณ 
จีเอนเอสเอส

คดัแยกเฉพาะข้อมูลที�จําเป็น 
และส่งขึ�นเซิร์ฟเวอร์

เซิร์ฟเวอร์รับขอ้มูลและ
บนัทึกลงฐานขอ้มูล

เซิร์ฟเวอร์ดึงขอ้มูลชุดสุดทา้ย
ของฐานขอ้มูลมาคํานวณ

แสดงผลค่าที�ค ํานวณได ้
ในลกัษณะกราฟ

จบ
 

รูปที	 4. ผงังานการทาํงานของระบบ 

4. ผลการทํางานของระบบ 
การทาํงานของระบบนี� มีลักษณะเป็นเรียลไทม์ มีการส่งขอ้มูลและ

ประมวลผลขอ้มูลทุกๆ 5 วินาท ีสามารถเริ�มตน้ระบบไดโ้ดยรันซอฟต์แวร์
ของส่วนที�ต่อกบัเครื� องรับจีเอนเอสเอส ซอฟต์แวร์จะส่งคาํสั�งไปยัง
เครื�องรับสญัญาณจีเอนเอสเอส รับขอ้มูลที�เครื�องรับจีเอนเอสเอสส่งกลับ
มา คดัแยกเฉพาะขอ้มูลที�สาํคญั และส่งขึ�นเซิร์ฟเวอร์ใหโ้ดยอตัโนมติัทกุๆ 
5 วินาที จากนั� น  ผูใ้ช้ต้องเปิดหน้าเว็บเพจและเลือกสถานี เครื� องรับ
สัญญาณจีเอนเอสเอสที�ตอ้งการจะดูขอ้มูล จากนั�นเว็บเพจจะประมวลผล
ค่าความผดิพลาดของระยะทางเทียม, ค่าความผดิพลาดของการระบุ
ตาํแหน่งในแนวระนาบ, ค่าความผดิพลาดของการระบุตาํแหน่งในแนวดิ�ง 
และตาํแหน่งของดาวเทยีม แลว้จึงแสดงผลค่าต่างๆในรูปแบบของกราฟ 
ส่วนตาํแหน่งของดาวเทียมจะแสดงในกราฟ Skyplot ดงัที�แสดงในรูปที� 5 

Computer 

Computer 

Main server 

Database 

User 
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รูปที	 5. หนา้จอแสดงผล 

รูปที�  5  คือหน้าจอแสดงผลซึ� งผลการทดลองเก ็บเ มื�อว ันที� 12 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2557 ณ เวลา 21.15.59 นาฬกิา โดยหมายเลข 1 ในรูปที� 5 
คือกราฟ Skyplot มีหน้าที�แสดงตาํแหน่งของดาวเทียมที�ปรากฏบนทอ้งฟ้า
พบว่ามีดาวเทียมปรากฏบนทอ้งฟ้าท ั�งสิ�น 13 ดวง หมายเลข 2 คือกราฟ
แสดงค่าความผิดพลาดของระยะทางเทียมของดาวเทียมแต่ละดวง พบว่า
ดาวเทียมที�มีค่าความผดิพลาดของระยะทางเทยีมสูงคือดาวเทยีมดวงที� 32, 
31, 19 และ 11 มีค่าความผิดพลาดของระยะทางเทียมประมาณ 180 เมตร
หมายเลข 3 คือกราฟแสดงค่าความผิดพลาดความสูง  ซึ� งมีค่าเฉลี�ยใน
ช่วงเวลานี�ประมาณ 28.5 เมตร และหมายเลข 4 คือกราฟแสดงค่าความ
ผิดพลาดในแนวระนาบ ซึ� งมีค่าเฉลี�ยในช่วงเวลานี�ประมาณ 3.2 เมตร 

5. สรุป 
โครงงานนี�ไดพ้ฒันาระบบดึงขอ้มลูและคาํนวณค่าความผดิพลาดสอง

ชนิดคือ ค่าความผดิพลาดของระยะทางเทยีมและค่าความผดิพลาดของการ
ระบุตาํแหน่งและแดงผลออกมาในรูปแบบของกราฟ รวมทั� งแสดง
ตาํแหน่งดาวเทียมบนทอ้งฟ้าดว้ยกราฟ Skyplot 
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ระบบคอมพวิเตอร์คลสัเตอร์ขนาดเลก็ 
Mini Computer Cluster 
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บทคดัย่อ 
       ระบบคอมพิวเตอร์แบบคลัสเตอร์ เป็นหน่ึงในหลายวิธีท่ีถูกน ามาใช้
ในการประมวลผลข้อมูลงานด้านวิศวกรรมท่ีมีปริมาณมากและซับซ้อน 
เพ่ือเกิดความรวดเร็วในการประมวลผล แต่ระบบคอมพิวเตอร์แบบคลัส
เตอร์นีเ้ป็นระบบท่ีต้องการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ เคล่ือนย้ายได้
ยาก ราคาแพง และใช้พลังงานไฟฟ้าสูง  

ด้วยเหตุนี ้การศึกษานีจึ้งมีวัตถปุระสงค์เพ่ือน าเสนอนวัตกรรมใหม่ท่ี
จะช่วยลดขนาดของคอมพิวเตอร์แบบคลัสเตอร์ให้มีขนาดเล็กลง ใช้
พลังงานไฟฟ้าต า่ และต้นทุนต า่ แต่ยงัคงประสิทธิภาพในการประมวลผล
ข้อมูลงานด้านวิศวกรรมสูง และเคล่ือนย้ายได้สะดวก ชุดคอมพิวเตอร์
แบบคลัสเตอร์ขนาดเล็กท่ีประดิษฐ์ขึ้นนี ้ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ 4 
โหนดท่ีมีประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูลงานด้านวิศวกรรมท่ีมี
ปริมาณมากได้ถึง 17.28 GFLOPS และใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 11.320W 
ต่อโหนดเท่าน้ัน 
Abstract 

    Cluster computer system is an alternative way to process a plenty of 
complex engineering data in order to achieve the fast processing.  
Nevertheless, the existing cluster computer system requires a large 
computer which is not easy to move, expensive, and need high power 
consumption for processing data.   

   Based on this reason, this study aims to propose a new innovation 
which can reduce size of cluster computer system which makes it easy to 
move, consume lower power, and low cost with keeping the high 
efficiency of data processing.  This study reveals that the efficiency 
engineering data processing using four computer node as a cluster 
computer system can process data up to 17.28 GFLOPS and consume 
power only 11.320W per node. 

1. บทน า 
ปัจจุบันจึงมีการน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์พีซีมาต่อเช่ือมกันและพฒันา

ระบ บ ก ารป ระม วลผลแบบขน าน  (Parallel Computing) แ ต่ ก าร
ประมวลผลแบบขนานน้ีจ าเป็นตอ้งใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวนมากใช้
พ้ืนท่ีในการจดัเก็บคอมพิวเตอร์และพลงังานไฟฟ้า 

2. จุดประสงค์ของโครงการ 
จุดประสงคข์องงานช้ินน้ีก็เพ่ือออกแบบและพฒันาระบบคลสัเตอร์

ขนาดเล็กท่ีสามารถน าไปใชง้านไดแ้ละมีขนาดเล็กท่ีประหยดั,ใชพ้ลงังาน

ต ่า,ดูแลรักษาง่ายและมี ประสิทธิภาพใกลเ้คียงกบัระบบท่ีใช้ PC ธรรมดา 
รวมถึงการเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้และใชร้ะบบคลสัเตอร์ขององคก์รหรือ
หน่วยงานต่างๆ 

3. ขอบเขตของโครงการ 
3.1 ขอบเขตด้าน Software 

ใช้ระบบปฏิบัติการ Linux (Fedora หรือ Ubuntu), ซอฟท์แวร์ ท่ี
สนับสนุนการท างานแบบขนานโดยใช้ MPICH หรือ MPICH2 และท า
ทดสอบประสิทธิภาพการประมวลผลตามจ านวนเคร่ืองโดยโปรแกรม ท่ี
ใชส้ าหรับทดสอบเป็นตน้ 

3.2 ขอบเขตด้าน Hardware 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก CPU Intel Atom จ านวน 4 เคร่ือง(4 

Node)ในการท างานประมวลผลแบบขนาน และ 1 เคร่ือง ส าหรับ Front 
End โดยมีการเช่ือมต่อระหว่างโนด(Node)แบบระบบเครือข่าย LAN ผ่าน 
Gigabit Switching Hub 
4. การออกแบบระบบ Hardware 
4.1 ซีพยูี 

ซีพีย/ูของระบบคลสัเตอร์คอมพิวเตอร์มีความส าคญัอย่างยิ่งในการ
ค านวณ  FLOPS ( Floating point operation per second ) คือ ห น่วยนับ
จ านวนชุดค าสั่งในการประมวลผลทางทศนิยมต่อ 1 วินาที ใช้ในการวดั
สมรรถนะการท างานของคอมพิวเตอร์  

FLOPS = (clock rate) x (จ านวน Core ทั้งหมด) x (FLOP/Cycle)        (1) 

การค านวณน้ีใช้  Intel®Atom™CPU D525@1.80GHz ความเร็ว 1.8 
GHz สามารถท างานได้ 4 Operations ต่อ 1 Cycle โดยเม่ือน ามาคูณกัน
แลว้ได ้ดงัน้ี 

(1.8 GHz) *(2) * (4 FLOP/Cycle) = 14.4 GFLOPS 

4.2 หน่วยความจ า 
      หน่วยความจ า ท่ีเลือกใช้คือ DDR3(1066) Blackberry ขนาดความจุ 1 
GB speed 1066 MHz ค่า Memory timings ของตวั หน่วยความจ า CL=5, 
tRC= 60ns (min.), tRFC= 127.5ns, tRAS= 38ns (min.) / 70,000ns (max.) 

4.2 การส่ือสารระหว่างโนด 
ความเร็วของเครือข่ายมีความส าคญับนระบบคลสัเตอร์คอมพิวเตอร์

มาก เพราะตอ้งใช้ในการส่งขอ้มูลระหว่างโนดหลกัและโนดค านวณอยู่
ตลอด LAN Card และ สวิตซ์เครือข่าย ไดเ้ลือกใช ้Gigabit Ethernet 
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5. การตดิตั้ง Hardware 
     การติดตั้งอุปกรณ์เป็นระบบคลสัเตอร์คอมพิวเตอร์ จ  าเป็นตอ้งสร้างตวั 
Case ข้ึนมาใหม่  ซ่ึงต้องให้ เหมาะสมกับ Mainboard CPU Atom เป็น
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก CPU Intel Atom จ านวน 4 เคร่ือง(4 Node)
ในการท างานประมวลผลแบบขนาน และ 1 เคร่ือง ส าหรับ Front End 
และการเช่ือมต่อระหวา่งโนด(Node)แบบระบบเครือข่าย Gigabit LAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1. การติดตั้ง Mini Cluster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2. การ Network configuration ของ  Mini Cluster 

6. การออกแบบระบบซอฟแวร์ 
ไดเ้ลือกระบบปฏิบติัการของระบบคลสัเตอร์คอมพิวเตอร์คือ Rocks 

Cluster ท่ีเหมาะกบัการท างานเป็นคลสัเตอร์เป็นอยา่งยิ่งและซอฟตแ์วร์ท่ี
ใช้แบ่งงานให้กับโนดค านวณนั้ นใช้ MPI (Message Passing Interface) 
เป็นไลบรารีส าหรับการติดต่อส่ือสารระหว่างซีพียู และการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลใชส้ าหรับการเขียนโปรแกรมแบบขนาน  

ส่วนซอฟต์แวร์ท่ี ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพ  HPL (High 
Performance LINPACK) เป็ น ซ อฟ ต์ แ ว ร์ เลื อ ก ใช้ ใน ก ารท ดส อบ
ประสิทธิภาพของระบบคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์ท่ีเป็นมาตรฐานการจดั
อนัดบัซูเปอร์คอมพิวเตอร์โดยท่ีหน่วยการวดัจะวดัเป็น FLOPS  

7. สรุปวธีิการและขั้นตอนการทดสอบ 
7.1 ทดสอบสมรรถนะของระบบ Cluster 

ตารางที่ 1. สรุปผลการทดสอบสมรรถนะของระบบ Mini Cluster 

 
Problem 
size (N)  

number of block sizes 
32 64 128 256 
(GFLOPS) (GFLOPS) (GFLOPS) (GFLOPS) 

10,240 12.1800 13.0100 13.3600 13.3000 
15,360 13.1800 14.4300 15.3100 15.6200 
20,584 12.9600 14.9900 16.6000 17.2800 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3. แสดงสมรรถภาพของระบบ Cluster 

7.2 อตัราการใช้พลงังานของระบบคลสัเตอร์ 
 ตารางที่ 2. เปรียบเทียบอตัราการใชพ้ลงังานเทียบกบั Notebook 

CPU Min/Max Power 

Intel®Core™ i3-2310M CPU@2.10GHz 35.000W 43.750W 
Intel®Atom™CPU D525@1.80GHz 11.320W 11.320W 

 

7.3 สรุป 
      ระบบคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ขนาดเล็กน้ีประกอบด้วย 4 โนดท่ีให้
ประสิทธิภาพถึง 17.28 GFLOPS อีกทั้งยงัใช้พลงังานเพียง 11.320W ต่อ
โนดเท่านั้ น อย่างไรก็ตามเคสของระบบคลัสเตอร์และการเปล่ียนจาก 
Hard disk Storage มาเป็น Flash Storage ยงัคงเป็นเร่ืองท่ีท้าทายในด้าน
การลดการใชพ้ลงังานต่อไป 
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บทคดัย่อ 
สิ� งประดิษฐ์นี*มีจุดประสงค์เพื�อพฒันาระบบการติดตามด้วยสัญญาณจี

พีเอสโดยใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน ซึ�งมีการออกแบบให้ระบบเหมาะสม
สําหรับการนาํไปใช้ในระบบการเดินรถไฟ โดยระบบติดตามขบวนรถไฟ
นี*จะใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนติดตั*งลงในขบวนรถไฟเพื�อเป็นอุปกรณ์ที�ใช้
ในการติดตามเพื�อส่งตาํแหน่งพิกัดละติจูดและลองจิจูดของรถไฟรวมทั*ง
แก้ไขความผิดพลาดเพื�อส่งไปยังฐานข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต จากนั*น
แสดงผลพิกัดตําแหน่งของรถไฟแบบเ รียลไทม์ ผ่านทางหน้าเว ็บ
บราวเซอร์, แผ่นป้ายอัจฉริยะ และทางสมาร์ทโฟนแอพพลิเคชั�น 

 

Abstract 
This project is to develop a tracking system by using GPS signal 

from smartphone for located position of trains in a railway system. The 
smartphone will be installed on the train and run application to obtain 
the location from GPS signal and send it to the database at a web server. 
Finally, train locations will be shown on the map which can be displayed 
on a web browser, station monitor and smartphone applications. 

Keywords: Smartphone, Tracking device, Train, GPS 

1. บทนํา 
ในบริ เวณรอบกรุงเทพฯประชาชนอาศัยรถ ไฟเพื�อหลีก เลี�ย ง

การจราจรที�ติดขัด อย่างไรกดี็ระบบการเดินรถไฟมีหลายเส้นทางที�บาง
ช่วงยงัเป็นระบบรางเดี�ยวอยู่ จึงทาํให้รถไฟจาํเป็นตอ้งมีการหยุดรอกนัเมื�อ
มีการสวนทางกนัของรถไฟและเกิดความล่าช้าและพร้อมทั�งยังมีปัจจัย
อื�นๆที�ทาํให้รถไฟล่าช้าไม่ถึงสถานีตามตารางเวลาที�กาํหนดไว ้สิ�งที�น่า
แปลกใจก็คือยังไม่มีโครงการใดที�พ ัฒนาวิธีติดตามรถไฟเหล่านี�  ใน
สิ�งประดิษฐ์นี� จึงมีแนวคิดที�จะพัฒนาระบบการติดตามขบวนรถไฟที�
สามารถอํานวยสะดวกต่อผู้ใช้บริการรถไฟจริงๆ โดยควรจะมีการ
แสดงผลตาํแหน่งของรถไฟบนแผนที�ได้ในแบบเรียลไทม์และมีหลาย
ช่องทางใหผู้ใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงได ้ ในปัจจุบนันี� อุปกรณ์สมาร์ทโฟนถือ
ไดว้่าเป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที�เขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัเป็น
อย่างมาก จึงมีแข่งขนักนัดา้นการตลาดระหว่างบริษทัผูผ้ลิต ซึ� งส่งผลให้
อุปกรณ์สมาร์ทในปัจจุบันนั�นมีประสิทธิภาพสูง ด้วยราคาที�ไม่แพง 
สิ�งประดิษฐ์นี� จึงไดเ้ล็งเห็นว่า อุปกรณ์สมาร์ทโฟนว่าเป็นอุปกรณ์ที�มีความ

เหมาะสมในการนํามาประยุกต์ใช้งานกบัระบบติดตาม เ นื� องจาก
เทคโนโลยีที�ใช้ในรวมอยู่ในอุปกรณ์สมาร์ท โฟนตัวเดียว จึงลดความ
ยุ่งยากในการออกแบบระบบและในบริหารจัดการเมื�อนํามาติดตั� งใช้งาน 
นอกจากนี� ยงัจาํเป็นตอ้งมีการแกไ้ขความผดิพลาดของพกิดัที�ไดจ้ากระบบ
จีพีเอสในอุปกรณ์และซอฟตแ์วร์ที�พฒันาขึ�น 

3. วิธกีารดาํเนินงานและการออกแบบระบบ 
ในการออกแบบระบบจะแบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลักๆคือ ส่วนอุปกรณ์

ติดตามที�ส่งข ้อมูลพิกดัตาํแหน่ง และส่วนของระบบฐานข้อมูลและการ
แสดงผลให้กบัผูใ้ชง้าน โดยในรูปที� 1 จะแสดงภาพรวมของระบบ 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที	 1. ภาพรวมของระบบ 

3.1 ส่วนอปุกรณ์ติดตาม 
ในส่วนอุปกรณ์ติดตามในสิ�งประดิษฐ์นี� ได้เลือกใชอุ้ปกรณ์สมาร์ท 

โฟน Samsung Galaxy Y ใชร้ะบบปฏิบติัการแอนดรอยด์และมีราคาที�ไม่
แพงจากนั�นทาํการออกแบบแอพพลิเคชั�นใหมี้แผนการทาํงานดงัรูปที� 2 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที	 2. แผนการทาํงานของแอพพลิเคชั�น 

ตรวจสอบการเปลี�ยนแปลงของพกิัด 

 

ไม่มี 

มี 

 

 

 

เริ�มต้น 

ดึงค่าพกัิด 

 ส่งค่าพิกัดให้ฐานข้อมูล 

ตรวจสอบว่ามีการเปลี�ยนตาํแหน่ง 
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และมีส่วนออกแบบการแสดงผลดงัรูปที� 3 
 

 

 

 

 

 

รูปที	 3. หน้าจอแสดงผลแอพพลิเคชั�น 

3.2 ส่วนการแสดงผล 
การแสดงผลจะแสดงผลเป็นแผนที�ผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์ด้วย 

Google Maps API โดยจะมีการดึงข้อมูลพิกดัตาํแหน่งดว้ยไฟล์ php เพื�อ
ส่งข้อมูลให้กบั Google Maps API ให้แสดงผลพิกดัตาํแหน่งของรถไฟ
โดยมีการออกแบบส่วนแสดงผลในส่วนของหนา้เวบ็บราวเซอร์ดงัรูปที� 4 

 

รูปที	 4. การออกแบบหนา้แสดงผลในเวบ็บราวเซอร์ 

จากรูปที� 4 หมายเลขที� 1 จะเป็นส่วนชื�อของหนา้เวบ็ หมายเลขที� 2 จะ
แสดงแผนที� ในส่วนหมายเลขที� 3 จะเป็นส่วนให้ขอ้มูลอธิบายสัญลักษณ์ 
หมายเลขที� 4 ส่วนสัญลกัษณ์แสดงตาํแหน่งรถไฟและตาํแหน่งสถานี และ
ในหมายเลขที� 5 คือเส้นที�ใช้แสดงเสน้ทางการเดินรถไฟ 

4. ผลการทํางานของระบบ 
การทาํงานของระบบในส่วนแรกส่วนของอุปกรณ์ติดตาม จะมีการส่ง

ขอ้มลูพิกดัตาํแหน่งใหก้บัฐานข้อมูลเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงของตาํแหน่ง 
และจะแสดงผลพิกดัตาํแหน่งผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน โดยแสดงผลการ
ทาํงานในสมาร์ทโฟนดังรูปที� 5 (ก) และแสดงข้อมูลที�ได้รับจากสมาร์ท 
โฟนในฐานขอ้มูลในรูปที� 5 (ข) 

     

                 (ก)                                                          (ข) 

รูปที	 5. (ก) การแสดงผลในส่วนสมาร์ทโฟนและ (ข) ฐานขอ้มูล 

ขอ้มลูจากฐานขอ้มูลไดแ้ก ่ ขบวนรถไฟ เวลาและพิกดัจะมีการแสดงผล
ผา่นหน้าเวบ็แสดงดงัรูปที� 6 ในรูปนี�แสดงผลการทดสอบระบบที�พฒันา 
ขึ�นบนขบวนรถไฟที�วิ�งผา่นสถานีพระจอมเกลา้ซึ� งอยู่ในสถาบนัเทคโนโล 
ยีฯลาดกระบงัโดยตาํแหน่งรถไฟแทนดว้ยวงกลมสีเขียวจะเคลื�อนที�ไป
เรื�อยๆจากซ้ายไปขวาผา่นสถานีต่างๆแทนดว้ยวงกลมสีดาํ พิกดัตาํแหน่ง
ของรถไฟที�พล็อตนี�จะแสดงผลแบบเรียลไทม์ โดยพิกดัตาํแหน่งรถไฟจะ
ถูกเรียกจากฐานขอ้มูลทุกๆ 5 วินาทีและนาํมาประมวลแกไ้ขขอ้ผิดพลาด
ของจีพเีอสเพื�อให้รถไฟอยู่บนรางรถไฟ จากนั�นทาํการแสดงผลบนแผนที� 
ผูใ้ช้สามารถดูตาํแหน่งรถไฟผา่นหนา้เวบ็หรือจากโปรแกรมบนสมาร์
ทโฟนได ้นอกจากนี� จะมีจอมอนิเตอร์ให้บริการในบริเวณสถานีอีกดว้ย 

 

 

รูปที	 6. การแสดงผลบนหน้าเวบ็และคาํอธิบายในส่วนต่างๆ 

 

5. สรุป 
สิ�งประดิษฐ์นี�ได้พฒันาระบบติดตามรถไฟด้วยอุปกรณ์สมาร์ทโฟน

ให้สามารถแสดงผลตาํแหน่งของรถไฟบนแผนที�ได้แบบเรียลไทม์ พร้อม
ทั�งมีการแกไ้ขตาํแหน่งที�ไดรั้บให้มีความใกลเ้คียงตาํแหน่งจริงของขบวน
รถไฟ อุปกรณ์ที�พฒันามีราคาถูกและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที�อาศยั
รถไฟในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั�งสามารถนาํไปประยุกต์กบัระบบ
รถไฟทั�งประเทศ 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณสาขาวิชาโทรคมนาคมสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้

เจา้คุณทหารลาดกระบงั ที�ใหค้วามรู้และแนวทางในออกแบบสิ�งประดิษฐ์
ชิ�นนี�  รวมถึงอนุเคราะห์เครื�องมือต่างๆในการทาํสิ�งประดิษฐ์นี� 

เอกสารอ้างองิ 
[1] C. Shane, “Android wireless application development”, Upper 

Saddle River, NJ 
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Show longitude 

Paper ID 1078

E83

Toshiba
บทความดีเด่น



บทความส่ิงประดษิฐ์                                                                                        

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 6 การพฒันาเทคโนโลยเีพ่ือให้โลกมีสนัติสุข   
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand 

 

ระบบระบุการเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการการส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย 

สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์  

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

User Identification system for Data communication and Network Laboratory 

 
ภาณุเดช ทิพยอ์กัษร1  สุทธิวสั ปะสุนะ2 ธนฐั สมบูรณ์3 มงคลชยั ภิรมย์4 , ขวญัชยั เอ้ือวิริยานุกูล5 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

E-mail: panudech@rmutl.ac.th1, popsp31@hotmail.com2, dekdoitao@gmail.com3, emol2ock@gmail.com4, kwanchai@rmutl.ac.th5 
 

บทคดัย่อ 

 ง า น วิ จั ย นี้นํา เ ส น อ ร ะ บ บ ร ะ บุ ตั ว ต น ข อ ง ผู้ ท่ี ต้ อ ง ก า ร เ ข้ า ใ ช้

ห้องปฏิบัติการด้วยระบบ OTP(One Time Password)ซ่ึงจะช่วยให้ผู้ท่ี

ต้องการใช้ห้องปฏิบัติการสามารถเข้าใช้ห้องได้ โดยท่ีไม่จาํเป็นต้องมีผู้

ควบคุมห้องปฏิบัติการคอยให้บริการอยู่ตลอดเวลาทาํให้เกิดความสะดวก

ในการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ เน่ืองจากระบบ OTP อาศัยการระบุตัวผู้เข้าใช้

งานผ่านกล้องเว็บแคม ซ่ึงผู้ขอเข้าใช้งานห้องจะต้องมาแสดงตัวต่อผู้

ควบคุมห้อง ผ่านกล้องวีดีโอ ผู้ควบคุมห้องจึงจะสร้างรหัสจากน้ันจะ

บันทึกภาพเพ่ือส่งไปยงั Email ผู้ควบคุมอัตโนมัติ และบอกรหัสแก่ผู้ขอเข้า

ใช้เพ่ือป้อนรหัส  ผู้ขอเข้าใช้งานมีโอกาสป้อนรหัสท่ีถูกต้อง 3 คร้ังภายใน

ห น่ึง นาที  เ ม่ื อรหั สถูก ต้อง ระบ บจ ะ เ ปิ ดปร ะตู เ พ่ือใ ห้ เ ข้ าใ ช้ งา น

ห้องปฏิบัติการได้ 

 
Abstract 
 This research introduced an identification system for a person who 

wants to access a computer laboratory by using a One-Time Password 

(OTP) approach. This technique requires no administrator to be present 

at the entrance of the laboratory. In order to get access, the person need 

to contact an administrator, e.g. using a cell phone. Then a webcam was 

used by the system to capture an image of a person who requires an 

access. Upon receiving the image, a one-time password was generated by 

an administrator using a web-based interface of the system. The image 

was also automatically sent to an email address of the administrator. 

Then, the administrator will inform that person the one-time password. 

The system accepted password input for only three times within one 

minutes. The system will unlock the door, if it get a correct one-time 

password. 

 

1.บทนํา 

 การพิสูจน์แ ละระบุบุคคลมีความสําคัญและเ ก่ียวข้องกับงาน
หลากหลายสาขา เช่น ทางการแพทย ์อาชญากรรม เป็นต้น ในอดีตการ
พิสูจน์เพ่ือ ระบุบุคคลใช้วิธีการการตรวจสอบหมายเลขบัตรประจาํตัว
ประชาชน และตาํแหน่งรอยแผลเป็น ปัจจุบนัจึงมีความพยายามในการระบุ

ตวับุคคลด้วยวิธีต่างๆ ท่ีแม่นยาํมากข้ึนเช่น การใช้ลายน้ิวมือ การสแกน
ม่านตา การจดจาํใบหน้า และ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้[4][5] และ
การระบุตวัตนน้ีสามารถนาํไปใชใ้นการควบคุมการเขา้/ออกสาํนกังานหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ได ้ในการควบคุมการเขา้ออกมีหลากหลายวิธี เช่น  ระบบ
ควบคุมการเขา้/ออก ดว้ยหน่วยความจาํแฟลตยเูอสบี เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การตรวจสอบสิทธ์ิการเขา้ออกควบคู่กบัรหัสของผูใ้ช้แต่ละคนเม่ือ เขา้/
ออกจากห้องจะมีการบนัทึก วนั เวลา  สถานะการเขา้/ออก[8] นอกจากการ
ควบคุมการเขา้/ออกยงัสามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น 
การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและการใช้พลังงานภายในอาคารโดยใช้บตัร
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยคล่ืนความถ่ีวิทยุ เป็นการออกแบบและประยุกต์ใช้
ระบบส่ือสารไร้สาย  โดยใช้เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency 
Identification) มาใชใ้นการควบคุมเปิด-ปิดประตูและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน
อาคารไดแ้ก่หลอดไฟและเคร่ืองปรับอากาศ และเม่ือผูใ้ช้งานออกจากห้อง
อุปกรณ์ไฟฟ้าจะปิดอตัโนมติัโดยระบบน้ีจะช่วยประหยดัพลงังาน[10] 
 นอกจากน้ีการระบุตวัตนขา้งตน้ตอ้งใชบ้ตัรหรือหน่วยความจาํร่วมกบั 
เป็นตวัระบุตวับุคคล จึงไดเ้กิดแนวคิดในการนาํรหัสผ่านแบบใช้คร้ังเดียว 
(OTP) ข้ึนมาเพ่ือแก้ปัญหาดงักล่าว[8] สําหรับการเข้าห้องปฏิบติัการ
ส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เน่ืองจากอุปกรณ์ภายในห้อง มีราคาสูง การ
เขา้ใช้งานห้องปฏิบติัการแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูค้วบคุมห้อง หรือผูถื้อกุญแจ
ห้องเพ่ือมาเปิดห้องปฏิบติัการ ซ่ึงถา้ผูค้วบคุมห้องไม่อยู ่จะไม่สามารถเขา้
ใช้งานห้องปฏิบติัการได้ หรือจะใช้งานได้ก็ต่อเม่ือเป็นวิชาเรียนเท่านั้น 
และหากมีการสาํเนากุญแจออกไปก็จะไม่สามารถ ระบุไดว้่าบุคคลใดเป็น
ผูใ้ช้งานห้องเรียน ดงันั้นอาจารยผ์ูค้วบคุมห้องจึงตอ้งการให้มีระบบการ
ระบุตวัตนและบนัทึกการเขา้ใชง้านห้องปฏิบติัการเพ่ือให้นกัศึกษาสามารถ
เขา้ใชห้้องไดส้ะดวก และสามารถเก็บบนัทึกขอ้มูลผูเ้ขา้ใช้ห้องปฏิบติัการ
ได ้ระบบน้ีจะสามารถแกปั้ญหาเหล่านั้น ซ่ึง OTP เป็นรหัสท่ีสามารถใช้
งานได้คร้ังเดียวนั่นเอง เม่ือใช้งานรหัสไปแล้วระบบจะเพิกถอนรหัสนั้น
ออกไป และผูร้้องขอจะสามารถเขา้ใชง้านห้องปฏิบติัการได ้
 
2.การออกแบบและการสร้างระบบ 

 ในการออกแบบประกอบดว้ย 2 ส่วนสามารถบรรยายไดด้งัน้ี 
2.1 การออกแบบ Hardware 
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 1. Raspberry Pi คือ คอมพิวเตอร์ขนาดเพ่ือการประมวลผล 
 2. Microcontroller ใชใ้นการควบคุมการทาํงานของอุปกรณ์ต่างๆ 
 3. Key Pad คือ Input ใชใ้นการป้อนรหสั OTP 
 4. LCD คือ จอ Nokia LCD  ขนาด 48x84 
 5. Web Cam คือ กลอ้งท่ีส่งสญัญาณภาพผา่นทางคอมพิวเตอร์ 
 6. DS1307 คือ Real Time Clock เป็นอุปกรณ์ฐานเวลา 
 7. SD Cardเป็นหน่วยความจาํใชใ้นการเก็บบนัทึกค่าการทาํงานต่าง ๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของระบบ 
 
 รูปท่ี 1 ระบบจะมีอยู่ 3 ส่วนด้วยกนั ส่วนแรก เป็นส่วนของส่วน
ควบคุมหลกั เป็นตวักลางในการรับอินพุตเข้ามาประมวลผลในการเปิด
ประตูห้องปฏิบติัการ และบนัทึก Data log ดว้ย SD card ส่วนท่ีสองนั้นเป็น
ตวัรับ และถอดรหัสสัญญาณรีโมทใช้ Micro Controller เป็นตวัควบคุม
เช่นกัน ส่วนท่ีสามคือ ส่วนของระบบ OTP ซ่ึงควบคุมโดยการใช ้
Raspberry Pi ซ่ึงเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเช่ือมต่อ Microcontroller ใน
การควบคุม Keypad ท่ีใชใ้นการป้อนรหสั OTP แสดงผลผ่านจอ LCD และ
กลอ้ง Web Cam ท่ีใช้ในการบนัทึกภาพผูข้อเขา้ใช้ห้องปฏิบติัการ และส่ง
ภาพไปยงั Email ท่ีผูค้วบคุมกาํหนดไว ้และยงัใช้ในการสังเกตการณ์ผูเ้ขา้
ใชห้้องปฏิบติัการอีกดว้ย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 การออกแบบ Software 
 การออกแบบ Software ดงัรูปท่ี 2 เร่ิมตน้การทาํงาน ระบบจะทาํการรอ
รับอินพุตจากส่วนต่างๆ ในกรณี ของระบบ OTP เม่ือผูค้วบคุมห้องไดรั้บ
การติดต่อจากผูเ้ขา้ใช้ จะทาํการเขา้สู่ระบบผ่านหน้าเว็บอินเตอร์เฟส เพ่ือ
เปิดกลอ้ง ทาํการบนัทึกภาพผูข้อเขา้ใช้ ไปยงั Email แลว้ทาํการสร้างรหัส 
ให้แก่ผูข้อเขา้ใช้ เม่ือระบบพร้อม จะปรากฏขอ้ความ “ Enter Password “ 
ข้ึนบนหน้าจอ LCD ในขณะเดียวกนั Keypad จะเร่ิมทาํงานในการรับรหัส 
ซ่ึงสามารถป้อนรหสัได ้3 คร้ัง ภายใน 1 นาที หากป้อนผิดเกิน 3 คร้ัง หรือ
ใชเ้วลาเกิน 1 นาที ระบบจะตดัการทาํงาน ถา้หากรหสัถูกตอ้งระบบจะปลด
ล็อคประตู  ซ่ึงในระหว่างนั้นผูค้วบคุมจะยงัสามารถสังเกตการณ์ ผูข้อเขา้
ใชไ้ดจ้นกวา่ประตูจะปิด และกลอ้งจะปิดเองโดยอตัโนมติั 
 
3.การทดลองการทาํงาน 

 หลงัจากการติดตั้งระบบท่ีห้องปฏิบติัการ TC2-301 เม่ือผูข้อเขา้ใช้
ห้องปฏิบติัการ ทาํการติดต่อกบัผูค้วบคุมห้องแลว้ ผูค้วบคุมห้องปฏิบติัตาม
ขั้นตอนการเขา้ใชง้าน ผูข้อเขา้ใช้งานจะสามารถกดรหัสท่ีไดรั้บ  เพ่ือปลด
ล็อคประตู ผลการทดลองแสดงในรูปท่ี 3 - 4   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3 หนา้เวบ็อินเตอร์เฟซขณะทาํการทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 Flowchart รวมของระบบ 
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รูปที่ 4 ลกัษณะขอ้มูลท่ีส่งรูปเขา้อีเมลท่ี์กาํหนด 
 
ทดลองการเขา้ใชง้านระบบจาํนวน 10 คร้ัง ไดผ้ลดงัตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 ผลการทาํงานโดยการเขา้ใชง้านดว้ยระบบ OTP 

จํานวนคร้ังที่ทดสอบ ผลการทดสอบ 

1 เปิดได ้
2 เปิดได ้
3 เปิดได ้
4 เปิดได ้
5 เปิดได ้
6 เปิดได ้
7 เปิดได ้
8 เปิดได ้
9 เปิดได ้

10 เปิดได ้
 
 หลงัจากการติดตั้งระบบและทดสอบการใช้งานหลงัการติดตั้งระบบ
สามารถทาํงานไดดี้ สามารถระบุตวัตนผูข้อเขา้ใช้งานได ้สามารถส่งอีเมล์
รูปภาพผูข้อเขา้ใช้งานห้องปฏิบติัการได ้สามารถสังเกตการณ์ผูเ้ขา้ใช้งาน
ห้องปฏิบติัการณ์ได ้
 
4.สรุปผลทีไ่ด้จากการทดลอง 

 ระบบระบุการเขา้ใชง้านห้องปฏิบติัการดว้ยระบบ OTP สามารถเขา้ใช้
ง า น ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ไ ด้ส ะ ด ว ก ข้ึ น  ซ่ึ ง ค ว บ คุ ม ก า ร ทํา ง า น ด้ ว ย 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR และ Raspberry Pi ซ่ึงมีราคาถูกและ
สะดวกในการพฒันาใช้งานร่วมกบั โมดูลต่างๆ เพ่ือควบคุมการปลดล็อค
ประตูและบันทึกการระบุตวัตนผูเ้ข้าใช้ห้องปฏิบติัการ ซ่ึงผลลัพธ์การ
ทาํงานของส่วนต่างๆ ท่ีได้จากการทดสอบสามารถทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ตามขอบเขตท่ีกาํหนดไว ้ 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนี้ไ ด้นํา เสนอแนวทางการตรวจจับ ผู้บุก รุก   โดยใช้

คอมพิวเตอร์ขนาดเลก็ (Raspberry Pi) มาใช้ในการประมวลภาพ ร่วมกับ

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคล่ือนไหว Passive Infrared (PIR Motion Sensor) 

เพ่ือให้สามารถยืนยันว่าผู้บุกรุก ท่ีเข้ามาภายในท่ีอยู่อาศัย หรือสถานท่ี

ต้องการความปลอดภัย ว่าเป็นมนุษย์ท่ีทาํการบุกรุกเข้ามาจริง โดยอาศัย

หลักการของการประมวลผลภาพตรวจจับใบหน้าบคุคลท่ีบุกรุกหลังจากท่ี

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคล่ือนไหวตรวจสอบพบและเม่ือระบบยืนยันว่า

เป็นมนุษย์แล้วจึงจะส่ง Email ของภาพท่ีตรวจจับได้ให้แก่ผู้รับอัตโนมัติ 

จาการทดสอบใช้งานเซ็นเซอร์การเคล่ือนไหวสามารถตรวจจับผู้บุกรุกได้

ท้ังมนุษย์และสัตว์ 100% และเม่ือทาํงานร่วมกับการประมวลผลภาพเพ่ือ

ตรวจจับใบหน้าสามารถตรวจจับได้ 70% ซ่ึงความผิดพลาดท่ีไม่สามารถ

ตรวจจับได้ เน่ืองจากขนาดของภาพท่ีนาํมาประมวลผลภาพและโฟกัส

ของกล้องซ่ึงมีผลต่อระบบตรวจจับใบหน้า 

 

Abstract 

This research presents an approach to detect intruders by using 

small computers, i.e. Raspberry Pi, for image processing. A motion 

sensor Passive Infrared (PIR Motion) sensor was used to detect the 

intruders who were getting into a house. Face detection technique where 

use to determine whether the intruders were human being. If it is true, 

the captured pictures of those intruders will be automatically sent by 

email to the designate recipient. Experimental results show that the 

motion sensor was be able to detect intruders, both human and animal, 

100 %. In addition, face detection was 70 % correct. The remainder 

mistake was caused by to the size of the taken image and the focus of the 

camera. 

 

Keywords: raspberry pi, , pir motion sensor, intrusion detection system  

 

1. บทนํา 

ในปัจจุบนัระบบรักษาความปลอดภยัท่ีขายกนัในทอ้งตลาดไม่ว่าจะ
เป็นกลอ้งวงจรปิด หรือ สัญญาณกนัขโมยท่ีมีฟังก์ชัน่ในการทาํงานมากๆ 

ก็จะมีราคาท่ีสูงข้ึนตามฟังก์ชั่นท่ีเพ่ิมข้ึนมาอีกทั้ ง ระบบรักษาความ
ปลอดภยัท่ีมีอยูน่ั้นยงัมีขอ้บกพร่องในการตรวจจบัผูบุ้กรุกดว้ยเช่นกนั 

เน่ืองจากระบบรักษาความปลอดภัย[1] มีการนําเซ็นเซอร์หลาย
รูปแบบเขา้มาช่วยในการตรวจจบัส่ิงผิดปกติท่ีอาจเป็นภยัต่อทรัพยสิ์นได้
แต่การนาํเซ็นเซอร์เขา้มาใช้เพียงอยา่งเดียวยงัไม่สามารถช่วยไดเ้ท่าท่ีควร
จึงมีการนาํ กล้องวงจรปิด[2]เขา้มาช่วยในด้านการรักษาความปลอดภยั
โดยจะเป็นการบนัทึกวีดีโอเม่ือมีการเคล่ือนท่ีและบนัทึกลงคอมพิวเตอร์
ซ่ึงตอ้งมีหน่วยความจาํท่ีใหญ่พอจะเก็บไฟลวี์ดีโอขนาดมากๆได ้อีกทั้งยงั
มีค่าใช้จ่ายท่ีสูงในการติดตั้ง และจากงานวิจยั ระบบแจง้เตือนการบุกรุก
ดว้ยเทคโนโลยี VoIP [3] ไดมี้การวิเคราะห์ถึงความสามารถของอุปกรณ์ 
กลอ้งวงจรปิด ประโยชน์ของกลอ้งวงจรปิดคือ สามารถส่งสัญญาณเตือน
เม่ือวตัถุถูกยา้ยออกจากท่ีอยูเ่ดิม แจง้เตือนมีผูบุ้กรุกเขา้มาในเขตหวงห้าม 

 ดงันั้นผูจ้ดัทาํจึงคิดคน้ส่ิงประดิษฐ์น้ีข้ึนมาเพ่ือช่วยลดข้อบกพร่อง
และลดตน้ทุนในระบบรักษาความปลอดภยัให้มีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนโดย
จะใช ้อุปกรณ์เซ็นเซอร์ความเคล่ือนไหว PIR Motion Sensor[6] มาเป็นตวั
ช่วยในการตรวจจบัผูบุ้กรุก และจะสั่งให้กล้องเปิดการทาํงานข้ึนโดย
กลอ้งจะต่อกบั Raspberry Pi[4] โดยใช้หลงัการทาง Image Processing มา
ช่วยในการตรวจสอบว่าเป็นมนุษยห์รือไม่ Face Detection using Haar 

Cascades[5] เ ม่ือตรวจสอบว่าเป็นมนุษย์จริงจะทําการส่งอีเมล์ไปยงั
เจา้ของบา้น 

 

2. การออกแบบและการสร้างระบบ 

การออกแบบช้ินงานจะแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือ Hardware และ 
Software โดยสามารถอธิบายไดเ้ป็น 2 หวัขอ้ตามลาํดบัดงัน้ี  

2.1 การออกแบบ Hardware 

1. Raspberry Pi คือ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ซ่ึงประกอบด้วยส่ิงท่ี
จาํเป็นเพ่ือการประมวลผลเท่านั้น 

2. PIR Motion Sensor คือ อุปกรณ์ Sensor ชนิดหน่ึงท่ีใช้ตรวจจบั
คล่ืนรังสี Infrared ท่ีแพร่จาก มนุษย ์หรือ สตัว ์ท่ีมีการเคล่ือนไหว ทาํให้มี
การนาํเอา PIR มาประยุกตใ์ช้งานกนัเป็นอย่างมากใช้เพ่ือตรวจจบัการ
เคล่ือนไหวของส่ิงมีชีวิต 

3. Web Cam คือ กลอ้งท่ีส่งสญัญาณภาพผา่นทางคอมพิวเตอร์สาํหรับ
ใชง้านผา่นทางเครือข่าย หรือ ซอร์ฟแวร์ 
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4. SD Card คือ รูปแบบการ์ดท่ีเป็นหน่วยความจาํแบบ non-volatile 

ใชใ้นการเก็บบนัทึกค่าการทาํงานต่างๆ 

 

Raspberry Pi
PIR Motion 

Sensor
Web Cam Send E-Mail

 

รูปที่ 1. แสดงบล็อกไดอะแกรมของระบบ 

 

2.2 การออกแบบ Software 

ในส่วน Software พฒันาโดยใช้ภาษา Python และมีลักษณะการ
ทาํงานดงัรูปท่ี 2 จะเร่ิมตน้การทาํงานโดยตรวจจบัการเคล่ือนไหวจาก
ส่ิงมีชีวิต จากอุปกรณ์ PIR Motion Sensor ซ่ึงจะจบัคล่ืนรังสี Infrared ท่ี
แพร่มาจากส่ิงมีชีวิต เม่ือมีการเคล่ือนไหวจากส่ิงมีชีวิต จะทาํการส่งค่าไป
ท่ี Raspberry Pi เพ่ือสั่งให้ Web Cam เปิดและจบัภาพส่ิงมีชีวิตแบบเป็น
ภาพเคล่ือนไหว หากไม่พบใบหน้ามนุษยภ์ายใน10วินาที ก็จะสั่งให้ Web 

Cam ปิด แล้วกลบัไปทาํการตรวจจบัการเคล่ือนไหวจากส่ิงมีชีวิตใหม่ 
โดยการประมวลผลของกล้องจะใช้วิธีการตรวจจบัใบหน้าของมนุษย์
(Face Detection)  เม่ือพบว่าเป็นใบหน้าของมนุษยก์็จะทาํการแจง้เตือน 
โดยการส่ง E-Mail จากบอร์ด Raspberry Pi ไปยงั E-Mail เจา้ของ ในส่วน
น้ีจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตต่อเขา้กบับอร์ด Raspberry Pi อยู่
เสมอ ดงัแสดงในรูปท่ี 2 

 

Start

Motion 

Detection

Face 

Detection

True

True

Send

E-Mail

ST

Turn On

Camera

ST

ST

ST

Y

Y

N

N

 
รูปที่ 2. แสดง Flowchart รวมของระบบ 

 

3. การทดลองการทาํงาน 

ทดลองประสิทธิภาพของการตรวจจบัใบหน้ามนุษย ์(Face Detection) 

ในแบบความละเอียดและระยะห่างท่ีแตกต่างกนั เพ่ือหาความเหมาะสมท่ี 
Raspberry Pi จะประมวลผลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

รูปที่ 3. แสดงการตรวจจบัใบหนา้บุคคลเม่ือ PIR Sensor ตรวจจบัพบ
การเคล่ือนไหว 

 

รูปที่ 4. แสดงผลการส่งเมลเ์ม่ือกลอ้งตรวจใบหนา้ 

 

ตารางที่ 1. ผลการทดลองประสิทธิภาพของการตรวจจบัใบหนา้มนุษย ์

ประมวลผลในบอร์ด Raspberry Pi 

ความ
ละเอียด 

(px.) 

ระยะห่าง (cm.) เวลา 

(ms.) 
ผลการ

ตรวจจบั 

40 80 120 160 200 

160x120 พบ ไม่
พบ 

ไม่
พบ 

ไม่
พบ 

ไม่
พบ 

160-200 20% 

320x240 พบ พบ พบ พบ ไม่
พบ 

500-690 80% 

640x480 พบ พบ พบ พบ พบ 2,300-

2,700 

100% 

ตารางที่ 2. ผลการทดลองประสิทธิภาพของการตรวจจบัใบหนา้มนุษย ์

ประมวลผลใน Notebook 

ความ
ละเอียด 

(px.) 

ระยะห่าง (cm.) เวลา 

(ms.) 
ผลการ

ตรวจจบั 

40 80 120 160 200 

160x120 พบ ไม่
พบ 

ไม่
พบ 

ไม่
พบ 

ไม่
พบ 

6-11 20% 

320x240 พบ พบ พบ พบ ไม่
พบ 

27-32 80% 

640x480 พบ พบ พบ พบ พบ 81-104 100% 
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ตารางที่ 3. แสดงจาํนวนเฟรมต่อวินาที ระหวา่ง Raspberry Pi กบั Notebook 

 

ความละเอียด (px.) 
จาํนวนเฟรมต่อวินาที (fps.) 

Raspberry Pi Notebook 

160x120 16.05 30 

320x240 11.48 29.98 

640x480 5.67 29.48 

จากการทดลองปรับความละเอียดของกล้องและระยะห่างระหว่าง
กลอ้งกบัมนุษยใ์นระยะต่างๆ พบว่าเม่ือปรับความละเอียดของภาพน้อย
เท่าไร การประมวลผลภาพก็จะยิง่เร็วมากเท่านั้น แต่เม่ือปรับความละเอียด
ของภาพมาก การประมวลผลภาพก็จะยิ่งช้าเช่นกัน จึงควรเลือกความ
ละเอียดท่ีเหมาะสมกับอุปกรณ์ท่ีใช้ประมวลผล ซ่ึงทางผู ้จ ัดทาํได้นํา 
Raspberry Pi เปรียบเทียบกบั Notebook ในส่วนของ Raspberry Pi ท่ีมี
หน่วยประมวลผลท่ีค่อนข้างน้อย จึงเหมาะกับความละเอียด 320x240 

เพราะมีความเร็วในการประมวลผลภาพ และเปอร์เซ็นต์การตรวจจับ
ใบหน้ามนุษย์อยู่ในระดับท่ีดี แต่ในส่วนของ Notebook ท่ีมีหน่วย
ประมวลผลท่ีมากพอสมควร จึงเหมาะกบัความละเอียด 640x480 เพราะมี
หน่วยประมวลผลท่ีมาก ทาํให้การประมวลผลภาพท่ีมีความละเอียดสูงๆ
นั้นเป็นไปอยา่งราบร่ืนยิง่ข้ึน 

ตารางที่ 4. ผลการทดลองประสิทธิภาพของการตรวจจบัคล่ืนรังสี 

Infrared ดว้ยอุปกรณ์ PIR Motion Sensor จาํนวน 10 คร้ัง 

ส่วนสูง
ของ

ส่ิงมีชีวิต 

สูงxกวา้ง
(cm.) 

ระยะห่าง (m.) 

1 2 3 4 5 6 7 

155-190 x 

40-60 

10 10 10 10 9 2 0 

120-140 x 

200-220 

10 10 10 10 10 10 6 

30-50 x 

50-70  

10 10 10 10 6 4 0 

จากการทดลองตรวจจบัรังสี Infrared จากส่ิงมีชีวิตหลายๆชนิดพบว่า 
ส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีรังสี Infrared แพร่ออกมาไม่เท่ากนั เน่ืองจาก
ขนาดมีผลต่อการตรวจจบัเป็นอยา่งมาก และเร่ืองระยะห่างก็มีผลเช่นกนั 
ดูไดจ้ากผลการทดลองจะเห็นว่าเม่ือระยะเพ่ิมข้ึนจะทาํให้การตรวจจบัไม่
ค่อยพบ ระยะท่ีเหมาะสมคือระยะไม่เกิน 4 เมตร  

4. สรุปผลการทดลอง 

หลงัจากการทดสอบทั้งระบบโดยใช้ PIR  พบว่าระยะและขนาดมีผล
ต่อการตรวจจบัความเคล่ือนไหวและการคดัแยกระหว่างมนุษยแ์ละสัตว ์
และเม่ือนาํผลการตรวจจบัจาก PIR ทาํงานร่วมกบัระบบตรวจจบัใบหน้า
มนุษยเ์พ่ือให้คดักรองทาํให้ระบบมีความแม่นยาํในการตรวจจบัผูบุ้กรุกได้
ค่อนขา้งมาก และทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความละเอียดภาพจะตอ้งเหมาะสม เพ่ือให้
การประมวลผลภาพมีประสิทธิภาพเต็มท่ี คุณภาพของกลอ้งก็มีผลต่อการ
ประมวลภาพเช่นกนั ยิ่งกลอ้งมีความชดัมากเท่าไหร่ยิ่งทาํให้การตรวจจบั
ใบหนา้มนุษยดี์ข้ึน 
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บทคดัย่อ 
บทความนีน้ าเสนอการออกแบบระบบกันขโมยในห้างสรรพสินค้า

โดยใช้ระบบอาร์เอฟไอดีย่านความถ่ีสูง (13.56 MHz) ซ่ึงประกอบด้วย 
เคร่ืองอ่านอาร์เอฟไอดี สายอากาศส าหรับเคร่ืองอ่านอาร์เอฟไอดีและแท็ก
ส าหรับติดกับสินค้า โดยระบบดังกล่าวจะสามารถส่งสัญญาณเตือนเม่ือ
ตรวจพบสินค้าท่ียังไม่ได้ช าระเงินด้วยสัญญาณเสียงและไฟ จากผลการ
สร้างและทดสอบพบว่าระบบดังกล่าวท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
Abstract 

This paper presents the design of anti-theft system in a department 
store by using high frequency radio frequency identification system (HF-
RFID : 13.56 MHz). It consist of RFID reader, antenna for RFID reader 
and RFID tag for attach on the product, which this system can be 
warning by sound and light. From the measured results, this system can 
be work effectively in anti-theft. 

Keywords: Anti-theft system, HF-RFID, RFID antenna, RFID reader, 
and RFID tag. 

1. บทน า 
อาร์เอฟไอดี (Radio Frequency Identification: RFID) เป็นเทคโนโลยี

ของการระบุขอ้มูลท่ีแสดงเอกลกัษณ์ของวตัถุหรือบุคคลดว้ยคล่ืนความถ่ี
วิทยุมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในบตัรประชาชน ใช้เป็นฉลาก
สินคา้ และบตัรจอดรถเป็นตน้ ซ่ึงอาร์เอฟไอดีนั้นมีอยู่หลายยา่นความถ่ี
และแต่ละย่านความถ่ีมีคุณสมบติัและประสิทธิภาพท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 1. 
ยา่นความถ่ีต  ่า (Low Frequency (LF) : 30-300 kHz) จะมีระยะการอ่านสั้น
และถูกดูดกลืนคล่ืนน้อย จึงนิยมน าไปใช้ในงานการควบคุมการเขา้ออก
อาคาร (Building Access Control) และการติดตามคนและสัตว ์(Personnel 
and Animal Tracking) 2. ยา่นความถ่ีสูง (High Frequency (HF) : 3-30 
MHz) จะมีระยะการอ่านจะอยู่ประมาณ 3 ไม่สามารถแพร่กระจายผ่าน
โลหะได ้ จึงนิยมน ามาใช้ในงานทางดา้นการควบคุมการเขา้ออกอาคาร 
และการติดตามรายการสินคา้ (Item-Level Tracking) 3. ยา่นความถ่ีสูง
ยิ่งยวด (Ultra High Frequency (UHF) : 860-960 MHz) มีความเร็วในการ
อ่านค่อนขา้งสูงและมีระยะการอ่านไกล เหมาะส าหรับใช้งานในระบบ
เก็บเงินอัตโนมัติ (Automated Toll Collection System) การจัดการ

คลงัสินคา้ (Warehouse Management) และการติดตามรายการสินคา้ เป็น
ตน้ 4. ยา่นความถ่ีไมโครเวฟ (Microwave : 1-300 GHz) สามารถรับส่ง
ขอ้มูลได้อย่างรวดเร็วและสามารถอ่านขอ้มูลได้ไกล เหมาะส าหรับการ
น าไปใชง้านทางดา้นการควบคุมการเขา้ถึงระยะไกลของยานพาหนะ การ
ระบุลกัษณะยานพาหนะ และการเก็บเงินค่าทางด่วนอตัโนมติั [1]-[2] 

ดงันั้นในบทความน้ีจึงไดน้ าเอาระบบอาร์เอฟไอดียา่นความถ่ีสูงมาใช้
เป็นระบบกนัขโมยในห้างสรรพสินคา้ ซ่ึงประกอบดว้ยเคร่ืองอ่านอาร์เอฟ
ไอดี สายอากาศส าหรับเคร่ืองอ่านอาร์เอฟไอดี และแท็กส าหรับติดสินคา้ 
และระบบส่งสญัญาณเตือนเม่ือสินคา้ท่ีติดแท็กถูกน าผ่านช่องตรวจระบบ
การแจง้เตือนก็จะท างานทนัที 

บทความน้ีจะแบ่งออกเป็น 4 หัวขอ้ โดยในหัวขอ้ท่ี 2 จะกล่าวถึง
หลกัการและการออกแบบ หัวขอ้ท่ี 3 กล่าวถึงการสร้างและการทดสอบ
และหวัขอ้สุดทา้ยจะกล่าวถึงสรุป 

 

2.หลกัการและการออกแบบ 
บล็อกไดอะแกรมของระบบท่ีน าเสนอถูกแสดงในรูปท่ี  1 โดยมี

หลกัการท างานคือ เม่ือสินคา้ถูกติดด้วยแท็กไวเ้รียบร้อยแล้วและหากมี
ลูกคา้หยบิสินคา้ออกไปโดยไม่ช าระเงินและน าแท็กออก เม่ือเดินผ่านช่อง
ตรวจท่ีเป็นสายอากาศแบบบ่วงท่ีต่อเขา้กบัเคร่ืองอ่านอาร์เอฟไอดี ระบบ
แจง้เตือนก็จะท างานเตือนดว้ยเสียงและไฟสีแดง 

 

    

            
          

   

                                           
 

รูปที่ 1. บล็อกไดอะแกรมของระบบกนัขโมยดว้ยเทคโนโลยอีาร์เอฟไอดี 

บทความน้ีได้ท  าการออกแบบเคร่ืองอ่านอาร์เอฟไอดีด้วยชิฟไอซี
เบอร์ TRF7960 ของบริษทั Texs Instruments [3] ท  าหน้าท่ีเป็นตวัจดัการ
ขอ้มูลตามรูปแบบการส่ือสารไร้สายของระบบอาร์เอฟไอดีย่านความถ่ี 
13.56 MHz รองรับรูปแบบการติดต่อส่ือสาร 4 แบบคือ ISO14443A/B 
ISO15693 และTag-it ดว้ยก าลงังานส่ง 100mW โดยชิฟดงักล่าวจะถูก
ควบคุมการท างานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ MSP430 [4] 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตวัน้ียงัท  าหน้าท่ีประมวลผลขอ้มูลท่ีอ่านได้จาก
แทก็แลว้ท าการควบคุมชุดส่งสัญญาณเตือนดว้ยเสียงและแสงไฟ ในส่วน
ของสายอากาศนั้ นจะออกแบบให้เป็นสายอากาศแบบบ่วงขนาดกวา้ง  
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30 cm ยาว 90 cm และใช้วงจร RC แมชช่ิงเพ่ือให้ไดค้่าอินพุตอิมพีแดนซ์
ของสายอากาศใกลเ้คียง 50 โอห์ม 
 

3. การสร้างและการทดสอบ 
ในหัวขอ้น้ีจะกล่าวถึงการสร้างและการออกแบบระบบกนัขโมยใน

ห้างสรรพสินคา้โดยใช้ระบบอาร์เอฟไอดีโดยจะแยกอธิบายเป็นส่วนๆ
ดงัน้ี  

1. เคร่ืองอ่านอาร์เอฟไอดี ถูกสร้างดว้ยชิปเบอร์ TRF7960 เช่ือมต่อกบั
ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ MSP430 ทั้งสองมีแพ็คเกตแบบ Surface 
Mouse เช่ือมต่อกนัผา่นพอร์ตแบบขนานและเช่ือมต่อไปยงัสายอากาศดว้ย
หวัเช่ือมแบบ SMA มีค่าอิมพีแดนซ์เท่ากบั 50 Ω ดงัแสดงในรูปท่ี 2 
 

 
รูปที่ 2. เคร่ืองอ่านอาร์เอฟไอดี 

 
2. สายอากาศ ถูกออกแบบให้เป็นแบบบ่วงขนาดกวา้ง 30 cm ยาว 

 90 cm ดว้ยการใชส้ายโคแอกเชียลเบอร์ RG-58 เช่ือมต่อตวัตา้นทานนอก
และดา้นในเขา้ดว้ยกนั จากนั้นใช้วงจร RC แมชช่ิงเขา้มาช่วยในการปรับ
ค่าอินพตุอิมพีแดนซ์ของสายอากาศให้มีค่าเท่ากบั 50 Ω ดงัแสดงในรูปท่ี 
3 
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รูปที่ 3. สายอากาศตน้แบบและผลการทดสอบ 11s  

 
3. แทก็ ในท่ีน้ีจะเลือกใชแ้ทก็แบบพาสซีฟซ่ึงสามารถจะน ากลบัมาใช้

ใหม่ไดห้ลายคร้ัง อีกทั้งยงัมีขนาดเล็กสามารถติดตั้งไดง่้ายดงัแสดงในรูป
ท่ี 4  

 
รูปที่ 4. แทก็อาร์เอฟไอดีแบบพาสซีพ 

 

4. ระบบแจง้เตือนจะใชว้งจรทรานซีสเตอร์สวิตช์ เม่ือรับสัญญาณจาก
ไมโครคอนโทรลเลอร์มนัจะท าการเปิดปิดแหล่งจ่ายไฟกระแสสลบัท่ีจ่าย
ไปยงักระด่ิงและหลอดไฟท าให้เกิดเสียงเตือนพร้อมแสงสวา่ง 

 
รูปที่ 5. ตน้แบบระบบกนัขโมยในห้างสรรพสินคา้โดยใชร้ะบบอาร์เอฟไอ
ดียา่นความถ่ีสูง 
 

สุดทา้ยเม่ือน าทั้งหมดมาต่อร่วมกนัดงัแสดงในรูปท่ี 5 และทดสอบ
การท างานของระบบรวมพบว่าระบบสมารถท่ีจะตรวจอ่านแท็กไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและสามารถท่ีจะแจง้เตือนทุกคร้ังท่ีอ่านแทก็ได ้
 

4. สรุป 
จากการออกแบบและสร้างระบบกนัขโมยในห้างสรรพสินคา้โดยใช้

ระบบอาร์เอฟไอดียา่นความถ่ีสูง (13.56 MHz) โดยมีส่วนประกอบอยูส่าม
ส่วนคือ ตวัเคร่ืองอ่านอาร์เอฟไอดียา่นความถ่ีสูง ตวัสายอากาศแบบบ่วง 
และตวัแสดงผลท่ีต่อเขา้กบัตวัเคร่ืองอ่านเพ่ือแสดงผล จากการทดสอบ
การท างานของระบบโดยรวมพบว่าสามารถท่ีจะอ่านแท็กท่ีติดกบัสินคา้
ไดแ้ละสามารถแจง้เตือนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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บทคัดยอ 
ปญหาขอ ง ก ารขโมยรถ จัก รยานยนต เปนปญหาที่สํ าคัญใ น

มหาวิทยาลัยจํานวนมากโดยเฉพาะในจํานวนรถจักรยานยนตประมาณ 
300 คัน ถูกขโมยในจังหวัดเชียงรายวิธีทีเ่ลือกใชมากที่สุดคือการปรับปรุง
ระบบการล็อคในตัว งานวิจัยนี้ใชระบบล็อคที่มีระบบการตรวจสอบดวย
อาร เอฟไอ ดีที่ ใช เปนตัว ล็อ คสอ งช้ันในตัวล็อคระบ บที่นํา เสนอ
ประกอบดวยสองโมดูลอารเอฟไอดี แบบพาสซีฟและอารเอฟไอดีแบบ
แอคทีฟที่ใช เปนตัวล็อครถจักรยานยนต เปาหมาย และระบบการ
ตรวจสอบการใชโมดูลอารเอฟไอดทีี่ใชงานทําการสงขอมูลจักรยานยนต
ไปยังสถานีฐานในการตรวจสอบการเขาถึง ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา
ประสิทธิภาพของระบบเปน 93.5% และระบบที่นําเสนอสามารถติดตั้งใน
รถจักรยานยนตไดหลายรูปแบบและสามารถใชอยางมีประสิทธิภาพใน
สถานการณจริง 

Abstract 
A problem of stealing motorcycle still is a significant concern in 

many universities; especially there have around 300 bikes that were 
stolen in Chiangrai province. Although there are many ways to protect 
this loss, the most common method is an improving the built-in lock 
system.  In this work, we applied the digital lock system with RFID 
authentication system that used as a double built-in lock. The proposed 
system consists of two authentication RFID modules. First, RFID-
passive module used as built-in lock on the target motorcycle. And, the 
authentication system is applied the RFID-active module that send bike 
information to base station to validate a right access. The experimental 
results show that the system effectiveness is 93.5% and the proposed 
system can install in various different types of motorcycle especially the 
most popular model stolen and use effectively in practical situation. 

Keywords: authentication system, Active RFID, motorcycles Security 

1. บทนํา 
ปจจุบันปญหา การโจรกรรมรถจักรยานยนต เปนปญหาสําคัญใน

ระดับประเทศ ซึ่งยังไมมีวิธีการใดสามารถแกปญหานี้ได โดยเฉพาะในที่
แหลงที่มีผูคนมากหรือในแหลงสถานศึกษาที่มีจํานวนใชยานพาหนะ
จํานวนมาก และเปนเปาหมายของกลุมที่ตองการโจรกรรมรถจักรยายนต 
ปญหารถจักรยานยนตถูกโจรกรรมเปนปญหาที่ยังไมมีวิธีแกไขและยัง

เกิดขึ้นเปนประจํา  แนวคิดในการประยุกตใชระบบอารเอฟไอดี ในการ
ปองกัน เปนแนวคิดที่ที่สามารถชวยปองกันการโจรกรรมรถจักยานยนต
ไดในระดับหนึ่ง โดยมีการติดตั้งอุปกรณตัวอาร เอฟไอดี และตัวสง
สัญญาณขอมูลไวในตัวรถจักรยานยนต โดยจะมีการสงสัญญาณขอมูลกับ
สถานีฐาน ที่ใชการสงสัญญาณคลื่นความถี่ที่ 433MHz เพ่ือสงขอมูลที่
เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรและฐานขอมูล เพ่ือใหทราบถึงขอมูลการใชงาน
และสถานะของรถจักรยานยนต 

2. วงจรควบคุมการทํางานของระบบรักษาความปลอดภัยรถจักรยานยนต 
จากรูปที่  1 แสดงถึงรายละเอียดกลุมแผนผังของวงจรควบคุมการ

ทํางานของระบบรักษาความปลอดภัยรถจักรยานยนตในมหาวิทยาลัยโดย
ใชอารเอฟไอดีแบบแอกทีฟ วงจรการทํางานแบงออกเปนสามสวนหลัก
คือ สวนโมดูลติดตอระหวางผูใชงานกับรถจักรยานยนต สวนที่สองโมดูล
ติดตอสื่อสารระหวางรถจักรยานยนตกับสถานีฐาน และสวนระบบ
ฐานขอมูลและแสดงผลสถานะของจักรยานยนต หลักการทํางานของวงจร
โมดูลติดตอระหวางผูใชงานกับรถจักรยานยนตประกอบดวยอุปกรณอาร
เอฟไอดีแบบพาสซีฟยานความถี่ 13.56MHz และไมโครคอนโทรเลอร
ขนาด8บิตตระกูลAVR เบอรATMEGA128 ทําการอานขอมูลบัตรอารเอฟ
ไอดี(RFID TAG)จากผูใชงานรถจักรยานยนตและสงขอมูลไอดีพรอม
สถานะลอคหรือไมลอค(Lock or Unlock) ผานโมดูลรับ-สงขอมูลความถี่
สูงแบบสองทิศทาง(RF Half Duplex) ยานความถี่433MHz อัตราการสง
ขอมูล9600บิตตอวินาที โมดูลติดตอสื่อสารระหวางรถจักรยานยนตกับ
สถานีฐานประกอบดวยโมดูลรับ-สงขอมูลความถี่สูงแบบสองทิศทาง(RF 
Half Duplex)ยานความถี4่33MHz ทําการรับขอมูลจากรถจักรยานยนตเพ่ือ
สงไปยังมิดเดิลแวร(Middle ware)ที่ประกอบดวยระบบสมองกลแบบฝง
ตัวมีโปรเซสเซอรSamsungS3G2440ผานชองทางการสงขอมูลแบบ
อนุกรมมาตราฐาน RS232 ระบบมิดเดิลแวร(Middle ware)จะทําการสง
ขอมูลไปยังคอมพิวเตอรที่มีฐานขอมูลของรถจักรยานยนตและโปรแกรม
แสดงสถานะของรถจักรยานยนต  โปรแกรมสถานีฐานจะทําการ
ตรวจสอบไอดีและสถานะจากแพ็คเกจขอมูล(Data Package)ของ
จักรยานยนต  ในกรณีสถานะของรถจักรยานยนตมีสถานะลอ ค
(Lock)ระบบจะทําการแจงเตือนแสดงบนหนาจอมอนิเตอรดวยโปรแกรม
วิชวลเบสิก(Visual Basic)และในกรณีสถานะของรถจักรยานยนตเมื่อมี
สถานะไมลอค(Lock or Unlock)สถานีฐานจะสงสถานะตอบกลับไปที่
รถจักรยานยนตเพ่ือทําการยืนยันตัวตน  
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รูปท่ี 1. แสดงถึงรายละเอียดแผนผงัของระบบรักษาความปลอดภัย

รถจักรยานยนตโดยใชอารเอฟไอดีแบบแอกทีฟ 

 
รูปท่ี 2. วงจรของระบบรักษาความปลอดภัยรถจักรยานยนตโดยใชอาร

เอฟไอดีแบบแอกทีฟ 

 
รูปท่ี 3. โปรแกรมแสดงสถานะระบบรักษาความปลอดภัย

รถจักรยานยนตโดยใชอารเอฟไอดีแบบแอกทีฟ 

3. การทดลองและผลการทดลอง 
จากงานวิจัยที่นําเสนอผูวิจัยไดทําการทดลองหาประสิทธิภาพของ 

ระบบรักษาความปลอดภัยรถจักรยานยนตในมหาวิทยาลัยโดยใชอารเอฟ
ไอดีแบบแอกทีฟดวยวิธีการหาคาเฉลี่ยจากความถูกตองของจํานวนคร้ังใน
การรับสงขอมูลระหวางรถจักรยานยนตกับสถานีฐานในการทดลองผูวิจัย
ไดทําการเลือกการรับสงขอมูลโดยจํากัดความเร็วของรถจักรยานยนตที่ 
20กิโลเมตรตอช่ัวโมงทําการทดลองจํานวน10คร้ังที่ระยะทางการรับสง
ขอมูล50เมตรและหาคาเฉลี่ยจากระยะการรับสงขอมูลสําเร็จทั้งหมดได
จากสมการดังนี ้

  
n
x

X     (1) 

เมื่อ X  (เอ็กซบาร) คือ คาเฉลี่ยเลขคณิต 

 X   คือ ผลบวกของขอมลูทุกคา 

n  คือ จํานวนขอมูลท้ังหมด 

ประสิทธิภาพของ ระบบรักษาความปล อดภัยรถจัก รยานยนตใน
มหาวิทยาลัยโดยใชอารเอฟไอดีแบบแอกทีฟกําหนดเปนรอยละของผล
เฉลี่ย หาไดจากสมการ 

   100
A
XE   (2) 

เมื่อ E คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

A  คือ ระยะทางทั้งหมดของการรับ-สงขอมูล 

ผลการทดลอ งผูวิจัยไดทําการทดลอง ระบบรักษาความปลอดภัย
รถจักรยานยนตในมหาวิทยาลัยโดยใชอารเอฟไอดีแบบแอกทีฟจํานวน10 
คร้ังการทดลองดวยระยะทางการทดลอง50เมตรไดผลการทดลองดังนี้
จํานวนระยะทางรับ-สงขอมูลที่รับ-สงได 46.7เมตร , 47เมตร, 47.3เมตร, 
45เมตร, 48เมตร, 47.4เมตร, 46.5เมตร, 45.6เมตร, 47.3เมตร, 46.8เมตร 
ตามลําดับเมื่อนําผลการทดลองมาทําการคํานวนจากสมการที่  1 จะได
คาเฉลี่ยเทากับ 76.46X  และเมื่อนําคาเฉลี่ยมาคํานวนจากสมการที่ 2 
จะไดประสิทธิภาพเปนรอยละของผลเฉลี่ยเทากับ 5.93E หรือมีคา
เทากับ %5.93  

 
 
 
 
 
 
รูปท่ี4. แสดงผลการทดลองของระยะทางที่สามารถรับสงขอมูลได 
4. สรุป 

จ าก บ ท คว ามวิจั ยนี้ ไดนํ า เส นอ ระบ บ รั ก ษาคว า มป ล อ ดภั ย
รถจักรยานยนตในมหาวิทยาลัยโดยใชอารเอฟไอดีแบบแอกทีฟเพ่ือชวย
ปองกันการโจรกรรมรถจักรยานยนตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ผล ก ารท ดล อ ง หาป ระสิท ธิภ าพขอ ง ระบ บรัก ษาคว ามป ล อ ด ภัย
รถจักรยานยนตในมหาวิทยาลัยโดยใชอารเอฟไอดีแบบแอกทีฟไดผลการ
ทดลองที่ดี โดยมีคาประสิทธิภาพของระยะการรับ-สงขอมูลกําหนดเปน
รอยละของผลเฉลี่ยเทากับ %5.93 สามารถนําไปประยุกตใชงานระบบ
รักษาความปลอดภัยในรูปแบบอื่นไดในอนาคต 
5. เอกสารอางอิง 
[1] ประจิน พลังสันติกุล, 2551. การประยุกตใชงานภาษา C สําหรับ

ไมโครคอนโทรเลอร AVR เลม 2 . กรุงเทพ :บริษัทแอพซอฟเทค
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[2] ชูชัย ธนสารตั้งเจริญ. (2522). อิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐานกรุงเทพฯ : 
ฟสิกสเซ็นเตอร. 

[3] ธาริน สิทธิธรรมชารี, 2551. สรางโปรแกรมบน windows ดวย 
Visual Basic version 6.0.กรุงเทพฯ : บริษัท successmedia co.,ltd. 
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บทคดัย่อ 
ปัจจุบันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แผนท่ีบนสมาร์ทโฟนสามารถหา

เส้นทางท่ีส้ันท่ีสุดระหว่างสองสถานท่ีได้ แต่ไม่สามารถหาเส้นทางท่ีดี
ท่ีสุดถ้าต้องการเดินทางไปหลายสถานท่ีได้   ดังน้ันงานวิจัยนีจึ้งได้พัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์บนมือถือในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ส าหรับ
ค้นหาสถานท่ีท่องเท่ียวและแนะน าเส้นทางการท่องเท่ียวแบบชาญฉลาด 
กรณีศึกษา สถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงราย  โดยเป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถหาเส้นทางท่ีดีท่ีสุดในกรณีต้องการเดินทางไป
หลายสถานท่ี และในขอบเขตเวลาท่ีมีจ ากัด บนพืน้ฐานของอัลกอริทึม K-
Shortest Paths จากการทดลองในหลายขอบเขตเวลาแสดงให้เห็นว่า การ
เพ่ิมขอบเขตเวลาจะท าให้จ านวนเส้นทางและเวลาในการค้นหาเพ่ิมขึ้น
ตามไปด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์นีจึ้งได้เพ่ิมตัวกรอง เพ่ิมโหมดการ
จัดเรียงเพ่ือให้ผู้ใช้ ใช้งานได้ง่าย และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 

Abstract 
Smartphone map applications now can searching for faster route only 

two destinations but can not searching with multiple destinations. Hence 
this study implement mobile android application for smart travel routes 
searching: case study of Chiang Rai. It can search for faster route with 
multiple destinations and a duration limit based on K-Shortest Paths 
algorithm. The experiment shows that increasing the duration limit will 
increase the number of routes and time searching. Therefore, this 
application adds filter and order system for increasing user convenience. 

Keywords: shortest paths, route, driving directions 

1. บทน า 
ปัจจุบนัการท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมท่ีเติบโตอยา่ง

รวดเร็ว และเป็นอุตสาหกรรมในอนัดบัตน้ๆ ท่ีสร้างงานและรายไดใ้ห้กบั
คนในประเทศ การแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวและเส้นทางการท่องเท่ียวจึง
เป็นส่วนส าคญัท่ีอ านวยความสะดวกต่อนกัท่องเท่ียว รวมทั้งยงัดึงดูดและ
เชิญชวนการท่องเท่ียว ปัจจุบนัสมาร์ทโฟนท่ีรวมการบริการอินเตอร์เน็ต 
เป็นเคร่ืองมือพกพาท่ีใช้ติดต่อส่ือสารกันอย่างแพร่หลาย การแนะน า
สถานท่ีท่องเท่ียวและเส้นทางการท่องเท่ียวผ่านสมาร์ทโฟน จึงเป็น
ช่องทางหน่ึงท่ีง่ายต่อการเขา้ถึงนกัท่องเท่ียว ซ่ึงช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียว 
และอ านวยความสะดวกต่อนกัท่องเท่ียวส าหรับคน้หาสถานท่ีและเส้นทาง
การท่องเท่ียว 

ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์เป็นหน่ึงในระบบปฏิบติัการหลกัของ
สมาร์ทโฟนท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วและใช้อย่างแพร่หลาย ซ่ึงได้จัด
เตรียมการบริการและเคร่ืองมือต่างๆ เช่น การจดัการเก่ียวกบัต าแหน่งทาง
ภูมิศาสตร์ การจัดการเก่ียวกับฐานข้อมูล รูปภาพ และท่ีส าคัญเป็น
ระบบปฏิบติัการโอเพนซอร์ซ งานวิจยัน้ีจึงพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
บนมือถือในระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ส าหรับคน้หาสถานท่ีท่องเท่ียว
และแนะน าเส้นทางการท่องเท่ียวแบบชาญฉลาด กรณีศึกษา สถานท่ี
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงราย  เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวสามารถเลือกโปรแกรม
ทัวร์ได้ตรงกับความต้องการ เช่นนักท่องเท่ียวมีเวลาเท่ียว 6 ชั่วโมง 
ตอ้งการเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และวดั  และเดินทางโดย
รถยนต ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะคน้หาโปรแกรมทวัร์ไดต้รงกบัเง่ือนไข
ท่ีนกัท่องเท่ียวระบุ รวมถึงเป็นเส้นทางท่ีสั้นท่ีสุดของแต่ละโปรแกรมทวัร์
ดว้ย 

อัลกอริทึมการหาเส้นทางท่ีสั้ นท่ีสุด มีผู ้วิจัยได้น าเสนอหลาย
อลักอริทึมเช่น Alternative Routes in Road Networks[1], K-Shortest Paths 
[2] งานวิจัยน้ีเลือกใช้อัลกอริทึม K-Shortest Paths ซ่ึงเป็นอัลกอริทึม
พ้ืนฐาน โดยน าสถานท่ีท่องเท่ียวและระยะทางระหว่างสถานท่ีท่องเท่ียว
มาสร้างเป็นแผนท่ีจ าลอง 

2. พื้นทีก่ารศึกษา 
ข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียวในงานวิจัยน้ีรวบรวมมากจากสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมในจงัหวดัเชียงรายทั้งหมด 65 สถานท่ีท่องเท่ียว โดย
สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ, 
สถานท่ีท่องเท่ียวทางวฒันธรรม, พิพิธภณัฑ์, วดั และ ศูนยก์ารคา้ และ
นอกจากน้ียงัเพ่ิมสถานท่ีตน้ทาง/ปลายทาง (ท่ารถ, โรงแรม, สนามบิน) 
อีก 10 สถานท่ีเพ่ือเป็นตัวเลือกการก าหนดจุดเร่ิมต้นหรือจุดหมาย
ปลายทาง  

 

รูปท่ี 1 โครงสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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3. วธีิการ 
ขั้นตอนการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน

หลักคือ 1. รวบรวมข้อมูล 2. เตรียมขอ้มูล 3. K-Shortest Paths 4. แสดง
เส้นทาง ดงัรูปท่ี 1 โครงสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3.1 รวบรวมข้อมูล 
ขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวและสถานท่ีตน้ทาง/ปลายทาง ถูกจดัเก็บใน 

SQLite ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลท่ีท างานบนสมาร์ทโฟน โดยแบ่งการจดัเก็บ
ออกเป็น 2 ตารางคือ ตารางสถานท่ีท่องเท่ียว และตารางระยะห่าง เขต
ขอ้มูลของตารางสถานท่ีท่องเท่ียวคือ ช่ือ, ละติจูด, ลองจิจูด, ประเภท
สถานท่ีท่องเท่ียว, เวลาการท่องเท่ียว (นักวิจัยก าหนดเวลาตามความ
เหมาะสมของแต่ละสถานท่ี) และระดบัความช่ือชอบ เป็นตน้ เขตขอ้มูล
ของตารางระยะห่างคือ รหัสของสองสถานท่ีท่องเท่ียวและระยะห่าง โดย
ระยะห่างของสองสถานท่ีหาโดยใช้ Google Distance Matrix API ซ่ึงเป็น
ระยะห่างของการเดินทางจริง หาโดยระบุพิกดั (ละติจูด, ลองจิจูด)ของ
สองสถานท่ี  

3.2 เตรียมข้อมูล 
ก่อนน าขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวไปสร้างแผนท่ีจ าลอง ขอ้มูลสถานท่ี

จะถูกกรองตามท่ีผูใ้ช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นคนก าหนด เช่น เลือก
สถานท่ีท่องเท่ียวบางประเภท หรือไม่ต้องการสถานท่ีท่องเท่ียวบาง
สถานท่ี ซ่ึงการออกแบบ User Interface แสดงดงัรูปท่ี 2ก.  

3.3 K-Shortest Paths 
ขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีผ่านการเตรียมข้อมูลแล้วจะถูกสร้างเป็น

แผนท่ีจ าลองลกัษณะกราฟ โดยแต่ละโนดแทนสถานท่ีท่องเท่ียว และเส้น
เช่ือมระหว่างโนดแทนระยะทาง ลักษณะกราฟเป็นแบบกราฟบริบูรณ์ 
(ทุกคู่ของจุดยอดถูกเช่ือมต่อดว้ยเส้นเช่ือม) และไม่มีทิศทาง หลงัจากนั้น
ใช้อลักอริทึม K-Shortest Paths เพ่ือหาเส้นทางท่ีสั้นท่ีสุดของสถานท่ีตน้
ทางและปลายทางตามท่ีผูใ้ช้ก  าหนด โดยอลักอริทึมจะค านวณหาเส้นทาง
และเวลาท่ีใชใ้นการท่องเท่ียว (เวลาในการเดินทางรวมกบัเวลาเท่ียวแต่ละ
สถานท่ี) และอลักอริทึมจะหยุดคน้หาลงเม่ือเวลาท่ีใช้ของเส้นทางการ
ท่องเท่ียวเกินขอบเขตเวลา ผลลัพธ์ท่ีได้แสดงเป็นล าดับรายการของ
สถานท่ีท่องเท่ียวหลายล าดบัรายการ หรือโปรแกรมทวัร์หลายโปรแกรม
ทวัร์ให้ผูใ้ชเ้ลือก ซ่ึงการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงดงัรูปท่ี 2ข. 

3.4 แสดงเส้นทาง 
โปรแกรมทวัร์ท่ีผูใ้ช้เลือกจะถูกน าไปแสดงเป็นแผนท่ี  Google Map 

ดงัรูปท่ี 2ค. เพ่ือให้เห็นเส้นทางและล าดบัรายการสถานท่ีท่องเท่ียว 

4. ผลการทดลอง 
จากการทดลองสามารถคน้หาเส้นทางท่ีสั้นท่ีสุดส าหรับหลายสถานท่ี

ท่องเท่ียวในขอบเขตเวลาท่ีก าหนด โดยแสดงเป็นโปรแกรมทวัร์ให้ผูใ้ช้
เลือกตามความพึงพอใจ ซ่ึงจ านวนโปรแกรมทวัร์และเวลาในการคน้หาจะ
เพ่ิมข้ึนเม่ือผูใ้ชเ้พ่ิมขอบเขตเวลา และไม่ไดก้รองสถานท่ีท่องเท่ียว 

5. สรุป 
งานวิจัยน้ีพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนมือถือส าหรับค้นหา

เส้นทางการท่องเท่ียวแบบชาญฉลาด กรณีศึกษาจังหวดัเชียงราย ซ่ึง
สามารถหาโปรแกรมทวัร์ ได้ตรงตามเง่ือนไขท่ีผูใ้ช้ก  าหนด เช่นภายใน
ขอบเขตเวลาจ ากดั ประเภทการเดินทางท่ีระบุ ประเภทสถานท่ีท่องเท่ียว
หรือสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีตอ้งการหรือไม่ตอ้งการ และยงัเป็นโปรแกรมทวัร์
ท่ีมีเส้นทางการท่องเท่ียวท่ีสั้นท่ีสุด โดยใชอ้ลักอริทึม K-Shortest Paths   

จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์คน้หาเส้นทาง
การท่องเท่ียวน้ีสามารถหาโปรแกรมทวัร์ได้ตรงตามความตอ้งการของ
ผูใ้ช้รวมทั้งยงัเป็นแหล่งขอ้มูลการท่องเท่ียว ซ่ึงช่วยอ านวยความสะดวก
ต่อนกัท่องเท่ียว และส่งเสริมการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงราย 
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บทคดัย่อ 
 เคร่ืองกรอเส้นด้ายส าหรับทอผ้าด้วยระบบไฟฟ้าท่ีสร้างขึน้มีขนาด  
ความกว้าง X ความยาว X ความสูง = 82.5 X 101.5 X 140 เซนติเมตร 
น า้หนักประมาณ 50 กิโลกรัม ระบบการท างานของเคร่ืองใช้มอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์  50 เฮิรตซ์ ขนาด 1/4 แรงม้า(0.2 กิโลวัตต์) 
จ านวน  1  ตัว เป็นตัวเปล่ียนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล โดยใช้
สายพานเป็นตัวขับเคล่ือนในการท างาน และมีตัวตั้งเวลา(Timer Relay) 
เป็นตัวควบคุมให้มอเตอร์หยดุท างานเม่ือครบก าหนดเวลา 
 

ค ำส ำคญั : เคร่ืองกรอเส้นด้าย  การทอผ้า  เคร่ืองกรอเส้นด้ายระบบ
ไฟฟ้า  

1. บทน า 
การทอผา้ ถือเป็นศิลปะและหัตถกรรม หรืองานฝีมืออยา่งหน่ึงท่ีมีมา

ตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นกรรมวิธีการผลิตผืนผ้าโดยใช้เส้นด้ายพุ่งหรือ
เส้นด้ายยืนมาขัดประสานกันจนได้เป็นผืนผ้า กิจกรรมการทอผ้านั้ น 
นอกจากเป็นขั้นตอนการผลิตเคร่ืองนุ่งห่ม หน่ึงในปัจจยัส่ีของมนุษยแ์ลว้ 
ยงัถือเป็นงานศิลปะประเภททศันศิลป์ด้วย เน่ืองจากมีการให้สีสันและ
ลวดลายต่าง ๆ ในผืนผา้ ในการทอผา้ของไทยนั้น กว่าจะเป็นผืนผา้จะตอ้ง
ผา่นกระบวนการ หลายขั้นตอนดว้ยกนั เร่ิมจากการเตรียมวตัถุดิบท่ีใช้ใน
การทอ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทอผา้ การเตรียมเส้นด้าย ไปจนถึงการทอผา้
ให้เป็นผืนผา้ ซ่ึงแต่ละขั้นตอนของการทอผา้ตอ้งมีความพิถีพิถนัอยา่งมาก 
ขั้นตอนการเตรียมเส้นดา้ยโดยใชเ้คร่ืองมือป่ันดา้ย เรียกอีกอยา่งวา่ ไน  

ไนเป็นเคร่ืองมือท่ีอาศยัหลกัเกณฑ์ในเร่ืองของลอ้และเพลา ลกัษณะ
ทัว่ไปของไน จะเป็นวงกลม ติดตั้งอยู่ระหว่างขาสองอนัท่ีท าจากไมเ้น้ือ
แขง็ และมีหลกัสอดเป็นคนัส าหรับหมุนวงลอ้ ส่วนขาติดตั้งอยูบ่นส่วนหวั
ของฐานท่ีท าดว้ยไมท่้อนยางประมาณ 30 น้ิว โดยท่ีส่วนปลายของท่อนไม้
จะมีเหล็กไนสอดอยูก่บัขาตั้งโดยโผล่เหล็กไนออกมาไวส้ าหรับเป็นท่ีสวม
ของหลอดไมไ้ผท่ี่ท าเป็นท่ีกรอดา้ย และระหวา่งวงลอ้จะมีสายพานท าดว้ย
เชือกโยงมาเพ่ือหมุนเหล็กไน ดงันั้น เม่ือมีการหมุนเหล็กไนก็จะหมุนไป
ดว้ย ในสมยัโบราณเคร่ืองมือป่ันด้าย ส าหรับใช้ป่ันดา้ยหรือ กรอดา้ยเขา้
หลอด เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ าหรับกรอเส้นดา้ยเขา้ไส้หลอดส าหรับเป็น
เส้นพุ่ง โดยใช้คู่กับระวิง เพ่ือน าไปทอเป็นผืนผ้า ซ่ึงผู ้ท  าหน้าท่ีกรอ
เส้นดา้ยเขา้หลอดจะตอ้งมีความช านาญในการจบัเส้นด้ายลงหลอด โดย
ส่วนใหญ่จะเป็นผู ้สูงอายุ การนั่งกรอเส้นด้ายเป็นเวลานาน จะส่งผล
กระทบให้เกิดอาการเม่ือยลา้ ท  าให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ  

ซ่ึงจากงานวิจยัของ อิศราวิทย ์เชาว์พานิช (2547) เร่ืองการพฒันา
ประสิทธิภาพของแผนกกรอด้ายโดยการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน พบว่า
หลงัจากการน าเสนอวิธีการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั และน าวิธีการไปปฏิบติั 
ในแผนกกรอด้ายนั้ น สามารถลดความสูญเสียโอกาสในการผลิตได้
ทั้งหมด และสามารถลดเวลา การผลิตของแผนกกรอด้ายจากวนัละ 22 
ชัว่โมง เหลือเพียงวนัละ 16 ชัว่โมง ซ่ึงเพ่ิมประสิทธิภาพ ของแผนกกรอ
ดา้ยจาก 48.30% เป็น 58.33% หรือเพ่ิมข้ึน 10.03% และเพ่ิมความพร้อมใช้
งาน เคร่ืองจักรจาก 45.31% เป็น 56.61% หรือเพ่ิมข้ึน 11.30% และ
สามารถใช้เคร่ืองจกัรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ทศพร นะพะศาลา 
(2550) พบว่า เคร่ืองกรอด้ายด้วยไฟฟ้า เป็นเคร่ืองท่ีมีการท างานไม่
สลบัซบัซอ้นยุง่ยาก เพียงใชม้อเตอร์จากขนาด 90-140 วตัต ์และเพ่ิมสวิทช์
เปิดปิดท่ีสามารถปรับลดขนาดความเร็วรอบได้มาใช้งานตามท่ีต้องการ 
สามารถท าการกรอดา้ยเร็วลดตน้ทุนในการผลิต เคร่ืองจกัรมีช้ินส่วนน้อย
สามารถหาไดง่้ายและน าไปจดัสร้างไดเ้องในทอ้งถ่ินตามตอ้งการ  

จากเหตุผลดังกล่าว ผู ้จ ัดท าจึงมีแนวคิดท่ีจะประดิษฐ์เคร่ืองกรอ
เส้นด้ายเขา้หลอดส าหรับ  ทอผา้ เพ่ือแก้ไขปัญหาในด้านสุขภาพให้แก่
แรงงานซ่ึงเป็นผูสู้งอายุ ลดต้นทุนการผลิตให้กับผู ้ผลิตผ้าทอมือ และ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาด เป็นการสร้างงานสร้างรายไดใ้ห้กบั 
คนในชุมชน ซ่ึงจะเป็นหลกัในการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจของประเทศ และเตรียม
ความพร้อมในการเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 

2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
1)  ประชากร เป็นกลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ ผา้ทอมือในเขตพ้ืนท่ี

อ าเภอเมืองล าพนู จงัหวดัล าพนู 
2) กลุ่มตวัอยา่ง 

2.1) ผูป้ระกอบการผา้ทอมือ ในพ้ืนท่ีต าบลตน้ธง  จ านวน 2 ราย 
2.2) ผูป้ระกอบการผา้ทอมือ ในพ้ืนท่ีต าบลเวียงยอง  จ านวน 6 ราย 

2.3) ผูป้ระกอบการผา้ทอมือ ในพ้ืนท่ีต าบลในเมือง จ านวน 2 ราย 
 

3. วธีิด าเนินการวจิยั 
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองกรอเส้นด้ายส าหรับทอผา้ด้วยระบบไฟฟ้า 

ด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
1) ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ เพ่ือเป็นขอ้มูลในการออกแบบและการสร้าง

เคร่ืองกรอเส้นด้ายส าหรับทอผา้ด้วยระบบไฟฟ้า ผูจ้ดัท  าได้ศึกษาขอ้มูล
เก่ียวกับเส้นด้าย การกรอเส้นด้าย เคร่ืองกรอเส้นด้ายจากภูมิปัญญา
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ชาวบา้นซ่ึงใชแ้รงงานคน และเคร่ืองกรอเส้นดา้ยส าหรับทอผา้ดว้ยระบบ
ไฟฟ้า การใชป้ระโยชน์จากเส้นดา้ย และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองกรอ
เส้นดา้ย  

2) ออกแบบเคร่ืองกรอเส้นด้ายส าหรับทอผา้ด้วยระบบไฟฟ้า โดย
การน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้มาใช้ในการออกแบบเคร่ือง
กรอเส้นด้ายส าหรับทอผ้าด้วยระบบไฟฟ้า โดยมีหลักเกณฑ์ในการ
ออกแบบ คือ วสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างตอ้งหาได้ง่าย แล้วเม่ือช ารุด
เสียหายแลว้สามารถน ามาซ่อมแซมไดง่้าย มีตน้ทุนในการสร้างท่ีคุม้ค่ากบั
การท างาน และมีขนาดเหมาะสมต่อการใชง้าน  

3) ด าเนินการสร้างเคร่ืองกรอเส้นดา้ยส าหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า 
ตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้โดยในขั้นตอนการสร้าง ไดพ้ยายามใช้ความประณีต
ในการสร้าง ประหยดัวสัดุท่ีน ามาใช้ อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และยึดหลัก
ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

 

 
รูปท่ี 1  แบบร่างเคร่ืองกรอเส้นดา้ยส าหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า 

 
4) เม่ือสร้างเคร่ืองกรอเส้นด้ายส าหรับทอผา้ด้วยระบบไฟฟ้าแล้ว 

ผูจ้ดัท  าไดท้  าการทดลองกรอเส้นดา้ยโดยใช้เคร่ืองกรอเส้นดา้ยส าหรับทอ
ผา้ด้วยระบบไฟฟ้า  เพ่ือหาจุดบกพร่องต่าง ๆ แล้วท าการแก้ไขจนได้
เคร่ืองกรอเส้นดา้ยส าหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้าท่ีสมบูรณ์ 

 
รูปท่ี 2  เคร่ืองกรอเส้นดา้ยส าหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า 

4. สรุปผลการวจิยั 
ผลการเปรียบเทียบการท างานของเคร่ืองกรอเส้นด้ายส าหรับทอผา้

ดว้ยระบบไฟฟ้ากบัการกรอด้วยเคร่ืองกรอเส้นด้ายจากภูมิปัญญาดั้งเดิม
โดยใช้แรงงานคน พบว่า การกรอเส้นด้ายหลอดใหญ่โดยใช้เคร่ืองกรอ
เส้นดา้ยดว้ยระบบไฟฟ้า ใช้เวลาเฉล่ีย 7.55 นาที ไดจ้  านวน 3 หลอด ส่วน
การกรอเส้นด้ายด้วยเคร่ืองกรอเส้นด้ายจากภูมิปัญญาดั้ งเดิมโดยใช้
แรงงานคนใช้เวลาเฉล่ีย 15.22 นาที ไดจ้  านวน 1 หลอด ส่วนการกรอ
เส้นดา้ยหลอดเล็ก โดยใชเ้คร่ืองกรอเส้นดา้ยดว้ยระบบไฟฟ้า ใช้เวลาเฉล่ีย 
2.00 นาที ไดจ้  านวน 3 หลอด ส่วนการกรอดา้ยโดยใช้แรงงานคน ใช้เวลา
เฉล่ีย 3.50 นาที ไดจ้  านวน 1 หลอด  

ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู ้ใช้งานท่ีมีต่อเคร่ืองกรอเส้นด้าย
ส าหรับทอผา้ด้วยระบบไฟฟ้าท่ีสร้างข้ึน พบว่า ผูใ้ช้งานมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัเคร่ืองกรอเส้นด้ายส าหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า ภาพรวมอยู่ใน
ระดบัดีมาก ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.72 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่ากลุ่มตวัอยา่ง
มีความคิดเห็นในระดบัดีมากทุกดา้น เรียงตามล าดบัไดแ้ก่ ดา้นราคาและ
ความคุม้ค่า  ด้านการออกแบบ  ดา้นโครงสร้างทัว่ไป  ดา้นการใช้งาน และ 
ดา้นสุขภาพในการท างาน  
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บทคดัย่อ 

เคร่ืองปรับอากาศระบบน า้เยน็ เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีโครงสร้างเป็น
รูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า ภายในประกอบด้วย ระบบท าความเย็นท่ีใช้
คอมเพรสเซอร์ชนิด Low temperature ขนาด 1 แรงม้า และระบบพัดลมไอ
เยน็ท่ีประกอบด้วยถังน า้ขนาดกว้าง 300 มิลลิเมตร ลึก 500 มิลลิเมตร สูง 
220 มิลลิเมตร พร้อมมอเตอร์ป๊ัมน า้ มีแผ่นความเยน็ (Cool ad) ขนาดกว้าง 
200 มิลลิเมตร ยาว 250 มิลลิเมตร หนา 30 มิลลิเมตร และมีสวิตช์รีโมต
คอนโทรลในการควบคุมการท างาน โดยมีหลักการท างานคือ เม่ือ
เคร่ืองปรับอากาศท างาน พัดลมจะดูดลมร้อนจากภายนอกผ่านแผ่นความ
เย็น ท าให้กลายเป็นลมเย็นท่ีมีความชื้นสูง เม่ือลมเย็นท่ีมีความชื้นสูง
เคล่ือนท่ีผ่านคอยล์เย็นจะท าให้กลายเป็นลมเย็นท่ีมีความชื้นลดลงและ
เคล่ือนท่ีออกไปสู่อีกด้านหน่ึงของเคร่ืองปรับอากาศจึงท าให้สามารปรับ
อากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เคร่ืองปรับอากาศระบบน ้าเย็นสามารถปรับอากาศมีอุณหภูมิได้
เท่ากับ 19.50 องศาเซลเซียส ท่ีแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ กินกระแสไฟฟ้า
จ านวน 4.40 แอมแปร์ และส้ินเปลืองพลังงานไฟฟ้าไปท้ังส้ิน 0.968 
กิโลวัตต์ ช่ัวโมง ในเวลา 1 ช่ัวโมง 
ค ำส ำคญั : เคร่ืองปรับอากาศ, น า้เยน็ 

1. บทน า 
เคร่ืองปรับอากาศเป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีความจ าเป็นส าหรับการ

ด าเนินชีวิตของคนเราเป็นอยา่งมากโดยเฉพาะในสังคมเมืองเพราะว่าช่วย
ปรับอุณหภูมิให้ เหมาะสมกับ ร่างกายของคนเรา เ ป็นอย่าง ดีแ ต่
เคร่ืองปรับอากาศท่ีใช้งานโดยทัว่ไปเป็นระบบอดัไอโดยใช้น ้ ายา R-22 
เป็นสารท าความเยน็และคอมเพรสเซอร์เป็นชนิด High temperature จึงท า
ให้เคร่ืองปรับอากาศโดยทัว่ไปใชพ้ลงังานไฟฟ้าส้ินเปลืองเป็นจ านวนมาก
หรือเคร่ืองปรับอากาศจะใช้กระแสไฟฟ้าสูงมาก ส่งผลให้บ้านเรือน 
อาคาร และส านกังานท่ีใชเ้คร่ืองปรับอากาศโดยทัว่ไปตอ้งจ่ายค่าพลงังาน
ไฟฟ้าสูงข้ึนตามไปด้วย และท าให้ประเทศชาติต้องสูญเสียเงินตรา
ต่างประเทศในการน าเขา้เช้ือเพลิงเพ่ือผลิตพลงังานไฟฟ้าให้เพียงพอกบั
ความต้องการของประชาชนอีกด้วยและนับวนัความต้องการในการใช้
พลงังานไฟฟ้าของประเทศชาติจะเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา ฉะนั้นการช่วยกนัลด
การใช้พลงังานไฟฟ้าจึงเป็นหน้าท่ีของประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งเคร่ืองปรับอากาศเป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีใช้พลงังานไฟฟ้าส้ินเปลืองสูง
มากประมาณร้อยละ 70-80 ของบา้น อาคารและส านกังานทุกแห่ง ฉะนั้น

การลดการใช้พลงังานไฟฟ้าจากเคร่ืองปรับอากาศจึงเป็นส่ิงส าคญัเป็น
อยา่งยิง่ 

ในขณะเดียวกนัระบบท าความเยน็เป็นระบบท่ีมีโครงสร้าง หลกัการ
ท า งาน ท่ีคลายคลึ งกับระบบปรับอากาศ เ ป็นอย่า งมาก เ พียงแ ต่
คอมเพรสเซอร์เป็นชนิด Middle temperature ซ่ึงเหมาะส าหรับการท า
ความเยน็เขา้ใกลห้รือต ่ากวา่ 0 องศาเซลเซียสเล็กน้อย หรือ เป็นชนิด Low 
temperature ซ่ึงเหมาะส าหรับการท าความเยน็ท่ีต  ่ากว่า 0 องศาเซลเซียส
มาก ๆ ทั้งน้ีแลว้แต่วตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการในการท าความเยน็ ขอ้ดีของ
คอมเพรสเซอร์ชนิด Low temperature คือ ส้ินเปลืองพลงังานไฟฟ้าต ่า 
ห รือ  กิ นกระแสไฟฟ้าต ่ า  ฉะนั้ นหากน ามาประยุกต์ส ร้ าง เ ป็น
เคร่ืองปรับอากาศยอ่มจะท าให้เคร่ืองปรับอากาศส้ินเปลืองพลงังานไฟฟ้า
ต ่าตามไปดว้ย 

ต่อมาไดมี้การพฒันาพดัลมไอเยน็ โดยท่ีพดัลมไอเยน็น้ีมีขอ้ดี ไดแ้ก่ 
ส้ินเปลืองพลงังานไฟฟ้าต ่ากว่าเคร่ืองปรับอากาศระบบอดัไอโดยทัว่ไป
เป็นอยา่งมาก โดยกินกระแสไฟฟ้าเพียง 1/6 ของเคร่ืองปรับอากาศ และยงั
สามารถปรับอากาศไดอี้กดว้ย  

การปรับอากาศของพดัลมไอเยน็ท าไดโ้ดยการให้ลมร้อนว่ิงผ่านแผ่น
ความเยน็ (Cool Pad) ท่ีมีน ้ าไหลผ่านท าให้กลายเป็นลมเยน็แลว้จึงน าลม
เยน็น้ีไปใชใ้นการปรับอากาศต่อไป 

การปรับอากาศโดยใช้ลมเยน็ท่ีออกมาจากแผ่นความเยน็น้ีมีขอ้เสีย
เพราะวา่เป็นลมเยน็ท่ีมีความช้ืนสูงมากจนไม่สามารถน าไปใช้ในการปรับ
อากาศภายในห้องปิดได ้ฉะนั้นพดัลมไอเยน็จึงนิยมใช้งานเฉพาะในห้อง
เปิด หรือ พ้ืนท่ีเปิด หรือ ภายนอกอาคารเท่านั้น นอกจากนั้นยงัมีขอ้เสียท่ี
ยงัไม่สามารถปรับอุณหภูมิของอากาศให้ได้ตามท่ีตอ้งการได้ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัอุณหภูมิของน ้า หรือ น ้าแขง็ ท่ีใส่เขา้ไปในพดัลมไอเยน็  

ฉะนั้นถ้าหากน าระบบท าความเย็นท่ีใช้คอมเพรสเซอร์ชนิด Low 
temperature และแผ่นความเยน็ (Cool Pad) ของพดัลมไอเยน็ มาประยกุต์
สร้างเป็นเคร่ืองปรับอากาศจะท าให้ไดเ้คร่ืองปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงในการปรับอากาศ ส้ินเปลืองพลงังานไฟฟ้าต ่าเป็นอยา่งยิ่ง นอกจากนั้น
ยงัสามารถควบคุมอุณหภูมิในการปรับอากาศไดต้ามความตอ้งการและยงั
สามารถน าไปใชใ้นห้องเปิดหรือห้องปิดไดอี้กดว้ย 

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะสร้างเคร่ืองปรับอากาศระบบน ้ าเยน็ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปรับอากาศ เพ่ือลดค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีใช้ในการปรับ
อากาศและจะสามารถลดค่าใช้จ่ายดา้นพลงังานไฟฟ้าในการปรับอากาศ
อีกดว้ย 
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2. เคร่ืองปรับอากาศ 
เคร่ืองปรับอากาศ (Air conditioner) คือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีใช้ส าหรับ

ปรับอุณหภูมิของอากาศในเคหสถาน เพ่ือให้มนุษยไ์ดอ้าศยัอยู่ในท่ีท่ีไม่
ร้อนหรือไม่ เย็นจนเ กินไป หรือใช้ รักษาภาวะอากาศให้คงท่ี เ พ่ือ
จุดประสงคอ่ื์น 

2.1 โครงสร้างของเคร่ืองปรับอากาศ 
โครงสร้างของเคร่ืองปรับอากาศ ประกอบดว้ย 

 
 

 
 
 

รูปที่ 1. แสดงโครงสร้างของเคร่ืองปรับอากาศ 
 
2.1.1 คอมเพรสเซอร์ 
2.1.2 คอนเดนเซอร์ 
2.1.3 อีแวปปอเรเตอร์และโบลเวอร์ 
2.1.4 เอกซ์แพนชนัวาลว์ 
2.1.5 ไดรเออร์ 

2.2 หลกัการท างานของเคร่ืองปรับอากาศ 
หลกัการท างานของเคร่ืองปรับอากาศ 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2. แสดงหลกัการท างานของเคร่ืองปรับอากาศ 
 

หลักการท างานของเคร่ืองปรับอากาศประกอบด้วย  4 
กระบวนการ ดงัน้ี 

2.2.1 กระบวนการอดัสารท าความเยน็ โดยสารท าความเยน็ใน
สถานะไอจะถูกเคร่ืองอดัอดัให้มีความดนัสูงข้ึนตามตอ้งการของสารท า
ความเยน็แต่ละชนิด เม่ือความดนัสูงข้ึนอุณหภูมิของสารท าความเยน็ก็จะ
สูงข้ึนตามกฎของก๊าซ 

2.2.2 กระบวนการควบแน่น สารท าความเยน็ในสถานะไอท่ีมี
อุณหภูมิและความดนัสูงจะถูกส่งผ่านท่อเขา้ไปยงัขดท่อระบายความร้อน 
(Condenser) โดยจะใช้น ้ าหรืออากาศระบายความร้อนท าให้สารท าความ
เยน็ควบแน่นเป็นของเหลว 

2.2.3 กระบวนการขยายสารท าความเยน็ท่ีออกจากคอนเดนเซอร์
จะอยูใ่นสถานะของเหลวอ่ิมตวัหรือของเหลวเยน็เยือกประมาณ 10OoC ท่ี

มีความดนัสูงจะถูกลดความดนัลงโดยอุปกรณ์ลดความดนั ท าให้สารท า
ความเยน็มีอุณหภูมิลดต ่าลงตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ 

2.2.4 กระบวนการระเหย สารท าความเยน็ท่ีมีอุณหภูมิต ่าจะผ่าน
เขา้ไปยงัขดท่อความเยน็ เม่ือรับความร้อนจากอากาศหรือน ้ าท  าให้ได้
อากาศเยน็และน ้ าเยน็ส่วนสารท าความเยน็จะเกิดการระเหยตวักลายเป็น
ไอจนอยู่ในสถานะไออ่ิมตัวหรือไอร้อนยวดยิ่งประมาณ 100OC 
(Superheat Vapor) ก่อนท่ีจะถูกเคร่ืองอดัดูดแลว้เร่ิมการท างานต่อไปอยา่ง
ต่อเน่ือง 

วงจรการท างานของสารท าความเยน็แต่ละชนิดจะแสดง
ในแผนภาพ P-h diagram ซ่ึงเป็นแผนภาพท่ีบอกถึงความสัมพนัธ์ของ
ความดนัและพลงังานความร้อน รวมทั้งสถานะของสารท าความเยน็ท่ีอยู่
ในวงจร อธิบายการท างานไดด้งัน้ี 

2.2.4.1 สารท าความเยน็ท่ีอยูภ่ายในโดมรูประฆงัคว  ่าจะมี
สถานะเป็นทั้งของเหลวและไอ สารท าความเยน็ท่ีอยูบ่นเส้นดา้นซ้ายจะมี
สถานะเป็นของเหลวอ่ิมตวั (ของเหลว 100%) และอยูบ่นเส้นดา้นขวาจะ
อยู่ในสถานะไออ่ิมตวั (ไอ 100%) และออกนอกโดมดา้นซ้ายจะอยู่ใน
สถานะของเหลวเยน็เยือก ถ้าออกนอกโดมด้านขวาจะอยู่ในสถานะไอ
ร้อนยวดยิง่ 

2.2.4.2 กระบวนการอดัแบบไอเซนทรอปิคจะอยูช่่วง h1-
h2 กระบวนการควบแน่นแบบความดนัคงท่ีอยูช่่วง h2-h3 กระบวนการลด
ความดนัแบบเอนธาลปีคงท่ีอยูช่่วง h3-h4 และกระบวนการระเหยแบบ
ความดนัคงท่ีอยูช่่วง h4-h1 

 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 3. แสดงกราฟของการท างานของเคร่ืองปรับอากาศ 
  

2.3 พดัลมไอเยน็ 
พดัลมไอเยน็ คือ เคร่ืองลดอุณหภูมิอากาศชนิดอีแวโพเรทีฟ ซ่ึง

ระบบการท างานจะใช้ระบบ Evaporative Cooling โดยเม่ืออากาศผ่าน 
Cooling Pad (แผงท าความเยน็) ท่ีถูกเล้ียงดว้ยน ้ าในลกัษณะเป็นม่านน ้ าท่ี
ท  าหน้าท่ีดูดซับความร้อนจากอากาศเพ่ือไปใช้ในการเปล่ียนสถานะจาก
น ้ากลายเป็นไอ เรียกวา่ " การระเหย " (Evaporation) เป็นผลท าให้อากาศมี
อุณหภูมิลดลง ลมท่ีเป่าออกมาโดยพดัลมจึงเป็นลมเยน็ท่ีปราศจากละออง
น ้ า ท  าให้บริเวณนั้นมีอุณหภูมิลดลงจากอุณหภูมิปกติ เฉล่ีย 5-10 องศา
เซลเซียส ในขณะท่ีระบบ " Anion" ท่ีช่วยเพ่ิมคุณภาพของอากาศจึงส่งผล
ให้บุคคลในบริเวณดงักล่าว รู้สึกเยน็สบายและสดช่ืนข้ึน 
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รูปที่ 4. แสดงหลกัการท างานของพดัลมไอเยน็ 

 

3. วธีิด าเนินการวจิยั 
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองปรับอากาศระบบน ้ าเย็น ด าเนินการตาม

ขั้นตอนดงัน้ี 
3.1 ศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองปรับอากาศระบบน ้ าเยน็  
3.2 ออกแบบเคร่ืองปรับอากาศระบบน ้าเยน็ 
3.4 ประมาณการรายการวสัดุและจดัซ้ือรายการวสัดุตามประมาณการ

รายการวสัดุเคร่ืองปรับอากาศระบบน ้าเยน็ 
3.6 ด าเนินการทดสอบการท างานของเคร่ืองปรับอากาศระบบน ้ าเย็น

พร้อมปรับปรุงแกไ้ข 
3.7 ด าเนินการทดลองหาค่าพลงังานส้ินเปลืองของเคร่ืองปรับอากาศ

ระบบน ้าเยน็ โดยท าการวดัอุณหภูมิของอากาศ ท าการวดัค่าแรงดนัไฟฟ้า 
ท าการวดัค่ากระแสไฟฟ้า ระยะเวลาในการใช้งานแต่ละคร้ัง และปริมาณ
น ้าเยน็ท่ีส้ินเปลืองไป แลว้ท าการบนัทึกผลการทดลอง ค  านวณหาค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 5. แบบร่างเคร่ืองเคร่ืองปรับอากาศระบบน ้าเยน็ 
 
  

 
 

รูปท่ี 2 เคร่ืองปรับอากาศระบบน ้ าเยน็ 
 

4. สรุปผลการวจิยั 
ผลการสร้างเคร่ืองปรับอากาศระบบน ้ าเย็นได้เคร่ืองปรับอากาศท่ีมี

โครงสร้างเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ กวา้ง 460 มิลลิเมตร สูง 1170 
มิลลิเมตร ลึก 320 มิลลิเมตร ภายในประกอบดว้ย ระบบท าความเยน็ท่ีใช้
คอมเพรสเซอร์ชนิด Low temperature ขนาด 1 แรงมา้ และระบบพดัลมไอ
เยน็ท่ีประกอบดว้ยถงัน ้าขนาดกวา้ง 240 มิลลิเมตร ลึก 130 มิลลิเมตร ยาว 
305 มิลลิเมตร พร้อมมอเตอร์ป๊ัมน ้า มีแผน่ความเยน็ (Cool ad) ขนาดกวา้ง 
225 มิลลิเมตร สูง 270 มิลลิเมตร หนา 50 มิลลิเมตร และมีสวิตช์รีโมต
คอนโทรลในการควบคุมการท างาน โดยมีหลักการท างานคือ เม่ือ
เคร่ืองปรับอากาศท างาน พดัลมจะดูดลมร้อนจากภายนอกผ่านแผ่นความ
เย็น ท าให้กลายเป็นลมเย็นท่ีมีความช้ืนสูง เม่ือลมเย็นท่ีมีความช้ืนสูง
เคล่ือนท่ีผ่านคอยล์เย็นจะท าให้กลายเป็นลมเย็นท่ีมีความช้ืนลดลง
กลายเป็นหยดน ้ าตกลงไปในภาชนะบรรจุน ้ าท  าให้น ้ าเป็นน ้ าเยน็เพ่ิมข้ึน 
และลมเย็นท่ีมีความช้ืนลดลงจะเคล่ือนท่ีออกไปสู่อีกด้านหน่ึงของ
เคร่ืองปรับอากาศจึงท าให้สามารปรับอากาศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
ตารางที่ 1. แสดงผลการวิเคราะห์ค่าพลงังานไฟฟ้าส้ินเปลืองของ

เคร่ืองปรับอากาศระบบน ้ าเยน็ 

ที่ ประสิทธิภาพการท างาน  ̅ SD 
1 อุณหภูมิของหนา้คอยลเ์ยน็ (oC) 19.25 0.87 
2 แรงดนัไฟฟ้า (V) 220.0 0.00 
3 กระแสไฟฟ้า (A) 4.40 0.00 
4 ระยะเวลาในใชง้านเคร่ืองปรับอากาศ (ชัว่โมง) 1.00 0.00 
5 พลงังานไฟฟ้าท่ีส้ินเปลืองในเวลา 1 ชัว่โมง (kWH) 0.97 0.00 
 หมายเหตุ: อุณหภูมิน ้าเยน็ 15 องศาเซลเซียส   
จากตารางท่ี 4.1 จะเห็นไดว้่าเคร่ืองปรับอากาศระบบน ้ าเยน็สามารถ

ปรับอากาศมีอุณหภูมิไดเ้ท่ากบั 19.25 องศาเซลเซียส ท่ีแรงดนัไฟฟ้า 220 
โวลต์ กินกระแสไฟฟ้าจ านวน 4.40 แอมแปร์ และส้ินเปลืองพลงังาน
ไฟฟ้าไปทั้งส้ิน 0.97 กิโลวตัต ์ชัว่โมง ในเวลา 1 ชัว่โมง  
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บทคดัย่อ 
งานวิจัยนี้ถูกพัฒนาขึน้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประกอบการเรียน

การสอนแ ก่ นัก ศึกษาหลัก สูตร  วิศวกรรมศาสต ร์บัณฑิต คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ 
เชียงใหม่ โดยโครงการสอนนีป้ระกอบไปด้วย รูปเล่มโครงการสอน ใบ
เตรียมการสอน คู่มือการเรียนทฤษฏี แบบฝึกหัดประจ าสัปดาห์ด้วยโจทย์
เชิงวิศวกรรม ส่ือการสอนด้วย Microsoft PowerPoint และส่ือการสอน
ออนไลน์ E-Learning การท าโครงการได้เร่ิมต้นจากการศึกษางานวิจัยท่ี
เ ก่ียวข้อง มีการออกแบบรูปเล่มโครงการสอน มีการสร้างเนื้อหา
ประกอบการสอนทฤษฏีให้สอดคล้องกับโครงการสอน มีการค้นคว้า
โจทย์แบบฝึกหัดจากหลากหลายสาขาวิชาวิศวกรรม   มีการเลือกสรร มี
การประยกุต์ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนในวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  มีการสร้างแบบฝึกหัดด้วยโจทย์เ ชิงวิศวกรรมจาก
หลากหลายสาขาวิชา  อีกท้ังมีการจัดท าส่ือการสอนออนไลน์หรือ          
E-Learning ซ่ึงประกอบไปด้วยแบบฝึกหัดจากโจทย์ดังกล่าวและสไลด์
ประกอบการสอน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถศึกษาและทบทวนได้ด้วย
ตนเอง  การประเมินผลจะใช้วิธีสร้างแบบประเมินส าหรับอาจารย์
ผู้ เ ช่ียวชาญ   อาจารย์เจ้าของวิชา  และนักศึกษาจากหลายสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์  โดยผลการประเมินจากอาจารย์ผู้ เช่ียวชาญอยู่ในเกณฑ์
ปานกลางน่ันคือ  60%   จากอาจารย์เจ้าของวิชา  อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง
มากน่ันคือ 100%     และจากนักศึกษาในส่วนของการสอนในห้องเรียนอยู่
ในเกณฑ์สูงกว่าปานกลางเลก็น้อยน่ันคือ 66.6%  และในของ E-Learning 
อยู่ในเกณฑ์สูงกว่าปานกลางมากน่ันคือ 77.06% ตามล าดับ 

Abstract 
This teaching project is developed with the aim to support a 

teaching course to students in Engineering course at the Faculty of 
Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern 
campus, Chiang Mai. This approach consists of a teaching format book, 
a teaching course document, a guide of theory learning, weekly exercises 
based on Weekly exercises with engineering problems, learning 
materials based on Microsoft PowerPoint and E-Learning. The process 
of this teaching project started from: studying in the related research, 
designing on a teaching format book, applying the theory contents 
according to the teaching project, ascertaining the various types of 
problem in engineering for exercise, assorting and applying to the 

teaching concept of a course as Computer Programming for Engineer, 
creating the engineering exercises based on various type of Majors, and 
manipulating on the teaching materials for E-Learning which have those 
exercises and the teaching presentation to support the student able to 
study and revise their own. The evaluation will be used to create 
questionnaires for a specialist, a teacher of this subject, and students 
from several engineering disciplines. The evaluation result from the 
specialist indicates that a medium gain as 60%, from a native subject’s 
instructor shows rather large gain as 100%, from students in the 
classroom are a high than average gain as 66.6% and in the E-Learning 
within the higher than average gain as 77.06%, respectively.  

Keywords: computer programming, teaching program, E-Learning. 

1. บทน า 
งานวิจยัน้ีถูกประยุกต์ข้ึนเพ่ือใช้เป็นโครงการสอนส าหรับการเรียน

การสอนแ ก่นัก ศึกษาหลัก สูตร  วิศวกรรมศาสต ร์บัณฑิต  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายพั 
เชียงใหม่ ในวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัส 30010104 ซ่ึง
ปัญหาหลกัในการสอนนกัศึกษาจากหลายๆ สาขาวิชาวิศวกรรมก็คือ การ
เขา้ใจพ้ืนฐานเน้ือหาวิชาของนักศึกษาท่ีแตกต่างกนั  และความสามารถ
ประยุกต์หลักการเขียนโปรแกรมให้เข้ากับสภาวะหรือธรรมชาติของ
สาขาวิชานั้ นๆ ของนักศึกษาก็แตกต่างกันด้วย   อีกทั้ งวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวถูกบังคับใช้ให้เป็นวิชาชีพพ้ืนฐาน  
พ้ืนฐานวิชาชีพส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรมทุกสาขาวิชา    

ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงอาศยัแนวความคิดท่ีจะช่วยนกัศึกษาให้สามารถ
เข้าใจถ่องแท้ถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  แม้ว่าจะมาจาก
หลากหลายสาขาวิชาก็ตาม  เพ่ือช่วยประสานหรือประยุกตใ์ห้เขา้กนัได้
ระหวา่ง เน้ือหาวิชาดงักล่าว กบั การสร้างแบบฝึกหัดประจ าสัปดาห์ท่ีเป็น
โจทยเ์ชิงวิศวกรรมส าหรับทุกๆ สาขาวิชา   โดยให้เกิดข้ึนเพ่ือใช้เป็น
ส่ือกลางการสอนและการเรียนส าหรับนกัศึกษา   อีกทั้งมีการประยกุตใ์ช้
ส่ือสไลด์และประยกุตใ์ช้ส่ือการสอนออนไลน์  E-Learning มาประกอบ
ร่วมด้วย โดยงานวิจยัเร่ิมจากการศึกษางานวิจยัด้านการเรียนการสอนท่ี
เก่ียวขอ้ง การออกแบบรูปเล่มโครงการสอน การสร้างเน้ือหาประกอบการ
สอนเชิงทฤษฏีและปฏิบติัให้สอดคล้องกับโครงการสอน การค้นคว้า
โจทยแ์บบฝึกหัดจากหลากหลายสาขาวิชาวิศวกรรมโดยเลือกสรรและ
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น ามาประยุกต์ให้ เหมาะสมกับการเรียนการสอนในวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และรวมถึงการจดัท าส่ือต่างๆ ดงักล่าวซ่ึงประกอบ
ไปดว้ยแบบฝึกหดัดว้ยโจทยเ์ชิงวิศวกรรม เพื่อให้นกัศึกษาจากหลากหลาย
สาขาวิชาวิศวกรรมสามารถศึกษาและทบทวนไดด้ว้ยตนเอง 

โครงการสอนดังกล่าวจะต้องน าไปใช้ทดสอบกับนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา  อีกทั้งมีการท าแบบฝึกหัดประจ าสัปดาห์
ด้วยโจทย์ปัญหาเชิงวิศวกรรม  ส่วนการประเมินผลโครงการสอนจะ
ประเมินโดยอาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมท่ีมีความเช่ียวชาญ และ
ประเมินโดยการสอบของกลุ่มนกัศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมหลายกลุ่ม 

2. หลกัการทีเ่กีย่วข้อง  
หลกัสูตรเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาคน พฒันาพลเมืองของ

ประเทศให้มีคนมีคุณธรรมตามท่ีก าหนด ดงันั้น การศึกษาของประเทศ
ไทย ถือว่าหลกัสูตรเป็นเร่ืองท่ีส าคญั เพราะหลกัสูตรจะก าหนดทิศทาง
ของการศึกษาไทย ในการท่ีจะให้ความรู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม การ
เสริมสร้างทกัษะ การปลูกฝังเจตคติ ค่านิยม และการเสริมสร้างความ
เจริญเติบโตให้แก่ผูเ้รียนให้พฒันาไปในทุกๆ ด้าน จากความส าคญัของ
หลกัสูตรดงักล่าว โดย [1] สรุปไวด้งัน้ี 

ก) หลกัสูตรเป็นแผนปฏิบติังานหรือเคร่ืองช้ีแนวทางปฏิบติังานของ
ผูส้อน เพราะหลกัสูตรจะก าหนดจุดมุ่งหมาย เน้ือหาสาระ การจดักิจกรรม
การเรียนการสอนและประเมินผลไวเ้ป็นแนวทาง 

ข) หลกัสูตรเป็นขอ้ก าหนดส่วนรวมของประเทศ เพ่ือน าไปสู่ความมุ่ง
หมายตามแผนการศึกษาชาติ 

ในขณะท่ี [2] ไดใ้ห้ความเห็นวา่องคป์ระกอบของหลกัสูตรคือ   ความ
มุ่งหมาย (Objectives),  เน้ือหา (Content), และ การน าหลักสูตรไปใช ้
(Curriculum Implementation) เท่านั้นดงัแสดงในรูปท่ี 1 

 

 
 

รูปที่ 1. องคป์ระกอบหลกัสูตร[2] 
 

3. วธีิการสร้างโครงการสอน 
ภาพรวมกรอบแนวคิดแบบร่างการพฒันาโครงการสอน สามารถ

แสดงไดด้งัรูปท่ี 2 ซ่ึงในโครงการสอนจะประกอบดว้ยหน่วยเรียนดงัน้ี 
หน่วยท่ี 1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ 
หน่วยท่ี 2 โครงสร้างและไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์ 
หน่วยท่ี 3 การเขียนโปรแกรมแบบ Conditions 
หน่วยท่ี 4 การเขียนโปรแกรมแบบ Loops 
หน่วยท่ี 5 การเขียนโปรแกรมแบบ Pointer และ Array 

หน่วยท่ี 6 การเขียนโปรแกรมแบบ Function 
หน่วยท่ี 7 การเขียนโปรแกรมแบบ Text File 
หน่วยท่ี 8 การเขียนโปรแกรมแบบ Structure 
หน่วยท่ี 9 การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางวิศวกรรม 

จากรูปท่ี 3 มีการประยกุตแ์ละสร้างแบบฝึกหัดให้สอดคล้องกบัการ
ใช้งานจริงในแต่ละสาขาวิชาวิศวกรรม เช่น กรณีวิศวกรรมโยธา ก็เป็น
แบบฝึกหัดการเขียนโปรแกรมเก่ียวกับการค านวณวสัดุก่อสร้างและ
รูปทรงเลขาคณิต,   กรณีวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  ก็เป็นแบบฝึกหัดการเขียน
โปรแกรมเก่ียวกับการค านวณความช้ืนและมลภาวะ, กรณีวิศวกรรม
แม่พิมพ ์ ก็เป็นแบบฝึกหัดการเขียนโปรแกรมเก่ียวกบัการค านวณด้าน
สูตรการหล่อแบบและวสัดุทางวิศวกรรม,  กรณีวิศวกรรมเคร่ืองกล  ก็เป็น
แบบฝึกหัดการเขียนโปรแกรมเก่ียวกับการค านวณกลศาสตร์และวสัดุ
สินคา้เก่ียวกบัเคร่ืองกล, กรณีวิศวกรรมอุตสาหการ  ก็เป็นแบบฝึกหัดการ
เขียนโปรแกรมเก่ียวกับการค านวณด้านระบบการจดัการและวสัดุการ
เขียนแบบ, กรณีวิศวกรรมเคร่ืองกลเกษตรและชีวภาพ  ก็เป็นแบบฝึกหัด
การเขียนโปรแกรมเก่ียวกบัการค านวณดา้นการส่งแรงและสีของพืช, กรณี
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ก็เป็นแบบฝึกหัดการเขียนโปรแกรมเก่ียวกบัการ
ค านวณความเร็วซีพียแูละวสัดุคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
 

 
 

รูปที่ 2. กรอบแนวคิดโครงสร้างการพฒันาโครงการสอน 
 
 

 
 
         รูปที่ 3. การประยกุตแ์บบฝึกหดัให้ครอบคลุมกระบวนวิชาตาม

หลกัสูตรวิศวกรรมทุกสาขาวิชา 
 

โครงการสอน 
ฉบบัยอ่วชิา การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เอกสารประกอบการ
สอนวชิา การเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

แบบทดสอบดว้ยโจทย์
จากหลากหลาย

สาขาวชิาวศิวกรรม 

ส่ือการสอนเวบ็เพจ็ 
ดว้ย E-Learning และ 
MS- PowerPoint 

ใบเตรียมการสอน 
ทฤษฎี/ปฏิบติั 

ทดสอบและประเมินผล
การใชข้องนกัศึกษา 
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โดยอาศยัข้อมูลพ้ืนฐานจากทั้ง 9 หน่วยเรียน มาออกแบบให้เป็น
แบบฝึกหัด  แลว้น าเอาบางส่วนของโครงการสอนไปทดสอบใช้สอนกบั
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตท่ีเ รียนวิชา น้ี  จ  านวน 7 
สาขาวิชาวิศวกรรม ไดแ้ก่ 

1) วิศวกรรมเคร่ืองกล                                  2) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
3) วิศวกรรมเคร่ืองกลเกษตรและชีวภาพ     4) วิศวกรรมแม่พิมพ ์ 
5) วิศวกรรมโยธา                                         6) วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  
7) วิศวกรรมอุตสาหการ  
 
มีการน าบางส่วนของโครงการสอนมาใช้งานสอนจริงในภาคเรียนท่ี 

1 ของปีการศึกษา 2556 โดยนักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
เกษตรและ ชี วภาพ  ชั้ น ปี ท่ี  1 ของหลัก สู ตร  4 ปี  กับส าขา วิช า
วิศวกรรมเคร่ืองกลชั้นปีท่ี 3 ของหลกัสูตรเทียบโอน   รวมทั้งหมด 40 คน 
ท าการทดลองเรียนและท าการประเมินในหน่วยท่ี 3 การเขียนโปรแกรม
แบบมีเง่ือนไข (Conditions) 

อีกทั้งมีการประยุกต์สร้าง E-Learning ด้วยวิชาเรียนช่ือ “Computer 
Programming for Engineering (ยพุดี หตัถสิน)” ภายใตก้ารสนบัสนุนดา้น
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ภาคพายพั 
เชียงใหม่ ท่ีช่ือ http://elearning.rmutl.ac.th/main/   ซ่ึงมีการสร้างสไลด์ส่ือ
การสอนด้วย PowerPoint มีการสร้างแบบฝึกหัดทา้ยบทชนิดปรนัยสุ่ม
เลือกโจทยไ์ด ้พร้อมมีเฉลยหลงัท าการทดสอบ   

มีการน าบางส่วนของโครงการสอนท่ีอยูบ่น E-Learning ไปทดสอบ
ใช้งานจริงกบันกัศึกษาหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตท่ีเรียนวิชา การ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ  านวน 3 สาขาวิชาวิศวกรรมในภาคเรียนท่ี 2 
ของปีการศึกษา 2556  โดยนกัศึกษามาจากสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปี
ท่ี 1 ของหลักสูตรเทียบโอนจ านวน 43 คน   สาขาวิชาวิศวกรรม
ส่ิงแวดล้อม ชั้นปีท่ี 1 ของหลักสูตร 4 ปีจ  านวน 36 คน และสาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกลชั้นปีท่ี 3 ของหลกัสูตรเทียบโอน จ านวน 33 คน 
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รูปที่ 4. กราฟค่าเฉล่ียการประเมินการใชง้านจริง 
 

4. ผลการทดลอง  
การประเมินโครงงานการพัฒนาโครงการสอน  วิชาการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีการท าแบบประเมินส าหรับ ผูเ้ช่ียวชาญคือ ผศ.
อุดม สุธาค า และเจ้าของวิชาคือ ดร.ยุพดี หัตถสิน  อีกทั้ง เพ่ือเป็นการ
ทดสอบว่าโครงการสอนท่ีท าการพัฒนาข้ึนนั้ นมีประสิทธิภาพและ
สามารถท่ีจะน าไปใช้งานไดต้ามจุดประสงค์จริง จึงมีการท าแบบประเมิน 
โดยน าโครงการสอนไปทดสอบใช้งานประกอบการสอนจริงท าการ
ประเมินโครงการสอนกบันักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตท่ี
เรียนวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายพั เชียงใหม่ จ  านวน 7 
สาขาวิชาวิศวกรรม ไดแ้ก่ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกลเกษตร
และชีวภาพ วิศวกรรมแม่พิมพ์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม และวิศวกรรมอุตสาหการ ในภาคเรียนท่ี 1 ของปี
การศึกษา 2556 โดยนกัศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลเกษตรและ
ชีวภาพ ชั้นปีท่ี 1 ของหลกัสูตร 4 ปี กบัสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลชั้นปี
ท่ี 3 ของหลกัสูตรเทียบโอนรวมทั้งหมด 30 คนท าการทดลองเรียนและท า
การประเมินในหน่วยท่ี 3 การเขียนโปรแกรมแบบเง่ือนไขโดยมีรายการ
ประเมินดงัรูปท่ี 4 
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รูปที่ 5. กราฟค่าเฉล่ียการประเมิน E-Learning 
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รูปที่ 6. ผลคะแนนการท าแบบทดสอบของนกัศึกษา 30 คน 

 

ระดับคะแนน 

ล ำดับทีข่อง

รำยกำรประเมนิ 

1 เอกสำรบอกวตัถปุระสงค ์หัวขอ้กำรสอน และสอนตรงตำมก ำหนดกำรสอน 

2 เอกสำรสำมำรถอธบิำย หรอืยกตัวอยำ่งประกอบกำรสอนใหเ้ห็นจรงิหรอืชดัเจน 
3 เอกสำรประกอบกำรเรยีน มคีวำมเพยีงพอ/ครบถว้น/เหมำะสม/สวยงำม 

4 เนือ้หำตรงตำมวตัถปุระสงค ์และก ำหนดกำรสอน 
5 เนือ้หำจัดล ำดับเรือ่งทีส่อนใหง้ำ่ยตอ่กำรเขำ้ใจ 
6 สือ่กำรสอน ชว่ยเพิม่ควำมเขำ้ใจในเนือ้หำ 
7 สือ่กำรสอน สำมำรถจงูใจใหผู้เ้รยีนอยำกเรยีนไดเ้ป็นอยำ่งด ี
8 แบบฝึกหัดทำ้ยบท ชว่ยกระตุน้กำรคดิ กำรวเิครำะห ์และกำรแกปั้ญหำ 
9 แบบฝึกหัดทำ้ยบททีไ่ดร้ับมอบหมำยเหมำะสมกับเวลำ 
10 มตีัวอยำ่งชว่ยเพิม่ควำมเขำ้ใจในเนือ้หำมำกขึน้ 

ระดับคะแนน 

ล ำดับทีข่อง

รำยกำรประเมนิ 

1 กำรจัดวำงเนือ้หำงำ่ยตอ่กำรเขำ้ใจ 
2 เนือ้หำวชิำสมบรูณ์ครบถว้น ถกูตอ้ง 
3 ควำมเหมำะสมของกำรจัดล ำดับเนือ้หำ 
4 เนือ้หำวชิำครอบคลมุวตัถปุระสงค์ 
5 เนือ้หำวชิำท ำใหเ้กดิกำรพัฒนำกำรเรยีนรู ้
6 รำยละเอยีดของเนือ้หำวชิำจัดเรยีงล ำดับควำมยำก/งำ่ย 
7 กำรใชค้ ำและภำษำชดัเจน 

8 แบบฝึกหัดและแบบทดสอบสอดคลอ้งกับเนือ้หำ 
9 แบบฝึกหัดและแบบทดสอบมคีรบทกุหัวขอ้ 
10 บทเรยีนชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิองคค์วำมรูใ้นรำยวชิำทีเ่รยีน 

จ ำนวน นศ. 

ระดับคะแนน 

0=ไมก่รอก 1=พอใช ้ 2=ใชไ้ด ้  3=ปำนกลำง   4=ด ี  5=ดมีำก 
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E-Learning โดยมีรายการประเมินดงัรูปท่ี 5-7 ตามล าดบั 
 

 
รูปที่ 7. หนา้เวบ็การสอนดว้ย E-Learning 

 

5. สรุป 
จากการประยกุตวิ์ชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สอดคลอ้งกบั

พ้ืนฐานวิศวกรรมหลายสาขา  ท าให้มีความต้องการปรับปรุงโครงการ
สอนเดิมจากวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้มีความเหมาะสมกบั
การเรียนการสอนในหลากหลายสาขาวิชาวิศวกรรม และได้พฒันา
โครงการสอนท่ีมีผลการประเมินโครงงานมีทั้งหมดอยู ่3 ส่วน คือ  1) ผล
การประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญไดผ้ลคะแนนเฉล่ียคือ 3.00 ซ่ึงอยูใ่นระดบัปาน
กลางหรือคิดเป็น 60% และผลการประเมินจากเจา้ของวิชาไดผ้ลคะแนน
เฉล่ียท่ีไดคื้อ 5.00 หรือคิดเป็น 100%, 2)ผลการประเมินจากการทดสอบ
ใชง้านประกอบการสอนจริง ไดผ้ลคะแนนเฉล่ียท่ีไดคื้อ 3.33 หรือคิดเป็น 
66.6%, และ 3)ผลการประเมินจากส่ือการสอน E-Learning ไดผ้ลคะแนน
เฉล่ียท่ีไดคื้อ 3.853 หรือคิดเป็น 77.06 % ตามล าดบั 
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บทคดัย่อ 
บทความนี้ได้ศึกษาและสร้างชุดการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสตรงโดยใช้โปรแกรม LabVIEW เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน
ในวิชาปฏิบัติการระบบควบคุม การออกแบบระบบควบคุมวงรอบปิด ใช้
วิธีการของซิกเลอร์-นิโคลล์ เพ่ือหาค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุมแบบพีไอ
และพีไอดี การทดสอบการทาํงานสามารถกาํหนดคาํส่ังการควบคุมได้จาก
โปรแกรม LabVIEW รวมถึงมีหน้าจอแสดงผล เพ่ือตรวจสอบการทาํงาน
ของระบบ ผลการทดสอบพบว่าระบบควบคุมท่ีนาํเสนอสามารถควบคุม
การทาํงานของมอเตอร์ได้ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด เช่น เม่ือกาํหนดคาํส่ัง
ควบคุมความเร็วของมอเตอร์ 2,240 rpm ด้วยตัวควบคุมแบบพีไอ ระบบ
ใช้มีเวลาเข้าท่ีเท่ากับ 3.5 s  และกรณีใช้ตัวควบคุมแบบพีไอดี ใช้เวลาเข้าท่ี
เท่ากับ 3 s ตามลาํดับ  

 

Abstract 
This paper study and construct a DC motor control by using a 

LabVIEW program. This is used for an education course in the control 
system laboratory. Ziegler-Nichols technique is used for the close loop 
control system design. In this technique, it is used to find the parameter 
of the PI and PID controller. Experiment is performed by setting a speed 
command and monitoring of the system operating on a LabVIEW 
program. The experimental results, the proposed control system can be 
controlled the DC motor operation tracking to command setting. For 
example, setting a speed command 2,240 rpm with the PI controller the 
system has a 3.5s settling time. In the case of the PID controller, the 
settling time equals 3s, respectively.  
 
Keywords: DC motor, PI controller, PID controller, LabVIEW program 

1. บทนํา 
ปัจจุบนัมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงถูกนาํมาใช้ในงานอุตสาหกรรม

อยา่งแพร่หลาย ยกตวัอยา่งเช่น การนาํไปใชใ้นงาน รถไฟฟ้า หุ่นยนต ์และ
เคร่ืองเจาะเป็นตน้ สาํหรับการดาํเนินงานวิจยัทางดา้นการควบคุมมอเตอร์

ไฟฟ้ากระแสตรงจึงได้นํา เสนอมาตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  [1-4] 
เป้าประสงค ์เพื่อควบคุมการทาํงานของมอเตอร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

สําหรับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ามีวิชา
ปฏิบติัการระบบควบคุม พลานตท่ี์นาํมาศึกษา เพื่อออกแบบระบบควบคุม
ก็ใชพ้ลานตพ์ื้นฐานท่ีมีใชใ้นงานอุตสาหกรรมทัว่ไป เช่น การควบคุมทั้ง
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลบั การควบคุมของเหลว 
และอุณหภูมิ สาํหรับบทความน้ีจะศึกษาเฉพาะการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงเท่านั้น ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดในหวัขอ้ต่อจากน้ี 

2. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
ส่วนประกอบของการควบคุมมอเตอร์แสดงดงัรูปท่ี 1 ประกอบดว้ย

แหล่งจ่ายไฟฟ้าใชว้งจรแปลงผนักาํลงัไฟฟ้าแบบบัก๊ สัญญาณป้อนกลบั
ควบคุมความเร็วของมอเตอร์ ใชเ้ทคโคเจนเนอร์เลเตอร์ตรวจจบัความเร็ว
ส่งสญัญาณ ผา่นการ์ด DAQ รุ่น NI USB-6008 ขนาดความละเอียด 12 บิต 
ไปยงัคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรม LabVIEW ทาํหนา้ท่ีคาํนวณคาํสั่งการ
ควบคุมและแสดงผลการทาํงาน แผนภาพบล็อกการควบคุมการทาํงาน
แสดงดังรูปท่ี  2 ประกอบด้วยตัวชดเชยค่าความผิดพลาด  ( ( )CG s ) 
ฟังกช์นัถ่ายโอนของวงจรแปลงผนัไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสตรงแบบ
บัก๊ ( ( )PG s ) ฟังก์ชนัถ่ายโอนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ( ( )MG s ) 
และอตัราขยายของเทคโคเจนเนอร์เลเตอร์ ( ( )FG s ) ส่วนรายละเอียด
หน้าจอแสดงผลการทาํงานและป้อนคาํสั่งการควบคุมแสดงดังรูปท่ี 3 
ประกอบดว้ยตาํแหน่งการใส่คาํสั่งการควบคุม (Set point) ตาํแหน่งการใส่
ค่าพารามิเตอร์ของตวัควบคุม (PID gain) และหนา้จอแสดงผลการทาํงาน
เป็นตน้ ส่วนระบบท่ีสร้างข้ึนแสดงดงัรูปท่ี 4 ตามลาํดบั 
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รูปที ่1. ระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
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( )FG s

( )rpmV s
_ ( )rpm refV s





 

รูปที ่2. แผนภาพบลอ็กควบคุมการทาํงาน 

 
รูปที ่3. หนา้จอแสดงผลการทาํงานและป้อนคาํสัง่การควบคุม 

 

รูปที ่4. ระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

0.3 s

= 0.75s
ot



ot 

 
รูปที ่5. ระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

3. การออกแบบค่าพารามเิตอร์ของตวัควบคุม 
 ในการออกแบบค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุม เพื่อขจัดค่าความ

ผดิพลาดของระบบ ในงานวิจยัน้ีจะใชห้ลกัการของซิกเลอร์-นิโคลส์ แบบ
โปรเซสรีแอคชนัเคิร์ฟ [5] สาํหรับการหาค่าพารามิเตอร์ของตวัควบคุม 
เพราะวา่วธีิการดงักล่าวไม่ยุง่ยากและซบัซอ้น และเหตุผลอีกประการ 

ตารางที ่1. การหาค่าพารามิเตอร์ของตวัควบคุมแต่ละแบบ 
ตวัควบคุมแบบ PK  (s)iT  (s)dT  

พี 
ot


 - - 

พีไอ 0.9
ot


 
0.3

ot
 - 

พีไอดี 1.2
ot


 2 ot  0.5 ot  

ตารางที ่2. ค่าพารามิเตอร์ของการควบคุมแต่ละแบบ 
ตวัควบคุมแบบ PK  (s)iT  (s)dT  

พี 2.25 - - 
พีไอ 2.025 1 - 
พีไอดี 3 0.6 0.15 

 
เน่ืองจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นโหลดชนิดไม่เป็นเชิงเส้น ดงันั้น
การหาฟังก์ชันถ่ายโอนของระบบท่ีแม่นยาํ  เพื่อนํามาออกแบบหา
ค่าพารามิเตอร์ของระบบควบคุมนั้นค่อนขา้งจะยุ่งยาก หากฟังก์ชนัถ่าย
โอนท่ีไดรั้บไม่ถูกตอ้งยอ่มส่งผลต่อการควบคุมการทาํงานของมอเตอร์ 

การคาํนวณหาค่าพารามิเตอร์ของตวัควบคุมแสดงดงัตารางท่ี 1 ส่วน
วิธีการหาค่าคงท่ีของเวลา  ot  และ   นั้ น  ดําเนินการโดยการป้อน
สัญญาณทดสอบแบบขั้นเขา้ไปในระบบ แสดงดงัรูปท่ี 5 จากนั้นสามารถ
อ่านค่า เวลา ot  ไดเ้ท่ากบั 0.3 s และ  ไดเ้ท่ากบั 0.75 s เม่ือไดเ้วลา
ดงักล่าว แลว้ก็สามารถนาํไปคาํนวณหาค่าพารามิเตอร์ของตวัควบคุมได้
ดงัตารางท่ี 2  

จากตารางท่ี 2 สามารถเขียนสมการของตวัควบคุมแบบพีไอไดด้งัน้ี 
 

1
( ) (1 )C P

i
G s K

sT
                                          (1) 

เม่ือ 

           
0

0.75
0.9 0.9 2.25

0.3PK
t


    

              0 1 0.3 1
0.0167 min

0.3 60 0.3 60i
t

T       

1
( ) 2.25(1 )

0.0167CG s
s

                                            (2) 

 

เช่นเดียวกนัจากตารางท่ี 2 สามารถเขียนสมการของตวัควบคุมแบบพีไอดี
ไดด้งัน้ี 
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0
1 1

2 2 0.3 0.01min
60 60iT t     

0
1 1

0.5 0.5 0.3 0.0025min
60 60dT t       

1
( ) 3(1 0.0025 )

0.01CG s s
s

                                             (4) 

 

 
 

รูปที ่6. การต่อระบบเพื่อทดสอบการทาํงาน 
 

ตารางที ่3. ค่าพารามิเตอร์ของระบบ 
พารามิเตอร์ รายละเอียด 

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 190V/25W 
วงจรแปลงผนัไฟฟ้ากระแสตรง
เป็นกระแสตรงแบบบัก๊ 

200V/200W 

ตวัตรวจจบัความเร็ว 1V/550 rpm 
โปรแกรม LabVIEW Version 2011 
การ์ด DAQ  NI USB-6008 
เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 190V/25W 
โหลด 20W 

4. ผลการทดสอบการทาํงาน 
ทดสอบการทาํงานของระบบดาํเนินการโดยการกาํหนดคาํสั่งควบคุมให้
มอเตอร์หมุนด้วยความเร็วประมาณ 2,240 rpm ซ่ึงเทคโคเจนเนอร์ 
เลเตอร์จะส่งแรงดนัออกมาประมาณ 4 V เพื่อเป็นคาํสั่งการควบคุมการ
ทาํงานของมอเตอร์ สาํหรับการทดสอบแสดงค่าพารามิเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้งใน
ตารางท่ี 3 การติดตั้งและการต่อวงจรแสดงดงัรูปท่ี 6 ซ่ึงดา้นโรเตอร์ของ
มอเตอร์จะต่ออยูก่บัโรเตอร์ของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้ากระแสตรง โดยเคร่ือง
กาํเนิดน้ีจะเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงใหก้บัหลอดไฟฟ้า ผลลพัธ์ท่ีได ้
คือ ให้เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้ากระแสตรงทาํหน้าท่ีเป็นโหลดทางกลให้กับ
มอเตอร์นั้นเอง 

ขั้นตอนการทดสอบเม่ือควบคุมให้มอเตอร์หมุนดว้ยความเร็วตามท่ี
กําหนดแล้ว  จะทดสอบผลการตอบสนองของระบบ  เพื่อประเมิน
ค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุมท่ีออกแบบ ดําเนินการโดยใส่สัญญาณ
รบกวนเขา้ไปในระบบ นั้นคือให้เคร่ืองกาํเนิดจ่ายพลงังานไฟฟ้าให้กบั
หลอดไฟฟ้าขนาด 20 W อย่างทันทีทันใด จากนั้ นตรวจสอบผลการ
ตอบสนองของระบบ ในประเด็นของ ความเร็วและช่วงเวลาเขา้ท่ีของ
ระบบ 
 

 
รูปที ่7. ผลการทดสอบกรณีใชต้วัควบคุมแบบพีไอ 

2.6 s

Time (s)

รูปที ่8. ภาพขยายกรณีใชต้วัควบคุมแบบพีไอ  

Time (s)

1.8 s

3 s

 

รูปที ่9. ผลการทดสอบกรณีใชต้วัควบคุมแบบพีไอดี 

Time (s)

1.8 s

 
รูปที ่10. ภาพขยายกรณีใชต้วัควบคุมแบบพีไอดี 

 
ผลการทดสอบกรณีใชต้วัควบคุมแบบพีไอ แสดงดงัรูปท่ี 7 มอเตอร์

หมุนดว้ยความเร็วเกินเป้าหมายไป 5% (112 rpm) หรือ 2,352 rpm จากนั้น
ตวัควบคุมสามารถควบคุมใหม้อเตอร์หมุนเขา้สู่เป้าหมายโดยใชเ้วลาเขา้สู่
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ท่ีประมาณ 3.5 s กรณีมีการรบกวนเขา้มาระบบโดยให้เคร่ืองกาํเนิดจ่าย
พลังงานไฟฟ้า  อย่างทันทีทันใด  พบว่าความเร็วของมอเตอร์ลดลง
ประมาณ 10% (224 rpm) หรือมอเตอร์หมุนอยู่ท่ีความเร็ว 2,016 rpm 
จากนั้นจึงเขา้สู่สภาวะคงตวัโดยใชเ้วลาเขา้ท่ีประมาณ 2.6 s ส่วนภาพขยาย
กรณีมีการรบกวนเขา้มาในระบบดงัรูปท่ี 8 

เม่ือใช้ตวัควบคุมแบบพีไอดี มอเตอร์หมุนดว้ยความเร็วเร่ิมตน้เกิน
เป้าหมายไป 20% (448 rpm) หรือหมุนท่ีความเร็ว 2,688 rpm จากนั้นจะ
เขา้สู่เป้าหมายใชเ้วลาเขา้ท่ีประมาณ 3 s เช่นเดียวกนักรณีมีการรบกวนเขา้
มาในระบบ ตวัควบคุมสามารถควบคุมใหม้อเตอร์ทาํงานโดยใชเ้วลาเขา้สู่
สภาวะคงตัว 1.8 s ขณะท่ีมอเตอร์มีความเร็วลดลงประมาณ 6.25% 
(140 rpm) หรือมอเตอร์หมุนอยูท่ี่ความเร็ว 2,100 rpm จากท่ีกาํหนดไว ้
2,240 rpm ผลการทดสอบแสดงดงัรูปท่ี 9 และ 10 ตามลาํดบั 

5. สรุป 
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยใชโ้ปรแกรม LabVIEW ท่ี

นาํเสนอในบทความน้ี ผลการทดสอบการทาํงานของระบบจะเห็นไดว้่า
สามารถควบคุมการทาํงานของมอเตอร์ได้ตามคาํสั่งท่ีกาํหนด ทั้งกรณี
ทาํงานในสภาวะคงตวัและกรณีท่ีมีการรบกวนเขา้มาในระบบ ดงันั้นจึง
เหมาะสม เพื่อเป็นส่ือการเรียนการสอนในวชิาปฏิบติัการระบบควบคุม 

6. กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณนายวรียทุธ หลู่สูงเนิน และวา่ท่ีร้อยตรี ศุทธธี์ ดวงงามยิง่ 

ท่ีช่วยดาํเนินการประกอบชุดทดลองจนเสร็จสมบูรณ์ 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน โดย

นําเอาเทคโนโลยีด้าน การประมวลผลภาพดิจิทัล(Digital image 

processing)  และหลักการประมวลผลบนราสเบอร์เบอร์ร่ีไพ เพ่ือนาํ

ผลลัพธ์ไปใช้ในการควบคุมต่างๆ โดยใช้กล้องบันทึกภาพ ประมวลผล

ด้วยราสเบอร์ร่ีไพ ด้วยขั้นตอนการประมวลผลภาพ แปลงภาพ ตัดภาพ 

และนาํไปเปรียบเทียบกับเทมเพลต และควบคุมอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อไว้ โดย

จะแบ่งออกเป็นการทดลองให้นักศึกษาได้ นาํไปทดลอง แบ่งเป็นแต่ละ

หัวข้อของการทดลองและการค้นคว้า รวมถึงมีการประเมินการวัดผลท้าย

การทดลอง จากการทําแบบสอบถามจากนักศึกษา จากการทดลอง

นักศึกษามีความเข้าใจไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการโปรแกรมอินพุต-

เอาต์พุต การส่งสัญญาณไร้สาย เพ่ือควบคุมคําส่ัง รวมไปถึงการใช้

อินเตอร์เฟสกับโมดูลชนิดต่างๆ ร่วมกับการประมวลผลภาพ และเป็น

แนวทางในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมต่อไปในอนาคต 

 

Abstract 

This research was aimed to develop one part of a teaching 

companion for an introduction to Digital Image Processing course. This 

research used an image processing technology and Raspberry berry pi 

for processing the content of images. The processing results can be used 

to output control signals. Images obtained from a web camera were 

processed by Raspberry pi board. Four steps of learning steps are (i) 

image conversion, (ii) image crop and (iii) image comparison with the 

templates, and (iv) control connected devices. Those learning steps are 

converted into experimental laboratory for students to conduct the 

experiments and research. Students need to evaluate his/her 

experimental results at the end. The surveys of students using this 

teaching companion showed that they had more understanding of the 

microcontroller on how to use the input/output the wireless transmitter 

to control and interface with various external hardware modules which 

can be applied with image processing technology and this can be used as 

a guide to further study in the future. 

Keywords:  raspberry pi, Image Processing 

บทนํา 

1. หลกัการและความสําคญัของปัญหา 

ปัจจุบันการนําการประมวลผลภาพมาใช้ในการศึกษาวิจัยใน
หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ทางการแพทย์ ทางการทหาร เพ่ือความ
สะดวกและแม่นยาํในการคาํนวณหาผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ จึงมีแนวคิด
ในการทาํโครงการชุดทดลอง เพ่ือให้มีความเขา้ใจในการใช้งานราสเบอร์
ร่ีไพ ในการประมวลผลภาพดิจิทลั(Digital image processing)  และ
หลกัการเรียนรู้จาํภาพ(Image Recognition) การกาํหนดเอาต์พุทไปยงั
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้กล้องบนัทึกภาพสัญลกัษณ์ แล้วจึงนาํไป
ประมวลผลสัญลักษณ์ภาพออกมาเป็นชุดคาํสั่ง ส่งไปยงัชุดควบคุมท่ี
เช่ือมต่อไว ้ 

เน่ืองจากทฤษฏีการประมวลผลภาพมีหลากหลายรูปแบบ[4] ดงันั้น
การนาํทฤษฏีมาใช้ในการประมวลผลอยา่งเหมาะสมกบังานท่ีใช้ ปัจจุบนั
ยงัจาํกดัอยูบ่นคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งใช้หน่วยประมวลผลท่ีมีความเร็วสูง[1] 

เพ่ือลดขนาดของอุปกรณ์จึงนาํอุปกรณ์ประมวลผลขนาดเล็ก ราสเบอร์ร่ี
ไพ[3] เข้ามาใช้ในการประมวลผล ซ่ึงเป็น Embedded Linux สามารถ
โปรแกรมบนเคร่ืองได้ ทาํให้หน่วยประมวลผลมีขนาดเล็กลง โดย
สามารถติดตั้งร่วมกบัโมดูลขนาดเล็กได ้ขนาดของอุปกรณ์ประมวลผล
ภาพจึงมีขนาดเล็กลงไปดว้ย 

จึงมีแนวคิดในการทาํโครงการชุดทดลองน้ีข้ึน เพ่ือให้มีความเขา้ใจ
ในการใช้งานราสเบอร์ร่ีไพ ในการประมวลผลภาพดิจิทลั(Digital image 

processing)  และหลกัการเรียนรู้จาํภาพ(Image Recognition) การกาํหนด
เอาต์พุทไปยงัไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้กล้องบนัทึกภาพสัญลกัษณ์ 

แลว้จึงนาํไปประมวลผลสัญลกัษณ์ภาพออกมาเป็นชุดคาํสั่ง ส่งไปยงัชุด
ควบคุมท่ีเช่ือมต่อไว ้ 

 

2. การออกแบบและสร้างระบบ 

ในการออกแบบชุดทดลองประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ Hardware และ 
Software โดยสามารถบรรยายไดเ้ป็น 2 หวัขอ้ตามลาํดบัดงัน้ี 

 

2.1 การออกแบบ Hardware 

1. Raspberry PI คือ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ใช้สําหรับออกแบบ
โปรแกรม เพ่ือประมวลผล 
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2. Microcontroller คือ หน่วยประมวลขนาดเล็ก ใชใ้นการประมวลผล
อุปกรณ์ต่างๆ 

3. Web Cam คือ กลอ้งบนัทึกภาพเช่ือมต่อกบัราสเบอร์ร่ีไพ 

4. SD Card คือ รูปแบบการ์ดท่ีเป็นหน่วยความจาํแบบ non-volatile 

ใชใ้นการเก็บบนัทึกค่าการทาํงานต่างๆ 

5. ชุดขบัเคล่ือนมอเตอร์พร้อมมอเตอร์ 

 

Raspberry PI Micro 
controller MotorCamera 

Encoder
 

รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของระบบ 

 

2.2 การออกแบบบทเรียนชุดทดลองประกอบการเรียนการสอน 

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการประมวลผลภาพแบ่งออกเป็นหวัขอ้การ
ทดลอง 5 หวัขอ้ ดงัน้ี 

1. การทดลองท่ี 1  การควบคุมรถดว้ยจอยสติก 

2. การทดลองท่ี 2 การวดัสญัญาณการหมุนและความเร่ง 

3. การทดลองท่ี 3 การบงัคบัรถสองลอ้สมดุลไร้สาย 

4. การทดลองท่ี 4 การเตรียมความพร้อม ราสเบอร์ร่ีไพ, การ
ติดตั้งโมดูลกลอ้ง, OpenCV และการใชง้านฟังกช์นัต่างๆ 

5. การทดลองท่ี 5 Gray Image , Binary Image และ Histogram 

6. การทดลองท่ี 6 Edge Detection และ Template Matching 

7. การทดลองท่ี 7 Scale-Invariant Feature Transform (SIFT) 
8. การทดลองท่ี 8 Color Tracking 

 

ตวัอยา่งโจทยใ์บงาน 

ในการออกแบบใบงาน Color tracking ให้กบันักศึกษานั้นทางผูท้าํ
โครงการจาํเป็นตอ้งทาํการทดสอบการเขียนโปรแกรมประมวลผลภาพ
โดยใช้โมดูลกลอ้ง CSI (Camera Serial Interface) ซ่ึงเป็นกลอ้งท่ีสามารถ
ติดตั้งบนบอร์ดทดลอง Raspberry pi ไดน้อกจากกลอ้ง Webcam ทัว่ไป 

 

ลดสัญญาณรบกวนในภาพ

เปล่ียนภาพ RGB เป็น HSV

ลดขอบภาพท่ีไม่สม่ําเสมอ

หาเส้นขอบรูปร่าง

ตีกรอบรูปร่างของสีท่ีจบัได้

บนัทึกภาพจากลอ้ง

แสดงผลการประมวลผลภาพ
 

 

รูปที่ 2 ขั้นตอนการประมวลผลภาพ Color Tracking 

ในบทความน้ีไดน้าํเสนอการทดลอง Color Tracking โดยจะใช้การ
อ่านภาพจากกล้องท่ีต่อเช่ือมกบัราสเบอร่ีไฟท่ีความเร็ว 10 ภาพต่อวินาที
(10 Fps) เม่ือสามารถถ่ายภาพไดแ้ลว้จะนาํภาพมากรอง(Filter) ดว้ยวิธีการ
ของเกาส์เซียน(Gaussian) เพ่ือลดสัญญาณรบกวนบนภาพ(Noise) จากนั้น
แปลงภาพจากปริภูมิสี RGB ให้เป็นปริภูมสี HSV โดยปริภูมิสี HSV ใช้
หลกัการแยกความสว่างออกจากเน้ือสีของจุดภาพ แทนค่าด้วยเวกเตอร์
สามมิติ มีลกัษณะเป็นรูปกรวย ดงัรูป 

 

 
รูปที่ 3 ปริภูมิสี HSV 

 

เม่ือแปลงภาพให้อยูใ่นปริภูมิสี HSV ทาํการลดขอบภาพโดยใชวิ้ธีการ
ยอ่ภาพ(Erosion) และทาํการขยายภาพและเติมเต็มหลุมท่ีเกิดจากการลด
ขอบภาพท่ีไม่สมํ่าเสมอกนัดว้ยวิธีการขยายภาพ(Dilation) ขั้นตอนต่อมา
คือการตีกรอบให้กบัสีท่ีทาํการ Tracking ดว้ยการใช้คอนโทวล์ (Contour) 

หาขอบของรูปท่ีตอ้งการ Tracking จากนั้นสร้างกรอบส่ีเหล่ียมจากคอน
โทวล์ดว้ยมุมส่ีมุมทาํให้เกิดกรอบบนสีท่ีทาํการ Tracking ดงัรูปท่ี 4 

 

 
รูปที่ 4 ผลลพัธ์การประมวลผลภาพ Color Tracking 

 

3. ผลการทดลอง 

โดยนกัศึกษาทั้งหมด 10 คน ไดท้าํการทดลอง ผลดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการทดลองโดยนกัศึกษาทั้งหมด 10 คน 

หวัขอ้การทดสอบ จาํนวนนกัศึกษาท่ีทาํได ้

1. ทดสอบตามใบงานทดลอง 10 

2. เปล่ียนสีท่ีใชใ้นการประมวลผล 7 

3. ปรับเปล่ียนรูปภาพในการประมวล 6 

4. นกัศึกษาเขา้ใจขั้นตอนการประมวลภาพ 6 

5. นกัศึกษาสามารถทาํโจทยพิ์เศษ 5 
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ตวัอยา่งการทดลอง 

การใช้ Color Tracking ตรวจจบัสีท่ีไดโ้ดยกาํหนดช่วงของสีและ
ทดลองในความเขม้ของแสงท่ีต่างกนัเพ่ือศึกษาผลลพัธ์ท่ีได้ และจากนั้น
ศึกษาการตรวจจบัจาํนวนสีเพ่ิมข้ึน นาํไปควบคุมร่วมกบั Microcontroller 

เพ่ือควบคุมอุปกรณ์แสดงผลการตรวจจบัสีท่ีไดด้งัรูปดา้นล่างน้ี 

 

 

 
รูปที่ 4 ผลลพัธ์ color tracking สีเขียว 

 

 
รูปที่ 5 ผลลพัธ์ color tracking สีเขียว สีนํ้าเงิน สีเหลือง 

 

 
รูปที่ 6 ผลลพัธ์ขณะท่ีมีความเขม้ของแสงนอ้ย 

 

 
รูปที่ 7 ผลลพัธ์ขณะท่ีมีความเขม้ของแสงมาก 

 

4. สรุปผลการทดลอง 

จากการทดลองให้นกัศึกษาทาํการทดลองตามการทดลองท่ีไดก้าํหนด
ไวน้กัศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมตามตวัอยา่งโปรแกรมได ้และสามารถ
เปล่ียนสีท่ีใช้ในการประมวลผล 70 % การเปล่ียนลกัษณะรูปภาพในการ
ประมวลผล 60 % มีความเขา้ใจในการประมวลภาพ 60 % และสามารถทาํ
โจทยพิ์เศษเพ่ิมเติม 50 % ในส่วน Color tracking นักศึกษาสามารถจะ
เรียนรู้การตรวจจับสีต่างๆ ผ่านการประมวลผลภาพได้และได้รู้ถึง
ผลกระทบของสภาพแวดลอ้มของแสงท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตกกระทบวตัถุสีท่ีทาํ

การทดลอง และนักศึกษาได้นําการทดลองต่างๆ ไปประยุกต์ควบคุม 
Microcontroller เพ่ือให้ตอบสนองจากผลลพัธ์การประมวลผลภาพได ้ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาการใช้งานคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กส าหรับช่วยสอนใน
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  
เพื่อศึกษาการท างานและปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานคอมพิวเตอร์
ขนาดเล็ก ส าหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนห่างไกล ที่มี
พลังงานไฟฟ้าและบุคลากรจ ากัด โดยท าการศึกษาและทดสอบการ
ท างานของ Rasberry Pi Model B  ทดสอบการท างานเบื้องต้นโดยใช้
ระบบปฏิบัติ การ Raspbian รองรับการใช้งานภาษาไทย ติดตั้งโปรแกรม 
ส านักงานส าหรับใช้งานเอกสาร โปรแกรมใช้งานมัลติมีเดีย โปรแกรมอ่าน
เอกสาร โปรแกรมใช้งานอินเตอร์เน็ตและชุดสอนเขียนโปรแกรม ทดสอบ
ติดตั้งในพื้นที่จริงสามารถรองรับการใช้งานพื้นฐานส าหรับการเรียนการ
สอนไดแ้ละลดก าลังการใช้ไฟน้อยลง ราคาถูกและซ่อมบ ารุงได้ง่าย แต่ยัง
พบปัญหาเครื่องท างานช้าและสื่อการสอนภาษาไทยที่สามารถใช้ได้ยังมี
จ านวนจ ากัด  
Abstract 
 This research aims at studying feasibility pattern of 
Raspberry Pi to Computer-Assisted Instruction (CAI) for Mae 
Fah Luang Hill Tribes Learning Centers, Omkoi District, 
Maehongson Province. The Raspberry Pi is a small, compact 
computer system. It could be used as the basis for many 
different devices. This device install Raspbian OS (v.2013-09-
25-wheezy), OpenLibre Program, Snash (Flash Player), PDF 
Reader, Browser and Studio for Programming by ARM 
processors (ARM1176JZF-S ) speed 700 MHz. From the test 
results, it was found that these systems are useble to use for 
Computer-Assisted Instruction. 
 
1. บทน า 

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงการจัดการศึกษา
เพื่อชุมชนในเขตภูเขา หรือที่เรียกว่า การจัดการศึกษาส าหรับชุมชนบน
พื้นที่สูงภายใน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) 
อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นเวลา 9 ปี ตาม พ.ร.บ. 
การศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2545 เป็นการจัดการศึกษาที่เป็นไป
ตามหลักการของการจัดการศึกษาส าหรับชุมชนบนพื้นที่สูงและเป็นไป
ตามข้อจ ากัด คือ   1) เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์การเรียนที่มี
ครูอาสาสมัครดูแลและจัดการศึกษาอยู่เพียง    1 – 2 คน 2) ลักษณะ
สภาพของชุมชนอยู่ห่างไกลจากความเจริญและเป็นพื้นที่ทุรกันดาร ขาด
โอกาสที่จะได้รับการบริการพื้นฐานจากภาครัฐประชากรส่วนใหญ่เป็นชาว
ไทยภูเขา ซ่ึงมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์    3) การจัดการศึกษาที่
ด าเนินการตลอดมาได้ก าหนดหลักการไว้ว่าเป็นการจัดการศึกษาเพื่อชีวิต
และสังคมใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้มุ่งแก้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ไปสู่
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น    การจัดการศึกษาในลักษณะดังกล่าวในพื้นที่สูงและ
ห่างไกลท าให้มีข้อจ ากัดทางด้านศักยภาพการใช้พลังงานส าหรับการ
เรียนรู้และการให้โอกาสการได้รับข่าวสารข้อมูลที่มีประโยชน์และทันต่อ
เหตุการณ์  

ในปัจจุบัน ภาครัฐได้สนับสนุนการใช้ไฟฟ้าจากระบบผลิต
ไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์หรือไฟฟ้าพลังงานน้ าและเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วย
เครื่องยนต์ และจากการยกระดับมาตรฐานทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับ
กลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นที่ 1-6 ให้ได้รับสื่อวิดิทัศน์เสริมจาก
บทเรียนปกติและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนและพัฒนา
ศักยภาพการสอนของกลุ่มครูในพื้นที่ แต่เนื่องจากขาดแคลนบุคคลากร
และแหล่งพลังงานมีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนที่มีหลาย
ระดับชั้น ท าให้การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ และจากการส ารวจ
ข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีความต้องการใช้ไฟฟ้าในการเรียนการสอนผ่านสื่อ
อิเล็คทรอนิคส์อยู่ระหว่าง 3-4 ชั่วโมงต่อวัน เป็นพลังงานไฟฟ้าประมาณ 
700-1000 วัตต-์ชั่วโมงต่อวัน ซ่ึงอุปกรณ์สื่อวิดิทัศน์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ใช้
พลังงานมากเกินกว่าที่ระบบผลิตไฟฟ้าผลิตได้ โดยบทความนี้ เป็น
การศึกษา การใช้งานคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก หรือ Raspberry Pi ส าหรับ
การศึกษาในพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อใช้ส าหรับการแก้ปัญหาดังกล่าวมา
ข้างต้น  
2. ทฤษฎีและหลักการที่เกีย่วข้อง 
 บอร์ด Raspberry Piเป็นแผงวงจร (Single Board 
Computer) ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Eben Upton, Rob Mullins, Jack 
Lang และ Alan Mycroft  ในปี 2006 ภายในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเคมบริดส์ ประเทศอังกฤษ และพัฒนาต่อโดย 
Raspberry Pi Foundation โดยระดมทุนผลิตคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 
ราคาประหยัด ส าหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เริ่มต้นเครื่องละ 25-35 ดอลลาร์ และใช้ก าลังไฟ เพียง 
700-1500 mA (3.5 W)  

การท างานของ Rasberry Pi Model B ทีมีหน่วยประมวลผล 
(Processor), หน่วยประมวลผลด้านการแสดงผล (Graphic Chip), 
หน่วยความจ าส าหรับประมวลผล (Program Memory: RAM) โดยใช้ชิป 
Broadcom BCM2835 (SoC : System on Chip) ซ่ึงท างานกับซีพียู 
ARM1176JZF-S ความเร็ว 700 MHz หน่วยประมวลผลกราฟิก 
VideoCore IV GPUหน่วยความจ า 512 MB และอุปกรณ์เชื่อมต่อไปยัง
ส่วนแสดงผลภายนอก เช่น มีขั้วต่อ HDMI ส าหรับต่อจอภาพ สามารถ
เล่นไฟล์ 1080p ได้ มี Port USB ส าหรับต่อคีย์บอร์ด และอุปกรณ์อื่นๆ
ช่องเสียบ SD card และกล้องความละเอียด 12 Megapixel และที่ส าคัญ
สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อปรับปรุงชุดโปรแกรมและติดตั้ง
โปรแกรมการท างานต่างๆ  

          รูปแบบที่ 1              
                             รูปที่ 1 ชุดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 
 
 

 

รูปแบบที2่                                                                              
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2.1  ชนิดของ Raspberry Pi 

 
 
2.2 ส่วนประกอบของ Raspberry Pi 

 
 
 
3. วิธีการทดลอง 

ติดต้ังระบบปฏิบัติการ Raspbian (v.2013-09-25-wheezy) 
ติดต้ังโปรแกรมประมวลผลค า (OpenLibre Writer), โปรแกรมน าเสนอ
ผลงาน (OpenLibre Impress) และโปรแกรมค านวน (OpenLibre Cal)  
โปรแกรมใช้งานมัลติมีเดีย (Snash ) โปรแกรมอ่าน PDF (PDF Reader ) 
โปรแกรมใช้งานอินเตอร์เน็ต (Browser) และชุดสอนเขียนโปรแกรม 
(Studio for Programming)  

ท าการศึกษาและทดสอบการใช้งานโปรแกรมบนพื้นที่จริงและ
ประเมินผลการใช้งานของผู้ใช้งาน ด้านประสิทธิภาพการท างานและความ
พึงพอใจของผู้ใช้งาน 

 
4. ผลการทดลอง 

ผลการทดสอบการท างานเบื้องต้นโดยใช้ระบบปฏิบัติการ 
Raspbian (v.2013-09-25-wheezy) พบว่า สามารถรองรับการใช้งาน
ภาษาไทยได้ และสามารถใช้งานโปรแกรมโปรแกรมประมวลผลค า 
(OpenLibre Writer), โปรแกรมน าเสนอผลงาน (OpenLibre Impress) 
และโปรแกรมค านวน (OpenLibre Cal)  โปรแกรมใช้งานมัลติมีเดีย 
(Snash ) โปรแกรมอ่าน PDF (PDF Reader ) โปรแกรมใช้งาน
อินเตอร์เน็ต (Browser) และชุดสอนเขียนโปรแกรม (Studio for 
Programming)ได้ ผลการด้านประสิทธิภาพการท างานและความพึง
พอใจของผู้ใช้งาน พบว่า ประสิทธิภาพการท างานอยู่ในระดับ 4 (จาก 5 
ระดับ) ชุดโปรแกรมที่ติดตั้งมีฟังชั่นการท างานเทียบเคียง MS Office ได้ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับ 3 เนื่องจากยังใช้เวลาในการเข้า
โปรแกรมและตอบสนองการสั่งการประมาณหนึ่ง (30-60 วินาที) และ
เข้าถึงแหล่งจัดเก็บข้อมูลได้ยาก 

 

 จากผลการทดสอบ แสดงให้เห็นว่า Raspbery Pi สามารถ
รองรับการใช้งานพื้นฐาน ส าหรับสื่อการเรียนการสอนได้ในระดับเบื้องต้น  
หลังจากนี้ต้องปรับปรุงแก้ไขชุดโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการใช้งาน
จริง จัดหาสื่อการสอนภาษาไทยที่เหมาะสมกับประสิทธิภาพของเครื่อง
และครบถ้วนส าหรับการเรียนการสอนที่มีหลากหลายของเนื้อหาและ
ระดับชั้นต่างๆ ต่อไป 

 

 
รูปที่ 2 ทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอรข์นาดเล็กในพื้นที่จริง 

 
5. สรุปผลการทดสอบ 
 จากการศึกษาการใช้งานคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กส าหรับช่วย
สอนในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง อ.แม่สะเรียง       
จ.แม่ฮ่องสอน ที่ทดสอบและติดตั้งไว้ที่พื้นที่จริงนั้นสามารถใช้งาน
โปรแกรมส านักงาน เล่นเกม และเปิดมัลติมีเดียร์ได้ รองรับการใช้งานการ
สอนโปรแกรมพื้นฐาน เช่น โปรแกรมส านักงาน อินเตอร์เน็ต โปรแกรม
สอนเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยใช้ก าลังไฟน้อยกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่
ใช้งานอยู่เดิมในพื้นที่ถึง 85 เท่า(300W/3.5W) ราคาน้อยกว่า 6.67 เท่า
(10000 บาท/1500บาท) และสามารถซ่อมบ ารุงได้ง่าย แต่ยังต้อง
ปรับปรุงการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่อยู่ภายในคอมพิวเตอร์ ความเร็วในการ
ท างาน และจัดหาสื่อการสอนที่เป็นภาษาไทย ต่อไป 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณศูนย์ความรว่มมือมทร.ล้านนาและมหาวิทยาลัยพระ
จอมเกล้าธนบุรี เพื่อมูลนธิิโครงการหลวงและโครงการพระราชด าริ 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา โรงเรียนบ้านโพซอ และครูบาอาจารย์ทกุท่านที่คอยอบรมส่ังสอน
ให้มีความรู้ น าความรู้ไปพัฒนาชาต ิและ งานที่ได้รับผิดชอบต่อไป  
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บทคดัย่อ 
      บทความน้ีน าเสนอการออกแบบและสร้างชุดทดลองเพ่ือ

การศึกษาและปฏิบติัการทดลองทางดา้นอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั ในหัวขอ้ชุด
ทดลองวงจรแปลงผนัเฟสเดียวท่ีความถ่ีไฟฟ้าก าลงั ประกอบด้วยวงจร
เรียงกระแสเฟสเดียว  วงจรเรียงกระแสควบคุมได้เฟสเดียว   และวงจร
ควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียว แนวคิดพฒันาชุดทดลองน้ี
ข้ึนมาเพ่ือให้ประหยดัค่าใช้จ่าย และบ ารุงรักษาง่าย สามารถใช้งานไดจ้ริง
ทดัเทียมกบัของต่างประเทศ     ชุดทดลองมีระดบัแรงดนั 45 , 90 , 156 
โวลต์ ความถ่ี 50 เฮิรตซ์   ก  าลังไฟฟ้า 400 วตัต์  สามารถต่อโหลดตวั
ตา้นทาน ตวัเหน่ียวน า ตวัเก็บประจุ และมอเตอร์กระแสตรง   ระบบ
ควบคุมประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์  PIC  สามารถปรับมุม
จุดชนวนเกตเอสซีอาร์และไทรแอค  ไดร้ะหว่าง  0  ถึง 180 องศา  ปรับ
เลือกพลั้สแบบเด่ียวหรือแบบต่อเน่ือง    แสดงผลค่ามุมจุดชนวนเกต ดว้ย
จอแอลซีดี  มีใบงานการทดลองท่ีสอดคล้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
เหมาะส าหรับน าไปใช้ประกอบเป็นส่ือการเรียนการสอบส าหรับ
ห้องปฏิบติัการไดเ้ป็นอยา่งดี  

ค ำส ำคญั :  ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั , วงจรเรียงกระแส , วงจรเรียง
กระแสควบคุมได ้, วงจรเรียงควบคุมแรงดนัไฟฟ้ากระสลบั 

Abstract 
      This paper propose the designed  and  building of  power electronics 
didactic. About single phase line frequency converter,  consist  rectifier 
circuits, control rectifier circuits and ac voltage control.  Ideal design 
for  low cost,  easy maintain  and  real  practice. This didactic have  
power rated 400 watt and  45 , 90 , 156 volt  50hz  power supply.  Can 
be take load for resistive, inductive, capacitive and dc motor. Control 
system use PIC microcontroller  can be firing angle for  SCR  and triac . 
Gating selected for single pulse or train pulse,  control  angle 0…180 
degree. Control angle show by LCD display. This didactic have 
experiment and manual  for learning  and  practice for power electronics 
laboratory.  

 

Keywords : power electronics didactic, rectifier circuit,  controlled 
rectifier circuit, ac voltage control  

1. บทน า 
      จากการสอนภาคปฏิบติัทางดา้นอิเล็กทรอนิกส์ก าลงัมายาวนาน

พบวา่ชุดทดลองท่ีใช้มีอยู ่ ประกอบดว้ยวงจรเรียงกระแสเฟสเดียว  วงจร
เรียงกระแสควบคุมได้เฟสเดียว   และวงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้า
กระแสสลบัเฟสเดียว ซ่ึงมีและมีวงจรต่าง ๆ จ านวนมาก  จ  าเป็นตอ้งต่อ
สายวงจรมากมาย  เกิดความยุ่งยาก ซบัซ้อน ส าหรับนักศึกษาท่ีเขา้เรียน
ภาคปฏิบัติ ท  าให้เกิดความล่าช้าในการทดลอง   ชุดทดลองดังกล่าว
ปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศซ่ึงมีราคาสูงมาก  และมีปัญหา
ด้านการซ่อมบ ารุง  จึงมีแนวคิดการออกแบบให้มีความกะทัดรัด             
ชุดทดลองวงจรแปลงผนัเฟสเดียวท่ีความถ่ีไฟฟ้าก าลังน้ีออกแบบเป็น           
ตูท้ดลองส าเร็จรูปอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ภายในตูเ้พียงหน่ึงตู ้ เคล่ือนยา้ยได้
สะดวก  ตู ้ประกอบดว้ยแหล่งจ่าย ชุดควบคุม และโหลด  ซ่ึงสามารถใช้
งานไดร้วดเร็ว พร้อมทั้งมีแผงหน้ากากวงจรการทดลองต่าง ๆ ท่ีเป็นแนว
ทางการต่อวงจรได้ง่ายท าให้ลดความเสียหายจากการต่อวงจรผิดได ้  
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดเ้ร็วยิง่ข้ึน และลดภาระผูส้อนไดเ้ป็นอยา่งมาก   

2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1 วงจรเรียงกระแสควบคุมได้เฟสเดยีว 
    วงจรเรียงกระแสควบคุมไดแ้บบเฟสเดียว  การต่อเอสซีอาร์หรือไดโอด
ท าไดห้ลายแบบ ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการใช้งานท่ีแตกต่างกนัไป สามารถ
ต่อวงจรไดห้ลายแบบดงัต่อไปน้ี 
    ก. วงจรเรียงกระแสควบคุมไดแ้บบคร่ึงคล่ืนเฟสเดียว 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1. วงจรเรียงกระแสควบคุมไดแ้บบคร่ึงคล่ืนเฟสเดียว 
    กรณโีหลดตัวต้านทาน (R) ค่าเฉล่ียแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง (Vd) 

ค านวณไดจ้ากสมการท่ี (1) 

 Vd  =   
2V

2
1 cosS


( )            (1) 
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      VS       แรงดนัอินพตุกระแสสลบั       

     Vd    แรงดนัเอาตพ์ตุกระแสตรง 

 มุมจุดชนวนเกต 
 
    ข. วงจรเรียงกระแสควบคุมไดเ้ตม็ท่ีแบบบริดจเ์ฟสเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2. วงจรเรียงกระแสควบคุมไดแ้บบบริดจเ์ฟสเดียว 
 
    กรณโีหลดตัวต้านทาน (R)  ค่าเฉล่ียแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง (Vd) 

ค านวณไดจ้ากสมการท่ี (2) 

Vd  =      
2Vs 1 cos 


( )            (2) 

2.2 วงจรควบคุมแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 
       การควบคุมมุมเฟสแบบเตม็คล่ืนการควบคุมแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั
โดยควบคุมมุมเฟสแบบเตม็คล่ืน เป็นการควบคุมแบบสองทาง คือควบคุม
ทั้งช่วงบวกและช่วงลบของแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.  การควบคุมมุมเฟสแบบเตม็คล่ืน กบัโหลดตวัตา้นทาน 
       ค่าอาร์เอม็เอสของแรงดนัเอาตพ์ตุกบัโหลดตวั
ตา้นทาน  ค านวณไดจ้ากสมการท่ี (3) 

   Vo =  V
S

1 sin 2
2

1/2





( ) 









   (3) 

      VS     แรงดนัอินพตุกระแสสลบั       

       Vo    แรงดนัเอาตพ์ตุกระแสสลบั 

 มุมจุดชนวนเกต 

3. การออกแบบชุดทดลอง 
3.1 การออกแบบวงจรก าลงั 
   วงจรก าลงัประกอบดว้ยหมอ้แปลง 220 / 0-45-90-156V ขนาด 400 วตัต ์
เพ่ือจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลับให้แก่วงจรได้หลายรูปแบบหลายค่า
แรงดนัให้เหมาะสม เช่นโหลดมอเตอร์กระแสตรงสามารถเลือกใช้แรงดนั
ได ้ 45, 90, 156 โวลต ์  อุปกรณ์สวิตช์ก  าลงัประกอบดว้ย 
   - เอสซีอาร์ ขนาด 600 โวลต ์ 15 แอมแปร์   จ  านวน 4 ตวั 
   - ไดโอด    ขนาด 1000 โวลต ์ 15 แอมแปร์  จ  านวน 4 ตวั 
   - ไดโอดหมุนเปล่า ขนาด 600 โวลต ์ 15 แอมแปร์  จ  านวน 1 ตวั 
   - ไทรแอค  ขนาด 600 โวลต ์ 15 แอมแปร์  จ  านวน 1 ตวั 
     ส่วนโหลดตวัตา้นทาน เลือกใชข้นาด 50 / 100 โอหม ์200 วตัต ์
โหลดตวัเหน่ียวน า ออกแบบสร้างขนาด 50 มิลลิเฮนร่ี 3 แอมแปร์ 

   
รูปที่ 4. ชุดทดลองและแผงวงจรเรียงกระแสควบคุมได ้

 
รูปที่ 5. ชุดทดลองและแผงวงจรควบคุมแรงดนักระแสสลบัดว้ยไทรแอค 

 
รูปที่ 6. ชุดทดลองและแผงวงจรควบคุมแรงดนักระแสสลบัดว้ยเอสซีอาร์ 

3.2 การออกแบบวงจรควบคุม 
        ระบบควบคุมออกแบบโดยใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ PIC  เป็นหน่วย
สร้างสัญญาณจุดชนวนเกต ซ่ึงวดัสัญญาณจุดตดัศูนยจ์ากแรงดนัอินพุต
กระแสสลับ และต่อกับขารับสัญญาณอินเตอร์รัปต์จากภายนอกของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC ซ่ึงจะท าให้ไดรั้บสัญญาณอินเตอร์รัปต ์2 คร้ัง
ในหน่ึงคาบเวลาคือ อินเตอร์รัปต์ขอบขาข้ึนท่ีมุม 0 องศา และอินเตอร์
รัปต์ขอบขาลงท่ีมุม 180 องศา หลังจากท่ีไมโครคอนโทรลเลอร์ได้รับ
สัญญาณอินเตอร์รัปต์ขอบขาข้ึนก็เข้าสู่โหมดการท างานในโปรแกรม
บริการอินเตอร์รัปต์ โดยการเร่ิมนับเวลาของโมดูลไทเมอร์ท่ีมีอยู่ภายใน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และจะท าการเซตให้โมดูลอินเตอร์รัปต์รอ
สัญญาณอินเตอร์รัปต์ในขอบขาลงเพ่ือตรวจจับมุม 180 องศา ซ่ึงใน
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ระหว่างนั้นหากโมดูลไทเมอร์นับเวลาครบจนท าเกิดโอเวอร์โฟลว ์ก็จะ
เกิดการอินเตอร์รัปต์จากโมดูลไทเมอร์ ท าให้เขา้สู่โหมดการท างานใน
โปรแกรมบริการอินเตอร์รัปต์ไทเมอร์ ซ่ึงจะท าการเซตสัญญาณท่ีขา
เอาต์พุตให้ส่งสัญญาณไปจุดชนวนเกตเอสซีอาร์และไทรแอค โดย
สามารถสร้างสัญญาณพลั้ ส 2 แบบ ดังน้ี คือ สัญญาณจุดชนวนเกต
แบบพลั้สเด่ียวและแบบพลั้สต่อเน่ือง ดงัแสดงในรูปท่ี 8 และรูปท่ี 9 
ตามล าดบั ระบบควบคุมมีรายละเอียดดงัน้ี 
     -  Microcontroller : PIC18F4550 
     -  Gate Signal : 0…180 Degree  by Pulse Transformer 
     -  Pulse 0…180 Degree  x 2 pulse , 180…360 Degree  x 2 pulse 
     -  Selected  : Single Pulse / Train Pulse  
     -  Button Switch : Lower Limit Rectifier Stability  
     -  Graphic Display  : 16 character 2 Line  LCD Module 
 

 
รูปที่ 7. Graphic Display  : 16 character 2 Line  LCD Module 

 

3.3 แผงหน้ากากของวงจรการทดลอง 
   ชุดทดลองสามารถวางแผงหน้ากากท่ีมีลายวงจรต่าง ๆ ได้หลายวงจร
และสัญญาณจุดชนวนเกต  จะตรงกบัวงจรการทดลองนั้น ๆ อตัโนมติั    
แผงหนา้กากมีวงจรดงัต่อไปน้ี 
- Power Diode / Single Phase Half Wave Rectifier Circuit 
- Single Phase Full Wave Rectifier with Center-Tap Transformer Circuit 
- Single Phase Bridge Rectifier Circuit 
- SCR / Single Phase Half Wave Controlled Rectifier Circuit 
- Single Phase Full Wave Controlled Rectifier with Center-Tap    
  Transformer Circuit 
- Single Phase Bridge Full Controlled Rectifier Circuit 
- Single Phase Bridge Full Controlled Rectifier Circuit , with DC Motor 
- Single Phase Bridge Single-Pole Half Controlled Rectifier Circuit 
- Single Phase Bridge Twin-Armed Half Controlled Rectifier Circuit 
- Single Phase Bridge Twin-Armed Half Controlled Rectifier Circuit ,   
  with DC Motor 
- SCR / Single Phase AC Voltage Control Circuit 
- Triac / Single Phase AC Voltage Control Circuit 

4. ผลการทดลอง 
    การทดลองวงจรตามแผงหน้ากากในหัวข้อ 3.3 มีจ  านวนมากจึงขอ
น าเสนอผลการทดลองเพียง 3 วงจร ดงัตารางท่ี 1 - 3 
 

ตารางที่ 1. ผลการทดลองวงจรเรียงกระแสควบคุมไดแ้บบคร่ึงคล่ืน 
                 เฟสเดียวกบัโหลดตวัตา้นทาน 
 0 30 45 90 120 145 180 degree 

Vs 45.2 45.4 45.8 46.1 46.4 46.6 46.7 Vrms 

Vd 21.5 19.5 17.9 9.2 6.5 1.0 0.0 Vavg 

Io 214 193 177 91 64 10 0.0 Aavg 
 

 ตารางที่ 2. ผลการทดลองวงจรเรียงกระแสควบคุมไดแ้บบบริดจเ์ฟสเดียว 
                  กบัโหลดตวัตา้นทาน 
 0 30 45 90 120 145 180 degree 

Vs 45.0 45.1 45.4 45.6 45.8 46.1 46.5 Vrms 

Vd 38.3 35.1 32.7 19.8 10.6 4.5 0.0 Vavg 

Io 384 350 324 196 104 44 0.0 Aavg 
 

ตารางที่ 3. ผลการทดลองวงจรควบคุมแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัเฟสเดียว 
                  กบัโหลดตวัตา้นทาน 
 0 30 45 90 120 145 180 degree 

Vs 45.1 45.2 45.5 45.7 45.9 46.2 46.7 Vrms 

Vo 44.7 44.0 43.1 33.2 25.4 12.5 0.0 Vrms 

Io 446 430 430 328 253 122 0.0 mArms 
 

 
 

รูปที่ 8.  รูปคล่ืนสญัญาณจุดชนวนเกตแบบพลั้สเด่ียว 
 

 
 

รูปที่ 9.  รูปคล่ืนสญัญาณจุดชนวนเกตแบบพลั้สต่อเน่ือง 
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รูปที่ 10. วงจรเรียงกระแสควบคุมไดแ้บบบริดจ ์รูปคล่ืนแรงดนัโหลด RL    
             และรูปคล่ืนกระแสโหลด 
 

 
 

รูปที่ 11. วงจรควบคุมแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั รูปคล่ืนกระแสโหลด R        
                และสญัญาณจุดชนวนเกตแบบพลั้สต่อเน่ือง  
5. สรุป 

  ชุดทดลองวงจรแปลงผนัเฟสเดียวท่ีความถ่ีไฟฟ้าก าลงั สามารถใช้
ปฏิบติัการทดลอง ในหวัขอ้วงจรเรียงกระแส  วงจรเรียงกระแสควบคุมได ้
และวงจรควบคุมแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั  โดยมีแผงหน้ากากท่ีมีลาย
วงจรจ านวนหลายแผงวงจรเป็นแนวทางการต่อวงจร  ท  าให้ลดเวลาและ
ความผิดพลาดในการต่อวงจร ท าผูเ้รียนมีเวลาศึกษา วิเคราะห์เพ่ิมมากข้ึน 
รวมทั้ งเป็นการลดภาระผู ้สอน   ชุดทดลองมีใบงานการทดลองท่ี
สอดคล้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติัเหมาะส าหรับน าไปใช้ประกอบเป็น
ส่ือการเรียนการสอนส าหรับห้องปฏิบติัการไดเ้ป็นอยา่งดี  ปัจจุบนัมีการ
ขยายผลจดัสร้างชุดทดลองน้ีน าไปใช้ในห้องปฏิบติัการอิเล็กทรอนิกส์
ก าลงั จ  านวน 6 เขตพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

 

6. กติตกิรรมประกาศ 
     ผูวิ้จยัขอขอบคุณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและบริษทั
ออโต้ ไดแดกติก จ ากัด ท่ีให้ทุนสนับสนุน  และขอขอบคุณนักศึกษา 
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ไดแ้ก่ นายนันทพนัธ์ สารตนัติดาธรม์  นายนวชน     
เครือธง ท่ีได้ร่วมกันการออกแบบและสร้างส่ิงประดิษฐ์ชุดน้ีจนเป็น
ผลส าเร็จ 
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บทคดัย่อ 
 บทความน้ีน าเสนอการออกแบบและสร้างชุดทดลองเพื่อการศึกษา

และปฏิบติัการทดลองทางดา้นอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั ในหวัขอ้วงจรแปลง
ผนักระแสตรงเป็นกระแสตรง ซ่ึงประกอบดว้ยวงจรชอปเปอร์ดว้ยมอส
เฟต วงจรชอปเปอร์ไอจีบีที  วงจรบคัคอนเวอร์เตอร์  การออกแบบชุด
ทดลองเนน้ให้มีความกะทดัรัด  ตน้ทุนต ่า  สามารถใชง้านไดดี้ บ ารุงรักษา
ง่าย ชุดทดลองน้ี มีขนาดแรงดนัอินพุตกระแสตรงท่ี 90 และ 180 โวลต ์
จ่ายก าลงัไฟฟ้าได ้ 400 วตัต ์  สามารถต่อโหลดตวัตา้นทาน ตวัเหน่ียวน า 
มอเตอร์กระแสตรง การควบคุมประมวลผลดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
PIC  สญัญาณขบัเกตไอจีบีทีและมอสเฟต สามารถปรับค่าดิวต้ีไซเคิลได้
ระหวา่ง 0 -100 เปอร์เซ็นต ์ ความถ่ีสวิตช์สามารถปรับไดท่ี้  2 , 4 , 5 , 8 , 
10,  20 , 30 , 40 กิโลเฮริตซ ์ แสดงผลค่าดิวต้ีไซเคิลและความถ่ีสวิตช์ดว้ย
จอแอลซีดี มีใบงานการทดลองท่ีสอดคลอ้งทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั
เหมาะส าหรับน าไปใชป้ระกอบเป็นส่ือการเรียนการสอบส าหรับ
ห้องปฏิบติัการไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

ค ำส ำคญั : ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั,วงจรชอปเปอร์,บคัคอนเวอร์
เตอร์, ดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ 
 

Abstract 
      This paper propose the designed  and  building of  power electronics 
didactic. About dc – dc chopper converter, consist IGBT chopper, 
MOSFET chopper buck converter. Ideal design for compact size low 
cost,  easy maintain  and  good practice. This didactic have  power rated 
400 watt and  90 , 180 volt dc power supply.  Can be take load for 
resistive, inductive and dc motor. Control system use PIC micro 
controller  can be gate drive for IGBT and MOSFET. Gate drive 
adjustable duty cycle 0…100%. Selected switching frequency at 2, 4, 5, 
8, 10, 20, 30, 40 kHz.  Control duty cycle and switching frequency  show 
by LCD display. This didactic have experiment and manual  for learning  
and  practice for power electronics laboratory.  
 

Keywords: power electronics didactic, chopper circuit, buck converter 

dc – dc converter 

1. บทน า 
  จากประสบการณ์สอนภาคปฏิบติัในเร่ืองวงจรแปลงผนักระแสตรง

เป็นกระแสตรง ซ่ึงมีวงจรวงจรชอปเปอร์ดว้ยมอสเฟต  วงจรชอปเปอร์ไอ
จีบีที วงจรบคัคอนเวอร์เตอร์  ซ่ึงมีการต่อสายไฟฟ้าในวงจรมาก มีความถ่ี
สวิตช่ิงสูง รวมทั้งอุปกรณ์สวิตช์เช่นไอจีบีที มอสเฟต ค่อนขา้งจะเสียหาย
ไดง่้ายจากการทดลองของนกัศึกษา รวมถึงยงัท าให้เกิดความล่าชา้ในการ
วิเคราะห์ทดลองต่าง ๆ ชุดทดลองดงักล่าวจากต่างประเทศมีราคาสูงมาก มี
ปัญหาในเร่ืองการซ่อมบ ารุง จึงมีแนวคิดในการออกแบบ        ชุดทดลอง
เนน้ให้มีความกะทดัรัด ตน้ทุนต ่า ออกแบบเป็น           ตูท้ดลองส าเร็จรูป
อุปกรณ์ทุกอยา่งอยูภ่ายในตูเ้พียงหน่ึงตู ้ เคล่ือนยา้ยไดส้ะดวก  ตู้
ประกอบดว้ยแหล่งจ่าย ชุดควบคุม และโหลด ซ่ึงสามารถใชง้านได้
รวดเร็ว พร้อมทั้งมีแผงหน้ากากวงจรการทดลองต่าง ๆ ท่ีเป็นแนวทางการ
ต่อวงจรไดง่้ายท าให้ลดความเสียหายจากการต่อวงจรผิดไดผู้เ้รียนสามารถ
เรียนรู้ไดเ้ร็วยิง่ข้ึน และลดภาระผูส้อนไดเ้ป็นอยา่งมาก   

2. วงจรชอปเปอร์ วงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ 
2.1 วงจรชอปเปอร์ 
     การแปลงผนัก าลังไฟฟ้าโดยวงจรชอปเปอร์สามารถออกแบบให้
แรงดนัเฉล่ียทางเอาตพ์ุตมีค่าสูงกว่าแรงดนัทางอินพุตหรือ ให้แรงดนัทาง
อินพุตมีค่าสูงกว่าแรงดนัเฉล่ียทางเอาตพ์ุตข้ึนอยูก่บัอตัราการแปลงผนั a  
ถ้า a น้อยกว่าหรือเท่ากบัหน่ึงจะเป็นวงจรชอปเปอร์แบบทอนแรงดัน 
(buck)  และถ้า a มากกว่าหน่ึงวงจรน้ีจะเรียกว่า วงจรชอปเปอร์แบบ      
ทบแรงดนั  (boost) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1.  พ้ืนฐานวงจรชอปเปอร์ 
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แรงดนัเอาตพ์ตุค  านวณไดจ้ากสมการ 

DVsVsftVs
T

t
dtvVo on

on

t

0

o

on

   (1) 

 

D  =  ton / T  =  f  ton   (duty cycle) (2) 
 

D  =  ค่ารอบท างาน (duty cycle) 
Vs =  แรงดนัอินพตุ 
Vo =  แรงดนัเอาตพ์ตุ 
T   =  คาบเวลาการสวิตช์ (switching period)  
f   =   ความถ่ีการสวิตช์ (switching frequency) 
ton  =   เวลาสวิตช์น ากระแส  (turn on period)  
toff  =  เวลาสวิตช์ไม่น ากระแส  (turn off period)  

 
2.2 วงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ 
     วงจรบคัคอนเวอร์เตอร์มีอุปกรณ์ประกอบเพ่ิมข้ึนคือ ตวัเหน่ียวน าและ
ตัวเก็บประจุ ซ่ึงตัวเหน่ียวน าจ  าท าให้กระแสไหลต่อเน่ืองและเรียบ 
ส่วนตวัเก็บประจุจะท าให้แรงดนัพล้ิวมีค่าลดลงเม่ือเพ่ิมค่าตวัเก็บประจุ 
หรือหากเพ่ิมค่าความถ่ีสวิตช์จะท าให้แรงดนัพล้ิวลดลงเช่นกนั  
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่2.  พ้ืนฐานวงจรบคัคอนเวอร์เตอร์ 

    ค่าตวัเหน่ียวน าต  ่าสุดท่ีกระแสไหลต่อเน่ืองค านวณจากสมการท่ี (3) 

 

f
R

L
D

2
1

min


   (3) 

    ความสมัพนัธ์แรงดนั ค่าตวัเหน่ียวน า ค่าตวัเก็บประจุ กบัความถ่ีสวิตช์
ค  านวณจากสมการท่ี (4) 
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  (4) 

3. การออกแบบชุดทดลอง 
3.1 การออกแบบวงจรก าลงั 
    วงจรก าลงัประกอบด้วยหม้อแปลง 220 / 0-65-130V ขนาด 440 วีเอ
วตัต์ เพ่ือจ่ายแรงดนัไฟฟ้าท่ีเลือกได ้ผ่านวงจรเรียงกระแสแบบริดจ์เป็น
กระแสตรงท่ี 90 และ 180 โวลต์ เพ่ือให้แรงดันเหมาะสม กับโหลด 
อุปกรณ์สวิตช์ก  าลงั และโหลดประกอบดว้ย 

   -  IGBT Rating  : 600V 20A x 1 
   -  MOSFET Rating  : 650V 20A x 1 
   -  Diode Rating  : 600V 15A x 1 
   -  Device : Resistor , Inductor , Capacitor  
   -  Resistive Load : 500 ohm 100w. 
   -  Inductive Load : 50 mH 3A.  
 
   วงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ท่ีออกแบบ  ประกอบด้วยตวัเหน่ียวน าและ       
ตวัเก็บประจุดงัน้ี 
   - Inductor  : 15 mH 3A.  
   - Capacitor : 220uf (+/-10%) 400V  
   - Capacitor :  470uf (+/-10%) 400V. 
 

   
 

รูปที่ 3. ชุดทดลองและแผงวงจรชอปเปอร์ไอจีบีที และมอสเฟต 
 

 
 

รูปที่ 4.  ชุดทดลองและแผงวงจรชอปเปอร์ขบัมอเตอร์กระแสตรง 
 

 
 

รูปที่ 5.  ชุดทดลองและแผงวงจรบคัคอนเวอร์เตอร์ 

3.2 การออกแบบวงจรควบคุม 
     ระบบควบคุมออกแบบโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC  เป็นหน่วย
สร้างสญัญาณพีดบัเบิ้ลยเูอม็ โดยใชโ้มดูล CAPTURE/COMPARE/PWM 
(CCP) ท่ีมีอยูไ่มโครคอนโทรลเลอร์ PIC  ในการสร้างสัญญาณท่ีสามารถ
ปรับความถ่ีในการสวิตช์ โดยการเปล่ียนค่ารีจิสเตอร์ PR2 ในโมดูล        
ไทเมอร์ 2 และค่าดิวต้ีไซเคิลโดยการเปล่ียนค่ารีจิสเตอร์ TMR2 และเพ่ิม
ความละเอียดของค่าดิวต้ีไซเคิลเป็น 10 บิต โดยการเพ่ิมบิต DCxB1, 
DCxB0 และในรีจิสเตอร์ CCPxCON ซ่ึงสามารถปรับค่าดิวต้ีไซเคิลจาก 
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ปุ่ มหมุน สัญญาณพีดบัเบ้ิลยเูอ็มจะถูกต่อออกจากขา CCP ต่อเขา้กบัวงจร
ขบัน าเกต ระบบควบคุมมีรายละเอียดดงัน้ี 
   -  Microcontroller : PIC18F4550 
   - Graphic Display  : 16 character 2 Line  LCD Module  
     (Show Duty Cycle)                                      
   - Gate Signal :  - Gate Driver for IGBT , MOSFET    
   - Switching Frequency 2 – 40kHz. (Step Selected)   
   - Duty Cycle 0...100% 
 

 
 

รูปที่ 6. Graphic Display  : 16 character 2 Line  LCD Module 
 

3.3 แผงหน้ากากของวงจรการทดลอง 
   ชุดทดลองสามารถวางแผงหน้ากากท่ีมีลายวงจรต่าง ๆ ได้หลายวงจร
และสัญญาณจุดชนวนเกตจะตรงกับวงจรการทดลองนั้น ๆ อตัโนมัติ     
แผงหนา้กากมีวงจรดงัต่อไปน้ี 
   - IGBT Chopper  
   - IGBT Chopper  with DC Motor  (180V) 
   - IGBT Chopper  with DC Motor  (90V) 
   - MOSFET Chopper 
   - MOSFET Chopper with DC Motor  (90V) 
   - Buck Converter 

4. ผลการทดลอง 
4.1 ผลการทดลองวงจรชอปเปอร์ 

 

   ตารางที่ 1. ผลการทดลองวงจรชอปเปอร์กบัโหลดตวัตา้นทาน 
D 0 20 40 50 70 80 100 % 

Vin 88.1 88.0 87.8 87.3 87.1 87.0 86.8 Vavg 
Vo 0.0 17.0 34.1 42.6 59.2 68.4 85.7 Vavg 
Io 0.0 34.2 68.6 85.7 119.1 137.5 172.5 Aavg 

 

4.2 ผลการทดลองวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ 
 

 ตารางที่ 2. ผลการทดลองวงจรบคัคอนเวอร์เตอร์ ท่ีความถ่ีสวิตช์ 20kHz. 
 

D 0 20 40 50 70 80 100 % 
Vin 88.3 88.0 87.6 87.0 86.6 86.0 85.8 Vavg 
Vo 0 16.2 33.8 42.2 59.1 67.2 84.1 Vavg 
Vr 0 18.2 26.8 50.4 61.1 50.2 33.3 mVrms 

 

ตารางที่ 3. ผลการทดลองวงจรบคัคอนเวอร์เตอร์ ท่ี D=50% 
 

Fsw 10k 20k 30k 40k % 
Vin 88.1 88.2 88.2 88.3 Vavg 
Vo 44.0 43.5 43.1 42.4 Vavg 

Vripple 80.1 57.5 48.7 40.5 mVrms 
 

 
 

รูปที่ 7.  วงจรชอปเปอร์ รูปคล่ืนแรงดนัและกระแส โหลด RL 

5. สรุป 
ชุดทดลองวงจรแปลงผนักระแสตรงเป็นกระแสตรง สามารถใช้

ปฏิบติัการทดลอง ในหวัขอ้วงจรชอปเปอร์โดยใชไ้อจีบีที และมอสเฟต
เป็นสวิตช์  วงจรบคัคอนเวอร์เตอร์  มีแผงหนา้กากท่ีมีลายวงจรจ านวน
หลายแผงวงจรเป็นแนวทางการต่อวงจร  ท  าให้ลดเวลาและความผิดพลาด
ในการต่อวงจร ท าผูเ้รียนมีเวลาศึกษา วิเคราะห์เพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งลด
ภาระผูส้อน ชุดทดลองมีใบงานการทดลองท่ีสอดคลอ้งทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบติั เหมาะส าหรับน าไปใชป้ระกอบเป็นส่ือการเรียนการสอนส าหรับ
ห้องปฏิบติัการไดเ้ป็นอยา่งดี  ปัจจุบนัมีการขยายผลจดัสร้างชุดทดลองน้ี
น าไปใชใ้นห้องปฏิบติัการอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั จ  านวน 6 เขตพ้ืนท่ีของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
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วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ไดแ้ก่ นายทศพร กรใหม่  นายณัฐวุฒิ บุญมา ท่ีได้
ร่วมกนัการออกแบบและสร้างส่ิงประดิษฐ์ชุดน้ีจนเป็นผลส าเร็จ 
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีน าเสนอการออกแบบและสร้างชุดทดลองเพื่อการศึกษา

และปฏิบติัการทดลองทางดา้นอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั ในหวัขอ้วงจรแปลง
ผนักระแสตรงเป็นกระแสสลบั  ประกอบดว้ยวงจรอินเวอร์เตอร์แบบ
บริดจเ์ฟสเดียวท่ีแรงดนั 12 และ 24 โวลต ์   วงจรอินเวอร์เตอร์แบบบริดจ์
เฟสเดียวผา่นหมอ้แปลงแยกโดดท่ีแรงดนั 12/110 และ 24/220 โวลต ์   
การออกแบบชุดทดลองมีลายวงจรชดัเจน เนน้ให้สามารถใชง้านง่าย  
ขนาดกะทดัรัด ตน้ทุนต ่า  ชุดทดลองวงจรแปลงผนักระแสตรงเป็น
กระแสสลบัน้ี จ่ายก าลงัไฟฟ้าได ้  240 วีเอ ท่ีแรงดนั 12/24 โวลต ์  50 
เฮิรตซ์ สามารถต่อโหลดตวัตา้นทานตวัเหน่ียวน า และหมอ้แปลงแยกโดด 
การควบคุมประมวลผลดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์  PIC   สามารถปรับค่า
อตัราการมอตดูเลตดา้นแอมพลิจูด (ma) ไดร้ะหวา่ง 0 - 1 ความถ่ีสวิตช์
สามารถปรับไดท่ี้  1 , 4  กิโลเฮริตซ์  ความถ่ีฐานท่ี 50 เฮิรตซ์   แสดงผลค่า 
อตัราการมอตดูเลตดา้นแอมพลิจูด และความถ่ีสวิตช์ดว้ยจอแอลซีดี        
ชุดทดลองมีใบงานการทดลองท่ีสอดคลอ้งทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติัเหมาะ
ส าหรับน าไปใชป้ระกอบเป็นส่ือการเรียนการสอบส าหรับห้องปฏิบติัการ
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ค ำส ำคญั :  ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั , วงจรอินเวอร์เตอร์เฟสเดียว ,  
วงจรอินเวอร์เตอร์แบบบริดจเ์ฟสเดียว 
 

Abstract 
      This paper propose the designed  and  building of  power electronics 
didactic. About dc-ac converter,  consist  12, 24 volt single bridge 
inverter,  12/110, 24/220 volt single bridge inverter with isolated 
transformer.  Ideal design for compact size, low cost,  easy  practice. 
This didactic have  power rated 240 VA and  12, 24  volt 50hz  ac output   
Can be take load for resistive, inductive and/or isolated transformer. 
Control system use PIC microcontroller  can be amplitude modulation 
ratio (ma) 0 – 1 Switch frequency  selected 1 , 4 khz. Control  ma  show 
by LCD display. This didactic have experiment and manual  for learning  
and  practice for power electronics laboratory.  

 

Keywords: power electronics didactic,  single phase bridge inverter, 

single phase  inverter, 

1. บทน า 
  จากประสบการณ์สอนภาคปฏิบติัในเร่ืองวงจรแปลงผนักระแสตรง

เป็นกระแสสลบั ประกอบดว้ยวงจรอินเวอร์เตอร์แบบบริดจเ์ฟสเดียว  
วงจรอินเวอร์เตอร์แบบบริดจเ์ฟสเดียวผา่นหมอ้แปลงแยกโดดท่ีแรงดนั  
วงจรมีการต่อสายไฟฟ้าในวงจรมาก มีความถ่ีสวิตช่ิงสูง รวมทั้งอุปกรณ์
สวิตช์ เช่น มอสเฟต ค่อนขา้งจะเสียหายไดง่้ายจากการทดลองของ
นกัศึกษา รวมถึงยงัท าให้เกิดความล่าชา้ในการวิเคราะห์ทดลองต่าง ๆ     
ชุดทดลองดา้นน้ีส่วนใหญ่น าเขา้ต่างประเทศมีราคาสูงมาก มีปัญหาใน
เร่ืองการซ่อมบ ารุง จึงมีแนวคิดในการออกแบบชุดทดลองเนน้ให้มีความ
กะทดัรัด ตน้ทุนต ่า ออกแบบเป็นตูท้ดลองส าเร็จรูปอุปกรณ์ทุกอยา่งอยู่
ภายในตูเ้พียงหน่ึงตู ้ ท  าให้เคล่ือนยา้ยไดส้ะดวก รวดเร็ว ดูแลรักษาง่าย      
ตูป้ระกอบดว้ยแหล่งจ่าย ชุดควบคุม และโหลด ซ่ึงสามารถใชง้านไดง่้าย 
พร้อมทั้งมีแผงหนา้กากวงจรการทดลองต่าง ๆ ท่ีเป็นแนวทางการต่อวงจร
ไดง่้ายท าให้ลดความเสียหายจากการต่อวงจรผิดไดผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้
ไดเ้ร็วยิ่งข้ึน และลดภาระผูส้อนไดเ้ป็นอยา่งมาก   

2. การออกแบบชุดทดลอง 
      อินเวอร์เตอร์ชนิดแหล่งจ่ายแรงดนัอาจจะแบ่งเป็นสองประเภท ท่ีนิยม
น าไปใช้งานคือ  อินเวอร์เตอร์แบบพีดับเบิลยูเอ็ม  (Pulsewidth – 
Modulation  inverter : PWM  inverter)  ซ่ึงชุดทดลองน้ีจะใชอิ้นเวอร์เตอร์
แบบบริดจ์เฟสเดียว โดยใช้มอสเฟตเป็นสวิตช์ก  าลงั มีแรงดนัท่ีบสั 17 
และ 34 โวลตก์ระแสตรง 

2.1 การออกแบบวงจรก าลงั 
   วงจรก าลงัมีสวิตช์ก  าลงั  อินพตุ โหลด รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  - Input Voltage   : Single Phase  220V 50/60Hz. 
  - Input Transformer   : 220V/12-24V, 10A , Power 240VA. 
  - Isolate Transformer : 220V/12-24V, 10A , Power 240VA. 
  - Semiconductor :   MOSFET  
  - MOSFET Rating  : 650V 20A x 4 
  - Load : Resistor , Inductor  
  -  Resistive Load : 1000 ohm (+/-5%)  100w. 
  -  Resistive Load : 50 ohm (+/-10%)  40w. 
  -  Inductive Load : 50 mH (+/-10mH)  3A. 
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รูปที่ 1. ชุดทดลองและแผงวดัสญัญาณ PWM 
 

 
 

รูปที่ 2.  ชุดทดลองและแผงวงจรอินเวอร์เตอร์กบัโหลด R-L 
 

 
 

รูปที่ 3.  ชุดทดลองและแผงวงจรอินเวอร์เตอร์กบัหมอ้แปลงแยกโดด 

 
2.2 การออกแบบวงจรควบคุม 
     ระบบควบคุมออกแบบโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC  เป็นหน่วย
สร้างสญัญาณพีดบัเบ้ิลยเูอม็ โดยใชโ้มดูล POWER CONTROL PWM   ท่ี    
มีอยู่ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC  ในการสร้างสัญญาณท่ีสามารถปรับ
ความถ่ีในการสวิตช์ โดยการเปล่ียนค่ารีจิสเตอร์ PTPER และค่าดิวต้ี
ไซเคิลจากการเปล่ียนค่ารีจิสเตอร์ PDCx ท่ีมีความละเอียด 10 บิต ท่ีมาจาก
การอ่านค่าไซน์ในตวัแปรอาร์เรยท่ี์บนัทึกไวภ้ายในไมโครคอนโทรลเลอร์
มาคูณกบัค่า amplitude modulation ratio แล้วท าการเปล่ียนค่าค่าดิวต้ี
ไซเคิลตามต าแหน่งของโหลดค่าลงในรีจิสเตอร์ PDCx ดงัแสดงในรูปท่ี 4 
อี ก ทั้ ง ย ัง ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง สั ญญ าณ  Dead-Time ภ า ย ใ น ตั ว
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC โดยการปรับค่ารีจิสเตอร์ DTCON และใช้ไท
เมอร์ในการควบคุมจงัหวะความถ่ีมูลฐาน โดยการเปิดปิดการท างานของ
โมดูล POWER CONTROL PWM ระบบควบคุมมีรายละเอียดดงัน้ี 
  -  Microcontroller : PIC18F4550 
  - Graphic Display  : 16 character 2 Line  LCD Module 
     (Show Amplitude Modulation Ratio)              
  - Gate Signal : - Gate Driver for MOSFET 
  - Switching Frequency 1 ,  4 kHz. (Step Selected)     
  - Sine PWM Control      
  - Amplitude Modulation Ratio 0…1  adj.    
  - Fundamental Frequency 50 Hz.  

 
รูปที่ 4. การโหลดค่าลงในรีจิสเตอร์ PDCx 

 

 
 

รูปที่ 5. Graphic Display  : 16 character 2 Line  LCD Module 
 

2.3 แผงหน้ากากของวงจรการทดลอง 
   ชุดทดลองสามารถวางแผงหน้ากากท่ีมีลายวงจรต่าง ๆ ได้หลายวงจร
และสัญญาณจุดชนวนเกตจะตรงกับวงจรการทดลองนั้น ๆ อตัโนมัติ       
แผงหนา้กากมีวงจรดงัต่อไปน้ี 
   - Sine-PWM Signal 
   - 12V Inverter 
   - 24V Inverter 
   - Inverter with Isolate Transformer 24/220V 
   - Inverter with Isolate Transformer 12/110V 
 

3. ผลการทดลอง 
3.1 ผลการทดลองวงจร 
   ตารางที่ 1. ผลการทดลองวงจรอินเวอร์เตอร์กบัโหลดตวัตา้นทาน 
ma 0 0.1 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0  

Vdc 17.2 17.2 17.1 17.0 16.9 16.8 16.7 Vavg 

Vo 0 1.9 4.9 6.1 8.52 9.6 12.2 Vrms 

Io 0 3.1 96 121 171 190 246 mArms 

*  ท่ีความถ่ีสวิตช์ 4kHz. 
 

 ตารางที่ 2. ผลการทดลองวงจรอินเวอร์เตอร์กบัโหลด R-L 
Ma 0 0.1 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0  

Vdc 17.3 17.1 17.1 16.8 16.7 16.6 16.5 Vavg 

Vo 0 2.1 5.2 6.0 8.5 9.5 12.1 Vrms 

Io 0 3.3 99 123 174 193 247 Arms 

*  ท่ีความถ่ีสวิตช์ 4kHz. 
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ตารางที่ 3. ผลการทดลองวงจรอินเวอร์เตอร์กบัหมอ้แปลงแยกโดด 
                 โหลด R-L  (หมอ้แปลง 12:110V)  ท่ีความถ่ีสวิตช์ 4kHz. 
ma 0 0.1 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0  

Vin 17.3 17.2 17.0 16.9 16.8 16.4 16.2 Vavg 

Vo 0 9.6 47.3 56.0 78.1 86.5 108.1 Vrms 

Io 0 9.5 47.0 55.6 77.9 86.4 108 mArms 

 

 
 

รูปที่ 6. รูปคล่ืนแรงดนั,กระแสโหลด RL  ความถ่ีสวิตช์ 4kHz. ma = 1.0 
 

 
 

รูปที่ 7. รูปคล่ืนแรงดนั,กระแสโหลด RL  ความถ่ีสวิตช์ 1kHz. ma = 1.0 

 
4. สรุป 

ชุดทดลองวงจรแปลงผนักระแสตรงเป็นกระแสสลบั สามารถใช้
ปฏิบติัการทดลอง ในหวัขอ้วงจรอินเวอร์เตอร์แบบบริดจเ์ฟสเดียว        
โดยมีแผงหนา้กากหลายวงจรเป็นแนวทางการต่อวงจรคอนเวอร์เตอร์      
ท  าให้ลดเวลาและความผิดพลาดในการต่อวงจร ท าผูเ้รียนมีเวลาศึกษา 
วิเคราะห์เพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งลดภาระผูส้อน ชุดทดลองมีใบงานการ
ทดลองท่ีสอดคลอ้งทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั เหมาะส าหรับน าไปใช้
ประกอบเป็นส่ือการเรียนการสอนส าหรับห้องปฏิบติัการไดเ้ป็นอยา่งดี  
ปัจจุบนัมีการขยายผลจดัสร้างชุดทดลองน้ีน าไปใชใ้นห้องปฏิบติัการ
อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั จ  านวน 6 เขตพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี      
ราชมงคลลา้นนา 
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บทคัดยอ 

โครงงานนี้เปนการประยุกตใชการประมวลผลภาพรวมกับการ

ควบคุมตําแหนงของแขนหุนยนต เพื่อเพิ่มความสามารถของแขนหุนยนต

ใหมีความสามารถในการวาดภาพลายเสนจากภาพที่ตองการได  โครงงาน

ประกอบดวยสองสวนคือ สวนของการประมวลผลภาพนิ่งซึ่งพัฒนาบน

โปรแกรม visual C#2010 รวมกับไลบรารี่ EMGU เพื่อหาบริเวณที่เปน

เสนขอบของภาพที่ตองการ และแปลงใหเปนพิกัดตําแหนงจุดเริ่มตนและ

สิ้นสุดของเสนขอบภาพที่ได สวนที่สองคือแขนหุนยนต ซึ่งในการ

ควบคุมตําแหนงและการเคลื่อนที่ในการวาดภาพ จะใชวิธีการจลศาสตร

แบบผกผัน (Inverse Kinematics) เพื่อคํานวณการเปลี่ยน แปลงมุมที่ขอตอ

แตละจุด  ใหสามารถวาดเสนที่ตองการได 

คําสําคัญ : การหาขอบภาพ  , แขนหุนยนต , จลศาสตรแบบผกผัน 

 

1. โครงสรางของแขนหุนยนต 

โครงสรางของแขนหุนยนตในโครงงานนี้ มีโครงสรางแบบ 

Articulated Robot ประกอบดวยขอตอ (Joint)  จํานวน  4 ขอตอและกาน

โยง (Link) จํานวน 4 กานโยง โดยใชคิจิตัลเซอรโวมอเตอร AX-12 เปน

ตนกําลังในการเคลื่อนไหว โครงสรางของแขนหุน แสดงดงัรูปที่ 1 

 
รูปที่1.โครงสรางแขนหุนยนต 

2. การประมวลผลภาพ 

ขั้นตอนแรกในการพัฒนาหุนยนตวาดภาพ คือ การหาขอมูล

ตําแหนงของเสนขอบจากภาพที่ตองการ โดยใชเทคนิคตางๆในดานการ

ประมวลผลภาพ[1] เมื่อไดภาพเสนขอบมาแลว จะทําการหาตําแหนง

จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของเสนขอบแตละเสน ดวยฟงกชั่นการ

ประมวลผลภาพของไลบรารี่ EMGU[2] เพื่อใชเปนขอมูลอินพุตสําหรับ

ควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนหุนยนตตอไป ขั้นตอนโดยรวมในการ

ประมวลผลภาพแสดงไดดังรูปที่ 2 

 

 

รูปที่ 2. ขั้นตอนการหาตําแหนงเสนขอบภาพ 

 

2.1 การตามขอบภาพ (Edge Following)[3] 

จากเสนขอบภาพที่ได จะทําการแยกเสนขอบทั้งหมดและทําการ

ประมาณเสนขอบใหอยูในรูปเสนตรงระหวางจุดสองจุด เพื่อใหงายแก

การวาดเสนของแขนหุนยนต  โดยใชหลักการดังตอไปนี้ 

 

การพิจารณาความตอเนื่องของเสนขอบ โดยใชทิศทางของเสน 

ใหตําแหนงพิกัดใดๆบนเสนขอบภาพ คือตําแหนง (�, �) จะมีทิศทาง

ที่มีความเปนไปไดที่จะปรากฎขอบภาพที่เชื่อมตอกัน 8 ทิศทางรอบๆ จุด

ที่สนใจ ดังรูปที ่3 

 
รูปที่ 3. ภาพตําแหนงพิกเซลที่สนใจ (∗)  และพิกเซลโดยรอบ 
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 ในโครงงานนี้ จะทําการประมาณทิศทางของเสน โดยใชการ

พิจารณาการเปลี่ยนแปลงทิศทางของเสนขอบในตําแหนงที่อยูติดกัน หาก

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเสนขอบ นอยกวาหรือเทากับ 45° ใหถือเปน 

เสนที่มีทิศทางเดียวกัน 

1. เลือกทิศทางที่มีขอบภาพตอเนื่องจากจุดเริ่มตนกําหนดทิศทาง

ของขอบภาพ (dir = 1-8 จากรูปที่ 3) และกําหนดคาตําแหนงนี้

เปนพิกัดเริ่มตนของเสนขอบ 

2. ยายตําแหนงของจุดที่สนใจ มายังตําแหนงขอบภาพใหมและ

ลบขอบภาพตําแหนงเดิมทิ้งไป จากนั้น พิจารณาตําแหนง

รอบๆ ในทิศทางเดียวกบัคา dir ในขอที่ 1 ถาเปนขอบภาพ 

ทําซ้ําขอ 2 ถาไมเปนขอบภาพ พิจารณาดังนี้ 

- พิจารณาตําแหนง dir  ขางเคียง (เชน ถาเดิม dir = 4 

ตําแหนงขางเคียงคือ 3 และ 5)  

- ถาปรากฎขอบภาพ ทําซ้ําขอ 2 

- ถาไมปรากฎขอบภาพ (ทิศทางของเสนมีลักษณะเปนมุม 

เกินกวา 45°) ถือวา เสนขอบสิ้นสุดที่จุดนี้ และใหคา

ตําแหนงปจจุบัน เปนตําแหนงสิ้นสุดของเสน 

 

จากขั้นตอนนี้ จะไดเสนขอบภาพยอยๆ ที่มีความตอเนื่องกัน 

และมีทิศทางโดยประมาณเปนทิศทางเดียวกัน ผลลัพธแสดงในรูปที่ 4 

 

 
 

 
 

 
 

รูปที่ 4. เสนผลลัพธจากการตามขอบภาพและประมาณทิศทางของ

ขอบภาพ 

3. จลศาสตรแบบผกผัน (inverse kinematics)[4,5,6] 

คือการวิเคราะหหาตําแหนงขอตอตาง ๆ ของแขนหุนยนต ในกรณีที่

ทราบคาตําแหนงและทิศทางของสวนปลายแขนหุนยนต โดยเปนการ

คํานวณยอนกลับจากตําแหนงสวนปลายมายังขอตอตางๆ ในโครงงานนี้

โครงสรางแขนหุนยนตที่เปนสวนเคลือ่นไหว จะมี 2 ขอตอเทานั้น (ขอตอ

หมายเลข 2 และ 3 จากรูปที่ 1) มุมตางๆที่เกิดขึ้นในการคํานวณจลศาสตร

ผกผัน สําหรับแขนหุนยนต แสดงดังในรูปที่ 5  

 
รูปที่ 5. Inverse kinematics for two-link planar manipulator 

 

ในการคํานวณยอนกลับ เพื่อหามุมที่ขอตอแตละจุด สามารถทําได

ดังนี้   

การหาคา θ2   จากรูปที่สามารถหาไดตามสมการ (1) ถึง (4) 

tan� ��
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  =  
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(�����)� � (����� )

(�����)�(�����)�                                                        (1) 
 

θ2   จะมีคาที่เปนไปได 2 คา คือ 

                  �� =  ±2 tan�� �
(�����)� � (����� )

(�����)� (�����)�                                       (2) 

 

โดยที่คาของ  cos ��  หาไดจากกฎของ Cosine ตามสมการที่ (3) และ (4) 

 

    �� + �� =  ��
� +  ��

� − 2���� cos(� − ��)                                           (3) 

       cos �� =  
��������

�� ��
�

�����
                                                                                                (4) 

 

คา θ2   จากการคํานวณ มีคาที่เปนไปได 2 คา เพราะตัวขอตอสวนที่ 2 

อาจจะเคลื่อนที่ได 2 แบบ ซึ่งคาทั้ง 2 นี้ เมื่อนําไปหาคาของ θ1  คาของ θ1  

จะแตกตางกันออกไปดวย ทําใหผลลัพธสุดทายขอตออาจจะมีการ

เคลื่อนที่ได 2 แบบ โดยที่มีจุดปลายจุดเดียวกัน 

สมการที่ใชหาคา θ1 สามารถหาไดตามสมการที่ (5) 

              ��  =   ∅ −  �                                               (5) 
 

โดยที่คาของ   ∅ และ  �  สามารถหาไดจากสมการ (6) และ (7)  
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     ∅ = ����2(�, �)                           (6) 

� = ����2(�� sin �� , �� + �� cos ��)                           (7) 

 

4. ผลการทดลอง 

ขั้นตอนสุดทาย คือการนําเอาตําแหนงจุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุดของ

เสนขอบยอยๆ ที่ไดจากขั้นตอนการตามขอบภาพ มาเปนอินพุตใหกับ

สมการจลศาสตรแบบผกผัน เพื่อคํานวณวาในการลากเสนจากจุดเริ่มตน

ไปยังจุดสิ้นสุดของแตละเสน ขอตอของแขนหุนยนตแตละตําแหนง 

จะตองหมุนไปเปนมุมเทาไร และควบคุมแขนหุนยนตใหเคลื่อนที่ตามมุม

ผลลัพธจากการคํานวนที่ได ผลการทดลองบางสวน แสดงไดดังรูปที ่ 6 

และ 7 

 
รูปที่ 6        (a)   เสนขอบภาพที่ไดจากการประมาณ 

                   (b)  ผลการวาดภาพลายเสนดวยหุนยนต 

 

 
 

 
 

 
(a)                                         (b) 

รูปที่ 7.       (a)   ภาพตนฉบับ 

                  (b)    ผลการวาดภาพลายเสนดวยหุนยนต 

5. ปญหาที่พบและแนวทางการพัฒนาตอ 

          จากตัวอยางผลการทดลองในรูปที่ 6(b) และ 7(b) ปญหาที่พบคือ 

การวาดเสนตรงของหุนยนต ยังทําไดไมดี โดยรูปที่ 6(a) เปนการนําเอา

จุดเริ่มตน และสิ้นสุดของเสนตรงยอยๆ ที่ผานกระบวนการประมาณ

ขอบภาพใหเปนเสนตรง มาทําการวาดจําลอง โดยการการทดลองพบ

สาเหตุของปญหาคือ มีระยะการหมุนฟรีที่แกนมอเตอรอยูเล็กนอยในทุกๆ

ขอตอ ทําใหเมื่อนําไปวาดภาพเสนที่ไดจะมีความผิดพลาดไปจากตําแหนง

ที่คํานวณได โดยกําลังอยูในระหวางการปรับปรุงใหมีความผิดพลาด

นอยลง   
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บทคดัย่อ 
ในปัจจุบันมีอุบัติการณ์ต่าง ๆ บนโลกเรามากมายท่ีอาจเกิดขึน้อาทิเช่น

สถานการณ์ท่ีมีตึกถล่ม เพลิงไหม้ หรือ ในสถานท่ีท่ีมนุษย์สามารถเข้าถึงได้
ยาก ดังน้ันจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาและ
ผลกระทบท่ีจะแพร่ออกไปอย่างทันท่วงที บทความส่ิงประดิษฐ์นีน้าํเสนอ
การสร้างหุ่นยนต์กู้ภัยสาํหรับการนาํไปใช้แก้ไขปัญหาอุบัติการณ์ดังกล่าวท่ี
อาจเกิดขึน้ ประสิทธิภาพของหุ่นยนต์กู้ภัยท่ีได้ถูกพัฒนาขึน้มานีส้ามารถ
เคล่ือนท่ีข้ามและหลบหลีกส่ิงกีดขวางเพ่ือตรวจหามนุษย์หรือวัตถุ หยิบจับ
ส่ิงของ และส่ือสารกลับมายังผู้ควบคุมท่ีอยู่ระยะไกล ส่งผลทาํให้ลดอันต-
รายท่ีจะเกิดขึน้กับมนุษย์และส่ิงมีชีวิตต่าง ๆได้ 

Abstract 
In the present, there are many incidents occurred in the world such as 

building collapse,  fire or  places where human is difficult to access. In 
order to solve the instantaneous occurring problem of harm or any 
impact, we need to prepare for dealing the crisis incidents or any widely 
impacts. This inventive paper proposes the developing rescues robot used 
for resolving such incidents which may occur in any time.  The perfor-
mance of the developed rescue robot can move and avoid barrier for 
searching human and/or handle objects, and then communicate back to 
remote controller.  These can help accident reduction which will be occur-
ed to human or any life. 

1. บทนํา 
เน่ืองจากปัจจุบนัได้มีการนาํเทคโนโลยีไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัอย่าง

แพร่หลายในทุก ๆ ดา้น ซ่ึงหุ่นยนต์ก็เป็นอีกเทคโนโลยีหน่ึงท่ีมนุษยไ์ดใ้ห้
ความสนใจในการพฒันา และมีการนาํหุ่นยนต์ไปใชใ้นรูปแบบต่าง ๆ อาทิ
เช่นการช่วยเหลือมนุษย ์ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ความสะดวก 
สบาย และความบันเทิงเป็นต้น ในการดํารงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน 
มนุษยไ์ดส้ร้างส่ิงปลูกสร้างข้ึนมากมายเพื่อเป็นท่ีอยู่อาศยั ตึก อาคารต่าง ๆ
มากมาย ซ่ึงถา้เกิดอุบติัเหตุ การลอบวางระเบิด เกิดภยัธรรมชาติท่ีร้ายแรง 
แผ่นดินไหวจนทาํให้ตึกถล่มจะทาํให้การเขา้ช่วยเหลือมีความยากลาํบาก
และเส่ียงต่อการเสียชีวิตของผูเ้ข้าไปช่วยเหลือ ดงันั้นจึงมีแนวคิดในการ
สร้างหุ่นยนต์กูภ้ยั (Rescue Robot) เพ่ือช่วยเหลือผูร้อดชีวิตจากอุบติัเหตุ
และกูร้ะเบิดจากเหตุก่อการร้าย งานวิจยัส่ิงประดิษฐ์น้ีจึงไดร้วมกลุ่มผูท่ี้มี

ความสนใจในดา้นหุ่นยนต์เพ่ือท่ีจะทาํการศึกษาในเร่ืองของหุ่นยนต์กู้ภยั 
(Rescue Robot) ไม่ว่าจะเป็นในดา้นโครงสร้างกลไกต่าง ๆ ระบบควบคุม 
โปรแกรมท่ีใชใ้นการควบคุมหุ่นยนต์ และเพ่ือเป็นการเพ่ิมองค์ความรู้ใน
ดา้นต่าง ๆ และมุ่งสู่การใชง้านจริงในปัจจุบนัได ้

2. วตัถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือศึกษาออกแบบและสร้างโครงสร้างกลไกต่าง ๆ ของหุ่นยนตก์ูภ้ยั 
2.2 เพ่ือศึกษาออกแบบและสร้างระบบควบคุมโปรแกรมท่ีใชใ้นการควบคุม
หุ่นยนต ์
2.3 เพ่ือศึกษาออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ให้สามารถใชง้านไดใ้นสถาน-
การณ์จริง 
2.4 เพ่ือศึกษาออกแบบและสร้างหุ่นยนตใ์ห้สามารถใชง้านไดห้ลากหลาย
และราคาถูกกวา่ของต่างประเทศ 

3. ขอบเขตของโครงงาน 
2.1 สามารถเดิน หรือ เคล่ือนท่ีไปยงัทิศทางและตาํแหน่งท่ีตอ้งการได ้เช่น 
พ้ืนผิวขรุขระ พ้ืนท่ีลาดชนั บนัได 
2.2 สามารถจบัวตัถุท่ีมีขนาดระหว่าง 10-20 เซนติเมตร ไดแ้ละนํ้ าหนกัตอ้ง

ไม่เกิน 2 กิโลกรัม เช่น วตัถุระเบิด 

2.3 สามารถส่งสญัญาณภาพมายงัผูค้วบคุมได ้
2.4 มีอุปกรณ์ตดัการทาํงานของวงจรวตัถุระเบิดได ้
4. ประโยชน์และผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
4.1 ลดความเส่ียงในการเกิดความเสียหายและอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูท่ี้
เขา้ไปคน้หาผูป้ระสบภยัและการกูว้ตัถุระเบิดโดยเราจะทาํการส่งหุ่นยนต์
เขา้ไปทาํงานแทนมนุษย ์เพ่ือทาํให้การทาํงานมีความปอดภยัมากยิง่ข้ึน  
4.2 ได้หุ่นยนต์ท่ีใช้งานได้ในสถานการณ์จริงและสามารถใช้ในงาน
การทหาร 
4.3 ได้หุ่นยนต์ท่ีสามารถใช้งานได้หลากหลายและราคาถูกกว่าของ
ต่างประเทศ 
4.3 ไดรู้้และเขา้ใจในส่วนประกอบกลไกต่าง ๆ ของหุ่นยนตก์ูภ้ยั (Rescue 
Robot) และเขา้ใจถึงระบบต่างๆ ท่ีใชใ้นควบคุมหุ่นยนต ์

5. หลกัการ ทฤษฎ ีเหตุผล สมมุติฐาน และ วธีิการดําเนินกา 
5.1 หลกัการเบ้ืองตน้  

ระบบการเคล่ือนท่ีของหุ่นยนต ์จะมีลกัษณะแบบตีนตะขาบและมีอาร์ม 
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บทคดัย่อ 
ปัญหากระแสลัดวงจรเป็นส่ิงท่ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประสบอยู่เป็น

ประจ า โดยเฉพาะระบบจ าหน่ายแรงต า่ 400/230 V การตรวจสอบหา
ต าแหน่งจุดลัดวงจรด้วยสายตา ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีซับซ้อนบางคร้ัง
ใช้ระยะเวลานานกว่า 10 ช่ัวโมงจึงจะพบ เคร่ืองมือค้นหาต าแหน่งจุด
ลัดวงจรนี้ สามารถช่วยลดระยะเวลาการค้นหาต าแหน่งจุดลัดวงจรลงได้ 
ท าให้สามารถแก้ไขส่ิงผิดปกติ และจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนเข้าระบบ
ด้วยความรวดเร็วขึน้ 

Abstract 
The short circuit current  is common found in PEA’s system. An 

Especially for low voltage distribution system 400/230 V Locate the 
short circuit detection by sight. In complex distribution systems 
sometimes take longer than 10 hours to find. The LV Fault Finding can 
help reduce the time to locate the short-to- be . It can fix what 's wrong 
and electricity back into the system as a quick time 

Keywords: PEA,  LV Fault Finding 

1. บทน า 
   ระบบจ าหน่ายแรงต ่า 400/230 V ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค[1]  เร่ิมจาก

เสาไฟฟ้าท่ีติดตั้งหมอ้แปลงเพ่ือลดระดบัแรงดนัจาก 22kV เหลือ 400/230 
V (ในกรณี 3 เฟส 4 สาย) และ 460/230V (ในกรณี 1 เฟส 3 สาย) ผา่นฟิวส์
สวิทช์แรงต ่า จ่ายกระแสไฟฟ้าไปตามสายไฟท่ีพาดผ่านแร็คยดึบริเวณหัว
เสา มีลูกถ้วยเป็นฉนวนบนเสาไฟฟ้า ท่ีปักเรียงรายไปตามขอบทาง
สาธารณะเพ่ือจ่ายกระแสไฟฟ้าโดยผ่านมิเตอร์ให้กบับา้นเรือนประชาชน
ทัว่ไป หากมีการลดัวงจรดว้ยสาเหตุต่างๆ จะท าให้ฟิวส์สวิทช์แรงต ่า ตน้
หมอ้แปลงขาด ส่งผลให้ไฟฟ้าดบั 

       ในกรณีท่ีระบบจ าหน่ายไฟฟ้ามีความซอ้น มีจ  านวนวงจรยอ่ยเพ่ือแยก
จ่ายกระแสฟ้ามาก การตรวจสอบหาสาเหตุและต าแหน่งท่ีลัดวงจรจะ
เป็นไปด้วยความยากล าบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืน ซ่ึง
บางคร้ังใช้เวลานานกว่า 10 ชั่วโมงจึงจะพบ ในปี พ.ศ.2554 การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ าเภอเชียงของ ไดคิ้ดคน้เคร่ืองมือส าหรับคน้หาต าแหน่งจุด
ลดัวงจรในระบบจ าหน่ายแรงต ่าเป็นคร้ังแรก ต่อมาในปี พ.ศ.2556 กอง
วิจยั ฝ่ายวิจยัและพฒันาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตอ้งการพฒันา

เคร่ืองมือฯ เดิมของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอเชียงของ จึงไดเ้ชิญ
ชวนพนกังานท่ีสนใจให้พฒันาเป็นนวตักรรมส่งเขา้ทดสอบประสิทธิภาพ
การหาต าแหน่งจุดลดัวงจร 

2. เคร่ืองมอืค้นหาจุดลดัวงจรในระบบจ าหน่ายแรงต า่ 
เ ค ร่ือ ง มื อฯ  ท่ีพัฒนา ข้ึน น้ี  อ าศัยหลัก การ พ้ืนฐ านตรวจวัด

สนามแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนรอบตวัน า ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ 2 ส่วนคือ 
1.LV Fault Tester และ 2.LV Scanner[2]  ดงัรูปท่ี 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1 เคร่ืองมือคน้หาต าแหน่งจุดลดัวงจร 

2.1 LV Fault Tester 
       ภายในบรรจุหมอ้แปลงไฟฟ้าขนาด 11 VA, วงจรตั้งเวลา[3], วงจรวดั
กระแสไฟฟ้า[4][5]  ซ่ึงหมอ้แปลงดงักล่าวท าหนา้ท่ีจ่ายแรงดนัขนาด 11 VAC 
เป็นเวลา 1 วินาที และหยดุ 3 วินาที ท่ีกระแสขนาด 0-25 AAC (ข้ึนอยูก่บั
อิมพีแดนซ์ของระบบ) เขา้ไปในสายเฟสท่ีลดัวงจร โดยบรรจุภายในกล่อง
เพ่ือสะดวกต่อการประกอบเขา้ชุดฟิวส์สวิทช์แรงต ่า ด้านขา้งมีหัวเสียบ 
Hot Stick เพ่ือให้ง่ายต่อการน า LV Fault Tester ข้ึนไปแขวนติดตั้งแทน
ฟิวส์สวิทช์แรงต ่าท่ีขาดช ารุดจากการลดัวงจรโดยมีผงัการท างานดงัรูปท่ี 2 
และวงจรการท างานดงัรูปท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2 ผงัการท างาน  LV Fault Tester 

LV Fault Tester  LV Scanner 
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แคลมป์ออน 
สายเฟสท่ีลดัวงจร 

วงจรเปรียบเทียบแรงดนั 

แสดงผลดว้ยเสียง,สญัญาณไฟ 

 

 
 
 
 
 

รูปที่ 3 วงจร LV Fault Tester 

2.2 LV Scanner 
       ท  าหน้าท่ีตรวจหาสนามแม่เหล็กบริเวณรอบๆสายไฟฟ้า เม่ือ LV 
Fault Tester จ่ายแรงดนัออกมา หากมีการลดัวงจร ท าให้อิมพีแดนซ์ใน 
ระบบต ่ามากก็จะท าให้เกิดกระแสไหลในสายไฟสูง มีเส้นแรงแม่เหล็ก
รอบตวัน ามาก ลกัษณะของ LV Scanner เป็นแคลมป์ออน ปากสามารถ
เปิดออกไดเ้องเม่ือดนัเสียบเขา้กบัสายไฟฟ้า และเปิดออกเองเม่ือดึงออก
จากสายไฟฟ้า ภายในบรรจุวงจรเปรียบเทียบแรงดัน [6] แสดงผลเป็น
สัญญาณไฟ LED , เสียงจาก Buzzer และสวิทช์ทดสอบความพร้อมก่อน
ใชง้าน โดย LV Scanner จะถูกเสียบต่อเขา้กบัปลายของ Hot stick ขณะใช้
งาน มีผงัการท างานดงัรูปท่ี 4 และวงจรการท างานดงัรูปท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4 ผงัการท างาน LV Scanner 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 วงจร LV Scanner 
 

3. การท างานของเคร่ืองมือหาต าแหน่งจุดลัดวงจรในระบบ  
จ าหน่ายแรงต า่ 
     ท าการปลดฟิวส์สวิทช์แรงต ่าเฟสท่ีขาดช ารุดจากการลดัวงจรออก และ
ติดตั้ง LV Fault Tester แทน ซ่ึงจะท าหน้าท่ีจ่ายแรงดนัขนาด 11 VAC ท่ี
กระแสขนาด 0-25 AAC (ข้ึนอยูก่บัอิมพีแดนซ์ของระบบ) เขา้ไปในสาย
เฟสท่ีลัดวงจร จากนั้นใช้ LV Scanner เสียบคล้องเข้ากับสายไฟใน

ต าแหน่งต่างๆหากต าแหน่งการลดัวงจรอยู่ถดัไปจากต าแหน่งของ LV 
Scanner จะเกิดสนามแม่เหล็กในสายไฟท าให้วงจรภายใน  Active 
แสดงผลเป็นเสียงและสัญญาณไฟให้ทราบ  แต่หากต าแหน่งการลดัวงจร
อยูก่่อนหนา้ของต าแหน่ง LV Scanner จะตรวจไม่พบสนามแม่เหล็กท าให้
เกิดสภาพ Non Active ดงัรูปท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่6 การตรวจสอบเพ่ือคน้หาต าแหน่งจุดลดัวงจร 
 

4. การทดสอบเคร่ืองมอืฯ 
4.1 ท าการทดสอบในระบบจ าหน่ายแรงต ่า 3-ϕ 400/230 V บริเวณ

ตลาดอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายโดยท าการปลดฟิวส์สวิทช์แรงต ่า 
ϕ-A ออก เพ่ือสมมุติเหตุการณ์ ϕ-A ลดัวงจร ส่วน ϕ-B และ ϕ-C จ่าย
กระแสไฟฟ้าปกติ และมีคาปาซิเตอร์แรงต ่าต่ออยู่ในระบบฯ ท าการ
ลดัวงจรท่ีขั้วต่อมิเตอร์ ϕ-A และปิดฝาครอบขั้วต่อมิเตอร์ไวด้งัเดิม โดย
ไม่ให้ผูใ้ชง้านเคร่ืองมือฯทราบต าแหน่ง สามารถใช้ LV Scanner ตรวจพบ
ต าแหน่งจุดลดัวงจรไดอ้ยา่งถูกตอ้งในเวลาประมาณ 20 นาที (จุดลดัวงจร
อยูห่่างจากเสาตน้หมอ้แปลงประมาณ 200 เมตร) นอกจากน้ีคาปาซิเตอร์
แรงต ่าท่ีต่ออยู่ในระบบฯไม่ส่งผลกระทบต่อการท างานของเคร่ืองมือฯ 
พ้ืนท่ีทดสอบดงัรูปท่ี 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่7 ระบบจ าหน่ายแรงต ่า 3-ϕ 400/230 V บริเวณท่ีทดสอบเคร่ืองมือฯ 
 

4.2 ท าการทดสอบในระบบจ าหน่ายแรงต ่า 1-ϕ 460/230V โดยมีสาย
ส่ง 115 kV และระบบจ าหน่าย 22 kV พาดผ่านอยู่ดา้นบน บริเวณหน้า
สถานีไฟฟ้าเชียงของ จงัหวดัเชียงราย โดยท าการปลดฟิวส์สวิทช์แรงต ่า 
ϕ-A และ ϕ-B ออก เพื่อสมมุติเหตุการณ์ ϕ-A-B ลดัวงจร หลงัจากนั้นท า

หมอ้แปลงไฟฟ้า 3-ϕ 22,000-400/230 V 

จุดลดัวงจร 
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การลัดวงจรระหว่าง ϕ-A-B ท่ีบริเวณแร็คแรงต ่า โดยไม่ให้ผู ้ใช้งาน
เคร่ืองมือฯทราบต าแหน่ง LV Scanner สามารถตรวจพบต าแหน่งจุด
ลดัวงจรไดอ้ยา่งถูกตอ้งในเวลาประมาณ 15 นาที (จุดลดัวงจรห่างจากเสา
ตน้หมอ้แปลงประมาณ 200 เมตร) และสนามไฟฟ้าจากสายส่ง 115 kV, 
ระบบจ าหน่าย 22 kV ท่ีพาดผ่านดา้นบนไม่ส่งผลกระทบต่อการท างาน
ของเคร่ืองมือฯ พ้ืนท่ีทดสอบดงัรูปท่ี 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 8 ระบบจ าหน่ายแรงต ่า 1 ϕ 460/230 V บริเวณท่ีทดสอบเคร่ืองมือฯ 

 
4.3 เขา้ร่วมทดสอบในระบบจ าหน่ายแรงต ่าจ  าลองชนิด 3-ϕ 400/230 V 
ของกองวิจยั ฝ่ายวิจยัและพฒันาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอ
นครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ซ่ึงจ าลองเหตุการณ์ลดัวงจร เฟส-ดิน, เฟส-
เฟส และเฟส-เฟส-ดิน  ในบริเวณต าแหน่งต่างๆ โดยให้คน้หาต าแหน่งจุด
ลดัวงจรเหตุการณ์ละไม่เกิน 30 นาที LV Scanner สามารถตรวจพบ
ต าแหน่งจุดลัดวงจรได้อย่างถูกต้องและไม่เกินเวลาท่ีก าหนด พ้ืนท่ี
ทดสอบดงัรูปท่ี 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่9 ระบบจ าหน่ายแรงต ่าจ  าลองชนิด 3 ϕ 400/230 V 

5. ผลการทดสอบเคร่ืองมอืฯ 
     จากการทดสอบเคร่ืองมือในลกัษณะต่างๆตามขอ้ 4.1-4.3 ไดผ้ลการ
ทดสอบดงัตารางท่ี 1 

      ลดัวงจร
ระบบ 

เฟส-ดนิ 

 
เฟส-เฟส 

 
เฟส-เฟส-ดนิ 

 
1-ϕ ค้นหาต าแหน่ง

ถูกต้อง 
ค้นหาต าแหน่ง

ถูกต้อง 
ค้นหาต าแหน่ง

ถูกต้อง 
3-ϕ ค้นหาต าแหน่ง

ถูกต้อง 
ค้นหาต าแหน่ง

ถูกต้อง 
ค้นหาต าแหน่ง

ถูกต้อง 
 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบ 

6. สรุป 
ชุดเคร่ืองมือฯ ท่ีพฒันาข้ึนใหม่น้ีในส่วนของ LV Fault testerใช้

เทคนิคการจ่ายแรงดนัแบบคงท่ี 1 วินาที หยดุ 3 วินาทีเพ่ือลดขนาดและ
ความร้อนจากหมอ้แปลง ส่งผลให้เคร่ืองมือฯ มีขนาดเล็กกว่าของเดิม เพ่ิม
ความสะดวกต่อผูใ้ช้งาน และในส่วนของ LV Scanner ไดพ้ฒันาบริเวณ
ปากของแคลม์ออนให้มีความแข็งแรงกว่าของเดิม จากการทดสอบใน
ภาคสนาม ซ่ึงได้จ  าลองเหตุการณ์ลัดวงจรในลักษณะต่างๆ เคร่ืองมือฯ 
ดงักล่าวสามารถคน้หาต าแหน่งจุดลดัวงจรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยมีระยะหวงั
ผลประมาณ 1,000 เมตร (วดัจากเสาตน้หมอ้แปลงไฟฟ้า) ซ่ึงจะช่วยลด
ระยะเวลาการคน้หาต าแหน่งจุดลดัวงจรแบบวิธีปกติดว้ยสายตาลงได ้ท า
ให้สามารถแก้ไขส่ิงผิดปกติ และจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนให้กับ
ประชาชนดว้ยความรวดเร็วข้ึน 

7. กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคุณกลุ่ม กป.รวมพลัง แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอเชียงของ ท่ีให้การสนบัสนุนขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
และ กองวิจยั ฝ่ายวิจยัและพฒันาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท่ีให้
การสนับสนุนสร้างเหตุการณ์จ าลองในภาคสนาม  ส าหรับทดสอบ
ประสิทธิภาพเคร่ืองมือฯ 
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Stretch Reducer of Elastic Fabric with Vibrating Technique  
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บทคดัย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการสร้างเคร่ืองต้นแบบลดความยืดของผ้ายืดท่ีอยู่ใน

ม้วนผ้า เพ่ือท าให้ผ้ายืดมีความยืดหยุ่นใกล้เคียงเดิมมากท่ีสุด โดยใช้
เทคนิคการส่ันซ่ึงประกอบด้วยโครงสร้าง 4 ส่วนคือ ระบบปล่อยผ้าแรงดึง
ต า่ ระบบส่ันผ้า ระบบม้วนเก็บแรงดึงต า่ และระบบควบคุมการท างาน 
จากผลการทดสอบพบว่าผ้ายืดท่ีผ่านเคร่ืองลดความยืดของผ้ายืดท่ีน าเสนอ
นี้มีความยืดหยุ่นเพ่ิมขึ้น ดังน้ันเม่ือน าไปใช้งานจึงมีคุณสมบัติต่าง ๆ 
เหมาะสมมากขึน้ 

Abstract 
This research work proposes a stretch reducer of elastic fabric 

within fabric roller for flexibility improvement. The vibrating technique 
is used. The proposed stretch reducer system consists of four parts: 
unwinder, vibrator, rewinder and control systems. The experimental 
results show that the proposed system is found to be useful for elasticity 
increase of elastic fabric. Therefore, the given elastic fabric has more 
suitable property. 

Keywords: elastic fabric, rewinder, stretch reducer, unwinder, vibrator  

1. บทน า 
เน่ืองจากผา้ยืดท่ีใช้ในการเคลือบกาวจะตอ้งมีคุณสมบติัท่ีเหมาะกบั

การใช้งาน แต่ ก่อนท่ีจะน าผ้ายืดมาเค ลือบกาวผ้ายืดจะต้องผ่าน
กระบวนการผลิตผา้หรือทอผา้ ซ่ึงจะตอ้งมีการมว้นเก็บเขา้กบัเพลามว้น
ตามขนาดและความยาวท่ีแตกต่างกนัไปตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ โดยค านึงถึง
แต่ความแน่นของมว้นผา้ท่ีจะไม่ท  าให้มว้นผา้หลุดออกจากเพลา แต่กลบั
มองขา้มถึงความยืดหยุ่นของผา้ อีกทั้งระยะเวลาในการเก็บก่อนส่งมอบ
ลูกคา้นานเกินไป โดยเฉพาะผา้ยืดท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ จะใช้เวลาใน
การส่งมอบถึงลูกคา้นาน ท าให้ผา้ยดืท่ีมว้นอยูใ่นมว้นผา้มีความยืดมากข้ึน
หรือเสียความยืดหยุ่นไม่เหมาะท่ีจะน ามาเคลือบกาวหรือหากสามารถน า
กลบัไปแก้ไขยงัผูผ้ลิต อาจท าให้เสียค่าใช้จ่ายด้านขนส่งและท าให้การ
ผลิต ผลิตภณัฑ์ล่าช้ากว่าก าหนด ฉะนั้นตอ้งมีการลดความยืดหรือรักษา
ความยืดหยุ่นของมว้นผา้ให้มีความยืดหยุน่ใกลเ้คียงเดิมมากท่ีสุด โดยใช้
หลกัการควบคุมความตึง [1] และปล่อยมว้นผา้ยืดให้ไหลไปพ้ืนระนาบท่ี
ไม่มีแรงดึง [2] ผ่านกระบวนการสั่น เพ่ือท าให้การน าผา้ผืดคลายตวั และ
มว้นเก็บท่ีแรงดึงต ่า ท  าให้การน าใช้งานมีคุณภาพมากท่ีสุด และเสร็จตาม

เวลาท่ีก าหนด ดงันั้นจึงสร้างเคร่ืองตน้แบบมาแก้ปัญหาดงักล่าว ก่อนจะ
น าไปใช้งาน หรือการเคลือบกาว และเคร่ืองต้นแบบน้ียงัน าไปใช้
ประยกุตใ์ช้กบัผา้ชิดอ่ืนไดอี้กท่ีนอกเหนืกจากผา้ยืด เช่น การรีโรลผา้เพ่ือ
ตรวจวดัความยาวมว้นผา้  

2. โครงสร้างเคร่ืองต้นแบบ 
การท างานของเคร่ืองต้นแบบส าหรับลดความยืดของผ้ายืดจะ

ประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกั ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ชุดปล่อยม้วนผ้า (Unwinder) 
ชุดมว้นปล่อยผา้ประกอบดว้ยเพลาท่ีถูกขบัเคล่ือนด้วยมอเตอร์เกียร์

ความเร็วรอบต ่า มีอินเวอร์เตอร์ท าหน้าท่ีควบคุมความเร็วรอบในการ
ปล่อยมว้นผา้ และใช้อินเวอร์เตอร์ท าหน้าท่ีปรับความเร็วรอบแบบปรับ
ดวัยตวัเอง (Manual) ในขณะเร่ิมตน้การท างาน โครงสร้างเป็นดงัรูปท่ี 1  

(ก) โครงสร้าง 

(ข)  ขณะท างานจริง 

รูปที่ 1. ชุดปล่อยมว้นผา้ 
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ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของเพลามว้น 2 น้ิว ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของ
ม้วนผ้ายืดสูงสุดคือ 800 มิลลิเมตร ขนาดของแกนกระดาษรูในมี
เส้นผ่าศูนยก์ลางเท่ากบั 3 น้ิว และเส้นผ่าศูนยก์ลางของมว้นผา้เพ่ือให้
สามารถปล่อยมว้นผา้ไดมี้ขนาดสูงสุดเท่ากบั 1500 มิลลิเมตร 

2.2 ชุดส่ันผ้า (Vibrator) 
ชุดสัน่ผา้มีแผน่เพลทท่ีวางท ามุม 20 องศา อยูบ่นชุดสปริงท่ีท าหน้าท่ี

บงัคบัให้แผ่นเพลทเคล่ือนท่ีข้ึนลงตามจงัหวะท่ีเฟืองลูกเบ้ียวเคล่ือนท่ีมา
กระทบกบัลูกลอ้ท่ีติดตั้งอยูใ่ตแ้ผ่นเพลท ซ่ึงมีฐานเป็นสปริงแนวตั้งท  าให้
เกิดการขยบัข้ึนลงตามจงัหวะของลูกเบ้ียว ความเร็วของการเคล่ือนท่ีของ
ลูกเบ้ียวใช้มอเตอร์เหน่ียวน าสามเฟสขนาด 2 HP เป็นตวัขบัท่ีสามารถ
ควบคุมความเร็วรอบดว้ยอินเวอร์เตอร์ กระบวนการทั้งหมดจึงท าให้เกิด
การสัน่ โดยมีผูป้ฎิบติังานควบคุมความเร็วในการสัน่ดงัแสดงในรูปท่ี 2  

 

(ก)  โครงสร้าง 
 

 
 

(ข) ขณะท างานจริง 

รูปที่ 2. ชุดสัน่ผา้ 

2.3 ชุดม้วนเกบ็ (Rewinder) 
ชุดม้วนเก็บผา้นั้นใช้ส าหรับม้วนเก็บผา้ยืดท่ีผ่านกระบวนการสั่น

(Vibrator) ในส่วนน้ีโครงสร้างท่ีรองรับเพลาม้วนเก็บผา้ยืดจะสามารถ
เคล่ือนท่ีในแนวระนาบ ซ่ึงเคล่ือนท่ีในทิศทางซ้ายและขวา เป็นการ

เคล่ือนท่ีจากต าแหน่งก่ึงกลางได้ ± 100 มิลลิเมตร จากการได้รับแรง
กระท าจากกระบอกไฮดรอลิค มีเพลามว้นเก็บขบัเคล่ือนโดยมอเตอร์เกียร์
ความเร็วรอบต ่า มีชุดควบคุมแรงดึง (Tension controller) ควบคุมการ
ท างานของอินเวอร์เตอร์ซ่ึงท าหน้าท่ีควบคุมความเร็วรอบในการเก็บมว้น
ผา้ การท างานจะสามารถท าการสั่งงานด้วยระบบควบคุมด้วยตัวเอง 
(Manual Mode) หรือระบบอตัโนมติั (Auto Mode) ท่ีถูกควบคุมดว้ยชุด
ควบคุมแรงดึง ในการออกแบบโครงสร้างจะออกแบบให้ส่วนเคล่ือนท่ีได้
อยู่บนฐานโครงสร้าง เพ่ือจดัทิศทางการคล่ือนของแนวขอบผา้ให้อยู่ใน
แนวระดบัเดียวกนั โดยมีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจจบัการเคล่ือนท่ีคือ Air 
sensor ซ่ึงท าให้การมว้นเก็บมว้นผา้ยดืให้เรียบร้อย มีแนวตรงกนัในแต่ละ
รอบของการม้วน และป้องกันม้วนผ้ายืดหลุดออกจากม้วน ซ่ึงมี
รายละเอียดต่าง ๆ เป็นดงัรูปท่ี 3 (ก) และ (ข) 

 

 
(ก) โครงสร้าง 

 
(ข)  ขณะท างานจริง 

รูปที่ 3. ชุดมว้นเก็บ 

2.4 ชุดควบคุมการท างานของเคร่ืองต้นแบบ 
ชุดควบคุมการท างานของเคร่ืองตน้แบบทั้งหมดถูกควบคุมดว้ยระบบ

ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส ส าหรับวงจรการท างานดังรูปท่ี 4 (ก) ส่วน
ภายนอกตูค้วบคุมจะติดตั้งสวิตช์ควบคุมการท างาน ปุ่ มปรับความเร็วรอบ
มอเตอร์ และชุดควบคุมแรงดึง ดงัรูปท่ี 4 (ข) และส่วนประกอบภายใน
ตูค้วบคุมจะประกอบดว้ยเบรคเกอร์ แมคเนติค หมอ้แปลงไฟฟ้า การติดตั้ง
อุปกรณ์ควบคุมการท างานดงัรูปท่ี 4 (ค)  
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(ก)  วงจรการท างาน 
 

 

(ข)  โครงสร้างภายนอก 

 
(ค)  โครงสร้างภายใน 

รูปที่ 4. ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า 

3. ระบบการท างานของเคร่ืองต้นแบบ 

กระบวนการท างานเคร่ืองตน้แบบนั้นน าวตัถุดิบเขา้ไปใปในส่วนของ
มว้นปล่อยผา้ยืด (Unwinder) จะถูกส่งต่อไปยงัชุดสั่นผา้ยืดเพ่ือให้ผา้ยืด
คลายตวัซ่ึงในส่วนน้ีผา้ยดืจะปราศจากแรงดึงใดๆทั้งส้ิน และส่งต่อไปยงั 

ชุดมว้นเก็บ ในกระบวนการน้ีจะเกิดแรงดึงท่ีผา้ยืดค่าต  ่าๆ เพ่ือท าให้ผา้ยืด
ยึดเกาะกบัแกนเพลามว้นเก็บ โดยมีการควบคุมทิศทางการเคล่ือนระยะ
ขอบผา้ (Edge guide control) เพ่ือให้ระยะขอบของผา้ยืดในมว้นมีระดบัท่ี
เสมอกนั ท าให้มว้นผา้ยดืดูเรียบร้อยเหมาะกบัการน าไปใช้งาน หรือน าไป
เคลือบกาว ขอ้มูลรายละเอียดการท างานของเคร่ืองตน้แบบเปกระบวนการ 
ทั้ งหมดของเคร่ืองต้นแบบน้ีท างานโดยอาศัยการขับเคล่ือนมอเตอร์
เหน่ียวน า 3 เฟส 3 ตวั ควบคุมการท างานโดยชุดควบคุมแรงดึง ซ่ึงเป็นการ
ควบคุมการท างานของอินเวอร์เตอร์ แรงดนัไฟฟ้าท่ีจ่ายให้อินเวอร์เตอร์
และชุดควบคุมแรงดึงเป็นแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 220 V :ซ่ึงมี
บล๊อกไดอะแกรมการท างานเป็นดงัรูปท่ี 5 

ตารางที่ 1. ขอ้มูลรายละเอียดการท างานของเคร่ืองตน้แบบ 

การใชง้าน ชนิดของมอเตอร์ 

ระบบให้ก าลงัชุดปล่อยมว้นผา้ เอซีมอเตอร์เกียร์ขนาด 2 แรงมา้ 

ระบบให้ก าลงัของชุดสัน่ผา้ เอซีมอเตอร์ขนาด 2 แรงมา้ 

ระบบให้ก าลงัของชุดมว้นเก็บ เอซีมอเตอร์เกียร์ขนาด 2 แรงมา้ 

ระดบัมาตรฐานการป้องกนั IP 55 

ชนิดกระแสไฟฟ้าท่ีใช ้                            ไฟฟ้ากระแสสลบั 380V 3เฟส 

 
 
 
         
                 
 
    
 
 
 
 

รูปที่ 5. บล๊อกไดอะแกรมการท างานเคร่ืองตน้แบบ 

3.1 รายละเอยีดของเคร่ืองต้นแบบ 
เคร่ืองตน้แบบมีขนาดความกวา้ง 1950 mm. สูง 1900 mm. และยาว 

4200 mm. ตั้งอยูบ่นพ้ืนคอนกรีตท่ีรับน ้ าหนกัไดป้ระมาณ 1 ตนั ดงัแสดง
รายละเอียดในรูปท่ี 6 เคร่ืองท่ีออกแบบน้ีสามารถน าไปใช้กบัมว้นผา้ยืดท่ี
มีความกวา้ง 1200 มิลลิเมตร ขนาดของมว้นผา้ยืดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 1000 
มิลลิเมตร ความเร็วในการเดินเคร่ือง 3 เมตรต่อนาที ควบคุมความเร็วดว้ย
แรงดึงไม่ให้เกิน 2 นิวตนั ควบคุมความเร็วโดยใช้อินเวอร์เตอร์ และมีชุด
ควบคุมขอบผา้ (Edge Guide Controller) ควบคุมขอบผา้ให้อยูใ่นแนวตรง
ก่อนมว้นเก็บ ระบบการท างานทั้งหมดของเคร่ืองถูกควบคุมด้วยระบบ
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ไฟฟ้า 3 เฟส 380 V และ 1 เฟส 220 V ใชก้  าลงัไฟฟ้า 1.9 kW และมีสวิตซ์
ตดัการท างานของเคร่ืองเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินเพ่ือความปลอดภยัต่อผูใ้ช้งาน 
และผูใ้ช้ควบคุมการท างานประมาณ 1-2 คน การทดสอบการท างานจริง
ของเคร่ืองตน้แบบท่ีน าเสนอใชผ้า้ชนิด CS1 และ CS2 มาทดสอบ  

 

 

 

 

      
 

 

(ก) เคร่ืองตน้แบบท่ีจดัสร้างข้ึน 

 

 
 

(ข) เคร่ืองตน้แบบขณะท างานจริง 

 

 

 

 

 

 

(ค) ล าดบัการท างานในแต่ละส่วนของเคร่ืองตน้แบบ 

รูปที่ 6. ส่วนประกอบโดยรวมเคร่ืองตน้แบบ 

4. ผลการทดสอบความยดืหยุ่นของผ้ายดื 
ในการเก็บผลทดสอบผา้ยืดจะเก็บผลก่อน และหลงัจากการน าผา้ยืด

ผ่านเคร่ืองตน้แบบ หลงัจากนั้นน าผลการทดสอบท่ีไดม้าเปรียบเทียบกนั 

โดยวิธีการทดสอบจะสุ่มวดัความยาวบนผา้ยดืท่ีดา้นซา้ย และดา้นขวาของ
มว้นผา้ น ามายดืท่ีค่าความดึงเท่ากบัค่าความกวา้งของผา้ยืดท่ีทดสอบ โดย
ตดัผา้ยืด 1 ซม. และท าการทดสอบโดยใช้แรงดึงขนาด 1 นิวตนั หลงัจาก
นั้นน าผลท่ีไดม้าบนัทึกเป็นค่าเปอร์เซ็นตก์ารหดตวัของผา้ยืดดงัตารางท่ี 1 
จากผลท่ีไดจ้ะเห็นไดว้า่ค่าความยดืหยุน่ของผา้ยดืมีค่ามากข้ึน 

ตารางที่ 1. ผลการทดสอบหาค่าความยดืหยุน่ของผา้ยดื 

 
ชนิดผา้ 
ทดสอบ 

 
ต าแหน่ง 
ทดสอบ 

ก่อนพฒันา หลงัพฒันา 

Stretch 
(%) 

Regain 
(%) 

Stretch 
(%) 

Regain  
(%) 

CS1 ซา้ย 128.0 47.37 108.0 51.83 
ขวา 128.0 47.57 108.0 51.25 

CS2 ซา้ย 127.0 48.19 106.0 49.87 
ขวา 127.0 48.37 106.0 49.95 

5. สรุป 
เคร่ืองต้นแบบใช้ ม้วนผา้ได้ท่ีความเร็ว 3 m/min  และเม่ือผ่าน

เคร่ืองตน้แบบจะท าให้ความยดืของผา้ยดืลดลงประมาณ 20 เปอร์เซนต ์ซ่ึง
เหมาะกบัอุตสาหกรรมทอผา้และกระบานการผลิตท่ีใช้ผา้ยืดเคลือบกาว
เคร่ืองตน้แบบยงัน ามาใช้ประโยชน์อ่ืนๆอีก เช่น ใช้ รีโรลหรือคลายมว้น
ผา้ เพ่ือวดัหรือตรวจสอบความยาวมว้นผา้ยืดท่ีไดจ้ากผูผ้ลิต,สลบัผิวหน้า
ของพ้ืนผา้ , การต่อมว้นผา้ให้มีขนาดความยาวเพ่ิมข้ึนตามท่ีผูใ้ช้ตอ้งการ 
ซ่ึงเคร่ืองตน้แบบน้ีมีประโยชน์หลายอยา่งข้ึนอยกูบัการประยกุตใ์ช้งานแต่
เคร่ืองตน้แบบน้ีก็ยงัขอ้ดีและขอ้เสียคือ 

ขอ้ดี 
1. มีการท างานไม่สลบัซบัซอ้นง่ายต่อการใชง้าน 
2. ง่ายต่อการบ ารุงรักษา 
3. ใชก้บัผา้ไดห้ลายชนิด 
4. ตน้ทุนต ่า ประสิทธิภาพสูง 
5. ช่วยให้ไดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและส่งมอบทนัตามก าหนด 
6. เคร่ืองต้นแบบออกแบบมาให้ง่ายต่อการเคล่ือนยา้ยไปยงั

พ้ืนท่ีอ่ืนโดยได้สร้างฐานท่ีเป็นล้อเพ่ือให้เหมาะกบัการยา้ย
ต าแหน่ง 

ขอ้เสีย 
1. ชุดสัน่มีเสียงดงัเกินไป ซ่ึงเกิดกระทบกนัของสปริงและแผ่น

เพลท 
2. มีโครงสร้างเป็นเหล็กท าให้มีน ้าหนกัมาก 

 

เอกสารอ้างองิ 
[1] Sliting& Spooling Machine Operation Manual SV MACHINERY, 

page 16,25-30 
[2] Coating& Laminating Machine Operation Manual JUNG CHANG 

TAIWAN, page 35-50 
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บทคดัย่อ 

จุดประสงค์ของบทความนี� เพื�อสร้างเครื� องทาํนํ�าเย็นโดยใช้ เทอร์โม 

อิเลก็ทริกส์เป็นหลัก ซึ� งแตกต่างจากเครื� องทาํนํ�าเย็นทั�วๆไป ที�ใช้ระบบ

คอมเพรสเซอร์ มีขนาดใหญ่,ไม่มีระบบแสดงผล       และไม่สามารถตั�ง

อุณภูมิได้    เครื� องนี�ใช้ระบบแลกเปลี�ยนความร้อน โดยตัวเทอร์โมอิเล ็กท

ริกส์ดึงความร้อนออกจากหม้อนํ�าแล้วระบายความร้อนออกทางฮีตซิ�งค์ 

ส่วนการแสดงผลและการควบคุมอุณหภูมิ ใช้วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ควบคุม

อุณหภูมิ 

จากการทดลองใส่นํ�า 2 ลิตร ในเวลาประมาณ 1 ชั�วโมง อุณหภูมิของ

นํ�าลดลงได้ตามที�ตั�งไว้ วงจรควบคุมกจ็ะทาํการสั�งให้เทอร์โมอิเล็กทริกส์

หยุดทาํงานและจะเริ� มทาํงานอีกครั�งเมื�ออุณหภมิูของนํ�าสูงขึ�น 

Abstract 

     The purpose of this article was to generate cold water using a thermo 

electric principle. Unlike conventional machines was using large 

compressor system, no display and uncontrolled the temperature. This 

machine uses heat exchangers by Thermo Electric to pull the heat from 

the boiler thru heat sink. The display and temperature control using 

electronics temperature control circuit. 

    From experimental using 2 liters of water in about one hour, the 

temperature is dropping, according to the set. The controller will be 

directed to a thermo dielectric stopped working and will start again 

when the water temperature rises. 

Keywords: Thermoelectric, Cooler Water. 

�. บทนํา 
     ปัจจุบนัเครื� องทาํนํ� าเย็นเป็นผลิตภัณฑ์ที�ได้รับความนิยมกนัมากใน 

สาํนกังาน,โรงพยาบาล,สถานศึกษา,บริษทัต่างๆเป็นตน้ แต่โดยปกติแล้ว

เครื� องทาํนํ� าเย็นท ั�วไปมีขนาดใหญ่ยากต่อการพกพาไปไหนและยงัไม่

สามารถปรับอุณหภมิูตามที�เราตอ้งการได ้แถมยงัเปลืองไฟมากเพราะเรา

ต้องเสียบปลั�กทิ�งไว ้ตลอดเวลา   แนวทางการแก้ปัญหา ผูจ้ ัดทาํได้

ทาํการศึกษาถึงวิธีการประหยดัพลังงานในเครื� องทาํนํ� าเย็น โดยใช้เทอร์

โมอิ เล็กทริกส์ช่วยในการประหยัดพลัง งาน จากนั� นใช้วงจรควบคุม

อุณหภูมิภายในเครื�องทาํนํ�าเยน็ที�ทาํให้เราสามมารถกาํหนดอุณหภมิูตามที�

เราตอ้งการได ้ 

 

�. ทฤษฏีที�เกี�ยวข้อง 

�.� เทอร์โมอิเล็กทริกส์(Thermoelectric) 
     เซลล์เทอร์โมอิเลก็ทริกส์ทาํหน้าที�เปลี�ยนจากพลังงานความร้อนเป็น

พลงังานฟ้า 

                                
                             รูปที� �.� ตวัเทอร์โมอิเล็กทริกส์ 

 

�.� พาวเวอร์ซัพพลาย(Power Supply) 
     เป็นอุปกรณ์หลกัที�คอยจ่ายไฟใหก้บัชิ�นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆทั�งหมด

ภายในเครื�อง  

                                
                                   รูปที� �.� พาวเวอร์ซพัพลาย 
 

�.� Heat sink 
      ฮีตซิงก ์คือแท่งโลหะ ที�ใชส้าํหรับระบายความร้อน       

                          

                             
                                           รูปที� �.� Heat sink 
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�.� เครื�องควบคมุอุณหภูมิ  

     เครื�องควบคุมอุณหภูมิเป็นอุปกรณ์ที�ใชใ้นการควบคุมอุณหภมูิให้ได้

ตามค่าอุณหภมิูที�กาํหนดไว ้                         

 
                       รูปที� �.� เครื�องควบคุมอุณหภมิู 

�.� รีเลย์ ��V 

      เป็นอุปกรณ์ควบคุมวงจรไฟฟ้าที�มีการทาํงานในลกัษณะเป็นเครื�องกล 

ไฟฟ้า  

         
                     รูปที� �.� รูปแสดงตาํแหน่งขาของรีเลย ์

�.� เครื�องแปลงไฟ ��V เป็น ���V ���W 

                      
           รูปที� �.� รูปเครื�องแปลงไฟ ��V เป็น ���V ���W  

�. การออกแบบ 

 
รูปที� �.� บลอ็กไดอะแกรมเครื�องทาํนํ� าเยน็โดยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ 

 
                            รูปที� 3.2 วงจรชุดควบคุมอุณหภมิู 

ในการออกแบบการควบคุมอุณหภมูินั�นเราจะใช้ microcontroller ใน

กา ร คว บคุ ม อุ ณ หภูมิ  ใน ก าร ทําง า นข อ ง  ร ะ บบนั� น จ ะ เ ริ� ม จ า ก 

microcontroller รับค่าอุณหภูมิมาจาก DS���� ซึ� งเป็น IC ที�ใช้ในวัด

อุณหภูมิ ซึ� ง มีย่านวัดอยู่ที� +��� ถึง -�� C เมื�อ microcontroller รับค่า

มาแลว้จะทาํการแสดงผลออกมาทางหน้าจอ LCD ซึ� งหน้าจอ LCD ต่อไว้

ที� PORT B ของ microcontroller จากนั�นเรานาํวงจรรีเลยไ์ปต่อไวท้ี� PORT 

C ของ microcontroller โดยรีเลย ์เราจะเลือกขาที�เป็น NO เพื�อที�เวลาไม่มี

ไฟเขา้มาจะทาํใหม่วงจรในรีเลยเ์ปิดอยู่ ถา้มีไฟจาก microcontroller เข้ามา

จะทาํให ้PORT C ของ microcontroller ทาํงานมีสถานะเป็น � วงจรรีเลย์ก ็

จะปิดทาํให้ไฟฟ้าไหลครบวงจรทาํให้ thermoelectric ทาํงาน เ มื�อถึง

อุณหภูมิที�เราเขียนไวใ้นโปรแกรมที�อยู่ใน microcontroller กจ็ะทาํให้ไม่มี

ไฟเข้ามาในรีเลย์ ทาํให้ PORT C ของ microcontroller มีสถานะเป็น � 

วงจรรีเลยก์จ็ะเปิดออก ทาํให้ตัดการทาํงานของ thermoelectric และ เมื�อ

ถึงอุณหภมิูที�เราตั� งให้มันทาํงาน PORT C ของ microcontroller ทาํงานมี 

สถานะเป็น � วงจรรีเลย์กจ็ะปิดทาํให้ thermoelectric ทาํงาน โดยการ

ทาํงานของวงจรควบคุมอุณหภูมิกจ็ะ เป็นเช่นนี� เรื�อยๆไป 

4. ผลการทดลอง 

     ทดลองนาํเครื�องทาํนํ�าเย็นโดยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ใช้กบัไฟ ���VAC 

โดยใส่นํ�าลงไปถงัจาํนวน � ลิตร อุณหภูมิของนํ� า ลงจาก ��.� องศา ซึ� ง

เป็นอุณหภมิูเริ�มตน้ เป็น ��.5 องศา ภายในระยะเวลา �� นาที และทดลอง

ใชก้บัไฟจากแบตเตอรี�  ��VDC โดยใส่นํ�าลงไปถังจาํนวน � ลิตรเท่าเดิม 

อุณหภูมิของนํ�า ลงจาก 25.6 องศา ซึ� งเป็นอุณหภมิูเริ�มตน้ เป็น 17.6 องศา 

ภายในระยะเวลา 60 นาท ี

         

   รูปที� � เครื�องทาํนํ� าเย็นโดยเทอร์โมอิเลก็ทริกส์ ที�ประกอบสาํเร็จแลว้ 

5. สรุป 

เครื�องทาํนํ� าเยน็โดยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ สามารถลดอุณหภมิูของนํ� า

ดื�มไดจ้ากอุณหภมิูของนํ� าปรกติ ให้ต ํ�าเพียงพอสําหรับเป็นนํ� าเย็นสาํหรับ

ดื�มได ้เมื�อใชก้บัไฟบา้น ��� Vac จะใช้เวลาน้อยกว่าการใช้กบัแบตเตอรี�

ของรถยนต์ 

เอกสารอ้างองิ 

[1] http://www.olympichitech.com/web_cooler/?action=product , 9 

กรกฎาคม 2556. 

[2] http://www.itandhome.com , 9 กรกฎาคม 2556. 
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บทคดัย่อ 
      บทความนี� นําเสนอการดัดแปลง สร้าง และทดสอบชุดต้นแบบ
เครื� องกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส 3 เฟสแบบขั� วยื�นต้นทุนตํ� า  ขนาด 
220/380Volt 50Hz 1500RPM 1.5kVA  2HP เพื�อใช้ประกอบเป็นสื�อการ
เรียนการสอนสาํหรับห้องปฏิบติัการเครื�องกลไฟฟ้า (Electrical Machines 
Laboratory) และห้องปฏิบติัการระบบไฟฟ้ากาํลัง  (Power System 
Laboratory) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายพั 
ตน้แบบเครื� องจกัรกลไฟฟ้าซิงโครนสัที�ถูกสร้างขึ�นมีตน้ทุนตํ�า สามารถ
หาวสัดุอุปกรณ์ ซ่อมบาํรุงได้ง่าย และสามารถทาํงานได้เทียบเคียงกับ
เครื�องกลไฟฟ้าซิงโครนัสที�มีขายตามทอ้งตลาดซึ� งมีราคาแพง และหาซื�อ
ได้ยาก ซึ� งจากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าต้นแบบเครื� องจกัรไฟฟ้า
แบบซิงโครนสัที�นาํเสนอสามารถทาํงานไดท้ั�ง 2 โหมด คือมอเตอร์โหมด 
และเครื� องกาํเนิดไฟฟ้าโหมด โดยในโหมดเครื� องกาํเนิดไฟฟ้าสามารถ
ทาํงานได้ทั�งแบบแยกตวัอิสระ และแบบเชื�อมต่อกับระบบไฟฟ้าได้ซึ� ง
เหมาะสําหรับนําไปใช้ประกอบเป็นสื� อการเรียนการสอบสําหรับ
ห้องปฏิบติัการไดเ้ป็นอยา่งดี  

คาํสําคญั: เครื�องจกัรกลไฟฟ้าซิงโครนสั,ขั�วยื�น, สเตเตอร์, โรเตอร์,ขดลวด
สนามแม่เหล็ก 

Abstract 
      This paper propose the building of low cost 3 phase salient pole 
synchronous machine compose of designing, modifying ,building and 
experimental result. The machine is designed in 220/380Volt 50Hz 
1500RPM 1.5kW 2HP for Electrical laboratory and Power system 
laboratory Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Mai. 
The prototype is build for simple material, row cost, simple repair and 
can work like a machine commercially available, which are expensive 
and rare. The experimental result show that the prototype machine can 
operate two modes is that the motor mode and generator mode. The 
generator mode able to work stand alone and grid connect. The propose 
synchronous machine it is suitable for the laboratory exam as well. 

Keywords: Synchronous Machine , Salient Pole, Stator, Rotor, Filed Coil  

 

 

1. บทนํา 
     เ นื� องจากชุดทดลองเพื�อการศึกษาที� มีอยู่ในปัจจุบันของสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นั�นมีสภาพที�
เก่าและชํารุดอยู่ในสภาพที�ไม่พร้อมใช้งานบ่อยครั� งที�เกิดอันตรายต่อ
นกัศึกษาและทาํให้ชุดทดลองไม่เพียงพอต่อนกัศึกษา และเครื�องกลไฟฟ้า
ที�ขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อห้องปฏิบติัการ มีความจาํเป็นต่อการศึกษาและ
ทดลองคือเครื�องกลไฟฟ้าแบบซิงโครนสัขนาดเล็ก เนื�องจากมีราคาที�แพง 
และหาซื� อได้ยากในท้องตลาดทั�วไป จึงเป็นสาเหตุต้องสั�งมาจาก
ต่างประเทศ และตอ้งใช้เวลานานในการดาํเนินการกว่ามาถึงประเทศไทย 
รวมไปถึงการตั�งค่าต่างๆของมอเตอร์ในครั� งแรกค่อนขา้งที�จะยุง่ยาก  
     จากปัญหาดงักล่าวจึงไดเ้กิดแนวคิดในการสร้างตน้แบบเครื�องกลไฟฟ้า
แบบซิงโครนัสที�มีตน้ทุนตํ�า สามารถหาวสัดุอุปกรณ์ได้ตามท้องตลาด 
และสามารถซ่อมบาํรุงไดง่้าย เพื�อรองรับความตอ้งการของห้องปฏิบติัการ
เครื� องกลไฟฟ้า ห้องปฏิบติัการสายส่งกาํลังไฟฟ้า และห้องปฏิบติัการ
ระบบไฟฟ้ากําลังของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ� ง
บทความนี� จะนําเสนอการออกแบบและสร้างเครื� องจกัรกลไฟฟ้าแบบ
ซิงโครนสัซึ� งในหวัขอ้ที� 2 จะนาํเสนอการออกแบบสเตเตอร์ โรเตอร์แบบ
ขั�วยื�น รวมถึงสลิปลิง ในส่วนของหัวขอ้ถดัไปจะนาํเสนอถึงวิธีการสร้าง
เครื� องจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัสที�ได้ออกแบบไว้ข้างต้น ส่วนการ
ทดสอบการทาํงานจะนาํเสนอในหวัขอ้ที� 4 และสรุปในหวัขอ้สุดทา้ย 

2. การออกแบบเครื�องจกัรกลไฟฟ้าซิงโครนัส 3 เฟสแบบขั วยื�น 
     เพื�อให้ง่ายต่อการสร้างเครื�องจกัรกลไฟฟ้าซิงโครนสั 3 เฟสแบบขั�วยื�น
ในการออกแบบโครงสร้างของเครื�องจกัรกลไฟฟ้า ผูวิ้จยัไดอ้อกแบบและ
คาํนวนเกี�ยวกบัค่าพารามิเตอร์ของส่วนที�อยูก่บัที� และส่วนที�เคลื�อนที� โดย
นาํผลที�ไดไ้ปศึกษาหาขอ้มูลของส่วนที�อยูก่บัที� ของเครื�องจกัรกลไฟฟ้าที�
ผลิตขึ�นใชใ้นประเทศ โดยผูวิ้จยัเลือกใชเ้ครื�องจกัรกลไฟฟ้าเหนี�ยวนาํของ
บริษทัมิทซูบิชิ  ขนาด 5 hp (3.7 KW) 230/400 V 4 pole 50 Hz Type SF-
JR IP-55 Class F เป็นโครงสร้างหลักในการออกแบบ และสร้าง
เครื�องจกัรกลไฟฟ้าซิงโครนสั 3 เฟสแบบขั�วยื�นครั� งนี�  
     2.1 การออกแบบโรเตอร์เครื� องจกัรกลไฟฟ้าซิงโครนัสแบบขั�วยื�น 
เครื� องจกัรกลไฟฟ้าซิงโครนัสที�นาํเสนอนี� จะมีโรเตอร์เป็นขดลวดสร้าง
สนามแม่เหล็กมีจาํนวน 4 ขั�วแม่เหล็กแบบขั�วยื�น ที�ความเร็วซิงโครนัส
เท่ากบั 1500 RPM  และเพื�อให้ง่ายต่อการสร้างโรเตอร์ โรเตอร์จะถูก
ดดัแปลงจากโรเตอร์เดิมของเครื�องกลไฟฟ้าเหนี�ยวนาํแสดงดงัภาพที� 1 
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ภาพที� 1 โรเตอร์เครื�องกลไฟฟ้าเหนี�ยวนาํ 

ในส่วนของโรเตอร์เครื�องจกัรกลไฟฟ้าซิงโครนสัจะประกอบไปดว้ย ส่วน
ของขั� วแม่ เหล็ก และส่วนของสลิปลิงที� ใช้ในการส่งผ่านแรงดัน
กระแสตรงเขา้ไปยงัขดลวดเพื�อใช้สร้างขั�วแม่เหล็ก  และได้ทาํการวดั
ขนาดของโรเตอร์และตาํแหน่งการวางอุปกรณ์ดงัรูปที� 2  

 
รูปที� 2 ขนาดและตาํแหน่งการจดัวางอุปกรณบนโรเตอร์ 

ในส่วนของขั�วแม่เหล็กจะถูกออกแบบให้เป็นแบบขั�วยื�น ซึ� งมีขนาดดงัรูป
ที� 3 (ก) ส่วนภาพที� 3 (ข) จะเป็นภาพของขั�วแม่เหล็กที�ไดอ้อกแบบไวด้ว้ย
โปรแกรม Solid Work  

 
(ก) (ข) 

รูปที� 3 (ก)การออกแบบขั�วแม่เหล็ก (ข)ลกัษณะขั�วแม่เหล็กที�นาํเสนอ 

       
(ก) (ข) 

รูปที� 4 (ก)ซูปเปอร์ลีนรองวงแหวนลื�น  (ข)วงแหวนลื�น 

ในส่วนของสลิปริงถูกแสดงดังรูปที�  4 (ข) ซึ� งถูกออกแบบให้ใช้
ทองเหลืองสวมอดักับซูปเปอลีนดงัภาพที� 4 (ก) สลิปริงผูวิ้จยัใช้แท่ง
ทองเหลืองในการทาํ ซึ� งมีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของแท่งทองเหลือง
ประมาณ 4.45 เซนติเมตร โดยตดัให้มีขนาด 0.5 เซนติเมตร และเจาะรูตรง

กลางให้มีขนาด 4.07 เซนติเมตร จาํนวน 2 วง และในส่วนของโรเตอร์ที�
เสร็จสมบูรณ์ถูกแสดงดงัรูปที� 5  

 
รูปที� 5 ลกัษณะของโรเตอร์เครื�องจกัรกลไฟฟ้าซิงโครนสัที�นาํเสนอ 

3. การสร้างเครื�องจกัรกลไฟฟ้าซิงโครนัส 3 เฟสแบบขั วยื�น    

     เพื�อให้ชุดทดลองสร้างตามแบบที�ไดอ้อกแบบไว ้ทางผูวิ้จยัจึงไดท้าํการ
สร้างชุดทดลองตามที�ไดท้าํการออกแบบไวข้า้งตน้  การดดัแปลงโรเตอร์
มอเตอร์เหนี�ยวนาํ 3 เฟส เป็นโรเตอร์ของเครื�องจกัรกลไฟฟ้าซิงโครนสั
เนื�องจากโรเตอร์ของมอเตอร์เหนี�ยวนาํ 3 เฟส มีลกัษณะเป็นกรงกระรอก 
ผูวิ้จยัจึงไดท้าํการดดัแปลงโรเตอร์นี� ให้เป็นแบบขั�วยื�นโดยใช้เครื�อง Wire 
Cut ในการตดัโรเตอร์ให้ไดต้ามขนาดที�ได้ออกแบบไวข้า้งตน้  ซึ� งแสดง
ดงัรูปที� 6 

 
รูปที� 6 โรเตอร์หลงัการทาํการ Wire Cut 

หลงัจากทาํการ Wire Cut ร่องโรเตอร์ไดท้าํการลงขดลวดดงัที�ไดอ้อกแบบ
ไวแ้ละนาํซูปเปอร์ลีนสวมใส่ดงัรูปที� 7 (ก)และ (ข) ตามลาํดบั 

 

    

 

 
(ก) (ข) 

รูปที� 7 (ก)การพนัโรเตอร์ชั�นแรก (ข) ซุปเปอร์ลีนและสลิปริง 
ส่วนรูปที� 8 แสดงการติดตั�งแปรงถ่านที�ได้ออกแบบไวต้อนต้น ซึ� งจะ
นาํมาประกอบกบัชุดฝาปิดของเครื�องกล และหลงัจากนั�นนาํส่วนของฝา

Paper ID 1289

E140



สิ�งประดษิฐ์                                                                                        
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพฒันาเชิงประยกุต ์ครั� งที� 6 การพฒันาเทคโนโลยเีพื�อให้โลกมีสนัติสุข   
ECTI-CARD Proceedings 2014, Chiang Mai, Thailand  
 

วนัที� 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ภาคพายพั เชียงใหม่ 

ครอบ และโรเตอร์ประกอบเขา้ด้วยกนัดงัรูปที� 9 และประกอบเขา้กบัชุด
สเตเตอร์ที�ไดล้งขดลวดดงัที�ไดอ้อกแบบไวแ้ลว้ขา้งตน้  

 
รูปที� 8  แปรงถ่านของรถยนต ์

 

 
รูปที� 9 ชุดโรเตอร์เครื�องจกัรกลไฟฟ้าซิงโครนสั 3 เฟสแบบขั�วยื�น 

4. การทดสอบ 
     4.1 การทดสอบเครื�องกาํเนิดไฟฟ้า 
           การทดสอบเครื� องกลไฟฟ้าซิงโครนัสจะทดสอบในสภาวะเป็น
เครื�องกาํเนิดไฟฟ้าแบบแยกตวัอิสระ โดยต่อกบัโหลด R L และ C การ
ทดสอบหาค่าซิงโครนัสรีแอกแตนซ์โดยการทดสอบเปิดวงจร และ
ลดัวงจร การทดสอบเครื� องกาํเนิดไฟฟ้าในกรณีเชื�อมต่อกบัระบบไฟฟ้า 
การทดสอบในสภาวะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า และการทดสอบคุณภาพทาง
ไฟฟ้าโดยการวดัรูปคลื�นแรงดันในสภาวะไม่มีภาระ ซึ� งพารามิเตอร์
เครื� องกลไฟฟ้าซิงโครนัสแสดงดงัตารางที� 1 และภาพวงจรการทดสอบ
แสดงดงัรูปที� 10 และระบบทดสอบแสดงดงัรูปที� 11 ตามลาํดบั 

ตารางที�1 พารามิเตอร์ต่างๆของเครื�องกาํเนิดไฟฟ้า 

พารามิเตอร์ ขนาด 
ชนิดของเครื�องกําเนิดไฟฟ้า ซิงโครนสัแบบขั�วยื�น  

พกิัดกําลังเครื�องกําเนิดไฟฟ้า 1.5kVA x 0.8 

พกิัดกําลังเครื�องมอเตอร์ไฟฟ้า 1.2kW 

พกิัดอาร์เมเจอร์ D/Y 220/380V 4.2/2.4Amp 50Hz 

พกิัดโรเตอร์ 220 Vdc  1.4Amp 

ขนาดของขดลวดสเตเตอร์ #21 SWG 

ขนาดของขดลวดโรเตอร์ #26 SWG 

จํานวนขั วแม่เหล็ก 4 ขั�ว 

จํานวนรอบของขดลวดสเตเตอร์ 54 รอบ 

จํานวนรอบของขดลวดโรเตอร์ 1000 รอบ 

ความต้านทานของขดลวดเฟส A, B, C 5 , 5 , 5 Ω 
ความเหนี�ยวนําของขดลวดเฟส A, B, C 50mH , 50mH ,50mH 

 
รูปที� 10 วงจรการทดลองเครื�องกลไฟฟ้าซิงโครนสัที�นาํเสนอ 

 

 
รูปที� 11 ระบบการทดลองเครื�องจกัรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนสั 

 ผลการทดสอบขณะเปิดวงจรเมื�อเพิ�มกระแสฟิลด์ค่าของแรงดันก็จะ
เพิ�มขึ�นตามลกัษณะของ BH-Curve และผลการทดสอบขณะลดัวงจรเมื�อ
เพิ�มกระแสฟิลดค์่ากระแสลดัวงจรจะเพิ�มขึ�นมีลกัษณะเชิงเส้นดงัรูปที� 12 
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รูปที� 12  ผลการทดสอบ Open Circuit Test และ Short Circuit Test 

ผลการทดสอบขณะทาํการจ่ายโหลดต่างๆ ดงัรูปที� 13 เพื�อหาคุณลกัษณะ 
Load Characteristic พบวา่ผลที�ไดส้อดคลอ้งกนักบัทฤษฎี  
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รูปที� 13 ผลทดสอบเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าแบบแยกตวัอิสระที�โหลดต่างๆ 

รูปที� 14 คือรูปคลื�นแรงดนัขณะที�ไม่มีโหลด พบวา่มีรูปคลื�นที�ไดใ้กลเ้คียง
กบัรูปคลื�นไซน์ของการไฟฟ้าและรอยหยกัที�ในรูปคลื�นไซน์อาจจะเป็นผล
มาจากการกระจายตวัของฟลั�กแม่เหล็กในโรเตอร์มีไม่สมํ�าเสมอเนื�องจาก
การที�นาํเอาโรเตอร์ไป Wire Cut เพื�อทาํให้เป็นโรเตอร์แบบขั�วยื�น 
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รูปที� 14 แรงดนัทั�ง 3 เฟสขณะไม่มีโหลด 

     4.2 การทดสอบในสภาวะมอเตอร์ 
          การทดสอบในสภาวะมอเตอร์ไฟฟ้าซึ� งเป็นการทดสอบเพื�อหาคุณ 
ลกัษณะ V-curve ของ Synchronous Motor นาํไปเปรียบเทียบกบัทางทฤฎี
จะไดค้วามสมัพนัธ์ของกราฟสอดคลอ้งกนักบัทางทฤษฎี ดงัรูปที� 15  

 
รูปที� 15 V-Curve ของ Synchronous Motor 

     4.3 ผลการวดัฮาร์มอนิกส์ที�ลาํดบัต่างๆ 
           เมื�อไดท้าํการทดสอบในโหมดเครื�องกาํเนิดไฟฟ้า เพื�อหาค่าฮาร์มอ
นิกส์พบวา่ค่า %THDV  มีค่า เท่ากบั 18.8 % ซึ� งจะประกอบไปดว้ย ฮาร์มอ
นิกส์ลาํดบัที� 3 ปริมาณ 17%  ลาํดบัที� 5 ปริมาณ  2.2%  และลาํดบัที� 7 
ปริมาณ 1.7% แสดงดงัรูปที� 16  

      

รูปที� 16 ผลการวดัฮาร์มอนิกส์ 

     4.4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื�องจกัรกลซิงโครนสั 
            เครื�องจกัรกลซิงโครนสัที�ไดน้าํมาเปรียบเทียบไดแ้ก่ เครื�องจกัรกล
ซิงโครนสัของ ดร.จตุฤทธิ�   ทองปรอน จาํนวน 2 ตวั [1] คือ แบบขั�วยื�น 
(Salient Pole) และแบบขั�วไม่ยื�น (Non-Salient Pole) และ เครื�องจกัรกล
ซิงโครนสัแบบขั�วไม่ยื�นของ Terco ซึ� งเป็นชุดทดลองของห้องปฏิบติัการ
เครื�องกลไฟฟ้า พบว่าประสิทธิภาพของเครื�องกลซิงโครนสัที�ทางกลุ่มได้
สร้างขึ�นมีประสิทธิภาพที�ใกลเ้คียงกนัทั�ง 4 ตวัที�ไดน้าํมาทดสอบ ดงัรูปที� 

17  และรูปที� 18 จะแสดงให้เห็นถึงขอบเขตการทาํงานของเครื�องกาํเนิด
ไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้าในสภาวะเชื�อมต่อกบัระบบจาํหน่าย 

 
รูปที� 17 เปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื�องกลไฟฟ้าซิงโครนสั 

 

รูปที� 18 ผลการทดสอบการจ่ายกาํลงัไฟฟ้าในโมดเชื�อมต่อระบบจาํหน่าย 

5. สรุป 

การศึกษาและสร้างเครื� องจกัรกลไฟฟ้าซิงโครนัสขนาดเล็ก ขนาด 
1.5kW สาํหรับห้องปฏิบติัการเพื�อใชใ้นมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ใชใ้นการศึกษา ทดลอง หาคุณลกัษณะ ของเครื�องจกัรกลไฟฟ้าซิงโครนสั
ที�สามารถใช้ไดท้ั�ง Synchronous Generator และ Synchronous Motor การ
ขนานเครื� องกาํเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส สามารถนาํไปทดลองจ่ายไฟฟ้าเข้า
ระบบจาํหน่ายได้ สามารถนําไปใช้ในการทดลองการหาคุณสมบติั V-
Curve Characteristic ได ้ซึ� งมีค่าฮาร์มอนิกส์รวมของแรงดนัที�ผลิตออกมา
เท่ากบั 18.9% และเครื�องกลไฟฟ้าซิงโครนสัมีประสิทธิภาพ 87 % ซึ� ง
เครื� องกลไฟฟ้าซิงโครนัสที�นําเสนอนี� ให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกบัเครื� องกล
ไฟฟ้าซิงโครนสัมาตารฐานซึ�งเหมาะที�จะนาํไปใช้สาํหรับเป็นสื�อการเรียน
การสอน ห้องปฏิบติัการ และนาํไปประยกุตใ์ชง้านจริง 
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บทคดัย่อ 
กังหันน า้เป็นเคร่ืองจักรกลการไหลท่ีใช้ในการเปล่ียนรูปของพลังงาน

จลน์ของน ้าใ ห้กลาย เ ป็นพลั งงานกล เ พ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า  ใน
วัตถุประสงค์งานวิจัยนี้จึงได้ท าการศึกษาการไหลของน ้าภายในวงล้อ
กังหันน ้า  ด้วยกระบวนการทางพลศาสตร์ของไหลเ ชิ งค านวณ 
(Computational Fluid Dynamics, CFD) โดยอาศัยรูปแบบการค านวณ
แบบปริมาตรสืบเน่ือง (Finite Volume Method, FVM) ซ่ึงเป็นการค านวณ
จากปริมาตรควบคุม ท่ีค านวณผ่านปริมาตรควบคุมหรือเอลิเมนต์ เพ่ือ
ท านายการไหลบริเวณท่ีศึกษา ซ่ึงการค านวณแบบนีเ้อลิเมนต์เป็นตัวแปร
ส าคัญท่ีส่งผลต่อความแม่นย  าในการค านวณผล ดังน้ันงานวิจัยจึงได้
ท าการศึกษาผลต่างของความละเอียดของเอลิเมนต์ส าหรับการค านวณหา
รอบการหมนุสูงสุด เปรียบเทียบกับการทดสอบจริงจากต้นแบบท่ีสร้างขึน้ 
ผลจากการศึกษาพบว่า การค านวณผลด้วย (CFD) ท่ีประสิทธิภาพความ
ละเอียดของเอลิเมนต์ 80 % ให้ค่ารอบการหมนุสูงสุดท่ีความเร็วน า้ 12 m/s 
เท่ากับ 1,764 RPM ซ่ึงมีความคลาดเคล่ือนไปจากการทดสอบจริงอยู่ ท่ี 
0.22%   

Abstract 
Water turbine is the fluid machinery that changes kinetic energy of 

water into mechanical energy for electricity generation. The objectives 
of this research are to study flow of water inside water turbine wheel 
using computational fluid dynamics employing Finite Volume Method. 
Finite Volume Method was used to calculate velocities in the water 
turbine. Number of Element is an important variable affecting 
calculation accuracy. Then, the accuracy of element was studied and 
comparison was made with results from experiment and simulation. The 
calculation result of CFD show that the elements efficiency of 80% 
results in the maximum rotation speeds of a 7 m / s at 1,764 RPM, which 
shows percent error of 0.22% as compared to the actual testing.   

Keywords: Mash Element, Computational Fluid Dynamics (CFD) 

1. บทน า 
ในสถานะการด้านวิกฤติทางด้านพลงังานท่ีเกิดข้ึน ไดส่้งผลให้ราคา

สินคา้ท่ีใช้ในปัจจุบนัมีราคาท่ีแพงข้ึน ดว้ยเง่ือนไขทางดา้นการขนส่ง จน
กลายเป็นปัญหาหลักในปัจจุบัน ด้วยเหตุน้ีพลังงานทดแทนจึงเป็น
ทางออกของพลงังานท่ีส าคญัของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลงังานน ้ า

ขนาดเล็ก ซ่ึงเป็นพลงังานทดแทนท่ีมีศกัยภาพสูงและมีตน้ทุนต ่าเม่ือเทียบ
กบัรูปแบบพลงังานด้านอ่ืนๆ [1] น ้ าเป็นส่ิงท่ีมีอยู่ในธรรมชาติไม่มีวนั
หมด เพราะน ้ามีวจัจกัรท่ีหมุนวนไปเร่ือยๆไม่มีท่ีส้ินสุด และน ้ ายงัเป็นส่ิง
ท่ีมีความส าคญัของมนุษยอ์ยา่งมากทั้งในการอุปโภค บริโภค เม่ือมนุษยมี์
เทคโนโลยีท่ีกา้วหน้าข้ึน มนุษยไ์ดน้ าคุณสมบติัต่างๆของน ้ า เช่น แรงดนั
น ้ า การไหล คล่ืน เป็นตน้ [2] ใช้เป็นพลงังานขั้นตน้เพ่ือใช้เปล่ียนเป็น
พลงังานอ่ืนๆท่ีตอ้งการ พลงังานท่ีได้นั้นเรียกว่า พลงังานน ้ า ในการดึง
พลงังานน ้ าเพ่ือประโยชน์นั้นมีอยูห่ลายวิธี ซ่ึงแต่ละวิธีก็จ  าเป็นจะตอ้งใช้
เคร่ืองมือเพื่อท าการเปล่ียนรูปพลงังานน ้ ามาใช้ประโยชน์ เคร่ืองมือท่ีเป็น
ท่ี รู้จักกันมากท่ีสุดก็ คือ กังหันน ้ า  [3] กังหันน ้ าผลิตไฟฟ้า เป็น
เคร่ืองจกัรกลการไหลท่ีใชใ้นการเปล่ียนรูปพลงังานจลน์ท่ีมีอยูใ่นน ้ าไหล
ให้กลายเป็นพลงังานกลเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า หลกัการขั้นตน้ของกงัหัน
น ้าคือ การใชพ้ลงังานน ้ าช่วยในการหมุนของกงัหัน และการหมุนท่ีไดจ้ะ
น าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น การหมุนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเพ่ือผลิต
กระแสไฟฟ้า [4] งานวิจยัน้ีไดท้  าการออกแบบระบบการท างานของกงัหัน
น ้ า โดยเน้นไปท่ีการออกแบบรอบการหมุนท่ีเหมาะสมเพ่ือใช้ในการ
ออกแบบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลในการสร้างชุด
ทดสอบกงัหนัน ้าขนาดเล็กผลิตไฟฟ้าต่อไป 

2. ทฤษฏี 
2.1ทฤษฏีพืน้ฐาน  
ตวัแปรท่ีส าคญัส าหรับพลงังานน ้ า [3] ก็คือ  ความสูงของหัวน ้ า (H) 

และอตัราการไหล (Volume flow rate, (Q)) โดยสามารถให้พลงังาน
ออกมาไดด้งัสมการท่ี (1) 

P gQH      (1) 

เม่ือ   P คือ ก าลงังานกลท่ีกงัหนัน ้าผลิตได ้ (Watt) 
           คือ ประสิทธิภาพของกงัหนัน ้า  (%) 

            คือ ความหนาแน่นของน ้า  (kg/m3) 
         g  คือ แรงโนม้ถ่วงของโลก  (m/s2) 
          Q   คือ อตัราการไหล   (m3/s)  
          H  คือ ความสูงของหวัน ้า   (m) 

กงัหันน ้ าท่ีใช้งานกันอยู่ทัว่ไปสามารถแบ่งประเภทตามกลไกการ
สร้างแรงหมุนได้ 2 ประเภท คือ Impulse Turbine และ Reaction Turbine 
ส าหรับกงัหันน ้ าประเภท Impulse เหมาะกบัเข่ือนท่ีมีหัวน ้ าท่ีสูง ตวัอยา่ง
ของกงัหันประเภทน้ี Pelton turbine, Turgo Turbine, Crossflow turbine 
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และ Banki turbine [3] ส าหรับกงัหันน ้ าประเภท Reaction ยงัแบ่งตาม
รูปแบบการไหลของน ้ าภายในตวักังหัน เป็นแบบ Radail flow หรือ 
Mixed flow เช่น Francis turbine และ Kaplan turbine และ แบบ Axial 
flow เช่น Propeller turbine และ Bulb turbine เป็นตน้ ตน้แบบกงัหันท่ีได้
สร้างและทดสอบเป็นกงัหนัน ้าท่ีมีระดบัน ้ าท่ีต  ่า ท่ีมีระดบัความสูงของหัว
น ้า 2-3 เมตรน ้า ดงัรูปท่ี 1 

       
(ก) 

 
(ข) 

รูปที ่1. (ก) ตน้แบบกงัหนัน ้าท่ีสร้าง (ข) แบบจ าลองกงัหนัน ้าท่ีได้
ออกแบบจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
2.2 ทฤษฏีทางพลศาสตร์ของไหล 

สมการความต่อเน่ือง [3] 
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 ค่าความเคน้เฉล่ียเน่ืองจากความหนืด, 
jit  จะประมาณเป็น 
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       (6) 

โดย u คือ Laminar viscosity ส่วนค่าความเคน้เฉล่ียของ Reynolds. 
Stress, 

jit  จะเขียนอยูใ่นรูป 

 ij i jt u u            (7) 

ค่า 
jit  ซ่ึงยงัไม่ทราบค่า ดังนั้นจึงต้องอาศยัแบบจ าลอง k  

Model ในการหาค่า 
jit  

ใน k  Model เทอมของ Reynolds Stress, จะถูกสร้างเป็น
ความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบั Mean Stress Rate โดย Eddy Viscosity จะ
ก าหนดให้มีความสัมพนัธ์กับ Turbulent Kinetic Energy, (K) และ 
Dissipation Rate ( ) โดยใช ้Bossiness’s approximation (3, 4) คือ 
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โดยท่ี tu  =  /2kcu  คือ Turbulent Eddy Viscosity 
สมการของ Turbulent Kinetic Energy (TKE) (k) จะอยูใ่นรูปสมการ

ท่ี (3,4)   
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สมการของ Dissipation Rate ของ Turbulent Kinetic Energy (3, 4)  
จะได ้ 
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ซ่ึง G แทน Generation Rate of Turbulent Kinetic Energy ขณะท่ี 
เป็น Dissipation Rate โดย G จะเป็น  
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ค่าขอบเขตส าหรับค่าต่างๆของ Turbulent ท่ีใกลผ้นงัสามารถหาค่าได้
จาก Wall Function โดยมีค่าคงท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าสมการต่างๆท่ีผ่านมามี
ดงัน้ีคือ 

k =1.0, 
 =1.3, 1c =1.44, 2c =1.92, และ uc =0.09 เป็น

ค่าคงท่ี [3] โดยท่ี   uuu te   
 

Reynolds Stress Model (RSM) 
Reynolds-Averaged Transport Equation ส าหรับการแกปั้ญหา ซ่ึง 

jit (6, 7) แลว้สามารถจดัรูปสมการต่างๆไดไ้หมเป็น 
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โดยท่ี 
jiG = Local production  

ij  = Local pressure strain,
jiD = 

Net diffusive transport  
ij  = Local dissipation tenser โดยท่ี C1=2.5 และ 

C2=0.55 เป็นค่าคงท่ี [3] 
 

2.3 ทฤษฏีทาง CFD 
การวิเคราะห์ผลทางพลศาสตร์ของไหล จะอาศยัโมเดลตน้แบบท่ีได้

จากการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงโมเดลท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ จะใช้เฉพาะส่วนท่ีส าคญัเพ่ือลดเวลาในการสร้างเอลิเมนตแ์ละ
ลดเวลาในการค านวณลง ดงัรูปท่ี 2 

 
รูปท่ี 2 ปัญหาขอบเขต (Boundary Condition) 

3. วธีิด าเนินการวจิยั 
3.1 เงือ่นไขการจ าลอง 
ในการค านวณผลทางพลศาสตร์ของไหลในงานวิจัย น้ี  ได้ใช้

โปรแกรมค านวณผลทางพลศาสตร์ของไหลในการจ าลองสนามการ
ไหลน ้าผา่นช่องทางน ้าเขา้สู่ตวัโวลูตน ้ าเพ่ือสร้างรอบการหมุน ส าหรับใช้
เป็นชุดขอ้มูลในการเปรียบเทียบผลจากการทดสอบจริง โดยขนาดของ
โมเดลกังหันน ้ าผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กท่ีสร้างข้ึนเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์
แสดงได้ดงัรูปท่ี 3 โดยรูปท่ี 3 ท่ีได้แสดงขนาดของกงัหันน ้ าผลิตไฟฟ้า 
ส่วนรูปท่ี 4 แสดงเมชเอลิเมนตบ์นโมเดลวงล้อกงัหันน ้ าผลิตไฟฟ้า และ
รูปท่ี 5 แสดงเมชเอลิเมนต์ของตวัโวลูตน ้ า การสร้างเมชเอลิเมนต์ใน
งานวิจยัน้ีจะอาศยัรูปแบบชุดเคร่ืองมือบนโหมดฟังก์ชั่น Grid Element 
Analysis ภายในโปรแกรมส าเร็จรูป ซ่ึงลกัษณะของเมชเอลิเมนตจ์ะเป็น
แบบ Tetrahedral ท่ีมีการจดัเรียงตวัมีลกัษณะเป็นพีระมิดฐานสามเหล่ียม 

 
รูปท่ี 3 ขนาดของรูปทรงโวลูตกงัหนัน ้า 

 
รูปท่ี 4 เมชเอลิเมนตบ์นโมเดลวงลอ้กงัหนัน ้าผลิตไฟฟ้า 

 
รูปท่ี 5 เมชเอลิเมนตข์องตวัโวลูตน ้า 

รูปแบบการแบ่งเมชเอลิเมนตใ์นงานวิจยัน้ี ไดส้ร้างโมเดลส าหรับการ
วิเคราะห์ไว ้5 โมเดล ซ่ึงแต่ละโมเดลจะมีขนาดและประสิทธิภาพของเมช
เอลิเมนตท่ี์แตกต่างกนั โดยแต่งละโมเดลจะมีประสิทธิภาพเมชเอลิเมนต์
ดงัน้ี โมดลท่ี 1 = 70,000 เอลิเมนต ์ดงัรูปท่ี 6 (ก), โมเดลท่ี 2 = 80,000 เอลิ
เมนต ์ดงัรูปท่ี 6 (ข), โมเดลท่ี 3 = 90,000 เอลิเมนต ์ดงัรูปท่ี 6 (ค), โมเดลท่ี 
4 = 100,000 เอลิเมนต ์ดงัรูปท่ี 6 (ง), โมเดลท่ี 5 = 110,000 เอลิเมนต ์ดงั
รูปท่ี 6 (จ)   
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รูปที่ 6. (ก)โมดลท่ี 1 = 70,000 เอลิเมนต ์ 

 

รูปที่ 6. (ข)โมดลท่ี 2 = 80,000 เอลิเมนต ์ 

 

รูปที่ 6. (ค)โมดลท่ี 3 = 90,000 เอลิเมนต ์ 

 

รูปที่ 6. (ง)โมดลท่ี 4 = 100,000 เอลิเมนต ์ 

 

 

รูปที่ 6. (จ)โมดลท่ี 5 = 110,000 เอลิเมนต ์ 

องคป์ระกอบการวิเคราะห์ จะตั้งสมมุติฐานให้น ้ ามีการไหล 9 m/s, 10 
m/s, 11 m/s, 12 m/s และ 13 m/s ซ่ึงไดจ้ากเปอร์เซ็นตก์ารเปิดหวัฉีด ดงัรูป

ท่ี 7  ซ่ึงคิดท่ีความสูงของหัวน ้ า 3 เมตรน ้ า โดยก าหนดให้ Moment of 
Inertia ของวงล้อกังหันน ้ า เท่ากับ 0.01 และความดันท่ีทางออกมีค่า         
(P = 101325 Pa) เป็นค่าเร่ิมตน้การค านวณ 

 

รูปที่ 7. เปอร์เซ็นตก์ารเปิดหวัฉีด 

4. ผลการค านวณและวจิารณ์ผล 
จากการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ผลทางพลศาตร์ของไหล ส าหรับการ

วิเคราะห์รอบการหมุนของวงลอ้กงัหันน ้ าผลิตไฟฟ้า และไดเ้วกเตอร์และ
รูปแบบการหมุน ดงัรูปท่ี 8 แลว้น าผลการวิเคราะห์มาท าการเปรียบเทียบ
กบัผลการจ าลองเชิงตวัเลขและผลการทดลอง ซ่ึงผลท่ีไดด้งัตารางท่ี 1 

 

รูปที่ 8. เวกเตอร์และรูปแบบการหมุนจากการวิเคราะห์ 

 
 

 
รูปที่ 9. Plot Contour ของความเร็ว 
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รูปที่ 10. การวดัค่าความเร็วท่ีพิกดัต่างๆในโวลูตน ้า 

ตารางที่ 1 ผลการทดลอง 

%เปิด
หวัฉีด 

ความ 
เร็วล าน ้า 
(m/s) 

รอบการ
หมุน 

ทางทฤษจี 
(RPM) 

รอบการ
หมุน 

ทดสอบ 
(RPM) 

รอบการ
หมุน 
(CFD) 

โมเดลท่ี 5 
(RPM) 

% 
Error 

25% 9 1,322 1,319 1,325 0.45 
50% 10 1,469 1,465 1,471 0.40 
75% 11 1,616 1,614 1,619 0.30 

100% 12 1,763 1,760 1,764 0.22 
หมายเหตุ รอบการหมุนท่ีไดจ้าก (CFD) และทฤษจี  

        เป็นรอบการหมุนท่ีไม่คิดการสูญเสีย 

4.1 ตัวอย่างการค านวณหารอบการหมุนทางทฤษฏี 

การค านวณหารอบการหมุนของวงลอ้กงัหันน ้ าผลิตไฟฟ้าทางทฤษจี
จะอาศยัสมการทางคณิตศาสตร์ ดงัน้ี [4] 

60

2






N      (13) 

โดยท่ี         คือ  รอบการหมุน  (RPM) 

 V
R

   โดยท่ี       คือ รัศมีวงลอ้กงัหนัน ้า    (m) 
   คือ ความเร็วน ้า             (m/s) 

 
 

9
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                                         RPM 

จากผลการค านวณท่ีความเร็วน ้ า 9 m/s สามารถสร้างรอบการหมุน
ของกงัหนัน ้าผลิตไฟฟ้าได ้1,322 RPM 

4.2 วจิารณ์ผลการทดลอง 

ผลจากการปรับค่าของเมชเอลิเมนต์ โดยให้ได้เปอร์เซ็นต์ในการ
จดัเรียงตวัท่ีละเอียดมากท่ีสุดในโมเดลท่ี 5 ซ่ึงมีเอลิเมนต์ 100 ,000 เอลิ
เมนตใ์ห้ผลการวิเคราะห์ท่ีลู่เขา้ของค าตอบไดใ้กลเ้คียงกว่าโมเดลอ่ืนเม่ือ

เทียบกนัตามเปอร์เซ็นต์การเปิดหัวฉีด พร้อมกบัการปรับขนาดของเอลิ
เมนตใ์นโมเดลต่างๆ ดงัแสดงผลไดด้งัตารางท่ี 1 โดยท่ีเปอร์เซ็นตก์ารเปิด
หวัฉีดท่ี 100 จะให้รอบการหมุนสูงสุดทางทฤษจี 1,763 RPM และให้รอบ
การหมุนท่ีไดจ้ากการทดสอบจริงจากตน้แบบ 1,760 RPM และให้รอบ
การหมุนสูงสุดท่ีไดจ้าก (CFD) 1,764 RPM เม่ือคิดเปอร์เซ็นตค์ลาดเคล่ือน
โดยใช้ผลของรอบการหมุนทางทฤษจีเทียบกบัรอบการหมุนทาง (CFD) 
จะไดเ้ปอร์เซ็นตค์าดเคล่ือน 0.22 % จากผลการทดลองสามารถอธิบายได้
ว่า ความละเอียดของเมชเอลิเมนต์บริเวณท่ีท าการศึกษาย่อมมีผลต่อการ
จ าลองเชิงตวัเลขในการวิเคราะห์ทางพลศาสตร์ของไหล 

5. สรุปผลการทดลอง 
ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองของกงัหันน ้ าผลิตไฟฟ้าทั้ง 5 โมเดลการ

วิเคราะห์ท่ีได้สร้างข้ึน และน ามาเปรียบเทียบผลกับผลการศึกษาทาง
ทฤษจีและผลการทดสอบจริง จ  านวนของเมชเอลิเมนต์มีผลต่อความ
แม่นย  าในการค านวณและวิเคราะห์ผลทางพลศาสตร์ของไหล 

6. กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ ดร.พิพฒัน์ ปราโมทย ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการใช้
โปรแกรม ขอขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลลา้นนา พิษณุโลก ท่ีใหค้วามสะดวกในการใชส้ถานท่ีส าหรับท าการ
วิจยั ตลอดจนงบวิจยัต่างๆ  
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ประชา ยืนยงกุล    D188 
ประถม เอกรัตน์    D15 
ประยุทธ อัครเอกฒาลิน   D291 
ปรัชญา ปัญญาแก้ว   E110 
ปริญญา นิรุตติวัฒน์   D205 
ปองพล งามตา    E62 
ปานวิทย์ ธุวะนุติ    D50 D407 
ปิติ กฤตยานุกูล    D502 
ปิยดนัย บุญไมตรี    D295 
ปุณยภัทร ภูมิภาค    D32 
Pagon Mingsiripreeda   D342 
Panuwat Janwattanapong  D481 
Phaanarai Anachotikul   D320 
Pollakrit Toonkum   D214 
Pongsakorn Jaiyaprab   D214 
Prabhas Chongstitvatana   D225 
R. Phatthanakun    D116 

ผ 
ผุสดี มุหะหมัด    D307 
ไผ่ ยมนา     E90 

พ 
พงศธร รอดเจริญ    D266 
พงษ์พิษณุ เชื้อหมอ   D221 
พรชัย ทรัพย์นิธิ   E74 E77 E82 
พรพรรณ พงษ์พันธ์   D456 
พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร  D452 D456 

D519 D523 
พร้อมรบ คําธาร    E139 
พฤทธ์ิ เนตรสว่าง    D71 
พสิษฐ์ สังข์คํา    E46 
พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร   D89 D94 D141 
พัชราธรณ์ พูนเกตุ    E71 
พัชราภา จารุวัฒน์    D511 
พัชรี ยางยืน    D386 

พัฒนะ ธโนภาสสกุล   E87 
พาณิชย์ สุโคต    D103 D282 
พานิช อินต๊ะ    D24 
พิเชฐ ม่วงนวล    D28 
พิเชษฐ์ ทานิล    D382 
พิชิต ทนันชัย    D255 
พินิต แสงวัฒนะ    E130 
พิษณุ แก้วเทพ    D498 
พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร  D11 D192 

D278 
พิสิษฐ์พงศ์ วิศาลเจริญย่ิง   D506 
พีรวัส จิรกาลนุกุล    E42 
พีรวุฒิ ยุทธโกวิท    D99 
พีระพงศ์ ฟักเขียว    E30 
พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล   D36 
พุทสายัน นราพินิจ    D137 
พูนทรัพย์ คุ้มวงศ์    D145 
เพ็ญศรี จุลกาญจน์    D338 
ไพโรจน์ ทองประศรี   D3 
W. Pummara    D116 
S.Promwokorn    D116 

ภ 
ภัทรวุฒิ จรัสพันธุ์กุล   E69 
ภัสส์กุญช์ ฐิติมหัทธนกุศล   D295 
ภาณุเดช ทิพย์อักษร  E10 E84 E87 

E110 
ภาณุพงศ์ เหลืองปทุม   D316 
ภาณุพงศ์ ช่วยเจริญสุข   E42 
ภาณุพงศ์ ระย้าแก้ว   E59 
ภาสวรรธน์ วัชรดํารงศักด์ิ   D422 E56 
ภูวดล คําวงษา    E110 
ภูวนัย ใจบ้านเอื้อม    E90 
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ม 

มงคล ธุระ    E97 E99 
มงคลชย ภิรมย์    E84 
มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ   D334 
มนตรี โพธิโสโนทัย    D196 
มนัส สังวรศิลป์    D112 
มลคล ธุระ    D465 
มัชญา ปะทะนมปีย์   D498 
มุกระวี ดีสุ่น    E137 
Marong Phadoongsidhi   D490 
Montree Saowadee   E17 

ย 

ยลดา พานทอง    E74 
ยศนัย ศรีอุทัยศิริวงศ์   D373 
ยศวีย์ แก้วมณี    E125 
ยุทธนา เฟ่ืองฟุ้ง    D99 
ยุทธนา กันทะพะเยา  E38 E106 
ยุทธนา ขําสุวรรณ    D355 D373 
ยุทธนา ปิติธีรภาพ    D145 
ยุพดี หัตถสิน    D422 E56 E102 
ยุรนันท์ ฉิมบรรเลง    D303 

ร 

รติกร ชัยวัฒนธรรม   E21 
ระบิน ปาลี    E46 
ระพินทร์ ขัดปิก    D426 
รังสรรค์ เมืองเหลือ   D486 
รัชนก สันธิ    E94 
รัฐศาสตร์ อัมฤทธ์ิ    D201 
รัตติญา ปงกา    E71 
รุ่งนภา พงษ์ช้าง    D390 
เรวัฒ คําวัน    D188 

ฤ 

ฤทธ์ิณรงค์ เสน่หา    E56 

ล 

ลลิตา สายศิลป์    D312 
ลักขณา โชคสกุลทรัพย์   D54 
ลัดดา ปรีชาวีรกุล    D307 

ลาวัณย์ สัมพันธ์พร    D201 D230 

ว 

วรจักร์ เมืองใจ    D7 D183 E113 
วรพล ลีลาเกียรติกุล   D196 D438 
วรรณรีย์ วงศ์ไตรรัตน์   E23 
วรรณิดา ชินบุตร    E13 
วรรัตน์ ปัตรประกร  D452 D456 

D519 D523 
วัชร ไชยมงคล    D221 
วัชรพล นาคทอง    D295 D299 
วัชระ วณาลักษณ์    E13 
วัลลภ ม่ันน้อย    D407 
วาทิต เบญจพลกุล    D19 
วิชาญ จันที    D7 D183 
วิฑูรย์ พรมมี    D378 
วิทวัส ปิงวัง    E56 
วินัย ใจกล้า    D369 
วิภา สุคนธพงศ์    D325 
วิภาวัลย์ นาคทรัพย์   D469 
วิศรุต รัตนอาภรณ์    E125 
วิศิษฐ์ ตันสินชัย    D188 
วิษณุ บัวเทศ    D350 
วีรชัย วงศ์คีรีวรรณ    E71 
วีรยุทธ ประเสริฐศรี   D183 
วีรวิทย์ ณ วรรณมา   D413 
วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล   E145 
วีระศักด์ิ ชื่นตา    D124 
วุฒิชัย อัศวินชัยโชติ   D390 
วุฒินันท์ ธรรมรงค์    D94 
วุฒินันท์ วามะกัน    D291 
เวทรินทร์ ธญัสิประเสริฐ   D141 
ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร   D469 

ศ 

ศราวุฒิ รุ่งเรืองวจีเอก   E77 E82 
ศรินญา ตะติยา    E94 
ศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาส   E23 
ศักดา จงแก้ววัฒนา   E35 
ศิราภรณ์ ชื่นบาล    D120 
ศิริเรือง พัฒน์ช่วย    D251 
ศิริฉัตร์ ทองเหล็กเพชร   D274 
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ศิริลักษณ์ กรุดเงิน    E113 
ศิวัช ศิริคุณ    D378 
ศุภกิต แก้วดวงตา    E71 E90 
ศุภชัย อรุณพันธ์    D270 
ศุภนิจ พรธีรภัทร    D312 
ศุภลักษณ์ ศรีตา  E115 E119 

E122 
เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล   D382 

ส 

สนิท สิทธิ    D386 
สมผล โกศัลวิตร์    D426 
สมพร เรืองสินชัยวานิช   D107 
สมพร อ่อนเกตุผล    E97 
สมสิน วางขุนทด    D291 
สมหมาย บัวแย้มแสง   D218 
สรกฤช ศรีเกษม    D473 D477 
สรรเพชญ เท่ียงเกตุ   D386 
สราวิทย์ ทิมอ่ิม    D422 
สลิลทิพย์ สินธุสนธิชาติ  D15 D32 D99 

E133 
สอนธิ วนาลัยสุชสันต์   E92 
สัญญา คูณขาว    D28 
สัญญา ผาสุก    D270 
สัญญา อุทธโยธา    D205 D422 
สันติภาพ โคตทะเล   D63 
สาคต จําปาอ่ิม    D74 
สาคร วุฒิพัฒนพันธ์ุ   D141 
สาวิตรี กาทองทุ่ง    D511 
สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์   D171 
สิทธากร พลาอาด    D149 E13 
สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม   D107 
สิริกร กรมโพธิ์    D334 
สิริพงษ์ มาทาเม    D422 
สุเทพ บุญมาบํารุง    D149 
สุเมธ ประภาวัต    E65 
สุจินดา ปัญญาคนัธา   E46 
สุทธิวัส ปะสุนะ    E84 
สุธี สุขพันธ์ุ    E27 
สุพัตรชัย สีแก้วมี    E139 
สุพัตรา บุตรดี    E92 
สุภาธิณี กรสิงค์    D295 

สุมนฑา เอ่ียมเจริญ   D519 
สุรเชษฐ์ ตั้งทรัพย์สกุล   D259 
สุรฉัตร ปัดครบุรี    D89 
สุรบดินทร์ เพ็ชรฉ่ํา   D238 
สุรพล มโนวงศ์    D338 
สุรศักด์ิ อยู่สวัสด์ิ  E115 E119 

E122 
สุรางค์รัตน์ เชาว์โคกสูง   D266 D274 E42 
สุรินทร์ อ่อนน้อม    D291 
สุริยา อดิเรก    D369 
เสกสรร กันธรรม    D137 
เสกสรร พิบูลผดุงทรัพย์   E10 
เสกสรร อ้วนสอาด    D149 
เสฐียรพงษ์ ทองรุน    D316 
เสาวนีย์ สันติวงศ์    D196 
เสาวลักษณ์ วรรธนาภา   D36 
C. Sriphung    D116 
Supachai Thongsuk   D225 
Sutean Tunyasrirut   D361 

ห 

หย่ังหทัย ชัยอาภร    D386 
หฤทัย ดิ้นสกุล    D124 

อ 

อเนก เพ็ชรแบน    E52 
อดิเรก วงค์วารินทร์   D137 
อดิศร บุตรโพธ์ิ    D94 
อธิคม ศิริ    D221 D238 
อนนท์ นําอิน    D179 D394 
อนวัทย นิลเนตร    D527 
อนันต์ ผลเพ่ิม  D132 D153 

D157 D329 
D502 D506 

อนันต์ วงษ์จันทร์    D137 E46 
อนันท์ ทับเกิด    D399 
อนุชล หอมเสียง    E137 
อนุชา เรืองพานิช    D486 
อนุชา สว่างวงศ์    D438 
อนุพงศ์ ไพโรจน์    E27 E137 
อภิชฏา ทองรักษ์    D28 
อภิชาต ใสงาม    E128 
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อภิรักษ์ จันทร์สร้าง  D132 D153 
D157 D329 
D502 D506 

อภิสิทธ์ิ ดํารงศ์พิวัฒน์   E3 
อรรถกฤตย์ วีระเดช   E3 
อรรถพล วิเวก    D205 E48 
อริยะ แสนทวีสุข    E13 
อลงกต กองมณี    D386 
อลงกรณ์ ลัง    E52 
อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว   D201 D312 
อาทิตย์ ยาวุฑฒิ    D24 
อานนท์ วีระวงศ์    E137 
อานนท์ สิงห์เสถียร   D89 D94 D141 
อานันท์ เจริญรัตน์    E82 
อํานวย เรืองวาร ี   D295 D299 
อําพล แก่นชัยภูมิ    D89 
อิดริด แก้วดํา    E82 
อิศเรศ ไชยพิสุทธิพงศ์   D71 
อุเทน คําน่าน  E115 E119 

E122 
อุดม เครือเทพ    D63 
อุดม สุธาคํา    D210 
เอกชัย ชัยดี    D394 
เอกทัศน์ พฤกษวรรณ   E52 E54 
เอกรินทร์ วิจิตต์พันธ์   D251 
เอกลักษณ์ ปัญญารัตน์  E90 
Ittipol Thirasat    D490 
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                         Power Electronics Didactic 

 

 

 

 
PE 1251  :  Line Frequency Converter                                                                              PE 1101  :  
Single Phase Line Frequency Converter                                                                                                                     
PE 1401  :  DC – AC Converter                   PE 1301  :  DC – DC Converter                                                               
PE 1502  :  Frequency Converter ATV 61     PE 1501  :  Frequency Converter ATV 312                                                               
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                      Power Electronics Didactic 

Single Phase/ Three Phase  Line Frequency Converter : PE 1101, PE1251 

Single Phase / Three Phase   AC–DC and AC-AC  Converter 

 Specification 
- Input Voltage   : Three Phase  220/380V 50Hz. 
- Semiconductor :   SCR  , Triac , Power Diode, Free wheeling Diode  
- Load : Resistor , Inductor , Capacitor  
- Control System  

-  Graphic Display  : 16 character 2 Line  LCD Module (Show Gate Angle) 
-  Gate Signal : 0…120/150/180 Degree  Gate Signal for SCR  Triac                                         
-  Selected  : Single Pulse / Train Pulse / Double Pulse                                                     
-  Button Switch : Lower Limit Rectifier Stability  
 

 Experiment  for Line Frequency Converter  

-  Characteristic of Diode 
-  Characteristic of SCR 
-  Characteristic of Triac 
-  Single Phase Half wave Rectifier Circuit  
-  Single Phase with center-tap transformer  
-  Single Phase Bridge Rectifier Circuit  
-  Single Phase Half wave Controlled   
    Rectifier Circuit  
-  Single Phase Full wave Controlled  
   Rectifier with  center-tap transformer  
-  Single Phase Bridge Half-Controlled  
-  Single Phase Bridge Full-Controlled  
-  Single Phase Bridge Twin-Armed Half- 
   Controlled  Rectifier Circuit with DC Motor 
-  Single Phase Bridge Full-Controlled  
   Rectifier Circuit  with DC Motor 

- Three Phase Half wave Rectifier Circuit  
- Three Phase Bridge Rectifier Circuit  
- Three Phase Half  Wave Controlled  
   Rectifier Circuit/ with DC Motor 
-  Three Phase Bridge Half-Controlled  
   Rectifier Circuit/ with DC Motor 
-  Three Phase Bridge Full-Controlled  
   Rectifier Circuit/ with DC Motor 
-  Three Phase AC-Voltage Control with SCR  
-  Three Phase AC-Voltage Control with     
    Triac Circuit  
-  Single Phase AC Voltage Control with    
    Triac Circuit 
-  Single Phase AC Voltage Control with  
   SCR   
 

  

 

http://www.autodidactic.co.th/home/index.php


            Power Electronics Didactic 

DC – DC Converter : PE 1301 

DC Chopper and Buck Converter 

- Input Voltage   : Single Phase  220V 50/60Hz. 
- Transformer    : 220V/65-130V (+/-10%) , 3.4A , Power 442VA.  
- Semiconductor :   IGBT ,  MOSFET  , Diode  
- Device : Resistor , Inductor , Capacitor                                                
- Graphic Display  : 16 character 2 Line  LCD Module (Show Duty Cycle)                                    
- Gate Signal :  - Gate Driver for IGBT , MOSFET    

- Switching Frequency 2–40kHz. (Step Selected) , Duty Cycle 0...100% adj. 
 

 Experiment  for  DC – DC Converter                                                                                 
-  IGBT Chopper,  IGBT Chopper with DC Motor                                             
-  MOSFET Chopper,  MOSFET Chopper with DC Motor,  Buck Converter 

DC – AC Converter : PE 1401 

- Input Voltage    : Single Phase  220V 50/60Hz. 
- Input Transformer    : 220V/12-24V (+/-10%) , 10A , Power 240VA. 
- Isolate Transformer   : 220V/12-24V (+/-10%) , 10A , Power 240VA. 
- Semiconductor :   MOSFET  
- Load : Resistor , Inductor                                                                                   
- Graphic Display  : 16 character 2 Line LCD Module (Show Amplitude Modulation Ratio)             
- Gate Signal : - Gate Driver for MOSFET  , Switching Frequency 1, 4 kHz.  
- Sine PWM Control, Amplitude Modulation Ratio 0…1  adj.  
- Fundamental Frequency 50 Hz. (+/-1%) 

 

 Experiment  for DC – AC Converter 

     -  Sine PWM Signal     

     -  24  Volt  Single Phase Bridge Inverter 

     -  12  Volt  Single Phase Bridge Inverter       

     -  Single Phase Inverter  with 110V Transformer           

     -  Single Phase Inverter  with 220V Transformer 

http://www.autodidactic.co.th/home/index.php


                               Power System Didactic 

Transmission Line Didactic : PS 1100 

 

           The transmission line model PS 1102  can be used to a series of experiments with 
transmission lines.  Consist short transmission line model , medium transmission line model ,   
long transmission line model  and  long transmission line with return line model. Those listed    
and described in detail in the instruction manual include :      Characteristic of  the 
short/medium/long transmission line models.Voltage drop on the short/medium/long  
transmission line models. Short circuit tests,  Earth fault.   

Specification   Power rated :  Three Phase 0-240VLN/420VLL. , 4A. (max.) 

Universal Meter :  measuring  for Three Phase  Voltage  can be measuring               

               Current, Voltage , Power Factor,  Watt , Var , kWhr  : LED Display 
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Short Transmission Line Model 
- Resistance   6 ohm  
- Inductance  65 mH   
- Capacitance  1.0 uf   

 

Medium Transmission Line Model 
- Resistance   11 ohm  
- Inductance  90 mH   
- Capacitance  1.5 uf  

 

 

Long Transmission Line Model 
- Resistance   17 ohm  
- Inductance  130 mH    
- Capacitance  1.0 uf  
- Capacitance  1.5 uf   

 

 

Long Transmission Line with  
      Return Line Model 

- Resistance 17 ohm,Inductance  
130 mH ,Capacitance  1.0/1.5 uf   

- Return line  7 ohm, 210mH 
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