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สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เป็ นเจ้าภาพจัดการ
ประชุ มวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับ ชาติ ECTI-CARD 2017 เรื่ อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่ อ ตอบสนองท้องถิ่ น และ
ภาคอุตสาหกรรม” การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลงานวิจยั และพัฒนาเชิง
ประยุกต์ งานนวัตกรรม และสิ่ งประดิษฐ์รวมถึงเปิ ดโอกาสให้นกั วิจยั ผูพ้ ฒั นาและผูใ้ ช้งานหรื อหน่วยงานต่างๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ทางวิชาการร่ วมกันและสามารถนาผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดในระดับท้องถิ่นและสากลหรื อพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิ ชย์
ได้
ในฐานะที่ ม หาวิท ยาลัยราชภัฏ อุ ดรธานี เป็ นสถาบัน อุ ด มศึ กษา ภารกิ จ ส าคัญ ในการขับ เคลื่ อ นการศึ กษาคื อการท าวิจัย
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ อุ ด รธานี เป็ นเกี ย รติ อ ย่างยิ่งที่ ได้รั บ ความไว้ว างใจจากสมาคมวิช าการไฟฟ้ า อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ คอมพิ ว เตอร์
โทรคมนาคม และสารสนเทศ (Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology
Association) หรื อ (ECTI Association) ให้เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็ นงานที่ตอบสนองต่อนโยบายและภารกิจ
หลักภารกิจหนึ่ งของมหาวิทยาลัย การประชุมวิชาการครั้งนี้ จดั เป็ นครั้งที่ 9 โดยมีหัวข้อนาเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจยั ด้าน
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปิ ดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้เผยแพร่ ผลงานวิจยั ของ
ตนเองสู่ สาธารณะ จากการประชุมวิชาการครั้งที่ ผ่านมาเห็นได้ว่านักวิจยั นักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษามีความสนใจอย่างมากใน
การเข้าร่ วมการนาเสนอ ซึ่ งในปี นี้ เป็ นที่น่าภาคภูมิใจและแสดงให้เห็นถึงทิศทางการทาวิจยั ที่ดี โดยจานวนบทความที่ผา่ นการพิจารณา
ตรวจอ่านและประเมินผลงานจากผูท้ รงคุณวุฒิของแต่ละสาขาวิชาเพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมากว่า 200 บทความ ซึ่งผูร้ ่ วมงานสามารถนาองค์
ความรู ้ไปพัฒนาต่อยอด เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นและส่ งผลให้งานวิจยั นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ และบุคลากรในประเทศไทยมี
คุณภาพสูงสุด
ขอขอบคุณคณะทางานทุกท่าน วิทยากร ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูน้ าเสนอผลงาน ที่มีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน ผลักดัน และ
สนับสนุนให้การจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติในครั้งนี้ให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ในนาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้รับความร่ วมมือและการสนับสนุนเป็ น
อย่างดีในโอกาสต่อไป

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย ม่วงปฐม
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
งานประชุมวิชาการ ECTI – CARD 2017 ครั้งที่ 9 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”
ระหว่างวันที่ 25 – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน จ.เลย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อรวบรวมผลงานวิจยั
และพัฒนาเชิงประยุกต์ งานนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ รวมถึงเปิ ดโอกาสให้นักวิจยั ผูพ้ ฒั นา และผูใ้ ช้งานหรื อหน่วยงานต่างๆ ได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ทางวิชาการร่ วมกัน และสามารถนาผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดในระดับท้องถิ่นและสากล หรื อพัฒนาสู่
ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิ ชย์ได้
นับเป็ นโอกาสดียิ่งที่ คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มีส่วนร่ วมในการจัดประชุม
วิชาการครั้งนี้ ถือเป็ นการเข้าร่ วมเวทีแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ดา้ นการวิจยั การนาเสนอบทความทางวิชาการ และนวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ครั้งสาคัญ อันเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ และยังตอบโจทย์การประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยอีกด้วย ตลอดจนสอดคล้องต่อการเป็ นส่ วนหนึ่ งของการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ ยคุ THAILAND 4.0 ด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน จากทุกหน่ วยงานที่ เป็ นองค์กรร่ วมจัดงาน ECTI –
CARD 2017 และขอให้การจัดงานสาเร็ จลุล่วงบรรลุผลสาเร็ จดังเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังทุกประการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปรี ชา ธรรมวินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การจั ด งานประชุ ม วิ ช าการ ECTI-CARD 2017 ครั้ งที่ 9 การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี เพื่ อ ตอบสนองท้ อ งถิ่ น และ
ภาคอุ ต สาหกรรม ในครั้ งนี้ นับ ได้ว่ามี ค วามส าคัญ และเป็ นประโยชน์ อ ย่างยิ่ง ต่ อ การจัด การศึ ก ษา ในมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 1 บททัว่ ไป มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็ นสถาบันอุดมศึ กษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่เสริ มสร้างพลังปั ญญาของแผ่นดิน ฯลฯ และมาตรา 8 ได้กาหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ข้อ (1) แสวงหาความรู ้ความจริ ง
เพื่อสู่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล ซึ่ งจุดมุ่งหมายของการจัดงานใน
ครั้งนี้ ตอ้ งการรวบรวมผลงานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์งานนวัตกรรมและสิ่ งประดิ ษฐ์รวมถึงเปิ ดโอกาสให้นักวิจยั ผูพ้ ฒ
ั นาและ
ผูใ้ ช้งานหรื อหน่ วยงานต่างๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ทางวิชาการร่ วมกันและสามารถนาผลงานที่ ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดใน
ระดับท้องถิ่นและสากลหรื อพัฒนาสู่ ผลิตภัณฑ์เชิ งพาณิ ชย์ได้ ยิ่งเห็ นได้ว่าการประชุมครั้งนี้ จะทาให้ตอบสนองต่อพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แล้ว ยังทาให้คณาจารย์ที่เข้าร่ วมประชุมทางวิชาการได้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดา้ นการวิจยั และ
การนาเสนอบทความทางวิชาการจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยและต่อมหาวิทยาลัย ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัย
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ ตอ้ งการให้ประเทศไทยเป็ นยุค THAILAND 4.0 โดยต้องการเปลี่ยน
เศรษฐกิจแบบดั้งเดิมเป็ นเศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อให้ประชาชนผ่านกับดักรายได้
ปานกลางเป็ นรายได้สูง การจัดโครงการประชุมวิชาการดังกล่าวจะมีส่วนส่งเสริ ม สนับสนุน ให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ THAILAND 4.0
ได้อย่างดียงิ่
โดยเฉพาะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ได้เข้าร่ วมโครงการประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะได้รับประโยชน์โดยตรงที่จะทาให้
ผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ และบุคลากรได้รับประสบการณ์ตรงในการจัดประชุมทางวิชาการ และยังเป็ นการกระตุ ้นให้คณาจารย์ได้ทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อทาให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้พฒั นางานทุกๆ ด้านมากยิง่ ขึ้น
ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผูบ้ ริ หาร คณาจารย์และบุคลากร ขอให้ทุกท่านที่มาร่ วมประชุมในครั้งนี้ นอกจากได้รับความสุขใน
การเดินทางมาจังหวัดเลยแล้ว ก็ขอให้ทุกท่านได้รับความรู ้ ประสบการณ์และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาว์ อินใย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

สารจากรองผู้ว่าการฝ่ ายกฎหมายและกรรมสิ ทธิ์ทดี่ ิน
ทาการแทน ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่ งประเทศไทย
สื บเนื่ องจากในปี 2558 สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิ กส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ ( ECTI) ได้เชิญการ
ทางพิเศษแห่ งประเทศไทยส่ งผลงานวิจยั ในการประชุมวิชาการ ECTI - CARD 2015 และต่อมาในปี 2559 การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย
ได้รับเกียรติเข้าร่ วมแสดงปาฐกถาและนาเสนอผลงานวิจยั ในการประชุมวิชาการ ECTI - CARD 2016 ที่ผา่ นมา การทางพิเศษแห่ งประเทศ
ไทยจึงได้เล็งเห็นว่าการประชุม วิชาการ ECTI เป็ นเวทีที่เปิ ดโอกาส ให้กบั นักวิจยั นักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ชั้นนาได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน นาไปสู่ ความร่ วมมือกันระหว่างหน่วยงานในอนาคต มาในครั้งนี้ การทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทยมีความยินดีเป็ นอย่างยิ่งที่ ได้รับเกียรติจากสมาคม ECTI ให้ร่วมเป็ นเจ้าภาพ
ในการประชุมวิชาการ ECTI - CARD 2017 ครั้งที่ 9
“การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม” ซึ่ งนับเป็ นโอกาสอันดีที่การทางพิเศษแห่ งประเทศไทยจะได้
เผยแพร่ องค์ความรู ้ที่ได้จากประสบการณ์ในการดาเนิ นงานให้กบั หน่วยงานที่สนใจนาไปพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ รวมถึงในวงวิชาการด้านการขนส่งและการจัดการจราจร
การทางพิเศษแห่ งประเทศไทยในฐานะหน่ วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมเห็ นว่าการร่ วมเป็ นเจ้าภาพในครั้งนี้ ถือเป็ นการ
ดาเนิ นงานร่ วมกับภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเพื่อเข้าสู่ ยุค Thailand 4.0 ที่ เน้นการนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็ นตัวขับเคลื่อนการดาเนินงาน รวมถึงการเพิ่มมูลค่าสิ นค้าและการบริ การ ซึ่งในการประชุมวิชาการ ECTI
- CARD 2017 ครั้ งนี้ การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย ได้มีโอกาสนาเสนอผลงานวิจยั และนวัตกรรม ซึ่ งถูกพัฒ นาขึ้ นภายใต้แนวคิ ด
Expressway 4.0 ที่ น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่ วยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการให้ บ ริ การทางพิ เศษเพื่ อ ให้ผูใ้ ช้ท างได้รับ ความสะดวกและ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้ น อี กทั้ง ยังเป็ นการพัฒ นาศักยภาพของบุ คลากรให้มีความเชี่ ยวชาญด้านการวิจยั และพัฒ นา เพื่อขับเคลื่ อน
หน่ วยงานด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เหล่านี้ ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งในการพัฒนาประเทศไปสู่ ความ “มัน่ คง มัง่ คัง่
และยัง่ ยืน”
สุดท้ายนี้ การทางพิเศษแห่ งประเทศไทยขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะทางาน รวมถึงผูป้ ระสานงานทุกท่านที่มีความมุ่งมัน่
ร่ วมกันให้การดาเนิ นงานในทุกภาคส่ วนบรรลุวตั ถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ การทางพิเศษแห่ งประเทศไทยหวังเป็ นอย่างยิ่ง
ว่าจะได้รับเกียรติในการสนับสนุนการประชุมวิชาการ ECTI นาไปสู่ความเจริ ญก้าวหน้าทางวิชาการร่ วมกันในโอกาสต่อไป

นายสุ ทธิ ศกั ดิ์ วรรธนวินิจ
รองผู้ว่าการฝ่ ายกฎหมายและกรรมสิ ทธิ์ที่ดนิ
ทาการแทน ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่ งประเทศไทย
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สารจากประธานจัดงาน
สมาคมวิชาการไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิ กส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (Electrical Engineering/
Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology Association) ซึ่ งเรี ยกย่ อ ๆว่ า
ECTI Association หรื อ สมาคมอีซีทีไอ จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่ งเสริ มความก้าวหน้าด้านวิชาการ
ในประเทศไทยในสาขาวิชาวิศ วกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านไฟฟ้ า อิ เล็กทรอนิ กส์ คอมพิวเตอร์
โทรคมนาคมและสารสนเทศ และเป็ นแหล่ งรวมข้อมู ล ความรู ้ ข องงานประชุ ม วิช าการต่ างๆ ที่ จัด ขึ้ น
ภายในประเทศให้สามารถค้นหาข้อมูลบทความในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก และสามารถนาไปใช้ใน
การวิจยั ต่อๆ ไปได้โดยสมาคมฯได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2545 ในการจัดตั้งสมาคมฯ นั้น ตั้งใจว่าจะพยายามให้คล้ายกับ
IEEE หรื อ IEICE (ของประเทศญี่ ปุ่น). กิ จกรรมหลักๆจะมี การออกวารสารวิชาการ (ซึ่ งมี 2 ฉบับ คือ ECTI-EEC และ ECTI-CIT)
ดาเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ (เช่น ECTI CARD และอื่นๆ) ระดับนานาชาติ (เช่น ECTI CON, ECTI-NCON และอื่นๆ) การ
อบรมทางวิชาการ และการจัดบรรยายพิเศษ เป็ นต้น
ECTI-CARD เป็ นการประชุ ม ทางวิชาการที่ เน้น การวิจัยและพัฒ นาเชิ งประยุก ต์ ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการศึกษา อันส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยผลงานที่นาเสนอจะ
ได้รับการคัดกรองจากผูท้ รงคุณวุฒิอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ คณะกรรมการจัดการประชุมยังได้คดั เลือกบทความรับเชิ ญที่น่าสนใจอีก
จานวนหนี่งมานาเสนอในการประชุมอีกด้วย การประชุม ครั้งที่ 9 หรื อ ECTI-CARD 2017 เป็ นการจัดร่ วมกัน ระหว่างสมาคมฯ กับมห
วิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยา
แห่ งชาติ โดยกาหนดให้จดั ขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม เชี ยงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน จ.เลย ภายใต้หัวเรื่ อง "การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม" ซึ่ งเป็ นที่ แน่ นอนว่าระดับของเทคโนโลยีในปี ปั จจุบันนั้นได้
ก้าวหน้าไปมาก เมื่ อเที ยบกับปี ก่อนเก่า การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมนั้นจึ งเป็ นเรื่ องจาเป็ นสาหรับประเทศไทย ซึ่ งก็เป็ นหนึ่ ง
สมาชิกใน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)
ในฐานะนายกสมาคมอีซีทีไอ จึงหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุ ด และสามารถนาความรู ้ไป
พัฒนาต่อยอดงานวิจยั และพัฒนาได้เป็ นอย่างดี ตลอดจนได้พบปะนักวิชาการ นักวิจยั และพัฒนา สามารถสร้างเครื อข่ายการทางานใน
อนาคตได้ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมต่อไป
ท้ายที่ สุด สมาคมฯ ขอขอบพระคุ ณ อย่างสู งแก่ ผูบ้ ริ ห ารของมหาวิท ยาลัยราชภัฏ อุ ด รธานี มหาวิท ยาลัยราชภัฏ สกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ คณะกรรมการจัดงานทุกฝ่ าย ผูท้ รงคุณวุฒิ
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่มีส่วนร่ วมทุกท่าน ในการจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้

รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ชุมช่วย
นายกสมาคม ECTI

ชัยพันธุ์ ประการะพันธ์

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย

อัจฉรา เจริญสุ ข
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สารจากประธานคณะกรรมการวิชาการ
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกบั นักวิจยั และผูแ้ ต่งบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นหนึ่งผูท้ ี่เข้าร่ วมนาเสนอผลงานและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานประชุมวิชาการเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2017 ในครั้งนี้
งานประชุ มนี้ ถือได้ว่าเป็ นงานประชุ มระดับชาติ ที่ มีความส าคัญ และประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างยิ่งในระดับ หนึ่ ง โดย
พิจารณาจากจานวนบทความที่มีผสู ้ นใจส่ งเข้าร่ วมประเมิน โดยในปี นี้ ซ่ ึ งมีการจัดงานเป็ นปี ที่ 9 ติดต่อกัน ได้มีสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานต่างๆ จานวน 51 หน่วยงาน ส่งผลงานเข้าร่ วมประเมินจานวนทั้งสิ้ น 442 บทความ โดยมีอตั ราการรับเข้าตีพิมพ์และนาเสนอ
ผลงานอยูท่ ี่ 63.12% โดยแต่ละบทความจะได้รับการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้คุณภาพของผลงานตลอดจน
ความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประชุม
กระผมในนามของคณะกรรมการวิชาการ (Technical Program Committee) ทั้ง 4 ท่าน ต้องขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุก
ท่านที่ ช่วยพิจารณาผลงาน และให้ขอ้ คิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจยั ให้ดียิ่งขึ้นไป และต้องขอขอบคุณทางทีมงานทุก
ท่าน คณะเจ้าภาพจัดงาน รวมถึงการช่วยเหลือและสนับสนุ นอย่างดีเยี่ยม จากทางสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิ กส์ โทรคมนาคม
และสารสนเทศ ประเทศไทย (ECTI)
ในท้ายที่ สุดนี้ กระผมขอให้ทุกท่านช่วยกันสนับสนุ น ส่ งผลงานทางวิชาการเข้าร่ วม ร่ วมเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน
ตลอดจนมาเข้าร่ วมงานประชุมกันอย่างต่อเนื่ อง และนาความรู ้ ความร่ วมมือที่ได้จากการประชุมไปขยายผลและประยุกต์ใช้งานให้เกิด
ประโยชน์กบั ประเทศชาติต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ ผลเพิ่ม
ประธานคณะกรรมการวิชาการ

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

คณะกรรมการอานวยการประชุ มวิชาการ ECTI-CARD 2017
ศ.ดร. โกสิ นทร์
ผศ.ดร. อภิรักษ์
รศ.ดร. อนันต์
ศ.ดร. ประภาส
ศ.ดร. ประยุทธ
ผศ.ดร. กฤษดา
รศ.ดร. สมศักดิ์
ผศ.ดร. ชัยวัฒน์
ผศ.ดร. ณัฐพงศ์
ดร. ชัยวัฒน์
ดร. ศักดิ์ดา

จานงไทย
จันทรสร้าง
ผลเพิ่ม
จงสถิตย์วฒั นา
อัครเอกฒาลิน
ยิง่ ขยัน
ชุมช่วย
สากุล
พันธุนะ
เจษตาจินต์
พรรณไวย

(มจธ.)
(มก.)
(มก.)
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
(มจพ.)
(มทร.ล้านนา)
(สจล.)
(มทร.ศรี วชิ ยั )
(มทร.พระนคร)
(NIMT)
(กทพ.)

ทีป่ รึกษาการประชุ มวิชาการ ECTI-CARD 2017
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ดร. สุ ทธิพงศ์
รศ.ดร. อลงกรณ์
ดร. เอกราช
ผศ. ปรี ชาศาสตร์
ผศ.ดร. ชัยยศ
ดร. เกียรติศกั ดิ์

เปรื่ องค้า
พรมที
ดีนาง
มีเกาะ
คามี
ศรี พิมาณวัฒน์

(มรภ.อุดรธานี)
(มรภ.อุดรธานี)
(มรภ. อุดรธานี)
(มรภ.สกลนคร)
(มรภ.เลย)
(ECTI)
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คณะกรรมการดาเนินงานการประชุ มวิชาการ ECTI-CARD 2017
General Chairs
รศ.ดร. สมศักดิ์
ชัยพันธุ์
ดร. ศักดิ์ดา
อัจฉรา
Technical Program Chairs
รศ.ดร. อนันต์
ดร. ชัยวัฒน์
ดร. สุ ชาดา
ผศ.ดร. ณัฐพงศ์
Committee
ผศ.ดร. พินิจ
ดร. มนตรี
รศ.ดร. อภินนั ท์
ผศ.ดร. กริ ช
ผศ. วิไลพร
ผศ.ดร. คณิ ศร
ผศ.ดร. ลือชัย
ผศ. จุไรรัตน์จินดา
ผศ. ปองพล
ดร. ภูเบศร์
ดร. ยุทธศักดิ์
บัววรณ์
ณัฐพงศ์
ผศ.ดร. สราวุฒิ
ผศ. รชต
ปริ ญญา
รณยุทธ
ก้องภพ

ชุมช่วย
ประการะพันธ์
พรรณไวย
เจริ ญสุ ข

(สจล.)
(มรภ.อุดรธานี)
(กทพ.)
(มว.)

ผลเพิ่ม
เจษฎาจินต์
ตันติสถิระพงษ์
พันธุนะ

(มก.)
(มว.)
(มศว.)
(มทร.พระนคร)

กาหอม
โพธิโสโนทัย
อุรโสภณ
สมกันธา
กุลตังวัฒนา
จี้กระโทก
พรหมรัตน์รักษ์
อรรคนิตย์
แสนสอน
พิพิธหิรัญการ
ทอดทอง
ไชยธงรัตน์
บุตรธนู
บุญเกิดรัมย์
บุณยะยุต
รจนา
นนท์พละ
ชาอามาตย์

(มจธ.)
(สจล.)
(มมส.)
(มรภ. อุดรธานี)
(มรภ. อุดรธานี)
(มรภ. อุดรธานี)
(มรภ. อุดรธานี)
(มรภ.อุดรธานี)
(มรภ.อุดรธานี)
(มรภ.อุดรธานี)
(มรภ.อุดรธานี)
(มรภ.อุดรธานี)
(มรภ.อุดรธานี)
(มรภ.สกลนคร)
(มรภ.สกลนคร)
(มรภ.สกลนคร)
(มรภ.สกลนคร)
(มรภ.สกลนคร)
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ผศ.ดร. ภาณุมาศ
ผศ. กิติศกั ดิ์
ดร. คมยุทธ
ผศ. ยุทธพงษ์
เมืองมล
ภควดี
ปรกรณ์เกียรติ
วันชาติ
จิระสักดิ์
วิภาดา
วปิ ยภัทร
เรื อโท เสนาะ
เทพฤทธิ์
เอกริ นทร์
รัชฎา
ดร. สัญญา
ดร. ธวัชชัย
ยิง่ ยศ
ดร. นิกร
ดร. สถาพร
ธนาฒน์
ผศ. วิชชุพงษ์
ผศ.ดร. อดิเรก
ศราวุฑ
กร
มัณฑณา
อัญชลี
ผศ. จิรพงษ์
ดร. สายชล

พรหมเทศ
แสนประสิ ทธิ์
ไชยวงษ์
นาคโสภณ
เสนเพ็ง
ศิริหล้า
ภูกองพลอย
สุ พรมพิทกั ษ์
เปมะศิริ
เกษมสุ ข
พงษ์นิทรัพย์
พุทธาวงษ์
รัตนปั ญญากร
เหลืองวิลยั
พรหมสาขา ณ สกลนคร
ควรคิด
ทองเหลี่ยม
ศรี บุญเรื อง
แก้วแพรก
พรพรหมลิขิต
สุ กนวล
วิบูลเจริ ญ
จันตะคุณ
คงลาพันธ์
พวงนาค
เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
มะโนสื บ
จิตตะโคตร์
ชุดเจือจีน

(มรภ.เลย)
(มรภ.เลย)
(มรภ.เลย)
(มรภ.เลย)
(มรภ.เลย)
(มรภ.เลย)
(มรภ.เลย)
(มรภ.เลย)
(กทพ.)
(กทพ.)
(กทพ.)
(กทพ.)
(กทพ.)
(กทพ.)
(กทพ.)
(มรภ.นครปฐม)
(มรภ.นครปฐม)
(มบ.สระแก้ว)
(วว.)
(มข.)
(มทร.อีสาน-นครราชสี มา)
(มทร.อีสาน-นครราชสี มา)
(มทร.อีสาน-ขอนแก่น)
(มทร.อีสาน-ขอนแก่น)
(มทร.พระนคร)
(มทร.พระนคร)
(มทร.พระนคร)
(มทร.ธัญบุรี)
(มทร.กรุ งเทพ)
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Local Arrangement Chairs
ผศ. ปองพล
รณยุทธ
ก้องภพ
ผศ.กิตติศกั ดิ์
ณัฐพงศ์

แสนสอน
นนท์พละ
ชาอามาตย์
แสนประสิ ทธ์
บุตรธนู

(มรภ.อุดรธานี)
(มรภ.สกลนคร)
(มรภ.สกลนคร)
(มรภ.เลย)
(มรภ.อุดรธานี)

Information Management Chairs
ผศ.ดร. กริ ช
ผศ. วิไลพร
ผศ.ดร. คณิ ศร
ไชยวัฒน์

สมกันธา
กุลตังวัฒนา
จี้กระโทก
หอมแสง

(มรภ.อุดรธานี)
(มรภ.อุดรธานี)
(มรภ.อุดรธานี)
(มรภ.อุดรธานี)

Publication Chairs
ปริ ญญา
ดร. ยุทธศักดิ์
ผศ.ดร. สราวุฒิ
ผศ. ปองพล

รจนา
ทอดทอง
บุญเกิดรัมย์
แสนสอน

(มรภ.สกลนคร)
(มรภ.อุดรธานี)
(มรภ.สกลนคร)
(มรภ.อุดรธานี)

Workshop & Exhibition Chairs
ณัฐพงศ์
ผศ.ณัฐกิตติ์

บุตรธนู
แสนทอง

(มรภ.อุดรธานี)
(มรภ.อุดรธานี)

พร้อมพานิชย์
คาภาษี
แก้วกวย

(สจล.)
(มรภ.อุดรธานี)
(ECTI)

รจนา
แสนประสิ ทธิ์
ธรรมมา
บุตรธนู

(มรภ.สกลนคร)
(มรภ.เลย)
(มทร.อีสาน)
(มรภ.อุดรธานี)

Finance & Registration Chairs
วิบูลย์
หัถยา
ไพริ น
Secretaries
ปริ ญญา
ผศ.กิตติศกั ดิ์
ไมตรี
ณัฐพงศ์
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Special Session
รศ.ดร. วีระ
รศ.ดร. เอกรัฐ
ผศ.ดร. เกริ ก
ดร. มนตรี
ผศ.ดร. ชาญวิทย์
ดร. เฉลิมภัณฑ์
ผศ.ดร. นรรัตน์
ณัฐพนธ์
ดร. สุ ชาดา

บุญจริ ง
บุญเชียง
ภิรมย์โสภา
โพธิโสโนทัย
บุญช่วย
ฟองสมุทร
วัฒนมงคล
จงฤกษ์มงคล
ตันติสถิระพงษ์

(สจล.)
(ม.เชียงใหม่)
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
(สจล.)
(บริ ษทั ไซแนปประเทศไทยจากัด)
(ม.บูรพา)
(ม.บูรพา)
(SE-ED)
(มศว.)
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพจิ ารณาบทความ
ผศ.ดร. นรรัตน์ วัฒนมงคล
ดร. อภิรัฐ ลิ่มมณี
ดร. เฉลิมภัณฑ์ ฟองสมุทร
ดร. เชาวน์วฒั น์ เอื้อเฟื้ อ
ยิง่ ยศ ศรี บุญเรื อง
ดร. ธนาวุฒิ ธนวาณิ ชย์
รศ.ดร. ศันสนีย ์ เอื้อพันธ์วริ ิ ยะกุล
รศ.ดร. ตรัสพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
รศ.ดร. กฤษณะ ไวยมัย
รศ. ประดนเดช นีละคุปต์
รศ. สุรศักดิ์ สงวนพงษ์
รศ.ดร. จันทนา จันทราพรชัย
ผศ.ดร. พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์
ผศ.ดร. ธนาวินท์ รักธรรมานนท์
รศ.ดร. พันธุ์ปิติ เปี่ ยมสง่า
ผศ.ดร. ชัยพร ใจแก้ว
รศ.ดร. สมชาย นาประเสริ ฐชัย
ผศ.ดร. ภุชงค์ อุทโยภาศ
ผศ.ดร. อภิรักษ์ จันทร์สร้าง
ดร. จิตติ นิรมิตรานนท์
ดร. หัชทัย ชาญเลขา
ดร. สุภาพร เอื้อจงมานี
ดร. สุชยั ศรี ไลออน
รศ.ดร สมศักดิ์ ชุมช่วย
ผศ. ดร. รณชัย ติยะรัตนาชัย
ดร. มนตรี โพธิโสโนทัย
ดร. อุกฤษฏ์ วัชรี ฤทัย
ผศ.ดร. พินิจ กาหอม
ศ.ดร โกสิ นทร์ จานงไทย
รศ.ดร. ประเสริ ฐศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ผศ.ดร. พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร
ผศ.ดร. วิทวัส สิ ฎฐกุล
ดร. ณัฐพล ประยงค์พนั ธุ์
รศ.ดร. อภินนั ท์ อุรโสภณ
Withawat Tangtrongpairoj
ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา
ดร. สุธาสิ นี ฉิ มเล็ก
ดร. ศักดิ์ดา พรรณไวย
ดร. มณฑล หอมกลิ่นเทียน
ดร. อ้อยใจ อ่องหร่ าย
ดร. ธัญญา คชวัฒน์
Natenapit Khumthukthit
เทพบดินทร์ บริ รักษ์อราวินท์
รศ.ดร. สิ นชัย กมลภิวงศ์
ผศ.ดร. ธัชชัย เอ้งฉ้วน
ดร. จิรวัฒน์ แท่นทอง
ดร. วฤทธิ์ วิชกูล
ดร. เอกสิ ทธิ์ นุกลู เจริ ญลาภ
ผศ.ดร. อนนท์ นาอิน
ผศ.ดร. ชาญ ชัยเดชธรรมรงค์
ผศ.ดร. ธีระศักดิ์ สมศักดิ์
ผศ.ดร.ศุภกิต แก้วดวงตา
ผศ.ดร. นพพร พัชรประกิติ
ผศ.ดร. วิโรจน์ ปงลังกา
ดร. พลกฤษณ์ ทุนคา
ผศ. วิชชุพงษ์ วิบูลเจริ ญ
ธนาฒน์ สุกนวล
ไมตรี ธรรมมา
ผศ.ดร. ณัฐพงศ์ พันธุนะ
ดร. พสิ ษฐ์ สุวรรณภิงคาร
อัญชลี มโนสื บ
ผศ.ดร. นาคุณ ศรี สนิท
ผศ.ดร. ฑีฆพันธุ์ เจริ ญพงษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
NAIST
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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ผศ.ดร. อัญชลี สุวรรณมณี
ดร. ดิเรก เสื อสี นาค
ดร. คมกฤษ ประเสริ ฐวงษ์
ดร. สุชาดา ตันติสถิระพงษ์
ดร. ทวีชยั อวยพรกชกร
อาคม ม่วงเขาแดง
ผศ.ดร. ชาญวิทย์ บุญช่วย
ดร. วนิดา พฤทธิวทิ ยา
รศ.ดร. อลงกรณ์ พรมที
ผศ.ดร. กริ ช สมกันธา
ดร. ชนันท์กรณ์ จันแดง

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
SYNAPES (Thailand) Co., Ltd. (AI Tech)
มหาวิทยาลันธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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ขอขอบคุณผู้ให้ การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2017
1. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
3. บริ ษทั แอสเวลล์ โซลูชนั่ จากัด
5. บริ ษทั ทรานส์ โค้ด จากัด
7. บริ ษทั จีเมติกส์ จากัด
9. บริ ษทั จีเนียส ทราฟฟิ ค ซี สเต็ม จากัด
11. บริ ษทั ล็อกซเล่ย ์ จากัด (มหาชน)
13. ยู แอนด์ เอส อิเลคทรอนิกส์
15. บริ ษทั เทรนประเทศไทย จากัด
17. บริ ษทั ไอซ์ แอลอีดี จากัด

2. บริ ษทั เยนเนอรัลอินสทรู เม้นท์ จากัด
4. บริ ษทั แมริ โกลด์ เทคโนโลยีส์ จากัด
6. บริ ษทั วีนสั ซัพพลาย จากัด
8. บริ ษทั อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนซี (ประเทศไทย) จากัด
10. บริ ษทั แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน)
12. บริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
14. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
16. บริ ษทั ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)
18. สถานีตาตรวจภูธร อ.เชียงคาน และ อบต.เชียงคาน
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สรุปจานวนบทความทีส่ ่ งเข้ าร่ วมการประชุ มวิชาการ ECTI-CARD 2017
จานวนบทความทีส่ ่ งเข้ าร่ วมฯ มีท้งั สิ้น
ผ่านการพิจารณา
นาเสนอแบบบรรยาย
นาเสนอแบบโปสเตอร์
ไม่ผา่ นการพิจารณา
บทความที่ไม่สมบูรณ์

442
279
254
25
105
58

บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ

25
23
22
11
9
17
16
3
13
20
70
12
23
15

บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ

สรุปจานวนบทความทีผ่ ่ านการพิจารณา
กลุ่มที่ 1 : เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร
กลุ่มที่ 2 : เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์ กายภาพ วิทยาศาสตร์ การกีฬา
กลุ่มที่ 3 : การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงานบ้านอัตโนมัติ
กลุ่มที่ 4 : การเรี ยนการสอนทางไกล การศึกษาบันเทิงคอมพิวเตอร์ แอนิ เมชัน
กลุ่มที่ 5 : การกูภ้ ยั ระบบเตือนภัย และพยากรณ์
กลุ่มที่ 6 : การสื่ อสาร การสนับสนุนผูใ้ ช้ตามบ้านเครื อข่ายสังคม เครื อข่ายไร้สาย
กลุ่มที่ 7 : การขนส่ ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม
กลุ่มที่ 8 : ธุ รกิจการธนาคาร การท่องเที่ยว และการโรงแรม
กลุ่มที่ 9 : ระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึงการยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ
กลุ่มที่ 10 : มาตรวิทยา การวัดและควบคุม
กลุ่มที่ 11 : วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลุ่มที่ 12 : STEM เทคโนโลยีการศึกษา
กลุ่มที่ 13 : ระบบควบคุมด้านการเกษตรและชีวติ ประจาวัน
กลุ่มที่ 14 : กลุ่มบทความพิเศษ
Emerging Software and Hardware Technologies for Digital Smart Society
Data Processing for Biomedical, Energy, and Environmental Applications
กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)
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สรุปจานวนบทความทีผ่ ่ านการพิจารณาแยกตามหน่ วยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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มหาวิทยาลัย นอร์ท-เชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยสารคาม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
โรงเรี ยนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
มหาวิทยาลัยราชธานี
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
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1
1
1
1
1
1
1
1
1

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ
บทความ

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
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กาหนดการจัดงานประชุ มวิชาการ ECTI-CARD 2017
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ลงทะเบียนผูเ้ ข้าส่งบทความเตรี ยมการนาเสนอและจัดบูธจากผูส้ นับสนุน
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:00 – 15:00 น.

SESSION 111

ห้อง นครเวียงจันทร์

เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร
ID

1053

1155

ประธาน : ดร. สุวฒั น์ กิจเจริ ญวัฒน์(มทร.กรุ งเทพ)
รองประธาน : ดร. ยุทธศักดิ์ ทอดทอง(มรภ.อุดรธานี)
1188
1212
1224
1232
1256

1214

SESSION 112

ห้อง แก่นท้าว

เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา
ID

1341

1379

ประธาน : ดร. ศริ ญญา ปะสะกวี (สถาบันมาตรวิทยา)
รองประธาน : ผศ. วาสนา เกษมสิ นธ์ (มรภ.สกล)
1322
1064
1112
1158
1387

ห้อง วังเวียง

SESSION 113

เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา
ID

1168

ประธาน : ดร. มณฑล หอมกลิ่นเทียน (สถาบันมาตรวิทยา)
รองประธาน : ดร. ปิ ยวดี ยาบุษดี(มรภ.อุดรธานี)
1065
1113
1161
1166
1196
1210

1296

ห้อง บ่อแก้ว

SESSION 114

กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)
ID

1440

ประธาน : ดร. มนตรี โพธิโสโนทัย (สจล.)
รองประธาน : ผศ. รชต บุณยะยุต (มรภ. สกลนคร)
1441
1442
1156
พักรับประทานอาหารว่าง ห้องหลวงน้ าทา เวลา 15:00 – 15:15 น.

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
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วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:15 – 17:45 น.

SESSION 115

ห้อง นครเวียงจันทร์

เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร
ID

1186

1198

ประธาน : รศ.ดร. อภินนั ท์ อุรโสภณ(มมส.)
รองประธาน : ผศ. ปองพล แสนสอน(มรภ.อุดรธานี)
1223
1229
1250
1303
1328

1368

SESSION 116

ห้อง แก่นท้าว

ID

1404

1066

ธุรกิจการธนาคาร การท่องเที่ยว และการโรงแรม
ประธาน : ผศ.ดร. วรรณรี ย ์ วงศ์ไตรรัตน์(มทร.อิสาน โคราช)
รองประธาน : ผศ.ดร. สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์(มรภ.สกลนคร)
1152
1260
1296
1325
1381
1146

1277

ห้อง วังเวียง

SESSION 117

เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา
ID

1034

1089

ประธาน : ผศ.ดร. พินิจ กาหอม (มจธ.)
รองประธาน : ดร. ภูเบศร์ พิพิธหิรัญการ(มรภ.อุดรธานี)
1138
1164
1184
1203
1248

1310

ห้อง บ่อแก้ว

1313

SESSION 118

ระบบควบคุมด้านการเกษตรและชีวติ ประจาวัน
ID

1371

ประธาน : ผศ.ดร. ชาญวิทย์ บุญช่วย(บริ ษทั ไซแนปประเทศไทยจากัด) Speaker รับเชิญ
รองประธาน : ดร. คมยุทธ ไชยวงษ์ (มรภ.เลย)
1008
1048
1098
1114
1183
1195
1231
1262
งานเลี้ยงต้อนรับ Welcome Party ลานสนามหญ้าเอนกประสงค์ 18:00 – 20:00 น.

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

1275

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
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วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 08:00 – 10:00 น.

SESSION 201

ห้อง นครเวียงจันทร์

การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงานบ้านอัตโนมัติ
ID

1031

ประธาน : ดร. นฤดม นวลขาว (สถาบันมาตรวิทยา)
รองประธาน : ดร. ธวัชชัย จารุ วงศ์วทิ ยา (มทร.อีสาน โคราช)
1083
1127
1176
1213
1245
1305

1354

SESSION 202

ห้อง แก่นท้าว

ระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึงการยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ
ID

1009

1072

ประธาน : ผศ.ดร. ณัฐพงศ์ พันธุนะ(มทร.พระนคร)
รองประธาน : ผศ. รชต บุณยะยุต(มรภ.สกลฯ)
1096
1282
1333
1334
1350

1069

ห้อง วังเวียง

SESSION 203

การขนส่ ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม
ID

1041

ประธาน : ดร. ศักดา พรรณไวย(การทางพิเศษแห่งประเทศไทย)
รองประธาน : ดร. ประจวบ อินระวงศ์ (มทร อีสาน โคราช)
1087
1281
1038
1084
1205
1382

ห้อง หลวงน้ าทา

SESSION 204

การสื่ อสาร การสนับสนุนผูใ้ ช้ตามบ้านเครื อข่ายสังคม เครื อข่ายไร้สาย
ID

1032

ประธาน : ผศ.ดร. อภิรักษ์ จันทรสร้าง(มก.)
รองประธาน : อ. กร พวงนาค(มทร.พระนคร)
1244
1316
1058
1200
1247
1378
พักรับประทานอาหารว่าง ห้องหลวงน้ าทา เวลา 10:00 – 10:15 น.

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 10:15 – 12:15 น.

SESSION 205

ห้อง นครเวียงจันทร์

การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงานบ้านอัตโนมัติ
ID

1078

1126

ประธาน : ผศ.ดร. สายชล ชุดเจือจิน(มทร.กรุ งเทพ)
รองประธาน : ดร. ปิ ยวดี ยาบุษดี(มรภ.อุดรธานี)
1137
1179
1287
1340
1377

1395

SESSION 206

ห้อง แก่นท้าว

ระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึงการยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ
ID

1046

1094

ประธาน : ผศ.ดร. วิทวัส สิ ฐกุล(มจพ.)
รองประธาน : ผศ.ดร. คณิ ตศร จี้กระโทก(มรภ.อุดรธานี)
1194
1326
1424
1230
1422

1010

ห้อง วังเวียง

SESSION 207

การขนส่ ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม
ID

1062

1143

ประธาน : ดร. สัญญา ควรคิด (มรภ.นครปฐม)
รองประธาน : อ. ก้องภพ ชาอามาตย์ (มรภ.สกลนคร)
1289
1040
1085
1386
1385

ห้อง หลวงน้ าทา

SESSION 208

การสื่ อสาร การสนับสนุนผูใ้ ช้ตามบ้านเครื อข่ายสังคม เครื อข่ายไร้สาย
ID

1043

ประธาน : รศ.ดร. กฤษณะ ไวยมัย(มก.)
รองประธาน : ผศ. วิชชุพงษ์ วิบูลเจริ ญ (มทร.อีสาน โคราช)
1174
1246
1337
1095
1241
1304
1226
พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้องดวงจาปา เวลา 12:15 – 13:00 น.

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560
พิธีเปิ ด ห้องนครเวียงจันทร์ เวลา 13:00 - 13:30 น.
Keynote ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วฒั นา(จุฬาฯ), ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน(มจพ.), ศ.ดร.โกสิ นทร์ จานงไทย(มจธ.) เวลา 13:30 - 14:15น.
Keynote คุณจิระสักดิ์ เปมะศิริ ผูอ้ านวยการฝ่ ายสารสนเทศเวลา 14:15 - 15:00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง ห้องหลวงน้ าทา เวลา 15:00 - 15:15 น.

การนาเสนอภาคโปสเตอร์
ประธาน: รศ.ดร. อนันต์
1047
1050
1191
1208
1271
1276

1022
1189
1265
1393

ผลเพิ่ม(มก.) รองประธาน: ผศ.ดร. อภิรักษ์ จันทรสร้าง(มก.)
1051
1088
1136
1141
1215
1219
1220
1228
1297
1324
1370
1376

1150
1264
1392

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:15 – 17:45 น.

SESSION 211

ห้อง นครเวียงจันทร์

การกูภ้ ยั ระบบเตือนภัย และพยากรณ์
ID
1240
ห้อง แก่นท้าว

1128

ประธาน : รศ.ดร. อนันต์ ผลเพิ่ม(มก.)
รองประธาน : ผศ.ดร. คณิ ศร จี้กระโทก(มรภ.อุดรธานี)
1216
1283
1367
1284
1039

1178

SESSION 212

ระบบควบคุมด้านการเกษตรและชีวติ ประจาวัน
ID
ห้อง วังเวียง

1019

1071

ประธาน : ผศ.ดร. ชัยพร ใจแก้ว(มก.)
รองประธาน : ผศ. จิรพงษ์ จิตตะโคตร์(มทร.ธัญบุรี)
1270
1100
1187
1227
1267

SESSION 213
Special Session on Emerging Software and Hardware Technologies for Digital Smart Society

ID
1428
ห้อง หลวงน้ าทา

1429

ประธาน : ผศ.ดร. นรรัตน์ วัฒนมงคล(ม.บูรพา)
รองประธาน : ผศ.ดร. สุรเชษฐ์ กานต์ประชา(ม.นเรศวร)
1430
1431
1432
1433

SESSION 214
Special Session on Data Processing for Biomedical, Energy, and Environmental Applications

ID

1434

ประธาน : รศ.ดร. เอกรัฐ บุญเชียง (ม.เชียงใหม่)
รองประธาน : ดร. ชัยรัตน์ พินทอง (ม.นเรศวร)
1435
1436
1437
1438
1439
งานเลี้ยงรับรอง Banquet ลานสนามหญ้าเอนกประสงค์ เวลา 18:00 – 20:00 น.

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 08:00 – 10:00 น.

SESSION 301

ห้อง นครเวียงจันทร์

มาตรวิทยา การวัดและควบคุม
ID

1021

1074

ประธาน : รศ.ดร. เดชา พวงดาวเรื อง (ม.เอเซียอาคเนย์)
รองประธาน : ดร. เฉลิมภัณฑ์ ฟองสมุทร (ม.บูรพา)
1233
1396
1401
1405
1408

1407

SESSION 302

ห้อง แก่นท้าว

STEM เทคโนโลยีการศึกษา
ID

1060

1104

ประธาน : ดร. ชัยวัฒน์ เจษฏาจินต์(สถาบันมาตรวิทยา)
รองประธาน : ดร. ธวัชชัย ทองเหลี่ยม (มรภ.นครปฐม)
1111
1181
1209
1338
1086

1037

ห้อง วังเวียง

SESSION 303

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ID

1011

ประธาน : ดร. กนกวรรณ นนทพจน์(สถาบันมาตรวิทยา)
รองประธาน : อ. สมพร เตียเจริ ญ (ม.ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ)
1029
1063
1076
1118
1157
1006
1185

ห้อง หลวงน้ าทา

SESSION 304

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ID

1026

ประธาน : ดร. ชัยรัตน์ พินทอง (ม.นเรศวร)
รองประธาน : ผศ. วิไลพร กุลตังวัฒนา (มรภ. อุดรธานี)
1042
1097
1148
1162
1170
พักรับประทานอาหารว่าง ห้องหลวงน้ าทา เวลา 10:00 – 10:15 น.

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 10:15 – 12:15 น.

SESSION 305

ห้อง นครเวียงจันทร์

มาตรวิทยา การวัดและควบคุม
ID

1144

1327

ประธาน : ผศ.ดร. กฤษดา ยิง่ ขยัน (มทร.ล้านนา)
รองประธาน : ผศ. กิตติศกั ดิ์ แสนประสิ ทธิ์(มรภ.เลย)
1180
1398
1406
1411
1403

SESSION 306

ห้อง แก่นท้าว

STEM เทคโนโลยีการศึกษา
ID

1099

1110

ประธาน : ผศ.ดร. ชัยยศ คามี (มรภ.เลย)
รองประธาน : อ. ยิง่ ยศ ศรี บุญเรื อง (ม.บูรพา สระแก้ว)
1175
1182
1237
1375
1159

1142

ห้อง วังเวียง

SESSION 307

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ID

1012

ประธาน : ผศ.ดร. ชัยวัฒน์ สากุล(มทร.ศรี วชิ ยั ตรัง)
รองประธาน : ผศ.ดร. วรรณรี ย ์ วงศ์ไตรรัตน์(มทร.อิสาน โคราช)
1035
1068
1103
1160
1169
1190

ห้อง หลวงน้ าทา

SESSION 308

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ID

1027

ประธาน : ผศ. ดร. สุรเชษฐ์ กานต์ประชา(มน.)
รองประธาน : ดร. วีรพล คงนุ่น(มรภ.อุตรดิตก์)
1045
1075
1106
1154
1163
1177
1193
พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้องหลวงน้ าทา เวลา 12:15 – 13:00 น.

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:00 – 15:00 น.

SESSION 311

ห้อง นครเวียงจันทร์

มาตรวิทยา การวัดและควบคุม
ID

1402

1028

ประธาน : รศ.ดร. อลงกรณ์ พรมที(มรภ.อุดรธานี)
รองประธาน : อ. เมืองมล เสนเพ็ง(มรภ.เลย)
1335
1399
1423

SESSION 312

ห้อง แก่นท้าว

การเรี ยนการสอนทางไกล การศึกษาบันเทิงคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
ID

1153

1211

ประธาน : ดร. สุชาดา ตันติสถิระพงษ์(มศว.)
รองประธาน : ดร. วีรพล คงนุ่น(มรภ.อุตรดิตก์)
1252
1363
1372
1016
1036

1067

ห้อง วังเวียง

SESSION 313

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ID

1199

1236

ประธาน : ผศ.ดร. กริ ช สมกันธา (มรภ.อุดรธานี)
รองปรธาน : ผศ.ดร. สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์(มรภ.สกลนคร)
1258
1268
1280
1291
1302

1329

ห้อง บ่อแก้ว

SESSION 314

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ID

1225

ประธาน : ผศ. วิโรจน์ เพชรพันธุ์ศรี (มทร.กรุ งเทพ)
รองประธาน : ดร. ธวัชชัย ทองเหลี่ยม (มรภ.นครปฐม)
1253
1261
1272
1288
1298
1319
1394
พักรับประทานอาหารว่าง ห้องหลวงน้ าทา เวลา 15:00 – 15:15 น.

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:15 – 17:45 น.

SESSION 316

ห้อง แก่นท้าว

ธุรกิจการธนาคาร การท่องเที่ยว และการโรงแรม
ID

1421

1273

ประธาน : ผศ. สมเกียรติ ทองแก้ว(มทร.พระนคร)
รองประธาน : อ. รณยุทธ นนท์พละ(มรภ.สกลนคร)
1410
1339
1400
1397

ห้อง วังเวียง

SESSION 317

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ID

1201

1239

ประธาน : ผศ.ดร. ลือชัย พรหมรัตน์รักษ์(มรภ.อุดรธานี)
รองประธาน : อ. ปริ ญญา รจนา (มรภ.สกลนคร)
1259
1286
1292
1315

ห้อง บ่อแก้ว

SESSION 318

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ID

1234

ประธาน : ผศ.ดร. ปภัศร์ชกรณ์ อารี ยก์ ลุ (มทร.ศรี วชิ ยั ตรัง)
รองประธาน : ผศ. จุไรรัตน์จินดา อรรคนิตย์(มรภ.อุดรธานี)
1254
1266
1290
1301
1323

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

SESSION 301

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560

มาตรวิทยา การวัดและควบคุม

ID
1021
1074
1233
1396
1401
1405
1408
1407

ห้อง นครเวียงจันทร์
ประธาน : รศ.ดร. เดชา พวงดาวเรื อง (ม.เอเซียอาคเนย์)
รองประธาน : ดร. เฉลิมภัณฑ์ ฟองสมุทร (ม.บูรพา)
08:00 – 10:00 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
Measurement Corrosion Rate using Electrochemical Noise
Lux Meter and Data Logger base on Arduino Board
การค้นหาอัตราขยายวิธีการซีเกลอร์ -นิโคลส์ดว้ ยขั้นตอนหาค่าเหมาะสมโดยปลาวาฬ
การสอบเทียบเครื่ องวัดเมกะโอห์มด้วยตัวต้านทานสูงมาตรฐาน
Resistance Measurement Using Direct Current Comparator Bridge
การสอบเทียบความยาวคลื่นของเครื่ องวิเคราะห์สเปกตรัมแสง
การศึกษาการวัดกระแสไฟฟ้าสูงของตัวต้านทานวัดกระแส 50 แอมแปร์ เพื่อเปรี ยบเทียบกับ
ตัวต้านทานวัดกระแส 5, 10, และ 20 แอมแปร์ในการสอบเทียบฟังก์ชนั่ กระแสสลับ
การประเมินค่าความไม่เป็ นเชิงเส้นของเทอร์โมมิเตอร์บริ ดจ์ความต้านทานสาหรับใช้สอบ
เทียบเทอร์โมมิเตอร์ความต้านทานแพลทินมั มาตรฐาน
พักรับประทานอาหารว่าง ห้องหลวงน้ าทา เวลา 10.00-10.15 น.

หน้า
589-592
593-596
597-600
601-604
605-608
609-612
613-616
617-620

SESSION 302

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560

STEM เทคโนโลยีการศึกษา

ID
1060
1104
1111
1181
1209

ห้อง แก่นท้าว
ประธาน : ดร. ชัยวัฒน์ เจษฏาจินต์(สถาบันมาตรวิทยา)
รองประธาน : ดร. ธวัชชัย ทองเหลี่ยม (มรภ.นครปฐม)
08:00 – 10:00 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
TELEVISIONS LCD DEMONSTRATION SET
A Study of Using Integrated Instructional Mathematics Education Model Based by
Instructional Package
การจาแนกกิจกรรมกลุ่มของนักเรี ยนภายในห้องเรี ยนโดยการระบุตวั ตน
DEVELOPMENT OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION BASED ON STEM
EDUCATION ON TOPIC: HOME ELECTRIC FOR PRATHOM SUKSA 3 STUDENTS
Multimedia Instruction in topic Source of Energy According to Philosophy of the
Sufficiency Economy for Pratomsuksa 3 Students

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

หน้า
621-624
625-628
629-632
633-636
637-640

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

1338
1086
1037

การเรี ยนการสอนแบบสะเต็มศึกษาโดยการใช้โครงงานเป็ นฐานสาหรับการศึกษาด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
The Demonstrative Model of Car Audio Connection System
Life Saving by sensors
พักรับประทานอาหารว่าง ห้องหลวงน้ าทา เวลา 10:00 – 10:15 น.

641-644
645-648
649-652

SESSION 303

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ID
1011
1029
1063
1076
1118
1157
1006
1185

ห้อง วังเวียง
ประธาน : ดร. กนกวรรณ นนทพจน์(สถาบันมาตรวิทยา)
รองประธาน : อ. สมพร เตียเจริ ญ (ม.ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ)
08:00 – 10:00 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
Extraction of Parasitic Capacitances Model of p-n Junction in NMOSFET at Elevated
Temperature
โปรแกรมวิเคราะห์ระบบควบคุมในงานวิศวกรรมไฟฟ้าโดยใช้จียไู อของแมทแล็ป
ชุดควบคุมแสงสว่างของหลอด LED สาหรับการปลูกพืช
ระบบติดตามดวงอาทิตย์ ด้วยเทคนิคการกาหนดเวลา
กรณี ศึกษาเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง ประสิ ทธิภาพของหลอดไฟ และการวิเคราะห์
ความเพียงพอของแสงสว่างภายในอาคาร โดยใช้โปรแกรม Dialux
การประเมินสภาพหม้อแปลงด้วยวิธีวเิ คราะห์ทางไฟฟ้า
การสร้างแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ของโรคธาลัสซีเมียในประเทศไทย
โมดูลควบคุมโซล่าปั๊ มด้วยระบบสมองกลฝังตัว
พักรับประทานอาหารว่าง ห้องหลวงน้ าทา เวลา 10:00 – 10:15 น.

หน้า
653-656
657-660
661-664
665-668
669-672
673-676
677-680
681-684

SESSION 304

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ID
1026
1042

ห้อง หลวงน้ าท่า
ประธาน : ดร. ชัยรัตน์ พินทอง (ม.นเรศวร)
รองประธาน : ผศ. วิไลพร กุลตังวัฒนา (มรภ. อุดรธานี)
08:00 – 10:00 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
การศึกษาประสิ ทธิภาพระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบกริ ดฟอลแบค
การวิเคราะห์ความผิดพร่ องของขดลวดสเตเตอร์ลดั วงจรในมอเตอร์เหนี่ยวนาสามเฟสโดย

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

หน้า
685-688
689-692

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
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1097
1148
1162
1170

พาร์คเวกเตอร์
A study on Separation plastic recycles using High electric field
เครื่ องตรวจจับรอยตาหนิอตั โนมัติดว้ ยระบบวิชนั่
การศึกษาลักษณะและการป้ องกันแก้ไขการเกิดกระแสกระชากในหม้อแปลงไฟฟ้ากาลัง
การประเมินวิธีการประมาณภาระทางกลของมอเตอร์เหนี่ยวนาสามเฟส เมื่ออ้างอิงตาม
ประเภทความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้า
พักรับประทานอาหารว่าง ห้องหลวงน้ าทา เวลา 10:00 – 10:15 น.

693-696
697-700
701-704
705-708

SESSION 305

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560

มาตรวิทยา การวัดและควบคุม

ID
1144
1327
1398
1180
1406
1411
1403

ห้อง นครเวียงจันทร์
ประธาน ผศ.ดร. กฤษดา ยิง่ ขยัน (มทร.ล้านนา)
รองประธาน : ผศ. กิตติศกั ดิ์ แสนประสิ ทธิ์(มรภ.เลย)
10:15 – 12:15 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
การออกแบบตัวควบคุม PID+Q เชิงวิเคราะห์เพื่อกาจัดอิทธิพลของซีโรที่มีต่อผลตอบสนอง
ของระบบ
เครื่ องบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยราสเบอรี่ พายผ่านอินเตอร์เน็ต
การวัดสภาพความเป็ นแม่เหล็กของตุม้ น้าหนักมาตรฐานโดยวิธี Susceptometer
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ LabVIEW เพื่ออ่านและเก็บข้อมูลอุณหภูมิแบบเรี ยลไทม์จากเครื่ อง
บันทึกอุณหภูมิผา่ นมาตรฐานการรับส่งข้อมูลแบบ RS485
Design and estimation of surface temperature of calibration apparatus for surface
thermometers
Establishment of the National Capacitance Standards for 1 pF, 10 pF, 100 pF, and 1000 pF
in the Frequency Range 10 kHz to 1 MHz
การศึกษาความต้านทานจาลองจากเครื่ องแหล่งจ่ายมาตรฐานที่มีความสัมพันธ์ ต่อความ
ถูกต้องของการสอบเทียบเครื่ องวัดมัลติมิเตอร์
รับประทานอาหารกลางวัน ห้องดวงจาปา เวลา 12:15 – 13:00 น.

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

หน้า
709-712
713-616
717-720
721-724
725-728
729-732
733-736

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

SESSION 306

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560

STEM เทคโนโลยีการศึกษา

ID
1099
1110
1175
1182
1237
1375
1159
1142

ห้อง แก่นท้าว
ประธาน : ผศ.ดร. ชัยยศ คามี (มรภ.เลย)
รองประธาน : อ. ยิง่ ยศ ศรี บุญเรื อง (ม.บูรพา สระแก้ว)
10:15 – 12:15 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
Web Application Support Active Learning
การจาแนกกิจกรรมนักเรี ยนสาหรับสะเต็มศึกษาโดยใช้วธิ ีการประมวลผลภาพ
การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่ อง แผ่นดินไหว สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
Human Digestive System using Virtual Reality
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ตามแนวสะเต็มศึกษาด้วยแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นเทคโนโลยี
คลาวด์ สาหรับวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การสร้างชุดจาลองสายพานลาเลียงของการแยกวัสดุดว้ ยพีแอลซี
แอนิเมชัน2มิติ เรื่ อง โรคหอบหื ดสาหรับผูป้ ่ วยเด็ก กรณี ศึกษาโรงพยาบาลพระนารายณ์
มหาราชจังหวัดลพบุรี
Mobile Application Case Study Network System Protection Game
รับประทานอาหารกลางวัน ห้องดวงจาปา เวลา 12:15 – 13:00 น.

หน้า
737-740
741-744
745-748
749-752
753-756
757-758
759-762
763-766

SESSION 307

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ID
1012
1035
1068
1103
1160

ห้อง วังเวียง
ประธาน : ผศ.ดร. ชัยวัฒน์ สากุล(มทร.ศรี วชิ ยั ตรัง)
รองประธาน : ผศ.ดร. วรรณรี ย ์ วงศ์ไตรรัตน์(มทร.อิสาน โคราช)
10:15 – 12:15 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
โปรแกรมช่วยในการติดตั้งเครื่ องมือตัดบนเครื่ องกลึงซีเอ็นซี
การสร้างเครื่ องย้อมสี แบคทีเรี ยแบบอัตโนมัติ
เครื่ องต้นแบบสร้างแบบจาลอง 3 มิติจากภาพถ่ายภาพฉาย
แอปพลิเคชัน่ ระบบแอนดรอยด์เปิ ด-ปิ ดไฟฟ้าผ่านบลูทูธ
การออกแบบและสร้างเครื่ องล้างอัลตราโซนิกส์ดว้ ยพีซีทีชนิดคู่สาหรับงานล้างอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ โดยวิธีการปรับกาลังไฟฟ้าของเรโซแนนซ์อินเวอร์เตอร์แบบเต็มบริ ดจ์ผา่ น
รู ปคลื่นแรงดันที่ไม่สมมาตร

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

หน้า
767-770
771-774
775-778
779-782
783-786

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
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1169

1190

การประเมินประสิ ทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนาสามเฟสในสภาวะแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าสมดุล
ต่ากว่าปกติ สมดุลสูงกว่าปกติ และไม่สมดุลโดยใช้วธิ ีการหาค่าพารามิเตอร์ของวงจรสมมูล
จริ งในรู ปแบบต่าง ๆ
เครื่ องอบข้าวเปลือกขนาดเล็กด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ Small grain dryers by solar energy
รับประทานอาหารกลางวัน ห้องดวงจาปา เวลา 12:15 – 13:00 น.

787-790

791-794

SESSION 308

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ID
1027
1045
1075
1106
1154
1163
1177
1193

ห้อง หลวงน้ าท่า
ประธาน : ผศ. ดร. สุรเชษฐ์ กานต์ประชา(มน.)
รองประธาน : ดร. วีรพล คงนุ่น(มรภ.อุตรดิตก์)
10:15 – 12:15 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
Measurement Instrument Data Health Tracking for Exercise by Bicycling
Oil Filling Machine Control by Arduino Board
ระบบควบคุมป้ ายทางโค้งแบบหลอด LED ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
Brick from Micro fiber waste
Detection of Foreign Bodies in Food using Thermal Imaging Technique
Controlled PCB Etching Process with FPGA
การตรวจจับควันบุหรี่ ดว้ ยการประมวลผลภาพและโครงข่ายประสาทเทียม
Development Obstruction Object Counting Using BLOB Analysis And Top- hat Filter
Techniques
รับประทานอาหารกลางวัน ห้องดวงจาปา เวลา 12:15 – 13:00 น.

หน้า
795-798
799-802
803-806
807-810
811-814
815-818
819-822
823-826

SESSION 311

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560

มาตรวิทยา การวัดและควบคุม

ID
1402
1028

ห้อง นครเวียงจันทร์
ประธาน : รศ.ดร. อลงกรณ์ พรมที(มรภ.อุดรธานี)
รองประธาน : อ. เมืองมล เสนเพ็ง(มรภ.เลย)
13:00 – 15:00 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
Design and Development of Laser Energy Calibration System for Medical and Cosmetic
Applications in Thailand
ระบบตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ าธรรมชาติแบบเวลาจริ งผ่านเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

หน้า
827-830
831-834

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
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1335
1399
1423

The Development of Liquid Level Control System Simulator by Microcontroller For used in
Control System Laboratory
การเตรี ยมวัสดุอา้ งอิงรับรองเมลามีนในขนมปังกรอบ
ชุดทดลองการควบคุมแท็งก์น้ าแบบ PID โดยโปรแกรม LabVIEW
พักรับประทานอาหารว่าง ห้องหลวงน้ าทา เวลา 15:00 – 15:15 น.

835-838
839-842
843-846

SESSION 312

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560

การเรี ยนการสอนทางไกล การศึกษาบันเทิงคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน

ID
1153
1211
1252
1363
1372
1016
1036
1067

ห้อง แก่นท้าว
ประธาน : ดร. สุชาดา ตันติสถิระพงษ์(มศว.)
รองประธาน : ดร. วีรพล คงนุ่น(มรภ.อุตรดิตก์)
13:00 – 15:00 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
ระบบการเรี ยนรู ้ไม่จากัดสถานที่
Virtue Reality Bike System for Google Cardboard
การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์สาหรับตีกลองชุดที่ความคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
แอปพลิเคชันสนับสนุนการเรี ยนรู ้บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
การพัฒนาสื่ อมัลติมีเดีย เรื่ องท่าฟ้อนแพรวากาฬสิ นธุ์
เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เรื่ อง งานเกษตรคูบ่ า้ น กลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
เกมเสริ มทักษะการคิดคานวณสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 - 6
The Word Land
พักรับประทานอาหารว่าง ห้องหลวงน้ าทา เวลา 15:00 – 15:15 น.

หน้า
847-850
851-854
855-858
859-862
863-866
867-870
871-874
875-878

SESSION 313

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ID
1199
1236
1258

ห้อง วังเวียง
ประธาน : ผศ.ดร. กริ ช สมกันธา (มรภ.อุดรธานี)
รองประธาน : ผศ.ดร. สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์(มรภ.สกลนคร)
13:00 – 15:00 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
ล้อไฟฟ้าสาหรับวีลแชร์
การศึกษาการวัดความชื้นข้าวเปลือกด้วยการส่งผ่านความถี่ยา่ น UHF
Speed Control System For Bears Machine

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

หน้า
879-882
883-886
887-890

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
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1268
1280
1291
1302
1329

The Direct Current production by using Bicycle
Google Map Application for Distribution network mapping base on DigSILENT Power
Factory
วงจรกาเนิดสัญญาณไซน์ควอเดรเจอร์โหมดกระแส 3 เฟส โดยใช้ CDCTA เพียงตัวเดียว
การออกแบบระบบแสงสว่างภายในอาคารโดยโปรแกรมไดอะลักซ์
Modified simulated annealing Optimization for Solving Economic Dispatch Problem
พักรับประทานอาหารว่าง 15:00 – 15:15 น.

891-894
895-898
899-902
903-906
907-910

SESSION 314

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ID
1225
1253
1261
1272
1288
1298
1319
1394

ห้อง บ่อแก้ว
ประธาน : ผศ. วิโรจน์ เพชรพันธุ์ศรี (มทร.กรุ งเทพ)
รองประธาน : ดร. ธวัชชัย ทองเหลี่ยม (มรภ.นครปฐม)
13:00 – 15:00 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
The design demonstration set an automatic parking the easy use of the Excel program and
control PLC
Design of a Magnetic Levitation Control System with Phase Lead Controller
Automatic pH and Electric Conductivity Adjustment Machine in Hydroponics System
ตูร้ ับบริ จาคเงินอัจฉริ ยะ
Development of Transfer Robot for Automatic Stamping Machine
การออกแบบหม้อแปลงพานาร์ในวงจรพุช-พูล คอนเวอร์เตอร์ชนิดหลายเอาท์พทุ สาหรับ
เซลส์พลังงานแสงอาทิตย์
การประยุกต์ใช้เซนเซอร์ไฟเบอร์ออปติกเพื่อการตรวจจับล้อรถยนต์สาหรับเครื่ องเปลี่ยนล้อ
รถยนต์อตั โนมัติ
การขนานวงจรสวิตช์เดี่ยวแบบเรโซแนนซ์ขนานสาหรับงานทุบขึ้นรู ปมีดอรัญญิก ด้วยการให้
ความร้อนแบบเหนี่ยวนา
พักรับประทานอาหารว่าง ห้องหลวงน้ าทา เวลา 15:00 – 15:15 น.

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

หน้า
911-914
915-918
919-922
923-926
927-930
931-934
935-938
939-942

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
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SESSION 316

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ID
1421

1273
1410
1339
1400
1397

ธุรกิจการธนาคาร การท่องเที่ยว และการโรงแรม
ห้อง แก่นท้าว
ประธาน : ผศ. สมเกียรติ ทองแก้ว(มทร.พระนคร)
รองประธาน : อ. รณยุทธ นนท์พละ(มรภ.สกลนคร)
15:15 – 17:45 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
การบูรณาการรู ปแบบการพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองในกลุ่มผูส้ ูงอายุและหมอเมืองแบบ
ยัง่ ยืน โดยเครื่ องมือและกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาบลท่าก๊อ อาเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย
The position checking system for part on the conveyor system by using Image Processing
การพัฒนาตูฟ้ ักไข่ดว้ ยอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ
ระบบสมองกลฝังตัวควบคุมเปิ ด-ปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้าสัง่ งานด้วยเสี ยงพูดเฉพาะบุคคล
การประยุกต์ใช้วงจรแบบครึ่ งบริ ดจ์ 2 กิ่งสาหรับวงจรแปลงกระแสสลับเป็ นกระแสสลับ
ควบคุมกระแสเพื่อทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์
Development of CPW-FED Hexagonal Slot Antenna for Digital Television Application

หน้า
943-946

947-950
951-954
955-958
959-962
963-966

SESSION317

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ID
1201
1239
1259
1286
1292
1315

ห้อง วังเวียง
ประธาน : ผศ.ดร. ลือชัย พรหมรัตน์รักษ์(มรภ.อุดรธานี)
รองประธาน : อ. ปริ ญญา รจนา (มรภ.สกลนคร)
15:15 – 17:45 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
Comparative Studies in Time and Frequency Domains Responses of SISO and MISO
Polynomial Models for Discussion of Application in Nonlinear Signal Processing
เครื่ องช่วยยกผูป้ ่ วยควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
Implement Chaotic Generator Based on Matlab Simulink for a Liquid Mixer
การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอุณหภูมิของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนา สภาวะเฟสไม่สมดุล
Design and fabrication of scrap oyster shell milling machine
An Analysis of Mechanical Properties of Metals with Tensile Testing

วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริ เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

หน้า
967-970
971-974
975-978
979-982
983-986
987-990

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
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SESSION 318

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ID
1234
1254
1266
1290
1301
1323

ห้อง บ่อแก้ว
ประธาน : ผศ.ดร. ปภัศร์ชกรณ์ อารี ยก์ ลุ (มทร.ศรี วชิ ยั ตรัง)
รองประธาน : ผศ. จุไรรัตน์จินดา อรรคนิตย์(มรภ.อุดรธานี)
15:15 – 17:45 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
การวิเคราะห์ผลของรากสายดินต่อกับดักเสิ ร์จในระบบจาหน่ายด้วยโปรแกรม ATP
State Feedback Controller Design for Speed Control System
Design and Development of the Freeze Dryer.
ชุดสาธิตโซล่าเซลล์เคลื่อนที่แสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์
ส่วนเหนี่ยวนา 4 พอร์ต สาหรับการประยุกต์ใช้ในเครื่ องเคลือบฟิ ล์มบาง
ระบบสะสมพลังงานแบตเตอรี่ และพลังงานลมแบบบูรณาการในระบบเอซีไมโครกริ ด

หน้า
991-994
995-998
999-1002
1003-1006
1007-1010
1011-1014

Poster

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560

Poster Session

ID
1022
1047
1050
1051
1088
1136
1141
1150
1189
1191
1208
1215

ประธาน : รศ.ดร. อนันต์ ผลเพิ่ม(มก.)
รองประธาน : ผศ.ดร. อภิรักษ์ จันทรสร้าง(มก.)
13:00 – 17:00 น.
เรื่ อง / ผูแ้ ต่ง
Assessment of Concentrator Photovoltaic Cooled
ต้นแบบเพื่อศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากคลื่นทะเลแบบลอย
การศึกษาการเจริ ญเติบโตต้นอ่อนทานตะวันโดยการควบคุมแสงและน้ าด้วยอาร์ดูโน
การควบคุมปัจจัยสาหรับการฟักใข่ไก่โดยอาร์ดูโน่

ระบบติดตามและควบคุมเครื่ องปรับอากาศ
เครื่ องควบคุมอุณหภูมิเพื่ออบแห้งเห็ดหอม
โมดูลเปิ ด-ปิ ดหลอดไฟไร้สายด้วยแลปวิว
7-ethoxyresorufin O-deethylase (EROD) Activity. : Bio-indicator for Agro-chemical
Contamination in the Aquatic Environment
Device for Bottle Opener Controlled by Blood Alcohol Concentration Level
การพัฒนาชุดฝึ กระบบสมองกลฝังตัวบนอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ ง
ระบบตรวจจับการล้มของผูส้ ูงอายุในเวลาจริ งด้วยการใช้ขอ้ มูลสี ร่วมกับการเทียบ
ระบบทดสอบสมรรถภาพทางสายตาสาหรับการขอใบอนุญาตขับรถ
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หน้า
1015-1018
1019-1022
1023-1026
1027-1030
1031-1034
1035-1038
1039-1042
1043-1046
1047-1050
1051-1054
1055-1056
1057-1060
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1219
1220
1228
1264
1265
1271
1276
1297
1324
1370
1376
1392
1393

Color Blindness and Reflex Tests for Driver License Issuance System
การพัฒนาเครื่ องล้างทาความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่ องยนต์
E-Learning of Human Anatomy in 3D Model
Smart Air Condition Control via Internet
ชุดค้นหาและตัดสัญญาณอุปกรณ์สื่อสารโดยใช้ SDR
Intelligent Train Tracking System for Eastern Rail Route
Mixing Machine for Seed Additives 2
ปลัก๊ พ่วงอัจฉริ ยะควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนา 3 เฟส ด้วย SVPWM บนพื้นฐานของDSP
TMS320F28335
เครื่ องดูดและกาจัดควันตะกัว่ บัดกรี โดยใช้พลังงานไฟฟ้าโอโซไนซ์
อากาศยานการเกษตรขนาดเล็กกึ่งอัตโนมัติแบบ 6 ใบพัดพิกดั 600 วัตต์
Development of KMITL-CubeSat Engineering Model and Testing with High Altitude
ชุดอุปกรณ์ปลูกพืชและสวนยุคใหม่ผา่ นเทคโนโลยี IoT และ Mobile Application
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1061-1064
1065-1068
1069-1072
1073-1074
1075-1076
1077-1078
1079-1082
1083-1086
1087-1090
1091-1094
1095-1098
1099-1100
1101-1102
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ผู้แสดงปาฐกถา (Keynote speaker)
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ห้องนครเวียงจันทร์ เวลา 13:30 - 14:15 น.

ดร. พันธ์ ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
(คุณวุฒิ DEA. (Electronics) และ D. Ing จาก Institute National Polytechniquede Grenoble (INPG) ประเทศฝรั่งเศส)

หัวข้อบรรยายเรื่ อง เศรษฐกิจดิจิทลั กับประเทศไทย 4.0
ตาแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต
- ปั จจุบนั
ผูช้ ่วยรัฐมนตรี ประจากระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- พ.ศ.๒๕๕๗ - พ.ศ.๒๕๕๘
ผูช้ ่วยรัฐมนตรี ประจากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
- พ.ศ.๒๕๕๗ - พ.ศ.๒๕๕๘
ที่ปรึ กษา ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
- พ.ศ.๒๕๔๙ - พ.ศ.๒๕๕๗
ผูอ้ านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
- พ.ศ.๒๕๔๙
ผูอ้ านวยการสานักบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
- พ.ศ.๒๕๔๕
นายกสมาคมสมองกลฝังตัวไทย
ตาแหน่งงานอื่น
- พ.ศ.๒๕๕๐ - ปั จจุบนั
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- พ.ศ.๒๕๕๐ - ปั จจุบนั
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
- พ.ศ.๒๕๕๙ - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- พ.ศ.๒๕๕๔ - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจดั หาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ วงเงินงบประมาณเกิน ๑๐๐
ล้านบาท กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
- พ.ศ.๒๕๕๓ - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ด้าน
วิทยาศาสตร์หรื อวิศวกรรมศาสตร์) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
- พ.ศ.๒๕๕๗ - ๑ ตุลมคม ๒๕๕๘ คณะทางานปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของกระทรง
ศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๑
- พ.ศ.๒๕๕๒ - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการบูรณาการและปฏิรูประบบ
ทะเบียนแห่งชาติ
- พ.ศ.๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะกรรมการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม
- พ.ศ.๒๕๕๒
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของรัฐสภา
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้ นั สูงสุดที่ได้รับ
- เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์มงกุฏไทย ชั้นที่ ๑ ชื่อ ประถมาภรณ์
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ผู้แสดงปาฐกถา (Keynote speaker)
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ห้องนครเวียงจันทร์ เวลา 14:15 – 15:00 น.

นายจิระสั กดิ์ เปมะศิริ
(คุณวุฒิ ครุ ศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (โยธา-ก่อสร้าง) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศน์)

หัวข้อบรรยายเรื่ อง การนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการปฏิบัติงาน
และบริการประชาชนของการทางพิเศษแห่ งประเทศไทย
ประวัติ
เกิดวันที่ 30 ตุลาคม 2500
ตาแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต
ปั จจุบนั
ผูอ้ านวยการฝ่ ายสารสนเทศ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2533
วิศวกร 7 หัวหน้าแผนกสารวจและรังวัด กองจัดกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน
พ.ศ. 2538
วิศวกร 8 ผูอ้ านวยการกองจัดกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน 1 ฝ่ ายกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน
พ.ศ. 2542
วิศวกร 8 ผูอ้ านวยการกองรักษาเขตทาง ฝ่ ายกฎหมาย
พ.ศ. 2544
วิศวกร 8 ผูอ้ านวยการกองพัฒนาเขตทาง ฝ่ ายกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน
พ.ศ. 2546
วิศวกร 8 ผูอ้ านวยการกองประเมินผล ฝ่ ายสารสนเทศ
พ.ศ. 2548
วิศวกร 8 ผูอ้ านวยการกองประเมินผล ฝ่ ายนโยบายและแผน
พ.ศ. 2559
วิศวกร 9 ผูอ้ านวยการฝ่ ายสารสนเทศ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้ นั สูงสุดที่ได้รับ
พ.ศ. 2549
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ช้างเผือก ชั้นที่ 4 ชื่อ จัตุรถาภรณ์ ช้างเผือก (จ.ช.)
พ.ศ. 2544
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ มงกุฎไทย ชั้นที่ 4 ชื่อ จัตุรถาภรณ์ มงกุฎไทย (จ.ม.)
พ.ศ. 2539
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ช้างเผือก ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมาภรณ์ ช้างเผือก (บ.ช.)
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ผู้บรรยายรับเชิ ญ (Invited Speaker)
กลุ่มการขนส่ ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ห้องวังเวียง เวลา 8:00 น.

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย
(คุณวุฒิ Ph.D. (Intelligent Transport System), the University of Queensland, Australia)
หัวข้อบรรยายเรื่ อง ความท้าทายของวิศวกรรมให้ ทันต่ อการเปลีย่ นแปลงทางสั งคม
กรณีศึกษา : การพัฒนาระบบเก็บค่ าผ่านทางแบบไร้ ด่าน
The Challenge of Engineering towards the Social Change Case Study: the Development of Multi-Lane Free Flow (MLFF)
“The Expressway Authority of Thailand (EXAT) has developed a novel toll collection tool known as Multi-Lane Free
Flow (MLFF) to increase toll plaza capacity. According to the fact that EXAT aims to deal with traffic congestion at toll plaza,
the MLFF can increase toll collection capacity from 400 vehicles/hour to 2,100 vehicles/hour which is a huge improvement
around 3-4 times capacity increase. The development will reduce congestion and give overall benefits to road users and the
people who live in Bangkok and vicinity.”

•
•
•
•
•

•
•

ประสบการณ์ ด้านงานวิจยั
The Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) (Civil Engineering)
The ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE)
Professional Engineer (P.E.), Council of Engineers (COE), Thailand
IEEE Reviewer Member: the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
รางวั ล บทความดี เด่ น Best Paper Award บทความเรื่ อง An Open - Source Application for Sustainable Knowledge
Management: A Case study on Expressway Authority of Thailand ใน ก าร ป ร ะ ชุ ม Knowledge and Digital Society
National Conference ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2558
นั ก วิ จั ย รั บ เชิ ญ (Invited researcher) School for International Development and Cooperation (IDEC), the Hiroshima
University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2554
รางวั ล ชนะเลิ ศ Travel Award Winner บทความเรื่ อง Development of SIDRA-TRIP Integrated GPS Model to Evaluate Fuel
Consumption/Emission on Expressway and Alternative Road ในการประชุ ม the 17th ITS World Congress สาธารณรั ฐ เกาหลี
ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2553
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ผู้บรรยายรับเชิ ญ (Invited Speaker) กลุ่มบทความพิเศษ
Special Session on Emerging Software and Hardware Technologies for Digital Smart Society
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:00 น. ห้องนครเวียงจันทร์ เวลา 15:00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ บุญช่ วย
(คุณวุฒิ D.Eng. Energy, Asian Institute of Technology)
หัวข้อบรรยายเรื่ อง การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) สาหรั บการประยุกต์ ส่ ู เชิ งพาณิชย์
Developing Artificial Intelligence for Commercial Applications
“Digital transformation brings the world much easier and smarter. For example, in the next decades, a driving license may not be
required for driving a car since automatic self-driving cars are available. And almost devices may know you more than your close
friends. The advancement of technologies relies on artificial intelligence (AI) adoptions. In this talk, success factors for
commercial AI development will be mentioned such as combined AI algorithms, cloud computing, super-fast processor speed
(quantum computing), high speed data transmission, large amount of data, and AI-on-chip technologies. In addition, information
of AI development tools and learning resources will be provided.”
ประสบการณ์ ด้านงานวิจยั
• ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี AI และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั ไซแนปส์ (ประเทศไทย) จากัด
• เคยดารงตาแหน่งอาจารย์และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
• C. Boonchuay, “Improving Regulation Service Based on Adaptive Load Frequency Control in LMP Energy Market,”
IEEE Transactions on Power System, vol.29, no.2, pp.988–989, Mar. 2014.
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ผู้บรรยายรับเชิ ญ (Invited Speaker) กลุ่มบทความพิเศษ
Special Session on Emerging Software and Hardware Technologies for Digital Smart Society
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:00 น. ห้องวังเวียง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรรั ตน์ วัฒนมงคล
(คุณวุฒิ วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
หัวข้อบรรยายเรื่ อง โคมไฟแอลอีดกาลังสู งสาหรับภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด
High Power LED Lamp Phototherapy for Neonatal Hyperbilirubinemia
“สาเหตุการเกิ ดภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด (Neonatal Hyperbilirubinemia) เนื่ องจากการเกิดมีสารบิ ลิรูบิน (Bilirubin) ซึ่ งเป็ น
สารสี เหลืองอยูใ่ นเลือดสูงกว่าปกติ จึงส่ งผลต่อพัฒนาการทางสมองของทารกอย่างมาก โดยการรักษาทางการแพทย์น้ นั มักนิ ยมใช้
วิธีการส่ องไฟ (Phototherapy) ซึ่ งมี ความเสี่ ยงในการรักษาน้อยกว่าวิธีอื่น ๆ และให้ผลการรักษาที่ ดี งานวิจยั ฉบับนี้ นาเสนอการ
พัฒนาโคมไฟแอลอีดีกาลังสูงสาหรับรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด แสงไฟที่ถูกนามาใช้ในการรักษาได้มาจากหลอดแอลอีดี
กาลังสู งที่ ให้แสงที่ มีช่วงความยาวคลื่น 450-460 นาโนเมตร ใช้กาลังไฟฟ้ าเพียง 36 วัตต์เท่ านั้น สามารถใช้งานร่ วมกับตูอ้ บเด็ก
(Incubator) หรื อเสาน้ าเกลือทัว่ ไปที่ในโรงพยาบาล จากผลการทดสอบพบว่า โคมไฟแอลอีดีที่นาเสนอนี้ สามารถให้ความเข้มของ
แสง (Intensity) มากกว่า 30 µW/cm2/nm ที่ระยะห่ างระหว่างโคมไฟกับเด็กทารก 30 เซนติเมตร (เป็ นค่าพื้นฐานทางการแพทย์ที่ใช้
รักษา) เมื่อใช้กาลังไฟฟ้าเพียงแค่ 70% ของความสว่างสู งสุ ดที่ทาได้เท่านั้น มีความร้อนเกิดขึ้นที่ตวั โคมไฟโดยเฉลี่ยในขณะใช้งาน
จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นจากอุณหภูมิห้องไม่เกิน 4 องศาเซลเซี ยส สามารถตั้งเวลาเปิ ด-ปิ ดโคมไฟได้และสามารถบันทึกเวลาการทางาน
ของโคมไฟได้ ทั้งนี้โคมไฟได้ผา่ นการรับรองมาตรฐานจากสถาบันมาตรวิทยา (ประเทศไทย) แล้ว”
ประสบการณ์ ด้านงานวิจยั
• ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และหัวหน้าห้องปฏิบตั ิการวิจยั ไฟฟ้าและการสื่ อสารเพื่อการประดิษฐ์และนวัตกรรม
(Electrical and Communication for Invention and Innovation : ECIL) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
• ชนะเลิศรางวัลเหรี ยญทอง (Golden Medal) ในงานนักประดิษฐ์โลก 2015 ณ เมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
• รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในงานวันนักประดิษฐ์ประจาปี 2558 โดยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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ผู้บรรยายรับเชิ ญ (Invited Speaker) กลุ่มบทความพิเศษ
Special Session on Data Processing for Biomedical, Energy, and Environmental Application
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:00 น. ห้องหลวงน้ าทา

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรั ฐ บุญเชี ยง
(คุณวุฒิ Ph.D. Computer Science, Illinois Institute of Technology, USA)
หัวข้อบรรยายเรื่ อง ระบบอัจฉริยะสาหรับการทานายการเกิดโรคล่วงหน้ าโดยอาศัยการเรียนรู้ ของเครื่ อง
Intelligent System for Early Disease Detection using Machine Learning
“ประเทศทางเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้มกั จะเป็ นแหล่งกาเนิ ดของโรคอุบตั ิใหม่ หรื อโรคติดเชื้อชนิ ดใหม่ หรื อโรคติดเชื้อที่มีมาก่อน
แล้วแต่เพิ่งพบว่ามีการแพร่ กระจายครั้งใหม่ ปั จจุบันระบบการเฝ้ าระวังโรคต่างๆเหล่านี้ ยงั ไม่มีประสิ ทธิ ภาพมากนัก ระบบการ
รายงานหรื อแจ้งเตือนยังช้าและล้าสมัย การรายงานหรื อการแจ้งเตือนนี้ มกั จะเกิดขึ้นหลังจากการแพร่ กระจายโรคได้ถึงจุดสู งสุ ด
ระบบอัจฉริ ยะสาหรับการทานายการเกิดโรคล่วงหน้าโดยอาศัยการเรี ยนรู ้ของเครื่ องที่นาเสนอนี้เป็ นแนวคิดใหม่ที่อาศัยอินเตอร์เน็ต
เป็ นการเก็บข้อมูล และใช้เทคนิคการคานวณแบบอัจฉริ ยะโดยอาศัยการเรี ยนรู ้ของเครื่ องร่ วมกันในการคานวณ ผลที่ได้สามารถที่จะ
ดักจับและแจ้งเตือนการแพร่ ระบาดของโรคที่ กล่าวข้างต้นได้ภายในระดับสัปดาห์ ซ่ ึ งเร็ วกว่าการแจ้งเตื อนในระบบเก่ าที่ ใช้อยู่
การศึกษาของเรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาการเฝ้าระวังโรคบนฐานของอินเตอร์เน็ตโดยใช้ขอ้ มูลปั จจุบนั ที่มีอยูใ่ นลักษณะข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) รวมถึงข้อมูลปั จจุบนั ที่มาจากอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสามารถส่งต่อให้บุคคลากรผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบ
ในทางสาธารณสุขที่ ทาการแจ้งเตือนกับส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคต่อไป”
ประสบการณ์ ด้านงานวิจยั
• ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผูอ้ านวยการและผูก้ ่อตั้ง ศูนย์ความเป็ นเลิศทางด้านข้อมูลสุขภาพชุมชน (Center of Excellence in Community Health Informatics :
https://www.coeichi.org) แห่งแรกของประเทศไทย
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การวัดอัตราการกัดกร่ อนด้ วยเทคนิคเคมีไฟฟ้ ารบกวน
Measurement Corrosion Rate using Electrochemical Noise (ECN)
ไวทย์ สวรรณชัยรบ1 กังวานไพร สวรรณเวช1 รัตนากร วังคาแหง2 และสมชาติ โสนะแสง2*
1
นักศึกษาวิศกรรมไฟฟ้ากาลัง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
2
อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
171/2 หมู่ 2 ตาบลหนองบัว อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู 39000 โทรศัพท์ 091-949-8425 E-mail: somchat.sonasang@gmail.com

ที่ ฝั งในคอนกรี ตปกติ จะถู ก ป้ อ งกัน โดยฟิ ล์ม ออกไซด์ (Fe2O3 ) ซึ่ ง ท า
ปฏิกิริยากับเหล็กเสริ มบริ เวณรอยต่อคอนกรี ตกับเหล็ก แต่สามารถถูกทา
ให้เกิดความเสี ยหายได้ เมื่อคอนกรี ตมีรูพรุ น ความชื้ น และองค์ประกอบ
อื่นๆ ซึ่ งอาจทาให้เหล็กที่ อยู่ในคอนกรี ตเกิ ดสนิ ม ทาให้โครงสร้ างของ
คอนกรี ตเสริ มเหล็กเริ่ มมี การผุกร่ อนและมี สนิ มเหล็กเกิ ดขึ้นดังรู ปที่ 1
แสดงกระบวนการเกิ ด การผุ ก ร่ อ นภายในคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก [3]
สามารถแทนด้วยแบบจาลองทางไฟฟ้ าแบบอย่างง่าย Randles [4] มี
ส่ วนประกอบของคอนกรี ตเสริ มเหล็กโดยมีองค์ประกอบ ความต้านทาน
ของคอนกรี ต (RC) ความต้านทานโพราไรเซชัน (RP) และความจุไฟฟ้า
ระหว่างคอนกรี ตกับเหล็กเสริ ม (Cdl) ดังแสดงในรู ปที่ 1 (ข) สามารถบ่ง
บอกถึ งอัตราการผุกร่ อน (Corrosion Rate) ตาม Stern-Geary [5] ดัง
สมการที่ 1 คานวณกระแสการผุกร่ อน (icorr) โดยที่ค่า B เท่ากับ 26 mV
หรื อ 52 mV [5] และอัตราการผุกร่ อนที่เกิ ดขึ้นภายในของคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กต่อไป

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอการศึกษาการวัดอัตรากัดกร่ อนของเหล็ก
เสริ มในคอนกรี ตด้วยการคานวณค่าความต้านทานโพลาไรเซชันด้วยวิธี
Electrochemical Noise (ECN) ประมวลผลบนโปรแกรม LabVIEW ทา
การทดสอบกับชิ้ นงานตัวอย่างนาลงแช่ ในสารละลายโซเดี ยมคลอไรด์
3% พร้ อมกระตุน้ ด้วยกระแสไฟฟ้ าให้เกิ ดการผุกร่ อน ผลการวัดพบว่า
ศักย์ไฟฟ้ารบกวนด้วยชุดวัด ECN สามารถวัดชิ้ นงานตัวอย่างที่อยูส่ ภาวะ
แวดล้อมต่างกันได้ในช่ วงเวลาของการทดลอง 0-418 ชัว่ โมง อยู่ในย่าน
0.01-0.3 V ผลวัดกระแสไฟฟ้ ารบกวนอยูใ่ นย่านเท่ากับ 0.1-3.6 µA และ
คานวณหาค่าความต้านทานโพลาไรเซชันลดลงตามลาดับ
คาสาคัญ: อัตราการกัดกร่ อน, เคมีไฟฟ้ารบกวน, การวัด

Abstract
This paper proposes measurement of corrosion rates for reinforced
concrete by calculate of the polarization resistance using
electrochemical noise (ECN). The corrosion rate is implemented with
LabVIEW, the specimens immersed of sodium chloride 3% and also
stimulated with electric current. The experiment results show that the
voltage noise with ECN set can be measured of specimens in different
environment during 0-418 hours, 0.001-0.3 Volt and 0.1-3.6 µA of
current noise.
Keywords: Corrosion rate, electrochemical noise, and Measurement
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รู ปที่ 1 (ก)กระบวนการเกิดการผุกร่ อนภายในคอนกรี ตเสริ มเหล็ก [3] (ข)
แบบจาลองทางไฟฟ้ าแบบอย่างง่าย Randles [4]

1. บทนา
ปั จจุบนั นี้ จะพบว่าการก่ อสร้ า งโครงสร้ างพื้ น ฐานทางด้า น
วิศวกรรมโยธา มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้มีการนาคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
มาใช้ในงานก่อสร้างอย่างแพร่ หลาย แต่อย่างไรก็ตามเนื่ องจากคอนกรี ต
เสริ ม เหล็ ก มี คุ ณ สมบัติ ที่ ท นทาน แข็ ง แรงและมี ร าคาถู ก [1] เมื่ อ
โครงสร้ างของคอนกรี ตเสริ มเหล็กมี อายุการใช้งานมากขึ้นและเกิ ดผล
กระทบจากสภาพสิ่ งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม [2] ซึ่ งปกติแล้วเหล็กเสริ ม

สาหรับ ECN เป็ นเทคนิ คการวัดสัญญาณทางไฟฟ้ ารบกวน
ของปฏิ กิริยาเคมี ไฟฟ้ าที่ เกิ ดขึ้นในสารละลายหรื อในวัสดุ ที่ตอ้ งการวัด
พฤติ กรรม ด้วยพื้นฐานการวัดค่าความต้านทานผ่านขั้วไฟฟ้ า (working
electrode, reference electrode) โดยวัดสัญาณรบกวนไฟฟ้ าระหว่าง
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แรงดันและกระแสไฟฟ้ าที่ เกิ ดขึ้นภายในสารละลาย [6,7] ซึ่ งสามารถ
คานวณหาความต้านทานโพราไรซ์ที่เกิ ดขึ้นในสารละลายหรื อในสถาพ
แวดล้อมที่ตอ้ งการวัด อย่างไรก็ตามการผลการวัดขึ้นอยูว่ ่าขั้วไฟฟ้ าอยูใ่ น
สภาพแวดล้อมในสารละลาย หรื อในวัสดุของแข็ง ซึ่ งการวัด ECN ได้มี
การนาเสนอในงานของวิจยั ของ [8-11] สามารถแสดงให้ทราบถึงกลไก
ของการเกิดการผุกร่ อนภายในได้อย่างชัดเจนผ่านการวัดสัญญาณรบกวน
ศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้ าอย่างต่อเนื่ องใช้เครื่ องมือวัดศักย์ไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้าแบบพิเศษ (Zero Resistance Ammeter, ZRA) ผ่านตัวเก็บ
ข้อมูล (Data logger) และ [12] ได้มีการนาเสนอการวัดคุณสมบัติของ
การกัดกร่ อนของคอนกรี ตเสริ มเหล็กด้วยเทคนิ คสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า ซึ่ ง
วัดแบบไม่ทาลายสามารถแยกระดับของการผุกร่ อนของเหล็กเสริ มใน
คอนกรี ตได้ แต่ขอ้ จากัดไม่สามารถคานวณหาอัตราการผุกร่ อนได้ [13]
ได้เสนอการวัดคุณสมบัติทางเชิ งกลของคอนกรี ตด้วยการวัดค่าไดอิ เล็ก
ตริ กด้วยการใช้โพรปวัดด้วยเครื่ องวิเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้ า สามารถแยก
ความแข็งแรงของคอนกรี ต แต่ขอ้ จากัดไม่ได้นาเสนอการวัดการผุกร่ อน
ของเหล็กเสริ มในคอนกรี ตและเครื่ องมือที่ใช้มีราคาแพง
ดังนั้นบทความนี้ จะนาเสนอเทคนิ คการวัดอัตราผุกร่ อนของ
เหล็กเสริ มในคอนกรี ตแบบต่อเนื่ องด้วยการวัด ECN ซึ่งตามงานวิจยั ที่ได้
กล่าวมานั้นมีขอ้ จากัดไม่มีการศึ กษาการวัดในงานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
เพื่อวัดพฤติกรรมหรื อกลไกของการเกิ ดการผุกร่ อนที่เกิ ดขึ้นภายในเหล็ก
เสริ มที่ตาแหน่ งที่มีการเกิ ดกระบวนการผุกร่ อนหรื อมี การเคลื่ อนที่ของ
อิเล็กตรอนบริ เวณผิวของเหล็ก โดยเทคนิ คมี ขอ้ เด่ นกว่าวิธีการวัดแบบ
LPR หรื อ EIS [3] ที่ไม่ตอ้ งใช้แหล่งจ่ายกาลังไฟฟ้ าภายนอกกระตุน้ ให้
เกิ ดสัญญาณผลตอบสนองสัญญาณไฟฟ้ า และเป็ นการพัฒนาและสร้ าง
เครื่ องมือวัดในระดับห้องปฏิบตั ิการต่อไป

และศักย์ไฟฟ้ารบกวน (voltage noise) ที่เกิ ดขึ้นภายในบริ เวณของเหล็ก
เสริ ม และมีโครงสร้างโปรแกรม LabVIEW ดังแสดงรู ปที่ 3 ตามลาดับ

2.2 วัสดุและขั้นตอนการทดลอง
ส าหรั บ ขั้น ตอนการทดลองแบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ การ
ออกแบบชิ้นงานตัวอย่างทดสอบ และ ขั้นตอนการทดลอง
2.2.1 ชิ้นงานตัวอย่างงาน (Specimens)
วิ จ ัย นี้ มี ก ารเตรี ย มชิ้ น งานตัว อย่า ง เริ่ ม จากการเตรี ย มวัส ดุ ที่ ใ ช่ ผ สม
คอนกรี ตตามมาตรฐาน ACI 211 [15] โดยออกแบบกาหนดน้ าต่อซี เมนต์
ที่ 0.5 ควบคุมปริ มาณของซี เมนต์ หิ น ทรายและน้ าคงที่ ชิ้นงานมีปริ มาตร
8  8  8 ลูกบาศ์กเซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 เซนติเมตร และทาการ
ควบคุ มการเกิ ดการกัดกร่ อนที่ระดับต่างกัน คือ ชิ้ นงาน 1 ที่ ไม่เกิ ดสนิ ม
ชิ้นงาน 2 เกิ ดสนิ มต่า ชิ้ นงาน3 เกิ ดสนิ มปานกลาง ชิ้ นงาน 4 ชิ้ นงานเกิ ด
สนิมสูง ด้วยการกระตุน้ ให้เกิดสนิ ทเหล็กด้วยกระแสไฟฟ้าคงที่

รู ปที่ 2 แสดงโครงสร้างโปรแกรม LabVIEW

2. การออกแบบและการทดลอง
2.1 การออกแบบ
หลักการวัดอัตราการผุกร่ อนของเหล็กเสริ มในคอนกรี ตนั้น
แบ่งได้ 2 ส่วนคือการวัดอัตราการผุกร่ อนของเหล็กเสริ มในคอนกรี ตแบบ
ทาลายตัวอย่าง (Destructive test) และการวัดอัตราการผุกร่ อนของเหล็ก
เสริ มในคอนกรี ตแบบไม่ทาลายตัวอย่าง (Non-destructive) [5] โดยวิธี
ECN การวัดอัตราการผุกร่ อนของคอนกรี ตเสริ มเหล็กแบบไม่ทาลาย เป็ น
การวัดเพื่อหาค่าความต้านทานโพราไรชัน และคานวณอัตรากัดกร่ อนที่
เกิ ดขึ้ นภายในเหล็ก เสริ ม ค านวณหาความต้านทานโพราไรเซชันบน
โปรแกรม LabVIEW [14] ดังแสดงรู ปที่ 2 ผ่านขั้วไฟฟ้ าหรื อเรี ยกได้ว่า
ตัวตรวจจับ (Sensors) ติดตั้งกับเหล็กเสริ มในคอนกรี ต ซึ่ งวัดพฤติกรรม
ทางไฟฟ้ า ที่ เ กิ ดขึ้ นภายในบริ เ วณผิวของเหล็ก เสริ มในคอนกรี ต ป้ อ น
ข้อมูลผ่าน DAQ USB6001 [13] ซึ่ งจะวัดกระแสรบกวน(current noise)

รู ปที่ 3 แสดงโครงสร้างโปรแกรม LabVIEW

รู ปที่ 4 แสดงหน้าแสดงผลการวัด ECN บนโปรแกรม LabVIEW
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สารละลายโซเดียมคลอไรด์และมีการกระตุน้ ให้เกิดสนิ ทเหล็ก ผลการวัด
ศักย์ไฟฟ้ าหรื อแรงดันไฟฟ้ ารบกวนภายในคอนกรี ตเสริ มเหล็กด้วยวิธี
ECN ผ่ านการติ ด ตั้งขั้วไฟฟ้ า ภายในชิ้ น งานทดสอบนั้น ตั้งแต่ 0- 418
ชั่ว โมง พบว่ าของชิ้ น งานตัว อย่า งที่ อ ยู่ส ถานะในการถู ก กระตุ ้น ด้ว ย
กระแสไฟฟ้ าตามสมการของฟาราเดย์ จะพบว่าผลวัด ได้มี ศ กั ย์ไฟฟ้ า
รบกวนของชิ้ นงานตัวอย่างที่ 1 ค่าศักย์ไฟฟ้ ารบกวนอยูใ่ นช่ วงระหว่าง
0.02-0.39 Volt ศักย์ไฟฟ้ ารบกวนเฉลี่ ยเท่ากับ 0.0838 Volt ชิ้ นงาน
ตัวอย่างที่ 2 ศักย์ไฟฟ้ ารบกวนอยูใ่ นช่ วงระหว่าง 0.01-0.16 Volt ซึ่ งมีค่า
ศัก ย์ไ ฟฟ้ า รบกวนเฉลี่ ย เท่ า กับ 0.0388 Volt ชิ้ น งานตัว อย่า งที่ 3 ค่ า
ศักย์ไฟฟ้ ารบกวนอยูใ่ นช่ วงระหว่าง 0.01-0.25 Volt ศักย์ไฟฟ้ารบกวน
เฉลี่ยเท่ากับ 0.0387 Volt และชิ้นงานตัวอย่างที่ 4 ค่าศักย์ไฟฟ้ ารบกวนอยู่
ในช่วงระหว่าง 0.01-0.25 Volt ดังแสดงในรู ปที่ 7
สาหรับการวัดกระแสไฟฟ้ ารบกวนที่เกิ ดขึ้นภายในคอนกรี ต
เสริ มเหล็กด้วยวิธี ECN ชิ้นงานตัวอย่างที่ 1 ค่าอยูใ่ นช่ วงระหว่าง 0.1-1.3
 A เฉลี่ ยเท่ากับ 0.23  A ชิ้ นงานตัวอย่างที่ 2 ค่าอยูใ่ นช่ วงระหว่าง
0.1-3.2  A เฉลี่ ยเท่ากับ 0.534  A ชิ้ นงานตัวอย่างที่ 3 ค่าอยูใ่ นช่ วง
ระหว่าง 0.1-2.6  A เฉลี่ ยเท่ากับ 0.506  A ชิ้ นงานตัวอย่างที่ 4 ค่า
อยูใ่ นช่ วงระหว่าง 0.1-1.6  A เฉลี่ ยเท่ากับ 0.321  A ดังแสดงใน
รู ปที่ 8

2.2.2 ขั้นตอนวิธีการทดลอง (Methodology)
การวัดความต้านทานโพราไรเซชันของเหล็กเสริ มในชิ้ นงาน
ตัวอย่างด้วยเครื่ องมือวัด ต้น แบบ ECN นั้น โดยมี ล าดับขั้นตอนตาม
แผนภาพลาดับขั้นตอนดังแสดงในรู ปที่ 5 ด้วยการวัดความต้านทานโพ
ราไรเซชันของเหล็ก เสริ ม ในคอนกรี ตด้วยวิธี ECN โดยโปรแกรม
LabVIEW คานวณอัตราการกัดกร่ อน [5] ทาการทดลองวัด ECN
ช่วงเวลา 0-418 ชัว่ โมง และการติดตั้งวัดดังแสดงรู ปที่ 6 ตามลาดับ
หล่อชิ้นงานตัวอย่างทดสอบ

นาชิ้นงานตัวอย่างแช่น้า 28 วัน
เพื่อให้คอนกรี ตอิ่มตัว
กระตุน้ ชิ้นงานทดสอบให้เกิดสนิม
เหล็กในระดับเดียวกัน พร้อมกับวัด
ECN บน LabVIEW

คานวณความต้านทานโพราไรเซชัน
วิเคราะห์ผลการทดลอง
สรุ ปผลและจัดทาเล่มรายงาน

รูปที่ 5 ขั้นตอนการทดลอง

รู ปที่ 7 เปรี ยบเทียบผลวัดศักย์ไฟฟ้ารบกวน

รูปที่ 6 แสดงการวัดอัตราการกัดกร่ อนด้วย ECN

3. ผลการทดลองและวิเคราะห์ ผล

รู ปที่ 8 เปรี ยบเทียบผลวัดกระแสไฟฟ้ารบกวน
และผลการวัดความต้านทานโพราไรเซชัน คานวณได้จากการอ้างอิงกฏ
ของโอห์ มจะได้ชิ้นงานที่ 1 อยู่ในช่ วงระหว่าง 600  -70 k  เฉลี่ ย

ผลการวัด ศัก ย์ไ ฟฟ้ า ด้ว ยชุ ด วัด ECN สามารถวัด ชิ้ น งาน
ตัวอย่างที่ อยู่สภาวะแวดล้อมเดี ยวกันได้ในช่ วงเวลา 0-418 ชั่วโมง ใน
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เท่า กับ 684.22  ชิ้ น งานที่ 2 อยู่ใ นช่ ว งระหว่ าง 200  -15 k 
เฉลี่ ยเท่ากับ 382.68  ชิ้ นงานที่ 3 อยู่ในช่ วงระหว่าง 100  -11.5
k  เฉลี่ยเท่ากับ 361.53  และชิ้ นงานที่ 4 อยูใ่ นช่ วงระหว่าง 100
 -15 k  เฉลี่ยเท่ากับ361.53  ดังแสดงในรู ปที่ 9 ตามลาดับ
4
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รูปที่ 9 เปรี ยบเทียบผลวัดความต้านทานโพราไรเซชัน

4. สรุป
การวัดอัตราการกัดกร่ อนที่เกิ ดขึ้นภายในคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
สามารถวัดได้ผา่ นการวัดด้วยวิธี ECN บนโปรแกรม LabVIEW สามารถ
วัด ศัก ย์ไ ฟฟ้ า รบกวนและกระแสไฟฟ้ า รบกวนได้ ซึ่ งจะเห็ น ความ
แตกต่างกันของค่าความต้านทานโพราไรเซชันในระดับห้องปฎิ บตั ิการ
ได้
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ นาเสนอถึงกระบวนการและวิธีการออกแบบสร้าง
เครื่ องวัดค่าความเข้มแสงด้วยไมโครคอลโทลเลอร์ อาดุยโน่ โดยใช้ความ
ต้านทานแปรค่าตามแสงทางานร่ วมกับ วงจรผลิ ตสัญญาณความถี่ เป็ น
อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการตรวจจับ ความเข้ม ของแสง โดยการวัด จะ รั บ ค่ า
สัญญานแอนะล็อกแปลงเป็ นสัญญาณดิจิตอลและมีความสามารถบันทึก
ค่าความเข้มของแสง โดยบันทึกตามเวลาที่ ถูกกาหนด และสามารถน า
ข้อ มู ล ออก ไปประมวลผลในโปรแกรมแอพพลิ เคชั่น อื่ น ๆ โดยใช้
หลัก การวิเคราะห์ แ บบ การวิเคราะห์ ก ารถดถอย แบบเชิ งเส้ น โดยมี
วิธีการกาหนดการอ่านค่าเป็ นช่ วงๆ ที่มีความเป็ นเชิ งเส้นทาให้เกิ ดความ
เที่ยงตรงในการวัดความเข้มแสงมีความเที่ยงตรงคิดเป็ นร้อยละ 98.33

การที่ เราสามารถมองเห็นวัตถุต่างๆ ได้น้ นั เนื่ องด้วย เมื่อแสง
กระทบกับวัตถุ และ วัตถุแต่ละประเภทก็จะมี การดู ดกลื นแสงไม่เท่ากัน
จึงทาให้ เราสามารถเห็ น ความแตกต่ างของสี ข องวัตถุ น้ ัน โดยหลัก การ
ดังกล่าวก็เป็ นวิธีการมองเห็นกรณี ที่วตั ถุไม่สามารถเปล่งแสงได้ แต่ก็จะมี
วัตถุ บางประเภทที่ ส ามารถก าเนิ ด แสงออกจากตัวเองและส่ องแสงมา
กระทบยังนัยตาของมนุษย์ ทาให้มองเห็นวัตถุน้ นั ๆ เกิดการมองเห็นส่ วน
วัตถุที่แผ่หรื อเปล่งแสงออกมาได้ดว้ ยตัวเองจะเรี ยกว่า วัตถุเปล่งแสง
จะเห็ น ได้ว่าแสงได้มีความจาเป็ นต่อการมองเห็ นของมนุ ษย์
อี ก ทั้งยังรวมไปถึ งกิ จกรรมต่ างๆ ที่ มี ค วามส าคัญ เช่ น การศึ ก ษา การ
ทางาน หรื อ ระบบการขนส่ ง ดังนั้นจึงมีการกาหนดมาตรฐานของแสงที่
ใช้ ใ นแต่ ล ะสถานที่ อ ย่างชัด เจนว่าควรมี ค่ าเท่ าใด เพื่ อ ให้ เกิ ด สภาวะ
แวดล้อ มที่ เหมาะสมส าหรั บ กิ จกรรมต่ างๆ โดยกรณี ที่ แ สงสว่างมาก
เกิ นไป จะทาให้ผทู ้ างานเกิ ดความไม่สบาย ปวดตา มึนศีรษะ กล้ามเนื้ อ
หนังตากระตุก วิงเวียน นอนไม่ห ลับ การมองเห็ น แย่ลง ซึ่ งผลจากแสง
สว่ า งน้ อ ย และ แสงสว่ า งมากเกิ น ไปก่ อ ให้ เ กิ ด ผลทางจิ ต ใจ ท าให้
ประสิ ทธิ ภาพการทางานต่าลงและ ยังทาให้เกิ ดอุ บ ตั ิ เหตุในการท างาน
เกิดขึ้นได้ [1] โดยแสงที่ตามนุ ษย์สามารถมองเห็นได้มีค่าอยูร่ ะหว่าง 400
ถึ ง800นาโนเมตรและมี ค วามถี่ อ ยู่ใ นช่ ว ง 3.9x1014ถึ ง 7.7x1014เฮิ รตซ์
เรี ยกว่า แสงขาว (Visible light) และแสงสี ขาวสามารถใช้ปริ ซึ มแยกแสง
สามารถออกเป็ นแถบสี ต่ า งๆ 7 สี เรี ยงติ ด กั น เรี ยกว่ า สเปกตรั ม
(Spectrum) โดยความยาวคลื่น (Wave length) โดย (Hue) เป็ นตัวกาหนด
สี และ (Brightness) เป็ นตัวกาหนดความสว่างของสี จากข้อมูลที่กล่าวมา
ข้างต้น ยังเป็ นการยากที่ จะนาข้อมูลเหล่ านี้ ป้อนเข้าสู่ คอมพิวเตอร์ ด้วย
บทความนี้ จึงนาเสนอวิธีการวัดแสงที่สามารถนาข้อมูลรู ปแบบดิจิตอลไป
ประมวลผลได้โดยตรง ไม่ตอ้ งผ่านการจดบันทึก

คาสาคัญ: ความเข้มแสง, อาดุยโน่, เครื่ องบันทึก

Abstract
This paper presents the method and design process to build
Lux meter and data logger based on Arduino board. The light dependent
resistance (LDR) and (VCO) were used in this system and the
combination of these devices is used to detect the intensity of light. The
process of measuring is input the analog signal and converts to digital
signal. Moreover, it has ability to record the intensity of light. This
measuring instrument that we proposed can be record data in scheduling
time. In addition, data logger file can be export data to processing by
another application. The linear regression analysis is used to analyze the
data as mentioned previously and separated data into linear part for
analysis. The accuracy of the experimental results using light intensity
meter is 98.33 percent.

2. เอกสารและงานวิจยั ทีเกีย่ วข้ อง
Keywords: Intensity, Arduino, Data logger

จากการรวบรวมข้อมูลก่ อนการสร้ างเครื่ องวัดความเข้มของ
แสงได้มี ก ารส ารวจบทความที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งและคล้ายคลึ งกัน มา
สามารถสรุ ป ได้ ด ังนี้ ได้มี ก ารใช้ ก ล้อ งเชื่ อ มต่ อ กับ คอมพิ ว เตอร์ แ ละ
ประมวลผลภาพเพื่อใช้ในการวัดหาค่าความสว่างของแสง [2] โดยจากผล
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การวิเคราะห์ของผูน้ าเสนอบทความวิเคราะห์ สมการแบบถดถอย ได้ค่า
R2 มีค่าค่อนข้างสู งบ่งบอกถึ งความเที่ยงตรงแต่ไม่สะดวกต่อการพกพาไป
วัดในพื้นที่ในสภาวะการภายนอก ส่ วนบทความต่อมา ได้มีการนาเสนอ
แนวคิ ด การวัด ค่ าแสงโดยใช้ แ อพพลิ เคชั่น LabVIEW ในการพัฒ นา
เครื่ อ งวัด แสง [3] โดยใช้ ก ารรั บ ค่ าแสงผ่ านทางกล้อ งที่ ติ ด ตั้งอยู่ก ับ
คอมพิวเตอร์ และ ประมวลผลการอ่านค่าแสงออกมาในรู ปของกราฟโดย
เทียบความเข้มแสงกับแกนเวลาโดยได้มีการอธิบายถึงคุณสมบัติของแสง
ในช่วงที่มีแสงแดดในวันที่ทอ้ งฟ้ าไม่มีเมฆ ซึ่ งเหมาะกับการนาไปเก็บค่า
สาหรับการทดลอง แต่อย่างไรก็ตามจะต้องใช้โปรแกรม ที่มีมูลค่าสู งเพื่อ
วัดแสงแบบต่อเนื่ อง และยังต้องใช้ตวั ประมวลผลที่มีความเร็ วไม่เหมาะ
กับการนาไปวัดค่าความเข้มแสงนอกสถานที่ และ ในการวัดความเข้ม
ของแสงนั้นได้มีงานวิจยั ที่มีลกั ษณะคล้ายคือ ได้มีการพัฒนาเครื่ องมือวัด
แสงโดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์แบบ อาดุยโน่ แต่มีความแตกต่าง
โดยใช้ตวั ตรวจจับแสงที่ เป็ นแบบโมดู ล รั บ แสงส าเร็ จรู ป จึ งมี ขี ดจากัด
ด้านการออกแบบ และยังไม่มีการแสดงการบันทึกผลของแสงแบบเวลา
จริ งทาให้ไม่สามารถนาไปใช้งานที่ตอ้ งการติดตามผลแบบต่อเนื่ องได้
ดังนั้นในบทความนี้ จึงนาเสนอการพัฒนาเครื่ องวัดค่ าความ
เข้มแสงโดย สร้ างเครื่ องมื อที่ ใช้เซ็นเซอร์ วดั แสงแบบ LDR เป็ นตัวรับ
แสงด้วยคุณสมบัติการแปรค่าความต้านทานตามความเข้มแสง [5] และ
แปลงค่าความเข้ม แสงที่ ได้ให้ อยู่ในรู ป ของสัญ ญาณแรงดัน โดยมี การ
ท างานร่ วมกับ วงจรแบ่ งแรงดัน เป็ นอุ ป กรณ์ ต รวจรั บ แสงและน าค่ า
แรงดั น ที่ มี ความแตกต่ า งตามค่ า แสงที่ ปรากฏ ส่ งต่ อ เพื่ อ เข้ า ไป
ประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ อาดุ ยโน่ ในรู ปแบบการแปลง
สัญญาณแอนะล็อกเป็ นสัญญาณดิ จิต อล ใช้ในการวัดและเปรี ยบเที ยบ
ความเข้ม แสงหรื อตรวจจับ การเปลี่ ย นแปลงของปริ ม าณแสง โดย
เครื่ องวัด ที่ พั ฒ น าขึ้ นสามารถตรวจวั ด ความเข้ ม แสงได้ ท้ ั งจาก
แหล่งกาเนิ ดแสงที่มาจากหลอดไฟและแสงอาทิตย์ที่และนาไปแสดงผล
การวัดบนหน้าจอแสดงผลขนาด 20 × 40 ตัวอักษร และทาการเก็บข้อมูล
แบบต่อเนื่องใน หน่วยความจาแบบ SD Card

รู ปที่ 1 การต่อวงจรผลิตความถี่ไมโครคอนโทรเลอร์ อาดุยโน่
ได้ทาการทดลองเพื่อกาหนดคุณสมบัติของตัวตรวจจับแสงโดยนาผลของ
แรงดันที่ได้แปลงค่าให้เป็ น A/D และบันทึกค่าเทียบกับค่าที่กบั เครื่ องวัด
ความเข้มแสง Dr.Meter รุ่ น LX1330B โดยจะได้กราฟของความเข้มแสง
ในช่วง 0- 50000 lux ที่มีลกั ษณะดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 ความเข้มแสงเทียบกับค่า ความถี่ที่เปลี่ยนแปลง
จากการทดสอบท าให้ ท ราบว่ า ค่ า แรงดั น มี แ นวโน้ ม การ
เปลี่ยนแปลงค่าแบบไม่เป็ นเชิ งเส้น จึงใช้หลักการวิเคราะห์หาการถดถอย
แบบไม่เป็ นเชิ งเส้น ( Regression Analysis ) ได้สมการดังสมการที่ 1
Y  60.0001 0.00585X

3. วิธีดาเนินงาน
กระบวนการเริ่ มจากการทดลองหาคุณสมบัติของตัวตรวจจับ
แสงโดยมีผงั วงจรดังรู ปที่ 1

(1)

โดยนาค่าที่ ได้จากสมการที่ 1 ทดลองโปรแกรมลงบอร์ ดและ
ทาการสอบเที ยบกับเครื่ องวัดความเข้มแสง Dr.Meter รุ่ น LX1330B ได้
ค่าความเที่ ยงตรงรวมตลอดย่านวัดอยูท่ ี่ร้อยละ 95 จึงใด้ปรับวิธีการโดย
วิเคราะห์หาการถดถอย แบบเชิ งเส้น ( Linear Regression Analysis ) โดย
การแบ่งช่ วงเป็ นหลายช่ วงโดยแสดงตัวอย่างผลบางช่วงดังรู ปที่ 3(ก) ช่วง
แสง 500 – 4,000 lux รู ปที่ 3(ข) ช่ วงแสง 2,000 – 4,500 lux และ รู ป 3(ค)
ช่วงแสง 30,000 – 45,000 lux และกาหนดไปจนกระทัง่ ถึงระดับ 100,000
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lux เมื่ อ ท าการทดลองแทนค่ าสมการในช่ ว งต่ างๆ ท าให้ ไ ด้ ค่ าความ
เที่ยงตรงเฉลี่ยตลอดย่านวัดสู งขึ้น

Start
Light
Detective
Voltage Controlled
Oscillator

RTC

Y
Data Logger

Data
Reccord

N

Display
Intensity

(ก)
End

รู ปที่ 4 ผังการออกแบบโปรแกรมเครื่ องวัดแสง
โดยโปรแกรมจะเป็ นการโปรแกรมภาษาซี ซึ่ งมี ข้ นั ตอนเริ่ ม
จากรับค่าและแปรความหมาย A/D และคานวณค่าแสงเมื่ อมี การกดปุ่ ม
ใดๆจะทาให้เข้าสู่ เมนู การเลื อกบันทึกค่า โดยรับค่ามาตราฐานเวลา และ
บั น ทึ ก ผลตามที่ ก าหนดใว้ โ ดยผู ้ ใ ช้ ถ้ า ไม่ มี ก ารบั น ทึ ก ก็ จ ะเข้ า สู่
กระบวนการแสดงผลจนกว่าจะมี การกดคียใ์ ดๆ ส่ วนการออกแบบการ
ประกอบดังบล็อคไดอะแกรมรู ปที่ 5

(ข)

Light
Data logger

Voltage
Controlled
Oscillator

(ค)
รู ปที่ 3 เปรี ยบเทียบค่าความเข้มแสงกับ Arduino Lux Meter

Arduino

Display Lcd

KeyPad

ด้ ว ยวิ ธี ก ารดั ง กล่ า วที่ มี ค วามเที่ ย งตรงสู ง เหมาะกั บ การ
นาไปใช้งานจึงนาวิธีการดังกล่าวสร้างเป็ นเครื่ องมือวัดความเข้มแสงโดย
มีการออกแบบอัลกอริ ทึมสาหรับการออกแบบโปรแกรม ดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 5 ผังการออกแบบการเชื่ อมต่อของไมโครคอนโทรเลอร์ อาดุยโน่
ในรู ปที่ 5 เป็ นลั ก ษณ ะการเชื่ อมต่ อ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆกั บ
ไมโครคอนโทรเลอร์ อาดุยโน่ โดย เซ็นเซอร์ เชื่ อมต่อกับบอร์ ดผ่านวงจร
แบ่งแรงดันและป้ อนเข้าขา A/D ของบอร์ ด ส่ วนโมดูลการบันทึกค่าแสง
เป็ น Data logger shield ซึ่ งมี ฐ านเวลาจริ งอยู่ใ นโมดู ล นี้ ท าให้ ส ามารถ
เขี ยนโปรแกรมเพื่อควบคุมและตั้งค่าเวลาได้ถูกต้อง ในการเชื่ อมต่อกับ
ผูใ้ ช้มีส่วนแสดงผลหน้าจอแบบ LCD ขนาด 4 บรรทัดเชื่ อมต่อด้วย I2C
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bus และส่ วนการรับข้อมูลจากผูใ้ ช้ ผ่านทาง Key มีการเชื่ อมต่อโดยตรง
กับพอร์ท ไมโครคอนโทรเลอร์ อาดุยโน่

5. สรุป
การทดสอบเครื่ องวัดความเข้มของแสงที่ ออกแบบสามารถ
ตรวจวัดแสงได้ผลความเที ยงตรงสู ง และ ง่ายต่อ การนาไปใช้งาน จาก
การทดลองได้แ สดงให้ เห็ น ว่าเครื องมื อดังกล่ าวสามารถบัน ทึ ก ค่าตาม
เวลาที่ ต้อ งการ โดยสามารถบัน ทึ ก ได้ ค วามละเอี ย ดเป็ นนาที โดย
ระยะเวลาจะขึ้นอยูก่ บั หน่ วยความจาที่นาเข้ามาต่อกับเครื่ องวัดแสง โดย
เครื่ องวัดมี เที่ยงตรงสู งถึ งร้ อยละ 95 ซึ่ งตั้งสมมุติฐ านว่ายังสามารถเพิ่ ม
ความเที่ ย งตรงให้ สู ง กว่ า ได้ โดยการจัด การปรั บ วงจรด้ านอุ ป กรณ์
ตรวจจับ แสง และ เพิ่มกระบวนการวิเคาะห์ ข ้อมู ล ทางซอฟท์แ วร์ ให้ มี
ความยืดหยุน่

4. ผลการทดลอง
จากการทดสอบเครื่ องมือที่ได้ออกแบบได้ผลการทดสอบที่
เที่ยงตรงโดยแสดงในรู ปแบบกราฟ ซึ่ งจะเห็ นได้วา่ ค่าที่วดั ได้น้ นั ทาการ
สอบเที ยบกับเครื่ องวัด จริ งเครื่ องหมายการค้า Dr.Meter รุ่ น LX1330B
ได้ผลดังรู ปที่ 6
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รู ปที่ 6 ผลการเปรี ยบเทียบความเที่ยงตรงของเครื่ องวัดความเข้มแสง
สาหรับการสอบเทียบกับเครื่ องวัดมาตราฐาน จะต้องมีการจัดตาแหน่ง
การวางตัวตรวจจับตัวรับแสงให้อยูใ่ นตาแหน่งที่เท่ากันและติดกัน โดย
การวัดค่าแสงเทียบกับตัวเครื่ องสอบเทียบแสดงดังรู ปที่ 7

รู ปที่ 7 ตาแหน่งการวางตัวตรวจรับแสงขณะเปรี ยบเทียบ
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การค้ นหาอัตราขยายวิธีการซีเกลอร์ -นิโคลส์ ด้วยขั้นตอนหาค่ าเหมาะสมโดยปลาวาฬ
Finding Parameter Ziegler-Nichols method approached by Whale Optimization Algorithm
กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์1* ชัยยศ คามี1 อุดมพล นาอุดม1 เกษม เนือ้ แก้ว2
1
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย-เชียงคาน ตาบลเมือง อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ 042-813060 E-mail: kittisak.san@lru.ac.th
2
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ใช้ เป็ นกฎพื้ น ฐาน (empirically based rules) เพื่ อ เป็ นแนวทางปรั บ ค่ า
อัต ราขยายของตัว ควบคุ ม ระบบ วิ ธี ก ารซี เกลอร์ -นิ โ คลส์ (ZieglerNichols) [2] [3] เป็ นวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็ นอย่างมาก
วิธีการของซี เกลอร์ -นิ โคลส์มีดว้ ยกัน 2 วิธีคือ วิธีการปฏิกิริยา
ของกระบวนการ (process reaction method) และวิธีก ารวัฏ จัก รท้ายสุ ด
(ultimate cycle method) [2] ในงานวิจยั นี้ จะเลือกใช้วิธีการวัฏจักรท้ายสุ ด
ในการนาเสนอการหาพารามิเตอร์ ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการวัฏจักรท้ายสุ ด จะต้องเริ่ มปรั บเพิ่ มค่าอัตราขยายแบบ
สัด ส่ วน (proportional) K P จนกระทั่งระบบเริ่ ม มี ก ารแกว่ง (oscillate)
หรื อเริ่ มเข้าใกล้จุดที่ ระบบเริ่ มไม่มีเสถี ยรภาพ หรื อเริ่ มไม่มีความสมดุ ล
(unstable) หรื อค่ารู ตบางตัวของสมการลักษณะเฉพาะของระบบวงปิ ด
(closed-loop characteristic equation) มี ค่ า อ ยู่ บ น แ ก น จิ น ต ภ า พ
(imaginary axis) ในระนาบเอส (s-plane) ทาการบันทึกค่าอัตราขยายนี้ ไว้
เรี ยกว่ า critical gain หรื อตัว แปร K cr [2] จากนั้ นน าค่ า K cr ไปหาค่ า
อัตราขยายพีไอดีจากตารางที่ 1

บทคัดย่ อ
วิธีการซีเกลอร์ -นิโคลส์ (Ziegler-Nichols) เป็ นวิธีการหรื อ
กระบวนการใดๆ ที่ช่วยทาให้ผอู ้ อกแบบสามารถหาเป็ นสู ตรสาเร็ จที่จะ
ใช้เป็ นกฎพื้นฐาน (empirically based rules) ในการออกแบบตัวควบคุม
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์หาอัตราขยาย critical gain สาหรับวิธีการวัฏจักร
ท้ายสุดของซีเกลอร์ -นิโคลส์ ด้วยวิธีการหาค่าเหมาะสมโดยปลาวาฬ ใน
ระบบอันดับที่ 3 (third order plant) และผลตอบสนองทางเวลาของการ
ทดลอง มีลกั ษณะเป็ นแบบไซนูซอยด์ ที่อตั ราขยาย critical gain เท่ากับ
1.000000004356848 ในจานวนรอบ 1,000 รอบ
คาสาคัญ: อัตราขยาย, ซีเกลอร์ -นิโคลส์,ไซนูซอยด์,
หาค่าเหมาะสมโดยปลาวาฬ

Abstract
Ziegler-Nichols method was designed to find a formula
to use as a basic rule of control systems. The purpose to researching
was to find the critical gain in ultimate cycle method of Ziegler-Nichols
method approached with new algorithm by Whale Optimization
Algorithm (WOA) in third order plant. The results transient response
were sinusoids and critical gain were 1.000000004356848 at iteration =
1,000

ตารางที่ 1 แสดงการหาค่าเกนวิธีการวัฏจักรท้ายสุ ด โดยใช้เกน
K p ,K i ,K d [3]
Kp
Ki
Kd
Type of Controller
0.5 K cr
P
0
0

Keywords: gain, Ziegler-Nichols, sinusoids,
Whale Optimization Algorithm (WOA)

1. บทนา
ตัวควบคุมพีไอดี ใช้กนั อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมของ
ประเทศญี่ ปุ่น มากว่า 90 % [1] ถื อได้ว่าได้ตวั ควบคุ มพีไอดี ได้รับความ
นิ ยมอย่างมาก ซึ่ งจะต้องใช้ป ระสบการณ์ ข องผูอ้ อกแบบในการปรั บ
อัตราขยายของตัวควบคุ ม พี ไอดี เพื่ อให้ ได้ผลลัพธ์ ข องระบบควบคุ ม
เป็ นไปตามที่ ต้อ งการ และได้มี ผู้วิจ ัย อี ก หลายท่ านได้ห าวิธี ก ารหรื อ
กระบวนการใดๆ ที่ช่วยทาให้ผอู ้ อกแบบสามารถหาเป็ นสู ตรสาเร็ จที่จะ

PI

0.45 K cr

PID

0.6 K cr

K 
1.2  p 
 Pcr 
K 
2 p 
 Pcr 

0

P K 
cr

p

8

การได้ ม าซึ่ งตั ว แปร K cr อาจได้ ม าจากการแก้ ส มการ
คณิ ตศาสตร์ ที่ซับ ซ้อนหรื อจากการทดลองในการปรับอัตราขยายจาก
ประสบการณ์ผูอ้ อกแบบระบบควบคุม วิธีการทางคณิ ตศาสตร์ และการ
ปรับแต่งจาเป็ นที่ ตอ้ งใช้ความเชี่ ยวชาญและการสังเกตผลลัพธ์เป็ นอย่าง
มาก
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ผูว้ ิจยั ได้น าแนวคิ ดหาค่ าเหมาะที่ สุด (optimization) [4] เป็ น
แนวทางในการพิจารณาฟังก์ชนั เป้ าหมายสาหรับตัวแปร K cr วิธีการหาค่า
เหมาะที่สุดมีวิธีการมากมายหลายวิธี เช่ น ค้นหาแบบตาบู (tabu search)
[5]ค้ น ห าแ บ บ ไ ต่ เข า (hill-climbing search) [4] ก าร ค าน ว ณ เชิ ง
วิ ว ัฒ น าก าร (evolutionary computation) [4] [5] [6] การค าน วณ เชิ ง
นิ วรอล (neural computing) [5] เชาวน์ ปั ญ ญาเชิ งการเคลื่ อนที่ เป็ นกลุ่ ม
(swarm intelligence) [4] [5] ขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะที่ สุดด้วยฝูงหมา
ป่ าสี เทา (gray wolf optimizer : GWO)[7] ซึ่ งแต่ ล ะวิ ธี น้ ั นอาจมี ก าร
ปรับปรุ ง เพิ่มเติมประสิ ทธิ ภาพให้มีความเหมาะสมกับปั ญหา เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับปัญหานั้น
ปี 2016 Seyedali Mirjalili และ Andrew Lewis[8] ได้นาเสนอ
วิธีการหาค่าเหมาะสมโดยปลาวาฬ (The Whale Optimization Algorithm
: WOA) ซึ่ งเป็ นการเลี ยนแบบพฤติ กรรมการล่ าอาหารใกล้พ้ืนผิ วทะเล
ของปลาวาฬหลังค่อม (humpback whales) และได้มีผูว้ ิจ ัยได้นาวิธีการ
ดังกล่าวไปประยุกต์ในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ เช่ น Thi-Kien Dao, TienSzu Pan and Jeng-Shyang Pan [9] ได้นาเสนอการวางแผนการเคลื่ อนที่
ของหุ่ น ยนต์ที่ ส ามารถเคลื่ อ นที่ ไ ด้ (mobile robot) ด้ ว ยวิ ธี ก ารหาค่ า
เห ม า ะ ส ม โ ด ย ป ล า ว า ฬ Whale Optimization Algorithm (WOA)
R.H.Bhesdadiya [10] ได้ น าเสนอการใช้ วิ ธี ก าร WOA ในการหาค่ า
กระแสไฟฟ้ าที่ เหมาะสมที่ สุ ด โดยใช้ม าตรฐาน IEEE 30 bus Hitarth
Buch et al. [11] ได้น าเสนอการการแก้ปั ญ หาการจัด วางตาแหน่ ง DGSVC ส าหรั บ ระบบมาตรฐาน IEEE 30 ในระบบไฟฟ้ าด้ ว ยการใช้
อัลกอริ ธึม WOA
ในการนี้ ผวู้ ิจยั จึงจะนาเสนอวิธีการหาอัตราขยาย critical gain
ส าหรั บ วิ ธีก ารวัฏ จัก รท้ายสุ ด ของซี เกลอร์ -นิ โคลส์ ด้วยวิธี ก ารหาค่ า
เหมาะสมโดยปลาวาฬ ซึ่ งเป็ นวิธีการที่ใหม่ในการแก้ไขปั ญหาวิธีการหา
อัตราขยาย critical gain

R( s )

K cr

Plant

Y ( s)

รู ปที่ 1 แสดงการหาค่าตัวแปร K cr ของชนิดวิธีการวัฏจักรท้ายสุด [12]
วิบูล ย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ [2] ได้ห าค่าอัตราขยาย critical gain
วิธีการวัฏจักรท้ายสุ ดด้วยกระบวนคณิ ตศาสตร์ จากสมการลักษณะเฉพาะ
และได้ทาการทดสอบผ่านโปรแกรม Simulink มี ค่ าอัตราขยาย critical
gain เท่ากับ 1 ซึ่ งผลตอบสนองของระบบมี ลกั ษณะเป็ นแบบไซนู ซอยด์
หรื อระบบเริ่ มจะไม่เสถียร
2.2 การค้นหาคาตอบด้วยขั้นตอนวิธีหาค่าเหมาะสมโดยปลาวาฬ

รู ปที่ 2 พฤติกรรมการล่าอาหารของปลาวาฬหลังค่อม [8]
การล่ าอาหารของปลาวาฬหลังค่ อ มเรี ยกว่ า bubble-net ซึ่ ง
ปลาวาฬหลังค่อมจะทาการสร้ างฟองอากาศ (bubbles) เป็ นรู ปทรงเกลียว
รอบเหยื่ อ และว่ า ยน้ าขึ้ นไปยัง พื้ น ผิ ว ตามรู ป ที่ 2 และแบบจ าลอง
คณิ ตศาสตร์ WOA จะแบ่ ง ออกเป็ น 3 ส่ วนนั้ นคื อ การล้ อ มเหยื่ อ
(encircling prey) การล่ าอาหาร (bubble-net) การค้นหาเหยื่อ (search for
prey) [8] พร้อมกับรหัสเทียมตามรู ปที่ 3

2.ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั (Research Methodology)
ผลงานวิ จ ัย และทฤษฏี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งดั ง นี้ แบบจ าลองทาง
คณิ ตศาสตร์ การค้น หาค าตอบด้ ว ยขั้น ตอนวิ ธี ห าค่ า เหมาะสมโดย
ปลาวาฬ
2.1 แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ผูว้ ิจยั ได้น าระบบอัน ดับ ที่ 3 (third
order plant) เป็ นระบบ (plant) ในการจ าลองงานวิ จ ัย มี ค่ า เท่ า กั บ
1
[2]
3
s  2 s2  s  1

รู ปที่ 3 รหัสเทียม (Pseudo-code) ของ WOA algorithm [8]
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ฟังก์ชนั เป้ าหมาย (objective function)คือการหาตาแหน่ง
โพลของระบบอยูบ่ นแกนจินตภาพ (imaginary axis) ในระนาบเอส
(s-plane) สามารถหาฟังก์ชนั เป้ าหมายดังนี้
min pole  
subject to : h( x )  0

(1)

g(x)  0

3. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การหาอัตราขยาย critical gain ผูว้ ิจยั ได้นาโปรแกรม matlab ในการหา
ค่าดังกล่าว โดยให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทาการสุ่ มค่าตามวิธีการหาค่า
เหมาะสมโดยปลาวาฬ ซึ่ งมี ก ารก าหนดค่ า ตั ว แปรของการหาค่ า
เหมาะสมกตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าตัวแปรของการค่าเหมาะสมโดยปลาวาฬดังนี้
พารามิเตอร์ Control parameter
ค่า(value)
จานวนรอบ(Iteration)
1,000
ขนาดประชากร(Population size)
30
จานวนหลัก
1
ค่าตัวแปรอยูใ่ นช่วง
0.5<x<2

รู ปที่ 5 ระนาบเอส (s-plane)

รู ปที่ 6 ผลตอบสนองทางเวลาของระบบ
นาค่าอัตราขยาย critical gain เท่ากับ 1.000000004356848 ที่
1
คานวณได้จากการหาค่าเหมาะสมโดยปลาวาฬ คูณ 3
ใน
s  2 s2  s  1
ระบบวงปิ ดตามรู ปที่ 1 สามารถเขียนระนาบเอส (s-plane) ได้ตามรู ปที่ 5
ซึ่งมีค่าโพลจานวน 3 ค่า มีค่าดังนี้
-2.000000000871365
0.000000000435685 + 1.000000000871370i
0.000000000435685 - 1.000000000871370i
ตามรู ปที่ 5 จะเห็ นได้ว่าค่าโพล อยู่ในแกนบนแกนจินตภาพ
(imaginary axis) อย่างมาก
รู ปที่ 6 เป็ นผลผลตอบสนองทางเวลาของระบบ มี ล ัก ษณะ
เป็ นแบบไซนู ซ อยด์ ในขนาดที่ เท่ากัน คื อ 0.947 และมี คาบเวลาเท่ ากับ
6.35 วินาที

รู ปที่ 4 ค่าฟังก์ชนั เป้ าหมาย (objective function)
รู ปที่ 4 เป็ นการคานวณค่าฟั งก์ชันเป้ าหมายโดยปลาวาฬ ซึ่ ง
ต้องการให้ ค่าโพลอยู่บนแกนจิ น ตภาพ (imaginary axis) ในระนาบเอส
(s-plane) มากที่ สุด ซึ่ งมี ค่ าเท่ ากับ 4.3568e-10 ที่ มีค่ าอัตราขยาย critical
gain เท่ากับ 1.000000004356848 สามารถนามาเขียนระนาบเอสตามรู ปที่
5
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MULTIOBJECTIVE EVOLUTIONARY ALGORITHMS FOR
SOLVING MULTIOBJECTIVE OPTIMAL REACTIVE POWER
DISPATCH PROBLEMS. KKU Engineering Journal 2016(s1) pp:1822.
[8]Seyedai Mirjalili, Andrew Lewis. (2016, February). The Whale
Opitmization Algorithm.Advances in Engineering Software. 95 (2016) :
pp : 51-67.
[9] Thi-Kien Dao, Tien-Szu Pan and Jeng-Shyang Pan. (2016). A MultiObjective Optimal Mobile Robot Path Planning Based on Whale
Optimization Algorithm. Signal Processing (ICSP), 2016 IEEE 13th
International Conference on. 6-10 Nov. 2016. pp: 337-342.
DOI: 10.1109/ICSP.2016.7877851
[10]R.H.Bhesdadiya, Siddharth A. Parmar, Indrajit N. Trivedi, Pradeep
Jangir, Motilal Bhoye, Narottam Jangir. (2016). Optimal Active and
Reactive Power Dispatch Problem Solution using Whale Optimization
Algorithm. Indian Journal of Science and Technology May 2016
[11] Hitarth Buch, Indrajit N. Trivedi, Pradeep Jangir, Dilip Ladumor,
Narottam Jangir, R. H. Bhesdadiya. (2016). Optimal Placement and
Coordination of Static VAR Compensator with Distributed Generation
using Whale Optimization Algorithm. IEEE (ICPEICES-2016)
[12]Katsuhiko Ogata. (2010). Modern Control Engineering. Fifth
Edition. New Jersey : Pearson

4. สรุป
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์ห าอัตราขยาย critical gain สาหรั บ
วิธีก ารวัฏ จักรท้ายสุ ดของซี เกลอร์ -นิ โคลส์ ด้วยวิธีก ารหาค่าเหมาะสม
โดยปลาวาฬ ในระบบอันดับที่ 3 (third order plant) โดยคานวณฟั งก์ชัน
เป้ าหมายมี ค่าน้อยที่ สุด เท่ ากับ 4.3568e-10 ที่ จานวน 1,000 รอบได้ค่ า
อัต ราขยาย critical gain เท่ า กั บ 1.000000004356848 ส่ ง ผลให้ ผ ล
ผลตอบสนองทางเวลาของระบบ มีลกั ษณะเป็ นแบบไซนูซอยด์ ในขนาด
ที่เท่ากันคือ 0.947 และมีคาบเวลาเท่ากับ 6.35 วินาที

5. กิตติกรรมประกาศ
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โอกาสนี้
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การสอบเทียบเครืองวัดเมกะโอห์ มด้ วยตัวต้ านทานสู งมาตรฐาน
Megohmmeter Calibration by the High Resistance Standard
ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์ 1 และ เนตรนพิศ คุ้มทุกทิศ2
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โดยทัวไปเครื องวัดมี การใช้งานในการวัดค่าต่างๆ ทางไฟฟ้ า
จํา เป็ นที จะต้อ งมี ก ารสอบเที ย บเพื อให้ ส ามารถทราบได้ว่า เครื องวัด
ดังกล่าวยังมีค่าความถูกต้องและสามารถใช้งานในวัดในย่านทีต้องการได้
เครื องวัด เมกะโอห์ ม ที มี ก ารใช้ ง านในการวัด ค่ า ความต้า นทานของ
ฉนวนไฟฟ้ าในอุตสาหกรรมทัวไป จําเป็ นที จะต้องสอบเที ยบในย่าน
ความต้านทานสู งและแรงดันทดสอบทีมีค่าสู ง ตัวต้านทานทีนํามาใช้เป็ น
ตัวมาตรฐานสําหรั บ การสอบเที ยบต้องมี คุ ณลัก ษณะจําเพาะดังนี มี ค่า
ความคลาดเคลือนในเกณฑ์ทียอมรับได้ สามารถทนแรงดันไฟฟ้ าได้สูง มี
สั ม ประสิ ท ธิ ทางอุ ณ หภู มิ ต าและมี
ํ
ค วามเสถี ย รที ดี [1] บทความนี จะ
นํา เสนอตัว ต้า นทานสู ง ที นํา มาใช้ เ ป็ นตัว มาตรฐาน การสอบเที ย บ
เครื องวัดเมกะโอห์ มและการประเมินความไม่แน่ นอนในการวัดสําหรั บ
การสอบเทียบเครื องวัดดังกล่าว

บทคัดย่ อ
เครื องวัดเมกะโอห์ มถู ก นํามาใช้งานในการวัดค่าความเป็ น
ฉนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่างๆ สําหรับค่าทีถูกวัดจะเป็ นค่าความต้านทาน
ทีมีค่าสูงในย่านเมกะโอห์มและจิกะโอห์ม บทความนี กล่าวถึ งการสอบ
เทียบเครื องวัดเมกะโอห์มด้วยการนําความต้านทานสู งชนิ ดฟิ ล์มและมีค่า
ความเหนียวนําตํา ทนแรงดันได้สูงสุ ด 5 กิโลโวลท์ มีค่าสัมประสิ ทธิ ทาง
อุณหภูมิ 80 พีพีเอ็มต่อองศาเซลเซี ยสและความเสถี ยร 0.01 เปอร์ เซนต์
มาใช้เป็ นตัวมาตรฐานในการสอบเที ยบ โดยเครื องวัดเมกะโอห์ มจะถู ก
สอบเที ย บในย่า น 1 เมกกะโอห์ ม ถึ ง 100 จิ ก ะโอห์ ม ที ระดับ แรงดัน
ทดสอบ 1000 โวลท์ จากผลการสอบเที ยบสามารถประเมิ น ความไม่
แน่นอนในการวัดในย่านดังกล่าวได้ไม่เกิน 0.58 เปอร์ เซนต์
คําสําคัญ: ความต้านทานสู ง, เครื องวัดเมกะโอห์ม, การสอบเทียบ

2. ตัวต้ านทานสู งมาตรฐานและการสอบเทียบ
2.1 ตัวต้ านทานสู งมาตรฐาน

Abstract
The Megohmmeter is used to measure the electrical
insulation of various electrical equipments. For the measured value, it
will be a high resistance in the mega ohm and gig ohm range. This
article describes the calibration of the Megohmmeter with film high
resistance and non inductive. With a maximum voltage of 5 kV, the
temperature coefficient of 80 ppm and the stability of 0.01 percentage is
used as a standard for calibration. The Megohmmeter is calibrated in
the 1 M to 100 G at the test voltage of 1000 V. The calibration
resuls can estimate the uncertainty of measurement within 0.58
percentages.

ตัวต้านทานสู งที นํามาใช้เ ป็ นตัวมาตรฐานสําหรั บ การสอบ
เที ยบนัน โดยทัวไปควรมี คุณลักษณะจําเพาะในด้านต่างๆ เช่ นการทน
แรงดันไฟฟ้ า(Maximum voltage) การเปลียนแปลงค่าต่ออุณหภูมิหรื อสัม
ประสิ ทิ ทางอุ ณ หภู มิ (Temperature coefficient) การคงตัว ของค่ า
(Stability) เมื อระยะเวลาเปลี ยนแปลงที ดี ความถู กต้อง(Accuracy) ที
ดี กว่าเครื องวัดที ต้องการสอบเที ยบอย่างน้อย 4 เท่า เป็ นต้น สําหรั บตัว
ต้านทานสู งที นํามาใช้เ ป็ นมาตรฐานสําหรั บ สอบเที ยบเครื องวัด เมกะ
โอห์มในบทความนี สามารถแสดงได้ดงั รู ปที 1สําหรับการนํามาใช้งานจะ
ถูกบรรจุอยูใ่ นกล่องโลหะ(Shielding Box) ที มี ลกั ษณะพินที ผิวปิ ด[2]
สําหรั บ ป้ องกัน สนามไฟฟ้ าและสนามแม่ เ หล็ ก ขัวต่ อที มี ก ารป้ องกัน
ป้ องกันกระแสรัวไหลและความต้านทานรัวไหล[3] ที มี ผลกระทบต่อ
ค่าทีวัด โดยมีลกั ษณะดังรู ปที 2

Keywords: High resistance, Megohmmeter, Calibration

1. บทนํา
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รูปที 1 ตัวต้านทานมาตรฐาน
รู ปที 3 รู ปแบบการเชื อมต่อการวัด
ในส่ ว นของความไม่ แ น่ น อนของระบการวัด จะทํา การ
ประเมินตาม JCGM 100:2008 “Evaluation of measurement data-Guide
to the expression of uncertainty in measurement” [4] โดยจะทําการ
ประเมินในส่ วนต่างๆ ของระบบการวัดตามรู ปที 3 ความไม่แน่ นอนจาก
ตั ว มาตรฐาน(Standard) คื อ ความถู ก ต้ อ ง ความมี เ สถี ย รและการ
เปลี ยนแปลงทางอุ ณหภู มิ และส่ วนเครื องวัด เมกกะโอห์ ม บริ ดจ์ หรื อ
ส่ วน Unit Under Test (UUC) คื อความละเอี ยดและการวัด ซํา
(Repeatability) โดยรายละเอียดจะได้กล่าวถึงในหัวข้อถัดไป

3. วิธีการสอบเทียบและการประเมินความไม่ แน่ นอน
ในหัวข้อนี จะได้กล่ าวถึ งวิธี การสอบเที ยบและการประเมิ น
ความไม่แน่นอนจากการวัด
โดยในระบบการวัดจะทําการลดผลกระทบทีมี ผลต่อค่าทีวัด
ทางด้านต่างๆ เช่นกระแสรัวไหล ความต้านทานรัวไหล ด้วยการเชื อมต่อ
จุดต่างๆ อย่างแน่นหนาและมีการป้ องกันสัญญาณรบกวนต่างๆ ส่ วนการ
สอบเทียบจะทําการเชื อมต่อตัวมาตรฐานทีใช้สอบเทียบและเครื องวัดดัง
รู ปที 3 โดยในส่ วนตัวมาตรฐาน สายไฟและเครื องวัดจะมี คุณลักษณะ
จําเพาะดังตารางที 1 โดยทําการสอบเที ยบในห้องปฏิ บตั ิ การที ควบคุ ม
อุณหภูมิ 23 + 2 องศาเซลเซี ยส และวัดแต่ละจุดด้วยการวัดซํา 3 ครัง ที
แรงดันทดสอบ 1000 โวลท์ ที จุ ดสอบเที ยบ 1 5 10 50 และ 100 เมกะ
โอห์ ม 1 10 100 จิ กะโอห์ ม ตามลําดับ สําหรั บแหล่ งกําเนิ ด ความไม่
แน่ นอน (Source of uncertainty) จากส่ วนต่างๆ สามารถแสดงได้ดงั
ตารางที 2

รูปที 2 ตัวต้านทานมาตรฐานในกล่องโลหะป้ องกัน

2.2 การสอบเทียบ
สําหรับการสอบเทียบจะเป็ นการนําตัวต้านทานมาตรฐานทีถูก
บรรจุไว้ในกล่องโลหะป้ องกันมาเชื อมต่อกับเครื องวัดเมกะโอห์มดังรู ปที
3 และทํา การวัด ค่า นันๆ ตามแรงดัน ที ใช้ท ดสอบ โดยลัก ษณะการ
เชื อมต่อจะมี ก ารกําบังและป้ องกัน (Shielding and Guarding) ทังใน
ส่ วนตัวต้านทานมาตรฐาน ส่ วนขัวต่อและสายไฟ เพือป้ องกันสัญญาณ
รบกวนจากภายนอกและลดผลกระทบจากการวัดในระบบทีเกิ ดจากการ
รัวไหลในส่ วนต่างๆ

4. ผลการวัด
สําหรับผลการสอบเที ยบสามารถแสดงได้ดงั ตารางที 3. โดย
จะแสดงถึ ง ผลการวัด แต่ ล ะครั ง ผลการวัด เฉลี ยและส่ ว นเบี ยงเบน
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ระดับความเชื อมัน 95 % [5] จะสามารถรายงานผลการสอบเทียบและค่า
ความไม่แน่นอนได้ดงั ตารางที 4

มาตรฐานของการวัดในแต่ละจุดทีสอบเทียบ โดยส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
ทีคํานวณได้จะนําใช้ในการประเมินความไม่แน่ นอนในส่ วนของการวัด
ซํา (Repeatability) ด้วยการนําไปหารด้วยรากทีสองของจํานวนครังของ
การวัด

ตารางที 4 รายงานผลการสอบเทียบและค่าความไม่แน่นอนในการวัด
Applied Value
UUC Reading
Uncertainty

ตารางที 1 คุณลักษณะจําเพาะ
Standard
Specifications
High Resistors
Resistance Film : Non-Inductive
1, 5, 10, 50, 100 M
Tolerance : 0.5 %
1, 10 and 100 G
Temperature Coefficient : 80 ppm/oC
Stability : 0.01% per 1000 hours
UUC
Specifications
Megohmmeter
Max. Resolution 41/2 digits
Cable
Specifications
RG58 Polythene Cable
Insulation : > 50 G

1 M
5 M
10 M
50 M
100 M
1 G
10 G
100 G

0.9991 M
4.995 M
9.993 M
49.952 M
99.93 M
1.005 G
9.983 G
100.42 G

0.58%
0.58%
0.58%
0.58%
0.58%
0.58%
0.58%
0.58%

5. บทสรุป
จากข้อมูลและผลการสอบเทียบจะพบหากนําเครื องวัดเมกกะ
โอห์มนี ไปใช้งานในการวัดค่าต่างๆ จะมีความถูกต้องที 0.58% ค่าความ
ไม่แน่ น อนจากการวัด จะมี ผลมาจากแหล่ งกําเนิ ดของความไม่แน่ นอน
ต่างๆ โดยจะสามารถทําการวิเคราะห์และประเมินได้จากส่ วนต่างๆ ของ
ระบบการวัด เช่น ส่ วนมาตรฐาน ส่ วนเชื อมต่อและส่ วนเครื องวัดทีนํามา
สอบเที ยบ ซึ งหากกําจัดผลกระทบต่างๆ ที มี ผลกระทบต่อการวัดไปได้
ค่าความไม่แน่ นอนที ทําการประเมินได้จะขึนอยูก่ บั คุ ณลักษณะจําเพาะ
ของตัวมาตรฐานที นํามาใช้ในการสอบเที ยบและขี ดความสามารถของ
เครื องวัดทีนํามาสอบเทียบ หากต้องการให้เครื องมือทีนํามาสอบเทียบมี
ค่าความไม่แน่ นอนที ตําหรื อมีความถูกต้องสู ง ตัวมาตรฐานทีนํามาสอบ
เทียบต้องมีความถู กต้องเพิมขึนและมีการเปลี ยนแปลงต่อค่าต่างๆ ที ตํา
รวมถึ งความสามารถของเครื องวัดในด้านความเสถี ยรและความละเอียด
เช่นกัน

ตารางที 2 แหล่งกําเนิดความไม่แน่นนอน
Source

1
M

5
M

10
M

50
M

100
M

1
G

10
G

100
G

Accuracy
Stability
Temp.
Coeff.
Resolution

0.5%
0.01%
80
ppm

0.5%
0.01%
80
ppm

0.5%
0.01%
80
ppm

0.5%
0.01%
80
ppm

0.5%
0.01%
80
ppm

0.5%
0.01%
80
ppm

0.5%
0.01%
80
ppm

0.5%
0.01%
80
ppm

0.1
k

1
k

1
k

1
k

10
k

1
M

1
M

10
M

ตารางที 3 ผลการสอบเทียบจํานวน 3 ครัง
Value

Measured
#1

Measured
#2

Measured
#3

Mean

Standard
Deviation

1 M
5 M
10 M
50 M
100 M
1 G
10 G
100 G

0.9991

0.9992

0.9991

0.9991

0.00006

4.995

4.995

4.995

4.995

0

9.993

9.993

9.992

9.993

0.0006

49.951

49.946

49.958

49.952

0.006

99.93

99.93

99.93

99.93

0

1.005

1.005

1.006

1.005

0.0006

9.984

9.981

9.983

9.983

0.0015

100.48

100.32

100.45

100.42

0.085
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สําหรั บการประเมิ นความไม่แน่ นอนนัน เมื อนําค่าที ได้จาก
แหล่งกําเนิดความไม่แน่นอนแต่ละค่ามาแจกแจงแบบสี เหลียมและทําการ
รวมค่ากับความไม่แ น่ น อนจากการวัด ซํา โดยการรวมค่าแบบผลรวม
กําลังสอง(Sum of Square) หลังจากนันทําการคูณค่าแฟคเตอร์ (k=2) ที
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การวัดความต้ านทานโดยวิธีเปรียบเทียบค่ากระแสตรงสมดุล
Resistance Measurement Using Direct Current Comparator Bridge
เนตรนพิศ คุ้มทุกทิศ1 และ ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์ 2
1
กลุ่มงานไฟฟ้ ากระแสตรงและความถี่ต่าํ ความถี่สูงและสนามแม่เหล็ก สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3/4-5 หมู่ 3 ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-5775100 ต่อ 1219 E-mail: natenapit@nimt.or.th
2
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ohm, 100 ohm, 1 kohm and 10 kohm and its uncertainty was evaluated
based upon each individual resistance measurement using the Direct
Current Comparator Bridge algorithm. The analyses showed the
uncertainties of measurement are 1.8 part per million (ppm) in
accordance with resistance value of 1 ohm and 10 ohm; 1.9 ppm for
resistance of 100 ohm; 1.5 ppm for resistance of 1 kohm and 1.7 ppm
for resistance of 10 kohm. This achieved measurement uncertainty of
less than 2 ppm had pointed out that the Direct Current Comparator
Bridge technique is suitable to measure resistances ranged from 1 ohm
to 10 kohm and its low-level of this accomplished uncertainty is
complied with industry requirements.
Keywords: resistance measurement, Direct Current Comparator Bridge,
evaluation of resistance uncertainty of measurement

บทคัดย่อ
บทความนี้ กล่ า วถึ ง การวั ด ค่ า ความต้ า นทานโดยวิ ธี
เปรี ยบเทียบค่ากระแสตรงสมดุล(Direct Current Comparator Bridge)
วิธีก ารนี้ เป็ นวิธี การที่ ถู กพัฒนาขึ้ น เพื่อ วัด ค่ า ตัว ต้า นทานช่ ว งค่ า ความ
ต้านทาน 1 โอห์ม ถึง 10 กิโลโอห์ม ได้ค่าความถูกต้องสู งจนได้รับการ
ยอมรับจากห้องปฎิบตั ิการสอบเทียบ และสถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติทวั่
โลก โดยในงานวิจยั นี้ ได้ศึกษาการวัดค่าตัวต้านทาน 1 โอห์ม 10 โอห์ม
100 โอห์ม 1 กิโลโอห์ม และ10 กิโลโอห์ม แล้วทําการประเมินค่าความ
ไม่ แ น่ น อนที่ เ กิ ด จากการวัด ค่ า ตัว ต้ า นทานทุ ก ตัว ที่ ถู ก วัด โดยวิ ธี
เปรี ยบเทียบค่ากระแสตรงสมดุลพบว่าค่าของตัวต้านทาน และค่าความไม่
แน่นอนของตัวต้านทานที่ถูกวัดโดยวิธีการนี้ได้ค่า 1.8 ส่ วนในล้านส่ วน
part per million (ppm) สําหรับตัวต้านทาน 1 โอห์ม และ 10 โอห์ม 1.9
ppm สําหรับตัวต้านทาน 100 โอห์ม 1.5 ppm สําหรับตัวต้านทาน 1 กิโล
โอห์ม และ 1.7 ppm สําหรั บต้วต้านทาน 10 กิ โลโอห์ ม ซึ่ งค่ าความ
ถู ก ต้อ ง ที่ ต่ าํ กว่า 2 ppm นี้ สามารถชี้ ใ ห้เ ห็ น ว่า วิ ธี เ ปรี ย บเที ย บค่ า
กระแสตรงสมดุลนี้ เหมาะสําหรับใช้วดั ค่าตัวต้านทานตั้งแต่ 1 โอห์มถึง
10 กิ โลโอห์ ม และให้ค่ าความไม่ แน่ นอนในการวัดที่ ต่ าํ เพียงพอกับ ที่
ภาคอุตสาหกรรมต้องการ

1. บทนํา
ตั ว ต้ า นทานเป็ น อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ใ น ง าน ด้ า นต่ างๆข อ ง
ภาคอุ ต สาหกรรม เช่ น การทดสอบผลิ ต ภัณ ฑ์ หรื อ การตรวจสอบ
มาตรฐานสิ นค้า ที่ตอ้ งนําตัวต้านทานมาใช้เป็ นค่าอ้างอิง เพื่อผลผลิตที่มี
คุ ณภาพ ตัวต้านทานที่ ถูกนํามาใช้งานนั้น จะต้องได้รับการสอบเที ยบ
จากห้องปฎิ บตั การหรื อสถาบันที่มีความน่ าเชื่ อถือ และในประเทศไทย
สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ มี หน้าที่จดั เก็บ บํารุ งรักษาค่ามาตรฐานตัว
ต้ า นทาน และถ่ า ยทอดค่ า ความถู ก ต้ อ งของตั ว ต้ า นทานไปยั ง
ห้องปฏิบตั ิการทุติยภูมิ และภาคอุตสาหกรรมต่อไป

คําสําคัญ: การวัดค่าความต้านทาน, วิธีเปรี ยบเทียบค่ากระแสตรงสมดุล,
การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดตัวต้านทาน

Abstract

2. ประเภทของตัวต้ านทานมาตรฐาน

This article describes a resistance measurement method by
using the Direct Current Comparator Bridge. This measurement
technique was developed for resistance measurement in the range of 1
ohm to 10 kohm where its high measurement accuracy was accepted by
calibration laboratories and national metrology institutions worldwide.
This study included five resistance measurement values of 1 ohm, 10

ตัวต้านทานไฟฟ้ ามาตรฐานโดยทัว่ ไปแล้วเป็ นตัวต้านทานที่
นํามาเป็ นค่ามาตรฐานในการถ่ายทอดค่าความถูกต้องไปยังตัวต้านทานที่
อยูใ่ นระดับความถูกต้องที่ต่าํ ลงมา โดยจะแบ่งเป็ นหลายชนิ ดตามการใช้
งาน และค่าความถูกต้องที่ตอ้ งการใช้ ตัวต้านทานจะเป็ นชนิ ดขดลวดพัน
สร้างมาจากโลหะผสมเช่น Constantan Manganin หรื อ Evanohm แล้วแต่
โลหะที่ใช้ผสมโดยคุณสมบัติของตัวต้านทานมาตรฐานควรมีดงั นี้ คือมี
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จากรู ป เมื่อวงจรอยูใ่ นสภาวะสมดุล กระแสที่ไหลในขดลวดทั้งสองจะมี
ขนาดเท่ากันทําให้เกิดสนามแม่เหล็กที่แกนเหล็กทั้งสองโดยทิศทางของ
สนามแม่ เ หล็ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในทิ ศ ตรงกัน ข้า ม ทั้ง หมดนี้ ถู ก ตรวจจับ โดย
เครื่ องมือที่เรี ยกว่า Modulation Detector ซึ่ งจะทําหน้าที่ตรวจจับ และ
ควบคุ ม ปริ มาณกระแสที่ ไหลออกจากแหล่ ง จ่ า ยโดยอัตโนมัติ ในการ
เปรี ยบเทียบค่าความต้านทานมาตรฐานของตัวที่ทราบค่า และไม่ทราบค่า
โดยตั ว ต้ า นทานจะต่ อ กั บ ขดลวดปฐมภมิ (Ns) และทุ ติ ย ภู มิ (Nx)
ตามลําดับ อัตราส่ วนของปริ มาณกระแสสามารถปรับได้โดยการเปลี่ยน
รอบของขดลวด และแหล่ ง จ่ า ยไฟสํา รองจะทํา งานโดยอัติโนมัติเ พื่ อ
รักษาสภาวะของเส้นแรงแม่เหล็ก เมื่อพิจารณาสมการพบว่า
Is  Ns  Ix  Nx
(1)
และเมื่อวงจรอยูใ่ นสภาวะสมดุล
(2)
Vs  V x

เสถียรภาพที่ดี ค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงไปน้อยมากเมื่อเทียบกับ
ระยะเวลาการใช้ง านมี สั ม ประสิ ท ธิ์ อุ ณ หภู มิ ต่ าํ คื อ ค่ า ความต้า นทาน
เปลี่ยนแปลงไปไม่มากเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไป มีแรงเคลื่อนจากความร้อน
ตํ่า เมื่อเทียบกับทองแดง มีการตอบสนองกับความถี่ และมีข้ วั ต่อของตัว
ต้านทานควรมีคุณภาพดี
ในงานวิจยั นี้ ทาํ การวัดค่าความต้านทาน 1 โอห์ม 10 โอห์ม
100 โอห์ม 1 กิโลโอห์ม และ10 กิโลโอห์มโดยข้อกําหนดเฉพาะของตัว
ต้านทานชุดดังกล่าวดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1. ข้อกําหนดเฉพาะของตัวต้านทานที่ใช้ในงานวิจยั
ค่ าตัวต้ านทาน
มาตรฐาน
(โอห์ ม)

กระแสสู งสุ ด
(มิลลิแอมแปร์ )

ค่ าความเสถียร
(± ppm ต่ อ ปี )

สั มประสิ ทธิ์
อุณหภูมิ
( ppm /C)

1
10
100
1000
10000

200
20
5
2
0.6

8
8
6
6
4

3
3
3
2
1.5

I s  Rs  I x  R x
(3)
สามารถคํานวณหาค่า ตัวต้านทานที่ไม่ทราบค่า (Rx) ได้จากสมการ
N
Rx  x Rs
(4)
Ns
โดย
Ix คือกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทาน Rx
Is คือกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทาน Rs
Ns คือจํานวนขดลวดปฐมภูมิ
Nx คือจํานวนขดลวดทุติยภูมิ
Rs คือตัวต้านทานที่ทราบค่า
Rx คือตัวต้านทานที่ไม่ทราบค่า

โดยทํา การวัด ค่ า ของตัว ต้า นทานทั้ง ห้ า ค่ า โดยใช้วิ ธี เ ปรี ย บเที ย บค่ า
กระแสตรงสมดุล

3 การวัดค่ าตัวต้ านทานโดยวิธีเปรียบเทียบค่ ากระแสตรงสมดุล
(Direct Current Comparator Bridge)
วิธีการวัดตัวต้านทานมาตรฐานที่ใช้วดั ในงานด้านมาตรวิทยา
มีหลายวิธี ขึ้นอยู่กบั ช่วงค่าความต้านทานที่ตอ้ งการวัด และค่าความไม่
แน่นอนที่ตอ้ งการใช้งาน วิธีเปรี ยบเทียบค่ากระแสตรงสมดุลนี้เป็ นที่นิยม
กันมากที่สุด และคุณภาพดีที่สุดในการวัดหาค่าความต้านทานที่ไม่ทราบ
ค่าใดๆซึ่ งจะให้ผลการวัดดี ที่สุดในช่วงค่าความต้านทานไม่เกิน 10 กิโล
โอห์ม โดยวิธีการนี้ จะอาศัยหลักการเที ยบอัตราส่ วนของกระแสไฟฟ้ า
โดยการตรวจจับสภาวะที่เส้นแรงแม่เหล็กเป็ นศูนย์ ในแกนแม่เหล็กดัง
รู ปที่ 1

4. ผลการวัดค่ าตัวต้ านทานโดยวิธีเปรี ยบเทียบค่ ากระแสตรง
สมดุล
งานวิจยั นี้ทาํ การวัดค่าความต้านทานของตัวต้านทานทั้งหมด
ห้าค่า ประกอบด้วย ตัวต้านทาน 1 โอห์ม10 โอห์ม 100 โอห์ม 1 กิโล
โอห์ม 10 กิโลโอห์ม โดยวิธีเปรี ยบเทียบค่ากระแสตรงสมดุล ผลการวัด
ค่าตัวต้านทานแสดงค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของการวัดตัวต้านทานโดยวิธี
เปรี ยบเทียบค่ากระแสตรงสมดุล

รูปที่ 1 วงจรวัดค่าความต้านทานโดยวิธีเปรี ยบเทียบค่ากระแสตรงสมดุล

ค่ าตัวต้ านทานมาตรฐาน
(โอห์ ม)

กระแสทดสอบ
(มิลลิแอมแปร์ )

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(ppm)

1
10
100
1000
10000

100
10
1
1
0.3

0.04
0.01
0.03
0.02
0.02
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Tempe Coefficient Rx คือความไม่แน่นอนเนื่องจากสัมประสิ ทธิ์การ

งานวิจยั นี้ ทาํ การวัดค่าตัวต้านทานค่าละ 10 ครั้ง โดยใช้กระแสทดสอบ
และคํา นวนส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานที่ เ กิ ด จากการวัด ซํ้า โดยค่ า ส่ ว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐานนี้ จะถู ก นํา ไปใช้ เ ป็ นหนึ่ งในแหล่ ง ที่ ม าของการ
ประเมินค่าความไม่แน่นอนในด้วย

เปลี่ยนแปลงเนื่องจากอุณหภูมิของตัวต้านทานที่ตอ้ งการทราบค่า
จากการวัด ค่ า ตั ว ต้ า นทานทั้ ง หมดโดยเปรี ยบเที ย บค่ า
กระแสตรงสมดุลพบว่าค่าของตัวต้านทาน และค่าความไม่แน่ นอนของ
ตัวต้านทานที่ทาํ การคํานวนโดยการรวมกันด้วยหลักทางสถิติ แบบรากที่
สองสมบูรณ์ (Root sum Square) และที่ความเชื่อมัน่ 95เปอร์เซนต์ (k= 2)
พบว่าค่าความไม่แน่นอนแสดงได้ตามตารางที่ 4

5. การประเมินความไม่ แน่ นอนในการวัดตัวต้ านทาน
การประเมิ น ความไม่ แ น่ น อนของการวัด ใดๆนั้ น จะมี
แหล่งที่ มาของความไม่ แน่ นอนแตกต่างกันขึ้ นอยู่กบั เครื่ องมื อที่ ใช้ใน
ระบบวัด การประเมินความไม่แน่ นอนจะอาศัยหลักการทางสถิติมาช่วย
ในการคํานวนเพื่อให้ได้ค่าความไม่แน่ นอนเนื่ องจากการวัด และการวัด
ตัวต้านทานโดยวิธีเปรี ยบเที ยบค่ากระแสตรงสมดุลนี้ พบว่าแหล่งที่ มา
ของความไม่แน่นอนประกอบด้วยตัวแปรต่างๆดังตารางที่ 3

ตารางที่ 4 ผลการวัดค่าตัวต้านทานและความไม่แน่นอนของตัวต้านทาน

ตารางที่ 3 แหล่วที่มาของความไม่แน่นอนของตัวต้านทานที่วดั โดยวิธี
เปรี ยบเทียบค่ากระแสตรงสมดุล
แหล่ งที่มา
ความไม่
แน่ นอน
(ppm)
Type A
Drift Rs
Certificate Rs
Accuracy
Bridge
Resolution
Bridge
Tempe
Coefficient Rs
Tempe
Coefficient Rx

1
(โอห์ ม)

10
(โอห์ ม)

100
(โอห์ ม)

1000
(โอห์ ม)

10000
(โอห์ ม)

0.04
0.08
0.15
0.03

0.01
0.08
0.15
0.03

0.03
0.1
0.3
0.03

0.02
0.1
0.3
0.03

0.02
0.1
0.7
0.03

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.9

0.9

0.9

0.6

0.5

ค่ าตัวต้ านทาน
มาตรฐาน
(โอห์ ม)

กระแสทดสอบ
(มิลลิแอมแปร์ )

ผลการวัดค่ าตัว
ต้ านทาน
(โอห์ ม)

ความไม่ แน่ นอน
(ppm)

1
10
100
1000
10000

100
10
1
1
0.3

1.000 001 4
9.999 905
100.001 55
1 000. 008 6
10 000.340

1.8
1.8
1.9
1.5
1.7

6. สรุ ป
การวัด ค่ า ความต้า นทานให้ ถู ก ต้อ งนั้น ขึ้ น อยู่กับ การเลื อ ก
วิธีการวัดที่เหมาะสม กับช่ วงค่าของตัวต้านทานที่ ตอ้ งการวัดนั้นๆและ
การวัดแบบเปรี ยบเทียบค่ากระแสตรงสมดุลนี้ เหมาะสําหรับวัดค่าความ
ต้านทานในช่วง 1 โอห์มถึง 10 กิโลโอห์ม ซึ่ งเป็ นค่าความต้านทานที่ใช้
แพร่ หลายในภาคอุตสาหกรรม ค่าความไม่แน่นอนของตัวต้านทานแต่ละ
ตัวที่ ถูกประเมินจากการวัดด้วยวิธีการนี้ คํานวนค่าความไม่แน่ นอนได้
ค่าที่แตกต่างกันไป โดยตัวต้านทาน 1 โอห์ม และ 10 โอห์ม ประเมินค่า
ความไม่แน่นอนได้เท่ากับ 1.8 ppm ตัวต้านทาน 100 โอห์ม 1.9 ppm ตัว
ต้านทาน 1 กิโลโอห์ม 1.5 ppm และ 1.7 ppm สําหรับต้วต้านทาน 10
กิโลโอห์ม
จากงานวิจยั นี้ พบว่าค่าความไม่แน่ นอนของทุกตัวต้านทาน มี
ค่าน้อย 2 ppm ซึ่ งเมื่อพิจารณาจากแหล่งที่มาของความไม่แน่นอนแล้วผล
ที่คาํ นวณได้ของตัวต้านทานแต่ละตัวนอกจากจะขึ้นอยู่กบั ค่าความถูก
ต้อ งของเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ว ดั ค่ า ความต้า นทานแล้ว ความเสถี ย รของตัว
ต้านทานแต่ละตัว และสัมประสิ ทธิ์ การเปลี่ยนแปลงเนื่ องจากอุณหภูมิ
ของสสารที่ใช้ทาํ ตัวต้านทานทั้งตัวต้านทานมาตรฐาน และตัวต้านทานที่
ไม่ทราบค่าก็มีผลกับค่าความไม่แน่นนอนนี้ดว้ ย

โดย
Type A คือความไม่แน่นอนเนื่องจากค่าเฉลี่ยของผลการวัด
Drift Rs คื อความไม่แน่ นอนเนื่ องจาก การเปลี่ ยนค่ าของตัวต้านทาน

มาตรฐาน
Certificate Rs คือความไม่แน่ นอนเนื่ องจาก ความไม่แน่ นอนจากผลการ

สอบเทียบตัวต้านทานมาตรฐาน
Accuracy Bridge คือความไม่แน่นอนเนื่องจากความถูกต้องของบริ ดจ์
Resolution Bridge คือความไม่แน่ นอนเนื่ องจาก หลักสุ ดท้ายที่บริ ดจ์อ่าน
ได้
Tempe Coefficient Rs คื อความไม่แน่ นอนเนื่ องจากสัมประสิ ทธิ์ การ
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากอุณหภูมิของตัวต้านทานมาตรฐาน

7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณฝ่ ายมาตรวิทยาไฟฟ้ า สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ
ที่ส่งเสริ ม และสนับสนุนเครื่ องมือในการทํางานวิจยั นี้
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การสอบเทียบความยาวคลื่นของเครื่ องวิเคราะห์ สเปกตรัมแสง
Wavelength calibration of Optical Spectrum Analyzer
มลฤดี เรณูสวัสดิ์ 1 และ สิทธิชัย ศรีคา2
ห้องปฏิบตั ิการความยาวคลื่น ฝ่ ายมาตรวิทยามิติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ
3/4-5 ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02- 5775100 ต่อ 1209
E-mail: 1: monludee@nimt.or.th and 2:sittichais@nimt.or.th

analyzer using standard wavelength meter. The wavelength deviation of
optical spectrum analyzer at 1310, 1550 and 1600 nm are 0.294, 0.376
and 0.411 nm respectively @ 1 nm wavelength span on display with
measurement uncertainty is 0.02 nm with k = 2. The wavelength
measurements are traceable to SI unit, through the Iodine stabilized HeNe laser.

บทคัดย่ อ
เครื่ องวิเ คราะห์ ส เปกตรั มแสงเป็ นเครื่ องมื อวัด ค่ าก าลังงาน
แสงตามการกระจายค่าความยาวคลื่ นที่มีความถู กต้องสู ง ที่ใช้สาหรั บ
ตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ที่ใช้ในด้านโทรคมนาคมโดยเครื่ อง
จะแสดงผลการวัดในรู ปของกาลังงาน (มิลลิ วตั ต์) และ ความยาวคลื่ น
(นาโนเมตร) โดยพบว่าการตรวจสอบค่าความยาวคลื่ นเป็ นพารามิเตอร์ ที่
สาคัญสาหรับเครื่ องวิเคราะห์ สเปกตรัมแสง ดังนั้นห้องปฏิ บตั ิการความ
ยาวคลื่น สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติจึงได้ทาการสอบเทียบความยาวคลื่น
ของเครื่ องวิเ คราะห์ สเปกตรั มแสงเมตร ด้ว ยเครื่ อ งวัด ความยาวคลื่ น
มาตรฐานที่ความยาวคลื่น 1310, 1550 และ 1600 นาโนเมตร โดยค่าความ
ยาวคลื่นเบี่ยงเบนที่ได้คือ 0.294, 0.376 และ 0.411 นาโนเมตรตามลาดับ
ที่ระยะช่วงขยายหน้าจอเท่ากับ 1 นาโนเมตร และค่าความไม่แน่ นอนของ
การวัดอยูท่ ี่ 0.020 นาโนเมตรที่มีความเชื่ อมัน่ k = 2 โดยการสอบกลับ
ได้ข องการวัด ความยาวคลื่ น นี้ ไปยัง มาตรฐานปฐมภู มิ ค วามยาวของ
ประเทศคือ ฮีเลียม-นีออนเลเซอร์ที่เสถียรความยาวคลื่นโดยไอโอดีน

Keywords: wavelength calibration, measurement uncertainty, optical
spectrum analyzer

1. บทนา
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีทางแสงคื อเทคโนโลยีที่สาคัญสาขา
หนึ่ งที่ มีการเติ บโตอย่างรวดเร็ ว ความต้องการเครื่ องมื อวัดทางแสงที่ มี
ความถู กต้องสู งเช่ น เครื่ องวิเคราะห์สเปกตรัมแสง (Optical spectrum
analyzer) จึ งมี ม ากขึ้ น เรื่ อ ยๆ ตัวอย่า งเช่ น อุ ต สาหกรรมโทรคมนาคม
อุ ต สาหกรรมอิ เ ลคทรอนิ ก ส์ อุ ต สาหกรรมทางด้า นความปลอดภัย
การแพทย์ งานวิจยั การวิเคราะห์ทางเคมี และ สิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
ดังนั้นสถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติได้จดั ทาแนวทางการสอบ
เที ย บเครื่ องวิ เ คราะห์ ส เปกตรั ม แสง [1] เพื่ อ เป็ นประโยชน์ ใ น
ภาคอุ ต สาหกรรมดัง กล่ า ว โดยตั้ง คณะท างานซึ่ งประกอบไปด้ว ย
นักวิชาการและผูท้ รงคุณวุฒิจากภาคการศึกษาและหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง
ในการจัดทาแนวทางการสอบเทียบเครื่ องวิเคราะห์สเปกตรัมแสงฉบับ
ภาษาไทยให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐานนานาชาติ โดยใช้มาตรฐาน ISO
62129:2006 Calibration of Optical Spectrum Analyzers [2] ในปี 2559
ดังนั้นห้องปฏิบตั ิความยาวคลื่น จึงได้ดาเนิ นกา รสอบเทียบในส่ วนของ
ความยาวคลื่ นของเครื่ องวิเคราะห์สเปกตรั มแสงเพื่อให้ สามารถเปิ ด
ให้บริ การกับกลุ่มลูกค้าดังกล่าวได้

คาสาคัญ: การสอบเทียบความยาวคลื่น, ค่าความไม่แน่ นอนของการวัด,
เครื่ องวิเคราะห์สเปกตัมแสง

Abstract
Optical spectrum analyzer is the equipment to use in fibreoptic communication. It can measure the spectral power distribution
with respect to the absolute wavelength of the light and display the
results of such measurements. The display of optical spectrum analyzer
are shown in power level (mW) and wavelength (nm). Thus the
wavelength measurement is the one of important parameter for optical
spectrum analyzer. To confirm the performance of optical spectrum
analyzer, wavelength laboratory at National Institute of Metrology
(Thailand) to conduct the wavelength calibration of optical spectrum
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ระบบการการสอบกลับได้ของการวัดค่ าความยาวคลื่ นของ
เครื่ องวิเคราะห์สเปกตรัมแสงโดยใช้เครื่ องวัดความยาวคลื่น มาตรฐานที่
ทาการสอบเทียบด้วยมาตรฐานปฐมภูมิความยาวของประเทศคือ ฮีเลียมนี ออนเลเซอร์ ที่เสถียรความยาวคลื่นโดยไอโอดีน (Iodine stabilized HeNe laser) ที่ความยาวคลื่น 633 นาโนเมตร และเป็ นระบบการสอบกลับ
ได้ข องการวัด ความยาวคลื่ น 633 นาโนเมตรของสถาบันมาตรวิ ทยา
แห่ งชาติ [3] โดยการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ดงั แสดงในรู ปที่ 3

2. อุปกรณ์ และการจัดเตรียม
2.1 อุปกรณ์
ห้องปฏิบตั ิการความยาวคลื่นได้ทาการวัด ค่าความยาวคลื่ นที่
อ่านได้ของเครื่ องวิเคราะห์สเปกตรัมแสงยีห่ ้อ Yokogawa รุ่ น AQ-6315A
ที่ มี ค่ า ความละเอี ย ดของการอ่ า นเท่ า กับ 0.001 นาโนเมตรโดยใช้
แหล่ ง ก าเนิ ด แสงชนิ ด เลเซอร์ ไ ดโอดที่ ไ ม่ ท ราบค่ า ความยาวคลื่ น ที่
แน่นอน (Light source) ยี่ห้อ Agilent รุ่ น81940A and 81600B และอ่าน
ค่าความยาวคลื่ นของแหล่งกาหนดแสงที่ใช้โดยเครื่ องวัดความยาวคลื่ น
มาตรฐาน (standard wavelength meter) ที่ได้รับการสอบเทียบแล้ว ยี่ห้อ
High Finesse รุ่ น WS7 ที่ มีค่ าความละเอี ยดในการอ่ านค่ าเท่ ากับ
0.00001 นาโนเมตร โดยการอ่านค่าความยาวคลื่ นเทียบกันระหว่างเครื่ อง
วิเคราะห์สเปกตรัมแสงกับเครื่ องวัดความยาวคลื่ นมาตรฐานในช่ วงเวลา
การวัดเดียวกันโดยผ่าน Optical fibre splitter ที่สามารถแยกลาแสงได้
เป็ น 2 ลาแสง โดยการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ต่าง ๆ แสดง ดังรู ปที่ 1
Laser Diode

Optical fibre splitter

Computer
Optical fiber
Optical Isolater
Iodine stabilized He-Ne Laser
(633 nm)

รู ปที่ 3 การสอบกลับได้ของเครื่ องวัดความยาวคลื่นโดยผ่าน
Iodine stabilized He-Ne laser

Optical Spectrum Analyzer

3. ผลการทดลอง
3.1 ผลการทดลอง

Standard wavelength meter

ในการทดลองได้ทาการทดลองเก็บค่าความยาวคลื่ นที่อ่านได้
จากเครื่ องวัดความยาวคลื่นมาตรฐานและเครื่ องวิเคราะห์สเปกตรัมแสง
จานวน 10 ครั้ง ในแต่ละความยาวคลื่ นที่ 1310, 1550 และ 1600 นาโน
เมตร โดยสามารถค านวณหาค่ า ความยาวคลื่ น เบี่ ย งเบนของเครื่ อง
วิเคราะห์สเปกตรัมแสงที่วดั ได้จากเครื่ องวัดความยาวคลื่ นมาตรฐาน ดัง
สมการที่ (1)
   OSAAV   REF
(1)

รู ปที่ 1 การจัดเตรี ยมอุปกรณ์สาหรับการวัดความยาวคลื่น

2.2 ระบบการสอบกลับได้
การสอบกลับได้ของการวัดความยาวคลื่นของเครื่ องวิเคราะห์
สเปกตรั มแสง สามารถใช้อุปกรณ์ มาตรฐานตาม ISO 62129:2006
Calibration of Optical Spectrum Analyzers [2] มีอยูด่ ว้ ยกัน 3 แบบ คือ
1. มาตรฐานแหล่ งกาเนิ ด แสง 2. เครื่ องวัด ความยาวคลื่ นแสง และ 3 .
อุปกรณ์ส่ งผ่านแสงที่ สามารถปล่ อยหรื อปิ ดกั้น ความยาวคลื่ น ค่าใดค่ า
หนึ่งได้ (สอบกลับได้) ดังแสดงในรู ปที่ 3

เมื่อ
คือ ค่าที่อ่านได้จากเครื่ องวิเคราะห์สเปกตรัมแสง
 REF คือ ค่าที่อา่ นได้จากเครื่ องวัดความยาวคลื่น
โดยค่าความยาวคลื่นเบี่ยงเบนที่ 1310, 1550 และ 1600 นาโน
เมตร ที่ปรับระยะขยายหน้าจอที่ 1 นาโนเมตร แสดงดังตารางที่ 1
นอกจากนั้นทาการทดลองปรับระยะขยายหน้าจอของเครื่ อง
วิเคราะห์สเปกตรัมแสง (span) เพื่อดู ค่าการเปลี่ ยนแปลงของความยาว
คลื่ น ที่ เ กิ ดขึ้ น โดยได้ปรั บ ระยะขยายหน้าจออยู่ที่ 1, 5 และ 10 นาโน
เมตร โดยทาได้ค่าความละเอียดของหน้าจออยู่ที่ 0.1 , 0.5 และ 1 นาโน
เมตร ตามลาดับ ซึ่งได้ผลการทดลองดังรู ปที่ 4
 OSAAV

Iodine stabilized He-Ne laser

Standard Wavelength meter
Non-stabilized laser or
Light source

Wavelength meter

Wavelength Meter
Objective lens

Optical Spectrum Analyzer

รู ป ที่ 2 ระบบการสอบกลับ ได้ข องการวัด ความยาวคลื่ น ของเครื่ อ ง
วิเคราะห์สเปกตรัมแสง
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ตารางที่ 1 ค่าความยาวคลื่ นเบี่ยงเบนของเครื่ องวิเคราะห์สเปกตรัมแสงที่
ความยาวคลื่น ที่ 1310, 1550 และ 1600 นาโนเมตร
การวัดครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ค่าเฉลี่ย

 

 ( 2

REF

 2

OSA

 2



)1 / 2

(3)

เมื่อ


ค่าความยาวคลื่นเบี่ยงเบน, นาโนเมตร
1310
1550
1600
0.297
0.385
0.417
0.300
0.369
0.415
0.297
0.384
0.407
0.297
0.367
0.413
0.297
0.384
0.410
0.292
0.372
0.413
0.281
0.370
0.413
0.296
0.369
0.404
0.296
0.386
0.412
0.284
0.368
0.404
0.294
0.376
0.411

REF

คือ ค่าความไม่แน่ นอนของความยาวคลื่ นของเครื่ องวัดความ

ยาวคลื่น,


OSA

คือ ค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานของผลการวัดซ้ าระหว่างการ

ทดสอบ




คือ ค่าความไม่แน่นอนของความคลาดเคลื่อนของความยาวคลื่น

ที่วดั ได้ โดยหาได้จากสมการ (4)
(4)
เมื่ อ   ,MAX เป็ นค่ า ความยาวคลื่ น เบี่ ย งเบนมากสุ ด ที่ ว ดั ได้แ ละ
  ,MIN เป็ นค่าความยาวคลื่นเบี่ยงเบนน้อยสุ ดที่วดั ได้
ทั้งนี้ ในการรวมกันของความไม่แน่นอนของการวัดนี้ จะไม่นา
ค่าความไม่ แน่ นอนที่ เ กิ ด จากเครื่ องวัดความยาวคลื่ น มาตรฐานและค่ า
ความละเอียดของการอ่านของเครื่ องมาคานวณด้วยเนื่ องจากมีค่าน้อยมาก
จึงสามารถละทิ้งได้ ส่ วนค่าความไม่แน่ นอนที่ เกิ ดจากผลการวัดซ้ าและ
ความคลาดเคลื่ อนของความยาวคลื่ นที่ได้คื อ 0.008 และ 0.005 นาโน
เมตร ตามลาดับ
โดยในการสอบเทียบความยาวคลื่ นของวิเคราะห์สเปกตรัม
แสง ที่ สอบเทียบที่ ความยาวคลื่ น 1310 , 1550 และ 1600 นาโนเมตร
สามารถคานวณค่าความไม่แน่ นอนของการวัด คือ 0.020 นาโนเมตร ที่มี
ค่าความเชื่ อมัน่ k = 2 ในช่วงความยาวคลื่น 1310 – 1600 นาโนเมตร
   (   ,MAX    ,MIN ) / 2 3

4. สรุป
การสอบเที ยบความยาวคลื่ นของเครื่ องวิเคราะห์ สเปกตรั ม
แสงโดยใช้เครื่ องวัดความยาวคลื่ นมาตรฐานและแหล่ งกาเนิ ดแสงชนิ ด
เลเซอร์ ไดโอดในย่านความยาวคลื่ น 1310 – 1600 นาโนเมตร พบว่าเกิ ด
ค่าความยาวคลื่ นเบี่ ยงเบนที่ 1310, 1550 และ 1600 นาโน 0.294, 0.376
และ 0.411 ตามลาดับ โดยพบว่าค่าความยาวคลื่ นเบี่ยงเบนเพิ่มขึ้นที่ระยะ
ความยาวคลื่ น เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังพบว่าการปรั บระยะขยายหน้าจอ
ของเครื่ องวิ เคราะห์ สเปกตรั มแสงไม่ มีผลกระทบกับค่าความยาวคลื่ น
เบี่ยงเบนที่เกิด ทั้งนี้ ค่าความไม่แน่ นอนของการวัดที่ได้มีค่าเท่ากับ 0.020
นาโนเมตร ที่มีค่าความเชื่ อมัน่ k = 2 นอกจากนั้นยังพบว่าการคานวณค่า
ความไม่แน่นอนที่เกิดจากค่าความละเอียดของการอ่านของเครื่ องมือและ
ค่าความไม่แน่นอนที่เกิดจากเครื่ องวัดความยาวคลื่นมาตรฐานสามารถละ
ทิ้งได้เ นื่ องจากมี ค่าน้อยกว่าค่าความไม่แ น่ น อนที่ เ กิ ดจากผลการวัดซ้ า
และความคลาดเคลื่อนของความยาวคลื่น

รู ปที่ 4 ค่าการเปลี่ยนแปลงของความยาวคลื่นที่ข้ ึนอยูก่ บั ระยะขยายของ
หน้าจอ

3.2 การประเมินค่ าความไม่ แน่ นอนของการวัด
การประเมิ นค่าความไม่แน่ นอนของการวัดใช้เอกสารอ้างอิง
Guide to the expression of uncertainty in measurement”, JCGM100 [4]
ซึ่ งเป็ นการประเมินโดยใช้ห ลักสถิ ติ ที่ ได้จากการหาค่าความยาวคลื่ น
เบี่ยงเบนสมการที่ (1) และสามารถคานวณหาค่าความไม่แน่ นอนของการ
วัด  OSA ที่เกิดการวัดค่าความยาวคลื่นแสง OSAi โดยใช้สมการ (2)
 OSA



m

2
  (  OSAi   OSAAV ) /( m  1 )
i 1


1/ 2

(2)

ค่าความไม่แน่นอน   ของเครื่ องวิเคราะห์สเปกตรัมแสงที่ได้ เป็ นไป
ตามสมการ (3)
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ทั้งนี้ ในการสอบเที ยบยัง ไม่ ได้ท ดลองในส่ ว นการแปรผัน
ความยาวคลื่นที่ข้ ึนอยูก่ บั อุณหภูมิที่เปลี่ ยนไปตามแนวทางการสอบเทียบ
เครื่ องวิเคราะห์สเปกตรัมแสงที่ทางสถาบันมาตรวิทยาได้จดั ทาขึ้น ซึ่ งใน
อนาคตจะได้ทาการทดลองและศึกษาต่อไปของผลกระทบดังกล่าว

[3] Ranusawud, M., Vacharanukul, K., and Tonmeanwai, A., 2009,
“Traceability of 633 nm laser calibration at NIMT”, Proceedings
of Conference on XIX IMEKO World Congress, Fundamental and
Applited Metrology, Lisbon.Portugal,.
[4] Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM/WG1),
September 2008, “Evaluation of measurement data – Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM100 : 2008
GUM 1995 with minor corrections.
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Study of Measurement effect of Current Shunt Resistor 50A by comparing with current shunt resistor
5, 10 and 20A in Alternating Current Function
อดิเทพ จ่ างอ่อน และ กองศักดิ์ ทองบุญ
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E-mail: adithep@nimt.or.th และ kongsak@nimt.or.th

บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ กล่ าวถึ งการศึ ก ษาผลการวัด ของตัวต้านทานวัด
กระแส 50 แอมแปร์ แ ละน าค่ าจากการวัด ที่ ไ ด้ม าเปรี ย บเที ย บกับ ตัว
ต้านทานกระแสไฟฟ้ าขนาด 5 แอมแปร์ , 10 แอมแปร์ และ 20 แอมแปร์
ที่ความถี่ 1 กิโลเฮิร์ตซ์โดยจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าต่อเนื่ อง 10 นาที พบว่าเมื่อ
เครื่ องแหล่ งจ่ายมาตรฐานจ่ายกระแสมาที่ ตวั ต้านทานกระแสทาให้ ค่ า
ความต้านทานเปลี่ ย นแปลงและลดลงก่ อ นที่ จ ะส่ งผ่ านมาถึ ง ตัว อ่ าน
มาตรฐาน ตามลาดับ และค่า ac-dc current transfer difference จากการวัด
มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน แต่ค่าที่วดั ได้มีความแตกต่างกันทั้งความ
แม่นยาและความเสถียรของการวัด ซึ่ งเป็ นปั จจัยหนึ่ งในการเลือกใช้งาน
ตัวต้านทานวัดกระแสให้เหมาะกับค่ากระแสไฟฟ้าที่ทาการวัดเพื่อให้การ
วัดมีความถูกต้องและมีความแม่นมากยิง่ ขึ้น

ตั ว ต้ า น ทานวัด กระแส สลั บ (AC Current shunt resistor)
ปั จจุบนั ผูผ้ ลิตออกแบบมาใหม่ ให้สามารถใช้สาหรับวัดหาค่าปริ มาณทาง
ไฟฟ้ าได้ท้ งั กระแสไฟฟ้ ากระแสตรง (direct current) และ กระแสไฟฟ้ า
กระแสสลับ (alternating current) โดยเป็ นตัวต้านทานที่ มีความเที่ยงสู ง
และสามารถรั บ กระแสไฟฟ้ าที่ ข นาดต่ างๆกัน โดยมี ค วามสามารถวัด
ปริ ม าณทางไฟฟ้ าได้สู งมากจนถึ ง 100 แอมแปร์ ในทางมาตรวิ ท ยา
ทางด้านการสอบเทียบเครื่ องแหล่ งจ่ายมาตรฐาน (calibrator) ที่ ฟังก์ชัน
กระแสไฟฟ้ ากระแสตรงและกระแสไฟฟ้ า กระแสสลับ ยังไม่ ส ามารถ
สอบเทียบโดยใช้วิธีวดั ตรง (Direct Measurement) ได้ เพราะเนื่ องจากยัง
ไม่มีตวั มาตรฐานที่ดีพอ ดังนั้นจึงต้องทาวัดค่ากระแสไฟฟ้ าต่างๆ ผ่านตัว
ต้านทานวัดกระแสหรื อ เรี ยกวิธีการสอบเทียบแบบนี้ วา่ วิธีการสอบเทียบ
วิธีการวัดโดยอ้อม (Indirect Measurement) [1]
การวัดค่ากระแสไฟฟ้ าผ่านตัวต้านทานวัดกระแสนั้น พบว่า
จะต้อ งมี ค วามร้ อ นเกิ ด ขึ้ น โดยในเชิ งมาตรวิ ท ยาจะต้อ งพิ จ ารณาถึ ง
ผลกระทบที่เกิดว่าเกิดจากสาเหตุใดและสิ่ งที่กระทบถึงค่าจากการวัดหรื อ
ความไม่แน่ นอนของการวัดไปด้วย ไม่ว่าจะเป็ นสายวัดหรื อตัวต้านทาน
วัดกระแส หากพิจารณาถึ งผลกระทบจากสายวัด พบว่ามีผลกระทบน้อย
มาก เพราะสามารถเปลี่ยนสายวัดที่สามารถทนกระแสไฟฟ้าที่ตอ้ งการวัด
ได้ แต่ความร้ อนที่ เกิ ดขึ้น ภายในตัวต้านทานวัด กระแสนั้น จะทาให้ค่ า
ความต้านทานเปลี่ยนไป [2] ซึ่งอาจจะมีผลต่อค่ากระแสไฟฟ้ าที่ทาการวัด
และในการสอบเทียบเครื่ องแหล่งจ่ายมาตรฐานฟังก์ชนั กระแสไฟฟ้า ต้อง
เลื อกใช้ตวั ต้านทานวัดกระแสที่ เหมาะสมกับปริ มาณกระแสไฟฟ้ าที่ ทา
การวัด ด้ว ย เพื่ อ ลดค่ าความคลาดเคลื่ อ นที่ เกิ ด ขึ้ น จากตัว ต้านทานวัด
กระแส โดยตัวมาตรฐานกระแสไฟฟ้ ากระแสตรงสามารถทราบผลของ
ความร้ อ นภายในได้ จ ากข้ อ ก าหนดจ าเพาะ (specification) ของตั ว
ต้านทานได้ แต่แตกต่างกับตัวต้านทานวัดกระแสสาหรับกระแสไฟฟ้ า
กระแสสลั บ ที่ มี ก ารออกแบบตัว ต้า นทานที่ แตกต่ า งออกไป และ

ค าส าคัญ : ตัวต้านทานวัดกระแส, ฟั งก์ ชัน กระแสไฟฟ้ ากระแสสลับ ,
เครื่ องแหล่งจ่ายมาตรฐาน, ค่าความต้านทาน, ตัวอ่านมาตรฐาน

Abstract
This paper presents the change of the resistance on 50A
current shunt Resistor as well at its comparison on the 5A, 10A, and
20A current shunt resistors, respectively. By continuous applying the
electrical current for 10 minutes, it is found that the resistances of these
current shunt resistors have been firstly decreased before reading by the
standard multimeter. This is a good agreement closing to the trend of
the ac-dc current transfer difference. Therefore, it is recommended to
consider the appropriate current shunt resistor for each electrical current
in order to gain the more accurate and precise measurement.
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ข้อกาหนดจาเพาะของตัวต้านทานจะบอกถึ งค่าความแตกต่ างระหว่าง
กระแสไฟฟ้ ากระแสตรงและกระแสสลับ (ac-dc different) สัมพัน ธ์ก ับ
ปริ มาณค่ากระแสไฟฟ้าและค่าความถี่ รวมถึงขีดจากัดของปริ มาณกระแส
[3]
ดัง นั้ นงานวิ จ ัย นี้ แสดงให้ เห็ น ถึ ง ผลการวัด ที่ ไ ด้ จ ากการ
เปรี ยบเที ย บตัว ต้า นทานกระแสสลั บ 50 แอมแปร์ ก ับ ตัว ต้ า นทาน
กระแสสลับ 5, 10 และ 20 แอมแปร์ ว่ า มี ค วามแตกต่ า งกัน เช่ น ไร
อะไรบ้างคือผลกระทบที่เกิ ดจากการวัด ค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงไป
ของตัวต้านทานวัดกระแสสาหรับกระแสไฟฟ้ ากระแสสลับในการสอบ
เที ยบฟั งก์ชันกระแสไฟฟ้ ากระแสสลับ ของเครื่ องแหล่ งจ่ ายมาตรฐาน
และการเลือกใช้ตวั ต้านทานวัดกระแสสาหรับกระแสไฟฟ้ากระแสสลับที่
เหมาะสม เพื่อเพิ่มความถูกต้องของค่ากระแสไฟฟ้าที่วดั ได้

มี ข้ นั ตอนการทดลองดัง นี้ ขั้น ตอนแรก วัด ค่ าความต้านทานของตัว
ต้านทานวัด กระแสก่ อ นจ่ า ยค่ ากระแสไฟฟ้ า กระแสสลับ จากเครื่ อ ง
แหล่ งจ่ ายมาตรฐาน รุ่ น 5520A ด้วยดิ จิต อลมัล ติ มิ เตอร์ 8 ½ หลัก รุ่ น
3458A ใช้ วิธี ก ารวัด ค่ าความตานทานแบบ 4 สาย และบัน ทึ ก ค่ าความ
ต้านทาน โดยในงานวิจยั นี้ วดั ค่าความต้านทานของตัวต้านทานวัดกระแส
ส าหรั บ กระแสไฟฟ้ า กระแสสลับ ขนาด 5 แอมแปร์ 10 แอมแปร์
20 แอมแปร์ และ 50 แอมแปร์ ดังแสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 การวัดค่าความต้านทานของตัวต้านทานกระแสสลับ

2. วิธีการทดลอง

ขั้น ตอนที่ ส อง วัด ค่ า กระแสไฟฟ้ า กระแสสลับ ของตัว ตานทาน 50
แอมแปร์ วัดค่ากระแสไฟฟ้ าที่ 5 แอมแปร์ ความถี่ 1 กิ โลเฮิ ร์ตซ์โดยจ่าย
ค่ากระแสไฟฟ้ าต่อเนื่ องนาน 10 นาที ที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ าได้หาก
ใช้ระยะเวลานานกว่านี้ จะทาให้เครื่ องแหล่งจ่ายและตัวต้านทานเกิ ดความ
เสี ย หายได้ เริ่ ม ตั้งแต่ ค่ าแรงดัน ไฟฟ้ า กระแสตรงโดยวิ ธี ก ารวัด อ้อ ม
(Indirect Measurement) เพื่อนามาแทนค่าในสมการที่ 2 หลังจากนั้นท า
การวัด กระแสไฟฟ้ า สลั บ โดยผ่ า นตั ว ต้ า นทานวัด กระแสส าหรั บ
กระแสไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 50 แอมแปร์ วัดค่ากระแสไฟฟ้าสลับที่ 5
แอมแปร์ ความถี่ 1 กิ โลเฮิ ร์ตซ์ ผ่านเครื่ องวัดแรงดัน ไฟฟ้ ากระแสสลับ
มาตรฐาน รุ่ น 5790A เพื่ อ วัด ค่ า ac-dc current transfer difference แล้ ว
นามาคานวณตามสมการ 2 จากนั้นวัดค่าความต้านทานของตัวต้านทาน
วัด กระแสหลัง จ่ ายค่ ากระแสไฟฟ้ ากระแสสลับ แล้ วบัน ทึ ก ค่ าความ
ต้านทาน ดังแสดงรู ปที่ 2

งานวิจยั นี้ ได้ท าการวัด ค่ ากระแสไฟฟ้ าเป็ นเวลา 5 สัป ดาห์
โดยใช้ เครื่ องมื อ ในการทดลองได้แ ก่ เครื่ อ งแหล่ งจ่ ายมาตรฐาน รุ่ น
5520A [4], ตัวต้านทานวัดกระแสสาหรับกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ ขนาด
5 แอมแปร์ม 10 แอมแปร์ , 20 แอมแปร์ และ 50 แอมแปร์ [3], ดิจิตอลมัล
ติมิเตอร์ 8 ½ หลัก รุ่ น 3458A [5] และเครื่ องวัดแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ
มาตรฐาน รุ่ น 5790A [6] โดยห้องปฎิบตั ิการที่ใช้ทดลองควบคุมอุณหภูมิ
ที่ 23  2 องศาเซสเซี ย ส (C) โดยใช้วิ ธี ก ารวัด โดยอ้อ มในการวัด ค่ า
กระแสไฟฟ้ า โดยค่ า กระแสไฟฟ้ า กระแสตรงหาได้ จ ากการจ่ า ย
กระแสไฟฟ้ ากระแสตรงผ่านตัวต้านทาน และวัดแรงดันไฟฟ้ าตกคล่อม
ตัว ต้ า นทานโดยใช้ ดิ จิ ต อลมั ล ติ มิ เ ตอร์ 8 ½ หลั ก และค านวณค่ า
กระแสไฟฟ้ากระแสตรงตามสมการ 1
I

E
R

(1)

เมื่อ I = ค่ากระแสตรงที่ได้จากการคานวณ
E = ค่าแรงดันไฟฟ้าที่อ่านค่าได้จากดิจิตอลมัลติมิเตอร์
R = ค่าความต้านทานจากใบรับรองผลสอบเทียบ
และค่ า กระแสไฟฟ้ า กระแสสลั บ หาได้ จ ากการวัด ค่ า ac-dc current
transfer difference และนามาคานวณตามสมการ 2

I X  I DC  (1  ( m   s ))

รู ปที่ 2 การวัดหาค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับ
ทาตามขั้นตอนที่ 1 และ2 ซ้ า โดยเปลี่ยนค่าการวัดจาก 5 แอมแปร์ เป็ น 10
แอมแปร์ และ 20 แอมแปร์ ตามลาดับ รวมถึงวัดค่าความต้านทานของตัว
ต้านทานวัดกระแสก่อนและหลังจ่ายค่ากระแสไฟฟ้ าด้วย เมื่อได้ผลหรื อ
ค่าจากการวัดของตัวต้านทานวัดกระแส 50 แอมแปร์ แล้ว เปลี่ ยนมาทา
การวัดกระแสไฟฟ้าสลับของตัวต้านทานวัดกระแส 5 แอมแปร์ โดยวัดที่
ค่ากระแส 5 แอมแปร์ ทาจนถึงการใช้ตวั ต้านทานวัดกระแส 20 แอมแปร์
และที่ วดั ค่ากระแส 20 แอมแปร์ ตามที่ ผูผ้ ลิ ตกาหนด โดยท าซ้ าและท า
การบันทึกผลตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ตามลาดับ

(2)

เมื่อ I X = กระแสสลับที่ได้จากการคานวณ
I DC = ค่ากระแสตรงที่ได้จากการวัดตามสมการที่ 1

 m = ค่า ac-dc current transfer difference จากการวัด

 s = ค่า ac-dc current transfer difference จากใบรับรองผลสอบเทียบ
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3 ผลการทดลอง
ผลการวัดค่าความต้านทานของตัวต้านทานวัดกระแสขนาด
50 แอมแปร์ เพื่อเปรี ยบเทียบกับ 5, 10, 20 แอมแปร์ ก่อนและหลังจ่ายค่า
กระแสไฟฟ้ากระแสสลับจากเครื่ องแหล่งจ่ายมาตรฐาน ดังตารางที่ 1
ตาราง 1 ค่าความต้านทานก่อนและหลังการวัดค่ากระแสไฟฟ้ า
เวลา

0 นาที

10 นาที

ตัวต้านทานวัด
กระแส
50 A
5A
50 A
10 A
50 A
20 A

ความต้านทาน
(โอห์ม)
0.0176
0.1392
0.0175
0.0532
0.0172
0.0315

ความต้านทาน
(โอห์ม)
0.0184
0.1429
0.0185
0.0583
0.0187
0.0389

ค่าความต่าง
(โอห์ม)
0.0008
0.0037
0.0011
0.0051
0.0015
0.0074

จากผลการทดลองค่ า ความต้านทานของตัว ต้า นทานวัด กระแส 50
แอมแปร์ ใช้วดั กระแสที่ 5 แอมแปร์ พบว่ามีค่าความต้านทานความลดลง
เพียง 0.8 มิลลิโอห์ม โดยที่ใช้ตวั ต้านทานวัดกระแส 5 แอมแปร์ ค่าความ
ต้านทานเปลี่ยนแปลงไป 3.7 มิลลิ โอห์ม เมื่อวัดกระแส 10 แอมแปร์ มีค่า
ความต้านทานความลดลง 1.1 มิลลิโอห์ม โดยที่ใช้ตวั ต้านทานวัดกระแส
10 แอมแปร์ ค่าความต้านทานเปลี่ ยนแปลงไป 5.1 มิลลิโอห์ม และ ใช้
วัดกระแสที่ 20 แอมแปร์ มีค่าความต้านทานความลดลง 1.5 มิลลิโอห์ม
โดยที่ ใ ช้ ต ั ว ต้ า นทานวัด กระแส 20 แอมแปร์ ค่ า ความต้ า นทาน
เปลี่ยนแปลงไป 7.4 มิลลิโอห์ม เมื่อมีการจ่ายกระแสที่สูงขึ้น จะทาให้เกิ ด
ความร้ อ นที่ ต ัว ต้า นทานวัด กระแส และส่ ง ผลให้ ค่ า ความต้า นทาน
เปลี่ยนแปลงเช่นกัน และเมื่อนาผลการวัดของตัวต้านทานวัดกระแส 50
แอมแปร์ มาเปรี ยบเที ยบผลการคานวณค่ากระแสไฟฟ้ า 5, 10 และ 20
แอมแปร์ ความถี่ 1 กิโลเฮริ ตท์ ทั้ง 3 ดังแสดงกราฟรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 ค่ากระแสไฟฟ้า 50 แอมแปร์ เปรี ยบเทียบกับ 5 แอมแปร์, 10
แอมแปร์ และ20 แอมแปร์ ความถี่ 1 กิโลเฮริ ตท์
จากกราฟรู ป ที่ 3 พบว่ า เมื่ อ จ่ ายค่ ากระแสไฟฟ้ า ผ่ านตัว ต้านทานวัด
กระแส ตัวต้านทานวัดกระแสจะมีค่าความต้านทานภายในเปลี่ ยนดังผล
การทดลองตารางที่ 1 ส่ งผลให้ ค่ ากระแสไฟฟ้ ากระแสสลับ ที่ ว ดั ได้
เปลี่ยนแปลงไปด้วย และมีการเปลี่ยนแปลงของค่าที่วดั ได้จากสัปดาห์ที่ 1
ถึง สัปดาห์ที่ 5 โดยที่ค่าความเสถียรของตัวต้านทานวัดกระแสที่แตกต่าง
กัน ซึ่ งเป็ นการเปรี ยบเที ยบระหว่างตัวต้านกระแส 50 แอมแปร์ กบั ตัว
ต้านทานกระแสอื่นๆตามที่ทาการวัดค่าและบันทึกผล
หากพิจารณาถึงการเลือกตัวต้านทานวัดกระแสที่เหมาะสมไป
ใช้ งาน ผู้วิ จ ัย ทดลองวัด ค่ ากระแส 5 แอมแปร์ , 10 แอมแปร์ แ ละ 20
แอมแปร์ 1 กิ โลเฮริ ตท์ ตัวต้านทานวัดกระแสที่ สามารถนามาวัดได้มี
ขนาดที่ 5 แอมแปร์ , 10 แอมแปร์ และ 20 แอมแปร์ โดยทาการวัดภายใต้
ตัวแปรควบคุ ม ได้แ ก่ ค่ากระแสไฟฟ้ ากระแสตรง ( I DC ) จากเครื่ อง
แหล่งจ่ายมาตรฐาน, สายวัด, เวลาจ่ายค่ากระแสไฟฟ้ าจากเครื่ องแหล่งจ่าย
มาตรฐาน ได้ผลตามตารางที่ 2
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ตาราง 2 ความสัมพันธ์ ของตัวต้านทานวัดกระแสกับ ค่าเฉลี่ ยของ  m
จากการวัดโดยใช้วิธี AC-DC difference และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ค่ากลางของค่าที่วดั ได้ ( S X )
ตัวต้านทานวัดกระแส
50 A
5A
50 A
10 A
50 A
20 A

วัดค่า 5 A
วัดค่า 5 A
วัดค่า 10 A
วัดค่า 10 A
วัดค่า 20 A
วัดค่า 20 A

 m (ppm)
-421
-339
-561
-298
-493
-284
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Mamdouh Abdel Aziz, “Temperature Effects on the Electrical
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the Current Shunt Measuring Techinque” Scientific Research,
Engineering, 2010, 2, 888-894
[3] Fluke, AC Current Shunt Set, Instruction Manual A40B , Rev. 1,
7/09, U.S.A, July 2008
[4] Fluke, Multi-Product Calibrator Operator Manual 5520A, Rev. 6,
1/03, U.S.A, August 1998
[5] Agient Technologies, 3458A Multimeter User’s Guide, Part
Number 03458-90014, U.S.A, Copyright 1988, 1992, 1994, 2000
[6] Fluke, AC Measurement Standard, Operator Manual 5790A, PN
893284 Rev. 4, 1/06, U.S.A, January 1992

S X (ppm)
17
2
10
4
12
3

จากตารางที่ 2 พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของ  m จากการวัด ค่ า ac-dc current
transfer difference ที่ น าไปค านวณหาค่ ากระแสไฟฟ้ ากระแสสลับ ตาม
สมการ 2 ของแต่ละตัวต้านทานวัดกระแส 50 แอมแปร์ กับตัวต้านกระแส
5 แอมแปร์ , 10 แอมแปร์ และ 20 แอมแปร์ จะมีแนวโน้มไปในทิ ศทาง
เดียวกัน แต่ค่าที่ได้ค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควร และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของค่ากลางของค่ าที่ วดั ได้ ( S X ) ของแต่ ละตัวต้านทานวัด
กระแสที่แตกต่างกันด้วย จากตารางที่ 2 พบว่า ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
ของค่ากลางของค่าที่วดั ได้ของตัวต้านทานวัดกระแสขนาด 50 แอมแปร์
มี ค่ าการกระจายมากกว่า 5 แอมแปร์ , 10 แอมแปร์ และ 20 แอมแปร์
เพราะอยูใ่ นช่วงของการวัดค่าในช่วง 10 %, 20 % และ40% ตามลาดับ ทา
ให้ไม่สามารถได้ผลการวัดที่อยูช่ ่วง 100 % ของการวัดซึ่ งมีความเสถียรที่
ดีกว่า

4. สรุป
การเลื อกใช้ตวั ต้านทานวัดกระแสสาหรั บสอบเที ยบเครื่ อง
แหล่ งจ่ายมาตรฐานต้อ งค านึ งถึ งระยะเวลาการจ่ ายกระแสไฟฟ้ า เมื่ อ
อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงที่ตวั ต้านทานกระแส ส่ งผลให้ค่าความต้านทานของ
ตัวต้านทานวัดกระแสลดลงซึ่ ง ผลการวัดนั้นจะถู กต้องและแม่นยาที่สุด
นั้นขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบเหล่านี้ดว้ ย ดังนั้นจึงมัน่ ใจได้ว่าผูผ้ ลิ ตจะต้องมี
การทดลองและการเก็บประวัติที่มากพอสมควรจึงทาให้ตวั ต้านทานวัด
กระแส สามารถนามาใช้งานและสามารถบ่งชี้ ขอ้ กาหนดจาเพาะได้ และ
ยังใช้งานได้อย่างถูกวิธี,มี ผลการวัดที่ แม่นยาและไม่สร้ างความเสี ยหาย
ให้แก่เครื่ องมือ

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณฝ่ ายมาตรวิทยาไฟฟ้ า สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ
ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ท างานวิ จยั นี้ และนัก มาตรวิ ท ยา ฝ่ ายมาตรวิ ท ยาไฟฟ้ า
สถาบัน มาตรวิ ท ยาแห่ งชาติ ที่ ค อยให้ ค าปรึ ก ษาและแนะน าทางด้าน
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การประเมินค่ าความไม่ เป็ นเชิงเส้ นของเทอร์ โมมิเตอร์ บริดจ์ ความต้ านทานสาหรับใช้ สอบเทียบ
เทอร์ โมมิเตอร์ ความต้ านทานแพลทินัมมาตรฐาน
Nonlinearity Assessment of Resistance Thermometry Bridges used for the
Calibration of Standard Platinum Resistance Thermometer
จรวยรัตน์ เหย่ ากุลบดี1 สุ ทธิเกียรติ ชลลาภ2
1
กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิอุณหภูมิ ฝ่ ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ
3/ 4-5 ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-5775100 ต่อ 1303 E-mail: charuayrat@nimt.co.th
2
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facilitate estimation of the uncertainties from the resistance
measurement.
In this work, to accurately evaluate the nonlinearity of the
resistance thermometry bridge (ASL, model F18) at NIMT was
assessed. The Resistance Bridge Calibrator (RBC) consist of four
resistors of different resistances can produce 35 distinct resistance
values, by series and parallel combinations of these resistors. The
linearity of manufacturer’s specification for resistance thermometry
bridge ASL model F18 is < +0.01 ppm. The behavior of the bridge in
terms of nonlinearity was investigated. The result is 0.028 ppm show
that the linearity is closed to National Institute of Standards and
Technology (NIST), USA but higher than manufacturer’s specification.

บทคัดย่ อ
เทอร์ โมมิ เตอร์ บริ ดจ์ค วามต้านทานเป็ นเครื่ องมื อหลัก ที่ ใ ช้
ส าหรั บ การการสอบเที ย บเทอร์ โ มมิ เ ตอร์ ค วามต้ า นทานแพลทิ นั ม
มาตรฐานของสถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ การประเมินค่าความไม่เป็ นเชิ ง
เส้นของเทอร์ โมมิเ ตอร์ บริ ด จ์ทาให้ สะดวกในการประเมิ นค่ าความไม่
แน่ น อน ใน ก ารวั ด ใ นส่ วนข องค่ า ความไม่ แ น่ นอนที่ เ กิ ดจาก
เทอร์โมมิเตอร์บริ ดจ์สาหรับการสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ความต้านทาน
ในการศึกษานี้ เป็ นการประเมินค่าความไม่เป็ นเชิ งเส้นของ
เทอร์โมมิเตอร์บริ ดจ์ความต้านทาน (ASL, model F18) การประเมินค่านี้
ใช้เครื่ องสอบเทียบบริ ดจ์ชนิดความต้านทาน (Resistance Bridge
Calibrator) เครื่ องมือสอบเทียบนี้ประกอบด้วยความต้านทาน 4 ตัว และ
เมื่อนามาต่อขนานและอนุกรมกัน สามารถวัดค่าได้จานวน 35 ค่า ซึ่งจะ
นามาใช้ในการคานวณค่าความไม่เป็ นเชิ งเส้นของบริ ดจ์ ในการประเมิน
ค่าความไม่แน่นอนที่ได้จากการวัดจริ ง ผลการวัดเท่ากับ 0.028 ppm ซึ่งมี
ค่าใกล้เคียงกับสถาบันมาตรวิทยาประเทศอื่น เช่น สถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริ กา แต่ผลที่ได้มีค่ามากกว่าค่าที่บริ ษทั ผูผ้ ลิต
ได้ระบุไว้คือ < + 0.01 ppm อาจเนื่ องจากปั จจัยภายนอก เช่น อุณหภูมิ
ขณะทาการวัด

Keywords: Nonlinearity, Standard Platinum Resistance Thermometer,
Resistance Thermometry Bridge.

1. บทนา
ค่ า ความไม่ เ ป็ นเชิ ง เส้ น ของเทอร์ โ มมิ เ ตอร์ บ ริ ดจ์ ค วาม
ต้านทาน เป็ นองค์ประกอบหนึ่ งในการคานวณค่าความไม่แน่ นอนรวม
สาหรับการสอบเทียบเทอร์ โมมิเตอร์ ความต้านทานแพลทินมั มาตรฐาน
(Standard Platinum Resistance Thermometer, SPRT) โดยวิธีการในการ
ประเมินค่าความไม่เป็ นเชิ งเส้นในระยะแรกๆ สามารถทาได้โดยการใช้
ความต้านทานมาตรฐานที่ทราบค่ามาทาการต่อขนานและอนุ กรมกัน แต่
มีขอ้ จากัดเนื่ องจากความต้านทานมาตรฐานไม่เพียงพอการได้มาของค่า
ดังกล่ าว จึ งได้มีก ารพัฒนาเครื่ องสอบเที ยบบริ ดจ์ชนิ ดความต้านทาน
(Resistance Bridge Calibrator, RBC) ซึ่ งพัฒนาโดย Dr.Rod White
ผูเ้ ชี่ ยวชาญจาก Measurement Standards Laboratory of New Zealand

คาสาคัญ: : เทอร์ โมมิเตอร์ บริ ดจ์ความต้านทาน, เครื่ องสอบเทียบบริ ดจ์
ชนิดความต้านทาน, ค่าความไม่เป็ นเชิ งเส้น

Abstract
Resistance thermometry bridges are the principal
instruments used by National Institute of Metrology (Thailand)
Nonlinearity Assessments of the resistance thermometry bridges
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(MSL) ประเทศนิ วซี แ ลนด์ โดยได้พฒ
ั นาขึ้ น เพื่ อให้ ก ารประเมิ น ค่ า
ประสิ ทธิ ภาพของเทอร์ โมมิเ ตอร์ บริ ดจ์ค วามต้านทาน [1] และเป็ นที่
ยอมรับในระดับสากล

2. วิธีการทดลอง
ส าหรั บ เทอร์ โ มมิ เ ตอร์ บ ริ ดจ์ค วามต้า นทานที่ ใ ช้ ใ นการ
ประเมิ นค่าความไม่เป็ นเชิ งเส้ น เป็ น เทอร์ โมมิ เตอร์ บ ริ ดจ์ จากบริ ษทั
ASL รุ่ น F18 ดังรู ปที่ 1 การอ่านค่าที่ ได้จากเทอร์ โมมิ เตอร์ บริ ดจ์ความ
ต้านทานชนิดนี้ จะได้ค่าแสดงผลในรู ปแบบของอัตราส่ วนความต้านทาน

รู ปที่ 2 เครื่ องสอบเทียบบริ ดจ์ชนิดความต้านทาน (Resistance Bridge
Calibrator)
เครื่ องสอบเทียบบริ ดจ์ชนิ ดความต้านทาน RBC100M จะมีค่า
ความต้ า นทานมาตรฐานของเครื่ องจ านวน 4 ค่ า ซึ่ งทราบค่ า จาก
บริ ษทั ผูผ้ ลิต ซึ่ง คือ
R1 = 79.3316 Ω
R2 = 47.4995 Ω
R3 = 36.5896 Ω
R4 = 28.2421 Ω

W = Rx/Rs
เมื่อ
W คือ อัตราส่ วนระหว่างความต้านทาน
Rx คือ ความต้านทานของค่าที่ตอ้ งการวัด
Rs คือ ค่าความต้านทานมาตรฐานที่ทราบค่า

ตัวอย่างการต่อวงจร[5] เป็ นดังรู ปที่ 3 ซึ่งสามารถต่อแบบอนุกรมและ
ขนานกันสามารถปรับค่าได้เป็ น 35 ค่า และค่าที่อ่านได้จาก
เทอร์ โมมิเตอร์ บริ ดจ์ เป็ นค่าที่อ่านได้จากการเปลี่ยนค่าจากตารางที่ 1

รู ปที่ 1 เทอร์โมมิเตอร์ บริ ดจ์ความต้านทาน รุ่ น F18

รู ปที่ 3 ตัวอย่างการต่อวงจรในเครื่ อง RBC

จากการวัดค่าจากเครื่ องสอบเทียบบริ ดจ์ชนิ ดความต้านทาน (Resistance
Bridge Calibrator, RBC) รุ่ น RBC100M ตามรู ปที่ 2 ซึ่ งเครื่ องมือนี้ ไม่
จาเป็ นต้องทาการสอบเทียบ [2] เนื่ องจากการอ่านค่าเป็ นการเปรี ยบเทียบ
ค่าความต้านทานในการแสดงผลเป็ นอัตราส่ วน สามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้โดยการอ่านค่าความต้านทานที่มีค่าเหมือนกันเปรี ยบเทียบกัน
คือ Rx/Rs และ Rs/Rx ผลที่ได้จะมีค่าเท่ากับ 1

ตารางที่ 1 ค่ า ที่ เ กิ ด จากเครื่ องสอบเที ย บบริ ดจ์ช นิ ด ความต้า นทาน
RBC100M
Number
1
2
3
4
5
6

Description
R1
R2
R3
R1//R2
R1+R2
R1+R3
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Reading
0.7935133
0.4749350
0.3659053
0.2824642
1.2684603
1.1594287
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

R1+R4
R2+R3
R2+R4
R3+R1//R2
R4
R1//R3
R1//R4
R2//R3
R2//R4
R3//R4
R1+R2//R3
R1+R2//R4
R1+R3//R4
R2+R1//R3
R2+R1//R4
R2+R3//R4
R3+R4
R3+R1//R4
R4+R1//R3
R4+R1//R2
R3+R2//R4
R3+R1//R2//R4
R1+R2//R3//R4
R2+R1//R3//R4
R4+R2//R3
R1//R2+R3//R4
R4+R1//R2//R3
R1//R3+R2//R4
R1//R4+R2//R3

1.0759890
0.8408495
0.7574026
0.6483763
0.2971102
0.2504320
0.2083128
0.2066764
0.1771195
0.1594074
1.0001938
0.9706449
0.9529274
0.7253743
0.6832580
0.6343493
0.6630196
0.5742253
0.5430321
0.57957934
0.53289996
0.48914280
0.91286968
0.60767936
0.51071043
0.44643902
0.45651941
0.42755478
0.41499381

N

คือ จานวนค่าของอัตราส่ วนความต้านทานที่วดั

Wi,meas คือ อัตราส่ วนความต้านทานที่วดั ได้
Wi,calc คือ อัตราส่ วนความต้านทานที่ได้จากการคานวณ
สามารถนาไปค านวณโดยใช้โปรแกรมค านวณ Resistance
Bridge Calibrator ได้ดงั รู ปที่ 4

รู ปที่ 4 โปรแกรมคานวณค่าความไม่เป็ นเชิ งเส้น
ผลที่ได้จากโปรแกรมการประเมินค่าความไม่แน่ นอนในการ
วัดที่ได้จากการวัดจริ งมี ค่าเท่ากับ 0.028 ppm ซึ่ งมี ค่าใกล้เคี ยงกับค่าที่
สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ (National Metrology Institute) อื่น ดังตาราง
ที่ 2

3. ผลการทดลอง
ผลที่ได้จากการอ่านค่าอัตราส่ วนที่ เกิ ดขึ้นทั้งหมดจานวน 35
ค่า จากตารางที่ 1
วิธีการคานวณค่าความไม่เป็ นเชิ งเส้น ตามสมการที่ (1)

ตารางที่ 2 ผลการประเมินค่าความไม่เป็ นเชิ งเส้นของ NIMT และ NMI
อื่น
NMI
ค่าความไม่เป็ นเชิ งเส้น
National Institute of Standards
0.020 ppm
and Technology (NIST), USA

(1)
ซึ่ง

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

619

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand
National Research Council of
Canada (NRC), Canada
National Institute of Metrology
Thailand (NIMT), Thailand

0.030 ppm

[5] D.Rod White, Keith Jones,Jonathan M.Williams, and Ian
E.Ramsey, “A Simple Resistance Network for Calibrating
Resistance Bridges”, IEEE Transactions on Instrumentation and
Measurement, vol. 46, pp. 1068-1074, October 1997.
[6] W.Joung, K.S.Gam, I.Yang, and Y.G.Kim, “Nonlinearity
Assessment of ASL F900 Resistance Thermometry Bridges”,
Temperature: Its Measurement and Control In Science and
Industry, Volume 8, AIP Conf. Proc. 1552, 404-408 (2013).

0.028 ppm

3. สรุป
การประเมินค่าความไม่เป็ นเชิ งเส้นของเทอร์ โมมิเตอร์ บริ ดจ์
ความต้านทาน (ASL, model F18) โดยวิธีการวัดค่าจากเครื่ อง RBC ผลที่
ได้จากการศึกษาแสดงให้เห็ นว่าการประเมินค่าความไม่แน่ นอนในการ
วัดที่ได้จากการวัดจริ งมีค่าเท่ากับ 0.028 ppm ซึ่ งมีค่าใกล้เคียงกับสถาบัน
มาตรวิทยาอื่นๆที่ได้ทาการวัด [3] แต่มีค่ามากกว่าค่าที่บริ ษทั ผูผ้ ลิ ตได้
ระบุไว้คือ 0.01 ppm ซึ่ งการได้ผลดังกล่าวอาจเกิดจากปั จจัยภายนอกอื่นๆ
เช่ น อุณหภูมิขณะทาการวัด ซึ่ งผูท้ าการวัดจะนาไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนา
ระบบการวัดต่อไป โดยจะพัฒนาระบบการวัดในส่ วนอื่นๆเพิ่มเติม เช่ น
ทาการเปลี่ยน Bandwidth และ Gain ในการวัด[6]

4. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติในการสนับสนุนการ
ในการศึกษานี้
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ชุดสาธิตเครื่ องรับโทรทัศน์ จอแสดงผลแบบแอลซีดี
TELEVISIONS LCD DEMONSTRATION SET
ดนุพฒ
ั น์ ดวงมาลัย1 ทศพล มานะศรี2
1
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
214 หมู่ 12 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ. นครพนม 48000 โทรศัพท์ 042-503-777 E-mail: danuput@npu.ac.th.
2
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
214 หมู่ 12 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ. นครพนม 48000 โทรศัพท์ 042-503-777 E-mail: thosapol.m@npu.ac.th.

= 4.294, the ease of leaning was X = 4.236 and the difficulty index
X = 4.235; overall, the satisfactions were at high level. In addition, the
demonstration kit had the relation according with the lesson at the
maximum of X = 4.382, the relationship with the lecture at X = 4.352
and color used in the kit were good and appropriate at X = 4.205; all in
all, the satisfactions were at high level.

บทคัดย่อ

X

การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ สร้างชุดสาธิ ตเครื่ องรับ
โทรทัศน์สี จอแสดงผลแบบแอลซี ดี และหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดสาธิ ต
เครื่ องรั บโทรทัศน์สี กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใ ช้ในการวิ จยั คื อนักศึ ก ษาระดับ
ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้น ปี ที่ 3 สาขาวิช าอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม จานวน 34 คน ซึ่ งผูว้ ิจยั
ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ตามสภาพการเรี ยนการ
สอนจริ ง สมมติ ฐ านของการวิ จ ัย ชุ ด สาธิ ต เครื่ องรั บ โทรทัศ น์ สี
จอแสดงผลแบบแอลซีดี มีประสิ ทธภาพ 80/80
ผลการวิจยั ด้านการเรี ยนการสอนพบว่า หลังจากจบบทเรี ยน
นักศึกษาได้ให้ความคิดเห็นด้านลาดับเนื้อหามีความต่อเนื่ องและสัมพันธ์
กัน มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ( X = 4.294) รองลงมาคือ ใบเนื้ อหาอ่านเข้าใจง่าย
ไม่สับสน ( X = 4.236) และแบบทดสอบมีความความยากง่ายเหมาะสม
( X = 4.235) โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ด้านชุ ดสาธิ ต
เครื่ องรั บ โทรทัศ น์ สี จอแสดงผลแบบแอลซี ดี พบว่ า กรอบภาพมี
ความสัมพันธ์กบั เนื้อที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยสู ง ( X = 4.382) รองลงมาคือภาพ
มีความสัมพันธ์กบั การบรรยาย ( X = 4.352) และสี สันที่ ใ ช้มีค วาม
เด่นชัด เหมาะสมน่าสนใจ ( X = 4.205) โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก

Keywords: Demonstrations, Television, LCD.
1. บทนา
การวิ จยั ในครั้ งนี้ มี จุด ประสงค์เ พื่ อสร้ างชุ ด สาธิ ตเครื่ องรั บ
โทรทัศ น์ จอแสดงผลแบบแอลซี ดี และหาประสิ ท ธิ ภ าพในรายวิ ช า
เครื่ องรับโทรทัศน์ของสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนี ยบัตร
วิชาชี พ (ปวช.) พุทธศักราช 2559 มหาวิทยาลัยนครพนม โดยการเรี ยน
การสอนรายวิชาเครื่ องรั บโทรทัศน์ มี การเรี ยนการสอนทั้งทฤษฎี และ
การปฏิ บ ตั ิ เพื่ อ ให้ ผูเ้ รี ย นได้เ รี ย นรู ้ ส ามารถปฏิ บ ัติจ ริ ง ได้ ช่ วยให้ เ กิ ด
ประสบการณ์ ตรง ดังนั้นการปฏิ บตั ิ จึงเป็ นวิธีที่เหมาะสม สาหรั บใช้ใน
การเรี ยนการสอนด้านอาชีวศึกษา ในทุกสาขาวิชาชีพ [1] โดยใช้ชุดสาธิ ต
หรื อชุดฝึ กในการจัดการเรี ยนการสอน [2]
เทคโนโลยีเครื่ องรับโทรทัศน์ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่ อง
ตั้งแต่หลอดสุ ญญากาศ ทรานซิ สเตอร์ และไอซี ที่เป็ นแบบจอภาพขาวดา
แบบจอสี ซึ่งการพัฒนาระบบของจอภาพนั้นจากเดิมจอแสดงผลเป็ นแบบ
CRT มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนมาเป็ นจอแสดงผลแบบ Plasma จอแสดงผล
แบบ Liquid Crystal Display (LCD) และจอแสดงผลแบบ Lighting
Emitting Diode (LED) ซึ่ งปั จจุบนั นี้ พบว่าเครื่ องรับโทรทัศน์ที่นิยมใช้
งานอย่างแพร่ หลาย คือจอแสดงผลแบบ LCD และLED [3]
จากที่ ไ ด้ก ล่ า วมาข้า งต้น ผู ้วิ จ ัย จึ ง สร้ า งชุ ด สาธิ ต เครื่ องรั บ
โทรทัศน์ จอแสดงผลแบบแอลซี ดี และหาประสิ ทธิ ภาพ เพื่อใช้ในการ
เรี ยนการสอนในวิชาเครื่ องรับโทรทัศน์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพเหมาะสม และ
ต้อ งทัน สมัย กับ การสอนใน ระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ในภาค

คาสาคัญ: ชุดสาธิต, เครื่ องรับโทรทัศน์สี, จอแสดงผลแอลซีดี
Abstract
The purpose of the research are build up the LCD television
demonstration kit and determine its efficiency. The samples of this
research were 34 persons of 3rd years students from electronic major,
faculty of industrial technology, Nakhon Phanom University. We use
the purposive sampling method and the research hypotheses was 80/80.
The leaning outcome results were found that the relationship
and sequence of the lesson contents had the maximum mean
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การศึกษาที่ 1/2558 โดยชุ ดสาธิ ตนี้ ประกอบด้วยชุ ดสาธิ ต เนื้ อหา คู่มือ
และแบบประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ การทดลอง โดยผลการวิ จ ัย ที่ ไ ด้เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุ ง หรื อพัฒนาการเรี ยนการสอนวิชาเครื่ องรั บ
โทรทัศน์ต่อไป

- 80 ตัวหลัง หมายถึ ง ค่าร้ อยละของคะแนนเฉลี่ ยจากการทา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาทั้งหมด
4 ) แผนการสอน หมายถึ ง แนวทางหรื อกระบวนการที่ ใ ช้
ประกอบในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนเรื่ อง เครื่ องรับโทรทัศน์สี
จอแสดงผลแบบแอลซี ดี ที่ผู้วิจยั พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย คาแนะนาใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้รวมถึง แผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ขั้นตอน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แต่ละบทเรี ยน แบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน สื่ อการ
เรี ยนการสอน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
5) แบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน หมายถึง แบบทดสอบความรู้ความ
เข้าใจในเนื้ อหา โดยการให้นกั ศึกษาทาหลังจากเรี ยนจบในแต่ละหัวข้อ
6) แบบทดสอบวัด ผลสมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึ ง
แบบทดสอบความรู้ ค วามเข้าใจในเนื้ อหาโดยการให้ นัก ศึ ก ษาทาภาย
หลังจากการเรี ยนการสอน

2. วัตถุประสงค์ และสมมุติฐานของการวิจัย
เพื่อสร้างชุดสาธิตเครื่ องรับโทรทัศน์ จอแสดงผลแบบแอลซี ดี
ให้ มี คุ ณ ภาพ รวมทั้ง หาประสิ ท ธิ ภ าพชุ ด สาธิ ต เครื่ อ งรั บ โทรทัศ น์ สี
จอแสดงผลแบบแอลซี ดี และสมมุติฐานว่าชุ ดสาธิ ตเครื่ องรั บโทรทัศน์
จอแสดงผลแบบแอลซีดี มีประสิ ทธิภาพ 80/80
3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อสร้ างชุ ดสาธิ ตเครื่ องรั บ
โทรทัศน์ จอแสดงผลแบบแอลซี ดี และหาประสิ ทธิ ภาพ โดยมี ข้ นั ตอน
การดาเนินการวิจยั สามารถแบ่งเป็ น 5 ขั้นตอนดังนี้

3.2 กาหนดกลุ่มประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย คื อ นัก ศึ ก ษารายวิ ช าเครื่ อ งรั บ
โทรทัศน์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ชั้นปี
ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2558 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
นครพนม โดยมีจานวน 34 คน

3.1 แบบแผนการวิจัย
การวิ จ ัย เรื่ องนี้ ด าเนิ น การโดยสร้ า งชุ ด สาธิ ต เครื่ องรั บ
โทรทัศน์ จอแสดงผลแบบแอลซี ดี ประกอบด้วยชุ ดสาธิ ต เนื้ อหา คู่มือ
และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ การทดลอง แล้วกาหนดกลุ่มประชากรและ
เลือกลุ่มตัวอย่าง แล้วหาประสิ ทธิ ภาพของชุดสาธิ ตเครื่ องรับโทรทัศน์สี
จอแสดงผลแบบแอลซี ดีตามสมมติฐานของการวิจยั ที่ต้ งั ไว้คือ ชุ ดสาธิ ตมี
ประสิ ทธิภาพ 80/80 โดยมีคานิ ยามศัพท์ดงั ต่อไปนี้
1) ชุ ด การสาธิ ต หมายถึ ง ชุ ด สาธิ ต เครื่ องรั บ โทรทัศ น์ สี
จอแสดงผลแบบแอลซี ดี ที่ประกอบ ด้วยคู่มือครู กิ จกรรมการเรี ยนการ
สอน แบบฝึ กหัด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2) คู่มือครู หมายถึ ง คู่มือที่ประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์เชิ ง
พฤติกรรม รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้ อหา วิธีการสอน แผนการเรี ยนการสอน
แนวทางการวัดและประเมินผล
3)ประ สิ ทธิ ภาพของชุ ดสาธิ ตเ ค รื่ องรั บ โทรทั ศ น์ สี
จอแสดงผลแบบแอลซี ดี หมายถึ ง คุ ณ ภาพของชุ ด สาธิ ต เครื่ องรั บ
โทรทัศน์สี จอแสดงผลแบบแอลซี ดี ที่วดั จากคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษา
ทั้งหมดจากการทาแบบฝึ กหัด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนซึ่งตามเกณฑ์กาหนด 80/80 โดยมีขอ้ กาหนดดังนี้
- 80 ตัวแรก หมายถึ ง ค่าร้ อยละของคะแนนเฉลี่ ยจากการทา
แบบฝึ กหัดหลังการเรี ยนของนักศึกษาทั้งหมด

3.3 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ในงานวิ จ ัย นี้ ผู้วิจ ัย ได้ส ร้ า งชุ ด สาธิ ต และเครื่ อ งมื อ ที่ จ ะ
นาไปใช้ในการรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจยั ประกอบไปด้วยส่ วนต่างๆ
ดังนี้
1) ชุ ดสาธิ ตเครื่ องรั บโทรทัศน์สี จอแสดงผลแบบแอลซี ดี
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นตามบล็อกไดอะแกรมของเครื่ องรับโทรทัศน์สี จอแสดงผล
แบบแอลซี ดีที่มีขายในปั จจุบนั โดยแบ่งเป็ น 4 ภาค ได้แก่ ภาคจ่ายไฟ มี
จุดวัดสัญญาณไฟ 6 จุด ภาคสัญญาณภาพ มีจุดวัดสัญญาณไฟ 10 จุด ภาค
สัญญาณเสี ยง มีจุดวัดสัญญาณไฟ 2 จุด และภาคแสดงผลการทางาน มี
จุดวัดสัญญาณไฟ 11 จุด ซึ่งจะมีปมกดควบคุ
ุ่
มจานวน 4 ปุ่ ม ในแต่ละภาค
เพื่อแสดงพื้นที่ภาคต่างๆที่อยูภ่ ายในเครื่ องรับโทรทัศน์ ดังแสดงในรู ปที่
1
จากรู ปที่ 2 แสดงการวัดภาคแสดงผลการทางาน จากการวัด
สัญญาณที่จุดตรวจสอบสัญญาณนาฬิกา (CKV1) ของไอซี Scan Driver
ในขณะที่ มี สัญญาณ ดังแสดงในรู ปที่ 2 (ก) และขณะที่ ไ ม่ มี สัญญาณ
แสดงในรู ปที่ 2 (ข)
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1) การคานวณหาคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น และความพึง
พอใจของผูเ้ รี ยน ดังนี้ [4-5]
X 

X
N

(1)

เมื่อ X คือ คะแนนเฉลี่ย ∑X คือ ผลรวมของคะแนน
ทั้งหมด และ N คือ จานวนกลุ่มตัวอย่าง
2) การคานวณหาค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบสอบถาม [4]
รูปที่ 1 ชุดสาธิตเครื่ องรับโทรทัศน์สี จอแสดงผลแบบแอลซีดี

S .D 

 X  X 

2

N 1

(2)

เมื่อ S.D คือ ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน X คือ คะแนนแต่
ละตัวในกลุ่มตัวอย่าง X คือ คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง และ N คือ
จานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
3) การวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) คือ
(ก) ขณะที่มีสญ
ั ญาณ

(ข) ขณะที่ไม่มีสญ
ั ญาณ

P

รูปที่ 2 การวัดภาคแสดงผลการทางานที่จุดวัด CKV1 โดยรู ป (ก) ขณะที่มี
สัญญาณ (ข) ขณะที่ไม่มีสญ
ั ญาณ

PU  PL
N

(3)

เมื่อ p คือ ค่าดัชนี ความยากง่ายของแบบทดสอบ
PU คือ จานวนคนที่ทาข้อสอบได้ในกลุ่มสู ง
PL คือ จานวนที่ทาแบบทดสอบได้ในกลุ่มต่า
N คือ จานวนคนในกลุ่มสู งและกลุ่มต่า
ค่าของความยากง่ายของแบบทดสอบที่ใช้ได้อยูใ่ นช่วง
ระหว่าง 0.2-0.8
4) สูตรในการวิเคราะห์หาอานาจจาแนก (d) คือ

2) แผนการสอน จานวน 4 หัวข้อ เพื่อใช้ประกอบการเรี ยน
การสอนในรายวิช า เครื่ องรั บ โทรทัศ น์ ร่ ว มกับ ชุ ด สาธิ ตเครื่ องรั บ
โทรทัศน์สี จอแสดงผลแบบแอลซี ดี มี ดงั นี้ เรื่ องภาคจ่ายไฟ เรื่ องภาค
สัญญาณภาพ เรื่ องภาคสัญญาณเสี ยง และ เรื่ องภาคแสดงผล
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน โดย
ทดสอบหลังจากใช้ชุดสาธิ ตเครื่ องรั บโทรทัศน์สี จอแสดงผลแบบแอล
ซีดี เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้

d

PU  PL
N 2

(4)

เมื่อ d คือ ค่าดัชนี อานาจจาแนกแบบทดสอบมีคา่ 0.2 ขึ้นไป
5) การหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบ โดย
วิธีของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน [4]

3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจากชุ ดทดลองและชุ ด
ประเมิ นที่ สร้ างขึ้ น เป็ นการเก็ บ ข้อมู ล ด้วยตนเอง จากนัก ศึ ก ษาระดับ
อาชี วะ หลั ก สู ตรประกาศนี ยบั ต รวิ ช าชี พ ชั้ นปี ที่ 3 สาขาวิ ช า
อิเ ล็ก ทรอนิ กส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 34 คน

rtt 

n 
   pq  

1 

2
n 1 
S




เมื่อ rtt คือ ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบ
n คือ จานวนข้อสอบของแบบทดสอบ
p คือ สัดส่ วนของผูเ้ รี ยนที่ตอบถูก

3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเ คราะห์ ข ้อ มูล และสถิ ติที่ใ ช้ผูว้ ิ จยั ได้วิเ คราะห์ ด้ว ย
สถิติต่างๆ ดังนี้
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q คือ สัดส่ วนของผูเ้ รี ยนที่ตอบผิด
S 2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด
5.6 การหาประสิ ทธิภาพของชุดการสอน การวิเคราะห์กระทา
หลังจากทดลองใช้ชุดการสอนกับกลุ่มตัวอย่างและทาการทดสอบแล้ว
สูตรที่ใช้ในการวิเคราะห์หาประสิ ทธิภาพของชุดการสอนคือ [6]
E1 

X N
x100
A

(6)

E2 

Y N
x100
B

(7)

ตารางที่ 2 ผลการประเมินด้านประสิ ทธิภาพของชุดสาธิตเครื่ องรับ
โทรทัศน์สี จอแสดงผลแบบแอลซีดี
ระดับความ
รายการ
X
SD
เหมาะสม
1. กรอบภาพมีความสัมพันธ์กบั
ดีมาก
4.382 0.493
เนื้ อ
2. ภาพมีความสัมพันธ์กบั การ
ดีมาก
4.352 0.543
บรรยาย
3. สี สนั ที่ใช้มีความเด่นชัด
ดีมาก
4.205 0.495
เหมาะสมน่าสนใจ
เฉลี่ยรวมทั้งหมด
4.313 0.510
ดีมาก

และ

เมื่อ E1 คือ ประสิ ทธิภาพจากชุดการสอนคิดเป็ นร้อยละจาก
การทาแบบทดสอบระหว่างเรี ยน
E2 คือ คือประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์คิดเป็ นร้อยละจากการทา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
∑ X คือ คะแนนรวมจากการทาแบบทดสอบระหว่างเรี ยน
∑Y คือ คะแนนรวมจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
N คือ จานวนผูเ้ รี ยน
A คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบระหว่างเรี ยน
B คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการวิจัยด้านการเรียนการสอน

5. สรุ ปผล
ผลการวิจยั ด้านการเรี ยนการสอนพบว่า ด้านลาดับ เนื้ อหามี
ความต่ อเนื่ อ งและสัม พัน ธ์ ก ัน มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ใ นระดับ ดี ม าก ใบ
เนื้ อหาอ่ านเข้าใจง่ายไม่ สับ สนมี ค วามพึงพอใจอยู่ใ นระดับดี มาก และ
แบบทดสอบมีความความยากง่ายเหมาะสมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี
มาก โดยภาพรวมมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มาก ด้านประเมินด้าน
ประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด สาธิ ตพบว่ ากรอบภาพมี ค วามสัม พัน ธ์ ก ับ เนื้ อ ที่
ได้รับ มี ค วามพึงพอใจอยู่ใ นระดับดี มาก ภาพมี ความสัมพันธ์ กบั การ
บรรยาย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มาก และสี สันที่ใช้ มีความเด่นชัด
เหมาะสมน่าสนใจ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีมากโดยภาพรวมมีความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับดีมาก

ตารางที่ 1 ผลการประเมินด้านการเรี ยนการสอนของชุดสาธิตเครื่ องรับ
โทรทัศน์สี จอแสดงผลแบบแอลซีดี
ระดับความ
รายการ
X
SD
เหมาะสม
1. ลาดับเนื้อหามีความต่อเนื่ อง
ดีมาก
4.294 0.523
และสัมพันธ์กนั
2. ใบเนื้อหาอ่านเข้าใจง่ายไม่
ดีมาก
4.236 0.729
สับสน
3. แบบทดสอบมีความความยาก
ดีมาก
4.235 0.553
ง่ายเหมาะสม
เฉลี่ยรวมทั้งหมด
4.255 0.601
ดีมาก
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การศึกษารู ปแบบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ แบบบูรณาการโดยใช้ ชุดการสอน
A Study of Using Integrated Instructional Mathematics Education Model Based by Instructional
Package.
สุ พดี ธรรมเพชร1 รุ่ งโรจน์ เอียดเกิด 1 และสิ งหา จุงศิริ1
1
สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั

achievements of students studying ratios and percentages taught under
instructional package were significantly higher than (P<0.05) those who were
taught by normal teaching method.

บทคัดย่ อ
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ พัฒ นาชุ ด การสอนวิ ช า
คณิ ตศาสตร์ เบื้องต้น ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เรื่ องอัตราส่ วนและ
ร้อยละ และเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาที่เรี ยนโดย
ใช้ชุดการสอนและการสอนปกติ
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึ กษาในระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย วิ ท ยาเขตนครศรี ธ รรมราช อาเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ่ งได้ม าด้วยวิ ธี ก ารสุ่ ม อย่างเฉพาะเจาะจง
จานวน 60 คน ที่เรี ยนในภาคเรี ยนที่ 1/2559 กลุ่มควบคุม 30 คน ที่ได้รับ
การสอนตามปกติและกลุ่มทดลอง 30 คน ที่สอนโดยใช้ชุดการสอน แล้ว
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรี ยน วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การทดสอบด้วยที
ผลการวิ จ ั ย พบว่ า ชุ ดการสอนมี ป ระสิ ทธิ ภาพเท่ า กั บ
85.25/82.50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาที่เรี ยน โดยใช้ชุดการ
สอนสูงกว่าการสอนปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Keywords : Instructional package, Ratios and percentages, Learning
achievement

1. บทนา
คณิ ต ศาสตร์ เ ป็ นรายวิ ช าที่ มี ค วามส าคัญ เกี่ ย วข้อ งในการ
ด ารงชี วิ ต ประจ าวัน เป็ นอย่ า งยิ่ ง เนื่ อ งจากมี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ การ
ประกอบอาชี พ การส่ ง เสริ มการคิ ด อย่า งมี เ หตุ ผ ล เป็ นรากฐานของ
วิ ท ยาการหลายสาขา ดังนั้น การวางรากฐานการจัด การเรี ยนการสอน
คณิ ตศาสตร์ ใ นทุก ระดับ จึ งมี ค วามส าคัญที่ ต้องส่ งเสริ มให้เ ด็ก มี ค วาม
งอกงามทางกาย อารมณ์ สัง คมและสติ ปั ญญา ดัง นั้น การจัด รู ป แบบ
กิ จกรรมจึ งควรเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้คิดค้น ศึ กษาและแก้ปัญหาด้วย
ตนเองโดยอาศัยประสบการณ์ เพื่อจะได้พฒั นาความรู้ ทักษะการคิด และ
นาไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต
การจัด การเรี ยนการสอนคณิ ต ศาสตร์ พ บว่ า ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ย นของ ผู ้เ รี ยนส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นระดับ ต่ า ซึ่ งสอดคล้อ งกับ
รายงานสรุ ปผลการเรี ยนของนักศึกษาของแผนกงานทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช
รายวิชาคณิ ตศาสตร์ เบื้องต้น มี ค ะแนนผลสัมฤทธิ์ ทาง การเรี ยนของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 และภาคเรี ยนที่
1 ปี การศึกษา 2558 เฉลี่ย 2.71 และ 2.25 ตามลาดับ ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ต่ า
เป็ นปัญหาสาคัญที่ผสู้ อนจะต้องพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ความเข้าใจ ใน
ทักษะการคิดคานวณและการแก้โจทย์ปัญหา
จากปั ญหาดังกล่ าวเทคนิ คการสอนและสื่ อการสอนมี ความ
จาเป็ น ผูว้ ิจยั จึงเห็นความสาคัญของชุดการสอน ซึ่ งเป็ นสื่ อที่ เป็ นสิ่ งเร้ า
ความสนใจให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้เวลาในการศึกษาทาแบบฝึ กหัด หรื อกิ จกรรม
ผูว้ ิจยั จึงสร้างชุดการสอนเรื่ องการ แก้โจทย์ปัญหาอัตราส่ วนและร้ อยละ
ขึ้น ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนแบบ บูรณาการ เทคนิ คการจัด

คาสาคัญ : ชุดการสอน อัตราส่ วนและร้อยละ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

Abstract
The purpose of this study were, firstly, to develop instructional
method of introduction to Mathematics on ratios and percentages using
instructional package for bachelor’s degree students. Secondly, to investigate
the achievements of students who used the instructional package, compare to
the students who used normal teaching method.
The sample were 60 bachelor’s degree students who studying in
the 1 st semester at Rajamangala University of Technology Srivijaya Nakhon
Si Thammarat Campus, Thung Song district, Nakhon Si Thammarat Province.
The sample was divided into 2 groups: experimental (30 students) and control
(30 students) groups. The control group was taught by normal teaching
method, whereas, the experimental group was taught under instructional
package. The efficiency of instructional package was evaluation by t-test.
The result showed that the efficiency of the instructional package
on ratios and percentages were 85.25 and 82.50, respectively. The
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กิ จกรรมที่ส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนนาความรู ้ ไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวัน
เพื่อ ศึ ก ษาการแก้ปั ญหาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนว่ าได้สูง ขึ้ น มากน้อ ย
เพียงใด โดยใช้การบูรณาการ หมายถึ งการนาศาสตร์ สาขาวิชาต่าง ๆ ที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกัน สาเหตุที่ตอ้ งจัดให้มี
การบูรณาการหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนเนื่ องจากชี วิตของคนเรามี
เรื่ องราวต่าง ๆ ที่สัมพันธ์ซ่ ึ งกัน โดยการเรี ยนรู ้ ในสิ่ งที่ใกล้ตวั แล้วขยาย
กว้างออกไป ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้ได้ดีข้ ึนและเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย
2. เนือ้ ความหลัก
2.1 หลักการ ทฤษฏี ตัวแบบ แนวเหตุผล หรือสมมุติฐาน

2. ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย วิ ท ยาเขตนครศรี ธรรมราช อาเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ที่ลงทะเบียนวิชาคณิ ตศาสตร์ เบื้องต้น ภาคเรี ยน
ที่ 1 ปี การศึกษา 2559
3. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย วิทยาเขตนครศรี ธ รรมราช อาเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ เบื้องต้น
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่ มอย่างเฉพาะเจาะจง
จานวน 2 กลุ่ม จานวน 60 คน แบ่งเป็ นกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนแบบ
ปกติ จานวน 30 คน และกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้ชุดการสอน จานวน 30 คน

2.1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. เพื่อพัฒนาชุดการสอน เรื่ องอัตราส่ วนและร้ อยละ โดยใช้
รู ปแบบการจัด การเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ สาหรับนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนัก ศึ ก ษา
ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณา
การ โดยใช้ชุดการสอนและการสอนแบบปกติ สาหรับนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชัย วิ ท ยาเขต
นครศรี ธรรมราช

2.2 วิธีดาเนินการวิจัย
ได้จดั ทาเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั และนาไปทดสอบกับ
นักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยมีข้ นั ตอน ดังนี้
1. ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี รายวิชาคณิ ตศาสตร์ เบื้องต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรี วิชยั พุทธศักราช 2555
2. วิ เ คราะห์ จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ยนรู้ แ ละจุ ด ประสงค์ เ ชิ ง
พฤติ ก รรมของ เรื่ อ งอัต ราส่ ว นและ ร้ อ ยละ ประกอบด้ว ย 4 หัว ข้อ
อัตราส่ วน การแก้โจทย์ปั ญหาเกี่ ยวกับ อัตราส่ วน ร้ อยละ และการแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ
3. สร้างเครื่ องมือ ได้แก่
3.1 ชุ ด การเรี ยน วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น เรื่ อง
อัตราส่ วนและร้ อยละ ประกอบด้วย เนื้ อหาที่ เ น้น การท าโจทย์ปั ญหา
ที่บูรณาการกับการใช้ในชี วิตประจาวัน ประกอบด้วย อัตราส่ วน การแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ ยวกับอัตราส่ วน ร้ อยละและการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ ยวกับ
ร้ อยละ แบบฝึ กหัดและแบบทดสอบย่อย นาไปทดลองใช้กบั นักศึกษาที่
ไม่ใช่ กลุ่ มตัวอย่างที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 2/ 2558 จานวน 33
คน เพื่ อหาข้อบกพร่ องแล้วปรั บปรุ งแก้ไข จานวน 4 หัวข้อ เพื่อใช้
สาหรับนักศึกษากลุ่มทดลอง จานวน 30 คน ในภาคเรี ยนที่ 1/2559
3.2 เอกสารประกอบการสอน เรื่ องอัตราส่ วนและร้ อย
ละ สาหรั บนักศึ กษากลุ่มควบคุ มที่ ใช้การสอนตามปกติ จานวน 30 คน
ในภาคเรี ยนที่ 1/2559
3.3 แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนแบบ
ปรนัย จานวน 40 ข้อ นาแบบทดสอบที่สร้ างขึ้นให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบ
ความเหมาะสมและปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามค าแนะน า น าแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ปรับปรุ งแล้วไปทดสอบ กับนักศึกษาที่เรี ยน

รู ปที่ 1 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจยั
2.1.2 สมมุติฐานของโครงการวิจยั
สมมุติฐ านของโครงการวิ จยั ในครั้งนี้ นักศึ กษาที่ ได้รับ การ
สอนรู ปแบบการจัดการเรี ยน การสอนแบบบูรณาการ โดยใช้ชุดการสอน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งกว่าการสอนแบบปกติ
2.1.3 ขอบเขตของโครงการวิจยั
1. เนื้ อ หาที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัยคื อ รายวิ ช าคณิ ตศาสตร์ เ บื้ อ งต้น
เรื่ องอัตราส่วนและร้อยละ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิ ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย พุทธศัก ราช
2555
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ผลการวิ เ คราะห์ ป ระสิ ทธิ ภาพของชุ ด การสอน วิ ช า
คณิ ต ศาสตร์ เ บื้ อ งต้น เรื่ อ งอัต ราส่ ว นและร้ อ ยละของนัก ศึ ก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี แสดงดังตาราง 1

เรื่ องอัตราส่ วนและร้ อยละ ในภาคเรี ยนที่ 2 /2558 จานวน 33 คน
เวลา 2 คาบ
4. วิเคราะห์เครื่ องมือ ทาการทดลอง รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
และสรุ ปผล
4.1 นาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาความยากง่าย และค่า
อานาจจาแนกของข้อสอบ
4.2 คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย ตามเกณฑ์
0.20 - 0.80 จานวน 20 ข้อ จัดทาแบบทดสอบปรนัย เพื่อใช้วดั ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง
4.3 หาความเชื่ อมัน่ ของข้อสอบโดยใช้สูตร KR-20 ของ
คูเดอร์ ริ ชาร์ดสัน มีค่า 0.73
4.4 นาแบบทดสอบไปใช้ทดสอบกับนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 60 คน เวลา 2 คาบ

ตาราง 1 ประสิ ทธิ ภาพของชุ ดการสอน วิชาคณิ ตศาสตร์ เบื้องต้น เรื่ อง
อัตราส่ วนและร้อยละของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี

จากตาราง 1 ประสิ ทธิ ภาพของชุดการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์
เบื้ องต้น เรื่ องอัตราส่ วนและร้ อยละของนัก ศึ ก ษาระดับปริ ญญาตรี มี
ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการ/ประสิ ท ธิ ภ าพของผลลัพ ธ์ เท่ า กับ
85.25/82.50
2. ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าเฉลี่ ยร้ อยละของ
คะแนนจากการท าแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ช า
คณิ ตศาสตร์ เบื้องต้น ระหว่างกลุ่มทดลอง ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่เรี ยนโดยใช้ชุด
การสอน และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนปกติ

2.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
หลังจากที่ได้กลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังนี้
1. ดาเนินการสอนกลุ่มควบคุมโดยสอนปกติ และกลุ่มทดลอง
สอนโดยใช้ ชุดการสอน ใช้เวลาสอนกลุ่มละ 9 คาบ
2. ทดสอบหลังเรี ยนกับนักศึ กษาทั้ง 2 กลุ่ม ใช้เวลาทดสอบ
กลุ่ มละ 2 คาบ โดยใช้แ บบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิช า
คณิ ตศาสตร์เบื้องต้น ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น

ผลการวิ เ คราะห์ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานและ
ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เบื้องต้น ระหว่างกลุ่ มทดลอง ซึ่ งเป็ นกลุ่ มที่ เรี ยน
โดยใช้ชุดการสอน และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนปกติ แสดงดังตาราง
2
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าเฉลี่ ยร้ อย
ละ ( x ร้อยละ ) ของคะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เบื้องต้น ระหว่างกลุ่มทดลอง ซึ่ งเป็ นกลุ่ มที่ เรี ยน
โดยใช้ชุดการสอนและกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนปกติ

2.4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลมีลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. หาประสิ ทธิ ภาพของชุดการสอน วิชาคณิ ตศาสตร์ เบื้องต้น
เรื่ องอัตราส่ วนและร้อยละ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
2. หาค่าสถิ ติพ้ืนฐานโดยการหาค่าเฉลี่ ย ค่าส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานและค่าเฉลี่ยร้ อยละ ของคะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เบื้องต้น ระหว่างกลุ่มทดลองซึ่ ง
เป็ นกลุ่มที่เรี ยนโดยใช้ชุดการสอนและกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนปกติ
3. เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระหว่างกลุ่ มทดลอง
และกลุ่มควบคุม

จากตาราง 2 คะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน วิชาคณิ ตศาสตร์ เบื้องต้น ระหว่างกลุ่มทดลอง ซึ่งเป็ นกลุ่มที่
เรี ยนโดยใช้ชุ ดการสอน มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 24.833 มี ค่าส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 6.983 และมีค่าเฉลี่ ยร้ อยละเท่ากับ 62.082 และคะแนน
จากการท าแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
เบื้องต้น ของกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนปกติ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 20.933

ผูว้ ิจยั ได้เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. ประสิ ทธิ ภาพของชุ ดการสอน วิช าคณิ ตศาสตร์ เบื้ องต้น
เรื่ องอัตราส่ วนและร้ อยละของนัก ศึก ษาระดับปริ ญญาตรี ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

627

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand
มีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.138 และมีค่าเฉลี่ ยร้ อยละเท่ากับ
52.332

เอกสารอ้ างอิง
[1] จรัญ กองศรี กุลดิลก.การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา

3. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ระหว่างกลุ่ม
ทดลอง ซึ่งเป็ นกลุ่มที่เรี ยนโดยใช้ชุดการสอน กลุ่มควบคุมที่ได้รับการ
สอนปกติ แสดงดังตาราง 3
[2]
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าที (t)
ของคะแนนจากการทา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ระหว่างกลุ่มทดลองซึ่ งเป็ นกลุ่ม
ที่ได้รับการสอนโดยใช้ ชุ ดการสอน และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอน
ปกติ

[3]

[4]

[5]
จากตาราง 3 นัก ศึ กษากลุ่ มที่ เ รี ยนโดยใช้ชุ ด การสอน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งกว่านักศึกษากลุ่มที่ได้รับการสอนปกติ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

[6]

3. สรุป

[7]

การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพชุ ดการสอน
วิชาคณิ ตศาสตร์ เบื้ องต้น และเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
คณิ ตศาสตร์ เบื้องต้น ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ระหว่างนักศึกษาที่
ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนและการสอนปกติ ซึ่ งสรุ ปผลการวิจยั
ได้ ดังนี้
3.1 ประสิ ทธิ ภาพชุ ดการสอน พบว่ามี ประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ
85.25/82.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
3.2 นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การสอนโดยใช้ ชุ ด การสอน เรื่ อง
อัตราส่ วนและร้อยละ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว่านักศึกษาที่ได้รับ
การสอนปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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work as in groups. The proposed system and method give student
observation data in term of what student is doing in every n seconds. In
this paper, the activities of interests include (1) location, (2) standing or
sitting status of each student, and (3) grouping of students based on
distances among them. This fundamental activities can be used in
student evaluations during the learning process. The proposed method is
based on image and video processing using 2 overhead cameras. The
3D location of a student's head in a real world space is estimated based
on the coordinates of the student's head and feet in the image plane
using our previous work [9]. Based the estimated height of the head, we
can decided whether the student is standing or sitting. Finally, the
adjacency matrix of the students and teachers is generated using the
distances between a pair of persons, and used in grouping of students.
The experiments were designed based on the STEM Education concept
in which students are divided in groups and asked to carry out activities
based on a specific guideline. The results showed that the classification
accuracy is about 97%. Although the high accuracy is partly due to
using of markers at students' heads and feet, it showed that the proposed
method is practical provided a good detection and tracking of the head.

บทคัดย่ อ
การตอบสนองกลับมี บทบาทสาคัญมากต่อกระบวนการของ
การเรี ยนรู้ บทความนี้ นาเสนอระบบและวิ ธีการแยกแยะกิ จกรรมของ
นักเรี ยน ภายใต้การเรี ยนรู ้แบบใช้กิจกรรมการทางานเป็ นกลุ่ม ระบบและ
วิธีการที่นาเสนอให้ผลลัพธ์ในรู ปแบบของข้อมูลการสังเกตนักเรี ยนแต่
ละคนว่ากาลังทากิ จกรรมพื้นฐานอะไรอยู่ในช่ วงเวลาทุก ๆ n วินาที
สาหรั บในบทความนี้ กิ จกรรมพื้น ฐานที่ ส นใจได้แ ก่ (1) ตาแหน่ ง (2)
สถานการณ์ยืนหรื อนัง่ ของนักเรี ยนแต่ละคน และ (3) การแบ่งกลุ่มของ
นักเรี ยนโดยใช้ระยะห่ างของนักเรี ยนแต่ละคู่เป็ นฐานข้อมูลพื้นฐานทั้ง
เหล่านี้ สามารถถูกใช้ในการประเมินการทากิจกรรมของนักเรี ยน วิธีการที่
นาเสนอใช้การประมวลผลภาพและวีดีโอจากกล้อง 2 ตัว โดยใช้วิธีการ
หาประมาณตาแหน่งหัวของนักเรี ยนแต่ละคนในโดเมน 3 มิติ จากพิกดั
ของหัวและเท้าของนักเรี ยนแต่ละคนที่ ได้จากการประมวลภาพ ซึ่ งเป็ น
วิธีการที่นาเสนอใน [9] หลังจากนั้นเราใช้ความสู งของหัวจากพื้นเพื่อ
บอกว่านักเรี ยนกาลังอยู่ในสถานะนั่งหรื อยืน ส่ วนสุ ด ท้ายคื อเมตริ ก ซ์
ประชิ ดจะถูกสร้างจากระยะความห่ างของคนสองคน และถูกใช้เพื่อการ
จัดกลุ่มนักเรี ยน วิธีการที่นาเสนอได้รับการทดสอบจากการทดลองเพื่อ
จาลองเหตุการณ์การเรี ยนรู้ ภายใต้แนวคิดสะเต็มศึกษา ซึ่ งนักเรี ยนจะถูก
แบ่ งเป็ นกลุ่ มให้ ทางานที่ ก าหนด ผลการทดลองแสดงให้ เ ห็ น ว่ าการ
แยกแยะกิจกรรมมีความถูกต้องประมาณ 97% ทั้งนี้ แม้ว่าความถูกต้องที่
สู งนี้ ส่วนหนึ่ งมาจากการใช้การทาเครื่ องหมายที่หัวและเท้าของนักเรี ยน
แต่ผลการทดลองแสดงให้เห็นถึงการนาวิธีการนี้ไปใช้งานจริ งถ้ามีวิธีการ
ตรวจจับและติดตามหัวของนักเรี ยนที่ดี

Keywords: Group Activity Classification, STEM Education, 3D
position

1. บทนา

คาสาคัญ: การจาแนกกิจกรรมกลุ่ม, สะเต็มศึกษา, พิกดั สามมิติ

ปั จจุบนั กระบวนการรู ้ จาสาหรั บจาแนกกิ จกรรมในรู ปแบบ
ต่างๆ ได้มีงานวิจยั อย่างหลากหลาย สาหรับงานวิจยั ในอดี ตที่ผ่านมาได้มี
วิจยั เกี่ ยวกับ การระบุ ตวั ตนของคนแต่ ล ะคนด้วยวิธีการมากมายหลาย
รู ปแบบ [1] เช่ น การระบุตวั ตนโดยการแบ่งขอบเขตของแต่ละคนหรื อ
วัตถุ [2] การระบุตวั ตนโดยใช้สีของวัตถุ [3] การระบุตวั ตนโดยใช้ตวั
กรองคาลมาน (Kalman Filter) [4] เมื่อระบุตวั ตนได้สาเร็ จจะต้องมีการ

Abstract
Feedback responses play crucial roles in a learning process.
This paper presents an activity classification of students under an
activity-based learning environment, where students are assigned to
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ทากระบวนการรู้ จาเพื่อตรวจสอบกิ จกรรมของแต่ ล ะบุ ค คล โดยแบ่ ง
ออกเป็ นการจาแนกกิจกรรมด้วยภาพ และการจาแนกด้วยเซ็นเซอร์ หรื อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในส่ วนของการจาแนกกิ จกรรมด้วยภาพ มีการจาแนก
กิจกรรมโดยใช้เทคนิ ค Spatio – Temporal [5] ส่ วนของการจาแนก
กิจกรรมด้วยเซ็นเซอร์ หรื อใช้เทคโนโลยี มีการจาแนกกิ จกรรมเป็ นกลุ่ม
โดยใช้เซ็นเซอร์เป็ นตัวสัง่ การเพื่อตรวจจับพฤติกรรม [6] และการจาแนก
กิ จ กรรมกลุ่ ม ภายในห้ อ งเรี ย นโดยใช้ เ ซ็ น เซอร์ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการ
ตรวจจับพฤติกรรม [7] แต่จากงานวิจยั ในอดี ตยังพบปั ญหาว่าการใช้
เซ็ น เซอร์ ติ ด ที่ ต ัว ผูต้ ิ ด ตามไม่ ส ามารถใช้ไ ด้ใ นสถานการณ์ จ ริ ง ซึ่ งจะ
รบกวนนักศึกษาขณะเรี ยนและอาจจะไม่สามารถได้พฤติกรรมที่แท้จริ ง
งานวิ จ ัย นี้ มี ก ารทดสอบโดยใช้ ห ลัก การของเทคนิ ค การ
ประมวลผลภาพภายใต้สถานการณ์สมมุติเสมือนจริ งของการเรี ยนการ
สอนแบบสะเต็มศึ ก ษา [8] โดยผู้วิจยั เห็ นความสาคัญในบัน ทึ ก การ
ตอบสนองกลับ ของผูเ้ รี ยน เนื่ อ งจากผู ้ส อนเพี ย งคนเดี ยวไม่ ส ามารถ
ตรวจสอบการตอบสนองกลับของนักเรี ยน เช่ น พฤติกรรมของนักเรี ยน
หรื อปฏิ สัมพันธ์ต่างๆของนัก เรี ยนได้อย่างทัว่ ถึ ง งานวิจยั นี้ จึงมีก ารใช้
เทคโนโลยีเข้าไปช่วยในการตรวจสอบพฤติกรรม ซึ่ งผลลัพธ์ที่ได้น้ นั เป็ น
ข้อมูล ที่ ผูส้ อนสามารถนาไปปรั บปรุ งการเรี ยนการสอน และกระตุ้น
นักเรี ยนเพื่อให้มีการโต้ตอบในการเรี ยนรู ้ได้ดียง่ิ ขึ้น
ลาดับการนาเสนอในงานวิจยั ฉบับนี้ ประกอบไปด้วย หัวข้อที่
2 วิธีการที่นาเสนอ ซึ่ งจะอธิ บายเรื่ องราวตั้งแต่การออกแบบการทดลอง
แนวคิดในการทาวิจยั รวมไปถึงวิธีการและเทคนิ คสาคัญที่ใช้ในการทา
การทดลอง ส่วนเนื้อหาของการทดลอง การออกแบบการทดลอง การวัด
ประสิ ทธิ ภาพ ของ Training Data และ Testing Data รวมไปถึ งการ
อภิปรายผลการทดลองจะถูกกล่าวไว้ในหัวข้อที่ 3 การทดลอง และผล
การทดลอง ส่วนหัวข้อที่ 4 เป็ นการสรุ ปผลที่ได้จากการทดลองทั้งหมด

รู ปที่ 1 แสดงรู ปแบบของห้องเรี ยนที่ใช้ในงานวิจยั นี้ โดยเป็ น
ห้องเรี ยนขนาด 4 x 8 เมตร ประกอบด้วย โต๊ะสาหรับนักเรี ยนกลุ่ม A
กลุ่ ม B โต๊ะ ครู โต๊ะ กลางสาหรั บรวบรวมทรั พยากรในการเรี ยน ซึ่ ง
ประกอบด้วยกล้องวีดีโอ 3 ตัว คือสาหรับถ่ ายวีดีโอภาพรวมมุมสู ง 2 ตัว
และสาหรับถ่ายภาพแบบซูม 1 ตัว
สาหรับในบทความนี้ เรามุ่งความสนใจไปที่การตอบคาถาม
ว่านักเรี ยนแต่ละคนได้ใช้เวลาในการทากิ จกรรมระดับพื้นฐานอย่างไร
บ้าง โดยกิ จกรรมพื้นฐานที่ สนใจได้แก่ (1) นักเรี ยนแต่ละคนอยูโ่ ซนใด
ของห้อง (2) นักเรี ยนแต่ละคนอยูใ่ นสถานะนัง่ หรื อยืน และ (3) เมตริ กซ์
ประชิ ด แสดงระยะขจัด ของนั ก เรี ยนในห้ อ งซึ่ งสามารถน าไปหา
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างนักเรี ยนได้

2.2 วิธีการและเทคนิคสาคัญทีใ่ ช้ ในการทาการทดลอง
สาหรับแนวคิดงานของวิจยั นั้นสามารถอธิ บายได้ดงั นี้ เมื่อมี
นักเรี ยนเข้ามาในห้องเรี ยน จะมีการระบุตวั ตนเพื่อให้ทราบ ID และกลุ่ม
ของนักเรี ยนแต่ ละคน เพื่อตรวจสอบกิ จกรรมรายบุคคล กิ จกรรมกลุ่ ม
สถานะ การนัง่ ยืน เดิน และข้อมูลการปฏิสมั พันธ์รายบุคคล
งานวิจยั นี้ ใช้การจับพฤติกรรมจากนักเรี ยนจากวีดีโอ โดยใช้
วิธีการกรองสี (Color Filtering) เพื่อระบุตวั ตนของแต่ละคน จากนั้นหา
พิกดั ค่า u, v ที่หัวและเท้าของนักเรี ยนแต่ละคน เพื่อนาไปหาค่า (x, y, z)
จากนั้นตรวจสอบกิ จกรรมและแสดงสถานะ การนั่ง ยืน เพื่อนาข้อมูล
กิ จกรรมของแต่ ล ะคนมารวบรวมรวมถึ ง แสดงผลลัพธ์ เ ป็ นแนวโน้ม
กิ จกรรมของแต่ละกลุ่ม และยังสามารถตรวจสอบปฏิ สัมพันธ์ของแต่ละ
บุคคลอีกด้วย

2. วิธีการ
2.1 แพลตฟอร์ มระบบห้ องเรียนอัจฉริยะ
รู ปที่ 2 โครงสร้างที่ถูกกาหนดเพื่อใช้ในการคานวณ (ภาพจาก [9] )
2.2.1 การระบุตัวตนและการหาค่ าคู่อนั ดับจุดพิกดั 2 มิติ บริเวณหัวและ
เท้ าจาก Image Space ของนักเรียนแต่ ละคน
การระบุ ต ัว ตนของนัก เรี ยนใช้ วิ ธี ก ารกรองสี โดยการให้
นักเรี ยนแต่ละคนสวมแถบสี บอกตัวตนที่บริ เวณหัวและขา เราเลือกใช้วิธี
นี้ เพื่ อ สะดวกในการน าข้อ มู ล ไปด าเนิ น การต่ อ โดยการหาค่ า RGB
บริ เวณสี ที่สนใจ เพื่อระบุ ID และกลุ่มของนักเรี ยนแต่ละคน เมื่อได้ผล
การกรองสี แล้วบริ เวณสี ที่สนใจกาหนดให้เป็ นสี ขาว และสี ที่ไม่ได้สนใจ
ก าหนดให้ เ ป็ นสี ด า ด้ ว ยวิ ธี ก ารแยกสี ที่ ไ ม่ ต้ อ งการออก (Labeling)
จากนั้นนาไปหาค่าขอบเขตที่มีสีขาว (Bounding Box) ค่าที่ได้จะมี Left,

รูปที่ 1 แพลตฟอร์มระบบห้องเรี ยนอัจฉริ ยะ

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

630

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand
Top, Width, Height ของบริ เวณหัวและเท้า และตรวจสอบค่า Top ค่า
มากคือหัว และค่าน้อยคือเท้า ผลลัพธ์ที่ได้คือค่าของคู่อนั ดับจุดพิกดั 2
มิติของหัวคือจุด (uh, vh) และเท้า คือจุด (uf, vf) จาก Image Space ดัง
แสดงในรู ปที่ 2 ซึ่ งจะนาไปสู่ กระบวนการแปลงตาแหน่ งวัตถุจาก 2 มิติ
เป็ น 3 มิติในหัวข้อต่อไป
2.2.2 การแปลงตาแหน่ งวัตถุจาก 2 มิติ เป็ น 3 มิติ โดยอาศัยหลักการ
Vanishing Point และจุดอ้ างอิงบนแกน 3 มิติ [9]
เมื่อได้ค่า (u, v) ของตาแหน่ งหัวและเท้าจาก Image Space
ของนัก เรี ยนแต่ละคนแล้ว นามาแปลงเป็ น 3 มิติ โดยอาศัยหลักการ
Vanishing Point และจุ ด อ้า งอิ ง บนแกน 3 มิ ติ ที่ น าเสนอโดย
T.Chotikawanid และคณะ [9] เพื่อให้ได้ค่า (x,y,z) ของนักเรี ยน
2.2.3 การตรวจสอบกิจกรรมรายบุคคลโดยใช้ การโซนนิ่ง (Zoning)
จากรู ปแบบแพลตฟอร์ มห้องเรี ยนอัจฉริ ยะดังรู ปที่ 1 มีการ
แบ่งพื้นที่ท้ งั หมดเป็ น 4 โซน คือ 1. โซนกลุ่ม A 2.โซนกลุ่ม B 3. โซน
โต๊ะครู 4. โซนโต๊ะกลางสาหรับเก็บรวบรวมทรัพยากรทางการศึกษา โดย
ทาการกาหนดขอบเขต (x, z) (พิกดั บนระนาบพื้นห้อง) ของแต่ละโซน
และทาการตรวจสอบค่ า (x, z) ของแต่ ล ะคนว่าอยู่ใ นโซนใด เพื่ อ
ตรวจสอบกิจกรรมของนักเรี ยนและช่วงเวลาการทากิจกรรม
2.2.4 การตรวจสอบกิจกรรมกลุ่ม
จากผลลัพธ์ของกิ จกรรมรายบุคคลสามารถนาข้อมูลที่ได้มา
ตรวจสอบกิ จกรรมของแต่ล ะกลุ่ ม ได้ โดยนาข้อมูล ของสมาชิ ก ทุก คน
ภายในกลุ่มมาตรวจสอบกิ จกรรมที่ทาในช่ วงเวลาเดี ยวกัน โดยใช้วิธีการ
หาอิ น เตอร์ เ ซคของกิ จ กรรมที่ นั ก เรี ยนแต่ ล ะคนท าภายในช่ ว งเวลา
เดียวกันของแต่ละกลุ่ม ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็ นกิจกรรมกลุ่มและช่วงเวลาการ
ทากิจกรรมของแต่ละกลุ่ม
2.2.5 การตรวจสอบสถานะ การนั่ง ยืน รายบุคคล
สาหรับการตรวจสอบสถานะ การนั่ง ยืนนั้น ทาได้โดยการ
ตรวจสอบค่า y (ระนาบความสู ง) เพื่อตรวจเช็คสถานะของนักเรี ยน
รายบุคคล ซึ่งเป็ นการเพิ่มรายละเอียดจากการโซนนิ่งเพื่อหากิจกรรม
2.2.6 การตรวจสอบปฏิสัมพันธ์ รายบุคคล
การตรวจสอบปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ายบุ ค คลนั้น ใช้ วิ ธี ก ารสร้ า ง
เมตริ ก ซ์ ร ะยะประชิ ด ของนัก เรี ย นทั้ง 6 คน รวมถึ ง ครู ผู้ส อน เพื่ อ
ตรวจสอบระยะห่ างของแต่ละคน ในทุกช่ วงเวลา 10 วินาที ผลลัพธ์ที่ได้
จะแสดงปฏิ สั ม พัน ธ์ ระหว่ า งบุ ค คลในช่ ว งเวลาใดๆโดยอ้า งอิ ง จาก
ระยะห่างของแต่ละคน

สาหรับการทดลองจะมีการบันทึกภาพโดยใช้กล้องวีดีโอมุม
สู งจานวน 2 กล้อง เพื่อจาลองเหตุการณ์ในห้องเรี ยนเป็ นเวลา 20 นาที
โดยมีนักเรี ยนทั้งหมด 6 คน ทุกคนจะมี ก ารกาหนดบทบาทการแสดง
และต าแหน่ ง ที่ ยื น เพื่ อ ใช้ ใ นการวัด ประสิ ท ธิ ภ าพของการประเมิ น
สถานการณ์จากเหตุการณ์จริ ง และจากวิธีการที่นาเสนอ
การกาหนด ID ของนักเรี ยนคือกาหนดให้ ID 001 – ID 003
อยูก่ ลุ่ม A และ ID 004 – ID 006 อยูก่ ลุ่ม B ซึ่ งจะตรวจสอบทั้งหมด 4
หัวข้อ คือ
1. กิจกรรมรายบุคคล ภายใต้รูปแบบกิจกรรมดังต่อไปนี้
 การมีปฏิสมั พันธ์กบั นักเรี ยนภายในกลุ่ม
 การมีปฏิสมั พันธ์กบั นักเรี ยนต่างกลุ่ม
 การมีปฏิสมั พันธ์กบั คุณครู
 การไปโต๊ะที่รวบรวมทรัพยากร
2. กิจกรรมกลุ่ม ภายใต้รูปแบบเดียวกับตรวจสอบกิจกรรมรายบุคคล
3. สถานะ การนัง่ ยืน
4. ปฏิสมั พันธ์รายบุคคล

3.2 ผลการทดลอง
ผลลัพธ์ที่ได้จากการหาตาแหน่ งสามารถบ่งบอกถึ งกิ จกรรม
ตามเงื่อนไขของกิจกรรมที่กาหนดและสถานะ การนัง่ ยืน ดังแสดงในรู ป
ที่ 3 และ 4 ตามลาดับ ในส่ วนผลลัพธ์จากการจาแนกกิ จกรรมที่ได้ของ
กลุ่ม A และ B แสดงในรู ปที่ 5
0 = ค่าผิดพลาดจากการระบุตวั ตน
1 = มีปฏิสัมพันธ์กบั นร.ในกลุ่ม
2 = มีปฏิสัมพันธ์กบั นร.ต่างกลุ่ม
3 = มีปฏิสัมพันธ์กบั ครู
4 = ไปโต๊ะที่รวบรวมทรัพยากร

รู ปที่ 3 ผลการทดลองจากการหากิ จกรรมของแต่ละบุคคล

0 = นัง่
1 = ยืน

3. การออกแบบการทดลอง ผลการทดลอง และการวิจารณ์ ผล
3.1 การออกแบบการทดลอง
รู ปที่ 4 ผลการทดลองจากการหาสถานะ
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...............................................................................0 = สมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม
ทากิจกรรมต่างกัน
1 = สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มมี
ปฏิสัมพันธ์กบั นร.ภายในกลุ่ม
2 = สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มมี
ปฏิสัมพันธ์กบั นร.ต่างกลุ่ม
3 = สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มมี
ปฏิสัมพันธ์กบั ครู
4 = สมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม
.............................................................................ไปโต๊ะที่รวบรวมทรัพยากร

วิธีการแปลงตาแหน่ งวัตถุจาก 2 มิติ (Image Space) เป็ น 3 มิติ (Global
Space) เพื่อนาข้อมูลดิบมาผ่านการประมวลผลเป็ นข้อมูลที่สามารถช่ วย
ในการสังเกตพฤติ ก รรมนัก เรี ยน ซึ่ งมี ค วามถู ก ต้องแม่ น ยาในการหา
ตาแหน่ งเฉลี่ยอยูท่ ี่ 97% สาหรับผลลัพธ์ที่ได้จะเป็ นเครื่ องมือในการช่ วย
ผูส้ อนวิเคราะห์พฤติกรรมนักเรี ยนในการกระตุน้ การเรี ยนรู้ ได้ดียงิ่ ขึ้นอีก
ด้วย

รูปที่ 5 ผลการจาแนกกิจกรรมกลุ่มของนักเรี ยนกลุ่ม A และ B

[1] J. Shi, and C. Tomasi, “ Good features to track,” IEEE Trans.,
1994.
[2] J. Maccormick, “ A probabilistic Exclusion Principle for Tracking
Multiple Objects, “ International Journal of computer Vision,
2000, pp.57-71.
[3] J. Czyz, B. Ristric, and B. Macq, “ Aparticle filter for joint
detection and tracking of color objects,” Image and Vision
Computing, 2007, pp.1271-1281.
[4] Y. Satosh, and T. Okatana, “ A Color- based Tracking by Kalman
Particle Filter,” IEEE Trans, 2004.
[5] O. Chomat, and J. Crowley, “ Probabilistic Recognition of
Activity using Local Appearance,” Computer Vision and Pattern
Recognition, April 1999.
[6] D. Gordon, “ Group Activity recognition Using Wearable Sensing
Devices,” April 2014.
[7] J. Choi, and H. Yong, “ Conceptual Group Activity Recognition
Model for classroom Environments, ” IEEE Trans, 2015.
[8] D. James, and M. Mario, “ Understanding STEM Education and
Supporting Students Through Universal Design for Lrarning,”
Teaching Exceptional, Vol.45,2013, pp.8-15.
[9] T.Chotikawanid, W.Suwansantisuk, and P.Kumhom, “A study of
transformation of object location from an image plane to a 3d
space based on vanishing point and reference points on the 3d
axes,” International Symposium on Intelligent Signal Processing
and Communication Systems (ISPACS), Oct 2016, pp. 1–5.

เอกสารอ้ างอิง

การตรวจสอบปฏิ สั ม พัน ธ์ ข องนั ก เรี ยนแต่ ล ะคนนั้ นจะ
แสดงผลในรู ปแบบของเมตริ กซ์ประชิ ด เพื่อเช็ คระยะห่ างของนักเรี ยน
ของแต่ล ะ ID รวมถึ งครู โดยอ้างอิ งจากตาแหน่ งโต๊ะครู มีห น่ วยเป็ น
เซ็นติเมตรโดยเมตริ กซ์จะถูกปรับค่าทุกๆ 10 วินาที ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลตัวอย่างระยะห่ างระหว่างบุคคล

t0
tk

ส าหรั บ ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้จ ากการทดลองการจ าแนกกิ จ กรรม
รายบุค คลมี ค วามแม่ น ยา 98% การจาแนกกิ จกรรมกลุ่ ม ที่ มี ค่ าความ
แม่นยา 97% การจาแนกสถานะ การนั่ง ยืน มี ค่าความแม่นยา 98%และ
การตรวจสอบปฏิสมั พันธ์รายบุคคลมีค่าความแม่นยา 95%

3.3 การวิจารณ์ ผลการทดลอง
จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าวิธีการที่นาเสนอมีโอกาสที่
จะนาไปใช้งานได้จริ งแต่ยงั มีส่วนที่ตอ้ งปรั บปรุ งเพื่อให้ใช้งานได้อย่าง
สมบูรณ์ได้แก่ (1) การใช้แถบสี อาจไม่สะดวกแก่นกั เรี ยนควรหาวิธีระบุ
ตัวตนที่ดีกว่า (2) กระบวนการวิเคราะห์พฤติกรรมโดยให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญด้าน
การศึกษาเป็ นคนกาหนดโจทย์

4. สรุป
งานวิจยั นี้นาเสนอการตรวจสอบกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุ่ม สถานะ การนัง่ ยืน และข้อมูลการปฏิสมั พันธ์รายบุคคลโดยใช้ขอ้ มูล
จากภาพวีดีโอ ภายใต้รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบสะเต็มศึกษาโดยใช้
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สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
DEVELOPMENT OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION BASED ON STEM EDUCATION
ON TOPIC: HOME ELECTRIC FOR PRATHOM SUKSA 3 STUDENTS
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developed CAI. The sample group was conducted under the purposive
sampling technique and consisted of 29 in Prathom Suksa 3/1 students
from Thetsaban 7 Rot Fri Songkhro School, Meuang, Udon Thani, who
were studying in second semester of academic year 2016. The research
tools included: 1) the developed CAI 2) learning achievement test 3)
subchapters test and 4) the satisfaction questionnaire. Statistics used for
data analyses were mean, percentage, standard deviation, efficiency
(E1/E2) and t-test dependent samples. The results showed that: 1) the
developed CAI had efficiency at 75.71/73.56 2) The learning
achievement had posttest score higher then pretest score at significant
level .05 and 3) the satisfaction of sample groups also showed at high
level ( X = 4.25, S.D. = 0.91)

บทคัดย่ อ
การวิ จ ั ย ครั้ งนี้ มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) พั ฒ นาบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่ อง ไฟฟ้ าภายในบ้าน
สาหรั บ นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ให้ มี ประสิ ทธิ ภ าพตามเกณฑ์
70/70 2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่ วยสอน กลุ่มตัวอย่าง คื อ นัก เรี ยนชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 3/1 โรงเรี ยน
เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 จานวน 29 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่ องมือ
ที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ประกอบด้ว ย 1) บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน 2)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 3) แบบทดสอบย่อยระหว่าง
เรี ยน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิ ติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย ร้ อยละ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิ ทธิ ภาพ (E1/E2) และสถิ ติทดสอบค่า
ทีแบบไม่อิสระต่อกัน ผลการวิจยั พบว่า 1) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ที่พฒั นาขึ้ น มีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 75.71/73.56 2) นักเรี ยนที่เรี ยนด้วย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรี ยนมีความพึง
พอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน อยูใ่ นระดับพอใจมาก ( X = 4.25,
S.D. = 0.91)

Keywords: Computer Assisted Instruction, STEM Education, Home
electric

1. บทนา
พลังงานไฟฟ้ าเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ มีความสาคัญไม่ น้อยไปกว่า
ปัจจัยสี่ ที่จาเป็ นต้องใช้ในการดาเนิ นชี วิตประจาวัน เพราะพลังงานไฟฟ้า
เป็ นพลังงานที่ มี ค วามจาเป็ นอย่างยิ่ งต่ อการด าเนิ น กิ จกรรมต่ าง ๆ ซึ่ ง
ส่ งผลต่ อคุณภาพชี วิตของประชาชนและเศรษฐกิ จของประเทศ ความ
มัน่ คงด้านพลังงานไฟฟ้ าจึ งเป็ นสิ่ งสาคัญที่ตอ้ งตระหนักถึ งและใช้อย่าง
ประหยัด อย่างไรก็ตาม แม้ประเทศไทยจะมีขอ้ ได้เปรี ยบตรงที่มีเชื้ อเพลิ ง
จานวนมากที่ ส ามารถน ามาใช้ใ นการผลิ ตไฟฟ้ าได้ แต่ ยงั คงต้องสร้ าง
จิตสานึ กในการใช้พลังงานอย่างรู ้ คุณค่าให้แก่ประชาชนในประเทศด้วย
เพราะแม้เราจะผลิตไฟฟ้าเองได้ แต่หากใช้อย่างสิ้ นเปลือง พลังงานไฟฟ้ า
ก็ อ าจจะหมดไปในที่ สุ ด [1] ซึ่ งในการจัด การเรี ย นการสอน ครู ค วร

คาสาคัญ: บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน, สะเต็มศึกษา, ไฟฟ้าภายในบ้าน

Abstract
The purposes of research were 1) to find efficiency of
computer assisted instruction based on stem education on topic: home
electric for Prathom suksa 3 Students 2) to compare pretest-posttest
students learning achievement and 3) to study the satisfaction towards the
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ตระหนักในเรื่ องการใช้พลังงานไฟฟ้ า เพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้ คุณค่าของการใช้
ไฟฟ้าอย่างประหยัด การจัดการเรี ยนรู้ รูปแบบหนึ่ งที่น่าสนใจในศตวรรษ
ที่ 21 คือการจัดการเรี ยนรู้ แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่ งเป็ น
แนวทางการจัด การศึ ก ษาที่ บู ร ณาการวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ที่มุ่งแก้ไขปั ญหาที่พบเห็ นในชี วิตจริ ง
เพื่อสร้างเสริ มประสบการณ์ ทักษะชี วิต ความคิดสร้างสรรค์ และเป็ นการ
เตรี ยมความพร้อมให้กบั นักเรี ยนในการปฏิ บตั ิงานที่ตอ้ งใช้องค์ความรู้
และทัก ษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี
รวมทั้งนาไปสู่ การสร้างนวัตกรรมในอนาคต [2] ในการจัดการเรี ยนการ
สอน ครู ค วรใช้ สื่ อ เพื่ อ ให้ ผู ้เ รี ย นเกิ ด ความเข้า ใจ สามารถเรี ยนรู ้ ไ ด้
ตลอดเวลา ซึ่ งการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (Computer
– Assisted Instruction: CAI) เป็ นการนาคอมพิวเตอร์ เข้ามาเสริ ม เพื่อช่วย
เพิ่มประสิ ทธิภาพการเรี ยนการสอนให้ดียง่ิ ขึ้น
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งได้พฒั นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนตาม
แนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษา เรื่ อง ไฟฟ้ า ภายในบ้ า น ส าหรั บ นั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 ขึ้น เพื่อให้ผเู ้ รี ยนบูรณาการความรู ้ ในสาขาวิชาต่าง ๆ
เข้าด้วยกัน ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรักและเห็ นคุณค่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ มากขึ้น และเป็ นแนวทาง
ในการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ตระหนัก
ถึงการใช้พลังงานไฟฟ้า สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดได้

3.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ หลักสู ตร
ผู้วิ จ ัย ได้ วิ เ คราะห์ ห ลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาปี ที่ 3 ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
S : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน ว 5.1
E : วิศวกรรม

ไฟฟ้า
ภายในบ้าน

T : เทคโนโลยี
มาตรฐาน ง 2.1

M : คณิ ตศาสตร์
มาตรฐาน ค 1.2

3.2.1 หลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ สาระที่
5 พลัง งาน สอดคล้ อ งกับ ตัว ชี้ วัด ที่ 1 และ 2 โดยก าหนดหั ว ข้อ คื อ
พลังงานไฟฟ้า
3.2.2 หลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พและ
เทคโนโลยี สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี สอดคล้องกับตัวชี้ วดั
ที่ 2 โดยก าหนดหั ว ข้ อ คื อ การใช้ ง านเครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ า และอุ ป กรณ์
เทคโนโลยีอย่างประหยัดและปลอดภัย และการออกแบบการประหยัด
พลังงานในบ้าน
3.2.3 หลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สาระ
ที่ 1 จานวนและการดาเนิ น การ สอดคล้องกับ ตัวชี้ วัด ที่ 1 และ 2 โดย
กาหนดหัวข้อ คือ การคานวณค่าไฟฟ้าสาหรับบ้าน
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้วย
3.3.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา เรื่ อง ไฟฟ้าภายในบ้าน สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
3.3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ซึ่งเป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิ ดเลือกตอบ 3
ตัวเลื อก จานวน 30 ข้อ มี ค่ าความยากง่ าย อยู่ระหว่าง 0.44 – 0.75 ค่ า
อานาจจาแนก อยู่ระหว่าง 0.25 – 0.50 และมี ค่ าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.75
3.3.2.2 แบบทดสอบย่อยวัด ผลระหว่างเรี ยน ซึ่ ง
เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จานวน 4 ชุด รวม
ทั้งสิ้ น 20 ข้อ มีค่าความยากง่าย อยูร่ ะหว่าง 0.44 – 0.75 ค่าอานาจจาแนก
อยูร่ ะหว่าง 0.25 – 0.63 และมีค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.72
3.3.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่
มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ซึ่ งมี ลกั ษณะเป็ นแบบประเมินแบบ
ประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 12 ข้อ มีค่าอานาจจาแนก อยูร่ ะหว่าง 0.507
– 0.851 และมีค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.72

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอนตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา เรื่ อง ไฟฟ้ าภายในบ้าน สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
3 ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70
2.2 เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอนตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา เรื่ อง ไฟฟ้าภายในบ้าน สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ยนที่ มี ต่ อ บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่ อง ไฟฟ้ าภายในบ้าน
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3

3. วิธีการดาเนินการวิจยั
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้ แ ก่ นั ก เรี ยนชั้ นประถมศึ ก ษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ อาเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี ภาค
เรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 จานวน 3 ห้อง รวมทั้งสิ้ น 87 คน
กลุ่ ม ตัว อย่ า ง คื อ นั ก เรี ยนชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3/1
โรงเรี ยนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ อาเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี ภาค
เรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 จานวน 29 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

3.4 วิธีการดาเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.4.1 ทดสอบก่ อนเรี ยน (Pretest) ด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อ นเรี ยน (Pretest) จ านวน 30 ข้อ กับ กลุ่ ม
ตัวอย่าง ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชัว่ โมง
3.4.2 จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่ วยสอนแต่ละหัวข้อย่อยตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เมื่ อสิ้ นสุ ดการจัด
กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ใ นแต่ ล ะหั ว ข้ อ ย่ อ ย ผู้วิ จ ัย ให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งท า
แบบทดสอบย่อย จานวน 5 ข้อ รวมทั้งสิ้ น 20 ข้อ
3.4.3 เมื่ อ จั ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้ บ ทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนครบทุกหัวข้อ ผูว้ ิจยั ให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบหลัง
เรี ยน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
จานวน 30 ข้อ ซึ่ งเป็ นชุ ด เดี ย วกับ ที่ ใ ช้ ท ดสอบก่ อ นเรี ย น แต่ ส ลับ ข้อ
คาถาม ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชัว่ โมง
3.4.4 นาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน สอบถามนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง และชี้ แจง
ทาความเข้าใจขั้นตอนการตอบแบบสอบถามอย่างละเอียด
3.4.5 รวบรวมข้อมูลไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติต่อไป

การทด
สอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

N

X

S.D.

 D D 2 df

29
29

13.79
22.07

3.08
3.05

240

2114

28

T

Sig.

20.86*

.05

*ค่าวิกฤตของ t ที่ระดับนัยสาคัญ .05, df = 28 มีค่าเท่ากับ 1.701

จากตารางที่ 2 พบว่ า เมื่ อ น าค่ า ที (t) ที่ ค านวณได้ ไ ป
เปรี ยบเทียบกับตารางค่าวิกฤตที (t) ที่ df = 28 ระดับนัยสาคัญ .05 แบบ
หางเดี ย ว มี ค่ าเท่ า กับ 1.701 ซึ่ งค่ าที (t) ที่ ค านวณได้มี ค่ า เท่ ากับ 20.86
มากกว่าค่าจากตาราง แสดงว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรี ยนมีค่า
สู งกว่าค่าเฉลี่ ยของคะแนนทดสอบก่ อนเรี ยนจริ ง ดังนั้น นักเรี ยนที่เรี ยน
ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่พฒั นาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปรากฏผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรี ยน

4. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4.1 ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่พฒั นาขึ้น ตามเกณฑ์ 70/70 ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ประสิ ทธิ ภาพ
กระบวนการ (E1)
ผลลัพธ์ (E2)

คะแนนเต็ม n
20
30

X

S.D. ร้อยละของค่าเฉลี่ย

29 15.03 3.40
29 22.07 3.05

75.17
73.56

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ ย ( X ) คะแนนสอบระหว่างเรี ยน
มีค่าเท่ากับ 15.03 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละของค่าเฉลี่ ย
ประสิ ทธิ ภาพกระบวนการ (E1) เท่ากับ 75.17 และค่าเฉลี่ ย ( X ) คะแนน
สอบหลังเรี ยน มีค่าเท่ากับ 22.07 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็ นร้อย
ละของค่ า เฉลี่ ย ประสิ ท ธิ ภ าพผลลัพ ธ์ (E2) มี ค่ า เท่ า กับ 73.56 ดัง นั้น
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่ วยสอนตามแนวทางสะเต็มศึ กษาที่ พฒั นาขึ้น มี
ประสิ ทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 75.17/73.56
4.2 ผลการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 2

11
12

รายการประเมิน
อธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย
เนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรี ยน
แบบทดสอบยากง่ายเหมาะสม
ภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา
สี พ้ืนหลังของบทเรี ยนเหมาะสม
ตัวอักษรอ่านง่ายชัดเจน
เสี ยงบรรยายมีความชัดเจน
เทคนิคพิเศษนาเสนอบทเรี ยนน่าสนใจ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใช้งานง่าย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้ผเู ้ รี ยน
เข้าใจ เรื่ อง ไฟฟ้าภายในบ้านได้ดีข้ นึ
นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้เรี ยนรู ้
ได้ตลอดเวลา
นาความรู ้ที่ได้ไปใช้งานในชีวิตประจาวันได้
โดยภาพรวม

4.14
4.31
4.03
4.14
4.17
4.41
4.14
4.21
4.17

X

S.D
0.78
0.83
0.85
0.94
1.08
0.85
0.97
1.09
1.02

4.72

0.45

4.34
4.17
4.25

0.88
1.21
0.91

แปลผล
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
ที่สุด
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

จากตารางที่ 3 พบว่า นัก เรี ยนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ บทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยภาพรวมมีความพึง
พอใจ อยูใ่ นระดับพอใจมาก ( X = 4.25, S.D. = 0.91)

5. สรุปผล
การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา ครั้งนี้ สรุ ปผลการวิจยั ได้ ดังนี้

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”
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บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ คร้ ังที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand
5.1 บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ที่พฒั นาขึ้น มีประสิ ทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 75.71/73.56
5.2 นัก เรี ยนที่ เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอนตาม
แนวทางสะเต็มศึ กษา มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อน
เรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.3 นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา อยูใ่ นระดับพอใจมาก ( X = 4.25, S.D. = 0.91)

ยังช่ วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเรื่ องไฟฟ้ าภายในบ้านได้ดีข้ ึน ซึ่ งผลการวิจยั ครั้งนี้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปานทิพย์ ดอนขันไพร [6] ผลการวิจยั พบว่า
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมัลติ มีเดี ย เรื่ อง ไฟฟ้ าน่ ารู ้ กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ สาหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 อยู่ในระดับ
มากที่สุด
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6. อภิปรายผล
6.1 บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่
พัฒนาขึ้ น มีประสิ ทธิ ภาพ (E1/E2) เท่ากับ 75.71/73.56 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์
ที่ต้ งั ไว้ คือ 70/70 ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่ วยสอนที่ได้วิเ คราะห์ หลัก สู ตรและออกแบบหน่ วยการจัด การเรี ยนรู ้
ตามแนวสะเต็มศึกษา 8 ขั้นตอน [3] ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นามาใช้ 4 ขั้นตอนแรก
และในการออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนได้มีการนาหลักการ
ADDIE มาใช้ในการพัฒนาบทเรี ยน ทาให้ผเู้ รี ยนสามารถเชื่ อมโยงความรู้
ในสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เข้าใจในเนื้ อหาและเกิ ดการเรี ยนรู ้ ได้ดี
ยิง่ ขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธรรมจรรยา เรื องทองดี [4] ที่ได้พฒั นา
บทเรี ยนการ์ตูนมัลติมีเดีย โดยใช้การจัดการเรี ยนรู้แบบ STEM Education
ในรายวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ซึ่ งพบว่ า มี
ประสิ ทธิภาพ 85.11/80.67 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ 80/80
6.2 นัก เรี ยนที่ เ รี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอนตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาที่พฒั นาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ
การออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ได้มีการนาสะเต็มศึกษามา
บูรณาการเนื้ อหา 4 วิชา ให้เกี่ ยวข้องเชื่ อมโยงเป็ นเรื่ องเดี ยวกัน เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้ความรู้ ตามลาดับจากง่ายไปยาก รวมถึงการออกแบบบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนยังได้นาแนวคิ ดทฤษฎี การเรี ยนรู ้ กลุ่มพฤติ กรรม
นิ ย ม [5] ซึ่ งให้ ผู้เ รี ยนสามารถเลื อ กเรี ยนเนื้ อหาที่ ต้ อ งการได้ ต าม
ความสามารถและความสนใจของตนเอง จึ งทาให้บทเรี ยนที่สร้ างขึ้นมี
ความน่าสนใจ เข้าใจง่าย ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธรรมจรรยา เรื องทองดี [4]
โดยผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนการ์ ตูนมัลติมีเดีย โดย
ใช้ก ารจัดการเรี ยนรู้ แ บบ STEM Education มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย น
หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.3 นัก เรี ยนที่ เ รี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอนตาม
แนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษา โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ พอใจมาก ทั้ง นี้ อาจ
เนื่ องมาจากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่พฒั นาขึ้นมีเนื้ อหาเหมาะสม
กับเวลาเรี ยน ตัว อัก ษรอ่ านง่ ายชัด เจน มี เ ทคนิ ค พิเ ศษในการนาเสนอ
บทเรี ยนทาให้บทเรี ยนมีความน่าสนใจ สามารถเรี ยนรู้ได้ตลอดเวลา และ
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สื่ อมัลติมีเดีย เรื่ อง แหล่ งพลังงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
Multimedia Instruction in topic Source of Energy
According to Philosophy of the Sufficiency Economy for Pratomsuksa 3 Students
สมชาย ชุ มพลกุลวงศ์ 1 ปิ ยสุ ดา ตันเลิศ2 ละอองดาว จันทวงษ์ 3 สุ มิตตรา เกษสะอาด 4 ไพศาล ดาแร่ 5
1
สาขาวิชาฟิ สิ กส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 E-mail: somchai.li@gmail.com1
2,5
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 E-mail: piyasuda@udru.ac.th2, darae123@hotmail.com5
34
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 E-mail: fang.56100145140@gmail.com3, fang. Sumittra1994@gmail.com4
satisfaction with multimedia. Sample have 2 groups: 1) The control group
consisted of 20 students and 2) Experiment group consisted 20 Students
of Prathomsuksa 3, Chumchonnonsoong School, Udonthani Province
and selected by purposive sampling. Instrument in this research include:
1) Multimedia instruction 2) Achievement test and 3) Satisfaction
Questionnaire. Statistics for analysis consisted of percentage, mean,
standard deviation, and t-test. The result of research found that 1)
Multimedia instruction had efficiency on the basis of E1 / E2 is 81.00 /
83.75. 2) The student’s achievement who study with multimedia was
higher than the control group at .05 level. 3) The effectiveness index of
multimedia instruction was 0.6026 or the student had a progress rate of
learning was 60%. And 4) the students ‘satisfaction with the multimedia

บทคัดย่ อ
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อพัฒนาสื่ อมัลติมีเดี ย เรื่ อง แหล่ ง
พลัง งานตามหลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ส าหรั บ นั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)เพื่อเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้ ด้ว ยสื่ อ
มัล ติ มีเ ดี ย 3)เพื่อศึ ก ษาดัช นี ประสิ ทธิ ผลของสื่ อมัลติ มีเดี ย และ 4)เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อสื่ อมัลติมีเดีย กลุ่มตัวอย่าง คือ 1)
กลุ่ มควบคุ ม จานวน 20 คน และ 2)กลุ่ ม ทดลอง จานวน 20 คน เป็ น
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนชุมชนโนนสู ง จังหวัดอุดรธานี
โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) สื่ อ
มัลติมีเดีย 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย ร้ อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และt-test ผลการวิจยั พบว่า 1) สื่ อมัลติมีเดี ย ที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ
ตามเกณฑ์ (E1/E2) เท่ากับ 81.00/83.75 2) นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ อมัลติมีเดีย
มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว่ากลุ่ม ควบคุ ม ที่ เ รี ยนแบบปกติ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ดัชนี ประสิ ทธิ ผลของการจัดการเรี ยนรู้
ด้วยสื่ อมัลติมีเดี ยเท่ากับ 0.6026 และ 4)นักเรี ยนมี ความพึงพอใจต่ อสื่ อ
มัลติมีเดียอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( 𝒙̅= 4.66, S.D. = 0.66)

instruction was high level (𝒙̅= 4.66, S.D. = 0.66).
Keywords: Multimedia Instruction, Source of Energy , Philosophy of
the Sufficiency Economy

1. บทนา
ปั จ จุ บ ัน พลัง งานเป็ นสิ่ ง พื้ น ฐานที่ ม นุ ษ ย์จ าเป็ นต้ อ งใช้ ใ นการ
ดารงชี วิตทุกวันนี้ เราพึ่งพลังงานที่ มีอย่างจากัดเป็ นอย่างมาก แต่ปริ มาณ
ส ารองพลังงานสิ้ น เปลื องจะลดลงเรื่ อย ๆ จนไม่ มี ใ ห้ ใ ช้อีก ในอนาคต
ข้างหน้า จากการสารวจพบว่าแหล่งพลังงานสารองของโลก นับตั้งแต่ปี
2540 น้ ามันจะมีใช้ได้อีก 42 ปี ก๊าซธรรมชาติ 64 ปี และถ่านหิ น 220 ปี
ซึ่ งประเทศไทยต้องนาเข้าพลังงานสิ้ นเปลื องจากต่างประเทศเป็ นส่ วน
ใหญ่ และยัง สร้ า งปั ญ หาให้ ก ับ สิ่ ง แวดล้อ มอย่า งมาก การที่ ส ามารถ
พึ่งตนเองได้โดยการนาพลังงานที่มีอยูใ่ นประเทศมาใช้จะช่ วยลดปั ญหา
เหล่านี้ ลงได้และด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอื้อ ทาให้สามารถ

คาสาคัญ: สื่ อมัลติมีเดีย, แหล่งพลังงาน, หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract
The purpose of this research were 1) to develop multimedia
resources on electric power. according to sufficiency Economy
Philosophy for Prathomsuksa 3 to be effective by 80/80 criteria 2) to
compare students learning achievement during multimedia learning 3) to
study the effectiveness index of multimedia and 4) to study the students'
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การโต้ตอบมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ก ับผูใ้ ช้หรื อผูเ้ รี ยนมากขึ้ นมี การใช้งานที่ ง่าย
สะดวก และเหมาะสมกับลักษณะของผูเ้ รี ยน
3.2 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ต้ งั อยู่
บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคานึ งถึ ง ความ
พอประมาณ ความมี เ หตุ ผล การสร้ างภู มิ คุ ้ม กัน ที่ ดี ในตัว ตลอดจนใช้
ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสิ นใจ
และการกระทา[3]

ใช้ประโยชน์จากพลัง งานทางเลื อกที่ มี ภ ายในประเทศ เช่ น พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานน้ า พลังงานลม ยังเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่จะสามารถ
ผลิตพลังงานใช้เองได้ โดยต้องคานึ งถึ งการใช้ที่ไม่สิ้นเปลื อง ใช้อย่างมี
เหตุมีผล พึ่งตนเองเป็ นหลัก และต้องคานึ งถึงสิ่ งแวดล้อมและสังคมรอบ
ๆ จึงได้นา[1]หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ของรัชกาลที่ 9 มาปรับ
ใช้ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้ า ซึ่ งคาว่าความพอเพียง จะประกอบไป
ด้วย 5 ส่วน คือ 1) กรอบแนวคิด 2) คุณลักษณะ 3) คานิ ยาม 4) เงื่อนไข 5)
แนวทางปฏิบตั ิ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถนาไปปฏิ บตั ิ และ
ประยุกต์ใช้ เพื่อเป็ นการประหยัดพลังงานไฟฟ้ าได้จริ ง ทั้งนี้ ยังเป็ นการ
ส่งเสริ มให้เด็กมีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้ กันที่ดี โดยอาศัย
ความรอบรู้ และดาเนินชีวิตด้วยรอบคอบ เพื่อให้สมดุล และพร้อมต่อการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและกว้างขวาง
ดังนั้นผูว้ ิจยั ได้พฒั นาสื่ อมัลติ มีเดี ย เรื่ อง แหล่ งพลังงาน ตามหลัก
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง ส าหรั บ นัก เรี ยนชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 เปิ ด
โอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาด้วยตัวเอง มี ส่วนร่ วมในกิ จกรรม เห็ นคุ ณค่า
และตระหนักถึ งการใช้พลังงาน อีกทั้งเป็ นการเรี ยนรู ้ ที่บูรณาการ ทาให้
การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น

4. วิธีการดาเนินการวิจยั
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้แ ก่ นัก เรี ยนชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนชุ มชน
โนนสูง รวมทั้งสิ้ น 54 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ 1) กลุ่มทดลอง จานวน 20 คน
และ 2) กลุ่มควบคุม จานวน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
4.2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการศึ กษา ได้แก่ สื่ อการเรี ยนการสอนมัลติมีเดีย
เรื่ อง แหล่งพลังงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง สาหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนเรี ยน
และหลังเรี ยน และ แบบสอบถามความพึงพอใจของของนักเรี ยนที่ มีต่อ
สื่ อมัลติมีเดีย
4.3 วิธีการดาเนินการวิจัย
1. การศึ ก ษาหลัก สู ต รการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551
เอกสาร หลักการและแนวคิ ดที่ เกี่ ยวข้องกับสาระวิทยาศาสตร์ พร้ อมทั้ง
ศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์เนื้ อหา
เพื่อประยุกต์ใช้ในแผนการเรี ยนรู ้ ให้สอดคล้องกับเนื้ อหา จากนั้นสร้ าง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ กาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เชิ งพฤติ กรรมให้
สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู้ จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่มีสื่อมัลติมีเดีย นา
แผนการจัด การเรี ยนรู ้ เ สนอต่ อผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่ อตรวจสอบความถู กต้อง
นาไปปรับปรุ งแก้ไข
2. การสร้ า งสื่ อ มัล ติ มี เ ดี ย แบ่ ง เป็ นขั้น ตอนการวิ เ คราะห์ เ นื้ อหา
หลักสู ตรตามแผนการเรี ยนรู้ ออกแบบ เขียนบทดาเนิ นเรื่ อง พัฒนาสื่ อ
มัลติมีเดี ยพร้ อมทั้งหาคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ ปรั บปรุ งแก้ไข นาไปใช้
และประเมินผล
3. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการทดสอบก่ อ นเรี ยนด้ ว ย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
โดยใช้สื่ อ มัล ติ มี เ ดี ย แล้ว ท าแบบทดสอบย่ อ ยระหว่ า งเรี ย น เมื่ อ จบ
บทเรี ยน ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน แล้วทาแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนที่มีต่อสื่ อมัลติมีเดีย และวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ สรุ ปผล

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาสื่ อมัล ติ มีเ ดี ย เรื่ องแหล่ งพลังงานตามหลัก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนระหว่างการ
จัดการเรี ยนรู้ ด้วยสื่ อมัล ติ มีเ ดี ย เรื่ อง แหล่ งพลังงาน ตามหลัก ปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
3. เพื่อศึกษาดัชนี ประสิ ทธิ ผลของสื่ อมัลติมีเดีย เรื่ อง แหล่งพลังงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อสื่ อมัลติ มีเดี ย เรื่ อง
แหล่งพลังงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ทบทวนวรรณกรรม
3.1 สื่ อมัลติมีเดีย
รู ปแบบมัลติมีเดี ย สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2ประเภท [2] ดังนี้ 1)
มัลติมีเดี ยเพื่อการนาเสนอ มุ่งสร้ างความตื่ นตาตื่ นใจ น่ าสนใจ ติ ดตาม
และถ่ายทอดผ่านประสาทสัมผัสที่ หลากหลายผ่านตัวอักษร ภาพ และ
เสี ยง เน้นการนาไปใช้งานเพื่อเสนอเป็ นขั้นตอนไว้เรี ยบร้ อยแล้ว และ 2)
มัล ติ มี เ ดี ย ปฏิ สัม พัน ธ์ เน้ น ให้ ผู ้ใ ช้ ส ามารถโต้ต อบสื่ อ สารกับ สื่ อ ได้
โดยตรงผ่านโปรแกรมมัลติ มีเ ดี ยที่ มีลกั ษณะของสื่ อหลายมิ ติที่ เนื้ อหา
ภายในสามารถเชื่ อมโยงถึ งกัน ดังนั้นในการผลิ ต สื่ อรู ปแบบบทเรี ยน
มัลติมีเดียเพื่อการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง จะออกแบบการนาเสนอเนื้ อหาและ
กิจกรรมในบทเรี ยนตามหลักทฤษฎีการเรี ยนรู้ เน้นให้บทเรี ยนมีลกั ษณะ

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

638

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ คร้ ังที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand
จากตารางที่ 2 พบว่ า เมื่ อ น าค่ า ที (t) ที่ ค านวณได้ ไ ป
เปรี ย บเที ย บกับ ตารางค่ า วิ ก ฤตของที (Critical Values of t) ที่ df = 38
ระดับนัยสาคัญ .05 ได้ค่าที (t) เท่ากับ 1.686 ซึ่งค่าที (t) ที่คานวณได้ มีค่า
เท่ากับ 3.487* มีค่ามากกว่าค่าจากตาราง แสดงว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ อ
มัลติมีเดีย มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว่านักเรี ยนที่เรี ยนแบบปกติ อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
5.1 ผลการพัฒนาสื่ อมัลติ มีเดีย เรื่ อง แหล่ งพลังงานตามหลักปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
สื่ อมัลติมีเดีย เรื่ อง พลังงานที่มีอย่างจากัด ประกอบด้วย 1) เนื้ อหา
แบ่งออกเป็ น 2 เรื่ อง คือ (1) พลังงานที่มีอย่างจากัด ประกอบด้วย ถ่านหิ น
ก๊าซธรรมชาติน้ ามันดิบ และ (2) พลังงานหมุนเวียน พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลม พลังงานน้ า และ 2) แบบทดสอบ มี แบบทดสอบระหว่ าง
เรี ยน และแบบทดสอบก่อน-หลังเรี ยน

5.4 การวิเคราะห์ ค่าดัชนีประสิทธิผลด้วยสื่ อมัลติมีเดีย
ผลการวิ เ คราะห์ ค่ า ดั ช นี ป ระสิ ทธิ ผ ลด้ ว ยสื่ อมัล ติ มี เ ดี ย
ปรากฏผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
n

คะแนนเต็ม

20

20

ผลรวมของคะแนน
ก่ อนเรียน

หลังเรียน

244

335

(E.I)
0.6026

จากตารางที่ 3 พบว่ า สื่ อ มัล ติ มี เ ดี ย มี เ ท่ า กับ 0.6026 หรื อ
นักเรี ยนมีอตั ราความก้าวหน้าทางการเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 60.26
5.5 การวิเคราะห์ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่ อมัลติมีเดีย
การวิเคราะห์ ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อสื่ อมัลติมีเดี ย
ปรากฏผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรี ยน

รู ปที่ 1 หน้าจอสื่ อมัลติมีเดีย เรื่ องแหล่งพลังงาน
5.2 ผลการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพของสื่ อมัลติมีเดีย เรื่ องแหล่งพลังงาน
การวิเคราะห์หาประสิ ทธิภาพของสื่ อมัลติมีเดีย ผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพของสื่ อมัลติมีเดีย
ประสิ ทธิภาพ

คะแนนเต็ม

n

̅
𝒙

S.D.

ร้ อยละของค่ าเฉลี่ย

กระบวนการ (E1)

20

20

16.20

1.43

81.00

ผลลัพธ์ (E2)

20

20

16.75

1.33

83.75

ข้ อ
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบระหว่างเรี ยน มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.00 ส่ วนค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรี ยน มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 83.75 ดังนั้นสื่ อมัลติมีเดียที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ
(E1/E2) เท่ากับ 81.00/83.75
5.3 ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยนของนัก เรี ยน
ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ อมัลติมีเดีย
ผลการเปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนัก เรี ยน
ระหว่างก่อนเรี ยนและหลักเรี ยน ผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ทดสอบ
กลุ่มควบคุม
กลุม่ ทดลอง

n 𝒙
̅ S.D.
20 16.20 1.43
20 16.75 1.33

t

dt

Sig.

3.487*

38

.001

รายการประเมิน
เนื้อหาถูกต้องสมบูรณ์ เข้าใจง่าย
เนื้อหามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว น่าสนใจ มีความเหมาะสม
เสี ยงบรรยาย และเสี ยงประกอบ มีความเหมาะสม
ปุ่ มควบคุมบทเรียนใช้ง่าย และสื่ อความหมายได้ชัดเจน
ตัวอักษร สี และขนาดชัดเจน ง่ายต่อการเรี ยนรู ้
แบบฝึ กหัดและแบบทดสอบ ครอบคลุมเนื้อหา
ผูเ้ รี ยนมีความสนใจ สนุกสนาน ในการเรี ยน
สื่ อมัลติมีเดียมีประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน
ผูเ้ รี ยนมีความประทับใจในสื่ อมัลติมีเดีย
โดยภาพรวม

̅
𝒙
4.65
4.70
4.45
4.50
4.60
4.50
4.55
4.50
4.60
4.65
4.57

S.D.
0.50
0.47
0.76
0.76
0.68
0.69
0.76
0.60
0.61
0.50
0.63

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อสื่ อมัลติ มีเดี ย
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.57, S.D. = 0.63)

6. สรุปและอภิปรายผล
การพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนมัลติมีเดีย สามารถอภิปรายผล ได้ดงั นี้
6.1 สื่ อมัลติมีเดี ย มีประสิ ทธิ ภาพ (E1/E2) คือ 81.00/83.75 เป็ นไป
ตามสมมติ ฐ านที่ ต้ งั ไว้ (80/80) ทั้งนี้ เ นื่ องมาจากได้วิเ คราะห์หลักสู ตร

*ค่าวิกฤตของ t ที่ระดับนัยสาคัญ .05, df = 38 มีค่าเท่ากับ 1.686
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ออกแบบหน่วยการจัดการเรี ยนรู ้ ตามกาเย่ 9 ขั้น และในการออกแบบสื่ อ
มัลติมีเดียได้มีการนาหลัก ADDIE มาใช้ในการพัฒนาสื่ อมัลติมีเดีย ทาให้
ผูเ้ รี ยนสามารถเชื่ อมโยงความรู ้ ในวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เข้าใจในเนื้ อหา
และเกิ ดการเรี ยนรู้ ได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ[4] ที่ได้พฒั นา
บทเรี ยนบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง พลังงาน กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 พบว่ า มี ป ระสิ ทธิ ภาพ
88.73/90.31 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ 80/80
6.2 การเปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังการทดลอง พบว่า
นักเรี ยนที่เรี ยนจากสื่ อมัลติมีเดีย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งกว่ากลุ่มควบคุม
ที่เรี ยนจากการสอนตามปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไป
ตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ เพราะว่าการออกแบบสื่ อมัลติมีเดีย มีการนาหลัก
ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาประยุ กต์เข้ากับวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ ท าให้ สื่ อ
มัลติมีเดียมีการเชื่อมโยงกัน เนื้ อหามีความสัมพันธ์กนั ง่ายต่อการเรี ยนรู ้ ส่ งผล
ให้ ผู้เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ได้ดี และกลุ่ มทดลองที่ เรี ยนด้วยสื่ อมัลติ มี เดี ยมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว่ากลุ่มควบคุมที่เรี ยนปกติ สอดคล้องกับงานวิจยั
[4] พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เฉลี่ยร้อยละ 88.13 สูงกว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละ 77.40 ของนักเรี ยนที่สอนโดยวิธีสอน
แบบปกติ
6.3 ดัชนี ประสิ ทธิ ผลของการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยสื่ อมัลติ มีเดี ย มี ค่า
ั นาขึ้น มี รูป ภาพ มี เ สี ยง
ร้ อยละ 60.26 ทั้งนี้ เพราะว่าสื่ อมัลติ มีเ ดี ยที่ พฒ
คาอธิ บายประกอบเนื้ อหาของบทเรี ยนที่ ชดั เจน ผูเ้ รี ยนสามารถโต้ตอบ
และมีปฏิ สัมพันธ์ กบั ผูเ้ รี ยน ส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนที่ เ รี ยนด้วยสื่ อมัลติ มี เ ดี ยมี
พัฒนาการจากก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั [5]
พบว่า บทเรี ยนบนเครื อข่ าย เรื่ อง การสื่ อสารข้อมู ล และเครื อข่าย ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 มีค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผลเท่ากับ 0.6779 แสดงว่านักเรี ยน
มีความก้าวหน้าทางการเรี ยนร้อยละ 67.79
6.4 นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อสื่ อมัลติมีเดี ย อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ทั้งนี้ เพราะว่าสื่ อมัลติมีเดียมีเนื้ อหา และการนาเสนอที่ใช้ภาพเคลื่ อนไหว
ประกอบคาอธิ บายที่ชัดเจน ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึ งได้ง่าย สามารถเรี ยนรู ้
ได้ตามความต้องการของตนเอง ระยะเวลาที่ใช้มีความเหมาะสม ส่ งผลให้
ผู้เ รี ยนเข้า ใจเรื่ องแหล่ ง พลัง งานไฟฟ้ า ได้ ดี ข้ ึ น และสามารถน าไป
ประยุก ต์ใ ช้ใ นชี วิตประจาวันได้จริ ง สอดคล้องกับ งานวิ จยั [6] พบว่า
บทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ ง พลัง งาน กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ ที่นกั เรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
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การเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาโดยการใช้ โครงงานเป็ นฐานสําหรับการศึกษาด้ านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
The STEM education using Project-Based Learning Model for Industrial Technology Education
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เป็ นสิ งสําคัญเพราะความรู้และความสามารถของประชากรเป็ นดัชนีชีวัด
พืนฐานในการยกระดับ ประเทศและสอดคล้องกับ นโยบายการพัฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศไทยในชือของประเทศไทย . (Thailand 4.0) ซึ ง
เป็ นนโยบายที มี จุ ด มุ่ งหมายหลั ก คื อ ต้ อ งการปรั บ เปลี ยนโครงสร้ า ง
เศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรื อ “เศรษฐกิจที ขับ เคลื อน
ด้วยนวัตกรรม” โดยมี ฐานความคิดหลัก คื อ เปลี ยนจากการผลิ ตสิ นค้า
“โภคภั ณ ฑ์ ” ไปสู่ สิ น ค้า เชิ ง “นวัต กรรม” เปลี ยนจากการขั บ เคลื อน
ประเทศด้ว ยภาคอุ ต สาหกรรม ไปสู่ ก ารขั บ เคลื อนด้ ว ยเทคโนโลยี
ความคิ ดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลียนจากการเน้นภาคการผลิ ต
สิ นค้า ไปสู่การเน้นภาคบริ การมากขึ น [1] ดังนันสถานศึกษาต่ างๆจึ งเร่ ง
ผลิ ตบุ คลากรทางด้านเทคโนโลยีและวิศ วกรรมเพือเป็ นผูส้ ร้ างและใช้
เทคโนโลยีสําหรั บการพัฒนาประเทศ เพื อให้ผู้เรี ยนได้ความรู้ และได้
ประโยชน์สู ง สุ ด การจัดการศึ กษายุค ใหม่ จึ งเปลี ยนรู ป แบบจากเดิ ม ที
ผูส้ อนเป็ นผูถ้ ่ ายทอดความรู้ อย่างเดียวไปเป็ นการเรี ยนรู้ที เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญและเรี ยนรู้พร้อมไปกับผูเ้ รี ยน ดังระบุในพระราชบัญญัติการศึ กษา
แห่งชาติ พ.ศ.
ฉบับแก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที ) พ.ศ.
และ (ฉบับ
ที ) พ.ศ.
ในหมวด ที มี ก ารระบุ แนวทางการจัดการศึ ก ษา ใน
มาตรา ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถ
เรี ย นรู้ แ ละพัฒ นาตนเองได้ และถื อว่ าผูเ้ รี ยนมี ค วามสําคัญ ที สุ ดดังนัน
การศึ กษาจึ งต้องส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็ม
ตามศักยภาพ โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญและต้องคํานึ งถึ งความเหมาะสม
และประโยชน์สูงสุ ดทีผูเ้ รี ยนจะได้รับ โดยต้องเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้มี
บทบาทสําคัญในการเรี ยนรู้ ได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้ และได้
ใช้กระบวนการเรี ยนรู้ ที หลากหลาย อัน จะนําไปสู่ การเกิดการเรี ยนรู้ ที
แท้จริ งได้ดว้ ยตนเอง [ ]
สะเต็ม หรื อ “STEM” จึงเป็ นอีกนโยบายหนึ งทีเข้ามาสู่ระบบ
การศึ กษาของประเทศไทย สะเต็มเป็ นคําย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์
สาขา ได้ แ ก่ วิ ท ยาศ าสตร์ (Science) เท ค โนโล ยี (Technology)
วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิ ตศาสตร์ (Mathematics) [3] โดย
แนวทางการจัดการศึ กษาเน้นที การบูรณาการความรู้ ใน สหวิทยาการ
โดยเน้น การนํา ความรู้ ไ ปใช้แ ก้ปั ญ หาในชี วิต จริ ง รวมทังการพัฒ นา

บทคัดย่อ
บทความวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือทดลองใช้การเรี ยนการสอน
แบบสะเต็ม ศึ กษาโดยการใช้โครงงานเป็ นฐานสําหรั บ การศึ ก ษาด้า น
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สําหรั บการเรี ยนการสอนในรายวิชาปฏิบตั ิ การ
ทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ าอุ ตสาหกรรม รู ป แบบการเรี ยนรู้ ที พัฒนาขึ น
ประกอบไปด้วย ขันตอน ได้แก่ ) การกาํ หนดหัวข้อ ) การวิเคราะห์
การวางแผนและการออกแบบ ) การดําเนิ นการ และ ) การประเมิ นผล
เครื องมื อที ใช้ในการวิจยั คื อแบบประเมิ นความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน กลุ่ ม
ตั ว อ ย่ า งเป็ นนั ก ศึ กษาสาขาวิ ช าเท คโนโลยี ไ ฟฟ้ าอุ ต สาหกรรม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี จ ํา นวน คนโดยเลื อ กแบบเจาะจง
ผลการวิจัยพบว่ารู ปแบบการเรี ยนรู้มีความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนทีผ่านการ
เรี ยนการสอนตามรู ปแบบทีพัฒนาขึนมีค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก
คําสําคัญ: สะเต็มศึกษา, การเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐาน

Abstract
The objectives of this research The STEM education using
Project-Based Learning Model for Industrial Technology Education.
consists of 5 activities, consist of 1) Determination 2) Analysis 3)
Planning and Design 4) Operation and 5) Assessment. The research
tools include project assessment and questionnaires. Samples were 11
students in program of industrial electrical technology curriculum of
Thepsatri Rajabhat University. The research results the mean of
satisfaction of the developed research tools was at high level. In
concluding, model can be applied to learning and teaching in industrial
technology curriculum.
Keywords: STEM, Project-Based

. บทนํา
ปั จจุบันเทคโนโลยีถูกนํามาใช้ในชีวิตประจําวันมากขึ นทําให้
เกิดการเปลี ยนแปลงทังในด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ ดังนันเพือการ
พัฒนาประเทศให้เท่าเทียมกับกลุ่ มประเทศทีพัฒนาแล้ว การพัฒนาคนจึ ง
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การเรี ยนรู้ ใ นขัน “T” เทคโนโลยีจ นเกิด เป็ นความเข้าใจขึ นพร้ อ มทั ง
สามารถสร้ างโครงงานขึนมาซึ งเป็ นการเรี ยนรู้ ในขัน “E” วิศวกรรมและ
“M” คณิ ตศาสตร์ ที จะต้องประเมิ นหรื อประมาณค่ าของชิ นงานรวมทัง
เกียวข้องกับการใช้คณิ ตศาสตร์ในการคํานวณด้วยโปรแกรมต่างๆ ผูเ้ รี ยน
จึงมี บทบาทการเรี ยนรู้ อย่างเต็มที โดยผูเ้ รี ยนเลื อกสิ งที ต้องการเรี ยนเอง
ตังกฎระเบียบเองแก้ปัญหาเอง ผูส้ อนมีบทบาททีนอกเหนือจากให้ความรู้
เพี ยงอย่ างเดี ย วเปลี ยนเป็ นการให้ ค วามร่ ว มมื อ อํา นวยความสะดวก
ช่วยเหลื อผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู้ และทําหน้าที สร้ างแรงจูงใจให้แก่ผเู้ รี ยน
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที ตรงกับความสนใจของผูเ้ รี ยน ดําเนินกิจกรรมให้
เป็ นไปในทิศทางทีส่ งเสริ มพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําทัง
ด้านวิช าการและด้านสังคมแก่ผเู้ รี ยน ดูแลให้ความช่ วยเหลื อผูเ้ รี ยนที มี
ปั ญ หาและประเมิ น การเรี ยนรู้ ข องผู้เรี ยน การเรี ยนรู้ แ บบนี ผู้เรี ย นจะมี
ความรู้ทีอยู่ทน ไม่ลืมง่ายและสามารถถ่ายทอดให้ผอู้ ืนได้ทราบและเข้าใจ
ความคิ ด ของตนนอกจากนันความรู้ ที สร้ างขึ นยังเป็ นฐานให้ ผู้เรี ย น
สามารถสร้างความรู้ใหม่ต่อไปอย่างไม่สิ นสุ ด
ดังนันเพือให้การเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐานสัมฤทธิ ผล จาก
การสอบถามผูเ้ ชี ยวชาญจึงได้มีขันตอนการเรี ยนรู้ แบบใช้โครงงานเป็ น
ฐานที ประกอบด้ว ย ขันตอนที เป็ นงานวิ จัย ที ผ่ านการประเมิ น จาก
ผูเ้ ชี ยวชาญที ชื อว่า DAPOA [5] โดยเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ทีสอดคล้อง
กับทฤษฎีการเรี ยนรู้ และใช้การเรี ยนรู้ แบบสะเต็มสอดแทรกในการเรี ยน
แต่ ล ะขั น ตอ นซึ งการเรี ยนรู้ แ บ บ ใช้ โ ครงงานเป็ นฐาน DAPOA
ประกอบด้วยวิธีการดังนี
) D : Determination เป็ นขันตอนกาํ หนดโจทย์หรื อผลลัพ ธ์
ที ให้ผเู้ รี ยนรั บโจทย์ห รื อข้อมู ลเกียวกับหัวข้อ ที ผู้สอนกาํ หนดให้ โดย
ผูเ้ รี ย นสามารถเลื อ กหัว ข้อที ตนสนใจได้ห รื อ ได้จากการสัม มนาหรื อ
ค้นคว้าจากการมอบหมายการเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเองและนํามาประเมิ นความ
เหมาะสมของหัวข้อโดยใช้แบบประเมิน
) A : Analysis เป็ นขันตอนการวิเคราะห์เนือหาของโครงงาน
โดยให้ผเู้ รี ยนและผูส้ อนวิเคราะห์ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทีเกียวข้องกับ
โครงงานที จะสร้ างโดยผูเ้ รี ยนสามารถค้นคว้าข้อมู ลได้ทังในและนอก
เวลาเรี ยนและผูส้ อนมีหน้าทีให้คาํ ปรึ กษาเพือหาความเป็ นไปได้และใช้
แบบประเมินในการวิเคราะห์งาน
) P : Planning & Design เป็ นขันตอนการวางแผนและการ
ออกแบบ โดยนําข้อมูลจากขันการวิเคราะห์เนื อหาของโครงงานมาสร้าง
โดยใช้เทคโนโลยี เช่น โปรแกรมออกแบบ จําลองการทํางาน แล้วสร้าง
เป็ นแบบร่ างงานโดยจะเห็นถึ งรายละเอี ยดและแบบร่ างของโครงงานที
พร้อมทีจะดําเนินการในขันตอนต่อไป
) O : Operation เป็ นขันตอนดําเนิ นการสร้ า งตามแบบร่ า ง
เป็ นการดําเนิ น การตามแผนการที วางไว้โดยให้เวลาทําโครงงานตาม
กาํ หนดนอกเวลาเรี ยน และมี การนัดหมายตรวจสอบความก้าวหน้าทุ กๆ

กระบวนการหรื อผลผลิ ตใหม่ ที เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นชี วิต และ
การทํางาน ที ไม่ เน้นเพียงการท่ องจําทฤษฎี แต่ เป็ นการสร้ างความเข้าใจ
ทฤษฎีผ่านการปฏิบตั ิให้เห็นจริ งควบคู่กบั การพัฒนาทักษะการคิด การตัง
คําถาม การแก้ปั ญหา การหาข้อมูลและวิเคราะห์ สามารถนําข้อค้นพบ
นันไปใช้หรื อบู รณาการกับ ชี วิตประจําวันได้ โดยไม่ จาํ กัดการเรี น รู้แ ค่
ภายในชันเรี ยนเพียงด้านเดี ยวซึ งในยุคปั จจุ บัน ผูเ้ รี ยนจะต้องมี ความรู้ ที
หลากหลายทีสามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั สังคมปั จจุบนั ซึ งสอดคล้องกับ
ทฤษฏีการเรี ยนการสอนในศตวรรษที ทีผูเ้ รี ยนจะต้องมีทกั ษะหลักๆ
ด้า น ได้ แ ก่ ) ทั ก ษะชี วิ ต และการทํา งาน ) ทั ก ษะการเรี ย นรู้ แ ละ
นวัตกรรม ) ทักษะด้านสารสนเทศ การสื อสารและเทคโนโลยี ผูเ้ รี ยน
มีอิสระทางความคิดและให้ความสําคัญกับการสื บข้อมูลและเรี ยนรู้ด้วย
ตัวเองในทุ กสถานที ตลอดเวลา สร้ างการยอมรั บความคิ ดเห็นผูอ้ ื นและ
กล้านําเสนอสิ งที รู้ แก่เพือนร่ วมชันเรี ยนโดยมี ผสู้ อนเป็ นเพี ยงผูอ้ ํานวย
ความสะดวกในการเรี ยนและค้นคว้าหาความรู้ [ ] ดังนันรู ปแบบหนึ งที
เหมาะสมกับแนวทางการจัดการศึกษาแบบสะเต็มคือรู ปแบบการเรี ยนรู้ ที
ใช้โ ครงงานเป็ นฐาน (Project-Based Learning : PBL) ซึ งเหมาะสมกับ
การเรี ยนทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม
ดังนันผูว้ ิจยั จึงเห็นประโยชน์ของการสอนแบบโครงงานเป็ น
ฐานที สอดคล้องกับ ทฤษฎี การเรี ยนรู้ แบบสะเต็ม ซึ งจะช่ วยสร้างความ
สนใจในกิจกรรมทีมอบหมายให้คน้ คว้า ช่วยฝึ กกระบวนการทํางานอย่าง
เป็ นระบบ รู้ จกั การวางแผนการทํางาน ได้เรี ยนรู้ วิธีการแก้ปัญหา ได้ทาํ
การทดลอง ได้พิสูจน์สิ งต่างๆ ด้วยตนเอง โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั คือ
สร้างลําดับขันตอนการเรี ยนรู้และการประเมินผลตามรู ปแบบโครงงาน

. การเรียนรู้แบบโครงงานเป็ นฐาน
การเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐาน (Project-Based Learning :
PBL) ใช้แนวคิดทฤษฎี การสร้างความรู้ ดว้ ยตนเองจากการสร้างสรรค์งาน
(Constructionism) เป็ นทฤษฎี ทีเน้นการเรี ยนรู้ด้วยการกระทําของตนเอง
โดยให้ผเู้ รี ยนเผชิญกับสถานการณ์ที เป็ นปั ญหาทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ปั ญ ญา โดยผู้เรี ย นจะต้อ งพยายามคิ ด หรื อ กระทําอย่า งไตร่ ต รองจน
สามารถนําไปสู่ การสร้างโครงสร้ างใหม่ ทางปั ญญาที สามารถคลี คลาย
สถานการณ์ที เป็ นปั ญหาได้ซึงผูเ้ รี ยนจะต้องเป็ นผูส้ ร้ างความคิด และนํา
ความคิดนันไปสู่ การสร้างสรรค์ โดยอาศัยเทคโนโลยีและสื อทีเหมาะสม
เพือให้เกิดความรู้ ที เป็ นรู ปธรรมชัดเจนดังนันการจัดเตรี ยมรู ปแบบการ
เรี ยนรู้จาํ เป็ นต้องจัดเป็ นกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมพืนฐานของผูเ้ รี ยน
จากขันพืนฐานไปสู่ระดับทีต้องการได้ เป้ าหมายของการพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐานนี ต้องให้ผเู้ รี ยนค้นคว้าเกียวกับทฤษฎี
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆซึ งเป็ นการเรี ยนรู้ในขัน “S” หรื อวิทยาศาสตร์หลังจาก
นันจึ ง ทําการทดสอบ ลองผิด ลองถู ก กับ สิ งนันๆโดยใช้เทคโนโลยี ที
เหมาะสมเช่ น โปรแกรมจําลองการทํางาน หรื อชุ ดฝึ กปฏิบัติการซึ งเป็ น
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สัปดาห์หรื อวันแล้วแต่ การกาํ หนดเพือนําเสนอสิ งที ทํา ปั ญ หาที ค้นพบ
และวางแผนงานในการทํางานในสัปดาห์หรื อวันต่อไป
) A : Assessment เป็ นขันตอนการวัดและประเมิ น ผล โดย
รวบรวมข้อมูล เขี ยนรายงานตามการดําเนิ นงานโครงงาน วิธีดาํ เนิ นงาน
ผลการดําเนิ นงาน การสรุ ปผลของโครงงานและข้อเสนอแนะทีผ่านการ
ดําเนินการเอง ผูส้ อนมีหน้าทีประเมินรวมทังสรุ ปสิ งทีได้
D

A

P

Determination

Analysis

O

A

Planning&
Design

Operation

Assesment

จากรู ปที เมื อดําเนิ นการเรี ยนรู้ ต ามผังแล้วในระหว่ างการ
เรี ยนผูส้ อนต้องเก็บผลทางสถิติกบั กลุ่มตัวอย่างโดยใช้เครื องมือคือทีแบบ
ประเมิ นผลตามกิจกรรมของรู ปแบบการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐาน
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที ผ่านการเรี ยนการสอนตาม
รู ปแบบทีวิจยั

รู ปที ขันตอนการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐาน DAPOA

. การดําเนินการวิจัย
รู ปแบบการเรี ยนรู้โดยใช้โครงงานเป็ นฐานใช้กลุ่ มตัวอย่างกับ
นักศึกษาทีลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาวงจรควบคุมการขับเคลือนและการ
ประยุกต์ซึงเป็ นวิชาที ว่าด้วยการควบคุ มอุ ปกรณ์ทางไฟฟ้ าเช่ น มอเตอร์
สายพาน ฯลฯ โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆที หลากหลาย โดย
ได้เลื อกหัวข้อสําหรั บ การวิจัย ในครั งนี คื อการควบคุ มระบบอัตโนมัติ
เนืองจากขาดแคลนวัสดุและอุ ปกรณ์ในการเรี ยนรู้โดยเลื อกกลุ่มตัวอย่าง
ตามสภาพการเรี ยนจริ ง
เริ มต้น

ตังโจทย์ทีต้องการเรี ยนรู ้
มอบหมายความรู ้และทฤษฎี
ขัน “S”
วิเคราะห์เนือหา เครื องมือ ทดลอง
ขัน “T”

ค้นคว้ าได้ทังในและนอกห้องเรี ยน

ไม่ผ่า น
ปรับปรุ งแก้ไข

อาจารย์ประเมินเนือหาที ค้นคว้า

ผ่า น
สร้างโครงงาน
ขัน “E”

ทดสอบโครงงาน
ผ่า น

ไม่ผ่า น

ปรับปรุ งแก้ไข

การช่ วยเหลือผู้เรี ยนของผู้สอน
-เอกสาร เนือหาวิช าทีเกี ยวข้อง
-เครื องมือสําหรับสร้า งชินงาน
-ซอฟแวร์สํา หรับ ทดสอบ
-สื อต่างๆ
-แบบประเมิน ความก้า วหน้าของโครงงาน
-แบบประเมิน ผลสํา เร็จของงาน

ทดสอบโครงงานจริ ง

วิเคราะห์ผลข้อมูล

สรุ ปผลเป็ นรายงาน

รู ปที กิจกรรมการเรี ยนรู้

สิ นสุ ด

รู ปที ผังการดําเนินการเรี ยนรู้
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นอกจากนันเมือพิจารณาผลของการดําเนินงานในการจัดการ
เรี ย นการสอนที ใช้รูป แบบการเรี ย นรู้ ที ใช้โครงงานเป็ นฐาน โดยกลุ่ ม
ทดลองที เป็ นนักศึ ก ษาสาขาเทคโนโลยีไ ฟฟ้ าอุ ต สาหกรรม ชันปี ที
พบว่าผู้สอนจําเป็ นต้อ งมี ก ารวางแผนการจัด กิจ กรรมที สอดคล้อ งกับ
ขันตอนของการเรี ยนรู้ ทีกาํ หนดไว้ และต้องทบทวนเนือหาเบืองต้นของ
วงจรไฟฟ้ าและอิ เล็กทรอนิ ก ส์ เพือควบคุ มการจัด กิจกรรมให้ต รงตาม
กรอบเวลาทีกาํ หนด
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่ อไป การเรี ยนการสอนแบบสะ
เต็มศึ กษาโดยการใช้โครงงานเป็ นฐานสําหรั บการศึกษาด้านเทคโนโลยี
อุ ตสาหกรรม คื อการนํารู ปแบบการเรี ยนรู้ ไปใช้กบั รายวิชาโครงงานที
ต้องประเมิ น ผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ยนหลังสิ นภาคการศึ กษาหรื อนําไป
ประยุ ก ต์ ใช้ ก บั รายวิ ช าที มี เนื อหาที จํา เป็ นต้ อ งเสริ ม ความรู้ ด้ว ยการ
ปฏิบัติการแบบโครงงาน เพือให้การวิจยั สมบูรณ์จะต้องนํารู ปแบบการ
เรี ยนรู้ไปพัฒนากิจกรรม แหล่งค้นคว้าและสร้ างสื อการเรี ยนการสอนที
สอดคล้องกับเนือหาและผูเ้ รี ยนสามารถเลือกใช้งานได้ตามความต้องการ
และเหมาะสม โดยกิจกรรมและสื อที พัฒนาต้องสามารถใช้วดั ผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนทีตรงตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทีกาํ หนดไว้
ในหลักสูตรนันๆ

รู ปที แบบประกิจกรรมการเรี ยนรู้ตาม DAPOA

4. ผลของการวิจัย
4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนั กศึ กษาต่ อการจัดการ
เรียนการสอนตามรูปแบบโครงงานเป็ นฐาน
พบว่ านักศึ กษามี ค วามพึ งพอใจต่ อรู ป แบบการเรี ยนรู้ แ บบ
DAPOA Model ที ระดับมาก (ค่ าเฉลี ย = 4.25, S.D = 0.14 ) แสดงดังใน
ตารางที 2
ตารางที 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
รายการประเมินแต่ละด้าน

.กระบวนการเรี ยนรู้
.กิจกรรมการเรี ยนการสอน
.ด้านสื อการเรี ยนการสอน
.ด้านการวัดและการประเมินผล
รวม

Mean

SD

ระดับความ
เหมาะสม

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจของผูเ้ รี ยนดัง
ตารางที พบว่าระดับ ความพึ งพอใจของผู้เรี ย นมี ค่าเฉลี ยเท่ ากับ .
และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ . ทีมีค่าเฉลียระดับมาก

5. สรุปผล
บทความวิจัยนีเป็ นการนําเสนอการเรี ยนการสอนแบบสะเต็ม
ศึ ก ษาโดยการใช้โครงงานเป็ นฐานสํา หรั บ การศึ ก ษาด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยนําไปทดลองใช้กบั การเรี ยนการสอนในรายวิชาวงจร
ควบคุ มการขับเคลื อนและการประยุกต์โดยกาํ หนดโจทย์คือชุดควบคุ ม
อัต โนมัติ ซึ งผลการประเมิ น ความพึ งพอใจของรู ป แบบการเรี ย นโดย
ผูเ้ รี ยนพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ทีระดับมาก (ค่าเฉลีย = . , S.D = .
) ซึ งถื อว่าผ่านเกณฑ์การประเมิ นและผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนก่อนและ
หลังจากใช้วิธีการเรี ยนโดยใช้โครงงานเป็ นฐานผูเ้ รี ยนมีความแตกต่าง
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ชุดสาธิ ตการต่อระบบเครื่ องเสี ยงภายในรถยนต์
The Demonstrative Model of Car Audio Connection System.
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ น าเสนอ ชุ ด สาธิ ต การต่ อ ระบบเครื่ อ งเสี ย งใน
รถยนต์ สาหรับใช้ฝึกทักษะด้านการปฏิ บตั ิการต่อระบบเสี ยงในรถยนต์
ซึ่ งประกอบด้ว ยภาคอิ น พุต ภาคขยาย และภาคเอาต์พุต โดยใช้ส าย
เชื่ อมต่อภาคต่างๆให้สามารถใช้งานได้ โดยมี ก ารสาธิ ตทั้งหมด 5 การ
สาธิต และสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ชุดสาธิ ตการต่อระบบเครื่ องเสี ยงใน
รถยนต์ได้ผ่านการประเมิ น โดยผูเ้ ชี ยวชาญจานวน 3 ท่าน โดยใช้แบบ
ประเมินแบบ IOC ซึ่ งค่า IOC ที่ได้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 0.64
นอกจากนี้ ยงั ได้รับการประเมินจากนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม จานวน 20 คน โดยใช้
การประเมินแบบ IOC โดยผลรวมค่า IOC ของนักศึกษาโดยมี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 0.89 จากผลการประเมิ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญและนักศึ ก ษาถื อว่าชุ ด
สาธิตการต่อระบบเครื่ องเสี ยงในรถยนต์สามารถนาไปใช้ได้จริ ง

ปั จ จุ บ ัน การเรี ยนรู้ ใ นภาคปฏิ บ ั ติ ก ารด้ า นเครื่ องเสี ยง
โดยเฉพาะเครื่ องเสี ยงในรถยนต์เมื่อนักศึกษาได้ทาการศึกษาในเรื่ องของ
การต่อระบบเสี ยงในรถยนต์นักศึ กษาสามารถนาความรู ้ และทักษะที่ได้
ไปประกอบอาชีพได้ โดย สวงค์ พุทธิเนตร [1] ได้เสนอ การเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนแบบเนื้ อหาและภาคปฏิบตั ิ โดย
เรี ย นผ่า นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ งระบบเครื่ อ งเสี ยง ผลปรากฏว่ า
ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยภาคปฏิบตั ิมีผลสัมฤทธิ์ ที่ดีกว่าผูเ้ รี ยนที่เรี ยนแบบเนื้ อหา
แสดงให้เห็ นถึ งความสาคัญของภาคปฏิ บ ตั ิ เ ป็ นอย่างยิ่งรวมถึ งสื่ อที่ใ ช้
สอนก็มีความสาคัญด้วยเช่นกัน โดย วารุ ณี คุม้ บัว [2] ได้เสนอ การใช้สื่อ
เป็ นบทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ องการติ ด ตั้ง เครื่ องเสี ยงใน
สถานการณ์ ต่างๆ ผลปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยน และผูเ้ รี ยนมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็ นถึ ง
ความสาคัญของสื่ อการเรี ยนการสอน นอกจากบทเรี ยนจากคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน สื่ อชุดสาธิ ตก็มีความสาคัญเช่นกันโดย ธวัชชัย ปั ญญารัตน์และ
คณะ [3] ได้เ สนอ ชุ ด สาธิ ต ระบบเซ็ น ทรั ล ล็ อก ได้เ สนอ ชุ ดสาธิ ต ที่
สามารถต่อสายจากอุปกรณ์หนึ่ งไปยังอีกอุปกรณ์ หนึ่ งได้อย่างอิ สระ ทา
ให้ผูเ้ รี ยนมี ความเข้าใจและยังได้ค วามรู ้ เ รื่ องการต่อระบบและอุปกรณ์
ต่างๆที่ใช้ในระบบ แต่มีอุปสรรคอยูเ่ ล็กน้อยคือ เมื่อทาการต่อระบบเสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้วสายที่ใช้ต่อระบบนั้นกระจัดกระจายไม่เป็ นระเบียบ ดังนั้น
บทความนี้ ขอเสนอชุ ด สาธิ ตการต่ อระบบเสี ยงในรถยนต์เ พื่ อเป็ นสื่ อ
ส าหรั บ ใช้ ใ นภาคปฏิ บ ัติ เรื่ องการต่ อ ระบบเสี ย ง ชุ ด สาธิ ต นี้ จะช่ ว ย
ประหยัด เวลาในการเตรี ยมอุ ป กรณ์ มี บ อร์ ด การทดลองส าหรั บ ใช้ต่อ
ระบบเสี ย ง ท าการออกแบบโครงสร้ า งด้ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
โครงสร้างของชุดสาธิ ตใช้ไม้อดั ประเภท MDF ขนาด 15 mm. ใช้พรมสี
น้ าตาลในการหอหุ ้มโครงสร้ าง ใช้ลาโพงเสี ยงต่าขนาด 10 นิ้ ว 800 วัตต์
จานวน 1 คู่ ล าโพงเสี ยงกลางขนาด 6.5 นิ้ ว 350วัตต์ จ านวน 1 คู่ ใช้
ลาโพงเสี ยงแหลม ขนาด 150 วัตต์ จานวน 1 คู่ มี ใบการสาธิ ตจานวน 5
การสาธิ ต นอกจากการฝึ กต่อระบบเสี ยงแล้ว ยังมีการทดสอบคุณสมบัติ
ของล าโพงเพื่ อ น าไปออกแบบตู้ล าโพง โดยเฉพาะล าโพงเสี ย งต่ า
จาเป็ นต้องมี ตู้เ ฉพาะเพื่อ ให้ ได้เ สี ย งตามที่ ต้องการ ชุ ด สาธิ ต สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ ตามต้องการ

คาสาคัญ: ชุดสาธิต, ระบบเครื่ องเสี ยง, เครื่ องเสี ยงภายในรถยนต์

Abstract
This article presents the demonstrative model of car audio
connection system for practicing skill in car audio connection system.
The system consist of input section, amplifier section, and output
section that they, work by connecting every sections together. There are
five demonstrative models which can relocated easily. These
demonstrative models of car audio connection system were evaluated
by three experts using the index of Item Objective Congruence (IOC)
The IOC which were given by the experts has the mean score of 0.64.
In addition, the demonstrative models were also evaluated with IOC by
20 students. Who studying in Electronics and Communications
Engineering at the Faculty to Engineering, too. The mean of IOC is
0.89. According to the evaluation of three experts and 20 students, it
can be concluded that these demonstrative model of car audio
connection system can be practically applied in real situation.
Keywords: the demonstrative model, car audio system, audio system
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5. เก็บข้อมูล และสรุ ปผล เมื่ อผ่านกระบวนการ การทดสอบการทางาน
ของชุดสาธิ ตการต่อระบบเครื่ องเสี ยงภายในรถยนต์ และทาการปรับปรุ ง
แก้ไข เพื่อสามารถใช้ในการเรี ยนการสอนได้

2. ขั้นตอนการดาเนินงาน

3. ขั้นตอนการออกแบบโครงสร้ างตู้ลาโพง
3.1 ออกแบบโครงสร้ างตู้ลาโพง
ผูจ้ ดั ทาโครงงานได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการออกแบบ
โครงสร้าง จากรู ปที่ (ก) คือขนาดของโครงสร้างที่มองจากด้านข้างของ
ชิ้นงาน และจากรู ปที่ (ข) คือขนาดของโครงสร้างที่มองจากด้านหน้าของ
ชิ้ นงาน เมื่ อผูจ้ ดั ทาโครงงานได้เขี ยนแบบร่ างเรี ยบร้ อยแล้ว จากนั้นน า
แบบที่ได้ไปร่ างเป็ นแบบสามมิติ จากรู ปที่ (ค)
2.7 .

3.46  .
.

9.2  .


3.4

3.46  .

6.66  .

(ก) ขนาดของโครงสร้างที่มองจากด้านข้างของชิ้นงาน

3.46 .
3.4
.

รู ปที่ 1 แผนผังการดาเนินงาน
3.46 .

จากภาพแสดงแผนผังการทางานแต่ละขั้นตอนดังนี้
1. การศึ ก ษารวบรวมข้อ มู ล ทฤษฎี ที่ จาเป็ นต่ อการจัด ท า
โครงการ และการวางแผนการออกแบบโครงสร้างตูล้ าโพง และประกอบ
โครงสร้าง และชุดเครื่ องเสี ยง
2. การทดสอบการทางาน หลังจากการประกอบโครงสร้ าง
และประกอบชุ ดเครื่ องเสี ย งเข้า กับ โครงสร้ า ง ได้ท าการทดสอบการ
ทางานเบื้องต้นของชุดเครื่ องเสี ยง หากมีขอ้ บกพร่ องใดๆของโครงสร้ าง
หรื อชุดเครื่ องเสี ยง สามารถทาการปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
3. หลังจากการทดสอบการทางานชุ ดเครื่ องเสี ยงแล้ว ได้ทา
การออกแบบบอร์ดทดลอง และประกอบบอร์ ดทดลงเข้ากับตัวโครงสร้ าง
แล้วต่อสายสัญญาณเข้ากับชุดเครื่ องเสี ยง
4. การทดสอบการทางาน หลังจากการประกอบบอร์ ดทดลง
เข้ากับตัวโครงสร้ าง ได้ทาการทดสอบการทางานของบอร์ ดทดลองกับ
ชุดเครื่ องเสี ยง หากมีขอ้ บกพร่ องใดๆของบอร์ ดทดลองกับชุ ดเครื่ องเสี ยง
สามารถทาการปรับปรุ งแก้ไขต่อไป

(ข) ขนาดของโครงสร้ างที่มองจากด้านหน้าของชิ้นงาน

(ค) แบบร่ างโครงสร้ างสามมิติ
รู ปที่ 2 โครงสร้างของตูล้ าโพง
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3.2 ออกแบบตู้ลาโพงซับวูฟเฟอร์

ชนิดลาโพง

การออกแบบตู้ล าโพงจ าเป็ นต้อ งทราบปริ มาตรของตู้ที่
เหมาะสมกับขนาดของดอกลาโพง ซึ่ งต้องทราบค่าคุณสมบัติของลาโพง
ก่อนโดยการใช้เครื่ องมือทดสอบหาค่าดังต่อไปนี้ (QTS = 1.755),(QTC=
0.7),(VAS= 1.127) และค่า(fS = 37.68) [4] สู ตรการหาค่าของปริ มาตรของ
ตูล้ าโพง คือ
-1 เมื่อได้ค่า
นาค่าที่ได้แทน

ลาโพงเสี ยง
ต่า
ลาโพงเสี ยง
กลาง

ค่าที่คือค่าปริ มาตรของตูล้ าโพง โดยมีหน่ วยเป็ น
ค่าลงในสูตร VB=
ลูก บาศก์ฟุต เมื่ อแทนค่ าลงในสู ตรจะได้ค่า VB = 1.34 ลู กบาศก์ฟุต
ผูจ้ ดั ทาโครงงานได้ศึกษาเกี่ ยวกับการสร้ างตูล้ าโพงแบบปิ ด คือลาโพง
ซับวูฟเฟอร์ ที่ใช้ในโครงงานมีขนาด 10 นิ้ ว จากปริ มาตรที่ คานวณได้
ควรจะมีปริ มาตรไม่เกิ น 1.34 ลูกบาศก์ฟุต โดยใช้สูตรคานวณ กว้าง x
ยาว x สู ง = ผลลัพธ์ แล้วนาผลลัพธ์ที่ได้ไปหารกับ 1728 จะได้ผลลัพธ์
ออกมา หน่วยจะเป็ นลูกบาศก์เมตร จากสู ตรที่กล่าวมาจะได้ 13 นิ้ ว x 13
นิ้ว x 13.2 นิ้ว = 2230.8 แล้วนาไป 2230.8 ÷ 1728= 1.29 ลูกบาศก์เมตร
ดังนั้นขนาดตูล้ าโพงซับวูฟเฟอร์ มีขนาดที่ กว้าง 13 นิ้ ว ยาว 13 นิ้ ว สู ง
13.2 นิ้ว รู ปที่ 3

13.2 

ลาโพงเสี ยง
สูง

วัดการตอบสนองย่านความถี่
50Hz
150Hz
200Hz
46Hz
140Hz
210Hz
at -8dB
at -11dB
at -15dB
10000Hz
5000Hz
300Hz
9960Hz
4992Hz
304Hz
at -52dB
at -25dB
at -19dB
15000Hz
20000Hz
5000Hz
15023Hz
19992Hz
4992Hz
at -70dB
at -58dB
at -10dB

13


รู ปที่ 4 กราฟแถบสเป็ กตรัมการตอบสนองย่านความถี่

4.2 ผลการหาความพึงพอใจของเชี่ยวชาญและผู้ใช้ งาน

13 

ผลการหาคุณภาพผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ซึ่ งเป็ นคณาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และผลการหาคุณภาพ
ของผู้ใ ช้ง าน ซึ่ งเป็ นนัก ศึ ก ษาในสาขาวิ ศวกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
โทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชี ยงราย ได้ป ระเมิ น คุ ณภาพของชุ ดสาธิ ตการต่อระบบเครื่ อง
เสี ยงภายในรถยนต์ มีรายละเอียดดังนี้
4.2.1 ผลการประเมิ น คุ ณภาพชุ ดสาธิ ตการต่ อระบบเครื่ อง
เสี ยงภายในรถยนต์ จากผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ผลการประเมินดังตาราง
ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ

รูปที่ 3 ขนาดโครงสร้างตูล้ าโพงซับวูฟเฟอร์

4. ผลการดาเนินงาน
4.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของลาโพง
จากการทดสอบการทางาน เมื่อจ่ายสัญญาณให้ชุดสาธิ ตการ
ต่อระบบเครื่ องเสี ยงภายในรถยนต์ โดยใช้โปรแกรม Tone Generator
จากเว็บ onlinetonegenerator.com เพื่อทดสอบประสิ ทธิ ภาพของลาโพง
จานวน 3 แบบ คือ ลาโพงเสี ยงต่า ลาโพงเสี ยงกลาง และลาโพงเสี ยงสู ง
ซึ่ งลาโพงเสี ยงต่า ทดสอบการตอบสนองย่านความถี่ 50Hz 150Hz และ
200Hz ลาโพงเสี ยงกลาง ทดสอบการตอบสนองย่านความถี่ 300Hz
5000Hz และ 10000Hz และลาโพงเสี ยงสู ง ทดสอบการตอบสนองย่าน
ความถี่ 5000Hz 15000Hz และ 20000Hz โดยใช้แอพพลิ เคชัน่ Advanced
Spectrum Analyzer Pro ผลปรากฏว่าเมื่ อดูแถบสเป็ กตรัมความถี่ จาก
แอพพลิเคชัน่ แล้ว ลาโพงสามารถตอบสนองความถี่ ที่จ่ายให้ได้เป็ นอย่าง
ดีจากตารางที่ 1

รายการข้ อความคิดเห็น
ด้ านสื่ อ
1.ความสอดคล้องของตัว
สื่อกับวัตถุประสงค์
2.ความถูกต้องของ
สัญลักษณ์
3.การจัดลาดับ
ความสาคัญของการ
ทดลอง

ประมาณค่าความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3

แปลผล

+1

+1

0

0.66

ใช้ได้

+1

0

-1

0

แก้ไข

+1

+1

-1

0.33

ปรับปรุ ง

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้ องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

647

ค่า
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ด้ านการใช้ งาน
4.การมีส่วนร่ วมในการ
ใช้สื่อของผูเ้ รี ยน
5.ขนาดเหมาะสมกับ
จานวนของผูเ้ รี ยน
6.ความสะดวกในการใช้
ทดลอง
7.ความน่าสนใจของชุด
ทดลอง
8.ความปลอดภัยในขณะ
ทาการทดลอง
9.ความสะดวกในการ
บารุ งรักษา
ด้ านคุณลักษณะของสื่ อ
10.การจัดวางตาแหน่ง
ของอุปกรณ์
11.ความชัดเจนของ
อุปกรณ์ที่ตอ้ งการให้
นักศึกษาเห็น
12.ความไม่ซบั ซ้อนของ
โครงสร้าง
13.ความเหมาะสมของ
เทคโนโลยี
14.ความคงทนของวัสดุ
15.วัสดุที่ใช้มีอยูท่ ว่ั ไป
หาซื้อได้ง่าย

5. สรุปผลการดาเนินงาน
+1

+1

0

0.66

ใช้ได้

+1

0

0

0.33

ปรับปรุ ง

+1

+1

+1

1

ใช้ได้

+1

+1

0

0.66

ใช้ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ได้

+1

+1

0

0.66

ใช้ได้

+1

+1

-1

0.33

ปรับปรุ ง

+1

+1

+1

1

ใช้ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ได้

+1

+1

0

0.66

ใช้ได้

+1

+1

0

0.66

ใช้ได้

+1

+1

0

0.66

ใช้ได้

ในส่ วนการหาคุ ณภาพโดยผลจากผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 3 ท่ าน มี
ความคิ ด เห็ น ว่า คุ ณภาพของชุ ด สาธิ ตการต่ อระบบเครื่ องเสี ยงภายใน
รถยนต์ ซึ่ งได้ผลรวมของค่า IOC เท่ากับ 0.64 แสดงถึ งชุ ดสาธิ ตการต่อ
ระบบเครื่ องเสี ยงภายในรถยนต์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลจาก
การหาคุณภาพโดยผลจากผูใ้ ช้งานจานวน 20 คนความคิดเห็ นว่า คุณภาพ
ของชุดสาธิ ตการต่อระบบเครื่ องเสี ยงภายในรถยนต์ ซึ่ งได้ผลรวมของค่า
IOC เท่ ากับ 0.89 แสดงถึ งชุ ด สาธิ ตการต่ อระบบเครื่ องเสี ยงภายใน
รถยนต์ สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์เช่ นเดี ยวกัน ซึ่ งค่า IOC ที่ได้จากผู้
เชี่ ยวทั้ง 3 ท่าน และค่า IOC ที่ได้จากผูใ้ ช้งานจานวน 20 คน มีค่าเข้าใกล้
ค่า 1 ทั้งนี้ ค่ า IOC ที่ ยอมรั บไว้ว่า ชุ ด สาธิ ตการต่ อระบบเครื่ องเสี ยง
ภายในรถยนต์มีความเที่ยงตรงคื อมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถ้าหากมีค่าน้อย
กว่า 0.5 ถื อว่าชุ ดสาธิ ตการต่อระบบเครื่ องเสี ยงภายในรถยนต์น้ นั ไม่ มี
ความสอดคล้ อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์เ ชิ ง พฤติ ก รรมจะต้อ งน าไปท าการ
ปรับปรุ งใหม่
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ค่าIOC
0.66+0+0.66+0.33+0.33+1+0.66+1+0.66+0.33+1+1+0.66+0.66+0.66
= 9.61 ÷ 15
= 0.64
จากตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏว่ามี ผูเ้ ชี่ ยวชาญเห็ น ด้วยกับ ความสอดคล้องของชุ ด
สาธิ ตการต่ อ ระบบเครื่ องเสี ย งภายในรถยนต์ ซึ่ งผลรวมของค่ า IOC
เท่ากับ 0.64 แสดงถึ งชุ ดสาธิ ตการต่อระบบเครื่ องเสี ยงภายในรถยนต์
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เนื่ องจากมีค่า 0.64 ซึ่ งเข้าใกล้ค่า 1 ทั้งนี้ ค่า
IOC ที่ยอมรับไว้ว่า ชุ ดสาธิ ตการต่อระบบเครื่ องเสี ยงภายในรถยนต์มี
ความเที่ยงตรงคือมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป [5] ถ้าหากมีค่าน้อยกว่า 0.5 ถื อว่า
ชุดสาธิ ตการต่อระบบเครื่ องเสี ยงภายในรถยนต์น้ นั ไม่มีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมจะต้องนาไปทาการปรับปรุ งใหม่
4.2.2 ผลการประเมิ นคุ ณภาพชุ ดสาธิ ตการต่ อระบบเครื่ อง
เสี ยงภายในรถยนต์ จากผูใ้ ช้งานจานวน 20 คน ซึ่ งผลรวมของค่า IOC
เท่ากับ 0.89 แสดงถึ งชุ ดสาธิ ตการต่อระบบเครื่ องเสี ยงภายในรถยนต์
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
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Life Saving by sensors
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บทคัดย่อ

1. บทนา

บทความนี้ นาเสนอนวัตกรรมการเตือนภัยเพื่อแก้ปัญหาเด็ก
ถูกลืมทิ้งไว้ในรถตูร้ ับส่ งนักเรี ยน ซึ่ งทาให้เด็กนักเรี ยนเสี ยชีวิต ปั ญหานี้
มัก เกิ ด ขึ้ นบ่อยครั้ งในปั จจุบ ัน อี ก ทั้ง ปั ญหานี้ อาจเกิ ดขึ้ นแม้กระทัง่ กับ
สัตว์เลี้ยง ซึ่ งนวัตกรรมนี้ ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการควบคุม โดย
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวภายในรถ การนั่งบนเบาะในกรณี ที่เด็ก
หลับ และอุณหภูมิภายในรถ จากการสร้างแบบจาลองและติดตั้งอุ ปกรณ์
บนรถจริ งแล้วสร้างเหตุการณ์ข้ ึนมา พบว่าการทางานของนวัตกรรมเมื่อ
มีการเคลื่อนไหวหรื อการนั่งบนเบาะรถ ในขณะที่รถปิ ดเครื่ องยนต์และ
อุณหภูมิภายในรถสู งเกิน 42 องศาเซลเซียส เสี ยงเตือนจากเซ็นเซอร์ จะดัง
ขึ้ น เพื่ อ ให้ ผูค้ นที่ อ ยู่ ร อบรถได้รั บ รู ้ แ ละแจ้ง พิ กัด ละติ จูด และลองจิ จูด
ของรถเป็ น ข้อ ความ SMSไปยัง คนขับรถ และเจ้า ของกิ จการรถตูห้ รื อ
หน่ วยงานกู้ภยั ทันที ดังนั้นนวัตกรรมนี้ จะสามารถใช้เ ป็ น ต้นแบบการ
เตือนภัยเพื่อช่วยชีวติ เด็กนักเรี ยนและสัตว์เลี้ยง

เนื่ อ งจากวัน ที่ 11พฤษภาคม 2559 ได้เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ เ ด็ก
นั ก เรี ย นถูกลื ม ทิ้ง ไว้ในรถตูร้ ั บส่ ง นัก เรี ยน ที่ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ ซึ้ งปั ญหานี้ ทาให้เด็กนักเรี ยนคนนี้ ได้เสี ยชีวิตลง และ
ก่ อ นหน้ า นี้ ก็ มี เ ด็ก นั ก เรี ย นได้เ สี ย ชี วิต เนื่ อ งจากกรณี เ ดี ย วกัน อี ก เป็ น
จานวนมาก ซึ่งบทความฉบับนี้ ได้หาวิธีการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว โดยคิด
นวัตกรรมเซ็นเซอร์ ช่วยชีวติ เพื่อเตือนภัยปั ญหาที่นาไปสู่ การสู ญเสี ยชีวิต
ของเด็กที่ถูกลืมทิ้งไว้ในรถตูร้ ับส่ งนักเรี ยน ทาให้เด็กได้รับการช่วยเหลือ
และรอดชี วิต อี ก ทั้ง ยัง เพิ่ ม ความมั่นใจให้ กับ คนขับ รถและผูป้ กครอง
อีกทางหนึ่ งด้วย

2. วิธีการทดลอง
2.1 อุปกรณ์
ในการทานวัตกรรมนี้ ใช้กล่องขนาด 12" x 12" x 12" จานวน
1 กล่อง โดยมีเซ็นเซอร์ วดั แรงดันกระแสไฟฟ้ า (Voltage sensor) สาหรับ
ดูสถานะของรถ 1 ชิ้น เซ็นเซอร์ ตรวจจับการเคลื่อนไหว (PIR motion
sensor) สาหรั บดูการเคลื่อนไหวของสิ่ งมีชีวิตภายในรถ 1 ชิ้น เซ็นเซอร์
วัด แรงกดทับ (Force sensor) สาหรั บ ตรวจวัด การนั่ ง ที่ เ บาะรถ 1 ชิ้ น
เซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิ (Temperature sensor) สาหรับวัดอุณหภูมิภายในรถ
1 ชิ้น บอร์ ดโมดูลสื่ อสาร (3G board) สาหรับค้นหาพิกดั GPS ส่ งข้อความ
SMS และไมโครคอนโทลเลอร์ (Arduino board) เพื่อประมวลผลในการ
ควบคุมระบบการทางานของนวัตกรรม รวมไปถึงระบบการเตื อนทั้งที่
เป็ นเสี ยงเตือนและเป็ นข้อความ SMS

Abstract
The accidents of a child or pet forgotten in the school van
frequently happen. They can lead to casualties and lives. This innovation
can remind the drivers also increase safety for children and pets on board.
The microcontroller and sensors check the motions of living things and
detect excessive weights on the seats in case of over-sleeping children.
In our simulation, the temperature inside the van that was off and parked
could be higher than 42 degree Celsius. The siren will alarm and the GPS
coordinates will be pushed through SMS to the car owner and rescue
teams. Therefore, this innovation can reduce deaths caused by children
or pets trapped in any cars or vans.
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รู ปที่ 1 ชุดอุปกรณ์การทดลองการทางาน
การทดลองการทางานของนวัตกรรมจะแบ่งแบบจาลอง
เป็ นสองเหตุการณ์คือ เหตุการณ์ภายในรถที่มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น
และเหตุการณ์บนเบาะนั่งที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรื อเด็กหลับ

2.2 การเชื่อมต่ออุปกรณ์
2.2.1 เชื่ อ มต่ อ เซ็ น เซอร์ ว ัด แรงดัน กระแสไฟฟ้ า (Voltage
sensor)กั บ Ignition key switch แ ล้ ว เ ชื่ อ ม ต่ อ กั บ บ อ ร์ ด ไ ม โ ค ร
คอนโทลเลอร์ (Arduino board) เพื่ อ ประมวลผลสถานะของรถ
2.2.2 เชื่อมต่อเซ็นเซอร์ ตรวจจับการเคลื่อนไหว(PIR motion
sensor) เซ็นเซอร์ วดั แรงกดทับ(Force sensor) และเซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิ
(Temperature sensor) กับ บอร์ ด ไมโครคอนโทลเลอร์ ( Arduino board)
เพื่อประมวลผลเหตุการณ์ภายในรถและเหตุการณ์บนเบาะนั่ง
2.2.3 เชื่ อ มต่ อ (3G board) กั บ บอร์ ด ไมโครคอนโทลเลอร์
(Arduino board) เพื่ อ รั บ ค่ า ละติ จู ด และลองจิ จู ด จากดาวเที ย มและส่ ง
ข้อความSMSเตือน
2.2.4 เชื่อมต่อSiren กับ Relay switch แล้วเชื่อมต่อกับ บอร์ ด
ไมโครคอนโทลเลอร์ (Arduino board) เพื่อควบ คุมระบบเสี ยงเตือน โดย
มีอุปกรณ์จะกระบวนการทางานดังแสดงในรู ปที่ 3

รูปที่ 3 กระบวนการการทางานของโปรแกรม

2.3 การทดลอง
การทดลองวัด น้ า หนัก ของเด็กที่ล งบนเบาะแบ่ งเป็ น 2 การ
ทดลอง โดยน้ าหนักของเด็กที่น่งั ขอบเบาะและน้ าหนักของเด็กที่น่งั กลาง
เบาะ ของเด็กที่มีน้ าหนัก 53 กิโลกรัม เพื่อหาความแตกต่างและผลที่ มีต่อ
การใช้งานนวัตกรรม

2.4 การทดสอบการทางานในการประยุกต์การใช้ งาน
ติดตั้งอุปกรณ์แล้วจาลองเหตุการณ์เด็กติดภายในรถ โดยนารถ
ไปจอดไว้ที่ ก ลางแจ้ง เพื่ อ ให้ ไ ด้อุ ณ หภู มิม ากกว่า 42 องศาเซลเซี ย ส
(ขี ด จากัด ความสามารถทนทานความร้ อนของร่ า งกายมนุ ษย์ ) จากนั้น
จาลองสองเหตุการณ์ คือ เหตุการณ์ ภายในรถที่มีการเคลื่อนไหวเกิ ดขึ้น
และเหตุการณ์บนเบาะนั่งที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรื อเด็กหลับ โดยกาหนด
น้ าหนักไว้ที่มากกว่า 5 กิโลกรัม

Temperature sensor

รู ปที่ 2 การเชื่อมต่ออุปกรณ์
รู ปที่ 4 ชุดอุปกรณ์การทดสอบการทางาน
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3. ผลการทดลอง
จากการทดลองวัด น้ า หนัก ของเด็กที่ ล งบนเบาะทั้ง 2 กรณี
จานวน 10 ครั้ ง ปรากฏว่า น้ า หนั ก ของเด็ก ที่ นั่ ง ขอบเบาะเฉลี่ ย และ
น้ าหนักของเด็กที่น่งั กลางเบาะเฉลี่ย แตกต่างกัน 10.15 กิโลกรัม และมาก
ว่าน้ าหนักที่ต้ งั ค่าไว้ (5 กิโลกรัม)จึงทาให้ไม่มีผลต่อการใช้งานนวัตกรรม
ตารางที่ 1 น้ าหนักของเด็กที่วดั ได้บนเบาะนัง่ (น้ าหนักเด็ก 53 กิโลกรัม)
น้ าหนักเฉลี่ย
การทดลอง
น้ าหนักของเด็กที่น่งั ขอบเบาะ
น้ าหนักของเด็กที่น่งั กลางเบาะ
ผลต่างของการทดลอง

รู ปที่5 ข้อความ SMS เตือนภัย

มวล (Kg)
34.65
44.8
10.15

4. สรุป
การใช้นวัตกรรมนี้ จะสามารถช่วยลดการเสี ยชีวติ ที่เกิดจากลืม
เด็กหรื อสัตว์เลี้ยงที่ติดอยู่ในรถโดยการแจ้งเตือนคนขับรถ เจ้าของกิจการ
รถตูแ้ ละหน่ วยกูภ้ ยั

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ บิ ด าและมารดา ที่ เ ป็ นแรงบัน ดาลใจ ให้ ค วาม
ช่วยเหลือด้านทุนทรั พย์ และเสี ยสละเวลาในการรั บส่ ง ทาให้ผลงานนี้
สาเร็ จลุล่วงด้วยดีและมีคุณค่า
ขอขอบคุณผศ.ดร.สุ รินทร์ กิ ตติธรกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่อนุ เคราะห์
แนะนาและส่ งเสริ มผลงานชิ้นนี้
ขอขอบคุ ณ ว่ า ที่ ร้ อ ยตรี ญาณพัฒ น์ ลาภพาณิ ช ยกุ ล คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ผูช้ ่วยให้คาปรึ กษา
ในการออกแบบอุปกรณ์และการทดลอง
ขอขอบคุณนางสาวกฤติยา ราชสี ห์ และนายอดิเรก สาระยาม
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ลพบุรี ผูใ้ ห้ความอนุ เคราะห์ช่วยให้คาปรึ กษาในการทาผลงาน

รู ปที่5 น้ าหนักของเด็กที่วดั ได้บนเบาะนั่งจานวน 10 ครั้ง
ทั้งนี้ น้ าหนักที่เซ็นเซอร์ วดั ได้บนเบาะนั้น จะขึ้นอยู่กับท่านั่ง
ในแต่ ล ะท่ า ซึ่ ง ไม่ แ น่ น อน แต่ เ มื่ อ น้ า หนั ก เกิ น ค่ า ที่ ไ ว้ คื อ 5 กิ โ ลกรั ม
ซึ่ งแน่ นอนได้ว่าเป็ นเด็ก แต่ก็อาจจะเป็ นไปได้ว่าคือสิ่ งของที่มีน้ าหนัก
5 กิโลกรัมขึ้นไป
จากการจาลองเหตุก ารณ์ เมื่ อ รถดับ และอุ ณหภู มิภ ายในรถ
มากกว่า 42 องศาเซลเซียสเซ็นเซอร์ ตรวจจับการเคลื่อนไหว (PIR motion
sensor)จะตรวจจับการเคลื่อนไหวของสิ่ งมีชีวิตภายในรถ และเซ็นเซอร์
วัดแรงกดทับ (Force sensor) ที่อยู่ในเบาะรถจะวัดแรงกดทับหรื อการนั่ง
ที่เบาะเมื่อมีการเคลื่อนไหวของสิ่ งมีชีวิตภายในรถหรื อการนั่งที่เบาะรถ
ระบบจะเปิ ดเสี ยงเสี ยงเตือนให้ผคู ้ นในละแวกนั้นได้รับรู ้ และส่ งข้อความ
SMS ที่ แ สดงละติ จูด และลองจิ จูด ของรถไปยัง คนขับ รถ และเจ้า ของ
กิจการรถตูห้ รื อหน่ วยกูภ้ ยั ทุก4นาทีเพื่อที่จะได้มาช่วยเหลือ เด็กไว้ได้ทนั
ก่อนที่เด็กจะเสี ยชีวติ
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ถอดแบบจาลองค่ าเก็บประจุแฝงของรอยต่ อพีเอ็นใน เอ็นมอสเฟททีอ่ ุณหภูมิสูง
Extraction of Parasitic Capacitances Model of p-n Junction in NMOSFET at Elevated Temperature
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ เ สนอการถอดแบบจาลองค่ าเก็ บ ประจุแ ฝง ของ
รอยต่อพีเอ็นในเอ็นมอสเฟทที่อุณหภูมิสูง ใช้โครงสร้างของรอยต่อแบบ
rectangular และแบบ multi fringe ซึ่ งมีอตั ราส่ วนระหว่าง เส้นรอบวง
ของรอยต่อ กับ พื้นที่ของรอยต่อ มีค่าน้อยและมาก แบบจาลองค่าความจุ
ไฟฟ้าแฝงของรอยต่อ เสนอในแบบจาลองพารามิเตอร์ ระดับ BSIM3v3
ข้อดี ก ารถอดแบบจาลองสามารถค านวณด้วยมื อ มี ค่าความถูก ต้องใน
ระดับ ต่ า กว่า 3.0% ค่ า แบบจ าลองดัง กล่ าวจะส่ ง ไปให้ ก ับ นัก ออก
แบบจาลองวงจรในโครงการ Multi Project Chip
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ค่า ความยาวเส้นรอบวงของรอยต่อ
สาหรับแบบจาลองของรอยต่อพีเอ็นในระดับ BSIM3V3 แสดงได้
ตามสมการที่ (2) ถึง (6)

คาสาคัญ: แบบจาลองค่าเก็บประจุ, เอ็นมอสเฟท, รอยต่อพีเอ็น
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Abstract
This article describes extraction of parasitic capacitance
model of pn junction in NMOSFET at elevated temperature. The
rectangular and multi fringe structure of pn junction which the ratio
between the perimeter and the area are low and high are used as a
testing devices. The junction capacitance parameters models of
BSIM3v3 are proposed. The benefit is a manual calculation. The results
suggest that the correlation was found less than 3% level. The data
should be hand out to the circuit designer in Multi Project Chip.

 MJ

VR 

C jP  CJSW 1 

PBSW



PB 

(2)
 MJSW

kT  N D N A 
ln 

q  ni2 

(4)
 6885 


T 

ni (T )  2.63 1016 T 1.5e

M (T2 )  M (T1 ) 1  TM 1(T2  T1 )  TM 2(T2  T1 ) 2 

Keywords: capacitance model, NMOSFET, pn junction

โดยที่
CJ
ค่าความจุไฟฟ้ าที่รอยต่อบริ เวณฐานรองต่อหนึ่งหน่ วยพื้นที่
ที่ แรงดันไบอัสศูนย์โวลต์
CJSW ค่าความจุไฟฟ้าของเส้นรอบวงที่สมั ผัสของรอยต่อ
MJ
ค่า grading coefficient ของพื้นที่สมั ผัส
MJSW ค่า grading coefficient ของเส้นรอบวงที่สมั ผัสของรอยต่อ
PB
ค่า built in potential ของพื้นที่สมั ผัส
PBSW ค่า built in potential ของเส้นรอบวงที่สมั ผัสของรอยต่อ

1. บทนา
ค่าความจุไฟฟ้า สาหรับวงจรขนาดใหญ่ VLSI สามารถแบ่ง
พิจารณาได้ 2 ส่วน ส่ วนที่หนึ่ง คือ ค่าความจุไฟฟ้ าที่รอยต่อบริ เวณ
ฐานรองต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ และ ในส่ วนที่สองคือ ค่าค่าความจุไฟฟ้า
ของเส้นรอบวงที่สมั ผัสของรอยต่อแสดงดังรู ปที่ 1 ค่าความจุไฟฟ้ ารวม
ทั้งหมด แสดงได้ดงั สมการที่ (1)
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ค่า M ในสมการที่ (6) สามารถแทนด้วยค่าของ MJ และ MJSW ค่า TM1
เป็ นค่าสัมประสิ ทธิ์ต่ออุณหภูมิอนั ดับที่1 และค่า TM2 เป็ นค่า
สัมประสิ ทธิ์ต่ออุณหภูมิ อันดับที่ 2

2. ระเบียบวิธีการวิจยั
2.1 การออกแบบ และสร้ างรอยต่ อพีเอ็น
รอยต่อพีเอ็นถูกสร้ างขึ้นด้วยเทคโนโลยี CMOS บ่อแยกชนิ ด
เอ็น ขนาด 0.8 ไมครอน จาก TMEC โดยเริ่ มจากฐานรอง เป็ นชนิ ด พี
พิกดั ความต้านทาน 25 Ω-cm หนา 600 ไมครอน ทาการยิงฝัง 2 ประจุ
โบรอนความเข้มข้น 8x1011 cm-3 พลังงาน 50 keV และ ทาการยิงฝัง
ประจุโบรอนความเข้มข้น 7x1013 cm-3 พลังงาน 30 keV เพื่อ สร้ างบ่อ
แยกชนิ ดพี และ ปรับปรุ งกระบวนการ Anti Punch Through (APT) ยิง
ฝังประจุฟอสฟอรัสความเข้มข้น 6x1013 cm-3 พลังงาน 60 keV และยิงฝัง
ประจุอาร์เซนิค ความเข้มข้น 5x1015 cm-3 พลังงาน 100 keV เพื่อ สร้ างขั้ว
ซอส-เดรนของ เอ็นมอส (N+Psub Diode) ออกแบบรอยต่ อพี เ อ็น
โครงสร้าง แบบ rectangular มีพ้นื ที่ ประมาณ 8x104 μm2 ความยาวเส้น
รอบวง 1.2x103 μm (W = 200 μm, L = 400 μm) ส่ วนโครงสร้ างแบบ
multi firinge มีพ้ืนที่ประมาณ 8x104 μm2 ความยาวของเส้นรอบวง
4.04x104 μm (W = 4 μm, L = 400 μm, no.strip = 50) แสดงดังรู ปที่ 3

จุดประสงค์ของการศึกษา เพื่อต้องการหาค่าความจุไฟฟ้ าแฝง
ของรอยต่อพีเอ็นในเอ็นมอสเฟท ด้วยการคานวณด้วยมือที่ให้ค่าความ
คลาดเคลื่อนในระดับต่า ซึ่งเป็ นการพัฒนาเทคโนโลยีและช่วยในการลด
ค่าใช้จ่าย

Cjsw

W=200 µm

CjA
รูปที่ 1 ความจุไฟฟ้ าแฝงของรอยต่อพีเอ็นในโครงสร้างเอ็นมอสเฟท

ผลของอุณหภูมิต่อ ความหนาแน่นประจุพาหะชนิ ด อินทริ นซิ ค (ni) และ
ต่อค่า built in potential ของรอยต่อพีเอ็น N+Psub ในเอ็นมอสเฟทแสดง
ดังรู ปที่ 2

L=400 µm

(ก) A=80000 µm2 , P=1200 µm
50
50 strips

4
3
2
1

W=4 µm

2.4 µm

L=400 µm

(ข) A=80000 µm2 , P=40400 µm
รู ปที่ 3 โครงสร้างรอยต่อ พีเอ็น
(ก) โครงสร้างแบบ rectangular
(ข) โครงสร้างแบบ multi-fringe

รูปที่ 2 ผลของอุณหภูมิตอ่ ความหนาแน่นประจุพาหะชนิ ด อินทริ นซิ ค
(ni) และต่อค่าของ built in potential (PB)
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N+Psub Diode
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20.0p
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2.0
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3.0

3.5

4.0
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30.0p

20.0p
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4.5

5.0

2

200.0µ

CjA
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2.0
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50.0µ
0.0

0.5
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Reverse Bias Voltage

4.0

4.5

0.0

5.0

0.5

(V)

450.0p
400.0p

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

N+Psub Diode, Temp= 400 K
CJP=4.18e-10 F/m
Pb=0.84
mj=0.34

500.0p
450.0p

Measured
Extracted Model

400.0p

Measured
Extracted Model

(F/m)

350.0p

1.5

(ก) ค่าความจุไฟฟ้ าต่อหนึ่งหน่ วยพื้นที่

N+Psub Diode, Temp=300 K
CJP=4.45e-10 F/m
Pb=0.97
mj=0.32

500.0p

1.0

Reverse Bias Voltage (V)

(ก) ค่าความจุไฟฟ้าต่อหนึ่ งหน่วยพื้นที่

(F/m)

1.5

N+Psub Diode, Temp=400 K
2
CJA=2.78e-4 F/m
Measured
Pb=0.84
Extracted model
mj=0.71

300.0µ

(F/m )

2

(F/m )

350.0µ

150.0µ

300.0p
250.0p

CjP

200.0p

CjP

1.0

รู ปที่ 5 ค่าความจุไฟฟ้าของรอยต่อ N+/Psub โครงสร้างแบบ rectangular
และ multi fringe ที่ อุณหภูมิ 300 เคลวิน

N+Psub Diode, Temp=300 K
2
CJA=2.66e-4 F/m
Pb=0.95
mj=0.67
Measured
Extracted model

250.0µ

0.5

Reverse Bias Voltage (V)

รูปที่ 4 ค่าความจุไฟฟ้าของรอยต่อ N+/Psub โครงสร้างแบบ rectangular
ที่ อุณหภูมิ 300, 323, 348, 373 และ 400 เคลวิน

300.0µ

2

Area=80000 um , P=40400 um
2
Area=80000 um , P=1200 um

25.0p

Reverse Bias Voltage (V)

350.0µ

N+Psub diode
300 K

35.0p

2

Area=80000 um , Peri=1200 um

150.0p
100.0p

350.0p
300.0p
250.0p
200.0p
150.0p

50.0p

100.0p

0.0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

0.0

5.0

Reverse Bias Voltage (V)

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Reverse Bias Voltage (V)

(ข) ค่าความจุไฟฟ้ าต่อหนึ่ งหน่วยความยาว

(ข) ค่าความจุไฟฟ้าต่อหนึ่ งหน่วยความยาว

รู ปที่ 7 เปรี ยบเทียบค่าความจุไฟฟ้ าระหว่างวัดจริ งกับแบบจาลอง (ก) ต่อ
หนึ่งหน่วยพื้นที่ (ข) ต่อหนึ่งหน่วยความยาว ของรอยต่อ N+/Psub ที่
อุณหภูมิ 400 เคลวิน

รูปที่ 6 เปรี ยบเทียบค่าความจุไฟฟ้ าระหว่างวัดจริ งกับแบบจาลอง (ก) ต่อ
หนึ่งหน่วยพื้นที่ (ข) ต่อหนึ่ งหน่วยความยาว ของรอยต่อ N+/Psub ที่
อุณหภูมิ 300 เคลวิน
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N+/Psub ที่ อุ ณหภูมิ 300 และ 400 เคลวิน ตามล าดับ ค่ า CJSW มี
ความคลาดเคลื่อนมากสุ ดไม่เกิ น 3 % พารามิเตอร์ CJ, CJSW MJ มีค่า
เพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ส่ วน พารามิเตอร์ PB และ PBSW มีค่าลดลง
เนื่ องมาจากค่า ni ที่เพิม่ ขึ้น ดังสมการ (5) ค่า TM1 มีค่า 610-4/K และ
6.2410-4/K สาหรับ MJ และ MJSW

2.2 การคานวณหาค่ าเก็บประจุ
โครงสร้างของรอยต่อแบบ rectangular
(7)

C j1  C jA A1  C jP P1

โครงสร้างของรอยต่อแบบ multi fringe
(8)

C j 2  C jA A2  C jP P2

โดยที่ A1 เป็ นพื้นที่ของรอยต่อ rectangular มีค่า =(WL), P1
เป็ นความยาวเส้นรอบวงมีค่า = 2 (W+L), A2 เป็ นพื้นที่ของรอยต่อ มี
ค่า = n (WL), P2 เป็ นความยาวเส้นรอบวงมีค่า = 2n (W+L), n=
จานวนแถบของ ของรอยต่อ มี ค่า เท่ากับ 50 จากสมการ (7) , (8)
สามารถคานวณหาค่า CJA และ CJp

4.สรุป
การหาค่าความจุไฟฟ้าแฝงของ รอยต่อพีเอ็นของเอ็นมอสเฟท
ที่อุณหภูมิสูง ใช้รอยต่อพีเอ็นโครงสร้างแบบ rectangular และแบบ
multi fringe ซึ่ งมีอตั ราส่ วนระหว่าง เส้นรอบวง กับ พื้นที่ของรอยต่อ มี
ค่าน้อยและมีค่ามากตามลาดับ การคานวณเพื่อหาค่าแบบจาลองความจุ
ไฟฟ้าเป็ นแบบการคานวณด้วยมือพบว่าให้ค่าความคลาดเคลื่ อนมากที่สุด
3% ที่ อุณหภูมิการทางาน 300 และ 400 เคลวิน แบบจาลองค่าความจุ
ไฟฟ้ า แฝงของรอยต่ อ ถู ก น าเสนอในแบบจ าลองระดั บ BSIM3v3
แบบจาลองดังกล่าวถูกนาใช้ในการทา Layout Simulation ในก รท สอ
Layout Simulation ใน Tanner Tool ต่อไป.

ตารางที่ 1 แบบจาลองความจุไฟฟ้าของรอยต่อ N+Psub
Parameter Description

Symbol

300K

400K

Bottom junction capacitance per
unit area at zero bias (F/m2)
Source/Drain side wall junction
capacitance per unit length (F/m)
Bottom junction capacitance
grading coefficient
Source/Drain side wall junction
capacitance grading coefficient
Bottom built-in potential (V)

CJ

2.6610-4

2.7810-4

CJSW

4.4510-10

4.1810-10

MJ

0.67

0.71

MJSW

0.32

0.34

PB

0.95

0.84

Source/Drain side wall junction
built-in potential (V)

PBSW

0.97

0.84
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3. ผลการทดลอง
ระบบการวัดประกอบด้วย Semi Automatics Probe Station
Cascade ALESSI REL6100 Model, Semiconductor Parameter
Analyzer B1500A, Precision LCR Meter HP 418A สาหรับการวัด
ชิ้ นงานโดยควบคุ มผ่านคอมพิ วเตอร์ วัดค่ า C-V โดยการป้ อนไบอัส
ย้อนกลับตั้งแต่ 0 ถึ ง 5 อุณหภูมิ 300, 323, 348, 373 และ 400 เคลวิน
โวลต์ ที่ข้ วั แอโนดของรอยต่อ พีเอ็น แบบ N+Psub ที่มีโครงสร้างของ
รอยต่อแบบ rectangular แสดงในรู ปที่ 4 ใช้สมการที่ (2) และสมการที่
(3) ในการคานวนค่าพารามิเตอร์ CJ, CJSW MJ, MJSW, PB และPBSW
จากการทดลองพบว่าค่า CJ มีผลต่อค่าความจุไฟฟ้ ารวมค่อนข้างมากเมื่อ
เที ยบกับค่ า CJSW จากการถอดแบบจาลองยังได้ค่ าความถู ก ต้องของ
พารามิเตอร์ CJ มีค่าความถู กต้องสู งมี ค่าน้อยกว่า 1% ค่าแบบจาลอง
พารามิเตอร์ ที่อุณหภูมิ 300 และ 400 เคลวิน แสดงดังตารางที่ 1 รู ปที่ 6
และรู ปที่ 7 แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างค่าความจุไฟฟ้าที่ได้จากการวัด
กับค่าความจุไฟฟ้าที่ได้จากการถอดแบบจาลองค่าพารามิเตอร์ ของรอยต่อ
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ทดสอบระบบ และกาหนดให้ค่าเงื่อนไขเริ่ มต้นเป็ นศูนย์ หลังจากนั้นทา
การแปลงลาปลาซ และลาปลาซผกผันเพื่อหาค่าสมการผลตอบสนองของ
ระบบ โดยที่ ก ารวิ เ คราะห์ ร ะบบควบคุ ม อัน ดับ สองเป็ นต้น ไป การ
วิเคราะห์คุณสมบัติของระบบ จะพิจารณาในเทอมของตัวแปรสองตัวคือ
อัตราการหน่ วงของระบบ (  ) และความเร็ วเชิ งมุมในการแกว่งตาม
ธรรมชาติ ( n ) และจะต้องทาการแปลงลาปลาซ และลาปลาซผกผัน
เพื่อหาค่าสมการผลตอบสนองของระบบเช่นเดียวกัน [2] การทาให้ระบบ
มีเสถียรภาพเป็ นเรื่ องที่สาคัญยิง่ ของระบบควบคุม ดังนั้นผูอ้ อกแบบจึงมี
ความจาเป็ นต้องหาวิธีการวิเคราะห์และออกแบบให้ระบบควบคุม เป็ น
ระบบที่มีเสถี ยรภาพมากที่สุด โดยวิธีวิเคราะห์หาเสถี ยรภาพของระบบ
สามารถทาได้โดยใช้วิธีการต่าง ๆ ได้แก่ วิธีการทดสอบแบบไนควิทซ์
(Nyquist Stability Criterion) วิธีการทดสอบแบบเส้นทางเดินของราก
(Root Locus) และวิธีวิกฤตของเร้าท์เฮอร์ วิธ (Routh – Hurwitz Criterion)
[3]
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้วา่ การวิเคราะห์ระบบควบคุมมี
ความซับซ้อนในการคานวณหาค่าต่าง ๆ และต้องใช้ระยะเวลาเป็ นอย่าง
มาก การแก้ ปั ญหาวิ ธี การหนึ่ งในปั จจุ บ ั น คื อ การใช้ โ ปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ เ ข้า มาค านวณ [4], [5] โดยใช้ โ ปรแกรมต่ า งๆ เช่ น
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล (Microsoft Excel) แม็ทแลป (Matlab), Visual C#
หรื อโปรแกรมที่ออกแบบมาเฉพาะทาง โปรแกรมที่นิยมนามาใช้สาหรับ
วิเคราะห์งานทางด้านวิศวกรรม ได้แก่โปรแกรมแม็ทแลป ดังเช่ นงานวิจยั
หลาย ๆ งาน [6], [7], [8] และ [9] ที่ได้นาโปรแกรมแม็ทแลปไปใช้ใน
การวิเคราะห์และออกแบบ เพราะใช้งานง่าย มีความสะดวกในการพัฒนา
เป็ นโปรแกรมประยุก ต์ ดัง นั้น จากความเป็ นมาและความส าคัญ ของ
ปั ญหาดังกล่าว งานวิจยั นี้ จึงได้นาเสนอการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อ
ช่วยในการวิเคราะห์ระบบควบคุมเบื้องต้นในงานวิศวกรรมไฟฟ้ าโดยใช้
ฟังก์ชนั จียไู อของแม็ทแลปต่อไป

บทคัดย่ อ
การวิ จ ัย นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พัฒ นาโปรแกรมส าหรั บ
วิเคราะห์ระบบควบคุมเบื้องต้นในงานวิศวกรรมไฟฟ้ าโดยใช้ฟังก์ชนั จียู
ไอของแม็ท แลป สภาพแวดล้อ มในการพัฒ นาโปรแกรมจะท าตาม
อัลกอริ ทึมการทางาน โดยการเขียนเอ็มไฟล์ฟังก์ชันร่ วมกับฟั งก์ชันเชิ ง
วัตถุ การพัฒนาโปรแกรมประกอบด้วย 5 ขั้นตอนได้แก่ 1) ขั้นตอนการ
วิเคราะห์ปัญหา 2) ขั้นตอนการออกแบบโปรแกรม 3) ขั้นตอนการเขียน
โปรแกรม 4) ขั้นตอนการทดสอบและแก้ไขโปรแกรม และ 5) ขั้นตอน
การจัดท าเอกสารและคู่ มื อการใช้ งาน ผลของงานวิ จยั สรุ ป ได้ด ัง นี้
โปรแกรมที่ พ ัฒ นาขึ้ น สามารถวิ เ คราะห์ ร ะบบควบคุ ม เบื้ อ งต้น โดย
สามารถจ าลองกราฟการตอบสนองชั่ว ขณะ กราฟการวิ เ คราะห์ ห า
เสถี ยรภาพของระบบควบคุม และผลตอบสนองในโดเมนความถี่ แบบ
โบเดได้ถูกต้อง
คาสาคัญ: วิศวกรรมระบบควบคุม จียไู อของแม็ทแลป

Abstract
This research describes about the development of basic
control system analysis program in the work of electrical engineering
by using function GUI of MATLAB. Environment of program will
follow the algorithm, written by m-file functions with object function.
The development of program are comprises 5 steps, 1) the problem
analysis, 2) the program design, 3) the program coding 4) the program
testing & verification and 5) the program documentation. The research
found that the results of the program can be analysis of control system
basic, by can simulate of transient respond analysis, stability analysis,
and the response in frequency domain Bode. The simulation results of
program are correct.
Keyword: Control system engineering, MATLAB GUI

1. บทนา
ระบบควบคุ ม ได้เ ข้ามามี บ ทบาทส าคัญต่ อการพัฒนาความ
เจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และในชี วิตประจาวัน เช่ น ระบบควบคุ ม
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2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 ระบบควบคุมอันดับหนึ่ง

C (s) 

1
Ts  1

(9)

แปลงลาปลาซผกผันสมการที่ (9) จะได้

พิจารณาจากรู ปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณอินพุตกับ
สัญญาณเอาต์พตุ ของระบบเป็ นดังนี้
C (s)
1

R( s) Ts  1

t

c(t ) 

1
eT
T

(10)

(t  0)

2.2 ระบบควบคุมอันดับสอง

(1)

เมื่อพิจารณาจากรู ปที่ 2 ฟั งก์ชนั ถ่ ายโอนแบบปิ ดของระบบ
ควบคุมอันดับสองสามารถเขียนได้เป็ นดังนี้
n2
C ( s)
 2
R( s) s  2 n s  n2

รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของระบบควบคุมอันดับหนึ่ง
การวิ เ คราะห์ ผ ลตอบสนองของระบบ จะใช้ สั ญ ญาณ
มาตรฐานทดสอบระบบ โดยจะใช้สัญญาณระดับ (unit-step) สัญญาณ
ลาด (unit-ramp) และสัญญาณอิมพัลส์ (Impulse) เป็ นสัญญาณอินพุตและ
กาหนดให้ค่าเงื่อนไขเริ่ มต้นเป็ นศูนย์ เมื่อทาการแปลงลาปลาซสัญญาณ
อันดับหนึ่ งจะได้

R( s ) 

1
จากสมการที่
s

โดยที่

1
1

s Ts  1

(2)

อันดับหนึ่ง มีค่า

แปลงลาปลาซผกผันสมการที่ (2) จะได้
t
c(t )  1  e T

c(t )  1  e1  0.632

(4)
และจากสมการที่ (3) สามารถเขียนสมการสัญญาณความคลาดเคลื่อนได้
ดังนี้
t
e(t )  e T

C ( s) 

โดยที่

1
s2

 d คือ

จาก

สมการที่ (1) เขียนผลตอบสนองของสัญญาณเอาต์พุตได้เป็ น
1
s2



T T2

s Ts  1

C ( s) 

(t  0)

(12)

ความเร็ วเชิ งมุมในการแกว่งขณะระบบมีความถ่วงน้อย มี

n2
( s  n )

2



1
s

(13)

n2
( s   n  n  2  1)(s   n  n  2  1) s

(14)

2.3 การวิเคราะห์ หาเสถียรภาพของระบบควบคุม
วิธีการทดสอบแบบไนควิทซ์ เป็ นวิธีก่ ึ งกราฟที่ จะให้ขอ้ มู ล
เกี่ ยวกับความแตกต่างระหว่างจานวนโพลและซี โร่ ของฟั งก์ชนั ถ่ายโอน
แบบป้ อนกลับ โดยการสังเกตพฤติกรรมจากกราฟไนควิทซ์ของโพล ของ
ฟังก์ชนั ถ่ายโอนแบบป้ อนกลับจะเป็ นรากของสมการคุณลักษณะ

(8)
สาหรับสัญญาณอินพุตอิมพัลส์จะได้ R(s)  1 จากสมการที่ (1) เขียน
ผลตอบสนองของสัญญาณเอาต์พตุ ได้เป็ น
e(t )

1
( s   n  jd )(s   n  jd ) s


3. กรณี   1 เป็ นระบบที่มีความหน่วงเกิ น (Over Damped) จะได้
สมการแสดงการตอบสนองของระบบดังนี้

(6)

(7)
และจากสมการที่ (7) สามารถเขียนสมการสัญญาณความคลาดเคลื่อนได้
ดังนี้
t
 T (1  e T

n2

C ( s) 

แปลงลาปลาซผกผันสมการที่ (6) จะได้
t
C (t )  1  T (1  e T )

1
สามารถอธิ บายได้ดงั นี้
s

ค่าเท่ากับ n 1   2
2. กรณี   1 เป็ นระบบที่มีความหน่ วงวิกฤติ (Critical Damped)
จะได้สมการแสดงการตอบสนองของระบบดังนี้

(5)

เมื่อทาการแปลงลาปลาซสัญญาณลาดจะได้ R(s) 

R( s ) 

1. กรณี 0    1 เป็ นระบบที่มีความหน่ วงน้อย (Under Damped)
จะได้สมการสัญญาณเอาต์พตุ ดังนี้

(3)

(t  0)

เมื่อ t  T สามารถเขียนสมการที่ (3) ได้เป็ นดังนี้

C ( s) 

คือ อัตราการหน่วงของระบบ

รู ปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมของระบบควบคุมอันดับสอง
การวิเคราะห์คุณสมบัติของระบบอันดับสอง จะพิจารณาใน
เทอมของตัวแปรสองตัวคือ  และ n เมื่อสัญญาณอินพุตเป็ นฟั งก์ชนั

สัญญาณเอาต์พตุ ได้เป็ น
C ( s) 

n คือความเร็ วเชิ งมุมในการแกว่งตามธรรมชาติ



(1) เขียนผลตอบสนองของ

(11)

)
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วิ ธี ก ารทดสอบแบบเส้ น ทางเดิ น ของราก เป็ นการเขี ย น
ทางเดินของรากของสมการคุณลักษณะ เมื่อพารามิเตอร์ ของระบบแปรค่า
ไปมากกว่าหนึ่ ง เมื่ อทางเดิ น ของรากอยู่ท างครึ่ งขวาของระนาบเอส
ระบบควบคุมแบบป้ อนกลับจะไม่เสถียร

3. การพัฒนาโปรแกรม
ขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรมมี 5 ขั้นตอน สามารถอธิ บาย
ได้ดงั นี้
1) การวิ เ คราะห์ ปั ญ หา ในงานวิ จ ัย นี้ จะเป็ นการพัฒ นา
โปรแกรมเพื่อนาไปแก้ปัญหาความยุ่งยากและลดต้นทุ นในการจัด ซื้ อ
โปรแกรมมาใช้ในการวิเคราะห์ระบบควบคุมในงานวิศวกรรมไฟฟ้ า โดย
ที่ผใู้ ช้งานโปรแกรมสามารถเลื อกวิเคราะห์ระบบควบคุมได้ต้ งั แต่ระบบ
ควบคุมอันดับหนึ่ง ระบบควบคุมอันดับสอง การออกแบบและวิเคราะห์
ฟั งก์ชัน และการวิเ คราะห์ หาเสถี ยรภาพของระบบควบคุ มด้วยวิ ธีก าร
ต่างๆ การป้ อนอินพุตจะเป็ นการป้ อนจากแป้ นพิมพ์เป็ นตัวเลข และใช้
การเลือกข้อความผ่านเข้าไปประมวลผลตามสมการทางคณิ ตศาสตร์ ที่ได้
จากการวิเคราะห์ในแต่ละระบบควบคุ ม ซึ่ งผลลัพธ์จะแสดงในรู ปของ
ตัวเลข และเส้นกราฟ 2 มิติ
2) การออกแบบโปรแกรม จะใช้ผงั งานอธิ บายลาดับขั้นตอน
การทางาน โดยเริ่ มต้นการทางานด้วยการเข้าสู่ หน้าต่างโปรแกรมหลัก
กาหนดชนิดของระบบควบคุม กาหนดค่าตัวแปรต่างๆ เลือกชนิดของการ
วิเคราะห์ ประมวลผล และแสดงผลการจาลอง
3) การเขียนโปรแกรม โดยทาการสร้างส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้งาน
(Graphic User Interface) หรื อ GUI ในส่ วนของการรับค่าทางอินพุตและ
การแสดงผลทางเอาต์พุต ในส่ วนของการประมวลผลจะเขียนอัลกอริ ทึม
โดยใช้เ อ็ม ไฟล์ข องโปรแกรม MATLAB® 2012a จากสมการทาง
คณิ ตศาสตร์ที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 2 ของบทความ
4) การทดสอบและแก้ไขโปรแกรมวิเคราะห์ระบบควบคุมใน
งานวิ ศ วกรรมไฟฟ้ าโดยใช้ GUI ของ MATLAB เป็ นขั้น ตอนการ
ตรวจสอบโปรแกรมที่ เขี ยนขึ้ นว่าทางานถู กต้องตรงตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้ หรื อตรงตามลักษณะงานของโปรแกรมนั้นหรื อไม่
5) การจัดทาเอกสารและคู่มือการใช้งาน แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
ได้แ ก่ คู่ มือส าหรั บผูใ้ ช้โปรแกรม และคู่ มื อส าหรั บ ผูเ้ ขี ยนโปรแกรม
จัดทาไฟล์เป็ นนามสกุล .pdf และทาการเชื่ อมต่อไว้ที่ปุ่ม Help ของ
โปรแกรม

รู ปที่ 4 หน้าต่างเมนูหลักของโปรแกรมวิเคราะห์ระบบควบคุม

4.2 ผลการทดสอบคุณภาพของโปรแกรม
ในงานวิจยั นี้ จะขอยกตัวอย่างการวิเคราะห์หาเสถี ยรภาพของ
ระบบควบคุมอันดับ 2 มีค่า K  0 โดยมีค่าสัญญาณเอาต์พุตของระบบ
คือ
T ( s)  C ( s) 

K ( s  2)
s 2  2s  3

เมื่ อสัญญาณอิ น พุตเป็ นฟั งก์ชั่น อัน ดับ หนึ่ ง มี ค่ า R(s)  1
s

แสดงผลการวิเคราะห์ดงั รู ปที่ 5 ถึงรู ปที่ 8 จากรู ปที่ 5 พบว่าผลตอบสอง
ชัว่ ขณะที่เวลา 0 วินาที ผลตอบสนองของสัญญาณจะมีค่าเท่ากับ 0 และ
เมื่ อเวลาเพิ่ม มากขึ้ น ผลตอบสนองของสั ญญาณจะมี ก ารแกว่ ง ไปมา
จนถึ งเวลาที่ 17.8 วินาที เป็ นต้นไป ผลตอบสนองของสัญญาณจะมี
ค่าคงที่เท่ากับ 0.667 ซึ่ งผลการวิเคราะห์มีผลถูกต้องสอดคล้องกับทฤษฎี
จากรู ปที่ 6 พบว่าผลตอบสนองในโดเมนความถี่ แบบโบเดของระบบ
ควบคุมอันดับ 2 มี ผลถูกต้องสอดคล้องกับทฤษฎี จากรู ปที่ 7 พบว่าผล
การหาเสถี ยรภาพด้วยวิธีการไนควิสต์ของระบบควบคุมอันดับ 2 ไม่ มี
โพลทางด้านฝั่ งขวามื อ ของระนาบเอส และจากการจ าลองแผนภาพ
ไนควิสต์โดยโปรแกรมที่พฒั นาขึ้นไม่มีวงล้อมรอบตามเข็มนาฬิ การอบ
จุด -1 ดังนั้นแสดงว่าระบบนี้ มีคุณภาพ ซึ่ งผลการวิเคราะห์มีผลถูกต้อง
สอดคล้องกับทฤษฎี และจากรู ปที่ 8 พบว่าผลการหาเสถี ยรภาพด้วย
วิธีการเส้นทางเดินของรากของระบบควบคุมอันดับ 2 จะมีโพลและซี โร
อยูบ่ นระนาบเอส จานวน 2 คู่ เช่ นที่ค่าโพล เท่ากับ -2 มี ค่าอัตราการ
หน่ วงของระบบ  เท่ากับ 1 มีค่าอัตราการขยาย เท่ากับ 0 ที่ความถี่ 1
rad/sec และ ซี โร่ เท่ากับ -1 + j1.41 มีค่าอัตราการหน่ วงของระบบ 
เท่ากับ 0.577 มีค่าอัตราการขยาย เท่ากับ  ที่ความถี่ 1.73 rad/sec ซึ่ ง
ผลการวิเคราะห์มีผลถูกต้องสอดคล้องกับทฤษฎี

4. ผลการวิจยั
4.1 ผลการพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรมจาลองที่พฒั นาขึ้นเรี ยกว่าโปรแกรม PCSA แสดง
ดังรู ปที่ 4
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ต่าง ๆ ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ ว เหมาะกับการนาไปใช้วิเคราะห์ระบบ
ควบคุมในงานวิศวกรรมไฟฟ้ า และยังสามารถนาไปใช้ในการสอนวิชา
วิ ศ วกรรมระบบควบคุ ม เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้า ใจลัก ษณะของการ
ตอบสนองของระบบควบคุ ม ในงานวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และสามารถ
เชื่ อมโยงระหว่างทฤษฎี กบั การปฏิ บตั ิ ได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Antonios S. Andreatos and Anastasios D. Zagorianos. [8]
รูปที่ 5 ผลตอบสองชัว่ ขณะที่เวลา 0 ถึง 10 วินาที

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ ได้รับทุนสนับสนุ นจากกองทุนวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฎ
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รูปที่ 6 ผลตอบสนองในโดเมนความถี่แบบโบเด

รูปที่ 7 ผลการหาเสถียรภาพด้วยวิธีการไนควิสต์

รูปที่ 8 ผลการหาเสถียรภาพด้วยวิธีการเส้นทางเดินของราก

5. สรุป
โ ป ร แ ก ร ม ส า ห รั บ วิ เ ค ร า ะ ห์ ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม ใ น ง า น
วิศวกรรมไฟฟ้ าที่พฒั นาขึ้น สามารถวิเคราะห์ ระบบควบคุ มอันดับหนึ่ ง
ระบบควบคุมอันดับสองเบื้องต้น ทั้งยังสามารถออกแบบและวิเคราะห์
ฟังก์ชนั โดยโปรแกรมสามารถจาลองกราฟการตอบสนองชัว่ ขณะ กราฟ
การวิเ คราะห์ ห าเสถี ยรภาพของระบบควบคุ ม และผลตอบสนองใน
โดเมนความถี่แบบโบเดได้ถูกต้อง ผูใ้ ช้งานสามารถปรับเปลี่ยนค่าตัวแปร
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ชุดควบคุมแสงสว่างของหลอด LED สาหรับการปลูกพืช
Control Of LED Lighting For Growing Plants
ปองพล แสนสอน1 อรรถสิ ทธิ์ ทวีกลุ 2 และกิติศักดิ์ เหลาบับภา2
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สามารถช่ วยให้ผกั เจริ ญเติ บโตได้เร็ วขึ้น ก็จะช่ วยลดปั ญหาดังกล่ าวได้
จากงานวิจยั เครื่ องต้นแบบแหล่งกาเนิ ดแสงเทียม สาหรับการปลูกต้นไม้
ด้ ว ยระบบการควบคุ ม การเปิ ดและปิ ดแสงแบบอั ต โนมั ติ [1] ได้
ทาการศึกษาการปลูกพืชโดยใช้แสงเทียมในการเร่ งการเจริ ญเติ บโตของ
พื ช ด้ว ยไดโอดเปล่ ง แสง (LED) เนื่ อ งจากไดโอดเปล่ ง แสงเกิ ด การ
สู ญเสี ยกาลังไฟฟ้ าสาหรั บใช้งานน้อยกว่าการใช้แหล่ งกาเนิ ดแสงชนิ ด
อื่นๆ โดยใช้ไดโอดเปล่งแสงชนิ ดพิเศษที่ให้ความยาวคลื่นแสงสี ม่วงหรื อ
เกิดจากความยาวของแสงสี แดงและสี น้ าเงินรวมกัน[2] ในอัตราส่ วน 3:2
และเพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของแสงเทียมจากหลอด LED และเพื่อ
พัฒนาความคุมความสว่างให้คงที่ในการปลูกพืชสาระแหน่ ซึ่ งเป็ นพืชที่
มี ค วามต้อ งการในท้ อ งถิ่ น ใช้ รั บ ประทานร่ ว มกับ อาหารในจัง หวัด
อุดรธานี ผูว้ ิจยั จึงได้ออกแบบวงจรควบคุมความสว่างของหลอด LED ให้
สามารถท างานได้ แ บบอัต โนมัติ ส ามารถเพิ่ ม หรื อลดแสงได้ โ ดย
กาหนดค่าความสว่างอยู่ที่ 10000 LUX ให้เหมาะสมกับผักสาระแหน่ ที่
ใช้ในการทดลองโดยสามารถเขียนวงจรได้ ดังในรู ปที่ 1

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอการสร้ าง ชุ ดควบคุ มแสงสว่างของหลอด
LED สาหรับการปลู กพืช มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของแสง
เทียมที่ สามารถช่ วยให้พืช เจริ ญ เติ บ โต ชุ ดควบคุ มประกอบด้วยหลอด
LED Grow Light 10W R/B 2 ห ล อ ด ไ ม โ ค ร ค อ น โ ท ร ล เล อ ร์
PIC18F8722 จอแสดงผล LCD วงจรขับกระแสสู ง เซนเซอร์วดั แสง โดย
วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ ทาการวัด และปรั บ ความสว่างของแสงที่
แปลงปลูกพืชให้มีค่าระดับ 10000 LUX จากผลการทดลอง ผักสาระแหน่
ที่แปลงทดลองมีค่าดัชนี พ้ืนที่ใบ(LAI)มากกว่าแปลงปลู กพืชแบบปกติ
9.75% และมีค่าความสู งเฉลี่ ยมากกว่า 46.9% เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ต้งั ไว้

Abstract
This peper presents a creation Control of LED lighting for
growing plants. The purpose is to determine the effectiveness of
artificial light that can help plants grow. The control unit consists of a
tube LED Grow Light 10W R / B 2 Tube PIC18F8722 microcontroller
LCD display driver circuit current high. Light sensor The integrated
microcontroller to measure and adjust the brightness of the light at the
field level up to 10000 LUX experimental results. Vegetable plot with a
mint leaf area index (LAI), rather than the usual crop of 9.75% and the
average height of more than 46.9%, according to the objectives set.

บทนา
ในจังหวัดอุดรธานี มีร้านอาหารที่ มีชื่อเสี ยงและได้รับความ
สนใจจากผูค้ นทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดมากมาย เนื่ องจากอาหารใน
จังหวัดอุดรธานี เป็ นอาหารที่ เน้น ในการรักษาสุ ขภาพ เช่ น แหนมเมือง
ลาบหมู หรื อยาต่างๆ จาเป็ นต้องมีผกั เป็ นส่ วนประกอบ ซึ่ งส่ งผลโดยตรง
ต่อวัตถุดิบในท้องตลาด ที่ไม่เพียงพอต่อการบริ โภค มีราคาที่สูงขึ้น ถ้าเรา

รู ปที่ 1 วงจรควบคุมแสง
จากวงจรควบคุมแสง มี ห ลักการทางานดังนี้ เมื่ อวงจรทางาน
ดังนี้ โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ จะวัดแสงที่แปลงทดลองโดยวัดจากค่า
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ของ LDR เพื่อหาค่าความสว่าง และเมื่อค่าความสว่างต่ากว่า 10000 LUX
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะทาการปรับสัญญาณ PWM ให้มี Duty Cycle
ขนาดกว้างขึ้ นในทางกลับ กัน เมื่ อ ค่ าความสว่ างสู ง กว่ า 10000 LUX
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะทาการปรับสัญญาณ PWM ให้มี Duty Cycle
ข น าด ล ด ล ง แล ะเมื่ อแ ส งมี ค่ าค วามส ว่ า งม าก ก ว่ า 10000 LUX
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะส่ งสัญญาณ PWM ให้มี Duty Cycle เท่ากับ 0
จากหลักการทางานของวงจรควบคุมแสงผูว้ ิจยั จึงได้ออกแบบ
Flowchart การทางานของโปรแกรมควบคุมได้ดงั ต่อไปนี้

ทั้งเชื่ อมต่ อชุ ดควบคุ มและทดสอบการทางานของวงจรควบคุมแสงดัง
แสดงในรู ปที่ 4

START
PWM = 85%

รู ปที่ 4 แปลงทดลองปลูกพืช
ผูว้ ิจยั ได้ทดสอบการทางานของวงจรโดยแบ่งการทดลองได้
ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้น แรกผูว้ ิจยั ได้วดั ค่าความส่ องสว่างของหลอด LED
โดยป้อนแรงดันไฟตรงแบบพัลส์ไปที่หลอด LED โดยทดลองปรับระดับ
Duty Cycle อยูท่ ี่ระดับ 100% โดยระดับของแสงสว่างที่แปลงทดลองจะ
มีค่าไม่เกิน 12000 lux ดังแสดงในรู ปที่ 5
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PWM = PWM-1
LED
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END
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รูปที่ 2 Flowchart การทางานของโปรแกรมควบคุม
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ผลการทดลอง
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ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบแปลงปลูกพืชทดลองมีขนาด 51x78 cm มี
ลักษณะที่แบ่งออกเป็ น 2 แปลงมีที่กนั แสงสี ดา ระหว่างกลางเพื่อรับแสง
จากธรรมชาติเท่าเทียมกัน แต่แปลงทดลองฝั่งหนึ่ งจะติดตั้งหลอดแอลอีดี
ดังแสดงในรู ปที่ 3
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รู ปที่ 5 กราฟค่าความส่ องสว่างของหลอด ตามระดับของ Duty Cycle
ผูว้ ิจยั ได้ท ดลองวัดค่ าความสว่างของแสงเพื่ อกาหนดระดับ
แรงดันของวงจรเซนเซอร์ วดั แสง เพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมความคุม
โดยผลการทดลองแสดงในรู ปที่ 6

78 CM
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รูปที่ 3 แบบแปลงปลูกพืชทดลอง
ผูว้ ิจยั ได้สร้างแปลงปลูกพืชทดลอง และได้สร้างวงจรควบคุม
แสง ติดตั้งหลอด LED Grow Light 10W 2 หลอด ที่แปลงทดลองพร้อม

ความสว่าง(lux)

รู ปที่ 6 กราฟค่าความสว่างของแสงที่มีผลต่อระดับแรงดันของวงจรLDR
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จากการทดลองวัด ค่ าความสว่างของหลอด LED และวัด ค่ า
ความสว่างของแสงเพื่อกาหนดระดับแรงดันของวงจรเซนเซอร์ วดั แสง
แล้วผูว้ ิจยั ได้เขียนโปรแกรมให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทาการวัดและปรับ
ความสว่างของแสงที่ แปลงปลูกพืชให้มีค่าระดับ 10000 LUX ซึ่ งผลการ
ทดลองเป็ นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ดงั แสดงในรู ปที่ 7
ความสว่าง(lux)
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นาค่าที่ ได้มาบันทึ กผลคานวนหาค่า Left Area Index ของพืช
ทดลองแปลงที่ 1 และ2โดยสามารถนาค่าที่ ได้มาเขี ยนกราฟได้ดงั แสดง
ในรู ปที่ 9
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รู ปที่ 9 กราฟค่า leaf area index (%) ของแปลงทดลอง 1 และ 2
และผูท้ ดลองได้เก็บ ค่ าความสู งชองพื ช ทดลองในแต่ ล่ ะวัน
โดยท าการวัด ความสู งของแต่ ล่ ะ ต้น และน ามาหาค่ าเฉลี่ ย และท าการ
บันทึกผลโดยผลการทดลองที่ได้แสดงในรู ปที่ 10

รูปที่ 7 กราฟค่าความสว่างของแสงเมื่อมีแสงจากภายนอกมารบกวน
ผูว้ ิจยั ได้เริ่ มปลูกพืชทดลองโดยเก็บผลการทดลองทั้งหมด 25
วันโดยแบ่งแปลงปลูก พืช ทดลองออกเป็ น พืชที่ ได้รับการควบคุมแสง
(แปลงทดลองที่ 1) และพืชที่ใช้แสงจากธรรมชาติเพียงอย่างเดี ยว (แปลง
ทดลองที่ 2) และได้เก็บภาพของพืชทดลอง ซึ่ งจากงานวิจยั การออกแบบ
ระบบประเมิ น พื้ น ที่ ใ บพื ช ด้ ว ยวิ ธี ก ารประมวลผลภาพร่ ว มกับ การ
วิเคราะห์ความถดถอย[3]ได้ใช้ระบบวัดดัชนี พ้ืนที่ใบ (Left Area Index)
หมายถึงการใช้สดั ส่วนของพื้นที่ใบต่อพื้นที่ท้ งั หมด โดยสามารถคานวน
ได้จากสมการที่ 1
leaf _ pixel 100
(1)
LAI (%) 
total _ pixel
จากการเก็บภาพผักสาระแหน่ ผทู ้ ดลองเก็บผลการทดลองทุก
วัน ถ่ ายรู ปตอนเช้า และได้ใ ช้โปรแกรม Photoshop หาค่ าของพื้ น ที่ ใ บ
และค่าของพื้นที่ท้งั หมด[4] โดยนาภาพที่ถ่ายไว้ตดั เอาเฉพาะในส่ วนของ
แปลงปลู ก พืช ตัดพื้ น ที่ ข องดิ น ออกเลื อกเฉพาะพื้น ที่ ที่ เป็ นใบของผัก
สาระแหน่ แล้วอ่านค่า Pixel บันทึกผลพืชทั้งสองแปลง แสดงในรู ปที่ 8
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รู ปที่ 10 กราฟค่าความสู งเฉลี่ยของพืชที่แปลงทดลอง 1 และ 2
จากการทดลองแสดงให้ เห็ นถึ งค่า วันที่ 25 สัดส่ วนพื้น ที่ ใบ
ซึ่ งแปลงทดลองที่ 1 ที่ ใช้วงจรควบคุ มความสว่างของหลอด LED มี ค่ า
Left Area Index เท่ากับ 43.43% ส่ วนแปลงทดลองที่ 2 มีค่า 39.57% โดย
แปลงทดลองที่ 1 มี ค่ามากกว่า โดยสามารถหาค่าการเจริ ญเติ บโตเทียบ
เป็ น %[5] ได้จากสมการที่ 2
LAI  LAI normal
LAI (%)  lab
100
(2)
LAI normal
43.43 39.57
100
แทนค่า LAI (%) 
39.57

รูปที่ 8 รู ปแปลงทดลองที่ตดั พ้ืนออก
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กิตติกรรมประกาศ

LAI (%)  9.75%
และความสู งของผัก วันที่ 25 แปลงทดลองที่ 1 มี ค่าความสู ง
เฉลี่ ย 15.65cm ส่ วนแปลงที่ 2 มี ค่า 10.65cm โดยแปลงทดลองที่ 1 มี ค่ า
ความสู งที่มากกว่าอย่างเห็ นได้ชดั เจน โดยสามารถหาค่าการเจริ ญเติบโต
เทียบเป็ น %[5] ได้จากสมการที่ 3
h h
h(%)  lab normal 100
(3)
hnormal
15.6510.65
100
แทนค่า h(%) 
10.65

โครงงานวิ จ ัย เรื่ องชุ ด ควบคุ ม แสงสว่ า ง ของหลอด LED
สาหรั บ การปลู ก พื ช ส าเร็ จสมบู รณ์ ได้ด้วยความกรุ ณ าคณาจารย์ส าขา
วิศ วกรรมไฟฟ้ าและเทคโนโลยีอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
อุดรธานี ซ่ ึ งได้ให้คาเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ
มาโดยตลอด จนโครงงานเล่มนี้ เสร็ จสมบูรณ์
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h(%)  46.9%

ซึ่ งจากค่ าที่ ได้พ บว่า ชุ ด ควบคุ ม แสงสว่ างของหลอด LED
ช่วยให้ผกั สาระแหน่ โตไวขึ้น มี ขนาดของใบที่ ใหญ่ ข้ ึนกว่าปกติ และมี
ความสูงมากกว่าปกติอย่างเห็นได้ชดั ดังแสดงในรู ปที่ 11

รูปที่ 11 รู ปพืชที่แปลงทดลอง 1 และ 2 ตามลาดับ

อภิปรายผลการทดลอง
จากโครงงานชุ ดควบคุ มแสงสว่างของหลอด LED สามารถ
นาไปใช้ได้จริ งในการปลู ก พื ช ซึ่ งถ้าเปรี ยบเที ยบระยะเวลาในการเก็ บ
เกี่ ยวผักสาระแหน่ ที่ ความสู ง 10 ซ.ม.แปลงทดลองที่ ติดตั้งชุ ด ควบคุ ม
สามารถเก็บเกี่ ยวได้ภายใน 18 วัน ซึ่ งแปลงปกติ จะเก็บเกี่ ยวได้ที่ 23 วัน
และผูว้ ิจยั สามารถควบคุมแสงให้มีค่าได้ไม่น้อยกว่า 10000 lux ตามที่ได้
ออกแบบไว้ โดยแปลงทดลองที่ ติดตั้งชุ ดควบคุ มแสงสว่าง พืชทดลอง
แปลงที่ 1 มี ค่ า Left Area Index เท่ า กั บ 43.43% มี ค่ า ความสู งเฉลี่ ย
15.65cm ส่ วนแปลงที่ 2 มี ค่า Left Area Index เท่ากับ 39.57% มี ค่าความ
สู งเฉลี่ ย 10.65cm ซึ่ งทาให้เห็ นว่า แปลงทดลองที่ ติดตั้ง ชุ ดควบคุมแสง
สว่างของหลอด LED มี ค่าดัชนี พ้ืนที่ ใบมากกว่าแปลงทดลองแบบปกติ
9.75% และความสู งของลาต้นมากกว่าแปลงทดลองแบบปกติ 46.9% ซึ่ ง
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ และจะเห็ นว่าความสู งของลาต้นจะเห็ น
ความแตกต่างได้ชัดเจนมากกว่า ดังนั้นพืชที่ ควรใช้ชุดควบคุมแสงสว่าง
ของหลอด LED ควรเป็ นพืชที่เน้นไปในส่ วนการเจริ ญเติบโตของลาต้น
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ระบบติดตามดวงอาทิตย์ ด้วยเทคนิคการกาหนดเวลา
Solar Tracking System with Timing Techniques
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1.บทนา

บทความนี้อธิบายถึง ระบบติดตามดวงอาทิตย์ดว้ ยเทคนิ คการ
ก าหนดเวลา เพื่อ พัฒนานวัตกรรมทางด้านพลัง งาน ที่ จะช่ วยผลิ ต
กระแสไฟฟ้าจากเชลล์แสงอาทิตย์ให้ได้มากที่ สุดแต่มีอตั ราสู ญเสี ยน้อย
สุ ด งานวิ จ ัย นี้ ใช้ ไ มโครคอนโทรเลอร์ เ ป็ นชุ ด ควบคุ ม การท างาน
กาหนดการกวาดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามตาแหน่ งดวงอาทิตย์ โดย
ปรั บเปลี่ ยนมุม แผง 8 ครั้ ง ครั้ ง 20 องศาโดยค านวณจากเวลารั บแสง
ตลอดทั้ง วัน ตั่ง แต่ 8.00 น. ถึ ง 16.00 น. คิ ด เป็ น 8 ชั่ง โมง ระบบ
ประกอบด้วย เชลล์แสงอาทิตย์ 250 วัตต์ 24 โวลต์ ชุดควบคุมการประจุ
และชุ ด ควบคุ มต าแหน่ ง แผง ผลการวิ จ ัยพบ ว่า ค่ า แรงดันวงจรเปิ ด
(Voc)เฉลี่ ย 29.30 โวลต์ ค่ า กระแสลัด วงจร(Isc)เฉลี่ ย 9.6 แอมแปร์
กาลังไฟฟ้าเฉลี่ ย 230.40 วัตต์ มีความเที่ยงตรงในการติดตามดวงอาทิตย์
คิดเป็ นร้อยละ 98.5

ปั จจุบนั ได้มีการใช้พลังงานในประเทศเป็ นอย่างมาก ในแต่ละ
ปี นั้นเราจะต้องใช้งบประมาณ หลายหมื่นล้านบาทที่สูญเสี ยไปกับค่า
เชื้ อเพลิงที่ได้จากธรรมชาติ ได้แก่ น้ ามันเตา น้ ามันดีเซล ลิกไนต์ และ
ก๊าซธรรมชาติ และมีแนวโน้มว่าค่าใช้จ่ายจะต้องสู งขึ้นทุกปี ประกอบกับ
แหล่งพลังงานแบบ Non - Renewable ซึ่งมีอย่างจากัดก็ลดลงไปทุกที
ดังนั้นพลังงานทางเลือกจึงมีส่วนสาคัญที่ช่วยแก้ไขปั ญหาการขาดแคลน
พลังงาน พลังงานแสงอาทิตย์เป็ นอีกหนึ่งทางเลือก การเปลี่ยนพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่มีอยูใ่ นธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนั้นมี
เงื่อนไขสาคัญคือแผงเชลล์แสงอาทิตย์ตอ้ งได้รับแสงแดดอย่างต่อเนื่ อง
และเพียงพอ

Abstract
This article describes Sun tracking system with timing
techniques. To develop energy innovations It will produce the most
electricity from the solar cells, but with the least loss. This research uses
a microcontroller as a control unit for solar panel sweeping schedule
according to sun position. By adjusting the panel angle of 8 times, 20
degrees, calculated from the daylight hours throughout the day from
8:00 am to 4:00 pm, representing 8 hours, 250 watt solar cell 24 volt,
charge controller. The panel found that the average open circuit voltage
(Voc) was 29.30 volts. The short circuit current (Isc) average of 9.6
amperes, average power 230.40 watts. The accuracy of tracking the sun
accounted for 98.5 percent.

รู ปที่ 1 ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบใช้เซนเซอร์
ผูว้ ิจยั สนใจในเรื่ องประสิ ทธิ ภาพการรับแสงกับ การผลิ ตกระแสไฟฟ้ า
ของเซลล์แสงอาทิ ตย์ เพื่อหาวิธีการที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถรั บ
พลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยผูว้ ิจยั ได้พิจารณา
จากการแผ่รังสี บนพื้นราบและพื้นเอียงของแสงอาทิ ตย์ พร้ อมทั้งศึกษา
ระบบติดตามแบบเดิม ที่ใช้หลักการตรวจจับดวงอาทิตย์ โดยใช้เซนเซอร์
แสงและทางานตลอดตลอดเวลา ทาให้ เกิ ด ปั ญหาด้านความคุ ม้ ค่ากับ
อัตราแลกเปลี่ยนพลัง จากการสูญเสี ยในวงจรขับเคลื่อนแผง
จากปั ญหาดังกล่ าวผูว้ ิจยั จึ งมี แนวคิ ดสร้ างระบบติ ดตาม ให้
สามารถรั บพลังงานแสงอาทิ ตย์ได้ตามการเคลื่ อนตัวของดวงอาทิ ต ย์
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เพื่อให้แผงโซล่าเซลล์ได้รับแสงอาทิตย์ได้ตลอดทั้งวัน โดยใช้เทคนิ คที่
แตกต่างจากระบบเดิม

จากรู ปที่ 2 เป็ นบล็อกการทางานโดยรวมของระบบควบคุม
ไม่รวมระบบของเชลล์แสงอาทิตย์ ซึ่ งระบบจะอาศัยแหล่งพลังงานจาก
แบตเตอรี่ ที่ระบบเชลล์แสงอาทิตย์ประจุไว้

2.หลักการทางาน
การทางานของระบบติดตามดวงอาทิตย์ท้ งั หมด ควบคุมโดย
ไมโครโปรเซสเซอร์ตระกูล PIC ทาหน้าที่ ควบคุมการทางานของระบบ
เป็ นอุปกรณ์นับเวลา และสั่งงานให้แผงหมุนตามดวงอาทิ ตย์ การเอียง
แผง และกาหนดองศาในการกวาด

3. การออกแบบและสร้ าง
ในการออกแบบโครงสร้างของระบบติดตามดวงอาทิตย์ ด้วย
เทคนิ คการกาหนดเวลา มีขนาด เสาสู ง 220 เซนติเมตร แบ่งเป็ น 2 ส่ วน
คื อ ส่ ว นล่ าง 210 เซนติ เ มตร ส่ ว นท่ อนบนเป็ นจุ ด รั บแรงกดจุด หมุ น
สาหรับยึดติดกับชุดขับเคลื่อน มอเตอร์ ขบั เคลื่อน เป็ นมอเตอร์ ทดรอบที่มี
ความเร็ วการหมุน 10 รอบ/นาที รั บแรงได้ 30 กิ โลกรั ม ชุ ดขับเคลื่ อน
หมุนได้ 180 องศาในแนวกวาด ด้านบนมีโครงรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ขนาด 250 วัตต์ 24 โวลต์ จานวน 1 แผง ที่เสาส่ วนล่าง มีกล่องควบคุม ซึ่ ง
ภายใน ประกอบด้ว ย วงจรควบคุ มระบบไมโครโปรเซสเซอร์ วงจร
ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ แบตเตอรรี่ และอินเวอร์เตอร์ขนาด 500 วัตต์
4.การหารประสิทธิภาพ
คณะผู ้วิจยั ได้ท าการทดสอบหาค่ าประสิ ท ธิ ภาพ โดยติ ด ตั้ง
ระบบไว้ในพื้นที่โล่ง รับแสงแดดได้ตลอดทั้งวันหันแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ไปทางทิศใต้ เพี่อให้ระบบติดตามดวงอาทิตย์ รายละเอียดอุปกรณ์และ
โครงสร้างของระบบมีดงั นี้

รูปที่ 2 แผนภาพที่ใช้เป็ นข้อมูลการกาหนดมุมเงยและมุมกวาด
ก าหนดโดยใช้ข ้อมู ล จากมุ ม อาซิ มุ ส ของดวงอาทิ ต ย์ ณ อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดสกลนคร แผงจะทามุ มเงย 30 องศา และหันแผงไปทางทิ ศใต้
ระบบจะเริ่ มปรับมุมแผงครั้งแรก เวลา 9.00 น. และเปลี่ ยนมุม 25 องศา
ทุกๆชัว่ โมง จนถึงเวลา 15.00 น. และเมื่อถึงเวลา 16.00น. ชุดไมโครโปร
เซอร์ จะสั่งงานให้มอเตอร์ หมุนแผงกลับมาที่ ตาแหน่ งเริ่ มต้น โดยจะมี
เซนเซอร์ตรวจจับตาแหน่งแผง เมื่อแผงเคลื่อนกลับสู่ตาแหน่ งเริ่ มต้นแล้ว
ไมโครโปรเซสเซอร์ จะสัง่ ให้ระบบหยุดทางาน และระบบจะทางานอีก
ครั้งในเวลา 8.00 น.ในวันต่อไป
Sensor Switch

ไมโครโปรเซสเซอร์
-Timer
-Motor Drive

รู ปที่ 3โครงสร้างแผงโซล่าเซลล์เมื่อประกอบเข้ากับเสา
1.ชุดจับยึดแผงเซลล์แสงอาทิตย์
2.กล่องควบคุม
3.เสา
4.ชุดมอเตอร์ขบั เคลื่อน

Motor
รูปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมการทางาน
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5.ชุดไมโครโปรเซสเซอร์
6.เครื่ องประจุแบตเตอรี่
7.อินเวอร์เตอร์
8.แบตเตอรี่

32
31
Fixed system

30

Tracking system

29

Tracking by Time system

28
27
26
25

รู ปที่ 5 กราฟค่าแรงดัน (Voc) ที่เชลล์แสงอาทิตย์

รูปที่ 4 ชุดควบคุมแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์
การทดสอบระบบในด้านต่างๆอธิบายได้ ดังนี้
4.1ด้านความเที่ยงตรงของการติ ดตามดวงอาทิ ตย์ โดยให้
ระบบทางาน และสัง เกต การทางานของระบบขับ เคลื่ อ น ว่ ามี ค วาม
เที่ยงตรง หรื อไหม บันทึก ลงในแบบบันทึ กผลการทดลอง แล้วนาไป
วิเคราะห์ผล
4.2ด้านพลังงานที่ผลิตได้ ทดสอบและเก็บข้อมูลแรงดันไฟฟ้า
(Voc) และค่ากระแส (Isc) เพื่อใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล
4.3 ด้านกาลังไฟฟ้าสู ญเสี ย ที่เกิดจากการทางานของระบบ

รู ปที่ 6 แรงดันไฟฟ้าที่มอเตอร์ขบั เคลื่อนแผง

รู ปที่ 6 กระแสไฟฟ้าที่มอเตอร์ขบั เคลื่อนแผง

5. ผลการวิจัย
1.การทดสอบความเที่ ย งตรงในติ ดตามดวงอาทิ ตย์ทาการ
ทดสอบ ผลปรากฏว่า ระบบ มีความเที่ยงตรง คิดเป็ นร้อยละ 99.5 เนื่ อง
ด้วยการติ ดตามดวงอาทิ ตย์ใ ช้ระบบเวลาในการปรั บเปลี่ ย นมุม ทาให้
ทางานได้อย่างเที่ ย งตรง ซึ่ ง มากกว่ าระบบติ ด ตามดวงอาทิ ต ย์แ บบ
เซนเซอร์ ที่มีความผิดพาดจากสิ่ งแวดล้อม เช่น เมฆฝน

3.การทดสอบ กาลังไฟฟ้ าสู ญเสี ย ที่เกิดจากการทางานของ
ระบบจากแสดงในรู ปที่ 6 และรู ปที่ 7 เป็ นค่าแรงดันและกระแสที่ใช้ใน
การขับเคลื่อนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ทุกชัว่ โมง และการขยับมุมแผง 25
องศา ใช้เวลา เฉลี่ย 5 วินาที ค่าแรงดันเฉลี่ย 23.60 โวลต์ กระแส เฉลี่ย
804.85 มิลลิแอมป์ กาลังไฟฟ้าเฉลี่ย 19 วัตต์

2.การทดสอบพลังงานที่ผลิ ตได้ โดยการบันทึกแรงดันที่ได้
จากแผงเชลล์แสงอาทิตย์ ในขณะวงจรเปิ ด(Voc) และวัดกระแสงสู งสุ ด
(Isc) ผลการทดลองพบว่า มีแรงดันเฉลี่ ย 29.30 โวลต์ กระแสเฉลี่ย 6.75
แอมแปร์ ดังแสดงในรู ปที่ 5

6. สรุป
ระบบติ ด ตามดวงอาทิ ตย์ ด้วยเทคนิ ค การก าหนดเวลา มี
เป้ า ประสงค์ที่ จ ะพัฒ นานวัต กรรมทางด้า นพลัง งาน ที่ ท าให้ ก ารรั บ
พลังงานของเชลล์แสงอาทิตย์ มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยคานวณองศา
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การกวาดติ ดตามดวงอาทิ ตย์จากเวลารั บแสง ตลอดทั้งวันคื อ 8 ชั่งโมง
แล้วปรับเปลี่ยนมุม 20 องศา ทุกชัว่ โมง ผลการวิจยั พบว่า ระบบมีความ
เที่ยงตรง คิดเป็ นร้อยละ 99.5 เนื่ องด้วยการติดตามดวงอาทิตย์ใช้ระบบ
เวลาในการปรับเปลี่ยนมุมทาให้ทางานได้อย่างเที่ยงตรง แรงดันที่ได้จาก
แผงเชลล์แสงอาทิตย์ ในขณะต่อกับชุ ดประจุแบตเตอรี่ มี แรงดันเฉลี่ ย
24.08 โวลต์ ค่ าแรงดัน เปิ ดวงจร(Voc)เฉลี่ ย 29.30 โวลต์ ค่ า กระแส
ลัดวงจร(Isc)เฉลี่ ย 9.6 แอมแปร์ กาลังไฟฟ้ าเฉลี่ ย 230.40 วัตต์ มี ความ
เที่ยงตรงในการติดตามดวงอาทิ ตย์ คิดเป็ นร้ อยละ 98.5 ค่าแรงดันและ
กระแสที่ใช้ในการขับเคลื่ อนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ทุกชั่วโมง และการ
ขยับมุมแผง 20 องศา ใช้เวลา เฉลี่ย 5 วินาที ค่าแรงดันเฉลี่ ย 23.60 โวลต์
กระแส เฉลี่ย 804.85 มิลลิแอมป์ กาลังไฟฟ้าเฉลี่ย 19 วัตต์

4. กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจยั เรื่ องระบบติดตามดวงอาทิตย์ ด้วยเทคนิ คการ
กาหนดเวลา เกิดขึ้นจากความต้องการที่จะแก้ไข้ปัญหาด้านพลังงาน และ
ต้องการพัฒนานวัตกรรมทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์ และถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชนอย่างเหมาะสม ซึ่ งจะสาเร็ จลุล่วงไปไม่ได้หากมิได้
ความช่วยเหลือจาก ท่าน ผศ.ดรฟุ้งศรี ภักดี สุวรรณ ที่ ให้คาแนะนาและ
นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ช่วยเหลื อในการประกอบ
โครงสร้ างของระบบติ ด ตามดวงอาทิ ตย์ ด้วยเทคนิ ค การก าหนดเวลา
ขอขอบพระคุ ณผูป้ กครองที่ มีส่วนช่ วยเหลื อสนับ สนุ น ด้านการศึ ก ษา
ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนช่วยให้งานนี้ สาเร็ จลงได้ดว้ ยดี ไว้ ณ โอกาสนี้
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กรณีศึกษาเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง ประสิทธิภาพของหลอดไฟ
และการวิเคราะห์ความเพียงพอของแสงสว่างภายในอาคารโดยใช้โปรแกรม Dialux
A Case Study on Electric Energy Efficient Lighting Scheme
and Analysis of Insufficient of Indoor Using Dialux Software
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบ จำลอง วิเคราะห์ แสงสว่าง
ของหลอดฟลูออเรสเซนต์กับหลอดแอลอีดีภายในอาคาร วิธีดำเนินการใช้
โปรแกรม DIALux evo ออกแบบ จำลอง ทดสอบ วิเคราะห์แสงสว่างของ
หลอดไฟฟ้า ฟลูออเรสเซนต์กับ หลอดแอลอีดี ภายในอาคารศูน ย์ว ิท ย
บริการ มีพื้นที่ความยาว 56 เมตร กว้าง 18 เมตร ภายในอาคารมีทั้งหมด 6
ชั้น จำนวนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ทั้งหมด 678 หลอด เปิดใช้งาน 8-10
ชั่วโมง/วัน นำข้อมูลป้อนค่าลงในโปรแกรม DIALux evo กำหนดขนาด
ของอาคารศูนย์วิทยบริการ เลือกยี่ห้อหลอดไฟ จำนวนวัตต์ จัดวางตาม
แบบที่สำรวจ รันโปรแกรม DIALux evo คำนวณค่าแสงสว่าง บันทึกผล
คำนวณค่าไฟฟ้าของรอบเดือนและ คำนวณระยะเวลาในการคืนทุน
ผลพบว่า การวัดระดับความเข้มของแสงสว่างในอาคารศูนย์วิทยบริการ
ไม่ได้ตามค่ามาตรฐานเฉลี่ย 69.4 % และมีแสงธรรมชาติเข้ามาช่วยบาง
ส่วนบริเวณด้านข้า งหน้า ต่า ง มีบ างจุด ที่ได้ค ่า มาตรฐาน เช่น ทางเดิน
ห้องน้ำ การวิเคราะห์แสงสว่างของหลอดแอลอีดีจากโปรแกรม DIALux
evo ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน CIE 300 Lux ให้มีความพอเพียงของแสง
สว่าง การใช้พลังงานของหลอดฟลูออเรสเซนต์ 7485 ยูนิต เปรียบเทียบ
การใช้พลังงานของหลอดแอลอีดี 6,048 ยูนิต ค่าไฟฟ้าในรอบเดือนของ
หลอดฟลูออเรสเซนต์ 38,916.59 บาท/เดือน ค่าไฟฟ้าในรอบเดือนของหล
อดแอลอีดี 31,468.30 บาท/เดือน ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก 262,500
บาท ผลประโยชน์สุทธิเฉลี่ยต่อปี 89,376 บาท ระยะเวลาคืนทุน 2.9 ปี

Abstract

This research aims to design and simulate the illumination of
fuorescent lamps with LEDs inside the building. Procedures, Use
DIALux evo program to simulate the analysis of fuorescent light bulbs
with LEDs. inside the Resource Center. The area is 56 meters long and
18 meters wide. The building has 6 foors. Total number of 678
fuorescent bulbs. Activated 8-10 hours / day. The data entered into the
DIALux evo software determine the size of the Resource Center
building. Choose brand wattage bulb layout based on the model that
runs the DIALux evo program. Calculate the lighting value, calculate
the monthly electricity charge and Calculate the payback period.
The result showed that the illumination intensity in the Resource
Center building was not 69.4% and the natural light was partially
provided at the side of the window. There are some standard points,

such as the bathroom corridor. The light analysis of the LEDs from the
DIALux evo program is based on the CIE 300 Lux standard. Power
Consumption of 7,485 Fluorescent Lamps compare the power
consumption of 6,048 LED units. Monthly electricity charge for
fuorescent tubes is 38,916.59 baht / month. Monthly electricity charge
of LEDs is 31,468.30 Baht / month. Initial investment cost is 262,500
baht. Average net profit per year 89,376 Baht Payback period 2.9 years.
Keywords: Electric Energy Efficient Lighting, Insufficient of Indoor,
DIAlux Software.
2. บล็อคแนวคิด

รูปที่ 1 แนวคิดพลังงานแสงสว่าง ประสิทธิภาพของหลอดไฟและความ
เพียงพอของแสงสว่างภายในอาคาร
1. รวบรวมข้อมูลของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การใช้งานของหลอดไฟในแต่ละวัน จำนวนหลอดไฟฟ้า ขนาดของห้อง
ภายในอาคาร และการใช้งานของโปรแกรม DIALux 4.12 และ Dialux
evo 2. ออกแบบโ ดยใ ช้โ ป รแก รม DIALux 4.12 แล ะ Dialux evo
คำนวณวิเ คราะห์ข ้อ มูล ที่ร วบรวมมา ให้แ สดงผลและจัด เก็บ ข้อ มูล
บันทึก 3. โปรแกรม DIALux 4.12 และ Dialux evo แสดงผลที่ออกแบบ
ตามข้อมูลที่ป้อนแล้วบันทึกผลการออกแบบ วิเคราะห์ จำลองระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง
3. วิธีดำเนินการ
3.1 ออกแบบพื้นที่ห้องและจำลองในโปรแกรม DIALux evo
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จากรูปที่ 4 การคำนวณหาค่าไฟฟ้าของหลอดแอลอีดี T8 ของอาคาร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ใช้โปรแกรม Protech
Electrical ป้อนข้อมูลค่ายูนิตที่ได้ คือ 6,050 ยูนิต ป้อนค่า Ft จากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 2559 กำหนดไว้ที่ 0.33 โปรแกรมจะคำนวณแสดงผลที่ต้อง
ชำระเงินทั้งหมด 31,468.30 บาทต่อเดือน ซึ่งประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า
28,569.33 บาท ค่าบริการรายเดือน 38.22 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,860.75
บาท ชำระเงินทั้งสิน 31,460.30 บาท/เดือน

รูปที่ 2 การจำลองและการสร้างห้อง
การออกแบบอาคารศูนย์วิทยบริการโดยจำลองห้องต่างๆ ในโปรแกรม
DIALux evo ป้อนข้อมูลจากการสำรวจในพื้นที่จริง ความกว้าง ความยาว
ของอาคารศูนย์วิทยบริการ การวางตำแหน่งของหลอดไฟฟ้า ข้อมูลของ
หลอดไฟฟ้า นำมาออกแบบในโปรแกรม DIALux evo และใส่ค่าต่างๆ ลง
ในโปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมวิเคราะห์ค่าแสงสว่างออกมา
3.2 การทดลองเปรียบเทียบชุดหลอดแอลอีดี T8 กับหลอด FL และ T5

3.4 ทดลองเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอดแอลอีดี T8

รูปที่ 5 การเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดแอลอีดี T8
รูปที่ 3 ค่าแสงสว่างจากโปรแกรม DIALux evo

การเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดแอลอีดี T8 ซึ่งหลอดแอลอีดี
T8 สามารถใช้แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้ เมื่อทำการเปลี่ยนหลอดฟลู
ออเรสเซนต์เป็นหลอด T8 แล้วเปิดไฟทำการวัดค่าแสงโดยใช้ Lux Meter
วัดค่าแสงของหลอดแอลอีดี T8

ออกแบบตามที่กำหนดใว้แล้ว โปรแกรมจะแสดงค่าแสงสว่างออกมา
ของแต่ละห้องทั้งหมด โดยค่าจะแสดงทางช่องขวามือ ค่าที่ได้จะเรียงตาม
ลำดับของห้องที่สร้างก่อน ห้องที่ค่าแสงสว่างถึงค่ามาตรฐาน จะขึ้นเป็น
จุดสีเขียว
3.3 คำนวณค่า ไฟฟ้า ของอาคารศูน ย์ว ิท ยบริการ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
อุดรธานี ใช้งานอยู่ที่ 8 ชั่วโมงต่อ 1 วันโดยใช้โปรแกรม Protech Electrical
คำนวณ

4. ผลการทดลอง
4.1 ตารางที่ 1 จำนวนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ และการวิเคราะห์แสง
สว่างจากค่าที่วัดจริงของหลอดฟลูออเรสเซนต์

รูปที่ 4 การคำนวณหาค่าไฟฟ้าของหลอดแอลอีดี T8

(ก) ข้อมูลค่าแสงสว่างหลอดฟลูออเรสเซนต์กับค่ามาตรฐาน CIE
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ค่าแสงสว่างของหลอดแอลอีดี อยู่ในช่วง 250-425 Lux มีค่ามากกว่าค่า
มาตรฐาน 300 Lux ซึ่งได้ค่ามาตรฐาน CIE ตามที่ตั้งใว้
4.3 ผลการคำนวณหาค่าคุ้มทุน
ความคุ้มค่าและความคุ้มทุน ความคุ้มทุนของโครงการ คือการเปรียบ
เทียบผลประโยชน์และต้นทุนของโครงการ ณ จุดที่ผลประโยชน์ เท่ากับ
ต้นทุนของโครงการ จะถือเป็นจุดคุ้มทุนทางด้านการเงิน โดยโครงการจะมี
ความคุ้มค่าก็ต่อเมื่อผลที่ได้รับมีมูลค่าสูงกว่าต้นทุนของทรัพยากรที่ต้องใช้
เพื่อการลงทุนในโครงการ และรวมกับผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้น ตลอด
จนเป็นที่ยอมรับแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีวิธีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการ
เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าดังนี้

(ข) กราฟวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าแสงสว่าง
รูปที่ 6 ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าแสงสว่างหลอดฟลูออเรสเซนต์กับ
ค่ามาตรฐาน และกราฟวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าแสงสว่าง
จากรูปที่ 6 ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าแสงสว่างของหลอดฟลูออเรส
เซนต์ (สีน้ำเงิน)กับค่ามาตรฐาน CIE (สีส้ม) ในอาคารศูนย์วิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะเห็นได้ว่าค่าแสงสว่างของหลอดฟลูออ
เรสเซนต์ (สีน้ำเงิน) ที่ทำการวัดค่าแสงสว่างของหลอดไฟแต่ละจุดจะน้อย
กว่าค่ามาตรฐาน (สีส้ม) ซึ่งค่าที่วัดได้จะอยู่ในช่วง 190 – 270 Lux ไม่ได้
ค่าตามมาตรฐานที่ตั้งใว้ 300 Lux ทำให้เส้นกราฟสีน้ำเงินน้อยกว่าสีส้ม

วิเคราะห์ความคุ้มค่าการเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดแอลอีดี T8

ระยะเวลาคืนทุน =

ค่าใช่จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก
ผลประโยชน์สุทธิเฉลี่ยต่อปี

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก
= ( จำนวนหลอดไฟฟ้าแอลอีดี x ราคาหลอดแอลอีดี T8 )
= 1,050 x 250
= 262,500 บาท
ผลประโยชน์สุทธิเฉลี่ยต่อปี = ผลประหยัดที่ได้จากการเปลี่ยนหลอดฟลู
ออเรสเซนต์เป็นหลอดแอลอีดี T8 ขนาด 120 เซนติเมตร = 89,376 บาท
262,500
ระยะเวลาคืนทุน =
89,376
= 2.9 ปี หรือ 2 ปี 9 เดือน
อายุการใช้งานของหลอดแอลอีดี T8 อยู่ที่ 50,000 ชั่วโมง หรือคิดเป็น
17.36 ปี (ใช้ง าน 10 ชั่วโมงต่อ วัน ) โดยไม่ต ้อ งเปลีย่ นหลอดใหม่ เมื่อ
คำนวณระยะเวลาคืนทุนแล้วจะได้ 2.9 ปี ดังนั้นเมื่อนำระยะเวลาคืนทุนมา
ลบออกจากอายุการใช้งานจะเหลือเวลาประหยัดอีก 14.4 ปี จึงคุ้มค่าต่อ
การลงทุนเปลี่ยนเป็นอย่างยิ่ง

4.2 การออกแบบแสงสว่างหลอดแอลอีดี ในโปรแกรม DIALux evo
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์แสงสว่างจากโปรแกรม DIALux ของหลอดแอล
อีดี

5. สรุป

(ก) เปรียบเทียบค่าแสงสว่างหลอดแอลอีดีกับค่ามาตรฐาน CIE

การออกแบบแสงสว่างของหลอดแอลอีดีในโปรแกรม DIALux evo
ใช้หลอดแอลอีดี T8-28w จำนวน 1,050 หลอด วางตำแหน่งเดียวกันกับ
หลอดฟลูออเรสเซนต์ โดยใส่แบบรางคู่ผลที่ได้จากโปรแกรม ค่าแสงสว่าง
ของหลอดแอลอีดี T8 อยู่ใ นช่วง 310- 400 Lux ค่ามาตรฐานแสงสว่าง
300-700 Lux ทำให้ค ่า ของแสงสว่า งของหลอดแอลอีด ี T8 ทดลองใน
โปรแกรมได้ค่ามาตรฐาน CIE ที่กำหนดไว้

6. กิตติกรรมประกาศ
โครงงานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี จากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.อ.ที่สนับสนุนเงินทุนใน
โครงการนี้ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

(ข) กราฟวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าแสงสว่าง
รูปที่ 7 ข้อมูลการเปรียบเทียบและกราฟวิเคราะห์ค่าแสงสว่างหลอด
แอลอีดีกับค่ามาตรฐาน
จากรูปที่ 7 ข้อมูลและกราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าแสงสว่างของ
หลอดแอลอีดี (สีน้ำเงิน)กับค่ามาตรฐาน CIE (สีส้ม) ในอาคารศูนย์วิทย
บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ออกแบบในโปรแกรม DIALux evo

เอกสารอ้างอิง
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การประเมินสภาพหม้ อแปลงด้ วยวิธีการวิเคราะห์ ทางไฟฟ้ า
Power Transformer Assessment Using Electrical Test Method
เธียรไท คามรัตนภูม1ิ และ แคทรียา สุ วรรณศรี2
1
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กระแสไฟฟ้ า โดยปกติ จะใช้เชื่ อมโยงระหว่างระบบไฟฟ้ าแรงสู ง และ
ระบบไฟฟ้าแรงต่า หม้อแปลงจึงเป็ นอุปกรณ์หลักในระบบส่ งกาลังไฟฟ้ า
ด้วยเหตุน้ ี ถา้ หม้อแปลงไฟฟ้ าเกิ ดความเสี ยหายทันทีทนั ใดย่อมส่ งผลต่อ
ความเสถียรภาพต่อระบบไฟฟ้า [1] ด้วยเหตุน้ ี ผดู ้ ูแลระบบดังกล่าวจึงต้อง
ทาการตรวจเช็คสภาพการใช้งานอย่างต่อเนื่ องเพื่อลดปั ญญาความรุ นแรง
ที่ อาจเกิ ดขึ้ นได้น้ ัน ดังนั้นในบทความนี้ ได้นาเสนอถึ งวิ ธีก ารประเมิ น
สภาพหม้ อ แปลงด้ ว ยวิ ธี การวิ เ คราะห์ ท างไฟฟ้ า ผ่ า นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินในแต่ละส่ วนของอุปกรณ์ใน
หม้อแปลงไฟฟ้ า ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 5 ส่ วนหลักๆ คือ แกนเหล็ก ขดลวด
แรงดันสูง ขดลวดแรงดันต่า ขดลวดตติยภูมิ รวมทั้งบุชชิ่ ง ซึ่ งหลักเกณฑ์
การประเมินสภาพนี้ ได้อา้ งอิ งค่าการกาหนดน้ าหนักคะแนน ของสภาพ
การใช้งานตามระดับการประเมิน ตามผลการสรุ ปรายงานการประเมิน
สภาพหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสู งของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย [2]
ซึ่ ง การวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น นี้ ได้ถู ก ประเมิ น ผ่ า นโปรแกรมที่ ไ ด้
พัฒนาขึ้น ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟเอ็กซ์เซล โดยใช้ขอ้ มูลจากผลการ
วัดจริ ง และการคานวณค่าต่างๆของอุปกรณ์แต่ละส่ วน รวมทั้งประเมิน
สภาพโดยรวมของหม้อแปลง โดยข้อมูลต่างๆจะถูกคานวณ จัดระดับ
สภาพตาม Score ที่ กาหนดไว้ โดยมี 5 ระดับด้วยกัน คือ ดี ยอมรับได้
ต้องการการตรวจสอบ ต้องการการบ ารุ งรั ก ษา สุ ด ท้ายแล้วจะได้
ทราบค่าของน้ าหนักคะแนน ที่กาหนดความสาคัญสาหรับการบารุ งรักษา
[2] แสดงผลบนโปรแกรมเป็ นระดับคะแนน 0-4 อีกทั้งผลการประเมินนี้
สามารถนาไปใช้เพื่อการวางแผนการจัดซื้ ออุปกรณ์สารองได้ในอนาคต

บทคัดย่ อ
บทความนี้ ได้น าเสนอถึ งผลการประเมิ น สภาพหม้อ แปลง
แรงดันสู ง ด้วยโปรแกรมสาหรับการประเมินที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยวิธีการ
วิเ คราะห์ ทางไฟฟ้ า เพื่อให้ ทราบถึ งสภาพการใช้งานปั จจุบนั และการ
วางแผนซ่ อ มบ ารุ ง และพัฒ นาในอนาคต โดยการประเมิ น นี้ ท าการ
ประเมินสภาพหม้อแปลงขนาดพิกดั 550 kVA-110 MVA ที่ระดับแรงดัน
ระหว่าง 22-525 kV จานวน 13 ตัวซึ่ งถูกใช้งานจริ ง ณ ปั จจุบนั ในสถานี
ไฟฟ้าแรงสูง โดยแบ่งการประเมินออกเป็ น 5 ชิ้ นส่ วนของหม้อแปลง คือ
แกนเหล็ก ขดลวดแรงดันสูง ขดลวดแรงดันต่า ขดลวดตติยภูมิ รวมทั้งบุช
ชิ่ง ผลการประเมินจะใช้หลักเกณฑ์การคานวณค่าน้ าหนักคะแนน และค่า
ระดับการประเมิน เพื่อให้เห็นถึงระดับสภาพของอุปกรณ์ที่ถูกใช้งาน จาก
ผลการประเมินสภาพหม้อแปลงพบว่าโปรแกรมที่ได้พฒั นาขึ้นสามารถ
ประเมินผลให้เห็นถึงสภาพระดับการใช้ของอุปกรณ์แต่ละส่ วนโดยรวม
ของหม้อแปลงทั้ง 13 ตัว เพื่อสามารถนาผลไปใช้วางแผนงานได้ต่อไป

Abstract
This paper presents a developed program by using an
electrical test method for condition evaluation of power transformers to
be able to know and assess the equipment operation and maintenance.
Used in actual application, the thirteen transformers have rating of 550
kVA to 110 MVA at the voltage levels from 22 to 525 kV. Furthermore,
five parts of power transformer considered to evaluate those conditions
consist of Core, High-Voltage Winding, Low-Voltage Winding,
Tertiary Winding, and Bushing. Besides, weight and score criteria are
used for evaluating the equipment performance. Finally, the sequent
results of the condition evaluation of power transformers show out the
developed program could effectively evaluate. Among those useful
results, that can be applied to further planning and application.

2. ทฤษฏีการทดสอบทางไฟฟ้ า
2.1 การวัด ค่ า ความต้า นทานฉนวน (Winding insulation
resistance measurement)
การตรวจสอบการเสื่ อมสภาพของฉนวน เพื่อประเมิน หาความสมบูรณ์
ของอุปกรณ์ไฟฟ้านั้น ๆ ในขณะใช้งาน หรื อช่ วยในการประเมินคุณภาพ
ของการบารุ งรักษา จึงนับว่าเป็ นการป้ องกันการเกิ ดไฟฟ้าลัดวงจร เพื่อ
เพิ่ มความปลอดภัยของผูป้ ฏิ บตั ิงาน เพื่อจากัด การลดระยะเวลาที่ หม้อ
แปลงหยุดทางาน รวมถึ งป้ องกัน การสู ญเสี ยชี วิตและทรั พย์สิน การ
ทดสอบความเป็ นฉนวน ตรวจสอบค่ าความต้านทานของฉนวนนั้นว่า

1. บทนา
หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงเป็ นอุปกรณ์ที่มีบทบาทสาคัญตัวหนึ่ ง
ในสถานี ไฟฟ้ าแรงสู ง เพื่อใช้ เปลี่ ยนระดับแรงดันไฟฟ้ าหรื อขนาดของ
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ยังคงปกติอยู่ มีค่าต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดหรื อไม่ สามารถหาค่าอัตราส่ วน
ความต้านทานฉนวนได้จากสมการ
PI = R10 min/ R1 min
(1)
โดย R10 min และ R1 min (M) คือ ความต้านทานฉนวนที่เวลา 10 นาทีและ
ความต้านทานฉนวนที่เวลา 1 นาที
ตารางที่ 1 วัดค่าความต้านทานที่ 2500 V ของหม้อแปลงตัวที่ 10
TEST
Vdc.
2500
2500

R (M) AT ANY TIMES (min.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2570 3360 3830 4120 4350 4520 4680 4800 4900 4990
1350 2000 2490 2930 3300 3620 3890 4140 4360 4560

ระหว่างเฟสและแตกต่างกับค่าที่วดั ได้จากแผ่นป้ ายประจาตัวหม้อแปลง
ว่าอยู่ใ นช่ วงที่ รับ ได้ห รื อไม่ สามารถหาค่ าความแตกต่ างของความ
ต้านทานการไหลสูงสุดได้จากสมการ
(3)
%Max Deviation = [(Zc – Zn)/Zn]×100
โดย Zc และ Zn () คือ ค่าความต้านทานที่ได้จากการคานวณและค่า
ความต้านทานที่อ่านได้จากแผ่นป้ ายประจาตัวหม้อแปลง
ตารางที่ 3 วัดค่าแรงดันตามแทปที่กาหนด โดยกระแสทดสอบเป็ น 2 A
ของหม้อแปลงตัวที่ 10

PI
1.94
3.38

HV WDG.
7L TAP
LV WDG.
TAP

WDG. ENERGIZE H1-H2
WDG. SHORT X1-X0
V (V) I (A) Zc ()
247.5
2
123.75
Zn ()
123.71
% DEVIATION
0.03
%Max Deviation

2.2 การวัด ค่ า ตัวประกอบก าลังของฉนวนบุ ช ชิ่ ง (Bushing
insulation power factor measurement)
บุชชิ่งของหม้อแปลงไฟฟ้ากาลังแรงสู งมักเกิ ดการเสี ยหายจากปั ญหาของ
ฉนวนและความเครี ยดจากอุณหภูมิ ถ้าหากบุชชิ่ งเสี ยหายแล้วจะส่ งผลต่อ
ผูใ้ ช้งานหม้อแปลงไฟฟ้ากาลัง จาเป็ นต้องดับไฟฉุ กเฉิ น โดยบางครั้งอาจ
ส่งผลให้ขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้ าภายในเสี ยหายได้อีกด้วย การวัดค่าของ
ตัวประกอบกาลังและตัวเก็บประจุไฟฟ้า จะเป็ นเครื่ องมือที่เป็ นประโยชน์
และน่าเชื่อถือในการวิเคราะห์บุชชิ่ ง การทดสอบค่าตัวประกอบกาลังที่วดั
ได้เ ที ย บกับ ค่า ก าหนดจากแผ่น ป้ ายประจาตัว หม้อแปลง ว่า มี ค วาม
คลาดเคลื่ อนไม่เ กิ นกว่าที่ กาหนดไว้หรื อไม่ สามารถหาค่าตัวประกอบ
กาลังของฉนวนบุชชิ่งได้จากสมการ
%PF = [P/(V×I)]×100
(2)
โดย P (W), V (V) , I (A) คือ กาลังไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า
ตารางที่ 2 วัดค่ากระแสและวัตต์ที่แรงดัน 10 kV ของหม้อแปลงตัวที่ 10
10
2
10

I (mA)
AVG.
0.899
2.721
0.906

P (Watt)
AVG.
0.017
0.086
0.019

% PF
AVG.
0.19
0.32
0.21

CAPACITANCE (pF)
AVG.
286.05
865.77
288.27

H2 (C2)

2

2.863

0.088

0.31

910.95

H3 (C1)

10

0.916

0.019

0.21

291.45

H3 (C2)

2

2.456

0.078

0.32

781.45

PHASE

V (kV)

H1 (C1)
H1 (C2)
H2 (C1)

2.3 การวัดค่าความต้านทานการรั่ วไหลต่อหนึ่ งเฟส (Single
phase leakage impedance measurement)
อิมพีแดนซ์เป็ นสิ่ งทั้งหมดในวงจรที่ ขวางการไหลของกระแส มี ค วาม
คล้ายกับความต้านทาน แต่ตอ้ งคานึ งถึ งผลกระทบของความจุและการ
เหนี่ ยวนา ถ้าหากความถี่ ของกระแสที่ ไหลผ่านวงจรมี การเปลี่ ยนแปลง
จะมีผลต่ออิมพีแดนซ์ของตัวความจุและตัวเหนี่ ยวนา ซึ่ งความจุและตัว
เหนี่ยวนาทาให้เกิดการเคลื่อนเฟสระหว่างกระแสและแรงดัน ทาให้ความ
ต้านทานและรี แอคแตนซ์ไม่สามารถรวมกันเป็ นอิมพีแดนซ์ เพื่อทาการ
วิ เ คราะห์ ผ ลว่า หม้อ แปลงที่ มี ค่ า ความต้า นทานการไหลแตกต่ า งกัน

WDG. ENERGIZE H2-H3 WDG. ENERGIZE H3-H1
WDG. SHORT X2-X0
WDG. SHORT X3-X0
V (V) I (A) Zc () V (V) I (A) Zc ()
246.28
2
123.14 245.9
2
122.95
123.21
123.15
0.06
0.16
0.16

2.4 การวัด ค่ า กระแสลัด วงจรต่ อสามเฟส (Three phase
equivalent short circuit measurement)
การค านวณค่ า กระแสลัด วงจร เป็ นสิ่ ง จาเป็ นที่ สุ ด อย่า งหนึ่ ง ของการ
ออกแบบระบบจ่ า ยก าลัง ไฟฟ้ า ผู ้อ อกแบบระบบไฟฟ้ า จะต้อ งทราบ
ค่ า กระแสลัด วงจรล่ ว งหน้ า เพื่ อ ที่ จ ะได้ เ ลื อ กบริ ภัณ ฑ์ ที่ ท นกระแส
ลัด วงจรที่ เ หมาะสม ถ้าหากเลื อกใช้บ ริ ภณ
ั ฑ์ที่ ท นกระแสลัด วงจรไม่
เพี ย งพอ อาจจะเกิ ด ความเสี ย หายแก่ ท รั พ ย์สิ น และชี วิ ต เมื่ อ เกิ ด การ
ลัดวงจรขึ้น ค่าความต้านทานที่ได้จากการคานวณเทียบกับค่าที่วดั ได้จาก
แผ่ น ป้ า ยประจ าตัว หม้อ แปลงไม่ ค วรเกิ น 3% สามารถหาค่ า ความ
ต้านทานและค่าความผิดพลาดความต้านทานสูงสุดได้จากสมการ
%Z = ∑Zm×S3/(60×V²)
(4)
โดย ∑Zm (),S3 (kVA), และ V (kV) คือ ผลรวมของความต้านทาน
การไหลของการวัดในแต่ละคู่, พิกดั ของขดลวดที่ป้อน, และแรงดันพิกดั
ของขดลวดชุดที่วดั ณ ตาแหน่งแทปที่ทดสอบ
%Max  = |[(%Z - %Zn)/ %Zn]|×100
(5)
โดย %Z () และ %Zn () คือ ค่าความต้านทานและค่าความต้านทานที่
อ่านได้จากแผ่นป้ ายประจาตัวหม้อแปลง
ตารางที่ 4 วัดค่าแรงดันตามแทปที่กาหนด โดยกระแสทดสอบเป็ น 3 A
ของหม้อแปลงตัวที่ 10
HV WEG.
10R TAP
LV WEG.
TAP

WDG. ENERGIZE H1-H2
WDG. ENERGIZE H2-H3
WDG. SHORT X1-X2-X3
WDG. SHORT X1-X2-X3
V (kV) I (A) Zm() V (kV) I (A)
Zm()
133.41
3
44.47 132.9
3
44.30
%Zn= 11.66
%Z = 11.61

WDG. ENERGIZE H3-H1
WDG. SHORT X1-X2-X3
V (kV) I (A) Zm()
132.95
3
44.32
%Max = 0.43

2.5 การวัดค่ากระแสกระตุน้ (Exciting current measurement)
กระแสกระตุน้ เกิดจากขดลวดด้านปฐมภูมิได้รับแรงดันและขดลวดทุติย
ภูมิอยูใ่ นสภาพเปิ ดวงจร ทาให้เกิ ดค่ากระแสปริ มาณหนึ่ งไหลในขดลวด
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และมีผลทาให้เกิ ดแรงดันไฟฟ้ าเหนี่ ยวนาขึ้นที่ขดลวดทั้งสอง การวัด
ค่ากระแสกระตุน้ โดยการวัดทุก แทปและทุก เฟสของหม้อแปลงเรี ยง
ตามลาดับเฟสในขณะทาการวัดขดลวดที่มีแทปปรับแรงดันในลักษณะ
ของตัวปรับแทป โดยตัวแปรยังคงปรับค่าไว้ที่แรงดันตามที่กาหนด ให้
สังเกตเข็มของเครื่ องวัดกระแสว่ามี การแกว่งที่ ผิดปกติ หรื อไม่ เพื่อเป็ น
การตรวจสอบการทางานของไดเวอร์ เตอร์ สวิตซ์ สามารถหาค่ากระแส
กระตุน้ สูงสุด ได้จากสมการ
(6)
%Max Idiff = Max [Irated]
โดย Irated (A) คือ กระแสที่วดั ได้แต่ละแทป
ตารางที่ 5 วัดค่ากระแสที่แรงดัน 200 V ของหม้อแปลงตัวที่ 10
HV WDG. TERMINAL H1-H2
TAP

(V)

7L
6L
5L
4L
3L
2L
1L
N
1R
2R
3R
4R
5R
6R
7R
8R
9R
10R

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

TERMINAL H2-H3

HV.WDG TERMINAL H1-H2
DC DC
RPh ()
TAP
(V) (A)
7L
4.020 5.000 0.804
6L
3.935 5.000 0.787
5L
3.865 5.000 0.773
4L
3.785 5.000 0.757
3L
3.710 5.000 0.742
2L
3.635 5.000 0.727
1L
3.560 5.000 0.712
N
3.485 5.000 0.697
1R
3.420 5.000 0.684
2R
3.320 5.000 0.664
3R
3.455 5.000 0.691
4R
3.540 5.000 0.708

TERMINA H3-H1

Irated (mA)

(V.)

Irated (mA)

(V)

Irated (mA)

1.374
1.393
1.429
1.45
1.486
1.496
1.533
1.56
1.586
1.613
1.674
1.71
1.748
1.791
1.835
1.875
1.925
1.975

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

1.666
1.69
1.717
1.751
1.786
1.825
1.855
1.893
1.93
1.966
2.045
2.09
2.135
2.177
2.235
2.287
2.335
2.39

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

1.658
1.688
1.722
1.752
1.79
1.826
1.863
1.902
1.935
1.976
2.053
2.099
2.149
2.198
2.255
2.308
2.369
2.441
2.441

%Max Idiff

ตารางที่ 6 วัดค่าแรงดัน โดยทดสอบด้วยกระแส 5 A ของหม้อแปลงตัวที่
10
TERMINAL H2-H3
DC
DC
RPh ()
V (V) I (A)
4.020 5.000 0.804
3.940 5.000 0.788
3.865 5.000 0.773
3.785 5.000 0.757
3.710 5.000 0.742
3.635 5.000 0.727
3.560 5.000 0.712
3.490 5.000 0.698
3.420 5.000 0.684
3.320 5.000 0.664
3.500 5.000 0.700
3.570 5.000 0.714

TERMINAL H3-H1
DC
DC
RPh ()
(V)
(A)
4.000 5.000 0.800
3.920 5.000 0.784
3.845 5.000 0.769
3.765 5.000 0.753
3.690 5.000 0.738
3.620 5.000 0.724
3.550 5.000 0.710
3.475 5.000 0.695
3.410 5.000 0.682
3.320 5.000 0.664
3.485 5.000 0.697
3.565 5.000 0.713

% Max  btw phase

%Max 
btw
phase
0.500
0.510
0.520
0.531
0.542
0.414
0.282
0.432
0.293
0.000
1.302
0.840
1.302

2.7 การทดสอบค่าอัตราส่ วนของขดลวด (Ratio test)
เป็ นการทดสอบการต่อเชื่ อมของระบบแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรง ควรทาการทดสอบนี้ ตอนติดตั้ง ก่อนที่จะทาการทดสอบใน
หัวข้ออื่น ๆ ต่อไป การทดสอบค่าอัตราส่ วนระหว่างแรงดันที่กาหนดของ
ขดลวดเทียบกับค่าที่กาหนดจากแผ่นป้ ายประจาตัวหม้อแปลง ว่าถูกต้อง
และมีค่าความคลาดเคลื่อนอยูใ่ นช่วงพิกดั มาตรฐานหรื อไม่ สามารถหาค่า
อัตราส่ วนขดลวดสูงสุดได้จากสมการ
%Max  = [(Rm – Rrated)/Rrated]×100
(8)
โดย Rm และ Rrated คือ ค่าอัตราส่ วนของขดลวดที่วดั ได้และค่าอัตราส่ วน
ของขดลวดจากแผ่นป้ ายประจาตัวหม้อแปลง
ตารางที่ 7 ผลการคานวณเปรี ยบเทียบค่าอัตราส่ วนระหว่างค่าที่คานวณ
กับแผ่นป้ ายประจาตัวหม้อแปลงของหม้อแปลงตัวที่ 13

2.6 การวัดค่ าความต้านทานฉนวนกระแสตรง (Insulation
resistance measurement)
การทดสอบค่ า ความต้า นทานฉนวนไฟฟ้ า เพื่ อ เป็ นการ
ป้ องกันการเกิดไฟฟ้ าลัดวงจร ป้ องกันตัวบุคคล และการลดระยะเวลาที่
หม้อแปลงหยุดทางาน การทดสอบค่าความต้านทานฉนวนไฟฟ้ าเป็ นการ
ตรวจจับการเสื่ อมของฉนวน แล้วบันทึ กลงในตารางการซ่ อมแซม เพื่อ
เป็ นการช่ วยประเมินคุ ณภาพของการซ่ อมแซม ก่ อนที่อุปกรณ์ไฟฟ้ าจะ
ถูกนากลับไปใช้งานอี ก ครั้ ง การทดสอบค่าความต้านทานฉนวนของ
ขดลวดของทุก เฟสเที ยบกับค่ าทดสอบความต้านทานของขดลวดตัวที่
เหลื อ เพื่ อ เป็ นการตรวจสอบว่ า ค่ า ที่ ไ ด้อ ยู่ใ นระดับ ที่ ส ามารถรั บ ได้
หรื อไม่ สามารถหาค่าความผิดพลาดระหว่างเฟสสู งสุ ดได้จากสมการ
% Max  btw phase= Max [(RM.Ph-Rm.Ph )/ Rm.Ph]×100
(7)
โดย RM.Ph และ Rm.Ph () คือ ค่าความต้านทานระหว่างเฟสสู งสุ ดและค่า
ความต้านทานระหว่างเฟสต่าสุ ด

LV
WDG.

VOLTAGE (V) RATED

TAP

HV

LV

Rm

TERMINAL
H1-H0/X1-X0
Rrated

TERMINAL
H2-H0/X2-X0

TERMINAL
H3-H0/X3-X0

%

Rrated

%

Rrated

%

8L

231000 103500 2.2319 2.2289

-0.1337

2.2277

-0.1875

2.2288

-0.1382

2L

231000 113600 2.0335 2.0369

0.1696

2.0362

0.1352

2.0363

0.1401

1L

231000 114300 2.0210 2.0219

0.0447

2.0214

0.0199

2.0218

0.0397

N

231000 115000 2.0087 2.0121

0.1695

2.0117

0.1496

2.0118

0.1545

1R

231000 115700 1.9965 2.0026

0.3034

2.0018

0.2633

2.0022

0.2834

2R

231000 116400 1.9845 1.9883

0.1897

1.9873

0.1393

1.9877

0.1594

8R

231000 126500 1.8261 1.8341

0.4388

1.8335

0.4060

1.8335

0.4060

%Max 

0.4388

3. ประเมินผลด้ วยวิธีการวิเคราะห์ ทางไฟฟ้ า
ผลการประเมิ น ด้ว ยการใช้ ผ ลค่ า น้ า หนั ก คะแนนและค่ า
คะแนนการประเมิ น แสดงในตารางที่ 8 สามารถหาค่ า รายละเอี ย ด
ส่ วนประกอบได้จากสมการ
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%Factor = [(∑(Si×Wi)/(∑Wi×5))]×100
(9)
โดย Si และ Wi คือ คะแนนการประเมินและค่าน้ าหนักคะแนน
การประเมินรายละเอียดส่ วนประกอบต่าง ๆ ของหม้อแปลง เช่ น การวัด
ค่าความต้านทานฉนวน, การวัดค่าตัวประกอบกาลังของฉนวนบุชชิ่ ง,
การวัดค่ าความต้า นทานการรั่ ว ไหลต่ อ หนึ่ งเฟส, การวัด ค่ ากระแส
ลัดวงจรต่อสามเฟส, การวัดค่ากระแสกระตุน้ , การวัดค่าความต้านทาน
ฉนวนกระแสตรง, และการทดสอบค่าอัตราส่ วนของขดลวด ผลการ
ทดสอบที่ ไ ด้จ ะถู ก ประเมิ น ด้ว ยคะแนนการประเมิ น และค่ า น้ า หนั ก
คะแนนตามตารางที่ 8 โดยค่าที่ไม่สามารถวัดได้ให้มีคะแนนการประเมิน
เป็ น 1
ตารางที่ 8 ผลการประเมินหม้อแปลงของหม้อแปลงตัวที่ 10
ผลการ
ทดสอบ
2.441
Exciting %Max.Idiff :200V
Current %Max.Idiff :10kV
%Max Deviation: HV-to-LV
0.16
1 Leakage
Impedance
%Max Deviation: HV-to-TV
%Max Error: HV-to-LV
0.43
3 Equivalent
Leakage
%Max Error: HV-to-TV
%Max Error: HV-to-LV
Ratio
%Max Error: HV-to-TV
%Max.Error btw Phase
1.302
DC Winding
Resistance %Max.Error btw Commis.&Phase
%Max. PF
0.208
Winding
%Max. Cap
Insulation
PI
3.38
Testing

Evaluation

Si

Wi %Factor

2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

3
3
4
4
4
4
4
4
3
3
5
4
4

22

HIF Condition

3

Condition
Good
Acceptable
Need Caution
Poor
Very Poor

TR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Rated kVA
55000
550
110000
550
25000
50000
50000
16500
-

VRated (kV)
525
33
525
33
115-22
230/121-22
230/121-22
230/115-22
115-22
115-22
230/115-22
230/115-22
230/115-22

%Factor
23
22
20
23
28
23
23
27
25
22
31
30
26

HIF
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3

Condition
ยอมรับได้
ยอมรับได้
ยอมรับได้
ยอมรับได้
ยอมรับได้
ยอมรับได้
ยอมรับได้
ยอมรับได้
ยอมรับได้
ยอมรับได้
ต้องการการตรวจสอบ
ต้องการการตรวจสอบ
ยอมรับได้

6. เอกสารอ้ างอิง

ยอมรับได้

[1] https://th.wikipedia.org/wiki/หม้อแปลงไฟฟ้า
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ผลการประเมินรายละเอียดส่ วนประกอบที่ได้จะถูกนามาเทียบกับตาราง
ที่ 9 เพื่อทาการตรวจสอบหม้อแปลงตัวดังกล่ าวว่าอยู่ในสภาพใด โดย
แบ่งออกเป็ น 5 ระดับด้วยกัน คือ ดี ยอมรับได้ ต้องการการตรวจสอบ
ต้องการการบารุ งรักษา
ตารางที่ 9 คุณลักษณะของหม้อแปลง
HIF
4
3
2
1
0

2. หม้อแปลงจานวน 2 ตัว มีผลการทดสอบเป็ นต้องการการตรวจสอบ
ซึ่ งผลการทดสอบที่ออกมาเป็ นยอมรับได้ สามารถยอมรับให้ปฏิบตั ิงาน
ต่อไปได้ แต่ผลทดสอบที่ออกมาเป็ นต้องการการตรวจสอบอาจจะต้องมี
การซ่อมบารุ งแก้ไขก่อน จึงจะทาการปฏิบตั ิงานอีกครั้ง
ตารางที่ 10 สรุ ปผลการประเมินของหม้อแปลงจานวน 13 ตัว

Description %Factor
<
20
20
30
30
40
40
50
>
50

4. สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมิ น ด้ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ท างไฟฟ้ า ของทั้ง 5
อุปกรณ์ในหม้อแปลงไฟฟ้ากาลังจานวนทั้งหมด 13 ตัว ทั้งนี้ ประเมินด้วย
การใช้ ค่ า น้ าหนัก คะแนนและค่ า คะแนนการประเมิ น ท าให้ ผ ลการ
ทดสอบออกมาเป็ นดังนี้
1. หม้อแปลงจานวน 11 ตัว มีผลการทดสอบเป็ นยอมรับได้
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การสร้ างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ของโรคธาลัสซีเมียในประเทศไทย
Mathematical Model Formulation of Thalassemia Disease in Thailand
พันธนี พงศ์ สัมพันธ์
ภาควิชาคณิ ตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุ ง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุ งเทพฯ E-mail: kppuntan@kmitl.ac.th

ซี ดหรื อมีโลหิ ตจางเรื้ อรัง ระดับความรุ นแรงของโรคนี้ จะแตกต่างกันโดย
ที่หากผูป้ ่ วยอาการรุ นแรงจะมีอาการซี ด ตาเหลื อง ตับโต ม้ามโต ใบหน้า
เปลี่ ยน ดั้งจมูก แบนแฟบ กะโหลกศี รษะหนา โหนกแก้ม สู ง คางและ
ขากรรไกรกว้าง ฟันบนยืน่ กระดูกบางเปราะง่าย ผิวหนังดําคลํ้า ร่ างกาย
เจริ ญเติ บ โตช้ากว่าปกติ ในบางรายอาจมี อาการรุ น แรงมากจนถึ งขั้น
เสี ยชี วิตตั้งแต่อยูใ่ นครรภ์หรื อหลังคลอดภายใน 24 ชัว่ โมงได้ [3] การ
ถ่ า ยทอดทางพัน ธุ ก รรมเกิ ดขึ้ นเนื่ องจากยี น ที่ ค วบคุ ม การสร้ าง
ฮี โ มโกลบิ น ที่ มี เ ป็ นคู่ น้ ั นเกิ ด การผิ ด ปกติ โดยคนที่ มี ยี น การสร้ า ง
ฮีโมโกลบินผิดปกติเพียงข้างเดียวจะไม่แสดงอาการของโรคแต่ยงั คงมียีน
ผิดปกติแฝงอยู่ ซึ่ งเรี ยกว่าเป็ นพาหะ ( thalassemia trait หรื อ thalassemia
carrier) การเป็ นพาหะนี้ สามารถถ่ายทอดไปสู่ บุตรหลานได้ โดยมีอตั รา
ร้อยละ 30-40 คือประมาณ 20-25 ล้านคน โดยประเทศไทยพบผูป้ ่ วยโรค
นี้ ร้อยละ 1 หรื อประมาณ 6 แสนคน เมื่อคนที่เป็ นพาหะแต่งงานกันและ
พบยีน ผิ ด ปกติ ร่ วมกัน ก็ อาจมี บุ ต รที่ เ กิ ด โรคนี้ ได้ โรคธาลัส ซี เ มี ย ใน
ประเทศไทยมีมากกว่า 60 ชนิ ดเป็ นโรคกรรมพันธุ์ที่เป็ นตลอดชี วิต ที่พบ
มี 2 ชนิ ด คื อ แอลฟาและเบต้า ธาลัส ซี เ มี ย มี ค วามรุ น แรงของโรคที่
แตกต่างกันตั้งแต่ มีอาการน้อยมากจนถึ งรุ นแรงมากถึ งขั้นเสี ยชี วิตในวัย
แรกเกิ ด วัยเด็ก ผูป้ ่ วยธาลัสซี เมียชนิ ดเดี ยวกันยังมี ความรุ นแรงของโรค
คล้ายคลึงกัน คนไทยทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อพบได้บ่อยกว่าภาคอื่น
คนเหล่ านี้ ถ้าไปแต่ งงานกับผูท้ ี่ มียีน แฝงแต่ล ะครั้ งของการมี ค รรภ์ ก็ มี
โอกาสที่บุตรจะเป็ นธาลัสซี เมีย ได้ 25% [4] Fisher, Haldane, and Wright
เป็ นผู้ริ เริ่ มการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ ท างแบบจํา ลองคณิ ตศาสตร์ ก ั บ
พันธุ กรรม [5-6] หลังจากนั้น พบงานวิ จยั ทางด้านนี้ เ พิ่ม ขึ้ น [7-8]ใน
งานวิจยั ฉบับนี้ นาํ เสนอแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ของโรคธาลัสซี เมี ย
โดยพิจารณาความเสี่ ยงของการเป็ นโรคนี้ และนําเสนอความน่ าจะเป็ นที่
บุตรสามารถเป็ นโรคนี้ จากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม

บทคัดย่ อ
บทความฉบับ นี้ ได้จ ัด ทําขึ้ น เพื่ อใช้เ ป็ นแนวทางในการลด
แนวโน้ ม ของจํา นวนผู้ที่ จ ะป่ วยเป็ นโรคธาลัส ซี เ มี ย ในประเทศไทย
ผูจ้ ดั ทําได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ มาสร้ างแบบจําลองทาง
คณิ ตศาสตร์ ข้ ึ น เพื่ อเป็ นประโยชน์ ต่ อการลดการระบาดของโรคทาง
พัน ธุ ก รรมชนิ ด นี้ การสร้ า งแบบจํา ลองทางคณิ ตศาสตร์ น้ ี ได้ จ าก
การศึ กษากลไกการจับคู่กนั ของเชื้ อที่ ทาํ ให้เกิ ดโรคธาลัสซี เมี ย และผล
เฉลยเชิ งตัวเลขได้น ํามาแสดงเพื่อใช้เป็ นแนวทางหาวิ ธีก ารลดจํานวน
ผูป้ ่ วยโรคธาลัสซี เมียในประเทศไทย
คําสําคัญ: แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ , โรคธาลัสซี เมีย, โรคทาง
พันธุกรรม

Abstract
The purpose of this article is to decrease the trend of
Thalassemia disease in Thailand. We apply the mathematical
knowledge for finding the appropriated model. This will be helpful for
reducing genetic disease in Thailand. The mathematical model is
created by learning mechanism of genetic transmission of Thalassemia
disease. The numerical results are shown to be the way for decreasing
the cases of Thalassemia disease in Thailand.
Keywords: Mathematical model, Thalassemia, Genetic disease

1. บทนํา
โรคธาลัสซี เมีย (Thalassaemia) เป็ นโรคเลื อดจางที่มีสาเหตุมาจาก
ความผิดปกติทางพันธุ กรรม ทําให้มีการสร้ างโปรตี นที่ เป็ นส่ วนสําคัญ
ของเม็ดเลื อดผิดปกติ จึ งทําให้เม็ดเลื อดแดงมี อายุส้ ันกว่าปกติ แตกง่าย
และถูกทําลายง่าย ผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคนี้ จึงมีเลื อดจางสามารถพบได้ท้ งั หญิง
และชายปริ มาณเท่ า ๆ กั น โรคนี้ ถ่ า ยทอดมาจากพ่ อ และแม่ ท าง
พันธุ กรรม [1-2] โรคนี้ พบได้ทวั่ โลก และพบมากในประเทศไทย เมื่ อ
บุตรได้รับการถ่ายทอดจะทําให้มีการสร้างฮีโมโกลบินที่ผิดปกติส่งผลให้
เม็ดเลือดแดงแตกง่าย และมีอายุส้ นั ลง ซึ่ งเป็ นสาเหตุทาํ ให้ผปู้ ่ วยเกิ ดภาวะ

2. แบบจําลองทางคณิตศาสตร์
ในบทความนี้ พิจารณาการสร้ างแบบจําลองของประชากรโดย
พิจารณา ความเสี่ ยงในการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของโรคธาลัสซี เมีย
กําหนดให้หน่วยพันธุกรรมหรื อยีน (gene) แทนโดย
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MM แทน คนปกติ

กรณีที่ 2 กรณี ที่บิดา หรื อมารดาปกติ และอี กฝ่ ายเป็ นพาหะธาลัสซี เมี ย

แทน คนที่เป็ นพาหะของโรคธาลัสซี เมีย; Mm เท่ากับ mM
mm แทน คนที่เป็ นโรคธาลัสซี เมีย และ
a แทนสัดส่ วนของยีน MM
b แทนสัดส่ วนของยีน Mm
c แทนสัดส่ วนของยีน mm
ตารางที่ 1 ตารางลักษณะทางพันธุกรรม
ลักษณะทางพันธุกรรม
บิดา

เพียงคนเดี ยว สําหรั บกรณี น้ ี สามารถคิ ดได้ 2 กรณี คือ กรณี แรกให้ ยีน

Mm

ของยีน%
มารดา

MM

MM

Mm

mm

สัดส่ วน

a

b

c

a

a2

ab

ac

2

bc
c2

Mm

b

ba

b

mm

c

ca

cb

บิดา คื อ
ab

a

และยีนมารดา คือ b จะได้การจับคู่ของยีนบิ ดาและมารดา

อีกกรณี คือ ให้ ยีนบิดา คือ

ของยีนบิดาและมารดา
มารดา จะได้

ตารางที่ 1 สามารถอธิ บายโดยแผนภาพแสดงความเสี่ ยงในการ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรมของโรคธาลัสซี เมีย
กําหนดสัญลักษณ์ดงั นี้
แทน คนปกติ
แทน คนที่เป็ นพาหะของโรคธาลัสซี เมีย
แทน คนที่เป็ นโรคธาลัสซี เมีย

ba

ซึ่ ง

b

และยีนมารดา คือ

ab = ba

a

จะได้การจับคู่

ดังนั้น การจับคู่ของยีนบิดาและ

ab + ba = 2ab

รู ปที่ 2 กรณี ที่บิดา หรื อมารดาปกติ และอีกฝ่ ายเป็ นพาหะธาลัสซี เมียเพียง
คนเดียว (ปกติ 1 คน เป็ นพาหะ 1 คน) ในการตั้งครรภ์แต่ละครั้งโอกาสที่
จะมีบุตรปกติเท่ากับร้ อยละ 50 หรื อ 2 ใน 4 ของการตั้งครรภ์แต่ละครั้ง
โอกาสที่บุตรจะเป็ นพาหะของโรคธาลัสซี เมียเท่ากับ ร้ อยละ 50 หรื อ 2
ใน 4

โดยพิจารณาเป็ นกรณี ได้ ดังนี้
กรณีที่ 1 กรณี ที่บิดา และมารดาปกติท้ งั คู่ สําหรับกรณี น้ ี ให้ ยีนบิดา คือ
x และยีนมารดา คือ a ดังนั้น การจับคู่ของยีนบิดาและมารดา จะ
ได้ a 2

กรณีที่ 3 กรณี ที่บิดาปกติ หรื อมารดาปกติ และอีกฝ่ ายเป็ นโรคธาลัสซี เมีย
เพียงคนเดี ยว สําหรั บกรณี น้ ี สามารถคิ ดได้ 2 กรณี คือ กรณี แรกให้ ยีน
บิดา คือ
ac

a

และยีนมารดา คื อ

อีกกรณี คือ ให้ยนี บิดา คือ

ยีนบิดาและมารดา
จะได้

ca

c

c

จะได้การจับคู่ของยีนบิ ดาและมารดา

และยีนมารดา คือ

a

จะได้การจับคู่ของ

ซึ่ ง ac = ca ดังนั้น การจับคู่ของยีนบิดาและมารดา

ac + ca = 2ac

รู ปที่ 1 กรณี ที่ท้ งั บิ ดาและมารดาปกติ ท้ งั คู่ ในการตั้งครรภ์แต่ละครั้ ง
โอกาสที่บุตรจะเป็ นปกติ เท่ากับร้ อยละ 100 ในกรณี น้ ี จึงไม่มีบุตรที่ป่วย
เป็ นพาหะของโรคธาลัสซี เมีย และไม่มีบุตรที่เป็ นโรคธาลัสซี เมีย

รู ปที่ 3 กรณี ที่บิดาปกติ หรื อมารดาปกติ และอีกฝ่ ายเป็ นโรคธาลัสซี เมีย
เพียงคนเดี ยว (ปกติ 1 คนเป็ นโรค 1 คน) ในการตั้งครรภ์แต่ละครั้งบุตร
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ทุกคนจะเป็ นพาหะเท่ากับร้ อยละ 100 ในกรณี น้ ี จึงไม่มีบุตรที่ ป่วยเป็ น

กรณีที่ 6 กรณี ที่บิดา และมารดาเป็ นโรคธาลัสซี เมียทั้งคู่ สําหรับกรณี น้ ี

โรคธาลัสซี เมีย และไม่มีบุตรที่เป็ นปกติดว้ ย

ให้ยีนบิดา คือ

กรณีที่ 4 กรณี ที่ บิ ด า และมารดาเป็ นพาหะของโรคธาลัส ซี เ มี ยทั้ง คู่

มารดา จะได้

สําหรับกรณี น้ ี ให้ยนี บิดา คือ b และยีนมารดา คือ
ยีนบิดาและมารดา จะได้

b

c

และยีนมารดา คือ

ดังนั้น การจับคู่ของยีนบิดาและ

c

c2

ดังนั้น การจับคู่ของ

b2

รู ปที่ 6 กรณี ที่บิดา และมารดาเป็ นโรคธาลัสซี เมียทั้งคู่ ในการตั้งครรภ์แต่
ละครั้งบุตรทุกคนจะป่ วยเป็ นโรคธาลัสซี เมียเท่ากับ ร้ อยละ 100 ในกรณี
นี้ จึงไม่มีบุตรที่เป็ นปกติเลย
รู ปที่ 4 กรณี ที่บิดา และมารดาเป็ นพาหะของโรคธาลัสซี เมียทั้งคู่ ในการ
ตั้งครรภ์แต่ละครั้งโอกาสที่บุตรจะเป็ นปกติ เท่ากับ ร้อยละ 25 หรื อ 1 ใน
4 ในการตั้งครรภ์แต่ละครั้งโอกาสที่บุตรจะเป็ นพาหะ เท่ากับ ร้อยละ 50
หรื อ 2 ใน 4 ในการตั้งครรภ์แต่ละครั้งโอกาสที่จะมีบุตรจะเป็ นโรคธาลัสซี เมีย เท่ากับ ร้อยละ 25 หรื อ 1 ใน 4
กรณีที่ 5 กรณี ที่บิดา หรื อมารดาเป็ นพาหะของโรคธาลัสซี เมีย และอี ก

ตารางที่ 2 สัดส่ วนของพันธุกรรมในรุ่ นลูก
ชนิ ดยีนของ
บิดา-มารดา

ฝ่ ายเป็ นโรคธาลัสซี เมียเพียงคนเดียว สําหรับกรณี น้ ี สามารถคิดได้ 2 กรณี
c

ยีนบิดาและมารดา

และยีนมารดา คือ

bc

กรณี ที่ 2 ให้ ยีนบิดา คือ

จะได้การจับคู่ของยีนบิ ดาและมารดา

cb

ซึ่ ง

c

MM × MM
MM × Mm
MM × mm
Mm × Mm

จะได้การจับคู่ของ

คือ กรณี แรกให้ ยีนบิดา คือ b และยีนมารดา คื อ

bc = cb

b

ดังนั้น การจับ คู่

Mm × mm
mm × mm

ของยีนบิดาและมารดา จะได้ bc + cb = 2bc

ผลรวม
สัดส่ วน
ของยีน

สัดส่ วนของลักษณะทางพันธุกรรม
ในรุ่ นลูก
MM

Mm

mm

a2

a2

0

2ab

ab

ab

0

2ac

0
0
0

b2 / 2

b2 / 4

bc

bc
2

2ac
b

2

2

b /4

0
0

2bc
2

c

ผลลัพ ธ์

0

c

a 2 + ab

ab + 2ac

+ b2 / 4

+b /2

b2 / 4
+ bc

+ bc

+ c2

2

จากตารางที่ 2 นํามาเขียนแบบจําลองได้ ดังนี้
an +1 = an 2 + anbn +

รู ปที่ 5 กรณี ที่บิดา หรื อมารดาเป็ นพาหะของโรคธาลัสซี เมีย และอีกฝ่ าย
เป็ นโรคธาลัสซี เมียเพียงคนเดียว(เป็ นพาหะ 1 คน เป็ นโรค 1 คน) ในการ
ตั้งครรภ์แต่ละครั้งโอกาสที่บุตรจะป่ วยเป็ นโรคเท่ากับร้อยละ 50 หรื อ 1
ใน 2 ในการตั้งครรภ์แต่ละครั้งโอกาสที่บุตรจะเป็ นพาหะเท่ากับร้อยละ
50 หรื อ 1 ใน 2 ในกรณี น้ ี จึงไม่มีบุตรที่เป็ นปกติเลย

bn 2
,
4

bn +1 = anbn + 2an cn +
cn +1 =

bn 2
+ bn cn ,
2

bn 2
+ bn cn + cn 2
4
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โดยที่ an + bn + cn = 1 และ n แทน ประชากรรุ่ นที่ n

พันธุกรรมคือ ลักษณะต่างๆของสิ่ งมีชีวิตที่ได้รับการถ่ายทอดจาก
สิ่ งมีชีวิตรุ่ นก่อนหน้าโดยสามารถถ่ายทอดส่ งต่อจากรุ่ นหนึ่ งไปสู่ อีกรุ่ น
หนึ่ งได้ ศตวรรษที่ 18 เมนเดล เป็ นผูท้ ี่ได้คน้ พบและอธิ บายหลักของการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม [9] โรคธาลัสซี เมียเป็ นโรคที่ติดต่อทาง
พันธุกรรม ในงานวิจยั ฉบับนี้ แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ นาํ มาประยุกต์
กับการเกิดโรคนี้ ผลที่ได้สามารถเป็ นแนวทางศึกษาความน่าจะเป็ นของ
การเป็ นโรคของบุตรที่เกิดจากบิดา มารดาที่เป็ นโรคนี้ หรื อเป็ นพาหะของ
โรคนี้ ซึ่ งสามารถพยากรณ์ผทู้ ี่เป็ นโรคนี้ ได้ในอนาคต

(n = 0, 1, 2,...)

3. ผลเฉลยเชิงตัวเลข
ในหัวข้อนี้ แสดงการประยุกต์ระบบสมการ (1) กับการเกิดโรคธาลัสซี เมีย พิจารณากรณี ต่างๆดังนี้
กรณีที่ 1 สัดส่ วนของยีน MM เท่ากับ 1 หรื อ a0 = 1 Mm เท่ากับ 0
หรื อ b0 = 0 mm เท่ากับ 0 หรื อ c0 = 0 จากระบบสมการ (1) จะได้
สัดส่ วนของยีนสําหรับรุ่ นลูกแต่ละคนคือ
สัดส่ วนของยีน MM เท่ากับ 1 Mm เท่ากับ 0 mm เท่ากับ 0 หรื อ
เปอร์ เซ็นต์ที่บุตรแต่ละคนจะไม่เป็ นโรคคือ 100%
กรณีที่ 2 สัดส่ วนของยีน MM เท่ากับ 0 หรื อ a0 = 0 Mm เท่ากับ
0 หรื อ b0 = 0 mm เท่ากับ 1 หรื อ c0 = 1 จากระบบสมการ (1) จะได้
สัดส่ วนของยีนสําหรับรุ่ นลูกแต่ละคนคือ สัดส่ วนของยีน MM เท่ากับ
0 Mm เท่ากับ 0 mm เท่ากับ 1 หรื อ
เปอร์ เซ็นต์ที่บุตรแต่ละคนจะเป็ นโรคคือ 100%
กรณีที่ 3 สัดส่ วนของยีน MM เท่ากับ 0.5 หรื อ a0 = 0.5 Mm
เท่ากับ 0.5 หรื อ b0 = 0.5 mm เท่ากับ 0 หรื อ c0 = 0 จากระบบสมการ
(1) จะได้สดั ส่ วนของยีนสําหรับรุ่ นลูกแต่ละคนคือ สัดส่ วนของยีน
MM เท่ากับ 0.56 Mm เท่ากับ 0.38 mm เท่ากับ 0.06 หรื อ
เปอร์ เซ็นต์ที่บุตรแต่ละคนจะไม่เป็ นโรคคือ 56% บุตรแต่ละคนจะเป็ น
พาหะคือ 38% และบุตรแต่ละคนจะเป็ นโรคคือ 6%
กรณีที่ 4 สัดส่ วนของยีน MM เท่ากับ 0.5 หรื อ a0 = 0.5 Mm
เท่ากับ 0 หรื อ b0 = 0 mm เท่ากับ 0.5 หรื อ c0 = 0.5 จากระบบ
สมการ (1) จะได้สดั ส่ วนของยีนสําหรับรุ่ นลูกแต่ละคนคือ
สัดส่ วนของยีน MM เท่ากับ 0.25 Mm เท่ากับ 0.5 mm เท่ากับ 0.25
หรื อ เปอร์ เซ็นต์ที่บุตรแต่ละคนจะไม่เป็ นโรคคือ 25% บุตรแต่ละคนจะ
เป็ นพาหะคือ 50% และบุตรแต่ละคนจะเป็ นโรคคือ 25%
กรณีที่ 5 สัดส่ วนของยีน MM เท่ากับ 0.25 หรื อ a0 = 0.25 Mm
เท่ากับ 0.25 หรื อ b0 = 0.25 mm เท่ากับ 0.5 หรื อ c0 = 0.5 จากระบบ
สมการ (1) จะได้สดั ส่ วนของยีนสําหรับรุ่ นลูกแต่ละคนคือ
สัดส่ วนของยีน MM เท่ากับ 0.14 Mm เท่ากับ 0.47 mm เท่ากับ 0.39
หรื อ เปอร์ เซ็นต์ที่บุตรแต่ละคนจะไม่เป็ นโรคคือ 14% บุตรแต่ละคนจะ
เป็ นพาหะคือ 47% และบุตรแต่ละคนจะเป็ นโรคคือ 39%
สําหรับกรณี อื่นๆสามารถคํานวณความน่าจะเป็ นการเกิดโรคจากระบบ
สมการ(1) ดังกล่าวข้างต้น สังเกตได้ว่าอัตราส่ วนเริ่ มต้น a0 ,b0 และ c0
มีผลต่ออัตราส่ วนของยีนในรุ่ นถัดไปและพบว่า เมื่อเวลาผ่านไป ผลที่ได้
จากสมการจะลู่เข้าค่าคงที่ค่าๆหนึ่ ง
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โมดูลควบคุมโซล่ าปั๊มด้ วยระบบสมองกลฝังตัว
The Solar Plum Controller Module with Embedded System
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Raspberry Pi3. It is a small high performance computer, a device that is
conducive to the Embedded Systems which combined with other
electronic devices, making solar pump system with embedded operating
conditions of the system. The read voltage from the voltage test point
from solar panel by reading the voltage steps from 1 volt to 20 volts
with high accuracy, the average error is percentage 0.93, when the
voltage to charge up a battery test voltage 5 volts to 15 volts showed
average error was 0.22 percent. The energy input to the module from
the battery system. Tests showed that the pressure modules can be
supplied to a stable voltage from the battery of 5 volts or more. All the
test results will be used in processing module, which can operate under
conditions shows that solar pump control module with embedded
effectively created the purposes of research.

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อพัฒนาโมดู ล ควบคุ ม โซล่ าปั๊ ม
ด้วยระบบสมองกลฝังตัว เพื่อประยุกต์ใช้กบั ระบบประปาครัวเรื อนหรื อ
การนาไปใช้ในระบบโซล่ าปั๊ ม โมดู ลที่ ออกแบบสร้ างนี้ มีความยืดหยุ่น
สามารถประยุก ต์ใ ช้ ง านได้ง่ า ยไม่ ต้อ งออกแบบฮาร์ ด แวร์ ห รื อ วงจร
ควบคุ มใหม่ หากข้อก าหนดเปลี่ ยนแปลงไปสามารถปรั บ เฟิ ร์ มแวร์ ก็
สามารถใช้งานได้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ ตัวโมดู ล หน่ วยประมวลผลใช้
Raspberry Pi3 ซึ่งเป็ นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมีประสิ ทธิภาพสู ง มีอุปกรณ์
ที่เอื้อต่อระบบสมองกลฝังตัว ซึ่ งใช้ประกอบกับวงจรอิเล็กทรอนิ กส์อื่น
ทาให้โมดูลควบคุมโซล่าปั๊ มด้วยระบบสมองกลฝังตัวทางานตามเงื่อนไข
ของระบบ การอ่ า นค่ า แรงดัน จากจุ ด ทดสอบแรงดัน ของแผงเซล
แสงอาทิตย์โดยอ่านค่าตั้งแต่แรงดัน 1 โวลต์ ถึง 20 โวลต์ มีค่าเที่ยงตรง
สู งค่าเฉลี่ ยความผิดพลาดมีค่าร้ อยละ 0.93 เมื่ อแรงดันผ่านการประจุลง
แบตเตอรี่ ทดสอบที่แรงดัน 5 โวลต์ ถึง 15 โวลต์ พบว่ามีความเทียงตรง
สู งโดยมี ค วามผิดพลาดเฉลี่ ยเป็ นร้ อยละ 0.22 ส่ วนพลังงานที่ ป้ อนให้
โมดูลมาจากแบตเตอรี่ ของระบบ การทดสอบพบว่าแรงดันที่สามารถจ่าย
ให้โมดูลได้อย่างมีเสถี ยรภาพตั้งแต่แรงดันของแบตเตอรี่ ต้ งั แต่ 5 โวลต์
ขึ้นไป สาหรับแรงดันผลการทดสอบทุกจุดจะนามาใช้ในการประมวลผล
ซึ่งโมดูลสามารถทางานได้ตามเงื่อนไข แสดงให้เห็ นว่าโมดูลควบคุมโซ
ล่ าปั๊ มด้วยระบบสมองกลฝั งตัวที่ ส ร้ า งขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภาพเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั

Keywords: embedded system, solar pump

1. บทนา
ประเทศไทยจะได้ขยายการให้บริ การด้านน้ าประปาไปอย่าง
กว้างขวางและทัว่ ถึ ง แต่มีประเด็นที่ น่าพิจารณาบางประเด็นคื อการใช้
พลังงานในการผลิตน้ าประปายังเป็ นพลังงานหลักคือพลังงานไฟฟ้ าที่เรา
มีแนวโน้มจะขาดแคลนและต้องประหยัด ซึ่งถ้ามีพลังงานทางเลือกอื่นมา
ทดแทนทางภาครัฐจะให้การสนับสนุนทันทีอนั เนื่องมาจากวิกฤตการทาง
พลังงานของประเทศ และอีกปั ญหาที่พบเป็ นประจาคือในหน้าแล้งพบว่า
ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริ โภคทั้งในเขตเมื องและเขตชนบทของประเทศ
ดังนั้นหากชุมชน ครัวเรื อนที่มีแหล่งน้ าดิบ เช่นจากธารน้ าตก แหล่งน้ าผิว
ดิ น สามารถน ามาผลิ ต เป็ นประปาครั ว เรื อนได้ก็ จ ะลดปั ญหาการขาด
แคลนน้ า
แนวคิด ของระบบประปาครัวเรื อนพลังงานแสงอาทิตย์ ใน
ปั จ จุ บ ัน มี ก ารพัฒ นาระบบประปาในลัก ษณะของโซล่ า ปั๊ ม ขึ้ นอย่า ง
แพร่ หลายสามารถเลื อกมาใช้งานได้มากขึ้น แต่เนื่ องจากเทคโนโลยีน้ ี ยงั
อยูใ่ นระดับสู งต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู ้ ดา้ นเทคนิ คต่างๆ จึงจะทาให้
การใช้งานได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ ประกอบกับ มี ค วามหลากหลายใน

คาสาคัญ: สมองกลฝังตัว, โซล่าปั๊ ม

Abstract
This research aims to develop the module of solar pump
controller with embedded systems for application to the household
plumbing systems or applications in the solar pump system. This
module is designed to create flexible applications and easy to design
new hardware or control circuits. If requirements or order change, the
firmware can also be used effectively. The processor on module uses
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ราคา ส่ วนใหญ่จะมีราคาที่ สูงการจัดหาสาหรั บชุ มชนระดับฐานรากจึง
เป็ นไปได้ย าก ดังนั้น คณะผู ้วิจ ัย จึ ง มี ค วามมุ่ ง หมายที่ จ ะพัฒ นาระบบ
ประปาครัวเรื อนพลังงานแสงอาทิตย์ ขึ้นมาโดยมีโครงสร้างดังรู ปที่ 1

Economy หรื อ เศรษฐกิ จที่ ขบั เคลื่ อนด้วยนวัตกรรม นั่นหมายถึ งการ
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสาคัญ คือ (1) เปลี่ยนจากการผลิตสิ นค้า
โภคภัณฑ์ ไปสู่ สินค้าเชิ งนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้ว ยภาคอุ ต สาหกรรม ไปสู่ ก ารขับ เคลื่ อ นด้ว ยเทคโนโลยี ความคิ ด
สร้ างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ ยนจากการเน้นภาคการผลิ ตสิ นค้า
ไปสู่ ก ารเน้ น ภาคบริ ก ารมากขึ้ น ดัง นั้น ประเทศไทย 4.0 จึ ง เป็ นการ
เปลี่ ยนผ่านทั้ง ระบบใน 4 องค์ป ระกอบสาคัญ คื อ (1) เปลี่ ยนจาก
การเกษตรแบบดั้งเดิ มในปั จจุบ นั ไปสู่ การเกษตรสมัยใหม่ ที่ เ น้นการ
บริ หารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวย
ขึ้น และเป็ นเกษตรกรแบบเป็ นผูป้ ระกอบการ (2) เปลี่ยนจาก Traditional
SMEs หรื อ SMEs ที่มีอยูท่ ี่รัฐต้องให้ความช่ วยเหลื ออยูต่ ลอดเวลา ไปสู่
การเป็ น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศกั ยภาพสู ง (3) เปลี่ยนจาก
Traditional Services ซึ่ งมีการสร้ างมูลค่าค่อนข้างต่า ไปสู่ High Value
Services (4) เปลี่ ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่ แรงงานที่มีความรู ้ ความ
เชี่ ยวชาญ และทักษะสู ง โดยมีกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
5 กลุ่มด้วยกันคือ (1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (2) กลุ่ม
สาธารณสุ ข สุ ขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (3) กลุ่มเครื่ องมื อ
อุปกรณ์ อจั ฉริ ยะ หุ่ นยนต์ และระบบเครื่ องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิ กส์
ควบคุม (4) กลุ่มดิ จิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ ตที่ เชื่ อมต่อและบังคับ
อุปกรณ์ ต่างๆ ปั ญญาประดิ ษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝั งตัว (Digital,
IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) และ (5)กลุ่ ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริ การที่มีมูลค่าสู ง
ระบบสมองกลฝั ง ระบบสมองกลฝั งตัวกลไกสาคัญของ
ระบบการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีของระบบสมองกลฝังตัว คือ
การประยุก ต์ไ มโครโปรเซสเซอร์ ห รื อคอมพิว เตอร์ ข นาดเล็ก ร่ วมกับ
ซอฟต์แวร์ ฝังตัว ในการสร้ างหน่ วยควบคุมของอุปกรณ์ ไฟฟ้ า ซึ่ งต่าง
เป็ นอุปกรณ์หรื อเครื่ องใช้ที่อาศัยวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ในการควบคุมการ
ทางาน การปรับปรุ งให้ผลิ ตภัณฑ์เหล่านี้ สามารถตอบสนองต่อความ
ต้อ งการของผู ้บ ริ โ ภคในยุ ค นี้ เช่ น มี ข นาดเล็ ก หลากหลายฟั ง ก์ ชั น
ประหยัดพลังงาน และราคาถูก ก็ตอ้ งพึ่งพาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝัง
ตัวในการสร้างหน่วยควบคุมที่มีความสามารถเพิ่มขึ้น เทคโนโลยีดา้ นนี้
จึ ง มี ค วามส าคั ญ อย่ า งมากต่ อ ภาคอุ ต สาห กรรมการผลิ ต โดย
ภาคอุตสาหกรรมที่ ถูกจัดเป็ นยุทธศาสตร์ สาคัญของประเทศไทย ได้แก่
อุ ต สาหกรรมรถยนต์ อุ ต สาหกรรมฮาร์ ด ดิ ส ค์ และอุ ต สาหกรรม
เครื่ องใช้ไฟฟ้า ต่างก็มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวใน
ผลิตภัณฑ์อย่างกว้างขวาง คุณลักษณะเด่นของเทคโนโลยีระบบสมองกล
ฝังตัว คือ การเพิ่มความฉลาดในส่ วนซอฟต์แวร์ จะทาให้เกิ ดมูลค่าเพิ่ ม
ของผลิ ต ภัณ ฑ์ไ ด้อ ย่า งมาก ในขณะที่ ต้น ทุ น ของฮาร์ ด แวร์ อ าจไม่ ไ ด้
ปรับเปลี่ ยนมากนัก จึงเป็ นแนวทางที่แต่ละผูผ้ ลิ ตได้ดาเนิ นการมาตลอด

รูปที่ 1 แนวคิดระบบประปาครัวเรื อนพลังงานแสงอาทิตย์
เซลล์แ สงอาทิ ต ย์ การท างานของเซลล์แ สงอาทิ ต ย์ เป็ น
ขบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็ นกระแสไฟฟ้าได้โดยตรง โดยเมื่อแสง
ซึ่ งเป็ นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าและมีพลังงานกระทบกับสารกึ่ งตัวนา จะเกิ ด
การถ่ า ยทอดพลัง งานระหว่ า งกัน พลัง งานจากแสงจะท าให้ เ กิ ด การ
เคลื่ อนที่ของกระแสไฟฟ้ าขึ้ นในสารกึ่ งตัวนา จึงสามารถสร้ างพลังงาน
ไฟฟ้าไปใช้งานได้ ระบบควบคุม ใช้ควบคุมการจ่ายพลังงานจากเซลล์
แสงอาทิ ต ย์จ่ า ยให้ ร ะบบปั๊ ม น้ า และอาจต้อ งสะสมพลัง งานไว้ใ น
แบตเตอรี่ ต ามการค านวณที่ ใ ช้งานที่ เ หมาะสมในโครงการวิ จยั นี้ เ ป็ น
ลักษณะ Experimental Research Project จะได้จุดทางานที่เหมาะสม
เพื่อให้ตน้ ทุนต่าที่สุดและยังรักษาสมดุ ลของประสิ ทธิ ภาพไว้ได้ โดยมี
เงื่อนไขสาคัญคือ พลังงาน ปั๊ ม และปริ มาณน้ า

2. วัตถุประสงค์
1 พัฒนาโมดูลควบคุมโซล่าปั๊ มด้วยระบบสมองกลฝังตัวเพื่อ
รองรับการพัฒนาสู่ระบบ IoT
2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกบั ระบบประปาครัวเรื อนพลังงาน
แสงอาทิตย์แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าของครัวเรื อนโดยมีตน้ ทุนต่า
3 ขยายผลต่อยอดเชิ งพาณิ ชย์ได้ตน้ แบบต้นทุนต่า

3. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
โลกได้พฒั นาเข้าสู่ อุตสาหกรรม 4.0 ประเทศไทยของเราก็ได้
ปรั บตัวเพื่อเข้าสู่ ยุค ประเทศไทย 4.0 เป็ นความมุ่งมัน่ ของประเทศที่
ต้ อ งก า รป รั บ เ ป ลี่ ยนโ ค รงสร้ างเ ศร ษฐ กิ จ ไปสู่ Value–Based
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ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา การบรรยายรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ในยุคนี้ จึง
ได้มีสัดส่ วนของคุณลักษณะทางซอฟต์แวร์ ที่มากขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ข้อกาหนดทางฮาร์ ดแวร์ โดยเฉพาะกลุ่ม ผลิ ตภัณฑ์ที่ผูบ้ ริ โภคคาดหวัง
ความสะดวกสบายในการใช้งาน หัวใจหลักของเทคโนโลยีระบบสมอง
กลฝังตัวคือ ซอฟต์แวร์ ฝังตัวหรื อที่มกั เรี ยกว่า เฟิ ร์ มแวร์ (firmware) ซึ่ ง
เป็ นองค์ประกอบที่ควบคุมการทางานของทั้งระบบ การนาระบบสมอง
กลฝังตัวมาใช้การโครงการระบบประปาครัวเรื อนพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ส่ วนของโมดูลควบคุมโซล่าปั๊ ม เนื่ องจากจะได้มีความยืดหยุน่ ในการใช้
งานโดยหากมีการเปลี่ ยนแปลงคุณลักษณะของอุปกรณ์ได้แก่จานวนโซ
ล่าเซลล์ ขนาดของแบตเตอรี่ ขนาดของปั๊ มการปรับเปลี่ยนระบบเซ็นเซอร์
ต่างๆ โมดูลควบคุมโซล่าปั๊ มด้วยสมองกลฝังตัวนี้ ก็ไม่จาเป็ นต้องเปลี่ ยน
โมดูลควบคุมโซล่าปั๊ มด้วยสมองกลฝังตัวเพียงแต่ปรั บเฟิ ร์ มแวร์ ก็จะทา
ให้เกิดความคล่องตัวในการใช้งานประหยัดการออกแบบโครงสร้ างทาง
ตัวเครื่ องไปได้

Module Power Supply เป็ นวงจรที่ทาหน้าที่แปลงแรงดัน
จากแบตเตอรี่ จาก 12V ให้เป็ น 5V เพื่อจ่ายให้กบั บอร์ ดประมวลผล มีจุด
ทดสอบแรงดัน (TP3)
I2C ADC ทาหน้าที่ รับสัญญาณแอนาลอกแล้วแปลงเป็ น
ดิจิตอลเพื่ออ่านค่าสัญญาณต่างๆ ใช้ในการประมวลผล
Processor Unit เป็ นหน่ วยประมวลผลและเป็ นกลไกสาคัญ
ของระบบสมองกลฝังตัวใช้บอร์ ดคอมพิวเตอร์ Raspberry Pi3 ในการ
พัฒนาเฟิ ร์มแวร์ ให้ระบบทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
Interface firmware เป็ นอินเตอร์ เ ฟสที่ผูพ้ ฒ
ั นาเฟิ ร์ มแวร์
ติดต่อกับ Processor Unit ซึ่ งในโครงงานนี้ ใช้ Raspberry Pi3 ที่มีความ
สะดวกต่อการพัฒนามากสามารถต่อแป้ นพิมพ์ มอนิ เตอร์ หน่ วยความจา
ต่างๆ ได้โดยง่าย และมีประสิ ทธิ ภาพสู งเนื่ องจากเป็ นระบบคอมพิวเตอร์
เต็มระบบ พัฒนาก้าวสู่ ระบบ IoT ในอนาคตได้โดยสะดวก
Plum & Drive เป็ นส่ วนของการควบคุมปั๊ มให้ทาหน้าที่สูบ
น้ าสามารถตรวจสอบปริ มาณกระแสไฟฟ้าที่ปั๊มใช้งานได้สูงสุ ด 30A เพื่อ
ใช้ประกอบการประมวลผล
High level sensor และ Low level sensor ใช้ตรวจสอบระดับ
น้ าในถังเก็บ

4. วิธีการวิจยั
โครงสร้ างของโมดูลควบคุม โซล่ าปั๊ มด้วยระบบสมองกลฝัง
ตัวแสดงดังรู ปที่ 2
12V

Solar
Panel

I2C ADC

Plum&
drive

5. ผลการวิจยั

TP1

Charger
Module

High Level

sensor

การด าเนิ น โครงการครั้ งนี้ ได้ ด าเนิ น การส่ ว นของโมดู ล
ควบคุมโซล่าปั๊ มด้วยระบบสมองกลฝังตัว ได้ทาการทดสอบโดยการป้ อน
สัญญาณเสมือนต่อระบบจริ งและกาหนดจุดทดสอบดังนี้
5.1 ทดสอบแรงดันที่ Solar Panel (TP1) การทดสอบใช้
แหล่ งจ่ายแรงดัน จากภายนอกต่อแทน Solar Panel ค่ าแรงดันที่ ทาการ
ทดสอบ 1-20V โดยเพิ่ม แรงดัน ครั้ งละ 1V ทุ กๆ ค่ าแรงดันจะวัดซ้ า
จานวน 5 ครั้งแล้วนามาหาค่าผิดพลาดเฉลี่ ย พบว่าค่าผิดพลาดโดยรวมมี
ค่าร้อยละ 0.93
5.2 ทดสอบแรงดัน ที่ แ บตเตอรี่ (TP2) การทดสอบใช้
แหล่งจ่ายแรงดันจากภายนอก ทาการวัดในห้องปฏิบตั ิการ ค่าแรงดันที่ทา
การทดสอบ 5-15V โดยทาเช่ นเดี ยวกับ 5.1 พบว่าค่าผิดพลาดโดยรวม
เฉลี่ยมีค่าร้อยละ 0.22
5.3 ทดสอบแรงดันที่ Module Power Supply (TP3) การ
ทดสอบใช้แหล่ งจ่ายแรงดันจากภายนอกต่อแทน แบตเตอรี่ จากนั้นทา
การวัดแรงดันขาออก พบว่าค่าแรงดันจะเป็ น 5V เมื่อแรงดันที่ป้อนเข้ามา
ตั้งแต่ 6V ขึ้นไป
5.4 ทดสอบระบบปั๊ ม และเซ็ น เซอร์ ร ะดับ น้ า การทดสอบ
จาลองการทางานโดยใช้สวิตช์ เปิ ดปิ ดแทนสัญญาณจากเซ็นเซอร์ และ
บันทึกผลการทางานของปั๊ มโดยกาหนดระดับแรงดันจากแบตเตอรี่ ไว้ไม่
ต่ากว่า 11.5V ผลจาการทดสอบ เป็ นดังตารางที่ 1

Water
Tank

TP2

12V
Battery

PROCESSOR
UNIT
Raspberry Pi3

Module
Power Supply

Low Level

sensor
Interface
firmware

TP3

รูปที่ 2 โครงสร้างของโมดูลควบคุมโซล่าปั๊ มด้วยระบบสมองกลฝังตัว
Solar Panel คือ แผงเซลแสงอาทิตย์ที่จะนามาต่อเข้าระบบ
ขนาดของกาลังไฟฟ้ามีความยืดหยุน่ สามารถเลื อกให้เหมาะสมกับการใช้
งาน ทั้ง นี้ โมดู ล ควบคุ ม โซล่ า ปั๊ ม ด้ว ยระบบสมองกลฝั ง ตัว สามารถ
ปรับเฟิ ร์ มแวร์ ให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ ทั้งนี้ จุดขาออกของแรงดัน
(TP1) จะส่ งผ่านเข้าไปยังหน่ วยประมวลผลผ่าน I2C Bus เพื่อเป็ นข้อมูล
ประกอบการประมวลผล
Charger Module ทาหน้าที่ประจุ ไฟฟ้ าจาก Solar Panel
ประจุพลังงานไว้ในแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ ทาหน้าที่เก็บพลังงานไฟฟ้ าจาก Solar Panel และมี
จุดทดสอบแรงดัน (TP2) เพื่อใช้ประกอบการประมวลผล
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ไม่ต้องเปลี่ ยนแปลงฮาร์ ด แวร์ ปรั บ เพียงเฟิ ร์ มแวร์ ที่ไม่ตอ้ งมี ค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติ ม แนวทางการพัฒนาสู่ ระบบ IoT สามารถเป็ นไปได้ ตลอดจน
สามารถต่อยอดทางพาณิ ชย์ได้

ตารางที่ 1 สถานะของปั๊ มน้ าตามเงื่อนไขของระบบ
แบตเตอรี่
(V)
12
12
12
12
12
12
12
11.5
11.4

High Level
Sensor
off
off
on
off
off
off
on
x
x

Low Level
Sensor
off
on
on
on
off
on
on
x
x

สถานะของปั๊ม
On
On
Off
Off
On
On
Off
Off
Off
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6. อภิปรายผลการวิจยั
จาก TP1 เป็ นผลการจาลองแรงดันของ Solar Panel โดยการ
อ่านค่าผ่านบัสชนิ ด I2C แรงดันที่ได้จะใช้สาหรับการประมวลผลของ
โมดูล ผลการอ่านด้วยสมองกลฝั งตัวเที ยบกับเครื่ องมื อทดสอบทาการ
ทดลองซ้ า 5 ครั้ งพบว่าระบบมีความเที่ยงตรงโดยค่าความผิดพลาดคิ ด
เป็ นร้อยล่ะ0.93
จาก TP2 เป็ นการทดสอบแรงดันแบตเตอรี่ ของระระบบผลที่
ได้ตอ้ งนาไปประมวลผลเพื่อใช้ควบคุ มระบบประจุเพื่อให้ การใช้งาน
แบตเตอรี่ มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ และลดการ
ซ่ อมบารุ ง ผลการทดสอบพบว่ามี ความเที่ ยงตรงสู งมี ค่าความผิดพลาด
เฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยล่ะ 0.22
จาก TP3 เป็ นการทดสอบระบบกาลังที่จ่ายให้โมดูลถื อว่าเป็ น
หัว ใจของระบบโดยตัว โมดู ล ได้ถู ก ออกแบบไว้ใ ห้ ร องรั บ กับ ระบบ
แรงดัน 5 โวลต์ ทั้งนี้ ความเป็ นไปได้ที่ประจุของแบตเตอรี่ ที่จะลดลงมา
ต่าขนาดนี้ เ ป็ นไปได้น้อยมาก จึ งทาให้ ถึงแม้ว่าแบตเตอรี่ จะมี ประจุ ต่ า
ระบบก็ ยงั สามารถทางานต่ อไปได้ จากการทดสอบพบว่า ระบบจะมี
เสถียรภาพสมบูรณ์น้ นั แรงดันของแบตเตอรี่ มีปริ มาณเท่ากับหรื อมากกว่า
5 โวลต์ ระบบจะสามารถรั ก ษาระดับแรงดันที่ มาจ่ายเป็ นพลังงานให้
สมองกลฝังตัวทางานได้

7. สรุปผลการวิจยั
ผลการทดสอบโมดูล ควบคุม โซล่ าปั๊ มด้วยระบบสมองกลฝั งตัว
สามารถใช้งานได้ตามเงื่อนไขที่กาหนด และเมื่อนาไปใช้ในสถานการณ์
จริ งจะพบว่าระบบแต่ละระบบจะมีโครงสร้ างที่เหมือนกัน ต่างกันแต่ใน
ตัวแปรบางอย่าง เช่น กาลังของปั๊ ม ขนาดของแบตเตอรี่ ขนาดกาลังของ
Solar Panel ทั้งนี้ หากต้องนาไปใช้งานในสภาพจริ งสามารถใช้งานได้โดย
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การศึกษาประสิ ทธิภาพระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบกริดฟอลแบค
Study of the Efficiency Solar cell system for Grid fallback
อาจศึก มามีกลุ
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ถนนนิตโย ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970053 E-mail: mameekul22@gmail.com

บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพระบบโซล่า
เซลล์ แ บบกริ ดฟอลแบค โดยท างานอัต โนมัติ เ มื่ อ มี พ ลัง งานจาก
แสงอาทิตย์ชาร์ จเข้าแบตเตอรี่ และตัดระบบเป็ นพลังงานไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าเมื่อแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระดับต่า โดยมีผลการหาประสิ ทธิ ภาพ
ดังนี้ ค่า ความสว่างของแสงอาทิ ต ย์ที่ตกกระทบบนแผงโซล่ า เซลล์ มี
ค่าเฉลี่ย 576,290 ลักซ์ อุณหภูมิใต้แผงโซล่ าเซลล์ มีค่าเฉลี่ ยรวม 49.96
องศาเซลเซี ย ส แรงดัน ไฟฟ้ าแผงโซล่ า เซลล์ มี ค่ า เฉลี่ ย 49.96 โวลต์
กระแสไฟฟ้ าแผงโซล่าเซลล์ มีค่าเฉลี่ ย 4.55 แอมแปร์ แรงดันไฟฟ้ าของ
แบตเตอรี่ มีค่าเฉลี่ย 27.08 โวลต์ กระแสไฟฟ้ าแบตเตอรี่ มีค่าเฉลี่ ย 2.50
แอมแปร์ แรงดั น ไฟฟ้ า จากการไฟฟ้ า มี ค่ า เฉลี่ ย 225.52 โวลต์
กระแสไฟฟ้าจากระบบการไฟฟ้ า มีค่าเฉลี่ ย 0.03 แอมแปร์ แรงดันไฟฟ้ า
ที่อินเวอร์ เตอร์ มีค่าเฉลี่ ย 221.79 โวลต์ สามารถจ่ายไฟฟ้ าได้ตลอดช่ วง
กลางวัน (พัดลมตั้งพื้น 78 วัตต์) ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบกริ ดฟอล
แบค ที่สร้างขึ้นนี้ มีประสิ ทธิ ภาพตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
คาสาคัญ: กริ ดฟอลแบค, ผสมผสาน, เซลล์แสงอาทิตย์

แสงอาทิ ตย์เ ป็ นแหล่ งพลังงานธรรมชาติ ที่ ส ะอาด และมี ม ากมาย
มหาศาล จนไม่ มี วนั ใช้ ได้ห มดเพราะตราบใดที่ ยงั มี ด วงอาทิ ตย์อยู่ใ น
ระบบสุ ริยะจักรวาลนี้ ตราบนั้นยังคงมี พลังงานจากดวงอาทิ ตย์ส่งมายัง
โลกเราทุ ก เวลาวัน ถึ ง แม้ว่ า สิ่ ง มี ชี วิ ต ทุ ก สิ่ ง บนโลกได้ใ ช้ ป ระโยชน์
โดยตรงจากแสงอาทิ ต ย์แ ต่ ป ริ ม าณที่ ใ ช้ ก ัน อยู่น้ ั น น้ อ ยเสี ย เหลื อ เกิ น
เมื่อเทียบกับปริ มาณพลังงานที่ได้มา ถึ งกระนั้นก็ตามในปั จจุบนั นี้ มนุ ษย์
ก็ยงั คงคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อที่จะนาเอาพลังงานแสงอาทิตย์
มาใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ ห้ ม ากที่ สุ ด ทั้ง ในรู ป ของพลังงานความร้ อ น
โดยตรงหรื อการเปลี่ยนรู ปให้เป็ นพลังงานไฟฟ้าซึ่งในอนาคต
ปั จจุ บ นั บ้านพัก อาศัยจานวนมากได้มี ก ารติ ด ตั้งระบบโซล่ าเซลล์
ภายในบ้านไม่วา่ จะเป็ นแบบเชื่ อมต่อเข้าระบบ และไม่เชื่ อมต่อเข้าระบบ
ก็ตาม ในลักษณะการออกแบบวงจรจะคานึ งถึ งวงจรไฟฟ้ า กาลังผลิ ตที่
ได้ออกมา แต่ก็ยงั มีอีกระบบที่ยงั ไม่มีการใช้อย่างแพร่ หลายเนื่ องอยากมี
ความยุ่งยาก ซับ ซ้อน นั่นคื อระบบโซล่ าเซลล์แบบกริ ดฟอลแบค (grid
fallback) คื อโดยการชาร์ จกระแสไฟฟ้ าสู่ แ บตเตอรี่ ใ ช้ น ามาใช้ง าน
เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ หมดลงจะเปลี่ยนเป็ นการใช้พลังงานจากการไฟฟ้า
โดยอัตโนมัติ ซึ่ งระบบดังกล่ าวยังไม่ นิ ยมแพร่ ห ลาย เนื่ องจากมี ความ
ยุง่ ยากในการดูแล้วรักษา
ผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นความสาคัญดังกล่าว จึงคิดสร้ างและหาประสิ ทธิ ภาพ
ของระบบพลังงานแสงอาทิตย์แ บบกริ ดฟอลแบค โดยศึก ษาและสร้ าง
ระบบให้ลดความยุ่งยากและซับซ้อนเพื่อประชาชนทัว่ ไปก็สามารถใช้
งานได้ ดู แ ลรั ก ษาได้เ องโดยไม่จาเป็ นต้องมี พ้ืนฐานทางไฟฟ้ ามากนัก
และที่ ส าคั ญ ไม่ จ าเป็ นต้ อ งขออนุ ญ าตหน่ ว ยงานใดๆ เพื่ อ เกิ ด
ประสิ ทธิภาพสูงสุด

Abstract
This paper purposes to Study of the Efficiency Solar cell system for
Grid fallback. Solar cell system works automatically when the sun's
energy to charge the battery. And systems used to cut the Utility Grid
when the battery level is low. The brightness of the sunlight that falls on
the solar panel average 576,290 lux. The temperature of the solar panel
average 49.96 C°, Voltage solar cells average 49.96 V, Current solar
cells average 4.55 A, the voltage of the battery average 27.08 V,
Current Battery average 2.50 A, the voltage of the electrical system
average 225.52 V, Current from the Utility Grid the average 0.03 A,
Voltage’s inverter average 221.79 V, Can supply electricity throughout
the day. Solar power system Razorbacks built with performance
objectives set.
Keywords: Grid fallback, Hybrid, Solar Cell
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2. การออกแบบ
2.1 การออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบกริดฟอลแบค

3.2 ผลการหาประสิทธิภาพ

สามารถอธิบายการทางานโดยบล็อคไดอะแกรม ดังนี้

ระบบโซล่าเซลล์

อินเวอร์เตอร์

ระบบการไฟฟ้า

รี เลย์

โหลด

รูปที่ 1 บล็อคไดอะแกรมการทางาน

รู ปที่ 4 แรงดันไฟฟ้าจากระบบการไฟฟ้า

2.2 การออกแบบวงจรการทางาน

+ -

Charger
PV

BATTERY

Inverter
L

LOAD

+- +- +-

+

Battery

Indicator

-

Solar cell

220 VAC

N

Breaker
2 pole

Relay

L

N

Breaker
2 pole

รู ปที่ 5 กระแสไฟฟ้าจากระบบการไฟฟ้า

Breaker
2 pole

จากรู ปที่ 4 และรู ปที่ 5 เป็ นผลการบัน ทึ ก ค่ า แรงัน ไฟฟ้ า และ
กระแสไฟฟ้าของระบบการไฟฟ้าเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของระบบที่สร้าง
ขึ้นมาว่า เมื่อมีการเปิ ดระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบกริ ดฟอลแบค จะมี
การใช้พลังงานจากระบบของการไฟฟ้ าอยูห้ รื อไม่ ซึ่ งมีกระแสไฟฟ้ าเกิ ด
ขึ้นมาเพียง 0.032 แอมแปร์ ตลอดเวลา 5 วัน

PEA.

รูปที่ 2 วงจรการทางานของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบกริ ดฟอลแบค

3. ผลการทดลอง
3.1 ผลการออกแบบและสร้ าง

4. สรุป
บทความนี้ ได้ศึกษาระบบพลังงานแสงอาทิ ตย์ แบบกริ ดฟอลแบค
โดยทาการสร้ างและหาประสิ ทธิ ภาพของระบบโดยมี สรุ ปผลผลการ
คานวณก าลังไฟฟ้ าที่ โซล่ าเซลล์ผลิ ตได้เ ฉลี่ ยมี ค่ าเท่ ากับ 155.35 วัตต์
ซึ่ งก าลังไฟฟ้ าที่ จริ งของระบบคื อ 240 วัตต์ คิ ดเป็ น 64.73 % ที่ ระบบ
โซล่าเซลล์สามารถผลิ ตได้ และกาลังไฟฟ้ าที่วดั จากระบบของการไฟฟ้ า
เฉลี่ยเพียง 7.22 วัตต์
ข้อเสนอแนะ ในการวิจยั เรื่ องระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบกริ ด
ฟอลแบค ทาการหาประสิ ทธิ ภาพเพียงด้านเทคนิ ค คื อ เก็บข้อมูลต่างๆ
ด้านไฟฟ้ าเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของระบบ ไม่ได้ทดลองกับผูใ้ ช้จริ งเป็ น
ระยะเวลานาน

รูปที่ 3 ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบกริ ดฟอลแบค
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Fault Diagnosis of Short Circuit Stator Coils in Three Phase Induction Motors by Park Vector
ภานี น้ อยยิง่ 1 วีระยุทธ คุณรัตนสิ ริ2
1
ภาควิชาครุ ศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่ อ กรุ งเทพฯ 10800 E-mail: paneen@kmutnb.ac.th
2
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุ งเทพฯ 10800 E-mail: weerayuth.k@rmutp.ac.th
compared the case in such circumstances such as no load, take load 0,
25, 50, 75 and 100 percent, respectively. The current in each phase of
the motor is converted by Park vector in the space of two-dimensional
(Id and Iq). The results showed that it could detect the fault of the stator
coils in three phase induction motor. The result of Park vector is looked
link a circle, it means the normal motor. But if the graph has a very
distorted to show that the big problem of stator coils fault. The fault of
the stator coils 10% is shown the distorted into an oval.

บทคัดย่อ
มอเตอร์เหนี่ยวนาสามเฟสเป็ นมอเตอร์ที่ใช้นิยมใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม หากมอเตอร์ เกิดการเสี ยหายหรื อทางานผิดปกติจะส่ งผลต่อ
กระบวนการผลิตในโรงงานได้ ดังนั้นจึงมี แนวคิดในการตรวจสอบหา
ความผิดพร่ องที่เกิดขึ้นในมอเตอร์ เทคนิ คการวิเคราะห์สัญญาณกระแส
มอเตอร์ (Motor Current Signature Analysis : MCSA) เป็ น เทคนิ คที่
สามารถหาความผิด พรอ่ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น กับ มอเตอร์ โดยการวิเคราะห์ จาก
กระแสไฟฟ้ าในแต่ละเฟส ซึ่ งการวัดค่ากระแสในแต่ละเฟสของมอเตอร์
สามารถท าได้โดยไม่ จาเป็ นต้อ งปิ ดมอเตอร์ ในระหว่างการเก็บ ข้อ มู ล
งานวิจยั นี้ ท าการเปรี ยบเที ย บค่ าในกรณี ต่าง ๆ ได้แก่ กรณี ไ ม่ มี โหลด
กรณี มีโหลดที่ 0, 25, 50, 75 และ 100 เปอร์ เซ็ น ต์ตามลาดับ โดยน าค่ า
กระแสไฟฟ้ าในแต่ละเฟสของมอเตอร์ มาแปลงด้วยวิธีพาร์ คเวกเตอร์ ให้
อยู่ในปริ ภู มิ ส องมิ ติ (Id และ Iq ) ซึ่ งจากผลการทดลองพบว่าสามารถ
ตรวจจับความผิดพร่ องของขดลวดสเตเตอร์ในมอเตอร์เหนี่ยวนาสามเฟส
ได้ โดยดูจากลักษณะความเป็ นวงกลมของกราฟที่ได้จากการแปลงพาร์ ค
เวกเตอร์ ความบิ ด เบี้ ยงของกราฟแสดงถึ ง เกิ ด ความผิ ด พร่ อ งที่ ข อง
ขดลวดสเตเตอร์ ซึ่ งความผิดพร่ องของขดลวดสเตเตอร์ 10% กราฟที่ได้
เกิดการบิดเบี้ยวจนกลายเป็ นรู ปวงรี

Keywords: Fault Diagnosis of Short Circuit Stator Coils, Park Vector,
Three Phase Induction Motors

1. บทนา
มอเตอร์เหนี่ยวนาสามเฟสเป็ นมอเตอร์ไฟฟ้ าที่พบเห็นได้มาก
ในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นเมื่อเกิดความผิดพลาดหรื อเสี ยหายขึ้นกับ
มอเตอร์ อาจส่ งผลให้กระบวนการผลิตในโรงงานหยุดชะงักได้ ซึ่ งหาก
สามารถตรวจจับพฤติกรรม ที่ทาให้สามารถทานายความเสี ยหายที่จะเกิด
ขึ้นกับมอเตอร์ เหนี่ ยวนาได้ล่วงหน้าก็จะทาให้สามารถลดค่าใช้จ่ายและ
ความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยชนิดของความผิดพลาดของที่
มักเกิดขึ้นกับมอเตอร์เหนี่ยวนาสามเฟสมีกรณี แต่ที่พบได้บ่อยที่สุด [1]
- การลัดวงจรระหว่างเฟสภายในขดลวดสเตเตอร์
- การแตกหักของแท่งโรเตอร์หรื อแหวนโรเตอร์
- ความผิดปกติของช่องอากาศภายในมอเตอร์
- ความเสี ยหายของแบริ่ ง
โดยความผิดปกติเหล่านี้อาจสังเกตได้จากอาการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- ไม่สมดุลแรงดันไฟฟ้าที่ช่องว่างอากาศและกระแสไฟฟ้า
- การเพิ่มขึ้นของแรงบิดที่มีการสะดุดเป็ นช่วง ๆ
- ค่าเฉลี่ยของแรงบิดที่ลดลง
- การสู ญเสี ยกาลังไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
- ความร้อนมากเกินไป

ค าส าคัญ : การวิเคราะห์ ค วามผิ ด พร่ อ งของขดลวดสเตเตอร์ ล ัด วงจร,
พาร์คเวกเตอร์, มอเตอร์เหนี่ยวนาสามเฟส

Abstract
Three Phase Induction Motors are widely used in the
industry. If the motor is a fault or damaged, it affects the manufacturing
process in the manufactory. So it has to detect the fault occurs in the
motor. Motor Current Signature Analysis (MCSA) is a technique that
can determine any fault of motors. It performs an analysis of the current
in each phase. To measure the current in each phase of the motor can be
achieved without to turn off the motors during storage. This research
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จากวิจยั ต่าง ๆ พบว่าสัญญาณแรงดันและกระแสไฟฟ้ าเป็ นตัว
บ่งชี้การผิดพร่ องที่เกิดขึ้นกับมอเตอร์ เมื่อนามาวิเคระห์สญ
ั ญาณที่มีความ
แตกต่ างกัน และใช้เทคนิ ค ทางการคณิ ต ศาสตร์ สามารถน ามาสู่ ก าร
วิเคราะห์หาความผิดพร่ องที่เกิดขึ้นภายในมอเตอร์ ได้ ซึ่ งข้อดีของการใช้
สัญญาณทางไฟฟ้าแทนการใช้สญ
ั ญาณในรู ปแบบอื่นๆ (การสัน่ สะเทือน,
สัญญาณเสี ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และอื่น ๆ) [2] คือ
- สัญญาณไฟฟ้าใช้งานง่าย มีราคาถูกในการวัดและบันทึกผล
- สามารถวัดค่าได้โดยตรงจากแผงควบคุมมอเตอร์ นอกจากนี้
สัญญาณสามารถวัดค่าได้ถึงจะแม้จะอยูใ่ นพื้นที่อนั ตราย
- การตรวจสอบการผิดพร่ องทาได้โดยไม่ตอ้ งปิ ดมอเตอร์
- สามารถทราบถึงความผิดพร่ องของมอเตอร์ ได้ในระยะแรก
ทาให้ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุ งมอเตอร์ลง
สาเหตุ ที่ ท าให้ ม อเตอร์ เกิ ด ความเสี ย หาย เช่ น การใช้ง าน
มอเตอร์ เกิ ดนกาลังเป็ นระยะเวลานาน ๆ , การท างานเกิ น พิ กัด กาลังที่
ก าหนด, การปรั บ เปลี่ ย นก าลัง ของมอเตอร์ อ ย่างฉับ พลัน เป็ นต้น ซึ่ ง
ความผิดพร่ องที่เกิดขึ้นสามารถตรวจสอบได้โดยการวิเคราะห์สัญญาณ
กระแสมอเตอร์ (Motor Current Signature Analysis : MCSA) [3] ซึ่ งการ
วิเคราะห์เพื่อหาความผิดพร่ องของมอเตอร์ โดยใช้ค่ากระแสไฟฟ้ าที่ได้
จากแต่ ล ะเฟสของมอเตอร์ สามารถท าได้ห ลายวิธี หนึ่ งในวิธีที่ ได้รับ
ความนิยมคือ การดูลกั ษณะสัญญาณโดยใช้พาร์คเวกเตอร์ [4] ซึ่งวิธีการนี้
นาค่ากระแสไฟฟ้ าในแต่ละเฟสของขดลวดสเตเตอร์มาพล็อตกราฟ ตาม
สมการที่ 1 และ 2 โดยผลลัพธ์ที่ได้จะมีลกั ษณะเป็ นวงกลม ซึ่ งแสดงถึง
มอเตอร์ ปกติ และกรณี ที่ผลลัพ ธ์ เกิ ด การบิ ดเบี้ ยวแสดงว่าเกิ ดความผิด
พร่ องที่มอเตอร์
งานวิ จ ัย นี้ ท าการวิ เคราะห์ ห าความผิ ด พร่ อ งของมอเตอร์
เหนี่ ยวนาสามเฟสที่เกิดขึ้นในขดลวดสเตเตอร์ โดยใช้พาร์ คเวกเตอร์ ซึ่ ง
ทาการทดสอบในสภาวะปกติแบบไม่มีโหลด และกรณี มีโหลด 0, 25, 50,
75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ เพื่อเปรี ยบเทียบลักษณะความผิดพร่ อง
ของขดลวดสเตเตอร์ในกรณี ต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น

IQ 

1
1
iB  iC
2
2

โดยที่ i A , i B , iC คื อกระแสไฟฟ้ าแต่ละเฟสของขดลวดสเต
เตอร์
ภายใต้เงื่อนไขของกระแสไฟฟ้ าของขดลวดสเตเตอร์ ในทาง
อุดมคติ สามารถเขียนในรู ปแบบของสมการพาร์คเวกเตอร์ ได้ดงั สมการ
ที่ 3 และ 4

6
i M sin  t 
2
6
I Q  i M sin  t   2 
2

ID 

โดยที่

(3)
(4)

I M คือ ค่ากระแสไฟฟ้าของเฟสที่จ่ายให้สูงสุ ด (A)
 คือ ความเร็วเชิงมุม (rad/s)
t คือ ตัวแปรเวลา (s)

3. ขั้นตอนการทดลอง
การเชื่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์ ต่ าง ๆ เพื่ อ น ามาใช้จ ดั เก็ บ ข้อ มู ล ก่ อ น
กระบวนการวิเคราะห์ แสดงดังรู ปที่ 1 โดยใช้เซนเซอร์ วดั กระแสแบบ
ฮอลล์ (Hall Current Effect Sensor) เพื่ อ วัด ค่ า กระแสในแต่ ล ะเฟส ซึ่ ง
ข้อมูลที่ ได้จะถูกส่ งต่อไปยังวงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็ นดิ จิตอล
โดยในการทดสอบใช้ชุดเพนดูลมั เป็ นตัวสร้างโหลดให้กบั มอเตอร์

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ในการแปลงพาร์คเวกเตอร์ ปริ มาณกระแสของทั้งสามเฟสจะ
ถูกแปลงไปสู่ ปริ มาณกระแสแบบสองเฟส โดยภาพสองมิติที่ได้สามารถ
นามาการตรวจจับความผิดพร่ องของมอเตอร์ ดังนั้นกระแสสเตเตอร์ ของ
ทั้งสามเฟสจะถูกแปลงให้อยูใ่ นรู ปแบบปริ ภูมิสองมิติ โดยองค์ประกอบ
ของกระแสไฟฟ้ าของขดลวดสเตเตอร์ แสดงในแกน D และแกน Q ซึ่ ง
สามารถคานวณได้จากสมการที่ 1 และ 2
2
1
1
I D  iA  iB  iC
3
6
6

(2)

รู ปที่ 1 ชุดทดลองในการการทดสอบความผิดพร่ องของมอเตอร์

4. ผลการทดลอง
(1)
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งานวิจยั นี้ ใช้โปรแกรม LabVIEW เพื่อรับค่ากระแสไฟฟ้ าใน
แต่ละเฟสของมอเตอร์เหนี่ยวนาสามเฟส โดยใช้เซนเซอร์วดั กระแสแบบ
ฮอลล์ รุ่ น LEM HY5-P และตรวจจับความเร็วรอบของมอเตอร์โดยใช้

มอเตอร์ เหนี่ ย วน าสามเฟส ผู ว้ ิ จ ัย ท าการทดสอบกรณี ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้
ครอบคลุ ม การทดสอบ ดังนี้ กรณี ผิด พร่ อ งของสเตเตอร์ 1%, 4%, 8%
และ 10% ตามลาดับ ซึ่งในแต่ละกรณี ทาการทดสอบ โดยการใส่ โหลด

รูปที่ 2 กระแสไฟฟ้าของขดลวดสเตเตอร์ กรณี สเตเตอร์ปกติ

รู ปที่ 4 กระแสไฟฟ้าของขดลวดสเตเตอร์ กรณี สเตเตอร์ผิดพร่ อง 4%

รูปที่ 3 กระแสไฟฟ้าของขดลวดสเตเตอร์ กรณี สเตเตอร์ผิดพร่ อง 1%

รู ปที่ 5 กระแสไฟฟ้าของขดลวดสเตเตอร์ กรณี สเตเตอร์ผิดพร่ อง 8%

เทคโคเจนเนอร์ เรเตอร์ (Tachogenerator) ซึ่ งให้ค่าแรงดันเอาต์พุตเท่ากับ
1V/1,000 rpm โดยค่ากระแสไฟฟ้ าและความเร็ วรอบของมอเตอร์ จะถูก
ส่ งเข้ามา ประมวลผลผ่านการ์ ดรับสัญญาณ รุ่ น NI 9215 ซึ่ งมีคุณสมบัติ
ในการรับสัญ ญาณอิ น พุต 10 โวลต์ ความละเอี ยด 16 บิ ต โดยกาหนด
จ านวนข้อ มู ล ที่ 25,000 ข้อ มู ล อัต ราการสุ่ ม สั ญ ญาณ 6,250 เฮิ ร ตซ์
จากนั้ นน ามอเตอร์ เหนี่ ย วน าที่ ด ั ด แปลง มาต่ อ เข้ า กั บ ชุ ด เพนดู ล ั่ ม
(Pendulum) แสดงในรู ป ที่ 1 ขั้น ตอนการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของ

ให้กบั มอเตอร์ ดังนี้ กรณี ไม่มีโหลด (no Load) และกรณี ใส่ โหลด 0, 25,
50, 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์
รู ปที่ 2 ถึงรู ปที่ 6 แสดงค่ากระแสไฟฟ้ าของขดลวดสเตเตอร์
ในกรณี ส เตเตอร์ ป กติ และกรณี ที่ส เตเตอร์ ผิด พร่ อง 1%, 4%, 8% และ
10% โดยที่ แ กนนอนเป็ นปริ ม าณกระแส Id และแกนตั้ง เป็ นปริ ม าณ
กระแสไฟฟ้า Iq ซึ่งได้จากการแปลงพาร์ คเวกเตอร์ของค่ากระแสไฟฟ้ าทั้ง
สามเฟสของมอเตอร์ โดยรู ปที่ 2 แสดงกรณี สเตเตอร์ ปกติ ที่ ไม่มีโหลด
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และกรณี ที่ มี โ หลด 0%, 25%, 50%, 75% และ 100% โดยกราฟจะมี
ลักษณะใกล้เคียงกับวงกลม รู ปที่ 3-6 แสดงกรณี สเตเตอร์ ที่เกิดความผิด
พร่ องที่ 1%, 4%, 8%, 10% ตามลาดับ ซึ่ งจะเห็นได้วา่ กราฟของกรณี ที่มี

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ภาควิ ช าครุ ศาสตร์ ไ ฟ ฟ้ า คณ ะครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ และ
คณะวิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการวิจยั และการนาเสนอบทความ
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รูปที่ 6 กระแสไฟฟ้าของขดลวดสเตเตอร์ กรณี สเตเตอร์ผิดพร่ อง 10%
เปอร์ เซ็นต์ความผิดพร่ องเพิ่มขึ้นจะมีลกั ษณะความเป็ นวงกลมลดลง ซึ่ ง
ในการทดลองนี้มีลกั ษณะเป็ นวงรี ซ่ ึ งแสดงให้เห็นว่าถ้ากราฟผลลัพธ์ที่ได้
จากพาร์ คเวกเตอร์ ถา้ มี ความเป็ นวงกลมมากจะหมายถึ งมอเตอร์ อ ยู่ใน
สภาวะปกติ แต่ถา้ เกิดความบิดเบี้ยวมากขึ้นจะบ่งบอกถึงการผิดพร่ องที่
เกิดขึ้นกับสเตเตอร์ของมอเตอร์นน่ั เอง

5. สรุ ป
การวิเคราะห์ ความผิดพร่ องของขดลวดสเตเตอร์ ในมอเตอร์
เหนี่ ยวนาสามเฟส โดยใช้พาร์ คเวกเตอร์ เป็ นการนาค่ ากระแสไฟฟ้ าทั้ง
สามเฟสของมอเตอร์มาแปลงให้อยูใ่ นรู ปของปริ ภูมิสองมิติ ประกอบด้วย
Id และ Iq ซึ่ งผลการทดลองพบว่ากรณี สเตเตอร์ ปกติ และกรณี สเตเตอร์
ผิดพร่ อง 1% กราฟที่ จะได้จะมี ลกั ษณะเป็ นวงกลม แต่เมื่ อเกิ ดความผิด
พร่ องที่ มากขึ้ นจนถึงความผิดพร่ องที่ 10% พบว่ากราฟวงกลมที่ ได้เกิ ด
ความบิ ด เบี้ ยวจนมี ล ัก ษณะเป็ นรู ป วงรี ซึ่ งแสดงให้ เห็ น ว่าความเป็ น
วงกลมของกราฟเป็ นตัวบ่งชี้ เปอร์ เซ็นต์ความผิดพร่ องของมอเตอร์ ไฟฟ้ า
ที่เพิ่มขึ้น โดยค่าโหลดที่ใส่ ให้กบั มอเตอร์ที่ความผิดพร่ องของขดลวดสเต
เตอร์มีแนวโน้มเดียวกัน ซึ่ งวิธีการนี้ สามารถระบุความผิดพร่ องได้ดีกว่า
เทคนิคการแปลงฟูริเยร์ [5] ที่ได้ทาการทดลองในบทความก่อนหน้านี้
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การศึกษาการแยกพลาสติกรีไซเคิลด้ วยสนามไฟฟ้ าแรงดันสู ง
A study on Separation plastic recycles using High electric field
สั ญญา คูณขาว1 อภิชฎา ทองรักษ์ 2เอกชัย ดีศิริ1 และชัยรัตน์ วิสุทธิรัตน์ 1
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plastic, and were attracted into the sheet metal that has a voltage
potential on the contrary.
Keywords: Electric field, Plastic recycles, High voltage

บทคัดย่อ
การประยุกต์ใช้สนามไฟฟ้ าจากแรงดันไฟฟ้ าสู งกระแสตรง
เพื่อ การแยกพลาสติ ก รี ไ ซเคิ ลซึ่ ง สามารถกระทํา ได้ด้วยหลัก การของ
ไฟฟ้ าสถิตย์ดว้ ยการสร้างให้มีศกั ย์แรงดันไฟฟ้ าที่ข้ วั แผ่นอิเล็กโทรด โดย
การใช้พลาสติกตัวอย่าง 2 ประเภท คือโพลีโพรพิลิน (PP) และโพลีเอที
ลิ น (PE)เพื่ อ การคัด แยกพลาสติ ก รี ไ ซเคิ ล สามารถกระทํา ได้ด้ว ยการ
ออกแบบแหล่งพลังงานที่มีแรงดันไฟฟ้ าสู งกระแสตรงที่สามารถควบคุม
สัญญาณสวิทชิ่ง pulse width modulation(PWM) โดยการปรับความถี่ได้
ถึง 50kHz และduty cycles ที่ 25% และหม้อแปลงแบบ flyback converter
เป็ นตัวเพิ่มระดับแรงดันไฟฟ้ าสู งถึง 40kVdc จากนั้นเมื่อทําการปล่อยให้
พลาสติกรี ไซเคิลผ่านเข้าสู่ ระหว่างแผ่นขั้วอิเล็กโทรดที่ขนานกันแล้วจะ
ถูกคัด แยกที่ ภ ายใต้สนามไฟฟ้ าสถิ ตย์ค วามเข้ม สู ง โดยที่ พ ลาสติ กที่ มี
ประจุบวกและลบจะถูกดึงดูดเข้าหาแผ่นขั้วโลหะที่ มีศกั ย์แรงดันไฟฟ้ า
ตรงกันข้าม
คําสํ าคัญ: สนามไฟฟ้ า, พลาสติกรี ไซเคิล, แรงดันไฟฟ้ าสู ง,

1. บทนํา
พลาสติกเป็ นผลิตภัณท์ที่ได้จากกระบวนการกลัน่ นํ้ามันจาก
กระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชัน่ (Polymerization) ของมอนอเมอร์ ปั จจุบนั
พบว่าการใช้พลาสติกนั้นมีมากทําให้เกิ ดเป็ นปั ญหาของเสี ยที่ย่อยสลาย
ยาก จึงได้มีการนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อลดปริ มาณขยะมูลฝอย
ประเภทพลาสติกในสิ่ งแวดล้อม ด้วยการแยกพลาสติกส่ วนที่สามารถนํา
กลับมาใช้ใหม่ได้ซ่ ึ งจะช่ วยเพิ่มมูลค่าของพลาสติกที่ นาํ กลับมาใช้ใหม่
และช่วยลดปริ มาณมลพิษจากพลาสติกให้นอ้ ยลง

2. ทฤษฎี
ในการวิจยั นี้ได้มีการประยุกต์ใช้สนามไฟฟ้ าแรงดันสู งเพื่อคัดแยก
พลาสติกรี ไซเคิลโดยการเลือกศึกษามีท้ งั หมด 2 ประเภท คือ พลาสติกที่มี
ประจุบวกและลบ ด้วยความเข้มของสนามไฟฟ้ าที่ข้ ึนกับแรงดันไฟฟ้ าสู ง
กระแสตรงและระยะห่างระหว่างแผ่นอิเล็กโทรดแรงดันไฟฟ้ าสู งและ
ความจุไฟฟ้ าของพลาสติก

Abstract
The application of electric fields from high-voltage direct
current to separate recycled plastic, which can be performed with the
principles of the electrostatic potential generated by the voltage at the
terminals of the electrode plates. By using two types of sample plastic
polypropylene (PP) and polyethylene (PE) to the separate the plastics
recycling can be performed with the power source design with highvoltage direct current that can control the switching pulse width
modulation type signal (PWM). By adjusting the frequency up to
50kHz and duty cycles at 25% with both use transformers fly-back
converter with increased voltage level up to 40kVdc. Then, when
released, recycled plastic into the parallel electrode polarity will be
separated under static high intensity. By the positively charged

2.1 หลักการคัดแยกพลาสติกด้ วยสนามไฟฟ้ า
หลักการคัดแยกพลาสติกด้วยสนามไฟฟ้ าแบบพัลส์ที่ประกอบด้วย
ขั้วอิ เล็กโทรด 2 ขั้ววางขนานกันโดยจ่ายแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงแบบ
พัลส์ให้กบั แผ่นอิเล็กโทรดเพื่อให้แผ่นอิเล็กโทรดด้านหนึ่ งมีค่าประจุเป็ น
บวกและแผ่นอิเล็กโทรดอีกด้านหนึ่งค่ามีประจุเป็ นลบดังรู ปที่1
Plastic
recycles

JG
F = qE

HV

JG
−E

JG
F = qE
HV

JG
+E

A
W = mg
d

JG V
E=
d

Positive charge
Negative charge

รู ปที่ 1 ความจุไฟฟ้ าระหว่างแผ่นแพลทโลหะ
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โดยการปล่อยเศษพลาสติกที่มีประจุต่างชนิ ดกันลงไปให้ผา่ นแผ่น
อิเล็กโทรด จากนั้นสนามไฟฟ้ าจะทําการดึงเศษพลาสติกที่มีประจุต่างกัน
โดยพลาสติกประจุบวก จะถูกดึงเข้าหาแผ่นอิเล็กโทรดประจุลบ และ
พลาสติกประจุลบจะถูกดึงเข้าหาแผ่นอิเล็กโทรดที่มีประจุบวก ทั้งนี้ แรง
เนื่องจากสนามไฟฟ้ า (F) จะต้องมีมากกว่าแรงดึงดูดจากแรงโน้มถ่วง

รู ปที่2 โครงสร้างการออกแบบของเครื่ องคัดแยกพลาสติก

2.2.1 วงจรกําเนิดสั ญญาณควบคุม PWM (PWM Generator)

F 〉W

สัญญาณมอดูเลทที่มีการควบคุมความกว้างพัลส์(Duty Cycle)ที่
ทํางานด้วยโหมดควบคุมจากแรงดันไฟฟ้ า โดยการใช้ไอซี TL 494 ถูกใน
การสร้างสัญญาณสวิตชิ่ งแบบ PWM(Pluse Width Modulation) ที่
สามารถควบคุมความถี่สูงที่ 50kHz และการปรับคาบเวลาเพื่อควบคุม
แรงดันเอาท์พุทที่ 40kV ดังรู ปที่3 ร่ วมกับวงจรฟลายแบคคอนเวอร์ เตอร์
แบบเพิ่มระดับแรงดันไฟฟ้ าด้วยโหมดควบคุมจาก duty cycle โดยให้
แรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงใช้งานในวงจร 15 โวลต์ จ่ายให้กบั อุปกรณ์
IGBT ในที่น้ ีตวั ต้านทานปรับค่าได้(R-adjust) ขนาด 5kΩ ทําหน้าที่ปรับ
ความกว้างของสัญญาณพัลส์ และมีตวั เก็บประจุ (C1) ขนาด 0.01μF เป็ น
ตัวกําหนดความถี่ที่ 5kHz และ15kHzตามลําดับ ดังรู ปที่4

แรงดึงดูดเนื่องจากแรงโน้มถ่วง W = mg
(1)
JG
แรงเนื่องจากสนามไฟฟ้ า
(2)
F = QE
JG
(3)
ดังนั้น
QE 〉 mg
จากที่แผ่นตัวนํายาวอนันต์ V (∞) = 0 เมื่อพิจารณาประจุที่เป็ นทรงกลมที่
ห่างจากที่ผิวตัวนําเป็ นระยะทาง R โดยที่ Vs เป็ นศักย์แรงดันที่ผิวตัวนํา
Q
ดังนั้น C = Q =
= 4πε 0ε r R
V

หรื อ

Q / 4πε 0ε r R

(4)
เมื่อพิจารณาความเข้มสนามไฟฟ้ าสมํ่าเสมอระหว่างแผ่นอิเล็กโทรด
JG V
(5)
E=
Q = 4πε 0ε r RVs

d

ดังนั้นเมื่ อแทนค่ าสมการที่ (3) (4)และ(5)แรงดันที่ จ่ายให้กบั แผ่นขั้ว
อิเล็กโทรดเพื่อแยกพลาสติก V 〉 mgd
(6)
4πε 0ε r RVs

โดยที่

g : ความเร่ งจากแรงดน้มถ่วง

g = 9.81 m / s 2

ε: permittivity of free space = 8.854 x 10-12 c2/N .m2
εr:permittivity ratio of the air=1.0059
m: ทวลของเม็ดพลาสติก
สนามไฟฟ้ าที่เกิดขึ้นระหว่างแผ่นอิเล็กโทรดเป็ นสนามไฟฟ้ าแบบ
สมํ่าเสมอโดยการจ่ายแรงดันให้กบั แผ่นอิ เล็กโทรดทั้งสองที่ 40 kV
ระยะห่างระหว่างแผ่นอิเล็กโทรด 5 cm คํานวณหาค่าสนามไฟฟ้ า

รู ปที่3 วงจรควบคุมสัญญาณ PWM ของไอซี TL494

JG 40 × 103V
E=
= 800kV / m
5cm

โดยที่
E = สนามไฟฟ้ าสมํ่าเสมอ หน่วยเป็ น นิวตัน/คูลอมบ์ หรื อ โวลต์/เมตร
V = ความต่างศักย์ไฟฟ้ าระหว่างตัวนําขนาน หน่วย โวลต์
d = ระยะห่างระหว่างความต่างศักย์วดั ขนานกับสนามไฟฟ้ า หน่วย เมตร

(ก)
(ข)
รู ปที่ 4 สัญญาณพัลส์ที่ความถี่ 5kHz(ก) และ 15kHz(ข)
สัญญาณเอาท์พทุ ของ TL 494 มีการปรับค่า Duty Cycle ให้เหมาะสมกับ
การทํางานของชุดอุปกรณ์กาํ ลัง IGBT ที่ Duty Cycle 10% , 15% และ
25% เพื่อลดการทํางานของอุปกรณ์กาํ ลังดังแสดงตามรู ปที่ 5

2.2 การการออกแบบเครื่องกัดแยกพลาสติก
การออกแบบสร้างวงจรกําเนิดสัญญาณ PWM ด้วย IC TL 494 ที่
สามารถปรับความถี่และสนามไฟฟ้ าแรงดันสู งขนาด 40kV ที่แปรผันกับ
ระยะห่างระหว่างแผ่นอิเล็กโตรด(d) ให้กบั อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ IGBT
เพื่อการขับกําลังให้กบั หม้อแปลงด้านปฐมภูมิในการสร้างแรงดันสู งด้าน
ทุติยภูมิให้กบั แผ่นอิเล็กโทรดที่วางขนานกันดังรู ปที่ 2 โดยการแยกชิ้น
พลาสติกรี ไซเคิลที่มีประจุไฟฟ้ าบวกและลบที่มีขนาด 1x1 cm2 หนา 0.05
cm หรื อใกล้เคียง

รู ปที่ 5 สัญญาณ PWM ในช่วงDuty Cycle ที่15% และ 25%
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ของ IGBT โดยเทียบกับสัญญาณที่ต่อค่าความต้านทานขนานและต่อ
Diodeอนุ กรมเข้ากับหม้อแปลงทางด้านอินพุทเพื่อลดค่าสัญญาณ Damp
ในช่วงการทํางาน OFF ของวงจร ดังแสดงตามรู ปที่9(ข)

2.2.2 วงจรแยกสั ญญาณทางแสง (Opto Isolated Circuit)
สัญญาณ PWM ที่มีค่า Duty Cycle ในลําดับต่างๆที่ 15% และ 25%
ได้ถูกทดสอบและหาค่าการทํางานที่เหมาะสมกับการขับกําลังของ IGBT
ที่ จ ะควบคุ ม กระแสที่ ไ หลผ่า นขดลวดปฐมภู มิ ข องหม้อ Flyback
Converter ทั้งสองส่ วน โดยที่การไหลของกระแสที่มากเพียงพอจะส่ งผล
ให้สนามแม่เหล็กเหนี่ ยวนํากับขดลวดด้านทุ ติยภูมิมีศกั ย์ดาแรงดันสู ง
เพี ย งพอต่ อ การคัด แยกพลาสติ ก โดยที่ สั ญ ญาณนี้ ถู กนํา เข้า สู่ อุ ป กรณ์
เชื่อมต่อทางแสงด้วย Opto-Isolate ดังรู ปที่ 6 เป็ นอุปกรณ์ส่งสัญญาณทาง
แสงโดยการแยกส่ วนควบคุม PWM ออกจากส่ วนของอิเล็กทรอนิ กส์
กําลังด้วยการแยกกราว์ดออกจากวงจรทั้งสองส่ วน ในการออกแบบนี้ ใช้
IC-Opto Isolate เบอร์ H1L11M ซึ่ งเป็ น IC ดิจิตอล เพื่อช่วยลดความ
เสี ยหายหากเกิดการลัดวงจร จากนั้นสัญญาณPWM จะถูกนําเข้าสู่ วงจร
ขับเกทที่เป็ นแบบ gate driveให้กบั ภาคขับกําลังดังรู ปที่ 7

รู ปที่8 วงจรขับกําลังของ IGBT เบอร์ G4PH50K

รู ปที่ 9 สัญญาณของ IGBT เทียบความต้านทานที่นาํ มาต่อขนาน(ก)
เทียบความต้านทานที่ต่อขนานและอนุกรมไดโอด(ข)
จากลักษณะของสัญญาณอินพุทจาก PWM นั้นจะพบว่าในช่วง IGBT นั้น
ได้รับสัญญาณกระตุน้ จากสัญญาณ Duty Cycle ที่ขณะ ON นั้นจะทําให้
แรงดันสู งส่ งเข้าสู่ แผ่นอิเล็กโทรดโดยจะมีการอัดประจุให้กบั ระหว่างขั้ว
อิเล้กโทรดภายหลังจากนั้นเมื่อสัญญาณ PWM อยูใ่ นสถานะ OFF และ
IGBT หยุดการทํางานแต่แรงดันไฟฟ้ าถูกอัดประจุอยู่ที่ระหว่างแผ่น
อิเล็กโทรดจะถูกคายประจุ (Discharge) ออกซึ่ งที่แผ่นขั้วอิเล้กโทรดนั้น
จะมีแรงดันที่ทาํ ให้เกิดค่าสนามไฟฟ้ า +E และ –E ที่กลับเฟสกัน

รู ปที่ 6 วงจรOpto Isolate เบอร์ H1L11M เพื่อแยกส่ วนวงจรไฟฟ้ า

(ก)
(ข)
รู ปที่ 7 สัญญาณเอาท์พทุ ของ Opto-Isolate ด้านบวก(ก)และด้านลบ(ข)

2.2.3 วงจรขับกําลัง (Power Drive Circuit)
รู ปที่ 10 แผงวงจรควบคุมและชุ ดขับกําลังพร้ อมหม้ อแปลงแรงดันสู ง

การขับสัญญาณ PWM ให้กบั อุปกรณ์กาํ ลังโดยต่อร่ วมกันกับหม้อ
แปลง Flyback Converter ซึ่ งทําการต่อตัวต้านทานขนานกับขดลวดปฐม
ภูมิดงั รู ปที่ 8 จะพบว่าสัญญาณเอาท์พุทที่ได้จากแรงดันที่ตกคร่ อมตัว
ต้านทานนี้ จะมีการ Oscillate ในขณะที่ สัญาณ PWM นั้น OFF โดย
สัญญาณดังกล่าวจะไปรบกวนการทํางานของ IGBT เป็ นอย่างมาก จะ
พบว่าการสั่นของสัญญาณเป็ นแบบ Critical Damp ดังรู ปที่ 9(ก) จะไปมี
ผลต่ อสนามไฟฟ้ าในช่ ว งด้านบวกหรื อลบดังนั้นจึ งจําเป็ นต้อ งทําการ
แก้ไขด้วยการต่อไดโอดแบบขนานเพื่อทําให้สญ
ั ญาณด้านเอาท์พุทนั้นถูก
Rectifier เป็ นสัญญาณด้านบวกซึ่ งมีการแสดงจากรู ปสัญญาณเอาท์พุท

2.2.4 ออกแบบหม้ อแปลงความถี่สูง
หม้อ แปลงไฟฟ้ าความถี่ สู ง โดยเลื อ กใช้แ กนเฟอร์ ไ รต์
รู ปทรงตัว U หรื อ C ใช้ในการคํานวณรอบของขดลวดด้านปฐมภูมิ
(Primary) และด้านทุติยภูมิ(Secondary) โดยนําแกนทั้ง2 มาประกบกัน
พื้ น ที่ ห น้ า ตั ด แ ก น Ae = 8.32cm 2 ค ว า ม ถี่ f = 50kHz แ ร ง ดั น
อินพุท V p = 50V แรงดันเอาท์พุท Vs = 40kV ความหนาแน่ นฟลักซ์
แม่เหล็ก

Bmax = 3000G

จากนั้นคํานวณหารอบของขดลวดปฐมภูมิจาก
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จากนั้นจึงได้ทาํ การทดสอบกับชิ้นพลาสติก PP และ PE ตามลําดับ
ซึ่ งเป็ นการทดสอบแยกพลาสติกที่มีน้ าํ หนัก PP เท่ากับ 25 กรัม และ PE
เท่ า กับ 25 กรั ม โดยการให้ พ ลาสติ ก นั้ นไหลผ่ า นสู่ ร างที่ มี ช่ อ งแยก
พลาสติกทั้งสอง จากนั้นทําการคัดแยกและชัง่ นํ้าหนักเป็ นจํานวน 10 ครั้ง
ตารางที่1 ผลการทดลองการคัดแยกพลาสติกชนิด PP และ PE

(7)
N P = 1 turn/V

เลือกพันที่ 2 รอบ ด้านปฐมภูมิตอ้ งการแรงดัน 50V
เพราะฉะนั้นต้องพันทั้งหมด (1รอบ/V) x 50V = 50 รอบ
คํานวณหารอบของขดลวดด้านทุติยภูมิจากความสําพันธ์
(8)

พลาสติก (กรัม)
PP)
(PE)
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

เพราะฉะนั้นพันขดลวดด้านทุติยภูมิ
โดยวงจรควบคุมและหม้อแปบงแรงดันสู งแสดงดังรู ปที่10

2.3 การทดลองและผลการทดลอง
1. นําพลาสติกทั้ง 2 ชนิดที่เตรี ยมไว้แล้วใส่ ภาชนะรับรองเพื่อทําการปั่ น
ให้พลาสติ กทั้ง 2 ชนิ ดเกิ ดการเสี ยดสี เพื่อเพิ่มประจุ ของพลาสติ กก่ อน
นําไปปล่อยในสนามไฟฟ้ า
2.
ปรั บ ระยะห่ า งระหว่ า งอิ เ ล็ก โทรดให้ เ หมาะสมกับ ความเข้ม
สนามไฟฟ้ าที่ตอ้ งการ โดยในการทดลองได้ปรับระยะห่างอยูท่ ี่ 5 cm.
3. ปรับค่าแรงดันอินพุทให้กบั หม้อแปลงให้กบั แผ่นอิเล็กโทรดทั้ง 2 ขั้ว
โดยปรับค่าแรงดันอยูท่ ี่ 30Vความถี่ที่ 5 kHz และ Duty Cycle 25%
4. ปล่ อ ยพลาสติ กที่ เ ตรี ย มเอาไว้ให้ผ่า นสนามไฟฟ้ าระหว่า งแผ่น
อิเล็กโทรด โดยพลาสติก PP มี ปริ มาณ 25 กรัม และ พลาสติก PE มี
ปริ มาณ 25 กรัม
เงื่อนไขในการทดสอบจะกําหนดให้สญ
ั ญาณ PWM อยูท่ ี่
ความถี่ 5 kHz และ 10%, 15% และ 25% ตามลําดับ ที่ระยะห่างระหว่าง
ขั้วอิเล็กโตรด 5 cm โดยมีการวัดขนาดของกระแสและแรงดันเอาท์พทุ
ระหว่างขั้วอิเล็กโตรด จากการทดลองนี้เป็ นการวัดค่าของกระแสรวม
ทางด้าน Output ของขดลวดหม้อแปลงทั้งสองตัวซึ่ งมีแรงดัน Output
ทางด้านขั้วของ Electrode ดังรู ปที่ 10 (ก) และ(ข) ซึ่ งจากตารางจะพบว่าที่
ความถี่ 5 kHz และ Duty Cycle 25 % ที่ระห่างระหว่างขั้วอิเล็กโทรดนั้นมี
ศักย์ดาแรงดันที่สูงมากและกระแสที่สูงเช่นเดียวกัน

สัดส่วน PP (กรัม)
สัดส่ วนคัดแยก
Yeild
27
5.42
26.19
5.32
28.2
5.21
26.43
5.43
28.4
5.39
29.5
5.5
28.7
4.93
27.3
4.74
28.1
5.36
26.3
5.11

สัดส่ วน PE (กรัม)
สัดส่วนคัดแยก
Yeild
23
5.12
23.81
5.02
21.8
4.9
25.37
5.17
21.6
4.37
20.5
4.7
21.3
4.5
22.7
4.32
21.9
5.21
23.7
4.92

3. สรุ ป
การคัดแยกพลาสติกด้วยสนามไฟฟ้ าแรงสู ง 2 ชนิ ดคือ โพลี
โพรพิลิน (PP) และโพลี เอที ลิน (PE) พบว่าการคัดแยกพลาสติ กมี
ความสามารถแยกพลาสติ กยังได้น้อยอยู่เนื่ องจากปั จจัยหลายอย่าง คื อ
ระยะห่ างของแผ่นอิเล็กโทรด และขนาดของเศษพลาสติก ส่ วนปั จจัยที่
สําคัญคือ แรงดันไฟฟ้ าสู งกระแสตรงเป็ นส่ วนสร้างความเข้มสนามไฟฟ้ า
สถิ ตย์ซ่ ึ ง มี ผ ลต่ อ แรงของสนามไฟฟ้ าที่ กระทํา กับ มวลประจุ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพของการคัดแยกได้มากขึ้นควรเพิ่มประจุให้กบั พลาสติกและ
ความแรงของสนามไฟฟ้ าสถิตย์ระหว่างแผ่นอิเล็กโทรดที่จะทําทําให้แรง
ของสนามไฟฟ้ ามีค่ามากกว่าแรงของมวลที่ถูกปล่อยลงมา
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(ก)
(ข)
รู ปที่10 ตวามสัมพันท์ระหว่างกระแสเอาท์พทุ และแรงดันอินพุท(ก)
แรงดันเอาท์พุทและแรงดันอินพุท(ข) ที่ความถี่ 5 kHz และ Duty Cycle
10%,15% และ 25% ระยะห่างแผ่นโลหะ 5 เซ็นติเมตร
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Automatic detection for surface defect with vision system
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ เ ป็ นการน าเสนอเครื่ องตรวจจับ รอยตาหนิ แ บบ
อัตโนมัติ โดยมีคุณสมบัติ คือ สามารถตรวจสอบพื้นผิวที่มีความผิดปกติ
อาทิ เช่ น รอยขีดข่วน รอยบุ๋ม และรอยถลอกบนชิ้ นงานด้านหลังเบส
ฮาร์ ดดิสก์แบบอัตโนมัติได้ โดยใช้หลักการระบบวิชน่ั (vision system)
นอกจากนี้ ยงั สามารถตรวจสอบพื้นผิวที่มีความผิดปกติบนฮาร์ ดดิสก์ได้ 3
ขนาด คือ 1 นิ้ว 2.5 นิ้ว และ 3.5 นิ้ ว ตามลาดับ ระบบตรวจจับนี้ จะช่ วย
ตรวจสอบความผิ ด ปกติ บ นชิ้ น งานด้ ว ยการประมวลผลแทนการ
ตรวจสอบด้ ว ยพนั ก งาน ระบบตรวจจั บ นี้ สามารถลดต้ น ทุ น ใน
กระบวนการผลิ ต ลดระยะเวลาในการตรวจสอบชิ้ นงาน รวมถึ งยัง
สามารถลดจานวนพนักงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตได้จานวน 2 คน/
ไลน์การผลิต/วัน ผลที่ ได้จากการทดสอบพบว่าเครื่ องที่นาเสนอมีความ
แม่นยาในการตรวจจับสิ่ งผิดปกติสูงถึง 98% อีกด้วย

บริ ษทั นิเด็ค อีเล็คโทรนิ คส์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นบริ ษทั
ที่ ท าการผลิ ต และจัด จ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ สปริ นเดิ ล มอเตอร์ ( spindle
motor) ซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบหลักของผลิ ตภัณฑ์เก็บข้อมูล(hard disk) ที่
มีขนาด 1 นิ้ว 2.5 นิ้ว และ 3.5 นิ้ว โดยส่ งจาหน่ายให้กบั บริ ษทั ลูกค้าไป
ประกอบเป็ นผลิ ตภัณฑ์เก็ บข้อมูล ทั้งภายในประเทศและต่ างประเทศ
โดยมีลูกค้า 3 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั Western Digital บริ ษทั Seagate และ
บริ ษทั HGST โดยมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในกระบวนการ
การผลิ ต ทุ ก ๆขั้น ตอนก่ อ นส่ ง มอบงานให้ ก ับ ลู ก ค้า ปั ญ หาที่ พ บใน
กระบวนการผลิตนั้น พบว่าจากการใช้คนในการตรวจสอบความผิดปกติ
บนชิ้ นงาน อาทิเช่ น รอยขีดข่วน รอยบุ๋ม รอยถลอก และการปนเปื้ อน
น้ ามัน หรื อแม้กระทัง่ รอยกาวบนชิ้ นงาน เป็ นต้น [1]-[3] โดยใช้สายตา
ในการตรวจสอบเป็ นระยะเวลานาน จึงก่อให้เกิดความเมื่อยล้าและส่ งผล
ทาให้ประสิ ทธิ์ภาพในการตรวจสอบลดน้อยลง นอกจากนี้ ระยะเวลาใน
การตรวจสอบชิ้นงานเป็ นไปย่างรวดเร็ ว อาจทาให้เกิดการปล่อยผ่านงาน
เสี ยไปยังลูกค้าได้อีกด้วย
จากการศึกษาข้อมูลและทาการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปั ญหา
ดังกล่ าว จึ งพบว่าปั ญหาดังกล่ าวว่าเกิ ดจากการท างานที่ ใ ช้สายตาเป็ น
ระยะเวลานาน อี ก ทั้งในกระบวนการตรวจสอบชิ้ น งานในแต่ ล ะชิ้ น
เป็ นไปด้วยความรวดเร็ ว จึงทาให้เกิดการตรวจสอบงานที่ไม่ละเอียดมาก
นัก ดังนั้น จึ งทาการออกแบบและสร้ างระบบเครื่ องตรวจสอบชิ้ นงาน
อัต โนมัติ ที่ มี ค วามละเอี ย ดและแม่ น ย ากว่ า สายตามนุ ษ ย์ สามารถ
ตรวจสอบรอยตาหนิ ต่างๆ บนชิ้ นงานได้อย่างมีประสิ ทธิ์ ภาพ อี กทั้งยัง
ช่ ว ยลดปริ ม าณชิ้ น งานที่ เ สี ย ก่ อนน าส่ ง ชิ้ น งานไปยัง ลู ก ค้า ได้อี ก ด้ว ย
นอกจากนี้ ยงั เป็ นการลดพื้น ที่ ก ารทางานในกระบวนการผลิ ต รวมถึ ง
สามารถลดจานวนพนัก งานในกระบวนการผลิ ต ลงได้ 2 คน/ไลน์ การ
ผลิต/วันอีกด้วย

คาสาคัญ: ระบบวิชนั่ , เบสฮาร์ ดดิสก์, การตรวจสอบรอยตาหนิ

Abstract
This paper presents the automated surface defect detection
on the back side hard disk with vision systems. The proposed system is
designed and implemented to detect the surface defect on the part back
side hard disk such as scratches, abrasion and dents for three sizes; 1inch, 2.5 inch and 3.5 inch, respectively. The proposed approach can
do an automatic detection and help staff to find out the defective surface
works faster than the existing approach. Moreover, the proposed
system helps to reduce the cost in the production process, reduce the
time for defect detection and reduce the number of staff by two persons
in the production process/ a production line/ a day. The results of
defect detection have good accuracy of 98%.
Keywords: vision system, back side hard disk, defect detection
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พิกเซล 1 เส้นพาดไปที่ทวั่ วัตถุ เพื่อทาการสร้างภาพสองมิติของวัตถุ น้ นั
โดยกล้องหรื อวัตถุจะเคลื่ อนที่ไปในแนวตั้งฉากกับไลน์พิกเซล ซึ่ งอาจ
เป็ นวิธีที่มีความซับซ้อน เมื่อเทียบกับ "กล้องถ่ายภาพแบบพื้นที่ XY" ที่
ใช้ภาพสองมิติ (เป็ น "พื้นที่ XY") อย่างไรก็ตามเมื่อวัตถุที่มีขนาดใหญ่
เคลื่ อนที่ อย่างต่ อเนื่ องหรื องานที่ ต้องการความสมบู รณ์ แ บบหรื อการ
ถ่ายภาพความละเอียดสู ง กล้องไลน์สแกนจึงเป็ นทางเลื อกที่ดีกว่ากล้อง
ถ่ายภาพแบบพื้นที่ XY

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
การดาเนิ นการปรั บปรุ งแก้ไขปั ญหามีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่
จะต้องทราบถึ งหลักการในเชิ งวิชาการอย่างเข้าใจ เพื่อใช้เป็ นแนวทาง
และหลัก อ้า งอิ ง ในการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ เพื่ อ ให้ ก ารแก้ไ ขปั ญ หา
เป็ นไปอย่างถูกต้อง และเป็ นแนวทางในการดาเนิ นการ ทางผูด้ าเนิ นการ
จึงได้ทาการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้

2.1 ระบบวิชั่น
ระบบวิชั่น (vision system) หรื ออาจเรี ยกว่า แมชชี นวิช่นั
(Machine Vision) [4]-[8] ซึ่ งประกอบด้วยส่ วนประกอบหลักที่สาคัญ
สองส่ วนคือ กล้องถ่ายรู ป อาจจะเป็ นได้ท้ งั แบบแอนะล็อกหรื อดิ จิตอล
และชุดประมวลผลสัญญาณภาพ (image processing) ระบบวิช่นั ที่เรา
คุน้ เคยและเห็นได้ทวั่ ไป เช่น โทรทัศน์วงจรปิ ดตามห้างสรรพสิ นค้า และ
ร้านค้าต่างๆ ระบบนี้เป็ นเพียงการจับสัญญาณภาพด้วยกล้องแอนะล็อกที่
มีความละเอียดไม่มากนักแล้วนาสัญญาณที่ได้ออกสู่ หน้าจอแสดงผล ซึ่ ง
ปัจจุบนั นิยมใช้กล้องที่มีความละเอียดสู งและมีชุดประมวลผลที่สามารถ
เขี ย นโปรแกรมลงได้ จึ ง ท าให้ ร ะบบวิ ชั่น เข้า มามี บ ทบาทในการ
ตรวจสอบคุณภาพ เนื่ องจากระบบดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้ 100%
ของผลิ ตภัณฑ์ อี ก ทั้งยังมี ค วามละเอี ยดและแม่ น ยากว่ าสายตามนุ ษ ย์
สามารถควบคุมคุณภาพได้สม่าเสมอ ซึ่ งแตกต่างจากสายตามนุ ษย์ที่อาจ
เกิดความเหนื่ อยล้า เป็ นสาเหตุทาให้ประสิ ทธิ์ ภาพในการตรวจสอบลด
น้อยลง นอกจากนี้ ระบบยังสามารถตรวจสอบคุ ณภาพชิ้ น งานตั้งแต่
เริ่ มต้น จนสิ้ น สุ ด กระบวนการผลิ ต ได้ อี ก ด้ ว ย ซึ่ งบางขั้น ตอนใน
กระบวนการผลิตนั้นมนุษย์ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่เหล่านั้นได้ จึงอาจ
ทาให้เกิ ดการเสี ยเวลากว่าจะพบชิ้ นงานที่มีความผิดปกติ โดยข้อดี ของ
การน าระบบวิ ช่ัน มาช่ ว ยในการตรวจสอบนั้น ท าให้ ส ามารถคัด แยก
ชิ้นงานที่เสี ยออกแต่เนิ่ นๆ ไม่ตอ้ งรอให้เสร็ จสิ้ นกระบวนการจึงจะมีการ
ตรวจสอบ เพราะถึงเวลานั้นชิ้ นงานอาจมี มูลค่าที่ สูง การใช้งานระบบ
วิ ชั่ น สามารถน ามาใช้ ใ นต าแหน่ ง ของอุ ป กรณ์ ต่ า งๆบนแผงวงจร
อิเล็กทรอนิ กส์ และสามารถนามาตรวจสอบความครบถ้วนของอุปกรณ์
เช่ น รอยแตกร้ า วที่ ผิ ว ชิ้ น งาน การติ ด ฉลากบนภาชนะอาหาร และ
เครื่ องดื่ ม ตรวจสอบสี แ ละขนาดของผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี ค วามผิ ด เพี้ ย น
รวมทั้งตรวจสอบสิ่ งปนเปื้ อนบนชิ้ นงาน เป็ นต้น ดังตัวอย่างการใช้งาน
ในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 การใช้งานของระบบวิชนั่

รู ปที่ 2 ลักษณะการถ่ายภาพของกล้องไลน์สแกน [9]

2.2 การถ่ ายภาพแบบไลน์ สแกน
รู ปที่ 2 แสดงลักษณะการถ่ายภาพของกล้องไลน์สแกน เมื่อ
กล่าวถึ งการถ่ายภาพแบบความละเอี ยดสู ง และความสามารถในการ
ถ่ายภาพวัตถุที่มีขนาดใหญ่น้ นั กล้องไลน์สแกนจะมีคุณสมบัติไลน์ของ

รู ปที่ 3 ลักษณะงานเสี ย
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3. ขั้นตอนการดาเนินงาน

4 ผลการทดลอง

ในการดาเนิ นการศึกษากระบวนการผลิ ตเครื่ องตรวจจับรอย
ตาหนิ อตั โนมัติบริ เวณด้านหลังเบสฮาร์ ดดิ สก์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ตรวจสอบรอยตาหนิ ที่เ กิ ด จากกระบวนการผลิ ต [1]-[3] และลดการ
สัมผัสชิ้ นงานจากพนักงาน จึงมีแนวทางในการแก้ไขกระบวนการผลิ ต
ดังกล่าว และเพื่อให้การดาเนิ นงานเป็ นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ดังนั้น จึ งทาการศึ กษาและวิเ คราะห์ ลกั ษณะ
ชิ้ นงานที่เ ป็ นงานเสี ยหรื อ มีรอยตาหนิ ที่ นิยมเรี ยกกันว่า งาน NG (no
good) ในลักษณะต่างๆ จากไลน์การผลิตก่อนนาชิ้ นงานดังกล่าวมาเขียน
โปรแกรมตรวจจับในเครื่ องจักรอัตโนมัติ ต่อไป ซึ่ งการจากการศึ กษา
ชิ้นงานที่เสี ยในกระบวนการผลิ ต พบว่าลักษณะพื้นผิวของชิ้ นงานที่มี
ปั ญหาส่ วนใหญ่แสดงได้ดงั รู ปที่ 3 ได้แก่ มีรอยขูด รอยบุ๋ม รอยถลอก
หรื อแม้กระทัง่ รอยที่เกิดจากการบัดกรี ซึ่ งงานเหล่านี้ ถือว่าเป็ นงานเสี ยที่
ไม่สามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้

ท าการทดสอบเครื่ องตรวจจับ รอยต าหนิ ด้ า นหลั ง เบส
อัตโนมัติ ก่อนนาไปใช้งานจริ ง เมื่อนาชิ้ นงานวางบนเครื่ องตรวจจับรอย
ต าหนิ ด้า นหลัง เบสอัต โนมัติ ดัง รู ป ที่ 4 จากนั้น เครื่ องจะท าการ
ประมวลผลเพื่ อ ตรวจสอบลัก ษณะของชิ้ น งานว่ าเป็ นชิ้ น งานดี หรื อ
ชิ้ นงานเสี ยดังรู ปที่ 5 และทาการแสดงผลที่หน้าจอแสดงผลต่อไป ซึ่ ง
เครื่ อ งตรวจจับ รอยต าหนิ ที่ นาเสนอจะตรวจสอบโดยการอ้างอิ งจาก
รู ปภาพต้นแบบที่ถ่ายไว้ดงั แสดงในรู ปที่ 6
รู ปที่ 7 เป็ นผลที่ได้จากการทดสอบการตรวจจับรอยตาหนิ
ด้านหลังเบสอัตโนมัติดงั ตารางที่ 1 จากการทดสอบพบว่าระบบตรวจจับ
นี้ สามารถลดต้น ทุ น ในกระบวนการผลิ ต และลดระยะเวลาในการ
ตรวจสอบชิ้ น งาน อี ก ทั้ง ยัง สามารถลดจ านวนพนั ก งานที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิตได้จานวน 2 คน/ไลน์การผลิต/วัน ได้ดงั รู ปที่ 8

รู ปที่ 6 ลักษณะภาพถ่ายชิ้นงานและการเขียนโปรแกรมตรวจจับ
รู ปที่ 4 เครื่ องตรวจจับรอยตาหนิที่นาเสนอ

OK

NG

รู ปที่ 7 ผลการทดสอบการตรวจจับรอยตาหนิดา้ นหลังเบสอัตโนมัติ

รู ปที่ 7 ลักษณะชิ้นงานดีและชิ้นงานเสี ย
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ตารางที่ 1 ผลการอ่านค่าของชิ้นงานที่มีตาหนิ
Test

Input

1
2
3
4

15
30
150
105

Total
machine
NG
5
3
15
10

เอกสารอ้ างอิง

Yield
%

Real
NG

Over
reject

Yield
%

33.33
10.00
10.00
9.52

0
0
11
8

5
3
4
2

33.33
10.00
2.67
1.90
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รู ปที่ 8 การเปรี ยบเทียบการลดจานวนพนักงานในกระบวนการผลิต

5. สรุป
จากการดาเนิ นการสร้ างเครื่ องตรวจจับรอยตาหนิ ด้านหลัง
เบสอัตโนมัติ เพื่อตรวจสอบรอยตาหนิ ที่เกิ ดขึ้นบนชิ้ นงาน พบว่าเดิ มจาก
การใช้คนในตรวจสอบรอยตาหนิ ที่เกิดขึ้นบนชิ้ นงานมักมีความผิดพลาด
ในการตรวจสอบ และทาให้มีงานเสี ยหลุดออกไปยังลูกค้า ซึ่ งก่อให้เกิ ด
ความเสี ยหายทั้งลูกค้าและบริ ษทั หลังจากการสร้ างเครื่ องตรวจจับรอย
ตาหนิ ดา้ นหลังเบสอัตโนมัติ ทาให้ในกระบวนการผลิตมีการตรวจสอบ
งานที่แม่นยา 98% นอกจากนี้ ยงั เป็ นการลดพื้นที่ในกระบวนการผลิ ตและ
ยังสามารถลดพนักงานในกระบวนการผลิตได้ 2 คน/ไลน์การผลิต/วัน
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การศึกษาลักษณะและการป้องกันแก้ไขการเกิดกระแสกระชากในหม้อแปลงไฟฟ้ากาลัง

A study of the characteristics and prevention of inrush current in power transformer
วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ* ประพันธ์ มิ่งมรกต และ สิรเบศร์ ทุนอินทร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
99 หมู่ที่ 10 ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 โทรศัพท์ 053-723979 E-mail: wichet_thip@rmutl.ac.th

57° and the highest positive flux occurs at the voltage angle of 1° and
the highest negative flux occurs at the voltage angle of181°.
Keywords: transformer, inrush current, flux, switching,
PSCAD programs

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เ พื่อศึก ษาลัก ษณะการเกิดกระแส
กระชากในหม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง ศึก ษามุ มแรงดันไฟฟ้าที่เ กิดกระแส
กระชากในหม้อแปลงไฟฟ้ากาลังสูงสุด งานวิจัยนี้จึงทาการศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อการเกิดกระแสกระชากในหม้อแปลงไฟฟ้ากาลัง โดยใช้ห ม้อ
แปลงไฟฟ้า 1 เฟส 3 ตัว พิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า 330VA, 380/220V, 50Hz
ต่อแบบ Wye-Wye โดยผู้วิจัยจะทาการจาลองโดยใช้โปรแกรม PSCAD
ผลการจ าลองพบว่ ากระแสกระชากเกิด ขึ้ น เมื่อ ปลดวงจรและทาการ
สวิทช์ชิ่งต่อวงจรใหม่อีกครั้ง จากผลการทดลองที่ได้กระแสกระชากมาก
ที่มุมแรงดัน 1° และ 181° และเกิดกระแสกระชากน้อยสุดที่มุมแรงดัน
91° และ 271° สรุปได้ว่าค่าฟลั๊กซ์ล้าหลังแรงดันที่มุม 57° ฟลั๊กซ์สูงสุด
ทางด้านบวกเกิดขึ้นที่มุมแรงดันไฟฟ้า 1° และฟลั๊กซ์สูงสุดทางด้านลบ
เกิดขึ้นที่มุมแรงดันไฟฟ้า 181°

1. บทนา
หม้อแปลงไฟฟ้า (Power Transformer) เป็นอีกอุปกรณ์สาคัญ
ที่ต้องใช้ใ นการส่งจ่ายพลัง งานไฟฟ้าให้แ ก่ผู้บริโภค และเป็นอีกหนึ่ง
อุปกรณ์สาคั ญที่มีราคาสูง ในสถานีไฟฟ้าทาหน้าที่ใ นการแปลงระดับ
แรงดันจากต่าไปสูง เพื่อให้สามารถมีประสิทธิภาพในการส่ง พลังงาน
ไฟฟ้ า ไปยั ง ระยะทางที่ไ กลได้ และแปลงระดั บ แรงดั น จากสู ง ไปต่ า
เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าปลายทาง ในกรณีการ
เกิดกระแสอินรัช ซึ่งเกิดขึ้นขณะระบบทาการจ่ายไฟให้กับหม้อแปลง
ไฟฟ้า โดยการเกิดกระแสอินรัชในหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นขณะเริ่มจ่ายไฟ (Energizing) ไม่ถือเป็นความผิดปกติ
ในหม้ อ แปลงขณะเริ่ ม จ่ า ยไฟ ซึ่ ง จะมี ก ระแสกระตุ้ น แม่ เ หล็ ก
(Magnetizing Current) ขนาดสูงไหลเข้าหม้อแปลงไฟฟ้าด้านปฐมภูมิพี
ยงด้า นเดีย ว จนอาจทาให้ ระบบป้องไฟฟ้า ทางานผิด พลาด เนื่อ งจาก
มองเห็นผลต่างของกระแสระหว่างขดลวดทั้งสองชุดของหม้อแปลงมี
ลักษณะคล้ายกรณีการเกิดฟอลต์ [1]
ดังนั้นจึงได้จาลองการเกิดกระแสกระชาก (Inrush Current)
ในหม้อแปลงไฟฟ้ากาลังมาศึกษาวิจัยลักษณะในการเกิดกระแสกระชาก
(Inrush Current) โดยอาศั ย การวิ เ คราะห์ ห าค่ า โดยใช้ เ ครื่ อ ง
ออสซิลโลสโคป (Oscilloscopes) เปรียบเทียบกับการจ าลองการเกิด
กระแสกระชาก (Inrush Current) โดยการใช้โปรแกรม PSCAD ใน
การศึก ษาลัก ษณะและศึกษาการป้องกันแก้ไขการเกิดกระแสกระชาก
(Inrush Current) ในหม้อแปลงไฟฟ้ากาลัง เพื่อเป็นแนวทางในการ
ป้องกันและแก้ไขการเกิด (Inrush Current) ในหม้อแปลงไฟฟ้ากาลัง

คาสาคัญ: หม้อแปลงไฟฟ้า, กระแสกระชาก, ฟลั๊กซ์, สวิทช์ชิ่ง,
โปรแกรม PSCAD

Abstract
This research aims to study the occurrence of inrush current
in transformer and study voltage angles of the highest inrush current in
transformer. This research studies the factors that affect the occurrence
of inrush current in power transformer by using 1 phase and 3 pieces of
transformer. The co-ordinates of transformer is the 330VA, 380/220V,
50Hz per Wye-Wye in which the researcher will make up the situation
by using PSCAD programs. The result of the experiment is found that
the inrush current occurs when unplugging the circuit and plugging the
switching of the circuit again. From the results of the experiment shows
that a high inrush current occurs at the voltage angle of 1° and 181°, and
the lowest inrush current occurs at the voltage angle of 91° and 271°. It
can be concluded that the values of flux is behind the voltage angles of
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เฟสหนึ่งมีค่าฟลั๊กซ์บวก อีก 2 เฟสที่เหลือจะมีค่าฟลั๊กซ์ลบ โดยผลลัพธ์
ของกระแสอินรัชที่เกิดขึ้นจะเป็นผลมาจากค่าของฟลั๊ กซ์แม่เหล็กตกค้าง
ณ ตาแหน่งแรงดันทีทาการสวิตซ์ชิ่งรวมกับฟลั๊ กซ์แม่เหล็กที่เกิดขึ้น ซึ่ง
อาจมีค่าเป็นบวกหรือลบก็ได้

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 Inrush Current [2]
ปรากฏการณ์ที่มีกระแสทรานเซี้ยนต์พุ่งเข้าหม้อแปลงไฟฟ้า
ทางด้ า นปฐมภู มิ ใ นช่ ว งแรก ขณะที่ ห ม้ อ แปลงเริ่ ม มี ก ารจ่ า ยไฟ
(Energizing) และยังคงสภาพของขนาดของกระแสที่พุ่งเข้าดังกล่าวใน
ช่วงเวลาตั้งแต่ 100 ms ไปจนถึงหลายๆนาที นั่นเรียกว่า กระแสอินรัช

รูปที่2.2 ความสัมพันธ์รูปคลื่นกระแสอินรัชกระตุ้นแม่เหล็ก
ทั่วไป [4]
รูปที2่ .1 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสกระตุ้นแม่เหล็กกับฟลั๊กซ์แม่เหล็ก
ทีเกิดขึ้นในแกนเหล็กของตัวเหนี่ยวนา [3]

2.1.3. สมการการคานวณ
แรงดันไฟฟ้าในสภาวะชั่วครู่ในวงจร RL [5]
t  0; e(t )  Ri (t )  L

2.1.1 ปัจจัยที่มีผลต่อกระแสอินรัช [4]
2.2.1.1 ขนาดพิกัดของหม้อแปลงไฟฟ้า
2.1.1.2 ขนาดพิกัดของระบบไฟฟ้า
2.1.1.3 ค่ า ความต้ า นทานในระบบไฟฟ้ า ระหว่ า ง
แหล่งกาเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงไฟฟ้า
2.1.1.4 ชนิดของแกนเหล็กที่ใช้ในหม้อแปลงไฟฟ้าละ
ค่าความเข้มในการอิ่มตัวของสนามแม่เหล็ก(Saturation Density)
2.1.1.5 ค่าฟลั๊กซ์แม่เ หล็กตกค้างในหม้อแปลงไฟฟ้า
(Residual Flux)
2.1.1.6วิธีการจ่ายไฟ

di (t )
dt

(1)

กรณีแหล่งจ่ายเป็นแหล่งจ่ายกระแสสลับจะได้
t  0; Vmax sin(t   )  Ri (t )  L

di (t )
dt

(2)

จาก (2) แก้สมการอนุกรมอันดับ 1 ได้คาตอบเป็น
Rt

i (t ) 


Vmax
V
sin(t     )  max e L sin    
Z
Z

(3)

หรือ
i (t )  I max sin(t     )  I max e



t



sin    

(4)

3. ผลการทดลอง

2.1.2 กระแสอิน รั ช ที เ กิ ดขึ้ น ขณะหม้อ แปลงไฟฟ้า ถู ก จ่ า ยไฟ (Initial
Inrush) [4]
เมื่ อหม้อ แปลงไฟฟ้า ถูก ปลดออกจากระบบไฟฟ้ า กระแส
กระตุ้นแม่เหล็กจะลดลงเป็นศูนย์ ส่วนฟลั๊ กซ์แม่เหล็กจะค่อยลดลงตาม
Hysteresis Loop จนเหลือค่าเท่ากับฟลั๊กซ์แม่เหล็กตกค้าง ต่อมาเมื่อหม้อ
แปลงไฟฟ้ า ถู ก จ่ า ยไฟอี ก ครั้ ง ณ ต าแหน่ ง บนรู ป คลื่ น รู ป คลื่ น
แรงดันไฟฟ้าทีค่าฟลั๊กซ์แม่เหล็กมีความต่อเนื่องจากตาแหน่งที่ปลดหม้อ
แปลงไฟฟ้ า ออกจากระบบนั้ น ก็ จ ะไม่ ป รากฏของกระแสกระตุ้ น
แม่เหล็กทรานเซี้ยนต์ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ แทบเป็นไปไม่ได้ที
อุปกรณ์ตัดต่อจะควบคุมตาแหน่งการสวิตซ์ชิงได้ ดังนั้นกระแสทราน
เซี้ยนต์อินรัชที่เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งทีหลีกเสียงไม่ได้
นอกเหนือจากเงื่ อนไขดัง กล่ าวในหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด 3
เฟส ค่าฟลั๊กซ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละเฟสจะมีมุมต่างกัน 120 องศา จึงทาให้ถ้า

จากการคานวณจากชุดสูตร และโปรแกรม PSCAD พบว่าค่า
มุมกระแสไฟฟ้าในหม้อแปลงทดลองมีค่ามุมล้าหลังมุมแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่
57°

รูปที3่ .1 ความสัมพันธ์มุมกระแสกับมุมแรงดันไฟฟ้า
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รูปที3่ .2 การเกิดกระแสกระชากสูงสุดเมื่อทาการสวิทช์ชิ่ง
รูปที่3.4 การเกิดกระแสกระชากสูงสุดเมื่อทาการสวิทช์ชิ่งในการทดลอง
ด้วยเครื่องออสซิลโลสโคป

จากผลการทดลองกระแสจะกลับมาสู่สภาวะคงตัวอีก ครั้ ง
ขึ้นอยู่กับขนาดพิกัดของหม้อแปลงไฟฟ้า , ค่าความต้านทาน, ค่าความ
เหนี่ ย วน าภายในระบบ โดยค่ า ความต้ า นทานสู ง จะท าให้ ร ะยะเวลา
กระแสกระชากกลับสู่สภาวะคงตัวเร็ว และค่าความเหนี่ยวนาสูงจะทาให้
ระยะเวลาที่เกิดกระแสกระชากยาวนาน

รูปที่3.5 การเกิดกระแสกระชากน้อยสุดเมื่อทาการสวิทช์ชิ่งในการ
ทดลองด้วยเครื่องออสซิลโลสโคป
รูปที3่ .3 ความสัมพันธ์ระยะเวลากับกระแสกระชาก
จากการทดลองในห้องทดลองด้วยหม้อแปลงจริง และทาการ
จ่ายแรงดันไฟฟ้า 380 โวลต์เข้ากับหม้อแปลงทดสอบต่อแบบสตาร์ –
สตาร์ และต่อโหลดประเภทความต้านทานที่กาลังไฟฟ้า 200 วัตต์
ทางด้านทุติยภูมิ และทาการสวิทช์ชิ่งต่อวงจรเพื่อเปรียบเทียบกระแส
กระชากที่เกิดขึ้นด้วยเครื่องออสซิลโลสโคป พบว่ากระแสกระชากสูง
เมื่อทาการสวิทช์ชิ่งที่มุมแรงดันใกล้เคียง 1° และเกิดกระแสกระชากน้อย
เมื่อทาการสวิทช์ชิ่งที่มุมแรงดันใกล้เคียง 271°
รูปที่3.6 ความสัมพันธ์ระยะเวลากับกระแสกระชากในการทดลองด้วย
เครื่องออสซิลโลสโคป

4. วิเคราะห์ผลการจาลอง
การวิเคราะห์ผลของการจาลองหลัก ๆ นั้นมีดังนี้
4.1 รูปคลื่นสัญญาณไซน์ของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า
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รูปคลื่นสัญญาณไซน์ของกระแสไฟฟ้าจะช้ากว่าหรือล้าหลัง
รูปคลื่ นสัญ ญาณไซน์ข องแรงดั นไฟฟ้าที่มุ ม 57° เนื่องจากมีค่ า ความ
เหนี่ยวนาภายในหม้อแปลงไฟฟ้า

[3] GEC ALSTHOM MEASUREMENTS LIMITED, “Protective
Relays Application Guide”, Stafford, England, (1987).
[4] H. J. Li and J. L. Blackbom , “Applied Proteetive Relaying, First
Edition”, Westinghouse Electric Corporatio, (1976).
[5] วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ, “การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง ”, ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เชียงราย, (2558).
[6] S.V. Kulkarni and S. A. Khaparde, “Transformor Engineering
Design and Practice”, Marcel Dekker, Ine, (2004).
[7] เกรียงไกร กิตติวราวุฒิ, “การศึกษาและวิเคราะห์กระแสอินรัชของ
หม้อแปลงไฟฟ้าโดยใช้วิธีการแปลงเวฟเล็ต ”, สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, (2003).
[8] Sami G. Abdulsalam, “Analytical Study of Transformer Inrush
Current Transients and Its Applications”, (2001).
[9] John H. Brunke and Klaus Fröhlich, “Elimination of Transformer
Inrush Currents by Controlled Switching”, (1997).
[10] SeshannaPanthala, “ได้ศึกษาการควบคุม Inrush Current ในหม้อ
แปลงไฟฟ้า”, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, (1999).
[11] Guo Zheng Qi, Zhi Zhen Liu, Yong Yang, Wei Ping Liao,
“Simulation Analysis of Transformer Inrush Current Based on the
Same Switching Angle”, (November 20-23, 2015).

4.2 ผลกระทบการเกิดกระแสกระชากจากการสวิทช์ชิ่ง
กระแสกระชากเกิดขึ้ นจากการสวิทช์ชิ่งที่ตาแหน่ง มุมของ
แรงดั น ไฟฟ้ า ณ เวลาชั่ ว ขณะ ซึ่ ง กระแสกระชากมากที่ สุ ด อยู่ ที่ มุ ม
1°,181° และกระแสกระชากน้อยมากที่มุม 91°,271°
4.3 ระยะเวลากระแสกระชากกลับเข้าสู่สภาวะคงตัว
กระแสกระชากจะกลับมาสู่ส ภาวะคงตัวอีก ครั้ง ขึ้ นอยู่กั บ
ขนาดพิกัดของหม้อแปลงไฟฟ้า, ค่าความต้านทาน, ค่าความเหนี่ยวนา
ภายในระบบ โดยค่าความต้านทานสูงจะทาให้ระยะเวลากระแสกระชาก
กลับสู่สภาวะคงตัวเร็ว และค่าความเหนี่ยวนาสูงจะทาให้ระยะเวลาที่เกิด
กระแสกระชากยาวนาน

5. สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดกระแสกระชากในหม้อ
แปลงไฟฟ้ากาลัง โดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส 3 ตัว พิกัดหม้อแปลง
ไฟฟ้า 330VA,380/220V,50Hz ต่อแบบ Wye-Wye โดยใช้โปรแกรม
PSCAD ในการจาลองพบว่ากระแสกระชากเกิดขึ้นเมื่อปลดวงจรและทา
การต่อวงจรใหม่อีกครั้ง จากผลการทดลองที่ได้กระแสกระชากมากที่มุม
แรงดัน 1° และ 181° และเกิดกระแสกระชากน้อยสุดที่มุมแรงดัน 91°
และ 271° สรุปได้ว่าค่าฟลั๊กซ์ล้าหลังแรงดันที่มุม 57° และ ฟลั๊กซ์สงู สุด
ทางด้านบวกเกิดขึ้นที่มุมแรงดันไฟฟ้า 1° และ และ ฟลั๊กซ์สงู สุดทางด้าน
ลบเกิดขึ้นที่มุมแรงดันไฟฟ้า 181° และเมื่อในระหว่างแรกค่าความอิ่มตัว
แม่เหล็กจะมีค่าสูง ซึง่ เป็นผลให้ค่าความเหนี่ยวนามีต่า ต่อมาเมื่อในวงจร
มีความต้านทานเกิดขึ้น ทาให้ค่าความอิ่มตัวแม่เหล็กลดลง เป็นผลให้ค่า
ความเหนี่ยวนามีค่าเพิ่มขึ้น และจากกราฟการทดลองพบว่าเมื่อมีค่าความ
ต้านทานมากในระบบจะทาให้ช่วงเวลาการเกิดกระแสกระชากน้อย และ
เมื่อมีค่าความเหนี่ยวนาในระบบมากพบว่าช่วงเวลาการเกิดกระแส
กระชากจะยาวนาน
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การประเมินวิธีการประมาณภาระทางกลของมอเตอร์ เหนี่ยวนาสามเฟส
เมื่ออ้ างอิงตามประเภทความไม่ สมดุลของแรงดันไฟฟ้ า
Evaluation of Load Estimation Methods for Three-Phase Induction Motor
Based on Types of Voltage Unbalance
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ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนื่ องจากโหลดในระบบมีท้ งั โหลดหนึ่ งเฟส และ
โหลดสามเฟส [1-2] เมื่อผูใ้ ช้ไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า
ค่าแรงดันไฟฟ้ าแต่ละเฟสก็จะมีการเปลี่ ยนแปลงตามไปด้วย ดังนั้นการ
ประมาณค่ าโหลดของมอเตอร์ ให้ ได้ค่ าตรงกับ ค่าจริ งมากที่ สุ ด จึ งเป็ น
ประโยชน์ ท้ ัง ในด้ านการตรวจสอบการออกแบบระบบ และความ
เหมาะสมของขนาดมอเตอร์ รวมถึงการประเมินศักยภาพของระบบไฟฟ้า
บทความนี้ เป็ นการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บวิ ธี ก ารประมาณค่ า
เปอร์ เซ็ น ต์ ก ารรั บ โหลดของมอเตอร์ ที่ แ ตกต่ างกัน 2 วิ ธี คื อ วิ ธี ก าร
คานวณด้วยค่ากาลังไฟฟ้ าอินพุท และวิธีการคานวณด้วยค่าสลิ ป โดยนา
ค่ าที่ ไ ด้ จ ากการประมาณแต่ ล ะวิ ธี ม าเปรี ยบเที ย บกับ ค่ าที่ ไ ด้ จ ากการ
ทดสอบจริ ง โดยทดสอบในสภาวะตั้งแต่มอเตอร์ ไม่มีภาระโหลดจนถึ ง
ภาระโหลดเต็มพิกดั กระแสไฟฟ้าของขดลวดสเตเตอร์ ซึ่ งเป็ นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการประมาณสภาวะการทางานของมอเตอร์ เหนี่ ยวนาสามเฟส
ให้ถูกต้องและแม่นยาเป็ นไปตามการใช้งานจริ งของมอเตอร์มากที่สุด

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอการประเมินวิธีการประมาณภาระทางกล
ของมอเตอร์เหนี่ ยวนาสามเฟสเมื่ออ้างอิงตามประเภทความไม่สมดุลของ
แรงดันไฟฟ้ า โดยประเมินจากวิธีการคานวณที่แตกต่างกัน 2 วิธี ด้วยกัน
คื อ วิ ธี ก ารค านวณด้ว ยค่ าก าลังไฟฟ้ าอิ น พุ ท และวิ ธี ก ารค านวณด้ว ย
ค่าสลิป โดยพิจารณาทั้งกรณี ที่นา และไม่นาค่าตัวประกอบความถูกต้อง
ของแรงดัน ไฟฟ้ า เข้ามาค านวณร่ วม หลัง จากนั้น น าผลที่ ได้ จ ากการ
คานวณในแต่ละวิธีมาเปรี ยบเทียบกับผลการทดสอบจริ ง
ค าส าคัญ : วิธีก ารประมาณภาระกลของมอเตอร์ , การประเมิ นโหลด,
ประเภทความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล

Abstract
This paper focuses on the evaluation of load estimation
methods for three-phase induction motor based on types of voltage
unbalance. Two motor load methods which are the input power method
and the slip method are investigated at a wide range of the statorwinding current operation. Moreover, a voltage correcting factor is
offered and also determined. After that, all calculated results are
compared with the experimental results.

2. ประเภทของความไม่ สมดุลของแรงดันไฟฟ้ าสามเฟส
ประเภทของความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้ าสามเฟส มี 8
ประเภทดังนี้ [3]
1) ความไม่ ส มดุ ล ของแรงดัน ไฟฟ้ าต่ าหนึ่ งเฟส (Single-Phase Under
Voltage Unbalance) เกิ ด ขึ้ น กรณี มี โหลดหนึ่ งเฟสขนาดใหญ่ ในระบบ
และไม่สามารถชดเชยขนาดแรงดันไฟฟ้าของระบบให้เพียงพอทาให้เกิ ด
แรงดันไฟฟ้าในเฟสใดเฟสหนึ่งต่ากว่าอีกสองเฟส
2) ความไม่ ส มดุ ล ของแรงดั น ไฟฟ้ า ต่ า สองเฟส (Two-Phase Under
Voltage Unbalance) เกิ ดขึ้นกรณี มีโหลดขนาดใหญ่ในระบบอยูส่ องเฟส
และไม่สามารถชดเชยขนาดแรงดันไฟฟ้ าของระบบให้เพียงพอ ทาให้เกิ ด
แรงดันไฟฟ้ าตกที่ระบบทั้งสองเฟสเป็ นผลให้แรงดันไฟฟ้ าทั้งสองเฟสมี
ค่าต่ากว่าแรงดันไฟฟ้าของเฟสที่สาม
3) ความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าต่าทั้งสามเฟส (Three-Phase Under

Keywords: motor load estimation, load evaluation, types of voltage
unbalance, unbalanced voltage

1. บทนา
มอเตอร์ เหนี่ ยวน าสามเฟสเป็ นมอเตอร์ ที่ มีค วามส าคัญมาก
และเป็ นที่ นิยมใช้จนได้รับ การยอมรั บ กัน อย่างกว้างขวางมากที่ สุ ดใน
ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนอาคารสานักงานรวมถึ งที่อยูอ่ าศัย ในระบบ
ไฟฟ้ าจริ งโดยทัว่ ไปแล้ว แหล่ งจ่ายแรงดันไฟฟ้ าสามเฟสมักมีค่าไม่คงที่
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Pin , rated
Vin , rated
I in , rated
PFin , rated

Voltage Unbalance) ถ้าในระบบรั บ โหลดขนาดใหญ่ ท้ ังสามเฟสมาก
เกินไป จะทาให้เกิดความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าต่าทั้งสามเฟส
4) ความไม่ ส มดุ ล ของแรงดัน ไฟฟ้ าเกิ น หนึ่ งเฟส (Single-Phase Over
Voltage Unbalance) เพื่อรักษาระดับแรงดันไฟฟ้ าในระบบที่ ค่าพิกดั แรง
โดยปกติจะใช้ตวั เก็บประจุในการชดเชยค่ากาลังไฟฟ้ าเสมือนของระบบ
แต่ถา้ หากเฟสใดเฟสหนึ่ งของระบบไฟฟ้าสามเฟสมีการชดเชยที่มากเกิ ด
ไปจะทาให้เกิดความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าเกินที่เฟสนั้น
5) ความไม่ ส มดุ ล ของแรงดั น ไฟฟ้ า เกิ น สองเฟส (Two-Phase Over
Voltage Unbalance) กรณี แ รงดัน ไฟฟ้ าสองเฟสจากสามเฟสถู ก ชดเชย
แรงดันไฟฟ้ ามากเกิ นไป จะทาให้เกิ ดความไม่ สมดุลของแรงดันไฟฟ้ า
เกินที่สองเฟสนั้น
6) ความไม่ ส มดุ ล ของแรงดัน ไฟฟ้ าเกิ น สามเฟส (Three-Phase Over
Voltage Unbalance) ก รณี แ รงดั น ไฟ ฟ้ าส าม เฟ ส ถู ก ช ด เช ยด้ ว ย
แรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันจะทาให้เกิ ดแรงดันสู งเกิ นกว่าค่าพิกดั และค่า
จะไม่ เท่ากัน ถ้ากรณี น้ ี เกิ ดขึ้นจะต้องปิ ดระบบไฟฟ้ าและทาการปลดตัว
เก็บประจุออกจากระบบไฟฟ้า
7) ระบบไฟฟ้ าหนึ่ งเฟสมี ค่าองศาทางไฟฟ้ าไม่ เท่ ากัน (Unequal Single
Phase Angle Displacement) โดยปกติ แ รงดั น ไฟฟ้ า ที่ ส มดุ ล จะมี มุ ม
ระหว่างเฟสต่าง 120 องศาทางไฟฟ้ า ถ้าเกิ ดมีเฟสใดเฟสหนึ่ งจากสามเฟส
มีค่าองศาทางไฟฟ้าที่หนั เหไปจากปกติทาให้เกิดมุมที่ไม่เท่ากันหนึ่งเฟส
8) ระบบไฟฟ้าในระบบสองเฟสที่มีค่ามุมไม่เท่ากับ (Unequal Two Phase
Angle Displacement) ถ้ามุม ทางไฟฟ้ าของเฟสมีค่ามุมหันเหไปจากปกติ
สองเฟสทาให้เกิดมุมที่ไม่เท่ากันสองเฟส

คือ กาลังไฟฟ้าอินพุทที่คานวณได้จากแผ่นป้ ายมอเตอร์
คือ แรงดันไฟฟ้าที่พิกดั ได้จากแผ่นป้ ายมอเตอร์
คือ กระแสไฟฟ้าที่พิกดั ได้จากแผ่นป้ ายมอเตอร์
คือ ตัวประกอบกาลังไฟฟ้าที่พิกดั ได้จากแผ่นป้ ายมอเตอร์

3.1.2 ก าลั ง ไฟ ฟ้ าอิ น พุ ท เฉ ลี่ ย ( Pin , avg ) วิ ธี ก ารนี้ เป็ น ก ารน าค่ า
แรงดันไฟฟ้ าไลน์เฉลี่ย ( VL , avg ) กระแสไฟฟ้าไลน์เฉลี่ย ( I L , avg )และตัว
ประกอบกาลังไฟฟ้าเฉลี่ ย ( PFavg ) ถ้า VAB ,VBC และ VCA เป็ นแรงดันไฟฟ้า
ไลน์ AB, BC และ CA ตามลาดับ I A , I B และ I C เป็ นกระแสไฟฟ้าไลน์
A, B และ C ส่ วน PFA , PFB และ PFC คื อตัวประกอบกาลังไฟฟ้ าเฟส
V V V
I I I
A, B และ C จะได้ ค่ า VL , avg  AB BC CA , I L , avg  A B C
และ PFavg 

PFA  PFB  PFC
3

Pin, avg 
โดย

Pin , avg
VL , avg
I L , avg
PFavg

3

3

ได้ค่ากาลังไฟฟ้าอินพุทเฉลี่ยเป็ นดังนี้
(3)

3VL , avg I L , avg PFavg

คือ กาลังไฟฟ้าอินพุทเฟส A
คือ แรงดันไฟฟ้าไลน์เฉลี่ย
คือ กระแสไฟฟ้าไลน์เฉลี่ย
คือ ตัวประกอบกาลังไฟฟ้าเฉลี่ย

ด้วยการคานวณวิธีน้ ี เปอร์ เซ็นต์โหลดมีค่าเป็ นดังสมการที่ (4) นัน่ คือ
% Load of IPM

avg



P

in , avg

P

(4)

100

in , rated

3. วิธีการคานวณเพื่อประมาณภาระทางกลของมอเตอร์

3.2 วิธีคานวณด้วยค่าสลิป (Slip Method : SP)
วิธีการนี้ เป็ นการวัดความเร็ วที่แกนเพลามอเตอร์ ขณะใช้งาน
เพื่อนาค่าสลิ ปที่ ได้มาคานวณเปรี ยบเที ยบกับค่าความเร็ วสลิ ปพิกดั ที่ ได้
จากแผ่นป้ ายมอเตอร์ สามารถคานวณได้ 2 วิธีคือ
3.2.1 สลิปแบบพื้นฐาน (Slip without Compensation; SSMWO)
วิธีการนี้ ใช้การวัดความเร็ วรอบของมอเตอร์ ขณะใช้งาน แล้ว
เที ยบอัตราส่ วนกับ สลิ ป ที่ พิก ัด ของมอเตอร์ ที่ ได้จากแผ่ น ป้ ายมอเตอร์
รายละเอียดเป็ นดังแสดงในสมการ

วิธีการคานวณเพื่อใช้ทานายโหลดให้ได้ค่าใกล้เคียงกับค่าจริ ง
ของมอเตอร์ น้ ันมีด้วยกันหลายวิธี โดยวิธีการเหล่านั้นมักจะถูกพิจารณา
ภายใต้เงื่อนไขที่แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าทั้งสามเฟสมีความสมดุล ในกรณี
ที่แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ าไม่สมดุลจะนาค่าตัวประกอบความถูกต้องของ
แรงดันไฟฟ้า (Voltage correcting factor) เข้ามาคานวณร่ วมด้วย [4-5]
3.1 วิธีคานวณด้วยค่ากาลังไฟฟ้ าอินพุท (Input power Method; IPM)
ในการคานวณหาค่าโหลดด้วยกาลังไฟฟ้าอินพุทมี 2 วิธีคือ
3.1.1 กาลังไฟฟ้ารวม ( Pin , total ) ใช้ค่ากาลังไฟฟ้ าอินพุทของแต่ละเฟสมา
รวมกั น นั่ น คื อ Pin , total  Pin , A  Pin , B  Pin , C หลั ง จากนั้ นค านวณหา
เปอร์เซ็นต์โหลดดังนี้
P
(1)
% Load of IPM

exact



in , total

P

% Load of SSMWO 

3Vin , rated I in , rated PFin, rated

N syn  N r ,rated

เมื่อ N syn คือความเร็ วซิงโครนัส ซึ่งคานวณได้จาก

100

 100

N syn 

N r , measured คือ ความเร็ วโรเตอร์ ที่วดั ได้
N r , rated คือ ความเร็ วโรเตอร์พิกดั ได้จากแผ่นป้ายมอเตอร์
f
คือ ความถี่ไฟ
P
คือ จานวนขั้วแม่เหล็ก

in , rated

Pin, rated 

N syn  N r ,measured

(2)

โดยที่

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

706

120 f
P

(5)

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ คร้ ังที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand
 วิธีคานวณด้วยค่ากาลังไฟฟ้ าอินพุทสามารถทาการประมาณโหลดได้
เฉพาะในช่ วงโหลดปานกลาง และโหลดหนัก ส่ วนในช่วงโหลดเบา
ข้อ มู ล ที่ ได้มี ค วามผิ ด พลาดสู ง มาก ซึ่ งน่ าจะเนื่ อ งมาจากค่ าความ
สู ญเสี ยในสภาวะไร้โหลดของมอเตอร์ เหนี่ ยวนา จากกราฟจะเห็ นว่า
การประมาณโหลดด้วยวิธีการคานวณด้วยกาลังไฟฟ้ าอินพุทเฉลี่ ยมี
ค่า ความผิดพลาดน้อยกว่าวิธีการคานวณด้วยค่ากาลังไฟฟ้ ารวม และ
การคานวณโหลดมอเตอร์ ในสภาวะแหล่ งจ่ายแรงดันไฟฟ้ าสู งกว่า
ปกติจะมีค่าความผิดพลาดมากกว่าในสภาวะแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ า
ต่ากว่า ซึ่ งน่ าจะเนื่ องมาจากแรงดันไฟฟ้ าที่สูงกว่าแรงดันไฟฟ้ าพิกดั
ของมอเตอร์ มีผลทาให้แกนเหล็กมอเตอร์ อ่ิมตัว ค่าความสู ญเสี ยใน
สภาวะไร้ โ ห ลดจึ ง มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ องจากก าลั ง ไฟฟ้ าอิ น พุ ท
ประกอบด้วยก าลังไฟฟ้ าเอาท์พุ ท และความสู ญ เสี ย ของมอเตอร์
ดังนั้นเมื่ อความสู ญเสี ยเพิ่มขึ้น การนาค่ากาลังอินพุทมาคานวณเป็ น
โหลดมอเตอร์ จึงผิดพลาดเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
 วิธีคานวณด้วยค่าสลิ ปให้ค่าใกล้เคียงผลการรับโหลดจริ งมากกว่าวิธี
คานวณด้วยค่ากาลังไฟฟ้ าอินพุทตลอดย่านกว้างการรับโหลดเกื อบ
ทุกสภาวะของแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ าที่พิจารณา วิธีการคานวณแบบ
ชดเชยแรงดันให้ค่าใกล้เคียงกับวิธีการคานวณแบบพื้นฐาน อย่างไรก็
ตามในช่ วงโหลดเบาที่ ส ภาวะแรงดัน ไฟฟ้ าต่ ากว่ าปกติ จ ะให้ ค่ า
ใกล้เคียงผลการทดสอบจริ งมากกว่าสภาวะแรงดันไฟฟ้าสู งกว่าปกติ

3.2.2 สลิปแบบชดเชยแรงดัน (Slip with Voltage Compensation; SSMW)
วิธีการนี้ เป็ นการวัดความเร็ วที่แกนเพลามอเตอร์ ขณะใช้งาน
เพื่อนาค่าสลิ ปที่ได้มาคานวณเปรี ยบเที ยบกับค่าสลิ ปพิ กดั ที่ ได้จากแผ่น
ป้ ายมอเตอร์ ถ้า VAB, VBC และ VCA เป็ นแรงดัน ไฟฟ้ าไลน์ AB, BC และ
CA ตามลาดับ จะได้ค่าของแรงดันไฟฟ้ าไลน์เฉลี่ ย สามารถคานวณได้
โดยการชดเชยแรงดันไฟฟ้า ดังนี้คือ
N syn  N r ,measured

% Load of SSMW 

N syn  N r ,rated

 Vin,rated

 VL,avg







2

 100

(6)

4. ผลการทดสอบและวิเคราะห์ ผล
มอเตอร์ เหนี่ ยวนาสามเฟสที่ใช้ในการทดสอบเป็ นแบบกรง
กระรอก มี ข นาดพิ ก ัด 5 HP (3.7 kW), 220/380 V, 13.7/7.9 A, 50 Hz,
1420 rpm, 4 pole, PF 0.83 ต่อแบบสตาร์ แรงดันไฟฟ้ าที่ใช้ทดสอบเป็ น
ดังตารางที่ 1 จากตารางเป็ นการจ่ายแรงดันไฟฟ้ าให้กบั ขดลวดสเตเตอร์
ทั้งสามเฟส การจ่ายแรงดันไฟฟ้ าสมดุ ลแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คื อจ่าย
แรงดันไฟฟ้ าต่ากว่าพิ กดั (UV) และจ่ายแรงดัน ไฟฟ้ าสู งกว่าพิกดั (OV)
โดยใช้วิธี ก ารค านวณความไม่ ส มดุ ล ของแรงดัน ไฟฟ้ าตามมาตรฐาน
IEEE ซึ่ งเป็ นการคานวณโดยใช้อตั ราส่ วนความไม่สมดุลของแรงดันเฟส
(Phase Voltage Unbalance Ratio; %PVUR) เป็ น ดั ง สมก ารที่ (7) ค่ า
แ ร ง ดั น เฟ ส เฉ ลี่ ย มี ค่ า คื อ
VAN ,VBN ,VCN

Vavg ,phase 

VAN  VBN  VCN
3

เมื่ อ

เป็ นค่าแรงดันไฟฟ้าเฟส a, b และ c ตามลาดับ

 V V V V V V
% PVUR  Max  a avg , b avg , c avg

V
avg


ตารางที่ 1 แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ทดสอบ
Under Voltage Unbalance
Unbalance Phase
Va (V)
Vb (V)
1
220
220
5%
2
220
204
3
210
207
Over Voltage Unbalance
Unbalance Phase
Va (V)
Vb (V)
1
220
220
5%
2
220
235
3
225
230


 100



(7)

Vc (V)
203
204
193

รู ปที่ 1 เปอร์เซ็นต์ Error กับโหลดที่ความไม่สมดุลแบบ 1 เฟส UV 5%

Vc (V)
237
240
245

เมื่ อพิ จารณาผลที่ ได้จากการค านวณโดยพิจารณาเป็ นกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์ เซ็ น ต์ค วามผิ ด พลาดกับ เปอร์ เซ็ น ต์ก ารรั บ
โหลดมอเตอร์ ที่ได้จากการแยกตามสภาวะของแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า ได้
ความสัมพันธ์เป็ นดังแสดงในรู ปที่ 1-6 จากรู ปจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า

รู ปที่ 2 เปอร์เซ็นต์ Error กับโหลดที่ความไม่สมดุลแบบ 2 เฟส UV 5%
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5. สรุป
จากการประเมิ น วิ ธี ก ารค านวณภาระทางกลของมอเตอร์
เหนี่ ยวนาสามเฟสในสภาวะที่ มอเตอร์ ได้รับแรงดันไฟฟ้ าไม่สมดุ ลแบบ
หนึ่ งเฟส สองเฟส และสามเฟส ทั้งในสภาวะแรงดัน ไฟฟ้ าต่ ากว่าปกติ
และสู งกว่าปกติ ผลการเปรี ยบเทียบได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าวิธีการ
ประเมินโดยใช้ค่าสลิปของมอเตอร์ สามารถทาการประมาณภาระทางกล
ของมอเตอร์ ได้ใกล้เคียงค่าจริ งมากที่สุดในทุกสภาวะแหล่งจ่ายตลอดย่าน
การรับโหลดมอเตอร์ ส่ วนวิธีการประเมินโดยใช้ค่ากาลังไฟฟ้ าอินพุทให้
ค่าได้ถูกต้อง และแม่นยาเฉพาะในย่านโหลดปานกลางและโหลดหนัก
เท่านั้น และการใช้ค่ากาลังไฟฟ้ าอินพุทเฉลี่ยให้ค่าใกล้เคียงกว่าการใช้ค่า
กาลังไฟฟ้าอินพุทรวมทุกสภาวะแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ า

รู ปที่ 3 เปอร์เซ็นต์ Error กับโหลดที่ความไม่สมดุลแบบ 3 เฟส UV 5%
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รู ปที่ 4 เปอร์เซ็นต์ Error กับโหลดที่ความไม่สมดุลแบบ 1 เฟส OV 5%

รู ปที่ 5 เปอร์เซ็นต์ Error กับโหลดที่ความไม่สมดุลแบบ 2 เฟส OV 5%

รู ปที่ 6 เปอร์เซ็นต์ Error กับโหลดที่ความไม่สมดุลแบบ 3 เฟส OV 5%
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การออกแบบตัวควบคุม PID+Q เชิงวิเคราะห์ เพือ่ กําจัดอิทธิพลของซีโรทีม่ ีต่อผลตอบสนองของระบบ
Analytical Design of PID+Q Controllers to Suppress Zero’s Effects on System Responses
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can satisfactory design PID+Q controller to the closed-loop poles and
provide the system responses according to the system specification
efficiently.

บทคัดย่อ
การออกแบบตัว ควบคุ ม PID เชิ ง วิ เ คราะห์ มี เ ป้ าหมายเพื่ อ
จัดวางตําแหน่ งโพลวงปิ ด (closed-loop poles) ของระบบให้สอดคล้อง
กับ โพลเด่ น (dominant poles) ที่ ถู ก กํา หนดจากข้อ กํา หนดสมรรถนะ
ของผลตอบสนองที่ตอ้ งการ แต่ละเลยอิทธิ พลของซี โร (zeros) ของตัว
ควบคุมซึ่ งมีผลต่อการตอบสนองของระบบโดยตรง ทําให้การออกแบบ
ดัง กล่ า วประสบความสํา เร็ จ ในการจัด วางโพลในตํา แหน่ ง ที่ ต้อ งการ
แต่ไม่สามารถให้ผลตอบสนองตามข้อกําหนดสมรรถนะที่ ตอ้ งการได้
บทความนี้ นาํ เสนอขั้นตอนการออกแบบเชิ งวิเคราะห์สาํ หรับตัวควบคุม
PID+Q ซึ่งประกอบด้วยตัวควบคุม PID และพลีฟิลเตอร์ Q เพื่อการจัดวาง
ตําแหน่ งโพลวงปิ ดอย่างเหมาะสมสําหรับกําจัดอิทธิ พลของซี โรและให้
ผลตอบสนองตามข้อกําหนดสมรรถนะที่ ตอ้ งการ จากผลการทดสอบ
พบว่า ขั้นตอนการออกแบบเชิ งวิเคราะห์ที่นาํ เสนอสามารถออกแบบตัว
ควบคุ ม PID+Q เพื่ อ จัด วางโพลวงปิ ดในตํา แหน่ ง ที่ ต้อ งการและให้
ผลตอบสนองตามข้อกําหนดสมรรถนะได้อย่างน่าพึงพอใจ

Keywords: PID controller, PID+Q controller, pre-filter, zero’s effects,
analytical design

1. บทนํา
ในบริ บทของทฤษฎีระบบควบคุม เป้ าหมายของการออกแบบ
ระบบคือเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์หลักสองประการ ได้แก่ การเฝ้ าติดตาม
อิ น พุ ต (input following หรื อ command tracking) และการคุ ม ค่ า โหลด
(load regulating หรื อ disturbance rejection) [1-4] สําหรับระบบควบคุ ม
ในภาคอุ ต สาหกรรมได้มี ก ารประยุก ต์ต ัว ควบคุ ม PID (proportionalintegral-derivative controller) อย่างแพร่ หลาย เนื่ องจากมีโครงสร้างที่ไม่
ซับซ้อน และสามารถให้ผลการออกแบบตามวัตถุประสงค์หลักทั้งสอง
ประการข้า งต้น [5-6] อย่างไรก็ตาม การออกแบบของตัว ควบคุ ม PID
นับเป็ นงานที่ทา้ ทาย แนวทางการออกแบบตัวควบคุม PID เชิ งวิเคราะห์
ได้กาํ หนดความต้องการเบื้ องต้นว่าต้องทราบแบบจําลองของพลานต์
(plant) [1-6] จากนั้น จึ งกําหนดสมรรถนะของผลตอบสนองที่ ตอ้ งการ
(system specification) และตีความออกมาเป็ นโพลเด่น (dominant poles)
กล่าวอีกนัยหนึ่ งก็คือ โพลเด่นที่กาํ หนดขึ้นจะเป็ นตัวแทนของสมรรถนะ
ของผลตอบสนองที่ตอ้ งการเอาไว้ เป้ าหมายของการออกแบบคื อความ
พยายามจัด วางตํา แหน่ ง โพลวงปิ ด (closed-loop poles) ของระบบให้
สอดคล้อ งกับ โพลเด่ น เพื่ อ มุ่ ง หวัง ให้ ร ะบบผลิ ต ผลตอบสนองตาม
สมรรถนะที่ตอ้ งการ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการออกแบบดังกล่าวประสบ
ความสําเร็ จในการจัดวางโพลในตําแหน่งที่ตอ้ งการ แต่ไม่สามารถทําให้

คําสําคัญ: ตัวควบคุม PID, ตัวควบคุม PID+Q, พลีฟิลเตอร์, อิทธิพลของซีโร, การออกแบบเชิงวิเคราะห์

Abstract
Analytical design of the PID controller aims to place the
closed-loop poles corresponding to the dominant poles set by the
specification of the desired responses. Unfortunately, it neglects the
zeros effecting on the system responses. This make the design can
satisfy only the pole placement, but cannot provide the desired
responses set as the system specification. This paper proposes the new
analytical design for the PID+Q consisting of the PID controller and the
pre-filter Q to place the closed-loop poles and gain the desired
responses. As results, it was found that the proposed analytical design

ระบบผลิตผลตอบสนองตามข้อกําหนดสมรรถนะที่ตอ้ งการได้ เนื่องจาก
ภายในตัวควบคุ มที่ ออกแบบนั้นมี ซีโร (zero) ซึ่ งมี อิทธิ พลต่อผลตอบสนองของระบบอย่างมีนยั สําคัญ [7-13]
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บทความนี้ นํา เสนอการออกแบบเชิ ง วิ เ คราะห์ สํ า หรั บ ตัว
ควบคุม PID+Q เพื่อการจัดวางตําแหน่ งโพลวงปิ ดและให้ผลตอบสนอง
ตามข้อ กําหนดสมรรถนะที่ ต้องการ โดยตัวควบคุ ม PID+Q ที่ นาํ เสนอ
จะประกอบด้วยตัวควบคุม PID และพลีฟิลเตอร์ Q ผลการทดสอบจะให้
การเปรี ยบเทียบระหว่างตัวควบคุม PID และตัวควบคุม PID+Q โดยอิงกับ
ตําแหน่งโพลเด่นและข้อกําหนดสมรรถนะที่ตอ้ งการ

tr 

 
d

Mp e

ts 

2. การออกแบบตัวควบคุม PID+Q
โครงสร้ า งของระบบที่ มีตวั ควบคุ ม PID Q แสดงดัง รู ป ที่ 1
เมื่อ Gp(s) คือฟั งก์ชนั ถ่ายโอนของพลานต์, Gc(s) คือฟั งก์ชนั ถ่ายโอนของ
ตัวควบคุม PID และ Q(s) คือฟั งก์ชนั ถ่ายโอนของพลีฟิลเตอร์ Q ขั้นตอน
การออกแบบตัวควบคุม PID+Q เชิงวิเคราะห์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 / 1 2

(2)

4

(3)

4

 n

เมื่อ 

+

(1)





 cos 

1 2

ขั้ น ตอนที่ 2 ออกแบบตัว ควบคุ ม PID ในวงการควบคุ ม
(control loop) เมื่ อ Gc(s) ของตั ว ควบคุ ม PID แสดงดัง สมการที่ (4)
โดยอาศัยหลักการเที ยบค่าสัมประสิ ทธิ์ ระหว่างสมการลักษณะสมบัติ
(characteristic equation) ของระบบอัน ดับสองต้นแบบในสมการที่ (5)
และสมการลักษณะสมบัติของระบบที่ตอ้ งการออกแบบในสมการที่ (6)
Gc ( s)  K p 

รูปที่ 1 โครงสร้างของระบบควบคุม PID+Q
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดผลตอบสนองในโดเมนเวลาที่ ตอ้ งการ
อันอาจประกอบด้วย เวลาขึ้น (rise time: tr), การพุ่งเกินสู งสุ ด (maximum
overshoot: Mp) และเวลาเข้า ที่ (settling time: ts) ในฐานะข้ อ กํา หนด
สมรรถนะ จากนั้น ตี ค วามเป็ นโพลเด่ น ตามระบบอันดับ สองต้น แบบ
(second-order prototype system) ในรู ปที่ 2 และความสั ม พั น ธ์ ท าง
คณิ ตศาสตร์ ดังสมการที่ (1) – (3) [1-4] เมื่ อ  คื อ อัตราส่ ว นการหน่ ว ง
(damping ratio), n คื อ ความถี่ ธ รรมชาติ แ บบไม่ ห น่ ว ง (undamped
natural frequency) และ d คื อ ความถี่ ธ รรมชาติ แ บบหน่ ว ง (damped
natural frequency) กํา หนดให้ โ พลเด่ น เป็ น s =   jd เมื่ อ  คื อ การ
ลดทอน (attenuation)

K d s 2  K p s  Ki
Ki
 Kd s 
s
s

(4)

s 2  2 n s   n2  0

(5)

1  Gc ( s )G p ( s )  0

(6)

ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบพลีฟิลเตอร์ Q เมื่อ Q(s) ของพลีฟิลเตอร์
แสดงดัง สมการที่ (7) โดยอาศัย หลัก การหักล้า งอิ ท ธิ พ ลของซี โรของ
ระบบด้วยอิทธิ พลของโพลของพลีฟิลเตอร์ ดงั ปรากฏในเทอมส่ วนของ
Q(s) และเพื่อรักษาระดับการตอบสนองในสภาวะคงตัวเอาไว้ด้วยการ
คงค่าอัตราขยายดีซี (dc-gain) ดังปรากฏในเทอมเศษของ Q(s)
Q( s) 

Ki
Kd s  K ps  Ki
2

(7)

เมื่ อพิจารณาจากรู ปที่ 1 ฟั งก์ชันถ่ายโอนของวงการควบคุ ม
GL(s) ดัง แสดงในสมการที่ (8) ซึ่ งปรากฏซี โ รของตัว ควบคุ ม PID จะ
ส่ งผลต่อการตอบสนองของระบบ ในขณะที่ฟังก์ชนั ถ่ายโอนของระบบ
ควบคุ ม PID+Q ในรู ป ที่ 1 ซึ่ งพลี ฟิ ลเตอร์ Q แสดงดัง สมการที่ (9) จะ
พบว่าไม่ปรากฏซี โรอีกต่อไป

j d

n

,    n และ d  n

d  n 1   2




   n

G L ( s) 
 j d

[ K d s 2  K p s  K i ]G p ( s )
s  [ K d s 2  K p s  K i ]G p ( s )

K i G p ( s)
C ( s)

R( s ) s  [ K d s 2  K p s  K i ]G p ( s )

รูปที่ 2 โพลเด่นตามระบบอันดับสองต้นแบบ

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

710

(8)
(9)

บทความวิจัย
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

3. ตัวอย่ างการออกแบบตัวควบคุม PID+Q

0.5  K d  1

การออกแบบตั ว ควบคุ ม PID+Q สํ า หรั บ ระบบควบคุ ม
ความเร็ วมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงได้รับการนําเสนอเป็ นกรณี ศึกษา โดย
ที่ Gp(s) ของมอเตอร์ไฟฟ้ าแบบประมาณแสดงดังสมการที่ (10) [1]
G p ( s) 

K

s  1

,

K  1,   0.5 sec

K i  269.945

Gc ( s ) 

(10)

Q(s ) 

(14)

269.945
0.5s 2  22.002s  269.945

(15)

ผลการออกแบบในหัว ข้อที่ 3 ได้รับการจําลองสถานการณ์
ผ่านโปรแกรม MATLAB โดยเริ่ มจากผลการออกแบบตัวควบคุ ม PID
ในขั้นตอนที่ 2 และฟั งก์ชนั ถ่ายโอนของวงการควบคุม GL(s) ดังสมการ
ที่ (8) ซึ่ งพบว่าระบบมีโพลเด่นที่ s = -11.50  j11.73 ตรงตามค่าโพลเด่น
ที่ ค าํ นวณได้ในขั้น ตอนที่ 1 ผลการจําลองสถานการณ์ แสดงดังรู ป ที่ 3
ซึ่ งพบว่ า ผลตอบสนองของระบบปรากฏค่ า tr = 0.07 sec และ Mp =
8.80% ซึ่ งไม่ ส อดคล้อ งกับ ข้อ กํา หนดสมรรถนะที่ ต้อ งการเนื่ อ งจาก
อิทธิพลของซีโรของตัวควบคุม PID
จากนั้น เมื่อนําผลการออกแบบตัวควบคุม PID+Q ในหัวข้อที่
3 มาทําการจําลองสถานการณ์ ฟั งก์ชนั ถ่ายโอนของระบบควบคุม PID+Q
ในรู ปที่ 1 ดั ง สมการที่ (9) จะมี ใ ห้ ค่ า โพลเด่ น ที่ s = -11.50  j11.73
ตรงตามค่าโพลเด่นที่คาํ นวณได้ในขั้นตอนที่ 1 ผลการจําลองสถานการณ์
แสดงดังรู ปที่ 3 ซึ่ งพบว่าผลตอบสนองของระบบปรากฏค่า tr = 0.2 sec
และ Mp = 5% ซึ่ งสอดคล้องกับข้อกําหนดสมรรถนะที่ตอ้ งการ เนื่ องจาก
โพลของพลี ฟิ ลเตอร์ Q ได้กาํ จัด อิ ท ธิ พ ลของซี โ รของตัว ควบคุ ม PID
ตามแนวทางการออกแบบตัวควบคุม PID+Q ที่นาํ เสนอ

s 2  2(0.7)(16.43) s  (16.43) 2  0

(11)

1  Gc ( s )G p ( s )  0
 1 

0
 0.5s  1 


(0.5  K d ) s 2  (1  K p ) s  K i  0

0.5s 2  22.002s  269.945
s

(13)

4. ผลการออกแบบและการอภิปรายผล

s 2  2 n s   n2  0

 K d s 2  K p s  Ki
1 

s


K d  0.5 

K p  22.002



ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบพลีฟิลเตอร์ Q เมื่อ Q(s) ของพลีฟิลเตอร์
ตามสมการที่ (7) นัน่ คือ

ขั้นตอนที่ 1 กําหนดผลตอบสนองในโดเมนเวลาที่ ตอ้ งการ
ได้ แ ก่ tr = 0.2 sec และ Mp = 5% ซึ่ งพบว่ า  = 0.7, d = 11.73 rad/sec
และ n = 16.43 rad/sec จากนั้น ตี ค วามเป็ นโพลเด่ น ได้เ ป็ น s = -11.50
 j11.73
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบตัวควบคุ ม PID ในวงการควบคุมโดย
สมการลักษณะสมบัติข องระบบอันดับสองต้นแบบแสดงดังสมการที่
(11) และสมการลักษณะสมบัติของระบบที่ตอ้ งการออกแบบในสมการที่
(12)

s 2  23.002 s  269.945  0



1  K p  23.002 

(12)

เมื่ อทําการเที ยบค่าสัม ประสิ ทธิ์ ระหว่างสมการที่ (11) และ
(12) จะพบความสัมพันธ์ดงั สมการที่ (13) นัน่ คื อตัวควบคุ ม PID จะได้
เป็ นดังสมการที่ (14)

รูปที่ 3 ผลตอบสนองของระบบควบคุม PID และ PID+Q
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[12] D.M. Sajnekar, S.B. Deshpande, and R.M. Mohril, “Comparison
of pole placement and pole zero cancellation method for tuning
PID controller of a digital excitation control system,” International
Journal of Scientific and Research Publications, vol. 3(4), pp. 1–7,
2013.
[13] สราวุฒิ สุ จิตจร, การออกแบบและอนุวตั ระบบควบคุมด้วยการจัด
ตําแหน่งซี โร, รายงานวิจยั NT-B-06-4D-99-012, ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2541.

5. สรุ ป
บทความนี้ นาํ เสนอขั้นตอนการออกแบบเชิงวิเคราะห์สาํ หรับ
ตัว ควบคุ ม PID+Q เพื่ อ การจัด วางตํา แหน่ ง โพลวงปิ ดอย่า งเหมาะสม
สํา หรั บ กํา จัด อิ ท ธิ พ ลของซี โ รและให้ ผ ลตอบสนองตามข้อ กํา หนด
สมรรถนะที่ ต้อ งการ ตัว ควบคุ ม PID+Q ประกอบด้ว ยตัว ควบคุ ม PID
และพลีฟิลเตอร์ Q การตัวควบคุ ม PID+Q เพื่อควบคุมความเร็ วมอเตอร์
ไฟฟ้ ากระแสตรงได้รับการนําเสนอเป็ นกรณี ศึกษา จากผลการทดสอบ
พบว่า ขั้นตอนการออกแบบเชิ งวิเคราะห์ ที่นาํ เสนอสามารถออกแบบ
ตัวควบคุม PID+Q เพื่อจัดวางโพลวงปิ ดในตําแหน่ งโพลเด่ นที่ ตอ้ งการ
และให้ ผ ลตอบสนองสอดคล้อ งกับ ข้อ กํา หนดสมรรถนะที่ ต้อ งการ
โดยสามารถกําจัดอิทธิพลของซี โรด้วยโพลของพลีฟิลเตอร์ Q
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ค่ากาลังไฟฟ้าต้านกลับ และค่าตัวประกอบกาลัง จากมัลติฟังก์ชนั่ มิเตอร์
ที่ทาการต่ออยู่ก ับภาระโหลดที่ ต้องการ เพื่ อจัดเก็ บ ค่าเข้าที่ ฐ านข้อมู ล
ข้อมูลโดยใช้ บอร์ดราสเบอรี่ พาย (Raspberry Pi) [1][3,4]
หลัก การท างานจะให้ บ อร์ ด ราสเบอรี่ พายติ ด ต่ อ กับ มัล ติ
ฟังก์ชนั่ มิเตอร์ เพื่ออ่านค่าพารามิเตอร์ ต่างๆผ่านการสื่ อสารแบบ อาร์ เอส
485 แล้วส่ งค่าเหล่านั้นผ่านทางเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตไปเก็บที่เซิ ฟเวอร์
ฐานข้อมูลแบบ MSSQL โดยค่าเวลาเร็ วที่สุดในการส่ งข้อมูลคือ 1 นาที

จะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการจดบันทึกข้อมูล ในขณะเดี ยวกันข้อมูลที่จด
บันทึกอาจมีการชารุ ดหรื อสู ญหายได้ ทาให้เมื่อมีความต้องการที่จะใช้
ข้อมูลเหล่านั้น อาจจะไม่ได้ความสะดวก
ดัง นั้น โครงงานจึ ง มี แ นวความคิ ด ที่ จ ะจัด เก็ บ ข้ อ มู ล ค่ า
กาลังไฟฟ้ าที่ วดั ได้จากเครื่ องมื อวัดค่าทางไฟฟ้ า เพื่อให้สะดวกต่อการ
เข้าถึ งและการใช้งาน โดยที่ค่ากาลังไฟฟ้ าที่วดั ได้จะถูกจัดเก็บไว้ที่เซิ ฟ
เวอร์ ฐ านข้อ มู ล โดยผ่ า นบอร์ ด ราสเบอรี่ พ าย ที่ มี ก ารเชื่ อ มต่ อ ผ่ า น
เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต

คาสาคัญ: มัลติฟังก์ชนั่ มิเตอร์ เซิ ฟเวอร์ ฐานข้อมูล ราสเบอรี่ พาย

2. อุปกรณ์ และการสื่ อสาร

Abstract

2.1 บอร์ ดราสเบอรี่พาย (Raspberry Pi Board)
ราสเบอรี่ พาย เป็ นบอร์ ดคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ก ที่สามารถ
รองรั บ การเชื่ อ มต่ อ เข้า กับ จอแสดงผล คี ย ์บ อร์ ด เมาส์ และอุ ป กรณ์
ภายนอก ตัวบอร์ดราสเบอรี่ พาย จะใช้ระบบปฏิบตั ิการลีนุกซ์ ที่ตอ้ งต้อง
ติดตั้งบนแผ่นหน่วยความจาถาวร หรื อ เอสดี การ์ ด (SD Card) [2] บอร์ ด
นี้ ถูกออกแบบให้มี หน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) หน่ วยประมวลผล
สาหรับแสดงภาพ (GPU) หน่วยความจาหลัก (RAM) และจุดเชื่ อมต่อกับ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายนอก (GPIO) ดังรู ปที่ 1

This project presents the electrical parameters recorder such
as the voltage, current real power, appearance power, reversion power
and power factor form multifunction meter connected to requirement
loads. These parameters were imported to database using Raspberry Pi.
The principle of the system is that the Raspberry Pi Board will
communicate with a multifunction meter to read the parameters through
RS 485 standard. The parameters were sent through the Internet to the
database server, MSSQL. The best transmission rate of data was 1
minute.

2.2 มัลติฟังก์ชั่นมิเตอร์
มัลติฟังก์ชนั่ มิเตอร์ ยี่ห้อ PRIMUS รุ่ น KM-07-A-2 [5] เป็ น
มิเตอร์ 3 เฟส ที่สามารถวัดค่า แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กาลังไฟฟ้ า มุม
เฟสระหว่ า งกระแสกับ แรงดัน ไฟฟ้ า ค่ า ความผิ ด เพี้ ย นของรู ป คลื่ น
สัญญาณไฟฟ้ าของโวลท์และแอมป์ (ค่าเปอร์ เซนต์ THD) และทาการ
สื่ อสารกับอุปกรณ์ภายนอกโดยผ่าน อาร์ เอส 485 (RS-485) แบบโหมด
บัส อาร์ทียู (Modbus RTU) สามารถวัดค่า กิ โลวัตต์ฮาวร์ กิ โลวาร์ ฮาวร์
และกิโลโวลต์แอมป์ ฮาวร์ สู งสุ ดได้ 13 หลัก

Keywords: multifunction meter , database server , Raspberry Pi

1. บทนา
เป็ นที่ ทราบกันดี อยู่แล้วว่าการบันทึ กข้อมู ลค่าต่ างๆในอดี ต
จาเป็ นที่ จะต้องใช้ม นุ ษย์เ ป็ นผูจ้ ดบัน ทึ ก ค่ า ในการจดค่ าทางไฟฟ้ า ก็
เช่ น เดี ย วกัน จะต้อ งใช้ ม นุ ษ ย์เ ป็ นจดบัน ทึ ก ข้อ มู ล เป็ นระยะๆ ถ้ า
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ก าหนดรู ป แบบ การรั บ ส่ ง ข้อ มู ล ขึ้ น มาแทน และอาศัย การก าหนด
ความเร็ วของการรั บและการส่ งที่ เท่ากันของทั้งฝั่ งรั บและฝั่ งส่ ง ระดับ
สัญญาณลอจิกอยูท่ ี่แรงดัน 0 โวลท์ ถึง 5 โวลท์
ง) การแปลง อาร์ เอส 485 เป็ น ยูเออาร์ ที คือการแปลงระดับ
แรงดันของสัญญาณลอจิ ก จากระดับ 0 โวลท์ ถึ ง 5 โวลท์ ให้อยู่ในรู ป
ของสัญญาณระดับ แรงดัน –15 โวลท์ ถึ ง + 15 โวลท์ เพื่อให้อุปกรณ์ที่
เชื่ อ มต่ อ กัน ไม่ เ กิ ด ความเสี ยหายเพราะระดับ แรงดัน สั ญ ญาณลอจิ ก ที่
ต่างกัน
รู ปที่ 1 บอร์ด ราสเบอรี่ พาย

3. การออกแบการวัดค่ าไฟฟ้ า
ในการออกแบบการวัดค่าไฟฟ้าจะใช้มลั ติฟังก์ชนั่ มิเตอร์ ยี่ห้อ
PRIMUS รุ่ น KM-07 ซึ่ งสามารถวัดค่าไฟฟ้ าได้ 3 เฟส กระแสสู งสุ ด 5
แอมป์ ต่อเฟส แรงดัน 230 โวล์ท โดยที่ตวั มิเตอร์ น้ ี จะทาการสื่ อสารผ่าน
ตัวแปลง อาร์ เอส 485 เป็ น ยูเออาร์ ที เพื่อสื่ อสารกับบอร์ ดราสเบอรี่ พาย
ดังรู ปที่ 3 และส่ งค่าการวัดไฟฟ้ า จานวน ทั้งหมด 27 ค่า ไปเก็บที่ เซิ ฟ
เวอร์ฐานข้อมูล

4

รู ปที่ 2 มัลติฟังก์ชน่ั มิเตอร์ ยีห่ ้อ PRIMUS รุ่ น KM-07

RS485 - UART

Raspberry Pi

KM-07

2.3 การสื่ อสารแบบโหมดบัส อาร์ ทียู (Modbus RTU)
ก) โหมดบัส อาร์ ทียู คือ รู ปแบบการสื่ อสารแบบเปิ ด ที่เป็ น
การสื่ อระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์รูปแบบหนึ่ ง การสื่ อสารจะเป็ นใน
ลัก ษณะแม่ข่ าย-ลู ก ข่ าย (Master-Slave) โดยแม่ ข่ ายจะท าหน้ าที่ เ ป็ น
อุปกรณ์ควบคุมการรับ-การส่ งข้อมูล ส่ วนลูกข่ายที่อยูใ่ นเครื อข่ายของแม่
ข่ายจะทาหน้าที่รับหรื อส่ งข้อมูลเพียงอย่างเดี ยว ในระบบการใช้งาน
สาหรับหนึ่ งเครื อข่าย จะมีแม่ข่ายหนึ่ งตัวและมี ลูกข่ายได้สูงสุ ด 247 ตัว
โดยที่ลูกข่ายแต่ละตัวจะมีรหัสประจาตัวที่ไม่ซ้ ากัน ทุกครั้งที่ตอ้ งการ
อ่านค่าข้อมูลหรื อเขียนข้อมูล ตัวแม่ข่ายจะต้องส่ งคาสั่งไปยังลู กข่ายใน
ระบบ จากนัน่ เมื่อลูกข่ายได้รับคาสั่งที่มีตาแหน่ งที่ตรงกับหมายเลขของ
ตนเองจึงตอบกลับข้อมูลที่แม่ข่ายต้องการ
ข) การสื่ อสาร อาร์ เอส 485 (RS-485) คือ มาตรฐานการ
เชื่ อมต่อข้อมูลแบบอนุ กรม ลัก ษณะการส่ งสัญญาณข้อมู ลจะเป็ นแบบ
การส่ งสัญญาณกึ่งทางคู่ (Half-Duplex) ระดับสัญญาณลอจิกอยูท่ ี่แรงดัน
–15 โวลท์ ถึง + 15 โวลท์
ค) ยูเออาร์ ที (UART) คือ รู ปแบบการส่ งข้อมูลที่ถูกกาหนด
ขึ้ น มาเพื่ อ ใช้ รั บ ส่ ง ข้อ มู ล แบบอนุ ก รม คื อ การส่ ง ข้อ มู ล ที่ ไ ม่ ต้อ งใช้
สัญญาณนาฬิ กา มาเป็ นตัวกาหนดจังหวะการรั บส่ งข้อมูล แต่จะใช้วิธี

Internet

Load

Database server

รู ปที่ 3 ลักษณะการวัดค่าไฟฟ้ าโดยใช้บอร์ ดราสเบอรี่ พายร่ วมกับ
เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
ในส่ วนของตัวโปรแกรมบนบอร์ ดราสเบอรี่ พายนั้น จะติดตั้ง
ระบบปฏิบตั ิการลินุกซ์ และใช้ภาษาจาวา (java) ในการเขียนโปรแกรม
ซึ่งหน้าตาดังรู ปที่ 4 และตัวโปรแกรมจะมีการทางาน ดังต่อไปนี้
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รู ปที่ 5 การทดสอบการบันทึกในรอบ 1 วัน

รู ปที่ 4 ส่วนประกอบหน้าจอแสดงผลของโปรแกรม
1.โปรแกรมส่ งคาขอค่าการวัดไฟฟ้า 27 ค่า ไปที่มลั ติฟังก์ชนั่
มิเตอร์ จากนั้นมัลติฟังก์ชน่ั มิเตอร์ จะส่ งข้อมูลพารามิเตอร์ ไฟฟ้ากลับมา
ยังโปรแกรม
2.เมื่อโปรแกรมได้รับข้อมูลตอบกลับจากมัลติฟังก์ชนั่ มิเตอร์
เรี ยบร้อยแล้ว โปรแกรมจะทาการส่ งข้อมูลค่าพารามิเตอร์ ไฟฟ้าเข้าเซิ ฟ
เวอร์ฐานข้อมูล
3.ในกรณี ที่ไม่สามารถเชื่ อมต่อกับเซิ ฟเวอร์ ฐานข้อมูลได้
ค่าพารามิเตอร์ ไฟฟ้า จะถูกโปรแกรมจัดเก็บลงบนบนแผ่นหน่วยความจา
ถาวร หรื อ เอสดีการ์ด

รู ปที่ 6 การทดสอบการบันทึกค่าพลังงาน 30 วัน

5.สรุปผลการทดลอง
จากการทดสอบชุ ดรั บส่ งค่ าพารามิ เ ตอร์ ท างไฟฟ้ าจากมัล ติ
ฟังก์ชนั่ มิเตอร์ จัดเก็บเข้าเซิ ฟเวอร์ ฐานข้อมูลโดยใช้บอร์ ด ราสเบอรี่ พาย
จะเห็ น ว่ า การท างานของโปรแกรมที่ พ ัฒ นาขึ้ น มานั่น สามารถอ่ า น
ค่าพารามิเตอร์ ทางไฟฟ้าจากนั้นมัลติฟังก์ชนั่ มิเตอร์ และส่ งเข้าสู่ เซิ ฟเวอร์
ฐานข้อมูล ได้โดยใช้เวลาในการอ่านและส่ งข้อมูลในแต่ละชุ ดข้อมูลเข้า
เซิฟเวอร์ฐานข้อมูลชนิด MSSQL เฉลี่ยอยูท่ ี่ประมาณ 119.93 วินาทีหรื อ
ประมาณ 2 นาที และในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ เครื อข่ า ย
อินเตอร์เน็ตได้ ก็สามารถสารองข้อมูลในรู ปแบบของเท็กซ์ไฟล์ ลงบน
บนแผ่นหน่วยความจาถาวร หรื อ เอสดีการ์ ด

4. การทดสอบ
ในการทดสอบการใช้งาน จะทดสอบกับห้องเรี ยนที่มีครื่ อง
ปรับอากาศเพียง 1 เครื่ อง โดยเริ่ มทาการทดสอบตั้งแต่วนั ที่ 14 มกราคม
2560 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2560 จานวน 30 วัน
จากข้อมูลของเซิ ฟเวอร์ ฐ านข้อมูล สามารถนามาแสดงเป็ น
กราฟรายงานประจาวันได้ดงั รู ปที่ 5 จะพบห้องดังกล่าวมีการใช้งานตั้ง
09.00 ถึง 17.00 และรู ปที่ 6 เป็ นรู ปกราฟแสดงรายงานประจา 30 วัน จาก
เซิฟเวอร์ฐานข้อมูล เช่นกัน
จากรู ปที่ 6 เป็ นการบันทึกค่าพลังงานไฟฟ้ าของครื่ องปรับ
อากาศ 1 เครื่ อง จานวน 30 วัน ซึ่ งใช้พลังงานไปทั้งหมด 226.476
กิโลวัตต์ฮาวร์ จากรู ปจะเห็นว่ากราฟใช้พลังงานไม่สม่าเสมอ เนื่ องห้องที่
ทาการทดสอบเป็ นห้องเรี ยนที่มีความถี่ในการใช้งานที่ไม่

6. เอกสารอ้ างอิง
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[2] สื บค้นจาก
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(วันที่ 20 พฤษภาคม 2559)
[3] สื บค้นจาก http://www.raspberrypi.org/downloads
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2559)
[4] สื บค้นจาก http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
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การวัดสภาพความเป็ นแม่ เหล็กของตุ้มนา้ หนักมาตรฐานโดยวิธี Susceptometer
Volume Magnetic Susceptibility Measurement of Mass Standard by Using Susceptometer Method
รังสิ ยา สุ คนธ์ 1 วิรุณ เล้ าพรพิชยานุวฒ
ั น์ 2 มนต์ ชัย มิตรอารีย์3 และสมภพ แสงผึง้ 4
กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิมวลและปริ มาณที่เกี่ยวข้อง ฝ่ ายมาตรวิทยาเชิงกล สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ
3-4/5 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-5775100
1
E-mail: rungsiya@mail.nimt.or.th, 2wirun@nimt.or.th 3monchai@nimt.or.th and 4sompop@nimt.or.th

บทคัดย่ อ
1. บทนา

ในท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรมจะมีการใช้งานที่เกี่ ยวข้องกับ
เทคโนโลยีมาตรวิทยาด้านมวลที่ เห็ นได้ชัด ได้แก่ เครื่ องชั่งน้ าหนัก ซึ่ ง
จะต้อ งมี ก ารสอบเที ย บ หรื อ ทวนสอบความถู ก ต้อ ง จากตุ ้ม น้ า หนั ก
มาตรฐาน และตุม้ น้ าหนักมาตรฐานเองก็มีขอ้ กาหนดทางเทคนิ คแตกต่าง
กัน ได้แก่ สภาพความเป็ นแม่เหล็ก ของตุม้ น้ าหนักฯ ที่นามาใช้เกี่ ยวข้อง
กับความถูก ต้องที่เ ครื่ องชั่งอ่านได้ ซึ่ งจะสัม พัน ธ์กบั ความละเอี ยดของ
เครื่ องชัง่ สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติจึงได้พฒั นาระบบการวัดสภาพความ
เป็ นแม่เหล็กขึ้น เป็ นการวัดความอ่อนไหวความเป็ นแม่เหล็กเชิ งปริ มาตร
(volume magnetic susceptibility) ของตุ ้ม น้ าหนัก ฯขึ้ น โดยใช้วิ ธี
susceptometer method ได้ในขนาด 1g ถึง 20 kg ที่ความไม่แน่นอน 10 ถึง
20%

ปั จจุบนั นี้ เครื่ องชัง่ น้ าหนักส่ วนใหญ่ที่ใช้งานเป็ นเครื่ องชัง่
อิเล็กทรอนิ กส์ได้รับการออกแบบให้วดั ค่าน้ าหนักโดยใช้เทคโนโลยีดา้ น
ไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิ กส์ที่จะมีแม่เหล็กถาวร (Permanent Magnets) เป็ นส่ วน
ประกอบ ดังนั้นเมื่อนาวัตถุหรื อตุม้ น้ าหนักฯ ที่ความเป็ นแม่เหล็กมาชัง่
น้ าหนัก
เครื่ องชัง่ ย่อมอ่านค่าได้ไม่ถูกต้อง
เพราะเกิดแรงทาง
แม่เหล็กไฟฟ้ าขึ้นระหว่างสิ่ งที่ชงั่ และผลรวมของแรงทางแม่เหล็กของ
เครื่ องชัง่ กับของโลกนัน่ เอง
การวัดสภาพความเป็ นแม่เหล็กของตุม้ น้ าหนักฯ ที่จกั ต้องใช้
ในการสอบเทียบหรื อทวนสอบเครื่ องชัง่ ดังในรู ปที่ 1 การสอบย้อนกลับ
ความถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับการชัง่ น้ าหนัก โดยทัว่ ไปความถูกต้องในการ
ชัง่ น้ าหนักนั้นหากตุม้ น้ าหนักฯ
สอดคล้องกับข้อกาหนดขององค์การ
มาตรวิทยาทางกฏหมายระหว่างประเทศ [1] แล้ว สภาพความเป็ น
แม่เหล็กของตุม้ น้ าหนักฯ จะแตกต่างกันไปตามระดับ (class) ซึ่งสัมพันธ์
กับการนามาใช้ในสอบเทียบหรื อทวนสอบเครื่ องชัง่ ที่แตกต่างกันด้วย [2]
บทความนี้ ได้อธิ บายถึงการวัดการสภาพความเป็ นแม่เหล็กของตุม้
น้ าหนักมาตรฐาน โดยวิธี Susceptometer method ที่ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล
สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติได้พฒั นาขึ้น

คาสาคัญ: เครื่ องชั่งน้ าหนัก, ตุ ้มน้ าหนักมาตรฐาน, สภาพความเป็ น
แม่เหล็ก, susceptometer

Abstract
Mass metrology has been obviously used in both local and
industrial sectors such as weighing instruments which should be
calibrated or verified by mass standards. Besides, the mass standards
have a difference in technical requirement which includes magnetic
property of the mass standards. This property has influence on accuracy
of reading which related to the resolution of instruments. Therefore, the
National Institute of Metrology Thailand (NIMT) has developed system
to measure volume magnetic susceptibility of the mass standard by
using susceptometer method in range 1g to 20 kg which has standard
uncertainty 10 to 20%.
Keywords:
weighing instruments, mass standard, magnetic
property, susceptometer

รู ปที่ 1 การสอบย้อนกลับความถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับการชัง่ น้ าหนัก
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2. รายละเอียด

3. หลักการ ขั้นตอนการวัด และการคานวณ

ชุดระบบการวัดสภาพความเป็ นแม่เหล็กนี้ เป็ นการวัดความ
อ่อนไหวความเป็ นแม่เหล็กเชิ งปริ มาตรของตุม้ น้ าหนักฯ
โดยใช้วิธี
susceptometer method ในขนาด 1g ถึง 20 kg ดังรู ปที่ 2 มีเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยหลัก ได้แก่
- เครื่ องชัง่ ชนิ ด mass comparator UMX5 ที่รับน้ าหนักได้
สูงสุด 5.1 g ความละเอียดในการอ่านค่าเป็ น 0.1 µg
- แม่เหล็ก และวัสดุทรงกระบอก ที่ใบรับรองผลการสอบ
เทียบ แสดงค่า relative magnetic permeability

ความแรงของสนามแม่เหล็กบนผิวของตุม้ น้ าหนักมาตรฐาน
ด้านบนที่อยูบ่ นโต๊ะอะลูมิเนี ยม [1] มีคา่ เป็ น H

Rw
h

Z1
Z0

แม่เหล็ก
(magnet)
โต๊ะอะลูมิเนียม

H

md
2Z 03

(1)

H มีหน่วยเป็ น A m-1
Z0 มีหน่วยเป็ น m
md เป็ นค่าโมเมนต์ของสนามแม่เหล็กอันเนื่ องมาจากแม่เหล็ก
มีหน่วยเป็ น A m2
ระบบการวัดนี้ จาเป็ นต้องคานึ งถึงค่า H ในการวัดตุม้ น้ าหนักฯ
ที่มีระดับ (class) ต่างกัน และถ้า H น้อยเกินไปให้ลดขนาด Z0 ลง เพื่อให้มี
ค่าเพิม่ ขึ้น
การวัดสภาพความเป็ นแม่เหล็กฯ โดยวิธี susceptometer
method นี้ ดังสมการ (2) เมื่อ  เป็ นความอ่อนไหวความเป็ นแม่เหล็ก
เชิ งปริ มาตรของตุม้ น้ าหนัก


จานรับน้ าหนักของเครื่ องชัง่

Fa
I a  Fmax  0.4 Fa

(2)

ในขั้นตอนแรกวางแม่เหล็กโดยให้ทิศเหนื อขึ้น วางตุม้ น้ าหนักฯ บนโต๊ะ
น้ าหนักที่เครื่ องชัง่ อ่านได้มีค่าเป็ น F  m .g จากนั้นสลับขั้วแม่เหล็ก
โดยเอาทิศใต้ข้ ึน เครื่ องชัง่ อ่านค่าเป็ น F  m .g ทาให้สามารถ
คานวณ Fa ได้ดงั สมการ (3)
1

1

2

Fa 

2

F1  F2
2

(3)

Ia เป็ นค่าแก้ทางเรขาคณิ ต (geometric coreection factor) ที่มีค่าเป็ นดัง
สมการ (4)
Rw / Z1 
( Rw / Z 0 )2
4
4
 Z0  1 
Z  1
3
3
Ia  1    
 0 
3
3
  R 2   Z1    R 2 
 Z1 
w
w




1    
1    
  Z 0  
  Z1  
2

รูปที่ 2 ชุดระบบการวัดสภาพความเป็ นแม่เหล็ก

(4)

แต่ค่าแรงสู งสุ ดเนื่ องจากสนามแม่เหล็ก Fmax ดังสมการ (5) ข้างล่างนี้ จะยัง
หาไม่ได้ จาเป็ นต้องหาจากสมการ (1) โดยใช้ แม่เหล็กหายาก (rare-earth
magnet) ในระบบนี้ เป็ นวัสดุผสมของ Nd Fe B ที่ได้จดั หามาจากการ
สัง่ ซื้ อจากต่างประเทศพร้อมวัสดุทรงกระบอก และมีใบรายงานผลการ
สอบเทียบ แสดงค่า relative magnetic permeability (ur )

เมื่อ h = ความสูงของตุม้ น้ าหนักมาตรฐาน
Rw= รัศมีของตุม้ น้ าหนักมาตรฐาน
Z0 = ระยะระหว่างกึ่งกลางของแม่เหล็กถึงฐานของตุม้ น้ าหนัก
มาตรฐาน
Z1 = ระยะระหว่างกึ่งกลางของแม่เหล็กถึงบนของตุม้ น้ าหนัก
มาตรฐาน
นอกจากนี้ แล้วในการวัดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านมวลแล้วยัง
ต้องมีชุดวัดสภาวะแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้ น และ ความดัน ด้วย

Fmax 

และ

30 md2

64 Z 04

ur  1  
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ในการวัดนี้จึงเริ่ มต้นจากใช้ แม่เหล็กหายาก (rare-earth magnet) พร้อม
วัสดุทรงกระบอก (Reference block) ที่มีใบรายงานผลการสอบเทียบ
แสดงค่า relative magnetic permeability เป็ น 1.005192 แทนที่การใช้ตมุ้
น้ าหนักฯ จากสมการที่ (6) ได้ค่า   1.005192  1  0.005192
เพื่อหาค่าโมเมนต์ของสนามแม่เหล็กอันเนื่ องมาจากแม่เหล็ก md มีหน่วย
เป็ น A m2
ขั้นตอนการวัดสรุ ปมีดงั นี้
1) ตั้งระบบการวัดใช้แม่เหล็กและวัสดุทรงกระบอก ดังกล่าว วัดระยะ h,
Rw, Z0 และ Z1 ทาให้สามารถคานวณหาก Ia ได้ดงั สมการ (4)
2) นาขั้วแม่เหล็กในทิศเหนื อขึ้น วางวัสดุทรงกระบอก เครื่ องชัง่ อ่าน
m1 เพื่อคานวณหา F  m .g
3) กลับขั้วแม่เหล็กให้ทิศเหนื อลง วางวัสดุทรงกระบอก เครื่ องชัง่ อ่าน
m2 เพื่อคานวณหา F  m .g
4) จากขั้นตอนที่ 2 และ 3 คานวณหา Fa ได้ดงั สมการ (3)
5) จากสมการ (2) ค่า  ทราบแล้วในใบรายงานผลการสอบเทียบ ดังนั้น
เมื่อพิจารณา

Fmax 

1

1

2

2

30 md2

64 Z 04

1

c1.u( m1 ) 2  ( c2 .u( m2 )) 2  ( c3 .u( g )) 2  ( c4 .u md ) 2  2


p
q


u(  )  
 ( c5 .u( Z 0 )) 2   ( c6,u .u( ru )) 2   ( c7,v .u( hv )) 2

u 1
v 1







(7)

เมื่อ
c1 


 m1 

c4 


 md 

,
,

c2 


 m2 

,

c5 


 Z 0 

,

c3 


 g 

c6,u 


 ru 

และ
c7, v 


 hv 

ตัวอย่างวัดค่าสภาพความเป็ นแม่เหล็ก  ของตุม้ น้ าหนักฯ ขนาด 1 g
และ 1 kg ได้เป็ น 0.00633 และ 0.011 ความไม่แน่นอนของการวัดสภาพ
ความเป็ นแม่เหล็กของตุม้ น้ าหนักฯ ขนาด 1 g และ 1 kg ดังตารางที่ 1
และ 2 ตามลาดับ

ในสมการที่ (5) และ 0  4 107

ตารางที่ 1 ความไม่แน่นอนของการวัดสภาพความเป็ นแม่เหล็ก 
ของตุม้ น้ าหนักฯ ขนาด 1 g

แล้ว จะทาให้ทราบค่าโมเมนต์ของสนามแม่เหล็กอันเนื่ องมาจากแม่เหล็ก
md ทีระยะดังกล่าวในที่สุด
หมายเหตุ ทุกครั้งที่จะเตรี ยมการวัดตุม้ น้ าหนักฯ ต่อไปจาเป็ นต้องไป
ตรวจเช็คดังสมการ (1) เพื่อให้ความแรงของสนามแม่เหล็กบนผิวของตุม้
น้ าหนักมาตรฐานด้านบนที่อยูบ่ นโต๊ะมีความเหมาะสมตามระดับ (Class)
ของตุม้ น้ าหนักฯ
6) ในการวัดของตุม้ น้ าหนักฯ ให้ใช้แทนวัสดุทรงกระบอก ดังกล่าว และ
ระยะ h, Rw, Z0 และ Z1 ทาให้สามารถคานวณหาก Ia ได้ดงั สมการ (4)
7) ทาเหมือนขั้นตอนที่ 2 3 และ 4 ข้างต้น ได้ Faได้ดงั สมการ (3)
8) ทราบค่า md และ Z0 แล้วจึงหา Fmax ได้ดงั สมการ (5)
9) สุดท้ายจากสมการ (2) ได้ค่าสภาพความเป็ นแม่เหล็กฯ  ของตุม้
น้ าหนักฯ

Xi
m1
m2

4. การประเมินผลความไม่ แน่ นอนของระบบการวัด
ด้วยโครงสร้างของตุม้ น้ าหนักฯ ที่มีส่วนเว้าขยายทั้งในส่ วนบนล่าง และ
กลางกับด้านหัวบน ดังนั้นความไม่แน่นอนส่ วนหนึ่ งจึงเป็ นผลจากปั จจัย
ดังกล่าว และจากสมการทางคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น สรุ ปความไม่
แน่นอนของการวัดสภาพความเป็ นแม่เหล็ก ของระบบการวัดนี้ เป็ นดัง
สมการที่ (7)

g
md
Z0
r1
r2
r3
h1
h2
h3
u(X)

u(Xi)
4.0E-08 kg
4.0E-08 kg
1.0E-02 ms-2
2.0E-04 Am2
7.3E-05 m
5.0E-05 m
5.0E-05 m
5.0E-05 m
1.0E-04 m
1.0E-04 m
1.0E-04 m

ci
-1

c1/kg
c2/kg-1
c3/s2m-1
c4/A-1m-2
c5/m-1
c6,1/m-1
c6,2/m-1
c6,3/m-1
c7,1/m-1
c7,2/m-1
c7,3/m-1

-1.7E+04
-1.7E+04
3.4E-04
-7.3E-02
1.5E+00
-2.0E+00
-2.9E-01
1.6E-01
-3.5E-01
-4.5E-02
7.5E-01
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ui (m)
u1
u2
u3
u4
u5
u6,1
u6,2
u6,3
u7,1
u7,2
u7,3

-6.6E-04
-6.6E-04
3.4E-06
-1.5E-05
1.1E-0.4
-9.9E-05
-1.4E-05
7.9E-06
-3.5E-05
-4.5E-06
7.5E-05
9.5E-04
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ตารางที่ 2 ความไม่แน่นอนของการวัดสภาพความเป็ นแม่เหล็ก 
ของตุม้ น้ าหนักฯ ขนาด 1 kg

Xi
m1
m2

g
md
Z0
r1
r2
r3
h1
h2
h3
u(X)

u(Xi)
4.0E-08 kg
4.0E-08 kg
1.0E-02 ms-2
2.0E-04 Am2
7.6E-05 m
5.0E-05 m
5.0E-05 m
5.0E-05 m
1.0E-04 m
1.0E-04 m
1.0E-04 m

ci
c1/kg-1
c2/kg-1
c3/s2m-1
c4/A-1m-2
c5/m-1
c6,1/m-1
c6,2/m-1
c6,3/m-1
c7,1/m-1
c7,2/m-1
c7,3/m-1

-1.5E+04
-1.5E+04
3.2E-03
-6.9E-01
5.7E+00
-7.1E-01
-2.1E-03
8.6E-02
-2.5E-03
-2.8E-04
4.7E+00

เอกสารอ้ างอิง
[1] “International Organization of Legal Metrology-OIML R 111-1”,
Edition 2004, pp 35-38.
[2] “LAB14- In house Calibration and Use of Weighing Machines”,
Edition5, July 2015, pp 11-12.
[3] R. Davis and M. Glaser, “Magnetic properties of weights, their
measurements and magnetic interactions between weights and
balances”, Metrologia, vol. 40, nº. 3, pp. 339-355, December 2003.
[4] Jack Blitz, Electrical and Magnetic Methods of Nondestructive
Testing, Adam Hilger, New York, pp 35-37 1991.

ui (m)
u1
u2
u3
u4
u5
u6,1
u6,2
u6,3
u7,1
u7,2
u7,3

-5.9E-04
-5.9E-04
3.2E-05
-1.4E-04
4.3E-04
-3.5E-05
-1.1E-07
4.3E-06
-2.5E-07
-2.8E-08
4.7E-04
1.1E-03

5. สรุปผลการวัด
ระบบการวัดนี้เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาให้
สถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ (มว.) ได้รับการรับรองในระบบคุณภาพ ISO 17025 สาขามวล
ในระดับ (class) E1 ระบบการวัดสภาพความแม่เหล็กของตุม้ น้ าหนัก
มาตรฐานจาเป็ นต้องมีในการสอบเทียบหรื อทวนสอบเครื่ องชัง่
เพื่อ
ถ่ายทอดความถูกต้องและความเป็ นธรรมของผูใ้ ช้งานที่มีส่วนได้ส่วนเสี ย
ขีดจากัดของระบบนี้วดั ได้ในช่วงตุม้ น้ าหนัก 1 g ถึง 20 kg ที่ความไม่
แน่นอน (10 ถึง 20%) อีกทั้งต้องส่ งตัวแม่เหล็กไปสอบเทียบ แต่หาก
พัฒนาวิธีการวัดใหม่ที่เรี ยกว่า “3-magnet method” แล้ว มว.ก็จะสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายในการส่งตัวแม่เหล็กไปสอบเทียบได้

4. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ ที่ได้ให้โอกาศผูเ้ ขียน
ในการพัฒนาระบบนี้ข้ ึน ขอขอบคุณ Mr.Frank Scholz ผูเ้ ชี่ยวชาญจาก
สถาบันมาตรวิทยา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี (PTB- National
Metrology Institute of Germany) ที่ได้ให้คาแนะนาและตรวจแก้ไขการ
คานวณให้ ขอบพระคุณ อาจารย์วีระ ตุลาสมบัติ อดีตหัวหน้าฝ่ ายมาตร
วิทยาเชิงกล ที่เป็ นที่ปรึ กษา และขอขอบคุณทีมงานที่ดีของกลุ่มงาน
มาตรฐานปฐมภูมิมวลและปริ มาณที่เกี่ยวข้อง ฝ่ ายมาตรวิทยาเชิงกล ที่
พร้อมมีส่วนร่ วมแลกเปลี่ยนความคิดช่วยเหลือกัน
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การประยุกต์ ใช้ ซอฟต์ แวร์ LabVIEW เพือ่ อ่านและเก็บข้ อมูลอุณหภูมิแบบเรียลไทม์ จากเครื่องบันทึกอุณหภูมิผ่าน
มาตรฐานการรับส่ งข้ อมูลแบบ RS485
Application for programming on LabVIEW software for real time temperature logging via RS485 Modbus
1
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เมนต์ จะต้องควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ 1,250 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิต่า
กว่าอุณหภูมิที่กาหนดไว้ ก็จะทาให้เม็ดปูน (Clinker) ที่ได้ไม่เป็ นไปตาม
มาตรฐาน ไม่สามารถขายได้ ในขณะที่หากใช้อุณหภูมิสูงเกิ นไป ก็จะทา
ให้ เม็ ด ปู น ละลาย และเป็ นการท าลายผนั ง เตาเผา รวมถึ ง สิ้ น เปลื อ ง
พลังงานส่ งผลต่อต้น ทุน ในการผลิ ต ด้วยเหตุน้ ี การวิเคราะห์ ข ้อมูล เพื่อ
ควบคุมอุณหภูมิในกระบวนการผลิ ตจึงมี ความจาเป็ นอย่างยิ่ง แต่ปัญหา
หนึ่ งที่พบบ่อยในการใช้เครื่ องบันทึกอุณหภูมิ อาทิ เครื่ องบันทึกอุณหภูมิ
ยี่ห้ อ Keyence รุ่ น TR-W550 คือ ระบบการเชื่ อมต่อที่ ใช้ในการส่ งผ่าน
ข้อมูลโดยมากจะเป็ นแบบ Modbus RTU ตามมาตรฐานการรับส่ งข้อมูล
RS485 ท าให้ เกิ ด ความยากในการดึ งข้อ มู ล มาใช้ งาน ดัง นั้น ผู ้ใ ช้ งาน
โดยมากจึงบันทึกข้อมูลด้วยการจดด้วยมือซึ่งอาจทาให้เกิดความผิดพลาด
ในการจดบัน ทึ ก หรื อ หากบัน ทึ ก ข้อ มู ล ผ่ านโปรแกรมส าเร็ จรู ป ของ
เครื่ องมือ ก็จะทาให้การข้อมูลที่บนั ทึกไปใช้ในการวิเคราะห์มีความล่าช้า
เนื่ องจากข้อมูลที่ ได้เป็ นข้อมูลแบบไม่เรี ยลไทม์ (Non-real time) ส่ งผล
ต่ อ การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล และไม่ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นอุ ณ หภู มิ ใ น
กระบวนการผลิตได้ทนั ท่วงที หากแต่ตอ้ งอาศัยการวิเคราะห์ผลิ ตภัณฑ์ที่
ได้ควบคู่กบั ข้อมูลด้านอุณหภูมิที่บนั ทึกมาใช้ในการปรับปรุ งการควบคุม
อุณหภูมิในกระบวนการผลิตสาหรับผลิตภัณฑ์ที่จะผลิ ตในชุ ดต่อไป ทา
ให้อาจเกิ ดทั้งความล้าช้าในการผลิ ต รวมถึ งอาจเกิ ดความเสี ยหายขึ้ นกับ
ผลิตภัณฑ์
จากปั ญ หาข้างต้น ท าให้ ผู้จ ัด ท ามี แ นวคิ ด ที่ จ ะสร้ างโปรแกรมเพื่ อลด
ขั้น ตอนในการเก็ บ ข้อมู ล และเพิ่ ม ความสะดวกรวดเร็ ว ในการท างาน
รวมถึ งลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล โดยอาศัยโปรแกรมที่เขียน
ขึ้ น จากซอฟต์ แ วร์ LabVIEW ซึ่ งเป็ นซอฟต์ แ วร์ ใ นการสร้ า งระบบ
อัตโนมัติในการวัด ทดสอบ และควบคุม โดยใช้การเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษารู ป ภาพ (Graphical programming) ทาให้ ง่ายต่ อการเรี ยนรู ้ แ ละใช้
เวลาในการเขี ย นโปรแกรมน้ อ ยลง อี ก ทั้ง ยัง รองรั บ มาตรฐานการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารหลากหลายรู ป แบบ เช่ น Serial Communication USB
LAN GPIB Modbus PLC และ ActiveX เป็ นต้น ทาให้ LabVIEW ถูก
ใช้งานอย่างกว้างขวางในแทบทุ ก อุ ตสาหกรรมและการวิจยั ที่ ต้องการ

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอการใช้ซอฟต์แวร์ LabVIEW ในการอ่านและเก็บค่ า
อุ ณ หภู มิ จ ากเครื่ องบั น ทึ ก อุ ณ หภู มิ (Temperature data logger) ผ่ า น
มาตรฐานการรั บ ส่ งข้อ มู ล แบบ RS485 ด้ว ยการออกแบบระบบการ
เชื่ อมต่อสายเป็ นแบบไขว้ (Twisted Pair) และต่อตัวต้านทานขนาด 100
โอห์มเข้ากับหน่ วยรับข้อมูลทั้งสองฝั่ง ทาให้สามารถสร้ างการเชื่ อมต่อ
ระหว่างอุปกรณ์เครื่ องบันทึกอุณหภูมิและคอมพิวเตอร์แบบ Half Duplex
จากนั้น ซอฟแวร์ LabVIEW จะใช้ ในการส่ งค าสั่ ง Function Code ตาม
มาตรฐานการรับส่ งข้อมูล RS-485 เพื่ออ่านและเก็บค่าอุณภูมิโดยหัววัด
เซนเซอร์ จากรี จิสเตอร์ภายในเครื่ องบันทึกอุณหภูมิแบบเรี ยลไทม์และนา
ค่าที่ได้จากรี จิสเตอร์ท้ งั คู่มาแปลงเป็ นค่าอุณหภูมิในเลขฐานสิ บ
คาสาคัญ: LabVIEW, RS485, เครื่ องบันทึกอุณหภูมิ, มาตรวิทยา

Abstract
This paper presents the application of LabVIEW software for the real
time temperature reading and logging from the temperature data logger
via RS-485 Modbus RTU. The connection between the devices is
twisted pair cable type with 100 ohm resistors connected to the both
receiving ends. This is to allow us to half-duplex connect both devices
successfully. Finally, the LabVIEW software is used to send the
function-code command according to RS-485 standard to measure the
temperature from the temperature sensors. Then the measured values of
registers are converted to the temperature in decimal number.
Keywords: LabVIEW, RS485, Modbus, Temperature logging, Metrology

1. บทนา
ปั จจุบนั โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ งอาศัยเครื่ องบัน ทึ ก
อุณหภูมิสาหรับบันทึกค่าอุณหภูมิและนาไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อปรับ
ขั้นตอนการผลิ ตให้เหมาะสมกับผลิ ตภัณฑ์แต่ละชนิ ด ซึ่ งถื อเป็ นหัวใจ
สาคัญอย่างยิ่งในการควบคุมมาตรฐานการผลิ ต[1] อาทิ ในการผลิตปูนซิ
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อื่ น ๆ โดยอุ ป กรณ์ ที่ ท าหน้ าที่ เป็ น Master สามารถระบุ ได้ ว่ าต้อ งการ
สื่ อสารกับอุปกรณ์ ที่ทาหน้าที่เป็ นลูกข่ายย่อยเพียงตัวใดตัวหนึ่ ง หรื อจะ
ท าการแพร่ ข ้อ มู ล ไปให้ ก ับ อุ ป กรณ์ ย่อ ยทุ ก ตัว และเมื่ อ อุ ป กรณ์ ย่อ ย
ท างานตามค าสั่ ง แล้ว จะส่ ง สั ญ ญาณพร้ อ มทั้ง ที่ อ ยู่ (Address) ของตัว
อุปกรณ์ ย่อยตัวนั้น ๆ กลับ ไปให้ Master รับทราบ โดยการสื่ อสารแบบ
Modbus จะมีรูปแบบในการส่ งข้อความที่ส่งไปเพื่อถามค่าจาก Slave โดย
จะรอรั บ ข้อ ความตอบกลั บ จากลู ก ข่ า ย (Query Message) อ้า งอิ ง จาก
หมายเลข Address ของอุปกรณ์ลูกข่ายดังกล่าว ทั้งนี้ ในการสั่งงานจะใช้
Function Code ในการก าหนดค าสั่งการท างานให้ ก ับ Slave เมื่ อได้รับ
ข้อความที่ ส่งกลับ มา (Query Data) จาก Slave แล้ว ข้อมูลนี้ จะแสดงถึ ง
ผลการตรวจสอบค่าผิดพลาด (Error-Check) ผลการยืนยันข้อมูล (Field
Confirming) เพื่ อ เป็ นการรายงานผลการท างานของ Slave ให้ Master
ทราบ
2.1.1 โครงสร้างการทางานของ RS485
มาตรฐาน RS485 ถู กสร้ างขึ้นมาเพื่ อแก้ไขปั ญหาข้อจากัดในด้านต่างๆ
ของ RS232 อาทิ RS485 สามารถทาการเชื่ อ มต่ อเป็ นเน็ ตเวิ ร์ค ได้ และ
ระยะในการสื่ อสารนั้นยังทาได้ไกลมากกว่า 1,000 ฟุต ดังรู ปที่ 2

ระบบอัตโนมัติในการวัดและการควบคุม อาทิเช่ น อุตสาหกรรมการผลิ ต
อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ยานยนต์ เป็ นต้น ทั้งนี้ โปรแกรมที่ ผู ้จดั ทาเขี ยนขึ้ น จะ
สามารถควบคุมการทางานเครื่ องบันทึกอุณหภูมิผ่านทางการสื่ อสารแบบ
RS485 Modbus ซึ่ งมาตรฐาน RS485 เป็ นมาตรฐานการติ ด ต่อสื่ อสารที่
นิ ยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่ องจากมีเสถี ยรภาพสู ง และสามารถ
รั บ ส่ งข้อ มู ล ได้เป็ นระยะทางไกลถึ ง 1.2 กิ โ ลเมตร และโปรโตคอล
Modbus เป็ นโปรโตคอลที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม และ
เป็ น Open Protocol ทาให้ บุ ค คลทัว่ ไปสามารถพัฒนาอุ ป กรณ์ ที่ ใช้ก าร
สื่ อสารแบบ Modbus โดยไม่ต้องเสี ยค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ โปรแกรมยัง
สามารถเก็บบันทึกและแสดงผลภาพและกราฟอุณหภูมิได้แบบเรี ยลไทม์
(Real Time) โดยในงานวิจยั นี้ จะอธิ บายเรื่ องทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องในหัวข้อ
ข้อที่ 2 และอธิ บายการต่อชุ ดอุปกรณ์รวมถึ งผลการทดลองในหัวข้อที่ 3
ในขณะที่การสรุ ปผลการทดลองจะอธิบายไว้ในหัวข้อที่ 4

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 โปรโตคอล Modbus
การติดต่อสื่ อสารแบบ Modbus จะเป็ นวิธีการเชื่ อมต่อสื่ อสารกันระหว่าง
Master กับอุปกรณ์ยอ่ ยต่างๆที่เรี ยกว่า Slave ดังรู ปที่ 1 ซึ่งจะมีอุปกรณ์ตวั
หนึ่ งทาหน้าที่เป็ น Master เพียงตัวเดี ยวคอยส่ งคาสัง่ ต่างๆไปยัง Slave ตัว
อื่นๆ ซึ่ งทาหน้าที่เป็ นอุปกรณ์ ยอ่ ยในการ รับ-ส่ งข้อมูล และทางานตาม
คาสั่งจาก Master หรื อ คอยส่ งข้อมูลต่างๆที่ Master ต้องการกลับไป โดย
Slave แต่ละตัวจะมี Address ไม่ซ้ ากันดังนั้นในการสื่ อสารจึงต้องกาหนด
Address ของ Slave ตัวที่ตอ้ งการสื่ อสารลงไปด้วย และเมื่อ Slave ได้รับ
คาสั่งจาก Master ผ่านโปรโตคอล Modbus ทาง Slave ก็จะเช็ ค Address
ที่ สั่ งมา ซึ่ งหากตรงกับ Address ของตัวเอง Slave ตัว นั้น ก็ จ ะท าตาม
คาสัง่ ที่สง่ั มาหรื อส่งข้อมูลกลับไปยัง Master [2-4].

รู ปที่ 2 แสดงตัวอย่างการต่อ RS-485 กับ Node
2.1.2 คุณสมบัติโดยย่อของ RS485 มีดงั ต่อไปนี้
1) สามารถต่อเป็ นเน็ตเวิร์ค ได้สูงสุ ด 128 โหนด
2) สามารถส่ งได้ไกลถึง 4,000 ฟุต
3) ลักษณะการส่ งเป็ นแบบครึ่ งดู เพล็ก ซ์ (Half Duplex) คื อรั บส่ งพร้ อม
กัน ไม่ ไ ด้ ด ัง นั้น จึ ง ต้อ งมี สั ญ ญาณควบคุ ม มาควบคุ ม การรั บ ส่ ง โดย
มาตรฐานการเชื่ อมต่อจะถูกแสดงดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 แสดงการสื่ อสารระหว่าง Master Unit กับ RS485
2.1.3 การเก็บข้อมูลในรู ปแบบ Modbus
ข้อมูลต่าง ๆ ของอุปกรณ์ที่เป็ น Slave จะเก็บอยูใ่ นตารางที่ 1 ซึ่งมี 4 ส่ วน
ที่มีคุณลักษณะต่างกัน โดยสองตางรางแรกจะเก็บข้อมูลแบบ Discrete ที่
เป็ นค่ า On/Off (Coil) ส่ วนอี ก สองตารางที่ เ หลื อจะเก็ บ ค่ า ตั ว เลข
(Register) Coil และ Register ต่ างก็ มี ต ารางแบบ Read-only คื อ อ่ านได้
อย่างเดี ยวและ Read-write คื อ อ่ านได้แ ละเขี ย นข้อ มู ล ลงไปได้ แต่ ล ะ
ตารางจะมีขอ้ มูล 9999 ค่า ในขณะที่ Coil หรื อ Contact ซึ่ งเป็ น Discrete

รูปที่ 1 แสดงเครื อข่ายระหว่าง Master กับ Slave
ระบบสื่ อสารของเครื อข่ายระหว่าง Master กับ Slave ซึ่ งประกอบไปด้วย
โหนด Master (Master Node) ที่ทาหน้าที่ในการออกคาสั่งไปยังอุปกรณ์
ย่อย (Slave Node) แล้วทาการประมวลผลและส่ งการตอบรับกลับโดยที่
โหนดอุปกรณ์ยอ่ ย (Slave Node) นั้นไม่สามารถส่ งข้อมูลได้ โดยที่ไม่ได้
รับการร้องขอจาก Master Node หรื อการติ ดต่อสื่ อสารกับโครงข่ายย่อย
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แต่ละตัวจะถู ก ระบุตาแหน่ งด้วย Address ตั้งแต่ 0000 ถึ ง 270E ซึ่ งเป็ น
เลขฐานสิ บหก (แปลงเป็ นฐานสิ บคือ 0 ถึง 9998) โดย Register แต่ละตัว
ใช้พ้ืนที่ 16 bits = 2 bytes = 1 word และมี Address ตั้งแต่ 0000 ถึง 270E
เช่นกัน [2-4]
ตารางที่ 1 แสดงข้อ มู ล ต่ าง ๆ ของอุ ป กรณ์ ที่ เป็ น Slave ซึ่ งมี Address
ตั้งแต่ 0000 ถึง 270E

การรับส่ งข้อมูลด้วยโปรโตคอล MODBUS สามารถเลือกได้ 2 โหมด คือ
โหมด ASCII และโหมด RTU ซึ่ งทั้ง 2 โหมดนี้ มีความแตกต่างกันที่การ
ก าหนดรู ป แบบของชุ ด ข้อมู ล ภายในเฟรม จะเลื อกโหมดใดก็ ได้แ ต่ มี
เงื่ อนไขว่า อุ ป กรณ์ ทุ ก ตัวที่ ต่อร่ วมกัน อยู่ในบัส หรื อเครื อข่ ายเดี ยวกัน
จะต้องตั้งให้เลือกใช้โหมดเดียวกันทั้งหมด
2.1.6 MODBUS RTU
เฟรมข้อ มู ล ในโหมด RTU ประกอบด้ ว ยข้อ มู ล แสดง Data Address
จ านวน 1 Byte, Function Code จ านวน 1 Byte, ข้อ มู ล ที่ ท าการรั บ ส่ ง
จานวนมากสุ ดไม่เกิ น 252 Byte และ CRC ขนาด 2 ไบต์ ค่า CRC นี้ เป็ น
ค่าที่คานวณมาจากข้อมูลทุก Byte ไม่รวม Start-Bit, Stop-Bit และ Parity
Check สาหรับการรับส่ งข้อมูลใน Modbus RTU การรับส่ งข้อมูล 1 Byte
ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลส่ วนใดภายในเฟรมจะต้องทาการส่ งบิตข้อมูลรวม 11
Bit ก ล่ าวคื อ Start-Bit จ าน วน 1 Bit, Data-Bit จ าน วน 8 Bit, Parity
Check-Bit จานวน 1 Bit และ Stop-Bit จานวน 1 Bit หรื อในกรณี ที่ไม่ มี
Parity Check-Bit ก็ จะ แ ท น ที่ ด้ ว ย Stop-Bit จ าน วน 2 Bit ใน ก าร
กาหนดให้มี Parity Check-Bit นั้น สามารถเลือกเป็ นแบบคู่ (Even Parity)
หรื อ คี่ (Odd Parity) ก็ ได้ โดยหากต้องการออกแบบให้ ส อดคล้อ งกับ
อุ ป กรณ์ ที่ มี ใ ช้ ก ั น ทั่ ว ไปมากที่ สุ ด ควรเลื อ กแบบคู่ โ ดยที่ ส ามารถ
ปรับเปลี่ ยนเป็ นแบบคี่หรื อไม่มีการตรวจสอบ Parity (No Parity) ได้ [24]

Coil / Register Number จะเป็ นเพี ยง Location name และไม่
ปรากฏอยู่ในข้อมูลที่ ถูกรั บส่ ง แต่ Data Address จะถูกระบุอยูใ่ นข้อมูล
เช่นเดียวกับบุรุษไปรษณี ยจ์ ะส่ งจดหมายได้ตอ้ งปรากฏบ้านเลขที่ อยูบ่ น
ซองจดหมาย ยกตัว อย่ า งเช่ น Register ตั ว แรกคื อ 40001จะมี Data
Address คื อ 0000 เมื่ อน าตัวเลข 40001 ลบด้วย 0000 จะได้ค่ าที่ เรี ยกว่า
Offset คื อ 40001 ดัง นั้ นในแต่ ล ะตารางจะมี ค่ า Offset เป็ น 1, 10001,
30001 และ 40001 ตามลาดับ
2.1.4 Function Code ของอุ ป กรณ์ Slave แต่ ล ะตั ว ใน Network จะมี
Address ไม่ ซ้ากัน ตั้งแต่ 1 ถึ ง 247 เมื่ อ Master ร้ อ งขอข้อ มูล ไปข้อ มู ล
Byte แรกที่ถูกส่ งไปจะต้องเป็ นค่า Slave Address เพื่อระบุว่า จะส่ งไปที่
Slave ตัวใด ส่ วน Byte ต่อไปจะเป็ น Function Code เพื่อระบุว่าต้องการ
ติ ด ต่ อ กับ Table ใดขึ้ น อยู่ก ับ ว่า ต้อ งการ Read อย่างเดี ยว หรื อ Read /
Write Function Code ดังแสดงในตารางที่ 2 [2-4]
ตารางที่ 2 แสดง Function Code ของอุปกรณ์ Slave

3. การต่ ออุปกรณ์ ทดลองและผลการทดลอง
การเชื่ อมต่ อเครื่ องบันทึ กอุณ หภูมิ เพื่อบันทึ ก ค่าลงในคอมพิวเตอร์ ผ่าน
ทาง Modbus RTU RS-485 ดังแสดงในรู ปที่ 4 จะเห็ น ว่าอุป กรณ์ แ ปลง
สัญญาณ USB to RS485 จะถู ก ใช้เป็ นตัวกลางในการแปลงสัญ าณการ
เชื่ อมต่อทาง USB ของคอมพิวเตอร์ ให้เป็ นแบบมาตรฐาน Serial RS485
เนื่ องจากระบบมาตรฐานนี้ ใช้การเชื่ อมต่อแบบ Half Duplex ตามรู ปที่ 3
โดยการเชื่ อมต่อจะใช้สายสัญญาณ 4 เส้นประกอบด้วย สาย RX สาย TX
สาย RTS และสาย Ground ดังรู ปที่ 5 ซึ่ งสายดังกล่าวจะถูกไขว้ (Twisted)
เข้าด้วยกันเพื่อลดผลของสัญญาณรั่วระหว่างเส้น (Cross talk) ให้ได้มาก
ที่สุดเท่าที่ จะเป็ นไปได้ นอกจากนั้นจะมีการใช้ตวั ความต้านทานขนาด
100 โอห์ ม มาต่อคร่ อมระหว่าง RX+ และ RX- ทั้งสองฝั่ งเพื่ อช่ วยเรื่ อง
การ Matching ทางโหลดของอุปกรณ์ท้ งั สองดังแสดงในรู ปที่ 5
จากนั้นคณะผูว้ ิจยั จึ งเขี ยนโปรแกรมควบคุ ม การส่ งผ่านข้อมู ลผ่านการ
เชื่ อ มต่ อ Modbus RTU RS485 โดยใช้ซ อฟแวร์ Labview เป็ นตัวกลาง
ป้ อนคาสัง่ Function Code ตามหัวข้อ 2.1.4 เพื่อส่ งคาสัง่ ให้อ่านค่า (Read)
ข้อมูลในตัว Register ภายใน ซึ่ งในตัวอย่างนี้ ได้กาหนดให้ค่าที่ อ่านนั้น
ถูกเก็บไว้ใน Address ที่ 0 ของตัวอุปกรณ์ โดยรู ปที่ 6 แสดงหน้าจอการ
ท างานของซอฟแวร์ Labview ที่ ใ ช้ ใ นการดึ ง ข้อ มู ล จาก Register ใน
ตาแหน่ง 0 ของอุปกรณ์รวมทั้ง Source Code ของโปรแกรมดังกล่าว

2.1.5 CRC (Cyclic Redundancy Check) CRC คื อข้อมู ล 2 Byte หลังสุ ด
ของข้อ มู ล แต่ ล ะ Message ที่ ส่ ง ด้ ว ย Modbus Protocol โดยท าหน้ า ที่
ตรวจสอบ Error ซึ่ งข้อมู ลแต่ล ะ Byte ใน Message ที่ ส่งไปจะถู ก น ามา
ค านวณหาค่ า CRC ในขณะเดี ย วกัน เมื่ อ อุ ป กรณ์ ที่ รั บ Message ก็ จ ะ
ค านวณค่ า CRC ด้ว ยแล้ ว น ามาเปรี ยบเที ย บกับ ค่ า CRC ที่ ส่ ง มาจาก
อุ ป กรณ์ ที่ ส่ ง Message มาดัง นั้ น เมื่ อ ข้อ มู ล ไม่ ว่ า Bit ไหนก็ ต ามของ
Message ที่ รับ มาไม่ ถู ก ต้อ งค่ า CRC ที่ ค านวณได้ก็ จะต่ างออกไปจาก
CRC ของอุปกรณ์ที่ส่ง Message มาก็จะทาให้ทราบว่า มี Error เกิดขึ้น
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4. สรุปผลการทดลอง
ซอฟแวร์ Labview สามารถนามาใช้ในการเขี ยนโปรแกรมเพื่ อ บัน ทึ ก
ข้อมูลของเครื่ องบันทึ ก อุณหภูมิได้แบบเรี ยลไทม์โดยการเชื่ อมต่อผ่าน
Modbus RS485 และการออกแบบระบบการเชื่ อมต่อสายเป็ นแบบไขว้
(Twisted Pair) ท าให้ ส ามารถเชื่ อมต่ ออุ ป กรณ์ ใ นรู ป แบบ Half Duplex
โดยซอฟแวร์ Labview สามารถใช้งานในการส่ งค าสั่ ง Function Code
ตามมาตรฐาน RS485 เพื่ออ่านค่า (Read) จากเครื่ องบันทึกอุณหภูมิที่มีค่า
43.9001องศาเซลเซี ยส และ 43.600 องศาเซลเซี ยส มาแสดงผลได้สาเร็ จ
ในทางกลับกันยังสามารถใช้ซอฟแวร์ Labview สาหรับการเขียน (Write)
ใน register ของอุ ป กรณ์ อื่ น ๆ เพื่ อ สั่ ง การท างานอุ ป กรณ์ ไ ด้ อี ก ด้ ว ย
นอกจากนี้ การเชื่ อมต่ อแบบนี้ ยงั สามารถเชื่ อมต่ ออุ ป กรณ์ แ บบบัส ได้
จานวนมากถึ ง 128 อุป กรณ์ แ ละมี เสถี ยรภาพในการเชื่ อมต่ อที่ สู งมาก
ทนทานต่อสัญญาณรบกวนภายนอก

RS 485 Connection

USB to RS485 Interface

รูปที่ 4 การเชื่อมต่อเครื่ องบันทึกอุณหภูมิเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึก
ค่าผ่านทาง Modbus RTU RS485
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.
รูปที่ 5 แสดงการเชื่อมต่อระหว่างเครื่ องบันทึกอุณหภูมิ Modbus RS485
(ซ้าย) เข้ากับอุปกรณ์แปลงสัญญาณ USB เป็ น RS485 (ขวา)

รูปที่ 6 หน้าจอแสดง Source Code โปรแกรม Labview
ข้อจากรู ปที่ 6 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่ถูกเก็บจาก Shift Registers ด้านบน
จะถูกแปลงป็ นข้อมูลที่ตอ้ งการเก็บผ่านทางการใช้ Joint Number
function และแปลงค่ากลับเป็ นตัวเลขแสดงผลได้ ตัวอย่างเช่นหากค่าที่
อ่านได้จาก Register#1 คือ 16944 และ Register#2 คือ 39348 เมื่อใช้
ฟังก์ชนั่ Joint Number แปลงค่ากลับเป็ นตัวเลขฐานสิ บจะมีค่า 43.9001
และ 43.6000 ซึ่งหมายถึงอุณหภูมิที่อ่านได้ในขณะนั้นคือ 43.9001 องศา
เซลเซียส และ 43.6 องศาเซลเซียส ตามลาดับ
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การออกแบบและประเมินค่ าอุณหภูมิพนื้ ผิวของอุปกรณ์ สอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบสั มผัสพืน้ ผิว
Design and estimation of surface temperature of calibration apparatus for surface thermometers
อ้อยใจ อ่องหร่ าย
กลุ่มงานถ่ายทอดค่ามาตรฐานและความชื้ น ฝ่ ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ
3/4-5 ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-577-5100 ต่อ 1311 E-mail: oijai@nimt.or.th

quality according to ISO standards, the surface thermometers for
industrial use should be checked or calibrated according to National
Standard for temperature measurement (ITS-90).
Thermometry and photometry metrology department,
National Institute of Metrology (Thailand) has been developed a
calibration apparatus for contact surface thermometers. This study
estimated the influence of a contact surface thermometer on the
reference surface heat source apparatus. The apparatus was fabricated
by using the aluminum block which can be used at temperature up to
400 oC. In steady state, the reference surface temperature was estimated
by linear extrapolation using two industrial platinum resistance
thermometers (IPRTs) which are parallel aligned along the center of the
aluminum surface at distance 6mm and 12 mm, respectively. The
stability of the surface temperature was within  0.1 oC. The output of
a surface thermometer after applied to the calibration apparatus over
period of 30 min were observed at around 400 oC. It was found that
after 5 min the differences of surface temperature is less than 0.4% of
temperature used .

บทคัดย่ อ
อุตสาหกรรมในประเทศจานวนมากมีความจาเป็ นในการวัด
อุ ณ หภู มิ ที่ พ้ื น ผิ ว ของผลิ ต ภัณ ฑ์ หรื ออุ ป กรณ์ ที่ ใ ห้ ค วามร้ อ น เช่ น
อุตสาหกรรมการผลิ ตโลหะ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ และอุตสาหกรรม
อาหาร และชิ้ นส่ วนยานยนต์ เครื่ องมื อวัด อุณหภู มิ พ้ืน ผิ วแบบสัม ผัส
(Surface thermometer) นิ ยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายเนื่ องจากความสะดวก
ราคาประหยัด และง่ายต่อการใช้งาน และเมื่อต้องการการรักษาคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์และการผลิ ตให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล เครื่ องมือวัด
อุณหภูมิ พ้ืนผิวแบบสัมผัสที่ใ ช้งานในภาคอุตสาหกรรมควรได้รับการ
สอบเทียบที่สอบย้อนกลับได้สู่มาตรฐานแห่ งชาติและมาตรฐานสากล
สถาบันมาตรวิท ยาแห่ งชาติ ได้พฒ
ั นาอุปกรณ์ เพื่อใช้ใ นการ
สอบทียบเครื่ องมือวัดอุณหภูมิ พ้ืนผิ วแบบสัมผัส ในการศึ กษานี้ ได้ท า
การประเมิ น ผลกระทบจากการสั ม ผัส ของเทอร์ โ มมิ เ ตอร์ ก ับ ผิ ว ของ
แหล่งกาเนิดอุณหภูมิพ้นื ผิวที่สร้ างจากแท่งวัสดุอลูมิเนี ยมทรงกระบอกที่
วัดอุณหภูมิดา้ นในโดยใช้เทอร์ โมมิเตอร์ ความต้านทาน (IPRTs) 2 ตัว ฝัง
ในเนื้อวัสดุอะลูมิเนียมในแนวขนานกับพื้นผิวที่ระยะ 6 mm และ 12 mm
ตามลาดับ อุณหภูมิที่พ้ืนผิ วของอุป กรณ์ ได้ถูก ประเมิ นโดยวิธี linear
extrapolation ในสภาวะ steady state และจากผลการทดลอง พบว่าค่า
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามเวลา (Stability) ตลอดช่วงเวลา 30 นาที
ของเครื่ องมือมีค่าดีกว่า  0.1 oC ที่อุณหภูมิประมาณ 400 oC และความ
แตกต่างระหว่างอุณหภูมิที่พ้ืนผิวที่วดั ได้โดย Surface Thermometer จะมี
ค่าดี ก ว่า 0.4% เมื่ อรอเข้าสู่ ภาวะสมดุ ล หลังจากการสัม ผัส เป็ นเวลา
มากกว่า 5 นาที

Keywords: Surface temperature, measurement, calibration, thermometer

1. บทนา
การวัดอุณหภูมิดว้ ยเทอร์ โมมิเตอร์ แบบสัมผัสผิวต่างจากการ
วัดอุณหภูมิแบบใช้หัววัดทัว่ ไปเพราะไม่จาเป็ นต้องเจาะลงไปวัดในเนื้ อ
ของวัส ดุ แต่ เ ป็ นเพี ย งการสั ม ผัส บนพื้ น ผิ ว เพื่ อ วัด อุ ณ หภู มิ การวัด
อุ ณ หภู มิ ด้ ว ยเทอร์ โ มมิ เ ตอร์ แ บบสั ม ผัส ผิ ว นั้ นได้ รั บ ความนิ ย มใน
ภาคอุตสาหกรรมมากกว่าเทอร์ โมมิ เตอร์ วดั อุณหภูมิพ้ืนผิวแบบแผ่รังสี
(ไม่สมั ผัส) เพราะเป็ นเครื่ องมือวัดที่มีราคาประหยัด วัดอ่านค่าได้โดยตรง
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และไม่จาเป็ นต้องคานึ งถึ งค่าสัมประสิ ทธ์ การเปล่ ง
(emissivity) ของพื้นผิวที่ถูกวัด รวมถึ งไม่มีความผิดพลาดจากระยะและ
มุมมอง (size of source effect) [1-2]
การสอบเทียบเพื่อหาค่าความถูกต้องและได้ผลการวัดที่สอบ
ย้อนกลับ ได้สู่ มาตรฐานแห่ งชาติ ข องเทอร์ โมมิ เตอร์ ที่ใ ช้วดั อุณหภู มิ ที่

คาสาคัญ: อุณหภูมิของพื้นผิว, การวัด, การสอบเทียบ, เทอร์โมมิเตอร์

Abstract

Many industry sectors in Thailand, for example steel,
automobile parts, semiconductor, and food production, require
measurement of the surface temperature of products or heating
apparatus. Surface thermometers are extensive use because of their cost
effective, simple and easy operation. For achievement of product
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พื้ น ผิ ว แบบสั ม ผัส แต่ เ ดิ ม ท าโดยการเปรี ยบเที ย บผลการวัด กั บ
เทอร์ โมมิเตอร์ มาตรฐานที่ ผ่านการสอบเที ยบและจุ่มที่ ระยะใกล้กนั ใน
อ่างควบคุมอุณหภูมิ ซึ่ งวิธีน้ ี ถือว่าผิดไปจากลักษณะการใช้งานจริ งอยู่
มากเพราะเทอร์ โมมิเตอร์ เหล่ านี้ ได้ออกแบบ หน้าสัมผัสเพื่อใช้งานวัด
อุณหภูมิของผิววัสดุข องแข็ง ไม่ ใช่ ของเหลวหรื ออากาศ ดังนั้นการ
สอบย้อนกลับได้ของผลการวัด ของเครื่ องมื อประเภทนี้ ควรเที ยบกับ
อุณหภูมิที่พ้นื ผิวของแหล่งกาเนิ ดอุณหภูมิที่พ้นื ผิวอ้างอิง ที่ผ่านการศึกษา
และประเมินคุณสมบัติทางอุณหภูมิ อย่างถี่ ถว้ นเพื่อใช้ในงานสอบเทียบ
ได้อย่างถู ก ต้อง บทความนี้ จะอธิ บ ายถึ ง การออกแบบและประเมิ น ค่ า
อุณหภูมิที่พ้ืนผิวของอุปกรณ์สอบเทียบเครื่ องมือวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส
โดย ให้สามารถสอบย้อนกลับได้สู่ มาตรฐานแห่ งชาติ [3-4] เสนอการ
ออกแบบและการทดลองหาค่ าการเปลี่ ยนแปลงของอุณหภู มิตามเวลา
(Stability), การประเมิ น ค่ า อุ ณ หภู มิ ที่พ้ื น ผิ ว ของอุ ป กรณ์ และการ
เปรี ยบเทียบกับอุณหภูมิที่ขณะสัมผัส Surface Thermometer ที่อุณหภูมิ
ประมาณ 400 oC

เทอร์ โ มมิ เ ตอร์ อ้า งอิ ง ที่ ใ ช้ ว ัด อุ ณ หภู มิ ใ นเนื้ อวัส ดุ เป็ น
เทอร์ โมมิเตอร์ ความต้านทาน (IPRT) แบบ Pt-100 ที่ผ่านการสอบเทียบ
เหมือนกันทั้ง 3 ชุ ด ที่ถูกฝังลงในเนื้ ออลูมิเนี ยมแกนกลางลึก 60 mm ที่
ระดับความสู ง 6 mm, 12 mm และ 18 mm ตามลาดับ เพื่อประเมิน
อุณหภูมิในแต่ละจุดของแท่งอะลู มิเนี ยม และมี PRT cut off/control
ตาแหน่งล่างสุ ด(บนฮีตเตอร์ )และด้านข้าง เพื่อระบบ temperature control
รู ปที่ 2 แสดง Surface thermometer ใช้ในตลอดการศึกษานี้
เป็ นแบบที่ นิ ย ม ใช้ ง านมากในอุ ต สาหกรรม มี เ ซนเซอร์ เ ป็ นเทอร์
โมคัปเปิ ล Type K ที่ยึดติดกับด้านหลังของแผ่นสปริ ง โมเดล 80PK-2A
ผลิ ตโดย Fluke แสดงดังรู ปที่ 2 ต่ อ อ่ านค่ าอุ ณหภู มิ ใ นโหมด Internal
cold junction ผ่านตัวอ่านอุณหภูมิ The black stack โมเดล 1590 ความ
แม่นยาของการอ่านค่าในโหมดนี้ ของตัวอ่านอยูท่ ี่  0.1 oC

2. การจัดการทดลอง (Measurement set up)
2.1 เครื่องมือ
อุปกรณ์สอบเทียบเครื่ องมือวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส แสดง ดัง
รู ปที่ 1
รู ปที่ 2 Surface thermometer under test

2.2 วิธีทาการวัด (Measurement Method)
การจัดการทดลองเพื่อทาการวัดอุณหภูมิภายในพื้นผิ วของ
เครื่ องมือในแต่ละระยะจากพื้นผิวเพื่อประเมินหาอุณหภูมิที่ผิวทาโดยใช้
Reference thermometer (IPRT) และอุ ณ หภู มิ พ้ื น ผิ ว โดย Surface
thermometer แสดงได้ดงั รู ปที่ 3

รูปที่ 1 ภาพ Drawing ต้นแบบ ในหน่วยมิลลิเมตร ของอุปกรณ์สอบเทียบ
เครื่ องมือวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส แสดงแท่งอลู มิเนี ยมและตาแหน่ งของ
IPRTs
เครื่ องมื อ ได้พ ัฒ นาปรั บ ปรุ ง จากงานวิ จ ัย ที่ ผ่ า นมา [5] โดยใช้ ว ัส ดุ
อลูมิเนี ยมแกนกลางรู ปทรงกระบอกผิวเรี ยบเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 mm
สูงประมาณ 60 mm มีตวั ทาความร้อน(Heater) แบบแผ่นประกอบไว้ดา้ น
ล่างสุ ด มีวสั ดุอลูมิเนี ยมชนิ ดเดี ยวกันในขอบด้านข้างชั้นที่ 2 ล้อมรอบ
แกนกลาง เพื่อ ให้ ร ะยะจุ่ ม ของเทอร์ โ มมิ เ ตอร์ อ้า งอิ ง เพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม
60 mm เป็ น 85 mm และความสู งของขอบอลูมิเนี ยมด้านนอกสู งขึ้นกว่า
บริ เวณที่ Surface thermometer สัมผัสเป็ นระยะ 25 mm เพื่อลดปั ญหา
การสู ญเสี ยความร้ อน (heat conduction error) เนื่ อ งจากอุณ หภูมิ ที่
แตกต่าง รอบอุปกรณ์ ท้ งั หมดด้านข้างห่ อหุ ้มด้วยวัสดุ ฉนวนทนความ
ร้อน และบรรจุท้งั หมดลงในกล่องโลหะ

รู ปที่ 3 การจัดการทดลองเพื่อทาการวัดอุณหภูมิภายในพื้นผิว
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ชุดอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิจะถูกปรับค่าอุณหภูมิไปยังจุดที่ตอ้ งการทา
การวัดโดยอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นแต่ละตาแหน่งจะถูกอ่านโดยเทอร์ โมมิเตอร์
IPRTs อ้างอิง และบันทึกข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุก 6 วินาที
เมื่ออุณหภูมิได้ตามที่ตอ้ งการ Surface thermometer จะถูกกดด้วยแรงกด
คงที่ทุกครั้งที่ 6  0.6 N ที่ควบคุมด้วยชุดแขนจับที่มี Load cell
ประกอบอยู่ โดยอุณหภูมิที่อ่านค่าได้จาก IPRTs และ Surface
thermometer ตลอดการทดลองจะถูกบันทึกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทุก 6 วินาทีเช่นกัน

3 ผลการทดลอง (Measurement Results)
รู ป ที่ 5 แสดงการเปลี่ ยนแปลงของอุ ณ หภู มิ ตามเวลาของ IPRTs ที่
ตาแหน่งใกล้กบั พื้นผิวมากที่สุด (6 mm) ในสภาวะ steady state เมื่อเข้าสู่
สมดุลและยังไม่สัมผัสกับ Surface thermometer ที่อุณหภูมิประมาณ 400
o
C พบว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามเวลา (Stability) มีค่าเท่ากับ 
0.090 oC ในช่ วงเวลาประมาณ 45 นาที ซึ่ งพัฒนาดี ข้ ึนกว่าค่า stability ที่
รายงานใน [5] 10 เท่ า ณ. อุ ณหภู มิ เ ดี ย วกัน ผลการทดลองส าหรั บ
อุณหภูมิที่ต่ากว่า ค่า Stability ที่อุณหภูมิ 50 oC 100 oC 200 oC และ 300
o
C มีค่าเท่ากับ  0.018 oC ,  0.016 oC, 0.034 oC และ  0.089 oC
ตามลาดับ ซึ่งอุปกรณ์มีค่า Stability ที่ดีที่อุณหภูมิต่าลง

2.3 การหาค่ าอุณหภูมทิ พี่ นื้ ผิว
หาอุณหภูมิของพื้นผิว ณ ตาแหน่งความลึกต่างๆ ได้ดงั รู ปที่ 4

รู ปที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามเวลา Stability at 400 oC
ค่ า เฉลี่ ย ของผลการวัด 10 ค่ า ของ IPRTs สองตัว ที่ ฝั ง ในเนื้ อ วัส ดุ
อะลู มิ เ นี ย มในแนวขนานใกล้ ก ั บ พื้ น ผิ ว ที่ ร ะยะ 6 mm และ 12 mm
ตามลาดับ ขณะที่ไม่ได้สมั ผัสกับ Surface Thermometer ได้นามาคานวณ
ตามสมการที่ (2) ได้ ค่าอุณหภูมิที่พ้นื ผิว (Depth from surface = 0 mm)
ข้อมู ลค่าอุณหภูมิ ที่ของอุปกรณ์ ที่ได้พฒั นาที่ อุณหภูมิประมาณ 400 oC
แสดงได้ดงั รู ปที่ 6

รูปที่ 4 แสดงแผนภาพอุณหภูมิที่ตาแหน่งต่างๆ ภายในของแข็ง
ทรงกระบอก Reference Surface heat source และ Surface Thermometer
ที่อ่านค่าอุณหภูมิ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นทางคณิ ตศาสตร์ ทาให้สามารถคานวณเพื่อ
คาดการณ์ค่าอุณหภูมิที่พ้นื ผิว ( ) ได้โดยวิธีการ linear extrapolation จาก
ความสัมพันธ์
(1)
เมื่อ
X1 คือระยะห่างจากพื้นผิวถึงระยะที่พิจารณาวัดอุณหภูมิเท่ากับ

X2 คือระยะห่างจากพื้นผิวถึงระยะที่พิจารณาวัดอุณหภูมิเท่ากับ
X3 คือระยะห่างจากพื้นผิวถึงระยะที่พิจารณาวัดอุณหภูมิเท่ากับ
พิจารณาอุณหภูมิที่ระยะ ใกล้เคียงกับพื้นผิวมากที่สุด (X1 และ X2) และ
จัดรู ปสมการใหม่ สาหรับคานวณหาค่าคาดการณ์อุณหภูมิที่พ้ืนผิว ( )
ได้วา่
(2)

รู ปที่ 6 ข้อมูลค่าอุณหภูมิพ้นื ผิวและที่ตาแหน่งต่างๆของอุปกรณ์สอบ
เทียบ Surface thermometer ที่อุณหภูมิประมาณ 400 oC
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Error bar ในรู ปที่ 6 แสดงความไม่แน่ นอนของการวัดจากการสอบเทียบ
IPRTs ( k=2)
เมื่อทาการสัมผัสพื้นผิวด้วย Surface thermometer พิจารณาผล
การวัดที่ได้จาก Surface thermometer เมื่อใช้งานกับชุ ดอุปกรณ์เทียบกับ
เวลา แสดงได้ดังรู ปที่ 7 จะเห็ น ว่าที่ อุณหภูมิ 400 oC จะต้องใช้เ วลา
ประมาณ 30 นาทีเพื่อให้ระบบเข้าสู่ สมดุล (Stability น้อยกว่า 0.1 oC )
ดังนั้นหากผูใ้ ช้งาน ใช้เวลาในการวัดน้อยกว่า 5 นาที จะทาให้ผลการวัด
ผิดพลาดไปจากขณะที่อุณหภูมิเข้าสู่ สมดุลประมาณ 0.4 % ของอุณหภูมิ
ที่ใช้งาน
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รู ปที่ 7 ผลการวัดที่ได้จาก Surface thermometer เมื่อทาการสัมผัสพื้นผิว
ด้วย Surface thermometer

4. สรุป
บทความนี้ ได้นาเสนอการออกแบบและประเมินค่าอุณหภูมิที่
พื้นผิวของอุปกรณ์สอบเที ยบเครื่ องมื อวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส (Surface
thermometer) อุปกรณ์ออกแบบโดยใช้แท่งวัสดุอลูมิเนี ยมทรงกระบอกที่
มีฮีตเตอร์ ทาความร้อนแบบแผ่นด้านล่ างสุ ด และวัดอุณหภูมิที่ตาแหน่ ง
ด้านในพื้นผิวโดยใช้เทอร์ โมมิเตอร์ ความต้านทาน (IPRTs) 2 ตัวที่ฝังใน
เนื้ อวัสดุ อุณหภูมิที่พ้ืน ผิวของอุป กรณ์ ได้ถู ก วิเ คราะห์ โดยวิธี linear
extrapolation ในภาวะ steady state ค่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตาม
เวลา (Stability) ของอุ ป กรณ์ ที่ พ ัฒ นามี ค่ า ที่ ดี ก ว่ า  0.1 oC ความ
แตกต่างระหว่างอุณหภูมิที่พ้ืนผิวที่วดั ได้โดย Surface Thermometer จะ
น้อยลงกว่า 0.4% เมื่อผูใ้ ช้งานวัดรอให้ระบบเข้าสู่ ภาวะสมดุลหลังจาก
การสัมผัสเป็ นเวลามากกว่า 5 นาที
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บทคัดย่อ

1. บทนํา

บทความนี้ กล่ า วถึ ง การสถาปณามาตรฐานความจุ ไ ฟฟ้ า
ความถี่สูงสําหรับ 1 pF 10 pF 100 pF และ 1000 pF ที่ความถี่ 10 kHz ถึง
1 MHz เพื่อใช้เป็ นมาตรฐานอ้างอิงของประเทศ โดยมาตรฐานความจุ
ไฟฟ้ าความถี่สูงคํานวนได้จากความเหนี่ ยวนําแฝง และความจุไฟฟ้ าแฝง
ซึ่ งอธิ บายด้วยวงจรสมมูลภายในตัวเก็บประจุไฟฟ้ าชนิ ดอากาศเป็ นไดอิ
เล็กทริ ก รุ่ น GR1403 อนึ่ ง การวัดค่าความเหนี่ ยวนําแฝง และความจุ
ไฟฟ้ าแฝงจะใช้เทคนิ คการวัดแบบ 4 ขั้วและ 3 ขั้ว ด้วยบริ ดจ์สมดุล จาก
การศึกษาพบว่าตัวเก็บประไฟฟ้ า 1 pF 10 pF 100 pF และ 1000 pF รุ่ น
GR1403 เหมาะสมที่ จ ะเป็ นตัว มาตรฐานความจุ ไ ฟฟ้ าอ้า งอิ ง ในย่า น
ความถี่ 10 kHz ถึง 1 MHz ให้กบั ผูป้ ระกอบการในภาคอุตสาหกรรม
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นประเทศ ส่ ง ผลให้ เ ครื่ องมื อ ในภาคอุ ต สาหกรรม
เหล่านั้น สามารถสอบย้อนกลับไปยังมาตรฐานแห่ งชาติได้

จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีทางด้านการ
วัด ทําให้มาตรฐานการวัดที่ถูกต้องและแม่นยํา มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นใน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ในการช่วยให้ผปู ้ ระกอบการมี
ความเข้มแข็ง โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิต อีก
ทั้งยังมีส่วนช่วยผลักดันในการพัฒนาเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันได้ดว้ ย
การสร้างมาตรฐานการสอบกลับได้ภายในประเทศ ทําให้ผูป้ ระกอบการ
ลดต้นทุ น การส่ ง เครื่ อ งมื อ ไปสอบเที ย บยัง ต่ างประเทศ ส่ ง ผลต่ อ การ
พัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยัง่ ยืน โดยจะ
เป็ นฐานความรู ้เพื่อให้ประเทศไทยไม่จาํ เป็ นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ ในปั จจุ บนั ห้องปฏิ บตั ิ การอิมพีแดนซ์ ได้รับการรับรอง
ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 จากสถาบันรับรองระบบคุณภาพประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (DakkS) โดยมีความสามารถในการวัดความ
จุไฟฟ้ าในช่วง 1 pF ถึง 1 µF ในย่านความถี่ระหว่าง 100 Hz ถึง 10 kHz
ด้วยสามารถทางการวัดดังที่ได้กล่าวมานั้น ยังไม่ครอบคลุม
กั บ ความต้ อ งการของภาคอุ ต สาหกรรม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กลุ่ ม
อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็กทรอนิ ก ส์ ที่ ป ระเทศไทยเป็ นฐานการผลิ ต ชิ้ นส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อีกทั้งประเทศไทยยังคงไม่มีมาตรฐานการวัดอ้างอิง
ทางด้า นความจุ ไ ฟฟ้ าความถี่ สู ง ด้ว ยหลักการและเหตุ ผ ลข้า งต้น ทาง
ห้องปฏิบตั ิการอิมพีแดนซ์ เล็งเห็นว่าการสถาปนาการสอบกลับได้ของ
ความจุไฟฟ้ าในช่วงความถี่ 10 kHz ถึง 1 MHz มีความจําเป็ นอย่างยิ่ง
เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและเพื่อการ
พัฒนาระบบมาตรวิทยาทางด้านการวัดความจุไฟฟ้ าของประเทศให้เป็ นที่
ยอมรับในระดับสากล

คําสําคัญ: ความจุไฟฟ้ าความถี่สูง, วงจรสมมูล, สอบเทียบ, บริ ดจ์สมดุล
การวัดแบบ 4 ขั้ว, การวัดแบบ 3 ขั้ว

Abstract
This article describes an establishment of the high frequency
capacitance standards for 1 pF 10 pF 100 pF and 1000 pF in frequencies
of 10 kHz to 1 MHz as the national standards. A high frequency
capacitance is calculated from the measured parasitic inductances, and
parasitic capacitances which are described in term of a well-defined
equivalent circuit. In order to determine all parasitics, a four-terminal
and three-terminal measurement techniques were used with an auto
balancing bridge. Air dielectric capacitors 1 pF 10 pF 100 pF and 1000
pF, models GR1403 have been qualified and approved to be national
standard in the frequency range 10 kHz to 1 MHz. The project
objectives have been achieved to all customer needs, which can be
served by providing calibration services to their measuring equipment
and traceability.

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 ความจุไฟฟ้าความถีส่ ู ง (High Frequency Capacitance)
ความจุไฟฟ้ าที่ความถี่สูงสามารถคํานวณได้จากพารามิเตอร์ใน
วงจรสมมูลของตัวเก็บประจุไฟฟ้ า [1] [2]
(1)
C ( )  C 1   L ( C  C )  L ( C  C ) 
2

0

H

0

HG

L

0

LG

ซึ่ งประกอบด้วย ความเหนี่ ยวนําแฝง LH และ LL (Parasitic inductances)
ความจุไฟฟ้ าสถิต C0 (Static capacitance) และความจุไฟฟ้ าแฝง CHG และ

Keywords: high frequency capacitance, equivalent circuit, calibration,
auto balancing bridge, 4-terminal, 3-terminal
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CLG (Parasitic capacitance) โดยความจุไฟฟ้ าที่ความถี่ 10 kHz ถึง 1 MHz
สามารถคํานวณได้จากสมการที่ (1) ในขณะที่ความต้านทานจะไม่ปรากฏ
ในวงจรสมมูลเนื่ องด้วยไม่ส่งผลต่อการตอบสนองต่อความถี่ของตัวเก็บ
ประจุ [3] จากสมการที่ (1) พารามิเตอร์ ที่มีความสําคัญมากที่สุดในการ
คํา นวณค่ า ความจุ ไ ฟฟ้ าที่ ค วามถี่ สู ง ได้แ ก่ ค วามเหนี่ ย วนํา ไฟฟ้ าแฝง
ดัง นั้นความถู กต้อ งของการวัด ความเหนี่ ยวนําไฟฟ้ าแฝงจึ งเป็ นปั จจัย
เบื้ องต้นที่ สําคัญที่ มีผลต่อความถูกต้องในการคํานวณค่าความจุไฟฟ้ าที่
ความถี่ ต่างๆ ฉะนั้นในการทดลองในครั้ง นี้ เลื อกใช้การวัดค่ าความ
เหนี่ยวนําแฝงภายในตัวเก็บประจุไฟฟ้ าด้วยวิธีการวัดโดยตรงด้วยเทคนิ ค
การวัดแบบ 4 ขั้ว เพื่ อ ความถู กต้อ งในการคํา นวณค่ าความจุ ไฟฟ้ า ณ
ความถี่ใช้งานมากขึ้น

การวัดอิมพีแดนท์ต่าํ (low impedance) เนื่ องจากอิมพิแดนซ์ของสายวัด
(LL และ RL) และความต้านทานของหน้าสัมผัส (Rc) ยังคงมีอยู่

3 ผลการทดลองของพารามิเ ตอร์ ในวงจรสมมู ล ของตั วเก็บ
ประจุไฟฟ้า GR1403
การวัดความเหนี่ ยวนําแฝง และความจุ ไ ฟฟ้ าแฝง ที่ ความถี่
ทดสอบ 10 kHz 20 kHz 50 kHz 100 kHz 200 kHz 500 kHz และ 1 MHz
แรงดันทดสอบ 1 V ด้วยเครื่ องมือ Precision LCR Meter เมื่อมีการเปลี่ยน
ความถี่ทดสอบ (Test Frequency) หรื อแรงดันทดสอบ (Test Voltage)
ก่อนทําการวัดทุกครั้งจะต้องทําการชดเชยความคลาดเคลื่อนที่เป็ นผลมา
จากสายวัดและขั้วต่อ (Open และ Short compensation) เพื่อให้ระบบการ
วัดมีความถูกต้องมากขึ้น [4] ผลการทดลองของค่าพารามิเตอร์ ในวงจร
สมมูลของตัวเก็บประจุไฟฟ้ า 1 pF 10 pF 100 pF และ 1000 pF [5] ดัง
ตารางที่ 1 ตารางที่ 2 และตารางที่ 3

2.3 เทคนิคการวัด
การวัดความเหนี่ยวนําแฝงจะใช้การวัดแบบ 4 ขั้ว [4] ดังรู ปที่
1 ช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากอิมพิแดนซ์ของสายวัด (LLและ RL) และ
ความต้านทานของหน้าสัมผัส (RC) วิธีน้ ี เหมาะกับการวัดอิมพีแดนท์ต่าํ
(Low impedance) แต่ จ ะไม่ เ หมาะกับ การวัด อิ ม พี แ ดนท์สู ง (High
impedance) เนื่องจากสเตร์คาปาซิ แตน์ระหว่างสายวัด (Cstr)

ตารางที่ 1 ผลการวัดความเหนี่ยวนําแฝงสุ ทธิ ( Lsf) และความไม่แน่นอน
ในการวัด (U) ในหน่วย nH ของตัวเก็บประจุ 1 pF 10 pF 100 pF และ
1000 pF ที่ระดับความเชื่อมัน่ ประมาณ 95 % (k=2)
ความถี่
(kHz)
10
20
50
100
200
500
1000

รู ปที่ 1 วงจรสมมูลของการวัดแบบ 4 ขั้ว
การวัดแบบ 4 ขั้ว กระแสไฟฟ้ าจะไหลผ่านคู่สายสัญญาณกระแสไฟฟ้ า
(Hc และ Lc) และจะสร้างสนามแม่เหล็กภายนอกรอบๆสายสัญญาณ
กระแสไฟฟ้ า สนามแม่เหล็กนี้จะไปเหนี่ ยวนําแรงดันของคู่สายสัญญาณ
ศัก ย์ไ ฟฟ้ าทํา ให้เ กิ ด ความคลาดเคลื่ อ นของแรงดัน (Induced error
voltage) ซึ่ งการเหนี่ ยวนําร่ วม (Mutual coupling) ระหว่างสายสัญญาณ
กระแสและศักย์ไฟฟ้ าจะทําให้ผลการวัดที่ได้คลาดเคลื่อน ดังนั้น ในการ
แบบ 4 ขั้ว ควรบิดเกลี ยวคู่สายสัญญาณกระแสไฟฟ้ าและคู่สายสัญญาณ
ศักย์ไฟฟ้ าเพื่อลดการควบคู่ทางแม่เหล็ก (Magnetic Couplings)
วัดความจุ ไฟฟ้ าแฝงจะใช้การวัดแบบ 3 ขั้ว (Three-terminal
measurement) จะใช้ส ายโคเอกเชี ยล (Coaxial cable) ซึ่ งช่ วยลด
ผลกระทบที่เกิดจากสเตรย์คาปาซิ แตนท์ (Cstr) โดยที่ตวั นําภายนอกหรื อ
ชีลด์ (shield) ของโคเอกเชี ยลจะถูกต่อไปที่ guard terminal [4] วิธีน้ ี
เหมาะสมกับการวัดอิมพีแดนท์สูง (high impedance) แต่จะไม่เหมาะกับ

1 pF

10 pF

100 pF

1 000 pF
Lsf
Lsf
Lsf
Lsf
U
U
U
U
99.1 19.6 115.6 19.7 102.9 19.8 112.9 19.6
96.6 10.4 111.6 10.4 99.0 10.5 108.5 10.4
92.3 5.1 107.7 5.0 93.0 5.2 99.3 5.0
89.3 3.5 104.4 3.3 88.9 4.1 92.7 3.3
85.7 2.7 100.8 2.5 85.2 3.9 87.9 2.6
82.2 2.9 97.3 2.1 81.3 3.5 83.2 2.3
80.5 3.0 95.8 2.3 79.6 3.4 81.4 2.4

ตารางที่ 2 ผลการวัดความจุไฟฟ้ าแฝง (CHG) และค่าความไม่แน่นอนใน
การวัด (U) ในหน่วย pF ของตัวเก็บประจุ 1 pF 10 pF 100 pF และ 1000
pF ที่ระดับความเชื่อมัน่ ประมาณ 95 % (k=2)
ความถี่
(kHz)
10
20
50
100
200
500
1000

10 pF

1 pF
CHG
25.4
25.3
25.3
25.4
25.6
25.6
25.8

U
0.8
0.5
0.3
0.2
0.2
1.0
0.9

CHG
19.1
19.1
19.1
19.1
19.2
19.2
19.4

U
0.8
0.4
0.2
0.2
0.2
0.9
0.9

100 pF
CHG
23.6
23.6
23.6
23.7
23.8
23.7
24.1
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U
0.8
0.5
0.3
0.2
0.2
1.0
0.9

1 000 pF
CHG U
26.8 0.8
26.6 0.5
26.6 0.3
26.8 0.2
26.5 0.2
25.6 1.0
22.2 0.9
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ตารางที่ 3 ผลการวัดความจุไฟฟ้ าแฝง (CLG) และค่าความไม่แน่นอนใน
การวัด (U) ในหน่วย pF ของตัวเก็บประจุ 1 pF 10 pF 100 pF และ 1000
pF ที่ระดับความเชื่อมัน่ ประมาณ 95 % (k=2)
ความถี่
(kHz)
10
20
50
100
200
500
1000

1 pF

10 pF

100 pF

CLG

U

CLG

U

CLG

U

1 000 pF
CLG U

26.4

0.8

24.2

0.8

27.7

0.8

30.9

0.8

26.3

0.5

24.2

0.5

27.7

0.5

30.8

0.5

26.3

0.3

24.2

0.3

27.7

0.3

30.8

0.3

26.4

0.2

24.3

0.2

27.7

0.2

30.9

0.2

26.6

0.2

24.4

0.2

27.8

0.2

30.8

0.2

26.6

1.0

24.5

1.0

27.8

1.0

30.6

1.0

26.9

0.9

24.7

0.9

28.2

0.9

30.3

1.0

ดังนั้นจึงได้ทาํ การทดลองวัดการตอบสนองต่อความชื้ นของตัว
เก็บประจุท้ งั 4 ตัว ที่ความชื้น 35 %RH 40 %RH 50 %RH 60 %RH และ
70 %RH โดยใช้เครื่ องควบคุมความชื้ น รุ่ น Dew-Master ผลการวัดการ
ตอบสนองต่อความชื้นของตัวเก็บประจุ 1 pF คือ (1.97±0.03) ppm/%RH
10 pF คือ (4.34±0.37) ppm/%RH 100 pF คือ (2.47±0.06) ppm/%RH
และ 1000 pF คือ (4.99±0.48) ppm/%RH
จากผลการทดลองพบว่าตัวเก็บประจุ 1 pF 10 pF 100 pF และ
1000 pF จะใช้เวลาในการเข้าสู่ สมดุลในความชื้นประมาณ 3 ชัว่ โมง เมื่อ
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงจากความชื้ น ค่ า นึ ง ไปยัง ความชื้ น อี ก ค่ า นึ ง อนึ่ ง
ผลกระทบจากเวลาเข้าสู่ สมดุลของตูค้ วบคุมความชื้ นสามารถละเลยได้
และในขณะที่ทาํ การวัดการตอบสนองต่อความชื้นของตัวเก็บประจุไฟฟ้ า
ได้วดั ความดันบรรยากาศของเครื่ องควบคุมความชื้น ด้วยเครื่ อง Thermo
Recorder รุ่ น TR-73U โดยมีค่าความดันบรรยากาศระหว่าง 1004 hPa ถึง
1010 hPa

จากตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3 จะเห็นว่าความจุไฟฟ้ าแฝงของตัวเก็บประจุ
ไฟฟ้ า 1 pF 10 pF 100 pF และ 1000 pF มีค่าเปลี่ยนแปลงน้อยมากเมื่อ
ความถี่เพิ่มขึ้นเนื่องจากคลาดเคลื่อนที่อธิบายได้ดว้ ย ߱ଶ ܥ  ܮมีค่าน้อยเมื่อ
เทียบกับถูกต้องของเครื่ องมือวัด Precision LCR Meter สําหรับการวัด C0
ของตัวเก็บประจุ 1 pF 10 pF 100 pF และ 1000 pF ด้วยเครื่ อง UltraPrecision Capacitance Bridge AH 2700A ที่ความถี่ 1 kHz แรงดัน 2 V
ผลการวัดดังตารางที่ 4 เนื่ องจาก C0 ที่ใช้ในการคํานวณหาค่าความจุ
ไฟฟ้ าที่ความถี่สูงในสมการที่ (1) เป็ นค่าความจุไฟฟ้ าที่ความถี่ DC ซึ่ ง
ในทางปฎิบตั ิ การตอบสนองต่อความถี่ของตัวเก็บประจุในช่วง DC ถึง 1
kHz มีค่าน้อยกว่า 10-6 ดังนั้น ประมาณได้วา่ C0  C1kHz [6]

5 การคํานวนความจุไฟฟ้าความถีส่ ู งและการถ่ ายค่ าความ
ถูกต้ อง
เมื่อกําหนดให้โครงสร้างของตัวเก็บประจุไฟฟ้ าสมมาตร จะ
ได้ว่า ความเหนี่ ยวนํา LH และ LL มีค่าเท่ากัน ดังนั้นความเหนี่ยวนําที่วดั
ได้จะเป็ นความเหนี่ ยวนํารวมของ LH ต่ออนุกรมกับ LL มีค่าเท่ากับ Lsf ซึ่ ง
สามารถเขียนสมการที่ (1) ให้อยูใ่ นรู ปอย่างง่ายได้ดงั สมการที่ (2)
C f  C1kHz (1  ( 2  Ls f  (C1kHz  (CHG  CLG ) / 2)))

ดังนั้น เมื่อนําผลการวัด ค่าความจุแฝง (CHGและ CLG) ค่าความเหนี่ ยวนํา
แฝง (Lsf) และค่าความจุไฟฟ้ าสถิต (C1kHz) ของตัวเก็บประจุ 1 pF 10 pF
100 pF 1000 pF มาแทนค่าในสมการ (2) และทําการพลอตกราฟการ
ตอบสนองต่อความถี่ของตัวเก็บประจุ 1 pF 10 pF 100 pF และ 1000 pF
ดังรู ปที่ 2 เมื่อ C คือ ผลต่างระว่างความจุไฟฟ้ าที่ความถี่ 10 kHz ถึง 1
MHz กับความจุไฟฟ้ าที่ความถี่ 1 kHz

ตารางที่ 4 ผลการวัดความจุไฟฟ้ าสถิต (C1kHz) ของตัวเก็บประจุ 1 pF 10
pF 100 pF และ 1000 pF ในหน่วย pF ที่ความถี่ 1 kHz และและค่าความ
ไม่แน่นอนในการวัด (U) ในหน่วย parts per million (ppm) ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ ประมาณ 95 % (k=2)
1 pF

10 pF

100 pF

C1kHz

U

C1kHz

U

C1kHz

U

1 000 pF
C1kHz U

0.999257

12

9.99238

6

100.049 4

6

999.825

(2)

6

4 การวัดการตอบสนองต่ อความชื้นของตัวเก็บประจุไฟฟ้า
ค่าความจุไฟฟ้ าของตัวเก็บประจุไฟฟ้ าชนิ ดอากาศเป็ นไดอิเล็ก
ทริ กที่เปลี่ยนแปลง เกิดได้จากหลายปั จจัย เช่น อุณภูมิ หรื อความชื้ นที่
เปลี่ยนแปลง เป็ นต้น สําหรับการตอบสนองต่ออุณภูมิของตัวเก็บประจุ
ไฟฟ้ า ผูผ้ ลิตได้กาํ หนดให้ค่าความจุไฟฟ้ าของตัวเก็บประจุท้ งั 4 ตัวนี้
เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 40 ppm/°C แต่ผผู ้ ลิตไม่ได้กาํ หนดการตอบสนองต่อ
ความชื้ นมาให้ ซึ่ งความชื้ นเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่มีผลทําให้ตวั เก็บประจุมีค่า
เปลี่ ย นแปลงอย่า งมี นัย สํา คัญ เนื่ อ งจากในห้ อ งปฏิ บัติ ก ารได้ค วบคุ ม
ความชื้นอยูท่ ี่ (50±15) %RH

รู ปที่ 2 การตอบสนองต่อความถี่ของตัวเก็บประจุ 1 pF 10 pF 100 pF
และ 1000 pF รุ่ น GR1403
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5.1 การถ่ ายค่ าความถูกต้ องความจุไฟฟ้าให้ กบั ตัวเก็บประจุ
ไฟฟ้า รุ่น GR1404 และ AH11A

ผูป้ ระกอบการ ส่ งผลให้กระบวนการผลิตมีประสิ ทธิ ภาพและมีคุณภาพ
ในการผลิตที่สูงขึ้นอีกด้วย

จากผลการคํานวณค่ าความจุไฟฟ้ าความถี่ สูงของตัวเก็บประจุ
ไฟฟ้ า 1 pF 10 pF100 pF และ 1000 pF เมื่อทําการถ่ายค่าความถูกต้อง
ของตัวเก็บประจุไฟฟ้ า ทั้ง 4 ตัว ในช่วงความถี่ 10 kHz ถึง 1 MHz ให้กบั
ตัวเก็บประจุที่มีแก็สไนโตรเจนเป็ นไดอิเล็กทริ กค่า 10 pF 100 pF และ
1000 pF รุ่ น GR1404 และตัวเก็บประจุที่มีฟิวส์ซิลิกาเป็ นไดอิเล็กทริ กค่า
1 pF 10 pF และ 100 pF รุ่ น AH11ด้วยวิธีการวัดแบบส่ งผ่านโดยมีตวั เก็บ
ประจุไฟฟ้ า 1 pF 10 pF 100 pF และ 1000 pF รุ่ นGR1403 เป็ นตัว
มาตรฐานอ้างอิง (National standard) มีเครื่ องวัด Precision LCR Meter
รุ่ น 4284A เป็ นเครื่ องส่ งผ่านความถูกต้องซึ่ งตัวเก็บประจุไฟฟ้ ารุ่ น
GR1404 และ AH11 เป็ น เครื่ องมือไม่ทราบค่า (Unit under calibration)
โดยมีความสามารถทางการวัด (Measurement capability) ที่อธิ บายได้
ด้วยค่าความไม่แน่ นอนของการวัด อยู่ในช่วงระหว่าง 50 ppm ถึง 115
ppm ดังตัวอย่างผลการถ่ายค่าและการประเมินค่าความไม่แน่นอน [6]

7. กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิ จ ัย นี้ ได้รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จาก ศู น ย์ป ระสานงาน
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กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
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6. สรุปและวิเคราะห์ ผล
ค่ า ความจุ ไ ฟฟ้ าความถี่ สู งเป็ นผลมาจากการคํ า นวณ
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่ได้จากการวัดในวงจรสมมูลของตัวเก็บประจุไฟฟ้ า
ซึ่ งประกอบด้วยความเหนี่ ยวนําแฝง ความจุไฟฟ้ าแฝง และความจุไฟฟ้ า
สถิต ผลการวัดค่าพารามิเตอร์ ต่างๆในวงจรสมมูลของตัวเก็บประจุไฟฟ้ า
ด้วย Precision LCR Meter เนื่ องจากอิมพิแดนซ์ของตัวเก็บประจุไฟฟ้ า
ดังกล่าวมีค่าตํ่า ดังนั้นเทคนิคที่ใช้ในการวัดจึงเป็ นแบบ 4 ขั้ว โดยคู่สาย
กระแสไฟฟ้ าและคู่สายศักย์ไฟฟ้ าถูกบิดเป็ นเกลียวเพื่อลดการควบคู่ทาง
แม่เหล็ก อีกทั้งช่ วยลดผลกระทบที่เกิ ดจากอิมพิแดนซ์ของสายวัดและ
ความต้านทานของหน้าสัมผัสอีกด้วย
การถ่ายค่าความถูกต้องของตัวเก็บประจุไฟฟ้ าทั้ง 4 ตัว ให้กบั
ตัวเก็บประจุไฟฟ้ า 10 pF 100 pF และ 1000 pF รุ่ น GR1404 และ 1 pF 10
pF และ 100 pF รุ่ น AH11 ในช่วงความถี่ระหว่าง 10 kHz ถึง 1 MHz ด้วย
วิธีการวัดแบบส่ งผ่าน โดยมีเครื่ องวัด Precision LCR Meter รุ่ น 4284A
เป็ นเครื่ องส่ งผ่านความถูกต้อง และจากผลการดําเนิ นงานภายใต้งานวิจยั
ทํ า ให้ มี ค วามสามารถทางการวัด เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของ
ภาคอุตสาหกรรม สําหรับปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าความไม่แน่นอนใน
การวัด มีดว้ ยกันสองปั จจัยหลัก ดังนี้ 1) สัมประสิ ทธิ์การขยายตัวทาง
ความชื้น และ 2) สัมประสิ ทธิ์การขยายตัวทางอุณหภูมิของตัวมาตรฐาน
จากผลการดํ า เนิ น งานภายใต้ โ ครงการนี้ สามารถสร้ า ง
มาตรฐานการสอบกลับ ได้ภ ายในประเทศทํา ให้ ผู ้ป ระกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมลดต้นทุนการส่ งเครื่ องมือในสอบเทียบยังต่างประเทศ
อี ก ทั้ง ยัง ทํา ให้ เ กิ ด ระบบการวัด และการถ่ า ยค่ า ความถู ก ต้ อ งไปยัง
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การศึกษาความต้านทานจาลองจากเครื่องแหล่งจ่ายมาตรฐานที่มคี วามสัมพันธ์
ต่อความถูกต้องของการสอบเทียบเครื่องวัดมัลติมเิ ตอร์
A study of the resistance model of Calibrator for the accurate of Multimeter calibration
กองศักดิ์ ทองบุญ1 และ อดิเทพ จ่างอ่อน1
1
ห้องปฏิบตั ิการสอบเทียบเครื่ องมือวัดชนิดหลายฟังก์ชนั ฝ่ ายมาตรวิทยาไฟฟ้ า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3/4-5 หมู่ 3 ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร. 0-2577-5100
E-mail: kongsak@nimt.or.th และ adithep@nimt.or.th

เครื่ องสอบเทียบชนิดหลายฟังก์ชนั่ (Calibrator) เป็ นเครื่ องมือ
ที่ได้รับความนิยมใช้งานกันมากในห้องปฎิบตั ิการทางไฟฟ้ า ที่ ถูก ใช้เป็ น
เครื่ องมาตรฐาน (Standard) ในการสอบเทียบเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า
(Multimeter) แบบต่างๆ ซึ่ งทั้งสอง เป็ นเครื่ องมือวัดที่มีหลายฟั งก์ชนั่ การ
ใช้งานภายในเครื่ องเดียวกันและเป็ นที่นิยม ใช้งานกันอย่างแพร่ หลาย
ปั จจุบนั เครื่ อง Calibrator ได้ถูกออกแบบมาให้มีหลายพารามิเตอร์รวมอยู่
ในเครื่ องเดียวกัน เช่น แรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง , แรงดันไฟฟ้ า
กระแสสลับ , กระแสไฟฟ้ ากระแสตรง , กระแสไฟฟ้ ากระแสสลับ และ
ความต้ านทาน ทั้งนี้ผผู้ ลิต Calibrator ออกแบบวงจรการทางานภายใน
เพื่อให้มีความหลากหลายครอบคลุมการใช้งานและการนาไปใช้สอบ
เทียบ Multimeter ให้ครบตามฟังก์ชนั่ นัน่ เอง หรื อพูดได้ว่าเครื่ องมือทั้ง 2
ชนิดได้ถูกสร้างมาให้มีความสัมพันธ์กนั
ทางการสอบเทียบ ซึ่ ง
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวจะเกีย่ วข้องกับปริ มาณทางไฟฟ้ า แสดงดังรู ปที่ 1.
ความถูกต้องในการจ่ายค่าที่แม่นยาและเสถียรภาพคงที่ดีต่อปี ของเครื่ อง
Calibrator นั้น อยู่ที่การออกแบบวงจรภายในของแต่ละผูผ้ ลิต

บทคัดย่อ
บทความนี้อธิ บายถึงที่มาของ ค่าความต้านทานจาลองที่มี อยู่
ในเครื่ องมาตรฐานแหล่งจ่ายคาลิเบรเตอร์ ซึ่ ง ถูกนามาเป็ นใช้ในเครื่ อง
มาตรฐานที่ใช้สาหรับสอบเทียบเครื่ องวัดปริ มาณทางไฟฟ้ า (Multimeter)
ชนิดต่างๆ ในพารามิเตอร์ความต้านทาน โดยเครื่ องคาลิเบรเตอร์ สามารถ
จ่ายค่าความต้านทานที่ค่าใดๆ ตามจุดที่ตอ้ งการจะสอบเทียบ Multimeter
โดยอาศัยกระแสไฟฟ้ าจาก Multimeter ตามคุณลักษณะ (Specification)
ที่ได้ระบุไว้ในคู่มือของเครื่ องมือแต่ละรุ่ น เพื่อความถูกต้อง ทั้งในส่ วน
การตั้งค่าการใช้งาน ตั้งย่านการวัดให้เหมาะสมกับปริ มาณที่จะทาการวัด
ทั้งนี้ ในการสอบเทียบจะถูกระบุ ไว้ใน เงื่อนไขตาม Specification ของ
เครื่ องมือทั้งสองที่นามาต่อวงจรการวัด ซึ่ งจะทา การเปรี ยบเทียบผล
ความสัมพันธ์ของเครื่ องคาลิเบรเตอร์กบั เครื่ อง Multimeter ที่พารามิเตอร์
การวัดดังกล่าว
คาสาคัญ: การสอบเทียบ, คาลิเบรเตอร์, คุณลักษณะ

Abstract
This paper describes the calibration method of digital
multimeter in a resistance mode. Typically, direct measurement is
selected for calibration ,i.e. a multimeter is connected directly to the
calibrator. The calibrator generates required resistor values, for a
multimeter. The simplified diagram of resistor emulation circuit is
presented, and its principle is explained. Finally, the effect of input
current from multimeter on the accuracy of calibration is measured and
discussed.
Keywords: Calibration, calibrator, Specification

รู ปที่ 1. การสอบเทียบ Multimeter ด้วย Calibrator
เป็ นที่ทราบกันดีว่าใน สอบเทียบ ปริ มาณ ค่าความต้านทาน เรา
ต้องใช้เครื่ อง คาลิเบรเตอร์ ที่มีความถูกต้องอัตราส่ วนดีกว่าเครื่ อง
Multimeter 4 เท่า (Test Accuracy Ratio ≥ 4 : 1 ) เพื่อให้ผลการสอบ
เทียบจะได้รู้ปริ มาณค่าที่แท้จริ ง ซึ่ งค่าที่วดั ได้น้ นั จะถูกต้องมากน้อยแค่
ไหนจะต้องทาตามขั้นตอนการใช้งานเครื่ องมือ ตลอดจน การศึกษาคู่มือ
การใช้งานการอ่านและคานวณ Specification เช่น วิธีการวัด การ อุ่น
เครื่ อง การตั้งค่าเครื่ อง มือ การเลือกใช้ สายวัด สภาวะแวดล้อม เป็ นต้น
การตั้งค่าต่างๆ เหล่านี้ช่วยให้เราใช้งานเครื่ องมือได้อย่างถูกต้อง ได้ผล
การวัดที่ใกล้เคียงค่าจริ ง และเต็มประสิ ทธิ ภาพ จากข้อมูลต่างๆ จะเป็ น

1. บทนา
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แหล่งความไม่แน่นอน ที่มีผล ในกระบวนการสอบเทียบ จึ งต้องนามา
คานวณทางสถิติเพื่อให้ได้ค่าความไม่แน่นอนรวมของผลการวัด

การออกแบบวงจร ความต้านทานจาลอ งใน Calibrator เพื่อ
สร้างเครื่ อง calibrator ผูผ้ ลิตจะต้องคานึงถึงเป้ าหมายความต้องการของ
ลูกค้า การครอบคลุมย่านที่นาไปใช้งาน ความต้องการความถูกต้อง
ดังนั้นในการออกแบบวงจรในส่ วนของแหล่งจ่ายความต้านทานในเครื่ อง
Calibrator แบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ แบบแรกการใช้ตวั ต้านทานค่าคงที่ ที่
มีการเก็บประวัติใส่ ในวงจร ในส่ วนนี้ทางผูผ้ ลิตจะเลือกตัวต้านทานที่รู้
ค่า และค่าที่ตอ้ งการใส่ ในวงจรเพื่อให้ผใู้ ช้งานได้เลือกใช้งาน ความ
ถูกต้องก็จะขึ้นอยู่กบั ชนิดของตัวต้านทานที่นามาใช้ออกแบบวงจร ยัง
ต้องคานึงถึงค่า สัมประสิ ทธิ์ อุณหภูมิของตัวต้ านทาน (Temperature
coefficient of resistance) อีกด้วย จึงทาให้มีค่าความถูกต้องที่สูง แบบที่
สอง ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการสร้างค่าตัวต้านทานขึ้น หรื อความ
ต้านทานจาลอง (an electronic resistor emulation circuit) ความถูกต้องจะ
ขึ้นอยู่กบั วงจรที่ใช้ เสถียรภาพของอุ
ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิรอบข้างและเสถียรภาพของวงจรเมื่อวงจร
ทางาน รวมไปถึงการออกแบบวงจรสร้างค่าตัวต้านทานที่ตอ้ งการ โดย
แบบที่สองนี้มี ข้อดีคือผูใ้ ช้งานสามารถปรับค่าความต้านทานที่มีความ
ต่อเนื่องในการใช้งานได้ตามที่ตอ้ งการ แต่จะมีความถูกต้องน้อยกว่าแบบ
แรก

2. การดาเนินการวิจัย
2.1 หลักการและวิธีการ
ในหลักการสอบเทียบค่าความต้านท าน จะใช้วิธีการวัดค่าความ
ต้านทานแบบโดยตรง ซึ่ งเป็ นวิธีที่นิยม มี 2 วิธี คือ แบบ2 สาย และแบบ
4 สาย ดังนั้นการวัดค่าความต้านทานจาก Calibrator ที่ออกแบบโดยใช้ค่า
ความต้านทานจริ ง จะเหมือนกับการวัดตัวต้านทานแบบจาลอง โดยแสดง
วิธีการวัดแบบ 2 สายและ 4 สาย ดังรู ปที่ 2.[1]

แบบ 2 สาย

2.2 ขั้นตอนการเปรียบเทียบตามคุณลักษณะ
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลตามคุณลักษณะของเครื่ องมือทั้งสอง
จากรู ปที่ 3. ตารางแสดงคุณลักษณะเครื่ องมือ จะเห็นได้ว่า เมื่อต้องการ
จ่ายค่าความต้านทาน 100  จากคาลิเบรเตอร์ และต้องการวัดค่าคว าม
ต้านทานโดยตั้งค่าย่านการวัดที่ Range 100  ของ Multimeter นั้นได้ถูก
กาหนดค่า source current = 1mA เป็ นกระแสที่รู้ค่าเฉพาะตัวเครื่ องมือวัด
นั้นๆ และทางด้านคาลิเบรเตอร์ ที่ย่านการจ่าย 33 to 109.9999ระบุ
ช่วงการยอมรับกระแส Allowable Current ไว้ 1mA – 70mA นัน่ หมายถึง
เงื่อนไขความสัมพันธ์ของเครื่ องมือทั้งสองเมื่อทาการต่อวงจรการวัด
หากกระแสที่มาจาก Multimeter อยู่ในช่วง Allowable Current ของคาลิ
เบรเตอร์ที่กาหนดไว้ ทาให้ผลการจ่ายและผลการวัดในย่านดังกล่าวจะมี
ผลการวัดที่ถูกต้อง และหากพิจารณาถึงการนาค่าคุณลักษณะของคาลิเบร
เตอร์ไปประเมินค่าความไม่แน่นอนที่มาจากตัวมาตรฐาน ที่ค่า 100  ที่
ความถูกต้อง 1 ปี = 28 ppm of output + Floor 0.0014 
แต่ถา้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไข เช่นเปลี่ยน ค่า current source =
50A และช่วงการยอมรับกระแส Allowable Current ยังคงไว้ 1mA –
70mA ซึ่ งไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขแล้วนั้น เมื่อต่อวงจรก ารวัดผลที่ได้คือ
Multimeter อาจจะไม่สามารถวัดค่า 100  ได้อย่างถูกต้องหรื ออาจจะ
ต้องเปลี่ยนย่านการวัด ให้มากขึ้นเพื่อให้ source current มีค่าที่เหมาะสม
กับช่วงการยอมรับกระแส Allowable Current และหากพิจารณาถึงการนา
ค่าคุณลักษณะของคาลิเบรเตอร์ไปประเมินค่าความไม่แน่นอนที่มาจาก

แบบ 4 สาย
รู ปที่ 2 แสดงวิธีการวัดแบบ 2 สายและ 4 สาย
เมื่อพิจารณาจากรู ปที่
2. หลักการวัด Muilitmeter จ่าย
กระแสไฟฟ้ ากระแสตรงที่รู้ค่าจากแหล่งกาเนิดกระแสไฟฟ้ า กระแสตรง
(Is) ภายใน Multimeter ออกทางขั้ววัด Hi ไหลผ่านสายวัดและไหลผ่าน
ตัวต้านทานที่ตอ้ งการวัด (Rx) แล้วกระแสไหลกลับเข้าขั้ววัด Lo ครบ
วงจร จะเห็นว่า เมื่อกระแสไหลผ่านตัวต้านทานใดๆ จะเกิดแรงดันตก
คร่ อมบนตัวต้านทานนั้นๆ จากนั้นภายใน Multimeter จะมีวงจรที่ทาการ
วัดค่าแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง (V) ที่ตกคร่ อมตัวต้านทาน แล้วคานวณหา
ค่าความต้านทาน ตามกฏของโอห์ม (Ohm’s law) ดังสมการที่ 1
E
สมการที่ 1
RX  X
IS
R X = ค่าความต้านทานที่ Multimeter วัดได้
โดยที่
E X = ค่าแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงที่ Multimeter วัดได้
I S = ค่ากระแสไฟฟ้ า กระแส ตรงที่รู้ค่าจาก Multimeter
โดยทัว่ ไป ระบุ ไว้ในคู่มือของ ค่ากระแสไฟฟ้ ากระแสตรง
Current
Source ที่ใช้ตามย่านการวัดที่ต้ งั ค่าใช้งานของ Multimeter

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและอุตสาหกรรม”

734

บทความวิจัย
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang Khan, Thailand

และรู ปที่ 5 แสดงวงจรสมมูล ความต้านทานจาลองคาลิเบรเตอร์ ก็จะ
อาศัยหลักการวงจรที่เหมือนกันคือ เมื่อใช้งานเครื่ อง คาลิเบรเตอร์ ย่าน
ความต้านทาน จะต้องใช้ Multimeter ทาการวัด ซึ่ ง Multimeter จะทา
หน้าที่เหมือนเป็ นแหล่งจ่ายกระแส ( I m ) ที่ทราบค่า โดยค่ากระแสจะ
แตกต่างกันตามย่านที่ต้ งั ค่าทาการวัด โดยกระแส I m จะไม่สามารถไหล
ผ่านออปแอมป์ ที่ข้ วั อินพุทได้ เนื่องจากคุณสมบัติของตัวออปแอมป์ จ ะมี
ค่าความต้านทานภายใน ( Rin ) สูงมาก ดังนั้นกระแสจึงไหลผ่านตัว
ต้านทาน Rref และ R จะเกิดแรงดันตกคร่ อมบนค่าความต้านทานที่

ตัวมาตรฐาน ที่ค่า 100  ที่ความถูกต้อง 1 ปี จะต้องมีการคิดคานวณ
ความถูกต้องของค่า Floor ใหม่ จากสมการ
Floor(new) = Floor(old) * (Imin/Iactual)
เมื่อคานวณหาค่า Floor ใหม่ โดยการแทนค่า = Floor(new) = 0.0014
* (1mA/50 A) จะได้ = 0.028 ดังนั้นความถูกต้อง ที่ 1 ปี ที่มาจากตัว
มาตรฐานคาลิเบรเตอร์ จะมีค่าเปลี่ยนไป = 28 ppm of output + Floor
0.028  จะเห็นได้ว่าความถูกต้องจะมีค่าเปลี่ยนไปซึ่ งเมื่อพิจารณาทาง
มาตรวิทยาและความถูกต้องเ มื่อใช้งานเครื่ องมือผิดเงื่อนไข ก็จะมี
ผลกระทบต่อการสอบเทียบ และการประเมินค่าความไม่แน่นอน

ได้รับการออกแบบไว้จากผูผ้ ลิต Calibrator ค่า Vout ของวงจรที่ได้จะมี
ค่าเปลี่ ยนแปลงตามกระแส I m ของมิเตอร์ที่ไหลเข้ามายังวงจร เมื่อ
พิจารณา (Specification) จากคู่มือของมิเตอร์จะเห็นค่า Test Voltage ถูก
ระบุไว้ในคู่มือเช่นกัน ดังนั้นค่ากระแส I m และ Test Voltage ของ
มิเตอร์แต่ละยี่หอ้ แต่ละรุ่ นก็จะมีค่าแตกต่างกันไปด้วย

รู ปที่ 4 วงจรขยายค่าความต้านทาน transresistance amplifier

รู ปที่ 5 วงจรค่าความต้านทานจาลองของคาลิเบรเตอร์

จากรู ปที่ 3. ตารางคุณลักษณะเครื่ องมือ [2],[3]

3. ผลการทดลองและการวิเคราะห์

2.3 วงจรสร้ างค่าความต้ านทานจาลอง

จากการ วัดครั้งนี้ได้ใช้เครื่ องคาลิเบรเตอร์ รุ่ น 5522 A เป็ น
แหล่งจ่ายความต้า นทาน จาลอง ใช้ Multimeter รุ่ น 3458 A วัดค่าความ
ต้านทาน และใช้ Multimeter รุ่ น 8846 A วัดค่าแรงดันไฟฟ้ าตรงและ
กระแสไฟฟ้ าตรง โดยเลือกใช้วิธีการวัดแบบ โดยตรง ทาการวัด
แรงดันไฟฟ้ าตรงที่ข้ วั Output คาลิเบรเตอร์และ ทาการวัดกระแสไฟฟ้ า
ตรงที่ข้ วั Input Multimeter รุ่ น 3458 A แสดงดังรู ปที่ 4. วัดตามจุดที่
กาหนดดังนี้ 10010k1Mตามลาดับ โดยใช้ขอ้ มูลดังรู ปที่ 3. เพื่อ
ทาการทดลอง โดยจะทาการวัดและเก็บผลของการวัด 5 ครั้ง แล้วนาค่าที่
ได้มาหาค่าเฉลี่ยของผลการวัด โดยผลที่ได้แสดงให้เห็นดังรู ปที่ 5. ตาราง
แสดงผลการวัด จะเห็นได้ว่าเมื่อได้ทดลองทาการจากจุดที่เรากาหนด ผล
การวัดที่ได้ จากค่าเฉลี่ยจะ มีค่าใกล้เคียงกับ Measured Value ตาม

ผูผ้ ลิตเครื่ องจึงได้นาข้อดีของ OP-AMP มาใช้ในการออกแบบ
วงจรสร้างค่ าความต้านทานจาลอง โดยอาศัยหลักการพื้นฐานวงจร
เปลี่ยนกระแสเป็ นแรงดัน (Current to Voltage Convertors) โดยวงจรจะ
ทาหน้าที่เปลี่ยนกระแสที่ขาเข้าให้เป็ นแรงดันขาออก หรื อเรี ยกว่า วงจร
แบบแหล่งจ่ายแรงดันควบคุมด้วยกระแส (Current Controlled Voltage
Source; CCVS) ซึ่ งแร งดันเอาท์พุทจะมีค่าเท่ากับ Vout  A * I in
โดยที่ A คืออัตราขยาย(gain)มีหน่วยเป็ นโอห์ม (Ω) บางครั้งอัตราขยาย
ของวงจรลักษณะนี้ มักจะนิยมเขียนในรู ปของ R (transresistance gain)
หรื ออาจจะเรี ยกวงจรแบบนี้ว่า วงจรขยายค่าความต้านทาน
(transresistance amplifier) ก็ได้ รู ปที่ 4 แสดงวงจรสมมูล เมื่อพิจารณา
วงจรสร้างค่าความต้านทานจาลองจากคู่มือของผูผ้ ลิตเครื่ องคาลิเบรเตอร์
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คุณลักษณะของ Multimeter รุ่ น 3458A ซึ่ งเมื่อพิจารณาคุณลักษณะของ
คาลิเบรเตอร์ รุ่ น 5522A พบว่าช่วง Allowable Current ย่านการใช้ งาน
ดังกล่าว กระแสจาก Multimeter ยังอยู่ในช่วง Allowable Current กาหนด
ไว้ ซึ่ งจะทาให้ผลการวัดมีความถูกต้องและไม่ตอ้ งคานวณค่า Floor ใหม่
ในกรณี ที่ตอ้ งนาไปประเมินค่าความไม่แน่นอนในระบบการสอบทียบ

เอกสารอ้ างอิง
[1] Ilya F Budovsky และคณะ “The Measurement of Electrical
Quantities” Monograph 6: NMI Technology Transfer Series Third
Edition, National Measurement Institute, Australian Government,
September 2009
[2] Fluke Corporation “5520A Multi Product Calibrator Operator
manual” Rev. 6, The United states of America, August 1998
[3] Agilent Technologies, “3458A Multimeter user manual” Edition 3,
Malaysia, 2000

รู ปที่ 6 แสดงการวัดค่า Current Source และ ค่า Test Voltage

รู ปที่ 7 แสดงผลการวัดค่า Current Source และ ค่า Test Voltage

4. สรุป
เมื่อได้ใช้โวลท์มิเตอร์ ทาการวัดที่ข้ วั เอาท์พุทของ Calibrator
พบว่าค่า Vout ที่วดั ได้น้ นั จะมีค่าเท่ากันหรื อใกล้เคียงกันกับค่า Test
Voltage ของมิเตอร์อย่างสมนัยกัน จึงสรุ ปได้ว่าเครื่ องมือทั้ง 2 ชนิดได้ถูก
สร้างมาให้มีความสัมพันธ์กนั ในการวัดค่าความต้านทาน เมื่อพิจารณา
ข้อมูลจาเพาะ จากคู่มือของ Calibrator ก็จะระบุค่า Allowable Current
เป็ นช่วงกระแสไว้ กระแสดังกล่าวคือขีดจากัดของกระแสอินพุท I m ที่
จะไหลเข้ามาในวงจรภายในเครื่ อง Calibrator ซึ่ งมีผลในเรื่ องของค่า
ความถูกต้องของเครื่ อง Calibrator หากกระแสไม่เป็ นไปตามขีดจากัดที่
ระบุไว้ จะต้องมีการคานวณค่า Floor ของค่าความต้านทานใหม่กอ่ นที่จะ
นาไปใช้ได้ ดังนั้นงานสอบเทียบที่ตอ้ งการความถูกต้อง จาเป็ นอย่างมาก
ที่จะต้องศึกษาคู่มือและข้อมูลจาเพาะของเครื่ องมือ เพื่อการตั้งค่าใช้งาน
เครื่ อง การเลือกย่านการวัดที่เหมาะสมกับปริ มาณ ทาให้สามารถสอบ
เทียบได้อย่างถูกต้อง และยังป้ องกันเครื่ องมือเสี ยหายได้อีกด้วย

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณฝ่ ายมาตรวิทยา ไฟฟ้ า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติที่
สนับสนุนเครื่ องมือวิทยาศาสตร์ ช่วยให้ทางานวิจยั นี้ และนักมาตรวิทยา
ฝ่ ายมาตรวิทยาไฟฟ้ า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ที่คอยให้คาปรึ กษาและ
แนะนาทางด้านเทคนิคที่ใช้ในการวิจยั
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1. บทนํา

บทคัดย่ อ

ในปั จจุบนั มีโปรแกรมประยุกต์หลายโปรแกรมที่ช่วยในการ
จัดการเรี ยนการสอนเชิ ง รุ ก โดยส่ วนใหญ่ จะเป็ นโปรแกรมที่ ช่ ว ยทํา
แบบทดสอบออนไลน์ ซึ่ งมัก มี ข ้อ จํา กัด ได้แ ก่ การต้อ งเชื่ อ มต่ อ กับ
เครื อข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ตลอดเวลา ดัง นั้น หากห้ อ งเรี ย นไม่ มี เ ครื อ ข่ า ย
อิ น เตอร์ เ น็ ต หรื อเครื อ ข่ า ยล่ ม ก็ ไ ม่ ส ามารถใช้ง านได้ และเนื่ อ งจาก
โปรแกรมเหล่านี้ใช้งานทัว่ โลก มีผใู้ ช้จาํ นวนมาก บ่อยครั้งที่นกั ศึกษาบาง
คนไม่สามารถเข้าร่ วมหรื อหลุดออกระหว่างการใช้งาน นอกจากนั้นการ
จัดเก็บและวิเ คราะห์ จากโปรแกรมเหล่ านี้ ยงั ทําได้ยาก งานวิจยั นี้ จึงได้
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เพื่อใช้สาํ หรับการจัดการเรี ยนการสอนเชิ งรุ ก
โดยนอกจากแก้ปัญหาข้างต้นแล้ว ยังมีความสามารถอื่ นๆ ได้แก่ ระบบ
เช็คชื่ อออนไลน์ ระบบสุ่ มชื่ อนักศึกษา ระบบจับเวลาในการทํากิ จกรรม
แบบทดสอบออฟไลน์ และระบบจัดเก็บและวิเคราะห์คะแนน ซึ่ งจะช่ วย
ให้ผสู้ อนสามารถจัดการเรี ยนการสอนเชิ งรุ กได้สะดวกขึ้น

การจัดการเรี ยนการสอนเชิ งรุ ก (Active Learning) คื อ การ
เรี ยนการสอน ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิสมั พันธ์กบั กิจกรรมการเรี ยนการสอน
เพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดกระบวนการคิดขั้นสู ง (Higher Order Thinking)
ตั้งแต่ทาํ ความเข้าใจ ประยุกต์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่า
โดยผูเ้ รี ยนจะเปลี่ ยนบทบาทจากการเป็ นผูร้ ับความรู ้ ไปสู่ การมีส่วนร่ วม
ในการสร้างความรู ้
ในปั จจุบนั มีโปรแกรมประยุกต์หลายโปรแกรมที่ช่วยในการ
จัดการเรี ยนการสอนเชิ งรุ ก เช่ น Kahoot หรื อ Socrative [1-3] ซึ่ งเป็ น
โปรแกรมทําแบบทดสอบออนไลน์ (Online Quiz) แต่เนื่ องจากการใช้
โปรแกรมประยุก ต์เ หล่ านี้ จะมี ข ้อจํากัด คื อ ต้องใช้งานแบบออนไลน์
หากระบบเครื อข่ ายล่ ม หรื อไม่มีอิน เตอร์ เน็ ต จะไม่ส ามารถใช้งานได้
นอกจากนั้นยังเป็ นระบบที่ใช้งานร่ วมกันทัว่ โลก บ่อยครั้งที่นกั ศึกษาบาง
คนไม่สามารถร่ วมตอบแบบทดสอบได้ หรื อหลุดออกระหว่างการใช้งาน
นอกจากนั้นการจัดเก็บผลการทดสอบเอาไว้ใช้งาน ยังทําได้ยาก
งานวิจยั นี้ จึงได้พฒั นาโปรแกรมประยุกต์สําหรั บการจัดการ
เรี ยนการสอนเชิ งรุ ก โดยนอกจากจะสามารถแบบทดสอบออนไลน์แล้ว
ยังมีความสามารถอื่นๆ ที่สามารถตอบสนองการจัดการเรี ยนการสอนเชิ ง
รุ กได้ ได้แก่ ระบบเช็คชื่ อออนไลน์ ระบบสุ่ มนักศึกษา ระบบจับเวลาทํา
กิจกรรม ระบบแบบทดสอบแบบออฟไลน์ (Offline Quiz) ซึ่ งจะช่ วยให้
ผูส้ อนสามารถจัดการเรี ยนการสอนเชิ งรุ ก ได้สะดวกยิง่ ขึ้น

คําสําคัญ: การเรี ยนเชิ งรุ ก , แบบทดสอบออนไลน์, การประเมินนักศึกษา

Abstract

Nowadays, there are many applications that developed to
support the active learning. Most of them are online quiz which have
some limitations such as network connection problems, difficult score
retrieving and lack of score analyzing functions. This research develops
the hybrid online-offline active learning application which is free from
the above problems. This application also has useful and convenience
additional features such as attendance check, student names randomizer,
activities timer, offline quiz function and score collecting and analyzing
system.

2. งานและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก

เมเยอร์ และคณะ ได้เสนอรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนเชิ ง
รุ กในมหาวิทยาลัยประกอบด้วยกิ จกรรมต่างๆ ดังนี้ [4] 1) จัดกิจกรรมที่
เปิ ดให้โอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู้หรื อค้นพบความรู ้ ดว้ ยตนเอง โดยจัดให้
มี ก ารลงมื อ ปฏิ บ ัติ เพื่ อ ให้ มี ป ระสบการณ์ ป ระสบการณ์ ต รงกับ การ
แก้ปัญหาตามสภาพจริ ง (Authentic Learning) 2) จัดกิ จกรรมที่มีลกั ษณะ
บูรณาการเนื้อหา (Integration) หลายส่ วนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเชื่ อมโยง
เนื้ อหาเข้าหากัน 3) จัดกิจกรรมโดยใช้วิธีของกระบวนการกลุ่ม และจัด
บรรยากาศในชั้น เรี ยนให้ เ อื้ อต่ อการทํางานร่ วมกับ ผูอ้ ื่ น (Cooperative

Keywords: Active Learning, Online Assessment, Student Assessment
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อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานกับระบบ สามารถใช้งานได้ท้ งั เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพาต่างๆ เช่ น สมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ท ซึ่ ง
ปั จจุบนั เป็ นที่ แพร่ หลายอยูแ่ ล้ว โดยโปรแกรมจะปรับจอภาพให้เข้ากับ
ขนาดหน้าจอของอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ ทําให้สะดวกต่อการใช้งานมาก
ก่อนการใช้งานโปรแกรม ผูส้ อนจะต้องเตรี ยมข้อมูลในระบบ
โดยเริ่ มจากการสร้ างรายวิชา จากนั้นจะต้องนําเข้าข้อมูลรายชื่ อนักศึกษา
ซึ่ งประกอบด้วยรหัสประจําตัวนักศึ กษา และ ชื่ อนักศึ ก ษา ในรู ปแบบ
ของไฟล์เอ็กเซลตามรู ปแบบที่กาํ หนด เมื่อเตรี ยมข้อมูลในระบบเรี ยบร้ อย
ก็สามารถใช้งานในระบบได้
ในโปรแกรม จะมีเครื่ องมือสําหรับผูส้ อน จํานวน 6 เครื่ องมือ
ได้แก่ 1) เช็ คชื่ อเข้าเรี ยน 2) จับเวลาทํากิ จกรรม 3) สุ่ มชื่ อนักศึกษา 4)
แบบทดสอบออนไลน์ 5) แบบทดสอบออฟไลน์ 6) ระบบคะแนน

Learning) 4) จัดกิจกรรมโดยให้ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Student Centered)
และ 5) จัดกิ จกรรมที่ ส ามารถดึ ง ดู ดความสนใจของผูเ้ รี ยน (Student
Engagement) เพื่อไม่ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเบื่อหน่าย

2.2 การออกแบบโปรแกรมประยุกต์ ทปี่ รับขนาดตามจอภาพ

การออกแบบโปรแกรมประยุก ต์ที่ ป รั บ ขนาดตามจอภาพ
(Responsive Design) เป็ นแนวคิดการออกแบบ “One Size Fit All” โดย
โปรแกรมจะสามารถตรวจจับขนาดของจอภาพ สามารถปรับขนาดและ
รู ปลักษณ์ (Layout) ให้เหมาะสมตามขนาดของหน้าจอได้โดยอัตโนมัติ
ดังนั้นจะสามารถพัฒนาโปรแกรมเดียว แต่สามารถแสดงในจอแสดงผลที่
หลากหลายของอุปกรณ์พกพาได้

3. รายละเอียดการพัฒนา

การพัฒนาระบบจะพัฒนาส่ วนติดต่อผูใ้ ช้งานในรู ปแบบของ
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application) โดยพัฒนาให้มีคุณสมบัติ
ด้าน Responsive คือ สามารถแสดงผลได้ดีในหน้าจอขนาดต่างกัน ดังนั้น
โปรแกรมนี้จึงสามารถแสดงผลได้ดีท้ งั ในจอภาพของเครื่ องคอมพิวเตอร์
และจอภาพของโทรศัพท์มือถือ

3.1 ภาพรวมของระบบ

ภาพรวมของโปรแกรมแสดงดังในรู ปที่ 1

Active Learning Support
(Central Server)

Active Learning Support
(Local Server)

นักศึ กษา
นักศึ กษา

นักศึ กษา

รู ปที่ 2 หน้าจอหลักของโปรแกรม

นักศึ กษา

อาจารย์

3.2 การออกแบบและการพัฒนาระบบ

รูปที่ 1 ภาพรวมของระบบ

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมแบ่งออกเป็ น 7 ส่ วน โดย
ในแต่ละส่ วน อธิ บายได้ดงั นี้

เพื่ อ ให้ โ ปรแกรมนี้ มี ส ภาพพร้ อ มใช้ ง าน แม้ ใ นกรณี ที่
ห้องเรี ยนไม่สามารถเชื่ อมต่อกับเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตได้ จึงออกแบบให้
โปรแกรมนี้ สามารถทํางานได้ใน 2 รู ปแบบ คือ 1) แบบออนไลน์โดยจะ
ทํางานกับคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายกลาง (Central Server) ซึ่ งจะใช้ในกรณี ที่
ในห้องเรี ยนมีอินเตอร์ เน็ตพร้ อมใช้ ผูส้ อนสามารถจะใช้งานผ่านระบบ
ได้เลย 2) แบบทํางานออฟไลน์ จะใช้ในกรณี ท่ีห้องเรี ยนไม่มีอินเตอร์ เน็ต
หรื อระบบเครื อข่ายล่ม ผูส้ อนสามารถใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของตนเอง
เป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย โดยใช้ร่วมกับจุดเชื่ อมต่อเครื อข่ายไร้ สาย
(Wireless Access Point) อีก 1 เครื่ อง ก็สามารถใช้งานโปรแกรมได้
ภายในห้ อ ง โดยผู้ส อนสามารถซิ ง ค์ข ้อ มู ล ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในห้ อ งกับ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลางภายหลังได้

3.2.1 การออกแบบส่ วนลงทะเบียนผูใ้ ช้งานและการเข้าร่ วมคอร์ ส
การลงทะเบี ยนผูใ้ ช้งานจะมี ก ารยื น ยัน ตัว ตนของผู้ใ ช้ ด้ว ย
อีเมล์ เพื่อให้แน่ ใจว่าเป็ นผูใ้ ช้ที่มีตวั ตนจริ ง จากนั้นผูส้ อนจึงสร้ างคอร์ ส
สําหรั บการเข้าร่ วมคอร์ สของนักศึ กษา โปรแกรมจะสร้ าง PIN เพื่อให้
ผูส้ อนนําไปแจ้งนักศึ กษาในชั้นเรี ยน โดยผูท้ ี่ จะเข้าร่ วมคอร์ สจะต้องมี
รายชื่ อตามที่ผสู ้ อนได้นาํ เข้าข้อมูลไปก่อนหน้านี้ และต้องมี PIN จึงจะเข้า
ร่ วมคอร์ ส ได้ โดยผูส้ อนสามารถเลื อกได้ว่าจะอนุ มตั ิ ก ารเข้าร่ วมด้วย
ตนเอง เพื่อตรวจสอบตัวตนของนักศึ กษาอี กครั้ ง หรื อจะให้โปรแกรม
อนุมตั ิอตั โนมัติ (Pre Approve) ก็ได้
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3.2.2 การออกแบบส่ วนเช็คชื่ อเข้าห้องเรี ยน
ได้ออกแบบให้ ผูส้ อนสามารถเช็ ค ชื่ อนัก ศึ ก ษาได้ง่ าย โดย
โปรแกรมจะแสดงตัวเลข PIN บนจอภาพ โดยเมื่อผูส้ อนฉายบนโปรเจ็ก
เตอร์ นักศึกษาจะต้องนําตัวเลข PIN ไปป้ อนในจอภาพของนักศึกษาบน
อุปกรณ์พกพา เพื่อยืนยันการเข้าเรี ยน โดยสถานะของการเข้าเรี ยนจะมี 3
ระดับ คื อ เข้า เรี ย นตามปกติ เข้า เรี ย นสาย และขาดเรี ย น โดยผู ้ส อน
สามารถตั้งค่าช่วงเวลาของการเช็คชื่อในแต่ละสถานะได้ นอกจากนั้นเพื่อ
ป้ องกันการแอบเช็ค ชื่ อเข้าห้ องเรี ยน ระบบจะมี การเก็บหมายเลขไอพี
เพื่อตรวจสอบตําแหน่งที่มีการเช็คชื่ออีกด้วย

เป็ นระบบแบบทดสอบ (Quiz) ที่ใช้งานภายในห้องเรี ยน โดย
ผูส้ อนจะต้องสร้างแบบทดสอบเอาไว้ล่วงหน้า ระบุคาํ ตอบ และเวลาที่ให้
ใช้ ใ นแต่ ล ะข้อ โดยแบบทดสอบที่ ส ร้ า งในโปรแกรมนี้ ได้ ท ํา ได้ 2
ประเภท ได้แก่ แบบหลายตัวเลือก และแบบคําตอบสั้น
เมื่ อเริ่ มทําแบบทดสอบ หลังจากนัก ศึ ก ษาเข้าสู่ ระบบ และ
ป้ อน PIN ที่โปรแกรมกําหนดให้ เพื่อเข้าสู่ การทดสอบ หลังจากนั้นจะสัง่
ให้โปรแกรมแสดงคําถามพร้ อมตัวเลื อกคําตอบ ทีละข้อบนจอภาพโปร
เจ็กเตอร์ โดยเครื่ องโทรศัพท์พกพาของนักศึกษา ก็จะแสดงตัวเลื อกของ
ข้อเดี ยวกัน ดังนั้นจึงเป็ นการทําแบบทดสอบไปพร้ อมๆ กันทั้งห้อง โดย
นักศึกษาต้องป้ อนคําตอบก่อนหมดเวลา มิฉะนั้นถือว่าสละสิ ทธิ์ การตอบ
ในแต่ละแบบทดสอบ ผูส้ อนสามารถกําหนดเวลาสําหรับแต่
ละข้อ สามารถกําหนดคะแนนของแต่ละข้อ นอกจากนั้นยังสามารถเลือก
ได้ว่า จะมี ค ะแนนสําหรั บ การตอบเร็ วด้ว ยหรื อ ไม่ ซึ่ งจะทําให้ ก ารทํา
แบบทดสอบสนุ ก สนานมากยิ่ งขึ้ น โดยหลังจากหมดเวลาที่ ต้ งั เอาไว้
โปรแกรมจะแสดงคํา ตอบที่ ถู ก ต้อ งให้ นั ก ศึ ก ษาทราบ นอกจากนั้ น
โปรแกรมยังมีความสามารถในแสดงสรุ ปว่า แต่ละข้อมีนกั ศึกษาตอบถูก
มากน้อยเพียงใด เพื่อให้ผูส้ อนสามารถสอนทบทวนในส่ วนที่ นกั ศึกษา
ไม่เข้าใจได้ และนําไปใช้เป็ นคะแนนเก็บได้

รู ปที่ 3 ส่ วนเช็คชื่ อเข้าห้องเรี ยน

3.2.5 การออกแบบส่ วนแบบทดสอบออฟไลน์ (Offline Quiz)
ระบบแบบทดสอบออฟไลน์ จะเป็ นแบบทดสอบอีกประเภท
หนึ่ ง โดยผูส้ อนสามารถสร้ างแบบทดสอบได้ 2 ประเภท คือ แบบหลาย
ตัวเลื อก และแบบคําตอบสั้น โดยกําหนดวันเวลาให้เริ่ มทํา และวันเวลา
สิ้ นสุ ด ซึ่ งนักศึ กษาจะเข้ามาทําแบบทดสอบเมื่ อไรก็ได้ ผูส้ อนสามารถ
เลื อ กได้ อี ก ว่ า เมื่ อ ถึ ง วัน เวลาสิ้ น สุ ด จะให้ ปิ ดระบบ คื อ เข้ า มาทํา
แบบทดสอบไม่ ได้อี ก ต่ อไป หรื อยัง สามารถเข้ามาทํา ได้ แต่ โ ดนหั ก
คะแนนล่าช้า หลังจากนั้นโปรแกรมยังอํานวยความสะดวกต่อผูส้ อน โดย
ช่วยตรวจแบบทดสอบและให้คะแนนได้

3.2.3 การออกแบบส่วนสุ่ มชื่ อนักศึกษาและกลุ่ม
ในการสอนบางครั้ง ผูส้ อนอาจเรี ยกชื่ อนักศึกษาเพื่อให้ตอบ
คําถาม โปรแกรมจะช่วยให้ผูส้ อนไม่ตอ้ งจัดหารายชื่ อเพื่อเรี ยกชื่ อ โดย
เมื่อใช้งานโปรแกรมส่ วนนี้ สามารถสุ่ มชื่ อนักศึกษา โดยแสดงเป็ นรายชื่ อ
วิ่ง เพื่อสร้ างความสนใจ โดยผูส้ อนสามารถเลื อกได้ว่า จะสุ่ มเฉพาะผูท้ ี่
เช็ค ชื่ อเข้าเรี ยนหรื อไม่ นอกจากนั้นยังสามารถกําหนดไม่ใ ห้สุ่มชื่ อซํ้า
กล่ าวคื อ ผูท้ ี่ ถู ก สุ่ มชื่ อขึ้นมาแล้ว จะไม่ ถู ก สุ่ มซํ้าขึ้ นมาอี ก และกรณี ที่
ผูส้ อนกําหนดให้นกั ศึกษาสร้ างกลุ่ม ยังสามารถกําหนดให้โปรแกรมสุ่ ม
เป็ นกลุ่มได้อีกด้วย

รูปที่ 4 ส่ วนสุ่ มชื่ อนักศึกษา
3.2.4 การออกแบบส่วนแบบทดสอบออนไลน์ (Online Quiz)

รู ปที่ 5 ตัวอย่างแบบทดสอบ
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3. สรุป

3.2.6 การออกแบบส่ วนจับเวลา
การทํางานในส่ วนนี้ จะช่ วยเวลาที่ ผูส้ อนกําหนดเวลาในการ
ทํากิจกรรมกลุ่ม ซึ่ งนักศึกษามักจะใช้เวลาเกินกําหนด ดังนั้นจึงออกแบบ
ให้มีการแสดงเวลานับถอยหลัง เพื่อกระตุน้ ให้นกั ศึกษารักษาเวลาในการ
ทํากิจกรรม

โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสนับสนุ นการจัดการเรี ยนการสอน
เชิ งรุ ก สามารถทํางานได้ตามเป้ าหมายที่ต้งั เอาไว้ โดยแนวทางการพัฒนา
ต่อ คื อ พัฒ นาให้ เ พิ่ม ความสามารถในการทํา งานอื่ น ๆ เพิ่ มเติ ม เช่ น
สามารถให้นักศึ กษาสามารถส่ งงาน (Assignment) เข้าระบบ สามารถ
อัปโหลดไฟล์ส่ื อการสอน เพื่อให้นกั ศึ กษาดาวน์โหลด นอกจากนั้นยัง
เพิ่มส่ วนวิเคราะห์ผล เช่น วิเคราะห์นกั ศึกษาแต่ละคน เป็ นต้น

เอกสารอ้ างอิง
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Academy, 2016
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รูปที่ 6 ส่ วนจับเวลา
3.2.7 การออกแบบส่วนคะแนน
ส่วนคะแนนเป็ นส่ วนที่ใช้ในการแจ้งคะแนนต่อนักศึกษา ทั้ง
คะแนนที่ ไ ด้จากการทํา แบบทดสอบทั้ง ออนไลน์ แ ละออฟไลน์ และ
คะแนนส่ วนอื่นๆ โดยคะแนนส่ วนอื่นๆ เช่ น คะแนนสอบ หรื อ คะแนน
ชิ้ นงาน ผูส้ อนสามารถเลื อกได้ว่าจะนําเข้าโดยการป้ อนหรื อโดยผ่าน
ไฟล์เอ็กเซล โดยนักศึกษาจะสามารถเห็ นได้ว่าตนเองมีคะแนนเก็บส่ วน
ต่างๆ เท่าไรแล้ว
3.2.8 การพัฒนาโปรแกรม
การพัฒนาโปรแกรม จะใช้ภ าษา PHP เป็ นหลัก โดยใช้
เครื่ องมื อช่ วยทําหน้าเว็บ Bootstrap โดยจัดเก็บลงฐานข้อมูล MySQL
โดยพัฒนาให้รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ พกพาต่างๆ และหน้าจอของ
เครื่ อง โดยส่วนติดต่อผูใ้ ช้จะปรับเปลี่ยนไปตามขนาดของจอที่เปิ ดใช้งาน

4. การทดสอบการใช้ งาน

การทดสอบการใช้งานได้ทดสอบในทุกฟั งก์ชันการทํางาน
และความถู ก ต้องของข้อมู ล โดยทดสอบการเรี ยกใช้งานโปรแกรมใน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพาที่มีขนาดหน้าจอต่างๆ เพื่อทดสอบ
การแสดงผล และการใช้งาน และทดสอบการทําแบบทดสอบ โดยให้
ผูใ้ ช้ทาํ แบบทดสอบ และดูผลการทํางาน
ได้ท ดสอบการใช้ง านจริ ง กับ นัก ศึ ก ษาภาควิ ช าวิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร์ สจล. โดยมีจาํ นวนนักศึกษา 37 คน โดยมีอาจารย์ประจํา
วิชาเป็ นผูเ้ ตรี ยมข้อมูลแบบทดสอบทั้งส่ วนของออนไลน์และออฟไลน์
และทดสอบฟังก์ชนั การทํางานอื่นๆ
ผลจากการทดสอบการทํา งาน คื อ โปรแกรมที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น
สามารถทํางานตามที่ต้งั ไว้ โดยมีความเร็ วในการทํางาน ความง่ายในการ
ใช้งาน และความถูก ต้องของการทํางาน ได้ผลเป็ นที่ น่าพอใจ อาจารย์
ผูส้ อนยินดีจะใช้งานโปรแกรมนี้ต่อไป
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Student Activity Classification for STEM Education Using Image Processing Method
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and SVM. The proposed method was verified by simulating various
postures that were captured by an IP camera. The captured videos were
divided into training and testing data sets. The results showed that the
classification accuracy is 92% comparing with human observation.

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอวิธีการทางการประมวลผลวีดีโอ ในการ
จาแนกลักษณะกิจกรรมของนักเรี ยน ในระหว่างการเรี ยนรู ้ ภายใต้บริ บท
ของห้องเรี ยนชาญฉลาดสาหรับสะเต็มศึกษา เราต้องการตอบคาถามว่า
ในขณะที่ นักเรี ยนนั่งอยู่น้ ันก าลังทาอะไรใน 4 กิ จกรรมดังต่อไปนี้ (1)
ก าลัง ท างานกับ คอมพิ ว เตอร์ ต้ ัง โต๊ ะ (2) ก าลัง ท างานกั บ เครื่ องมื อ
อิเล็กทรอนิ กส์แบบพกพา (3) กาลังอ่านหรื อเขี ยนหนังสื อ และ (4) ทา
กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ 3 ข้อข้างต้น การเฝ้าติดตามการทากิจกรรมพื้นฐาน
เหล่านี้ ของนักเรี ยนสามารถใช้เป็ นประโยชน์ในการประเมินนักเรี ยน ทุก
ๆ เฟรมของภาพวีดีโอ เราใช้เทคนิคการตรวจจับสี ผิวมนุษย์ เพื่อหาพื้นที่
ของใบหน้า และมื อ ทั้งสองข้า ง แล้ว จากนั้น เราใช้ เ ทคนิ ค histogram
oriented gradient (HOG) เพื่อสร้ างเวคเตอร์ ที่บ่งบอกลักษณะเด่น ซึ่ งจะ
ถูกนาเข้าสู้ SVM เพื่อการจาแนกชนิด วิธีการที่นาเสนอได้รับการทดสอบ
ด้วยการใช้กล้องไอพีจบั ภาพการจาลองการนัง่ ทากิ จกรรมต่าง ๆ จากผล
การทดลองพบว่ามีวิธีที่นาเสนอสามารถจาแนกกิ จกรรมที่ ทาได้ถูกต้อง
92.14% เปรี ยบเทียบกับการใช้คนสังเกต

Keywords: STEM Education, Posture Recognition, Skin detection,
Histogram oriented gradient (HOG), Supported Vector
Machine (SVM)

1. บทนา
ปั จจุ บนั งานวิ จยั ที่ เกี่ ยวกับ การวิเ คราะห์ พฤติ ก รรมมี ผูส้ นใจ
เป็ นจานวนมาก เนื่ องจากเป็ นงานวิจยั พื้นฐานที่ สามารถนามาใช้ในการ
ประยุกต์ใ ช้กบั งานต่างๆเช่ น งานเกี่ ยวกับ การรั กษาความปลอดภัยใน
สถานที่สาคัญต่างๆ[1] การเฝ้าระวังอุบตั ิเหตุของผูส้ ูงอายุ โดยการทางาน
ของระบบจะใช้ภาพจากกล้องวิดีโอนามาวิเคราะห์ลกั ษณะพฤติก รรม
ของมนุ ษ ย์ เพื่ อจ าแนกท่ าทางต่ า งๆ โดยสามารถบ่ งบอกเหตุ ก ารณ์ ที่
ผิดปกติที่เกิดขั้นได้ทนั ที ซึ่งจะช่วยผูส้ ู งอายุได้ทนั ที [2]
ความท้าทายที่สาคัญมากของการจัดกระบวนการเรี ยนการ
สอนให้มีประสิ ทธิ ภาพคือการได้มาของการตอบสนองกลับของผูเ้ รี ยน
ต่อการกระตุน้ นอกจากนี้ ในปั จจุบนั แนวการจัดการศึกษา เช่ น สะเต็ม
ศึกษา ได้ใช้ก ารกระตุ ้นผ่านกระบวนการเรี ยน ที่ ผูเ้ รี ยนได้ท ากิ จกรรม
(active learning) ซึ่ งจะได้ ผ ลดี ก็ ต่ อ เมื่ อ ผู ้ส อนได้ เ ห็ น และวิ เ คราะห์
พฤติกรรมของผูเ้ รี ยนต่อการการกระตุน้ ซึ่ งเทคโนโลยีสามารถเข้ามาช่ วย
ในการตรวจจับและแยกแยะพฤติกรรมในลักษณะนี้ ได้
จากงานวิ จ ัยในอดี ต ที่ ผ่ า นมาได้น าเสนอการพิ จ ารณาพฤติ ก รรม
มนุ ษย์จากรู ป ร่ า ง จากสี จากการเคลื่ อ นไหว จากเทมเพลตของแต่ ล่ ะ
ท่าทาง [3] ต่อมา J. Yang et.al[4] ได้นาวิธีการวิเคราะห์พฤติกรรมของ
มนุ ษย์โ ดยใช้เ ทคนิ ค background subtraction ส าหรั บตรวจจับ วัต ถุ ที่
สนใจ ต่ อ มาได้ มี ก ารน าเสนอวิ ธี ส กัด วัต ถุ ที่ ส นใจ[5-6] โดยได้ล ด
องค์ประกอบที่ซบั ซ้อน ของร่ างกายมนุ ษย์ออกไปให้เหลื อองค์ประกอบ
หลัก แต่ในปั จจุบนั แนวโน้มทิศทางการวิเคราะห์ที่มีประสิ ทธิ ภาพมักจะ
มุ่งเน้นไปที่การหาลักษณะเด่นของท่าทางต่างๆ เช่น การนัง่ ยืน หรื อ

คาสาคัญ: การเรี ยนการสอนแบบสะเต็มศึกษา, การจาแนกท่าทาง, การ
ตรวจจับผิว, Skin detection, Histogram oriented gradient (HOG),
Supported Vector Machine (SVM)

Abstract
This paper presents a image processing method for classifying
student postures while learning in a smart classroom environment for
STEM education. We want to answer whether a sitting student is (1)
using a desktop computer or ( 2) using a mobile device or ( 3)
reading/writing or (4) doing other activities. This basic activity tracking
can help a teacher in evaluating a student. For every frame of video
sequence of a sitting student, we use a skin detection technique for
identifying areas of face and hands. Then, the histogram oriented gradient
( HOG) technique is applied to form feature vector, which in turn is
classified into the 4 classes using the support vector machine (SVM). The
proposed method needs a training data set is for both the skin detection
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วิธีการที่นาเสนอจะแบ่งวีดีโอออกเป็ นสองกลุ่มคือ วีดีโอสาหรับทดสอบ
และวีดีโอที่ใช้สาหรับสอนคุณลักษณะของการทางานดังรู ปที่ 2 โดยทั้ง
สองส่ วนจะต้องทาการหาคุณลักษณะเฉพาะตัวโดยใช้วิธีการตรวจจับสี
ผิว ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการนี้ คือ บริ เวณที่เป็ นสี ผิวของมนุษย์จะถูก
แปลงเป็ นสี ขาว ส่ วนอื่ นๆจะแปลงเป็ นสี ด า จากนั้นจะท าการพิ จารณา
ขนาดเพื่อจาแนกตาแหน่ งของมื อและหัว หลังจากนั้นกระบวนการหา
ค่ า ความถี่ ข องค่ า ทิ ศ ทางตามค่ า เกรเดี ย นท์ (Histogram of oriented
gradients (HOG)) จะถูกใช้เพื่อหาค่าเวคเตอร์ เฉพาะตัวระหว่างหัวและมือ
ทั้งสองข้า งของวัต ถุ ที่ส นใจเพื่อ จาแนกชนิ ดของพฤติ ก รรม เวคเตอร์
ดังกล่ าวจากวีดีโอในส่ วนที่ จะใช้สาหรั บสอนคุ ณลักษณะจะนามาสร้ าง
เงื่ อ นไขในการจ าแนกพฤติ ก รรมโดยใช้โ มเดลที่ ใ ช้ก ารค านวณทาง
คณิ ตศาสตร์ ที่เรี ยกว่ามัลติ คลาสซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น (Multi-Class
Support Vector Machine หรื อ Multi-Class SVM ) ดังนั้นเมื่ อมี ภาพจาก
วีดีโอเข้ามาก็จะสามารถจาแนกพฤติกรรมได้ดว้ ยวิธีการดังกล่าว

นอน มาใช้ในการสกัดหาลักษณะเด่นโดยวิธีการหาขนาดการเคลื่อนไหว
ของวัตถุที่สนใจ ซึ่ง SVD coefficient จะเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะช่วยในการ
วิเคราะห์การทดสอบท่าทางต่างๆดังกล่ าว ซึ่ ง D. James et.al [9] แต่จาก
งานวิจยั ในอดีตที่ผ่านยังเป็ นการจาแนกพฤติกรรมใหญ่ๆเช่ นการนัง่ การ
ยืน การนอน ซึ่ งอาจยังไม่สามารถบอกลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกมา
แบบเฉพาะเจาะจงได้ เช่ น นั่ง ท าอะไรอยู่ ในงานวิ จ ัย นี้ จึ ง เน้ น การ
วิเคราะห์พฤติกรรมเฉพาะเจาะจงของแต่ล่ะท่าทาง ได้นาแนวคิดดังกล่าว
มาผนวกเป็ นวิธีการจาแนกท่าทางของนักเรี ยน ในห้องเรี ยนตามรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนแบบ STEM Education
ในบทความนี้ เราจะพุ่งความสนใจไปที่การแยกแยะกิ จกรรม
ของผู้เ รี ยนในขณะที่ นั่ง ท างานอยู่ ที่ โ ต๊ ะ เพื่ อ ต้อ งการตอบค าถามว่ า
นัก เรี ย นแต่ล ะคนก าลัง นั่ง ท างานกับ คอมพิ ว เตอร์ ที่อ ยู่บ นโต๊ ะ หรื อ
ทางานกับอุปกรณ์แบบพกพาที่อยูท่ ี่มือ หรื อกาลังอ่านหรื อเขียนหนังสื อ
เพื่อให้ ผูส้ อนนาไปวิเ คราะห์พฤติก รรมของนักเรี ยนได้ตรงจุดที่ผูส้ อน
สนใจได้ ส่วนที่เหลือของบทความได้จดั ลาดับไว้ดงั นี้ ในหัวข้อ 2 อธิบาย
วิธีการที่นาเสนอ ส่วนหัวข้อ 3 จะเป็ นการนาเสนอเนื้อหาของการทดลอง
และการวัดประสิ ทธิ ภาพของผลการทดลองรวมถึ งการวิจารณ์ ผลการ
ทดลอง สุดท้ายหัวข้อ 4 จะเป็ นบทสรุ ปของบทความนี้

2. วิธีการทีน่ าเสนอ
2.1 แพลตฟอร์ มระบบห้ องเรียนชาญฉลาด

รู ปที่ 2 กระบวนการโดยรวมของการวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์

2.2.1 การตรวจจับพื้นทีท่ สี่ นใจด้วยการตรวจจับสีผวิ
ในขั้น ตอนแรกของวิธี ก ารที่ น าเป็ นการตรวจจับ พื้น ที่ ที่ ส นใจ
โดยในบทความนี้ พ้ืนที่ที่สนใจคือบริ เวณใบหน้าและมือ ซึ่ งทั้งสองส่ วน
เป็ นพื้ นที่ ที่ม องเห็ น ผิว ดังนั้น เราจึ งใช้วิธี การตรวจจับ สี ข องผิ วในการ
ตรวจจับ เราเลื อ กใช้ก ารตรวจจับ สี ผิ ด ในระบบสี yCbCr โดยเลื อ ก
พิจารณาเฉพาะช่ องสี Cb และ Cr เพื่อระบุใบหน้าและมือ เนื่ องจากเรา
สามารถระบุนกั เรี ยนแต่ละคนได้จากกระบวนการติดตาม เราจึงสามารถ
เลือกสี ผิวของนักเรี ยนแต่ละคนเพื่อเรี ยนรู ้ เพื่อหาระดับ threshold สาหรับ
ของนักเรี ยนแต่ละคนไว้ก่อนได้ หลังการเปรี ยบเที ยบเราจะกาหนดให้
ส่ วนบริ เวณที่เป็ นสี ผิวเป็ นสี ขาว ส่ วนอื่น ๆ จะแปลงเป็ นสี ดา จากนั้นทา
การหาบริ เวณสี ขาวที่เป็ นพื้นที่ปิด โดยใช้วิธีการทาฉลากภาพ (Labeling)
โดยการกรองขนาดเอาขนาดที่เราต้องการซึ่ งก็คือมือและใบหน้าเท่านั้น
พร้อมทั้งหาตาแหน่งจุดศูนย์ถ่วงของพื้นที่ผิวที่ผ่านการกรอง

รูปที่ 1 รู ปแบบแพลตฟอร์มระบบห้องเรี ยนอัจฉริ ยะ
ในบทความนี้เราได้กาหนดเพื่อการทดลอง เป็ นห้องเรี ยนขนาด 4 x 8
เมตร ประกอบด้วย โต๊ะสาหรับนักเรี ยนกลุ่ม A, กลุ่ม B, โต๊ะครู , โต๊ะกลาง
สาหรับรวบรวมทรัพยากรในการเรี ยน ดังที่แสดงในรู ปที่ 1 สาหรับระบบ
ห้องเรี ยนชาญฉลาดประกอบด้วยกล้องสาหรับถ่ายวีดีโอภาพรวมมุมสู ง 2
ตัวเพื่อการติดตามนักเรี ยน และกล้องวีดีโอ 1 ตัวต่อกลุ่ม สาหรับถ่าย
วีดีโอแบบซูมเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมย่อยรายบุคล

2.2 วิธีการแยกแยะพฤติกรรมทีน่ าเสนอ
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2.2.2 การดึงลักษณะเด่ น และการแยกแยะท่ าทาง
ขั้นตอนต่อมาของวิธีการที่ นาเสนอคื อ การดึ งลัษณะเด่ นของพื้นที่ ผิวที่
ตรวจจับได้ในขั้นตอนการตรวจจับพื้นที่ที่สนใจ และการแยกแยะท่าทาง
ในบทความนี้เราเลือกใช้วิธีที่เรี ยกว่ามัลติคลาสซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น
(Multi-Class Support Vector Machine หรื อ Multi-Class SVM ) มาใช้ใน
การแยกแยะ โดยเราได้เลือกกระบวนการหาค่าความถี่ของค่าทิศทางตาม
ค่ า เกรเดี ย นท์ (Histogram of oriented gradients (HOG)) เพื่ อ ก าหนด
เวคเตอร์ ที่ เ ป็ นตัว แทนคุ ณ ลัก ษณะ โดยการหาพารามิ เ ตอร์ ที่ แ สดง
ความสัมพันธ์กบั ท่าทางมนุษย์ ด้วยวิธีการหาค่าความถี่ของค่าทิศทางตาม
ค่าเกรเดี ยนท์ ซึ่ งจะพิ จารณาโดยแบ่ งภาพออกเป็ นส่ วนเล็ก ๆที่ เรี ยกว่า
เซลล์ โดยแต่ละเซลล์จะเก็บรวบรวมค่าความถี่ ของเกรเดี ยนท์ไว้ สุ ดท้าย
ค่าความถี่ ของทุก ๆ เซลล์จะถู กน ามานอร์ มอลไลซ์เพื่อคานวณตัวชี้ วดั
ค่าความถี่ตลอดทั้งภาพ ซึ่ งท้ายที่สุดผลลัพท์ดงั กล่าวจะให้ค่าเป็ นรู ปแบบ
เวกเตอร์ เ ฉพาะตัวของท่ าทางต่ า ง ๆ ส าหรั บ ในบทความนี้ ท่ าทางที่
ต้องการแยกแยะคือ (1) การทางานกับคอมพิวเตอร์ บนโต๊ะ (2) การทางาน
กับอุปกรณ์ที่อยูท่ ี่มือ (3) การอ่านหรื อเขียนหนังสื อ (4) ท่าทางอื่น ๆ
สาหรั บส่ วนของมัล ติ ค ลาสซัพพอร์ ต เวกเตอร์ แ มชชี น เรา
จะต้องใช้เวคเตอร์ เฉพาะตัวของเซตภาพสาหรับการเรี ยนรู้ เพื่อสร้างตัว
แยกแยะ (classifier) ที่ใช้สาหรั บตัดสิ นว่าเวคเตอร์ เฉพาะตัว HOG ของ
ภาพเฟรมใดเฟรมหนึ่ ง นักเรี ยนมี ท่าทางเป็ นอะไรใน 4 กลุ่ มที่ ก าหนด
ข้างบน

รู ปที่ 3 ผลการทดลองการตรวจจับท่าทางในทางานกับคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุค๊

รู ปที่ 4 ผลการทดลองการตรวจจับท่าทางในทางานกับเครื่ องมือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา

รู ปที่ 5 ผลการทดลองการตรวจจับท่าทางในการเขียนหรื ออ่านหนังสื อ
รู ปที่ 6 แสดงผลการแยกแยะท่าทางของต่อเนื่ องเป็ นเวลา 30
นาที ผลลัพธ์ของกิจกรรมรายบุคคลข้างต้น โดยการออกแบบการทดลอง
เพื่อกาหนดให้นกั เรี ยนได้ทากิจกรรมตามที่กาหนดในห้องเรี ยนเป็ นเวลา
30 นาที เพื่อสังเกตว่านักเรี ยนได้ทากิจกรรมใดบ้างตามเงื่อนไขที่กาหนด
หรื อ ไม่ ซึ่ งจากรู ป ที่ 6 จะเห็ น ว่ า ถ้า ผู ้ส อนจะพิ จ ารณากรณี ที่ (2) คื อ
นักเรี ยนทางานกับอุปกรณ์ในมื อ จะเห็ นว่าในช่ วงเวลาทั้งหมด 30 นาที
นัก เรี ยนใช้เ วลาอยู่ก ับ อุ ป กรณ์ ใ นมื อเวลาประมาณ 7 นาที ซึ่ งคิ ดเป็ น
สัดส่ วน 23.33%
ความถูกต้องของการจาแนกเทียบกับการสังเกตด้วยตา แสดง
ในตารางที่ 1

3. ผลการทดลอง และการวิจารณ์ ผล
3.1 การออกแบบการทดลอง
เพื่ อทดสอบวิ ธีก ารที่ นาเสนอ เราได้ท าการทดลองภายใต้
สมมุติฐานของห้องเรี ยนสาหรับสะเต็มศึกษาตามรู ปที่ 1 โดยในบทความ
นี้ เราพุ่งความสนใจไปที่กล้องดูพฤติ กรรมระยะใกล้ของแต่ละกลุ่ม และ
เราได้ต้ งั เงื่อนไขเพิ่มเติ มว่าส่ วนของนักเรี ยนแต่ละคนที่น่งั อยู่ได้ถูกตัด
แยกออกมาแล้ว ดังนั้นเราจึงสามารถทาการทดลองโดยการบันทึกวีดีโอ
ของคน 1 คนที่ทาการจาลองท่าทางต่าง ๆ ใน 4 กลุ่มในช่วงเวลาหนึ่ ง ทา
การแล้วนาภาพวีดีโอดังกล่าว ไปแบ่งเป็ นเซตสาหรับการเรี ยนรู ้ และเซต
สาหรับการทดสอบ ในการทดลอง เราใช้กล้องวิดีโอ มีความละเอียดใน
การบันทึ กภาพ 1920 x 1080 มี ความเร็ วในการบันทึก ภาพ 30 เฟรมต่ อ
วินาที

3.2 ผลการทดลอง

(1) ทางานกับคอมพิวเตอร์ บนโต๊ะ (2) ใช้งานโทรศัพท์มือถือ
(3) เขียนหรื ออ่านหนังสื อ
(4) ทาอย่างอื่น
รู ปที่ 6 ผลลัพธ์การแยกแยะท่าทางของของนักเรี ยนคนหนึ่ง ในขณะทา
กิจกรรมตลอดช่วงเวลา 30 นาที

รู ปที่ 3, 4 และ 5 แสดงตัวอย่างของภาพ และผลลัพธ์ที่ได้จาก
การดึงลักษณะเด่นของ การทางานกับคอมพิวเตอร์ บนโต๊ะ การทางานกับ
อุปกรณ์ในมือ และการอ่านหรื อเขียนหนังสื อตามลาดับ
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หรื ออ่านหนังสื อ และ (4) กิ จกรรมอื่นๆที่ไม่ใช่ 3 กิ จกรรมดังกล่าว จาก
ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าวิธีการที่นาเสนอมีโอกาสที่จะนาไปใช้ได้
จริ ง โดยต้องทางานร่ วมกับส่ วนของการติ ดตามนักเรี ยนในห้อง ข้อมูล
ป้ อนกลับที่ได้เป็ นเพียงข้อมูลพื้นฐาน จาเป็ นจะต้องนาไปวิเคราะห์เพื่อใช้
ในการตอบคาถามว่านักเรี ยนคนใดคนหนึ่ งได้ทากิ จกรรมในการเรี ยนรู ้
อย่างไร หรื อใช้ช่วยในการวินิจฉัยว่านักเรี ยนแต่ละคนมี สัมฤทธิ ผลการ
เรี ยนรู ้ที่ต้ งั ไว้ในแต่ละด้านมากน้อยเพียงใด

ตารางที่ 1 ความถูกต้องของการตรวจสอบสาหรับลักษณะเด่นจาก HOG
ของภาพและค่าการเคลื่อนไหวของภาพรวมโครงสร้างมนุษย์
จานวนที่ตอบเป็ น
ความ
กิจกรรมที่ทา จานวน (1)
(2)
(3)
(4) ถูกต้อง
(ภาพ)
(1)ใช้คอมบน
โต๊ะ
(2)ใช้มือถือ

6965

6784

34

59

88

97.40%

4210

35

3754

321

100

89.16%

(3)อ่าน/เขียน

6549

125

254

6046

124

92.31%

เอกสารอ้ างอิง

(4)อื่น ๆ

1057

7

48

52

948

89.68%

1. N. Suvakorn, “A Generic Visual Surveillance System,” The Sixth
PSU Engineering Conference, May 2008.
2. ยุทธนา บุราณรมย์,บัณฑิต วรรธนาภาและพรชัย มงคลสนาม,
“Smart Bed room Prototype for the Elderly using Kindnect Camera
Motion Capture,” ICSEC 2013.
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6. M. Panwar, “Hand Gesture Recognition based on Shape
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ร้อยละความถูกต้องรวม

92.14%

3.3 การวิจารณ์ ผลการทดลอง
จากผลการทดลองแสดงให้ เ ห็ น ว่ า เทคโนโลยี ใ นปั จ จุ บ ัน
สามารถทาให้ แนวคิดในการใช้การจาแนกกิจกรรมในระหว่างเรี ยนของ
นักเรี ยนเป็ นข้อมูลป้ อนกลับพื้นฐานให้กบั ผูส้ อนนั้นมี ความเป็ นไปได้
และจะเป็ นประโยชน์ต่อกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนทากิ จกรรมต่าง ๆ
(active learning method) เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตามการใช้งานเทคโนโลยี
ดัง กล่ า วยัง ขึ้ นอยู่ก ับ หลาย ๆ ประเด็ น ปั ญ หา ส าหรั บ ในบทความนี้
ประเด็นปั ญหาที่ตอ้ งการแก้ อยูภ่ ายใต้เงื่ อนไขว่า (1) นักเรี ยนจะต้องนั่ง
บนเก้าอี้ (2) ต้องใช้ขอ้ มูลระบุตวั ตนของนักเรี ยนจากระบบการติดตาม
นัก เรี ยนในห้ อง นอกจากนี้ ใ นแง่ ข องเทคนิ ค ที่ ใ ช้ น้ ัน เราเลื อ กใช้ก าร
ตรวจจับ สี ผิ ว ซึ่ งระดับ แสงที่ แ ตกต่ างกัน อาจจะมี ผ ลต่ อการตรวจจับ
นอกจากนี้ การเลือกใช้ วิธีการที่นาเสนอมีโอกาสที่จะนาไปใช้งานได้จริ ง
แต่ยงั มีส่วนที่ตอ้ งปรับปรุ งเพื่อให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ การใส่ เสื้ อของ
นักเรี ยนเพื่อให้สามารถระบุ ตาแหน่ งการตรวจจับมื อและหัวอาจจะยัง
ไม่ใช่เสื้ อที่ใช้ในการเรี ยนจริ งๆ หรื อหากเพิ่มให้กระบวนการวิเคราะห์
พฤติกรรมโดยให้ผเู้ ชี่ ยวชาญด้านการศึกษาเป็ นคนกาหนดโจทย์ เพิ่มเติม
ได้

4. สรุป
งานวิจยั นี้ นาเสนอการประยุก ต์ใ ช้เ ทคนิ คด้านการประมวล
ภาพวิเคราะห์การรู้ จาท่าทางของมนุ ษย์เพื่อใช้สาหรับช่ วยในการสังเกต
พฤติกรรมนักเรี ยนในรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM
Education) เพื่อนามาวิเ คราะห์ไปปรับใช้ในการสอน โดยงานวิจยั นี้ จะ
มุ่งเน้นไปที่เทคนิ คการรู ้ จาท่าทางของนักเรี ยนในขณะนั่งทางานที่ โต๊ะ
โดยกาหนดกิ จกรรมที่ ตอ้ งการแยกแยะคือ (1) ทางานกับคอมพิ วเตอร์
โน๊ตบุค๊ (2) ทางานกับเครื่ องมืออิเล็กทรอนิ กส์แบบพกพา (3) การเขียน
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่ อง แผ่นดินไหว
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
THE DEVELOPMENT OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION BASE ON STEM EDUCATION
ON SUBJECT: EARTHQUAKE FOR MATHAYOM SUKSA 4 STUDENTS
นิพล สั งสุ ทธิ1 สุ จิตตรา สีนวนจันทร์ 2 รณิดา โสภา2 มานะ โสภา1
1
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
E-mail: niponsst@gmail.com, manasopa@hotmail.com
2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คระครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 E-mail: oosujittra2537@gmail.com, raniploy@hotmail.com
School, Meuang, Udon Thani province, who were studying in second
semester of the academic year 2016. The research tool included: the
developed CAI, learning achievement test, subchapters test and the
satisfaction questionnaire. Statistics used for data analyses were mean,
percentage, standard deviation, efficiency (E1/E2) and t-test dependent
sample. The results showed that: (1) the developed CAI had efficiency
at 84.47/82.80 (2) The learning achievement had posttest score higher
than pretest score at significant level .05 and (3) the satisfaction of
sample groups also showed at high level ( X = 4.44, S.D. = 0.70)

บทคัดย่ อ
การวิ จ ัย ในครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ (1) พัฒ นาบทเรี ย น
คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนตามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษา เรื่ อ ง แผ่น ดิ น ไหว
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 (2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนระหว่า งก่ อ นเรี ยนและหลัง เรี ย น (3) ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของ
นักเรี ยนที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่าง คื อ นักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 โรงเรี ยนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 จานวน 19 คน ได้มาโดย
การเลื อ กแบบเจาะจง เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ท าการวิ จ ั ย ได้ แ ก่ บทเรี ยน
คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน
แบบทดสอบย่อย และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ ย
ร้อยละ ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิ ทธิ ภาพ (E1/E2) และสถิ ติค่าที
แบบไม่เป็ นอิสระจากกัน ผลการวิจยั พบว่า (1) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอนที่ พ ัฒ นาขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เท่ ากับ 84.47/82.80 (2) นั ก เรี ย นมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี นัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (3) นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอน อยูใ่ นระดับพอใจมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.70)

Keywords: computer assisted instruction, STEM education, Earthquake

1. บทนา
พื้นที่บางส่ วนของประเทศไทยตั้งอยูใ่ นพื้นที่แผ่นดิ นไหวที่ มี
ขนาดความรุ นแรงปานกลางและยังมีโอกาสเกิ ดขึ้น เกิ ดความสู ญเสี ยแก่
ชี วิ ตและทรั พ ย์สิ น การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ แผ่ น ดิ น ไหวจึ งมี ค วามจาเป็ นที่
จะต้องมีค วามรู้ เข้า ใจในภัยพิ บ ตั ิ แผ่น ดิ น ไหว รู ้ จกั วิธีก ารวางแผนและ
ป้ องกันเพื่อลดความสู ญเสี ยที่ จะเกิ ดขึ้น การเรี ยนรู ้ จึงต้องมีความเข้าใจ
อย่างถูกต้องโดยใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ จากความรู ้ สู่การเชื่ อมโยงและคิด
วิเคราะห์ แนวทางจัด การเรี ย นรู้ ส ะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM) เป็ นแนวทาง
จัดการเรี ยนรู้ ผูเ้ รี ยนได้บูรณาการความรู ้ และกระบวนการต่าง ๆ ระหว่าง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ [1]
ซึ่งการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ในปั จจุบนั มีการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการ
สอนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ถือ
ว่าเป็ นสื่ อการสอนหนึ่ งที่เหมาะสมกับสภาพการเรี ยนการสอนที่ยดึ ผูเ้ รี ยน
เป็ นศูนย์กลาง ประกอบด้วย ข้อความ ภาพ เสี ยงและภาพเคลื่อนไหว ช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจ มีความเสมือนจริ ง มีปฏิสมั พันธ์ เพื่อให้เกิ ดการ
เสริ มแรงในระหว่างเรี ยน ทาให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างไม่จากัด [2]

คาสาคัญ: บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน, สะเต็มศึกษา, แผ่นดินไหว

Abstract
The purposes of this research were (1) to find efficiency of
computer assisted instruction base on STEM education on subject
Earthquake for Mathayom Suksa 4 students (2) to compare pretestposttest students learning achievement and (3) to study the satisfaction
towards the developed CAI. The sample group was conducted under the
purposive sampling technique and consisted of 19 in first section
Mathayom Suksa 4 students from Thetsaban 7 Rod Fai Songkhro
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ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้พฒั นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา เรื่ อง แผ่นดิ นไหว สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 ขึ้นเพื่อเป็ นเครื่ องมือที่จะช่ วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่าง
เป็ นระบบ ด้วยการบูรณาการแบบสหวิทยา การนาแนวคิดแบบสะเต็ม
ศึกษา ลงสู่ ภาคปฏิบตั ิในชั้นเรี ยน สามารถทาได้ในรู ปของการบูรณาการ
ด้านเนื้อหา ทักษะปฏิบตั ิการ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ หรื อการประยุกต์ความรู ้
ที่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ไ ด้ ท้ ัง แบบแยกรายวิ ช าและแบบรวมรายวิ ช า เพื่ อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนสู งขึ้นต่อไป

3.2.4 แบบสอบถามความพึ งพอใจของนัก เรี ยนที่ มี ต่ อ
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนตามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษา เป็ นแบบ
ประเมิ น แบบประมาณค่ า 5 ระดั บ จ านวน 10 ข้ อ มี ค่ า ดั ช นี ความ
สอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าอานาจจาแนก อยู่ระหว่าง 0.50 –
0.87 และมีค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.75
3.3 วิเคราะห์ หลักสู ตร
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการวิเคราะห์ ห ลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551[3] ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ดังนี้

2. วัตถุประสงค์

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์หลักสูตรแนวคิดสะเต็มศึกษา
วิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
- ทดลองเลียนแบบ
- มีความคิดรวบยอด
และอธิบาย
เกี่ยวกับความสัมพันธ์และ
กระบวนการเกิด
ฟังก์ชนั เขียนแสดง
ภูเขา รอยเลื่อน รอย ความสัมพันธ์และฟังก์ชนั
คดโค้ง แผ่นดินไหว ในรู ปต่าง ๆ เช่น ตาราง
ภูเขาไฟระเบิด
กราฟ และสมการ

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา เรื่ อง แผ่นดิ นไหว สาหรับ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 ให้ มี
ประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2.2 เพื่ อเปรี ยบเที ยบผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนระหว่างก่ อ น
เรี ยนและหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา เรื่ อง แผ่นดินไหว สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ บทเรี ย น
คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนตามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษา เรื่ อ ง แผ่น ดิ น ไหว
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

S : วิทยาศาสตร์
- ความหมาย,สาเหตุ,คลื่น,
ขนาดฯ, เครื อข่าย ฯ

3. วิธีการดาเนินการวิจยั
3.1 ขอบเขตของการวิจัย
3.1.1 ประชากร ได้แ ก่ นัก เรี ยนชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด อุ ด รธานี
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 จานวน 2 ห้อง รวมทั้งสิ้ น 49 คน
3.1.2 กลุ่ ม ตัวอย่าง คื อ นัก เรี ยนชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 4/1
โรงเรี ยนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ อาเภอเมื อง จังหวัด อุดรธานี ภาค
เรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 จานวน 19 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
3.2.1 บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา เรี่ อง แผ่นดินไหว สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
3.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 30 ข้อ มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง
อยูร่ ะหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความยากง่าย อยูร่ ะหว่าง 0.50 - 0.78 ค่าอานาจ
จาแนก อยูร่ ะหว่าง 0.28 – 0.85 และมีค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.70
3.2.3 แบบทดสอบย่อยวัดผลระหว่างเรี ยน ชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก 4 ชุด 20 ข้อ มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง อยูร่ ะหว่าง 0.67 – 1.00
ค่าความยากง่าย อยูร่ ะหว่าง 0.50 - 0.79 ค่าอานาจจาแนก อยูร่ ะหว่าง 0.29
– 0.71 และมีค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.75

เทคโนโลยี
- อธิบายและ
เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
เทคโนโลยีกบั
ศาสตร์อื่น ๆ

T : เทคโนโลยี
- เทคโนโลยีเครื่ องตรวจวัด
แผ่นดินไหว
แผ่นดินไหว

M : คณิ ตศาสตร์
- การวัดขนาดแผ่นดินไหว

E : วิศวกรรม
- การออกแบบบ้านฯ

รู ปที่ 1 วิเคราะห์หลักสูตรแนวคิดสะเต็มศึกษา
3.4 แบบแผนการทดลอง
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ ใช้ แ ผนการทดลอง The Single Group
Pretest - Posttest Design ได้ดงั นี้
ตารางที่ 2 แบบแผนการวิจยั The Single Group, Pretest - Posttest Design
วัดก่อนการทดลอง
กระทาตามโปรแกรม
วัดหลังการทดลอง
T1
X
T2
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิจยั
T1 แทน วัดก่อนการทดลอง
X แทน จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
T2 แทน วัดหลังการทดลอง
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4. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
คะแนน
เต็ม
กระบวนการ (E1)
20
ผลลัพธ์ (E2)
30
ประสิ ทธิ ภาพ

n

X

S.D.

19
19

16.90
24.80

1.99
2.14

ร้อยละของ
ค่าเฉลี่ย
84.47
82.80

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่ าเฉลี่ ย ( X ) ของคะแนนสอบระหว่าง
เรี ยนมีค่าเท่ากับ 16.90 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.99 จากคะแนน
เต็ม 20 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละของค่าเฉลี่ ยประสิ ทธิ ภาพกระบวนการ
(E1) เท่ ากับ 84.47 และค่ าเฉลี่ ย ( X ) ของคะแนนสอบหลัง เรี ย นมี ค่ า
เท่ากับ 24.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ 2.14 จากคะแนน
เต็ม 30 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละของค่าเฉลี่ ยประสิ ท ธิ ภาพผลลัพธ์ (E2)
เท่ากับ 82.80 ดังนั้น บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาที่พฒั นาขึ้น มีประสิ ทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 84.47/82.80
4.2 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระหว่าง
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 4

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sig.
.05

1 การอธิ บายและเรี ยงลาดับเนื้อหาเข้าใจง่าย

S.D. แปลผล

4.47

0.51

0.61 มากที่สุด

4.32
4.00
4.21

0.75
0.82
0.71

มาก
มาก
มาก

4.44

0.70

มาก

5. อภิปรายผล
5.1 บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา
เรื่ อง แผ่นดิ นไหว สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีประสิ ทธิ ภาพ
(E1/E2) เท่ า กับ 84.47/82.80 สู ง กว่ าเกณฑ์ ที่ ต้ ัง ไว้ ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะ
ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบหน่ วยการจัดการเรี ยนรู ้ แ บบสะเต็มศึ ก ษาที่ เชื่ อมโยง
เนื้ อหา 3 สาระการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน วิเคราะห์ตามตัวชี้ วดั ที่สอดคล้องกันใน
ระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ตามแนวทางที่ สิ ริ น ภา กิ จ เกื้ อ กู ล [4] ได้
นาเสนอใน 4 ขั้นตอนแรกคือ 1) เลือกสาระการเรี ยนรู้หลัก 2) เชื่ อมโยง
ปั ญหาชี วิต 3) เลื อกสาระการเรี ยนรู้ รอง 4) จัดการเรี ยนรู้ตามสาระการ
เรี ยนรู้ และได้มีการพัฒนาบทเรี ยนตามกระบวนการของ ADDIE Model
ทั้ง 5 ขั้น ตอน สอดคล้องกับ งานวิ จยั ของโสภา มั่น เรื องและ จริ น ทร -

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรี ยน
X

4.58

การพัฒ นาบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอนครั้งนี้ สรุ ป ผลการวิจยั ได้
ดังนี้
4.1 บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ที่พฒั นาขึ้น มีประสิ ทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 84.47/82.80
4.2 นัก เรี ยนที่ เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอนตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาที่พฒั นาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.3 นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่ พฒั นาขึ้น อยูใ่ นระดับพอใจมาก ( X = 4.44,
S.D. = 0.70)

จากตารางที่ 4 พบว่า เมื่ อนาค่าที (t) ที่คานวณได้ไปเปรี ยบเทียบ
กับตารางค่าวิกฤตของที (Critical Values of t) ที่ df = 18 ระดับนัยสาคัญ
.05 เป็ นการทดสอบแบบหางเดียว (One-tail) ได้ค่าที (t) เท่ากับ 1.734 ซึ่ ง
ค่าที (t) ที่ ค านวณได้มีค่ าเท่ ากับ 9.691 มากกว่าค่ าจากตาราง แสดงว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลังเรี ยนมีค่าสู งกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน
การทดสอบก่อนเรี ยนจริ ง
4.3 ผลการวิเคราะห์ ความพึ งพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5

รายการคาถาม

0.76
มาก
0.61 มากที่สุด
0.69
มาก
0.81
มาก
0.68
มาก

4. สรุปผล

*ค่าวิกฤตของ ค่าที (t) ที่ระดับนัยสาคัญ .05, df = 18 มีค่าเท่ากับ 1.734

ที่

4.37
4.53
4.42
4.26
4.37

จากตารางที่ 5 พบว่ า นั ก เรี ยนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่พฒั นาขึ้น โดยภาพรวม
มีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับพอใจมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.70)

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
การทดสอบ n X S.D.  D  D2 t df
ก่อน 19 18.89 2.28
113 801 9.691* 18
หลัง 19 24.84 2.14

ภาพประกอบสวยงาม เหมาะสม
ตัวหนังสื อมีความชัดเจน
ภาพและวิดีโอประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา
เสี ยงบรรยาย และเสี ยงประกอบมีความเหมาะสม
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน่าสนใจกระตุน้
ให้เกิดการเรี ยนรู ้
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ช่วยให้นกั เรี ยน
เข้าใจและจดจาได้ย่งิ ขึ้น
ความพึงพอใจที่มีต่อสื่ อโดยรวม
แบบฝึ กหัด ช่วยให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ช่วยให้มีความรู ้
เรื่ อง แผ่นดินไหวเพิ่มขึ้น
โดยภาพรวม

มาก
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อุ่มไกร [5] ได้พฒั นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง การพัฒนาสื่ อ
การเรี ย นวิท ยาศาสตร์ เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของ
นัก เรี ยน ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โดยใช้ก ารจัด การศึ ก ษาแบบ STEM
Education กรณี ศึกษา โรงเรี ยนสุ พรรณภูมิ พบว่าการพัฒนาสื่ อการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โดยใช้ ก ารจัด การศึ ก ษาแบบ STEM Education
กรณี ศึ ก ษา โรงเรี ยนสุ พ รรณภู มิ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ คื อ
86.00/81.33 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ต้ งั ไว้
5.2 นัก เรี ยนที่ เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอนตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา เรื่ อง แผ่นดินไหว สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะ ได้มีการออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ในบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอนโดยยึด แนวทางของสถาบัน ส่ งเสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี[6] โดยจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คื อ
ความหมาย สาเหตุ คลื่ นแผ่นดิ นไหว เครื อข่ายการตรวจวัดฯ และขนาด
ของแผ่ น ดิ น ไห ว เท ค โน โล ยี คื อ เท ค โน โล ยี เ ค รื่ องตรวจวั ด
แรงสัน่ สะเทือนแผ่นดิ นไหว วิศวกรรมศาสตร์ คือ การออกแบบบ้านทน
แผ่ น ดิ น ไหว และคณิ ตศาสตร์ คื อ การวัด ขนาดของแผ่ น ดิ น ไหว
สอดคล้องกับงานวิจยั ของโสภา มั่น เรื อง และจริ น ทร อุ่ม ไกร [5] ได้
พัฒ นาบทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ ง การพัฒ นาสื่ อ การเรี ย น
วิทยาศาสตร์ เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โดยใช้ ก ารจัด การศึ ก ษาแบบ STEM Education
กรณี ศึกษา โรงเรี ยนสุ พรรณภูมิ พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.3 นัก เรี ยนที่ เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอนตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา เรื่ อง แผ่นดินไหว สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 โดยรวม มี ค วามพึงพอใจอยู่ใ นระดับ มาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการ
อธิ บ ายและเรี ยงล าดั บ เนื้ อหาในบทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนที่
พัฒนาขึ้นเข้าใจง่าย ภาพประกอบสวยงาม เหมาะสม ตัวหนังสื อมีความ
ชัดเจน ภาพและวิดีโอประกอบสอดคล้องกับเนื้ อหา เสี ยงบรรยาย และ
เสี ยงประกอบ มีความเหมาะสม กระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ ช่ วยให้นกั เรี ยน
เข้าใจและจดจาได้ย่งิ ขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของวิไล เกรัมย์ และคณะ
[7] ได้พฒั นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง ดาราศาสตร์ และอวกาศ
ระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 พบว่าผู ้เรี ยนมี ค วามพึ งพอใจต่ อ บทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความพึงพอใจในระดับมาก

[2]
[3]

[4]
[5]

[6]

[7]

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุทิน ทองไสว. (2552). เทคโนโลยีการสอน ด้วยสื่ อคอมพิวเตอร์ .
วารสารวิชาการ. ฉบับที่ 1. 49-50.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2551ก). ตัวชี้วัด
และสาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พ
และเทคโนโลยี ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551.
สิ ริน ภา กิ จเกื้ อกูล //(2558)สะเต็มศึ ก ษา STEM Education/[ฉบับ
อิเล็กทรอนิกส์]//.ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,17//(2),201.
โสภา มัน่ เรื อง และจริ นทร อุ่มไกร.//(2559).//การพัฒนาสื่ อการ
เรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์ เพื่อเปรี ยบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โดยใช้ ก ารจั ด การศึ ก ษาแบบ
STEM Education กรณีศึกษา โรงเรียนสุ พรรณภูมิ./โครงงานวิจยั
มหาวิทายาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ แลเทคโนโลยี.//(2557).//สะ
เต็มศึกษา.//กรุ งเทพฯ://สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี.
วิไล เกรัมย์, พรพิมล พงศ์สุวรรณ, สมหมาย ปะติตงั โข และ
สมศักดิ์ จีวฒั นา.//(2554).//การใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เรื่ อง ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3.
โครงงานวิจยั //มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

เอกสารอ้ างอิง
[1]

สถาบัน ส่ งเสริ ม การสอนวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี. (2558).
มาตรฐานสะเต็มศึกษา. กรุ งเทพฯ. สถาบันส่ งเสริ มการสอน9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

748

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิ งประยุกต์ ครั้งที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand
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1. บทคัดย่อ

the virtual reality of the human digestive system, 4) to determine the
satisfaction of the students learning with the instruction media with
augmented reality technology of human digestive system. The samples
used in this study were 35 students in Matthayomsuksa 2of
Nongkungsriwittayakarn School, selected by simple sampling. The
tools used in this study were 1) he instruction media with Augmented
reality technology of human digestive system 2) a pre-test and post-test
of study achievement, 3) the satisfaction of students with the
application offers a virtual reality of the human digestive system. The
data analysis was conducted by percentage, mean, standard deviation
and t-test.
The result revealed that the efficiency of the media was
84.71/81.29. There was a significant difference between the pre-test and
the post-test at learning achievement at p<.05. The effectiveness index
of the instruction media with augmented reality technology of human
digestive system is equal to 0.67 and the satisfaction with the
instruction media with augmented reality technology was at a good
level. Z with the average of 4.28 and standard deviation of 0.61 ( 𝑥̅ =
4.28 ,S.D. = 0.61)

โครงการวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน
ระบบย่อยอาหารด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสมื อน 2) เพื่อเปรี ยบเที ยบ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่ เรี ยนด้วยแอปพลิ เ คชันความจริ ง
เสมือนของระบบย่อยอาหารมนุ ษย์ 3) เพื่อศึ กษาดัชนี ประสิ ทธิ ผลของ
แอปพลิ เคชันความจริ งเสมื อนของระบบย่อยอาหารมนุ ษย์ และ 4) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจที่ มีต่อแอปพลิ เคชันความจริ งเสมื อนของระบบย่อย
อาหารมนุ ษย์ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรี ยนโรงเรี ยน
หนองกุงศรี วิทยาคาร ชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 2 จานวน 35 คน โดยวิ ธี สุ่ ม
อย่างง่า ย เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ได้แ ก่ 1) แอปพลิ เ คชันความจริ งเสมื อนของ
ระบบย่อยอาหารมนุษย์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 2) แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ก่อนและหลังเรี ยน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแอป
พลิ เคชันความจริ งเสมื อนของระบบย่อยอาหารมนุ ษย์ สถิ ติที่ใช้ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test
ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของแอปพลิเคชันความจริ งเสมือน
ของระบบย่อยอาหารมนุษย์ มีค่าเท่ากับ 84.71/81.29 ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ .05 ค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผล
เท่ากับ 0.67 และความพึ งพอใจต่ อแอปพลิ เ คชันความจริ งเสมื อนของ
ระบบย่อยอาหารมนุ ษย์ อยู่ระดับพอใจมาก ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.28 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.61 ( 𝑥̅ = 4.28 ,S.D. = 0.61)

Keywords: Virtual Reality, 3D virtual reality glasses, 3D model, human
digestive system.

คาสาคัญ : ความจริ งเสมือน, แว่นสามมิ ติเสมื อนจริ ง, โมเดลสามมิติ,
ระบบย่อยอาหารของมนุษย์

2. บทนา
จากสภาพของสัง คมในยุค ปั จ จุ บ นั ที่ เ ข้า สู่ ยุค โลกาภิ ว ฒ
ั น์ ท าให้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า และเปลี่ ยนแปลงไปอย่างไม่
หยุดยั้ง ซึ่ง “เทคโนโลยีการศึกษา” ถือได้วา่ มีบทบาทสาคัญมากต่อการจัด
การศึกษาในยุคปัจจุบนั รัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาได้ตระหนัก
ถึ งความส าคัญของเทคโนโลยีท างการศึ ก ษา โดยที่ สนับสนุ น การน า
เทคโนโลยีมาใช้ในโรงเรี ยนตั้งแต่ พ.ศ. 2493 เป็ นต้นมา โดยให้การ

Abstract
The objectives of this research were : 1) to develop of the
instruction media of human digestive system with augmented reality
technology, 2) to compare pre-test and achievement scores after studied
by the instruction media with Augmented reality technology of human
digestive system, 3) to study the effectiveness index of applications to
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อาหารมนุ ษย์ ที่ มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรี ยบเที ย บ
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนระหว่ างก่ อ นเรี ยนและหลัง เรี ย นที่ เ รี ยนด้ว ย
แอปพลิเคชันความจริ งเสมือนของระบบย่อยอาหารมนุ ษย์ 3. เพื่อศึกษา
ดัชนีประสิ ทธิผลของแอปพลิเคชันความจริ งเสมือนของระบบย่อยอาหาร
มนุษย์ และ 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มี ต่อแอปพลิเคชัน
ความจริ งเสมือนของระบบย่อยอาหารมนุษย์

สนับสนุนอุปกรณ์และรายการโทรทัศน์ทางการศึกษา เครื อข่ายการศึกษา
ทางไกล ความช่ วยเหลื อทางเทคโนโลยีแก่ผพู ้ ิการในการเรี ยนรู ้ รวมทั้ง
การจัด ตั้ง เครื อข่ า ยโทรคมนาคมและการวางแผนด้ า นเทคโนโลยี
การศึกษาด้วย[7]
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ วทางด้านเทคโนโลยี ทาให้ปัจจุบนั ได้มี
การนา Virtual Reality ไปประยุกต์ใช้ในงานหลายด้าน ทั้งด้านการค้า
ความบันเทิ ง การแพทย์ การพัฒนาเกม การฝึ กอบรม หรื อการศึ ก ษา
ตัวอย่างเช่น การพัฒนาเครื่ องจาลองการบิน (Flight Simulator) เพื่อใช้ฝึก
นักบินให้มีทกั ษะและความเชี่ ยวชาญในการบินมากขึ้น หรื อการจาลอง
การผ่าตัดเพื่อช่วยให้นกั ศึกษาแพทย์สามารถเรี ยนรู ้ วิธีผ่าตัดได้จากระบบ
ที่ ส ร้ า งขึ้ น เป็ นต้น นอกจากนี้ ยัง น าไปสร้ า งสภาพแวดล้อ มที่ ม นุ ษ ย์
สามารถควบคุ มอุปกรณ์ จากระยะไกลได้ เช่ น ควบคุ ม อุปกรณ์ สาหรั บ
ซ่ อมเครื่ องจักรขนาดเล็ก ที่ ม นุ ษย์ไม่สามารถเข้าถึ งได้ เป็ นต้น[4] ใน
ทศวรรษที่ 21 จึ ง ควรมุ่ ง เน้ น ที่ ก ารส่ ง เสริ มให้ ผู ้ใ ช้ ไ ด้เ ป็ นบุ ค คลที่ มี
เครื่ องมือในการสร้างความรู้ดว้ ยตนเองเป็ นหลัก มีความสามารถในการ
สกัดและคัดกรองข้อมูลที่ควรเรี ยนรู ้ การคิดเชิ งวิพากษ์ การแก้ปัญหา การ
จัดการแก้ไขปัญหา การสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การทางานเป็ นทีม
ร่ วมกับผูอ้ ื่น การสร้างเครื อข่าย มีทกั ษะปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล โดยใช้
ไอซีที เป็ นเครื่ องมือในการช่วยแสวงหาความรู ้และนามาสร้างองค์ความรู ้
ฝึ กการวางแผนการทางาน ได้เรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับวิธีการจัดการความรู ้ เพื่อให้
บรรลุผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ รวมทั้งได้เรี ยนรู ้ วิธีการวิเคราะห์ แนวโน้มและ
สามารถคาดการณ์ความเป็ นไปได้ในอนาคต[3]
กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ วิ ท ยาศาสตร์ มุ่ ง หวัง ให้ ผู ้เ รี ยนได้ เ รี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้ กบั กระบวนการ มีทกั ษะสาคัญใน
การค้นคว้าและสร้ างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสื บเสาะหา
ความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผใู ้ ช้มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
ทุกขั้นตอน มีการทากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิ บตั ิจริ งอย่างหลากหลาย
เหมาะสมกับระดับชั้น [1] ด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของเทคโนโลยีความ
จริ งเสมือน (Virtual Reality : VR) ผูว้ ิจยั ได้ตระหนักถึงความสาคัญใน
เรื่ องระบบย่อยอาหารของมนุ ษย์ ที่ผใู ้ ช้อาจไม่สามารถมองเห็ นได้ดว้ ยตา
เปล่ า ผู้วิจ ัย จึ ง ได้จ ัด ทาแอปพลิ เ คชั น ความจริ ง เสมื อ นของระบบย่อ ย
อาหารมนุษย์ การใช้แอปพลิ เคชันด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสมือน เป็ น
เทคโนโลยีใหม่ในปัจจุบนั มีความทันสมัย มีเชิ งตอบโต้กบั ผูใ้ ช้ ซึ่ งจะทา
ให้ผูใ้ ช้สนใจบทเรี ยนและเข้าใจเนื้ อหาบทเรี ยนมากขึ้ น ง่ายต่อการท า
ความเข้าใจ สะดวกในการใช้งาน เรี ยนรู ้ ได้อย่างรวดเร็ ว และที่ ส าคัญ
นักเรี ยนสามารถมองเห็ นภาพการจาลองเสมือนจริ งได้ เพราะแอปพลิเค
ชันส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ดว้ ยเทคโนโลยีความจริ งเสมือน สามารถแสดง
รู ปภาพ เสี ยง ภาพคลื่นไหว ได้พร้อม ๆ กัน และสามารถเพิ่มแรงจูงใจใน
การเรี ยนรู้ให้กบั นักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี ดังนั้น วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้
เพื่อ 1. เพื่อหาประสิ ทธิภาพแอปพลิเคชันความจริ งเสมือนของระบบย่อย

2. ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความจริ งเสมือน
ความจริ งเสมือน (Virtual Reality) หรื อ วีอาร์ (VR) เป็ นเทคโนโลยี
ที่คอมพิวเตอร์ จาลองสภาพแวดล้อมเสมือนขึ้นโดยส่ วนมากจะเกี่ ยวข้อง
กับการมองเห็น แสดงทั้งบนจอคอมพิวเตอร์ หรื อ อุปกรณ์แสดงผล 3 มิติ
โดยผูใ้ ช้สามารถโต้ตอบกับสิ่ งแวดล้อมเสมือนได้ท้ งั การใช้อุปกรณ์นาเข้า
มาตรฐานเช่น แป้ นพิมพ์ หรื อ เมาส์ สภาพแวดล้อมจาลองยังสามารถทา
ให้คล้ายกับโลกจริ งได้ [6] ระบบ VR แบ่งตามลักษณะมีพ้ืนฐานบนวิธีที่
ติดต่อกับผูใ้ ช้ ได้แก่ Desktop VR or Window on World Systems
(WoW),Video Mapping Immersive Systems ,Telepresence และ
Augmented/Mixed Reality Systems การทางานของแอปพลิเคชันความ
จริ งเสมื อ นของระบบย่ อ ยอาหารมนุ ษ ย์ เมื่ อ สวมจอภาพศี ร ษะซึ่ ง
ประกอบด้ ว ยจอมอนิ เ ตอร์ เ ล็ ก ๆ ในลัก ษณะภาพ 3 มิ ติ เกิ ด ภาพใน
จอมอนิ เตอร์ อย่างเหมาะสม เทคโนโลยีความจริ งเสมือนคอมพิวเตอร์ จะ
สร้ างภาพเหตุการณ์จานวน 30 ภาพต่อวินาที ให้ปรากฏขึ้ นต่อหน้าโดย
ปรับให้เหมาะสมกับตาแหน่งศีรษะในทันที ทาให้คอมพิวเตอร์ สร้างภาพ
ลวงตาว่ากาลังเคลื่ อนไหวโดยรอบอยู่ภายในโลกภายนอกที่ หยุดนิ่ งใน
เวลานั้น

รู ปที่ 1 ทดสอบแอปพลิเคชันกับกลุ่มทดลอง
2.2 ระบบย่อยอาหาร
ระบบนี้ รวมอวัยวะต่าง ๆ ที่เกี่ ยวกับการรับอาหาร การย่อยและการ
ดูดซึ มอาหาร และการขับถ่ายกากอาหารที่ไม่ยอ่ ย มีความยาวตั้งแต่ปากถึ ง
ทวารหนักประมาณ 9 เมตร อวัยวะต่างๆ เรี ยงตามลาดับคือ ปาก คอหอย
หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ล าไส้ เ ล็ ก ล าไส้ ใ หญ่ และทวารหนัก
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นอกจากนั้นยังรวมต่อมต่างๆ ซึ่ งเปิ ดเข้าสู่ปาก ได้แก่ ต่อมน้ าลาย และเปิ ด
เข้าสู่ ลาไส้เล็ก ได้แก่ ตับและตับอ่อน ต่อมต่างๆ เหล่านี้ ช่วยในการย่อย
อาหาร ส่วนปากและคอหอย ยังใช้สาหรับการหายใจอีกด้วย[8]

4. ผลการวิจยั
4.1 ผลการพัฒนาแอปพลิ เ คชันความจริ งเสมื อนระบบการย่อย
อาหารของมนุษย์

3. วิธีดาเนิ นการวิจยั
การพัฒนาแอปพลิ เ คชัน ความจริ งเสมื อ นของระบบย่อ ยอาหาร
มนุ ษย์ ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ใน มี ด ังต่อไปนี้ ระบบปฏิ บตั ิ การ Android OS
เวอร์ ชนั 4.4 ขึ้นไป Android Studio, Android SDK, Cardboard SDK for
Unity, Unity และโปรแกรมตกแต่งภาพใช้ Maya , Adobe Photoshop
ฮาร์ ดแวร์ ที่ใช้ในการพัฒนา มีดงั นี้ คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลแบบพกพา
สมาร์ ทโฟน ขนาดหน้าจอ 5 - 7 นิ้ ว ที่ ใช้ระบบปฏิ บตั ิ ก ารแอนดรอยด์
และ อุปกรณ์สาหรับใช้กบั ความจริ งเสมือน Cardboard VR ขั้นตอนการ
วิจยั มีดงั นี้
3.1 ศึ ก ษาหลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้น ฐาน พุท ธศัก ราช
2551 [2] และศึกษาสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 เรื่ อง ระบบย่อย
อาหาร จากนั้นก าหนดจุ ด ประสงค์ เ ชิ ง พฤติ ก รรมให้ ส อดคล้ อ งกับ
คาอธิ บายรายวิชาและจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ในหลักสู ตร แล้วนาเนื้ อหา
ให้ผเู้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหาจานวน 3 ท่านตรวจความถูกต้อง
3.2 ออกแบบ วิธีการและเทคนิ คการนาเสนอด้วยเทคโนโลยีความ
จริ งเสมือน นาเนื้อหามาจัดทาผังงาน (Flowchart)
3.3 เขียนบทดาเนินเรื่ อง (Story Board)โดยมีการเขียนบรรยายภาพ
เสี ย ง การเคลื่ อ นไหวที่ ต้อ งการในแต่ ล ะล าดับ ออกแบบหน้า จอ
ภาพกราฟิ กและต้นแบบของแอปพลิเคชัน
3.4 นาบทดาเนิ นเรื่ อง ไปพัฒนาแอปพลิเคชันความจริ งเสมือนของ
ระบบย่อยอาหารมนุ ษย์ กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ส าหรั บ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ซึ่งมีข้ นั ตอนดังแสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 3 หน้าจอหลัก

รู ปที่ 4 หน้าจออวัยวะเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร
ผลการศึกษาประสิ ทธิ ภาพของแอปพลิเคชันความจริ งเสมือนของ
ระบบย่อยอาหารมนุษย์ มีค่าเท่ากับ 84.71/81.29 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประสิ ทธิ ภาพของแอปพลิเคชันความเสมือนของระบบย่อย
อาหารมนุษย์
จานวน
นักเรี ยน
(N)
35

คะแนนระหว่างเรี ยน (E1)
คะแนน คะแนน ร้อย
เต็ม
เฉลี่ย
ละ
10

8.47

คะแนนหลังเรี ยน (E2)
คะแนน คะแนน ร้อย
เต็ม
เฉลี่ย
ละ

84.71

20

16.26

81.29

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็ นว่าแอปพลิ เคชันความจริ งเสมือน
ของระบบย่อยอาหารมนุษย์ มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 84.71/81.29 แสดงว่า มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ต้ งั ไว้
ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยน
กลุ่มทดลอง
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

N
35
35

X
8.54
16.26

S.D.
2.78
2.09

df

T คานวณ

sig

34

15.543*

.000

*ค่า T ตาราง = 1.6909 นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05, df = 34
เมื่อ df คือจานวนค่าของตัวแปรที่เป็ นอิสระ มีค่าเท่ากับ N-1
จากตารางที่ 2 พบว่านักเรี ยนมี ค่าเฉลี่ ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

รู ปที่ 2 ภาพรวมระบบ
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ตารางที่ 3 ผลการหาค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผลจากการเรี ยนรู้ดว้ ยแอปพลิเคชัน
ความจริ งเสมือนของระบบย่อยอาหารมนุษย์
N
35

คะแนน
เต็ม
20

ผลรวมคะแนน
ก่อนเรี ยน หลังเรี ยน
299
569
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ดัชนีประสิ ทธิผล
0.6733

จากตารางที่ 3 แสดงว่า ค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผล (Effectiveness
Index)ในการเรี ยนรู้ เท่ากับ 0.6733 ซึ่ งหมายความว่า แอปพลิเคชันความ
จริ งเสมือนของระบบย่อยอาหารมนุ ษย์ ทาให้นกั เรี ยนมีความรู ้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 67.33
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรี ยน
ที่
รายการประเมิน
S.D.
X
1. ด้านความต้องการของผูใ้ ช้งาน
4.13 0.61
ด้านการทางานของฟั งก์ชนั การ
2.
4.23 0.66
ทางาน
3. ด้านความเหมาะสมต่อการใช้งาน 4.27 0.71
ภาพรวม
4.28 0.61

แปลผล
มาก

[6] เทคโนโลยีความจริ งเสมือน. (ม.ป.ป.). สื บค้นเมื่อ 6 กันยายน 2559 ,
จาก http://www.scimath.org/articles/item/4818-virtual-reality
[7] วรวิทย์ นิเทศศิลป์ . (2551). สื่ อและนวัตกรรมแห่ งการเรี ยนรู ้.
ปทุมธานี : สกายบุก๊ ส์
[8] สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 8. (2526). ระบบย่อยอาหาร.
สื บค้นเมื่อ 6 กันยายน 2559 ,จาก http://kanchanapisek.
or.th/kp6/sub/book/

มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 4
พบว่ า ระดับ ความพึ ง พอใจของนัก เรี ย น ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อแอปพลิ เคชันความจริ งเสมื อนของระบบย่อย
อาหาร มีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันความจริ งเสมือนของระบบย่อย
อาหารมนุษย์โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ =4.28,S.D.=0.61)

5. สรุ ปผลและข้อเสนอแนะ
ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของแอปพลิ เคชันความจริ งเสมือน
ของระบบย่ อ ยอาหารมนุ ษ ย์ สู ง กว่ า เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ คื อ 80/80
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญ .05
ค่าดัชนีประสิ ทธิผลนักเรี ยนมีความรู ้เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 67.33 หรื อ สู ง
กว่าร้ อยละ 50 และความพึงพอใจต่อแอปพลิ เคชันความจริ งเสมือนของ
ระบบย่อยอาหารมนุ ษย์อยู่ระดับ พอใจมาก โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.29
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.80 การพัฒนาด้วยเทคโนโลยี
ความจริ ง เสมื อ นควรจะมี ก ารน าไปใช้ ก ับ รายวิ ช าอื่ น ๆ ที่ ต้อ งอาศัย
จินตนาการหรื อรายวิชาชั้นอื่นเพื่อให้ผเู ้ รี ยนกระตือรื อร้นอยากเรี ยน
6. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และศูนย์เทคโนโลยีและ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติที่ให้ทุนสนับสนุนการทาวิจยั ในครั้งนี้
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รู ปแบบการเรี ยนรู้ ตามแนวสะเต็มศึกษาด้ วยแฟ้ มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์
สาหรับวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Learning Model of STEM Education via e-Portfolio on Cloud Technology for Electronics Course
วรรณวิศา วัฒนสิ นธุ์1 และ ณมน จีรังสุ วรรณ, Ph.D.2
1
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่ อสาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี e-mail: w.wattanasin@gmail.com
2
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ e-mail: namon.j@fte.kmutnb.ac.th

Course, (2) evaluate the Learning Model. Research Methodologies (1)
studied documents and related research, ( 2) designed the Learning
Model, (3) presented the Learning Model and checked by advisors, (4)
created the assessment for suitability of the Learning Model, ( 5)
evaluated the Learning Model by experts and ( 6) analyzed the
suitability of the Learning Model. The target group included 7 experts
by specific selection, divided into 4 experts in education and 3 experts
in information and communication technology. The statistics used in
this study were average and standard deviation. The research found that
the Learning Model had five steps of learning process as follows.
Motivation: M, Information : I, Operation: O, Cloud technology :C and
Evaluation: E. The results of the evaluation from the 7 experts found
that the Learning Model had suitability at the highest level (X= 4.50 ,
S.D.= 0.24)

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบและประเมินความ
เหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาด้วยแฟ้มสะสมงาน
อิ เล็ กท รอนิ ก ส์ ผ่ า น เท ค โน โล ยี ค ล าวด์ ส าห รั บ วิ ช าวิ ศ วก รรม
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ วิธีก ารดาเนิ นงานวิจยั (1) ศึก ษาเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องเกี่ยว (2) ออกแบบรู ปแบบการเรี ยนรู้ฯ (3) นาเสนอรู ปแบบการ
เรี ยนรู้ฯ (4) สร้างเครื่ องมือสาหรับประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบ
การเรี ย นรู้ ฯ (5) น ารู ป แบบการเรี ยนการรู ้ ฯ ที่ ผู ้วิ จยั ออกแบบขึ้ น ให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด 7 ท่าน ประเมินความเหมาะสม แบ่งเป็ นด้านการสอน
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (6) วิเคราะห์ขอ้ มูลความ
เหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนรู้ เครื่ องมือวิจยั ประกอบด้วย 1) รู ปแบบ
การเรี ยนรู้ ตามแนวสะเต็มศึ กษาด้วยแฟ้ มสะสมงานอิ เล็กทรอนิ กส์ ผ่าน
เทคโนโลยีค ลาวด์ สาหรั บวิช าวิศวกรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และ 2) แบบ
ประเมิ น ความเหมาะสมของรู ป แบบการเรี ย นรู้ ฯ ผลการวิ จ ัย พบว่ า
รู ป แ บ บ ก ารเรี ยน รู้ ต าม แน วส ะเต็ ม ศึ ก ษ าด้ ว ยแฟ้ มส ะส ม งาน
อิ เล็ กท รอนิ ก ส์ ผ่ า น เท ค โน โล ยี ค ล าวด์ ส าห รั บ วิ ช าวิ ศ วก รรม
อิเล็กทรอนิ กส์น้ ี มี 5 ขั้นตอน คื อ ขั้น สนใจปั ญหา (Motivation : M) ขั้น
ศึก ษาข้อมู ล (Information : I) ขั้น การปฏิ บตั ิ การ (Operation : O) ขั้น ส่ ง
งานผ่านเทคโนโลยีค ลาวด์ (Cloud technology :C) และขั้น ประเมิ น ผล
(Evaluation : E) ผลจากการประเมินรู ปแบบการเรี ยนรู้ฯ โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ
มีความเหมาะสมในระดับดีมาก (X= 4.50 , S.D.= 0.24)

1. บทนา
แนวทางการจัด การเรี ยนรู ้ ที่ก าลังได้รับ ความสนใจกันอย่าง
มากในปัจจุบนั เป็ นแนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีการบูรณาการเนื้ อหาและ
ทักษะด้านวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิ ตศาสตร์ วิชาวิศวกรรมศาสตร์ และ
วิ ช าเทคโนโลยี เข้ า ด้ ว ยกั น ซึ่ งรวมเรี ยกว่ า “สะเต็ ม ศึ ก ษา” (STEM
Education) โดยที่วิชาทั้งสี่ ในสะเต็มศึกษานี้ ลว้ นแต่เป็ นวิชาที่ส่งเสริ มให้
ผู ้เรี ยนได้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถที่ จ ะด ารงชี วิ ต ได้ อ ย่างมี คุ ณ ภาพใน
ศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว สังคมตั้งอยูบ่ นฐานของ
ความรู้ และเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่นบั วันยิง่ เจริ ญก้าวหน้าขึ้นไป จุดเด่น
ของการจัดการเรี ยนรู้แบบสะเต็ม คือ การผนวกแนวคิดการออกแบบเชิ ง
วิศวกรรม (Engineering Design Process) เข้ากับ การเรี ยนรู ้ วิท ยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีของผูเ้ รี ยน ในขณะ ที่ทากิ จกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ ความเข้าใจและฝึ กทัก ษะด้านวิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และ

คาสาคัญ : สะเต็มศึ กษา, แฟ้ ม สะสมงานอิเล็กทรอนิ กส์, เทคโนโลยีค ลาวด์,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Abstract
This research aimed to ( 1) design the Learning Model of
STEM Education via e-Portfolio on Cloud Technology for Electronics
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ที่ ลกั ษณะรายวิช ามี เนื้ อหาเกี่ ยวกับ ทฤษฎี การคานวนค่ าพารามิ เตอร์ ที่
เกี่ ยวข้อง การวิเคราะห์ แ ละการออกแบบวงจร โดย การออกแบบและ
วิเคราะห์ดงั กล่าวนั้น มีข้ นั ตอน และการคานวณในทางทฤษฎี ที่ซบั ซ้อน
ทาให้ ผูเ้ รี ยนเกิ ดปั ญหาในการเรี ยนรู ้ และส่ งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนต่าไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจยั [2],[3],[4] ที่ผเู้ รี ยนมี ปัญหากับการ
เรี ยนในรายวิชาที่ตอ้ งคานวณค่าพารามิเตอรต่างๆ ซ่ึ งมีสูตรการคานวณที่
ยุ่ ง ยาก นอกจากนี้ ผู ้เรี ยนยัง ขาดทั ก ษะ ด้ า นการปฏิ บ ั ติ ก ารทดลอง
เนื่ องจาก หลักสู ตรรายวิชาเน้นการเรี ยนการสอนในเชิ งทฤษฎี อย่างเดี ยว
ประกอบกับ ปั จจุ บ นั เทคโนโลยีก ารเรี ยนการสอนได้ก้ าวหน้ า ไปมาก
รู ปแบบการเรี ยนรู้ ส มัยใหม่ มี แ นวโน้ ม ที่ จะผนวกการ สอนเชิ งทฤษฎี
ควบคู่กบั การทดลองในเชิ งปฏิบตั ิ และควรมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนรู ปแบบให ม่ ๆ ที่ มี ค วาม สอดคล้ อ งกั บ รายวิ ช าวิ ศ วกรรม
อิเล็กทรอนิ กส์ โดยกิ จกรรมการเรี ยนการสอนต้องเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยน
ได้ค ้นคว้าหาความรู ้ ด้วยตนเองมากขึ้น น าไปสู่ การเพิ่มความรู ้ ที่ได้จาก
การลงมือปฏิบตั ิ เรี ยนรู ้ผ่านกระบวนการทางานเป็ นกลุ่ม นามาสู่การสรุ ป
ความรู ้ใหม่ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และฝึ กทักษะด้านวิทยาศาสตร์
คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี และน าความรู้ ม าออกแบบวิ ธี ก ารเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการหรื อแก้ปั ญ หาที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ชี วิ ตประจ าวัน
เพื่อให้ได้ชิ้นงานซึ่ งเป็ นผลผลิ ตจากกระบวนการออกแบบเชิ งวิศวกรรม
ผูว้ ิจยั จึงได้พฒั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ เหมาะสมกับการสอน ใน
รายวิ ช าวิ ศ วกรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ให้ ผูเ้ รี ยนเกิ ด การเรี ยนรู ้ ใ นทาง
ทฤษฏี และมีทกั ษะในด้านการปฏิบตั ิการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

เทคโนโลยี ผูเ้ รี ยนต้องมี โอกาสนาความรู ้ มาออกแบบชิ้ นงานหรื อวิธีการ
เพื่อตอบสนองความต้องการหรื อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ ชี วิตประจาวัน
เพื่ อ ให้ ไ ด้เทคโนโลยี ซ่ ึ งเป็ นผลผลิ ต จากกระบวนการออกแบบเชิ ง
วิศวกรรม ดังนั้น ในการจัดการเรี ยนรู ้ สะเต็มศึกษา จึงนา “กระบวนการ
ออกแบบเชิ งวิศวกรรม” มาใช้เป็ นฐาน ดาเนิ นกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ในชั้น
เรี ยน สิ่ งที่ ส าคัญ ประการหนึ่ งในขณะที่ ผูเ้ รี ยนท ากิ จกรรมเพื่ อพัฒ นา
ความรู้ ความเข้าใจ และฝึ กทักษะ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ผู้เ รี ย นต้อ งมี โ อกาสน าความรู้ ม าออกแบบวิ ธี ก ารหรื อ
กระบวนการ เพื่อตอบสนองความต้องการหรื อแก้ปัญหาที่ เกี่ ยวข้องกับ
ชี วิตประจาวัน เพื่ อให้ ได้เทคโนโลยีซ่ ึ งเป็ นผลผลิ ต จากกระบวนการ
ออกแบบเชิ งวิศวกรรม จะทาให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสนาความรู ้ ในชั้นเรี ยน
มาประยุกต์ใช้ในการ แก้ปัญหาให้บงั เกิดผลเป็ นรู ปธรรมอย่างแท้จริ ง
กระบวนการออกแบบ เชิ งวิ ศ วกรรมศาสตร์ Billiar,
Hubelbank, Oliva and Camesano (2014) ท าการวิ จ ัย เพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้
กระบวนการออกแบบเชิ ง วิ ศ วกรรมศาสตร์ ( Engineering Design
Process) ในการ ออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสะเต็มศึกษา ทั้งในส่ วน
ของ บทเรี ยนและกิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ กระบวนการออกแบบเชิ ง
วิศวกรรมศาสตร์ ต้งั อยูบ่ นฐานของกระบวนการแก้ปัญหา ประกอบด้วย 8
ขั้นตอน ดังภาพที่ 1 กระบวนการออกแบบเชิ งวิศวกรรมศาสตร์ ท้ งั 8
ขั้ น นี้ เป็ น องค์ ค วามรู ้ ส่ วน ห นึ่ งที่ กล่ าวไว้ ใ น ห ลั ก สู ตรของรั ฐ
แมสซาชู เซตส์ (Massachusetts) ที่ ตอ้ งการให้ ครู นาไป ประยุก ต์ใช้เป็ น
โมเดลการจัดการเรี ยนรู้ (Instructional Model) ขั้นตอนดาเนิ นไปตามเข็ม
นาฬิ ก า หมุน ขวาไปตาม หัวลู ก ศรเส้นทึ บ (→) อาจมี บ างขั้น ตอน ที่
สามารถ ย้อนกลับได้ตามหัวลูกศรเส้นประ (⋯)

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. ออกแบบรู ปแบบการเรี ยนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาด้วยแฟ้มสะสม
งานอิเล็กทรอนิ กส์ผา่ นเทคโนโลยีคลาวด์ สาหรับวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
2. ประเมินรู ปแบบการเรี ยนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาด้วยแฟ้มสะสม
งานอิเล็กทรอนิ กส์ผา่ นเทคโนโลยีคลาวด์ สาหรับวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

3. ขอบเขตการวิจยั
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ คือ ผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้งหมด 7 ท่ าน
แบ่งออกเป็ น ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการเรี ยนการสอนจานวน 4 ท่าน และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร จานวน 3 ท่าน ประเมิ นรู ป แบบ
การเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น โดยการเลือกแบบเจาะจง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.2.1 รู ปแบบการเรี ยนรู้ ตามแนวสะเต็มศึกษาด้วยแฟ้ มสะสมงาน
อิ เ ล็ ก ท รอนิ ก ส์ ผ่ า น เท ค โน โล ยี ค ล าวด์ ส าห รั บ วิ ช าวิ ศ วก รรม
อิเล็กทรอนิกส์

ภาพที่ 1 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ (ที่มา: Billiar,
Hubelbank, Oliva and Camesano, 2014 ) [7]
การจัด การเรี ยนการสอนของมหาวิท ยาลัยราชภัฏ เพชรบุ รี
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการ
สื่ อสาร ได้บรรจุรายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาในหลักสูตร โดย
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3.2.2 แบบประเมิ น ความเหมาะสมต่ อ รู ปแบบการเรี ยนรู ้ ฯ ที่
พัฒนาขึ้น ตอนที่ 1 ความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญในด้านความเหมาะสมต่อ
ระบบ ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ

4. วิธีดาเนินการวิจยั
4.1 ศึก ษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องเกี่ ยวกับ รู ป แบบการเรี ยนรู ้
ตามแนวสะเต็มศึกษาด้วยแฟ้ มสะสมงานอิ เล็กทรอนิ กส์ผ่านเทคโนโลยี
คลาวด์ สาหรับวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
4.2 ออกแบบรู ปแบบรู ปแบบการเรี ยนรู้ฯ มีข้ นั ตอนดังนี้
4.2.1 วิเคราะห์ ก ารเรี ยนรู้ รูป แบบ MIAP ต้น แบบจากคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนื อ ในขั้นตอน M-I
4.2.2 วิ เคราะห์ ข้ นั ตอนของกิ จกรรมเรี ย นรู ้ 6 ขั้น ตอน ใน
รู ปแบบของสะเต็มศึกษาในขั้นตอน O
4.2.3 วิเคราะห์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ ด้วยรู ปแบบ
แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิ กส์ ในขั้นตอน C
4.3.4 วิเคราะห์ ความเหมาะสมในการประเมิ นผลผูเ้ รี ยนผ่าน
เทคโนโลยีคลาวด์ ในขั้นตอน E
4.2.5 สังเคราะห์ รูปแบบรู ปแบบการเรี ยนรู้ ตามแนวสะเต็ม
ศึกษาด้วยแฟ้ มสะสมงานอิ เล็กทรอนิ กส์ ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ สาหรับ
วิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
4.3 นาเสนอรู ปแบบการเรี ยนรู้ ฯ ให้อาจารย์ที่ปรึ ก ษาตรวจสอบและ
ปรับปรุ งแก้ไข
4.4 สร้ างเครื่ องมื อส าหรั บประเมิ น ความเหมาะสมของรู ปแบบการ
เรี ยนรู้ฯ
4.5 นารู ปแบบการเรี ยนการรู้ฯ ที่ผวู้ ิจยั ออกแบบขึ้น ให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญทั้งหมด
7 ท่าน ประเมินความเหมาะสม
4.6 วิเคราะห์ขอ้ มูลความเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนรู้ฯตามเกณฑ์
การประเมิน 5 ระดับ (นคร เสรี รักษ์ และภรณี ดีราษฎร์วิเศษ. 2555)
5. ผลการวิจัย
5.1 รู ปแบบการเรี ยนรู้ ตามแนวสะเต็มศึกษาด้วยแฟ้ มสะสม
งานอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ผ่ า นเทคโนโลยี ค ลาวด์ ส าหรั บ วิ ช าวิ ศ วกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ดังภาพที่ 2 ประกอบด้วย
ขั้นสนใจปัญหา (Motivation : M)
เป็ น ขั้ น ตอนน าเข้ า สู่ บทเรี ยนด้ ว ย ค าถามห รื อปั ญ ห า
ประกอบด้วยสื่ อต่าง ๆ ที่ทา้ ทายความคิดและน่าสนใจให้คิดแก้ปัญหา ใน
เวลาสั้น ๆ
ขั้นศึกษาข้ อมูล (Information : I)
เป็ นช่ ว งการให้ เนื้ อหา ท าโดยการสอนด้ ว ยรู ป แบบหรื อ
วิธีการต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนรับข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ วและเพียบพร้ อม
มากที่สุด

ขั้นการปฏิบัติการ (Operation : O)
เป็ นขั้น ตอนที่ ผูเ้ รี ยนได้ล งมื อปฏิ บ ตั ิ การ เพื่ อที่ จะได้พิสู จน์
หลักการ ทฤษฎี หรื อข้อเท็จจริ งต่างๆ ตามที่ได้เรี ยนมา เพื่อพัฒนาความรู้
ความเข้าใจ และฝึ กทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี
และกระบวนการทางวิศวกรรม ไปใช้ในการเชื่ อมโยงและแก้ปัญหาใน
ชี วิตจริ ง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรื อผลผลิ ตใหม่ ควบคู่ ไปกับ
การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ แห่ งศตวรรษที่ 21 ซึ่ งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสู ตรการจัดการเรี ยนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา (ผลการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการเรี ยนการสอนสะเต็มศึกษาใน
สถานศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ครั้ งที่ 2/2559 เมื่ อ วัน ศุ ก ร์ ที่ 27
พฤษภาคม 2559) ได้มีการกาหนดขั้นตอนของกิจกรรมเรี ยนรู ้ 6 ขั้นตอน
ในรู ปแบบของสะเต็มศึกษา ได้แก่
ขั้นที่ 1 ระบุปัญหาในชีวิตจริ ง/นวัตกรรมที่ตอ้ งการพัฒนา
ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Science+Math &
Technology)
ขั้นที่ 4 วางแผนและดาเนิ นการแก้ปัญหา (Engineering)
ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุ ง (Engineering)
ขั้นที่ 6 นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา หรื อผลการ
พัฒนานวัตกรรม
ขั้นส่ งงานผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud technology :C )
เป็ นขั้นตอนการส่ งรายงานรวบรวมผลการปฏิบตั ิงาน และ
ชิ้นงาน ในรู ปแบบของแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Portfolio)
ขั้นประเมินผล (Evaluation : E )
เป็ นขั้น สุ ด ท้ายของ กระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่ อประเมิ น ผลว่า
ผูเ้ รี ยนได้บรรลุเป้ าหมาย ตามวัตถุประสงค์หรื อไม่

M

Motivation

I

Information

O

Operation

C

Cloud

E

Evaluation

ขั้นที่ 1 ระบุปัญหาในชีวิตจริ ง/นวัตกรรมที่ตอ้ งการพัฒนา
ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Science+Math & Technology)
ขั้นที่ 4 วางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา (Engineering)
ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุ ง (Engineering)
ขั้นที่ 6 นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา หรื อผลการพัฒนานวัตกรรม

ภาพที่ 2 รู ป แบบการเรี ยนรู้ ตามแนวสะเต็มศึ ก ษาด้วยแฟ้ ม สะสมงาน
อิ เ ล็ ก ท รอนิ ก ส์ ผ่ า น เท ค โน โล ยี ค ล าวด์ ส าห รั บ วิ ช าวิ ศ วก รรม
อิเล็กทรอนิกส์
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5.2 ผลการประเมินรู ปแบบ
ความคิ ด เห็ น ของผู ้เช่ี ยวชาญในด้า นความ เหมาะสมของ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ พฒ
ั นาขึ้น ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับ มาก
ที่สุด (X= 4.50 , S.D.= 0.24) ดังตารางที่ 1

ใหม่โดยหัวใจสาคัญของรู ปแบบการสอนคือ ขั้น O - C ซึ่งเป็ นขั้นตอนที่
ผู้เรี ย นได้ล งมื อ ปฏิ บ ัติ ก าร เพื่ อ ที่ จ ะได้พิ สู จ น์ หลัก การ ทฤษฎี หรื อ
ข้อเท็จจริ งต่างๆ ตามที่ได้เรี ยนมา เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และฝึ ก
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี และกระบวนการ
ทางวิศวกรรม ไปใช้ในการเชื่ อมโยงและแก้ปัญหาในชี วิตจริ ง รวมทั้งการ
พัฒนากระบวนการหรื อผลผลิ ตใหม่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการ
เรี ยนรู ้แห่ งศตวรรษที่ 21

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนรู้ตามแนว
สะเต็มศึกษาด้วยแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิ กส์ผา่ นเทคโนโลยีคลาวด์
สาหรับวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
รายการ

เอกสารอ้ างอิง

S.D.

[1] ณมน จี รั ง สุ วรรณ . (2558). ห ลั ก การออกแบบและ
ประเมิ น. (พิ มพ์ค รั้งที่ 4). กรุ งเทพฯ : ศูนย์ผลิ ตตาราเรี ยน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
[2] พิชิต อ้วนไตร สุ รพันธ์ ตันศรี วงษ์ และสมศักดิ์ อรรคทิ
มากูล (2558). การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐานแบบ
DAPOA สาหรับการศึ ก ษา ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. การประชุ ม
วิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมระดั บ ชาติ ครั้ งที่ 8 มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
[3] วิชญา รุ่ นสุ วรรณ์ , ดวงกมล โพธิ์ นาค และปรวัฒน์ วิสูตร
ิ
ศักด์ (2558). รู ปแบบระบบการจัดการเรี ยนการสอนบนเทคโนโลยีกอ้ น
เมฆ เพื่ อ สนับ สนุ น การเรยีน การสอนด้า นคอมพิ ว เตอร์ . Panyapiwat
Journal Vol.7 No.2 May - August 2015.
[4] ศรัณย์ ชูคดี และสมศกดิ์ อรรคทิมากลู. การพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนรู้ MIDEAP ส าหรั บ การเรี ยนการสอนรายวิ ช าวิ ศ วกรรม
ไมโครเวฟ เรื่ องท่อนาคลื่ นและการประยุกต์ใช้งาน.งานประชุ มวิชาการ
ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมระดบัชาติครั้งที่ 3 .มจพ , 2553
[5] ศรั ณ ย์ ชู ค ดี "การพัฒ นารู ป แบบการค านวณวงจร
ไมโครเวฟในท่อ นาคลื่ น สี่ เหลี่ ยม ส าหรั บประยุกต์ใช้ในการศึกษา
ด้านวิศวกรรม ไมโครเวฟ." วิทยานิ พนธ์ปรัช ญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต มหา
วิทยาลยั เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554.

1. หลักการและแนวคิดที่ใช้เป็ นพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้ฯ
1.1 สะเต็มศึกษา
1.2 Cloud

5

0

4.29

0.49

2. กระบวนการเรี ยนรู ้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ขั้นสนใจปัญหา ขั้นศึกษา
ข้อมูล ขั้นการปฏิบตั ิการ ขั้นส่งงานผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ และขั้น
ประเมินผล
2.1 ขั้นสนใจปัญหา (Motivation : M)
4.29
0.49
2.2 ขั้นศึกษาข้อมูล (Information : I)

4.14

0.37

2.3 ขั้นการปฏิบตั ิการ (Operation : O)

4.57

0.53

2.4 ขั้นส่งงานผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud
technology : C )
2.5 ขั้นประเมินผล (Evaluation : E )

4.43

0.53

4.43

0.53

3. ความเหมาะสมของรู ปแบบและกิจกรรมการเรี ยนรู เพื่อพัฒนารู ปแบบฯ
3.1 รู ปแบบการเรี ยนรู ้ตามแนวสะเต็มศึกษา
ด้วยแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิ กส์ผา่ น
เทคโนโลยีคลาวด์ สาหรับวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
3.2 ขั้นตอนและกิจกรรมการเรี ยนรู ้ฯ

4.71

0.49

4.57

0.53

3.3 การนารู ปแบบการเรี ยนรู ้ฯ ไปใช้ได้จริ ง

4.57

0.53

4.50

0.24

เฉลี่ย

[6] ศิ ว ดล นวลนภดล, มานิ ต ย์ สิ ท ธิ ช ยั และ สมศัก ดิ์
อรรคทิมากลู. "การ สร้างและหาประสิ ทธิ ภาพชุดการสอนเรื่ องท่อนา
คลื่น อุปกรณ์พาส ซี ฟ และสายอากาศไมโครเวฟ หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต" การประชุมวิชาการครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมระดบัชาติ
ครั้งที่ 2. NCTechEd 04, 2552, หน้าที่ 195-202.

6. อภิปรายผล
รู ปแบบการเรี ยนรู้ ตามแนวสะเต็มศึกษาด้วยแฟ้ มสะสมงาน
อิ เล็ กท รอนิ ก ส์ ผ่ า น เท ค โน โล ยี ค ล าวด์ ส าห รั บ วิ ช าวิ ศ วก รรม
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้น เป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้สมัยใหม่ที่ผนวก
การสอนเชิ ง ทฤษฎี ค วบคู่ ก ับ การทดลองในเชิ ง ปฏิ บ ัติ และมี ก ารจัด
กิ จก รรม ก ารเรี ยน ก ารสอน ที่ สอดค ล้ อ งกั บ รายวิ ช าวิ ศ วกรรม
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ โดยกิ จกรรมการเรี ยนการสอนเปิ ดโอกาสให้ ผูเ้ รี ยนได้
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ซึ่ งวิธีการนี้ จะเป็ นวิธีการสอนแบบ

[7 ] Billiar, K., Hubelbank, J., Oliva, T., and Camesano, T.
(2014). Teaching STEM by design. Advance in Engineering Education,
4(1), 1-21.
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การสร้ างชุ ดจาลองสายพานลาเลียงของการแยกวัสดุด้วยพีแอลซี
The Cons traction Conveyers model for Divide Material with PLC
ชัยยศ คามี1
1
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย-เชียงคาน ตาบลเมือง อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ 0818730649 E-mail: chaiyos3249@Gmail.com

คอมพิ ว เตอร์ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2554 มหาวิ ท ยาลัยราชภัฏ เลย[2] ซึ่ งได้
ทดสอบกับนักศึกษาชั้นปี ที่ 3
ชุ ด จาลองสายพาล าเลี ยงดังกล่ าว ประมวลผลด้วยพี แ อสซี
(PLC) เพื่อควบคุมมอเตอร์ ในการลาเลี ยง และควบคุมกระบอกลมเพื่อ
แยกชิ้นงาน โดยแยกวัตถุ 3 ขนาด

บทคัดย่ อ
ชุ ด จ าลองสายพานล าเลี ยงมี วตั ถุ ป ระสงค์ ส่ งเสริ ม ทัก ษะที่
จาเป็ นสาหรับนักเรี ยนในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการความรู้ใน 4 สห
วิทยาการ ได้แก่วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยีและคณิ ตศาสตร์ หรื อ
เรี ยกว่า STEM Education ในรายวิชาโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
จากการท าแบบทดสอบก่ อ นเรี ยนและหลั ง เรี ยน ท าการทดสอบ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้วยสถิ ติ t test ผลการวิจยั พบว่าชุ ด
ทดลองที่ สร้ างขึ้นมี คุณ ภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และผลสัม ฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนหลังเรี ยนมีค่าสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ ชุดจาลองสายพานลาเลียง, STEM Education

Abstract
Conveyor models are intended to promote the skills needed
for students in the 21st century by integrating knowledge in four
interdisciplinary science, engineering, technology and mathematics are
also known as STEM Education Course in Control Engineering
It the test before and after learning. Test compares with a
record of achievement. Results t test showed that the experimental built
quality is very good. After school and academic achievement were
higher than the previous level of statistical significance 0.05

รู ปที่ 1 ชุดจาลองสายพานลาเลียง

2.ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั (Research Methodology)
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งทดลองเพื่อสร้างชุดทดลองการ
จาลองสายพานลาเลียงของการแยกวัตถุ 3 ขนาด มีข้ นั ตอนการวิจยั ดังนี้
2.1 ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรี ยมการวิจยั
2.2 กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.3 ออกแบบและสร้างชุดทดลอง
2.4 สร้างใบงาน
2.5 การสร้างและหาประสิ ทธิภาพของแบบทดสอบ
2.6 ขั้นตอนการสร้างและเก็บรวบรวมข้อมูล
2.7 วิเคราะห์ผล
2.8 สรุ ปผลการวิจยั

Keywords : Conveyor models, STEM Education

1. บทนา
รัฐบาลมีนโยบาย ส่ งเสริ มทักษะที่ จาเป็ นสาหรับนักเรี ยนใน
ศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการความรู ้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่วิทยาศาสตร์
วิศวกรรม เทคโนโลยีและคณิ ตศาสตร์ หรื อเรี ยกว่า STEM Education[1]
ผูว้ ิจยั จึงได้จดั สร้างชุ ดจาลองสายพานลาเลี ยงเป็ นอุปกรณ์สื่อ
การเรี ยนการสอน ในรายวิชาโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
(Programmable Controller) หลัก สู ต รเทคโนโลยี อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
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ตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
Mean
Std.
Std.
95% confidence
Deviation
Error Interval of the
Mean
Difference
Lower Upper
2.110
0.472
-13.34 -11.36
ก่อนเรียน -12.35
หลังเรียน

3.เครื่องมือในการวิจยั
3.1การจาลองสายพานลาเลียงของการแยกวัตถุ
3.2 แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน

3 ขนาด

4.สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิจยั ครั้งนี้ มีดงั นี้
4.1 ค่าเฉลี่ย (Mean)
4.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.3 t-test

6. สรุป
5.ผลของการวิจยั

ชุ ดจาลองสายพานลาเลี ยงที่ สร้ างขึ้นเพื่อเป็ นอุปกรณ์ สื่อการ
เรี ยนการสอน ในรายวิชาโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
(Programmable Controller) ดัง กล่ าว ประมวลผลด้ ว ยพี แ อสซี (PLC)
เพื่ อควบคุ ม มอเตอร์ ใ นการล าเลี ยง และควบคุ ม กระบอกลมเพื่ อแยก
ชิ้นงาน โดยแยกวัตถุ 3 ขนาด และ แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน ของ
นักเรี ยนชั้นปี ที่ 3 จานวน 20 คนมี ผลคะแนนก่ อนเรี ยน 12.55 และมี ผล
คะแนนหลังเรี ยน 24.90 ผูเ้ รี ยนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจยั ปรากฎว่า ชุ ด ทดลองที่ ส ร้ างขึ้ น มี คุณ ภาพอยูใ่ น
เกณฑ์ดีมาก สามารถนาไปใช้ในการเรี ยนการสอนวิชาโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและหลังจากสอนด้วยชุดทดลอง
ที่ สร้ างขึ้น ผูเ้ รี ยนมี ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน
นักศึกษาคนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน
D
D2
251
498
247
3135
รวม
12.55
24.90
ค่าเฉลีย่
คะแนน
จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนปรากฎ
ว่า คะแนนเฉลี่ยของการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน คือ 12.55 คะแนน
และคะแนนเฉลี่ยของการทาแบบทดสอบหลังเรี ยน คือ 24.90

7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ สมาชิ ก ทุก คนในครอบครั วของผูเ้ ขี ยน ที่ ได้ใ ห้
ความอนุ เคราะห์ ช่วยเหลื อในทุกด้านตลอดมา และคณะครู อาจารย์ของ
ผูเ้ ขียนทั้งในอดี ตและปั จจุบนั พร้อมคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทุก
ท่าน ซึ่ งกรุ ณาให้ความรู ้ คาแนะนา คาปรึ กษา ผูเ้ ขี ยนขอขอบพระคุ ณไว้
ณ โอกาสนี้ ความดี ที่เกิ ดขึ้นในผลงานวิชาการฉบับนี้ ผเู ้ ขี ยนขอมอบแด่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยซึ่งเป็ นต้นสังกัดของผูเ้ ขียน

เอกสารอ้ างอิง

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
Mean
N
Std.
Deviation

[1] พรทิพย์ ศิริภทั ราชัย. STEM Education กับการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 = STEM Education and 21st Century Skills
Development. วารสารนักบริ หาร. ปี ที่ 33 ฉบับที่ 2. เมษายนมิถุนายน 2556. หน้า 49-56
[2] หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554

Std.
Error
Mean
12.55
20
1.820
0.407
ก่อนเรียน
24.90
20
1334
0.298
หลังเรียน
จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ปรากฎว่า คะแนนเฉลี่ยของการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน คือ 12.55
คะแนนและคะแนนเฉลี่ยของการทาแบบทดสอบหลังเรี ยนคือ 24.90

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

758

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

แอนิเมชั น2มิติ เรื่ อง โรคหอบหืดสาหรับผู้ป่วยเด็ก กรณีศึกษาโรงพยาบาลพระนารายณ์ มหาราชจังหวัดลพบุรี
2D Animation project to Asthma in Pediatric Patients Case study King Narai Hospital in Lopburi
Province
นางสาวหทัยรัตน์ บุญเนตร1
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง สาขาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง ตาบลไม้ฝาด อาเภอสิ เกา
จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ 075-2040516 E-mail: koogolf1@gmail.com

ปฏิ บตั ิ ตาม สี สันของสื่ อมี ความน่ าสนใจ และสามารถถ่ ายทอดเรื่ องราว
เนื้ อหาความเป็ นนามธรรมให้เห็นเป็ นรู ปธรรมได้เป็ นอย่างดี
คาสาคัญ: แอนิเมชัน,โรคหอบหื ด

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อสร้ างแอนิ เมชัน 2 มิ ติ เรื่ องโรค
หอบหื ดส าหรั บ ผู้ป่ วยเด็ ก ให้ ก ับ เด็ ก ที่ เ ข้ารั บ การรั ก ษาโรคหอบหื ด ที่
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี เพื่อต้องการให้เกิ ดความ
เข้าใจที่ถูกต้องถึ งวิธีการดูแลตัวเองสาหรับผูป้ ่ วยเด็กที่เป็ นโรคหอบหื ด
และเพื่อกระตุน้ ให้ผปู้ ่ วยเด็กเกิ ดความสนใจอยากปฏิ บตั ิ ตามวิธีการดูแล
ตัว เองตามค าแนะน าของแพทย์ อี ก ทั้ง ต้ อ งการให้ ผู ้ ป่ วยเด็ ก เห็ น
ความสาคัญของการหลีกเลี่ยงสิ่ งกระตุน้ ที่อยูร่ อบตัวเพื่อลดอาการการเกิ ด
โรคหอบหื ด ที่ผา่ นมามีความเข้าใจว่า “โรคหื ดรักษาไม่หาย” เพราะคิดว่า
เป็ นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อหลอดลมที่โตขึ้นและหดตัว
มากกว่าปกติแต่การศึกษาวิจยั ในปั จจุบนั พบว่าโรคหื ด สามารถควบคุ ม
ให้ ผูป้ ่ วยใช้ชี วิต เป็ นปกติ ไ ด้เ พราะเป็ นโรคที่ เ กิ ด จากการอัก เสบของ
หลอดลมจนหลอดลมไวต่อสิ่ งกระตุน้ ผิดปกติ ดงั นั้นหากมีการให้ยาลด
การอักเสบของหลอดลมอย่างเหมาะสมและรักษาแต่เนิ่ น ก่อนที่จะเป็ น
เรื้ อรั ง ก็ ส ามารถกลับ คื น สู่ ส ภาพปกติ ไ ด้ จากผลการวิ จ ัย พบว่ า สื่ อ
แอนิ เ มชัน2มิ ติ เรื่ อง โรคหอบหื ดสาหรั บผูป้ ่ วยในเด็ก มี ก ารประเมิ น
คุณภาพจากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหาจานวน3ท่าน ผลที่ได้คือ 4.66 พบว่ามี
ความพึ ง พอใจมากที่ สุ ด เนื้ อ หาสาระครบถ้ว นตามต้อ งการ ข้อ มู ล มี
ประโยชน์ต่อการนาไปปฏิ บตั ิ ตาม การล าดับเนื้ อหาสร้ างความเข้าใจ
ให้กบั ผูช้ มอยูใ่ นระดับมากที่สุด เป็ นเพราะเนื้ อหาที่ เข้าใจได้ง่าย เหมาะ
กับกลุ่มตัวอย่าง มีความทันสมัยเนื่ องจากใช้สื่อแอนิ เมชัน2 มิติ ที่ กาลัง
ได้รั บ ความนิ ย มและแพร่ ห ลายมากในยุ ค ปั จ จุ บ ัน ใส่ ส่ ว นของการ
ประเมินผลทางด้านของสื่ อแอนิ เมชัน2 มิติ จากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการผลิ ต
สื่ อแอนิ เมชันจานวน3 ท่านผลที่ ได้คือ 4.53 พบว่ามี ความพึงพอใจมาก
ที่สุด สี สันภายในสื่ อสร้ างความน่ าสนใจต่อการใช้งานและการเรี ยนรู ้
กลุ่มสี มีความเหมาะสมกับการนาเสนอ ภาพประกอบมี ความเหมาะสม
กับระดับวัยของผูช้ ม ภาพประกอบมีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้ อหา
ที่ ต้อ งการน าเสนอ เสี ย งที่ ใ ช้ป ระกอบการบรรยายมี ค วามเหมาะสม
เนื่ องจากมีความเข้าใจต่อสิ่ งที่ตอ้ งการจะสื่ อ เนื้ อหาเหมาะสมกับระดับ
ผูช้ ม รู ปแบบการนาเสนอเหมาะสมกับวัย ข้อมูลมีประโยชน์ต่อการนาไป

Abstract
This research aims to create 2D Animation project of Asthma in
Pediatric Patients Case study King Narai Hospital in Lopburi Province.
The objectives are to provide an understanding of how to care for
themselves for pediatric patients with asthma, and to stimulate
children's interest to follow the doctor's advice to take care of
themselves. Furthermore, children have to understand the importance of
avoiding the stimuli around to reduce the incidence of asthma. In the
past, many people believed that “asthma cannot be cured” because they
thought about the disease is caused by disorders of the bronchial
muscles grow and shrink more than normal. However, the current
research found the patients of asthma can live a normal, because the
disease is caused by inflammation of the trachea and bronchial
sensitivity, so if the drugs reduce inflammation of the trachea and
proper treatment early before becoming chronic, it can be returned to
normal. The research found that 2D Animation project of Asthma in
Pediatric Patients is evaluated from three experts, and the result is 4.66
It is found that the most satisfied with full content on demand useful
information on its compliance, and the sequence of content to audiences
in the most. It is because the content is easy to understand and
appropriate with representative samples; moreover, 2D animation is
gaining popularity and more prevalent in modern times. In the
evaluation of 2D animation from three multimedia animation specialists
were found to be 4.53, the result is the most satisfying. The color theme
is attractive to use and learning. The sheds of color are appropriate to
the presentation. The illustrations are appropriate to the age of the
audience and consistent with the content they want to offer and sound
lecture is appropriate. According to there is an understanding of the
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ให้หลอดลมปฏิกิริยาตอบสนองไวต่อสิ่ งกระตุน้ สารก่อภูมิแพ้ สารระคาย
เคื อ งและสิ่ ง แวดล้อ มที่ ไ ม่ เ หมาะสมผู ้ป่ วยมี อ าการไอ หายใจล าบาก
หายใจมีเสี ยงวี้ดที่เรี ยกว่า “จับหื ด”บางครั้งหลอดลมหดมากจนผูป้ ่ วยขาด
อากาศหายใจและอาจเสี ยชีวิตได้ดงั แสดงในรู ปที่ 1

purpose to convey, content is appropriate to the audience, presentation
format is appropriate for their age, information is useful on its
compliance, colors of media is interesting, and the story content of the
abstract show the concrete as well.
Keywords: Animation, Asthma.

1. บทนา
คนทัว่ โลกป่ วยเป็ นโรคหื ดมากกว่า 300 ล้านคน ขณะที่ ค น
ไทยป่ วยเป็ นโรคหื ดมากถึ ง 3 ล้านราย พบว่าเด็ก 10 - 12 % และผูใ้ หญ่
6.9% เป็ นโรคหื ด จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบมีผปู้ ่ วยที่เข้ารับ
การรัก ษาในโรงพยาบาลเนื่ องจากโรคหื ด เพิ่ม ขึ้ น ทุก ปี โดยในปี พ.ศ.
2538 มีผปู้ ่ วยโรคหื ดเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกว่า 66,679 ราย และ
เพิ่มเป็ น 102,273 ราย ในปี พ.ศ. 2552
“ปี พ.ศ. 2540 มีผเู้ สี ยชีวิตด้วยโรคหื ด จานวน 806 ราย ปี
พ.ศ. 2546 มีผเู้ สี ยชีวิตเพิ่มขึ้นเป็ น 1,697 ราย”
ประเทศไทยมีจานวนผูป้ ่ วยเข้าห้องฉุ กเฉิ นของโรงพยาบาล
จากอาการของโรคหื ด มากกว่าปี ละ 1 ล้านครั้ ง โรคหื ดยังเป็ นโรคที่ มี
ผลกระทบต่อผูป้ ่ วยและระบบสาธารณสุ ข ค่อนข้างสู ง เพราะเป็ นโรค
เรื้ อรั ง ทาให้ คุ ณภาพชี วิตของผูป้ ่ วยลดลงตามความรุ น แรงของโรคที่
เพิ่ ม ขึ้ น จากการส ารวจพบผู ้ป่ วยโรคหื ด มากกว่ า ครึ่ งไม่ ส ามารถท า
กิจกรรมต่างๆ ได้เช่นคนปกติทวั่ ไป [1]
วัชรา บุญสวัสดิ์ กล่าวว่าสาหรับในปี พ.ศ. 2559 นี้ คาดว่าจะมี
ผูป้ ่ วยโรคหื ดและโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังทัว่ โลกเพิ่มมากขึ้น เนื่ องมาจาก
การเปลี่ ย นแปลงของฤดู ก าล และมลภาวะทางอากาศต่ างๆ เช่ น ฝุ่ น
ละออง หรื อควันจากก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ที่เพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี
รวมไปถึงการดาเนิ นชี วิตประจาวันที่เปลี่ยนแปลงไป เป็ นปั จจัยสาคัญที่
ทาให้จานวนผูป้ ่ วยโรคหื ด และโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังเพิ่มสู งขึ้นโดยทั้งที่
รู้ ตวั และไม่รู้ตวั ซึ่ งจากข้อมู ลขององค์กรอนามัยโลก (WHO) จานวน
ผูป้ ่ วยทัว่ โลกอาจสูงถึง 325 ล้านคน และจานวนผูป้ ่ วยที่เสี ยชี วิตส่ วนมาก
มาจากประเทศที่ มีรายได้น้อย ซึ่ งในความเป็ นจริ ง หลายเคสสามารถ
ป้องกันได้ หากได้รับการรักษาที่ถูกต้อง[2]
โรคหอบหื ด (Definition of Asthma) หมายถึ ง โรคที่มีการ
อัก เสบเรื้ อรั ง ของหลอดลม การอัก เสบของหลอดลมมี ผลทาให้ เ ยื่อ บุ
หลอดลมของผูป้ ่ วยมีปฏิ กิริยาต่อสารก่ อภูมิแพ้และสิ่ งแวดล้อมมากกว่า
คนปกติ (Bronchial Hyper Responsiveness ,BHR) ผูป้ ่ วยมักมีอาการแน่ น
หน้าอกหายใจมีเสี ยงวี้ด (Wheezing)หรื อหอบเหนื่ อย เกิ ดขึ้นเมื่ อได้รับ
สารก่อโรคหรื อสิ่ งกระตุน้ และอาการเหล่านี้ อาจหายไปได้เองหรื อหายไป
เมื่อได้รับยาขยายหลอดลม[3]
โรคหื ดไม่ใช่โรคติดต่อ แต่เป็ นโรคที่เกิ ดจากการถ่ายทอดทาง
พันธุ กรรม หรื อ จากการสัมผัส สารเคมี มลพิ ษ หรื อสารก่ อภู มิแพ้เป็ น
เวลานานโรคหื ดเป็ นโรคที่เกิ ดจากการอักเสบเรื้ อรังของหลอดลมส่ งผล

รู ปที่ 1 กลไกลการเกิดโรคหื ด
มลภาวะในอากาศ ทั้งที่ เป็ นมลพิษภายในและภายนอกบ้าน
เช่ น เขม่ าควัน ควัน ไฟจากการปรุ งอาหาร แก๊ ส หุ งต้ม ควัน ท่ อไอเสี ย
รถยนต์ อากาศเป็ นพิษ กลิ่ นฉุ น กลิ่ นอับ กลิ่ นเหม็น ฝุ่ นผงจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ถ่ านหิ น หมอกควันจากโรงงาน เส้น ใยสังเคราะห์ พรม
วัสดุตกแต่งบ้าน สารระคายเคือง เช่ น ควันบุหรี่ น้ าหอม สเปรย์ สี พ่น สี
ทาบ้าน ทินเนอร์ น้ ายาหรื อสารเคมี แก๊ส ควันธูป ควันเทียน ละอองยาฆ่า
แมลง ฝุ่ นก่อสร้าง ฝุ่ นหิ น[3]
คุณหมอโรคหอบหื ดในเด็กจากโรงพยาบาลลพบุรีให้ขอ้ มูลว่า
มีผปู ้ ่ วยเด็กมารับการรักษาโรคหอบหื ดเป็ นจานวนมากและมีแนวโน้มว่า
จะมีผปู ้ ่ วยเด็กเพิ่มขึ้นทุกปี การรักษาที่ดีจะมีประสิ ทธิ ภาพมากถ้าควบคู่กบั
การดูแลตัวเองของผูป้ ่ วยเด็ก ถึงแม้ว่าคุณหมอจะสามารถอธิ บายการดูแล
รักษาตัวจากโรคหอบหื ดในผูป้ ่ วยเด็กได้แต่ไม่สามารถทาให้ผูป้ ่ วยเด็ก
เกิ ดความสนใจได้เท่าที่ควร การอธิ บายให้ผปู ้ ่ วยเด็กเข้าใจถึ งอาการการ
รักษาและการควบคุมเรื่ องโรคหอบหื ดจึงมีความจาเป็ นอย่างมากที่จะต้อง
ใช้สื่อแอนเมชัน2มิติ เข้ามาเป็ นสื่ อที่จะช่วยให้ผปู ้ ่ วยเด็กเกิ ดความสนใจที่
จะรั บฟั งรั บชมด้วยความบันเทิ งเพลิ ดเพลิ น มากกว่าการพูดอธิ บายจาก
คุ ณหมอเพียงอย่างเดี ยว (พ.ญ.สายสวาสดิ์ โชติรสนิ รมิต กุมารแพทย์
ประจาโรงพยาบาลพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี)
ผูว้ ิจยั จึงสร้ างการ์ ตูนแอนิ เมชัน 2 มิ ติ เรื่ องโรคหอบให้ก ับ
ผูป้ ่ วยเด็กเพื่อให้ผปู ้ ่ วยเด็กเกิดความเข้าใจ สนใจและปฏิบตั ิตามคาแนะนา
ของคุ ณ หมออย่ า งเคร่ ง คัด ผู ้วิ จ ัย จึ ง น าปั ญ หาและวัต ถุ ป ระสงค์ไ ป
วิเคราะห์คิดหาทางแก้ไขหาแนวทางการผลิตสื่ อ
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2. วิธีดาเนินการวิจยั
การดาเนิ นงานวิจยั นี้ จะแบ่งการดาเนิ นงานออกเป็ น 2 ส่ วน
หลักคือ ส่ วนของการจัดทาแอนิ เมชัน 2 มิ ติ เรื่ อง โรคหอบหื ด สาหรั บ
ผูป้ ่ วยเด็ก กรณี ศึกษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี
และส่วนของการประเมินผลและวิเคราะห์ผล แบ่งออกเป็ น 3
ส่ วนย่อยคือ ประเมินคุณภาพของสื่ อแอนิ เมชัน2มิติ จากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน
การผลิตสื่ อ และประเมินคุณภาพของสื่ อแอนิ เมชัน 2 มิติ จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ด้านเนื้อหา และประเมินความพึงพอใจของสื่ อแอนิ เมชัน 2 มิติ จากกลุ่ม
ตัวอย่างผูป้ ่ วยเด็ก
ส่วนของการจัดทาแอนิ เมชัน 2 มิติ เรื่ อง โรคหอบหื ดสาหรับ
ผูป้ ่ วยเด็ก กรณี ศึก ษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี
ประกอบด้วย 3 ส่ วนหลัก คือ ส่ วนที่ 1 Pre-Production ในส่ วนนี้ คือการ
ออกแบบคาร์ แรกเตอร์ ออกแบบฉาก ออกแบบโครงเรื่ อง ออกแบบมุม
กล้อง เขียนสตอรี่ บอร์ดและสรุ ปผลได้ดงั แสดงในรู ปที่ 2

รู ปที่ 3 ตัวละครคุณหมอแบบแยกชิ้นส่วน

รูปที่ 2 สตอรี่ บอร์ด เรื่ อง โรคหอบหื ด

รู ปที่ 4 ตัวละครเด็กชายแบบแยกชิ้นส่ วน

ส่วนที่ 2 Production ในส่ วนนี้ จะดาเนิ นการในขั้นตอนของการจัดทาสื่ อ
แอนิ เมชัน2 มิติ โดยการใช้โปรแกรมการดราฟภาพในการทาตัวละคร
แบบแยกชิ้นส่ วน จัดทาฉากหลังตามสตอรี่ บอร์ ด จากนั้นพอได้ตวั ละคร
และฉากแล้วจึงทั้งสองอย่างนี้ มาแอนิ เมทหรื อทาการเคลื่ อนไหวของตัว
ละครและฉากให้สอดคล้องกับเนื้ อเรื่ องในส่ วนนี้ ใช้โปรแกรมการตัดต่อ
และใส่เอฟเฟกภาพและเสี ยงดังแสดงในรู ปที่3และรู ปที่4
ส่ วนที่ 3 Post-Production ในส่ วนนี้ คือ การตัดต่อภาพและ
เสี ยงเช่ นเสี ยงเพลง เสี ยงคนพากย์ โดยใช้โปรแกรมส าหรั บตัดต่อภาพ
และเสี ยงรวมถึงการสร้างไฟล์แอนิ เมชันหรื อทาการประมวลผลของภาพ
ออกมาเป็ นวิดีโอ ตรวจทานความเรี ยบร้อยและพร้อมฉายดังแสดงในรู ป
ที่5

รู ปที่ 5 แสดงวิดีโอที่เสร็ จแล้วเป็ นตัวละครเด็กชาย
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ส่ ว นการประเมิ น ผลของสื่ อ แอนิ เ มชัน 2มิ ติ หลัง จากท าการพัฒ นา
แอนิ เ มชัน2 มิ ติ เ รื่ องโรคหอบหื ด สาหรั บ ผูป้ ่ วยเด็ ก ผูว้ ิ จยั ได้วดั ผลย่อย
ออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ ติ ด ตั้ง ให้ ผู ้ป ระเมิ น ทางด้า นสื่ อได้รับ ชมประเมิ น
คุณภาพของสื่ อแอนิเมชัน2มิติ จากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการผลิตสื่ อ จานวน 3
ท่า น และประเมิ นผลจากผู ้เ ชี่ ย วชาญด้า นเนื้ อ หาจ านวน 3 ท่ า น การ
วิเคราะห์แบบสอบถามจึงปรากฏผลที่ได้จากกการแสดงตารางที่ 1 และ
ตารางที่ 2 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ตางรางจากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหาผลการประเมินคุณภาพของ
สื่ อแอนิเมชัน 2 มิติ
หัวข้ อการประเมิน
1. ส่วนนาเร้าความสนใจต่อผูช้ ม
2. เนื้อหาเหมาะสมกับระดับผูช้ ม
3. ข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์
4. ข้อมูล มี ประโยชน์ ต่ อการน าไป
ปฏิบตั ิตาม
5. การลาดับเนื้อหาสร้ างความเข้าใจ
ให้กบั ผูช้ ม
รวมทุกด้าน

S.D
4.67 0.57
4.67 0.57
0
0
0
0
0

0

ระดับคุณภาพ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.67 0.23

4. สรุปผล

ตารางที่ 2 ตางรางจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่ อผลการประเมินคุณภาพ
ของสื่ อแอนิเมชัน 2 มิติ
หัวข้ อการประเมิน
1. สี สั น ภายในสื่ อ สร้ า งความ
น่ า สนใจต่ อ การใช้ ง านและการ
เรี ยนรู้
2. กลุ่ มสี มีค วามเหมาะสมกับ การ
นาเสนอ
3. ภาพประกอบมี ค วามเหมาะสม
กับระดับผูช้ ม
4. ภาพประกอบมี ค วามเหมาะสม
สอดคล้ อ งกั บ เนื้ อหาที่ ต้ อ งการ
นาเสนอ
5. เสี ยงที่ ใช้ประกอบการคือเสี ยง
พากย์และเสี ยงเพลงมีควาเหมาะสม
รวมทุกด้าน

S.D
4.33 0.57

การควบคุมโรคได้เป็ นอย่างดี และเป็ นการช่ วยคุณหมออธิ บายเรื่ องโรค
หอบอย่างน่าสนใจ เนื่ องจากเป็ นสื่ อในรู ปแบบแอนิเมชันการ์ตูน ถือเป็ น
ช่องทางในการเรี ยนรู ้ถึงโรคหอบหื ดที่ดีอีกช่ องทางหนึ่ ง จากผลการวิจยั
พบว่า สื่ อแอนิ เมชัน 2 มิติ เรื่ อง โรคหอบหื ดสาหรับผูป้ ่ วยในเด็ก มีผล
การประเมินคุ ณภาพจากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหาเป็ น 4.66 พบว่ามี ความ
พึงพอใจมากที่สุด เนื้ อหาสาระครบถ้วนตาม ข้อมูลมีประโยชน์ต่อการ
นาไปปฏิบตั ิตาม การลาดับเนื้ อหาสร้างความเข้าใจให้กบั ชมอยูใ่ นระดับ
มาก เป็ นเพราะเนื้ อหาที่ เข้าใจได้ง่าย เหมาะกับกลุ่ ม ตัวอย่าง มี ความ
ทันสมัยเนื่ องจากใช้สื่อแอนิ เ มชัน 2 มิ ติ ที่ ก าลังได้รับ ความนิ ยมและ
แพร่ หลายมากในยุคปั จจุบนั ในส่ วนของการประเมินผลทางด้านของสื่ อ
แอนิ เ มชัน2 มิ ติ จากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการผลิ ตสื่ อแอนิ เมชันผลที่ ได้คื อ
4.53 สี สันภายในสื่ อสร้ างความน่ าสนใจต่อการใช้งานและการเรี ยนรู ้
กลุ่มสี มีความเหมาะสมกับการนาเสนอ ภาพประกอบมีความเหมาะสม
กับระดับผูเ้ รี ยน ภาพประกอบมี ความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้ อหาที่
ต้อ งการน าเสนอ เสี ย งที่ ใ ช้ ป ระกอบการบรรยายมี ค วามเหมาะสม
เหมาะสมกับระดับผูช้ ม รู ปแบบการนาเสนอเหมาะสมกับ ต่อการนาไป
ปฏิ บตั ิตาม สี สันของสื่ อมี ความน่ าสนใจ และสามารถถ่ายทอดเรื่ องราว
เนื้ อหาความเป็ นนามธรรมให้เห็นเป็ นรู ปธรรมได้เป็ นอย่างดี

ระดับคุณภาพ
มากที่สุด

4.67

0.57

มากที่สุด

4.67

0.57

มากที่สุด

4.33

0.57

มากที่สุด

4.67

0.47

มากที่สุด

4.53

0.57

สื่ อแอนิ เมชัน2มิ ติ เรื่ องโรคหอบหื ดสาหรั บผูป้ ่ วยเด็ก สามารถช่ วยให้
ผูป้ ่ วยเด็กสามารถเข้าใจอาการของโรคหอบหื ด สาเหตุ การรักษา และ
การควบคุมโรคได้เป็ นอย่างดี และเป็ นการช่ วยคุณหมออธิ บายเรื่ องโรค
หอบอย่างไม่น่าเบื่อเนื่ องจากเป็ นสื่ อในรู ปแบบแอนิ เมชันการ์ตูน ถือเป็ น
ช่องทางในการเรี ยนรู ้ถึงโรคหอบหื ดที่ดีอีกช่ องทางหนึ่ ง จากผลการวิจยั
พบว่า สื่ อแอนิ เมชัน 2 มิติ เรื่ อง โรคหอบหื ดสาหรับผูป้ ่ วยในเด็ก มีผล
การประเมิ น คุ ณภาพจากผู ้เ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหาด้า นสื่ อด้านความพึ ง
พอใจพบว่า มี ค วามพึ ง พอใจมากที่ สุ ด เหมาะกับ กลุ่ ม ตัวอย่า งมี ค วาม
ทันสมัยเนื่ องจากใช้สื่อแอนิ เมชัน 2 มิ ติ ที่ ก าลังได้รับความนิ ยมและ
แพร่ หลายมากในยุคปั จจุบนั
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[2] สสส.2559ถึงเวลาคนไข้โรคหื ด แอดมิดลดลง Prawpan Suriwong
http://www.thaihealth.or.th/Content
[3] กลุ่มงานกุมารเวชกรรมและผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลพระนารายณ์
มหาราช

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล
สื่ อแอนิ เมชัน2มิติ เรื่ องโรคหอบหื ดสาหรั บผูป้ ่ วยเด็ก สามารถช่ วยให้
ผูป้ ่ วยเด็กสามารถเข้าใจอาการของโรคหอบหื ด สาเหตุ การรักษา และ
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บทคัดย่อ

find a solution etc. From this reason, we see that game

ในปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ที่ ก ลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของผู้ บ ริโ ภคคื อ
สมาร์ทโฟน ซึ่งมีแ อปพลิเคชันหลากหลายประเภทที่พัฒนาออกมาเพื่ อ
ตอบสนองผู้ใช้ในด้านต่า งๆ หนึ่งในแอปพลิเคชันที่ ได้รับ ความนิย มเป็ น
อันดับต้นๆ คือเกมแอปพลิเคชัน เนื่องจากผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ทุกเวลา
โดยมีเกมหลากหลายประเภทให้ผู้ใช้สามารถเลือกเล่นได้ ไม่ว่าจะเป็นเกม
แนวแอคชั่ น , แก้ ไ ขปริ ศ นา หรื อ เป็ น สื่ อ การเรี ย นการสอนจ าลอง
สถานการณ์ต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้แก้ปัญหา ซึ่งทางผู้จัดทาเห็นว่าการพัฒนาเกม
ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานนั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายๆด้านเพื่อให้เกมน่าสนใจ
และดึงดูดผู้เล่น ดังนั้นผู้จัดทาจึงได้ลองค้นคว้ากระบวนการผลิตเกมต่างๆ
เพื่อดูว่าการออกแบบหรือทฤษฎีไหนที่ทาให้เกมแอปพลิเคชันต่างๆมีความ
สนุกและเพลิดเพลินเพื่อนาไปประยุกต์กับเกมที่แฝงความรู้ต่างๆเพิ่มเข้าไป
ด้วย ทั้งนี้เกมที่ผู้จัดทาจะสร้างจะให้ความรู้ทางด้านจัดการการสร้างและ
การป้องกันระบบเครือข่ายในคอมพิวเตอร์ โดยเป็นแอปพลิเคชันเกมบน
ระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด์ โดยใช้ Unity engine เพื่ อ ที่ จ ะสามารถ
พัฒนาและศึกษาการออกแบบเกมให้น่าสนใจและดึงดูดผู้ใช้ โดยปัจจัยหลัก
ในการออกแบบของตัวเกมคือการแฝงความรู้ทางด้านการป้อ งกันระบบ
เครือข่ายควบคู่กับความสนุกของผู้ใช้

development process uses a lot of factors to create the game
that make user interested and entertained so we are going to
research the procedure to develop game in term of what
designs or theories that make an interesting and an additive
game mobile application for apply to the educational games.
So this game that we make is about network system
protection game. It is an Android application and uses Unity
engine to develop and design game that make it more
interesting and attractive. The main factor to design this game
is a knowledge about network system protection with the
enjoyment of the game.
Keywords: mobile application, game, computer network

1. บทนา
สื่อ ต่า งๆในปั จ จุ บั นมี ได้ห ลายรูป แบบทั้งหนั งสือ วีดีโอ และ
รูปแบบอื่นๆอีกมากมายหนึ่งในนั้นก็คือเกม ซึ่งเป็นสื่อในรูปแบบใหม่ที่ช่วย
ให้ ผู้ใช้เข้ า ใจเนื้อ หาที่ ตนเองก าลังเล่นได้ง่า ยขึ้ น อี ก ทั้งยังทาให้ ผู้ใช้รู้สึก
สนใจกับเนื้อหาที่กาลังศึกษาอยู่โดยเมื่อทาให้การเล่น เป็นรูปแบบที่เข้าใจ
ง่าย ออกแบบการเล่นให้มีความเพลิดเพลินพร้อมทั้งสอดแทรกเนื้อหาเรื่อง
ระบบเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาและต่อยอด
ความคิดไปในตัว เกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน ในปัจจุบั น
การเรียนเรื่องระบบเครือข่ายขั้นพื้นฐานนั้นขาดการปฏิบัติจริงเนื่องจาก
อุปกรณ์ต่างๆมีราคาค่อนข้างสูง ทาให้ผู้เรียนไม่เห็นถึงการทางานจริงของ
อุปกรณ์ต่างๆภายในระบบเครือข่ายว่ามีหน้าที่และความสาคัญอย่างไร อีก
ทั้งการเรียนเรื่องภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ผู้เรียนจะขาดความเข้าใจใน
พฤติ ก รรมของภั ย คุ ก คามต่ า งๆอาทิ เช่ น การปฏิ เสธการกระจายการ
ให้บริการ (DDoS : Distributed Denial of Service) เนื่องจากภัยคุกคาม

คาสาคัญ: แอปพลิเคชันบนมือถือ, เกม, ระบบเครือข่าย

Abstract
Nowadays, smart phones are technology that
essential part of everyday life. There have many categories of
application that develop for user to use in many ways. One of
the most popular applications is game application because
user can enjoy the game wherever they want and have many
genres for user to choose freely such as action game, puzzle
game or educational game that simulation events for user to
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มีความซับซ้อนและหลากหลายจึงทาให้ผู้เรียนไม่เห็นถึงภาพรวมของระบบ
เครือข่ายทั้งหมดส่งผลให้เข้าใจยากต่อเนื้อหาที่เรียน หากเปลี่ยนวิธีการ
เรียนรู้เป็ นแอปพลิเคชันเกมที่ทาให้ ผู้ใช้เข้าใจง่าย เรียนรู้พ ฤติกรรมของ
อุป กรณ์ โดยตรง เห็ นถึ งพฤติก รรมต่างๆของภัยคุก คามที่จ ะโจมตีระบบ
เครื อ ข่ า ย ได้ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ทุ ก ที่ ทุ ก เวลาที่ ต้ อ งการ อี ก ทั้ ง ยั ง สร้ า งความ
เพลิดเพลินให้กับผู้ใช้ทาให้ผู้ใช้ไม่รู้สึกน่าเบื่อและอยากจะเรียนรู้ต่อไปมาก
ขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว ตลอดความคิดที่จะออกแบบพัฒนาเกมที่มีความ
น่ า สนใจ มี ค วามสนุ ก และส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ใ ห้ ม ากขึ้ น อาศั ย จาก
เทคโนโลยีในปัจจุบันที่ใครๆก็สามารถเข้าถึงอย่างสมาร์ทโฟน จึงมีแนวคิด
ในการจัดทาเกมแอปพลิเคชันที่ให้ความรู้ด้านระบบเครือข่ายโดยอาศัยการ
ออกแบบที่ทาให้เกมมีความสนุกและน่าสนใจ ทาให้การเรียนรู้สาหรับผู้ใช้
และผู้ ที่ ส นใจในเรื่ อ งระบบเครื อ ข่ า ยและวิ ธี ป้ อ งกั น ภั ย คุ ก คามทาง
คอมพิวเตอร์ง่ายขึ้น

โ ด ย ใ น ง า น วิ จ ั ย นี ้ จ ะ ใ ช้ Game engine นี ้ ใ น ก า ร
พั ฒ น า เก ม แ อ ป พลิ เคชันเนื่ อ งจากง่า ยต่อ การพั ฒ นา ฟังก์ชัน ในการ
ทางานพร้อมและยังมีข้อมูลต่างๆมากมายที่สามารถช่วยพัฒ นาเกมได้ดี
ยิ่งขึ้น

2.2 Malware & DDOS
2.2.1 Malware “Malicious Software” หมายถึงโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ ทุ ก ชนิ ด ที่ มี จุ ด ประสงค์ ร้ า ยต่ อ ระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
เครือข่าย โดยจะเข้ามาบุกรุกเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา โดยที่เราไม่รู้ตัว
และสร้ า งความเสี ย หายให้ กั บ ระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อ ข่ า ย นั้ น ๆ
นอกจากนั้นแล้ว ถ้า มีโอกาสก็จะทาการแทรกตัวเข้าไประบาดในระบบ
คอมพิวเตอร์ของเครื่องอื่นๆ และระบบเครือข่าย สาเหตุดังกล่าวอาจจะ
เกิดจากการนาเอาอุ ป กรณ์ จ าพวก ดิสก์ หรือ แฟลชไดร์ที่ ติดไวรัส จาก

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

เครื่องหนึ่ง เอาไปใช้งานในอีกเครื่องหนึ่ง อาจจะผ่านระบบเครือข่ายหรือ

2.1 Unity Engine

ระบบสื่อสารข้อมูล ก็ถือว่าเป็นสาเหตุที่ทา ให้ไวรัสแพร่ระบาดได้เช่นกัน

เป็ น โปรแกรมจาพวก Cross-platform game engine ซึ่งใช้

2.2.2 DDOS denial-of-service attack เป็นการโจมตีเครื่อง

ส าหรับ การพั ฒ นาเกมบนอุ ป กรณ์ ต่ า งๆอาทิ เช่ น คอมพิ ว เตอร์เครื่ อ ง

คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเครื่องหนึ่งหรือหลายเครื่องผ่านการระดมการร้อง

console มือถือ หรือเว็บไซต์ ฯลฯ โดยการพัฒนาจะอาศัยการเขียนเป็น

ขอเข้าไปที่ระบบนั้นๆ ทาให้ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ โดยที่ผู้โจมตี

Script ด้ ว ยภาษา C# หรื อ JavaScrpit โดยโปรแกรมจะแบ่ งแยกการ

ส่วนมากจะส่ง Botnet เข้าไปในคอมพิวเตอร์เป้าหมายซึ่งจะกลายสภาพ

ทางานเป็น 2 แบบคือ

คอมพิวเตอร์เป้าหมายเป็นซอมบี้เพื่อช่วยให้ผู้โจมตีมีสิทธิในการ

1) 2 Dimensional

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ ลักลอบการใช้งาน ควบคุม และแพร่กระจาย

2) 3 Dimensional

Botnetไปยังเครื่องอื่นๆ ส่งผลให้ผู้โจมตีมีทรัพยากรมากพอในการโจมตี
คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการต่างๆ เป็นต้น

จุดเด่นของโปรแกรม Unity คือเป็น Game engine ที่มีราคา
ถูกแต่สามารถพัฒนาเกมให้มีคุณภาพระดับสูงได้ สร้างเกมได้หลายรูปแบบ
อาทิ เ ช่ น เกมยิ ง บุ ค คลที่ 1 (First-Person Shooting) เกมวางแผน

3. การออกแบบและพัฒนาเกมแอปพลิเคชัน

(Strategy) แนวไขปริ ศ นา (Puzzle) ฯล และสามารถพอร์ ท เพื่ อ ไปลง

3.1 คาอธิบายแอปพลิเคชัน

แพลตฟอร์ ม ได้ ห ลายรู ป แบบ ซึ่ ง ผู้ พั ฒ นาสามารถเลื อ กใช้ Software

แอปพลิ เคชั น เกมจั ด การการสร้ า งและการป้ อ งกั น ระบบ

Develop Kit ที่โปรแกรมมีไว้สาหรับการพัฒนาเกมหรือโหลด SDK อื่นๆ
นอกเหนือผ่านทาง Asset Store ได้ ภายในจะแบ่งพื้นที่ทางานออกเป็นมุม

เครือข่ายบนมือถือเป็นเกมในรูปแบบ 2 Dimensional

[1] ซึ่ ง เกี่ ย วกั บ

กล้องที่เห็นจากในเกมกับมุมที่สามารถปรับเปลี่ยนมุมกล้องของเกมได้ซึ่ง

การวางระบ บ เครื อ ข่ ายเพื่ อข ยาย เครื อ ข่ า ยตามเป้ าห มายและ

สามารถควบคุมกล้องได้ 360 องศาไม่ว่าจะเป็นการทาเกม 2D หรือ 3D

ป้องกันมัลแวร์ต่างๆที่เข้ามาโจมตีระบบ จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เล่นได้เรียนรู้

แต่สาหรับ ในเกม 2D นั้น จะถู ก แสดงผมออกมาแค่แ กน X และแกน Y

อุปกรณ์ภายในระบบเครือข่ายเบื้องต้นและพฤติกรรมการโจมตีเครือข่าย

เท่านั้นจะไม่มีความลึกของแกน Z ด้วย ผู้พัฒนายังสามารถทา นอกจากนี้

ของมัลแวร์ประเภทต่างๆ

ยังมีแอปพลิเคชันบนมือถือ Unity Remote สาหรับนักพัฒนาที่ต้องการ

1) สาหรับหั วข้ อความรู้ที่เป็ นเป้าหมายหลัก ในการที่จะให้ ผู้ใช้ได้

พัฒนาเกมบนมือถือทั้ง Android และ IOS โดยที่แอปพลิเคชันจะสามารถ

เรียนรู้ภายในเกมประกอบด้วยอุปกรณ์พื้นฐานภายในเครือข่าย

ให้นักพัฒนารันเกมของตนเองผ่านมือถือได้โดยตรง โดยที่ยังไม่ต้องลงเกม

ภายในเกมจะมีการสร้างเครือข่ายระบบ ซึ่งผู้ใช้จะต้องสร้างตาม

ผ่านมือถือเลย

เป้าหมายตามที่เกมกาหนดให้ ในแต่ละรอบโดยอุป กรณ์ต่างๆ
ภายในเครือ ข่ ายจะมีห น้าที่ก ารทางานที่แตกต่า งกันตามชนิด
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และคุณภาพของอุ ปกรณ์ซึ่งความสามารถของอุป กรณ์ภ ายใน

การสร้างระบบเครือข่ายนั้นเป็นส่วนการเล่นหลักของผู้ใช้ โดย

เกมจะอิงจากลักษณะการทางานจริงของอุปกรณ์ดังกล่าว

ผู้ใช้สามารถสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆได้อย่างอิสระเพื่อบรรลุเป้าหมายของเกม

2) พฤติกรรมการโจมตีของมัลแวร์ซึ่งเป็นศัตรูหลักในการขัดขวางผู้

สาหรับการสร้างระบบเครือข่ายภายในเกมนั้นจะมีสิ่งก่อสร้าง

เล่ น ส่ ง ผลให้ ผู้ เล่ น สร้ า งเครื อ ข่ า ยได้ ช้ า และเมื่ อ ผู้ ใ ช้ ท าตาม

4 ประเภท คือ

เป้าหมายที่กาหนดไม่ทันกาหนดการ(จานวนรอบที่กาหนด) ผู้

1) Computer & Server อุ ป กรณ์ ป ลายทางสาหรับ ผู้ใช้ เช่น PC

เล่น จะเป็ น ฝ่า ยแพ้ ซึ่งการโจมตีข องมัลแวร์นั้น จะแตกต่า งกั น

และเครื่อง Server ซึ่งอุปกรณ์ประเภทนี้จะเป็นสิ่งก่อสร้างหลั ก

ตามแต่ ละประเภท โดยอิ งจากพฤติ ก รรมของมัล แวร์จ ริงๆที่

ที่สร้างรายได้ (money) ภายในเกม

เกิดขึ้ นภายในระบบเครือ ข่ า ยรวมไปถึ งการตรวจจั บ และการ

2) Router & switch สิ่งที่ก่อสร้างสาหรับการเชื่อมต่อกับภายนอก

กาจัดด้วย

เครือข่าย (Router) และการจัดสรรการทางานภายในเครือข่าย

3) ค าศั พ ท์ ต่ า งๆที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ เครื อ ข่ า ยโดยภ ายในเก ม

(switch) อุปกรณ์ประเภทนี้สามารถอัพเกรดขยายหรือป้องกัน

ความสามารถต่างๆที่อุ ปกรณ์สามารถทาได้นั้นประกอบไปด้วย

การโจมตีระบบในรูปแบบต่างๆได้

ศัพท์เทคนิคต่างๆซึ่งใช้ในเครือข่ายเช่น คาสั่ง ping เป็นต้น ซึ่ง

3) Wire สิ่ ง ที่ ก่ อ สร้ า งส าหรั บ การเชื่ อ มต่ อ ต่ า งๆ ภายในระบบ

ตัวเกมจะอธิบายให้ผู้ใช้เข้าใจรายละเอียดคาศัพท์ต่างๆด้วย

เครือข่าย ซึ่งจะมีหลากหลายรูปแบบโดยแต่ละแบบนั้นจะส่งผล

3.2 Use case diagram

รูปที่ 1 Use case diagram
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คอยให้ ก ารสนั บ สนุ น เป็ น อย่ า งดี ในทุ ก ๆเรื่ อ ง ซึ่ งทางคณะผู้ จั ด ท าต้ อ ง

3.3 ระบบการเล่นหลัก

ขอขอบพระคุณอาจารย์วิบูลย์เป็นอย่างสูง นอกเหนือจากนี้คณะผู้จัดทา

การสร้างระบบเครือข่ายนั้นเป็นส่วนการเล่นหลักของผู้ใช้ โดย

ต้อ งขอขอบพระคุณ อาจารย์ทุก ท่านที่ได้อบรมวิชาความรู้ต่า งๆ ในการ

ผู้ใช้สามารถสร้างเครือข่ายและ อุปกรณ์ต่างๆเพื่อบรรลุเป้าหมายของเกม

จั ด ท าปริ ญ ญานิ พ นธ์ เล่ ม นี้ คณะผู้ จั ด ท าได้ ใ ช้ ค วามรู้ ในหลากหลาย

สาหรับการสร้างระบบเครือข่ายภายในเกมนั้นจะมีอุปกรณ์

สาขาวิชา นาความรู้ที่อาจารย์ทั้งหลายได้สั่งสอนมาบูรณาการจนทาเป็น

4 ประเภท คือ

ปริญญานิพนธ์เล่มนี้ได้จนสาเร็จ ซึ่งคณะผู้จัดทามีความซาบซึ้งและสานึก

1) Computer & Server อุปกรณ์ปลายทางสาหรับผู้ใช้ เช่น PC
และเครื่อง Server ซึ่งอุปกรณ์ประเภทนี้จะเป็นอุปกรณ์หลักที่
สร้างรายได้ (money) ภายในเกม
2) Router & switch อุ ป กรณ์ สาหรับ การเชื่อ มต่อ กับ ภายนอก
เครือข่าย (Router) และการจัดสรรการทางานภายในเครือข่าย
(switch) อุปกรณ์ประเภทนี้สามารถอัพเกรดขยายหรือป้องกัน
การโจมตีระบบในรูปแบบต่างๆได้
3) Wire อุปกรณ์สาหรับการเชื่อมต่อต่างๆภายในระบบเครือข่าย
ซึ่งจะมีห ลากหลายรูป แบบโดยแต่ละแบบนั้นจะส่งผลต่อ ค่า
ความเร็วได้การเชื่อมต่อซึ่งมีผลต่อการสร้างรายได้ภายในเกม
4) Security อุ ป กรณ์ ส าหรั บ การป้ อ งกั น ต่ า งๆโดยสิ่ ง ที่ ส ร้ า ง
ดังกล่าวจะต้องสร้างบริเวณจุดเฉพาะที่เกมกาหนดไว้เท่านั้น ซึ่ง
ผู้ ใช้ อ าจจะต้ อ งสร้ า งสิ่ ง ก่ อ สร้ า งแบบอื่ น ก่ อ น สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ประเภทนี้สามารถใช้ป้องกันมัลแวร์ที่โจมตีระบบได้ แต่จะต้อง
สร้างให้ถูกต้องตามประเภทมัลแวร์ที่ต้องการจะป้องกัน

ในบุ ญ คุ ณ เป็ น อย่ า งมาก ขอขอบคุ ณ เพื่ อ นๆ พี่ ๆ น้ อ งๆ ในคณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ที่อยู่กันมา เป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน้อง ให้คาปรึกษากันมา และขอขอบคุณ
ห้องปฏิบัติการทางด้านเน็ตเวิร์คที่เป็นสถานที่ทางานตลอดการทาปริญญา
นิพนธ์เล่มนี้ ท้ายสุดนี้ ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ ที่ได้ให้กาลังใจและมีส่วนช่วยเหลือให้
โครงงานฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

เอกสารอ้างอิง
[1] Unity Technologies. 2557.2D Game Development
Walkthrough. [Online].
Available: https://unity3d.com/learn/tutorials/topics/2dgame-creation/2d-game-developmentwalkthrough?playlist=17093

การป้ อ งกั น ระบบเครื อ ข่ า ยนั้ น ผู้ ใ ช้ จ าเป็ น จะต้ อ งสร้ า ง
สิ่งก่อสร้างประเภทความปลอดภัยเพื่อป้อ งกันการโจมตีประเภทต่างๆ ซึ่ง
นอกจากการสร้างสิ่งก่อสร้างประเภทความปลอดภัยแล้วผู้ ใช้ยังสามารถ
อัพเกรดสิ่งก่อสร้า ประเภทอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันได้อี ก
ด้วย

4. สรุป
โครงงานนี้มุ่งเน้นไปที่การออกแบบเกมให้มีความน่าสนใจและ
สามารถถ่ายทอดความรู้ทางด้านการป้องกันเครือข่ายให้กับผู้เล่น โดยการ
แสดงพฤติกรรมการโจมตีของ ภัยคุกคามเครือข่ายประเภทต่างๆ ออกมา
ในรูปแบบเกมที่ผู้เล่นจะต้องมีการวางแผนเพื่อรับมือและแก้ปัญหา ทาให้
สามารถที่จะเข้าใจพฤติกรรมหรือรูปแบบการโจมตีของภัยคุกคามต่างๆ ได้
ง่ายขึ้นและยังสร้างความสนุกเพลิดเพลินอีกด้วย

5. กิตติกรรมประกาศ
ปริญญานิพ นธ์เล่มนี้สามารถจัดทาขึ้นมาอย่างสาเร็จลุ ล่วงได้
เนื่องด้วยการช่วยเหลือและการให้คาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์
วิบูลย์ พร้อมพานิชย์ ที่คอยแนะนา สอบถามความคืบหน้า เอาใจใส่ดูแล
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โปรแกรมช่ วยในการติดตั้งเครื่ องมือตัดบนเครื่ องกลึงซีเอ็นซี

Software for Installation of Cutting Tool on CNC Turning
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เนื่ อ งมาจากจ านวนครั้ งในการเปลี่ ย นเครื่ อ งมื อ ตัด เส้ น ทางเดิ น ของ
เครื่ องมือตัดและลาดับขั้นตอนในการทางานของชิ้นงานอีกด้วย
การศึกษางานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการทางานด้วยเครื่ องซี เอ็นซี
เพื่อลดเวลาสู ญเปล่าพบว่าในการทางานด้วยเครื่ องมือตัดจานวนมากเมื่อ
มี ก ารเปลี่ ยนเครื่ องมื อตัด แบบอัตโนมัติเพื่ อช่ วยลดเวลาในการเปลี่ ยน
เครื่ องมือตัดก็ยงั คงมีเวลาสู ญเปล่าอันเนื่ องมาจากรู ปแบบเส้นทางเดิ นของ
เครื่ องมือตัดที่มีรู ปแบบแตกต่างกันซึ่ งทาให้เกิ ดเวลาเดิ นกัดชิ้ นงานใน
อากาศโดย Kenneth Castelino, et al. [1] ได้ทาการออกแบบวิธีการสร้าง
เส้นทางเดินเครื่ องมือเพื่อลดระยะเส้นทางเดิ นของเครื่ องมือในช่ วงที่ไม่มี
การกัดชิ้นงานหรื อเรี ยกว่าเวลาเดิ นในอากาศเพื่อให้มีเวลารวมในการกัด
ชิ้นงานน้อยที่สุด และการจัดลาดับขั้นตอนในการทางานของชิ้ นงานโดย
การใช้เครื่ องมื อตัดที่ มีลกั ษณะแตกต่างกันอี กด้วย สาหรับ M. Selim
Akturk, et al. [2] ได้ทาการพัฒนากระบวนการจัดลาดับการทางานของ
ชิ้ นงานบนเครื่ องจักรเครื่ องเดี ยวด้วยวิธีการจัดเรี ยงงานที่ใช้เวลาน้อยไป
หามาก A. Gjelaj, J. Balic and M. Ficko [3] ทาการออกแบบวิธีการ
ทางานกับเครื่ องซี เอ็นซี โดยพิจารณาปั จจัยในการเลื อกใช้สองประการ
คือ ประการแรกเป็ นเวลาน้อยที่สุดของการเรี ยกใช้เครื่ องมือตัดที่ติดตั้งใน
ชุดเก็บหรื อป้ อมมีดด้วยโดยพิจารณาถึงมุมหมุนในการติดตั้งเครื่ องมือตัด
ของชุ ดจัดเก็บเครื่ องมือตัด (Tool Magazine) ประการที่สองเป็ นรู ปทรง
ของเครื่ องมือตัดที่เหมาะสมกับการทางานกับชิ้นงานรู ปทรงต่างๆ โดยนา
วิธีการเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) มาช่ วยในการค้นหาค่าสภาวะ
ในการทางานที่เหมาะสมอีกด้วย นอกจากนี้ E. Niemi [4] ได้พฒั นาตัว
แบบทางคณิ ต ศาสตร์ จ านวนเต็ม เชิ ง เส้ น แบบผสมส าหรั บ การติ ด ตั้ง
เครื่ องมือตัดบนป้อมมีดแบบหมุนซึ่งเป็ นแบบที่ไม่มีการเรี ยกเครื่ องมือตัด
กลับมาทางานซ้ า
งานวิ จ ัยนี้ ข อนาเสนอโปรแกรมวิ ช วลเบสิ ก 6.0 เพื่อช่ ว ย
ก าหนดตาแหน่ งในการติ ด ตั้งเครื่ องมื อตัด บนป้ อมมี ด ของเครื่ องกลึ ง
ซี เ อ็น ซี ด้วยวิธี ก ารแบบเฟสไปข้างหน้าซึ่ งแสดงในหัว ข้อ ที่ 2 และ
หลักการติดตั้งเครื่ องมือตัดในหัวข้อที่ 3 สาหรับการทางานของโปรแกรม
และผลการทดลองการทางานของโปรแกรมจะแสดงในหัวข้อที่ 4 และ 5
ตามลาดับ สุดท้ายหัวข้อที่ 6 เป็ นส่ วนสรุ ปผลการวิจยั

บทคัดย่ อ
งานวิ จ ัย นี้ เป็ นการพัฒ นาโปรแกรมช่ ว ยในการก าหนด
ตาแหน่ งในการติ ด ตั้ง เครื่ อ งมื อตัด บนป้ อ มมี ด ของเครื่ อ งกลึ ง ซี เ อ็น ซี
โปรแกรมพัฒนาขึ้นด้วยวิชวลเบสิ ก 6.0 ด้วยวิธีการแบบไปข้างหน้า การ
ทางานของโปรแกรมประกอบด้วยสามส่ ว น คื อ ส่ ว นรั บ ข้อมู ล ส่ ว น
ประมวลผล และส่ วนแสดงผลการติ ดตั้ง ผลการทดลองกับการทางาน
จานวน 15 กรณี พบว่าโปรแกรมที่พฒั นาขึ้นสามารถกาหนดตาแหน่ งใน
การติ ด ตั้ง เครื่ องมื อ ตัด บนป้ อ มมี ด มี จ านวนช่ อ งในการหมุ น เปลี่ ย น
เครื่ องมือตัดน้อยกว่าวิธีการแบบสุ่ มเท่ากับ 51.46 เปอร์เซ็นต์
คาสาคัญ: เครื่ องกลึงซีเอ็นซี , เครื่ องมือตัด, การติดตั้ง

Abstract
This research aims to develop a software to determine where
to position install the cutting tools on the turret of CNC turning.
Applications developed with Visual Basic 6.0 by a forward method.
The work program consists of three parts: data input, data processing
and display panels. The results of the work of the 15 cases were found.
The program was developed to determine where to install the cutting
tool on the turret that the number of slots to rotate the cutting tool less
than random method was 50.77 percents.
Keywords: cnc turning, cutting tool, installation

1. บทนา
การผลิ ตชิ้ นส่ วนด้วยเครื่ องจักรซี เอ็นซี (CNC) ช่ วยให้การ
ทางานมีความถูกต้องแม่นยาและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น นอกจากนี้ ยงั ช่ วยลดความ
ผิดพลาดในการผลิตอันเนื่ องมาจากคนงานได้อีกด้วย สาหรับเครื่ องกลึ ง
ซี เอ็นซี (CNC Turning) สาหรับการทางานด้วยเครื่ องมือตัดจานวนมาก
ด้วยชุ ดเปลี่ ยนเครื่ องมือตัดแบบอัตโนมัติ (Tool turret) ซึ่ งช่ วยลดเวลา
เปลี่ ย นเครื่ องมื อ ตัด แต่ ใ นการท างานก็ ย ัง คงมี ค วามสู ญ เปล่ า อั น
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2. วิธีการแบบไปข้ างหน้ า (Forward method)

3. การติดตั้งเครื่ องมือตัด

ปารเมศ ชุ ติ ม า [5] ได้อ้า งอิ ง ถึ ง วิ ธี ก ารแบบไปข้า งหน้ า
(Forward method) โดยเริ่ มต้นจัดลาดับการติ ดตั้งชิ้ นงานตามลาดับการ
ทางานของเครื่ องมือตัดเป็ นรู ปแบบเริ่ มต้น ดาเนิ นการสลับตาแหน่ งใน
การติดตั้งเครื่ องมือตัดไปที่ ละคู่ จนกระทัง่ ถึ งตาแหน่ งที่ N = n เมื่อ
กาหนดให้ N แทนลาดับที่ในการติดตั้ง เมื่อ N = 1 หมายถึ งตาแหน่ งแรก
ของตาราง และ N = n หมายถึงตาแหน่งสุ ดท้ายในตาราง และ k หมายถึง
ค่าความล้าหลัง (Lag) เชิ งตาแหน่ งระหว่าง 2 งานที่ซ่ ึ งอยูใ่ นลาดับของ
การแลกเปลี่ยนตาแหน่ง ซึ่ งกันและกัน เช่น งานที่อยูใ่ นตาแหน่ งที่ 1 และ
4 จะมีค่าความล้าหลัง k = 3 เป็ นต้น สาหรับแบบไปข้างหน้ามีข้ นั ตอน
ดังต่อไปนี้
1. กาหนดให้ค่าความล้าหลัง k = n - 1
2. กาหนดให้ตาแหน่งของงาน j = k + 1
3. หาค่าของเป้ าหมายที่เกิ ดขึ้นจากการแลกเปลี่ ยนตาแหน่ ง
ของการติ ดตั้งเครื่ องมื อตัด 2 ตาแหน่ งที่ อยู่ใ นล าดับ งานที่ ดีที่สุดใน
ปั จจุบนั ซึ่ งมีค่าความล้าหลังเท่ากับ k โดยงานที่ อยู่ในตาแหน่ ง j จะ
แลกเปลี่ยนตาแหน่งกับ งานที่อยูใ่ นตาแหน่ง j – k (ถ้า j – k มีค่าเป็ นศูนย์)
หรื อลบให้ ไ ปท าในขั้น ที่ 6 ค านวณค่ า เป้ า หมายใหม่ ห ลัง จากการ
แลกเปลี่ ยนตาแหน่ ง แล้วเปรี ยบเที ยบค่ าเป้ าหมายที่ เ กิ ดขึ้ น ใหม่ กบั ค่ า
เป้าหมายปัจจุบนั ของตาแหน่งเครื่ องมือตัด
4. ถ้าค่าเป้ าหมายที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 เป็ นศูนย์หรื อมีค่าบวก
ให้ไปทาต่อในขั้นตอนที่ 5 แต่ถา้ ค่าเป้ าหมายมีค่าเป็ นลบ ให้ยกเลิ กการ
แลกเปลี่ยนตาแหน่งดังกล่าวนี้ แล้วเพิ่มค่า j ขึ้น 1 ให้ (j = j + 1) ถ้า j น้อย
กว่าหรื อเท่ากับ n ให้ไปทาต่อในขั้นตอนที่ 3 หรื อถ้าไม่ใช่ ก็ให้ไปทาต่อ
ในขั้นตอนที่ 6
5. ถ้าค่าเป้ าหมายโดยรวมมี ค่าลดลง พบว่าการสลับเปลี่ ยน
ตาแหน่งเช่นนี้ ก็จะเป็ นสิ่ งที่ยอมรับได้
ดัง นั้น จึ ง ก าหนดให้ ท าการสลับ ต าแหน่ ง แล้ว ด าเนิ น การ
ปรับปรุ งตาแหน่ งในการติ ดตั้งเครื่ องมื อตัดที่ ให้ค่าเป้ าหมายที่ ดีสุดเสี ย
ใหม่ และให้กลับไปทาในขั้นตอนที่ 1 อีกครั้ง ถึงแม้วา่ ค่าเป้ าหมายจะมีค่า
เท่ากับศูนย์ก็ให้ทาการแลกเปลี่ยนตาแหน่งเช่ นเดิ ม ยกเว้นกรณี ที่เซตของ
งานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การแลกเปลี่ ย นนี้ ได้ ถู ก ตรวจสอบพบว่ า มี ก าร
แลกเปลี่ ย นแล้ว ในตอนต้น ของแบบไปข้า งหน้ า กรณี น้ ี จะไม่ มี ก าร
แลกเปลี่ยนตาแหน่ง ต่อจากนี้ ให้เพิ่มค่า j ขึ้นไปอีก 1 แต่ถา้ j น้อยกว่า n
ให้ไปทาในขั้นตอนที่ 3 แต่ถา้ j = n ให้ไปทาในขั้นตอนที่ 6
6. ลดค่า k ลง 1 แต่ถา้ ค่า k > 0 ให้ไปทาในขั้นตอนที่ 2 แต่ถา้
k = 0 ให้ไปทาในขั้นตอนที่ 7
7. ลาดับชิ้ นงานที่ ได้จะเป็ นลาดับที่ มีค่าเป้ าหมายดี ที่สุดจาก
วิธีการแบบไปข้างหน้า

การผลิ ตชิ้ น งานบนเครื่ องกลึ งซี เอ็น ซี จาเป็ นที่ จะต้องมี ก าร
วางแผนขั้น ตอนการท างานกับ ชิ้ น งาน ซึ่ งประกอบด้ ว ยการก าหนด
ลักษณะการทางาน เครื่ องมือตัด และสภาวะในการตัดเฉื อนชิ้ นงาน ดัง
แสดงในตารางที่ 1 โดยแสดงลาดับในการทางานของเครื่ องมือตัด ดังนี้
คือ 1, 2, 3, 5, 4 และ 2 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการวางแผนขั้นตอนการทางาน
ลาดับ
การทางาน
หมายเลขเครื่ องมือตัด
1
กลึงปอกนอก
1
2
เซาะร่ อง
2
3
กลึงเกลียวนอก
3
4
เจาะรู นาศูนย์
5
5
เจาะรู
4
6
ตัดชิ้นงาน
2
สาหรับการกาหนดตาแหน่ งในติดตั้งเครื่ องมือตัดบนป้ อมมีด
ของเครื่ องกลึ ง ซี เ อ็ น ซี ซ่ ึ งมี ต าแหน่ ง หรื อจ านวนช่ อ งในการติ ด ตั้ง
เครื่ องมื อแตกต่างกัน ไปตามยี่ห้ อหรื อรุ่ น เช่ น 12, 16, 18 หรื อ 24
ตาแหน่ง การกาหนดตาแหน่ งในการติดตั้งที่เหมาะสมจะช่ วยลดเวลาใน
การเปลี่ยนเครื่ องมือตัด ซึ่ งต้องมีการหมุนเปลี่ยนเครื่ องมื อตัดที่ติดตั้งอยู่
ในตาแหน่งต่างๆบนป้ อมมีดกลึง ดังแสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 ลักษณะป้อมมีดของเครื่ องกลึงซีเอ็นซี
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4. การทางานของโปรแกรม

4.2 ส่ วนประมวลผลข้ อมูล

การทางานของโปรแกรมซึ่ งพัฒนาด้วยโปรแกรมวิชวลเบสิ ก
6.0 (Visual Basic 6.0) ช่วยในการกาหนดตาแหน่ งการติดตั้งเครื่ องมือตัด
บนป้ อมมีดกลึ ง (Tool turret) ของเครื่ องกลึงซี เอ็นซี แบ่งออกเป็ นสาม
ส่ วนด้วยกัน คือ ส่ วนรับข้อมูล ส่ วนประมวลผลข้อมูล และสุ ดท้ายเป็ น
ส่วนแสดงผลตาแหน่งการติดตั้งเครื่ องมือตัด

ส่ วนประมวลผลข้อมูล จากแฟ้ มข้อมูล ลาดับการทางานของ
เครื่ องมือตัด คือ 1, 2, 3, 5, 4 และ 2 ตามลาดับ และจานวนช่ องติดตั้ง
เครื่ องมือตัดของป้ อมมีดจานวน 8 ช่ องการจัดลาดับขั้นตอนการทางาน
ของเครื่ องมือตัดเป็ นรู ปแบบเบื้องต้นดังนี้ คือ 1, 2, 3, 5 และ 4 ตามลาดับ
โดยเป็ นการจัดเรี ยงเครื่ องมื อตัดตามล าดับการทางานและตัดรายการ
เครื่ องมือตัดที่ทางานซ้ ากันออกไป
การค้นหาตาแหน่ งในการติดตั้งเครื่ องมือตัดบนป้ อมมีดกลึ ง
ด้วยวิธีการแบบไปข้างหน้า ที่มีค่าเป้ าหมายหรื อจานวนช่ องในการหมุน
เปลี่ยนเครื่ องมือตัดน้อยที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 2 มีจานวนในการหมุน
ป้ อมมีดเปลี่ ยนเครื่ องมือตัดรวมเท่ากับ 1 + 1 + 1 + 1 + 3 = 7 ช่ อง เมื่อ
ป้ อมมีดเครื่ องกลึงมีรูปแบบการหมุนในทิศทางที่มีจานวนช่องน้อยที่สุด

4.1 ส่ วนรับข้ อมูล
การทางานของโปรแกรมขั้นตอนแรกเป็ นส่ วนของการรั บ
ข้อมูล โดยกาหนดให้ผใู ้ ช้งานบันทึกข้อมูลลาดับขั้นตอนการทางานของ
เครื่ องมือตัดสาหรับการผลิ ตชิ้ นงานกลึ งลงในแฟ้ มงานซึ่ งกาหนดลาดับ
การทางานของเครื่ องมือตัด คือ 1, 2, 3, 5, 4 และ 2 ตามลาดับ กาหนดค่า
จานวนช่ องของป้ อมมีดกลึ งใต้ขอ้ ความ “Magazine” ดังแสดงในรู ปที่ 2
จานวนช่องสาหรับติดตั้งเครื่ องมือตัดจานวน 8 ช่ อง โปรแกรมสามารถ
แสดงข้อมูล ของแฟ้ มงานดังแสดงในรู ปที่ 3 โดยการเลื อ กแฟ้ มงานที่
บรรจุขอ้ มูลและกดปุ่ ม “แสดงข้อมูล”

ตารางที่ 2 ผลการทดลองหมุนเปลี่ยนเครื่ องมือตัด
ตาแหน่งป้ อมมีด 1
2
3
4
5
มีดตัด
1
2
3
5 4

6
0

7
0

8
0

4.3 ส่ วนแสดงผล
เมื่ อ กดปุ่ ม “การติ ด ตั้ง เครื่ อ งมื อ ” โปรแกรมจะท าการ
ประมวลผลหาต าแหน่ ง ในการติ ด ตั้งเครื่ องมื อและแสดงผลข้อมูล ดัง
แสดงในรู ปที่ 4 แสดงรู ป แบบการติ ดตั้งเครื่ องมื อตัด บนป้ อมมีดของ
เครื่ องกลึงซีเอ็นซี โดยมีการติดตั้งเครื่ องมือตัดโดยเรี ยงลาดับต่อเนื่ องกัน
ดังนี้ คือ 1, 2, 3, 5 และ 4 ตามลาดับ ซึ่ งการติดตั้งรู ปแบบนี้ มีจานวนช่ อง
ในการหมุนรวมเท่ากับ 7 ช่อง

รู ปที่ 2 ข้อมูลขั้นตอนการทางานเครื่ องมือตัด

รู ปที่ 4 ผลการทางานของโปรแกรม

รู ปที่ 3 การแสดงข้อมูลการทางานของเครื่ องมือตัด
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5. การทดลองและผล

6. กิตติกรรมประกาศ

การทดลองติดตั้งเครื่ องมือตัดสาหรับการผลิ ตชิ้ นงานจานวน
15 กรณี ศึกษา โดยการเปรี ยบเทียบวิธีการกาหนดตาแหน่ งในการติดตั้ง
เครื่ องมือตัดจานวน 2 รู ปแบบ คื อ แบบสุ่ ม (RANDOM) และแบบไป
ข้างหน้า (FORWARD) พบว่าโปรแกรมที่ พฒั นาขึ้น สามารถกาหนด
ตาแหน่ งในการติดตั้งเครื่ องมื อตัดได้และโดยมีจานวนช่ องในการหมุน
น้อยกว่าการติดตั้งแบบสุ่ มดังแสดงในตารางที่ 3

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั สงขลา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาหรับทุนสนับสนุนการทาวิจยั ด้วยงบประมาณ
เงินรายได้ ประจาปี 2560 และ ร้านธี ระการช่าง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
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ตารางที่ 3 ผลการทดลองหมุนเปลี่ยนเครื่ องมือตัด
กรณี
จานวนตาแหน่ง จานวนช่องหมุนเปลี่ยนเครื่ องมือตัด
ทดลอง
ป้อมมีด
แบบสุ่ ม
แบบไปข้างหน้า
1
8
16
9
2
8
6
4
3
8
12
7
4
8
10
6
5
8
18
8
6
12
31
10
7
12
42
28
8
12
36
17
9
12
41
22
10
12
35
22
11
16
49
20
12
16
75
42
13
16
68
36
14
16
82
30
15
16
78
22
รวม
583
283

6. สรุป
งานวิ จ ัย นี้ เป็ นการพัฒ นาโปรแกรมช่ ว ยในการก าหนด
ตาแหน่ งในการติ ด ตั้ง เครื่ อ งมื อตัด บนป้ อ มมี ด ของเครื่ อ งกลึ ง ซี เ อ็น ซี
โปรแกรมที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น ด้วยวิ ธีก ารแบบไปข้างหน้า โดยมี ล ัก ษณะการ
ทางานของโปรแกรมประกอบด้วยสามส่ ว น คื อ ส่ ว นรั บ ข้อมู ล ส่ ว น
ประมวลผล และส่ ว นแสดงผล ผลการทดลองพบว่ า โปรแกรมที่
พัฒนาขึ้ นช่ วยในการก าหนดตาแหน่ งในการติ ด ตั้งเครื่ องมื อตัด โดยมี
จ านวนช่ อ งในการหมุ น เปลี่ ย นเครื่ อ งมื อ ตัด น้ อ ยกว่ า วิ ธี ก ารแบบสุ่ ม
เท่ากับ ((583 - 283) / 583) x 100 = 51.46 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นพอจะสรุ ปได้
ว่า โปรแกรมที่ พฒ
ั นาขึ้ น มี ป ระโยชน์ ช่ วยลดเวลาในการหมุ น เปลี่ ย น
เครื่ องมือตัดในการทางานบนเครื่ องกลึงซีเอ็นซี
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การสร้ างเครื่องย้ อมสี แบคทีเรียแบบอัตโนมัติ
The Construction Bacteria Staining Machines Automatic
ปองพล แสนสอน
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64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042211040 ต่อ 1510 E-mail: pongpon2000@gmail.com

บทคัดย่อ
1. บทนา

บทความนี้ นาเสนอ การสร้างเครื่ องย้อมสี แบคทีเรี ยอัตโนมัติ
เพื่อช่ วยลดขั้นตอนและความผิดพลาดการย้อมสี แบคที เรี ยโดยวิธีการ
ปกติ ระบบประกอบด้ว ย ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ pic18f8722
ชุดคาสั่งควบคุมการทางาน และระบบกลไกสาหรับการย้อมแบคทีเรี ย
ผลการวิจยั พบว่า 1) การเคลื่อนที่ของชุ ดกล่องใส่ แผ่นสไลค์ทางานได้ที่
ระยะ 8.8 17.5 และ26.5 เซนติเมตรอย่างถูกต้อง การหน่ วงเวลาที่ 1 นาที
และ 30 วินาทีทางานได้อย่างถูกต้อง 2) เครื่ องย้อมสี แบคทีเรี ยมีคุณภาพ
อยู่ในระดับดี ( X  4.32 ) และ 3) ความพึงพอใจผูใ้ ช้งานโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X  4.28 ) และทาให้การย้อมสะดวกมากขึ้นอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด ( X  4.57 )ดังนั้นระบบสามารถทางานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้

แบคที เ รี ย เป็ นสิ่ ง มี ชี วิ ต ขนาดเล็ ก เมื่ อ เข้า สู่ ร่ า งกายมนุ ย ษ์
สามารถทาให้เกิดโรคได้ การแยกประเภทของแบคทีเรี ยจะทาให้สามารถ
ทราบชนิ ดได้ และรักษาได้อย่างถูกต้อง วิธีการแยกประเภทจะใช้วิธี การ
ย้อมสี แบคทีเรี ยซึ่ งจะทาให้มองเห็นรู ปร่ างชนิ ดของแบคทีเรี ยได้ดีย่งิ ขึ้น
ขั้นตอนการย้อมสี แบคทีเรี ย 1. เตรี ยม สไลด์สาหรับการย้อม 2. ทิ้งไว้ใน
อากาศให้แห้ง 3. Fix slide ด้วยเปลวไฟโดยหงายด้านที่มีเชื้อขึ้น 4. หยด
สารละลาย crystral violet จนท่วมสไลด์ ทิ้งไว้ 1 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ า
5. หยดสารละลายไอโอดี น จนท่วมสไลด์ ทิ้งไว้ 1 นาที แล้วล้างออก 6.
ล้างออกโดยค่อยๆ หยด 95 % Ethanal เอียงสไลด์ไปมาจนกระทัง่ สี น้ า
เงินเริ่ มจางแล้วจึงรี บล้างออกด้วยน้ า 7. หยด safranin ให้ท่วมทิ้งไว้ 30
วินาทีแล้วล้างออกด้วยน้ า ซับน้ าด้วยกระดาษหรื อผ้าและทิ้งไว้ให้แห้ง 8.
ดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์[1,2] ในปั จจุบนั จะใช้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตั ิการทา
หน้าที่ยอ้ ม ทาให้มีขอ้ ผิดพลาดในเรื่ อง ของเวลา, การลัดขั้นตอน จึงทาให้
การสังเกตรู ป ร่ า ง ขนาด การเรี ย งตัว ของเซลล์แบคที เ รี ย ได้ไ ม่ ชัด เจน
ดังนั้นเพื่อเป็ นการแก้ปัญหาดังกล่าง ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงสร้างเครื่ องย้อมสี
แบคทีเรี ยแบบอัตโนมัติ ขึ้นเพื่อที่จะลดปั ญหาดังกล่าว

คาสาคัญ: เครื่ องย้อมสี แบคทีเรี ย, แบคทีเรี ย, ไมโครคอนโทรลเลอร์

Abstract
This paper the construction bacteria staining machines
automatic. Reduce operational procedures and error in the stained
bacteria by normal method. The systems are consisted of a
microcontroller pic18f8722, instruction program and mechatronics
system for bacteria staining system. The research results found that
1) the sliding box can move to 8.8, 17.5 and 26.5 cm. time delay as 1
minute and 30 seconds is precisely. 2) the bacteria staining machines
automatic the quality was is at a more level ( X  4.32 ). And 3) users’
satisfaction with the bacteria staining machines automatic was at a more
level ( X  4.28 ) and more convenient ( X  4.57 ). so the system can
work well according to the objectives set.

2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่อสร้าง เครื่ องย้อมสี แบคทีเรี ย อัตโนมัติ (Bacteria Staining
Machines)
2.2 เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อเครื่ องย้อมสี แบคทีเรี ย

3. วิธีดาเนินการวิจัย
ในการดาเนินการวิจยั ในครั้งนี้ คณะผูด้ าเนินงานได้แบ่งการ
ทางานออกเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาข้อมูลและการสร้างเครื่ องย้อมสี แบคทีเรี ย
2) เครื่ องมือในการวิจยั
3) กลุ่มตัวอย่างและสถิติที่ใช้ในการวิจยั

Keywords: Bacteria Staining Machines, bacteria, microcontroller
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3.1 ศึกษาข้ อมูลและการสร้ างเครื่องย้ อมสี แบคทีเรีย
เครื่ องย้อมสี แบคทีเรี ยจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลโดยการ
สอบถามขั้นตอนการทางานจากผูป้ ฏิบตั ิงานในการย้อมสี แบคทีเรี ย และ
นามาออกแบบสร้างโดยแบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
3.1.1 ขั้นตอนการสารวจระบบ เป็ นขั้นตอนการศึกษาวิธีการ
ย้อมสี ปกติ จากผูท้ าหน้าที่ปฏิบตั ิการ
3.1.2 ขั้นการวิเคราะห์ระบบ เป็ นขั้นตอนการนาวิธีการย้อมที่
ได้ศึ ก ษามาวิ เ คราะห์ ข อบเขตเพื่ อ ก าหนดวิ ธี ก ารควบคุ ม การย้อ มสี
แบคทีเรี ยแบบอัตโนมัติดงั รู ปที่ 1
3.1.3 ขั้น การออกแบบและพัฒ นาระบบ เป็ นขั้น ตอนการ
ออกแบบเครื่ องย้อมสี แบคที เรี ย ดังนี้ การออกแบบโครงสร้ างและการ
ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆดังรู ปที่ 2 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ดงั รู ปที่ 3
และชุดคาสัง่ เพื่อควบคุมการทางานตามที่ออกแบบไว้ดงั รู ปที่ 4
3.1.4 การทดสอบและนาไปใช้ เป็ นขั้นตอนการติดตั้งระบบ
และนาระบบมาทดสอบคุณภาพดังรู ปที่ 5โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3ท่าน
และนาระบบไปใช้งาน
3.1.5 การประเมิ น ผล เป็ นขั้น ตอนศึ กษาความคิ ด เห็ น ของ
ผูใ้ ช้งานเครื่ องย้อมสี แบคทีเรี ย เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุ งแก้ไข
ส่ วนรับค่ า

ส่ วนประมวลผล

ตั้งเวลา
ไมโครคอนโทรเลอร์
PIC18F8722

ไมโครคอนโทรเลอร์
PIC18F8722

ส่ วนแสดงผล

จอแสดงผลแอลซี ดี (LCD)
แสดงเวลาและสถานะ
สเต็ปเปอร์มอเตอร์
สายพานไทม์มิง่
เฟื องสายพานร่ อง

รูปที่ 1 แผนภาพบล็อกการทางาน
รู ปที่ 3 วงจรควบคุมเครื่ องย้อมสี แบคทีเรี ยอัตโนมัติ
3.2 เครื่ องมือสาหรับการวิจยั
3.2.1 เครื่ องย้อมสี แบคทีเรี ยอัตโนมัติ
3.2.2 แบบประเมินคุณภาพเครื่ องย้อมสี แบคทีเรี ยอัตโนมัติ โดย
ใช้สอบถามแบบ 5 ระดับ
3.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อเครื่ องย้อมสี แบคทีเรี ย
อัตโนมัติ โดยใช้สอบถามแบบ 5 ระดับ
A – สเต็ปเปอร์มอเตอร์ (แกนX) F – ถาดใส่ สไลด์
B – สเต็ปเปอร์มอเตอร์ (แกนZ) G – มือจับถาดใส่ สไลด์
C – สายพาน (แกนX)
H – ถาดใส่ สีแบคทีเรี ย
D – พานสายพาน (แกนZ)
I – โครงอลูมิเนียมโปรไฟล์
E – เพลา 8 มิลลิเมตร ยาว 50 เซนติเมตร
รูปที่ 2 โครงสร้างเครื่ องย้อมสี แบคทีเรี ย

3.3 กลุ่มตัวอย่างและสถิติที่ใช้ในการวิจยั
ส าหรั บ ในการวิ จ ัย ครั้ งจะใช้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งประกอบด้ ว ย
ผูเ้ ชี่ยวชาญสาหรับประเมินคุณภาพเครื่ องย้อมสี แบคทีเรี ย จานวน 3 ท่าน
และผูใ้ ช้งานที่เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานย้อมสี แบคทีเรี ยด้วยวิธีการปกติจานวน 5
ท่าน และวิธีการประเมินจะใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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สาหรับการสร้างเครื่ องยอมสี แบคทีเรี ยเสร็จสมบูรณ์ดงั รู ปที่ 5
ซึ่งมีส่วนประกอบสาคัญในการทางานดังนี้
ชุดเลื่อนในแนวแกน X (1) ทาหน้าที่เลื่อนชุ ดสไลด์(2) ที่
ต้องการย้อมสี ชุดเลื่อนในแกน Z (3) จะทาการยกสไลด์ข้ ึนและลงใน
ตาแหน่งที่กล่องน้ ายาวางไว้(4) จานวน 4 กล่องประกอบด้วย น้ ายาย้อม 2
กล่ อ ง น้ า ล้า งน้ า ยาจ านวน 1 กล่ อ ง และกล่ อ งเปล่ า 1 กล่ อ ง เพื่ อ รอ
ระยะเวลาให้สไลด์แห้ง การควบคุมระยะเวลาในการย้อมผ่านชุดควบคุม
การทางาน(5)
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการทดลองเครื่ องย้อมสี แบคทีเรี ย
เป็ นการทดลองเพื่อหาค่าความผิดพลาดของการเคลื่อนที่และ
ช่วงเวลาของการแช่ชุดแผ่นสไลค์ในแต่ละขั้นตอน ดังรู ปที่ 6 และ 7
ระยะทาง(cm.)
30
25
ตาแหน่งที่ 4
20
15
ตาแหน่งที่ 3
10
5
ตาแหน่งที่ 2
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49
จานวนครั้ง

รู ปที่ 6 การเคลื่อนที่จากระยะที่ 2 3 และ 4
เวลา (วินาที)
80

รูปที่ 4 แผนผังการทางานชุดคาสัง่ เครื่ องย้อมสี แบคทีเรี ย

60
40

1

20
0

3

1

2

2
ตาแหน่ง

3

รู ปที่ 7 เวลาที่ใช้ในการแช่สไลค์ในแต่ละจุด

5

4.2 ผลการประเมินคุณภาพของเครื่ องย้อมสี แบคทีเรี ย
คณะผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์เพื่อหาค่าประสิ ทธิ ภาพของชุ ด
ทดลอง โดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านประเมินคุณภาพของเครื่ องย้อม
สี แบคทีเรี ย 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) การทางานของเครื่ องย้อม 2) การ

4

รู ปที่ 5 เครื่ องย้อมสี แบคทีเรี ย
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ทางานตามขั้นตอนที่กาหนดถูกต้อง และ 3) ความสวยงามของเครื่ องย้อม
[4] และนาผลมาคานวณค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การประเมินคุณภาพเครื่ องย้อมสี แบคทีเรี ย
หัวข้อการประเมินคุณภาพ
ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย
1. การทางานของเครื่ องย้อม
4.28
0.48 เห็นด้วยมาก
2. การทางานตามขั้นตอนที่ กาหนด 4.57
0.49 เห็นด้วยมาก
ถูกต้อง
ที่สุด
3. ความสวยงามของเครื่ องย้อม
4.13
0.43 เห็นด้วยมาก
โดยรวม 4.32
0.46 เห็นด้วยมาก
4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้งานของเครื่ องย้อมสี แบคทีเรี ย
การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเครื่ องย้อมสี แบคทีเรี ยโดย
ใช้ผทู้ ี่ทาหน้าที่ยอ้ มสี แบคทีเรี ยโดยวิธีปกติ จานวน 5 คนและนาผลมา
คานวณหาค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินดังแสดงในตารางที่ 2 [5]
ตารางที่ 2 การประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้งานเครื่ องย้อมสี แบคทีเรี ย
หัวข้อประเมินความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย
1. เครื่ องย้อมสี แบคทีเรี ยทาให้การ 4.56 0.69 มากที่สุด
ย้อมสะดวกมากขึ้น
2. เครื่ องย้อมสี แบคทีเรี ยมีประโยชน์ 4.26 0.89
มาก
ต่อผูใ้ ช้งาน
3. ความพึ งพอใจในการใช้งาน 4.00 0.72
มาก
เครื่ องย้อมสี แบคทีเรี ย
4. เครื่ องย้อมสี แบคทีเรี ยอัตโนมัติมี 4.26 0.84
มาก
ความรวดเร็วในการใช้งาน
5. เครื่ องย้อมสี แบคทีเรี ยอัตโนมัติ 4.36 0.65
มาก
ติ ด ตั้ ง อุ ป ก ร ณ์ ใ น ต า แ ห น่ ง ที่
เหมาะสม
6. เครื่ องย้อมสี แบคทีเรี ยอัตโนมัติมี 4.26 0.82
มาก
ความปลอดภัยในการใช้งาน
7. เครื่ องย้อมสี แบคทีเรี ยอัตโนมัติมี 4.28 0.72
มาก
ความง่ายในการใช้งาน
โดยรวม 4.28 0.76
มาก

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 สาหรับความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน พบว่าเครื่ องย้อม
สี แบคทีเรี ยมีความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานอยู่ในระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ ย
เท่ า กับ 4.28 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า สามารถท าให้ก ารท างาน
สะดวกมากขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ดังนั้นเครื่ องย้อมสี แบคทีเรี ยจึง
สามารถทาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ และสามารถนาไปใช้งานได้
6. ข้ อเสนอแนะ
6.1 ควรพัฒนาระบบการขับเคลื่อนให้รวดเร็ ว สามารถย้อมได้ปริ มาณ
มากกว่าเดิม
6.2 พัฒนาโครงสร้างให้มีขนาดเล็กลง
6.3 พัฒนาให้ระบบสามารถทาการย้อมพร้อมกันได้เครื่ องเดียวกัน

7. กิติกรรมประกาศ
คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุ ณ ห้า งหุ ้น ส่ ว นจ ากัด อิ น โนเวชั่น แล็บ
จังหวัดขอนแก่น ที่ให้ความอนุ เคราะห์เครื่ องมือที่ใช้สาหรับการวิจยั ใน
ครั้งนี้ และเจ้าหน้าที่นกั เทคนิ คการแพทษ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระ
ราชบ้านดุง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ที่ให้ขอ้ มูลต่างๆ ในการสร้าง
เครื่ องย้อมสี แบคทีเรี ยจนสาเร็จ
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“การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมอย่างยัง่ ยืนสู่ โลกาภิ วตั น์” จังหวัด
ภูเก็ต ประเทศไทย 15 ธันวาคม 2559 หน้าที่ 800 ถึง 810

5. อภิปรายผล
สรุ ป ผลการทดลองได้ว่ า เครื่ อ งย้อ มสี แ บคที เ รี ย ควบคุ ม
อัตโนมัติสามารถเลื่อนชุ ดสไลค์ไปยังตาแหน่ งของสารเคมี ที่ใช้ในการ
ย้อมสี แบคทีเรี ย และควบคุ มการหน่ วงเวลาในการย้อมได้อย่างถูกต้อง
สาหรั บ การประเมิ นคุ ณ ภาพของเครื่ อ งย้อ มสี แ บคที เ รี ย อัตโนมัติ โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน พบว่า มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก เพื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่า สามารถทางานได้ตามขั้นตอนที่กาหนดถูกต้องโดยมี
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เครื่ องต้ นแบบสร้ างแบบจาลอง 3 มิติจากภาพถ่ ายภาพฉาย
Prototype of 3D Model Reconstruction from Orthographic Projection Snapshot
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บทคัดย่ อ
งานเขียนแบบเครื่ องกลเป็ นเครื่ องมื อสากลที่ใช้สื่อถึ งรู ปร่ าง
และขนาดของวัตถุอย่างชัดเจนเพื่อใช้ในการผลิ ตชิ้ นงานตามที่ตอ้ งการ
อย่างไรก็ตามแบบงาน 3 มิ ติจะสื่ อภาพได้ชดั เจนและเข้าใจง่ายกว่าภาพ
ฉาย โดยเฉพาะแก่ ผูท้ ี่ ไม่มีทกั ษะด้านเขี ยนแบบ หรื อผูท้ ี่ เริ่ มศึ ก ษาวิ ช า
เขียนแบบวิศวกรรม โดยเหตุผลดังกล่าว เครื่ องต้นแบบและอัลกอริ ทึม
สร้างแบบจาลอง 3 มิติจากภาพถ่ายภาพฉายจึงได้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ผทู้ ี่ขาดทักษะ และช่ วยลดภาระงานในการเขียนแบบซ้ า
โดยใช้เ พี ย งภาพถ่ า ย จากการทดสอบจากภาพถ่ า ยจ านวน 145 ภาพ
ส าหรั บ รู ปแบบงานเขี ย นแบบที่ ต่ า งกั น ผลการทดลองสรุ ปได้ ว่ า
ประสิ ทธิ ภ าพการท างานอยู่ ใ นเกณฑ์ ดี ม าก ซึ่ งสามารถสร้ า งภาพ
แบบจาลอง 3 มิติที่สมบูรณ์ได้ถึง 140 ภาพ (96.5%) ทั้งสภาวะแสงปกติ
ไม่มีการจัดแสง และสภาวะที่มีเงาทาบผ่านงานเขียนแบบ

1. บทนาและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานเขียนแบบเครื่ องกลเป็ นเครื่ องมือสากลที่ใช้สื่อ ถึ งรู ปร่ าง
และขนาดของวัตถุอย่างชัดเจนเพื่อใช้ในการผลิ ตชิ้ นงานตามที่ตอ้ งการ
แบบงานมาตรฐานแบ่งเป็ น 2 ลักษณะคือ แบบงาน 3 มิติ (3D model) และ
แบบงาน 2 มิ ติ แบบงาน 2 มิ ติ ห รื อแบบภาพฉาย (orthographic
projections) นั้นได้รับความนิ ยมในอุตสาหกรรมมากกว่าแบบงาน 3 มิติ
เนื่ องจากทาได้ง่ายและต้นทุนต่ ากว่า อย่างไรก็ตามแบบงาน 3 มิติจะสื่ อ
ภาพได้ชดั เจนและเข้าใจง่ายกว่าภาพฉาย โดยเฉพาะแก่ผทู ้ ี่ไม่มีทกั ษะด้าน
เขียนแบบ หรื อผูท้ ี่เริ่ มศึกษาวิชาเขียนแบบวิศวกรรมซึ่ งเป็ นวิชาพื้ นฐาน
วิศวกรรม เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ ขาดทักษะความสามารถทางมิติสัมพันธ์
(spatial ability) และการหมุ น ภาพ (mental rotation) จึ ง ไม่ ส ามารถ
จินตนาการภาพระหว่างภาพฉายและภาพสามมิติได้อย่างแม่นยา [1, 2]
วิ ธี การแปลงภาพฉายซึ่ งเป็ นภาพแบบ 2 มิ ติ เ ป็ นภาพ
แบบจาลอง 3 มิติได้มีการพัฒนาและนาเสนอหลากหลายรู ปแบบ แบ่ง
ออกเป็ น 2 รู ปแบบหลัก ๆ ตามจานวนภาพที่ตอ้ งการนามาแปลง คือแบบ
single view approach และแบบ multi view approach [3] วิธี single view
approach ใช้การแปลงโดยอาศัยภาพฉายเพียง 1 ภาพร่ วมกับป้ ายกากับ
(label) ส่ วนวิธีการ multi-view approach จะใช้ภาพฉายมากกว่า 1 ภาพใน
การแปลง การแปลงภาพฉายยังแบ่ งตามเทคนิ ค ที่ ใ ช้ได้ 2 เทคนิ ค คื อ
เทคนิ ค แบบ bottom up หรื อ แบบจ าลองโครงลวด (wireframe model)
และ เทคนิคแบบ top down หรื อแบบเรขาคณิ ตของทรงตันเชิงโครงสร้ าง
(constructive solid geometry) โดยทัว่ ไป อินพุตในการสร้ างแบบจาลอง
3 มิติน้ นั จะมาจากไฟล์ภาพฉายที่สร้ างโดยโปรแกรมเขียนแบบ ซึ่ งเป็ นที่
ทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่า การสร้างแบบจาลอง 3 มิติในลักษณะนี้ ผูใ้ ช้สามารถ
สร้างแบบจาลอง 3 มิติได้ในทันที อย่างไรก็ตาม สาหรับอินพุตภาพฉาย
ในลัก ษณะของ hard copy โปรแกรมเขี ยนแบบที่ มี อยู่ในปั จจุ บ นั ยังไม่
สามารถสร้ างแบบจาลอง 3 มิ ติข้ ึนมาได้โดยตรง ผูใ้ ช้จาเป็ นต้องทาการ

คาสาคัญ: ภาพฉาย, ภาพแบบจาลอง 3 มิติ, เขียนแบบวิศวกรรม, อุปกรณ์
พกพา

Abstract
An engineering drawing is a standard tool for describing
shape and dimension of an object for manufacturing purposes. However,
a 3D model is easier to understand than an orthographic projection,
specifically, for an apprentice or people who are not in this field. For that
reasons, a prototype of 3D model reconstruction from an orthographic
projection snapshot is developed. It offers more understanding to novice
in engineering drawings and reduces the drafting time by just taking only
a snapshot of a drawing. The purposed research was evaluated with 145
photos of various designs of engineering drawings. As a result, a very
good performance has been achieved. In particular, it can reconstruct the
complete 3D model of 140 photos (96.5%) in both normal uncontrolled
lighting and shadow disturbing conditions.
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ลอกแบบใหม่เ ป็ นไฟล์ดิจิตอลก่ อน แล้วจึ งสามารถสร้ า งแบบจ าลอง
ขึ้นมาได้ในขั้นตอนต่อไป แต่เนื่ องจากการลอกแบบใหม่น้ นั เป็ นขั้นตอน
ที่ใช้เวลา ทักษะ และความชานาญสู ง ไม่เหมาะกับบุคคลทัว่ ไป หรื อผูท้ ี่
ขาดทักษะทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น งานวิจยั นี้ จึงได้ทาการพัฒนาเครื่ อง
สร้างแบบจาลอง 3 มิติจากภาพถ่ายภาพฉาย [4] ขึ้น เครื่ องต้นแบบนี้ เป็ น
เครื่ องแบบพกพา ประมวลผลด้วยอุปกรณ์สมองกลฝังตัวขนาดเล็ก เช่ น
ราสเบอร์ รี่พาย (Raspberry pi) [5] หน้าจอแบบสัมผัส กล้องที่ มีค วาม
คมชัดสู งเป็ นเซนเซอร์ ใ นการรั บภาพ และอัล กอริ ทึมเฉพาะ [6] ที่ ถู ก
พัฒนา ขึ้ นด้วยภาษาไพธอน (Python) (www.python.org) และ OpenCV
(Open Source Computer Vision library) [7, 8] งานวิจยั นี้ ได้ถูกพัฒนาขึ้น
เป็ นเครื่ องต้นแบบเพื่อแปลงภาพฉายจากรู ปภาพหรื อกระดาษเขียนแบบ
เพื่อสร้ างเป็ นภาพแบบจาลองปฏิสัมพันธ์ 3 มิติ เพื่อสื่ อภาพที่ชัดเจนให้
บุคคลทัว่ ไปเข้าใจได้ง่าย แสดงบนหน้าจอแบบสัมผัส สามารถใช้ เป็ น
เครื่ องมือที่ช่ วยเสริ มทัก ษะการเรี ยนรู ้ วิชาเขี ยนแบบวิศวกรรม และยัง
สามารถนาไฟล์ออก (export) ไปใช้กบั โปรแกรมเขียนแบบเพื่อทาการ
ปรับแก้โครงสร้าง อีกทั้งยังสามารถใช้งานร่ วมกับเครื่ องพิมพ์ 3 มิติได้อีก
ด้วย

3. เครื่ องต้ นแบบเพื่อแปลงภาพฉายเป็ นภาพแบบจาลอง 3 มิติ
เครื่ องต้นแบบเพื่อแปลงภาพฉายเป็ นภาพแบบจาลอง 3 มิติ
ประกอบด้วย 3 ส่ วนดังรู ปที่ 2 แต่ละส่ วนมีรายละเอียดดังนี้
1
2

3

รู ปที่ 2 เครื่ องต้นแบบสร้างแบบจาลอง 3 มิติจากรู ปถ่ายภาพฉาย
1) กล้องถ่ ายภาพความละเอี ยดสู ง เป็ นเซ็นเซอร์ รับภาพฉาย
จากกระดาษเขียนแบบเพื่อเข้าสู่ กระบวนการแปลงภาพ
2) Single-board computer เป็ นตัว ประมวลผลการท างาน
ทั้งหมด ติ ดตั้งอยู่บริ เวณด้านหลังของหน้าจอแบบสัม ผัส ภายในมี การ
ติดตั้งระบบปฏิ บตั ิการ Linux และโปรแกรมสร้างแบบจาลอง 3 มิติจาก
ภาพถ่ายภาพฉายที่พฒั นาขึ้นด้วยภาษาไพธอน และ OpenCV ไว้
3) หน้ า จอแสดงผลแบบสั ม ผัส หลายจุ ด ขนาด 7 นิ้ ว ใช้
แสดงผลภาพถ่ายที่ ได้จากกล้องภาพ และแสดงภาพแบบจาลอง 3 มิติ มี
การปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้กบั เครื่ องต้นแบบด้วยกราฟฟิ ก (Graphical
User Interface: GUI) ผูใ้ ช้สามารถเลือกคาสัง่ การทางานผ่านปุ่ มต่างๆ บน
หน้าจอ และสามารถหมุนภาพแบบจาลองเพื่อดูแบบจาลอง 3 มิติในมุม
ต่างๆ ได้อีกด้วย

2. กระบวนการแปลงภาพฉายเป็ นภาพแบบจาลอง 3 มิติ
การสร้ างภาพแบบจาลอง 3 มิ ติมีข้ นั ตอนโดยรวมดังรู ปที่ 1
โดยเริ่ มจากนาภาพฉายจากการถ่ายภาพ หรื อไฟล์ภาพมาปรับแก้มุมมอง
ข อ ง ภ า พ ถ่ า ย ใ ห้ อ ยู่ ใ น มุ ม ม อ ง ที่ สั ด ส่ ว น ถู ก ต้ อ ง ( projective
transformation) จากนั้นจึ งทาการแบ่งภาพฉาย (segmentation) เป็ นภาพ
ด้านบน ด้านข้าง และด้านหน้า ค้นหาตาแหน่ งของภาพฉายด้านต่ า งๆ
เพื่ อ หาความสัม พัน ธ์ ข องจุ ด ต่ า งๆ ระหว่ า งภาพฉายในแต่ ล ะมุ ม มอง
(features extraction) แ ล ะ น ามาสร้ างพิ ก ั ด 3 มิ ติ ( 3D coordinate
extraction) ตามสัดส่ วนจริ งของภาพงานเขี ยนแบบ ทั้งนี้ ก ระบวนการ
แปลงภาพถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษาไพธอนเป็ นภาษาหลัก

1
3

2

รู ปที่ 3 หน้าจอแสดงผลของโปรแกรมสร้างแบบจาลอง 3 มิติจากภาพฉาย
รู ปที่ 1 กระบวนการแปลงภาพฉายเป็ นแบบจาลอง 3 มิติ

รู ปที่ 3 แสดงลักษณะหน้าจอการทางานของโปรแกรมสร้ าง
แบบจาลอง 3 มิติจากภาพถ่ ายภาพฉาย ส่ วนประกอบหลักของหน้าจอ
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แสดงการทางานประกอบด้วย 3 ส่ วนหลัก ๆ คื อ (1) ส่ วนแสดงภาพ :
ประกอบด้ว ย 2 หน้า จอแสดงผล (แสดงภาพถ่ า ย และแสดงรู ป ภาพ
แบบจ าลอง 3 มิ ติ ) ผู้ใ ช้ ส ามารถเลื อ กสลับ ไปมาได้ (2) แถบแสดง
สถานะการท างาน (status bar) และ (3) ปุ่ มสั่ ง การท างานต่ า งๆ เช่ น
Capture (ถ่ายภาพ) Convert to 3D (แปลงภาพถ่ายเป็ นแบบจาลอง 3 มิติ)
Export to igs/iges (สร้ างไฟล์ igs/iges [9] สาหรั บใช้กบั โปรแกรมเขี ยน
แบบและเครื่ องพิมพ์ 3 มิติ) Convert to Wireframe (แสดงภาพแบบจาลอง
โครงลวด) และ Convert to Solid (แสดงภาพแบบทรงตัน) เป็ นต้น

Convert to 3D

Projective transformation

4. ผลการทดลอง
เพื่อทดสอบหาประสิ ทธิ ภ าพการทางานในส่ วนของความ
ถูกต้องในการสร้างภาพแบบจาลอง 3 มิติของเครื่ องต้นแบบ การทดลอง
ถูกจัดทาขึ้นในสภาวะแสงทัว่ ไป ไม่มีการจัดแสง ภาพที่ใช้ในการทดลอง
มีจานวนทั้งหมด 145 ภาพ ประกอบไปด้วยภาพเขี ยนแบบที่ ต่างกัน 29
แบบ แต่ละแบบถูกถ่ายภาพในลักษณะมุมมองต่างๆ กันออกไป แบบละ
5 ภาพ
รู ปที่ 4 เป็ นภาพตัวอย่างหน้าจอการทางานจริ งของโปรแกรม
สร้ างแบบจาลอง 3 มิ ติจากภาพถ่ ายภาพฉาย ขั้น ตอนแรกเริ่ ม จากการ
ถ่ายภาพด้วยปุ่ ม Capture จากนั้นจึงทาการแปลงภาพโดยกดปุ่ ม Convert
to 3D ในขั้นตอนนี้ โปรแกรมจะทาการประมวลผล ปรับแก้มุมมองของ
ภาพ (projective transformation) และท าการเชื่ อ มโยงความสั ม พัน ธ์
ระหว่างมุมมองต่างๆ เพื่ อสร้ างพิ ก ัด 3 มิ ติข้ ึ น มา ผลลัพธ์ ที่ได้คื อภาพ
จาลอง 3 มิติแบบโครงลวด ผูใ้ ช้ส ามารถเลื อกลัก ษณะภาพจาลองเป็ น
แบบทรงตันได้ดว้ ยการเลื อกคาสั่ง Convert to Solid และสามารถเปลี่ยน
มุมมองกลับเป็ นแบบโครงลวดได้ดว้ ยคาสัง่ Convert to Wireframe
ผลการทดลองจากการถ่ายภาพทั้งหมด 145 ภาพในสภาพแสง
ปกติ เครื่ องต้นแบบสามารถสร้างแบบจาลอง 3 มิติที่สมบูรณ์ได้ท้ งั หมด
140 ภาพ คิดเป็ น 96.5% สะท้อนให้เห็นว่าโปรแกรมที่พฒั นาขึ้นสามารถ
สร้างแบบจาลองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แม้ในสภาวะที่มีแสงเงาทาบอยู่
บนกระดาษ (รู ปที่ 4) อย่างไรก็ตาม หากมีเงาทาบ หรื อในสภาวะแสงที่
น้อยเกินไป เครื่ องต้นแบบนี้ จะไม่สามารถสร้ างภาพแบบจาลองออกมา
ได้อย่างสมบูรณ์ และหากภาพถ่ายภาพฉายขาดความสมบูรณ์ นัน่ คือ ขาด
องค์ป ระกอบของกรอบการถ่ า ยภาพที่ ก าหนดไว้ ผลลัพ ธ์ ข องภาพ
แบบจาลอง 3 มิติที่ได้ก็จะเกิดความผิดพลาดเช่นกัน รู ปที่ 5 แสดงผลลัพธ์
บางส่ วนของการสร้ างภาพแบบจาลอง 3 มิ ติจากภาพถ่ ายภาพฉายด้วย
อัลกอริ ทึมที่ถูกนาเสนอในงานวิจยั นี้

3D Coordinate Extraction

Convert to Wireframe

Convert to Solid

รู ปที่ 4 ตัวอย่างขั้นตอนการทางานของโปรแกรม

5. สรุป
งานวิจยั นี้ น าเสนอการพัฒนาเครื่ องต้นแบบ และโปรแกรม
สร้ างแบบจาลอง 3 มิ ติจากภาพถ่ ายภาพฉาย โดยอธิ บายส่ วนประกอบ
หลั ก ของเครื่ องต้ น แบบ พร้ อ มทั้ง อธิ บ ายขั้น ตอนการท างานของ
อัลกอริ ทึมสร้างแบบจาลอง 3 มิติที่พฒั นาขึ้นเองด้วยภาษาไพธอน และ
OpenCV ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการทางานของเครื่ องต้นแบบจาก
การทดลองถ่ายภาพงานเขียนแบบจานวนทั้งหมด 145 ภาพ (29 แบบๆ ละ
5 ภาพ) พบว่า อัลกอริ ทึมที่พฒั นาขึ้นสามารถสร้ างภาพแบบจาลอง 3 มิติ
ที่สมบูรณ์ได้สูงถึง 140 ภาพ (96.5%) ทั้งสภาวะแสงปกติ ไม่มีการจัดแสง
และสภาวะที่มีเงาทาบผ่านกระดาษเขียนแบบ
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[4] ธนากรณ์ สิ งห์พลงาม และประเสริ ฐศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ, อุปกรณ์
อ่านภาพเขียนแบบเครื่ องกลแบบพกพา, อนุสิทธิบตั ร เลขที่ 10275,
ออกให้ 20 ส.ค. 2558 – 29 เม.ษ. 2564.
[5] G. Halfacree and E. Upton, Raspberry Pi User Guide, 3rd ed.,
Wiley, 2014.
[6] ธนากรณ์ สิ งห์พลงาม และประเสริ ฐศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ, โปรแกรม
สร้างภาพ 3 มิติ จากภาพเขียนแบบเครื่ องกล 2 มิติ, ลิขสิ ทธิ์ เลขที่
ว1. 5407, ออกให้ 1 พ.ค. 2558.
[7] Itseez, The OpenCV Reference Manual ver.2.4.9.0,
http://opencv.org, April, 2014.
[8] Itseez, Open Source Computer Vision Library,
https://github.com/itseez/opencv, 2015.
[9] Kamrani, Ali K., and Emad Abouel Nasr, Rapid Prototyping:
Theory and Practice, Springer, 2006.

Output

รู ปที่ 5 ตัวอย่างผลลัพธ์ภาพแบบจาลอง 3 มิติจากรู ปถ่ายภาพฉาย
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แอปพลิเคชั่นระบบแอนดรอยด์เปิด-ปิดไฟฟ้าผ่านบลูทูธ
Android Application Turn off Electricity via Bluetooth
ลือชัย พรหมรัตน์รักษ์1 อริษา ฟองนาที1 กฤษณะ ภูมิดี1 และจักรกฤษณ์ สีดาห้าว 1
1
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042 211040 ต่อ 1510 E-mail: luechai3086@hotmail.com

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างแอปพลิเคชั่นระบบ
แอนดรอยด์เปิด -ปิดไฟฟ้าผ่านบลูทูธ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
วิธกี ารดำเนิน งาน การออกแบบและสร้า งแอปพลิเ คชั่น โดยใช้ App.
Inventor, โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบแอนดรอยด์ , บอร์ด Arduino UNO R3,
บอร์ด Bluetooth HC-05, วงจร Relay, และวงจร Power supply สร้า ง
ระบบสัง่ การเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ทดสอบการทำงานของระบบแอปพลิ
เคชั่น เก็บรวบรวมข้อ มูลและวิ เคราะห์ ผลพบว่าระบบสามารถควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าในที่โล่งได้ในระยะ 0-30 เมตร และพื้นที่มีสิ่งกีดขวางชั้นที่
1-4 ของอาคาร 6 ได้ในระยะ 0-10 เมตร จากมุม 0-360 องศา ค่าใช้จ่ายเปิดปิดไฟฟ้า ต่อ 1 ชั่วโมง มี ค่ า 0.04 ยู นิต คิดเป็น เงิน ค่า ไฟ 0.14 บาท และ
แสดง 3 สถานะการใช้งานบนหน้าจอโทรศัพท์ คือการเชื่อมต่อ Bluetooth
การเปิด-ปิด และคำนวณค่าใช้ไฟ
Abstract

This research aims to design and build an application system
Android-Turn off electricity via Bluetooth. To test the effectiveness of
the system. The procedure to design and build applications using App.
Inventor, Mobile Android System, Board Arduino UNO R3, Board
Bluetooth HC-05, Circuit Relay, and Circuit Power Supply System to
the on-off electrical equipment. Functional testing of application
functionality. Data collection and analysis. The results show that the
system can control electrical equipment in the open areas in the 0-30
meters and area with obstacles foor 1-4 of Building 6 within a range of
0-10 meters from 0-360 °. The cost-turn off power to one hour with
0.04 units. Nett charge 0.14 baht and status on the phone screen
automatically have three states: Bluetooth connectivity-off and
calculating electricity usage.

จากรู ปที ่ 1. บอร์ดบลูทูธโมดูล (Bluetooth Module) จะเชื่อ มต่อ กับ
บอร์ดอาดูโน่(Arduino Board) โดยผ่านทางซีเรียลนัมเบอร์(Serial number)
ใช้ไลเบรารี่ซอฟแวร์ซีเรียล(Library Software Serial) ในการรับส่งข้อมูล
กัน บอร์ดรีเลย์ (Relay Module) ทำหน้าที่เปิด-ปิดไฟ รับคำสั่งมาจากบอร์ด
อาดูโ น่(Arduino Board) และบลัค อิน เวอร์เ ตอร์(Buck converter) ทำ
หน้าที่จ่ายไฟเลี้ยงให้กับบอร์ดรีเลย์ (Relay Module) เนือ่ งจากบอร์ดอาดู
โน่ มีกระแสไม่พอที่จะสามารถขับให้รีเ ลย์ทำงานได้ จึงจำเป็นต้ องมีซับ
พลายเพิม่ ส่วน LDR เป็นตัววัดแสง และ Push button มีไว้สำหรับเปิด-ปิด
สวิตซ์อีกทางหนึ่ง
2.2 อุปกรณ์ที่ใช้
1.โปรแกรม App. Inventor
2.โทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์
3.บอร์ด Arduino UNO R3
4.บอร์ด Bluetooth
5.บอร์ด Relay
6. LDR
รูปที่ 2 อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบแอนดรอยด์
3. ขั้นตอนดำเนินการ
3.1 การออกแบบและการสร้างแอปพลิเคชั่น
1

User Name
Pass code

2
.
3
.

ก.หน้าต่างเริ่มต้น ข.หน้าต่างสวิตซ์เปิด-ปิดไฟฟ้า
รูปที่ 3 รูปแบบหน้าจอของแอปพลิเคชั่น

Keywords: Android App., Electricity, Bluetooth, Mobile phone.
2.1 บล็อคแนวคิด

การออกแบบแอปพลิเคชั่นระบบแอนดรอยด์เปิด-ปิดไฟฟ้าผ่าน
บลูทูธ โดยใช้โปรแกรม App Inventor ในการออกแบบและสร้างแอปพลิ
เคชั่นใช้เป็นสวิตซ์ในการเปิด-ปิดไฟฟ้า ประกอบด้วย
ก. หน้าต่างเริ่มต้นโดยมี User Name และ Pass code เพื่อความ
ปลอดภัย
ข. หน้าต่างสวิตซ์เปิด-ปิดไฟฟ้า มีสถานะแสดงบนหน้าจอ 3 สถานะ
คือ 1. สถานะการเชื่อมต่อ Bluetooth 2. สถานะการการเปิด-ปิด
3. สถานะการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเปิด-ปิดแต่ละครั้ง

รูปที่ 1 แนวคิดแอปพลิเคชั่นระบบแอนดรอยด์เปิด-ปิดไฟฟ้าผ่านบลูทูธ
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3.2 การออกแบบและสร้างชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

1
2

ก. ทำงาน
ก. ภายในตู้
ข. ภายนอกตู้
รูปที่ 4 ชุดสั่งการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า

ข. ไม่ทำงาน

รูปที่ 7 การคำนวณค่าไฟของแอปพิเคชั่น
ผลการทดลองการเปิด-ปิดไฟฟ้าโดยใช้แอปพลิเคชั่น โดยเริ่มต้นการ
เปิด-ปิดที่ 1 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 ชัว่ โมงไปจนถึง 24 ชั่วโมง เมื่อกดสั่ง
ปิดแอปพลิเคชั่นก็จะหยุดทำงาน คำนวณค่าไฟและแสดงผลบนหน้าจอมือ
ถือจากสูตรการคำนวณ
ค่าไฟการเปิด-ปิดแต่ละครั้ง = กำลังไฟฟ้า (W)x จำนวน(n) x ชั่วโมง (h)
1,000

การออกแบบชุดสั่งโดยทำการเขียนโค้ดคำสั่งบอร์ดอาดูโน่ในโปรแกรม
sketch เบิร์นโปรแกรมสั่งการลงบอร์ดอาดูโน่เพื่อนำคำสั่งที่ได้ไปสั่งบอร์ด
รีเ ลย์ (Relay Module) เปิด -ปิด ไฟ ประกอบตู้ค อนโทรลภายในตู้แ ละ
ภายนอกตู้ ดังรูปที่ 4
ก. ภายในตู้คอนโทรลประกอบด้วยบอร์ด Arduino UNO R3, บอร์ด
Bluetooth HC-05 วงจร Relay วงจร Power supply
ข. ภายนอกตู้คอนโทรลประกอบด้วย 1. หลอดไฟแสดงสถานะ และ
2. Push button สำหรับเปิด-ปิดไฟ

4.ผลการทดลอง

4.1 ทดลองการวัดระยะในที่โล่งและมีสิง่ กีดขวางการควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าระยะ 0-30 เมตร
ตารางที่ 1 ผลการทดลองระยะที่สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

3.3 การทดลอง
30 m.

หมายเหตุ

รูปที่ 5 การทดลองการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ตั้งแต่ระยะ 0 – 30 เมตร

คือระยะที่ 1-24 เมตร สามารถรับสัญญาณ Bluetooth ได้ตามปกติ
คือระยะที่ 25 –29 เมตร สามารถรับสัญญาณ Bluetooth ไม่เสถียรภาพ
คือระยะที่ 30 เมตรไม่สามารถรับสัญญาณ Bluetooth ไม่ได้เลย

จากตารางที่ 1 การทดลองควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในระยะ 0 –30 เมตร
สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ในโล่งและที่ม ีสิ่ง กีด ขวางชั้น ที่ 1-4 ของ
อาคาร 6 ในระยะที่ 25 –29 เมตร สามารถรับ สัญ ญาณ Bluetooth ไม่
เสถียรภาพและในระยะที่ 30 เมตรขึ้นไปไม่สามารถรับสัญญาณ Bluetooth

ทดลองควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในระยะ 0 –30 เมตรเริ่มจากระยะ 0 เมตร
โดยเพิ่มระยะครั้งละ 2 เมตร ไปจนถึงระยะ 30 เมตร สามารถควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าในโล่งและที่มีสิ่งกีดขวางชั้นที่ 1-4 ของอาคาร 6 ในระยะ 30
เมตรจากมุม 0-360 องศา

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบแรงดันและกระแสในการเปิดปิดในที่โล่ง
และในที่มีสิ่งกีดขวางเป็นผนังปูน

รูปที่ 6 การทดลองการวัดค่าแรงดันและกระแสในระยะ 0-30 เมตร
การทดลองสถานะการเปิด-ปิดหลอดไฟในที่โล่งเริ่มต้นระยะที่ 2 เมตร
ไปจนถึงระยะ 30 เมตรโดยเพิ่มระยะการทดลองขึ้นครั้งละ 2 เมตร
ส่วนการทดลองสถานะการเปิด-ปิดหลอดไฟในที่มีสิ่งกีดขวางที่ผนัง
ปูนเริ่มต้นระยะที่ 1 เมตรไปจนถึงระยะ 10 เมตร โดยเพิ่มระยะการทดลอง
ขึ้นครั้งละ 1 เมตร

จากตารางที่ 2 ผลการทดลองแรงดันในการเปิดปิดในที่โล่ง ในระยะ1
เมตรมีค่า 226.9 โวลต์ และสามารถสั่งการได้สูงสุด 30 เมตร ส่วนในที่มีสิ่ง
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กีดขวางเป็นผนังปูน ในระยะ 1 เมตร มีค่า 226.7 โวลต์ และสามารถสั่งการ
ได้สูงสุด 10 เมตร จะเห็น ได้ว่า แรงดันในการเปิดปิดในที่โล่ง มีระยะไกล
กว่า แรงดัน ในที่ม ีส ิ่ง กีด ขวางเป็น ผนัง ปูน จากข้อ มูล สามารถเขีย น
วิเคราะห์ได้จากกราฟดังนี้

จากกราฟเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเปิด -ปิดไฟฟ้า แต่ละครั้ง โดยใช้
แอปพลิเคชั่นเปิด -ปิดไฟฟ้าผ่านบลูทูธเมื่อเปรียบเทียบกับการทำงาน 24
ชั่วโมง เริ่ มต้ น การเปิ ด -ปิดที่ 1 ชั่วโมง บั นทึ กค่ าทุ ก 1 ชั่วโมงจนถึง 24
ชั่วโมง รวมจำนวนหน่วยมีค่า 3.456 หน่วย(Unit) และค่าใช้จ่ายมีค่า 12.96
บาท จะเห็นได้ว่าเมื่อเวลาการใช้งานเพิ่มขึ้นจำนวนหน่วยและค่าใช้จ่ายจะ
เพิ่มขึ้นตามสัดส่วน

5. สรุป

ผลการศึกษาพบว่า การใช้แอปพลิเคชั่นระบบแอนดรอยด์เปิด-ปิด
หลอดไฟฟ้าผ่านบลูทูธ สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในโล่งได้ในระยะ 030 เมตรและที่มีสิ่งกีดขวางชั้นที่ 1-4 ของอาคาร 6 ได้ในระยะ 0-10 เมตร
จากมุม 0-360 องศา ส่วนค่าใช้จ่ายในการเปิด-ปิดไฟฟ้าแต่ละครั้งใน 1
ชั่วโมง มีค่า 0.04 ยูนิต คิดเป็นค่าไฟ 0.14 บาท และแสดงสถานะการใช้
งานบนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยอัตโนมัติ บนหน้าจอของแอปพลิ
เคชั่นจะแสดงผล 3 สถานะ คือการเชื่อมต่อ Bluetooth การเปิด-ปิดไฟ
และคำนวณค่าใช้จ่ายในการเปิด-ปิดแต่ละครั้ง

รูปที่ 8 กราฟการเปรียบเทียบแรงดันในการเปิด-ปิดในที่โล่งและในที่มี
สิ่งกีดขวางเป็นผนังปูน
จากรูปที่ 8 พบว่าผลการทดลองแรงดันในการเปิด-ปิดในที่โล่งในระยะ
1 เมตร มีค่า 226.9 โวลต์ และสามารถสั่งการได้สูงสุด 30 เมตร ส่วนในที่มี
สิ่งกีดขวางเป็นผนังปูนในระยะ 1 เมตร มีค่า 226.7 โวลต์ และสามารถสั่ง
การได้สูงสุด 10 เมตร จะเห็นได้ว่าแรงดันในการเปิดปิดในที่โล่งมีระยะ
ไกลกว่าแรงดันในที่มีสิ่งกีดขวางเป็นผนังปูน

6. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยเรื่องแอปพลิเคชั่นระบบแอนดรอยด์เปิด-ปิดไฟฟ้า
ผ่านบลูท ูธ สำเร็จ ได้ด ้ว ยความกรุณ าและความช่วยเหลือ อย่า งดีจากที่
ปรึก ษา ผูช้ ่ว ยศาสตราจารย์ ดร. ลื อ ชั ย พรหมรั ต น์ รั ก ษ์ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์จุไรรัตน์จินดา อรรคนิตย์ และคณาจารย์ในสาขาวิศวกรรม
ไฟฟ้า และสถาบัน วิจ ัย และพัฒ นา มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ อุด รธานีท ี ่
สนับสนุนเงินงบประมาณการวิจัยสร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ ณ ที่นี้

ตารางที่ 3 ทดสอบการทำงานของแอปพลิเคชั่นเปิด-ปิดไฟฟ้าผ่านบลูทูธ

เอกสารอ้างอิง

จากตารางที่ 3 ข้อมูลทดสอบการทำงานของแอปพลิเ คชั่นเปิด -ปิด
ไฟฟ้าผ่านบลูทูธ ทำการเก็บผลการทำงานแต่ละครัง้ ในการเปิด -ปิด โดย
ระยะเวลาของการทดลองเก็บค่าทุก 1 ชั่วโมง เริ่มต้น การทดลองจาก 1
ชั่วโมงไปจนถึง 24 ชั่วโมง เมื่อกดปุ่มเปิด แอปพลิเ คชั่นจะเริ่ม นับ เวลา
ตัง้ แต่ 0 นาทีไปถึงเวลาปิด และคำนวณค่าออกมาเป็น Unit คำนวณค่าใช้
จ่ายในการเปิด-ปิดแต่ละครั้ง จะเห็นได้ว่าเวลาการใช้งานเพิ่มขึ้นจำนวน
หน่วยเพิ่มรวมถึงค่าใช้จ่ายจะเพิม่ ขึ้นในการเปิด -ปิดแต่ละครั้ง จากข้อมูล
สามารถเขียนวิเคราะห์ได้จากกราฟ ดังนี้

[1] การใช้งาน Arduino UNO R3 (ม.ป.ป.). เข้าถึงได้จาก
http://www.thaieasyelec.com/
[2] คณะวิศกรรมศาสตร์ มจพ. (ม.ป.ป.). เข้าถึงได้จาก
http://www.thaieasyelec.com/products/wirelessmodules/bluetooth.html
[3] โครงสร้างของแอนดรอยด์(ม.ป.ป.). เข้าถึงได้จาก
http://www.pinlert.wordpress.com/โครงสร้าง-android/
[4] ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล.(2548).คู่มือนักอิเล็กทรอนิกส์. พิมพ์ครั้งที่ 6.
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด.
[5] ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล AVR (ม.ป.ป.). เข้าถึงได้จาก
http://www.adisak51.com/avr2.html
[6] ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (ม.ป.ป.). เข้าถึงได้จาก
http://www.panomkorn.wordpress.com/2013/07/26/
[7] เริ่มต้นใช้งาน Arduino UNO ตอนที่ 1 (ม.ป.ป.). เข้าถึงได้จาก
/http://www.arduitronics.com
[8] ลือชัย พรหมรัตน์รักษ์. (2556). การวิจัยและพัฒนาทาง
อิเล็กทรอนิกส์. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
[9] ห้องปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัว. (Embedded System Lab)
ภาควิชาวิศวกรรมและคอมพิวเตอร์
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การออกแบบและสร้ างเครื่ องล้างอัลตราโซนิกส์ ด้วยพีซีทีชนิดคู่สาหรับงานล้ างอุปกรณ์ วทิ ยาศาสตร์ โดยวิธีการ
ปรับกาลังไฟฟ้ าของเรโซแนนซ์ อนิ เวอร์ เตอร์ แบบเต็มบริ ดจ์ ผ่านรู ปคลื่นแรงดันทีไ่ ม่ สมมาตร
The designing and implementation of the ultrasonic cleaner for driving double PCT for the ultrasonic
cleaning of science equipment using varying output power of the full-bridge resonant inverter
though an asymmetrical voltage
จิรพงษ์ จิตตะโคตร์ 1 บัญชา แสนโสดา 1 ประเสริฐ ปิ่ นปฐมรัฐ1 บุญทัน ศรีบุญเรื อง1 และ สายชล ขุดเจือจีน 2
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความวิจยั นี้ นาเสนอการออกแบบและสร้ างเครื่ องล้างอัล
ตราโซนิ ก ส์ ส าหรั บ ล้างเครื่ อ งแก้วในห้ องทดลองทางวิท ยาศาสตร์ เร
โซแนนซ์ อิ นเวอร์ เตอร์ เต็ม บริ ด จ์ถู ก ใช้เป็ นแหล่ งจ่ ายแรงดัน ทางานที่
ความถี่สวิตซ์ 38 kHz เพื่อนาไปขับเพียโซอิเล็กตริ กทรานดิวเซอร์สองตัว
การปรับกาลังของเครื่ องสามารถปรับผ่านรู ปคลื่ นแรงดันด้านออกของ
อินเวอร์เตอร์แบบไม่สมมาตร เมื่อกาลังไฟฟ้าถูกปรับจาก 23 W ถึง 95 W
โดยขึ้ น อยู่ก ับ โหลดที่ น ามาล้าง จากผลการทดลองจริ งสามารถยืน ยัน
ความถูกต้องของการออกแบบและสร้างเครื่ องต้นแบบ

ปั จจุบนั การพัฒนาด้านเครื่ องมือสาหรับห้องทดลองทางด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ มี ค วามส าคัญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การพัฒ นาประเทศ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพและลดต้นทุนการนาเข้าเครื่ องมื อทดลองจากต่างประเทศ
กรณี การทาความสะอาดเครื่ องแก้วในห้ องทดลองวิท ยาศาสตร์ มี ความ
จาเป็ นอย่างยิ่งในการขจัดสิ่ งสกปรกจากสารเคมี ออกจากผิวเครื่ องแก้ว
ในกรณี ที่ลา้ งทาความสะอาดเครื่ องแก้วด้วยมือเป็ นสิ่ งที่ทาได้ยาก เนื่ อง
อาจจะเกิ ดอันตราย และอุปกรณ์เครื่ องแก้ววิทยาศาสตร์ บางชนิ ดมีขนาด
เล็กเกิ นไปการล้างด้วยมือจึงเป็ นอุปสรรคต่อการทาความสะอาด ดังนั้น
ในปั จ จุ บ ัน ได้ มี ก ารน าอุ ป กรณ์ เ พี ย โซอิ เล็ ก ตริ กทรานดิ ว เซอร์ มา
ประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง เช่น เครื่ องเชื่ อมพลาสติก
[1] เครื่ อ งนวดบ าบัด [2] มอเตอร์ อ ัล ตราโซนิ ก ส์ และเครื่ อ งท าความ
สะอาดด้วยเครื่ องอัลตราโซนิ ก ส์ [3-5] เป็ นต้น การทาความสะอาดด้วย
เครื่ องล้างอัลตราโซนิกส์มีหลักการเบื้องต้นคือ การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า
ให้เป็ นพลังงานกลเพื่อทาให้เกิ ดฟองอากาศจานวนมากและมีความแรง
หลักการเบื้ องต้นของเครื่ อง สามารถทาได้โดยการนาเพียโซอิเล็กตริ ก
ทรานดิวเซอร์ มาเชื่ อมต่อกับถังโลหะและจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่
ความถี่ สู ง เพื่ อ ท าให้ เกิ ด คลื่ น อัล ตราโซนิ ก ส์ ผ่ า นน้ าที่ เป็ นตัว กลาง
ปรากฏการณ์ดงั กล่าวยังทาให้เกิ ดฟองอากาศจานวนมากพร้อมกับมีความ
แรงวิ่งไปกระแทกสิ่ งสกปรกที่เกาะตามผิวของเครื่ องแก้วให้หลุดออกมา
โดยทัว่ ไปอุปกรณ์ เพียโซอิเล็กตริ กทรานดิวเซอร์ จะทางานที่ความถี่ ใน
ย่านมากกว่า 20 kHz หรื ออยูใ่ นย่านระหว่าง 20 kHz ถึง 100 kHz [1-10]
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมการผลิ ตเครื่ องมือทาความสะอาดด้วยคลื่นอัลตรา
โซนิ กส์ ได้นาเทคโนโลยีดา้ นวิศวกรรอิเล็กทรอนิ กส์กาลัง เช่ น การสร้าง
แหล่ ง จ่ า ยแรงดั น ท างานที่ ค วามถี่ สู ง จะใช้ อิ น เวอร์ เ ตอร์ ที่ เ ปลี่ ย น
แรงดัน ไฟฟ้ ากระแสตรงให้ เป็ นไฟฟ้ ากระแสสลับ เช่ น เรโซแนนซ์

คาสาคัญ : อินเวอร์ เตอร์ เต็มบริ ดจ์, เพียโซอิเล็ก ตริ กทรานดิ วเซอร์ , การ
ปรับแรงดันไม่สมมาตร

Abstract
This paper presents the designing and implementation of the
ultrasonic cleaner for driving double PCT for the ultrasonic cleaning of
science equipment using varying output power of the full-bridge
resonant inverter though an asymmetrical voltage. The inverter is
operated at the high switching frequency of 38 kHz. The output power
of the inverter is adjusted from 23 W to 95 W. The designing and
implementations of the prototype can be confirmed by the experimental
results.
Keywords: full-bridge inverter, piezoelectric transduce, asymmetrical
voltage
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และรู ปที่ 2 (ข) แสดงค่ามุมของ Z จากรู ปที่ 2 (ก) และ (ข) สามารถ
นาไปคานวณหาค่าพารามิเตอร์ ของวงจรสมมูลย์ PCT ดังตารางที่ 1.1

อินเวอร์เตอร์ แบบแหล่งจ่ายกระแส [11-12] หรื อเรโซแนนซ์อินเวอร์เตอร์
แบบแหล่ ง จ่ า ยแรงดั น [13-16] เป็ นต้ น จากงานวิ จ ัย ทางด้ า นการ
ประยุกต์ใช้คลื่ นอัลตราโซนิ กซ์ในงานอุตสาหกรรม [5] ใช้วิธีการปรับ
กาลังไฟฟ้าของเครื่ องล้างด้วยคลื่นอัลตราโซนิ กซ์โดยวิธีการปรับความถี่
สวิตซ์ชิ่ งของเรโซแนนซ์ อิน เวอร์ เตอร์ แ บบแหล่ งจ่ายแรงดัน แบบเต็ม
บริ ดจ์ ซึ่ งวิธีก ารนี้ มี ข ้อจากัด บางประการ เมื่ อมี ก ารเปลี่ ยนแปลงภาระ
โหลดจะท าให้ อิ น เวอร์ เตอร์ มีป ระสิ ท ธิ ภาพการทางานที่ ต่ าลง [7] ได้
ศึกษาการแก้ไขตัวประกอบกาลังไฟฟ้ าสาหรับอินเวอร์ เตอร์ คลาสอีแบบ
แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ าเพื่อใช้ในการขับโหลดเครื่ องล้างอัลตราโซนิ กซ์
ขนาดเล็กที่ใช้หัว เพียโซอิเล็กตริ กทรานดิวเซอร์ หนึ่ งชุด ในการควบคุม
กาลังของเครื่ องจะใช้การทาให้ความถี่สวิตซ์กาลังคงที่ วิธีการดังกล่าวนี้ มี
ข้อ จ ากัด บางประการเช่ น ในขณะที่ มี ก ารเปลี่ ยนภาระโหลดจะท าให้
พารามิ เตอร์ ข องเครื่ องเปลี่ ยนแปลงตามไปด้ วย และอิ นเวอร์ เตอร์ อาจ
สู ญ เสี ยการควบคุ ม ได้ ง่ ายเนื่ อ งจากไม่ มี อุ ป กรณ์ ต รวจจับ ความถี่ เ ร
โซแนนซ์ อีกทั้งมีขอ้ จากัดทางด้านการจ่ายกาลังไฟฟ้ าเนื่ องจากใช้ตวั ขับ
เพียโซอิเล็กตริ กทรานดิวเซอร์ มีเพียงตัวเดียว ดังนั้นจึงมีงานวิจยั ด้านอื่น
เช่นการให้หม้อแปลงอัลตราโซนิ กส์ในอุปกรณ์ แหล่งจ่ายหลอด LED ที่
ได้นาการติ ดตามความถี่ ข องโรโซแนนซ์โหลดโดยใช้วงจรเฟส-ล็อกความถี่ (Phase Locked Loop: PLL) [17-18] ดั ง นั้ น ใน งาน วิ จ ั ย นี้ จะ
ออกแบบและสร้างเครื่ องต้นแบบเครื่ องล้างอัลตราโซนิ กส์ดว้ ยพีซีทีชนิ ด
คู่ส าหรั บ งานล้างอุ ป กรณ์ วิท ยาศาสตร์ ที่ มี ก ารปรั บ ก าลังไฟฟ้ าของเร
โซแนนซ์อินเวอร์ เตอร์ แบบเต็มบริ ดจ์ผ่านรู ปคลื่ นแรงดันที่ ไม่สมมาตร
ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงภาระโหลดเช่ นปริ มาณน้ าในถัง และปริ มาณ
เครื่ องแก้ว จะทาให้ความถี่เรโซแนนซ์ของโหลดเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
ดังนั้นระบบการควบคุมที่นาเสนอสามารถแก้ไขได้โดยใช้ระบบเฟสล็อก
ความถี่แบบอัตโนมัติ

PCT

Large aluminum
alloy cylinder

48 mm.
Stainless rings

Stainless rings

b

a
Small aluminum
alloy cylinder
40 mm.

50 mm.

Piezo-ceramic disks

(ก)

(ข)
รู ปที่ 1 (ก) โครงสร้าง PCT (ข) วงจรสมมูลย์ของ PCT

2. คุณลักษณะของ PCT
เพียโซอิเล็กทริ กอัลตราโซนิ กส์ ทรานดิ วเซอร์ (Piezoelectric
Ultrasonic Transducer: PCT) เป็ นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็ น
พลังงานกลในรู ปของคลื่ นเสี ยงโดยการสั่นสะเทื อนโดยมีของเหลวเป็ น
ตัวกลาง เพื่ อ ท าให้ เกิ ด ฟองอากาศที่ มี ค วามแรงสู งวิ่ งไปกระแทกสิ่ ง
สกปรกที่ เกาะบนผิ ว เครื่ อ งแก้วให้ ห ลุ ด ออก ซึ่ งโครงสร้ างของ PCT
แสดงดังรู ปที่ 1 (ก) ประกอบด้วย แผ่นเพียโซเซรามิก อลูมิเนียม แหวนส
แตนเลสทั้งสองด้ า น และ วงจรสมมู ล ย์ข อง PCT แสดงดัง รู ป ที่ 2
ประกอบด้วยตัวต้านทานแบบขนาน ( C ) และค่าอิมพีแด้นซ์ที่ต่อแบบ
อนุ กรม ( Z ) เป็ นตัวแปรสาคัญทางกล ที่ประกอบด้วยตัวต้านทาน R
ตัวเหนี่ ยวน า L และตัวเก็ บ ประจุ C ในรู ป ที่ 2 แสดงการวัด หาค่ า
ค วาม ต้ า น ท าน รวม ข องอิ ม พี แด้ น ซ์ PCT ( Z ) เพื่ อน าไป ห า
ค่าพารามิเตอร์ของวงจรสมมูลย์ PCT ในรู ปที่ 2 (ก) แสดงค่าขนาด Z

(ก)

p

m

s

m

(ข)

m

PCT

รู ปที่ 2 (ก) อิมพีแด้นซ์ของ PCT (ข) มุมเฟสของ PCT

PCT
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ตารางที่ 1
ตัวแปร
ความต้านทานทางกล
ความเหนี่ยวนาทางกล
ตัวเก็บประจุทางกล
ตัวเก็บประจุขนาน
ความถี่เรโซแนนซ์ของ ZPCT
ความถี่แอ้นไทเรโซแนนซ์ ของ ZPCT
พิกดั กาลังไฟฟ้าของ PCT

สัญลักษณ์
Rm
Lm
Cm
Cp
fr
fa
PPCT

ค่า
340 Ω
38 mH
920 pF
6.15 nF
40.1 kHz
44.3 kHz
50 W

3. การควบคุมกาลังไฟฟ้ าผ่านแรงดันทีไ่ ม่ สมมาตร
3.1 วงจรเครื่ องล้ างอัลตราโซนิกส์

รู ปที่ 4 การปรับกาลังแบบแรงดันไม่สมมาตร

วงจรเครื่ องล้างอัลตราโซนิ ก ส์ สามารถพิจารณาได้ดงั รู ปที่ 3
ซึ่งประกอบด้วยวงจรฟูลบริ ดจ์เรคติไฟเออร์ทาหน้าที่เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า
กระแสสลับให้ เป็ นไฟฟ้ ากระแสตรง โดยส่ วนประกอบของวงจรฟู ล
บริ ดจ์เรคติ ไฟเออร์ ที่ใช้ไดโอด 4 ตัว และแรงดันด้านออกของวงจรจะ
ผ่านตัวเก็บประจุที่ต่อแบบขนานมีขนาด 5 µF เพื่อทาให้แรงดันเรี ยบขึ้ น
ใน ส่ วน ของวงจรก าลั ง ที่ จ่ า ยก าลั ง ไฟฟ้ าให้ กั บ พี ซี ที ชนิ ดคู่ ใ ช้
อิ น เวอร์ เตอร์ แ บบเต็ ม บริ ด จ์ที่ ป ระกอบด้ว ยมอสเฟส เบอร์ IRFP460
จ านวน 4 ตั ว และตั ว เห นี่ ยวน าอนุ ก รม (Lseries) ท าหน้ า ที่ ข ยาย
กระแสไฟฟ้ามีขนาด 5 mH ส่ วนของโหลดค่าตัวแปรใช้ตามตารางที่ 1

4. ผลการทดลอง
ผลการทดลองของเครื่ องล้างอัลตราโซนิ ก ส์ด้วยพีซีทีชนิ ดคู่
ส าหรั บ งานล้างอุป กรณ์ วิท ยาศาสตร์ แ สดงดังรู ป ที่ 5 ที่ แ สดงรู ป คลื่ น
แรงดันไฟฟ้ า vo  t  กระแสไฟฟ้ า io  t  ก าลังไฟฟ้ า po t  การปรั บ
กาลังที่มุม   0 แสดงดังรู ปที่ 5 (ก) เมื่อกาลังไฟฟ้ า Po AVG   95 W
และเมื่ อ ท าการลดมุ ม
Po  AVG   47 W

  90

แสดงดัง รู ป ที่ 5 (ข) เมื่ อ ก าลั ง ไฟฟ้ า

2 PCT LOADS
FULL BRIDGE INVERTER

1

1

1

Cp1
Lseries
1

Rm2

Db5

Cm2

Lm2
2

Q2

2

2

Cm1

Lm1

Q3

2

2

2

2
1

1

D3

C3
5 uF

Vac
Db4

D1

Db3

1

1

2

Q1
Db1

2

Rm1
2

2

FULL BRIDGE RECTIFIER

1

Q4

D4

1

1

D2

Cp2

0

รูปที่ 3 วงจรเครื่ องล้างอัลตราโซนิกส์

(ก)

3.2 การปรับกาลังไฟฟ้ า
การควบคุมกาลังไฟฟ้าของเครื่ องล้างอัลตราโซนิ กส์แบบชนิ ด
คู่พีซีทีจะใช้การปรับกาลังไฟฟ้าโดยผ่านรู ปคลื่นแรงดันแบบไม่สมมาตร
ดัง รู ป ที่ 4 เมื่ อ เพิ่ ม มุ ม  จะท าให้ ก าลัง ไฟฟ้ าเฉลี่ ย ( Po AVG ) ลดลง
เนื่ องจากรู ปคลื่นแรงดันไฟฟ้ าด้านออก ( vo  t  ) แรงดันด้านบวกลดลง
เช่นเดียวกันกระแสไฟฟ้ า ( io  t  ) ด้านออกก็ถูกลดขนาดลงตามไปด้วย
สมการของกาลังไฟฟ้า Po AVG สามารถแสดงได้ดงั สมการที่ (1)
Po AVG   I o RMS   VoRMS   cos

(ข)
รู ปที่ 5 ผลการทดลองจริ ง (ก) การปรับกาลังที่มุม   0 (ข) การปรับ
กาลังที่มุม   90

(1)
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โดยใช้วธิ ี การหาค่าพารามิเตอร์ ในวงจรสมมูลจริ งของมอเตอร์ 3 รู ปแบบ
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ค่าในวงจรสมมูลแบบต่างๆ และนาค่าประสิ ทธิ ภาพที่ได้จากการคานวณ
ของวงจรสมมูลทั้ง 3 รู ปแบบ มาเปรี ยบเทียบกับค่าที่ได้จากการทดสอบ
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บทคัดย่อ
บทความนี้ เป็ นการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพมอเตอร์ เ หนี่ ยวน า
สามเฟสในสภาวะแหล่ ง จ่ า ยแรงดัน ไฟฟ้ าไม่ สมดุ ล โดยใช้วิธี ก ารหา
ค่าพารามิเตอร์ ข องวงจรสมมู ลจริ งในรู ปแบบที่ แตกต่างกัน 3 รู ปแบบ
หลังจากนั้ นนาค่า สลิป ที่ ได้จากการทดสอบมอเตอร์ จริ งแทนค่ า ลงใน
วงจรสมมูลเพื่อคานวณหาค่าประสิ ทธิ ภาพมอเตอร์ ต้ งั แต่ไม่มีภาระโหลด
จนถึ ง ภาะโหลดเต็ มพิ กัด กระแสสเตเตอร์ และน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้จากการ
คานวณจากวงจรสมมูลรู ปแบบต่าง ๆ มาเปรี ยบเทียบกับผลการทดสอบ
จริ งเพื่อพิ จารณาหารู ปแบบการหาค่าพารามิเตอร์ ที่ให้ค่าประสิ ทธิ ภาพ
มอเตอร์ ใกล้เคียงกับผลการทดสอบจริ งมากที่สุด
คาสาคัญ : แรงดันไฟฟ้ าไม่ สมดุ ล , แรงดัน ไฟฟ้ าสมดุ ล ต่ า กว่า ปกติ ,
แรงดันไฟฟ้ าสมดุลสู งกว่าปกติ, การคานวณประสิ ทธิ ภาพมอเตอร์

Abstract
This paper purposes an efficiency evaluation of three-phase
induction motor in case of under balanced voltage, over balanced
voltage, and unbalanced voltage supplies using three different
computation methods of exactly equivalent circuit parameters. After
that, the slips of the authentic test are supplanted into the equivalent
circuits. Then, the given results are compared with the experimental
results to find out an appropriate circuit for the efficiency evaluation of
three-phase induction motor.

2. วงจรสมมูล และการหาค่าพารามิเตอร์ ในวงจรสมมูล
2.1 วงจรสมมูลจริง
วงจรสมมูลจริ งต่อเฟสเมื่อพิจารณาทางด้านสเตเตอร์ เป็ น ดัง
รู ปที่ 1 เมื่อ V1 , I1 , R1 และ X1 คือแรงดันไฟฟ้ าพิกัด กระแสไฟฟ้ าพิกัด
ความต้านทานและความต้านทานเสมือนของขดลวดสเตเตอร์ Rc และ Xm
เป็ นค่ า ความต้า นทานความสู ญเสี ย แกนเหล็ก และค่ า ความต้า นทาน

Keywords: unbalanced voltage, under balanced voltage, over balanced
voltage, efficiency calculation

1. บทนา

เสมือนการสร้างสนามแม่เหล็ก R2 และ X2 เป็ นความต้านทาน และความ
ต้านทานเสมือนของขดลวดโรเตอร์ s คือค่าสลิป

มอเตอร์ เหนี่ ยวนาสามเฟสเป็ นมอเตอร์ ที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่
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งานวิจยั นี้ จ่ายแรงดันไฟฟ้ าตั้งแต่ 240 V -60 V หลังจากนั้นนาค่าที่ได้มา
คานวณหาความสู ญเสี ยจากแรงเสี ยดทานและแรงต้านลมดังนี้ คือ
2
Pnl  3 I nlR1  Pr, total

(1)

2
Pr, total  Pnl  3 I nlR1

(2)

ดังนั้น
เนื่ อ งจากค่ า ความสู ญ เสี ย ทางกลประกอบไปด้วยสองส่ ว นคื อ ความ

รู ปที่ 1 วงจรสมมูลต่อเฟสของมอเตอร์ เหนี่ยวนาพิจารณาด้านสเตเตอร์

2.2 การทดสอบ

สู ญเสี ยในแกนเหล็ก (Pcore) และค่าความสู ญเสี ยจากแรงเสี ยดทานและ

การทดสอบเพื่อหาค่าพารามิเ ตอร์ ในวงจรสมมู ล และหาค่ า
ความสู ญ เสี ย จากแรงเสี ย ดทานและแรงต้า นลมเพื่ อ ใช้ค านวณหาค่ า
ประสิ ทธิ ภาพมอเตอร์ น้ นั ประกอบด้วยการทดสอบ 4 การทดสอบคือ
2.2.1 การทดสอบแบบไม่ มีภาระทางกล (No-Load Test)
การทดสอบนี้ กระทาโดย ต่อมอเตอร์ เหนี่ ยวนาสามเฟสแบบ
สตาร์ และที่ แ กนเพลามอเตอร์ ต้ อ งไม่ มี โ หลด หลั ง จากนั้ นจ่ า ย
แรงดันไฟฟ้ าจนถึงพิกัดแรงดันไฟฟ้ าของมอเตอร์ และทาการบันทึกค่า

แรงต้า นลม (Pf&w) นั่ น คื อ

Pr, total  Pcore  Pf &w

ดัง นั้ น จึ ง ต้อ งแยก

ความสู ญเสี ยทั้งสองออกจากกันโดยการพล๊อตกราฟเพื่อหาจุดตัดแกน y
ซึ่งเป็ นค่า Pf&wค่านี้ เป็ นค่าคงที่สาหรับมอเตอร์ แต่ละตัว

2.3 การหาค่าพารามิเตอร์
2.3.1 วงจรสมมูลแบบแยกเฟส และแบบค่ าเฉลี่ยต่ อเฟส
วงจรสมมู ล ทั้ง สองรู ป แบบนี้ ใช้สมการค านวณเหมื อ นกัน
แตกต่างกันในเฉพาะตัวเลขที่นามาแทนค่า โดยวงจรสมมูลแบบแยกเฟส
ใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการวัดของแต่ละเฟสมาแทนค่า ดังนั้นในการคานวฯจึง
คิด ทีล ะเฟส จึ งท าให้วงจรสมมู ลของมอเตอร์ แ ต่ล ะเฟสมีค่ าไม่เ ท่า กัน
ในขณะที่วงจรสมมูลแบบค่าเฉลี่ยต่อเฟสเป็ นการนาข้อมูลที่ได้จากการ
ทดสอบทั้ง สามเฟสมาหาค่ า เฉลี่ ย หลัง จากนั้ นจึ ง น าผลเฉลี่ ย ที่ ไ ด้ม า
คานวณหาค่าพารามิเตอร์ ในวงจรสมมูล สมการที่ใช้ในการคานวณมีดงั นี้

แรงดันไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า และกาลังไฟฟ้ าของแต่ละเฟส Vnl, Inl, Pnl
2.2.2 การทดสอบแบบยึดโรเตอร์ (Blocked-Rotor Test)
การทดสอบนี้ กระทาโดย ต่อมอเตอร์ เหนี่ ยวนาสามเฟสแบบ
สตาร์ และยึ ด จั บ แกนเพลาให้ ห ยุ ด นิ่ ง อยู่ กั บ ที่ หลั ง จากนั้ นจ่ า ย
แรงดันไฟฟ้ าจนถึงพิกัดกระแสไฟฟ้ าของมอเตอร์ และทาการบันทึกค่า
แรงดันไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า และกาลังไฟฟ้ าของแต่ละเฟส Vbl, Ibl, Pbl
การทดสอบนี้ กระทา 2 แบบ คือ จ่ายแรงดันไฟฟ้ าที่ความถี่พิกัดใช้งาน
สาหรั บ วงจรสมมู ล แบบแยกเฟส และแบบค่ า เฉลี่ ย ต่ อ เฟส และจ่ า ย
แรงดัน ไฟฟ้ าที่ 12.5%ของความถี่พิกัดใช้ง านสาหรั บวงจรสมมูล ตาม
มาตรฐาน IEEE112-2004 ซึ่ ง เป็ นการกระท าภายใต้เ งื่ อ นไขที่ ก ระแส
สเตเตอร์ และความถี่ไฟโรเตอร์ ประมาณใกล้กบั ค่าที่เกิดขึ้นในสภาพการ
ทางานต่างๆ ของมอเตอร์
2.2.3 การทดสอบด้ วยแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง (DC Test)
การทดสอบกระท าโดยการป้ อนแรงดัน ไฟฟ้ ากระแสตรง
ให้ กับ ขั้วของมอเตอร์ คู่ ใดคู่ห นึ่ ง แล้วท าการวัด ค่ า แรงดัน ไฟฟ้ า และ
กระแสไฟฟ้ าตั้ง แต่ ค่ าน้ อ ยๆจนถึ ง พิกัดกระแสไฟฟ้ าขดลวดสเตเตอร์
หลังจากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาพล๊อตกราฟเพื่อหาค่าความต้านทานไฟฟ้ า

 การทดสอบแบบไม่มีภาระทางกลใช้คานวณหาค่า Rc และ Xm ดังนี้
2
Pr  Pnl  3 I nlR1
Pcore  Pr  Pf & w

(3)
(4)

ดังนั้น
Rc 

2
3Vnl

(5)

Pcore

และ
Xm 

โดยที่

Vnl

(6)

Im

I m  I nlsinθ

 การทดสอบแบบยึดโรเตอร์ ใช้คานวณหาค่า R2, X1 และ X2 ดังนี้

ของขดลวดสเตเตอร์ R1

R bl 

2.2.4 การทดสอบลดค่ าแรงดันไฟฟ้ า (Decreasing voltage test)
การทดสอบนี้ ต่อวงจรแบบเดียวกับการทดสอบในสภาวะไม่มี
โหลด และจ่ายแรงดันไฟฟ้ าให้กบั มอเตอร์ ต้ งั แต่ค่ามากกว่าแรงดันไฟฟ้ า
พิ กัด 10% หลัง จากนั้ น จ่ า ยแรงดัน ไฟฟ้ าลดลงเป็ นล าดับ โดยวัด ค่ า
แรงดัน ไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า และก าลัง ไฟฟ้ าที่ จ่า ยให้ กับ มอเตอร์ ใน

2
Vbl

 R1  R 2

(7)

Pbl

X bl 

2
2
Z bl  R bl  X 1  X 2

(9)

R2  Rbl  R1
X
X 2  X1 

bl

2
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ดังนั้นค่าความต้านทานจากการสู ญเสี ยในแกนเหล็กสามารถคานวณจาก

2.3.2 วงจรสมมูลตามมาตรฐาน IEEE112-2004
ในมาตรฐาน IEEE112-2004 ประมาณความสัมพันธ์ ระหว่าง

Rc 

X1 และ X2 มี ค่ า เท่ า กั น ส าหรั บ มอเตอร์ Class A ส่ ว นการค านวณ
ก าลัง ไฟฟ้ าเสมื อ นที่ ไ ด้จ ากการทดสอบแบบไร้ ภ าระทางกล และ
กาลังไฟฟ้ าเสมือนที่ได้จากการทดสอบแบบยึดโรเตอร์ ใช้สมการดังนี้
Qnl 

mVnlI nl 2  Pnl2

(11)

Qbl 

mVblI bl 2  Pbl2

(12)



1




 1 




Xm 

R2

X1

 X1

Q bl
2   X1
mI bl  1  

  X2


 




  X2

Xm 
X1





Xm 
X1

(14)

กาหนดค่าความต้านทานเสมือนที่ความถี่พิกดั
X1 

f
f bl

(15)

 X 1,bl

ขั้นตอนการคานวณมี 4 ขั้นตอนดังนี้
(1) คานวณหาค่า Xm โดยกาหนดให้

X1
Xm

(2) คานวณหาค่า X1,bl โดยกาหนดให้

X1

และ X1 มีค่าเท่ากับ 1
มีค่าเท่ากับ 1 และ

Xm

X1

=1

X2

Xm , X1,bl, X1ไปใช้ในการคานวณดังนี้

Van

กาหนดค่าความต้านทานเสมือนที่ความถี่พิกดั
f
f bl

(17)

 X 2,bl

และจาก
Gc 

 X1
Pnl
 1 
2 
Xm
mVnl 





Vbn

แรงดันไฟฟ้ าสมดุล (Balance voltage)
UBL
209
209
OBL
231
231
แรงดันต่ากว่าปกติ (under voltage)
3%
210
209
5%
210
207
แรงดันสู งกว่าปกติ (over voltage)
3%
225
230
5%
221
245

(16)

 X1 
 
 X2 



2
 X 1,blG c



ตารางที่ 1 แรงดันไฟฟ้ าแต่ละเฟสที่ใช้ในการทดสอบ
แรงดันเฟส
%PVUR

ตามขั้นตอนที่ (1) จนค่า %Error X1 กับ Xm ที่ค่าเท่ากับ 0 % แล้วนาค่า
X 1,bl

2

(20)

(21)
เ มื่ อ

กาหนดให้ V A N ,V BN ,VCN คือค่าแรงดันไฟฟ้ าเฟส a, b และ c ตามลาดับ

(4) เช็คค่า %Error X1 กับ Xm ถ้ายังไม่เท่ากับ 0 % ให้ยอ้ นกลับไปคานวณ

X2 

  X2 
   
X m   X1 
X2

 V V V V V V 
a
avg , b
avg ,
c
avg 
% PVUR  Max 
100


V
avg


โ ด ย ที่ แ ร ง ดั น ไ ฟ ฟ้ า เฟ ส เ ฉ ลี่ ย Vavg ,phase  VAN  VBN  VCN
3

(3) คานวณหาค่า X1 โดยใช้ค่า X1,bl ที่ได้จากขั้นตอนที่ (2)

X 2,bl 

 
 R1    1 
 
 

มอเตอร์ เ หนี่ ยวน าสามเฟสที่ใช้ท ดสอบมี ข นาดพิ กัด 3 HP
(2.2 kW), 220/380 V, 9.5/5.5 A, 50 Hz, 940 rpm, 6 pole, PF 0.75 ต่อ
แบบสตาร์ ตารางที่ 1 เป็ นแรงดันไฟฟ้ าที่ใช้สาหรับทดสอบการรั บโหลด
ของมอเตอร์ โดยทาการทดสอบตั้งแต่ไม่มีภาระโหลดจนถึงรั บโหลดเต็ม
พิกดั กระแส จากตารางเป็ นการจ่ายแรงดันไฟฟ้ าให้กับขดลวดสเตเตอร์
ทั้ง สามเฟสประกอบด้ ว ยแรงดั น ไฟฟ้ าสมดุ ล ต่ า กว่ า ปกติ (UBL)
แรงดันไฟฟ้ าสมดุลสู งกว่าปกติ (OBL) และแรงดันไฟฟ้ าไม่สมดุล ชนิ ด
ต่า และสู งกว่าพิกดั โดยใช้อตั ราส่ วนความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้ าเฟส
ที่ (Phase Voltage Unbalance Ratio; %PVUR) 3% และ 5% ซึ่ งเป็ น
วิธี ก ารค านวณความไม่ สมดุ ล ของแรงดัน ไฟฟ้ าตามมาตรฐาน IEEE
สามารถคานวณค่าอัตราส่ วนความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้ าเฟส โดยใช้
สมการที่ 21 และจากผลการทดสอบได้ค่าพารามิเตอร์ ในวงจรสมมูลแต่
ละแบบเป็ นดังตารางที่ 2

ค่าความต้านทานเสมือนที่สเตเตอร์ ที่ความถี่ที่ทดสอบ
X 1,bl 

 Pbl

 mI 2
 bl

3. ผลการทดสอบ และวิเคราะห์ ผล

(13)

2

(19)

Gc

และค่าความต้านทานขดลวดโรเตอร์ คือ

ค่าความต้านทานเสมือนในการสร้างสนามแม่เหล็กมีสมการดังนี้
2
mVnl
Xm 

2
Q nl  mI nl X 1

1

2

(18)
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ตารางที่ 2 ค่าพารามิเตอร์ ของวงจรสมมูลแบบต่าง ๆ
ชนิ ดวงจร
X1  X 2
Xm
R2
Rc
R1
สมมูล
(Ω)
(Ω)
(Ω)
(Ω)
(Ω)
เฟส a
2.6537 4.3048
3.9711
774.657 68.549
เฟส b
2.6565 4.1001
3.9730
804.186 68.512
เฟส c
2.6391 4.1445
3.9906 2065.790 65.673
เฉลี่ย
2.6497 4.1831
3.9782 1214.880 67.578
IEEE 112 2.6497 2.4036
5.0519 1302.400 62.624
ผลที่ได้จากการทดสอบ และการคานวณโดยใช้วงจรสมมูลของมอเตอร์
เหนี่ ยวนาทั้ง 3 แบบ แยกตามสภาวะของแรงดันไฟฟ้ าเป็ นดังรู ปที่ 2-7
จากรู ปจะเห็ น ได้อ ย่ า งชั ด เจนว่ า วิ ธี ก ารค านวณโดยใช้ วิ ธี ก ารหา
ค่าพารามิเตอร์ ตามมาตรฐาน IEEE และการใช้วงจรสมมูลแบบแยกเฟส
ให้ค่ าใกล้เ คียงกับผลการทดสอบจริ งมากที่สุด ทุก รู ปแบบของการจ่า ย
แรงดันไฟฟ้ าที่พิจารณา

รู ปที่ 4 แรงดันไฟฟ้ าไม่สมดุลต่ากว่าพิกดั 3%

รู ปที่ 5 แรงดันไฟฟ้ าไม่สมดุลต่ากว่าพิกดั 5%

รู ปที่ 2 แรงดันไฟฟ้ าสมดุลต่ากว่าปกติ

รู ปที่ 6 แรงดันไฟฟ้ าไม่สมดุลสู งกว่าพิกดั 3%

รู ปที่ 3 แรงดันไฟฟ้ าสมดุลสู งกว่าปกติ

4. สรุป

รู ปที่ 7 แรงดันไฟฟ้ าไม่สมดุลสู งกว่าพิกดั 5%

จากผลการเปรี ย บเที ยบการคานวณหาค่า ประสิ ทธิ ภาพของ
มอเตอร์ เหนี่ ยวนาสามเฟส โดยใช้วธิ ี การหาค่าพารามิเตอร์ แบบต่างๆ กับ
ค่าที่ได้จากการทดสอบมอเตอร์ จริ งตั้งแต่ไม่มีภาระโหลดจนถึงรั บโหลด
เต็มพิกดั กระแสในสภาวะแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ าสมดุล แรงดันไฟฟ้ าไม่
สมดุ ลต่ า กว่า พิ กัด และแรงดัน ไฟฟ้ าไม่ สมดุล สู งกว่าพิ กัด พบว่า การ
คานวณโดยใช้วิธี การแบบแยกเฟส และวิธีต ามมาตรฐาน IEEE ให้ค่ า
ใกล้เ คี ย งมากที่ สุ ด แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามวิ ธี ก ารหาค่ า พารามิ เ ตอร์ ต าม
มาตรฐาน IEEE มีหลายขั้นตอนในการคานวณซึ่งยุ่งยากซับซ้อนมากกว่า
วิธี ก ารค านวณแบบแยกเฟส ส่ วนวงจรสมมู ล แบบเฉลี่ย ต่ อ เฟสให้ ค่ า
ใกล้เคียงค่าจริ งน้อยที่สุด
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เครื่ องอบข้ าวเปลือกขนาดเล็กด้ วยพลังงานแสงอาทิตย์
Small grain dryers by solar energy
จิรวัฒน์ ตั้งวันเจริญ1 และณัฐพงศ์ สอนอาจ2
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it will help to reduce the moisture content of paddy to 15%. The dry
standard takes 318 minutes (5 hours 18 minutes) less than traditional
way 500 minutes (8 hours 20 minutes)

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างเครื่ องอบข้าวเปลื อกขนาด
เล็กด้วยพลังงานแสงอาทิ ตย์ มี แผงรั บ แสงอาทิ ตย์เ ก็บ พลังงานแสงใน
รู ปแบบของพลังงานไฟฟ้า นาพลังงานไฟฟ้าไปควบคุมการหมุนของถัง
อบข้าวเปลือกเพื่อพลิกข้าวและความร้อนที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์จะ
ช่วยลดความชื้นในข้าวเปลือกได้ จากการทดลอง ได้นาข้าวเปลือกมาอบ
จานวน 50 กิ โลกรัม อุ ณหภูมิของอากาศที่ เข้าอบข้าวเปลื อกประมาณ
31.5 – 41.2 องศาเซลเซี ยส อบข้าวเปลื อกจากความชื้ นเริ่ มต้น 20 – 23 %
มาตรฐานแห้ ง ใช้เวลาในการอบประมาณ 2.5 – 5.3 ชั่วโมง ท าให้
ข้าวเปลื อกมีความชื้ นลดลงเหลือประมาณ 15 % มาตรฐานแห้ง และมี
อัตราการลดความชื้ นของข้าวเปลื อกเฉลี่ ยเท่ากับ 0.83 % มาตรฐานแห้ง
ต่อชัว่ โมง วิธีใช้ตอู้ บพลังงานแสงอาทิตย์และการเปิ ดมอเตอร์ ไฟฟ้าหมุน
ถังอบ จะช่วยการลดความชื้ นของข้าวเปลือกให้เหลือ 15% มาตรฐานแห้ง
ใช้เ วลา 318 นาที (5ชม. 18 นาที) น้อยกว่าวิ ธีด้ งั เดิ ม ใช้เวลา 500 นาที
(8ชม. 20 นาที)

Keywords: grain dryers, solar energy, incubators paddy.

1. บทนา
เครื่ องอบข้าวด้วยแสงอาทิตย์ [1] แบ่ งระบบออกเป็ นสอง
ระบบระบบสร้ างความร้ อนด้วยแสงอาทิ ตย์โดยใช้ห ลักการความร้ อน
สะสมของแสงพระอาทิตย์ โดยสังกะสี แผ่นบางโดยที่ความร้ อนจะสะสม
อุณหภูมิประมาณที่ 30-35 องศา ระบบเซ็นเซอร์ การตัดต่อการทางานของ
เครื่ องหมุนกลับข้าวเปลือกภายในในอุณหภูมิที่เหมาะสมเมื่อได้อุณหภูมิ
ความร้อนที่เพียงพอระบบมอเตอร์ไฟฟ้า AC [2] จะทางานโดยหมุนกลับ
ข้าว และจะทางานโดยการหมุนคล้ายหลักการการปั่ นเกาลัดเข้ามาใช้การ
นาหลัก วิชาทฤษฎี และปฏิ บตั ิที่ได้รั บ การประยุก ต์ใช้ใ นการแก้ปัญหา
เกษตรกรชาวนามีความจาเป็ นมากในการอบข้าวด้วยแสงอาทิตย์เพื่อลด
ระยะเวลาและพื้นที่ที่มีอยูจ่ ากัด

คาสาคัญ: เครื่ องอบข้าวเปลือก,พลังงานแสงอาทิตย์, ตูอ้ บข้าวเปลือก

Abstract

2. แนวคิดและทฤษฎี.

This research aims to construct a small paddy dryer with
solar energy. Solar panels store light energy in the form of electrical
energy, bring the electric power to control the rotation of the rice
paddies to flip the rice and the heat generated by solar energy reduces
the moisture in the paddy. The experiment was carried out 50 kg of
paddy the temperature of the air to bake the paddy is about 31.5 - 41.2
degrees celsius. Bake paddy from initial moisture content of 20-23%
dry standards, it takes about 2.5 - 5.3 hours to bake. The moisture
content of paddy is reduced to about 15% dry standard and the average
moisture content of paddy was 0.83% dry standard per hour. How to
use a solar incubator and turn the electric motor rotate the baking tank,

2.1 ทฤษฏีการอบแห้ ง
กระบวนการอบแห้ง เป็ นกระบวนการลดความชื้ นโดยจะใช้
วิธีการถ่ายเทความร้ อนไปยังวัสดุที่ช้ื น เพื่อไล่เอาความชื้ นออกจากการ
ระเหย การถ่ายเทความร้อนที่ได้รับเป็ นความร้อนแฝงของการระเหยการ
อบแห้ งจะท าให้ส ามารถที่ จะเก็บหรื อถนอมวัส ดุ ไว้ได้นานขึ้น และยัง
สามารถลดปริ มาตรและน้ าหนักของวัสดุ
2.2 ความสาคัญของการอบแห้ ง
การอบแห้งเป็ นกระบวนการลดความชื้ นซึ่ งส่ วนใหญ่ใช้การ
ถ่ายเทความร้อนไปยังวัสดุช้ื น เพื่อไล่ความชื้นออกโดยการระเหย โดยใช้
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ลดลง เป็ นวิธีการที่ประหยัด ไม่ยงุ่ ยาก แต่มีขอ้ เสี ยคือ ต้องใช้แรงงานและ
พื้นที่ในการตาก และไม่สามารถควบคุมคุณภาพข้าวได้การตากข้าวในนา
จากรู ปที่ 1 และรู ปที่ 2 ทาให้เกิ ดการสู ญเสี ย ทั้งน้ าหนัก และคุณภาพข้าว
เนื่ องจากเกิ ดการร่ วงหล่ นขณะตาก ขนย้าย และถู ก นก หนู เข้าทาลาย
ส่ ว นการสู ญ เสี ย คุ ณ ภาพ ในตอนกลางวัน ข้า วได้รั บ อุ ณ หภู มิ สู ง จาก
แสงแดด ความชื้ น ของเมล็ ด ลดลง ในช่ วงกลางคื น อุ ณหภู มิ ล ดต่ าลง
ความชื้ นสัมพัทธ์ของอากาศสู งขึ้น ข้าวจึงดูดความชื้ นกลับเข้าไปอีกครั้ ง
การเปลี่ยนแปลงความชื้ นภายในเมล็ดข้าว แห้งและชื้นสลับกัน ทาให้เกิ ด
การร้ าวในเมล็ด นอกจากนี้ ยงั ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อม เช่ น
ข้าวเปี ยกน้ าค้างในเวลากลางคืน หรื อเปี ยกฝนในระหว่างการตาก ทาให้
ข้าวเกิดรอยร้าวในเมล็ด

ความร้ อนที่ได้รับเป็ นความร้ อนแฝงของการระเหย ประโยชน์ของการ
อบแห้งพอสรุ ปได้ดงั นี้
เพื่อการถนอมอาหาร อาหารที่แห้งแล้วสามารถเก็บรักษาไว้
ได้นานโดยไม่ เ สี ยเนื่ อ งจากการเจริ ญเติ บ โตของจุ ลิ น ทรี ยม์ ี น้อ ย เมื่ อ
ปริ มาตรและน้ าหนักของวัสดุ วัสดุ ที่แห้งแล้วจะมีปริ มาตรและน้ าหนัก
ลดลง ทาให้สามารถลดต้นทุนในการเก็บรักษาและการขนส่ ง
2.3 ปัจจัยที่มีผลต่ อการทาแห้ ง
การทาแห้ง คือ การเคลื่ อนย้ายน้ าออกจากวัสดุ ปั จจัยใดๆ ที่มี
ผลต่อการเคลื่ อนที่ของน้ าจึ งมี ผลต่ออัตราการทาแห้ง ได้แก่ ธรรมชาติ
ของวัสดุ วัสดุเนื้ อโปร่ งมีการเคลื่ อนของน้ าภายในวัสดุแบบผ่านแคบซึ่ ง
เร็ วกว่าการแพร่ ในวัสดุ เนื้ อแน่ น ดังนั้นอาหารเนื้ อโปร่ งจึ งแห้งเร็ วกว่า
อาหารที่ มี เ นื้ อ แน่ น วัส ดุ ที่ มี น้ า ตาลสู ง จะมี ค วามเหนี ย วกี ด ขวางการ
เคลื่อนที่ของน้ าจึงแห้งช้า
ขนาดและรู ปร่ าง ขนาดและรู ปร่ างมีผลต่อพื้นที่ผิวต่อน้ าหนัก
เช่น รู ปร่ างเหมือนกันขนาดเล็กจะมีพ้ืนที่ต่อน้ าหนักมากกว่าขนาดใหญ่
จึ ง แห้ ง เร็ วกว่ า แต่ ท้ ัง นี้ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง พื้ น ที่ ผิ ว ที่ สั ม ผัส กั บ อากาศที่
เคลื่ อนย้ายไอน้ าออกไปได้ ถ้าชิ้ น เล็ ก มากทับ ถมกัน การระเหยเกิ ด ได้
เฉพาะพื้ น ที่ ผิ ว ที่ สัม ผัส กับ อากาศจึ ง เกิ ด ได้ช้ า ทั้ง ๆ ที่ พ้ื น ที่ ต่ อ หน่ ว ย
น้ าหนักมากตาแหน่งของอาหารในเตา น้ าในวัสดุที่สัมผัสกับลมร้ อนได้
ดีกว่า หรื อสัมผัสกับลมร้อนที่มีความชื้นต่าย่อมระเหยได้ดีกว่า
ความสามารถในการรับไอน้ าของอากาศร้ อน อากาศร้ อนที่ มี
ไอน้ าอยูม่ ากแล้วจะรับไอน้ าได้นอ้ ย มีผลในช่วงอัตราการทาแห้งคงที่
อุณหภูมิข องอากาศร้ อน ถ้า อากาศมี ค วามชื้ น คงที่ ก ารเพิ่ ม
อุณหภูมิเป็ นการเพิ่มความสามารถในการรับไอน้ า จึงมีผลต่ออัตราการทา
แห้งคงที่และอุณหภูมิที่สูงขึ้นทาให้การแพร่ กระจายของน้ าดี ข้ ึน จึงมีผล
ต่อช่วงการทาแห้งลดลงด้วย

รู ปที่ 1 การตากข้าวแบบแขวนราว

2.4 การลดความชื้น
ข้าวที่เก็บเกี่ ยวในระยะที่เหมาะสม เมล็ดมีความชื้ นประมาณ
20-25% เมื่อนาข้าวเปลื อกมากองรวมกัน เนื่ องจากเมล็ดมีการหายใจ จะ
ทาให้กองข้าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นเหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย ์
ต่างๆ มีผลทาให้ขา้ วเสื่ อมคุ ณภาพ เช่ น เกิ ดข้าวเน่ า ข้าวบูด ข้าวเหลื อง
ข้าวมี คุ ณภาพการสี ต่า เมล็ดพันธุ์เ สื่ อมความงอกเร็ ว จึงต้องทาการลด
ความชื้นของเมล็ดข้าวให้เหลือประมาณ 14% สาหรับการเก็บข้าวไว้นาน
2 เดือน แต่ถา้ เก็บนานเกิ นกว่า 3 เดื อน ควรลดความชื้ นเมล็ดให้เหลื อต่า
กว่า 12% การลดความชื้ น ทาได้หลายวิธี ได้แก่ การใช้แสงอาทิตย์ และ
การใช้เครื่ องอบโดยแสงอาทิตย์
2.5 การใช้ เครื่ องอบ
การใช้แ สงอาทิ ตย์ เป็ นแหล่ งความร้ อนโดยมี ก ารเคลื่ อนที่ ข อง
อากาศเป็ นตัวช่ วยพาความชื้ น ออกจากเมล็ด ทาให้ ความชื้ น ของเมล็ ด

รู ปที่ 2 การตากข้าวในนา
จากรู ปที่ 3 การตากข้าวในลาน ปั จจุบนั การใช้รถเกี่ยวนวด ทา
ให้เกษตรกรขายข้าวสด ให้พ่อค้าทันที ดังนั้นภาระในการลดความชื้ นจึง
อยูท่ ี่พอ่ ค้า หรื อโรงสี แต่เกษตรกรบางกลุ่มยังคงตากข้าวลดความชื้ นเอง
หรื อเพื่อเก็บไว้ทาเมล็ดพันธุ์

รู ปที่ 3 การตากข้าวในลาน
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การใช้เครื่ องอบ ในรู ปที่ 4 วิธีน้ ี มีขอ้ ดี คือ สามารถปฏิ บตั ิได้
ในทุก สภาวะอากาศ แม้ว่าฝนจะตกหรื อมี แ สงแดดน้อย ใช้พ้ืน ที่ น้อ ย
สามารถควบคุ มการลดความชื้ น ให้อยู่ใ นระดับตามต้องการ สามารถ
ควบคุมป้องกันความเสี ยหายต่อคุณภาพข้าวได้ แต่มีขอ้ เสี ย คือ ค่าใช้จ่าย
สูงราคาเครื่ องอบ สูงมาก

ON จากนั้นเทข้าวเปลื อกลงไปในเครื่ องวัดความชื้ นเมล็ดพันธุ์ แล้วกด
เมนู STAR เครื่ องจะแสดงร้อยละความชื้ นของข้าวเปลือก

รู ปที่ 6 เครื่ องวัดความชื้ นในเมล็ดข้าว
3.2 เครื่ องอบแห้ งแบบใช้ แผงรับแสงอาทิตย์
ในงานวิจยั นี้ [3] จากรู ปที่ 7 จะมีแผงรับแสงอาทิตย์ขนาด 1
ตารางเมตร (Solar Collector) ภายในจะมีวสั ดุสาหรับดูดกลื นพลังงาน
แสงอาทิตย์ เปลี่ยนเป็ นพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่ โครงสร้างใต้แผงรับ
แสงอาทิตย์ของตูอ้ บจะทาจากแผ่นสังกะสี บางจะทาหน้าที่สะสมความ
ร้อนอุณหภูมิประมาณที่ 30-35 องศา และจะถ่ายเทความร้อนไปยังอากาศ
ทาให้อากาศร้ อนเคลื่อนที่ไปยังห้องอบที่ บรรจุขา้ วเปลือก ภายในห้อง
อบแห้งสามารถหมุนโดยอาศัยชุดควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้า สายพานและมู
เลย์ จากรู ป ที่ 8 จะช่ ว ยกลับ ข้าวเปลื อกคล้ายหลัก การปั่ น เกาลัด เมื่ อ
อากาศร้อนจะเข้าไปกาจัดความชื้นของข้าวเปลือกได้ทุกๆพื้นที่ของตูอ้ บ

รู ปที่ 4 เครื่ องอบข้าว

3. การวัดและการออกแบบ
3.1 วงจรเครื่ องวัดความชื้น
จากรู ปที่ 5 C1 คื อ ตัวเก็ บ ประจุ ที่ จะเทเมล็ ด พื ช ลงไปเพื่ อ
ทดสอบ เมล็ดพืช ชื้ น มากค่ าความจุไฟฟ้ าจะมาก เมล็ ด พืช ชื้ น น้อยค่ า
ความจุไฟฟ้าจะน้อยลง C2 คือ ตัวเก็บประจุอีกตัวหนึ่ งที่ปรับเพิ่มค่าความ
จุไฟฟ้าหรื อลดค่าความจุไฟฟ้ าได้ ใช้สาหรับเปรี ยบเทียบค่าความจุไฟฟ้ า
กับ C1 ถ้า C1 และ C2 มีค่าความจุไฟฟ้ าเท่ากันเข็มของ มิเตอร์ จะชี้ อยู่
ตรงกลาง แต่ถา้ ค่าความจุไฟฟ้ าของ ตัวเก็บประจุ C1 จะเพิ่มหรื อลดตาม
ความชื้ นของเมล็ดพืชเข็มมิ เตอร์ จะไม่ช้ ี ตรงกลาง เราจะปรั บค่าความจุ
ของตัวเก็บประจุ C2 ให้มีค่าเพิ่ม หรื อลดเท่ากับตัวเก็บประจุ C1 เมื่อค่า
ความจุไฟฟ้าเท่ากันเข็มมิเตอร์ จะชี้ ตรงกลางเหมือนเดิ ม ที่แกนหมุนของ
ตัวเก็บประจุ C2 จะต่อกับหน้าปั ดแสดงตัวเลขปรับเที ยบแสดงค่าเป็ น
ความชื้นเมล็ดพืชได้

รู ปที่ 7 เครื่ องอบแห้งแบบใช้แผงรับแสงอาทิตย์

รู ปที่ 5 วงจรเครื่ องวัดความชื ้นอย่างง่ าย
งานวิจยั นี้ ได้ใช้เ ครื่ องวัด ความชื้ น ในเมล็ดพันธุ์พืช EE-KU
รุ่ นเกษตร 60 ปี จากรู ปที่ 6 ซี่ งผลิตโดยหัวหน้าโครงการ รศ.ชัยวัฒน์
ชัยกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ซึ่ ง
ได้รับความนิ ยมและความเชื่ อถื อจากโรงสี ข ้าวหลายๆโรง ใช้ง่ายและ
มาตรฐาน วิธีการวัด เริ่ มจากชั่งข้าวเปลื อกจานวน 100 กรัม แล้วกดเมนู

รู ปที่ 8 ชุดควบคุมการหมุนของถังอบข้าว
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พลั ง งานไฟฟ้ า น าพลั ง งานไฟฟ้ า ไปควบคุ ม การหมุ น ของถั ง อบ
ข้าวเปลื อกเพื่อพลิ กข้าวและใช้ความร้ อนที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์
ช่ ว ยลดความชื้ น ในข้า วเปลื อ ก งานวิ จ ัย นี้ ได้เ ปรี ย บเที ย บกัน การลด
ความชื้ น 3 วิธี คือ วิธีตากแดดด้วยธรรมขาติใช้เวลา 8 ชัว่ โมง 20 นาที วิธี
ตูอ้ บพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดี ยวยังไม่เปิ ดมอเตอร์ ไฟฟ้ าใช้เวลา 7
ชัว่ โมง และวิธีใช้ตูอ้ บพลังงานแสงอาทิตย์เปิ ดมอเตอร์ ไฟฟ้าใช้เวลา 5
ชัว่ โมง 18 นาที ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าตูอ้ บพลังงานแสงอาทิตย์เปิ ดมอเตอร์
ไฟฟ้าสามารถใช้เวลาอบข้าว ซึ่งข้อมูลนี้ สามารถนาไปใช้ในการประเมิน
และวิเคราะห์ความคุม้ ค่าระยะยาวต่อไป ดังตารางที่ 1
เครื่ องอบข้ าว
ต้ นทุนการผลิต
วิธีด้งั เดิม
พลังงานแสงอาทิตย์
ใช้ข้ ึนกับปริ มาณ
ไม่ใช้
1. ผ้าใบรองข้าวเปลือก
ข้าวเปลือก

รู ปที่ 9 เครื่ องอบข้าวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
เครื่ องอบข้าวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในงานวิ จยั นี้ มีข นาด
1x1x0.6 เมตร ในรู ปที่ 9 การออกแบบมีการดาเนินการและสร้าง สามารถ
แบ่งตามหลักการทางานในแต่ละส่ วนคือ 1. เหล็กฉาก นามาประกอบโดย
การเชื่ อม เป็ นตัวโครงเครื่ องอบ 2. เหล็กฉากใช้เชื่ อม เป็ นฐานมอเตอร์
3. สังกะสี แผ่นเรี ยบ เพื่อนามาตัดตามที่ตอ้ งการ 4. นาเหล็กแผ่นบางมา
ทาให้เป็ นวงกลม โดยเชื่ อมเข้ากับเหล็กฉาก ซึ่ งยึดเข้ากับ รี เบดทั้ง 2 ข้าง
5. มอเตอร์ เป็ นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่ในการหมุนของสายพานเพื่อต้องการ
ให้แกนเพลานั้นหมุนรอบตัวถังข้าวในการอบข้าวเปลื อก 6. เครื่ องวัด
อุณหภูมิเป็ นการแสดงของความชื้ นของข้าวในการอบข้าวแต่ละครั้ง

2. อุปกรณ์สร้างตูอ้ บ
3. ความเสี ยหายของ
ข้าวเปลือก

4. ผลการทดลอง

ไม่ใช้
ถูกหนูและนกกิน
เป็ นอาหาร

5,000 บาท

น้อย

5. จานวนแรงงานคน

ค่อนข้างมาก
ขึ้นกับปริ มาณ
ข้าวเปลือก

6. เวลาที่ใช้

8 ชม./50ก.ก.

7. การใช้พลังงาน
8. อุปกรณ์แผงรับแสง
อาทิตย์ 250 W 4 แผงเครื่ อง
แปลงไฟ INVERTERและ
แบตเตอรี่ 12V 7.5A 4 ลูก

ไม่มีค่าใช้จ่าย

1-2 คน ดูแลตูอ้ บ
5 ชม.18 นาที
/50 ก.ก.
พลังงานไฟฟ้า 0.316
บาท/ก.ก.

ไม่ใช้

39,180 บาท

4. พื้นที่ทางาน

ผลจากลดความชื้ นข้าวเปลื อก รู ปที่ 10 เส้นกราฟความชื้ น A
วิธีด้ งั เดิมใช้ระยะเวลาในการลดความชื้นจาก 22% ถึง 15% ใช้เวลาทั้งสิ้ น
500 นาที (8 ชัว่ โมง 20 นาที) , เส้นกราฟความชื้ น B วิธีใช้ตูอ้ บพลังงาน
แสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวยังไม่เปิ ดมอเตอร์ ไฟฟ้ าใช้ระยะเวลาในการลด
ความชื้ นจาก 22% ถึง 15% ใช้เวลาทั้งสิ้ น 420 นาที (7 ชัว่ โมง) และ
เส้นกราฟความ C วิธีใช้ตูอ้ บพลังงานแสงอาทิตย์และเปิ ดมอเตอร์ ไฟฟ้ า
หมุนตูอ้ บ ใช้ระยะเวลาในการลดความชื้ นจาก 22% ถึง 15% ใช้เวลา
ทั้งสิ้ น 318 นาที (5 ชัว่ โมง 18 นาที) และค่าใช้จ่ายด้านพลังงานมอเตอร์
ใช้กาลังไฟฟ้า 1 แรงม้าจะใช้พลังงานเท่ากับ 3.95 kWh ต่อการอบ 50 กก.
หรื อ 0.079 kWh/kg คิดเป็ นค่าใช้จ่าย 0.316 บาท/กก.

ไม่มี

ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบวิธีด้ งั เดิมกับวิธีใช้ตอู ้ บพลังงานแสงอาทิตย์

เอกสารอ้ างอิง
[1] นภัทร วัจนเทพินทร์, การผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าและพลังงานทดแทน
ปทุมธานี : สกายบุก๊ ส์, 2550.
[2] บุญศักดิ์ ใจจงกิจ, มอเตอร์ ไฟฟ้ า กรุ งเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2521.
[3] ขจรศักดิ์ ใจยาว, พีรพล โคตรไกรสร และ อดินน
ั ท์ เครื อคุณ,
“เครื่ องอบข้าวเปลือกด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” ภาควิชาวิศวกรรม
ไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี.

รู ปที่ 10 การลดความชื้นของข้าวเปลือก

3. สรุปผลการวิจยั
ในบทความนี้ ได้เพื่อสร้ างเครื่ องอบข้าวเปลื อกขนาดเล็กด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ มีแผงรับแสงอาทิตย์เก็บพลังงานแสงในรู ปแบบของ
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เครื่ องมือวัดข้ อมูลสุ ขภาพสาหรับการออกกาลังกายด้ วยการปั่นจักรยาน
Measurement Instrument Data Health Tracking for Exercise by Bicycling
ณัทกร เกษมสาราญ1 เวียงชัย คาระมาตย์ 1 และนรรัตน์ วัฒนมงคล1
1
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 E-mail: norrarat@eng.buu.ac.th

properly with the sex, age and weight. From the experiment results, we
found that our proposed devise provides the data health correctly more
than 95% when compared with other standard instruments.

บทคัดย่ อ
ในปั จุบนั คนไทยได้ให้ความใส่ ใจในการดูแลสุ ขภาพด้วยการ
ปั่ นจักรยานกันมากขึ้น เนื่ องจากเป็ นการออกกาลังที่ช่วยลดโอกาสการ
ได้รับ บาดเจ็บจากการออกก าลังกายลงได้เ มื่ อเที ยบกับ การวิ่ งหรื อ ยก
น้ า หนัก อี ก ทั้ง ยัง เป็ นการออกก าลัง กายที่ ไ ด้ท่ อ งเที่ ย วและสัมผัส กับ
ธรรมชาติโดยตรง บทความวิจยั ฉบับนี้นาเสนอเครื่ องมือวัดข้อมูลสุ ขภาพ
การออกกาลังกายที่สามารถติดตั้งเข้ากับจักรยานทัว่ ไปได้ ผูอ้ อกกาลังกาย
สามารถทราบข้อมูล ที่ ส าคัญ ต่ างๆ เช่ น ระยะทางในการปั่ น จัก รยาน
พลังงานที่สูญเสี ยไปในการออกกาลังกาย อัตราการเต้นของหัวใจ และ
เวลาที่ใช้ในการปั่ นจักรยาน ซึ่ งข้อมูลเหล่ านี้ ได้มาจากการประมวลผล
จากไมโครคอนโทรลเลอร์ และแสดงข้อมูลผ่านทางจอแอลซี ดี เมื่อผูอ้ อก
กาลังกายทราบข้อมูลเหล่านี้ แล้วจะสามารถควบคุมการออกกาลังกายของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสมกับเพศ อายุ และน้ าหนัก จากการทดสอบพบว่า
เครื่ องวัดข้อมูลสุขภาพที่นาเสนอสามารถคานวณค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ ได้
ถู ก ต้อ งมากกว่ า 95% เมื่ อ เที ย บกับ เครื่ องมื อ วัด ข้ อ มู ล สุ ข ภาพที่ ไ ด้
มาตรฐาน

Keywords: electronic circuit, data health, heart rate, bicycle

1. บทนา
ปั จจุบนั คนทัว่ โลกได้หันมาสนใจดูแลสุ ข ภาพด้วยการออก
กาลังกายกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นการวิ่ง การเดิ น และการเข้าศูนย์ออก
กาลังกาย โดยการเดิ นหรื อวิ่งเป็ นระยะเวลานานๆ นั้นอาจจะได้รับการ
กระแทกรับแรงที่บริ เวณข้อต่อซึ่ งอาจส่ งผลเสี ยทาให้ขอ้ เสื่ อมได้ ดังนั้น
การปั่ นจักรยานจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดการกระแทกจากการเดิ น
และวิ่ง จากการสารวจใน พ.ศ. 2558 [1] พบว่าในประเทศไทยมีจานวน
ผูใ้ ช้จกั รยานทั้งหมด 2,250,000 คน แบ่งเป็ นผูใ้ ช้จกั รยานในกรุ งเทพฯ
และปริ มณฑล 150,000 คน ผูใ้ ช้จกั รยานในจังหวัดอื่นๆ อีก 2,100,000
คน โดยในจานวนนี้ มี ผูใ้ ช้จกั รยานเพื่ อการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วมากถึ ง
260,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ การออกกาลังกายโดยการปั่ น
จักรยานได้รับความนิ ยมอย่างมาก
นอกจากนั้นแล้ว ในการออกกาลังกายยังต้องคานึ งถึ งความ
เหมาะสมของสภาพร่ ายกายของแต่ ล ะบุ ค คลด้ว ย เช่ น เพศ อายุ และ
น้ าหนัก เพื่อจะช่ วยลดโอกาสที่จะเกิ ดอันตรายในระหว่างออกกาลังกาย
ดังนั้นหากผูอ้ อกกาลังกายได้รับทราบข้อมูลที่สาคัญต่างๆ จะส่ งผลดี ต่อ
ร่ างกาย เช่ น อัตราการเต้นของหัวใจ ระยะทางในการปั่ นจักรยาน และ
พลังงานที่ สูญเสี ยไปในการออกกาลังกาย เพื่อให้สามารถวางแผนการ
ออกกาลังกายให้เหมาะสมกับผูอ้ อกกาลังกายนั้นเอง ในปั จจุบนั ผูอ้ อก
กาลังกายจานวนมากนิ ยมใช้สายรัดข้อมือเพื่อสุ ขภาพ (Wristband fitness
tracker) [2] ที่สามารถวัดข้อมูลสุขภาพการออกกาลังกาย โดยผูใ้ ช้จะต้อง
ป้ อนข้อมู ล เพศ อายุ และน้ าหนัก ซึ่ งจะสามารถวัดอัตราการเต้นของ
หัวใจ ระยะทางในการออกกาลังกาย พลังงานที่ใช้ไปในระหว่างการออก
กาลังกาย อย่างไรก็ตาม สายรัดข้อมือเช่นนี้ จะให้ขอ้ มูลไม่ถูกต้องมากนัก
เช่ น ระยะทางในการปั่ นจักรยานจะใช้ระบบพิกดั GPS มี สเกลค่อนข้าง
กว้างจึงอาจเกิ ดความคลาดเคลื่ อนได้ หรื อจักรยานที่มีราคาแพงถึ งจะมี

ค าส าคัญ : วงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ , ข้อ มู ล สุ ข ภาพ, อัต ราการเต้น หัว ใจ,
จักรยาน

Abstract
Currently, people in Thailand have to pay attention to health
care with the bicycling increasingly. Because bicycling can reduce the
opportunity of injury from exercise when compared with the running or
lifting weights. Moreover, it also has exercise tourism and experience the
nature directly. In this paper, we propose the measurement instrument
data health tracking for exercise by bicycling that can be mounted on the
general bicycle. User can track the report of an important data health
while bicycling such as distance, heart rate, energy wasted (or calories
burned), and time spent on bicycling. These data health will be computed
from the microcontroller and show the results on LCD display. When
users get the data health, they can control the exercise by themselves
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การติ ด ตั้ง มิ เ ตอร์ ว ัด ระยะทางในตัว รวมถึ ง สู ต รในการค านวณค่ า
พารามิเตอร์ต่างๆ ก็ไม่ทราบแหล่งอ้างอิงที่ชดั เจนหรื อเชื่ อถื อได้ ดังนั้นจึง
อาจส่ งผลกระทบต่ อการค านวณค่ าพารามิ เ ตอร์ อื่ นๆ ทาให้ เ กิ ด ความ
คลาดเคลื่อนได้
ด้วยเหตุผลข้างต้นที่ ก ล่ าวมา งานวิ จยั ฉบับ นี้ จึงได้น าเสนอ
เครื่ องมื อ วัด ข้อ มู ล สุ ข ภาพการออกก าลัง กายที่ ส ามารถติ ด ตั้ง เข้ า กับ
จักรยานทัว่ ไปได้ ที่สามารถแสดงข้อมูลสุ ขภาพได้เช่นเดียวกับการใช้สาย
รัดข้อมูล และยังให้ความถูกต้องและมีความน่าเชื่ อถือมากกว่า จึงถือเป็ น
อีกทางเลือกที่น่าสนใจสาหรับผูอ้ อกกาลังกายที่ชอบปั่ นจักรยาน

2. ระบบทีน่ าเสนอ
2.1 วัสดุอุปกรณ์

รู ปที่ 1 การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ ณ ตาแหน่งต่างๆ ของจักรยาน

ในงานวิจยั นี้เราได้เลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F458
เพื่อนามาประมวลที่ได้จากการป้ อนข้อมูลจากผูใ้ ช้งานก่อนเริ่ มออกกาลัง
กายซึ่ งประกอบด้ ว ยข้อ มู ล เพศ อายุ น้ า หนั ก และขนาดของวงล้ อ
รถจัก รยาน รวมถึ งรั บ ค่ าในขณะก าลังออกก าลังกายที่ ได้เ ซนเซอร์ วดั
อัตราการเต้นของหัวใจ และฮอลเอฟเฟกเซนเซอร์ (Hall effect sensor) ซึ่ง
นามาใช้คานวนณหาค่าระยะทางในการปั่ นจักรยาน จอแสดงผลแอลซีดี
จะถูกติดตั้งด้านหน้าของตัวรถเพื่ อให้ผูม้ องเห็ น ได้อย่างชัดเจนโดยจะ
แสดงค่ า ระยะทางในการปั่ น จัก รยาน อัต ราการเต้น ของหั ว ใจ และ
พลังงานที่ สูญเสี ยจากการออกก าลังกาย ดังปรากฏในรู ปที่ 1 สาหรั บ
แหล่งจ่ายพลังงานให้กบั อุปกรณ์ท้ งั หมดจะได้จากแบตเตอรี่ แบบลิเทียม
ไอออน แบตเตอรี่ สารองมีความจุ 2,600 mAh แรงดัน 5.5 โวลต์ สามารถ
ประจุไฟฟ้ า ได้โดยตรงผ่านพอร์ ต ยูเ อสบี และประจุไฟฟ้ าได้จากเซลล์
แสงอาทิตย์จานวน 2 แผง ต่อขนานกัน ซึ่ งช่ วยเพิ่มทางเลื อกในการนา
พลังงานไฟฟ้าใช้งาน
เซนเซอร์ วดั อัตราการเต้นหัวใจที่นามาใช้เป็ นแบบอินฟาเรด
และมี ค ลิ ปหนี บ หู ซึ่ งสามารถตรวจจับ สัญ ญาณได้โ ดยการใช้ห ลอด
แอลอีดีส่องไปยังเลือดที่แสงสามารถทะลุผา่ นได้ อัตราการเต้นของชี พจร
(Arterial pulse rate) โดยทัว่ ไปจะเท่ ากับอัตราการเต้นของหัวใจในคน
ปกติ อัตราการเต้นหัวใจตามเป้ าหมายคื อ การกาหนดระดับความหนัก
หน่ ว งในการออกก าลั ง กายเพื่ อ ให้ ก ารเต้ น ของหั ว ใจไม่ เ กิ น ขี ด
ความสามารถของร่ างกายตัวเอง และเป็ นการออกกาลังกายอย่างค่อยเป็ น
ค่อยไป ไม่หกั โหมจนเกิดการบาดเจ็บ ฉะนั้นเมื่อเราออกกาลังกายร่ างกาย
จะใช้ออกซิ เจนเพิ่มขึ้น การทางานของหัวใจเพิ่มขึ้น อัตราการเต้นของ
หัวใจสูงสุดสามารถคานวณได้จากสมการ (1) มีหน่วยเป็ นจานวนครั้ งต่อ
นาที ผูท้ ี่เพิ่งเริ่ มการออกกาลังกายและผูท้ ี่ออกกาลังกายสม่าเสมอควรให้มี
อัตราการเต้นของหัวใจอยูท่ ี่ประมาณ 50 - 60% และ 70 - 80% ของอัตรา
การเต้นของหัวใจสูงสุด ตามลาดับ [2]

อัตราการเต้นของหัวใจสู งสุด = 220 – อายุ

(1)

การเผาผลาญแคลอรี่ จากการออกกาลังกายสามารถคานวณได้
จากสมการ (2)
การเผาผลาญแคลอรี่ (ผูช้ าย)
= [(อายุ × 0.2017) - (น้ าหนัก × 0.09036) + (อัตราการเต้นของ
หัวใจเฉลี่ย × 0.6309) - 55.0969] × เวลา / 4.184
(2)
การเผาผลาญแคลอรี่ (ผูห้ ญิง)
= [(อายุ × 0.074) - (น้ าหนัก × 0.05741) + (อัตราการเต้นของ
หัวใจเฉลี่ย × 0.4472) - 20.4022] × เวลา / 4.184
(3)
การเผาผลาญแคลอรี่ มีหน่วยเป็ น กิโลแคลอรี่ (Kcal) น้ าหนักมีหน่วยเป็ น
ปอนด์ (Pound) โดย 1 ปอนด์ เท่ากับ 0.45359237 กิ โลกรัม และเวลาที่ใช้
ในการออกกาลังกาย มีหน่วยเป็ นนาที [3]
การวัดระยะทางจากการปั่ นจักรยาน จะคานวณจากรัศมี (r)
ของวงล้อจักรยานและใช้ฮอลเอฟเฟกเซนเซอร์ รุ่ นAH-1751 ในการวัด
จ านวนรอบของวงล้อ ที่ ห มุ น ไปขณะปั่ น จัก รยาน โดยจะถู ก ติ ด ตั้ง ที่
บริ เวณแกนล้อหลัง ระยะทางปั่ นจักรยานคานวณได้จากสมการ (4)
ระยะทาง = 2 r  จานวนรอบของวงล้อที่หมุนไปเมื่อปั่ นจักรยาน (4)

2.2 ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
การดาเนินการวิจยั มีข้ นั ตอนตอนต่างๆ ดังนี้
1. ออกแบบและสร้างวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ของชุดเครื่ องมือวัด
ข้อมูลสุขภาพ
2. ออกแบบและสร้างอุปกรณ์เชื่ อมต่อเข้าชุ ดประมวลผลแล้ว
จึงนาไปติดตั้งที่ ตาแหน่ งต่างๆ ของรถจักรยานตามที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่ ง
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ประกอบด้วยการติดตั้งฮอลเอฟเฟกเซนเซอร์ กบั แม่เหล็ก แผงวงจรเซลล์
แสงอาทิตย์และจอแสดงผล ดังแสดงในรู ปที่ 2
3. ปรับสัญญาณพัลส์ของเซนเซอร์ วดั อัตราการเต้นหัวใจและ
สัญญาณนาฬิกาของไมโครคอนโทรลเลอร์ ให้ประสานจังหวะกันถูกต้อง
4. เขี ย นโปรแกรมตามโฟลว์ช าร์ ท ที่ ไ ด้อ อกแบบไว้แ ละ
ทดสอบการทางานของโปรแกรม ก่อนนาไปใช้ทดสอบในลาดับถัดไป

3. การทดสอบและผลการทดสอบ
เราจะทาการทดสอบและเปรี ยบเทียบผลการทดสอบในกรณร
ต่างๆ โดยใช้เครื่ องวัดสัญญาณชี พและอัตราการเต้นหัวใจ รุ่ น M9500
เครื่ องวัดอัตราการเต้นของหัวใจและวัดความดันโลหิ ต OMRON รุ่ น
HEM-7120 และสายรัดข้อมื อ วัดอัตราการเต้นหัวใจที่รองรั บ Android
iOS ดังแสดงในรู ปที่ 3 รวมถึงจักรยานออกกาลังกาย (Magnetic bike) รุ่ น
NT-906B ซึ่ งใช้ในศูนย์ออกกาลังเพื่อน ามาเป็ นอุ ปกรณ์ ม าตรฐานที่ ใ ช้
อ้างอิงในการนามาเปรี ยบเทียบระหว่างเครื่ องมือวัดที่เรานาเสนอและสาย
รัดข้อมือเพื่อสุขภาพ

(ก) การจัดอุปกรณ์ภายในกล่องควบคุม
(ก) M9500

(ข) HEM-7120

(ค) สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ

รู ปที่ 3 เครื่ องมือวัดอัตราการเต้นหัวใจที่ได้มาตรฐานและสายรัดข้อมือ
เพื่อสุขภาพ
จากตารางที่ 1 ต้องการเปรี ยบเที ยบการวัด ค่าอัตราการเต้น
หัวใจระหว่างเครื่ องวัดที่เรานาเสนอกับเครื่ องวัดที่ได้มาตรฐาน 2 รุ่ น โดย
พิจารณาขณะที่ผใู้ ช้อยูน่ ิ่ งกับที่และผูท้ ี่กาลังออกกาลังกายเพื่อคานวณหา
เปอร์เซนต์ความคลาดเคลื่อน เมื่อทาการทดลองซ้ าๆ จานวน 30 ครั้ง โดย
ใช้ผทู ้ ดสอบคนเดิ มทุกครั้ง แล้วนาหาค่าเฉลี่ย สาหรับการปั่ นจักรยานจะ
ก าหนดให้ ป่ั น ในระยะ 1,000 เมตร ผลการทดสอบพบว่ า เปอร์ เ ซนต์
ความคลาดเคลื่ อนมี ค่ าสู งสุ ด ไม่ เ กิ น 4.17% และจะเกิ ด ความผิ ด พลาด
สู งขึ้น เมื่ออัตราการเต้นหัวใจมีค่าสู งขึ้น

(ข) การติดตั้งฮอลล์เอฟเฟกต์เซนเซอร์ กบั แม่เหล็ก

(ค) การติดตั้งแผงวงจรเซลล์แสงอาทิตย์และจอแสดงผล

ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบการวัดค่าอัตราการเต้นหัวใจกับเครื่ องวัดมาตรฐาน
เครื่ องมือ เครื่ องรุ่ น เครื่ องi6jo
สิ่ งที่นามาพิจารณา
ที่นาเสนอ M9500 HEM-7120
อัตราการเต้นหัวใจ (ครั้ง
ต่อนาที) อยูน่ ิ่ ง/ ออก
76/115
74/120
74/118
กาลังกาย
% ความคลาดเคลื่อนของ
2.70/4.17 2.70/2.54
อัตราการเต้นหัวใจ

(ง) ตาแหน่งการติดตั้งเครื่ องมือวัดข้อมูลสุขภาพเข้ากับตัวรถจักรยาน
รูปที่ 2 ขั้นตอนการการติดตั้งเครื่ องมือวัดข้อมูลสุขภาพ
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ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบการอ่านค่าข้อมูลสุขภาพต่างๆ
สายรัด
สิ่ งที่นามาพิจารณา เครื่ องมือที่
ข้อมือเพื่อ
เปรี ยบเทียบ
นาเสนอ
สุขภาพ
อัตราการเต้นหัวใจ
75
81
(ครั้งต่อนาที)
ระยะทางในการ
1,000
984
ปั่นจักรยาน (เมตร)
การเผาผลาญ
พลังาน (แคลลอรี่ )
214
188
% ความคลาด
เคลื่อนของการเผา
3.88
8.37
ผลาญพลังาน

ร่ วมนาเสนอผลงานทางวิช าการในการประชุ มทางวิช าการระดับชาติ
ประจาปี งบประมาณ 2560

จักรยานออก
กาลังกาย
NT-906B

เอกสารอ้ างอิง
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ออกาไนเซอร์ จ ากัด , อิ น เตอร์ เ นชั่น แนล บางกอกไบค์ 2015,
http://marketeer.co.th/archives/41800
[2] เทคโนโลยีการออกกาลังกายและไลฟ์ ไสตล์, TSMACTIVE, ที่มา:
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จากตารางที่ 2 เราตั้งสมมติ ฐ านว่าจะใช้มิเ ตอร์ ของจัก รยาน
ออกกาลังกายเป็ นเครื่ องมาตรฐานที่ใช้อา้ งอิ งเพื่อเปรี ยบเทียบกับสายรัด
ข้อมือเพื่อสุ ขภาพ โดยกาหนดระยะทางในการปั่ นจักรยาน 1,000 เมตร
ทดสอบ 10 ครั้ง โดยผูใ้ ช้งานคนเดี ยวกันและมี น้ าหนักเท่าเดิ มทกครั้ งที่
เริ่ มทดสอบ ข้อมูล สุ ข ภาพที่ จะนามาพิจ ารณาคื อ อัตราการเต้นหัว ใจ
ระยะทางในการปั่นจักรยาน และการเผาผลาญพลังาน จากผลการทดสอบ
พบว่า การอ่านค่าอัตราการเต้นหัวใจ ระยะทางในการปั่ นจักรยาน และ
การเผาผลาญพลังานมีค่าใกล้เคียงกับจักรยานออกกาลังกายมากกว่าสาย
รัดข้อมูลเพื่อสุ ขภาพ โดยมีความคลาดเคลื่อนของการเผาผลาญพลังาน
เพียง 3.88% อย่างไรก็ตาม ในการทาการทดสอบแต่ละครั้งอาจมี ค วาม
คลาดเคลื่ อนอยู่บา้ ง เช่ น สภาพพื้นถนนที่ ใช้ป่ั นจักรยาน สภาพอากาศ
และสุขภาพร่ างกายของผูท้ ดสอบ ซึ่งเราควบคุมการทดสอบได้ยาก

4. สรุป
บคความวิจยั ฉบับนี้ เราได้นาเสนอเครื่ องมือวัดข้อมูลสุ ข ภาพ
สาหรับการออกกาลังกายด้วยการปั่ นจักรยานที่ สามารถวัดค่าอัตราการ
เต้นหัวใจ ระยะทางในการปั่ น จักรยาน และการเผาผลาญพลังาน เมื่ อ
เที ยบกับการวัดค่าจากเครื่ องมื อทางการแพทย์ที่ ได้ม าตรฐาน รวมถึ ง
จักรยานออกกาลังกายที่ใช้ในศูนย์ออกกาลังกาย จากการทดสอบพบว่ามี
ความถูกต้องมากกว่า 95% และเมื่ อเที ยบกับสายรั ดข้อมูลเพื่อสุ ขภาพที่
คนทัว่ ไปนิยมนามาใช้งานอยูใ่ นปั จจุบนั จะให้ความถูกต้องมากกว่า

5. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้ วิ จ ัย ขอขอบคุ ณ ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่สนับสนุนงบประมาณในการเข้า
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เครื่ องบรรจุนา้ มัน ควบคุมด้ วยบอร์ ดอาดูโน่
Oil Filling Machine Control by Arduino Board
จุลศักดิ์ โยลัย1
1

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ถนนนิตโย ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970021 E-mail: jullasak@snru.ac.th

บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้ อธิ บายถึ ง เครื่ องบรรจุน้ ามัน ที่สามารถใช้ใน
ธุ รกิ จขายส่ งน้ ามันแบบขวด ที่ลดปั ญหาด้านความผิดพลาด และความ
คาดเคลื่ อน ของปริ ม าณน้ ามัน รวมถึ งลดไอระเหยของน้ ามันที่ เกิ ดผล
กระทบต่อสุ ขภาพร่ างกายของผูท้ ี่ทางานกรอกน้ ามัน มีวตั ถุประสงค์การ
วิ จ ัย เพื่ อ สร้ า งเครื่ องบรรจุ น้ า มัน ควบคุ ม ด้ว ยบอร์ ด อาดู โ น่ และหา
ประสิ ทธิ ภาพ เครื่ องบรรจุ น้ ามัน ประกอบด้วย บอร์ ด Arduino Maga
2560 R3 เป็ นส่ วนประมวลผลและควบคุมการทางานของหัวจ่าย 4 ชุด
และตรวจจับปริ มาณการจ่ายน้ ามันด้วยเซ็ นเซอร์ ตรวจจับการไหลของ
น้ ามัน เปิ ดปิ ดการจ่ายน้ ามันด้วยโซลินอยด์วาล์ว หัวจ่ายสามารถเคลื่อนที่
ได้ในแกน X และแกน Z ขับเคลื่อนด้วยสเต็ปปิ้ งมอเตอร์ สามารถบรรจุ
น้ ามันได้ครั้ งละ 20 ขวด ผลการวิจยั พบว่า เครื่ องบรรจุน้ ามัน ควบคุ ม
ด้วยบอร์ดอาดูโน่ มีประสิ ทธิ ภาพโดยรวม คิดเป็ นร้อยละ 98.32

1. บทนา
ปั จจุบนั น้ ามันเชื้ อเพลิ งมีความสาคัญต่อการคมนาคมไม่ว่าจะ
เป็ นทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ล้วนแต่ ใ ช้น้ ามัน เป็ นเชื้ อ เพลิ ง ในการ
ขับเคลื่อนเครื่ องยนต์ ซึ่งรถจักรยานยนต์ ที่ใช้น้ ามันเบนซิ นมีจานวนมาก
ที่สุด ผูใ้ ช้มีค วามต้องการจุด ในการเติ มน้ ามันที่ สะดวกสบาย สามารถ
กาหนดราคาหรื อปริ มาณด้วยตนเอง จึงเกิ ดธุ รกิ จบริ การน้ ามันแบบบรรจุ
ขวดขายจานวนมาก ผูว้ ิจยั ได้สอบถามถึงที่มาของน้ ามัน พบว่า ผูจ้ าหน่ าย
ได้ทาการบรรจุน้ ามันเพื่อขายเองและบางส่ วนรับมาจากพ่อค้าคนกลางที่
บรรจุน้ ามันขวดแล้วใส่ ลงั มาให้พร้ อมขาย โดยส่ งขายในราคาเฉลี่ยขวด
ละ 16 บาทและ 34 บาท เพื่อขายในราคาปลีก 20 บาท และ40 บาท จาก
การลงพื้ น ที่ ศึก ษาพบว่า ในกระบวนการบรรจุ น้ ามัน เพื่ อส่ งขาย ของ
พ่ อ ค้า คนกลาง ต้อ งใช้ เ วลามากในการวัด ระดับ ให้ ไ ด้ต ามปริ ม าณที่
ต้องการ ทาให้เกิดความผิดพลาด คาดเคลื่ อนของปริ มาณน้ ามัน อีกทั้งไอ
ระเหยของน้ ามัน มีผลกระทบต่อสุ ขภาพ ร่ างกายผูป้ ฏิบตั ิงาน

Abstract
This article describes an oil pump machine that can be used in the
bottled oil business that reduces the problem of error. It also estimates
the amount of oil, including reducing the vapors of the oil, the impact
on the health of those who work to fill the oil. The purpose of the
research was to create a controlled oil container with the Arduino
board, and find the performance. The oil pump machine consists of an
Arduino Maga 2560 R3 board, which processes and controls four
dispensers and detects the amount of oil dispensed with the oil flow
sensor and you can turn off the fuel supply with a solenoid valve. The
dispenser is movable in the X axis and the Z axis is driven by a stepping
motor. The Oil pump machine controlled by Arduino board Can pack
up to 20 bottles at a time. Overall performance Accounted for 98.32
percent

รู ปที่ 1 การบรรจุน้ ามันลงขวด
จากสภาพปั ญหาที่กล่าว ผูท้ าวิจยั จึงพัฒนาเครื่ องบรรจุน้ ามัน
ควบคุมด้วยบอร์ดอาดูโน่ ขึ้น เพื่อป้ องกันอันตรายจากไอระเหยของ
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น้ ามัน และเพิ่มความสะดวกสบายในกระบวนการบรรจุน้ ามันขวด ด้าน
ความเที่ยงตรงและเวลาในการทางาน

2.บอร์ด Arduino Mega 2560
3.วงจรควบคุม โซลินอยด์วาล์ว
4.โซลินอยด์วาล์ว และหัวจ่ายน้ ามัน
5.ถังบรรจุน้ ามัน 200 ลิตร
6.ลังบรรจุขวดน้ ามัน จานวน 20 ขวด

2.หลักการทางาน
เครื่ องบรรจุ น้ ามั น ควบคุ ม ด้ ว ยบอร์ ด อาดู โ น่ ใช้ ไ ฟฟ้ า
กระแสสลับ 220 โวลต์ ผ่านชุ ดเพาเวอร์ ซัพพลายแล้วจ่ายแรงดันไฟฟ้ า
กระแสตรง 12 โวลต์ 5 แอมแปร์ ใ ห้ ระบบ เมื่ อเปิ ดเครื่ อง ชุ ด Arduino
Maga 2560 R3 จะทาการตรวจจับข้อมูลจากคียบ์ อร์ ดเลื อกปริ มาณน้ ามัน
และเซนเซอร์ ต่างๆเพื่อเตรี ยมพร้ อมสาหรับการทางาน เมื่อกดปุ่ มเลือก
ปริ มาณน้ ามัน ส่วนประมวลผลและควบคุมการทางานจะเลื่ อนหัวจ่ายเข้า
สู่ ตาแหน่งพร้ อมบรรจุ และสั่งโซลิ นอยด์วาล์ว จ่ายน้ ามันผ่านหัวจ่าย 4
หัว พร้ อมกับตรวจจับปริ มาณการจ่ายน้ ามันด้วยเซ็นเซอร์ ตรวจจับการ
ไหลของน้ ามัน (Flow Sensor) เพื่อควบคุมการเปิ ด-ปิ ดการจ่ายน้ ามัน ของ
หัวจ่ายแต่ละหัว เมื่อปริ มาณน้ ามันได้ระดับตามต้องการทุกขวดในแถว
แรกแล้ว ชุ ดควบคุมจะสั่งให้ Stepping Motor ยกและเคลื่ อนหัวจ่ายไป
แถวต่อไป และทางานระบบจะทางานจนครบ 20 ขวด และยกเคลื่อนหัว
จ่ายกลับ ณ จุดเริ่ มต้น เพื่อรับคาสัง่ ใหม่อีกครั้ง

รู ปที่ 3 วงจรในชุดควบคุมการทางาน

Motors
รู ปที่ 4 วาล์วจ่ายน้ ามันและโครงสร้างโดยรวม
4.การหารประสิทธิภาพ
คณะผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบหาค่าประสิ ท ธิ ภาพ ด้วยวิ ธีก าร
ทดสอบความเที่ยงตรงในด้านต่างๆ ดังนี้
4.1 ด้านความเที่ยงตรงของหัวจ่ายน้ ามัน ทดสอบโดยการให้
เครื่ องทางาน แล้วสังเกตการทางานของระบบขับเคลื่อนหัวจ่ายน้ ามันว่ามี
ความเที่ยงตรงหรื อไหม บันทึกผลลงในแบบบันทึกผลการทดลอง แล้ว
นาไปวิเคราะห์ผล
4.2 ด้านความเที่ยงตรงปริ มาณการจ่ายน้ ามัน ของเครื่ องบรรจุ
น้ า มัน ควบคุ ม ด้ว ยบอร์ ด อาดู โ น่ โดยทดสอบ 2 ค่ า คื อ ปริ ม าณ400
มิ ล ลิ ลิ ต ร และ 700 มิ ล ลิ ลิ ต รโดยทดสอบชุ ด ละ 20 ขวด ทดลองซ้ า
จานวน 10 ชุ ด ชุ ดละ10 รอบ แล้วบันทึกค่าปริ มาณน้ ามันแต่ละขวด แต่
ละชุดเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลหาค่า ความเที่ยงตรง

รูปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมการทางาน
3. การออกแบบและสร้ าง
ในการออกแบบได้ใช้โปรแกรม AutoCad 2010 เพื่อออกแบบ
โครงสร้างของเครื่ องบรรจุน้ ามัน ควบคุมด้วยบอร์ ดอาดูโน่ โดยออกแบบ
ให้มีขนาด กว้าง 80 เซนติเมตร สู ง 220 เซนติเมตร สามารถเติมน้ ามันใน
ปริ มาณ 400 มิลลิ ลิตรและ 700 มิลลิ ลิตร เติ มครั้งละ 20 ขวด และใช้
Arduino Mega 2560 ซึ่ งจะมีการทางานเหมือนไมโครคอนโทรลเลอร์
เป็ นหัวใจหลัก โดยมีโครงสร้าง ดังนี้
1.วงจรขับสเตปปิ้ งมอเตอร์
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4.3เวลาในการทางานของเครื่ องบรรจุน้ ามันขวด ควบคุมด้วย
บอร์ดอาดูโน่ บันทึกผลเวลาในการจ่ายน้ ามันปริ มาณต่างๆทดสอบ
หลายๆรอบแล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย

ผลลการทดสอบเวลาที่เครื่ องบรรจุน้ ามันควบคุมด้วยบอร์ด
อาดูโน่ ใช้ในการบรรจุน้ ามัน 20 ขวด(1ลัง) ผูว้ ิจยั สรุ ปผลได้ ตารางที่ 1
ดังนี้

5.ผลการวิจัย
การทดสอบความเที่ ย งตรงในการบรรจุ น้ า มัน ของเครื่ อ ง
บรรจุน้ ามันควบคุมด้วยบอร์ดอาดูโน่ ทาการทดสอบ 10 ชุด ชุดละ10ครั้ง
ผลปรากฏว่า หัวจ่ายน้ ามันมี ความเที่ ยงตรงในการจ่ายน้ ามันลงในขวด
โดยเฉลี่ย คิดเป็ นร้อยละ 98.50
ผลการทดสอบด้ า นความเที่ ย งตรง ปริ มาณน้ ามั น 400
มิลลิลิตร เครื่ องบรรจุน้ ามันควบคุมด้วยบอร์ ดอาดูโน มีค่าปริ มาณน้ ามัน
เฉลี่ย 393 มิลลิลิตร มีความเที่ยงตรงคิดเป็ นร้อยละ 98.00
ผลการทดสอบด้ า นความเที่ ย งตรง ปริ มาณน้ ามัน 700
มิลลิลิตร เครื่ องบรรจุน้ ามันควบคุมด้วยบอร์ ดอาดูโน มีค่าปริ มาณน้ ามัน
เฉลี่ ย 686 มิลลิ ลิตร มีความเที่ยงตรงคิดเป็ นร้อยละ 98.25 แสดงผลการ
ทดสอบในรู ปที่ 5
800

ตารางที่ 1 ค่าเวลาที่เครื่ องบรรจุน้ ามันใช้ บรรจุน้ ามัน ปริ มาณ 400 ml
และ700 ml

686

จากตารางที่ 1 พบว่าเครื่ องบรรจุน้ ามันควบคุมด้วยบอร์ ดอาดู
โน่ มีความเที่ ยงตรงด้านเวลาสู ง ใช้เวลาในการบรรจุน้ ามันปริ มาณ 400
และ700 มิลลิลิตร ใช้เวลาเฉลี่ย 3.55 นาที

600
400

392

ค่าเฉลี่ย ปริมาณน้ ามัน 400 ml
ค่าเฉลี่ย ปริมาณน้ ามัน 700 ml

200

6. สรุป
เครื่ องบรรจุน้ ามัน ควบคุ มด้วยบอร์ ดอาดูโน่ มีประสิ ทธิ ภาพ
โดยรวม คิดเป็ นร้ อยละ 99.32 ทั้งนี้ เพราะการสร้ างเครื่ องบรรจุน้ ามัน
ควบคุมด้วยบอร์ ดอาดูโน่ มีการสร้างอย่างเหมาะสมตรงตามจุดมุ่งหมายที่
ได้ต้ งั ไว้ เมื่อพิจารณาในด้านต่างๆ พบว่า ด้านความเที่ยงตรงของหัวจ่าย
น้ ามันมี ความเที่ยงตรงคิดเป็ นร้ อยละ 98.50 เพราะมีการออกแบบและ
เขียนโปรแกรมควบคุมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ด้านความเที่ยงตรง
ของปริ มาณน้ ามันมีความเที่ยงตรง เฉลี่ยคิดเป็ นร้ อยละ 98.25 เพราะใช้
เซนเซอร์ วดั การไหลที่ ได้คุณภาพและเขี ยนโปรแกรมควบคุ ม ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม เวลาที่ใช้ในการบรรจุน้ ามันมี ค่าเฉลี่ ยในปริ มาณ
400 มิลลิลิตร คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.13 นาที ปริ มาณ 700 คิดเป็ นค่าเฉลี่ ย 4.06
นาที เพราะเครื่ องท างานได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว เนื่ อ งจากมี ก ารออกแบบ
โครงสร้างและระบบควบคุมต่างๆได้อย่างเหมาะสม

0

รูปที่ 5 กราฟแสดงปริ มาณน้ ามันที่ทดสอบเฉลี่ย
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ร้อยละความเที่ย งตรง ของปริมาณน้ามัน 400 ml
ร้อยละความเที่ย งตรงของปริมาณน้ามัน 700ml

รูปที่ 6 กราฟร้อยละของความเที่ยงตรงในการจ่ายน้ ามันปริ มาณต่างๆ
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4. กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจยั เรื่ องเครื่ องบรรจุน้ ามันควบคุมด้วยบอร์ ดอาดูโน่
เกิดขึ้นจากความต้องการที่จะแก้ไข้ปัญหาสุ ขภาพของผูท้ ี่ประกอบธุ รกิ จ
น้ า มัน ขวดตามความต้อ งการของผูใ้ ช้ และต้องการพัฒนานวัต กรรม
ทางด้า นไฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ที่ จ ะตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่ องการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ ชุมชนอย่าง
เหมาะสม พร้ อ มกับ พัฒ นาผลงานวิ จ ัยที่ ส ามารถใช้แ ก้ปัญ หา หรื อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน ซึ่ งจะสาเร็ จลุล่วงไปไม่ได้หากมิได้
ความช่วยเหลือจาก ท่าน ผศ.ดรฟุ้งศรี ภักดี สุวรรณ ที่ ให้คาแนะนาและ
อาจารย์สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์ นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิ กส์ ที่ช่วยเหลื อในการประกอบโครงสร้ างของเครื่ องบรรจุ
น้ า มัน ควบคุ ม ด้ว ยบอร์ ด อาดู โ น่ ขอขอบพระคุ ณ ผู ้ป กครองที่ มี ส่ ว น
ช่วยเหลือสนับสนุนด้านการศึกษา ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนช่ วยให้งาน
นี้ สาเร็ จลงได้ดว้ ยดีไว้ ณ โอกาสนี้
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ระบบควบคุมป้ ายทางโค้ งแบบหลอด LED ด้ วยพลังงานแสงอาทิตย์
The LED Lamp Curve Sign Control System with Solar Power
ฐาปนพงษ์ กองทอง 1 และ จุไรรัตน์ จินดา อรรคนิตย์ 1
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ได้แก่พฤติกรรมการขับขี่ เช่ น เมาแล้วขับ 67 % จากสภาพยานพาหนะ
17% จากลักษณะถนน 13% และจากสภาพแวดล้อม 3% โดยข้อมูลการ
เกิ ด อุ บ ตั ิ เ หตุท างถนนในจังหวัด อุ ดรธานี ใ นช่ วงเทศกาลปี ใหม่ 2559
พบว่าสถิ ติเกิ ดอุบตั ิ เหตุสูงสุ ดในคือเขตอาเภอเมืองมากที่สุดคือ เมาสุ รา
ขับรถเร็ วเกินกาหนด และขับรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิ ด และช่ วงเวลา
ที่ เ กิ ด อุ บ ตั ิ เ หตุมากที่ สุด คื อระหว่างเวลา 16.00น.-20.00 น. และเกิ ด
อุบตั ิเหตุบนถนนสายตรง 57.14 % รองลงมาคือบริ เวณทางโค้งทางแยก
26.76% ซึ่งการแก้ปัญหาการเกิดอุบตั ิเหตุจะนิ ยมติดตั้งป้ ายเตือนทางโค้ง
โดยในบริ เวณที่ติดตั้งอาจมีสิ่งกี ดขว้าง หรื อมุมในการติดตั้งไม่ชดั เจนทา
ให้ผใู ้ ช้ถนนไม่สามารถมองเห็ นได้ในระยะไกล ปั จจุบนั ได้มีการนาป้ าย
เตือนทางโค้งแบบไฟกระพริ บโซล่าเซลล์มาใช้เพื่อเพิ่มความสว่างในการ
มองเห็ นในระยะไกล และลดการเกิ ดอุบตั ิเหตุลงได้ ซึ่ งระบบที่มีใช้ใน
ปั จ จุบ ันจะมี ก ารกระพริ บเพีย ง 1 จังหวะและท างานเฉพาะในตอน
กลางคืน สาหรับงานวิจยั เรื่ องนี้ ได้ใช้เซ็นเซอร์ เป็ นตัวควบคุมจังหวะใน
การกระพริ บของสัญญาณไฟโดยเมื่ อมี รถวิ่งผ่านจะมี ก ารกระพริ บเร็ ว
และเมื่ อไม่ มี รถสัญญาณเตื อนจะกระพริ บ ช้า เพื่ อเป็ นประหยัด การใช้
พลังงานจากแสงอาทิตย์

บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการควบคุมการกระพริ บของหลอด LED
ป้ ายเตือนทางโค้งโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยแผงโซล่าเซลล์เป็ น
แหล่ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า มี วงจรชาร์ จ ประจุ แ บตเตอรี่ และ PIR เซ็ นเซอร์
ตรวจจับวัตถุเพื่อควบคุมเวลาในการกระพริ บ จากผลการทดลองพบว่า
เมื่อไม่มีรถวิ่งผ่านเซ็นเซอร์ หลอด LED จะกระพริ บเป็ นเวลา 0.5 วินาที
โดยติดที่ละแถว กาลังไฟฟ้ าเฉลี่ ย 8.1 วัตต์ เมื่อมี รถวิ่งผ่านเซ็ นเซอร์
หลอด LED จะติดกระพริ บเป็ นแถวจนครบใช้เวลา 10 วินาที และความ
สว่างของป้ ายเตือน 68 ลักซ์ อัตราการลดลงกาลังไฟฟ้ า 0.56 วัตต์ต่อ
ชัว่ โมง โดยป้ายเตือนไฟกระพริ บทางานเวลา 18.00 น. - 6.00 น. โดยติด
สว่างได้ท้งั คืน
คาสาคัญ : ป้ายเตือนทางโค้ง PIR เซ็นเซอร์ กาลังไฟฟ้า

Abstract
The research aims to control the flashing of the LED curves
signs using a microcontroller. The solar cells are source of energy and
a rechargeable battery circuit , the PIR sensor detects an object to
control the flashing of curve warning signs. The results showed that
sensor does not detect the object, the LED will flash 0.5 s next row by
row, electric power average 8.1 watts . When it runs through the sensor
LED will flash in 10 seconds and 68 lux illuminated of warning sign.
The rate of electric power reduction was 0.56 w/hr .The warning lights
flashing, will run from 18.00 am. - 6:00 pm.The LED warning sigh
were on all night.

2. หลักการออกแบบ
ป้ ายเตือนทางโค้งแบบแอลอีดี มีระบบผังงานดังนี้

Keywords: Curve warning sign , PIR Sensor , Electric Power

1. บทนา
จากข้อมูลของบริ ษทั ประกันภัยทางรถยนต์ พ.ศ. 2560 พบว่า
สาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุในประเทศไทยมี 4 ประการ คือ เกิ ดจากบุคคลซึ่ ง

ข.การควบคุมจังหวะการกระพริ บของป้ายเตือน
รู ปที่ 1 แผนภาพป้ ายเตือนทางโค้ง LED โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
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รู ปที่ 2 ระบบควบคุมการกระพริ บของป้ายเตือนพลังงานแสงอาทิตย์

รู ปที่ 3 การต่อหลอดแอลอีดี
รู ป ที่ 2 ป้ ายทางโค้ง แบบ LED โดยใช้ โ ซล่ า เซลล์เ ป็ น
แหล่ งจ่ายไฟให้ก ับระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ซ่ ึ งใช้บ อร์ ด Arduino
และเซ็นเซอร์ แบบ PIR ในการควบคุมการกระพริ บของป้ าย โดยมี เวลา
การกระพริ บ 2 ช่วงเวลา คื อ แบบกระพริ บช้าใช้เวลา 0.5 วินาที และ
กระพริ บเร็ วใช้เวลา 10 วินาทีเพื่อให้หลอด LED ติดเต็มป้ายทั้ง 5 แถว

2.3 การออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
จากรู ปที่ 4 ใช้วงจรขยายทรานซิสเตอร์ แบบคอมมอนอิมิเตอร์
โดยสัญญาณจากไมโครคอนโทรลเลอร์ ต่อเข้าที่ขาเบสของทรานซิ สเตอร์
เลือกใช้ทรานซิ สเตอร์ เบอร์ 2N3055 ซึ่ งมีอตั ราขยาย 100 เท่าทนกระแส
ได้ 1 A ค่า Vcc = 5 V, IB = 2 mA ,Vce = 2 V จะได้ค่า RB = 2.2 k และ
RC = 15 k
วงจรรักษาระดับแรงดัน
วงจรขับหลอด LED

2.1 การออกแบบโครงสร้ างป้ายทางโค้ ง
ใช้ ป้ า ยเตื อ นทางโค้ ง พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์มี ข นาดตาม
มาตรฐานของทางหลวงชนบทซึ่ งเป็ นถนนแบบสวนเลน ขนาด 60 x 75
cm เสาสูง 2 เมตร ดังรู ปที่ 3

วงจรเซ็นเซอร์แสง

วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์
รู ปที่ 4 วงจรควบคุมการกระพริ บด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

รู ปที่ 3โครงสร้างป้ายไฟเตือนทางโค้งพลังงานแสงอาทิตย์

2.2 การออกแบบโมดูลหลอดแอลอีดี

2.4 การคานวณขนาดของแผงโซล่ าเซลล์

เลือกใช้หลอดแอลอีดีขนาด 5 มม. แบบอัลตราไบท์ จานวน
75 หลอด ต่อแบบเมตริ กซ์ แบ่งเป็ นแถวจานวน 5 แถว แถวละ 17 หลอด
ซึ่งแต่ละแถวมีแรงดัน 5 V 340 mA ใช้ค่าตัวต้านทาน 15 โอห์ม เพื่อจากัด
การไหลของกระแส โดยตามข้อก าหนดมาตรฐานหลอดขั้นต่ าอยู่ที่ 75
หลอดต่อป้าย กระแสที่ไหลในวงจรทั้งหมด 1.7 A ต่อป้ าย

จากโมดูลหลอด LED จานวน 75 หลอดมีค่ากาลังไฟฟ้ารวม
8.5 W x 10 ชัว่ โมง ค่าพลังงานไฟฟ้า 85 W-hr เนื่องจากเป็ นระบบไฟฟ้า
กระแสตรงไม่มีการต่ออินเวอร์ เตอร์ ค่าประสิ ทธิ ภาพอินเวอร์ เตอร์ มีค่า
เป็ น 1 ขนาดของแผงโซล่าเซลล์ เป็ นไปตามสมการ
PV =
เมื่อ

E Load
(QCHI)/S

PV = กาลังวัตต์ของโซล่าเซลล์ (โวลต์)
ELoad = พลังงานไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์ – ชัว่ โมง)
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Q = ค่าพลังงานแสงที่ได้รับ / วัน (ประมาณ 5 กิโลวัตต์ –
ชัว่ โมง/เมตร2)
C = ค่าความสู ญเสี ยของเซลล์ (ประมาณ 0.8)
H = ค่าความสู ญเสี ยเชิ งความร้อน (ประมาณ 0.85)
I = ค่าประสิ ทธิ ภาพอินเวอร์ เตอร์ (ประมาณ 0.8 – 0.9)
S = ค่าความเข้มแสงบนโลก (ประมาณ 1 กิโลวัตต์/เมตร2 )
PV =

(ก) ไม่มีรถวิ่งผ่าน
(ข) รถวิ่งผ่าน
รู ปที่ 5 สัญญาณทางเอาต์พทุ ของไมโครคอนโทรลเลอร์

85
= 25 W
(5,000x0.8 x0.85x1)/1 ,000

รู ปที่ 5 (ก) สัญญาณทางเอาต์พุทของไมโครคอนโทรลเลอร์
เมื่อมีรถวิ่งผ่านที่เซนเซอร์ เวลา ในการติด 100 ms และเวลาดับ 400 ms
ความถี่ 1.001 Hz,Duty cycle 10.01% รู ปที่ 5(ข) สัญญาณทางเอาต์พุท
เมื่อมี รถวิ่งผ่านเซนเซอร์ เวลาในการติด 500 ms และเวลาดับ 100 ms
ความถี่ 5k Hz,Duty cycle 40 %
3.2 การวัด ค่ า กระแสและแรงดัน ของวงจรชาร์ จ ประจุ
แบตเตอรี่ ด้วยโซล่ าเซลล์ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 – วันที่ 5
มิถุนายน 2558 และคานวณค่ากาลังไฟฟ้ าของวงจรชาร์ จประจุแบตเตอรี่
และกาลังไฟฟ้ าที่แบตเตอรี่ ค่าความส่ องสว่างของแสงอาทิตย์มีค่าสู งสุ ด
ที่เวลาประมาณ 13.00 น. ค่าความส่ องสว่าง 13,500 ลักซ์ กาลังไฟฟ้ า
สู งสุ ด 14 วัตต์ กาลังไฟฟ้ าที่แบตเตอรี่ มีค่าสู งสุ ด 84 วัตต์ กาลังไฟฟ้ าจะ
แปรผันตามค่าความส่ องสว่าง ตามรู ปที่ 6

เลือกใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 30 W 18 V จานวน 1 แผง

2.5 การคานวณขนาดของแบตเตอรี่
ขนาดของแบตเตอรี่ สามารถคานวณจากพลังงานของที่ใช้ใน
1 วัน โดยกาหนดการใช้งานตอนตลอดคืน 10 ชัว่ โมงต่อวัน

Q Batt =

PLoad
VBattx%DODxE inverter

(2)

เมื่อ QBatt = ความจุแบตเตอรี่ (แอมแปร์ -ชัว่ โมง)
PLoad = กาลังไฟฟ้ารวม (วัตต์)
VBatt = แรงดันแบตเตอรี่ (โวลต์)
%DOD = ค่าระดับความลึกการคายประจุ (40 – 60 %)
EInverter = ค่าประสิ ทธิ ภาพอินเวอร์ เตอร์ (0.8 – 0.9)

Q Batt =

8.5
= 1.18Ah
12x 0.6 x 1

เลือกใช้แบตเตอรี่ ขนาด 12 V 7 Ah 1 ตัว
3.5 การเลือกขนาดของตัวชาร์ จประจุตอ้ งมีขนาดกาลังวัตต์ที่
ไม่นอ้ ยกว่าแผงโซล่าเซลล์ ซึ่ งสามารถคานวณได้จาก สมการ

C Batt =

PV
VBatt

(3)

CBatt = ขนาดกระแสประจุ (แอมแปร์)
PV = กาลังวัตต์ของโซล่าเซลล์ (วัตต์)
VBatt = แรงดันของแบตเตอรี่ (โวลต์)

C Batt =

30
= 2.5 A
12

เลือกใช้เครื่ องชาร์ จประจุขนาด 5 A การออกแบบวงจรชาร์ จ
แบตเตอรี่

รู ปที่ 6 กาลังไฟฟ้าของแบตเตอรี่ เมื่อทาการชาร์ จประจุดว้ ยโซล่าเซลล์

3.ผลการทดลอง
3.1 การทดลองวัดสัญญาณรู ปคลื่นแรงดันไฟฟ้าของสัญญาณ
ทางด้านเอาต์พทุ ของไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อควบคุมการกระพริ บของ
โมดูลป้ายทางโค้งแบบหลอดแอลอีดี
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แสงอาทิตย์ 13,500 ลักซ์ กาลังไฟฟ้ าของโมดูลป้ ายไฟกระพริ บมีค่า 8.1
วัตต์ อัตราการลดลงของกาลังไฟฟ้ าที่แบตเตอรี่ 0.56 วัตต์ต่อชัว่ โมง โดย
ป้ ายเตื อนไฟกระพริ บจะทางานตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึ ง 6.00 น. ซึ่ ง
สามารถทางานได้ตลอดทั้งคืน

4. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสถาบันวิจยั และพัฒนา
อุดรธานี ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจยั ครั้งนี้
รู ปที่ 7 กาลังไฟฟ้าเมื่อต่อโหลดโมดูลป้ ายไฟกระพริ บ
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– 29 มีนาคม 2559 โรงแรมหัวหิ นแกรนด์แอนด์พลาซ่า
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ . (2559).
[2] สุชาติ เขียวนอก.รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ชุดโคมไฟส่ องสว่าง
ถนนหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์,[ระบบออนไลน์],แหล่งที่มา research.pcru.ac.th
/rdb/pro_data/files /5601022.pdf , เข้าดูเมื่อวันที่ 1/06/2559,(2556).
[3] Diala Jamaa, The Optimal Trigger Speed of Vehicle Activated
Signs, School of Technology and Business Studies ,Dalarna
University, Sweden ,2014.
[4] Syamsul Rais B Ahmed Tazalli ,Solar LED Based Traffic Light
,Thesis of Bachelor of Electrical Engineering ,University of
Malaysia Pahang, November,2010.
[5] Taek Mu Kwon , Ryan Weidemann ,Advanced LED Warning
Signs For Rural Intersections Powered by Renewable
Energy,Department of Electrical and Computer Engineering
University of Minnesota Duluth, December 2010.

รู ปที่ 7 กาลังไฟฟ้าของโมดูลป้ ายไฟกระพริ บมีค่า 8.1 วัตต์
อัตราการลดลงของกาลังไฟฟ้ าที่แบตเตอรี่ 0.56 วัตต์ต่อชัว่ โมง โดยป้ าย
เตือนไฟกระพริ บจะทางานตั้งแต่เวลา 18.00 น. จนกระทัง่ ถึงเวลา 6.00 น.
ซึ่งสามารถทางานได้ตลอดทั้งคืน

รู ปที่ 8 มุมและระยะในการมองเห็นของป้ายไฟกระพริ บ
รู ปที่ 8 มุมและระยะในการทางานของเซ็นเซอร์ PIR สาหรับ
ป้ ายไฟกระพริ บแบบหลอดแอลอี ดี มุมในการทางานอยูร่ ะหว่าง 45 
ถึง 135  ส่ วนระยะทางาน 0 – 3 เมตร โดยที่ระยะ 4 เมตรเซ็นเซอร์ ไม่
สามารถตรวจจับการทางานได้ ป้ ายไฟกระพริ บจึงไม่เปลี่ ยนเวลาในการ
ติดกระพริ บ

4. สรุปผลการทดลอง
เมื่อเวลาปกติ ไม่มีรถวิ่งผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ จะทาให้
หลอด LED จะติดกระพริ บที่ละแถวแถวละ 0.5 วินาที ความสว่างของ
หลอด LED 23.2 ลักซ์ และเมื่อเวลามีรถวิ่งผ่านเซ็นเซอร์ ทางานส่ งขอ้มูล
ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ให้หลอด LED จะติดค้างที่ละแถวจนกระทัง่
เต็มป้ าย ความสว่างของหลอด LED มีค่า 68 ลักซ์ ซึ่ งระยะของเซ็นเซอร์
ทางานได้สูงสุ ด 3 เมตร มุม 45 – 135  กาลังไฟฟ้ าสู งสุ ดวงจรชาร์ จ
ประจุแบตเตอรี่ มีค่า 14 วัตต์ที่เวลา 13.00 น. ค่าความส่ องสว่างของ

สแกนรู ปถ่าย
2 cm x 2 cm
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อิฐบล็อกคอนกรีตจากขยะฉนวนใยแก้ว
Brick from Micro fiber waste.
สุ ธรรม ชุ มพร้ อมญาติ1
1
สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั

บทคัดย่อ

1. บทนํา

การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างอิฐประดับและอิฐบล็อก
จากขยะฉนวนใยแก้ว มาใช้ในการตกแต่งและประดับในการสร้างอาคาร
บ้า นเรื อ นและจัดสวน โดยเน้นคุ ณ ภาพอิ ฐ ให้มี น้ ําหนักเบาทนต่ อแรง
กระแทกและมีความสวยงาม
ในการวิจยั ได้มีการทดสอบนํ้าหนักอิฐแห้ง นํ้าหนักอิฐเปี ยก
การดูดกลืนนํ้า การขึ้นรู ปและการทนต่อแรงกระแทกหรื อแรงอัด พบว่า
อิฐประดับและอิฐบล็อกที่ผสมขยะฉนวนใยแก้ว มีน้ าํ หนักเบาดูดกลืนนํ้า
ได้นอ้ ยกว่าอิฐในท้องตลาด ทนต่อแรงกระแทกหรื อแรงอัดได้ดี ส่ วนการ
ขึ้นรู ปพบว่าอิฐทั้งสองแบบมีการขึ้นรู ปได้ดีและมีรูปร่ างที่สวยงาม
ประโยชน์ ที่ ไ ด้จ ากการวิจ ัย ในครั้ งนี้ ถื อ ว่า เป็ นการนํา ขยะ
ฉนวนใยแก้ว ซึ่ งกําจัดได้ยากและเป็ นอันตรายต่อมนุ ษย์ มาใช้เป็ นวัสดุ
ตกแต่งและก่อสร้างอาคาร ช่วยลดปัญหาสิ่ งแวดล้อมได้

ในประเทศไทยของเราเป็ นประเทศเมื องร้อน จึงมีการผลิ ต
และจําหน่ายฉนวนใยแก้วหรื อใช้กนั ความร้อนและดูดซับเสี ยง โดยได้รับ
การส่ งเสริ มจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนแห่ งประเทศไทย มา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 และมี การผลิ ตใยแก้วในประเทศไทยมามากว่า 30 ปี
โดยมี เ ป้ าหมายในการประหยัด พลัง งาน ในบ้า นเรื อ น และอาคาร
สถานที่ ใยแก้วมีอายุการใช้งานประมาณ 10-15 ปี และกลายเป็ นขยะใย
แก้วที่ ยากแก่ การกําจัด เนื่ องจากทนความร้ อนสู งไม่อาจเผาทําลายได้
และการที่ใยแก้วทําจากเส้นแก้วเมื่อปลิวออกมาจะตําที่ตวั ผิวหนังซึ่ งจะ
ทําให้เกิ ดการระคายเคืองเพราะความคมของแก้ว โดยกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ชั้นนําด้านสุ ขภาพและความปลอดภัยของวัสดุ ประเภทเส้นใยแก้วจาก
IARC : International Agency for Research on Cancer เมื อ งเลี ย ง
ประเทศฝรั่งเศส ได้ลดหมวดความอันตรายของใยแก้ว ใยหิ นและใยแร่
จากกลุ่ม 2B ซึ่ งหมายถึงหมวดที่อาจเป็ นสารก่อมะเร็ งแก่มนุษย์ เป็ นกลุ่ม
สาม คือไม่จดั เป็ นสารก่อมะเร็ งแก่มนุษย์ได้
เนื่ องจากผลึกใยแก้วที่ผลิตใช้กนั อย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั มี
ลักษณะเป็ นผลึ กรู ปทรงกระบอก ไม่ใช้ผลึกรู ปดาวเหมือนแก้วทัว่ ไป
จึงไม่สามารถทําลายเยื้อหุ ้มปอดจากการสู ดดมอย่างที่ หลายๆคนเข้าใจ
ผิดได้ ทุกวันนี้ สิ่งที่เข้าใจกันอยู่ทวั่ ไปก็คือ Asbestos หรื อแร่ ใยหิ นซึ่ งมี
ความใกล้เคียงกับใยแก้วมาก คุณสมบัติที่ดีของ Asbestos คือ สามารถทน
อุณหภูมิได้สูงแต่เป็ นสารก่ อมะเร็ งเมื่ อนํามาส่ องกล้องขยายจะพบว่ามี
โครงสร้ างเป็ นรู ปดาวเมื่อสู ดเข้าสู่ ร่างกายก็จะไปติ ดได้ทุกตําแหน่ งใน
ร่ างกาย ดังนั้น Asbestos จึงถูกกําจัดออกให้ไปใช้กบั อุตสาหกรรมเฉพาะ
อย่างไม่นาํ มาใช้ในอุตสาหกรรมฉนวนความร้อน แต่เส้นใยแก้วเป็ นรู ป
ทรงกระบอกเป็ นแก้ว ประเภทหนึ่ ง แม้ว่ า จะเข้า ร่ า งกาย แต่ ก็ ไ ม่ ท ํา
ปฏิกิริยา อีกทั้งขนาดของฝุ่ นใยแก้ว มีขนาดประมาณ 6 – 7 ไมโครอน
ซึ่ งถื อ ว่ า ไม่ เ ป็ นอั น ตรายในการเข้ า สู่ ร่ างกาย อี ก ทั้ งใยแก้ ว ไม่ มี
เชื้อรา จึงสามารถนํามาใช้ทาํ อิฐบล็อกคอนกรี ตได้โดยปลอดภัย
โครงการวิจยั นี้จึงเป็ นการค้นหาสู ตรในการสร้างอิฐบล็อกจาก
ขยะฉนวนใยแก้ว เปรี ยบเทียบมาตรฐานของอิฐบล็อกกับมาตรฐานโดย
ตรวจสอบคุณสมบัติในแง่ความทนทาน การใช้งาน และเพิ่มสี สัน เพื่อให้
ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด

คําสําคัญ: ขยะฉนวนใยแก้ว , อิฐบล็อก

Abstract
The purpose of this study was to create ornamental
bricksand bricks from micro fiber waste to use for decoration on
building and garden by focusing on quality bricks that there were
lightweight, impact resistance and be gorgeous.
In this finding, there was a test of dry bricks, wet bricks,
water absorption, molding and impact resistance or pressure indicated
that ornamental bricks and block bricks from micro fiber waste there
was lightweight which can absorb water less than bricks from the
market, there was impact resistance or pressure as well.
In the part of molding found that both bricks there were
molding as well and gorgeous shape. The benefits from this research is
bringing micro fiber waste that is difficult extermination and dangerous
to humans to use as decorative materials and building construction for
reduction environmental problems.
Keywords: Micro fiber waste, Block bricks.
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• สร้างอิฐต้นแบบที่มีคุณภาพจากเศษวัสดุกระเบื้อง
กระดาษที่มีคุณภาพคงทน รับแรงกดได้ดี นํ้าหนักเบา กันความร้อน
แตกหักยาก และสี สนั สวยงาม
• เ ป็ น แหล่ ง ร า ย ไ ด้ เ พิ่ ม เ ติ ม แ ก่ ค น ใ น ชุ ม ช น
(ผูป้ ระกอบการโรงอิฐขนาดย่อย)
• ชุมชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• เกิดการพัฒนาอิฐบล็อกในชุมชนให้มีคุณภาพดี
• เกิ ด การพัฒ นาอิ ฐ บล็ อ กในชุ ม ชนให้ มี ค วาม
สวยงามใช้งานเป็ นอิฐประดับทดแทนการนําเข้าจากท้องถิ่นข้างเคียง ทํา
ให้ประหยัดค่าขนส่ ง
• เป็ นต้นแบบการผลิตอิฐจากเศษกระเบื้อง และเป็ น
แนวทางในการผลิตอิฐจากเศษขยะโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไป
2.1.4 หน่วยงานหรื อกลุ่มเป้ าหมายที่สามารถนําผลการวิจยั
ไปใช้ประโยชน์ มี 2 กลุ่ม
• หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สถาบันการศึกษาและองค์กรระดับท้องถิ่น
• หน่ ว ยงานภาคเอกชน ได้ แ ก่ โรงอิ ฐ ขนาด
ย่อ ม โดยมี ชุมชนหลักที่ ไ ด้รับประโยชน์ ดงั นี้ คือ อําเภอทุ่ ง สง อํา เภอ
ร่ อนพิบูลย์ อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช

2. เนือ้ ความหลัก
2.1 หลักการ ทฤษฏี ตัวแบบ แนวเหตุผล หรือสมมุตฐิ าน
ปั จจุบนั การผลิ ตอิ ฐประดับที่ สวยงามกําลังได้รับความนิ ยม
อย่างแพร่ หลายในงานก่อสร้ างหลายประเภท โดยเฉพาะในงานอาคาร
ประเภทต่างๆ เช่น บ้านพักอาศัย อาคารชุด รี สอร์ ท เป็ นต้น ลักษณะของ
การนําไปใช้งานจะเป็ นงานทางด้านสถาปั ตยกรรม ภูมิสถาปั ตย์ ตกแต่ง
ภายใน เช่ นใช้การตกแต่ งผิวอาคาร ในการจัดสวน ตกแต่ ง ลานบ้า น
รั้ว เสาอาคารที่อยูใ่ นรู ปอิฐบล็อกที่คงทนสวยงามกลมกลืนกับธรรมชาติ
หรื อรู ปแบบของอาคาร ซึ่ งอิฐเหล่านี้ เราต้องนําเข้ามาจากแหล่งผลิตอื่น
ที่มีระยะขนส่ งไกล ทําให้เพิ่มต้นทุนในการขนส่ ง แต่ถา้ เราสามารถนํา
เศษขยะใยแก้ว มาใช้งานทําให้ประหยัด ลดต้นทุนการผลิตอิฐ ได้อิฐที่มี
นํ้าหนักเบา กันความร้ อนและเสี ยง เหมาะแก่ การก่ อสร้ างผนังอาคาร
สร้ า งเสาคานที่ มี น้ ําหนั ก เบา ใช้เ ป็ นอิ ฐ ประดับ ที่ ส วยงาม มี ค วาม
คลาดเคลื่อนเชิงมิตินอ้ ย และเคลื่อนย้ายได้สะดวก
2.1.1 ขอบเขตงานวิจยั
• จัดสร้างอิฐบล็อก(คอนกรี ต) จากขยะใยแก้ว โดย
มุ่งเน้นในแง่ความสวยงามโดยการแต่งสี และมีความคลาดเคลื่อนเชิ งมิติ
น้อย นํ้าหนักบา ก่อง่าย คงทน และรับแรงได้ดี
• ทดสอบคุณสมบัติของอิฐตามหัวข้อต่อไปนี้
- ชัง่ นํ้าหนักเปรี ยบเทียบกับอิฐมอญ
- ทดสอบความหนาแน่นแห้งและการดูดซึ มนํ้า
- ความคลาดเคลื่อนเชิงมิติ
- เปรี ยบเทียบความสวยงามของอิฐใยแก้วกับอิฐประดับ
- เปรี ย บเที ย บอัต ราส่ ว นการใช้เ ศษขยะใยแก้ว ทดแทน
ส่ วนผสมอื่นๆ ในแง่การลดปริ มาณขยะต่อผลผลิตอิฐ
- เปรี ยบเทียบการลดต้นทุนของอิฐจากเศษขยะใยแก้วกับ
อิฐบล็อกซี เมนต์ทวั่ ไป
2.1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั
• สร้างอิฐประดับจากเศษขยะใยแก้วในท้องถิ่น เพื่อ
ลดมลพิษในสิ่ งแวดล้อมและขยะมูลฝอยในชุมชน
• จัดสร้างอิฐบล็อกที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน โดย
ปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพอิ ฐ ให้ มี น้ ําหนัก เบา ทนทานเหนี ย ว แตกหั ก ยาก
มีความคลาดเคลื่อนเชิงมิตินอ้ ย ง่ายแก่การก่อสร้าง และมีความสวยงาม
ใช้งานประดับตกแต่งสวนและอาคารได้
2.1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
• ลดมลพิ ษ และขยะที่ เ กิ ด จากกระบวนการผลิ ต
กระเบื้องภายในชุมชน
• ลดการใช้เชื้อเพลิงในการเผาอิฐอันเป็ นต้นเหตุของ
ปรากฏการณ์โลกร้อน

2.2 วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการนําเศษขยะใยแก้ว มาใช้ประโยชน์ใหม่
โดยนํ า มาผสมในอิ ฐ บล็ อ ก จากนั้ นนํ า มาทดสอบมาตรฐานตาม
กระบวนการวิจยั ดังนี้
1) เก็ บ ตัว อย่ า งเศษขยะฉนวนใยแก้ว แยกเอาเศษขยะ
ปนเปื้ อน เช่น เศษอลูมิเนียมฟรอยด์ที่ห่อฉนวนบางชนิดออก
2) กําหนดส่ วนผสม และส่ วนประกอบทางเคมีหลากหลาย
สู ตร โดยปรับเพิ่มปริ มาณฉนวนใยแก้วครั้งละครึ่ งถังโดยค่อยๆ ปรับลด
ส่ วนผสมอื่น เช่น หิ นฝุ่ น ปูน ทราย ในปริ มาณเดียวกันตามลําดับ
3) ผสมขึ้ นรู ป อิ ฐ อัด ไฮโดรลิ ก แต่ ล ะสู ต ร สู ต รละ 6 โม่
ประมาณ 900 ก้อน บ่ม ตากแห้ง
4) ทํา การชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่ มจากอิ ฐ แต่ ละสู ตรเดี ยวกัน
จํานวน 10 ก้อน จากทุกๆ 900 ก้อนเพื่อให้ได้ตวั อย่างที่มีความน่าเชื่อถือ
5) ทดสอบคุณสมบัติของอิฐแต่ละสู ตรในแง่ต่างๆ ดังนี้
• ชัง่ นํ้าหนักเปรี ยบเทียบกับอิฐมอญ
• ทดสอบนํ้าหนักแห้ง นํ้าหนักเปี ยกและการดูดซึ มนํ้า
6) เปรี ยบเทียบความสวยงามระหว่างอิฐขยะฉนวนใยแก้ว
กับอิฐประดับในแง่ความคลาดเคลื่อนเชิงมิติ
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ตารางที่ 3 ดัชนีช้ ีวดั ของคอนกรี ตบล็อกไม่รับนํ้าหนักด้วยเศษขยะใยแก้ว

2.3 ผลการวิจัย
2.3.1 ผลการดําเนินงานวิจยั
ในการทํา การวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัย ได้ส ร้ า งอิ ฐ ประดับ และอิ ฐ
บล็อกจากขยะใยแก้ว โดยมีการทดสอบนํ้าหนักแห้ง นํ้าหนักเปี ยก ความ
ทนต่อแรงอัด จากการทดสอบอิฐประดับและอิฐบล็อกจากขยะใยแก้ว มี
ผลดังนี้
ตารางที่ 1 ผลทดสอบนํ้าหนักแห้งและเปี ยกของอิฐประดับ

ตารางที่ 2 ผลทดสอบการดูดกลืนนํ้าของอิฐประดับ

รู ปที่ 1 อิฐที่ข้ ึนรู ป

รู ปที่ 2 การอบแห้งเพื่อหานํ้าหนัก

รู ปที่ 3 การนํามาใช้ประโยชน์สร้างบ้าน
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โรงงานอุตสาหกรรมมาทําการวิจยั เพืพื่อหาแนวทางในการกําจัด ซึ่ งจะ
ช่วยลลดมลพิษสิ่ งแวดล้อ้ มและสร้างมูลค่าเพิ่ม

2.3.2 ข้อวิจารณ์
การรศึ ก ษาความเป็ นไปได้
น
ใ นการนําขยะฉนวนใยแแก้ว มา
ใช้ทดแทนดิ นแดงและหิ
แ
นคลุก บางส่ วนโดยใช้้หลักการทําเสถียรและ
ย
การทําให้แข็งตัวเป็ นก้อนด้วยซี เมนต์ จะเห็นว่าสามารถขึ
ส
้ นรู ปได้ด้ ี พอๆ
กับ อิ ฐ ในท้อ งตตลาด และสามารรถนํามาใช้ง านไได้จ ริ ง โดยเฉพาะะนํา มา
ประดับหรื อ จัดสวนหย่
ด
อ ม นออกจากนี้ ย งั ส่ งผล โดยตรงในแง่ ของการ
อ
กําจัดขยะ

4. กิตติ
ต กรรมประกาาศ
ขอขอบคุ ณคณะวิ
ณ
ทยาศาสตตร์ และเทคโนโลลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลทีทสนั
่ บสนุนทุนวิจยยงบประมาณแผ่
ั
นดิ
น น ปี พ.ศ.2555

เอกสสารอ้ างอิง
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3.1 อภิ
อ ปรายผล
จากกการผลิตอิฐประดัดับและอิฐบล็อกจจากขยะใยแก้ว โดดยการ
ทดสอบนํ้าหนักอิ
ก ฐแห้ง นํ้าหนักอิ
ก ฐเปี ยก การดูดกลื
ด นนํ้า การทนตต่อแรง
กระแทกหรื อแรรงอัดและการขึ้นรู ป ได้ผลการทดสสอบดังนี้
การ ทดสอบนํ้าหนักแห้งของอิ ฐประดับ มี โดยค่าเฉลี่ ย 4.94
กิโลกรัม และนํ้ าํ หนักอิฐเปี ยกขอองอิฐประดับมีโดยยค่าเฉลี่ย 5.13 กิโลกรั
โ ม
และมี ก ารดู ด กลื
ก น นํ้า คิ ด เป็ นร้ อยละ3.82
อ
เมื่ อ เปปรี ย บเที ย บกับ อิิ ฐ ตาม
ท้องตลาดจะมีค่คาใกล้เคียงกัน โดดยอิฐจากขยะใยแแก้วจะมีการดูดกลื
ก นนํ้า
ได้นอ้ ยกว่าเล็กน้อย ซึ่ งมีน้ าํ หนักั เบาและทนต่อแรงกระแทกได้
แ
ดี ส่ วน
การขึ้นรู ปจะมีความคงรู
ค
ปที่สวยงงาม ผิวเรี ยบ
การทดสอบนํ้าหนักแห้งของอิฐบล็อกจากขยะใยแก้วมี
ว โดย
ค่าเฉลี่ย 8.15 กิโลกรัม และนํ้าหนักอิฐเปี ยกของงอิฐบล็อกมีโดยค่าเฉลี่ย
8.97 กิ โ ลกรั ม และมี ก ารดู ด กลื น นํ้าคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 4.15 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับอิ
บ ฐบล็อกตามท้องตลาดจะมีค่าใกลล้เคียงกัน โดยอิฐบล็อก
จากขยะใยแก้วจะมี
ว การดูดกลืนนํน้ าได้นอ้ ยกว่าเล็กน้
ก อย ซึ่ งมีน้ าํ หนนักเบา
และทนต่อแรงกระแทกได้ดี ส่ วนการขึ้นรู ปจะ มีความคงรู ปที่สวยงาม
ว
ผิวเรี ยบ
3.2 ประโยชน์
ป
ในการปประยุกต์ของผลงานวิจยั
การประเมินความคุมค่
ม้ าของงานวิจยั ในครั้งนี้ สามารถถกําจัด
ขยะที่เป็ นมลพิษโดยการขึ้นรู ปไม่
ไ ให้เกิดการฟุ้ งกกระจาย ซึ่ งทดแททนการ
ฝั งกลบลดการ ใช้เชื้ อ เพลิ งในกการเผา ช่ วยในก ารอนุ รักษ์ส่ิ งแว ดล้อ ม
ทั้ง ยัง เพิ่ ม มู ล ค่ า ของขยะใยแก้ก้ว ในด้า นอุ ต สาาหกรรม เพื่ อ นํา ไปใช้
ประโยชน์จดั ตกแต่งภูมิทศั น์ สววนหย่อม รี สอร์ ท รั้วบ้าน สถานราาชการ
ต่าง ๆ
3.2 ข้ขอเสนอแนะ
ในกการดํา เนิ น งานวิิ จ ัย ต้อ งใช้ค วาม ระมัด ระวัง และ ต้อ งมี
เครื่ องมือป้ องกันั ที่ดีเนื่องจากขยะใยแก้วมีการระคคายเคืองต่อผิวหนนังและ
ระบบการหายยใจ และควรจะนนํา ไปผสมกับ วัสดุ
ส อื่ น เช่ น นํ้า ยา ง เพื่ อ
เปรี ยบเทียบการรคงรู ปและการกําจั
า ดขยะใยแก้ว แลละควรนําขยะอื่น ๆ จาก
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การตรวจหาสิ่ งแปลกปลอมในอาหารด้ วยเทคนิคการถ่ ายภาพความร้ อน
Detection of Foreign Bodies in Food using Thermal Imaging Technique
ปกรณ์ เกียรติ์ เศวตเมธิกลุ มนัสนันท์ มานพ สุ ริยา วงศ์ ใหญ่ และ ศุ ภวรรณ ทองถา
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ น าเสนอผลการศึ ก ษาวิ จ ั ย การตรวจหาสิ่ ง
แปลกปลอมในอาหารด้วยเทคนิ คการถ่ายภาพความร้ อน ซึ่งเป็ นเทคนิคที่
มีขอ้ ดี คือ สามารถทาได้รวดเร็ ว ไม่มีก ารสัม ผัสอาหารที่ ทดสอบ และ
สามารถใช้กบั อุตสาหกรรมอาหารระบบสายพานได้ โดยงานวิจยั นี้ ได้
ศึ ก ษากับสิ่ งแปลกปลอมที่ อาจพบเห็ น ได้ใ นชี วิตประจาวัน ได้แ ก่ สิ่ ง
แปลกปลอมทางกายภาพ สิ่ งแปลกปลอมทางเคมี และสิ่ งแปลกปลอมทาง
ชี วภาพ ได้แก่ ก้อนกรวด เศษโลหะ เศษพลาสติก สารฟอร์ มาลี น ยาฆ่า
แมลง และแมลง เป็ นต้น จากผลการวิ จยั พบว่า สามารถตรวจพบสิ่ ง
แปลกปลอมทางกายภาพและสิ่ งแปลกปลอมทางชี วภาพได้ จากอาหาร
ประเภทผัก เมล็ดธัญพืช และอาหารสด ด้วยการจาแนกจากความแตกต่าง
ของอุ ณหภูมิ สี ข องภาพถ่ า ยความร้ อ นที่ ไ ด้ที่ มีค วามแตกต่ างกัน อย่า ง
ชัดเจน

การตรวจหาสิ่ งแปลกปลอมในอาหาร เป็ นสิ่ งจาเป็ นที่จะขาด
ไปเสี ยมิได้เลยในอุตสาหกรรมผลิตและแปรรู ปอาหารแทบทุกประเภท
โดยลักษณะของสิ่ งแปลกปลอมในอาหารที่พบ อาจสามารถแบ่งได้เป็ น 3
ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกัน คื อ สิ่ งแปลกปลอมประเภทวัตถุ กายภาพทัว่ ไป
(Physical) ได้แก่ เศษถุง เศษพลาสติ ก เป็ นต้น สิ่ งแปลกปลอมประเภท
สารเคมี (Chemical) ได้แก่ สารบอแรกซ์ สารฟอร์ มาลี น เป็ นต้น และสิ่ ง
แปลกปลอมประเภทชี วภาพ (Biological) ได้แก่ เศษซากสิ่ งมีชีวิตขนาด
เล็ กที่ ป ลอมปนไปในอาหารในระหว่างกระบวนการผลิ ตหรื อแปรรู ป
แม้วา่ โรงงานอุตสาหกรรมอาหารส่ วนใหญ่จะมีกระบวนการตรวจหาสิ่ ง
แปลกปลอมในกระบวนการผลิ ตหรื อแปรรู ปก่อนที่จะมีการบรรจุแล้วก็
ตาม ก็ยงั คงสามารถพบเห็ นสิ่ งแปลกปลอมข้างต้นนี้ ได้อยู่เสมอเรื่ อยมา
ทั้งผลิ ตภัณฑ์อาหารที่ผลิตในประเทศ ตลอดจนสิ นค้านาเข้าหรื อส่ งออก
ก็ตาม
จากการศึกษาเทคนิควิธีการตรวจหาสิ่ งแปลกปลอมในอาหาร
พบว่า มีเทคนิ คที่หลากหลาย เช่น เทคนิ คการตรวจจับโลหะ การตรวจคัด
กรองด้วยแรงแม่ เหล็ก การตรวจด้วยคลื่ นแสง การตรวจสอบด้วยการ
สะท้อนกลับของคลื่นไมโครเวฟ เทคนิคทางรังสี นิวเคลียร์ การตรวจด้วย
อิมพีแดนซ์ทางไฟฟ้ า คลื่นอัลตราซาวด์ และรังสี เอ็กซ์ เป็ นต้น ตลอดจน
เทคนิควิธีการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ อย่างง่ายที่เป็ นเทคนิ คดั้งเดิ ม [1-4]
ในขณะเดียวกัน ก็พบด้วยว่า มีการศึกษาเทคนิ ควิธีการถ่ายภาพความร้อน
เพือ่ ตรวจหาสิ่ งแปลกปลอมในอาหารมากยิ่งขึ้น [5-7] แต่ยงั ไม่แพร่ หลาย
มากนัก ในประเทศไทย อี ก ทั้ง ยัง เป็ นเพี ย งการศึ ก ษากับ อาหารบาง
ประเภทเท่านั้น สาหรับข้อดี ของเทคนิ คการถ่ายภาพความร้อน คือ ต้นทุน
ไม่สูงมากนัก ใช้เวลาตรวจหาได้อย่างรวดเร็ ว และสามารถใช้กบั สายพาน
การผลิ ตแบบต่อเนื่ องได้ อี กทั้งไม่มีการแตะต้องส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของ
อาหารในระหว่างการตรวจสอบด้วย ด้วยเหตุน้ ี คณะผูว้ ิจยั จึงให้ ความ
สนใจเทคนิ คการถ่ ายภาพความร้ อนในการตรวจหาสิ่ งแปลกปลอมใน

ค าส าคัญ : สิ่ ง แปลกปลอมในอาหาร, การควบคุ ม สิ่ ง ปลอมปน, การ
ถ่ายภาพความร้อน

Abstract
This paper proposes a detection of foreign bodies in food
using thermal imaging technique with fast-testing, contactless and
applicable to food handling conveyers system. The foreign bodies include
physical, chemical and biological categories, which can be found in
everyday life, i.e. pebble, metal, plastic, formalin, insecticide and insect.
In our experiment, physical and biological bodies can be clearly
discriminated from grain, vegetable and fresh food, due to the differences
of thermal temperature.
Keywords: foreign bodies in food, contaminant control, thermal imaging
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อาหาร โดยมีก ารขยายขอบเขตการศึ กษาประเภทของอาหารที่ มีค วาม
หลากหลายมากยิ่งขึ้ น ได้แ ก่ อาหารคาว อาหารแห้ ง เมล็ดธัญพืช ผัก
ผลไม้ และเนื้ อสัตว์สด เป็ นต้น โดยทดสอบกับสิ่ งแปลกปลอมประเภท
กายภาพทัว่ ไป สิ่ งแปลกปลอมทางเคมี และสิ่ งแปลกปลอมทางชี วภาพ
ดังจะได้นาเสนอรายละเอียดในหัวข้อถัดไป

สัมประสิ ทธิ์ การแผ่ความร้ อนที่ ต่ า ในขณะที่ ของเหลว น้ าแข็ง ผัก และ
กระดาษ จะมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การแผ่ความร้ อนที่สูง นอกจากนี้ ยังสังเกต
พบอีกด้วยว่า โลหะที่ขดั มันวาวจะมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การแผ่ความร้ อนที่ต่า
กว่าโลหะผิวด้าน

2.2 อัตราส่ วนระยะต่ อจุด (Distance-to-Spot Ratio, D : S)
2. ทฤษฎีเบือ้ งต้ น [8-10]
2.1 สัมประสิทธิ์การแผ่ความร้ อนของผิววัสดุ (Emissivity, )

ค่าอัตราส่ วน D : S คือ อัตราส่ วนระหว่างระยะของการวัดและ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของพื้นที่ ในการวัด ดังรู ปที่ 1 โดยระยะ D คือ
ระยะระหว่างกล้องและจุดวัด และระยะ S คื อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของพื้นที่วงกลมที่สามารถวัดได้ โดยจากรู ป ระยะ D เท่ากับ 10 ฟุต และ
ระยะ S เท่ากับ 1 ฟุต ได้วา่ D : S เท่ากับ 10 : 1 นัน่ คือ ที่ระยะห่ างระหว่าง
กล้องและวัตถุ 10 ฟุต จะสามารถวัดขนาดวัตถุ ได้ไม่เกิ น 1 ฟุต ในทาง
กลับกัน ก็ทาให้ทราบถึงระยะที่เหมาะสมในการวัดของวัตถุน้ นั ๆ ด้วย

สัมประสิ ทธิ์ การแผ่ความร้ อนของผิววัสดุ คือ ค่าประสิ ทธิ ผล
ในการแผ่พลังงานความร้ อนออกจากพื้นผิวของวัตถุ น้ นั ๆ ซึ่ งจะมี ค่าอยู่
ระหว่าง 0 – 1 เท่านั้น ค่าสัมประสิ ทธิ์ ที่ ต่า จะหมายถึ ง การแผ่รังสี ความ
ร้ อ นออกมาจากพื้ น ผิ ว ได้น้ อย โดยวัต ถุ ผิ ว ดาสนิ ท (Black body) จะมี
ความสามารถในการแผ่ความร้อนออกได้สูง นัน่ คือ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การ
แผ่ความร้อนใกล้เคียง 1 อย่างไรก็ตาม ค่าสัมประสิ ทธิ์ การแผ่ความร้ อนนี้
ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะพื้นผิวของวัตถุและอุณหภูมิดว้ ย ดังจะเห็นได้จากตาราง
ที่ 1 ที่แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์การแผ่ของความของวัสดุที่แตกต่างกัน

Spot area
Thermal camera
(S)

ตารางที่ 1 สัมประสิ ทธิ์การแผ่ความร้อนผิววัสดุชนิดต่างๆ
Material surface
Aluminum; Oxidized
Aluminum; Polished
Aluminum; Rough
Brass; Oxidized
Brass; Polished
Copper; Oxidized
Copper; Polished
Iron; Cast, Oxidized
Iron; Oxidized
Iron; Polished
Stainless Steel; Types 304
Stainless Steel; Types 316; Polished
Bread
Chocolate
Coke
Ice; Rough
Ice; Smooth
Paper
Vegetation
Water

 [m]

9.3
5.4-9.3
3.6-9.3
9.3
3.6-9.3
10
10
8-13
9.3

Temp. [K]
273-373
273-373
273-373
298
390
489
300
300
300
300
-

(D)

Emissivity []
0.11
0.05
0.06-0.07
0.61
0.10
0.78
0.023
0.63-0.76
0.96
0.06-0.13
0.44
0.28
> 0.8
0.85
0.95-1.00
0.99
0.97
0.9-0.98
0.92-0.96
0.96

รู ปที่ 1 ตัวอย่างแสดงนิ ยามของอัตราส่ วน D : S

3. สมมุตฐิ านและขอบเขตการศึกษาวิจยั
3.1 สมมุตฐิ าน
การจาแนกสิ่ งแปลกปลอมและอาหาร สามารถกระทาได้โดย
การจ าแนกจากอุ ณ หภู มิ สี ข องภาพถ่ า ยความร้ อ นที่ แ ตกต่ า งกัน จาก
สมมุติฐาน ดังนี้
1) อาหารและสิ่ งแปลกปลอมเป็ นวัตถุที่แตกต่างกัน จึงมีค่า
สัมประสิ ทธิ์ การแผ่ความร้อนที่แตกต่างกัน
2) ค่าสัมประสิ ทธิ์ การแผ่ความร้ อนของวัตถุ ที่ แตกต่างกัน
จะมีผลให้อุณหภูมิสีของภาพถ่ายความร้อนแตกต่างกัน

3.2 ขอบเขตการศึกษาวิจยั
ก) ประเภทของตัวอย่างทดสอบ
- อาหารคาว อาหารปรุ งสุก
- เมล็ดธัญพืช และผักสด
ข) ประเภทสิ่ งแปลกปลอม
- สิ่ งแปลกปลอมทางกายภาพทัว่ ไป (Physical)
- สิ่ งแปลกปลอมทางเคมี (Chemical)
- สิ่ งแปลกปลอมทางชี วภาพ (Biological)

ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ การแผ่ค วามร้ อน ดังแสดงในตารางที่ 1 นี้
สามารถใช้ในการอ้างอิงและสันนิ ษฐานกับวัสดุ ที่ใกล้เคียงกันนี้ ได้เป็ น
อย่างดี โดยจากตารางนี้ จะสังเกตเห็ นว่า พื้นผิวที่มีความมันวาว จะมีค่า
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 เศษพลาสติกในอาหารกล่องโฟม
ผลการตรวจสอบเศษพลาสติ ก ที่ ปะปนในอาหารกล่ องโฟม
สามารถจ าแนกได้จ ากภาพถ่ า ยความร้ อ นที่ มี ค วามแตกต่ า งกัน ของ
อุ ณ หภู มิ สี ค วามร้ อ น ดัง แสดงในรู ป ที่ 4 อุ ณ หภู มิ ค วามร้ อ นของเศษ
พลาสติก วัดได้ 23.2C ถึง 30C (สี ขาวเหลือง) และอาหารกล่องโฟม วัด
ได้ 18.8C ถึ ง 21C โดยใช้ ช่ ว งอุ ณ หภู มิ ก ารวัด ในย่ า น 17.89C ถึ ง
23.59C

4. การทดลองและผล
ในการตั้งค่ าการทดลองได้ก าหนดอุ ณหภู มิห้ องไว้ที่ 25C
และอัตราส่ วน D : S เป็ น 7 : 2 โดยระยะ D เท่ากับ 70 ซม และระยะ S
เท่ากับ 20 ซม สาหรั บ สิ่ งแปลกปลอมในอาหารได้เ ลื อกสุ่ ม จากความ
เป็ นไปได้ที่อาจพบในชีวิตประจาวันตามการทดลอง ดังต่อไปนี้

4.1 สิ่งแปลกปลอมทางกายภาพ (Physical Foreign Bodies)
 เศษโลหะและก้อนกรวดกับเมล็ดข้ าวสาร
ผลการตรวจสอบเศษโลหะและก้อนกรวดที่ ป ะปนในเมล็ ด
ข้าวสาร สามารถจาแนกได้จากภาพถ่ ายความร้ อนที่ มีความแตกต่างกัน
ของอุณหภูมิสีความร้อน ดังแสดงในรู ปที่ 2 อุณหภูมิความร้อนของเศษ
โลหะและก้อนกรวด วัดได้ 26C (สี ม่วง) และกองเมล็ดข้าวสาร วัดได้
28C ถึง 29C (สี ส้มเหลือง) โดยใช้ช่วงอุณหภูมิการวัดในย่าน 24.72C
ถึง 30.41C

พลาสติก

อาหาร

รู ปที่ 4 ภาพถ่ายความร้อนเศษพลาสติก (สี ขาวเหลือง, 23.2C) ที่ปะปน
ในอาหารกล่องโฟม (สี ม่วงส้ม, 18.8C ถึง 21C)

โลหะ

4.2 สิ่งแปลกปลอมทางเคมี (Chemical Foreign Bodies)

ข้าวสาร

 สารฟอร์มาลีนและยาฆ่าแมลงในผักสด
ผลการตรวจสอบสารฟอร์ มาลี นและยาฆ่าแมลงที่ ปะปนในผัก
สด พบว่า ไม่สามารถจาแนกสิ่ งแปลกปลอมและอาหารได้ เนื่ องจากเป็ น
สิ่ งแปลกปลอมที่เป็ นของเหลวที่มีปริ มาณน้อย ทาให้ไม่สามารถตรวจพบ
ความแตกต่างของอุณหภูมิสีได้

ก้อนกรวด

รูปที่ 2 ภาพถ่ายความร้อนเศษโลหะ (สี ม่วง, 26C) และก้อนกรวด (สี
ม่วง, 26C) ที่ปะปนในเมล็ดข้าวสาร (สี ส้มเหลือง, 28C ถึง 29C)
 เศษโลหะในผักสด
ผลการตรวจสอบเศษโลหะที่ ป ะปนมากับ ผัก กะหล่ า ปลี ส ด
สามารถจ าแนกได้จ ากภาพถ่ า ยความร้ อ นที่ มี ค วามแตกต่ า งกัน ของ
อุณหภูมิสีความร้อน ดังแสดงในรู ปที่ 3 อุณหภูมิความร้อนของเศษโลหะ
วัดได้ 29.8C ถึ ง 30C (สี ดา) และผัก กะหล่ าปลี สด วัดได้ 30.5C ถึ ง
31.5C โดยใช้ช่วงอุณหภูมิการวัดในย่าน 29.83C ถึง 35.54C

ผักสด

รู ปที่ 5 ภาพถ่ายความร้อนผักสดที่ปนเปื้ อนสารฟอร์ มาลีนและยาฆ่าแมลง
(สี ม่วง-เหลือง, 19C ถึง 25C)

ผักสด

4.3 สิ่งแปลกปลอมทางชีวภาพ (Biological Foreign Bodies)
 ซากแมลงวันในอาหารบรรจุถุงพลาสติก
ผลการตรวจสอบแมลงที่ ป ะปนในอาหารบรรจุถุ ง พลาสติ ก
สามารถจ าแนกได้จ ากภาพถ่ า ยความร้ อ นที่ มี ค วามแตกต่ า งกัน ของ
อุณหภูมิสีความร้อน ดังแสดงในรู ปที่ 6 อุณหภูมิความร้อนของแมลง วัด
ได้ 21.8C (สี ดา) และอาหารบรรจุถุงพลาสติก วัดได้ 23C ถึ ง 25.7C
โดยใช้ช่วงอุณหภูมิการวัดในย่าน 21.7C ถึง 27.38C

โลหะ

รูปที่ 3 ภาพถ่ายความร้อนเศษโลหะ (สี ดา, 29.8C ถึง 30C) ที่ปะปนใน
ผักกะหล่าปลีสด (สี ส้มแดง-ม่วง, 30.5C ถึง 31.5C)
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แมลงวัน
ถุงบรรจุ
ลูกชิ้นทอด

รูปที่ 6 ภาพถ่ายความร้อนแมลง (สี ดา. 21.8C) ที่ปะปนในอาหารบรรจุ
ถุงพลาสติก (สี ส้ม-ม่วง, 23C ถึง 25.7C)

5. บทสรุป
งานวิ จยั นี้ เป็ นการศึ ก ษาแนวทางเบื้ อ งต้น ในการประยุก ต์
เทคนิ คภาพถ่ายความร้ อนในการจาแนกสิ่ งแปลกปลอมในอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร โดยสิ่ ง แปลกปลอมที่ ศึก ษาเป็ นสิ่ ง ที่ พบเห็ น ได้ใ น
ชี วิตประจาวันและมีความเป็ นไปได้สูงที่ จะพบปะปนในอาหาร ได้แก่
เศษโลหะและก้อนกรวดที่ปะปนในกองเมล็ดข้าวสาร เศษโลหะที่ปะปน
ในผักสด เศษพลาสติกที่ปะปนในอาหารกล่องโฟม สารฟอร์ มาลีนและยา
ฆ่าแมลงที่ปนเปื้ อนในผักสด และแมลงที่ ป ะปนในอาหารสด เป็ นต้น
โดยจากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ พบว่า สามารถจาแนกสิ่ งแปลกปลอมทาง
กายภาพและชี วภาพ คือ โลหะ ก้อนกรวด พลาสติก และแมลง ออกจาก
อาหารประเภทเมล็ดธัญพืช ผักสด อาหารกล่ องโฟม และอาหารสดได้
จากความแตกต่างของอุณหภูมิสีของภาพถ่ ายความร้ อน แต่ไม่สามารถ
จาแนกสิ่ งแปลกปลอมทางเคมี คือ ฟอร์ มาลี นและยาฆ่าแมลงออกจากผัก
สดได้
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การควบคุมกระบวนการกัดแผ่ นวงจรพิมพ์ ด้วย เอฟพีจีเอ
Controlled PCB Etching Process with FPGA
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( Ferric Chloride, FeCl3 ) นั้นดูดความชื้นซึ่ งถ้าหากเก็บไว้ไม่ดีอาจจะทา
ให้ตวั สารนั้นละลายได้ เนื่ องจากสารเฟอร์ ริคคลอไรด์ ( Ferric Chloride,
FeCl 3 ) มีสีเหลื องเข้ม เมื่อเกิ ดการละลายแล้วเกิ ดไปโดนสิ่ งรอบข้างจะ
ทาความสะอาดได้ยาก และมีความสกปรกมาก ถึ งแม้สารเฟอร์ ริคคลอ
ไรด์ ( Ferric Chloride, FeCl3 ) จะมี สถานะเป็ นกรดแต่การทาปฏิ กิริยา
กับทองแดงนั้นช้ามากทาให้การกัดแผ่นวงจรพิมพ์เกิ ดความล่ าช้า ข้อดี
ของสารเฟอร์ ริคคลอไรด์ ( Ferric Chloride, FeCl3 ) คื อ สามารถหาซื้ อ
และใช้งานได้ง่าย สะดวกต่อการใช้ในงานเล็ก ๆ [1] ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงมี
แนวคิดที่จะทาเครื่ องควบคุมกระบวนการกัดแผ่นวงจรพิมพ์ดว้ ย เอฟพีจี
เอ ขึ้นมา โดยใช้ FPGA Xilinx Spartan6 เป็ นตัวควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
กระบวนการกัด แผ่น วงจรพิ ม พ์ และทาการเปลี่ ยนสารที่ ใ ช้ในการกัด
แผ่นวงจรพิม พ์จากสารเฟอร์ ริคลอไรด์ ( Ferric Chloride, FeCl3 ) เป็ น
สารคอปเปอร์ ทู ค ลอไรด์ ( Copper (II) Chloride, CuCl  2H O ) [3]
โดยสารดังกล่าวนี้ มีสถานะเป็ นกรดสามารถทาปฏิ กิริยากับทองแดงได้
ดี ก ว่ า สารเฟอร์ ริ คคลอไรด์ ( Ferric Chloride, FeCl3 ) ท าให้ ก ารกั ด
แผ่นวงจรพิมพ์น้ นั ทาได้เร็ วกว่าสารเฟอร์ ริคคลอไรด์ ( Ferric Chloride,
FeCl 3 ) แ ล ะ ส า ร ค อ ป เ ป อ ร์ ทู ค ล อ ไ ร ด์ ( Copper (II) Chloride,
CuCl  2H O ) นั้น มี สี ใ สเวลาน าไปใช้ส ามารถทาความสะอาดได้ง่าย
ไม่สกปรก จึงทาให้การกัดแผ่นวงจรพิมพ์น้ นั มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น

บทคัดย่ อ
บทความนี้เสนอเครื่ องควบคุมกระบวนการกัดแผ่นวงจรพิมพ์
ด้วย เอฟพีจีเอ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อควบคุมการกัดแผ่นวงจรพิมพ์ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ทั้งในด้านเวลาที่ใช้ในการกัดแผ่นวงจรพิมพ์ และ
ด้านความสะอาดของสารที่นามาใช้ในการกัดแผ่นวงจรพิมพ์ โดยมีการ
ท ด ล อ ง น า ส า ร ค อ ป เ ป อ ร์ ทู ค ล อ ไ ร ด์ ( Copper (II) Chloride,
CuCl  2H O ) มาใช้ใ นการกัด แผ่น วงจรพิ ม พ์แ ทนสารเฟอร์ ริ ค คลอ
ไรด์ ( Ferric Chloride, FeCl3 ) และใช้ FPGA Xilinx Spartan6 เป็ นตัว
ควบคุมกระบวนการกัดแผ่นวงจรพิม พ์ และใช้ภาษา VHDL เป็ นภาษา
เขียนโปรแกรมควบคุม FPGA Xilinx Spartan6 ผลการทดลองพบว่าการ
ควบคุมกระบวนการกัดแผ่นวงจรพิมพ์ด้วย เอฟพีจีเอ และสารเป็ นคอป
เปอร์ ทู ค ลอไรด์ ( Copper (II) Chloride, CuCl  2H O ) สามารถกั ด
แผ่นวงจรพิมพ์ได้มีประสิ ทธิ ภาพตามต้องการ
2

2

2

2

2

Abstract
This article describes a Controlled PCB Etching Process with
FPGA. The purpose is to control the PCB etching process more
effectively. Both in terms of time used in etching PCB. The cleanliness
of the substance used etching PCB. With the trial of Copper (II) Chloride
(CuCl  2H O) for etching PCB instead of Ferric Chloride ( FeCl 3) .
Use the FPGA Xilinx Spartan6 controls the PCB etching process and use
VHDL language is a programming language. The results showed
Controlled PCB Etching Process with FPGA and Copper (II) Chloride
(CuCl  2H O) can be etching PCB bitten effectively as needed.
2

2

2

2

2

2

2 . ส า ร ค อ ป เ ป อ ร์ ทู ค ล อ ไ ร ด์ ( Cooper (II) Chloride,
CuCl  2 H O )
2

2

ส า ร ค อ ป เ ป อ ร์ ทู ค ล อ ไ ร ด์ ( Copper (II) Chloride,
CuCl  2H O ) นั้นเกิ ดจากการทาปฏิ กิริยากันระหว่างทองแดงกับสาร 2
ชนิด คือ กรดเกลือ ( Hydrochloric Acid, HCl ) 35% และไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ ( Hydrogen Peroxide, H O ) 3% ได้สมการทางเคมี คือ

2

2

1. บทนา

2

2

ในปั จ จุ บ ัน การกัด แผ่ น วงจรพิ ม พ์น้ ัน สารที่ ใ ช้ ใ นการกัด
แผ่นวงจรพิมพ์ คือ เฟอร์ ริคคลอไรด์ ( Ferric Chloride, FeCl3 ) มีความ
เป็ นกรด และมี สีเ หลื องเข้ม ข้อเสี ยของสารเฟอร์ ริค คลอไรด์ ( Ferric
Chloride, FeCl3 ) คื อ ในการเก็ บ รั ก ษาสารเฟอร์ ริ คคลอไรด์ ( Ferric
Chloride, FeCl3 ) นั้นจะต้องเก็บรักษาอย่างดีเพราะสารเฟอร์ ริคคลอไรด์

2

(1)

Cu  2HCl  H2O2  CuCl2  2H2O

อัตราส่ วนการผสมคือ กรดเกลือ ( Hydrochloric Acid, HCl ) 35% 1 ส่ วน
ต่ อ ไฮโดรเจนเปอร์ อ อกไซด์ ( Hydrogen Peroxide, H O ) 3% 5 ส่ วน
2
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ซึ่ งสามารถหาได้จาก 2HCl นั้นมีมวลยูท่ ี่ 73 mL เนื่ องจากใช้กรดเกลื อ
( Hydrochloric Acid, HCl ) 35% หรื อ 35 : 100 โดยการเทียบอัตราส่ วน
คือ มีกรดเกลือ 35% จะได้ 35 = 100 เนื่ องจาก 2HCl ต้องการใช้ 73 mL
จะได้ 73 = 208 จึ งได้ปริ มาณกรดเกลื อ 35% ที่ ต้องใช้อยู่ที่ 208 mL ใน
ส่ ว น H O นั้น มี ม วลอยู่ที่ 34 mL เนื่ อ งจากใช้ส ารไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ ( Hydrogen Peroxide, H O ) 3% หรื อ 3 : 100 โดยการเที ยบ
อัตราส่ วน คือ มีไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ 3% จะได้ 3 = 100 เนื่ องจาก
H O ต้อ งการใช้ 34 mL จะได้ 34 = 1,133 จึ ง ได้ป ริ ม าณไฮโดรเจน
เปอร์ ออกไซด์ 3% ที่ตอ้ งใช้อยูท่ ี่ 1,133 mL นาอัตราส่ วนของสารทั้ง 2 ที่
ต้องใช้มาเปรี ยบเทียบกัน กรดเกลือ 35% = 208 mL และไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ 3% = 1,133 mL ทาการเปรี ยบเที ยบอัตราส่ วนจะได้อตั ราส่ วน
การผสมอยูท่ ี่ 1 : 5 และนาสารทั้ง 2 ที่ผสมกันแล้วมากัดแผ่นวงจรพิ มพ์
ท าให้ ส ารทั้ง 2 ท าปฏิ กิ ริ ย ากับ ทองแดงจึ ง เข้า กับ สมการทางเคมี คื อ
Cu  2HCL  H O จึ งทาให้เกิ ดสารคอปเปอร์ ทูคลอไรด์ ( Copper (II)
Chloride, CuCl  2H O ) ที่ใช้ในการกัดแผ่นวงจรพิมพ์
2

2

2

2

2

รู ปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมการทางาน

2

2

2

การออกแบบโมดูลรับค่าสวิตช์เมตริ กซ์น้ นั จะทาการกาหนด
ตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่ งแล้วทาการสแกนรับค่าของ Column และ Row เก็บ
ไว้ใ นตัวแปรเพื่ อน าข้อมู ล ของตัวแปรไปใช้งานต่ อไป เช่ น Column =
“1000” และ Row = “1000” ตัวแปรก็จะเก็บค่า “0001” เป็ นต้น
การออกแบบโมดูลกรองสัญญาณรบกวนช่ วงสั้น (Debounce)
นั้น จะใช้หลักการของฟลิปฟลอปเข้ามาช่ วยคือเมื่อไม่มีสญ
ั ญาณป้ อนเข้า
มาจะทาการป้ อนค่าให้เอาต์พุตเป็ น ‘0’ ตลอดและเมื่อมีสัญญาณเข้ามา
เกิน 30 mS จะทาการป้ อนค่าให้เอาต์พตุ เป็ น ‘1’
การออกแบบโมดู ล Digital clock Management นี้ จะใช้ ก าร
เขียน Finite State Machine ( FSM ) โดยใช้วิธีเขียนแบบ Moore Machine
คือ ระบบที่เอาต์พุตขึ้นอยูก่ บั สถานะเท่านั้น โดยจะเขียนเป็ นฟั งก์ชัน ไว้
เมื่ อรั บค่าสัญญาณอินพุตมาจากสวิตช์เมตริ กซ์ ฟังก์ชัน จะท างานตามที่
โปรแกรมไว้
การออกแบบโมดูลถอดรหัส ( Decoder ) นั้น จะทาใช้หลักการ
ถอดรหัสแสดงผลแบบ 7-segments ( BCD to 7-segment ) คือ ถอดรหัส
เลขฐานสองออกมาในภาพของ 7-segments
เมื่อทาการออกแบบโปรแกรมด้วยภาษา VHDL เสร็ จแล้ว จึง
ทาการจาลองโปรแกรม ( Simulation ) เพื่อเป็ นการทดสอบดูวา่ โปรแกรม
ทางานตามที่ตอ้ งการหรื อไม่มีและข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรื อไม่

2

2

3. การออกแบบการควบคุมกระบวนการกัดแผ่ นวงจรพิมพ์
ด้ วย เอฟพีจเี อ
ห ลั ก ก า ร ท า ง า น ข อ ง ก า ร ค ว บ คุ ม ก ร ะ บ ว น ก า ร กั ด
แผ่นวงจรพิมพ์ คือ ใช้สวิตช์เมตริ กซ์เป็ นอินพุตเพื่อป้ อนข้อมูลการเลือก
ฟั ง ก์ ชั น การท างานเข้ า มาที่ โ มดู ล กรองสั ญ ญาณรบกวนช่ ว งสั้ น
( Debounce ) เพื่อทาการกรองสัญญาณรบกวนที่เกิ ดจากหน้าสัมผัสที่ ไม่
สะอาดของสวิตช์เมตริ กซ์แล้วส่ งไปที่โมดูล Digital clock Management
โดยโมดูล Digital clock Management จะทาการรับข้อมูลที่ได้มาจากการ
ป้ อนฟังก์ชนั ของสวิตช์เมตริ กซ์มาประมวลผลตามที่ได้โปรแกรมไว้แล้ว
จากนั้นก็จะทาการส่ งสัญญาณไปควบคุมรี เลย์เพื่อสั่งการให้ป๊ั มลมทางาน
ในอีกทางหนึ่ งนั้น โมดูล Digital clock Management จะส่ งข้อมูลเวลาที่
ระบบท างานไปที่ โ มดู ล ถอดรหัส ( Decoder ) เพื่ อ ที่ โ มดู ล ถอดรหัส
( Decoder ) ท าหน้ า ที่ ถ อดรหั ส เลขฐานสองออกมาในภาพข อง
7-segments ( BCD to 7-segment ) แล้ ว ท าการส่ งข้ อ มู ล ไปแสดงที่
7-segments ที่ทาหน้าที่เป็ นตัวแสดงผล และเมื่อกระบวนการทางานทุก
อย่างเสร็ จสิ้น โมดูล Digital clock Management จะส่ งสัญญาณไปควบคุม
ล าโพงไฟฟ้ า ( Buzzer ) ให้ ด ัง ขึ้ น เพื่ อ เป็ นสั ญ ญาณเตื อ นว่ า การกั ด
แผ่นวงจรพิมพ์น้ ันเสร็ จสิ้ นแล้ว บล็อกไดอะแกรมการทางานของการ
ควบคุมกระบวนการกัดแผ่นวงจรพิมพ์ดว้ ย เอฟพีจีเอ ดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 2 การจาลองโปรแกรม (Simulation)
รู ปที่ 2 การจาลองโปรแกรมเพื่อดูผลการจาลองของโมดูล
ถอดรหัส ( Decoder ) ว่าทางานความถูกต้องหรื อไม่

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

816

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ คร้ ังที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand
เมื่ อทาการจาลองโปรแกรมเสร็ จแล้ว จึ งทาการสังเคราะห์
( Synthesize ) ภาษา VHDL ให้เป็ นภาษาระดับลอจิกเกต ( RTL )

เมื่ อทาการ Implement เสร็ จแล้ว จะ Generate Programming
File คือ การทาให้โปรแกรมที่เขียนขึ้นเป็ นไฟล์พร้ อมนาไปใช้งาน เราจึง
นาไฟล์ที่ Generate Programming File มาโปรแกรมลงไอซี เอฟพีจีเอ การ
ออกแบบโปรแกรมจึงเสร็ จสิ้ น

4. ผลการทดลอง
ในการทดลองนี้ จะทดลองกัดแผ่นวงจรพิมพ์น้ ี จะใช้สารคอป
เปอร์ทูคลอไรด์ ไรด์ ( Copper (II) Chloride, CuCl  2H O ) และเฟอร์ริค
คลอไรด์ ( Ferric Chloride, FeCl3 ) ว่ามีเวลาแตกต่างกันเท่าไร
2

2

ตารางที่ 1 การทดลองหาเวลาที่ใช้ในการกัดแผ่นวงจรพิมพ์ 3 ขนาด โดย
ใช้สารคอปเปอร์ทูคลอไรด์ ( Copper (II) Chloride, CuCl  2H O )
จานวนครั้ง
1“×1“
4“×4“
8“×8“
1
5.00 นาที
6.20 นาที
8.00 นาที
2
5.30 นาที
6.40 นาที
8.00 นาที
3
5.40 นาที
6.50 นาที
8.15 นาที
4
5.40 นาที
7.00 นาที
8.25 นาที
5
5.50 นาที
7.00 นาที
8.40 นาที
6
5.50 นาที
7.10 นาที
8.40 นาที
7
6.00 นาที
7.20 นาที
8.50 นาที
8
6.00 นาที
7.20 นาที
9.00 นาที
9
6.05 นาที
7.30 นาที
9.00 นาที
10
6.10 นาที
7.45 นาที
9.10 นาที
ค่าเวลาเฉลี่ย
5.47 นาที
7.06 นาที
8.36 นาที
2

รูปที่ 4 การสังเคราะห์ ( Synthesize )
รู ปที่ 4 การสังเคราะห์ภาษา VHDL ให้เป็ นภาษาระดับลอจิก
เกต และมีการนาโมดูลต่างที่ได้โปรแกรมไว้มารวมเข้าด้วยกันเป็ นโมดูล
หลัก ( Top module ) เพื่อเตรี ยมเข้าสู่ การออกแบบโปรแกรมในขั้นตอน
ต่อไป
เมื่อทาการสังเคราะห์ เสร็ จแล้ว จึงทาการ Implement คือ การ
วางแบบลอจิกที่จะอยู่บนไอซี เอฟพีจีเอแล้วทาการเดิ นสายเชื่ อมต่อเกต
ต่างๆไว้ และทาการเชื่ อมต่อขาอิ นพุตเอาต์พุตต่างๆเข้ากับขาของไอซี ที่
ได้กาหนดขาไว้แล้ว ดังรู ปที่ 5

2

ตารางที่ 2 การทดลองหาเวลาที่ใช้ในการกัดแผ่นวงจรพิมพ์ 3 ขนาดโดย
ใช้สารเฟอร์ริคคลอไรด์ ( Ferric Chloride, FeCl3 )
จานวนครั้ง
1“×1“
4“×4“
8“×8“
1
9.20 นาที
12.00 นาที
14.20 นาที
2
9.30 นาที
12.10 นาที
14.40 นาที
3
9.50 นาที
12.40 นาที
15.00 นาที
4
10.10 นาที
13.00 นาที
15.20 นาที
5
10.30 นาที
13.40 นาที
15.45 นาที
6
10.40 นาที
13.50 นาที
15.50 นาที
7
10.40 นาที
14.10 นาที
16.00 นาที
8
11.00 นาที
14.20 นาที
16.00 นาที
9
11.05 นาที
15.00 นาที
16.10 นาที
10
11.15 นาที
15.20 นาที
16.20 นาที
ค่าเวลาเฉลี่ย
10.24 นาที
13.37 นาที
15.33นาที

รู ปที่ 5 การ Implement
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ตารางที่ 1 ได้ ค่ า เวลาเฉลี่ ย ของสารคอปเปอร์ ทู ค ลอไรด์
( Copper (II) Chloride, CuCl  2H O ) ที่แผ่นวงจรพิมพ์ขนาด 1 “ × 1 “
อยูท่ ี่ 5.47 นาที, 4 “ × 4 “ อยูท่ ี่ 7.06 นาที และ8 “ × 8 “ อยูท่ ี่ 8.36 นาที
ตารางที่ 2 ได้ค่าเวลาเฉลี่ ยของสารเฟอร์ ริคคลอไรด์ ( Ferric
Chloride, FeCl3 ) ที่ แ ผ่น วงจรพิ ม พ์ข นาด 1 “ × 1 “ อยู่ที่ 10.24 นาที ,
4 “ × 4 “ อยูท่ ี่ 13.37 นาที และ8 “ × 8 “ อยูท่ ี่ 15.33 นาที
จากผลการทดลองในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบ
จากค่าเวลาเฉลี่ ยที่ใช้ในการกัดแผ่นวงจรพิมพ์ขนาดต่างๆ จึงได้ว่าสาร
คอปเปอร์ ทู ค ลอไรด์ ( Copper (II) Chloride, CuCl  2H O ) นั้ นท า
ปฏิ กิริยากับทองแดงได้เร็ วกว่าสารเฟอร์ ริค คลอไรด์ ( Ferric Chloride,
FeCl 3 ) จึงทาการนาแผ่นวงจรพิมพ์ขนาด 4 “ × 4 “ 2 แผ่น มากัดด้วยสาร
ทั้ง 2 ชนิ ด โดยใช้ เ วลาการกัด อยู่ที่ 6 นาที เท่ า กัน เพื่ อ เปรี ยบเที ย บ
ประสิ ทธิภาพอีกรอบ ผลที่ได้ ดังรู ปที่ 6
2

ดร.อาทิตย์ อัศวสุ ขี และสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็ก ทรอนิ ก ส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน และงบประมาณสนับสนุ นจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึง
ขอขอบคุณมา ณ ที่น้ ี

2

2

(ก)
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2

(ข)

รูปที่ 6 กัดแผ่นวงจรพิมพ์ดว้ ยเวลา 6 นาที (ก) สารคอปเปอร์ทูคลอไรด์
(ข) สารเฟอร์ริคคลอไรด์
จากที่ได้ทาการทดลองการกัดแผ่นวงจรพิมพ์ขนาดต่าง ๆ โดย
ใช้บอร์ ดเอฟพีจีเอควบคุ มกระบวนการกัดนั้น สามารถควบคุ มอุปกรณ์
ต่างๆได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและมี ค วามเสถี ยร สามารถทางานตามที่
โปรแกรมไว้ได้ จึ งทาให้ ก ารกัด แผ่น วงจรพิ ม พ์มีป ระสิ ท ธิ ภาพตามที่
ต้องการ

5. สรุป
การท าปฏิ กิ ริ ย ากับ ทองแดงระหว่ า งสารเฟอร์ ริ ค คลอไรด์
( Ferric Chloride, FeCl3 ) และสารคอปเปอร์ ทู ค ลอไรด์ ( Copper (II)
Chloride, CuCl  2H O ) จะเห็ นได้ว่าสารคอปเปอร์ ทูคลอไรด์ ( Copper
(II) Chloride, CuCl  2H O ) นั้น ท าปฏิ กิ ริ ย ากับ ทองแดงได้ดี ก ว่ า สาร
เฟอร์ ริคคลอไรด์ ( Ferric Chloride, FeCl3 ) ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าสารคอป
เปอร์ ทูค ลอไรด์ ( Copper (II) Chloride, CuCl  2H O ) มี ประสิ ทธิ ภาพ
ในการกัดแผ่นวงจรพิมพ์ได้ดีกว่าสารเฟอร์ ริคคลอไรด์ ( Ferric Chloride,
FeCl 3 )
การใช้ เ อฟพี จี เ อสามารถควบการท างานของการควบคุ ม
กระบวนการกัดแผ่นวงจรพิมพ์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2

2

2

2

2

2
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การตรวจจับควันบุหรี่ โดยใช้ การประมวลผลภาพและโครงข่ ายประสาทเทียม
A Cigarette Smoke Detection Using Image Processing And Neural Network
สมหมาย บัวแย้มแสง1
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detectors require the amount of smoke is enough. The system is able to
detect smoke from images taken from a camera.

บทคัดย่ อ
บทความการตรวจจับควันบุหรี่ ดว้ ยการประมวลผลภาพและ
โครงข่ายประสาทเที ยมถู กจัด ทาขึ้น เพื่อแก้ไขปั ญหาเกี่ ยวกับ อุปกรณ์
ตรวจจับ แบบเดิ ม ที่ จ าเป็ นต้อ งมี ป ริ มาณควัน ที่ ม ากพอ จึ ง สามารถ
ตรวจจับได้ ระบบใหม่จะตรวจสอบจากภาพควันที่ได้จากกล้องแทน การ
ทางานของระบบเริ่ มจากทาการถ่ ายภาพ ควันบุหรี่ 2 ภาพที่มีระยะเวลา
แตกต่างกัน 1 วินาทีมาตรวจสอบหาการเคลื่อนไหวของควันบุหรี่ ทาการ
แก้ไขปั ญหาภาพควันบุหรี่ ที่ขาดออกจากกันและลบจุดต่างๆที่ไม่สนใจ
[1]โดยใช้วิธี Dilation และ Erosion เพื่อให้เหลื อเฉพาะภาพควันบุหรี่
เพียงอย่างเดียว หลังจากนั้นจะเข้าสู่ กระบวนการตรวจสอบด้วยโครงข่าย
ประสาทเที ยม โดยจะตรวจสอบจากค่ าต่ างๆของภาพคื อ พื้น ที่ สี แ ละ
ตาแหน่งจุดศูนย์ถ่วง หากผลลัพธ์ที่ได้คือภาพควันบุหรี่ โปรแกรมจะแจ้ง
เตือนด้วยข้อความว่า “ตรวจพบ ควันบุหรี่ ” พร้อมส่ งเสี ยงสัญญาณเตือน

The system begins by taking 2 sequential images at 1 second
interval to detect the movement of smoke. Dilation and erosion methods
are used to correct torn images and remove uninterested spots to
distinguish only smoke area. Then, the smoke images will be processed
with an artificial neural network by examining image properties which
are area, color and the center of gravity. If the smoke is detected, the
program will send alert message, “cigarette smoke is detected” with
alarm.
From testing on 30 trials of people smoking, it was found
that 24 trails were correct. The error occurred because the smokers were
too close or too far from the camera. Therefore, the size of smoke did
not match the determined area. In addition, the other objects’
movements that have similar size and color of the smoke thus make the
program unable to distinguish and detect the smoke. Therefore, the
future development should improve an artificial neural network
algorithm to solve these errors.

จากการทดสอบโปรแกรมโดยใช้ภาพถ่ายที่มีผสู ้ ู บบุหรี่ จานวน
30 กรณี พบว่าผลลัพธ์ที่ได้ ถูกต้อง 27 กรณี โดยสามารถแสดงผลลัพธ์เป็ น
ภาพกลุ่มควันบุหรี่ แ ละแจ้งเตื อนได้อย่างถูกต้องและอีก 3 กรณี ที่เกิ ด
ข้อผิดพลาดซึ่ งมี สาเหตุมาจากผู้สูบบุห รี่ อยู่ใ กล้หรื อไม่ก็ อยู่ไกลกับตัว
กล้องมากเกิ นไป ทาให้ขนาดของควันบุหรี่ ไม่ ตรงกับที่ กาหนดไว้และ
ปั ญหาการเคลื่ อนไหวจากวัตถุอื่นที่มีขนาดและสี ใกล้เคี ยงกับกลุ่ มควัน
บุ ห รี่ ท าให้ โ ปรแกรมไม่ ส ามารถแยกแยะและตรวจจับ ได้ด ัง นั้น ใน
อนาคตควรมี ก ารพัฒ นาอัล กอริ ทึ ม ของโครงข่ า ยประสาทเที ย มให้
สามารถแก้ไขข้อผิดพลาด ดังกล่าวได้

Keywords: cigarette smoke detection, Dilation, Erosion, artificial
neural network

1. บทนา
ในปั จ จุ บ ัน มี จ านวนผู้ที่ สู บ บุ ห รี่ มากขึ้ น จึ ง เป็ นต้อ งมี ก าร
กาหนดบางสถานที่ เป็ นพื้นที่ สู บบุหรี่ แ ละพื้นที่ ห้ามสู บบุหรี่ เพราะอาจ
เป็ นการรบกวนและสร้างอันตรายต่อบุคคลรอบข้างได้ รวมไปถึงการเกิ ด
อุบตั ิ เหตุเนื่ องจากบุห รี่ สามารถเป็ นต้นก าเนิ ด ของอุ บตั ิ เ หตุไฟไหม้ได้
อุปกรณ์ในการตรวจจับควันส่ วนใหญ่ก็ใช้สาหรับป้ องกันไฟไหม้และใช้
กับกลุ่ มควัน ขนาดใหญ่ ซ่ ึ งกลุ่ มควัน บุหรี่ มี ปริ ม าณที่น้อยจึงยากในการ
ตรวจจับ

คาสาคัญ: การตรวจจับควันบุหรี่ , Dilation, Erosion, โครงข่าย
ประสาทเทียม

Abstract
A cigarette smoke detection using image processing and an
artificial neural network is developed in order to solve the problem of
the traditional detectors which are unable to detect smoke because the
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2. เนือ้ หาบทความ
2.1 การตรวจจับวัตถุเคลือ่ นไหวในภาพ

a = f (w11p1+ w12p2+…+ w1RpR+ b)

หลักการของการตรวจจับการเคลื่อนไหว ( Motion Analysis )
นั้นจะสนใจไปที่การเคลื่อนไหวของสิ่ งต่างๆไม่ว่าจะเป็ นสิ่ งมีชีวิตหรื อ
วัต ถุ โ ดยจะวิ เ คราะห์ ค วามเคลื่ อ นไหวจากจุ ด ต าแหน่ ง เริ่ ม ต้น ไปยัง
ตาแหน่งสิ้นสุด วิธีการคือนาภาพทั้งสองมาลบกันตามสมการที่ 1
Pm = | Pa - Pb |

(1)

เมื่อ a คือค่าเอาต์พตุ ของโครงข่ายประสาทเทียม
b คือค่าอินพุทไบอัส

(1)

เมื่อ Pa คือภาพที่ตาแหน่งเริ่ มต้น
Pb คือภาพที่ตาแหน่งสิ้ นสุ ด
Pm คือภาพผลลัพธ์
ในบทความนี้ ได้นาหลักการ Motion Analysis [2] มาใช้งาน
ในส่ วนของการตรวจจับความเคลื่อนไหวของควันบุหรี่ เริ่ มจากการนา
ภาพ 2 ภาพซึ่ งถ่ายในเวลาต่างกัน 1 วินาทีมาแปลงเป็ นสี เทา จากนั้นนา
ภาพทั้ง สองมาลบกันซึ่ งจะแสดงผลลัพ ธ์ เ ฉพาะส่ วนของภาพที่ มี ก าร
เคลื่ อนไหว ส่ วนที่ไม่มีการเคลื่ อนไหวจะมี ค่าของจุดภาพเท่ากันดังนั้น
เมื่อลบกันแล้ว จึงมีค่าเป็ นศูนย์ได้ภาพที่มีสีดา ดังภาพที่ 1

รู ปที่ 2 โครงข่ายประสาทเทียมหนึ่งหน่ วยแบบหลายอินพุต
จากโครงข่ายประสาทเที ยมหนึ่ งหน่ วยแบบหลายอินพุต ดัง
รู ปที่ 2 เราจะน ามาประยุก ต์ใ ช้ก ับระบบโดยทาการป้ อนค่าสี ค่ าพื้ น ที่
ตาแหน่ งจุ ด ศู น ย์ถ่ วงเป็ นค่ าอิ นพุท ของระบบ ค่ าถ่ วงน้ าหนักปรั บ ตาม
ความส าคัญของค่าอิ น พุท ส่ วนฟั งก์ชันถ่ ายโอนเลื อกแบบ hard limit
เพื่อให้ได้เอาท์พทุ เพียงสองค่า แสดงดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 ประยุกต์โครงข่ายประสาทเทียมกับระบบ
รูปที่ 1 ผลลัพธ์จากการตรวจจับการเคลื่อนไหว

2.3 ผังงานแสดงการทางานของระบบ
จากรู ปที่ 4 ผังงานแสดงขั้นตอนการทางานของระบบเริ่ มจาก
รั บภาพควัน บุ ห รี่ จ านวนสองภาพซึ่ งถ่ ายจากกล้องดิ จิตอล โดยแต่ ล ะ
ภาพถ่ายในระยะเวลาห่ างกัน 1 วินาทีถา้ นานกว่านี้ ควันบุหรี่ จะจางเกินไป

2.2 โครงข่ ายประสาทเทียมหนึ่งหน่ วยแบบหลายอินพุต
โครงข่ายประสาทเที ยมหนึ่ งหน่ วยแบบหลายอินพุต [3] ซึ่ ง
แสดงดังรู ปที่ 2 มีค่าอินพุทอยูใ่ นรู ปเวกเตอร์ P โดยมีจานวน R ค่า อินพุต
แต่ละตัวถูกคูณด้วยเวกเตอร์ น้ าหนัก W จากนั้นป้ อนให้กบั ฟั งก์ชนั ถ่าย
โอน f ได้เอาต์พตุ a ดังสมการที่ 2
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2.4 อัลกอริทมึ ตรวจสอบค่ าพืน้ ทีแ่ ละองค์ ประกอบสี
เป็ นการตรวจสอบค่าพื้นที่และองค์ประกอบสี ของภาพควันว่า
อยูใ่ นช่วงที่กาหนดหรื อไม่ถา้ ใช่ จะกาหนดให้ค่าอินพุทนั้นมีค่าเป็ น 1 ถ้า
ไม่อยูใ่ นช่วงจะให้มีค่าเป็ น 0 อัลกอริ ทึมในการตรวจสอบเป็ นดังนี้
IF ( Area >= 1000 AND Area <= 6000)
Area_m = 1;
ELSE
Area_m = 0;
IF ( Red >= 140 AND Area <= 230)
Red_m = 1;
ELSE
Red_m = 0;
…………………..
IF ( Centroid_X >= 100 AND Area <= 800)
Cx_m = 1;
ELSE
Cx_m = 0;

2.5 ตัวอย่ างการใช้ งาน
การใช้ ง านโปรแกรมเริ่ ม จาก โหลดภาพอิ น พุท ที่ ต้อ งการ
ประมวลผลภาพ จากนั้นกดปุ่ ม Process ตามรู ปที่ 5

รูปที่ 4 ผังงานขั้นตอนการทางานของระบบ
จากนั้นตรวจสอบหาองค์ประกอบสี ของภาพเพื่อนาไปใช้ใน
การพิจารณาว่าเป็ นภาพควันบุหรี่ หรื อไม่ แปลงจากภาพสี เป็ นภาพเทาเพื่อ
ลดข้อมูลที่ตอ้ งประมวลผลในขั้นตอนต่อๆ ไป นาทั้งสองภาพมาลบกัน
เพื่อตรวจสอบว่าเป็ นภาพเคลื่ อนไหวหรื อไม่เป็ นการแยกควันออกจาก
วัต ถุ อื่ น ๆ ที่ อ ยู่นิ่ ง น าผลลัพ ธ์ ไ ปหาองค์ ป ระกอบของสี เ ทา ท าการ
ประมวลผลภาพเบื้องต้นเพื่อปรับปรุ งข้อมูลภาพให้ดีข้ ึนเช่ นลดสัญญาณ
รบกวนโดยใช้วิธีการย่อภาพ หรื อแก้ไขในกรณี ที่ภาพขาดออกจากกัน
โดยใช้วิธีขยายภาพ คานวณหาพื้นที่ของภาพควันบุหรี่ และหาตาแหน่ ง
จุดศูนย์ถ่วงเพื่อประกอบการพิจารณาว่าควรเป็ นตาแหน่ งที่ จะตรวจพบ
ควันหรื อไม่เช่นไม่อยูส่ ู งหรื อต่าเกินไป
นาค่าข้อมูลคุณสมบัติต่างๆ ที่หาได้ไปป้ อนเป็ นข้อมูลอินพุท
ให้กบั ระบบโครงข่ายประสาทเที ยมเพื่อใช้ในการตัดสิ น ว่าใช่ ภาพควัน
บุหรี่ หรื อไม่ โดยอินพุทแต่ล ะค่าจะมี ตวั ถ่ วงน้ าหนักที่ แ ตกต่างกันทั้งนี้
ขึ้นกับระดับความสาคัญซึ่ งได้มาจากการทดลอง ในกรณี ที่ตรวจพบควัน
บุหรี่ จะทาการแจ้งเตือนเป็ นข้อความว่า “ตรวจพบควันบุหรี่ ”และกรณี ที่
ตรวจไม่พบควันบุหรี่ จะทาการแจ้งเตื อนเป็ นข้อความว่า “ตรวจไม่พบ
ควันบุหรี่ ”

รู ปที่ 5 หน้าจอโปรแกรมใช้งาน

2.6 ผลลัพธ์ จากการทดสอบ
ทาการทดสอบโดยนาภาพอินพุทป้ อนเข้าโปรแกรม ผลลัพธ์ที่
ได้ส่วนใหญ่ถูกต้อง แต่บางส่ วนมีขอ้ ผิดพลาดอยูบ่ า้ งเนื่ องจากมี ปริ มาณ
แสงและสี ที่ ท าให้ ค วัน ดู จ างไป หรื ออยู่น อกต าแหน่ ง ที่ ค วรจะเป็ น
ตัวอย่างภาพอินพุทและผลลัพธ์ที่ได้ดงั ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างผลการทดสอบ

3. สรุป
จากการทดลองกับภาพจานวนทั้งหมด 30 ภาพ ผลลัพธ์ที่ได้
จากการทดลอง ถูกต้อง 27 ภาพ และมีภาพที่เกิ ดความผิดพลาด 3 ภาพ
โดย 2 ภาพอยูใ่ นเงื่อนไขที่กาหนดแต่ตรวจไม่พบ ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากมีลม
แรงทาให้ควันจางเร็ ว ส่ วนอีก 1 ภาพอยู่บริ เวณริ มขอบควรตรวจไม่พบ
แต่กลับตรวจพบ ในอนาคตถ้ามีการพัฒนาต่อควรเพิ่มส่ วนการเรี ยนรู ้ ต่อ
จากระบบโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อให้ผลลัพธ์มีความถูกต้องมากขึ้น

4. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณนาย ณัฐชานนท์ พงศ์ศุภโรจน์ และนาย ธวัชชัย
ยศศิริ นักศึกษาโครงงานที่ช่วยถ่ายภาพ และทาการทดสอบโปรแกรมเป็ น
ผลให้งานสาเร็ จได้ดว้ ยดี
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การพัฒนาการนับจานวนของวัตถุโดยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์ BLOB และ Top- hat Filter
Development Obstruction Object Counting Using BLOB Analysis And Top- hat Filter Techniques
อนุรักษ์ พรหมโคตร1 และ จักรี ศรีนนท์ ฉัตร2,*
Anuruk Prommakhot and Jakkree Srinonchat
1,2
ห้องปฏิบตั ิการและวิจยั ทางด้านการประมวลผลสัญญาณ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 ม.1 ต.ครองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี Email : jakkree.s@en.rmutt.ac.th
ของวัตถุ จากที่ผ่านมาได้มีงานวิจยั หลากหลายแบบที่ศึกษาเกี่ ยวกับการ
ประมวลผลภาพในการตรวจหาวัตถุ เช่ น ในการวิจยั ของ [1] ได้นาเสนอ
การนั บ จ านวนของเหรี ยญที่ ท ับ ซ้ อ นกัน โดยใช้ ก ารกรองภาพแบบ
Motion จากนั้นใช้เทคนิ คการหาขอบแบบ Canny เพื่อเพิ่มความคมชัด
ของขอบ แล้วใช้การหาพื้นที่ ของความสู งจากแนวแกนของภาพในการ
นับจานวนของวัตถุ ในงานวิจยั ของ [2] ได้นาเสนอ การแบ่งกลุ่มของเส้น
หลอดเลื อดหัวใจ เป็ นการสกัดหาหลอดเลื อดโดยใช้ Top-hat filter เพิ่ม
แสงสี ขาวให้กบั หลอดเลื อดทาให้หลอดเลื อดชัดเจนมากขึ้นจากนั้นใช้
เทคนิ ค Multi-Threshold ในการปรับปรุ งภาพแล้วแยกหลอกเลื อดออก
จากเนื้ อเยือ่ ในงานวิจยั ของ [3] ได้นาเสนอการ จาแนกเม็ดเลือดแดงและ
เม็ดเลือดขาวโดยใช้ Double Thresholding และ Blob Analysis ในการ
จาแนกเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดง โดยใช้ Grass Fire Algorithm ใน
การวิเคราะห์ Blob Analysis เพื่อหาขนาดของเซล และใช้ Annular Ring
Radio (ARR) ผลการทดลอง สามารถแบ่งเม็ดเลื อดขาวและเม็ดเลื อดแดง
ได้ความแม่นยา 84.43 % และ 85.5 % ตามลาดับ ในงานวิจยั ของ [4] ได้
นาเสนอการตรวจหาวัตถุ ใ นทะเล โดยใช้เ ทคนิ ค Gaussian Mixture
Models ในการจาลองการกระจายของสี ของภาพกับพื้นหลังจากนั้นใช้
คุณสมบัติของ Blob ในการหาขนาดของวัตถุเพื่อแยกประเภทของวัตถุ
ในงานวิจยั ของ [5] ได้นาเสนอการตรวจจับและนับวัตถุทรงกลมที่ทบั
ซ้อนกันบางส่ วนอาศัยหลักการของ มอร์ โฟโลจิ คอล ในการสร้ างภาพ
แยกโครงสร้ างของทรงกลมกับพื้นหลังจากนั้นใช้การคานวณหาจุดตัด
ของวงกลมที่ทบั ซ้อนกัน แล้วสกัดขอบเขตของพื้นที่วงกลมที่ติดกันเพื่อ
หาจุดเซนทรอยด์ของทรงกลมจากนั้นใช้วิธีคานวณหารั ศมี ของวงกลม
เพื่อสร้างเส้นของรัศมี ในงานวิจยั ของ [6] ได้นาเสนอการตรวจจับและ
นับวัตถุทรงกลมโดยใช้การแปลงแบบ Candy หาเส้นขอบของภาพแบ่ง
รู ปร่ างที่ไม่ตอ้ งการออกจากนั้นใช้ Hough เพื่อวิเคราะห์วตั ถุทรงกลมและ
แยกวัตถุออกจากกันจะได้วตั ถุที่ตดั ขาดจากกันโดยชัดเจนแล้วนับวัตถุใน
ภาพในงานวิจยั ของ[7]ได้นาเสนอการนับวัตถุสาหรับการประยุกต์ใช้การ
ตรวจ สอบภาพโดยแปลงภาพ RGB เป็ นภาพจ าลอง HSV แล้ว ใช้
Laplace กรอง noise ออกจากภาพ จากนั้นแยกวัตถุออกจากพื้นหลัง โดย
แบ่ง ภาพ H-plane, S-plane และ V-plane แล้วใช้ หาค่า เทรดโฮลด์ S-

บทคัดย่ อ
การศึ กษาเทคนิ คประมวลผลภาพในการนับวัตถุ ส่ วนใหญ่
เป็ นการนับวัตถุในลักษณะของรู ปทรงกลม[5,6,7]ซึ่ งไม่สามารนาไปใช้
กับการนับวัตถุรูปทรงอื่นๆได้ บทความนี้ เป็ นการพัฒนาการนับจานวน
ของวัตถุโดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ BLOB และ Top- hat Filter ในการ
วิเคราะห์และนับวัตถุทรงกระบอกที่มีลกั ษณะที่ติดกัน ในการทดลองได้
ทาการทดสอบวัตถุที่วางในลักษณะที่แตกต่างกัน 4 แบบ จากการทดลอง
พบว่าเทคนิ คที่นาเสนอนี้ สามารถนับวัตถุ ได้ถูกต้องร้ อยละ 95 และ 75
เมื่อวัตถุที่วางในทิศทางเดียวกันและวัตถุที่มีขนาดไม่เท่ากัน ตามลาดับ
คาสาคัญ: การนับวัตถุ , BLOB Analysis , Top-hat

Abstract
Image processing is now applied to count the objects which
most of the objects are the sphere [5][6][7]. Those techniques cannot
use to count another object shapes. This article presents the
development obstruction object counting using BLOB analysis and
Top- hat filter techniques to analysis and count cylinder objects that
stick together. In the experiment, the objects are set in 4 different
position. The results shown that this technique provides the accuracy
performance as 95% and 75%, when the objects are located in the same
direction and the objects are not the same size, respectively.
Keywords: objects counting, BLOB Analysis, Top-hat

1. บทนา
ปัจจุบนั มีการวิจยั การประมวลผลภาพในการหาตาแหน่ งของ
วัตถุ (การนับวัตถุ) โดยเป็ นที่น่าสนใจและนามาประยุกต์ใช้กบั วิสัยทัศน์
ของคอมพิวเตอร์ ในการตรวจหาอุปกรณ์ ในงานอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่ม
ความถูกต้องแม่นยาและความหลากหลายในการใช้งาน โดยการตรวจหา
วัตถุที่วางเรี ยงติดกัน มักจะเกิดปั ญหา ทาให้ยากต่อการนับและหาจานวน
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โดยงานวิจยั นี้ ประยุกต์ใช้การกรองภาพแบบ top-hat โดยนาภาพที่ ผา่ น
การกรองมาทาการ opening เมื่อได้ค่าที่ตอ้ งการนามา closing แล้วนามา
วิเคราะห์ดงั สมการที่ 5

plane และ V-plane จะได้ภาพไบนารี่ ที่แยกออกจากกันโดยไม่มี noise
แล้วทาการนับจานวนวัตถุ ในงานวิจยั ของ[8] ได้นาเสนอการตรวจหา
พฤติกรรมการเดินที่อนั ตราย หรื อ สุ่ มเสี่ ยงต่อความไม่ปลอดภัย โดยเป็ น
การตรวจสอบเส้นทางการเดินของมนุ ษย์โดยใช้รูปแบบของ Conditional
Random Field (CRF) ในการตรวจหาการเครื่ องไหว จะได้วิถี ก าร
เคลื่ อนที่ของวัตถุ (เวกเตอร์ ) รวมเข้ากับการวิเคราะห์ พ้ืนที่ ขอ้ มูลของ
Blob เป็ นข้อมูลใช้ในการตรวจสอบหาพฤติกรรมการเดินที่สุ่มเสี่ ยง
ในงานวิ จ ัย นี้ ได้ น าเสนอวิ ธี ก ารนั บ วัต ถุ ที่ เ รี ยงติ ด กั น ใน
ลักษณะที่แตกต่างกัน ใช้เทคนิ ค top - hat และ blob Analysis ในการ
วิเ คราะห์ แ ละนับวัตถุ ซึ่ งมี ข้ นั ตอนในหัวข้อที่ 3 ของงานวิ จยั ผลการ
ทดลองในส่วนที่ 4 และ สรุ ปผลในลาดับที่ 5

f th = f - f s
fcth = ((f th) - ( f • s))

(4)
(5)

เมื่อ f • s , f s = ภาพที่ผา่ นการแปลง closing และ opening
f = ภาพต้นฉบับระดับสี เทา
s = องค์ประกอบโครงสร้างภาพ
fcth = ภาพที่ผา่ นการแปลงทาง มอร์โพโลยี

2.3 การแปลง Multi-Threshold [9]
2. การประมวลผลภาพ (Image processing)
2.1 การแปลงภาพระดับสีเทา (Grayscale image) [9]

เป็ นการพิ จ ารณาพิ ก เซลของภาพตั้ ง แต่ 0 - 255 โดย
เปรี ยบเทียบค่าของแต่ละพิกเซล หากค่า f (x, y) ที่นอ้ ยกว่า เทรดโฮลด์ จุด
พิกเซลนั้นจะถูกปรับให้เป็ นสี ดา และหากค่า f (x, y) มากกว่าหรื อเท่ากับ
เทรดโฮลด์ จุดพิกเซลนั้นจะถูกปรับให้เป็ นสี ขาวดังสมการ

ภาพสี เทาเป็ นภาพที่มีค่าในแต่ล่ะจุดของพิกเซล คือ ความเข้ม
ของสี ตั้งแต่สีขาวจนถึ งสี ดา ภาพในระดับสี เทาจะมีความละเอียดอยูท่ ี่ 8
บิต ภาพจะมีความเข้มของสี ดาอยูใ่ นระดับเท่ากับ 0 ความเข้มของสี ขาว
อยูใ่ นระดับ 255

w0(t)
w1(t)

(6)
(7)

G(x , y) = 0.2989*R(x , y) + 0.5870*G(x , y)+0.1140*B(x , y) (1)
เมื่อ G(x , y) คือระดับที่ได้จากการสมการ
R(x , y), G(x , y), B(x , y) คือระดับของสี แดง,เขียว,น้ าเงิน

เมื่อ W0( t ), W1( t ) = ความแปรปรวนของกลุ่มที่ 1 , กลุ่มที่ 2
P ( i ) = Normalization ค่าให้อยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1

2.2 การกรองภาพด้ วย Top-hat [9]

2.4 การวิเคราะห์ ด้วย BLOB [9]

คื อการกรองภาพรู ป แบบหนึ่ ง เป็ นการหาต าแหน่ ง ของจุ ด
พิกเซลที่ใกล้เคียงกันแต่จะใช้พ้ืนที่แตกต่างกันโดยการเปรี ยบเทียบความ
สว่างของพิก เซล กับพื้น ที่ โดยรอบหากแตกต่ างกันจะเก็ บระดับ ความ
สว่างไว้แล้วตัดภาพพื้นหลัง ซึ่งเป็ นการพัฒนาร่ วมกับเทคนิ ค มอร์ โพโลยี
2 รู ปแบบ รู ปแบบที่หนึ่ ง คือรู ปแบบ opening โดยใช้ภาพระดับสี เทามา
แปลงภาพ แล้วกัดกร่ อนภาพ (erosion) จากนั้นขยายภาพ (dilation) เพื่อ
หาโครงสร้างของภาพดังสมการ
f s= (f

s)

s

เป็ นการวิเคราะห์ของกลุ่มพิกเซลของภาพหรื อกลุ่มภาพไบนา
รี่ ที่แตกต่างกันเป็ นการแยกวัตถุออกจากพื้นหลังแล้วนับเฉพาะบริ เวณที่
สนใจ ในการหา blob ใช้สมการดังนี้ [9]
Compactness =

(8)

หาเซนทรอยด์ของ blob เป็ นการหาค่า เฉลี่ ย x และ y ของ
ภาพไบนารี่ โดยกาหนดพิกดั แกน x ,y ของพื้นที่ blob แล้วหารด้วย
จานวนพิกเซลทั้งหมด โดยมีสมการ ดังนี้

(2)

รู ปแบบที่สอง คือรู ปแบบ closing จะเป็ นการเชื่ อมต่อกันของภาพด้วย
วิธีการทา closing คือการทา dilation ก่ อน จากนั้นจึงทา erosion ดัง
สมการ
f•s=(f
s)
s
(3)

Xc =

, Yc =

เมื่อ N = จานวนของพิกเซลใน blob
Xi , Yi = พิกดั ของ N
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3. ขั้นตอนการทดลอง
จากการทดลองนี้ใช้ตวั อย่างจากภาพถ่าย ดังรู ปที่1 (ก-ง) มีพ้ืน
หลังเป็ นสี ขาว โดยวางวัตถุในลักษณะที่แตกต่างกัน ถ่ายภาพในระยะห่ าง
10-15 เซนติเมตรโดยมีข้ ึนตอนการทดลองในบล็อกไดอะแกรมดังรู ปที่ 2
(ก)
(ข)
(ค)
รู ปที่ 4 ผลจากการแปลงภาพทางมอร์ โพโลยี

3.3 การแปลงเป็ นภาพไบนารี่ (Binary Image)
ภาพต้นฉบับ (ก)

เป็ นการเปรี ยบเทียบค่าของผลการแปลงเมทริ กซ์ ของ closing กับ
เทรดโฮลด์เพื่อหาตาแหน่ งของภาพ เพื่อไห้ได้ค่าไบนารี่ (0,1) แล้วนามา
วิเคราะห์ blob เพื่อนับจานวนของวัตถุดงั สมการที่ 10

ภาพต้นฉบับ (ข)

Bri = [ fcth ]

ภาพต้นฉบับ (ค)

Bri = ภาพไบนารี่
MTh = เมทริ กของภาพที่ผ่านการแปลงเทรดโฮลด์

ภาพต้นฉบับ (ง)

รู ปที่ 1 ภาพถ่ายวัตถุในลักษณะต่างๆ

Closing
[fcth] > [ MTh ]

RGB Image

[fcth] > [ MTh]
]

(10)

> [ MTh ]

Blob

Threshold

BLOB Analysis

รู ปที่ 5 บล็อกไดอะแกรมขั้นตอนการเปรี ยบเทียบ เมทริ กต์

รู ปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมขั้นตอนการทดลอง

3.1 การแปลงระดับภาพสีเทา
นาภาพสี ตน้ ฉบับดังรู ปที่ 1 (ก-ง) ทาการแปลงระดับของสี
ของภาพ RGB ออก โดยการแทนค่าในสมการที่ 1 เพื่อหาระดับภาพสี เทา
ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็ นภาพระดับสี เทาในรู ปแบบ 2 มิติ ดังรู ปที่ 4(ก)

(ก)
(ข)
รู ปที่ 6 ผลจากกาวิเคราะห์ดว้ ย blob และนับวัตถุ

3.2 การแปลงภาพทางมอร์ โพโลยี

จากรู ปที่ 5 เป็ นการนารู ปที่ผ่านการแปลง closing และ เทรดโฮลด์ แล้ว
นาเมทริ กต์ของภาพมาเปรี ยบเทียบและหักล้างกันผลการทดลองจะได้ดงั
รู ปที่ 6 (ก) แล้วใช้เทคนิ ค blob analysis ในการวิเคราะห์และนับจานวน
ของวัตถุแสดงในภาพระดับสี เทาดังรู ปที่ 6 (ข)

เป็ นเครื่ องมือที่ใช้งานด้านการประมวลผลภาพ ใช้สาหรับการ
แก้ไ ขหรื อแต่ ง เติ ม โครงสร้ า งเมทริ กในภาพ โดยขั้น ตอนของการ
ดาเนินการทางมอร์โพโลยีมีข้ นั ตอนตามรู ปที่ 3 โดยทาการแปลงภาพเป็ น
ระดับสี เทาผลที่ได้ดงั รู ปที่ 4(ก) แล้วกรองภาพด้วย top-hat ทาให้ความ
เข้มของแสงที่ตกกระทบต่อวัตถุและพื้นหลังสมดุลขึ้นวัตถุเด่นชัดขึ้นจะ
ได้ภาพดังรู ปที่ 4 (ข) ทาการ opening และ closing ทาให้เห็น โครงสร้าง
ของวัตถุตดั ขาดจากกัน จะได้ภาพดังรู ปที่ 4 (ค)
Top-hat

Opening

4. ผลการทดลอง
จาก ก ารทดล องน าเ สนอ การวิ เ คราะ ห์ แ ละ นั บ วั ต ถุ
ทรงกระบอก ผิวเรี ยบมัน โดยวางเรี ยงติดกันในลักษณะที่ แตกต่างกัน 4
แบบ จานวน 80 ภาพ ขนาดของภาพ 300x300 พิก เซล โดยมี ผลการ
ทดลองดังตารางที่ 1

Closing

รู ปที่ 3 บล็อกไดอะแกรมขั้นตอนทางมอร์โพโลยี
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ตารางที่ 1 ผลที่ได้จากการทดลองและการเปรี ยบเทียบเทคนิค Blob
Blob &
Blob
ชนิดของภาพ
จานวน
นับ
Top - hat ผิดพลาด
(ภาพ) (ภาพ) ผิดพลาด %
%
ทิศทางเดียวกัน
20
18
10%
100%
ทิศทางตรงกันข้าม
20
17
15%
100%
กระจายกัน
20
17
15%
100%
ขนาดไม่เท่ากัน
20
15
25%
100%

[3]

[4]

จากตารางสรุ ปได้วา่ การนับวัตถุที่ติดกันในลักษณะที่แตกต่าง
กันโดยใช้เ ทคนิ ค blob analysis ในการวิเ คราะห์ เ พียงอย่างเดี ยว ไม่
สามารถนับวัตถุที่ติดกันได้ โดยบทความนี้ ใช้เทคนิ ค top - hat filter และ
blob analysis ในการวิเคราะห์ และพัฒนาการนับวัตถุ ทาให้สามารถนับ
วัตถุได้สูงสุด 90 % ในลักษณะของภาพที่มี ขนาดเท่ากัน ทิศทางเดี ยวกัน
แต่ยงั มี ขอ้ เสี ยและข้อผิดพลาดในการนับวัตถุ เนื่ องจากแสงของภาพ ,
ระยะห่างในการถ่ายภาพ, ความซับซ้อนของวัตถุและขนาดของวัตถุที่ไม่
เท่ากัน ทาให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น

[5]

[6]

[7]

5. สรุปผลการทดลอง
งานวิจยั นี้เสนอการพัฒนาเทคนิ ค top - hat และ blob analysis
สาหนับการหาตาแหน่งและนับวัตถุที่ติดกัน ทดลองกับวัตถุทรงกระบอก
ผิวเรี ยบมัน วางเรี ยงติดกันในลักษณะที่แตกต่างกัน โดยแปลงภาพ RGB
เป็ นภาพระดับสี เทา แล้วแปลงภาพด้วยเทคนิ ค มอร์ โพโลยี ทาการแปลง
top-hat filter ตามด้วย opening และ closing จะทาให้ได้ค่าของเมทริ กซ์
แล้วใช้ Multi-Threshold ในการแปลงภาพ แล้วมาทาการหักล้างกันกับ
เมทริ ซ์ ข องภาพที่ ผ่า นการแปลง closing จะได้ภาพไบนารี่ ลบขนาด
พิก เซลที่ ไม่ตอ้ งการ จากนั้น ใช้การวิ เคราะห์ blob แล้วนับจานวนของ
วัตถุในภาพ จากการทดลองพบว่าสามารถนับวัตถุ ได้สูงสุ ด 90 % ใน
ลั ก ษณะของภาพที่ มี ขนาดเท่ า กั น ทิ ศ ทางเดี ย วกั น และวัต ถุ ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภาพน้อยที่ สุ ด คื อ วัตถุ ที่ มีข นาดไม่ เ ท่ ากัน นับ ได้ 75 % โดย
ข้อผิดพลาดในการนับวัตถุ เนื่ องจากแสงของภาพ , ระยะห่ างในการ
ถ่ายภาพ, ความซับซ้อนของวัตถุและขนาดของวัตถุที่ไม่เท่ากัน งานวิจยั นี้
สามารถพัฒนาต่อและนาไปประยุกต์ใช้กบั การนับจานวนวัตถุได้ แต่ตอ้ ง
พิจารณาวัตถุและการใช้งาน

[8]

[9]
[10]
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีการนาเลเซอร์ มาใช้เพื่อการแพทย์
และความงามอย่างแพร่ หลายและมีจานวนเพิม่ มากขึ้นเรื่ อยๆ ไม่วา่ จะเป็ น
เลเซอร์ เพื่อความงาม เลเซอร์ ในการรักษาโรคผิวหนัง โรคเหงือก และ
รั ก ษาสายตา หรื อ ที่ เ รี ยกว่ าเลสิ ก เพื่ อเป็ นการคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภคและ
ยกระดับมาตรฐานของเครื่ องมือทางด้านเลเซอร์ และเพื่อรองรับ พรบ.
เครื่ องมื อแพทย์ ห้ องปฏิ บตั ิ ก ารเลเซอร์ พาวเวอร์ สถาบันมาตรวิทยา
แห่ ง ชาติ จึ ง ได้ท าการออกแบบและพัฒ นาระบบสอบเที ยบพลัง งาน
เลเซอร์ เพื่อการแพทย์และความงาม และกาลังเปิ ดให้บริ การสอบเทียบใน
ปี นี้ โดยมีการถ่ายค่าความถูกต้องของพลังงานเลเซอร์ มาจากสถาบันมาตร
วิทยาประเทศญี่ปุ่น (NMIJ) นอกจากนั้นยังได้ทาการวัดเปรี ยบเทียบค่าที่
ได้กบั ระบบวัดพลังงานเลเซอร์ ที่ส ถาบันมาตรวิทยาประเทศเยอรมัน นี
(PTB)

แสงเลเซอร์ คื อพลังงานรู ปหนึ่ ง เวลาใส่ ห มวกสี เ ข้มๆ แล้ว
โดนแสงแดด จะรู้ สึ ก ร้ อ นเพราะหมวกดู ด แสงจากแสงแดดแล้ ว
เปลี่ยนเป็ นพลังงานความร้อน ตา ฝ้า กระ ไฝ รอยสัก เส้นขน ก็เปรี ยบได้
กับหมวก ซึ่ งจะดูดพลังงานจากแสงเลเซอร์ ในความยาวคลื่ นที่เหมาะสม
และโดนทาลายได้ เนื่ องจากเลเซอร์ มีคุณสมบัติที่สาคัญอย่างหนึ่ ง คือมี
ความยาวคลื่นเดียว (monochromatic) ดังนั้นแพทย์จะสามารถเลื อกความ
ความคลื่ นที่ เหมาะสมต่อการรักษาแต่ละอย่างได้ ( selective targeting)
นอกจากนี้ การที่ เ ลเซอร์ มีเ ฟสเดี ยว ( coherent) และมี ลาแสงขนาน
(collimated) พลัง งานจากแสงเลเซอร์ จึ ง มี ค่ า พลัง งานต่ อ พื้ น ที่ สู ง
(fluence) ซึ่งทาให้ประสิ ทธิ ภาพการรักษาด้วยเลเซอร์ เป็ นที่น่าพอใจและ
ไม่น่าพอใจได้ หากพลังงานที่ใช้น้ นั มีค่าที่มากไปหรื อน้อยไป เมื่อแสง
เลเซอร์ กระทบผิวหนัง แสงเลเซอร์ จะมีการหักเห ทะลุผิวหนัง หรื อ ถูก
ดูดซับ พลังงานที่ ถูกดูดซับนี้ คือส่ วนที่ตอ้ งการเพื่อนาไปใช้ในการรักษา
เนื่ องจากพลังงานนี้ จะถูกเปลี่ยนให้เป็ นรู ปความร้อนนัน่ เอง ผลข้างเคียงที่
ไม่พึงประสงค์ส่วนหนึ่งเกิดจากการเลือกความยาวคลื่ นและพลังงานที่ไม่
เหมาะสม ทาให้เนื้ อเยื่ออื่ นๆที่อยู่รอบๆเป้ าหมาย (chromophore) ที่เรา
ต้องการทาลาย โดนทาลายไปด้วย ดังปรากฎในข่าวตามหนังสื อพิม พ์
หรื อในทีวีเป็ นระยะๆ ดังนั้น ชนิ ดของเลเซอร์ ที่ใช้ รวมถึงผลข้างเคียงที่
เกิดขึ้น จึงเป็ นเรื่ องสาคัญ สาหรับคนที่สนใจที่จะทาการรักษาด้วยเลเซอร์
เป็ นอย่างยิง่ ดังนั้นนอกจากความเชี่ ยวชาญของแพทย์ที่ทาการรักษาแล้ว
ตัวเครื่ องมือเองก็ตอ้ งมีมาตรฐาน โดยเฉพาะ พลังงานที่ปล่อยออกมา ต้อง
มี ค วามแม่ น ย า ระดั บ หนึ่ ง ความยาวคลื่ น ก็ ต้ อ งมี ค วามถู ก ต้ อ ง
นอกจากนั้น ค่าอื่นๆเช่ น pulse duration, fluence, ที่มีผลต่อการรักษา ก็
ต้องมีความถูกต้องเช่นกัน การทดสอบค่าต่างๆเหล่านี้ ตามเวลาที่สมควร
ย่อมมีความสาคัญ เนื่ องจากเครื่ องมีความเสื่ อมสภาพตามกาลเวลา ดังนั้น
เครื่ องมือที่จะนามาทดสอบค่าเหล่านี้ เช่ น laser power detector ก็ตอ้ งมี
ความถูกต้อง และมีการสอบเทียบตามระยะเวลาที่เหมาะสมด้วย เพื่อเป็ น
การคุ ้ม ครองผู้บ ริ โ ภคและยกระดับ มาตรฐานของเครื่ อ งมื อ ทางด้า น
เลเซอร์ และเพื่ อ รองรั บ พรบ.เครื่ อ งมื อ แพทย์ สถาบัน มาตรวิ ท ยา
แห่ งชาติ กาลังเปิ ดให้บริ การสอบเที ยบ laser energy detector ซึ่ งเป็ น

คาสาคัญ: เลเซอร์เพื่อการแพทย์, พลังงานเลเซอร์ , การสอบเทียบ

Abstract
Due to the increasing use of pulse laser in medical and
cosmetic applications in Thailand, NIMT has set up a laser energy
system and plan to provide calibration service to customers this year.
The service will support calibration of low-level laser pulse at
wavelength of 1064 and 532 nm and at energy range 1 mJ-100 mJ. The
laser energy standard was calibrated by NMIJ and compared with PTB
measurement system under scientific collaboration MOU between
NIMT & PTB.
Keywords: Medical laser, cosmetics laser, laser energy, calibration
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พารามิเ ตอร์ ใหม่ของห้ องปฏิ บตั ิ การเลเซอร์ พาวเวอร์ โดยมี การถ่ ายค่ า
ความถูกต้องของพลังงานเลเซอร์ มาจากสถาบันมาตรวิทยาประเทศญี่ปุ่น
(NMIJ) นอกจากนั้น ยังได้ทาการวัด เปรี ยบเที ยบค่ าที่ ได้ก ับ ระบบวัด
พลังงานเลเซอร์ที่สถาบันมาตรวิทยาประเทศเยอรมันนี (PTB)

-

เซลล์เป้าหมาย
-

Nd YAG

ความยาวคลื่น
(nm)
ย่าน UV
193,208,351
1064

Er YAG

2940

CO2
Diode
KTP

10600
810, 940
1064/532

Dye
Alexandrite
Ruby

585-600
755
694

Excimer

Pulse energy ต้องตรงกับหรื อน้อยกว่า Thermal relaxation
time ของเซลล์เป้าหมาย

1.1 ประเภทของเลเซอร์ เพื่อการแพทย์ และความงาม
ในปั จจุบนั ศัล ยกรรมเลเซอร์ จะแบ่ งประเภทตามความยาว
คลื่นที่ใช้ และโหมดของเลเซอร์ โดยเลเซอร์ จะมีการปล่อยพลังงานสอง
แบบคือแบบต่อเนื่ อง (continuous mode, cw) หรื อเป็ นแบบลูกคลื่นที่
ปล่ อยพลังงานออกมาเป็ นระยะๆสม่ าเสมอ (pulsed mode) ซึ่ งเป็ น
ประเภทที่ใช้ในความงามและการแพทย์ส่วนใหญ่ นอกจากโหมดของ
เลเซอร์แล้ว ชนิดของเลเซอร์ ยงั แบ่งไปตามความยาวคลื่น (สี ) ซึ่ งจะอยูใ่ น
ย่าน uv, visible, หรื อ infrared ตัวอย่างของประเภทของเลเซอร์ และชนิ ด
ของการรักษา สามารถแบ่งได้ดงั ตารางที่ 1 [1]
ตารางที่ 1: ตัวอย่างของประเภทของเลเซอร์และชนิดของการรักษาใน
ปัจจุบนั
เลเซอร์

พลังงานของเลเซอร์ ตอ้ งทะลุทะลวงผิวหนังและดูดซับโดย

-

พลังงานของเลเซอร์ จะต้องสู งพอที่จะทาลาย Target ได้ หาก
ต่าหรื อสู งเกินไปจะทาให้มีผลข้างเคียงร้ายแรงได้ เช่ นผิวไหม้
เป็ นต้น

-

ซึ่งแพทย์จะนาหลักการนี้ มาใช้ในการเลื อกประเภทและความ
ยาวคลื่นของเลเซอร์ที่จะนามารักษา [1]

การรักษา
เลสิ ก (lasik) รักษา
สายตาสั้น/ยาว
เส้นเลือดขอด
กาจัดขน รอยดา
รอยสิ ว
Skin resurfacing
ไฝ ขี้แมลงวัน
ลบรอยสัก
ลบรอยสัก
ปานแดง/ดา
ลบรอยสัก รอยดา
กาจัดขน
ลบรอยสัก กาจัดขน
รอยดา

รู ปที่ 1 แสดงหลักการ Selective photothermolysis [1]
1.3 ข้ อผิดพลาดจาการทาเลเซอร์ ทรีทเมนต์
งานวิ จ ั ย จากสหรั ฐ อเมริ กา [2] ได้ ท าการศึ ก ษากรณี
ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทาเลเซอร์ ทรี ทเมนต์ 494 กรณี ที่เกิดขึ้นระหว่าง
ปี 2549-2554 พบว่าผลข้างเคี ยงที่ เกิ ดขึ้นมากที่ สุ ดคื อ ผิวไหม้ เกิ ดรอย
แผลเป็ น ผิ ว อัก เสบ ติ ด เชื้ อ และพบว่ า สาเหตุ ห ลัก เกิ ด มาจาก ความ
ผิดพลาดของผูใ้ ช้เครื่ องมือ (user error) 30% ตามมาด้วยความผิดพลาด
ของเครื่ องมือ ( laser device malfunction) 20% และ ความผิดพลาดจาก
คนไข้ (patient error) 4% ในประเทศไทยเองก็มีกรณี ขอ้ ผิดพลาดที่เกิ ด
จากการทาเลเซอร์ ทรี ทเมนต์ จากรายงานสถิ ติเรื่ องร้องเรี ยนกรณี ได้รับ
ความเสี ยหายจากการใช้บริ การความงามของสานักงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
(สคบ.) ที่ได้เปิ ดเผยข้อมูลว่า สคบ. ได้รับการร้ องเรี ยน จากผูไ้ ด้รับความ
เสี ยหายจากการทาเลเซอร์ ทรี ทเมนต์เป็ นจานวนไม่น้อยในแต่ละปี ดังนั้น
นอกจากความเชี่ ยวชาญของแพทย์ที่ทาการรักษาแล้ว ตัวเครื่ องมือเองก็
ต้องมี มาตรฐาน โดยเฉพาะ พลังงานที่ปล่อยออกมา ต้องมี ความแม่นยา
ระดับหนึ่ ง ความยาวคลื่ นก็ตอ้ งมีความถูกต้อง นอกจากนั้น ค่าอื่นๆเช่ น
pulse duration, fluence, ที่มีผลต่อการรักษา ก็ตอ้ งมีความถูกต้องเช่ นกัน
การทดสอบค่ า ต่ า งๆเหล่ า นี้ ตามเวลาที่ ส มควร ย่ อ มมี ค วามส าคัญ

1.2 Selective photothermolysis
ชนิดของเลเซอร์ และความยาวคลื่ นที่จะนามาใช้น้ นั จะขึ้นอยู่
กั บ เ ป้ าห ม าย ที่ ต้ อ งก าร รั ก ษ า โด ย ก า รใ ช้ ห ลั ก ก าร “selective
photothermolysis” ดังรู ปที่ 1 ซึ่ งเป้ าหมาย (chromophores) แต่ละอย่าง ก็
จะมี ก ารดู ด ซับ พลัง งานของเลเซอร์ ที่ ค วามยาวคลื่ น ต่ า งๆกัน โดยที่
หลักการ selective photothermolysis มีดงั นี้
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เนื่องจากเครื่ องมีความเสื่ อมสภาพตามกาลเวลา ดังนั้นเครื่ องมือที่จะนามา
ทดสอบค่าเหล่านี้ เช่น laser energy detector ก็ตอ้ งมีความถูกต้อง และมี
การสอบเทียบตามระยะเวลาที่เหมาะสมด้วย

4.1.1 Standard LI-17ANS glass disk calorimeter
4.1.2 Pulse laser, wavelength 1.06 um, 6mm beam diameter, 400 us
pulse duration
4.1.3 External trigger สาหรับ Trigger เลเซอร์ (10 Hz)

2. ระบบวัดพลังงานเลเซอร์

4.1.4 Monitor detector ที่อ่านผลสัญญาณ volt จาก meter หรื อเป็ นกาลัง

ระบบวัดพลังงานเลเซอร์ของห้องปฏิบตั ิการเลเซอร์พาวเวอร์
สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติประกอบไปด้วยส่ วนประกอบต่างๆดังรู ปที่ 2

จาก power meter
4.1.5 Beam splitter เพื่อแบ่งแสง laser เป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรก direct
transmission ไปยัง standard detector หรื อ device under test (DUT) ส่ วน
ที่สองไปยัง monitor detector

รุ ปที่ 2 Laser energy calibration system at NIMT
โดยที่ YAG:Nd pulse laser มี fundamental wavelength ที่
1064 nm maximum energy ที่ 200 mJ repetition rate 10 Hz beam splitter
คือ wedge beam splitter ทาการแยกลาแสงเลเซอร์ออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วน
แรก direct transmission (E1) ไปยัง Reference standard detector หรื อ
unit under test (UUT) ส่ วนที่สอง (E2) ไปยัง monitor energy detector
โดยที่ Reference standard คือ pyroelectric laser energy detector QED65
(Gentec) และ monitor energy meter คือ pyroelectric laser energy
detector QED25 (Gentec)

รู ปที่ 3 ระบบสอบเทียบ Laser power/energy ที่ PTB

4.2 ขั้นตอนการสอบเทียบ
4..2.1 วัด power (1) หรื อ voltage (Vs) ของ standard เทียบกับ voltage
(Vmon) ของ monitor จะได้อตั ราส่ วน

3. วิธีการสอบเทียบ Laser energy ที่ NIMT

sMon = VMon/1
โดยที่
1 = Vs/ss

3.1 วัด energy (E1) ของ standard (Joule) เทียบกับ energy ของ monitor
(E2) (Joule)

(1)

Calibration factor (CF) = Euuc/Estd= Ssystemx (EUUC/ECor)

(2)

(4)

Vs คือค่า Voltage ที่อ่านได้จาก standard และ ss คือ spectral responsivity
ของ standard
4.2.2 วัด power (1) หรื อ voltage (Vs) ของ standard เทียบกับ voltage

จะได้อตั ราส่วน
Ssystem = E2/E1=Ecorr/Estd
3.2 คานวณค่า Calibration factor (CF)

(3)

(Vmon) ของ monitor จะได้อตั ราส่ วน

sMon = Vmon/1

(5)

4.2.3 วัด power (2) หรื อ voltage (Vu) ของ DUT เทียบกับ voltage (Vmon)

4. การสอบเทียบ Standard energy detector กับระบบที่ PTB

ของ monitor จะได้ spectral responsivity ของ DUT คือ

4.1 ระบบการวัด laser energy (single pulse laser measurement) ที่ PTB

SDUT = VDUT/2

แสดงในรู ปที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยส่ วนประกอบต่างๆ ดังนี้
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หรื อ correction factor
fK = 2 / PDUT
โดยที่

โดยมี การถ่ ายค่าความถู กต้องของพลังงานเลเซอร์ มาจากสถาบัน มาตร
วิทยาประเทศญี่ปุ่น (NMIJ) นอกจากนั้นยังได้ทาการวัดเปรี ยบเทียบค่าที่
ได้กบั ระบบวัดพลังงานเลเซอร์ ที่ส ถาบันมาตรวิทยาประเทศเยอรมัน นี
(PTB) โดยที่ค่าที่วดั ได้จากระบบของ PTB นั้นมีค่าที่ใกล้เคียงกับค่าที่ได้
จากการสอบเที ยบจาก NMIJ เป็ นอย่างมาก โดยมี ค วามแตกต่ างที่
0.005% สาหรับการวัดแบบ single pulse energy และ 0.01%-0.9%
สาหรับการวัดแบบ average power

(7)

2 = Vmon/smon

(8)

โดยที่ single pulse energy คือ
E= Peak power (W) x pulse duration (t)
(9)
สาหรับ Average power measurement Standard detector ที่ใช้
คือ Thermopile detector XLR157 ซึ่ งถ่ายค่ามาจาก Standard thermopile
detector LM7 ใช้หลักการสอบเทียบเดียวกันกับการสอบเทียบ CW laser
power โดยที่
Pavg=Eavg(J) X repetition rate (Hz)
(10)

เอกสารอ้ างอิง
[1] Lasers and Related Technologies in Dermatology, McGraw-Hill
Professional; 1 edition (August 9, 2013)
[2] Zachary Zelickson, Sarah Schram MD and Brian Zelickson MD
Complications in Cosmetic Laser Surgery: A Review of 494 Food and
Drug Administration Manufacturer and User Facility Device
Experience Reports Dermatologic Surgery Volume 40, Issue 4, pages
378–382, April 2014

5. ผลการสอบเทียบ Standard energy detector กับระบบที่
PTB
ตารางที่ 2 ผลการสอบเทียบ Standard energy detector ที่ PTB
Type

Laser
Calibration
energy/power factor
(PTB)

Calibration
factor
(NMIJ)

%
different

Single
pulse
energy

100 mJ

0.97852

0.97847

0.005%

Average
power

10 mW
1W

0.949
0.97567

0.941
0.97561

0.9%
0.01%

โดยที่ค่าความไม่แน่นอนในการวัดของทั้งสองประเภทอยูท่ ี่ 0.6%

6. สรุป
เพื่ อเป็ นการคุ ้มครองผูบ้ ริ โ ภคและยกระดับ มาตรฐานของ
เครื่ องมือทางด้านเลเซอร์ และเพื่อรองรับ พรบ.เครื่ องมือแพทย์ สถาบัน
มาตรวิทยาแห่ งชาติ จึงมีโครงการเปิ ดให้บริ การสอบเทียบ laser energy
detector ซึ่งเป็ นพารามิเตอร์ ใหม่ของห้องปฏิ บตั ิการเลเซอร์ พาวเวอร์ โดย
มีขอบข่ายการให้บริ การดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ขอบข่ายการให้บริ การสอบเทียบ laser energy detector
Wavelength

Energy Range

Uncertainty

1064 nm

1-100 mJ

2.4 %

532 nm

1-100mJ

3%
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บทคัดย่ อ

1 บทนา

บทความนี้นาเสนอ การพัฒนาระบบตรวจวัดคุณภาพแหล่ง
น้ าธรรมชาติแบบเวลาจริ งผ่านอินเตอร์ เน็ต
โดยการประยุกต์ใช้งาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิต. เพื่อให้สามารถวัดคุณภาพของน้ า, ประมวลผล
ข้อมูล, จัดเก็บข้อมูล และแสดงผลข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต โดยไม่ตอ้ งมี
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และสามารถเรี ยกดูขอ้ มูลแบบเวลาจริ งผ่านเว็บบราวเซอร์
ได้ท้งั บนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ตัวชี้ วดั ค่าคุณภาพของน้ าที่
เลือกใช้ในงานวิจยั นี้ คือ ค่าความเป็ นกรด - ด่าง (pH) และวัดค่าความนา
ไฟฟ้า (EC) และสถานที่ในการทดลอง คือ แหล่งน้ าในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสี มา ซึ่งจากการทดลองแสดง
ให้เห็นว่า ระบบสามารถวัดค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) และวัดค่าความนา
ไฟฟ้า (EC) จากอุปกรณ์ตรวจวัด และแสดงผลผ่านอินเตอร์เน็ตได้แบบ
เวลาจริ ง
คาสาคัญ: ระบบตรวจวัดแบบเวลาจริ ง, คุณภาพน้ า, ระบบสมองกลฝังตัว

วิธีด้ งั เดิ มของการตรวจสอบคุณภาพน้ า คือ การเก็บตัวอย่างน้ า
จากแหล่งน้ ามาตรวจสอบและวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั ิการ ซึ่ งจะใช้ระยะเวลา
ในการวิเคราะห์ค่อนข้างนาน ซึ่ งกว่าจะทราบผล คุณภาพของน้ าในบริ เวณ
ดังกล่าวอาจเปลี่ยนไปแล้ว [1–5] แม้วา่ วิธีที่ใช้ในปั จจุบนั สามารถวิเคราะห์
ทางกายภาพ เคมี และสารชีวภาพได้ แต่ก็ยงั มีขอ้ บกพร่ องหลายประการ เช่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการและค่าอุปกรณ์สูง และใช้ระยะเวลาที่ยาวนานใน
การวิเคราะห์ ทาให้ได้ขอ้ มูลคุณภาพของน้ าไม่เป็ นปั จจุบนั ซึ่ งอาจส่ งผลต่อ
การดาเนิ นการป้ องกันและแก้ไข ดังนั้นจาเป็ นที่จะต้องมีระบบตรวจสอบ
คุณภาพแหล่งน้ าธรรมชาติแบบออนไลน์และอย่างต่อเนื่ อง
ในงานวิจยั [6] ได้กล่าวว่า อินเตอร์เน็ตได้เข้ามาบทบาทในการ
เปลี่ยน วิถีการดารงชีวิตของมนุษย์ และกลายมาเป็ นรากฐานสาคัญสาหรับ
เชื่ อมต่ออุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ เข้ากับระบบเทคโนโลยีอจั ฉริ ยะ ซึ่งระบบ
อินเตอร์ เน็ตสาหรับทุกสิ่ ง [7] จะทาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลทางกายภาพ
และนาไปสู่ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีประสิ ทธิภาพสู ง โดยมีเทคโนโลยีที่
สาคัญหลายประการที่เกี่ยวข้องกับระบบอินเตอร์ เน็ตสาหรับทุกสิ่ ง เช่น
เครื อข่ายเซ็นเซอร์ ไร้ สาย (Wireless Sensor Network) หรื อ การประมวลผล
บนกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) เป็ นต้น ซึ่งการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ
สามารถให้บริ การสาหรับการประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล ลดความ
ยุง่ ยากในการติดตั้งและดูแลระบบ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผล
บนกลุ่มเมฆอธิ บายไว้ใน [8–11] ระบบอินเตอร์ เน็ตสาหรับทุกสิ่ งถูกนามา
ประยุกต์ใช้เกี่ยวกับระบบบ้านอัตโนมัติ (Home Automation) การตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมและการวัดคุณภาพของน้ า ฯลฯ การนาเอาเทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตสาหรับทุกสิ่ งมาประยุกต์ใช้สาหรับตรวจสอบคุณภาพน้ า
โดยส่ วนใหญ่แล้วจะมีตน้ ทุนที่สูง เนื่องจากเป็ นระบบที่มีการกระจายตัว
ของอุปกรณ์ตรวจวัดและมีระบบเครื อข่ายขนาดใหญ่ [12–13] ซึ่ง
นอกจากนี้ แล้วยังมีการแยกอัลกอลิทึมในการตรวจวัดและแสดงผลไว้
ต่างหาก ซึ่งอธิบายไว้ในงานวิจยั [14]

Abstract
This paper presents the development of Real-Time Natural
Water Resources Quality Monitoring System via Internet with
implementation the 32-bit microcontroller. It is designed to measure the
quality of water, processing, data storages and display over the internet
without a computer server. While the monitoring water quality can
browse through the web browser both on computers and mobile devices
at any time. In this research, we choose the Potential of Hydrogen ion
(pH) and electrical conductivity (EC) sensor for measuring of water
quality. The space of the experiment is a water resource in Rajamangala
University of Technology Isan, Nakhon Ratchasima. Experimental
results show that, the system can monitor both of pH and EC from
sensors and indicators the data over the internet in real-time.
Keywords: Real -Time Monitoring System, Water Quality, Embedded
System
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เก็บในฐานข้อมูลมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ .text, .cvs และ .html ซึ่งจะถูกเก็บลง
ในหน่วยเก็บข้อมูล (SD Card)

2 การออกแบบระบบ
ในรู ปที่ 1 แสดงถึงโครงสร้างหลักการทางานของระบบตรวจวัด
คุณภาพน้ าแบบเวลาจริ งผ่านอินเตอร์ เน็ต ประกอบไปด้วย 3 ส่ วนใหญ่ๆ คือ
1) ชุดตรวจวัดคุณภาพน้ า ซึ่ งในโครงการวิจยั นี้ จะเลื อกวัดค่า pH และค่า
EC 2) ชุดควบคุมการทางานหลัก จะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิต
เป็ นตัวควบคุมหลักและมีโมดูล SQLite สาหรับเก็บข้อมูล และ 3) ชุ ด
เชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ต ซึ่ งจะมีโมดูล Ethernet และ 3G/4G Router เป็ น
อุปกรณ์ในการเชื่ อมต่อ
Database
Servre

Web server

WWW

3G/4G

รู ปที่ 3 ชุดควบคุมการทางานหลัก

3G/4G
ADSL Router
LAN

รู ปที่ 4 การทางานของโมดูล SQLite

EC Sensor
PH Sensor

รูปที่ 1 ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ าแบบเวลาจริ งผ่านอินเตอร์ เน็ต

Signal Converter

EC Sensor
PH Sensor

2.1.2 ชุดเชื่ อมต่ ออินเตอร์ เน็ต
ชุ ดเชื่ อมต่ออิ นเตอร์ เน็ตจะประกอบด้วยอุปกรณ์ หลักๆ อยู่ 2
ตัวคื อ โมดูล Ethernet และ 3G/4G Router โดยโมดู ล Ethernet จะ
เชื่ อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ซ่ ึ งมีการระบุตวั ตนที่แน่ นอน เพื่อเป็ น
การนาข้อมูลจากฐานข้อมูลผ่านทางพอร์ ต RJ-45 ไปยัง 3G/4G Router
ด้วยสาย LAN โดยที่ 3G/4G Router จะท าหน้าที่ เ ชื่ อมต่ อ Database
Server กับ Web Server เข้ากับอิ นเตอร์ เน็ ต ซึ่ งสามารถเลื อกใช้ SIM
การ์ดแบบ 3G/4G ของผูใ้ ห้บริ การอินเตอร์เน็ต (Internet Provider)

WWW

Microcontroller

LAN

Ethernet
Module

3G/4G Router

Web & Database
Server Module
Database
Servre

Web server

รูปที่ 2 ส่ วนประกอบของระบบ
รู ปที่ 2 เป็ นการแสดงส่ วนประกอบของระบบตรวจวัดคุณภาพ
น้ าแบบเวลาจริ งผ่านอินเตอร์ เน็ตโดยรายละเอียดแต่ละส่ วน อธิ บายได้ดงั นี้

WWW

LAN

MCU

2.1 ชุดตรวจวัดคุณภาพนา้
ในโครงการวิจยั นี้ จะเลือกวัด 2 ปริ มาณ คือ ค่าความเป็ นกรดด่าง (pH) และค่าความนาไฟฟ้า (EC) ซึ่ งมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

3G/4G Router
Ethernet Module

รู ปที่ 5 ส่ วนประกอบชุดเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ต

2.2 การตรวจวัดคุณภาพนา้

2.1.1 ชุดควบคุมการทางานหลัก

ระบบตรวจวัดคุ ณภาพน้ าแบบเวลาจริ งผ่านอิ นเตอร์ เน็ ต จะ
ตรวจวัด แบบอัต โนมัติ แ ละต่ อ เนื่ อ ง พร้ อ มทั้ง บัน ทึ ก ข้ อ มู ล การ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ าลงในฐานข้อมูลทุกๆ 30 วินาที โดยงานวิจยั นี้
จะเลือกตรวจวัดคุณภาพน้ า 2 พารามิเตอร์ ดังนี้

ชุดควบคุมการหลัก ประกอบไปด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
STM 32 ทาหน้าที่เป็ นหน่วยประมวลผลหลัก, โมดูล SQLite ทาหน้าเก็บ
และให้บริ การข้อมูล (Database Server) และให้บริ การเว็บไซต์ (Web
Server), โมดูล RTC หรื อ Real Time Clock ทาหน้าที่เป็ นตัวกาหนดฐาน
เวลาของ Database Server และ Web Server ให้ตรงกับเวลามาตรฐาน
ระบบจะอ่านข้อมูลคุณภาพน้ า (ค่า pH และ EC) ทุกๆ 30 วินาที ผ่านทาง
พอร์ ตแอนาล็อกอินพุต (A0 และ A1) จากนั้นจะนาข้อมูลไปบันทึกไว้ที่
Database Server เพื่อรอให้บริ การข้อมูลผ่านทาง Web Server ต่อไป
ในรู ปที่ 3 เป็ นการต่อใช้งานโมดู ล SQLite ที่ทาหน้าที่เป็ น
Database Sever และ Web Server โดยจะสื่ อสาร (Communication) กับ
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ดว้ ย UART ความเร็ วสูง และไฟล์ขอ้ มูลที่จะ

2.2.1 ค่ าความเป็ นกรด – ด่ าง ของนา้ (pH)
ค่าบ่งชี้ ระดับความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ของแหล่งน้ า เป็ นหนึ่ ง
พารามิเตอร์ ที่นิยมนามาเป็ นตัวบ่งชี้ คุณภาพของน้ า โดยมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 –
14 หน่วย แหล่งน้ าที่มีค่า pH ต่ากว่า 7 จะถือว่ามีสภาพเป็ นกรด ในขณะที่
แหล่งน้ าที่มีค่า pH สู งกว่า 7 จะถื อว่ามีสภาพเป็ นด่าง และแหล่งน้ าที่ดี
ควรมีค่า pH ใกล้เคียง 7 จะถื อว่ามีสภาพเป็ นกลาง มาตรฐานคุณภาพน้ า
แหล่งน้ าผิวดินของประเทศ ค่า pH ควรมีค่าอยูใ่ นช่วง 5 – 9 หน่วย
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เทคโนโลยีราชมงคลอี สาน จังหวัด นครราชสี มา โดยวัดจากแหล่ งน้ าใน
สระบริ เวณอาคารคุรุสมั มนาคาร และแหล่งน้ าบริ เวณสระหลังโรงยิม

2.2.2 ค่ าความนาไฟฟ้ า (Electrical Conductivity : EC)
ค่าความนาไฟฟ้ า เป็ นค่าที่ แสดงถึ งความสามารถของน้ าใน
การเป็ นสื่ อนาทางไฟฟ้ า ซึ่ งขึ้นอยู่กบั ความหนาแน่ นของปริ มาณเกลื อ
หรื อสารละลายต่างๆ ที่ อยู่ในน้ า โดยค่ าความนาไฟฟ้ ามี หน่ วยเป็ น
ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร   S/ cm  น้ าบริ สุทธิ์จะมีค่าความนาไฟฟ้า
เป็ น 0 ในขณะที่แหล่งน้ าปกติจะมีค่าการนาไฟฟ้ า ประมาณ 150 – 300
  S/ cm  แหล่งน้ าที่มีค่าความนาไฟฟ้าเกินกว่า 1,000  S/ cm ถือว่า
เป็ นอันตรายต่อการนามาใช้

รู ปที่ 8 กราฟจากการวัดน้ าสระบริ เวณคุรุสมั มนาคาร

3 การทดลองและผลการทดลอง
3.1 ฮาร์ ดแวร์
ฮาร์ ด แวร์ ข องระบบที่ แ สดงดัง รู ปที่ 6 ประกอบไปด้ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32F417IGT6 เป็ นตัวประมวลผล รับข้อ
มูลค่า pH และค่า EC ผ่านพอร์ ตแอนาล็อกอิ นพุต และแสดงผลผ่าน
หน้าจอ LCD และมีโมดูล SQLite ทาหน้าที่เป็ น Database Server และส่ ง
ข้อมูลเข้าสู่ระบบอินเตอร์ เน็ตด้วยโมดูล Ethernet

รู ปที่ 9 กราฟจากการวัดน้ าสระบริ เวณหลังโรงยิม
จากการทดลองจะเห็ นได้ว่า ในรู ปที่ 8 เป็ นกราฟในหน้าเว็บเพจ
ที่แสดงทั้งค่า pH และ ค่า EC จากสระบริ เวณอาคารคุรุสัมมนาคาร ซึ่ งมี
ค่า pH เฉลี่ ยอยู่ระหว่าง 7.691 - 8.649 และมี ค่ า EC เฉลี่ ยอยู่ระหว่าง
1.433 - 1.662  S/ cm ซึ่ งเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้ว ถื อว่ายังอยู่
ในเกณฑ์ที่เป็ นน้ าดีและสามารถใช้ในงานเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
ได้ และปลอดภัยต่อสัตว์น้ าในแหล่ งน้ า ในขณะที่รูปที่ 9 เป็ นกราฟใน
หน้าเว็บเพจ ที่แสดงทั้งค่า pH และ ค่า EC จากสระน้ าบริ เวณหลังโรงยิม
โดยมีค่า pH เฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 7.887 - 8.408 และมีค่า EC เฉลี่ ยอยูร่ ะหว่าง
0.827 - 1.117  S/ cm ซึ่ งถื อว่ายังอยูใ่ นเกณฑ์ที่เป็ นน้ าดี ที่สามารถใช้
ในงานเกษตรกรรมและปลอดภายต่อสัตว์น้ า เช่นกัน

รูปที่ 6 องค์ประกอบฮาร์ดแวร์ของระบบ

3.2 ซอฟต์ แวร์
ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในงานวิจยั นี้ แสดงดังรู ปที่ 7 จะเขียนโดยใช้
โปรแกรม MATLAB/Simulink ซึ่งเป็ นการเขียนในลักษณะของบล็อก
ไดอะแกรม โดยมี GMU Compiler ทาหน้าที่แปลงเป็ นภาษา C และดาวน์
โหลดลงบนบอร์ด STM32F417IGT6

4 สรุป
ในงานวิจยั นี้ ได้นาเสนอระบบตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ าธรรมชาติ
แบบเวลาจริ งผ่านอินเตอร์ เน็ต โดยสถานที่ทดลองคือแหล่งน้ าธรรมชาติ
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัด นครราชสี มา ซึ่งจาก
การทดลองพบว่า แหล่งน้ า มีคุณภาพอยูใ่ นเกณฑ์ดีเหมาะแก่การทา
เกษตรกรรมและการดารงชีวิตของสัตว์น้ า แต่ยงั ไม่เหมาะแก่การอุปโภค
บริ โภคของมนุษย์ โดยค่า pH อยูร่ ะหว่าง 7 – 9 ในขณะที่ค่า EC อยู่
ระหว่าง 0.6 – 1.8  S/ cm การทางานของระบบตรวจสอบคุณภาพน้ า
สามารถตรวจสอบได้จริ งผ่านอินเตอร์ เน็ต และสามารถเรี ยกดูขอ้ มูลได้
ทั้งบนคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone)

รู ปที่ 7 องค์ประกอบซอฟต์แวร์

3.3 ผลการทดลอง
ในการวิจยั นี้ จะยกตัวอย่างการวัดค่าความเป็ นกรด – ด่าง (pH)
และการวัดค่าความน าไฟฟ้ า (EC) จากแหล่ งน้ า ภายในมหาวิ ทยาลัย
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บทคัดย่ อ

Abstract

บทความนี้ น าเสนอการออกแบบและสร้ างชุ ดจาลองระบบ
ควบคุมระดับของเหลวเพื่อใช้ทดแทนระบบเดิ มซึ่ งใช้ในการเรี ยนการ
สอนวิชาปฏิบตั ิการระบบควบคุม ระบบเดิ มเป็ นระบบที่ใช้หลักการจริ ง
ประกอบด้วย ถังเก็บ น้ าทรงกระบอก ชุ ด ส่ งน้ าเข้าสู่ ถ ังน้ าใช้มอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงควบคุมอัตราส่ งน้ าด้วยแรงดันอินพุตภายนอก อัตราส่ ง
น้ าจากมอเตอร์ ถูกตรวจวัดด้วยเซนเซอร์ จ่ายเป็ นแรงดันออกที่เอาท์พุต
หนึ่ ง ระดับความสู งของน้ าในถังทรงกระบอกถูกตรวจวัดด้วยเซนเซอร์
และจ่ายออกเป็ นแรงดันเอาท์พุตของระบบ ที่ ก้นถังมีท่อขนาดเล็กและ
วาล์วเพื่อควบคุมการปล่อยทิ้งน้ า ระบบที่พฒั นาขึ้นจะจาลองการทางาน
ของระบบจริ งด้วยสมการทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
แบ่งเป็ น 2 ส่ วนหลัก คื อ 1.) การเลี ยนแบบการทางานของระบบส่ งน้ า
ด้วยมอเตอร์ ซ่ ึ งถูกควบคุ มอัตราส่ งด้วยแรงดันอิ นพุตภายนอก และ 2.)
การจาลองระดับความสู งของน้ าในถังเมื่อมีการส่ งน้ าเข้าพร้ อมกับมีการ
ปล่ อ ยทิ้ ง น้ า ออก ส่ ว นที่ 1 ใช้ ห ลัก การทดสอบหาผลตอบสนองจริ ง
ชัว่ ขณะและผลตอบสนองที่สภาวะคงตัว จากนั้น เลี ยนแบบโดยการหา
สมการคณิ ต ศาสตร์ ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ใช้เ ป็ นฟั ง ก์ชัน ถ่ ายโอน ส่ ว นที่ 2
ความสูงของระดับน้ าในถังจาลองโดยสมการคณิ ตศาสตร์ ตามทฤษฎีของ
โตร์ ริเชลลี สมการทั้ง 2 ส่ วนถู กเชื่ อมต่อกันและจาลองการทางานด้วย
โปรแกรมภาษาซีบนบอร์ดควบคุมอาดูอิโน (ดิว) ผลการทดสอบโดยการ
เปรี ยบเทียบผลตอบสนองระหว่างแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ จากระบบ
ที่พฒั นาขึ้นและระบบต้นแบบเดิ มโดยค่าผิดพลาดกาลังสองเฉลี่ ย ระบบ
ส่งน้ าด้วยมอเตอร์ ส่งน้ ามีค่าเป็ น 0.0116 ในส่ วนของการจาลองระดับน้ า
ในถังโดยการปล่อยน้ าออกจากถังอย่างเดี ยวที่ค่าวาล์ว 1 2/3 และ 1/3 มี
ค่าเป็ น 0.216 0.266 และ 0.400 ตามลาดับ

This article presents the design and construction of a liquid
level control system simulator for the replacement of the original
system used in the control system laboratory. The original system has
used the traditional principles, which consisted of cylindrical tank and
motor pumping for feeding water into the tank that pumping rate was
controlled by external input voltage. The flow rate of water in the tank
was measured by the sensor as the one output voltage. A part of water
height in the tank was measured by sensor as the system output voltage.
In the tank have small drained hole and valves for controlling the
drained of water at the bottom. The developed system will simulate the
original system with a mathematical model by using the
microcontroller. The proposed system is divided into two parts. The
first part is the simulation of the water pumping system which pump
rate is controlled by external input voltage. The final part is simulation
of the level of the water in the tank simultaneously with the discharge of
the water controlled by valves. Part 1 is an experimental test to find
transient and steady state response, and then simulated by the
mathematical model. Part 2, the water level in the tank is simulated by
the Torricelli's theorem. All mathematical models used in the proposed
system are applied to Arduino board based on the C programming.
Finally, the responses between original and the developed system are
compared in the term of mean square error (MSE). The water pumping
system according to input voltage has a mean square error value with
0.0116 and water level simulation in a drained tank with 1, 2/3 and 1/3
as valves constant. The MSE values are 0.216, 0.266 and 0.400,
respectively.
Keywords: liquid level control system
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1. บทนา

2.) การจาลองระดับความสู งของน้ าที่คงอยู่ในถังเมื่ อมีการส่ งน้ าเข้าถัง
จากมอเตอร์ ส่งน้ าและการปล่อยทิ้งน้ าออกที่วาล์วที่กน้ ถัง ดังนี้

ชุดควบคุมระดับของเหลว (Liquid Level Control System)
เป็ นส่ วนประกอบหนึ่ งในชุ ด ทดลองด้านระบบควบคุมแบบป้ อนกลับ
(Feedback control system) ในวิชาปฏิบตั ิการระบบควบคุม มักเรี ยกอี ก
ชื่อหนึ่งว่า แพลนต์ (Plant) บทความนี้ นาเสนอกระบวนการในการพัฒนา
ระบบใหม่ที่เลียนแบบระบบเดิ มด้วยแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถใช้ทดแทนระบบเดิ มที่เริ่ มทรุ ดโทรมและไม่
สามารถซ่อมแซมได้ เครื่ องต้นแบบจึงถูกใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
ดังนั้น ความแม่นยาในระดับใกล้เคียงของแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ จึง
มีความเพียงพอในการใช้งาน

3.1 การจาลองการทางานของมอเตอร์ ส่งนา้
โดยการทดสอบการทางานจริ งของมอเตอร์ ส่งน้ า โดยใช้ค่า
อัตราส่ งน้ า X Q เป็ นเอ๊าต์พุต และทาการทดสอบใน 2 ลัก ษณะ คื อ
ทดสอบ X Q ที่สถานะคงตัว (Steady state) ที่แรงดันอินพุตค่าค่างๆ กัน
ซึ่ งจะได้ ผลตอบสนองที่สถานะคงตัว (Steady state response) และ
ทดสอบ X Q ที่ ส ถานะชั่ว ขณะ (Transient) โดยป้ อ นแรงดัน อิ น พุ ต
แบบสเต็ป 1 หน่ วยเพื่อหาผลตอบสนองที่สภาวะคงตัว (Steady state
response) ดังนี้
โดยการป้ อนแรงดันอินพุตที่ค่าต่างๆ และวัดแรงดันที่เอ๊าต์พุต
X Q ที่ ส ถานะคงตัว จะได้ผ ลตอบสนองดัง รู ป ที่ 2 จากผลตอบสนอง
พบว่าที่ แ รงดัน อิ น พุตตั้งแต่ ป ระมาณ 4.5V เป็ นต้นไปความสัมพันธ์
ระหว่างแรงดันเอ๊าต์พตุ X Q และแรงดันอินพุตมีความเป็ นเชิ งเส้นที่ดี ที่
แรงดันอินพุตประมาณ 3.5V – 4.5V ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะเชิ ง
เส้นกับช่วงก่อนหน้านี้ แต่เป็ นเพียงช่วงแคบๆ และที่แรงดันอินพุตตั้งแต่ 0
- 3.5V มอเตอร์ ส่งน้ าไม่ทางาน อย่างไรก็ตามถ้าประมาณช่ วงการทางาน
ทั้งหมดเป็ นเส้นตรงจะพบว่ามอเตอร์ ส่งน้ ามีแรงดันขีดเริ่ มการทางานอยู่
ที่ประมาณ 2.7V ดังนั้น จะได้สมการที่จาลองผลตอบสนองที่ภาวะคงตัว
ดังนี้

2. ระบบควบคุมระดับของเหลวต้ นแบบ
ระบบควบคุ ม ระดั บ ของเหลวต้ น แบบแสดงดั ง รู ปที่ 1
ประกอบด้วยถังน้ าทรงกระบอกขนาด Æ= 6.5 ซม. จุน้ าได้สูง 10 ซม.
มอเตอร์ สาหรับส่ งน้ าเข้าถังเก็บถูกควบคุมอัตราส่ งน้ าด้วยแรงดันอินพุต
0-10 โวลต์ผ่านตัวคุมอัตราส่ งน้ า (Pump delivery rate) Vu ซึ่ งปรับค่าได้
จาก 0.1 – 1.0 ที่ท่อส่งน้ าออกของมอเตอร์ มีเซ็นเซอร์ ตรวจวัดอัตราส่ งน้ า
จ่ายเป็ นแรงดันออกขนาด 0 –10V ที่เอ๊าต์พุต X Q ค่าคงที่ของเซ็นเซอร์
เป็ น kQ = 1.14 ลบ.ซม/วินาที/โวลต์ ภายในถังน้ าติดตั้งเซ็นเซอร์ วดั

รูปที่ 1 ระบบควบคุมระดับของเหลวต้นแบบ
ระดับความสูงของน้ าในถังและจ่ายเป็ นแรงดันออกขนาด 0 – 10V ที่เอ๊าต์
พุต X R ค่า คงที่ ข องเซ็ น เซอร์ เ ป็ น kR = 1 ซม./โวลต์ ที่ ก้น ถังน้ า
ทรงกระบอกมีท่อปล่ อยน้ าทิ้งขนาด Æ= 0.6 ซม. มีวาล์วควบคุมการ
ปล่อยทิ้งน้ า (Discharge valve) kv ที่ปรับค่าได้ 3 ระดับ คือ 0 1/3 2/3
และ 1

รู ปที่ 2 ผลตอบสนองที่สถานะคงตัว (Steady state response) ของมอเตอร์
ส่ งน้ าที่เอ๊าต์พตุ X Q
ìï 0
, 0 £ V in £ 2.7V
E SS = ïí
ïïV u (1.6V in - 4.32),2.7 £ V in £ 10V
ïî
เมื่อ E SS คือ ค่าแรงดันที่สถานะคงตัวที่เอ๊าต์พุต X Q

3. การจาลองระบบต้ นแบบด้ วยสมการคณิตศาสตร์
ดังที่ได้กล่าวข้างต้น ระบบควบคุมระดับของเหลวที่พฒั นาขึ้น
นี้ จะแบ่งการจาลองการทางานด้วยแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ เ ป็ น 2
ส่ วน ได้แก่ 1.) การจาลองพฤติ กรรมการทางานของมอเตอร์ ส่งน้ า และ

Vu
V in

คือ ค่าสเกลอัตราส่ งน้ า (Pump delivery rate) ปรับตั้งโดย
ผูใ้ ช้มีค่าจาก 0.1 ถึง 1.0 (ดูรูปที่ 1)
คือ แรงดันอินพุตภายนอกของระบบ
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ผลตอบสนองตามสมการที่ (1) แสดงในรู ปที่ 2 โดยเปรี ยบเทียบกับผลที่
ได้จากการทดสอบจริ ง

คือ พื้นที่หน้าตัดของท่อทิ้งน้ า ( m 2 )
คือ สัมประสิ ทธิ์ ของท่อทิ้งน้ า มีค่าเท่ากับ 0.63
Cd
คือ ค่าปรับตั้งของวาล์วทิ้งน้ า มีค่าเป็ น 0, 1/3, 2/3 และ 1
kv
เมื่อกาหนดให้ At เป็ นพื้นที่หน้าตัดของถังน้ า ดังนั้น จากสมการที่ (4)
Ad

At

d
h(t ) = - kvC d Ad 2gh (t )
dt

(5)

สมการที่ (5) เป็ นสมการเชิ งอนุพนั ธ์สามัญอันดับ 1 เมื่อทา
การแก้สมการแล้ว จะได้สมการแสดงความสู งของระดับน้ าในถังที่มีการ
เปิ ดวาล์วทิ้งน้ า ดังนี้
h (t ) = kv2C v2t 2 - 2kvC v h0 t + h0
(6)
เมื่อ C v =

รูปที่ 3 ผลตอบสนองชัว่ ขณะ (Transient response) ของมอเตอร์ ส่งน้ าที่
เอ๊าต์พตุ X Q

2Dt2

โดย Dd และ Dt คือ เส้นผ่านศูนย์กลาง

ของท่อทิ้งน้ าและถังน้ าซึ่ งมีค่าเป็ น 0.6 ซม. และ 6.5 ซม.ตามลาดับ และ
h0 คือ ระดับน้ าในถังที่มีอยูเ่ ดิม
สมการที่ (6) คื อ สมการแสดงระดับ น้ า ในถัง ที่ เ วลาใดๆ
หลังจากถังซึ่งมีน้ าอยูท่ ี่ระดับ h (0) ถูกปล่อยทิ้งที่ค่าวาล์ว kv

ในส่ วนของผลตอบสนองชัว่ ขณะ (Transient response) เมื่อ
ป้ อนแรงดันอินพุตแบบสเต็ป 1 หน่ วยที่แรงดันอินพุตหลายค่า ได้ผลดัง
ผิดพลาด! ไม่ พบแหล่ งการอ้ างอิง ซึ่ งแสดงตัวอย่างการทดสอบที่แรงดัน
อินพุต 4 ค่า คือ 5V 6V 8V และ 10V ผลตอบสนองมีลกั ษณะเดี ยวกัน
(รวมถึงที่แรงดันอินพุตค่าอื่นๆ) มีเวลาหน่ วงเริ่ มต้นที่ประมาณ 120-150
มิลลิวินาที จากนั้นอัตราส่ ง
น้ าจึ งเพิ่มขึ้ นในลักษณะของเอ็กซ์โพเนนชี ยลและเข้าสู่ ส ถานะคงตัวที่
ค่าคงที่ใกล้กบั ค่าแรงดันอินพุต จากผลตอบสนองดังกล่าวสามารถจาลอง
ด้วยสมการในรู ปแบบเอ็กซ์โพเนนชี ยลกาลัง 2 ดังนี้
X Q (t ) = E SS (1 - e - k0 (t - td ) )2 u(t - td )

C d Dd2 2g

4. ระบบควบคุมระดับของเหลวทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
ระบบที่พฒั นาขึ้นแสดงดังไดอะแกรมในรู ปที่ 4 ประกอบด้วย
บอร์ ดควบคุมอาดูอิโน (ดิว) ส่ วนอิ นพุต ได้แก่ วงจรสเกลแรงดันอินพุต
และวงจรกรองความถี่ ต่ าผ่าน เพื่ อจัด การแรงดัน อิ นพุตก่ อนป้ อนเข้าสู่
ADC ขนาด 12 บิตบนบอร์ ดควบคุม สวิตช์ต้ งั ค่าวาล์วทิ้งน้ า (Discharge
valve) kv สวิตช์ต้ งั ค่าสเกลอัตราส่ งน้ า (Pump delivery rate) V u ใช้ตวั
ป้ อนค่าแบบ Incremental encoder และส่ วนเอ๊าต์พุต ได้แก่ วงจรสเกล
แรงดันสาหรั บสเกลค่าแรงดันจากวงจร DAC ขนาด 12 บิตบนบอร์ ด
ควบคุมเป็ นแรงดันที่เอ๊าต์พุต X R (ระดับน้ า) วงจร DAC ขนาด 12 บิต
เชื่ อมต่อกับบอร์ ดควบคุมผ่านบัสแบบ SPI พร้อมวงจรสเกลแรงดันเป็ น
แรงดันที่เอ๊าต์พตุ X Q (อัตราส่ งน้ าเข้าถัง) หน่ วยแสดงผลระดับน้ าในถัง
( X R ) ซึ่ งใช้ตวั แสดงผลแอลอี ดี แบบแถวแนวตั้งจานวน 52 หลอด
หน่วยนี้ ใช้ชิพขับแอลอีดีแบบ PWM หมายเลข PCA9635 เชื่ อมต่อกับ

(2)

เมื่อ E SS คือ ค่าอัตราส่ งน้ าที่สถานะคงตัวที่ได้จากสมการที่ (1)
t d คือ เวลาหน่วง และ k0 คือ ค่าคงที่มีค่าประมาณ 8.2
ผลตอบสนองที่ได้จากสมการที่ (2) แสดงในผิดพลาด! ไม่ พบ
แหล่ งการอ้ างอิง โดยเปรี ยบเที ยบกับผลจากการทดสอบจริ ง ซึ่ งได้ค่าที่
ใกล้เคียงและสามารถใช้งานจริ งได้ในทางปฏิบตั ิ

3.2 การจาลองระดับนา้ ในถัง
โดยอาศัยทฤษฎีของโตร์ ริเชลลี (Torricelli’s theorem) [1] ซึ่ ง
อธิบายความเร็ วของน้ าที่ออกจากท่อทิง้ น้ าตามแรงโน้มถ่วงของโลก เป็ น
v f (t ) =

2gh (t )

(3)

เมื่อ v f (t ) คือ ความเร็ วของน้ าที่ออกจากท่อทิ้งน้ า (m/S) ที่เวลา t
2
g คือ ความเร่ งที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลก (9.81 m/S )
h (t ) คือ ระดับน้ าในถังเทียบกับระดับท่อทิ้งน้ า (m) ที่เวลา t
ดังนั้น จะสามารถหาปริ มาตรน้ าในถังที่หายไปขณะเวลาใดๆ ได้เป็ น
d
V (t ) = - kvC d Ad v f
dt

(4)
รู ปที่ 4 ไดอะแกรมระบบควบคุมระดับของเหลวที่พฒั นาขึ้น

เมื่อ V (t ) คือ ปริ มาตรน้ าในถังที่หายไปที่เวลา t ใดๆ
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5. ผลการทดสอบ
โดยการหาค่ า ผิ ด พลาดก าลัง สองเฉลี่ ย (MSE) ระหว่ า ง
ผลตอบสนองของระบบต้นฉบับและระบบที่พฒั นาขึ้นกับ 2 ส่ วนได้ผล
ดังนี้ 1.) เมื่อเปรี ยบเทียบผลตอบสนองตามรู ปที่ 3 ที่แรงดันอินพุต 10V
ได้ MSE=0.0116 2.) เมื่อเปรี ยบเทียบผลตอบสนองจากการปล่อยน้ าทิ้ง
เพียงอย่างเดี ยวของระบบต้นฉบับ เที ยบกับระบบซึ่ งจาลองตามสมการ
ของโตร์ริเชลลีในสมการที่ (6) ที่ค่าคงที่วาล์ว 1 2/3 และ 1/3 มีค่า MSE
เป็ น 0.216 0.266 และ 0.400 ตามลาดับ ดังแสดงในรู ปที่ 6
รูปที่ 5 ระบบควบคุมระดับของเหลวที่พฒั นาขึ้น
บอร์ดควบคุมผ่านบัส I2C และสุ ดท้ายหน่วยขับตัวแสดงผลแบบ 7 ส่ วน 2
หลักเพื่อแสดงผลการตั้งค่าสเกลอัตราส่ งน้ า (Pump delivery rate) V u ตั้ง
ค่าได้จาก 0.1 ถึง 1.0 ระบบที่พฒั นาขึ้นแสดงในผิดพลาด! ไม่ พบแหล่ ง
การอ้างอิง
สมการสาคัญที่ใช้ในขั้นตอนพัฒนาโปรแกรม ได้แก่ สมการที่
(1) สมการที่ (2) และสมการที่ (6) โดยต้องมีการปรับสมการที่ (2) เพื่อให้
อยูใ่ นรู ปที่สามารถดาเนิ นการในระดับโปรแกรมได้ เนื่ องจากเป็ นฟั งก์ชนั
ที่มีก ารหน่ วงเวลาอยู่ด้วย โดยใช้การแปลงแซด (Z Transform) เป็ น
เครื่ องมือจะได้สมการที่ (2) ในรู ปเวลาเต็มหน่วย (discrete time) ดังนี้
X Q (n ) = K A E SS (n - (N d + 1)) +
(7)

รู ปที่ 6 ระดับความสู งของน้ าในถังเปรี ยบเทียบระหว่างค่าจากการทดลอง
และค่าจากแบบจาลองตามสมการที่ (6)

K B q (n - 1) + K C q (n - 2)

เมื่อ K A = 2k0T s (e

- k0T s

จากผลการเปรี ยบเทียบระบบที่พฒั นาขึ้นซึ่ งอาศัยแบบจาลอง
ทางคณิ ตศาสตร์ กบั ระบบต้นฉบับ พบว่ายังคงมีความผิดพลาดจากระบบ
ต้น ฉบับ แต่ ผ ลตอบสนองมี ค วามสอดคล้ อ งกับ ระบบต้น ฉบับ และ
สามารถใช้ทดแทนระบบเดิมได้ตามวัตถุประสงค์

- e - 2k0Ts )

และ KC = - e- 3k0Ts
คือ คาบเวลาการสุ่ มสัญญาณ (sampling period) มีค่า 3mS
คือ จานวนสเตจหน่วงเวลา มีค่า td / T s

K B = e- k0Ts + e- 2k0Ts

Ts
Nd

6. เอกสารอ้ างอิง

สมการที่ (6) เป็ นสมการที่แสดงระดับน้ าปัจจุบนั ในจากระดับ
น้ าเดิ ม h0 ที่ มีอยู่ในถัง เมื่ อพิจาณาสิ่ งที่ เ กิ ดขึ้ นในแต่ ละช่ วงเวลาสุ่ ม
สัญญาณ T s จะพบว่า มี น้ าไหลเพิ่มเข้ามาในถังอันเนื่ องจากมอเตอร์ ส่ง
น้ าด้วยอัตรา X Q (n ) ดังนั้น ระดับน้ าที่มีอยูเ่ ดิม h0 จึงเพิม่ ขึ้นเป็ น
h0 = h (0) +

[1] Wikipedia. (2017, Mar 10). Torricelli's law. [Online] Available:
https://en.wikipedia.org/wiki/Torricelli's_law
[2] NXP Semiconductors. (2017, Feb 5). PCA9635: 16-bit Fm+
I2C-bus LED Driver. [Online] Available:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCA9635.pdf

kQ X QT s
At

โดย h (0) คือ ระดับน้ าตั้งต้น
ดังนั้น ระดับน้ าในถังเมื่อเวลาผ่านไป T s จึงเป็ น
h (T s ) = kv2C v2T s2 - 2kvC v h0 T s + h0

(8)

ที่เวลา T s ถัดมา ระดับน้ าตั้งต้นในถังจะเป็ น
h0 = h (T s ) +

kQ X QT s
At

และทากระบวนการในสมการที่ (8) ซ้ า ซึ่ งสามารถดาเนิ นการได้ในระดับ
การเขียนโปรแกรม
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การเตรียมวัสดุอ้างอิงรับรองเมลามีนในขนมปังกรอบ
จีรพา บุญญคง และ ปรี ยาภรณ์ พุกรอด
กลุ่มงานวิเคราะห์อินทรี ยเ์ คมี ฝ่ ายมาตรวิทยาเคมีและชี วภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ
3/4-5 หมู่ 3 คลอง 5 คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 025-775-100 E-mail: cheerapa@nimt.or.th
Keywords: Certified Reference Material, Melamine, Uncertainty of
measurement

บทคัดย่อ
วัสดุ อ้างอิ งรั บรองเมลามี นในขนมปั งกรอบถู ก ผลิ ตขึ้ น มาเพื่ อ
รองรับความต้องการการทดสอบหาปริ มาณเมลามีนที่ปลอมปนในนมและ
ผลิ ตภัณฑ์ที่เกี่ ยวข้อง อันเนื่ องจากอุบตั ิ การที่เกิ ดขึ้นในประเทศจี น ที่ มีการ
ปลอมปนเมลามีนลงในนมที่ ใช้เลี้ ยงทารก วัสดุ อา้ งอิ งชนิ ดนี้ เตรี ยมมาจาก
การผสมขนมปังกรอบที่ปลอมปนด้วยเมลามีนและขนมปั งกรอบที่ปราศจาก
เมลามี น เพื่ อให้ ไ ด้ระดับ ความเข้ม ข้น ที่ เ หมาะสมและใกล้เ คี ย งกับ ค่ า ที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการอาหารและยา มี ก ารระบุ ห รื อ ให้ ค่ า (certify)
ปริ มาณเมลามีนในวัสดุอา้ งอิงรับรองโดยใช้เทคนิ ค Isotope Dilution Liquid
Chromatography Tandem Mass Spectrometry (ID-LC-MS/MS) ซึ่ งค่าที่ได้
คือ 1.56 ± 0.13 mg/kg วัสดุอา้ งอิงรับรองชนิ ดนี้ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อใช้
ในการตรวจสอบความใช้ไ ด้ข องวิ ธี ท ดสอบเมลามี น และเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
สมรรถนะของห้องปฏิบตั ิการที่ทาการทดสอบเมลามีนในนมและผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการวัดมีความน่ าเชื่ อถื อและสร้ างสายโซ่ แห่ งการ
สอบกลับได้ (Traceability) ของค่าที่รายงานไปยังมาตรฐานอ้างอิงที่เป็ นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ

1. บทนา
วัสดุอ้างอิ ง (Reference Material, RM) และวัสดุ อา้ งอิงรั บรอง
(Certified Reference Material, CRM) คือวัสดุหรื อสารมาตรฐานที่มีการระบุ
สมบัติที่สนใจ มี ความเป็ นเนื้ อเดี ยวกันและมี ความเสถี ยรในช่ วงระยะเวลา
หนึ่ ง วัส ดุ อ้า งอิ งรั บ รองมี ค วามแตกต่ างจากวัส ดุ อ้างอิ งคื อ การผลิ ต วัส ดุ
อ้างอิ งรั บ รองเป็ นไปตามข้อกาหนดใน ISO 17034:2016 และข้อมูลใน
ใบรับรองเป็ นไปตาม ISO Guide 31 ซึ่ งนอกจากมีการระบุค่าสมบัติที่สนใจ
แล้ว ยังมีการรายงานค่าความไม่แน่ นอน (Uncertainty of measurement) และ
มีคาอธิ บายความสามารถในการสอบย้อนกลับได้ทางมาตรวิทยาของค่าที่
ระบุน้ นั ๆ (Statement of traceability)
เมลามี น เป็ นสารอิ น ทรี ย์ที่ สั ง เคราะห์ จ ากการให้ ค วามร้ อ นแก่
dicyanamide ทาให้เกิ ดแอมโมเนี ยและเมลามี น ชื่ อทางเคมี ของเมลามีนคื อ
1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (C3H6N6) มี ลกั ษณะเป็ นผงสี ขาว ละลายน้ าได้
เล็กน้อย เมื่อนาเมลามี นไปผสมกับฟอร์ มลั ดี ไฮด์จะได้เ มลามี น เรซิ น ซึ่ ง
สามารถขึ้ นรู ปได้ ด้ ว ยความร้ อ น มี ค วามทนทาน จึ ง มี ป ระโยชน์ ใ น
อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก แผ่นฟอร์ ไมกา จานชาม และกาว เป็ นต้น

คาสาคัญ: วัสดุอา้ งอิงรับรอง เมลามีน ความไม่แน่นอนของการวัด
Abstract
A new certified reference material (CRM) of melamine in
cracker was developed aiming to support the great demand of melamine
testing in milk and related products after the melamine crises. The material
was prepared by appropriately combining melamine-contaminated and
melamine free crackers. Characterization of the material relied on isotope
dilution mass spectrometry (IDMS) employing liquid chromatographytandem mass spectrometry (LC-MS/MS). Certified value of melamine in
dry mass fraction is 1.56 mg/kg. Expanded uncertainty due to sample
inhomogeneity, long term stability and variability in the characterization
procedure was at 8.2 % or 0.13 mg/kg. The CRM is primarily used to
provide a complete method validation and to improve the technical
competence of melamine analysis in food and chemical testing laboratories.

รู ปที่ 1 โครงสร้างของเมลามีน
เมลามีนมีไนโตรเจนเป็ นองค์ประกอบสู งถึง 66.7% โดยน้ าหนัก จึง
มัก น ามาใช้ ผ สมในวัต ถุ ดิ บ ส าหรั บ ผลิ ต อาหารสั ต ว์ เพื่ อ เพิ่ ม ปริ มาณ
ไนโตรเจนที่เรี ยกว่า non protein nitrogen (NPN) และในบางครั้งพบการปน
ปลอมของเมลามี น ในนมและอาหาร เพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณโปรตี น อย่า งผิ ด
กฎหมาย เนื่ อ งจากการทดสอบโปรตี น ในอาหารมัก ใช้ ก ารวัด ปริ ม าณ
ไนโตรเจนตามวิธี Kjeldahl หรื อ Dumas การเติมเมลามีนลงไปจึ งทาให้
เข้าใจผิดว่ามีปริ มาณโปรตีนสู งเพราะไนโตรเจนส่ วนใหญ่มาจากเมลามีน
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การปนปลอมเมลามี นในนมเกิ ดขึ้ น ครั้ งแรกในประเทศจี น และ
สร้ างความตื่นตระหนกไปทัว่ โลก ส าหรั บ ประเทศไทยมี เ พี ยงการน าเข้า
ผลิ ตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของนมจากจีน เช่ น ขนมปั งกรอบ ช็ อคโกแลต นม
รสช็ อคโกแลต นมเคลื อบน้ าตาล ลู ก อมรสโยเกิ ร์ต เป็ นต้น ซึ่ งสานัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา และกรมวิ ทยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุ ข ได้ร่ ว มมื อ กัน เพื่ อ เฝ้ าระวัง และตรวจวัด ปริ ม าณเมลามี น ที่
ปลอมปนในอาหารเพื่อความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภคโดยเฉพาะผูบ้ ริ โภคที่
เป็ นเด็ก ทั้งนี้ คณะกรรมการอาหารและยาได้กาหนดเกณฑ์ความปลอดภัย
ของปริ มาณสารเมลามีนในอาหาร ให้ไม่เกิ น 1 มิลลิกรัม/กิ โลกรัม สาหรั บ
นมผงทุกชนิด และ ไม่เกิน 2.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สาหรับอาหารที่มีนม หรื อ
องค์ประกอบของนมเป็ นส่ วนผสม

ความเป็ นเนื้ อเดียวกันตามแนวทางใน ISO Guide 35 โดยใช้ one-way
Analysis of Variance (ANOVA) พบว่าตัวอย่างมีความเป็ นเนื้ อเดียวกัน
เนื่องจากให้ผล F (0.062) น้อยกว่า Fcrit (4.41) ดังแสดงในรู ปที่ 2

normalized
concentration

Homogeneity of melamine in cracker
1.50
1.00
0

Source of
Variation

2. การดาเนินการวิจัย
2.1 จัดหาตัวอย่างขนมปั งกรอบที่ถูกปลอมปนด้วยเมลามีนและขนม
ปังกรอบที่ปราศจากเมลามีน
2.2 การศึกษาความเป็ นเนื้ อเดียวกัน (Homogeneity testing) ของ
ตัวอย่าง
2.3 การศึกษาความเสถียรระยะสั้น (Short term stability testing)
2.4 การให้ค่า (value certification) โดยใช้เทคนิค Isotope Dilution
Liquid Chromatography tandem Mass Spectrometry (ID-LC-MS/MS)

2

4

6

0.50

8

10

12

bottle no.

SS

df

MS

F

Between
Groups

0.0009

1

0.0009

0.062

Within
Groups

0.271

18

0.015

Total

0.272

19

Pvalue
0.81

F crit
4.41

รู ปที่ 2 ผลการศึกษาความเป็ นเนื้ อเดียวกันของเมลามีนในขนมปังกรอบและ
ผลการประเมินทางสถิติโดยใช้ ANOVA
3.3 การศึกษาความเสถียรของตัวอย่าง

2.5 การศึกษาความเสถียรระยะยาว (Long term stability testing)

3.3.1 การศึกษาความเสถียรระยะสั้นของวัสดุอา้ งอิงรับรองเมลามีนใน
ขนมปังกรอบ (Short-term stability) เพื่อระบุสภาวะที่ใช้ในการขนส่ งวัสดุ
อ้างอิงรับรอง

3. ผลการวิจัย
3.1 การเตรียมตัวอย่างและการบรรจุ
ตัวอย่างขนมปั ง กรอบที่ ป นปลอมด้วยเมลามี น ถู ก น ามาผสมกับ
ตัวอย่างขนมปั งกรอบที่ไม่มีการปนปลอมเพื่อให้ได้ความเข้มข้นของเมลา
มีนที่ใกล้เคียงกับค่าที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย
เติมน้ าลงไปให้มีลกั ษณะเหนียวข้นเพื่อให้คนผสมได้ง่าย ทาการคนผสมเป็ น
เวลา 4 ชม. จากนั้นนาไปใส่ ถาดเพื่ออบที่อุณหภูมิ 60C เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง
ทาการบด และร่ อนคัดขนาดให้ ได้อนุ ภาคที่ เ ล็ ก กว่า 500 m แล้วบรรจุ
ตัวอย่างที่ได้ในขวดแก้วสี ชา ขวดละประมาณ 20 กรั ม และเก็บรั กษาไว้ที่
อุณหภูมิ -20 C

ศึกษาความเสถี ยรของตัวอย่างระยะสั้น (short-term stability) โดย
ใช้ isochronous scheme เริ่ มต้นตัวอย่างจะถูกเก็บที่อุณหภูมิอา้ งอิงคือ -20 C
ซึ่งเป็ นอุณหภูมิที่คาดว่าตัวอย่างจะมีความเสถี ยรที่สุด จากนั้นตัวอย่างจะถูก
นาออกมาวางในเตาอบที่อุณหภูมิ 45 C เป็ นระยะเวลาต่างๆ กันคือ 4, 3, 2
และ 1 สัปดาห์ แล้วจึ งทาการวิเคราะห์ ตวั อย่างทั้งหมดพร้ อมๆ กัน ภายใต้
สภาวะการทดลองเดี ย วกัน (repeatability conditions) ซึ่ ง จะสามารถลด
ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด จากความไม่ ค งที่ ข องการตอบสนองของเครื่ องมื อ
วิ ธี ก ารเตรี ยมตัว อย่ า งและวิ ธี วิ เ คราะห์ รวมทั้ง การท ากราฟมาตรฐาน
(calibration curve) ที่เวลาต่างๆ กัน ผลการศึกษาความเสถี ยรระยะสั้นแสดง
ในรู ปที่ 3 ผลการประเมิ น ทางสถิ ติพ บว่ า ความชัน ของกราฟไม่ มี ค วาม
แตกต่างจากศูนย์อย่างมี นยั สาคัญ แสดงให้เห็ นว่าเมลามีนมีความเสถี ยรแม้
จะถูกเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิซ่ ึ งใกล้เคียงกับอุณหภูมิของบรรยากาศภายนอก
ห้องปฏิ บตั ิ การ ดังนั้น การขนส่ งวัสดุ อา้ งอิ งชนิ ดนี้ จึงไม่จาเป็ นต้องทาการ
ควบคุมอุณหภูมิ

3.2 การศึกษาความเป็ นเนือ้ เดียวกัน
ทาการสุ่มตัวอย่างจานวน 10 ขวด เพื่อศึกษาความเป็ นเนื้ อเดียวกัน
โดยใช้เทคนิค ID-LC-MS/MS โดยแต่ละขวดจะแบ่งตัวอย่างเพื่อทาการ
วิเคราะห์สองซ้ า และใช้ปริ มาณตัวอย่างซ้ าละ 1 กรัม สกัดตัวอย่าง และฉี ด
เข้าเครื่ อง LC-MS/MS เป็ นลาดับแบบสุ่ม (random order) ทาการประเมิน
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ตารางที่ 1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ความเสถียรระยะยาวของเมลามีนในขนมปัง
กรอบที่อุณหภูมิ -20 C 4 C และอุณหภูมิห้อง

Homogeneity of melamine in cracker at 45 C
g/g melamine

2.00
1.50
1.00
0

1

2

3

4

5

week no.

รู ปที่ 3 ความเสถียรระยะสั้นของเมลามีนในขนมปังกรอบที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิ
45 C
3.3.2 การศึกษาความเสถียรระยะยาวของวัสดุอา้ งอิงรับรองเมลามีนใน
ขนมปังกรอบ (Long-term stability)

tcalc

tcrit

conclusion

-20 C

0.294

2.365

CRM is stable

4 C

0.425

2.262

CRM is stable

Room Temp

0.379

2.262

CRM is stable

3.4 การให้ ค่าและการประเมินความไม่ แน่ นอนของวัสดุอ้างอิงเมลามีนใน
ขนมปังกรอบ

ตัวอย่างบางส่ วนจะถูกเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 C และ 20 C เพื่อ
ศึกษาความเสถียรระยะยาว (long-term stability) โดยเก็บรักษาวัสดุอา้ งอิงไว้
เป็ นระยะเวลา 1, 3, 6, และ 12 เดือน ผลการศึกษาความเสถียรระยะยาว
แสดงดังรู ปที่ 4 และตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความทางสถิติ ซึ่งพบว่า
วัสดุอา้ งอิงมีความเสถียรในช่วงระยะเวลา 12 เดือน เมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 4 C
และ -20 C

การให้ค่าหรื อการระบุค่าความเข้มข้น ของเมลามี น ในวัสดุ อา้ งอิ ง
รับรองได้จากค่าเฉลี่ ยของความเข้มข้นจากการศึกษาความเป็ นเนื้ อเดี ยวกัน
ซึ่ งเป็ นผลจากการวิเคราะห์ที่ใช้จานวนตัวอย่างจานวนมากและใช้เทคนิ คที่
ถื อว่าเป็ นวิธีปฐมภูมิของการวัดทางเคมี โดยแต่ละตัวอย่างสามารถคานวณ
ความเข้ม ข้นได้จากสมการที่ 1 ส่ ว นค่ า ความไม่ แ น่ น อนการวัด ของวัส ดุ
อ้างอิงรับรองชนิ ดนี้ ได้จากการประเมินความไม่แน่ นอนจากแหล่งต่างๆ ดัง
ตารางที่ 2

Long term stability of melamine in cracker at different storage
temperatures

-20 C

Normalized conc

Storage
temperature

(1)

4C

1.10

Room Temp

0.90

= ความเข้มข้นของเมลามีนในตัวอย่าง, mg/kg
= ความเข้มข้นของเมลามีนใน calibration blend, mg/kg

0.70
0

5

10

15

= น้ าหนักของ isotope analogue ที่เติมในตัวอย่าง, g

Month no.

= น้ าหนักของสารมาตรฐานที่เติมใน calibration blend, g

รู ปที่ 4 แนวโน้มความเสถียรระยะยาวของเมลามีนในขนมปั งกรอบที่เก็บไว้
ที่อุณหภูมิต่างๆ

= น้ าหนักของตัวอย่าง, g
= น้ าหนักของ isotope analogue ที่เติมใน calibration blend, g
= อัตราส่ วนของจานวน isotope ใน sample blend
= อัตราส่ วนของจานวน isotope ใน calibration blend
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ตารางที่ 2 แสดงแหล่งของค่าความไม่แน่นอนของการวัดเมลามีนในขนมปัง
กรอบ

x

u(x)

u(x)/(x)

Method Precision

1.0000

0.02321

2.321%

mzc

0.14526

0.000071

0.0492%

my

0.15513

0.000071

0.0460%

myc

0.15457

0.000071

0.0462%

4. สรุ ปผล
กลุ่มงานวิเคราะห์อินทรี ยเ์ คมีได้ดาเนินการเตรี ยมวัสดุอา้ งอิงรับรอง
เมลามี นในขนมปั งกรอบ มีก ารศึ ก ษาความเป็ นเนื้ อเดี ยวกัน ความเสถี ยร
ระยะสั้น โดยเก็ บ ตัวอย่า งไว้ที่ อุณ หภู มิ 45 C เป็ นเวลา 1, 2, 3 และ 4
สัปดาห์ พบว่าวัสดุ อา้ งอิ งรับรองมีความเสถี ยรที่สภาวะดังกล่ าว นอกจากนี้
ได้ท าการศึ ก ษาความเสถี ย รระยะยาวโดยเก็ บ ตัว อย่า งไว้ที่ อุณ หภู มิ ห้ อ ง
อุณหภูมิ 4 C และ -20 C เป็ นระยะเวลา 1, 3, 6, และ 12 เดื อน พบว่าเมลา
มี น มี ค วามเสถี ยรที่ ทุ ก อุ ณหภู มิ ก ารเก็ บ รั ก ษา วัสดุ อ้างอิ งรั บ รองชนิ ด นี้
สามารถใช้เพื่อการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีหรื อใช้เป็ น control sample
ในการวิเคราะห์เมลามี นในนมและผลิ ตภัณฑ์ที่เกี่ ยวข้องเพื่อให้มนั่ ใจในผล
การวัดและสร้างสายโซ่ ของการสอบกลับได้ของผลการวัดไปยังมาตรฐานที่
เป็ นที่ยอมรับ

mx

1.00513

0.000071

0.0071%

เอกสารอ้างอิง

wz

10.1968

0.110669

1.0853%

Homogeneity

1.0000

0.0070

0.7007%

Long term stability

1.0000

0.0300

3.0000%

Dry mass

1.0000

0.0004

0.0004

Extraction effects

1.000

0.0100

1.000%

Interference from
two ion pairs

1.000

0.0054

0.541%

Factor

Value

Uncertainty

Rel. Uncertainty

Measurement equation factor

1. L.G. Mackay, C.P. Talor, R.B. Myors, R. Hearn, B. King, High
accuracy analysis by isotope dilution mass spectrometry using
an iterative exact matching technique. Accred Qual. Assur.,
2003, 8:191-194.
2. ISO Guide 35:2006 Reference material-General and statistical
principles for certification

Additional Factor

Wx

= 1.563

mg/kg

u(x)

= 0.065

mg/kg

Veff (total)

= 129.809

k

= 1.98 (@ 95% level)

U(x)

= 0.129

%U(x)

= 8.24%
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ชุดทดลองการควบคุมแท็งก์น้ าแบบ PID โดยโปรแกรม LabVIEW
PID Control of Tank Water Exponential Set by LabVIEW
นุชจิเรศ แก้วสกุล1 กรภัทร เฉลิมวงค์2 และขจรศักดิ์ พงศ์ธนา3
1,2
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
3
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screen, which based on control system principle. Theoretical learning of
control system is difficult to understand. Therefore, it was practice to
learn to use the system. PID control is a three way control is comprised
in the first, proportional is the reaction part to the error of that moment.
The second, integral is the reaction part of the summation of recent
error value. The last, derivative is the reaction part of the rate of
changes the error value. This research was studied on PID control
design which, the tank system, sensor level, and valve control were
used by using LabVIEW program. LabVIEW was applied to system
control and output program by receiving signal DAQ card, NI USB6009 model. It made the process control experiment work on normal
state and displayed output on real time so, it make sure to understand
the PID control. The desired level of water and valve control from two
the tank model was controlled by PID control.

บทคัดย่ อ
การควบคุ ม แบบอัตโนมัติแ บบต่ อเนื่ อง ซึ่ งใช้ค อมพิ วเตอร์
เป็ นหลัก ในการควบคุ ม โดยมี รูปแบบในการควบคุ ม ทั้งแบบเปิ ด-ปิ ด
(ON/OFF) และแบบ PID ซึ่งการที่จะควบคุมพลศาสตร์ ของกระบวนการ
ให้ได้ค่าตามเป้ าหมาย จะต้องปรั บ ค่าพารามิ เตอร์ บ นหน้าจอ ซึ่ งอาศัย
หลักการทฤษฎีระบบควบคุม การศึ กษาเรื่ องระบบควบคุม นับว่าเป็ น
เรื่ องที่เข้าใจยากโดยการเรี ยนรู ้ทางทฤษฎี ต้องฝึ กปฏิ บตั ิให้เกิ ดการเรี ยนรู ้
ในการนาไปใช้งานจริ ง การควบคุมแบบ PID คือ การควบคุมตัวแปร 3
ตัว อันประกอบด้วย 1) Proportional เป็ นส่ วนปฏิ กิ ริยาต่ อค่ าความ
ผิดพลาด ณ ขณะนั้น 2) Integral เป็ นส่ วนปฏิ กิริยาที่เกิ ดจากผลรวมของ
ค่าผิดพลาดที่ ผ่านมาล่าสุ ด 3) Derivative เป็ นส่ วนปฏิ กิริยาที่ เกิ ดจาก
อัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าค่าผิดพลาด งานวิจยั นาเสนอการออกแบบ
ระบบควบคุมแบบ PID ที่ใช้กบั ระบบแท็งก์น้ าใช้เซ็นเซอร์ ตรวจวัดระดับ
และการควบคุมการเปิ ดปิ ดวาล์ว โดยใช้โปรแกรม LabVIEW ในการ
เขียนคาสั่งควบคุมและแสดงผลโดยใช้โปรแกรม LabVIEW โดยรับ
สัญญาณจากผ่าน DAQ card รุ่ น NI USB-6009 ซึ่ งทาให้ผลการทดลอง
การควบคุมกระบวนการสามารถทางานในสภาวะปกติ (Normal-State)
และแสดงผลแบบ Real-time ทาให้มีความเข้าใจเรื่ องการควบคุม แบบ
PID ซึ่ งสามารถควบคุมระดับน้ าตามระดับที่ตอ้ งการได้และการควบคุม
การเปิ ดปิ ดวาล์วจากแท็งก์น้ าทั้ง 2 แท็งก์จากโมเดลจาลองที่สร้างขึ้นได้

Keywords: PID ,Lab VIEW, Experimental set

1. บทนา

ปั จจุบนั กระบวนการผลิตที่มีลกั ษณะการทางานอย่างต่อเนื่ อง
เช่ น โรงไฟฟ้ า อุ ตสาหกรรมปิ โตรเคมี หรื ออุ ตสาหกรรมอาหารและ
เครื่ องดื่ม ส่ วนใหญ่จะเป็ นการควบคุมแบบอัตโนมัติแบบต่อเนื่ อง ซึ่ งใช้
คอมพิวเตอร์ เป็ นหลักในการควบคุม โดยมีรูปแบบในการควบคุมทั้งแบบ
เปิ ด-ปิ ด (ON/OFF) และแบบ PID ซึ่ งการที่จะควบคุมพลศาสตร์ ของ
คาสาคัญ: PID , Lab VIEW, ชุดทดลอง
6 mm กระบวนการให้ได้ค่าตามเป้ าหมาย จะต้องปรับค่าพารามิเตอร์ บนหน้าจอ
ซึ่ งอาศัยหลักการทฤษฎี ระบบควบคุม ในการศึก ษาเรี ยนรู้ เรื่ องระบบ
Abstract
The computer is the main control for continuous automatic ควบคุ ม นับ ว่า เป็ นเรื่ องที่ เ ข้าใจยากโดยการเรี ย นรู ้ ท างทฤษฎี ต้องฝึ ก
control with both ON/OFF and PID control format. The dynamics ปฏิ บตั ิ ให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ในการนาไปใช้งานจริ ง อุปกรณ์ ส่วนใหญ่เป็ น
control of the process to the target value, parameter was adjusted on the อุ ป กรณ์ ใ ช้ส าหรั บ ห้ องทดลองอุ ป กรณ์ ใ นการควบคุ ม ระบบแท็งก์น้ า
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2) Integral เป็ นส่ วนปฏิกิริยาที่เกิดจากผลรวมของค่า Error ที่
ผ่านมาล่าสุ ด (Sum of recent errors)

ตามที่ตอ้ งการโดยจะมีการตั้งค่าเซ็ตพอยน์ (Set point) ที่ตอ้ งการไว้และ
นามาเปรี ยบเทียบกับค่าตัวแปรกระบวนการหรื อค่าจริ ง ที่เกิ ดจากผลการ
ทางานของระบบ (Process Variable) เพื่อให้ได้ค่า Error แล้วนาค่า Error
นั้นมาทาการปรับแต่งค่าเอาต์พุต เพื่อ ลดค่า Error ให้ได้ต่าที่สุด การ
ควบคุมแบบ PID คื อ การควบคุมตัวแปร 3 ตัว อันประกอบด้วย 1)
Proportional เป็ นส่วนปฏิ กิริยาต่อ Error ณ ขณะนั้น 2) Integral เป็ นส่ วน
ปฏิกิริยาที่เกิดจากผลรวมของ ค่า Error ที่ ผ่านมาล่าสุ ด 3) Derivative
เป็ นส่ วนปฏิกิริยาที่ เกิ ดจากอัตราการ เปลี่ ยนแปลงของค่า Error ผลรวม
ตามน้ าหนัก(Weighted Sum) ของทั้งสาม ซึ่ งปรับแต่งโดยค่าคงที่ Kp, Ki,
และ Kd เพื่อให้ได้การตอบสนองที่ตอ้ งการ
การออกแบบระบบควบคุมแบบ PID ที่ ใช้ก ับระบบแท็งก์น้ าใช้
เซ็ น เซอร์ ต รวจวัด ระดับ และการควบคุ ม การเปิ ดปิ ดวาล์ ว โดยใช้
โปรแกรม LabVIEW ในการเขี ยนค าสั่งควบคุ มและแสดงผลโดยใช้
โปรแกรม LabVIEW โดยรับสัญญาณจากผ่าน DAQ card รุ่ น NI USB6009 ซึ่ งทาให้ผลการทดลองการควบคุมกระบวนการสามารถทางานใน
สภาวะปกติ (Normal-State) และแสดงผลแบบ Real-time ทาให้มีความ
เข้าใจเรื่ องการควบคุม แบบ PID ซึ่ งสามารถควบคุมระดับน้ าตามระดับที่
ต้องการได้และการควบคุมการเปิ ดปิ ดวาล์วจากแท็งก์น้ าทั้ง 2 แท็งก์จาก
โมเดลจาลองที่สร้างขึ้น

รู ปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของคอนโทรลเลอร์แบบ PID
3) Derivative เป็ นส่ ว นปฏิ กิ ริ ยาที่ เ กิ ด จากอัต ราการ
เปลี่ ยนแปลงของค่า Error (Rate at which the error has been changing)
ผลรวมตามน้ าหนัก (Weighted sum) ของทั้งสาม ซึ่ งปรับแต่งโดยค่าคงที่
Kp, Ki,และ Kd เพื่อให้ได้การตอบสนองที่ตอ้ งการ จะถูกนาไปใช้ในการ
ควบคุมกระบวนการต่างๆ เช่ น รอบเครื่ อง/เพลา ตาแหน่ งวาล์ว หรื อ
อุปกรณ์ทาความร้อน โดยทัว่ ไปค่า Gain บางค่า อาจเป็ นศูนย์ก็ได้ ซึ่ ง
คอนโทรลเลอร์ PID นั้นจะกลายมาเป็ นคอนโทรลเลอร์ แบบ PI, PD, P
หรื อ I ขึ้นอยูก่ บั ว่าเทอมไหนหายไป
2.2 DATA FLOW AND PROGRAMING [2] [3]
เนื่ องจาก LABVIEW เป็ นโปรแกรมที่ใช้รูปภาพ หรื อสัญลักษณ์

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง

แทนการเขียนด้วยตัวอักษรเหมือนโปรแกรมปกติทวั่ ไป ซึ่ งข้อดี ขอ้ แรกก็

2.1 การคอนโทรลแบบ PID[1]

คื อการลดความผิดพลาดด้า นการสะกดผิ ดหรื อพิ มพ์ผิด ออกไป ข้อ

คอนโทรลเลอร์ แบบ PID (หรื อ PID controller) มีสองส่ วน คือ
คอนโทรลเลอร์ และ PID ส่ วนคอนโทรลเลอร์ ก็ คือ อุ ปกรณ์ ใ นการ
ควบคุมระบบตามที่ตอ้ งการโดยจะมีการตั้งค่าเซ็ตพอยน์หรื อค่าที่ตอ้ งการ
ไว้ (Set point :SP) และนามาเปรี ยบเทียบกับค่าตัวแปรกระบวนการหรื อ
ค่าจริ ง (Process Variable:PV) ที่เกิ ดจากผลการทางานของระบบเพื่อให้
ได้ค่ า ผิ ด พลาดแล้ว คอนโทรลเลอร์ จ ะน าค่ า ผิ ด พลาดนั้น มาท าการ
ปรับแต่งค่าเอาต์พุตหรื อตัวแปรที่ถูกควบคุม (Manipulated Variable :
MV ) บางที่จะเรี ยกว่าตัวแปรในการคอนโทรล (Control Variable :CV )
เพื่อลดค่าผิดพลาดให้ ได้ต่ าที่ สุด ส่ วน PID ย่อมาจาก ProportionalIntegral-Derivative แปลเป็ นไทยก็จะได้วา่ อัตราส่ วน-อินทีกรัล-อนุพนั ธ์
โดย
1) Proportional เป็ นส่ วนปฏิกิริยาต่อค่าผิดพลาด ณ ขณะนั้น
(Current error)

แตกต่างอี กประการหนึ่ งที่สาคัญของการเขียนโปรแกรมแบบ Graphic
กับการเขียนด้วยตัวหนังสื อก็คือ การเขียนด้วยภาษา Graphic นี้ เป็ นการ
เขียนโดยใช้หลักการของ Data Flow ซึ่ งเมื่อเริ่ มส่ งข้อมูลเข้าสู่ โปรแกรม
เราจะต้องก าหนดทิ ศ ทางไหลของข้อมู ล ว่าจะไปที่ ส่ วนใด ผ่านการ
ประเมิ นผลและคานวณในส่ วนใดบ้าง และจะให้แสดงผลอย่างไร ซึ่ ง
ลักษณะการเขียนภาษา Graphic

หรื อ Data Flow นี้ จะมี ลกั ษณะ

เหมือนกับการเขียน Block Diagram ซึ่ งทาให้ผเู้ ขียนโปรแกรมสามารถ
ให้ความสนใจกับการเคลื่อนที่และเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้โดยไม่ตอ้ งจดจา
รู ปแบบคาสั่งที่ ยุ่งยาก เนื่ องจาก LabVIEW ใช้ลกั ษณะการเขียนแบบ
Block Diagram ซึ่ งวิศวกรส่ วนใหญ่มีความคุน้ เคยอยูแ่ ล้ว จึงเป็ นการง่าย
ที่จะทาความเข้าใจและนาไปพัฒนาใช้ต่อไปได้ และถ้าหากเราจาได้ถึง
ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมว่าก่อนที่จะเขียนโปรแกรม จะต้องเขียน โฟล
ชาร์ ตให้เสร็ จสิ้ นก่อน หลังจากตรวจสอบ โฟลชาร์ ตเรี ยบร้อยแล้วเราจึง
นาไปเขียนโปรแกรม ซึ่ งจะมีความสะดวกมากขึ้น ถ้าหากการเขียน โฟล
ชาร์ ตของ LabVIEW ก็คื อการเขี ยนโปรแกรมนั่น เองซึ่ งเป็ นการลด
ขั้น ตอนการทางานลงไปได้เป็ นอย่างมากแม้ว่าการเขี ยนโปรแกรมใน
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LabVIEW ไม่จาเป็ นต้องมีความรู ้ดา้ นการเขียนโปรแกรมใดๆ มาก่อนเลย

3.วิธีการดาเนินงาน

แต่การมีความรู้ ดา้ นการเขี ยนโปรแกรมหรื อใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปอื่นๆ

3.1 ส่ วนโครงสร้ างของชุ ดทดลอง
ศึกษาสู ตรการหาปริ มาตรพื้นที่ ทรงกระบอก แล้วคานวณหา
ปริ มาตรของแท็งก์น้ าเพื่อให้ได้ความจุของน้ าจานวน 4 ลิตร

จะสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้เป็ นอย่างดี LabVIEW จะมี Front Panel
ซึ่ งเปรี ยบเสมื อนได้ก ับ สิ่ งที่ ผูใ้ ช้จะเห็ น และควบคุ ม การทางาน ผูใ้ ช้
สามารถสร้ างรู ป แบบขึ้ น เองได้อย่า งรวดเร็ วเพราะ LabVIEW มี
ส่ ว นประกอบต่ า งๆ ที่ ใ ช้ส าหรั บ ออกแบบหน้า จอมากมาย เช่ น
จอแสดงผลแบบออพิโลลโครบ, ปุ่ มหมุน (Dial) และ สวิตช์ เป็ นต้น โดย
LabVIEW จะแสดงผลและควบคุ ม การท างานผ่า นทางคอมพิ วเตอร์

รู ปที่ การออกแบบแท็งก์น้ า
ศึ ก ษาวัส ดุ ที่ ใ ช้ใ นการสร้ างฐาน แล้ว ออกแบบตัว ฐานโดย
คานึ งถึ งส่ วนประกอบชิ้ นส่ วนอื่นๆที่จะนามาวางบนฐาน หลังจากนั้นก็
นาแบบร่ างไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบ ถ้าไม่ผ่านก็ปรับปรุ งแก้ไข
ให้อาจารย์ที่ ปรึ ก ษาตรวจสอบใหม่อีก ครั้ง แต่ ถ้าหากอาจารย์ที่ปรึ กษา
ตรวจสอบผ่านแล้วก็จดั ทาฐานได้เลย

พื้นที่ส่วนเขียนโปรแกรมจะเรี ยกว่า Block Diagram เปรี ยบเสมือนกับ
Hardware ภายในเครื่ องมือวัด โดย LabVIEW จะเขียนโปรแกรมโดย
อาศัยรู ปภาพ

รูปที่ 2 หน้าต่าง Block Diagramของ LabVIEW
LabVIEW อาศัยหลักการทางานของเครื่ องมือวัดทาให้ผใู้ ช้

รู ปที่ 4 การออกแบบฐานวางชุดแท็งก์น้ า
3.2 ส่ วนควบคุม (โปรแกรม LabVIEW)
ศึกษาการใช้งานโปรแกรม LabVIEW แล้ววิเคราะห์หลักการ
ทางานของชุ ด ทดลองแท็งก์น้ าว่ามี หลัก การท างานอย่างไร ต้องมี ก าร
คอนโทรลอะไรบ้าง หลังจากนั้นก็ เริ่ มออกแบบหน้าตาของชุ ด ทดลอง
แท็งก์น้ าในส่ วนหน้าต่าง Font Panel และหน้าต่าง Block Diagram ของ
โปรแกรม LabVIEW

สามารถออกแบบตามที่ผใู้ ช้ตอ้ งการ หลักการดังกล่าวแบ่งออกเป็ น 3
ส่วนใหญ่ๆ คือ
รูปที่ 3 Block Diagram เครื่ องมือวัดที่สร้างจาก LabVIEW
1. Acquisition ซึ่ งเป็ นส่ ว นที่ รับ ข้อมู ล (Input) จาก
สิ่ งแวดล้อมภายนอกเข้าสู่ ระบบในที่น้ ี คือ คอมพิวเตอร์ โดยข้อมูลที่เข้าสู่
ระบบนี้อาจมาจากการ์ ด DAQ (สาหรับสัญญาณทางไฟฟ้า)
2. Analysis หลังจากที่ได้รับข้อมูลแล้วอาจจะผ่านฟั งก์ชนั ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่งจะแสดงผลในรู ปที่สื่อความหมายในสิ่ งที่ผใู ้ ช้งาน
สามารถนาไปแสดงแทนสื่ อที่วดั ได้และใช้งานได้
3. Presentation คือ การแสดงผลในรู ปแบบที่เป็ นประโยชน์
ต่อผูใ้ ช้งาน โดยอาจแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เช่ น DMM (Digital
Multimeter) แสดงผลเฉพาะที่วดั ได้โดยไม่จาเป็ นต้องรู ้ ความสาคัญกับ
เวลา หรื อ Spectrum Analysis จะแสดงสัญญาณในรู ปความถี่หรื อการ
พิมพ์ออกมาเป็ นรายงานหรื อเก็บข้อมูลในฮาร์ ดดิสก์

รู ปที่ 5 หน้าตาโปรแกรม LabVIEW ในหน้าต่าง Font Panel
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[1] กัปตัน เตียวตระกูล. ทบทวนความรู้ คอลโทรลเลอร์ แบบPID. วารสาร
กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรื อ ปี ที่ 15 ฉบับที่ 16 หน้า 52-57
[2] สามารถ โนนสะอาดและอนุวฒั น์ จันทะกา. การควบคุมกระบวนการ
โดยใช้ พแี อลซี( PLC ) และ( Lab VIEW).โครงการของนักศึกษาชั้นปี ที่
4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น.,2555
[3] NI-6008 ADC manual. [ออนไลน์] มปป. วันที่สืบค้น 18 มีนาคม
2559สื บค้นได้จากhttp://www.tau.ac.il/~electro/pdf_files/computer
/ni_6008_ADC_manual.pdf
รูปที่ 6 หน้าตาโปรแกรม LabVIEW ในหน้าต่าง Block Diagram

4.ผลการทดลอง
ตารางที่ 1 ผลการทดลองการควบคุมน้ าไหลเข้าและน้ าไหลออกแบบ P
(Manual) ที่ระดับ 10 ซม., 20 ซม., และ 30 ซม.
เวลาทีใ่ ช้ (นาที)
ระดับนา้
ครั้งที่ 1
0.43
1.27
2.02

10 ซม.
20 ซม.
30 ซม.

นา้ ไหลเข้ า
ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
0.45
0.42
1.32
1.25
2.00
1.98

เวลาเฉลีย่ (นาที)

นา้ ไหลออก
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
4.02
4.05
4.00
7.02
7.08
7.05
9.39
9.46
9.52

นา้ ไหล
เข้ า
0.43
1.28
2.00

นา้ ไหล
ออก
4.02
7.05
9.45

ตารางที่ 2 ผลการทดลองการควบคุ มน้ าไหลเข้าและน้ าไหลออกแบบ
PID ที่ระดับ 10 ซม., 20 ซมและ 30 ซม.
เวลาทีใ่ ช้ (นาที)
ระดับนา้
10 ซม.
20 ซม.
30 ซม.

ครั้งที่ 1
0.36
1.13
1.49

นา้ ไหลเข้ า
ครั้งที่ 2
0.39
1.10
1.53

ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 1
0.35
4.07
1.15
6.48
1.45
9.42

เวลาเฉลีย่ (นาที)
นา้ ไหลออก
ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
4.05
4.02
6.52
6.50
9.40
9.41

นา้ ไหลเข้ า
0.37
1.13
1.49

นา้ ไหลออก
4.05
6.50
9.41

3. สรุป
ผลการตอบสนองของกระบวนการควบคุ มแท็งค์น้ า ทั้งแท็งค์1
และแท็งค์ 2 สามารถตั้งระดับน้ าได้ 3 ระดับ ทั้ง 10 ซม. 20 ซม.และ 30
ซม. การควบคุมน้ าไหลเข้าและน้ าไหลออกแบบ PID จะควบคุมได้ดีกว่า
แบบ P เพราะใช้เวลาในการตอบสนองได้น้อยกว่า และยังสรุ ปได้อีกว่า
ผลการตอบสนองของน้ าไหลเข้าเร็ วกว่า น้ า ไหลออกมาก เพราะการ
ควบคุมน้ าไหลเข้าใช้มอเตอร์ ป้ ัมน้ าเข้ามาช่วย จึงทาให้น้ าไหลเข้าเร็ วกว่า
น้ าไหลออก สามารถถ่ ายเทน้ าจากแท็งค์ 1 ไปยังแท็งค์ 2 ได้อีกด้วย
ระบายน้ าออกจากแท็งค์ 1 และแท็งค์ 2 ได้ดี ปราศจากข้อผิดพลาด

4. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณบิดามารดาผูเ้ ป็ นแรงใจ ในการทางาน และเป็ น
ตัวอย่างของการขยันต่อการทางานเสมอมา
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ระบบการเรียนรู้ไม่จากัดสถานที่
Anywhere Learning System
เตชวัฒน์ ก้อนแก้ว1 สุ ทธิพงษ์ หมื่นตาบุตร2 และ สุ ขุมาล กิติสิน3
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
E-mail: taechawat.k@ku.th1, suttipong.m@ku.th2, sukumal.i@ku.th3
technology which became a part of our everyday life.

บทคัดย่อ
ในปั จ จุ บัน การเรี ย นรู ้ เ ป็ นส่ ว นส าคัญ ในการพัฒ นาตนเอง
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ สามารถประเมิ นได้จากการฝึ กทาแบบฝึ กหัด
บททดสอบย่อย การสอบ ดังนั้นการเรี ยนรู ้ ในห้องเรี ยนซึ่ งมี ผสู ้ อนหนึ่ง
คนสอนนัก เรี ย นจานวนมาก โดยการสอนผู ้ส อนใช้วิธี การสอนแบบ
เดี ยวกับนักเรี ยนทุ กคน ซึ่ ง ไม่ เหมาะสมและจากัดในเรื่ องประสิ ทธิ ภาพ
การเรี ยนรู ้ เนื่องจากนักเรี ยนแต่ละคนมีความสามารถในการเรี ยนและใช้
เวลาในการทาความเข้าใจที่ แตกต่ างกัน เทคนิ คการสอนแบบเดี ยวจึงไม่
สามารถสื่ อสารและทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพแก่นกั เรี ยนทุก
คนในคราวเดียวกันได้ สาหรับนักเรี ยนด้วยการแข่งขันที่สูงขึ้นทาให้ต้อง
มี ช่องทางในการเรี ยนรู ้ และทบทวนบทเรี ยนเพิ่ม เติ ม อาทิ เช่ น การไป
เรี ย นที่ ส ถาบันสอนพิ เ ศษนอกห้อ งเรี ยน การใช้ห้อ งสมุ ด เป็ นต้น ซึ่ ง
ช่ องทางที่ ได้กล่ าวมาแล้วอาจไม่ ใช่ ช่องทางที่ สะดวกทั้งด้านเวลาและ
ค่ าใช้จ่าย ปั จจุ บันเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ ตและการใช้ง านผ่า นสมาร์ ท
โฟนหรื อแทบเล็ตเป็ นที่ แพร่ หลาย จึ งเป็ นช่ องทางที่จะเข้าถึงแหล่งการ
เรี ยนรู ้ ออนไลน์จึงสามารถเรี ยนรู ้ และทาความเข้าใจบทเรี ย นตามแบบ
ของตนเอง

Keyword: Education, Online, Website, Web Application

1. บทนา
ปั จจุ บ ันสถานศึ กษาทั้งในระบบและนอกระบบได้มีการน า
ระบบจัดการการเรี ยนการสอน (Learning Management System) มาใช้ใน
การให้การศึ กษาออนไลน์ โปรแกรมที่ นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย เช่ น
Moodle ซึ่ งมีขอ้ จากัด คือ ยังไม่มีการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู ้
ของนัก เรี ย นจากบทเรี ย นหรื อวิ เ คราะห์ผลสัม ฤทธิ์ ในการเรี ย นรู ้ ของ
นักเรี ยนจากบทเรี ยนในหัวข้อต่ างๆ ผูว้ ิจยั จึงได้นาแนวคิดของระบบการ
เรี ยนรู ้แบบใหม่หรื อที่ เรี ยกว่า Massive Open Online Course (MOOC) มา
เป็ นต้นแบบในการออกแบบระบบการเรี ยนรู ้ไม่จากัดสถานที่

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
เว็บ ไซต์น้ ี จะเป็ นอี ก ช่ อ งทางหนึ่ ง ที่ จะช่ ว ยในการศึ ก ษาหา
ความรู ้ ต่างๆ ซึ่ งเว็บ ไซต์น้ ี จะมี แนวคิ ดตามแนวคิ ด ของ Massive Open
Online Course (MOOC) ซึ่ งหมายถึ ง การน าเสนอเนื้ อ หาการเรี ยนรู ้
หลักสู ตรต่างๆ ผ่านสื่ อการสอนออนไลน์โดยสามารถรองรับผูใ้ ช้จานวน
มากได้และผูใ้ ช้ไม่ ต้องเสี ยค่ าใช้จ่ายใดๆ [1] เช่ น Coursera [2] EdX [3]
สิ่ งที่ MOOC แตกต่ างออกไปจากการเรี ยนการสอนแบบปกติ คื อ ผูใ้ ช้
สามารถเข้ า มาเรี ยนในเวลาที่ ผู ้ใ ช้ ต้ อ งการจะเรี ยน ไม่ จ าเป็ นต้ อ ง
กาหนดเวลาเรี ยนที่ ชัดเจน การเรี ยนในระดับอุ ดมศึ กษาหรื อต่ ากว่ า ให้
ความเป็ นอิสระแก่ผใู ้ ช้มากขึ้ นและในส่ วนของการนาเสนอเนื้อหาจะไม่
ต้องมีครู หรื ออาจารย์มาสอนหน้าชั้นแต่จะเป็ นการเรี ยนผ่านสื่ อการสอน
ออนไลน์ บ นเว็ บ ไซต์ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น วิ ดิ ทั ศ น์ คลิ ป เสี ยง เอกสาร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ยิ่ ง ไปกว่ า นั้น ยัง มี ฟ อรั่ ม หรื อ กระดานสนทนาเพื่ อให้
นักเรี ยนสามารถได้แลกเปลี่ ยนความรู ้กนั ภายในบทเรี ยนนั้นๆ รวมไปถึง

คาสาคัญ: การเรี ยนรู ้ออนไลน์, เว็บแอปพลิเคชัน

Abstract
At present, an educational accomplishment of a student is
measured by his/her test results. It is necessary that exam practice must
be done. Students must review the contents of each course to improve
their skills. Currently, lesson reviews can be done easier because there
are multiple channels a person can do that, such as enrolling in a tutorial
school, reading extra books, etc. Those channels may take lots of time
and can be costly. Today, with smartphone and tablet using Internet
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สามารถถามอาจารย์หรื อผูช้ ่ วยอาจารย์ภายในบทเรี ยนนั้นๆ ได้เช่ นกัน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการศึกษาหาความรู ้แก่ผทู ้ ี่ไม่สามารถศึ กษา
ตามสถาบัน การศึ ก ษาหรื อ ด้ว ยปั ญ หาเรื่ อ งค่ า ใช้จ่ า ย เว็บ ไซต์น้ ี เ ป็ น
ทางเลื อ กที่ ดี แก่ผูใ้ ช้ทุกระดับ ตั้งแต่ นัก เรี ย น-นัก ศึ กษา ไปจนกระทั่ง
ผูใ้ หญ่ที่ตอ้ งการจะศึกษาหาความรู ้ ในส่ วนต่อไปจะกล่าวถึงเทคโนโลยีที่
จะนามาใช้ป ระกอบการพัฒนาเว็บไซต์แอปพลิเคชันดังกล่าว ประกอบ
ไปด้วย

นักเรี ยนจะสามารถค้นหาบทเรี ยนจากหมวดหมู่ภายในระบบ
และสามารถสมัครเรี ยนในแต่ละบทเรี ยนที่นักเรี ยนสนใจได้ ซึ่ งเงื่อนไข
ในการเรี ยนบทเรี ยนนั้นนัก เรี ยนจะต้องผ่า นแบบฝึ กหัด ระดับ ง่ ายของ
หัวข้อบทเรี ยนปั จจุบนั ก่อนระบบจึงสามารถยอมให้นกั เรี ยนได้ศึก ษาใน
หัวข้อบทเรี ยนถัดไป

3.3 ส่ วนของผู้ปกครอง
ผูป้ กครองสามารถติดตามผลการเรี ยนและตรวจสอบสถิติของ
บุ ตรหลานได้ มี ลักษณะคล้ายกับส่ วนของอาจารย์แต่ ผปู ้ กครองสามารถ
ติ ดตามผลเรี ยนได้เฉพาะบุ ตรหลานของตนที่ลงทะเบี ยนไว้เท่านั้น โดย
ในขั้นตอนการสมัครสมาชิ กของระบบผูป้ กครองจะต้องกรอกรหัสของ
บัญชี นักเรี ยนที่ ระบบสุ่ มมาให้เพื่อทาการระบุว่าต้องการติ ดตามผลการ
เรี ยนของนักเรี ยนคนนั้น แสดงให้เห็นดังรู ปที่ 1

2.1 PHP
PHP เป็ นภาษาที่ ออกแบบสาหรั บใช้ใ นการพัฒนาเว็บ แอพ
พลิ เคชัน สามารถใช้ PHP ร่ วมกันกับ HTML โดยถู กพัฒนาขึ้ นมาในปี
ค.ศ. 1994 โดย Rasmus Lerdorf ในเวลาต่อมาได้พฒั นาแนวทางที่ช่วยให้
สามารถเขี ย นโค้ด ได้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น คื อ ภาษาเชิ ง วัต ถุ หรื อ
Object Oriented Programming Design (OOP) [4] ในปั จจุ บันภาษา PHP
ได้ถูกพัฒนาจนถึงเวอร์ชนั 7 ซึ่ งมีจุดเด่นด้านความปลอดภัยมากขึ้นมาก

2.2. Laravel Framework 5
Laravel เป็ น PHP Framework ที่ได้รับความนิยมมากโดยเป็ น
แนวคิ ด แบบภาษาเชิ ง วัต ถุ หรื อ Object-oriented programming (OOP)
เวอร์ ชันแรกออกในเดื อ นมิ ถุน ายน ค.ศ. 2011 และ Laravel 5 เผยแพร่
อย่างเป็ นทางการเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 2014 โดย Taylor Otwell ซึ่ งความ
ต้ อ งการหลั ก ของ Laravel Framework 5 มี จุ ด เด่ น ในเรื่ องของความ
ปลอดภัยสู งและมีความยืดหยุ่นที่จะสามารถนา plug-in ต่างๆ ภายนอกมา
ทางานร่ วมกันได้ง่าย [5]

รู ปที่ 1 Data Flow diagram ของระบบการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ตระดับ
Context Diagram

3. การออกแบบระบบ
ระบบการทางานจะแบ่งออกเป็ น ส่ วนของอาจารย์ ส่ วนของ
นัก เรี ย นและส่ ว นของผูป้ กครองซึ่ งแต่ ละส่ วนจะมี ค วามแตกต่ างกัน
ออกไปขึ้นอยู่กบั แต่ละบทบาทของผูใ้ ช้

4. การพัฒนาระบบ
ในส่ วนของการพัฒนาระบบได้ทดลองนาบทเรี ยนในหัวข้อ
PHP Laravel Framework 5 เพื่ อ ทดสอบการใช้ง านระบบ เมื่ อ อาจารย์
สร้ างบทเรี ยนเสร็ จจะเข้า สู่ ห น้าจัด การบทเรี ยน ซึ่ งจะสามารถจัด การ
บทเรี ย นได้ โดยจะแสดงภาพรวมทั้ง หมดของบทเรี ย น เมื่ อ อาจารย์
ต้องการเพิ่มหัวข้อบทเรี ยน สามารถเพิ่มได้จากหน้าจัดการบทเรี ยนและ
ผลที่ได้เมื่อนักเรี ยนมาเข้าถึงบทเรี ยนจะเห็นได้ ดังรู ปที่ 2

3.1 ส่ วนของอาจารย์ (Teacher Component)
อาจารย์จะสามารถสร้ างบทเรี ย นได้โดยภายในบทเรี ย นจะ
แบ่ ง ออกเป็ นหลายหั ว ข้ อ และยัง สามารถสร้ า งแบบทดสอบและ
แบบฝึ กหัดเพื่อเป็ นการวัดค่ า ผลสัมฤทธิ์ ทางการศึ กษาซึ่ งระบบจะเก็บ
สถิ ติการทาแบบฝึ กหัด โดยแสดงให้อาจารย์ดูได้ว่านักเรี ยนตอบคาถาม
ในตัวเลื อกใดบ้าง ทาให้อาจารย์สามารถทราบถึ งประสิ ทธิ ภาพในการ
เรี ยนของนักเรี ยนแต่ละคนได้

3.2 ส่ วนของนักเรียน (Student Component)
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ต่ อไป ดังรู ปที่ 4 เมื่ อได้บทเรี ยนที่สนใจแล้วนักเรี ยนสามารถดู ภาพรวม
ของบทเรี ยนได้ ภาพรวมของบทเรี ยนจะแสดงจานวนหัวข้อของบทเรี ยน
จ านวนแบบฝึ กหัด และจ านวนแบบทดสอบ ที่ มี อ ยู่ ใ นบทเรี ย นเพื่ อ
ประกอบการตัดสิ นใจในการลงทะเบียนเรี ยน ดังรู ปที่ 5 และเมื่อนักเรี ยน
ตัดสิ นใจเลือกบทเรี ยนได้แล้ว นักเรี ยนสามารถศึกษาบทเรี ยนได้ โดยจะ
แสดงบทเรี ย นที่ ส ามารถเรี ย นได้เ รี ย งจากหัว ข้อที่ อาจารย์ก าหนดไว้
ตามล าดั บ เมื่ อ นั ก เรี ยนศึ ก ษาบทเรี ยนมาถึ ง หั ว ข้ อ บทเรี ยนที่ มี
แบบทดสอบนักเรี ยนจะต้องทาแบบทดสอบก่อนถึ งจะสามารถศึ ก ษา
บทเรี ยนต่อไปได้

รู ปที่ 2 ส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้การจัดการบทเรี ยนของอาจารย์
นักเรี ยนสามารถเลือกดูวิดีทศั น์ของบทเรี ยนได้ตามอัทธยาศัย ดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 4 ส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้การสารวจหมวดหมู่ของบทเรี ยน

รู ปที่ 3 ส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้การจัดการดูวิดีทศั น์ของนักเรี ยน
ซึ่ งในส่ วนนี้ จะสามารถเพิ่ มเฉพาะ หัวข้อของบทเรี ยนเท่ านั้นและเมื่ อ
อาจารย์ได้เพิ่มหัวข้อของบทเรี ยนแล้ว อาจารย์สามารถเลือกเพิ่มกลุ่มของ
เนื้ อหาได้ โ ดยจะสามารถเพิ่ ม วิ ดิ ทั ศ น์ แ ละเอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ประกอบการเรี ยนได้ โดยจะสามารถเพิ่มกลุ่ มของเนื้ อหาได้มากตามที่
ต้องการ ในบทเรี ยนที่ สร้ างขึ้ นนั้น อาจารย์จาเป็ นต้องเพิ่มวัตถุป ระสงค์
สาหรับทุกๆ บทเรี ยนที่สร้างขึ้นและเมื่อมีบทเรี ยนที่อาจารย์ตอ้ งการแล้ว
อาจารย์ส ามารถเพิ่ ม แบบฝึ กหั ด และแบบทดสอบของแต่ ล ะหัว ข้อ
บทเรี ยนได้ โดยจะแบ่งเป็ นระดับ 3 ระดับ คือ ระดับง่าย ระดับกลางและ
ระดับยาก อาจารย์ตอ้ งเลือกระดับความยากก่อนจึงจะสามารถเพิ่มคาถาม
และคาตอบได้ ซึ่ งคาถามและคาตอบจะต้องเพิ่มที่ละคาถาม โดยคาตอบที่
ถู กต้อง จะมี ช่องให้กรอกแยกเฉพาะเพื่อบอกว่าข้อใดถู กส่ วนตัวเลือกที่
เหลื อจะมี ให้ก รอกเป็ นส่ ว นเสริ ม สาหรั บนักเรี ยนสามารถสื บค้น โดย
เลือกจากหมวดหมู่หลักและภายในจะมีหมวดหมู่ย่อยให้นกั เรี ยนได้เลื อก

รู ปที่ 5 ส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ภาพรวมของบทเรี ยน
โดยแบบทดสอบจะมี เ วลากาหนดไว้ต้องส่ งแบบทดสอบก่อนเวลาที่
กาหนดหรื อถ้าเวลาหมดจะบังคับ ให้ส่งคาตอบเฉพาะที่ทาไปแล้วเท่ านั้น
ดัง รู ป ที่ 6 เมื่ อ นัก เรี ย นศึ ก ษาบทเรี ย นได้ร ะยะหนึ่ ง จะต้อ งผ่า นการทา
แบบฝึ กหัดและแบบทดสอบ ระบบจะมี กราฟแสดงคะแนนที่ ได้ในแต่
แบบทดสอบ ดังรู ปที่ 7
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รู ปที่ 6 ส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้การทาแบบทดสอบ

รู ปที่ 7 ส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้กราฟแสดงสถิติการทาแบบฝึ กหัดและ
แบบทดสอบ

5. สรุป
ระบบการศึกษาไม่จากัดสถานที่น้ นั เป็ นเว็บแอพพลิเคชันที่ ใช้
แนวคิ ดของ Massive Open Online Course (MOOC) อย่างไรก็ดีสามารถ
พัฒนาต่ อยอดในเรื่ องของการวิเคราะห์พฤติ กรรมของผู ้เรี ย นในการดู
วิดีทัศน์และในการทาแบบทดสอบเพื่อนาเสนอบทเรี ยนที่ คาดว่าผูเ้ รี ยน
ควรศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้หลักการของ Machine Learning เข้ามาร่ วมด้วย
นอกจากนี้ยงั สามารถเพิ่มฟังก์ชนั ในส่ วนของผูป้ กครองของนักเรี ยนเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนได้
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บทคัดย่ อ

Abstract

จุดประสงค์ข องงานวิจยั นี้ เพื่อพัฒนาจักรยานเสมื อนจริ งที่
สามารถให้ผเู้ ล่นสวมชุดแว่นตาสามมิติ และ ปั่ นจักรยานอยูก่ บั ที่ แต่ให้
ความรู้ สึกเหมือนกับการขี่ จกั รยานในโลกเสมือนจริ งที่สวยงาม โดยใน
งานวิจ ัย นี้ จะออกแบบอุ ป กรณ์ ใ ห้ ส ามารถถอดประกอบได้ง่ าย ผู ้ใ ช้
สามารถนาจักรยานมาติดตั้งบนโครงเหล็กและเชื่ อมต่อกับกล่องควบคุม
ได้โดยไม่ตอ้ งดัดแปลงจักรยาน
อุ ป กรณ์ ต้ น แบบพั ฒ นาโดยใช้ บ อร์ ด ESP8266 เขี ย น
โปรแกรมด้ว ยภาษา C เชื่ อ มต่ อ กับ เซ็ น เซอร์ Rotary Encoder เพื่ อ วัด
ความเร็ วของล้อ และ เซ็ น เซอร์ Volume เพื่ อ วัด มุ ม การหมุ น ของคัน
บังคับที่ลอ้ หน้า และ ส่ วนโปรแกรมประยุกต์การแสดงผลเสมือนจริ งนั้น
จะท างานบนสมาร์ ท โฟนระบบปฏิ บ ัติก ารแอนดรอยด์ พัฒ นาโดยใช้
โปรแกรม Unity 3D ร่ วมกับ Google VR SDK เพื่อแสดงภาพโลกเสมือน
จริ งในแว่น ตาสามมิ ติ Google Cardboard โดยอุ ป กรณ์ ค วบคุ ม และ
โปรแกรมแสดงภาพเสมือนจริ งบนสมาร์ ทโฟนจะมีการเชื่ อมต่อกันแบบ
ไร้สาย (WiFi) ซึ่ งเมื่อมีการปั่ นจักรยานอุปกรณ์ ควบคุมจะส่ งค่าความเร็ ว
ของล้อและมุมการหมุนของคันบังคับมาที่โปรแกรม ซึ่ งจะไปควบคุ ม
ความเร็ วและทิ ศ ทางของจัก รยานในโลกเสมื อ นจริ ง นอกจากนี้
ในโปรแกรมจะมีการแสดงผลระยะทาง เวลาที่ใช้ และ คานวณแคลอรี่
ที่ใช้ไปจากการปั่ น และ มี ไอเท็ม ต่าง ๆ ให้ เก็ บ สะสมคะแนนระหว่าง
การปั่ น จัก รยานช่ วยให้ ผู ้เล่ น มี ค วามสนุ ก สนาน อี ก ทั้งยังช่ ว ยให้ ไ ด้
ออกก าลังกายและมี สุขภาพที่ ดีข้ ึน และผลการทดสอบกับผูใ้ ช้ในพื้น ที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ตอ้ งการออกกาลังกายแต่ไม่มีเวลาออกกาลังกาย
ข้างนอกและมีพ้ืนที่ออกกาลังกายอยูอ่ ย่างจากัด พบว่า กลุ่ มผูท้ ดสอบมี
ความพึ งพอใจในการใช้ งานระบบปั่ น จัก รยานเสมื อนจริ งเฉลี่ ยอยู่ใ น
ระดับมาก

This research aims to create a virtual reality spin bike (VRBike) that player can wear a virtual reality headset and spin the bike;
the system also simulates a user's environment, and make it look like
they are riding the bike in the fantastic world. In this research, we
designed the VR system as pluggable devices that users can simply
setup the system with their own bike without modify it.
The prototype device is developed by using ESP8266
board, coding with C and connecting to a rotary encoder sensor for
capturing a wheel speed and a volume sensor for capturing a handle
angle. The virtual reality application is developed for Android smart
phone using Unity 3D and Google VR SDK. When the bike's wheel is
rolled, or the handle is rotated then the controller box will send data to
the VR Application via WiFi for controlling a bike's speed and direction
in the virtual world. While spinning the bike, the application will
display a distance, time and calorie of the exercise. Moreover, for health
with fun, the player must ride the bike to collect the coins.
Keywords: Virtual Reality, Spin Bike, Google Cardboard, ESP8266

1. บทนา
ปั จจุบนั ผูค้ นสนใจออกกาลังกายโดยการปั่ นจักรยานมากขึ้ น
แต่ การปั่ น จัก รยานกลางแจ้งบนถนน มี ข ้อจากัดส าหรั บ ผูท้ ี่ อยู่ในเมื อง
เนื่ อ งจากถนนในเมื องมี รถยนต์จานวนมาก มี ม ลพิ ษ ทางอากาศ และ
ทางสาหรับจักรยานมีจากัด การปั่ นบนถนนอาจเกิ ดอันตรายจากอุบตั ิเหตุ
ส่ ว นเครื่ องปั่ น จัก รยานอยู่ก ับ ที่ (Spin Bike) นั้น เป็ นอี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง
สาหรั บการออกกาลังกาย ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิด ในการนาเทคโนโลยี
การสร้างโลกเสมือนจริ งด้วยแว่นตาสามมิติ และ เทคโนโลยีอินเทอร์ เนต
ของสรรพสิ่ ง (IoT) ที่ ส ามารถเชื่ อมต่ออุป กรณ์ วดั ค่า (เซนเซอร์ ) ต่ างๆ
มาพัฒนาเป็ นจักรยานเสมื อนจริ งที่ สามารถให้ผูเ้ ล่ นปั่ นจักรยานอยู่กบั ที่

คาสาคัญ: Virtual Reality, Spin Bike, Google Cardboard, ESP8266
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พร้ อมกับ สวมชุ ดแว่น ตาสามมิ ติ Google Cardboard [1-2] ที่ ใช้ร่วมกับ
สมาร์ ทโฟนในการแสดงภาพแบบสามมิ ติ ทาให้ ผูเ้ ล่ นรู ้ สึ กเหมื อนกับ
การขี่จกั รยานอยู่ในโลกเสมือนจริ งที่สวยงาม จึงทาให้ การปั่ นจักรยาน
มีท้งั ความสนุกสนานและช่วยในเรื่ องสุ ขภาพของผูเ้ ล่นได้อีกด้วย

2. รายละเอียดการพัฒนา
2.1 ภาพรวมของระบบ
ในงานวิจ ัยนี้ จะออกแบบชุ ด ขาตั้งจัก รยานที่ ส ามารถถอด
ประกอบได้ โดยขาตั้งที่ ใ ช้ ยึด จัก รยานจะวางกับ พื้ น ผูใ้ ช้ส ามารถน า
จักรยานคันเดิ มของตนเองมาติ ดตั้งบนชุ ด ขาตั้ง ให้ ล้อจักรยานลอยขึ้ น
เหนื อพื้นจึงทาให้สามารถปั่ นจักรยานอยูก่ บั ที่ได้ และ ติดตั้งเซนเซอร์ ไว้
ที่ ค ัน บัง คับ เพื่ อ ตรวจจับ การเลี้ ยว และ ติ ด เซนเซอร์ ไว้ที่ ล้อ หลังของ
จักรยานเพื่อวัดความเร็ วของการหมุนของล้อ ดังแสดงในรู ปที่ 1
สาหรับ การเล่ น นั้น ภาพเสมื อนจริ งจะแสดงผลบนหน้ าจอ
สมาร์ ทโฟน ซึ่ ง ผูเ้ ล่ น จะต้องติ ด ตั้งสมาร์ ท โฟนกับ ชุ ด VR Headset [3]
และต้องสวมใส่ในขณะที่ปั่นจักรยาน ซึ่ งจะทาให้ผเู ้ ล่นมองเห็นภาพแบบ
เสมื อ นจริ ง เมื่ อ ผู้เล่ น ปั่ น จัก รยาน ชุ ด ควบคุ ม เซนเซอร์ จ ะส่ ง ข้อ มู ล
ความเร็ วล้อและทิศทางของคันบังคับไปให้โปรแกรมในสมาร์ ทโฟนผ่าน
WiFi และ ควบคุมความเร็ วและทิศทางของจักรยานในโลกเสมื อนจริ ง
ให้ตรงกับการปั่นของผูเ้ ล่น เพื่อให้ผเู ้ ล่นรู ้สึกว่ากาลังปั่ นจักรยานเคลื่อนที่
อยู่ในโลกเสมือนจริ ง นอนจากนี้ โปรแกรมจะมี การเก็บคะแนนสะสม
จากการปั่น คานวณแคลอรี่ ที่จากการออกกาลังกาย เวลา และ ระยะทางที่
ปั่ นได้ ซึ่ งระยะทางที่ ปั่นได้จะถู กแปลงเป็ นคะแนน รวมไปถึ งมีไอเท็ ม
เหรี ยญทองให้เก็บระหว่างทางที่ปั่นเป็ นคะแนนพิเศษด้วย สาหรับฉากที่
แสดงจะสร้างโดยใช้โปรแกรม Unity [4] เพื่อให้การปั่ นจักรยานมีความ
เสมือนจริ ง ยกตัวอย่างเช่น ฉากบ้านเมือง [5] ฉากป่ าไม้ เป็ นต้น ดังแสดง
ในรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 ตัวอย่างฉากที่ได้สร้ างขึ้น

2.2 ทฤษฎีทนี่ ามาใช้
2.2.1 ค่าสรุ ปของกิ จกรรมการปั่ นจักรยาน Metabolic Equivalent (MET)
หรื อ Standard Metabolic Equivalent หมายถึ ง “หน่ วย” [6] ที่ ใช้ใ นการ
ประมาณค่าจานวนออกซิ เจนที่ ร่างกายใช้ในระหว่างการออกกาลังกาย
จะถูกวัดเป็ นค่าเป็ นจานวน ซึ่งจานวนจะเพิ่มเมื่อร่ างกายทางานมากขึ้น
ตารางที่ 1 ค่า MET ที่เกิดขึ้นต่อการปั่ นจักรยาน
Codes METs
ชนิ ดของการปั่ นจักรยาน
01010 4.0 ปั่ นไม่เกิน 10 mph โดยปั่ นเพื่อความสนุก
01011 6.8 ปั่ นไป - กลับจากที่ทางาน
01013 5.8 ปั่ นในเส้นทางที่ขรุ ขระ
01015 7.5 ปั่ นจักรยานธรรมดา
01018 3.5 ปั่ นโดยใช้อตั ราความเร็ วประมาณ 5.5 mph
01019 5.8 ปั่ นโดยใช้อตั ราความเร็ วประมาณ 9.4 mph
01020 6.8 ปั่ นโดยใช้อตั ราความเร็ วประมาณ 10-11.9 mph
01030 8.0 ปั่ นโดยใช้อตั ราความเร็ วประมาณ 12-13.9 mph
01040 10.0 ปั่ นโดยใช้อตั ราความเร็ วประมาณ 14-15.9 mph
01050 12.0 ปั่ นโดยใช้อตั ราความเร็ วประมาณ 16-19.9 mph
01060 15.8 ปั่ นโดยใช้อตั ราความเร็ วมากกว่า 20 mph

รูปที่ 1 ส่ วนประกอบของจักรยานเสมือนจริ ง
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2.2.2 สูตรคานวณหาค่าแคลอรี่ ที่สูญเสี ยต่อการปั่ นจักรยาน คานวณดังนี้
1) น้ าหนัก มีหน่วยเป็ นกิโลกรัม 2) เวลา มีหน่ วยเป็ นชัว่ โมง 3) ความเร็ ว
มี ห น่ วยเป็ นเมตรต่ อ วิ น าที 4) น าค่ าความเร็ วที่ มี ห น่ วยเมตรต่ อวิ น าที
ไปแปลงเป็ นหน่วยเมตรต่อชัว่ โมง คานวณจาก
ความเร็ ว (mph)=

ความเร็ ว (m/s)× 3.6
1.609

(1)

5) ได้ค่าความเร็ วหน่วยเมตรต่อชัว่ โมง นาไปเทียบในตารางค่า MET
6) จะได้สูตรการหาค่าจานวนแคลอรี่ ที่สูญเสี ยไปในการปั่นจักรยาน
แคลลอรี่ ที่สูญเสี ย = น้ าหนัก × ค่า MET × เวลา

รู ปที่ 4 อุปกรณ์จกั รยานต้นแบบ
(2)

ส าหรั บ การเชื่ อมต่ อกัน ระหว่างโปรแกรมบนสมาร์ ท โฟน
กั บ NodeMCU ESP8266 จะ เชื่ อ ม ต่ อแ บ บ ไร้ ส ายผ่ า น WiFi โด ย
ESP8266 จะรั บ ค่าจาก Rotary Encoder และ Volume นาไปประมวลผล
แล้วแสดงผลออกมาทางหน้าจอสมาร์ ทโฟน ซึ่ ง สมาร์ ทโฟน ทาหน้าที่
เป็ น Client และ ESP8266 ทาหน้าที่เป็ น Server เพื่อให้สามารถรับส่ งค่า
ระหว่างกันได้ ดังแสดงในรู ปที่ 5

2.3 โครงสร้ างซอฟต์ แวร์
เมื่ อ ผู้ใ ช้ เ ปิ ดใช้ ง านแอปพลิ เคชัน ผู้ใ ช้ ต้อ งกรอกชื่ อ และ
น้ าหนัก เพื่อนาไปใช้ในการคานวณแคลอรี่ ที่สูญเสี ยต่อการปั่ นจักรยาน
เมื่อผูใ้ ช้หยุดเล่นหรื อครบกาหนดการเล่น แอปพลิ เคชันจะแสดงคะแนน
สะสมจากการปั่ น ค่าแคลอรี่ ที่สูญเสี ยและระยะทางทั้งหมดที่ ผูใ้ ช้ทาได้
และจัดเก็บเป็ นสถิติ เพื่อให้ผใู ้ ช้รู้สึกอยากที่จะกลับมาปั่นจักรยานอีกครั้ง

VR-Bike
Android App
(Client)

Request
Response

NodeMCU ESP-8266
(Server)

รู ปที่ 5 ลักษณะการเชื่ อมต่อระหว่าง Client และ Server

2.5 ข้ อจากัดของระบบ
2.5.1 ในการใช้งานแต่ละครั้ง สามารถมีได้เพียง 1 คนเท่านั้น
2.5.2 ผูเ้ ล่นต้องมีน้ าหนักมากกว่า 22 กิโลกรัม และน้อยกว่า 120 กิโลกรัม
2.5.3 ระบบไม่สามารถแสดงผลการถอยหลังของจักรยาน
2.5.4 โทรศัพท์มือถือเป็ นสมาร์ ทโฟนที่มีขนาดจอ 4.7 นิ้ว ถึง 5.5 นิ้ว

รู ปที่ 3 หน้าจอในแอปพลิเคชัน

2.4 โครงสร้ างฮาร์ ดแวร์

3. การทดสอบระบบ

จัก รยานเสมื อ นจริ ง มี ส่ ว นประกอบแสดงดัง รู ป ที่ 1 และ
ชุ ดต้นแบบที่ติดตั้งกับ จักรยาน แสดงดังรู ปที่ 4 ซึ่ งจะประกอบไปด้วย
1) Rotary Encoder Sensor [7] รั บค่ารอบหมุนของล้อซึ่ งติ ดอยูท่ ี่ แกนล้อ
หลังของจักรยาน 2) Volume Sensor รับค่าการเลี้ยวจากการหันคันบังคับ
จัก รยานซึ่ งติ ด อยู่บ ริ เวณโครงตั้ง จัก รยานใต้ ล้ อ หน้ า ของจัก รยาน
3) ESP8266 Board [8] รั บ ค่ า จาก Rotary Encoder และ Volume ซึ่ งอยู่
ภายในกล่องที่ต้งั ไว้ 4) อุปกรณ์ VR Headset เพื่อมองเห็นภาพเสมือนจริ ง
ที่สามารถมองเห็ นฉากได้รอบตัว 5) สมาร์ ทโฟน ใช้แสดงผล ซึ่ งอยูใ่ น
อุปกรณ์ VR Headset ซึ่งจะต้องใช้สมาร์ทโฟนที่มี Gyroscope Sensor

เพื่อวัดประสิ ทธิ ภาพหลังใช้งาน ซึ่ งกลุ่มผูใ้ ช้ที่ท ดสอบและ
ประเมินผล คือ บุคคลที่ตอ้ งการออกกาลังกายและกลัวอันตรายจากการ
ไปปั่ นข้างนอก ประกอบกับการมีพ้นื ที่ออกกาลังกายอยูอ่ ย่างจากัด

3.1 วิธีการทดสอบ
การทดสอบจะให้ กลุ่ มผูใ้ ช้ได้ใช้งาน แล้วทาแบบสอบถาม
เพื่อเก็บ ข้อมู ลทัว่ ไปและความพึ งพอใจ ซึ่ งวิเคราะห์ ผลโดยใช้ค่ าเฉลี่ ย
ที่ระดับ 0 ถึ ง 5 และกาหนดระดับความพึงพอใจ แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ
ค่าเฉลี่ ย 4.50 - 5.00 อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมากที่ สุด, ค่าเฉลี่ ย 3.50 4.49 อยู่ในระดับ ความพึ งพอใจมาก, ค่ าเฉลี่ ย 2.50 - 3.49 อยู่ในระดับ
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ความพึงพอใจปานกลาง, ค่าเฉลี่ ย 1.50 - 2.49 อยูใ่ นระดับความพึงพอใจ
น้อย และ ค่าเฉลี่ย 0.00 - 1.49 อยูใ่ นระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ตารางบัน ทึ ก ผลความพึ งพอใจ แบ่ งออกเป็ น 3 ด้าน ได้แ ก่
ด้านที่ 1 ความน่ าสนใจในเทคโนโลยีและการใช้งานอุปกรณ์(ฮาร์ ดแวร์ )
ด้านที่ 2 ความเหมาะสมและความน่าสนใจของแอปพลิ เคชัน(ซอฟต์แวร์ )
ด้านที่ 3 ความพึงพอใจโดยรวมของการใช้งานระบบจักรยานเสมือนจริ ง
ส าหรั บ ค าถามจะมี จ านวนด้ า นละ 4 ค าถาม รวมเป็ น 12 ค าถาม
ตัวอย่างคาถาม ดังตารางที่ 2

5. กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิ จ ัย ขอขอบคุ ณ ภาควิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ คณ ะ
วิท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัยขอนแก่ น และ ขอขอบคุ ณ ศูน ย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิ กส์และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติที่ให้ทุนสนับสนุนในการวิจยั
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ตารางที่ 2 ความพึงพอใจโดยรวมของการใช้งานระบบ (ด้านที่ 3)
ข้อ

รายละเอียด

ค่าเฉลี่ย

ความ
พึงพอใจ

1
2
3
4

มีความคิดสร้างสรรค์ สวยงาม
รู ปแบบน่าสนใจ เหมาะแก่การมีไว้ใช้งาน
มีความสะดวกสบายในการใช้งาน
ความสนุกสนานที่ได้จากการใช้งาน

4.00
4.17
4.08
3.83

มาก
มาก
มาก
มาก

3.2 ผลการทดสอบ
การทดสอบการใช้งานระบบจักรยานเสมือนจริ ง มีผทู้ ดสอบ
จ านวน 12 คน เป็ นเพศชาย จ านวน 5 คน เพศหญิ ง จ านวน 7 คน
พบว่าโดยภาพรวม กลุ่ มผูท้ ดสอบมี ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
จักรยานเสมือนจริ งเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับมาก ตามรายละเอี ยด ดังนี้ ด้านที่ 1
ความน่ าสนใจในเทคโนโลยี แ ละการใช้ ง านอุ ป กรณ์ (ฮาร์ ด แวร์ )
อยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.64) ด้านที่ 2 ความเหมาะสมและความน่ าสนใจ
ของแอปพลิเคชัน (ซอฟต์แวร์ ) อยูใ่ นระดับมาก (xˉ = 3.71) และด้านที่ 3
ความพึงพอใจโดยรวมของการใช้งานระบบ อยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.02)
จะได้ว่า ผูท้ ดสอบมีความเข้าใจและสนใจในระบบจักรยานเสมือนจริ ง
และทราบถึ งน้ าหนัก มากที่ สุ ด ที่ อุ ป กรณ์ รองรั บ ได้ คื อ 108 กิ โลกรั ม
จากข้อมูลทัว่ ไปในแบบสอบถาม

4. สรุป
จากการศึ ก ษาโครงงานนี้ ได้บ รรลุ ผลตามวัตถุ ป ระสงค์ คื อ
การสร้างจักรยานเสมือนจริ ง เพื่อเป็ นอุปกรณ์สาหรับใช้ออกกาลังกายให้
ผูเ้ ล่นมีสุขภาพที่ดีข้ ึน ซึ่งอุปกรณ์ที่พฒั นาขึ้นสามารถถอดประกอบได้ง่าย
สะดวกในการเคลื่ อนย้าย จัดเก็บ ทาให้สามารถนามาใช้ภายในบ้านได้
และ สามารถนามาใช้กบั จัก รยานทัว่ ไปที่ มีอยู่แล้วได้โดยไม่ตอ้ งมี การ
ดัดแปลง อย่างไรก็ตามระบบที่ พฒ
ั นาขึ้ น ยังมี ข ้อจากัด หลายอย่างเช่ น
สามารถจาลองการขี่ จกั รยานในเฉพาะทางราบซึ่ งเป็ นไปได้ที่จะมีก าร
พัฒนาต่อให้สามารถจาลองการปั่ นในทางแบบต่าง ๆ เช่ น ทางขึ้นเนิ น
ทางลงเนิน และ การใช้เซนเซอร์ เพื่อวัดน้ าหนักของผูเ้ ล่นโดยอัตโนมัติ
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การออกแบบและสร้ างหุ่นยนต์ สาหรับตีกลองชุ ดทีค่ วบคุมด้ วยไมโครคอนโทรลเลอร์
A Designed and Fabrication of Robot Drummer Controlled by Microcontroller
อังศนา พงษ์ น่ ุมกูล, ชัชวาลย์ ใจบุญ, กมล บุญล้ อม, กลชาญ อนันตสมบูรณ์ และเสกสรรค์ วินยางค์ กูล

ศูนย์ความเชี่ยวชาญทางคลื่นไมโครเวฟและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ สานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ 9 ถนน พหลโยธิ น อ. เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์: 053-776395 ต่อ 111 E-mail: armza_arm@hotmail.com , kamol_boon@yahoo.com
humans and robot can be substitution of labor. Which in this research to
focus improved performance of the robot for the human virtual
movement. Since the robot has high performance do the work more
than human it can be doing at the long time. But robot control require
high precision of movement. Therefor the researcher to build the
drummer robot and designed robot structure virtual shaped for arm and
foot as human. The control system can be controlled through
microcontroller. The result of testing performance of robot has a time
movement of robot arm from calculation is 40ms and time of
experiment testing is 120ms can playing the drum in speed step is 120
metro norm. Which, can be to apply for the demonstration robot music
player and music instruction media in the future.
Keywords: Robot Drummer, metro norm, microcontroller

บทคัดย่ อ
ความก้า วหน้า ทางเทคโนโลยี หุ่ น ยนต์ มี ก ารพัฒ นาอย่ า ง
ต่อเนื่ อง ซึ่ งหุ่ นยนต์ใ นแต่ล ะประเภทมี หน้าที่ การทางานในแต่ ละด้าน
ขึ้ น อยู่ก ับ การควบคุ ม โดยตรงจากมนุ ษ ย์ การควบคุ ม ระบบสื่ อ สาร
ระหว่างมนุ ษ ย์แ ละหุ่ น ยนต์ สามารถท าได้โดยการบังคับ ด้ว ยมื อ และ
อัตโนมัติ ทาให้หุ่ นยนต์เข้ามามีบทบาทในชี วิตประจาวันของมนุษย์มาก
ยิ่งขึ้น และหุ่ นยนต์ยงั สามารถทดแทนแรงงานของมนุ ษย์ได้อีกด้วย ซึ่ ง
งานวิจยั นี้ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาหุ่ นยนต์ที่สามารถเคลื่ อนไหวเสมือนมนุ ษย์
เพื่ อ สามารถให้ หุ่ น ยนต์ เ ล่ น กลองชุ ด และช่ ว ยเล่ น เครื่ องดนตรี ได้
เนื่ องจากหุ่ นยนต์มีป ระสิ ท ธิ ภาพในการทางานอย่างต่ อ เนื่ องมากกว่ า
มนุษย์ สามารถทางานได้หลายชัว่ โมงโดยไม่ตอ้ งหยุดพัก แต่การควบคุม
หุ่ นยนต์น้ ัน ต้องมี ค วามแม่ น ยาในการเคลื่ อนไหว และสอดคล้องกับ
ผูใ้ ช้งานด้วย ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสร้ างหุ่ นยนต์เล่นกลองชุ ด (Drum) ที่มีการ
ควบคุมการทางานของแขนโดยถูกออกแบบโครงสร้างรู ปร่ างเสมือนการ
ตีกลองชุ ดของมนุ ษย์ และได้มีการเคลื่ อนไหวของแขนสาหรับการใช้ตี
และเท้า ส าหรั บ การใช้ เ หยี ย บ โดยมี ร ะบบการควบคุ ม สั่ ง การผ่ า น
ไมโครคอนโทรเลอร์ ผลจากการทดสอบสามารถหาประสิ ทธิ ภาพของ
การท างานโดยได้เ วลาของการเคลื่ อ นที่ ข องแขนกลจากการค านวณ
เท่ากับ 40ms และจากการทดลองเท่ากับ 120 ms และสามารถตีกลองชุด
ได้ที่ความเร็ วสู งสุ ดในจังหวะของการตีที่ 120 metronome ซึ่ งสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในการทาหุ่ นยนต์สาธิ ตการเล่ นดนตรี และสื่ อการเรี ยน
การสอนดนตรี ได้ในอนาคต
คาสาคัญ: หุ่นยนต์ตีกลองชุด, เมทอนอม ,ไมโครคอนโทรลเลอร์

1. บทนา
ปั จจุบนั ดนตรี ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญกับชี วิตประจาวันของ
มนุ ษย์ม ากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นร้ านอาหาร สถานบันเทิ ง หรื อเทศกาลงาน
ประเพณี ตามสถานที่ ต่ า งๆ ล้วนแล้ว แต่ มี ก ารขับ ร้ อ งเสี ย งเพลง และ
บรรเลงดนตรี เพื่อให้เกิดความรื่ นรมย์ และทาให้เกิดความสุ ขแก่ผฟู ้ ั งและ
วงดนตรี ตอ้ งอาศัยเครื่ องดนตรี จานวนมาก จึงทาให้เกิ ดการขับเล่นเครื่ อง
ดนตรี ไม่เพียงพอและทัว่ ถึ งมนุ ษย์ไม่สามารถเล่นดนตรี ต่อเนื่ องและเป็ น
เวลานานได้
ผูว้ ิจยั จึ งมี แนวความคิดที่ จะสร้ างหุ่ นยนต์ตีกลองชุ ดต้นแบบ
ขึ้นมาเพื่อทดแทนมนุษย์ ยกตัวอย่างเครื่ องดนตรี สากล เพื่อให้เสี ยงดนตรี
ที่สมบูรณ์จึงต้องใช้เครื่ องดนตรี 3 ชนิด คือ กีตาร์ ไฟฟ้า เบสและกลองชุด
โดยการน าหุ่ น ยนต์เ ข้ามาเป็ นตัวช่ วยเสริ ม ในการบรรเลงเครื่ องดนตรี
ร่ วมกับการทางานของมนุษย์ และเป็ นสิ่ งแปลกใหม่ในวงการดนตรี และ
ยังสามารถดึงดูดความสนใจจากผูฟ้ ังได้
หุ่ นยนต์ตีกลองชุ ดสามารถตีบางจังหวะได้ดีกว่ามนุ ษย์ การตี
กลองจะใช้ ไ ม้ ก ลองติ ด อยู่ ก ั บ แขนหุ่ นยนต์ แ ละใช้ ก ระบอกลม
(Pneumatic)เป็ นจุดหมุนแล้วปล่อยแรงลมอัดลงไปในกระบอกลมเพื่อใช้

Abstract
Nowadays the advancement of technological robot has
Continuous of development. Which the each type of robot has duty on
each worked dependding on controlled from human. The
communication between a human and robot can be control form manual
and automatic control. Affect the robot to over come in real life of the
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ในการตีกลอง การใช้หุ่นยนต์ตีกลองชุ ดสามารถทางานได้นานกว่าโดย
การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทาการโปรแกรมและสั่งการในการควบคุม
จังหวะและสัง่ การดาเนิ นการตีกลอง

v

ds
dv
, a   vdv  ads
dt
dt

2

[4]

2

 vdv   ads เมื่อ a คือค่าคงที่จากความดันในกระบอกลมคงที่ 6 บาร์
1

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง

1

2
2

2
1

v v
  a(s 2  s1 ) กาหนดให้ v 1  s10 ซึ่งเป็ นระยะเริ่ มต้น
2 2
v 22  a(s 2 ) = ความยาวของกระบอกลม 15 cm = 0.015 m และเมื่อ
พิจารณาหาค่า a จากกฎข้อที่ 2 ของนิ วตัน F  ma μn แต่กาหนดให้
แรงเสี ยดทานที่บริ เวณผิวกระบอกสู บมีค่าน้อย μ  0
188.4kgm
[5]
F  ma  F 
 376.8 m 2
m 0.5kgs 2
s
m
จากสมการที่ 1 v 2  2as2  2(376.8)(0.015)  3.36
s
และเมื่อพิจารณาแขน

ตัวโน้ตกลองแต่ ละตัว จะมี ค่ าเวลา และมี จงั หวะในการตี ที่
แตกต่างกัน หนึ่งจังหวะใหญ่ของกลองจะแบ่งเป็ น 4 จังหวะเล็ก โดยโน้ต
ตัวกลมจะมี 4 จังหวะ โน้ตตัวขาวจะมี 2 จังหวะ โน้ตตัวดาจะมี 4 จังหวะ
โน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้นจะมี ½ จังหวะ โน้ตตัวเขบ็ต 2 ชั้นจะมี ¼ จังหวะ และ
ตาแหน่งแต่ละอุปกรณ์ ของกลองชุ ด ประกอบด้วย Bass Drum , Snare
Drum , Hi-Hat , High Tom , Middle Tom , Floor Tom , Ride Cymbal จะ
แบ่งแต่ละอุปกรณ์ ตามบรรทัด 5 เส้น Bass Drum จะอยูร่ ะหว่างบรรทัดที่
1 และ 2 Snare Drum จะอยู่บรรทัดที่ 3 และ 4 Ha-Hat จะอยู่บรรทัด
บนสุดมีสญ
ั ญาลักษณ์เป็ นรู ปกากบาท High Tom จะอยูบ่ รรทัดที่ 4 และ 5
Middle Tom จะอยูบ่ รรทัดที่ 4 Floor Tom จะอยูบ่ รรทัดที่ 2 และ 3 Ride
Cymbal จะอยูบ่ รรทัดบนสุ ดมีสญ
ั ญาลักษณ์เป็ นรู ปดอกจัน ตามรู ปที่ 1

รู ปที่ 3 สามเหลี่ยมความสัมพันธ์ของแขนกลที่ใช้
รู ปที่ 1 Drum Key
135 2  100 2  213 2
 0.635 θ  129.4 o  130 o [6]
2(135)(100 )
2
213  100 2  135 2
cosμ 
 0.871  29.31 o
2(231)(100 )
α  180 o  29.31 o  129.4 o  21.28 o
[7]
cosθ 

ในการค านวณการหาค่ า เวลาตี ก ลอง เริ่ มจาก หาขนาด
กระบอกลม ขนาด 20 mm. โดนใช้แรงดัน ของลมขนาด 6 บาร์ ระยะ
ความยาวเท่ากับ 15 cm. ตามรู ปที่ 3

รู ปที่ 2 ขนาดของกระบอกลมที่ใช้ในงานวิจยั
โดยพื้นที่หน้าตัดกระบอกสู บ

A arm

π(0.02) 2

 3.14  10  4 m 2
4

ดังนั้น
d arm  0.02mw T  w1  w 2  100  400  500g  0.5kg
แรงกระทาบนหัวกระบอกลม
p

F
N
 F  PA  (6  10 5 )(3.14  10 4 )  2 m2  188.4N
A
m

รู ปที่ 4 ความเร็ วในแนวหมุนของมุม
จะได้ความเร็ วในแนวหมุน v p = v cos60.69 o = (3.36)( cos60.69 o )

[1]

v p  1.64 m
[2]

s

[3]

และเมื่อพิจารณาระยะเคลื่อนที่ 15 cm.
รู ปที่ 5 ความเร็ วของแขนกลและจรดปลายของไม้กลอง
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พอร์ ต 2 จะเป็ นกลอง Middle Tom และกลอง Ride Cymbal พอร์ ต 3 จะ
เป็ นกลอง Floor Tom พอร์ ต 4 จะเป็ นกลอง Bass Drum พอร์ ต 5 จะเป็ น
กลอง Hi-Hat พอร์ต 6 จะเป็ นตาแหน่งกระบอกลมสัง่ การเปลี่ยนตาแหน่ ง
แขนกลเพื่อจะตีกลอง Middle Tom หรื อกลอง Ride Cymbal

ρ  445mm  0.445m พิจารณา vθ  vθ o เมื่อแขนยึดติดกัน  o
คงที่
v
v
p ve
θo  θ 

 4.45v p  4.45(1.64)  7.298 m [9]
s
v
100 445

เมื่อพิจารณาระยะในการเคลื่อนที่ s = 150 mm จากสมการเคลื่อนที่

ac 

dv
dt

2

2

1

1

 dv   a c dt  at และ v 

ds
  vdt   ds
dt

at 2
s2
 s t2 
2
acos60.69o
s2
(0.15)(2)
t

 0.040s
o
a(cos60.69 )
376.8(cos60.69 o )
ถ้าพิจารณาสมการที่ 2 ตาแหน่งความเร็ วที่ปลาย

 atdt  s  a  tdt  s

[10]

ลาโพง
Speaker

จอแสดงผล
LCD

MP3 VS1053
Arduino MP3
Shield Board

AVR
ATmega2560
Microcontroller

ปุ่ มกดเล อกคาสั่ง
Buttom

v
7.298ms
t

 0.040s
o
a(cos60.69 ) 376.8(cos60.69 o )m
จัง หวะเวลาของแต่ ล ะโน้ ต จะมี ห ลั ก การโดยน าค่ า เวลา
มาตรฐานของจังหวะดนตรี คือ 1 นาที นามาหารกับจังหวะ Metronome
ของเพลงโดยใช้หน่วยเป็ น มิลลิวินาที (ms) ตามสมการที่ 1
60000
Metronome

AVR
ATmega128
Microcontroller

Pneumatic
Valves

[11]

2

Ti min g ms  

Transistor array
Board

Drum Robot

รู ปที่ 6 แผนผังของวงจรการทางานของหุ่ นยนต์ตีกลองชุด
เมื่อเริ่ มโปรแกรม ระบบจะทาการประมวลผลคาสั่งเวลาเพื่อ
จะให้วาล์วลมอิเล็กทรอนิ กส์ (Solenoid Valve) ทางานตามเวลาที่รับ
ค าสั่ ง มาจากซี พี ยู เ พื่ อ ควบคุ ม การจ่ า ยแรงดั น ลมให้ ก ระบอกลม
(Pneumatic) เพื่อจะดันได้กลองให้สัมผัสกับหน้ากลอง ถ้าหากค่าเวลาค่า
หนึ่ งยังไม่สัมผัสหน้ากลองก็ตอ้ งเพิ่มค่า Delay Time ทีละ 20 ms จนกว่า
ไม้สมั ผัสหน้ากลอง เมื่อไม้มีการสัมผัสหน้ากลอง จึงเก็บค่า Delay Time
ไว้ แล้วทาการเปรี ยบเทียบเสี ยงโน้ตว่าเสี ยงตรงกับตัวโน้ต ถ้าเสี ยงไม่ตรง
ให้กลับไปเพิ่ม Delay Time ใหม่จนกว่าเสี ยงจะตรงตัวโน๊ ตจึ งจบการ
ทางาน แล้วทาการทดลอง เพิ่มค่า Delay Time เริ่ มต้นที่ 0 ถึง 200 ms เพื่อ
หาเสี ยงที่ใกล้เคียงกับตัวโน้ตมากที่สุด และจังหวะเวลาที่ตีนอ้ ยที่สุด

[12]

ms = มิลลิวินาที
60000 = ค่า 1 นาทีโดยแปลงเป็ นมิลลิวินาที
Metronome = ค่าจังหะของเพลง

3. วิธีการทางาน
หุ่ นยนต์ตีกลองชุ ด อัตโนมัติ มีองค์ประกอบของระบบการ
ทางาน คือ ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino mega 2560 สามารถควบคุม
เพลงตามที่ตอ้ งการโดยจะมีจอแสดงผล LCD บอกสถานะเพื่อไปควบคุม
บอร์ ด arduino MP3 เพื่อเล่ นเพลงประกอบจังหวะตามคาสั่งออกทาง
ล าโพงและควบคุ ม ไปยัง บอร์ ด ATmega128 เพื่ อ ไปควบคุ ม บอร์ ด
Transistor Array ทาการปิ ดเปิ ด โซลินอยด์วาวล์(Solenoid Valve) ให้ทา
การควบคุมการปิ ด-เปิ ดลมให้กบั กระบอกลม ในระบบควบคุมการทางาน
จะเลือกใช้แรงดันลมอยู่ที่ 6 บาร์ (6 bar air pressure) เพื่อส่ งผ่านไปยัง
กระบอกลมนิ วเมติกส์(Pneumatic)ที่ติดตั้งบนแขนหุ่ นยนต์เพื่อทาการตี
กลอง ตามรู ปที่ 6 ในการทางานของหุ่ นยนต์ตีกลอง เมื่ อได้ค่าเวลาของ
จังหวะเพลงเพื่อนาไปลบกับค่า Time Delayโดยค่า Time Delay ที่ดีที่สุด
จากการทดลองคือ 120 ms จากนั้นทาการเขียนโปรแกรมควบคุมการตี
กลองตามโน้ตเพลงลงในไมโครคอนโทรเลอร์ โดยจะเรี ยกใช้พอร์ ต 0 ถึง
7 โดยพอร์ต 0 จะเป็ นกลอง Snare Drum พอร์ต 1 จะเป็ นกลอง High Tom

4. ผลการทดลอง

ในการทดลองจะก าหนดระยะความสู ง ของไม้ก ลองถึ ง
หน้าสัมผัสกลองอยูท่ ี่ 10 เซนติเมตร และแรงดันของลมอยูท่ ี่ 6 บาร์ (6 bar
air pressure) โดยกาหนดค่าเวลาในการตี 0 ถึ ง 200 msโดยการทดลอง 8
จุด จุดที่ 1 แขนซ้ายล่ างตี กลอง Snare Drum แขนซ้ายบนตี กลอง High
Tom แขนขวาบนตีกลอง Ride Cymbal และกลอง Middle Tom แขนขวา
ล่างตีกลอง Floor Tom เท้าขวาเหยียบกลอง Bass Drum เท้าซ้ายเหยียบ
Hi-Hat โดยทดลอง 8 ชิ้ น ได้ค่ าเท่ากัน ทั้งหมด จากตารางที่ 1 สามารถ
บอกได้ว่าค่า Delay Time ที่ ตอ้ งการความไวและเกิ ด เสี ยงตรงโน้ตที่
ชัดเจน อยูท่ ี่ค่าDelay Time ที่ 100 msขึ้นไปจะสามารถสัมผัสหน้ากลอง
และค่า Delay Timeที่ เหมาะสมที่ใช้ในการทดลองมีค่าเท่ากับ120 ms
ตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 3 การทดลองตามค่าเมโทรนอมกับจังหวะของตัวโน้ต
ตัวโน้ต
ค่าเวลาจังหวะ
ค่าเวลาที่ใช้ใน
ของเพลง
หุ่ นยนต์
โน้ตตัวกลม
4,800 ms
4,680 ms

ตารางที่ 1 การหาค่า Delay Time
ระยะห่างของ
แรงดันลม
ค่า Delay
การสัมผัส
แขนกลถึง
(Bar)
Time (ms)
หน้ากลอง
กลอง(cm)
15
6
0
ไม่สมั ผัส
15
6
40
ไม่สมั ผัส
15
6
80
ไม่สมั ผัส
15
6
120
สัมผัส
15
6
160
สัมผัส
15
6
200
สัมผัส
จากการทดลองหาค่าเปอร์ เซ็ นต์ความผิดพลาดแขนหุ่ นยนต์
ซ้ายบน ซ้ายล่าง ขวาบน ขวาล่าง จากเวลาที่คานวณได้ 40 ms และเวลาที่
ใช้จริ งเท่ากับ 120 ms ซึ่ งคิดเป็ นเปอร์ เซ็ นต์ค่าความผิดพลาดได้เท่ากับ
200เปอร์ เซ็นต์ เนื่ องจากความผิดพลาดนั้นเกิ ดจากการสู ญเสี ยจากแรง
เสี ยดทานที่เกิดขึ้นทาเมคานิ คอล(Mechanical)ของแขนกลหุ่ นยนต์จึงทา
ให้เกิดค่าความผิดพลาดที่สูงอย่างไรก็ตามเราสามารถชดเชยการสู ญเสี ยที่
เกิดขึ้นของเวลาเพื่อให้แขนกลทางานสอดคล้องกับเวลาที่ใช้โดยการเพิ่ม
ค่า Delay Time ในการเปิ ดวาล์วของกระบอกลมเพิ่มขึ้นจะทาให้แขนกล
ทางานสอดคล้องกับเวลาและสามารถสัมผัสหน้ากลองได้ซ่ ึ งเวลา Delay
Time ที่ใช้ในโปรแกรมกับการคานวณแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การหาค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดของเวลา
แขนหุ่นยนต์
เวลาที่
เวลาที่ใช้จริ ง เปอร์เซ็นต์
คานวณ(ms)
(ms)
ความผิดพลาด
ของเวลา(%)
ซ้ายบน
40
120
200
ซ้ายล่าง
40
120
200
ขาวบน
40
120
200
ขวาล่าง
40
120
200
ในการทดลองกาหนดค่าเมโทรนอมที่ 50 จะหาค่าเวลาจังหวะ
ของเพลงตามสมการที่ 12 60000 /50 จะได้ค่ าตามตาราง โดยโน้ตตัว
กลมจะได้ค่าเวลา 4,800 ms และจะเอาค่าเวลาไปลบกับค่า Delay Time
จะได้ค่าเวลา 4,680 msโน้ตตัวขาวจะได้ค่าเวลา 2,400 ms และจะเอาค่า
เวลาไปลบกับค่า Delay Time จะได้ค่าเวลา 2,280 ms โน้ตตัวดาจะได้ค่า
เวลา 1,200 ms และจะเอาค่าเวลาไปลบกับค่า Delay Time จะได้ค่าเวลา
1,080 ms โน้ตเขบ็ต 1 ชั้นจะได้ค่าเวลา 600 ms. และจะเอาค่าเวลาไปลบ
กับค่า Delay Time จะได้ค่าเวลา 300 ms โน้ตเขบ็ต 1 ชั้นจะได้ค่าเวลา
600 ms และจะเอาค่าเวลาไปลบกับค่า Delay Time จะได้ค่าเวลา 180 ms
และค่าเมโทรนอมที่ 120 ไม่สามารถเล่นโน้ตตัวเขบ็ต 2 ชั้นได้ เนื่ องจาก
ค่าความเร็ วของจังหวะเมโทรนอม ในโน้ตนั้นๆมีค่าเวลาที่เร็ วเกิ นกว่าที่
แขนกลจะทางานทัน

โน้ตตัวขาว

2,400 ms

2,280 ms

โน้ตตัวดา

1,200 ms

1,080 ms

โน้ตตัวเขบ็ต 1ชั้น

600 ms

480 ms

โน้ตตัวเขบ็ต 2 ชั้น

300 ms

180 ms

5. สรุ ปผลการทดลอง

จากการทดลองสามารถสรุ ปได้ว่าในการทดลองให้หุ่ นยนต์
ทาการตี ก ลองชุ ดโดยก าหนดระยะความห่ างระหว่างไม้ก ลองกับหน้า
กลองมีค่าเท่ากับ 10cm แบบคงที่น้ นั จะใช้เวลาเดิ นทางของแขนกลโดย
ใช้เ วลาเท่ ากับ 100ms จึ งจะสัม ผัส หน้า กลองและเมื่ อน าหุ่ น ยนต์ม า
ทดสอบการตีกลองในจังหวะที่แตกต่างกันจะพบว่าเมื่อทาการตีกลองใน
จังหวะที่ เมโทรนอมเท่ากับ 120 หุ่ นยนต์จะไม่สามารถตี กลองให้เข้า
จังหวะกับเพลงได้เนื่ องจากค่าความเร็ วของจังหวะเมโทรนอม ในโน้ต
นั้นๆมี ค่าเวลาที่ เร็ วเกิ นกว่าที่ แ ขนกลจะทางานทัน ซึ่ งจากงานวิจยั นี้ ซ่ ึ ง
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทาหุ่ นยนต์สาธิ ตการเล่นดนตรี และสื่ อ
การเรี ยนการสอนดนตรี ได้ในอนาคต

รู ปที่ 7 หุ่ นยนต์ตีกลองชุดที่ใช้ในงานวิจยั
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รับฟั งเพียงอย่างเดี ยวไม่สามารถอยูไ่ ด้นาน และเรื่ องของเอกสารในการ
เรี ยนการสอนในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่ยงั ใช้เป็ นรู ปแบบหนังสื อหรื อเอกสาร
ประกอบการสอน จึ งทาให้ มี ปั ญหาในด้านการพกพาเพราะว่าจะต้อง
พกพาไปด้วยทุก สถานที่ ท าให้ ข าดความสะดวกในการเข้า ถึ ง ข้อ มู ล
เนื้ อหาบทเรี ยน รวมไปถึงในเรื่ องของการเช็คชื่ อการเข้าเรี ยนผูเ้ รี ยนและ
ในปัจจุบนั การเช็คชื่ อส่ วนใหญ่ยงั เป็ นการเช็คชื่อเข้าเรี ยนโดยการเรี ยกชื่ อ
จากครู ผสู้ อน ซึ่ งการเช็คชื่ อลักษณะนี้ ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรในการ
ตรวจเช็ ค แต่ ล ะครั้ งและท าให้ เ กิ ด ความผิ ด พลาดในการข้ามชื่ อ หรื อ
ผูเ้ รี ยนไม่ได้ยิน ถ้าหากนับเวลาทุกครั้งรวม ๆ แล้ว ต้องเสี ยเวลาเหล่านั้น
โดยเปล่าประโยชน์ในการเรี ยนการสอนทุกวัน โดยรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนแบบเก่ายังขาดความสะดวกรวดเร็ ว และมีขอ้ จากัดหลายอย่าง
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้สนใจที่จะพัฒนาแอปพลิ เคชันสนับสนุ น
การเรี ยนรู้ บนระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์ เพื่อส่ งเสริ มการจัดการเรี ยน
การสอนโดยการใช้เ ทคโนโลยีใ ห้ มีค วามทันสมัย ในรู ปแบบที่ ผูเ้ รี ยน
สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองได้ เกิ ดการเรี ยนรู ้ โดยไม่มี
ข้อจากัดในด้านเวลาสถานที่หรื อค่าใช้จ่าย อีกทั้งเพื่อให้การเรี ยนการสอน
มี ค วามน่ า สนใจมากขึ้ น ท าให้ ผูเ้ รี ย นนั้น มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเพิ่มขึ้น และยังช่ วยแบ่งเบาภาระของครู ผูส้ อน
รวมทั้งช่วยในเรื่ องของการเช็คชื่ อเข้าเรี ยนในแอปพลิ เคชัน เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
และผูส้ อนเกิดความสะดวก และประหยัดเวลาในชั้นเรี ยนได้อีกด้วย

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิ เคชันสนับสนุ น
การเรี ยนรู้บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ เป็ นแอปพลิเคชันที่นามาช่ วย
ในเรื่ องจัด การเรี ยนการสอนให้ อ ยู่ใ นรู ป แบบบทเรี ย นออนไลน์ ผ่ า น
เทคโนโลยีไร้ สาย (M-Learning) เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ วในการ
เข้าถึงเนื้ อหาในรู ปแบบของ บทเรี ยนออนไลน์ วีดีโอประกอบการสอน
และการเช็คเชื่ อเข้าเรี ยนของผูเ้ รี ยนผ่านแอปพลิ เคชันโดยการใช้แผนที่
Google Maps และเทคโนโลยี การอ้างอิ งตาแหน่ ง ผลการทดสอบ
วิเ คราะห์ ห าประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนจากอาสาสมัค รจานวน 60 คน
ปรากฏว่ามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก และผลการทดสอบการเช็คชื่ อ
โดยใช้แอปพลิเคชันเร็ วกว่าการเช็คชื่ อแบบปกติ 5 เท่า
คาสาคัญ: บทเรี ยนออนไลน์, เช็คชื่อเข้าเรี ยน, การอ้างอิงตาแหน่ง

Abstract
This research aims to develop Learning support applications
on android operation system. This application can help in teaching and
learning in the online learning (m-Learning). Students can quick access
to content in online tutorials, video tutorials and checking student class
attendance by using Google Maps and Location-Based Services. The
results of the 30 volunteer satisfaction tests showed high satisfaction
level. And the results of class attendance check by using the application
are five times faster than manual class attendance check.

2. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1.1 M-Learning (Mobile Learning)

Keywords: M-Learning, Class Attendance, Location based

M-Learning มีห ลัก การคือทาให้ ผูเ้ รี ยนสามารถที่ จะนาเอา
บทเรี ยนมาวางไว้บนสมาร์ ทโฟนและเรี ยกดูได้ตลอดเวลาทุกที่ พร้ อมทั้ง
สามารถที่ จ ะรั บ ส่ ง ข้อ มู ล ได้เ มื่ อ จ าเป็ นและมี สั ญ ญาณจากเครื อข่ า ย
โทรคมนาคม นอกจากนั้น จะต้องสามารถท างานได้ท้ งั สองทาง
เปลี่ยนแปลงบทเรี ยนส่ งการบ้าน หรื อวิเคราะห์คะแนนจาก แบบฝึ กหัด
ได้เช่นกัน Mobile Learning สามารถแยกพิจารณาได้เป็ น 2 ส่ วน จากราก

1. บทนา
ในปั จจุบนั การเรี ยนการสอนแบบดั้งเดิม ที่อาศัยการบรรยาย
โดยมีครู ผูส้ อนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ น้ นั มีขอ้ เสี ย คือ ผูเ้ รี ยนเกิ ดความ
เบื่อหน่าย เพราะผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ น้อย ความรู ้ ที่ได้จากการ
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ศัพท์ที่นามาประกอบกัน คื อ 1) Mobile (Devices) หมายถึ ง อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ หรื อ สมาร์ทโฟน และเครื่ องเล่น หรื อแสดงภาพที่พกพาติด
ตัว ไปได้ 2) Learning หมายถึ ง การเรี ย นรู้ เป็ นการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมอันเนื่องมาจากบุคคล กับสิ่ งแวดล้อมจึงเกิ ดประสบการณ์ การ
เรี ยนรู้ เกิ ดขึ้ นได้ เ มื่ อ มี ก ารแสวงหาความรู ้ การพั ฒ นาความรู ้
ความสามารถของบุคคลให้มีประสิ ทธิ ภาพดี ข้ ึน รวมไปถึ งกระบวนการ
สร้ างความเข้าใจ และ ถ่ ายทอดประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อบุคคล
เมื่อพิจารณาจากความหมายของคาทั้งสองแล้วจะพบว่า Learning นัน่ คือ
แก่นของ M-Learning เพราะเป็ นการใช้เทคโนโลยีเครื อข่ายไร้สายเพื่อให้
เกิดการเรี ยนรู้ [1]

สามารถใช้ ง านผ่ า นอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ แอปพลิ เ คชัน จะถู ก พัฒ นาใน
ลักษณะ Responsive Web Design โดยนาวงจรการพัฒนา ระบบ (SDLC)
ลักษณะ Hybrid Apps ซึ่ งเป็ นการใช้ความสามารถของ HTML5 CSS3
และ JavaScript (jQuery Mobile Framework) ใช้ภาษา PHP และ MySQL
ท างานร่ วมกันในการจัดเก็บฐานข้อมูล ผลการทดลองพบว่าแอปพลิ เค
ชันสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ [4]
Kann Seyitogullari และ Sevan Katrancioglu ได้พฒั นาการ
จัดการเรี ยนรู้ บนโทรศัพท์มือถื อ เป็ นสื่ อการเรี ยนรู้ ที่สามารถเข้าถึ งได้
ตลอดเวลาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนการสอน โดยระบบจะมี
ส่ วนประกอบในการทางานสองส่ วนคือ ฝั่งเซิ ร์ฟเวอร์ และไคลเอนต์ โดย
จะสื่ อสารการโดยมี อินเทอร์ เน็ ตเป็ นตัวกลางการสื่ อสารระหว่างผูส้ อน
และผูเ้ รี ยน และการจัดการฐานข้อมูลจะใช้บริ การฐานข้อมูลบนเว็บใน
การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูลที่สองคือฐานข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือใน
การจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของผูใ้ ช้ การพัฒนาแอปพลิ เคชันระบบเลื อกใช้
รู ปแบบ Android platform โดยสรุ ปแอปพลิเคชันนี้ นามาใช้เพียงเป็ นการ
เสริ มหลักสู ตรในการเรี ยนการสอน ยังเป็ นเพียงการเริ่ มต้นในการพัฒนา
ระบบสื่ อการเรี ยนรู้แบบเคลื่อนที่ [5]

2.1.2 Location-Based Service
การบริ การการบอกตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ โดยใช้อุปกรณ์พกพา
เช่น สมาร์ ทโฟน PDA หรื ออุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านสัญญาณเครื อข่ายของผู ้
ให้บริ การต่าง ๆ การให้บริ การตาแหน่ งที่อยูน่ ้ นั ต้องอาศัยอุปกรณ์เฉพาะ
ในการเชื่ อมต่อกับดาวเทียม สามารถระบุตาแหน่ งที่อยูข่ องผูใ้ ช้อุปกรณ์
ไร้สายได้อย่างแม่นยา โดยสามารถแบ่งการให้บริ การเป็ นกลุ่ม ๆ ใหญ่ได้
ดังนี้ Pull Service เป็ นบริ การเช่นเดี ยวกับการเข้าใช้งานบนเว็บ แบ่งเป็ น
Function services (ฟังก์ชนั บริ การ) เช่ น การเรี ยกแท็กซี่ รถพยาบาล และ
Information services (บริ การข้อ มู ล ) คื อ การค้น หาธนาคารหรื อ
ร้านอาหารต่าง ๆ อีกกลุ่ม คือ Push services (ผลักดันบริ การ) เป็ นบริ การ
ของการส่งข้อมูลต่าง ๆ แบบมีการร้ องขอ หรื อไม่มีการร้ องจากผูใ้ ช้ โดย
บริ การจะเริ่ มทางานเมื่อผูใ้ ช้เข้าสู่ บริ เวณที่กาหนด หรื อ ตามเวลาที่ต้ งั ไว้
เช่ น โฆษณาสิ น ค้า ลดราคา ข้อ มู ล จะถู ก ส่ ง มาในสมาร์ ท โฟน และ
สามารถสัง่ ซื้อของได้ทนั ทีผา่ นสมาร์ทโฟน [2]

3. วิธีการดาเนินงานวิจยั
3.1 แนวคิดในการออกแบบ
การทางานของระบบจะแบ่งออกเป็ นสองส่ วนคื อ ส่ วนของ
ผูส้ อนจะมีในส่ วนของเว็บไซต์เข้ามาใช้ในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของ
วิชาเรี ยน เช่น จัดการข้อมูลผูเ้ รี ยน อัพโหลดไฟล์ต่าง และส่ วนที่สองส่ วน
ของแอปพลิ เ คชัน ผูส้ อนจะใช้ใ นการจัดการการเช็ ค ชื่ อเข้าเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยน และส่ วนของผูเ้ รี ยนจะต้องทาการสมัครสมาชิ กผ่านในแอปพลิ เค
ชัน และเข้าสู่ระบบ จะสามารถสมัครลงเรี ยนจากวิชาที่ผสู้ อนเปิ ดสอนไว้
ก่อนหน้าจึงจะสามารถเข้าสู่ บทเรี ยนในรายวิชานั้น ๆ ได้

2.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
เพ็ญศรี ศรี สวัสดิ์ กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ และ กานดา พูน
ลาภทวี ได้ พ ั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น ในการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ บน
โทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ เพื่ อ ช่ ว ยในการเรี ย นรู ้ แ ละท าให้ เ ทคโนโลยี ท าง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เข้ามามีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้ ในชี วิต และเพื่อความ
สะดวกในการด ารงชี วิ ต พร้ อ มใช้ ใ นการ ประกอบธุ ร กิ จ หรื อ
ติดต่อสื่ อสารด้วยโซเชี ยลเน็ตเวิร์คมีการใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาการ
จัดการเรี ยนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีแบบเคลื่อนที่ในสถาบันได้มีการ
พัฒนาโดยใช้เทคนิ คในการพัฒนาคือ ศึกษาคุณสมบัติที่เหมาะสมของ
โทรศัพท์เคลื่ อนที่และมีระบบเชื่ อมต่ออิ นเทอร์ เน็ต Bluetooth , Wi-fi
และรองรับการเชื่อมต่อแบบ 3G [3]
ภาณุวฒั น์ วรพิทย์เบญจา, จารัส กลิ่นหน และ ณรงค์ศกั ดิ์ ศรี
สม ได้พฒั นาแอปพลิเคชันการจัดการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนเสมือน
จริ ง เพื่อแก้ปัญหาข้อจากัดของระบบบริ หารรจัดการเรี ยนการสอน ให้

3.2 การพัฒนาระบบ
แบ่ งการพัฒนาเป็ น 2 ส่ วน คื อ 1) ส่ วนแอปพลิ เคชัน บน
สมาร์ ทโฟนพัฒนาโดยใช้โปรแกรม Android Studio และภาษา Java 2)
ส่ วนเว็บแอปพลิเคชันพัฒนาใช้ PHP และ MySQL

4. ผลการดาเนินงาน
4.1 ผลการพัฒนา
หลังจากที่ ได้พฒ
ั นาแอปพลิ เ คชันสนับ สนุ นการเรี ยนรู้ บ น
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้วางแผนไว้สามารถ
อธิบายผลการออกแบบและพัฒนาระบบได้แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนได้ดงั นี้
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1) ส่ วนการจัดการข้อมูล บนเว็บไซต์ จะแสดงเมนู ต่าง ๆ ของผูใ้ ช้งาน
เฉพาะในส่ ว นของผู้สอน คื อ การจัด การหลัก สู ต ร การจัด การข้อ มู ล
ผูเ้ รี ยน การจัดการแผนการเรี ยน การจัดการเนื้ อหาบทเรี ยน การจัดการ
วิดีโอสื่ อการสอน การจัดการการรับ ผูเ้ รี ยนเข้าเรี ยนในรายวิชา แสดงดัง
รู ปที่ 2

จานวน 3 วิชา วิชาละ 20 คน แบ่งเป็ นคนใช้แอปพลิ เคชัน 10 คน และไม่
ใช้แ อปพลิ เ คชัน 10 คน โดยการทาแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ของ
บทเรี ยนวิชาละ 1 บทเรี ยนจากผูเ้ รี ยนที่ไม่ใช้แอปพลิเคชันและผูเ้ รี ยนที่ใช้
แอปพลิเคชัน โดยแต่ละบทเรี ยนมีคะแนนการทาแบบทดสอบวิชาละ 20
คะแนน แสดงดังตารางที่ 1

รูปที่ 2 หน้าจอหลักการจัดการข้อมูลของผูส้ อน
(ก)
(ข)
รู ปที่ 4 (ก) หน้าจอการสมัครลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชา
(ข) หน้าจอการเข้าสู่บทเรี ยนในรายวิชา

2) ส่วนของแอปพลิเคชัน จะแสดงเมนู ต่าง ๆ ของผูใ้ ช้งาน มีท้ งั ส่ วนของ
ผูใ้ ช้งานที่เป็ นผูเ้ รี ยนและผูใ้ ช้งานที่เป็ นผูส้ อน แสดงดังรู ปที่ 3 ในส่ วน
ของผู้ใ ช้ที่ เ ป็ นผู้เ รี ย นจะต้อ งมี ก ารสมัค รลงทะเบี ย นเรี ย นในรายวิ ช า
ก่อนที่จะเข้าสู่วิชาเรี ยน และเมื่อเข้าสู่ วิชาเรี ยนก็จะแสดงข้อมูลเนื้ อหาต่าง
ๆ ของวิชานั้น ๆ แสดงดังรู ปที่ 4

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยน
วิชาเรียน
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
รวมเฉลี่ย

ก่อนเรียน
(คะแนนเฉลีย่ )
ไม่ ใช้
ใช้
7
8
6
9
8
6
7
8

หลังเรียน
(คะแนนเฉลีย่ )
ไม่ ใช้
ใช้
12
17
14
18
11
17
12
17

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยน
จากคะแนนเฉลี่ ยจากการท าแบบทดสอบก่ อนเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่ ไม่ ใ ช้
แอปพลิเคชันเท่ากับ 7 คะแนน ผูท้ ี่ใช้แอปพลิเคชันเท่ากับ 8 คะแนน และ
คะแนนเฉลี่ ยจากการทาแบบทดสอบหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่ ไม่ใช้แอป
พลิเคชันเท่ากับ 12 คะแนน ผูท้ ี่ใช้แอปพลิเคชันเท่ากับ 17 คะแนน จากผล
ประเมินพบว่าผูเ้ รี ยนที่ไม่ใช้แอปพลิเคชันมีผลคะแนนเฉลี่ ยนน้อยกว่าผูท้ ี่
ใช้แ อปพลิ เคชันอยู่ 5 คะแนน สรุ ปได้ว่าผูท้ ี่ ใช้แอปพลิ เ คชันมีคะแนน
เฉลี่ยในการทาแบบทดสอบมากกว่าผูท้ ี่ไม่ใช้แอปพลิเคชัน

รูปที่ 3 หน้าจอหลักของผูใ้ ช้งานผูเ้ รี ยนและผูส้ อน

4.2 ผลการประเมินระบบ
ผู้วิ จ ัย ได้ ท าการหาประสิ ท ธิ ภ าพบทเรี ยนของแอปพลิ เ คชั น
สนับสนุ นการเรี ยนรู้ บนระบบปฏิ บตั ิ การแอนดรอยด์ โดยการคัดเลื อก
กลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่ มตัวอย่างเป็ นผูเ้ รี ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ผูว้ ิจยั ได้ทาการประเมินประสิ ทธิ ภาพการเช็คชื่ อโดยประเมิน
จากการเข้าเรี ยนของผูเ้ รี ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จานวน 3 วิชา
แสดงดังตารางที่ 2

5. บทสรุป
ผลการวิจยั พบว่า การนาแอปพลิ เคชันสนับสนุ นการเรี ยนรู้
บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์มาใช้ในการเรี ยนการสอน ทาให้ผเู้ รี ยน
เกิ ด ความรู ้ ค วามเข้า ใจมากขึ้ น กว่ าที่ เ รี ย นในรู ป แบบดั่ง เดิ ม คื อ การฟั ง
บรรยายเพี ยงอย่างเดี ยว ซึ่ งการเรี ยนการสอนในรู ป แบบเดิ ม นั้น ท าให้
ผู ้เ รี ยนนั้ นเกิ ด ความเบื่ อ หน่ า ย ดั ง นั้ นแอปพลิ เ คชั น ที่ พ ัฒ นาขึ้ นใช้
ประกอบการสอนนี้ จะทาให้การเรี ยนการสอนมีความน่ าสนใจขึ้นและลด
เรื่ องของการใช้ก ระดาษเอกสารบทเรี ยน โดยที่ ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึ ง
เนื้ อหาบทเรี ยนในรู ปแบบไฟล์ PDF และสื่ อการสอนในรู ปแบบวิดีโอ
ผ่านทางสมาร์ ทโฟนของผูเ้ รี ยน ตามที่ผูส้ อนได้ทาการจัดการวิชาเรี ยน
บนเว็บไซต์ ซึ้ งท าให้ เ กิ ด การเรี ยนรู ้ ได้ใ นทุ ก สถานที่ โดยไม่ ต้องฟั ง
บรรยายเพียงแต่ในห้องเรี ยนเพียงอย่างเดี ยว ทาให้ผเู ้ รี ยนไม่เกิ ดความเบื่อ
หน่าย รวมไปถึงเรื่ องของการเช็คชื่อเข้าเรี ยนของผูเ้ รี ยนผ่านแอปพลิ เคชัน
ที่ช่วยให้ผสู ้ อนไม่ตอ้ งเสี ยเวลาเรี ยกชื่ อในการเช็คชื่ อทาให้ ประหยัดเวลา
ในการเรี ยนรู ้ ในห้องเรี ยนได้เพิ่มขึ้น ทาให้ผสู ้ อนมีเวลาในการสอนเพิ่ม
มากขึ้น

ตารางที่ 2 รายการประเมินประสิ ทธิภาพของการเช็คชื่อเข้าเรี ยน
วิชาเรียน
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์

จานวน
ผู้เรียน
(คน)
36
47
42

เช็คชื่ อ
แบบปกติ
(วินาที)
270
338
252

เช็คชื่ อผ่ าน
แอปพลิเคชัน
(วินาที)
54
79
63

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบเรื่ องการเช็คชื่ อเข้าเรี ยนโดยใช้
แอปพลิเคชันสนับสนุนการเรี ยนรู้บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ โดยที่
การใช้การเช็ คชื่ อในแบบปกติ ใช้เวลาเฉลี่ ยในการเช็คชื่ อ ต่อคนอยู่ที่ 7
วินาที และการเช็คชื่ อด้วยแอปพลิเคชันใช้เวลาเฉลี่ ยต่อคนไปเพียง 1.5
วินาที จากผลประเมินพบว่าการเช็คชื่ อด้วยแอปพลิเคชันใช้เวลาน้อยกว่า
เช็คชื่อแบบปกติอยู่ 5 เท่า ดังนั้นจึงทาให้ช่วยประหยัดเวลาในเช็คเชื่ อเข้า
เรี ย นได้แ ละท าให้ค รู ผู ้ส อนน าเวลาส่ ว นนี้ ไปใช้ เ พิ่ ม เติ ม ในการสอน
รายวิ ช าในห้ อ งเรี ยนได้ม ากขึ้ น เพื่ อ ให้ รู ป แบบการเรี ย นการสอนมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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ตารางที่ 3 ตารางเปรี ยบเทียบคุณภาพแอปพลิเคชัน
ฟังก์ชัน

ระบบเช็คชื่อผูเ้ รี ยน
สร้าง course เรี ยน
บทเรี ยนออนไลน์

แอปพลิเคชัน
สนับสนุนการ
เรียนรู้บน
แอนดรอยด์




Udemy

Coursera









จากตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบคุณภาพของแอปพลิ เคชัน
พบว่าแอปพลิ เคชัน Udemy และ Coursera สามารถสร้าง course เรี ยน
และมีบทเรี ยนออนไลน์ แต่ยงั ขาดเรื่ องของการเช็คชื่ อผูเ้ รี ยนภายในชั้น
เรี ยน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้เพิ่มระบบการเช็คชื่ อภายในแอปพลิ เคชันเพื่อให้
สามารถนามาในการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนได้ ทาให้แอปพลิ เคชันมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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การพัฒนาสื่ อมัลติมีเดีย เรื่ องท่ าฟ้ อนแพรวากาฬสิ นธุ์
The Development of Multimedia Presentation of Kalasin’s Traditional Prae-Wa Dance Patterns
กนกเนตร พินิจด่านกลาง1
1
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13 หมู่ 14 ตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสิ นธุ์ 46230 โทรศัพท์ 043-602031 E-mail: kanoknet@fci.ksu.ac.th

Patterns. The video presents 12 patterns of the Prae - Wa Dance. The
multimedia was tested with 70 participants. The participants watched
and evaluated the multimedia. The research outcome indicated that the
participant were satisfied with the multimedia presentation for Kalasin’s
Traditional Prae - Wa Dance Patterns. That is, sound and plot were
rated with very high score. In term of animation, it was rated with the
lowest score.
In conclusion, the multimedia presentation has been created and
developed to promote the knowledge of Kalasin’s Traditional Prae - Wa
Dance Patterns to people. The participants were mostly satisfied with
the benefit of the multimedia; therefore, it is verified to be an effective
instructional media.

บทคัดย่ อ
ปัจจุบนั การพัฒนาสื่ อมัลติมีเดีย เป็ นอีกนวัตกรรมหนึ่ งที่ช่วยในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่บุคคล และยังสามารถเก็บเป็ นข้อมูลเพื่อการศึกษา
ย้อยหลังได้ ในการพัฒนาสื่ อมัลติมีเดีย เรื่ องท่าฟ้ อนแพรวากาฬสิ นธุ์
ผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในเชิ งการพัฒนาองค์ความรู ้อย่างยัง่ ยืน
เพื่อให้ผทู้ ี่ตอ้ งศึกษาท่าฟ้ อนแพรวากาฬสิ นธุ์ ได้เรื่ องรู ้จากสื่ ออย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และเกิดประสิ ทธิ ผล ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นาสื่ อมัลติมีเดีย
เรื่ องท่าฟ้อนแพรวากาฬสิ นธุ์ ในรู ปแบบสื่ อวีดีโอภาพเคลื่อนไหว
ความยาว ไม่เกิน 10 นาที เนื้ อหาประกอบด้วยการแนะนาท่าฟ้ อน จานวน
12 ท่า เมื่อพัฒนาสื่ อเสร็ จแล้ว ผูว้ ิจยั ได้นาสื่ อไปถ่ายทอดยังกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 70 คน ชม และประเมินความพึงพอใจสื่ อที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึ้น
ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาสื่ อมัลติมีเดีย เรื่ องท่าฟ้อนแพรวากาฬสิ นธุ์
คุณภาพของสื่ อมัลติมีเดีย เรื่ องท่าฟ้อนแพรวากาฬสิ นธุ์ โดยรวมอยูใ่ น
ระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านอยูใ่ นระดับดีมาก จานวน 2 ด้าน
ได้แก่ ด้านเสี ยง รองลงมา ด้านการดาเนิ นเรื่ อง และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด อยูใ่ นระดับดี ได้แก่ดา้ นภาพเคลื่อนไหว
โดยสรุ ปสื่ อมัลติมีเดีย เรื่ องท่าฟ้อนแพรวากาฬสิ นธุ์ ที่ผวู ้ ิจยั
พัฒนาขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาสื่ อมัลติมีเดีย เรื่ องท่าฟ้อน
แพรวากาฬสิ นธุ์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อสื่ อมัลติมีเดีย เรื่ องฟ้อน
แพรวากาฬสิ นธุ์ มีความเหมาะสมในการนาไปใช้เพื่อการเรี ยนรู ้ต่อไป

Keywords: Multimedia, Prae-wa Dance

1. บทนา
การฟ้อนรา ถือเป็ นศิลปะแขนงหนึ่ง ที่สื่อทอดจากรุ่ นสู่ รุ่น โดยมี
การดัดแปลงและพัฒนาตามสภาวการณ์ต่างๆ เพื่อนาเสนอความงามของ
ศิลปะการฟ้อนรา และเล่าเรื่ องราวที่ตอ้ งการสื่ อสาร ผ่านการแสดง ซึ่ง
ท่าฟ้อนแพรวากาฬสิ นธุ์ เป็ นศิลปะการฟ้อนราที่ประยุกต์มาจากดัดแปลง
มาจากท่วงท่าการทอผ้าไหมแพร โดยผูแ้ สดงจะแต่งกายด้วยการใช้ผา้
แพรวาสี ต่างๆ พันอก ฟ้อนรา โดยท่าฟ้อนแพรวากาฬสิ นธุ์ได้นาการ
แสดง เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระชนม์
มายุครบ 60 พรรษา และในงานมหกรมการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี และ
นิ ทรรศการงานศิลปะของสถาบันการศึกษา สังกัดกรมศิลปากรประจาปี
การศึกษา 2535 ณ โรงละครแห่ งชาติ และปัจจุบนั การสื บทอดศิลปะ
การฟ้อนรา ต้องอาศัยการสอนจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ หรื อผูร้ ู ้ ซึ่งพบว่า
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ หรื อผูร้ ู ้ในศิลปะแขนงนี้ มีจานวนน้อยลง และผูส้ นใจในด้าน
ศิลปะการฟ้อนรามีจานวนลดน้อยลง เนื่องจากกระแสความนิยมการ
แสดงจากต่างชาติ อาทิเช่น เกาหลี ญี่ปนุ่ และชาติตะวันตกเข้ามามี
อิทธิ พลกับวัยรุ่ นไทยมากขึ้น ผูว้ ิจยั จึงได้สนใจที่จะผลิตสื่ อมัลติมีเดีย

คาสาคัญ: สื่ อมัลติมีเดีย, ท่าฟ้อนแพรวา

Abstract
Multimedia is an innovation that has been utilized to provide a
knowledge body for people and to store the information for learning
repetition. This study aimed to develop an effective multimedia
presentation for Kalasin’s Traditional Prae - Wa Dance Patterns to be
a sustainable knowledge body for people who are interested in the
Prae - Wa Dance Patterns. The researcher has created and developed a
10-minute video presentation Kalasin’s Traditional Prae - Wa Dance
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CAI/CBT , WBI/WBT หรื อ E-Learning ก็ตามเนื่ องจากเป็ นขั้นตอนที่
ครอบคลุมกระบวนการทั้งหมดและเป็ นระบบปิ ด (Closed System) โดย
พิจารณาจากผลลัพธ์ในขั้นประเมินผลซึ่งเป็ นขั้นสุ ดท้ายแล้วนาข้อมูลไป
ตรวจปรับ (Feed back) มีข้ นั ตอนจานวน 5 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นที่ 1
การวิเคราะห์ (Analyze) ขั้นที่ 2 การออกแบบ (Design) ขั้นที่ 3
การพัฒนาสื่ อมัลติมีเดีย (Development) ขั้นที่ 4 การนาไปใช้/การทดลอง
(Implementation) ขั้นที่ 5 การประเมินและปรับปรุ งแก้ไข (Evaluation)

ท่าฟ้อนแพรวากาฬสิ นธุ์ ที่จะสามารถดึ งดูดของเยาวชนได้มีความสนใจ
มากขึ้น และสามารถเก็บรักษาอนุรักษ์ศิลปะการฟ้อนราให้เยาวชนรุ่ น
หลังสื บทอดต่อไป
จากปัญหาและความจาเป็ นดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ท่าฟ้อนแพรวากาฬสิ นธุ์และพัฒนาเป็ นสื่ อมัลติมีเดีย โดยมีเนื้อหา
ประกอบด้วยการแนะนาท่าฟ้อนตั้งแต่เริ่ มต้นจนจบการแสดง เพื่อเก็บ
เป็ นคลังความรู้ในการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่ นหลังในการศึกษาท่าฟ้อน
แพรวากาฬสิ นธุ์ และเป็ นคลังความรู ้ให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาต่อไป
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาท่าฟ้อนแพรวากาฬสิ นธุ์ เพื่อ
พัฒนาสื่ อมัลติมีเดีย เรื่ องท่าฟ้ อนแพรวากาฬสิ นธุ์ และเพื่อศึกษาความ
พึงพอใจต่อสื่ อมัลติมีเดียเรื่ องฟ้อนแพรวากาฬสิ นธุ์

2.2 วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
นิเวศน์ วงศ์ประทุม [3] ได้ศึกษาการพัฒนาสื่ อมัลติมีเดีย
ประกอบการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีชาร์ป 1 กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ผล
การศึกษาพบว่าประสิ ทธิ ภาพของสื่ อมัลติมีเดียประกอบการสอน
มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 82.47/82.66 สู งกว่าเกณฑ์ที่ตอ้ งไว้ 80/80
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย
ประกอบการสอนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้
สื่ อมัลติมีเดียอยูใ่ นระดับดีมาก
อังค์สร กฤตนันท์ [4] ได้ศึกษาการพัฒนาสื่ อมัลติมีเดียโดยใช้บริ บท
ชุมชนเชิ งสร้างสรรค์เรื่ องเครื่ องเบญจรงค์ สาหรับนักศึกษาช่วงชั้นที่ 3
พบว่า การพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพทางการเรี ยนรู ้ที่เรี ยนด้วยสื่ อ
มัลติมีเดียมีสิทธิ ภาพเท่ากับ 79.17/79.11 เป็ นไปตามเกณฑ์ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนก่อนกับเรี ยนหลัง แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนต่อสื่ อมัลติมีเดียอยูใ่ นระดับดี
อติพร ปานพุม่ และวงกต ศรี อุไร [5] การพัฒนาสื่ อมัลติมีเดียแบบมี
ปฏิสมั พันธ์เรื่ องการทดลองวิทยาศาสตร์บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
สาหรับนาเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ
81.00/89.75 สู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และผูใ้ ช้มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก
จิตตพันธ์ แสนเมือง [6] ได้ศึกษาการพัฒนาสื่ อมัลติมีเดียบนเว็บ วิชา
ดนตรี โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโกลเบสซิ เนริ โอ เพื่อส่ งเสริ ม
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 5 พบว่าประสิ ทธิ ภาพอยู่
ในระดับดีมาก และความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ได้จากการใช้สื่อ
มัลติมีเดียอยูใ่ นระดับมากที่สุด

2. ทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
1) ผ้าไหมแพรวา เป็ นผ้าแพรสไบที่ทอด้วยเทคนิ คการทอคล้ายกับ
ผ้าจก นิยมทอให้มีความยาวประมาณ 1 วากับอีก 1 ศอกหรื อ 1 ช่วงแขน
หรื อยาวประมาณ 2-2.5 เมตร ตามลักษณะการใช้งาน ซึ่งเป็ นผ้าทอ
พื้นบ้านของชาวภูไทบ้านโพน อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสิ นธุ์ และนิ ยม
ทอกันอย่างแพร่ หลายในหลายจังหวัด เพราะได้การสนับสนุนจาก
โครงการศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และ
มีการพัฒนารู ปแบบ สี สนั และลวดลายต่าง ๆ มากขึ้น ทาให้ผา้ ไหม
แพรวาเป็ นที่นิยม และนามาใช้กนั อย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั ซึ่งการฟ้อน
แพรวากาฬสิ นธุ์ ได้ประดิษฐ์คิดค้นการแสดงโดย คณาจารย์ภาควิชา
นาฏศิลป์ และดุริยางค์ โดยการควบคุมของ นายสิ ริชยั นักจารู ญ
ผูอ้ านวยการจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสิ นธุ์ ในปี พ.ศ. 2534 เนื่องใน
วโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระชนม์มายุครบ 60
พรรษา และได้ออกนาเสนอผลงาน ในงานมหกรมการแสดงนาฏศิลป์
ดนตรี และนิทรรศการงานศิลปะของสถาบันการศึกษา สังกัดกรม
ศิลปากรประจาปี การศึกษา 2535 ณ โรงละครแห่ งชาติ โดยผูแ้ สดง
แต่งกายด้วยการใช้ผา้ แพรวาสี ต่าง ๆ พันอก ท่าฟ้อนราก็ได้ดดั แปลง
มาจากท่วงท่าการทอผ้าไหมแพรวา [1]
2) มัลติมีเดีย (Multimedia) มาจากคา 2 คา คือ มัลติ หมายถึง ความ
ข่าวสาร เมื่อรวมกันจึงมีความหมายว่าการทางานร่ วมกับสื่ อหลายๆ อย่าง
เพื่อทาหน้าที่สื่อสาร ระหว่างกันและกัน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่าง
หนึ่ง เช่น การสื่ อสารด้วยข้อความ ภาพนิ่ ง วีดิทศั น์ เสี ยง [2]
กระบวนการออกแบบและการสร้างสื่ อมัลติมีเดีย ผูว้ ิจยั ได้ประยุกต์ใช้
เทคนิค ADDIE [3] เป็ นรู ปแบบการสอนที่ออกแบบขึ้นมา เพื่อใช้ในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบการเรี ยนการสอน โดยอาศัยหลักของวิธีระบบ
(System Approach) ซึ่งเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่าสามารถนาไปใช้
ออกแบบและพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ได้เป็ นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็ น

3. ขั้นตอนและวิธีดาเนินงานวิจยั
3.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ นักเรี ยน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสิ นธุ์ จังหวัด
กาฬสิ นธุ์
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กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยนวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสิ นธุ์ จานวน
70 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3.2. ด้านเนื้อหา
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา ท่าฟ้อนแพรวากาฬสิ นธุ์ จากการสัมภาษณ์ นายสิ ริ
ชัย นักจารู ญ ผูอ้ านวยการจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสิ นธุ์ ผูป้ ระดิษฐ์
คิดค้นการแสดง ฟ้อนแพรวากาฬสิ นธุ์ จานวน 12 ท่า ดังนี้
ท่าที่ 1 เอียงซ้ายมือซ้ายจีบม้วนออกเป็ นตั้งวงมือขวาจีบม้วน
ออกเป็ นตั้งวงกลางก้าวเท้าซ้ายเปลี่ยนเอียงศีรษะเป็ นเอียงขวามือทั้งสอง
พนมมือระดับอกก้าวเท้าขวาปฏิบตั ิท้ งั หมด 6 ครั้ง
ท่าที่ 2 ศรี ษะตรงก้มหน้าเล็กน้อยมือทั้งสองจีบหงายระดับชาย
พกก้าวเท้าซ้ายมือทั้งสองดึ งจีบออกมาเป็ นตั้งวงกลางระดับไหล่แล้วมือ
ทั้งสองจีบคว่าปล่อยออกเป็ นตั้งวงเอียงซ้ายก้าวเท้าขวา ปฏิบตั ิท้ งั หมด 6
ครั้ง
ท่าที่ 3 กลุ่มที่ 1 เอียงขวา มือขวาจีบมือม้วนออกระดับชายพก
มือซ้ายจีบม้วนมือระดับเอวเป็ นมาปฏิบตั ิดา้ นซ้ายเอียงซ้ายมือซ้ายจีบมือ
ม้วนออกระดับชายพกมือขวาจีบม้วนมือออกระดับเอว ก้าวเท้าขวาเอียง
ซ้ายมือซ้ายแทงมือออกข้างลาตัวมือขวาไล่นิ้วเลี่อนมือทั้งสองขึ้นระดับ
ศีรษะ ปฏิบตั ิท้งั หมด 5 ครั้ง
กลุ่มที่ 2 เอียงขวามือขวาจีบหงายระดับชายพก
ด้านซ้ายแตะเท้าขวามือซ้ายจีบส่ งหลัง แล้วกลับมาเอียงซ้ายมือซ้ายดึงจีบ
ขึ้นมาตั้งวงระดับหน้ามือขวาจีบคว่าระดับหน้าลักคอขวาและซ้ายแล้ว
ปล่อยจีบออกเป็ นตั้งวงระดับหน้าขยับขวา 2 จังหวะ ปฏิบตั ิท้ งั หมด 5
ครั้ง
ท่าที่ 4 ศีรษะเอียงซ้ายมือทั้งสองจีบปล่อยออกมือระดับข้าง
สะโพกก้าวเท้าซ้ายหันมาด้านซ้ายมือทั้งสองจีบมือทั้งสองม้วนออกตั้งวง
ระดับศรี ษะเอียงขวาก้าวเท้าขวา ปฏิบตั ิท้ งั หมด จนหมดจังหวะเพลงช้า
ท่าที่ 5 ผูแ้ สดงแถวกลางนัง่ ลงไล่ระดับเอียงซ้ายมือขวาจีบคว่า
ระดับชายพกมือซ้ายทาท่าผาลาสั้นแล้วเปลี่ยนมาเอียงขวามือขวา
เปลี่ยนเป็ นท่าผาลาสั้นมือซ้ายจีบคว่าระดับชายพกส่ วนผูแ้ สดงที่อยูแ่ ถว
ด้านหลังปฏิบตั ิท่าราท่าที่ 4 ไปเรื่ อย ๆ จนหมดจังหวะเพลง
ท่าที่ 6 แตะเท้าขวาหันหน้าไปด้านขวามือทั้งสองประกบกันใน
ลักษณะท่าตบมือเอียงซ้ายก้มตัวเล็กน้อยหันตัวมาด้านซ้ายยกเท้าขวามือ
ขวาตั้งวงระดับแง่ศีรษะมือซ้ายจีบจีบเข้าหาลาตัวในลักษณะซ้อนมือ
ปฏิบตั ิท้งั หมด 8 ครั้ง
ท่าที่ 7 ศีรษะเอียงขวาเตะเท้าขวามือขวาจีบม้วนมือออกตั้งวง
ระดับปากมือซ้ายหงายหักข้อมือระดับแง่ศีรษะแล้วเปลี่ยนมาศีรษะเอียง
ซ้ายมือซ้ายจีบม้วนมือออกระดับปากเตะเท้าซ้ายมือขวาหงายหักข้อมือ
ระดับแง่ศีรษะ และก้าวเท้าขวาลงด้านหน้าหนักหน้าเปิ ดส้นเท้าหลังเอียง
ซ้ายมือขวาจีบม้วนมือออกตั้งวงระดับชายพกมือซ้ายทอดแขนลงหัก
ข้อมือข้างลาตัว ปฏิบตั ิท้ งั หมด 4 ครั้ง

ท่าที่ 8 ศีรษะเอียงซ้ายมือทั้งสองจีบหงายข้างสะโพกขวาแล้ว
ปล่อยออกเป็ นตั้งวงข้างสะโพกขวาแตะเท้าซ้าย ศีรษะเอียงขวามือทั้งสอง
จีบหงายข้างสะโพกซ้ายแล้วปล่อยออกเป็ นตั้งวงข้างสะโพกซ้ายแตะเท้า
ขวา
ท่าที่ 9 มือขวาตั้งวงระดับชายพก มือซ้ายจีบส่ งหลังลักคอซ้าย
เท้าแตะส้นเท้าด้านหน้าแล้วเปลี่ยนมือซ้ายตั้งวงระดับชายพกมือขวาจีบ
ส่ งหลังลักคอขวาเท้าขวาแตะส้นเท้าด้านหน้า
ท่าที่ 10 ผูแ้ สดงกลุ่ม 1 ส่ ายมือลงนัง่ ตรงกลาง ผูแ้ สดงกลุ่ม 2
มือขวาตั้งวงมือซ้ายทอดแขนลงข้างลาตัวหักข้อมือ (ท่าผาลา) ผูแ้ สดง
กลุ่ม 2 ปฏิบตั ิท่าราไปเรื่ อยๆ กลุ่มผูแ้ สดงกลุ่ม 1 ก้มตัวลงเอียงขวามือ
ซ้ายจีบมือข้างลาตัวมือขวาหักข้อมือแล้วเปลี่ยนมาปฏิบตั ิดา้ นก้มตัวลง
เอียงซ้ายมือขวาจีบมือข้างลาตัวมือซ้ายหักข้อมือแล้วเปลี่ยนมาปฏิบตั ิดา้ น
แล้วยืดตัวขึ้นเอียงขวามือขวาหงายมือหักข้อมือลงระดับแง่ศีรษะมือซ้าย
จีบคว่าระดับข้อมือขวา
ท่าที่ 11 ลุกขึ้นแตะเท้าขวามือขวาจีบยาวข้างลาตัวมือซ้ายใช้นิ้ม
หัวแม่มือนิ้วชี้และนิ้วกลางแตะที่ไหล่ลกั คอซ้ายแล้วปฏิบตั ิสลับข้าง
ท่าที่ 12 ลักคอซ้ายลักคอขวามือขวาจีบหงายข้างลาตัวมือซ้าย
ตั้งวงข้างลาตัวดึงจีบสลับกันไปมาแล้วมือขวาทาท่าบัวชูฝักมือซ้ายจีบส่ ง
หลังเท้าใช้ส้นเท้าซ้ายวางด้านหน้าและปฏิบตั ิสลับกันไปมา
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) สื่ อมัลติมีเดีย เรื่ อง
ท่าฟ้อนแพรวากาฬสิ นธุ์ 2) แบบประเมินประสิ ทธิภาพจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้สื่อมัลติมีเดีย
3.4 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิจยั ประยุกต์ใช้เทคนิค ADDIE [3] เพื่อใช้ในการ
ออกแบบและพัฒนาสื่ อมัลติมีเดีย) มีข้นั ตอนจานวน 5 ขั้นตอนได้แก่
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ (Analysis) ขั้นที่ 2 การออกแบบ (Design) ขั้นที่ 3
การพัฒนาสื่ อมัลติมีเดีย (Development) ขั้นที่ 4 การนาไปใช้/การทดลอง
(Implementation) ขั้นที่ 5 การประเมินและปรับปรุ งแก้ไข (Evaluation)
Analysis

Implementation

Evaluation

Design

Development

รู ปที่ 1 ขั้นตอนการทาสื่ อมัลติมีเดีย

4. ผลการดาเนินงานวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาสื่ อมัลติมีเดียเรื่ องท่าฟ้อนแพรวากาฬสิ นธุ์ ซึ่งผลจาก
การศึกษาท่าฟ้ อนแพรวา จานวน 12 ท่า และมีผลการดาเนิ นการวิจยั ดังนี้
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ในระดับดีมาก และเมื่อนาสื่ อไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อ
สื่ อมัลติมีเดีย เรื่ องท่าฟ้ อนแพรวากาฬสิ นธุ์ในระดับมาก สามารถนาไป
เป็ นประกอบการให้ความรู้หรื อใช้ประกอบการเรี ยนการสอนได้

1. ผลการวิเคราะห์คุณภาพสื่ อมัลติมีเดีย เรื่ องท่าฟ้ อนแพรวากาฬสิ นธุ์
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มีต่อสื่ อมัลติมีเดีย
ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
S.D. ระดับคุณภาพ
x
ที่มีต่อสื่ อ
1. ด้านการดาเนินเรื่ อง
4.71 .24
ดีมาก
2. ด้านเนื้อหา
4.29 .33
ดี
3. ด้านภาพเคลื่อนไหว
4.12 .05
ดี
4. ด้านเสี ยง
5.00 .00
ดีมาก
โดยรวม
4.53 .10
ดีมาก
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จากตารางที่ 1 พบว่า ผูเ้ ชี่ ยวชาญเห็นว่าคุณภาพของสื่ อมัลติมีเดีย เรื่ องท่า
ฟ้อนแพรวากาฬสิ นธุ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้านอยูใ่ นระดับดีมาก จานวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเสี ยง รองลงมา ด้านการ
ดาเนินเรื่ อง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยูใ่ นระดับดี ได้แก่ดา้ น
ภาพเคลื่อนไหว
2. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อสื่ อมัลติมีเดียเรื่ องฟ้อน
แพรวากาฬสิ นธุ์ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสื่ อมัลติมีเดีย
ระดับความ
พึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อสื่ อ

x

S.D.

1. ด้านเนื้อหาและการนาเสนอ
2. ด้านภาพ
3. ด้านเสี ยง

4.19
3.66
4.24
3.52
4.05

.47
.46
.56
.51
.44

มาก
มาก
มาก

3.93

.37

มาก

4. ด้านตัวอักษร
5. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
โดยรวม

มาก
มาก

จากตาราง 2 พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อสื่ อมัลติมีเดีย เรื่ องท่า
ฟ้อนแพรวากาฬสิ นธุ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่เกณฑ์ค่อนข้างต่า เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านเสี ยง รองลงมา
ด้านเนื้อหาและการนาเสนอ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยูใ่ นระดับ
มาก ได้แก่ ด้านตัวอักษร

5. สรุปผลการวิจยั
ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาสื่ อมัลติมีเดียเรื่ องท่าฟ้อนแพรวากาฬสิ นธุ์
จากการศึกษาท่าฟ้อนแพรวา จานวน 12 ท่า ได้พฒั นาสื่ อมัลติมีเดีย มี
ความยาว ไม่เกิน 10 นาที โดยผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินคุณภาพสื่ อมัลติมีเดีย
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เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา เรื่ อง งานเกษตรคู่บ้าน กลุ่มวิชาการงานอาชี พและเทคโนโลยี
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
Computer game with learning entitled in “Kids garden” in occupations and technology
subject for Prothomsuksa 5
คณิศร จีก้ ระโทก1 รวี เวธิตะ2 และ จีรนันท์ ล้อดงบัง3
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follows: The satisfaction with learning through use of the computer
game was a high level ( X = 4.52, SD= 0.12).

บทคัดย่ อ
เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เรื่ อง งานเกษตรคู่บา้ น กลุ่มวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีวตั ถุประสงค์
เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา เรื่ อง งานเกษตรคู่บา้ น กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรี ยนที่มีต่อบทเรี ยนเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึ กษา เรื่ อง งานเกษตรคู่บา้ น
กลุ่มตัว อย่างที่ ใช้ในการวิจัย คื อ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5/4 โรงเรี ย น
อนุบาลหนองหานวิทยายน ในปี การศึกษาที่ 2558 จานวน 30 คน เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจัยได้แก่ เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึ กษา เรื่ อง งานเกษตรคู่บา้ น กลุ่ม
วิชาการงานอาชี พและเทคโนโลยี สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 และ
แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจภาพรวม
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.52, SD= 0.12)

Keywords: computer game, Kids garden

1. บทนา
ความก้าวหน้า ในเทคโนโลยีส ารสนเทศมี ก ารเติ บ โตอย่า ง
รวดเร็ ว โดยเฉพาะเทคโนโลยี ท างด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ งช่ ว ยท าให้
ออกแบบ พัฒนา และการใช้นวัตกรรมการศึกษากลายเป็ นเครื่ องมือการ
เรี ยนรู้ ที่สาคัญในด้านการศึกษาในยุคปั จจุบนั [1] นวัตกรรมด้านศึกษา
รู ปแบบหนึ่ งที่ จะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนมี ความสนใจในบทเรี ยนมากขึ้ น ได้แ ก่
เกมคอมพิวเตอร์ เพราะมีแรงกระตุน้ (motivation) ธรรมชาติของมนุษย์
นั้น ทุกเพศทุกวัยต้องการความเป็ นที่หนึ่ ง ด้วยความอยากเล่นนี้ เองทาให้
ผูท้ ี่เล่นเกมได้พฒั นาทักษะด้านต่างๆ ความมีอิสระในขณะเล่นเกมเป็ นอีก
ส่ วนที่ ส ามารถบังคับ ให้ ผูเ้ รี ยน ต้องทาการสารวจทางเลื อกเพื่อการ
แก้ปัญหาและชนะการแข่งขัน โดยการสารวจในเกมเป็ นการบังคับแบบผู ้
เล่ น ให้ ค วามยิน ยอมพร้ อมที่ จ ะท าการส ารวจทดสอบ และทดลองสิ่ ง
ใหม่ๆ เสนอสิ่ งท้าทายและการให้รางวัล ในหลายๆ ครั้งเราสามารถใช้
เกมเป็ นแบบทดสอบเพื่อช่ วยในการผ่อนคลาย การใช้เกมคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึ กษาจึงสามารถช่ วยลดแรงกดดันในการเรี ยน และลดความตึง
เครี ยดให้ผเู้ รี ยนได้ในระดับหนึ่ ง [2] วิธีส อนโดยใช้เกม จึงเป็ นวิธีการที่
ช่ ว ยให้ ผู ้เ รี ยนได้ เ รี ยนรู ้ เ รื่ องต่ า ง ๆ อย่ า งสนุ ก สนานและท้ า ทาย
ความสามารถ โดยผูเ้ รี ยนเป็ นผูเ้ ล่นเองและมีความต้องการที่จะเล่น ทาให้
ได้รับประสบการณ์ตรง เป็ นวิธีการที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมได้

คาสาคัญ: เกมคอมพิวเตอร์ , งานเกษตรคู่บา้ น

Abstract
The purposes of this research were to 1) development of
computer game with learning entitled in “Kids garden” in occupations
and technology subject for Prothomsuksa 5 2) study the satisfaction
who learned by using the developed of computer game with learning
entitled in “Kids garden” in occupations and technology subject for
Prothomsuksa 5. The samples were 30 for student Prothomsuksa 5/4 in
Anubannonghanwittayayon school, semester of 2015. The research
instruments consisted computer game with learning entitled in “Kids
garden”and a satisfaction questionnaire. Results of the research were as
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อย่างเต็มที่ [3] การใช้เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อช่ วยในการศึกษาเป็ นการช่ วย
กระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนมีความสนใจในการเรี ยน ด้วยการนาเสนอเนื้ อหาที่ มี
ความแปลกใหม่ น่าสนใจ ทาให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจโดย
อยูภ่ ายใต้ของกฎ กติกาของเกม ที่จะต้องปฏิบตั ิตาม เกมคอมพิวเตอร์ เป็ น
กิจกรรมที่ช่วยให้ได้รับความสนุ กสานและที่ สาคัญทาให้เกิ ดการเรี ยนรู ้
ขึ้นพร้ อมๆกัน ผูเ้ รี ยนไม่จาเป็ นต้องเรี ยนแต่ภายในห้องเรี ยนเท่านั้น ยัง
สามารถเรี ยนรู้จากภายนอกซึ่ งช่ วยให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ตลอดเวลา [4] จาก
ปั ญหาในปั จจุบนั ที่ นัก เรี ยนขาดสมาธิ และมี ความสนใจในการเรี ยนรู้
น้อย ขาดความกระตือรื อร้นในการเรี ยน ซึ่ งวัดได้จากผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน อี ก ทั้งในปั จจุบนั หน่ วยงานรั ฐ ให้ ค วามส าคัญเกี่ ยวกับ การศึ ก ษา
ทางการเกษตรกรรมมากขึ้น งานวิจยั นี้ จึงได้ศึกษาถึ งการนาสื่ อการสอน
ในรู ปแบบเกมคอมพิวเตอร์ เรื่ อง งานเกษตรคู่บา้ น เพื่อช่ วยกระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนมีความสนใจ กระตือรื อร้นต่อการเรี ยน

รู ปที่ 1 โปรแกรม stencyl 3.40 beta2 ที่ใช้ในการพัฒนาเกม
3.2.2 โปรแกรม Photoshop CS6 ในการสร้างรู ปภาพเพื่อใช้
ในเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาเรื่ อง งานเกษตรคู่บา้ น

2. ขอบเขตของการศึกษา
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คื อ นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยน
อนุ บ าลหนองหานวิ ท ยายน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2558 จ านวน
ทั้งหมด 128 คน
กลุ่ ม ตัว อย่า ง คื อ นัก เรี ย นระดับ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5/4
โรงเรี ยนอนุ บ าลหนองหานวิทยายน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2558
จานวนทั้งหมด 30 คน

รู ปที่ 2 โปรแกรม Photoshop CS6

4. การสร้ างแผนการจัดการเรียนรู้
4.1 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ พัฒนาตามขั้นตอน ดังนี้

2.2 เนื้อหา

4.1.1 ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ห ลัก สู ต รการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึ ก ษาธิ การ กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ การงาน
อาชี พ และเทคโนโลยี เทคโนโลยี เกี่ ย วกับ จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ยนรู้
มาตรฐานวิชาชี พ เรื่ อง งานเกษตรคู่บา้ น [5]
4.1.2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ กลุ่มสาระการงานอาชี พและเทคโนโลยี
4.1.3 ศึกษาการวัดและประเมินผลตามหลักสู ตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

การศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้ เ นื้ อหาสาระวิ ช าการงานอาชี พ และ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึ กษาที่ 5 ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ของหลักสู ตร
แกนกลาง การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พ.ศ.2551 เรื่ อง งานเกษตรคู่ บ ้า น
ประกอบไปด้วย 5 เนื้อหาตามลาดับ ดังนี้
1) รู้จกั เครื่ องมือเกษตร
2) ดินและปุ๋ ย
3) การขยายพันธุ์พืชผักสวนครัว
4) การดูแลรักษาพืชผักสวนครัว
5) ตัวอย่างการปลูกพืชผักสวนครัว

5. ผลการวิจยั
ผลการวิจยั ในการดาเนิ นงานในครั้งนี้ ได้แบ่งการนาเสนอราย
ออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
5.1 ผลการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา เรื่ อง งานเกษตรคู่บา้ น

3. ขั้นตอนการดาเนินการ
3.1 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการพัฒนาเกม
3.2.1 โปรแกรม stencyl 3.40 beta2 ใช้ในการพัฒนาเกม
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเรื่ อง งานเกษตรคู่บา้ น
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4.50 – 5.00 หมายความว่า มากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายความว่า มาก
2.50 – 3.49 หมายความว่า ปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายความว่า น้อย
1.00 – 1.49 หมายความว่า น้อยที่สุด
รูปที่ 3 หน้าจอแรกของเกมคอมพิวเตอร์

ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยเกมคอมพิวเตอร์
รายการ
ภาพประกอบในสื่อสวยงาม
สีสนั ทีใ่ ช้มคี วามเหมาะสม
การจัดวางเนื้อหาและรูปภาพ
เหมาะสม
องค์ประกอบโดยรวมมีความ
น่าสนใจ
เสียงดนตรีมคี วามเพลิดเพลิน
ลาดับเนื้อหาเข้าใจง่าย
ตัวอักษรอ่านง่ายสวยงาม
การใช้งานเข้าใจง่าย
ได้รบั ความเพลิดเพลินในการใช้
งาน
ได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับการปลูกพืช
รวม

รูปที่ 4 เนื้อหาพืช และรายระเอียดในการปลูก
การเก็บผลผลิตในเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา

X

S.D

แปลผล

ลาดับ

4.70
4.60

0.53
0.56

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

1
2

4.43

0.67

มาก

6

4.30

0.79

มาก

7

4.43
4.47
4.53
4.70

0.81
0.62
0.62
0.46

มาก
มาก
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

6
5
3
1

4.53

0.77

มากทีส่ ุด

3

4.52
4.52

0.55
0.12

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

4

จากตารางที่ 3 ผลการศึ กษาพบว่า การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเกม
คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การศึ ก ษา พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด มี ส องหั ว ข้อ ได้แ ก่
ภาพประกอบในสื่ อสวยงาม และการใช้งานเข้าใจง่าย ( X = 4.70, 4.70
ตามล าดับ ) และในภาพรวมมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด
( X = 4.52, SD= 0.12)

รูปที่ 5 ผูเ้ ล่นสามารถเข้ามาเพื่อศึกษาขั้นตอนของการเล่นเกม
โดยการศึกษาข้อมูลได้จากไอคอนคุณลุงด้านขวาบน

6. สรุป
ผลการวิจยั และพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเรื่ อง งาน
เกษตรคู่ บ ้าน สามารถสรุ ป ประเด็ น ได้ด ังนี้ นัก เรี ย นมี ค วามสนใจต่ อ
บทเรี ยนที่เป็ นแบบเกมทาให้เกิดการสามารถช่ วยกระตุน้ การเรี ยนรู้ในตัว
เด็ ก ได้ใ นระดับ หนึ่ ง [7] เนื้ อ หาของบทเรี ยนมี ภาพประกอบในสื่ อ
สวยงาม เป็ นอี ก หนึ่ งตัวช่ วยที่ ทาให้ เด็ กเกิ ด การจดจาที่ดี และสามารถ
เรี ยนรู้ ได้ด้วยตนเอง [8] ในด้านความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อเกม
คอมพิวเตอร์ เ พื่อการศึ ก ษาเรื่ อง งานเกษตรคู่ บ ้าน โดยภาพรวมอยู่ใ น
ระดับมากที่สุด เพราะเนื้ อหาของเกมมีการใช้งาน เข้าใจง่าย ตัวอักษรอ่าน
ง่ ายสวยงาม เป็ นส่ วนที่ ช่ วยในการกระตุ ้น ให้ นัก เรี ยนเกิ ด ความอยาก
เรี ยนรู ้ได้เป็ นอย่างดี [6]

รูปที่ 5 ผูเ้ ล่นสามารถเข้ามาเพื่อศึกษาขั้นตอนของการเล่นเกม
โดยการศึกษาข้อมูลได้จากไอคอนคุณลุงด้านขวาบน
5.2 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อบทเรี ยนเกมคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา โดยได้นาแบบประเมิน ความพึงพอใจที่ได้จากนักเรี ยน มา
วิเคราะห์หาระดับความพึงพอใจ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยในการวิเคราะห์ จะใช้คา่ เฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์การประเมิน
ดังนี้ [6] ดังแสดงในตารางที่ 1
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7. กิตติกรรมประกาศ
กราบขอบพระคุณท่านผูอ้ านวยการ คณะครู โรงเรี ยนอนุ บาล
หนองหานวิทยายน เป็ นอย่างสู งที่กรุ ณาให้ทีมผูว้ ิจยั เข้าไปทางานวิจยั ใน
ครั้ งนี้ และขอบใจนั ก เรี ยน โรงเรี ยนอนุ บ าลหนองหานวิ ท ยายน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ทุกคนที่ให้ความร่ วมมือในการทาวิจยั ในครั้งนี้
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Games to Improve Math Skills for Primary Students Grades 3-6
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using CONSTRUCTION 2. The performances evaluation used
satisfaction questionnaire and scores of three games playing from
primary students in grades 3 - 6 at Anubanlankrabue School. The
average satisfaction level was 2.93 that demonstrated high level of
satisfaction. The average score increased 2.15 points from three times
of games playing.

บทคัดย่ อ
การเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เป็ นเรื่ องยาก ทาให้เด็กเกิ ดความเบื่อต่อ
การเรี ยนการสอนได้ง่าย และไม่อยากเรี ยนรู ้ จึ งจาเป็ นต้องมี การเรี ยนรู ้
แบบใหม่ที่จะทาให้เ ด็กเกิ ดความสนใจกระตื อรื อร้ นในการเรี ยนรู ้ มาก
ยิ่ง ขึ้ น ดัง นั้น รู ป แบบการเรี ย นการสอนในรู ป แบบเกมที่ ส ร้ า งความ
สนุกสนาน จะสามารถช่ วยกระตุน้ ความสนใจ และเพิ่มศักยภาพในการ
เรี ย นรู้ ใ ห้แ ก่ เ ด็ ก ซึ่ งการศึ ก ษาครั้ งนี้ จึ งมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ ก ษาและ
พัฒนาเกมเสริ มทักษะการคิดคานวณสาหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 - 6 ซึ่ งการศึกษาในครั้งนี้ เริ่ มจากศึ กษา รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
แบบทดสอบคิดเลขเร็ วของระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 - 6 แล้วนามา
พัฒนาเป็ นสื่ อเกม ซึ่ งประกอบไปด้วยตัวการ์ ตูนแอนิ เมชั่น สาหรั บเพื่ อ
สร้างความน่าสนใจ โดยใช้โปรแกรมคอนสทรัค 2 ซึ่ งเกมที่ได้พฒั นาขี้น
ได้รับการประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจและระดับคะแนน
ที่ได้จากเล่นเกมจานวน 3 ครั้ง ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 - 6 จาก
โรงเรี ยนอนุบาลลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่ งพบว่าความพึงพอใจ
เฉลี่ย 2.93 อยูใ่ นระดับมาก และมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.15 คะแนนจาก
การเล่นเกมจานวน 3 ครั้ง

Keywords: Games to improve math skills, Math skills, Primary students
grades 3-6

1. บทนา
คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาเสริ มสร้างทักษะ ยิ่งฝึ กฝนมาก จะช่ วยให้
มีทกั ษะคณิ ตศาสตร์ มากขึ้น ปั จจุบนั คณิ ตศาสตร์ เป็ นพื้นฐานสาคัญของ
ศาสตร์ อื่ น ๆ อี ก หลายสาขา เช่ น วิ ท ยาศาสตร์ วิ ศ วกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์ เป็ นต้น คณิ ตศาสตร์ จึงมี บ ทบาทส าคัญอย่างยิ่ งต่ อการ
พัฒนาความคิดมนุษย์ ทาให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล
สามารถวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนาไปใช้ในชี วิตประจาวันได้อย่างถู ก ต้อง
และเหมาะสม
จากการเปรี ยบเที ย บความสามารถในการเรี ยนด้า นการ
ค านวณ การอ่ า น และทางวิ ท ยาศาสตร์ โดย PISA หรื อ โครงการ
ประเมิ นผลนัก เรี ยนนานาชาติ (Program for International Student
Assessment) ซึ่ งเป็ นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิ ก
องค์ก ารเพื่ อความร่ วมมื อและพัฒนาทางเศรษฐกิ จ มี จุด ประสงค์เ พื่ อ
ส ารวจว่ าระบบการศึ ก ษาของประเทศ โดย PISA เน้น การประเมิ น
สมรรถนะของนั ก เรี ยนวัย 15 ปี จากการประเมิ น ในปี 2559 วิ ช า
คณิ ตศาสตร์คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานคือ 490 คะแนน จาก 600 คะแนน ซึ่ ง
ประเทศไทยได้ค ะแนนเฉลี่ ยที่ 415 คะแนน [1] ซึ่ งต่ ากว่าระดับ เฉลี่ ย
มาตรฐาน ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากปี ก่อน
จากผลประเมิ นสามารถทางการคิดค านวณของ PISA นั้น
ผูว้ ิจยั จึงได้ทาแบบสารวจเพื่อวัดระดับความรู้ทางด้านการคิ ดคานวณของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 - 6 จากกลุ่มตัวอย่างคือโรงเรี ยนอนุบาล

คาสาคัญ: เกมเสริ มทักษะการคิดคานวณ, การคิดคานวณ, เด็กระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 - 6

Abstract
The mathematics is difficult for children that caused to bore
and ignore to learn. Therefore, there is a new approach that was
developed to motivate mathematics teaching and enhance learning with
enjoyable activity such as games. This study aimed to research and
develops game for calculated skills improvement of primary students in
grades 3 - 6. This study collected data such as related theory and
research study, calculation tests of primary students in grades 3 – 6.
Game for calculated skills improvement of primary students in grades 3
– 6 consisted of design of animation cartoons and development game
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ลานกระบื อ ตาบลลานกระบื อ อาเภอลานกระบื อ จังหวัดก าแพงเพชร
โดยทาการสุ่ มกลุ่ มนัก เรี ยนตัวอย่างทั้งหมด 30 คน เป็ นนัก เรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 5 คน นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 5
คน นักเรี ยนชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 จานวน 10 คน และนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 10 คน เพื่อทาแบบทดสอบคิดเลขเร็ วจากการ
บวก ลบ คูณ หาร โดยใช้เลขจานวนเต็ม 1 - 4 หลัก แบ่งออกเป็ นทั้งหมด
3 ชุด ชุดที่หนึ่ งความยากอยูใ่ นระดับง่าย ชุ ดที่สองความยากอยูใ่ นระดับ
ปานกลางและชุดที่สามอยูใ่ นระดับยาก โดยแต่ละชุ ดจะมีคาถามชุ ดละ 7
ข้อ รวมทั้งหมดจานวน 21 ข้อ คะแนนเต็ม 21 คะแนน และจับเวลา 10
นาทีในการทาแบบทดสอบ พบว่านักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 - 6 มี
ค่าเฉลี่ ยจากการทาแบบทดสอบได้ป ระมาณ 14 คะแนน และมี ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.74 มีนกั เรี ยนทาคะแนนได้สูงสุ ด 20 คะแนน
และได้คะแนนต่าสุด 5 คะแนน
ดังนั้นจากผลการทดสอบของ PISA และกลุ่มตัวอย่าง แสดง
ให้ เ ห็ น ศัก ยภาพและความสามารถในการเรี ย นด้า นการค านวณของ
นัก เรี ยนไทยอยู่ใ นเกณฑ์ที่ไม่ดี จึ งมีค วามจาเป็ นต้องมีก ารเรี ยนรู้ แ บบ
ใหม่ที่จะทาให้เด็กเกิดความสนใจกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู้ มากยิ่งขึ้ น
ซึ่งรู ปแบบการเรี ยนการสอนในรู ปแบบเกมที่สร้างความสนุกสนาน โดย
ที่ผเู้ รี ยนเป็ นผูเ้ ล่นเอง ทาให้ได้ประสบการณ์ตรง เป็ นวิธีที่เปิ ดโอกาสให้
นัก เรี ยนมีส่วนร่ วมสู ง ซึ่ งจะสามารถช่ วยกระตุ ้นความสนใจ และเพิ่ม
ศักยภาพในการเรี ยนรู ้ ให้แก่นกั เรี ยนได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้
จึงมีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึ กษาและพัฒนาเกมเสริ มทัก ษะการคิ ดค านวณ
สาหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 – 6

ศักริ นทร์ หมื่นนริ นทร์ [3] พัฒนาเกมฝึ กทักษะการบวกและการลบเลข
อย่างง่ายสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาวิจยั คือ นักเรี ยนในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ภาคการศึกษา
ที่ 2 ปี การศึกษา 2555 โรงเรี ยนบ้านคลองตะเคี ยน จานวน 30 คน กลุ่ม
ตัวอย่างได้มาโดยการเลื อกใช้วิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
แล้วทาการพัฒนาเกมฝึ กทักษะการบวกและ การลบเลขอย่างง่ายขึ้นมา ได้
ผลการวิจยั พบว่า มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 82.86/84.50
ดวงฤดี ศรี วงษา [4] พัฒนาทักษะการคิดคานวณเรื่ องการคูณ
การหารโดยใช้เกมคณิ ตศาสตร์ ส าหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 20 คนด้วยวิธีการสุ่ มแบบกลุ่ม มีเครื่ องมือ
คือ แผนการเรี ยนรู ้ แบบทดสอบก่ อนเรี ยนหลังเรี ยนและแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ พบว่านักเรี ยนมีทกั ษะในการคิดคานวณหลังเรี ยนสู งกว่า
ก่ อนเรี ยนอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 มีอตั ราพัฒนาการด้าน
ทัก ษะการคิด คานวณระหว่างเรี ยนเท่ ากับ 0.28 เพิ่ มค่ าเฉลี่ ยขึ้ น 0.14
คะแนนต่อครั้ ง จากคะแนนเต็ม 5 และนัก เรี ยนมี ค วามพึ งพอใจอยู่ใ น
ระดับมาก
ปรัชญา สุ ริวงษ์และคณะ [5] พัฒนาเกมหมู โดยจะมีการเน้น
สร้ างฉากเกมการคิดเลขที่สวยงามสดใสสบายตา ซึ่ งเกม 2 รู ปแบบ คือ
แบบเล่นฝึ กทักษะที่มีระดับการฝึ กสู งสุ ดถึง 20 ระดับ ในระหว่างเล่นเกม
ผูเ้ ล่ น ยังสามารถสะสมเหรี ยญ และคะแนนทักษะต่ างๆ เพื่ อเพิ่ม ความ
ดึงดูดใจในการเล่นเกม และแบบการเล่นเกมแข่งขัน โดยที่ผเู ้ ล่นสามารถ
สร้ างห้องแข่งขันได้ ซึ่ งผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขันจะต้องมี ระดับดาวจากการฝึ ก
ทักษะที่เท่าเทียมกันกับผูส้ ร้ างห้องแข่งขัน ในการเล่นเกมแข่งขันทุกครั้ง
จะต้องใช้เหรี ยญที่สะสมจากการเล่นแบบฝึ กทักษะ

2. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 เนือ้ หาวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 – 6

3. การออกแบบเกมเสริมทักษะการคิดคานวณสาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 – 6

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรคณิ ตศาสตร์ [2] มีเนื้ อหาดังนี้
ชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ประกอบด้วยการบวก ลบ คู ณ หาร
และบวก ลบ คูณ หารระคนของจานวนนับไม่เกินหนึ่ งแสน และศูนย์
ชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ประกอบด้วยการบวก ลบ คู ณ หาร
และบวก ลบ คูณ หารระคนของจานวนนับและศูนย์
ชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ประกอบด้วยการบวก ลบ คู ณ หาร
และบวก ลบ คูณระคนของเศษส่ วน ที่ คาตอบเป็ นทศนิ ยมไม่เกิ นสอง
ตาแหน่ง
ชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ประกอบด้วยการบวก ลบ คู ณ หาร
และบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่ วน จานวนคละ และทศนิ ยม

การออกแบบเกมในครั้งนี้ แบบการออกแบบเป็ น 2 ส่ วนคื อ
การออกแบบระบบการท างานของเกมและการออกแบบหน้า จอการ
ทางานของเกม

3.1 การออกแบบระบบการทางานของเกม
ลักษณะการทางานของเกมเสริ มทักษะการคิดคานวณสาหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 – 6 จะเป็ นการทาโจทย์คาถามเกี่ ยวกับการ
บวก ลบ คู ณและหาร โดยโจทย์ที่ เ ตรี ยมไว้ระดับ ชั้น ละ 400 ข้อ โดย
แบ่ ง เป็ นระดับ ง่ า ย 200 ข้อ ระดับ ยาก 200 ข้อ ซึ่ งโจทย์ที่ แ สดงให้
นักเรี ยนทาจะถูกสุ่ มขึ้นมาจากระดับง่ายก่อน ถ้านักเรี ยนสามารถทาระดับ
ง่ ายได้ค ะแนนตามเงื่ อ นไขที่ ก าหนดแล้วระบบจะท าการสุ่ ม โจทย์ใ น
ระดับยาก

2.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
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ในการท าโจทย์ เพราะระบบได้สุ่ มโจทย์จากระดับ ความสามารถของ
นัก เรี ย น ส่ วนนัก เรี ย นที่ ส ามารถท าโจทย์ร ะดับ ง่ า ยได้ตามเงื่ อ นไขที่
กาหนด จะได้โจทย์ระดับยากเพื่อฝี กฝนโจทย์ในระดับยากให้มากขึ้น
โดยลักษณะการเล่ นเกม นักเรี ยนสามารถเลื อกเล่ นเกมได้ 2
แบบคือ แบบที่ 1 จะเป็ นโจทย์รวมสาหรั บนักเรี ยนทุกระดับตั้งแต่ ป.3ป.6 ซึ่ งสุ่ มโจทย์ต้ งั แต่ระดับง่ายของ ป.3 จนถึ งระดับยากของ ป.6 ส่ วน
แบบที่ 2 เป็ นการเลื อกโจทย์ทาตามระดับชั้นที่ตอ้ งการ คือ ป.3 ป.4 ป.5
และ ป.6 โดยการเล่ นจะมี ก ารกาหนดเวลาในการเล่ น และเมื่ อตอบได้
ถูกต้องในแต่ละข้อ จะได้คะแนนโบนัสบวกเวลาในการเล่นให้ 5 วินาที
ซึ่ งทาให้ เ สริ ม สร้ างความท้าทายในการฝึ กฝนทัก ษะให้ ม ากยิ่งขึ้ น ซึ่ ง
แผนผังงานสาหรับการทางานของเกมแสดงดังรู ปที่ 1

เริ่ ม
คาชี้ แจง
การเล่นเกม
เลือกตัวละคร
เลือกตัวละคร
ผูช้ าย

เลือกตัวละคร
ผูห
้ ญิง

เลือกประเภทเกม
ป. ป.

ป.

ป.

ป.

ป.

3.2 การออกแบบหน้ าจอการทางานของเกม

สุ่ มโจทย์

เกมที่ได้ออกแบบจะเพิ่มความสนุ กสนานในการทาโจทย์การ
คานวณด้วยการต่อสู ้กบั เหล่าสัปหลาดเพื่อไปหาคาตอบที่ถูกต้อง โดยใน
การต่อสู ้จะมี พลังชี วิต ถ้าแพ้สัตว์ประหลาดพลังชี วิตจะน้อยลง ซึ่ งการ
ออกแบบจะประกอบด้วยตัวละครแทนตัวผูเ้ ล่น สัตว์ประหลาดและฉาก
ต่างๆ แสดงดังรู ปที่ 2 ซึ่ งฉากการแต่ละเกมที่ เลื อกจะแตกต่างกัน ซึ่ งใช้
โปรแกรม Adobe Illustrator CC สาหรับออกแบบตัวละครและฉากต่างๆ
และโ ปรแกรมAdobe Photoshop CC สาหรับตกแต่งภาพ
หน้าจอของเกมประกอบด้วยหน้าจอหลักคือ หน้าจอคาชี้ แจง
หน้าจอการเลื อกตัวละคร หน้าจอการเลื อกเกม หน้าจอการเล่ นเกมและ
หน้าจอแสดงคะแนน แสดงดังรู ปที่ 3

ทาโจทย์
ผิด

ตรวจ
คาตอบ
ถูก
เพิ่มคะแนนและเวลา
ระดับคะแนน
เท่ากับเงื่อนไข
ที่กาหนด

ไม่ใช่

ใช่
เปลี่ยนระดับโจทย์

4. ผลของการพัฒนาเกมและการประเมินประสิทธิภาพเกม
หมด
เวลา

ไม่ใช่

จากการออกแบบและพัฒนาเกมโดยใช้โปรแกรมคอนสทรัค
2 จะได้หน้าจอของเกมเสริ มทัก ษะการคิดค านวณสาหรั บ นัก เรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 – 6 แสดงดังรู ปที่ 4
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของเกมโดยการวัดความพึงพอใจ
โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่ มตัวอย่างของระดับชั้นปี ที่ 3 - 6 จานวน
30 คน โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็ น 3 ระดับคือ
ระดับการประเมิน 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
ระดับการประเมิน 2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ระดับการประเมิน 3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลคือค่าเฉลี่ ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยคาถามแบ่งเป็ น 3 ส่ วนคือส่ วนการออกแบบมีระดับความพึงพอใจอยู่
ที่ระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 2.93 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.285 ส่ วนการใช้
งานของระบบมี ระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 2.9
ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.3 ส่ วนการความรู ้ มี ระดับความพึงพอใจอยู่ที่
ระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 2.97 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.11 ซึ่ งผลจากการ

ใช่
ใช่

เริ่ มเกม
ใหม่
ไม่ใช่
ออก
จากเกม
จบ

รูปที่ 1 ระบบการทางานของเกม
การสุ่ มโจทย์น้ ี ทาให้นักเรี ยนที่ ทาระดับง่ายไม่ถูกต้อง จะได้
ฝึ กฝนโจทย์ในระดับง่ายจนกระทัง่ สามารถทาคะแนนได้ตามเงื่ อนไงที่
กาหนดจึงจะได้โจทย์ในระดับยาก ซึ่ งทาให้นกั เรี ยกไม่เกิ ดความท้อถอย
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ประเมินโดยรวมระดับความพึงพอใจอยูท่ ี่ระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 2.93
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23
การทดสอบการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ โดยการเปรี ยบเทียบ
คะแนนการเล่นเกมจานวน 3 ครั้งพบว่าโดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเท่ากับ
2.15 คะแนน

ตัวละคร



หลาด
สัตว์สัปประหลาด

กบดก

=?

กล่องคาถาม

กล่องคาตอบ

ฐานสาหรับให้ตวั ละครหลักเดิน

รูปที่ 2 ตัวอย่างการออกแบบองค์ประกอบเกม
รู ปที่ 4 ตัวอย่างหน้าจอเกม
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หน้าจอคาชี้แจง

หน้าจอเลือกตัวละคร

หน้าจอเลือกเกม

หน้าจอการเล่นเกม

หน้าจอคะแนน

รูปที่ 3 ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอเกม

5. สรุป
การพัฒ นาเกมเสริ มทั ก ษะการคิ ด
คานวณสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 – 6
ในรู ปแบบของการสุ่ มโจทย์ตามระดับความสามารถของนักเรี ยน และ
การใช้ฉ ากการต่ อ สู้ ก ับ ช่ ว ยกระตุ ้น การเรี ย นรู ้ ก ารค านวณด้ว ยความ
สนุกสนาน ทาให้สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพทักษะและการเรี ยนรู้เรื่ องการ
คานวณสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 – 6
สัตว์ประหลาด
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ดินแดนแห่ งคําศัพท์
The Word Land
จิราภรณ์ ธํารงลักษณ์ 1 ชานน คําประเสริฐ2 และ ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์ 3
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-5625555 ต่อ 647234
E-mail : 1Chirapont.T@ku.th 2Chanon.Kh@ku.th 3Chavalit.S@ku.th

บทคัดย่ อ

1. บทนํา

The Word Land เป็ นเกมค้น หาคํา ศัพ ท์ ใ นตาราง เพื; อ ช่ ว ย
แก้ปัญหาทักษะคําศัพท์ภาษาอังกฤษของผูเ้ ล่นชาวไทย โดยมี การเพิ;ม
เรื; องราว ตัวละคร และมอนสเตอร์ เพื;อให้เกมมีความสนุกสนานยิง; ขึ8น ผู ้
เล่นต้องเดินทางผจญภัยในดินแดนที;เรี ยกว่า Word Land โดยมีการต่อสู ้
กับมอนสเตอร์ที;ตอ้ งใช้การค้นหาคําศัพท์ให้เร็ วที;สุดเพื;อเอาชนะและผ่าน
ด่ านไปได้ นอกจากนี8 ยงั สามารถเล่ นในแบบคลาสสิ คได้ คื อ เป็ นการ
ค้นหาคําศัพท์ในตารางโดยไม่ตอ้ งแข่งกับมอนสเตอร์ ซึ; งเหมาะสําหรับผู ้
เล่นที;ตอ้ งการฝึ กคําศัพท์แบบสบาย ๆ ตัวเกมยังมีตวั ช่วย เช่น พจนานุกรม
เพื;อค้นหาคําศัพท์ที;ไม่ทราบความหมายได้ แอพพลิเคชันเกมนี8พฒั นาโดย
ยูนิต8 ี และภาษา C# โดยทํางานได้กบั ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์

ในปั จจุ บนั มี แอพพลิ เคชันเกมมากมายที; ให้ท8 งั ความบันเทิ ง
และความรู ้แก่ผูเ้ ล่น เกม The Word Land นี8 ได้รับการพัฒนาขึ8นเพื;อให้ผู ้
เล่นในทุกระดับสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นเกม พร้อมกับได้รับความรู ้
เป็ นการพัฒนาศัพท์ภาษาอังกฤษไปด้วยในขณะเดี ยวกัน เกมจะเน้นฝึ ก
ทักษะความรวดเร็ วในการหาคําศัพท์ที;กาํ หนดมาให้ในตาราง โดยศัพท์
จะถูกสุ่ มขึ8นมา เริ; มจากคําศัพท์ที;ง่าย ไม่ยาวนัก และจะค่อย ๆ เพิ;มความ
ยากขึ8นในแต่ละด่านที;ผา่ นไป มีการจับเวลาแบบแข่งกับตัวเองเพื;อให้ได้
เวลาที;เร็ วที;สุด และการจับเวลาในการต่อสู ้กบั มอนสเตอร์ ในตัวเกม และ
เนื; องจากศัพท์ภาษาอังกฤษมีเป็ นจํานวนมาก เพื;อเป็ นการช่ วยเหลือผูท้ ี;
เริ; ม ต้น เล่ น ในตัว เกมจะมี พ จนานุ ก รมที; ส ามารถค้น หาคํา ศัพ ท์แ ละ
ความหมายได้ท8 งั จากภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
เมื;อเริ; มเข้าสู่ เกม ผูเ้ ล่นจะต้องสร้างตัวละครที;แทนตนเองขึ8น
ตัว ละครจะได้เ ข้า ไปผจญภัย ใน The Word Land มี ก ารเก็ บ สะสมค่ า
ประสบการณ์ และเหรี ยญ เพื;อใช้ในการซื8 อตัวละคร และไอเทมต่าง ๆ
เพิ;มเติมได้ เกมมี 2 โหมด คือ โหมดคลาสสิ ค (Classic mode) ซึ; งเป็ นการ
ค้นหาคําศัพท์ในตารางให้ครบ โดยไม่มีการกําหนดระยะเวลาของการ
เล่น มีการเก็บค่าประสบการณ์และเหรี ยญ แต่จะไม่สามารถใช้ไอเทมช่วย
ในการเล่ น เกมได้ และโหมดความรู ้ (Knowledge mode) ซึ; งตัว ละคร
จะต้องต่อสู ้กบั มอนสเตอร์ ดว้ ยการพยายามค้นหาคําศัพท์ในกระดานให้
เร็ วที;สุด เมื;อค้นพบคําศัพท์แต่ละคํา จะเป็ นการโจมตีมอนสเตอร์หนึ;งครั8ง
พร้อมกับจะมีการใช้ไอเทมช่วยในการค้นหาคําศัพท์ เก็บค่าประสบการณ์
และเหรี ยญที;ได้รับ โดยสามารถนําเหรี ยญไปแลกซื8 อไอเทมและตัวละคร
ได้ที;ร้านค้าของเกม
เกมได้ถูกพัฒนาให้ใช้ได้กบั แอนดรอยด์ 4 และ 5 เป็ นอย่างตํ;า
โดยใช้เ ครื; อ งมื อ ในการพัฒ นา คื อ Android Studio, ยูนิ ต8 ี (Unity) และ
ภาษา C#

คําสําคัญ: เกม, แอนดรอยด์, ค้นหาคําศัพท์

Abstract
The Word Land is a vocabulary word search game to solve
the problem of low English vocabulary skill in Thai players, which
incorporates story, characters and monsters to make game playing more
enjoyable. Players travel into the adventure land called “Word Land,”
and fight with monsters by searching English words as quickly as
possible to conquer before passing to the next level. Classic mode, where
players just solely search for words with neither time constraint nor
competing with monsters, is available as well. The game provides
dictionary to aid novice players in searching words’ meaning. This game
application was developed for Android operating system using Unity and
C#.
Keywords: game, android, word search
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2. ทฤษฎีและวิทยาการทีเK กียK วข้ อง

3.3 ไอเทม

2.1 ยูนิตีO (Unity)

ไอเทม มีไว้สาํ หรับช่วยผูเ้ ล่นในโหมด Knowledge โดยผูเ้ ล่น
จะใช้ไอเทมได้เพียงชิ8นเดียวต่อการเล่น 1 ด่าน ไอเทมมีท8 งั หมด 5 ชนิ ด
ตัวอย่างของไอเทม 2 ชนิด แสดงในรู ปที; 3

ยูนิต8 ี [1] เป็ นซอฟต์แวร์ ที;ใช้พฒั นาเกมซึ; งสามารถทํางานได้
ในทุกแพลตฟอร์ ม มีความสามารถใช้ตวั จัดการกราฟฟิ กได้หลากหลาย
เช่ น Direct3D บน Windows และ Xbox 360, OpenGL บน Mac และ
Linux, OpenGL ES บน Android และ iOS ผู ้ใ ช้ ยู นิ ต8 ี ยัง สามารถเขี ย น
สคริ ปต์เพื;อเพิ;มเติมลอจิกของเกมได้ โดยเลือกใช้ได้ท8 งั การสร้างสคริ ปต์
บน Mono ซึ; งเป็ น Open Source Tool หรื อ Unity Script หรื อ C# ยูนิต8 ียงั
ใช้ Unity Asset Server ในการเก็บสิ นทรัพย์ (asset) และสคริ ปต์ โดยใช้
ฐานข้อมู ล PostgreSQL และเก็บเสี ยงใน FMOD library โดยใช้ Theora
codec ในการเข้ารหัสเสี ยง ซึ; งจะได้ไฟล์เสี ยงชนิด Ogg ในการพัฒนาเกม
นี8 ได้ใช้ยนู ิต8 ีเวอร์ชนั 5.0

รู ปทีK 2 ตัวอย่างมอนสเตอร์ ฉากหลัง และคุณสมบัติต่าง ๆ

2.2 ภาษาซีชาร์ ป (C#)
C# [2] ถูกพัฒนาโดย Anders Hejlsberg บริ ษทั ไมโครซอฟต์
ให้เป็ นภาษที;มีไวยากรณ์เรี ยบง่าย มีลกั ษณะคล้ายกับภาษา C และ C++
ส่ งผลให้โปรแกรมเมอร์ ภาษา C ทํางานกับ C# ได้อย่างรวดเร็ ว ภาษา C#
รองรับ OOP (Objected Oriented Programming)

3. การพัฒนาเกม
3.1 ตัวละคร

รู ปทีK 3 ตัวอย่างไอเทม 2 ชนิด

ผู ้พ ัฒ นาได้ อ อกแบบตัว ละครขึ8 น 16 ตัว ซึ; งมี คุ ณ สมบัติ
(ปริ ม าณเลื อ ด, ความสามารถโจมตี , การป้ อ งกัน , ค่ า ประสบการณ์ ที;
ได้รับ, เหรี ยญที;ได้รับ และไอเทมประจําตัว) แตกต่างกันไป ตัวอย่างของ
ตัวละครฟรี ซึ;งผูเ้ ล่นจะเลือกได้เมื;อเริ; มเล่น แสดงในรู ปที; 1

3.4 Use case diagram
Use case diagram ของเกม The Word Land แสดงในรู ป ที; 4
จะทําให้มองเห็นภาพรวมในส่ วนของผูเ้ ล่นเกมว่ามีปฏิสัมพันธ์กบั ระบบ
ในส่ วนใดบ้าง

3.5 การพัฒนาโปรแกรมบน Unity 2D
ฉากในเกมสํา หรั บ Unity นั8น จะเรี ย กว่ า scene โดยภายใน
scene จะประกอบด้วย GameObject หรื อวัตถุในเกม ซึ; ง script ที;เขียนขึ8น
เพื; อ ให้เ กมทํา งานตามต้อ งการ จะต้อ งนํา ไปไว้ใ น GameObject เสมอ
เพื;อที;จะสามารถสัง; การ GameObject นั8นๆ หรื อควบคุม GameObject อื;น
ได้ ในการพัฒนาเกม ต้องเพิ;มเติม script ให้กบั ฟังก์ชนั ต่าง ๆ ที;จาํ เป็ นต่อ
การทํางานพื8นฐานของเกม เช่น Start(), Update(),Awake(),
ChangeScene() เป็ นต้น และมี การพัฒนา GameObject ต่าง ๆ ขึ8 น
เองทั8ง หมด เช่ น Text หรื อรู ปภาพแสดงข้อ ความ, images หรื อรู ป
ภาพประกอบ, button หรื อปุ่ ม, input field หรื อช่องสําหรับกรอกข้อความ,
panel หรื อแผงแสดงคุณสมบัติของตัวละคร, scroll bar หรื อแถบเลื;อน ที;
ใช้ร่วมกับ scroll view เพื;อเลื;อนหน้าจอขึ8นหรื อลง และ canvas หรื อพื8นที;
สําหรับจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ

รู ปทีK 1 ตัวอย่างตัวละครและคุณสมบัติต่าง ๆ

3.2 มอนสเตอร์
มอนสเตอร์ ใ นเกมมี ท8 ัง หมด 12 ตัว โดยแต่ ล ะตัว จะมี ค่ า
ความสามารถแตกต่างกันออกไป ตัวอย่างของมอนสเตอร์แสดงในรู ปที; 2
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3.6 การพัฒนาส่ วนค้ นหาคําศัพท์
ในการวางตําแหน่งคําศัพท์ลงบนตารางตัวอักษร เพื;อให้ผเู ้ ล่น
ค้นหานั8น มีข8 นั ตอนวิธีที;ได้พฒั นาขึ8นดังแสดงในรู ปที; 5
สําหรับการสุ่ มหาตําแหน่ งที;จะวางคําศัพท์ จะเริ; มจากการหา
ว่าคําศัพท์ที;วางลงไปคําที;แล้ว มีตวั อักษรซํ8ากันกับศัพท์ที;กาํ ลังจะวางลง
ไปหรื อไม่ ถ้ามี ก็จะสุ่ มทิ ศทางที; จะวางตัวอักษรตัวถัดไปทั8ง 8 ทิ ศทาง
แล้วตรวจสอบว่าตําแหน่งดังกล่าวว่างหรื อไม่ ทําไปจนกว่าจะวางได้ครบ
ทั8ง คํา หรื อ จนกว่า จะค้น หาครบทุ ก ตํา แหน่ ง ตัว อัก ษรแล้ว ไม่ พ บว่า มี
ตําแหน่งว่างให้วางคําศัพท์ได้
หากคําศัพท์ที;จะวาง ไม่มีตวั อักษรซํ8ากับคําเดิ มเลย ก็จะหา
ตําแหน่งว่างติดกันที;ยาวพอที;จะวางคําศัพท์ลงไปได้

3.7 การพัฒนาส่ วนฐานข้ อมูลและคําศัพท์
เนื; องจากเกมที;พฒั นาขึ8นจะทํางานบนระบบปฏิบตั ิการแอน
ดรอยด์ซ; ึ งมีพ8ืนที;ใช้งานจํากัด ผูพ้ ฒั นาจึงเลือกใช้ฐานข้อมูล SQLite ที;มี
ขนาดเล็ ก โดยได้เ ขี ย นสคริ ปต์ เ พื; อ เชื; อ มต่ อ ระหว่ า งโปรแกรมกับ
ฐานข้อมูล ที;มีตารางเก็บข้อมูลผูเ้ ล่น และคุณสมบัติต่าง ๆ ทั8งหมด รวมถึง
คํา ศัพ ท์ แ ละพจนานุ ก รมด้ ว ย สํ า หรั บ ส่ ว นพจนานุ ก รมนั8 น ได้ ใ ช้
LEXITRON dictionary [3] ของ NECTEC

4. ผลการทดสอบเกมทีพK ฒ
ั นาขึนO
เกม The Word Land ที;พฒั นาขึ8น สามารถทํางานตามที;ได้
ออกแบบไว้ มีการวางคําศัพท์ได้ตามอัลกอริ ทึมที;ออกแบบไว้ทุกครั8ง โดย
มีผลการทํางานบางส่ วนแสดงดังรู ปที; 5

รู ปทีK 4 Use case diagram ของการพัฒนาเกม

5. สรุป
เกม The Word Land เป็ นเกมแนวส่ งเสริ มการพัฒนาคําศัพท์
ภาษาอังกฤษผ่านการเล่นเกม ผูเ้ ล่นในทุกระดับสามารถพัฒนาทักษะของ
ศัพ ท์ไ ด้ โดยเกมจะเริ; ม จากระดับ ง่ า ย แล้ว ค่ อ ย ๆ เพิ; ม ความยากขึ8 น
หลังจากผูเ้ ล่น เล่นผ่านระดับต่าง ๆ ซึ; งระดับที;ยากขึ8น จะใช้คาํ ศัพท์ที;ยาว
ขึ8น ผูเ้ ล่นสามารถขอความช่ วยเหลือได้ ตัวเกมจะมีพจนานุ กรมให้ช่วย
ค้นหาคําศัพท์ที;ตอ้ งการ และเมื;อเล่นจบเกม จะสามารถกลับไปทบทวน
คําศัพท์ที;ได้เล่นผ่านมาแล้วได้
ในการพัฒนาเกม ปั ญหาที; พบได้แก่ ความหลากหลายของ
หน้ า จอแสดงผลในระบบปฏิ บ ัติ ก ารแอนดรอยด์ ซึ; งแก้ไ ขได้โ ดย
กําหนดให้มีการปรั บขนาด (scale) ของการแสดงผลตามขนาดหน้าจอ
ฮาร์ดแวร์จริ ง (screen size)
รู ปทีK 5 ขั8นตอนการวางคําศัพท์ในตาราง
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ในอนาคต การพัฒ นาเกมให้ ดี ยิ; ง ขึ8 น ควรจะพิ จ ารณา
ความสามารถต่าง ๆ เช่น การเพิ;มตัวละคร ฉาก มอนสเตอร์ หรื อไอเทม
ใหม่ โดยอาจให้ผูเ้ ล่นทําการซื8 อหรื อดาวน์โหลดได้จากเซิ ร์ฟเวอร์ ของ
ระบบหรื อผ่าน Google Play Store, การให้ผูเ้ ล่ นเลื อกขนาดของตาราง
คําศัพท์ และหมวดหมู่คาํ ศัพท์ได้ รวมไปถึง การเล่นผ่านเครื อข่ายระหว่าง
กลุ่มเพื;อนหลายคนเพื;อแข่งขันกันอีกด้วย นอกจากนี8ยงั จะได้มีการพัฒนา
ส่ วนรายงานผลความก้าวหน้าในทักษะการค้นหาคําศัพท์ เพื;อแสดงให้
เห็นถึงความสามารถด้านคําศัพท์ที;เปลี;ยนแปลงไปของผูเ้ ล่น

(a)

6. กิตติกรรมประกาศ

(b)

ผูพ้ ฒั นาขอขอบคุณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที;ให้การ
สนับสนุนในการจัดทําโครงงานพัฒนาเกม บนระบบปฏิบตั ิการแอน
ดรอยด์น8 ี

เอกสารอ้ างอิง

(c)

[1] PROGAMING. เกมที;สร้างด้วย Unity สามารถนําไปเล่นได้บน
หลาย platform [ออนไลน์], 14 พฤษภาคม 2555 [เข้าถึงเมื;อวันที; 6
พฤษภาคม 2559]. เข้าถึงได้จาก: https://www.unity3d.in.th/ articles/
รู ้จกั กับ-unity-ตอนที;-1/
[2] J. Albahari and B. Albahari, C# 6.0 in a Nutshell: The Definitive
Reference 6th Edition, O’Reilly Media, Inc., 2016.
[3] LEXiTRON's network. LEXITRON DICTIONARY. [ออนไลน์].
21 มิถุนายน 2538 [เข้าถึงเมื;อวันที; 23 เมษายน 2559]. เข้าถึงได้จาก:
http://lexitron.nectec.or.th/2009_1/

(d)

cm

(e)

(f)

รู ปทีK 6 ตัวอย่าง screen capture ของเกม (a) การเริ; มต้นป้อนข้อมูลผูเ้ ล่น,
(b) เมนูหลัก, (c) ขณะเล่นใน Classic mode, (d) Knowledge mode,
(e) ร้านค้า และ (f) Help screen
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ล้อไฟฟ้ าสํ าหรับวีลแชร์
Wheel electric wheelchair
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เคลือนไหวได้ เรี ยกว่า ภาวะอัมพาตหรื ออาจเกิดจากภาวะเจ็บป่ วยเรื อรั ง
จนส่ งผลกระทบต่อการทํางานของมือ เท้า แขน ขาทําให้อ่อนแรง การมี
ภาวะแขน ขาขาด การเสื อมความแข็งแรงในผูส้ ู งอายุ เป็ นต้น (กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์,
) จากรายงานสถิติในปี
พบว่ า มี ผู ้พิ การด้ า นการเคลื อนไหวในประเทศไทยจํา นวน
, , ราย (ข้อมูลประมวลผลจากฐานข้อมูลทะเบี ยนกลางคนพิการ
สํานักงานส่งเสริ มและคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, ) ซึ งผูป้ ่ วยกลุ่ม
นี มี ความจํา เป็ นอย่า งยิงที จะต้องใช้เก้า อี รถเข็น (วีลแชร์ : Wheelchair)
สําหรับใช้ในการเคลือนทีเพือดํารงชีวิตประจําวันหรื อออกสู่สงั คม
ปั จจุบ ัน เก้าอีรถเข็น สามารถแบ่ง ออกได้เป็ น ประเภท คือ
เก้าอีรถเข็นด้วยมือและเก้าอีรถเข็นไฟฟ้ า สําหรับเก้าอีรถเข็นด้วยมือโดย
ส่ วนใหญ่ ผูป้ ่ วยจะเป็ นผูเ้ ข็น รถด้ว ยตนเอง แต่ผู ้ป่ วยบางรายที มี ความ
พิ การมาก หรื อมี ก ารอ่อ นแรงของกล้า มเนื อแขนมากเช่ น ผู ้ที มี ภ าวะ
อัมพาตทังตัว หรื อผูส้ ู งอายุทีมีแรงน้อย ทําให้ไม่สามารถเข็นรถได้ดว้ ย
ตนเอง ก็มีความจําเป็ นทีต้องให้ผดู้ ู แลเข็นให้ใ นการเคลือนย้ายตัวไปยัง
สถานที ต่างๆ หากผูป้ ่ วยมี น ําหนักตัวมาก หรื อต้องใช้เส้นทางบริ เวณที
เป็ นเนิน เป็ นพืนทีขรุ ขระ หรื อระยะทางไกล ก็มกั จะเป็ นปั ญหาสําหรับ
ผูด้ ูแลก่อให้เกิดความเหนื อยล้า และมีความยากลําบากในการเดิ นเข็นรถ
เพื อเคลื อนย้า ยตัวผูป้ ่ วยมากยิงขึนและหากใช้เก้า อี รถเข็น ด้วยมื อเป็ น
เวลานานๆ ก็มกั จะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บทีข้อมือ ข้อศอก และข้อไหล่
ก่อให้เกิดอาการปวดเรื อรังตามมาได้ (วิศวกรรมสาร มข. ปี ที ฉบับที
( - ) ตุลาคม - ธันวาคม ) ในกรณี ทีเป็ นเก้าอีรถเข็นไฟฟ้ าผูป้ ่ วย
บางคนยังสามารถบังคับทิ ศทางการเคลือนทีด้วยแป้ น บังคับที มื อได้ ซึ ง
ช่วยลดภาระสําหรับผูด้ ู แล แต่ส่ วนใหญ่มกั จะมีราคาสู ง และในขณะใช้
งาน ผูด้ ูแลยังคงต้องเฝ้าระวังอยูห่ ่างๆ หรื อเดินตามรถเข็นผูป้ ่ วยในการไป
ยังสถานทีต่างๆซึ งถือเป็ นความจําเป็ นทีผูป้ ่ วยต้องพึงพาผูด้ ูแลอย่างเลียง
ไม่ได้ในการศึกษาที ผ่านมามีการพัฒนาการเคลือนทีของเก้าอีรถเข็น โดย
การสร้า งชุ ดขับ เคลื อนไฟฟ้ าติ ดประกอบสําหรั บ เก้าอี รถเข็น คนพิ การ
เพือให้รถเข็นแบบธรรมดาสามารถประกอบเข้ากับชุดขับเคลือนไฟฟ้ าที
ทําการออกแบบได้(ผ.ศ. โอภาส ศิ ริครรชิ ตถาวร, ) โดยการศึก ษา

บทคัดย่อ
โครงการล้อไฟฟ้ าสําหรับ วีลแชร์นีมีจุดประสงค์เพื อสร้างล้อ
ไฟฟ้ าสําหรับวีลแชร์ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ให้กบั ผูด้ ูแลคน
พิการในการใช้เก้าอีรถเข็น มีวธิ ี การดําเนินการดังนี .ศึกษาและรวบรวม
ข้อมูล .ออกแบบโครงสร้างล้อไฟฟ้ าสําหรั บ วีลแชร์ .ออกแบบวงจร
ควบคุมล้อไฟฟ้ าสําหรับวีลแชร์ .เขียนโปรแกรมความคุมล้อฟ้ าสําหรับ
วีลแชร์ .ทดสอบและควบคุมล้อไฟฟ้ าสําหรับวีลแชร์ ซึ งได้ผลดังนี ล้อ
ไฟฟ้ า สํา หรั บ วี ล แชร์ มี น ําหนัก รวมทังหมด 20 กิ โ ลกรั ม และผลการ
ทดสอบการทํางานของล้อไฟฟ้าสําหรับวีลแชร์ ความเร็ วสู งสุ ดประมาณ
ที . กิโลเมตรต่อชัวโมง นําหนักสูงสุ ดทีล้อไฟฟ้ าสําหรับวีลแชร์วิงได้
ที กิ โ ลกรั ม และชุ ด ชาร์ จ แบตเตอรี สามารถชาร์ จเต็ม โดยใช้ เวลา
ประมาณ ชัวโมง นาที สรุ ปได้ว่า ล้อไฟฟ้ า สําหรั บ วีลแชร์ ควบคุม
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถนําไปใช้กบั ผูด้ ูแลคนพิการในการใช้
เก้าอีรถเข็นได้

Abstract
The objective of study was to invent the power wheels that
was controlled by the micro controller for the wheelchair to support the
caregiver. There are 5 processes 1. Education and information 2.Design
a structure of the wheels 3.Design the integrated circuit 4.Programming
the wheels controller 5.Testing To conclude, The wheels weight 20 kg,
the highest speed is 4.71 km/nr. , weight is limited 170 kg and the
battery charger can be charged for approximately 4 hours and 52
minutes. These result can be summarize that the wheels are applicable
and helpful for the caregiver.
Keywords: wheelchair, wheelchair electric

. บทนํา
ในปั จจุบนั มีผพู้ ิการด้านการเคลือนไหวเป็ นจํานวนมาก และมี
แนวโน้มเพิมมากขึน ซึ งเกิดจากหลายสาเหตุดว้ ยกัน เช่น อุบัติเหตุ โรค
ทางสมองต่ า งๆ ที ทําให้ ส มองไม่ ส ามารถสั งการร่ า งกายให้ เกิ ด การ
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ดังกล่าวเป็ นการพัฒ นารถพ่ว งคนพิ การแบบขับ เคลื อนล้อหน้า ซึ งไม่
เหมาะสมกับ ผูท้ ี มี ความพิ การมากและยัง ต้อ งอาศัยผู ้ดู แล ดังนันจึ ง มี
แนวคิดทีจะพัฒนาล้อไฟฟ้ าสําหรับเก้าอีรถเข็น เพือให้เก้าอีรถเข็นแบบ
ธรรมดา สามารถเคลื อนที ได้โดยไม่ตอ้ งใช้กาํ ลังแขนจากผูด้ ูแลในการ
ควบคุม และเพิมพืนที ให้ผดู ้ ูแลสามารถยืนและเคลือนทีไปพร้อมกับเก้าอี
รถเข็นในขณะใช้งานได้ โดยไม่ตอ้ งเดินเข็น เพือให้ผดู้ ูแลสามารถใช้งาน
เก้าอีรถเข็นได้สะดวกมากยิงขึน
โครงการชิ นนี จึงมุ่งเน้น ในการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์
เพืออํา นวยความสะดวกให้กบั ผูด้ ูแลคนพิ การในการใช้เก้า อีรถเข็นโดย
อาศัยหลักการทางด้านกลศาสตร์ไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ สําหรับตัวอุปกรณ์
ทีใช้ในการออกแบบนันประกอบด้วยล้อไฟฟ้ าสําหรับวีลแชร์ทาํ งานด้วย
ระบบส่ ง กําลัง คือมอเตอร์ไ ฟฟ้ า และสามารถควบคุมได้โดยใช้แฮนด์
บังคับ คัน เร่ งและควบคุมทิ ศทาง ซึ งจะเป็ นการเพิ มความสะดวกสบาย
ให้แก่ผดู้ ูแลคนพิการในการใช้เก้าอีรถเข็นได้ง่ายยิงขึน

· มีไทเมอร์/เคาน์เตอร์ ขนาด 16 บิต 1 ชุด รองรับการทํางานสมบูรณ์แบบ
ทั ง ใ น โ ห ม ด ตั ง เว ล า (Timer),ตั ว นั บ (Counter),เป รี ย บ เที ย บ
สัญญาณ (Compare) และตรวจจับสัญญาณ (Capture)
·มีโมดูลกําเนิดสัญญาณ PWM 3 ชุด
·มี โม ดู ลแป ล งสั ญ ญ า ณ อน าล็ อกเป็ น ดิ จิ ต อล (Analog to Digital
Converter : ADC) ความละเอียด 10 บิต จานวล 6 ช่อง
·มีอินพุตเปรียบเทียบสัญญาณอนาล็อก 2 ช่อง
·มีโมดูลสื อสารข้อมูลอนุกรม 2 สาย รองรับการทางานกับบัส IC
- มี โ ม ดู ล เชื อ ม ต่ อ อุ ป ก ร ณ์ อ นุ ก ร ม ห รื อ SPI (Serial Peripheral
Interface ) ใช้สาหรับการโปรแกรมหน่วยความจาแบบแฟลช
- มี โมดู ลสื อส ารอนุ กรม UART (Universal asynchronous Receiver
Transmitter)
- มีวอตช์ด็อกไทเมอร์เพือช่วยตรวจสอบการทางานของระบบ
- รองรับ การอิ นเทอร์ รัปต์ ทังจากสัญ ญาณภายนอกและการทางานของ
โมดูลต่างๆภายในไมโครคอนโทลเลอร์
- สามารถใช้ไฟเลียง 4.5-5.5 v. กระแส 3.6 ma
2.2 มอสเฟต(MOSFET)
MOSFETชนิ ดดี พี ท ชั น (Depletion MOSFET,D-MOSFET)
จากรู ปคือโครงสร้างพืนฐานของ D-MOSFET เป็ นชนิ ด(n-channel)ช่อง
ทางเดิ นกระแสระหว่างเดรนและซอร์ ส จะเป็ นสารกึงตัวนําชนิ ดn และ
วัส ดุฐ านรอง(Substance) เป็ นสารกึ งตัวนําชนิ ด p ดัง รู ป ก.สําหรั บ DMOSFETชนิ ด (p-channel) จะมีช่ องทางเดิ น กระแสระหว่า งเดรนและ
ซอร์ สเป็ นสารชนิ ดpและมีฐานรองเป็ นสารชนิ ด nดังรู ป ข. และมีเกตติด
อยูร่ ะหว่างช่องทางเดินกระแสโดยมีซิลิคอนออกไซด์(SiO2) เป็ นฉนวน
กันระหว่างเกตและช่องทางเดินกระแส

2. หลักการทํางานของวงจร
2.1 AT mega8
เป็ น ไม โค รค อ น โท ล เล อ ร์ 8 บิ ต ใน อ นุ ก ร ม AVR มี
สถาปั ตยกรรมแบบ Advance Risc มี ค วามเร็ ว ในการทํา งานสู ง โดย
สามารถประมวลผล 1 คาสังในเวลา 1 สัญญาณนาฬิ กา สามารถทํางาน
กับความถีสัญญาณนาฬิกาสูงสุด 16 MHz จึงสามารถประมวลคําสังได้สูง
ถึง 16 ล้านคําสังต่อวินาที
มีหน่วยความจํา 3 แบบเพือรองรับการทํางานประกอบด้วย
1. ห น่ ว ย ค ว า ม จํ า แ บ บ แ ฟ ล ช (Flase Memory) ค ว า ม
จุ 8 กิโลไบต์ ทีสามารถรักษาข้อมูลโปรแกรมไว้ได้แม้ไม่มีไฟเลี ยง และ
สามารถป้องกันการอ่านได้ สามารถลบ-เขียนใหม่ได้ 10,000 รอบ
2. หน่วยความจําข้อมูลอี อีพรอม (EEPROM Memory) ความ
จุ 512 ไบต์ สามารถรั กษาข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีไฟเลียง สามารถลบ -เขียน
ใหม่ได้ 100,000 รอบ
3. หน่ ว ยความจํา ข้อ มู ล แรม (RAM) ความจุ 1 กิ โลไบต์ ใช้
ประมวลผลหลักร่วมกับซี พียู
มี พ อ ร์ ต อิ น พุ ต เอ า ท์ พุ ต อิ ส ระ ที ส าม ารถ โ ป รแก รม ได้ 23 ข า
แบ่งเป็ น 3 กลุม่ คือ
1. พอร์ ต B ใช้ง านได้สู งสุ ด 8 ขา (PB0-PB7) โดยมี 2 ขา ใช้
ง า น ร่ ว ม กั บ ค ริ ส ต อ ล เพื อ กํ า เนิ ด สั ญ ญ า ณ น า ฬิ ก า ใ ห้ แ ก่
ไมโครคอนโทลเลอร์
2. พอร์ต C ใช้งานได้ 7 ขา(PC0-PC6) โดย PC0-PC5 สามารถ
ใช้เป็ นอินพุตอนาล็อกได้
3. พอร์ต D 8 ขา (PD0 ถึง PD7)

รูปที 1 โครงสร้างมอสเฟตชนิ ดดีพีทชัน

รูปที 2 สัญลักษณ์มอสเฟตชนิดดีพีทชัน
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เอ น แ ฮ น ซ์ เม น ม อ ส เฟ ต (Enhancement MOSFET,EMOSFET) ทํางานได้ลกั ษณะของเอนแฮนซ์เมนโหมดเพียงอย่างเดียวไม่
สามารถทํางานในดีพีทชันโหมดได้ โครงสร้างE-MOSFET แตกต่างจาก
D-MOSFET ที ช่ องทางเดิ น กระแสของE-MOSFETจะถูกสร้ างขึนโดย
การไบอัสทีเกตในสภาวะทีเกตไม่มีการไบอัสจะไม่มีช่องทางเดิ นกระแส
เชื อมต่อระหว่างเดรนกับ ซอร์ ส ดังรู ป ก. เป็ น E-MOSFET (n-channel)
ส่วนเดรนและซอร์ สเป็ น สารกึงตัวนําชนิ ดเอ็นแต่ไม่มีแ ซนเนลต่อถึงกัน
มีสารชนิ ดพีเป็ นวัสดุฐานรองและระหว่างเกตกับวัสดุฐานรองเป็ น(SiO2)
เป็ นฉนวนกันกลาง

บ อ ร์ ด อ า ร์ ดู โ น รุ่ น Arduino328 เ ป็ น บ อ ร์ ด
ไมโครคอนโทรเลอร์ในตระกูล AVR เบอร์ Atmega328P ของ Atmel ซึ ง
เป็ นไมโครคอนโทรเลอร์ 8 bit
2.4 PWM(Pulse Width Modulation)
PWM ย่อมาจาก Pulse Width Modulation การปรับความ
กว้างของพัล ส์โดยการนําเอาสองสัญญาณมาเปรี ยบเที ยบกัน และสอง
สัญญาณที ว่านี ก็คือ สัญญาณ"สามเหลียม" กับ สัญ ญาณที ต้องการปรั บ
ความกว้างของพัลส์

รูปที 3 โครงสร้างและการทํางานของ E-MOSFET
การทํางานของ E-MOSFET ทีเพลตของเกตจะเกิดประจุบวก
และวัส ดุฐ านรองของ E-MOSFETจะเกิ ด ประจุล บ ทําให้เกิ ด ประจุ ลบ
เหนี ยวนําขึนเป็ นช่องทางเดิ นกระแสเชือมต่อระหว่างเดรนกับซอร์ส ทํา
ให้กระแสเดรน(ID) สามารถไหลข้ามช่ องทางเดิ น กระแสซอร์ ส ได้ จะ
ไหลมากหรื อน้ อ ยขึ นอยู่ กับ ขนาดของแรงดั น ไบอั ส ที เกตของ EMOSFET เพราะขนาดของแซนเนลขึนอยูก่ บั ขนาดของVGG
. หลักการทํางานของอาร์ ดูโน
อาร์ ดูโน อูโน่ อาร์ สาม [5] เป็ น Microcontroller board ที ใช้
ATmega328 (datasheet) เป็ น MCU หลัก ซึ งตัวนี จะมี ขา Digital 14 ขา
อิ น พุ ต /เอาต์พุ ต (สามารถทํา เป็ น PWM ได้ถึ ง 6 ขา) และมี ขา Analog
อิ น พุ ตได้อีก 6 ขา, รัน ที ความถี 16 MHz มี USB Connector และ Power
Jack DC ซึ ง Concept ของ Arduino Board นี ทํามาเพื อความสะดวกง่าย
ในการเชื อมต่ อเข้า กับ คอมพิ วเตอร์ สามารถต่ อ USB เข้า กับ ช่ องคอม
พอร์ตก็สามารถ Run โปรแกรมที Board

รู ปที สัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงมาเปรี ยบเทียบกับสัญญาณสามเหลียม
เมื อไม่ ใช้สัญ ญาณไฟฟ้ า กระแสตรง แต่น ําสัญ ญาณที เปลี ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา สังเกตว่าความกว้างของพัลส์กจ็ ะเปลียนแปลงตามไปด้วย

รูปที สัญญาณทีเปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลาเปรี ยบเทียบกับสัญญาณ
สามเหลียม

3. ผลการดําเนินงาน
เมือทํา การออกแบบและสร้ างล้อไฟฟ้ า สํา หรั บ วีลแชร์
เรี ยบร้ อ ยในลํ า ดั บ ต่ อ ไปเป็ นขั นตอนการทดสอบ ใช้ ง านและหา
ประสิ ทธิภาพ
รูปที 4 ตําแหน่งขาใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega328
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ตารางที 2 ผลรวมทดสอบนําหนักและกระแสแบตเตอรี ความสามารถใน
การใช้ ล้อไฟฟ้ าสําหรับวีลแชร์
เวลาและกระแสแบตเตอรี
นําหนัก
100
110
120
130
140
150
160
170
รวมเฉลีย

รูปที แบบจําลองการใช้งาน
ล้ อ ไ ฟ ฟ้ า สํ า ห รั บ วี ล แ ช ร์ ค ว บ คุ ม ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ประกอบด้วยส่ วนสําคัญ 2 ส่ วนได้แก่ กลไกลล้อ
ไฟฟ้ าสําหรับวีลแชร์ และระบบควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
3.2 ผลการทดสอบก่อนและหลังใช้ เครื อง
ตารางที 1 ผลรวมทดสอบนําหนักและแรงดันแบตเตอรี ความสามารถใน
การใช้ ล้อไฟฟ้ าสําหรับวีลแชร์
เวลาและแรงดันแบตเตอรี
นําหนัก
นาที
นาที
นาที
นาที
นาที
นาที
100
25.8
25.6
25.3
24.9
24.6
24.4
110
26
25.4
24.8
24.5
24.3
23.9
120
26
25.8
25.5
25.2
24.9
24.5
130
26
25.7
25.4
25.2
24.9
24.6
140
25.9
25.7
25.5
25.2
24.9
24.5
150
25.9
25.7
25.3
25.1
24.8
24.4
160
25.8
25.5
25.2
25.2
24.6
24.4
170
26
25.8
25.4
25.2
24.8
24.5
รวม
เฉลีย
25.9
25.6
25.3
25.1
24.8
24.5

นาที
5.7
6.2
6
5.9
6.03
5.5
5.5
5.5
5.7

นาที
5.3
5.9
5.6
5.6
5.7
5.1
5
5.0
5.4

นาที
5
5.5
5.2
5.2
5.3
4.7
4.4
4.4
4.9

นาที
4.7
5.1
4.9
4.9
4.9
4.3
4.2
4
4.7

นาที
4.3
4.8
4.5
4.6
4.5
3.9
4
3.5
4.2

นาที
3.9
4.4
4.0
4.2
4.0
3.4
3.2
3.0
3.7

กราฟที 2 กราฟทดสอบนําหนักและกระแสแบตเตอรี
ผลการทดสอบจากตารางที และ จะเห็นว่าเมือทําการ
ทดลองล้อไฟฟ้ าสําหรับวีลแชร์ ทีนําหนัก

-

กิโลกรัม แรงดันและ

กระแสจะลด ตามกราฟที และ ยิ งใช้เวลาในการวิ งมากเท่ า ไหร่
แรงดันและกระแส จะลดลงตามการใช้งาน

4. สรุป
ล้อไฟฟ้ าสํา หรั บ วี ลแชร์ มีน ําหนักรวมทังหมด 20 กิ โลกรั ม
และผลการทดสอบการทํา งานของล้อ ไฟฟ้ าสําหรั บ วีลแชร์ ความเร็ ว
สู ง สุ ด ประมาณที . กิ โลเมตรต่อชัวโมง นําหนัก สู งสุ ด ที ล้อไฟฟ้ า
สําหรับวีลแชร์วิงได้ที กิโลกรัม และชุดชาร์จแบตเตอรี สามารถชาร์ จ
เต็มโดยใช้เวลาประมาณ ชัวโมง นาที สรุ ปได้วา่ ล้อไฟฟ้าสําหรับวีล
แชร์ ควบคุ มด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ส ามารถนําไปใช้กับ ผู้ดูแลคน
พิการในการใช้เก้าอีรถเข็นได้
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การศึกษาการวัดความชื้นข้ าวเปลือกด้ วยการส่ งผ่านความถี่ย่าน UHF
A Study of Moisture Content of Rice by Transmitted Ultra High Frequency
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บทคัดย่ อ

Keywords: dipole antenna ,yagi antenna

บทความนี้ นาเสนอ การศึกษาการวัดความชื้ นข้าวเปลื อกด้วย
การส่ งผ่านคลื่ นความถี่ ย่าน UHF มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้คลื่ น
ความถี่ตรวจวัดระดับความชื้ นข้าวเปลือก งานวิจยั นี้ ประกอบด้วยอุปกรณ์
ที่ใช้ในการกาเนิ ดคลื่นความถี่และสายอากาศรั บส่ ง รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้
ประมวลผล เมื่ อกาเนิ ด คลื่ น ความถี่ แ ล้วจะส่ งไปยังสายอากาศไดโพล
คลื่ น ความถี่ บ างส่ ว นจะถู ก ความชื้ นดู ด ซั บ คลื่ น และส่ ง ผ่ า นมายัง
สายอากาศยากิส่งไปยังอุปกรณ์เพาเวอร์ดีเทคเตอร์ แปลงคลื่นความถี่เป็ น
แรงดัน ทางไฟฟ้ า เพื่ อ แสดงผลเป็ นกราฟบนหน้ า จอคอมพิ ว เตอร์
จากผลการทดลองพบว่ า เปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามชื้ น ข้า วเปลื อ กที่ 4 ระดับ
14.65% , 16.7% , 17.93% และ 18.57% มี ผลทาให้คลื่ นความถี่ ย่าน
ยูเอชเอฟ มีการตรวจจับได้ค่าความถี่ 395.8 MHz , 383.3 MHz , 375.3
MHz และ 369.9 MHz ตามลาดับ

1. บทนา
ปั จจุบนั ข้าวเป็ นพืชเศรษฐกิ จที่ สาคัญของประเทศไทย มูลค่า
การส่ งออกข้าวของไทยโดยข้อมูลจากกระทรวงพาณิ ชย์ ระบุว่าในช่ วง
4 ปี ที่ผ่านมา (2556-2559) มีปริ มาณการส่ งออกรวมทั้งสิ้ น มีมูลค่ารวม
641,430.37 ล้า นบาท[1] ปั ญ หาส าคัญ ของเกษตรกรคื อ ความชื้ น ใน
ข้าวเปลื อก เพราะปริ มาณความชื้ นในเมล็ด ข้าวเปลื อกมี ผลต่อน้ าหนัก
คุณภาพการสี และการเก็บรักษา ข้าวที่เก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสม เมล็ด
มีความชื้ นประมาณ 20 ถึง 25% จึงต้องทาการลดความชื้ นของเมล็ดข้าว
ให้เหลือประมาณ 14% [2] ในงานวิจยั ด้านความชื้ นของแป้ งถัว่ เขี ยว[3]
กลุ่ มแป้ งถัว่ เขี ยว ซึ่ งมี การหาค่าความชื้ นและความถี่ รวมทั้งคุณสมบัติ
ไดอิเล็กตริ ก โดยใช้ สายโคแอคเซียลโพรบกับเครื่ องวิเคราะห์อิมพีแดนซ์
ช่ วงความถี่ 10ถึง 1800 MHz, ช่ วงความชื้ นจาก 7.9 % ถึง 20.9 % ที่
พื้นฐานเปี ยก เมื่ อความถี่ สูงขึ้น คุ ณสมบัติไดอิ เล็กตริ กของกลุ่มแป้ งถัว่
เขียวจะลดลง ในส่ วนของงานวิจยั ด้านเซนเซอร์ไมโครสตริ ป [4] ได้มี
การวิเคราะห์และการออกแบบเซนเซอร์ ไมโครสตริ ปหลายชั้น สาหรับ
การวัดความชื้ นของข้าวเปลื อก เซนเซอร์ ใช้งานที่ความถี่ 9 GHz และ
ปริ มาณความชื้ น ตั้งแต่ 10 % ถึ ง 30% ที่ พ้ืนฐานเปี ยก ในอี กวิธีการ
เทคนิ คการวัดความชื้ น [5] ได้มีเซนเซอร์ วดั ความชื้ นโดยใช้สายอากาศ
ไดโพล โดยชดเชยการสู ญ เสี ย คลื่ น ความถี่ วิ ทยุ ที่ ค วามถี่ 2.45 GHz
ตัวอย่างเมล็ดพืชที่ ใช้คือข้าว ซึ่ งมี ความชื้ นอยูใ่ นช่ วง 11% ถึ ง 22 % ที่
พื้นฐานเปี ยก ทาการวัดตัวอย่างที่นามาซ้ าแล้วซ้ าอีกหลายครั้ง ความชื้ น
โดยรวมของเซนเซอร์ ผิดพลาดที่ + 1.5 จากความผิดพลาดที่เกิ ดขึ้น จึงมี
แนวคิดในการจัดทาการศึกษาการวัดความชื้ นข้าวเปลื อกด้วยการส่ งผ่าน
ความถี่ยา่ น UHF โดยจะใช้สายอากาศไดโพลส่ งเป็ นอุปกรณ์แพร่ กระจาย
คลื่นลงไปในกองข้าวเปลือก และใช้สายอากาศรับเป็ นอุปกรณ์ในการรับ
คลื่ นความถี่ บางส่ วนที่ แพร่ กระจายขึ้นมาจากกองข้าวเปลื อก หลักการ
ทางานก็ คือถ้าบริ เ วณที่ มี ค วามชื้ น สู งจะท าให้ ค ลื่ น ความถี่ ผ่านได้น้อย
เพราะคลื่ นบางส่ วนจะถูกความชื้ นดูดซับคลื่ น แต่ถา้ บริ เวณที่มีความชื้ น

คาสาคัญ: สายอากาศไดโพล, สายอากาศยากิ

Abstract
This paper present a study of moisture content of rice by
transmitted ultra high frequency(UHF). The objective of the research
proposal is to study to use the radiowave to measurement of rice
moisture content. This research have oscillator and the device which use
for controller. Measurement system for measurement transmitting part
generated frequency and rice using developed dipole antenna , yagi
antenna is measurement receiving part , frequency to voltage converter
is power detector , to display on a computer . The result showed that
the difference moisture four value have four value have
14.65%,16.7%,17.93% and 18.57%,frequency 395.8 MHz,383.3
MHz,375.3 MHz and 369.9 MHz ,respctively
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น้อย จะทาให้คลื่นสามารถผ่านได้มาก ซึ่ งวิทยานิ พนธ์น้ ี จะสามารถช่ วย
แก้ปัญหาของชาวนาที่นาข้าวเปลื อกไปขายให้โรงสี ขา้ ว ก่อนที่จะถูกหัก
ลดราคาหรื อหักลดน้ าหนักข้าวเปลื อกที่ นามาขายเพราะความชื้ นไม่ได้
ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้

จะเรี ยกว่า เทคนิ คการส่ งผ่าน (Transmission technique) คลื่ นความถี่ ที่
ส่ ง ผ่ าน จะถู ก สายอากาศยากิ รั บ เข้า มายัง Power detector และท า
การแปลงคลื่นความถี่ให้เป็ นแรงดัน DC ระดับแรงดันที่ได้จะขึ้นอยูก่ บั
ปริ มาณคลื่ นความถี่ ที่สายอากาศยากิ รับเข้ามา แรงดันไฟที่ได้จาก Power
detector

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง

ในงานวิ จ ั ย นี้ เครื่ องตรวจวัด ความชื้ นข้ า วเปลื อ กด้ ว ย
การส่ งผ่านความถี่ ย่าน UHF มี ส่ วนประกอบหลัก ของภาคส่ งรั บ คื อ
สายอากาศ มีพารามิเตอร์ หลักเป็ นแบบรู ปการแพร่ กระจายคลื่ น ภาครับ
มีสายอากาศยากิ ซึ่ งมี รูปแบบการแพร่ กระจายคลื่นของสายอากาศยากิ
ดัง แสดงรู ป ที่ 1 และภาคส่ ง มี ส ายอากาศไดโพล ซึ่ งมี รู ป แบบ
การแพร่ กระจายคลื่นของสายอากาศไดโพล ดังแสดงรู ปที่ 2

รู ปที่ 3 บล็อกไดอะแกรมกาหนดการทางานของตัวเครื่ องตรวจวัด
ความชื้ นข้าวเปลือก ด้วยการส่ งผ่านความถี่ยา่ น UHF
ส่ วนหนึ่ งของภาครั บ คื อ สายอากาศยากิ ซึ่ งมี รูปแบบการ
แพร่ ค ลื่ น ของสายอากาศยากิ จะมี ล ัก ษณะการแพร่ ค ลื่ น ไปข้า งหน้ า
เพราะว่ า มี ก ารสะท้ อ นอยู่ ด้ า นหลั ง เพื่ อ บั ง คั บ ให้ ส ายอากาศรั บ
คลื่ นข้างหน้าทิศทางเดี ยว เนื่ องจากต้องการรั บเพียงแค่คลื่ นที่ถูกส่ งผ่าน
มาจากข้าวเปลื อกหรื อตัวกลางที่จะวัดเท่านั้น เมื่อสร้ างสายอากาศเสร็ จ
สมบูรณ์ ดังรู ปที่ 4 จะเห็ นว่าในส่ วนของ Driven element มีลกั ษณะเป็ น
วงรี เนื่องจากต้องการสร้างให้สายอากาศยากิเป็ นแบบแบนวิดท์กว้าง เพื่อ
รองรับความถี่ที่เรโซแนนซ์แต่ละความถี่ และมีอยูท่ างด้านหลังเพื่อบังคับ
ให้การแพร่ คลื่นเป็ นไปในทิศทางเดียว

รู ปที่ 1 แบบรู ปการแผ่คลื่นของสายอากาศยากิ

รู ปที่ 2 แบบรู ปการแผ่คลื่นของสายอากาศไดโพล

3. การออกแบบและพัฒนา
การท างานของเครื่ องตรวจวัด ความชื้ น ข้ า วเปลื อ กด้ ว ย
การส่งผ่านความถี่ยา่ น UHF แสดงดังรู ปที่ 3 อุปกรณ์จ่ายคลื่นความถี่ ปรับ
ได้ดว้ ยแรงดัน (Voltage controller oscillator : VCO) ผลิตความถี่ได้
จึ งต้องป้ อนให้ภาคขยายทาการขยายระดับ แรงดัน ให้ สู งขึ้ น ก่ อนที่ จ ะ
ส่ งให้ VCO เพื่อให้แ รงดัน เพียงพอต่ อความต้องการของ VCO เมื่ อ
ภาคขยายป้อนแรงดันให้ VCO แล้ว VCO จะทาหน้าที่รับแรงดันที่ได้จาก
ภาคขยายมาผลิ ตเป็ นคลื่ น ความถี่ ช่ วง 300-500 MHz คลื่ นความถี่ ที่
ถูกผลิตได้น้ นั จะถูกส่งให้อุปกรณ์ควบคุมทิศทางคลื่นวิทยุ เพื่อทาการส่ ง
คลื่นความถี่ออกไปยังสายอากาศไดโพล และแพร่ คลื่ นความถี่ ออกไปใน
อากาศหรื อข้า วเปลื อ กที่ ต้อ งการวัด ค่ า ความชื้ น ในกระบวนการนี้

รู ปที่ 4 สายอากาศยากิที่ออกแบบเสร็ จสมบูรณ์
อี กส่ วนหนึ่ งที่ ภาคส่ ง รู ปแบบการแพร่ คลื่ น ของสายอากาศ
ไดโพล จะมี ล ัก ษณะการแพร่ ค ลื่ น เป็ นแบบวงกลม เพื่ อ ที่ จ ะท าให้
สายอากาศสามารถวัด ความชื้ น ของข้า วเปลื อ กได้ โดยรอบตัว ของ
สายอากาศเอง เมื่อสร้างสายอากาศไดโพลเสร็ จสมบูรณ์จะเป็ นดังแสดง
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ในรู ปที่ 5 จะเห็นว่ามีลกั ษณะเป็ นโพรบปลายแหลมเพื่อที่จะปั กลงไปใน
ข้าว และภายในเป็ นโพรงเพื่อสอดสายอากาเข้าไปภายในโพรบ

3 เมตร ส่ วนสายอากาศไดโพลให้ น าไปปั ก ลงในข้าวเปลื อกความลึ ก
ระดับความลึ ก 20 เซนติเมตร ของกองข้าวเปลื อกที่ อยู่ในถัง ดังแสดง
รู ปที่ 7

รู ปที่ 5 สายอากาศไดโพลที่ออกแบบเสร็ จสมบูรณ์

รู ปที่ 6 ภายในของสายอากาศไดโพล
ภายในโพรบที่ใช้ปักลงในกองข้าวเปลือก จะมีสายอากาศได
โพล ดังแสดงรู ปที่ 6 และฐานรองเพื่อไม่ให้สายอากาศเกิ ดการโค้งงอ
ความยาวของสายอากาศที่ ส ร้ างมี ค วามยาวเท่ า กับ ที่ ออกแบบคื อ 106
มิลลิเมตร

รู ปที่ 7 การใช้เครื่ องการศึกษาการวัดความชื้นข้าวเปลือก ด้วยการส่ งผ่าน
ความถี่ยา่ น UHF
ค่ าเฉลี่ ย ความถี่ ข องความชื้ น ทั้ง 4 ระดับ ดัง แสดงรู ป ที่ 8
กราฟในส่ วนของการส่ งผ่านคลื่ น จะแสดงการแพร่ กระจาย ของคลื่ น
ความถี่ ที่ ส่ งผ่ า นและถู ก สายอากาศยากิ รั บ เข้ า มา ในส่ วนของ
ฝั่งการสะท้อนสายอากาศไดโพลปั กลงในข้าวเปลื อกที่ มีระดับความชื้ น
ปก ติ ท าให้ ส ายอากาศไดโพลเ กิ ดก ารรี โซแน นท์ ดั ง รู ปที่ 8

4. ผลการทดลอง
การทดสอบใช้งานเครื่ องการศึกษาการวัดความชื้ นข้าวเปลื อก
ด้ว ยการส่ ง ผ่านความถี่ ย่า น UHF เริ่ ม จากการต่ อ สายอากาศเข้า กับ
ตัว เครื่ อ ง จากนั้น ติ ด ตั้งสายอากาศยากิ ใ ห้ ห่ า งจากสายอากาศไดโพล

รู ปที่ 8 กราฟแสดงความถี่ที่ความชื้นทั้ง 4 ระดับ ที่ระดับความลึก 20 เซนติเมตร
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รู ปที่ 9 กราฟแสดงความถี่ที่ความชื้นทั้ง 4 ระดับ ที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร

4. สรุป

จะสังเกตได้ว่ากราฟเส้นสี แดงที่ตาแหน่ งความถี่ 395.8 MHz
จะมี ก ารแพร่ ก ระจายคลื่ น ได้ม ากที่ สุ ด เมื่ อ ลองเพิ่ ม ความชื้ น ให้ ก ับ
ข้า วเปลื อ กสั ง เกตได้ จ ากกราฟเส้ น สี เ หลื อ งในระดั บ ความชื้ น 17
เปอร์เซ็นต์ จะทาให้ค่าอิมพีแดนซ์ของสายอากาศเปลี่ยนไปในช่ วงความถี่
เดิม จึงทาให้ตาแหน่งที่คลื่นความถี่ การแพร่ กระจายคลื่ นได้ดีที่สุดจะเกิ ด
ในช่ วง 383.8 MHz และเมื่ อเพิ่มระดับความชื้ นอี กครั้งที่ ระดับ 18.56
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ค่ า อิ ม พี แ ดนซ์ ที่ ถู ก ออกแบบไว้จ ะเปลี่ ย นต าแหน่ ง การ
แพร่ กระจายคลื่น จะไปอยูใ่ นช่ วงความถี่ 375.3 MHz และเมื่อเพิ่มระดับ
ความชื้ นอีกครั้งที่ 18.63 เปอร์ เซ็นต์ ตาแหน่ งการกระจาย ที่รับได้ดีที่สุด
จะอยูบ่ นตาแหน่ง 369.9 MHz ดังแสดงในกราฟเส้นสี ฟ้า จากการ
ทดลองจะสรุ ปได้ ว่ า ค่ า อิ ม พี แ ดนซ์ ข องสายอากาศไดโพล มี ก าร
เปลี่ ยนแปลงไปตามระดับ ความชื้ น ของข้าวเปลื อก การเกิ ด รี โซแนนท์
ของสายอากาศจะทาให้ตาแหน่ งการกระจายคลื่ น ที่ ดีที่สุดเปลี่ ยนแปลง
ตามไปด้วย ในส่วนของกราฟ ดังรู ปที่ 9 กราฟแสดงผลความถี่ ที่ความชื้ น
ทั้ง 4 ระดับ ที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร ผลที่ได้มีการผิด พลาด กราฟ
ในแต่ละเส้นระดับความชื้ นไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขหรื อเปลี่ ยนแปลงตาม
ระดับความชื้ นที่ถูกต้อง ข้อมูลในส่ วนนี้ ไม่สามารถนามาวิเคราะห์ การ
เปลี่ยนแปลงของแต่ละระดับความชื้ นได้ ปั จจัยที่เกิ ดการผิดพลาดนี้ อาจ
เป็ นเพราะความชื้ นของข้า วเปลื อ กที่ อ ยู่ ใ นภาชนะบรรจุ มี ค วามชื้ น
ไม่สม่าเสมอเท่ากันทุกจุด อาจเกิ ดจากปริ มาณข้าวเปลื อกที่มีปริ มาณมาก
จึ ง ท าให้ ข้ ันตอนการพรมน้ าไม่ ท ั่ ว ถึ ง ชั้ นล่ า งของภาชนะที่ บ รรจุ
ข้าวเปลือก จึงเป็ นเหตุให้การวัดทดสอบในระดับความลึก 30 เซนติเมตร
เกิดการผิดพลาดการเปลี่ ยนแปลงของคลื่ นความถี่ ไม่เป็ นไปตามลักษณะ
ของความชื้นจริ ง

การศึ ก ษาการวัด ค่ า ความชื้ น ข้า วเปลื อ ก ด้ว ยการส่ ง ผ่ า น
ความถี่ยา่ น UHF จากการทดลองพบว่าเปอร์ เซ็นต์ความชื้ นข้าวเปลื อกที่
4 ระดับ 14.65% , 16.7% , 17.93% และ 18.57% มีผลทาให้คลื่นความถี่
ย่านยูเอชเอฟ มีการตรวจจับได้ค่าความถี่ 395.8 MHz , 383.3 MHz ,375.3
MHz และ 369.9 MHz ตามล าดับงานวิ จยั ทาให้ สามารถแยกแยะค่ า
ความชื้ นข้าวเปลื อกด้วยระดับพลังงานคลื่ นความถี่ ย่าน UHF ได้ทวั่ ทั้ง
กองข้าวเปลื อก ผลการทดลองการวัด ความชื้ น ข้าวเปลื อกด้วยความถี่
UHF โดยเทคนิ คการส่ งผ่าน ใช้งานได้จริ งตามที่ได้กาหนดไว้ในขอบเขต
อย่างถูกต้อง
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Speed Control System For Bears Machine
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บทคัดย่ อ

1. บทนํา

บทความนี นําเสนอการออกแบบระบบควบคุ ม ความเร็ ว
สําหรับเครื องค้นหมีดว้ ยระบบควบคุมระบบปิ ด โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ
ปรั บปรุ งผลการตอบสนองของระบบให้เสถี ยรมากขึน รวมทังกําจัดค่า
ผิดพลาดทีเกิดจากระบบการควบคุมแบบเปิ ดในการควบคุมความเร็ วของ
มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง และช่ วยอํานวยความสะดวกแก่ ผูใ้ ช้งานจริ ง
ระบบควบคุ ม ความเร็ วสําหรั บเครื องค้นหมี ซ ึ งประกอบไปด้วยชุ ด ขับ
มอเตอร์ แ ละชุ ด ขับ เคลื อ นแกนค้น หมี โดยใช้ เ อ็ น โค้ด เดอร์ เ ป็ นตัว
ตรวจจับ ความเร็ วของมอเตอร์ และใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิ ต
ตระกู ล STM32
เป็ นตัว ควบคุ ม เขี ย นโปรแกรมควบคุ ม โดยใช้
Matlab/Simulink แสดงผลแบบเวลาจริ งผ่านพอร์ ตอนุ กรม ผลของการ
ทดลองพบว่าการออกแบบตัวควยคุมแบบพีไอ สามารถควบคุมความเร็ ว
ของเครื องค้นหมีได้ตามทีตอ้ งการ

เนื องจากในปั จจุบนั ผ้าไหมไทยได้รับความนิ ยมอย่างมาก ทัง
ทางด้านอุ ตสาหกรรมสิ งทอ ด้านระบบครั วเรื อน ทําเป็ นเครื องนุ่ งห่ ม
หรื อตลาดการส่ ง ออกกต่ า งประเทศการทอผ้า ไหมในปั จ จุ บ ัน แบ่ ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ ม กลุ่ มแรกเป็ นการทอผ้าไหมโดยใช้เครื องจักรโดยใช้
เครื องจัก รในกระบวนการผลิ ต ซึ งข้อดี ข องการผลิ ตแบบนี จึ งมี ค วาม
รวดเร็ วและทําได้จาํ นวนมาก อย่างไรก็ ตามการผลิ ตด้วยเครื องจัก รมี
ข้อเสี ย คือ ผ้าไหมขาดความประณี ต และขาดความคมชัด ต้นทุนในการ
ผลิตสู งเนื องจากเครื องจักรมีราคาแพง และไม่สามารถเพิมมูลค่าให้กบั ผ้า
ไหมได้ กลุ่มทีสองเป็ นการทอผ้าไหมโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรื อ การ
ทอด้ว ยมื อ แบบดัง เดิ ม นัน คื อ มี ข ้อ ดี ผ ้า ไหมที ไ ด้น ันมี ค วามประณี ต
สวยงาม ลายผ้าไหมมีความคมชัด และเป็ นธรรมชาติ สามารถเพิมมูลค่า
ให้กบั ผ้าไหมได้ อย่างไรก็ ตามการทอด้วยมื อมี ขอ้ จํากัดคื อใช้เวลาการ
ผลิตนาน บางครังไม่สามารถผลิตได้ทนั ตามความต้องการ และมีข นั ตอน
ทีซับซ้อน กระบวนหนึ งของการทอผ้าไหมไทยด้วยมือ คือการนําเส้น
ไหมมาเข้ากระบวนการค้นหมี เพือเตรี ยมไหมก่อนสร้ างลายผ้าไหมไทย
ซึ งใช้เวลาในการผลิ ตนานมากกว่าเครื องจักรอุตสาหกรรม จึ งทําให้ไม่
สามารถตอบรับความต้องการของตลาดผ้าไหมไทยได้ รวมถึ งเครื องมือที
ใช้ในการค้นหมี น นั เป็ นแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน จึงทําให้ใช้เวลาในการ
ค้นหมีชา้ อีกทังปั ญหาทีพบคือความสามารถในการผลิ ต เมือผลิ ตไปเป็ น
เวลานานส่ งผลให้ผผู้ ลิตเกิดความเมือยล้า ซึ งอาจจะทําให้กระบวนการใน
การค้นหมีน นั เกิดความผิดพลาดรวมถึ งอาจก่อให้เกิ ดความเสี ยง และเกิ ด
อุบ ตั ิ เ หตุ จากกระบวนการผลิ ตได้ก ารทํางานของเครื องต้นแบบนัน ไม่
สามารถควบคุ ม หรื อกําหนดค่าตามที ต้องการได้ การควบคุ มการหมุ น
ของมอเตอร์ น นั ไม่สามารถทราบถึ งความเร็ วรอบ [1-2] และในการหมุน
แต่ละรอบทีทาํ ไหมมัดหมีน นั ผูผ้ ลิ ตจะต้องใช้การฟั งเสี ยงไม้กระทบเพือ
นับ จํานวนและใช้แ รงคนในการปรั บ ความเร็ วรอบของการหมุ น จาก
เครื องต้นแบบซึ งอาจจะเกิดความผิดพลาดได้
ในงานวิ จ ัย นี จึ ง นํา เสนอการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข กระบวนการ
ทํางานของเครื องค้น หมี โดยอาศัยการควบคุ ม อัตโนมัติเ พื อพัฒนาให้
สามารถควบคุ ม ความเร็ วรอบ ตรวจจับ ความเร็ วรอบ และปรั บ ระดับ

คําสําคัญ: ระบบควบคุมความเร็ ว, เครื องค้นหมี, มอเตอร์ ไฟฟ้ า
กระแสตรง, ตัวควบคุมแบบพีไอ
Abstract
This research presents a design of speed control system for bears
machine using closed loop control system. The design targets to
improve the system response to be more stabilized as well as to remove
errors caused by open loop system with regard to dc motor speed
control. It helps facilitate real users of the speed control system for
bears machine which comprises motor driver and drive shaft of bears
machine by applying encoder to detect motor speed and 32-bit
microcontroller of STM32 family as controller. The control program is
based on Matlab/Simulink and results displayed on a real time basis on
computer monitor via serial port. Based on the study, the designed PI
controller can control the speed of bears machine as required.
Keywords: speed control, bears machine, dc motor, PI cotroller
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ความเร็ วได้ผ่านตัวควบคุ มแบบอัตโนมัติ [3-5] เพื อแก้ไขปั ญหาที ได้
กล่าวมาในข้างต้น

สามารถพิ จารณาสมการทางไฟฟ้ าและสมการทางกลของ
มอเตอร์ กระแสตรงจากสมการ (3) และ(4) โดยแปลงให้อยูใ่ นรู ป
ลาปลาซ ในรู ปของกระแสอาร์ เมเจอร์ และความเร็ วเชิ งมุม ได้ดงั นี

2. มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง
พืนฐานของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง สามารถหาสมการทาง
คณิ ตศาสตร์ ได้จากความสัมพันธ์ในรู ปที 1

La s=

ω s=

Va S-Ke (ω)(S)
SLa -Ra

Kt la S-TL (S)
SJ-β

(6)

(7)

จากสมการ (5) และ (6) สามารถเขี ยนฟั งก์ชนั การถ่ายโอน
ของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง ได้ดงั นี
ω(s)
Va (s)

=

Kt

La JS2 + La β+Ra S+ke kt

(8)

สามารถเขียนเป็ นแผนภาพบล็อกได้ดงั รู ปที 2
รู ปที 1 แบบจําลองของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง
แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงหา
ค่าความสัมพันธ์แรงดันทางด้านอาร์ เมเจอร์ คือ
Va = Ra in +La

dia
dt

(1)

+eg

รู ปที 2 บล็อกไดอะแกรมจากสมการพืนฐาน

เมือแทนค่า e = k  ω สามารถเขียนแสดงได้วา่
Va = Ra in +La

dia
dt

3. การออกแบบระบบควบคุมความเร็วสํ าหรับเครืองค้ นหมี
แผนภาพการทํางานของระบบควบคุมความเร็ วสําหรับเครื อง
ค้นหมีแสดงดังรู ปที 3

(2)

+eg

แรงบิดทีเกิดขึนของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง สามารถเขียนแสดงได้วา่
Td =J

dω
dt

(3)

+βω+TL

เนื องจาก Td =ki ia เนื องจากกระแสสนามมีค่าคงที ดังนัน
ki ia =J

dω
dt

(4)

+βω+TL

รู ปที 3 แผนภาพบล็อกของระบบ

สามารถเขียนสมการ (3) และ (4) ในรู ปสมการสถานะได้ดงั นี
L
dt
dω
= a
kt
dia

dt

-Ra

J

i
L
 a + a
-β
ω
0

-ke
La
J

1

-ke
La
-β
J



Va
Ti

จากรู ปที 3 การทํางานเริ มจากรั บค่าจากความเร็ วควบคุมเพือ
ส่ งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32F4 ทําการประมวลผลส่ งสัญญาณ
ไปยังวงจรขับ มอเตอร์ เ พือสังงาน และส่ งสัญญาณพัลล์ในการควบคุ ม
ความเร็ ว เมือวงจรขับมอเตอร์ ได้รับสัญญาณดังกล่ าวจะจ่ายกระแสเพือ

(5)
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สัง ให้ ม อเตอร์ ท าํ งาน โดยทําการวัด ความเร็ ว รอบ และส่ งค่ า กลับ มา
ควบคุมความเร็ วให้ได้ตามค่าทีตอ้ งการ และส่ งสัญญาณเตือนในรู ปของ
เสี ยงต่อการหมุนต่อหนึ งรอบของมอเตอร์ และมีส่วนปรับระดับความเร็ ว
ให้กบั มอเตอร์ และตัวตรวจจับกระแสใช้ในการตรวจสอบกระแสเกิ น
ขนาดเพือสังให้ระบบหยุดการทํางานเพือความปลอดภัยในการใช้งาน
และแสดงผลการใช้งานผ่านหน้าจอแอลซี ดี

4. ผลการทดลอง
ผลการทดลองจากการออกแบบระบบควบคุ ม ความเร็ ว
สําหรับเครื องค้นหมี โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32 ขนาด 32 บิต
ประมวลผลร่ วมกับ โปรแกรม MATLAB/SIMULINK เพื อ กํา หนด
คุณลักษณะการตอบสนองตัวควบคุมแบบพีไอให้ได้ตามทีตอ้ งการ และ
แผนภาพของระบบควบคุมแบบพีไอ ดังรู ปที 5

4. การออกแบบตัวควบคุมแบบพีไอ
การออกแบบตัวควบคุ มแบบพีไอ โดยการปรับจูนเพือหาค่า
KP และ KI ใช้วิธีการ Ziegler–Nicholsโดยอาศัยการทดสอบระบบควบคุม
แบบวงปิ ด ด้วยตัวควบคุ มแบบพี เพือปรับค่าอัตราขยายของตัวควบคุ ม
ให้ ร ะบบเกิ ด การสั น ไกว ดัง รู ปที 4 และนํา ค่ า อัต ราขยาย K และ
ช่วงเวลาการสัน ไกว P มาหาค่าตัวแปรควบคุมได้ดงั ตารางที 1

PI
Control

P
PI
PID

KP

KI

KD

0.50Ku

1.2Kp ⁄Pu

-

-

0.45Ku
0.45Ku

2Kp ⁄Pu

Motor

Encoder

รู ปที 5 ระบบควบคุมแบบพีไอ

ตารางที 1 การปรับค่าพารามิเตอร์ ของตัวควบคุมของ Ziegler–Nichols
Control
type

Driver
Motor

ผลตอบสนองของระบบควบคุมความเร็ วของระบบทีได้จาก
การออกแบบ โดยปรับค่าความเร็ วคงที 80 รอบต่อนาที และ 130 รอบต่อ
นาทีแสดง ดังรู ปที 6 และรู ปที 7 ตามลําดับ

8Kp ⁄Pu

โดยที KP คือ ค่าอัตราการขยายของตัวควบคุมแบบพี KI และ KD คือ
ค่าคงทีของตัวควบคุมแบบไอและแบบดี ตามลําดับ

รู ปที 6 ผลตอบสนองของระบบทีความเร็ ว 80 รอบต่อนาที

รู ปที 4 ผลตอบสนองเมือระบบเกิดการสัน ไกว
จากรู ปที 4 เมือ่วดั ค่า Pu หาค่าตัวพารามิเตอร์ ของตัวควบคุ ม
ได้จากตาราง ที 1 จะได้ค่ าพารามิ เ ตอร์ Pu= 0.978, KP= 0.44 และ
KI=1.2KP/Pu

รู ปที 7 ผลตอบสนองของระบบทีความเร็ ว130 รอบต่อนาที
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จากรู ปจะเห็ น ได้ ว่ า ตั ว ควบคุ ม พี ไ อที อ อกแบบให้ ผ ล
ตอบสนองทางเวลาทีมีเสถี ยรภาพ ระบบควบคุมความเร็ วสามารถกําจัด
ค่าผิดพลาดทีสภาวะคงตัวขึน เมือเปรี ยบเทียบกับระบบทีไม่มีการควบคุม
อย่างไรก็ตาม ค่าพุ่งเกิ นของระบบมี ค่าค่อนข้างสู ง เนื องจากแกนหมุ น
ของเครื องค้นหมีมีน าํ หนักมาก
5. สรุ ปผลการทดลอง
บทความนี นาํ เสนอการออกแบบตัวควบคุมพีไอของระบบวง
ปิ ดสํา หรั บ ควบคุ ม ความเร็ วเครื องค้น หมี โดยอาศัย ออกแบบและหา
ค่าพารามิเตอร์ ของตัวควบคุมจากการทดสอบระบบ จากผลการทดสอบ
ระบบที จุดทํางานของเครื องค้นหมีทีความเร็ วคงที 80 รอบต่อนาที และ
130 รอบต่อนาที พบว่าระบบควบคุมสามารถปรับปรุ งผลตอบสนองของ
ระบบให้ได้ตามที ตอ้ งการ สามารถกําจัดค่าผิดพลาดที สภาวะคงตัว ตัว
ควบคุ ม ทํา การประมวลผลแบบเวลาจริ งด้ว ยไมโครคอนโทรลเลอร์
STM32F4 ร่ วมกับโปรแกรม MATLAB/Simulink
6. กิตติกรรมประกาศ
เครื องมื อ สํ า หรั บ ทํา การทดลองได้ ค วามอนุ เ คราะห์ จ าก
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ และ
สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอี ส าน และ
งบประมาณสนับ สนุ น จากคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงขอขอบคุณมา ณ ทีน ี
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การผลิตไฟฟ้ ากระแสตรงด้ วยรถจักรยานทัว่ ไป
The Direct Current production by using Bicycle
พิจิตตรา วงค์ษา1 และ ภาณุวัฒน์ พอริ นทร์ 1 สิทธิชัย จีนะวงษ์ 2
1
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bicycle. Installing the control charging circuit 12 V.10 A. for charge a
battery 12 V. 7.5 A. and 12 V. 1.3 A. and finding the number of cycles,
distance and metabolism calories energy. While the spin bikes. The test
is used 5 bicycle ride vehicles. The duration of the test of spinning
bicycle 1 minutes. From the experiment, it is found that the spinning all
5 bicycle. have voltage that has constant 13.7 V. Electric current has
changed according the force used to spin. Electric current has changed
according the force used to spin. Electric current from a spinning 1st
bike is 260, 2nd bike is 330, 3rd bike is 250, 4th bike is 390 and 5th is
360 mAh. By thinking a total average 5 cars, mean in 338 mAh / min.
The electrical power from the spinning 1st bike is 3.562, 2nd bike is
4.521, 3rd bike is 3.425, 4th bike is 5.343 and 5th bike is 4.932 watts.
The calorie values are increased according to the distance used in
cycling.
Keywords: bicycle general, electric generator, calorie.

บทคัดย่ อ
บทความนี้ได้เสนอการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยรถจักรยานทัว่ ไป
โดยใช้ เ ครื่ องก าเนิ ดไฟฟ้ าขนาด 12/24 โวลต์ รุ่ น NE100 ติดตั้งเข้ากับรถจักรยาน เพื่อศึ กษาการผลิตกระแสไฟฟ้ า
ด้วยรถจักรยาน โดยติดตั้งวงจรคอนโทรลชาร์จขนาด 12 โวลต์
10 แอมป์ เพื่อประจุให้กบั แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ 7.5 แอมป์
และ 12 โวลต์ 1.3 แอมป์ และการหาจ านวนรอบ ระยะทาง
และการเผาผลาญพลัง งานแคลอรี่ ในขณะที่ ท าการปั่ น
รถจัก รยาน การทดสอบจะใช้ร ถจัก รยานปั่ น เพื่ อ ทดสอบ
ทั้งหมด 5 คัน โดยใช้ระยะเวลาในการทดสอบปั่ นรถจักรยาน
จ านวน 1 นาที จากการทดลองพบว่ า การปั่ น รถจัก รยาน
ทั้งหมด 5 คัน ได้แรงดันไฟฟ้ าที่ ได้มีค่าคงที่ คื อ 13.7 โวลต์
กระแสไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงตามแรงที่ใช้ในการปั่ น การแส
ฟ้าที่ได้จากการปั่ นรถจักรยานคันที่ 1 คือ 260 คันที่ 2 คือ 330
คันที่ 3 คือ 250 คันที่ 4 คือ 390 และคันที่ 5 คือ 360 มิลลิแอมป์
โดยคิดเป็ นค่าเฉลี่ยทั้งหมด 5 คัน ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 338 มิลลิแอมป์ /
นาที กาลังไฟฟ้าที่ได้จากการปั่ นรถจักรยานคันที่ 1 คือ 3.562
คันที่ 2 คือ 4.521 คันที่ 3 คือ 3.425 คันที่ 4 คือ 5.343 และคันที่
5 คือ 4.932 วัตต์ และค่าแคลอรี่ จะเพิ่มขึ้นตามระยะทางที่ใช้ใน

1. บทนา
ปั จ จุ บ ัน ได้มี ผูค้ ิ ด ค้น การสร้ า งพลัง งานทดแทนขึ้ น มา เช่ น
พลังงานน้ า พลังงานลม [1] พลังงานแสงอาทิ ตย์ พลังงานกล เป็ นต้น
ต่ อ มาได้มี ผูพ้ ฒ
ั นาการผลิ ตกระแสไฟฟ้ า จากพลัง งานกล โดยการใช้
รถจักรยานในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่ งได้มีโครงการรณรงค์ให้ผคู้ นหัน
มาใช้รถจัก รยานเพื่ อออกก าลังกายหรื อเป็ นพาหนะ [2] เพราะเหมาะ
สาหรั บ ประชาชนทุ ก เพศ ทุ กวัย แต่ ขอ้ เสี ยของการปั่ น รถจัก รยาน คื อ
ต้องอาศัยพื้น ที่ บ ริ เ วณกว้างในการปั่ น บางท่ านอาจเข้าไปปั่ น บนท้อง
ถนน ซึ่ งอาจท าให้ เ กิ ด อุบตั ิ เ หตุ ห รื อเป็ นอัน ตรายต่อชี วิต [3] หากผูใ้ ช้
รถจักรยานสามารถออกกาลังกายอยูภ่ ายในบริ เวณบ้านก็จะลดปั ญหาการ
สู ญเสี ยต่าง ๆ ลงได้ในระดับหนึ่ง ที่ผา่ นมามีผวู ้ ิจยั ได้คิดค้น และประยุกต์
[4] รถจักรยานธรรมดาให้ เป็ นรถจักรยานที่สามารถผลิ ตกระแสไฟฟ้ า
โดยติดตั้งเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าเข้ากับดุ มล้อด้านหลังของรถจักรยาน และ

การปั่นจักรยาน

คาสาคัญ: รถจักรยานทัว่ ไป, เครื่ องกาเนิดไฟฟ้า, แคลอรี่ .
Abstract
This article presents the electric current production by
bicycle in general. Using the generator 12 / 24 V version NE-100
installing on the bicycle. To study the production of electricity by
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พอร์ต HUB USB ขนาด 5 โวลต์ ไว้สาหรับชาร์จแบตเตอรี่ ให้กบั อุปกรณ์
อื่น ๆ ในขณะที่ ทาการปั่ นรถจักรยาน ในส่ วนที่ 2 คื อ ส่ วนของชุ ดควบ
การทางานการแสดงผลผ่านทางหน้าจอแอลซี ดี โดยใช้บอร์ ด arduinoใน
การควบคุม และประมวลผลโดยใช้ตวั รับรู้ฮอลล์ เป็ นเซ็นเซอร์ ในการรับ
ค่าจากแม่เหล็ก เพื่อนับค่าเป็ นค่าของ จานวนรอบ, ระยะทาง เพื่อทาการ
ประมวลผล และคานวณเป็ นค่ าการเผาผลาญพลังงานแคลอรี่ และส่ ง
ข้อมูลที่ได้ทาการประมวลผลของค่าแคลอรี่ แสดงผ่านทางหน้าจอแอลซี ดี
โดยจะแสดงผลทั้งหมด 3 รู ปแบบ คือ จานวนรอบ, ระยะทาง, แคลอรี่
โดยจะแสดงเป็ นตัวเลขแบบดิจิตอล

[5] ศึ ก ษาวิ ธี ก ารเปลี่ ย นรู ป พลัง งานกลเป็ นพลัง งานไฟฟ้ า สะสมโดย
รถจักรยานออกกาลังกาย โดยการทดรอบระหว่างพูลเล่ ยป์ ระมาณ 3.2
เท่ า เมื่ อปั่ นจั ก รยานให้ ไ ดนาโมหมุ น 640 รอบต่ อ นาที จะได้
แรงเคลื่ อ นไฟฟ้ า 14 – 16 โวลต์ จากการพัฒ นารถจัก รยานผลิ ต
กระแสไฟฟ้าในแต่ละแบบมีขอ้ จากัดการใช้งานผลิ ตกระแสไฟฟ้ าใช้การ
หมุนจานวนรอบที่สูง และให้กระแสฟ้ าที่ค่อนข้างต่า ดังนั้นผูจ้ ดั ทาจึงมี
แนวคิดในการผลิตไฟฟ้ากระแสตรงด้วยรถจักรยานทัว่ ไปที่สามารถผลิ ต
กระแสไฟฟ้ าได้ โดยใช้ป ระโยชน์ จ ากการออกก าลังกายด้วยการปั่ น
รถจักรยาน โดยการติ ดตั้งเครื่ องกาเนิ ด ไฟฟ้ า ติ ดตั้งวงจรชาร์ จสาหรั บ
ชาร์จแบตเตอรี่ และติดตั้งชุดควบคุมในการแสดงผลในขณะที่ทาการปั่ น
รถจักรยาน โดยที่จะแสดงผล จานวนรอบ, ระยะทาง และค่าแคลอรี่ โดย
จะแสดงผลเป็ นตัวเลขแบบดิ จิ ตอล และได้ออกแบบโครงสร้ างฐาน
สาหรับวางรถจักรยานได้หลายประเภท

2.2 ออกแบบโครงสร้ าง
ในการออกแบบโครงสร้ างฐานสาหรับวางรถจักรยานจัดทา
ขึ้น เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากชิ้ นงานให้ได้มากที่สุด ใช้ตน้ ทุนในการผลิ ต
ที่ต่ ากว่าท้องตลาดมี และโครงสร้ างที่แข็งแรง โดยโครงสร้ างได้มาการ

2. วิธีการดาเนินงาน

จอแสดงผล

2.1 ระบบควบคุมการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยรถจักรยานทั่วไป
1

2

Electric
Generator

Switching
Power Supply

Regulator
Circuit

12V Battery
Charger Circuit
Generator

110 cm

ฐานวางล้อด้านหน้า
รถจักรยาน
180 cm

LCD
Display

Arduino
Control

ฐานวางล้อด้านหลัง
รถจักรยาน

12 V Battery

56 cm
รูปที่ 1 การทางานของการผลิตกระแสฟ้าด้วยรถจักรยานทัว่ ไป

ออกแบบ และจัด ท าขึ้ น ให้ มี ข นาดใหญ่ เพื่ อ ใช้ ร องรั บ น้ า หนัก ของ
ผูใ้ ช้งาน และจักรยานที่ ใ ช้ร่วมกับตัวโครงสร้ างฐาน เพื่ อให้ผูใ้ ช้งานมี
ความปลอดภัยตลอดการใช้งาน

จากรู ปที่ 1 การออกแบบระบบควบคุมการผลิตกระแสไฟฟ้ า
ด้วยรถจักรยานทัว่ ไป มีส่วนประกอบในการทางานทั้งหมดอยู่ 2 ส่ วน ใน
ส่ วนที่ห นึ่ ง คือ การทางานในส่ วนของการผลิ ตไฟฟ้ ากระแสตรงด้วย
รถจักรยานทัว่ ไป โดยจะเริ่ มจากเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าจะผลิ ตแรงดัน และ
กระแสไฟฟ้ าออกมา จากนั้นแรงดัน และกระแสที่ ได้จะนามาเข้าวงจร
สวิตซ์ชิ่งเพาเวอร์ เพื่อเปลี่ ยนแรงดันไฟจากไฟกระแสสลับโวลต์สูงให้
เป็ นแรงดันไฟกระแสตรงค่ าต่ า เพื่อส่ งไปยังวงจรเร็ กกู เลเตอร์ 0 – 30
โวลต์ เพื่อปรับแรงดันไม่ให้เกินขนาด 15 โวลต์ จากนั้นแรงดันที่ได้จะถูก
ส่งไปยังวงจรคอนโทรลชาร์ จแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ 10 แอมป์ เพื่อทา
การประจุให้กบั แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ 7.5 แอมป์ และแบตเตอรี่ ขนาด
12 โวลต์ 1.3 แอมป์ (ใช้สาหรับจ่ายไฟให้กบั หน้าจอแอลซี ดี) และติดตั้ง

ฐานวางล้อหลัง
รถจักรยาน

จอแสดงผล

110 cm

27 cm
47 cm
180 cm
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ทดสอบ และเก็บผลทั้งหมดจานวน 2 เครื่ อง 2 ยี่ห้อ เครื่ องที่ 1 คือ ยี่ห้อ
impulse และเครื่ องที่ 2 คือ ยี่ห้อ FORTEM โดยทดสอบเครื่ องละ 3ครั้ ง
ครั้งละ 1 นาที จากนั้นนาค่าเฉลี่ยแคลอรี่ รวมที่ได้จากทั้งสองเครื่ องมาหาร
กับค่าเฉลี่ ยระยะทางรวมที่ได้จากทั้งสองเครื่ องจากนั้นนามาคูณกับรอบ
ของล้อจักรยาน จะเท่ากับผลแคลอรี่ ดังสู ตร
(0.059 ÷ 3.45) × กับรอบของล้อจักรยาน 1.571 เมตร = 0.026
แคล
ดังนั้น 1 รอบ มี ระยะทาง 1.571 เมตร แคลอรี่ ที่ ได้เท่ ากับ
0.026 แคล
3.4 การหาจานวนรอบ
การหาจานวนรอบจะใช้ตวั รับรู้ฮอลล์ เป็ นเซ็นเซอร์ในการนับ
จานวนจานวนรอบ และใช้แ ม่ เ หล็ ก แรงสู ง ติ ด กับ ล้อรถจัก รยาน เมื่ อ
แม่ เหล็ กวิ่งผ่านตัวรั บรู้ ฮอลล์ จานวนรอบจะขึ้น เท่ ากับ 1 รอบ โดยใช้
บอร์ดอาดุยโน่เป็ นตัวประมวลผลและควบคุมในการรับค่าและส่ งค่าที่ได
รับ เพื่อแสดงผลผ่านทางหน้าจอแอลซดีเป็ นตัวเลขแบบดิจิตอล

รูปที่ 2 โครงสร้างฐานวางรถจักรยานด้านหน้า
รูปที่ 3 โครงสร้างฐานวางรถจักรยานด้านข้าง
รูปที่ 4 โครงสร้างสาหรับวางรถจักรยาน

3. ขั้นตอนการทดลอง
การเก็บผลการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าด้วยรถจักรยานทัว่ ไป จะใช้
รถจัก รยานทั้ง หมดจ านวน 5 คัน โดยรถจัก รยานแต่ ล ะคัน รั ศ มี ว งล้อ
จัก รยานที่ ต่ า งกัน เพื่ อ ต้ อ งการทดสอบการผลิ ต กระแสไฟฟ้ า จาก
รถจักรยานแต่ละคัน ใช้เวลาในการทดสอบ 1 นาที ต่อรถจักรยาน 1 คัน
โดยมีการเก็บผล และบันทึกผล ดังนี้
3.1.1 แรงดันไฟฟ้า
3.1.2 กระแสไฟฟ้า
3.1.3 กาลังไฟฟ้า
3.1.4 ระยะทาง
3.1.5 การเผาผลาญพลังงานแคลอรี่

4. ผลการดาเนินงาน และผลการทดสอบ
ในการทดสอบมีการแสดงผลผ่านทางหน้าจอทั้งหมด 3 อย่าง
คือ จานวนรอบ, ระยะทาง, แคลอรี่ โดยแสดงผลเป็ นตัวเลขแบบดิจิตอล

3.1 การหากาลังไฟฟ้า
ก าลังไฟฟ้ า (P) วัตต์ (W) คื อ อัตราของงานที่ ถู ก กระทาใน
วงจรซึ่ งเกิดกระแส (I) 1 แอมแปร์ (A) เมื่อแรงดัน (E) กาลังไฟฟ้ าหาได้
จากผลคู ณของแรงดัน มี ห น่ วยเป็ นโวลต์ คู ณด้วยกระแส มี ห น่ วยเป็ น
แอมแปร์ เขียนเป็ นสมการออกมาได้ดงั สมการ

รู ปที่ 2.6 จอแสดงผล

P = EI

จากรู ปที่ 2.6 เป็ นจอที่ ใ ช้ใ นการแสดงผลในการทดลองจะ
แสดงผลการทดลองดังนี้
around = จานวนรอบ
distand = ระยะทาง
calorie = แคลอรี่

3.2 การหาระยะทางจากความยาวเส้ นรอบวง
สูตร เส้นรอบวงกลม = 2πr เมื่อ r = รัศมี
ล้อจักรยานมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 25 เซนติเมตร

ตารางที่ 1 ทดสอบปั่ นรถจักรยานจานวน 5 คัน ในระยะเวลา 1 นาที

2πr = 2π(25cm) = 1.571 เมตร
ดังนั้น 1 รอบของล้อจักรยานได้ระยะทางเท่ากับ 1.571 เมตร
3.3 การหาการเผาผลาญพลังงานแคลอรี่
การหาค่ าของแคลอรี่ โดยเก็ บ ผลจากเครื่ อ งออกก าลัง กาย
ประเภทจักรยานออกกาลังกาย โดยมีการใช้เครื่ องออกกาลังกายในการ

คัน
ที่วดั

รัศมี

รอบ
(รอบ)

ระยะทาง
(เมตร)

แคลอรี่
(แคล)

V
(V)

A
(mA)

W
(w)

1

25

196

307.9

5.096

13.7

260

3.562

2

25

217

340.9

5.642

13.7

330

4.521

3

25

208

345.6

5.408

13.7

250

3.425

4

29

247

388.0

6.422

13.7

390

5.343

5

29

298

468.1

7.748

13.7

360

4.932
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จากตารางที่ 1 ได้ ท าการทดสอบปั่ น รถจัก รยานทั้ง หมด
จานวน 5 คัน โดยใช้ระยะเวลาในการทดสอบคันละ 1 นาที รัศมีของล้อ
รถจัก รยานมีอยู่ 2 ขนาด คื อ ขนาด 25, 29 เซนติ เมตร ในการทดสอบ
พบว่า รัศมีของล้อรถจักรยานส่ งผลต่อ จานวนรอบ ระยะทาง และแคลอรี่
ในส่ วนของแรงดันไฟฟ้ ามีความคงที่ คือ 13.7 โวลต์ กระแสไฟฟ้ามีการ
เปลี่ ยนแปลงตามความเร็ วในการปั่ นรถจักรยาน และกาลังไฟฟ้ าหาได้
จากสมาการที่ 1

[3] นายกรั ฐ มนตรี แ ถลงในรายการคื น ความสุ ข ให้ ค นไทย. (2556).
ประเด็ น ส่ ง เสริ มการใช้ จ ั ก รยานออกอากาศทางโทรทัศ น์ ท ั่ ว
ประเทศ.[ระบบออนไลน์]
แหล่งที่มา: http://www.thaicyclingclub.org [15 กันยายน 2558]
[4] ข่าวสด.วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558. ย้อนรอย 2 คดี (3ชี วิต) นักปั่ น
จักรยานรอบโลก ถูกรถชนตายใน ไทย. (2558). [ระบบออนไลน์]
แหล่งที่มา: http://www.khaosod.co.th [25 กันยายน 2558]
[5] นางสาวสาทอง ฮาดปากดี . (2554). การศึ ก ษาก าลั ง ไฟฟ้ า และ
ประสิ ท ธิ ภ าพเครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า ขนาดเล็ ก ใช้ ม อเตอร์ แ ม่ เ หล็ ก .
[ระบบออนไลน์]
แหล่งที่มา: http://tdc.thailis.or.th [24 กันยายน 2559]
[6] อาจารย์วรรณ ตันติวฒ
ั น์, ผศ.ประภัสร มหาพัฒนไทย. (2550).ศึกษา
วิธีการเปลี่ ยนรู ปพลังงานกลเป็ นพลังงานไฟฟ้ าสะสมโดยจักรยาน
ออกกาลังกาย. [ระบบออนไลน์]
แหล่งที่มา: http://tdc.thailis.or.th [15 กันยายน 2559]

5. สรุป
จากการทดลองการผลิ ตไฟฟ้ ากระแสตรงด้วยจักรยานทัว่ ไป
สามารถสรุ ปได้ว่า การปั่ นรถจักรยานทัว่ ไปเพื่อผลิ ตแรงดันไฟฟ้ า และ
กระแสไฟฟ้าให้มีประสิ ทธิ ภาพนั้น แบ่งออก 2 ส่ วนในส่ วนที่ 1 คือ เป็ น
การผลิ ต กระแสไฟฟ้ า และเก็บพลังงานไฟฟ้ าที่ ได้ไว้สารองหรื อใช้ใ น
ยามฉุ ก เฉิ น ในการทดสอบแรงดั น ไฟฟ้ า ที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบมี
ค่ า คงที่ 13.7 โวลต์ โดยวัด ได้ จ ากวงจรคอนโทรลชาร์ จ แบตเตอรี่
กระแสไฟฟ้าวัดได้จากวงจรคอนโทรลชาร์จแบตเตอรี่ ขนาดกับแบตเตอรี่
ปรากฎว่ากระแสไฟฟ้ ามีการเปลี่ ยนแปลงตามความเร็ วและแรงที่ใช้ใน
การปั่นรถจักรยาน โดยการคิดเป็ นค่าเฉลี่ยทั้งหมด 5 คัน ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 338
มิลลิแอมป์ /นาที กาลังไฟฟ้าที่ได้จกาการปั่ นรถจักรยานคันที่ 1 คือ 3.562
คันที่ 2 คื อ 4.521 คันที่ 3 คือ 3.425 คันที่ 4 คื อ 5.343 และคันที่ 5 คื อ
4.932 วัตต์ในส่ วนที่ 2 คือ การทางานทางด้านซอฟแวร์ คือ โดยเขียน
โปรแกรมการประมวลผล ใช้บอร์ ด arduino เป็ นชุดควบการทางานการ
แสดงผลผ่านทางหน้าจอแอลซี ดี โดยแสดงผลของจานวนรอบ ระยะทาง
และแคลอรี่ ค่าของจาจวนรอบ ระยะทาง และค่าแคลอรี่ จะเพิ่มขึ้นได้เรื่ อย
ๆ จากการปั่ นรถจัก รยานในทุ ก ครั้ งที่ ใ ช้งาน เมื่ อหยุด การใช้งานการ
แสดงผลทั้งหมดก็จะหยุดการทางานเช่นเดียวกัน และในขณะที่ทาการปั่ น
รถจักรยานเพื่อออกกาลังกายยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไปพร้ อม ๆ กัน
ได้ท้งั ประโยชน์ในเรื่ องของสุ ขภาพ และได้กระแสไฟฟ้าเก็บไว้ใช้ในยาม
ฉุกเฉิ น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ คณาจารย์ส าขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
และโทรคมนาคมที่ ใ ห้ค าแนะนาปรึ ก ษาและอานวยความสะดวกด้าน
สถานที่ สนับสนุนอุปกรณ์เครื่ องมือต่าง ๆ ในการจัดทางานวิจยั ครั้งนี้

เอกสารอ้ างอิง
[1] นาย อนุรัตน์ เทวตา. (2549). โครงการเครื่ องผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย
กังหันน้ า. [ระบบออนไลน์]
แหล่งที่: http://tdc.thailis.or.th [24 ตุลาคม 2559]
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การประยุกต์ ใช้ โปรแกรม Google map เพื่อจัดทาแผนทีร่ ะบบจาหน่ ายไฟฟ้ า
ในโปรแกรม DIgSILENT Power Factory
Google Map Application for Distribution network mapping base on DigSILENT Power Factory
ศิลปชัย กลิน่ ไกล บุญเทียม เลียมพระจันทร์ ณฐพล ชู สกุล ธนาพัฒน์ พูนคล้าย อิสรีย์ วงศ์ ศรีใส ธงชัย คล้ายคลึง และ กฤติเดช บัวใหญ่
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา 30000 โทรศัพท์ 0854056516 E-mail: krittidet.bu@gmail.com

บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ น าเสนอการประยุก ต์ใ ช้โปรแกรม Google Map
เพื่ อ จัด ท า แผนที่ ร ะบบจ าหน่ า ยไฟฟ้ า ลงในโปรแกรม DIgSILENT
Power Factory โดยมี จุด ประสงค์ เพื่ อ จัด ท า ระบบจาหน่ ายไฟฟ้ าให้ มี
ความ สอดคล้องกับระบบภูมิศาสตร์ และยังสามารถใช้เป็ นข้อมูลเพื่อการ
วางแผน การออกแบบ การวิเคราะห์ เพื่ อการปรั บปรุ งระบบจาหน่ าย
ไฟฟ้ าได้ ในอนาคต ผลจากการวิ จยั โดยการใช้ ระบบจ า หน่ ายของ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พบว่าสามารถสร้างระบบไฟฟ้ า
ได้สะดวก และสอดคล้องกับระบบภูมิศาสตร์ ได้เป็ นอย่างดี พร้ อมทั้งได้
วิ เคราะห์ โหลดโฟล์ ว เพื่ อ ดู ร ะดับ แรงดัน ไฟฟ้ า ในแต่ ล ะโหนด ค่ า
กาลังไฟฟ้ า สู ญเสี ย รวมทั้งค่าความต้องการใช้ไฟฟ้ าทั้งหมดในระบบที่
ทาการ วิเคราะห์อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุ งระบบไฟฟ้าดังกล่าว
ได้ อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป
คาสาคัญ: การทาแผนที่ระบบจาหน่ายไฟฟ้า, DigSILENT Power Factory

ในประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเพื่อ ช่ วยหา
ต าแหน่ ง ของระบบไฟฟ้ าได้ ง่ ายขึ้ น ดัง นั้น การน าใช้ แ ผนที่ เพื่ อ เป็ น
เครื่ องมือสาคัญในการวางแผนและควบคุมการดาเนิ นงาน แผนที่เป็ นสิ่ ง
ที่แสดงลักษณะ ภูมิประเทศบนผิวโลก ซึ่ งเป็ นสามมิติ ให้อยูใ่ นรู ปแบบที่
เข้าใจง่ายบนแผ่นกระดาษซึ่ งเป็ นสองมิติ แผนที่สามารถแบ่งออกได้เป็ น
หลายประเภทขึ้ นอยู่กบั วัตถุ ป ระสงค์ แต่ห ากแบ่งตามลักษณะภาพบน
แผนที่ จะแบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ แผนที่ที่เป็ นสัญญาลักษณ์แทน
ลักษณะภูมิประเทศต่างๆ และ แผนที่ที่เป็ น ภาพจริ งซึ่ งเป็ นภาพถ่ ายอาจ
เป็ นภาพถ่ายทางอากาศหรื อภาพถ่ายดาวเทียมก็ได้ [1]
สาหรับระบบไฟฟ้ าในปั จจุบนั ได้ใช้ โปรแกรม DIgSILENT
Power Factory ซึ่ งท าให้ ก ารจัด การของข้อ มู ล ระบบไฟฟ้ าต่ างๆ ที่ ถู ก
สร้ า งขึ้ น มาและจัด เก็ บ ในโปรแกรม DIgSILENT Power Factory [2]
อย่างไรก็ ต ามระบบจ่ ายไฟฟ้ า สามเฟสและในระบบไฟฟ้ า ที่ มี ค วาม
ซับ ซ้อ น ดังนั้น จึ งต้อ งมี ก ารวิ เคราะห์ ระบบไฟฟ้ าตามภู มิ ศ าสตร์ จริ ง
เพื่อให้เห็ นภาพในระบบไฟฟ้ านั้นๆ ด้วยโปรแกรม DIgSILENT Power
Factory จากงานวิจยั [3] ได้ศึกษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จากกระแส
การกระจายโหลดการวางแผนที่ดีข้ ึนและการดาเนิ นงาน ซึ งได้วิเคราะห์
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ( GIS ) และการไหลของโหลดที่กระจาย
ซึ งเป็ นตัวแทนที่ เกี่ ยวข้องในระบบการวางแผนและการด าเนิ น งานใน
หน่ วยงานสาธารณู ป โภค และนัก ลงทุ น สามารถใช้ก ารวางแผนระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้ สาหรับงานวิจยั [4] ได้ศึกษาการวิเคราะห์โหลด
โฟล์วร่ วมกับแผนที่ทางภูมิศาสตร์ กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอี ส าน ได้ จ ัด ท าข้อ มู ล การไหลของโหลดของระบบจ าหน่ า ย
ไฟฟ้ าแรงสู ง ของ มทร.อี สาน วิเคราะห์ โหลดโฟล์ว ในระบบจาหน่ าย
ไฟฟ้าแรงสู งด้วยโปรแกรม Matpower และผลการวิเคราะห์การไหลของ
กาลังไฟฟ้ า แรงดัน ไฟฟ้ า กาลังไฟฟ้ าสู ญเสี ย บนแผนที่ ท างภูมิ ศาสตร์
และงานวิจยั [5] ได้ศึกษาโซลูชนั่ โหลดโฟล์วในระบบพลังงานโดยวิธีนิว
ตัน ซึ่ งเป็ นวิ ธี ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรั บ การแก้
สมการพีชคณิ ตแบบไม่เชิ งเส้น ดังนั้นถ้าเรามีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทา
แผนที่ระบบไฟฟ้ า ของ มทร. อีสาน โดยใช้ DIgSILENT Power Factory

Abstract
This paper presents the conceptual design of the novel integrated
planning tool intended to distribution system mapping based on Google
Map with DIgSILENT Power Factory program and it application. This
tool is combined the power flow grogram and mapping. It is allows user
to work on the real system by relating the output to the location of load
and feeder. The distribution network in the Rajamangala University of
Technology is the test system. Test result show that, the voltage
magnitude, power flow, load demand and power losses of the system
can be solve. Moreover, the value of visual information is that human
intelligence can be closely combined with the domain of numbers.
Together with the utilization of distribution network will become an
essential tool for user.
Keywords : Distribution network mapping, DIgSILENT Power Factory
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ซึ่ งเป็ นแนวทางที่เหมาะสมสาหรับการเก็บข้อมูล ตาแหน่ งของอุปกรณ์
และผลโหลดโฟล์วได้ต่อไป
ในงานวิจยั นี้ เสนอการจัดท าแผนที่ ระบบไฟฟ้ า ของ มทร.
อีสาน โดยใช้โปรแกรม DIgSILENT Power Factory เพื่อทาแผนที่ระบบ
จาหน่ ายไฟฟ้ า 22 กิ โลโวลต์ และวิเคราะห์ การไหลของก าลังไฟฟ้ า ค่ า
แรงดัน ไฟฟ้ าที่ โหนด ก าลังไฟฟ้ าสู ญ เสี ย ค่ าก าลังไฟฟ้ า ดัง นั้น การ
วางแผนสร้างระบบไฟฟ้าหรื อปรับปรุ งก็จะทาได้ง่ายขึ้น

ชนิ ดและขนาด จาก PEAMainLibrary 4)วางโหลดตามตาแหน่ งขาออก
ของหม้อแปลง จากนั้น คานวณกาลังไฟฟ้ าจริ งสู งสุ ด (P) กาลังไฟฟ้ ารี
แอคทีฟสูงสุด (Q) จากสมการที่ (2) และ(3)
ขั้นตอนที่ 3 คานวณโหลด การจาลองโหลดคิดจากพิกดั กาลัง
ของหม้อแปลง ดังสมการที่ (1) – (5) กาหนดให้เพาเวอร์เฟกเตอร์ (P.F) ที่
0.8 ล้าหลัง และขนาดของโหลดคิดจากดีมานด์โหลดเฟกเตอร์ (DLF)
Smax  Pmax  jQmax

2. การจั ด ท าแผนที่ ร ะบบไฟฟ้ าด้ วย DIgSILENT Power
Factory

Pmax  SmaxCOS ( )

Qmax  SmaxSin( )

  COS( P.F )

2.1.โปรแกรม Google map
Google map เป็ นบริ การของ Google ที่ให้บริ การเทคโนโลยี
ด้านแผนที่ประสิ ทธิภาพสู ง ใช้งานง่าย และให้ขอ้ มูลของธุรกิจในท้องถิ่ น
ได้แก่ ที่ ต้ งั ของธุ รกิ จ รายละเอี ยดการติ ดต่ อ เส้น ทางการขับขี่ และยัง
สามารถวัดขนาดความยาวของแต่ละพื้นที่ อีกทั้งเป็ นบริ การฟรี จัดให้แก่
ผูใ้ ช้ทว่ั โลก [6]
2.2 โปรแกรม DIgSILENT Power Factory
DIgSILENT Power Factory เป็ นโปรแกรมที่ ใ ช้ วิ เ คราะห์
ระบบไฟฟ้ากาลัง ที่สามารถสร้ างแบบจาลองด้วยรู ปภาพหรื อป้ อนข้อมูล
ด้วย Text file สามารถวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าได้ท้ งั ในระบบผลิต ระบบส่ ง
ระบบจาหน่ าย และภาคอุตสาหกรรม อีก ทั้งยังสามารถ นาเข้า (import)
รู ปเข้ามาในโปรแกรม เพราะฉะนั้นโปรแกรมจะสามารถใช้ทาเป็ นแผนที่
ระบบไฟฟ้ าได้แ ละสามารถแสดงแสดงค่ าต่ างๆในรู ป แบบของโหลด
โฟล์ว [7]
2.3 ขั้นตอนการดาเนินงาน
ใน งาน วิ จ ั ย นี้ จั ด ท าแผน ที่ ระ บ บ จ าห น่ ายไฟ ฟ้ าข อ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มี 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจพื้ น ที่ ศึก ษารายละเอี ยและสารวจข้อมูล
ของระบบจาหน่ายไฟฟ้า ประกอบด้วย 1) สายจาหน่ายไฟฟ้า ที่ตอ้ งทราบ
ชนิ ด สายจาหน่ ายไฟฟ้ า ระยะสายจาหน่ ายไฟฟ้ า 2) หม้อ แปลงไฟฟ้ า
ข้อมูลที่ตอ้ งการ คือ ชนิ ดหม้อแปลง จานวนเฟส พิกดั กาลัง 3) ตาแหน่ ง
เสา หรื อโหนด
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาแผนที่
นาเข้าและขยายรู ปภาพที่ เลื อกพิกดั แล้ว snap ไฟล์แผนที่จาก
Google Map ขยายภาพ แล้ว เลื อ กจัด วางอุ ป กรณ์ ด ังต่ อ ไปนี้ 1) จัด วาง
ตาแหน่ งของโหนด กาหนดแรงดันที่ โหนดเป็ น 22 kV หลังจากจัดวาง
สาย แล้ววางโหนดแรงต่าขาออกหม้อแปลง กาหนดแรงดันที่โหนดเป็ น
380 V 2) จัดวางสายจากนั้นเลื อกชนิ ด ขนาด และพารามิเตอร์ ของสาย
จาก PEAMainLibrary ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค [2] ที่ได้เลื อก Library
นาเข้าโปรแกรมไว้ก่อนหน้าแล้ว 3)วางหม้อแปลงตามตาแหน่ง แล้วเลือก

Sdemand  DLF ( Pmax  jQmax )

เมื่อ

S max
S demand
Pmax
Qmax



(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

คือ กาลังไฟฟ้าปรากฏสู งสุ ด (kVA)
คือ กาลังไฟฟ้าปรากฏที่ตอ้ งการ (kVA)
คือ กาลังไฟฟ้าจริ งสู งสุ ด (kW)
คือ กาลังไฟฟ้ารี่ แอททีฟสู งสุ ด (kVar)
คือ มุมเฟส

รู ปที่ 1 ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อทาการเขียนแผนที่
เรี ยบร้อยแล้ว จะทาการตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ
ขั้น ตอนที่ 5 แสดงผล จากการวิ เ คราะห์ โ หลดโฟล์ ว ใน
DIgSILENT PowerFactory จะได้ ค่ า แรงดั น ไฟฟ้ า (p.u) ก าลั ง ไฟฟ้ า
ปรากฏ กาลังไฟฟ้าสู ญเสี ย (P + jQ) ขั้นตอนทั้งหมด แสดงดังรู ปที่ 1
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สาหรับโหนดจะแทนตาแหน่ งของจุดต่อเชื่ อมสายส่ งไฟฟ้าและจุด
ต่อเชื่ อมหม้อแปลงโดยที่ ตาแหน่ งของเสาจะถู กยุบรวมให้เหลื อจานวน
โหนดน้อยที่สุด กล่าวคือจานวนเสาหลายต้นจะถูกรวมเป็ นโหนดเดียว

3 ผลการดาเนินงาน
3.1 แผนที่ระบบไฟฟ้าบนโปรแกรม DIgSILENT Power Factory
3.1.1 แผนที่ระบบไฟฟ้า
ดาเนินการตามขั้นตอนที่ 2 จากผลการดาเนินงานดังรู ปที่ 2
โดยการ Import แผนที่จาก Google Map และ จัดวางอุปกรณ์ตาม
ตาแหน่งที่กาหนดไว้ โดยใช้สญ
ั ลักษณ์ดงั ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รายละเอียดสัญลักษณ์ในแผนที่
ลาดับที่
สัญลักษณ์
ความหมาย
1
โหนด หรื อ บัส
2
สายส่ งไฟฟ้า
3
หม้อแปลงไฟฟ้า
4
โหลด
5
บัสอ้างอิง
3.1.2. รันโหลดโฟล์วและการแสดงผล
เลื อกให้แสดงโหลดโฟล์วค่ารวมที่โหนด 1 เมื่อกาหนดค่าดี มานด์
โหลดแฟกเตอร์ เท่ ากับ 1 ผลที่ ได้ประกอบไปด้วย แรงดันไฟฟ้ า (p.u.)
เท่ ากับ 1 p.u. กาลังไฟฟ้ าจริ งรวม เท่ ากับ 4.021 MW ก าลังไฟฟ้ ารี แอค
ทีฟรวม เท่ากับ 3.387 Mvar กาลังไฟฟ้ าจริ งสู ญเสี ยรวม เท่ากับ 2.4 kW
และกาลังไฟฟ้ารี แอคทีฟสูญเสี ยรวมเท่ากับ 4.4 kVar ดังรู ปที่ 3

ก) แผนที่สายจาหน่ายและจุดต่อภายใน มทร.อีสาน วงจรที่ 1

รู ปที่ 3 การแสดงผลพารามิเตอร์ที่สาคัญจากการวิเคราะห์
3.2. วิเคราะห์ ผลการรันโหลดโฟล์ ว
ผลการรันโหลดโฟล์วสามารถวิเคราะห์ค่าต่างๆเช่ น แรงดันที่
โหนด ก าลั ง ไฟฟ้ า ที่ ไ หลในสายส่ งไฟฟ้ า ก าลั ง ไฟฟ้ า สู ญเสี ยทั้ ง
ก าลังไฟฟ้ าจริ งและก าลังไฟฟ้ ารี แ อคที ฟ แสดงตัวอย่างการผลรั น รั น
โหลดโฟล์ว ของวงจรที่ 1 รู ป ที่ 4 แสดงขนาดแรงดัน ไฟฟ้ าที่ โ หนด
พบว่าแรงดันต่าสุ ดอยูท่ ี่ประมาณ 0.964 p.u. โหนดที่ 19
จากรู ป ที่ 5 แสดงก าลังไฟฟ้ าในสายสายจ าหน่ ายไฟฟ้ าทั้ง
กาลังไฟฟ้ าจริ งและกาลังไฟฟ้ ารี แอคที ฟ เป็ นประโยชน์ในการพิจารณา
พิก ัดกาลังของสายส่ งผลการวิเคราะห์ ก าลังไฟฟ้ าจริ งและก าลังไฟฟ้ ารี
แอคที ฟ ของวงจรที่ 1 รวมทั้ง หมดคื อ 4.021 MW และ 3.387 MVar
ตามลาดับ มีกาลังไฟฟ้ าจริ งและกาลังไฟฟ้ ารี แอคทีฟสู ญเสี ยรวม คือ 2.4
kW และ 4.4 kVar ตามลาดับ

ข) แผนที่สายจาหน่ายและจุดต่อภายใน มทร.อีสาน วงจรที่ 2
รู ปที่ 2 ผลลับธ์การสร้างแผนที่และระบบไฟฟ้า
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4.สรุป
แผนที่ ร ะบบจ าหน่ ายไฟฟ้ าที่ ป ระยุต์ ใ ช้ Google Map ร่ ว มกับ
โปรแกรม DIgSILENT Power Factory ที่นาเสนอในบทความนี้ เป็ นแนว
ทางการประยุต์ ใ ช้โปรแกรมเพื่ อ วิ เคราะห์ ก ารไหลของก าลังไฟฟ้ าที่
สามารถ แสดงผลในรู ป แบบภาพบนแผนที่ จริ งที่ ระบุ ตาแหน่ งของเสา
สายจาหน่ าย และตาแหน่ งหม้อแปลง ท าให้ ส ะดวกต่ อการใช้งานเป็ น
ประโยชน์ ส าหรั บ งานด้านการซ่ อมบ ารุ ง งานออกแบบติ ด ตั้งและการ
วางแผนระบบจาหน่ายไฟฟ้าในอนาคต

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ) จังหวัดนครราชสี มาที่อนุเคราะห์ขอ้ มูล
พารามิเตอร์ ของอุปกรณ์ในระบบจาหน่ายไฟฟ้ าและสนับสนุนการทาวิจยั

รู ปที่ 4 แรงดันไฟฟ้า(p.u.)ในแต่ละโหนด ของวงจรที่ 1
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รู ปที่ 5 กาลังไฟฟ้าจริ ง (P) กาลังไฟฟ้ารี แอคทีฟ(Q) วงจรที่ 1
3.3 แนวทางประยุกต์ ใช้ งาน
แผนที่ระบบไฟฟ้าที่ได้ประกอบเข้ากับถนน พื้นที่แหล่งน้ า และ
อาคาร ทาให้ได้ขอ้ มูลที่ง่ายต่อการเข้าใจและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ด้า นต่ า งๆ เป็ นประโยชน์ ต่ อ องค์ ก ร เช่ น การเข้ า ถึ ง ข้อ มู ล ช่ ว ยให้
ผูอ้ อกแบบระบบไฟฟ้ าเพิ่ มเติ มหรื อการปรั บปรุ งระบบไฟฟ้ ามี ขอ้ มูล ที่
ถูกต้องยิง่ ขึ้น
การดาเนิ นงานที่ ผ่านมาพบว่าการเขี ยนแผนที่ ระบบไฟฟ้ าด้วย
โปรแกรม DIgSILENT PowerFactory ยังมี ข ้อ จ ากัด ในเรื่ อ งกริ ด ที่ ไ ม่
ละเอียด ส่ งผลให้การวาดสายส่ งไฟฟ้ ายังมี ความคลาดเคลื่ อนจากพื้น ที่
จริ งเล็ก น้อ ย และการน าเข้ารู ป ภาพโปรแกรมได้จากัด ขนาดของภาพ
กาหนดไว้ไม่เกิน 60 kB ดั้งนั้นจึงทาให้ภาพขาดความชัดเจนไปบ้าง
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Three Phase Current-mode Sinusoidal Quadrature Oscillator Using Single CDCTA
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ น าเสนอวงจรก าเนิ ด สัญญาณไซน์ ค วอเดรเจอร์
โหมดกระแส 3 เฟส โดยใช้ CDCTA วงจรที่นาเสนอใช้อุปกรณ์แอกทีฟ
CDCTA เพียงแค่หนึ่งตัว ต่อร่ วมกับตัวเก็บประจุอีกสองตัว โดยปราศจาก
การต่อด้วยตัวต้านทานภายนอก ทั้งนี้ เงื่อนไขในการกาเนิ ดสัญญาณและ
ความถี่ในการกาเนิ ดสัญญาณ ยังสามารถปรับด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิ กส์
โดยการปรับกระแสไบแอสภายนอกของ CDCTA รวมทั้งอิมพีแดนซ์ทาง
เอาต์พตุ ยังมีค่าสูง เหมาะที่จะนาไปต่อใช้งานในโหมดกระแส นอกจากนี้
วงจรกาเนิ ดสัญญาณใช้เพียงตัวเก็บประจุที่ต่อลงกราวนด์ จึงเหมาะที่จะ
นาไปพัฒนาเป็ นวงจรรวม ผลการจาลองด้วยโปรแกรมPSPICE พบว่าผล
ที่ได้มีความสอดคล้องกับที่วิเคราะห์ไว้ในทางทฤษฎี

วงจรกาเนิ ดสัญญาณไซน์เป็ นวงจรที่มีความสาคัญในงานด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งได้นาไปใช้งานในด้านต่างๆ เช่ น
ในระบบสื่ อสาร การประมวลผลสัญญาณ และระบบเครื่ องมือวัด เป็ นต้น
วงจรกาเนิ ดสัญญาณอีกประเภทหนึ่ งที่นิยมนามาใช้งาน คือ วงจรกาเนิ ด
สัญญาณไซน์แ บบควอเดรเจอร์ วงจรกาเนิ ดสัญญาณประเภทนี้ จะ
สามารถให้สัญญาณทางด้านเอาต์พุตที่มีเฟสต่างกัน 90 องศา ซึ่ งจะเรี ยก
สัญญาณดังกล่าวว่า สัญญาณควอเดรเจอร์ (Quadrature Signal) ตัวอย่าง
การนาไปใช้งาน เช่ น การมอดูเลตสัญญาณแบบไซด์แบนด์เดี่ยว (single
side band; SSB) และการผสมสัญญาณแบบควอเดรเจอร์ [1] ดังนั้น
ในช่ วงที่ผ่านมา จึงมี ผนู ้ าเสนอวงจรกาเนิ ดสัญญาณควอเดรเจอร์ ออกมา
เป็ นจานวนมาก ทั้งนี้ เทคนิ คที่ นิยมใช้ คื อ การสังเคราะห์และออกแบบ
วงจรในโหมดกระแส เนื่ องจากทาให้ได้ขอ้ ดีห ลายประการ เช่ น มีแบนด์
วิธต์กว้าง มี ความเป็ นเชิ งเส้นสู ง มี ค่ าพิสัยพลวัตกว้างและวงจรไม่
ซับซ้อนเมื่อเทียบกับวงจรที่ทางานในโหมดแรงดัน [2]
จากการส ารวจผลงานวิ จ ัย ในช่ ว งที่ ผ่ า นมาเกี่ ย วกั บ การ
สังเคราะห์ และออกแบบวงจรกาเนิ ดสัญญาณไซน์ โดยการใช้อุปกรณ์
แอกทีฟ (Active Building Block) เพียงตัวเดียว พบว่า วงจรที่นาเสนอยังมี
ข้อด้อยหลายประการ ตัวอย่างเช่ น มี การต่อตัวต้านทานภายนอก [3-5]
วงจรมี ก ารต่ อตัวเก็ บ ประจุ แ บบลอย [6] ซึ่ งท าให้ วงจรที่ อ อกแบบไม่
เหมาะในการนามาสร้างเป็ นวงจรรวม บางวงจรที่นาเสนอมีอิมพีแดนซ์
ทางด้านเอาต์พุตต่า [7] นอกจากนี้ วงจรที่นาเสนอมีเงื่อนไขและความถี่
ในการกาเนิ ดสัญญาณที่ไม่สามารถควบคุมด้วยวิธีอิเล็กทรอนิ กส์ [3, 6]

คาสาคัญ: โหมดกระแส, วงจรกาเนิ ดสัญญาณแบบควอเดรเจอร์ , CDCTA

Abstract
This article presents a three phase current-mode quadrature
oscillator based on current differencing cascaded transconductance
amplifier (CDCTA). It uses single CDCTA and two grounded
capacitors without additional external resistors. In addition, the
condition and frequency of oscillation can be adjusted by electronic
method by adjusting the bias currents of the CDCTA. It has high output
impedance appropriate for cascade connection in current mode.
Moreover, the proposed circuit uses only grounded capacitors, it is
considerably appropriate to further developing into an integrated circuit.
The results of PSPICE simulation program are corresponding to the
theoretical analysis.

2. หลักการทางานของ CDCTA
ในหั ว ข้อ นี้ จะกล่ า วถึ ง CDCTA (Current Differencing
Cascaded Transconductance Amplifier) พอสังเขป เนื่องด้วยเป็ นอุปกรณ์
แอกทีฟหลักที่นามาใช้ในวงจร CDCTA เป็ นอุปกรณ์แอกทีฟสมัยใหม่ ที่

Keywords: Current-mode, Quadrature Oscillator, CDCTA
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เมื่อ n คือ ค่าความคล่องผิว (Channel Mobility), Cox คือ ค่า
ประจุที่เกิ ดจากความหนาของออกไซด์ที่แชนแนล (Oxide Capacitance),
W คือ ความกว้างของแชนแนล (Effective Channel Width) และ L คือ
ความยาวของแชนแนล (Effective Channel Length)

นิ ยมนามาใช้ในการออกแบบวงจรในโหมดกระแส ซึ่ งถูกนาเสนอในปี
ค.ศ. 2013 [8] สัญ ลัก ษณ์ แ ละวงจรสมมูล แสดงได้ดังรู ปที่ 1 และ 2
ตา ม ล า ดั บ ส่ ว น รู ป ที่ 3 จ ะ เ ป็ น ว ง จ ร ภ าย ใ น ที่ อ อก แ บ บ ด้ ว ย
มอสทรานซิ สเตอร์ ความสัมพันธ์ของกระแสและแรงดัน แสดงได้ดัง
สมการที่ (1)
I B1
Ip

In

3.วงจรกาเนิดสัญญาณทีน่ าเสนอ

I B2

x2

p

Vx 2

วงจรกาเนิ ดสัญญาณควอเดรเจอร์ โหมดกระแสที่ได้นาเสนอ
จะใช้ CDCTA เพียงตัวเดียว และ ตัวเก็บประจุที่ต่อลงกราวนด์อีกจานวน
2 ตัว แสดงดัง รู ป ที่ 4 และจากวงจรในรู ป ที่ 4 สามารถเขี ย นสมการ
คุณลักษณะสมบัติ (Characteristic Equation)ได้เป็ น

I x2

CDCTA

n z

zc x1

Vz
Iz

Vx1

I x1

s2 + s

I zc

 g m 2Vx1
x2

In

f osc =

 g m1Vz
zc

I z  I zc  I p  I n

0 Ip 
 
0   I n 
g m 2   Vz 
 
0  Vx1 

f osc

(1)

และ gm2 คื อ ค่ าความนาถ่ ายโอน (Transconductance)
สามารถปรับค่าได้ดว้ ยกระแสไบแอสภายนอก I B1 และ I B 2 ตามลาดับ
ค่าความนาถ่ายโอนของ CDCTAที่สร้างจากมอสทรานซิสเตอร์ หาได้ดงั นี้

ö2
éW ùæI I ÷
1
=
mn Cox ê úççç B1 B 2 ÷
÷
êëL ú
2p
ø
ûçè C1C2 ÷

(8)

io1 ( s )
g
= - m2
io 2 ( s)
sC2

(9)

io1 ( s ) g m 2
=
io 3 ( s ) sC2

(10)

และ

ในสภาวะ ค งตั ว ข องสั ญ ญาณไซน์ ส มก ารที่ (9)แ ล ะ
(10)สามารถเขียนได้ใหม่ดงั นี้

(2)

และ
W 
g m 2  n Cox  
IB2
 L  23,24

(6)

ความสัมพันธ์ของอัตราส่ วนกระแสทางด้านเอาต์พุตสามารถ
แสดงได้ดงั สมการที่ (9)และ (10) ตามลาดับ

g m1

W 
g m1  n Cox   I B1
 L 11,12

g m1 g m 2
C1C2

1

รู ปที่ 2วงจรสมมูลของ CDCTA
 I z , I zc  1 1 0
 I , I  0 0 g
m1
 x1 x1c   
 I x 2 , I x 2c  1 0
0

 
0
 Vx 2
 0 0

1
2p

แทนค่า gm1 และ gm2 จากสมการ (1) และ (2) ลงสมการที่
(5) และ (6) จะได้สมการเงื่ อนไขในการกาเนิ ดสัญญาณและความถี่ ใน
การกาเนิ ดสัญญาณดังสมการที่ (7) และ (8) ตามลาดับ
I B1 = I B 2 , C1 = C2
(7)
และ

x1

z

(4)

จากสมการที่ (4) จะเขี ย นสมการเงื่ อ นไขในการก าเนิ ด
สัญญาณและความถี่ ในการกาเนิ ดสัญญาณได้ดงั สมการที่ (5) และ (6)
ตามลาดับ
g m1 = g m 2 , C2 = C1
(5)
และ

รู ปที่ 1สัญลักษณ์ของ CDCTA

Ip

g m1C2 - g m 2C1 g m1 g m 2
+
= 0
C1C2
C1C2

(3)

io1 ( jw)
g
= j m2
io 2 ( jw)
wosc C2

(11)

io1 ( j w)
g
= - j m2
io 3 ( j w)
wosc C2

(12)

และ
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รู ปที่ 3วงจรภายในของ CDCTA
I B1
p

CDCTA
n

z

C1

ตารางที่ 2ผลจาลองการทางานของวงจรกาเนิ ดสัญญาณที่นาเสนอ
พารามิเตอร์
ค่าที่ได้จากการจาลอง
390.195 MHz
ความถี่ในการกาเนิ ดสัญญาณ fosc
THD ที่เอาต์พตุ io1
2.640%
THD ที่เอาต์พตุ io 2
2.009%
THD ที่เอาต์พตุ io3
2.068%
เฟสของสัญญาณ io1
15.79 องศา
เฟสของสัญญาณ io 2
-73.65องศา
เฟสของสัญญาณ io3
106.3 องศา

IB2

x1 zc1

C2

zc 2

x2
xc 2
xc 2
xc1
xc1

io 2
io3

io1

รูปที่ 4 วงจรกาเนิ ดสัญญาณควอเดรเจอร์ โหมดกระแส 3 เฟส

200
Current(μA)

ตารางที่ 1อัตราส่ วน W/L ของทรานซิ สเตอร์ที่ใช้ในการจาลอง
ทรานซิสเตอร์
W (µm) L (µm)
M1-M10
20
1
M11-M12, M23-M24
40
1
M16, M21
5
1
M17, M22
5.35
1
M13-M15, M18-M20, M25-M30
6
1

0

-200

0

40

80

120

Time(μs)

160

200

รู ปที่ 5 สัญญาณเอาต์พตุ ที่ได้จากวงจรกาเนิ ดสัญญาณที่นาเสนอ

4.ผลจาลองการทางาน

200
Current(μA)

หั ว ข้อ นี้ จะเป็ นการทดสอบสมรรถนะของวงจรก าเนิ ด
สัญญาณที่นาเสนอในรู ปที่ 4 ด้วยโปรแกรม PSPICE ซึ่ งจะใช้โครงสร้าง
ภายในของ CDCTA ดัง รู ป ที่ 3 ส่ ว นทรานซิ ส เตอร์ จ ะใช้ เ ทคโนโลยี
0.35µm TSMC [9] และอัต ราส่ ว น W/L ของทรานซิ ส เตอร์
มีค่าตารางที่ 1โดยแรงดันที่จ่ายให้กบั วงจรจะมีค่า 1.5V ส่ วน C1 และ C2
มี ค่ า เท่ า กั น คื อ 0.5nF ใช้ ก ระแสไบอั ส I B1 และ I B 2 เท่ า กั บ 200μA
และ 220μA ตามลาดับ ผลการจาลองแสดงได้ดงั ตารางที่ 2 นอกจากนี้ ใน
รู ปที่5 และ 6 แสดงสัญญาณเอาต์พตุ ในสภาวะชัว่ ขณะ และสภาวะอยูต่ วั
ตามลาดับ ส่วนในรู ปที่ 7 จะเป็ นสเปกตรัมความถี่ของสัญญาณ

I o 3 I o1 I o 2

0

-200
160

162

164

166

Time(μs)

168

รู ปที่ 6 สัญญาณเอาต์พตุ ในสภาวะอยูต่ วั
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[5]

Current(A)

1.0m
100u
10u
1.0u
100n
10n
1.0n
0

[6]

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0
Frequency(MHz)

[7]

รู ปที่ 7 สเปกตรัมของสัญญาณ

5.สรุป
บทความนี้ น าเสนอวงจรก าเนิ ด สัญญาณไซน์ ค วอเดรเจอร์
โหมดกระแสโดยใช้อุปกรณ์แ อกทีฟเพีย งแค่ตวั เดี ยว วงจรที่นาเสนอ
สามารถให้ สั ญ ญาณไซน์ ที่ มี เ ฟสต่ า งกั น 90 องศา จ านวน 3 เฟส
นอกจากนี้ ยงั ปรับเงื่อนไขในการกาเนิ ดสัญญาณและความถี่ ในการกาเนิ ด
สัญญาณได้ดว้ ยวิธีทางอิเล็กทรอนิ กส์ ซ่ ึ งการออกแบบวงจรจะหลี กเลี้ยง
การต่ อ ตัว เก็ บ ประจุ แ บบลอย และตัว ต้า นทานทั้ง นี้ การจ าลองด้ว ย
โปรแกรม PSPICE พบว่าวงจรสามารถกาเนิ ดสัญญาณไซน์ควอเดรเจอร์
โหมดกระแสทางเอาต์พตุ ได้ตามที่วิเคราะห์ไว้ในทางทฤษฎี

[8]

[9]
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การออกแบบระบบแสงสว่างภายในอาคารโดยโปรแกรมไดอะลักซ์
Interior Illumination Designs by Dialux Program
จักรดุลย์ สุ ขสายออ มัณฑนา เพ็ชรตะกัว่ ธีรยุทธ เสริฐสู งเนิน ทวีศักดิ์ แสงจันทร์
จิตรภาณุ ศิลาเงิน นพณัฐ จิตกรียาน วิชัย สายคติกรณ์ และ กฤติเดช บัวใหญ่
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
744 ถนนสุรนารายณ์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 E-mail: krittidet.bu@rmuti.ac.th

functions help us easy to design the illumination in the building. In the
project overview we can see all the objects used in the project, listed
according the room. Also we can see the luminous intensity in maximum,
minimum and average value, simulate in 3D model. Therefore this
program can be used for illumination engineering studying. Which is
important tool to apply for illumination design.

บทคัดย่อ
บทความนี้ เ สนอวิ ธีก ารคานวณและออกแบบระบบส่ องสว่าง
ภายในอาคาร เพื่อให้ได้ความเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดโดยใช้
โปรแกรมไดอะลักซ์ ข้อมูลนาเข้าได้แก่ค่าความส่ องสว่างของห้อง ขนาด
ของห้อง องค์ประกอบภายในห้อง เช่น โต๊ะทางาน ตู ้ อื่นๆ รวมถึ งสี ของ
ห้อง และชนิดของดวงโคม เพื่อหาตาแหน่งการติดตั้งดวงโคมและจานวน
ของดวงโคม ทดสอบกับ ห้ อ งประชุ ม โดยใช้ โ ปรแกรมไดอะลัก ซ์
เปรี ยบเทียบกับการคานวณด้วยวิธีลูเมน ผลการทดสอบพบว่าวิธีการทั้ง
สองวิธีได้จานวนดวงโคมเท่ากัน ทั้งนี้ โปรแกรมไดอะลักซ์ยงั สามารถ
แสดงผลของความเข้มการส่ องสว่างเป็ นค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด และค่าเฉลี่ ย
การจาลองภาพในรู ปแบบสามมิติ การคานวณเพื่อจัดหาตาแหน่ งการจัด
วางดวงโคมเพื่ อ ให้ ไ ด้ แ สงตามที่ ต้อ งการได้ อ ย่า งแม่ น ย า ดัง นั้น จึ ง
สามารถนามาใช้ประกอบในการเรี ยนในรายวิช าวิศวกรรมแสงสว่า ง
รวมถึ งเป็ นเครื่ องมื อในการออกแบบระบบไฟฟ้ าส่ องสว่างได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
คาสาคัญ ; ไดอะลักซ์,วิธีลูเมน,ออกแบบแสงสว่าง

Keywords: Dialux, Lumen method, Illumination design

1.บทนา
การออกแบบระบบแสงสว่างภายในอาคารที่ดีตอ้ งมีความเข้ม
การส่ องสว่างเป็ นไปตามมาตรฐานของกฎกระทรวง (ประกาศราชกิ จจา
นุเบกษาเล่ม 123 ตอนที่ 23 ก. 6 มีนาคม 2549) [1] ที่กาหนดมาตรฐานใน
การบริ หารและการจั ด การด้ า นความปลอดภัย อาชี ว ะ - อนามั ย
สภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ ยวกับความร้ อน แสงสว่างและเสี ยง พ.ศ.
2549 นอกจากนั้นยังต้องค านึ งถึ งความเหมาะสมกับการใช้งาน และมี
ความสวยงามตามหลักสถาปัตยกรรม

Abstract

โปรแกรมไดอะลั ก ซ์ (DIALUX) [2] คื อ โปรแกรมที่ ส ามารถ
ออกแบบและค านวณระบบไฟฟ้ าแสงสว่ า งได้ อ ย่ า งชัด เจน เป็ น
ประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนในวิชาวิศวกรรมแสงสว่าง รวมถึ งใช้ใน
การคานวณและออกแบบงานไฟฟ้ าส่ องสว่างในงานจริ ง โปรแกรมจะมี
ส่ วนของ Plug – in ซึ่ งเป็ นข้อมูลของโคมไฟฟ้ า และหลอดไฟแต่ละแบบ
ให้สามารถนามาใส่ ในแบบจาลองที่สร้ างขึ้นมาได้ โปรแกรมสามารถ
แสดงผลของความส่ องสว่างจากโคมไฟฟ้ าที่ใช้ออกมาได้อย่างสมจริ ง
เป็ นประโยชน์ในการจาลองการออกแบบระบบไฟฟ้ าแสงสว่างก่อนที่จะ
นาไปสร้างจริ ง

This paper presents an interior illumination design for the most
appropriate and efficiency lighting by DIALUX Program. The input data
for DIALUX program are luminous intensity, room dimension, room
environment such as table, cupboard, furniture, room color and type of
luminaire. The program will be automatically to find nuๆฟผmber of
luminaire and configuration of luminaire within the room. We used the
meeting room is a simple example to use the DIALUX program for
interior illumination design. It compares with the calculated by lumen
method. Test result show that, the number of luminaire as same as by
lumen method. The advantage of DIALUX program have too many

ในบทความนี้ นาเสนอการออกแบบระบบไฟฟ้ าแสงสว่างโดยการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม DIALUX เพื่อหาจานวนดวงโคม และตาแหน่งการ
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จัดวางดวงโคม เนื้ อหาจะประกอบไปด้วยทฤษฎี การออกแบบและการ
ค านวณส่ อ งสว่ า ง การออกแบบแสงสว่ า งโดยโปรแกรม DIALUX
ทดสอบการออกแบบแสงสว่างสาหรับห้องประชุ ม ผลการทดสอบและ
สรุ ปผล

2.2.2. คานวณวิธีลูเมน (Lumen Method)
สาหรับบทความนี้ ใช้การคานวณด้วยวิธีลูเมนเพื่อหาจานวนดวง
โคม สู ตรการค านวณดัง สมการที่ (2) [2] เพื่อ ใช้ เ ปรี ย บเที ยบกับ การ
ออกแบบด้วยโปรแกรมไดอลักซ์

2. ทฤษฏีการออกแบบและคานวณการส่ องสว่าง
𝐸𝑥A

N = 𝑙𝑚 𝑥 CU 𝑥

การให้แ สงสว่างภายในอาคารนั้น สิ่ งที่ ตอ้ งพิจารณาคื อ ระดับ
ความเข้มการส่องสว่างที่ตกลงบนพื้นที่ทางาน การเลือกชนิ ดการกระจาย
แสงของดวงโคม สี ของหลอดไฟ รวมถึ งความสม่ าเสมอของแสงสว่าง
และความถูกต้องของสี ของแสง อายุการใช้งาน และการประหยัดพลังงาน

(2)

N คือ จานวนดวงโคม
E คือ ความส่ องสว่างที่ตอ้ งการ
A คือ พื้นที่ของห้อง
lm คือ จานวนลูเมนต่อดวงโคม
CU คือ สัมประสิ ทธิ์การใช้ประโยชน์ (Coefficient of utilization factor)
MF คือ ค่าการบารุ งรักษา (maintenance factor)

2.1 ชนิดการกระจายแสงของดวงโคม
สามารถจาแนกได้เป็ น 6 แบบได้แก่ [3]
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MF

แบบโดยตรง (direct)
แบบกึ่งโดยตรง (semi-direct)
แบบโดยตรง-โดยอ้อม (direct-indirect)
แบบกระจายทุกทิศทาง (general diffuse)
แบบกึ่งอ้อม (semi-indirect)
แบบโดยอ้อม (indirect)

2.3 ความสม่าเสมอของแสงสว่าง (uniformity of lighting)
การออกแบบที่ ดีแ สงสว่างจะต้องมี ความสม่ าเสมอทัว่ ทั้งห้อง
โดยทัว่ ไปจะกาหนดอัตราส่ วนระยะห่ างระหว่างดวงโคม (S) และความ
สู งของดวงโคมหรื อพื้นที่ทางาน (MH) อยูร่ ะหว่าง 0.9-1.1 โดยขึ้นอยูก่ บั
การกระจายแสงของโคม [3]

2.2 การออกแบบแสงสว่าง

2.4 ผลการสะท้ อนแสงของสี และวัสดุ

ทฤษฎีการออกแบบแสงสว่างแบ่งได้ 2 วิธีคือ

ผลการสะท้อนแสงของเพดาน ผนัง และพื้นมี ผลกระทบต่อค่า
สัม ประสิ ทธิ์ การใช้ป ระโยชน์ (CU) เนื่ องจากค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ การใช้
ประโยชน์เป็ นประสิ ทธิ ผลของแสงเนื่ องจาดแสงบางส่ วนถูกกลื นไปกับ
สภาพแวดล้อม เช่ น การสะท้อนแสงของสี ที่ใช้ทาผนังห้อง การสะท้อน
แสงของวัสดุต่างๆ

2.2.1. คานวณวิธีจุดต่ อจุด (Point By Point Method) [3]
เป็ นการคานวณเฉพาะจุด เหมาะกับกรณี ที่ตอ้ งการคานวณเฉพาะพื้นที่
θ

3. การออกแบบแสงสว่างด้วยโปรแกรมไดอะลักซ์ (DIALUX)

h

โปรแกรมไดอะลักซ์ (DIALUX) คือโปรแกรมที่สามารถคานวณ
และออกแบบระบบไฟฟ้ าแสงสว่างได้อย่างชัดเจน สามารถจาลองการ
ส่ องสว่างในอาคารที่สร้ างขึ้นได้ และโปรแกรมสามารถแสดงผลของการ
ส่ อ งสว่ า งจากโคมได้ อ ย่ า งสมจริ งเป็ นประโยชน์ ใ นการจ าลองการ
ออกแบบระบบไฟฟ้ าแสงสว่างก่ อนที่จะนาไปสร้ างจริ งโดยโปรแกรม
DIALUX จะแสดงผลลักษณะห้องในรู ปแบบของสามมิติในรู ปแบบไฟล์
pdf และรู ปแบบไฟล์ Video ขั้นตอนการดาเนิ นงานดังรู ปที่ 2

E
รูปที่ 1ใช้ในการคานวณวิธีจุดต่อจุด (Point By Point Method)
𝐸 =

𝐼
𝐷2

(1)

𝑐𝑜𝑠𝜃

E = ความส่องสว่างที่งาน (Lux)
I = ความเข้มแสง (Candela)
D = ระยะห่างจากแหล่งกาเนิ ดแสงถึงงาน (m)
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4.1 การคานวณด้วยมือ
ขั้นตอนที่ 1. คานวณหาจานวนดวงโคม ระดับความสว่าง 500 Luxจาก
สมการ (2) ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2x28 วัตต์ แบบ TL5
โดยกาหนดค่าต่างๆ ดังนี้
E (Lux)
A (m2)
Lm
CU
MF
500
(8 x 12)
5250
0.91
0.75
ผลการคานวณได้จานวนดวงโคม 12 ดวงโคม
ขั้นตอนที่ 2. จัดวางดวงโคมภายในพื้นที่ของห้อง

รู ปที่ 3 การจัดวางดวงโคมจากการคานวณด้วยมือ
4.2 การคานวณด้วยโปรแกรม DIALUX
ขั้นตอนที่ 1 สร้ างแบบจาลองห้องขนาด กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร
สู ง 2.8 เมตรพร้ อมองค์ประกอบต่างๆภายในห้องให้ใกล้เคี ยงกับสภาพ
จริ งกาหนดองค์ประกอบต่างๆภายในห้องเพื่อให้โปรแกรมคานวณหาค่า
สัมประสิ ทธิ์การสะท้อนแสง

รู ปที่ 2 ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
ขั้นตอนที่ 1 เริ่ มต้นการสร้ างห้องโดยการวางแบบและหลังจากนั้น จึงทา
การสร้ างห้องตามแบบที่วาง เช่ น ความกว้าง ความยาวความสู งรวมถึ ง
องค์ประกอบอื่นๆที่จะต้องจัดวางภายในห้องหรื ออาคารนั้นๆ
ขั้นตอนที่ 2 ทาการเลื อกดวงโคมให้ เหมาะสมกับ การใช้งานในแต่ ล ะ
พื้ น ที่ ข องอาคารและความเข้ม ของการส่ อ งสว่ า งจะต้อ งเป็ นไปตาม
มาตรฐานของกฎกระทรวง [3] โดยการเลือกดวงโคมจะต้องเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้งานรวมถึงจะต้องคานึงถึงความสวยงาม
ขั้นตอนที่ 3 ทาการค านวณตาแหน่ งการติ ดตั้งดวงโคมโดยโปรแกรม
DIALUX สามารถจัดวางตาแหน่งดวงโคมด้วยตนเองหรื อผ่านโปรแกรม
โดยการกาหนดค่าเพื่อให้ได้ค่าความส่ องสว่างตามที่ตอ้ งการ

รู ปที่ 4 แบบจาลองแปลนห้องประชุม
ขั้นตอนที่ 2 ใช้ดวงโคม PHILIPS TCS165 2xTL5-28W HFP C3_827
เป็ นหลอดฟลู ออเรสเซนต์ ขนาด2x28วัตต์ แบบTL5 [5] ซึ่ งเป็ นหลอด
ประหยัดพลังงาน

ขั้นตอนที่ 4 จาลองผลการทดลองออกมาในรู ปแบบสามมิติ และทาการ
เลือกสิ่ งที่ตอ้ งการให้โปรแกรมแสดงผลออกทาง pdf
4. ผลการทดลอง (กรณีศึกษา)
กรณี ศึก ษาได้ทาการทดลองการออกแบบแสงสว่างภายใน
ห้ อ งประชุ ม อาคาร18 (วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า) ห้ อ ง18203 มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีร าชมงคลอี ส าน โดยได้ดาเนิ นการออกแบบตามวิธีลู เ มน
เปรี ยบเทียบกับโปรแกรม DIALUX รายละเอียดดังนี้

รู ปที่ 5 โคมและหลอดที่ใช้
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จากรู ปที่ 5 เป็ นการบอกถึงค่าความกระจายแสงของดวงโคม
และปริ มาณเส้นแรงการส่ องสว่าง
ขั้นตอนที่ 3 กาหนดค่าความเข้มแสง 500 Lux สาหรับห้องประชุ ม
โดยให้โปรแกรมทาการคานวณและจัดวางตาแหน่ งการติ ดตั้งดวงโคม
แบบอัตโนมัติเพื่อให้ความเข้มการส่ องสว่างในแต่ละพื้นที่ของห้องมีค่า
ใกล้เคียงกันมากที่สุด

รู ปที่ 9 สเปกตรัมของแสงภายในห้องแบบสามมิติ
จากรู ปที่ 8 และ 9 แสดงห้องเป็ น 3 มิติและบอกถึงองศาการกระจาย
แสงของดวงโคมโดยที่ แบ่งค่าความเข้มของแสงสว่างที่แตกต่างกันด้วย
โทนสี จากค่าตาสุ ดจนถึงค่าสู งสุ ดมีหน่วยเป็ นลักซ์

5. สรุป
การออกแบบระบบไฟฟ้ าส่ อ งสว่ า งโดยใช้ โ ปรแกรม DIALUX
แสดงองค์ป ระกอบต่ างๆ เช่ น ค่ า ความส่ องสว่างในบริ เ วณที่ ต้องการ
ออกแบบหรื อเฉพาะจุด ตาแหน่ งการติ ดตั้งดวงโคม จะบอกถึ งจานวน
ของดวงโคมของพื้นที่ที่ได้กาหนด บอกถึงลักษณะการกระจายแสงของ
ดวงโคม และแสดงให้เห็ นคอนทัวร์ การกระจายแสง เป็ นการแสดงให้
เห็ นถึ งค่ าความส่ องสว่างในบริ เวณต่ างๆของห้อง เพื่ อให้ง่ายต่อความ
เข้าใจในการออกแบบมากยิ่งขึ้น ซึ่ ง DIALUX เป็ นโปรแกรมที่เ หมาะ
สาหรับการออกแบบเพื่อนาไปใช้งานจริ ง รวมถึ งการนาไปประยุกต์ใช้
เพื่อการศึกษาให้มีความสะดวก รวดเร็ ว และแม่นยา

รูปที่ 6 ตาแหน่งการติดตั้งดวงโคม

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า มหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสี มา ที่สนับสนุนการทาวิจยั

รูปที่ 7 คอนทัวร์ การกระจายแสง
จากรู ปที่ 7 เป็ นการแสดงค่าความส่ องสว่างบนพื้นที่ใช้งานจริ ง
ซึ่งกาหนดให้พ้นื ที่ใช้งานมีความสู งจากพื้น 0.75 เมตร
ขั้นตอนที่ 4 จาลองผลการทดลอง
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รูปที่ 8 รู ปแบบห้องแบบสามมิติ

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

906

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

การปรับเปลีย่ นวิธีการหาค่ าทีเ่ หมาะสมทีส่ ุ ดโดยการจาลองการอบเหนียว
เพือ่ แก้ปัญหาการจ่ ายโหลดอย่างประหยัด

Modified simulated annealing Optimization for Solving
Economic Dispatch Problem
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offers an accurate solution to the problems of quality and convergence
features and efficient calculations.

บทคัดย่ อ
บทความนี้ น าเสนอวิ ธี ก ารหาค่ า ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ในการ
แก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัดที่มีฟังก์ชน่ั ราคาเชื่ อเพลิ งเป็ นแบบ
เรี ยบ โดยการปรับเปลี่ ยนรู ปแบบอัล กอริ ทึ มของวิธีการจาลองการอบ
เหนี ย ว (SA) โดยใช้ ห ลัก การเท่ ากัน ของต้น ทุ น การผลิ ต (incremental
cost: ) เข้าไปแทนขั้นตอนของการสุ่ มหาค่าเริ่ มต้นและใช้หลักการ SA
ในการดาเนิ นการหาคาตอบต่อไป โดยพิจารณาความต้องการของระบบ
ไฟฟ้ า ค่าสู ญเสี ยในสายส่ ง และเงื่ อนไขข้อบังคับต่าง ๆ ของระบบ การ
จ าลองโดยใช้ โ ปรแกรม MATLAB และทดสอบกับ กรณี ศึ ก ษาที่
ประกอบด้ว ยเครื่ องก าเนิ ด 6 หน่ ว ย และได้ท ดสอบเพื่ อ ประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพของวิธีการที่นาเสนอกับวิธี GA และ PSO จากผลการ
ทดสอบสามารถสรุ ปได้ว่าวิธีการที่นาเสนอมี วิธีการแก้ปัญหาที่ ถูกต้อง
ประสิ ทธิ ภาพในการแก้ปัญหาด้านคุณภาพและคุณลักษณะของการลู่เข้า
และการคานวณที่มีประสิ ทธิภาพ

Keywords: Simulated annealing, Economical dispatch, Lamda

1. บทนา
การผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ าเพื่ อ ให้ มี เ สถี ย รภาพและความ
น่าเชื่ อถือเป็ นสิ่ งสาคัญ ในขณะที่ความต้องการพลังงานไฟฟ้ ามีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นและการใช้พลังงานไฟฟ้ าในช่ วงเวลาต่าง ๆ มี การเปลี่ ยนแปลง
ตลอดเวลา ซึ่ งจะนามาด้วยปั ญหาในการวางแผนการผลิ ตไฟฟ้ า และสิ่ ง
สาคัญที่ ตอ้ งพิจารณาในการผลิ ตพลังงานไฟฟ้ าคื อค่าใช้จ่ายในการผลิ ต
พลังงานไฟฟ้ า ด้วยเหตุน้ ี จึงจาเป็ นจะต้องจัดสรรกาลังการผลิ ตพลังงาน
ไฟฟ้ าให้ ก ับ เครื่ อ งก าเนิ ด แต่ ล ะเครื่ องโดยที่ ใ ห้ ต้น ทุน การผลิ ต ไฟฟ้ า
โดยรวมน้ อ ยที่ สุ ด เพี ย งพอกั บ ความต้อ งการ และอยู่ บ นข้อ จ ากั ด
ข้อบังคับของเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า ปั ญหานี้ คือการจ่ายโหลดอย่างประหยัด
(Economic Dispatch:ED)
การจ่ายโหลดอย่างประหยัดคือการพิจารณาความสามารถของ
เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ าในการผลิ ต พลัง งานไฟฟ้ าโดยให้ ค่ า ใช้ จ่ า ยราคา
เชื้ อเพลิงในเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าต่าที่สุด มีหลายวิธีในการแก้ปัญหาการจ่าย
โหลดอย่างประหยัด โดยสามารถแยกออกได้เป็ น 2 วิธีแรกคือวิธีเชิ ง
ตัวเลข เช่ น การทาซ้ าแบบแลมด้า (Lambda Iteration) เป็ นวิธีอาศัย
หลัก การเท่ ากัน ของต้น ทุ นที่ เ พิ่ มขึ้ น (Incremental Cose) วิธีเ กรเดี ยน
(Gradient Method) เป็ นวิธีที่อาศัยความลาดชันในการหาคาตอบ วิธีนิว
ตัน (Newton’s Method) เป็ นการคานวณคาตอบด้วยการประมาณของ
อนุ กรมเทเลอร์ วิธีการประยุกต์ใช้ฟังก์ชนั่ ส่ วนของเส้นตรง (Piecewise
Function) แต่วิธี เหล่ านี้ เป็ นเพี ยงการหาค้นหาคาตอบเฉพาะถิ่ น (local
search) วิ ธีที่ ส องคื อ เทคนิ ค ใหม่ ๆ เช่ น การจาลองการอบเหนี ย วของ

คาสาคัญ: การจาลองการอบเหนียว, การจ่ายโหลดอย่างประหยัด, แลมด้า

Abstract
This article presents the most optimization to solve the
economical dispatch problem with a smooth cost function by modified
the algorithms of the SA simulations using the same principle of
incremental cost (), instead of the initial randomization and SA To
continue to find answers. Considering the needs of the electrical system,
loss in transmission line And MATLAB simulation conditions and test
cases with 6-unit generator and tested to evaluate the performance of
the methods presented with the GA and PSO methods. The presentation
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โลหะ (SA) [1] การค้นหาแบบตาบู (TS) [2] วิธีการทางพันธุกรรม (GA)
[3] วิธีฝูงมด (ACO) [4] วิธีอนุภาค (PSO) [5], [6] วิธีแบบฝูงผึ้ง (BCO)
[7] วิธีการเหล่านี้ เป็ นวิธีการที่ทนั สมัยในการแก้ปัญหา ED ซึ่ งสามารถ
ค้นหาคาตอบที่เป็ น global แต่อย่างไรก็ตามวิธีการเหล่านี้ เป็ นการค้นหา
ค าตอบแบบสุ่ ม ต้อ งใช้เ วลานานในการค้น หาค าตอบ ปั ญหานี้ มี ก าร
คิดค้นวิธีการเพิ่มความเร็ วในการค้นหาคาตอบนัน่ คื อการผสมผสานวิธี
แลมด้าและวิธีฝงู ผึ้ง HLBCO [8] โดยการกาหนดค่าเริ่ มต้นของการค้นหา
ด้วยแลมด้า และใช้ ความสามารถของวิธีฝูงผึ้งในการค้นหาคาตอบ แต่
วิธีการนี้ มีโอกาสที่คาตอบจะติ ดอยู่ที่ local เนื่ องจากในการวนรอบซ้ า
คาตอบอาจจะอยูใ่ นจุดเดิ ม วิธีการจาลองการอบเหนี ยว (SA) เป็ นวิธีการ
ปรั บ ปรุ ง ค าตอบเฉพาะที่ เมื่ อ เกิ ด ค าตอบที่ ดี ก ว่ า ค าตอบเฉพาะที่ จะ
ยอมรับคาตอบปั จจุบนั เป็ นคาตอบใหม่ กระบวนการลู่เข้าสู่ คาตอบที่ ดี
เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว แต่อย่างไรก็ตามวิธีการนี้ ก็ยงั คงเริ่ มต้นด้วยการสุ่ มค่า
เริ่ มต้น และอาจทาให้เ กิ ด การลดอุณหภู มิที่เร็ วเกิ น ไปทาให้ ได้คาตอบ
เฉพาะที่
บทความนี้นาเสนอการแก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัด
ด้วยการกาหนดค่าเริ่ มต้นให้กบั วิธีการ SA โดยลดขั้นตอนของการสุ่ มหา
คาตอบและกาหนดค่าเริ่ มต้นด้วยวิธีการทาซ้ าแบบแลมด้า จากนั้นจึงใช้
ขั้นตอนของวิธีการอบเหนี ยวในการหาค าตอบโดยเริ่ มจากค่ าแลมด้าที่
คานวณได้ โดยพิจารณาถึ งฟั งชั่นราคาเชื้ อเพลิ งของเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า
พลังงานความร้ อนที่มีสมการทางคณิ ตศาสตร์ ของต้นทุนการผลิ ตที่เป็ น
แบบเรี ยบ รวมทั้งข้อจากัดการทางานของเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า การทดสอบ
ได้จาลองการทางานบนโปรแกรม MATLAB กรณี ศึก ษาใช้ระบบที่
ประกอบด้วยเครื่ องกาเนิ ด 6 หน่วย

N คือ จานวนเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าที่เชื่ อมต่อกับระบบทั้งหมด
Fi(Pi) คือ ต้นทุนของเชื้ อเพลิงการผลิตของเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า i
2.2 ลักษณะของฟังก์ชั่นราคาเชื้อเพลิงของเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
โดยทัว่ ไปฟั ง ก์ ชั่ น ราคาเชื้ อ เพลิ ง ของเครื่ องก าเนิ ด ไฟฟ้ า
สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ชนิ ด คือ สมการทางคณิ ตศาสตร์ ของต้นทุนการ
ผลิตที่เป็ นแบบเรี ยบ (Smooth Cost) และสมการทางคณิ ตศาสตร์ ของ
ต้นทุนการผลิตที่เป็ นแบบไม่เรี ยบ (Non-Smooth Cost)
ฟั ง ก์ ชั่ น ราคาเชื้ อ เพลิ ง ของเครื่ องก าเนิ ด ไฟฟ้ าแบบเรี ยบ
(Smooth Cost) การแก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัดเป็ นปั ญหาที่มี
ความซับซ้อน จึงได้มีการกาหนดฟั งก์ชนั่ ราคาเชื้ อเพลิ งของเครื่ องกาเนิ ด
ไฟฟ้ าเป็ นฟังก์ชนั่ กาลังสอง (Single Quadratic Function) คือ
(2)
โดยที่ a,b และ c คือสัมประสิ ทธิ์ ราคาเชื้ อเพลิงของเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า i
Fi ( Pi )  ai Pi  bi Pi  ci
2

2.3 เงือ่ นไขบังคับ (Constraint) ของเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ข้อ จ ากัด ก าลัง ไฟฟ้ าสมดุ ล ของระบบ (Power Balance
Constraint) คือ กาลังการผลิ ตไฟฟ้ าทั้งหมดเท่ากับผลรวมของความ
ต้องการปริ มาณไฟฟ้ า กับกาลังสู ญเสี ยรวมในระบบส่ งจ่าย
N

 (P )  P
i

N

Ploss  
i 1

การจ่ายโหลดอย่างประหยัดแบบสแตติก เป็ นการวางแผนการ
ผลิตกาลังไฟฟ้ าจากเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าที่ต่ออยูใ่ นระบบไฟฟ้ า ณ เวลาใด
เวลาหนึ่ งเท่ านั้น โดยใช้ต้นทุน การผลิ ต น้อ ยที่ สุ ด และสอดคล้อ งกับ
เงื่อนไขบังคับต่าง ๆ ของระบบ ประกอบด้วย

N

i

i

(3)

N

N

j 1

j 1

P   B0 i Pi B00
 PB
i ij j

(4)

3. การปรั บ เปลี่ย นวิธี ก ารจาลองการอบเหนี ย ว ( Modified
Simulated annealing: MSA) และ

2.1 ฟังก์ชั่นเป้าหมาย (Objective Function)
การวางแผนการผลิ ตเพื่อให้ ต้นทุน การผลิ ต อยู่ใ นระดับ ต่ า
ที่สุดมีฟังก์ชนั่ วัตถุประสงค์ตามสมการ (1)

 F (P )

 Ploss

โดยที่ Pi คือ กาลังการผลิตของเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า i
PD คือ กาลังไฟฟ้ าที่โหลดต้องการ
Ploss คือ กาลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยในสายส่ ง
Bij, Boi,และ Boo คือ สัมประสิ ทธิ์ การสู ญเสี ยของสายส่ ง

2. ปัญหาการจ่ ายโหลดอย่ างประหยัด

Minimize : TC 

D

i 1

วิธี Simulated Annealing หรื อ SA เป็ นวิธีการแก้ปัญหาเพื่อ
หาค่าที่ เหมาะสมที่สุด (Optimization) ที่ ได้รับการพัฒนาขึ้นในปี 1983
โดย Kirkpatrick เพื่ อ ใช้ ใ นการแก้ ปั ญหาที่ ไ ม่ เ ป็ นเชิ งเส้ น โดย
กระบวนการของ SA จะเลี ยนแบบกระบวนการปรับโครงสร้างอะตอม
ของโลหะด้วยวิธี การอบเหนี ยวโลหะ เริ่ ม ต้น กระบวนการโดยการให้
ความร้อนและควบคุมอุณหภูมิ ใช้การปรับลดอุณหภูมิอย่างช้า ๆ เพื่อเพิ่ม
ขนาดของผลึ ก และจัด เรี ยงตัวโครงสร้ างโลหะ จนกระทัง่ โลหะอยู่ใ น
สภาวะที่เหมาะสมที่สุด วิธี SA จะมีลกั ษณะการทางานที่อาศัยหลักของ

(1)

i 1

โดยที่ TC คือ ต้นทุนรวมในการผลิตกาลังไฟฟ้ า
i คือ เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าเครื่ องที่ i

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

908

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand
การค้นหาคาตอบจากคาตอบที่ใกล้เคียงกับคาตอบปั จจุบนั ซึ่ ง SA เกิ ด
จากการปรับปรุ งผลของคาตอบเฉพาะที่ เมื่ อเกิ ดคาตอบที่ดีกว่าคาตอบ
เฉพาะที่ จะยอมรั บ เป็ นค าตอบใหม่ ที่จ ะไปดาเนิ น การต่ อ ไป แต่ ถ้า มี
คาตอบใหม่ที่คุณภาพด้อยกว่าเดิม อาจจะยอมรับคาตอบนั้น [9]
ในการปรับเปลี่ยนอัลกอริ ทึมของกระบวนการจาลองการอบ
เหนี ยวนี้ จะใช้วิธีการเท่ากันของต้นทุนการผลิ ต (incremental cost: )
ในการค านวณหาคาตอบเริ่ มต้น และใช้ห ลัก การของกระบวนการอบ
เหนี ยวในการหาค าตอบจากค่ า เริ่ ม ต้น ที่ ไ ด้ค านวณไว้ โดยมี ข้ นั ตอน
ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดค่าพารามิเตอร์ ให้กบั อัลกอริ ทึม SA ดัง
ตารางที่ 1
ขั้นตอนที่ 2 คานวณค่าคาตอบเริ่ มต้นด้วยหลักการเท่ากันของ
ต้นทุน () ด้วยสมการต่อไปนี้

4.1 ระบบที่ใช้ ทดสอบ ประกอบด้วยเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าพลังความร้ อน 6
หน่ วย26 บัส 46 สายส่ ง ความต้องการพลังงานไฟฟ้ า 1263 MW
คุณลักษณะของเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าแต่ละเครื่ องดังในตารางที่ 2 และค่า
สัมประสิ ทธิ์การสูญเสี ย B ดังต่อไปนี้ [10]

1.7 1.2 0.7 0.1 0.5 0.2 


1.2 1.4 0.9 0.1 0.6 0.1 
Bij  -0.1 0.1 0.0 0.2 0.6 0.8 


-0.5 0.6 0.1 0.6 12.9 0.2 
0.2 0.1 0.6 0.8 0.2 15 


3
B0 i  10 -0.3908 -0.1297 0.7047 0.0591 0.2161 -0.6635
B00  0.056

m



bi
i 1 ci
m
1

c
i 1 i

PD  

ตารางที่ 2 พารามิเตอร์ ของเครื่ องกาเนิ ดกรณี ศึกษาที่ 2
Unit no.
ai
bi
ci
Pi,min
1
0.0070
7.00
240
100
2
0.0095
10.0
200
50
3
0.0090
8.50
220
80
4
0.0090
11.0
200
50
5
0.0080
10.5
220
50
6
0.0075
12.0
190
50

(5)

นาค่า  ที่ได้ไปคานวณหาค่าต้นทุนการผลิต (s) โดยค่าที่ได้
ต้องตอบสนองความต้องการของระบบโดยการพิจารณาเงื่ อนไขของ
ระบบ ข้อ จากัดก าลังการผลิ ตของเครื่ องกาเนิ ด ไฟฟ้ าจะต้องอยู่ในช่ วง
ต่าสุดและสูงสุดของเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าแต่ละเครื่ องที่ผลิตกระแสไฟฟ้ า
ขั้นตอนที่ 3 สร้างคาตอบที่ใกล้เคียงกับค่าที่ได้จาก  แบบสุ่ ม
(Sj) และคานวณค่าต้นทุนการผลิตเพื่อนาไปเปรี ยบเทียบจากค่าที่ได้จาก
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 4 ถ้าตาตอบใหม่ดีกว่าคาตอบเดิ มก็จะดาเนิ นการ
เลือกคาตอบใหม่ แต่หากคาตอบใหม่ด้อยกว่าคาตอบเดิ ม จะดาเนิ นการ
คานวณค่าความเบี่ยงเบนของค่าใช้จ่าย ΔS = Sj-Si และสร้ างจานวนสุ่ ม
จากนั้นทาการยอมรับค่าโซลูชน่ั ใหม่ (Sj) แทนค่าโซลูชน่ั เดิม (S)
ขั้นตอนที่ 5 ดาเนิ นการปรับค่าอุณหภูมิในสภาวะถัดไป (TK=
r*TK-1)
ขั้นตอนที่ 6 ดาเนิ นการวนซ้ าจนกระทั้งถึงเงื่อนไขการหยุด
ทางาน
ตารางที่ 1. ค่าพารามิเตอร์ สาหรับ SA
Parameters
Values
Initial temperature
100
Final temperature
5
Cool Shed
0.83
maximum number of tries
1000
Maximum number of successes within
50

Pi,max
500
200
300
150
200
120

4.2 การจาลองและเปรียบเทียบผล
ผลการทดสอบเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างวิธี SA กับวิธี MSA
ได้ผลดังตารางที่ 3 เมื่อทาการปรับปรุ งอัลกอริ ทึมของ SA แล้วสามารถ
เปรี ยบเที ยบความเร็ วในการลู่ เข้าหาคาตอบได้ด ังรู ป ที่ 1 -2 ผลการ
เปรี ยบเทียบกับวิธี GA และ PSO ได้ผลดังตารางที่ 5
ตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบระหว่างวิธี SA และ MSA
Unit Output
SA
P1 (MW)
457.2984
P2 (MW)
175.8797
P3 (MW)
253.5439
P4 (MW)
135.8327
P5 (MW)
162.4373
P6 (MW)
90.0995
Total Power Output (MW)
1275.0915
Total Generation cost ($/h)
15440.2632
Power Loss
12.0915

4. ผลการทดสอบ
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MSA
454.8648
176.1417
258.4890
131.6245
164.6958
89.4228
1275.2387
15440.1831
12.2387
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รู ปที่ 1 การลู่เข้าหาคาตอบของวิธี SA

รู ปที่ 1 การลู่เข้าหาคาตอบของวิธี MSA
ตารางที่ 5 การเปรี ยบเทียบผลกับวิธี GA และ PSO
Unit
GA[10]
PSO[10]
P1 (MW)
474.81
446.71
P2 (MW)
178.64
173.01
P3 (MW)
262.21
265.00
P4 (MW)
134.28
139.00
P5 (MW)
151.90
165.23
P6 (MW)
74.18
86.78
Power Output (MW) 1276.03
1275.7
Total cost ($/h)
15459
15447
Power Loss
13.022
12.733

MSA
454.8648
176.1417
258.4890
131.6245
164.6958
89.4228
1275.2387
15440.183
12.2387

5. สรุปผล
การแก้ ปั ญหาการจ่ า ยโหลดอย่ า งประหยัด ด้ ว ยวิ ธี ก าร
ปรั บ เปลี่ ย นอัล กอริ ทึ มของวิ ธี SA เมื อ ผลมาเปรี ยบเที ย บกับ วิ ธี SA
ธรรมดา จะพบว่า MSA มีความเร็ วในการลู่เข้าหาคาตอบได้ดีกว่า และ
เมื่อนาผลไปเรี ยบเทียบกับ GA และ PSO ผลของคาตอบทั้งในแง่ของ
ค่าใช้จ่ายในการผลิ ตรวมและค่าสู ญเสี ยในสายส่ ง ให้ ผลของคาตอบที่
ดีกว่า จึงถือได้วา่ เป็ นวิธีที่มีประสิ ทธิ ภาพในการค้นหาคาตอบสาหรับการ
แก้ปัญหานี้
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ชุ ดสาธิตลิฟต์ จอดรถกึง่ อัตโนมัติ โดยสั่ งงานด้ วยโปรแกรม Excel และควบคุมระบบ PLC
The design demonstration set an automatic parking the easy use of the Excel program and control PLC
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บทคัดย่ อ
1. บทนา

โครงงานวิจ ัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ออกแบบและสร้ า งชุ ด
สาธิ ต ลิ ฟต์จ อดรถกึ่ งอัต โนมัติ โดยใช้โปรแกรม Excel เป็ นหน้า
จอแสดงผลและบันทึกค่า พร้ อมทั้งส่ งค่าไปยัง PLC เพื่อให้ประมวลผล
และสั่งการควบคุม โดยมีส่วนประกอบการทางานอยู่ 3 ส่ วน คือ In Put
รหัสบาร์ โค้ด แสดผลและบันทึ กค่าโปรแกรม Excel และ ควบคุมการ
ทางานด้วย PLC การทางานจะจาลองการที่ ผูใ้ ช้นารถเข้ามาจอด จะต้อง
รับบัตรสแกนบาร์โค้ดเพื่อบันทึกในโปรแกรม Excel โปรแกรมจะทาการ
รั บ ค่ า และประมวลผลเปรี ยบเที ย บรหั ส ลานจอดรถที่ บ ัน ทึ ก ไว้ใ น
โปรแกรม แล้วสั่งให้ระบบควบคุ ม ทางานน ารถไปเก็บ ตามชั้นที่ ล ง
บัน ทึ ก ไว้ ผลทดสอบพบว่ าการออกแบบสร้ างชุ ด สาธิ ต ลิ ฟ ต์จ อดรถ
กึ่งอัตโนมัติ โดยสัง่ งานด้วยโปรแกรม Excel และควบคุมระบบPLC นั้น
สามารถทางานได้อย่างถูกต้องตามที่ออกแบบไว้

ระบบลานจอดรถหรื ออาคารจอดรถที่ ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ทั้งใน
กรุ ง เทพมหานคร ปริ มณฑลและต่ า งจัง หวัด โดยมากเป็ นระบบที่ มี
พนักงาน เขียน หมายเลขทะเบียนรถ ใช้เครื่ องบันทึกเวลาลงวันที่ และเอา
บัตรให้ ก ับ ผูท้ ี่ น ารถเข้าไปจอด ซึ่ ง ง่ า ยแก่ ก ารช ารุ ด และสู ญ หาย และ
พนักงานจะคานวณค่าจอดรถให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ ซึ่ งมีโอกาสผิดพลาดได้
เช่ น พนัก งานไม่ ท ราบจานวนลู ก ค้าที่ เ ข้ามาใช้บริ ก ารในลานจอดรถ
หรื อไม่ทราบจานวนที่จอดรถที่คงเหลืออยู่ ทาให้ผใู้ ช้บริ การต้องเสี ยเวลา
และสิ้ น เปลื อ งน้ า มัน ในการขับ รถหาที่ จ อดรถ ถ้า มี ร ะบบจอดรถที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพก็จะทาให้ลดปั ญหาเรื่ องการจัดการสถานที่จอดรถ มีขอ้ มูล
พื้ น ที่ จ อดรถท าให้ ก ารบริ ห ารจัด การเป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี
ฐานข้อมูลสาหรับเก็บข้อมูลให้สามารถค้นหาและเข้าถึ งข้อมูลได้โดยง่าย
และรวดเร็ ว

คาสาคัญ: ชุดสาธิตลิฟต์จอดรถ, กึ่งอัตโนมัติ

2. ทีม่ าและแรงจูงใจของปัญหา
Abstract

จากการค้นคว้าหาข้อมูล จากงานวิจยั บทความทางวิช าการ
และการลงส ารวจจะสั ง เกตได้ ว่ า สถานที่ รั บ ฝากรถ ส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความสาคัญกับ การป้ องกัน การโจรกรรมรถยนต์น้อยมาก มี เพียงบัตร
กระดาษ ให้ลูกค้าประทับตรา และแสดงเมื่อนารถเข้าและออก ก็สามารถ
ผ่ า นออกจากสถานที่ จ อดได้ หากรถของผู้ใ ช้ บ ริ การหายไป การ
ตรวจสอบการนารถเข้า – ออกสถานที่ จอดรถคงทาได้ยากเพราะไม่ มี
หลักฐานใดบ่งชี้ ได้วา่ ใครเป็ นผูน้ ารถเข้า – ออก สถานที่ ดังกล่าว
จากปั ญหาดังกล่ าว ผูจ้ ดั ท างานวิจยั จึ งเกิ ด แนวคิ ด สร้ างชุ ด
สาธิ ตลิ ฟต์ล าเลี ยงจอดรถ หรื อแบบจาลองลานจอดรถกึ่ งอัตโนมัติที่มี
ลักษณะเป็ นอาคารเดี่ ยว 10 ชั้น แต่ละชั้นมี ห้องจาลองในการจอดรถ 1
ห้อง เก็บข้อมูลและสั่งงานด้วยโปรแกรม Excel และควบคุมระบบ
ประมวลผลด้วย PLC ในการขับเคลื่ อนมอเตอร์ ที่ จาลองให้ เป็ นตัว
ขับเคลื่ อนลิ ฟ ต์ เมื่ อท าการบัน ทึ ก ทะเบี ยนรถที่ เ ข้า มาจอดเสร็ จ แล้ว
โปรแกรมจะสัง่ งานให้ลิฟต์นารถไปจอดในห้องที่ได้บนั ทึกไว้ แล้วแสดง

This research project aims to design and create a
demonstration of a semi automatic Parking elevator system Using
Excel as the display screen and save the value and sent to the PLC . To
process and order control There are 3 components : In Put by using bar
code display and save data by Excel. and PLC Control. The function
simulates the user entering the park. User will need to get a barcode
scanner card and Excel will accept the value and compare the code. It
will record the results and then instruct the control system to drive the
car to the store. The test found that the design of the demonstration
model of a semi-automatic parking elevator. By working with Excel and
PLC control. It can work properly as designed.
Keywords: Parking elevator system, semi automatic
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สถานะว่ามีรถจอดแล้วที่โปรแกรม Excel ที่เปรี ยบได้เหมือนศูนย์ส่งั การ
เมื่ อเวลาที่ จะนารถออกก็ ท าการตรวจสอบบาร์ โ ค๊ด กับบาร์ โค๊ดที่ ล ง
บัน ทึ ก รถคัน ที่ จ ะออกหากตรงกัน โปรแกรมก็ จ ะสั่ ง งานไปยัง ลิ ฟ ต์
เพื่ อให้เ อารถคันที่ ต้อ งการออกมาจากห้ อ งเก็ บ รถ ซึ่ ง การสั่ง งานจาก
โปรแกรม Excel สามารถบันทึกเวลาเข้าออกของรถ และทาให้ทราบ
จานวนโรงจอดรถว่างกี่ห้อง และใช้งานแล้วกี่ห้อง ซึ่งเป็ นการประยุกต์ใช้
งานเครื่ องอ่านบาร์ โค๊ดร่ วมกับโปรแกรม Excel ในการอ่านและเก็บ
ข้อมูลเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการนาไปปฏิบตั ิจริ ง

3. งานและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
รู ปที่ 3 ชุดสาธิตที่ประกอบสาเร็ จและชุดควบคุม

ในโครงงานวิจยั นี้ เมื่อได้ออกแบบสร้ างชุ ดสาธิ ตลิฟต์จอดรถ
กึ่งอัตโนมัติ สั่งงานด้วยโปรแกรม Excel และควบคุมด้วยระบบ PLC มี
ส่วนประกอบดังรู ปที่ 1
ตัวอ่านบาร์ โค้ด

โปรแกรม Excel

PLC

4. รายละเอียดการพัฒนา
การทดลองชุ ดสาธิ ตลิ ฟต์จอดรถกึ่ งอัตโนมัติ โดยสั่งงานด้วย
โปรแกรม Excel และควบคุ มระบบPLC โดยใช้ห ลักการการอ่าน
บาร์ โค้ดที่โปรแกรม Excel และทาการประมวลผลมายังโปรแกรม PLC
เพื่อไปสั่งมอเตอร์ ทางาน มอเตอร์ ที่ใช้เป็ น มอเตอร์ DC 12V จานวน 2
ตัว ใช้เป็ นชุดยก และชุดเลื่อนลิฟท์นารถเข้าไปว่างในชั้น โดยการทางาน
ของโปรแกรมแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
4.1 กรณีของการนารถเข้ าเก็บ

แบบจาลอง

รู ปที่ 1 ผังการทางานขอเครื่ อง
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเพื่อออกแบบการเชื่ อมต่อระหว่าง คอมพิวเตอร์
และPLC ซึ่งมีการเชื่ อมต่อได้หลายรู ปแบบ แต่ในงานวิจยั นี่ ได้เลื อกการ
เชื่อต่อผ่าทางโปรแกรม MX component ในการเชื่ อมต่อระหว่าง PLC กับ
คอมพิวเตอร์ ซึ่ งสามารถดึ งค่าตัวแปลต่างๆภายใน PLC ได้หลากหลาย
และได้ออกแบบการทางานอยูส่ องส่ วน คือ การสร้ างชุ ดสาธิ ตลิ ฟต์จอด
รถกึ่งอัตโนมัติ โดยสัง่ งานด้วยโปรแกรม Excel และควบคุมระบบPLC
มีการออกแบบและสร้ างขึ้นตามวัตถุประสงค์ และขอบเขตที่ต้ งั ไว้ จาก
การออกแบบและสร้ า งขึ้ น โดยน าอุ ป กรณ์ ว งจรย่อยแต่ ล ะส่ ว นมา
ประกอบรวมกัน



 



มอเตอร์ กระแสตรงติดพูลเล่ยข์ บั โซ่



ห้องจอดรถในแต่ละชั้ น

PLC



ลิฟท์ยกรถ

รู ปที่ 3 แผนผังการทางานทางากรณี ของการนารถเข้าเก็บ

รูปที่ 2 รู ปแบบโครงสร้างชุดสาธิต
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จากรู ปที่ 3 แผนผังการทางานกรณี ของการนารถเข้าเก็บ เริ่ ม
การทางานจากเลื อกชั้นที่ว่างในโปรแกรม Excel ทาการแสกนบาร์ โค้ด
เพื่อน่ามาเก็บไว้ใน Excel และส่ งโค้ดไปเก็บไว้ที่ ตาแหน่ งจัดเก็บข้อมูล
(ดาต้าของ PLC) ซึ่ งตาแหน่ งจะตรงกับชั้น ที่ ทาการเลื อกในตอนต้น
จากนั้น PLC ควบคุมมอเตอร์ เพื่อนารถไปยังชั้นที่กาหนดพร้ อมทั้งส่ งค่า
ดาต้ากลับไปที่ Excel เพื่อบอกสถานะของการจัดเก็บ

 



PLC





 

รู ปที่ 6 แผนผังการทางานทางากรณี ของการนารถเข้าเก็บ
รูปที่ 4 หน้าหลักของโปรแกรม Excel
จากรู ปที่ 4 หน้าจออินเตอร์ เฟสของโปรแกรมเมื่อต้องการนา
รถขึ้นไปเก็บในชั้นที่ตอ้ งการ ทาการสแกนบาร์ โค้ดเพื่อเก็บโค้ดโดยโค้ด
จะส่ งไปเก็บยัง ดาต้าของ PLC แล้วทาการเรี ยกค่าขึ้นมาแสดงบน Excel
อีกที่หนึ่งเพื่อทาการยืนยันความถูกต้อง ดังรู ปที่ 5

รู ปที่ 7 ค่าของบาร์ โค้ดในช่องรับรถ - ค่าที่แสดงจาก Excel

รูปที่ 5 โค้ดเพื่อเทียบชั้น-ค่าที่แสดงบน Excel
4.2 กรณีของการรับรถ
มีการทางานดังรู ปที่ 6 การทางานจะเริ่ มจากการแสกน
บาร์โค้ด เพื่อมาเก็บไว้ที่ Excel แล้วส่ งค่าไปเก็บไว้ที่ดาต้าตัวเปรี ยบเทียบ
ของ PLC จากนั้น PLC จะทาการเปรี ยบเทียบค่าที่แสกนเข้ามากับค่าที่เก็บ
ไว้ หากตรงกัน PLC จะทาการควบคุมมอเตอร์ ลิฟท์เพื่อไปรับรถยังชั้นที่
กาหนดแล้วนารถลงมา ณ จุดรับรถ หากโค้ดไม่ตรงกัน PLC จะไม่ทางาน

รู ปที่ 8 การเปรี ยบเทียบโค้ดของโปแกรม PLC

5. บทสรุป
โครงงานวิ จ ัยนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ออกแบบและสร้ า งชุ ด
สาธิ ตลิ ฟต์จอดรถกึ่ งอัตโนมัติ โดยสั่งงานด้วยโปรแกรม Excel และ
ควบคุมระบบด้วบ PLC เพื่อเป็ นชุดสาธิ ตการจาลองที่จอดรถภายในตึก
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จอดรถ โดยการสั่งงานใช้โปรแกรม Excel ในการควบคุม PLC เพื่อทา
การเก็บรถในที่จอดรถ รั บส่ งข้อมูล ด้วยตัวสแกนบาร์ โค้ด และบันทึ ก
เวลารถเข้าและออก
ผลจากการทดลองของการออกแบบชุ ดสาธิ ตลิ ฟ ต์จ อดรถ
กึ่ งอัตโนมัติ โดยสั่งงานด้วยโปรแกรม Excel และควบคุมระบบ PLC
พบว่าชุดสาธิ ตลิฟต์จอดรถกึ่ งอัตโนมัติ สามารถใช้โปรแกรม Excel ไป
ควบคุม PLC ให้สามารถควบคุมชุดลิฟต์นารถขึ้นไปว่างไว้ในชั้นเดียวกัน
กับข้อมูลที่สแกนบาร์ โค้ดในโปรแกรม Excel ได้อย่างแม่นยา และนารถ
ที่ยกขึ้นไปไว้ในแต่ละชั้น ยกลงมาตามที่การสแกนแถบบาร์ โค้ดได้อย่าง
แม่นยา ตามจุดประสงค์ของการออกแบบ

5.1 แนวทางพัฒนา
จากแนวคิดการนาเอาแถบบาร์ โค้ดมาใช้ในการระบุตาแหน่ง
การจัดเก็บและบันทึกค่า ยังสามารถนาไปประยุคใช้งานในการทาระบบ
จัดเก็บสิ นค่าแบบอัตโนมัติในอาคาร หรื อโกดังจัดเก็บสิ นค่า ซึ่งจะทาให้
สะดวกในการเรี ยกใช้สินค่า หรื อจัดเก็บสิ นค่า เนื่องจากผลิตภัณฑ์ส่วน
ใหญ่ในท้องตลาดใช้บาร์โค้ดในการบันทึกค่าการจัดเก็บสิ นค่าอยูแ่ ล้ว จึง
สามารถนาระบบโปรแกรม Excel และควบคุมระบบPLC ไปประยุคใช้
งานได้โดยง่ายและไม่ตอ้ งพึ่งโปรแกรมจากส่ วนอื่น
เอกสารอ้างอิง
[1] Mitsubishi,Introduction to FX Positionning Control System,
Mitsubichi Copperatio, Japan, 2005.
[2] B. Möhl, “A Two Jointed Robot Arm with Elastic Drives and
Active Oscillation Damping”, Workshop: Bio-Mechatronic
Systems, IEEERSJ Int. Conf. on Intelligent Robots and Systems,
1997.
[3] Mitsubishi,Introduction to MX Component Version3 Operating
Manual, Mitsubichi Copperatio, Japan, 2005
[4] ศุภกฤต ชัยสวัสดิ, ระบบจัดการลานจอดรถกึ งอัตโนมัติผา่ น
เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี , (15 พฤศจิกายน 2559) สื บคนออนไลน์
www.research.rmutt.ac.th/wp-ontent/uploads/2014/03/133120.pdf
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การออกแบบระบบควบคุมการลอยตัวด้ วยแรงแม่ เหล็กด้ วยตัวควบคุมแบบมุมนํา
Design of a Magnetic Levitation Control System with Phase Lead Controller
สุ รินทร์ อ่ อนน้ อม จักกฤษ ผลเจริญ ไมตรี ธรรมมา และวิชชุ พงษ์ วิบูลเจริ ญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน
744 ถนนสุ รนารายณ์ ตําบล ในเมือง อําเภอเมืองนครราชสี มา นครราชสี มา 30000โทรศัพท์ 044 233 000 E-mail: Vichupong@gmail.com
โดยจะต้องศึกษาให้ละเอียดถึ งทฤษฏี และการปฏิ บตั ิทีถูกต้อง เพือความ
ปลอดภัยและมีประสิ ทธิ ภาพ
ในบทความนี ได้ น ํ า เสนอการออกแบบระบบการลอยตั ว ด้ ว ย
แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ าซึ งเป็ นพื น ฐานในการนําไปประยุก ต์ใ ช้ก ับ เทคโนโลยี
สมัยใหม่[1-3] เช่ น รถไฟ Maglev (magnetic levitation) ทีใช้ตวั ควบคุม
สําหรั บ การลอยตัวด้วยแรงแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ าในการยกตัวรถ โดยระบบ
ดังกล่ าวไม่ ก่ อให้ เ กิ ด มลพิ ษ ต่ อสิ งแวดล้อ ม และยังประหยัด พลัง งาน
เนื องจากไม่มีแสงเสี ยดทาน รวมทังสามารถประยุกต์ใช้งานได้กบั แบริ
งแบบอาศัยแรงแม่เ หล็ก (magnetic bearings) และระบบการแยกการ
สันสะเทื อน (vibration isolation) เป็ นต้น [4-5] ในบทความนี ได้สร้ าง
แบบการจําลองระบบการลอยตัวด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าโดยเป็ นการ
ควบคุ ม ลู ก บอลเหล็ ก ที ล อยตัว ไม่ ใ ห้ ต กลงสู่ พื น โดยการควบคุ ม
กระแสไฟฟ้ าขดลวดเพื อทําให้ ใ ห้ เ กิ ด สนามแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ าในปริ ซึ ง
สนามแม่เหล็กไฟฟ้ าจะทําหน้าที ดึงดู ดลู กบอลเหล็กให้ลอยไว้ ด้วยแรง
แม่เหล็กระหว่างขัวเหนื อ และขัวใต้ โดยปกติแล้วเมือ ทังสองขัวเข้าใกล้
กัน จะเกิ ด แรงดึ ง ดู ด ทํา ให้ ถู ก ดู ด เข้า ประกบกัน แต่ โ ครงการได้ ใ ช้
หลักการลอยตัวมาณทีเหมาะสม โดยมีอุปกรณ์ตรวจจับตําแหน่ งลูกบอล
ตัวควบคุมที ใช้สาํ หรับชดเชยระบบการลอยตัวด้วยแรงแม่เหล็ก เป็ นตัว
ชดเชยแบบมุมนํา (lead compensation)

บทคัดย่ อ
บทความนี นาํ เสนอการออกแบบตัวชดเชยแบบมุมนําสําหรับ
ระบ บการลอยตั ว ด้ ว ยแรงแม่ เหล็ กเพื อใช้ เ ป็ น ชุ ดท ดสอบใ น
ห้องปฎิบตั ิการสําหรับการทดลองทางด้านระบบควบคุม รู ปแบบสมการ
ทางคณิ ตศาสตร์ ของระบบอยูใ่ นรู ปแบบจําลองด้วยฟั งก์ชนั ถ่ายโอนและ
ปริ ภู มิ ส ถานะ ระบบการลอยตัว ด้ ว ยแรงแม่ เ หล็ ก เป็ นระบบที ไ ม่ มี
เสถียรภาพเมือไม่มีการควบคุม การออกแบบระบบควบคุมป้ อนกลับด้วย
ตัวชดเชยแบบมุมุนาํ สามารถสร้ างเสถี ยรภาพให้กบั ระบบได้โดยทําการ
ออกแบบด้วยวิธีทางเดินราก ผลการจําลองด้วยโปรแกรมแสดงให้เห็ นว่า
ตัวชดเชยแบบมุมนําสามารถสร้ างเสถี ยรภาพและให้ผลตอบสนองของ
ระบบได้ดี

คําหลัก:ระบบการลอยตัวด้วยแรงแม่เหล็ก, ตัวชดเชยแบบมุมนํา, ระบบ
ขาดเถียร, วิธีทางเดินราก

Abstract
This paper presents a design of a phase-lead compensator of a magnetic
levitation system which can be used in the laboratory for control
experiments. The co-energy function of the system was used to derive
its transfer function and state space mathematical models. It was
established that the system was inherently unstable. A phase-lead
compensator was designed to stabilize the system using the root-locus
method. Simulation results show that the phase-lead compensator can
be used effectively resulting in very satisfactory responses.

2. แบบจําลองทางคณิต ศาสตร์ ของระบบการลอยตัว ด้ ว ย
สนามแม่ เหล็กไฟฟ้า
แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ข องระบบการลอยตัวด้วยสนามแม่ เ หล็ ก
แสดงในรู ปที 1 โดยมีค่าความต้านทานขดลวด (R) ค่าความเหนี ยวนําของ
ขดลวด (L) นํา หนัก ของลู ก บอล (m) ค่ าความโน้ ม ถ่ วง (g) การ
เปลี ยนแปลงของระยะทางระหว่างลู กบอลที มีผลต่อสนามแม่เหล็ก (d)
โดยแหล่งกําเนิ ดแรงของสนามแม่เหล็กแทนด้วย f และ เซนเซอร์ วดั การ
ลอยตัวของลูกบอล (e)

Keyword:magnetic levitation, phase-lead compensator, unstable
system, root-locus method

1. บทนํา
ในปั จจุบนั ระบบการควบคุ มเป็ นปั จจัยสําคัญพืนฐานที ส่งผลกระทบ
ต่อระบบอุตสาหกรรม และการดําเนิ นชี วิต เช่ น การควบคุมเครื องจักร
ต่างๆ การควบคุมกระบวนการผลิ ต และการควบคุมอุณหภูมิ เป็ นต้น
ดังนัน การศึ ก ษาระบบควบคุ ม จึ งจําเป็ นต่อการนํามาใช้ในการทํางาน
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x2
x 1
k x3
d
- +g
x = x 2  = d  =  m x31
1
R
x 3
i
- x3 + u

(6)

L

L

โดยที
y=e
u=v

รู ปที 1 ระบบการลอยตัวด้วยสนามแม่เหล็ก

d=z=x1
1
y= β 2 + γx3 + α+w
x1

แหล่งกําเนิ ดแรงของสนามแม่เหล็กสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้คือ

f=k

i

(1)

d3

สามารถเขียนในรู ปตัวแปรสถานะได้ดงั นี

ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งตําแหน่ งกับ แรงดัน ที ต รวจจับ การลอยตัว ด้ว ย
สนามแม่เหล็ก มีความสัมพันธ์ดงั นี

e= α+β 2 +γi+n
1

(2)

d

i

c=

0

0

2βgmR

0 γ

(kuϵ )1⁄3

-

kuϵ

0
B= 01 

uϵ
R

(7)

L

L

(8)

ตัวแปร
y0

(4)

M
R
L

การหาฟั งก์ ชัน ถ่ า ยโอนจากแบบจํา ลองทางคณิ ตศาสตร์ จากสมการ
สถานะ กําหนดเวคเตอร์ สถานะ

x1
d
x
x=  2  = d
x3
i

0 -

gR

ตารางที 1พารามิเตอร์ ของระบบลูกบอลลอยตัวด้วยสนามแม่เหล็ก

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันกับกระแสในขดลวด

V=Ri+Li

0

กําหนดค่ าพารามิ เ ตอร์ ต่างๆที ใ ช้ใ นการออกแบบดังตารางที 1 และ
สามารถหาฟังก์ชนั ถ่ายโดยได้จากสมการสถานะ

(3)

d3

1

และ

โดยที α, β, γ คื อค่าคงที ของเซนเซอร์ ที ใช้ใ นการวัด ตําแหน่ งnแทน
ด้ ว ยการรบกวน สมการการเคลื อ นที สํ า หรั บ ลู ก บอลหาได้ จ ากจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างการเพิมความเร็ วของวัตถุเท่ากับผลรวมของแรงบน
วัตถุเมือพิจารณาจากกฎข้อที 2 ของนิ วตัน

md = mg-k

3g(gmR)1⁄3

A= 

0

Values
2×10

41.30×10

(5)

และเวคเตอร์ เอาต์พตุ y=eเขียนแสดงว่า

kg

-3

H

1.05 A
3.10×10

-6

5

2

9.81 (m/s )
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kgm /s /A

1.79 V

แทนค่าพารามิเตอร์ ได้ดงั นี
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15.10×10
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G

m
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K
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0
1
0
A= 1470.9 0 -9.3716 
0
0 -113.2450
B= 

0
0 
66.2252

เมือพิจารณากระแสทีไหลเข้าขาอินพุตของออปแอมป์ มีค่าน้อยมาก จะได้
กระแส i1 มีค่าเท่ากับกระแส i2 นัน คือ
E1 s-E(s)
Z1

E(s)

0.31

E1 (s)

-1

(11)

Z2

=-

Z2
Z1

=-

R2 R1 C1 s +1
R1 R2 C2 s +1

=-

C1 s+(1/R1 C1 )
C2 s+(1/R2 C2 )

(12)

4. การออกแบบตัวชดเชย

อาศัยสมการที (9) สามารถหาฟังก์ชนั ถ่ายโอนได้ คือ
Ts=C(sI-A) B+D

E1 s-E(s)

ดั งนันเขียนกราฟฟังก์ชนั ถ่ายโอนของวงจรได้วา่

(9)

C=-106.1254 0

=

(10)

เขียนแสดงได้วา่
20.529s2 +3.5667×104
s3 +113.245s2 -1470.9s-166572.0705

(10)

3. ตัวชดเชยแบบเฟสนําหน้ า
การออกแบบระบบควบคุ ม โดยการชดเชย ทําให้ ระบบควบคุ ม มี ก าร
ทํางานและการตอบสนองอย่างทีตอ้ งการได้ การชดเชยแบบเฟสนําหน้าช่ วย
ให้ ระบบมี ก ารตอบสนองต่อความถี ใ นช่ วงกว้างขึ น ช่ วยลดช่ วงเวลาขึ น
และค่ าพุ่งเกิ น ของระบบ ระบบควบคุ มที มี ก ารชดเชยแบบเฟสนําหน้ามี
ลักษณะการทํางานเหมือนกั
อนกับตัวควบคุมแบบดี ส่ วนการชดเชยแบบเฟสล้า
หลังจะเพิมค่าอัตราขยายช่วงความถีตาํ และช่วยลดค่าผิดพลาดในสถานะอยู่
ตัว ระบบควบคุมทีมีการชดเชยแบบเฟสล้าหลังจะมีผลต่อระบบเหมือนกับ
ตัวควบคุ มแบบไอ ส่ วนการชดเชยผสมแบบเฟสลําหน้ากับล้าหลังจะเป็ น
การนําคุณสมบัติของการชดเชยทังสองแบบมารวมกัน

รู ปที 3 แผนภาพบล็อคของระบบลูกบอลลอยตัวด้วยสนามแม่เหล็ก
รู ปที 3แผนภาพบล็อคของระบบลู กบอลลอยตัวด้วยสนามแม่เหล็กจาก
ฟังก์ชนั ถ่ายโอนของพลานต์และตัวชดเชย ระบบวงเปิ ดมีตาํ แหน่ งโพลอ
ยู่ ที -113.2450,
แ ล ะ -38.3523
38.3523
ซี โรอยู่ที ± 41.6813i เมื อพิจารณาการออกแบบตัวควบคุ ม แบบเฟส
นําหน้า เพือออกแบบตัวควบคุ มให้ระบบมี เสถี ยรภาพและคุ ณลักษณะ
การตอบสนองตามต้องการจากค่าอัตราส่ วนการหน่ วง กําหนดฟั งก์ชัน
ถ่ายโอนของตัวชดเชย
Ds  k

.


จากฟั งก์ชนั ถ่านโอนของระบบวงปิ ด เมือแปรค่า k เพือกําหนด
คุณลักษณะทางเดินรากของระบบวงปิ ดทีตอ้ งได้ดงั รู ปที 5

รู ปที 2 วงจรชดเชยแบบเฟสนําหน้า
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of the 5th world congress on Intelligent Control and Automation, China,
pp. 596-599. 2004.
[2] L. Yan, “Development and application of Maglev transportation
system,” IEEE Trans. Appl. Supercond. Vol.18, No. 2, pp.92–99. 2008.
[3] S. Guangwei, M. Reinhold, “State Estimation and Simulation of the
magnetic Levitation System of a High-Speed Maglev Train,”
International Conference on Electronic & Mechanical Engineering and
Information Technology. 12-14 August. 2011.
[4] L. Hyung-woo, K. Ki-Chan, L. Ju,“Review of Maglev train
technologies,” IEEE Transactions on Magnetics. Vol.42, No.7,
pp.1917-1925. 2006.
[5] P.Samanta,H. Hirani,“Magnetic bearing configurations: Theoretical
and experimental studies,” IEEE Trans. Magn., Vol.44, No.2, pp. 292–
300. 2008.

รู ปที 5 ทางเดินรากของระบบวงปิ ด
เมือพิจารณาทางเดิ นรากของระบบในรู ปที 5 พิจารณาจากค่าอัตราขยาย
คงที k ทีค่าโพลของระบบวงปิ ดเสถี ยรภาพ ดังนันเลื อกค่า k ทีทาํ ให้ผล
ตอบสนองตามต้องการที ค่ า k=6.5260 และค่าโพลของระบบวงปิ ดที
ตําแหน่ง -5.1224, -0.2906 และ -0.0561 ± 0.1301i

5. การจําลองสถานการณ์
ผลการจําลองสถานการณ์ระบบลูกบอลลอยตัวด้วยสนามแม่เหล็กทีใช้ตวั
ชดเชยแบบมุมนําด้วยโปรแกรม MATLAB แสดงดังรู ปที 6 จะพบว่าตัว
ชดเชยแบบมุมนําทีออกแบบ ให้ผลการตอบสนองทีดีและสามารถสร้ าง
เสถียรภาพให้กบั ระบบการลอยตัวด้วยสนามแม่เหล็กได้

รู ปที 6 ผลตอบสนองของระบบ

6. สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองเห็ นได้ว่า ระบบลูกบอลลอยตัวด้วยสนามแม่เหล็ก
เป็ นระบบทีขาดเสถี ยรเมือระบบไม่มีการควบคุม เมือเพิมตัวชดเชยแบบ
เฟสนําหน้า ตัว ชดเชยสามารถควบคุ ม ให้ ระบบมี เ สถี ยรภาพได้ และ
กําหนดคุ ณลักษณะของผลตอบสนองตามที ตอ้ งการ ตัวชดเชยพยายาม
รั ก ษาเอาต์พุ ต ให้ ไ ด้ต ามต้อ งการโดยการนํา เอาสั ญ ญาณเอาต์พุ ต มา
เปรี ยบเทียบกับสัญญาณอ้างอิงทีตอ้ งการแล้วนําค่าความแตกต่างไปใช้ใน
การควบคุมต่อไป งานที จะทําการพัฒนาต่อไปคื อการนําค่าทีได้จากการ
ออกแบบไปสร้ างและทํา การทดลองระบบระบบลู ก บอลลอยตัวด้ว ย
สนามแม่เหล็กต่อไป

7. เอกสารอ้ างอิง
[1] C. Huixing, H. Aming,L. Zhiqiang, “The controller design and
performance index analysis of Maglev train's suspension system,” Proc.
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บทคัดย่ อ
การปลู ก พืช แบบไฮโดรโปนิ กส์ เ ป็ นที นิยมในประเทศไทย
เป็ นอย่างมาก ซึ งการปลู ก ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ปั ญ หากับ การปรั บ ค่ า การนํา
ไฟฟ้ า ค่ากรด-ด่ างแก่ พืช ให้ ได้ค่าอยู่ในช่ วงที ตอ้ งการและจะต้องมี ค น
ดู แ ลตรวจสอบตลอดระยะเวลาตังแต่ ป ลู ก จนถึ งเก็ บ เกี ย ว บทความนี
นําเสนอการใช้เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว ให้ปรั บค่าการนําไฟฟ้ า
และค่ากรด-ด่าง แบบอัตโนมัติตลอดช่วงการปลูก จากการทดสอบระบบ
พบว่าสามารถควบคุ มค่ าการนําไฟฟ้ าให้ อยู่ที 1.5-3.0 มิ ลลิ ซีเมนต์ต่ อ
เซนติเมตร และค่าความเป็ น กรด–ด่างอยูท่ ี 5.50 – 6.50 ซึ งเหมาะสมต่อ
การเพาะปลูก จากการพัฒนาระบบควบคุมเครื องปรับค่ากรด-ด่าง และค่า
การนําไฟฟ้ า ในระบบไฮโดรโปนิ กส์ แบบอัตโนมัติ พบว่าการปรั บค่า
ความเข้มข้นของสารอาหารมี ความคลาดเคลื อนเล็กน้อยซึ งมี ผลมาจาก
ความเที ยงตรงของปั[ มนํา,โดยระบบสามารถทํางาน ได้ถูกต้องตามค่าที
กําหนด
คําสําคัญ: ไฮโดรโปนิ กส์, ค่ากรด-ด่าง, ค่าการนําไฟฟ้ า, ระบบควบคุม

1. บทนํา
การปลู ก พื ช ไฮโดรโปนิ ก ส์ เป็ นการปลู ก พื ช ในนําที มี ธ าตุ
อาหารพืชละลายอยู่ ซึ งเป็ นวิธีการใหม่ในการปลูกพืชทีกาํ ลังได้รับความ
นิ ยม เนื องจากจะช่ วยประหยัดพืนทีในการปลูกและไม่ปนเปื อนสารเคมี
ต่างๆ ในดิ น ทําให้ได้พืชผักที มีความสะอาด โดยปกติ แล้วการที พืชจะ
เจริ ญเติ บโตได้ดีน นั ต้องอาศัยปั จจัยต่าง ๆ ที เหมาะสมหลายอย่าง เช่ น
แสงแดด อุณหภูมิ นํา และธาตุอาหารพืช การทีพืชจะนําธาตุอาหารพืชไป
ใช้ป ระโยชน์ ได้น ัน จะต้องคํานึ งถึ งเรื องความเป็ นกรด - ด่ าง (pH :
Potential of Hydrogen ion) หรื อสารละลายธาตุอาหารทีใช้ปลูกพืช การ
ปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิ กส์ นันพืชจะได้รับธาตุอาหารในรู ปสารละลาย
ซึ งพืชสามารถนําไปใช้โดยตรงเพราะมี การปรับค่าการนําไฟฟ้ า (EC :
Electrical Conductivity) ซึ งบอกถึงความเข้มข้นของสารละลาย โดยปกติ
นําบริ สุทธิt จะมีค่านํากระแสไฟฟ้ าตําหรื อมี ค่าเป็ นศูนย์ แต่เมือมีการเติ ม
สารละลายต่างๆ ลงในในนํานัน จะทําให้ ค่าสารละลาย หรื อค่ าการนํา
ไฟฟ้ าในนํานัน ๆ สู งขึ นพืชแต่ละชนิ ดจะมี ความต้านทานต่อค่าการนํา
ไฟฟ้ า ทีไม่เท่ากัน ทังนี ข ึนอยูก่ บั พืนที และชนิ ดของพืช หากใช้ค่าการนํา
ไฟฟ้ า และค่ากรด - ด่าง ไม่เหมาะสมกับพืช ส่ งผลต่อการดูดซึ มแร่ ธาตุ
สารอาหารของพืช เครื องปรับค่ากรด - ด่าง ในระบบไฮโดรโปนิ กส์ แบบ
อัตโนมัติ [1-3] บทความนี นาํ เสนอการออกแบบระบบควบคุ มค่ากรดด่าง ให้เหมาะสมโดยการเติมกรดไนตริ ก ให้สามารถควบคุมและปรับค่า
กรด- ด่างและค่าการนําไฟฟ้ า ได้หลายระดับตามความต้องการของผูใ้ ช้
โดยทําการออกแบบเครื องด้วยระบบอัตโนมัติควบคุมทังค่าการนําไฟฟ้ า
และค่ากรด-ด่าง ให้เหมาะสําหรับระบบไฮโดรโปนิ กส์ สามารถทํางาน
ได้แบบอัตโนมัติเพื อนําไปใช้ก ับการปลู กพืช แบบไฮโดรโปนิ ก ส์ โดย
อาศัยไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เป็ นหน่วยประมวลผล

Abstract
Hydroponics cultivation is widely accepted in Thailand.
Nonetheless, it mainly copes with problem in adjusting the desired level
of electric conductivity and pH values. Moreover, it requires careful
inspection right from planting till harvest. This research adopts
embedded system technology to automatically adjust electric
conductivity and pH values throughout cultivation period. Based on the
system test, it can control electric conductivity value to be in the range
of 1.5 - 3.0 millicement? per centimeter and pH value of 5.50 - 6.50
which appear to be suitable for crop growing. Further development of
the automatic pH and electric conductivity adjustment control machine
in hydroponics system indicates minimal deviation of nutrient intensity
adjustment depending on the precision of water pump. The system
works properly as per the assigned values.
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การสอบเทียบเครื องในระดับอุณหภูมิเดี ยวกันกับของเหลวทีตอ้ งการวัด
การวั ด ค่ า การนํ า ไฟฟ้ าเป็ นการวัด ความสามารถของนํ าที จ ะให้
กระแสไฟฟ้ าผ่าน ซึ งคุ ณสมบัติน ี จะขึนอยูก่ บั ความเข็มข้นและชนิ ดของ
อิออนทีมีอยูใ่ นนําและอุณหภูมิของนํา และอุณหภูมิในการใช้เครื องวัดค่า
การนําไฟฟ้ าจะต้องปรั บเที ยบกับสารละลายมาตรฐานก่ อนใช้ตรวจวัด
ตัวอย่างนํา

2. ทฤษฏีและหลักการทีเ กีย วข้ อง
2.1 การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ ระบบกึง นําQ
การปลู กพืช ไฮโดรโปนิ กส์ ระบบกึ งนําลึ กเป็ นระบบที มีการ
ทํางาน คือให้น าํ ผสมธาตุอาหารไหลผ่านรากพืชในรางปลูก นําทีไหลผ่าน
รากพืชนันจะมีความลึกอยูท่ ีประมาณ 1 - 10 ซม ดังรู ปที 1

3. การออกแบบระบบ
ระบบให้ ส ารอาหารแก่ พื ช ไฮโดรโปนิ ก ส์ แ บบกึ งนําลึ ก
ออกแบบให้ แบ่งการทํางานออกเป็ นสามระบบย่อย คื อระบบปรั บค่ า
ความเข้มข้นของสารอาหาร ระบบปรับค่าความเป็ นกรด-ด่าง และระบบ
ควบคุมอุณหภูมิ การทํางานของเซ็นเซอร์ ตรวจวัดค่าการนําไฟฟ้ า และค่า
กรด-ด่างทังสองตัวไม่สามารถทํางานภายใต้แหล่งนําเดี ยวกันได้ ผูว้ ิจยั จึง
ได้ทาํ ช่องสาหรับวัดค่าความเป็ นกรด-ด่าง และค่าการนําไฟฟ้ าโดยเฉพาะ
3.1 ออกแบบการทํางานของอุปกรณ์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทาํ หน้าที เป็ นหน่ วยประมวลผลหลัก
คอยรับค่าอินพุต รับค่าจากชุ ดตรวจจับค่ากรด-ด่าง ชุ ดตรวจจับค่าการนํา
ไฟฟ้ า และชุ ดตรวจจับอุณหภูมิ แสดงผลค่าอุณหภูมิ ค่ากรด-ด่าง และค่า
การนํา ไฟฟ้ า ออกที จ อแอลซี ดี และไมโครคอลโทรลเลอร์ เ ป็ นตัว
ประมวลผลและควบคุ มชุ ดรี เลย์เพือให้สังการทํางานของปั[ มนํากับโซลิ
นอยด์วาล์ว ดังรู ปที 2

.

รู ป 1 การปลูกพืชไฮโดรโปนิ กส์แบบระบบกึงนําลึก

ระบบนีเมือไฟฟ้ าขัดข้องจนไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้ป[ั มนําได้จะยังคง
มีน าํ ที ใช้ปลูกพื ชเหลื อค้างบางส่ วนในรางปลูกทําให้พืชรากพื ชไม่ขาดนํา
ในช่วงระยะเวลาหนึ ง [1] นําที ใช้จะประกอบไปด้วยแร่ ธาตุอาหารต่างๆที
พืชต้องการ โดยต้องควบคุมความเข้มข้นของแร่ ธาตุอาหาร และสภาพความ
เป็ นกรด - ด่างให้เ หมาะสมแก่ การปลู ก พื ช ความเข้มข้นของสารละลาย
แร่ ธาตุจะใช้ค่าการนําไฟฟ้ า เป็ นเกณฑ์ในการวัดความเข้มข้นโดยค่าการ
นํา ไฟฟ้ าที เ หมาะสมจะอยู่ใ นช่ วง 1.5-3.0 มิ ล ลิ ซี เ มนต์ต่ อ เซนติ เ มตร
(mS/cm) และค่าความเป็ นกรด-ด่างจะใช้ค่าความเป็ นกรด - ด่างเป็ นตัววัด
โดยค่าทีเหมาะสมจะอยูใ่ นช่วง 5.5-6.5
2.2 อุปกรณ์ ตรวจจับความเป็ นกรด–ด่ าง
อุ ป ก ร ณ์ ต ร ว จ จั บ ก ร ด -ด่ า ง คื อ อุ ป ก ร ณ์ ไ ฟ ฟ้ า เ ค มี
(Electrochemical) ที ส ร้ า งแรงเคลื อ นไฟฟ้ าซึ งเป็ นสั ด ส่ ว นกัน กั บ
ค่ากรด-ด่ างของสารละลายที น ําไปวัด ใช้หลักการวัดค่ าความเป็ นกรด
หรื อด่างทีมีน าํ เป็ นตัวทําละลายซึ งก็ใช้หลักการทางเคมีไฟฟ้ าเหมือนกัน
หลังจากนันก็นาํ ค่าความต่างศักย์ทีเกิ ดขึ นมาระหว่างอิ เล็กโทรดอ้างอิ ง
(Reference Electrode) กับอิเล็กโทรดวัด (Sensing Electrode) ไปขยาย
ปรับสภาพ และแสดงผลต่อไป
2.3 อุปกรณ์ ตรวจจับค่ าค่ าการนําไฟฟ้า
อุปกรณ์ตรวจจับค่าการนําไฟฟ้ าในรู ปที 3 สามารถวัดค่าการ
นําไฟฟ้ าในนํา เพือตรวจสอบปริ มาณสารอาหาร เกลื อ หรื อสิ งสกปรก
ภายในนํา โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ หาปริ มาณของสารตัวอย่างจากการวัด
ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ าและอิเล็กโทรด โดยตัวตรวจจับค่าการนําไฟฟ้ า ถูก
กําหนดให้ใช้หลักการหาพืนทีและระยะทางระหว่างอิเล็กโทรด โดยใช้
กฏของโอห์ ม การสอบเที ยบโดยใช้อิเ ล็กโทรไลต์ (electrolytes) ของ
ตัวนําไฟฟ้ าเพือความแม่นยําในการวัดค่า ค่าความนําไฟฟ้ าของของเหลว
จะขึนอยูก่ บั ระดับอุณหภูมิเป็ นสําคัญ อาศัยเครื องมือชดเชยอุณหภูมิ หรื อ

รู ป 2 แผนภาพการทํางานรวมของระบบ
3.2 การออกแบบการทํางานของโปรแกรม
การทํางานของระบบแสดงดังรู ปที 3 แบ่งออกเป็ นสาม ระบบ
ย่อยคือ ระบบตรวจสอบและปรับค่ากรด – ด่าง ระบบตรวจสอบและปรับ
ค่ าการนําไฟฟ้ า และระบบตรวจวัด อุ ณหภู มิ โปรแกรมจะเริ ม ต้น การ
ทํางาน ปั[ มจะดูดนําขึนมาในถังพักนํา เพือวัดค่าการนําไฟฟ้ า และค่ากรด
– ด่าง จากนันปล่อยนํากลับลงถังนําในระบบ แล้วทําการปรั บค่าการนํา
ไฟฟ้ า และค่ากรด–ด่าง
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4. ผลการทดลอง

เริ มต้ น

เครื องปรั บ ค่ า กรด-ด่ า ง และค่ า การนํ า ไฟฟ้ า ในระบบ
ไฮโดรโปนิ กส์ แบบอัตโนมัติ จะต้องทําในระบบแปลงปลูกผักไฮโดรโป
นิ กส์เพือทดสอบความแม่นยําของชุ ดตรวจจับค่ากรด-ด่างในนํา และชุ ด
ตรวจจับ ค่ าการนําไฟฟ้ า และเก็ บ ผลค่ ากรด-ด่ าง และค่ าการนําไฟฟ้ า
ได้ผลการทดลองดังตารางที 1 และ 2 ตามลําดับ จากการทดสอบพบ
เซ็ น เซอร์ วดั ค่ ากรด-ด่ าง ที ใ ช้ มี เ ปอร์ เ ซ็ น ความต่ าง ไม่ เ กิ น 0.2 เมื อ
เปรี ยบเทียบกับเซ็นเซอร์ ตรวจจับค่ากรด-ด่างแบบพกพาทีจาํ หน่ ายทัว ไป
ตามท้องตลาด ทํานองเดี ยวกัน ผลการทดลองพบเซ็นเซอร์ วดั ค่าการนํา
ไฟฟ้ าที ใ ช้ มี เ ปอร์ เ ซ็ น ความแตกต่ า ง ไม่ เ กิ น 0.4 เปอร์ เ ซ็ น เมื อ
เปรี ยบเทียบกับเซ็นเซอร์ วดั ค่าการนําไฟฟ้ าแบบพกพา
ตารางที 1 การวัดค่ากรด-ด่าง

ปั มนําเข้ าช่อ งวัดค่าความเป็ นกรด - ด่าง
และวัดค่าการนํ าไฟฟ้า

ตรวจสอบค่าความเป็ นกรด - ด่าง
และค่าการนําไฟฟ้า

ปั มนําออกจากช่อ งวัดค่าความเป็ น กรด-ด่าง
และค่าการนําไฟฟ้า

ปรับค่า ความเป็ นกรด - ด่าง
และค่าการนําไฟฟ้า

ตรวจสอบอุณหภูมิ และปรั บอุณหภูมิ

รู ป 3 การทํางานของโปรแกรม
การทํางานของการปรั บ ค่ ากรด-ด่ า งและค่ าความนํา ไฟฟ้ า
แสดงดังรู ป ที 4 ชุ ด ตรวจจับ ค่าการนําไฟฟ้ า ทําการวัด ค่ าการนําไฟฟ้ า
แล้วตรวจสอบเงื อนไขว่า ค่าการนําไฟฟ้ าน้อยกว่า 1.5 มิ ลลิ ซีเมนต์ต่อ
เซนติเมตร หรื อไม่ ถ้าน้อยกว่า จะคํานวณหาอัตราในการเติมสารเอ และ
สารบี แล้วเติมสารเพือปรับค่าการนําไฟฟ้ า แต่ถา้ ค่าการนําไฟฟ้ ามากกว่า
1.5 มิลลิ ซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ระบบจะวนการทํางานไปเรื อยๆ ทํานอง
เดี ยวกัน ชุ ดตรวจจับค่ากรด-ด่าง ทําการวัดค่า แล้วตรวจสอบเงื อนไขว่า
ค่ากรด–ด่างมากกว่า 6.0 หรื อไม่ ถ้ามากกว่า จะคํานวณหาอัตราในการ
เติมกรดไนตริ ก แล้วเติมสารเพือปรับค่ากรด–ด่าง แต่ถา้ ค่ากรด–ด่าง น้อย
กว่า 6.00 ระบบจะวนการทํางานไปเรื อยๆ
เริ่มต้น

ไม่จริง

นําประปา
นําแป็ ปซี
M 150
นําผงซักฝอก
นําสบู่
นําจากระบบ
ไฮโดรโปนิ กส์

เริ่มต้น

อ่านค่าจากชุดตรวจจับ
ค่าการนําไฟฟ้า

อ่านค่าจากชุด ตรวจจับ
ค่ากรด - ด่าง

บันทึกข้องมูลลง
หน่วยความจํา

บันทึกข้องมูลลง
หน่วยความจํา

EC < 1.5 mS/cm

pH > 6

จริง

สารละลาย
ตัวอย่ าง

ไม่จริง

คํานวณหาสูต รในการปรับ
ค่า

เติมสารเอ และบี

เติมกรดไนตริก

สิ้นสุด

สิ้นสุด

6.0

6.03

เซ็นเซอร์ วดั
ค่ า กรด-ด่ าง

ค่ าความ
แตกต่ าง
+0.18
-0.06
+0.10
+0.00
-0.03
-0.03

ตารางที 2 การวัดค่าการนําไฟฟ้ า

สารละลาย
ตัวอย่ าง
นําประปา
นําในระบบ
ไฮโดรโปนิ กส์

จริง

คํานวณหาสูต รในการปรับ
ค่า

7.1
2.4
3.4
10.6
10.4

ค่ ากรด-ด่ าง
เซ็นเซอร์ วดั
ค่ ากรด-ด่ าง
แบบพกพา
6.92
2.46
3.30
10.6
10.43

ค่ าการนําไฟฟ้า
ชุ ดตรวจจับ
ชุ ดตรวจจับ
ค่ าการนํา
ค่ าการนํา
ไฟฟ้าแบบ
ไฟฟ้า
พกพา
0.8
0.77
1.5

1.54

ค่ าความ
แตกต่ าง
(mS/cm)

+0.3
-0.4

รู ป ที 5 และ 6 แสดงผลการทดสอบโดยตัง ค่ า การนํา ไฟฟ้ าไว้ที 1.5
(mS/cm) และตังค่ากรด-ด่างไว้ที 6.0 ซึ งจะเห็ นได้ว่า ระบบสามารถปรับ
ค่าความนําไฟฟ้ าและค่ากรดด่ างให้ สามารถเข้าสู่ ค่าที กาํ หนดไว้ได้ แต่
ยังคงมีค่าผิดพลาดอยูบ่ า้ ง เนื องจากตัวควบคุมทีใช้เป็ นตัวควบคุมแบบปิ ด
เปิ ด

รู ปที 4 แผนภาพแสดงการปรับค่ากรด–ด่างและค่าการนําไฟฟ้ า
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รู ป 5 การปรับค่าการนําไฟฟ้ า

รู ป 6 การปรับค่ากรด-ด่าง
จากผลการทดลองการปรั บค่า ซึ งจะเห็ นได้ว่า ในบางครังมี
การปรับค่าได้ ไม่ตรงตามทีกาํ หนดไว้ ซึ งเกิ ดจากความผิดพลาดจากการ
เติมสาร อย่างไรก็ตามระบบสามารถทํางานได้จากค่าทีต งั ไว้

5. สรุปและข้ อเสนอแนะ
จากการพัฒนาระบบควบคุ มการให้ส ารอาหารสาหรั บปลู ก
พืชไฮโดรโปนิ กส์ พบว่าการปรับค่าความเข้มข้นของสาร และการปรั บ
ค่ากรด-ด่าง มีความคลาดเคลื อนอยูบ่ า้ งเนื องจากตัวควบคุมทีใช้เป็ นแบบ
ปิ ดเปิ ด แต่อย่างไรก็ตามระบบสามารถทํางานได้ถูกต้องตามสมมติฐาน
ทีต งั ไว้ โดยภาพรวมระบบสามารถปรับค่าการนาไฟฟ้ าให้อยูใ่ นช่ วง 1.53.0 มิลลิ ซีเมนต์ต่อเซนติเมตร และสามารถควบคุมให้ค่าความเป็ นกรดด่างของสารละลายสามารถอยูใ่ นช่วง 5.50-6.50 ได้
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การศึกษานี้ มีวตั ถุ ประสงค์คือพัฒนาเทคโนโลยีตูร้ ั บบริ จาค
เงินอัจฉริ ยะสร้ างความน่ าสนใจเป็ นแรงจูงใจในการสร้ างกุศลของชาว
พุทธ และมีกลไกป้องกันการโจรกรรมเงินบริ จาค การออกแบบสร้างตูร้ ับ
บริ จาคเงินอัจฉริ ยะนี้ ใช้เทคโนโลยีของสมองกลฝั งตัว มีวงจรเซนเซอร์
อิ น ฟราเรดเป็ นตัว ตรวจจับ ความผิ ด ปกติ ข องการหยอดเหรี ย ญหรื อ
ธนบัต ร โดยใช้ ไ มโครคอนโทรลเลอร์ ท ํา หน้ า ที่ เ ป็ นตัว รั บ ค่ า จาก
เซ็ น เซอร์ อิ น ฟราเรดมาประมวลผลและส่ ง เป็ นสั ญ ญาณดิ จิ ต อล ไป
สั่งงาน โมดู ล SD Card และไซเรน ผลการทดลองตู้รับบริ จาคเงิ น
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ส ร้ างขึ้ น มี เ สี ยงพรพระเมื่ อมี ก ารหยอดเหรี ยญหรื อ
ธนบัตร มีเสี ยงเตือนได้จริ งเมื่อมีความผิดปกติของการหยอดเหรี ยญหรื อ
ธนบัตรและเมื่อมีการยกหรื อเคลื่ อนย้ายตูร้ ับบริ จาคมี เสี ยงไซเรนดังขึ้ น
เมื่อนําตูบ้ ริ จาคเงินอัจฉริ ยะนี้ ไปหาค่าความพึงพอใจ พบว่าในภาพรวม
ความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( =4.32, S.D.=0.75) เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั

1. บทนา
ประเทศไทยมี ค วามเจริ ญ ก้าวหน้า อย่างรวดเร็ วโดยเฉพาะ
ทางด้านวัตถุ ดังจะเห็ นได้จากการขยายตัวของตัวเมื องมี ตึกน้อยใหญ่
เพิ่มขึ้นอย่างเห็ นได้ชัด มี เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ ทนั สมัยเพื่ออํานวยความ
สะดวกให้ ก ับ มนุ ษย์ใ นสั งคมที่ เ ร่ ง รี บ ในปั จ จุ บ ัน จึ ง เห็ น ได้ว่าคนใน
ปัจจุบนั เข้าวัดปฏิบตั ิธรรมน้อยลง ซึ่ งเป็ นที่ยึดเหนี่ ยวจิตใจ และขัดเกลา
จิตใจ จึ งทําให้มนุ ษย์มีจิตใจเสื่ อมลงเกิ ดความอยากได้อยากมีในวัตถุ ที่
ตนเองปรารถนา จึ งเกิ ด การแข่ งขัน กันขึ้ น ในสังคมเพื่อให้ ได้ใ นสิ่ งที่
ตนเองต้องการ ซึ่ งบางคนอาจได้มาในสิ่ งที่ ตนต้องการอย่างสุ จริ ต แต่
บางคนอาจจะได้มาโดยไม่ถูกต้องดังจะเห็ นได้จากข่าวสารจากสื่ อต่างๆ
เช่ น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ ว่ามีการโจรกรรม ฆาตกรรม ชิ งทรัพย์
ไม่เว้นแม้กระทัง่ ทรัพย์สินภายในวัดหรื ออารามต่าง ๆ ซึ่งเป็ นที่ยดึ เหนี่ ยว
จิตใจของชาวพุทธที่ถูกคนร้ายขโมยเงินในตูบ้ ริ จาคอยูบ่ ่อยครั้ง และทาง
วัดบางวัดอาจหาทางป้ องกันโดยการติดกล้องวงจรปิ ดแต่ก็ยงั ไม่สามารถ
ป้ องกันได้ดงั ที่เป็ นข่าวตามสื่ อต่างๆ
หลักการทํางานของตูร้ ับบริ จาคเงินอิเล็กทรอนิ กส์น้ ี เป็ นระบบ
สมองกลฝั งตัว เป็ นตัวควบคุ มการทํางานของส่ วนต่าง ๆ ตู ้รับ บริ จาค
อัจฉริ ยะนี้ สามารถรั บได้ท้ งั เหรี ยญและธนบัตร เมื่ อมี ผูบ้ ริ จาคเงิ นจะมี
ระบบอินฟราเรดเป็ นตัวตรวจจับความผิดปกติของการหยอดเหรี ย ญหรื อ
ธนบัตร ถ้าปกติระบบสมองกลฝังตัวก็จะสัง่ งานให้เสี ยงของพรพระดัง
ขึ้น แต่ถา้ มีความผิดปกติเกิ ดขึ้นในครั้งแรกก็จะมีเสี ยงเตื อนเป็ นเสี ยงคน
พูดก่อน แต่ถา้ เซ็นเซอร์ ยงั ตรวจพบความผิดปกติอยูก่ ็จะมีเสี ยงไซเรนดัง
ขึ้น เพื่อเตือนให้ทราบว่าเกิ ดการขโมยเงิ นในตูร้ ั บบริ จาคเกิ ดขึ้น เช่ น มี
คนร้ายเข้ามาขโมยเงินในตูร้ ับบริ จาคโดยการนําไม้ยาว ๆ ที่ปลายไม้แปะ
ด้วยหมากฝรั่งนําเข้าไปทางช่ องใส่ เงินเพื่อจะดึ งเงินขึ้นมา เซ็นเซอร์ ก็จะ
พบถึ งความผิด ปกติ ก็ จะส่ งสัญญาณเตื อนขึ้นมาให้ ผูก้ ระทําทราบ และ
เครื่ องยังออกแบบให้ ส ามารถป้ อ งกัน การยกตู ้รับ บริ จ าค เครื่ องจะมี
เซ็นเซอร์ ตรวจจับการเคลื่ อนไหวอยู่เพื่อป้ องกันการยกหรื อเคลื่ อนย้าย

คําสําคัญ: สมองกลฝังตัว, ตูร้ ับบริ จาค

Abstract
The purpose of this study is to develop the technology of
Smart Donation Boxes, which are interesting as incentives for Buddhist
charity, there is a mechanism to prevent theft of donations. The design
of this intelligent donation box uses embedded technology. An infrared
sensor circuit is a coin or coin detector. The microcontroller acts as an
infrared sensor receiver to process and send digital signals to the SD
Card module and siren. There is a sound of blessing when a coin or
banknote. There is a real alert when there is a coin or banknote
abnormality, and when lifting or moving the donut box, there is a siren
sound. When bringing this intelligent donation box to find satisfaction.
The results showed that overall satisfaction is very satisfactory.
( =4.32, S.D.=0.75). It was successful could meet the aim set.
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ถ้ามีการเคลื่อนย้ายเกิดขึ้น สมองกลฝังตัวจะสั่งงานให้เสี ยงไซเรนดังขึ้น
ทัน ที การศึ ก ษานี้ จะสร้ า งความเปลี่ ย นแปลงไปจากตู ้รั บ บริ จ าคเงิ น
แบบเดิม ให้ดูมีความน่ าสนใจดึ งดู ดผูท้ ี่มาไหว้พระทําบุญภายในวัดหรื อ
ในสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ต่างๆ แทนตูร้ ับบริ จาคเงินแบบที่ใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั
นอกจากจะสร้างความน่ าสนใจแล้วตูร้ ับบริ จาคเงินอัจฉริ ยะนี้ ยังจะช่ วย
ป้องกันถึงเหตุการณ์การโจรกรรมตูร้ ับบริ จาคเงินที่จะเกิดขึ้น

เกิ ดทางใจแล้ว ยังสามารถนําต้นแบบจากการศึ กษาขยายผลไปยังส่ วน
ต่างๆ ในมุมกว้างได้ด้วยเนื่ องจากชุ มชนชาวพุทธเป็ นชุ มชนที่ มีจาํ นวน
มาก

4. วิธีดาเนินการวิจยั
4.1 ออกแบบสร้ างตูร้ ับบริ จาคเงินอัจฉริ ยะ โดยได้รับการ
ออกแบบมีรายละเอียดเป็ นลําดับดังนี้

2. วัตถุประสงค์
6.1 พัฒนาเทคโนโลยีตู้รับบริ จาคเงิ นอัจฉริ ยะสร้ างความ
น่าสนใจเป็ นแรงจูงใจในการสร้ างกุศลของชาวพุทธ และมีกลไกป้ องกัน
การโจรกรรมเงินบริ จาค
6.2 ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี กั บ ชุ ม ช น ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรมตามความต้องการของชุมชน
6.3 ขยายผลต่อยอดเชิ งพาณิ ชย์ได้

Module SD Card 1

AF

Module SD Card 2

AF

Sensor
,

Sensor
/

3. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง

รู ปที่ 1 แผนภาพบล็อกตูร้ ับบริ จาคเงินอัจฉริ ยะ

ระบบฝั งตัว หรื อ สมองกลฝังตัว (embedded system) คื อ
ระบบประมวลผล ที่ ใ ช้ ชิ ป หรื อไมโครโพรเซสเซอร์ ที่ อ อกแบบมา
โดยเฉพาะ เป็ นระบบคอมพิ ว เตอร์ ข นาดจิ๋ ว ที่ ฝั ง ไว้ ใ นอุ ป กรณ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้า และเครื่ องเล่นอิ เล็กทรอนิ กส์ ต่างๆ เพื่อเพิ่มความฉลาด
ความสามารถให้ก ับอุ ป กรณ์ เ หล่ านั้น ผ่านซอฟต์แวร์ ซ่ ึ งต่ างจากระบบ
ประมวลผลที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทวั่ ไป ระบบฝังตัวถู กนํามาใช้กนั อย่าง
แพร่ หลายในยานพาหนะ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้านและสํานักงาน อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีฮาร์ ดแวร์ เทคโนโลยี
เครื อข่ายเน็ตเวิร์ก เทคโนโลยีด้านการสื่ อสาร เทคโนโลยีเครื่ องกลและ
ของเล่ น ต่ า ง ๆ คํา ว่ า ระบบฝั ง ตัว เกิ ด จาก การที่ ร ะบบนี้ เป็ นระบบ
ประมวลผลเช่นเดียวกับระบบคอมพิวเตอร์ แต่ว่าระบบนี้ จะฝังตัวลงใน
อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่เครื่ องคอมพิวเตอร์ ในปั จจุบนั ระบบสมองกลฝังตัว
ได้มีการพัฒนามากขึ้ น โดยในระบบสมองกลฝั งตัวอาจจะประกอบไป
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ หรื อ ไมโครโปรเซสเซอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ระบบ
สมองกลฝังตัวที่เห็นได้ชดั เช่ นโทรศัพท์มือถื อ และในระบบสมองกลฝัง
ตัวยังมีการใส่ ระบบปฏิ บตั ิการต่างๆแตกต่างกันไปอีกด้วย ดังนั้น ระบบ
สมองกลฝังตัวอาจจะทํางานได้ต้ งั แต่ควบคุมหลอดไฟจนไปถึ งใช้ในยาน
อวกาศ
สํ า ห รั บ ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้ เ ป็ น ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ก ั บ ง า น
ศิลปวัฒนธรรม อันสื บเนื่ องมาจากชาวพุทธนั้นนิ ยมการบริ จาคเพื่อสร้ าง
ทานบารมี แต่ก็ยงั มีการลักลอบโจรกรรมเงิ นจากตูบ้ ริ จาคดังจะเห็ นได้
จากข่าวตามสื่ อต่างๆ บ่อยครั้ง ดังนี้ การศึกษานี้ มุ่งที่จะพัฒนาเทคโนโลยี
ของสมองกลฝั ง ตัว ประยุ ก ต์ ก ับ งานศิ ล ปวัฒ นธรรมที่ ส อดคล้ อ งกับ
วัฒนธรรมของพื้นถิ่นไทยให้ประสานกันอย่างลงตัว ประโยชน์นอกจาก

จากรู ปที่ 1 เป็ นภาพรวมของวงจรตูร้ ับบริ จาคเงินอัจฉริ ยะ
สามารถแบ่งการทํางานออกเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 ส่ วนของเซ็นเซอร์
ตรวจจับเหรี ยญหรื อธนบัตร และเซ็นเซอร์ ตรวจจับการยกหรื อเคลื่อนย้าย
ตูร้ ับบริ จาค ส่ วนที่ 2 เป็ นส่ วนของรับค่าจากไมโครคอนโทรลเลอร์ เข้าทํา
หน้าที่เป็ นสมองกลฝังตัว โมดูล SD Card และไซเรนเพื่อแสดงผลส่ วนที่
3 ส่ วนของแหล่งจ่ายไฟ
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รู ปที่ 2 วงจรเซ็นเซอร์ และสมองกลฝังตัว
วงจรเซ็ น เซอร์ ตรวจจับ เหรี ย ญหรื อ ธนบัต รโดยการรั บ ส่ ง
สัญญาณอินฟราเรด ซึ่งการทํางานของวงจรตัวส่ งสัญญาณอินฟราเรดจะ
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ใช้ LED อินฟราเรดเป็ นตัวส่ งสัญญาณความถี่ เพื่อตรวจจับความผิดปกติ
ของการหยอดเหรี ยญหรื อธนบัตร การทํางานส่ วนของวงจรเซ็ นเซอร์
ภาครั บ สั ญ ญาณอิ น ฟราเรด การทํา งานของวงจรตัว รั บ สั ญ ญาณ
อินฟราเรดจะใช้ โฟโต้ไดโอด เป็ นตัวรับสัญญาณอินฟราเรดที่ความถี่
38KHz เมื่อโฟโต้ไดโอด ได้รับสัญญาณ จะทําให้ลอจิกเป็ น “0” เมื่อโฟ
โต้ไดโอดไม่ได้รับสัญญาณอินฟราเรดหรื อมีวตั ถุตดั ผ่านจะทําให้ลอจิ ก
เป็ น “1” แล้วทําการส่งสัญญาณลอจิกไปให้ไมโครคอนโทรลเลอร์
ส่ วนของเซ็นเซอร์ ยกหรื อเคลื่อนย้ายจะใช้ไมโครสวิตช์เป็ น
ตัวตรวจจับ โดยจะติด ตั้งตั้งที่ ข าตูร้ ั บ เมื่อมี การยกหรื อเคลื่ อนย้ายตูร้ ั บ
บริ จาค ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสัง่ ให้ไซเรนดังขึ้น
การทํา งานระหว่ า งติ ด ตั้ง ปกติ ไ มโครคอนโทรลเลอร์ จะ
ควบคุ ม การทํางานของวงจร ทําหน้าที่ รับ ค่ า จากเซ็ น เซอร์ อิน ฟราเรด
จํานวน 8 ตัว เพื่อไปสั่งงานโมดู ล SD Card 1 SD Card 2 และรับ
สัญญาณลอจิ ก จากไมโครสวิ ตช์ เ พื่ อไปสั่งงานไซเรนกัน ขโมย โดยมี
ลํ า ดั บ ที่ อ อ ก แ บ บ คื อ เ มื่ อ มี ก า ร ห ย อ ด เ ห รี ย ญ ห รื อ ธ น บั ต ร
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะสัง่ งานให้โมดูล SD Card 1 ทํางานออกเป็ น
เสี ยงพรพระ เมื่อมีความผิดปกติของการหยอดเหรี ยญหรื อธนบัตรเช่ น
การโจรกรรมเงินในตูโ้ ดยการคีบเงินโดยใช้วสั ดุไม้หรื อเหล็กคีบระบบจะ
สัง่ ให้โมดูล SD Card 2 ทํางานออกเป็ นเสี ยงตักเตือน และเมื่อเซ็นเซอร์
ตรวจจับ ความเคลื่ อ นไหวพบว่า มี ก ารยกหรื อเคลื่ อ นย้า ยตู้รับ บริ จ าค
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะสัง่ ให้ไซเรนดังขึ้น

15 V
AC

D3

D4

D2

R1
2k

R2
2k

รู ปที่ 6 ด้านหลังของตูร้ ับบริ จาคเงินอัจฉริ ยะ
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็ นผูเ้ กี่ ยวข้องกับการใช้ตูร้ ับ
บริ จาคเงิ น อัจ ฉริ ยะ โดยใช้ ก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จํานวน 30 ตัวอย่าง
4.3 สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็ นแบบสอบถามความ
พึง พอใจของตู้รั บ บริ จ าคเงิ น อัจ ฉริ ย ะแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5
ระดับ เพื่อรวมข้อมูลความพึงพอใจจากผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง โดยมีลาํ ดับขั้นการ
สร้าง คือ ออกแบบเครื่ องมือเป็ นแบบสอบถามให้ผทู้ รงคุณวุฒิตรวจสอบ
เครื่ อ งมื อ หรื อ ดัช นี ค วามสอดคล้อง (IOC) ของข้อคํา ถาม ปรั บปรุ ง
เครื่ องมือตามคําแนะนํา จากนั้นทดลองใช้กบั ผูต้ อบแบบสอบถามที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 ชุด ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาคเป็ น
0.90
4.4 นําเครื่ องมือนี้ ใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
4.5 วิเคราะห์ขอ้ มูล

D5

ZD1
3V3

C1
LED 1000uF
25V

รู ปที่ 5 ด้านหน้าของตูร้ ับบริ จาคเงินอัจฉริ ยะ

AC 120V

R2
4Ω

D1

เงินมีโครงสร้ างขนาด กว้าง 40 เซนติเมตร สู ง 50 เซนติเมตร ลึก 50
เซนติเมตร

R6
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Q1
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C7
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16
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LED
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1k

D15
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R10
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R9
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LDR
R5
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6
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4
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3
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C4
10/16

13
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R11
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R24
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R13
15k

D11

D9

D10

SW
RESET

R17
1k

9
R22
10k

IC1/3

D7

14

IC1/1

7

R16
1k

R15
5k

Q2
C547

5

LOAD

LED

R14
10k

VR2
100k

R18
10k

D8

D14

2

D6

R23
5k

1

IC1/1

D13

R20
15k

10
Q4
458
R21
50k

C5
100/16

C6
47/16

R19
2k

รู ปที่ 3 วงจรประจุแบตเตอรี่
D1
1N4002
7809
REG

D1
1N4001
IN

U1

7805
REG

9V

OUT

IN

GND

U1

LM 317T
REG

5V

OUT

IN

3.3V

U1

OUT
GND

GND

R1
100 Ω

16V

C1
100uF
35V

C2
10uF
16V

C1
100uF
35V

C2
10uF
16 V

C1
2200uF
50V

C2
0.1uF
50V

VR1
1K

C3
1uF
50V

5. ผลการวิจยั

รูปที่ 4 วงจรจ่ายพลังงานไฟฟ้าของระบบ
การออกแบบตูร้ ับบริ จาคเงินอิเล็กทรอนิ กส์ วัสดุที่สร้างตูร้ ับ
บริ จาคเงินนี้ ใช้ไม้สกั ทอง ซึ่งเป็ นแบบสถาปั ตยกรรมล้านนา ตูร้ ับบริ จาค

ด้านการออกแบบสร้ างตูร้ ั บบริ จาคเงิ นอัจฉริ ยะสามารถใช้
งานได้ตามข้อกําหนดทุกประการ เมื่อนําไปสํารวจความพึงพอใจ ผลการ
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วิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าความพึงพอใจต่อตูบ้ ริ จาคเงินอัจฉริ ยะทั้ง 6 ด้านเป็ น
ดังนี้
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของตูร้ ับบริ จาคเงินอัจฉริ ยะ
จํานวน N=30
รายการ
S.D.
1. ด้านความสวยงามเรี ยบร้อยเหมาะสม
2. ขนาดของตูร้ ับบริ จาคเงินอัจฉริ ยะ
3. ความสะดวกในการติดตั้งใช้งาน
4. มีฟังก์ชนั เหมาะสมกับการใช้งาน
5. ระดับเสี ยงการเตือนระหว่างใช้งาน
6. ความมัน่ ใจในความปลอดภัย
รวม

4.24
4.47
4.50
4.55
4.20
3.98
4.32

8. เอกสารอ้ างอิง
[1] ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล, คู่มือนักอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับ POCKET
BOOK. กรุ งเทพฯ: ซี เอ็ดยูเคชัน่ , 2558.
[2] ธนารักษ์ ธี ระมัน่ คง และคณะ. เทคโนโลยี สมองกลฝังตัว.
สํานักพิมพ์ ส.ส.ท. 2549.
[3] นคร ภักดีชาติ,ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล, ทดลองและใช้ งาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 16F887 ด้วยภาษา C. กรุ งเทพฯ: อินโนเว
ตีฟ เอ็กเพอริ เมนต์, 2544.
[4] ประจอน พลังสันติกุล, PIC Work Examples C Source Code.
กรุ งเทพฯ: แอฟซอฟต์เทค, 2547.
[5] สมบูรณ์ เนียมกลํ่า. เรียนรู้ และประยุกต์ ใช้ งาน PIC
Microcontroller. กรุ งเทพฯ: เอดิสเั พรสโปรดักส์, 2547.
[6] Chrles L. Hutchion, K8CH, The ARRL Handbook for the Radio
Amateur. Newwington: AMERICAN RADIO RELAY LEAGUE,
1985

0.57
0.67
0.65
0.72
0.67
1.22
0.75

จากตารางที่ 1 พบว่าด้านความสวยงามเรี ยบร้ อยเหมาะสมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก( =4.24, S.D.=0.57) อันเนื่ องมาจาก
รู ปลัก ษณ์ จ ากภายนอกสวยงามไม่ แ ตกต่ างจากตู ้บ ริ จาคทัว่ ไปและไม่
สามารถสังเกตความแตกต่างได้ ด้านขนาดของตูบ้ ริ จาคเงินอัจฉริ ยะความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก( =4.47, S.D.=0.67) ด้านความสะดวกในการ
ติดตั้งใช้งานอยูใ่ นระดับมากที่สุด( =4.50, S.D.=0.65) อันเนื่ องมาจาก
ติดตั้งง่ายมาก ด้านมีฟังก์ชนั เหมาะสมกับการใช้งานอยูใ่ นระดับมากที่สุด
( =4.55, S.D.=0.72) ด้านระดับเสี ยงการเตือนระหว่างใช้งานมีความพึง
พอใจอยู่ใ นระดับมาก( =4.20, S.D.=0.67) และด้านความมัน่ ใจใน
ความปลอดภัยมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก( =3.98, S.D.=1.22) ซึ่ ง
มีค่าเฉลี่ ยตํ่าสุ ดอาจเนื่ องมาจากสามารถส่ งสัญญาณเตื อนได้เท่านั้น ยัง
ต้องใช้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบหลังจากได้รับสัญญาณเตือน

6. สรุปผลการวิจยั
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ผสมผสานระหว่างนําเทคโนโลยีเข้ากับ
วิถีชีวิตของชาวไทยเกิ ดเป็ นนวัตกรรมของตูร้ ับบริ จาคเงินขึ้นมาสามารถ
สื่ อสารกับผูใ้ ช้มีผลทางจิ ตใจ สามารถป้ องกันการโจรกรรมได้ในระดับ
หนึ่ง ผลการศึกษายังพบว่าตูร้ ับบริ จาคเงินอัจฉริ ยะนี้ ได้รับความพึงพอใจ
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก อีกทั้งสามารถนําไปต่อยอดเพื่อใช้งานจริ งได้

7. กิตติกรรมประกาศ
คณะผูจ้ ัดทําขอขอบคุ ณ มหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ที่มอบทุนและสนับสนุนเครื่ องมือในการทําวิจยั ครั้งนี้
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โครงการพัฒนาหุ่นยนต์ ขนย้ ายชิ้นงานเข้ าเครื่ องปั้มขึน้ รู ปอัตโนมัติ
Development of Transfer Robot for Automatic Stamping Machine
ชวลิต ปัญญาอิสระ1 อภิวฒ
ั น์ จันโท1 ทัศพันธุ์ สุ วรรณทัต1
1
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
43 หมู่ 6 ตาบล บางพระ อาเภอ ศรี ราชา จังหวัด ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 9133 E-mail: Chawalit_pa@rmutto.ac.th
E-mail:Apiwat_ju@rmutto.ac.th E-mail:Tassphan_su@rmutto.ac.th

Therefore, this research has designed and created a transfer unit that is
capable of picking work pieces into the automatic stamping machines
and the machine can be installed with the industrial without interrupting
the mold change process. The results of the construction and testing of
moving parts found that it’s capable of picking up work pieces into the
machine at a maximum speed of 14 seconds per piece, with a maximum
handling weight of 3 kilograms, accurate picking and discharge of 4
millimeters. Based on this research, the prototype was developed to
commercial development. Used as a robot to pick up work pieces for
stamping a refrigerator lid.

บทคัดย่ อ
บทความนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ พัฒ นาชุ ด ขนย้ายชิ้ น งานเข้า
เครื่ องปั๊ มขึ้ นรู ปแบบอัตโนมัติ โดยออกแบบและสร้ างแขนกลหยิบ จับ
ชิ้นงานเพื่อใช้แทนแรงงานคนหยิบจับชิ้ นงานเข้าเครื่ องปั๊ มอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ จากการศึกษาข้อมูล พบว่าปั ญหาในขั้นตอนการผลิ ตนั้น ไม่
สามารถทาการผลิตได้อย่างต่อเนื่ อง อันเนื่ องจากต้องเสี ยเวลาจากการใช้
แรงงานคนหยิบจับชิ้นงานเข้าเครื่ องปั๊ มอุตสาหกรรม ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึง
ได้ออกแบบและสร้างชุ ดขนย้ายชิ้ นงานที่มีความสามารถในการหยิบจับ
ชิ้ น งานเข้าเครื่ องปั๊ ม อุ ต สาหกรรมแบบอัต โนมัติ สามารถติ ด ตั้ง กับ
ตัวเครื่ องปั๊มอุตสาหกรรมโดยไม่กีดขวางกระบวนการเปลี่ยนแม่พิมพ์ ซึ่ ง
ผลการสร้างและทดสอบชุ ดขนย้ายชิ้นงานฯ พบว่า ชุ ดขนย้ายชิ้ นงานฯ มี
ความสามารถในการหยิบจับชิ้นงานเข้าเครื่ องปั๊ มอุตสาหกรรมที่ความเร็ ว
สูงสุ ด 14 วินาทีต่อ 1 ชิ้ น โดยสามารถรับน้ าหนักในการหยิบจับได้สูงสุ ด
ที่ 3 กิ โลกรั ม มี ค วามแม่ น ยาในการหยิบ จับ และปล่ อยชิ้ น งาน อยู่ที่ 4
มิลลิเมตร และจากผลงานวิจยั นี้ บริ ษทั ผูใ้ ห้ทุนวิจยั ได้นาเครื่ องต้นแบบ
ไปพัฒ นาต่ อ ยอดในเชิ ง พาณิ ช ย์ โดยน าไปผลิ ต เป็ นหุ่ น ยนต์ ห ยิ บ จับ
ชิ้นงานสาหรับเครื่ องปั๊ มฝาตูเ้ ย็น

Keywords: Automatic stamping machines, refrigerator lid, industrial,
Robotic arm

1. บทนา
ด้วยปั จจุบนั การย้ายชิ้ นงานเข้าเครื่ องปั๊ มอุตสาหกรรมทาโดย
ใช้แรงงานคนหรื อเครื่ องขนย้ายแบบกึ่ งอัตโนมัติ ซึ่งการควบคุมช่ วงเวลา
การผลิ ตงานชิ้นงานจึงไม่สามารถทาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้น บจก.
ที เอ็มซี อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) จึ งได้มีความต้องการจัดสร้ างชุ ด
ขนย้ายชิ้ นงานเข้าเครื่ องปั๊ มขึ้นรู ปแบบอัตโนมัติข้ ึน โดยต้องการให้คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ทาการวิจยั เพื่อออกแบบและสร้ างเครื่ องขนย้ายชิ้ นงานเข้าเครื่ องปั๊ มขึ้ น
รู ปแบบอัตโนมัติ สาหรับเพื่อประสิ ทธิ ภาพการผลิตชิ้นงานอุตสาหกรรม
จากผลการส ารวจดังกล่ าวพบว่า ระบบอัตโนมัติได้เข้ามามี
บทบาทในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิ ต ดังนั้นการพัฒนางานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้อ งกับ การสร้ างระบบอัต โนมัติ ส าหรั บ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต
โดยเฉพาะในส่ วนที่ จะช่ วยให้ เกิ ด ความปลอดภัยต่อผูป้ ฏิ บ ตั ิ งาน และ
สามารถเพิ่มความเร็ วและปริ มาณการผลิ ตนั้น จึ งเป็ นความจาเป็ นอย่าง
มากต่ออุตสาหกรรมการผลิต

คาสาคัญ: เครื่ องปั้มขึ้นรู ปอัตโนมัติ , ฝาตูเ้ ย็น, อุตสาหกรรม, แขนกล

Abstract
This article is intended to develop the automatic stamping
machines for transfer work pieces. The objective of this research is to
replace the workers who picked up the work pieces into the large
industrial stamping machines. The study found that the problems in the
production process is the down time production. Because of the time
consumed by labor, people pick up work pieces into the industry.
Therefore, this research has designed and created a transfer unit that is
capable of picking work pieces into the automatic stamping machines.
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ในการออกแบบระบบ PLC แบบนิ รภัย จะถูกออกแบบด้วย
เทคนิ คพิเศษต่าง ๆ ถูกรวมเข้าไป โดย PLC แบบนิรภัยจะให้ความสาคัญ
กั บ ระบบ วิ นิ จฉั ย ภายใน (Internal Diagnostic) ใน ก ารท างาน นั้ น
ส่ วนประกอบร่ วมกัน ของชิ้ น ส่ วนอุป กรณ์ (Hardware) และโปรแกรม
(Software) จะยินยอมให้ระบบสามารถตรวจจับการทางานที่ไม่เหมาะสม
ด้วยตัวมันเอง PLC แบบนิ รภัยจะมี โปรแกรมที่ ใช้เทคนิ คต่าง ๆ เพื่อให้
แน่ ใจว่ามี ความเชื่ อมัน่ ในการทางาน PLC แบบนิ รภัยจะมีระบบสารอง
ในการทาให้ระบบทางานได้เมื่อมีส่วนใด ๆ เกิดความผิดพลาด PLC แบบ
นิ รภัยจะมีระบบรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมขึ้นมาในการอ่านหรื อเขียน
ข้อมูลผ่านช่องทางการสื่ อสารแบบดิจิตอล [1]

2. วัตถุประสงค์
เพื่อออกแบบและพัฒนาโปรแกรมของเครื่ องขนย้ายชิ้ นงาน
เข้าเครื่ องปั๊ มอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ และเพื่อเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพใน
การผลิตชิ้นงานของเครื่ องปั๊ มในโรงงานอุตสาหกรรม

3. ขอบเขตการวิจยั
- พั ฒ นาโปรแกรมเครื่ องขนย้า ยชิ้ น งานเข้ า เครื่ องปั๊ ม
อุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ
- พัฒ นาโปรแกรมเพื่ อป้ องกัน อัน ตรายจากหุ่ น ยนต์ข นย้าย
ชิ้นงานเข้าเครื่ องปั๊มอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ
- สามารถจับชิ้ นงานเข้าเครื่ องปั๊ มอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ
ด้วยความเร็ วและระยะจับวางชิ้นงานต่าง ๆ ได้แม่นยามากขึ้น

5. วิธีการดาเนินการวิจยั
5.1 การออกแบบหุ่นยนต์ ขนย้ ายชิ้นงานเข้ าเครื่ องปั๊มอุตสาหกรรม
หุ่ นยนต์ขนย้ายชิ้นงานเข้าเครื่ องปั๊ มอุตสาหกรรม ได้ออกแบบให้มี
ความสามารถในการหยิบจับชิ้ นงานป้ อนเข้าเครื่ องปั๊มอุตสาหกรรมแทน
การใช้แรงงานคน การออกแบบทางกลกาหนดให้มีตน้ กาลังผสมผสาน
กันระหว่างเซอร์ โวมอเตอร์ และนิ วเมติกส์ โดยการหยิบจับชิ้ นงานขนาด
ใหญ่ได้ โดยมีรายละเอียดของการออกแบบชุดต้นกาลังดังนี้

4. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
4.1 หลักการทางานของหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม
การทางานของหุ่ นยนต์อุตสาหกรรมจะประกอบด้วย 2 ส่ วน
หลัก ๆ คื อ ระบบทางกลของหุ่ น ยนต์ หมายถึ ง ส่ วนที่ เป็ นโครงสร้ าง
และส่ วนที่ ให้ ก าลังขับ เคลื่ อนหุ่ น ยนต์ และในส่ วนของระบบควบคุ ม
จะประกอบด้วย ระบบบังคับการทางานหุ่ นยนต์ ระบบป้ อนข้อมูลกลับ
ตลอดจนการสอนหุ่นยนต์ให้ทางานตามชุดคาสัง่ [2]

5.2 การออกแบบและใช้ งานต้ นกาลังชนิดเซอร์ โวมอเตอร์
การเคลื่ อนที่ ของหุ่ น ยนต์ได้ออกแบบให้ ใช้งานเซอร์ โวมอเตอร์
จานวน 10 ตัว โดยมีการติดตั้งและกาหนดหน้าที่การทางานดังนี้

4.2 ลักษณะโครงสร้ างของหุ่นยนต์
เนื่ องจากหุ่ นยนต์อุตสาหกรรมได้รับการออกแบบสร้างขึ้นมา
เพื่อทาหน้าที่แทนคน ดังนั้น ลักษณะการออกแบบจึงมักจะเป็ นส่ วนบน
ของล าตัว มนุ ษ ย์ ประกอบด้ ว ยหั ว ไหล่ แขน และมื อ โดยปกติ แ ล้ ว
จะออกแบบเป็ นลักษณะแขนเดี ยว โดยทางผูว้ ิจยั สนใจโครงสร้ างแบบ
คาร์ ที เซี ยน ห รื อฉ าก (Cartesian or Rectangular) เป็ นโครงสร้ า งที่
ประกอบด้วยส่ วนต่างๆ ที่ วางไว้ต้ งั ฉากซึ่ งกันและกัน 3 ส่ วน ซึ่ งทาให้
สามารถเคลื่อนที่ไปยังจุดที่ตอ้ งการได้

ตารางที่ 1 การทางานของเซอร์โวมอเตอร์
Motor
function
Moving Up – Down
M1
Turning Right – Left
M2
Moving Front – Back
M3

4.3 หลักการทางานของ PLC แบบนิรภัย (Safety PLC)
PLC แบบนิ ร ภัย เป็ นตัว ควบคุ ม หรื อ ส่ ว นประมวลผลที่ มี
จุดประสงค์ให้ถูกออกแบบมาเฉพาะเพื่อนาไปใช้งานสาหรับการควบคุม
ที่ วิก ฤติ ห รื อการใช้งานในระบบนิ รภัยควบคุ มกระบวนการผลิ ตแบบ
อัตโนมัติ โดยตัวควบคุมหรื อส่ วนประมวลผลเหล่ านี้ เป็ นส่ วนประกอบ
หนึ่ งของระบบ SIS (Safety Instrumented System) ซึ่ งเป็ นระบบนิ รภัยที่
ประกอบไปด้ว ยอุ ป กรณ์ ป ระเภท Electrical/Electronic/Programmable
Electronic System และจะถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการตรวจจับสภาวะที่
กระบวนการผลิตมีความเสี่ ยงต่อเหตุการณ์อนั ตราย

รู ปที่ 2 การติดตั้งต้นกาลังชนิดเซอร์โวมอเตอร์

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

928

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ คร้ ังที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand
5.2.2 การออกแบบระบบควบคุม
ชุ ด ควบ คุ ม อั ต โน มั ติ ใช้ โ ป รแก รมเมเบิ้ ล ลอจิ ก คอน โทรล
(Programmable Logic Control : PLC) ซึ่ งมี ฟั งก์ช่ัน การควบคุ ม เซอร์ โว
มอเตอร์ และติดตั้งโมดูลสาหรับการควบคุมเซอร์ โวมอเตอร์ อีก 5 โมดูล
ซึ่ งแต่ละโมดูลมีความสามารถในการควบคุมเซอร์ โวมอเตอร์ โมดูลละ 3
ตัว รวมทั้งสิ้นระบบนี้สามารถควบคุมเซอร์ โวมอเตอร์ ได้ท้ งั หมด 15 ตัว
การควบคุมการเคลื่ อนที่ ข องเซอร์ โวมอเตอร์ ใช้ห ลัก การควบคุ ม
แบบใช้ตาแหน่ง (position control) โดยเลื อกวิธีการควบคุมตาแหน่ งการ
เคลื่ อ นที่ เป็ นแบบ absolute value control ซึ่ งเป็ นการก าหนดพิ ก ัด การ
เคลื่อนที่แบบเทียบกับตาแหน่ง home
5.2.3 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อป้ องกันอันตรายจากหุ่นยนต์
ทางคณะผูว้ ิจยั ได้ทาการออกแบบโครงสร้ างของการพัฒนา
โปรแกรม โดยการใช้ PLC safety เป็ นกลไกหลัก ของระบบป้ อ งกัน
อัน ตรายจากหุ่ น ยนต์ เมื่ อ เกิ ด ข้อ ผิ ด พลาดในระหว่างการท างาน โดย
ระบบจะหยุดการทางานทั้งหมด เพื่ อตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด
ดังกล่ าว ซึ่ งรู ปที่ 3 จะแสดงขั้น ตอนการทางานของระบบการป้ องกัน
อันตรายจากหุ่นยนต์

รู ปที่ 4 หน้าจอแสดงผลแบบสัมผัส
5.2.5 พัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในส่ ว นของการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของเครื่ อง
หุ่ นยนต์ดงั นี้
1. ได้ทาการติดตั้งเลเซอร์ เซนเซอร์ แบบ CMOS ชนิ ดแอมพลิ
ฟายเออร์ ในตัว รุ่ น LR-Z ซี่ รี่ย ์ ยี่ห้อ KEYENCE โดยฟั งก์ชันการทางาน
สามารถที่ จะตรวจจับชิ้ น งานใดๆ ที่ แตกต่างจากพื้น หลังได้ อี กทั้งการ
ออกแบบที่ มี ล ัก ษณะเซนเซอร์ แ บบหั ว เดี่ ย ว จึ งท าให้ มี ก ารตรวจจับ
ชิ้ น งานได้อย่างแม่ น ยาและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่งขึ้ น ด้วยเหตุ น้ ี ทาง
คณะผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นาโปรแกรมให้ สอดคล้องกับ การทางานของเลเซอร์
เซนเซอร์ รวมกับการทางานของ PLC โดยการติดตั้งเลเซอร์ เซนเซอร์ ไว้ที่
ชุดจับชิ้ นงาน เมื่อชุ ดจับชิ้ นงานเคลื่ อนที่มาถึ งระยะ 1000 มิลลิเมตร ก่อน
ถึ งชิ้ น งาน ชุ ด จับ ชิ้ น งานจะชะลอความเร็ วลง เพื่ อ ป้ อ งกัน การความ
เสี ยหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นงาน และเพิ่มความแม่นยาในการจับชิ้นงาน

รูปที่ 3 ขั้นตอนการทางานของระบบการป้ องกัน
อันตรายจากหุ่ นยนต์
5.2.4 พัฒนาหน้ าจอแสดงผลแบบสั มผัสเพื่อแจ้ งเตือน
ในส่ วนของการแสดงผลทางหน้าจอ ผูว้ ิจยั ได้ใช้โปรแกรม
GP-Pro Ex4.0 ในการพัฒ นา ซึ่ งการท างานจะแสดงแจ้ง เตื อ นเมื่ อ มี
ข้อ ผิ ด พลาดที่ เกิ ด ขึ้ นในระบบ ซึ่ งลัก ษณะจอแสดงผลจะแสดงได้
ดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 5 ลักษณะการทางานของหุ่ นยนต์จบั ชิ้นงาน
2. ได้ท าการปรั บ เปลี่ ยนแก้ไขโปรแกรมในส่ วนของ PLC
เพื่อปรับเปลี่ยนการทางานของหุ่ นยนต์แต่ละตัว ให้ทางานอิสระต่อกันแต่
ยังคงสถานะ การทางานต่อเนื่ องซึ่ งกันและกัน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ผลิตชิ้นงานให้มากขึ้น
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3. ได้นาเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ ตทุกสรรพสิ่ งเข้ามาใช้ในส่ วน
ของการดู แลระบบผ่านเครื อข่ ายระยะไกล เมื่ อเกิ ด ข้อผิ ด พลาดในการ
ทางานขึ้น สามารถตรวจเช็คเบื้อต้นผ่านระบบเครื อข่ายระยะไกลได้ทนั ที
เพื่อลดระยะเวลาที่ ระบบเกิ ด ขัด ข้องทาให้ ไม่ ส ามารถทางานต่ อไปได้
(ดาวน์ไทม์)
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6. ผลการวิจัยและอภิปรายผล

รูปที่ 6 หุ่นยนต์ขนย้ายชิ้นงานที่ติดตั้งบนเครื่ องปั๊ม
อุตสาหกรรม
รู ปที่ 6 แสดงภาพหุ่ นยนต์ขนย้ายชิ้ นงานที่ติดตั้งบนเครื่ องปั๊ ม
อุ ต สาหกรรมที่ ส ร้ างและพัฒ นาโดยผู ้วิ จ ัย และภาคเอกชนที่ เข้าร่ ว ม
โครงการวิ จ ัย โดยหุ่ นยนต์ ด ั ง กล่ า วติ ด ตั้ งใช้ ง านจริ งในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้า
จากผลการวิจยั การพัฒนาโปรแกรมหุ่ น ยนต์ห ยิบ จับชิ้ นงาน
เข้าเครื่ องปั๊ มอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ สามารถออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมตามขอบเขตงานวิจยั ที่ ก าหนดไว้ได้ โดยผลการท างานของ
หุ่ นยนต์หยิบจับชิ้ นงาน สามารถทางานได้มีประสิ ทธิ ภาพดี กว่าเดิ ม คื อ
จากเดิมหยิบจับชิ้นงานได้ 1ชิ้ นต่อ 16 วินาทีเป็ น 1 ชิ้นต่อ 14 วินาที โดยมี
ความผิ ด พลาดในการจับ และวางชิ้ น งานที่ 4 มิ ล ลิ เมตร รวมถึ งเมื่ อ มี
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในขณะทางาน ในส่ วนของระบบการป้ องกันอันตราย
จากหุ่ น ยนต์ก็ ทางานได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อี ก ทั้งยังแจ้งเตื อนไปยัง
จอแสดงผลเพื่อให้ผปู้ ฏิบตั ิงานทราบถึงข้อผิดพลาดนั้น ๆ ด้วย
ตารางที่ 2 ทดสอบการทางานของหุ่นยนต์จบั ชิ้นงาน
ก่ อนปรับปรุง
จานวน
ครั้ง
1
2
3

จานวน
ชิ้นงาน

ชิ้นงาน
ที่เสี ย

400
400
400

56
45
40

หลังปรับปรุง
ความเร็ ว/
ชิ้นงาน
(วินาที)
16
16
16

จานวน
ชิ้นงาน

ชิ้นงาน
ที่เสี ย

400
400
400

0
0
0

ความเร็ ว/
ชิ้นงาน
(วินาที)
14
14
14
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บทคัดย่ อ

สามารถน ามาใ ช้ ก ั บ แห ล่ งจ่ า ยพลั ง งานใ ห้ ก ั บ วงจร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละเครื่ องมื อ สื่ อ สารในชนบทหรื อที่ ห่ า งไกล และมี
แนวโน้มการใช้งานยิ่งสู งขึ้ น[1] วงจรพุช-พูล คอนเวอร์ เตอร์ เป็ นวงจร
หนึ่ งที่นิยมถูกนามาพัฒนาและใช้งาน เพราะสามารถใช้งานที่ พิกดั กาลัง
สู ง อี กทั้งสามารถขยายจานวนเอาท์พุทของวงจร เพื่ อใช้งานกับ ระดับ
พิกดั แรงดันที่ตอ้ งการได้ ดังรู ปที่1

บทความนี้ น าเสนอการวิ เ คราะห์ ก ารออกแบบหม้อ แปลง
พานาร์ ชนิ ด หลายขดลวดในวงจรพุช -พูล คอนเวอร์ เตอร์ สาหรั บเซลส์
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยการวิเคราะห์ปริ มาณสนามแม่เหล็กในตัวหม้อ
แปลงโดยใช้วิธีไฟล์ไนท์อิลิเมนต์ เพื่อเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงความ
เข้มสนามแม่เหล็กของหม้อแปลงพานาร์ จากรู ปแบบการวางชั้นขดลวด
ซึ่งผลการเปรี ยบเทียบจากการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
สนามแม่เ หล็ก ของหม้อแปลงในวงจรพุช -พูล คอนเวอร์ เ ตอร์ ผลการ
วิเคราะห์ นาไปสู่ แนวทางการออกแบบ การลดการสู ญเสี ยที่เ กิ ดขึ้ นใน
วงจรพุช -พูล คอนเวอร์ เ ตอร์ ช นิ ดหลายเอาท์พุทสาหรั บ เซลส์ พลังงาน
แสงอาทิตย์
คาสาคัญ: หม้อแปลงพานาร์, พุช-พูล คอนเวอร์เตอร์ ,ไฟล์ไนท์อิลิเมนต์
ความเข้มสนามแม่เหล็ก, ค่าความเหนี่ ยวนารั่ว

Abstract
The paper presents the analysis of multi- winding planar
transformers in push-pull converter for solar cell applications. The
analyzing the amount of magnetic field in planar transformer using the
finite element method and compare the magnetic field intensity variation
of the planar transformer from the transformer design. The comparative
results from the analysis illustrate the magnetic field changes in the
planar transformer of push-pull converter. The results lead to design
guidelines and reduction of the losses in the multi-output push-pull
converter circuit for PV Applications.

รู ป ที่ 1 วงจรพุช -พูล คอนเวอร์ เ ตอร์ ช นิ ด หลายเอาท์พุท ส าหรั บ เซลส์
พลังงานแสงอาทิตย์
โดยทัว่ ไปวงจรพุช -พูล คอนเวอร์ เตอร์ จะเกิ ดปั ญหาขณะใช้
งานคือการไม่สมมาตรของฟลัก๊ แม่เหล็กที่เกิ ดขึ้นในตัวหม้อแปลงที่เกิ ด
จากนากระแสของมอสเฟส และส่ งผลต่อการสู ญเสี ยในตัวหม้อแปลง [2]
และเมื่อมีการเพิ่มจานวนเอาท์พทุ มากขึ้นจะยิง่ ส่ งผลกระทบสู งขึ้น ปั ญหา
ดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยการควบคุมสนามแม่เหล็กในตัวหม้อแปลง
และออกแบบหม้อแปลงที่เหมาะสม วิธีการดังกล่าวสามารถใช้แกนหม้อ
แปลงพานาร์ หรื อหม้อแปลงระนาบ มีคุณลักษณะทางโครงสร้ างที่เกิดค่า
ความเหนี่ ยวน ารั่ วที่ ต่ า [3] ,[4] และสามารถออกแบบเพื่อควบคุ ม การ
เปลี่ ยนแปลงสนามแม่ เหล็ กและค่าความเหนี่ ยวนารั่ วในตัวหม้อแปลง
ชนิดหลายเอาท์พทุ ได้

Keywords: Planar Transformer, Push-Pull Converter, Finite Element,
Magnetic file intensity, Leakage inductance

1. บทนา
ปั จจุบนั วงจรสวิตชิ่ งเพาว์เวอร์ ซัพพลายถูกนิ ยมนามาใช้งาน
กับเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น เนื่ องจากมีขอ้ ดีหลายประการ อีกทั้ง
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งานวิจยั นี้ จึ งนาเสนอการเปรี ยบเที ยบและวิเคราะห์ รูปแบบ
การออกแบบหม้อแปลงพานาร์ ใ นวงจรพุช -พูล คอนเวอร์ ช นิ ด หลาย
เอาท์ พุ ท ด้ ว ยหม้ อ แปลงพาร์ น าร์ เพื่ อ น าไปใช้ ง านเซลส์ พ ลัง งาน
แสงอาทิ ต ย์ โดยการวิ เ คราะห์ และเปรี ยบเที ย บรู ปแบบปริ มาณ
สนามแม่เหล็กในหม้อแปลงพานาร์ ชนิ ดหลายขดลวดโดยใช้วิธีการไฟล์
ไนท์อิลิเมนต์ ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงปริ มาณการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็ก
ของหม้อแปลงพานาร์ชนิ ดหลายขดลวด มีเปลี่ยนแปลงค่าสนามแม่เหล็ก
ในหม้อ แปลงพานาร์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในวงจรพุ ช -พู ล คอนเวอร์ ช นิ ด หลาย
เอาท์พทุ

พลังงานแม่เหล็กสะสมและค่าความเข้มสนามแม่เหล็กในตัว
หม้อแปลง ขึ้นอยูต่ าแหน่ งการวางขดลวดและจานวนชั้นการพันขดลวดที่
มีกระแสไหลผ่าน ดังสมการที่ 1
Eenergy 

1
1
B  H  dV   Llk  I p2

2 total
2

(1)

Eenergy 

o h 2
  H  lw  bw  dx
2
0

(2)

การออกแบบหม้อแปลงพานาร์ สาหรับวงจรสวิตชิ่ งเพาเวอร์
ซัพพลายแบบพุช -พูล คอนเวอร์ เ ตอร์ สามารถพิจารณาปริ มาณความ
หนาแน่ นสนามแม่เหล็กในตัวหม้อแปลงโดยสามารถขนาดแกนเฟอร์
ไรท์ ดังในสมการที่ 3

2. สนามแม่ เหล็กในหม้ อแปลงพานาร์
วงจรสมมูลหม้อแปลงพานาร์ ซ่ ึงมีองค์ประกอบทางกายภาพ
ที่ประกอบด้วยแกนเฟอร์ ไรท์แ ละชั้น ขดลวดแผ่น PCB ที่วางซ้อนกัน
ข้อดี ห ลัก ของหม้อ แปลงพานาร์ มีส มบัติก ารสู ญเสี ย ทางไฟฟ้ าและค่ า
ความเหนี่ ยวนารั่วน้อยกว่าแกนหม้อแปลงรู ปแบบอื่นๆ และมีขนาดเล็ก
ประหยัดพื้นที่ ในการติ ดตั้ง โดยมี ค่าพารามิ เตอร์ ที่ มีความสัมพันธ์และ
เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ดงั รู ปที่ 2

Ap 

Pn
104
K j Ku Bm Jf

(3)

การพิจารณาหาจานวนรอบขดลวดของหม้อแปลงพานาร์ ตาม
กฎฟาราเดย์ของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนา สามารถหาจานวนรอบได้จาก
สมการที่ 4
N

Vdc
104
K j Ac Bac f

(4)

3. การออกแบบหม้ อแปลงพานาร์ ชนิดหลายเอาท์ พุท

การวิเคราะห์ค่าการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในตัว
หม้อแปลงสามารถวิเคราะห์ พฤติ กรรมจากค่าความเข้มสนามแม่เหล็ ก
และสนามแม่เหล็กที่สะสมเกิ ดขึ้นในหม้อแปลง จากรู ปแบบการวางขด
ขดลวดเพื่อพิจารณาปริ มาณสนามแม่เหล็กในพื้นที่ การพันขดลวดของ
หม้อแปลงพานาร์ สามารถประมาณค่าได้ดงั ในรู ปที่ 3

3.1 หม้ อแปลงพานาร์ ชนิดหลายเอาท์ พุท
การออกแบบหม้อแปลงพานาร์ ชนิดหลายเอาท์พุท เพื่อศึกษา
และวิ เคราะห์ ค วามเข้ม สนามแม่เ หล็ ก โดยมี พิก ัด ที่ กาลังไฟฟ้ า 250W
แรงดัน อิ น พุท 48V แรงดัน เอาท์พุท หลัก (Main Output :W2 ) 5V(8A)
แรงดั น เอาท์ พุ ท ย่ อ ย ( Auxiliary Output:W3,W4) ที่ 12V(6A) แล ะ
24V(6A) ที่ความถี่ 100KHz ด้วยแกนเฟอร์ ไรท์ Planar E58/11/38 ชนิ ด
3C8 โดยมีจานวนรอบและจานวนชั้นแผ่น PCB ดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 3. แบบการวิเคราะห์ความเข้มสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในตัวหม้อ
แปลงพานาร์

รู ปที่ 4. หม้อแปลงพานาร์ชนิด 3 เอาท์พทุ ในวงจรพุช-พูล คอนเวอร์เตอร์

รู ปที่ 2. วงจรสมมูลตัวหม้อแปลงพานาร์
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การออกแบบการวางชั้น ขดลวดด้ ว ยแผ่ น PCB หนา
0.8mm วางตาแหน่งขดลวดในตัวหม้อแปลงของวงจรพุช-พูลคอนเวอร์
เตอร์ ซึ่ งการทางานในวงจรพุช -พูล มอสเฟส Q1 และ Q2 จะสลับกัน
นากระแส ซึ่ งทาให้ ขดลวดชุ ด Wn1 และ Wn 2 ทางานคนละช่ วงเวลา
ดังนั้นจึงพิจารณาการทางานของหม้อแปลงพานาร์ เป็ น 2 รู ปแบบโดย คือ
รู ปแบบที่ 1 ขดลวดชุ ด Wn1 และ Wn 2 วางติ ดกัน รู ปที่5(a) รู ปแบบที่ 2
ขดลวดชุด Wn1 และ Wn 2 วางแยกกัน รู ปที่5(b) และจัดชั้นวางขดลวด
ตามต าแหน่ ง ดัง รู ป ที่ 6 ก าหนดค่ า พารามิ เ ตอร์ ก ระแสเอาท์พุ ท หลัก
(W21,W22) 8A และกระแสในขดลวดเอาท์พุทย่อย(W31,W32) 6A และ
(W41,W42) 6A

รู ปที่ 6. การจัดวางชั้นขดลวดหม้อแปลงพานาร์ ชนิ ดหลายขดลวด
ในวงจรพุช-พูล คอนเวอร์เตอร์

(a)

รู ปที่ 7. ตาแหน่งการวิเคราะห์ค่าความเข้มสนามแม่เหล็กในหม้อแปลง
พานาร์ชนิดหลายขดลวด
ผลการวิเคราะห์การเปลี่ ยนแปลงสนามแม่เหล็กที่เกิ ดจาการ
เปลี่ ยนแปลงการวางขดลวดในตัวหม้อแปลงพานาร์ แ ละแสดงผลการ
เปรี ยบเที ยบค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก เมื่อมีการทางานของหม้อแปลง
พุช-พูล คอนเวอร์เตอร์ชนิดหลายเอาท์พทุ การดังรู ปที่ 8-รู ปที่11

(b)

รู ปที่ 5 รู ปแบบตาแหน่งขดลวดหม้อแปลงพานาร์ ชนิ ดหลายขดลวด
ในวงจรพุช-พูล คอนเวอร์เตอร์
3.2 การวิเคราะห์ สนามแม่ เหล็กด้วย Finite Element Magnetics Method
การออกแบบและวิเคราะห์หม้อแปลงพานาร์ เพื่อศึกษาปริ มาณ
และการเปลี่ ยนแปลงสนามแม่เ หล็กที่ เกิ ด ขึ้นภายในตัวหม้อแปลงจาก
รู ปแบบการวางชั้นขดลวด โดยวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ (FEMM 4.0)

รู ปที่ 8 ความเข้มสนามแม่เหล็กในหม้อแปลงพานาร์ Type1,Wn1
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รู ปที่ 9 ความเข้มสนามแม่เหล็กในหม้อแปลงพานาร์ Type1,Wn2

รู ป ที่ 13 การเปลี่ ย นแปลงค่ า ความเข้ม สนามแม่ เ หล็ ก ในหม้อ แปลง
พานาร์ชนิดหลายขดลวด Type2
ความเข้มสนามแม่เหล็กที่เกิ ดขึ้นในแกนหม้อแปลงพื้นที่ช้ นั วาง
ขดลวดมี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ ต่ า งกัน ในการวางรู ปแบบที่ 1 จะเห็ น ว่ า
ปริ มาณค่าความเข้มสนามแม่เหล็กจะอยูบ่ ริ เวณกึ่ งกลางพื้นที่พนั ขดลวด
ในขณะที่รูปแบบที่2 เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงที่ค่าความเข้มสนามแม่เหล็กใน
ส่ วนบนและส่ วนล่างของพื้นที่ ขดลวดของหม้อแปลงพานาร์ ซึ่ งผลจาก
วิเ คราะห์ เ ปรี ย บเที ยบค่ าพารามิ เ ตอร์ ใ นการออกแบบหม้อแปลงชนิ ด
หลายขดลวด ค่ าความเข้ม สนามแม่ เหล็ ก และพลังงานสะสมในหม้อ
แปลงจากการออกแบบ

รู ปที่ 10 ความเข้มสนามแม่เหล็กในหม้อแปลงพานาร์ Type2,Wn1

5. สรุ ป
การเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กในการออกแบบหม้อแปลงพา
นาร์ ช นิ ดหลายเอาท์พุทในวงจรพุช พูล คอนเวอร์ เ ตอร์ โดยการจาลอง
พฤติกรรมการทางาน แสดงให้เห็ นว่าเปลี่ยนแปลงตาแหน่ งของการจัด
วางขดลวดที่เหมาะสม จะควบคุมปริ มาณการเกิดความเข้มสนามแม่เหล็ก
ในตัว หม้อ แปลงพานาร์ ซึ่ งรู ป แบบพัน ขดลวดที่ จ ัด ชั้น ขดลวดแบบ
กระจาย เป็ นแนวทางการออกแบบหม้อแปลงพานาร์ ชนิ ดหลายเอาท์พุท
ในวงจรพุช พูลคอนเวอร์เตอร์สาหรับสาหรับเซลส์พลังงานแสงอาทิตย์

รู ปที่ 11 ความเข้มสนามแม่เหล็กในหม้อแปลงพานาร์ Type2,Wn2
ซึ่ งเปรี ยบเที ย บพฤติ ก รรมความเข้ม สนามแม่ เ หล็ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ภายในตัว หม้ อ แปลงพานาร์ ชนิ ด หลายเอาท์ พุ ท พฤติ ก รรมการ
เปลี่ยนแปลงความเข้มสนามแม่เหล็ก เมื่อกระแสไหลผ่านในขดลวดหม้อ
แปลงพานาร์ จะเห็นว่ามีอตั ราการเปลี่ยนแปลงค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก
ในปริ มาณและตาแหน่ งชั้นขดลวดที่ ต่างกัน ดังเปรี ยบเที ยบ ดังรู ปที่ 12
และ รู ปที่ 13
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รู ป ที่ 12 การเปลี่ ย นแปลงค่ า ความเข้ม สนามแม่ เ หล็ ก ในหม้อ แปลง
พานาร์ชนิดหลายขดลวด Type1
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การประยุกต์ ใช้ เซนเซอร์ ไฟเบอร์ ออปติกเพื่อการตรวจจับล้ อรถยนต์ สาหรับเครื่ องเปลี่ยนล้อรถยนต์ อตั โนมัติ
An Application of Fiber Optic Sensor for Car Wheel Detection for Automatic Car Wheel Changer
ชนม์ รัตน์ ตติยะวรนันท์
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บทความนี้ นาเสนอการประยุกต์ใช้เซนเซอร์ ไฟเบอร์ ออปติก
เพื่อการตรวจจับล้อรถยนต์สาหรับเครื่ องเปลี่ยนล้อรถยนต์อตั โนมัติโดย
ใช้พีแอลซี ซึ่ งการขียนโปรแกรมพีแอลซี มีข้ นั ตอนวิธีการควบคุ มแบบ
ลาดับขั้น โดยระบบนี้มีส่วนประกอบได้แก่ พีแอลซี มิตซูบิชิทาหน้าที่เป็ น
ตัวควบคุมหลัก มอเตอร์ เซอร์โว มอเตอร์ กระแสตรง เซนเซอร์ เส้นใยแก้ว
นาแสง ประแจถอดนอตล้ออิเล็กทรอนิกส์จานวน 4 ตัวและหน้าจอสัมผัส
ทาหน้าที่เป็ นเอชเอ็มไอ สุ ดท้ายได้ผลการทดลองคือใช้เวลาตรวจจับน้อย
กว่า 2 วินาที

ออปติกเพื่อการวัดความเร่ งหรื อความเข้มสนามแม่เหล็กซึ่ งสัญญาณที่ได้
มี SNR (Signal to noise ratio) ที่ดี [2] งานวิจยั เกี่ยวกับการนาเซนเซอร์ ไฟ
เบอร์ ออปติกตรวจวัดการก่อตัวแคลเซี ยมคาร์ บอเนตในน้ าร้อนใต้ดินและ
น าไปใช้ จริ งที่ ป ระเทศญี่ ปุ่ น [3] งานวิ จยั เกี่ ย วกับ การน าเซนเซอร์ ว ดั
ตาแหน่ งและระยะทางไฟเบอร์ ออปติกถูกนาไปใช้วดั เชิ งกลของเซอร์ กิต
เบรคเกอร์ แบบ HV-VCB [4] งานวิจยั เกี่ ยวกับการประยุกต์ใช้เซนเซอร์
ไฟเบอร์ ออปติกใช้วดั อุณหภูมิและวัดค่าความเครี ยดของวัสดุ [5] งานวิจยั
เกี่ ยวกับการใช้เซนเซอร์ ไฟเบอร์ ออปติก ที่ ถูกใช้ในการวัดอุณหภูมิของ
ขดลวดหม้อแปลงกาลัง [6] และงานวิจยั เกี่ ยวกับ การใช้ข้ นั ตอนวิธีการ
กรองในทรานสดิวเซอร์วดั กระแสไฟฟ้าไฟเบอร์ออปติก [7]

คาสาคัญ: เครื่ องเปลี่ยนล้อรถยนต์อตั โนมัติ เซนเซอร์ ไฟเบอร์ ออปติก พี
แอลซี

2. การทางานของระบบทีน่ าเสนอ

บทคัดย่ อ

การทางานของเครื่ องเปลี่ ยนล้อรถยนต์อตั โนมัติจะมีโหมด
การท างาน 2 โหมดคื อ โหมดแมนนวล และโหมดอัตโนมัติ โดยจะมี
สวิตช์ลิมิตใช้ในการตรวจสอบตาแหน่ งการเคลื่ อนที่ของแกนเมคคานิกส์
ต่ า งๆ ซึ่ งมี ต ั ว เข้ า รหั ส (รุ่ น R25S-4G5-24C-200BM-2M) ใช้ ใ นการ
ตรวจสอบระยะการเคลื่อนที่แกน Y ของมอเตอร์ กระแสตรงลาดับตัวที่
สอง ซึ่ งใช้ เซนเซอร์ ไ ฟเบอร์ อ อปติ ก (รุ่ น FS – V11) ใช้ใ นการตัวหา
ตาแหน่ งนอตล้อ มีชุดวงจรรี เลย์เป็ นชุ ดขับมอเตอร์ กระแสตรง 2 ตัว ใช้
ในการขับเคลื่ อนมอเตอร์ กระแสตรง ซึ่ งมี ชุ ดขับ มอเตอร์ เซอร์ โว 3 ตัว
(รุ่ น MR-J3-40A 2 ตัว , MR-J3-60A 1 ตัว) ใช้ในการขับเคลื่ อนมอเตอร์
เซอร์ โว โดยมีมอเตอร์กระแสตรง 2 ตัวใช้สาหรับการเคลื่อนที่ในแกน X
และ Y ตามลาดับ มอเตอร์เซอร์โว 3 ตัว (รุ่ น HF-KP43 2 ตัว , HF-SP52 1
ตัว) โดยมอเตอร์ เซอร์ โวลาดับตัวที่ 1 ใช้สาหรับการหมุนของชุดถอดล้อ
รถยนต์ มอเตอร์ เซอร์ โวลาดับตัวที่ 2 ใช้สาหรับการหมุนของบล็อกชุ ด
ประแจลมถอดนอตล้ออิเล็กทรอนิ กส์ และมอเตอร์ เซอร์ โวลาดับตัวที่ 3
ใช้ ส าหรั บ การเคลื่ อ นที่ แ กน Y ชุ ด บล็ อ กประแจลมถอดนอตล้ อ
อิเล็กทรอนิกส์

Abstract
This paper presents an application of fiber optic sensor for
car wheel detection for automatic car wheel changer using by PLC. The
PLC programming containing with sequential control algorithm. This
system comprises of the MITSUBISHI PLC is main controller, the
servo motors, the direct current motors, a fiber optic sensor, four
electric impact wrenches and a touchscreen is HMI. Finally, the
experiment results featured in detection time less than 2 seconds.
Keywords: automatic car wheel changer, fiber optic sensor, PLC.

1. บทนา
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมยางรถยนต์เป็ นอุตสาหกรรมต่ อเนื่ อง
จากอุตสาหกรรมผลิ ตรถยนต์ โดยเครื่ องเปลี่ ยนล้อรถยนต์อตั โนมัต ที่
นาเสนอนี้สามารถเป็ นส่ วนหนึ่ งในการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งสองได้ ซึ่ ง
ได้ประยุกต์ใช้เซนเซอร์ไฟเบอร์ ออปติกในการตรวจจับล้อรถยนต์เพื่อทา
การถอดล้อรถยนต์และเปลี่ยนล้อรถยนต์ได้เอง การนาเซ็นเซอร์ ไฟเบอร์
ออปติกมาประยุกต์ใช้ครั้ งนี้ ได้แนวความคิ ดจากหลายงานวิจยั อาทิ เช่ น
งานวิจยั เกี่ ยวกับการชดเชยค่ าผิด พลาดทางความร้ อนของเซนเซอร์ ไฟ
เบอร์ ออปติกที่ถูกนาไปใช้ในการวัดความร้ อนใน FPGA โดยมีอุณหภูมิ
ตั้งแต่ -10 ºC ถึง 60 ºC แบบราคาต่า [1] งานวิจยั เกี่ ยวกับการนาไฟเปอร์

3. การออกแบบเครื่ องเปลีย่ นล้ อรถยนต์
การออกแบบเครื่ องเปลี่ ย นล้ อ รถยนต์ น้ ี สามารถแบ่ งการ
ออกแบบเป็ น 3 ส่ วนหลัก ใหญ่ คื อ ส่ ว นแรกเป็ นการออกแบบระบบ
ควบคุ มโดยใช้ พีแอลซี เป็ นตัวควบคุ ม หลักแสดงผลผ่านหน้าจอสัมผัส
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ส่ วนถัดมาเป็ นการออกแบบเมคคานิ กส์ที่ใช้สาหรับการจับ การถอดล้อ
รถยนต์ โ ดยใช้ ร ะบบนิ ว เมติ ก ส์ (Pneumatic) และมี ก ารประยุก ต์ ใ ช้
เซนเซอร์ไฟเบอร์ออปติกตรวจจับตาแหน่ งนอตล้อรถยนต์ดว้ ย และส่ วน
สุดท้ายเป็ นการออกแบบขั้นตอนวิธี (Algorithm)

3.2 การออกแบบเมคคานิกส์
เครื่ อ งเปลี่ ยนล้อ รถยนต์อ ัต โนมัติ มี โ ครงสร้ างขนาดกว้าง
เท่ า กั บ 120 ซม. ยาวเท่ า กั บ 200 ซม. และสู ง เท่ า กับ 100 ซม. มี ก าร
ออกแบบการวางตาแหน่ งสวิตช์ ลิมิ ต ตัวเข้ารหัส เซนเซอร์ ไฟเบอร์ ออ
ปติ ก สวิ ตช์ ห ยุด ฉุ ก เฉิ น มอเตอร์ เซอร์ โ ว มอเตอร์ ก ระแสตรง บล็ อ ก
ประแจลมถอดนอตล้ออิเล็กทรอนิกส์ วาล์วลมโซลินอยด์ดงั รู ป 2-3
การออกแบบชุ ดถอดล้อรถยนต์และเปลี่ยนล้อรถยนต์ โดยมี
ตาแหน่ ง I คือ ส่ วนที่ใช้ในการถอดล้อรถยนต์ และตาแหน่ ง II คือส่ วนที่
ใช้ในการใส่ ล้อรถยนต์ โดยล้อรถยนต์ที่ใช้ในการการออกแบบมีขนาด
15 นิ้ ว พร้ อ มยางขนาด 185/55 R15 มี น อตล้อ จ านวน 4 ตัว ระยะห่ า ง
เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร หรื อเรี ยกว่า "4 รู 100" ดังรู ปที่ 4
การออกแบบชุดบล็อกประแจลมถอดนอตล้ออิเล็กทรอนิ กส์
จานวน 4 ตัว ที่ ใ ช้ใ นการถอดเปลี่ ยนล้อ รถยนต์ดังรู ป ที่ 5 (ก) เป็ นชุ ด
บล็อกประแจลมถอดนอตล้ออิ เล็กทรอนิ กส์ที่ใช้ในการถอดหรื อใส่ นอต
จานวน 4 ตัวได้พร้ อมกัน (ข) เป็ นการเครื่ องที่ ของชุ ดบล็อกประแจลม
ถอดนอตล้ออิเล็กทรอนิกส์ในแกน Y

3.1 การออกแบบระบบควบคุมด้ วยพีแอลซี
พีแอลซี รุ่ น FX3U-32MT-ES มีอินพุต 16 อินพุต (X0-X17) มี
เอาต์พุ ต 16 เอาต์พุ ต (Y0-Y17) มี ส่ ว นขยายอิ น พุ ต /เอาต์ พุ ต เป็ นรุ่ น
FX2N-8EX-ES มี8 อินพุต (X20-X27) และ FX2N-8EY-MR มี 8 เอาต์พตุ
(Y20-Y27) การเชื่ อ มต่ อ ระหว่ างพี แ อลซี ก ับ หน้าจอสั ม ผัส เป็ น HMI
(Human machine interface) ผ่ า นมอดู ล ที่ มี ชื่ อ ว่ า FX3U-232-BD เป็ น
มาตรฐาน RS232 ซึ่ งการออกแบบตาแหน่งอินพุตและเอาต์พตุ ของพีแอล
ซี น้ ี มี ส่ ว นต าแหน่ ง อิ น พุ ต ได้ แ ก่ ต าแหน่ ง X0 เป็ นสวิ ต ช์ ลิ มิ ต (Limit
switch: L1) ตาแหน่ ง X11 เป็ นสวิตช์ลิมิต (R1) ตาแหน่ ง X2 เป็ นสวิตช์
ลิมิต (F1) ตาแหน่ง X3 เป็ นสวิตช์ลิมิต (B1) ตาแหน่ ง X4 เป็ นสวิตช์ลิมิต
(FW) ตาแหน่ง X5 เป็ นสวิตช์ลิมิต (F2) ตาแหน่ง X6 เป็ นสวิตช์ลิมิต (B2)
ตาแหน่ ง X20 เป็ นสวิตช์ลิมิต (D0) ตาแหน่ ง X21 เป็ นสวิตช์ลิมิต (A0)
ต าแหน่ ง X0,X1 เป็ นตัว เข้า รหั ส (Encoder: ED) ต าแหน่ ง X22 เป็ น
เซนเซอร์ ไฟเบอร์ ออปติ ก (Fiber Optic Sensor: FB) และตาแหน่ ง X27
เป็ นสวิ ต ช์ ห ยุ ด ฉุ กเฉิ น (Emargency) ส่ วนต าแหน่ งเอาต์ พุ ต ได้ แ ก่
ตาแหน่ ง Y0,Y4 เป็ นมอเตอร์ เซอร์ โว 1 (Servo1) ตาแหน่ ง Y1,Y5 เป็ น
มอเตอร์ เซอร์ โ ว 2 (Servo2) ต าแหน่ ง Y2,Y6 เป็ นมอเตอร์ เซอร์ โว 3
(Servo3) ตาแหน่ ง Y3,Y7 เป็ นมอเตอร์ กระแสตรง 1 (Motor1) ตาแหน่ ง
Y1 0 ,Y1 1 เป็ น ม อ เต อ ร์ ก ร ะ แ ส ต ร ง 2 ( Motor2 ) ต า แ ห น่ ง
Y12,Y13,Y14,Y15 เป็ นบล็อกประแจลมถอดนอตล้ออิเล็กทรอนิ กส์ (Air
Impact) ตาแหน่ ง Y20,Y21 เป็ นวาล์วลมโซลิ นอยด์ 1 (Solenoid valve:
S1) ตาแหน่ง Y22 เป็ นวาล์วลมโซลินอยด์ 2 (S2) และตาแหน่ ง Y23 เป็ น
วาล์วลมโซลินอยด์ 3 (S3) ดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 2 การออกแบบตาแหน่งการวางมอเตอร์

รูปที่ 1 การออกแบบเชื่ อมต่ออินพุต/เอาต์พตุ ของพีแอลซี
รู ปที่ 3 การออกแบบตาแหน่งการวางอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พตุ
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ไฟเบอร์ อ อปติ ก เคลื่ อ นที่ ก าลัง เข้า หานอตล้ อ รถยนต์ (ข) ต าแหน่ ง
เซนเซอร์ ไฟเบอร์ ออปติ ก เคลื่ อนที่ ประชิ ดด้านเข้านอตล้อรถยนต์ (ค)
ตาแหน่ งเซนเซอร์ ไฟเบอร์ ออปติ กเคลื่ อนที่ ก่ ึ งกลางนอตล้อรถยนต์ (ง)
ตาแหน่ งเซนเซอร์ ไฟเบอร์ อ อปติ ก เคลื่ อ นที่ ป ระชิ ดด้านออกนอตล้อ
รถยนต์ และ (จ) ตาแหน่ งเซนเซอร์ ไฟเบอร์ ออปติกเคลื่ อนที่ออกจากนอต
ล้อรถยนต์ ซึ่งได้ผลทดสอบการตรวจจับนอตล้อรถยนต์ดว้ ยเซนเซอร์ไฟ
เบอร์ออปติกที่เคลื่อนที่จากลาดับ (ก) ถึง (จ) ตามลาดับดังรู ปที่ 10

Y

รูปที่ 4 การออกแบบชุดถอดล้อรถยนต์และเปลี่ยนล้อรถยนต์

Alarm

(ก)
(ข)
รูปที่ 5 การออกแบบชุดบล็อกประแจลมถอดนอตล้ออิเล็กทรอนิกส์

3.3 การออกแบบขั้นตอนวิธี

Alarm

การออกแบบขั้นตอนวิธีข้ นั ตอนวิธีการควบคุมแบบลาดับขั้น
ของการท างานในโหมดอัต โนมัติ ข องเครื่ อ งเปลี่ ยนล้อรถยนต์ โดยมี
ขั้น ตอนวิ ธี ก ารท างานหลัก และขั้น ตอนวิ ธี ก ารขัด จังหวะเมื่ อ กดปุ่ ม
ฉุกเฉิ นดังรู ป 6

()

4. การทดสอบ และผลการทดสอบ
4.1 การทดสอบหาระยะห่ างระหว่ างเซนเซอร์ ไฟเบอร์ ออปติกกับนอต

()

รู ปที่ 6 การออกแบบขั้นตอนวิธีการควบคุมแบบลาดับขั้น

การทดสอบหาตาแหน่ งระยะห่ างระหว่างเซนเซอร์ ไฟเบอร์
ออปติกกับนอตล้อรถยนต์ไม่เกิน 3 เซนติเมตรดังรู ปที่ 7 โดยมีปรับโหมด
การวัดของตัวขยายสัญ ญาณไฟเบอร์ ออปติ ก ทั้ง 3 โหมดได้แ ก่ โหมด
Fine โหมด Turbo และโหมด Super ได้ผลการทดสอบเลขดิ จิทลั ของค่า
ความเข้มแสงขนาด 12 บิต (ค่าสู งสุ ด 4096) ได้ผลทดสอบดังรู ปที่ 8

หัวไฟเบอร์ ออปติก

4.2 การทดสอบการตรวจจับนอตด้วยเซนเซอร์ ไฟเบอร์ ออปติก

นอตล้ อรถยนต์

สายไฟเบอร์ ออปติก

การทดสอบการตรวจจับนอตล้อรถยนต์ดว้ ยเซนเซอร์ ไฟเบอร์
ออปติกด้วยโหมด Fine มีระยะห่ างระหว่างนอตล้อรถยนต์ดว้ ยเซนเซอร์
ไฟเบอร์ออปติกอยูท่ ี่ 0.5 เซนติเมตรดังรู ปที่ 9 เมื่อ (ก) ตาแหน่งเซนเซอร์

ตัวขยายสั

า ไฟเบอร์ ออปติก

รู ปที่ 7 การทดสอบการตรวจจับของเซนเซอร์ไฟเบอร์ออปติก
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รถยนต์แ ละสามารถเปลี่ ยนล้อ รถยนต์ ข นาด 15 นิ้ ว พร้ อ มยางขนาด
185/55R15 มี น อตล้ อ จ านวน 4 ตั ว ระยะห่ างเส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ลาง 100
มิลลิ เมตรจานวน 1 ล้อรถยนต์ใช้เวลาทั้งกระบวนการไม่เกิ น 2 นาที ได้
อย่างเสถียรภาพ

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณนายธี รพงศ์ เนตรโสภา นายมารุ ต ไขจาระพันธ์
และนายทศพล เก้าเอี้ยน เป็ นนักศึกษาช่วยงานวิจยั ที่ช่วยประกอบ
อุปกรณ์และเก็บผลทดสอบสาหรับงานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์น้ ี

รูปที่ 8 ผลการทดสอบการตรวจจับของเซนเซอร์ไฟเบอร์ ออปติก

เอกสารอ้ างอิง
[1]

[2]

[3]
รูปที่ 9 การทดสอบการตรวจจับนอตด้วยเซนเซอร์ไฟเบอร์ ออปติก
(ข)

(ก)

(ค)

[4]

(ง)

[5]
(จ)

[6]
รูปที่ 10 ผลการทดสอบการตรวจจับนอตด้วยเซนเซอร์ ไฟเบอร์ออปติก

5. สรุป

[7]

จากรู ป ที่ 8 ผลการทดสอบหาต าแหน่ ง ระยะห่ างระหว่ า ง
เซนเซอร์ ไฟเบอร์ออปติกกับนอตล้อรถยนต์มีค่าความเข้มแสงมากในช่วง
ระยะไม่เกิน 1 เซนติเมตร จากรู ปที่ 10 ผลการทดสอบการตรวจจับนอต
ล้อรถยนต์ด้วยเซนเซอร์ ไฟเบอร์ ออปติก โดยกระบวนการตรวจจับนอต
สามรถหาตาแหน่งนอตเพียงแค่ 1 ตัว เนื่ องจากมุมและระยะห่ างของนอต
ทั้ง 4 ตัวมีขนาดเท่ากันคือ 90 องศา และใช้เวลาการตรวจจับนอตเท่ากับ
1.65 วิน าที ท าให้ เครื่ องเปลี่ ยนล้อรถยนต์อตั โนมัติ น้ ี สามารถถอดล้อ
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การขนานวงจรสวิตช์ เดี่ยวแบบเรโซแนนซ์ ขนานสาหรับงานทุบขึน้ รู ปมีดอรัญญิก
ด้ วยการให้ ความร้ อนแบบเหนี่ยวนา
A Parallel Connection of Single Switch Resonant Converter with Parallel Resonance
for Arunyik Knife Forging Application with Induction Heating
วิเชียร หทัยรัตน์ ศิริ สายชล ชุ ดเจือจีน และ วิโรจน์ เพชรพันธุ์ศรี
หน่วยวิจยั พลังงานทดแทน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุ งเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2286-3991-5 E-mail: saichol.c@rmutk.ac.th
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่ นงานให้ความร้ อนเพลา งานให้
ความร้ อนท่อเพื่ อดัดเป็ นฮี ทเตอร์ และงานชุ บแข็งน็ อตเป็ นต้น ยังคงใช้
ความร้ อนโดยใช้แก๊สหุ งต้มอยู่ซ่ ึ งเป็ นอันตรายอย่างมากถ้ามีการรั่วไหล
ของแก๊ ส การให้ ค วามร้ อ นแบบเหนี่ ย วน าจึ ง เป็ นอี ก หนึ่ งทางเลื อ ก
เนื่ องจากมีความปลอดภัยกว่าและเกิ ดมลพิษน้อยกว่า แต่ตน้ ทุนราคาของ
เ ค รื่ อ ง ใ ห้ ค ว า ม ร้ อ น แ บ บ เ ห นี่ ย ว น า ข น า ด เ ล็ ก สู ง อ ยู่ ม า ก
เครื่ องให้ความร้ อนแบบเหนี่ ยวนาขนาดเล็กโดยทัว่ ไปจะใช้ไฟฟ้าระบบ
เป็ นแบบหนึ่ งเฟส ซึ่ งระบบจะประกอบไปด้วยวงจรเรี ยงกระแสเพื่อทา
การแปลงสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็ นกระแสตรง แล้วจึงนาไปเข้า
คาปาซิ เตอร์ เพื่อกรองแรงดันให้เรี ยบก่ อนจะถูกส่ งเข้าอิ นเวอร์ เตอร์ เพื่อ
แปลงเป็ นไฟสลับที่มีความถี่ตามต้องการ วงจรอินเวอร์ เตอร์ ที่ถูกนามาใช้
ส่ วนใหญ่ได้แก่ วงจรอินเวอร์ เตอร์ แบบเต็มบริ ดจ์ดงั แสดงในรู ปที่ 1 และ
อินเวอร์เตอร์แบบครึ่ งบริ ดจ์ ซึ่งมีอุปกรณ์สวิตซ์ 4 และ 2 ตัวตามลาดับ
ในงานความร้ อ นส าหรั บ งานทุ บ ขึ้ น รู ป ความถี่ ที่ ป้ อ นจะต้อ ง
เหมาะสมกับชิ้น ซึ่งถ้าสู งเกิดไปจะทาให้ชิ้นงานเกิดความร้อนเฉพาะที่ผิว
ด้านนอก ด้านในยังแข็งอยูจ่ ะทาให้ข้ ึนรู ปยาก หรื อถ้าปล่อยให้ความร้ อน
ซึ ม เข้าไป จะมี ผลท าให้ ผิวชิ้ นงานแตก งานทุบ ขึ้ น รู ปโดยทัว่ ไปจะใช้
ความถี่ ประมาณ 10 kHz โดยจะขึ้นกับชิ้ นงาน ถ้าชิ้ นงานเป็ นแหนบ
รถยนต์ซ่ ึงมีลกั ษณะเป็ นแผ่นยาวซึ่ งมีลกั ษณะแตกต่างกับชิ้ นงานทัว่ ไปที่
มีลกั ษณะกลม ดังนั้นจึงต้องมีการออกแบบขดเหนี่ ยวนาให้มีลกั ษณะให้
เข้ากับชิ้นงานและต้องมีการทดสอบกับงานจริ งเพื่อหาความถี่ ที่เหมาะสม
สาหรับการใช้งานนี้ สาหรับงานขึ้นรู ปมีดอรัญญิก ปั จจุบนั เป็ นงานที่ใช้
ในครัวเรื อนและเป็ นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก การให้ความร้อนเหล็กยังคง
ใช้เป็ นถ่ านซึ่ งต้องใช้เป็ นจานวนมากประมาณ 2-3 กระสอบต่อวัน ซึ่ ง
ราคาตกอยูก่ ระสอบละประมาณ 250 บาท ราคาจึงค่อนข้างสู ง และราคา
ถ่านจะสู งขึ้ นอีกในช่ วงฤดู ฝนเพราะจะทาถ่ านได้น้อยลงเนื่ องความชื้ น
ของอากาศ ดัง นั้น การให้ ค วามร้ อนแบบเหนี่ ยวจึ ง เป็ นทางเลื อกใหม่
สาหรั บงานให้ความร้ อนกับมี ดอรั ญญิ กนี้ ซ่ ึ งยังไม่มีใครเคยนามาใช้ใน
งานนี้ มาก่อน การให้ความร้อนแบบเหนี่ ยวเป็ นการให้ความร้ อนเกิ ดขึ้นที่

บทคัดย่ อ
บทความนี้ น าเสนอการขนานวงจรสวิ ต ช์ เ ดี่ ยวแบบ
เรโซแนนซ์ขนานสาหรับงานทุบขึ้นรู ปมีดอรัญญิกด้วยการให้ความร้ อน
แบบเหนี่ ยวนา มี วงจรภาคก าลังเป็ นวงจร Quasi-resonant Converter
อุปกรณ์ที่ใช้เป็ นตัวสวิตช์คือไอจีบีที (IGBT) ซึ่ งทางานแบบสวิตช์เดี่ ยว
แรงดันศูนย์เพื่อช่วยในการลดกาลังสู ญเสี ยขณะทางานที่ความถี่ สูง โดยมี
ช่ วงความถี่ เรโซแนนท์เป็ นช่ วงการทางานในภาควงจรก าลังที่ 25 kHz
จากการประยุก ต์ใ ช้ห ลัก การเหนี่ ย วนาความร้ อนสาหรั บเครื่ องใช้ใ น
ค รั ว เ รื อ น ไ ด้ น า ม า พั ฒ น า ใ ห้ ค ว า ม ร้ อ น กั บ แ ท่ ง เ ห ล็ ก โ ด ย
เครื่ องให้ความร้อนแบบเหนี่ ยวนานี้ สามารถให้กาลังความร้ อนได้ 1 kW
และสามารถให้ความร้อนจนแท่งเหล็กร้อนแดงได้
คาสาคัญ: การเหนี่ ยวนาความร้อน ควอไซน์เรโซแนนซ์ การขนานคอน
เวอร์เตอร์

Abstract
This paper describes a parallel connection of single switch
resonant converter with parallel resonance for arunyik knife forging
application with induction heating. Converter is implemented by using
IGBT as its switching. The switching loss is minimized by operating the
IGBT in the zero voltage resonance modes. The output power is rated at
approximately 1 kW, with operating frequency ranging from 25 kHz.
The operation principles of quasi- resonant are investigated and validity
is verified by simulation and experimental results.
Keywords: Induction heating, quasi resonant, a parallel connected
converter
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ชิ้นงานโดยตรง ดังนั้นจึงเกิดการสู ญเสี ยความร้อนน้อยจะแตกต่างกับการ
ให้ความร้อนโดยการเผาไหม้ ทาให้มีประสิ ทธิ ภาพในการให้ความร้อน
สูง ประหยัดพลังงาน และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะสิ่ งแวดล้อม
งานวิจยั นี้ จึงได้ นาเสนอการขนานวงจรสวิตช์เดี่ ยวแบบเร
โซแนนซ์ขนานสาหรั บงานทุบขึ้นรู ปมี ดอรั ญญิ กด้วยการให้ความร้ อน
แบบเหนี่ ยวนาซึ่ งถูกแสดงดังรู ปที่ 4 ซึ่ งประกอบไปด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้ า
380 โวลต์ 50 เฮิ ร ตซ์ วงจรเรี ย งกระแส วงจรกรองแรงดัน โหลดเร
โซแนนซ์แ บบขนานซึ่ งต่ออยู่กบั สวิตซ์เพี ยงตัวเดี ยว และวงจรควบคุ ม
การปรั บความถี่ ตามเมื่ อชิ้ นงานเกิ ด ความร้ อน การทางานของวงจรจะ
อาศัยหลักการถ่ายคืนพลังงานระหว่างตัวเหนี่ ยวนากับตัวเก็บประจุทาให้
เกิดไฟฟ้ากระแสสลับไปเหนี่ ยวนาชิ้ นงานทาให้เกิ ดความร้ อนขึ้นโดยมี
ลัก ษณะการทางานของสวิ ตซ์ ที่แ รงดัน เป็ นศู น ย์ ช่ วยลดการสู ญเสี ย ที่
สวิตซ์ การควบคุ มมี ก ารเปลี่ ยนแปลงความถี่ ต ลอดเวลาเมื่ อชิ้ น งานมี
อุณหภูมิสูงขึ้น เพื่อแก้ปัญหามลพิษ ค่าถ่านสู ง ค่าขนส่ งถ่าน และอัตรา
การผลิต เพื่อการเติบโตของธุ รกิ จในชุ มชนและลดการนาเข้าเครื่ องจาก
ต่างประเทศที่มีราคาสู งได้

3. ต้ นแบบเครื่ องให้ ความร้ อนแบบเหนี่ยวนา
3.1 ขดลวดเหนี่ยวนาความร้ อน
จากวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการออกแบบและสร้างเครื่ องให้ ความร้อน
แบบเหนี่ ยวนาโดยใช้วงจรควอไซน์ หรื อวงจรสวิตช์เดี่ยว ที่ความถี่ 25
kHz พิกดั ที่ 1 kW การออกแบบขดลวดเหนี่ ยวนาสามารถกาหนดได้จาก
ชิ้นงานที่เป็ นโลหะ ที่มีความยาวเท่ากับ 30 เซนติเมตร สู ง 0.5 เซนติเมตร
กว้าง 4.8 เซนติเมตร โดยระยะห่ างขดลวดกับชิ้ นงานโลหะ เท่ากับ 2
เซนติเมตร ซึ่ งกาหนดจากความเหมาะสมของการทางานในการซุบแข็ง
ซึ่งขนาดและระยะต่างๆ แสดงดังรู ปที่ 2 (ภาพจริ ง)

2. ระบบการให้ ความร้ อน
ระบบการให้ความร้ อนแบบเหนี่ ยวนาประกอบด้วย 2 ส่ วน
หลัก คื อ ส่ ว นจ่ า ยก าลัง ไฟฟ้ า และส่ ว นให้ ค วามร้ อ นชิ้ น งาน ดัง รู ป ที่ 1
สาหรับแหล่งจ่ายที่เป็ นแหล่งจ่ายกระแสกระแสตรงจะต้องมีตวั เหนี่ ยวนา
สาหรับกรองกระแสที่มีค่ามากเพื่อให้กระแสเรี ยบเข้าสู่ อินเวอร์ เตอร์ เป็ น
แหล่ ง จ่ า ยกระแสสลับ ตามความถี่ ที่ อ อกแบบเพื่ อ ให้ ค วามร้ อ นลึ ก ที่
เหมาะสมกับลักษณะงาน โดยวงจรที่ใช้จะเลือกเป็ นวงจรสวิตช์

รู ปที่ 2 ขดลวดเหนี่ยวนาความร้อน
จากรู ปที่ 2 จะใช้ท่อทองแดงกลวง เบอร์ 3 ซึ่งขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเท่ากับ 0.7 cm ซึ่ง สาเหตุที่เลือกทองแดงกลวงขนาดกลวง
ขนาดเล็กเนื่องจาก สามารถนามาขดเป็ นขดลวดทองแดง (Coil) ได้ง่าย
กว่าท่อทองแดงขนาดใหญ่ และเพื่อที่จะสามารถพันรอบได้เพิ่มขึ้น ส่ งผล
ให้ฟลัก๊ ซ์ที่เหนี่ ยวนาไปที่ชิ้นงาน มีเพิ่มขึ้น ซึ่งความยาวและความกว้าง
ของชิ้นงานจะเป็ นตัวกา หนดรอบของ ขดลวด

เดี่ยวที่ต่อขนานกันดังรู ปที่ 1
3Ø 380

V
io
1: n

AC / DC 1

L s1
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+

3.2 การออกแบบหม้อแปลงความถี่สูง
จานวนรอบของขดลวดทุติยภูมิ
E
NP = 4.44.f.B
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= 83 รอบ
จานวนรอบของขดลวดทุติยภูมิกาหนด NS = 2 รอบ ถ้ากระแส
สู งสุ ดด้านปฐมภูมิเท่ากับ 10 A
จะได้ค่ากระแสด้านทุติยภูมิ IS = (NP×IP) / NS = (83×10) / 2 = 415 A

in
Signal
Control1

311
3

Signal
Controln

Controller

รู ปที่ 1 งานเหนี่ยวนาความร้อนด้วยการขนานวงจรสวิตช์เดี่ยวแบบเร
โซแนนซ์ขนานสาหรับงานทุบขึ้นรู ปมีดอรัญญิกที่นาเสนอ
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ขนาดขดลวดปฐมภูมิโดยทาการเผื่อพิกดั กระแสเกินไว้ที่ 20 A ความ
หนาแน่นของกระแสในสายเลือกใช้ลวดทองแดง 400 เซอร์ คูลาร์ มิลต่อ 1
แอมแปร์
ขนาดของเส้นลวด = 20 × 400
= 8000 เซอร์คูลาร์มิล
เลือกลวดทองแดง AWG เบอร์ 24 จานวน 40 เส้นมาขนานตีเกลียว
กัน โดยการตีเกลี ยวเพื่อลดการสู ญเสี ยในเส้นลวดเนื่ องจาก skin effect
และเพิ่มพื้นที่ทางเดินของกระแสไฟฟ้า

แรงดันจะมีค่ายอดเท่ากับ 311.12Vac กระเพื่อมที่ยอมรับได้ปกติจะไม่
เกิน 10% ของแรงดันเอาท์พทุ
ΔVripple

= 10×311.12 = 31.11 Vdc
100

คิดที่ประสิ ทธิภาพ 80% จะได้

P =

P

out

η

in

= 1000 = 1250 W
0.8

ดังนั้นกระแสประสิ ทธิ ผลที่อินพุทคือ

P
V

I =

in

e

in

= 1250 = 5.68 A
220

ตัวเก็บประจุจะเก็บประจุทุกๆครึ่ งไซเกิลหรื อประมาณ 10 ms เนื่องจาก
ใช้ความถี่ 50 Hz ดังนั้นจะได้
-3
C = 5.68×(10×10 ) = 182.58 µF
31.11

ตัวเก็บประจุที่ใช้จะต้องทนแรงดันไม่ต่ากว่า 1.5 เท่าของแรงดันไฟ
ตรงเอาท์พทุ ดังนั้น จะเลือกตัวเก็บประจุที่ทนแรงดันประมาณ เท่ากับ 470
โวลต์ แต่ในการใช้งานจริ งจะเลื อกตัวเก็บประจุกรองแรงดันขนาด 5 µF
เป็ นค่าที่เหมาะสมและหาซื้ อได้ง่าย

4. ผลการจาลอง
รู ปที่ 3 หม้อแปลงความถี่สูง

20V
0V

3.3 การออกแบบระบบระบายความร้ อน

V(V2:+,V2:-)

(ก)

I(R5)

(ข)

-20V
40A

ในวงจรการออกแบบระบบระบายความร้ อนในส่ วนไอจี บีที ใช้
แผ่นระบายความร้อน และตัวหม้อแปลงจะใช้พดั ลมในการระบายความ
ร้อน และในส่วนของท่อทองแดงจ่ายพลังงานจะเป็ นส่ วนที่จ่ายกระแสสู ง
และอยู่ใ กล้ชิ้นงานที่ ร้อน จึ งติ ด ปั๊ ม น้ าในการระบายความร้ อนผ่านท่ อ
ทองแดง

0A
-40A
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SEL>>
-40A

(4.7836m,22.885)
(4.7138m,11.525)
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(ค)
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1.0KV
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3.4 ออกแบบตัวเก็บประจุกรองแรงดัน

เมื่อ C คือ
Ie

(ง)

V(Z1:C,Z1:E)
1.0KV

สูตรการคานวณหาค่าตัวเก็บประจุกรองแรงดัน
C

(5.1612m,1.4119)

0V

0V
-1.0KV
4.6ms
4.8ms
RMS(V(C3:1,L3:2)) V(C3:1,L3:2)

I e Δt
ค่าตัวเก็ΔV
บประจุ
ripple

=

(5.1612m,461.876)

5.0ms

5.2ms

5.4ms

5.6ms

5.8ms

Time

รู ปที่ 4 จาลองการทางานด้วยโปรแกรม Orcad
(ก) สัญญาณขับเกต IGBT
(ข) กระแสที่ไหลผ่านโหลด (IL(rms)) กับกระแสที่ไหลผ่าน
สวิตช์ (IC(rms))
(ค) แรงดันตกคร่ อม
สวิตช์ (VCE)
(จ)
โหลด (VL)
(ง) แรงดันตกคร่ อม

คือ ค่ากระแสประสิ ทธิ ผลของวงจรเรี ยงกระแส (A)
Δt
คือ ช่วงเวลาที่ C คายประจุ (ms)
ΔVripple คือ แรงดันกระเพื่อมจากยอดถึงยอดที่เอาท์พท
ุ ของ
วงจรเรี ยงกระแส (V)
ตัวเก็บประจุกรองแรงดันที่กาลังเอาท์พุท 1 kW ขณะทางานที่
แรงดัน 220 Vac , 50Hz แรงดันไฟฟ้า 220 Vac 1 เฟส เมื่อผ่านวงจรกรอง
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5. ผลการทดลอง
หลังจากสร้างเครื่ องต้นแบบได้ทาการวัดสัญญาณไฟฟ้ าที่จุด
ต่างๆ เพื่อเปรี ยบเทียบกับผลจาลองการทางาน และทดสอบการให้ความ
ร้อนซึ่งให้ความสูงได้ถึง 800 องศาโดยสัญญาณที่จุดต่างๆแสดงดังรู ปที่ 5
และ 6

[2]

[3]

[4]
[5]
รู ปที่ 5 แรงดันไฟฟ้าตกคร่ อมสวิตซ์ (VCE) และกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน
สวิตซ์ (Is)โดยวั ดที่ Time/Div20 μs
[6]

[7]
รู ปที่ 6 แรงดันตกคร่ อมสวิตซ์ (VCE)และแรงดันไฟฟ้าด้าน Primary ของ
หม้ อแปลงความถี่สูง โดยวั ดที่ Time/Div20 μs

6. สรุป

[8]

งานวิ จ ัย นี้ ได้ ศึ ก ษา และพัฒ นาออกแบบสร้ า ง เพื่ อ เพิ่ ม
ก าลัง ไฟฟ้ าของเครื่ องเหนี่ ย วนาความร้ อ น โดยการขนานสวิตช์ เ ดี่ ย ว
อุปกรณ์ที่ใช้เป็ นตัวสวิตช์น้ ี คือไอจีบีที ซึ่ งทางานแบบสวิตช์เดี่ ยวแรงดัน
ศูนย์ เพื่อช่ วยในการลดกาลังสู ญเสี ยขณะทางานที่ความถี่ สูง โดยเครื่ อง
เหนี่ ยวนาความร้อนใช้แรงดันไฟบ้าน 220 V แรงดันตกคร่ อมสวิตช์ไอจี
บีทีอยูท่ ี่ 980 V โดยมีช่วงความถี่เรโซแนนท์เป็ นช่วงความถี่การทางานใน
ภาควงจรกาลังอยู่ที่ 25 kHz ผลการทดลองที่ได้เป็ นไปตามทฤษฎี ที่ได้
ทาการศึกษามาทุก ประการ โดยเครื่ องเหนี่ ยวนาความร้ อนสามารถให้
ความร้อนจนเหล็กร้อนแดงได้ สามารถให้กาลังความร้อนได้ 1 kW

[9]

[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก :
http://irre.ku.ac.th/project/pdf/255503.pdf (10 เมษายน 2556).
ชาย ชี วะเกต, และชนานัญ บัวเขียว. 2543. การผลิตไฟฟ้าโดย
เ ซ ล ล์ แ ส ง อ า ทิ ต ย์ [อ อ น ไ ล น์ ] เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก :
http://www.eppo.go.th/vrs/VRS49-09-Solar.html
(15 เมษายน 2556).
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง
พลังงาน. (ม.ป.ป). ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์. [ออนไลน์] เข้าถึงได้
จาก : http://www.cssckmutt.in.th/cssc/cssc_tranning/d
oc/Operator_CH1toCH5.pdf (26 เมษายน 2556).
ไกรพัฒน์ จีนขจร. 2551. พลังงานหมุนเวียน. พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุ งเทพมหานคร : สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปน).
ุ่
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง
พลังงาน. (ม.ป.ป). พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก.
[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : http://www.electron.rmutph
ysics. com/sciTech/pdf/c07_2554_energy.pdf (6 พฤษภาคม
2556).
องอาจ แสดใหม่. 2553. “การออกแบบและวิเคราะห์การติดตั้ง
ระบบโฟโตโวลตาอิกขนาด10 กิโลวัตต์สูงสุ ดสาหรับปั้ มน้ าพุ 3
เฟสเชื่ อมต่อกับระบบจาหน่ายการไฟฟ้ า.” วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี.
KANHA SOLAR POWER CO.,LTD. (ม.ป.ป). ศักยภาพ
พลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก :
http://www.kanhasolar.com/index.php?lay=show&ac=article&Id
=539452491&Ntype=4 (11 พฤษภาคม 2556).
บรรจบ สุขประภาภรณ์. (ม.ป.ป). พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
และการออกแบบระบบโซล่าเซลล์. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก
: http://www.ind.cru.in.th/articleind/33.pdf (12 พฤษภาคม
2556).
บริ ษทั เทคโนโลยีอีควิปเม้น แอนด์ เซอร์ วิส จากัด. (ม.ป.ป).
หลักการทางานของฮีตเตอร์. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก :
http://www.aesthailand.net/index.php?lay=show&ac=article&
Id=538894163&Ntype=7 (19 พฤษภาคม 2556).
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บทคัดย่ อ

Abstract

การวิ จยั นี้ มี ชื่ อว่ าการบู ร ณาการรู ป แบบการพัฒ นาศัก ยภาพการ
พึ่งตนเองในกลุ่ มผูส้ ู งอายุแ ละหมอเมื องแบบยัง่ ยืน โดยเครื่ องมื อและ
กระบวนการทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศต าบลท่ าก๊ อ อ าเภอแม่ ส รวย
จังหวัดเชี ยงรายโดยมีวตั ถุประสงค์. 1)เพื่อรวบรวมและจัดการองค์ความรู้
ของภู มิ ปั ญ ญาหมอเมื อ งในการดู แ ลสุ ข ภาพ. 2)เพื่ อ วิ เ คราะห์ แ ละ
สังเคราะห์ โดยออกแบบเครื่ อ งมื อ และกระบวนการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อนามาใช้ร่วมกับภูมิปัญญาหมอเมืองในการดูแลสุ ขภาพ.
3)จัดทาตาราองค์ความรู ้ ถ่ายทอดสู่ ชุมชนด้านการดู แลสุ ขภาพ. 4)สร้ าง
เครื อข่ายแบบมีส่วนร่ วมและถ่ ายทอดเทคโนโลยีห มอเมื องในการดูแล
สุ ข ภาพ โดยทาการเก็บ ข้อมู ลกลุ่ มประชากรคื อกลุ่ ม ผูส้ ู งอายุแ ละหมอ
เมืองในการดูแลสุ ขภาพ จานวน 22 หมู่บา้ น 1,461 คน เป็ นการวิจยั การ
พัฒ นาทดลอง (experimental development) เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ 1)ตาราง
วิเคราะห์ขอ้ มูลประเภทหมอหมอเมือง เนื้ อหาหมอเมืองที่ใช้รักษาตาราง
Information matrix และ. 2)กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การออกออกแบบเครื่ องมือ. 3)การจัดทาตาราด้านการดูแลสุขภาพ. 4)การ
สร้างเครื อข่ายแบบมีส่วนร่ วมถ่ายทอดเทคโนโลยีหมอเมืองในการดูแลสุขภาพ
ผลการวิจัยพบว่า :
จานวนหมอเมือง ค่าอัตราร้อยละ 100 % พบว่าเนื้ อหาหมอเมืองที่ใช้
รัก ษามากที่ สุ ด คื อ ใช้ค าถา รวม 68 ครั้ งค่ าอัตราร้ อ ยละ 30.4 % และ
รองลงมา ใช้น้ ามนต์คาถาจานวน 55 ครั้ง ค่าอัตราร้อยละ 24.6 % การใช้
สมุนไพรจานวน 45 ครั้ง ค่าอัตราร้อยละ 20.17 % ใช้เครื่ องมือ 37 ครั้ง ค่า
อัตราร้อยละ 16.5 % และน้อยที่สุด ที่ประเภทหมอเมืองเนื้ อหาหมอเมือง
ที่ใช้รักษาการนวดและการใช้ยาและประคบจานวน 6 ครั้งค่าอัตราร้อยละ
2.6 %ตามล าดับ และการออกแบบชุ ด เครื่ อ งนวดไฟฟ้ าร้ อ น,เย็น ผ่ า น
ระบบปฏิบตั ิการ Androidงานวิจยั นี้ ได้คดั เลือกหมอเมืองมาจัดทาตาราจานวน20คน
ค าส าคั ญ : การพึ่ งตนเอง, เครื่ องนวดสมุ น ไพร, กระบวนการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

This research is called “the Integration Patterns Development of
Self-Reliance among The Elder’s Group and Traditional Medicine
Experts with Information Technology Tools and Processes, Thago, Mae
Suai District,Chiang Rai”. Research objectives: 1) to gather and manage
knowledge based on traditional medicine experts for health care. 2)to
analyze and synthesize tools integrated with process of information
technology applied for wisdom on traditional medicine expert for health
care 3) to design textbooks for community health care 4) to build
participatory network and technology transmission on traditional
medicine experts for health care. Data collection consists of 22 villages
with seniors and traditional medicine experts for health care totally are
1,461 people. The research (experimental development) research tools
consist of 1) Table analysis of contents showed the category of
traditional medicine experts for the treatment in form of Information
matrix and 2) process of information technology and design tools 3) the
textbooks for health care 4) building participatory network for
technology based traditional medicine experts for health care.
The Research findings are found that :
100 % of traditional medicine experts are found that 68 times of
magic words used for treatment are 30.4% then 55 times of sacred water
is used 24.6%, 45 times of herbal usage is 20.17%. For 37 times of tools
application is 16.5% and the minimum percentage of 6 times are the
way of traditional massage, drugs application and massage with hot
press 2.6% respectively. Android OS Hot and cool Electrical massage
device for this research, 20 traditional medicine experts are selected.
Keywords: Self-reliance,Herbal Massage Machine,Information
Technology Process
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การศึ ก ษาองค์ ค วามรู้ ของภู มิ ปั ญ ญาหมอเมื อ งในการดู แ ลสุ ข ภาพ
ประชากรที่ ใช้อาศัยอยู่ใน 22 หมู่บ ้าน เขตตาบลท่ าก๊อ อาเภอแม่ส รวย
จั ง ห วั ด เชี ยงราย .3) เค รื่ องมื อที่ ใช้ ใ น ก ารศึ ก ษ า ป ระก อบ ด้ ว ย
แบบสอบถาม การบัน ทึ กข้อมูลสนาม การจัดเวที สัมมนา สนทนากลุ่ ม
ย่อย กล้องถ่ ายรู ป เครื่ องบันทึ ก เสี ยง และวีดี ทศั น์ .4)วิธีรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ หมอเมืองในการดูแลสุ ขภาพ และ
นาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ จัดทาตาราองค์ความรู ้ ถ่ายทอดสู่ ชุมชนด้าน
การดูแลสุ ขภาพ สร้ างเครื อข่ายแบบมีส่วนร่ วมและถ่ ายทอดเทคโนโลยี
หมอเมืองในการดูแลสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมายหมอเมืองในการทาวิจัย
1) หมอเมื อ ง เกี่ ย วกั บ พิ ธี ก รรม.2) หมอเมื อ ง เกี่ ย วกั บ รั ก ษา
กระดูกหัก.3) หมอเมือง เกี่ยวกับรักษาพิษงูและแมลงสัตว์กดั ต่อย.4) หมอ
พื้ น บ้านในการรั ก ษาอาการทางผิ วหนัง.5) หมอเมื อ งเกี่ ยวกับ หมอยา
สมุนไพร.6) หมอเมืองประเภทกายภาพบาบัด.7) หมอเมืองประเภทหมอ
ตาแย.8) หมอเมืองประเภทไสยศาสตร์ .9) หมอเมืองประเภทย่าขาง.10)
หมอเมืองประเภทเจ๊ดแหก.

1. บทนา
สถานการณ์ โ ลก ภาวะเศรษฐกิ จ ภู มิ อ ากาศและสิ่ ง แวดล้ อ ม
เปลี่ ย นแปลง มลพิ ษ เพิ่ ม ขึ้ น โรคมี วิ ว ัฒ นาการที่ แ รงขึ้ น มี ก ารดื้ อ ยา
ประกอบกับวิถีชีวิตของผูค้ นอยู่ในภาวะที่ตอ้ งแข่งขัน การดาเนิ นชี วิตที่
รี บ เร่ งของประชาชน กิ น อาหารไม่ ถู ก ส่ ว น ไม่ เป็ นเวลา พัก ผ่ อ นไม่
เพียงพอ เกิ ดความตึ งเครี ยด ร่ างกายเสี ยสมดุ ล ภูมิคุม้ กันต่ า เจ็บ ป่ วยได้
ง่าย ผูป้ ่ วยได้รับยาเคมีมากเกิ นไปเกิ ดการตกค้างในร่ างกาย ส่ งผลให้เกิ ด
โรคร้ายต่างๆตามมา ยาเคมี จึงไม่อาจให้ผลการรักษาที่ดี โดยเฉพาะโรค
เรื้ อรังได้ ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องย้อนกลับมาตระหนักถึง
คุ ณ ค่าของภูมิ ปั ญ ญาแพทย์แ ผนโบราณที่ มีก ารน าสมุ น ไพรมาใช้เพื่ อ
สุขภาพไม่วา่ จะใช้เป็ นอาหาร ใช้เป็ นยารักษาโรคใช้ดูแลส่ งเสริ มสุ ขภาพ

2. วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1. เพื่อรวบรวมและจัดการองค์ความรู้ ของภูมิปัญญาหมอเมืองใน
การดูแลสุขภาพ
2. เพื่ อ วิ เคราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ โดยออกแบบเครื่ อ งมื อ และ
กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนามาใช้ร่วมกับภูมิปัญญา
หมอเมืองในการดูแลสุขภาพ
3. จัดทาตาราองค์ความรู ้ถ่ายทอดสู่ ชุมชนด้านการดูแลสุ ขภาพ
4. สร้ างเครื อข่ ายแบบมี ส่วนร่ วมและถ่ ายทอดเทคโนโลยีห มอ
เมืองในการดูแลสุขภาพ

6.ขอบเขตด้ านเนื้อหา
1)สารวจและรวบรวม หมอเมือง แยกอธิ บายเป็ น บริ บทของหมอ
เมื อ ง ได้แ ก่ ประวัติ ค วามเป็ นมาของหมอเมื อ ง ลัก ษณะการรั ก ษา.2)
ออกแบบเครื่ องมื อและกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับ
ใช้ เป็ นอุ ป กรณ์ ที่ ผ่านการออกแบบจากการน าภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น หมอ
เหมื องเข้ามาร่ วมกับ กระบวนการออกแบบทางด้านคอมพิ วเตอร์ แ ละ
เทคโนโลยีสนเทศ ที่เป็ นอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมตามคาสั่งในการดูแล
การรักษาผูป้ ่ วย

3.สมมติฐานของการวิจยั
การพึ่งตนเองในกลุ่มผูส้ ู งอายุและหมอเมืองแบบยัง่ ยืน
1)ส่ งเสริ ม การพึ่ งตนเองด้านสุ ข ภาพด้านการใช้ พื ช สมุ น ไพรใน
ชี วิ ต ประจาวัน .2)สนับ สนุ น ให้ เกิ ด การสื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น พื ช
สมุนไพรไทยในชุมชนตาบลท่าก๊อ.3)สร้างกระบวนการจัดการประโยชน์
จากพืชสมุนไพรตามปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงชุ มชนพึ่งตนเอง. 4)สร้ าง
การมีส่วนร่ วมในการจัดการพืชสมุนไพรไทยและส่ งเสริ มสุ ขภาวะตนเอง
ครอบครัวชุมชนในตาบลท่าก๊อที่สอดคล้องกับศักยภาพและทุนทางสังคม

4.ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ เช่น ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้าน
เศรษฐกิจ/พาณิ ชย์ ด้านสังคมและชุ มชน รวมถึ งการเผยแพร่ ในวารสาร
จดสิ ทธิบตั ร ฯลฯ และหน่วยงานที่นาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
1)ได้องค์ความรู้ ของภูมิปัญญาหมอเมืองในการดูแลสุ ขภาพ โดยมี
ภาคชุมชนมีส่วนร่ วม.2)ได้ภูมิปัญญาหมอเมืองและพืชสมุนไพรและหมอ
เมืองในการดู แ ลสุ ข ภาพ.3)ได้ทาตาราและหลัก สู ตรในการจัดการองค์
ความรู้ ถ่ายทอดสู่ ชุมชนด้านการดู แลสุ ขภาพ.4)ได้เครื อข่ายแบบมี ส่ วน
ร่ วมและถ่ายทอดเทคโนโลยีหมอเมืองในการดูแลสุ ขภาพ

รู ปที่ 1 เครื่ องนวดร่ างกายกายภาพบาบัดด้วยสมุนไพรผ่าน
ระบบปฏิบตั ิการ Android
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลของหมอเมืองโดยออกแบบเครื่ องมือและ
กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อนามาใช้ร่วมกับ ภู มิปั ญญา
หมอเมืองในการดูแลสุขภาพตาราง Information matrix

5.วิธีดาเนินการวิจยั
1)ศึกษาข้อมูลจากเอกสารเกี่ ยวกับองค์ความรู ้ ของภูมิปัญญาหมอ
เมื อ งในการดู แ ลสุ ข ภาพ.2) การก าหนดกลุ่ ม ประชากรตัว อย่ า ง ใน
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ลาดับ
ที่
1

4

ประเภทหมอ
ประเภทเครื่ องมือเดิม
เมืองเกีย่ วกับ
ที่ใช้ ในการรักษา
พิธีกรรม
ตะกุด(พระห้อยคอ)ยันต์
(ครู บาอินสม)
รักษากระดูกหัก
ใช้ไม่ไผ่
พิษงูและแมลง
สัตว์กดั ต่อย
อาการทางตา
-

5

ยาสมุนไพร

6
7
8
9
10

กายภาพบาบัด
หมอตาแย
ไสยศาสตร์
ยา่ ขาง
เจ๊ดแหก

2
3

เครื่ องมือบดยา,มีด, เขียง
,ครก,ลูกประคบ
บีบนวดประคบ
แผ่นไถ่, แท่นความร้อน
มีด
รวม

ชุดเครื่ องมือใหม่ทอี่ อกแบบ
(ไม่สามารถออกแบบได้
ในช่วงระยะเวลางานวิจยั นี้)
ชุดเครื่ องมือเข้าเผือก
(ไม่สามารถออกแบบได้
ในช่วงระยะเวลางานวิจยั นี้)
(ไม่สามารถออกแบบได้
ในช่วงระยะเวลางานวิจยั นี้)
(ไม่สามารถออกแบบได้
ในช่วงระยะเวลางานวิจยั นี้)
ชุดนวด ร้อน,เย็น
ชุดยา่ ขาง
ชุดแหกส่งกระแสไฟฟ้า

รู ปที่ 4 หน้าจอ Application เมื่อกดเข้าใช้งานครั้งแรก

จานวน
ชิ้น
-

9.การหาความเชื่ อมัน่
การคานวณความน่ าเชื่ อถื อ หรื อความเชื่ อมัน่ ของความถูกต้อง ใน
การวิ เคราะห์ เนื้ อ หา (content analysis) ของการบู รณาการรู ป แบบการ
พัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองในกลุ่ มผูส้ ู งอายุและหมอเมื องแบบยัง่ ยืน
โดยเครื่ องมื อและกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาบลท่ าก๊ อ
อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายโดย โอลสตี (Holsti, 1969)
10.สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์หาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบประเมิน
การยอมรับโดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha Coefficient) (Cronbach ,1990 : 202-204 ) ดังนี้

-

6
6

k   si
1- 2
k-1 
s

2

=

7.การออกแบบเครื่ องมือและไดอะแกรมเครื่ องนวดไฟฟ้ า





(1)

เมื่อ



k

s

2
i

แทน ค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม
แทน จานวนข้อของแบบสอบถาม
แทน ผลรวมของความแปรปรวนแต่ละข้อของแบบสอบถาม

แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผูต้ อบแต่ละคน
2. การคานวณความน่ าเชื่ อถื อ หรื อความเชื่ อมัน่ ของความถู กต้อง
ในการวิเคราะห์ เนื้ อหา(content analysis) ของการบูรณาการรู ปแบบการ
พัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองในกลุ่ มผูส้ ู งอายุและหมอเมื องแบบยัง่ ยืน
โดยเครื่ องมื อและกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาบลท่ าก๊ อ
อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชี ยงรายสูตรในการวิเคราะห์ดงั นี้ (Holsti, 1969)
s2

รู ปที่ 2 ไดอะแกรมชุดนวดไฟฟ้า ผ่านระบบปฏิบตั ิการ Android
การทางานตามไดอะแกรมดังภาพที่ 2 บอร์ด Arduino MEGA 2560
เป็ นบอร์ ดควบคุมการทางานของวงจรต่ างๆ โดยมี Bluetooth , Keypad
Switch , Volume ส่ งข้อมูลเข้าไปยังบอร์ ด Arduino MEGA 2560 แล้วทา
การส่งข้อมูลออกไปให้ Buzzer ,OLED และบอร์ด Arduino MEGA 2560
ส่งข้อมูลระดับความแรงไปยังเครื่ องนวดเพื่อเข้าสู่ ร่างกาย

ความน่าเชื่ อถือ

8.หลักการทางานหลักๆของส่ วน Application

=

2M
100
N1N 2

(2)

เมื่อ
M
แทน จานวนรหัสที่ผเู ้ ชี่ ยวชาญ เห็นตรงกัน
N1
แทน จานวนทั้งหมดของการลงรหัสของผูเ้ ชี่ ยวชาญคนที่ 1
N2
แทน จานวนทั้งหมดของการลงรหัสของผูเ้ ชี่ ยวชาญคนที่ 2
3. การวิเคราะห์ ความแตกต่างของความถี่ ของผูย้ อมรับและผูไ้ ม่ยอมรับเครื่ องมือ
และกระบวนการทางเทคโนโลยีส ารสนเทศ ใช้การทดสอบไค-สแควร์
(Chi-square) ดังนี้ (Sheskin, 2007 : 260)
2
x 2 = k  Oi  E i 
(3)
i1 E i 
เมื่อ Oi แทน ค่าที่ได้จากการวัดหรื อสังเกต
แทนค่าที่คาดหวังหรื อที่ได้มาตามทฤษฎี
Ei

เมื่ อ เข้ า โปรแกรมเครื่ องนวดไฟฟ้ า จะขึ้ นหน้ า จอตาม รู ป ที่ 3
โปรแกรมจะมี 2 ฟั งก์ ช่ัน ให้ เลื อ กได้ แ ก่ Bluetooth Terminal คื อ การ
สัง่ งานผ่านCommand และButton Send CMD การใช้งานโดยการกดปุ่ ม

รู ปที่ 3 สถานะของหน้าจอ OLED สภานะในการปรับระดับความแรงใน
การกระตุกบนหน้าจอ OLED ทั้ง 5 ระดับระดับที่ 1-5

k

แทน จานวนกลุ่มหรื อจานวนกลุ่ม
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การวิจยั นี้ เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลของหมอเมืองในการดูแลสุ ขภาพ
ประเภทหมอเมื องทั้งหมด 85 คนประเภทหมอเมื องเกี่ ยวกับ พิ ธี ก รรม
ล้านนา(วิถีชาวพุทธ)จานวน 14 คนรักษากระดูกหัก 4 คนพิษงูและแมลง
สัตว์กดั ต่อย3 คนอาการทางตา 26 คน ยาสมุนไพร 12 คน กายภาพบาบัด
6 คนหมอตาแย 0 คนไสยศาสตร์ 7 คนยา่ ขาง 0 คน เจ๊ดแหก 13 คน รวม
หมอเมื อ ง ชาย 66 คน หญิ ง 19 คน รวมทั้ง หมด 85 คน ซึ่ งตรงกั บ
ประเวศ วะสี (อ้างถึ งในประโรม กุ่ยสาคร2547 : 62) กล่ าวว่าภูมิปัญญา
ท้อ งถิ่ น สะสมขึ้ น มาจากประสบการณ์ ห รื อความชัด เจนจากชี วิต และ
สังคมในท้องถิ่ นหนึ่ ง ๆ เพราะฉะนั้น จึ งมี ความสอดคล้องกับเรื่ องของ
ท้อ งถิ่ น มากกว่าภู มิปั ญ ญาที่ ม าจากข้างนอกซึ่ งลัก ษณะส าคัญ ของภู มิ
ปั ญญาท้องถิ่ นก็คือมีวฒั นธรรมเป็ นพื้นฐาน มีความเป็ นบูรณาการสู งทั้ง
ในเรื่ องของกาย ใจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
ประเภทหมอเมื อง ประเภทหมอเมื องที่ มี เนื้ อหาที่ ใ ช้รัก ษาตาม
ตาราง Information matrix จ านวนหมอเมื อ ง ค่ าอัต ราร้ อ ยละ 100 %
พบว่าเนื้อหาหมอเมืองที่ใช้รักษามากที่สุด คือใช้คาถา 68 ครั้ง ค่า 30.4 %
และรองลงมาใช้น้ ามนต์คาถา 55 ครั้ง 24.6 % การใช้สมุนไพร 45 ครั้ ง
20.17 %ใช้เครื่ องมือ 37 ครั้ง 16.5 % น้อยที่สุดที่ประเภทหมอเมืองเนื้ อหา
หมอเมืองที่ใช้รักษาการนวดและการใช้ยาและประคบ6ครั้ง 2.6%ตามลาดับ
ผลงานวิจยั ดังกล่ าวได้มีก ารน าผลไปพัฒนาออกแบบเครื่ องมื อ
และกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อเกิดเป็ นนวัตกรรมนาไป
ส่งเสริ มสนับสนุนในการส่ งเสริ มสุ ขภาพของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น
ตรงตามแนวความคิดของ เพนดิ และโฮลป์ (Pande & Holpp, 2002, p. 5)
ได้ใ ห้ ค วามหมายว่ าซิ ก ซ์ ซิ ก ม่ าจะเป็ นข้ อ ตกลงทางด้ า นการจัด การ
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by using Image Processing
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The experimental results of the system for measuring the parking
position of the workpiece in comparison with the measuring instrument
(dial gauge) have the mean of error less than 2.5%.

บทคัดย่ อ
งานวิ จ ัย นี้ น าเสนอระบบตรวจสอบต าแหน่ ง จุ ด จอดของ
ชิ้ นงานที่เกิ ดความผิดพลาด จากกรณี ที่ชิ้น งานหยุดอยู่ในตาแหน่ งที่ ไม่
ตรงตามที่กาหนดไว้ ซึ่ งจะส่ งผลทาให้กระบวนการผลิ ตเกิ ดความล่าช้า
และเสี ย หาย โดยประยุก ต์ ใ ช้ ง านกล้ อ งร่ ว มกับ โปรแกรม Microsoft
Visual Studio 2010 ภาษา C# เพื่อใช้ในการประมวลผลภาพหาตาแหน่ ง
จุด จอดการล าเลี ย งชิ้ น งานที่ ถู ก ต้อ ง แบ่ งเป็ น 4 ส่ ว นหลัก ๆ คื อ การ
ออกแบบส่ วนของการติดต่อกับผูใ้ ช้งาน การประมวลผลภาพที่ใช้ในการ
ตรวจสอบตาแหน่ งจุดจอดของชิ้ นงาน ส่ วนของการบันทึกข้อมูลลงใน
SQL Server พร้ อ มทั้งแสดงผลออกทางหน้ า จอคอมพิ ว เตอร์ ผลการ
ทดสอบการใช้ งานระบบในการวัด ต าแหน่ งจุ ด จอดของชิ้ น งานโดย
เปรี ยบเทียบกับเครื่ องมื อวัด (ไดอัลเกจ) มีความผิดพลาดในการอ่ านค่ า
ระยะเฉลี่ยต่ากว่า 2.5%

Keywords: spot position, Image Processing, SQL Server, Microsoft
Visual Studio 2010 C#

1. บทนา
ปั จจุบนั เทคโนโลยีการผลิ ตในโรงงานอุตสาหกรรมนิ ยมใช้
ระบบสายพานล าเลี ย งในสายการผลิ ต เพื่ อ ความสะดวกสบาย ลด
ระยะเวลาในการเคลื่ อนย้ายชิ้นงาน และลดการใช้แรงงานคน [1] โดยใน
กระบวนการทางานของระบบสายพานลาเลี ยงจะมี การกาหนดตาแหน่ ง
จุดจอดการลาเลี ยงชิ้ นงาน เรี ยกว่า “Work Zone” เป็ นพื้นที่สาคัญที่ส่งผล
ต่อกระบวนการผลิ ตที่ ตอ้ งการความแม่น ยาสู ง โดยปั ญหาอาจเกิ ดจาก
กรณี ที่ชิ้นงานหยุดอยูใ่ นตาแหน่ งที่ ไม่ตรงตามที่ กาหนดไว้ [2] ซึ่ งความ
ผิดพลาดนี้ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ลัก ษณะ คือ การหยุดก่ อนตาแหน่ งที่
กาหนดไว้ (Under travel) และการหยุดเกิ นตาแหน่ งที่ ก าหนดไว้ (Over
travel) ซึ่ งจะส่ งผลทาให้กระบวนการผลิ ตเกิ ดความล่าช้า และชิ้ นงานใน
กระบวนการผลิตเกิดความเสี ยหาย [3]
งานวิ จยั นี้ น าเสนอระบบเพื่ อตรวจสอบต าแหน่ งและหาค่ า
ระยะจุ ด จอดของชิ้ น งาน โดยการประยุก ต์ใ ช้ ก ล้อ งเวปแคมร่ ว มกับ
โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ภาษา C# ในการประมวลผล
ภาพ และทาการเปรี ยบเที ยบกับเครื่ องมื อวัด (ไดอัล เกจ) ซึ่ งผลที่ ได้จะ
แสดงออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยจะกล่าวทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
การประมวลผลภาพในหัวข้อที่ 2 วิธีการและขั้นตอนการดาเนิ นงานใน
หัวข้อที่ 3 ผลการดาเนินงานในหัวข้อที่ 4 และสรุ ปผลในหัวข้อที่ 5

คาสาคัญ: ตาแหน่งจุดจอด, การประมวลผลภาพ, SQL Server, Microsoft
Visual Studio 2010 C#

Abstract
This paper proposed the checking stop position system on
conveyors. Movement of workpiece is not in position causing delays or
damage to the manufacturing process. In this work, we apply the
combination of webcam with software application from Microsoft
visual studio 2010 C# for checking the stop location by using the image
processing. The system divided into 4 main parts: the user interface,
image processing for checking the stop location of a workpiece, data
recording into SQL Server, and display results on the computer screen.
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ที่ จอดตรงตาแหน่ ง และชิ้ นงานที่ จอดผิดตาแหน่ งในแต่ละลักษณะเพื่ อ
นาไปใช้ในการวิเคราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภาพของสายพานล าเลี ยงต่อไป โดย
ข้อมูล จะถูก จัด เก็บ ลงในฐานข้อมู ล SQL Sever และแสดงผลออกทาง
หน้าจอคอมพิวเตอร์

2. การประมวลผลภาพ
ในการประมวลผลภาพนั้น ความละเอียดของภาพถือเป็ นส่ วน
สาคัญส่วนหนึ่ งที่มีผลต่อการประมวลผลภาพ โดยความละเอียดของภาพ
สามารถก าหนดได้จ ากค่ าพิ ก เซล (Pixels) ซึ่ งเป็ นหน่ ว ยพื้ น ฐานของ
รู ปภาพ มีลกั ษณะเป็ นจุดสี่ เหลี่ ยมเล็ก ๆ ที่เรี ยงต่อกันจนเกิ ดเป็ นภาพดัง
แสดงในรู ปที่ 1 แต่ ล ะพิ ก เซลจะมี ค่ า ระดั บ ความเข้ ม สี ที่ แ ตกต่ า ง
กัน โดย 1 พิกเซลจะมีเพียงสี เดียว การกาหนดค่าความเข้มสี จะกาหนดอยู่
ในรู ปแบบของเลขฐานสองจานวน 8 บิต [4]

รู ปที่ 1 พิกเซลของภาพ
นอกจากนี้ การหาขอบภาพ (Edge Detection) ก็เป็ นอี ก ส่ วน
หนึ่ งที่ ส าคัญ ที่ น ามาใช้ ใ นการวิ เคราะห์ เนื่ อ งจากขอบภาพนั้ นจะ
ประกอบด้วยข้อมูลของภาพที่มีความสาคัญ และมีประโยชน์ในการนาไป
ประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ สามารถน าไปใช้ในการแยกแยะระหว่าง
วัตถุหรื อข้อมูลในภาพกับส่ วนของพื้นหลังของภาพ ซึ่ งขอบภาพคือส่ วน
ที่ เกิ ดจากความไม่ ต่อ เนื่ อ งของค่ าระดับ ความเข้ม เทาของพิ ก เซลที่ อ ยู่
ติ ด กัน มี ค่ าแตกต่ างกัน มาก ดังแสดงในรู ป ที่ 2 จึ งท าให้ เกิ ด ขอบภาพ
ขึ้น [4]

รู ปที่ 3 แผนผังขั้นตอนการดาเนิ นงาน

1

2

3

(ก) ภาพต้นแบบ
(ข) ขอบภาพของภาพต้นแบบ
รูปที่ 2 การหาขอบภาพของภาพ

5

4

3. วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน

6

รู ปที่ 4 หน้าจอแสดงผลการวัดระยะชิ้ นงาน

3.1 การออกแบบซอฟแวร์
จากรู ปที่ 3 แสดงแผนผังขั้นตอนการดาเนิ นงาน เริ่ มจากการ
วัดระยะด้วยการประมวลผลภาพโดยใช้การปรับเทียบบัญญัติไตรยางศ์
จากค่าความละเอียดของกล้อง จากนั้นทาการกาหนดตาแหน่งจุดจอดของ
ชิ้นงานที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการตรวจสอบเส้นขอบภาพของชิ้นงานว่าอยูท่ ี่
ตาแหน่ งใด ค่าที่วดั ได้จากการประมวลผลภาพจะถู กนาไปเปรี ยบเทียบ
กับระยะที่วดั ได้จากเครื่ องมือวัด (ไดอัล เกจ) เพื่อหาความผิดพลาดจาก
การประมวลผลภาพที่ เกิ ดขึ้น โปรแกรมที่ ได้ออกแบบไว้จะนับจานวน
ชิ้นงานที่ผ่านเข้ามาในสายพานลาเลี ยง โดยสามารถแยกกลุ่มของชิ้ นงาน

ลัก ษณะของหน้าต่างแสดงผลการตรวจสอบตาแหน่ งของ
ชิ้นงานแสดงดังรู ปที่ 4 ซึ่งจะประกอบด้วยส่ วนต่าง ๆ ดังนี้
ส่ วนที่ 1. แสดงภาพถ่ายที่ได้จากกล้อง
ส่ วนที่ 2. แสดงขอบภาพของชิ้นงานที่ได้จากภาพถ่าย
ส่ วนที่ 3. กล่องข้อความแสดงผลการตรวจสอบตาแหน่งและ
หาค่ าผิ ด พลาดตาแหน่ งของชิ้ น งาน โดยจะแสดงข้อมูล วันที่ ท ดสอบ
ลาดับที่ของชิ้ นงาน ตาแหน่ งของชิ้ นงาน ระยะขอบของชิ้ นงานด้านซ้าย
ด้านขวา มุมเอียง และจับเวลาการเคลื่อนที่
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ส่ ว นที่ 4. ปุ่ ม “เปิ ดวี ดี โ อ” ใช้ ส าหรั บ เปิ ด/ปิ ดการใช้งาน
กล้อง เพื่อเริ่ มการใช้งานการวัดระยะชิ้นงานแบบอัตโนมัติ
ส่วนที่ 5. ปุ่ ม “รายงานผล” สามารถส่ งข้อมูลการทดสอบไป
ยังหน้าต่างรายงานผลการทดสอบเพื่อสั่งพิมพ์เอกสารออกทางปริ้ นเตอร์
และนามาเป็ นเอกสารอ้างอิง
ส่วนที่ 6. ปุ่ ม “กลับสู่ หน้าหลัก”

ตาแหน่ งได้ถูกต้องเพียงใด โดยการทดสอบ 3 รอบ รอบละ 10 ครั้ ง เพื่อ
หาค่าเฉลี่ยของผลที่ได้ ดังแสดงในตารางที่ 1

3.2 การออกแบบฮาร์ ดแวร์
อุป กรณ์ ที่ ออกแบบเพื่ อใช้ใ นการยึด จับ กล้องให้ ติ ด กับ ราง
ล าเลี ย งชิ้ น งาน เลื อ กใช้ ว สั ดุ อ ะลู มิ เนี ย มในการสร้ า ง เพราะมี ค วาม
แข็งแรงทนทาน มีน้ าหนักเบา และสะดวกในการเคลื่ อนย้าย การติ ดตั้ง
กล้อ งในการตรวจจับ จะติ ด ตั้งด้ านบนเหนื อ รางล าเลี ย งชิ้ น งาน โดย
อุปกรณ์ที่ออกแบบสามารถปรับระดับได้ท้ งั แนวนอนและแนวตั้ง และไม่
ส่งผลกระทบต่อการทางานของรางลาเลียงชิ้นงาน ดังแสดงในรู ปที่ 5

รู ปที่ 6 การติดตั้งอุปกรณ์ยดึ จับกล้องเข้ากับโต๊ะเพื่อทดลองการวัดระยะ
ตารางที่ 1 สรุ ปผลการทดลองวัดระยะของชิ้ นงานที่วางห่ างจากตาแหน่ ง
ที่กาหนด 1-10 มิลลิเมตร จานวน 3 รอบ รอบละ 10 ครั้ง
ระยะที่กาหนด
(มิลลิเมตร)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รูปที่ 5 อุปกรณ์ยดึ จับกล้องที่ประกอบเข้ากับรางลาเลียง

ค่าเฉลี่ยในแต่ละรอบ
รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

0.984
1.951
2.941
3.907
4.892
5.869
6.894
7.885
8.884
9.84

0.978
1.951
2.924
3.931
4.892
5.859
6.871
7.885
8.873
9.912

0.9667
1.962
2.929
3.902
4.903
5.91
6.894
7.905
8.867
9.84

ค่าเฉลี่ย
0.976
1.955
2.931
3.913
4.896
5.879
6.886
7.892
8.875
9.864

ค่าผิดพลาด
(%)
2.377
2.267
2.289
2.167
2.087
2.011
1.624
1.354
1.393
1.360

4. ผลการดาเนินงาน
ก่อนที่ จะทาการทดสอบระบบการตรวจสอบตาแหน่ งของ
ชิ้ นงานบนสายพานล าเลี ยงด้วยการประมวลผลภาพ จาเป็ นต้องมี ก าร
ติดตั้งกล้องให้คงที่ และทาการปรั บ ระยะในภาพเที ยบเท่ าระยะจริ งทุ ก
ครั้งที่มีการติดตั้งกล้อง วางชิ้ นงานไว้บนรางลาเลี ยงโดยให้ตาแหน่ งของ
ชิ้นงานขนานกับฉากเพื่อไม่ให้เกิ ดมุมเอียงในการวิเคราะห์ภาพ กาหนด
ต าแหน่ ง จุด จอดที่ ถู ก ต้อ งโดยเคลื่ อ นชิ้ น งานมาชนกับ ปลายเข็ ม ของ
ไดอัลเกจ ดังรู ปที่ 6 เพื่อเป็ นการกาหนดให้ระบบการตรวจสอบตาแหน่ ง
ของชิ้นงานบนสายพานลาเลียงแสดงระยะเป็ น 0.000 มิลลิเมตร เมื่อมีการ
ใช้งานจริ ง ชิ้นงานที่ถูกลาเลี ยงเข้ามาจะหยุดที่ตาแหน่ งใด ๆ จะถูกนามา
เปรี ยบเทียบกับจุดอ้างอิง และแสดงผลที่ได้ผา่ นหน้าจอคอมพิวเตอร์
ในการทดสอบเพื่อหาค่าประสิ ทธิ ภาพในการอ่านค่าความผิดพลาด
จากระบบประมวลผลที่ ได้ออกแบบไว้ ซึ่ งระยะความสู งของกล้อ งที่
ติด ตั้งเที ยบกับค่าจริ งของภาพที่ อ่านได้ให้ ค่าความละเอี ยด 1 พิก เซลมี
ขนาดเท่ากับ 10 ไมโครเมตร กาหนดจุดจอดวัตถุที่ถูกต้องไว้ที่ตาแหน่ง 0
และเลื่ อนชิ้ นงานมาที่ ตาแหน่ งที่ กาหนดโดยมี ระยะห่ างจากจุด 0 ตั้งแต่
1-10 มิล ลิ เมตร เพื่อตรวจสอบการอ่ านค่าจากระบบ ว่าสามารถอ่านค่ า

รู ปที่ 7 กราฟเปรี ยบเทียบเปอร์ เซ็นต์ค่าผิดพลาดเฉลี่ยของการวัดระยะที่
ตาแหน่ง 1-10 มิลลิเมตร
ผลที่ ไ ด้ จ ากตารางที่ 1 สามารถแสดงกราฟเปรี ยบเที ย บ
เปอร์ เซนต์ค่ าผิ ด พลาดเฉลี่ ย ของการวัด ระยะดังรู ป ที่ 7 จะเห็ น ได้ว่ า
เปอร์ เซ็ น ต์ค่ าผิ ด พลาดเฉลี่ ยจากการอ่ านค่ าที่ ได้จากโปรแกรมมี ค่ าต่ า
กว่า 2.5% ซึ่งค่าผิดพลาดเกิดจากความละเอียดพิกเซลของรู ปภาพที่มีนอ้ ย
กว่าความละเอี ยดของไดอัล เกจ (1 พิ ก เซล เท่ ากับ 10ไมโครเมตร แต่
ความละเอียดของไดอัลเกจเท่ากับ 1 ไมโครเมตร)
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5. สรุป
จากการออกแบบระบบการตรวจสอบตาแหน่งของชิ้นงานบน
สายพานลาเลี ยงด้วยการประมวลผลภาพ เพื่อหาค่าประสิ ทธิ ภาพความ
แม่นยาของรางลาเลียง พบว่าระบบที่ ได้ออกแบบขึ้นนี้ สามารถนามาใช้
ในการตรวจสอบตาแหน่ งของชิ้ นงานบนสายพานลาเลี ยงได้เป็ นอย่างดี
โดยมี ค่ าเปอร์ เซ็ น ต์ค วามผิ ด พลาดเฉลี่ ย ต่ ากว่ า 2.5% ซึ่ งค่ าผิ ด พลาด
ดังกล่าวสามารถลดลงได้หากใช้กล้องที่มีความละเอียดสู งขึ้น
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การพัฒนาตู้ฟักไข่ ด้วยอุปกรณ์ ควบคุมอัตโนมัติ
The development of an egg incubator using automatic control devices
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

การวิ จ ัย พัฒ นาเครื่ องฟั ก ไข่ โ ดยใช้ เ ทอร์ โ มอิ เล็ ก ตริ ก มี
วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้ น
โดยใช้เทอร์ โมอิเล็กตริ ก และใช้วิธีการระเหยของน้ าในการให้ความชื้ น
โดยมี ข นาดตัว ของตู้ก ว้า ง 50 เซนติ เมตร ยาว 53 เซนติ เมตร สู ง 63
เซนติเมตร ทาด้วยไม้อดั เคลือบสี ขาว หนา 3 มิลลิเมตร ประกบกัน 2 ชั้น
ติ ด แผ่น กัน ความร้ อ นไว้ด้านในของตู ้ฟั ก ไข่ เพื่ อ ป้ องกัน การสู ญ เสี ย
อุณหภูมิและความชื้ นออกจากด้านในของตูฟ้ ั กไข่ ติดตั้งพัดลมขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางขนาด 12 เซนติเมตร และพัดลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ขนาด 8 เซนติเมตร สาหรั บ การควบคุ ม ความชื้ น จะวางถาดน้ าลักษณะ
วงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 5 เซนติเมตรโดยออกแบบและสร้างตูฟ้ ัก
ไข่ อุณหภูมิ ภายในเครื่ องฟั ก ไข่ อยู่ในช่ วง 30 - 32 องศาเซลเซี ยส และ
ความชื้ นสัมพัทธ์ภายในเครื่ องอยูใ่ นช่ วง 60 - 65 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งหมาะสม
กับการฟักไข่

การเลี้ยงไก่เป็ นอาชี พที่คนไทยนิ ยมมากพอสมควรแต่ในการ
ลงทุนเลี้ยงไก่ตอ้ งใช้งบประมาณสู งสาหรับค่าอุปกรณ์ต่างๆและการดูแล
รักษาการเลี้ยงไก่แบบปล่อยให้มีการฟั กไข่ตามธรรมชาติน้ นั มีผลกระทบ
ต่อผลผลิ ตเนื่ องจากสภาพแวดล้อม ภู มิ อากาศ และความชื้ น ท าให้ ใ น
ปั จจุบนั มีการคิดค้นการฟั กไข่แบบไม่ตอ้ งอาศัยแม่ไก่ที่ใช้ความร้ อนจาก
เชื้ อเพลิ งในการฟั ก ซึ่ งสามารถฟั กไข่ได้ผลผลิ ตมากขึ้นการเจริ ญเติ บโต
ของตัวอ่อนในฟองไข่จนกระทั้งลูกไก่ฟักออกเป็ นตัวนั้นจาเป็ นต้องอาศัย
ปั จจัยต่างๆอย่างเหมาะสมและเพียงพอที่ทาให้การฟั กไข่ได้ผลดี การฟั ก
ไข่ดว้ ยเครื่ องฟั กไข่ได้มีการศึกษาและเรี ยนรู ้ วิธีการฟั กไข่ตามธรรมชาติ
ของแม่ ไ ก่ จนสามารถฟั ก ไข่ ไ ด้ ผ ลส าเร็ จ เป็ นอย่ า งดี ซึ่ งปั จ จัย ที่ มี
ความส าคัญ ประกอบไปด้วย อุ ณ หภู มิ ความชื้ น การกลับ ไข่ และการ
ระบายอากาศที่เหมาะสมถ้าควบคุมปั จจัยดังกล่าวได้แล้วการฟั กไข่น้ นั มี
ผลผลิตที่สูง การฟักไข่โดยใช้อุปกรณ์บางชนิ ดยังมีใช้จนถึ งปั จจุบนั ซึ่ งใน
ปั จจุบนั มี อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทนั สมัยสามารถช่ วยควบคุมตัวแปร
ต่างๆในการฟักไข่ให้มีความแม่นยาเที่ยงตรงมากขึ้น เช่นการควบคุมให้มี
อุณหภูมิอยูใ่ นช่ วง 36-38◦C และปริ มาณความชื้ นสัมพัทธ์อยูใ่ นช่ วง 6580% การพัฒ นาเครื่ องฟั ก ไข่ ในปั จจุ บ นั มุ่งเน้ น ไปที่ ก ารพัฒ นาการให้
ความร้ อนจากขดลวดความร้ อนที่ตอ้ งใช้กระแสไฟฟ้ าค่อนข้างสู งทาให้
เกิ ด ค่ าใช้จ่ายในการฟั ก ไข่ สู งขึ้ น เพื่ อเป็ นการหาวิ ธี ล ดการใช้พ ลังงาน
ไฟฟ้ า
ในงานวิ จ ั ย นี้ จึ ง ได้ น าอุ ป กรณ์ แผ่ น เทอร์ โมอิ เ ล็ ก ตริ ก
(Thermoelectric) ที่สามารถให้ความร้ อนได้สม่าเสมอและประยุกต์ใช้กบั
เครื่ องฟั กไข่ได้ โดยแผ่นเทอร์ โมอิเล็กตริ กโมดูลเป็ นอุปกรณ์ ที่ทามาจาก
สารกึ่ งตัวนา อาศัยหลักการทางานโดยเมื่อป้ อนไฟฟ้ ากระแสตรงให้กบั
เทอร์ โ มอิ เล็ ก ตริ กโมดู ล สารกึ่ งตัว น าท าการเปลี่ ย นกระแสไฟฟ้ า
กระแสตรงเป็ นความร้ อนและความเย็น เกิ ด ขึ้น โดยด้านหนึ่ งร้ อนและ
ด้านหนึ่ งเย็น ด้านร้ อนและด้านเย็นสามารถสลับกันได้ข้ ึนอยูท่ ิศทางการ
จ่ายกระแสไฟฟ้ าโดยสามารถปรับความร้ อนที่ คุณภาพต่าให้สูงขึ้ น ข้อดี
ของเทอร์ โมอิเล็กตริ กคือควบคุมอุณหภูมิในช่วง 36-38◦C ได้ง่าย ไม่ร้อน
เกินและอุณหภูมิไม่แกว่งมากและมีขนาดที่เล็ก

คาสาคัญ: เทอร์โมอิเล็กตริ ก, ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้ น

Abstract
The research develops the egg incubator using the
thermoelectricity. The purpose aim to design and build a temperature
and moisture control system. The method uses water in the
humidification. The Structure of the egg incubator has size that width is
50 cm, length is 53 cm, and height is 60 cm. the wood width is 3 mm
which is 2 layers. Using prevent plate of the loss temperature and
humidity from the inside. The fan was installed to the egg incubator that
the dimension is 12 cm and 8 cm. For humidity control using circular
tray has 5 cm of diameter. The design and construction of the egg
incubator have the temperature range of 30 - 32 degrees Celsius and the
humidity range of 60 - 65 percent, which appropriate egg incubator.
Keywords: thermoelectric, temperature and moisture control
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การออกแบบโครงสร้ างและการเลื อกใช้วสั ดุของตูฟ้ ั กไข่โดย
มีขนาดตัวของตูก้ ว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 53 เซนติเมตร สูง 63 เซนติเมตร
ทาด้วยไม้อดั เคลือบสี ขาว หนา 3 มิลลิ เมตร ประกบกัน 2 ชั้น และทาการ
ติ ดตั้งอุ ปกรณ์ ส าหรั บ การควบคุ ม ไว้ด้านบนของตูฟ้ ั กไข่ และยกระดับ
จากพื้นขึ้นมา 10 เซนติเมตร ทาการติดตั้งพัดลมเพื่อระบายอากาศเพื่อทา
การเพิ่มหรื อลดอุณหภูมิภายในตูฟ้ ักไข่ตามโครงสร้างรู ปที่ 1
ทาการออกแบบการควบคุมอุณหภูมิและความชื้ นภายในตูฟ้ ั ก
ไข่โดยจะมีการแบ่งบล็อกการทางานตามรู ปที่ 2 แสดงบล็อกไดอะแกรม
ออกแบบโครงสร้ างซึ่ งจะประกอบด้วยส่ วนต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง คือมีส่วน
ของการควบคุมความร้ อนที่ เกิ ดขึ้นภายในตูฟ้ ั กไข่ดว้ ยแผ่นเทอร์ โมอิเล็ก
ตริ กและมีหลอดไฟที่ ให้ความสว่างและเพิ่มความร้ อนได้ด้วย ส่ วนของ
การถ่ ายเทความร้ อ นที่ เกิ ด ขึ้ น ด้วยพัด ลม และมี เซ็ น เซอร์ ส าหรั บ การ
ตรวจวัดอุณหภูมิที่เกิ ดขึ้นภายในตูฟ้ ั กไข่ ส่ วนอื่ นจะเป็ นแหล่ งจ่ายไฟที่
ค่อยป้ อนให้กบั ระบบของตูฟ้ ั กไข่ และการออกแบบลายวงจรไฟฟ้ าของ
ระบบควบคุมตูฟ้ ักไข่ตามรู ปที่ 3 แสดงวงจรของเครื่ องควบควบอุณหภูมิ

2. วิธีดาเนินการวิจยั
2.1 การออกแบบโครงสร้ างและวงจร

รูปที่ 1 แบบโครงสร้างของตูฟ้ ักไข่

รู ปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมออกแบบโครงสร้าง
ซึ่งจะเป็ นสวิตซ์เปิ ดปิ ดการทางานของตูฟ้ ั กไข่ การตั้งอุณหภูมิสาหรับการ
ทางานของระบบควบคุมเพื่อให้เป็ นไปตามที่ตอ้ งการ ด้วยการทาความ
ร้ อ นจากแผ่น เทอร์ โมอิ เล็ ก ตริ ก และมี เซ็ น เซอร์ ที่ ค่ อ ยตรวจวัด เพื่ อมา

ควบคุมการเปิ ดปิ ดของแผ่นเทอร์ โมอิเล็กตริ กที่ให้ความร้ อนภายในตูฟ้ ั ก
ไข่และถ้ามีอุณหภูมิที่เริ่ มสู งขึ้นเกินระดับที่ได้กาหนดไว้พดั ลมที่ติดตั้งไว้
ก็จะทางานร่ วมด้วย
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รู ปที่ 3 วงจรของเครื่ องควบควบอุณหภูมิ
อุณหภูมิที่เหมาะสมค่อนข้างนานโดยประมาณ 30 นาที แต่หลังจากนั้น
อุณหภูมิค่อนข้างที่จะคงที่จากตัวอุปกรณ์สาหรับควบคุมนี้

2.2 ผลการทดลอง

รูปที่ 4 แสดงผลการทดลองควบคุมความอุณหภูมิภายในตูฟ้ ักไข่
รู ปที่ 5 แสดงผลการทดลองควบคุมความชื้ นภายในตูฟ้ ักไข่

ผลการทดลองของตูฟ้ ักไข่รูปที่ 4 แสดงผลการทดลองควบคุม
ความอุณหภูมิภายในตูฟ้ ั กไข่ ซึ่ งให้อยูใ่ นช่ วงที่เหมาะสมสาหรับการฟั ก
ไข่ของไข่ไก่อยูใ่ นช่ วงอุณหภูมิระหว่าง 30 – 35 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งจาก
กราฟในรู ปเส้นสี ส้มแสดงอุณหภูมิภายนอกของตูฟ้ ั กไข่ เส้นสี น้ าเงินจะ
เป็ นอุณหภูมิภายในตูฟ้ ั กไข่ จะเห็ นว่าอุณหภูมิอยูใ่ นช่ วงที่ ตอ้ งการ และ
ในช่ วงแรกของการเปิ ดตู ้ฟั ก ไข่ ใ ห้ ท างานอาจจะใช้ เวลาในการสร้ าง

ในส่ วนของการควบคุมความชื้นของตูฟ้ ั กไข่ซ่ ึงความต้องการ
ที่เหมาะสมนั้นจะอยูท่ ี่ 60 - 65 เปอร์ เซ็นต์เซลเซี ยส ซึ่ งจากกราฟในรู ป
เส้นสี ส้มแสดงความชื้ นภายนอกของตูฟ้ ั กไข่ เส้นสี น้ าเงินแสดงความชื้ น
ภายในของตูฟ้ ั กไข่ จะเห็ นว่าความชื้ นอยู่ในช่ วงที่ เหมาะสมที่ เหมาะกับ
การฟั ก ไข่ โดยตู ้ฟั ก ไข่ ด้วยอุ ป กรณ์ ค วบคุ ม อัต โนมัติ ที่ ป ระกอบและ
ทดลองตามรู ปที่ 6
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“Title of paper with only first word capitalized,” J. Name Stand.
Abbrev., in press.
[4] สิ นเดิม ดีโต, นฤมล กูลศิริศรี ตระกูล และ ธิ ดารัตน์ คงทน. (2550).
การศึกษาประสิ ทธิภาพของตู้เย็นเทอร์ โมอิเล็กตริ กแบบท่ อนาความ
ร้ อน. ตาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก.
[5] สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์. (2554). “เทอร์ โมอิเล็กตริก” เทคโนโลยีแห่ ง
วันวานที่ถูกจับตา. Technology promotion, 37 (214), 62-65.
[6] วิโรจน์ เอกวงศ์มน่ั คง.(2554). การออกแบบระบบปรั บ อากาศที่ เ
หมาะสมสาหรับ ตู้ฟักไข่ ที่ใช้ ในอุตสาหกรรม. วิทยานิ พนธ์ปริ ญญา
มหาบัณ ฑิ ต ภาควิช าวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศ วกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

3. สรุป
เครื่ องฟั ก ไข่เทอร์ โมอิ เล็ก ตริ กมี ระบบควบคุ ม แบบติ จิตอล
สามารถควบคุ มอุณ หภู มิ แ ละความชื้ น สั ม พัท ธ์ ภ ายในเครื่ องให้ อยู่ใ น
เกณฑ์ใกล้เคียงมาตรฐานการฟั กไข่ซ่ ึ งอุณหภูมิภายในเครื่ องอยูใ่ นช่วง 30
- 32 °c และความชื้ นสัมพัทธ์ ภายในเครื่ องอยู่ในช่ วง 55-75% ได้แม้ว่า
อุณหภูมิและความชื้นแวดล้อมภายนอกจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม

รูปที่ 6 แสดงผลตูฟ้ ักไข่ดว้ ยอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ
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ระบบสมองกลฝังตัวควบคุมเปิ ด-ปิ ดอุปกรณ์ ไฟฟ้ าสั่ งงานด้ วยเสี ยงพูดเฉพาะบุคคล
Electrical Device Controller with Personalization Voice Commands by Embedded System
สนั่น จันทร์ พรม สุ ภทั รา เกิดเมฆ ธรรมกร ครองไตรภพ พุทธาวุฒิ ลีกลุ ธร และพุทธพงษ์ แหลมทอง
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744 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสี มา 30000 โทรศัพท์ 086-8687136 E-mail: sanan@rmuti.ac.th

matches the original sound Will send digital to microcontroller circuit
board processing. To turn on and off the electrical equipment on
demand.

บทคัดย่ อ
ระบบสมองกลฝังตัวควบคุมเปิ ด-ปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้าสั่งงานด้วย
เสี ยงพูดเฉพาะบุคคล มีวตั ถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้งานโมดูลสมองกล
ฝังตัวแบบรู้จาเสี ยงพูด นาไปการควบคุมเปิ ด-ปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยการ
สัง่ งานปิ ด-เปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยเสี ยงพูด (Voice Command) ที่เป็ นเสี ยง
เฉพาะบุคคล (Dependent Voice) บุคคลอื่น ๆ ไม่สามารถสั่งงานได้ ตัว
ระบบมีความสามารถควบคุมเปิ ด-ปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้าสู งสุ ดได้ 6 อุปกรณ์
ไฟฟ้า
หลักการทางานโดยภาพรวมเป็ นโมดูล สมองกลฝั งตัวแบบ
รู้จาเสี ยงพูด (Embedded System) ประมวลผลการทางานรู้ จาเสี ยงพูด
ส าเร็ จ ในตัว โมดู ล ไม่ ต้ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อข่ า ยคอมพิ ว เตอร์
ประมวลผลภายนอก โมดูลรู้จาเสี ยงพูดมีการประมวลผลแบบเสี ยงพูด
เฉพาะบุคคล (Dependent Voice Command) โดยจะต้องบันทึกเสี ยง
ต้นฉบับ (Voice Master) เพื่อเป็ นต้นแบบ ใช้ในการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
กับเสี ยงพูดสั่งงาน (Voice Command) ถ้าเสี ยงสั่งงานตรงกับ เสี ยง
ต้นฉบับ จะส่ งค่าดิจิตอลให้แผงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ ประมวลผล
เพื่อสัง่ งานเปิ ด-ปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้าตามความต้องการ

Keywords : Voice Recognition Module , Arduino , Embedded System

1. บทนา
ทฤษฎีรู้จาเสี ยงพูด (Speech Recognition)
โมดูลรู้จาเสี ยงพูด(Voice Recognition Voice/Speech Recognition)
สามารถแบ่งตามแหล่งกาเนิ ดเสี ยงได้ดงั ต่อไปนี้
1. Speaker Dependent Recognition (SD) คื อการที่ ระบบจดจา
เอกลักษณ์เสี ยงเฉพาะตัวผูพ้ ดู แต่ละคน ต้องเป็ นเสี ยงของคนนั้นคนเดียว
2. Speaker Verification (SV) เหมื อนกับ Speaker Dependent แต่
เสี ยงที่พดู จะต้องใกล้เคียงกับเสี ยงต้นแบบมาก
3. Speaker Independent Recognition (SI) คือระบบรู้จาเสี ยงเดี ยวกัน
จากใครก็ได้ ระบบจะรู ้ ว่าเราพูดอะไรโดยที่คนพูดไม่จาเป็ นต้องเป็ นคน
เดียวกัน
โมดู ล น ามาใช้ คื อ โมดู ล จ าเสี ย งพู ด แบบ Speaker Dependent
Recognition (SD) เลือกใช้โมดูลรู้จาเสี ยงพูด ยี่ห้อ Easy VR V.3 มี
วงจรเชื่ อมต่อสั่งงานผ่านพอร์ ตอนุ กรมก(TTL Serial Port) ต่อร่ วมกับ
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduinoในการสัง่ งาน

คาสาคัญ : โมดูลรู้จาเสี ยงพูด , Arduino , ระบบสองกลฝังตัว
Abstract
Embedded system control, turn on and off, power supplies,
voice commands, personalization The purpose is to apply the embedded
speech recognition module. Bring to control open-close electrical
equipment. With turn-by-turn voice-activated voice command
(Dependent Voice), other people can not do the job. The system has the
ability to control the power on and of 6 Electrical equipment.
The overall principle is embedded system (Embeded System).
No need to connect to external computer network. Voice recognition
circuits have a Dependent Voice Command (Voice Command). Used in
comparative analysis with voice commands. If the voice command

รู ปที่ 1 โมดูลรู้จาเสี ยงพูด ยีห่ ้อ Easy VR V.3

2. แนวความคิดออกแบบระบบสมองกลฝังตัวควบคุม ฯ
หลัก การออกแบบระบบควบคุ ม สมองกลฝั ง ตัว ควบคุ ม ฯ
โดยแบ่งระบบงานออกเป็ น 3 ส่ วนหลัก คือ
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1. โมดูลรู้จาเสี ยงพูด
2. แผงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino รุ่ น Uno R3
3. แผงวงจรรี เลย์ ขนาด 6 ช่อง
4. เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ สาหรับการพัฒนาโปรแกรม

รู ปที่ 2 แผนผังการทางานระบบสมองกลฝังตัวควบคุมเปิ ด-ปิ ดอุปกรณ์
ไฟฟ้ าสัง่ งานด้วยเสี ยงพูดเฉพาะบุคคล

3. การออกแบบระบบวงจรฮาร์ ดแวร์
อุ ป กรณ์ ฮ าร์ ด แวร์ ระบบควบคุ ม ฯ ประกอบไปด้ ว ยตัว
ประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์ บนแผงวงจร Arduino Uno R3
แผงวงจรรู้ จ าเสี ย งพูด แผงวงจรเรี ยงกระแส แผงวงจรรั ก ษาระดับ
แรงดันไฟฟ้า แผงวงจรรี เลย์ ดังแสดงในรู ปที่ 3
รู ปที่ 4 ผังงานแสดงขั้นตอนการทางานระบบสมองกลฝังตัวควบคุมเปิ ดปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้าสั่งงานด้วยเสี ยงพูดเฉพาะบุคคล

5. หลักการทางานของระบบฯ
เนื่ องจากโมดูลที่ใช้รับคาสัง่ เสี ยงนั้น มีความจากัดในเรื่ องของ
การประมวลผลข้อความเสี ยงได้เพียงทีละ 7 ข้อความ แต่การทางานนั้น
จาเป็ นต้องใช้จานวนเสี ยงที่เข้าประมวล 8 ข้อความเสี ยงจะได้แบบชุ ด
ข้อความที่จะประมวลผลออกเป็ น 2 ชุ ดข้อความคือ ชุ ดที่ 1 เก็บข้อความ
เสี ยงของคาว่า “หนึ่ ง” , “สอง” , “สาม” , “สี่ ” , “ห้า” , “หก” และชุดที่2
เก็บข้อความเสี ยงของคาว่า “เปิ ด” , “ปิ ด” โดยโปรแกรมควบคุมจะเป็ น
ตัวสลับชุดข้อความที่ใช้ประมวลผลไปมาระหว่างชุ ดที่ 1 และ 2 ตามการ
สั่ ง งานจากผู ้ใ ช้ เช่ น เมื่ อ ผู ้ใ ช้ ง าน สั่ง ค าว่ า “หนึ่ ง” เมื่ อ โปรแกรม
ตรวจสอบเจอคาว่า “หนึ่ง” โปรแกรมจะสลับชุ ดข้อความชุ ดที่ 2 ที่มีคาว่า
“เปิ ด” , “ปิ ด” มารอรับคาสั่งเสี ยงทันที และเมื่อผูใ้ ช้งานสั่งคาว่า “เปิ ด”
หรื อ“ปิ ด” แล้วนั้นโปรแกรมก็จะสัง่ เปิ ดไฟฟ้าในช่องที่สงั่ นั้น ๆ และสลับ
ชุดข้อความเสี ยงชุดที่ 1 กลับมารอรับคาสัง่ เสี ยงต่อไป

รู ปที่ก3 วงจรระบบสมองกลฝังตัวควบคุมเปิ ด-ปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้ าสัง่ งาน
ด้วยเสี ยงพูดเฉพาะบุคคล

4. การออกแบบระบบซอฟต์ แวร์ ควบคุมการทางาน
การออกแบบโปรแกรมควบคุมการทางานฮาร์ ดแวร์ กจะมีการ
ตั้งค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ และการเลือกโหมดการทางาน โดยจะมีโหมดการ
ทางานตามผังงานก
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โดยคาสัง่ ที่ใช้สาหรับการบันทึกเสี ยงต้นฉบับนั้นจะเป็ นคาสัง่
sigtrain (r) (sig)
(r) คือช่องลาดับที่ใช้ในการบันทึกเสี ยงโดยจะมีต้ งั แต่ 0 – 6
(sig) คือ ชื่ อหรื อข้อความที่ใช้บ่งบอกเสี ยงที่บนั ทึกในช่องนั้น ๆ
ตัวอย่าง จะทาการบันทึกเสี ยงว่า “เปิ ด” ลงในช่องที่ 0 โดยใช้คาสัง่ พิมพ์
ลงในช่องข้อความ sigtrain 0 open

6. การตั้งค่ าโมดูลรู้ จาเสียงพูด
การทางานโมดูลรู้จาเสี ยงพูด มี 2 ส่ วน คือ
1. ส่วนบันทึกเสี ยงต้นฉบับเพื่อใช้ในการตรวจสอบการสั่งงานด้วยเสี ยง
ในเวลาการใช้งาน
2. ส่วนสัง่ งานเครื่ องด้วยเสี ยงของพูดของผูใ้ ช้งาน
1. บันทึกเสียงต้ นฉบับเพื่อใช้ ในการตรวจสอบการสั่ งงานด้วยเสียงใน
เวลาการใช้ งาน
ขั้นตอนการบันทึกเสี ยงต้นฉบับ เริ่ มจากโมดูลรู ้จาเสี ยง (Easy
VR) เชื่อมต่อกับบอร์ด Arduino Uno R3 ผ่านพอร์ตอนุกรมแบบ TTL
และเปิ ดโปรแกรม Arduino IDE แล้วเลือกเมนู Com Port เพื่อเชื่ อมต่อ
และทาการเปิ ดหน้าต่างโปรแกรม Serial Monitor โดยโมดูลรู้จาเสี ยง
(Easy VR) ทาหน้าที่ในการรับค่าสัญญาณเสี ยง และประมวลผลเสี ยงที่ใช้
ในการสัง่ งาน ซึ่งลักษณะของวงจรสามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 5
5V

Arduino Uno R3

RX0 0
TX0 1

รู ปที่ 8 หน้าต่างและเมนูการบันทึกเสียงต้นฉบับ

P3
P7 RX
P9 TX
P2 Easy VR Module

โปรแกรมจะแสดงข้อความ Speak now เพื่อให้ผูพ้ ูดบันทึก เสี ยง
เข้าไป เมื่อบันทึกเสร็ จโปรแกรมจะแสดงข้อความ Speak again เพื่อให้ผู้
พูด ท าการพูด บัก ทึ ก เสี ยงเดิ ม อี ก ครั้ ง และเมื่ อ เสร็ จโปรแกรมจะแสดง
ข้อความ Success เป็ นการเสร็ จสิ้ นการบันทึกเสี ยงนั้น ๆ

รู ปที่ 5 วงจรเชื่อมต่อระหว่างแผงวงจร Arduino กับโมดูลรู ้จาเสี ยงพูด

รู ปที่ 6 หน้าต่างและเมนูการเชื่ อมต่อ Serial Monitor
รู ปที่ 9 หน้าต่างและเมนูการบันทึกเสี ยงต้นฉบับเสร็ จ สมบูรณ์

เมื่อเปิ ดโปรแกรม Serial Monitor แล้วตัวเครื่ องสั่งงานด้วยเสี ยงจะ
แสดงคาสัง่ ที่ใช้ในการตั้งค่าต่าง ๆ ของตัวเครื่ องขึ้นมา

โดยจะต้องบันทึกเสี ยงคาสั่งต้นฉบับ ให้ครบทุกเสี ยง ตามที่กาหนด
ดังต่อไปนี้
1. บันทึกคาว่า “เปิ ด”
ในช่องที่ 0
2. บันทึกคาว่า “ปิ ด”
ในช่องที่ 1
3. บันทึกคาว่า “หนึ่ง”
ในช่องที่ 2
4. บันทึกคาว่า “สอง”
ในช่องที่ 3
5. บันทึกคาว่า “สาม”
ในช่องที่ 4
6. บันทึกคาว่า “สี่ ”
ในช่องที่ 5
7. บันทึกคาว่า “ห้า”
ในช่องที่ 6
ในช่องที่ 7
8. บันทึกคาว่า “หก”

รู ปที่ 7 หน้าต่างและเมนูโปรแกรมติดตั้งค่าโมดูลรู ้จาเสี ยง
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2.สั่งงานเครื่ องสั่ งงานด้วยเสียงพูดของผู้ใช้ งาน
การสั่ ง งานเครื่ องนั้น จะแบ่ ง ออกเป็ น 2 ช่ ว งของการสั่ ง
ช่วงแรกคือการสั่งช่ องที่จะเปิ ดการทางานโดยผูใ้ ช้จะต้องพูดหมายเลข
ช่องที่ตอ้ งการก่อน เมื่อเครื่ องตรวจเจอเสี ยงที่ส่ังแล้ว ตัวเครื่ องจะแสดง
ไฟ LED ติดขึ้น

8. สรุปผลการทดลอง
ระบบสมองกลฝังตัวควบคุมเปิ ด-ปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้าสั่งงานด้วย
เสี ยงพูดเฉพาะบุคคล สามารถสัง่ งานควบคุมเปิ ด-ปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้า มี
ความแม่นยา รวมเฉลี่ย ร้อยละ 60 โดยปั จจัยที่มีผลต่อความแม่นยาใน
การทางานมี 2 ปัจจัย คือ
1. การออกเสี ยงสัง่ งานไม่ตรงกับเสี ยงต้นฉบับ
2. เสี ยงรบกวนจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ มีผลกระทบต่อความแม่นยาใน
การทางานของระบบ

9. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรม กรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่ องมือ ห้องทดลอง และสถานที่ใน
การทาการทดลอง

รู ปที่ 10 เสี ยงต้นฉบับ ตรงกับเสี ยงสัง่ งานหมายเลขช่อง LED ติดสว่าง
ให้ผใู้ ช้งานพูดคาว่า เปิ ด หรื อ ปิ ด ตามเป็ นสัง่ การเปิ ดปิ ดไฟฟ้าใน
ช่องนั้น ๆ ตัวอย่าง ผูส้ งั่ งานต้องการเปิ ดการทางานของช่องที่ 1 ผูใ้ ช้ตอ้ ง
พูดว่า “หนึ่ง เปิ ด”

เอกสารอ้ างอิง
[1] http://www.elechouse.com/elechouse/images/product/VR3/
VR3_manual.pdf
[2] https://github.com/elechouse/VoiceRecognitionV3#protocol
[3] http://www.elechouse.com/elechouse/images/product/VR3/
VoiceRecognitionV3.zip
[4] https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
[5]https://www.arduitronics.com/product/144/2-channel-relay-optoisolated-2

รู ปที่ 11 ตัวเครื่ องควบคุมเปิ ด-ปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้าสัง่ งานด้วยเสี ยงพูด
เฉพาะบุคคล ประกอบสาเร็ จพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทดลอง

7. ผลการทดลอง
นาตัวเครื่ องที่ประกอบสาเร็ จ และนาไปทดลองโดยการสัง่ งานเปิ ดปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้ง 6 อุปกรณ์ และหาค่าความแม่นยาในการทางานใน
เป็ นค่าร้อยละ แสดงดังรู ปที่ 12

รู ปที่ 12 กราฟการทดลองความแม่นยาในการออกเสี ยงคาสั่ง ทดลองใช้
งานแต่ละช่องจานวนช่องละ 20 ครั้ง
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การประยุกต์ ใช้ วงจรแบบครึ่งบริดจ์ 2 กิง่ สํ าหรับวงจรแปลงกระแสสลับเป็ นกระแสสลับควบคุมกระแสเพื่อ
ทดสอบเซอร์ กติ เบรกเกอร์
An Application of Two-leg for AC/AC Converter Controlled Current for Circuit breaker Testing
สุ วฒ
ั น์ กิจเจริญวัฒน์ และ สายชล ชุ ดเจือจีน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 9629 E-mail: sw.rojn@gmail.com

บทคัดย่อ

1. บทนํา

บคความนี้นาํ เสนอการประยุกต์ใช้วงจรแปลงกระแสสลับเป็ น
กระแสสลับ เพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการทดสอบเซอร์ กิ ต เบรกเกอร์ ต าม
มาตรฐาน IEC-60898 โดยระบบที่นาํ เสนอมีโครงสร้างโดยใช้วงจรแบบ
กึ่งบริ ดจ์2กิ่ งเพื่อควบคุมกระแสและมีการควบคุมแบบลูปปิ ดโดยใช้การ
ควบคุ ม แบบ PID เพื่อ ควบคุ ม ทั้ง กระแสขาเข้าและกระแสทางขาออก
โดยการควบคุ มกระแสขาออกจะมี ลกั ษณะการควบคุ มช่ วงเริ่ มต้นตาม
เงื่ อนไขการทดสอบทั้งแบบคือ แบบค่ อยๆเพิ่มขึ้ นและแบบทันที ทนั ใด
โดยการทํางานของชุ ดสวิตช์กิ่งแรกจะทําหน้าที่ รักษาระดับแรงดันที่ ตวั
เก็ บประจุ แ ละควบคุ มกระแสทางขาเข้าเพื่อ ให้มี ค่า ตัว ประกอบกํา ลัง
ใกล้เคียง 1 ส่ วนชุดสวิตช์ชุดที่สองจะทําหน้าที่ในการควบคุมกระแสขา
ออกรู ป คลื่ น ไซน์ ที่ ส ามารถปรั บ ความถี่ ไ ด้ ระบบที่ นํา เสนอได้มี ก าร
ทดลองโดยใช้การจําลองทางซอฟแวร์เพื่อทดสอบการทํางานของระบบ
คําสําคัญ: วงจรแปลงกระแสตรงเป็ นกระแสสลับ, แหล่งจ่ายกระแส,
เซอร์กิตเบรกเกอร์

เซอร์ กิต เบรกเกอร์ เ ป็ นอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้กันอย่า งแพร่ ห ลายใน
อุตสาหกรรมหรื อในบ้านเรื อนเพื่อใช้ป้องกันวงจรไฟฟ้ าจากอันตรายที่
เกิดจากการใช้กระแสไฟฟ้าเกินหรื อการลัดวงจร เซอร์กิตเบรกเกอร์ จะทํา
หน้า ที่ ใ นการตัด วงจรไฟฟ้ า โดยการทริ ป เมื่ อ มี ก ระแสไฟฟ้ า เกิ น กว่ า
กําหนด การทริ ปเพื่อตัดวงจรของเซอร์ กิตเบรกเกอร์ น้ นั จะเป็ นไปตาม
มาตรฐานการทํางานที่มีการกําหนดไว้ในส่ วนของคุณสมบัติเวลา-กระแส
(Time-Current Characteristics) ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่ งในมาตรฐาน
IEC-60898 ได้มีการระบุไว้ ในส่ วนของการทดสอบที่กระแสเกิน เซอร์
กิ ตเบรกเกอร์ ที่มีใช้ในปั จจุ บนั มี หลายประเภท เช่ น แบบโมลเคสเซอร์
(Molded Case CB) หรื อแบบมินิเอเจอร์ (Miniature CB) ขนาดพิกดั
กระแสป้ องกันก็มีหลายขนาดการใช้งานเช่น 6, 10, 15, 20, 32, 45, 50,
63, 100, 125 (หน่วย แอมแปร์) และมีจาํ นวนช่อง (Pole) ตั้งแต่ 1 ถึง 4
ช่ อ ง ทั้งนี้ เ ซอร์ กิต เบรกเกอร์ ย งั มี การกํา หนดประเภทของการทํา งาน
ออกเป็ นแบบการทํางานต่างๆได้แก่ Type B, Type C และ Type D
เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทของโหลดที่ต่อจากเซอร์กิตเบรกเกอร์

Abstract

ตารางที่ 1 คุณสมบัติเวลา-กระแส (Time-Current Characteristics)

This paper presents AC/AC converter controlled current for
circuit-breaker (CB) testing according to the IEC-60898 standard. The
proposed system uses two-leg topology for control the input current and
output current with closed-loop control. The output current is controlled
by ramp and step at the beginning of the test under test condition of
standard. In the first leg of two-leg topology is used for input current
control and dc-link capacitor voltage regulation with sinusoidal shaping
to improve the power factor closing to unity. Second leg uses for output
current control with sinusoidal waveform and adjustable frequency. The
proposed system is test and verified by computer simulation to improve
the performance.

ในการทดสอบเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ตามมาตรฐาน IEC-60898
ในส่ วนของการทดสอบคุ ณสม บั ติ เวลา-กระแส (Time-Current
Characteristics) ในตารางที่ 1 จะมีการทดสอบ 5 ขั้นตอน ซึ่ งในสาม

Keywords: AC/AC converter, current control, circuit-breaker.
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ประกอบกําลังของกระแสขาเข้ามีค่าใกล้เคี ยง 1 และรักษาระดับแรงดัน
กระแสตรงที่ตวั เก็บประจุ C1 และ C2 ส่ วนการทํางานของภาคขับกระแส
ขาออกจะใช้คู่สวิตช์ S3 และ S4 เพื่อขับสัญญาณพัลส์ PWM แบบ sPWM
(sinusoidal PWM) ซึ่ งเอ้าพุทของภาคขับจะต่อโดยตรงไปยังด้านปฐมภูมิ
ของหม้อ แปลงกํา ลัง เพื่ อ ขับ กระแสทางด้า นทุ ติ ย ภู มิ แ บบบลัด วงจร
(short-circuit) สําหรับทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์

ขั้นตอนแรกจะเป็ นการจ่ายกระแสเกินพิกดั ที่ 1.13In, 1.45In และ 2.55In
ตามลําดับ (In คือค่าพิกดั กระแสของเซอร์กิตเบรกเกอร์) โดยเซอร์ กิตเบรก
เกอร์ แบบ Type B, Type C และ Type D มีการทดสอบที่กระแสเกินพิกดั
จํานวนเท่ าเหมือนกัน การจ่ายค่ากระแสทดสอบในสามขั้นตอนแรกจะ
เป็ นแบบค่ อยๆขึ้ นภายใน 5 วินาที ในขั้นตอนแรกจ่ ายจะกระแสจะ
ทดสอบเป็ นเวลามากกว่า 1 ชัวโมงที่ In ≤ 63 แอมแปร์ และมากกว่า 2
ชัว่ โมงที่ In > 63 แอมแปร์ ซึ่ งเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ตอ้ งไม่ทริ ป หลังจากนั้น
ก็ทดสอบในขั้นตอนที่ สองทันที ในขั้นตอนนี้ เซอร์ กิตเบรกเกอร์ ตอ้ งมี
การทริ ปเกิ ด ขึ้ นโดยช่ ว งเวลาจะแบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วน คื อ กรณี เซอร์ กิต
เบรกเกอร์ที่ In ≤ 63 แอมแปร์ ต้องทริ ปภายใน 1 ชัว่ โมง และที่ In > 63
แอมแปร์ ต้องทริ ปภายใน 2 ชัว่ โมง หลังจากทดสอบในขั้นตอนที่ สอง
แล้ว ต้องปล่อยให้เซอร์ กิตเบรกเกอร์ เย็นตัวลงจนแน่ ใจว่าเปรี ยบเสมือน
อยู่ใ นสภวาวะที่ ไม่ เ คยมี ก ารป้ อ นกระแสก่ อ นหน้า นี้ หลัง จากนั้น เริ่ ม
ทดสอบในขั้น ตอนที่ ส ามโดยการจ่ า ยค่ า กระแสทดสอบที่ 2.55In ใน
ขั้นตอนนี้ เซอร์ กิตเบรกเกอร์ ตอ้ งมีการทริ ปเกิ ดขึ้นโดยกรณี In ≤ 32
แอมแปร์ เซอร์ กิต เบรกเกอร์ ต้อ งทริ ปภายในช่ ว งเวลา 1 วิ นาที ถึ ง 60
วินาที และกรณี In > 32 แอมแปร์ เซอร์ กิตเบรกเกอร์ ตอ้ งทริ ปภายใน
ช่วงเวลา 1 วินาที ถึง 120 วินาที
ในขั้นตอนการทดสอบที่สี่และห้านั้น การจ่ายกระแสทดสอบ
จะมี ก ารกํา หนดให้ ใ ช้ส วิ ต ช์ ช่ ว ยในการจ่ า ยกระแสเพื่ อ ให้ มี ก ารจ่ า ย
ค่ากระแสทดสอบแบบทันที ทนั ใดเนื่ องจากระบบจ่ ายกระแสทดสอบ
เซอร์ กิตเบรกเกอร์ แบบเดิ มที่ มีใช้อยู่น้ ันจะใช้วิธีการทางกลในการจ่ าย
ค่ากระแสคือใช้หม้อแปลงวาไรแอคเป็ นตัวควบคุมค่ากระแสทดสอบ ทํา
ให้ก ารจ่ า ยกระแสยัง ขาดความแม่ นยํา และทํางานช้าและยัง คงทํา การ
ทดสอบในขั้นตอนส่ วนนี้ ได้ไม่ดีนกั การทดสอบขั้นตอนที่สี่และห้าจะมี
ช่วงเวลาสั้นมากและมีการระบุค่าจํานวนเท่าของกระแสทดสอบตามชนิ ด
ของเซอร์ กิตเบรกเกอร์ดว้ ย (Type B, C, D) การทดสอบในขั้นตอนที่สี่
และห้าจะเริ่ มทดสอบโดยเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ตอ้ งอยู่ในสภาวะไม่มีการ
ป้ อนกระแสก่ อนหน้านี้ และจ่ายค่ากระแสทดสอบแบบทันที ทนั ใด ซึ่ ง
ขั้นตอนที่ สี่น้ นั เซอร์ กิตเบรกเกอร์ ตอ้ งไม่ทริ ปภายใน 0.1 วินาที ส่ วน
ขั้นตอนที่หา้ เซอร์กิตเบรกเกอร์ตอ้ งทริ ปภายใน 0.1 วินาที
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รูปที่ 1 ระบบที่นาํ เสนอ

vs

Ls

vs

Ls

S2

C2

is

S1

C1

is

รูปที่ 2 การชาร์จกระแสที่ตวั เหนี่ยวนํา LS , a) แรงดันขาเข้าเป็ นด้านบวก,
b) แรงดันขาเข้าด้านลบ

2.1 ระบบทีน่ ําเสนอ
ระบบที่ นาํ เสนอในการประยุกต์ใช้วงจรแปลงกระแสสลับ
เป็ นกระแสสลับสําหรับการทดสอบเซอร์ กิตเบรกเกอร์ น้ นั แสดงในรู ปที่
1 ซึ่ งมี โ ครงสร้ า งวงจรกึ่ ง บริ ด จ์2 กิ่ ง เพื่อ ควบคุ ม กระแสขาเข้า และขับ
กระแสขาออก โครงสร้างวงจรประกอบด้วยสวิตช์ S1 , S2 , S3 และ S4 ตัว
เหนี่ ยวนํา LS, แรงดันขาเข้า vS, หม้อแปลงกําลังขาออก T1, ตัวเก็บประจุ
สําหรับแรงดันกระแสตรง C1 และC2 โดยคู่สวิตช์ S1 และ S2 ในกิ่งแรกจะ
ทําหน้าที่ ควบคุ มกระแสขาเข้าให้มี รูป คลื่ นสัญญาณไซน์เ พื่อให้ค่าตัว

vs

Ls

vs

Ls

S1

C1

is

S2

C2

is

รู ปที่ 3 การชาร์จประจุที่ตวั เก็บประจุ, a) ที่ C1 ขณะแรงดันขาเข้าเป็ นด้าน
บวก, b) ที่C2 ขณะแรงดันขาเข้าด้านลบ
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ต่อไปยังเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ในการทดสอบโดยแรงดันขาออกที่ เกิ ดขึ้ น
โดยเทคนิค sPWM กําหนดได้วา่

2.1 ภาคเร็คติไฟเออร์
การทํางานของระบบที่นาํ เสนอในส่ วนแรกจะเป็ นการสร้าง
แหล่ งจ่ายกระแสตรงจากแรงดันขาเข้าที่ เป็ นแหล่ งจ่ ายกระแสสลับ VS
โดยเมื่อแรงดัน VS อยูใ่ นช่วงบวก สวิตช์ S2 จะนํากระแสเพื่อชาร์ จประจุ
ผ่านตัวเก็บประจุ C2 ดังรู ปที่ 2 a) จากนั้นเมื่อสวิตช์ S2 หยุดนํากระแส
พลังงานสะสมในตัวเหนี่ยวนํา LS จะถูกคายพลังงานเพื่อชาร์ จประจุที่ตวั
เก็บประจุ C1 ผ่านไดโอดภายในของสวิตช์ S1 ดังรู ปที่ 3 a) ในช่วงลบของ
แรงดันขาเข้าก็มีการทํางานเหมือนกัน โดยสวิตช์ S1 จะนํากระแสเพื่อ
ชาร์ จกระแสที่ตวั เหนี่ ยวนํา LS ประจุผ่านตัวเก็บประจุ C1 จากนั้นสวิตช์
S1 หยุดนํากระแสเพื่อคายพลังงานไปชาร์ จประจุไปที่ ตวั เก็บประจุ C2
แสดงการทํา งานในรู ปที่ 2 b)
และรู ปที่ 3 b)
ตามลํา ดับ
การชาร์ จกระแสที่ ตวั เหนี่ ยวน LS นั้นจะมี การควบคุ มให้เป็ นรู ป
คลื่ นสัญญาณไซน์เพื่อให้ค่าตัวประกอบกําลังมีค่าใกล้เคียง 1 โดยอาศัย
การป้ อนกลับของสัญญาณกระแสขาเข้า iS ,สัญญาณแรงดันกระแสตรงที่
ตัวเก็บประจุ C1 และ C2 มาประมวลผลการควบคุมที่คอนโทรลเลอร์ PID
เพื่อควบคุมสัญญาณ PWM ที่สวิตช์ S1 และ S2 และรักษาระดับแรงดันที่
ตัวเก็บประจุ C1 และ C2 ให้คงที่ตามสัญญาณแรงดันอ้างอิง
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ในส่ วนของการควบคุมนั้นเลือกใช้วิธีการควบคุมโดยใช้ PID
สําหรับควบคุมกระแสทางขาเข้าและการควบคุมกระแสขาออก โดยการ
ควบคุ มกระแสขาเข้านั้นแสดงการควบคุ มในผังการควบคุ มในรู ปที่ 5
โดยสัญญาณป้ อนกลับแรงดันกระแสตรงที่ตวั เก็บประจุ C1 และ C2 ถูก
เปรี ยบเที ยบกับแรงดันอ้างอิงโดยแยกการทํางานตามสัญญาณแรงดันขา
เข้าคือช่วงแรงดันขาเข้าเป็ นบวกจะใช้สัญญาณป้อนกลับของ C1 เป็ นตัว
ควบคุมส่ วนสัญญาณป้ อนกลับของ C2 จะใช้ในช่ วงลบ จากนั้นระดับ
สัญญาณแรงดันขาออกของ PI คอนโทรลเลอร์จะถูกเลือกตามช่วงแรงดัน
ขาเข้า เพื่ อ ป้ อ นสู่ ก ารผสมสั ญ ญาณกับ แรงดัน ขาเข้า เพื่ อ กํา หนดค่ า
สัญญาณอ้างอิ งเพื่อมาเปรี ยบเที ยบกับสัญญาณกระแสป้ อนกลับขาเข้า
เพื่อส่ งค่าเปรี ยบเทียบไปยังตัวควบคุม PID เพื่อกําเนิดสัญญาณ PFC ใน
การสร้างสัญญาณควบคุมสวิตช์ S1 และ S2 ต่อไป
การควบคุ มกระแสขาออกนั้นแสดงผังการทํางานดังรู ปที่ 6
โดยใช้สั ญ ญาณกระแสป้ อ นกลับ จากทางปฐมภู มิ ข องแปลงกระแส
เนื่ องจากเป็ นวิธีที่ประหยัดกว่าการป้ อนกลับทางทุติยภูมิโดยตรงที่มีค่า
พิกดั กระแสสู งมากหลายร้อยแอมป์ ระบบควบคุมจะใช้สัญญาณกระแส
รู ปคลื่นไซน์เป็ นสัญญาณอ้างอิงเพื่อเปรี ยบเที ยบกับสัญญาณป้ อนกลับ
จากนั้นค่าผิดพลาด (error) จะถูกส่ งต่อไปยังภาค PID เพื่อประมวลผลค่า
เกนเพื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ สั ญ ญาณสามเหลี่ ย ม (saw-tooth) เพื่ อ กํา เนิ ด
สัญญาณ sPWM เพื่อใช้ในการควบคุมการทํางานสวิตช์ของ S3 และ S4
ในภาคแปลงกระแสตรงเป็ นกระแสสลับเพื่อสร้างแรงดันป้ อนทางด้าน
ของปฐมภูมิของหม้อแปลงกระแส

C2

+

ma

3. การควบคุมลูปปิ ด

Circuit- Breaker

iout

T1
C1

+

S4

86 : 1

iin

Vo 

Circuit- Breaker

b)

C2

Vc2

รู ปที่ 4 วงจรสมมูลการขับสัญญาณ sPWM (a) การขับพัลส์บวก
(b) การขับพัลส์ลบ

Vdc ref +

vC 1

PI

+

2.2 ภาคขับกระแสสลับขาออก

vC2

ในส่ วนการทํางานของภาคขับขาออกทํางานโดยใช้โครงสร้าง
สวิตช์แบบครึ่ งบริ ดจ์และทํางานโดยใช้เทคนิ คการขับแบบ sPWM โดย
S1 จะนํากระแสเพื่อขับแรงดันพัลส์บวกให้กบั กระแสขาออกโดยอาศัย
แหล่งจ่ายกระแสตรงจากคาปาซิ เตอร์ C1 ส่ วน S2 จะนํากระแสเพื่อขับ
แรงดันพัลซ์ลบให้กบั ขาออกจากแหล่งจ่ ายกระแสตรงคาปาซิ เตอร์ C2
ทั้งนี้ ขาออกแรงดันพัลซ์ที่เกิ ดขึ้นแบบ sPWM จะต่อตรงไปยังด้านปฐม
ภูมิของหม้อแปลงกําลังโดยด้านทุ ติยภู มิจะเป็ นด้านกระแสขาออกเพื่อ

-

Mux

iS

+

PID

-

PI

vS

x

+
-

PFC

Gate S1
control
Signals S2

ABS
ABS

รู ปที่ 5 วงจรสมมูลการขับสัญญาณ sPWM (a) การขับพัลส์บวก
(b) การขับพัลส์ลบ
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ac current ref

+
-

PID

+
-

I'out

sPWM
Gate
control
Signals

S3
S4

AC /AC
converter

Output
Transformer

Iout

Iin

Current
ratio

รู ปที่ 6 บล็อกไดอะแกรมระบบควบคุมกระแสขาออก

4. ผลทดลองโดยการจําลองทางซอฟแวร์
การทํางานของระบบที่นาํ เสนอได้มีการจําลองการทํางานทาง
ซอฟแวร์ เพื่อวิเคราะห์การทํางานโดยค่าพารามิเตอร์ ต่างๆได้ถูกกําหนด
ดังตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 ค่าพารามิเตอร์ของระบบ
Parameters Value
Parameters
L
vs
1.5mH
C1
iout
6,000μF
V
C2
6,000μF
V
20kHz
f
s

C1

C2

s

รู ปที่ 7 ผลการทดลองทางซอฟต์แวร์การควบคุมกระแสที่ 56.5 แอมแปร์

Value
220Vrms/50Hz
0-600A/50
400V
400V

รู ปที่ 8 ผลการทดลองทางซอฟต์แวร์การควบคุมกระแสที่ 150 แอมแปร์

5. สรุป

โดยในการทดลองสําหรับการสร้างกระแสเพื่อทดสอบเซอร์
กิ ตเบรกเกอร์ ตามมาตรฐานตามตารางที่ 1 ที่ ได้กล่ าวไว้ก่อนหน้านี้ ใน
ส่ ว นของการจ่ า ยค่ า กระแสของสามขั้น ตอนแรกนั้น จะเป็ นการจ่ า ย
ค่ า กระแสทดสอบที่ มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของค่ า กระแสภายในเวลาไม่ เ กิ น 5
วินาทีโดยผลการจําลองการทํางานในรู ปที่ 7 แสดงผลการทํางานเพื่อจ่าย
ค่ากระแสทดสอบตัวอย่างที่ 56.5 แอมแปร์ โดยใช้สัญญาณอ้างอิงกระแส
ควบคุมโดยใช้ฟังก์ชน่ั ramp มาควบคุมในช่วงเริ่ มต้นดังสมการดังนี้
t

t
ramp ( )   T
T
0



if 0  t  T 

therwise 


ระบบที่ นาํ เสนอในการประยุกต์ใช้วงจรแปลงกระแสสลับ
เป็ นกระแสสลับเพื่อควบคุมค่ากระแสทดสอบเซอร์ กิตเบรกเกอร์ โดยใช้
วงจรกึ่งบริ ดจ์2กิ่ ง สามารถนํามาประยุกต์ใช้เพื่อแปลงกระแสสลับเป็ น
กระแสสลับควบคุมกระแสเพื่อทดสอบเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ได้ โดยการ
ทดสอบทางการจํ า ลองนั้ นระบบสามารถควบคุ ม ค่ า กระแสรู ป
คลื่ นสัญญาณไซน์ขาออกทั้งแบบ ramp และแบบ step สามารถรองรับ
การทดสอบได้ทุกขั้นตอนของการทดสอบตามตารางที่ 1 ในสภาวะการ
ทดสอบกระแสเกิ นตามคุ ณสมบัติเวลา-กระแส ซึ่ งระบบมี การควบคุ ม
แบบลูปปิ ดโดยใช้ การควบคุมแบบ PID ทําให้การตอบสนองของระบบ
มีความแม่นยําและรวดเร็ว ผลการทดลองทางซอฟต์แวร์ ซึ่ งบทความนี้ได้
แสดงถึงประโยชน์ของการประยุกต์ใช้วงจรทางอิเล็กทรอนิ กส์กาํ ลังเพื่อ
เป็ นแนวทางในการสร้างเครื่ องมือจริ งในได้

(2)

ส่ วนการควบคุมค่ากระแสทดสอบในขั้นตอนที่ สี่และห้าที่ มี
การเพิ่ ม ขึ้ น ของค่ า กระแสทดสอบแบบทัน ที ทัน ใดที่ พิ กัด ค่ า กระแส
ทดสอบนั้นแสดงผลการทดลองในรู ปที่ 8 ที่ค่ากระแสตัวอย่างทดสอบที่
150 แอมแปร์ โ ดยในช่ ว งเริ่ ม ต้นของการทดสอบนั้น ค่ า กระแสจะถู ก
ควบคุมที่ ค่าพิกดั ค่ากระแสทดสอบโดยทันที ซ่ ึ งผลการทดลองแสดงให้
เห็นถึงการทํางานของระบบที่สามารถควบคุมการจ่ายกระแสทดสอบได้
อย่ า งรวดเร็ ว เป็ นผลมาจากระบบควบคุ ม โดยบัง คับ สั ญ ญาณอ้า งอิ ง
กระแสให้มีการเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันไดโดยอาศัยฟังก์ชน่ั unit step มาใช้ใน
การควบคุมกําหนดได้ว่า
0 for t  0
u (t )  

1 for t  0 
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความวิจยั นี้ เป็ นการนาเสนอการออกแบบสายอากาศช่ อง
เปิ ดรู ปหกเหลี่ยมด้านเท่าที่ป้อนสัญญาณด้วยสายนาสัญญาณระนาบร่ วม
สาหรับประยุกต์ใช้งานย่านความถี่โทรทัศน์ดิจิตอล ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษา
ค่าตัวแปรที่ใช้ในการออกแบบสายอากาศ โดยออกแบบโปรแกรมจาลอง
Zealand IE3D จากนั้นทาการสร้ างวงจรจริ งและทดสอบการทางานด้วย
เครื่ องวิเคราะห์โครงข่ายทางไฟฟ้าซึ่ งผลที่ได้พบว่าการทางานตอบสนอง
ย่านความถี่ ดิจิตอลทีวีที่ 0.470-0.862 GHz โดยค่าการสู ญเสี ยย้อนกลับที่
น้อยกว่า 10 dB ตลอดย่านการทางาน และแบบรู ปการแผ่พลังงานที่
สอดคล้องกับโปรแกรมการจาลองเชิ งพาณิ ชย์

การสื่ อสารโทรคมนาคมเป็ นส่ วนหนึ่ งที่สาคัญต่อการพัฒนา
สังคมเศรษฐกิ จซึ่ งในปั จจุ บ นั ได้มี ก ารน าคลื่ น ย่านความถี่ ค วามสู งมา
ประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆเช่ น ระบบโทรศัพท์มือถื อ การเกษตรกรรม
การแพทย์ การทหาร ระบบการสื่ อ สารดาวเที ย ม ระบบโทรทัศ น์
ภาคพื้ น ดิ น เป็ นต้ น โดยเมื่ อ พิ จ ารณาในส่ ว นของระบบโทรทัศ น์
ภาคพื้นดินภายในประเทศไทยได้ออกอากาศในระบบดิ จิตอลในปั จจุบนั
โดยน ามาแทนการออกอากาศระบบเดิ ม ที่ เ ป็ นแบบอนาล็ อ ก โดย
มาตรฐานของการออกอากาศระบบโทรทัศ น์ ดิ จิต อลภาคพื้ น ดิ น ของ
ประเทศไทยคือ DVB-T2 (Digital Terrestrial Television System) โดยใช้
งานในย่านความถี่ UHF ที่ความถี่ต้ งั แต่ 470-862 MHz
การรั บ สัญ ญาณจึ งจ าเป็ นที่ จะต้อ งใช้ส ายอากาศในการรั บ
สัญญาณ โดยสายอากาศที่ ใ ช้งานจะต้องรองรับแถบความถี่ ที่ก ว้างได้
และสามารถรั บ สั ญ ญาณได้ ร อบทิ ศ ทาง เช่ น สายอากาศไดโพล
สายอากาศโมโนโพล สายอากาศยากิ สายอากาศช่ องเปิ ด เป็ นต้น การ
ออกแบบสายอากาศโทรทัศน์ดิจิตอลได้ถูกพัฒนากันมาอย่างแพร่ หลาย
อย่างยิ่ง การป้ อนสัญญาณให้กบั สายอากาศด้วยสายนาสัญญาณระนาบ
ร่ วมมักถูกนามาใช้งานเป็ นอย่างมากเนื่ องจากสามารถสร้ างชิ้ นงานจริ งได้
ง่ายกว่าการใช้ระนาบกราวด์ที่อยูด่ า้ นล่างของแผ่นวงจรพิมพ์จากงานวิจยั
[1-3] คุณสมบัติพ้ืนฐานของการป้ อนสัญญาณประเภทนี้ มีการสู ญเสี ยของ
สัญญาณและการผิดเพี้ยนที่ ต่ าจะส่ งผลให้แถบความถี่ ของสายอากาศมี
ความกว้างมากยิ่งขึ้ น ปั จจุบนั มีนักวิจยั [3] โดยที่ ส่วนใหญ่จะออกแบบ
สายอากาศที่รองรับการใช้งานในย่านความถี่ ที่สูงมาก เช่ น ระบบ IMT –
2000 (1920 – 2170MHz), ระบบWLAN IEEE 802.11 2.4 GHz (2400 –
2484 MHz) ระบบ WPAN IEEE 802.15.3a (3.1GHz-10.6GHz) และ
WIMAX IEEE 802.16a (2GHz-11GHz) ] อีกทั้งลักษณะของสายอากาศ
ที่ผวู ้ ิจยั เหล่านั้นจะมีโครงสร้างที่ค่อนข้างจะซับซ้อน วัสดุที่ใช้งานมีราคา
แพง ทาให้การสร้างชิ้นงานจริ งทาได้ยาก

คาสาคัญ : สายอากาศช่ องเปิ ดรู ป หกเหลี่ ยมด้านเท่ า, สายนาสัญญาณ
ระนาบร่ วม, โทรทัศน์ดิจิตอล

Abstract
This research paper presents the Design of CPW-FED
Hexagonal Slot Antenna for Digital Television Application. First step,
we studied and designed the antenna parameters using the Zeland IE3D.
Then, CPW-fed hexagonal slot antenna was fabricated and measured by
using network analyzer. The test results shown that the range of
frequency response of the CPW-fed hexagonal slot antenna was at 1.53.5 GHz and the antenna return loss was less than 10 dB at the
operating band in consistent with commercial simulation program.
Keywords: Hexagonal Slot Antenna, CPW-FED, Digital Television
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ดัง นั้ นงานวิ จ ั ย ครั้ งนี้ จึ ง เป็ นการน าเสนอการออกแบบ
สายอากาศช่ อ งเปิ ดรู ป หกเหลี่ ย มด้า นเท่ า ที่ ป้อ นสั ญ ญาณด้ว ยสายน า
สัญญาณระนาบร่ วมสาหรับประยุกต์ใช้งานย่านความถี่โทรทัศน์ดิจิตอล
โดยโครงสร้างไม่ซ้ าซ้อนสามารถสร้ างได้ง่าย ครอบคลุมความถี่ที่ 470 –
862 MHz โดยสามารถทางานได้โดยไม่ตอ้ งใช้วงจรขยายกาลัง

(ก) สตับสี่ เหลี่ยม

(ข) สตับสามเหลี่ยม

(ค) สตับวงกลม

รู ปที่ 2 สตับที่ใช้ในการออกแบบสายอากาศ

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง[4]
สายนาสัญญาณระนาบร่ วม (Coplanar waveguide หรื อ CPW)
ซึ่ งประกอบด้วยสตริ ป อยู่ตรงกลางด้านบนของซับสเตรท โดยมีค วาม
กว้างของสตริ ป(G) ความกว้างระหว่างสตริ ป ถึ งระนาบกราวด์คื อ W
ความหนาของซับสเตรท(h) การใช้งานสายส่ งระนาบนาบร่ วมมีขอ้ ดี ที่
การเชื่อมต่ออุปกรณ์กบั ระนาบกราวด์ทาได้ง่ายโดยแสดงดังรู ปที่ 1
2b
2a

Ground

G

G
Ground

Dielectric

h

รู ปที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบชนิดของสตับที่ได้จากการจาลองการทางาน

รูปที่ 1 โครงสร้างสายนาสัญญาณระนาบร่ วม

3.1 การศึกษาการปรับความยาวของสตับรู ปสามเหลีย่ ม
การคานวณหาความกว้างของสายส่ ง (w) สามารถคานวณได้
โดยมีความสัมพันธ์ของค่าไดอิเล็กตริ ก (er ) ความหนาของวัสดุ (h) และ
ค่าอิมพีแดนซ์คุณลักษณะ Z 0 โดยใช้สมการดังนี้
Zo 

120 K (k1 )
 re K '(k1 )

ทาการปรับความยาวของสตับรู ปสามเหลี่ยม (Rt )โดยทาการ
ปรับค่าพารามิเตอร์ ต้ งั แต่ 72 – 85 mm และ S=2 mm แสดงดังรู ปที่ 4
โดยค่ามีผลการปรั บพบว่าส่ งผลต่อการส่ งผ่านพลังงานสายอากาศได้ดี
ซึ่ งสตับรู ปสามเหลี่ยม (Rt )เท่ากับ 80 mm จะมีค่าการสู ญเสี ยย้อนกลับที่
น้อยที่สุด แต่ยงั ไม่ครอบคลุมความถี่ในช่วง 0.4 GHz สามารถแสดงได้ดงั
รู ปที่ 5

(1)

3. การออกแบบสายอากาศ
ออกแบบสายอากาศโดยเลือกใช้แผ่นวงจรพิมพ์วสั ดุ ฐานรอง
แบบ FR4 ที่มีค่าไดอิเล็กตริ กเท่ากับ 4.5 ความสู งของแผ่นเท่ากับ 1.6 mm
โดยคานวณจากความถี่ มูลฐานในย่านความถี่ ทีวีดิจิตอลที่ 470 MHz ทา
ให้ได้ขนาดความกว้างสายนาสัญญาณ (Wf) เท่ากับ 13 mm ความยาวของ
สายนาสัญญาณ (Lf) เท่ากับ 143.5 mm ระยะห่ างระหว่างสายนาสัญญาณ
กับระนาบกราวด์ (G) เท่ากับ 3 mm รัศมีของหกเหลี่ยมระนาบกราวด์
(R0) เท่ากับ 230 mm รัศมีของหกเหลี่ ยมช่ องเปิ ด (Ri) เท่ากับ 143.5 mm
กาหนดค่าอิมพีแดนซ์คุณลักษณะของสายนาสัญญาณเท่ากับ 75 Ω และ
ความยาวของสตับแต่ละชนิ ดมีค่าเท่ากับ l g / 4 แสดงดังรู ปที่ 2

Rt
Ri

Ro
S
Lf
G
Wf

รู ปที่ 4 โครงสร้างของการปรับความยาวของสตับรู ปสามเหลี่ยม
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3.3 การใช้ เทคนิคการตัดมุมโค้ งทั้งสองข้ างของสตับ
ทาการตัด มุ ม ทั้ง สองของสตับ Rd โดยปรั บ ค่ าเส้ น ผ่า น
ศูนย์กลางตั้งแต่ 5 - 20 mm แสดงดังรู ปที่ 8 ผลการปรั บพบว่าการเพิ่ม
ขนาดของ Rd มีผลต่อย่านความถี่ สูงเมื่อขนาด Rd เท่ากับ 20 mm สามารถ
แสดงได้ดงั รู ปที่ 9

รูปที่ 5 การปรับความยาวสตับที่ได้จากการจาลองการทางาน

3.2 การศึกษาค่ าระยะห่ างระหว่ างสายส่ งกับสตับของสายอากาศ

รู ปที่ 8 การปรับระยะห่ างระหว่างสายส่ งกับสตับของสายอากาศ

ทาการปรั บค่ าพารามิ เตอร์ (S) โดยการปรั บ เพิ่ม ลดขนาด
ระยะห่างระหว่างสายส่ งกับสตับของสายอากาศตั้งแต่ 8-14 mm แสดงดัง
รู ปที่ 6 เพื่อทาการปรับจูนผลตอบสนองความถี่ ซ่ ึ งผลการปรับพบว่าการ
ปรั บระยะห่ างทาให้ส ายอากาศสามารถตอบสนองในย่านความถี่ 0.4
GHz ได้ดงั แสดงดังรู ปที่ 7

S

รู ปที่ 9 ผลการจาลองการทางานที่ได้จากการใช้เทคนิคการตัดมุมโค้ง

รูปที่ 6 การปรับระยะห่ างระหว่างสายส่ งกับสตับของสายอากาศ

3.4 การเพิม่ สตริปรู ปสี่เหลีย่ มใต้ ฐานสตับรู ปสามเหลีย่ ม
ท าการปรั บ เพิ่ ม ฐานรองรู ปสี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้า ของสตับ รู ป
สามเหลี่ยมโดยกาหนดค่าความสู ง (S2) เท่ากับ 82 mm จากนั้นปรับเพิ่ม
ขนาดความกว้างของฐานสตริ ป (S1) ตั้งแต่ 18- 22 mm แสดงดังรู ปที่ 10
ผลการปรับพบว่าค่าสู ญเสี ยจาการย้อนกลับต่ากว่า -15 dB ในย่านความถี่
ตั้งแต่ 0.470 -1 GHz สามารถแสดงดังรู ปที่ 11

Text
S2

รูปที่ 7 ผลการจาลองการทางานที่ได้จากการปรับระยะห่ าง
ระหว่างสายส่ งกับสตับของสายอากาศ

S1

รู ปที่ 10 การเพิ่มสตริ ปรู ปสี่ เหลี่ยมใต้ฐานสตับรู ปสามเหลี่ยม
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ลา
ดับ

ระยะห่าง (มม.)
S1
S2

1
2
3

18
20
22

82
82
82

f L  fu

fc

 MHz 

 MHz 

BW
at 15 dB

478 - 1000
550 - 1000
460 - 1000

739
775
730

70.63
58.06
73.97

(ก) ความถี่ 0.470 GHz
(ข) ความถี่ 0.862 GHz
รู ปที่ 19 ผลการวัดแบบรู ปการแผ่พลังงานสนามระยะไกล
ของสายอากาศที่สร้างขึ้น ที่ระนาบ XY และ YZ

5. สรุป
งานวิจยั นี้ นาเสนอการพัฒนาสายอากาศช่ องเปิ ดรู ปหกเหลี่ ยม
ด้ า นเท่ า ที่ ป้ อ นสั ญ ญาณด้ ว ยสายน าสั ญ ญาณระนาบร่ วมส าหรั บ
ประยุก ต์ใ ช้งานย่านความถี่ โทรทัศ น์ ดิ จิตอล การออกแบบสายอากาศ
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ส ายอากาศที่ มี แ บนด์ วิ ด ท์ ก ว้า ง จะต้ อ งใช้ เ ทคนิ ค วิ ธี ที่
หลากหลายในการออกแบบ ผลของงานวิ จยั นี้ ที่ ได้ส ามารถใช้ เ ป็ น
แนวทางให้กบั ผูอ้ อกแบบสามารถปรับจูนย่านความถี่ ได้อย่างอิสระและ
ตามความต้องการในการใช้งา เมื่อเปรี ยบเทียบกันระหว่างสายอากาศที่
ผู ้วิ จ ัย สร้ า งขึ้ น กับ สายอากาศเชิ ง พานิ ช ย์พ บว่ า มี ร าคาที่ ถู ก กว่ า มาก
เนื่ องจากใช้วสั ดุที่ใช้เป็ นแผ่นวงจรพิมพ์แบบ FR4 ที่สามารถหาซื้ อได้ง่าย
ตามท้องตลาด สามารถทางานได้โดยไม่ตอ้ งใช้วงจรขยายสัญญาณ

รูปที่ 11 ผลการจาลองการทางานที่ได้จากการเพิ่มสตริ ปรู ปสี่ เหลี่ยม
ใต้ฐานสตับรู ปสามเหลี่ยม

4. การทดสอบการทางานของสายอากาศ
การวัด ทดสอบทดสอบหาค่ า ความสู ญ เสี ย เนื่ อ งจากการ
ย้อนกลับของสายอากาศพบว่าสายอากาศที่สร้ างขึ้นมีความสอดคล้องกับ
โปรแกรมจาลองซึ่งตอบสนองในย่านความถี่ต้ งั แต่ 0.3-1.0 GHz โดยที่ค่า
การสู ญเสี ยเนื่ องจากการย้อนกลับ น้อยกว่า –15 dB ตลอดย่านโดยใช้
เครื่ องวิเคราะห์ ข่ายงานของ Agilent รุ่ น N5230C และทดสอบแบบ
รู ปการแผ่พลังงานโดยในการทดสอบแสดงดังรู ปที่ 13 ผลการทดสอบ
พบว่า สายอากาศแผ่พลังงานในแบบรอบทิ ศ ทาง (Omnidirectional) ที่
ความถี่ 0.470 GHz และความถี่ 0.862 GHz ดังรู ปที่ 14

เอกสารอ้ างอิง
[1] M. Bhujbal, D. C. Karia and A. Desai, "Planar dipole antenna
design for DTV broadcasting application," 2014 International
Conference on Advances in Communication and Computing
Technologies (ICACACT 2014), Mumbai, 2014, pp. 1-6. K. Elissa,
“Title of paper if known,” unpublished.
[2] J. H. C. de Morais and A. L. P. S. Campos, "Printed grating
monopole antenna for DTV applications," 2011 SBMO/IEEE
MTT-S International Microwave and Optoelectronics Conference
(IMOC 2011), Natal, 2011, pp. 213-216.
[3] G. S. Reddy, K. Chhabilwad, S. Kharche, P. Patel and J.
Mukherjee, "Dual orthogonal CPW feed single element UWB
antenna with polarization diversity," 2015 European Radar
Conference (EuRAD), Paris, 2015, pp. 389-392.
[4] Rainee N. Simons “Coplaner Waveguide Circuits, Components,
and Systems” John Wiley & Son, New York, 2001.

รูปที่ 12 ผลการเปรี ยบเทียบระหว่างการจาลองและการวัดจริ ง
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การศึกษาเชิงเปรียบเทียบผลตอบสนองเชิงเวลาและความถี่ของแบบจําลองโพลีโนเมียล SISO และ MISO
สํ าหรับการพิจารณาประยกต์
ุ ใช้ ในการประมวลสั ญญาณไม่ เป็ นเชิงเส้ น
Comparative Studies in Time and Frequency Domains Responses of SISO and MISO Polynomial Models
for Discussion of Application in Nonlinear Signal Processing
จินดา สามัคคี1 สั ญญา ผาสกุ2 และ ศภชั
ุ ย อรณพั
ุ นธ์ 3
1, 2, 3
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
่
เลขที่ 1 ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบอยาง
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7431-7100 E-mail: chinda.s@rmutsv.ac.th
Keywords: Volterra series, Nonlinear signal processing, Frequencyresponse

บทคัดย่อ
่ ี่ยวกบัการประมวลสัญญาณไมเป็
่ นเชิงเส้น
บทความนี้ กลาวเก
่ นเชิ ง เส้ น ด้ ว ย แบบจํา ลองโพลี โ นเมี ย ล
โดยใช้ ต ัว แทนระบบไมเป็
บนพื้ นฐานสมการอนุ กรมโวลเทอรา (Volterra series expansion) ใน
บทความนี้ จ ะแสดงข้อ พิ สูจ น์ ถึ ง ความสามารถของระบบอนุ ก รมโวล
เทอราแบบหนึ่งอินพุทหนึ่ งเอาท์พุท (Single input single output: SISO)
และหลายอินพุทหนึ่ งเอาท์พุท (Multiple input single output: MISO) การ
ั ณลักษณ์ไมเป็
่ นเชิงเส้นของทั้ งสองนี้ จะแสดง
ทดลองผลจําลองแบบกบคุ
เปรี ยบเทียบความสามารถผลตอบสนองทั้งในเชิ งเวลาและความถี่ ผลที่
ั
ได้รับจากการศึกษาสามารถนํามาใช้ในการพิจารณาประยุกต์ใช้กบงานที
่
ี่ อ งได้ และมากกวานั
่ ้ นเพื่ อ ขยายกรอบงานวิจ ยั หาวิธีการพัฒนา
เกยวข้
ั ญหาที่ มี ข ้ อ จํ า กดสํ
ั า หรั บ การแยก
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ นตั ว กรองกบปั
่
องค์ประกอบความถี่ตามที่ตอ้ งการตอไป

1. บทนํา
ในงานทางด้า นวิ ศ วกรรมมี ห ลายๆงานที่ มี พ ฤติ ก รรมเป็ น
่ นเชิ งเส้นที่ มีความซับซ้อนสู ง ตัวอยางเชน
่ ่ การแกวง่
ระบบพลวัตไมเป็
หรื อสั่นในกระบวนทางเคมี สัญญาณรบกวนเชิ งกลและไฟฟ้ า เป็ นต้น
่ ํ เนิ ดสัญญาณไมเป็
่ นเชิ งเส้นหรื อกระบวนการระบบไมเป็
่ น
[1] แหลงกา
่ หลายรู ปแบบดังในเอกสารที่ [2] และ [3] คุณลักษณะไม่
เชิ งเส้นตางๆมี
ํ ดขึ้ นในแตละระบบมี
่
่ นประโยชน์ซ่ ึ งจะต้อง
เป็ นเชิ งเส้นที่กาเนิ
ท้ งั ที่ไมเป็
ํ ดทิ้งและที่มีประโยชน์น้ นั คือจะต้องดึงคุณลักษณะที่ตอ้ งการออกมา
กาจั
่ นเชิงเส้น ดังเชน่ การกาจั
ํ ด
ตัวอยา่งในหลายๆงานของพฤติกรรมที่ไมเป็
ํ ดเสี ยง
สัญญาณสะท้อนในระบบการเชื่ อมโยงสื่ อสารดาวเทียม การกาจั
่ นเชิ งเส้นที่ส่ งผลให้เกดความผิ
ิ
สะท้อนไมเป็
ดเพี้ ยนของลําโพง การระบุ
่ นเชิ ง
เอกลักษณ์ระบบภาพ และการระบุเอกลักษณ์ของระบบความไมเป็
่ นเชิง
เส้นสําหรับการควบคุม เป็ นต้น [4], [5], [6], [7] คุณลักษณะไมเป็
ํ ด หรื อ ควบคุ ม ได้อ ยาง
่
่ ้ ในหลายๆกรณี ไ มสามารถที
่
เส้ น เหลานี
่ จ ะ กาจั
เด็ดขาด
่ นเชิ ง เส้ น สามารถสร้ า งตั ว แทน ทาง
พฤติ ก รรมที่ ไ มเป็
คณิ ตศาสตร์ได้ดว้ ยแบบจําลองโพลีโนเมียลโดยสมการอนุกรมโวลเทอรา
ซึ่ งได้ถูกนํามาประยุกต์ใช้หลายๆระบบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ [8], [9]
่ ญญาณไม่
สมการอนุกรมโวลเทอรามีรูปแบบของความสัมพันธ์ระหวางสั
่ ่องอินพุท x[n] และเอาท์พทุ y[n] ดังสมการ [10]
ตอเนื

่ นเชิ งเส้น,
คําสําคัญ: อนุ กรมโวลเทอรา, การประมวลสัญญาณไมเป็
ผลตอบสนองความถี่

Abstract
This article describes nonlinear signal processing by
polynomial model representations based on Volterra series. In this
paper is to demonstration shows the performance of the Volterra for
single input single output (SISO) and multiple input single output
(MISO) systems. Simulation results with the modeling of nonlinear
attribute will show the performance comparison of responses in both
time and frequency domains. Results obtained from this study that can
be introduced discussion of application in any work-related issue.
Moreover, it was for expanding framework research, and for finding
methodological as applying filters to overcome problems in separating
frequency component.
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 h [m , m ]x[n  m ]x[n  m ]  ...
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่
เมื่อ hp[m1, m1, …, mp] คือคาเอกลั
กษณ์ของระบบที่อนั ดับ p ใดๆ คุณ
่
ลักษณ์ ทางความถี่ ของคาเอกลั
กษณ์ จะถูกใช้ประโยชน์สําหรั บอธิ บาย
่
พฤติกรรมของระบบ คาในเชิ
งเวลาของ hp[m1, m1, …, mp] สามารถ
พิจารณาในเชิงความถี่ได้โดยการแปลงฟูเรี ยร์ (Fourier transform)




0

0

H p [ j1 ,..., j p ]   hp [m1 ,..., m p ]  e

อินพุท

่ นเชิ ง เส้ น ที่ ส ามารถพบได้บ่ อยในระบบ
พฤติ ก รรมไมเป็
วิ ศ วกรรม ทางฟิ สิ ก ส์ และทางชี ว วิท ยา สามารถเขี ย นได้ใ นรู ป แบบ
สมการแบบจําลองการสัน่ สะเทือนของ Duffing-Holmes [12]

S

(3)


x   x   x  x3   cos t

่
เมื่อตัวแปร x คือคาเอาท์
พุทการสั่นสะเทือนโดยแรงจากภายนอกของ
่  คือคาคงที
่ ่ความแข็ง  คือ
แบบจําลอง  คือสัมประสิ ทธิ์ ความหนวง
ขนาดของแรงจากภายนอก และ  คือความถี่ของแรงจากภายนอก ใน
บทความนี้ ใช้พารามิเตอร์ สําหรับสมการสั่นแบบ Duffing-Holmes ดังนี้
 = 1.5,  = 1,  = 1.2 และ  = 1 การจําลองแบบสมการใช้วิธีรุงเง่ 15/ 
คุตตาอันดับที่สี่ (Rung-Kutta method) ด้วยอัตราการสุ่ มตัวอยาง
Hz ผลตอบสนองการสั่นแบบ Duffing-Holmes ดังแสดงในรู ป 3(a) และ
สัญญาณอินพุทของแรงจากภายนอกแสดงในรู ป 3(b)

3.2 ผลตอบสนองระบบ SISO ในเชิงเวลาและความถี่

ระบบโวลเทอรา
x

y3

Sn

3. ผลการจําลองแบบและวิจารณ์ ผล
3.1 พฤติกรรมไม่ เป็ นเชิงเส้ น

สมการโวลเทอราแบบ SISO เป็ นรู ปแบบทัว่ ไปที่ ใช้ตาม
่
สมการเดิ มดังสมการที่ (1) นั้ นคื อในสวนของอิ
นพุทไมมี่ การปรับปรุ ง
่ ลักษณะโครงสร้าง ดังแสดงในรู ปที่ 1
แยกยอย

S

y

รปูที่ 2 โครงสร้างระบบ MISO โวลเทอรา

2. สมการอนกรมโวลเทอราสํ
าหรับระบบไม่ เป็ นเชิงเส้ น
ุ
2.1 โครงสร้ างแบบจําลอง SISO

x



xn

(2)

 ( j1m1 ... j p m p )

x2


่
เรี ยก Hp วาผลตอบสนองเชิ
งความถี่ของระบบ p ใดๆ โดยทัว่ ไปแล้ว
่
สมการอนุ กรมโวลเทอราที่เรี ยกวาระบบแบบหนึ
่ งอินพุทหนึ่ งเอาท์พุท
ั ่
่
(SISO) ยัง มี ข ้ อ จํ า กดไมสามารถใช้
ได้ กั บ ความถี่ ฮ าร์ มอนิ กยอย
(Subharmonic) ได้ ปั ญหานี้ สามารถใช้ระบบหลายอินพุทหนึ่ งเอาท์พุท
(MISO) [11] สร้างตัวแบบได้ แตไ่ม่สามารถใช้สาํ หรับกรองความถี่
บทความนี้ นาํ เสนอการศึ กษาเชิ งเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพ
ของแบบจํ า ลองอนุ กรมโวลเทอรา โดยการมุ่ ง ประเด็ น แสดง
่
ความสามารถระหวางระบบ
SISO และ MISO ของการเป็ นตัวแทน
่ นเชิงเส้นทั้ งในเชิงเวลาและเชิงความถี่ และมากกวานั
่ ้น
คุณลักษณะไมเป็
่
จะพิจารณาคาเอกลั
กษณ์ของระบบซึ่ งจะชี้ ให้เห็นถึงประสิ ทธิภาพสําหรับ
การประยุกต์ใช้ในการกรองความถี่

อินพุท

M

x

ระบบโวลเทอรา
S1 y1
y2 S 
S2

x1

การสร้างตัวแบบสําหรับประมวลผลสัญญาณโดยแบบจําลอง
โวลเทอราระบบ SISO ในบทความนี้ ใช้เพียงอันดับสอง (P = 2) ซึ่ ง
่ นเชิ งเส้นได้ ความสัมพันธ์ระหวาง
่ อินพุท
สามารถพิจารณาระบบไมเป็
ํ
และเอาท์พทุ ที่กาหนดขอบเขต
ดังสมการ

y

N 1

y[n]  h0   h1[m1 ]x[n  m1 ] 

รปูที่ 1 โครงสร้างระบบ SISO โวลเทอรา

m1 0

N 1 N 1

  h [m , m ]x[n  m ]x[n  m ] (4)

m1 01 m2 0

2

1

2

1

2

่ น
ผลตอบสนองเอาท์พุทของการทํานายสั่นแบบ Duffing-Holmes ไมเป็
เชิงเส้นจากสมการที่ (4) (N = 20) ในเชิงเวลาและความถี่ ดังแสดงในรู ป
4(a) และ 4(b) ตามลําดับ เส้นหนาคือ Duffing-Holmes และเส้นประคือ
โวลเทอรา จากรู ปที่ 4(a) จะเห็น ระบบ SISO สามารถที่จะทํานายผลได้
่ าได้โดยคาความผิ
่
ํ งสองเฉลี่ยแบบ
คํานวณปริ มาณความแมนยํ
ดพลาดกาลั
นอมอลไลซ์ (Normalized Mean-Square Error: NMSE) ดังสมการ

2.2 โครงสร้ างแบบจําลอง MISO
้ ญหาการจําลองแบบองค์
ระบบ MISO ถูกนํามาใช้เพื่อแกไขปั
่ โดยการปรับปรุ งสัญญาณอินพุทเดิมออกเป็ น
ประกอบที่เป็ นความถี่ยอย
่ ออกเป็ น n คาบ แตละคาบมี
่
ั
่
สัญญาณยอยๆ
ความถี่เดี ยวกบความถี
่ยอย
ลักษณะโครงสร้าง ดังแสดงในรู ปที่ 2
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200

รปูที่ 3 สัญญาณเอาท์พทุ จากสมการที่ (3) และอินพุทจากแรงภายนอก
NMSE 

( y
( y

Volterra

Nonlinear

 yNonlinear ) 2
 y Nonlinear ) 2

2
1
0
-1

(a)
0

0
-20
-40

50

0

0.1

100
(b)

150

0.2
0.3
frequency (Hz)

200

0.4

0.5

รปูที่ 4 ผลการทํานายระบบ SISO ในเชิงเวลาและเชิงความถี่ เส้นหนาคือ
Duffing-Holmes และเส้นประคือโวลเทอรา

(5)

(a) H1

(b) H2

1

gain

เมื่อ yVolterra คือเอาท์พุทที่ได้จากการทํานาย y Nonlinear คือเอาท์พุทจากการ
่ ่ยเอาท์พุทการจําลองแบบ คํานวณคา่
จําลองแบบ และ yNonlinear คือคาเฉลี
่ ั 0.38 จากรู ปที่ 4(b) จะเห็นได้วา่ระบบนี้ สามารถทํานายได้
NMSE เทากบ
่ ว นั้ นคื อความถี่ อินพุทที่ กระตุ น้
เฉพาะองค์ประกอบความถี่ ที่เป็ นเทาตั
่ ั 0.159 Hz และเพิม่ ขึ้ นเป็ น 0.318 Hz (2  0.159) ผลตอบสนองเชิง
เทากบ
่
ความถี่ของคาเอกลั
กษณ์ H 1 ( j ) และ H 2 ( j1 , j2 ) ของระบบ

y x2 [n]  h20 

h

11

N 1

h

m1  0

12

[m1 ]x1[n  m1 ] 

[m1 ]x2 [n  m1 ] 

 h

m1  01 m2 0

21

[m1 , m2 ]x1[n  m1 ]x[n  m2 ]

(6a)

[m1 , m2 ]x2 [n  m1 ]x[n  m2 ]

(6b)

N 1 N 1

 h

m1 01 m2  0

22

0.5
frequency (Hz)

1

y[n]  yx1 [n]  yx2 [ n]

-1

0
f1 (Hz)

1

(7)

ผลตอบสนองเอาท์พทุ ที่ได้จากสมการที่ (7) ในเชิงเวลาและความถี่ แสดง
่ ั 0.014
ดังในรู ป 6(a) และ 6(b) ตามลําดับ คํานวณคา่ NMSE เทากบ
ผลตอบสนองความถี่ของระบบในรู ปที่ 6(b) จะเห็นวา่ระบบนี้ สามารถที่
จะทํานายองค์ประกอบความถี่ย่อยได้ ประกอบด้วยความถี่ 0.079 Hz
(0.5  0.159), 0.159 Hz, 0.238 Hz (1.5  0.159), 0.318 Hz (2  0.159),
่ กลักษณ์ท้ งั 4 เทอม H 11 ( j ) ,
... ผลตอบสนองเชิ งความถี่ของคาเอ
H 21 ( j ) , H 12 ( j1 , j2 ) , และ H 22 ( j1 , j2 ) ของระบบแสดง

เพื่อที่จะเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ์ ภาพของระบบ MISO กบั SISO
เราพิจารณาแบบจําลองโวลเทอราระบบ MISO ที่อนั ดับสอง (P = 2)
่ ยวกนั การได้มาซึ่ งผลตอบสองเอาท์พุทของแบบจําลองจะต้องทํา
เชนเดี
่ นพุท x ออกเป็ นสัญญาณยอย
่ x1, x2, x3, …, xn โดย n เป็ น
การแยกสวนอิ
่ และโดยแตละอิ
่ นพุทมี ปริ มาณข้อมูลเทากบ
่ ั
จํานวนอิ นพุทที่ แยกสวน
่ ั คาบของความถี่ฮาร์ มอนิ กยอย
่ จากการเปรี ยบเทียบ
หนึ่ ง T มีค่าเทากบ
่ นเชิ ง เส้ นเอาท์ พุ ท จะได้
คาบของอิ น พุ ท และผลตอบสนองไมเป็
่ อันดับสอง (P = 2) ของแตละระบบคื
่
x = [ x1; x2] ดังนั้ นแบบจําลองยอย
อ

m1  0

0

รปูที่ 5 ผลตอบสนองเชิงความถี่ (a) H 1 ( j ) และ (b) H 2 ( j1 , j2 )

3.3 ผลตอบสนองระบบ MISO ในเชิงเวลาและความถี่

y x1 [n]  h10 

0
-1

่ นเชิ ง
ความสามารถในการแยกความเป็ นเชิงเส้น (ที่ 0.159 Hz) และไมเป็
ั
เส้น (0.318 Hz) ออกจากกนได้

N 1 N 1

0.5

0

แสดงในรู ปที่ 5(a) และ 5(b) ตามลําดับ จะเห็นวา่ H 1 ( j ) ตอบสนองที่
่
0.159 Hz และ H 2 ( j1 , j2 ) รอบๆบริ เวณ 0.318 Hz ซึ่ งบงบอกถึ
ง

N 1

f2 (Hz)

1

่ ความถี่กว้าง
ดังในรู ปที่ 7 จากรู ปนี้จะเห็นวา่ทั้ งสี่ เทอมมีผลตอบสนองชวง
่
่ นเชิง
ซึ่ งแสดงให้เห็นวา่ไมสามารถใช้
การแยกความเป็ นเชิงเส้นและไมเป็
ั
เส้นออกจากกนได้

4. สรปุ
บทความนี้ นาํ เสนอการศึกษาเปรี ยบเทียบสองเทคนิ คสําหรับ
่ นเชิ งเส้นระหวางระบบ
่
ระบบการสร้ างต้นแบบพฤติ กรรมไมเป็
SISO
และ MISO บนพื้นฐานแบบจําลองอนุกรมโวลเทอราอันดับสอง การ
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ์ ภาพของทั้ งสองระบบสามารถสรุ ปได้ดงั นี้ ทั้ งสอง
่ นเชิงเส้นได้ โดยระบบ SISO ในเชิ ง
ระบบสามารถทํานายสัญญาณไมเป็
่ วและมีสามารถที่จะ
ความถี่ทาํ นายได้เฉพาะฮาร์มอนิกที่เพิม่ขึ้ นเป็ นเทาตั

เมื่อผลตอบสนองของระบบ MISO คือ
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รปูที่ 7 ผลตอบสนองเชิงความถี่ของระบบ (a) H 11 ( j ) , (b)
H 12 ( j ) , (c) H 21 ( j1 , j2 ) และ (d) H 22 ( j1 , j2 )
ประยุกต์ใช้ในการแยกความถี่ได้ ในขณะที่ MISO ในเชิงเวลามีค่า NMSE
่
น้อยกวา่ SISO สําหรับในเชิงความถี่สามารถทํานายความถี่ฮาร์ มอนิ กยอย
่ ่
ได้ แตไมสามารถใช้
แยกองค์ประกอบความถี่ ได้ ความรู ้ ที่ไ ด้สามารถ
ั
นําไปเลือกใช้ให้เหมาะสมกบงานได้
เชน่ การแยกความถี่ที่เพิ่มขึ้ นเป็ น
่ วควรใช้ระบบ SISO อยางไรกตามกรณี
่
็
เทาตั
ที่ตอ้ งการควบคุมความถี่ฮาร์
่ องใช้ระบบ MISO ความเข้าใจสามารถของระบบทั้ งสองนี้
มอนิ กยอยต้
จะเป็ นพื้ น ฐานสําหรั บการคิ ด หาเทคนิ ค วิธีการควบคุ ม ความถี่ ฮาร์ ม อ
่ ตอไป
่ ในอนาคต
นิกยอย
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บทคัดย่ อ
1. บทนา

บทความนี้ โครงการนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างเครื่ องยกผูส้ ูงอายุ
ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้มอเตอร์เป็ นตัวขับเคลื่อนหลัก
มีวงจรตรวจสอบกระแสไฟฟ้าเกิ นพิกดั สู งสุ ดของมอเตอร์ นอกจากนี้ยงั มี
หลอดไฟและบัซเซอร์สาหรับการแจ้งเตือน
ผลการทดสอบการทางานของเครื่ อง พบว่า สามารถยกน้ าหนัก
สูงสุ ดได้ 90 กิโลกรัม ยกขึ้นแบบเร็ วใช้เวลาในการยก 44.5 วินาที ยกขึ้น
แบบช้าใช้เวลาในการยก 73.2 วิน าที ที่ น้ าหนั ก 60 กิ โ ลกรั ม ซึ่ งเป็ น
น้ าหนัก ของคนที่สมส่ วนไม่อว้ น ไปผอมเกิ นไป จานวนครั้งในการยก
ผูส้ ู งอายุต่อการชาร์ จแบตเตอรี่ ให้เต็มหนึ่ งครั้ง โดยการยกขึ้นลงแบบช้า
ได้ท้ งั หมด 35 ครั้ง การยกขึ้นลงแบบเร็ วสามารถทาได้ท้ งั หมด 43 ครั้งที่
น้ าหนัก 60 กิโลกรัม ส่ วนการยกขึ้นแบบเร็ วที่น้ าหนักสู งสุ ด 90 กิโลกรัม
สามารถทาได้ ทั้งหมด 28 ครั้ง เมื่อยกน้ าหนักเกิน 90 กิโลกรัม

คานิ ยามความพิการทางการเคลื่ อนไหวหรื อทางร่ างกาย ได้แก่
1.ความพิการทางการเคลื่ อนไหว หมายถึ ง การที่ บุคคลมีขอ้ จากัดในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมในชี วิตประจาวันหรื อการเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทาง
สังคม ซึ่ งเป็ นผลมาจากการมีความบกพร่ องหรื อการสู ญเสี ยความสามารถ
ของอวัยวะในการเคลื่ อนไหว ได้แก่ มือ เท้า แขน ขา อาจมาจากสาเหตุ
อัม พาต แขน ขา อ่ อ นแรง แขน ขาขาด หรื อ ภาวะเจ็ บ ป่ วยเรื้ อรั งจนมี
ผลกระทบต่ อ การท างานมื อ เท้า แขน ขา 2.ความพิ ก ารทางร่ างกาย
หมายถึ ง การที่ บุคคลมี ขอ้ จากัดในการปฏิ บตั ิ กิจกรรมในชี วิตประจาวัน
หรื อการเข้าไปมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมทางสังคม ซึ่ งเป็ นผลมาจากการมี
ความบกพร่ องหรื อความผิดปกติของศีรษะ ใบหน้า ลาตัว และภาพลักษณ์
ภายนอกของร่ างกายที่ เห็ นได้อย่างชัดเจน (ประกาศกระทรวงการพัฒนา

คาสาคัญ: เครื่ องยกผูส้ ูงอายุ, ไมโครคอนโทรลเลอร์

สังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ เรื่ อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ

Abstract

ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2552)

This article describes to construct The Older Person Lift
controlled by microcontroller. The motor is the main driver. There is
current sensor circuit for checking maximum overload of the motor.
There are also Lamps and Buzzer for alarm. The testing of The Older
Person Lift result showed that. Can lift weights up to 90 kilograms.
Lifting up speed takes 44.5 seconds and lifting up slowly takes 73.2
seconds by lifting the weight 60 kilograms the weight of the people, not
fat, not too thin. The number of times to lift the older person to fully
charge the battery once. By lifting up-down slow it all 35 times and
lifting up-down speed it all 43 times the weight of 60 kilograms. Lifting
up speed at maximum weight of 90 kilograms can be done 28 times.
When lifting weights over 90 kilograms.

ในปัจจุบนั มีการสร้างอุปกรณ์และเครื่ องมือช่วยผูพ้ ิการทางการ
เคลื่ อ นไหว เพื่ อ ช่ ว ยอ านวยความสะดวกให้ ก ับ ผู ้พิ ก ารเช่ น เครื่ อ งยก
ผูส้ ู งอายุและคนชรา (มูลนิ ธิวิถีชีวิตอิสระผูส้ ู งอายุ) อุปกรณ์ยกอัตโนมัติ
Home-Auto Lifting System (น . ส . ก ร ณ พั ฒ น์ ยั น ต์ โ ก เ ศ ศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ) เป็ นต้น โดยเครื่ องยกผูพ้ ิ ก ารที่ กล่ าวมาไม่ มี
ระบบเตื อนกรณี แรงดันแบตเตอรี่ เหลื อน้อย อาจทาให้ เกิ ดอันตรายกับ ผู ้
พิการทางการเคลื่อนไหวจากการใช้งานได้ และเครื่ องยกผูพ้ ิการที่กล่าวมา
ไม่สามารถหมุนกวาดไปทางซ้ายและขวาได้ดว้ ยวิธีทางอิเล็กทรอนิ กส์
ผูว้ ิจยั จึ งได้ด ังนั้น ผู ้จดั ท าโครงการจึ งตระหนัก และเล็งเห็ น
ความสาคัญของปั ญหา จึงมีแนวคิดในการออกแบบและสร้ างเครื่ องยก
ผูส้ ูงอายุควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั
ผูด้ ูแลในเรื่ องของการเคลื่อนย้ายผูส้ ูงอายุไปทากิจกรรมต่างๆ

Keywords: older person lifts, microcontroller
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6) วิธีช่วยผูส้ ู งอายุใช้ไม้ค้ ายัน โดยทัว่ ไป ผูส้ ู งอายุที่ใช้ไม้ค้ ายันหรื อไม้
เท้ า สามารถเดิ น ได้ ด้ ว ยตนเอง ยกเว้น ถ้ า ทางเดิ น ขรุ ข ระหรื อลื่ น
อาสาสมัค รควรเดิ นตามหลังใกล้ๆ ผูส้ ู งอายุ คอยเฝ้ าระวังและเข้าช่ วย
ทันทีหากผูส้ ู งอายุเดิ นไม่มน่ั คง นอกจากนั้น ขณะขึ้นบันได ผูส้ ู งอายุบาง
คนสะดวกในการจับราวบันไดเดินขึ้นไป ฉะนั้นอาสาสมัครควรรับไม้ค้ า
ยันหรื อไม้เท้ามาถื อและเดินตามไปส่ งไม้เท้าหรื อไม้ค้ ายันให้เมื่อผูส้ ู งอายุ
ขึ้นบันไดเรี ยบร้อยแล้ว

2. ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 วิธีการช่ วยเหลือเบื้องต้ นแก่ ผ้สู ู งอายุด้านร่ างกาย
การช่ วยผูส้ ู งอายุด้านร่ างกายในการเคลื่ อนไหวและเดิ นทาง
ในสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้ 1) วิธีใช้และเก็บเก้าอี้ เข็น เก้าอี้ เข็นส่ วนใหญ่
พับที่รองนั่งเข้าหากันได้ ฉะนั้น เมื่อจะใช้ให้กางที่ รองนัง่ พร้ อมทั้งดึ งที่
วางแขนหรื อด้านข้างทั้ง 2 ด้านของเก้าอี้เข็น เพื่อให้ที่รองนัง่ กางออกและ
พร้ อ มที่ จ ะนั่งได้ เมื่ อ ต้อ งการเก็ บ ให้ ดึ งตรงกลางที่ รองนั่งให้ พ บั ขึ้ น
พร้ อ มกับ ดึ ง ด้า นข้า งของเก้ า อี้ ม าชิ ด กัน 2) วิ ธี ล็ อ คล้ อ เก้ าอี้ เ ข็ น เมื่ อ
ผูส้ ู งอายุนงั่ เก้าอี้เข็นหยุดการเดิ นทางหรื อไม่ตอ้ งการเดิ นทางต่อ ควรช่ วย
ล็อคล้อของเก้าอี้เข็น โดยปรับที่ล็อคซึ่ งอยูใ่ กล้กบั ล้อทั้ง 2 ข้าง 3) วิธีเข็น
เก้าอี้เข็น ให้จบั ที่คนั จับ หรื อมือจับของเก้าอี้เข็นทั้ง 2 ข้าง ซึ่ งอยูท่ างด้าน
บนของพนักเก้าอี้ ดา้ นหลังของผูส้ ู งอายุ เข็นไปข้างหน้าอย่างมัน่ คงและ
สม่ าเสมอ ไม่เร็ วหรื อช้าเกิ น ไป พร้ อมทั้งใช้เทคนิ ค การเข็น ในที่ ต่างๆ
ดังนี้ 3.1)การเข็นลงทางลาด ถ้าผูส้ ู งอายุไม่แข็งแรงหรื อไม่สามารถพยุงตัว
ให้มน่ั คงได้ ควรเข็นโดยวิธีให้คนเข็นเดินหันหลังลงทางลาดและดึงเก้าอี้
เข็ น ตามลงมา เพื่ อ ป้ อ งกัน ไม่ ใ ห้ ผู้สู ง อายุห ล่ น จากเก้ า อี้ โดยเฉพาะ
ผูส้ ู งอายุที่ไม่มีสายรัดตัวให้ติดกับเก้าอี้ ถ้าเดิ นหันหน้าลง ให้ใช้มือหนึ่ ง
ประคองหน้าอกผูส้ ู งอายุไว้ เพื่อไม่ให้ลม้ 3.2)การเข็นในที่ขรุ ขระ ใช้วิธี
ยกล้อหน้าขึ้น ด้วยการเหยียบแท่งเหล็กใต้เก้าอี้ดา้ นหลังพร้ อมๆ กับการ
ยกล้อหน้าขึ้ นและเข็นไปตลอดทางขรุ ขระ 3.3)การเข็นขึ้นทางเท้าหรื อ
ทางต่างระดับ ใช้วิธียกล้อหน้าขึ้นไปก่ อนด้วยการเหยียบแท่งเหล็กใต้
เก้าอี้ดา้ นหลัง แล้วยกล้อหลังตามขึ้นไป 3.4)การเข็นลงทางเท้าหรื อทาง
ต่างระดับ ใช้วิธีให้คนเข็นเดิ นหันหลังลงจากทางต่างระดับพร้ อมกับดึ ง
ล้อหลังลงก่อน แล้วจึงดึ งล้อหน้าตามลงมา 4) วิธียกเก้าอี้เข็น ในกรณี ที่
ต้องยกเก้าอี้เข็นขึ้น – ลงบันไดหรื อข้ามสิ่ งกี ดขวาง ควรใช้คน 2 ถึง 4 คน
ต้องยกเก้าอี้ เข็นตามวิธีที่ผูส้ ู งอายุห รื อผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุแนะนา โดยทัว่ ไป
ใช้วิธีจบั ที่ดา้ นข้างของเก้าอี้เข็นข้างละ 1 คน และจับที่มือจับของเก้าอี้เข็น
ทางด้านหลังของเก้าอี้อีก 1 คน ยกเว้น ในกรณี ผสู ้ ู งอายุมีน้ าหนักไม่มาก
อาจใช้คนเพียง 2 คน โดยยกเก้าอี้ เข็นที่ ดา้ นหน้าและด้านหลัง ด้านละ 1
คน 5) วิธีเคลื่ อนย้ายผูส้ ู งอายุ เช่ น เคลื่ อนจากเก้าอี้ เข็น ไปนั่งรถ หรื อ
เคลื่ อนจากเก้าอี้ เข็นไปที่ เตี ยง ต้องยกผูส้ ู งอายุแ ละเคลื่ อนย้ายตามวิธีที่
ผูส้ ู งอายุห รื อผูด้ ูแ ลผูส้ ู งอายุแนะน าเท่านั้น การเคลื่ อนผูส้ ู งอายุอย่างไม่
ถูกต้อง อาจทาให้เกิดอันตรายได้ (รู ปที่ 1)

2.2 PWM (Pulse Width Modulation)
PWM ย่อมาจาก Pulse Width Modulation ซึ่งแปลให้เข้าใจง่ายๆ
มัน ก็ คื อ การปรั บ ความกว้างของพัล ส์ โดยการน าเอาสองสั ญ ญาณมา
เปรี ยบเที ยบกัน และสองสัญญาณที่ ว่านี้ ก็คือสัญญาณ "สามเหลี่ ยม" กับ
สัญญาณที่ตอ้ งการปรับความกว้างของพัลส์ การสร้างสัญญาณ PWM มี
2 แบบ คือ
1. การสร้างสัญญาณ PWM ด้วยวงจรแอนะลอกจะใช้การสร้าง
สัญญาณฟั น เลื่ อยหรื อสัญญาณแบบขั้น บัน ไดมาเปรี ยบเที ยบกับ ระดับ
อ้างอิ งที่ เป็ นระดับสัญญาณกระแสตรงหรื อสัญญาณไซน์ ตามรู ปแบบ
ของสัญญาณ PWM ที่ตอ้ งการการสร้ างสัญญาณ PWM แบบแอนะลอก
แสดงได้ดงั รู ปที่ 2

รู ปที่ 2 วงจร PWM แบบแอนะลอก
จากรู ป ที่ 2 สัญ ญาณฟั น เลื่ อ ยจะถู ก เปรี ยบเที ยบกับ สั ญ ญาณ
กระแสตรงผลของการเปรี ยบเทียบทาให้ได้สญ
ั ญาณตามรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 การสร้างสัญญาณ PWM
จากรู ปที่ 3 แสดงสัญญาณ PWM ที่ได้จากสัญญาณฟันเลื่อย กับ
สัญญาณกระแสตรง ที่เปรี ยบเทียบกันผลของการเปรี ยบเทียบ เมื่อระดับ
ของสัญญาณกระแสตรงสู งกว่าระดับของสัญญาณฟันเลื่อยจะทาให้ได้
ระดับของ PWM เป็ น High แต่เมื่อระดับของสัญญาณกระแสตรงต่ากว่า
ระดับของสัญญาณฟันเลื่อยจะทาให้ได้ระดับของ PWM เป็ น Low ซึ่ง
คานวณค่า ดิวตี้ไซเคิล ได้เท่ากับ
t 
(1)
D   on  100%
T 

โดยที่ D แทนเปอร์ เซ็นค่าดิวตี้ไซเคิล ton แทนค่าช่ วงเวลาในสภาวะ
High และ T แทนค่าคาบเวลา สัญญาณไฟฟ้า
2.กาเนิ ดสัญญาณ PWM แบบดิจิตอล

รู ปที่ 1 วิธีเคลื่อนย้ายผูส้ ูงอายุ
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PWM จะใช้หลักการที่ ส่งค่าแบบดิ จิตอลคือ 0-1 ด้วยความถี่ ค่า
หนึ่ งแต่ จะส่ งค่ าให้ มี สั ญ ญาณสู ง (1) สลับ กับ สั ญ ญาณต่ า (0) โดยให้
ระยะเวลาของแต่ละชนิ ดสัญญาณต่างกัน เพื่อให้ ค่าเฉลี่ ยของสัญญาณ
ทั้งหมดออกมาเป็ นค่าที่ ตอ้ งการ เช่ น ส่ งค่าที่ มีระยะสัญญาณสู งและต่ า
เท่ ากัน ก็ จ ะได้ค่ าเป็ น 2.5 โวลต์ ให้ ค่ าสั ญ ญาณสู ง ยาวกว่ า ก็ จ ะได้ค่ า
มากกว่า 2.5 และในทานองเดี ยวกัน ให้ ค่ าสั ญ ญาณต่ ายาวกว่า ก็ จะได้
ค่าเฉลี่ ยน้อยกว่า 2.5 นั่น เอง Arduino สามารถรั บ ค่ าแอนะลอกได้ 255
ระดับ ดังนั้นหมายความว่าค่าสัญญาณ 0 โวลต์ถึง 5 โวลต์ ก็จะแสดงได้
เป็ น 0 ถึง 255 ในสัญญาณดิจิตอล โดยสามารถใช้หลักบัญญัติไตรยางค์
สามารถเปรี ยบเทียบค่าได้ในการใช้งาน PWM จะต้องเลื อกขาที่เขียนว่า
เป็ น PWM เท่านั้นจะใช้ขาอื่นไม่ได้ เพราะบอร์ ดไม่ได้รองรับและจานวน
ขาที่เป็ น PWM ก็จะมีไม่เท่ากันขึ้นกับรุ่ นของบอร์ ด

UP

Arduino UNO R3

H-Bridge

DOWN

รู ปที่ 6 บล็อกไดอะแกรมระบบการทางานของเครื่ องยกผูส้ ูงอายุ
-การทางานวงจรควบคุมระบบการทางานของเครื่ องยกผูส้ ู งอายุดงั
รู ป ที่ 7 ดัง นี้ คื อ ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ท าหน้ าที่ รับ ข้อ มู ล จาก
อุปกรณ์ ต่างๆ และประมวลผลตามเงื่อนไขที่กาหนด ระบบตัวแจ้งเตือน
กระแสเกิ น (Overload indicator) ท าหน้าที่ แ สดงผลสภาวะกระแสเกิ น
(Over Current) ระบบแจ้งน้ าหนั ก เกิ น มี ห น้ าที่ ต รวจเช็ ค น้ าหนั ก ของ
ผู้สู ง อายุ ระบบวงจรควบคุ ม แบบ H-Bridge drive motor ท าหน้ า ที่
ควบคุมทิศทางของมอเตอร์ หรื อขับมอเตอร์ ให้ข้ ึน-ลง และสุ ดท้ายระบบ
วงจรแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ ง (Switching power supply) ทาหน้าที่แปลง
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเป็ นไฟฟ้ากระแสตรง เพื่ อจ่ายให้กบั วงจรชาร์ จ
แบตเตอรี่
+5V
REMOTE CONTROL

+5V
7

SW1

SW2

SW3

SW4

PC2
R2
10K

PC3
R3
10K

PC4

PD6

VCC

PB5
PB4

รูปที่ 4 ค่าแรงดันเฉลี่ยของสัญญาณสวิตช์
จากรู ปสาหรับโมดูล PWM ของ Arduino มีความละเอียด 8 bit
หรื อปรับได้ 255 ระดับ ดังนั้นค่าสัญญาณ 0 โวลต์ถึง 5 โวลต์ จะถูกแสดง
เป็ นสั ญ ญาณแบบดิ จิ ต อลจะได้ 0 ถึ ง 255 ซึ่ งสามารถเที ย บสั ด ส่ ว น
คานวณจากเลขจริ งเป็ นเลขทางดิจิตอลได้

19

PC1
R1
10K

PB5

18

R4
10K

LED1
RED

R5
10K

PB4

ARDUINO UNO R3
PC0
PC1
PC2
PC3
PC4

23
24
25
26
27
28

RESET
SW

PB3

PC0

PB2

PC1

PB1

PC2

PB0

PC3

PD7

PC4

PD6

PC5

17

PB3

16

+12V
OVERLOAD INDICATOR

PB2

15

PB1

14

PB0

13

LED2
RED

PD7

12

LED3
ORANGE

BUZZER

LED2
GREEN

PD6

GND
R10
10K

8
R6
10K

R7
10K

R8
10K

R9
10K

+5V
PB1

PB0

PD7

PB2

+ 5V
CURRENT SENSOR MODULE
8
0.1 uF PC0

H – BRIDGE
DRIVE MOTOR

1
IP+
2
IP+
VIOUT
ACS712
FILTER IP+ 3
4
IP+
5
GND
VCC

7

DC MOTOR

6
1 nF

MOTOR
+
DC 12VDC
-

GND

GND

PWM

PB3

IN 2

PB4

IN 1

PB5

2.2uF
250V
+12V

3. การออกแบบและสร้ างเครื่ องยกผู้สูงอายุ
3.1 การจัดทารู ปภาพ

+12V

FUSE

POWER SW

+
BATTERY
LEVEL

BATTERY
CHARGER

-

SWITCHING
POWER SUPPLY
12VDC 3A

AC 220V

+
BATTERRY
12V 9AH

รู ปที่ 7 วงจรควบคุมระบบการทางานของเครื่ องยกผูส้ ูงอายุ

1) การออกแบบโครงสร้างของเครื่ องยกผูส้ ูงอายุ

3. การหาประสิทธิภาพของระบบ
การหาประสิ ทธิ ภาพการทางานของระบบ เครื่ องยกผูส้ ู งอายุ
กับ ถุ งทรายน้ าหนัก 10 กิ โลกรั ม จานวน 9 ถุ ง และถุ งทรายน้ าหนัก 5
กิ โลกรัม จานวน 1 ถุ ง โดยกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านมอเตอร์ น้ นั จะต้องไม่
เกิ น 6.5 แอมแปร์ ตามข้อจากัดของมอเตอร์ แขนยกจะยกขึ้นสุ ด – ลงสุ ด
มี 2 แบบ คือ
1. การทดสอบกระแสไฟฟ้ า ไหลผ่ า นมอเตอร์ ต่ อ น้ าหนั ก ของตัว
ผูส้ ู งอายุ โดยการกดสวิตช์ยกแบบเร็ วและแบบช้า ซึ่งจากตารางที่ 1 เป็ น
การการกดสวิตช์ยกแบบเร็ วและแบบช้า พบว่า แบบเร็ วเมื่อกระแสสู งสุ ด
ที่เครื่ องทางานปกติ เท่ากับ 6.16 แอมแปร์ ที่น้ าหนัก 90 กิ โลกรัม และที่
น้ าหนัก 95 กิ โลกรั ม มอเตอร์ ต้องการกระแส 6.74 แอมแปร์ ซึ่ งเกิ น
ข้อจากัดของมอเตอร์ เป็ นการและแบบช้า พบว่า กระแสสู งสุ ดที่ เครื่ อง

รูปที่ 5 โครงสร้างและขนาดของเครื่ องยกผูส้ ูงอายุ
2) การสร้างระบบควบคุมการทางานของเครื่ องยกผูส้ ูงอายุ
-บล็อกไดอะแกรมระบบการทางานของเครื่ องยกผูส้ ูงอายุ
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ตารางที่ 2 เวลาที่ใช้ในการยกผูส้ ูงอายุต่อน้ าหนักของตัวผูส้ ูงอายุ

ท างานปกติ เท่ า กับ 4.66 แอมแปร์ ที่ น้ าหนั ก 65 กิ โ ลกรั ม เพราะใช้
หลักการ PWM จึงทาให้จ่ายแรงดันให้กบั มอเตอร์ ไม่เต็มที่ ทาให้สามารถ
ยกน้ าหนักได้สูงสุดที่ 65 กิโลกรัม
2. การทดสอบเวลาที่ใช้ในการยกผูส้ ู งอายุต่อน้ าหนักของตัวผูส้ ู งอายุ
โดยการกดสวิ ต ช์ ย กแบบเร็ ว และแบบช้า โดยจากตารางที่ 2 ได้ก าร
ทดสอบแบบเร็ วผลปรากฏว่า เวลาที่ ใช้ในการยกผูส้ ู งอายุน้อยที่ สุดอยู่ที่
น้ าหนัก 10 กิ โ ลกรั ม และเวลาที่ ใ ช้ ใ นการยกผู้สู ง อายุม ากที่ สุ ด อยู่ที่
น้ าหนัก 90 กิโลกรัมและแบบช้าเวลาที่ใช้ในการยกผูส้ ู งอายุน้อยที่สุดอยู่
ที่ น้ าหนัก 10 กิ โลกรั ม และเวลาที่ ใช้ ในการยกผูส้ ู งอายุม ากที่ สุ ด อยู่ที่
น้ าหนัก 65 กิโลกรัม

น้ าหนัก
(กิโลกรัม)

4. สรุป
เครื่ องยกผูส้ ู งอายุค วบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่สร้ าง
ขึ้น เป็ นเครื่ องยกผูส้ ู งอายุที่สามารถอานวยความสะดวกให้กบั ผูด้ ูแลใน
เรื่ องของการเคลื่อนย้ายผูส้ ู งอายุไปทากิ จกรรมต่างๆ โดยการสั่งการด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และมีวงจรตรวจจับกระแสไฟฟ้า
ผลการหาประสิ ทธิ ภาพการทางานของเครื่ องยกผูส้ ู งอายุ ซึ่ ง
ใช้วิธีการทดสอบการยกน้ าหนักตัวผูส้ ู งอายุแทนด้วยถุง โดยได้แบ่งการ
ควบคุ มออกเป็ น 2 แบบ คื อ ยกขึ้ น -ลงแบบเร็ วและแบบช้า ซึ่ งกระแส
มอเตอร์ ตอ้ งไม่เกิ น 6.5 แอมแปร์ ตามข้อจากัด ของมอเตอร์ โดยได้ผล
ปรากฏว่า แบบเร็ ว สามารถยกได้สู งสุ ด ที่ 90 กิ โ ลกรั ม และแบบช้ า
สามารถยกได้สูงสุ ดที่ 65 กิ โลกรัม ยกขึ้นแบบเร็ วใช้เวลาในการยก 44.5
วินาที ยกขึ้นแบบช้าใช้เวลาในการยก 73.2 วินาที ที่น้ าหนัก 60 กิ โลกรัม
ตารางที่ 1 การทดสอบกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านมอเตอร์ ต่อน้ าหนักของตัว
ผูส้ ูงอายุ
น้ าหนัก
(กิโลกรัม)

กดสวิตช์ยกแบบเร็ ว
ยกขึ้น
(วินาที)

ยกลง
(วินาที)

เวลายกขึ้น
(วินาที)

เวลายกลง
(วินาที)

10

1.42

0.75

34.5

30.5

15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

29.8
30.7
32.1
32.9
33.8
35.3
37.2
38.7
40.4
42.7
44.5
44.8
47.7
54.2
56.3
57.9

25.9
26.3
26.3
26.3
26.7
27.2
28.3
27.9
27.8
28.8
28.4
28.3
27.7
27.4
27.7
27.4

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

35.3
38.2
40.8
42.9
46.1
50.6
57.0
60.9
64.8
73.2
73.1
-

30.9
31.6
32.3
32.6
34.1
35.3
35.9
36.3
38.2
38.3
38.5
-

ยกลง
(แอมแปร์)

10

1.42

0.75

15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

1.76
2.01
2.23
2.56
2.88
3.06
3.31
3.63
3.85
4.52
4.69
4.86
5.35
5.71
5.78
6.16
6.74

0.88
1.02
1.04
1.14
1.21
1.23
1.28
1.33
1.39
1.39
1.47
1.47
1.47
1.47
1.74
2.01
2.1

100

-

-

การกดสวิตช์ยกแบบช้า
สภาวะ
การ
ทางาน
ปกติ

ยกขึ้น
(แอมแปร์)

ยกลง
(แอมแปร์)

ยกขึ้น
(แอมแปร์)

ยกลง
(แอมแปร์)

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
น้ าหนัก
เกิน
-

1.40
1.65
1.99
2.20
2.52
3.14
3.42
3.81
4.04
4.42
4.66
-

0.79
0.86
0.96
1.02
1.11
1.26
1.25
1.48
1.57
1.63
1.81
-

สภาวะ
การ
ทางาน
สภาวะ
การ
ทางาน
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
-

-

-

-
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การกดสวิตช์ยกแบบช้า
สภาวะ
การ
ทางาน
ปกติ

กดสวิตช์ยกแบบเร็ ว
ยกขึ้น
(แอมแปร์)

สภาวะ
การ
ทางาน
สภาวะ
การ
ทางาน
ปกติ
ปกติ
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การสร้ างสั ญญาณอลวนด้ วยโปรแกรม Matlab Simulink สํ าหรับการผสมของเหลว
Implement Chaotic Generator Based on Matlab Simulink for a Liquid Mixer
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บทคัดย่ อ

1. บทนํา

บทความนี นํา เสนอการประยุก ต์ใ ช้สั ญญาณอลวน (Chaos
Signal) สําหรับควบคุ มมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง สําหรั บการปั นผสม
โดยใช้โปรแกรม Matlab Simulink ในการออกแบบและสร้ างสัญญาณ
อลวนแทนการสร้างสัญญาณด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ทําให้ง่ายต่อการ
ปรับเปลียนสภาวะอลวน และลดปั ญหาทีเกิดจากความความคลาดเคลื อน
ของสัญญาณที เกิ ดจากความร้ อน และอายุการใช้งานที เสื อมสภาพตาม
ระยะเวลาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ จากการสร้างสัญญาณอลวนทีอาศัย
การประมวลผลสัญญาณบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino สร้ าง
สั ญ ญาณควบคุ ม ความเร็ วและทิ ศ ทางการหมุ น ของมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า
กระแสตรง พบว่าสามารถประยุก ต์ใช้สัญญาณอลวนควบคุ มความเร็ ว
และทิศทางในการหมุนของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงสําหรับการปั นผสม

สัญญาณอลวนได้รับความสนใจและถูกนําไปประยุกต์ใช้งาน
อย่างแพร่ หลายในงานทางด้านวิศวกรรม เช่ น ในด้านระบบสื อสารที มี
การเข้ารหัสด้วยสัญญาณอลวน การเข้ารหัสลับสําหรับเสี ยงเพือป้ องกัน
การดักฟั งของบุคคลที สาม หรื อ การรั กษาความลับของข้อมูลที ส่งผ่าน
เครื อข่ายซึ งต้องเข้ารหัสเพือความปลอดภัยจากการถูกขโมยข้อมูล และ
การประยุกต์ใช้งานทางด้านอุตสาหกรรม เช่ น การปั นผสมไบโอดี เซลที
ต้องการการปั น ผสมที รวดเร็ ว และโมเลกุล ชนกัน มากที สุ ด เพื อให้ ได้
นํามัน ที มีป ระสิ ทธิ ภาพเป็ นต้น สัญญาณอลวนคื อสัญญาณมี ลกั ษณะที
สับสน ปั นป่ วน เป็ นปรากฏการณ์เช่ นเดี ยวกับสัญญาณรบกวนในระบบ
พลวัตทีเป็ นระบบทีมีการเปลียนแปลง เช่น เปลียนแปลงตามเวลา ในทาง
วิทยาศาสตร์ ให้ความหมายของระบบอลวนว่าเป็ นระบบทีไม่เป็ นเชิ งเส้น
(Nonlinear system) และเป็ นกระบวนการทีไร้ เสถี ยรภาพ (Unstable) เมือ
มี ก ารเปลี ย นแปลงเพี ย งเล็ ก น้อ ยทํา ให้ เ กิ ด การเปลี ยนแปลงที ไม่ เ ป็ น
เส้ น ตรงเป็ นเส้ น คดเคี ย วกวัด แกว่ ง บางครั งมี ก ารก้า วกระโดดแบบ
ฉับพลันของผลลัพธ์ รู ปแบบคุณลักษณะของพฤติกรรมแบบอลวนแสดง
ให้เห็ นว่าเป็ นพฤติกรรมแบบไม่เป็ นรายคาบในระยะยาว ระบบอลวนมี
ลักษณะเป็ นระบบทีมีคุณสมบัติไม่เป็ นเชิ งเส้น (Nonlinearity) ซึ งความ
อลวนจะไม่เกิดในระบบทีเป็ นเชิ งเส้น และระบบอลวนยังมีลกั ษณะทีไม่
เกิ ดแบบสุ่ ม กล่าวคือพฤติกรรมทังหลายทีเกิ ดขึนในระบบอลวนเกิ ดขึ น
ภายใต้ ก ฎเกณฑ์ ที แ น่ นอน และมี ล ั ก ษณะที ไ วต่ อ สภาวะเริ มต้ น
(Sensitivity to initial conditions)
การผสมของเหลวมีบทบาทสําคัญมากในการผลิ ตสิ นค้าหลาย
อย่างในทางอุตสาหกรรมการผสมต่าง ๆ เช่ น งานการปั นผสมสําหรั บ
งานทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเคมี อาหาร ยา เป็ นต้น [1-5] การ
ประยุก ต์ใ ช้ สัญ ญาณอลวนสํา หรั บ ควบคุ ม มอเตอร์ ไ ฟฟ้ ากระแสตรง
สําหรั บการปั นผสมเพือปรั บ ปรุ งประสิ ทธิ ภาพลดการสู ญเสี ยพลังงาน
และกําลังไฟฟ้ า นอกจากนี ยงั ช่วยให้เวลาในการปั นผสมเร็ วขึน แม้ว่าการ
ประยุกต์ใช้สัญญาณอลวนสําหรับการควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง
สามารถปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผสมให้ดีข ึน แต่ยงั มีขอ้ จํากัดทีเกิ ดจาก
การสร้ างวงจรอลวน [6] เนื องจากการสร้ างวงจรอลวนด้วยอุป กรณ์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ น ัน เกิ ด ความคลาดเคลื อน ทําให้ เ งื อ นไขในการสร้ า ง

คําสําคัญ: สัญญาณอลวน, มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง, วงจรฉัว, การปั น
ผสมของเหลว

Abstract
This research proposes an implementation of chaos signal
for dc motor speed control in mixing. The Matlab Simulink program is
used to design and implement chaos signal in place of conventional
implementation through electronic devices. This is mainly to facilitate
changes in chaotic criteria and decrease problems caused by deviation
of chaos signal which are often attributed to heat and deterioration in
proportion to life of usage of electronic devices. The implementation of
processing and exporting chaos signal via Arduino microcontroller
board seeks to control speed and rotation direction of dc motor. This
application of chaos signal to control speed and rotation direction of dc
motor aims to increase efficiency, minimize loss of energy and power,
and lessen mixing time.
Keywords: chaos signal, dc motor, Chua circuit, liquid mixer
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สภาวะอลวนมี ก ารเปลี ย นแปลงโดยมัก เกิ ด จากอายุ ก ารใช้ ง านที
เสื อมสภาพตามระยะเวลาที ใช้งานและเกิ ด จากความร้ อนของอุ ปกรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ นอกจากนี ยงั มี ความยุง่ ยากในการถอดเปลี ยนอุปกรณ์ใน
วงจรในกรณี ทีตอ้ งการปรับสภาวะอลวน งานวิจยั นี นาํ เสนอการออกแบบ
และสร้ างวงจรอลวนด้วยการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ แทนการใช้วงจร
แบบเดิ ม เพือลดข้อจํากัดที ได้กล่ าวมาข้างต้น โดยสร้ างสัญญาณอลวน
และส่ งออกในรู ปสัญญาณ PWM (Pulse Width Modulation) จากการ
ประมวลผลสัญญาณและสเกลลิงเพือปรับความถี ของสัญญาณอลวนที มี
ความถี สู งให้ ต าํ ลง เพื อให้ ม อเตอร์ ส ามารถตอบสนองได้ทนั และส่ ง
สัญญาณไปทีวงจรควบคุมความเร็ วและทิศทางการหมุนของมอเตอร์ เพือ
สังให้มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงหมุนตามพฤติ กรรมของสัญญาณอลวน
ได้

วงจรฉัวเป็ นวงจรสร้ างสัญญาณอลวนทีนิยมใช้งานกันอย่าง
กว้างขวางเนื องจากเป็ นวงจรที ไ ม่ ซับ ซ้อ น สามารถสร้ า งให้ สั ญญาณ
เอาต์พุตอลวนที มนั คงและลัก ษณะการเคลื อนที ข องสัญญาณเป็ นแบบ
ม้วนทีซบั ซ้อนดังแสดงในรู ปที 2

L

C2

+

C1

+

V1

-

VR

-

NR

รู ปที 2 วงจรฉัว แบบพืนฐาน

พฤติ ก รรมของระบบอลวนที เ กิ ดขึ นนั นมี ปั จจั ย ที เ ป็ น
ตัวกําหนด 3 ส่ วนคือสมการเชิ งพลศาสตร์ ทีข ึนกับเวลาสัมประสิ ทธิy ของ
สมการระบบซึ งมีผลต่อระบบมากสําหรับการเกิ ดพฤติ กรรมอลวนและ
เงื อนไขเริ มต้นของสมการระบบ ทังนี จากปั จจัยทีทาํ ให้เกิ ดพฤติกรรม
อลวนได้น นั สามารถแบ่งตามลักษณะการเกิ ดได้ 2 แบบ แบบแรกคื อ
พฤติกรรมอลวนแบบมีขอบเขตหมายถึ งพฤติกรรมอลวนทีมีการเกิ ดของ
จุดใหม่ทีเกาะกลุ่มไม่กระจัดกระจายสามารถระบุขอบเขตได้อย่างชัดเจน
เช่ นพฤติ กรรมอลวนของเชน (Chen) พฤติกรรมอลวนของฉัว(Chua)
พฤติ กรรมอลวนของลอเรนซ์ (Lorenz) และพฤติกรรมอลวนของแวน
เดอร์ โพล เป็ นต้น แบบที สองเป็ นพฤติ กรรมแบบไม่มีขอบเขตหมายถึ ง
พฤติกรรมอลวนทีมีการเกิ ดของจุดใหม่ทีไม่เกาะกลุ่มกระจัดกระจายไม่
สามารถระบุขอบเขตได้เช่นพฤติกรรมอลวนของอาร์ โนล์ด (Arnold) โดย
มีพฤติกรรมอลวนทีคล้ายการล่องลอยของควันไฟและการไหลอลวนใน
ของไหล เป็ นต้น
การนําสัญญาณอลวนมาควบคุมมอเตอร์ ไม่สามารถกระทําได้
โดยตรง ต้องมี ก ารปรั บ เปลี ยนสัญญาณเพื อให้ส ามารถนําไปควบคุ ม
มอเตอร์ ได้แต่ยงั คงพฤติกรรมความอลวนไว้คงเดิม โดยจะมีวงจรต่างๆดัง
รู ปที 1
Frequency
Scaling Circuit

V2

-

2. สัญญาณอลวนและการออกแบบวงจร

Chaotic

+

สัญญาณอลวนพืนฐานทีได้จากวงจรฉัว ทีเกิ ดขึนแสดงได้ดงั
รู ป ที 2 รู ปแบบของสัญญาณที ได้น ี ขึ น อยู่กบั ค่ าความต้านทานที อยู่
ระหว่างค่า C1 และ C2 ในวงจร

(ก) สัญญาณอลวนจากวงจรฉัว ในโดเมนเวลา

The H Bridge

(ข) สัญญาณอลวนจากวงจรฉั
ญญาณอลวนจากวงจรฉัว ในปริ ภูมิสถานะ
รู ปที 2 สัญญาณอลวนจากวงจรฉัว

The DC Motor

รู ปที 1 บล็อกไดอะแกรมของระบบ
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3. การสร้ างสัญญาณอลวนด้ วยโปรแกรม Matlab Simulink
สามารถเขียนสมการอลวนจากรู ปที 2ได้สมการดังนี







=  −
=

−

−+

= −



(1)
(2)
(3)

(ก) สัญญาณ x(t)

สมการไม่เป็ นเชิ งเส้น f(x) กําหนดได้ดงั นี
=  + 0.5  −  | + | − | −  |(4)
(ข) สัญญาณ y(t)

เมือกําหนดค่ า a = -1.27 , b =-0.86 และc = 1 จึงสามารถสร้างสัญญาณ
อลวนได้ดงั แสดงในรู ปที 3

(ค) สัญญาณ z(t)
รู ปที 4 ผลตอบสนองของตัวแปรสถานะของระบบ

4. ผลการทดลอง
การทดสอบโดยนําสัญญาณอลวนทีสร้ างขึน ส่ งสัญญาณออก
ในรู ปสัญญาณ PWM ด้วยบอร์ ด Arduino และนําสัญญาณไปควบคุม
มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง ในการควบคุ มความเร็ วและทิ ศทางการหมุน
ของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงแสดงดังรู ปที 5 และ 6 ตามลําดับ

รู ปที 3 วงจรอลวนสร้ างด้วย Simulink
อาศัยการสร้างแบบจําลองของระบบด้วยโปรแกรม simulink เชื อมต่อ
ผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ จะได้ผลตอบสนองของตัวแปรสถานะของ
ระบบ แสดงดังรู ปที 4
รู ปที 5 สัญญาณอลวนในรู ปของ PWM
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[3] Kennedy MP. Three steps to chaos. II. A Chua’s circuit primer.
IEEE Transactions on Circuits and Systems I: FundamentalTheory and
Applications, vol.10, pp.657–74, 1993.
[4] J.M. Zalc E.S. Szalai ,M.M. Alvarez, F.J. Muzzio, "Using CFD to
understand chaotic mixing in laminar stirred tank," The American
Institute of Chemical Engineers Journal. vol.10, pp. 2124–34, 2002.
[5] Z. Zhang, G. Chen, "Liquid mixing enhancements by chaotic
perturbations in stirred tanks," Journal of Chaos, Solitons and Fractals,
pp.144-149, 2008.
[6] Z. D.H. Mauricio, A. Leonardo, V. Yolanda, " An Experimental
Realization of a Chaos-Based Secure Communication Using Arduino
Microcontrollers" Hindawi Publishing Corporation, Scientific World
Journal, pp.1-11, 2015.

รู ปที 6 การปรับทิศทางการหมุนของมอเตอร์

5. สรุปผลการทดลอง
บทความนี นาํ เสนอการประยุกต์ใช้สัญญาณอลวน จากการ
สร้ างสัญญาณด้ วยบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เพืTอควบคุ ม
ความเร็ วและทิ ศทางการหมุนของมอเตอร์ ไฟฟ้
ไฟฟ้ ากระแสตรง จากการนํา
สัญญาณของตัวแปรสถานะของวงจรอลวนในการควบคุ มความเร็ วและ
ทิ ศทางการหมุ นของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง พบว่าสัญญาณอลวนที
สร้ างขึ นสามารถประยุกต์ใช้ในการควบคุ มความเร็ วและทิศทางในการ
หมุนของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงได้ โดยงานที จะทําการพัฒนาต่อไป
คื อ นําสัญญาณไปใช้ก ับ มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงขนาดใหญ่ และนํา
มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงทีควบคุมด้วยสัญญาณอลวน ไปทําการทดสอบ
ในกระบวนการปั นผสมต่อไป

ช่ วยศาสตรจาร ์ ิ ช ชุ พงษ์ วิ บู ล เจริ ญ อายุ
เมษาย
มหาวิทยาลัยเทค โลยีราชมงคลอีสาน
ระบบอัตโ ตั ิ
นายมนูญ พันธ์ผา อายุ
ปั จจุบนั เป็ กั ศึกษา
สาขาวิศวกรรม ล็กทรอนิ กส์
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เครื องมื อ สํ า หรั บ ทํา การทดลอง ได้ ค วามอนุ เ คราะห์ จ าก
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ และ
สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอี ส าน และ
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การวิเคราะห์ ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับอุณหภูมิของมอเตอร์ ไฟฟ้ าเหนี่ยวนา สภาวะเฟสไม่ สมดุล
Analysis effect depends on Temperature of the Induction Motor to Unbalanced Phase
ภัควี หะยะมิน1,2 ชัยยพล ธงชัยสุ รัชต์ กลู 1
1
ภาควิชาครุ ศาสตร์ ไฟฟ้า คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ จังหวัดกรุ งเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 02-555200 ต่อ 3338 E-mail: Saman_may@hotmail.com
2
สถาบันนวัฒกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่ อ จังหวัดกรุ งเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 02-555200 ต่อ 3338 E-mail: Saman_may@hotmail.com

research will guide or a related person who is studying the approach to
test the effect that occurs with the motor from using.
Keywords: effect, induction motor, unbalance phase

บทคัดย่ อ
บทความนี้ น าเสนอการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
อุณหภูมิข องมอเตอร์ ไฟฟ้ าเหนี่ ยวนา สภาวะเฟสไม่ส มดุ ล โดยทาการ
ทดสอบมอเตอร์ ไฟฟ้ า เหนี่ ย วน า ขนาด 1200 kW จากการใช้งาน
ภาคสนาม ซึ่ งได้ทาการบันทึกค่าทางไฟฟ้ าที่เกิ ดขึ้นขณะใช้งาน จากนั้น
ได้ทาการวิเคราะห์เพื่อหาผลกระทบที่เกิ ดขึ้นกับมอเตอร์ ผลการทดสอบ
พบว่าการใช้งานมอเตอร์ ในสภาวะเฟสที่ไม่สมดุลจะส่ งผลทาให้อุณหภูมิ
ของมอเตอร์ มีการอัตราเพิ่มสู งขึ้ นจากอุณหภูมิปกติขณะใช้งาน ซึ่ งจาก
การทดสอบเมื่ อ ค่ า เปอร์ เ ซ็ น ต์แ รงดัน ไฟฟ้ า แรงดัน ไฟฟ้ า ไม่ ส มดุ ล มี
ค่าประมาณ 1.28% จะส่ งผลให้อุณหภูมิของมอเตอร์ เพิ่มสู งขึ้นอีก 3.25%
ซึ่ งการเพิ่ ม ขึ้ นของอุ ณ หภู มิ ม อเตอร์ อ าจเป็ นสาเหตุ ส าคัญ ในการ
เสื่ อมสภาพของค่าความเป็ นฉนวนขดลวด และเป็ นปั จจัยหลักที่ทาให้เกิ ด
การลัดวงจรของมอเตอร์ ได้ จากการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า
งานวิจ ัยชิ้ นนี้ จะเป็ นแนวทางให้ แ ก่ ผูท้ ี่ ส นใจหรื อผู ้ที่เ กี่ ย วข้องที่ ก าลัง
ศึกษาแนวทางการทดสอบผลกระทบที่เกิ ดขึ้นกับมอเตอร์ จากการใช้งาน
ได้อีกทางหนึ่ง
คาสาคัญ: ผลกระทบ, มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนา, สภาวะเฟสไม่สมดุล

1. บทนา
การใช้ไฟฟ้ าของโรงงานภาคอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่เป็ นการ
รั บ ไฟฟ้ า จากระบบจ าหน่ า ยไฟฟ้ า แรงดัน สู ง แล้ ว ท าการปรั บ ระดับ
แรงดันไฟฟ้าให้มีระดับแรงดันที่ตอ้ งการใช้งาน [1] ซึ่ งภายในวงจรของ
ระบบไฟฟ้ า อาจมี ก ารแบ่ ง วงจรไฟฟ้ า บางส่ ว นไปยัง ออฟฟิ ตหรื อ
สานัก งานมี ก ารใช้ง านระบบไฟฟ้ าส่ วนใหญ่ เ ป็ นระบบ 1 เฟส เช่ น
คอมพิวเตอร์ โทรสาร เครื่ องถ่ายเอกสาร เป็ นต้น โดยการใช้งานระบบ
ระบบไฟฟ้ าเฟสหนึ่ งเฟสใดมากเกิ นไปอาจส่ งผลทาให้เกิ ดการไม่สมดุล
ของแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟสได้ การไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้ าดังกล่าว
อาจจะก่ อให้เกิ ดผลเสี ยต่อระบบไฟฟ้ าของโรงงาน เช่ น เกิ ดการสู ญเสี ย
กาลังไฟฟ้าที่สายไฟมี ผลทาให้กระแสไฟฟ้ าไหลเพิ่มขึ้น หรื อทาให้สาย
นิ วทรัล (Neutral) มีกระแสไฟฟ้ าไหล ส่ งผลทาให้การใช้โหลดการใช้
โหลดไฟฟ้าที่เป็ นระบบ 3 เฟสลดลง เนื่ องมาจากแรงดันไฟฟ้ าไม่สมดุล
และเป็ นปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานมอเตอร์ ได้อีกด้วย [2-3]
ความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นจากการใช้งานมอเตอร์ ไฟฟ้าเหนี่ ยวนา
ส่ วนใหญ่ มี ส าเหตุ หลักๆ อยู่ 3 สาเหตุ คื อ ความเสี ยหายจากแบริ่ ง
ประมาณ 40-50% ความเสี ยหายจากขดลวดสเตเตอร์ ประมาณ 30-40%
และความเสี ยหายจากโรเตอร์ หรื อการแตกหักประมาณ 5-10% [4-7] แต่
ในการใช้ง านจริ งอาจมี ปั จ จัย อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การเสื่ อ มสภาพของ
มอเตอร์ เช่ น สภาพแวดในการติ ดตั้งมอเตอร์ หรื อความไม่ส มดุ ล ของ
ระบบแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่ ซึ่งผูใ้ ช้งานส่ วนใหญ่ละเลยในส่ วนนี้ ไป
จากปั ญหาและปั จจัยที่ ส่งผลกระทบต่ อการใช้งานมอเตอร์
ไฟฟ้ าเหนี่ ยวนา ผูว้ ิจยั จึงมี ความสนใจที่จะศึก ษาเกี่ ยวกับการวิเ คราะห์
ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้นกับอุณหภูมิมอเตอร์ ไฟฟ้ าเหนี่ ยวนา สภาวะเฟสไม่
สมดุ ล โดยได้ทาการทดสอบและวิเ คราะห์ ก ารใช้งานมอเตอร์ ใ นงาน
ภาคสนาม เพื่อเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ ถึงสาเหตุและปั จจัยที่ส่งผล

Abstract
This paper presents Analysis effect depends on temperature
of the induction motor to unbalance phase. It has been testing motor
1200 kW and records the electrical values that occur while during
operation. Then analyzed for the effects that occur motor. The test
results showed using motor unbalance phase will result in the
temperature of the motor increased the rate normal, temperature while
in use, from which the test when the percentage unbalance voltage has a
value 1.28% will result in the temperature motor is increased 3.25%,
the increase of the temperature of the motor may be a major cause in the
deterioration of the insulation and the coil is the primary factor that
causes motor short circuit. From this research and researchers hope this

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

979

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand
กระทบต่อมอเตอร์ ไฟฟ้ าเหนี่ ยวนาอี กทั้งยังเป็ นแนวทางและประโยชน์
แก่ผทู้ ี่สนใจศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยที่ ส่งผลกระทบต่อมอเตอร์ จากการ
ใช้งานอีกด้วย

3. การทดสอบค่ าทางไฟฟ้ าของมอเตอร์
การทดสอบค่าทางไฟฟ้ าเป็ นการทดสอบการใช้งานมอเตอร์
ไฟฟ้าเหนี่ ยวนา 3 เฟส ขนาด 6.6 kV 125 A 50 Hz 1200 kW จานวน 5
ตัว โดยการกาหนดสภาวะการทางานปกติ พร้ อมทั้งทาการบันทึกค่าทาง
ไฟฟ้ า และนามาวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปั จจัยที่อาจส่ งผลกระทบต่อตัว
มอเตอร์

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง [8-12]
2.1 เปอร์ เซ็นต์ แรงดันไฟฟ้ าไม่ สมดุล
Vmax dev
100
Vavg
V V V
Vavg  ab bc ca
3
เมื่อ %VUB
คือ เปอร์ เซ็นต์แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล
%VUB 

(1)
(2)

Vavg

คือ แรงดันไฟฟ้ าเฉลี่ยระหว่างเฟส

Vmax dev

คือ แรงดันไฟฟ้ าเบี่ยงเบนสู งสุ ดระหว่างเฟสใด
เฟสหนึ่ง
คือ แรงดันระหว่างเฟส

Vab ,Vbc ,Vca

2.2 อุณหภูมทิ เี่ กิดขึน้ จากแรงดันไฟฟ้ าไม่ สมดุล

ภาพที่ 2 แรงดันไฟฟ้ามอเตอร์ตวั ที่ 1

การประมาณการค่าอุ ณหภู มิสูงสุ ดที่ อาจเกิ ด ขึ้นขณะใช้งาน
มอเตอร์ในสภาวะแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล
 %T 
Trise,unb  Trise ,rated  1 
(3)

100 

เมื่อ Trise ,unb คือ อุณหภูมิที่สูงขึ้นจากแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล

Trise,rated คือ พิกดั อุณหภูมิสูงสุ ดของฉนวนที่สามารถยอมรับได้
แสดงดังตารางที่ 2
%T คือ เปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในมอเตอร์ไฟฟ้า

2.3 เปอร์ เซ็นต์การเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมิ
ภาพที่ 3 แรงดันไฟฟ้ามอเตอร์ตวั ที่ 2

การที่มอเตอร์ ไฟฟ้าทางานที่พิกดั โหลดเปอร์ เซ็นต์การเพิ่มขึ้น

ของอุณหภูมิที่ตวั มอเตอร์  % T  จะมีผลมาจากค่าของเปอร์ เซ็นต์
แรงดันไฟฟ้ าไม่สมดุล ซึ่ งสามารถประมาณการอุณหภูมิที่เพิ่มสู งขึ้นได้
จากสมการที่ 4 และมีอตั ราการเพิ่มขึ้นดังภาพที่ 1

Percent increase in motor temperature, %T

%T  2   %VUB 

2

(4)

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

ภาพที่ 4 แรงดันไฟฟ้ามอเตอร์ตวั ที่ 3
1

2

6
3
4
5
7
Percent voltage unbalance, %VUB

8

9

10

ภาพที่ 1 การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิมอเตอร์ จากสภาวะเฟสไม่สมดุล
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ภาพที่ 5 แรงดันไฟฟ้ามอเตอร์ตวั ที่ 4

ภาพที่ 8 อุณหภูมิที่เกิดขึ้นของมอเตอร์ ตวั ที่ 2

ภาพที่ 6 แรงดันไฟฟ้ามอเตอร์ตวั ที่ 5

ภาพที่ 9 อุณหภูมิที่เกิดขึ้นของมอเตอร์ ตวั ที่ 3

4. การวิเคราะห์ ผลการทดสอบ
การวิเคราะห์ผลจากการใช้งานมอเตอร์ ไฟฟ้ าเหนี่ ยวนา เป็ น
การน าค่ า ทางไฟฟ้ า ที่ ไ ด้ จ ากการใช้ ง านมอเตอร์ ม าท าการวิ เ คราะห์
ผลกระทบที่ เ กิ ดขึ้ นจากการใช้งานมอเตอร์ ใ นสภาวะแรงดันไฟฟ้ าไม่
สมดุล โดยสามารถแสดงผลได้ดงั ภาพที่ 7-11 อุณหภูมิที่เกิ ดขึ้นขณะใช้
งานมอเตอร์

ภาพที่ 10 อุณหภูมิที่เกิดขึ้นของมอเตอร์ตวั ที่ 4

ภาพที่ 7 อุณหภูมิที่เกิดขึ้นของมอเตอร์ ตวั ที่ 1
หมายเหตุ: เมื่อ %DT คือ เปอร์เซ็นต์การเพิม่ ขึ้นของอุณหภูมิในมอเตอร์ไฟฟ้า
% VUB คือ เปอร์เซ็นต์แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล

ภาพที่ 11 อุณหภูมิที่เกิดขึ้นของมอเตอร์ ตวั ที่ 5
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จากการวิเคราะห์ผลพบว่าหากมีการใช้งานมอเตอร์ ในสภาวะ
แรงดันไฟฟ้ าไม่สมดุ ล จะมี ผลกระทบต่ ออุณหภู มิข องมอเตอร์ โดยมี
อัตราเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเป็ น 2 เท่าของเปอร์ เซ็นต์แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล
ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์แรงดันไฟฟ้า และอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น

%VUB
%T
Trise,unb

[9]

M1
0.84
1.40

M2
0.60
0.71

M3
1.28
3.25

M4
0.48
0.46

M5
1.00
2.01

111.5

110.8

113.6

110.5

112.2

[10] Electric Motor Voltage Quality Problems, U.S. Department of
Energy – Energy Efficiency and Renewable Energy, Spring
2005.

5. สรุป

[11]

การวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น กับ อุ ณ หภูมิ ข องมอเตอร์
ไฟฟ้าเหนี่ ยวนา สภาวะเฟสไม่สมดุล พบว่าหากมีการใช้งานมอเตอร์ ใน
สภาวะของแรงดันมีความไม่คงที่สูง มีผลทาให้อุณหภูมิที่ตวั มอเตอร์ เพิ่ม
สู ง ขึ้ นจากการทดสอบการใช้ ง าน มอเตอร์ ต ัว ที่ 3 มี ส ภาวะของ
แรงดัน ไฟฟ้ า ไม่ ส มดุ ล สู งถึ ง 1.28% ท าให้ มี อ ัตราการเพิ่ ม ขึ้ น ของ
อุณหภูมิจากเดิมถึง 3.25% ส่ งผลทาให้อุณหภูมิตวั มอเตอร์ มีค่าสู งขึ้นถึ ง
113.6 องศา ซึ่ งเป็ นสาเหตุหรื อปั จจัยที่ส่งผลต่อค่าความเป็ นฉนวนของ
ขดลวด และเป็ นผลทาให้เกิ ดการลัดวงจรหรื อเกิ ด ความเสี ยหายแก่ ตวั
มอเตอร์ ได้ จากการวิจยั ครั้งนี้ ผวู้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่างานวิจยั นี้ จะเป็ น
ประโยชน์แก่ผทู้ ี่สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อมอเตอร์
จากการใช้งานในงานภาคสนาม

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

พิชิต ลายอง, “อายุใช้งานของมอเตอร์ ไฟฟ้ าเหนี่ ยวนา”, บทความเชิ ง
ความรู ้ ด้านวิศ วกรรม, สมาคมศิ ษย์เก่าคระวิศวกรรมศาสตร์ , สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2545.

[12] A.K. Sawhney, “Electrical Machine Design”, Dhanpat Rai & co.

7. ภาคผนวก
ตารางที่ 2 ค่าอุณหภูมิสูงสุ ดที่ยอมให้เพิ่มขึ้นของมอเตอร์
ระดับชั้นของฉนวน (Class of Insulation System)
อุณหภูมทิ เี่ พิ่มขึ้น (อ้างอิงค่าอุณหภูมริ อบข้างสูงสุดที่ 40 องศา
1. อุณหภูมขิ องขดลวด โดยวิธีความต้านทาน
ก) มอเตอร์ทมี่ คี า่ Service Factor = 1.0 นอกเหนื อจากหัวข้อที่ 1(ค) และ 1(ง)
ข) มอเตอร์ทมี่ คี า่ Service Factor = 1.15 หรื อมากกว่า
ค) มอเตอร์ทมี่ กี ารปิ ดสนิ ททีม่ คี า่ Service Factor = 1.0
ง) มอเตอร์ทมี่ กี ารปิ ดชุดขดลวดและอืน่ ๆ สนิ ททีม่ คี า่ Service Factor = 1.0

A

B

F

H

60
70
65
65

80
90
85
85

105
115
110
110

125
135
-

ตารางที่ 3 Class ของฉนวนตามมาตรฐาน IEC 85
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Class F
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การออกแบบและสร้ างเครื่องบดละเอียดเศษเปลือกหอยนางรม
Design and fabrication of scrap oyster shell milling machine
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

งานวิจยั นี้มีจุดประสงค์เพื่อออกแบบและสร้ างเครื่ องบดละเอียด
เศษเปลื อกหอยนางรม โดยมี เป้ าหมายเพื่อหาความชื้ นที่ เหมาะสมและ
ความเร็ วรอบที่เ หมาะสมของเครื่ องบดละเอียดเศษเปลื อกหอยนางรม
เครื่ องบดละเอียดแบบค้อน (Hammer mill) การหาความชื้ นที่เหมาะสม
โดยนาเปลือกหอยนางรมตากแดดเป็ นเวลา 3, 5 และ 7 วัน แล้วนาไปบด
พบว่าความสามารถในการทางานเท่ากับ 7.42, 10.27 และ 8.68 กิ โลกรัม
ต่อชั่วโมง ตามล าดับ ซึ่ งความสามารถในการทางานที่ ดีที่สุด คื อ 5 วัน
พบว่าที่ความเร็ วรอบ 1,200 รอบต่อนาทีมีความสามารถในการทางานที่ดี
ที่สุด ส่วนขนาดเฉลี่ย 0.46 มิลลิเมตร ดัชนีความสม่าเสมอสาหรับ หยาบ:
ปานกลาง:ละเอียด คือ 0 : 5 : 5 ตามลาดับ
คาสาคัญ: เปลือกหอยนางรม, เครื่ องบดแบบค้อน

ในเขตจัง หวัด ชลบุ รี ที่ มี พ้ื น ที่ บ างส่ ว นต่ อ ติ ด กั บ ชายทะเล
ประชากรบางส่ ว นที่ อ ยู่ บ ริ เวณนั้ นได้ ท าฟาร์ ม หอยนางรม ท าให้
ประชาชนที่อยูบ่ ริ เวณนั้นมีอาชี พรับจ้างแกะหอยนางรม ซึ่ งเป็ นสาเหตุทา
ให้มีปริ มาณของเปลือกหอยนางรมกองเรี ยงรายข้างถนนและบริ เวณพื้นที่
ว่างต่างๆให้เห็นเป็ นจานวนมากขึ้นทุกปี
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีแนวความคิดจะนาหลักการของเครื่ องลดขนาด
แบบค้อนมาพัฒนาให้เ ป็ นเครื่ องบดละเอียดเศษเปลื อกหอยนางรม ซึ่ ง
เครื่ องลดขนาดแบบค้อนเป็ นเครื่ องมือที่ ใช้ใ นการลดขนาดของวัสดุ ที่
นิ ยมใช้กนั มาก เหมาะกับการบดละเอียดถึ งปานกลาง ในการบดวัตถุดิบ
สาหรับการผลิ ตอาหารสัตว์บก เช่ น อาหารสัตว์ปีก สุ กร และสัตว์เคี้ ยว
เอื้อง ขนาดอนุภาคของวัตถุดิบจากการบดด้วยเครื่ องแบบค้อน อยูใ่ นช่ วง
400 – 1,200 ไมครอน (ชลาพร, 2551)

Abstract

2. วิธีการวิจยั

The article of this study was to design and fabricate scrap
oyster shell milling machine in order to determine moisture and optimal
speed of scrap oyster shell milling machine. This machine was designed
as Hammer mill. Optimal moisture was determined from oyster shell
which was dried by sunlight for 3, 5 and 7 days then they was milled.
The result showed that work capacity was 7.42, 10.27 and 8.68 kg/hr,
respectively. The best work capacity, which found at 5 days. The result
also showed that the best work capacity was found at 1,200 rpm which
had average shell particle and consistency index >> (rough: average:
fine) as 0.46 mm and 0:5:5, respectively.

การออกแบบเครื่ องบดเปลื อกหอยนางรมนั้น จะต้องเลื อกใช้
วัส ดุ ที่มี ค วามแข็ง แรง รั บ แรงที่ ถู ก กระท าได้ดี เนื่ อ งจากเปลื อกหอย
นางรมนั้นมี ค วามแข็งสู ง เครื่ องบดที่ ได้ทาการออกแบบเป็ นเครื่ องบด
แบบค้อน (Hammer mill) ในการออกแบบและสร้ างเครื่ องบดละเอียด
เปลือกหอยนางรม

2.1 การทบทวนวรรณกรรม
จักรพันธ์ และคณะ (2554) ผลของความหนาและความเร็ วของ
ใบตีของเครื่ องย่อยแบบ Hammer Mill ที่มีต่อความสามารถในการย่อยซัง
ข้า วโพด การศึ ก ษานี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาผลของความหนาและ
ความเร็ วของใบตีของเครื่ องย่อยแบบ Hammer mill ที่มีต่อความสามารถ
ในการย่อยซังข้าวโพด โดยทาการทดสอบกับซังข้าวโพดแบบหมักและ
แบบไม่หมัก โดยใช้ความเร็ วของใบตี 800, 1,000, 1,200 และ 1,400 รอบ
ต่อนาที และความหนาของใบตี 3, 6 และ 9 มิลลิ เมตร ผลการศึกษาพบว่า
การย่อยซังแบบหมักสามารถย่อยได้ง่ายกว่า ใช้ความเร็ วและความหนา
ของใบตีที่ 1,400 รอบต่อนาที และ 9 มิลลิเมตร ตามลาดับ

Keywords: Oyster shell, Hammer mill
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แรงกดแตกของเปลือกหอยนางรมใช้ตวั อย่างทั้งสิ้ น 60 ตัวอย่างและนามา
หาค่าเฉลี่ย

3. วิธีการศึกษา
3.1 ศึกษาคุณสมบัตทิ างกายภาพของเปลือกหอยนางรม
ในการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิ งกลนี้ ได้ทา
การสุ่มเปลือกหอยนางรมมาจานวน 60 เปลือก การทดลองมีวิธีการดังนี้
1. น้ าหนัก วัด โดยเครื่ องชั่ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (PL3002, METTLER
TOLEDO, Switzerland พิกดั 3100 กรัม ความละเอียด 0.01กรัม)

รู ปที่ 3 เครื่ อง Compression machine (ADR 3000, ELE, UK)

3.2 การออกแบบและสร้ างเครื่องบดระเอียดเปลือกหอยนางรม
การออกแบบเครื่ องบดเปลื อกหอยนางรมนั้น จะต้องเลื อกใช้
วัสดุที่รับแรงที่ถูกกระทาได้ดี เนื่ องจากเปลื อกหอยนางรมนั้นมีความแข็ง
สู ง เครื่ องบดที่ ไ ด้ ท าการออกแบบเป็ นเครื่ องบดแบบค้อ น ในการ
ออกแบบและสร้างมีข้ นั ตอนต่างๆดังนี้
1. การออกแบบชุ ด ถัง ป้ อน ชุ ด ถัง ป้ อนจะมี ล ัก ษณะเป็ นรู ป
สี่ เหลี่ยมคางหมูเชื่ อมติดกับฝาปิ ดบน เพื่อรองรับเปลื อกหอยที่จะไหลลง
สู่ ห้องบดตามแรงสัน่ สะเทือน
2. การออกแบบชุดใบตี เครื่ องบดที่มีจานวนหัวค้อนมากจะเพิ่ม
พื้นที่ให้วตั ถุดิบตีกระแทกกับหัวค้อนมากขึ้น เครื่ องบดแฮมเมอร์ มิลล์ที่มี
จานวนหัวค้อน 8 แถว โดยใบตีมีขนาด 90x30x5 มิลลิเมตร

รูปที่ 1 วัดน้ าหนักเปลือกหอยนางรม
2. เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ ยเชิ งเรขาคณิ ต (Geometric mean diameter)
ขนาดของเปลื อ กนั้น จะวัด ตามวิ ธี ก ารหาเส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ลางเฉลี่ ย เชิ ง
เรขาคณิ ตโดยใช้Vernier Caliper (Mitutoyo, Japan ความละเอียด 0.02
มิลลิเมตร) เส้นผ่าศูนย์กลางสมมูลเชิ งเรขาคณิ ตหาได้ดงั นี้
เส้นผ่าศูนย์กลางสมมูลเชิ งเรขาคณิ ต = (a x b x c)1/3

(1)

เมื่อ a คือด้านที่ยาวที่สุดของเปลือกหอย b คือด้านยาวรองลงมา
จากด้าน a ฉากกับ a และ c คือด้านยาวรองลงมาจากด้าน a และ b ฉากกับ
a และ b การวัดเส้นผ่าศูนย์กลางสมมูลเชิ งเรขาคณิ ตของเปลื อกหอยนอง
รมใช้ตวั อย่างทั้งสิ้น 60 ตัวอย่างและนามาหาค่าเฉลี่ย

รู ปที่ 4 ชุดถังป้ อนกับฝาบนของเครื่ องบด

รูปที่ 2 วัดขนาดของเปลือกหอยนางรม
3. แรงกดแตก การทดสอบแรงกดแตกของเปลื อกหอยนางรมใช้เครื่ อง
Compression machine (ADR 3000, ELE, UK) ทาการทดสอบที่ ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การทดสอบ

รู ปที่ 5 ชุดใบตี
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3. การออกแบบตะแกรง ขนาดของรู ตะแกรง มีผลโดยตรงต่อ
ประสิ ทธิภาพการบด ตะแกรงที่ออกแบบเป็ นแบบครึ่ งวงกลม รู มีขนาด 1
มิลลิเมตร

4.ผลการทดลอง
ผลจากการศึ ก ษาและวิ จ ัย เครื่ อ งบดละเอี ย ดเศษเปลื อ กหอย
นางรมประกอบไปด้วย การศึกษาหาคุณสมบัติทางกายภาพของเปลื อก
หอยนางรม คุณสมบัติเชิ งกล ผล ความเร็ วรอบที่มีผลต่อสมรรถนะการ
บดละเอี ย ดเศษเปลื อ กและการทดสอบหาความสามารถของเครื่ อ ง
บดละเอียดเศษเปลือกหอยนางรม ได้ผลการทดลองดังนี้

4.1 ผลของคุณสมบัตทิ างกายภาพของเปลือกหอยนางรม
ตารางที่ 1 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของ
คุณสมบัติทางกายภาพของเปลื อกหอยนางรม จากตารางแสดงให้เห็ นว่า
เส้น ผ่านศูนย์กลางเฉลี่ ยเชิ งเรขาคณิ ต (cm) ของเปลื อกหอยมี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 42.4 ± 2.7 cm น้ าหนักของเปลื อกหอยเท่ากับ 30.46 ± 3.92 g
ความชื้ นของเปลือกหอยเท่ากับ 21.51 ± 3.94 % wet basis

รู ปที่ 6 ตะแกรงเครื่ องบด

3.3 การหาขนาดหลังการบด

คุณสมบัติทางกายภาพ

จานวน ค่าเฉลี่ย
ตัวอย่าง
เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ ย
60
42.4
เชิงเรขาคณิ ต (cm)
น้ าหนัก (g)
60
30.46
ความชื้ น (% wet basis)
60
21.51

ในการหาขนาดวัส ดุ ห ลังการบดจะหาขนาดโดยการเขย่าด้วย
ตะแกรงโดยใช้ตะแกรงเบอร์ 3/8, 4, 8, 14, 30, 50, และ 100 เมซ ในการ
หาค่าโมดูลสั ความละเอียดและค่าดัชนี ความสม่าเสมอมีวิธีการดังนี้
1. เตรี ยมตัวอย่างมวลแห้ง (Dry matter) ของเปลือกหอยนางรม
อบแห้งที่อุณหภูมิ 135 องศา เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมงที่จานวน 250 กรัม
2. จัดเรี ยงตะแกรงร่ อนจากเบอร์ ใหญ่สุดไปหาเบอร์ เล็กสุ ด และ
ชั้นสุดท้ายคือจานรอง (Pan)
3. ชัง่ น้ าหนักวัสดุที่คา้ งบนตะแกรง 3/8 นิ้ วตะแกรงเบอร์ 4 และ
8 แล้วคิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักวัสดุท้ งั หมด
4. ทาเช่ นเดี ยวกับข้อ 3 สาหรั บวัสดุ ที่เหลื อติ ดอยูใ่ นตะแกรง
เบอร์ 14 และ 30 จะได้เปอร์ เซ็นต์ของวัสดุปานกลางและสาหรับวัสดุที่
เหลือติดอยูใ่ นตะแกรงเบอร์ 50, 100 และในจานรองจะได้เปอร์ เซ็นต์ของ
วัสดุละเอียด
5. ค่าดัช นี ความสม่ าเสมอของทั้ง 3 ส่ วนรวมกัน แล้วจะมี ค่ า
เท่า กับ 10 เสมอดังนั้น ค่ า ที่ ไ ด้จากข้อ 3 และข้อ 4 จะต้อ งหารด้ว ย 10
ตัวเลขหลังทศนิยมเกิน 0.5 ให้ปัดเป็ น 1 และต่ากว่า 0.5 ให้ปัดเป็ น 0 ค่าที่
เรี ยกว่าดัชนีความสม่าเสมอ (UI)
6. คานวณหาค่าโมดูลสั ความละเอียด
6.1 กาหนดให้ค่าคงที่ประจาตะแกรงเบอร์ 3/8, 4, 8, 14, 30,
50, 100 และ Pan มีค่าเท่ากับ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 และ 0 ตามลาดับ
6.2 นาค่าเปอร์ เซ็ นต์โดยน้ าหนักของวัสดุ ที่คา้ งบนตะแกรง
คูณด้วยค่าคงที่ประจาตะแกรง
6.3 รวมผลคูณทั้งหมดในข้อ 6.2 แล้วหารด้วย 100 ค่าที่ได้จะ
เป็ นค่าของโมดูลสั ความละเอียด และคานวณหาขนาดเฉลี่ยของอนุภาค

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)
± 2.7
± 3.92
± 3.94

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณสมบัติทางกายภาพ
ของเปลือกหอยนางรม

4.2 ผลของคุณสมบัตเิ ชิงกลของเปลือกหอยนางรม
ตารางที่ 2 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของ
คุณสมบัติเชิ งกลของเปลือกหอยนางรม ซึ่งในตารางแสดงให้เห็นว่าค่ามุม
เสี ยดทานบนพื้นเหล็กมีค่าสู งสุ ดเท่ากับ 39 ± 1.79 องศา ลาดับถัดมาคือ
ค่ามุมเสี ยดทานบนพื้นไม้เท่ากับ 31 ± 2.27 องศา และค่ามุมเสี ยดทานบน
พื้นพลาสติ กเท่ากับ 15 ± 1.65 องศา ดังนั้นการออกแบบเครื่ องบดย่อย
เปลือกหอยนางรมจาเป็ นต้องใช้แรงในการกดมากกว่า 1.4 kN
คุณสมบัติเชิงกล

มุมเสี ยดทาน (องศา)
แรงกดแตก (kN)

พื้น
ไม้
พลาสติก
เหล็ก

จานวน
ตัวอย่าง
60
60
60

ค่าเฉลี่ย

(SD)

31
15
39

± 2.27
±1.65
±1.79

60

1.4

±0.67

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ ยและค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานของคุ ณสมบัติเชิ งกลของ
เปลือกหอยนางรม
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5. สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดสอบหาความชื้ นที่เหมาะสมและความเร็ วรอบที่
เหมาะสม สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. ความชื้ นที่ เหมาะสมของเครื่ องบดละเอียดเศษเปลื อกหอย
นางรมคือที่ความชื้ น 4 เปอร์ เซ็นต์ โดยความสามารถในการทางานได้ดี
ที่สุดคือ 10.27 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง
ความเร็ ว
รอบ
(rpm)
800
1,000
1,200

ความสามารถใน
การทางาน
(kg/hr)
Mean
sd
6.27
0.38
10.36 0.57
15.40 0.17

ขนาด
เฉลี่ย
(mm)

การ
กระจาย
ของขนาด

กาลัง
งานที่ใช้
(kW)

0.5
0.45
0.46

1:4:5
0:5:5
0:5:5

0.89
1.03
0.76

[3]

[4]

[5]
[6]

ตารางที่ 3 ผลการหาความเร็ วรอบที่เหมาะสมของเครื่ องบดละเอียดเศษ
เปลือกหอยนางรม

[7]

2. ความเร็ วรอบที่เหมาะสมของเครื่ องบดละเอียดเศษเปลื อก
หอยนางรมคือ ที่ความเร็ วรอบ 1,200 รอบต่อนาที โดยความสามารถใน
การทางานได้ดีสุดเท่ากับ 15.40 กิ โลกรั มต่อชัว่ โมง และได้ขนาดเฉลี่ ย
0.46 มิลลิเมตร ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ที่น่าพึ่งพอใจ

จากเปลื อกไม้ ยู ค าลิ ปตั ส . [ระบบออนไลน์ ] . แหล่ งที่ มา
https://app.enit.kku.ac.th/mis/administrator/doc_upload/20110310
170229.pdf (13 กันยายน 2558)
ชัยวัฒน์ เผ่าสันทัดพาณิ ช ย์, วิบูล ย์ เทเพนทร์ และเวียง อากรชี .
2551. ออกแบบพัฒนาเครื่ องบดแห้ งทุเ รี ยน. [ระบบออนไลน์ ] .
แ ห ล่ ง ที่ ม า http://www.doa.go.th/aeri/files/research/5 1 2 5 _
durian_miller.pdf (21 ธันวาคม 2558)
ชลาพร มารคทรั พย์. 2551. ผลของชนิ ดเครื่ องบดและขนาดของ
อนุ ภ าคข้า วโพดต่ อ ลัก ษณะทางกายภาพและเคมี ข องอาหารผง
คุ ณ ภาพไข่ . วิ ท ยานิ พ นธ์ วิ ท ยาศาตรมหาบัณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลัย
เกษตร-ศาสตร์ . กรุ งเทพ 98 หน้า
พันทิพา พงษ์เพียจันทร์ . 2539. การผลิตอาหารสัตว์. พิมพ์ครั้งที่ 1.
สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์ , กรุ งเทพ.
ระวิน สื บค้า. 2555. วิศวกรรมแปรสภาพผลิตผลเกษตร 1. สาขาวิชา
วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ ยวและแปรสภาพ คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ชลบุรี.
หน้า 187-201
อุทยั คันโธ. ม.ป.ป. เอกสารการเรี ยนการสอนวิชากระบวนการผลิต
อาหารสัตว์และวัตถุ ดิบอาหารสัตว์ข้ นั สู ง. ภาควิชาสัตวบาล คณะ
เกษตรกาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , นครปฐม.

5.2 ข้ อเสนอแนะ
1. ในการทดลองครั้งต่อไปควรเพิ่มความเร็ วรอบให้สูงกว่าเดิ ม
เพราะจะทาให้เครื่ องมีความสามารถในการทางานได้มากขึ้น
2. ควรปรับปรุ งตะแกรงให้ดีกว่าเดิ มเพราะอันเก่าที่ใช้ทดลอง
ตรงจุดที่เชื่อมมีรูที่เกิดจากการเชื่ อมไม่สนิ ท ทาให้วสั ดุที่ถูกบดมีขนาดไม่
สม่าเสมอ

6. เอกสารอ้ างอิง
[1] จักรพันธ์ ด้วงคา, จันทร์ ช าย ชวนอุดม และสมโภช สุ ดาจันทร์ .
2554. ผลของความหนาและความเร็ วของใบตีของเครื่ องย่อยแบบ
Hammer Mill ที่มีต่อความสามารถในการย่อยซังข้าวโพด. [ระบบ
ออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.resjournal.kku.ac.th/scitech/abs/
a16_05_478.asp?vol=16 (21 ธันวาคม 2558)
[2] ฉัตรชัย สวัสดิ์ พาณิ ชย์ และเบน นาเจริ ญ 2553. การปรับปรุ งและ
การประเมินผล เครื่ อง Hammer Mill เพื่อลดขนาดของปุ๋ ยหมัก ที่ได้
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การวิเคราะห์ คุณสมบัติเชิ งกลของโลหะด้ วยการทดสอบแรงดึง
An Analysis of Mechanical Properties of Metals with Tensile Testing
ชรัญ โขมะพันธ์ 1* อาภัสรา จันทะเพ็ง1 ภาณุเดช ฟักสู งเนิน1 และ ณัฐชัย โปธิ2
1
นักศึกษา และ 2อาจารย์ที่ปรึ กษา สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิ ต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย-เชียงคาน ตาบลเมือง อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ 042-835232 E-mail: nattachai_me@hotmail.com
limitations on uses of the materials; thus enabling a selection of a
material suitable for designing mechanical parts and engineering
structures.
Keywords: Mechanical properties, CNC lathe machine, tensile testing

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อเตรี ยมชิ้ น งานโลหะ 2 ชนิ ด
ได้แก่ เหล็กกล้าไร้สนิ ม (stainless steel) และเหล็กเพลาขาว (steel round
bars) ที่มีจาหน่ายทัว่ ไปตามท้องตลาดในพื้นที่จงั หวัดเลย เพื่อใช้สาหรับ
การทดสอบและวิเคราะห์ คุณสมบัติเชิ งกลของโลหะ โดยมีข้ นั ตอนคื อ
ศึ ก ษาข้อ มู ล ออกแบบ และการขึ้ น รู ป ชิ้ น งานส าหรั บ ทดสอบด้ ว ย
เครื่ องกลึงอัตโนมัติ (CNC Lathe Machine) ให้ได้ขนาดตามมาตรฐาน
ISO 6892-1984 (E) และทดสอบคุณสมบัติเชิ งกลของโลหะด้วยเครื่ อง
Universal Testing Machine (WDW-100) โดยวิธีการทดสอบแรงดึ ง
(Tensile Testing) เพื่อวิเคราะห์ผล
จากการทดสอบคุณสมบัติเชิ งกลของโลหะทั้ง 2 ชนิ ด ทาให้
ทราบค่าความเค้นที่พิกดั ปฏิ ภาค (proportional limit) เค้นคราก (yield
stress) ความเค้นสู งสุ ด (ultimate stress) ความเค้นประลัย (fracture
stress) และค่าโมดูลสั ยืดหยุน่ (modulus of elasticity) ของวัสดุที่ได้จาก
การทดสอบ ซึ่ งการวิจยั นี้ ทาให้ทราบถึ งความแข็งแรงและข้อจากัดใน
การใช้ง านของวัส ดุ ด ัง กล่ าว ตลอดจนสามารถเลื อกใช้วสั ดุ ที่ เ หมาะ
สาหรับการออกแบบชิ้ นส่ วนเครื่ องจักรกลหรื อการออกแบบโครงสร้ าง
ทางด้านวิศวกรรมได้
คาสาคัญ: คุณสมบัติเชิงกล เครื่ องกลึงอัตโนมัติ การทดสอบแรงดึง

บทนา
การสร้างสรรค์งานทางด้านวิศวกรรมหรื อการออกแบบที่พบ
เห็ นในปั จจุบนั อาทิ รถยนต์ เครื่ องจักร สะพาน สิ่ งก่ อสร้ างต่าง ๆ หรื อ
แม้แต่งานสร้ างสรรค์ใหม่ ๆ ที่ผใู้ ช้งานอาจจะต้องออกแบบซึ่ งล้วนต้อง
อาศัยความเข้าใจเกี่ ยวกับคุณสมบัติของวัสดุ ที่นามาใช้งาน หากชิ้ นงาน
นั้นเกี่ยวข้องกับการรับแรง ผูใ้ ช้งานต้องเข้าใจพฤติกรรมของแรงที่กระทา
กับชิ้นงานหรื อโครงสร้าง พฤติกรรมการเสี ยรู ป ตลอดจนเงื่อนไขที่ทาให้
ชิ้ น งานหรื อโครงสร้ างนั้น ๆ แตกหัก และพังเสี ยหายได้ ทั้งนี้ เพื่ อให้
ชิ้ น งานที่ อ อกแบบมี ค วามคงทนและปลอดภั ย ต่ อ การใช้ ง าน [1]
ตัวอย่างเช่ น การสร้ างรถยนต์ ผูใ้ ช้งานต้องออกแบบโครงสร้ างที่มีความ
แข็งแรงและยืดหยุน่ เพียงพอที่จะรองรับน้ าหนักบรรทุกและแรงกระแทก
ขณะชนได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐาน เป็ นต้น การออกแบบดังกล่ าว
ต้องอาศัยความรู ้ ทางด้านกลศาสตร์ วิศวกรรมเข้ามาช่ วยในการออกแบบ
และวิเ คราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจด้านสมบัติข องวัส ดุ เพื่ อ
สามารถเลื อกใช้ว สั ดุ ไ ด้อย่า งเหมาะสมกับ การใช้ งานแต่ ล ะประเภท
เพราะหากเลื อกใช้วสั ดุที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานจะส่ งผลให้ชิ้นงาน
เกิ ดความเสี ยหายและเป็ นอันตรายต่อผูใ้ ช้งานได้ เช่ น การแตกหักของ
เพลาข้อเหวี่ยง และการแตกหักของเสารับน้ าหนัก เป็ นต้น
ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงได้ศึกษาและทดสอบคุณสมบัติเชิ งกลของ
วัสดุประเภทโลหะ 2 ชนิ ด ที่นิยมใช้ในงานออกแบบและขึ้นรู ปชิ้ นส่ วน
เครื่ องจักรกล หรื องานทางด้านวิศวกรรม ซึ่ ง ได้แก่ เหล็ก กล้าไร้ สนิ ม
และเหล็กเพลารู ปพรรณชนิดเหล็กเพลาขาว ที่จาหน่ ายตามท้องตลาดใน
พื้นที่ จงั หวัดเลย โดยวัสดุ ท้ งั 2 ชนิ ด ต้องผ่านกระบวนการขึ้นรู ปโลหะ
ด้วยเครื่ องกลึงอัตโนมัติ ให้ได้ขนาดชิ้ นงานเพื่อนามาทดสอบคุณสมบัติ
เชิ งกลตามมาตราฐาน ISO - 6892 ด้วยเครื่ องทดสอบแรงดึงรุ่ น (WDW100) เพื่อวิเคราะห์ผล

ABSTRACT
This research is conducted with the aim of preparing 2 types
of metal: stainless steel and steel round bar, generally available in
markets in Loei province, for testing and analyzing their mechanical
properties. The study begins with an examination of designs, as well as
shaping and sizing of a workpiece, in accordance with ISO 6892-1984
(E) for testing with a CNC lathe machine. The resulting workpieces are
then tested with a universal testing machine (WDW-100), through
tensile testing so as to ascertain further data.
From mechanical properties testing, proportional limit, yield
stress, ultimate stress, fracture stress, and modulus of elasticity of both
materials are revealed. This research also suggests strength and
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2. เทคนิ คการขึ้นรู ปชิ้นงานโลหะด้วยการกลึง
เพื่อให้ได้ชิ้ นงานที่ มีขนาดตรงตามที่ กาหนดไว้ตามมาตรฐานและมีผิว
ของชิ้ นงานที่ ไม่เ ป็ นตาหนิ หรื อข้อบกพร่ องซึ่ งจะทาให้ผลการทดสอบ
คลาดเคลื่ อนได้ ดังนั้นการกลึ งชิ้ นงานจาเป็ นอย่างยิ่งที่ เราจะต้องปรับค่า
ความเร็ วรอบ (n) และความเร็ วตัด (Vc) ซึ่ งมี ผลกระทบต่อการขึ้ นรู ป
ชิ้นงานทดสอบให้เหมาะสม ซึ่งต้องคานึ งถึงปั จจัยต่าง ๆ [3] ดังนี้
2.1 ชนิ ดของวัสดุ ซึ่ งหากวัสดุที่นามาขึ้นรู ปมีความแข็งแรง
มากต้องใช้ความเร็ วตัดของใบมีดต่าลง
2.2 ชนิดของใบมีดกลึง หากใบมีดกลึงเป็ นมีดกลึงเหล็กรอบ
สู ง ควรใช้ความเร็ ว Vc อยูใ่ นช่ วง 10 – 90 มิลลิ เมตรต่อนาที และ
สาหรับมีดกลึงโลหะแข็งความเร็ ว Vc จะอยูใ่ นช่ วง 100 – 300 มิลลิเมตร
ต่อนาที
2.3 อัต ราป้ อนกลึ ง (feed rate) ที่ มี ค วามเร็ ว ในหน่ ว ย
มิ ลลิ เมตรต่อรอบ กรณี ที่เป็ นการกลึ งละเอียดจะใช้อตั ราการป้ อนกลึ ง
น้อยกว่างานกลึงหยาบ
2.4 ความลึกกลึง การกลึงผิวหยาบจะกัดชิ้ นงานลึ กมากกว่า
งานละเอียด
นอกจากนั้น ยังสามารถค านวณความเร็ วรอบ และความเร็ วตัด ได้จาก
สมการที่ 1 ดังนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อขึ้ นรู ปชิ้ นงานโลหะเหล็กกล้าไร้สนิ ม และเหล็ก เพลา
ขาวมีจาหน่ายตามท้องตลาดในพื้นที่จงั หวัดเลย ด้วยเครื่ องกลึงอัตโนมัติ
สาหรับการทดสอบสมบัติเชิงกล
2. เพื่ อ ทดสอบคุ ณ สมบั ติ เ ชิ งกลของโลหะด้ ว ยเครื่ อง
Universal Testing Machine (WDW-100) ของชิ้ นงานทดสอบด้วยวิธีการ
ทดสอบแรงดึงตามมาตรฐาน ISO 6892 – 1984 (E)

ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
สาหรับงานวิจยั นี้ เพื่อให้การทดสอบเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
การทดสอบที่ เป็ นมาตรฐานสากลได้ งานวิ จยั นี้ จึงต้องศึ ก ษาทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้องดังนี้
1. มาตรฐานของชิ้นงานทดสอบ
ในการทดสอบหาคุณสมบัติเชิ งกลของโลหะ โดยทัว่ ไปสามารถทดสอบ
ได้หลากหลายมาตรฐาน เช่ นมาตรฐาน ISO, ASTM, JIS, AISI เป็ นต้น
อย่า งไรก็ ต ามผลของการทดสอบของแต่ ล ะมาตรฐานนั้ น สามารถ
เทียบเคียงกันได้ สาหรับงานวิจยั นี้ใช้มาตรฐานในการขึ้นรู ปและทดสอบ
ด้วยการดึ งตามมาตรฐาน ISO 6892 – 1984 [2] โดยมี มิติของขนาด
ชิ้นงานทดสอบหน้าตัดกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.98 มิลลิเมตร ดังรู ป
ที่ 1 และตารางที่ 1 ตามลาดับดังนี้

n = (1000 ×Vc )/πd

สาหรับการขึ้นรู ปชิ้ นงานทดสอบงานวิจยั นี้ ได้ใช้ใบมีดกลึ งที่ทามาจาก
มี ด กลึ งเหล็ก รอบสู ง โดยพิจ ารณาเลื อ กใช้ ค่ า ความเร็ ว ตัด เท่ า กับ 40
มิ ล ลิ เ มตรต่ อนาที สาหรั บการกลึ งหยาบ และ 50 มิ ล ลิ เ มตรต่ อนาที
สาหรั บงานกลึ ง ละเอี ย ด จากการค านวณหาค่ า ความเร็ วรอบเพื่ อ ให้
ชิ้ นงานทดสอบมี คุณภาพของผิวชิ้ น งานที่ เหมาะสมโดยคานวณได้จาก
สมการที่ 1 ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงใช้ความเร็ วรอบในการกลึ งหยาบที่ 800
รอบต่อนาที การกลึงระเอียดที่ 1600 รอบต่อนาที

รูปที่ 1 สัญลักษณ์ของชิ้นทดสอบตามมาตรฐาน ISO - 6892
ตารางที่ 1 มิติของชิ้นทดสอบภาคตัดวงกลม [2] ตามมาตรฐาน ISO 6892
เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง
ตัด (So)
(d)

พื้นทีภ่ าค

12.5
25
*50
100
150
200
400

3.99
5.64
7.98
11.28
13.82
15.59
22.56

ความยาว
เกณฑ์
รัศมีของ
ส่วนขนาด
ความคลาด
พิกดั (Lo)
บ่าต่าสุด (r)
ต่าสุด (Lc)
เคลือ่ น
ความยาว

20
28
40
56
69
80
113

22
31
44
62
76
88
124

4
5
8
10
13
15
23.5

(1)

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับประเภทของโลหะเหล็กกล้าไร้
สนิม และเหล็กรู ปพรรณชนิดเหล็กเพลาขาว
2. ศึ ก ษาการท างานของเครื่ องกลึ งอัต โนมัติ เพื่ อ ใช้ ใ นการขึ้ น รู ป ชิ้ น
ทดสอบ
3. ออกแบบชิ้นงาน เขียน G – Gode และ จัดเตรี ยมชิ้นงานทดสอบ
4. ดาเนินการทดสอบตามแผนการทดสอบพร้อมทั้งบันทึกข้อมูล
5. ทดสอบคุณสมบัติเชิ งกลโดยวิธีการดึงเพื่อหาความสัม พันธ์ของความ
เค้น–ความเครี ยด
6. วิเคราะห์ผลการทดสอบ

0.02
0.03
0.04*
0.05
0.06
0.08
0.13
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รู ปที่ 5 การทดสอบทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของโลหะด้วยเครื่ อง
Universal Testing Machine

หลังจากที่ได้ศึกษาหลักการทางานของเครื่ องกลึงอัตโนมัติเพื่อใช้ในการ
ขึ้นรู ปชิ้นงานทดสอบแล้ว จึงได้ดาเนิ นการควบคุมการทางานเครื่ องกลึ ง
CNC ด้วยคาสั่ง G - Code ดังรู ปที่ 2 เพื่อขึ้นรู ปชิ้ นงานทดสอบดังกล่าว
ตามรู ปที่ 3 พร้อมตรวจสอบขนาดชิ้ นงานที่ได้เทียบขนาดตามมาตรฐาน
การขึ้นรู ป ISO - 6892 ซึ่งแสดงได้ดงั รู ปที่ 4 ตามลาดับดังนี้

การทดสอบและผลการทดสอบ
จากรู ปที่ 5 ที่แสดงไว้ก่อนหน้าเป็ นการนาชิ้ นงานที่ ผ่านการ
ขึ้น รู ป ตามมาตรฐานมาทดสอบคุ ณสมบัติเ ชิ งกลของโลหะด้วยเครื่ อง
Universal Testing Machine (WDW-100) โดยวิธีการทดสอบแรงดึงตาม
มาตรฐาน ISO 6892 – 1984 (E)
จากผลการทดสอบพบว่ า ความสั ม พัน ธ์ ข องความเค้น –
ความเครี ยด ให้ผลการทดสอบของโลหะแต่ละชนิ ดดังนี้
การทดสอบที่ 1 (เหล็กเพลาวขาว)
กรณี เ หล็ ก เพลาวขาวพบว่ า ให้ ผ ลการทดสอบเป็ นไปตาม
แผนภาพความเค้น-ความเครี ยด ในรู ปที่ 6

รู ปที่ 2 การควบคุมการทางานเครื่ องกลึง CNC ด้วยคาสั่ง G - Code

รูปที่ 3 การขึ้นรู ปชิ้นงานทดสอบด้วยเครื่ องกลึง CNC

รู ปที่ 6 แผนภาพความเค้น-ความเครี ยด ของเหล็กเพลาขาว
จากแผนภาพทาให้ทราบค่าคุณสมบัติเชิ งกลของเหล็กเพลาขาวที่มี
จาหน่ายทัว่ ไปในพื้นที่จงั หวัดเลย ดังนี้
ความเค้นที่พิกดั ปฏิภาค (proportional limit) 360 Mpa
เค้นคราก (yield stress)
405 Mpa
ความเค้นสูงสุด (ultimate stress)
727 Mpa
ความเค้นประลัย (fracture stress)
562 Mpa
โมดูลสั ยืดหยุน่ (modulus of elasticity)
21.66 Gpa

รูปที่ 4 ตรวจสอบขนาดชิ้นงานตามมาตรฐานการขึ้นรู ป ISO – 6892

การทดสอบที่ 2 (เหล็กกล้าไร้สนิม)
กรณี เหล็กกล้าไร้สนิมพบว่าให้ผลการทดสอบเป็ นไปตาม
แผนภาพความเค้น-ความเครี ยด ในรู ปที่ 7 ดังนี้
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[4] สิ ทธิชยั แสงอาทิตย์, “กลศาสตร์วสั ดุ.” กรุ งเทพฯ, 2552.
[5] Robert L. Mott. “Machine Elements in Mechanical Design 4rd
ed. New Jersey. Pearson Prentice Hall. 2004

รู ปที่ 7 แผนภาพความเค้น-ความเครี ยด ของเหล็กกล้าไร้สนิม
จากแผนภาพทาให้ทราบค่าคุณสมบัติเชิ งกลของเหล็กกล้าไร้สนิมที่มี
จาหน่ายทัว่ ไปในพื้นที่จงั หวัดเลย ดังนี้
ความเค้นที่พิกดั ปฏิภาค (proportional limit) 520 Mpa
เค้นคราก (yield stress)
564 Mpa
ความเค้นสูงสุด (ultimate stress)
692 Mpa
400 Mpa
ความเค้นประลัย (fracture stress)
โมดูลสั ยืดหยุน่ (modulus of elasticity)
20.70 Gpa

สรุป
งานวิจยั นี้ เป็ นการทดสอบคุณสมบัติเชิ งกลของโลหะ 2 ชนิ ด
ได้แ ก่ เหล็ ก กล้า ไร้ ส นิ ม และเหล็ ก เพลาขาวที่ มี จ าหน่ า ยทั่ว ไปตาม
ท้องตลาดในพื้นที่จงั หวัดเลย ทาให้ทราบค่าความเค้นที่พิกดั ปฏิ ภาค เค้น
คราก ความเค้นสูงสุด ความเค้นประลัย และค่าโมดูลสั ยืดหยุน่ ของวัสดุ
ที่ ไ ด้จ ากการทดสอบ ซึ่ งการวิ จ ัยนี้ ท าให้ ท ราบถึ ง ความแข็ งแรงและ
ข้อจากัดในการใช้งานของวัสดุดงั กล่าว ตลอดจนสามารถเลื อกใช้วสั ดุที่
เหมาะส าหรั บ การออกแบบชิ้ น ส่ ว นเครื่ องจัก รกลหรื อ การออกแบบ
โครงสร้างทางด้านวิศวกรรมได้

เอกสารอ้ างอิง
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ภาค 1/59. สานัก วิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร์ ,” กรุ ง เทพฯ :
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีสุ ร นารี . 2552.
[2] มานพ ตัน ตระบัณ ฑิ ต ย์, “งานทดสอบวัส ดุ อุ ต สาหกรรม
(ฉบับ ปรั บ ปรุ ง ),” กรุ ง เทพฯ : สมาคมส่ ง เสริ มเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ ปุ่ น), 2546.
[3] สมเกี ย รติ ตั้ง จิ ต สิ ต เจริ ญ , “เครื่ อ งกลึ ง CNC,” กรุ ง เทพฯ :
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Analysis of the Earth Terminals to Surge Arrester in distribution system by ATP-EMTP Program
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to respectively. The result of three model have an leakage current to
lightning nere the well. Can be used as database In order to learn more
about the lightning impulse

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอการวิเคราะห์ผลจาลองของรากสายดิ นต่อ
กั บ ดั ก เสิ ร์ จในระบบจ าหน่ าย ท าการจ าลองจากโมเดลต้ น แบบ
ประกอบด้วย IEEE-Model, Pinceti-Model และ RMUTL-Model โดยมี
การคานวณวงจรระบบรากสายดินต่อร่ วมเข้าไปเพื่อหาค่ากระแสรั่วไหล
ที่ เกิ ด ขึ้ น จึ งเลื อ ก ใช้ โป รแ ก รม Altemative Transient Program –
Electromagnetic Transient Program (ATP-EMTP) มาใช้ในการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบการเกิ ดฟ้ าผ่า เลื อกใช้รูปคลื่ นกระแสอิ มพัลส์ฟ้าผ่า 8/20 µs
ขนาดความชันหน้าคลื่ น 10 kA เลื อกผลิ ตภัณฑ์กบั ดัก เสิ ร์จจากผูผ้ ลิ ต
PRECISE รุ่ น PAZ-P21-1 พิ ก ัด แรงดัน 21kV 10 kA Class 1 ก าหนดค่ า
ความต้า นทาน (R) ค่ า ความเหนี่ ย วน า (L) และค่ า ตัว เก็ บ ประจุ (C)
ข อ งว ง จ ร ร าก ส าย ดิ น เท่ ากั บ 5.7865 โ อ ห์ ม , 0.0024 mH แ ล ะ
21
1.4579 10 F ตามลาดับ ผลของกระแสรั่วไหลจากการจาลองโมเดล
ทั้งสามแบบ มีค่ากระแสรั่วไหลเนื่ องจากฟ้ าผ่าใกล้เคี ยงกัน ผลจากการ
จาลองนี้ สามารถนาไปเป็ นฐานข้อมู ล เพื่ อใช้ใ นการศึ ก ษาเกี่ ยวกับ การ
เกิดอิมพัลส์ฟ้าผ่าได้

Keywords : Impulse current, Surge Arrester, Earth Terminals, models

1. บทนา
ปั ญ หาแรงดั น เกิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ นในระบบส่ ง จ่ า ยไฟฟ้ าก าลั ง
ส่ วนมากเกิ ด ขึ้ น จากการถู ก ฟ้ าผ่าลงบนสายดิ น ป้ องกัน (OHGW) และ
ฟ้ าผ่าลงบนสายตัวนาจึ งเกิ ดปรากฏการณ์ แรงดัน เกิ นชั่วครู่ (Temporary
Overvoltage) เปิ ด – ปิ ด ของวงจรทางไฟฟ้ า (Switching Overvoltage)
จากเหตุ ก ารณ์ ที่ ก ล่ า วมานี้ เป็ นสาเหตุ ใ ห้ แ รงดัน ไฟฟ้ า เพิ่ ม มากขึ้ น
โดยเกิ ดขึ้นในสายส่ งจ่ายไฟฟ้ ากาลังซึ่ งจะส่ งผลเสี ยหายต่อระบบ ทาให้
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของระบบลดลง และอาจจะท าให้ เ กิ ด การสู ญเสี ย
ทั้ งทรั พ ย์สิ นและชี วิ ต ได้ ปั จจุ บ ั น อุ ป กรณ์ ที่ น ามาใช้ ง านป้ องกั น
แรงดันเกินในระบบไฟฟ้าก็คือ กับดักเสิ ร์จ [1]
ใน ส่ วน ข อ งคุ ณ ส ม บั ติ ก ารท างาน ข อ งกั บ ดั ก เสิ ร์ จ
จะป ระก อบด้ ว ยค่ า ค วามต้ า น ท าน ที่ ไม่ เ ป็ น เชิ งเส้ น (Nonlinear
Resistance) ในสภาวะการใช้ ง านปกติ จ ะมี ค่ า อิ ม พี แ ดนซ์ สู ง (High
Impedance) แต่ เ มื่ อมี ก ระแสเสิ ร์ จเข้ า ม าในระบบเพิ่ ม มากขึ้ น ค่ า
อิมพีแดนซ์จะมีค่าลดลง (Low Impedance) เพื่อขจัดกระแสเสิ ร์จที่เข้ามา
ในระบบลงสู่ พ้ื น ดิ น แรงดัน ตกคร่ อมของกับ ดัก เสิ ร์จจะเพิ่ ม ขึ้ น อย่าง
ไม่ เป็ นเชิ งเส้ น กับ กระแส ดังนั้น กับ ดัก เสิ ร์จจะท าหน้ าที่ เป็ นอุ ป กรณ์
ป้ องกัน ที่ ใ ช้งานในระบบจาหน่ ายของการไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภ าค โดยจะ
น ากระแสให้ ไหลลงดิ น เมื่ อมี แ รงดัน เกิ น เข้ามาในระบบ และป้ องกัน
แรงดันเกินที่เกิดจากฟ้าผ่าและสวิตชิ่ ง [2]
บทความวิจยั นี้ เป็ นการวิเคราะห์ ผลจาลองกระแสรั่ วไหลที่
เกิดขึ้นในวงจรของกับดักเสิ ร์จในระบบจาหน่ าย ที่มีการต่อวงจรรากสาย
ดิ น ร่ วมเข้าไป โดยเลื อกใช้โปรแกรม ATP-EMTP มาใช้ในการจาลอง
และเลื อ กใช้ ข ้อ มู ล จากผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ั บ ดัก เสิ ร์ จ ชนิ ด เมทอลออกไซด์

คาสาคัญ: กระแสอิมพัลส์, กับดักเสิ ร์จ, รากสายดิน, โมเดล

Abstract
This paper presents “Analysis of the Earth Terminals in
Surge Arrester distribution system” The simulation model There are
three model of surge arrester which are IEEE model, Pinceti model,
RMUTL model. By adding the Earth Terminal into the joint for
measure to leakage current. Using Altermative transient program Electromagnetic transient program (ATP-EMTP) in a comparative
analysis of the lightning discharge. Using the impulse current wave 8/2
µs and steep wave front 10 kA. The producth from manufacturers is
PRECISE Type: PAZ-P21-1 Rated Voltage 21 kV, 10 kA Class 1.
Configurations resistace (R), inductance (L) and capacitor (C) of the
Earth Terminals as 5.7865 Ohm, 0.0024 mH and 1.4579 1021 F
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ยี่ฮ้อ PRECISE รุ่ น PAZ-P21-1 พิกดั แรงดัน 21kV 10 kA Class 1 มาใช้
ใน การจาลอง

2.2.3 การหาค่า Capacitance (C) ของสายกราวด์
C

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 รากสายดิน
รากสายดิ น ที่ ใช้ใ นระบบป้ องกัน ฟ้ าผ่านั้น จะเป็ นแบบแท่ ง
หลักดินแนวดิ่ง หรื อรากสายดินแนวระดับ เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านราก
สายดิ น แต่ล ะชนิ ดก็จะมี ผ ลตอบสนองต่ อ กระแสความถี่ สู งของฟ้ าผ่ า
ต่างกัน เนื่องจากหลักดินแนวดิ่งจะมีค่าคาปาซิ แตนซ์และอินดักแตนซ์อยู่
ซึ่ งจะมีผลต่อกระแสฟ้ าผ่าความถี่ สูง ในการวิเคราะห์ หลักดิ นที่ มีผลต่อ
กระแสฟ้ าผ่าจะใช้เกณฑ์ของค่าเวลาคงที่ และความถี่ ธรรมชาติ ของแท่ง
หลักดินซึ่งเป็ นวงจร RLC [3]



n(

2
)
a

= ค่าคงที่ของไดอิเล็กตริ กที่สมั พันธ์กบั สุ ญญากาศ

การจาลองผลจากการเกิ ด อิ มพัล ส์ ฟ้าผ่าในวงจรกับ ดักเสิ ร์จ
ที่มีการใช้วงจรรากสายดิน ต่อร่ วมเข้าไปด้วย จะเลื อกใช้รูปคลื่นกระแส
อิม พัลส์ ฟ้าผ่า 8/20 µs ขนาดความชันหน้าคลื่ น 10 kA เลื อกผลิ ตภัณฑ์
กั บ ดั ก เสิ ร์ จ จากผู ้ผ ลิ ต PRECISE รุ่ น PAZ-P21-1 พิ ก ั ด แรงดั น 21kV
10 kA Class 1 กาหนดค่าความต้านทาน (R) ค่าความเหนี่ ยวนา (L) และ
ค่าตัวเก็บ ประจุ (C) ของวงจรรากสายดิ นเท่ากับ 5.7865 โอห์ม, 0.0024
mH และ 1.4579 1021 F ตามลาดับ เลื อกใช้สายตัวนาชนิ ดทองแดง
ขนาด 50 mm2 และความยาวของหลักดิน 2 เมตร มาใช้ในการคานวณ
เพื่ อก าหนดค่ าพารามิ เตอร์ ต่างๆ ป้ อนเข้าไปในโปรแกรม ATP-EMTP
ในส่ วนของวงจรทดลองจะใช้โมเดลต้นแบบทั้งสามโมเดล ประกอบด้วย
IEEE-Model, Pinceti-Model แ ล ะ RMUTL-Model โ ด ย จ ะ น า ว ง จ ร
ระบบรากสายดิน ที่ได้คานวณไว้มาต่อร่ วมเข้าไปกับโมเดลทั้งสามแบบ
จากนั้นก็จะทาการทดลองจ่ายแรงดันฟ้ าผ่าเข้าไปในวงจร แล้วดูลกั ษณะ
ของกราฟที่ ไ ด้ว่ าลัก ษณะกราฟที่ เกิ ด ขึ้ น เป็ นอย่า งไร และค่ ากระแส
รั่วไหลที่เกิ ดขึ้นมีค่าใกล้เคียงหรื อต่างกันอย่างไร รู ปแบบของวงจรที่ใช้
ในการจาลอง มีลกั ษณะดังต่อไปนี้

(1)

3.1 แบบจาลองกับดักเสิร์จแบบ RMUTL (RMUTL-Model) [2]

โดย

a

= ค่าความต้านทานจาเพาะของดิน Ω/m
= ค่ารัศมีของสาย mm
= ค่าความยาวของแท่งหลักดิน m

2.2.2 การหาค่า Inductance (L) ของสายกราวด์
L  2  n(

2
) 107 H
a

(2)

โดย
µ

(3)

3. วิธีการทดลอง

2.2 การคานวณหาค่ าพารามิเตอร์ เพื่ อใช้ ป้อนข้ อมู ลทดลองในโปรแกรม
ATP-EMTP [3]
2.2.1 การหาค่า Resistance (R) ของสายกราวด์

2



โดย

รู ปที่ 1 วงจรสมมูล RLC ระบบรากสายดิน
ที่มา: วงจรสมมูลโปรแกรม ATP-EMTP

R

109
F
2
9
2 n( )
a



รู ปที่ 2 แบบจาลองกับดักเสิ ร์จจาก RMUTL-Model
ที่มา: วงจรสมมูลโปรแกรม ATP-EMTP

= ค่ าความซึ ม ซาบของเส้ น แรงแม่ เหล็ ก เที ยบกับ
สุ ญญากาศมีค่าเท่ากับ 1 แม้กระทัง่ แท่งหลักดิ นที่
ทาด้วยเหล็ก ก็เท่ากับ 1 เช่นกัน
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3.2 แบบจาลองกับดักเสิร์จแบบ Penceti (Penceti Model) [4]

4.1 รู ปคลื่นกระแสรั่วไหลของแบบจาลองกับดักเสิร์จ IEEE-Model

รู ปที่ 3 แบบจาลองกับดักเสิ ร์จจาก Pinceti-Model
ที่มา: วงจรสมมูลโปรแกรม ATP-EMTP

รู ปที่ 5 ลักษณะกราฟของค่ากระแสรั่วไหลจาก IEEE-Model
4.2 รู ปคลื่นกระแสรั่วไหลของแบบจาลองกับดักเสิ ร์จ Pinceti-Model

3.3 แบบจาลองกับดักเสิร์จแบบ IEEE (IEEE Model) [5]

รู ปที่ 6 ลักษณะกราฟของค่ากระแสรั่วไหลจาก Pinceti-Model
รู ปที่ 4 แบบจาลองกับดักเสิ ร์จจาก IEEE-Model
ที่มา: วงจรสมมูลโปรแกรม ATP-EMTP

4.3 รู ปคลื่นกระแสรั่วไหลของแบบจาลองกับดักเสิร์จ RMUTL-Model

4. ผลการทดลอง
ผลที่ ไ ด้จ ากการทดลอง จะน าเสนอในรู ป แบบของกราฟ
เพื่ อ ให้ เห็ น ภาพรวมของการจ าลอง โดยที่ ผลของค่ ากระแสรั่ ว ไหล
ที่ เ กิ ด ขึ้ นขณะแรงดั น เกิ น ไหลผ่ า นกั บ ดั ก เสิ ร์ จ ในวงจรของโมเดล
แต่ ล ะแบบ ลัก ษณะของกราฟที่ เกิ ด ขึ้ น ขณะเกิ ด แรงดัน เกิ น จะแสดง
ออกมาในลัก ษณะรู ป คลื่ น การเกิ ด อิ ม พัล ส์ ฟ้ าผ่ า ซึ่ งแรงดัน อิ ม พัล ส์
คือแรงดันทรานเซี้ ยนต์แบบไม่เป็ นรายคาบ เนื่ องจากแรงดันจะเพิ่มขึ้น
อย่า งรวดเร็ ว จากศู น ย์ไ ปจนถึ ง ค่ า ยอด แล้ ว ค่ อ ยๆลดลงไปถึ ง ศู น ย์
อย่างช้าๆ โดยสามารถดูได้จากกราฟที่จะแสดงดังรู ปที่ 5-7

รู ปที่ 7 ลักษณะกราฟของค่ากระแสรั่วไหลจาก RMUTL-Model
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5. สรุปผลการทดลอง
บทความวิ จ ัยนี้ เป็ นการวิเคราะห์ ผ ลจ าลองกระแสรั่ วไหล
ที่ เ กิ ด ขึ้ นในวงจรของกั บ ดั ก เสิ ร์ จ ในระบบจ าหน่ า ย โดยมี ก ารต่ อ
วงจรรากสายดิ น ที่ มี ก ารค านวณค่ า ต่ า งๆร่ วมเข้ า ไป โดยเลื อ กใช้
โป รแกรม ATP-EMTP มาใช้ ใ น การจ าลอง แล ะเลื อกใช้ ข ้ อ มู ล
จากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ั บ ดั ก เสิ ร์ จชนิ ดเมทอลออกไซด์ ยี่ ฮ้ อ PRECISE
รุ่ น PAZ-P21-1 พิ ก ัด แรงดัน 21kV 10 kA Class 1 มาใช้ ใ นการจ าลอง
ผลจากการจาลองพบว่าที่ค่ากระแสอิมพัลส์ฟ้าผ่า 8/20 µs ขนาดความชัน
หน้ า คลื่ น 10 kA ค่ า กระแสรั่ ว ไหลที่ ไ ด้ จ ากโมเดลทั้ งสามแบบ
มี ค่ า ใกล้เคี ย งกัน และลัก ษณะกราฟที่ ไ ด้ จ ากการจ าลองก็ มี ล ัก ษณะ
รู ปคลื่นที่ไม่ต่างกันมากนัก

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ ได้ดาเนิ น การออกแบบและทดลองที่ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา เชี ย งราย โดยบทความวิ จ ัย นี้ ส าเร็ จ
ลุ ล่ ว งไปได้ ด้ ว ยความช่ ว ยเห ลื อ อย่ า งดี ข อง ผู ้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
วิเชษฐ ทิพย์ประเสริ ฐ อาจารย์ ดร.อนนท์ นาอิน และขอขอบคุณผูท้ ี่ให้
ความร่ วมมือ ให้ความอนุเคราะห์ และช่ วยชี้ แนะแนวทางทุกท่านที่ไม่ได้
กล่าวมาในที่น้ ี

เอกสารอ้ างอิง
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การออกแบบตัวควบคุมป้อนกลับสถานะสํ าหรับระบบควบคุมความเร็ว
State Feedback Controller Design for Speed Control System
ไมตรี ธรรมา อภิวฒ
ั น์ ลุนพงษ์ ธนาฒน์ สุ กนวล และวิชชุ พงษ์ วิบูลเจริญ
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสี มา
744 ถนนสุ รนารายณ์ อําาเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 โทรสาร 044-233052 E-mail: info@rmuti.ac.th
ระบบได้ ดังนันจึงมีความต้องการทีออกแบบระบบควบคุมแบบลูปปิ ดที
สามารถตรวจจับ ความคลาดเคลื อนของระหว่า งสัญญาณขาออกและ
สัญญาณอ้างอิงได้ จึงได้มีการคิดค้นระบบควบคุมแบบป้ อนกลับทีใช้ตวั
ควบคุมป้ อนกลับสถานะ (State feedback) ขึนมาเพือหลี กเลี ยงปั ญหาที
เกิดขึนกับระบบแบบลูปเปิ ด
บทความนี เป็ นการออกแบบและสร้ างระบบควบคุมความเร็ ว
มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงในการออกแบบระบบควบคุมความเร็ วมอเตอร์
ไฟฟ้ ากระแสตรง ด้ว ยระบบควบคุ ม แบบป้ อนกลับ ที ใ ช้ ต ัว ควบคุ ม
ป้ อนกลับ สถานะ ซึ งเป็ นตัวควบคุ ม ที ส ามารถควบคุ ม ระบบที มีค วาม
ซับซ้อนได้และรวมทังระบบทีมีสัญญาณขาเข้าหลายทางและสัญญาณขา
ออกหลายทาง อี กทังเป็ นระบบควบคุ มที ไม่จาํ กัดจํานวนโพลและซี โร่
ของตัวควบคุม`[1-4] ซึ งต่างจากระบบควบคุมแบบดังเดิมทีใช้ตวั ควบคุม
พี ไ อดี ถึ ง แม้จ ะมี ค วามสามารถในการปรั บ ปรุ งดี ข ึ น มากกว่ า ระบบ
ควบคุ มแบบเปิ ดมากแต่ก็ยงั เหมาะเพียงกับระบบทีมีสัญญาณขาเข้าทาง
เดี ยวและสัญญาณขาออกทางเดี ยว และมีขอ้ จํากัดของโพลและซี โร่ ของ
ตัว ควบคุ ม ไม่ ส ามารถใช้ก ับ ระบบควบคุ ม ที มี อนั ดับ สู ง ๆได้โ ดยตรง
อย่างไรก็ตามตัวควบคุ มป้ อนกลับสถานะมีวิธีการออกแบบซับซ้อนกว่า
[5,6] ดังนันการประยุกต์ใช้งานจําเป็ นต้องพิจารณาถึ งสมรรถนะของ
ระบบทีตอ้ งการและต้นทุนทีเพิมขึน

บทคัดย่ อ
บทความนี นาํ เสนอการออกแบบระบบความเร็ วมอเตอร์ ไฟฟ้ า
กระแสตรงด้วยวิ ธี ก ารปริ ภูมิ ส ถานะ โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื อปรั บ ปรุ ง
คุณสมบัติทีสภาวะคงตัวของระบบควบคุมความเร็ วเพือกําจัดค่าผิดพลาด
ให้เป็ นศูนย์ โดยอาศัยตัวควบคุมป้ อนกลับสถานะและอัตราขยายในส่ วน
ไปหน้า จากค่าพารามิ เตอร์ ข องตัวควบคุ มจากแบบจําลองของมอเตอร์
ไฟฟ้ ากระแสตรงด้ว ยวิ ธี ก ารวางตํา แหน่ งโพล โดยการคํา นวณหาค่ า
เมตริ กซ์ อตั ราขยายด้วยวิธีก ารของอาร์ คเคอร์ ม านน์ จากผลการจําลอง
และการทดลองพบว่าตัวควบคุ มป้ อนกลับสถานะให้ผลตอบสนองที ดี
และสามารถกําจัดค่าผิดพลาดทีสภาวะคงตัว
คําสํ าคัญ: ตัวควบคุมป้ อนกลับสถานะ, การวางตําแหน่ งโพล, มอเตอร์
ไฟฟ้ ากระแสตรง, การควบคุมความเร็ ว
Abstract
The design and modeling for DC motor speed control using
state space technique has been presented in this paper. The objective of
the work is to improve the steady state performance of the DC motor
speed control system thereby eliminating the steady state error of the
motor speed. The state space model of the DC motor is considered and
state feedback controller design is proposed. The state feedback
controller with Feed-forward control are designed using Pole Placement
Technique. Ackerman’s formula is used to find the value of feedback
gain matrix. According to the experimental result, state feedback
controller with feed-forward path control has the better performance in
terms of steady state error.
Keywords: state feedback, pole placement, dc motor, speed control

2. มอเตอร์ กระแสตรง
แบบจําลองระบบมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง ดังรู ปที 1

1. บทนํา
มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง เป็ นต้น กําลังขับ เคลื อนที สําคัญ
อย่างยิง และนิ ยมใช้กนั มากในโรงงานอุตสาหกรรม การควบคุมความเร็ ว
มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงชนิ ด แบบลู ป เปิ ดยังมี ข ้อ ที บ กพร่ องอยู่ คื อ
ความเร็ วของมอเตอร์ ไม่ ค งที ข ณะที โหลดมี ก ารเปลี ยนแปลงจึ งทําให้
เอาต์พุตอาจมี ค่าเปลี ยนแปลงเมือเกิ ดการรบกวนทังภายนอกและภายใน

รู ปที 1 แบบจําลองระบบมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง
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แรงบิ ด มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแส ตรงเป็ นสั ด ส่ วนกั บ กระแสอาร์
เมเจอร์ สามารถเขียนสมการได้ดงั นี

τ = kii

และ
θ&
y = [1 0] ⋅  
i 

(1)

3. การออกแบบตัวควบคุมป้ อนกลับสถานะ

เมื อ ki คื อ ค่ าแรงบิ ด คงตัวของมอเตอร์ แรงดัน ไฟฟ้ าย้อนกลับ เป็ น
สัดส่ วนกับความเร็ วเชิ งมุมสามารถเขียนสมการได้ดงั นี
e = k eθ&

(9)

แผนภาพของระบบควบคุ มป้ อนกลับสถานะแสดงดังรู ปที 2
โดยกํา หนดเงื อ นไขในการออกแบบมี ด ัง นี ให้ มี ช่ ว งเวลาเข้า ที ไ ม่
เกิน 2 วินาที ค่าพุง่ เกินสู งสุ ด น้อยกว่า 5% และค่าผิดพลาดทีสภาวะคงตัว
เป็ นศูนย์

(2)

โดยที ke คื อ แรงดั น ไฟฟ้ าย้อ นกลั บ คงตั ว ของมอเตอร์ จากกฎ
แรงดันไฟฟ้ าของเคอร์ ช็อฟฟ์ สามารถเขียนสมการได้ดงั นี
L

di
+ Ri = V − kθ&
dt

(3)
รู ปที 2 ระบบควบคุมป้ อนกลับสถานะ

จากกฎข้อที 2 ของนิ วตัน จะได้
Jθ&& + bθ& = k i

จากสมการสถานะของระบบเชิ งเส้นทีมาเปลียนแปลงตามเวลา
x& = Ax + Bu
(10)
y = Cx
เมือ
x = ตัวแปรสถานะ
u = สัญญาณควบคุม
y = สัญญาณเอาท์พทุ
A = เมทริ กซ์ระบบ (n × n)
B = เมทริ กซ์ระบบ (n ×1)
C = เมทริ กซ์ระบบ (1× n)

(4)

อาศัยจากสมการ (3) และ (4) โดยใช้วิธีการแปลงลาปลาซ สามารถเขียน
สมการในรู ปได้ดงั นี
s ( Js + b )θ (s ) = kI ( s )

( Ls + R )I ( s ) = V ( s ) − ksθ ( S )

(5)
(6)

จากสมการที (5) และ (6) เพือหาฟั งก์ชันการถ่ ายโอนวงเปิ ด จะทําการ
กําจัด I ( s ) ซึ งระหว่างทังสองสมการ ทีความเร็ วในการหมุนถื อว่าเป็ น
เอาต์พตุ และแรงดันไฟฟ้ าอาร์ เมเจอร์ ถือว่าเป็ นอินพุต สามารถเขียนในรู ป
สมการได้ดงั นี
P( s ) =

θ&( s)
V ( s)

=

k
( Ls + R)( Js + B) + k 2

 red / sec 
 V


พิจารณาการหาผลตอบสนองของระบบป้ อนกลับสถานะจากเมตริ ก ซ์
ของระบบโดยอาศัย แทนค่ า พารามิ เ ตอร์ ต่ า งๆ ของมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า
กระแสตรง ดังนี
J = 1.60*10−6 Nms 2
B = 1.09 *10−5 Nms
R = 5.22Ω
L = 2.95*10−3 H
kω = 2.34*10−2 Vs

(7)

สามารถเขียนในรู ปสมการสถานะได้ดงั นี

d θ&   −
 =
dt  i   −


b
J
K
L

K
J
R
L


 θ& 
  +
 i 


0
 1 V
 L 

ki = 2.34 *10−2 Nm / A

(8)

อาจเขียนแสดงได้วา่
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 −6.8125 1.4625 ×104 
A=
3
 −7.9322 −1.7695 ×10 

Step Response of State-Feedback Controller

350
300

(12)
Speed(rpm)

250

0


B=

338.9831

200
150
100

(13)

50
0
0

Set point
Response
0.05

0.1

0.15

0.2

0.25
Time(sec)

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

(ก) ความเร็ วรอบ

กําหนดตําแหน่ งโพลทีตอ้ งการ -1690 และ -90.7 โดยค่าอัตราส่ วนการ
หน่ วง (damping ratio) หรื อ
ζ =2.48 และค่า Wn= 64,036 หาค่า
อัตราขยายของตัวควบคุมด้วยวิธีการของอาคเคอร์ มานน์ได้ ค่าอัตราขยาย
ของตัวควบคุม K=[0.0050 0.0013] เพือให้ผลตอบสนองทีได้มีค่าเท่ากับ
สัญญาณอ้างอิ งเพือกําจัดค่าผิดพลาดโดยการเพิมตัวชดเชยในวิถีไปหน้า
เพือขยายให้สัญญาณเอาต์พุตถูกปรั บขนาดให้อยูใ่ นระดับทีตอ้ งการ ซึ ง
การชดเชยระบบไม่ เ พี ย งจะปรั บ ปรุ ง การตอบสนองชัวครู่ ข องระบบ
เท่านัน ยังสามารถปรับปรุ งค่าผิดพลาดในสถานะอยูต่ วั ซึ งจะออกแบบ
ระบบควบคุมทีมีการปรับอัตโนมัติเพือให้สญ
ั ญาณผิดพลาดในสถานะอยู่
ตัวมีค่าเป็ นศูนย์ ได้อตั ราขยายส่ วนไปหน้าเท่ากับ 0.0312
เ มื อ ไ ด้ ค่ า อั ต ร า ข า ย แ ล ะ ตั ว แ ป ร ส ถ า น ะ ที กํ า ห น ด
ข้า งต้น สามารถสร้ า งแบบจํา ลองทางคณิ ต ศาสตร์ เพื อ ออกแบบตัว
ควบคุ ม ป้ อนกลับ สถานะ สํ า หรั บ ควบคุ ม ความเร็ ว มอเตอร์ โดยใช้
โปรแกรม MATLAB/Simulink ซึ งกําหนดให้สัญญาณอ้างอิงเป็ นค่าคงที
ความเร็ วรอบของมอเตอร์ ที 300 รอบต่อนาที

Step Response of State-Feedback Controller
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(ข) สัญญาณควบคุม
รู ปที 4 ผลตอบสนองของตัวแปรสถานะของระบบป้ อนกลับสถานะ
จากผลตอบสนองของระบบควบคุ ม ความเร็ วของสายพาน
ลําเลี ยงจะเห็ นว่า เมื อมีการเพิมตัวชดเชยในวิถีไปหน้า เพือแก้ไขปั ญหา
ของสัญ ญาณที ไ ม่ ได้ตามต้องการ สัญ ญาณถู ก ปรั บ ให้ มี ผลสนองตาม
สัญญาณอ้างอิงทีป้อนเข้าไป ซึ งค่าผิดพลาดทีสถานะคงตัวมีค่าเป็ นศูนย์
ช่ วงเวลาขึนอยู่ที 0.03 วินาที และช่ วงเวลาเข้าทีอยูท่ ี 0.108 วินาที และมี
ค่าพุ่งเกิ นเกิ ดขึนเนื องจากค่าคงที ทีละเลยเช่ น ค่าแรงเสี ยดทาน ค่าความ
ฝื ด เป็ นต้น รู ปที 5 แสดงผลของการทดลองเมือกําหนดภาระโหลดให้
เปลียนแปลง

4. ผลการจําลองสถานการณ์ และผลทดลอง
ผลการจํ า ลองสถานการณ์ ข องระบบด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ แสดงดังรู ปที 3 และผลทดลองจากการออกแบบตัวควบคุม
ป้ อน ก ลั บ ส ถ า น ะ แ ล ะ ส ร้ าง ตั ว ค ว บ คุ ม แ บ บ เ วล าจ ริ ง โด ยใ ช้
ไ ม โ ค ร ค อ น โ ท ร ล เ ล อ ร์ ข น า ด 1 2 บิ ต ป ร ะ ม ว ล ผ ล ร่ ว ม กั บ
โปรแกรม MATLAB/Simulink จากค่าอัตราการขยายของตัวควบคุ มให้
ผลตอบสนองดังรู ปที 4

Step Response of State-Feedback Controller
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(ก) ความเร็ วรอบ
รู ปที 3 ผลตอบสนองของความเร็ วรอบมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง
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(ค) สัญญาณควบคุม
รู ปที 5 ผลตอบสนองของระบบป้ อนกลับสถานะขณะมีโหลด
จากผลการทดลองระบบควบคุ ม ความเร็ ว เมื อกําหนดให้ โ หลดมี ก าร
เปลี ยนแปลงจะพบว่า ระบบมี ค่ าผิ ด พลาดเกิ ด ขึ น แม้มี ก ารชดเชยด้ว ย
อัตราขยายไปหน้า เนื องจากระบบควบคุมความเร็ วเป็ นระบบชนิ ดศูนย์
ซึ งถ้าต้องการให้ค่าผิดพลาดทีสภาวะคงตัวเป็ นศูนย์ตอ้ งเพิมอันดับของตัว
ควบคุมด้วยตัวอินทิเกรเตอร์

[7] K. Ogata, Modern Control Engineering, Prentice Hall,
New York, NY, USA, 2002.

5. สรุปผลการทดลอง
จากการออกแบบตัวควบคุมป้ อนกลับสถานะทีเพิมตัวชดเชย
ในวิถีไปข้างหน้า สําหรับควบคุมความเร็ วมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง จาก
การจําลองสถานการณ์และการทดลองสร้ างตัวควบคุมแบบเวลาจริ งโดย
ใ ช้ ไ ม โค รค อน โท รล เ ล อร์ ข น าด 1 2 บิ ตป ระ ม วล ผล ร่ วม กั บ
โปรแกรม MATLAB/Simulink จากค่ าอัตราการขยายของตัวควบคุ ม ที
คํา นวณค่ า จากแบบจํา ลอง พบว่ า ตัว ควบคุ ม ป้ อนกลั บ สถานะ ให้
ผลตอบสนองทางเวลาทีดีและค่าผิดพลาดทีสภาวะคงตัวเป็ นศูนย์อย่างไร
ก็ตามเมือกําหนดการเปลี ยนแปลงทีโหลด ระบบจะมีค่าผิดพลาดเกิ ดขึน
เนื องจากระบบควบคุมความเร็ วเป็ นระบบชนิ ดศูนย์ ถ้าต้องการกําจัดค่า
ผิดพลาดทีสภาวะคงตัวให้เป็ นศูนย์จาํ เป็ นต้องเพิมอันดับของตัวควบคุม
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บทคัดย่อ

1. บทนา

งานวิจัย นี้ ได้ศึก ษาการถนอมอาหารด้วยการท าแห้ ง แบบแช่ แ ข็ง
มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้ างเครื่ องต้นแบบที่มีราคาต้นทุนต่า โดยทดลองกับ
วัต ถุ ดิ บ ได้แ ก่ พริ ก และเนื้ อ สุ ก ร เพื่ อ ศึ ก ษาค่ า ความชื้ น ที่ ห ายไปของ
วัต ถุ ดิบ ที่ ได้จากการท าแห้ งด้วยเครื่ อ งต้น แบบ การทางานของเครื่ อ ง
จะแบ่งออกเป็ น 2 ระบบได้แก่ ระบบทาความเย็น ซึ่งสามารถทาอุณหภูมิ
ความเย็นได้ -28 องศาเซลเซียส และระบบสุ ญญากาศ (Vacuum Pump) ที่
สามารถทาให้สภาวะภายในตัวเครื่ องเป็ นสุ ญญากาศได้ในระดับ -97 นิ้ ว
ปรอท ซึ่งมีระบบความคุมการทางานแบบอัตโนมัติ

การถนอมอาหาร เป็ นวิธี ก ารเก็ บ รั ก ษาเพื่ อ ให้ สภาพของวัต ถุ ดิ บ
ตลอดจนคุณค่าทางอาหารให้คงอยู่สูง โดยการทาแห้งแบบแช่แข็ง [1] [2]
สามารถรั กษาคุณภาพอาหารเช่น สี กลิ่น รสชาติ และลักษณะเนื้ อสัมผัส
ของอาหารได้ดีเมื่อเปรี ยบเทียบกับวิธีการทาแห้งแบบอื่น เช่น การทาแห้ง
แบบพ่นละออง (Spray drier) [3] [4] หรื อการทาแห้งด้วยความร้ อน แต่
วิธีการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายสู งเมื่อเปรี ยบเทียบกับการทาแห้งด้วยเครื่ องทา
แห้งที่ใช้ความร้อนทัว่ ไป เครื่ องทาแห้งแบบแช่แข็งจึงมักใช้ประโยชน์ใน
การเก็บรั กษาผลิตภัณฑ์อาหารและยา เช่น การเตรี ยมผลิต ภัณฑ์ ยาฉี ด
ชนิ ดผงสาหรับละลายน้ า การเตรี ยมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้อยู่ในรู ป
ผงแห้ง การเก็บรั กษาผัก ผลไม้ และเก็บรั กษาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีราคา
สู งในรู ปแบบแห้ง รวมถึงเก็บรั กษาผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ เช่น เอนไซม์
ฮอร์ โมน ยาปฏิชีวนะ วิตามิน เลือด วัคซี น หรื อเชื้อจุลินทรี ย์ การทาแห้ง
วิธีน้ ี ทาให้สามารถเก็บรั กษาผลิตภัณฑ์ไว้ได้เป็ นเวลานานหลายปี โดยไม่
เกิดการเสี ยหายและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ยงั อยู่ครบถ้วน แต่มีขอ้ จากัด
ในเรื่ องของราคาที่ค่อนข้างสู ง
งานวิจยั นี้ ได้จดั ทาเครื่ องทาแห้ง แบบแช่แข็งที่ใช้ตน้ ทุนการผลิตต่า
สามารถลดความดันเพื่อให้ผลึกน้ าแข็งระเหิ ด (Sublimation) กลายเป็ นไอ
ด้วยการลดความดันให้ต่ากว่าบรรยากาศปกติ (ที่อุณหภูมิเท่ากับหรื อต่า
กว่า 0 องศาเซลเซียส) และมีระบบทาสุ ญญากาศเพื่อดูดไอความชื้นออก
จากระบบเพื่ อ ให้ ว ัต ถุ ดิ บ เกิ ด การแห้ ง สามารถท าแห้ ง วัต ถุ ดิ บ ได้
ประสิ ทธิ ภาพใกล้เคียงกับเครื่ องทาแห้งแบบแช่แข็งที่มีราคาสู ง

คาสาคัญ: การทาแห้งแบบแช่แข็ง, การถนอมอาหาร
Abstract : This research investigated the food preservation by using
freeze dryer which aimed to creating low cost prototypes machine.
Experiment with raw materials such as chili and pork. We study the
moisture content of raw materials obtained by drying with a prototype.
The operation of the machine is divided into 2 systems: the cooling
system which can make the temperature equal to -28 oC, and the Vacuum
system which can make the vacuum inside the machine at -97 inHg. This
machine has automatic control system.
Keywords: Freeze drying, Food preservation
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2. ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
การทาแห้งแบบแช่แข็ง เป็ นการทาแห้งขณะที่อาหารมีอุณหภูมิต่าจึง
ลดการสู ญเสี ยคุณค่าทางอาหารเนื่ องจากความร้ อน ลดการทาลายเนื้ อเยื่อ
และโครงสร้ างอาหาร ทาให้ไ ด้อ าหารแห้ งที่ มีคุณ ภาพสู ง มีก ารคื นตัว
(Rehydration) ที่ ดี ระบบการท าแห้ ง แบบแช่ แ ข็ง จะประกอบไปด้ว ย
อุปกรณ์ดงั นี้
2.1 คอมเพรสเซอร์ (Compressor)
เป็ นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่อดั สารความเย็นที่อยู่ในสภาวะที่เป็ นไอ จะ
ดูดน้ ายาที่เป็ นแก๊ สความดันต่าผ่านเข้ามาทางท่อดูดของคอมเพรสเซอร์
แล้วอัดแก๊ สให้มีความดันและอุณหภูมิสูงขึ้นส่ งเข้าไปยังคอนเดนเซอร์
โดยผ่านเข้าทางท่อดิสชาร์ จ เพื่อไปกลัน่ ตัวเป็ นของเหลวด้วยการระบาย
ความร้อนออกจากน้ ายา
2.2 ปั้มสุ ญญากาศ (Vacuum Pump)
ทาหน้าที่ดูดความดันหรื อความชื้น เพื่อให้ความดันต่าลงแล้วเกิดการ
ระเหิ ดของน้ าโดยผ่านวาล์วดูด-จ่าย ซึ่งเป็ นระบบทางกลที่ทาให้สามารถ
ดู ด ความดัน และความชื้ น ซึ่ ง เป็ นการลดปริ ม าตรของความดัน และ
ความชื้นนั่นเอง
2.3 คอนเดนเซอร์ (Condenser)
ทาหน้ า ที่ เป็ นตัวถ่ ายเทความร้ อ นออกจากสารความเย็น โดยสาร
ความเย็นจะรั บความร้ อนมาจากอีวาพอเรเตอร์ ซึ่ งกระบวนการอัดการ
ถ่ายเทความร้ อนให้กับไอสารความเย็นจะมีการถ่ายเทความร้ อนจนไอ
สารความเย็นเปลี่ยนสถานะเป็ นของเหลว

1) การเตรี ยมวัต ถุดิบ ที่ใช้ในการทดลอง ซึ่ ง ในงานวิจัยนี้ ไ ด้เ ลือ ก
วัตถุดิบสาหรับทดสอบการทาแห้ง คือพริ กและเนื้ อสุ กร โดยหั่นวัตถุดิบ
ออกเป็ นชิ้นเล็ก ๆ แล้วจัดใส่ ถว้ ยภาชนะที่ทาจากฟรอยด์
2) นาวัตถุดิบที่เตรี ยมไว้ไปแช่แข็งที่อุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส เป็ น
เวลา 10 ชัว่ โมง
3) เตรี ยมพร้ อมตัวเครื่ องทาแห้งด้วยความเย็น โดยเปิ ดการทางาน
ระบบทาความเย็น ตั้งอุณหภูมิที่ – 28 องศาเซลเซี ยส เพื่อรั กษาอุณหภูมิ
ของวัตถุดิบ
4) นาวัตถุดิบที่ผา่ นการแช่แข็งแล้ว ใส่ ในเครื่ องทาแห้งด้วยความเย็น
แล้วทาการเปิ ดระบบสุ ญญากาศ โดยตั้งเวลาการเปิ ด-ปิ ดระบบสุ ญญากาศ
ทุก ๆ 25 นาที ทางานสลับกัน จนกว่าจะครบเวลาที่ตอ้ งการ

4. ผลการดาเนินงานและการอภิปราย
นาผลการทดสอบการทาแห้ งจากวัตถุ ดิบ ที่ไ ด้ด ้วยระบบที่ สร้ า ง
ขึ้นมาทาการวิเคราะห์เกี่ยวกับความชื้นที่หายไป โดยการพิจารณาจากค่า
น้ าหนักของวัตถุดิบก่อนและหลังการทาแห้ง เพื่อคานวณหาปริ มาณน้ า
หรื อความชื้นที่สูญหายไปจากวัตถุดิบ ร้ อยละของค่าความชื้นที่หายไป
สามารถคานวณหาได้จากสมการที่ (1)
WL 

เมื่อ

WL
Wa

3. วิธีการดาเนินงาน
กระบวนการทาแห้งแบบแช่แข็ง จะเริ่ มจากการทาให้วตั ถุดิบเปลี่ยน
สถานะเป็ นผลึกน้ าแข็งก่อน แล้วจึงลดความดันเพื่อให้ผลึกน้ าแข็งระเหิ ด
(sublimation) กลายเป็ นไอ ด้วยการลดความดันให้ต่ากว่าบรรยากาศปกติ
(ที่อุณหภูมิเท่ากับหรื อต่ากว่า 0 องศาเซลเซี ยส) แล้วดูดไอเย็นออกจาก
ระบบจนหมด ซึ่งมีข้ นั ตอนแสดงดังรู ปที่ 1

Wb

วัตถุดบิ

พริก

เนื้อสุ กร
วัตถุดิบ

แช่แข็งวัตถุดิบ

การจัดวางวัตถุดิบถายใน
เครื่ องทาแห้งด้วยความเย็น

เปิ ดการทางาน
ของเครื่อง

รู ปที่ 1 บล็อกการทางานของกระบวนการทาแห้งแบบแช่แข็ง
ซึ่งในการดาเนินงานของการทาแห้งแบบแช่แข็งด้วยระบบทีส่ ร้างขึ้น
จะมีข้ นั ตอนดังนี้

(1)

= ค่าร้อยละของความชื้นที่หายไป
= น้ าหนักวัตถุดิบก่อนการทดลอง
= น้ าหนักวัตถุดิบหลังการทดลอง

ตารางที่ 1 ค่าร้อยละของความชื้นของวัตถุดิบที่หายไปที่ได้จากเครื่ องรุ่ น
Coolsafe 110 ยี่ห้อ Scanvac และเครื่ องต้นแบบที่สร้างขึ้น

นาวัตถุดิบ
ใส่ เครื่ อง

หัน่ วัตถุดิบ
ใส่ ภาชนะ

Wa  Wb
100
Wa

เครื่ องทาแห้ ง 1 ชม.
รุ่ น Coolsafe
11.04
110
เครื่ อง
12.28
ต้ นแบบ

2 ชม.

3 ชม.

4 ชม.

5 ชม.

6 ชม.

26.21

30.90

36.89

63.28

64.91

21.68

31.73

38.22

49.72

62.84

22.21

28.55

34.96

52.95

60.49

19.37 27.18

32.66

41.42

52.67

59.07

รุ่ น Coolsafe
10.39
110
เครื่ อง
ต้ นแบบ

ผลที่ได้จะถูกน ามาเปรี ยบเที ยบกับ เครื่ องทาแห้ง แบบแช่ แข็ง รุ่ น
Coolsafe 110 ยี่ห้ อ Scanvac โดยมีก ารเก็บ ผลค่า ความชื้ นที่ หายไปของ
วัตถุดิบแต่ละประเภททุก ๆ 1 ชัว่ โมง ในระยะเวลา 6 ชัว่ โมง โดยทาการ
ชัง่ น้ าหนักของวัตถุดิบและคานวณตามสมการที่ (1) ผลการทดลองที่ได้
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แสดงดังตารางที่ 1 เมื่อเปรี ยบเทียบร้อยละของค่าความชื้นที่หายไปในแต่
ละชัว่ โมงของเนื้ อสุ กร ระหว่างเครื่ องยี่ห้อ Scanvac รุ่ น Coolsafe 110 กับ
เครื่ องต้นแบบที่สร้ างขึ้นดังแสดงในรู ปที่ 2 จะเห็ นได้ว่าที่ช่วงเวลา 1-4
ชัว่ โมงแรกเครื่ อ งต้นแบบที่ สร้ างขึ้นสามารถทาแห้งได้เร็ วกว่า แต่เมื่ อ
เวลาผ่า นไปที่ช่วงเวลา 5-6 ชัว่ โมง ประสิ ท ธิ ภาพการทาแห้ง ที่ ได้จาก
เครื่ องยี่ ห้อ Scanvac รุ่ น Coolsafe 110 จะให้ผลดีก ว่าเครื่ องต้นแบบที่
สร้างขึ้น สาหรับร้อยละของค่าความชื้นที่หายไปในแต่ละชัว่ โมงที่ได้จาก
การท าแห้ ง พริ กดั ง แสดงในรู ปที่ 3 จะเห็ น ได้ ว่ า เครื่ องทั้ ง สองมี
ประสิ ทธิ ภาพการทาแห้งใกล้เคียงกันมาก แม้ว่าที่เวลา 5 ชัว่ โมง เครื่ อง
ยี่ห้อ Scanvac รุ่ น Coolsafe 110 จะท าแห้งได้ดีกว่า แต่ที่เวลา 6 ชัว่ โมง
เครื่ องต้นแบบที่สร้างขึ้นก็สามารถทาแห้งได้ใกล้เคียงเครื่ องต้นแบบรุ่ น
Coolsafe 110 ยี่ห้อ Scanvac
เมื่อเพิ่มระยะเวลาการทดลองเก็บผลค่าความชื้นที่หายไปเพิ่มเป็ น
ระยะเวลา 72 ชัว่ โมง ผลการทดลองที่ได้แสดงดังตารางที่ 2 และรู ปที่ 4
ซึ่งแสดงร้อยละของค่าความชื้นที่หายไปในทุก ๆ 24 ชัว่ โมง จนครบ 72
ชัว่ โมง จะเห็นได้วา่ ประสิ ทธิ ภาพการทาแห้งของเครื่ องยี่ห้อ Scanvac รุ่ น
Coolsafe 110 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพท าแห้ ง ได้ถึ ง ร้ อ ยละ 74.59 ในขณะที่
เครื่ องต้นแบบที่สร้างขึ้นสามารถทาแห้งได้ร้อยละ 70.88

ความชื้นที่หายไป (ร้อยละ)
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76
74
72
70
68
24

48

เวลา (ชัว่ โมง)

เครื่ องต้นแบบที่สร้างขึ้น

72

เครื่ องรุ่ น Coolsafe 110

รู ปที่ 4 กราฟแสดงความชื้นที่หายไปของเนื้ อสุ กร
ในช่วงระยะเวลา 72 ชัว่ โมง
ตารางที่ 2 ร้อยละของความชื้นของวัตถุดิบที่หายไปจากการทดลองทา
แห้งวัตถุดิบ (เนื้ อสุ กร) ในช่วงระยะเวลา 72 ชัว่ โมง
ร้อยละของความชื้นของวัตถุดิบที่หายไป
ช่วงเวลา
24 ชม.
48 ชม.
72 ชม.
เครื่ อง
ยี่หอ้ Scanvac รุ่ น Coolsafe 110 71.77+4.51 74.16+1.34 74.59+0.50
ต้นแบบที่สร้างขึ้น
68.90+0.77 69.98+1.06 70.88+1.11
ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบราคาและประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องยี่ห้อ Scanvac
รุ่ น Coolsafe 110 และเครื่ องต้นแบบที่สร้างขึ้น
เครื่ องยี่หอ้ Scanvac
รายการ
เครื่ องต้นแบบ
รุ่ น Coolsafe 110
ราคา
> 200,000
< 50,000
ประสิ ทธิ ภาพการทางาน
100%
95%

รู ปที่ 2 กราฟเปรี ยบเทียบความชื้นที่หายไปของเนื้อสุ กร

จากตารางที่ 3 แสดงการเปรี ยบเทีย บราคาและประสิ ท ธิ ภ าพของ
เครื่ องยี่ห้อ Scanvac รุ่ น Coolsafe 110 และเครื่ องต้นแบบที่สร้ างขึ้น จะ
เห็ นได้ว่า เครื่ องต้นแบบมีประสิ ทธิ ภาพการทางาน 95 เปอร์ เซ็นต์ เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเครื่ องยี่ห้อ Scanvac รุ่ น Coolsafe 110 แต่ความแตกต่า ง
ของราคาต้นทุ นการผลิต ของเครื่ อ งต้นแบบที่ สร้ างขึ้ นมี ราคาน้ อยกว่า
50,000 บาทซึ่งต่างจากเครื่ องที่ขายตามท้องตลาดมากกว่า 4 เท่า

4. สรุปผลการดาเนินงาน

รู ปที่ 3 กราฟเปรี ยบเทียบความชื้นที่หายไปของพริ ก

จากการทดลองทาแห้งวัตถุดิดว้ ยการแช่แข็งจากเครื่ องต้นแบบที่ได้
สร้ างขึ้ น พบว่าประสิ ทธิ ภาพทาในการทาแห้งวัตถุดิบจากการทดสอบ
เป็ นเวลา 72 ชัว่ โมง สามารถลดค่าความชื้นออกจากวัตถุดิบได้ถึงร้อยละ
70.88 ซึ่ ง ใกล้เ คี ย งกับ เครื่ อ งที่ มีข ายในท้อ งตลาดที่ มีร าคาสู ง โดยใช้
ต้นทุนการผลิตน้อยกว่า 50,000 บาท

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

1001

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ คร้ ังที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

เอกสารอ้างอิง
[1] พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และนิ ธิยา รั ตนาปนนท์. 2550. การทาแห้ง
แบบแช่ เ ยื อ กแข็ ง . (ออนไลน์ ) . เข้ า ถึ ง ได้ จ าก : http://www.
foodnetworksolution.com/wiki/word/3133/freezedrying. (27 มิถุนายน 2559).
[2] ปั ญญาธร ภัทรสถาพรกุล . 2547. “เทคโนโลยีการทาแห้งแบบเยือก
แข็ง (ตอนที่ 1).” วารสารสมาคมเรื่ องทาความเย็นไทย. ปี ที่ 25 (ฉบับ
ที่ 11) : 20-22.
[3] พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์, มณฑิรา นพรัตน์, ดวงพร ตั้งบารุ งพงษ์, และสุ
เทพ อภินันท์จารุ พงศ์. 2545. “กระบวนการผลิตน้ าผักผลไม้รวมผง
โดยใช้เครื่ องอบแห้งแบบพ่นกระจาย และไมโครเวฟสุ ญญากาศ.”
วารสารวิจยั และพัฒนา มจธ. ปี ที่ 25 (ฉบับที่ 3) : 257-277
[4] ตูแวอิ สมาแอ ตูแวบี รู. 2549. Spray Dryer. (ออนไลน์ ). เข้า ถึงได้
จาก :http://web.yru.ac.th/~dolah/notes/4034605-2-48/PRT-22/PRT
_404 841010-22.doc. (22 มิถุนายน 2559).

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

1002

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ คร้ ังที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

ชุ ดสาธิตโซล่าเซลล์เคลื่อนที่แสดงผลผ่ านคอมพิวเตอร์
Demonstration Set Solar cell of Computer Display
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บทคัดย่อ
บทความนี้ นาเสนอชุ ดสาธิ ตและชาร์ จแบตเตอรี่ โซล่ าเซลล์
แบบเคลื่อนที่ ขนาด 200 W ทั้งหมด 4 แผง แผงละ 50 W โดยออกแบบ
และสร้างให้สามารถเคลื่อนย้าย, พับเก็บได้และชาร์ จแบตเตอรี่ ชุดสาธิ ต
ประกอบด้วยชุ ด วัด แรงดัน และกระแสไฟฟ้ า ด้านแผงโซล่ าเซลล์, ชุ ด
ควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ , ชุดกาลังไฟฟ้ าที่แบตเตอรี่ ขนาด 12 V 60 Ah
โดยมี ก ารวัดและแสดงค่ าออกทางจอคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ สะดวกในการ
บันทึกค่า โดยสามารถปรับองศาของแผงโซล่าเซลล์เพื่อศึกษาคุณสมบัติ
ทางไฟฟ้ าของแผงโซล่ าเซลล์ ศึ กษาการชาร์ จแบตเตอรี่ แรงดัน ไฟฟ้ า
กระแสไฟฟ้าที่แบตเตอรี่ , ความเข้มแสงและอุณหภูมิ การวัดค่าอินพุตนั้น
ใช้เซ็นเซอร์ในการวัดและใช้บอร์ด Arduino MEGA 2560 เพื่อรับค่าที่วดั
ได้และประมวลผลเข้าเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่ อแสดงผลด้วยโปรแกรม
LabVIEW ผลการทดสอบชุ ด สาธิ ต สามารถชาร์ จ แบตเตอรี่ ได้ข นาด
12V/60 Ah และสามารถแสดงผลค่ า ต่ า งๆผ่ า นทางคอมพิ ว เตอร์ โ ดย
เปรี ยบเทียบค่าความแม่นยากับเครื่ องวัด ซึ่ งสะดวกในการศึกษาเรื่ องการ
ชาร์จแบตเตอรี่ จากโซล่าเซลล์และสามารถนาแบตเตอรี่ มาสับเปลี่ยนเพื่อ
นามาชาร์จและนาไปใช้งานได้
คาสาคัญ: ชุดสาธิต, โซล่าเซลล์, แบตเตอรี่

Abstract
This paper is present demonstration kit and Solar cell battery
charger Mobile. This set has a total power of 200 W 4 panels each panel
of 50 W. The design and construction will allow this kit to move. This
machine can be recharged and rechargeable batteries to study in the
same machine. This demonstration kit includes a solar cell panel
voltage and current measurement set, battery charger, battery size 12 V
60 Ah. This set can be measured and displayed on the computer screen

for convenient recording. Features can be adjusted to the angle of the
solar cell to study the electrical properties of solar cells. The computer
shows the battery charge, voltage and current at the battery, light
intensity, and temperature. Measurement uses a sensor to measure and
use Arduino MEGA 2560 board to receive measured values for
processing into a computer and for display with the LabVIEW program.
Demonstration test results can be recharged at 12V / 60 Ah and can be
displayed via the computer by comparing the accuracy of the meter.
Convenient to study battery charging from solar cells and replacement
battery for charging and utilize electric power, electrical load.
Keyword: Demonstration kit, Solar cell, battery.

1. บทนา
ปั จจุ บ ัน ประเทศไทยได้ให้ ค วามส าคัญ กับ การใช้พ ลัง งาน
ทดแทนอันเนื่ องมาจากวิกฤติพลังงานของโลกปั จจุบนั จากการทดสอบ
ผลการด าเนิ น งานทางด้ า นพลัง งานทดแทน[1-2] โดยใช้ พ ลัง งาน
แสงอาทิ ตย์ใช้ในการผลิ ตไฟฟ้ า ของเดื อนมกราคม 2560 สามารถผลิ ต
กาลังไฟฟ้ าได้ 2,149.25 MW และได้ต้ งั เป้ าภายในปี 2579 จะมีกาลังผลิต
ไฟฟ้ าได้ถึง 6,000 MW หรื อคิ ดจากสัดส่ วนการใช้พลังงานทดแทนใน
ประเทศไทยที่ใช้อยูป่ ั จจุบนั 14.88% จากเป้าหมาย 30% [3-4]
จากการส ารวจปริ ม าณความเข้ม ของรั ง สี ด วงอาทิ ต ย์ใ น
ประเทศไทย[5] มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 5-6 ชัว่ โมงต่อวัน คิดเป็ นร้อยละ 85%
ของก าลัง ไฟฟ้ า สู ง สุ ด ที่ โ ซล่ า เซลล์ ส ามารถผลิ ต ได้ โดยแผนพัฒ นา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกได้กาหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริ มการ
พัฒนาพลังงานทดแทนตามแผน AEDP คือ การส่ งเสริ มให้ชุมชนมีส่วน
ร่ วมในการผลิ ต และการใช้พ ลังงานทดแทน, การประชาสัมพัน ธ์และ
สร้างความรู ้ความเข้าใจต่ อประชาชน และการส่ งเสริ มให้งานวิจยั เป็ น
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เครื่ องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนแบบครบวงจร [6]
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษานั้นเป็ นช่วงที่นกั เรี ยน
ต้องตัดสิ นใจเลือกเรี ยนต่อสายอาชีพหรื อสายสามัญ จึงมีความสาคัญต่อ
การศึกษาในเรื่ องพลังงานของนักเรี ยน
จากปั ญหาและแนวทางการดังกล่าวผูว้ ิจยั มี ความสนใจที่ จะ
พัฒนาองค์ความรู ้ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึ กษาเรื่ องการใช้โซล่าเซลล์
โดยจัดทาเป็ นชุ ดสาธิ ตที่ สามารถต่อยอดความรู ้ จากที่ นักเรี ยนได้มีการ
เรี ยนรู ้ โดยนักเรี ยนได้เรี ยนความรู ้พ้ืนฐานในเรื่ องเรื่ องพลังงานไฟฟ้ าใน
เชิ ง การทดลอง, การต่ อ วงจรไฟฟ้ า, การต่ อ วงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ,
วงจรไฟฟ้ าในบ้าน หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551[7]

2. โครงสร้ างและหลักการทางาน
ชุ ด สาธิ ต เมื่ อ กางแผงโซล่ า เซลล์ มี ข นาด 80x170x70 cm
ประกอบด้ว ยแผงโซล่ า เซลล์ข นาด 50 W จ านวน 4 แผง ก าลังไฟฟ้ า
ทั้ง หมด 200 W คิ ด จากพลัง งานแสงอาทิ ต ย์ 1 วัน (6 ชั่ว โมง) ชาร์ จ
แบตเตอรี่ 12V/60A ใช้ชุดชาร์ จแบตเตอรี่ จานวน 4 ชุ ด เพื่อให้สามารถ
ชาร์จได้ท้งั 4 แผง

รู ปที่ 2 โปรแกรม Control Block ของชุดสาธิตโซล่าเซลล์เคลื่อนที่
หมายเลข 1 แสดงการเขี ย นโปรแกรมอ่ า นค่ า แรงดัน และ
กระแสไฟฟ้ าของแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ท้ งั 4 แผง หมายเลข 2 แสดงการ
เขียนโปรแกรมอ่านค่าอุณหภูมิ หมายเลข 3 แสดงการเขียนโปรแกรมอ่าน
ค่าความเข้มแสง หมายเลข 4 แสดงการเขียนโปรแกรมอ่านค่าแรงดันและ
กระแสไฟฟ้ าที่ชาร์ จเข้าแบตเตอรี่ และโปรแกรมอ่านค่าปริ มาณคงเหลือ
ในแบตเตอรี่

Charge Control
PV Panel 1
PV Panel 2
BATTERY
12 V 60 Ah

PV Panel 3
PV Panel 4
PV Voltage
PV Current

Charger Current
Charger Voltage

Arduino MEGA

รู ปที่ 3 หน้าต่างโปรแกรมชุดสาธิต

LABView Computer

รูปที่ 1 ระบบการทางานของชุดสาธิต
การออกแบบชุดสาธิ ตผูว้ ิจยั ได้ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 50 W
ซึ่ งมีขนาดกาลังไฟฟ้าที่เหมาะ และเพียงพอสาหรับโหลดที่เป็ นหลอดไฟ
ในบ้าน ออกแบบให้สามารถทาการทดลองบันทึกผลได้ 4 คน พร้อมกัน
ได้ ปรับระดับองศาของแผงโซล่ าเซลล์ให้ต่างกันได้ เพื่อดู กาลังไฟฟ้ า
เอาต์พตุ ของโซล่าเซลล์
ซอฟต์ แ วร์ ที่ ใ ช้ แ สดงผลทางคอมพิ ว เตอร์ เป็ นโปรแกรม
แล็ พ วิ ว ซึ่ งมี ค วามสะดวกและใช้ ง านง่ า ย ใช้ บ อร์ ด อาดู โ น่ MEGA
2560[8-9] ในการประมวลผลและรั บ ค่ า จากวงจรวัด แรงดัน และค่ า
กระแสไฟฟ้า ค่าความเข้มแสง ค่าอุณหภูมิ

x4

Arduino MEGA
&

รู ปที่ 4 กล่องวงจรควบคุมชุดสาธิต
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วัตถุประสงค์หลักของชุดสาธิ ต คือ การให้ผใู ้ ช้ได้เรี ยนรู ้เรื่ อง
I-V Curve ของแผงเซลล์แ สงอาทิ ต ย์ โดยท าการทดสอบก าลัง ไฟฟ้ า
สู งสุ ดของแผงโซล่าเซลล์ (Maximum Power Point) การทดสอบการปรับ
องศาของแผงโซล่ าเซลล์ที่ มุ ม ต่ า งกัน ประสิ ท ธิ ภ าพในการการชาร์ จ
แบตเตอรี่ ของกาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซล่าเซลล์

ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ของแผงโซล่าเซลล์ขนาด 50 W / แผง
Characteristics
Norminal Volatge(Vnom)
Maximum Power Rated
Open Circuit Volatege(Voc)
Short Circuit Current(Isc)
Maximum Power Voltage(Vmp)
Maximum Power Current(Imp)
External Dimensions

Value
12 V
50 W
21.6 V
3.3 A
17.3 V
2.9 A
780 x 680 x 30 mm

รูปที่ 5 ลักษณะภายนอกของเครื่ องสาธิต
รู ปที่ 6 การทดสอบค่า V-I Curve แผงที่ 1

3. การดาเนินงาน
การทดสอบแผงโซล่ า เซลล์ ทดสอบที่ ค่ า ความเข้ ม แสง
ระหว่าง 980 -1,285 W/m2 เวลา 10.00 น – 15.30 น. ในบางช่วงเวลาจะมี
เมฆเข้ามาบดบังแดด ทาให้ค่าความเข้มแสงและกาลังไฟฟ้ าลดลง ในการ
ทดสอบใช้การปรับโหลดจากความต้านทาน ขนาดโหลด 0-110 โอห์ม
250 วัตต์

4. ผลการทดสอบ
เมื่ อทดสอบค่า V-I Curve ของแผงที่ 1 พบว่าค่ากาลังไฟฟ้ า
จะมี ค่ ามากที่ สุ ด ที่ 45.28 W ที่ แรงดัน ไฟฟ้ า 17.1 V และกระแสไฟฟ้ า
2.64 A ค่าความต้านทานโหลด 8 โอห์ม ค่ากาลังไฟฟ้ าสู งสุ ดของ แผง
โซล่าเซลล์ที่ 2, 3 และ 4 มีค่า 42.29 W, 41.28 W และ 43 W ตามลาดับ

รู ปที่ 7 การทดสอบค่ากาลังไฟฟ้าสู งสุ ดแผงที่ 1, 2, 3 และ 4
การดาเนิ นการทดสอบการชาร์ จแบตเตอรี่ ขนาด 12 V/60A
ผู ้ใ ช้ ง านสามารถทดสอบชุ ด ชาร์ จ แบตเตอรี่ ซึ่ งเป็ นการชาร์ จ แบบ
แรงดันไฟฟ้ าคงที่ (Constant Voltage) 13.8 V และสามารถจ่ายกระแสได้
ไม่เกิน 5 A เมื่อแรงดันขณะชาร์จที่แบตเตอรี่ เกินมากกว่า 13.8 V ชุดชาร์จ
จะตัด การท างานและแสดงไฟโชว์ที่ ตู้ค วบคุ ม เพื่ อ ป้ อ งกัน แบตเตอรี่
เสื่ อมสภาพ และเมื่อแรงดันต่ากว่า 10.5 V ระบบจะต่อชุดชาร์ จเข้าไปที่
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แบตเตอรี่ เพื่อเริ่ มการชาร์ จใหม่ ชุ ดสาธิ ตนี้ สามารถสับเปลี่ยนแบตเตอรี่
ได้ต้งั แต่ 7.2 Ah ถึง 60 Ah

4. สรุ ปผลการดาเนินงาน
ชุดสาธิ ตนี้ ได้พฒั นาให้มีการเคลื่อนที่ได้สะดวกและสามารถ
พับเก็บได้ โดยมีการพัฒนาให้มีการแสดงค่าทางคอมพิวเตอร์ ซึ่ งสะดวก
ต่ อ การจดบั น ทึ กค่ า และการอ่ า นค่ า ต่ า งๆ โดยเซ็ น เซอร์ ที่ ใช้ ว ัด
ประกอบด้วย วัดค่าแรงดันไฟฟ้ าที่ แบตเตอรี่ และแผงโซล่าเซลล์ วัดค่ า
กระแสไฟฟ้าที่แบตเตอรี่ และแผงโซล่าเซลล์ ชุดสาธิ ตนี้ได้ทาการทดลอง
ใช้กับ นั ก เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นได้มี ค วามรู ้ ใ นเรื่ อ งของ
คุณสมบัติของโซล่าเซลล์ การต่อโซล่าเซลล์และการชาร์จแบตเตอรี่ และ
ในส่ ว นของการน าไปใช้งานจริ งนั้น สามารถใช้ช าร์ จแบตเตอรี่ ข นาด
12V, 7-60 Ah ได้ ซึ่ งชุ ด สาธิ ต นี้ สามารถใช้ง านได้แ ละเหมาะส าหรั บ
นาไปใช้ในเรี ยนในโรงเรี ยนหรื อชุมชนได้

[9] สถาพร สิ ทธิ ว งค์ , “การพัฒ นาชุ ด ทดลองการผลิ ต ไฟฟ้ า จาก
พลัง งานลมและพลัง งานแสงอาทิ ต ย์ส าหรั บ นั ก เรี ย นระดับ ชั้น
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า (A development of wind and solar generating
experimental set applied for high school student),” การป ระชุ ม
วิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึงวิจยั ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง, 2559
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ส่ วนเหนี่ยวนา 4 พอร์ ต สาหรับการประยุกต์ใช้ ในเครื่องเคลือบฟิ ล์มบาง
Four-Port Coupler Design for RF Sputtering Application
หฤทัย ดิ้นสกุล 1 วิโรจน์ บัวงาม1 ณรงค์ชัย บุญโญปกรณ์ 2 และสมบัติ หทัยรัตนานนท์ 1
1
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พลังงานสู ง และกระจายไปยังชิ้ นงานที่ ตอ้ งการเคลื อบ เกิ ดการควบแน่ น
ฝังตัวลงในวัสดุที่ตอ้ งการเคลื อบ เกิ ดการเคลื อบขึ้ น
ภายในระบบ RF sputtering ประกอบด้ว ยแหล่ ง ก าเนิ ด
สัญญาณวิทยุความถี่ 13.56 MHz ท าหน้าที่ ส่ งผ่านพลังงานเพื่อกระตุ้น
การจุดติดของพลาสมาในกล่องสุ ญญากาศ การติดของพลาสมาส่ งผลให้
อิ ม พี แ ดนซ์ ใ นกล่ องสุ ญญากาศเกิ ดการเปลี่ ย นแปลง และเกิ ด การ
สะท้อนกลับของสัญญาณวิทยุ ส่งผลให้การส่ งผ่านพลังงานไปยัง กล่อง
สุ ญ ญากาศ เพื่ อ การจุ ด ติ ด พลาสมาไม่ ส มบู ร ณ์ การเคลื อบฟิ ล์ม ไม่
สมบู ร ณ์ ต ามด้ว ยเช่น กัน จึ ง มี ส่ ว นเหนี่ ย วน าสั ญ ญาณ ( directional
coupler) เพื่ อลดทอนกาลัง งานของสัญ ญาณก่อ นเข้า ส่ ว นตรวจจับ
สั ญ ญาณการสะท้อ นกลับ และใช้ห น่ ว ยประมวลผลค านวณและ
ควบคุม สเตปปิ งมอเตอร์ เ พื่อปรับ แต่งค่าของส่ ว นแมทซ์ สัญญาณกับ
กล่องสุ ญญากาศ ดังรูปที่ 1

บทคัคย่อ
ส่ ว นเหนี่ ยวนาสัญญาณ ขนาด 4 พอร์ ตส าหรับ เครื่ องเคลื อบ
ฟิ ล์มบาง วัตถุประสงค์เ พื่อท าหน้าที่ แยกสัญญาณและลดทอนค่ากาลัง
งานเพื่ อ ส่ ว นตรวจจับ สั ญ ญาณการสะท้อ นกลับ และส่ ง ให้ห น่ ว ย
ประมวลผล โดยทางานในย่านความถี่ 3-30 MHz จ าลองการท างานใน
โดเมนความถี่และนาผลมาวิ เ คราะห์เ ปรี ยบเที ยบกับ การวัดจากเครื่ อง
วิเคราะห์เครื อข่าย (Network analyzer) ผลปรากฏว่ามี ค่าใกล้เ คี ยงกันที่
สามารถยอมรับได้
คาส าคัญ : ส่ ว นเหนี่ ยวนาสัญญาณ ขนาด 4 พอร์ ต, เครื่ องเคลื อบฟิ ล์ม
บาง
Abstract
The four port directional coupler for RF sputtering
application operating within HF 3-30 MHz using for sprit and attend
power signal before to RF sensing and microprocessor unit. The
directional coupler is then simulated using frequency domain
simulators such as NI AWR Microwave office program design. The
four port directional coupler is then implemented and measured with
network analyzer. It has been shown that there is a good agreement
between simulation and measurement result.
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ปัจจุบนั การเคลือบฟิ ล์มบางด้วยเทคนิควิ ธี RF sputtering ได้รับ
ความนิยมในอุตสาหกรรม เนื่องจากได้ฟิล์ม บางที่ มี คุณ ภาพ ซึ่ งเทคนิ ค
วิธี RF sputtering เป็ นเทคนิคที่เหมาะสมและต้นทุนในการเคลื อบฟิ ล์ม
มี ราคาถูก โดยการใช้อ นุ ภ าคพลังงานสู งจากพลาสมาวิ่ งชนเบ้าสารที่
ต้อ งการเคลื อ บเกิ ด การแลกเปลี่ ย นพลัง งานและโมเมนตัม ระหว่า ง
อนุภาคที่ ว่ิ งชนกับอะตอมที่ผิวสารเคลือบจนหลุดออกในรู ป ของไอซึ่ งมี
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รูปที่ 1 ระบบ RF sputtering
งานวิ จยั นี้ นาเสนอส่ ว นเหนี่ ยวนาสั ญญาณ ขนาด 4 พอร์ ตเพื่อ
ท าหน้าที่ แ ยกสั ญ ญาณและลดทอนค่ า ก าลัง งานก่ อ นส่ ง ไปยัง ส่ ว น
ตรวจจั บ สั ญ ญาณการสะท้อ นกลับ เ พื่ อ อ่ า นค่ า และส่ งให้ห น่ ว ย
ประมวลผลเพื่อ ควบคุม ส่ ว นแมทซ์ สัญ ญาณต่อ ไป ส่ ว นเหนี่ ยวน า
สัญญาณใช้หลักการการเหนี่ ยวนาของสัญญาณความถี่ ย่าน 3-30 MHz
โดยจ าลองการท างานในโดเมนความถี่ และน าผลมาวิ เคราะห์
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เปรี ยบเทียบกับการวัดจากเครื่ องวิ เ คราะห์เ ครื อข่าย (Network analyzer)
ผลปรากฏว่าสามารถยอมรับได้ระหว่างค่าจากการจาลองการท างานและ
ค่าจากการวัดจริ ง

3. ขั้นตอนและการดาเนินงาน
3.1 การออกแบบส่ วนเหนี่ยวนา 4 พอร์ ต
การออกแบบส่วนเหนี่ยวนา 4 พอร์ ตโดยสร้างขดปฐมภูมิ ของ T1
และ T2 ด้วยสายโคแอกเซี ยล RG-8 มี อิ ม พีแดนซ์ 50 โอห์ม และสร้าง
ขดทุติ ยภูมิ ของ T1 และ T2 โดยการพันลวด AWG #16 รอบแกน
ทอรอยน์จ านวน 10 รอบ ก าหนดให้จ านวนรอบของ N1 และ N 2
เท่ากันคื อ N1  N2  N โดยการหาค่าการสู ญเสี ยจากการแทรก
สอด (insertion loss) สามารถหาได้ดังสมการที่ (5) ค่าการเหนี่ ยวนา
สัญญาณ (coupling factor) หาได้ดังสมการที่ (6) และค่าไอโซเลต หา
ได้ดงั สมการที่ (7) [4].

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง
ส่ ว นเหนี่ ยวนาสัญญาณ 4 พอร์ ต เป็ นส่ ว นที่ มี หน้าที่ ในการวัดค่า
ก าลั ง ของสั ญ ญาณ โดยใช้ ห ลั ก การการเ หนี่ ยวน า ของขดลว ด
ประกอบด้ว ยพอร์ ตอิ นพุต พอร์ ตเอาต์พุต พอร์ ตเหนี่ ยวนา และพอร์ ต
สะท้อนกลับ โดยมี คุณ สมบัติ คือ ค่าการคัป ปลิ ง (coupling factor) คื อ
อัตราส่วนค่ากาลังงานระหว่างพอร์ตเหนี่ยวนากับ พอร์ ตอิ นพุต แสดงดัง
สมการที่ (1) ค่าไดเรคติวิตี (directivity factor) คืออัตราส่ ว นค่ากาลังงาน
ระหว่างพอร์ตเหนี่ยวนาและพอร์ ตสะท้อนกลับ ในขณะที่ โหลดอยู่ใน
สภาวะแมทซ์ ซึ่ งจะมี ค่าอยู่ระหว่าง 35 dB ที่ ความถี่ 3.5 MHz และ 28
dB ที่ ค วามถี่ 30 MHz [5].แสดงดัง สมการที่ (2)และค่ า ไอโซเลต
(isolated factor) แสดงดังสมการที่ (3) ลัก ษณะทางกายภายสามารถ
อธิ บายได้ ดั ง นี้ คื อ พอร์ ต อิ น พุ ตและพอร์ ต เอาต์ พุ ต ต่ อ ถึ ง กั น พอร์ ต
เหนี่ยวนา และพอร์ตสะท้อนกลับ ต่อถึ งกันด้ว ยการเหนี่ ยวนาสัญญาณ
ผ่านขดลวด ในทางอุดมคติ ถ้าอิ ม พีแดนซ์ ของโหลดมี ค่าสมดุลกับ ค่ า
อิ ม พีแ ดนซ์ ข องแหล่ งจ่ ายจะไม่ มี สัญ ญาณสะท้อนกลับ มายัง พอร์ ต
สะท้อนกลับ ดังรูปที่ 2

S12  S 34  1 
S13   S 24  
S 23  

T2

S 23 

2.N1.N 2
 2.N1.N2  1
d

(1)

2.N1.N 2
 N1  N2 
d

(2)





2.N 2
N1.N 2  1  N12 .
d

2
เมื่อ d  4.N12 .N22  1   N1  N2 

2  N3

(7)

การจ าลองการท างานด้ว ยโปรแกรม NI AWR Microwave office
(AWR MWO) จาลองการทางานในโดเมนความถี่ ต้ ังแต่ 3 – 30.5 MHz
ดังรูปที่ 4 ผลการจ าลองการท างานด้ว ยพารามิ เ ตอร์ S21 S31 S32 และ
S14 แสดงดังรูปที่ 5

ในงานวิ จ ัยนี้ ใช้ ค่ า s-parameter [2].เป็ นข้อ มู ลพื้ นฐานส าหรั บ การ
ออกแบบส่วนเหนี่ยวนา 4 พอร์ต

S13   S 24  

1

(6)

3.2 การจาลองการทางาน

Port 4

รูปที่ 2 ส่วนเหนี่ยวนาสัญญาณ ขนาด 4 พอร์ ต

S12  S 34 

1
N

(5)

ในงานวิ จ ัย นี้ ท าการพันขดลวดทุ ติย ภูมิ จ านวน 10 รอบ ซึ่ งสามารถ
ค านวณค่ า การสู ญเ สี ยจากการแทรกสอด ( insertion loss) หรื อ
S12  S 34 เท่ ากับ 0.0435 dB ค่ าการคัป ปลิ ง (coupling factor) หรื อ
S13  S 24 เท่ ากับ 20 dB และค่ าไอโซเลต (isolated factor) หรื อ
S 23 เท่ ากับ 59.98 dB ค่ าไดเรคติ วิ ตี (directivity factor) คื อ ค่ าผลต่ าง
ระหว่างค่าไอโซเลตและค่าการคัปปลิ ง เท่ากับ 39.98 dB

T1

Port 3

2.N 2

เมื่อ N คือจานวนขดลวดที่พนั รอบแกนทอรอยด์

Port 2

Port 1

1

(3)

รูปที่ 3 การสร้างส่วนเหนี่ยวนา 4 พอร์ต

(4)
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รูปที่ 6 ค่าการสูญเสี ยจากการแทรกสอด

รูปที่ 4 การจ าลองการทางานด้วยโปรแกรม NI AWR MWO

รูปที่ 5 ผลการจาลองการทางาน
พารามิ เ ตอร์ S21 แสดงค่าการสู ญเสี ยจากการแทรกสอด มี ค่าเท่ากับ
0.04376 dB S31 แสดงค่าการคัปปลิงมีค่าเท่ากับ 20 dB และ S32 แสดง
ค่าไอโซเลตมีค่าเท่ากับ 66.02 dB ซึ่ งเป็ นค่าที่ ใกล้เ คี ยงกับ ค่าที่ คานวณ
ด้านบน

รูปที่ 7 ค่าไอโซเลต
ตารางที่ 1 ผลการทดลอง

3.3 ผลการทดลอง
การวัดทดสอบด้ว ยเครื่ องวิ เ คราะห์เ ครื อข่าย (Network analyzer)
พบว่าค่าการสูญเสี ยจากการแทรกสอด มี ค่าเท่ากับ 0.083 dB ดังรู ป ที่ 6
ซึ่ งผลจากการวัดส่ ว นเหนี่ ยวนาจริ งนั้นไม่มี ค่าพารามิ เ ตอร์ อื่น ๆ เช่น
การสูญเสี ยของลวดตัวนา แกนทอรอยด์ และขั้ว ต่อของส่ ว นเหนี่ ยวนา
4 พอร์ ต และค่ าไอโซเลตซึ่ งมี ผ ลกับ ค่ าไดเรคติ วิ ตี ดังรู ป ที่ 7 มี ค่ า
62.102 dB ที่ความถี่ 13.56 MHz

ความถี่
(MHz)

ค่าการสู ญเสี ย

ค่าการคัปปลิง
(dB)

ค่าไอโซเลต
(dB)

ค่าไดเรคติวิตี
(dB)

3

0.081

27.64

81.174

53.534

7

0.081

27.41

68.012

40.602

13

0.081

26.00

62.012

36.012

19

0.085

26.07

60.643

34.573

23

0.089

25.96

57.689

31.729

27

0.089

23.28

57.581

34.301

จากการแทรก
สอด (dB)

4. สรุ ปผลการทดลอง
ในงานวิ จ ัย นี้ สร้ า งส่ ว นเหนี่ ยวน าสั ญ ญาณ ขนาด 4 พอร์ ต ใช้
หลักการเหนี่ ยวนาของขดลวดส าหรับ ย่านความถี่ สู ง 3-30 MHz โดย
การจ าลองการท างานในโดเมนความถี่ 3-30 MHz ด้ว ยโปรแกรม NI
AWR MWO พบว่ าค่ า การสู ญ เสี ย จากการแทรกสอดมี ค่ าเท่ า กับ
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0.04376 dB ค่าการคัป เปิ ลมี ค่าเท่ากับ 20 dB และค่าไอโซเลตมี ค่ า
เท่ากับ 66.02 dB และวัดผลด้ว ยเครื่ องวิ เ คราะห์ความถี่ พบว่าค่าการ
สู ญเสี ยจากการแทรกสอดมี ค่าเท่ากับ 0.0835 dB ค่าการคัป เปิ ลมี ค่า
เท่ากับ 26.00 dB และค่าไอโซเลตมี ค่าเท่ากับ 62.102 dB ซึ่ งค่าจากการ
คานวณและการจ าลองการท างานไม่มี พารามิ เ ตอร์ ของแกนทอรอยด์
ขั้วต่อ และขดลวดมาคานวณด้ว ย จึ ง ส่ งผลให้ค่าที่ ว ัดผลได้จ ากเครื่ อง
วิเคราะห์ความถี่ และค่าที่ได้จากการคานวณมีผลที่ แตกต่างกัน

5. กิตติกรรมประกาศ
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ระบบสะสมพลังงานแบตเตอรี่ และพลังงานลมแบบบูรณาการในระบบเอซีไมโครกริด
Battery Energy Storage System and Wind Energy Integrated into the Microgrid
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ กล่ า วเกี่ ย วกับ ระบบสะสมพลัง งานแบตเตอรี่ แ ละ
พลังงานลมแบบบูรณาการในระบบเอซี ไมโครกริ ด ความผันผวนของระบบ
ไฟฟ้ า ที่ ม าจากก าลัง ไฟฟ้ า ด้า นออกของพลังงานลม จะส่ งผลกระทบกับ
คุณภาพและความเชื่ อถื อของระบบไฟฟ้ าก าลัง การเชื่ อมต่ อระบบสะสม
พลังงานแบตเตอรี่ ในระบบเอซี ไมโครกริ ดจะสามารถจัดการกาลังไฟฟ้ าจริ ง
ที่ผนั ผวนของพลังงานลม ในบทความนี้ จะใช้กลยุทธ์การควบคุมอัตราลาด
เอียงเพื่อควบคุมการไหลของก าลังไฟฟ้ าจริ งผ่านการจาลองด้วยซอฟแวร์
PLCSIM เพื่อทาให้ค่าเบี่ยงเบนความถี่ในไมโครกริ ดมีเสถียรภาพและอยูใ่ น
เกณฑ์มาตรฐานในช่วง ±1 เฮิร์ต ในระบบ 50 เฮิร์ต ผลการจาลองแสดงให้
เห็ นว่าระบบที่ ออกแบบมีประสิ ทธิ ภาพมาก และสามารถควบคุมอัตราลาด
เอียงกาลังไฟฟ้าด้านออกของพลังงานลมด้วยวิธีการที่นาเสนอ

1. บทนา
ในปั จ จุ บ ัน การผลิ ต พลัง งานไฟฟ้ า จากพลัง งานทดแทนและ
พลังงานทางเลื อกทัว่ โลกได้ใ ห้ ค วามสนใจเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากความ
ต้องการพลังงานได้เ พิ่มสู งขึ้น ส่ งผลให้ ภาคการผลิ ตไฟฟ้ าจาเป็ นต้องผลิ ต
พลังงานเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ
ดัง นั้น แหล่ ง ผลิ ต พลัง งานทดแทนและพลัง งานทางเลื อ กที่
เชื่ อมต่อกับระบบไฟฟ้ ากาลังจึงมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะแหล่งกาเนิ ดไฟฟ้ า
แบบกระจาย (Distributed generators: DGs) จาพวกที่ใช้การผลิตไฟฟ้าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานลม และเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้เชื้ อเพลิ ง
ในการเผาไหม้กาลังได้รับความสนใจ เนื่องจากมีประสิ ทธิภาพสูงและลดการ
ปล่อยมลพิษ การนาเอาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์กาลังเชื่อมต่อเข้ากับ DG จึง
มี ความสาคัญอย่างมากในการเชื่ อมต่อระหว่างแหล่ งพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลื อกกับระบบส่ งจ่ายกาลังไฟฟ้ าที่ ช่วยให้การควบคุ ม มี ความ
ยืดหยุน่ ตามแนวคิ ดของไมโครกริ ด [1] การจัดการพลังงานในระบบทาได้
โดยการควบคุ ม ผ่า นระบบโครงข่ ายการสื่ อสารแบบใหม่ (IT) กับ ศู น ย์
ควบคุม นี่ คือส่ วนหนึ่งของการควบคุมในไมโครกิด
การควบคุมการไหลกาลังไฟฟ้าในไมโครกริ ดจะมีความสาคัญต่อ
ระบบจาหน่ ายไฟฟ้ าเป็ นอย่างมาก ระบบบริ ห ารจัด การพลังงานส าหรั บ
ระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก (Micro energy management system: μEMS) จะช่ วย
ทาให้การส่ งจ่ายกาลังไฟฟ้ ามีความมัน่ คง การเชื่ อมต่อระบบสะสมพลังงาน
แบตเตอรี่ (Battery energy storage system: BESS) เข้ากับระบบไมโครกริ ด
เพื่อชดเชยกาลังไฟฟ้ าจริ งให้กบั ระบบไฟฟ้ า ตามที่ปรากฏในรู ปที่ 1 μEMS
จึงเป็ นเสมื อนสมองของไมโครกริ ดที่ ห น้าที่ ค วบคุ มการผลิ ตไฟฟ้ าทาให้
ขนาดของแรงดั น และความถี่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ย อมรั บ ได้ จ ากการไฟฟ้ า
แบตเตอรี่ ที่ใช้ร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ได้นาเสนอไว้ใน
[2] การพิจารณาอัตราลาดเอียงของ BESS โดยการควบคุมกาลังไฟฟ้ าจริ ง
จากเซลล์แสงอาทิตย์จะนาเสนอใน [3]
ปั จจุบ นั บัน มี งานที่ น าเสนอที่ เกี่ ยวกับการออกแบบการควบคุ ม
สาหรับ BESS เพียงไม่กี่งานเพื่อชดเชยกาลังไฟฟ้ าจริ ง ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงได้

คาสาคัญ: ระบบสะสมพลังงานจากแบตเตอรี่ , ไมโครกริ ด, กังหันลม, การ
ควบคุมอัตราลาดเอียง

Abstract
This paper introduces battery energy storage system and wind
energy integrated into the microgrid to address the increase in renewable
energy sources. The variability of the power system from these power
sources affects the reliability of the power system. In order to maintain the
quality and reliability of the power system, a BESS is connected to wind
turbine to manage the rapid change in absorption and transmission of
power, so that the output of the power ramp rate from wind power sources
is within the standard for connection to the power system. This study used a
ramp rate control strategy to control the flow of real power by using the
PLCSIM software program, so that the frequency deviation in the
microgrid is stable. The control of this method ensures that the frequency
stability is within the standard range of ±1 Hz in a 50-Hz system. The
simulation results show that proposed ramp rate control could reduced
BESS equipment size and also compensate active power of wind generation
in ac microgrid.
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นาเอาอัตราลาดเอียงกาลังไฟฟ้ ามาพิจารณาออกแบบพลังงานที่ตอ้ งการจาก
BESS เพื่อทาให้ค่าเบี่ยงเบนความถี่ในไมโครกริ ดอยูในเกณฑ์มาตรฐาน ใน
บทความนี้ จะถูกจัดเรี ยงแยกเป็ น 5 ส่ วน ส่ วนแรกเป็ นการแนะนาเบื้องต้น
ของการใช้ BESS ในไมโครกริ ด ส่ วนที่ 2 เป็ นการอธิ บายหลักการพื้นฐาน
ของพลังงานลมแบบบูรณาการ ส่ วนที่ 3 จะกล่าวถึงระบบสะสมพลังงานจาก
แบตเตอรี่ ส่วนที่ 4 จะแสดงผลการจาลองและการตรวจสอบ และในส่ วนที่ 5
เป็ นการสรุ ปผลจากการทดลอง ตามลาดับ
Solar Cell

3. ระบบสะสมพลังงานจากแบตเตอรี่
3.1 การควบคุมอัตราลาดเอียงกาลังไฟฟ้ า
เนื่ องจากกาลังไฟฟ้ าที่ผลิ ตจาก DG ซึ่ งใช้พลังงานลมไม่สม่ าเสมอจะ
ส่ งผลให้กาลังไฟฟ้ าด้านออกที่ผลิ ตได้เปลี่ ยนแปลงไปตามความแรงของลม
ในระบบไฟฟ้ ากาลังขนาดเล็กการเชื่ อมต่อระบบไฟฟ้ากับแหล่งพลังงานลม
ขนาดใหญ่อาจก่อให้เกิ ดปั ญหาในการส่ งจ่ายกาลังไฟฟ้ า เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า
จากความร้ อนแบบเก่าพยามจะรักษาความสมดุลของกาลังไฟฟ้ าให้คงที่เมื่ อ
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งฉั บ พลั น เนื่ อ งจากก าลั ง ไฟฟ้ า ที่ ผ ลิ ต จาก
แหล่ งก าเนิ ด ไฟฟ้ าพลังงานลมไม่ส ม่ าเสมอจะส่ งผลให้ ค วามถี่ ข องระบบ
เปลี่ ยนแปลงได้ ซึ่ งความถี่ จะมี ค วามส าคัญอย่างยิ่งเพราะมี ผลโดยตรงต่ อ
ความเร็ วรอบของเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้าจากความร้ อน

Wind Turbine

Battery Storage
Diesel Generator

µgrid
Central
Controller

Static Transfer
Switch

Customer

Thermal/Steam
Power Plant

Power Grid

ดัง นั้น งานวิ จ ัยนี้ จึ ง ได้มี ก ารน าเอาแหล่ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า พลัง งานลมมา
เชื่ อมต่อกับ BESS เพื่อรับมือกับกาลังไฟฟ้ าด้านออกที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ความแรงของลม เพื่ อ ให้ อตั ราลาดเอี ยงก าลังไฟฟ้ าด้า นออกอยู่ใ นเกณฑ์
มาตรฐานในการเชื่ อมกับระบบไฟฟ้ า อัตราลาดเอี ยงปกติ จะระบุโดยการ
ไฟฟ้ามีหน่ วยเป็ น กิ โลวัตต์ต่อนาที (kW/min) ซึ่ งจะใช้งานกับพลังงานลม
และเซลล์แสงอาทิตย์ โดยอัตราลาดเอี ยงเป็ นค่ากาลังไฟฟ้ าจริ งเท่านั้นและ
กาลังไฟฟ้ าเสมือนก็สามารถจ่ายออกมาจาก BESS ได้เพื่อให้ตรงตามความ
ต้องการของระบบไฟฟ้า
พฤติ กรรมเช่ นนี้ จะช่ วยลดการชารุ ดและการสึ กหรอของเครื่ องกาเนิ ด
ไฟฟ้าดี เซล การจ่ายกาลังไฟฟ้ าจริ งของ BESS ชดเชยให้กบั ระบบจะช่ วยให้
เครื่ องก าเนิ ด ไฟฟ้ าจากความร้ อนรั กษาก าลังไฟฟ้ าและความถี่ ข องระบบ
ไฟฟ้ าให้คงที่ ปกติ เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าจากความร้ อนจะเป็ นปั จจัยสาคัญใน
การก าหนดอัตราการเปลี่ ยนแปลงส าหรั บ พลังงานลมที่ ยอมรั บได้ การ
ควบคุมอัตราลาดเอียงจะเรี ยกว่า ความเรี ยบ (Smoothing)

Industrial
Factory
Office
Building

Biomass
Power Plant

: 3 phase AC distribution line
: Network communication link
: Thermal network communication link

รูปที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานของไมโครกริ ด

2. พลังงานลมแบบบูรณาการ (Wind Power Integration)
2.1 หลักการพื้นฐานพลังงานลม
พลังงานลมเป็ นพลังงานหมุนเวียนที่มี ตน้ กาเนิ ดมาจากพลังงาน
แสงอาทิตย์โดยอ้อม การใช้ประโยชน์พลังงานลมจะอยูใ่ นรู ปแบบของกังหัน
ลม ซึ่ งกัง หั น ลมจะท าหน้ า ที่ ส กั ด ก าลั ง งานที่ มี อ ยู่ ใ นกระแสลมมาใช้
ประโยชน์ได้เพียงบางส่ วนเท่านั้น เมื่อมีการเปลี่ ยนแปลงพลังงานจลน์ของ
กระแสลมต่อหน่วยเวลา (t) สามารถหาค่ากาลังงานสู งสุ ด P ของกันหันลม
เป็ นผลมาจากการสกัดกาลังงานจากกังหันลม หรื อค่าสัมประสิ ทธิ์ กาลังงาน
(Power coefficient: C P ) สามารถหาได้ตามสมการที่ 1
1
P  CP  AV 3
2

เมื่อ

3.2 การตอบสนองความถี่
ถึ งแม้จะมี การควบคุ มอัตราลาดเอี ยง การเบี่ ยงเบนของความถี่ ก็ยงั มี อยู่
เป็ นครั้ งคราวในระบบแรงดัน ต่ า ความถี่ ก็ ยงั สามารถเปลี่ ยนแปลงไปได้
ในช่ วง 1-3 เฮิร์ต ในระบบ 50 เฮิร์ต หรื อ 60 เฮิร์ต การใช้ตวั ควบคุมแบบ
สัดส่ วน เพื่อเพิ่มหรื อลดกาลังไฟฟ้าจะช่ วยในการรักษาเสถี ยรภาพความถี่ ใน
โครงข่ายไฟฟ้ า ซึ่ งจะถูกเรี ยกว่า การตอบสนองดรู ป (Droop response) ซึ่ ง
เป็ นพฤติ ก รรมทั่วไปในตัวควบคุ ม ความเร็ ว รอบของเครื่ องก าเนิ ด ไฟฟ้ า
(Generator governors) ที่ ติ ด ตั้ง ตัว Speed-Droop หรื อ Regulation
Characteristic การตอบสนองดรู ป (Droop response) ในตัวกัฟเวอร์ เนอร์
(Governor) จะมีคุณลักษณะเหมือนตัวควบคุมแบบสัดส่ วนที่มีอตั ราการขยาย
เท่ากับ 1/R ซึ่ งค่า R คือ ค่าคงตัวสาหรับการควบคุมความเร็ วจะกาหนดตาม
สมการ

(1)

P คือ กาลังงาสู งสุ ดของกังหันลม (W)
C P คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ กาลังงาน(Power coefficient)

 คือ ความหนาแน่นของอากาศ (kg/m2)
A คือ พื้นที่หน้าตัด (m2)
จากทฤษฎีของเบทซ์ (Betz’s law) กังหันลมสามารถดึ งพลังงาน
จลน์จากลมที่ผ่านพื้นที่การหมุนของใบพัดได้ไม่เกิ น 59% ดังนั้น C P จึงมี
ค่าไม่เกิน 0.59 [4]
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%R 

percent frequency change
 change
percent power output

ออฟเซ็ ต (Offset) แบบดิ จิ ต อลเพื่ อ ให้ ก าลัง ไฟฟ้ า ด้า นออกของ BESS
ตอบสนองตามสั ด ส่ ว นกับ ความถี่ และการตอบสนองจะมี ห น่ ว ยเป็ น
กิโลวัตต์ ซึ่งสามารถกาหนดได้ตามสมการต่อไปนี้

(2)

   FL 
%R   NL
 100
0



(3)
 f grid  f DB 


f DB
  kVABESS
Response= 

%R





ซึ่ง  NL คือ ความเร็ วคงที่ขณะไม่มีโหลด,  FL คือความเร็ วคงที่ขณะมี
โหลด,  0 คือ ความเร็ วใช้งานปกติ หรื อความเร็ วพิกดั ของเครื่ องกาเนิ ด
ไฟฟ้ า นั่น หมายความว่ า การตอบสนองดรู ป 2% จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การ
เปลี่ ยนแปลง 100% ในกาลังไฟฟ้ าด้านออก เมื่อมีการเปลี่ ยนแปลงความถี่
2% หรื อ 1 เฮิร์ต ในระบบไฟฟ้า 50 เฮิร์ต
เนื่ องจาก BESS ใช้อินเวอร์ เตอร์ ในการเชื่ อมต่อกับระบบไฟฟ้ า ทาให้
สามารถควบคุมกาลังไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ วเนื่ องจากไม่มีความเฉื่ อยในระบบ
เพราะฉะนั้นจะสามารถทาให้อตั ราลาดเอียงกาลังไฟฟ้ าด้านออกใกล้เคียงกับ
พฤติกรรมที่พบในเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าจากความร้ อน โดยใช้วิธีการคานวณ

(4)

ซึ่ง f grid คือ ความถี่กริ ด, f DB คือ ความถี่ Dead-Band, และ kVABESS
คืออัตรากาลังไฟฟ้ าของ BESS ในหน่ วย kVA ในรู ปที่ 2 จะแสดงการการ
ตอบสนองของ BESS ขนาด 24 kW ที่มีการดรู ปของความถี่ ไม่เกิ น 2% เส้น
ที่ แยกจากกันคื อกาลังไฟฟ้ าของ BESS ที่ ทาการควบคุ มให้อยู่ในเกณฑ์ที่
ก าหนดของการไฟฟ้ า ซึ่ งการตอบสนองก าลังไฟฟ้ าของ BESS จะเป็ น
สัดส่ วนกับความถี่ที่ตอ้ งการควบคุม
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รู ปที่ 2 เส้นตอบสนองต่อการตอบสนองดรู ปความถี่ไม่เกิน 2 % สาหรับ BESS ขนาด 24 kW [2]

3.3 กลยุทธ์ การควบคุมอัตราลาดเอียง
ในบทความนี้จะนาเสนอกลยุทธ์การควบคุมอัตราลาดเอียงของ BESS
เพื่ อ ชดเชยก าลัง ไฟฟ้ า ที่ เ บี่ ย งเบนไปของพลัง งานลม โดยสมการ
ค านวณหาอัตราลาดเอี ยงก าลังไฟฟ้ าของ BESS ส าหรั บ รั บ และจ่ า ย
กาลังไฟฟ้าให้กบั ระบบ μEMS จะหาได้จากสมการที่ 5
int
ramped
PBESS
(t )  PWP
(t )  PWP (t )

ซึ่ ง Pint (t ) คือ กาลังไฟฟ้ าเริ่ มต้นของ BESS,
BESS

กาลังไฟฟ้าจากแหล่งกาเนิ ดไฟฟ้ าพลังงานลม (kW) และสามารถควบคุม
การไหลกาลังไฟฟ้าจริ งของ BESS ได้ดงั แสดงในรู ปที่ 3

(5)
ramped
PWP
(t )

อัตราลาดเอียงกาลังไฟฟ้าที่เหมาะสมของพลังงานลม (kW),

PWP (t )

ramped
PWP
(t )

PWP (t )
Ramp rate



รู ปที่ 3 แบบจาลองการควบคุมอัตราลาดเอียง [5]

คือ
คือ
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4. ผลการจาลอง

5. สรุป

จากรู ปที่ 4 จะแสดงการทางานของโปรแกรมควบคุม อัตรา
ลาดเอียงกาลังไฟฟ้าของพลังงานลมเพื่อคานวณหาค่าพลังงานที่ตอ้ งการ
จาก BESS การควบคุมอัตราลาดเอียงกาลังไฟฟ้ าจากัดไว้ ±300 วัตต์ต่อ
นาที ถ้าอัตราลาดเอียงกาลังไฟฟ้ ามากกว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
ทาให้กาลังไฟฟ้าของ BESS อยูด่ า้ นบวก และในทางกลับกันกาลังไฟฟ้ า
ของ BESS จะอยูด่ า้ นลบเมื่ออัตราลาดเอียงกาลังไฟฟ้ าน้อยกว่าการผลิ ต
ไฟฟ้ าจากพลังงานลม ซึ่ งในสถานะนี้ BESS จะเปลี่ ยนเป็ นโหมดการ
ชดเชยกาลังไฟฟ้า ในรู ป 5 คือ ภาพขยายของการควบคุมอัตราลาดเอียง
ของ BESS ระหว่างเวลา 1:30น. ถึง 2:00น. และรู ปที่ 6 จะแสดงให้เห็น
การชดเชยกาลังไฟฟ้าของ BESS จากภาพที่ขยายในช่วงเวลา 0:00น.-8:00
น. BESS จะสามารถรั บ ก าลัง ไฟฟ้ า และจ่ า ยก าลัง ไฟฟ้ า ตามการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราลาดเอียงกาลังไฟฟ้าจากพลังงานลมได้

ระบบสะสมพลังงานแบตเตอรี่ และพลังงานลมแบบบูรณาการ
ในระบบเอซี ไมโครกริ ดที่ นาเสนอนี้ จะน าไปใช้เ พื่อควบคุ มอัตราลาด
เอียงกาลังไฟฟ้ าที่ ผลิ ตจากแหล่งพลังงานลม ที่มีมีการเพิ่มขึ้นและลดลง
อย่า งรวดเร็ ว เพื่ อ ให้ อ ัต ราลาดเอี ย งก าลัง ไฟฟ้ า ด้า นออกอยู่ใ นเกณฑ์
มาตรฐานในการเชื่ อ มต่ อ กับ ระบบไฟฟ้ า โดยใช้ วิ ธี ก าร Coupling
ระหว่างพลังงานลม และ BESS ซึ่ งวิธีการนี้ จะทาให้ค่าเบี่ยงเบนความถี่
ของระบบไฟฟ้ า อยู่ ใ นเกณฑ์ม าตรฐานของการไฟฟ้ า การ Coupling
ระหว่างพลังงานลม และ BESS ในระบบไมโครกริ ดจะช่ วยเพิ่มความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ของระบบไฟฟ้ า ก าลัง ตามสั ด ส่ ว นที่ เ หมาะสมที่ ส ามารถ
ประเมินได้จากอัตราลาดเอี ยงกาลังไฟฟ้ า ผลการจาลองการควบคุ ม
กาลังไฟฟ้ าจริ งของ BESS ในเอซี ไมโครกริ ดที่ ถู ก นาเสนอ สามารถ
ชดเชยกาลังไฟฟ้ าจริ งให้กบั ระบบในกรณี ที่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ลม ลดลงต่ ากว่าอัตรลาดเอี ยงกาลังไฟฟ้ าที่ กาหนดและ BESS จะรั บ
กาลังไฟฟ้ า ในกรณี ที่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม มีมากกว่าอัตรลาด
เอียงกาลังไฟฟ้าที่กาหนด ปัญหาสาคัญของ BESS ในการออกแบบที่ตอ้ ง
คานึ งถึ งคือขนาดและราคาของ BESS ที่เหมาะสมซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญที่
ต้องนามาพิจารณาเพื่อให้เกิดความคุม้ ค่าและให้การควบคุมมีประสิ ทธิ ผล
สูงสุด
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บทคัดย่ อ
การผลิ ตไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิ ตย์อยูใ่ นปั จจุบนั แผงโซ
ล่าเซลล์มีประสิ ทธิภาพเพียง 15-20 % เท่านั้น ได้มีการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
โซล่าเซลล์หลากหลายวิธี เช่ น การติดตั้งกระจกและทาการปรับมุม การ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพเซลล์แสงอาทิตย์ชนิ ดสี ยอ้ มไวแสง เซลล์แสงอาทิตย์
ร่ วมกับเลนส์รวมแสง แต่วิธีดงั กล่าวส่ งผลให้เกิดความร้ อนมากขึ้น ผูว้ ิจยั
ได้นาเสนอแนวคิดวิธีระบายความร้ อนให้กบั เซลล์แสงอาทิตย์ที่เกิ ดจาก
การใช้งาน โดยวิธีระบายความร้ อนด้วยซิ งค์แช่ น้ า โดยการทดลองจะ
แบ่งออกเป็ น 4 แบบเพื่อทาการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพ วิธีระบายความ
ร้อนด้วยซิ งค์แช่น้ า ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น 3.01 เปอร์ เซนต์ เมื่อเทียบกับ
วิธีการปกติ
คาสาคัญ: เซลล์แสงอาทิตย์ใช้เลนส์, ระบายความร้อน

Abstract
The efficiency rates of photovotaic are typically 15-20%.
There are a variety of ways to increase the efficiency of photovotaic.
such as compound parabolic concentrator,dye-sensitized solar cells and
photovoltaic by using lens. But such a method results in more heat. The
researcher had an idea to cooling system of photovoltaic during
operation with the heat sink was the best model .Solar cell’s use was
divided into 4 models .The cooling system with the heat sink was the
best model. Higher efficiency 3.01 percent
Keywords: concentrator Photovoltaic, cooled

1. บทนา
พลังงานถือได้ว่าเป็ นสิ่ งที่ มีความจาเป็ นและสาคัญเป็ นอย่าง
มากในการดารงชี วิตของมนุษย์ การผลิตกระแสไฟฟ้าจะอาศัยทรัพยากร

จากแหล่ งกาเนิ ดพลังงาน ฟอสซิ ล อันได้แก่ ปิโตรเลี ยม แก๊สธรรมชาติ
และถ่ านหิ นที่ นับวันจะมี ปริ มาณน้อยลงทุ กที ดังนั้นมนุ ษย์จึงให้ ความ
สนใจในการพัฒนาการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าจากแหล่ งพลังงานหมุนเวียน
เช่ น พลังงานชี วะมวล พลังงานความร้ อนใต้พิภพ พลังงานลม พลังงาน
น้ า และพลังงานแสงอาทิตย์ [1,4]
เซลล์แสงอาทิ ตย์จึงเป็ นสิ่ งประดิ ษฐ์ทางอิเล็กทรอนิ กส์ชนิ ด
หนึ่งที่ถูกนามาใช้ผลิตไฟฟ้าเนื่องจากสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิ ตย์
ให้ เ ป็ นพลัง งานไฟฟ้ า ได้โดยตรงและยัง สามารถปรั บ เปลี่ ยนไปเป็ น
พลังงานรู ปแบบอื่นได้ง่าย ปั จจุบนั ในประเทศไทยมี หลายหน่ วยงานได้
ทาการติ ดตั้งเซลล์แสงอาทิ ตย์เพื่อใช้ในลักษณะงานต่างๆกัน [2] มี วิจยั
พบว่าการทางานของแผงโซล่าเซลล์น้ นั จะต้องควบคุมให้ระบบทางานที่
จุดกาลังไฟฟ้ าสู งสุ ดอยูเ่ สมอแต่ในทางปฏิ บตั ิจุดกาลังไฟฟ้ าสู งสุ ดมี การ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามความเข้มของแสงอาทิตย์และสภาพเงื่อนไข
อื่ นๆ เช่ นอุณหภูมิ ของตัวเซลล์แสงอาทิ ตย์เองซึ่ งมี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
การทางานของเซลล์แสงอาทิ ตย์เป็ นอย่างมากและยังมีผลต่ออายุการใช้
งานที่ลดลงอีกด้วย [3]
มี ก ารวิ จยั พบว่ากระแสไฟฟ้ าที่ ได้จากโซล่ าเซลล์ มี ก ารผัน
แปรที่สัมพันธ์กบั การเปลี่ ยนแปลงตามสภาวะอากาศ [5] พลังงานจาก
แสงอาทิตย์จะทาให้เกิดความร้อนขึ้นที่บริ เวณพื้นผิวรับแสง และเกิ ดการ
สะสมอยู่ในโลหะที่ เป็ นส่ วนประกอบโครงสร้ างแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์
เมื่อเซลล์แ สงอาทิ ตย์มีอุณหภูมิสูงขึ้น จะเกิ ดการผลิ ตแรงดันไฟฟ้ ามี ค่า
ลดลง ทาให้ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ลดลง
[6,8]ข้อการกาหนดเกี่ยวกับความร้อนแฝง ต้องเพิ่มไม่เกิ น10◦ C ใต้สภาพ
AM1.5D [7]
ผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็ นปั ญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดที่จะทาการศึกษา
เทคนิ คเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพโซล่าเซลล์ การลดความร้อน

2. การออบแบบ
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2.1 การออกแบบการประเมินศักยภาพของเซลล์ แสงอาทิตย์ ที่
ใช้ เลนส์ รวมแสงร่ วมกับการระบายความร้ อน
เลนส์รวมแสง

ส่วนพักน้ า

แสง
โซล่าเซลล์

รู ปที่ 3 การติดตั้งแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ท้ งั 4 ชุด

แสง
ซิงค์แช่น้ า

แสง

โดยแบ่งเป็ น 4 ชุด ดังนี้
ชุด A คือ ระบายความร้อนด้วยซิงค์
ชุด B คือ ระบายความร้อนด้วยซิ งค์แช่น้ า
ชุด C คือ ระบายความร้อนด้วยซิงค์ติดพัดลม
ชุด D คือ ไม่มีตวั ระบายความร้อน

รูปที่ 1 แบบเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์ระบายความร้ อนด้วยซิ งค์แช่น้ า
เซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนซิงค์ที่มีลกั ษณะเป็ นที่เก็บน้ าภายใน
ได้ ทาการต่อท่อน้ าเพื่อให้เกิดการไหลเวียนของน้ าเข้าไปสู่ ส่วนพักน้ า

3.1.1 อุณหภูมใิ ต้ แผ่นเซลล์ เฉลีย่ 12 วัน

3. ผลการทดลอง
3.1 ผลการออกแบบศึ ก ษาการเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพของเซลล์
แสงอาทิตย์ โดยการใช้ เลนส์

รู ปที่ 4 ค่าอุณหภูมิใต้แผ่นเซลล์ เฉลี่ย 12 วัน

รูปที่ 2 ด้านหลังของฐานรองรับเทอร์โมอิเล็กทริ กและ
ซิงค์ระบายความร้อน

ผลการทดลองบัน ทึ ก ผลอุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ใต้แ ผ่ น เซลลแสง
อาทิตย์ของ ชุ ด A อุณหภูมิเฉลี่ ย 36.20 องศาเซลเซี ยส ชุ ด B อุณหภูมิ
เฉลี่ย 35.70 องศาเซลเซียส ชุด C อุณหภูมิเฉลี่ย 31.40 องศาเซลเซียส และ
ชุด D อุณหภูมิเฉลี่ย 42.30 องศาเซลเซียส
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3.1.2 แรงดันไฟฟ้ า เฉลีย่ 12 วัน
เอกสารอ้ างอิง
[1]

[2]

[3]

รูปที่ 4 ค่าแรงดันไฟฟ้า(โวลต์) เฉลี่ย 12 วัน
ค่าแรงดันไฟฟ้า ชุด A ระบายความร้อนด้วยซิ งค์ มีค่าปริ มาณ
แรงดันไฟฟ้าตลอดทั้ง 12 วัน เท่ากับ 2.28 โวลต์ ชุด B ระบายความร้อน
ด้วยซิงค์แช่น้ า เท่ากับ 2.33 โวลต์ ชุด C ระบายความร้อนด้วยซิงค์ติดพัด
ลม เท่ากับ 2.32 โวลต์ ชุด D คือ ไม่มีซิงค์ระบายความร้อน เท่ากับ 2.25
โวลต์
ชุด B และชุดC ได้ค่าของแรงดันใกล้เคียงกันคือได้แรงดัน
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ต้ นแบบเพื่อศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากคลื่นทะเลแบบลอย
The prototype to studying the electricity of wave energy on Floating Devices
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ฉบับนี้ได้นาเสนอต้นแบบเพื่อศึกษาการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากคลื่นทะเลแบบทุ่นลอย และศึกษาความเป็ นไปได้ในการผลิ ต
พลังงานไฟฟ้าจากคลื่ นทะเล โดยระบบประกอบด้วย ชุดกลไกขับเจนเนอเรเตอร์ เช่ น ชุ ดโซ่ และเฟื อง วงจรวงจรชาร์ จ และวงจรวัดระดับ
แรงดันแบตเตอรี่ โมดูลวัดแรงดันไฟฟ้า โมดูลวัดกระแสไฟฟ้า เซ็นเซอร์
วัดความสู งคลื่น วงจรวัดจานวนรอบการหมุนของเจนเนอเรเตอร์ โมดูล
วั ด ค วามเ ร็ วล ม แ ล ะ โมดู ล เ วล า พร้ อมบั น ทึ ก ข้ อ มู ล โดยใ ช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ค วบคุ ม การเก็ บ ผลข้อ มู ล ต่ า ง ๆ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
ฐานข้อมูล (วัน เดื อน ปี เวลา โวลต์ กระแส รอบ ความสู งคลื่ น และ
ความเร็ วลม) จากการทดสอบประสิ ทธิ ภาพในด้านต่าง ๆ ของแบบจาลอง
เพื่อศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นทะเล อาทิ ทดลองการใช้เวลา
ในการชาร์ จ แบตเตอรี่ การตรวจระดับ แบตเตอรี่ ที่ แ สดงค่ า ปริ มาณ
พลังงานคงเหลือในแบตเตอรี่ การทดลองตรวจจับความสู งคลื่น ทดลอง
โมดูลวัดกระแส และแรงดัน วัดความเร็ วลม และการทดลองระบบใน
สถานที่ จ ริ ง ณ หาดบางจาก อ าเภอปะทิ ว จัง หวัด ชุ ม พร โดยเก็ บ ผล
ทั้ง หมดลงในหน่ ว ยความจ า จากการทดลองพบว่ า ทุ ก ระบบของ
แบบจ าลองเพื่อ ศึ ก ษาการผลิ ต พลัง งานไฟฟ้ า จากคลื่ นทะเลสามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คาสาคัญ: กระแสไฟฟ้า, พลังงานคลื่น, อุปกรณ์แบบลอย

level circuit, Volt Meter Sensor Module, Current Meter Sensor Module,
sensor measuring altitude sea wave, circuit measured the number of
rotation cycles to generator including wind speed sensor module and
real time module. From the above data, there are recorded in SD card
by using a microcontroller to control experiment recording for using as
database. (day, month, year, times, voltage, current, number of rotation
cycles, altitude sea wave, speed of wind ) From the design and
performance tests in various fields of the model to study the production
of energy from sea waves, such as trials take time to recharge battery,
verification of remaining power level in battery, experimentation
inspect heights of sea waves in each level, experimental of volt and
current meter sensor modules to giving with a precision value when
comparable measuring with the variable from multi-meter. Next, install
device using for detection number of rotation cycles and wind speed
sensor module. After that, recorded all result in SD card. Finally, bring
the model to taking experiment at Bang Chak Beach, Pathio district,
Chumphon and conclude that this model can produces electrical energy
from sea waves is effectively.
Keywords: electricity, wave energy, Floating Devices

1. บทนา

Abstract
This research presents the prototype to studying the
electricity of wave energy on Floating Devices and the possibility of
producing electric energy from sea waves. Whereas the system contains
mechanism driven generator sets include chain sets and gear sets of
adjust rotation speed generator, charging circuit, measuring battery

พลั ง งานไฟฟ้ า เป็ นปั จจั ย ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การด ารง
ชี วิตประจาวัน อี กทั้งยังเป็ นต้นทุ นของการผลิ ตภายในประเทศ ดังนั้น
พลังงานทางเลื อกจึ งถู กหยิบยกขึ้น มาเป็ นตัวเลื อกในการผลิ ตพลังงาน
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ซึ่งพลังงานทางเลือกเหล่านี้ นั้นมีขอ้ ดี ข้อเสี ยที่แตกต่างกัน
ตามลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
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ชุดรับคลื่น

เซนเซอร์

ทุ่นรับคลื่น

วัดรอบเจนฯ

แสดงผล
Display

ความเร็ วลม
ชุดเฟื องทด

เงื่อนไขสัญญาณไฟฟ้า
Signal conditions

ความสูงคลื่น

ไมโครคอลโทลเลอร์
Microcontroller

เวลาจริ ง
บันทึกข้อมูล
Memory

กระแสไฟฟ้า
สมองกลฝังตัว
แรงดันไฟฟ้า

ระบบอิเล็กทรอนิกส์
เจนเนอร์ เรเตอร์

วงจรเรี ยงกระแส

วงจรชาร์ท 12 v

แบตเตอรี่

วงจรเตือนระดับแบตเตอรี่

รู ปที่ 1 บล็อกไดอะแกรม (Block Diagram) ของต้นแบบเพื่อศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากคลื่นทะเลแบบลอย
โดยส่ วนใหญ่มกั จะมี การสร้ างโรงไฟฟ้ าพลังงานขยะ ฟาร์ มโซล่าเซลล์
กังหันลม ซึ่งโรงไฟฟ้าเหล่านี้ ยงั มีขอ้ ดี ข้อเสี ย และยังต้องใช้งบประมาณ
ในการสร้ างค่อนข้างสู ง จึ งได้มีก ารเสนอแนวคิ ดในการผลิ ตพลังงาน
ไฟฟ้ าทางเลื อกในอี ก รู ปแบบหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นการผลิ ตพลังไฟฟ้ าโดยการ
อาศัย คลื่ น ทะเล มาขับ เคลื่ อ นทางกลแล้ ว แปลงเป็ นกระแสไฟฟ้ า
เนื่องจากทะเลนั้นมีการเกิดคลื่นอยูต่ ลอดสามารถเก็บเกี่ยวได้ไม่มีวนั หมด
ผูว้ ิจยั จึงต้องการคิดค้นแบบจาลองเพื่อ ศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
คลื่ นทะเล เพื่อเป็ นต้นแบบ ในการพัฒนาไปสู่ การนาพลังงานจากคลื่ น
ทะเลมาผลิตเป็ นพลังงานไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคต

2. หลักการ และการออกแบบ
2.1 กรอบแนวความคิดของงานวิจยั
กรอบแนวความคิดของงานวิจยั นี้ แสดงดังในรู ปที่ 1 ซึ่ งวงจร
ใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์ (บางส่ วน) แสดงดังในรู ปที่ 2ก-2ง รายละเอียด
การคานวณออกแบบ และการออกแบบโปรแกรมควบคุม ผูว้ ิจยั ได้เสนอ
รายละเอียดไว้ในปริ ญญานิ พนธ์สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ ประจาปี

การศึกษา 2558 เรื่ อง แบบจาลองเพื่อศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้ าจาก
คลื่นทะเล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยา
เขตรชุมพรเขตอุดมศัด์ ิ จังหวัดชุมพร

2.2 การออกแบบโครงสร้ าง และหลักการทางาน
โครงสร้างหลักของต้นแบบเพื่อศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากคลื่นทะเลจะทาด้วยเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 1x1 นิ้ ว ทั้งหมดเชื่ อม
ติดกันเป็ นตัวโครง และใช้เหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ½ x ½ นิ้ว เชื่ อมเป็ น
แกนคันโยก 2 ด้าน โดยจะเป็ นตัวที่ต่อกับทุ่นรับคลื่ น ซึ่ งตัวทุ่นรับคลื่ นนี้
จะเป็ นตัวต้นกาลังในการรับแรงจากคลื่ น และส่ งแรงไปยังตัวโครงหลัก
ลักษณะ การทางานเป็ นคันโยกขึ้น ลง ส่ วนระบบลอยตัวของตัวเครื่ อง
แบบจาลองเพื่อศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่ นทะเลนี้ ใช้ทุ่นในนา
กุง้ 3 ตัวเพื่อรับน้ าหนักตัวเครื่ องดังในรู ปที่ 3
แบบจาลองเพื่อศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นทะเล มี
การติดตั้งทุ่นรั บคลื่ นที่ได้ถูกออกแบบมาให้รับแรงกระทบของคลื่ นน้ า
ทะเลได้ดี ติดตั้งไว้ ทั้งด้านหน้า และด้านหลัง เพื่อให้รับคลื่ นที่กระทบ
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จากทางด้า นหน้า และคลื่ น ที่ ผ่ า นตัว เครื่ อ งมากระทบกับ ทุ่ น ลู ก หลัง
เพื่อให้ได้รับแรงโยกทั้ง 2 ด้าน และเมื่ อตัวทุ่นมี การเคลื่ อนที่ ข้ ึน-ลง ใน
แนวดิ่งจะทาให้แกนกระทุง้ สามารถส่ งแรงที่คลื่ นกระทาต่อทุ่น ไปเป็ น
แรงขับให้กบั ชุดเฟื องได้ โดยตัวชุ ดเฟื องนั้น ได้ทาการเพิ่มอัตราการทด
รอบ เพื่อให้สามารถเพิ่มจานวนรอบการหมุนของเจนเนอเรเตอร์ ได้ โดย
อัตราการทดรอบของชุ ดเฟื องอยู่ที่ 1:4.2 หรื อ การที่เฟื องตัวที่ทาการรับ
แรงจากแกนกระทุ้ง หมุ น 1 รอบ จะท าให้ ต ัว เจนเนอเรเตอร์ หมุ น
ประมาณ 4 รอบ โดยที่แกนที่ 3 ของชุ ดเฟื องจะทาการติดตั้งเจนเนอเรเตอร์ และพูเ ล่ โดยพู่เ ล่ จะช่ วยเพิ่ ม แรงเฉื่ อยให้ เ จนเนอเรเตอร์ หมุน
เพิ่มขึ้นจากแรงเฉื่ อย ทางด้านข้างของตัวเจนเนอเรเตอร์ ได้ติดตั้งเซ็นเซอร์
ตรวจจับวัตถุ ไว้ เพื่อตรวจนับรอบการหมุนของเจนเนอเรเตอร์ เมื่อเจนเนอเรเตอร์หมุนก็จะเกิดไฟฟ้ากระแสสลับ ชนิด 3 เฟส ไฟฟ้ากระแสสลับ
จะถู ก ส่ ง ผ่า นชุ ด วงจรเรี ยงกระแสแบบ 3 เฟส เพื่ อ แปลงเป็ นไฟฟ้ า
กระแสตรง หลังจากแปลงให้เ ป็ นไฟฟ้ ากระแสตรงแล้ว จะนากระแส
ไฟฟ้ าที่ ได้มาผ่านชุ ด วงจรชาร์ จแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ เก็ บ ไว้เ ป็ น
พลังงานสารองต่อไป และอีกทั้งยังมี เซ็นเซอร์ วดั ลมแบบ 3 ลูกถ้วย เพื่อ
ใช้ต รวจวัด ความเร็ ว ลมรอบตัวเครื่ อ ง มี ก ารติ ด ตั้ง เซ็ น เซอร์ ต รวจวัด
กระแส และแรงดัน เพื่อทาการตรวจสอบค่ากาลังไฟฟ้ าที่ได้ และบันทึก
ลงในการ์ ดความจา พร้ อมกันนี้ มีการติดตั้งหลอดไฟไซเรน ไว้ที่บริ เวณ
ส่วนบนของตัวเครื่ อง เพื่อส่ องแสงให้ทราบตาแหน่ งที่ของตัวเครื่ อง และ
เป็ นสัญญาณเตือนแสดงอาณาเขต

รู ป ที่ 5 ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความสู ง คลื่ น (75 เซนติ เ มตร) กั บ
กาลังไฟฟ้า

4. สรุป และวิจารณ์
ในงานวิจยั นี้ ได้จดั สร้ างต้นแบบเพื่อจาลองการศึกษาการผลิต
กระแสไฟฟ้ าจากคลื่ นทะเล สามารถทางานได้จริ ง ซึ่ งทาการตรวจสอบ
ประสิ ทธิ ภาพการทางาน ของวงจรชาร์ จ วงจรตรวจวัด ระดับแรงดัน
เซ็ น เซอร์ ต รวจวัดแรงดัน เซ็ น เซอร์ ต รวจวัด กระแส เซ็ นเซอร์ ว ดั ลม
เซ็ นเซอร์ วดั รอบ เซ็ นเซอร์ วดั ความสู งคลื่ น ระบบบันทึ ก ข้อมูล ลงใน
การ์ ดความจา อีกทั้งยังรวมไปถึงชุดระบบกลไก จากที่ได้ทาการนาเครื่ อง
ไปทดลองในสถานที่จริ ง ทั้งในสภาพที่ทะเลช่วงมีคลื่นสู ง และไม่มีคลื่น
กาลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่ระบบสามารถผลิตได้อยูป่ ระมาณ 20 – 50 วัตต์ ต่อวัน

5. กิตติกรรมประกาศ

3. ผลการทดลอง
หลังจากการออกแบบ และจัดสร้ างต้นแบบจาลองเพื่อศึกษา
การผลิ ตกระแสไฟฟ้ าจากคลื่ นทะเลแบบลอยเรี ยบร้ อยแล้ว ได้ทาการ
ทดลองตรวจจับความสู งคลื่ น (cm) ทดลองโมดูลวัดกระแส (A) และ
แรงดัน (V) วัดความเร็ วลม (m/s) ในสถานที่จริ ง ณ หาดบางจาก อาเภอ
ปะทิว จังหวัดชุมพร ผลการทดลองดังในกราฟรู ปที่ 4-5

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ความสูงคลื่น จานวนรอบ และกาลังไฟฟ้าเวลาใด ๆ

คณะผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตรชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
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The Study of Growth Sunflower Sprouts by Lighting and Watering Control with Arduino
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บทคัดย่อ

1. บทนา

ต้นอ่ อนทานตะวันเป็ นพืชที่ ไ ด้รับความนิ ยมในการบริ โภค
เนื่องจากมีสารอาหารจานวนมาก ซึ่ ง ต้นอ่ อนทานตะวันจะนามาบริ โภค
ได้ ต้ อ งเป็ นช่ ว งที่ เ หมาะสม และต้ อ งมี ก ารควบคุ ม ปั จจั ย ในการ
เจริ ญเติบโตเป็ นอย่างดี บทความนี้ได้ออกแบบสร้ างชุ ดทดสอบ โดยการ
ควบคุ ม แสงและการรดน้ า เพื่ อ ศึ ก ษาการเจริ ญ เติ บ โตของต้น อ่ อ น
ทานตะวัน ชุ ด ทดสอบได้อ อกแบบให้มี ช่ องเปิ ด-ปิ ดการรั บแสงจาก
ธรรมชาติ ในแต่ละช่องจะเปิ ด-ปิ ด ตามเวลาที่ กาหนด รวมไปถึ งการรด
น้ าได้ออกแบบการรดน้ าในลักษณะละอองน้ า การควบคุมทั้งสองปั จจัยนี้
ควบคุ มด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ อาร์ ดูโน่ ซึ่ งผลการทดลองได้เปรี ยบ
เทียบการเจริ ญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวันในแต่ ล ะรู ป แบบการปลูกที่
แตกต่ า งกัน และเห็ น ได้ว่ า การปลู กโดยการใช้แ สงในช่ ว งเช้า มี ก าร
เจริ ญเติบโตดีกว่าการปลูกแบบทัว่ ไปอย่างเห็นได้ชดั

ต้นอ่อนทานตะวันคือพืชที่ งอกจากการเพาะเมล็ดทานตะวัน
โดยใช้ระยะเวลาในการปลูก 7 – 11 วัน [1] ซึ่ งในช่ วงเวลานี้ จะได้ต้น
อ่อนที่มีใบเลี้ยงคู่สีเขียว และลาต้นสี ขาวลักษณะคล้ายถัว่ งอก ในปั จจุ บัน
ต้นอ่อนทานตะวันใช้ทาอาหารเพื่อสุ ขภาพ และมี สารอาหารมากมายที่ มี
ประโยชน์ต่ อ ร่ า งกาย [2] ซึ่ งประกอบด้ว ยสารอาหารหลายอย่า งเช่ น
โปรตี น แคลเซี ย ม เหล็ ก ใยอาหาร ไขมัน สั ง กะสี แ ละโพแทสเซี ย ม
นอ กจ าก นี้ ยั ง มี สารอี ก หนึ่ งชนิ ด ที่ เรี ยก ว่ า สาร GABA (Gamma
Aminobotyric Acid) สารดังกล่ าวมี คุณสมบัติในการป้ องกันโรคหลาย
อย่าง เช่น มะเร็ ง เบาหวาน ควบคุมน้ าหนัก บารุ งเซลล์สมอง บารุ งสายตา
บารุ งผิวพรรณ ช่วยชะลอความแก่ชราและช่วยป้ องกันการเกิดอัล ไซเมอร์
การปลู ก ต้นอ่ อ นทานตะวัน จะต้องแช่ น้ าไว้ 12 ชัว่ โมง [3]
แล้วนาผ้าขาวมาคลุมหรื อห่อไว้เพื่อให้รากปริ ออกมา หลังจากนั้นนามา
กระจายลงดิ น ให้ท่ัว แล้ว รดน้ า ให้พ อชื่ น ๆ [4] ปั จ จัย ที่ ส าคัญ ต่ อ การ
เจริ ญเติบโตของพืชคือแสงและน้ า [5] ทั้งสองปั จจัยนี้ถ้าได้มากหรื อน้อย
เกินไปก็จะทาให้พืชนั้นตายหรื อไม่มีการเจริ ญเติบโต ซึ่ งการรั บแสงและ
การรดน้ าพืชให้อยู่ในปริ มาณที่เหมาะสมและถูกวิธีน้ ัน มี ความสาคัญใน
การเจริ ญเติบโตของพืช โดยทั้งสองปั จจัยนี้ ได้นามากาหนดเป็ นเงื่ อนไข
เริ่ มต้นในการปลูกพืช ซึ่ งในงานวิจัยนี้ การให้แสงใช้แสงจากธรรมชาติ
โดยพิจารณาช่วงเวลาของการรั บแสง สาหรั บการการรดน้ าที่ เหมาะสม
จะพิ จ ารณาความชื้ น ในดิ น ซึ่ งการปลู ก พื ช ในปั จ จุ บั น สามารถน า
เทคโนโลยี และการควบคุ มอัตโนมัติ [6] มาควบคุ มปั จจัยต่ างๆที่ ส่งผล
ต่อการเจริ ญเติบโต รวมไปถึงเพื่ออานวยความสะดวกต่อผูป้ ลูก
ดังนั้นงานวิจยั นี้ได้เล่ งเห็นความสาคัญของการปลูกต้นอ่ อ น
ทานตะวันซึ่ ง เป็ นพืช ที่ นิย มบริ โภค โดยมี การออกแบบการปลูก และ
ควบคุ ม การให้ น้ า และการรั บ แสงในปริ ม าณที่ แ ตกต่ า งกัน โดยใช้
ไมโครคอนโทรเลอร์ อาร์ ดูโน่ เพื่ อศึ ก ษาการเจริ ญ เติ บ โตของต้นอ่ อ น
ทานตะวัน โดยผลการทดลองได้มีการเปรี ยบการปลูก โดยการควบคุ ม
และการปลูกต้นอ่อนทานตะวันโดยธรรมชาติ

คาสาคัญ: การปลูกต้นอ่อนทานตะวัน, การควบคุม, อาร์ดูโน่

Abstract
Sunflower sprout is a popular food for consumer because it
has many nutrients which must be consumed at reasonable period by
factor control in the growth as well. This article designs the set test by
lighting and watering control for study the growing of sunflower. The
set is designed the channel for receiving a nature light which each
channel is set open and close by time setting. In addition, the watering
is designed for sunflower sprouts spraying. The both factor is controlled
by microcontroller arduino. The results are compared to sunflower
sprouts growth of each planting different. It is found that the light
control of morning day is growth better than natural planting
significantly.
Keywords: Sunflower Seed, Control, Arduino
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จากรู ปที่ 2 แสดงขั้นตอนการทางานของการควบคุ มการปลูก
ต้นอ่อนทานตะวัน ขั้นแรกจะเริ่ มจากการจ่ายไฟฟ้ าให้กบั บอร์ด โดยแอล
ซี ดีจะแสดงวัน เดื อน ปี เวลา อุ ณ หภูมิ และรวมไปถึ ง ควบคุ มของการ
ทางานของปั๊ มและการควบคุมการเปิ ด-ปิ ดการรับแสงจากธรรมชาติ ของ
หน้าต่าง 1 2 และ 3 ตามลาดับ และเวลาที่กาหนด
การเปิ ด-ปิ ด หน้าต่างรับแสงของชุ ดควบคุ มอัตโนมัติสาหรั บ
ปลูกต้นอ่อนทานตะวัน โดยการเขียนโค้ดลงบอร์ ดอาร์ ดูโน่ เพื่อสั่งรี เลย์
ไปควบคุมมอเตอร์ให้ทาการเปิ ด-ปิ ดหน้าต่ างรั บแสง โดยการตั้งเวลาใน
การเปิ ด-ปิ ด เมื่อปั๊ มน้ าทางานเสร็ จสิ้ น หน้าต่ าง 1 2 และ 3 จะเริ่ มท างาน
ตามลาดับ โดยสังเกตการณ์เปิ ด-ปิ ดของหน้าต่ างว่ าเป็ นไปตามลาดับ ที่
กาหนดไว้หรื อไม่ การทดลองจะลดเวลาลงมาเพื่อดูการทางานตามลาดับ
ที่ ไ ด้ ก าหนดไว้แ ละเมื่ อ การเปิ ด-ปิ ด เป็ นไปตามที่ ก าหนดจึ ง จะ
กาหนดเวลาจริ งเพื่อควบคุมการเปิ ด-ปิ ด

2. หลักการทางาน
2.1 การออกแบบ
โครงสร้างชุดควบคุมอัตโนมัติสาหรับปลูกต้นอ่อนทานตะวันดัง
แสดงในรู ปที่ 1

ช่องเปิ ด-ปิ ด
รับแสง
กล่องควบคุม
ปั๊มน้ า

3. ขั้นตอนการทดลอง

รู ปที่ 1 ชุดควบคุมอัตโนมัติสาหรับปลูกต้นอ่อนทานตะวัน
ชุ ดควบคุ มการปลูก ต้นอ่ อ นทานตะวัน ได้ออกแบบมี ขนาด
2x3x3 ฟุต (กว้างxยาวx ) สามารถควบคุ ม แสงและน้ าของต้นอ่ อ น
ทานตะวัน ภายในประกอบไปด้วย 3 กระบะ เพื่อปลูกต้นอ่อนทานตะวัน
ในรู ปแบบต่ า งๆ ส่ วนควบคุ ม ประกอบไปด้วย 1. บอร์ ดอาร์ ดู โน่ 2.
บอร์ดควบคุมเวลา DS3231 3. มอเตอร์เกียร์ 12 Vdc 4. สวิทชิ่ง 5. จอแอล
ซี ดี 16x2 (Caracter Parallel) 6. หัวฉีดน้ า และ 7. ปั๊ มน้ า

ชุดควบคุมอัตโนมัติสาหรับปลูกต้นอ่ อนทานตะวัน ประกอบ
ไปด้วย ช่องเปิ ด-ปิ ดรับแสง กล่องควบคุม และปั๊ มน้ า ซึ่ งกระบะการปลูก
ได้ออกแบบการปลูกเป็ น 3 รู ปแบบ ดังนี้
กระบะที่ 1 คือปลูกแบบทัว่ ไป (ห่อและแช่น้ าก่อนปลูก)
กระบะที่ 2 คือปลูกโดยการควบคุมอัตโนมัติ (ห่อและแช่น้ าก่อนปลูก)
กระบะที่ 3 คื อปลูก โดยการควบคุ มอัตโนมัติ (ไม่ ห่อและไม่ แช่ น้ าก่อน
ปลูก) ดังแสดงในรู ปที่ 3

2.2 การทางาน
หลัก การท างานของระบบการปลู ก ต้น ออ่ อ นทานตะวัน
สามารถแสดงดังรู ปที่ 2

กระบะที่ 1

กระบะที่ 2

กระบะที่ 3

ตั้งค่า
การให้ นา้ การรับแสง และวันเวลา

ไมโครคอนโทรเลอร์
อาร์ ดูโน
จอ LCD แสดงผล
การทางาน

ปั๊มนา้ และ
การเปิ ด/ปิ ดรับแสง

รู ปที่ 2 การทางานของเครื่ องควบคุมอัตโนมัติสาหรับปลูกต้นอ่อน
ทานตะวัน

รู ปที่ 3 โครงสร้างกระบะที่ใช้ปลูกต้นอ่อนทานตะวัน
โดยการให้แสงได้มีการควบคุมดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปิ ด ปิ ด ของการรับแสงจากดวงอาทิตย์ของชุดควบคุม
เวลา
เปิ ด
ปิ ด
กระบะที่ 1
08.00 – 16.00
16.00
กระบะที่ 2
08.00 – 12.00
12.00
กระบะที่ 3
08.00 – 12.00
12.00
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4.ผลการทดลอง
ผลการทดลองของชุ ดควบคุ มอัตโนมัติสาหรั บปลูกต้นอ่ อน
ทานตะวันได้เปรี ยบเทียบระหว่างกระบะที่ 1 คือการปลูกแบบทัว่ ไป และ
กระบะที่ 2 คือการปลูกโดยการควบคุ มแสงและน้ า ซึ่ งทั้งสองกระบะนี้
ก่อนปลูกได้ทาการแช่ น้ าทิ้ งไว้และห่ อก่อนนามาปลูก และกระบะที่ 3
คือการปลูกโดยการควบคุมแสงและน้ า โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ทดสอบว่า
เมื่อมีการควบคุมเฉพาะแสงและน้ าการเจริ ญเติ บ โตจะเป็ นอย่างไร โดย
ก่อนปลูกจะแตกต่างจากกระบะที่ 1 และ กระบะที่ 2 คื อ ไม่ ผ่านการแช่
น้ า ทิ้ ง ไว้แ ละห่ อ ก่อ นปลู ก จากการวัด อุ ณ หภูมิ อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ทั้ง สาม
กระบะคื อ 22 องศาเซลเซี ยส และความเข้มแสงตอนเช้า คื อ 1,283 lux
และตอนบ่ายคื อ 4,488 lux โดยจะมี กราฟแสดงผลการเปรี ยบเที ยบการ
เจริ ญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวันทั้ง 3 ช่องดังนี้
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รู ปที่ 4 กราฟเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตของทั้ง 3 กระบะ
จากรู ปที่ 4 เห็นได้ว่ากระบะที่ 1 และกระบะที่ 2 เริ่ มมี การ
เจริ ญเติบโตในวันที่ 3 แต่กระบะที่ 3 ยังไม่มีการเจริ ญเติ บโต โดยกระบะ
ที่ 3 มีการเจริ ญเติบโตในวันที่ 4 จากกราฟแสดงให้เห็นว่าทั้ง 7 วันกระบะ
ที่ 1 มีความสูงอยูที่ 10 ซม. กระบะที่ 2 มีความสูง 14 ซม. กระบะที่ 3 จะมี
ความสูง 8 ซม. จะเห็นได้ว่ากระบะที่ 2 มีการเจริ ญเติ บโตที่ ดีกว่า กระบะ
ที่ 1 และกระบะที่ 3 อย่างเห็นได้ชัด และสามารถเก็บต้นอ่ อนได้เร็ วกว่า
กระบะที่ 1 และกระบะที่ 3
เพื่อเป็ นการแสดงถึงการงอก การเจริ ญเติบโต ความหนาแน่ น
และความสมบูรณ์ของต้นอ่อนทานตะวันจากผลการทดลองรู ปที่ 4 ของ
ต้น อ่ อ นทานตะวัน ทั้ ง 3 กระบะ ลั ก ษณะทางกายภาพของต้น อ่ อ น
ทานตะวันในช่ วงระยะเวลาการปลูก สามารถแสดงดังตารางที่ 2 โดย
แสดงวันที่ 1 วันที่ 4 และ วันที่ 7

ตารางที่ 2 รู ปเปรี ยบเที ยบการเจริ ญเติ บโตและความหนาแน่ นการเกิด
ของต้นอ่อนทานตะวัน วันที่ 1 วันที่ 4 และวันที่ 7 ของทั้ง 3 กระบะ
กระบะ/
วันที่ 1
วันที่ 4
วันที่ 7
วันที่
กระบะ
ที่ 1
กระบะ
ที่ 2
กระบะ
ที่ 3

จากภาพจะเห็นได้ว่าวันที่ 1 ของทั้ง 3 กระบะ ยังไม่ มีการ
เจริ ญเติบ เมื่อเปรี ยบเทียบวันที่ 4 ของทั้ง 3 กระบะ จะเห็นได้ว่า กระบะที่
1 และกระบะที่ 2 เริ่ มมีการเจริ ญเติบที่เท่าๆกันแต่ ก ระบะที่ 3 มี การเจริ ญ
เติบน้อยกว่ากระบะที่ 1 และกระบะที่ 2 รวมไปถึงเมื่อเปรี ยบเทียบวันที่ 7
ของทั้ง 3 กระบะ จากรู ปจะเห็นได้ว่ากระบะที่ 2 มี ต้นอ่ อนทานตะวัน
จานวนมากกว่ากระบะที่ 1 และกระบะที่ 3 ซึ่ งจากการวัดความสู งพบว่า
กระบะที่ 1 มี ความสู ง เฉลี่ ยอยู่ที่ 10 ซม. กระบะที่ 2 มี ความสู ง 14 ซม.
กระบะที่ 3 มีความสูง 8 ซม. เมื่ อพิจารณาสี ของต้นอ่ อนทานตะวันทั้ง 3
กระบะ พบว่ากระบะที่ 1 กับกระบะที่ 2 มีสีของใบเป็ นสี เขี ยวอ่ อน ส่ วน
กระบะที่ 3 สี ของใบเป็ นสี เหลืองอ่อน จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า
กระบะที่ 2 มีความสูงมากกว่ากระบะที่ 1 และ 3 รวมไปถึงมีการเจริ ญเติบ
ที่สมบูรณ์กว่ากระบะที่ 1 และ 3

5. สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองชุดควบคุมแสงและน้ า สาหรับปลูกต้นอ่อน
ทานตะวันระหว่างกระบะที่ 1 กระบะที่ 2 และกระบะที่ 3 พบว่ากระบะที่
2 ซึ่ งปลูกโดยการห่อและแช่น้ าก่อนปลูกและใช้การควบคุ มน้ าและแสง
สามารถทาให้ตน้ อ่อนทานตะวันเจริ ญเติบโตได้ดีกว่าการปลูกแบบทัว่ ไป
และการปลูกแบบไม่ ห่อและไม่ แช่ น้ าก่อนปลูก ซึ่ งแสงที่ เหมาะสมคื อ
แสงในช่ ว งเช้ า มี ค วามเข้ ม แสงค่ า เฉลี่ ย 1,283 lux โดยท าให้ ก าร
เจริ ญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวันดีกว่าการปลูกที่ใช้แสงตอนบ่ าย ซึ่ ง มี
ความเข็มแสงเฉลี่ย 4,488 lux
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การควบคุมปัจจัยสาหรับการฟักไข่ไก่โดยอาร์ ดูโน่
The Factors Control for Eggs Incubation by Arduino
ยุทธศักดิ์ ทอดทอง
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บทคัดย่อ
บทความนี้จดั ทาขึ้นเพื่อนาเสนอการควบคุ มปั จจัยในการฟั ก
ไข่ โดยออกแบบเครื่ อ งฟั ก ไข่ ให้ มี ราคาทุ น ต่ า สามารถเคลื่ อ นย้ายได้
สะดวก น้ าหนักเบา และใช้งานง่ าย ซึ่ งเหมาะสาหรั บ เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงไก่
ฟาร์ ม ขนาดเล็ ก ถึ ง ขนาดกลาง รวมไปถึ ง สามารถควบคุ ม อุ ณ หภู มิ
ความชื่น และการกลับ ไข่ แบบอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ อาร์ ดู
โน่ จากการทดลองพบว่าการควบคุ มอุ ณภูมิมีความคลาดเคลื่ อนร้ อยละ
0.84 ความชื้ นมี ค่าอยู่ในช่ วงที่ กาหนด(ร้ อยละ55-60) และการฟั กไข่ คือ
ร้อยละ 90 ของไข่ท้ งั หมดที่ฟักสมบูรณ์
คาสาคัญ: การฟักไข่, การควบคุม, ไมโครคอนโทรเลอร์ อาร์ดูโน่

ลูกไก่ที่ฟักออกมานั้นมี คุณภาพต่ อการนาไปเลี้ ยงในฟาร์ ม แต่ อย่างไรก็
ตามราคาของตูฟ้ ักไข่ยงั มีราคาสูง
งานวิ จั ย นี้ จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะสร้ า งตู้ ฟั ก เพื่ อ ฟั ก ไข่ ไ ก่ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ราคาถูก เหมาะสาหรั บใช้ในครั วเรื อนและการพัฒนาภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นที่สามารถสร้างได้ง่าย ซึ่ งงานวิจยั ชิ้นนี้ได้ออกแบบตูฟ้ ักไข่
ซึ่ ง สามารถ คว บคุ ม อุ ณหภู มิ ค วามชื้ น แ ละ การก ลั บ ไข่ ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรเลอร์ อ าร์ ดู โ น่ ซึ่ งผลการทดลองเป็ นที่ น่ า พอใจเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับการฟักไข่แบบธรรมชาติ

2. หลักการทางาน

1. บทนา

การควบคุ ม การฟั ก ไข่ จ ะท างานตามค าสั่ ง ที่ ผู้ใ ช้ง านได้
กาหนดค่ าการท างานไว้ โดยสามารถปรั บ ค่ าอุ ณหภูมิ ความความชื้ น
สัม พัท ธ์ ใ นอากาศและเวลาในการกลับ ไข่ ไ ด้ต ามความต้อ งการของ
ผูใ้ ช้งานและความเหมาะสมของไข่ ที่น ามาฟั ก โดยจะแยกการทางาน
ออกเป็ น 2 ส่ วนดังนี้
1. การควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น ตู้ฟั ก ไข่ อัต โนมัติ ใ ช้
เซ็นเซอร์ DHT22 เป็ นตัววัดอุ ณหภูมิและความชื้ น และนาค่ าที่ วดั ได้ไป
เปรี ยบเทียบกับค่าที่ต้ งั ไว้ถา้ ค่าที่อ่านได้มีค่าน้อยกว่าค่าที่ ต้ งั ไว้โปรแกรม
ก็จ ะสั่ ง งานให้รี เ ลย์เ ปิ ดให้ห ลอดไฟติ ด และเมื่ อ อุ ณ หภู มิ เ ท่ า กับ หรื อ
มากกว่าค่าที่ต้ งั ไว้โปรแกรมก็จะปิ ดการทางานของรี เลย์
2. การควบคุ มการกลับไข่ ใช้บอร์ ด อาร์ ดูโน่ เป็ นตัวตั้งเวลา
เมื่อถึงเวลาที่กาหนดโปรแกรมจะสั่งงานให้มอเตอร์ หมุ นเอี ยงถาดไข่ ให้
อยู่ใ นต าแหน่ ง ที่ ก าหนดโดยมี ลิ มิ ต สวิ ท ช์เ ป็ นตัว ตั ด การท างานของ
มอเตอร์จนกว่าจะครบกาหนดเวลามอเตอร์กจ็ ะหมุนกลับอีกด้านหนึ่ง

ปั จจุบนั มีเกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่ เป็ นจานวนมากทั้งในการเลี้ ยง
เพื่อประกอบอาชีพและในครัวเรื อน แต่ เนื่ องจากการซื้ อลูกไก่เป็ นปั จจัย
ในการเพิ่มต้นทุนในการเลี้ยง และการฝักไข่โดยวิธีธรรมชาติ โอกาสที่ ไข่
ไก่ฟักไม่สมบรู ณ์เนื่องจากสิ่ งแวดล้อมไม่เหมาะสม ซึ่ งผูเ้ ลี้ยงมีความเสี่ ยง
เป็ นอย่างมากในการเลี้ยงแบบธรรมชาติ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการฟักไข่ ไก่คือ
อุ ณ หภู มิ ความชื้ น และการกลับ ไข่ [1] ตู้ฟัก ไข่ สามารถสร้ า งสภาวะ
อากาศที่เหมาะต่อการฟัก ซึ่ งช่วยทาให้การฟักไข่ ไก่ได้ตามต้องการ และ

ส่ วนประกอบของเครื่ องได้แก่ วงจรจ่ายไฟที่มีแรงดันขนาด 5
โวลต์ ซึ่ งจ่ า ยแรงดั น ให้เ ซ็ น เซอร์ ว ัด อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น DHT22,
ไมโครคอนโทรเลอร์ อาร์ ดูโน่ และจอแสดงผลแอลซี ดี เพื่อใช้ในการ
แสดงผลการทางาน [2] ส่ วนอื่นๆของระบบประกอบด้วย หลอดไฟแบบ
หลอดไส้ เพื่อให้ความร้อนภายในตู้ และมอเตอร์ ที่ใช้ในการกลับไข่ ดัง
แสดงในรู ปที่ 1

Abstract
In the article, the objective is the factors control for eggs
incubation. The egg incubator is designed to have a good properties
such as low cost, portable and easy to use which is suitable for small to
medium chicken farm. In addition, the temperature, humidity and egg
tilting are automatically controlled by using arduino microcontroller. In
the result, it is found that the temperature error is 0.84 %, the humidity
is in the setting rang (55-60%) and the egg incubate is 90%.
Keywords: Eggs Incubation, Controlling, Arduino Microcontrollor

2.1 แผนภาพการทางาน
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บอร์ด ต่อโมดูลควบคุมทิศทางมอเตอร์ ขา IN1 เข้ากับขา 7 IN2 เข้ากับขา
6 และต่ อมอเตอร์ เข้ากับขา OUT1 และ OUT2 ของโมดูล ต่ อสวิ ทช์ S1
ผ่าน R1 เข้ากับขา 13 และ S2 ผ่าน R2 เข้ากับขา 12 ขาของสวิทช์อีกด้าน
ต่อลงกราว ต่อรี เลย์ RL1 เข้ากับขา 10 ต่อออกหลอดไฟ L1 และต่ อรี เลย์
RL2 เข้ากับขา 11 และต่อออกเครื่ องทาหมอกอัลตร้ าโซนิ ค L2 ดังแสดง
ในรู ปที่ 3

แหล่งจ่ ายไฟ 5 Vdc
เซนเซอร์
วัดอุณหภูมิ
ความชื้น
DHT22

คอนโทรลบอร์ ด

จอ LCD
แสดงผล
การทางาน

พัดลมและหลอดไฟ ทางานเมื่อ
อุณหภูมิมีค่า = 0.5 จากทีก่ าหนด

มอเตอร์ ควบคุมการกลับไข่
รู ปที่ 1 แผนภาพบล็อกการทางาน

2.2 การออกแบบโครงสร้ างตัวชิ้นงาน
การออกแบบโครงตู้ฟักไข่ สามารถฟั กไข่ ได้จานวน 30 ฟอง
โดยมีความสูงคือ 80 ซม. ความกว้างของตัวตูค้ ือ 32 ซม. และความยาวคือ
32 ซม. ใช้แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิ ตเป็ นผนังตู้ ซึ่ งภายในเครื่ องดังแสดง
ในรู ปที่ 2

รู ปที่ 3 การออกแบบวงจรการควบคุมความชื้นและการกลับไข่

3. ขั้นตอนการทดลอง
1. เปิ ดสวิตช์เพื่อเริ่ มการทางานของตูฟ้ ัก
2. ตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสมโดยกดปุ่ ม SET และกดปุ่ ม UP DOWN เลือก
โหมด Temp set กด Enter
3. ตั้งเวลากลับไข่โดยกดปุ่ ม SET และกดปุ่ ม UP DOWN เลือก Move
Egg กด Enter
4. นาไข่เข้าวางในถาดไข่ ปิ ดฝาตู้
จากการทดลองตู้ ฟั ก ไข่ อัต โนมั ติ ได้ ท าการทดลองเพื่ อ
เปรี ยบเทียบการฟักไข่โดยวิธีธรรมชาติ ซึ่ งได้ทดลองกับ ไข่ ไก่ที่ใช้ตู้ฟัก
ไข่ 2 ชุด ซึ่ งแบ่งเป็ นชุดละ 9 ฟอง ดังนี้
ชุดที่ 1 ใช้อุณหภูมิในการฟั กอยู่ที่ 37.5 ◦C ความชื้ นสัมพัท ธ์
55-60 % กลับไข่ทุก 1 ชัว่ โมง
ชุดที่ 2 ใช้อุณหภูมิในการฟั กอยู่ที่ 37.5 ◦C ความชื้ นสัมพัท ธ์
55-60 % กลับไข่ทุก 30 นาที
รู ปที่ 2 โครงสร้างและส่ วนประกอบของตูฟ้ ักไข่

4. ผลการทดลอง

2.3 การออกแบบวงจร
การควบคุมความชื้น และการกลับไข่ใช้บอร์ดอาดูโน่ [2] เป็ น
ตัวควบคุ มโดยการต่ อขา data ของเซนเซอร์ DHT22 เข้ากับขา 2 ของ

ผูจ้ ดั ทาได้ทาการทดลองโดยนาไข่ ไก่สายพันธุ ์พ้ืนเมื องที่ หา
ได้จากชาวบ้านมาทดลองฟั กด้วยตู้ฟักไข่ ไก่ และได้บันทึ กผลอุ ณหภูมิ
ความชื้น การกลับไข่ รวมไปถึงลักษณะของลูกไก่ที่ ได้ฟักออกมาในแต่
ละช่วง เป็ นเวลา 21 วันนับตั้งแต่นาไข่เข้าฟักวันแรก โดยมีผลดังนี้
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4.1 ผลของการควบคุมอุณภูมิ

4.3 ผลของการกลับไข่ และการฟักไข่

อุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสมส าหรั บ การฟั ก ไข่ อ ยู่ ที่ 37.5 องศา
เซลเซี ยส [3,4] ซึ่ งในการทดลองได้ต้ งั ค่าอุณภูมิไว้ที่ 37.5 องศาเซลเซี ยส
และได้บันทึ กอุ ณหภูมิทุกๆ 3 ชม. คื อ 9.00 น. 12.00 น. และ 15.00 น.
เป็ นระยะเวลา 21 วัน

เพื่อให้ไข่ไก่ได้รับอุณหภูมิที่ทวั่ ถึงจึงได้ทาการทดลองกลับไข่
ทุกระยะเวลาการฟัก เป็ นจานวน 21 วัน จากการทดลองความชัดเจนของ
การกลับไข่ที่มีผลต่อการฟักของไข่ไก่นนั่ อยู่ที่สามวันสุ ดท้าย [5] จึ งได้มี
การเปรี ยบเที ยบการฟั กไข่ 2 รู ปแบบ คื อ การกลับไข่ ทุก 30 นาที และ
การกลับไข่ทุก 60 นาที
การกลับไข่

กลับไข่ทุก 60 นาที

กลับไข่ทุก 30 นาที

วันที่ 19

วันที่ 20
รู ปที่ 4 กราฟแสดงอุณหภูมิและเวลา
จากรู ปที่ 4 แสดงอุณหภูมิและเวลา จะเห็นว่าค่าอุณหภูมิที่ได้จากตู้ฟักไข่
อยู่ระหว่าง 37.4 และ 37.5 ซึ่ งเป็ นอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติ บโต
ของลูกไก่ แต่อย่างไรก็ตามค่าความคลาดเคลื่ อนของอุ ณหภูมิคือร้ อยละ
0.84

วันที่ 21

รู ปที่ 6 รู ปแสดงการฟักไข่ไก่ในสามวันสุ ดท้าย

4.2 ผลของการควบคุมความชื้น
ความชื้นที่เหมาะสมสาหรับการฟักไข่ อยู่ที่ 55-60 เปอร์ เซนต์
[3] ซึ่ งในการทดลองได้ต้ ังค่ าความชื้ นไว้ที่ 55-60 เปอร์ เซนต์ และได้
บันทึ กความชื้ นทุ ก ๆ 3 ชม. คื อ 9.00 น.12.00 น. และ 15.00 น. เป็ น
ระยะเวลา 21 วัน

จากรู ปที่ 6 แสดงให้เห็นว่า ในวันที่ 19 การกลับไข่ ทุก 60 นาที ไข่ ไก่ได้
แตกออกหมด จนกระทัง่ เห็นเป็ นตัวลูกไก่ ในทางกลับกันการกลับไข่ ทุก
30 นาที ไข่ไก่พ่ งึ เริ่ มแตก ในวันที่ 20 การกลับไข่ทุก 60 นาที และกลับไข่
ทุก 30 นาที ลูกไก่กไ็ ด้ฟักเป็ นตัว แต่อย่างไรก็ตามในวันที่ 21
โดยกลับไข่ทุก 60 นาที ซึ่ งลักษณะทางกายภาพสังเกตุได้ว่า ลูกไก่มีความ
แข็งแรง และฟักออกได้มากกว่าการกลับไข่ทุก 30 นาที

5. สรุปผลการทดลอง

รู ปที่ 5 กราฟแสดงความชื้นและเวลา
จากรู ป ที่ 5 กราฟแสดงความชื้ น สั ม พัท ธ์ ใ นอากาศ จะเห็ น ได้ว่ า ค่ า
ความชื้ น จะอยู่ ร ะหว่ า ง 54.5 ถึ ง 56.5 ซึ่ งเป็ นค่ า ที่ อ ยู่ร ะหว่ า ง 55-60
เปอร์เซนต์ ซึ่ งเหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของลูกไก่

จากการทดลองตู้ฟักไข่ อัตโนมัติ ได้ทดลองฟั กไข่ ไก่ 2 ชุ ด
แบ่งเป็ นชุดล่ะ 9 ฟอง โดยชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ได้ความคุ มอุ ณหภูมิในการ
ฟั กอยู่ที่ 37.5 ◦C ความชื้ นสัมพัท ธ์ 55-60 % ซึ่ งชุ ดที่ 1 กลับไข่ ทุก 1
ชัว่ โมง ผลที่ ได้ไข่ สามารถฟั กตัวออกมาได้ 90% ชุ ดที่ 2 กลับไข่ ทุก 30
นาที ผลที่ ได้ไข่ สามารถฟั กตัวออกมาได้ 67% โดยลูกไก่ที่ฟักออกมามี
ร่ างกายไม่สมบูรณ์และฟักตัวออกมาได้ไม่หมด ดังนั้นชุ ดควบคุ มการฟั ก
ไข่โดยไมโครคอนโทรเลอร์อาร์ดูโน่ มีประสิ ทธิ ภาพที่น่าพึงพอใจในการ
ควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น รวมไปถึ งการควบคุ มการกลับ ไข่ ต้องใช้
การกลับไข่ทุก 1 ชัว่ โมง ไข่ไก่ที่ฟักออกมาจึงจะสมบูรณ์
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ระบบติดตามและควบคุมเครื่องปรับอากาศ
Air Conditioner Monitoring and Controlling System
สุ รชาติ เหล็กงาม และ จันทนา ปัญญาวราภรณ์
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บทคัดย่อ
ระบบติดตามและควบคุมเครื่ องปรับอากาศสร้างขึ้นเพื่อแจ้ง
เตือนประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องปรับอากาศ โดยทําการติดตั้งบอร์ ดควบคุม
เพื่อเช็คสถานะของเครื่ องปรับอากาศแบบเวลาจริ งผ่านทางเว็บไซต์ และ
มีการแจ้งเตือนเมื่อประสิ ทธิภาพของเครื่ องปรับอากาศลดลง ในส่ วนของ
เว็บไซต์จะแสดงอุณหภูมิ 2 ตําแหน่ง คืออุณหภูมิภายในห้องและอุณหภูมิ
ของเครื่ องระเหย (Evaporator) ทั้งนี้ เมื่ออัตราการลดลงของอุณหภูมิของ
เครื่ องระเหยเร็ วกว่าค่ าปกติ ซึ่ งอาจจะเกิ ดจากการอุดตันของระบบทํา
ความเย็น ระบบจะทําการแจ้งเตือนผ่านทางเว็บไซต์ทนั ที
คําสําคัญ: เครื่ องปรับอากาศ, เครื่ องระเหย, อุณหภูมิ, ระบบเวลาจริ ง

Abstract
The purpose of air-conditioned monitoring and controlling
system is to develop the notification of the efficiency of air conditioner.
This real-time system monitors the status of air conditioner via website
and alerts while the efficiency of air conditioner is decreased. Website
shows temperature two positions, i.e. room and evaporator. The rate of
decrease of evaporator temperature is faster than normal temperature.
When the cooling system is blocked, this system will immediately alert
via the website.
Keywords: air-conditioned, evaporator, temperature, real-time system

1. บทนํา
ประเทศไทยตั้งอยูใ่ นเขตร้อนชื้น สภาวะอากาศโดยทัว่ ไปจึง
ร้อนอบอ้าวเกือบตลอดปี ฉะนั้นจึงมีการติดตั้งเครื่ องปรับอากาศเพื่อลด
อุณหภูมิให้เย็นลง เครื่ องปรับอากาศทํางานด้วยหลักการถ่ายเทความร้อน
[1] กล่าวคือ เมื่อความร้อนถ่ายเทออกไปด้านนอก อากาศภายในห้องจะมี
อุ ณ หภู มิ ล ดลง เครื่ อ งปรั บ อากาศเป็ นอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าที่ มี อ ัต ราการใช้
พลังงานสู งมากเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในครัวเรื อนชนิ ดอื่นๆ [2]

แก้ไขปั ญหาการใช้พลังงานที่สูงได้ดงั นี้ ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องให้
เหมาะสม และล้างแอร์ตามระยะเวลาที่กาํ หนด
คณะผูว้ ิจ ยั จึ งได้ส ร้ างระบบติ ดตามและควบคุ ม เครื่ อ งปรั บ
อากาศ โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อติดตามสถานะของอุ ณหภูมิภายในห้อง
อุณหภูมิของเครื่ องระเหย (Evaporator) ผ่านทางเว็บไซด์ และสามารถปรับ
อุ ณ หภู มิภ ายในห้อ งผ่า นเว็บ ไซด์ อี ก ส่ ว นสํา คัญคื อ การแจ้ง เตื อ นเมื่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งปรั บ อากาศลดลง ทั้ง นี้ เพื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม ความ
สะดวกสบายให้แก่ผดู ้ ูแลระบบ

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 เครื่องปรับอากาศ
หลักการทําความเย็นของเครื่ องปรั บอากาศประกอบด้วย 4
ส่ ว นคื อ เครื่ อ งระเหย (Evaporator) เครื่ อ งอัด ไอ (Compressor) เครื่ อ ง
ควบแน่ น (Condenser) และท่อลดแรงดัน (Capillary Tube) ระบบทํา
ความเย็นแบบระบบอัดไอ (Vapor-Compression Cycle) มีหลักการ
ทํา งานคื อ การทํา ให้ส ารทํา ความเย็น ไหลวนไปตามระบบ โดยผ่า น
ส่ ว นประกอบหลัก ทั้ง 4
ต่ อ เนื่ อ งเป็ นวัฏ จัก รการทํา ความเย็น
(Refrigeration Cycle) โดยมีกระบวนการดังนี้ [1]
1) เริ่ มต้นโดยคอมเพรสเซอร์ ทาํ หน้าที่ดูดและอัดสารทําความเย็น
เพื่ อ เพิ่ ม ความดัน และอุ ณ หภู มิข องนํ้า ยา แล้ว ส่ ง ต่ อ เข้า เครื่ อ ง
ควบแน่น
2) นํ้ายาจะไหลวนผ่านแผงเครื่ องควบแน่น โดยมีพดั ลมเป่ าเพื่อช่วย
ระบายความร้ อ นทํา ให้ น้ ํา ยาจะที่ อ อกจากเครื่ อ งควบแน่ น มี
อุณหภูมิลดลง และจะถูกส่ งต่อให้อุปกรณ์ลดความดัน
3) นํ้ายาที่ไหลผ่านอุปกรณ์ลดความดันจะมีความดันและอุณหภูมิที่
ตํ่ามาก แล้วไหลเข้าสู่ เครื่ องระเหย
4) นํ้ายาจะไหลวนผ่านแผงเครื่ องระเหย โดยมีพดั ลมเป่ าเพื่อช่วยดูด
ซับความร้อนจากภายในห้อง ทําให้อุณหภูมิห้องลดลงส่ งผลให้
นํ้า ยาที่ อ อกจากเครื่ อ งระเหยมี อุ ณ หภู มิ สู ง ขึ้ น จากนั้น จะถู ก
ส่ งกลับเข้าคอมเพรสเซอร์เพื่อทําการหมุนเวียนนํ้ายาต่อไป
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2.2 ไมโครคอนโทรเลอร์ PIC 16F886
PIC16F886 ผลิตโดยบริ ษทั ไมโครชิ พ มีคุณบัติดงั นี้ มีความ
กว้างของบัสข้อมูล 8 บิต ค่าสู งสุ ดของความถี่นาฬิกาอยูท่ ี่ 20 MHz ขนาด
หน่วยความจําของโปรแกรม 14 kB ขนาดข้อมูลใน RAM อยูท่ ี่ 368
ความละเอียดของตัวแปลงอนาล็อกเป็ นดิจิตอลคือ 10 บิต และมีท้ งั หมด
11 ช่องสัญญาณ จํานวนอุปกรณ์ขาเข้า/ออก คือ 14 I/O และแรงดันที่ใช้
งานอยูท่ ี่ 2 - 5.5 โวล์ต จากคุณสมบัติของ PIC16F886 ที่สามารถรองรับ
การทํา งานได้ท้ งั สัญ ญาณอนาล็อ กและดิ จิ ต อล งานวิ จ ัย นี้ จึ ง เลื อ กใช้
PIC16F886 เนื่ องจากบอร์ ดควบคุมที่ออกแบบไว้ สัญญาณขาเข้า (Input
Signal) มีสญ
ั ญาณอนาล็อกด้วย

รู ปที่ 2 Schematic บอร์ดควบคุม

3.2 เว็บไซด์

3. การออกแบบวงจรควบคุมในระบบปรับอากาศ
3.1 บอร์ ดควบคุม
เครื่ องปรับอากาศทัว่ ไปมี ตวั ขับ (Drive) ที่ ควบคุ มรี โมท
คอนโทรล (Remote Control) ดังรู ปที่ 1(ก) ทําการถอดตัวขับ (Drive)
ออก และติ ด ตั้งบอร์ ดควบคุ มโดยไมโครคอนโทรเลอร์ ตามรู ปที่ 1(ข)
แทนที่ตวั ขับ (Drive) ซึ่ งออกแบบบอร์ดควบคุมดังแสดงในรู ปที่ 2 โดยมี
คุณสมบัติดงั นี้
 สามารถอ่านค่าการทํางานของรี โมทคอนโทรลเดิ ม และอ่านค่า
สถานะการทํางานของเครื่ องปรับอากาศได้
 ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ควบคุ ม การทํา งานของคอมเพรสเซอร์ และ
ควบคุมพัดลมภายในเครื่ องปรับอากาศ
 สามารถติดต่อสื่ อสารสื่ อสารแบบ half duplex ผ่านพอร์ ตอนุกรม
RS485

1.

รู ปที่ 3 Log in เข้าระบบ
2.
3.

(ก)

มีข้นั ตอนการทํางานดังนี้
Log in เข้าสู่ ระบบ (ดังรู ปที่ 3) โดยต้องกรอก Username และ
Password

แสดงอุณหภูมิภายในห้องและอุณภูมิที่เครื่ องระเหย
(Evaporator)
ระบบจะแจ้ง เตื อ นผ่า นหน้า เว็ป ไซด์ เมื่ อ อุ ณ หภู มิ ที่ เ ครื่ อ ง
ระเหยตํ่ากว่า Evaporization ตามรู ปที่ 4

(ข)
รูปที่ 1 ภาพรวมของวงจรควบคุม
รู ปที่ 4 Pressure Enthalpy Chart
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4. ผลการทดสอบ
เมื่อ Log in เข้าสู่ ระบบเรี ยบร้อย ระบบจะแสดงอุณหภูมิ
ปัจจุบนั ภายในห้อง และอุณหภูมิเครื่ องระเหย ดังแสดงในรู ปที่ 5 (ก) –(ข)
และทํา การทดสอบระบบฯ จากเครื่ อ งปรั บ อากาศทั้ง 2 เครื่ อ ง โดยที่
เครื่ องแรกคือเครื่ องปรับอากาศปกติ เครื่ องที่สองคือเครื่ องปรับอากาศที่
ถึงกําหนดเวลาล้างแอร์ ผลการทดสอบเป็ นดังรู ปที่ 5 โดยรู ปที่ 5(ก) เป็ น
ห้องที่ติดตั้งเครื่ องปรับอากาศที่อยูใ่ นสถานะปกติ หน้าเว็บไซด์จะแสดง
แถบสี เขียว สถานะ “Good” ส่ วนรู ปที่ 5(ข) แสดงแถบสี แดง สถานะ
“Bad” แสดงว่าเครื่ องปรับอากาศถึงกําหนดเวลาล้างแอร์
เก็บค่าอุณหภูมิภายในห้อง (Environment Temperature) และ
อุณหภูมิเครื่ องระเหย (Freeze Temperature) เมื่อเปิ ดเครื่ องปรับอากาศ
ในช่ วง 60 นาที แรกดังแสดงในตารางที่ 1 อุณหภูมิห้องคงที่ อยู่ในช่ วง
ประมาณ 25 องศาเซลเซี ย ส ทั้ง ที่ ห้อ งเครื่ อ งปรั บ อากาศปกติ ห้ อ งที่
เครื่ องปรั บ อากาศใช้ ง านไประยะหนึ่ งแล้ ว และห้ อ งที่ เ ครื่ องที่
เครื่ องปรับอากาศสกปรก สําหรับอุณหภูมิเครื่ องระเหยจะค่อยๆ ลดลง
จนถึงประมาณ 12 องศาเซลเซี ยส แต่ถา้ เครื่ องปรับอากาศสกปรกอัตรา
การลดลงจะเร็วกว่าเครื่ องปรับอากาศที่ปกติ ดังแสดงในรู ปที่ 6

(ก)
(ข)
รูปที่ 5 อุณหภูมิและแจ้งสถานะของเครื่ องปรับอากาศ

รู ปที่ 6 อุณหภูมิเครื่ องระเหย (Freeze Temperature)
ตารางที่ 1 อุณหภูมิภายในห้องและอุณหภูมิเครื่ องระเหย
อุณหภูมิหอ้ ง (C)

อุณหภูมิเครื่ องระเหย (C)

Time (sec)

ปกติ

ปานกลาง

สกปรก

ปกติ

ปานกลาง

สกปรก

0

25.36

25.36

25.36

23.15

23.15

23.15

5

25.27

25.42

25.44

22.67

22.86

22.42

10

25.19

25.35

25.30

22.14

22.15

21.66

15

25.36

25.29

25.30

21.58

21.39

21.02

20

25.19

25.53

25.33

21.07

20.81

20.37

25

25.27

25.47

25.39

20.19

19.83

19.04

30

25.27

25.36

25.47

18.60

18.09

17.10

35

25.19

25.24

25.43

16.88

16.25

15.36

40

25.1

25.24

25.36

15.52

14.88

14.26

45

25.19

25.50

25.21

14.43

13.90

13.56

50

25.27

25.30

25.39

13.51

13.11

12.99

55

25.27

25.35

25.30

12.82

12.60

12.62

60

25.19

25.33

25.33

12.32

12.26

12.33

5. สรุ ปผล
งานวิจยั นี้ ได้พฒั นาบอร์ ดควบคุมที่ใช้สาํ หรับเช็คสถานะของ
เครื่ องปรับอากาศ และระบบจะมี การแจ้งเตื อนในกรณี ที่ประสิ ทธิ ภาพ
ของเครื่ องปรับอากาศลงลง อันเนื่ องมากจากอุณหภูมิของเครื่ องระเหย
ลดลงเร็ วค่าปกติ จากผลการทดสอบระบบฯ แสดงให้เห็นว่า ระบบ
ทํางานได้สมบูรณ์ และช่ วยให้ผูด้ ูแลระบบทํางานได้ง่ายขึ้ น เนื่ องจาก
สามารถตรวจสอบและติดตามเครื่ องปรับอากาศทางเว็บไซต์
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เครื่ องควบคุมอุณหภูมิเพื่ออบแห้ งเห็ดหอม
A Temperature Control for Drying mushroom
ณัฐพงศ์ บุตรธนู* ปองพล แสนสอน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-211040 ต่อ 1510 E-mail: n.bootthanu@gmail.com

บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ น าเสนอเครื่ องควบคุ ม อุ ณ หภู มิ เ พื่ อ อบแห้ ง
เห็ดหอม มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เห็ดหอมที่ผา่ นกระบวนการอบแห้งแล้วเก็บ
รักษาไว้ได้นาน มีคุณภาพดี ข้ ึน ใช้พลังงานความร้ อนจากหลอดไฟแบบ
ไส้ การทางานคือใช้ความร้ อนค่อยๆ ลดความชื้ นภายในดอกเห็ ด ผลการ
ทดลองปรากฎว่าได้เ ห็ ด ที่ มี คุ ณ ภาพที่ ดี ก ว่ าเห็ ด ที่ ตากแดดการอบใช้
อุณหภูมิ เริ่ มแรกประมาณ 30 องศาเซลเซียส จากนั้นเพิ่มอุณหภูมิข้ ึนทีละ
1-2 องศาเซลเซียส ทุก 1 ชัว่ โมง จนถึง 50 องศาเซลเซียส แล้วเพิ่มให้เป็ น
60 องศาเซลเซี ยส และรักษาอุณหภูมิระดับนี้ ไว้ประมาณ 1 ชัว่ โมงเพื่อ
เพิ่มรสชาติกลิ่นและทาให้ดอกเห็ดหอมมีลกั ษณะเป็ นเงาสวยงาม

เนื่ องจากการอบแห้ งเห็ ด หอมในภาคอี ส านส่ ว นมากจะใช้
แสงแดดเป็ นหลัก ในการตากแห้ ง ท าให้ ค ลายความชื้ น ออกจากตัว
เห็ดหอมแต่จะเกิดปั ญหาตามมา คือ ดอกเห็ดหอมมีการติดเชื้ อรา และทา
ให้ตวั เห็ ดหอมหดตัวยุบเหี่ ยวไม่สวยงามแล้วยังใช้ระยะเวลาในการตาก
แดดนาน 1-2 วัน[1] และบางสภาพอากาศ ร้อน ฝน หนาว บ้างตาม
ฤดู ก าลซึ่ งท าให้ ผ ลผลิ ต ออกมาไม่ ต ามเป้ า หมาย[2] ผู้วิ จ ัย ได้ มี
แนวความคิ ดในการสร้ างเครื่ องควบคุ มอุณหภูมิเ พื่ออบแห้ งเห็ ดหอม
สาหรับใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์เห็ดหอมทางการเกษตร โดยเห็ นว่าใน
ชุมชนหรื อที่ทาการเกษตรจานวนมากยังใช้วิธีก ารถนอมเห็ดหอมในการ
ตากแดดปั ญหาส่ วนใหญ่เกิดขึ้นคือตัวของเห็ดหอมจะมีการติดเชื้ อราของ
ตัวดอก ไม่มีความสวยงาม และได้ผลผลิตไม่ตามเป้ าหมาย[3]
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งได้สร้ างเครื่ องความคุ มอุณหภูมิเ พื่ออบแห้ ง
เห็ ดหอมมาใช้ในการอบแห้งเห็ ดหอมให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพลดความชื้ น
ออกจากเห็ดหอม สาหรับการทางานของชุดความคุมอุณหภูมิเพื่ออบแห้ง
เห็ดหอมนั้นจะนาหลักการของการใช้ความร้อนจากหลอดไฟแบบไส้ ทา
ให้ลดความชื้ นภายในตัวเห็ ดหอม ซึ่ งจะได้คุณภาพดี กว่าเห็ ดหอมที่ตาก
แดด จึงสร้างเครื่ องความคุมอุณหภูมิเพื่ออบแห้งเห็ ดหอมขึ้นมาใช้ในการ
อบแห้งเห็ดหอมให้มีระยะเวลาในการอบแห้งเร็ วขึ้น ทาให้ตวั เห็ ดหอม
ไม่ติดเชื้อราและมีสภาพของดอกเห็ดหอมที่สวยงาม

คาสาคัญ: ระบบควบคุมตูอ้ บแห้งเห็ดหอม

Abstract
This paper proposes a Temperature Control for Dyeing

mushroom the preservation and keeps good quality. Heat energy of
machine was performed via an incandescent light bull, which helps to
decrease the moisture in the mushrooms. The results indicated than the
obtained mushroom present the high-quality mushroom than of the sunexposed mushroom. This process we can get the good quality
mushroom instead of using the sunlight the oven start with 30°C and
roll it up 1-2°C every hour until 50°C and with 60°C by an hour to and
flavors and make it delicious looking.
Keywords: Drying mushroom

2. การออกแบบ
2.1 หลักการทางาน
การทางานใช้ลมร้อนค่อยๆ ลดความชื้ นภายในดอกเห็ ด ซึ่ ง
จะได้เห็ ดที่มีคุณภาพที่ดีกว่าเห็ ดที่ ตากแดด การอบใช้อุณหภูมิ เริ่ มแรก
ประมาณ 30 องศาเซลเซี ยส จากนั้นเพิ่มอุณหภูมิข้ ึนที ละ 1-2 องศา
เซลเซียส ทุก 1 ชัว่ โมง จนถึง 50 องศาเซลเซียส แล้วเพิ่มให้เป็ น 60 องศา
เซลเซียส และรักษาอุณหภูมิระดับนี้ ไว้ประมาณ 1 ชัว่ โมง เพื่อเพิ่มรสชาติ
กลิ่น และทา ให้ดอกเห็ดหอมมีลกั ษณะเป็ นเงาสวยงาม
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รูปที่ 1 การทางานชุดควบคุมอุณหภูมิเพื่ออบแห้งเห็ดหอม
รู ปที่ 4 ภายในเครื่ องอบแห้งเห็ดหอม

2.2 ออกแบบสร้ างเครื่ องควบคุมอุณหภูมเิ พื่ออบแห้ งเห็ดหอม
สร้ างตูอ้ บแห้ง ใช้ความร้ อนจากหลอดไฟแบบไส้ จานวน 6
หลอด เพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้กบั ตูอ้ บแห้ง และติ ด ตั้งพัดลมระบายอากาศ
เพื่อรักษาระดับอุณหภูมิ โดยมีไมโครคอนโทรลเลอร์เป็ นตัวควบคุม การ
ทางานของตูอ้ บแห้งเห็ดหอม ดังรู ปที่ 2- รู ปที่ 4

2.3 ระบบควบคุมอุณหภูมภิ ายในตู้อบแห้ งเห็ดหอม
ชุดควบคุมอุณหภูมิน้ ีประกอบไปด้วย
1) บอร์ด ET-PIC STAMP 18F8722 สาหรับ ควบคุมการทางาน
2) บอร์ด ET-OPTO AC DIMMER สาหรับ ควบคุ ม ความสว่ า งของ
หลอดไส้
3) วงจร IC AD595 สาหรับ อ่านค่าอุณหภูมิ
4) วงจรรี เลย์
5) วงจรบริ ดจ์เร็ กติไฟเออร์ สาหรับ แปลงไฟฟ้ากระสลับเป็ นกระแสตรง
6) หม้อแปลงไฟฟ้า 12 V AC สาหรับ แปลงไฟฟ้ากระสลับจาก 220 V
เป็ น 12 V
7) จอแสดงผล LCD สาหรับ แสดงผลค่าต่างๆ

รูปที่ 2 ขนาดโครงสร้างเครื่ องอบแห้งเห็ดหอม

รู ปที่ 5 ชุดควบคุมอุณหภูมิภายในตูอ้ บแห้งเห็ดหอม

3 ผลการทดลอง
รูปที่ 3 ภายนอกเครื่ องอบแห้งเห็ดหอม

งานวิจยั เรื่ อง เครื่ องควบคุมอุณหภูมิเพื่ออบแห้งเห็ดหอม โดย
ใช้พลังงานความร้ อนจากหลอดไฟแบบไส้ มี ข้ นั ตอนทดสอบการอบ
เห็ดหอมโดยใช้พลังงานความร้อนจากหลอดไฟแบบไส้ ซึ่ งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
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3.1 ทาการทดลองวัดค่ าอุณหภูมิในตู้อบโดยใช้ หลอดไส้ ขนาด
60 W จานวน 2 หลอด

65
60

Temperature (degrees Celsius)

ในระยะเวลา 1 ชัว่ โมง ทุกๆ 5 นาที เวลา 13.10 น. -14.10 น.
44

Temperature (degrees Celsius)

42
40
38

55
50
45
outside temperature
inside temperature

40
35
30

36
34

25
18.2

outside temperature
inside temperature

18.6

18.8

19.0

19.2

19.4

Time

รู ปที่ 8 อุณหภูมิภายในเครื่ องอบโดยใช้หลอดไส้ 60W จานวน 6 หลอด
เปรี ยบเทียบกับอุณหภูมิภายนอกเครื่ องอบ

32
30
28
13.0

18.4

13.2

13.4

13.6

13.8

14.0

14.2

3.4 ทาการทดลองโดยใช้ เห็ดหอมสด 500 กรัม เขาไปในตู้อบ
ในระยะเลา 5 ชั่วโมง

Time

รูปที่ 6 อุณหภูมิภายในเครื่ องอบโดยใช้หลอดไส้ 60W จานวน 2 หลอด
เปรี ยบเทียบกับอุณหภูมิภายนอกเครื่ องอบ

3.2 ทาการทดลองวัดค่ าอุณหภูมิในตู้อบโดยใช้ หลอดไส้ ขนาด
60 W จานวน 4 หลอด

น้ าหนักและความชื้ นของเห็ดหอมลดลงกี่กรัมและวัดค่าความ
ร้อนทุกๆ 5 นาที เวลา 13.30 น - 18.30 น

ในระยะเวลา 1 ชัว่ โมง ทุกๆ 5 นาที เวลา 16.30 น.-17.30 น.
60

Temperature (degrees Celsius)

55

50

45

40

outside temperature
inside temperature

รู ปที่ 9 อบเห็ดหอมสด 500 กรัม

35

30
65
60

16.4

16.6

16.8

17.0

17.2

17.4

Time

รูปที่ 7 อุณหภูมิภายในเครื่ องอบโดยใช้หลอดไส้ 60W จานวน 4 หลอด
เปรี ยบเทียบกับอุณหภูมิภายนอกเครื่ องอบ

3.3 ทาการทดลองวัดค่ าอุณหภูมิในตู้อบโดยใช้ หลอดไส้ ขนาด
60 W จานวน 6 หลอด
ในระยะเวลา 1 ชัว่ โมง ทุกๆ 5 นาที เวลา 18.30 น ถึง 19.30 น

Temperature (degrees Celsius)

25
16.2

55
50
45
outside temperature
inside temperature

40
35
30
25
13

14

15

16

17

18

19

Time

รู ปที่ 10 อุณหภูมิภายในเครื่ องอบโดยใช้หลอดไส้ 60W จานวน 6 หลอด
เปรี ยบเทียบกับอุณหภูมิภายนอกเครื่ องอบ ระยะเวลา 5 ชัว่ โมง
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3.6 ทาการตากแดดเห็ดหอมสด 500 กรัม ให้ เหลือนา้ หนัก
เท่ ากับ เห็ดหอมสดทีใ่ ช้ ตู้อบ อบแห้ งแล้ วนา้ มาเปรียบเทียบกัน
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบผลการทดลองระหว่างการอบแห้งด้วยเครื่ อง
และการตากแดด
(ก)เห็ดหอมสด 500 กรัม
(ข)เห็ดหอมอบแห้ง 213.5 กรัม
รูปที่ 11 น้ าหนักเห็ดของเห็ดหอม (ก)เห็ดหอมสด (ข)เห็ดหอมอบแห้ง

3.5 ทาการทดลองโดยใช้ เห็ดหอมสด 500 กรัม เขาไปในตู้อบ
ในระยะเลา 8 ชั่วโมง
น้ าหนักและความชื้ นของเห็ดหอมลดลงกี่กรัมและวัดค่าความ
ร้อนทุกๆ 5 นาที เวลา 13.30 น - 21.30 น

Temperature (degrees Celsius)

70

60

50
outside temperature
inside temperature

40

วิธีการ
ทดลอง

น้ าหนัก(กรัม)
เห็ดหอมก่อน
การทดลอง

น้ าหนัก(กรัม)
เห็ดหอมหลัง
การทดลอง

อุณหภูมิเฉลี่ย

เครื่ องควบคุม
เครื่ องควบคุม

500
500

ตากแดด

500

(C )

เวลาที่ใช้
(ชม.)

กลิ่นของ
เห็ดหอม

213
101

54.6
57.38

5
8

มีกลิ่นหอม

101

33

32

ไม่มีกลิ่น
หอม



มีกลิ่นหอม

4 สรุปผล
เครื่ องควบคุมอุณหภูมิเพื่ออบแห้งเห็ ดหอม มีวตั ถุประสงค์
เพื่อออกแบบสร้างชุดควบคุมอุณหภูมิเพื่ออบแห้งเห็ดหอม และ ทดสอบ
ชุดควบคุมอุณหภูมิและทาการเปรี ยบเทียบระหว่างการตากแดดและการ
อบแห้งด้วยเครื่ องควบคุมอุณหภูมิเพื่ออบแห้งเห็ ดหอมโดยชุ ดควบคุ ม
อุ ณ หภู มิ เ พื่ อ อบแห้ ง เห็ ด หอม ที่ ท าขึ้ น ประกอบด้ ว ยสร้ า งตู ้ค วบคุ ม
อุ ณ หภู มิ เ พื่ ออบแห้ ง เห็ ด หอมปรั บ อุ ณหภู มิ ค วามร้ อ นตั้งแต่ 30 องศา
เซลเซี ยส และเพิ่มขึ้นจนถึ ง 60 องศาเซลเซี ยส และ ทดลองกับเห็ ดหอม
สดน้ าหนัก 500 กรัม สามารถควบคุมอุณภูมิได้จริ งและลดระยะเวลาการ
อบแห้งเห็ดหอมได้ 75 %

30

4. กิตติกรรมประกาศ
20
12

14

16

18

20

22

Time

รูปที่ 12 อุณหภูมิภายในเครื่ องอบโดยใช้หลอดไส้ 60W จานวน 6 หลอด
เปรี ยบเทียบกับอุณหภูมิภายนอกเครื่ องอบ ระยะเวลา 8 ชัว่ โมง

ขอขอบคุณสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์และสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ให้ความ
สนับ สนุ น เครื่ อ งมื ออุ ป กรณ์ แ ละงบประมาณในการท างานวิ จยั และ
ขอขอบคุ ณ สถาบัน วิ จ ัย และพัฒ นา มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ อุ ด รธานี
ที่สนับสนุนงบประประมาณในการนาเสนอผลงานวิจยั

เอกสารอ้ างอิง

(ก)เห็ดหอมสด 500 กรัม
(ข)เห็ดหอมอบแห้ง 101 กรัม
รูปที่ 13 น้ าหนักเห็ดของเห็ดหอม (ก)เห็ดหอมสด (ข)เห็ดหอมอบแห้ง

[1] E.Saniso, M.Prado, and F.Yayee, “ Optimal Condition of
Mushroom Drying UsingSolar Energy Combined with Infrared
Radiation,” Journal of Yala Rajabhat University, Vol.8 No.2 JulyDecember 2013.
[2] I.S. Jacobs and C.P. Bean, “Fine particles, thin films and exchange
anisotropy,” in Magnetism, vol. III, G.T. Ra do and H. Suhl, Eds.
New York: Academic, 1963, pp. 271-350.
[3] A. De Kese, “A Mushroom Dryer for The Travelling Mycologist”
Field Mycology Volume 2(4), October 2001.
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โมดูลเปิ ด-ปิ ดหลอดไฟไร้ สายด้ วยแลปวิว
Wireless on/off Lamps Module using LabVIEW
บัววรณ์ ไชยธงรัตน์ 1 จุไรรัตน์ จินดา อรรคนิตย์ 1
1
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-211040 ต่อ 1510 E-mail: nakamhi@hotmail.com

บทคัดย่ อ
ปั จจุ บ ั น การติ ด ต่ อ สื่ อสารไร้ สายเข้ า มา มี บ ทบาทใน
ชีวิตประจาวันเป็ นอย่างมากเนื่ องจาก ประหยัดพลังงานและลดต้นทุนใน
การติดตั้ง วิจยั นี้ นาเสนอการสร้ าง ชุ ดทดลองอย่างง่ายสาหรั บ เปิ ด–ปิ ด
หลอดไฟไร้ สายโดยใช้โปรแกรมแลปวิว โดยชุ ดทดลองประกอบด้วย
โมดูล ET–RF24G V.2.0 และไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการทดลองได้
ท าการศึ ก ษาระยะทางระหว่ า งชุ ด ควบคุ ม (ภาคส่ ง ) และ หลอดไฟ
(ภาครับ) และเวลาที่ขอ้ มูลจากภาคส่ งไปยังภาครับ เพื่อเปิ ด–ปิ ดหลอดไฟ
พบว่า ชุดควบคุมไร้สายห่ างจากหลอดไฟ ที่ระยะ 1–65 เมตร หลอดไฟ
สามารถเปิ ด–ปิ ดได้ตามคาสัง่ ที่ส่งจากชุดควบคุม โดยใช้เวลา 1 วินาที
คาสาคัญ: ไร้สาย, แลปวิว, ชุดทดลอง

Abstract
In the present, the wireless communication technology has
become a part of daily life to achieve more comfortable and reduce the
cost of performance. In this work, we present the simple fabrication of
an experiment set of on/off the light lamp with wireless. An experiment
set consists of wireless ET–RF24G V.2.0, the microcontroller (MCU)
and the personal computer with LabVIEW software. In the experiment,
we study the distance between transmitters and receivers for on/off light
lamp operation. We found that the distance between the control unit
(transmitters) and the incandescent lamp (receiver) was 1-65 m, which
can be on/off follow in a command sent from the control unit and time
used 1 secound.
Keywords: Wireless , LabVIEW, Experiment set

1. บทนา
ปั จจุ บ ั น การด าเนิ นชี วิ ต ในประจ าวั น ต้ อ งเพิ่ ม ความ
สะดวกสบายและรวดเร็ ว เห็ น ได้จ าก การติ ด ต่ อ สื่ อ สารไร้ ส ายที่ ถู ก

นามาใช้งานอย่างกว้างขวาง เนื่ องจาก มีความรวดเร็ ว ลดต้นทุนในการ
ติดตั้งสาย(cable) ทาให้การเคลื่อนย้ายและการใช้งานได้สะดวก[1] จาก
ความต้ อ งการดั ง กล่ า ว การพัฒ นาควบคุ ม อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าที่ ใ ช้ ใ น
ชี วิตประจาวัน ให้สามารถเปิ ด–ปิ ดหลอดไฟ แบบไร้ สายได้ จึงเป็ นการ
อานวยสะดวกสบาย รวมไปถึ งเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งาน
ดังจะเห็นได้จากในปัจจุบนั ได้มีรายงานการพัฒนา เปิ ด–เปิ ดหลอดไฟไร้
สาย อย่างกว้างขวาง ตัวอย่างเช่ น ระบบควบคุ มไฟฟ้ าแสงสว่างโดยใช้
ระบบ Wireless ร่ วมกับแอปพลิ เคชันของระบบปฏิ บตั ิการ Android โดย
สามารถควบคุมการทางานได้ที่ระยะ 30 เมตร [2] ระบบควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้ าแสงสว่างผ่านระบบ Wireless ร่ วมกับโมดูล XBee (2.4 Ghz) โดย
สามารถควบคุมการทางานได้ที่ระยะ 20 เมตร [3] และ ระบบควบคุมการ
เปิ ด-ปิ ดไฟ ไฟด้วย Wi-Fi ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ร่ วมกับ Module Wi-Fi
ESP8266 และภาษา Aruduino [4]
โปรแกรมแลปวิว (LabVIEW) คือ ซอฟต์แวร์ ที่ถูก นามาใช้
งานอย่างแพร่ หลายในงานอุตสาหกรรมและการวิจยั เพื่อการสร้ างระบบ
การวัดและควบคุ มอัตโนมัติได้ใ นเวลาอันสั้น เนื่ องจากเป็ นโปรแกรม
ประเภท GUI (Graphic User Interface) หรื อ ภาษารู ปภาพ ซึ่ งลดความ
ผิดพลาดในการเขียนโค๊ด [5] และสามารถเชื่ อมต่อกับอุปกรณ์ ภายนอก
ได้ง่าย เนื่ อ งจากมี ก ารบรรจุโปรแกรม ( Libraries)ไว้ส าหรั บ เชื่ อมต่ อ
DAQ (Data Acquisition), GPIB (General Purpose Interface Bus หรื อ
Hewlett Packard Interface Bus, HP-IB), พอร์ ตอนุกรม หรื อ Serial Port
เ พื่ อ ใ ช้ ติ ดต่ อกั บ อุ ปก รณ์ ที่ ส่ งผ่ า นข้ อ มู ล แ บ บอนุ ก รม ( Serial
Instrument)[6]
งานวิจยั นี้ จึงมีแนวคิดในการสร้าง ชุดทดลองอย่างง่ายสาหรับ
เปิ ด–ปิ ดหลอดไฟไร้ ส ายโดยใช้โ ปรแกรมแลปวิ ว เพื่ อ อ านวยความ
สะดวกกับ ผู ้ใ ช้ งานและประหยัด ต้น ทุ น ในการติ ด ตั้ง โดยชุ ดทดลอง
ประกอบด้วยโมดูล ET–RF24G V.2.0 และไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการ
ทดลองได้ท าการศึ ก ษาระยะทางระหว่ า งชุ ด ควบคุ ม (ภาคส่ ง ) และ
หลอดไฟ (ภาครับ) และเวลาที่ขอ้ มูลจากภาคส่ งไปยังภาครั บ เพื่อเปิ ด–
ปิ ดหลอดไฟ
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2.วิธีการดาาเนินงาน
ในการออกแบบและการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าผ่านเว็บแอพพลิ เคชัน่ ทาง
คณะผูว้ ิจยั ได้แบ่งการดาเนิ นการออกเป็ นสองส่ วน ดังนี้

2.1.ออกแบบและเขี ย นโปรแกรมควบคุ มอุปกรณ์ ไฟฟ้าผ่ า น
โปรแกรมแลปวิว

รู ปที่ 3) โดยในชุดเปิ ด–ปิ ดหลอดไฟประกอบด้วย (1) วงจรควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้ า MCU (microcontroller; PIC16F877) (2) วงจร solid state
relay (3) วงจรแปลงกระแส (4) Supply วงจรแปลงกระแส (5) Supply
โมดูล ET–RF24G (2) ดังแสดงใน
รู ปที่ 4 โดยเมื่อโมดูล ET–RF24G (2) รับสัญญาณที่เป็ น RF มาจะแปลง
เป็ นสั ญญาณแรงดัน ไฟฟ้ า จากนั้น วงจรแปลงกระแสท าหน้าที่ แ ปลง
แรงดันไฟฟ้ าจาก 12 โวลต์ ให้เป็ น 15 โวลต์ เพื่อเข้า MCU และเปิ ด–ปิ ด
หลอดไฟ ตามคาสัง่ ที่ได้รับจากแลปวิว

รู ปที่ 1 แสดง การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าผ่านโปรแกรมแลปวิว
โดยในชุ ดทดลองประกอบด้ ว ยภาครั บ และภาคส่ ง ซึ่ งภาคส่ ง
ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ และชุดโมดูล Wireless ET–RF24G V.2.0 ซึ่ ง
เชื่ อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ดว้ ยพอร์ อนุ กรม RS–232 ภาครับประกอบด้วย
RSโมดูล Wireless ET–RF24G(2) เชื่ อมต่อกับบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์
ET-RF G ( )
ET-RF
หลอดไฟ 220 โวตล์ จานวน 2 หลอด ในการควบคุ มการเปิ ด–ปิ ด
หลอดไฟไร้สาย โปรแกรมแลปวิวจะควบคุมและแสดงสถานะ เปิ ด–ปิ ด
หลอดไฟ โดยมีโมดูล Wireless ET–RF24G(1) ทาหน้าที่แปลงสัญญาณ
RSจากพอร์ อนุ กรม RS–232 แปลงเป็ นความถี่ RF ส่ งออกไปในอากาศ
ET-RF G ( )
ET-RF G ( )
MCU
(ภาคส่ ง) ในทางด้านภาครั บ จะมีโมดูล Wireless ET–RF24G(2) รับ
สัญญาณความถี่ RF แปลงเป็ นสัญญาณข้อมูลแบบ RS–232 และส่ งต่อไป
รู ปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมชุดทดลองการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าผ่าน
ยัง MCU (microcontroller; PIC16F877) เพื่อเปิ ด–ปิ ดหลอดไฟ
โปรแกรมแลปวิว

2.2. การประกอบอุ ป กรณ์ ค วบคุ ม เปิ ด–ปิ ดหลอดไฟผ่ า น
โปรแกรมแลปวิว
การดาเนินการประกอบอุปกรณ์ชุดควบคุมการเปิ ด–หลอดไฟ
ประกอบด้วย
2.2.1) อุปกรณ์ในภาคส่ งประกอบด้วย ชุ ดโมดูล ET–RF24G
(รู ปที่ 1) เชื่ อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ดว้ ยพอร์ อนุกรม RS–232 สาหรับการ
ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ กบั ET–RF24G (1) โดยไปที่
Control Panel System เลือกแท๊ป Device Manager แล้ว ดับเบิลคลิกที่
ET-USB to RS232 Converter (COM8) (หมายเลข COM Port อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งขึ้นอยูก่ บั คอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่ อง)
2.2.2) การสร้างโปรแกรมเพื่อควบคุมและแสดงสถานะการ
เปิ ด–ปิ ดหลอดไฟ เป็ นการออกแบบด้วยโปรแกรมแลปวิว
รู ป ที่ 2 แสดงโปรแกรมแลปวิ ว ซึ่ งใช้ ติ ด ต่ อ กั บ ผู ้ใ ช้ ง าน
ประกอบด้วย สวิตซ์ควบคุมการเปิ ด–ปิ ดหลอดไฟและสถานะการเปิ ด–
ปิ ดหลอดไฟ โดยบล็อคไดอะแกรมของแลปวิว และการติ ดต่ อระหว่าง
โปรแกรมแลปวิวกับพอร์ อนุ กรม RS–232 จะใช้ฟังก์ชนั บล็อก VISA ซึ่ ง
ประกอบด้วย VISA Open, VISA Read, VISA Write, และ VISA Close
และมีฟังก์ชนั บล็อก case structure ทาหน้าที่เลือกเปิ ด–หลอดไฟตามค่า
เงื่อนไขที่ได้รับ
2.2.3. อุปกรณ์ในภาครับและชุดควบคุมเปิ ด–ปิ ดหลอดไฟฟ้ า (

รู ปที่ 2 หน้าต่างของโปรแกรมแลปวิวในการติดต่อกับผูใ้ ช้

()

()
()
Solid State Relay

()
()

รู ปที่ 3 อุปกรณ์ในภาครับและแผงควบคุมการปิ ด-เปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้ า

9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”

1040

G( )

MCU

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

2.3. ทดลองควบคุมเปิ ด–ปิ ดหลอดไฟผ่านโปรแกรมแลปวิว
เมื่อสร้างโปรแกรมเพื่อควบคุมและแสดงสถานะการเปิ ด–ปิ ด
หลอดไฟเสร็ จเรี ยบร้อย จึงได้ทาการทดลอง 1) เปิ ด–ปิ ดหลอดไฟ หลอด
ที่ 1 และ 2 สลับกัน และเปิ ด–ปิ ดหลอดไฟ หลอดที่ 1 และ 2 พร้ อมกัน
และ 2) ระยะการใช้งานของชุดควบคุมเปิ ด–ปิ ดหลอดไฟผ่านโปรแกรม
แลปวิว โดยมีระยะทางที่ใช้ทดสอบ 1–99 เมตร และเวลาในการสั่งเปิ ด–
ปิ ดหลอดไฟ

3. ผลการวิจยั และอภิปรายผล
การทดลอง เปิ ด–ปิ ดหลอดไฟ ได้ท าการทดลองโดยใช้
เงื่อนไข 1) หลอดที่ 1 และ 2 สลับกัน และ 2) เปิ ด–ปิ ดหลอดไฟ หลอดที่
1 และ 2 พร้อมกัน โดยกาหนดระยะทางทดสอบ 1 เมตร พบว่า หลอดไฟ
สามารถเปิ ด–ปิ ดได้ตามที่ได้รับคาสัง่ จากโปรแกรมแลปวิวโดยใช้เวลาใน
การเปิ ด–ปิ ด 1 นาที แสดงได้ดงั ตารางที่ 1

(ติดดับ 5 ครั้ง) ได้ตามคาสั่งที่ส่งจากชุ ดควบคุม โดยใช้เวลา 1 วินาที แต่
อย่างไรก็ตามเมื่อระยะทางเพิ่มมากขึ้น หลอดไฟไม่สามารถ เปิ ด–ปิ ด (ติด
ดับ 5 ครั้ง) ตามคาสัง่ และใช้เวลานาน เนื่ องจากระยะทางอาจจะไกลเกิ น
กว่าที่ตวั ส่ งและตัวรับที่จะรับส่ งกันได้
ตารางที่ 1 ทดลองเปิ ด–ปิ ดหลอดไฟ
หลอด
เงื่อนไข 1
ไฟ
เปิ ด 1 ปิ ด 2 ปิ ด 1
√
√
√
1
√
√
√
2

ตารางที่ 2 ระยะการเปิ ด–ปิ ด หลอดไฟไร้สายด้วยโปรแกรมแลปวิว
ระยะทาง จานวนครั้งการ จ า น ว น ค รั้ ง ที่ เวลาในการส่ ง
(เมตร)
สัง่ หลอดไฟ
หลอดไฟทางาน (วินาที)
สัง่ ติด/ดับ
ทางานติด/ดับ
0
5/5
5/5
1
:
:
:
:
65
5/5
5/5
1
66
5/5
4/4
1
:
:
:
:
95
5/5
3/3
7
69–99
5/5
ไม่ติด
–

4. ผลการวิจยั และอภิปรายผล

8

Time(sec.)

การทดลอง เปิ ด–ปิ ดหลอดไฟ ได้ท าการทดลองโดยใช้
เงื่อนไข 1) หลอดที่ 1 และ 2 สลับกัน และ 2) เปิ ด–ปิ ดหลอดไฟ หลอดที่
1 และ 2 พร้อมกัน โดยกาหนดระยะทางทดสอบ 1 เมตร พบว่า หลอดไฟ
สามารถเปิ ด–ปิ ดได้ตามที่ได้รับคาสัง่ จากโปรแกรมแลปวิวโดยใช้เวลาใน
การเปิ ด–ปิ ด 1 นาที แสดงได้ดงั ตารางที่ 1
จากการทดลอง การใช้งานของชุดควบคุมเปิ ด–ปิ ดหลอดไฟ
ผ่านโปรแกรมแลปวิ ว โดยมี ระยะทางที่ ใ ช้ท ดสอบ 1–99 เมตร โดย
ทดลองด้วยการสั่งให้หลอดไฟ ติด–ดับ จานวน 5 ครั้ง พบว่า ชุ ดควบคุม
เปิ ด–ปิ ดหลอดไฟ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในระยะทาง 1
ถึง 65 เมตร และประสิ ทธิ ภาพการใช้งานจะเริ่ มลดลง ระยะทาง 66–95
เมตร ดังแสดงในตารางที่ 2 นอกจากนี้ พบว่า ที่ระยะทาง 66–95 เมื่อสั่ง
ให้ หลอดไฟติด–ดับ จานวน 5 ครั้ง แต่หลอดไฟติด–ดับ ตามคาสั่ง เพียง
จ านวน 3 ครั้ ง เนื่ อ งจากระยะทางอาจจะไกลท าให้ ว งจรการท างาน
ผิดพลาดได้ จึงทาให้หลอดไฟทางานตามคาสัง่ ลดลง แล้วแต่ระยะทางใน
การสั่งให้เ ปิ ด–ปิ ด แต่ อย่างไรก็ ตามเมื่ อทาการทดลองที่ ระยะทาง 96
เมตร ถึง 99 เมตร นอกจากนี้ ได้ทาการทดลอง ระยะเวลาในการสั่งเปิ ด–
ปิ ดหลอดไฟ โดยมีระยะทางที่ใช้ทดสอบ 1–99 เมตร พบว่า ที่ ระยะทาง
1–74 เมตร ระยะเวลาในการสั่งเปิ ด–ปิ ดหลอดไฟ ใช้เวลา 1 วินาที แต่
อย่างไรก็ตามเมื่อเพิ่มระยะห่ าง 75 เวลาในสั่งเปิ ด–ปิ ด เริ่ มนานขึ้นโดยใช้
เวลา 3–7 วินาที จากการทดลองสรุ ปได้ว่า ชุ ดทดลองอย่างง่ายสาหรั บ
เปิ ด–ปิ ดหลอดไฟไร้ สายโดยใช้โปรแกรมแลปวิว ชุ ดควบคุ มไร้ สาย
สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เมื่อชุ ดควบคุม (ภาคส่ ง) ห่ างจาก
หลอดไฟ(ภาครับ) ที่ระยะ 1–65 เมตร โดยที่หลอดไฟสามารถเปิ ด–ปิ ด

เปิ ด2
√
√

เงื่อนไข 2
เปิ ด1+2 ปิ ด1+2
√
√
√
√

m

6

m

4
2
00

20

40

60

80

Distance(m)

รู ปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางควบคุมเปิ ด–ปิ ดหลอดไฟ และ
เวลาเปิ ด–ปิ ดหลอดไฟ
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5. ข้ อเสนอแนะ
โปรแกรมแลปวิว ที่ พฒ
ั นาขึ้ นนี้ ส ามารถน าไปใช้ควบคุ ม
อุปกรณ์ไฟฟ้ าอื่นๆได้ เช่ น อุปกรณ์ตรวจวัดแก๊ส หรื ออุณหภูมิ เนื่ องจาก
ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสายไฟและสามารถแสดงสถานะได้ดว้ ยเครื่ อง
คอมพิวเตอร์

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ สาเร็ จไปได้ดว้ ยดี เนื่ องจากได้รับความร่ วมมือและ
คาแนะนาต่างๆ จากคณาจารย์จากสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ และ
วิศวกรรมไฟฟ้ ามหาวิ ท ยาลัยราชภัฏ อุด รธานี และความช่ วยเหลื อจาก
นายณัฐวุฒิ ครองบุ่งคล้า นายวัชระ พิมพันธุ์ และ นายขรรค์ชยั อัน
ทะปั ญญา นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี
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การใช้ เทคนิค 7 – ethoxyresorufin O-deethylase (EROD) Activity เป็ นตัวชี้วดั ทางชีวภาพการปนเปื้ อนสารเคมี
ทางการเกษตรในแหล่งนา้ ธรรมชาติ
7-ethoxyresorufin O-deethylase (EROD) Activity. : Bio-indicator for Agro-chemical Contamination in the
Aquatic Environment
กอบกุล นงนุช1 พรรัตน์ ไชยมงคล2 อาภาพล มหาวีระ3
1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
199 หมู่ 3 ถนนพังโคน-วาริ ชภูมิ อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47000 E-mail: khopkul25@gmail.com
2
กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10400 E-mail: b.chaimongkol@gmail.com
3
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
199 หมู่ 3 ถนนพังโคน-วาริ ชภูมิ อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47000 E-mail: konggola.ma@gmail.com

บทคัดย่ อ
การขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรรมในปั จจุบนั ส่ งผลให้เกิดการ
ใช้สารเคมีทางการเกษตรเพิ่มขึ้น เช่น ปุ๋ ย สารปรับปรุ งดิ น และสารกาจัด
ศัต รู พื ช ซึ่ งหากใช้อ ย่า งไม่ ถู ก วิ ธี จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ย ต่ อ ทั้ง สิ่ ง มี ชี วิ ต
สิ่ งแวดล้อม และอาจส่ งผลกระทบไปตามห่ วงโซ่ อาหารอีกด้วย ดังนั้นจึง
ควรมีระบบการตรวจติ ดตามการปนเปื้ อนของสารพิษเหล่ านี้ ก่อนที่ จะ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ย ดัง กล่ า ว งานวิ จ ัย นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาการ
เปลี่ยนแปลงระดับกิจกรรมของเอนไซม์ 7-ethoxyresorufin O-deethylase
(EROD) ในปลาจากแหล่ งน้ าที่ ป นเปื้ อนสารก าจัด ศัตรู พืช และความ
เป็ นไปได้ในการใช้การเปลี่ ยนแปลงระดับกิ จกรรมของเอนไซม์น้ ี เป็ น
ตัวชี้วดั ทางชีวภาพสาหรับการปนเปื้ อนนั้น
ผลการศึ กษาบ่งชี้ ว่าระดับของ EROD Activity ในตัวอย่าง
ปลาจากสถานีที่ใกล้แหล่งกาเนิ ดการปนเปื้ อนจะมีค่ามากกว่าในปลาจาก
สถานี ที่อยู่ไกลออกไป เมื่ อพิ จ ารณาความแตกต่ า งของฤดู ก าล ระดับ
EROD Activity ในตัวอย่างปลาในฤดูแล้งจะมีค่ามากกว่าตัวอย่างปลาใน
ฤดูฝน ซึ่งเป็ นผลมาจากสภาพของแหล่งน้ าที่นิ่งในฤดูแล้ง ซึ่ งจะส่ งผลให้
ปลามีโอกาสสัมผัสสารพิษได้มากกว่า นอกจากนั้นชนิ ดของปลาก็มีผล
ต่อระดับของ EROD Activity โดยปลากิ น เนื้ อจะมี ระดับของ EROD
Activity มากกว่าปลากิ นพื ช เนื่ องจากผลของการถ่ ายทอดสารพิษผ่าน
ทางห่ วงโซ่อาหารที่ปลาในระดับชั้นการบริ โภคที่ สูงกว่าจะมีการสะสม
สารพิษมากกว่า โดยสรุ ปผลการศึกษานี้แสดงให้เห็ นว่า การเปลี่ ยนแปลง
ระดับ EROD Activity สามารถใช้เป็ นตัวบ่งชี้ ทางชี วภาพขั้นต้นของการ
ปนเปื้ อนสารกาจัดศัตรู พืชในสิ่ งแวดล้อมได้

Abstract
The expanding of agricultural area causes an increasing in
the usage of agro-chemical such as fertilizes, soil amendment, and
pesticide. In some cases, it may result in adverse effects on organisms,
environments, and further eventually food chains. Thus, it should
establish the appropriate early warning system for the contamination.
The aim of this study was to investigate the change in 7-ethoxyresorufin
O-deethylase (EROD) activity in fish collected from the area
contaminated with pesticide and the possibility to use as an early
warning bio-indicator. The results indicated that EROD activity in fish
collected nearby the point source of contamination was higher than that
of the distance. Moreover, EROD activity in fish collected in dry season
was higher than that of the wet season.
Keywords: Pesticide, 7-ethoxyresorufin O-deethylase (EROD) Activity

1. บทนา
การใช้สารเคมีทางการเกษตรจัดว่าเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ก่อให้เกิ ด
ปั ญหามลภาวะทางน้ าในหลายพื้นที่ทวั่ โลก โดยเฉพาะประเทศที่มีการทา
เกษตรกรรมเป็ นหลัก ของประเทศ รวมทั้ง ประเทศไทย สารเคมี ท าง
การเกษตรที่มีการใช้อยูใ่ นประเทศไทยสามารถจาแนกได้เป็ น 2 ประเภท
คือ ปุ๋ ย หรื อสารปรั บปรุ งดิ น และสารกาจัดศัตรู พืช เช่ น ยาฆ่าแมลง ยา
กาจัดวัชพืชเป็ นต้น
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เมื่อสารเคมี เหล่ านี้ ลงสู่ แหล่ งน้ าจะมี บทบาทในการเป็ นธาตุ
อาหารให้กบั พืชน้ า (Aquatic Plant) และแพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton)
ส่ งผลให้เ กิ ดการเติ บ โตอย่างรวดเร็ ว (Planton Bloom) จากนั้น เมื่ อ
สิ่ งมี ชีวิตเหล่านี้ ใ ช้ธาตุอาหารหมดจะตายลง และจุ ลินทรี ยใ์ นน้ าจะใช้
ออกซิ เจนในการย่อยสลาย ส่ งผลให้เกิ ดภาวะขาดออกซิ เจนในแหล่งน้ า
จนทาให้ส่ิ งมีชีวิตในแหล่งน้ านั้นไม่สามารถอาศัยอยูไ่ ด้ [1]ในปั จจุบนั มี
การใช้ตวั ชี้ วดั ทางชีวภาพหลายประเภทในการตรวจติดตามการปนเปื้ อน
ของสารกาจัดศัตรู พืชในสิ่ งแวดล้อม เช่ น การหายไปของสิ่ งมี ชีวิตบาง
ชนิ ดซึ่ งเป็ นสิ่ งมีชีวิตที่ ต้องการสิ่ งแวดล้อมที่ สะอาด ไม่มีการปนเปื้ อน
หรื อการเปลี่ ย นแปลงของระบบภู มิ คุ ้ม กัน ของร่ า งกายสิ่ ง มี ชี วิ ต เพื่ อ
ตอบสนองต่ อ การรั บ สั ม ผัส กับ สารพิ ษ เช่ น การถู ก กระตุ ้น ให้ ส ร้ า ง
เอนไซม์ Cytochrome P450-dependent Monooxygenase (CYP) ซึ่ งเป็ น
เอนไซม์ที่มีบทบาทในระบบภูมิคุม้ กันของสิ่ งมีชีวิต [2] หรื อการยับยั้ง
การทางานของเอนไซม์ Acetylcholinesterase (AChE) เนื่ อ งจากการ
สัมผัส กับสารพิษบางชนิ ด [3] การเปลี่ ยนแปลงระดับ กิ จกรรมของ
เอนไซม์บางชนิ ด เช่ น 7-ethoxyresorufin O-deethylase (EROD) ใน
สิ่ ง มี ชี วิ ต หลัง จากสั ม ผัส กั บ สารพิ ษ โดยในการคัด เลื อ กตัว บ่ ง ชี้ ที่
เหมาะสมในการใช้ตรวจติดตามการปนเปื้ อนของสารพิษในสิ่ งแวดล้อม
จาเป็ นจะต้อ งพิจ ารณาจากความจ าเพาะของตัวบ่ ง ชี้ ต่อ สารพิ ษ ความ
สะดวก รวดเร็ ว และค่าใช้จ่ายที่ จาเป็ นต้องใช้ในการตรวจวิเคราะห์ ซึ่ ง
ปั จจุ บนั การศึ ก ษาระดับ กิ จกรรมของเอนไซม์ 7-ethoxyresorufin Odeethylsae เป็ นวิธีหนึ่ งที่ นิยมใช้ในการตรวจติ ดตามการปนเปื้ อนของ
สารพิษหลายชนิ ด เช่น Persistant Organic Pollutants (POPs), Polycyclic
Aromatic Hydrocarbon (PAHs) และสารก าจัด ศัต รู พื ช พวก
Organochlorine (OCPs) เป็ นต้น [4] เนื่ องจากเป็ นวิธีที่ไม่ยุ่งยาก เสี ย
ค่า ใช้จ่ า ยน้อ ย และรวดเร็ ว เหมาะกับ การใช้ เ ป็ นตัว ชี้ วัด ทางชี ว ภาพ
เบื้องต้น

2. วิธีการวิจยั
งานวิจยั นี้ มีว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อศึ ก ษาการเปลี่ ยนแปลงระดับ
กิจกรรมของเอนไซมื 7-ethoxyresorufin O-deethylase (EROD) ในปลา
ในแหล่งน้ าที่ปนเปื้ อนสารกาจัดศัตรู พืช และความเป็ นไปได้ในการใช้
การเปลี่ ยนแปลงระดับกิ จกรรมของเอนไซม์น้ ี เ ป็ นตัวชี้ วดั ทางชี วภาพ
เบื้องต้นของการปนเปื้ อนในแหล่งน้ านั้น
ตัวอย่างสิ่ งมีชีวิตที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ปลาดุก (Walking
Catfish, Clariidae) และปลาตะเพียน (Spot Barb, Puntius bimaculatus)
ซึ่ งเป็ นปลากิ นเนื้ อและปลากิ นพืชตามลาดับ เนื่ องจากต้องการศึ กษาถึ ง
ผลของชนิ ดอาหารที่อาจมีต่อการรับสัมผัสของปลากับสารกาจัดศัตรู พืช
ในแหล่งน้ า โดยปลาทั้งสองชนิ ดนี้ พบได้ใ นแหล่ งน้ าทัว่ ประเทศ จึ งมี

ความน่ า จะเป็ นที่ ส ามารถน ามาใช้ เ ป็ นตัว บ่ ง ชี้ ทางชี ว ภาพของการ
ปนเปื้ อนได้
สถานี เก็บตัวอย่าง แบ่งออกเป็ น 9 สถานี โดยเก็บตัวอย่างปลา
สถานีละ 15 ตัว (3 n, n = 5) ตามแนวลาน้ าซึ่ งไหลผ่านพื้นที่ทา
เกษตรกรรมซึ่งมีการใช้สาร OCPs โดยพื้นที่ตอนบน (สถานี ที่ 1) มีการ
ใช้สารนี้ มากที่สุด การเก็บตัวอย่างกระทาทั้งในฤดูร้อน และฤดูฝน
ตัวอย่างปลามีขนาดประมาณ 15 ถึง 20 เซนติเมตร น้ าหนักประมาณ 50
กรัม หลังจากเก็บตัวอย่างแล้ว นาตัวอย่างปลามาล้างให้สะอาด ผ่าแยก
อวัยวะภายใน เช่น ตับอ่อน เพื่อนาไปศึกษาต่อไป
การวิเคราะห์ ปริมาณโปรตีน [5]
1. การวัดปริ มาณโปรตีน
น าตัว อย่า งตับ อ่ อ น ปริ ม าตร 0.10 มิ ล ลิ ก รั ม ผสมกับ สี
Coomasie Brilliant Blue G 250 ปริ มาตร 5 มิ ลลิ ลิตร ผสมให้เข้ากัน
นาไปวัดค่าการดูดกลื นแสงที่ความยาวคลื่ น 595 นาโนเมตร บันทึกค่าที่
ได้ น ามาค าวิ เ คราะห์ ป ริ มาณโปรตี น โดยการเปรี ยบเที ย บกับ กราฟ
มาตรฐานที่สร้างขึ้น
2. การทากราฟมาตรฐาน
นาสารละลาย Bovine Serum Albumin (BSA) ที่มีความ
เข้มข้น 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริ มาตร 0.10
มิลลิลิตร ผสมกับสี Coomasie Blue ปริ มาตร 5 มิลลิลิตร ให้เข้ากัน
จากนั้นนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 595 นาโนเมตร นาค่า
การดูดกลืนแสงที่วดั ได้มาสร้างเป็ นกราฟมาตรฐาน
การเตรี ยมตัวอย่ างตับอ่ อน สาหรับวิเคราะห์ การทางานของ
เอนไซม์ [5]
นาตับอ่อนประมาณ 1 กรัม(น้ าหนักเปี ยก) มาบด เติม 50 mM
Tris-HCl Buffer ปริ มาตร 2 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน จากนั้นนามาทาการ
เขย่าอีกครั้งโดยใช้คลื่นเสี ยงด้วยเครื่ อง Sonicator bath 3 ครั้งๆ ละ 15
วินาที
จากนั้นนาสารละลายที่ได้มาปั่ นเหวี่ยงด้วยเครื่ องปั่ นเหวี่ยง
(Centrifuge) ที่ความเร็ ว 15,000 รอบต่อนาที (rpm) เป็ นเวลา 30 นาที นา
ของเหลวด้านบน (Supernatant) นาไปทาการวิเคราะห์การทางานของ
เอนไซม์ โดยนาของเหลวด้านบนที่ได้ ปริ มาตร 100 ไมโครลิตร มาผสม
กับสารละลาย 100 mM Sodium Phosphate Buffer pH 7.0 ปริ มาตร 850
ไมโครลิตร ให้เข้ากัน จากนั้นเติมไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ 33% ปริ มาตร
5 ไมโครลิตร และนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 420 นาโน
เมตร โดยเครื่ อง UV Spectrophotometer จับเวลาโดยเริ่ มอ่านค่าตั้งแต่ 30
วินาทีแรก และอ่านค่าทุกๆ 15 วินาที ทาการบันทึกผล และนาค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ได้ มาคานวณหาระดับการทางานของเอนไซม์

3. ผลการวิจยั
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เมื่ อนาตัวอย่างปลาทั้งสองชนิ ดมาตรวจวัดระดับการทางาน
ของเอนไซม์ 7-ethoxyresorufin O-deethylase (EROD activity) พบว่า
ระดับของ EROD activity ของปลาทั้งสองชนิ ดในช่ วงฤดูแล้งมีมากกว่า
ปลาในช่ วงฤดูฝนในทุกสถานี ที่ทาการศึ กษาอย่างมี นัยสาคัญ (ภาพที่ 1
และ 2) และเมื่อพิจารณาในภาพรวม ระดับของ EROD activity ในปลา
ทั้งสองชนิดมีปริ มาณลดลงตามระยะทางจากสถานี ที่ 1 ไปจนถึงสถานี ที่
9 โดยปลาตะเพี ย นในฤดู แ ล้ง ระดับ ของEROD activity ลดลงจาก
0.27±0.01 pmol/min/mg protein ในสถานี ที่ 1 มาเป็ น 0.16±0.00
pmol/min/mg protein ในสถานี ที่ 9 ส่ วนในฤดูฝน ลดลงจาก 0.12±0.01
pmol/min/mg protein มาเป็ น 0.11±0.03 pmol/min/mg protein (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 ระดับการทางานของเอนไซม์ 7-ethoxyresorufin O-deethylase
(EROD activity) ในปลาตะเพียน
ระดับของ EROD activity ในปลาดุกในฤดูแล้งจะลดลงจาก
0.37±0.00 pmol/min/mg protein ในสถานีที่ 1 มาอยูท่ ี่ 0.22±0.03
pmol/min/mg protein ในสถานีที่ 9 ส่ วนในฤดูฝน ระดับของ EROD
activity จะลดลงจาก 0.21±0.00 pmol/min/mg protein ลงมาที่ 0.14±0.05
pmol/min/mg protein (ภาพที่ 2)

3. สรุปและอภิปรายผล
จากภาพที่ 1 และ 2 ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าระดับ EROD activity
ของปลาทั้งสองชนิ ดในช่ วงฤดู แล้งมี ม ากกว่าปลาในช่ วงฤดู ฝนในทุ ก
สถานี ที่ทาการศึกษาอย่างมีนยั สาคัญ บ่งชี้ วา่ ปลาทั้งสองชนิ ดได้รับสัมผัส
กับ สารพิ ษ ในฤดู แ ล้ง มากกว่า ซึ่ ง อาจมี ส าเหตุ ม าจากคุ ณลัก ษณะของ
แหล่ งน้ าในฤดู แล้งที่ แตกต่างจากฤดู ฝน โดยสภาพของแหล่ งน้ าในฤดู
แล้งจะมี น้ าไหลเข้าน้อย มวลน้ าไม่ ค่ อยมี ก ารเคลื่ อนไหว (stagnation)
ส่ งผลให้สารกาจัดศัตรู พืชคงตัวในมวลน้ า และถู กดู ดซับอยูบ่ นผิวหน้า
ของคอลลอยด์ ของแข็งแขวนลอย หรื อสารอินทรี ย ์ และถูกปลากิ น หรื อ
รับเข้าไปในที่สุด ซึ่ งผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ [6]
ซึ่งพบว่าปลาจะสะสมสารพิษในร่ างกายในฤดูแล้งได้มากกว่าในฤดูฝน
จากการลดลงของระดับ EROD activity ตามระยะทางจาก
สถานี ที่ 1 ถึ งสถานี ที่ 9 อาจมีสาเหตุมาจากการทาเกษตรกรรมในพื้นที่
ศึ ก ษาจะกระจุ ก ตัวอยู่ใ นบริ เ วณต้น น้ า (สถานี ที่ 1) ดังนั้น ท าให้ ค วาม
เข้ม ข้น ของสารก าจัด ศัตรู พื ช มี ม ากที่ สุ ด ในสถานี ที่ 1 และลดลงตาม
ระยะทางที่ห่างออกจากแหล่งกาเนิ ดการปนเปื้ อน โดยระดับของ EROD
activity ที่ เ ปลี่ ยนแปลงไปนี้ เป็ นผลมาจากการรั บ สัม ผัส จากสารก าจัด
ศัตรู พืช สอดคล้องกับการศึกษาของ Tao et al (2013) ที่พบว่า ระดับการ
เพิ่มขึ้นของ EROD activity แปรผันตามความเข้มข้นของสาร endosulfan
ที่เพิ่มขึ้น
เมื่อเปรี ยบเทียบระดับ EROD activity ของปลาทั้งสองชนิ ด
พบว่า ปลาดุกมีระดับ EROD activity สู งกว่าปลาตะเพียนในทุกสถานี ที่
ท าการศึ ก ษาอย่างมี นัย ส าคัญ บ่ งชี้ ว่ า ปลาดุ ก ได้รับ สั ม ผัส กับ สารพิ ษ
มากกว่าปลาตะเพียน ซึ่ งอาจเป็ นผลมาจากอาหารที่ ปลาทั้งสองชนิ ดกิ น
ต่ างกัน โดยปลาดุ ก ซึ่ งเป็ นปลากิ น เนื้ ออาจได้รับ สารพิ ษมากกว่าปลา
ตะเพียนซึ่ งเป็ นปลากิ จพืชและอยู่ในระดับชั้นการถ่ ายทอดพลังงานใน
ระบบนิ เวศ (trophic level) ที่ ต่ากว่า ซึ่ งผลการศึกษาในครั้งนี้ สอดคล้อง
การการศึกษาของ [7] ที่บ่งชี้ ว่าความแตกต่างนี้ เกิ ดจากผลของการสะสม
ทางชี ว ภาพ (biomagnification) ซึ่ งสารพิ ษ ที่ ล ะลายน้ า ได้น้ อ ยจะถู ก
ส่ งผ่านไปตามลาดับชั้นการถ่ ายทอดสะสารจากเหยื่อ (prey) ไปยังผูล้ ่ า
(predator) ในลาดับถัดไป
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อุปกรณ์ สําหรับเปิ ดขวดทีถ่ ูกควบคุมโดยระดับความเข้ มแอลกอฮอล์ในเลือด
Device for Bottle Opener Controlled by Blood Alcohol Concentration Level
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บทคัดย่อ
บทความนี้ นําเสนอการสร้ างอุ ป กรณ์ สําหรับ เปิ ดขวดที่ ถู ก
ควบคุมโดยระดับความเข้มข้นแอลกอฮอล์ในเลือด อุปกรณ์น้ ี จะใช้วงจร
ก๊าซเซ็นเซอร์ ในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์จากลมหายใจ ค่าที่วดั ได้
นั้นจะส่ งให้ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อแปลผลเป็ นเปอร์เซ็นต์ระดับความ
เข้มข้นแอลกอฮอล์ในเลือดเพื่อควบคุ มการทํางานของการเปิ ด/ปิ ดขวด
ด้วยสลักแม่เหล็ก หากค่าที่ วดั ได้เกิ นกว่าที่กฎหมายกําหนดอุปกรณ์ เปิ ด
ขวดจะไม่ทาํ งานและมีเสี ยงแจ้งเตือน ซึ่ งอุปกรณ์จะสามารถทํางานได้ใน
ช่ ว งเวลาขายเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ต ามที่ ก ฎหมายกํา หนดไว้เท่ า นั้ น
นอกจากนี้ ค่าระดับแอลกอฮอล์ที่วดั ได้ เวลาที่ ใช้งานของอุปกรณ์ และ
จํานวนขวดแอลกอฮอล์ที่ถูกเปิ ด จะถูกส่ งไปเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล
ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้ สามารถเข้าถึงได้ทางหน้าเว็บไซต์ อุปกรณ์น้ ี ถูกนําเสนอ
เพื่อถูกใช้ในร้านจําหน่ ายเครื่ องดิ่ มแอลกอฮอล์โดยมุ่ งหวังให้ผูซ้ ้ื อและ
ผูข้ ายได้มีส่วนร่ วมช่วยเหลือสังคมส่ วนรวมร่ วมกันในการช่วยลดจํานวน
ผูเ้ มาแล้วขับที่อาจเป็ นต้นเหตุของอุบตั ิเหตุอนั ร้ายแรงได้
คําสําคัญ: ก๊าซเซนเซอร์, ระดับความเข้มข้นแอลกอฮอล์ในเลือด

Abstract
This paper presents the device for bottle opener controlled
by blood alcohol concentration level. This device uses a gas-sensor
circuit for measuring alcohol concentration level from breath. The
measured signal is sent to a microcontroller to detect the percentage of
blood alcohol concentration level (%BAC) to control open/close
operation of the bottle opener engraved with magnetic latch. If the
measured %BAC is over the legal limit the bottle opener will keep its
locking status and the warning alarm is alert through the speaker. The
proposed device will work during the time that is legally permitted to
dispense the alcohol products only. The measured blood alcohol
concentration level, time that the device is operated and number of the
alcohol bottles that have been opened, will be stored in the database
which can be accessed and displayed on the website. The proposed

device is aimed to be used in the bar and restaurants that dispense the
alcohol products. The contribution of this device is expected to be
corporate social responsibility of the buyers and the sellers of alcohol
products to decrease the drunk drivers that may cause the seriously
accidents on the road.
Keywords: gas sensor, blood alcohol concentration level

1. บทนํา
ในปั จจุ บ นั อัตราการเกิ ดอุ บ ตั ิ เหตุ บ นท้อ งถนนของประเทศ
ไทยสู งมากจนติดลําดับต้นๆของโลกในเรื่ องอัตราการเสี ยชี วิตบนท้อง
ถนน โดยสาเหตุ สํ า คัญ ที่ สุ ด ของการเกิ ด อุ บ ัติ เหตุ บ นท้อ งถนนของ
ประเทศไทย คื อ การเมาแล้วขับรถซึ่ งสู งถึ งร้อยละ 39.11 [1] เนื่ องจาก
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ ที่ทาํ ให้ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ
ลดลง แม้จะดื่ มเพี ยงเล็กน้อยก็ตาม ซึ่ งถึงแม้จะมี กฎหมายกําหนดโทษ
ของการเมาแล้วขับแต่ก็ยงั มี ผูท้ ี่ ละเมิ ดและไม่ใส่ ใจรับผิดชอบต่อสังคม
ส่ วนรวม จากความสําคัญนี้ จึงเกิดแนวคิดในการสร้างอุปกรณ์เปิ ดขวดที่
ถูกควบคุมโดยระดับความเข้มข้นแอลกอฮอล์ในเลือดเพื่อเป็ นอุปกรณ์ที่
ช่วยให้ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ได้มีส่วนร่ วมในการตระหนัก
และช่วยลดการเกิดอุบตั ิเหตุบนท้องถนนที่เกิดจากสาเหตุการเมาแล้วขับ
ลงได้

2. หลักการการทํางานและการออกแบบ
อุปกรณ์ สําหรับเปิ ดขวดที่ ถูกควบคุมโดยระดับความเข้มข้น
แอลกอฮอล์ในเลือด จะประกอบไปด้วยส่ วนประกอบสําคัญต่างๆที่มีการ
เชื่อมต่อกันดังแสดงในบล็อกไดอะแกรมในรู ปที่ 1. โดยอุปกรณ์ดงั กล่าว
ถูกออกแบบให้มีโครงร่ างดังแสดงในรู ปที่ 2. ซึ่ งประกอบไปด้วยวงจร
แปลงแรงดันไฟฟ้ า วงจรตรวจวัดปริ มาณแอลกอฮอล์ดว้ ยก๊าซเซ็นเซอร์
วงจรควบคุ มสลักแม่ เหล็ก วงจรบัซเซอร์ วงจรหลอดไฟแอลอี ดี วงจร
สวิตช์กดติดปล่อยดับ และจอแสดงผล 7-segment โดยวงจรทั้งหมดนั้น
ต่อร่ วมอยูก่ บั บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU V2 ซึ่ งเป็ นบอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่มีไวไฟโมดู ล ESP8266-12E สําหรับใช้ในการ
เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตในตัว ดังแสดงในรู ปที่ 3 [2-3]
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อุ ป กรณ์ ที่ น ํ า เสนอจะถู ก ครอบไว้กั บ ฝาขวดเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ที่ เป็ นแบบฝาจี บ โดยอุ ป กรณ์ จ ะเริ่ ม ทํางานในช่ ว งเวลาที่
กําหนดให้สามรถจําหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้น (11:00น-14:00น.
และ 17:00น.-24:00น.) หากต้องการเปิ ดขวดจะต้องทําการเป่ าลมหายใจ
ซึ่ งก๊าซเซนเซอร์ จะทําหน้าที่ เปลี่ ยนปริ มาณของก๊ าซที่ตรวจจับได้ เป็ น
สัญญาณทางไฟฟ้าส่ งให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทาํ การประมวลผลค่าเป็ น
ค่ า เปอร์ เซ็ น ต์ ร ะดับ ความเข้ม ข้น แอลกอฮอล์ ใ นเลื อ ด (%BAC) ค่ า
%BAC ที่ ว ัด ได้ ดัง กล่ า วจะถู ก ตรวจสอบว่ า เกิ น กว่ า ค่ า มาตรฐานที่
กฏหมายกําหนดหรื อไม่ (ต้องไม่ เกิ น 0.05) หากค่าที่ วดั ได้น้อ ยกว่าค่ า
กํ า หน ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะส่ งสั ญ ญ าณ ควบคุ ม ให้ ส ลั ก
แม่เหล็กไฟฟ้ าอยู่ในสถานะเปิ ดและวงจรบัซเซอร์ จะไม่ ทาํ งานจึ งไม่ มี
เสี ยงแจ้งเตือน แต่หากค่าที่วดั ได้เกินกว่า 0.05 สลักแม่เหล็กไฟฟ้ าจะไม่
ทํางานทําให้ไม่สามารถเปิ ดขวดได้โดยวงจรบัซเซอร์ จะทํางานทําให้มี
เสี ยงแจ้งเตือนผ่านลําโพงขนาดเล็กที่ติดตั้งไว้กบั อุปกรณ์ แต่ไม่วา่ จะเป็ น
กรณี ใด ค่า %BAC ที่วดั ได้จะแสดงผลทางหน้าจอ 7-segment นอกจากนี้
ค่ า %BAC ที่ ว ดั ได้ รวมทั้ง สถานะการทํา งานของวงจรควบคุ ม สลัก
แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า วัน ที่ เวลา ที่ ใ ช้ ง านอุ ป กรณ์ จะถู ก ส่ งไปเก็ บ ไว้ใ น
ฐานข้อมูล
ในส่ ว นของวงจรตรวจวัด ปริ ม าณแอลกอฮอล์ ด้ว ยก๊ า ซ
เซ็ นเซอร์ น้ ัน จะถูกทําการทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างค่ าแรงดัน
เอาต์พุ ต ของวงจรก๊ าซเซ็ น เซอร์ (โวลต์) กับ ปริ ม าณความเข้ม ข้น ของ
แอลกอฮอล์ ใ นกระแสเลื อ ด (%BAC) เพื่ อ นํ า ไปโปรแกรมให้ กั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อรับค่าจากวงจรก๊าซเซนเซอร์ และแสดงผลผ่าน
ทางจอแสดงผล 7-segment ความสัมพันธ์ดงั กล่าวได้มาจากการเก็บข้อมูล
จากการทดลองด้วยการเป่ าเครื่ องวัดระดับแอลกอฮอล์มาตรฐานเพื่อหาค่า
%BAC และวงจรก๊าซเซ็นเซอร์ ที่ออกแบบไว้เพื่อหาค่าแรงดันเอาต์พุต
(โวลต์) จากผูด้ ื่ มแอลกอฮอล์จาํ นวน 5 คน ซึ่ งได้ผลการวัดค่าแสดงดัง
แสดงในรู ปที่ 4 โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้
y  0.1282 x  0.0324
(1)
เมื่ อ y คือ ค่าปริ มาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในกระแสเลื อด (%)
และ x คือ ค่าแรงดันเอาต์พุตของวงจรก๊าซเซ็นเซอร์ (V) การทํางานของ
อุปกรณ์ที่นาํ เสนอจะถูกควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเอร์ NodeMCU V2
ซึ่งมีโปรแกรมการทํางานดังโฟลว์ชาร์ตในรู ปที่ 5

รู ปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของอุปกรณ์ที่นาํ เสนอ
2 cm
6.4 cm
3 cm

6.6 cm

รู ปที่ 2 โครงร่ างของอุปกรณ์ที่นาํ เสนอ

รู ปที่ 3 วงจรของอุปกรณ์ไอโอทีสาํ หรับเปิ ดขวดที่ถูกควบคุม
โดยระดับความเข้มข้นแอลกอฮอล์ในเลือด

3. ผลการทดลอง
ตัวอย่างผลการทดสอบการทํางานของอุปกรณ์ กรณี ที่ระดับ
ความเข้ม ข้น แอลกอฮอล์ ใ นเลื อ ดเกิ น ค่ า มาตรฐาน แสดงดัง รู ป ที่ 6
สัญญาณแรงดันที่ ตรวจจับได้โดยวงจรก๊ าซเซนเซอร์ (รู ป ที่ 6(ก)) เมื่ อ
แปลผลโดยไมโครคอนโทรลเลอร์จะได้ค่า %BAC เท่ากับ 0.06 แสดงบน
หน้าจอ 7-segmen (รู ปที่ 6( (ข)) ซึ่งเป็ นระดับที่เกินกว่าค่าที่กาํ หนด

รู ปที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่า %BAC กับค่าแรงดันเอาต์พตุ ของวงจรก๊าซเซ็นเซอร์
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(ก) แรงดันเอาต์พตุ ของ
วงจรก๊าซเซนเซอร์

(ข) ค่าที่แสดงผ่านจอแสดงผล
7-segment

(ง) แรงดันตกคร่ อมสลักแม่เหล็ก
(ค) แรงดันตกคร่ อมบัซเซอร์
รู ปที่ 6 สัญญาณที่ได้จากการทํางานของวงจร
กรณี ระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดมากกว่า 0.05%

(ก) แรงดันเอาต์พตุ ของ
วงจรก๊าซเซนเซอร์

(ข) ค่าที่แสดงผ่านจอแสดงผล
7-segment

(ค) แรงดันตกคร่ อมบัซเซอร์
(ง) แรงดันตกคร่ อมสลักแม่เหล็ก
รู ปที่ 7 สัญญาณที่ได้จากการทํางานของวงจร
กรณี ระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดน้อยกว่า 0.05%

รูปที่ 5 โฟลว์ชาร์ตแสดงการทํางานของโปรแกรม
โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU V2
ไมโครคอนโทรลเลอร์จึงส่ งสัญญาณให้วงจรบัซเซอร์ทาํ งานส่ งเสี ยงแจ้ง
เตือน (รู ปที่ 6(ค)) ในขณะที่วงจรสลักแม่เหล็กไม่ทาํ งาน (รู ปที่ 6(ง)) ใน
กรณี ตรงข้าม คือ กรณี ที่ระดับความเข้มข้นแอลกอฮอล์ในเลือดไม่เกินค่า
มาตรฐานนั้น แสดงดังรู ปที่ 7 ซึ่ งจะเห็นได้วา่ สัญญาณที่ได้จากวงจรบัซ
เซอร์และวงจรสลักแม่เหล็กจะตรงข้ามกับในรู ปที่ 6 นอกจากนี้ตวั อย่าง
การแสดงผลข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลทางหน้าเว็บแสดงดังรู ปที่
8 – 10 โดยในรู ปที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนขวดเครื่ องดื่มที่
ถูกเปิ ดในช่วงเวลาต่างๆ (ที่อนุญาตให้จาํ หน่าย) ของวันที่เลือกให้
แสดงผลข้อมูล

รู ปที่ 8 ตัวอย่างการแสดงผลจํานวนขวดที่ถูกเปิ ดในช่วงเวลาต่างๆของ
วันที่เลือกให้แสดงผลข้อมูล
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คุณภาพอากาศ.” วารสารสิ่ งแวดล้อม. 13 (2557) : 28-33

รูปที่ 9 ตัวอย่างการแสดงผลจํานวนคนที่ใช้อุปกรณ์เปิ ดขวดและ
ค่า%BACที่วดั ได้

รูปที่ 10 ตัวอย่างการแสดงผลจํานวนเครื่ องดื่มที่ติดตั้งอุปกรณ์เปิ ดขวดที่
มีการจําหน่ายในเดือนที่เลือกให้แสดงผลข้อมูล

4. สรุ ป
ในบทความนี้ น ําเสนออุปกรณ์ สําหรับเปิ ดขวดที่ ถูกควบคุ ม
โดยระดับความเข้มข้นแอลกอฮอล์ในเลือด โดยใช้วงจรก๊าซเซ็นเซอร์ ใน
การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์จากลมหายใจในรู ปของสัญญาณแรงดัน
ส่ ง ให้ ไ มโครคอนโทรลเลอร์ เพื่ อ แปลผลเป็ นเปอร์ เซ็ น ต์ ร ะดับ ความ
เข้มข้นแอลกอฮอล์ในเลือดหรื อ %BAC ค่า%BAC ที่ วดั ได้จะแสดงผล
ทางหน้ า จอ 7-segment ซึ่ งหากเกิ น กว่ า 0.05 จะไม่ ส ามารถเปิ ดขวด
เครื่ องดื่มได้และมีเสี ยงแจ้งเตือน แต่หากน้อยกว่า 0.05 วงจรสลักแม่เหล็ก
จะถูกปลดล็อกทําให้ฝาขวดถูกเปิ ดออก ค่าระดับแอลกอฮอล์ที่วดั ได้ เวลา
ที่ใช้งานของอุปกรณ์ และจํานวนขวดแอลกอฮอล์ที่ถูกเปิ ด จะถูกส่ งไป
เก็ บ ไว้ในระบบฐานข้อ มู ล ซึ่ งข้อ มู ล เหล่ านี้ สามารถเข้าถึ งได้ท างหน้า
เว็บไซต์ ซึ่ งข้อมูลที่ เก็บบันทึ กไว้สามารถนําไปเป็ นข้อมูลศึ กษาในเชิ ง
การตลาดต่อไปได้ จากผลการทํางานแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ ที่นาํ เสนอ
สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือให้ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ได้มีส่วน
ร่ วมช่ วยเหลือสังคมส่ วนรวมร่ วมกันเพื่อลดอุบตั ิเหตุอนั เกิดจากการเมา
แล้วขับลงได้
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างและประเมินคุณภาพชุดฝึ ก
ระบบสมองกลฝังตัวบนอินเตอร์ เน็ ตในทุกสิ่ ง โดยชุ ดฝึ กจะประกอบไป
ด้วยเซนเซอร์ จานวน 6 ชนิ ด คือ เซนเซอร์ แสง เซนเซอร์ การเคลื่ อนไหว
เซนเซอร์แก๊ส เซนเซอร์ อลั ตราโซนิ ค เซนเซอร์ วดั เปลวไฟ และเซนเซอร์
อุณหภูมิและความชื้น และมีการเชื่ อมต่อกับอินเตอร์ เน็ตเพื่อรับส่ งข้อมูล
ไปยังสมาร์ ทโฟน ซึ่ งออกแบบให้ ผูส้ นใจสามารถทดลองการต่ อและ
เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุ มการทางานได้เอง ตามคู่มือการใช้งาน และ
ชุดฝึ กนี้ ได้ผา่ นการประเมินคุณภาพจากผูเ้ ชี ยวชาญจานวน 3 ท่าน โดยผล
การประเมินพบว่าชุดฝึ กมีคุณภาพดี สามารถนาไปใช้งานกับผูท้ ี่สนใจได้

ในปั จจุบนั Internet of Things IoT มีความสาคัญมากใน
ชี วิตประจาวัน โดยการที่ ส่ิ งต่างๆ ถูกเชื่ อมโยงทุกสิ่ งทุกอย่างเข้าสู่ โลก
อินเทอร์ เน็ต ทาให้มนุษย์สามารถสัง่ การ ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ
ผ่านทางเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต เช่น การสัง่ เปิ ด-ปิ ด อุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้า
รถยนต์ โทรศัพท์มือถื อ เครื่ องมือสื่ อสาร เครื่ องใช้สานักงาน เครื่ องมือ
ทางการเกษตร เครื่ องจัก รในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร บ้านเรื อ น
เครื่ องใช้ในชี วิตประจาวันต่างๆ ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต [1] Internet of
Things คือ เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตที่เชื่ อมอุปกรณ์ ต่างๆ ผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป
จะเริ่ มคุน้ เคยกับเทคโนโลยีที่ทาให้พวกเขา สามารถควบคุมสิ่ งของต่างๆ
ทั้งจากในบ้าน และสานักงานหรื อจากที่ไหนก็ได้
แต่อย่างไรก็ตาม เพราะว่าเทคโนโลยี IoT นี้ เป็ นเทคโนโลยีที่
ใหม่และมีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทาให้การจัดการเรี ยนการสอน
ไม่สามารถที่จะตามได้ทนั ยกตัวอย่างในรายวิชา 04-552-008 เครื่ องมือ
วัดอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม เราจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ เซนเซอร์ ต่าง
ๆ ที่จาเป็ นต้องใช้ในการประกอบการเรี ยนการสอน โดยเฉพาะในด้าน
การฝึ กทดลอง เนื่ องจากยังขาดชุ ดฝึ กที่จะให้นกั เรี ยนนักศึกษาได้มาทา
การเรี ยนรู ้และทดลองในการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง และเซนเซอร์ ต่าง ๆ
เพื่อตามให้ทนั กับเทคโนโลยีเหล่านี้
จากความสาคัญและปั ญหาดังกล่าวโครงการนี้ จึงจัดทาขึ้นเพื่อ
การพัฒนาชุ ดฝึ กระบบสมองกลฝังตัวบน IoT ขึ้นเพื่อใช้ประกอบการ
เรี ยนการสอนรายวิชา 04-552-008 เครื่ องมื อวัดอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ใ นงาน
อุตสาหกรรม ตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช
2558 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิ กส์ คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

คาสาคัญ: อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ ง ระบบสมองกลฝังตัว เซนเซอร์

Abstract
This study aimed to construction and quality evaluation of
practical training set for Embedded System on Internet of Thing (IoT).
The practical training include 6 sensors; Light Sensor, Motion Sensor,
Gas Sensor, Ultrasonic Sensor, Flame Sensor, and Temperature and
Humidity Sensor. Moreover, this practical training set can connect with
the Internet for sending and receiving data to Smart phone. There is
design for student can practice the connecting and upload program.
Through the assessment from three professional. The result showed that
practical training set were congruent at Good level. Finally can bring
the practical training set to the study and teaching as well.
Keywords: Internet of Things (IoT), Embedded System, Sensor
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2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded system)
ระบบฝังตัว หรื อ สมองกลฝังตัว (Embedded system) [2] คือ
ระบบประมวลผล ที่ ใ ช้ ชิ ป หรื อ ไมโครโพรเซสเซอร์ ที่ อ อกแบบมา
โดยเฉพาะ เป็ นระบบคอมพิ ว เตอร์ ข นาดจิ๋ ว ที่ ฝั ง ไว้ ใ นอุ ป กรณ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้า และเครื่ องเล่นอิ เล็กทรอนิ กส์ ต่างๆ เพื่อเพิ่มความฉลาด
ความสามารถให้ก ับอุ ป กรณ์ เ หล่ านั้น ผ่านซอฟต์แวร์ ซ่ ึ งต่ างจากระบบ
ประมวลผลที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทว่ั ไป ระบบฝังตัวถู กนามาใช้กนั อย่าง
แพร่ หลายในยานพาหนะ เครื่ องใช้ไฟฟ้าในบ้านและสานักงาน อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีฮาร์ ดแวร์ เทคโนโลยี
เครื อข่ายเน็ตเวิร์ก เทคโนโลยีด้านการสื่ อสาร เทคโนโลยีเครื่ องกลและ
ของเล่ น ต่ า ง ๆ ค าว่ า ระบบฝั ง ตัว เกิ ด จาก การที่ ร ะบบนี้ เป็ นระบบ
ประมวลผลเช่นเดียวกับระบบคอมพิวเตอร์ แต่ว่าระบบนี้ จะฝังตัวลงใน
อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่เครื่ องคอมพิวเตอร์ ในปั จจุบนั ระบบสมองกลฝังตัว
ได้มีการพัฒนามากขึ้ น โดยในระบบสมองกลฝั งตัวอาจจะประกอบไป
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ หรื อ ไมโครโปรเซสเซอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ระบบ
สมองกลฝังตัวที่เห็นได้ชดั เช่ นโทรศัพท์มือถือ และในระบบสมองกลฝัง
ตัวยังมีการใส่ ระบบปฏิ บตั ิการต่างๆแตกต่างกันไปอีกด้วย ดังนั้น ระบบ
สมองกลฝังตัวอาจจะทางานได้ต้ งั แต่ควบคุมหลอดไฟจนไปถึ งใช้ในยาน
อวกาศ
อินเตอร์ เน็ ตในทุกสิ่ ง (The Internet of Things; IoT) คือ
เครื อข่ า ยของสิ่ ง ที่ เ ป็ นตัว ตนจับ ต้อ งได้ (“things”) ที่ มี สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
electronic หรื อ sensors หรื อ software ฝังตัวอยู่ โดยเชื่ อมต่อถึ งกันเพื่อ
เพิ่มประโยชน์และคุณค่าของบริ การ โดยแลกเปลี่ ยนข้อมูลกับผูผ้ ลิ ต กับ
operator และ/หรื อกับอุปกรณ์ ที่มีส่ิ งฝังตัวอยู่ เช่ น ตูเ้ ย็นเตือนเรื่ องไข่ไก่
ได้ก็เพราะมี sensors ฝังตัวอยูใ่ นตู ้ ซึ่ งส่ งสัญญาณไปยังมือถื อของเจ้าของ
ตูเ้ ย็น เมื่อพบว่าจานวนไข่ไก่ มีน้อยลง (อาจอยู่ใต้ฐานแผงวางไข่ไก่ เมื่ อ
น้ าหนักเหลือน้อยก็ส่งสัญญาณ หรื อรับสัญญาณสะท้อนมาจากจานวนไข่
ไก่ที่เหลื อน้อย) เครื่ องปรั บอากาศปรั บอุณหภูมิได้ก็เพราะสัญญาณจาก
โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ติ ด ต่ อ ไปยัง ชิ้ น ส่ ว น electronic ที่ ฝั ง ตั ว อยู่ ใ น
เครื่ องปรับอากาศ

รู ปที่ 1 โครงสร้างของชุดฝึ กระบบสมองกลฝังตัวบน IoT
จากรู ปที่ 1โครงสร้างชุดฝึ กระบบสมองกลฝังตัวบน IoT โดย
มีความด้านหน้าสู ง 9 เซนติเมตร ด้านหลังสู ง 16 เซนติเมตร ความกว้าง
26 เซนติ เ มตร และยาว 30 เซนติ เ มตร โครงสร้ า งท าด้ว ยไม้อ ัด และ
พลาสติกเเละวัสดุหุ้มไม้อดั ด้วยผ้าสี ดา 6 ด้าน
ส่ วนการออกแบบด้านระบบควบคุมชุดฝึ กสมองกลฝังตัวบน
IoT จะมีผงั การทางานดังรู ที่ 2

รู ปที่ 2 ผังการทางานระบบควบคุมชุดฝึ กระบบสมองกลฝังตัวบน IoT
ในส่ วนของการต่ออินเตอร์ เน็ตนั้นจะใช้ NodeMCU ที่ใช้ชิป
ESP8266 เป็ นตัวเชื่ อมต่อกับสัญญาณไวไฟ และใช้งานร่ วมกับโปรแกรม
BylnkTM ซึ่งสามารถทางานบนสมาร์ทโฟน

3.2 ขั้นตอนการทดสอบการทางาน

3. วิธีการดาเนินงาน
3.1 การออกแบบและสร้ างชุดฝึ กระบบสมองกลฝังตัวบน IoT
การออกแบบและสร้ างชุ ดฝึ กระบบสมองกลฝั งตัวบน IoT
สามารถแบ่งการอธิบายได้เป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ (1) ด้านโครงสร้าง ดังรู ปที่
1 และ (2) ด้านระบบควบคุม หลังจากสร้ างชุ ดฝึ กระบบสมองกลฝังตัว
บน IoT แล้วจะทาทดสอบการทางานของชุดฝึ กระบบสมองกลฝังตัวบน
IoT และตรวจสอบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน

ทาการทดสอบโดยการเขี ยนโปรแกรมเพื่อเชื่ อมต่อกับโมดู ล
และเซ็นเซอร์ ต่าง ๆ ดังนี้ (1) เขียนโปรแกรมเพื่อเชื่ อมต่อกับจอแสดงผล
แอลซี ดี (2) เขียนโปรแกรมเพื่อเชื่ อมต่อกับรี เลย์ (3) เขียนโปรแกรมเพื่อ
เชื่ อมต่อกับเซ็นเซอร์ อลั ตราโซนิ ค (4) เขียนโปรแกรมเพื่อเชื่ อมต่อกับ
เซ็นเซอร์ แก๊ส (5) เขียนโปรแกรมเพื่อเชื่ อมต่อกับเซ็นเซอร์ ตรวจจับการ
เคลื่อนไหว (6) เขียนโปรแกรมเพื่อเชื่ อมต่อกับเซ็นเซอร์ ตรวจจับเปลวไฟ
(7) เขียนโปรแกรมเพื่อเชื่ อมต่อกับเซ็นเซอร์ แสง (8) เขียนโปรแกรมเพื่อ
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เชื่ อมต่อกับเซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิและความชื้ น และ (9) เขียนโปรแกรม
เพื่อเชื่ อมต่อกับอินเตอร์ เน็ ต ผลการทดสอบพบว่าเซนเซอร์ สามารถส่ ง
ข้อมูลไปยังเซฟเวอร์ของ BylnkTM เพื่อแสดงผลบน สมาร์ ทโฟนได้ ดังรู ป
ที่ 3

รู ปที่ 4 ชุดฝึ กระบบสมองกลฝังตัวบน IoT ที่สร้างขึ้นมา

4.1 ผลการวิเคราะห์ ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

รู ปที่ 3 ตัวอย่างการแสดงข้อมูลจากเซนเซอร์ ชนิ ดต่าง ๆ บน
สมาร์ทโฟนด้วยโปรแกรม BylnkTM

3.3 หาผลประเมินคุณภาพของชุดฝึ กระบบสมองกลฝังตัวบน
สร้ างแบบประเมิ น คุ ณภาพของชุ ด ฝึ กและเชิ ญ ผู้เ ชี่ ย วชาญ
จานวน 3 ท่าน ประเมินความคิดเห็ นด้านคุณภาพของชุ ดฝึ กและเก็ บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยที่แบบสอบถามจะมีค่า 5
ระดั บ และจะหาค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
deviation) [3] ของแต่ละข้อออกมา โดยตั้งสมมุติฐานว่า จะต้องมีค่าเฉลี่ ย
เลขคณิ ตที่ระดับ ดี ขึ้นไป โดยหัวข้อที่ประเมินจะแบ่งออกเป็ นสองส่ วน
คือ (1) ส่วนโครงสร้างของชุดฝึ ก (2) ส่ วนคู่มือการใช้งาน

4. ผลการดาเนินงาน
ชุดฝึ กระบบสมองกลฝังตัวบน IoT ที่ประกอบด้วยส่ วนของ
โครงสร้าง ได้แก่ ชุดฝึ กระบบสมองกลฝังตัวบน IoT และส่ วนของระบบ
ระบบควบคุมด้วยโดยมีไมโครคอนโทรลเลอร์ ทาหน้าที่เป็ นตัวควบคุม
หลัก ดังแสดงในรู ปที่ 4

การประเมินในส่ วนโครงสร้างของชุดฝึ กจะประเมิน 9 จุดคือ
1 ดึงดูดความสนใจ
2 มีความสวยงาม
3 การจัดวางอุปกรณ์มีเหมาะสม
4 สามารถแสดงการทางานของเซนเซอร์ ต่าง ๆ ได้ชดั เจน
5 วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สร้างเหมาะสมกับชุดฝึ ก
6 รู ปแบบ ขนาดและน้ าหนักเหมาะสมกับชุดฝึ ก
7 มีความแข็งแรงและทนทาน
8 การสร้างชุดฝึ กมีความปราณี ต
9 ชุดฝึ กใช้งานได้อย่างปลอดภัย
และในด้านคู่มือการใช้งานชุดฝึ กระบบสมองกลฝังตัวบน IoT อีกจานวน
9 จุดคือ
1 คาอธิ บายส่ วนประกอบของชุดฝึ กมีความชัดเจน
2 คาชี้แจงการใช้คู่มือชุดฝึ กเข้าใจง่าย
3 มีความชัดเจนของคู่มือและภาพประกอบ
4 ภาพการต่อใช้งานดูแล้วเข้าใจง่าย
5 อธิ บายข้อมูลเซนเซอร์ ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน
6 อธิ บ ายการต่อใช้งานของเซนเซอร์ ต่าง ๆได้อย่างชัดเจน
7 การจัดเรี ยงลาดับขั้นตอนดูแล้วเข้าใจง่าย
8 ขนาดตัวหนังสื อที่ใช้เหมาะสมกับคู่มือ
9 คาแนะนาในคู่มือชุดฝึ กมีความชัดเจน
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(ก)

(ข)

รู ปที่ 5 (ก) ผลการประเมินจากผูเ้ ชี่ ยวชาญในส่ วนโครงสร้างของชุดฝึ ก
(ข) ผลการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญในส่ วนคู่มือการใช้งานชุดฝึ ก
โดยผลการประเมิ น จากผู้เ ชี่ ย วชาญ ดัง รู ป ที่ 5 จะเห็ น ว่ า
ผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินในส่ วนของโครงสร้างอยูใ่ นระดับ ดี ( x = 3.59, S.D.
= 0.32) และในส่ วนของคู่มือการใช้งาน ในระดับดี เช่ นเดี ยวกัน ( x =
3.67, S.D. = 0.32) แต่อย่างไรก็ตามผูเ้ ชี ยวชาญได้ให้คาแนะนาแก่ทาง
ผูว้ ิจยั ว่า ในการใช้ชุดฝึ กนั้น จาเป็ นต้องมีคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สาหรับการ
อัพโหลดโปรแกรมลงชุ ดฝึ ก ดังนั้น เพื่ อให้ ชุ ดฝึ กมี ค วามสมบูรณ์ มาก
ยิ่ง ขึ้ น ควรเพิ่ ม ชุ ด คอมพิ ว เตอร์ ไ ปในชุ ด ฝึ ก เพื่ อ ให้ ผู้ที่ ส นใจใช้ง าน
สามารถใช้งานได้ทนั ที

5. สรุป
ชุดฝึ กระบบสมองกลฝั งตัวบนอิ นเตอร์ เน็ ตในทุกสิ่ ง มีการ
ทดลอง 9 เรื่ อง ซึ่ งมีการอธิ บายการทดลองใช้งานเกี่ ยวกับเซนเซอร์ ชนิ ด
ต่างๆ และการส่ งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต เพื่อแสดงผลไปที่สมาร์ ท
โฟน โดยผลการประเมิ น จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ พบว่าชุ ดฝึ กมี คุ ณภาพอยู่ใ น
เกณฑ์ ดี และสามารถนาไปใช้เพื่อทดลองการเรี ยนรู ้เกี่ ยวกับ ระบบสมอง
กลฝังตัวและอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ งได้
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ระบบตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุในเวลาจริงด้ วยการใช้ ข้อมูลสี ร่วมกับการเทียบโมเดลรู ปร่ าง
Real Time Falling Detection for Elderly System using Color Cue and Shape Model Comparison
สายฝน ภู่ทอง1 ธนศักดิ ภู่ทอง1 และ นนทรั ฐ บํารุงเกียรติ1
1
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื อสาร คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ถนนนารายณ์มหาราช ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 086-9880338 E-mail: b.nontarat@gmail.com

บทคัดย่ อ
บทความนีนําเสนอระบบตรวจจับการล้มของผูส้ ู งอายุภายใน
บ้า นด้วยเทคนิ ค การประมวลผลภาพและวี ดิ ท ัศ น์ โดยอาศัย ขันตอน
วิธีการติดตามบุคลและตรวจจับ การล้มของผูส้ ูงอายุในเวลาจริ ง ผ่านการ
ใช้งานกล้องวีดิทศั น์จาํ นวนหนึ งตัว โดยทีกล้องวีดีทศั น์นีทําหน้าที เป็ น
อุปกรณ์รับภาพเข้าแล้วนํามาประมวลผลด้วยขันตอนวิธีของการลบฉาก
หลัง ร่ วมกับ การย้า ยตามค่าเฉลียของข้อมูล สี และตรวจจับ การล้ม ของ
บุค คลเป้ าหมายโดยอาศัยขันตอนวิธีก ารเที ยบโมเดลรู ป ร่ างอย่างง่ายที
คณะผู้วิจ ัยสร้ างขึน เพื อให้เหมาะสมต่อ การประมวลผลในเวลาจริ ง ที
ต้อ งการการประมวลผลที ไม่ ซั บ ซ้ อ น ผลการทดสอบระบบ พบว่ า
สําหรับขันตอนวิธีการติดตามและตรวจจับการล้มนัน ระบบสามารถลบ
ฉากหลัง ติ ด ตามบุ ค คลได้ จ ริ ง และการตรวจจับ การล้ ม ของบุ ค คล
เป้ าหมายนันมีความถูกต้อง แต่จะมีความผิดเพียนบ้างในกรณี ทีแสงสว่าง
ภายในบริ เวณมุมมองของกล้องวีดิทศั น์นนเปลี
ั ยนแปลงไป
คําสําคัญ: การตรวจจับการล้ม, ผูส้ ูงอายุ, เวลาจริ ง

Abstract
This paper purposed the falling detection system in home for
elderly using image and video processing techniques via an camera. The
camera using for real time human tracking and falling detection among
the elderly with their algorithms to remove background and using color
cue mean-shift algorithm for tracking and decision fall of elderly based
on our basic shape model algorithm. The results of this purposed system
for the detection and tracking algorithms to fall for it. The system can
remove the background, human tracking and detection of individuals
actually falling but there is distortion in the light within view of the
camera.
Keywords: Fall Detection, Elderly, Real time

และสังเคราะห์ ท างวิศ วกรรมศาสตร์ เพื อให้คอมพิวเตอร์ส ามารถเข้าใจ
จดจํา และเรี ยนรู้ ทศั นี ยภาพภายนอกได้อย่างถู กต้องเลียนแบบอย่างการ
ใช้ ส ายตาและสมองของมนุ ษ ย์ จึ ง ทํา ให้ ใ นปั จ จุ บ ัน นั นเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์วิทศั น์จึงได้ถูกนํามาเป็ นส่ วนหนึ งของการดําเนิ น ชีวิตของ
มนุ ษย์ ในปั จจุบ ัน ทังด้านภาคอุตสาหกรรมการบริ การ รวมถึ ง การช่ วย
พัฒนาคุณภาพชิ วิตของมนุษย์ เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยผ่านกล้อง
วงจรปิ ดการตรวจจับ ความเร็ ว ของรถยนต์ต ามท้อ งถนน ระบบการ
ประมวลผลลายนิ วมือ เป็ นต้น ด้วยเหตุนี คณะผูว้ ิจยั จึงทําการศึกษาวิจยั
เพือเป็ นส่ วนหนึ งในการช่วยพัฒนาคุณภาพชิวิตของผูส้ ู งอายุทีขาดผูด้ ู แล
อย่างใกล้ชิ ด โดยคณะผูว้ ิ จัยจึ งได้อ อกแบบระบบตรวจจับ การล้ม ของ
ผูส้ ูงอายุภายในบ้านด้วยเทคนิ คการประมวลผลภาพและวีดิทศั น์ขึน ซึ งมี
รายละเอียดขันตอนการดําเนินการวิจยั ดงัตอ่ ไปนี

2. ขันตอนวิธีดําเนินงาน
2.1 การทํางานโดยรวมของระบบ
ขันตอนวิธีการตรวจจับการล้มของผูส้ ูงอายุด ว้ ยโมเดลรู ปร่ าง
ที นําเสนอนนี อาศัยขันตอนวิ ธี การตรวจสอบว่าบุ คคลที ถู กติดตามใน
มุมมองกล้องวีดิ ทศั น์ว่ามี ลกั ษณะรู ปร่ างที เปลี ยนไปหรื อมี การหยุด การ
เคลือนที หรื อไม่ ซึ งจะเป็ นการบอกได้วา่ บุคคลทีได้ตรวจสอบอยู่นนอยู
ั ่
ในสถานะใด แสดงแผนภาพขันตอนระบบตรวจจับการล้มของผูส้ ูงอายุ
ในเวลาจริ งด้วยการใช้ขอ้ มูลสี ร่วมกับการเที ยบโมเดลรู ป ร่ างทีนําเสนอ
ดังรู ป ที 1 โดยกระบวนการค้น หาและติ ดตามบุ คคลอย่างต่อ เนื องนัน
อาศัยหลักการของ N. Bumrungkiat และคณะ [1,2] เมื อได้ขอ้ มูลบุ คคล
เป้ าหมายแล้ว ระบบจะนําข้อ มูลรู ปร่ างของบุคคลเป้ าหมายเปรี ยบเที ยบ
กับโมเดลรู ปร่ างที คณะผูว้ ิจยั กําหนดขึน หากข้อมูลของบุคคลเป้ าหมายที
ตรวจสอบได้ มี ก ารเปลี ยนแปลงรู ปร่ า งอย่ า งกะทั น หั น ระบบจะ
ตีความหมายให้บุ คคลเป้ าหมายมีการล้มเกิดขึนในลําดับภาพวีดิทศั น์นัน
แล้วจะส่งเสียงเตือนผ่านทางคอมพิวเตอร์

2.2 กระบวนการตัดสิ นใจด้ วยการเทียบโมเดลรูปร่ าง

. บทนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทศั น์ (computer vision technology)
เป็ นเทคโนโลยีของคอมพิ วเตอร์ ห นึ งที อาศัยหลัก การทางคิด วิเคราะห์

ขันตอนวิธีการตรวจจับ การล้มของผูส้ ู งอายุด ว้ ยโมเดลรู ปร่ าง
เป็ นวิธี การตรวจสอบว่า บุ คคลที ถู กติ ด ตามในมุม มองกล้องวีดิ ท ัศ น์ มี
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ลักษณะรู ป ร่ า งที เปลี ยนไปอย่างกะทัน หั น และหยุด การเคลื อนที ด้ว ย
หรื อไม่ ซึ งจะเป็ นการบอกได้วา่ บุคคลทีได้ตรวจสอบอยูน่ นอยู
ั ใ่ นสถานะ
ยืน เดินหรื อล้ม โดยการสร้างโมเดลการยืนและการล้มนันจะอาศัยการสุ่ ม
ค่าตัวแปรจุดศูนย์กลางของวงรี ความยาวแกนเอก และความยาวแกนโท
จํานวน 500 รู ปแบบ ตัวอย่างของโมเดลรูปร่างส่วนหนึ งทีใช้ตดั สิ นใจใน
การทดสอบสถานะของการยืนและการล้ม แสดงดังรู ปที 2
1

เริ มต้น
บุคคลเป้าหมายทีติดตาม

ตารางที 1 ตัวอย่างค่า DR เพือตัดสิ นใจสถานะของบุคคลเป้ าหมาย

ภาพรับเข้าจากกล้องวีดิทศั น์

โมเดลรู ปร่ าง

กระบวนการเทียบโมเดลรู ปร่ าง
กระบวนการติดตามบุคคลเป้าหมาย

แต่เนื องด้วยจุดประสงค์ของการทํางานของระบบนี คื อ การ
ติ ด ตั งในบริ เวณบ้ า น การทํา งานของขันตอนวิ ธี ก ารติ ด ตามบุ ค คล
เป้ าหมายจึ ง เหมาะสมต่ อ การวิ จั ย นี เนื องจากความสว่ า งนั นไม่ มี
เปลียนแปลงมากนัก สําหรับกระบวนการตัดสิ นใจว่าสถานะของบุคคล
เป้ าหมายนัน ระบบจะตัดสิ นใจจากค่า DR นันคือ หากค่าโมเดลรู ปร่ าง
เป็ นโมเดลการยืน ค่าเฉลีย DR ควรมีคา่ สูงสําหรับภาพการยืนและมีคา่ ตํา
เมือเป็ นภาพการล้ม ตัวอย่า งของค่า เฉลี ย DR เพื อตัดสิ น ใจสถานะของ
บุคคลเป้ าหมายแสดงดังตารางที 1

โมเดลที 1
โมเดลที 2
โมเดลที 3
โมเดลที 4
โมเดลที 5
การตัด สินใจ

ไม่ใช่

ใช่
1

ไม่ใช่
ตรวจสอบการเปลียนแปลงรู ปร่ าง
อย่างกะทันหัน
ใช่ และแจ้งเตือนด้วยเสียง
ผ่านคอมพิวเตอร์
จบการทํางาน

ภาพที 1 (ยืน)
DR
สถานะ
0.97
ยืน
0.44
ล้ม
0.88
ยืน
0.90
ยืน
0.79
ยืน
ยืน

ภาพที 2 (ยืน)
DR
สถานะ
0.76
ยืน
0.25
ล้ม
0.66
ยืน
0.60
ยืน
0.71
ยืน
ยืน

ภาพที 3 (ล้ม)
DR
สถานะ
0.12
ล้ม
0.65
ยืน
0.26
ล้ม
0.03
ล้ม
0.32
ล้ม
ล้ม

ภาพที 4 (ล้ม)
DR
สถานะ
0.25
ล้ม
0.78
ยืน
0.33
ล้ม
0.44
ล้ม
0.28
ล้ม
ล้ม

4. สรุปผลการทดสอบระบบ

รูปที 1 แผนภาพการทํางานโดยรวมของระบบ

รูปที 2 ตัวอย่างของโมเดลรู ปร่ างทีใช้ทดสอบการยืนและการล้ม
สําหรั บกระบวนการตัดสิ นใจด้วยการเที ยบโมเดลรู ปร่ างนัน
จะอาศัยค่าตัวแปรสองตัว นันคือ ค่าอัตราการตรวจหา (Detection Rate,
DR) โดยทดสอบกับ โมเดลรู ป ร่ างการยืน และโมเดลรู ป ร่ า งการล้ม ที
ผู ้วิ จ ัย สร้ า งขึ นจํา นวน 00 รู ป แบบ แล้ว คํา นวณความน่ า จะเป็ นจะ
ตัดสิ น ใจว่าบุ ค คลเป้ าหมายดัง กล่าวอยู่ในสถานการณ์ เ ดิ น ยืน หรื อล้ม
และมีการเปลียนแปลงอย่างกะทันหันหรื อไม่

3. ผลการทดสอบระบบ
ผลการทดสอบกระบวนค้นหาและติดตามบุคคลอย่างต่อเนือง
แสดงผลการทดสอบกระบวนการดัง กล่ า ว ซึ งประกอบด้ว ย ผลการ
ทดสอบกระบวนการลบฉากหลัง และผลการทดสอบกระบวนการ
ติ ดตามบุ คคลอย่างต่อ เนื องด้ว ยวิธี การของ N. Bumrungkiat และคณะ
แสดงดังรูปที 3 จากผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพเมื อทํ า การติ ด ตังกล้อ งวี ดิ ทั ศ น์ ใ นบริ เวณที ไม่ มี แ สง
เปลียนแปลงมากนัก

โครงการวิจยั นี นําเสนอระบบตรวจจับ การล้มของผูส้ ู งอายุ
ภายในบ้านด้วยเทคนิ ค การประมวลผลภาพและวีดิทัศ น์ ผ่านกล้อ งวีดิ
ทัศน์ โดยอาศัยขันตอนวิธีการติดตามและตรวจจับการล้มของผูส้ ูงอายุใน
เวลาจริ ง ผ่านการใช้งานกล้องวี ดิท ัศ น์ โดยกล้อ งวีดี ทัศ น์จ ะทํา หน้า ที
ติด ตามบุค คลและตรวจจับ การล้มของผูส้ ู งอายุด้วยการขันตอนวิธี ของ
การลบฉากหลังร่ วมกับการย้ายตามค่าเฉลียและการตรวจจับการล้มด้วย
การใช้โมเดลรู ป ร่ าง พบว่า การทํางานของขันตอนวิธี นี สามารถทํางาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพในสถานการณ์ทีแสงสว่างคงที
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รูปที 3 ตัวอย่างผลการทดสอบกระบวนการลบฉากหลัง
และกระบวนการติดตามบุคคลเป้าหมาย
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ระบบทดสอบสมรรถภาพทางสายตาสาหรับการขอใบอนุญาตขับรถ
Peripheral Vision and Depth Perception Tests for Driver License Issuance System
ตุลยา ลิมปิ ติ ณัฐกานต์ พุทธรักษ์ กิตติพศ โพธิศิริ ชัชชนม์ แทนวันดี และ ณัฐวุฒิ พนัสอาพล
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บทคัดย่ อ
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ น้ ี เป็ นการออกแบบและสร้ า งระบบทดสอบ
สมรรถภาพทางสายตาส าหรั บ การขอใบอนุ ญ าตขับ รถ เนื่ อ งจากใน
ปั จจุบนั มีผูข้ อบัตรใหม่หรื อต่ออายุใบอนุ ญาตขับรถเป็ นจานวนมาก ทา
ให้เจ้าหน้าที่แ ละอุปกรณ์ ท ดสอบไม่ เพี ยงพอ การบริ หารจัดการระบบ
ทดสอบจึงเป็ นส่ วนจาเป็ นและสาคัญยิ่ง โดยระบบทดสอบสมรรถภาพ
ทางสายตาที่พฒั นาขึ้น สามารถทาการทดสอบได้ 2 แบบ คือ การทดสอบ
สายตาทางกว้างและการทดสอบสายตาทางลึ ก ระบบประกอบด้วยป้ าย
อาร์ เอฟไอดี ในการระบุตวั ตน, อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ, ฐานข้อมูล
เพื่ อ บัน ทึ ก ข้อ มู ล การทดสอบของแต่ ล ะบุ ค คล และหน้า จอแสดงผล
สาหรับเจ้าหน้าที่แ ละผูท้ ดสอบ โดยมี ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทาหน้าที่
ควบคุมการทางานของอุปกรณ์ ต่างๆ ให้สามารถทางานร่ วมกันได้โดย
อัตโนมัติ

Abstract
This project proposes design and implementation of
peripheral vision and depth perception tests for driver license issuance
system. This is motivated from the observation that at present, many
people apply for driver licenses daily, but there are not enough staffs or
devices. Hence, an automatic system is important and necessary in
order to efficiently use available human resource. Our proposed system
uses RFID to identify each applicant. The integrated system includes
custom-made testing devices, a central database to store personal
information of each applicant, GUIs for displaying test results, and a
microcontroller to systematically control all devices.

1. บทนา
เนื่องจากในปั จจุบนั มีการใช้รถยนต์ในการสัญจรเพิ่มขึ้นเป็ น
จานวนมาก ทาให้มีผขู้ บั ขี่ตอ้ งเข้ารั บการทดสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับรถ
เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ในการเข้ารับการทดสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับรถหรื อ
การต่อ อายุใ บอนุ ญ าตขับ รถนั้นต้องใช้ระยะเวลานานเนื่ องจากหลาย
สาเหตุ อาทิเช่น เจ้าหน้าที่ที่คอยควบคุมดูแลไม่เพียงพอต่อผูใ้ ช้บริ การซึ่ ง

มีจานวนมาก การประมวลผลและรวบรวมข้อมูลของอุปกรณ์ทดสอบใน
แต่ละจุดทดสอบค่อนข้างช้าไม่เพียงพอในการรองรับผูใ้ ช้บริ การจานวน
มาก เป็ นต้น ซึ่ งสาเหตุเหล่ านี้ ส่งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของ
ระบบลดลงและอาจทาให้ผใู้ ช้บริ การเกิ ดความไม่พึงพอใจได้ ดังนั้นหาก
ระบบการทดสอบสมรรถภาพทางร่ างกายสาหรับการขอใบอนุญาตขับรถ
นั้น สามารถท างานได้โดยอัตโนมัติแ ละไม่ จาเป็ นต้องมี เ จ้าหน้าที่ ค อย
ควบคุมดูแลในทุกๆ ขั้นตอนการทดสอบ จะช่ วยลดปั ญหาต่างๆ ที่กล่าว
มาข้างต้นได้และทาให้การให้บริ การเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
การทดสอบสมรรถภาพทางร่ างกายในการขอบัตรใหม่และ
ต่ ออายุใ บอนุ ญาตขับ รถของกรมการขนส่ ง ทางบกที่ นามาพัฒ นาเป็ น
ระบบอัตโนมัติน้ ี มี 2 ส่ วนคือ 1) การทดสอบสายตาทางกว้าง ผูเ้ ข้ารับการ
ทดสอบต้องสามารถมองเห็นทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเป็ นมุมกว้าง ข้างละ
75 องศา โดยการระบุสญ
ั ญาณไฟติดทางด้านซ้ายและขวาได้อย่างถูกต้อง
สองในสามครั้งถือว่าผ่านการทดสอบ และ 2) การทดสอบสายตาทางลึก
ทดสอบการมองเห็นในระยะ 2.50 – 3.50 เมตร โดยการขยับหลักทดสอบ
เข้า -ออกในแนวลึ ก ให้ ต รงกับ ความลึ ก ของหลัก อ้า งอิ ง หากผลการ
ทดสอบห่ างจากจุดที่กาหนดไม่เกิน 1 นิ้ว สองในสามครั้งถือว่าผ่าน [1]

2. ทฤษฎีและหลักการทีเ่ กีย่ วข้ อง
วิธีการตรวจจับใบหน้าของ Paul Viola และ Michael J. Jones
[2] ซึ่ งมี ความสามารถในการประมวลผลได้รวดเร็ วและมี อตั ราความ
ถูกต้องในการตรวจหาสูง ถูกนามาใช้ในระบบทดสอบสายตาทางลึกเพื่อ
ตรวจจับ การเคลื่ อ นไหวของใบหน้า และดวงตาขณะท าการทดสอบ
อัลกอริ ทึมดังกล่ าวจะแปลงภาพอินพุตแบบ RGB เป็ นภาพระดับสี เทา
และใช้วิธีการแทนรู ปภาพที่ เรี ยกว่า Integral Image ซึ่ งช่ วยให้การหา
คุณลักษณะของใบหน้า เช่ น ตา จมูก ปาก ทาได้รวดเร็ วขึ้น และได้มีการ
ปรับปรุ งอัลกอริ ทึมการเรี ยนรู ้ โดยมีพ้ืนฐานจาก Adaboost [3] เพื่อเลือก
เฉพาะคุ ณ ลัก ษณะที่ สาคัญ นอกจากนี้ ย งั ได้ใ ช้ ก ารต่ อเรี ย งตัว จ าแนก
(cascaded classifier) ซึ่งช่วยให้กาจัดส่ วนพื้นหลังของภาพได้รวดเร็ วและ
เน้นการคานวณไปที่บริ เวณของใบหน้ามากขึ้น ดังตัวอย่างในรู ปที่ 1
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Input image (RGB)

หันมองไฟ จากนั้นจะมี การเปิ ดไฟ LED ด้านข้างของผูท้ ดสอบ โดยมี
มุมมองในทางกว้างประมาณ 75 องศา ไฟ LED จะถูกสุ่ มจาก 3 สี ได้แก่
แดง เหลื อ ง เขี ยว และอาจจะติ ด ฝั่งซ้ายหรื อขวาก็ ได้ หลังจากนั้นให้ ผู ้
ทดสอบเลือกกดสวิตช์เพื่อระบุสีที่มองเห็นจากไฟ LED

Grayscale image

3

1
2
4

Feature selection

Frame around eyes

(ก)

รูปที่ 1 การตรวจจับกรอบดวงตาด้วยวิธีของ Viola-Jones

(ข)

รู ปที่ 3 อุปกรณ์ทดสอบสายตาทางกว้าง (ก) ชิ้นงาน (ข) การใช้งาน

3. การออกแบบ
การออกแบบระบบทดสอบสมรรถภาพทางสายตาสาหรับผู้
ขอใบอนุ ญาตขับรถ ได้พฒั นาระบบทดสอบ 2 ระบบ คือ การทดสอบ
สายตาทางกว้างและการทดสอบสายตาทางลึ ก โดยควบคุมการทางาน
ข อ ง อุ ป ก ร ณ์ ใ น ร ะ บ บ แ ล ะ ป ร ะ ม ว ล ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูท้ ดสอบจะถู กเก็บไว้บน
ป้ ายอาร์ เอฟไอดี นอกจากนี้ ขอ้ มูลผูท้ ดสอบและผลการทดสอบจะถู ก
ส่งไปยังฐานข้อมูลแบบไร้สายเพื่อเก็บข้อมูลผลการทดสอบและแสดงผล
ผ่านส่ วนต่อประสานกราฟิ กกับผูใ้ ช้ (GUI) บล็อกไดอะแกรมของระบบ
ทดสอบสมรรถภาพทางสายตาสาหรับ การขอใบอนุ ญาตขับรถแสดงดัง
รู ปที่ 2

3.2 อุปกรณ์ ทดสอบสายตาทางลึก
1

2

4

3

(ก)

(ข)

รู ปที่ 4 อุปกรณ์ทดสอบสายตาทางลึก (ก) ภายนอก (ข) ภายใน
การออกแบบอุ ป กรณ์ ท ดสอบสายตาทางลึ ก ส าหรั บ ผู้ข อ
ใบอนุญาตขับรถ แสดงดังรู ปที่ 4 ประกอบไปด้วย หลักอ้างอิง (หมายเลข
1) หลักทดสอบ (หมายเลข 2) และสวิตช์ควบคุม (หมายเลข 3) โดยการ
ทางานคือผูท้ ดสอบซึ่งนัง่ ประจาตาแหน่ งห่ างจากอุปกรณ์ 3 เมตร จะต้อง
บังคับสวิตช์เพื่อควบคุมหลักทดสอบซึ่ งอยูบ่ นสายพานให้เคลื่อนที่ไปยัง
ระยะความลึ ก เดี ย วกั บ หลั ก อ้า งอิ ง ระบบใช้ เ ซนเซอร์ อิ น ฟราเรด
(หมายเลข 4) ในการวัดระยะความแตกต่างระหว่างตาแหน่ งของหลัก
ทดสอบและหลักอ้างอิงโดยอัตโนมัติ

รูปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมของระบบทดสอบสมรรถภาพทางสายตา
สาหรับการขอใบอนุญาตขับรถ

3.3 ส่ วนแสดงผลส่ วนต่ อประสานกราฟิ กกับผู้ใช้

3.1 อุปกรณ์ ทดสอบสายตาทางกว้ าง
อุปกรณ์ทดสอบสายตาทางกว้างที่ได้ออกแบบไว้ดงั แสดงใน
รู ปที่ 3 ประกอบไปด้วย กล้อง (หมายเลข 1) ไฟ RGB LED (หมายเลข 2)
สวิตช์คาตอบ (หมายเลข 3) และช่ องวางสันจมูก (หมายเลข 4) โดยการ
ทางานคื อ เมื่ อ ผู้ท ดสอบเข้า ประจ าต าแหน่ ง โดยวางใบหน้า ในช่ อ งที่
กาหนดแล้ว กล้องจะทาการตรวจจับการเคลื่ อนไหวของใบหน้าบริ เวณ
รอบดวงตาโดยใช้เทคนิคของ Viola-Jones เพื่อป้ องกันการทุจริ ตโดยการ

ส่ วนต่อประสานกราฟิ กกับผูใ้ ช้ (GUI) ใช้สาหรับแสดงผล
ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูท้ ดสอบ และผลการทดสอบ
การออกแบบส่ วนต่ อประสานกราฟิ กกับ ผู ้ใ ช้ แบ่ งออกเป็ น 2 ส่ ว น
สาหรับจอแสดงผลสาหรับผูท้ ดสอบ ดังแสดงในรู ปที่ 5 มุมบนซ้ายจะ
แสดงข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ท ดสอบ และด้า นล่ า งจะแสดงผลการ
ทดสอบสมรรถภาพส่ วนต่างๆ ส่ วนหน้าต่างแสดงผลสาหรับเจ้าหน้าที่
จะเป็ นดังรู ปที่ 6 โดยมี การล็อกอิ นก่ อนเข้าใช้งาน และจะแสดงผลการ
ทดสอบสมรรถภาพที่เสร็ จสิ้ นแล้วของผูม้ าขอใบอนุญาตขับรถทุกราย
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รู ปที่ 7 ผลการทดสอบจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล
รู ปที่ 7 แสดงผลการทดสอบระบบทดสอบสมรรถภาพทาง
สายตาที่พฒั นาขึ้น พบว่าระบบสามารถประมวลผลการทดสอบสายตาทั้ง
ทางลึกและทางกว้าง และเชื่ อมโยงข้อมูลทั้งหมดไปเก็บไว้ยงั ฐานข้อมูล
ได้อย่างถูกต้อง

รูปที่ 5 ส่ วนแสดงผลสาหรับผูท้ ดสอบ

5. สรุป
ผูจ้ ดั ทาประสบความสาเร็ จในการพัฒนาต้นแบบของระบบ
ทดสอบสมรรถภาพทางสายตาสาหรับการขอใบอนุญาตขับรถ 2 ส่ วน คือ
การทดสอบสายตาทางกว้างและการทดสอบสายตาทางลึก โดยทาให้เป็ น
ระบบอัตโนมัติ และสามารถจัด เก็บ ผลข้อมู ล ผ่านระบบฐานข้อมู ล ได้
ระบบทดสอบสายตาทางกว้างมีการตรวจจับบริ เวณรอบดวงตาด้วยกล้อง
เพื่อให้ผูท้ ดสอบอยูใ่ นตาแหน่ งที่กาหนดและป้ องกันการทุจริ ต ในส่ วน
ของระบบทดสอบสายตาทางลึ ก ได้มี ก ารน าเซนเซอร์ อิ น ฟราเรดมา
ประยุกต์ใช้เพื่อตรวจสอบตาแหน่ งของหลักทดสอบเทียบกับหลักอ้างอิง
และใช้มอเตอร์และรี เลย์ในการควบคุมการเลื่อนตาแหน่ ง โดยการทางาน
ของทั้ง 2 ระบบใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็ นศูนย์กลางการควบคุมและ
ประมวลผลในการรับค่าข้อมูล และสามารถส่ งข้อมูลไปเก็บยังฐานข้อมูล
ในคอมพิวเตอร์ รวมทั้งแสดงผลผ่านส่ วนต่อประสานกราฟิ กกับผูใ้ ช้ได้

รูปที่ 6 ส่ วนแสดงผลสาหรับเจ้าหน้าที่

4. ผลการทดสอบระบบ
ตารางที่ 1 ความแม่นยาในการตรวจจับการเคลื่อนไหวใบหน้า
มีการเคลื่อนไหว ไม่มีการเคลื่อนไหว
ระบบตรวจจับพบ

96%

2%

ระบบตรวจจับไม่พบ

4%

98%

6. กิตติกรรมประกาศ
ข อ ข อ บ คุ ณ ฝ่ าย ใ บ อ นุ ญ า ตขั บ ร ถ ส า นั ก งา น ข น ส่ ง
กรุ ง เทพมหานครพื้น ที่ 4 ในการอนุ เ คราะห์ เ ข้า เยี่ยมชมสถานที่ และ
อุปกรณ์สาหรับการทดสอบสมรรถภาพเพื่อขอใบอนุญาตขับรถ รวมทั้ง
ให้ขอ้ มูลและข้อเสนอแนะต่างๆ จนทาให้งานชิ้นนี้ สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี

ตารางที่ 2 ความแม่นยาในวัดระยะความลึกของหลักทดสอบ
ไม่เกิน 1 นิ้วจาก
จุดอ้างอิง (ผ่าน)

เกิน 1 นิ้วจาก
จุดอ้างอิง (ไม่ผา่ น)

ผ่านการทดสอบ

96%

4%

ไม่ผา่ นการทดสอบ

4%

96%

ตารางที่ 1 แสดงความแม่ น ย าของการตรวจจับการเคลื่ อนไหวของ
ใบหน้าด้วยกล้องระหว่างการทดสอบสายตาทางกว้าง ส่ วนตารางที่ 2
แสดงความแม่นยาของระบบทดสอบสายตาทางลึก ในการวัดระยะความ
ลึกของหลักทดสอบด้วยเซนเซอร์ อินฟราเรด พบว่าระบบทั้งสองมีความ
แม่นยาค่อนข้างสูง (ถูกต้องเกิน 96%) จึงสามารถนาไปใช้งานจริ งได้
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ระบบทดสอบการมองเห็นสี และปฏิกริ ิยาเท้ าสาหรับการขอใบอนุญาตขับรถ
Color Blindness and Reflex Tests for Driver License Issuance System
ณัฐกานต์ พุทธรักษ์ , ตุลยา ลิมปิ ติ, ชาญชัย จิตมั่น และ ชาวิน อุระแสง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุ ง 1 เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10520 โทรศัพท์ 02-329-8324 E-mail: nattakan.pu@kmitl.ac.th

บทคัดย่ อ
กระบวนการท างานของระบบออกใบอนุ ญ าตขับ รถใน
ปั จจุบนั มีความล่าช้าและความไม่แน่ นอน อันเนื่ องมาจากความล้าสมัย
ของระบบและจานวนเจ้าหน้าที่ที่ไม่เพียงพอ สิ่ งประดิ ษฐ์ชิ้นนี้จึงต้องการ
พัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อทดสอบการมองเห็นสี และปฏิ กิริยาเท้าสาหรับ
การขอใบอนุ ญาตขับรถ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในด้านการสื่ อสาร
และการควบคุมเพื่อความรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพในการทางาน โดย
ระบบที่พฒั นาขึ้นจะประกอบไปด้วย 2 ส่ วนสาคัญคือ ส่ วนของอุปกรณ์
การทดสอบการมองเห็ นสี และปฏิ กิริยาเท้า และส่ วนของการจองคิ วใน
การเข้ารับการทดสอบ ในส่ วนของการทดสอบนั้นผูท้ ดสอบจะได้รับป้าย
อาร์ เอฟไอดี ในการระบุตวั ตน ซึ่ งการทางานของอุปกรณ์ ท้ งั หมดจะถู ก
ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ และส่ งผลการทดสอบแบบไร้สายไป
เก็ บ ในฐานข้อ มู ล ในส่ ว นของการจองคิ ว ในการเข้า รั บ การทดสอบ
สามารถทาได้ผ่านแอปพลิ เคชันบนโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ระบบปฏิ บตั ิ การ
แอนดรอยด์ โดยข้อมูลส่ วนตัวของผูท้ าการทดสอบและวันเวลาทดสอบ
จะถูกนาไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลส่ วนกลาง เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง
ข้อมูล

Abstract
The current process for applying or renewing a driver
license is slow due to outdated equipment and lack of staff. To solve
this problem, this project develops an automatic system for color
blindness and reflex tests, which are parts of the application process.
Communications technology is applied for data transfer and system
control to make the process more efficient. The proposed system
consists of two parts: an integrated system for color blindness and reflex
tests, and an Android application for reserving test date. For the system,
RFID is used to identify the applicant. The microcontroller controls
testing devices and analyzes test results before sending the data
wirelessly to the database. For test date reservation, personal data and
selected date and time are stored in the control database for easy access.

1. บทนา
ในปั จจุบนั นั้นมีผทู ้ ี่ ตอ้ งการทาการทดสอบเพื่อขอใบอนุ ญาต
ขับรถเพิ่มขึ้นจานวนมาก จึงก่อให้เกิ ดปั ญหาของกระบวนการทางานที่
ล่ าช้ าเนื่ อ งจากพนัก งานไม่ เพี ยงพอ หรื อ อุ ป กรณ์ ท ดสอบที่ ใ ห้ ผ ลไม่
แม่ นยาเท่าที่ ควร ปั ญหาที่ กล่ าวมานี้ จึงเป็ นที่ มาของการนาเสนอระบบ
ทดสอบการมองเห็ นสี และปฏิ กิริยาเท้าสาหรั บ ขอใบอนุ ญาตขับรถ ซึ่ ง
ระบบนี้ สามารถทางานได้อย่างอัตโนมัติท้ งั ในส่ วนของการทดสอบ และ
ในส่ วนของการจัดการข้อมูล จึงท าให้ก ระบวนการทดสอบนั้น มี ความ
แม่นยาและรวดเร็ วมากขึ้น
การขอใบอนุ ญ าตขับ รถใหม่ แ ละต่ ออายุใ บอนุ ญ าตขับ รถ
จะต้องมี ข้ นั ตอนการทดสอบสมรรถภาพทางร่ างกาย สิ่ งประดิ ษฐ์ชิ้น นี้
เลื อกพัฒ นาระบบส าหรั บการทดสอบ 2 อย่าง คื อ 1) การทดสอบการ
มองเห็นสี (ตาบอดสี ) ให้ผเู้ ข้ารับการทดสอบดูไฟจราจรสี เขียว สี แดง สี
เหลื อง จากเครื่ องทดสอบ โดยอยูห่ ่ างจากเครื่ องทดสอบในระดับสายตา
ไม่น้อยกว่า 3 เมตร แล้วอ่านสี ตามที่ เจ้าหน้าที่ กาหนด สี ละ 3 ครั้ง หาก
อ่ า นได้ ส องในสามครั้ ง ถื อ ว่ าผ่ านการทดสอบ และ 2) การทดสอบ
ปฏิ กิ ริ ย าเท้ าส าหรั บ การตอบสนองในการเหยีย บเบรก ผู้เข้ารั บ การ
ทดสอบต้องทาการทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้า รวม 3 ครั้ ง
หากสามารถเหยียบเบรกเมื่อเห็นสี ไฟจราจรเปลี่ยนจากเขียวเป็ นแดงได้
ในระยะเวลาน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.75 วินาที สองในสามครั้งถื อว่าผ่าน
การทดสอบ [1]

2. การออกแบบ
ภาพรวมของระบบแสดงดังรู ปที่ 2 ระบบจัดการข้อมู ล ผูข้ อ
ใบอนุญาตขับรถในการจองคิวเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกายผ่านแอป
พลิ เคชันบนโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์ และพัฒนา
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2 อย่าง คือ การมองเห็ น
สี สญ
ั ญาณไฟจราจร และปฏิกิริยาเท้าสาหรับการตอบสนองในการเหยียบ
เบรก โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการควบคุมและประเมิ นผลการ
ทดสอบ เครื่ องทดสอบจะส่ งข้อมูลผลการทดสอบไปยังฐานข้อมูลของ
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ระบบโดยอัตโนมัติ โดยมีการระบุตวั ตนและจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลด้วย
ระบบอาร์เอฟไอดี

รูปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมของระบบ

2.1 การออกแบบอุปกรณ์

2.2 การออกแบบแอปพลิเคชัน
แอปพลิ เคชัน จะประกอบไปด้วย 4 ฟั งก์ ชัน คื อ ตรวจสอบ
สถานะการจอง (รู ป 4 (ข)), จองคิ วทดสอบ (รู ป 4 (ค)), เปลี่ ยนวันจอง
(รู ป 4 (ง)), และยกเลิ กการจอง(รู ป 4 (จ)) โดยแอปพลิ เคชันจะเชื่ อมต่อ
กับ ระบบฐานข้อมูล เพื่อนาไปใช้บนั ทึ กผลการทดสอบต่อไป หน้าต่าง
ของแอปพลิเคชันแสดงดังรู ปที่ 4 โดยรู ปหน้าแรกของแอปพลิเคชันและ
ผลการจองคิวแสดงดังรู ปที่ 4 (ก) และรู ปที่ 4 (ฉ) ตามลาดับ โดยการจอง
คิวในการทดสอบนั้น ผูข้ อใบอนุญาตขับรถต้องกรอก ชื่ อ-สกุล หมายเลข
บัตรประชาชน อีเมล์และหมายเลขโทรศัพท์ หลังจากนั้นจึงเลื อกวันและ
เวลาในช่ วงเช้าหรื อช่ วงบ่ ายในการเข้ารั บ บริ ก ารที่ ต้องการ เมื่อทาการ
ยืนยันแล้ว จะได้รับหมายเลขการจอง ดังรู ป ที่ 4 (ฉ) ซึ่ งจะต้องใช้ เป็ น
หมายเลขอ้างอิงหากผูข้ อใบอนุ ญาตขับรถต้องการยกเลิ ก การจองหรื อ
เปลี่ยนวันจองในภายหลัง

(ก)

(ข)

(ค)

รูปที่ 3 อุปกรณ์ทดสอบการมองเห็นสี และปฏิกิริยาเท้า
อุปกรณ์ ทดสอบการมองเห็ นสี และปฏิ กิริยาเท้าสาหรับผูข้ อ
ใบอนุญาตขับรถ ถูกออกแบบดังรู ปที่ 3 โดยหมายเลข 1 คือ สัญญาณไฟ
จราจรส าหรับ การทดสอบการมองเห็ นสี หมายเลข 2 คื อ แป้ นเหยียบ
จาลองคันเร่ งและเบรกในการทดสอบปฏิ กิริยาเท้า หมายเลข 3 คือ สวิตช์
ระบุ สี สั ญ ญาณไฟ และหมายเลข 4 คื อ ไฟเส้ น โดยการท างานคื อ ผู้
ทดสอบจะยืนห่ างจากอุปกรณ์เป็ นระยะ 3 เมตร จากนั้นอุปกรณ์ทดสอบ
การมองเห็นสี จะทาการเปิ ดไฟจราจร โดยจะสุ่ มสี ไฟและตาแหน่งของไฟ
ที่เปิ ด ผูท้ ดสอบต้องกดสวิตช์เพื่อระบุสีของไฟจราจรที่มองเห็น เมื่อเสร็ จ
สิ้นจะเริ่ มการทดสอบปฏิ กิริยาเท้า โดยผูท้ ดสอบต้องทาการเหยียบคันเร่ ง
อุปกรณ์จะแสดงไฟสี เขี ยวขึ้น ผูท้ ดสอบจะต้องเลื่ อนเท้าไปเหยียบเบรก
ให้ทนั เวลาที่กาหนดเมื่อเห็นไฟจราจรเปลี่ยนจากสี เขียวเป็ นสี แดง โดยจะ
มีไฟเส้นแสดงผลของเวลาที่ผทู ้ ดสอบเปลี่ยนเท้าจากคันเร่ งไปเบรก

(ง)
(จ)
(ฉ)
รู ปที่ 4 หน้าต่างของแอปพลิเคชัน (ก) หน้าแรก (ข) ตรวจสอบสถานะการ
จอง (ค) จองคิวทดสอบ (ง) เปลี่ยนวันจอง (จ) ยกเลิกการจอง และ (ฉ)
ผลการจองคิว

3. ผลการทดสอบระบบ
ผูจ้ ดั ทาได้ทดสอบระบบเริ่ มด้วยการจองคิวผ่านแอปพลิ เคชัน
ซึ่ งข้อ มู ล จะบัน ทึ ก เข้า สู่ ฐ านข้ อ มู ล เพื่ อ รอท าการทดสอบดั ง รู ป ที่ 5
หลังจากนั้นทาการระบุตวั ตนผูท้ ดสอบจากป้ ายอาร์ เอฟไอดี และเริ่ มทา
การทดสอบ โดยการแตะป้ ายอาร์ เอฟไอดี ที่ตวั อุ ปกรณ์ อุ ป กรณ์ จะเริ่ ม
ทดสอบการมองเห็ น สี ก่ อนดังรู ปที่ 6 และเมื่ อเสร็ จสิ้ นการทดสอบการ
มองเห็ นสี จะเริ่ มการทดสอบปฏิ กิริยาเท้าต่อไปทันที ดังตัวอย่างผลการ
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ทดสอบในรู ปที่ 7 และเมื่ อเสร็ จสิ้ น การทดสอบอุปกรณ์ จะประมวลผล
โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ แสดงดังรู ปที่ 8 จากนั้นระบบจะทาการ
บันทึกข้อมูลผลการทดสอบเข้าสู่ ฐานข้อมูลของระบบอัตโนมัติ ดังรู ปที่ 9

รู ปที่ 5 ฐานข้อมูลของระบบ

รู ปที่ 8 หน้าจอแสดงผลจากการประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

รูปที่ 6 ตัวอย่างการทางานของอุปกรณ์ทดสอบการมองเห็นสี
รู ปที่ 9 การบันทึกผลการทดสอบบนฐานข้อมูล

4. สรุป

(ก)

(ข)

สิ่ งประดิ ษ ฐ์ น้ ี เป็ นต้น แบบของระบบทดสอบสมรรถภาพ
สาหรับการขอใบอนุญาตขับรถ โดยการสร้างแอปพลิเคชันในการจองคิว
การทดสอบ และทาให้เป็ นระบบทดสอบแบบอัตโนมัติ สามารถจัดเก็บ
ผลข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลได้ การทดสอบมี 2 ส่ วน คื อ การทดสอบ
การมองเห็ น สี และการทดสอบปฏิ กิริยาเท้า โดยการท างานของทั้ง 2
ระบบได้ใ ช้ ไ มโครคอนโทรลเลอร์ เป็ นศู น ย์ก ลางการควบคุ ม และ
ประมวลผลในการรั บ ค่าข้อมู ลผลทดสอบ และมี การพัฒนาฐานข้อมูล
และจัดเก็บข้อมูลผลการทดสอบไปยังฐานข้อมูลของระบบอย่างอัตโนมัติ
โดยมีการระบุตวั ตนผูท้ ดสอบในฐานข้อมูลด้วยอาร์เอฟไอดี

5. กิตติกรรมประกาศ
(ค)

(ง)

รูปที่ 7 การทางานของอุปกรณ์ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ก) สัญญาณไฟ
จราจรเมื่อเหยียบคันเร่ ง (ข) การเหยียบคันเร่ ง (บน) และเบรก (ล่าง) (ค)
การเหยียบเบรกในเวลาที่กาหนด (ง) การเหยียบเบรกเกินเวลาที่กาหนด

ข อ ข อ บ คุ ณ ฝ่ ายใบ อนุ ญ าต ขั บ รถ ส านั ก งาน ข น ส่ ง
กรุ งเทพมหานครพื้นที่ 4 สาหรับความอนุเคราะห์ในการเยี่ยมชมสถานที่
และอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ส าหรั บ การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่ อ ขอ
ใบอนุ ญาตขับรถ รวมทั้งให้ขอ้ มูลและข้อเสนอแนะต่างๆ จนทาให้งาน
ชิ้นนี้ สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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[1] ระเบียบกรมการขนส่ งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ในการอบรมและทดสอบผูข้ อรับใบอนุญาตขับรถ ผูข้ อต่ออายุใบอนุญาต
ขับรถ และผูข้ อรับบัตรประจาตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
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การพัฒนาเครื่ องล้างทาความสะอาดคราบนา้ มันของชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์
Development of Engine parts oil cleaning machine
สุ วพิ งษ์ เหมะธุลนิ 1
1
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ถนนนิตโย ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970021 E-mail: suwipong@snru.ac.th

บทคัดย่ อ
การวิจ ัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อศึ ก ษาข้อมู ล ในการออกแบบ
เครื่ องล้างทาความสะอาดคราบน้ ามัน ของชิ้ น ส่ วนเครื่ องยนต์ และหา
คุณภาพของเครื่ องล้างทาความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้ นส่ วนเครื่ องยนต์
เพื่อเพิ่มความสามารถในการล้างคราบน้ ามันของชิ้ นส่ วนของเครื่ องยนต์
การดาเนิ นงานวิจยั นี้ เริ่ มจากการศึ กษารวบรวมข้อมู ลต่างๆ จากปั ญหา
และอุปสรรคของเครื่ องทาความสะอาดชิ้ นส่ วนเครื่ องยนต์ที่มีในปั จจุบนั
เพื่อนามาประยุก ต์ใ ช้ใ นการออกแบบเครื่ องล้างทาความสะอาดคราบ
น้ ามันของชิ้ นส่ วนเครื่ องยนต์ โดยมี ส่วนประกอบหลัก 5 ส่ วนคื อ ชุ ด
โครงสร้ าง ชุ ดต้นกาลัง ชุ ดท่ อส่ งน้ ายา ชุ ด หัวฉี ด น้ ายา ชุ ด วงจรระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ และท าการทดลองล้ า งคราบน้ ามัน ของชิ้ น ส่ ว น
เครื่ องยนต์ 5 ชิ้น ผลการทดลองดังนี้ ฝาครอบวาล์วจานวน 1 ชิ้น ใช้เวลา
ในการล้าง 8 นาที อ่างน้ ามันเครื่ องจานวน 1 ชิ้ น ใช้เวลาในการล้าง 8
นาที ลูกสูบจานวน 4 ลูก ใช้เวลาในการล้าง 5 นาที ก้านสู บจานวน 2 ชิ้ น
ใช้เวลาในการล้าง 5 นาที เพลาลูกเบี้ยวจานวน 1 ชิ้ นใช้เวลาในการล้าง 5
นาที และพบว่าความเหมาะสมในการออกแบบและเลื อกใช้วสั ดุและการ
สร้างอยูม่ ีค่าเฉลี่ย 4.75 อยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก ด้านคุณสมบัติของเครื่ องล้างทา
ความสะอาดคราบน้ ามัน ของชิ้ น ส่ วนเครื่ องยนต์มีค่ าเฉลี่ ย 4.90 อยู่ใ น
เกณฑ์ดีมาก และผลการทดลองใช้เครื่ องล้างทาความสะอาดคราบน้ ามัน
ของชิ้นส่วนเครื่ องยนต์มีค่าเฉลี่ย 4.82 อยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก
คาสาคัญ:เครื่ องล้างทาความสะอาดคราบน้ ามัน, ชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์

Abstract
The purposes of this research were studied about design and
construction of oil cleaning machine for the engine part and find the
efficiency of them to increase ability of the machine. This project was
start from studied and collected the data about the trouble that the oil
cleaning machine for the engine part is use in present. Then applied it to
design the oil cleaning machine to be 5 main components. The results
are as follows, cover crankcase is used for 8 minutes of clean, oil pan

takes 8 minutes to clean. Four piston takes 5 minutes to clean. 2
connecting rods takes 5 minutes to clean and camshaft was washed for
5 minutes and found that the suitability in design and material selection
and fabrication was 4.75 on average. The oil content of the engine
components was 4.90 on average. The average of 4.82 was found to be
very good.
Keywords: Oil cleaning machine, engine part

1. บทนา
เครื่ อ งยนต์ท าหน้ า ที่ เ ปลี่ ย นพลัง งานที่ ไ ด้จ ากการเผาไหม้
เชื้ อเพลิ งไปเป็ นพลังงานกลเพื่ อขับเคลื่ อนรถยนต์ใ ห้เ คลื่ อนที่ได้ เมื่ อ
เครื่ องยนต์มีอายุก ารใช้งานบางกรณี จาเป็ นต้องถอดเครื่ องยนต์และนา
ชิ้นส่ วนทั้งหมดออกจากเครื่ องยนต์หรื อเรี ยกว่า การยกเครื่ อง (Overhaul)
เพื่อจะได้ตรวจสอบและบารุ งรักษาเชิ งป้ องกันหรื อเปลี่ยนชิ้นส่ วนที่ชารุ ด
ออกไป ซึ่งจะทาให้เครื่ องยนต์สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
เกิ ด ความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้งาน แต่ การยกเครื่ องเพื่ อถอดชิ้ นส่ วนต่ างๆ
ทั้งหมดนั้นจะต้องนารถยนต์เข้ารับการบริ การจากศูนย์บริ การหรื ออู่ซ่อม
รถยนต์เ พราะขั้น ตอนการถอดและการประกอบชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งยนต์
จะต้องใช้ช่างปฏิ บตั ิงานที่มีประสบการณ์และใช้เครื่ องมือพิเศษ เมื่อช่ าง
ปฏิบตั ิงานถอดแยกชิ้ นส่ วนเครื่ องยนต์จะพบว่ามีคราบน้ ามันหล่อลื่ นติด
อยูบ่ นพื้นผิวของชิ้ นส่ วนเครื่ องยนต์ที่ถอดออกมา ดังนั้นช่ างปฏิ บตั ิ งาน
จึ งต้องทาความสะอาดพื้นผิวของชิ้ นส่ วนเครื่ องยนต์เพื่อจะได้สามารถ
มองเห็ นการสึ กหรอหรื อสิ่ งผิดปกติต่างๆ ที่เกิ ดขึ้น การทาความสะอาด
พื้นผิวชิ้ นงานจะต้องเลื อกใช้ระบบการทาความสะอาดที่เหมาะสม สาร
บางชนิ ดสามารถใช้น้ าธรรมดาในการชาระล้างหรื อละลายออกได้เลยแต่
สารบาชนิ ดก็ ต้องใช้ตวั ช่ วยหรื อบางชนิ ด ก็ ต้องเปลี่ ยนชนิ ด ของตัวท า
ละลายเพื่อช่ วยล้างสิ่ งสกปรกให้ออกไปจากพื้นผิวชิ้ นงานที่ ตอ้ งการให้
สะอาด ดัง นั้น เพื่ อ ช่ ว ยให้ ช่ า งปฏิ บ ัติ ง านได้ อ ย่ า งปลอดภัย สามารถ
หลีกเลี่ยงสารพิษอันตรายที่ผสมอยูใ่ นน้ ามันเชื้ อเพลิ งและเป็ นเทคโนโลยี
ที่ไม่ส่งผลเสี ยต่อสิ่ งแวดล้อม ผูว้ ิจยั จึงออกแบบและสร้ างเครื่ องทาความ
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สะอาดคราบน้ า มัน หล่ อ ลื่ น ของชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งยนต์ข้ ึ น เพื่ อ เพิ่ ม ความ
สะดวกและลดเวลาในการทางาน

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อออกแบบสร้ างเครื่ องล้างทาความสะอาดคราบน้ ามัน
ของชิ้นส่วนเครื่ องยนต์
2.2 เพื่อประเมินคุณภาพเครื่ องล้างทาความสะอาดคราบน้ ามัน
ของชิ้นส่วนเครื่ องยนต์

3. วิธีดาเนินงานวิจยั
3.1 ศึ ก ษาข้อมู ล เครื่ อ งล้างทาความสะอาดคราบน้ ามัน ของ
ชิ้ นส่ วนเครื่ องยนต์รายละเอี ย ดดังนี้ [1] ได้ส ร้ างเครื่ องล้า งชิ้ น ส่ ว น
เครื่ องจักรกลซึ่งมีขนาดของห้องล้าง 1x1x0.722 เมตรมีหัวฉี ด 14 หัว หัว
เป่ าลม 2 หัวทางานด้วยระบบอัตโนมัติโดยมี Timer จานวน 2 ตัวซึ่ งทา
การตั้งเวลาในการฉี ด 1 ตัวและการเป่ า 1 ตัวและเวลาที่เหมาะสมในการ
ล้างคือ 3 นาทีและ 5 นาทีเวลาในการเป่ าลมที่เหมาะสมคือ 15 นาทีและ
25 นาที สามารถล้างชิ้ น ส่ วนสู งไม่ เ กิ น 50 เซนติ เ มตรและกว้างยาวใน
แนวราบไม่ เ กิ น 90 เซนติ เ มตรน้ า หนัก ไม่ เ กิ น 70 กิ โ ลกรั ม และแท่ น
รองรับชิ้ นส่ วนสามารถหมุน ได้โดยการขับ มอเตอร์ ผ่านไปยังเฟื องทด
อัตรา 1:80 [2]ได้สร้างเครื่ องล้างชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์โดยเครื่ องล้างมีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 เซนติเมตรความสู ง 1.50 เมตรและมีหัวฉี ด 23 หัว
สารทาความสะอาดถูกขับโดยใช้ป๊ั มน้ าชนิ ดปั๊ มหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า
เวลาที่ใช้ในการล้างคือ 5 นาทีซ่ ึงน้าที่หวั ฉี ดฉี ดออกมาจะถูกให้ความร้อน
จากขดลวดทาความร้อนขนาด 5,000 วัตต์ขดลวดทาความร้อนทางานด้วย
ระบบอัตโนมัติโดยมี เทอร์ โมสตัททาการควบคุ มอุณหภูมิจะอยู่ในช่ วง
40-60°C ชิ้นส่ วนที่จะนามาล้างด้วยเครื่ องล้างชิ้ นส่ วนเครื่ องยนต์ตอ้ งมี
ความกว้างและความยาวไม่เ กิ น 90 เซนติ เ มตรความสู งต้องไม่ เ กิ น 50
เซนติ เมตรน้ าหนักไม่เ กิ น 70 กิ โลกรั ม หรื อความจุ กระบอกสู บ ไม่ เกิ น
2,500 ซี ซีขนาดของชิ้นส่ วนขนาดเล็กที่ นามาล้างต้องมีขนาดความกว้าง
และยาวไม่น้อยกว่า 2.54 เซนติ เ มตรเครื่ องล้างชิ้ น ส่ วนเครื่ องยนต์ใ ช้
แรงเคลื่อนไฟฟ้าขนาด 380 โวลต์ พบว่าการทาความสะอาดที่ใช้อุณหภูมิ
ต่างกันประสิ ทธิ ภาพในการทาความสะอาดก็ แตกต่างกัน ด้วยคื อความ
สะอาดจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิ [3]ได้ออกแบบและสร้างเครื่ องล้างทา
ความสะอาดแผงคอนเดนเซอร์ โดยใช้มอเตอร์ แบบปรับความเร็ วรอบได้
และติดตั้งเข้ากับตัวชุดเกลี ยวหมุนเพื่อควบคุมการเคลื่ อนที่ข้ ึนลงของชุ ด
แผงหัวฉี ดและใช้โซลิ นอยด์วาล์วมาเป็ นตัวควบคุมการจ่ายน้ าในการทา
ความสะอาดเพื่อใช้ในการล้างทาความแผงคอนเดนเซอร์ จากการทดสอบ
การทางานของเครื่ องทาความสะอาดแผงคอนเดนเซอร์ พบว่าเครื่ องมี
ความสามารถทางานได้เป็ นอย่างดี โดยเมื่ อเปรี ยบเที ยบการท างานของ

เครื่ อ งปรั บ อากาศก่ อ นการล้า งและหลัง การล้า งท าความสะอาดแผง
คอนเดนเซอร์ พบว่าความสามารถในการท าความเย็น เพิ่ม ขึ้ น 16.35%
และประสิ ทธิ ภาพการให้ความเย็นเพิ่มขึ้น 19.19% [4] ได้พฒั นาสร้ าง
เครื่ องทาความสะอาดสาหรับกาพ่นสี โดยมีขนาดของฐานรองรับน้ าหนัก
คือกว้าง 419 มิลลิ เมตรยาว 520 มิล ลิ เมตรและสู ง 533 มิลลิ เมตรขนาด
ของถัง ล้ า งคื อ กว้า ง 406 มิ ล ลิ เ มตรยาว 508 มิ ล ลิ เ มตรและสู ง 482
มิ ล ลิ เ มตรและขนาดของถัง กรองคื อ กว้า ง 368 มิ ล ลิ เ มตรยาว 292
มิ ล ลิ เ มตรและสู ง 203 มิ ล ลิ เ มตรผลการทดลองเครื่ องทาความสะอาด
สาหรับกาพ่นสี พบว่าเวลาที่ใช้ทาความสะอาดกาพ่นสี ในแต่ละครั้งจะไม่
เท่ากันเนื่ องจากสี ที่ใช้พน่ เป็ นสี ต่างชนิ ดกันคือสี รองพื้นจะใช้เวลาในการ
ทาความสะอาดมากที่ สุ ดสี จ ริ ง จะใช้เ วลาในการทาความสะอาดน้อ ย
รองลงมาและสี เคลือบเงาเป็ นสี ที่ใช้เวลาในการทาความสะอาดน้อยที่สุด
และเมื่อนาผลการทดลองมาเปรี ยบเทียบกับการใช้แรงงานคนล้างคือ 15
นาทีพบว่าเครื่ องล้างกาพ่นสี ประหยัดเวลาได้ 13 นาที [5] ได้ออกแบบ
และสร้ างเครื่ องล้างหลอดแก้วขนาดเล็กโครงสร้ างประกอบด้วย แท่ น
ประกอบยึดมอเตอร์ ส่ วนควบคุมเวลาและ ส่ วน Reservoir ที่ใช้เก็บน้ ายา
ทาความสะอาด (Detergent) และน้ ากลัน่ เครื่ องจะท างานโดยการฉี ด
น้ าประปาเข้าสู่ หลอดแก้วจากนั้นจึงฉี ดน้ ายาทาความสะอาดล้างต่อด้วย
น้ า ประปาและน้ ากลั่น ตามล าดับ จากนั้น จึ ง เป่ าลมให้ ห ลอดแก้ว แห้ ง
สามารถล้างหลอดแก้วขนาดเล็กได้ครั้งละ 40 หลอดผลการทดลองพบว่า
การล้างหลอดแก้วขนาดเล็ กจานวน 100 หลอดใช้น้ าประปาไม่เกิ น 10
ลิ ต รและใช้ เ วลาล้ า งประมาณ 5 นาที แ ละเครื่ องนี้ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กบั การทาความสะอาดเครื่ องแก้วหรื อภาชนะบรรจุขนาดเล็ก
อื่นๆได้ [6]ได้ออกแบบและสร้ างเครื่ องทาความสะอาดเข็มถัก ผ้าด้วย
คลื่นอัลทราโซนิกส์โดยอาศัยหลักการทางานของคลื่นอัลทราโซนิ กส์ทา
ให้ของเหลวที่ ใช้ทาความสะอาดเข็มถักเกิ ดการสัน่ สะเทื อนที่ ความถี่ สูง
ซึ่ งทาให้สิ่งสกปรกที่ ติดมากับเข็มถักเกิ ดการสั่นสะเทื อนและหลุ ดออก
จากเข็มถักผลการทดลองพบว่าสิ่ งสกปรกที่ติดมากับเข็มถักหลุดออกจาก
เข็มถักได้ดีแม้จะติดอยูต่ ามซอกเล็กๆของเข็มถักเวลาที่ใช้ทาความสะอาด
น้อยและมีความสะดวกในการใช้งาน
สรุ ป จากการศึ ก ษาค้น คว้า ของผู ้วิ จ ัย พบว่ า มี เ อกสารและ
งานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ยวข้องกับ การออกแบบและสร้ า งเครื่ อ งท าความสะอาด
ในทางอุตสาหกรรมอยู่หลายแบบด้วยกันทั้งนี้ ก็เพื่อความปลอดภัยของ
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานจากสารพิษอันตรายต่างๆความสะดวกสบายความรวดเร็ ว
และช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทาความสะอาดจากเอกสารของผูว้ ิจยั แต่
ละคนพบว่ายังมี ปัญหาอี ก หลายๆด้านที่ ตอ้ งท าการปรั บปรุ งและแก้ไข
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งได้ออกแบบและสร้ างเครื่ องทาความสะอาดคราบน้ ามัน
ของชิ้ น ส่ วนเครื่ องยนต์โดยใช้ห ลัก การท างานของเครื่ องล้างชิ้ น ส่ วน
เครื่ องจักรกลที่ได้ออกแบบและสร้างไว้คือการทาความสะอาดนั้นจะต้อง
ถอดแยกชิ้ นส่ วนเครื่ องยนต์ออกก่อนและใช้หัวฉี ดเป็ นตัวฉี ดพ่นสารทา
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ความสะอาดและสอดคล้องกับหลัก การทางานของเครื่ องล้างชิ้ นส่ วน
เครื่ องยนต์ [2] ซึ่ งได้เลื อกใช้ป๊ั มน้ าหอยโข่งสร้ างแรงดันให้กบั ชุ ดหัวฉี ด
เพื่อฉี ดสารทาความสะอาดไปยังชิ้ นส่ วนเครื่ องยนต์แ ละใช้ฮีทเตอร์ ท า
หน้าที่เพิ่มอุณหภูมิให้กบั น้ าและได้รูปแบบเครื่ อง3มิติดงั ในรู ปที่ 1 และ
เครื่ องล้างทาความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์ ดังรู ปที่ 2
การไหลผ่านหัวฉี ดที่ติดที่ปลายท่อ อัตราการไหลที่เกิดในท่อและที่หวั ฉี ด
มีความสัมพันธ์กนั ดังนี้
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(1)

V
a

v
A
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เมื่อ
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รู ปที่ 2 เครื่ องล้างทาความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์

4. ผลการทดลอง

(3)

ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพเครื่ องล้างทาความสะอาดคราบ
น้ ามันของชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์

คือ อัตราการไหล
คือ พื้นที่หน้าตัดของท่อ
คือ ความเร็ วของของไหลในท่อ
คือ พื้นที่ภาคตัดที่ปลายหัวฉี ด
คือ ความเร็ วของน้ าที่พงุ่ ออกที่ปลายหัวฉี ด

ตารางที่ 4.2 ผลการทดลองจับเวลาในการล้างชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์

รู ปที่ 1 เครื่ องล้างทาความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้ นส่ วนเครื่ องยนต์ใน
แบบ 3D

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

ชิ้นงาน
ฝาครอบวาล์ว
อ่างน้ ามันเครื่ อง
ลูกสู บ
ก้านลูกสู บ
เพลาลูกเบี้ยว

ระดับความสะอาด
จานวน/ชิ้น เครื่ อง/เวลา คนล้าง/เวลา
1
8 นาที
20
1
8 นาที
20
4
5 นาที
20
2
5 นาที
10
1
5 นาที
10
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[2] สมชาย นุ ช ไพโรจน์ แ ละคณะ, (2545). เครื่ องล้ า งชิ้ น ส่ ว น
เครื่ องยนต์ . ภาควิ ช าครุ ศาสตร์ เครื่ องกล คณะครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
[3] สมจิ น ต์ พ่ว งเจริ ญชัย. (2550). เครื่ อ งล้างทาความสะอาดแผง
คอนเดนเซอร์ . คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร.
[4] นาวิ น เจนทรทิ น และคณะ, (2552). การพัฒ นาเครื่ องทาความ
สะอาดสาหรับกาพ่นสี .ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและ
สารสนเทศ วิ ท ยาลัย เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
[5] ธีระ ฤทธิรอด, 2545.เครื่ องล้างหลอดแก้วขนาดเล็ก.มข.วิจยั . 4(3):
20.
[6] สมภพ นราภิรมย์อนันต์และคณะ,(2543). เครื่ องทาความสะอาดเข็ม
ถักผ้าด้วยคลื่ นอุลตร้ าโซนิ ค. ใน รายงานการประชุ มสัมมนาทาง
วิ ช าการระหว่า งวัน ที่ 14 –16 มกราคม. หน้า 322. ครั้ งที่ 17.
กรุ งเทพฯ: คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.

รูปที่ 3 ฝาครอบวาล์วก่อนล้างและหลังล้างด้วยเครื่ องล้าง

รูปที่ 4 ลูกสู บก่อนล้างและหลังล้างด้วยเครื่ องล้าง

5. สรุปผล
ผลการทดลองใช้เครื่ องอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก เครื่ องล้างทาความ
สะอาดคราบน้ า มัน ของชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งยนต์ สามารถท าความสะอาด
ชิ้ นงานที่มีคราบน้ ามันได้ และสามารถทาความสะอาดชิ้ นงานที่ มีช่อง
แคบๆได้ และยังประหยัดเวลาในการล้างอีกด้วย ผลการทดลองใช้งาน
พบว่า เครื่ องล้า งท าความสะอาดคราบน้ า มัน ของชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งยนต์
สามารถประหยัดเวลาในการทาความสะอาดชิ้ นงานได้ โดยใช้เวลาเพียง
5-8 นาที ในการล้างชิ้นงานที่มีคราบน้ ามันติดอยูน่ อกจากนี้ ผเู ้ ชี่ ยวชาญยัง
ได้ให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ เพื่อทาให้การพัฒนาเครื่ องมีประสิ ทธิ มากยิ่งขึ้น
ต่อไป

6. ข้ อเสนอแนะ
6.1 การสร้ า งเครื่ องล้ า งท าความสะอาดคราบน้ า มัน ของ
ชิ้นส่วนเครื่ องยนต์ ต้องคานึ งถึ งความแข็งแรงมัน่ คงของโครงสร้ าง และ
ควรเพิ่มขนาดของตัวโครงสร้าง เพื่อรองรับชิ้นงานขนาดใหญ่กว่าเดิม
6.2 ควรติดตั้งล้อเพื่อให้สะดวกในเวลาเคลื่ อนย้าย และควร
เพิ่มแรงดันและเพิ่มจานวนหัวฉี ดน้ าเพื่อให้การล้างรวดเร็ วสะอาด และ
ประหยัดเวลายิง่ ขึ้น

เอกสารอ้ างอิง
[1] เกรี ยงศัก ดิ์ จัน ทร์ น วลและคณะ, (2540).เครื่ องล้ า งชิ้ น ส่ ว น
เครื่ องจักรกล. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ ได้น าเสนอสื่ อการเรี ยนกายวิภ าคของมนุ ษ ย์ใ น
รู ปแบบ 3 มิติ ซึ่ งสื่ อการเรี ยนนี้ ถูกพัฒนาอยูบ่ นเว็บแอปพลิเคชันโดยเว็บ
แอปพลิ เคชันมีการทางานในการจัดการระบบของผูใ้ ช้งานและเนื้ อหา
เกี่ยวกับร่ างกายมนุ ษย์ในรู ปแบบ 3 มิติ ซึ่ งสื่ อการเรี ยนที่ พฒั นาได้ส ร้ าง
โมเดลร่ างกายมนุษย์รูปแบบ 3 มิติ ที่สามารถเคลื่อนไหวได้ โดยเครื่ องมือ
ที่ ใ ช้พ ฒ
ั นาส่ ว นของโมเดล 3 มิ ติ คื อ 3Ds Max ส าหรั บ การออกแบบ
โมเดลและ Blender ในการทาโมเดลให้เคลื่อนไหว และการพัฒนาระบบ
การทางานของเว็บแอปพลิเคชันถูกพัฒนาด้ว ย HTML5 และ CSS3 การ
ติดต่อกับฐานข้อมูลด้วยภาษา PHP โดยใช้ phpMyAdmin สาหรับระบบ
ได้พฒั นาแบ่งผูใ้ ช้งานเป็ น 2 กลุ่ม คือผูใ้ ช้งาน และผูด้ ูแลระบบ นอกจากนี้
ระบบการทางานของเว็บแอปพลิเคชันได้สามารถนาไปประยุกต์กบั สื่ อ
การเรี ยนในเรื่ องอื่น ๆ ได้

ในปั จจุบนั มีการพัฒนาสื่ อการเรี ยนที่ผเู้ รี ยนสามารถศึกษาบทเรี ยน
ผ่านทางเว็บ ไซต์เป็ นจานวนมาก ซึ่ งท าให้ ผูเ้ รี ยนมี ค วามสะดวกสบาย
สามารถศึ ก ษาได้ใ นเวลาที่ ต้องการ แต่ อย่างไรก็ ตามบทเรี ยนเกี่ ยวกับ
ระบบร่ างกายของมนุษย์ (Human Anatomy) ส่ วนมากเป็ นสื่ อการเรี ยนที่มี
เนื้ อ หามากและรู ป แบบการน าเสนอที่ ไ ม่ ส ามารถดึ ง ดู ด จากปั ญ หา
ดังกล่าว ผูจ้ ดั ทาจึงได้นาเทคโนโลยีการสร้างโมเดล 3 มิติ มาช่ วยในการ
เรี ยนระบบร่ า งกายมนุ ษ ย์ที่ ส ามารถเข้า ใจได้ม ากกว่ า เนื้ อ หาที่ เ ป็ น
ตัวหนังสื อ หรื อ ภาพ 2 มิ ติ นอกจากนี้ โมเดล 3 มิ ติจาลองร่ า งกายของ
มนุษย์ยงั มีความสวยงามมากและสมจริ ง และเว็บแอปพลิเคชันที่พฒั นามี
ระบบให้การจัดการเนื้ อหาและผูใ้ ช้งาน มีแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยนด้วย

คาสาคัญ: เว็บแอปพลิ เคชันร่ างกายมนุ ษย์รูปแบบ 3 มิติ, โมเดลร่ างกาย
มนุษย์รูปแบบ 3 มิติ

Abstract
The article presented e-Learning of Human Anatomy in 3D
Model. The e-Learning is implement on web application that can manage
the user's system and content of anatomy in 3D model. This learning
media is developed in 3D model that can be animated. The 3Ds Max are
used to design the 3D model and blender. The web application is
implemented using HTML and CSS technology. PHP is used for
connecting database in phpMyAdmin. There are two groups of users:
general users and administrators. Moreover, the system of web
application can be applied to other instructional medias.
Keywords: Human Anatomy 3D for Web, Anatomy 3D Model

2. การทางานของระบบ
การทางานของระบบได้ศึกษาการทางาน 2 ส่ วน คือ ส่ วนของ
ผูใ้ ช้งานทัว่ ไปและส่ วนของผูด้ ูแลระบบ ซึ่ งในส่ วนของผูด้ ูแลระบบได้
สอบถามความต้องการจากคณะอาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่ ง
เป็ นผูด้ ู แลระบบ และส่ วนของผูใ้ ช้งานทัว่ ไปได้สอบถามความต้องการ
จากนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยการทางานของระบบมี 2 ส่ วนดังนี้
ส่ วนของผูใ้ ช้งานทัว่ ไป มีฟังก์ชนั การทางาน คือ การทาแบบทดสอบก่อน
เรี ยน การศึกษาบทเรี ยน ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน และตรวจสอบคะแนน
ที่ ทาได้ของบทเรี ยนต่าง ๆ สาหรับส่ วนของผูด้ ู แลระบบ มี ฟังก์ชันการ
ทางาน คือ การเพิ่มผูใ้ ช้งาน ตรวจสอบข้อมูลและคะแนนของผูใ้ ช้งาน
เพิ่ ม ลบ แก้ ไ ข ข้อ มู ล ต่ า ง ๆ ของบทเรี ยน ทั้ง เนื้ อ หา โมเดล 3 มิ ติ
แบบทดสอบก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน

3. การออกแบบและพัฒนาระบบ
จากการวิเคราะห์ระบบเว็บแอปพลิเคชันร่ างกายมนุษย์ใน
รู ปแบบ 3 มิติ ได้แบ่งผูใ้ ช้งานออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
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1. ผู้ใ ช้ท ่วั ไป สามารถใช้ ง านระบบได้โ ดยสามารถเข้า ทา
แบบทดสอบก่อนเรี ยน ศึ กษาบทเรี ยน ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน และ
ตรวจสอบคะแนนได้
2. ผูใ้ ช้ที่เป็ นผูด้ ูแลระบบ สามารถใช้งานระบบได้โดยสามารถ
ทาตรวจสอบคะแนนผูใ้ ช้ง าน เพิ่ม ลบ และแก้ไขในส่ วนของเนื้ อ หา
แบบทดสอบ และโมเดล จัดการส่ วนของบทเรี ยน เทอมการศึกษาและปี
การศึกษา สาหรับบทเรี ยนเกี่ ยวระบบร่ างกายที่ได้จดั ทามีท้ งั หมด 4 บท
ดังนี้
1. ระบบกระดูก
2. ระบบประสาท
3. ระบบย่อยอาหาร
4. ระบบสมอง
จากการออกแบบการท างานของระบบเว็บ แอปพลิ เ คชัน
ร่ างกายมนุษย์ในรู ปแบบ 3 มิติ สามารถออกแบบหน้าจอการทางานของ
เว็บแอปพลิเคชันของระบบได้ดงั ตัวอย่างรู ปด้านล่าง

รู ปที่ 3 ตัวอย่างเนื้ อหาของบทเรี ยน
ในรู ปที่ 3 ผูใ้ ช้งานสามารถศึกษาบทเรี ยนเนื้ อหาได้จากกน้านี้
ทั้งหมด และสามารถเลื อกโมเดลอื่ น ๆ ที่ อยู่ในบทเรี ยนเพื่อศึ กษาเรื่ อง
ต่อไปได้อีกด้วย

รูปที่ 1 หน้าแสดงหน้าแรกของระบบ
รู ปที่ 4 หน้าจัดการเนื้ อหาของบทเรี ยนต่าง ๆ
จากการออกแบบหน้าจอการทางานในรู ปที่ 4 ผูด้ ู แ ลระบบ
สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขเนื้ อหาของบทเรี ยนต่าง ๆ ทั้งหมด

รูปที่ 2 หน้าจอแบบทดสอบก่อนเรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยน
การทางานในรู ปที่ 2 ผูใ้ ช้งานจะต้องทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ให้เสร็ จเรี ยบร้อยก่อนที่จะเข้าสู่ หน้าบทเรี ยนนั้น ๆ
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รูปที่ 5 หน้าจัดการคาบรรยายหรื อคาอธิ บายของโมเดลหรื อเนื้อหา
จากการออกแบบหน้าจอการทางานในรู ปที่ 5 ผูด้ ูแลระบบสามารถ
เพิม่ ลบ แก้ไขคาบรรยายหรื อคาอธิ บายเนื้ อหาต่างส่ วนของเนื้ อหาโมเดล
ต่าง ๆ ได้

รู ปที่ 8 หน้าจัดการโมเดลของบทเรี ยนต่าง ๆ
จากการออกแบบหน้าจอการทางานในรู ปที่ 8 ผูด้ ู แ ลระบบ
สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขบทเรี ยนต่าง ๆ และสามารถเลื อกภาคการศึ กษา
หรื อปี การศึ ก ษาของบทเรี ยนนั้น ๆ เพื่ อแบ่ งบทเรี ยนและผูใ้ ช้งานให้
เป็ นไปตามภาคการศึกษาหรื อปี การศึกษาที่เปิ ดสอนได้

รูปที่ 6 หน้าจัดการแบบทดสอบของบทเรี ยนต่าง ๆ
จากการออกแบบหน้าจอการทางานในรู ปที่ 6 ผูด้ ู แ ลระบบ
สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนได้
รู ปที่ 9 หน้าแสดงข้อมูลผูใ้ ช้งานทั้งหมด
จากการออกแบบหน้าจอการทางานในรู ปที่ 9 ผูด้ ู แ ลระบบ
สามารถตรวจสอบข้อมูลของผูใ้ ช้งานทั้งหมดได้

4. สรุปผลการวิจยั

รูปที่ 7 หน้าจัดการโมเดลของบทเรี ยนต่าง ๆ

สื่ อการเรี ยนกายวิภาคของมนุษย์ในรู ปแบบ 3 มิติ บนเว็บแอป
พลิเคชันได้พฒั นาขึ้นเพื่อนาเสนอสื่ อการเรี ยนการสอนรู ปแบบใหม่โดย
ใช้เทคนิ คการสร้ างภาพแบบ 3 มิติ เข้ามาช่ วยในส่ วนของเนื้ อหาให้เกิ ด
ความน่าสนใจของเนื้ อหามากขึ้น และยังมีส่วนของการจัดการเนื้ อหาหรื อ
แบบทดสอบต่ า ง ๆ ให้ ผู ้ดู แ ลระบบสามารถจัด การเนื้ อหาได้ แ ละ
ตรวจสอบคะแนนต่าง ๆ ได้ โดยระบบได้ถูกพัฒนาในรู ปแบบของเว็บ
แอปพลิ เคชัน ทาให้เกิ ดความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น และส่ วนของ
ผู ้ใ ช้ ง านทั่ว ไปสามารถลงทะเบี ย นเพื่ อ เข้า ใช้ง านศึ ก ษาบทเรี ยนและ
ตรวจสอบคะแนนของตัวเองได้ ดังนั้นระบบเว็บแอปพลิ เคชันร่ างกาย
มนุ ษย์ในรู ปแบบ 3 มิ ติ สามารถพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้ แก่ ผใู ้ ช้งาน
หรื อผูท้ ี่เข้ามาศึกษาบทเรี ยนได้ นอกจากนี้ ระบบในการจัดการบทเรี ยน
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และการเรี ยนยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการสร้ างบทเรี ยนในเรื่ อง
อื่นๆบนเว็บแอปพลิเคชันได้

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ คณะอาจารย์แ ละนัก ศึ ก ษาคณะพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหาสาราคาม ที่ให้แนะนาเกี่ ยวกับเนื้ อหาของบทเรี ยนและ
ความร่ วมมือในการทดสอบระบบที่ได้พฒั นา
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ระบบควบคุมเครื่ องปรับอากาศอัจฉริยะผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ต
Smart Air Condition Control via Internet
คงสถิตย์ สาโรงทอง คณิน สี แสงสุ วรรณชัย ชัยนันท์ ศรีสะอาด จิรภูมิ บุตรโท
ดร.เวธิต ภาคย์ พสิ ุ ทธิ์ ศ.ดร.พรชัย ทรัพย์ นิธิ และ รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ซอยฉลองกรุ ง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10520

บทคัดย่ อ
โครงงานควบคุ ม เครื่ องปรั บ อากาศอัจ ฉริ ยะผ่ า นระบบ
อินเทอร์ เน็ตนี้ สามารถสั่งการควบคุมเครื่ องปรั บอากาศจากแอนดรอยด์
แอปพลิ เ คชันและเว็บแอปพลิ เ คชันจากภายนอกที่ พกั อาศัยเพื่ อ ความ
สะดวกสบายโดยที่ผใู้ ช้ไม่จาเป็ นต้องอยูบ่ ริ เวณเครื่ องปรับอากาศ ภายใน
วงจรค วบ คุ ม นั้ น ทางผู ้ จ ั ด ท าเ ลื อกใ ช้ Raspberry Pi แ ล ะ หลอด
ไดโอดเปล่งแสงชนิ ดอินฟราเรดเพื่อส่ งสัญญาณไปยังเครื่ องปรับอากาศ
และมีเซนเซอร์ วดั อุณหภูมิ DHT22 เป็ นอุปกรณ์วดั อุณหภูมิภายในห้อง
เพื่อตรวจสอบว่าอุณหภูมิตรงตามที่ผใู ้ ช้งานสั่งการจริ ง โดยสัง่ การได้ผ่าน
ทางแอนดรอยด์แอปพลิเคชันหรื อเว็บแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ Raspberry
Pi จะน าข้อ มู ล ที่ อ ยู่ใ นฐานข้อ มู ล มาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ จัด ท าระบบเรี ยนรู ้
อัจฉริ ยะ โดยสามารถทาการ เปิ ด-ปิ ดเครื่ องปรับอากาศแบบอัตโนมัติตาม
ระยะทางระหว่ า งผู้ง านกับ ที่ พ ัก อาศัย ประมานค่ า พลัง งานที่ ใ ช้ ก ับ
เครื่ องปรับอากาศ มีการแจ้งเตือน และแนะนาอุณหภูมิที่ควรจะเป็ นให้
ผูใ้ ช้งาน

ติดต่อสื่ อสาร การใช้อินเตอร์ เน็ต การเดินทางคมนาคม ส่ งผลทาให้ชีวิตมี
ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้ น ด้วยเหตุ ผลดังกล่ าว ทางคณะผูจ้ ดั ท าจึ ง
จัดทาโครงการ ควบคุ มเครื่ องปรั บอากาศผ่านระบบอิ นเทอร์ เน็ต โดยมี
แรงบันดาลใจมาจากความต้องการที่ว่า เมื่อผูใ้ ช้งานกลับมายังที่พกั อาศัย
แล้ว มี ค วามต้อ งการที่ จ ะเปิ ดเครื่ องปรั บ อากาศไว้ล่ ว งหน้า ก่ อ นที่ จะ
เดิ นทางไปยังที่พกั อาศัย และการใช้เครื่ องปรั บอากาศจะต้องถูกสั่งการ
ด้วยรี โมทคอนโทรลทาให้ตอ้ งเสี ยเวลารอให้อุณหภูมิในห้องเท่ากับที่เรา
สั่งการ ซึ่ งใช้เวลาพอสมควร แต่ถ้าหากผูใ้ ช้งานควบคุ มโดยสั่งการผ่าน
เว็บแอปพลิเคชันและแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน จะทาให้ปรับอุณหภูมิใน
ห้องเท่ากับที่เราสัง่ การก่อนที่จะกลับมาถึงที่พกั อาศัยได้ โดยที่ผใู ้ ช้งานไม่
จาเป็ นต้องรอให้อุณหภูมิในห้องเท่ากับที่เราสัง่ การ

2. วิธีการดาเนินงานและการออกแบบการทดลอง

Abstract
This project is developed the smart air conditioner control
system via the smartphone from everywhere. The Raspberry PI and Light
Emitting Diode are used to transmit the IR bit pattern to control the air
conditioner. In addition, the DHT22 sensor is used to measure the
รู ปที่ 1 บรรจุภณั ฑ์วงจรสัง่ งานเครื่ องปรับอากาศ
temperature and humidity to ensure that the air conditioner receives the
ตัวกล่องภายในใช้ raspberry pi เป็ น processor หลัก ภายนอก
user’s command. This system starts with the user selecting temperature ทาจากวัสดุอะคริ ลิคที่มีความแข็งแรง และสวยงาม
in the android or web application. The Raspberry Pi will bring user’s data
from the database to analyze and create a smart system which on-off the 2.1 การวัดระยะทางในการรับและส่ งข้ อมูล
air conditioner automatically from the user and the user’s residence
ทาการวัดระยะทางในการรั บและส่ งข้อมูล ระยะทางในการ
distances, approximates electrical consumption of the air conditioner and
รับและส่ งข้อมูลเริ่ มต้นที่ 1 เมตร และเพิ่มระยะทางครั้งละ 1 เมตร โดยที่
has notification and suggestion of appropriate temperature.
ระยะการทดลองสู งสุ ดอยูท่ ี่ 5 เมตร ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายละเอียดการทดลอง
1. บทนา
ตัวแปรต้น
ระยะทางในการรับและส่ งข้อมูล
เนื่ องจากปั จจุ บ ั น เทค โนโล ยี มี บทบาทส าคั ญ ต่ อ ใ น
สูงสุด
ชี วิ ต ประจ าวัน ไม่ ว่า จะเป็ นการน ามาประยุก ต์ใ ช้ เ พื่ อ ช่ ว ยเหลื อ การ
ตัวแปรตาม
จานวนครั้งที่ส่งสาเร็ จ
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ตัวแปรควบคุม

ห้ อ งที่ มี ค่ า ความสว่ า ง 440 lux
และทดสอบจานวน 5 รอบ

3.2 ทดสอบประสิทธิภาพโมเดลโครงข่ ายประสาทเทียม

2.2 โมเดลโครงข่ ายประสาทเทียม
จัดทาโมเดล neuron network ( โครงข่ายประสาทเที ยม ) ซึ่ ง
สามารถวิเคราะห์วา่ เครื่ องปรับอากาศกาลังเปิ ดหรื อปิ ด ดังรู ปที่ 2

จากรู ปที่ 3 จะเห็ น ได้ว่ าในแต่ ล ะรอบของจากเรี ย นรู ้ และ
อัพเดตค่า weight และ bias ส่ งผลให้ค่า cross-entropy cost มีค่าลดลงจน
เข้าใกล้ 0 มากขึ้ น ส่ งผลให้ เ อาต์พุตจากโครงข่ ายประสาทเที ยม มี ค่ า
ใกล้ เ คี ย งกับ เอาต์ พุ ต ที่ ห วัง ไว้ และสามารถบอกได้ ว่ า ณ ปั จ จุ บ ัน
เครื่ องปรั บ อากาศก าลังถู กใช้งานอยู่หรื อไม่ โดยมี ค วามถู ก ต้องสู งสุ ด
99.5 เปอเซ็นต์ และเทรนจานวน 8 รอบถึงจะเพียงพอ

รู ปที่ 3 (ซ้าย) ค่า cross-entropy cost (ขวา) ค่า accuracy
รู ปที่ 2 โมเดลโครงข่ายประสาทเทียม
อินพุตจะประกอบไปด้วย เวลา ( ในหน่ วยชัว่ โมง ), อุณหภูมิ
และความชื้ น ได้ใช้ hidden layer จานวน 20 layer และเทรนเป็ นจานวน
12 รอบ โดยข้อมูลที่นามาเรี ยนรู ้ค่า weight และ bias จานวน 500 ข้อมูล มี
ทั้งกรณี ที่เ ครื่ องปรั บ อากาศก าลังใช้งาน และไม่ ได้ใ ช้งาน หลังจากที่
โครงข่ายประสาทเทียมเรี ยนรู ้ ค่า weight และ bias แล้วจะทาการทดสอบ
ประสิ ทธิภาพ โดยใช้สมการ cross-entropy cost function ดังสมการที่ 1
1

𝐶 = − ∑𝑥 [𝑦 ln 𝑎 + (1 − 𝑦) ln(1 − 𝑎)]
𝑛

(1)

โดย n คือจานวนข้อมูลที่นามาเรี ยนรู้ , a คือเอาต์พุตที่ อ อก
จากโครงข่ายประสาทเทียม, y คือ เอาต์พตุ ที่ตอ้ งการ

3. ผลการทางานของระบบ
3.1 การวัดระยะทางในการรับและส่ งข้ อมูล
ตารางที่ 2 ระยะทางในการรับและส่ งข้อมูลในห้องที่สว่าง 440 lux
ระยะทาง
เปอร์เซ็นต์ที่รับได้
1 เมตร
100 %
2 เมตร
100 %
3 เมตร
100 %
4 เมตร
100 %
5 เมตร
20 %

4.สรุป
โครงงานเรื่ องการควบคุ ม เครื่ องปรั บ อากาศผ่ า นระบบ
อินเตอร์ เน็ตมีการจัดทาสองส่ วนได้แก่อินเตอร์ เฟส และ core process ใน
ส่ วนอินเตอร์ เฟสได้จดั ทาแอนดรอย์แอปพลิ เคชัน และเว็บแอปพลิเคชัน
ในส่ วน core process ได้ใช้ Raspberry PI เป็ น processor หลัก นอกจานี้
ยังมีการใช้โปรแกรม Appserv เพื่อเป็ นฐานข้อมูลกลางในการเก็บ คาสั่ง
การสัง่ การต่าง ๆ เช่นคาสัง่ การสัง่ งานเครื่ องปรับอากาศ, คัดลอกสัญญาณ
รี โมทเครื่ องปรับอากาศ หรื อคาสั่งเรี ยกใช้ฟังก์ชนั สมาร์ ท นอกจากนี้ ได้
ใช้เซนเซอร์ วดั อุณหภูมิ DHT22 เพื่อตรวจสอบว่าอุณหภูมิโดยรอบมีการ
เปลี่ ยนแปลงตามการสั่งการจากแอนดรอยด์แอปพลิเคชันหรื อไม่ และค่า
อุณหภูมิที่ได้จากเซนเซอร์ วดั อุณหภูมิ DHT22 ยังถูกนาไปวิเคราะห์ผ่าน
neural network เ พื่ อ ช่ ว ย ต ร ว จ ส อ บ ส ถ า น ะ ก า ร ท า ง า น ข อ ง
เครื่ อ งปรั บ อากาศให้ แ ม่ น ย ามากยิ่ง ขึ้ น และสถานะที่ ไ ด้จ ะถู ก ใช้ใ น
ฟั งก์ชนั ประมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าของเครื่ องปรับอากาศต่อเดื อนอี ก
ด้วย ยิ่งไปกว่านั้นยังมี ฟังก์ชันสมาร์ ทที่ เ ปิ ด หรื อปิ ดเครื่ องปรั บ อากาศ
แบบอัต โนมัติ ตามระยะทางของผู ้ใ ช้ง าน และแนะน าอุ ณ หภู มิ ใ ห้ แ ก่
ผูใ้ ช้งาน

เอกสารอ้ างอิง

จากตารางที่ 2 ในห้องที่มีความสว่างเท่ากับ 440 lux ระยะทาง
ในการรับสัญญาณอินฟาเรตสู งสุ ดเท่ากับ 4 เมตร

[1] SB Project, “Theory and modulation”
http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/index.php
[2] Michael Nielsen ,”Neural Networks and Deep Learning”
http://neuralnetworksanddeeplearning.com/chap3.html
[3] Jiawei Han, Micheline Kamber and Jian Pei “Data Mining: concepts
and techniques,” Morgan Kaufmann Publishers, 2000.
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ชุ ดค้นหาและตัดสั ญญาณอุปกรณ์ สื่อสารโดยใช้ SDR
Scanner and Jammer for Communicated Devices by SDR
จันทร์ จิรา ปิ่ นแก้ ว ชัยวัฒน์ ประเสริฐกิจพันธ์ ณภัทร ทองเกษม จตุพร ด้ วงทอง ดร.เวธิต ภาคย์ พสิ ุ ทธิ์ ศ.ดร.พรชัย ทรัพย์ นิธิ และ รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1 ซอยฉลองกรุ ง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10520

บทคัดย่อ
โครงการนี้ ออกแบบอุ ป กรณ์ ค ้น หาและรบกวนสั ญ ญาณ
โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ โดยใช้ อุ ป กรณ์ SDR (Software Defined Radio) โดย
พิจารณาย่านความถี่ของโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย ระยะการทางาน
ขึ้ นอยู่ กั บ ความสามารถอุ ป กรณ์ ในงานนี้ ใช้ USRP-B210[1] เป็ น
เครื่ องส่ งสัญญาณรบกวน โดยที่อุปกรณ์รบกวนสัญญาณ ซึ่ งใช้สัญญาณ
ฟั นเลื่อยที่สร้างจากวงจรควบคุมแรงดัน (VCO) โดยใช้ซอฟต์แวร์ในการ
ออกแบบ

สามารถดัดแปลงแก้ไขได้จากซอฟท์แวร์ ซ่ ึ งสิ้ นเปลืองน้อยกว่าฮาร์ ดแวร์
ในระยะยาว
ในปี พศ. 2554 [2]ได้นาเสนอวิธีการตัดสัญญาณโดยใช้ SDR
โดยตัดสัญญาณ เช่น เรดาร์ หรื อสัญญาณวิทยุ แต่จาเป็ นต้องระบุความถี่
สัญญาณ ดังนั้นโครงงานนี้ จึ งได้ทาการศึ กษา SDR โดยสามารถค้นหา
สัญญาณและใช้ตดั สัญญาณเครื่ องมื อสื่ อสารในสถานที่ งดใช้ เช่ น ห้อง
ประชุม สถานที่ราชการ นอกจากนี้ ในงานวิจยั ยังได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ
การทางานของอุปกรณ์ SDR และผลกระทบจากการใช้งานของอุปกรณ์

2. ทฤษฎี
2.1 วิทยุกาหนดด้ วยซอฟต์ แวร์

คาสาคัญ : การค้นหาสัญญาณ, การรบกวนสัญญาณ, SDR

Abstract
This project is designed to scan a frequency mobile signal
and jam the signal by SDR (Software Define Radio). The frequency
bands of cellular phone, allocated in Thailand. The activated range
depend on tool's performance. We employ the USRP-B210 as a
jamming signal transmitter. All of the jamming system, including
generated saw tooth and voltage control oscillator ( VCO) , are
implemented in the software

เทคโนโลยี วิ ท ยุก าหนดด้ว ยซอฟต์ แ วร์ (Software Defined
Radio: SDR) คือ ระบบเครื่ องรับ-ส่ งวิทยุที่ใช้การปรับเปลี่ยนคุณลักษณะ
ของเครื่ องรับ -ส่ งวิท ยุ โดยการควบคุ มจากซอฟต์แวร์ ท้ งั หมดและเป็ น
ระบบการสื่ อสารด้วยคลื่นวิทยุ ที่มีองค์ประกอบโดยทัว่ ไปในฮาร์ ดแวร์
ตัวอย่างเช่ น ตัวผสมสัญญาณ ตัวกรองสัญญาณ ฯลฯ จะถูกแทนที่ โดย
ซอฟต์แวร์บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อระบบสมองกลฝังตัว เนื่องจากการ
พัฒนาของอุปกรณ์ ดิจิทลั อิเล็กทรอนิ กส์ สามารถพัฒนาอย่างรวดเร็ ว ทา
ให้กระบวนการต่าง ๆ ที่เคยเป็ นไปได้เฉพาะในทางทฤษฎีสามารถทาได้
จริ งในทางปฏิบตั ิ

Keywords: Scan, Jam, SDR

2.2 ความถี่มือถือในประเทศไทย

1. บทนา
ในปั จจุบนั โทรศัพท์เคลื่อนที่ถูกนามาใช้งานเป็ นจานวนมาก
ทั้ง ในทางที่ เ ป็ นประโยชน์ แ ละเป็ นผลเสี ย อย่ า งเช่ น มี ก ารใช้ ง าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในห้องเรี ยนหรื อในห้องประชุ มในเวลาที่ ไม่สมควร
หรื อ สถานที่ ไ ม่ เหมาะสม และนอกจากนี้ โทรศัพ ท์เคลื่ อ นที่ ส ามารถ
นาไปใช้ในการจุดฉนวนระเบิ ดจากเหตุการณ์ ต่าง ๆ ดังนั้น อุปกรณ์ ตดั
สัญญาณโทรศัพท์จึงมีความจาเป็ นเพื่อป้ องกันการใช้งานไม่พึงประสงค์
อุปกรณ์ตดั สัญญาณโดยทัว่ ไปในท้องตลาด ถูกผลิตด้วยวงจรไฟฟ้ า ทา
ให้ ก ารดัด แปลงแก้ไ ขในอนาคตสามารถท าได้ ย าก ส่ ว น SDR นั้ น

ตารางที่ 1 ความถี่และข้อมูลที่ใช้ในการตัดสัญญาณ
Band
Downlink
Center
Bandwidth
Network
(MHz)
(MHz)
Freq(MHz)
(MHz)
900
942.5-960
951.25
17.5
Ais 2G
1811.25
12.6
True 2G 1800 1805-1817.5
1830.25
25.3
Dtac 2G 1800 1817.6-1842.9
869-884
876.50
15
True 3G 850
2110-2125
2117.50
15
Dtac 3G 2100
2125-2140
2132.50
15
True 3G 2100
2100
2140-2155
2147.50
15
Ais 3G
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3. การออกแบบ
3.1 การค้ นหาสั ญญาณ
โครงงานนี้ สามารถค้น หาสั ญ ญาณโดยผู ้ใ ช้ ง านระบุ ช่ ว ง
ความถี่ ได้ โดยอุ ป กรณ์ จะแสดงความถี่ ที่ มี การใช้งานในช่ ว งนั้น และ
สามารถเลือกตัดสัญญาณในความถี่น้ นั ได้

เมื่อสร้างสัญญาณรบกวนให้ครอบคลุมสัญญาณที่ตอ้ งการตัด
จากนั้น ส่ งสัญญาณผ่านอุ ปกรณ์ USRP-B210 ที่ กาหนดค่ าความถี่ กลาง
ของสัญญาณได้แก่ 876.5 MHz (True) 2117.5 MHz (Dtac) 2147.5 MHz
(Ais) เป็ นต้น ภาพรวมของระบบแสดงดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 บล็อกไดอะแกรมของ Swept Jammer

4. ผลการทดลอง

รูปที่ 1 โปรแกรมค้นหาสัญญาณ
จากรู ป ที่ 1 ผูใ้ ช้งานป้ อนค่ าความถี่ เริ่ ม ต้น และสิ้ น สุ ด เพื่ อ
กาหนดขอบเขตการท างานของอุ ป กรณ์ หลัง จากนั้น โปรแกรมจะรั บ
สั ญ ญาณจาก SDR และน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ ไปค านวณหาความถี่ ข อง
สัญญาณ และกาลังของสัญญาณโดยใช้เทคนิ คการแปลง ฟูเรี ยร์ แบบเร็ ว
(FFT) จากนั้น ท าการวิ เคราะห์ สั ญ ญาณในโดเมนความถี่ (Frequency
Domain) จะได้รับความถี่ และกาลังของสัญญาณ

3.2 การรบกวนสั ญญาณ

รู ปที่ 5 โปรแกรมค้นหาสัญญาณความถี่ 91-94 MHz
จากรู ปที่ 5 โปรแกรมแสดงกาลังของสัญญาณและความถี่ ที่
ค้นหา โดยระบุเป็ นช่วงความถี่ที่พบหลังจากนั้นทาการตัดสัญญาณ โดย
ใช้ โปรแกรมที่ออกแบบไว้

การออกแบบโครงงานนี้ใช้เทคนิคครอบคลุมสัญญาณเต็มย่าน
(Full Band Jamming) ครอบคลุมสัญญาณที่ใช้งานทั้งหมด โดยให้กาลัง
และแบนด์วดิ ท์ ของสัญญาณรบกวน มีค่ามากกว่า สัญญาณที่ใช้งาน โดย
มีลกั ษณะแสดงดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 6 สเปกตรัมสัญญาณก่อนและหลังตัดสัญญาณ
จากรู ป ที่ 6 โปรแกรมจะควบคุ ม USRP-B210 ตัด สั ญ ญาณ
ความถี่ที่กาหนด จะพบว่าสเปกตรัมหลังตัดสัญญาณถูกสัญญาณรบกวน
ทาให้ไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์สื่อสารในย่านความถี่น้ นั ได้

4. สรุ ป

รู ปที่ 2 Full Band Jamming
จากรู ปที่ 2 ในระบบมือถือ 2G และ 3G มีการย้ายย่านความถี่
เมื่อกาลังของสัญญาณเทียบกับสัญญาณรบกวน ( Ec / lo ) มี ค่าต่ากว่าที่
มือถือรองรับ ตัวอย่างเช่ น มือถือย่าน 850(True) เมื่อค่า Ec / lo มีค่าต่า
มาก ๆ มือถือจะย้ายความถี่จาก 850(True) เป็ น 2100(True) เป็ นต้น
ผูจ้ ดั ทาได้ออกแบบสัญญาณรบกวนให้ครอบคลุมแบนด์วิดท์
สัญ ญาณโดยใช้เทคนิ ค Swept Jamming [3] สร้ างจากโปรแกรม GNU
Radio ใช้สัญญาณฟั นเลื่อย ควบคุมความถี่สัญญาณ VCOกวาดสัญญาณ
ให้มีความเร็ วจนมองเห็ นสเปกตรัมของสัญญาณมีแบนด์วิดท์กว้างมาก
ยิง่ ขึ้น แสดงดังรู ปที่ 3

รูปที่ 3 สเป็ กตรัมสัญญาณ Swept Jamming

อุปกรณ์สามารถค้นหาและตัดสัญญาณอุปกรณ์การสื่ อสารได้
แต่การตัดสัญญาณ ระยะทางระหว่างอุปกรณ์กบั สถานี ฐาน หรื ออุปกรณ์
สื่ อสารที่ตอ้ งการตัด ส่ งผลต่อความเร็ว และระยะทางการตัดสัญญาณของ
อุปกรณ์

เอกสารอ้างอิง
[1] Ettus Research™ (2010), USRP-B210 information sheet [Online].
Available: https://www.ettus.com/product/details/UB210-KIT
[2] Vecima (2011, Sep 30). Jammer [Online]. Available: http://www.
spectrumsignal.com/resources/SDR-4902_Jamming_AppNote
[3] R. E. Stoddard, “Multi-band jammer,” U.S. Patent 7 697 885, April
13, 2010.
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ระบบติดตามรถไฟสายตะวันออกอัจฉริยะ
Intelligent Train Tracking System for Eastern Rail Route
อภิชญา สิ ริวณิชพงศ์ อภิเชษฐ์ พรมเกตุ อารี ฟ ดาแตสาตู ศิรวิชญ์ กิตติวิชญกุล ดร.เวธิต ภาคย์ พิสุทธิ์ ศ.ดร. พรชัย ทรั พย์นิธิ
และ ผศ.ดร.ณัฐกานต์ พุทธรั กษ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณณทหารลาดกระบัง
1 ซอยฉลองกรุ ง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10520

บทคัดย่อ
ในปั จจุบ ัน มี ป ระชาชนจานวนมากนิ ยมเดิ น ทางด้วยรถไฟ
โดยเฉพาะรถไฟในสายตะวัน ออก ซึ่ ง พบว่ามี นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาและ
คนทางานใช้งานกันอยู่เป็ น ประจา อย่างไรก็ตาม บ่ อยครั้ งขบวนรถไฟ
มักจะไม่ตรงตามเวลาตารางรถไฟ ส่ งผลให้เสี ยเวลาและพลาดในการใช้
บริ ก ารขบวนรถไฟที่ ต ้อ งการเดิ น ทาง ดัง นั้ น งานวิ จัย นี้ จึ ง ได้มี ก าร
ออกแบบและพัฒนาระบบติดตามขบวนรถไฟสายตะวันออก ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้
ออกแบบและพัฒนา เว็บ ไซต์ แอปพลิ เคชัน บนระบบปฏิ บ ัติ การแอน
ดรอยด์ และจอมอนิ เตอร์ เพื่อแสดงตาแหน่ งรถไฟแก่ผใู ้ ช้งาน

Abstract
Currently, many people use the train transportation,
especially who live in eastern suburban zone. Through our observation,
there are many students and workers who always use the train
transportation. Frequently, the trains are not on time bring about the
waste of time and the missed of train service. Therefore, the train
tracking systems have been invited. In this research, the researchers
designed and developed the website, android application and monitor to
display the train positions for the user.

1. บทนา
ในปั จ จุ บ ั น มี ป ระชาชนจ านวนมากนิ ย มเดิ น ทางด้ว ยรถ
สาธารณะมากกว่ารถส่ วนตัว เนื่ อ งจาก ช่ วยประหยัด ค่า ใช้จ่า ยในการ
เดินทาง รวมถึงสามารถหลีกเลี่ยงปั ญหาการจราจรได้ ยกตัวอย่างเช่น การ
เดิ นทางด้วยรถไฟ ซึ่ งก็เป็ นอี กทางเลือ กหนึ่ ง ที่ป ระชาชนนิ ยมเลื อกใช้
บริ ก าร โดยเฉพาะรถไฟในสายตะวัน ออก ที่ มีนั กเรี ยน นั ก ศึก ษาและ
คนทางานใช้บริ การกันอยู่ประจา จากการสอบถามผูใ้ ช้บริ การรถไฟสาย
ตะวันออกหลายคนพบว่า ปั ญหาที่สาคัญของรถไฟสายนี้ คือ ขบวนรถไฟ
มักจะมีความล่าช้า ไม่ตรงตามตารางเวลารถไฟ อันมาจากสาเหตุห ลาย
ประการ เช่ น รถไฟมี การจอดรอผูโ้ ดยสาร หรื อมี การจอดรอรถไฟอี ก
ขบวนสวนผ่าน (ระบบรางเดี่ยว) เป็ นต้น จากปั ญหาดังกล่าว ในงานวิจยั

ก่ อ นหน้ า ได้มีก ารออกแบบระบบติ ด ตามรถไฟสายตะวัน ออก โดย
สามารถติ ด ตามต าแหน่ ง รถไฟผ่านทางเว็ป ไซต์ อย่ างไรก็ ต าม ระบบ
ดังกล่ าวอาจยังไม่ ครอบคลุม กลุ่ม ผูใ้ ช้บริ การมากนั ก ดังนั้ น งานวิจยั นี้
ผูว้ ิจัย ได้มี ก ารพัฒ นาระบบติ ด ตามรถไฟเดิ ม ให้ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ครอบคลุ ม ผู ้ใช้บ ริ ก ารมากขึ้ น ยกตัว อย่ า งเช่ น มี ก ารพัฒ นาในส่ ว น
อุปกรณ์ ติด ตามรถไฟขึ้นมาใหม่เพื่อให้มีป ระสิ ทธิ ภาพในการส่ งข้อมู ล
ตาแหน่ ง, พัฒนาส่ วนของเว็ปไซต์เพื่อให้ใช้งานได้อย่างง่ายขึ้น, ออกแบบ
แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์เพื่อแสดงผลตาแหน่ งรถไฟ
และออกแบบจอมอนิ เตอร์ แ สดงผลต าแหน่ งรถไฟ ที่ ซ่ ึ งถูก ติด ตั้งไว้ที่
ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโทรคมนาคม คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ สถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2. วิธีการดาเนินงานและการออกแบบระบบ

รู ปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของระบบติดตามรถไฟสายตะวันออกอัจฉริ ยะ
บล็อกไดอะแกรมของระบบติดตามรถไฟที่ แสดงในรู ปที่ 1 ใน
ส่ วนแรก (กรอบเส้นประ) เป็ นอุปกรณ์ ที่ถูกติดตั้งบนรถไฟประกอบไป
ด้วย โมดูล GNSS [1] ที่ใช้สาหรั บรั บพิกัดตาแหน่ ง และความเร็ วรถไฟ
จากนั้น ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) จะนาข้อมูลที่ได้มาประมวลผล
[2] และส่ งไปยัง ฐานข้อ มู ล ผ่า นโมดู ล สามจี (3G Module) ในส่ วนการ
แสดงผลนั้น ผูว้ จิ ยั ได้มีการออกแบบและพัฒนา ส่ วนการแสดงตาแหน่ ง
รถไฟแก่ ผูใ้ ช้บ ริ การผ่านช่ องทางต่างๆ เช่น เว็บ ไซต์ แอปพลิเคชัน บน
ระบบปฎิบตั ิการณ์แอนดรอยด์ และมอนิ เตอร์

3. ผลการทางานของระบบ
ในส่ วนผลการทางานของระบบ ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาระบบติดตาม
รถไฟสายตะวันออกครอบคลุมรถไฟทั้งหมด 4 ขบวน ได้แก่ ขบวน 275-
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276 (กรุ งเทพ-อรัญประเทศ), ขบวน 283-284 (กรุ งเทพ-บ้านพลูตาหลวง),
ขบวน 281-282 (กรุ งเทพ-กบิน ทร์ บุ รี ) และขบวน 367-368 (กรุ งเทพฉะเชิงเทรา) โดยจะแบ่งผลออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้

3.1 แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์
ในส่ วนแอปพลิเคชันของระบบปฎิบตั ิการณ์ แอนดรอยด์ ถูก
ออกแบบมาเพื่อผูใ้ ช้งานสมาร์ ทโฟน ในแอปพลิเคชัน่ นี้ ผูใ้ ช้งานสามารถ
กดเลือกขบวนที่ตอ้ งการทราบตาแหน่ งผ่านทางหน้าแรกของแอปพลิเค
ชัน ดังรู ปที่ 3(a) จากนั้น ข้อมูลตาแหน่ งรถไฟจะถูกแสดงแก่ ผใู ้ ช้งานดัง
รู ป ที่ 3(b) มากกว่านั้ น ผู ้ใช้ง านสามารถกดเลื อ กปุ่ มแจ้ง เตื อ น (Alert)
เพื่อให้แอปพลิเคชัน่ แจ้งเตือนผูใ้ ช้งานผ่านระบบเสี ยงและสั่น เมื่อรถไฟ
กาลัง จะเข้าสู่ สถานี ซึ่ ง ผูใ้ ช้ง านสามารถเลื อกได้ว่าจะให้ แ จ้ง เตือ นเมื่ อ
รถไฟเข้าสู่ สถานี ใด ดังรู ปที่ 3(c)

(a)
(b)
(c)
รู ปที่ 3 แอปพลิเคชันของระบบปฎิบตั ิการณ์แอนดรอยด์

3.2 เว็บไซต์
นอกเหนื อ จากแอปพลิ เ คชัน บนระบบปฎิ บ ัติ ก ารณ์ แ อน
ดรอยด์ ผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นาระบบติดตามตาแหน่ งรถไฟผ่านทางเว็บไซต์ดว้ ย
เช่ น กั น โดยมี ท้ ัง เวอร์ ชัน ภาษาไทยและอัง กฤษ ดัง แสดงในรู ป ที่ 4
ส าหรั บ การใช้ง านนั้ น ผู ้ใช้ง านสามารถเลื อ กขบวนรถไฟผ่ า นหน้ า
หลักเว็ปไซต์ จากนั้น จะเข้าสู่ หน้าแสดงตาแหน่ งของขบวนรถไฟนั้น ๆ
(สามารถเข้า ชมเว็ป ไซต์ ไ ด้ที่ http://train.telecom.kmitl.ac.th/) ดัง รู ป ที่
5(a) และรับชมข้อมูลตาแหน่ งรถไฟอย่างละเอียด (ข้อมูลแบบ Real time)
สามารถรับชมผ่านหน้า Google Map ได้เช่นกัน ดังรู ปที่ 5(b)

รู ปที่ 4 หน้าหลักเว็บไซต์

(a)
(b)
รู ปที่ 5 หน้าแสดงตาแหน่ งขบวนรถไฟบนเว็ปไซต์

3.3 มอนิเตอร์
ในส่ วนการแสดงต าแหน่ งรถไฟผ่า นทางมอนิ เตอร์ น้ ั น ถู ก
ออกแบบมาเพื่อ นักศึกษา และบุคลาการภายในสถาบัน ซึ่ ง มอนิ เตอร์ ถูก
ติดตั้งไว้ที่ หน้าภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมอนิ เตอร์
จะมีการแสดงตาแหน่ งรถไฟเฉพาะสถานี ใกล้เคียงสถานี พระจอมเกล้า
(สถานี หน้าสถาบัน) จานวน 9 สถานี โดยมีท้ งั ในส่ วนเวอร์ ชนั ภาษาไทย
และอังกฤษสลับกันทุกๆ 10 วินาที ดังแสดงในรู ปที่ 7

4. สรุป
ในงานวิจัย นี้ ผูว้ ิจัย ได้ท าการออกแบบพัฒ นาในส่ วนการ
แสดงผลตาแหน่ งรถไฟเพิ่มเติมจากระบบเดิม โดยได้พฒั นาแอปพลิเคชัน
บนระบบปฏิ บ ั ติ ก ารแอนดรอยด์ , เว็บ ไซต์ และจอมอนิ เ ตอร์ ซึ่ ง
ครอบคลุ มผูใ้ ช้ง านมากขึ้ น จากระบบเดิ ม จากการสารวจโดยคร่ า ว มี
ผูใ้ ช้งานทั้ง 3 แอปพลิเคชันดังกล่าวรวมกันประมาณ 300 คนต่อวัน

รู ปที่ 7 หน้าจอมอนิ เตอร์

เอกสารอ้างอิง
[1] GEOG 862 - GPS and GNSS for Geospatial Professionals, “The
Pseudo range Equation.” https://www.e-education.psu.edu.
[2] Movable Type Scripts. “Calculate distance, bearing and more
between Latitude/Longitude.” http://www.movable-type.co.uk.
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บทคัดย่อ
ปั จจุบ ันเมล็ดพันธุ์ พื ชถื อเป็ น ปั จจัย หลักที่สาคัญในการผลิ ต
เนื่ องจากเมล็ดพันธุ์ พืชที่ดีมีคุณภาพ จะมีส่วนช่วยในการเพิ่มปริ มาณของ
ผลผลิตให้สูงขึ้น เกษตรกรมักใช้วธิ ี การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ เอาไว้ใช้ดว้ ย
การผสมสารเสริ มเพื่อรักษาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ งานวิจยั นี้ จึงได้พฒั นา
เครื่ องต้นแบบเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในขั้นตอนการผสมสารเสริ ม โดยมี
การออกแบบเครื่ องผสมวัตถุ ดิบให้ เข้ากัน มีหั วฉี ด พ่น น้ ายา 4 จุด ให้ มี
การฉี ดพ่นสารเสริ มครอบคลุมทัว่ บริ เวณ มีเครื่ องเป่ าลมร้ อนที่สามารถ
ปรับอุณหภูมิได้สูงสุ ดถึง 60 องศาเซลเซี ยสเพื่ออบแห้งเมล็ดพันธุ์ และมี
การตรวจจับอุณ หภูมิแ ละความชื้น ลักษณะการทางานของเครื่ องจะท า
การผสมวัต ถุ ดิ บ ในแบบแนวนอน สามารถน าไปใช้ไ ด้กั บ การผสม
วัตถุ ดิบ ชนิ ดต่ าง ๆ ให้เข้ากันภายในเวลา 3 ถึ ง 5 นาที รองรั บ การผสม
วัต ถุ ดิ บ มี ป ริ มาณสู งสุ ด 80 กิ โ ลกรั ม และลดค่ า ความชื้ น ที่ 13.7
เปอร์ เซ็นต์ได้ภายในเวลา 150 นาที
คาสาคัญ: เครื่ องผสมสารเสริ ม, ระบบควบคุมอัตโนมัติ , ระบบควบคุ ม
ด้วยมือ, การผสมวัตถุดิบ

Abstract
Nowadays, the good seeds are a major factor in the
agriculture which becomes good quality and increasing of products.
Farmers often use seed storage methods by mixing additives to maintain
seed quality. This research has developed a prototype to enhance the
mixing process of the seed additives. It has 4 spray nozzles which can
sprayed to cover all areas, hot air dryer that can adjust the temperature
up to 60 ° C to dry the seeds, and the temperature and humidity sensors.
The machine's function is to mix raw materials in a horizontal manner.
It can mix different types of raw materials in a 3 to 5 minutes, supports
mixing of raw materials up to 80 kg, and can reduce the moisture
content to 13.7 percent within 150 minutes.

Keywords: mixing additives machine, automatic control system, manual
control system, material mixing

1. บทนา
ปั จ จุ บ ัน การประกอบอาชี พ เกษตรกรรม เพื่ อ ให้ เกิ ด เป็ น
ผลผลิตทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ทาประมง หรื อเกษตรผสมผสานนั้น มี
สิ่ งสาคัญที่ผปู ้ ระกอบการต้องคานึ งถึง คือ ปั จจัยของการผลิตในรู ปแบบ
ต่ า ง ๆ เช่ น เมล็ ด พัน ธุ์ พื ช พัน ธุ์ สั ต ว์ ปุ๋ ย สารเคมี เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ เงิ น ทุ น และตลอดจนความรู ้ ค วามช านาญและ
ประสบการณ์ เป็ น ต้น เพื่อจะทาให้ ได้ผลผลิ ตที่ดี สาหรั บการปลู กพื ช
ปั จจัยแรกที่ข าดไม่ได้ คือ เมล็ด พัน ธุ์ พืช ที่ดี เพราะถึงแม้จะมี ปัจจัยการ
ผลิต อื่น ๆ ที่ ดีพ ร้ อ ม หากขาดเมล็ดพัน ธุ์ พื ชที่ ดีแล้ว ผลผลิตที่ ได้ก็จะมี
คุณภาพต่า แต่ถา้ หากการเพาะปลูกได้เมล็ดพันธุ์ ที่ดี เมื่อนาไปเพาะปลูกก็
จะตอบสนองต่อการบารุ งรักษา และมีการปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อมได้ดี
ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ทนทานต่ อโรค ตลอดจนเมื่อเก็บเกี่ ยวจะได้
ผลผลิตที่ดีเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด ส่ งผลให้ได้ราคาดี จึงทาให้เศรษฐกิ จ
ของเกษตรกรนั้นดีข้ นึ ด้วย
การเก็ บ รั ก ษาเมล็ ด พัน ธุ์ พื ช เอาไว้ใช้น้ ั น เป็ นอี ก วิธี ห นึ่ งที่
จาเป็ นอย่างยิ่ง โดยต้องมีกระบวนการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในการ
เพาะปลูกครั้งต่อ ๆ ไป จากความสาคัญข้างต้นโครงงานนี้ จึงได้จดั ทาการ
พัฒนาต่อยอดเครื่ องผสมสารเสริ มในเมล็ดพันธุ์พืชให้สามารถทางานใน
กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ ได้ท้ งั แบบอัตโนมัติและแบบควบคุมด้วยมือ
เพื่อเป็ นประโยชน์ ต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ ของเกษตรกร ด้วยวิธีการผสม
สารเคมีที่มีคุณสมบัติในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เอาไว้ในสภาพที่ตอ้ งการ
และปลอดภัยจากศัตรู พืช ช่วยให้การเพาะปลูกมีความสะดวก ปลอดภัย
ประหยัดเวลา ลดการใช้แรงงาน และสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ ที่ดีเอาไว้ใช้
เพาะปลูกและจาหน่ ายได้
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2. ภาคทฤษฎี
ในทางทฤษฎี ก ารผสมจะเริ่ ม จากองค์ ป ระกอบที่ บ ริ สุ ท ธิ์
ต่าง ๆ ที่แยกกันแต่ละองค์ประกอบในทางปริ มาณนามาผสมเข้ากัน โดย
การผสมที่ ส มบู ร ณ์ จะวัด ได้ จ ากการสุ่ ม ตัว อย่ า งของการผสมตาม
องค์ประกอบต่าง ๆ จะต้องมีสัดส่ วนปริ มาณที่เทียบเท่ากับองค์ประกอบ
ที่บริ สุทธิ์ ก่อนการผสม การออกแบบตัวเครื่ องให้สามารถผสมสารเสริ ม
ได้ ท้ ั งแ บบ อั ต โน มั ติ แ ล ะแบบ ควบคุ ม ด้ ว ยมื อ นั้ น จ าเป็ น ต้ อ งมี
องค์ประกอบดังต่อไปนี้
2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์
บอร์ ด Arduino Mega 2560 เป็ นบอร์ ดของไมโครคอนโทรล
-เลอร์ รุ่ นใหญ่ ในตระกูล Arduino โดยใช้ชิพประมวล ATmega 2560 มี
หน่ วยความจาแฟลช 256 กิ โ ลไบต์ หน่ วยความแรม 8 กิ โ ลไบต์ ใช้
แรงดันไฟเลี้ยง 7 ถึง 12 โวลต์ และแรงดันไฟของระบบอยู่ที่ 5 โวลต์ มีขา
ดิจิทลั อินพุตและเอาต์พุตรวมทั้งหมด 54 ขา (เป็ น PWM ได้ 14 ขา) มีขา
แอนะล็ อ กอิ น พุ ต 16 ขา พอร์ ต อนุ ก รม (Serial UART) 4 ชุ ด พอร์ ต
เชื่ อ มต่ อ แบบ I2C 1 ชุ ด และแบบ SPI 1 ชุ ด ดัง รู ป ที่ 1 ในการพัฒ นา
โปรแกรมเป็ นแบบเปิ ด (open source) ซึ่งจะเขียนบน Arduino IDE และ
โปรแกรมผ่านพอร์ ตยูเอสบี (Universal Serial Bus: USB) [1]

เกิดความร้อนขึ้น สามารถใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ 220 โวลต์
มีรูปร่ างและลักษณะดังรู ปที่ 3 [3]

รู ปที่ 3 ลักษณะรู ปร่ างของฮีตเตอร์ แบบครี บ

(ก) ตัวตรวจวัดอุณหภูมิ DS18B20
(ข) โมดูลตรวจวัดความชื้น
รู ปที่ 4 อุปกรณ์สาหรับตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น

รู ปที่ 5 ลักษณะทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุดิบของเครื่ องผสมสารเสริ ม
รู ปที่ 1 บอร์ ด Arduino Mega 2560

รู ปที่ 2 มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ
2.2 มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับชนิด 1 เฟส
มอเตอร์ เป็ นเครื่ องกลทางไฟฟ้ าชนิ ดหนึ่ งที่มีหลักการทางาน
คือ แปลงพลังงานไฟฟ้ าให้เป็ นพลังงานกล ซึ่งมีหลายชนิ ด ส่ วนใหญ่เป็ น
มอเตอร์ ขนาดเล็กไม่เกิน 10 แรงม้า ยกตัวอย่างดังรู ปที่ 2 [2]
2.3 อุปกรณ์ ให้ ความร้ อน
ฮีตเตอร์ (heater) เป็ น อุปกรณ์ ให้ความร้ อนรู ปแบบหนึ่ งที่ใช้
หลั ก การจ่ า ยกระแสไฟฟ้ าผ่ า นลวดตั ว น า ซึ่ งส่ งผลให้ ล วดตั ว น า

2.4 อุปกรณ์ ตรวจจับอุณหภูมิและความชื้น
ตัวตรวจวัดอุณภูมิ DS18B20 ที่ให้เอาต์พุตแบบดิจิทลั [4] ดัง
รู ปที่ 4 (ก) สามารถใช้วดั อุณหภูมิได้ในช่วง -55 ถึง +125 องศาเซลเซี ยส
และให้ ค วามแม่ น ย า ±0.5 องศาเซลเซี ย ส ในช่ ว ง -10 ถึ ง +85 องศา
เซลเซี ยส ส่ วนการตรวจวัดความชื้น ดังรู ปที่ 4 (ข) เป็ นโมดูลที่สามารถ
อ่านค่าได้ 2 แบบ คือ แบบแอนะล็อกแล้วทาการแปลงสัญญาณเป็ นดิจิทลั
(Analog to Digital Converter: ADC) มี ค วามละเอี ย ดขนาด 8 บิ ต และ
แบบดิจิทลั ใช้การเปรี ยบเทียบระดับแรงดันที่อ่านได้ โดยหากค่าแรงดัน
มากกว่าที่กาหนดจะให้เอาต์พุตเป็ นลอจิก 1 (logic high) หากต่ากว่าจะให้
เอาต์ พุ ต เป็ นลอจิ ก 0 (logic low) ซึ่ งวงจรเปรี ย บเที ย บระดับ แรงดั น
ประยุกต์ใช้ไอซี เบอร์ LM393 (dual differential comparators) ที่สามารถ
กาหนดค่าจากตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ [5]
2.5 เครื่ องผสมแบบริ บบอน
เครื่ อ งผสมชนิ ด นี้ ภาชนะจะมี ล ัก ษณะหยุ ด นิ่ ง และให้ วสั ดุ
ภายในตัวเครื่ องเคลื่อนที่ ซึ่ งประกอบด้วยใบเกลียวสกรู 2 ใบยึดอยู่ใน
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เพลาเดียวกันและมีทิศทางการหมุนสวนทางกัน คือ ใบเกลียวสกรู ตวั ที่ 1
หมุนซ้าย และใบเกลียวสกรู ตวั ที่ 2 หมุนขวา แสดงดังรู ปที่ 5 [6]

3. การออกแบบเครื่องผสมสารเสริม

รู ปที่ 6 เครื่ องผสมสารเสริ มในเมล็ดพันธุ์พืชต้นแบบ

4.1 การทดสอบประสิ ทธิภาพในการกวนผสมโดยการสุ่ มตรวจ
ในหัวข้อนี้ เป็ นการทดสอบการผสมข้าวเปลือกที่มีอตั ราส่ วน
ของข้าวเปลื อกธรรมดาต่อ ข้าวเปลือ กย้อมสี ที่ 9:1 โดยเลือกใช้ปริ มาณ
ข้าวเปลือกที่ 30 60 90 และ 100 กิ โลกรัม ต่อข้าวเปลือกย้อมสี 3 6 9 และ
10 กิ โลกรั มตามลาดับ จากนั้นเพิ่มระยะเวลาในการผสมครั้ งละ 1 3 5 7
และ 10 นาที แล้วเลือกสุ่ มตรวจเมล็ดพันธุ์ขา้ ว 5 จุด ผลลัพธ์ที่ได้แสดงดัง
รู ปที่ 7 ซึ่ งพบว่าอัตราส่ วนของเมล็ดข้าวเปลื อกธรรมดาที่ป ะปนอยู่กับ
เมล็ ด ข้าวเปลื อ กย้อ มสี มีค่ า เข้าใกล้อ ัต ราส่ วน 9:1 ที่ ช่วงเวลาการผสม
ตั้งแต่ 3 ถึง 5 นาทีข้ นึ ไป
4.2 การทดลองการฉี ดพ่ นน้า
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพการทางานของปั้ มเพื่อทาการฉี ดพ่น
สารเสริ ม ชนิ ด น้ า โดยติ ด ตั้ง หั วฉี ด พ่ น น้ า ที่ ด ้านบนของตัวเครื่ อ งตาม
แน วน อนจ าน วน 4 จุ ด เลื อ กการท างาน ใน ระบบอั ต โน มั ติ ซึ่ ง
ประสิ ทธิ ภาพในการทดลองฉี ดพ่นน้ าแสดงดังรู ปที่ 8 เป็ นการวัดปริ มาณ
น้ า 10 ลิ ต ร ที่ ถู ก ฉี ด พ่ น ออกไปเที ย บกับ ระยะเวลา จะเห็ น ได้ว่าการ
ควบคุ มระบบหั วฉี ด พ่ น น้ าที่ ป ริ ม าณ 10 ลิ ต ร ใช้เวลาเฉลี่ ย อยู่ ที่ 19.95
นาที

หน้ า ที่ ส าคัญ ที่ ต ้อ งค านึ ง ถึ ง ในการออกแบบตัว เครื่ อ งคื อ
จะต้องทาให้เกิ ดการผสมคลุกเคล้าระหว่างเมล็ดพันธุ์ พืชกับสารเสริ ม ใน
รู ปแบบของแข็งและของเหลวได้อย่างทัว่ ถึง มีระบบการกวนและวัดค่า
ความชื้นในขณะทางาน หลังจากนั้นจะทาการเป่ าลมร้อนเพื่อลดความชื้น
ในเมล็ ด พั น ธุ์ ลั ก ษณะตัว เครื่ อ งที่ อ อกแบบแสดงดัง รู ป ที่ 6 โดยมี
คุณ สมบัติพ้ื นฐาน คือ มีความแข็งแรง และด้านในของตัวเครื่ องเป็ นรู ป
ตัวยู สามารถนาไปใช้กับกระบวนการผสมได้หลายชนิ ด ซึ่ งการทางาน
เครื่ องจะแบ่งออกเป็ น 2 ระบบ ดังนี้
3.1 ระบบควบคุมด้ วยมือ
ใช้สาหรั บ ควบคุมการทางานตามวัตถุป ระสงค์ของผูใ้ ช้ง าน
โดยจะสามารถเลือกสั่งการทางานของมอเตอร์ ควบคุมใบกวน หัวฉี ดพ่น
น้ ายา และการเป่ าลมร้อน ได้อย่างอิสระ
3.2 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
การใช้ง านในระบบนี้ จะใช้ไ มโครคอนโทรลเลอร์ ในการ
ควบคุ ม ระบบให้ ท างานตามค่ า พารามิ เ ตอร์ ที่ ผูใ้ ช้ง านตั้ง ค่ า ไว้แ บบ
อัตโนมัติ

รู ปที่ 7 อัตราส่ วนการผสมข้าวเปลือกธรรมดาต่อข้าวเปลือกย้อมสี

4. วิธีการทดลองและผลการทดลอง
ในการทดสอบการทางานของเครื่ องผสมสารเสริ มที่สร้างขึ้น
ได้แบ่งการทดสอบออกเป็ นแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้

รู ปที่ 8 อัตราการฉี ดพ่นของปริ มาณน้ ายา
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[4] [Datasheet] DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital
Temperature, DALLAS SEMICONDUCTOR.
[5] [ออนไลน์] http://www.appsofttech.com/store/product/viewg/เซน
-เซอร์ วดั ความชื้นในดิน_Soil_Moisture_Sensor_Module28234697-th.html, สื บค้นเมื่อ 28 มีนาคม 2560.
[6] [ออนไลน์] https://grabcad.com/library/ribbon-belenderG., สื บค้น
เมื่อ 28 มีนาคม 2560.

รู ปที่ 9 ค่าเปอร์ เซ็นต์ความชื้นจากการทดลองอบข้าวเปลือก
4.3 การทดลองการอบไล่ ความชื้น
สาหรั บการทางานของเครื่ องเป่ าลมร้ อ นที่ทดลองด้วยระบบ
แบบอัต โนมัติ โดยทดสอบกับ เมล็ ด พั น ธุ์ ข ้า วที่ มี อ ัต ราส่ วนปริ ม าณ
ข้าวเปลื อ ก (กิ โ ลกรั ม) : ปริ ม าณน้ า (ลิ ต ร) ที่ 30:1.5 และ 80:4 ผลการ
ทดลองแสดงดังรู ปที่ 9 โดยตัวเครื่ องสามารถทาอุณหภูมิสูงสุ ดอยู่ที่ 56.5
องศาเซลเซี ยส การทดลองอบไล่ค วามชื้นให้ มีค่าต่ากว่า 15 เปอร์ เซ็น ต์
พบว่า ที่อ ัตราส่ วน 30:1.5 ใช้เวลาในการอบไล่ ความชื้ น 100 นาที และ
อัตราส่ วน 80:4 ใช้เวลาในการอบไล่ความชื้น 150 นาที

5. สรุปผล
ในการออกแบบเครื่ อ งผสมสารเสริ มในเมล็ด พัน ธุ์ พื ชที่ ไ ด้
พัฒนาต่อยอดให้มีระบบควบคุมชุดส่ งกาลังมอเตอร์ ใบกวน ชุดปั๊ มฉี ดพ่น
น้ ายา ชุดเป่ าลมร้อน สามารถควบคุมการทางานแบบอัตโนมัติและแบบ
ควบคุ ม ด้วยมื อ โดยสามารถผสมวัต ถุดิ บ ให้ เข้ากัน ภายในเวลา 3 ถึ ง 5
นาที รองรับการผสมวัตถุดิบมีปริ มาณสู งถึง 80 กิโลกรัม และมีการเป่ าลม
ร้อนเพื่ออบไล่ความชื้นในวัตถุดิบด้วยอุณหภูมิสูงสุ ด 56.5 องศาเซลเซียส
เพื่ อ ให้ ค่าความชื้ น ต่ากว่า 15 เปอร์ เซ็ น ต์ไ ด้ภ ายในเวลา 150 นาที ทั้ง นี้
ช่วงเวลาในการอบแห้งจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายนอก
ด้วย

เอกสารอ้างอิง
[1] [ออนไลน์] https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleas
-es, สื บค้นเมื่อ 28 มีนาคม 2560.
[2] มงคล ทองสงคราม. เครื่ องกลไฟฟ้ ากระแสสลับ. กรุ งเทพ ฯ : รามา
การพิมพ์, 2535.
[3] [ออนไลน์] https://www.indiamart.com/proddetail/fin-heaters-40
-58963 388.html, สื บค้นเมื่อ 28 มีนาคม 2560.
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ปลัก๊ พ่วงอัจฉริยะควบคุมด้ วยสมาร์ ทโฟน
Smart Extension Cord Controlled by Smart Phone
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บทคัดย่ อ

1. บทนา

โครงงานนี้ เสนอชุ ดปลั๊กพ่วงอัจฉริ ยะ ซึ่ งสามารถควบคุ ม
อุปกรณ์ไฟฟ้า(เปิ ด/ปิ ด) และแสดงสถานะการทางานของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ต่ออยูก่ บั ปลัก๊ ได้ ผ่านสมาร์ทโฟน ชุดปลัก๊ พ่วงอัจฉริ ยะประกอบด้วยชุด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อรั บ คาสั่งผ่านบลู ทู ธ จากสมาร์ ทโฟน เพื่อ
สัง่ งาน เปิ ด/ปิ ด อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ต่ออยู่ และสามารถส่ งสถานะการทางาน
ของอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า เช่ น แรงดัน ไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ าและก าลัง ไฟฟ้ า
กลับมาแสดงผลที่สมาร์ทโฟนได้ ทดสอบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยการ
สัง่ งาน เปิ ด/ปิ ด และ ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ไฟฟ้า พบว่าสามารถ
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ า ในพื้นที่มีผนังกั้นได้ระยะทางประมาณ 18 เมตร
สามารถวัดค่ากระแส และแรงดันไฟฟ้า ได้จาก 0.02-10 A และ 0-250V
ตามลาดับ ค่าคลาดเคลื่อนของกระแส และแรงดันไฟฟ้า ประมาณ 1%.

ในยุคปั จจุบนั ที่มีเทคโนโลยีต่างๆมากมายเข้ามามีบทบาทใน
ชี วิตประจาวัน ของมนุ ษย์มากขึ้ น ในช่ วงเวลาหลายปี ที่ ผ่านมาสมาร์ ท
โฟนได้เข้ามามีบทบาทในชี วิตประจาวันของเราเป็ นอย่างมาก เทคโนโลยี
หลายๆ อย่างถูกพัฒนาให้เข้ามาอยูใ่ กล้ตวั เรามากยิ่งขึ้น พยายามที่จะเป็ น
ส่ วนหนึ่งของชี วิตประจาวันของเรา ตั้งแต่ตื่นนอน ใช้ในการเดิ นทาง การ
ท างาน ก็ ยงั มี ก ารใช้ง านสมาร์ ท โฟนเป็ นส่ ว นประกอบอยู่ด้วยทั้งสิ้ น
นอกจากนี้ ส มาร์ ท โฟน ยังสามารถเชื่ อมต่ อกับ อุ ป กรณ์ ต่างๆ เพื่ อการ
ควบคุมการทางาน แสดงผล รวมถึ งเชื่ อมต่อการทางานกับอุปกรณ์อื่นๆ
ได้ดว้ ย [1][2] ปั จจุบนั มีอุปกรณ์หลากหลายอย่าง ที่รองรับการสั่งงานจาก
ตัว สมาร์ ท โฟนได้ ไม่ ว่ า จะเป็ นแบบโดยตรง หรื อ ผ่ า นเครื อ ข่ า ย ทั้ง
ภายนอก และภายในระบบ เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน และ

คาสาคัญ: ปลัก๊ พ่วงอัจฉริ ยะ สมาร์ทโฟน

ควบคุ มการทางานด้านต่างๆ ของตัวอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของการ

Abstract

เปิ ด-ปิ ดระบบไฟฟ้า รวมถึงการควบคุมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าชนิ ดต่างๆ ภายใน

This project presents smart extension cord. It can control
electrical devices (on / off) and show the status of electrical equipment
connected to the plug via a smartphone. The smart extension cord
consists of a microcontroller set for receiving commands via Bluetooth
device from smartphone to on/off electrical equipment. It can send the
statuses of electrical equipment such as voltage, current and power back
to display on smartphone. The test was carried out by operating the
on/off and measuring the status of electrical equipment. The test result
found that it could control electrical equipment in area with partition
walls was about 18 meters. It could measure the current and voltage
from 0.02-10A and 0-250V, respectively, with the error of 1%.

บ้าน ที่ใช้สมาร์ ทโฟนในการควบคุมอุปกณ์ภายในบ้าน เปลี่ยนจากบ้าน

Keywords: Smart Extension Cord, Smart Phone

ธรรมดา ให้ ก ลายเป็ นบ้านอัจฉริ ยะ ที่ สามารถควบคุ มการทางานของ
อุปกรณ์ ไฟฟ้ า ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ ว จากมือถื อสมาร์ ทโฟนที่ใช้อยูใ่ น
ชี วิตประจาวัน[3][4] อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ ไฟฟ้ าแบบธรรมดา ที่ไม่มีรี
โหมดควบคุม หรื อระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการควบคุมนั้น จะไม่
สามารถสื่ อสารกับสมาร์ ทโฟนได้ ดังนั้นการเปลี่ ยนให้ปลัก๊ พ่วงธรรมดา
ให้กลายเป็ นปลัก๊ พ่วงอัจฉริ ยะ ที่สามารถควบคุมผ่านสมาร์ ทโฟนได้ เพื่อ
เปิ ด/ปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อกับปลัก๊ นั้น จึงเป็ นอีกวิธีการหนึ่ งที่จะทาให้
สามารถควบคุ ม อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ าได้ โดยไม่ ต้องเพิ่ ม อุ ก ารณ์ ใ ดๆ เข้าไป
นอกจากนั้นปลั๊กพ่วงอัจฉริ ยะยัง สามารถสื่ อสารเป็ นแบบสองงทาง ที่
สามารถแสดงสถานะการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่ น กระแส แรงดัน
และกาลังไฟฟ้ าของอุปกรณ์ไฟฟ้ านั้นได้ โดยแสดงผลที่สมาร์ ทโฟน ซึ่ ง
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สื่ อ สารข้อ มู ล ผ่า น บลู ทู ธ (Bluetooth) ระหว่ า งปลั๊ก พ่ ว งอัจ ฉริ ยะกับ
สมาร์ทโฟน

3.Single phase voltage sensor ทาหน้าที่วดั แรงดันไฟฟ้า 1
เฟสตั้งแต่ 0V-250V (AC)
4.ชุ ด ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร Bluetooth module HC05 ท าหน้า

2. การออกแบบชุดปลัก๊ พ่ วงอัจฉริยะ
ชุดปลัก๊ พ่วงอัจฉริ ยะแสดงในรู ปที่ 1 ถูกออกแบบให้มีการ

ติดต่อสื่ อสารกับบอร์ ด Arduino UNOR3 และสมาร์ทโฟน
5. แ อ พ พ ลิ เ ค ชั่ น (Application)

ติดต่อแบบ 2 ทาง โดยผูใ้ ช้สามารถตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ไฟฟ้า

พั ฒ น า ขึ้ น จ า ก

ปริ มาณแรงดันไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า และกาลังไฟฟ้ าที่ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าใช้

ระบบปฏิบตั ิการ Android บน สมาร์ ทโฟน เพื่อ ใช้ควบคุมระบบ สั่งงาน

โดยสื่ อสารข้อมูล ผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ (microcontroller) จะส่ ง

และรับข้อมูลจาก ปลัก๊ พ่วงอัจฉริ ยะ

ข้อมูลการใช้งานของปลัก๊ พ่วงอัจฉริ ยะ มายังหน้าจอสมาร์ ทโฟน

รูปที� 1 หลักการทํางานของระบบ
1.บอร์ ด Arduino UNOR3 ทาหน้าที่ประมวลผลหลักโดยรับ

3. การทดลองและวิจารณ์ ผล

ค่าอิ นพุต จากเซ็นเซอร์ วดั กระแสแรงดัน แล้วทาการประมวลผลตาม

ปลั๊ก พ่ ว งอัจ ฉริ ย ะในการควบคุ ม อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า ที่ น าเสนอ

โปรแกรมที่ออกแบบไว้ เพื่อควบคุมการทางานและส่ งข้อมูล ไปแสดงผล

แสดงในรู ป 2 ได้ถูกทาการทดสอบกับโหลดต่างๆเช่ น หลอดไฟฟ้ า พัด

ที่มือถือ

ลม กาต้มน้ าร้ อน โดยการทดลองวัดค่ากระแสไฟฟ้ า วัดแรงดันไฟฟ้ า
2.Current sensor module ทาหน้าที่วดั กระแส โดยสามารถวัด

และทาการทดลองระยะที่ สามารถติ ดต่อสื่ อสารกับ Bluetooth module

ค่ากระแสได้สูงสุ ด10 แอมป์ โดยส่ งค่ามายัง Arduino โดยติ ด ตั้งอยู่

HC05 และทดสอบในพื้นที่โล่งและที่มีผนังกั้นเพือหาค่าระยะที่สามารถ

ระหว่าง Relay กับชุดปลัก๊ พ่วงอัจฉริ ยะ

ส่ งข้อมูลได้ ระยะไกลสุ ด 20 เมตรในที่โล่งส่ วนพื้นที่มีผนังกั้น 18 เมตร
ค่ากระแสที่ ส มารถวัดได้ต้ งั แต่ 0.02-10 A

และแรงดันไฟฟ้ าตั้งแต่

0V-250V ค่าความผิดพลาดของ กระแส และแรงดันที่วดั ได้ ประมาณ
รู ปที่1 บล็อกไดอะแกรมการทางานของชุดปลัก๊ พ่วงอัจฉริ ยะ

1%
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รู ปที่ 2 ชุดปลัก๊ พ่วงอัจฉริ ยะที่น าเสนอ

4. สรุป
ระบบชุ ดปลัก๊ พ่วงอัจฉริ ยะผ่านบลูทูธ สามารถใช้งานได้จริ ง
กับอุปกรณ์ไฟฟ้ าทัว่ ไป ไม่ว่าจะเป็ นหลอดไฟ พัดลม หรื อว่าอุปกรณ์ ที่
เปิ ด-ปิ ดทัว่ ไป ก็สามารถควบคุมได้แต่ถา้ ต้องการควบคุมระดับสู งข้ ึนไป

ต้องศึกษาระบบวงจร ภายในของอุปกรณ์ไฟฟ้ านั้น ซึ่ งจะเป็ นการพัฒนา
ต่อไปในอนาคต ในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านบลูทูธสมาร์ ทโฟน นั้น
จะเป็ น ประโยชน์มาก สาหรับผูท้ ี่เปิ ด-ปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้ าได้ยากล าบาก
เช่ น ผูพ้ ิก าร ซึ่ งจะทาให้เกิ ดความ สะดวกสบายมากขึ้ น อาจจะเป็ นใน
ครัวเรื อน เช่ น ห้องโถงที่ไม่เกิ นระยะการสื่ อสารของบลูทูธ สามารถทา
ให้ควบคุมได้ง่ายและประหยัดเวลามากขึ้น ดังนั้นระบบนี้ จึงเป็ นระบบที่
เหมาะสมในการใช้งานในสถานที่ต่างๆ
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การควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ าเหนี่ยวนา 3 เฟส ด้ วย SVPWM บนพืน้ ฐานของDSP TMS320F28335
Induction motor control by SVPWM based on DSP TMS320F28335
ปิ ยพงศ์ ธนสมบูรณ์ 1 ธงชัย ระย้า1 และเสถียร ธัญญศรีรัตน์1
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
833 ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2219-3861 E-mail: Piyapong.tana2524@gmail.com

บทคัดย่ อ
บทความ นี้นาเสนอ การออกแบบการควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้า
เหนี่ยวนา 3 เฟส โดยใช้อินเวอร์เตอร์แบบแรงดัน โดยควบคุม
แรงดันไฟฟ้าและความถี่ เพื่อควบคุมความเร็ วรอบและแรงบิดให้คงที่ ใน
งานวิจยั นี้ได้ออกแบบการทดลองด้วยการใช้ SVPWM ควบคุมการ
ทางานของอินเวอร์เตอร์ เพื่อ ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนา 3 เฟส
โดยการปรับแต่งแอมปลิจูดของแรงดันไฟฟ้า (V) และค่าความถี่ (f) ที่จ่าย
ให้กบั สเตเตอร์ของมอเตอร์ ไฟฟ้าเหนี่ ยวนา
3เฟส ในรู ปแบบของ
อัตราส่วนระหว่างแรงดันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้าแบบเป็ นเชิ งเส้น ใน
ขั้นตอนการทดลองระบบควบคุมได้ออกแบบกา รทางานด้วยโปรแกรม
MATLAB/Simulink ควบคุมการทางานบน บอร์ด TMS 320 F28335
DSP และใช้การควบคุมปิ ดโดยใช้ตวั ควบคุมแบบ PI คอนโทรลเลอร์ มา
ควบคุมความเร็ วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนา 3 เฟสให้คงที่ ใน
สภาวะที่ปลดโหลดและสภาวะที่มีโหลด โดยทดสอบกับมอเตอร์ ไฟฟ้า
เหนี่ยวนา 3 เฟส ขนาด 0.37 kw และป้อนกลับข้อมูลด้วย โรตารี่ เอ็นโค้ด
เดอร์ ผลการทดลอง จากระบบที่ออกแบบ สามารถควบคุมการทางาน
มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนา 3 เฟสในขณะที่ปลดโหลดและที่มีโหลด ที่ค่า
ความเร็ วรอบต่างๆได้ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คาสาคัญ: การควบคุม, SVPWM, มอเตอร์เหนี่ยวนา

Abstract
This article presents. Design of 3-phase induction motor
control using a voltage inverter. By controlling the voltage and
frequency. To control the speed and torque to stabilize. In this research,
we designed the experiment using SVPWM to control the inverter
operation. To drive a 3-phase induction motor by adjusting the voltage
amplitude (V) and frequency (f) supplied to the stator of a 3-phase
induction motor in the form of a ratio Between Voltage and Frequency
Linear In the experimental phase, the control system was designed with
programmed Matlab / simulink Controls on the TMS 320 F28335 DSP

board and uses closed control with a PI controller. The controller
controls the speed of the 3-phase induction motor to remain constant in
the unloaded state and load condition. Tested with a 0.37 kw 3-phase
induction motor and fed back with rotary encoder. Can control 3-phase
induction motor while unloading and loading. At different speeds
Effectively
Keywords: control, SVPWM, Induction Motor

1. บทนา
ในการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนา 3 เฟส การปรับ
ความเร็ วรอบส่ วนใหญ่ จะใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ เพื่อนาไปใช้ในการ
ควบคุมอินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์จะเป็ นตัวขับเคลื่อนให้มอเตอร์ไฟฟ้า
เหนี่ยวนา 3 เฟส ให้ทางานตามที่ตอ้ งการ ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมาได้มีการ
พัฒนารู ปแบบการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าหลายรู ปแบบ เพื่อ ให้ได้ตาม
วัตถุประสงค์เพื่อ ควบคุมความเร็ วรอบ ควบคุมแรงบิด และควบคุม
ตาแหน่ง ทั้งนี้ ข้ ึ นอยูก่ บั การออกแบบระบบควบคุม ให้มีประสิ ทธิภาพดี
ที่สุด เพื่อตอบสนองงาน เหล่านั้น การควบคุมแบบสเกล่าร์ เป็ น หนึ่ง
รู ป แบบการควบคุมการทางานมอเตอร์ไฟฟ้าให้มีความเร็ วรอบให้คงที่
โดยเป็ นการควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าและความถี่ ให้มี
สัดส่ วนที่เหมาะสมให้กบั มอเตอร์ ไฟฟ้าเหนี่ ยวนา 3 เฟส ภายใต้สภาวะที่
มีการเปลี่ยนแปลงของภาระโหลดแบบทันทีทนั ใด เช่น ปั๊ มลม
คอมเพรสเซอร์ และอื่นๆให้มีประสิ ทธิภาพสูงสุด ในการขับเคลื่อนจะใช้
อินเวอร์เตอร์แบบแรงดัน (VSI) ควบคุมการทางาน ของมอเตอร์ไฟฟ้าให้
มีความเร็ วรอบคงที่ ในสภาวะที่ปลดโหลดและมีโหลด ซึ่งแรงดันไฟฟ้า
(V)และความถี่ (f) จะเป็ นแบบ CVH ซึ่งหมายถึงการเพิ่มขึ้นของ
แรงดันไฟฟ้าและความถี่แบบคงตัว เ
พราะการเพิ่มหรื อลดของ
แรงดันไฟฟ้าและความถี่ มีผลต่อความเข้มของสนามแม่เหล็กที่สเตเตอร์
ซึ่งเป็ นตัวทาให้เกิดแรงบิดที่โรเตอร์ การควบคุมนี้ เป็ นการควบคุมแบบ
ปิ ด โดยใช้ตวั ควบคุมแบบ PI คอนโทรล มาเป็ นตัวรักษาระดับ
แรงดันไฟฟ้าและความถี่ให้เหมาะสม โดยรับค่าป้ อนกลับมาจาก เอ็นโค้ด
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เดอร์ นามาประมวลผลด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink เพื่อปรับปรุ ง
ค่า SVPWM ให้มีค่าความกว้างของ PWM ที่เหมาะสม เพราะเทคนิคการ
ใช้ SVPWM เป็ นการคานวณทางคณิ ตศาสตร์ ข้ นั สู ง เพื่อนามาใช้ในการ
ควบคุมตัวแปร การทางานของโหลดที่สภาวะแตกต่างกัน วิธีการปรับ
ความกว้างพัลส์พลั ส์เวคเตอร์ SvPWM ขั้นสู ง วิธีใช้ PWM ในการ
คานวณเป็ นเทคนิคที่ดีที่สุดในการใช้ขบั ด้วยความถี่ของตัวแปร
ตัว
ควบคุม PI จะนามาใช้เพื่อควบคุมความเร็ วให้คงที่เมื่อโหลดแตกต่างกัน
ไป [1], [2], [3]
ความสัมพันธ์ของการทา
งานแต่ละเฟส ในการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพและแก้ไขฮาร์ มอนิ กส์ที่เกิดขึ้นของโหลด ในรู ปคลื่นไฟฟ้า
3 เฟส โดยได้สมการดังนี้

VAn  Vm cos t

(1)

2 

VBn  Vm cos  t 

3 


(2)

2 

VCn  Vm cos  t 

3 


(3)

V  2 vAn  avBn  a 2vCn 
3

(4)

ตารางที่1พิจารณาตัวอย่างเช่น V2 พื้นที่เวกเตอร์ของ
แรงดันไฟฟ้า (V2)

2. การดาเนินงาน
ที่จะใช้อลั กอริ ทึมใน จาลองค่า เราจะสมมติวา่ แรงดันไฟฟ้า
3 เฟส ที่ข้ วั สเตเตอร์จะต้องมีค่าไปนี้ จาก EQS (1) - (3), ความถี่และความ
กว้างเป็ นตัวแปร อย่างไรก็ตามขั้นตอนวิธีการ ควบคุม แสดงให้เห็นว่ามี
ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของแรงดันไฟฟ้าและความถี่นนั่ คือ
อัตราส่ วนระหว่างสองปริ มาณคงที่ [1], [2]

ถูกนาไปใช้กบั มอเตอร์ เหนี่ ยวนา 3เฟสโดยใช้สมการ (4)
อินเวอร์ เตอร์ 3เฟสดังแสดงในรู ปที่ 1 มีสวิตช์ชิ่งอนุญาตได้ 8สถานะ
ตารางที่ 1 สรุ ป สถานะสวิตช์ช่ิงเ ปลี่ยนและเฟสต่อเป็ นแรงดันไฟฟ้า ที่
สอดคล้องกับของเครื่ อง

รู ปที่ 1 อินเวอร์เตอร์ แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส
q
V3 (010)

Sector3
V4 (011)

Vb

Sector1
V*

V0 (000)
V7 (111)

Sector4

รู ปที่ 3. (a) จาลอง การดาเนินงานของ SVPWM, (b) Open loop V /F
ควบคุม, (c) รู ปคลื่นด้านเอาต์พตุ

V2 (110)

Sector2

V1 (100)
Va

d

Sector5
V5 (001)

2.1 การควบคุมความเร็ว

Sector6

V6 (101)

รู ปที่ 2 พื้นที่เวกเตอร์ ของแรงดันไฟฟ้า

หนึ่งในแพร่ หลายมา กที่สุดที่ใช้ในการควบคุมโครงสร้าง
อุตสาหกรรมระ บบขับเคลื่อน คือการควบคุมความเร็ ว ด้วยเหตุผลว่า
ระบบการควบคุม มัน่ ใจคุณสมบัติแบบไดนามิ กที่ดีข้ ึน การปรับปรุ ง การ
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ควบคุม V/F แบบลูปเปิ ดคือการควบคุมความเร็ วของลูปปิ ด ดังแสดงใน
รู ปที่ 3 นี่คือข้อผิดพลาดของลูปความเร็ ว ผ่านสร้างสัดส่ วน (PI) ควบคุม
จะถูกเข้าไปในสัญญาณสะท้อนกลับเพื่อสร้างคาสัง่ ความถี่ตามที่แสดง
คาสัง่ ความถี่ จะสร้าง คาสัง่ แรงดันไฟฟ้า /ความถี่ ซึ่ งการชดเชยของ
สเตเตอร์ ด้วยความถี่ต่า ประสิ ทธิภาพการทางาน ขับ SVPWM จะดีข้ ึน
โดย 2 ชุด ควบคุม PI ชุดเดียว ถูกนามาใช้ในกา รควบคุม แรงบิดของ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งในปัจจุบนั และอีกชุดหนึ่งใช้ในด้านนอกเพื่อ
ควบคุมความเร็ วมอเตอร์ที่แท้จริ งพารามิเตอร์ตวั ควบคุม PI ตามเกณฑ์
โมดูลสั โมดูลสั ที่เหมาะสมสาหรับโครงสร้าง

รู ปที่ 4. แผนผังของระบบการควบคุมการติดตั้ง

2.2 การทดลอง
ทดลองตั้งค่าแ สดงในรู ปที่ 5 ดาเนิ นการเพื่อให้มอเตอร์
เหนี่ยวนา 3เฟสซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ : 0.37 กิโลวัตต์ 220/380
ΔΥ 0.78 / 0.45 A, 50Hz P.F. 0.79 ล้าหลัง และ 2600 รอบต่อนาที
ความเร็ วของมอเตอร์ ต้ งั แต่ 0-3,000 รอบต่อนาทีจะถูกวัดโดยเพิ่มขึ้น 30
พัลส์/ รอบ กระแสและแรงดันไฟฟ้าจะถูกวัดโดยใช้เซ็นเซอร์ LEM และ
ทั้งสองจะถูกแปลงเป็ นแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 0 โวลต์ซ่ ึงจะมีการป้อนข้อมูล
ของ A/D ตามลาดับ โครงการนี้จะช่วยให้ผใู ้ ช้ สามารถปรับความเร็ วของ
มอเตอร์ได้ โดยรอบ การทางาน V/F ที่ ทางานในโหมด SVPWM
การควบ คุมความเร็ ว โดยใช้ ในตัวควบคุม PIเพื่อควบคุมความเร็ วของ
มอเตอร์โดยใช้ DSP ชุดควบคุม 'TMS320F28335 พร้อมกับเครื่ องมือ
Matlab/Simulink กับเวลาการสุ่ มตัวอย่าง 0.001 วินาทีตามที่

2.3 ผลการค้ นหาและการอภิปราย
ขั้นตอนของความเร็ ว การตอบสนอง
เพื่อประเมินประสิ ทธิภาพของระบบชุดของการวัดได้รับ
ความสาเร็ จ การวัดสามาร ถแบ่งออกเป็ นสองกลุ่ม : ขั้นตอน ที่ 1 คือการ
เปลี่ยนแปลงของการอ้างอิง ความเร็ วที่แรงบิดโหลดคงที่และ ที่ 2
คือขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของแรงบิดภาร ะที่อา้ งอิงความเร็ วคงที่
รู ป 6~8 แสดงประสิ ทธิภาพของตัวควบคุม ได้รับการทดสอบเวลา
ตอบสนองของความเร็ วรอบหน้าที่และบรรทัดปั จจุบนั ผ่านการ
เปลี่ยนแปลงขั้นตอนของความเร็ วอ้างอิง 600~1200 รอบต่อนาที 1200
รอบต่อนาทีถึง 2400 มีแรงบิดโหลดเท่ากับศูนย์และเท่าเทียมกั นในการ
จัดอันดับต ามลาดับ รู ปที่ 9-10 เป็ นเวลาตอบสนองแสดงของความเร็ ว
รอบหน้าที่และบรรทัดปั จจุบนั ผ่านขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของแรงบิด
ภาระที่อา้ งอิงความเร็ วคงที่ 825 รอบต่อนาที และ 1050 ตามลาดับ รู ปที่
11~13 ข้อผิดพลาดที่แสดงความเร็ วความมัน่ คงของรัฐที่ความเร็ วอ้างอิง
ของ 600, 825 และ 1050 รอบต่อนาที ความเร็ วในการโหลดจัดอันดับ
ตามลาดับ ก็พบว่ามันมีสถานะข้อผิดพลาดที่นอ้ ยกว่า ± 5 รอบต่อนาที
จากผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของการควบคุมโดยขั้นตอนการ
เปลี่ยนแปลงของความเร็ วในการอ้างอิงที่ แรงบิดคงที่ตามที่แสดงใน รู ปที่
6~8 ก็พบว่าเวลาที่เพิ่มขึ้น (TR) = 2.0 วินาทีเวลาสูงสุด (TP) = 3 วินาที
เวลา (TS) = 10 วินาที , สูงสุด (MP) = 25% ที่โหลดเป็ นศูนย์ และการ
เปลี่ยนแปลง ของแรงบิดภาระโหลดที่อา้ งอิงความเร็ วคงที่ตามที่แสดงใน
ตัวควบคุม PI ที่ สามารถรักษาความเร็ วของมอเตอร์ให้คงที่ที่ความเร็ ว
ตั้งแต่ 300 ถึง 2400 รอบต่อนาที

รู ปที่ 6 สภาวะไม่มีโหลด 600 rpm

รู ปที่ 7 สภาวะไม่มีโหลด 1000 rpm

รู ปที่ 5 ทดลองติดตั้ง
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การวิเคราะห์ในการทดสอบมอเตอร์เหนี่ยวนา 0.37 กิโลวัตต์จากสภาพที่
ไม่มีการโหลดจัดอันดับให้อยูใ่ นสภาพก็พบว่าความเร็ วรอบของมอเตอร์
เหนี่ยวนาสามารถควบคุมความเร็ วที่ ต้องการโดยไม่ผิดพลาด นอกจากนี้
ความเร็ วมอเตอร์ ให้คงที่เมื่อโหลดแตกต่างกันไป

4. กิตติกรรมประกาศ

รู ปที่ 8 สภาวะไม่มีโหลด 1400 rpm
แรงดันไฟฟ้าและกระแสรู ปคลื่น
ตรวจสอบ แรงดันไฟฟ้าสาย โดย ใช้เซ็นเซอร์ LEM ที่มี
อัตราส่วนกับแอมป์ /โวลต์และอัตรา 100 V/โวลต์ ข้อมูลทั้งหมดของ
สัญญาณจะถูกเก็บไว้ในออสซิ ลโลสโคปแบบดิจิตอลก รู ปคลื่นของ
SVPWM แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟสผลดังรู ปที่ (9), (10), (11)

ขอขอบคุณผูเ้ ขียนบทความทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือรักษา
ระเบียบการเขียนบทความอย่างเคร่ งครัด

เอกสารอ้ างอิง
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รู ปที่ 9 ในสภาวะมีโหลด 1,200 rpm

รู ปที่ 10 ในสภาวะมีโหลด 2,400 rpm

รู ปที่ 11 ในสภาวะมีโหลด 2,400 rpm

3. สรุป
ควบคุม PI ถูกนาไปใช้รูปแบ บของสัญญาณความเร็ วรอบ
เครื่ องและจากนั้นดาวน์โหลดไป DSP ผ่าน Simulink ผลการทดลองมี
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Lead Smoke Eliminator Using Ozonize Electric Energy
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บทคัดย่อ
บทความนี้ นาํ เสนอเครื่ องดูดและกําจัดควันตะกัว่ บัดกรี โดยใช้
พลังงานไฟฟ้ าโอโซไนซ์ โดยที่แหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรงแรงดันสู ง ได้
นําหลักการของวงจรฟลายแบคคอนเวอร์ เตอร์ มาใช้งาน และควบคุมการ
ทํางานของเพาเวอร์มอสเฟต ด้วยไอซี เบอร์ MB3579 ที่ความถี่ 20 กิโล
เฮิร์ต ผ่านหม้อแปลงสวิตชิ่งแรงดันสู ง เพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง
แรงสู ง 1 กิ โลโวลต์ ถึง 5 กิ โลโวลต์ โดยที่แรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ
อินพุต 36 โวลต์ เพื่อประยุกต์ใช้กบั เส้นลวดทองแดงที่วางห่ างจากแผ่น
อะลู มิ เ นี ยมเท่ า กั บ 1 เซนติ เ มตรในชุ ด เซลล์ โ อโซไนซ์ และชุ ด
สนามไฟฟ้ า โดยประสิ ทธิ ภาพการดักละอองฝุ่ น มี ค่ าเท่ ากับ 98.75 %
และออกแบบให้ทาํ งาน 1 ชัว่ โมง ตัวเครื่ องสามารถผลิตก๊าซโอโซนได้
127 mgO3 /hr ถึง 293 mgO3 /hr และที่ปริ มาณก๊าซโอโซน 258 mgO3 /hr
สามารถนํามาใช้ลดก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากควันธูปได้เป็ นอย่างดี
คําสํ าคัญ : ก๊าซโอโซน, ควันตะกัว่ , ก๊าซไฮโดรคาร์บอน
Abstract
This paper presents lead smoke eliminator using ozonize electric
energy. Using flyback converter principle and controlling of the switching
by IC#MB3579. The flyback converter is designed to operate at 20 kHz
frequency through a DC high voltage flyback transformer at output voltage
of 1 kV to 5 kV, and at the input voltage of 36 VAC, By adapting the copper
wire between aluminium plates in ozonize cell set and electric field set.
The efficiency of dust trap 98.75 % and one - hour operating yields the
ozone gas (O3) generating capacity of 127 mgO3 /hr to 293 mgO3 /hr and at
258 mgO3 /hr enables decrease hydrocarbon gas as well.
Keywords : ozone, lead smoke, hydrocarbon gas
1. บทนํา

สภาวะแวดล้อมสังคมไทยในปั จจุบนั มีปริ มาณก๊าซพิษมากมายที่เป็ น
อันตรายต่อมนุษย์ พืช และสัตว์ รวมถึงชุมชนที่พกั อาศัยขยายวงกว้างใน
สังคมเมืองทําให้ชุมชนและสังคมเมืองไม่น่าอยู่ โดยเฉพาะผลกระทบที่
ใกล้ตวั เรามากที่สุด คือ มลภาวะที่เจือปนมาในอากาศบางครั้งเรามองเห็น
หรื อมองไม่เห็นก็ดี ที่เราหายใจสู ดก๊าซพิษเข้าไปในร่ างกายทําลายอวัยวะ
ภายในร่ างกาย เช่น ทางเดินหายใจ ปอด และทําลายมลภาวะสิ่ งแวดล้อม
โดยรอบ รวมถึงชั้นบรรยากาศของโลกให้เสื่ อมโสมลงทุกที โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการกระทําของมนุ ษย์ การเผ่าไม้ทาํ ลายป่ าทําให้เกิ ดหมอกควัน

การปล่ อ ยปะละเลยของโรงงานอุ ต สาหกรรม จนเกิ ด ผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อมที่ อยู่ร่วมกันในบริ เวณนั้น มลภาวะก็สามารถแบ่ งได้หลาย
ประเภทคือ มลภาวะทางอากาศ เสี ยง กลิ่น และควัน เป็ นต้น ผูป้ ระดิษฐ์
จึงศึกษาหาแนวทางแก้ไขและกําจัดมลพิษเบื้องต้น เพื่อช่ วยลดปริ มาณ
สารพิษและอัตราการเสี่ ยงของมนุษย์ในสภาพอากาศที่ปะปนอยูใ่ นอากาศ
บริ เวณนั้นให้ดีข้ ึน ซึ่ งมนุษย์ดาํ รงตนอยูไ่ ด้ก็ตอ้ งอาศัยอากาศที่บริ สุทธ์จึง
ไม่ส่งผลเสี ยต่อร่ างกายของเราในระยะยาว ซึ่ งเป็ นปั จจัยให้ผปู ้ ระดิษฐ์หา
แนวทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ผูว้ ิจยั จึงสร้างสรรค์นวัตกรรม เครื่ องดูดและกําจัดควันตะกัว่ บัดกรี จาก
อุตสาหกรรมอิ เล็กทรอนิ กส์ โดยใช้พลังงานไฟฟ้ าโอโซไนซ์ เพื่อช่ วย
กําจัดควันและสารพิษจากควันตะกัว่ โดยนําแรงดันสู งไฟฟ้ ากระแสตรง
มาใช้ประโยชน์กบั การลดมลพิษทางอากาศ ซึ่ งได้มีการประยุกต์นาํ หม้อ
แปลงสวิตชิ่ งมาผลิตแรงดันสู ง เพื่อสร้างชุดดักจับละอองฝุ่ นจากควันที่มี
ผลต่อสุ ขภาพของมนุษย์หรื อสิ่ งมีชีวิตอื่นๆ เป็ นสิ่ งที่ไม่พึงปรารถนาหรื อ
เป็ นสารที่มีผลเสี ยต่อความเป็ นอยู่ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม สารพิษหรื อ
สิ่ งเจือปนในอากาศมีอยูห่ ลายประเภท ได้แก่ ฝุ่ นละออง ไรฝุ่ น กลิ่น ควัน
เขม่า และก๊าซพิษต่างๆ เช่น คาร์ บอนมอนออกไซด์ (CO) ออกไซด์ของ
กํามะถัน (SOX) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) ไฮโดรคาร์ บอน (HC)
เป็ นต้น สารก๊ า ซพิ ษ เหล่ า นี้ หากมี ป ริ ม าณเกิ น ขี ด จํา กัด ในอากาศจะ
ก่ อ ให้ เ กิ ด อัน ตรายต่ อ มนุ ษ ย์ สั ต ว์ และพื ช เมื่ อ เข้า สู่ ร่ า งกายอาจมี ผ ล
เฉี ยบพลัน (Acute Effect) ทําให้ถึงแก่ชีวิตก็เป็ นได้ บางประเภทก็ทาํ ให้
เกิดพิษเรื้ อรัง (Chronic Effect) ทําให้เสี ยชีวิตภายหลัง สารพิษอาจเข้าสู่
ร่ างกายโดยการสัมผัส หายใจ หรื อเข้าสู่ ร่างกายทางอ้อม เช่น ปนเปื้ อนมา
กับอาหารที่เราบริ โภค หรื อเกาะติดอยู่ที่เครื่ องนุ่ งห่ ม แล้วถ่ายทอดเข้าสู่
ร่ างกายของเราอีกต่อหนึ่ง
ผลงานวิจยั นี้ ได้นาํ ชุ ดเซลล์สนามไฟฟ้ าสําหรับดักละอองฝุ่ น และชุ ด
เซลล์โอโซไนซ์ที่สามารถเปลี่ยนออกซิ เจนในอากาศให้เป็ นก๊าซโอโซน
โดยเน้น ถึ ง การออกแบบและการสร้ า งเครื่ อ งดู ด และกํา จัด ควัน ตะกั่ว
บัดกรี ดว้ ยพลังงานไฟฟ้ าที่เหมาะสมต่อการนําไปใช้สลายควัน ซึ่ งช่วยให้
ประหยัดพลังงานไฟฟ้ า (คื อ การนําพลังงานไฟฟ้ าที่เหมาะสมมาใช้ให้
เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด ช่ วยลดพลังงานไฟฟ้ าเกิ นความจําเป็ น ซึ่ งจะช่ วย
ประหยัดพลังงานไฟฟ้ าด้วยส่ วนหนึ่ ง) เพื่อให้เกิ ดผลดี ต่อสุ ขภาพของ
ผูใ้ ช้งานมากที่สุด โดยตัวเครื่ องจะประกอบด้วย 2 ส่ วนหลักๆ คือ ส่ วนที่
1 เป็ นการออกแบบสร้างแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้ าที่ควบคุมแรงดันไฟฟ้ า
กระแสตรงแรงสู งได้ 1 กิ โลโวลต์ ถึ ง 5 กิ โลโวลต์ ซึ่ งได้น ําไอซี เบอร์
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MB3579 เป็ นตัวสร้างพัลส์มอดูเลชัน่ และเป็ นวงจรควบคุมการสวิตช์ของ
เพาเวอร์มอสเฟตในวงจรฟลายคอนเวอร์เตอร์ โดยมีหม้อแปลงแรงดันสู ง
ความถี่สูงจะทําหน้าที่เหนี่ยวนําสัญญาณพัลส์ เพื่อสร้างไฟฟ้ ากระแสตรง
แรงสู งไปประยุกต์ใช้จ่ายให้กบั ชุดเซลล์สนามไฟฟ้ าและชุ ดเซลล์โอโซ
ไนซ์ และส่ วนที่ 2 เป็ นการออกแบบสร้างชุดเซลล์สนามไฟฟ้ าสําหรับดัก
ละอองฝุ่ นจากควัน ประกอบด้วยแผ่นอะลูมิเนียมวางขนานกัน และชุดเซลล์
โอโซไนซ์ (ซึ่ งชุดเซลล์โอโซไนซ์ ประกอบด้วยเส้นลวดทองแดงที่สอด
อยู่ระหว่างแผ่นอะลูมิเนี ยม) ในส่ วนการทดลองจะทําการปรับแรงดัน
ไฟฟ้ าแรงสู งที่จ่ายให้ชุดเซลล์ท้ งั 2 ส่ วน ขณะที่ ระดับแรงดันไฟฟ้ าที่
แตกต่างกันจะส่ งผลต่อระดับพลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ในการดักละอองฝุ่ นจาก
ควัน สลายกลิ่นและสลายก๊าซพิษจากควัน โดยระดับพลังงานไฟฟ้ าส่ งผล
ต่อการควบคุมระดับความเข้มของความเครี ยดสนามไฟฟ้ าได้อีกด้วย

2. หลักการและขั้นตอนการทํางานของเครื่ องกําจัดควันตะกั่ว
บัดกรี แบ่ งเป็ น 2 ส่ วน คือ
2.1 ส่ วนที่ 1 หลักการและขั้นตอนของเซลล์ สนามไฟฟ้ า
ชุดเซลล์สนามไฟฟ้ าจะเป็ นการทําให้อากาศบริ เวณรอบ ๆ เส้นลวดไอออ
ไนซ์ เกิ ด การแตกตัว เป็ นประจุ โดยการป้ อนไฟฟ้ ากระแสตรงแรงดันสู ง
ให้กบั เส้นลวดโลหะตัวนําซึ่ งจะทําให้เกิดสนามไฟฟ้ าความเข้มสู งบริ เวณผิว
เส้นลวดตัวนําและเมื่ ออะตอมหรื อโมเลกุลของอากาศผ่านเข้าไปจะทําให้
อากาศเกิ ดการแตกตัว โดยหลักการที่ ว่าอะตอมหรื อโมเลกุลของก๊าซเมื่ อ
ได้รับพลังงานเพียงพอก็จะทําให้อิเล็กตรอนหลุดออกไปหนึ่ งอิเล็กตรอน ทํา
ให้อะตอมหรื อโมเลกุลนั้นจะมีประจุเป็ นบวกเช่นนี้ เรี ยกว่า การไอออไนซ์
ส่ ว นกระบวนการที่ แ ยกอิ เ ล็ก ตรอนออกจากอนุ ภ าคของก๊ า ซทํา ให้ เ กิ ด
ไอออนบวกเพิ่มขึ้นเรี ยกว่า กระบวนการไอออไนเซชัน่ และกระบวนการที่
ทําให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากของแข็ง เรี ยกว่า การปล่อยอิเล็กตรอน ในที่น้ ี
อิเล็กตรอนจะหลุดออกจากอิเล็กโตรด ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่มีความสําคัญ
อย่างยิง่ ที่ทาํ ให้ก๊าซมีสภาพนําไฟฟ้ าขึ้นมาได้และเมื่ออากาศที่มีความสกปรก
เช่น ฝุ่ นควันและมลภาวะปะปนอยู่ผ่านเข้าไปในเซลล์สนามไฟฟ้ า อากาศ
เหล่านี้จะหมุนเวียนผ่านแผ่นกรองหยาบขั้นต้น ซึ่ งทําหน้าที่กรองฝุ่ นหรื อสิ่ ง
ปนเปื้ อนที่มีอนุภาคใหญ่ทางด้านหน้า จากนั้นอากาศเหล่าจะถูกให้พลังงาน
จากสนามไฟฟ้ าซึ่ งมี ความเข้มสู งจนเกิ ดการแตกตัว และเกิ ดการอัดประจุ
ไฟฟ้ าให้กบั ฝุ่ นละอองต่าง ๆ จากนั้น ฝุ่ นละอองที่ได้รับการอัดประจุไฟฟ้ า
แล้ว จะเคลื่อนที่เข้าไปติดอยูบ่ นชุดแผ่นดักฝุ่ นที่มีประจุไฟฟ้ าตรงกันข้าม จึง
จะได้อากาศที่สะอาดปราศจากฝุ่ นละอองจากควัน
2.2 ส่ วนที่ 2 หลักการและขั้นตอนของเซลล์ โอโซไนซ์
ชุดเซลล์โคโรนาจะเป็ นการทําให้อากาศบริ เวณรอบๆ เส้นลวดทองแดง
เกิ ด การแตกตัว เป็ นประจุ โดยการป้ อนไฟฟ้ ากระแสตรงแรงสู ง ให้ ก ับ
เส้นลวดทองแดง ซึ่ งจะทําให้เกิดสนามไฟฟ้ าความเข้มสู งบริ เวณผิวเส้นลวด
และเมื่ ออากาศผ่านเข้าไปจะทําให้อากาศเกิดการแตกตัวทําให้เกิ ดเป็ นก๊าซ
โอโซน (ซึ่ งก๊าซโอโซนนี้ ก็ คือ ก๊าซออกซิ เจนในสถานะ 3 อะตอม O3 เกิ ด
จากการใช้แรงดันไฟฟ้ าแรงสู ง ทําการเขย่าโมเลกุลของออกซิ เจนด้วยวิธีโค
โรนาดิ สชาร์ จในสถานะ 2 อะตอม O2 ให้แตกตัวและรวมตัวเป็ นโมเลกุล

ออกซิ เจน 3 อะตอม O3 จะได้ก๊าซโอโซน) โดยก๊าซโอโซนจะช่วยสลายกลิ่น
และก๊าซพิษจากควัน และจะเปลี่ยนเป็ นก๊าซออกซิ เจน พร้อมทั้งสามารถฆ่า
เชื้อโรคในอากาศได้ดว้ ย

รู ปที่ 1 โครงสร้างภายในของเครื่ องดูดและกําจัดควันตะกัว่ บัดกรี โดยใช้
พลังงานไฟฟ้ าโอโซไนซ์
2.3 ชุ ดเซลล์ สนามไฟฟ้ า
ชุ ดเซลล์สนามไฟฟ้ าประกอบด้วย ชุ ดแผ่นโลหะอะลูมิเนี ยมที่ ป้อน
ศักดาไฟฟ้ าบวกและลบวางสลับกันไป สําหรับแผ่นดักควันที่จะใช้ควรมี
ความหนาน้อยเพื่อไม่ให้มีแรงต้านการไหลของอากาศมากจนทําให้เกิ ด
กระแสลมปั่ นป่ วน และจะทําให้ประสิ ทธิภาพในการดักควันลดลง ดังนั้น
จึงกําหนดความหนาของแผ่นอะลูมิเนียมดักละอองฝุ่ นให้มีค่าเท่ากับ 0.09
เซนติเมตร ดังนั้นการจัดวางระยะต่างๆ ของชุ ดแยกอิเล็กตรอนและชุ ด
แผ่นดักละอองฝุ่ นได้ดงั นี้
2.3.1 หลักการออกแบบชุ ดเซลล์ สนามไฟฟ้ า
(ประกอบด้ วยชุ ดเซลล์ แยกอิเล็กตรอน และชุ ดเซลล์ แผ่ นดักละอองฝุ่ น)

รู ปที่ 2 ชุดเซลล์สนามไฟฟ้ า (ประกอบด้วยชุดเซลล์แยกอิเล็กตรอน และชุด
เซลล์แผ่นดักละอองฝุ่ น) (ต่อเส้นลวดไอออไนซ์หนึ่งเส้น)

2.3.2 การจัดวางและการออกแบบจํานวนแผ่ นเพลต และระยะห่ างของชุ ด
เซลล์ สนามไฟฟ้ า

รู ปที่ 3 การจัดวางและระยะห่างของชุดเซลล์สนามไฟฟ้ า
2.3.3 ทฤษฎีสนามไฟฟ้ า (เซลล์ สนามไฟฟ้ า)
เซลล์ ส นามไฟฟ้ าเป็ นอิ เ ล็ ก โตรดสนามไฟฟ้ าสมํ่า เสมอ หมายถึ ง
อิ เล็กโตรดที่ มีสนามไฟฟ้ าทุ กๆ จุ ดระหว่า งช่ อ งอิ เ ล็ก โตรดเท่ า กัน ซึ่ ง
คํานวณได้จากความสัมพันธ์
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(1)

V
E E 
max
d

เมื่อ V คือ แรงดันที่ป้อนเข้าไประหว่างอิเล็กโตรด, d คือ ระยะห่ าง
ระหว่างอิเล็กโตรด, E คือ ความเครี ยดสนามไฟฟ้ า ณ จุดใดๆ ระหว่าง
อิเล็กโตรด และ Emax คือ ความเครี ยดสนามไฟฟ้ าสู งสุ ด

3. การออกแบบและการสร้ าง
3.1 ชุ ดเซลล์ โอโซไนซ์ โดยใช้ ทฤษฎีหลักการเกิดก๊ าซโอโซน
ก๊าซโอโซน คือ ก๊าซที่ เกิ ดจากการจับตัวกันของออกซิ เจน 3 อะตอม
การที่ จ ะทํา ให้อ อกซิ เ จนแตกพัน ธะได้น้ ัน จะต้อ งป้ อนพลัง งานจาก
ภายนอกเข้าไปกระตุ ้น ให้ก๊า ซออกซิ เ จน แตกพัน ธะออกเป็ นอะตอม
อิสระของออกซิ เจน (O) แล้วจึงรวมตัวกับ O2 กลายเป็ น O3 ซึ่ งพลังงาน
ของ O3 จะน้อยกว่า O2 มาก นัน่ คือ ในกรณี ที่มีการเพิ่มพลังงานให้กบั
ระบบที่มี O3 อยู่ พลังงานเพียงเล็กน้อยก็จะสามารถทําให้ O3 สลายตัวได้
ดัง นั้นในระบบจึ ง ไม่ ค วรเกิ ด ความร้ อ นขึ้ นภายในช่ อ งว่า งอากาศมาก
เกิ นไป เช่ น ความร้ อ นที่ เกิ ดเนื่ อ งจากการเบรคดาวน์ ซึ่ งการผลิ ตก๊ า ซ
โอโซนนั้นย่านพลังงานที่ตอ้ งใช้ทางเคมีคือ 493.2 kJ/mol ถึง 682.8
kJ/mol กระบวนการแปลงหน่วยจาก mol เป็ นปริ มาตร อ้างถึงพฤติกรรมของ
ก๊าซในทางเคมี ก๊าซในทางอุดมคติ (Idle gas) มีแบบจําลองเป็ นจุดและไม่มี
แรงกระทําต่อกัน 1 โมลของก๊าซในอุ ดมคติเขียนเป็ นความสัมพันธ์
เรี ยกว่าสมการก๊าซในสมการที่ 1 เมื่อ n คือจํานวนโมลมีค่าเท่ากับ
PV = nRT

จากกฎของก๊าซ (Gas law)

เมื่อ E = ความเข้มสนามไฟฟ้ า, V = แรงดันไฟฟ้ า, d = ระยะห่ าง
ระหว่างแผ่นอะลูมิเนี ยมกับเส้นลวดทองแดง และ * = แฟคเตอร์
สนามไฟฟ้ า
เพราะฉะนั้นเซลล์โอโซไนซ์ เลือกใช้เส้นลวดทองแดงเส้นผ่านศูนย์กลาง
ขนาด 0.2 มิลลิเมตร เนื่องจากมีความทนทานต่อการใช้งานมีผิวเรี ยบ ราคา
ถูก และนําไฟฟ้ าได้ดี และวางห่ างระหว่างแผ่นอะลูมิเนี ยมเท่ากับ 1
เซนติเมตร

รู ปที่ 4 ชุดเซลล์โอโซไนซ์
3.1.2 การคํานวณหาแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงแรงสู ง ของเซลล์ โอโซไนซ์
ที่ระยะห่างระหว่างแผ่นเพลต (d) = 1 cm., * = 20%
V = E  d  
ที่สนามไฟฟ้ า Ei = 16.27 kV/cm
V = 16.27 kV  1  0.2 = 3.254 kV
ที่สนามไฟฟ้ า E = 19.129 kV/cm

(2)

แต่ก๊าซจริ ง (Real Gas) พบว่าโมเลกุลก๊าซมีขนาดและแรงกระทําระหว่าง
โมเลกุลเป็ นแรง Van der Walls ซึ่ งขนาดของโมเลกุลและแรงกระทํานี้ เป็ น
คุ ณ สมบัติ ข องก๊ า ซแต่ ล ะชนิ ด สมการโดยประมาณของก๊ า ซจริ ง ถู ก
นําเสนอโดย Van der Walls คือ
สมการแวนเดอวาลส์ (Van der walls)
a 

 p  2  (v  b )  RT
v 


(3)

ดังนั้นสมการที่ (1) และสมการที่ (2) ย่านพลังงานที่จาํ เป็ นต้องใช้คือ
5.58 kWh/m3 ถึง 7.73 kWh/m3 แต่เนื่ องจากในอากาศมีออกซิ เจนอยู่
โดยประมาณ 21% ดังนั้นคิดเทียบแล้วพลังงานที่จาํ เป็ นต้องใช้คือ 1.172
kWh/m3 ถึง 1.62 kWh/m3 จึงจะเพียงพอต่อการเกิดโอโซนใน (ช่องว่าง
อากาศภายในเซลล์อิเล็กโตรด)

V = 19.27 kV  1  0.2 = 3.854 kV
ดังนั้นย่านแรงดันไฟฟ้ าที่ทาํ ให้เริ่ มเกิดการโคโรนา คือ 3.254 kV ถึง
3.854 kV ที่ยา่ นสนามไฟฟ้ า 16.27 kV/cm ถึง 19.129 kV/cm
3.2 การออกแบบและสร้ างแหล่ งจ่ ายไฟฟ้ าแรงดันสู งแบบสวิตชิ่ ง สํ าหรับ
เซลล์ สนามไฟฟ้ า และเซลล์ โอโซไนซ์
3.2.1 โครงสร้ างของแหล่ งจ่ ายไฟฟ้ าแรงดันสู ง
การออกแบบแหล่ ง จ่ า ยไฟฟ้ าแรงดัน สู ง แบบสวิ ต ชิ่ ง ได้น ํา
หลักการวงจรฟลายแบคคอนเวอร์ เตอร์ มาใช้ โดยใช้ไอซี เบอร์ MB3579
เป็ นตัว สร้ า งพัล ส์ วิ ด มอดู เ ลชั่น เป็ นวงจรควบคุ ม การสวิ ต ชิ่ ง ซึ่ งใช้
มอสเฟตกํา ลังเป็ นอุ ปกรณ์ ในการนํากระแสซึ่ งมี ความถี่ ในการสวิตชิ่ ง
ประมาณ 20 กิ โลเฮิ ร์ต สุ ดท้ายจะผ่านหม้อแปลงความถี่สูง เพื่อทําให้ได้
แรงดันไฟฟ้ าแรงดันสู งตามที่ตอ้ งการ

3.1.1 การออกแบบและการสร้ างชุ ดเซลล์ โอโซไนซ์
เซลล์โ อโซไนซ์ ป ระกอบไปด้ว ย เส้ น ลวดทองแดงที่ ว างอยู่
ระหว่า งแผ่น อะลู มิ เ นี ย มซึ่ ง มี แ รงดัน ไฟฟ้ าตรงกัน ข้า ม หากพิ จ ารณา
ความเครี ยดสนามไฟฟ้ าของเซลล์โอโซไนซ์จะเป็ นไปตามสมการ
E

=

V
d  *

(4)

รู ปที่ 5 วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรงแรงสู งแบบสวิตชิ่ง สําหรับจ่าย
แรงดันไฟฟ้ งแรงสู งให้กบั เซลล์สนามไฟฟ้ า และเซลล์โอโซไนซ์
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4. ผลการทดสอบ
4.1 สั ญญาณ VGS ของเพาเวอร์ มอสเฟต และสั ญญาณแรงดันไฟฟ้ า
กระแสตรงแรงสู งเอาต์ พุต สํ าหรับเซลล์ สนามไฟฟ้ า และเซลล์ โอโซไนซ์

พลัง งานให้น้อ ยลง) และผลการทดสอบที่ ไ ด้ก็คื อ ชุ ด เซลล์โอโซไนซ์
สามารถสลายก๊าซพิษให้นอ้ ยลง (โดยการวัดค่า VOCs) ตลอดจนสามารถ
กําจัดเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรี ยได้ ดังนั้นเครื่ องกําจัดควันสามารถสลายควัน
ได้จริ งภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อลดอัตราความเสี่ ยงและลดปริ มาณ
สารพิษที่จะเข้าไปสะสมในร่ างกาย ทําให้เป็ นภัยต่อมนุ ษย์ พืช และสัตว์
จึงเป็ นประโยชน์ในเชิ งบวกของการสรรค์สร้ างนวัตกรรมใหม่ เพื่อนํา
สิ่ งประดิ ษฐ์มาบูรณาการให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด และเป็ นพันธมิ ตรกับ
สิ่ งแวดล้อมแบบยัง่ ยืนได้อีกด้วย

(ก)
(ข)
รู ปที่ 6 (ก) สัญญาณ VGS ของเพาเวอร์ มอสเฟต และ (ข) สัญญาณ
แรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงแรงสู งเอาต์พตุ
4.2 ผลการทดสอบเซลล์ สนามไฟฟ้ า ด้ วยเครื่องวัดปริมาณละอองฝุ่ น
ประสิ ทธิภาพการดักละอองฝุ่ น มีค่าเท่ากับ 98.75 %
4.3 ความสั มพันธ์ ระหว่ างพารามิเตอร์ ต่างๆ กับปริ มาณการผลิตก๊ าซ
โอโซน และความสามารถในการสลายกลิน่ และสลายก๊ าซพิษ
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ ต่างๆ กับปริ มาณการผลิต
ก๊าซโอโซน และความสามารถในการสลายกลิ่นและสลายก๊าซพิษ
แรงดันไฟฟ้ าแรงสู งทีต่ ่ อ
กับเซลล์โอโซไนซ์ ( kV)
1
2
3
4
5

ปริมาณก๊าซโอโซน
(mgO3 /hr)
127
195
258
271
293

ความสามารถในการสลายก๊าซพิษ
(ก๊าซไฮโดรคาร์ บอน) จากควัน






รู ปที่ 7 เครื่ องดูดและกําจัดควันตะกัว่ ที่ออกแบบสร้างขึ้น
6. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุ ณทุ นวิจยั ของคุ ณพ่อและคุ ณแม่ และขอขอบคุ ณคณะ
วิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย รามคํา แหง ที่ สนับสนุ นเครื่ อ งมื อ ในการ
ทดสอบ

เอกสารอ้างอิง

5. สรุ ปผลการทดลอง
เครื่ องดูดและกําจัดควันตะกัว่ บัดกรี โดยใช้พลังงานไฟฟ้ าโอโซไนซ์
ได้ออกแบบและสร้างชุ ดเซลล์สนามไฟฟ้ า และชุดเซลล์โอโซไนซ์ ใน
ส่ วนของชุดเซลล์สนามไฟฟ้ านี้ได้นาํ แผ่นอะลูมิเนียมมาวางขนานกันและ
ทํา การป้ อนแรงดั น ไฟฟ้ ากระแสตรงแรงสู ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด แรงของ
สนามไฟฟ้ าในการดักละอองฝุ่ นขนาดเล็กจากควัน และผลการทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพในการดักฝุ่ นโดยใช้อุปกรณ์เครื่ องมือวิเคราะห์ปริ มาณของ
ละอองฝุ่ น มีค่าเท่ากับ 98.75 % และได้ออกแบบสร้างชุดเซลล์โอโซไนซ์
เพื่อใช้สลายก๊าซพิษ ซึ่ งได้ประยุกต์ใช้เส้นลวดทองแดงที่อยูร่ ะหว่างแผ่น
อะลูมิเนี ยมมาสร้างโคโรนาดิสชาร์ จเพื่อใช้ผลิตก๊าซโอโซนและสามารถ
ปรับปริ มาณก๊าซโอโซนได้ โดยอาศัยการปรั บแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง
แรงดันสู งด้านเอาต์พุ ตของหม้อแปลงฟลายแบค คื อ ถ้าแรงดันไฟฟ้ า
กระแสตรงแรงดันสู ง มี ค่ า มากขึ้ นจะทํา ให้อ ัตราการผลิ ตปริ ม าณก๊ า ซ
โอโซนสู งขึ้นด้วยตามลําดับ ซึ่ งเป็ นผลอันเนื่ องมาจากความเครี ยดของ
สนามไฟฟ้ าที่ สูง ขึ้ น (เหตุ ผลที่ ออกแบบให้สามารถปรั บพลัง งานเพื่ อ
ควบคุ ม ปริ ม าณก๊ า ซโอโซนได้น้ ัน เพราะทางผูว้ ิจยั จะหาปริ ม าณก๊ า ซ
โอโซนที่มีความเหมาะสมต่อการสลายก๊ าซพิษจากควัน เพื่อลดการใช้
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พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ปี ที่ 22 ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน
2548, หน้า 1-6.
[3] S. Ketkaew, 2012, “Plasma Ozonizer Using Micro-Converter for
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Engineering 32 (2012), 148-154.
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dust trap and disease killing by applied electrostatic technique : TSB
2010 International Conference on Biotechnology for Healthy Living
The 22nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology,
Prince of Songkla University, Trang Campus, Thailand.
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อากาศยานการเกษตรขนาดเล็กกึง่ อัตโนมัติแบบ 6 ใบพัดพิกดั 600 วัตต์
Small Agricultural aircraft semi autonomous type six rotors 600 watt range.
ศิริชัย ลาภาสระน้ อย เกรียงกมล มงคลเมือง และ กฤษฎา ทาสันเทียะ1
1
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสี มา
744 ถนนสุรนารายณ์ ตาบลในเมือง อ.เมือง จังหวัดนครราชสี มา 30000 โทรศัพท์ 0862577377 E-mail: ja_peakmimiuav@hotmail.com

บทคัดย่ อ
อากาศยานไร้นกั บินในปั จจุบนั มีสมรรถนะที่ดี

เหมาะสมกับ

การบินในทุกสภาพอากาศ

ขนาดกะทัดรัด น้ าหนักเบา และนาไป
ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย การพัฒนาอากาศยานอัตโนมัติชนิด 6
ใบพัด ที่นาเสนอในบทความนี้ ขบั เคลื่อนด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้ าแบบไร้แปรง
ถ่านยกน้ าหนักได้สูงสุ ด 3.5 kg. ควบคุมความเร็ วรอบด้วย ESC แบตเตอรี่
ลิเทียมโพลิเมอร์ 12 V. ความจุ 6,000 mA/hr. ระบบควบคุมการบิน
ประกอบด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM Cortex M4 core 32-bit
อิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์ ไจโรสามแกน ตัววัดความเร่ ง เข็มทิศทาง ระบุ
ความสูงพิกดั ตาแหน่ง

GPS/GNSS และโปรแกรมควบคุมระบบ

ArduPilot ตัวลาติดตั้งถังบรรจุ 2 ลิตร มอเตอร์ ป้ ัม 12V 10 วัตต์แรงดัน
0.8 Bar หัวฉี กพ่น 0.01 มม. จานวน 3 หัว และวิทยุบงั คับควบคุมภาคพื้น
ผลการทดสอบพบว่า เสถียรภาพการบินด้วยตัวเองกึ่งอัตโนมัติแนวแกน
การบิน รักษาระดับการบินหยุดนิ่ง ที่ความสู งต่าง ๆ กระทาตามแผนการ
บินได้อย่างแหม่นยา กาหนดตาแหน่งการบิน 18 จุด ระยะห่ างแถวบิน
3.2-3.6 เมตรที่ความสูง 2 เมตร มีความเร็ วเดินทาง 200 cm/sec รวม
ระยะทาง 1.44 กิโลเมตร ใช้เวลาปฎิบตั ิภาระกิจทั้งสิ้ น 6 นาที ครอบคลุม
พื้นที่ 3,200 ตารางเมตรหรื อ 2 ไร่ ความคลาดเคลื่อนจากตาแหน่งและ
ความสูง 0.3 – 1.2 และ 0.1 -0.3 ตารางเมตร ตามลาดับ ภายหลังจากการ
บินนาแบตเตอรี ประจุได้ 5,152 mA/hr สามารถบินได้ 10-12 นาที ต่อ
ประจุหนึ่งครั้ง
คาสาคัญ: อากาศยานการเกษตร

Abstract
Nowadays, Autonomous Aerial Vehicles have good
performances. They are suitable for all weather conditions. They are
compact, lightweight and versatile applications. The development of
the aircraft in this paper, it was driven by six electri brushless motors.
The maximum carried loads were up to 3.5 kg. Speed control used

ESC with lithium polymer battery, 12 V., 6,000 mA / hr. The flight
control system consist of radio ground control, microcontrollers ARM
Cortex M4 core 32-bit electronic gyro sensor, three axis accelerometer,
compass, the specified height position GPS / GNSS and ArduPilot
program. The tank is fitted with a 2 liter tank, a 12V 10W motor pump,
a 0.8 bar pressure, 3 head at 0.1 mm , with all ground control radio.
The test results showed that semi-automatic flying was stable. It can
maintain the flying level at any high position, according to flight plan.
18-point fuselage, 3.2-3.6-meter fuselage at 2 meters, speed of 200 cm
/ sec, total length of 1.44 km, 6 minutes of mission time covering 3,200
square meters or 2 rai. Distortion from position and height 0.3 - 1.2 and
0.1 -0.3 square meters, respectively. After the flight, the battery charge
of 5,152 mA / hr can fly 10-12 minutes per charge.
Keyword : Agricultural aircraft

1. บทนา
ภาคเกษตรก็ยงั มีความสาคัญในการหล่อเลี้ยงปากท้องประเทศ
เป็ นภาคส่ วนที่มีฐานประชากรที่เกี่ยวข้องจานวนมาก ด้วยรากเหง้าของ
ประเทศไทยค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มีสภาพภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศที่
เหมาะจะทาไร่ ทานา ทาสวน ได้ตลอดทั้งปี การเพิ่มผลผลิตทางการ
เกษตรกรรมด้วยเครื่ องพ่นยาสารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย การลดอันตราย
โดยการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ มาประยุกต์ใช้กบั การเกษตร
ตามสภาพความเป็ นจริ งของพื้นที่ โดยการพัฒนาอากาศยานไร้นกั บิน
(Unmanned Aerial Vehicle) ที่สามารถบินได้อตั โนมัติระบบควบคุมการ
บินด้วยวิธีการเขียนโปรแกรม การควบคุมบนชุดไมโครคอนโทรลเลอร์
ขนาดเล็ก หรื อสมองกลฝังตัว (Embedded) ที่จดั ทาแผนการบินไว้ก่อน
ล่วงหน้า
ได้มีการวิจยั และพัฒนากันมานานแล้ว จากการศึกษา
ผลงานวิจยั ในประเทศที่ผา่ นมา ตัวอย่างอากาศยานการเกษตร บริ ษทั
DJI AGRAS MG-1 [9] Yamaha RMAX [10] Bug Away Thailand
รุ่ น BA 5L [8] และ เฮลิคอปเตอร์ รุ่ น NZ166 [4] ซึ่งมุ่งเน้นการ
ให้บริ การฉี ดพ่นหรื อจาหน่ ายในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญ่
ต้นทุนสูง อากาศยานการเกษตรขนาดเล็กกระทัดรัด เหมาะสมกับพื้นที่
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แปลงการเพาะปลูก ผลไม้ตน้ สูง แปลงการเกษตรผสมผสานหรื อชุม
ชุนขนาดเล็ก

2. ขั้นตอนและวิธีการ
2.1 อากาศยานมัลติโรเตอร์ชนิด 6 ใบพัด
อากาศยานทาจากอลูมิเนี ยมพับเก็บแขนได้เคลื่อนย้ายสะดวก
ยึดมอเตอร์ที่ติดตั้งใบพัด 10x4.6 นิ้ว กับแผ่นอีฟ๊อกซี แรงยก (Lift :F )
จากการหมุนใบพัดที่ขบั เคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ าแสดงในรู ปที่ 1 แรงที่
กระทาบนตัวลาโดยทัว่ ไปประกอบด้วย แรงฉุ ด (Drag) แรงขับ (Thrust)
น้ าหนัก (Weight) และ เกิดจากองค์ประกอบความเฉื อน ความดันที่
กระทาในทิศทางตั้งฉากกับทิศทางการบิน เป็ นแรงที่ทาให้ลอยในอากาศ
(Hovering) โดยควบคุมให้ความเร็ วใบพัด [2] ทั้งหกตัว (F1 ถึง F6)
ความเร็ วและมีทิศทางใบพัดหน้า -หลังตรงข้ามกัน ทิศทางเคลื่อนที่เอียง
ซ้าย/ขวาแกนเอียง (Roll) เอียงหน้าและ หลังแกนระดับ (Pitch) ส่ วน
แกนการหมุน (Yaw) สาหรับการหมุนตัว เพื่อให้อากาศยานสามารถ
บินได้เองโดยการรักษาเสถียรภาพ และท่าทางการบินใน ตัวควบคุมการ
บิน (Flight Controller) ควบคุมให้อากาศยานทนต่อการรบกวนที่เกิด
จากแรงลมหรื อแปรปรวน

ยก เท่ากับ (1.7) การหมุนใบพัดด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงไร้แปรงถ่าน
ควบคุมความเร็ วแรงดันไฟฟ้ าเฉลี่ย (𝑉𝐵𝑙 ) [1] จ่ายให้กบั ขดลวดมอเตอร์
ดังนี้
ดังนั้น

𝑉𝐵𝑙 = 𝑣𝑅 + 𝑣𝐿𝑚 + 𝑒
𝜕𝑖
𝜔
𝑉𝐵𝑙 = 𝑅𝑖 + 𝐿𝑚 +
𝜕𝑡

𝐾𝑣

(2)

โดย 𝑒 แทนแรงเคลื่ อนเหนี ยวนาต้านกลับ (emf) 𝑅 ค่าความต้านทาน
ขดลวด 𝐿𝑚 ค่าความเหนี่ ยวนาขดลวด 𝜔 ความเร็ วเชิ งมุม (rad/sec) และ
𝐾𝑣 แทนค่าคงที่ แรงดันต่อรอบ (rad/sec/volt) ในกรณี น้ ี เลื อกมอเตอร์
เบอร์ 2213 ขนาด 930 𝐾𝑣 ความต่างศักย์ของไฟฟ้ าแบตเตอรี่ 12 V.
ประมาณการความเร็ วในหน่วยรอบต่อวินาทีต่อโวลต์ 11,100 rpm คิดเป็ น
1,162 rad/sec ใบพัดได้อตั ราเร็ วเฉลี่ย 𝑉 เท่ากับ 73.8 m/sec ความยาว 10
นิ้ว มีพ้นื ที่ 𝐴 วัดได้ 1.12 x 10-3 m2 เมื่อนาไปแทนในสมการที่ (1) จะทาให้
มีแรงยกสู งสุ ด 6.03 นิ วตันต่อมอเตอร์ หนึ่ งลูก ดังนั้นอากาศยานไร้ นกั บิน
ชนิด 6 ใบพัดรับน้ าหนักได้สูงสุ ด 3.5 kg.

รู ปที่ 2 รายละเอียดระบบควบคุมการบิน

รู ปที่ 1 การสร้างแรงยกตัวลาอากาศยาน 6 ใบพัด
การขับเคลื่อนใบพัดแนวราบหนึ่ งอันหรื อมากกว่านั้น
ใบพัด
ด้านบนความโค้งมากกว่าด้านล่าง
อากาศที่บริ เวณผิวปี กด้านบนต้อง
เคลื่อนที่ได้ระยะทางไกลกว่าอากาศที่บริ เวณผิวปี ก อัตราเร็ วของอากาศที่
บริ เวณผิวปี กด้านบนจะสู งกว่าที่ผิวปี กด้านล้าง ทาให้ความดันของอากาศที่
ผิวปี กด้านล่างมากกว่าที่ผิวปี กด้านบน
เกิดแรงยกขึ้นค่าของแรกยกดัง
กล่าวหาได้จากสมการมูลฐานของแรงยกตามหลักการของเบอร์ นูลลีดงั นี้
1

𝐹 = ( 𝑉 2 ) 𝐴𝐶𝐿
2

(1)

เมื่อ 𝐹 แทนด้วยแรงยกหน่วยนิ วตัน  ความหนาแน่นของ
อากาศ (1.164) [7] ลูกบาศก์เมตร 𝑉 อัตราความเร็ วของอากาศ m/sec 𝐴
แทนพื้นที่ผิวของใบพัดตารางเมตร(m2) และ 𝐶𝐿 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของแรง

2.2 ระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ
การควบคุมการบินส่ วนหลักได้แก่ อิเล็กทรอนิ กส์ประกอบการ
บินบนตัวลารู ปที่ 2 และระบบควบคุมภาคพื้น GCS บอร์ดควบคุมการบิน
โดยเลือกใช้ระบบควบคุม ArduPilot [5] ประกอบด้วย ArduPilot ARM
Cortex M4 core 32-bit (PixHawk )[3] ควบคุมการทรงตัวมาพร้ อมกับ
อิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์ไจโรสามแกนST Micro 16-bit ตัววัดความเร่ งสาม
แกน ST Micro 14-bit ตัววัดแรงดันบอกความสูง MEAS เข็มทิศทาง
MPU600 ระบุความสู งพิกดั ตาแหน่ง GPS /GNSS [6] Ublox GPS NEOM8N พร้อมโมดูลเข็มทิศ เซ็นเซอร์วดั แรงดัน กระแสไฟฟ้ า นาส่ งออก
สัญญาณเอาต์พุตขับเคลื่อนมอเตอร์ ท้ งั 6 ตัว
2.3 การควบคุมจากภาคพื้นดินแบบไร้สาย
การติดต่อสื่ อสารระหว่างอากาศยาน กับการควบคุมภาคพื้นดิน
มี 2 ช่องทางหลัก ซึ่งใช้คลื่นความถี่แบบไร้สายที่ตอ้ งไม่ทบั ซ้อนกัน การ
ติดต่อด้วยวิทยุบงั คับย่านความถี่ 2.4 GHz เพื่อควบคุมในระยะสายตา
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นักบิน ใช้ในการนาเครื่ องขึ้น-ลง รวมถึงหากเกิดกรณี ฉุกเฉิ นที่เครื่ อง หรื อ
ควบคุมการบินผิดปกติเกิดขึ้น ช่องสัญญาณ CH1-CH6 ใช้เลือกโหมดการ
บินจากสวิตช์ CH 5 ควบคุมโหมดการบิน Stabilize โหมดการบิน
อัตโนมัติ (Auto) ปฎิบตั ิตามภารกิจอาทิเช่น บินไปยังจุดที่กาหนด รอเวลา
บินวนเป็ นวงกลม ลอยตัวหยุดนิ่ง (Loiter) หมุนตัว ถ่ายภาพ ลงจอด บิน
กลับจุดปล่อย เป็ นต้น การควบคุมและติดตามการบินด้วย Telemetry ใน
โหมดการบินอัตโนมัติ เป็ นการสื่ อสารข้อมูลแบบสองทิศทางด้วยคลื่น
ความถี่ 433 MHz สามารถติดต่อโดยตรงกับโปรแกรม Mission Planner
บนระบบปฏิบตั ิการ Windows หรื อแอปพลิเคชันในระบบ Android โดย
3DR Services [3] บนสมาร์ทโฟน

รู ปที่ 4 น้ าหนักบรรทุก 1 ลิตร บินฉี ดพ่น
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ก)แรงดันไฟฟ้ าแบตเตอรี

3. ผลการดาเนินงาน
50

อากาศยานไม่เพียงแต่บินอัตโนมัติได้เท่านั้น การบินเข้าถึง และ
ออกจากตาแหน่งที่กาหนดได้แม่นยาเป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่างยิง่
เพราะนั้น
หมายถึงความคลาดเคลื่อนจากภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั
ปัจจัยหลายอย่าง เช่น รู ปทรงอากาศยาน สภาพอากาศทิศทางต้านหรื อตาม
ข) กระแสไฟฟ้ าที่ใช้
ลม ความเร็ วเข้าถึงเป้ าหมาย และระยะห่ างจากจุดหมายถัดไป เป็ นต้น
เงื่อนไขเหล่านี้ ตอ้ งทดสอบบินหลาย ๆ ครั้ง นามากาหนดหาค่าพารามิเตอร์
ควบคุมการบินที่เหมาะสม จากการทดสอบกาหนดแผนการบินและนาผล
บันทึกการบิน (Log File) จาแนกข้อมูลด้วยโปรแกรม Matlab นา
ผลเปรี ยบเทียบกับโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่าเส้นทางการบิน
เข้าหา-ออกจากตาแหน่ง ไปยัง Waypoint ถัดไปทาได้อย่างดี ยังคงรักษา
ก) พลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ต่อเที่ยวบิน
ระดับความสูง ความเร็ วในการบินอัตโนมัติได้
รู ปที่ 5 วิเคราะห์พลังงานไฟฟ้ าเมื่อบรรจุน้ า 1 ลิตร
การทดสอบการบินโดยควบคุบจากนักบินภายนอกรู ปที่ 3 ก)
การทดสอบบรรจุน้ า 1.5 ลิตร บินฉี ดพ่นน้ าพบว่าใช้แรงดัน
ติดตั้งถังบรรจุขนาด 2 ลิตร พร้อมมอเตอร์ ป้ ัม 12 V. ความดัน 0.8 Bar. ต่อ
กับสายยาง 6 mm. กับหัวฉี ดพ่นหมอกขนาด 0.1 mm. จานวน 3 หัว น้ าหนัก เฉลี่ย 10.3 V กระแสไฟ 50.2 A กระแสสูงสุด 68 A กาลังไฟฟ้ าเฉลี่ย 450
พร้อมบิน 1.5 kg วัดค่ากระแสไฟฟ้ า นามาเปรี ยบเทียบกับบันทึกการบิน
วัตต์ มีระยะเวลาฉี ดพ่น 2.22 นาที ดังรู ปที่ 6
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ก) ควบคุมการบินจากนักบินภายนอก ข) ปรับเทียบวัดค่ากระแสไฟฟ้ า
รู ปที่ 3 การทดสอบบินในโหมดควบคุมด้วยนักบินภายนอก
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รู ปที่ 6 พลังงานไฟฟ้ าเมื่อบรรจุน้ า 1.5 ลิตร

อากาศยานเกษตรเมื่อบรรจุน้ า 1 ลิตร บินฉี ดพ่นน้ า ดังรู ปที่ 4 และ 5
ทดสอบบินพ่นน้ าอัตโนมัติในสนามฟุตบอลดังแสดงในรู ปที่
7
จากผลการทดสอบพบว่าพลังงานใช้ แรงดันไฟฟ้ าเฉลี่ย 10.51 V. ที่ โดยกาหนดตาแหน่งการบิน 18 จุด ระยะห่ างแถวบิน 3.2-3.6 เมตรที่ความ
กระแสไฟฟ้ า 34.4 A กาลังไฟฟ้ าเฉลี่ย 350 Watts ใช้เวลาฉี ดพ่น 2.56 นาที
สูง 2 เมตร มีความเร็ วเดินทาง 200 cm/sec รวมระยะทาง 1.44 กิโลเมตร
และเมื่อนาแบตเตอรี มาชาร์จได้ 2,356 mA/hr
ใช้เวลาปฎิบตั ิภาระกิจทั้งสิ้ น 6 นาที ครอบคลุมพื้นที่ 3,200 ตารางเมตร
หรื อ 2 ไร่ ภายหลังจากการบินนาแบตเตอรี มาชาร์ จได้ 5,152 mA/hr
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Development of KMITL-CubeSat Engineering Model and Testing with High Altitude Balloon
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บทคัดย่อ
บทความนี้ นาํ เสนอการออกแบบและสร้ า งแบบจําลองทาง
วิศวกรรมดาวเทียมคิวบ์แซทซึ่ งมีขนาด 10x10x10 cm โดยมีภารกิจหลัก
คือการถ่ายภาพ นอกจากนั้นยังมีการติดตั้งเซนเซอร์เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ
ความกดอากาศ ความเร่ ง 3 แกน และเครื่ องรับ GPS ข้อมูลทั้งหมดที่ทาํ
การตรวจวัดและภาพถ่ายที่ผา่ นการบีบอัดในรู ปแบบ JPEG จะถูกส่ งผ่าน
กลับมายังสถานี ภาคพื้นดินโดยมีการเข้ารหัสคอนโวลูชนั ด้วยอัตรารหัส
½ และ Constraint length เท่ากับ 7 การทดสอบฟั งก์ชนั การทํางานและ
การติดต่อสื่ อสารของต้นแบบดาวเทียม KMITL-CubeSat ดําเนิ นการด้วย
การติดตั้งและปล่อยขึ้นสู่ ช้ นั บรรยากาศ (ใกล้เคียงอวกาศ) ด้วยบอลลูน
ความสูงที่ระดับความสูงประมาณ 25 กิโลเมตร
คําสําคัญ: ดาวเทียมคิวบ์แซท, ดาวเทียมขนาดเล็ก, การรับรู ้ระยะไกล

ความสามารถในการสร้ า งดาวเที ย มใช้ง านได้เ องภายในประเทศใน
อนาคต
ดาวเทียมคิวบ์แซทเป็ นดาวเทียมที่มีมาตรฐานทั้งขนาด มวล
พลังงาน และข้อกําหนดการปล่อยดาวเทียม โดยส่ วนประกอบสําหรับ
สร้างดาวเทียมคิวบ์แซทสามารถหาได้ทวั่ ไป (Commercial Off-the-Shelf:
COTS) หรื อจะเป็ นอุปกรณ์ที่วจิ ยั ขึ้นมาเฉพาะและต้องการทดสอบการใช้
งานในอวกาศ ด้วยเหตุน้ ี ทาํ ให้ดาวเทียมคิวบ์แซทมีราคาค่อนข้างถูกและ
ง่ ายต่ อการสร้ างเมื่ อเที ยบกับดาวเที ยมที่ มีขนาดใหญ่ โดยแต่ ละหน่ ว ย
(Unit: U) ของดาวเทียมคิวบ์แซทจะมีลกั ษณะเป็ นลูกบาศก์ขนาดเท่ากับ
10x10x10 cm. มีมวลไม่เกิน 1.33 kg. [1] ซึ่ งสามารถนําแต่ละหน่วยมา
สร้างเป็ นดาวเทียมคิวบ์แซทขนาด 1U, 1.5U, 2U หรื อ 3U ได้

2. การออกแบบและทดสอบดาวเทียม KMITL-CubeSat ด้ วย
High Altitude Balloon

Abstract
This paper presents a design and implementation of CubeSat
engineering model with size of 10x10x10 cm. Main mission of the
proposed CubeSat is imaging however other sensors are installed as
payload to acquire temperature, pressure, 3-axis acceleration, and GPS
receiver. All measured data and satellite image in JPEG form will be
transmitted to ground station using convolution encoding with code rate
½ and constraint length 7. The function and communication of KMITLCubeSat can be tested by using high altitude balloon as a launcher to
atmosphere (near space) at altitude about 25 km.

แบบจําลองทางวิศวกรรมของดาวเทียมคิวบ์แซทในบทความ
นี้มีขนาด 1 หน่วย (1U) ได้กาํ หนดให้มีภารกิจหลัก คือ การถ่ายภาพ รวม
ไปถึ ง การวัด สภาพแวดล้อ มอื่ น ๆ อัน ได้แ ก่ อุ ณ หภู มิ ความกดอากาศ
ความเร่ ง 3 แกน และพิกดั ทางภูมิศาสตร์ ดว้ ยเครื่ องรับ GPS โดยภาพรวม
ของแบบจําลองทางวิศวกรรมดาวเทียม KMITL-CubeSat สามารถแสดง
ดังรู ปที่ 1

Keywords: CubeSat, miniaturized satellites, remote sensing.
รู ปที่ 1 ภาพรวมระบบของแบบจําลองทางวิศวกรรม KMITL-CubeSat

1. บทนํา
ดาวเทียมขนาดเล็ก (Miniaturized satellites) มีบทบาทสําคัญ
มากขึ้นในปั จจุบนั หนึ่ งในนั้นคือดาวเทียมคิวบ์แซท [1] ซึ่ งเป็ นที่นิยม
อย่า งมากในกลุ่ ม นัก วิจยั ทั้ง ในด้า นการศึ ก ษาและการพัฒนาศัก ยภาพ
บุ ค คลากรในการสร้ า งองค์ค วามรู ้ ท างด้า นเทคโนโลยี ด าวเที ย มเพื่ อ

แบบจํา ลองดัง กล่ า วประกอบด้ว ยระบบย่อ ย 4 ระบบ คื อ
ระบบพลังงาน เซนเซอร์ เพย์โหลด ระบบจัดการข้อมูลออนบอร์ ด และ
ระบบสื่ อ สาร ซึ่ งการทดสอบการทํา งานของดาวเที ย มต้น แบบจะ
ดําเนิ นการที่ระดับความสู งโดยประมาณ 25 km. จากการปล่อยดาวเทียม
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ด้วยบอลลูนความสู ง (High Altitude Balloon) ดังนั้นจึ งได้กาํ หนด
คุณลักษณะเบื้องต้นของดาวเทียมดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อกําหนดคุณลักษณะที่ตอ้ งการของต้นแบบ KMITL-CubeSat
คุณลักษณะ
ค่ าทีก่ าํ หนด
อุณหภูมิการทํางาน
-60 องศาเซลเซียส
ระยะเวลาการทํางาน
5 ชัว่ โมง
นํ้าหนัก
น้อยกว่า 500 กรัม
ระยะทางการสื่ อสาร
มากกว่า 20 กิโลเมตร
การเข้ารหัสช่องสัญญาณ
รหัสคอนโวลูชนั R = 1/2 , K = 7
CubeSat form factor
1U (10 x 10 x 10 เซนติเมตร)
ต้น แบบของแบบจํา ลองทางวิ ศ วกรรมดาวเที ย ม KMITLCubeSat EM-2 แสดงดังในรู ปที่ 2 และ 3 และตัวอย่างหน้า GUI (Graphic
User Interface) สําหรับควบคุมการถ่ายภาพจากกล้อง JPEG Camera ที่
ติดตั้งอยูบ่ นดาวเทียม ซึ่ งตัวอย่างภาพถ่ายดาวเทียมขนาด 640x480 pixel
ที่ถ่ายได้ ณ พิกดั lat. 14.76717 long. 100.81517 ความสู ง 18208.45
เมตร และพิกดั lat. 14.77917 long. 100.917 ความสู ง 21389.64 เมตร
แสดงในรู ปที่ 5(a) และ (b) ตามลําดับ ส่ วนในรู ปที่ 6 แสดงภาพจากการ
ปล่อยดาวเทียมด้วยบอลลูนความสู งทั้งจาก KMITL-CubeSat EM-1 ที่มี
การปล่ อ ยทดสอบเมื่ อ เดื อ นธัน วาคม 2559 และล่ า สุ ด กับ KMITLCubeSat EM-2 เมื่อเดือนมีนาคม 2560 ที่ความสู งต่างๆใกล้ขอบฟ้ า
สภาวะใกล้เคียงอวกาศ

รูปที่ 2 ภาพแบบจําลองต้นแบบ KMITL-CubeSat EM-2

(a)
(b)
รูปที่ 5 ตัวอย่างภาพถ่ายดาวเทียมที่ได้จาก KMITL-CubeSat EM-2

(a) ที่ระดับความสู ง 11.23 km. (b) ที่ระดับความสู ง 11.17 km.

(c) ที่ระดับความสู ง 24.64 km.
รู ปที่ 6 ภาพถ่ายจากการปล่อยดาวเทียม KMITL-CubeSat EM-2 (รู ป a:
มี.ค. 2560) และ KMITL-CubeSate EM-1 (รู ป b, c: ธ.ค. 2559)

3. สรุ ป
ต้นแบบดาวเทียม KMITL-CubeSat EM-2 ที่พฒั นาขึ้นล่าสุ ด
สามารถดําเนิ นภารกิจถ่ายภาพและส่ งสัญญาณแบบเวลาจริ ง (Real-time)
มายังสถานี ภาคพื้นดินได้ จากการทดสอบปล่อยด้วยบอลลูนความสู งที่
ระดับความสู งประมาณ 25 km. ข้อบกพร่ อง/จํากัด จะดําเนิ นการแก้ไข
และพัฒนาต่อไป

เอกสารอ้ างอิง
[1] D. Krejci and D. Selva, “A Survey and assessment of the
capabilities of CubeSats for earth observation,” Acta Astronautica,
vol. 74, pp. 50-68, 2012.

รูปที่ 3 ขณะตรวจสอบและการประกอบ KMITL-CubeSat EM-2

รูปที่ 4 หน้าต่าง GUI ของสถานีภาคพื้นดินเพื่อควบคุมการถ่ายภาพ
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ชุ ดอุปกรณ์ ปลูกพืชและสวนยุคใหม่ ผ่านเทคโนโลยี IoT และ Mobile Application
Nextgen Garden Kit Using IoT Technology and Mobile Application
นภสิ นธุ์ คุณาพรสุ จริต พงศ์ พล ตรงศิริวฒ
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอการพัฒนาอุปกรณ์สาหรั บปลู ก พืช และ
สวนสาหรับการสร้างพื้นที่สีเขียวในที่พกั อาศัยหรื อสานักงานที่ไม่มีพ้ืนที่
ในการเพาะปลูก โดยมีการนาเอาเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) มา
ประยุกต์ใช้กบั อุปกรณ์เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผใู ้ ช้งานในการควบคุม
และดูแลการเพาะปลูก พืชหรื อสวนประดับ ซึ่ งผูใ้ ช้งานสามารถควบคุม
และเฝ้ าดูแลการเจริ ญเติบโตของพืชที่ปลู กผ่านทาง Mobile Application
จากสถานที่ใดและเวลาใดก็ได้
คาสาคัญ: สมาร์ทฟาร์ม, เทคโนโลยี IoT, mobile application

Abstract
This paper presents development of a kit for planting or
gardening to make green space in a residence or office which has space
limitation. Internet of things technology is applied to a nextgen garden
kit to make users convenient for controlling and monitoring the planting
or garden. Users can control and observe growing of plant using mobile
application from anywhere and anytime.
Keywords: smart farm, IoT technology, mobile application.

1. บทนา
ปัจจุบนั เมืองใหญ่อย่างเช่ นกรุ งเทพมหานครมีปริ มาณพื้นที่สี
เขียวจากัดคิดเป็ น 3.49 ตารางเมตรต่อประชากรหนึ่ งคน เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับประเทศอื่นเช่นสิ งคโปร์ ที่มีมากถึง 20 ตารางเมตรต่อประชากรหนึ่ ง
คน ทั้งนี้ เนื่องจากกรุ งเทพมหานครนั้นเต็มไปด้วยตึก อาคาร และสิ่ งปลูก
สร้างมากมาย หากต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวคงจะเป็ นเรื่ องยาก เพราะพื้นที่
ว่างในตัวเมื องนั้นเหลื อน้อยลงทุ กที หากขาดพื้น ที่ สี เ ขี ยวไปจะท าให้
เกิ ดผลกระทบต่างๆ มากมายตามมาไม่ว่าจะเป็ นผลกระทบทางอากาศ
หรื อผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อม เช่ น อุณหภูมิเฉลี่ ยเพิ่มขึ้น โอกาสที่จ ะ
เป็ นโรคเกี่ ยวกับทางเดิ น หายใจเพิ่ม มากขึ้ น พัฒนาการทางสมองของ

เยาวชนช้าลง ดังนั้น ถ้าหากมี อุป กรณ์ ที่ ช่ วยให้ ค นเมื องที่ อาศัยอยู่ตาม
คอนโดมิเนียมหรื อในสานักงานซึ่งมีพ้ืนที่จากัดสามารถสร้ างพื้นที่สีเขียว
ได้ไม่ว่าจะเป็ นการปลูกผักปลอดสารพิษ สมุนไพร หรื อจะเป็ นการปลูก
ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กบั ตนเองนั้นเป็ นเรื่ องที่ง่ายและ
ไม่เสี ยเวลา จะเป็ นการช่วยให้ผใู ้ ช้งานสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้โดยเริ่ ม
จากในที่พกั อาศัยหรื อสถานที่ทางานของตนเอง
ทั้งนี้ การนาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็ น Internet of
Things (IoT) และ Mobile Application [1-2] เข้ามาใช้ควบคู่กนั ในการ
พัฒนาชุ ดอุปกรณ์ปลู กพืชและสวนที่ นาเสนอจะทาให้ ผูใ้ ช้งานมีค วาม
สะดวกสบายสามารถปลูกพืชได้โดยที่ไม่ส่งผลกระทบเรื่ องการเบียดบัง
เวลาในการใช้ชีวิตปกติประจาวันของผูใ้ ช้งานมากนัก ผูใ้ ช้งานสามารถ
ควบคุ ม และเฝ้ าดู แ ลการเจริ ญ เติ บ โตของพื ช ที่ ป ลู ก ผ่ า นทาง Mobile
Application จากสถานที่ ใดและเวลาใดก็ได้ ดังนั้นอุปกรณ์ น้ ี จะเป็ นอี ก
หนึ่ งส่ วนที่ ส ามารถช่ วยให้ประชากรตามเมื องใหญ่ส ามารถที่ จะสร้ าง
พื้นที่สีเขียวเพิม่ มากขึ้น โดยนาเอาเทคโนโลยีสมาร์ ทฟาร์ ม (Smart Farm)
[1] มาย่อส่ วนลงเป็ นอุปกรณ์ขนาดเล็กและทาการปรับปรุ งให้สอดคล้อง
กับปั ญหาที่ได้กล่าวไปข้างต้น

2. เทคโนโลยีทใี่ ช้ และชุดอุปกรณ์ ทพี่ ฒ
ั นาขึน้
ชุ ดอุปกรณ์ที่พฒั นาขึ้นจะมีความสามารถในการปลูกพืชด้วย
การนาเซนเซอร์ ชนิ ดต่างๆ เช่ น วัดอุณหภู มิและความชื้ น ในอากาศ วัด
ความชื้ นในดิ น (ในภาชนะปลูก ) วัดความเข้มแสง และวัดระดับน้ าใน
ระบบการให้น้ าซึ่ งใช้วิธีปั๊มขึ้นไปให้พืชที่ ปลูกอยูด่ ้านบนจากถังเก็บน้ า
ด้านล่าง เซนเซอร์ ท้ งั หมดถู กเชื่ อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อส่ ง
ค่ าพารามิ เ ตอร์ ที่ ได้จากการตรวจวัด ผ่านระบบ Cloud ไปยัง Mobile
Application บนอุปกรณ์ Smart Phone เพื่อใช้ในการสังเกตการณ์รวมทั้ง
ยังสามารถควบคุมกลับมายังชุดอุปกรณ์การปลูกเพื่อควบคุมการให้แสง
และน้ าได้อีกด้วย นอกจากการควบคุมกลับโดยผูใ้ ช้งานระบบยังสามารถ
กาหนดการตั้งค่าเพื่อควบคุมแบบอัตโนมัติได้อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความ
สะดวกสบายของผูใ้ ช้งาน ภาพรวมการทางานของระบบทั้งหมดที่ใช้ใน
การสร้างชุดอุปกรณ์ที่นาเสนอแสดงได้ดงั ในรู ปที่ 1
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รู ปที่ 1 ภาพรวมการทางานของระบบของอุปกรณ์ Nextgen Garden Kit ที่นาเสนอ
เทคนิ ค การปลู ก พื ช ที่ ใ ช้ ส าหรั บ ระบบอุ ป กรณ์ ที่ น าเสนอ
เรี ยกว่า DRFT (Dynamic Root Floating Technique) ซึ่ งเป็ นหนึ่ งใน
เทคนิควิธีการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ สาหรับรู ปถ่ายอุปกรณ์ตน้ แบบ
และหน้าตาของ Mobile Application รวมทั้งผลการทดสอบการสื่ อสาร
ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ที่พฒั นาขึ้น สามารถแสดงได้ดงั ในรู ปที่ 2 และ 3
ตามลาดับ

ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบกาหนดโดยผูใ้ ช้งาน ขณะนี้ อยูร่ ะหว่างการทา
สอบประสิ ทธิ ภาพการเพาะปลูกจริ งกับพืชชนิ ดต่างๆ

เอกสารอ้ างอิง
[1] Michael Tharrington, “The future of smart farming with IoT and
open source farming,” https://dzone.com/articles/the-future-ofsmart-farming-with-iot-and-open-sour
[2] อวยพร โกมลวิจิตรกุล, สร้าง Mobile App ข้ามแพลตฟอร์มด้วย
PhoneGap, กรุ งเทพฯ, วิตตี้กรุ๊ ป, 2558.

รูปที่ 2 อุปกรณ์ตน้ แบบขณะทดสอบระบบปั๊มน้ าและการให้แสง

รู ปที่ 3 หน้าตา Mobile Application (ซ้าย) และผลการทดลองตรวจจับ
Packet ข้อมูลที่สื่อสารกันระหว่างอุปกรณ์ (ขวา)

3. สรุป
อุปกรณ์ตน้ แบบที่ พฒ
ั นาขึ้ นสามารถทาการเฝ้ าสังเกตการณ์
ค่าพารามิเตอร์ ต่างๆที่เซนเซอร์ ทาการตรวจวัดได้และแสดงผลผ่านทาง
Mobile Application รวมทั้งสามารถทาการควบคุมกลับไปยังอุปกรณ์ได้
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1043
598
763
831
1057
1015
597
661
931
593
1095
597
843
593
1073
763
1073
867

จ

ช

คมยุทธ ไชยวงษ์
แคทรี ยา สุวรรณศรี
จตุพร ใจดารงค์
จตุพร ด้วงทอง
จรวยรัตน์ เหย่ากุลบดี
จริ นทร์ศกั ด์ิ แซ่เตียว
จักกฤษ ผลเจริ ญ
จักรกฤษณ์ สี ดาห้าว
จักรดุลย์ สุขสายออ
จักรี ศรี นนท์ฉตั ร
จัตุพล พลอยกระโทก
จันทนา ปั ญญาวราภรณ์
จันทร์จิรา ปิ่ นแก้ว
จารุ กิตต์ิ แสนใส
จิตรภาณุ ศิลาเงิน
จินดา สามัคคี
จิรพงษ์ จิตตะโคตร์
จิรพนธ์ ทาแกง
จิรพันธ์ พิมพล
จิรภูมิ บุตรโท
จิรวัฒน์ ตั้งวันเจริ ญ
จิราภรณ์ ธารงลักษณ์
จีรนันท์ ล้อดงบัง
จีรพา บุญญคง
จีรสุดา โกษียาภรณ์
จุไรรัตน์จินดา อรรคนิตย์
จุลศักดิ์ โยลัย
ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์
ชรัญ โขมะพันธ์
ชลภัทร ฟักเขียว
ชวลิต คานทอง
ชวลิต ปั ญญาอิสระ
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หน้ า
951
673
767
1075
617
899
915
779
903
823
1083
1031
1075
681
903
967
783
907
697
1073
791
875
867
839
1047
803, 1039
799
935
987
871
669
927
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ชวลิต ศรี สถาพรพัฒน์
ชัชชนม์ แทนวันดี
ชัชวาลย์ ใจบุญ
ชัยนันท์ ศรี สะอาด
ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กลู
ชัยยศ คามี
ชัยรัตน์ วิสุทธิรัตน์
ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์
ชัยวัฒน์ ประเสริ ฐกิจพันธ์
ชาญ สิ งห์แก้ว
ชาญชัย จิตมัน่
ชานน คาประเสริ ฐ
ชาวิน อุระแสง
ชีวนันท์ บุญมาก
ไชโย ธรรมรัตน์
ญ ญาณพัฒน์ ลาภพาณิ ชยกุล
ฐ ฐาปนพงษ์ กองทอง
ณ ณฐพล ชูสกุล
ณภัทร ทองเกษม
ณมน จีรังสุวรรณ
ณรงค์ชยั บุญโญปกรณ์
ณัฐกานต์ พุทธรักษ์
ณัฐชัย โปธิ
ณัฐนารี ปิ่ นทอง
ณัฐพงศ์ บุตรธนู
ณัฐพงศ์ สอนอาจ
ณัฐพงษ์ อินทรวิเศษ
ณัฐวุฒิ พนัสอาพล
ณัฐวุฒิ พานิชเจริ ญ
ณัทกร เกษมสาราญ
ด ดนุพฒั น์ ดวงมาลัย
เดชา พวงดาวเรื อง
ตุลยา ลิมปิ ติ
ต เตชวัฒน์ ก้อนแก้ว

หน้ า
875
1057
855
1073
979, 1003
597, 757
693
601, 605
1075
1051
1061
875
1061
629
709
649
803
895
1075
753
1007
1057, 1061
987
741
1035
791
963
1057
681, 923
795
621
709
1057, 1061
847

ถ
ท

ธ

น

ถนอมศักดิ์ โสภณ
ิ ศรี
ทรงพล ศักด์มณี
ทวีศกั ดิ์ พิมพะ
ทวีศกั ดิ์ แสงจันทร์
ทศพล มานะศรี
ทักษิณ ครุ นนั ท์
ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต
เทอดศักดิ์ เงินมูล
ธงชัย คล้ายคลึง
ธงชัย ระย้า
ธนศักดิ์ ภู่ทอง
ธนา มณี งาม
ธนา หงษ์สุวรรณ
ธนากร นิลพาทย์
ธนากรณ์ สิ งห์พลงาม
ธนาฒน์ สุกนวล

ธนาธิป อับดุลเลาะห์
ธนาพัฒน์ พูนคล้าย
ธรรมกร ครองไตรภพ
ธวัช ธรรมบุตร
ธานี สมวงศ์
ธีรยุทธ เสริ ฐสูงเนิน
ธีรวัต ซาซุม
ธีรศักดิ์ โชติกวณิ ชย์
ธีระ นิรัมย์
ธีระเดช กุศลธรรมรัตน์
ธีระพงศ์ มงคลคลี
ธุวานนท์ เทพสิ ทธา
เธียรไท คามรัตนภูมิ
นนทรัฐ บารุ งเกียรติ
นนทวัฒน์ จุลเดชะ
นพณัฐ จิตกรี ยาน
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หน้ า
947, 999, 1079
815
983
903
621
951
927
645
895
1087
1055
787
737
951
775
815, 831,
887,919,
975, 995
763
895
955
1051
883
903
879
629, 741
705
1099
991
1099
673
1055
705
903
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บ

ป

นพมาศ พรมอาสา
นภสิ นธุ์ คุณาพรสุจริ ต
นรรัตน์ วัฒนมงคล
นราวิชญ์ แก้วลังกา
นฤดม นวลขาว
นวพรรษ โพนสุภาพ
นาตยา สี เอาะ
นิพล สังสุทธิ
นิวตั ิ นวลกัน
นุชจิเรศ แก้วสกุล
เนตรนพิศ คุม้ ทุกทิศ
บงกชทิพย์ รุ จิราธารง
บรรเลง คาเกตุ
บริ บูรณ์ ภักดีกระโทก
บัญชา ใต้ศรี โคตร
บัญชา แสนโสดา
บัววรณ์ ไชยธงรัตน์
บุญทัน ศรี บุญเรื อง
บุญเทียม เลียมพระจันทร์
บุญฤทธิ์ ปิ นตาสี
ปกรณ์เกียรต์ิ เศวตเมธิกลุ
ปฏิภาณไชยชาติ
ประจวบ อินระวงค์
ประพันธ์ มิ่งมรกต
ประสพสุข สร้อยทอง
ประเสริ ฐ ปิ่ นปฐมรัฐ
ประเสริ ฐศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ
ปราโมทย์ วาดเขียน
ปริ ญญา นริ ชล
ปรี ยาภรณ์ พุกรอด
ปวรปรัชญ์ ธรรมแสง
ปองพล แสนสอน
ปารมี บุญชู
ปิ ยเทพ เนื้อนุ่ม

หน้ า
883
1101
795
815
721
1015
697
745
645
843
601, 605
851
767
923
911
783
1039
783
895
983
811
649
713, 1083
701
911
783
775
1047
923
839
1069
661, 771, 1035
633
713

พ

ปิ ยพงศ์ ธนสมบูรณ์
ปิ ยสุดา ตันเลิศ
ปิ ยะณัฐ อาจประจันทร์
พงศกร คาสุกดี
พงศ์พล ตรงศิริวฒั น์
พดาภา บุตรงาม
พรชัย ทรัพย์นิธิ
พรรัตน์ ไชยมงคล
พลศาสตร์ เลิศประเสริ ฐ
พันธกานต์ สมุหทัย
พันธนี พงศ์สมั พันธ์
พิจิตตรา วงค์ษา
พิชิต อ้วนไตร
พินิจ กาหอม
พิศณุ ชัยจิตวณิ ชกุล
พิสิฐ บุญศรี เมือง

ภ

ม

พิสิทธิ์ มัฌชิมา
พีระพัฒน์ ปากแข็ง
พีระพัทธ์ พงศ์สุวรรณ
พุทธพงษ์ แหลมทอง
พุทธาวุฒิ ลีกลุ ธร
ไพโรจน์ แสงอาไพ
ไพศาล ดาแร่
ภัควี หะยะมิน
ภาณุเดช ฟักสูงเนิน
ภาณุวฒั น์ พอริ นทร์
ภานี น้อยยิง่
ภีมวิชญ์ สุทธิกาญจน์
มณฑล หอมกลิ่นเทียน
มนต์ชยั มิตรอารี ย ์
มนตรี ไชยชาญยุทธ์
มนัสนันท์ มานพ
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หน้ า
1087
637
831
859
1101
963
1073, 1075,
1077
1043
1019
1101
677
891
641
629, 741
859
1073, 1075,
1077
879
669
1069
955
955
931
637
979
987
891
689
1099
729
717
1019
811
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ย
ร

ล
ว

มนูญ พันธ์ผาง
มยุรา ปรากฎรัตน์
มลฤดี เรณูสวัสดิ์
มัณฑนา เพ็ชรตะกัว่
มัลลิกา วัฒนะ
มานะ โสภา
ไมตรี ธรรมมา
ยุทธศักด์ิ ทอดทอง
รณยุทธ นนท์พละ
รณิ ดา โสภา
รวี เวธิตะ
รังสรรค์ เมืองเหลือ
รังสิ ยา สุคนธ์
รัฐพล จินะวงค์
รัตนากร วังคาแหง
รุ่ งโรจน์ เอียดเกิด
รุ จิภาส เพชรลับ
ละอองดาว จันทวงษ์
ลือชัย พรหมรัตน์รักษ์
วชิรวิทย์ รางแดง
วชิราวุธ ธรรมวิเศษ
วรพงศ์ ตั้งศรี รัตน์
วรรณรี ย ์ วงศ์ไตรรัตน์
วรรณวิศา วัฒนสิ นธุ์
วรากรณ์ บุญเพช็ร์
วัฒนศักด์ิ บุญมี
วันไชย คาเสน
วิชชุพงษ์ วิบูลเจริ ญ
วิชยั สายคติกรณ์
วิชิต นางแล
วิเชษฐ ทิพย์ประเสริ ฐ
วิเชียร หทัยรัตน์ศิริ
วิญญู ศิลาบุตร

หน้ า
975
947
609
903
1069
633, 745
831, 915, 919, 975,995
1023, 1027
665
745
867
653
717
963
598
625
653
637
669, 779
649
851
697
947, 999, 1079
753
737
991
907
815, 831, 887,
915, 919 ,975, 995
903
943
701, 991
939
947

วิทยา ศรี กลุ
วิทวัส สิ ฏฐกุล
วิบูลย์ พร้อมพานิชย์
วิรุณ เล้าพรพิชยานุวฒั น์
วิโรจน์ บัวงาม
วิโรจน์ เพชรพันธุ์ศรี
วิศวชิต นามบารุ ง
วีระพงศ์ ทองสา
วีระยุทธ คุณรัตนสิ ริ
วุฒิชยั สง่างาม
เวธิต ภาคย์พิสุทธิ์

ศ

ส

เวียงชัย คาระมาตย์
ไวทย์ สวรรณชัยรบ
ศรวัฒน์ ชิวปรี ชา
ศราวุฑ คงลาพันธ์
ศศิพนั ธ์ วงศ์สุทธาวาส
ศักดิธชั พันพิมพ์
ศิรวิชญ์ กิตติวชิ ญกุล
ศิริชยั ลาภาสระน้อย
ศิริชยั สมแสน
ศิลปชัย กลิ่นไกล
ศิวกร แก้วรัตน์
ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว
ศุภกิจ วงศ์ปัจฉิ ม
ศุภชัย ระบอบ
ศุภชัย อรุ ณพันธ์
ศุภนิมิต ศรี คุณ
ศุภวรรณ ทองถา
เศรษฐชัย ใจฮึก
สถาพร สิ ทธิวงค์
สนัน่ จันทร์พรม
สมกิจ โสพันธ์
สมใจ อารยวัฒน์
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หน้ า
593
721
763
717
1007
939
669
999
689
713, 1083
1073, 1075,
1077
795
598
1099, 1101
879, 971
999, 1079
859, 899
1077
1095
983
895
951
1091
899
1083
967
951
811
943
1003
955
1079
971
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สมชาติ โสนะแสง
สมชาย ชุมพลกุลวงศ์
สมชาย ศรี สกุลเตียว
สมบัติ หทัยรัตนานนท์
สมพร ศรี วฒั นพล
สมภพ แสงผึ้ง
สมมารถ ขาเกลี้ยง
สมศักด์ิ อภิรักษ์สมบัติ
สมหมาย บัวแย้มแสง
สรศักดิ์ เชื้อรัมย์
สลิลทิพย์ สิ นธุสนธิชาติ
สัญญา คูณขาว
สัญญา ผาสุก
สามารถ ขันนันต๊ะ
สายชล ขุดเจือจีน
สายชล ชุดเจือจีน
สายฝน ภู่ทอง
สาโรจน์ หลัง่ น้ าทิพย์
สิ งหา จุงศิริ
สิ ทธิชยั จีนะวงษ์
สิ ทธิชยั เพราะสวน
สิ ทธิชยั ศรี คา
สิ รเบศร์ ทุนอินทร์
สุขมุ าล กิติสิน
สุจารี ย ์ บุญสิ ทธิ์
สุจิตตรา สี นวนจันทร์
สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์
สุทธิเกียรติ ชลลาภ
สุทธิพงษ์ หมื่นตาบุตร
สุธรรม ชุมพร้อมญาติ
สุธาสิ นี ฉิ มเล็ก
สุพดี ธรรมเพชร
สุพิชชา บูรพาพรพันธ์
สุภทั รา เกิดเมฆ

หน้ า
598
637
593
1007
883
717
657
835
819
887
705, 787
693
967
645
783
939, 959
1055
709
625
891
947
609
701
847
737
745
749
617
847
807
871
625
851
955

ห

อ

สุมิตตรา เกษสะอาด
สุรชาติ ส่วนบุญ
สุรชาติ เหล็กงาม
สุรินทร์ กิตติธรกุล
สุรินทร์ อ่อนน้อม
สุรินทร์ อ่อนน้อม
สุริยา ดีรักษา
สุริยา วงศ์ใหญ่
สุวฒั น์ กิจเจริ ญวัฒน์
สุวพิ งษ์ เหมะธุลิน
เสกสรรค์ วินยางค์กลู
เสถียร ธัญญศรี รัตน์
เสาวลักษณ์ ธีระพันธ์พงศ์
หทัยภัทร คมแท้
หทัยรัตน์ บุญเนตร
หฤทัย ดิ้นสกุล
อดิเทพ จ่างอ่อน
อดิเรก สาระยาม
อดิศร สวัสด์ภิิ รมย์
อนุชา เรื องพานิช
อนุรักษ์ พรหมโคตร
อภิชญา สิ ริวณิ ชพงศ์
อภิชฎา ทองรักษ์
อภิเชษฐ์ พรมเกตุ
อภิญญา ธาตุวิสยั
อภินนั ท์ อุรโสภณ
อภิวฒั น์ จันโท
อภิวฒั น์ ลุนพงษ์
อภิสิทธิ์ แฝงกระโทก
อรพิน ชาญนาสิ น
อรรถรัตน์ นาวิกาวตาร
อรรถสิ ทธิ์ ทวีกลุ
อริ ษา ฟองนาที
อ้อยใจ อ่องหร่ าย
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หน้ า
637
713
1031
649
815
887, 915
749
811
959
1065
855
1087
1047
1047
759
1007
613, 649
649
645
653
823
1077
693
1077
633
907
927
995
1083
697
709
661
779
725

การประชุมวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

อัครพล ตรี รัตน์
อังศนา พงษ์นุ่มกูล
อัญชลี พานิชเจริ ญ
อาจศึก มามีกลุ
อาภัสรา จันทะเพ็ง
อาภาพล มหาวีระ
อารี ฟ ดาแตสาตู
อินทวดี จันทร์ทกั ษิโณภาส
อิสรี ย ์ วงศ์ศรี ใส
อุดมพล นาอุดม
เอกชัย ดีศิริ
เอกดา รงค์ดาแก้ว
เอกรัตน์ เชื้อวังคา

หน้ า
1099
855
681, 923
685
987
1043
1077
775
895
597
693
593
749
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จัดโดย
สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย
สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติ

